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 م� ن ا��� � ��م ا� ا��� 
 :یاساس ركن دو هيپا بر لياص مالاس
 )مكتوب لفظ( صامت قرآن) ١

 تر از آن:تر و مهمبزرگ
 )عرتت عليهم السالم( ناطق قرآن) ٢
 اكتفـا ،سـلم و آلـه و هيعل اهللا یصل امربيپ و قرآن نص به و ،است شده بنا

 بـه رضبـه نيتـربـزرگ ،عرتت عليهم السالم گذاشتن كنار و ،قرآن به نمودن
 نيبــ یزيخــونر و یگمراهــ و فالاخــت ســبب و ،مالاســ انيــكروح قــرآن و 

ع فرق اسالم بر قبـول ي، چرا كه قرآن گرچه از جهت اجتامع مجاست لامنانسم
عرتت اسـت  ان،يت و بيو ناطق یگرتيآن، ثقل اكرب است؛ اما از جهت هدا

 .استاز قرآن كه اكرب و اعظم 
: گـذارم یز گرانبهـا بجـا مـيـ شام دو چنيمن در ب: ندفرمودصاحب قرآن 

شام از كتاب خدا افضـل  یبرا ید كه عليبدان .طالب یبن اب یعلكتاب خدا و 
، املنقبـة ١٦١مائـة منقبـة ( .انگر قـرآن اسـتيو برتر است چون او مرتجم و ب

 )السادسة والثامنون.



٦ 
 یرو احيـتلو ايـ احيترصـ مسـلم اصـل نيـا از یگروهـ وستهيپ حال نيا با

 .اندهناده بنا را "قرآن يیخودكفا" مكتب و برگردانده،
ت نجـات يـانـد قـرآن را از مهجوردهيار كوشيآنند كه بس ین گروه مدعيا

عـرتت علـيهم ت قـرآن، جـدا كـردن آن از يدهند اما از آنجا كه كامل مهجور
اند كه جـز را رفته یواال، راه ین بزرگواران با طرح مقصدياست و ا السالم

 اند.فزودهيت قرآن نيده، و جز بر مهجوريبه ضد هدف نرس
از آن  یگرگـاه در مـوارديرد كرده، و د یسنت را به طور كل یگاه شانيا

 اند.استفاده كرده
 اند.گرگاه به آن عمل كردهيم، و ديعمل به ظن را حتر یگاه
گرگاه به معصوم نبودن و خطـا و يكرده، و د یعصمت علم یادعا یگاه

 و... انداشتباهات خود اقرار كرده
 .ميكنیم مرور را مكاتب نيا از یكي بر یخمترص نقد نکيا

معتقـد بـه امامـت و  هعيشافراد م يخواهینمهرگز الزم به ذكراست كه ما 
بلكـه  ميكنـ عيتشـ يتضدهم السالم را متهم به يعصمت چهارده معصوم عل

، دچـار يیانـو مب ینظـر علمـشـان از يمكتـب ااسـت كـه  نيـاان يبمقصود 
عـرتت ان نكـربـا م يیصـداو هـم يیسوجز هم یاجهياست كه نت یاشتباهات

 نداشته است. یرا در پ عليهم السالم
 

 یالنيقم مقدس، حسن م
Kfe_qom@yahoo.com  
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 !داز نداريامبر هم نيپبيان به  يدر فهم قرآن، حتچ كس يه

 اند:گفته

 گـرانيد بـه ازمنـدين صـفات و افعـال و ذات در سـبحان یخـدا كه گونهمهان
 چيهـ بـه ازمنـدين است یوح كتاب نيتركامل و نيآخر كه هم قرآنش ست،ين

 گو و گفت(پايگاه بالغ، . است خود نيمب خودش، قرآن. ستين ينيتب در كس
د دكرت با  ).ناتيب جملهنی، هترا یصادق حممّ

 ).٢٣(فقه گويا،  .باشد یم روشن و راهوار اريبس زين فهمش راهِ ... قرآن

ه ويشـ جـز نادرسـتند ريتفسـ یهـا وهيش همه ـ ديفرمود هم تانريتفس مهمقد در
الم هميعل امامان و امربيپ ريتفس هويش مهان نيا و قرآن با قرآن ريتفس . است السّ

ان بر  در و ندريبگ ادي معصوم معلّامن از را یريتفس روش نيا است، الزم مفرسّ
ـد دكـرت بـا گـو و گفتبالغ، ال(پايگاه  .بربند كار به اتيآ ريتفس  یصـادق حممّ
 ).ناتيب جملهنی، هترا

 ).١/٢٢٢(ترمجان فرقان تفسري خمترص قرآن،  م.ئه جممىل نداريهرگز در قرآن آ

  پاسخ:

 نيـابـر ل يـدل ،صلی اهللا عليه وآله وسـلمپيامرب  یبودن قرآن برا یكاف )١
 .ستين یمساوما با ايشان را فهم يباشد ز چنني مهگان یشود كه براینم

ام از يعلـم را مسـتق ،امربيـد پيـبگو یكه كس ن استيمثل ا شانيال يدل )٢
ام يمسـتق ،فتـهن روش را فرا گريد ايگران هم بايدپس گرفته است یم ليجربئ

 !عليهم السالم امرب و امامانيند نه از پريبگ یوح فرشتهاز 



٨ 
پيـامرب مهگان روشن بود پس چـرا  یل، و فهم آن براي) اگر قرآن تنها دل٣

اهـل  انو دشمن ان دوستنيب مورد اتفاقث يدر حد اهللا عليه و آله و سلمصلی 
را در كنـار قـرآن واجـب  عرتت عليهم السـالممتسک به  ،مالهم السيت عليب

د كه يقدتا معيآ ندانسته است؟ یت كافيهدا یبرا يیبه تنهارا و قرآن  ،فرموده
 است؟ هودهيبلغو و  ین كاريا

وان مكتـب ريپـشـان يقبل از ابلكه  بودهن شانيمنحرص به افوق،  وهيش) ٤
در ادامـه روش  ...هـا وريهـا و ابـن كث هيـميت عه چون ابـنيخلفا و دشمنان ش

ن يـ ارين راه تفسـيهبـرت: ارائه دادند كـه یا هيش نظريف و گذشتگان خوالاس
  . آن پرداخته شودريات قرآن به تفسيبا آتنها است كه 

داننـد ـ یگـزار مـشان او را بدعتياخود هم ـ كه  فه دوميخل مههقبل از و 
ن اعظـم يـدانسته و گفته بود: حسبنا كتـاب اهللا! و ا یاستناد كاف یقرآن را برا

 .معـروف شـد» ل قـرآنالاسـتق«ه يـه بـه نظرين نظريا .است مالمصائب اس
فانه گروه ـه بـه  هاآند با يدر عقا الكه كام یمتأسّ خمـالف بودنـد ـ بـدون توجّ

 یدند و غافـل از مبـانيه را پسندين نظريـ ا هاآناغراض فاسد و اهداف باطل 
  .ج نمودنديش آن را ترويمكتب و مذهب خو

توان ادعا كرد كـه قدر مهگانی است، پس چگونه میاگر فهم قرآن اين )٥
 د:كس نفهميد تا اينكه فهم جديد شام ظهور كرچهارده قرن هيچ

 پيش، قرن چهارده يعنی ،است قديمی كه حالی در فهميم، می جديد ما: گفتم
 ديگـری جـور تقصـري يـا قصـور روی مـا منتهـا. اسـت فرموده طور اين خدا

 و ترمجـه در حتـی كـه معنـا اين به داشتم، جديد مطالب مهيشه من ...فهميديم



٩ 
 بـا گـو و گفـت(پايگاه بـالغ، . دارد وجود جديدی مطالب هم فارسی تفسري

د دكرت  ).بينات جملهی، هتران صادقی حممّ

قدر روشـن و راهواراسـت پـس چگونـه در يـک آيـه و اگر فهم قرآن اين
 :گوييده! و ميددادويست احتامل 

الةَ  أَقِمِ  وَ "ه آي ذيل در مثالً  ی الصَّ رِ كْ  دويسـت از بيش ما ...)٢٠/١٤طه،( "لِذِ
د دكرت با گو و گفت(پايگاه بالغ،  .داريم احتامل  ).بينات جملهی، هتران صادقی حممّ

 یكـه كسـاند كرده یبه شدت هن معصومني عليهم السالمخود قرآن و ) ٦
بشـامرد و در فهـم  یمسـاو امامان عليهم السـالمامرب و يفهم خود را با فهم پ

 اند:چنانكه فرموده .داند یشان مستغنيان ايقرآن خود را از ب

سـت مگـر آنكـه ياز آن ن یچ حرفـي، هـیدارد و باطن یاز قرآن ظاهر یا هيهر آ
آن را  یم كسيت هستيب  دارد كه جز خدا و راسخان در دانش كه ما اهل یليتأو
نـا: «نديه امت دستور داده كه بگويداند، خدا به بق ینم بِّ دِ رَ نـْ ـنْ عِ لٌّ مِ نّا بِهِ كُ  »آمَ
 )پروردگـار ماسـت ما بدان ايامن آورديم، مهه چه حمكم و چه متشابه از جانب(

را بـه مـا ردّ كننـد چـون ) داننـد یكه نمـ ی( ت باشند و أمريب  اهل م مايو تسل
هُ «: ديفرما یم ـتَنْبِطُونَ ينَ يسْ ـهُ الَّـذِ لِمَ مْ لَعَ ـنْهُ رِ مِ ولِ وإِلی أُولِی االمْ سُ وهُ إِلَی الرَّ دُّ ولَوْ رَ

مْ  نْهُ گردانيدنـد، آنـان كـه  اگر آن را به پيامرب و به اولـو االمرشـان بـاز مـى( ».مِ
 ).٧٦٩كتاب سليم ( .)دانستند. كردند از ايشان، آن را مى استخراجش مى

ن بوده كه مردم به در خانه يات متشابه در قرآن ايمقصود خداوند از قرار دادن آ
م خـدا از الرفتن كـيت و پـذيق عبودي كرده برسند و در طرينيكه تع یاو و راه

ام و رسپرستان قرآن ـ كه  ند ـ اطاعت كننـد و يبه دستور خود خدا سخن گوقوّ
 .نكه خود به استنباط آن بپردازنـديرجوع كنند نه ا هاآنش به يخو یازهايدر ن

 ).١٠٠/  ٨٩، بحار ٢٦٨/  ١حماسن (



١٠ 
 ینخواهد گفـت، ولـ یشام سخن یچگاه برايه! دين قرآن را به سخن آريشام ا

 ).٦٠/  ١كاىف . (ستيات آن چيم كه مقصود از آيگو یشام م یمن برا

ان يـهستم و غـرض از عبـارات آن را ب آنانگر ين كتاب ساكت است و من بيا
ك به كتاب ناطق نموده و از حكم كردن به كتاب صـامت  .كنم یم پس شام متسّ

 ).٣٢٩العمدة ( .جز من ندارد يیايد، چون قرآن زبان گويز كنيپره

او  یكه من بـازو یكس ني قرآن نخواهد كرد مگر اريشام تفس یبرا یهرگز كس
 ).١/٦٠احتجاج ( .طالب است یبن اب یام و او عل را گرفته

 .طالـب یبن اب یكتاب خدا و عل: گذارم یز گرانبها بجا مي شام دو چنيمن در ب
شام از كتاب خدا افضل و برتـر اسـت چـون او مـرتجم و  یبرا ید كه عليبدان

 ).السادسة والثامنون، املنقبة ١٦١مائة منقبة ( .انگر قرآن استيب

 اند:گفته

 قرآن با قـرآن هسـتند و ريا تفسيستند؛ يون نري، از دو حالت بیريتفس یروشها
 شان)يا یع رسانالگاه اطي(پا .یأ قرآن با رريا تفسي

 پاسخ:

پيـامرب صـلی اهللا امت با ن است كه يح ايصح وروش سوم بلكه ، ريخ) ١
در مطالب متشابه و غامض ستند لذا ين یدر فهم قرآن مساو عليه و آله و سلم

 انين مـدعيـخـود ا نيار بيدر موارد بسـ قرآن كه  یفالو مشكل و مبهم و اخت
معصـومان علـيهم امرب و ي قرآن به پريتفس یرابد يباـ ف وجود دارد الاختهم 

امرب و ي پرياز تفس یكه خود را مستغن فه دوميخلرجوع شود نه به امثال  السالم
 .دانندیم السالممعصومان عليهم 

نـد يگویفه دوم مـيخلگروه  است كه نيف در فهم قرآن مهال اختنياول) ٢
 ريان و تفسـيـاز بـه بيـات قرآن نياز آ یاهيچ آيكند كه در هیكه قرآن داللت م



١١ 
قرآن خود  نديگویم شانيخمالفان است! اما يهم السالم نيت عليامرب و اهل بيپ
مـوارد  ربلكه دست ينواضح خود  یبه خودات قرآن يمهه آ كند كهیم لتالد

روشـن  معصـومني علـيهم السـالمامرب و يـان پيـفقط با مراجعه بـه ب یاريبس
 شـانيا ايـآ .ممنوع است يی مبهامت قرآن غرور و خود رأريدر تفس و ،شودیم
 ک مورد شوند؟!!ي نياقل در مه الف در فهم قرآن التوانند منكر اختیم

 اند:گفته

را يـز ...ستين یتاب اهللا عمركا حسبن ین به معنايدر شناخت دقرآن ت يحمور
ا يـد يـدانیمـ یقتا كتاب خدا را كافيا حقيم آيپرسیم فدارانشرما از عمر و ط

قـت يحق ینـد آن سـخن از روياگـر بگو ؟بر زبان رانده یزيعمر لفظا چ طفق
امرب يپ :ینطق عن اهلويد ما يفرمایم ه كهين آيم پس چرا عمر به اييگویم است
اهللا  یلامرب اكرم صـيپ یو وقت ،د اعتنا نكرديگوینم هوا و هوس سخن یاز رو

سـم كـه هرگـز يبنو یزيـد تـا چيـاوريفرمودند كاغذ و قلم به و آله و سلم يعل
پـس  ؟بوده اسـت اعتنـا نكـرد یاهل یبر وح یتنبامرب كه ميگمراه نشود به امر پ

 .)٦ـ٥(چشمه تشنگان،  .دروغ است یحسبنا كتاب اهللا عمر

 پاسخ:

 و البته عمر در جواب شام خواهد گفت:
بـر زبـان  یزيـا فقـط لفظـا چيـد يـدانیمـ یقتا كتاب خـدا را كـافيا حقيآ

م پس چـرا بـه ييگویم قت استيحق ید آن سخن از رويي؟ اگر بگوديارانده
 هوا و هـوس سـخن یامرب از روي: پینطق عن اهلويما  :ديفرمایم ه كهين آيا

، و بـه حـديث متـواتر ثقلـني اعتنـا نكـرده، و قـرآن را دهنمود اعتنا نيگوینم
 د؟!يادانسته عرتت عليهم السالممستقل از 

 !ميكنینم ات خمالف قرآن را قبوليرواد ما فقط يياگر بگو



١٢ 
 !نكـردمرا قبـول غمرب يل حرف پي دلنيخوب من هم به مهد: يگویعمر م

و اسـت  یت كـافيهـدا یبـرا ديوگیم خودشقرآن ر من و شام به نظچرا كه 
د يـباخـودم ف قرآن گفت مـن الغمرب بر خياما پست، يغمرب نيان پيبه ب یازين

 یكـيشـام  یمن با حسـبنا ید!! لذا حسبنايت شويشام هداسم كه يبنو یزيچ
 است نه دو تا!!

ف الموارد ـ مانند تعداد ركعـات نـامز ـ بـر خـ ید كه ما در برخيياگر بگو
، پـس ميارجوع كرده پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلمث يخود، به حد یمبنا

 م!يبا تو فرق دار
ام، از مـذهب خـودم دسـت  كـردهريبله منهم هر جا كه گـد: يگویعمر م

 اللـو"ام طالب مراجعه كرده، و بلكـه بارهـا گفتـه یبن اب یبرداشته، و به عل
كاش هم گفته است:  اولفه يخلگر هم مذهبم يو دوست د "هللک عمر! یعل

 ست!يفه بعد از او كيدم كه خليپرسیم امربياز پ
 لامن فـرقيندارد، بلكه فقـط دلـ یچ تفاتيجه هيمذهب من با شام در نتپس 

 انيو درد هـذ یضـيامرب در حالـت مريـل آوردم كـه پيـرا مـن دليـكند، زیم
 ین است كه قرآن خـودش روشـن اسـت و حتـيلتان ايشام دل ید، وليگویم

مهـه كـس فهـم داشـته   از قـرآنِ ريغ یليو دل یامرب هم حق ندارد پناهيخود پ
م يفهمـی از آنچـه خودمـان مـريغض هم نباشد هر چه ياگر مر یو حت ،باشد
 .ان استيهذهوده و يبد يبگو

نه فقط روايت از ـ  عليهم السالم معصومان خود مقابل مستقيام در شام لذا
 :گوييدمی رصحيا و ايدايستادهايشان ـ 



١٣ 
 صـادق امـام زمـان در مـا اگـر حمـال فرض بر باالتر، تازه. است معصوم قرآن

الم هيعل«  گفتنـدیمـ و شـانيا منـزل بـه كردنـدیم يیراهنام را ما و ميبود» السّ
الم هيعل« صادق امام شانيا  وَ "...  كـه ميكـردیمـ سؤال شانيا از. است» السّ

مَ  رِّ لِكَ  حُ ىلَ  ذَ ِ  عَ ن مِ مَ  :فرمودیم اگر چه؟ یعني) ٢٤/٣نور، (،"نيَ املُْؤْ رِّ  یعني" حُ
 گـريد یشخص شام. ديستين صادق امام شام ميگفتیم "است مرجوح و مكروه

ـالم هيـعل« معصـوم امـام نكـهيا یبرا ديهست  یرأ قـرآن، نـصّ  بـرخالف» السّ
د دكرت با گو و گفت(پايگاه بالغ،  .دهدینم  ).ناتيب جملهنی، هترا یصادق حممّ

جاست كه وضع قرآن در مظلوميت به جايی رسيده تازه بايد بگيم اينمصيبت 
حـرم ذلـک علـی "يد، يعنی خدا بلد بوده حـرف بزنـه!... شه فهمقرآن را می

فهميم! بايد كه امام صادق بيايد معنا كند! اين طور مظلوم و نه! نمی "املؤمنني
 ).٢يقه ، دق١٩طور در زاويه قرار دادند قرآن را. (فايل صوتی، اين

