
 

 

  »حيم  حمن الرّ بسم اهللا الرّ « 

  

                                    )  ١١٥تا  ٩٦از صفحة (  ١٣٨٠تابستان ، ٣٠شماره  ، بيّنات : مجلّهنام    
  قرآن تنها معيار در تفسير

  تهرانىدكتر محّمد صادقى در گفت و گو با آيت اّهللاٰ 

  
  

  نخست گفتگوی

  

ان، بسيار مغتنم و به ياد ماندنى و گاه نشستن در محضر عالمان و هم سخنى با آنان و استفاده از تجربيّات گرانبهای آن
شور آفرين است، به ويژه عالمانى كه همراهى و همدلى با قرآن گرامى را از دوران نوجوانى و جوانى فراروی خود 

  نماد علمى و عملى آيات قرآن باشند. اند  و همواره كوشيدهاند  و لحظه ای از اين ُانس غفلت نكردهاند  داشته

محّمد صادقى تهرانى ـ از عالمان و دين باوران معاصر، كه ساليانى است در كنج تنهايى و ُعزلت به  آيت اّهللاٰ دكتر
ـ از جمله كسانى است كه هم صحبتى با آن بزرگوار، اند  قرآن و معارف آن پرداخته هپژوهشها و نوآوريهای خود در زمين

  بخشد.  آدمى مىكند و روح تالش و پركاری به  مى سختى را از تن انسان بيرون

سخنان اين عالم استاد ديده و ُانس و الفت آن بزرگوار با قرآن كريم، انسان را به ياد سخن گهربار امام سّجاد عليه 
مردم كه ما بين مشرق و مغرب هستند، بميرند، من از تنهايى هراس نكنم، مادامى كه  هاندازد كه فرمود: اگر هم مى الّسالم

  . )2/602، (كافىقرآن با من باشد 

آری اين عالم بزرگوار و مفّسر سختكوش قرآن كه در زمان معاصر به تفسيری بديع از جهت محتوا و سبك دست 
گويى، به  مى را ابداع كرده است، از هر دری كه با او سخن» الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنّة«زده است و 
  شود. مى قرآن ختم

ين جلسه مصاحبت و همدلى ياران بيّنات را به همراه داشت تقريبًا به تمام زوايای در اين نشست طوالنى كه چند
  گذرد.  مى زندگى علمى و انديشه های قرآنى ايشان پرداخته شده، كه در چندين بخش از نظر شما خوانندگان گرامى

  كتاب بزرگ الهى باشد.اميد آنكه تجربيّات عالمان و مفّسران، گامى در راه شناخت قرآن كريم و عمل به اين 

.   ان شاء اّهللاٰ
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بّينات: حضرت آيت اّهللاٰ صادقى، ضمن تشكّر از فرصتى كه در اختيار ما نهاديد، در ابتدا از زندگى علمى و اساتيد 

  كنيم.  مى حضرت عالى آغاز

ِحيِم  آيت اّهللاٰ صادقى: ْحَمِن الر الر ِ و از كّل علم جز انـدكى داده  )85(اسراء،» َقلِيالً  َما ُأوتِيتُْم مَِن الْعِلِْم ِإالو«بِْسِم اّهللاٰ

تواند علمى قـرين بـه عصـمت يـا علـم معصـومانه  مى فى قليل، در جنب علم مطلق الهى» َقلِيالً «نشده ايد لكن اين 
  باشد. مِن من هيچم، ولى با پيوندی هرچه بيشتر با قرآن، قطره ای پيوست با اقيانوس بى كرانم.

وارد قم شدم، در دو، سـه  1320 هبوده و سن 1318 هيالت حوزوی اين بنده در حدود سنبه هر حال آغاز تحص
ــ » رحمهمـا اّهللاٰ «سال قبل از ورود به قم با مرحوم آيت اّهللاٰ العظمى آقای آشيخ محّمدعلى شاه آبادی ـ استاد امـام 

دم هست كـه هفتـه ای سـه مأنوس شدم و أنس با جلسات معارف و تفسير ايشان موجب شد كه وارد حوزه شوم. يا
شب يا چهار شب بعد از نماز مغرب و عشا ايشان بر مبنای آياتى، بحـث قرآنـى، فلسـفى، عرفـانى و بحثهـای ديگـر 

يِن َحنِيًف فََأقِ «فطرت:  هداشتند. از جمله در آي حدود يكسال بحث كردند، كه بيشـتر نظـرات )30(روم، »ْم َوْجَهَك لِلد ،

ا َعَرْضـنَا األَمانَـَة «امانـت:  هارم، گرچه بعضى از نظراتشان را خدشه دارم، همچنين در آيايشان را هنوز هم قبول د ـ ِإن
َماَواِت َو األْرِض َو الِْجبَالِ  حدود يك سال بحث كردند. )72(احزاب، »َعلَى الس  

َك مِْن بَنِي آَدَم مِ وَ «»: ذر« هدر آي يتَُهمْ ِإْذ َأَخَذ َرب نيز حدود يك سـال بحـث كردنـد.  )172(اعراف، »ْن ُظُهوِرهِْم ُذر
تمام اين بحثها به قدری عميق، دقيق، روحانى، معنوی و متحّول كننده بود كه در همان سنين، تحّولى عظيم يافتم، 
گرچه من شاعر نبودم و شاعر هم نيستم، ولى نظرم هست كه چند بيت شعر معرفتى در همان حدود سـّن چهـارده، 

  ضمن نوشته هايى معرفتى گفتم: پانزده سالگى در 

   داشتمى نمى ديگـر به جهـان غّصه/  گرچشـم خـدای بين همى داشتمى 
  لـّذت به جـز او هيچ نپنـداشتمى/  گـر بـود مـرا معـرفتـى بر جـانـان
  در آنچـه در او وقـع نبگـذاشتمى/ لـّذات جهـان يكسـره زلّت ديـدم 
  بايـد كــه نبينى دگـری هيچ دمى/  دخــواهى كه تو را ديـده، نديده بين

نوشتم  مى كردم و مباحث ايشان را مى در مجموع، دو، سه سال جلسات منزل و مسجد ايشان را مرتّب پيگيری
گرديد. در اين بين در درس مرحوم آقای ميرزا مهدی  مى دادم، كه موجب تعّجب ايشان مى و گاهى به خودشان ارائه

سپهساالر قديم (مطّهری جديد) و نيـز در جلسـات معـارف  هشرق بود ـ در مدرس هفلسفآشتيانى ـ كه استاد بزرگ 
كـردم، و از جملـه در جلسـات درس عرفـان مرحـوم  مـى مرحوم حاج شيخ احمد آشتيانى ـ عموی ايشان ـ شركت

ى، نيـز محّمد فيض همدانى در تهران، و در سفرهايى به مشهد مقّدس در دروس معارف مرحوم ميرزا مهدی خراسان
  كردم.  مى شركت

با دو چشم، چشم اصلى راست، چشم قرآنى، و چشم آری مجموع اين جلسات موجب شد كه من وارد حوزه شوم. ولى 
و چون آغازگر اتّصال ما به معارف اسالمى، جلسات اين بزرگواران مخصوصاً مرحوم  قم شدم ؛ هچپ حوزوی وارد حوز

تحصيالت رسمى صرِف نظر كنم و وارد حوزه شوم. وقتى وارد قم  هرد كه از ادامآقای شاه آبادی بود، كه ما را وادار ك
قم شدم. و از طرف ديگر ناراحت بودم كه از  هبود. از يك طرف خوشوقت بودم كه وارد حوز 1320شدم حدود سال 
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گران بودم و مرحوم آقای شاه آبادی فاصله گرفتم. چون راه دور بود، رفت و آمد هم خيلى مشكل بود. همچنان ن
فكرم مشغول بود، كه برخى از دوستان گفتند: در فيضّيه شخصى است كه از شاگردان مخصوص آقای شاه آبادی 

قبلى  هدادند، ما رفتيم بدون مقّدمه و اّطالع و اجاز مى بوده، به نام حاج آقا روح اّهللاٰ خمينى، ايشان درس منظومه
توحيدی بود كه درست يادم هست: توحيد ذات با  هن مباحث فلسفيتر ين و مهمّ تر وارد درس شديم، بحثشان عميق

  صفات ذات، و توحيد صفات ذات با يكديگر بود.

عرفانى آقای شاه آبادی و ديگران  هما نشستيم و گوش داديم. البتّه اين مبحث و مباحث ديگر را در درس فلسف
  شركت داشتم و ياد داشت كرده بودم. 

