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  برخورد قرآن با تحريف ، تشابه و نسخ هشيو

 )4( تهرانيو گو با آيت اهللا صادقي در گفت

  
  چهارم گفتگوي

اين چه منشأيى  است؛ قائل به تحريف شيعه دهند كه بّينات: در باب تحريف قرآن كه اهل سّنت به شيعه نسبت مى

  كنند؟ مى تأييدن موضوع را دارد كه بعضى از علمای شيعه اي

اصوالً تحريف در قرآن به هر يك از پنج معنا ـ به جز يك معنا كه عرض خواهد شد ـ حتّى از  آيت اّهللاٰ صادقى:
بـه  قائـلنظر كّفار نسبت به قرآن، مطرح نشده است. كّفار، ملحدين، مشركين، يهود، نصاری، هرگز نسبت به قـرآن 

به ظّنّيت داللت قرآن نيست. ايـن تنهـا مسـلمانان هسـتند كـه  قائلچ كافری هم تحريف لفظى نيستند. چنانكه هي
  كنم.  مىل به ابعادی از تحريف و ظّنّيت داللى قرآن هستند و عّلتش را قبالً اشاره كردم. بعداً هم عرض ئاحياناً قا

انـداختن. و ايـن اش  تحريف از حرف است. حرف جانب كالم است. يعنى قرآن را به جانبى غير از جانب قرآنـى
تحريف معنوی است كه قرآن را برخالف نّص و يا ظاهرش معنا كـردن  ی هدارای پنج مرحله است، يك مرحله، مرحل

دهنـد. چهـار  مـىها اينگونه تحريف معنوی را نسبت به قرآن انجـام  و تحميل بر قرآن نمودن. هم كّفار، هم مسلمان
ندارد. عرض  اش قائل دارد و يك مرحله اش قائل طرح است كه سه مرحلهديگر از تحريف در ميان مسلمانان م همرحل

ها هـم  ای كه حتّى مسلمان به تحريف لفظى، وجود ندارد، يك مرحله از چهار مرحله قائلكرديم در ميان كّفار هرگز 
آن اضـافه شـده بـه قـرای  ای، لفظى، كلمه ای، سوره به تحريف نيستند، تحريف به زياده است. يعنى آيه قائلچندان 

به تحريف به زياده نيست. حتّى رواياتى هـم  قائلن به تحريف هم مثل شيخ نوری در فصل الخطاب قائالباشد. حتّى 
كنـد در آن روايـات هـم هرگـز چنـين  مىها استناد  جا شدن قرآن، به آنه راجع به تحريف به نقيصه يا جابكه شيع

ماند. يـك  مىاضافه شده باشد. بنابرين سه مورد از پنج مورد تحريف  مطلبى پيدا نيست كه به قرآن الفاظى يا آياتى
  از جايى كه داّل بر مطلوبى است به جايى ديگر منتقل شده باشد.ای  مورد تحريف به جابجا شدن، يعنى آيه

ل داده وّ ه ديگر تحـادبى تحريف كرده و به صيغ هدوم اين است كه لفظى عوض شده باشد. لفظى را از نظر صيغ
َهرنَ «گويند  مىكه  )٢٢٢(بقره، »يَطُهرنَ «اشند كه معنايش عوض شده. مثل ؛ ب بوده است و ديگر تحريف به نقيصه » يَط

كند كه قرآن آيات واليتش سقوط كرده يا بعضى آيات ديگر سقوط كرده  مىاست. چنانكه شيخ نوری رواياتى را نقل 
ى نـدارد، و قـائلمورد بحث نيست. يكى تحريف به زيـاده كـه اش  تحريف، دو مرحله مرحله، از اين پنج بنابريناست! 

دارد ولى باطل است ولكن سه تحريف ديگر كه انتساب نقص است به قرآن يعنـى كـم  قائليكى تحريف معنوی كه 
  دارد. قائلكردن، اينها  جابجاكردن از قرآن، يا لفظ را عوض كردن و يا 



 »، تشابه و نسخفيبرخورد قرآن با تحرهويش«:(ره)اهللا صادقي تهرانيآيهاببيناتگفتگوي نشريه قرآني  21از  2صفحه 

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

 

طبايى رضوان اّهللاٰ عليه در تفسير الميزان در جای جای آن، اصرار دارند طبا همثالً از جمله استاد ما مرحوم عّالم
از جـايى ای  شدن آيه جابجاگويند: اگر احياناً تحريفى در قرآن باشد. تحريف در  مىكه قرآن تحريف نشده است ولى 