چطور شد كه قرآن برای شام معصوم است اما امـام صـادق عليـه السـالم 
معصوم نيست؟! بلكه چطور شد كه فهم و برداشت شام از قرآن كـه معصـوم 

خود امام معصوم باالتر شد؟! شام نص بـودن را فرمايش حضوری نيستيد از 
 فهميد يا امام معصوم؟!هبرت می

 گويند:حرفشان را برگردانده و می ناچارو بعد 

 مييگـویمـ ...ميكنیم نسبت ختطئه بلكه. ميكنینم عصمت ختطئه ما نيا بر بنا
 جعـل قابـل كـه قـرآن. اسـت هيـتق ايـ شده جعل معصوم از اتيروا گونهنيا
 .اسـت اتيـروا و اقـوال بيتكـذ و قيتصـد یبـرا از حمور قرآن بلكه ست،ين

د دكرت با گو و گفت(پايگاه بالغ،   ).ناتيب جمله، نیهترا یصادق حممّ

حرفتـان را برگردانديـد؟! سـخن حاال كه بطالن مذهبتان بر مال شد چرا 
 بـر باالتر، تازه"شام در مورد خود معصوم بود نه روايت از ايشان! لذا گفتيد 

الم هيعل« صادق امام زمان در ما اگر حمال فرض  "!ميبود» السّ



١٤ 
 اند:گفته

ر مَ  بـود، بـد هدف بود، بد نظر بود، خوب حرف ...زد حرفی يک موقعی يه عُ
سبُنا: گفت بود خوب حرف  . (وبگاه انقالب قرآنی).اهللا كتاب حَ

 پاسخ:

بلكه كالم او غلط و باالترين مصيبت اسالم است نه تنها نيت ا



١٥ 
قـدر ن يـم ايكـردیم اعتصام یه قرآن فقط به وحيز اول طبق توصواگر ما از ر

 ).١٠(علم اصول در ترازوی نقد،  .كردینم ف بروزالاخت

 اند:گفته

 هيـآ بنـابر( خدا جز یملتحد و كتاب وسلم آله و هيعل اهللا یصل امربيپ نيبنابرا
 حبل به ديگویم كه هم یوقت. ندارد) كهف سورة هيآ بنابر( قرآن و)  جن سور
، د،يكن اعتصام اهللا،  .اسـت آن بـر یمبتنـ و قرآن وريپ سنت،. است قرآن حبلْ

 ).یاصول استنباط فقه گاه،ياپ(

 پاسخ:

مراجعـه  ید بـه وحـيـما با"كند كه یه ميد قرآن توصيطور كه گفت) مهان١
م الاسـ یالعق یمتام و شود.یصه نمالدر قرآن خ یرا وحي، نه قرآن، ز"ميكن

ن يبـزرگرتداننـد كـه یم پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلماز قرآن و  یوريبه پ
تـز غلـط نسبت ناروا بـه قـرآن و  نيم، مهالدر اس یزيف و خونرالسبب اخت

 است! "حسبنا كتاب اهللا"
كه ما به قـرآن  ی) بنابر اقرار خودتان در موارد متعدد كه خواهد آمد، وقت٢

پيامرب صلی اهللا ان يو ب عرتت عليهم السالمم، خود قرآن ما را به يمراجعه كرد
 دهد.یارجاع م عليه و آله و سلم

اما بـه است  یت و روشنيات قرآن نور و هدايدرست است كه آ الكام) ٣
هـم  پيامرب صلی اهللا عليـه و آلـه و سـلمجوب رجوع به ات ويبه آنكه يرشط ا

معصـومني امرب و يـقرآن را خمتص به پكامل را هم كه علم  یاتيآو  ميكافر نشو
امرب و يـمرشوط به مراجعه بـه پح قرآن را يو فهم صح ،داندیم عليهم السالم

 .ميقرآن را نكوب ،و با خود قرآن ميشامرد كنار نگذاریم امامان عليهم السالم



١٦ 
روشـن ه يم است آالكه اساس اس یمگر قرآن در مسأله امامت و رهرب) ٤

ت مـردم را يهـداندانست و  یرا كاف يیقرآن به تنها ،رمحت امربيكه پ نداشت
 ؟!دانستتنها منوط به نوشته خود 

م، و يمـا قـارص از اسـتفاده از آن هسـت یء است ولـ یان كل شيقرآن تب) ٥
ن است كه بزرگـان علـام و دانشـمندان هنـوز ين مطلب ايا یل براين دليهبرت

، و شام خودتان هـم در ت خود را با آن بر طرف سازندالاند مهه جمهو نتوانسته
  . كرده استيريطول زمان، فتاوا و نظراتتان تغ

فـ ...و مردم یبرا انيب و ت،يهدا نور، را قرآن كه یاتيآ) ٦  كنـد یمـ یمعرّ
 از بتواننـد مالالس  هميعل تيب  اهل وساطت بدون مردم كه ستين نيا شيمعنا
 ء یشـ كل انيتب كه است آمده اتيروا در لذا كنند؛ استفاده یقرآن مطالب مهه

 اطهـار ائمـه و سـلم و  آلـه  و  هيـعل  اهللا  یصـل امربيـپ بـه اختصـاص آن بودن
 .دارد مالالس  هميعل

 اند:گفته

ع و هـم دليبر حسب نصوص، فقط كتاب اهللا، دل  یل رشعـيـل است؛ هم مرشِّ
 .)یاصول استنباط فقه ؛٥علم اصول در ترازوی نقد، ( .است

 پاسخ:

در مقابـل نـص هم آن ؟"حسبنا كتاب اهللا" از ريغ انحصار یبرا كدام نص
 ینـة العلـم و علـي و انـا مدنيث ثقليآله و سلم در حده و ياهللا عل یامرب صليپ

ل منحرصـا قـرآن اسـت پـس چـرا ياگر دلد! ياوريرا ب یكي؟! لطفا ...باهبا و
 د؟!يورايبرا در كنار آن ه يقطعاسم سنت  بارها ديشویم جمبور

 



١٧ 
 اند:گفته

ه و رسول از معصومان كه طورمهان الم عليهم ائمّ  سـنّت و قرآنند تلو تالی السّ
 دكـرت بـا گو و گفت(پايگاه بالغ،  .قرآنيم تلو تالی هم ما است، قرآن تلو تالی

د  ).بينات جملهی، هتران صادقی حممّ

 پاسخ:

؟! یل و برداشت شام چالفهم و درک و استدقطعا قرآن معصوم است اما 
گـران يل تنها فهـم شـام از قـرآن هـم معصـوم اسـت و فهـم ديبه چه دلبلكه 

امامـان امرب و يـبـا فهـم پ یل فهم مهگان از قرآن مساويدلاشتباه؟!! و به چه 
 ان آنان ندارند؟!يبه ب یازياست و ن عليهم السالم

 اند:گفته

 یاعجاز ربان...  الفرقان استريفرشده از تفس یا ه خمترص كه ترمجرين تفسيدر ا
ز ـ بـه يـبلكه از نظر لفظ و وزن ن ینه تنها از نظر معن یانين كلامت وحيدر آخر

 ).٩/ ١. (ترمجان قرآن، است شده معصومانه و نه معصوم ـ نمودار یا گونه

 تفاوت دارد؟! "معصوم"، با "گونه معصومانه"مگر 
 اند:گفته

آن  یكامل و دقت شامل در قرآن حـداقل بـه عصـمت علمـ یتوان با بررس یم
د، بـا ينان به وجود آيدر اثر عدم عصمت ا یاگر هم تشابه اندك ..افت.يدست 

 رسد. یگردد و به حمكم م ی) بر طرف م٣٧: ی(شور "نهميب یامرهم شور و"
 ).٩/  ١(ترمجان فرقان تفسري خمترص قرآن،  !خداست قرآن مفرس بيترت نيا به

 پاسخ:

 :پس
 شد! زمال، بلكه ) عصمت شام هم ممكن١



١٨ 
 آورد!یم هم عصمت ا) شور٢
 ) آن هم عصمت مثل خود خدا!!٣
 !!است تز ديگر سقيفه در مقابل غدير ،جا عرتت بهو البته شورا ) ٤

 اند:گفته

از قـرآن اسـتخراج  یقاعـده و ضـابطه فقهـ ١٠٢من در كتاب اصول استنباط 
 .اندیشوند و نه ظنیهستند نه گرفتار تناقض م ین قواعد چون قرآنيا .امكرده

چون دال معصوم است  .عصمت دارند یو هم از حلاظ معنو یهم از نظر لفظ
 .)١٠نقد،  ی(علم اصول در ترازو .مدلول هم معصوم خواهد بود

 پاسخ:

د يد معصوم هستيكنیم ا شام هم كه استخراجي) قرآن معصوم است اما آ١
 د؟!يكه در استخراجتان اشتباه كرده باش امكان نداردو 

اشـتباه د: من يگر كه بگويا هر كس دي يیخ امحد احساي) تفاوت شام با ش٢
 ست؟!يم در چيگویم یكنم چون فقط از وحینم

تـان بـر اسـاس يهاد كتـابيـد كه باي) پس چرا در آخر عمر اعرتاف كرد٣
 یباز هم پس از چنـد ديدانیاز كجا مش شوند؟ و يرايتان دوباره وتازه هيانيب

 ؟د كرديبه اشتباهات جمدد خود اعرتاف نخواه
 اند:گفته

 رضر ولـی اسـت جممل "بيع" ،البيعَ  اهللاُ أحلَّ  در بله قرآن؛ در نداريم جممل ما
 بنويسـد كتاب يک اينكه مگر. گفت اين از غري شودنمی چون چرا؟. زند نمی

 (وبگاه انقالب قرآنی). .صحيح هایبيع خصوصيات و رشايط و صحيح بيع مورد در

 



١٩ 
 پاسخ:

 طـورچـه پـس اسـت هنايـتبـی ذاتـش مثل خدا كالم شام قول به اگر) ١
 شد؟ پيدا هم خدا برای بيان، در حمدوديت

 مثنـوی بـرای اينكـه ـ ولو بـه قـول خودتـان دليلی هر هپس پذيرفتيد ب) ٢
 :بگويد جمملخدا الزم شده است كه در قرآن  برـ  نشود كاغذ من هفتاد

 بـه كننـد، استعامل نص لفظ به بخواهند را مطلبی اگر كه است هاوقت بعضی
 مـن هفتـاد مثنـوی كتـاب ايـن كـه بياورند عبارت تا ده بايد عبارت يک جای
   . (پايگاه بالغ).شود

 اند:گفته

 خيانـت كـار ايـن خـب نيـاورد؟ نـص دارد دليلی چه ، هست نص كه مادامی
 ظـاهر يـا بگـذارد؟ كنار را نص داريم نص وقتی خدا شودمی آيا !اصال است
 (وبگاه انقالب قرآنی). .شودنمی بياورد؟ گنگ بياورد جممل ظاهر؟ خالف يا بياورد

 پاسخ:

، و خيانـت اسـتمبهم و جممل و غري نص در قرآن  وجودگوييد گاهی می
گوييد كه اگر قرار باشد مهه چيز در قرآن نـص باشـد و اصـال گاهی ديگر می

شود؛ و اين مهـان مبهم و جممل وجود نداشته باشد مثنوی هفتاد من كاغذ می
 تناقض رصيح است.
نادرست خودشان از قـرآن را بـر بيـان پيـامرب و امامـان  ايشان مهيشه فهم

دهند، و نـام فهـم خودشـان را نـص قـرآن معصوم عليهم السالم ترجيح می
 گذارند و فرمايشات ايشان را خمالف با نص!می



٢٠ 
كننـد هم به داليل كامال واهی چنانكه مثال اول معنای ربا را حتريف میآن

بعد هرگاه پيامرب موردی از موارد حرمت  ،گذارندخوری میو نام آن را مفت
كند بـه پيـامرب يـا امـام ای را بر خالف فهم ايشان معنا كرده يا آيهربا را استثنا 

خمـالف تـو  :گويندمیبا جرأت متام صادق عليهام السالم در حضور خودشان 
 :پيامرب و امام صادق نيستی!گويی و نص قرآن سخن می

 صـادق امـام زمـان در مـا اگـر حمـال فرض بر ر،باالت تازه. است معصوم قرآن
الم هيعل«  گفتنـدیمـ و شـانيا منـزل بـه كردنـدیم يیراهنام را ما و ميبود» السّ
الم هيعل« صادق امام شانيا  وَ "... كـه ميكـردیمـ سـؤال شانيا از. است» السّ

مَ  رِّ لِكَ  حُ ىلَ  ذَ ِ  عَ ن مِ مَ  :فرمودیم اگر چه؟ یعني) ٢٤/٣نور، (،"نيَ املُْؤْ رِّ  یعني" حُ
 گـريد یشخص شام. ديستين صادق امام شام ميگفتیم "است مرجوح و مكروه

ـالم هيـعل« معصـوم امـام نكـهيا یبرا ديهست  یرأ قـرآن، نـصّ  بـرخالف» السّ
د دكرت با گو و گفت(پايگاه بالغ، . دهدینم  ).بينات جملهنی، هترا صادقی حممّ

 قـدر چـهكه استداللشان فهمند میفكر كنند درست  كمیدر حالی كه اگر 
باشـد  نخوری بودن آاگر حرمت ربا به جهت مفت و ،واهی و پوشالی است

 !خوری و حرام باشدهم مفت... صدقه و ارث وانفاق و پس بايد هديه و 
مخس و زكات و ... اسـتدالالت بلوغ و نامز مسافر و طور در مورد و مهني

هـا بـرای عاملـان دينـی ماننـد ن آنپسند دارنـد كـه بطـالو عوام سستبسيار 
كشـيدن "ها برای عـوام هـم ماننـد و مطرح كردن آن ،د روشن استيخورش

 زننده و فريبنده است.گول "به جای نوشتن اسم مار ،عكس مار
  



٢١ 
 
 
 

 !يبه طور مساو پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلمما و  يفقط قرآن! برا
 اند:گفته

 انشيـب و ريتفس در قرآن اگر و ...است یكاف یمالاس احكام و امنيا یبرا قرآن
 داشـته مالالس  هميعل معصومان ريسا و بزرگوار امربيپ یحت و گرانيد به یازين

 خمترصـ قـرآن، ري(ترمجـان فرقـان تفسـ .قـرآن یتيكفـایب بر یليدل خود باشد،
٤/١٤٧.( 

تـو جـز د يـفرمایه و آله و سلم مـياهللا عل یامربش صليمتعال به پ یخدا یوقت
 یف مهگـان را روشـن كـرده اسـت. حتـيـ، تكلینـدار یقرآن، ملتحد و پناه

رشع مداران و علام نيز اجازه ندارند كه بـه  حرضات معصومني عليهم السالم،
(پايگاه اطالع رسـانی ايشـان، اصـول اسـتنباط فقهـی؛  .غري قرآن، پناه جويند

 ).٦(علم اصول در ترازوی نقد، 

 ربـک كتـاب من کيال یأتل ما أوح") ٢٧ه (كهف: يل آياز قب یاتيبر حسب آ
 یانيوح و یرسالت یپناهگاه هرگز "ملتحداً  دونه من جتد لن و لكلامته مبدل ال

 یاتيخصوصـ و قدر شب درباره .است نداشته وجود حرضتش یبرا قرآن جز
 خمترصـ ري(ترمجـان فرقـان تفسـ .ميـا آورده را یمطـالب ليتفص به قدر سوره در

 ).٥٣ ـ ٥/٥٢قرآن، 

 پاسخ:

وجود نداشته  ملتحد (پناهگاه) غلط شام جز قرآن رياگر بنا بر تفس یحت )١
ملتحد ن يكه به ا ی، وقت"عوا الرسولياط" ريباشد، به اعرتاف خودتان در تفس

مـا "و ، "عوا الرسولياط"فرمود  رصحيام كه يديم و ديمراجعه كرد (پناهگاه)



٢٢ 
ع الرسول فقـد اطـاع طيمن "و  "آتاكم الرسول فخذوه و ما هناكم عنه فانتهوا

وگـر  "حسبنا كتـاب اهللا!" فقط قرآن! و ريم كه خييم بگويحق ندارديگر  "اهللا
 !مياشده "تكفرون ببعض"و  ميادهيينه قرآن را با خود قرآن كو

آلـه و پيـامرب صـلی اهللا عليـه و خود  یحت شام درست باشد رياگر تفس )٢
 ات به خدا مراجعه كند!!يآ یهم حق ندارد كه در مورد معنا سلم
ن ي قرآن به قرآن، خود قرآن اريتفس یكه بر مبناد ييفرمایالتفات نمچرا ) ٣

 : كرده و فرمودهريگر تفسيه ديه را به آيآ
نْ  یقُل إنّ « ا؛ بگو ه ینريَ جيلَ دً تَحَ لْ نْ دونِهِ مُ دَ مِ دٌ وَ لَنْ أجِ نَ اهللاِ أحَ چ كـس يمِ

(علم  .)٢٢هيجن، آ هسور( ».ابميینم یمن را از خدا نرهاند و من جز او پناه
 ).٥اصول در ترازوی نقد، 

نْ  یقُل إنّ « ه:يقرآن در آن خود يبنابر ا ـنْ  ینريَ جيلَ ـدَ مِ ـنْ أجِ دٌ وَ لَ نَ اهللاِ أحَ مِ
ا؛ بگـو هـ ـدً تَحَ لْ  یچ كـس مـن را از خـدا نرهانـد و مـن جـز او پنـاهيدونِهِ مُ

 "خـدا"را خـود  ملتحـد (پناهگـاه)ا حيـرص )٢٢هيـ(سورة جن، آ ».ابميینم
 ین قطعئف قراالبر خ و ،ديكنیم خمالفت ،حيرصه ين آيا اشام ب یول ،داندیم

 !ديگذاررا كنار میه سوره جن يآ ،یو لفظ یعقل
ز يـكننـد نـه چ عملد فقط به كتاب قانون يبا مههد يبگو یدولت ال) اگر مث٤

د به كتاب قانون مراجعه كند يهم با ین است كه هر عواميش ايا معنايگر، آيد
ست؟! يدان با عوام در چقانون ین صورت فرق قاضي؟! پس در اینه به قاض

كه بـا  یمردم یكسانند؟! پس چرا برايا مهه قضات با عوام در فهم قانون يو آ
 و ريكسـانند تفسـيدر فهم قـرآن  پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم یشام و حت