شـدم،  مـى ند، من فهميدم كه درس، درس خصوصى است و بايد با اجـازه واردآقای خمينى خيلى ناراحت شد
ين بحثهای فلسـفى و عرفـانى اسـت، تر چون بحث، بسيار بحث مهّمى است، از مهمّ «ايشان آخر درس فرمودند كه ؛ 

  »  آقايان اين درس را بنويسند

و شخص ديگری هم بـود كـه يـادم  مرحوم آقای مطّهری (ره) و آقای منتظری بودند؟ آقايان چه كسانى بودند
چهارده، پانزده ساله است و برای اين درس مناسب نيست. آن هم در  هنيست. مرحوم امام فكر كردند كه اين يك بچّ 

ما نوشتيم و فردا داديم ببينند. پـس » اين مبحث را بنويسيد«آن موقعى كه اصالً فلسفه در قم ممنوع بود. فرمودند: 
  درس رفتم آقای خمينى فرمودند: فردا كه طبق معمول به

من با درس شخصى مأنوس هستم كه «گفتم: » مطالب را عميقاً همان طور كه من گفتم و يا بهتر شما نوشتيد«
از آن موقع با هم مأنوس شديم. البتّه با چشم فرعى » است أعلم فى االرضشما تعبيرتان درباره اش اين است كه 
كردم. يعنى كّل دروس حوزه، از فقه، اصول، حتّى ادبّيات، منطق،  مى گاهچپ به دروس فلسفه و ديگر دروس ن

 هنوشتم، ولى هم مى كردم و هم مى خواندم، هم دريافت مى خواندم. با دّقت هم درس مى عرفان، فلسفه. عقائد و... را
كردم  مى وافقت داشت قبول. آنچه را كه با قرآن ممحور اصلى من قرآن بوداينها ـ به جز قرآن ـ در حاشيه بود. يعنى 

فلسفه را قبول ندارم، نيم قرن اخير را ديدم و شنيدم، و ليكن  هو آنچه كه نداشت، هرگز. من نظرات بزرگان فالسف
با اين دو  را.همچنين فقه، اصول، حتّى ادبّيات، منطق، فلسفه، عرفان و همه چيز  مگر آنچه كه موافق با قرآن است.

چشم چپ كه حوزه  يك چشم راست كه حوزه با آن موافق نبود كه چشم قرآنى باشد،دم. كر مى چشم به حوزه نگاه
 خواندم. نوعًا مرا مسخره مى كردم، تفسير مى فيضيّه مطالعه كه همن حتّى در كتابخانصد در صد مربوط به آن بود. 

كردند،  مى ولى هر قدر مرا اذيّت شود اصًال سواد ندارد. مى گفتند كه سواد نداری. كسى كه وارد قرآن مى كردند و مى
عمقم دارای دو بُعد بود، يك بُعد روايات و نظرات مفّسران و بُعد ديگر محور قرآن بود.  شدم. مى تر و عميق تر من قوی

سال در قم بودم. بعد مرحوم آيت اّهللاٰ كاشانى(ره) كه نهضت  10فقط آنچه با قرآن موافق بود مورد قبول بود. من 
شروع كردند به تهران رفتيم. آنجا هم مدّرس بودم و هم در سياست ضد شاهنشاهى با ايشان بودم. خودم  نفت و... را

كردم. در امتحانات دانشگاه هم به دستور آقای كاشانى شركت كردم، كه ليسانس و دكترا  مى تفسير قرآن، تدريس
د حرفهای بى خود زدن و مسخره كردن و بود كه شاه آمده بود قم و شروع كرده بو 41يا  40 هگرفتم. بعداً سن

  روحانى و دانشگاهى بودم.  هتوهين كردن به علم. من آن وقت استاد دو حوز
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  ؟ای است بّينات: دكترای حضرت عالى در چه رشته

فلسفه و حقوق است. بله استاد دانشگاه بودم، كه آمدم قم و رفتم منزل امام.  هدكترای بنده در رشت آيت اّهللاٰ صادقى:
فتم: شاه اين حرفها را زده و كسى هم جواب او را نداده، من تصميم دارم جواب او را بدهم. بعد دوستانى دعوت گ

شود گفت، آن وقت عليه شاه  مى كردند كه در سال آيت اّهللاٰ بروجردی (ره) منبر بروم. رفتم منبر و آنچه كه حاال
ا هم مرا به دستور شاه زندان كردند. بعد رفتم به نجف مكّرمه رفتم و در آنج هگفتم و بعد متواری شدم و به مكّ 

سال بودم، كه در نجف اشرف هم آخر سر شروع كردند به بيرون كردن طالب  10سال يا  9اشرف و در آنجا حدود 
سال آنجا ماندم و آنجا مدّرس فقه و تفسير و معارف بودم. از لبنان هم كه جنگ شديد  5ايرانى، من رفتم لبنان و 

كردم، آن هم بر  مى مجّدداً به مكّه مراجعت كردم. در مسجدالحرام بين الّصالتين و بعد از نماز عشا تدريسشد، 
  مبنای قرآن و صحيح بخاری. آنجا باز هم به دستور شاه زندانم كردند. تا آمديم ايران و انقالب شد.

محوريّـت قـرآن ـ  هده ـ و در حاشـيين اساتيد نيم قرن اخير بـوتر در حقيقت دروسى كه ما خوانديم نزد بزرگ
از همه مرحوم آيت اّهللاٰ  تر آيات عظام مرحوم آقای حّجت، حاج سّيداحمد خوانساری، سّيدمحّمدتقى خوانساری، مهمّ 

رفـتم، چـون  نمى رفتم، ولى درس فقهشان را مى آقای خمينى هم هالعظمى بروجردی و... بودند، البتّه درسهای فلسف
 ايشـان هكردنـد ولـى درس فلسـف مـى بروجردی بودند و ايشان خودشان هم در درس آقا شركتافقه از ايشان آقای 

طباطبايى بود. حدود هشت، نـه سـال در  هقرآنى من در قم از محضر آيت اّهللاٰ العظمى عّالم هاستفاد هرفتم و عمد مى
  كردم. اين بود اجمالى از آنچه كه بايد به تفصيل گفت.  مى درس ايشان شركت

ای كه به عنوان آن وارد مسايل قرآنى شديد، همان مقّدماتى بود كه از آقای شاه آبادی و  ت: بنا بر اين، آن انگيزهبّينا

  بقّيه گرفته بوديد. 

 هشود كه آغاز گر التفاتات و تعّلقات من كه معارف بسيار روشن و درخشان و بى شائب مى عرض آيت اّهللاٰ صادقى:
ادی است. وارد حوزه كه شدم با نظر اصلى قرآنى بود. و اآلن هم كه سّنم خيلى قرآنى بود از شخص آقای شاه آب

كنم و اين كار فعالً، عمده اش روی ترجمه و تفسير فارسى قرآن است  مى ساعت در شبانه روز كار 10باالست روزی 
 آورم. از جيب مى به دست یتر ، نوتر، و متعالىتر رود باز افكار جديد مى كه مشغول هستم. و هر قدر كه سّن باالتر

 تر ... ـ فكرم قویاشوم ـ در تهران، در قم، در نجف، در مكّه، در سوريّه، در كجا و كج مى هر قدر هم اذيّتخورم.  نمى
 را وقتى كه» عليه الّسالم«كنم كه مثالً از نظر معرفتى امام حسين مى ، و حسابشود و تصميم من استوارتر مى
خورد لكن روح آن قدر قوی بود كه در راه رضای خدا آن حضرت  مى شد و هر قدر صدمه مى كشتند جسم بريده مى

ای از خاك پای آن حضرتيم. اين راه را  شد. ما ذّره مى تر زد. تصميمش برای استشهاد فى سبيل اّهللاٰ قوی مى قهقه
 اد كنم. حتّى بعضى از دوستاناست جه» عليه الّسالم«پيموديم، كه در راه اظهار حقايقى قرآنى كه اماِم امام حسين 

آيند،  مى در فتاوا تقّيه كنيد تا مانند ديگران كه جمعّيت زيادی به درسشان؟ كنيد نمى گفتند: شما چرا تقّيه مى
زنم. وانگهى جان و مال و همه چيز ما  مى خواهم بگيرم. من حرفهايم را نمى درس شما هم بيايند. گفتم: معركه

  قرآن.  همقرآن، يك كل هفدای يك آي
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هايى در  كنيد چه دست مى ای برای سؤال بعدی است، اين است كه حضرت عالى فكر بّينات: سؤال ديگرم، كه مقّدمه

رو بياورند و قرآن مهجور واقع شود يا عالمان دينى كه به هر حال  تر ها به قرآن كم كار است كه باعث شده حوزه

  ند اين گونه قرآن در ميانشان غريب باشد. دان مى خودشان را متولّيان احكام خدا و قرآن

شود كه كّفار و مخصوصاً معاندين نسبت به قـرآن دو وجهـه دارنـد و مسـلمانها هـم  مى عرض آيت اّهللاٰ صادقى:
دانند، اين اسـت كـه قـرآن از نظـر فصـاحت،  مى كّفار كه آنها خودشان هم بدون استثنا اّولِ  هوجهچند وجهه دارند. 
دانند اگر قرآن صد در صد در اجتماع مسلمانها جا بيفتد، مخصوصاً در حـوزه  مى بى نظير است. و بالغت، لغت، بيان،

زنند. چون به قدری حقايق قرآن درخشان و بيانش روشـن اسـت و حقـايق بـر مبنـای  مى های اسالمى، آنها را كنار
ز نظـر علـم معرفتـى، اسـالم و قـرآن فطرت و عقل و علم مطلق است كه اگر در جّو اسالمى نموِد واقعى پيدا كند، ا

قرآن درآيند، سـپس ايـن فكـر را بـه عنـوان  هجهان شمول خواهد شد و كّفار و معاندين حاضر نيستند تحت سيطر
پرستند، تقديس خداست  مى تقديس در ميان مسلمانها جا انداختند ـ مثالً مشركان يكى از ادلّه شان كه غير خدا را

بزرگ و با عظمت است و ما به قدری كوچك و نـاچيز هسـتيم كـه عبـادت كـردن مـا  گويند كه خدا به قدری مى ـ
 ان را و اصنام را عبـادتيطاغوت را،بتان  را،كنيم. خدائيان  نمى نسبت به خد، اهانت است. بنا بر اين ما خدا را عبادت

ز اينكـه بيانـاتش را مـا مردمـان كنيم. كّفار هم اين فكر را در ميان مسلمانها جا انداختند كه خدا بـاالتر اسـت ا مى
، مجهول است. چون همان طور كه خدا وجودش معلوم است ولى ذاتش برای مـا ابررسى كنيم و بفهميم. بيانات خد