ُ ل دُ ييُر اِإنم«فرمايند:  مىتطهير، ايشان  آيه به جای ديگر است. مثل
جذهَِب َعنيُ اّهللاٰ ـَركُم كُُم الـر َس َأهـَل البَيـِت َويَُطه

كـنم كـه هـيچ  مىبنده عرض  !شده جابجاجايش اينجا نيست. جايى ديگر بوده و تحريف شده و  )33(احزاب، »راً يتَطه
؟ برای اينكه خدا خواسته است دو تطهيـر را بـرای اهـل بيـت اتطهير بهتر از اينجا نيست. چر ی هجای قرآن برای آي

تطهيـِر  )32(احـزاب، »تُن َء النبِي لَسانِس اي«دی با هم جمع كند. يكى تطهير خاندان رسول از نظر زنان كه؛ رسالت محمّ 
تشريعى است. يعنى پاداش خوب بودن زنان پيغمبر دو برابر است و جزای بد بودنشان نيز به سبب ارتبـاط بـا بيـت 

ى آنان است كه حرام، حرام است؛ واجب، واجب اسـت، شرعى شخص هنبّوت دو برابر است؛ يك جهت مربوط به وظيف
و يك جهت هم ارتباط با بيت نُبُوت است كه اگر واجب را انجام بدهند به اين بيت آبـروی بيشـتری داده انـد و اگـر 

اند. ولى اضافه بر اين، تطهير تكوينى هم بر مبنای تطهير شـرعى در اختصـاص  آبرويى كرده حرام را انجام بدهند، بى
ليای آنان در تمامى جهاِت اخالقى، عقيدتى، علمـى، عملـى وَخلقـى در اهل بيت رسالت محّمديّه است كه طهارت عُ 

عالم امكان، مطلق بوده و از تمامى معصومان برتر است يعنى هيچ نقصان عقلى، فكری، اخالقى، عقيدتى، عملـى، در 
  ا به مرحوم عالّمه طباطبايى بود كه عرض كرديم.های عصمت ندارند و نخواهند داشت. خوب اين هم پاسخ م زمان

اصوالً نسبت تحريف به قرآن، آن تحريفى كه نقصانى است در داللت قرآنى يا تحريف به نقيصه، يا تحريـف بـه 
كند يا تحريف لفظ كه خود لفظ را كّالً يا بعضاً عوض كنند ايـن  مىشدن كه معنا را عوض  جابجازياده، يا تحريف به 

بودن داللت قرآنى كـه پـذيرش ، تهمت بسيار وقيحى نسبت به مقام مقّدس ربوبّيت است. كما اينكه ظّنى ها تحريف
و يـا ظـالم  !ى است كه يا جاهل است و عاجزافترايى بزرگ نسبت به مقام ربّان معنوی در قرآن است، كذب و تحريف

د! و يا توانسته است و بر خالف تواِن خود، ظلماً، است و خائن! يا نتوانسته است قرآن را مبين و بيان و تبيان نازل كن
آن را ظّنّى الّداللة نازل كرده است تا مردم را گمراه كنـد!! در حـالى كـه قـرآن در بُعـد  ـ العياذ باّهللاٰ ـ ِعداوتاً، خيانتاً 

نى برای كّل مكّلفان دي ی هعد برونى، در بُعد عقالنى و در كّل ابعاد اسالمى، خاتم كتب است، حّجت بالغدرونى و در بُ 
 )52(ابـراهيم، »ِس ابَالٌغ لِلنّ «قيامت است و اگر تحريف شده باشد نقِض خاتمّيت است. نقِض  ی هاز زمان ظهورش تا دامن

اصوالً سخن اّول ما اين است كه نسبت تحريف به قـرآن بـدترين  بنابريناست.  )185(بقره، »ِس اُهًدى لِلنّ «است. نقِض 
قدس ربّانيت و نسبت به مقام خاتمّيت است. زيرا اگر قرآن نقصانى داللى داشته باشد كه مـثالً  بُهتان نسبت به مقام

نيست! بّينات نيست! حّجت نيست! ِعلم نيست!  ِس ابَالٌغ لِلنّ ظّنى باشد يا نقصانى از نظر تأييد داشته باشد، در نتيجه، 
سيار واالی ربّانى آن هم در بُعِد بيان و بالغ قرآنى؛ ايـن يقين نيست! ثانياً اگر تهمتى به كسى بزند خصوصاً به مقام ب