 ؟!ديارساله نوشته



٢٣ 
 د:يفرمایقرآن م .ستيمنحرص به قرآن ن "كتاب ربک" ،) به نص قرآن٥

لَ اهللا وَ  ... زَ نْ نْتُ بِام أَ لْ آمَ  .كِتابٍ  من قُ

بـه  امامان معصوم عليهم السـالمو امرب يدارد كه پ یچه اشكال ايآن يبنابر ا
 ؟!مينباش یمساو هاآنبا  و ما ،دنها علم داشته باشآن كتاب

در فهم كل ادلـه اسـالم كـه  عرتت عليهم السالمامرب و يمهگان با پ اگر) ٧
شان با يگر فرق ايدباشند، یهم م یعصمت علم یند و دارايقرآن باشد مساو

 د:ييگویدارد كه م يیشان چه معنايا یت رشعيست و واليگران در چيد

ش و يهـا تيـحد و مرز در انحصار اهللا اسـت در كـل ربوب یت مطلقه و بيالو
ــپس و ــالس ــه رشعي ــت مطلق ــولي ــار رس ــپس در  اهللا  ه در انحص (ص) و س

شـان يا... باشـد یم) مـالهم السـينان معصوم حرضتش (علـياش جانش هيحاش
پروردگـار  یز از سـويـه نيـت مطلقـه رشعيـالچون عصمت مطلقه داشتند و

 ).٧٥/  ٢ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس .اند داشته

 اند:گفته

 رياست، ضـم» كتاب«و » رب« یراجع به هر دو "من دونه"ب در ي غاريضم
پناهگـاه ت در انحصـار خـدا و يـ گونه است كه پناهگاه ربوبنيز مهين» كلامته«

 ).١٨٤ـ١٨٣/ ٣(ترمجان فرقان،  .هم در انحصار قرآن است یوح

 ري(ترمجان فرقان تفسـ .كند نسخ را آن از یحكم تواند ینم هم رسول یحت... 
 ).١٨٤ـ١٨٣/ ٣خمترص قرآن، 

 پاسخ:

را نسخ  یاهيش خود آيسلم از پ و آله و هيعل اهللا یصلخدا  رسول قطعا) ١
ات توسـط يآا نسخ يد ييا تقيص يشود كه ما ختصینمل ين دليند اما ايفرماینم

م كـه يفهـیما فرمودنـد مـ را به یموارد نيم! بلكه اگر چنيرا قبول نكن شانيا



٢٤ 
ـ كـه منحرصـ بـه  یاهل یوحز را ا ی قرآنريغا حكم يد ييقتا يص يصختا ينسخ 

رشک و احلاد بـه قـرآن  ین به معنايو ا ،انداند و به ما دادهگرفتهست ـ يقرآن ن
 .ميرا ندارن حق رد كردن آ یاچ هبانهيست، لذا ما به هين

 ن است.الالبط یهيبه قرآن، بد یانحصار وح ی) ادعا٢
و » رب« یراجع به هـر دو "من دونه"ب در ي غاريضمد كه ي) اقرار كرد٣

مهه سـخنانتان در مـورد منحرصـ  ینه به كتاب تنها! پس مبنا است،» كتاب«
 بودن ملتحد و پناهگاه در قرآن باطل شد.

 اند:گفته

 یشود كه جز او ملتحـد و پنـاهیم خطاب ه و آله و سلمياهللا عل یامرب صليبه پ
بِّکَ يإِلَ  یوَ اتْلُ ما اوحِ :«ندارد  نْ كِتابِ رَ نْ دونِهِ  الکَ مِ ِدَ مِ امتِهِ وَ لَنْ جتَ لَ لَ لِكَ بَدِّ مُ

ا دً تَحَ لْ  بـاز» كتـاب«ه بـه ين آيدر ا »من دونه« ري) ضم٢٧ة يآ ،كهف ه(سور» .مُ
از منظـر  .ه (ربک)يگردد نه به مضافٌ الیم به مضاف برريچون ضم .گرددیم

مـن  یعني ،هيبه مضاف ال یبه مضاف رجوع دارد و از نظر معنو یو معنو یادب
 .)یاصول استنباط فقه شان،يا یع رسانالاط گاهي(پا .دون كتاب اهللا

 پاسخ:

د مـن يـبگو یاگـر كسـد؟! يف قرآن را از كجا آوردالن قاعده خياا يآ) ١
 یشـام مهـه قـرائن قطعـ بدال ،ه حسن را به او دادم او با من دوست استالك

شـان يدوسـت ا "ه حسـنالكـ"د ييـگویم د ويگذاریم را كنار یو نقل یعقل
د بـه مضـاف يـ باريد كـه ضـميـگویم یچون قاعده ادب است نه خود حسن!
 !!هيال رجوع كند نه مضاف

 د:يشام درست باشد پس با یاگر قاعده ادب) ٢



٢٥ 
ر ه:يدر آ قُ ذَ الْ بِّكَ إِذا أَخَ ذُ رَ ذلِكَ أَخْ هُ أَل یوَ هِ   یوَ كَ ذَ ديظاملَِةٌ إِنَّ أَخْ  .دٌ يمٌ شَ
ه يـالبرگـردد، نـه بـه مضـاف  "اخـذ"بـه  یعنيبه مضاف،  "اخذه" ريضم

 !!"رب"یعني
بِّكَ خَ  ه:يدر آ راجُ رَ جاً فَخَ رْ ُمْ خَ أَهلُ وَ خَ ريٌ أَمْ تَسْ قريُ  وَ هُ ازِ  .نيَ  الرَّ
ه يـالبرگـردد، نـه بـه مضـاف  "خـراج"بـه  یعنيبه مضاف،  "هو" ريضم

 !!"رب"یعني
بِّكَ ا ِ ه:يو در آ دنَّ بَطْشَ رَ وَ  .دٌ يلَشَ ئُ وَ يإِنَّهُ هُ و هو الغفور الـودود،  .دُ يعيبْدِ

 .ديريد، فعال ملا يذو العرش املج
ه يـالبرگـردد، نـه بـه مضـاف  "بطـش"بـه  یعنـيبه مضاف،  "هو" ريضم

 !!"رب"یعني
 ست؟!ين وهونواقعا م ین قاعده ادبيا اينک آيا

  



٢٦ 
  



٢٧ 
 
 
 

 انكار سنت، در لفافه اثبات آن!
 اند:گفته

ا ظـاهرِ يـ متواتر در صورت خمالفـت بـا نـصّ و ريا غيچه متواتر و  یثيهر حد
ه آن را نقـل كـرده باشـند و يـكه اكثر امام یثيمستقرِّ قرآن مردود است، اما حد

درباره آن نداشته باشـد از  یا اثباتيو  یهم نداشته باشد و قرآن هم نف یمعارض
سول و أول عوايباب [اط چ وجه يسنت به ه ....سترفته ايمر منكم] پذالا یالرّ

و نص و ظاهر مستقر قرآن جز با نص  .ست تا ناسخ آن باشديدر عرض قرآن ن
 ).نامه ايشانپايگاه سالم اسالم، زندگی( .شودینم و ظاهر مستقر آن نسخ

 پاسخ:

ث يد خمالفـت حـديـگویمـ متواتر را درسـت بدانـد یاگر انسان معنا) ١
 !د سنت متواتر مردود استيبگون كه يمتواتر با قرآن حمال است نه ا

صلی اهللا عليـه وآلـه پيامرب متواتر  سخناناز  یكيقرآن هم حداكثر ) خود ٢

تـازه  .نشـده اسـت یكند و به خود ما وحـیم است كه از خداوند نقل وسلم
و  ،ريمانند غدـ ث متواتر ياحادسند  یحمكمبه  یحت ،نآاءات قررق یسند متام

را  عرتت عليهم السـالمداند و ینم یرا كاف يیتنها كه قرآن به نيث ثقليا حدي
م كـه الاعـ یح علاميصح یبر اساس مبان البته .رسدینم ـ ديافزایم هم به آن

عـرتت علـيهم كه قرآن را در كنار  یكسان یبرا ،خود ذكر شده است یدر جا
، امـا سـتيل بـودن قـرآن نيت و دليدر حج ین شكيقبول دارند كمرت السالم



٢٨ 
ات ءک از قـرايـچياثبات هـ یبرا یحت یليچ دليه ،قرآن ئیكفاخود به نيقائل

 !خود قرآن هم ندارند
حسـبنا "خودتان در رد  پاسخن ـ و يات فراوان و رضورت عقل و دي) آ٣

پيامرب صلی اهللا  سخنم ي تسلكامالد يكند كه مسلامن بایلت مالـ د "كتاب اهللا
 .ه قرآني آريو چه به عنوان غ ،ه قرآنيباشد چه به عنوان آ عليه و آله و سلم

ه استناد قـرآن بد ما يبگو پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلمبه  یاگر كس) ٤
قطعا كافر و ملحد  ،گرت رايشات ديم نه فرمايريپذیم قرآن را از توات يآتنها 

 "حسبنا كتاب اهللا"خودتان در رد  ر اساس پاسخـ بده و يقرآن را نفهمشده و 
 .خود قرآن حرف زده است فالبر خ یحتـ 

هم  پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلماز خود  یشام اگر كس یبر اساس مبنا
پيـامرب صـلی اهللا د مقابـل يرا بشنود كه خودش آن را از قرآن نفهمد با یزيچ

 یلـيچ دلي از قرآن هـريد غيد كه شام حق نداريستد و بگويبا عليه و آله و سلم
د! و يداشـته باشـ یريان و تفسيفهم ما، از قرآن فهم و بتر از الا بايد، و ياوريب
 .ت كفر و احلاد و زندقه استين هنايا

اسـتثنا  گريدد يقرآن دانستل را فقط منحرص به يدل القبنكه يبا توجه به ا) ٥
هـم نداشـته  یه آن را نقل كـرده باشـند و معارضـيكه اكثر امام یثيكردن حد

اعـرتاف بـه نـا يعدر بـاره آن نداشـته باشـد  یا اثباتيو  یو قرآن هم نف ،باشد
 .مذهب خمالفان استبا  تموافقن نظر خود و البط

 اند:گفته

 ی معناينيک واژه وجود ندارد كه تبيدر مهه قرآن  ...است خودكفا یقرآن كتاب
از نظر مدلول معصوم اسـت حوالـه  یكتاب یوقت.. . قرآن باشدريآن حمتاج به غ



٢٩ 
ارجاع قرآن به علـام  .است ینقض غرض و ظلم به وح معصوم ريدادن آن به غ

(علـم اصـول در  .سـتيكننـد روا نیم یرا نف یگريک ديكه هر  یونيو اصول
 ).١٠ترازوی نقد، 

 از یبعضـ حيتوضـ یعنـي مفرس،قت مستفرس آن است و نهيمفرس قرآن در حق
 .گـرانيد و خـود فكـر از نـه و ديـجو یمـ قـرآن خود از را قرآن یپنهان یمعان

 ).٢/٤١٩ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس

 پاسخ:

 قـرآن اسـتفاده ريد و از فكر خودتان در فهم و تفسييخود خدا شاممگر ) ١
پيامرب صلی اهللا عليـه و آلـه و با اينكه نيازی به بيان گران يدد؟! و چرا يكننمی
 د!نيشام یواافت و ريتفسازمند ينندارند  سلم
 پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلمحواله دادن به  یحت و البته به نظر شام) ٢

 كفر است! )پناهگاه(هم، غلط و ملتحد 
گر يه ديرا مفرس آ یاهيا ممكن است كه شام بر خالف واقع و اشتباها آي) آ٣

نـا مهـان يص شـام عيد و تشـخيـن مورد هم عصمت داريدر ا ايآ ؟ا نهيد يبدان
 مفرس بودن خداست؟ 

 اند:گفته

 "حبـل اهللا"لهيافتن عصـمت بـه وسـيـ یبـرا یاست ربان یامر» واعتصموا«
سـت، بلكـه يژه معصـومان اسـت نيالبته مقصود عصمت مطلقه كه و ...قرآن

له يبـه وسـ یبه عصمت علمـ یابين بزرگواران است كه دستيمادون عصمت ا
 یمكلفان امكان نداشت مورد امـر ربـان ین عصمت برايباشد و اگر ا یقرآن م

 ).٢٧١/  ١ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس. بودهم ن



٣٠ 
ط قـرآن بـا يـبه معارف قـرآن بـا رشا یت دارند عصمت علميمأمور مسلامنان

 ).١/٢٢٥حش به دست آورند. (ترمجان قرآن، يط صحيرشا

 یقرآنـ حيصـح تفهـم یمبنـا بـر گريكـدي بـا یقرآنـ رشعمـداران است زمال
 کيـ یحتـ یاهبـام هرگـز صـورت نيا در كنند، یاريمه و یمهكار ،یمهفكر
 نخواهـد اسـت بالغه حجت و وبرهان نور ان،يتب ان،يب كه كتاب نيا در درصد

 ).٢٧٢/  ١ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس .ماند

 نياسـت كـه در دو بخـش عصـمت و مـادون عصـمت بـ ین حكمت علميا
 ).٢٤٧/  ١(ترمجان فرقان،  م شده است.ي آنان تقسريمعصومان و غ

 پاسخ:

 .است نه قرآنعرتت  "حبل اهللا"، یو نقل یئل عقلالاساس د ) بر١
 ) عصمت مادون معصومان، تناقض است.٢
 معصومان چه با تفكر و چه بـا شـورا، ريغ یبرا ی) تصور عصمت علم٣

 .ینياست نه واقع بيرؤ
ف يـ، تكلی معصوم به عصمت علمـري) امر عموم مكلفان و مسلامنان غ٤

 زند.یم رس نمياز خداوند عادل حكطاق است و هرگز ي الما
 گران:يد تا چه رسد به امرب خطا كند يپ ید موسايگويخودتان 

 خـود نيـا و اسـت خطا اناً ياح بلكه ست،ين مطلق ،یوح بدون انسان انتخاب
 یربـان یوحـ نداشـتن با كه یحال نيع در بوده یانتخاب چنان در یموس یخطا

 ايـآ ...انتخاب به رسد چه تا است، بوده یبرش عصمت یدارا انتخاب نيا در
 ).٢٠١/  ١(ترمجان فرقان،  كنند؟ ینم خطا نانيا و كند یم خطا یموس

 

 



٣١ 
 اند:گفته

 كنند، یوريپ یكسان از یستيبا ندارند، را یصيتشخ چنان تياهل خود هم اگر
 خـود مسـتند را» هيـقطع سنّت« و» قرآن« یعني یمالاس رسالت یاصل سند كه

 .)٢٦ ا،يفقه گو( .اند داده قرار

 پاسخ:

د! يزنبه ي قطعريا غيه يقطعاز سنت  ید حرفيتوانیچ عنوان نمي) شام به ه١
اگر به ادلـه و مطالـب خـود توجـه و  ،دي قرآن را قبول ندارريمطلقا غچرا كه 

 ینقشـتنها در نزد شام سنت د كه يابيیم ید به خوبيسته داشته باشيو شا یكاف
 :دييگویادتان رفته كه ميا يگو! دارد و بس یدكور

 احـتامل« ،»متضـاد« ،»واحـد خـرب« ،»سـند رجـالِ « ماننـد یئاتالابت با ثيحد
 بـا بـودن منسـوخ  احـتامل« و» عيـتقط« ،»یمعن به نقل« ،»هيتق احتامل« ،»جعل
 موانـع نيا از كدام چيه» قرآن« یول ندارد، هم را بودن یظن حتمل یحت ،»قرآن

 اگـر و .باشـد یمـ روشـن و راهـوار اريبسـ زين فهمش راهِ  و ...ندارد هرگز را
 یحـالت بـه اديـز یاوقـات رصف بـا یسـتيبا حق  ندهيجو بود، ثيحد با اصالت

د هيف« ،» یاقو« ،»احوط« به المبت دائامً  كه برسد  نهـايا ماننـد و» تضـاد« و» تـردّ
 نيـا در هـم و خواهد، یم را یكمرت اريبس وقت هم قرآن اصالت با یول .شود

 شـود، یمـ تر روشن قشيحقا  ندهيجو یبرا قرآن روشن اريبس قيحقا كم وقت
 .)٢٣ ا،يفقه گو( ."!كجا به تا كجاست از ره تفاوت نيبب"

ک يـفاصـله  اد است! تفاوت راه به انـدازهيز یليواقعا تفاوت راه خ یآر
است كه حوصله نـدارد بـه عـرتت  یآدم است باحمقق با حوصله  یه واقعيفق

را از معدن  یاد! تفقه كند و حكم واقعيو با رصف وقت ز ،كردهامرب رجوع يپ
عـرتت علـيهم و قرآن ناطق به دست آورد، لذا با كنـار گذاشـتن  یقيعلم حق



٣٢ 
 شو فرزنـدان یاگر علـحكم كرد د خداوند است ـ كه يكه سفارش اك السالم

ــ اسـاس رسـالت و قـرآن را بـر بـاد  م نباشند فام بلغت رسالته!الهم السيعل
عرتت عليهم م الق كيدر راه فهم دقاد!! يز از رصف وقت زيدهد، و با پرهیم

 !كندیالش را راحت ميخ، السالم
 !»كجا   تفاوت ره از كجاست تا بهنيبب«! یآر

 :داندینم "گرياهل آن كار د"خود را تنها و تازه 

 دارد دشـوار و سخت يیامدهايپ آله و هيعل اهللا یصل اهللا  رسول سنّت از یوريپ
 برابـر در ژهيـو  بـه كنـد، یمـ و كرده حتمل ـ یاهل لطف به را هاآن سندهينو كه ـ

 سنت قرآن، ن،يد نام به و دهند، یم  نشان وارونه را رشع كه! یرشع يیها چهره
 .)٢٧ ا،يفقه گو( !»كنند یم گريد كار آن« قداست و

 توانيد بگوييد: شام تا زمانی كه از مبنای خود دست برنداريد نمی

 خواهيم بگوييم احتياجی به روايت نداريم، روايت مبنيّ است.ما نمی
خـوبی دارد، خـب  )توضـيحات(های كنيد حاشيهشام وقتی كتابی را نگاه می

ها حمتاج هستيد، خمصوصـا اگر از كتاب خيلی چيزی رس درنياوريد، به حاشيه
نه حاشيه شعر گفته صاحب منظومه  )...هايی از متن خودِ كتابحاشيه(های مِ

 ديد مفهوم نيست رشح كرد، ديد مفهوم نيست حاشيه زد. مهش منه، منه، منـه.
 (وبگاه انقالب قرآنی).