 مجهول است بيانات خدا هم، بيانات خـدايى اسـت. بيانـات خـدايى را تنهـا خـدائيان، رسـوالن، و ديگـر معصـومان
 هديرين هاز عالمان بنا بر رويّ  و گروهى .ذا قرآن را كنار گذاشتند به عنوان قداستل !توانيم بفهميم نمى فهمند و ما مى

اين اسـت كـه  ُبعد سومحديث ـ ندارند.  هحوزه های علمّيه، اصالة الحديث شده، مراجعاتى به قرآن ـ مگر در حاشي
 وحـدت فتـوی ايجـاد گروهى از شرعمداران حساب كردند كه اگر به قرآن توّجه كنند، وحـدت نظـر، وحـدت فكـر،

، آيـت اّهللاٰ ا، سـهِم امامهـا، دسـت بوسـيها، مقامهای متعّدد علمـى، عنوانهـاشود و اين وحدت، مزاحم با مرجعّيته مى
گويـد:  مـى و لذا اين كثرت را بر وحدت ترجيح دادند تا جايى كه شخصى مثـل صـاحب معـالم ،العظمى گفتنهاست

گى به قرآن است و معنايش عاجز، جاهل و خائن بـودن خداسـت. در حـالى قرآن ظّنّى الّداللة است. و اين اهانت بزر
َقـاَل وَ « كه سّر جمع قرآن در زمان خود رسول خدا چنان بود كه قرآن آن گونه كه هست و نازل شده استفاده شود:

َخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجورً  ُسوُل يَا َرب ِإن َقْومِي ات رسول گفت: پروردگارا قوم من محّققاً قرآن و ) 25/30، (فرقان، »الر
چون رسول متن رسالت و نُبُـّوتش، قـرآن ؟ را مهجور و دور داشتند. آيا هجران از قرآن، هجران از رسول هست يا نه

  ؟است. آيا قوم، قوم اسالمى زمان حضرت است يا قوم، كّل اقوام اسالمى در طول زمان است

، ا، سـّنيها، شـيعه هـادر كّل ابعاد، مشركان، ملحدان، اهل كتاب، مسـلمانهباالخره به اين قرآن ظلم شده است 
ِذيَن يُْؤُذوَن « ديگر كه: هبر آيكردند و آن را مهجور نمودند. بنا، متأّخران، متأّخر متأّخران به اين قرآن ظلم اقدم ِإن ال

نْيَا َو اآلِخَرةِ  فِي الد ُ
َ َو َرُسولَُه لََعنَُهُم اّهللاٰ

مورد لعنـت خـدا  اند، پس كّل كسانى كه قرآن را مهجور داشته )57(احزاب، »اّهللاٰ
 فرمايـد: مـى برای اينكه محور دعـوت ابـدِی ربّـانى را كـه قـرآن اسـت كنـار گذاشـتند كـه؟ در دنيا و آخرتند. چرا

ِ َجمِيعً وَ « قرآن امـر محـالى اسـت و يـا  هه وسيلو آيا اين نگهبانى خود و ديگران ب )103(آل عمران، »ااْعتَِصُموا بَِحبِْل اّهللاٰ

ُ بِكُُم الْيُْسَر َو ال يُِريُد بِكُُم الُْعْسرَ «؟ و اين امر ممكن ميسور است يا معسور؟ ممكن
اعتصام به حبـل  )185(بقره، »يُِريُد اّهللاٰ

 َحبْـل« كه خدا واحد استو نه چندگانه و يا چندگونه، و چناناّهللاٰ كه قرآن است. حبال اّهللاٰ نيست، حبل اّهللاٰ و يگانه است، 
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 ِ ، متعّدد است، اينجا زائد ذكـر شـده، و ايـن واحـد، همـان ا، نيز واحد است و اگر حالت اتّصال بين مكّلفان و خد»اّهللاٰ
كند. بنابر اين اعتصام به قرآن، هم ممكن است و هم ميسور. اعتصام دارای سه بُعد است كه  مى وحدت قرآنى را بيان
 ی هم اين است كه طلب عصمت علمى و معرفتى و داللتى به قرآن است؛ بـدين معنـا كـه آمـوزبُعد اّول آن، دست ك

  تكليفى برای كّل مكلفان مورد امر است. ـ احكامى

 بّينات: با توجه به اينكه حضرت عالى سالها در تفسير قرآن كار كرديد چه مقّدمات و تمهيداتى را در تفسير قرآن الزم

  دانيد.  مى

: مقّدماتى است كه مفّسر بتواند پاسخگوی نظرات مخالف قرآن باشد. و يكمقّدمات دوگونه است.  ادقى:آيت اّهللاٰ ص
اّن القرآن على فرمايد:  مى صلوات اّهللاٰ عليه است كه : مقّدمات عاّدی و عمومى است. در روايتى از اميرالمؤمنيندو

ارة للعواّم، واالشارة للخواّص، واللطائف لالولياء، اربعة اشياء على العبارة واالشارة واللطائف والحقايق. فالعب
برد. بعد از لفظ معناست.  مى ، مقصود از عبارت، لفظ نيست. چون اگر لفظ بود همين لفظ را به كاروالحقايق لالنبياء

تحت ، كه به معانى ابعد از معنا هم اشاره و لطايف است. اينجا بعد از عبارت اشاره فرموده، پس عبارت يعنى معن
اللفظى، نّصى و ظاهری قرآن نظر دارد، و به كّل عواّم مسلمانان مربوط است و در اختصاص كسانى هم نيست. 
مراحل بعدی شرايطى دارد، و شرايط كسانى كه اهل اشاره و اهل لطائفند و اهل عمقند شرايط ديگری است، شرايط 

يا حاشيه ای كه نظر به علوم است. علوم حوزه را آن را عرض كردم كه با دو چشم وارد حوزه شدم. يك چشم فرعى 
آن گونه كه مراجع ديدند. بنده خودم بهتر ديدم، يا دست كم همان طور ديدم، ولى ديدن آنها برايشان اصالت 

، حرفهای به نام تشّيع و ا، حرفهای به نام قرآن را، حرفهای به نام اسالم راداشته است. ببينيد حرفهای ديگران ر
، و بعد بر محور قرآن تصحيح و تفسيرشان كنيد، آنچه با قرآن موافق است بپذيريد و آنچه مخالف است، رّد اتسّنن ر

اند،  كنيد. اين بُعد تخّصصى است. در بُعد عاميانه، عواّم كه بخواهند قرآن را بفهمند. با اينكه دروس حوزوی نديده
ينها فهمشان نسبت به عبارات ظاهری قرآن، نّصاً و ظاهراً منوط است اند، ا اند، اِن ُقلَت ُقلُت نكرده نقض و ابرام نكرده

كه لغت عربى را عميقاً بدانند. يعنى دانستن لغات عربى با لغات خودشان يكسان باشد. اگر يكسان باشد با تعّمق در 
كٍِر؟!لَقَ وَ «، )50(انعام، »؟!َأفَال تَتََفكُرونَ «، )3،(يونس !»؟َأفَال تََذكُرونَ «آيات كه:  كِْر، فََهْل مِْن ُمد ْرنَا الُْقْرآَن لِلذ ْد يَس« 

يعنى طبق لغت، آن هم لغت قرآن، چون لغتها أحياناً تضاّد و تناقض دارند. ولى قرآن هم از نظر لغت، هم  )17(قمر،
ه كه خدا جمله، هم داللت فصاحتى و بالغتى، حتّى صرف و وزن، خودش مستغنى از ديگران است. يعنى همان گون

يَا َأيَها الناُس َأنْتُُم «ذاتاً و صفاتاً و افعاالً، مستغنى از ديگران است، و ديگران احتياج به او دارند و كّل احتياجند: 
ُ ُهَو الَْغنِي الَْحمِيدُ 

ِ َواّهللاٰ زی ندارد، نه ، كتاب خد، احتياج به هيچ چياهمان طور هم قرآِن خد )15(فاطر، »الُْفَقَراُء ِإلَى اّهللاٰ
لغتش به لغتى، نه ادبش به ادبى، نه صرفش به صرفى، نه نحوش به نحوی، نه معانى اش به معانى ديگر. هيچ چيز، 

. يعنى قرآن را با قرآن قرآن مفّسر مطالب ديگران است نه ديگران مفّسر قرآن. مفّسر، در حقيقت مستفسر استبنابر اين 
  غير مطلق كه به عنوان تحميل باطل باشد يا محتمل الباطل باشد.  فهميدن، نه قرآن را با ديگر چيزهای

ی كه ترجمان باشد، برگردان مطالب ا ى زبانان، يا برای ديگران، ترجمهصحيحى برای فارس هبنابر اين اگر ترجم
» بـارة للعـوامّ والع«آيات قرآن از نظر نّصى و از نظر ظاهری صد در صد باشد، بايد منظور نظر عاّميان و ديگران باشد، 

اين برای عواّم كافى است. اّما ديگران كه دارای تخّصص هستند، تخّصص در علوم اسالمى، فقه، اصول، فلسفه، عرفان 
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و... درست است فقه و اصول و دروس حوزه مدخلّيت اصلى در فهم قرآن ندارند. ولى در اثبات و رّد مدخلّيت دارنـد. 
 احياناً آزادتر است در فهم قـرآن. چـون كسـانى كـه حـوزه را ديدنـد نوعـاً غـرقاگر كسى اصالً حوزه را نديده باشد 

شوند در اِن ُقلَت و ُقلتُها و دليلها و منطقهـای غيـر مطلـق. ايـن اسـت كـه  مى شوند در مطالب حوزه، وقتى غرق مى
  روند.  كنند بر قرآن، يا اصالً سراغ قرآن نمى مى تحميل

كسى كه وارد  كنند كاری به قرآن ندارند، مى يى، كسانى كه با دو چشم به حوزه نظرحوزويها تقريبًا در صد خيلى باال
شود، و بعداً اين علوم  مى آيد، ولو به خيال قرآنى وارد مى قرآنى هشود، اهل هر صنفى كه باشد، بدون سابق مى حوزه

و اگر هم به قرآن مراجعه كند، دهد كه اصالً به قرآن توجه ندارد،  مى دهد، به طوری اصالت مى حوزوی را اصالت
آيد  نمى دهد، ولى بر خالف كتب متداول دلش مى بر خالف نصوص قرآن و ظواهر مسلّم، نظركند بر قرآن.  مى تحميل

   نظر بدهد.