 .محتاج به دليل است. در حالى كه هيچ دليلى بر تحريف قرآن ندارند. اصالً نه دليل درونى دارند و نـه دليـل برونـى
طلق، همـه داليلـى اسالم به معنای م ی ی عقالنى و ادلّه ی برونى قرآنى، ادلّه هدرونى قرآنى، ادلّ  ی هبلكه برعكس، ادلّ 

قاطع بر عدم تحريف قرآن هستند در ابعادی كه موجب نقصان بالغ قرآنى و موجب نقصان بّينات قرآنى اسـت. مـثالً 
فرض كنيد اگر تهمت بزنند به شيخ انصاری كـه بخشـى از كتـاب تـو را كسـى ديگـر نوشـته و قسـمتى را خـودت 

نخ سـخن و سـنخ اسـتدالل، از شـيخ انصـاری اسـت، همـين اگر اين كتاب را مالحظه كنيم و ببينيم سـ ای، نوشته
ُروَن الُقـرآَن «سنخّيت، خود دليلى درونى است بر عدم تحريف آن كتاب؛ حاال قرآن كه خود، فرموده است:  َأفَال يَتََدب
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ِ لََوَجُدوا فالَو كوَ  دّقت كنيم، حتّى از نظر فصـاحت، و ما هرچه در قرآن  )82(نسـاء، »اً ريِه اختِالفًا كَثيَن مِن عِنِد َغيِر اّهللاٰ
بينـيم كـه هرگـز در آن اختالفـى  مى.. .ادبى، لفظى، لغوی، علمى و دستورهای عملى و اخالقى و های بالغت و جنبه

وجود ندارد و اين اختالف نبودن در قرآن دليل بر ربّانّيت نزول قرآن است. چون غير رّب و غيـر بيانـات ربّـانِى حـّق 
  دچار اختالف، تناقض و يا تكامل هستند. سبحانه وتعالى، همه

و لذا اختالفى كه فرمود به اين معناست كه اگر قرآن از جانب غير خدا بود، اختالف كثير داشت نه اينكه قـرآن 
اختالف قليل دارد! نخير، چون مطالب غير وحيانى و غير ربانى، اختالف دارد. اختالف كثير دارد نـه اخـتالف قليـل، 

ِ « بنابرين مفهوم ندارد كه مثالً معنايش اختالف قليل باشد. خوب، پس حّجت درونى قرآن با بررسـى  »اً ريالفًا كَثاخت
آيات آن در ارتباطات تنگاتنگ اين آيات با يكديگر؛ خود، دليل اّول برعدم تحريف است. و دليل دوم اينكـه آيـاتى از 

خدا نازل شده و هم چنين از طرف خدا مرتّب شده كند كه اين قرآن همان كتابى است كه از طرف  مىقرآن، تثبيت 
است در نتيجه قرائت فعلى و مرسوم قرآن فوق حّد تواتِر كّل تواترهاست و در اينكه هـم نـزول قـرآن و هـم ترتيـب 

ّ «قرآن ربّانى است آياتى داريم. مثالً در  لن اِإن انَحُن نَز  ّ كَر َوِإن وجـود دارد كـه در  ده تأكيـد) 9(حجـر، »فُِظونَ الَُه لَحـ االذ
از قرآن، در هيچ بُعدی از ابعاد توحيدی، رسالتى و معادی اين قدر تأكيد وجود نـدارد. بـرای چـه؟ بـرای ای  هيچ آيه

فرمايد بـا ايـن ده  مىاينكه قرآن شامل توحيد، نُبُوت، معاد وكّل معارف اصلى و فرعِى الهى است يعنى خدای متعال 
، از كّل آنچه برخالف بالغ قرآنى است، بر خالف صّحت قرآنى و برخالف نزول قرآنى اكنيم قرآن ر مىتأكيد ما حفظ 

ّ «و برخالف ترتيب قرآنى است  كنيم برای چه كسى؟ آيـا خـدا بـرای خـودش  مىاين قرآن را حفظ  »فُِظونَ الَُه لَح اِإن
كنـد؟ در حـالى كـه  مـىحفـظ  كند؟ در صورتى كه شيطان در خدا تأثير نداشته و ندارد، آيا برای پيغمبـر مىحفظ 