پيـامرب صـلی اهللا عليـه و خالصه آيا قرآن خود كفاست و حتی نياز به بيان 
هم ندارد، يا مثل منظومـه حمتـاج بـه حاشـيه اسـت؟ پـس آن مهـه  آله و سلم

های ديگر، و راهوار بودن معنـا و قرآن با كتابادعاهای شام در مورد تفاوت 
 پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلممهگانی بودن فهم قرآن و استغنا از بيان حتی 

 چه شد؟!



٣٣ 
های منه دارد، منتهی حاشيه های منه با حاشيه هـای غـري منـه قرآن هم حاشيه

البـاقر؟ يـا نـه ،  قاطی شده. قال الباقر ، خب ما نمی دانيم قال الباقر واقعاً قال
، متـنش، : سـندشجعل كرده اند؟... ما احتامالت متعددی در روايات داريـم

اش ولـی در قـرآن ايـن اش، چـهوجه صدورش، وضع منسـوخ بـودنش، چـه
 (وبگاه انقالب قرآنی). مطالب نيست.

گرييد كه پس فقـط قـرآن، اشتباه شام اين است كه از مطلب فوق نتيجه می
ت هم دكوری در حاشـيه، امـا عاملـان حقيقـی دينـی چقدر هم راحت! و سن

 عـرتت علـيهم السـالمهـای خـود قـرآن و مطابق بـا دسـتورات و راهناميـی
كوشند تا با زمحت مهه را بفهمند و جعلی را از غري جعلی جـدا كننـد، نـه می

كفا بداننـد افراط كنند و هر خربی را بپذيرند، و نه تفريط كنند و قرآن را خود
 مرصف در حاشيه آن!دكوری بیو سنت را 

 اند:گفته

 یرمزهـا از مستفاد خود ست،ين قرآن یلغو یوضع لتالد در كه هم یاحكام
 رسـول اختصـاص در كـه اسـت يیرمزها ريسا و یرمز حروف از اعم یقرآن

 .اسـت نمـودار یقطع یثياحاد از كه است یحممد یمعصومان سپس و یگرام
 ).٤/١٤٧ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس

از  لمس ه و آله وياهللا عل یصل امرب اكرميپ .ستين یاتِ لفظي، منحرص به آیوح
 یانِ رمـزيـكنـد كـه صـد در صـد بیمـ افتيرا در یو معارف یدوم معان یوح

 ).٧(علم اصول در ترازوی نقد،  .دارند

 پاسخ:

بـودن آن ـ بـا  مطلب فوق ـ بـا رصف نظـر از موهـوم ،اگر دقت شود) ١
پيـامرب صـلی اهللا عليـه و ان يو استغنا از ب ،ل بودن قرآنيتنها دل مسلک و مرام



٣٤ 
در تنـاقض  ...امرب ويـبا پ یبودن فهم قرآن در حد تساو ی، و مهگانآله و سلم

 كامل است.
پيـامرب صـلی اهللا سـت يد؟! مگر ممكن نين حرف را از كجا آورديشام ا) ٢

 شـاممـن و را بفهمـد كـه  یمطـالبـ نه رموز ـ ات ياز مهان آ عليه و آله و سلم
 از ريامربش به غيمگر خدا حق ندارد به پ ؟!ميف دارالا در آن اختيم يفهمینم

 كرده باشد؟! یوح از حروف مقطعه ريو غمطالب قرآن 
د كه من يد و بگويرا بفرما یثيحد پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلماگر ) ٣

گر قرآن كـه فهـم يات دياز آام بلكه دهراوين مطلب را از حروف مقطعه درنيا
ه طور مستقل بـه بن باره ينكه خداوند در ايا ايم، يگویم رسدینم هاآنشام به 

ات مقطعـه يـ! حـتام از آريخـ :دييـگویمـ شـام بـه او ،فرموده است یمن وح
سـت مـا ياز نيـنبـه فهـم تـو  الاصـ؟! بلكـه یفهمینم و خودت یادرآورده
 م؟!يفهیم خودمان

مهگان روشن است و  یل است و برايقرآن تنها دل :دييگویم یاز طرف) ٤
 !ستين یازين پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلمان يمطلقا به ب

و معصـومان  امربيـاز احكام را فقط پ یاريبس :دييگویم گريو از طرف د
 فهمند!ینم گرانيفهمد و دیم آن ــ ولو از رموز قر یحممد

از يـن شـانيان ايـصه بـه بالكرد؟! خ یفرقجه چه شد و چه ينت الخوب حا
 ست؟!يا نيهست 
د بـه يـبا، ولو به اعتبار حروف مقطعـه ـ یليـ به هر دلد كه ما ييگویم اگر

م يتوانینم خود یم و به خوديمراجعه كن پيامرب و اهل بيت عليهم السالمان يب



٣٥ 
تواننـد یمـ پيامرب و اهل بيت عليهم السالم یم ولين را از قرآن بفهميد یمتام
 ن كه حرف خمالفان شامست!ين را از قرآن بفهمند خوب ايد یمتام
 اند:گفته

 ینامزهـا ركعـات و تيـفيك ماننـد سـت،ين قـرآن در انـاً ياح كـه هم یاحكام
 حـروف ريسا چه و یرمز حروف از چه یوح صاحب حرضت یبرا پنجگانه

 ).٩٨ـ٣/٩٧ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس .داستيپ یقرآن

 پاسخ:

امرب يـان پيخره جمبور شدند مذهب خمالفان، و وجوب رجوع به بال! بایآر
رند و فقط الفـاظ را يبپذ الت قرآن را كامي، و عدم كفاعرتت عليهم السالمو 

 عوض كنند!
 یعنـيگر متسک به سنت يپس د ديدانیرا قرآن م ملتحد (پناهگاه)اگر تنها 

پس چرا قـرآن را  ديدانیزم مالسنت را هم  یعني قرآن، ريچه؟ و اگر ناچار غ
 ؟!ديشامریم ملتحد (پناهگاه)ل و يتنها دل

 اند:گفته

ک زبان يفهمند و یم هاانسان هاست كه مه یمهان زبان یكيقرآن دو زبان دارد: 
اهللا  یامرب صـليـبـا پ هاآنخطاب  یگر هم در قرآن وجود دارد كه رويان ديو ب
وجـود  یعيو ترشـ یل رشعـيـن جـز قـرآن، دليبنابرا .است لمه و آله و سيعل

 ).٨(علم اصول در ترازوی نقد،  .ندارد

 پاسخ:

 به حال شام ندارد، چرا كه اگر ما خودمـان آن یچ نفعيهم مذكور يتقس) ١
ان يبه ب یازيم پس باز هم چه نيم از قرآن استخراج كنيتوانیرا هم م ان دوميب



٣٦ 
امرب يو اگر فهم آن تنها خمصوص پ! ؟و سلم پيامرب صلی اهللا عليه و آلهو سنت 
م، و يـشـان داريان ايـاز بـه بيم است، پس ما باز هم نالهم السيت عليواهل ب
ست و مهه مطالـب خـود در مـورد يو روشن ن ین، كافيفهم كل د یاقرآن بر

، را باطــل پيــامرب صــلی اهللا عليــه و آلــه و ســلمان يــاز ب یازيــنیقــرآن، و بــ
 !!ديفرمود
پيامرب صلی اهللا عليه و آلـه و نكه قسم دوم سنت يشام در مورد ا یمدعا) ٢
 اساس است.یموهون و ب الكامحتام از حروف مقطعه قرآن گفته شده  ،سلم
 اند:گفته

 اش گانـهي كتـاب ترك است،» احلاد« او ريغ به پناه و خدا ترك كه مهانگونه پس
 نسـبت یرشكـ آن یبرا هنادن كيرش زين و احلاد، زين قرآن ريغ به پناه و» قرآن«

 و هيحاشـ در اسـت يیوح بلكه ست،ين قرآن كيرش هم سنت و است، قرآن به
 .)١٠ا، ي(فقه گو .آن مهراه

 پاسخ:

 المهگـان كـام یو بـرا ،ل اسـتيـاگر قرآن تنها مـدرک و دلم يبارها گفت
 یف كـافيـاجات طول زمان تكليپاسخ احت یبرا وباشد، یمروشن و واضح 

ه لغو و عبث ين حاشيا وجود ايآ ،را در بر دارد یامد نقصان وحيپ الا است و
 !ست؟ين

 اند:گفته

 رشيپـذ برابـر در اسـت یعـذر خـود باشـد انشيب در یگنگ و امجال اگر ...
 هيـاهل بالغـه حجـت كـه اسـت انتيخ اي و یناتوان جهالت، خودْ  و احكامش،

 .)١١ا، ي(فقه گو !باشد نارسا و نابالغ



٣٧ 
 پاسخ:

 مـا از شيفهم قرآن كه دهد قرار یمفرس قرآن كنار در خداوند اگرا يآ یول
 !شود؟یحل نم مشكل هم باز باشد شرتيب شام و

فرمـوده كـه باطل دانسته اسـت چـرا  الل شام را كامالن استديخود قرآن ا
عـرتت علـيهم امرب و يـد بـه پيف در فهم قرآن و... باالاختاست در صورت 

 سـت!!يف در آن نالاخـت البالغه است اصـنكه چون يرجوع شود نه ا السالم
 فرمايد:خداوند متعال می

وهُ إِلَ  دُّ لَوْ رَ ولِ وَ إِل یوَ سُ هُ الَّذالا یأُولِ   یالرَّ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ مْ وَ لَوْ ينَ يمْ نْهُ هُ مِ تَنْبِطُونَ سْ
لَ  ال لُ اهللاَِّ عَ تُهُ يفَضْ َ محْ مْ وَ رَ تُمُ الشَّ الكُ بَعْ ل الطانَ إِ يتَّ  .اليقَ

 اند:گفته

 :كه است قرآن از یمعان نيا بر گواه ها ده از یگواه مالالس هيعل یعلو ثيحد
ةِ  یعل اهللا  كِتابَ  إِنَّ « عَ بَ ـ اءَ يأشْ  أرْ لَ ةِ   یعَ بْـارَ ا الْعِ ةِ الوَ اللَّطـائِفِ  شـارَ قـائِقِ  وَ احلَْ ،  وَ
ةُ فَ  ا للعوامِ  الْعِبارَ ةُ الوَ ارَ واصِّ  شْ اللَّطـائِفُ  لِلْخَ لِ اللِ  وِ قـائِقُ  اءِ يـوْ احلَْ بِ اللِ  وَ (فقـه  .»اءِ يـنْ

 .)١٦ـ١٥ا، يگو

 پاسخ:

كـه  یاتيشود به روایم كه سنت متواتره را رد كند آخرش جمبور یكس یآر
آنچه موافق مـذاق جز ـ  یچ كتاب معتربيندارد و در ه يیچ سند قابل اعتنايه

 .دناستناد كـ ندارد  است هيصوف
 اند:گفته

 زيـن خدا احكام نقل در یحت كه  یكرب بتيغ زمان در معصوم ريغ رشعمداران
 شـهرت، امجـاع، عقـل، یمبنـا بـر كه دارند اجازه چگونه كنند، یم يیخطاها

 .)٤٢ا، ي(فقه گو .كنند صادر ...و ،ینيقي ريغ اتيروا و ه،ريس



٣٨ 
 پاسخ:

 }ینـيقي ريات غيه، و رواريعقل، امجاع، شهرت، س{ یبه تفاوت اساس) ١
 !ديلتفات ندارا }»حالاستص«ا يو » استحسان«، »اسيق«{با 

استنباطشان خطا  است ممكن گرانيد كه ستيچ در گرانيد با شام فرق )٢
 "د!يباش !!معصوم شانه به شانه" شام و دباش

 آنـان یپـ در و شـانه بـه شـانه یقرآنـ معرفت در كه یكسان و معصومان، یبرا
 .)٤٩ ا،يگوفقه ( ندارد، وجود یمتشاهب باشند، یم

 اند:گفته

 ).٨(علم اصول در ترازوی نقد،  .وجود ندارد یعيو ترش یل رشعيجز قرآن، دل

ز يـجز قرآن نداشته اسـت مـا ن یملتحد ه و آله و سلمياهللا عل یامرب صلياگر پ 
 .ميبـرو ...و  یاس و استحسان و خرب واحد ظني قرآن مثل قريد به رساغ غينبا
 .)٨در ترازوی نقد، ؛ علم اصول شانيا یع رسانالگاه اطيپا(

هـم  خرب متواتر یحتشان يات احيترصو بر اساس مبنا كه  توجه شود الكام
بنـابر  د!ريگـیقرار م شاننيچ ! و داخل نقطه قرآن استريغ ملتحد (پناهگاه)

 .سنت را قبول ندارند الن اصيا
 ريو غـ ی، قطعـی ظنـريو غـ ی اقسام سـنت ـ ظنـنيب توانندیهرگز نم لذا

 ادعا كنند: معارض و... ـ تفاوت بگذارند و ريمعارض و غ، و یقطع

هـم نداشـته باشـد و  یه آن را نقل كرده باشـند و معارضـيكه اكثر امام یثيحد
سول و أولـيطدرباره آن نداشته باشد از باب ا یا اثباتيو  یقرآن هم نف  یعوا الرّ

 ).نامه ايشانپايگاه سالم اسالم، زندگی( .رفته استيمر منكم پذالا



٣٩ 
له حج  یاتيـت آن در مقابـل آيـادلـه حج یعني .ت خرب واحد ، مردود استيادّ

آن  و "س لک به علـميتقف ما ل الو"كرده است  یاست كه عمل به ظنّ را نف
 .)انفرقگاه يپا( .نكن یوريست، پين یت به آن عمليچه را كه برا

 یثيجه، احادياند و در نترا هم ساخته يیث، سندهاياز احاد ین متونالجاع ...
ند!! برخيصح  .انـددار قـرآن، بـه دسـت مـا دادهيـا ظـاهرِ پايف نصّ الح السّ

 .)یآثار صوت و ايفقه گو ـ ستنباطالاز كتاب اصول ا یبرداشت :انفرقگاه يپا(

 ريتفسـ یشـنهاديوه پيقت، مهان شي، در حقیهتران یدكرت صادق یريسبک تفس
ع الگـاه اطـيپا( .انـدفراوان بـردهز هبره يقرآن با قرآن است؛ هر چند از سنت ن

 .)شانيا یرسان

 الل است، و هم كـاميشان، هم تنها دليح اينک با وجود قرآن كه به ترصيا
ات ـ و يـبـه روا كهاند  قرآن گرفتهريغملتحد شان يا خود ايروشن و راهوار! آ

را  یحجت بالغه اهلنكه ياا ي !؟اندف قرآن نباشد ـ متسک كردهالنكه بر خيلو ا
 اند؟! قرآن كمک گرفتهريو از غناقص شمرده! 

 یو بـرا !ز استيشان جايا یفقط براجستن  قرآن ريغا ملتحد و پناهگاه ي
 حرام؟! پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم یگران حتيد

 اند:گفته

 رايـز. عكـس به نه و باشد یم زين سنت گرانيب است خود گرانيب چنانكه قرآن
 ريسـا در یربـان انـاتيب بـه نسـبت یحتـ انيـب نيترريظن یب و نيهبرت قرآن انيب

 ).٢٧٢/  ١ خمترص قرآن، ري(ترمجان فرقان تفس .باشد یم یانيوح یهاكتاب

 

 

 



٤٠ 
 پاسخ:

(قـرآن  عـرتت علـيهم السـالم) بلكه بر اساس عقل و قـرآن و سـنت،  ١
 رينـاطق، صـامت را تفسـ نـه بـر عكـس. (صامت) است انگر قرآنيبناطق) 

 ؟!"ف حتكمونيفام لكم ك"نه صامت ناطق را؛  كندیم
را  عـرتت علـيهم السـالم، هرگز متسک به ه و آله و سلمياهللا عل یصلامرب يپ

مرشوط به متسک به قرآن نفرموده، بلكه بر عكس، متسک به قرآن را مرشـوط 
 ی اسـت مقتضـانيفرموده است، و البته مهـ عرتت عليهم السالمبه متسک به 

 هم السالم.يصامت بودن قرآن، و ناطق بودن عرتت عل
 د:شویشه به عنوان دكور ذكر ميبه سنت كه مه یازي) پس چه ن ٢

 مهـان كتـاب و سـنت نيمتواتره مقصود از ثقلـ یاتيچند و روا یاتيبر حسب آ
باشند: عصمت متن و عصمت سند كـه  یعصمت م یااست كه در دو بعد دار

چ ين اصـل هـيـا ی(ص) هسـتند، رو ت و رسـولناقلِ آن معصـومان از عـرت
ن يـاز ا یكـينكـه از يست مگر ايرفته نيپذ یربان یانيبه عنوان حكم وح یسخن

 ).٧٠/  ٢ خمترص قرآن، ري. (ترمجان فرقان تفسچيگر هيدو مبدأ باشد و د
  



٤١ 
 
 
 

 آيا ايشان واقعا سنت را قبول دارند؟!