اين مختصری است از شرايط كه با عدم توّجه به حرفهای ديگران، روايات، اقوال و نظرات مطرح شد. و با توّجه 
خواهد تخّصص داشته باشد، كه بتواند رّد و قبول كند. بايد به هيچ رأيى، به هيچ قولى، بـه  مى سى كهبه آنها برای ك

هيچ نظری، به هيچ روايتى و لو متواتر، اصالً اصالت ندهد. ما روايت متواتر داريم، كه غلط است، بر خالف عقل است. 
اصالت ندارند. بله، سّنت اصـالت دارد. سـّنِت قطعـى  بر خالف علم مطلق است. بر خالف قرآن است. بنا براين روايات

كه طبعاً موافق قرآن است و شارح قرآن نيست. بلكه منشرح قرآن اسـت. مستفسـر از  »وآله صلوات اّهللاٰ عليه«رسول خدا 
  قرآن است، آن قابل قبول است.

فرماييد حّتى علوم  مى رت عالىحض» تفسير و مفّسر، مقّدمات و شرايطى دارد«گويند:  مى بّينات: بنابر اين اينكه

  ؟ ی برای تفسير نيست معانى، بيان و... مقّدمه

عرض كردم، لغت، معانى، بيان، به صورت مطلق بر محور قرآن ارزش دارد. اگر ادبّيات عربى بر  آيت اّهللاٰ صادقى:
را متعّدی  »جاءَ « خورد و برای ديگران خوب است. ولكن اگر قرآن مثالً  نمى محور ادبيات ديگران است، به درد

جهات است، از جمله لغت.  هگويد: جاَء الزم است. بنابر اين، تخّصصى كه قرآن دارد، در هم مى استعمال كرده و لغت
لغت قرآنى، لغتى است خالد و ابدی. لغتى است بين. لغتى است ثابت كه اصالً قابل تعويض نيست. هر لغتى قرآنى 

عنايش ثابت و مرادش ثابت است. بنابر اين لغات قرآن را از خود قرآن، ادب قرآن در هر جا كه هست، جايش ثابت، م
  گيريم. همه چيز قرآن را از خود قرآن بايد گرفت، كه كّالً تفسير قرآن به قرآن است. مى را از خود قرآن

  ؟ ود قرآنيا از خ؟ كنيد مى فرماييد، اينها را از علوم غير قرآنى استفاده مى بّينات: همين نكاتى كه

كنيم. قرآن، هم كتـاب لغـت اسـت،  مى از خود قرآن، يعنى لغت قرآن را از خود قرآن استفاده آيت اّهللاٰ صادقى:
هم كتاب صرف هست، هم نحو است، هم كتاب عرفان است. هم كتاب فلسفه است و همه چيز است. همـان طـوری 

ديگران نياز به او دارند، قرآن هم همين گونه است. آيـا  كه خدا در ذات و صفات و افعالش نياز به ديگران ندارد، بلكه
هـا معصـوم نيسـتند، ولـى  ها و اخفـش چون سيبويه؟ آنجا كه اختالف باشد، حرف سيبويه مقّدم است يا حرف قرآن

اعجـاز و  هفـوق العـادّ  هقرآن در كّل ابعاد داللى و مدلولى و ظاهری و باطنى و در كّل جهات، حتّـى وزنـى، در مرتبـ
ُه فََغَوىوَ «گويد:  مى صوم است. مثالً قرآنمع ، آقايان معنى كردند كه ترك اولى اسـت. اصـالً )121(طه، »َعَصى آَدُم َرب
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سؤال كرد: شـما  »عليه الّسـالم«اعصى، غير از ترك اولى است. عصى، عصيان است، گناه است، مأمون الّرشيد از امام رض
ُه فََغَوى َعَصى«پس  ،فرماييد انبيا معصومند مى كه   چيست؟  »آَدُم َرب

ُه فَتَاَب َعلَيِْه َو َهَدى«آيه را بخوان؛  هحضرت فرمود: دنبال سپس ـ پـس از عصـيانش ـ او  )122،(طه »ثُم اْجتَبَاُه َرب
را برگزيد كه بدو برگشت و هدايتش كرد. عصيان قبل از رسالت بود. ممكن است رسولى قبل رسالت عصـيان كنـد، 

كننـد. نـه  كند. البتّه درجات انبيا هم مختلف است. انبيای اولوالعزم هيچ گاه گناه نمى ز رسالت عصيان نمىولى بعد ا
ين مراتب رسـالت اسـت، در قبـل از رسـالت تر ين و فروتر قبل از رسالت و نه بعد از رسالت، و ليكن آدم كه در پايين

  گناه كرد. عصى، عصى است. كُتَِب، كتب است.

ديگر سؤال ما اين است كه آيا علوم قرآن اصطالحى مثل ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و مانند آنها  هبّينات: جنب

  ؟ اگر دارند چه مقدار است؟ در فهم و تفسير قرآن نقشى دارند

شود، آن علوم قرآنى نيست.  مى اگر مراد از علوم قرآن، علومى است ورای قرآن كه تحميل بر قرآن آيت اّهللاٰ صادقى:
علمى كه ورای قرآن است، مطلق نيست. اين علوم قرآنى نيست بلكه تحميل بر قرآن است. بله، علومى در خود  هر

ال وَ « هآيد. مثالً آي مى قرآن است يعنى تمام علوم تجربى، علوم معرفتى، علوم لغتى، تمام از خود قرآن به دست
 ِ كّل حّق و  ،آورند مگر اينكه برای تو نمى و َمثَلى برايت )33(فرقان، »َن تَفِْسيرً الَْحق َو َأْحسَ يَْأتُونََك بَِمثٍَل ِإال ِجئْنَاَك ب

ِإال «دهد. حال،  مى كند. َمثَل حقيقت را توضيح نمى آوريم. در اين آيه َمثَل اثبات حقيقت مى بهترين تفسير (حّق را)
يك حّقى است كه روشن است كامالً، اين  در قرآن حّق است و اصالت دارد. اّما حّق قرآن دو بعدی است. »ِجئْنَاكَ 

ر بعضه بعضًا و ينطق بعضه على بعض«َمثَل نيست. يك حّقى است كه كامالً روشن نيست. بنابر اين  كه » القرآن يفس
كند. وانگهى اگر ما هيچ دليل نداشتيم كه قرآن خودش را  مى طبق آن آيه های ديگر، خود قرآن، خود را تفسير

نه، بنابرين طبيعى است كه بعضى كلمات خدا كلمات ديگرش ؟ ا كالم خدا تضاّد دارد، تناقض داردكند آي مى تفسير
َماَواِت وَ «كند. مثالً  مى را تبيين و تفسير امٍ  َخلََق السِة َأيَماَوات« ،)54(اعراف، »األْرَض فِي ِست جمع و نظرش به  »الس

 «هفت تا است، جمعش معلوم است.  كند. هفت تا را  مى معلوم است. هفت تا آسمان را چه كسى معلوم» امٍ ِستِة َأي

  كند. چه محكمات و چه متشابهات.  مى كند. پس قرآن، خودش را تفسير مى معلوم ) و... ٢٩(بقره، ،»تَسبَْع َسَماَوا«

  ؟بّينات: پس شأن نزول چه نقشى دارد

نقـل شـده اسـت كـه اگـر قـرآن  »عليه الّسالم«از امام باقر. در روايتى شأن نزولها اصالت ندارند آيت اّهللاٰ صادقى:
ّ «د: منحصر به شأن نزول باش ميرد. چون شأن نزول، مخصوص همـان زمـان اسـت.  مى تمام قرآن» هلمات القرءان كل

لـى بله، شأن نزوِل ثابِت مسّلِم قطعى كه با لحن آيه، با نّص آيه يا با ظاهر آيه موافقت داشته باشد اين قبول اسـت. و
دهد. چون قرآن كتابى است محوری، خالد و ابـدی، از نظـر كـّل مكّلفـان در  نمى شأن نزول، به زمان نزول تخصيص

وحِ «طول زمان و عرض زمين، مثالً  استمرار دارد و اختصاص به  »يَْسَألُونَكَ «اين سؤال  )85(اسـراء، »َويَْسَألُونََك َعِن الر
كسى، از هر روحى، روح نباتى، روح حيوانى، روح فرشته، روح انسانى، روح جّن، زمان خاّصى ندارد. هر سؤالى، از هر 

روح نُبُّوت، هر سؤالى از روح بشود، خود روح مراد است، گرچه اينجا مورد مسّلمش روح قرآن است. بنا بر اين شـأن 
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ين كتاب وحيانى است برای تمـامى زمانهـا و زمينـه تر نزول، شأن ثابت و شأن الزمى در فهم آيه ندارد. و اصوالً مهمّ 
  های تكليفى. هرگز حكمى را چه خصوصى و چه كّلى فروگذار نكرده است. 