شيطان در او هم اثر نداشت پس قرآن برای مكّلفين در طول و عرض زمان از هنگام نزول قرآن تا زمان حال و بعـداً 
 بنـابرينشـود.  مـىها و در تفسيرها حفظ  ، در چاپاه ، در خطاه ، در نوشتهاه شود. در سينه مىقيامت حفظ  هتا دامن

ل است و برخالف قـرآن ترتيـب يافتـه قرائاتى كه برخالف اين قر ائت مرسوم و متواتر قرآنى است بر خالف قرآِن مَنز
ُه لَِكتوَ «است. و آياتى ديگر مانند  كند كه قرآن عزيز اسـت. يعنـى  مىاثبات  )42(فّصلت، »طِلُ اِه البيال يَأت * زٌ يٌب َعزاِإن

ف غالـب شـده و ست ومعنايش اين است كـه ُمحـر غالب است و مغلوب نيست. اگر قرآن تحريف شده باشد مغلوب ا
قرآن را زمين زده، كم كرده، زيادكرده و عوض كرده است؛ حال آنكه خدای سبحان با تأكيداتى مكّرر حفاظت قـرآن 

. عزيـز 3. لكتاٌب ؛ 2. إنُّه ؛ 1كنيم:  مىگذشته تأكيدات ذيل را مشاهده  ی هعهده گرفته است چنانكه در آي ررا خود ب
ُه لَِكتَوإِ « َ اِه البيال يَأت * زٌ يٌب َعزان بـه  ،تواند از مقابل و از پشت قرآن مىيعنى باطل ن »يِن يََديِه َو ال مِن َخلفِـهطُِل مِن ب

های آسمانى قبلى در برابر قرآن اسـت و قـرآن نيـز نگـرش دارد بـه كـّل  آن راه يافته و خللى به آن وارد كند. كتاب
وحى كتب وحيانى گذشته است. و پشت قرآن  هاست يعنى تصديق كنند »ن بَيِن يََديهِ مِ «های آسمانى قبل كه  كتاب

ُه لَِكتوَ « بنابريننيز از هنگام نزول قرآن تا قيامت است.  َ اِه البيال يَأت * زٌ يٌب َعزاِإن ، »يِن يََديـِه َو ال مِـن َخلفِـهطُِل مِن ب
فوظ است و همان طـور كـه عـرض كـرديم، از جلـو يعنـى: يعنى قرآن از دو طرف (گذشته و آينده) از شّر باطل مح

اند. بلكـه قـرآن وحـى مصـّدق آنهاسـت و آنهـا مصـّدق  های آسمانى گذشته هيچ باطلى را به قرآن وارد نكرده كتاب
بـه  ،قـرآن ایآمدن رسول اسـالم و بـر ایحدود پنجاه تا شصت بشارت بر» بشارات عهدين«قرآنند. چنانكه در كتاب 

توانـد  مـىبطلـى نفـى، هـيچ مُ ايم. و بعد از نزول قرآن هيچ قدرتى، هيچ علمى، هيچ محرّ  لف ذكر كردههای مخت زبان
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شـود.  مـىابطال كند خودش باطـل و حـذف بخواهد باطلى را به قرآن وارد كند. البتّه مبطل هست، ولى مبطلى كه 
ِه يـال يَأت«شـود، هسـت  مىدش باطل بطلى كه خوقرآن ابطال كند هرگز نيست. اّما مُ  همبطلى كه حتّى در يك نقط

هايى كه بتوانند باطلى را در قرآن نمودار كنند، بطالن در تحريف به زياده، در تحريـف نقيصـه،  يعنى ُمبطل »طِلُ االب
، و در تحريف مقصود، هرگز وجود ندارند و از اين قبيل آيات در قرآن زياد داريم كه اين قرآن موجود ادر تحريف معن

 هخالص از تحريف و خالص در وحى ربّانى هم در بُعد تنزيل، و هم در بعد ترتيب است. مثالً در آي ـ القيامةالى يوم ـ 
ك بِِه لِس« همبارك َعلَيناال تَُحر جمع يعنى جمع مفـردات حـال: ) 17ــ16(قيامت، »َجمَعُه َو ُقرآنَهُ  انََك لِتَعَجَل بِِه * ِإن» ِإن
كنيم  مىيعنى اين آياتى كه به مناسبات مختلف در مكّه و مدينه نازل شده است، اينها را جمع  »هُ َجمَعُه َو ُقرآنَ  اَعلَين