عـالوه بـر قـرآن را هم  سنتشان يال كند كه ايخ یباز هم ممكن است كس
 اند:كه گفتهچنان قبول دارند

ك كتاب از پس هيقطع سنّت به زين ما  ).٩ا، ي(فقه گو .ميكن یم متسّ

 هيـقطع سـنت بـا و امـدهين قـرآن در هرگـز كـه هسـت یفرع احكام از یبعض
 حكـم چنـد و هيـومي ینامزها ركعات تعداد و یچگونگ مانند د،يآ یم دست به
وايأط« عنوان به كه گريد ول عُ  حـروف شيمبنـا هـم آن و شود، رفتهيپذ یستيبا» الرسُ

 .)١٤ا، ي(فقه گو ست.ين رفتهيپذ هرگز نباشد یقطع اگر یول است، یقرآن یرمز

 :رايزاست،  يیگوا تناقضي ین سخنان از باب ناچارياكه نيپاسخ ا

ن يـا یآورند نه به معنـایان ميه به ميشان سخن از سنت قطعيهر گاه ا) ١
ح فرمودند يقبول داشته باشند، بلكه ترص یگاهيسنت جا یاست كه واقعا برا
ه يشان فقط و فقط قرآن است، و البتـه سـنت هـم در حاشـيكه ملتحد و پناه ا

 شان ندارد،يا یبرا یچ اعتباريا موافق كه هيهان خمالف يفق یبرخ یمانند فتوا
 ند:يگویشود. چنان كه میه آورده ميدر حاش

ه يهـان در حاشـياز فق یات و فتـاوايـاز قرآن در متن و روا یاتيله آن رسايدر ا
م اسـت و ين رسـاله قـرآن كـريما در ا یقرار گرفته است كه مورد استناد اصل

 یا خمـالف بـا فتواهـايـهان موافق يفق یه و نظرات برخيسنت قطع یگواه فرع
 ).١٢ن، يح املسائل نويدرج شده است. (رساله توض یز در پاورقينگارنده ن



٤٢ 
امن يـل است و هم مهه احكام اسالم و ايشان قرآن، هم تنها دليبه نظر ا) ٢

است كه  یهيد، بديآیقرآن الزم م یتيكفا ین صورت بي اريرا دارا است در غ
 اش ـ تناقض است:یو چه قطع یكردن سنت، ـ چه ظن گر استثناين مبنا ديبا ا

ع و هـم دلل است؛ هم يبر حسب نصوص، فقط كتاب اهللا، دل  یل رشعـيـمرشِّ
 )یشان، اصول استنباط فقهيا یگاه اطالع رسانياست. (پا

 بـودن یانيوح در كه یمعن نيبد است، یكاف یاسالم احكام و امنيا یبرا قرآن
 امربيـپ یحت ...كه ندارد یاحد انيب به یازين هرگز یربان مرادات بر وداللتش
 خمترصـ قـرآن، ري(ترمجان فرقان تفس .السالم  هميعل معصومان ريسا و بزرگوار

٤/١٤٧.( 

سـامن ير يیت كـرده... و قـرآن بـه تنهـايـثقل اكرب از وجـود ثقـل اصـغر كفا
. (اصـول كنـدیت ميكفا یگرياست... كه از هر نگهدارنده د ینگهدارنده اهل

 ).١٧ـ  ١٦، یهتران ی الكتاب والسنه، حممد صادقنياالستنباط ب

 حرامبـدون اسـتثنا ظـن بـه متسک ،قرآن وجود باشان، يح ايبنابر ترص) ٣
 :است

له  یاتيـآ مقابـل در آن تيـحج ادلـه یعنـياست.  مردود واحد، خرب تيحج ادّ
 وآن« "علـم به لک سيل ما تقف وال" است كرده ینف را ظنّ  به عمل كه است

 ).پايگاه فرقان(. »نكن یوريپ ست،ين یعمل آن به تيبرا كه را چه

 ند:يندارند بگوگر حق ين ديبنابر ا

هـم نداشـته باشـد و  یه آن را نقل كرده باشـند و معارضـيكه اكثر امام یثيحد
سول و أوليدرباره آن نداشته باشد از باب [اط یا اثباتيو  یقرآن هم نف  یعوا الرّ

ث هـم تنهـا در صـورت موافقـت بـا قـرآن يحدرفته است... ياالمر منكم] پذ
 ).نامه ايشاناسالم، زندگیپايگاه سالم (. شود یمرفته يپذ

 :است احلاد قرآن ريغمتسک به  كه كنندیم حيترص) ٤



٤٣ 
 اش گانـهي كتـاب تـرك اسـت،» احلـاد« او ريغـ به پناه و خدا ترك كه گونهمهان

 نسـبت یرشكـ آن یبرا هنادن كيرش زين و احلاد، زين قرآن ريغ به پناه و» قرآن«
 و هيحاشـ در اسـت يیوح بلكه ست،ين قرآن كيرش هم سنت و است، قرآن به

 .)١٠ا، ي(فقه گو .آن مهراه

ا يـاسـت و  یا مصلحتي ،متواتر ثيحد یحت ،يیاست هر استثنا یهيبد لذا
توجـه هـيچ  داننـد ايشـان عمـال هـمكام اينكه اهل اطالع مـی ؛يیگوتناقض

 .آورندو فقط نام آن را در كنار قرآن می، شايسته به سنت ندارند
 ديبگو قرآن از ريغ پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم آنچهشان يبه نظر ا) ٥
 داللـت در یكاف دقت با هاآن مهه هچرا ك است نارسا یهااستعداد یبرا فقط
 :ديآیم دست بهقرآن  یلفظ

 هـاآن یمتام كه است، شده صادر یوح منابع از یاتيروا آنان به كمك یبرا ...
 داللـت از ونريبـ و ليـدل بـدون یادعـا نـه و است، قرآن خود به استناد با هم
 ).گويا فقه ديدگاه از سنت و قرآن مبانی (.آن یلفظ

شـان در علـم اصـول يقواعد خالف عقل و قـرآن و سـنت ا ی) اگر كس٦
 یبـرا یگاهين جايترها كمكه بر اساس آن ابديیم یند به روشنياستنباط را بب

 وجود ندارد.ه قرآن يو لو در حاش عرتت عليهم السالمسنت و 
ايشان در مورد مطلق و عام نظرياتی كامال خمالف با قواعد مسـلم عربيـت 

 ، چنان كه معتقدند:در قرآن و سنت دارند

 و مطلـق ، نـص عامِ  و مطلق: شد تا سه ما تقسيم اين در فعال عام و مطلق پس
 در هسـتند مهمـل كه عامی و مطلق ، هستند عموم و اطالق در ظاهر كه عامی

 در نـص نـه هسـتند اطـالق و عموم در ظاهر كه مطلقی و عام عموم و اطالق
 نص گاهی مطلق پس. نداريم قطع زيرا ظاهر؟ گوييممی چرا. اطالق و عموم



٤٤ 
 در نـص گاه هم عام و )كندمی تقييد از خودداری كه مطلقی( است اطالق در

 در نـص( نوع دو اين .)كندمی ختصيص از خودداری كه مطلقی ( است عموم
% ١٠٠ يعنـی. شـوندمی نص به اضافه و نيستند ظاهر )عموم در نص و اطالق

 قيـدی كـه دهيمنمی احتامل درصد يک حتی و است اين مطلب كه دانيم می ما
 (وبگاه انقالب قرآنی). .بزنيم بتوانيم نظر مورد عموم يا اطالق به ختصيصی يا

 پيـدا شـیء هـيچ شـام چـون است عموم در نص» قدير شیءٍ  كلِّ  علی اهللا إنَّ «
 (وبگاه انقالب قرآنی). .نگريد تعلق او بر خدا قدرت كه كنینمی

 پاسخ:

 تشـكيل را ايشـان رشع و عقل خالف مطالب و فتاوا اساس كه قاعده اين
 :زيرا است غلط كامال ایقاعده دهدمی

آيه  عموم ازرصفا  باشد خارج خدا قدرت قتعل از چيزی است حمال اينكه
 اگـر شـود، لـذااز قرائن خارجيه اسـتفاده مـی بلكه شود،نمی فهميدهمباركه 

 كـه گفتـيممـی هـم بـاز مـا "اسـت قادر درخت خلق بر خداوند": گفتندمی
 ازرصفـا  را مطلـب زيرا "گريدمی تعلق چيز مهه به و است عام خدا قدرت"

و  ،ايـمدانسـته عقـل دليل از بلكه ،نباشد ختصيص قابل كه ايمنفهميده عموم
و اين مطلب بر خالف آيه زكـات و . البته ختصيص در حكم عقلی حمال است

 نفـی و زكات، موارد عموم بهعمم قدرت  قياس لذاهاست. مخس و امثال آن
 مـورد در كـه چـرا اسـت، غلـط كـامال زكات و مخس و... خمصص روايات

و خمـالف  حمـال آن ختصـيص و داريم عموم بر عقلی دليلباری تعالی  قدرت
رصفا خالف يک حكم جعلی وابسته بـه بيـان اينكه نه  استحكم عام عقلی 

 دليـل زكـات، مـورد در امـا، باشـد عرتت عليهم السالمخداوند و رسول و 
 خداونـد خود اگر لذا ،نيست حمال عقال آن ختصيص و نداريم عموم بر عقلی



٤٥ 
 در اگر كه حالی در آمد،نمی الزم حمالی هيچ زدمی ختصيص مورد نه به را آن

 حمتـاج و آمـدمـی الزم حمـال كـردمی حمدود را خدا قدرت كه بود ایآيه قرآن
 .بود تأويل

 ،یجعلـعـام بـا حكـم عـام عقلـی حكم عدم التفات به تفاوت  متأسفانه
 در و، كنند استنباط قرآن و عقل خالف ایقاعده ايشان كه است شده موجب

 رهـا را آن و ،پنداشـته قـرآن خالف را دين و احكام اهلی عمده قسمت آن پی
 .ناميند صادر سنت و قرآن خالف بر شامربی فتاوای و ،كنند

 غـري چـه و خداونـد كالم چه و عربی، غري چه و عربی چه زبانی هيچ در
 مطلـق يـا عـام حيـثرصفا  از كه شودنمی پيدا مطلقی يا عامهرگز  ،خداوند

 بـر دليلی آن خارج از ،مطلقی يا عام در اگر و ،باشد ختصيص قابل غري بودن
 قاعده و ،ندارد آن اطالق يا عموم به ربطی ،شود پيدا بودن ختصيص قابل غري

 .است غلط كردن درست اطالق يا عموم در نص
 ، لـذاخداونـد قـدرت ماننـد مطـالبی نه است جعلی احكام در بحث حمل

 طـورمهـان بگويد پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم يا خدا به ندارد حق كسی
 يـا زكات موارد ،بخورد ختصيص "قدير شیء كل علی اهللا ان" است حمال كه

 هـم روايـت هـزاران اگـر و ،بخـورد ختصيص كه است حمال هم...  يا مخس
 گرنـه و ،پـذيريمنمـی مـا اسـت حمـدود زكات يا مخس موارد كه باشيم داشته

 !آيدمی الزم اطالق يا عموم در نص خالف
 گويند:شود كه میاين سخنان ايشان نيز كامال واضح میبطالن لذا 

العام قد يكون نصا فی عمومها أو ظـاهرا أو مهمـال، فالتخصـيص فـی األول  
و هـو علـی كـل "نص فی النسخ، وفی الثانی ظاهر فی النسخ... فمـن األول 



٤٦ 
ة عـن أداة التعمـيم نصـا وهـی يـو من الثانی كافة العمومات اخلال "شیء قدير

رجال ال تلهيهم جتارة "غري املستغرقة ألفرادها و الظاهرة فی العموم کاجلموع 
و الثالث العمومات املعلوم ختصيصها... إن السـنة ليسـت  "أو بيع عن ذكر اهللا

لتنسخ الكتاب فال عربة إذا باملخصصـات الروائيـة مـن النـوع األول و يتلوهـا 
ة خالف الظـاهر يإن عناالثانی. فإن ظاهر الكتاب املستقر هو كالنص فی غريه ف

ة... يـة فضال عـن القمـة القرآنيفی العام غري املهمل هی خالف الفصاحة العاد
واألصل علی أية حال أال خيالف املخصص الروائـی العـام القرآنـی و إال فهـو 
مردود قضية آيات العرض و رواياته و أن الثقل األكرب هـو األصـل دون الثقـل 

 ).٣٤ـ ٣٣صغر! (أصول االستنباط، األصغر فضال عن املروی عن األ

كامال توجه شود كه ايشان چگونه با ظرافت خاصی اول سخن از سنت به 
بلكه خالف عقل و  فايده و نادرست،با تقسيامت بی كم لی كمميان آوردند، و

 رصحيا به اين نتيجه رسيدند كه:قرآن وسنت 
 نص در عموم يا اطالق است! ،گاهی عام و مطلق )١
 م نصوصند!ظواهر قرآن ه )٢
، توسـط پيـامرب و عـرتت ايشـان عموم يا اطـالق قـرآنختصيص  )٣

 خمالفت با نص قرآن، بلكه نسخ قرآن است!
و  پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلمدر چنني مواردی، حرف خود  )٤

 امام حارض هم بيهوده است تا چه رسد به روايت از ايشان!
 قـرآن موافـقكه است  قطعیباشد، و تنها وقتی  قطعیبايد  سنت )٥

 نيست!به آن ی نيازوقتی كه موافق با قرآن بود ديگر البته  باشد،
 فقط دكور است!عرتت و سنت نام يعنی باز هم فقط قرآن، و 

 



٤٧ 
 اند:گفته

 سـال بيانيه و نكنند كافی دقت اگر اند نبوده استاد حمرض در كه افرادی متأسفانه
ــدّ  را ٨٦ ــر م ــته نظ ــند، نداش ــد باش ــت مانن ــان دوس ــاحب عزيزم ــه ص  مقال

 مهـايش ،الفرقـان بـه نظـر بـا قـرآن به قرآن تفسري های ظرفيت و ها رضورت«
 فقهـی روش مبنـای بـر كـه رسند می نتيجه اين به ،»٩١ ماه دی قرآنی، بيداری

 (وبگاه انقالب قرآنی). !!است مردود كالً  واحد خرب ،)ره(صادقی اهللا آيت

 پاسخ:

افرادی كه در حمرض استاد  كه است اين حقيقت عكس بربلكه  گوييمما می
 ان صــاحب مقالــهمــعزيز دوســت ماننــد كننــد كــافی دقــت اگــر انــد بــوده

، مهـايش الفرقـان بـه نظـر بـا قرآن به قرآن تفسري های ظرفيت و ها رضورت«
بـر مبنـای روش  كه رسند به اين نتيجه میواقعا ، »٩١ ماه بيداری قرآنی، دی

پيـامرب ، بلكه خرب متواتر، بلكه فرمـايش خـود خرب واحدنه تنها ، ايشانفقهی 
و هـر گـاه  كالً مردود اسـت!!هم حضورا  و امام صلی اهللا عليه و آله و سلم

اند از روی ناچاری يا غفلت يا اقـرار بـه بطـالن ايشان به روايت متسک كرده
 بوده است.مبانی 

 اند:گفته

بدهيی است كه بگوييم: هر خـربی  در روشِ فقهی آيت اهللا صادقی هترانی(ره)
 از مجله خرب واحد از سه حال خارج نيست:

نه موافـق ـ  ٣ خمالف قرآن: [مردود است]ـ  ٢ موافق قرآن: [مقبول است]ـ  ١
 (وبگاه انقالب قرآنی). و نه خمالف: [؟]

 پاسخ:

 كه فرمودند:نقل كرديد برای مورد اول البته خودتان 

http://www.albalaq.com/publicfiles/pdf/91-10-25%20M%20%28BaBaei%29.pdf
http://www.albalaq.com/publicfiles/pdf/91-10-25%20M%20%28BaBaei%29.pdf


٤٨ 
(وبگاه انقـالب ! موافق قرآن باشد كه حمتاج به استناد نيست ...در صورتی كه 

 قرآنی).

عـرتت علـيهم سفانه بر خالف قواعد قـرآن و أمتو برای مورد دوم هم كه 
هم  را امامان معصوم عليهم السالمو  پيامربو توضيحات  هامهه مبني ،السالم

 پندارند.عام و مطلق قرآن بودن خالف قرآن می ت با نصهبانه خمالفبه 
 كه باز خودتان نقل كرديد كه فرمودند:برای مورد سوم هم 

ا اگر نه موافق قرآن است و نه خمالف قرآن اسـت بايـد سـنجيد بـا آيـاتِ  ...امّ
اگـر خمـالف اسـت  قرآن. اگر با آياتِ غري رمزی قـرآن موافـق اسـت، قبـول.

 (وبگاه انقالب قرآنی). القبول.

 باز هم كه شد فقط قرآن و ديگر هيچ! فرقی كرد؟ هخوب چ
 كنند:لذا ترصيح می

(پايگـاه بـالغ،  ...قـال.... قال رساغ ميبرو بعد م،يكن رها را خدا كتاب ما ايآ
د دكرت با گو و گفت  ).ناتيب جمله، نیهترا یصادق حممّ

ه و رسول از معصومان كه طور مهان الم هميعل ائمّ  سـنّت و قرآنند تلو یتال السّ
 دكـرت بـا گو و گفت(پايگاه بالغ،  .ميقرآن تلو یتال هم ما است، قرآن تلو یتال

د  ).ناتيب جمله، نیهترا یصادق حممّ

 صـورت در و اسـت یاسـالم احكام افتيدر مرجع و مبدأ مسلامنان كلّ  یبرا
، یأُولِ  در آنان اختالف رِ  اخـتالف حلّ  مرجع اهللا، رسول سنّت و اهللا كتاب األمْ

(پايگـاه بـالغ، . اسـت اهللا كتاب احكام، تيمرجع هگاني حمور انيپا در و است
د دكرت با گو و گفت    ).ناتيب جمله، نیهترا یصادق حممّ

ل حمـور نكهيا یبرا. ستين اي هست یاتيروا ...كه ميندار یكار ما نيا بر بنا  اوّ
وا وَ .است قرآن اعتصام، آخرِ  و مُ تَصِ بْلِ  اعْ ِ  اهللاِ بِحَ  ٣/١٠٣) عمـران، آلا (عً يمجَ



٤٩ 
بْـلِ " تنها بلكه. ستين اهللا یحبلَ  اي و اهللاّ حبال هيآ در كه مينيبیم . اسـت "اهللاِ حَ

د دكرت با گو و گفت(پايگاه بالغ،   ).ناتيب جمله، نیهترا یصادق حممّ

 ،یقرآنـ یاصـل حمـک وبـا ديبگذار كنار را هاقال قال نيا فالن، قال فالن، قال
د دكرت با گو و گفت(پايگاه بالغ، . ديشو ینيد بحث وارد نی، هترا یصادق حممّ
 ).ناتيب جمله

 اند:گفته

دانسـتند، ديگـر در  اگر دسته سوم از اخبار را آيت اهللا صادقی كالً مـردود مـی
هـای زكـات،  بدهند از مجله نصـاب اتوانستند فتو بسياری از ابوابِ فقهی نمی

ترتيب حجّ و عمره، كيفيات نامز و... كه اخبار آن اكثـراً خـرب واحـد اسـت و 
 اند. ها فتوا نيز داده نيز در متن باال مثال زدند، و به آن خود آيت اهللا صادقی(ره)

ی را مطـرود دانسـته انـد و خيلـی  ايشان در سخنان خود مهيشه خربِ واحـدِ ظنـّ
اند؛ كه اگر كسـی دقـت نكنـد ايـن  قيد ذكر نكرده و كلّی بيان كردهاوقات هم 

شود كه در مبنـای ايشـان خـرب واحـد كـالً مـردود  شبهه برای وی حاصل می
و امثال آن ؛ رجـوع كنيـد » تبرصة الوسيله«است! در صورتی كه اگر به كتاب 

ه بينيـد كـه فقيـ گـذرد؛ مـی كه شايد بيست سال؛ كم و بيش؛ از نگارشِ آن می
كـه حجـة االسـالم  اند. كام ايـن قرآنی به خرب واحد و امجاع و شهرت فتوا داده

در » ثانی از روش فقهـی صـاحب تبرصـة الفقهـاءرشح باب «حمسن نورانی در مقاله 
 (وبگاه انقالب قرآنی). اند. ، به موارد آن اشاره كرده٩١ مهايش بيداری قرآنی، ديامه

 پاسخ:

انـد از روی بارها عرض كرديم كه هر گاه ايشان بـه روايـت متسـک كـرده
 ناچاری يا غفلت يا اقرار به بطالن مبانی بوده است.