چون قرآن نظر به مطلبى دارد. اگـر شـأن ؟ فرضاً اگر شأن نزول كّالً از بين برود آيه داللت بر مطلبى دارد يا نه
كند، نه شأن نـزول، قـرآن را  مى نزول و غير شأن نزول را تفسيرخود قرآن شأن نزول نباشد. پس قرآن ناقص است. 

. بله، برای كسانى كه قدرت فهمشان زياد نيست شأن نزولهايى بسيار ثابت و قوی، مؤيّـد بـر تفّهـم قـرآن تفسير كند
  در قرآن پژوهى، شأن نزول، شأنى ندارد. است ولى برای كسانى كه عريق و عميق هستند

بودن قرآن از » ظنّّى الّداللة«معروف  های است كه در قسمت اّول اشاره فرموديد و آن جمل ما ؛ نكتهبيّنات: سؤال بعدی 
صاحب معالم است كه برخى فقيهان و ديگران همين گونه اين حرف را ادامه دادند و بحثهای مفّصلى در اين زمينه شده 

اين سخن از  هبزنيد و فرموديد كه غلط است، حال ريش ايد كه اين مسئله را از ريشه است. حضرت عالى بسيار تالش كرده
  ايشان چه بوده كه چنين حرفى را بيان كرده است.  هكجاست و انگيز

قبالً عرض كردم، اين كالم ريشه اش در كّفار و مسلمانان ساده انديش است. در عين حال، كالم  آيت اّهللاٰ صادقى:
ين كنيم. توجيه اين است كه گفته شود مراد صاحب معالم، آيات توانيم توجيه و تبي مى صاحب معالم را دو گونه

شود، اگر آيات متشابهات ظّنّى الّداللة هست ـ كه ظّنّى الّداللة هم نيست ـ متشابهات  مى متشابهات است. ولى سؤال
  است.  اّولاشكال اصالً در احكام نيست بلكه در ذات خدا و صفات و افعال خداست. احكام كّالً محكمات است. اين 

اين است كه اصوالً متشابهات داّل نيستند، مثل حروف مقّطعه، حروف مقّطعة قرآن، داللت بر چيزی  اشكال دوم
 معلوم نيست. رمزی است. متشابهات هم در بُعد تشابه داّل نيستند. موقعى دالّ ؟ ندارند: الف، الم، راء، چى است

كه يا پيرو محكمات بشوند و يا در خود متشابه دّقت شود. مثالً كنند  مى شوند و داللت قطعى صد در صد پيدا مى
 گويد كه يَد، يد است. خوب خدا هم دست دارد ما هم دست داريم. مى كند نمى را كسى كه توّجه )10(فتح، »يَُد اّهللاٰ «

د خالق هم با گوييم نخير، اين يد هم، يد خالقى است. همان طور كه خالق با مخلوق فرق دارد در كّل جهات، ي مى
  كنم.  مى يد مخلوق فرق دارد، كه در بحث متشابهات عرض

آيا قرآن ظّنّى الّداللة است و قطعّى الّسند، حـديث قطعـّى ؟ اين است كه اصوالً قرآن چه ظّنى دارد مطلب ديگر
سـت. بـا وجـود ابتالئـات، اين دروغ است. اوالً حديث هميشه ظّنّى الّسند، و قطعّى الّداللـة ني؟ الّداللة، و ظّنّى الّسند

  تقّيه، تناسخ، نقل اشتباه و... چطور احاديث قطعّى الّداللة است؟ 

ظّنّى الّداللة از چند جهت ؟ قرآن قطعّى الّسند است، معلوم است. اين قرآن قطعّى الّسند، چرا ظّنّى الّداللة است
تاست. اين همه منقصت نسـبت بـه خـدا  است: يا جهل است يا ظلم است، يا خيانت است، يا عجز است. يا هر چهار

تـا  !؟داده شده است. وقتى شخص مجنونى مثالً دست روی سرش بگذارد و بگويد آی سرم، اين ظّنّى الّداللـة اسـت
، در اچه رسد به عقل، تا چه رسد به خالِق كّل عقل، تا چه رسد به خالق كّل، كّل معصومان، كّل جهان، كـّل فطرتهـ

، آيا ظّن و گمـانى اسـت، بـا آنكـه قـرآن در داللـتش »هدی«، »تبيان«، »نور«، »بيان للناس«فرمايد:  مى كتابى كه

ِذيَن يَكْتُُمـوَن «فرمايد كه:  مى در يكى از آيات؟ همچون مدلولش در باالترين درجات اعجاز است آيا ظّنى است ـ ِإن ال
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نَاِت َو الُْهَدى مِْن بَعِْد َما ُ َو يَلَْعنُُهُم الالعِنُونَ  َما َأنَْزلْنَا مَِن الْبَي
ناُه لِلناِس فِي الِْكتَاِب ُأولَئَِك يَلَْعنُُهُم اّهللاٰ كتمان  )159(بقره، »بَي

كردند. اين ملعون اسـت. يـك  مى كتاب دو گونه است يك كتمان، اينكه تورات وقتى چاپى نبود و خّطى بود، كتمان
كتمـان  را.كننـد داللـت آن  مى خانه ها هست بعضيها كتمان ههمكتماِن بدتر كه كتاب در دسترس همه هست. در 
  ؟داللى، خيانت بيشتری است يا كتمان خود كتاب

 »هـدايت« اسـت، »تبيـين«اسـت.  »نور«است،  »بيّنات«گويد:  مى خانه هاست، خودش هاين قرآن كه در هم
اللة است، آيا ظّنّى الّداللة بودن قرآن، كتمان است و.... اگر اين قرآن را كتمان كنى و بگويى ظّنّى الدّ  »برهان«است، 

  اين كتمان بدتر از پنهان كردن قرآن است.؟ قرآن هست يا نه

زنيم كه اين كتاب نه بين است، نه روشن است، نه نور است، نه برهان اسـت،  مى اين تهمت به خداست. تهمت
؛ اين چنين حرفى دليل  ثالثاً ؛ با وضع داللى قرآن،  نياً ثا شود، مى ؛ اين تهمت با نصوص قرآن ردّ  اّوالً نه واضح است، 

  ندارد. 

كردم. گفتم: كه آيا قرآن ظّنّى الّداللة است يـا  مى گفت كه با يكى از مراجع موجود صحبت مى يكى از دوستان
؟ خودش قطعـى اسـت ؛گفتم: اين فرمايش شما كه گفتيد قرآن ظنّّى الّداللة استگفت: ظّنّى الّداللة است. ؟ قطعّى الّداللة

  !؟حرف شما قطعى است ولى حرف خدا ظنّى است !؟است تر ، بيانت روشناگفت: قطعى است. گفتم: پس شما از خد

خواستند اين قرآن در ميـان مسـلمانان، لفظـش باشـد، جسـمش باشـد، قـرائتش باشـد،  مى عرض كردم كّفار
ين چيز است برای از بين بردن افكار كّفـار تر رناكاش باشد. ولى معارفش نباشد. چون معارف قرآن، خط خوانى خوش
  دولت اسالمى.  هو سلط

ها با قرآن  گويند، كه خوب است در حوزه روی قرآن بيشتر كار بشود. طلبه مى بّينات: ظاهراً به يكى از علمای نجف

يم. قرآن عبارت از سه چيز ها را با اين حرفها معّطل كن بيشتر سر و كار داشته باشند. آن آقا گفته بود چرا ما طلبه

ُ َأَحدٌ «اّما در مسائل توحيدّيه مثل  .مسائل توحيدّيه، مسائل اخالقّيه و مسائل عملّيه ؛است
ُ ال ِإلََه ِإال «يا  »ُهَو اّهللاٰ

اّهللاٰ
درمسائل اّما  !اما در مسائل اخالقّيه، اينها امور خيلى مهّمى نيستند !، معلوم است كه خدا واحد است)٢٥٥(بقره، »ُهوَ 

كَاةَ  َأقِيُمواوَ «فرعّيه، مثل نماز و زكات، قرآن فقط مجمالتى از آنها را بيان كرده  الَة َو آتُوا الز و  ) ... و ٤٣(بقره، »الص

امثال اينها و آنچه مهّم است تفسير آنها در فقه آمده و ما طلبه ها را نبايد در آن مسائل كه موجب معّطل ماندن ماست 

  ؟نظر حضرت عالى در اين باره چيست !ب كنيمتشويق و ترغي

اش تقّدم متناقضات و متضاّدات و مشكوكات است بر يقينّيات. مثالً اگر كسى تشنه است،  اين معنى آيت اّهللاٰ صادقى:
كند مّدتى  مى كند و كار مى آيد وقت مصرف مى هم آب صاف چشمه جلو چشمش است و هم آب گنديده كثيف، آيا

يا اگر شما ؟ ندتر خورد. كدام عاقل مى كثيف را صاف كند و بخورد، يا آب صاف چشمه را هكه اين آب گنديد
بزرگ همچنين، از گنداب آب بياورد.  هآورد و يك پيرمرد هشتاد سال مى ای آب از چشمه برايتان ايد، يك بّچه تشنه

روشن است، تمامش بين  خوريد. قرآن كه تمامش صاف است و تمامش ماِء زالل است، تمامش مى كدام يك را
است، در عين بين بودن، آنقدر عمق داردكه هر قدر فكر كنيد، باز جا دارد. همان طور كه خدا نهايت ندارد. قرآن 