ك بِِه لِس« خوانيم، مىو  قرآن بخوانند؟! نخير. بلكه بايد با  )صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم(آيا مردم بايد با لسان محّمدی »نَكَ اال تَُحر
تى قرآن، لسان مستقيم وحيانِى قرآنى در دو بُعد است. يكـى در بُعـد تنزيـل لسان رسالتى قرآن بخوانند. لسان رسال

وُح األم«كه:  و يكى در بعد ترتيب كه عرض كرديم؛  )194ـ193(شعراء، »نَ يُن * َعلَى َقلبَِك لِتَكُوَن مَِن الُمنِذرينََزَل بِِه الر
ظ افـ، از نظر لفظـى و معنـوی، كـّالً تحـت الحِ اه ب، كّل ترتياه ترتيب سوره بنابرين ترتيب اين آيات، ترتيب كلمات،

ّ «ربّانى است آن هم با ده تأكيد كه  لن اِإن انَحُن نَز  ّ كَر َوِإن فُِظونَ الَُه لَح االذ«.  

حال به كسانى كه از قبيل شيخ نوری، تحريف نوشتند، چه عرض كنـيم؟ اگـر بخـواهيم صـحبت كنـيم، تنـد 
ايم كه جريان نوشتن اين كتـاب چگونـه بـوده اسـت!  تفسير الفرقان بحث كردهشويم، ولكن مطالبى داريم كه در  مى

آمده و باالخره به ايشـان گفتـه  مىيك نفر از سفارت انگليس در عراق به عنوان يك مؤمن با ظاهر مرتّب، نزد ايشان 
هـا كـه  ! و از ايـن حـرفدر قرآن بوده و حـذف شـده (عليه الّسالم)خوريم كه نام على مىبود كه ما شيعه هستيم و غّصه 

نوشـتند تـا  مىشان هر روز اباطيلى را  قرآنى شان و خيال غير متأّسفانه در ايشان تأثير كرده است و به خيال محّدثى
  آن شخص بُرد و چاپ كرد و الى آخر!

  بّينات: آيا اين قضّيه مستند است؟!

انـد و آن  واسطه برای اين جانب نقـل كـردهبله، از مرحوم آقای مرعشى شنيدم. ايشان با يك  آيت اّهللاٰ صادقى:
بوده كه ايشان مستقيماً مطلب را از وی نقل كردند و من در  مرحوم سردار كابلى، اواسطه، مترجم فارسى انجيل بُرناب

هايشان بـه دسـت  هايى كه كتاب ام. حاال فرضاً كّل علمای اسالم، چه آن تفسير الفرقان عين مطلب را يادداشت كرده
ه و يا نرسيده، اگر اجماع كنند بر خالف قرآن، آيا قابل قبول است؟ نخير. چون كّل علما معصوم نيستند. اّما ما رسيد

قرآن معصوم است. آيا غيرمعصوم نسبت غيرمعصومانه به معصوم دهد قابل قبول است؟ نخير. در هـيچ وجهـى قابـل 
گرديم. اگر بر فرض محال قـرآن  مىس به حرف اّول برقبول نيست. وانگهى اينها نه حّجتى درونى دارند و نه برونى؛ پ

تحريف شده باشد حال كه روايات ما متناقض است، متضاّد است، جعل دارد، تقّيه دارد، نقـل بـه معنـا دارد، تقطيـع 
شده و... پس روايات هم حّجت نيستند. سند هم كه حّجت نيست. چون رواياتى دارای اسناد صـحيح و متنـاقض در 

بنابراين حّجت روايتى هم نداريم و حّجت قرآن هم كه قرآن تحريـف شـده! در نتيجـه هـيچ حّجتـى دسترس است 
درميان ُمكّلفان از زمان نزول قرآن تا قيام قيامت نبايد باشد!! در حالى كه اين برخالف ضرورت قطعى اسـالم و كـّل 

فرستد كه در اين حّجـت تغييـر يـا تضـاّدی اديان است كه خدا مكّلفان را بدون تكليف بگذارد يا حّجتى برای آنان ب
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گوييم كه هرگز تحريف در قرآن وجود ندارد مگـر تحريـف معنـوی كـه  مىبه طور مختصر  بنابرينايجاد شده باشد. 
مَ «كنند مثالً بر مىآقايان فقها و مفّسران احياناً افكارشان را بر قرآن تحميل  كننـد و  مـى، غير تحريم را تحميل »ُحـر