  

http://albalaq.com/publicfiles/pdf/91-10-03%20M%20%28Nourani%29.pdf
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٥١ 
 
 
 

 بودن قرآن! لهالالد يظن
 اند:گفته

ــ در ــل عه،يش ــاع و عق ــ و امج ــهرت و هريس ــرب و ش ــد خ ــ واح ــه را یظن  آن ب
نّ « برچسب با یرشعمداران و هانيفق نيا یول ...اند افزوده  بـودنِ » لَـةالالدِّ   یظَ

 تنهـا قـرآن كردن یمعن یبرا سپس و اند، بسته را رشع به علم راه نخست قرآن
ل  فهـم راه ـ اسـت اديـز یليخ لتشالد و سند بودنِ  یظنّ  كه ـ را ثيحد به توسّ

 .)٢٠ـ١٩ا، ي(فقه گو !اند دانسته قرآن

» عقـل« ماننـد گـر،يد یا ادلّـه» سـنّت و كتـاب« هيـاهل بالغه حجت دو بر نانيا
 استحسـان اس،يق اي و ،یقطعريغ»: واحدخرب « و» هريس» «شهرت« و» امجاع«
 در یحتـ را قـرآن و انـد داده اصالت نهايا به تنها نه و اند، افزوده را حالاستص و

 .)٢٣ا، ي(فقه گو .اند هناده غولهيب در نصوصش

نه علم هستند و نه  ...عهيش ی قطعريت غيه و رواريعقل و امجاع و شهرت و س
 ).٧٠/  ٢(ترمجان فرقان تفسري خمترص قرآن،  .اثارة من علم

 پاسخ:

ه، خـرب ريامجاع، شهرت، سعه عقل، يشحمقق  یسواد از علامیب كدام نادان
ن يـخمتلف سنت دانسته اسـت كـه ا یها از صورتريغ یزي، را چیواحد ظن

 حات فـوقالاصـط یاز معـان یكـاف یاگر آگاه د؟يكنیم شان را متهميطور ا
 واحـد خـرب و شـهرت و هريس و امجاع و عقلد كه يدانستیم الد كاميداشتیم

شـوند، ا از آن حـذف يـ افـزودهست به سنت يدارد كه هرگز ممكن ن یایمعان



٥٢ 
 .عه ندارنـديش ینزد علام یاعتبار الاص الصور خمتلف سنتند، و ا یبلكه مهگ

 .هاسـتح آنيصـح یدن معنـايـز تنها به جهت نفهمين هاآنت يو انكار حج
 كه پريوان خودشان گويند:چنان

 ).وبگاه انقالب قرآنی. (داشت قبول رشع از كاشف عنوان به فقط را امجاع

 فرق ايشان با ديگر علام چه شد؟! پس
اگر خود  الرند كه مثيد بپذيكنند بایت خرب واحد را انكار ميشان كه حجيا

 نيشـان مهـيند كه نامز صبح دو ركعـت اسـت، و ايشان بفرمايامام صادق به ا
شان حق داشته باشد يد فرزند ايفرزند خودشان نقل كنند، با یبرا الخرب را مث

ن مطلـب يچرا كه ا !رميپذین مطلب را نمياز شام ا الاص! من ريد: خيكه بگو
است!! و قرآن از عمل به  "الصدور یظن"خرب واحد است، و خرب واحد هم 

نـد كـه مـا تعـداد يگویشـان خودشـان مـيكه ا یدر حال كرده است! یظن هن
 م!يريپذیت ميركعات را از روا

ت ينكار كردن حجخرب، و ا یدن معنايبرگشت از مبنا، و نفهم یعنين يو ا
 .اشتباه و عدم التفات یخرب از رو

! خرب شـام ريد: خيشان حق داشته باشد بگويد فرزند اي مورد بانيز در مهين
 رم!يپذیمن نمت هم باشد ياگر صد تا رواخمالف قرآن است! و 

لـذا تعـداد ركعـات را از سـنت  ،دهندین حق را به فرزندشان نميالبته ا و
و  ،اندخود را ابطال كرده یا مبناين است كه يا ین به معناياند! و اقبول كرده

 .ده بودنديخمالفت با قرآن را درست نفهم یا معناي



٥٣ 
انـات و يار از بيل موهـون، چـه بسـيـ دلنيشان به مهيو هزار افسوس كه ا

م را كنـار الهم السـي علـنيامرب و معصـوميـحات و احكام صـادره از پيتوض
صـد در صـد  یكرده، و فتـاوا یرا خمالف قرآن تلق هاآنجهت یگذاشته، و ب

 اند!م صادر فرمودهالهم السيت عليخمالف با اهل ب
چ حكـم يرا هـيـز ،ندارنـدح يصـحرضورت هـم توجـه  یمعناشان به يا

بلكـه  ،ه باشـدداشتدر قرآن و سنت ن پشتوانهكه  ستيم نالدر اس یایرضور
 یفـراوان و مسـلم و قطعـقدر آنآن،  پشتوانهكه است  نيعموما چن یرضور

فراتر از خرب واحـد، و م درآورده الاس یاست، كه حكم را به صورت رضور
كـه ادعـا كنـد كـه  یكسـ لذااست! نموده  یقطع یاهسنتمتظافر، متواتر و 

 یشـود كـه معنـایسنت و قرآن را قبول دارد، اما رضورت را نـه، معلـوم مـ
 .ده استيرضورت را درست نفهم

 ین است كه عقـل بـه طـور مسـتقل حجتـياگر منظور ادر مورد عقل هم 
 یزي چني ما چنيني اصولنياست در عرض كتاب و سنت، باز هم حمقق یرشع

آن احاطـه درسـت  یكننـد كـه بـه معنـایرا رد م یزيشان چيا لذاند يگوینم
را از قرآن و سنت بـه دسـت  ین است كه عقل، حكميندارند، و اگر منظور ا

  گر.يز ديآن و سنت است نه چت قرين حجيپس ا ،آورد
 اند:گفته

مـل« ايـ و» لـةالالدّ   یظنّ « كل در را قرآن نانيا  انيـب بـه ازمنـدين خرهالبـا و» جمُ
 (پايگاه فرقان). .اند دانسته ثيحد

 

 



٥٤ 
 پاسخ:

كـه انـد لـة دانسـتهالالد یگران متام قرآن را ظنـين است كه ديا اگر منظور
ان يـازمند بيو نمتشابه ات را يآ یبعضن است كه ي، و اگر منظور اچنني نيست

 .شان است نه با شاميقطعا حق با ا دانندیم معصومان عليهم السالم
 اند:گفته

 .)٢٢ا، ي(فقه گو .كند بيتكذ اي و قيتصد را ثيحد تواند یم قرآن تنها

بـودنش و  یگانه برهـان ربـانيان للناس يش را حجت بالغه و بيخود قرآن خو
 .)٢١ا، ي(فقه گو .داندین ميد یل متامين دليهبرت

 ینادرسـت و یدرسـت شـناخت یبـرا مالالسـم هيعلـ رسـالت تيـب اهـل رايز
 (پايگاه فرقان). .اند داده ارجاع قرآن به را مردم ث،ياحاد

 پاسخ:

كنيد اگر واقعا چنني است پس چرا بارها اعرتاف می! ديكنیم اشتباه قطعا
 مواق قرآن است و نه خمالف قرآن؟! پذيريد كه نهكه گاهی هم مطالبی را می

تواند یم ست كه تنها قرآنين نيا یث خمالف قرآن، به معنايوجوب رد حد
د تـا يـشـرت بخوانيب كند! كتب اصول را بـا دقـت بيا تكذيق يث را تصديحد

 د:ييگر نگويد و ديهوده رد نكنيد و بيتفاوت آن دو را بدان

كـه  نـدارد فقاهـت یبـرا یسود تنها نه الفاظش، مباحث ژهيو به اصول، علما
 .)٢٢ا، ي(فقه گو .در راه فهم كتاب و سنت قرار گرفته یو رشع یعلم یخود مانع

د، لذا قواعد يژه مباحث الفاظ داريمباحث اصول و به و یان كلتالبته خود
اصـول،  ید: آنچه علـامييد بگويد وگرنه باييفرماینم سخن گفتن را مراعات



٥٥ 
ام درسـت كه من بحـث كـرده یندارد! فقط اصول یسوداند  از من گفتهريغ

 گران نه!يرا من شانه به شانه معصومم و دياست! ز
 اند:گفته

 آن مـورد در ثيحـد بـه متسك نشود روشن ما یبرا قرآن در یمطلب كه یمادام
 قـرآن در مـورد نيا در یاثبات و ینف كه یصورت در مگر است، نادرست مطلب
 ـ یرمـز حـروف یانيوح یمعان یمبنا بر ـ هيقطع سنت و باشد، نداشته وجود

 .)٢٢ا، ي(فقه گو .كند اثباتش اي ینف

 پاسخ:

بـه بـه  یازيـگر در آن مورد چه نيما روشن شد د یاگر مطلب از قرآن برا
ل يـتنهـا دل پيامرب صلی اهللا عليه و آله و سلم یبرا یاگر قرآن حتو  ث؟!يحد

 ؟!است به سنت یازيچه نگر يد نيستهم در آن  یاست، و اهبام
 اند:گفته

ـر ات،يادب لغت، درست راه از و قرآن، خود با قرآن ريتفس یول  و حيصـح تفكّ
(پايگـاه  .اسـت قـرآن راهـوار و درسـت ريتفسـ سـته،يشا مشورت تيهنا در

 فرقان).

 پاسخ:

 و! ديهسـت معصـوم شـانه بـه شانه موارد نيا در شام فقطگويا  البته كه) ١
 !!معصوم ريغ ...و یطوس و ديمف خيش

  كرده است؟!يريشام تغ یفتاواگاه  یهي است به چه توجنياگر چن) ٢
ل يـتنهـا دل پيامرب صـلی اهللا عليـه و آلـه و سـلم یبرا یو اگر قرآن حت) ٣

 !به مشورت؟ یازيچه ن هم در آن وجود ندارد یچ اهبامياست، و ه



٥٦ 
  ل مشورت معصوم است؟!يبه چه دل مهه ممكن استاگر اشتباه ) ٤
 اند:گفته

 درسـت، شـهياند و تفكـر یمعنو یجمرا و ات،يادب و لغت یلفظ یجمرا از تنها
(پايگـاه  .ديـفهم یا دغدغـه و یكـژ چيه بدون را یاهل احكام توان یم یخوب به

 فرقان).

 پاسخ:

، و مسـاوات برای غري معصوم عصمت ی است ادعانيو بدون تعارف مه
 كه:با اعرتاف به اين امرب!!يبا امام و پگرد ابانيهر عرب ب

التـى دارنـد يكسانى كه نه از رو علم بلكه از رو جهل و اشـتباه چنـان حتم
. شان بر مبنا قصورشان اسـتريرا تقصيطبعاً انحراف قلبشان كمرت است، ز

 ).١/٢٢٦ترمجان فرقان تفسري خمترص قرآن،(

هم مانند ترين دليلی بياوريد كه حمال است شام اگر شام توانستيد ضعيفو 
باشيد قطعا بدانيد كه مهه مـا تـابع شـام خـواهيم ايشان قصور و اشتباه داشته 

شد! در غري اين صورت آب در غربال نكشيد و بيهوده خود را جـدا از خيـل 
 غري معصومان ندانيد و در مورد خود ادعا نكنيد كه:

چـه   مطلـق وريچه در تقص ىليحتم انحرافات از است گرانيد بازدار دوم بعد
چ ي و چه در قصور مطلق تا معـارف قـرآن بـدون هـريدر قصور بر مبنا تقص

 حتقـق هنوز معصومان ابيغ از پس انيجر نيا و گردد، ريگ ىل جهانيگونه حتم
نظـرات رشعمـداران در طـول  مبنـا متضـاد اي متناقض حمورها ...افتهين

 بـه قـرآن از استفسـار مبنـا بـر ميدواريـام مـا ... وخ اسالمى بوده استيتار
 ...ميم ادامـه دهـيان را بتـوانيـن جريو از معصومان اريبا پ درست، ا گونه
 عاملانـه ايـ جاهالنـه دارنـد و داشـته قرآن از كه انحرافاتى با اسالمى امت لكن

 ).١/٢٢٦ترمجان فرقان(ن جاده را مسدود سازند. يكوشد تا ا مى



٥٧ 
 
 
 

 ك طرفياز  !"قرآن خود كفايي" يادعا

 گرياز طرف د !لزوم سنت به رراقاو 
 اند:گفته

 زيـن مـا اسـت نداشـته قرآن جز یملتحد سلم و آله و هيعل اهللا یصل امربيپ اگر
 .ميبـرو ...و یظن واحد خرب و استحسان و اسيق مثل قرآن ريغ رساغ به دينبا

 ).٨(پايگاه اطالع رسانی ايشان؛ علم اصول در ترازوی نقد، 

له  یاتيـآ مقابـل در آن تيـحج ادلـه یعنـي .است مردود ،واحد خرب تيحج ادّ
 وآن« "علـم به لک سيل ما تقف الو" است كرده ینف را ظنّ  به عمل كه است

 ).پايگاه فرقان(.»نكن یوريپ ست،ين یعمل آن به تيبرا كه را چه

 پاسخ:

باطـل  ملتحـد (پناهگـاه) قرآن باشـد ريشان، هر چه غيا یبلكه بر مبنا) ١
خود  یاند و مبناند تناقض گفتهيگوین مي از اريغ یزيچ یاست، لذا اگر گاه

 .اندرا باطل كرده
گـر يف قـرآن اسـت دالشام عمل به ظن مطلقا باطل و خ ی) اگر بر مبنا٢

د يرا كه نه خمالف و نه موافق قرآن باشد استثنا كن ید خرب واحديشام حق ندار
 د:ييو بگو

هـم نداشـته باشـد و  یمعارضـه آن را نقل كرده باشـند و يكه اكثر امام یثيحد
سول و أولـيطدرباره آن نداشته باشد از باب ا یا اثباتيو  یقرآن هم نف  یعوا الرّ

 ).نامه ايشانپايگاه سالم اسالم، زندگی( .رفته استيمر منكم پذالا



٥٨ 
د ييـا تقيـ ،ص عمومـاتيختصـ یبرا ،یا قطعيث متواتر ياستناد به حد) ٣

چ عنوان خمالفت بـا يت قرآن به هالل جمميا تفصي ،ان متشاهباتيا بي ،مطلقات
و  یات قرآنـيـت و متسـک بـه آينالبلكه كامل عق ،از ظن نبوده یوريا پيقرآن 

 .باشدیم نيف ثقليث رشيحد
دانـد كـه گرچـه در یمـ ختصص داشته باشد یدر علوم قرآن یاگر كس )٤
چ گونـه شـک و يخـود مـذكور اسـت هـ یكه در جا یات قرآن به ادلهيحج

آهنـم اسـت، خرب واحـد  ،ات خمتلف قرآنءقرا یست اما اسناد متامين یاشبهه
 ندارد! یچ اعتباريشان قرآن هيا یلذا بر مبنا .ح استي صحريا از طرق غمتام

گر قطعا عمل به خرب واحـد، يباشد، د ی) اگر ادله اعتبار خرب واحد قطع٥
 .عمل به ظن نخواهد بود

 اند:گفته

 قـرآن متـواتر قرائـت تنها و ست،ين نظر مورد گوناگون اتءقرا از یتقرائ چيه
 قـرآن از یگـريد یها قرائت هم اگر ...دارد تيقطع و وحدت كه بس و است

 باطـل قطعـاً  و زينـاچ قـرآن، شمول جهان و یقطع تواتر برابر در باشد، متواتر
 )١١ـ١٠/ ١(ترمجان فرقان تفسري خمترص قرآن،  .است

 هـا،سـوره ترتيب تاليف، ترتيب نظر از حتی ...دارد قرآن را تواتر قله باالترين
 ...اسـت تـواتر قلـه بـاالترين در متاما ، اعرابات و نقاط تركيب آيات، ترتيب

 آيات و الفاظ متام تواتر حدِ  به باشد كه تواتر حدود از حدی هر در روايتی هيچ
 اتءقـرا مـا .رسـدنمی قرآن لغت و مجالت و اعرابات و ترتيبات و هاسوره و

 تـوانيمنمی هرگز است شده قرآن مقدسات آيات از قسمتی در كه را ایخمتلفه
(وبگـاه  .است تواتر قله باالترين قرآن موجودِ  و مكتوب تواتر زيرا "كنيم قبول

 انقالب قرآنی).



٥٩ 
 پاسخ:

اشـد و تـواتر و قرائـت و تعـارض را متوجـه ب یمعنا ی) حمال است كس١
تـرين مطالعـه و ختصصـی در كـه كـمكسـی  كلامت فوق از او صـادر شـود!