خوانيد (يك  مى كه خدمتشان عرض شد كه شما قرآن را چند روزه »عليه الّسالم«اهم نهايت ندارد. از جمله حضرت رض
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كنم. اين معصوم دوم در معصوم  مى ها تأّمل فرمود: در آيه !شود مى كردند، يك روزه هم دوره) فرمود: سه روزه، عرض
 كند در ظاهر، باطن، اشارات، لطائف، حقايق، حتّى در ظاهر آيات تأّمل مى كند. دّقت مى اّول كه قرآن است كاوش

  كند. بنابر اين روی قرآن كاركردن، چند خصوصّيت و چند برتری دارد: مى

  اب خداست، ظّنى نيست، شكّى نيست، جعلى نيست.ـ كت 1

ـ خدا بخشى از علم خودش را كه امكان تفّهم و دريافت برای كّل مكّلفان در طول زمان و عرض زمين اسـت  2
القا كرده، نه برای عرب، نه برای عجم، نه برای بى سواد. نه برای فيلسوف، بلكه برای كـّل. يعنـى كـّل علمـا در هـر 

لم، در هر علمى از علوم برسند، باز نيازمند به تفكّرات قرآنى هستند. آيا ما كتاب خدا را رها كنيم، بعد درجه ای از ع
أولى، تازه خالف نّص، خالف علم، خالف عقل، خالف  برويم سراغ قال.... قال...، بعد پنجاه ـ شصت سال احوط، اقوی،

كه مبتال به  را،مان  تفسير سنّتى را،مان  لكن، اگر اين فقه سنّتىكنم، و مى تلخى است كه من عرض هواقعًا اين جملحّس. كه 
مـا  .شـود مـى تر كافر ؛و اگر كافر نگاه كند ،شود مى تناقضات درونى و بيرونى است، مسلمانى با چشم باز نگاه كند، كافر

  ؟چقدر در كتابى كه آيات بّينات است و برای فكر كردن، خدا راه را نشان داده، تأّمل كرديم

شود، برای به دست آوردن معـانى بـاطنى، معـانى اشـاری،  تر تأّملها و تفكّرها در قرآن برای اين است كه راه باز
 مـن يـادم هسـت كـه بـه مرحـوم آقـای خـوئى معانى لطائف قرآن و اشارات قرآن است. اين حرف خيلى عجيب است.

چـرا تـرك فرموديـد ـ  را،م كه شما تفسـير قـرآن عرض كردـ با هم خيلى رفاقت داشتيم ـ » رضوان اّهللاٰ تعالى عليه«
 گويم: يك آقـايى كـه اسـمش را مى توانم به همه بگويم، به شما نمى گفتند ـ گفت: مطلبى است كه مى شبهای جمعه تفسير

جـع روی؟ ـ او مر مـى اش اآلن در اتاق است؛ با من برخورد كرد و گفت: آسيّد ابوالقاسم كجا برم رساله نوشته و رساله نمى
روم درس تفسير. گفت: آخه تو پس فردا مرجعى، چنينى، چنانى، به كتاب عواّم چكار داری. قـال عيسـى،  مى بود ـ گفتم:

  ؟قال موسى چه فايده ای دارد

قـال موسـى، قـال عيسـى و توضـيح  را،يعنى اين قدر اين انسان بى معرفت به كتاب خداست، كـه كتـاب اّهللاٰ 
با آنكه در كّل ابعاد بر مبنای فطـرت و عقـل و علـم مطلـق  ؟ن توضيح واضحات استكند. آيا قرآ مىواضحات تعبير 

كند و نشانگر مراحل بعدی و تبلورات بعدی است. به جای اين برود هفتاد ـ هشتاد سال در مطالبى كه آيـا  مى بحث
ب كتـاب وسـائل فرض كنيد سند درست است، اما مطلب غلط است. مثالً در باب مشار؟ اين سند درست است يا نه

گويد كـه: سـائلى از  مى الّشيعه بابى هست كه حدود پنجاه حديث دارد و اكثر قريب به اتّفاق احاديث، االّ يك حديث
حضرت گفتـه اسـت: ؟ كند، اشكال دارد مى كند كه اگر ما انگور را بفروشيم به كسى كه مطمئّناً شراب مى امام سؤال

 ولـى يـك حـديث ضـعيف و مرسـل اسـت كـهانـد  ث ظاهراً صحيحه و موثّقهكرد. اين احادي مى نه ! پدرم هم چنين
نه، زيرا برگناه و عدوان دشمنى مكنيد. و ايـن  )2(مائـده، »تََعاَونُوا َعلَى اإلثِْم َو الُْعْدَوانِ  الوَ «ال لقوله تعالى: فرمايد:  مى

  كار كمك به گناه و دشمنى است.

 يا فرض كنيد سند درسـت .كنند مى ردم بدهند سند هم درستخواهند به خورد م مى كسانى كه مطلب باطلى
 ؛علم مطلق باشد ؛بر خالف عقل مطلق ؛اگر صدها هزار مسلمان، مطلبى را بگويند كه بر خالف قرآن باشد ،كنند نمى

رآن اين قابل قبول نيست. بنابر اين محور اصلى ما در بُعد معبود، اّهللاٰ است و در بُعـد پيـروی از حرفهـای صـحيح، قـ
  است.
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های تفسير  شيوه ههم يد ـا هـ در مقّدمه تفسيرتان هم فرمودبّينات: در ضمن فرمايشاتتان اشاره فرموديد كه 

است. بر مفّسران » عليهم الّسالم« تفسير پيامبر و امامان هتفسير قرآن با قرآن و اين همان شيو هنادرستند جز شيو

صوم ياد بگيرند و در تفسير آيات به كار ببرند. حاال سؤال اين است كه الزم است، اين روش تفسيری را از معّلمان مع

هايى از آن را اگر  حضرت عالى چطور شد كه به اين سمت رو آورديد و اين روش تفسيری را به كار بستيد و نمونه

  در خاطرتان هست، بفرماييد. 

همان گونه كه خداوند نيازی به ديگران  همان طور كه قبالً عرض كردم، قرآن كالم خداست و آيت اّهللاٰ صادقى:
ندارد، كتابش هم نيازی به ديگران ندارد. بنا بر اين اگر نيازی در استفسار آياتى از قرآن هست، همـين نيـاز را خـود 

ال يَْأتُونَـَك بَِمثَـٍل ِإال وَ « هاش هم زيـاد اسـت. مـثالً در آيـ اش است. دليل نقلى كند. اين دليل عقلى مى قرآن برطرف
كيست؟ خداست. خدا چى آورده است. خدا حّق آورده، مخاطبش  »ِجئْنَاكَ « ؛ )33(فرقان، »ِجئْنَاَك بِالَْحق َوَأْحَسَن تَفِْسيرً 

خواهنـد حقـايق را وارونـه كننـد و باطـل را  مى ها های ديگران كه با مثل هم پيامبر است. برای پيامبر در مقابل مثل
اسـت. » َأْحَسـَن تَفِْسـيرً « يكىاست و » َحقّ « يكى. پس قرآن دو بعدی است. »ئْنَاكَ ِإال ِج « گويد كه مى درست كنند،

يعنى كّل حقايقى را كه امكان فهم آنها وجود دارد، برای كّل مكّلفان در طول و عرض جهان، تـا قيـام قيامـت بيـان 
تفسير احسن، همـان طـوری كـه  .سنيعنى تفسير، يا اصّح است يا صحيح يا حسن يا اح ،»َأْحَسَن تَفِْسيرً «كرده ؛ و 

  قرآن حّقش ؛ احسن الحقايق است، تفسيرش هم احسن تفاسير است.

كند. بله، تفكّر، تفّهم، فكر مطلـِق  مى بنابر اين به كمك اين آيه و آيه های ديگر، قرآن خود، خويشتن را تفسير
َأفَـال « و...) 44(بقـره، »؟!فَـال تَعْقِلُـونَ أَ « د:بى شائبه، تعّقل مطلِق بى شائبه، اينها مقـّدماتى اسـت كـه خـود قـرآن دار

ُروَن؟! بنا بر اين تفسير به رأی، رأی غير مطلق است، رأی غيرمطلق يا رأی باطل، چون انسان در  .)24ـ محّمد، 82(نساء،، »يَتََدب
انـت اسـت. تحميـل رأی مثلّثى است. يا رأی مطلق است يا رأی غيرمطلق است يا رأی باطل، تحميل رأی باطل بـر قـرآن خي

يـا غيـر  ـ خدايى كه فطرت و عقل و علم مطلق استـ كند  مى غيرمطلق بر قرآن خيانت است. يعنى يا خدا قرآن را تفسير
كه نه قرآن است، نه سنّت قطعيّه است، نه فكر مطلق است، نه عقل مطلق است، نه علم مطلق است  ـ اگر غير خدايى ها ا.خد

اين تفسير به رأی است. انتظارات غيرمطلق، تحميل بر نّص قـرآن كـردن، تحميـل بـر آيـات قـرآن تفسير كند، ـ قرآن را 
  كردن، مسلّمًا مردود است. 

  بّينات: لطفاً مثالى از اين گونه تفسير قرآن از زبان معصومان بيان بفرماييد. 