دانـد كـه شناسی و تاريخ اسالم و قراءات قرآن داشته باشد وضوحا مـیقرآن
طالبـان حتقيـق  ادعايی و غري علمی است و نياز به ابطال ندارد. حرفتان كامال

 به كتاب البيان، از حرضت آيت اهللا خويی رمحه اهللا مراجعه فرمايند.
در مـورد قرائـت مـورد ) در تواتر، تواتر در مهه طبقات رشط است كـه ٢

ه و آلـه و سـلم يـاهللا عل یامرب صـليرا تا خود پ ی رشطنيچن قبول خود هرگز
 .ديد اثبات كنيتوانینم

 .ستيات خمتلف نء قرانيب یچ مرجحيه آن) از جهت تواتر و عدم ٣
ن يمول، مطابق موازجهان ش ی تواتر، با تواتر قطعني) تفاوت گذاشتن ب٤
 .ستين یعلم

را تنهـا بـا قرائـت  قـرآن ،و فقط با ادعا، یل علميچ دلين هوبدشان يا )٥
 یدر حـال ،دانندیم ات قرآن را باطلءات و قرايه روايعاصم قبول دارند و بق

 ست!يهم ن حيصحخرب واحد كه لب ،نبودهسندش متواتر هم قرائت عاصم كه 
ا يـبـه دن ٧٦در سال (عاصم بن هبدله)  یكوف یاسدنجود ال یعاصم بن اب

 پيـامرب صـلی اهللا عليـه و آلـه و سـلما رفته و قرآن را از ياز دن ١٢٨آمده و در 
كرده  یزندگ ١٨٠تا  ٩٠در  یامن كوفياو حفص بن سل ینگرفته است! و راو

 احلالند!!، و هر دو جمهول است
دارد كه تنها آن را  یا مبالغهنيكه در مورد قرائت عاصم چن ین كسيبنابر ا

و ا فحـص و عاصـم يـاعتبـار، گویه قراءات را بـيدانسته و بق یم اهلال كنيع



٦٠ 
پيامرب صلی قلب و لسان را با س و... ينوعثامن طه و ملک فهد و طاهر خوش

 ل و لوح و قلم اشتباه گرفته است.يئربجو  اهللا عليه و آله و سلم
معصـوم  یهـاان حجـتيـب ت قرآن را ازيحجبه ناچار د يا حارضيآنک يا

ا هنـوز يـد، يياستفاده فرماه و آله وسلم ياهللا عل یعرتت رسول اهللا صل و یاهل
 د؟!يدهیح ميم ترجالهم السي علنيرا بر معصوم  معصومريان غيمدعهم 

متـواتر باشـد بـه جهـت تعـارض قـرآن اگر هم بر فرض حمـال، قـراءات 
مهـه قـراءات ـ د يـقبـول دار قرائـت را نيكـه فقـط مهـ شام یبراـ متواترات، 

 اعتبارند!یب
  



٦١ 
 
 
 

 ممنوع! مگر از من! ديتقل

 اند:گفته

ق كننـد و از مراجـع يـحتق یبر مكلفان واجب است در حد توان در احكام اهلـ
د كوركورانـه و يـو تقل یرو كرده و قانع شـوند و راه دنبـال یل خواهيخود دل

مهگان بسته است، كه شخص مسلامن هـر انـدازه  یرو به یطور كل ناآگاهانه به
از  یسـتيچـه مطـرح اسـت با ش از آنيوريناآگاه باشد پـ یمالهم از مسائل اس

 (پايگاه سالم اسالم). .باشد و بس یآگاه یرو

 پاسخ:

 .د ندارديبه تقل یازيگر نيل است كه دياگر مقلد در درجه فهم دل) ١
مهگان روشن و واضح است  یو فهم آن برا ،ل استياگر قرآن تنها دل) ٢

 د؟!يبه تقل یازيگر چه نيد
پيامرب صـلی اهللا عليـه و آلـه و به  ین، حتيل دياگر مردم در فهم تنها دل) ٣
 د و رساله شام شدند؟!ياز ندارند، پس چه طور حمتاج تقليهم ن سلم
ام؟! ه حريز است و از بقيد فقط از شام جايچرا فقط رساله نوشتن و تقل) ٤

 گران نادرست؟!يو فقط فهم شام معصوم است و فهم د
 خـود یو فتاوا هاو به رساله ،یيايرؤ نهنگر باشد واقع یكم یاگر كس) ٥

د كوركورانـه و يـو تقل یرو د راه دنبـاليـگوینم گريدمقلدان نگاه كند  یبرا
 !مهگان بسته است یرو  به یطور كل  ناآگاهانه به



٦٢ 
 یرو  بـه یطور كلـ د كوركورانه و ناآگاهانه بهيو تقل یرو راه دنبالاگر ) ٦

 دارد؟ يیچه معنا "در حد توان" عبارتپس  !مهگان بسته است
 اند:گفته

 نظـر از اصغرش، فقه و احكام اتيآ از ژهيو به قرآن، از درست برداشت و فهم
 ديـبا هم آن كه است، یعرب قواعد و لغت ستهيشا دانستن مرهون تنها یظاهر
 .)١٢ا، ي(فقه گو .شود یگذار هيپا قرآن اتيادب و لغت یبرمبنا

 امكـان، حدِ  در ما یفكر تالجمهو ساختن برطرف یبرا یتعال و تبارك یخدا
مات  روشـن، عقـل و بـاز چشـم بـا ديبا كه ساخته فراهم یبرون و یدرون یمقدّ

 نيـا چـون م،يسـاز برطـرف را جهالـت یها پرده مقدمات نيا از كاوشگرانه
 از را يیخـودرأ و يیخودكفـا سـته،يشا تفقه و» فقه« یبرا گر،يد یاتيآ و اتيآ
 قـت،يحق افتنيـ ريمسـ در را گرانيد یها افتيدر و نظرات یبررس برده، انيم

 یهـا دانسـته كـه مالالسـ هميعلـ معصومان یبرا جز ـ دانسته یمهگان یفيتكل
 ).٨ـ٧(فقه گويا، . است یاهلام هاآن یرشع

 پاسخ:

مراجـع متخصـص  در فهـم قـرآن بـا نيه نشـياعراب باد ن مههيبنابر ا) ١
 .ندارندهم  ز شاما یحتد يبه تقل یازيو ن ،ندشانياز ا بلكه برتر یمساو
 انيـب بـه و است روشن هم مهه یبرا و آمده قرآن در اتيرشع مهه اگر) ٢

 بـه اتيـرشع اهلـام ،سـتين یازيـن هـم پيامرب صـلی اهللا عليـه و آلـه و سـلم
 !دارد؟ یتفاوت چه گرانيد یفهم قرآن با السالممعصومان عليهم 

 اند:گفته

 و كتـاب« از یخوب به كه است مهان تنها یاهل عتيرش یراستا در خوب سخن
 .)٩ـ٨ا، ي(فقه گو .شود برداشت» هيقطع سنّت



٦٣ 
 افتنيـ راه و برخورد عصمت و آن، یلتالد عصمت و قرآن، عصمتِ  جهينت در
» نـور یعلـ نـورٌ « خود ،یا افتهيدر آنچه درباره مشورت عصمت و مرادش، به

 ).١٣ـ١٢(فقه گويا، . آيد یم دست به آن یمعان معصومان شانه به شانه و شده

 پاسخ:

خوب فقط  یهاد و مهه برداشتيل فقط شام معصوميبه چه دلم يبارها گفت
د يـل مطمئنيـبه چه دل! ؟...و ید و طوسيخ صدوق و مفياز آن شامست نه ش

 !د؟يـكنیشـود و ـ بـه اشـتباه خـود اقـرار نمـینظرتان عوض نمنده يدر آكه 
ز در مورد امجـاع يم داد ـ و نيح خواهيـ كه توض یانيه اكفيقض طور كه درمهان

ازمنـد يتـان را نيهاه كتابيو كل ديبه اشتباه خود اقرار كرد تيو شهرت و روا
  .ديجمدد دانست یبررس
 اند:گفته

ــر یفــالاخت انــدك هــم اگــر  معصــومانه ريغــ برخــورد جــهينت بامنــد یجــا ب
 یراسـتا در را قـرآن كـه یمعنـ  نيبـد بـس، و اسـت قرآن به كنندگان  مراجعه

 .)١٣ا، ي(فقه گو .اند افتهيدرن یقرآن لتالد

 پاسخ:

گـران اسـت و ي معصـومانه از دريشه برخـورد غـيل مهيا به كدام دليآ یول
 !؟معصومانه از شام

 عصـمت یادعا اگر و گران،يد مثل هم شام كه ديندار عصمت یادعا اگر
 !!...كه ديدار
 اند:گفته

 انيـب را  آن مـبهامت ايـ اتيـظنّ  كه ستين یمعن  نيبد قرآن با هم سنّت برخورد
 (پايگاه فرقان). .است نارسا استعدادشان مردم شرتيب چون بلكه كند،



٦٤ 
 پاسخ:

 رايز نشد روشن گانمه یبرا قرآنت يدر هنا كه چرا شد باطل تانيمبنا پس
 ريغـ هـاآنگـران دارنـد و البتـه ياز به ديدا شدند كه نيپ يینارسا یاستعدادها

 شـانه بـه شـانهكـه  شـام یبـرا نـه البتـه شد دايپ سنت به ازين و! ند نه شاميشام
 !ديباشیم "یعصمت علم" یو دارا ديمعصومان

 اند:گفته

 یبررسـ عـدم و ،یدرونـ و یبرونـ گانـهيب عوامـل و هـا، ینيب كوتاه خرهالبا و
 یلتالد اصل هيپا بر آنان مستدل اناتيب با دارد، دنبال به را يیخطاها كه درست

 .)١٣ا، ي(فقه گو .شود یم برطرف قرآن

 پاسخ:

سـت، و اعصـمت و حوصـله و اسـتعداد از شـام  ،دواركه البته در مهه مـ
 !!گرانياز د یونريو ب یگانه درونيو عوامل ب ینيبكوتاهو  استعداد نارسا

 اند:گفته

 نيـا اهللا احكـام انيـب در مالالسـ هميعلـ معصوم امامان مكرر تالمج مجله از و
 لالاسـتد قـرآن از هيـآ كـدام به ديبپرس ما از م،يگفت ما را یحكم هر: كه است

 قابـل كـه آن یرمـز حروف نه و است قرآن دال اتيآ مقصود نجايا و ميكن یم
 .)١٤ا، يگو (فقه .ستين معصومانريغ یبرا یلتالد استناد

 پاسخ:

 شـان مهـان رايبـا ا یا شام هم مساويرا بفهمند آ یمطلب یاهيشان از آياگر ا
 معصـومان علـيهم السـالمن احكـام را ماننـد يـمهگـان ا یوقتـ د؟يـفهمیم
دارد كه آنان آن احكام  يیست، پس چه معنايشان نيان ايبه ب یازيفهمند و نیم



٦٥ 
 لـت را خـود مـاالم؟ و اگـر وجـه ديند و بعد مـا مسـتندش را بپرسـيرا بگو

شـان در يو فـرق مـا و ا ؟ميشـان بپرسـيد مسـتند را از ايم پس چرا بايفهمیم
 و چرا امر بر عكس نباشد؟ ت؟سيچ

 اند:گفته

 نظـرات حظـهالم بـه كـه اسـت غلـط جـرأت نيا یكجرو و سفاهت نيبدتر
 و یكـژ بـه را نيراسـت نظران صاحب و یده نظر خدا كتاب فالبرخ ،یعلامئ
 .)١١١ ا،يفقه گو( .یساز متهم یقگيسل كج

 پاسخ:

ن سفاهت و يبه ا!! ان شانه به شانه بودن با معصوميا واقعا مدعياما آ !یآر
 كـه بـا فهـم نيا مهان صاحب نظران راستيو جرأت غلط گرفتارند،  یجروك

 و امثال آن، بـا نيو متواتر ثقل یث قطعيدح قرآن و سنت، و استناد به حيصح
 !كنند؟ینم و به اسم قرآن، با قرآن و سنت مبارزه ،كنندیم مبارزهانحرافات 

 اند:گفته

 از یكـي و دهنـد، یفتـو» سنت و كتاب« هيپا بر یتقو با یربان عامل نفر دو اگر
ـنَه« نظـرش رايز اوست، ژهيو ديتقل نجايا باشد، متعهدتر هاآن سَ  ...اسـت» احْ
 فالاخـت مـوارد در یوريپـ كسان،ي یا گونه به نظران صاحب فِ الاخت هنگام به
 .)٥٤ ـ٥٣ ا،يفقه گو( .است واجب نشانيباتقواتر از یوريپ گرچه است، كساني

 پاسخ:

 وجـود باآيا در فهم و اجتهاد و فتوای شام هرگز خطايی وجود ندارد؟! و 
 چـه ديـو تقل یوريپـگـر يد آن! فهم بودن یمهگان و است! قرآن كه ليدل تنها
 شود؟!یدا ميف در فهم، چگونه پالاختو  !دارد؟ يیمعنا



٦٦ 
  



٦٧ 
 

 
 

 مسيسوفخطا در فهم مذهب و  وحدت وجود؟! ا ردياثبات 
داننـد و یفلسفه و وحدت وجود م ینكه خود را از خمالفان جديشان با ايا

شامرند، اما نادانسته به جهـت غفلـت یده وحدت وجود را كفر و احلاد ميعق
دهنـد، یوجـود را ارائـه مـ قـا مـذهب وحـدتيحات، دقالو اصط یاز مبان

 ند:يگویچنانكه م

ه اسـت نـه اضـافه يـدگار بـزرگ جهـان اضـافه ارشاقيدگان به آفرينسبت آفر
، و بـه زبـان سـاده نسـبت یو فعلـ یاسـم یاست نه معنـ یحرف یه، معنيمقول

 )٩٣ده، يدگار و آفري(آفر .است به نور و نه نسبت اتاق به نور يیروشنا

 اند:گفته

ال اسـت يده، خين عقيا خود ايال و وهم است، آيهان است، خاگر آنچه در ج
 ین است كـه بـراياش ا جهيال است، نتيده هم خين عقياگر خود ا قت؟يا حقي

ن يـو اگر خـود ا .از آن است یحاك یاليده خين عقيهست كه ا یقتيجهان حق
ن است كه شام حرف خود را پـس ياش ا جهيال، نتيقت است، نه خيده، حقيعق

ن يال است كه ايبدون استثناء وهم و خ ید مهه هستيگفت یرا شام ميد، زيا گرفته
 (پايگاه فرقان). .باشد یاز آن م یده، جزئيعق

 پاسخ:

لـذا انـد ان را درست نشناختهيمذهب سوفسطائهم مانند استادشان شان يا
چـه در عـامل اسـت  د كـه هـريگوینم یسوفسط .اندداده نادرست یهاپاسخ

ون از ريو بـ ،یعلـم حصـولمعلوم به د آنچه يگویم بلكه ،ال و وهم استيخ



٦٨ 
قابـل  یگـريز ديـست، و جز تصورات گونـاگون مـا چيماست قابل اثبات ن

ت ما كـه در الايتصورات و اوهام و خ یحتد يگوینم واست، ين یاثبات و نف
هـم ـ  یـ نه معلوم بـه علـم حصـولواسطه صورت حارض است  الدرون ما ب

 .ت ندارديواقع
 

 انيتفاوت با وهاب
 اند:گفته

ا يـو  یا علـي، یا عليا حممد و ي«درباره فراز  یهتران یت اهللا صادقين نظر آيآخر
از  یكـي یبـرا ٨٩د قربـان سـال يـفرج كه چند روز قبـل از ع یاز دعا» حممد

د  اي" :اندان فرمودهيشاگردان ب ـه بـأنّ ي "انيـفانّكام كاف یانياكف یعل ايحممّ وجّ
وما علّمناه الشعر وما " ی(ص) كام قال اهللا تعال القرآن، والقرآن حممدحممداً هو 

مـع  یثـم علـ )الرسـو ذكراً ) (٣٦/٦٩( "نيذكر و قرآن مب الله ان هو ا ینبغي
ا أنزلنـا يمل  أو"ة القرآن: يان بكفاي(ع) فاهنام كاف یالقرآن والقرآن مع عل كفهم أنّ

فرمودند كـه یم الشان قبيا: حيتوض .)٢٩/٥١( ".هميعل یتليک الكتاب يعل
گـران از بنـدگان هسـت يت ديرا ملزومش رشک و كفاياست ز ین دعا جعليا

شـرت يبـا دقـت ب یهسـتند) ولـ یم كه قرآن و خدا كـافيه قرآن هم داريآ(و در 
 یقـاآهـم  ین عبـارت عربـيـدر ا ...نـدارد یچ مشكليشود كه هیم مشخص

ن است كه حممـد يان به اينكام كاففا یانياكف :كهاند م را فرمودهاللب ك یصادق
 (پايگاه عالمه صادقی). .قرآن است و قرآن حممد است

 پاسخ:

م كـه حممـد مهـان يرياند، بر فرض كه بپذرا حل نكرده یشان مشكليا الاو
شـان و يا یسـت؟! پـس بـر مبنـاي خـدا نريگر غيقرآن است، اما مگر قرآن د

  د!يآیم زمالان باز هم رشک يوهاب



٦٩ 
 
 
 

 نيازان از عترت! در مكتب خودكفايي قرآناي از فتاواي بينمونه

 اند:گفته

الله  (پايگاه البالغ). داند، باطل است.نمی تقليد از كسی كه قرآن را قطعی الدّ

  پاسخ:

داند، كسی كه متام قرآن را برای مهگان واضح و روشن می ،بلكه بر عكس
كنـد بـر خـالف آيـات را انكار می السالمعرتت عليهم و نياز به بيان پيامرب و 

قرآن و سنت قطعيه سخن گفته و قطعا تقليد از او باطل و از اعظـم حمرمـات 
 است.

 اند:گفته

(اعـم از متـواتر، متظـافر و  قـرآن هر حكمی كه از قرآن، حديث غري خمالف با
اهلـی  بالغـه غري خمالف با قرآن به دست آيد حجـت شهرتِ  واحد) و يا امجاع و

. البتـه، حـديث و امجـاعی كـه ناميـدی ست و مكلّف، بايد از آن حكـم پـريوا
رين  ميـان اماميه نقـل كـرده باشـند و تعارضـی هـم در یعلام از اكثريت متأخّ

 ).١٣(چشمه تشنگان،  نباشد.

 پاسخ:

بحمد اهللا از مبانی باطل خود برگشتند و مهان مذهب عموم علـامی شـيعه 
عمل به مهان شيوه باطل خود پايدار مانـده، و از را پذيرفتند، اگر چه در مقام 

 اند. فتاوای خالف قرآن و عرتت خود دست برنداشته



٧٠ 
 اند:گفته

ـص كـه یو نظر دادن هر كسی، در امر یرأ   در آن نـدارد، حـرام اسـت. ختصّ
 ).١٤(چشمه تشنگان، 

 پاسخ:

طور است و اهل فن و متخصصان قرآن و سنت، خودشـان بـه قطعا مهني
 شناسند.شناس ادعايی در مقابل واقعی را میتخصص و قرآنخوبی م

 اند:گفته

ل مخس بايد شخص یبرا دهنده، صد درصـد مطمـئن  مخس پرداخت بخش اوّ
 دهـد.نمـی حـديث جعلـی و خمـالف قـرآن را انتشـار مخـس، شود كه گرينده

 ).٣٣(چشمه تشنگان، 

 پاسخ:

ای معـانی روشـن نيز بايد مطمئن شود كه گرينده مخس، كـل قـرآن را دار
نياز از بيان پيامرب و داند، و خود و ديگران را در فهم قرآن بیبرای مهگان نمی

شـامرد، و قـرآن را تنهـا دليـل كـل ديـن حمسـوب نمـی عرتت عليهم السـالم
 دارد.نمی

 اند:گفته

د آيـد بلكـه اسـالم بدست نمـی سنّتی یاز فقه جواهر هرگز یاسالم ناب حممّ
و  قـرآن كه از قرآن كريم و عرضه احاديث و اقوال بر است ناب، فقط اسالمی

 یآيد و هـر چيـزبه دست می قرآن نيز از حديث، اِمجاع و شهرتِ غري خمالف با
(چشـمه تشـنگان،  اين راه به دسـت آيـد، بـدعت اسـت. غري به عنوان دين از

٦٤.( 

 



٧١ 
 پاسخ:

ای قطعــا مهــان روش فقــه جــواهری اســت، نــه امــا نتيجــه چنــني قاعــده
يـازی نهای خالف قرآن و سنت پريوان مكتب خود كفايی قرآن، و بیدعتب

پيامرب صلی اهللا عليـه آن از بيان معصوم، و يكسان دانستن فهم قرآن در سطح 
 برای مهگان! و آله و سلم

 اند:گفته

عمومـات و تقليد از جمتهدی كه فرقی بني نصوص و ظـواهر پايـدار قـرآن بـا 
يـا  زده را يكرسه با روايـت، ختصـيص هاو مهه آنگذارد نمی اطالقات ضابطی

مستقرّ قرآن را بـا حـديث بـه  ظواهر كند، و در واقع نَسخِ نصوص ياتقييد می
ت سند فِ صحّ  ).٦٥(چشمه تشنگان،  شامرد، باطل است.جايز می آن، رصِ

 پاسخ:

دانند كه مبانی و عمل شام در اين موارد قطعا متخصصان فن به وضوح می
كشيدن عكس مار " مانند ،برای مقلدان هااست، و البته مطرح كردن آنباطل 

 است. "به جای نوشتن نام مار
 اند:در مورد ديه انگشتان زن گفتهعليه السالم در رد حديث امام صادق 

آيا درست است كه چيزی برخالفِ بدهيی و رضوری عقل و حس به رشيعـتِ 
 و كتـاب مبنـا بر ايگو فقه در ريس( مافوقِ عقل و حس نسبت داده شود؟!

 ).١٠٤، مسأله سنّت

 پاسخ:

هـای علـامی ) شام كه دليل بودن عقل در كنار كتاب و سنت را از افزوده١
 را قبول نداشتيد. دانستيد و آنشيعه می



٧٢ 
گويا يادتان اما آيد! كنيد كه خالف عقل الزم میجا استدالل می) در اين٢

 گفتيد: رفته است كه قبال

نـدارد بلكـه آنچـه از سـنّت  وجـود »سنگسار« به نام ید اسالمی چيزدر حدو
شـن و ماسـه  ی. و ايـن ريـگ بـه معنـااست »ريگسار« آيدمی قطعيه به دست

. كوچـك اسـت یيـا سـنگها صـغار احجار نيست بلكه طبق حديث معصوم
 .)٤٤(چشمه تشنگان، 

زيـرا و بعد كه خمالفانتان استدالل كردند كه اين حكم خالف عقـل اسـت 
 تر از تازيانه باشد پاسخ داديد:آيد كه اين جمازات سبکالزم می

تر از تازيانه است اين اسـت خفيف يد اين جمازات،گو. و پاسخ كسی كه می..
خـدا را بـه دينتـان  ). يعنی: بگو آيا١٦ حجرات،( اتعلّمون اهللا بدينكم قل :كه

 تـر هسـتيد!!سبحان، عامل یخدا از ،حفظ اسالم یشام براآيا  ؟يددهمی آگاهی
 )٤٤چشمه تشنگان، (

 كنيد كه :تازه بعد هم ديگران را متهم می

 عقل يا حس خالف بر احياناً  كه دارند خود مبانی حمور بر نظراتی اگر اينان ...
بُّد« برچسب با است علم يا و عَ  ).٢٤(فقه گويا، . كنند می تصحيحش» تَ

  



٧٣ 
 
 
 

 قرآن به منتقدان ييكفامكتب خود يهانمونه پاسخ

شـان در يشـان شـده، و ايا یكه به مبانرا  یتالاشكااز  یاصهالخ نجايادر 
م تا يگذرانیاند از نظر اهل علم و عقل مارائه دادهرا  یمطالب متناقض ،پاسخ

 ش روشن شود.يش از پيشان بيا یحد علم
 اند:گفته

انِ وحـ«كه بر  یصه انتقاداتالخ ...  یهـامهـراه پاسـخشـده اسـت بـه » یترمجُ
 د:ييفرمایحظه مالرا م هاآنمستدل به 

ان نقد: منظور از ترمجه  ست؟يچ یربّ

ل به ذات اقدس اهل یاگر كس... پاسخ:  ل به اهل الب یبا توكّ هم ي(عل تيو توسّ
سته، خود را از افكار پراكنـده پـاک كنـد و قـرآن را بـا يم) و كوشش شاالالس

انار كيش بسيد خطاي نامريقرآن تفس  یعنيابد. يیدست م یم است و به ترمجه ربّ
ر بدون پ تلـو معصـوم در ترمجـه قـرآن  ی مطلق، تـالريش فرض غيمرتجمِ متدبّ

 ...خواهد بود

  معصوم چگونه ممكن است!؟ريغ ی برارينقد: عصمت در ترمجه و تفس

لـت البـر اسـاسِ د ی تنها در بُعدِ علمني معصومريغ یعصمت برا... پاسخ: 
 ..دار آن است.ينظر نصّ و ظاهر پاقرآن از 

عا ندار معصوم است؛  یم از هر حلاظيم؛ لكن قرآنِ كريم كه معصوم هستيما ادّ
 یامعصـومانه یات و لغاتِ خودش، معنـايله آياتش بوسي آريِ توان با تفسیو م



٧٤ 
ف بود بـا مشـورت پژوهشـگرانِ الاخت یاز آن بدست آورد؛ و اگر در موضوع

 ...شودیف برطرف مالاخت یقرآن

عصـمت  یكذب است كه من خود را معصوم بدانم. ما هرگز ادعا ین هتمتيا
اند به فرمان قـرآن م: مهه مكلفان موظفييگویم. مي قرآن ندارريمطلق در تفس

نـد و ياميم را بپيک راه مستقيفهم قرآن، تنها  یم) براالهم السي(عل تيو اهل الب
 ...باشدیآن به قرآن م قرري معصومانه است كه تفسريآن، روش تفس

تلوِ فهمِ مقام عصمت است كه با  ین روش منحرص به فرد، تاليو فهم قرآن با ا
 ...بود ار اندک خواهديش بسيا خطايا خطا ندارد و ي، یقرآن یعلام یشورا

مقصـود قـرآن،  یبر معنا یت قرآنالالبنده امكان داشته از د یآن مقدار كه برا
را قرآن را با روش معصومانه بـر يام، زغ؛ استفاده كردهال الفرقان و البريدر تفس

 ...ام كردهريتش، تفسالالد یمبنا

 »!مفرسّ قرآن خداست و بس« منتقد حمرتم درباره مجله رينقد: حت

 ري اسـت، تفسـرينظـ ی، ذات واحدِ بـیطور كه ذات اقدس اهلمهان... پاسخ: 
 ... استرينظیب یري، تفسیات قرآنيخدا هم نسبت به آ

 یري قرآن به قرآن، تفسـريتفس«زم است كه: الن نكته يالبته تكرار و ارصار بر ا
مطلقـاً  یريمعصـومان، تفسـريغ ی بـرارين تفسـيـاگر چه ا» معصومانه است

 ..ست.يمعصوم ن

 فرمودند كجاست؟یكه بدان اشاره م یند: آن عصمتيگویمنتقد حمرتم م

ـم قـرآن شود مقصود از یمكرراً عرض م... پاسخ:  اعتصام، عصـمت در تفهّ
 ...شود ینيا حروفچياشتباهاً دو بار تكرار  یانكه كلمهياست نه ا

د صادق ،قم  هـ. ش ۱۳۸۴تابستان ، یهتران یحممّ

 اند كه:جه گرفتهيخود نت یهات از پاسخيو در آخر هم با كامل رضا



٧٥ 
نـدارم  يـیچ رأين جانب در برابر قرآن هيروشن شد كه ا ین به خوبيا بنابر... 

 ...باشمیاز قرآن و سنت م» ما انزل اهللاّ«بلكه تنها ناقل 

تلـو  ی قرآن بـا قـرآن، تـالريروشن شد كه فهم قرآن به روش تفس یبا ادله قطع
ام و اشـتباه نكـرده یلتـالد یجانب در معـاننيفهم معصوم از قرآن است پس ا

ح خواهـد الاص، یش ادبيراياست با و یت هم كه اشتباه لفظالاز اشكا یبرخ
   ...باشمیات عرب، جمتهد ميهستم و هم در ادب یبنده كه هم لغو..شد.

ر كنند و پالبا  مطلـق را ريغـ یهاش فرضيخره اگر مهگان در قرآن دقّت و تدبّ
در ترمجـان  یف معنوالچ گونه اختيكنار بگذارند ه یكاربدون ترس و حمافظه

 ...ش نخواهد آمديقرآن پ

 اند كه:خواستهو از منتقد خود 

د يـبه خـاطر گنـاه حـق النـاس، با یوه بر گرفتارالند وگرنه عينام یعذرخواه
جـا در آن یامنيامت هم باشند، كـه پشـيسبحان در برزخ و ق یخدا یگوپاسخ
 (پايگاه البالغ). ندارد. یسود

 :يه اعلم قرآنين فقيا يهاخالصه پاسخ

 "مـا انـزل اهللاّ"ندارنـد، بلكـه تنهـا ناقـل  يـیچ رأيدر برابر قرآن هـشان يا
 ند؛يفرمایباشند، و ممكن است اشتباه كنند اما فقط ما انزل اهللا را میم

 ند؛يفرمای مريشان فقط تفسيمفرس فقط خداست، و ا
م قرآن عصمت دارند و اشتباهات ا ، و یش ادبيرايو و یشان، لفظيدر تفهّ

 شود؛ ینيچا حروفياست كه اشتباهاً دو بار تكرار  یاكلمه
 ؛تلو معصومند یو تال روش معصومانه دارند، یند، ولنيست معصوم



٧٦ 
ل به ذات اقدس اهل ل به اهل الب یتوكّ هم السـالم و كوشـش يت عليو توسّ

از شـه يمهفـرض، شيشان است، و افكار پراكنده و خطا و پيسته، خمتص ايشا
 گران؛يد

 گر است؛يشه از مفرسان دي، هستند؟! و اشتباهات، مهستنديمعصوم ن
كـه البتـه  یگـرانِ قرآنـبا مشورت پژوهش یهستند؟! ول ،ستنديمعصوم ن

 شود.یم عصمت علمی حاصلستند يها هم معصوم نآن
 شان هم معصوم است.يقرآن معصوم است پس فهم و استنباط ا

 

 اعتراف به اشتباهات در آخر عمر
ت يـو اهـل ب یدست رمحـت اهلـ )١٣٨٦(سال  عمربختانه در آخر خوش

 "مركز مطالعات فقـه قرآنـی"مطابق با اعالم  افته،يشان را دريم االهم السيعل
اند ) بيانيه داده و اعالم داشته٧٩ـ٧٨، ص ١٣٩٢(چشمه تشنگان، فروردين 

در بيانيـه ای ايشـان بايـد بـر اسـاس نظرشـان هـهـا و نوشـتهكه متامی كتاب
مورد اطباق، رضورت، امجاع، شهرت و روايت به دليل امهيت در شان جديد

زياد آن ويرايش شود كه اين كار تا كنون در هيچ يک از آثار نرش شـده ايشـان 
 انجام نشده است.

های قبلی ايشان ها و نوشتهلذا شايسته است كه پريوان ايشان از نرش كتاب
 نظـر اساس بر سپس اميندن آوریپرهيز كنند و آنچه نزد مردم است را نيز مجع

 اهـل سـاير نيز. كنند ويرايش را ايشان مطالب بيانيه در ايشان خود سفارش و
هـا و كتـاب بلكه نموده خودداری ايشان مطالب پخش از قرآن پريوان و ايامن



٧٧ 
نرم افزارهای خريداری شده از ايشان را برگردانند كه حتريف دين، و كوتاهی 

عظـيم، بـه شـدت مـورد عـذاب اهلـی و آزار روح در بيان حكم خدا و قرآن 
 ايشان خواهد بود.

 ):٧٩بيانيه ايشان (چشمه تشنگان، قسمتی از 

ف قـرآن باشـد مـردود الكـه خـ یتياطباق، رضورت، امجاع، شهرت و هر روا
كـه  یكه خمالف قرآن نباشـد، در صـورت یتياما امجاع، شهرت و هر روا .است

قل فلله "ه يده باشد، طبق آيه به ما رسيامام یق علامينداشته، و از طر یمعارض
را اگر شـارع مقـدس بـا آن خمـالف بـود حـتام يز .مقبول است "احلجة البالغة

ت يـدر تعـارض دو روا. داشتیمكلفان ارسال م یرسا بر ضد آن برا یحجت
 .حنظله مقبول است ز مرجحات منقول در مقبوله عمر بنين

 یدر باره به دسـت آوردن احكـام اهلـن جانب يا ینكات فوق الذكر، نظر قطع
 ، قم املرشفةنيعباد اهللا الصاحل یم علالوالس                                                 .است

  یشمس یهجر ٢٣/٢/١٣٨٦ یهتران یحممد صادق

 مهـان دقيقـا انـدين بيانيـه تأييـد كـردها در را آن ايشان چهبختانه آنخوش
 . ندارد تفاوت آن با مويی رس و است، شيعه فقهای و علام عموم مذهب

الزم به ذكر است كه در صورت جتديد نظر جمتهـدين در مسـائل مبنـايی و 
اصولی مانند اطباق، رضورت، امجاع، شهرت و روايت، ممكن نيست كه فتاوا 

با توجه به بيانيه ايشـان، و  های قبلی ايشان تغيري اساسی نكند. لذاو برداشت
ت امر دين، و حرمت حتريف و بدعت در احكام اهلی، كتبشان نيازمند نيز امهي

 تغيريات اساسی و مبنايی است، نه ويرايش خمترص.
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 و عترت: متمسكان به قرآنتاركان بدعت و  يبرا يآسمان يهاتيهدا

 :ديفرمایم متعال ندخداو
بِّكَ  وَ  فَال نُونَ ي ال رَ مِ تَّ  ؤْ وكَ حيَ  یحَ مُ رَ  اميف كِّ جَ مْ يبَ  شَ  .نَهُ

نْ   ولَ  طِعِ ي مَ سُ دْ  الرَّ قَ نْ  وَ  اهللاََّ أَطاعَ  فَ لَّ  مَ وَ ناكَ  فَام یتَ لْ سَ لَ  أَرْ مْ يعَ ف هِ  .ظاً يحَ

مُ  ما  ولُ  آتاكُ سُ وهُ  الرَّ ذُ مْ  ما وَ  فَخُ اكُ نْهُ  هنَ وا عَ تَهُ انْ  .فَ

 :نديفرما یم السالم عليه نياملؤمنريام

 داده قرار يیها راه را ما لكن و شناساند، یم مهه به را خود خواست یم خدا اگر
 اهلـداة،ثبـات(ا .شـود یمـ رفتـه خداوند یسو به آن جهت از تنها كه است

 .)كاىف از ،١/٥٩
 :نديفرما یم السالم عليه باقر امام

 گـردد، یم راهنام دنبال راه فرسنگ چند مودنيپ یبرا شام از كي هر ابامحزه، یا
 یبـرا پـس ،یتر جاهل نيزم یها راه از آسامن یها راه به نسبت تو كه یحال در

 )٢٣/١٠٠ األنوار، بحار ؛١/٢٤٩ ع،يالرشا علل (.یبجو يیراهنام شتنيخو

 اگـر و نكننـد، اجـابتامن ميبخـوان شـانيفرا اگـر م،يمردمـان گرفتـار سخت ما
 رسه، قـدس صدوق اماىل( .ابندين تيهدا ما ريغ لهيوس به هرگز ميگذار شانيوا

٦٠٩.( 

 :نديفرما یم السالم عليه صادق امام

 ).كاىف از ،١/٥٩ اهلداة، إثبات( .شد ینم شناخته هرگز خداوند م،ينبود ما اگر



٧٩ 
 :نديفرما یم السالم هيعل كاظم امام

 و شـد، خواهد هالك بنگرد شيخو نظر اساس بر كس هر مباش، گذار بدعت
 كتـاب كـس هـر و شد، خواهد گمراه واگذارد را امربشيپ تيب اهل كس هر

 ).١/٥٦ كاىف،( .شد خواهد كافر واهند را رسولش گفتار و خدا

 :نديفرما یم السالم عليه یعسكر امام

 نـدياو پـاك خانـدان از كـه او یاياوصـ و آلـه  و  هيعل  اهللا  یصل خدا رسول اگر
 ).١/١٥٠ خصال،( .ديبود انريح و رسگردان واناتيح مهانند نبودند،

 رسول اهللا فرمودند:

 ).٤٩٦/  ٥(كافی،  سنت من روی برگرداند از من نيست. هر كس از

گزاری برود چنان است كـه در هـدم اسـالم كوشـيده هر كس به ديدار بدعت
 ).٥٤ /١یكافاست. (

 ).١/٥٦ یكاف( هر بدعتی ضاللت است، و هر ضاللتی در آتش است.

از سنت من روی برمگـردان كـه هـر كـس از سـنت مـن روی برگردانـد روز 
 ١٤ ،الوسائل  مستدركگردانند. (مالئكه روی او را از حوض من برمیقيامت 

/١٥١.( 

خوشا به حال كسی كه... از سنت من برنگـردد و نيكـان عـرتت مـرا پـريوی 
 ).١٦٩/ ٨ ،یكافكند... و از اهل بدعت بر خالف سنت من بپرهيزد. (
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