دسترس نيست كه قرآن را با  اينجا دو مطلب است. يك وقت است كه يا مثالى از معصومان درآيت اّهللاٰ صادقى: 
كنـد. ولـى  مـى گوييم چه باشـد و چـه نباشـد، قـرآن خـود خويشـتن را تفسـير مى و يا هست. ،قرآن تفسير كردند

صـلوات اّهللاٰ  و حضرت على »صّلى اّهللاٰ عليه وآله وسّلم«هايى در دو بعد وجود دارد. در روايات تفسيری، نوعاً رسول اّهللاٰ  نمونه
كننـد. مـثالً فـرض كنيـد در دعـای ندبـه كـه ولـّى  مـى قرآن را با قـرآن تفسـير »عليهم الّسالم«و ديگران امامان عليه
َة فِي الُْقْربَى«و قلت:  « فرمودند:» صلوات اّهللاٰ عليه«امر َمـا  ُقـلْ «وقلت ) 23(شوری، »ُقْل ال َأْسَألُكُْم َعلَيِْه َأْجًرا ِإال الَْمَود

ِه َسـبِيالً  ُقْل َما«و قلت ) ٤٧،أ(سـب، »ْم مِْن َأْجٍر فَُهَو لَكُمْ َسَألْتُكُ  ـ ِخـَذ ِإلَـى َرب  »َأْسـَألُكُْم َعلَيْـِه مِـْن َأْجـٍر ِإال َمـْن َشـاَء َأْن يَت
 ،دهـد مـى مثل اينكه تاجری به پسرش پـول؟ . مگر موّدت به قربى اجر مهّمى نيستآيد مى سؤال پيش»  )٥٧(فرقـان،



 »قرآن تنها معيار در تفسير«:  (ره)با آية اهللا صادقي تهرانيبيناتگفتگوي نشريه قرآني  16از  13صفحه 

  اول گفتگوي » .albalaq.comhttp://wwwـمركز مطالعات فقه قرآني«ويرايش وبازنشر:
 

 

به شرط اينكه از من راهنمايى بخواهى. يعنى اجر پول من اين است كـه  اين پول مال تو و تجارت كن !گويد پسر مى
از من راهنمايى بخواهى. اين در حقيقت اجر نيست بلكه يك چيز فوق العاّده اضافه بر پولى است كه داده. در اينجـا 

ن كاری است فقط اجر رسالت، آ ،چيز ديگری هم نيست ،رسول رسالتش را ادا كرده، اجر رسالت هم پول نيست ،هم
َخَذ «، اين اجر به نفع شماست و اينكه )٤٧،أ(سب »فَُهَو لَكُمْ «گويد:  مى كه شما را به رسالت نزديك كند، كه فََمْن َشاَء ات

ِه َسبِيل     .)29ـ انسان، ١٩(مّزّمل، ،»ِإلَى َرب

ـا وَ «سـت مـثالً در كند. در حقيقت نوٌر علـى نـور اسـت. و از ايـن قبيـل ا مى كسى كه اتّخاذ سبيل الى ربّ  مِم
روح و جسم است، حاال  همجموع »ُهـمْ «چون ؟ چرا» مّما علّمناهم يقّصون«فرمايد:  مى ، امام)3(بقره، »َرَزقْنَاُهْم يُنْفُِقونَ 

دانند و رزق را  مى اينجا امام تفسير به مطلب خفّى كرده است، چون مردم نوعاً خود را جسم؟ روح اهّم است يا جسم
، عقائـد و علـوم را هـم شـامل »مّما علّمناهم يقّصون«دانند ؛ و لذا غافلند از رزق معنوی،  مى ن جسمانىروزی رساند

  است. از اين قبيل ما زياد داريم. روايات درستى كه مطابقت با منطق وحى دارد، اينها نوعاً تفسير آيات به آيات است.

ره فرموديد: هر رأی و نظری را كه مطابق با معيارهای بّينات: سؤال بعدی ما راجع به تفسير به رأی است كه اشا

  ؟ دانيد. سؤال ما اين است كه آن معيارها چيست نمى قرآنى باشد تفسير به رأی

فهميم كه تفسير قـرآن دارای ابعـادی  مى چون با تقابل تفسير به رأی، با تفسير قرآن به قرآن آيت اّهللاٰ صادقى:
آن است. بُعد فرعى تفسير قرآن به عقل مطلق، علم مطلق، ادبّيـات مطلـق اسـت. است. بُعد اصلى، تفسير قرآن به قر

تفسير قرآن به قرآن در دو بُعد مورد نظرمان است. يعنـى تفسـير قـرآن بـه حـّق تفسـير. حـّق تفسـير بعـد اّولـى، 
مقابلش تفسـير  .علم مطلق را به كار بردن ،ای، عقل مطلق را به كار بردن بعد دومى و حاشيه .اش قرآن است محوری

به رأی است. تفسير به رأی، يعنى حّق نيست. نه حّق اصلى قرآنى است، نه حّق فرعى فطـری و فكـری اسـت. بنـابر 
يـا تحميـل بـر ظـاهر  ؛يا تحميل بر نّص اسـت ؛اين تفسير به رأی، همان طور كه عرض كردم، تفسير تحميلى است

اثبات، تحميل كردن به آن نيز تفسير بـه رأی اسـت و تفسـير بـه نّص و ظاهر قرآنى هم اگر نه نفى دارد و نه  .است
  رأی دارای ابعادی است. تحميل به نّص، تحميل به ظاهر، تحميل به آنچه كه نه نّص است، نه ظاهر است. 

بر اين رواياتى كه ثابت الّصدور نيست و با منطق قرآن جور نيست، پذيرفته نيسـت، روايـاتى هـم كـه ثابـت بنا
يست و بر خالف نّص قرآن است، تفسير به رأی است. اقوال و روايات و نظرات و متواترات و حتّى ضـروريات الّصدور ن

هم كه برخالف قرآن است قابل قبول نيست و ما زياد داريم. در فقهمان هم زياد داريـم. در غيـر فقهمـان هـم زيـاد 
، يـا چهـارده تـا اسـت. اگويند هفت ت مى قايانگويد موردش دو تاست. آ مى داريم مثالً در باب حرمت رضاعى، قرآن

َضاَعةِ ُأمَهاتُكُُم الالتِي َأْرَضعْنَكُْم َو أَ وَ « خواهم اسمش را  نمى با يكى از بزرگان بحث كرديم ـ )23(نساء، »َخَواتُكُْم مَِن الر

نچه از نظر نََسبى حرام است از نّص است بر اينكه: آ» يحّرم من الّرضاعة، ما يحّرم من النّسب«ببرم ـ از جمله فرمود: 
نظر رضاعى: شيرخوارگى ـ هم ـ حرام است، گفتم: اّوالً اين نّص نيست بلكه مطلق اسـت كـه نـّص آيـه آن را بـه دو 

كند، گفتند: اين دو مورد را آيه تصريح دارد، و موارد ديگر را روايت. گفتم: آيه نّص اسـت در همـين  مى دسته تقييد
و تمامى ايـن هفـت از » هّن من الّرضاعةو«نند اين حديث مطلق بود عبارت درستش اين بود كه: دو مورد زيرا اگر ما

شير خوارگى هم حرام است. ولى با اينكه اين جمله هم مختصرتر است و هم بيـانگر كّلـى، جملـه خصـوص ايـن دو 
كه شما نوشتيد بر خالف » لفقهاءتبصرة ا«مورد را بيان فرموده، در آخر سر قبول كرد و گفت: بنا بر اين كتاب فقهى 
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كمـا اينكـه ادب و لغـت و فلسـفه و  : اين فقه را بايد خارج كرد و بعد فقه قرآن را جايگزين آن كـرد.فقه است. گفتم
  عرفان و اخالق و همه را بر محور قرآن كه كتاب معصوم است بايد جايگزين كرد. 

گويند  مى های عرفانى، اينها كه حاال اصطالحاً در تفاسير هم شههای فلسفى، اندي بر اين مثًال در انديشهبّينات: بنا

  ؟آيا اينها مصداق تفسير به رأی نيست؟ دانيد مى تفسير عرفانى و تفسير فلسفى شما تا چه حّد اينها را درست

مطلق نيست. و های فلسفى، عرفانى، عقيدتى، ادبى، لغوی و... اگر اتّخاذ از قرآن نشده است،  انديشه آيت اّهللاٰ صادقى:
اين مطلق نبودن بين دو مرحله است. يا غلط است و يا مشكوك. چون مطلق نيست. چيزی كه مطلق نيست، 

شود آنچه حقيقت صد در صد  نمى معصوم نيست، يا غلط است يا محتمل الّصحة و محتمل البطالن است. با اينها
ب عربى بكنيم يا تفسير منطقى را با منطق بشری بكنيم، است تفسير كرد. وانگهى، مثالً ما تفسير ادبى قرآن را با اد

بشری كه غلط زياد دارد تفسير كنيم، اين  هقرآن را با فلسف همنطق بشری شصت و شش تا اشكال دارد. آيات فلسف
 هيعنى معلوم را در حاشي .تحميل است، غلطهايش تحميل واضح است. و مشكوكهايش تحميل نامعلوم بر معلوم

ر دادن. معلوم را باطل كردن با چيزی كه باطل است يا معلوم را با نامعلوم تفسيركردن. بنابر اين ما نامعلوم قرا
دهيم. منتها تفسير نيست،  مى تفسير قرآن را با قرآن، عقل مطلق، علم مطلق، فطرت مطلق، حّس مطلق انجام

گر در آياتى بحثى است كه روشن است استفسار است. چون تفسير از فسر است فسر يعنى كشف القناع: بازگشايى. ا
 كنيم. يعنى از آيات ديگر كه بيانگر اين مطلب است استفاده مى ديگرش روشن نيست اين را ما استفسار هو جنب

. اگر ما بدون عقل، بدون فكر، بدون فطرت اكنيم. بنابر اين ما مفّسری غير از قرآن نداريم. غير از قرآن و قرآنيه مى
  نيم، اين خيلى غلط است. قرآن را تفسير ك

ها قرآن را تفسير كنيم، پس بايد  توانيم با انديشه نمى ای مطلق نيست و بگوييم بّينات: بنابر اينكه هيچ انديشه

و ثابت كردند كه اند  آن را با علوم روز بررسى كردهاند  مثًال در بحث قضا و قدر، اآلن آمده؟ ها را تعطيل كرد انديشه

  ؟ است و با قرآن كامًال مطابقت دارد. اين چه اشكالى داردعين تبيين قرآنى 

ای  خودی است و يك انديشه بر محور قرآن است. اگر انديشـه هانديشه دو بُعد دارد. يك انديش آيت اّهللاٰ صادقى:
 نديشـهكند زياد است. مـا بـدون ا مى بر محور قرآن باشد، اين درست است. برای اينكه آياتى كه امر به تفكّر و تأّمل

. ابدون فكر، كتاب فكر ر را،بدون انديشه، كتاب انديشه  را،توانيم كتاب وحيانى را بفهميم. بدون علم، كتاب علم  نمى
نظرات خود نباشـد. ممكـن اسـت  همنتها فكر بايد بى شائبه باشد، مطلق به اين معناست فكری كه ساخته و پرداخت

باشد، كه اين نظـرات غلـط و صـحيح دارد. موضـوعى كـه مطلـق نظرات علم، نظرات حّس  هفكری ساخته و پرداخت
  كنيم.  نمى كنيم، تفسير مى تواند قرآن را تفسير كند. بنا بر اين ما استفسار از قرآن نمى نيست و غلط و صحيح دارد

نـگ ای كـه ر شـائبه اسـت. انديشـه هـای بـى استفسار از قرآن در بُعد اّو ل با خود قرآن و در بعد دوم با انديشه
 بيـنم. ولـى بـا عينـك بـا رنـگ، خورشـيد را رنگـى مـى نگرفته، با عينك بى رنگ برويم طرف خورشيد، خورشيد را

رنگ، فقط با دّقت، با باريك بينى، با تفكّر بر مبنای لغـت و دالالت ادبـى و معنـوی  بى ی هبينيم. با عينك انديش مى
شود. يعنى كـّل معـارف  مى حلّ  )38(شوری، »ْمُرُهْم ُشوَرى بَيْنَُهمْ َوأَ «قرآن، اگر هم اشكاالت و اشتباهى در كار باشد با 

قرآن به جز تأويالتى كه اختصاص به معصومان دارد، عبارات و اشارات و لطائف، كّالً قابل فهم اسـت، البتّـه درجـات 
  . و لكن در عبارات كّالً يكسان است. تر فهمد و يكى كم مى دارد. يكى بيشتر
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  شود.  تر طلق بودن را با مثالى بيان كنيد تا روشنبّينات: لطفاً م

مطلق بودن دو بعد دارد. يك مطلق بودن معصوم است. يك مطلق بودن يعنى كاوش و كوشش در  آيت اّهللاٰ صادقى:
 تفّهم بدون تأثير گيری از آراء، از روايات، از افكار، بلكه صاف وارد شدن در مجال تفّهم آيات قرآنى. اگر ما فكر آزاد
بدون تحميل را به كار نبنديم، فكر و عقل و شعور و دّقت، بيكاره خواهند بود. بنا بر اين فكر و عقل و شعور و علم 
است، منتها علم مطلق. اگر با عقل مطلق و فطرت مطلق و علم مطلق، كاوش و كوشش بدون نظر به اين طرف و آن 

  امالً فهميد.طرف بكنيم، بر مبنای دالالت بّينات قرآنى، قرآن را ك

نگارش تفسير خود حضرت عالى است. حضرت عالى در تفسيرتان بسيار از  هبّينات: سؤال بعدی ما راجع به شيو

 هايد. اّوالً اين شيوه را كه شيو ای گسترده برده مرسل استفاده كرده ايد و از مصدر صناعى استفاده هصناعت ترجم

 خودتان چه كمكى در فهم معانى قرآن هو ثانياً اين شيوه، به عقيدايد  غيرمعمول است به چه انگيزه انتخاب كرده

  ؟كند مى

 همان طور كه بارها عرض كردم، قرآن در كّل ابعاد در باالترين مراحل اعجاز است. پس ما كه آيت اّهللاٰ صادقى:
ِ  يستفساری از قرآن بكنيم، بايد تالای يا تفسيری، ا خواهيم ترجمه مى تلو قرآن بودن يعنى  قرآن باشد. تالى وِ لْ ت

قرآن، وزن قرآن، ادب قرآن و الفاظ آن استفاده  هدنبال قرآن رفتن. حتّى المقدور از الفاظ قرآن، سجع قرآن، قافي
ايم. چون محور اّول خود قرآن است، ما كه  كردن و اگر اين كار را نكنيم ما قرآن را درست ترجمه و يا تفسير نكرده

اظى بياوريم و تفسير كنيم. بنا بر اين تالى تلو قرآن، همان طور كه معصومان از رسول و توانيم الف نمى مانند قرآن
تالى تلو قرآنند و سّنت تالى تلو قرآن است، ما هم تالى تلو قرآنيم. در تفّهمش، در استداللش،  »عليهم الّسالم«ائّمه 

ما ؟ قرآن در زيبايى تعبير بى نظير هست يا نهدر داللتش، در الفاظش ـ كسى آورده يا نياورده كاری نداريم ـ. لكن 
نظير باشيم. البتّه آن مقدار كه امكان دارد. اآلن بعضى از تفاسير،  مان بى هم بايد در زيبايى تعبير تفسيرمان و ترجمه

اس كنيم، در حّد امكان، اقتب مى گونه كه اقتباس معنوی از قرآن عربى است ولى عربى شبيه به فارسى است. ما همان
  كنيم.  مى لفظى هم برای ادای معنى

ها و تفسيرهای قـرآن را مطلـق نديـديم ـ ترجمـان قـرآن را بـه زبـان  اخير ـ چون ترجمه هدر اين دو سه سال
حدود شصـت سـال تفكّـر قرآنـى اسـت  هفارسى، يك مجّلد ترجمه و پنج مجّلد تفسير آياتى از قرآن را ـ كه خالص

  در دسترس قرآن پژوهان قرار گيرد. تأليف كردم، اميد است به زودی 

ما از وزن، لفظ، لغت، ادب، ترتيب، تنظيم، از كّل جهات قرآن تا مقداری كه در توان و امكانمان هست بايسـتى 
كردم  مى اش مشكل است. من در جواب عرض شما عربى گفتند تفسير مى استفاده كنيم. اشخاصى از حوزه بودند كه

كننـد. مـن  مـى فهمند و اسـتفاده مى سواد هم بى ی هعرب نيستيد و االّ عربهای ساد شما ،اش مشكل نيست كه عربى
گفـت:  ،برد قاهرهكتاب را  ،دار الكتاب داشت ـ ام كه چاپ شد، پسر بزرگ من ـ احمد يادم هست، كه اين مجّلد سى

ه راجع به معنايش راجع بـه كرد. نه تنها بلك مى تلويزيون قاهره در معرض كتاب، بيست دقيقه راجع به الفرقان بحث
لفظش نيز. گفت: از نظر لفظ و بالغت و فصاحت فوق كّل تفاسير اسـت. آقـای شـيخ موسـى آل ياسـين در مجمـع 

شيخنا تفسيرك يحلّق علـى كافـة التّفاسـير شـيعيّة و سـنّيّة، لفظيّـة و گفت:  مى علمای لبنان كه خيلى با ما خوب نبودند،
، آشـيخ افت: من هم تفسير نوشتم. ولى خوب اين عبارات شما كجا و عبـارات مـا كجـگ؟ يحلّق. گفتم: چطور معنويّة

انا كاتب كتاب الّشـيعة و ای لبنانى، گفت كه:  معروف ـ نظرم هست كه در مكتبه همحّمد جواد مغنّيه لبنانى ـ نويسند
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: مـن هـم كتـاب علـى و »مونعلى والحـاك« و انا كاتب كتابحاكمان را نوشتم. گفتم:  : من كتاب شيعه والحاكمون
  امام شيعه است. گفت: كتاب شما هم، امام كتاب من است. »عليه الّسالم«حاكمان را نگاشته ام، و على

اين لطف خاّص نه از من است، بلكه از قرآن است. يعنى من كوشش و كاوش صد در صد در دو جهـت كـردم. 
دو جهت به طور برابر همان طور كه قـرآن در لفظـش  يك جهت در تبيين معانى قرآن و يك جهت در الفاظ. در هر

 فوق العاّده است در معنايش هم فوق العاّده است. ما حساب كرديم كه در لفظ و معنا استفسار قرآنى كه تفسير گفته
  شود، تالى تلو قرآن باشد. مى

الم را از اختالفات عقيدتى از كّل قرآن پژوهان جهان انتظار دارم كه با دّقتهای فراوانشان در معارف قرآن، اس
ام، كه  معارف قرآنى همواره آماده هواحكامى نجات بخشند، و در صورت لزوم اين بنده برای پاسخگويى دربار

  .» واّهللاٰ العالم «مان تحّقق يابد. توان هدر امر قرآنى، تا انداز »َأْمُرُهْم ُشوَرى بَيْنَُهمْ وَ «

 ويرايش و استخراج مصادر:
ند جناب مهدی ياقوتيانپژوهشگر ارجم   