َحَضَر َأَحَدكُُم الَموُت ِإن تََرَك  اكُتَِب َعلَيكُم ِإذ«وصّيت را مالحظه كنيد:  هغير كُتَِب را؛ از باب نمونه آي »تِبَ كُ « يا بر
نوشـتم  مـىمن در نجف كه آيـاُت االحكـام  )180(بقره، »نَ يَن بِالَمعُروِف َحقا َعلَى الُمتقيلَِديِن َواألقَرباالَوِصيُة لِلو اً َخير

ديدم در آنجا نوشـته  .های ديگران از جمله به آيات االحكام آقای كاظمى كه سه جلد است كردم به حرف مى مراجعه
گويـد وصـّيت  مـىروايت هـم  »نَ يَعلَى الُمتق«و ديگری » كُتِبَ «كه اين آيه به دو دليل وصّيت را واجب كرده، يكى 

من به خانواده گفتم: ايـن كتـاب  !كنيم مىقبول ن ولكن چون شهرت عظيم بر خالف آيه است ما نّص را ،واجب است
جايش توی شّط فرات است. برای اينكه شما بر خالف نّص قرآن و بـرخالف روايـات،  ؛ما نيست هجايش توی كتابخان

هـای  هـای اجتهـادی يـا پـيش فـرض داريد و از اين قبيل تحميالتى كه با پـيش فـرض مىشهرت و اجماع را مقدم 
شود، مع االسـف در كتـب  مىهای روايى، بر قرآن تحميل  های شهرتى، اجماعى و پيش فرض تقليدی، يا پيش فرض

كنيم و اينها همان تفسير به رأی و تحريف اسـت كـه قابـل قبـول  مىفقهى و تفسيری بيش از پانصد مورد مشاهده 
  ايم. وردهآ» تبصرة الفقهاء«و كتاب فقهى استداللى » الفرقان«نيست. و ما نقد آنها را در تفسير 

  بّينات: آيا بعداً خود مرحوم نوری فهميدند كه جريان كار اين طور شده است؟ 

بله خود مرحوم نوری فهميدند بعد هم من با آيت اّهللاٰ حاج شـيخ آقـا بـزرگ تهرانـى صـاحب  آيت اّهللاٰ صادقى:
(مرحـوم ايشـان فرمـود:  ؟اين موضوع صحبت كردم. گفتم: چرا استاد شما اين كتاب را نوشته اسـت هالذريعه، دربار

 ؛خواستم جمع كنم!! من به ايشان نقـض كـردم مىباره زياد است  چون كه روايات اهل بيت در اينكه گفتند نوری) 
ايشان افترا و تهمت بزنند كه، شب، روز، فالن و فالن چه كار كـرده؟ آيـا ممكـن  هگفتم: اگر افرادی نسبت به خانواد

ها را جمع كرده و چاپ كننـد؟ گفـت: نـه! گفـتم: نـاموس  ضح كنند و اين حرفاست ايشان ناموس خودشان را مفت
 ؟!طور رفتار كردند و حرفهای چرت و پرت را جمع كردند است يا ناموس قرآن؟ چرا با ناموس قرآن اينتر  ايشان مهمّ 

كتاب را نوشـت؟ ثانيـاً:  بعد ايشان گفتند: البتّه استاد من يك جزوه هم در نقض اين كتاب نوشت. گفتم: اّوالً چرا آن
 هنقض كتاب به دست نرسيده است؛ ولى اآلن اين كتاب كّل شيعه را مفتضح كرده است حتّى موقعى كه من در مكّـ

مكّرمه هم بودم شيخ عبداّهللاٰ بن ُحَميد، رئيس نظارت بر امور دينى و وزير دادگستری گفت: شما معتدليد، بفرماييـد 
  كتاب رّب االرباب است كى نوشته، چى نوشته؟ اين فصل الخطاب را كه در تحريف

گفتم: نوشتند ولى مرجع تقليد وقت مرحوم ميرزای شيرازی دستور داد كه آن را توی دريای خزر بريزند. البتّه 
شيخ عبداّهللاٰ بن ُحَميد اين مطلب را قبول نكرد و گفت: ايشان، شيخ نوری فكرش نه شيعى است و نه سّنى، فكـرش 

  نبود كه من اين جواب را دادم.ای  . ولى چارهضد اسالمى است

ّ « هشريف بّينات: آيا آيه لن اِإن انَحُن نَز  ّ كَر َو ِإن در صدد ايحاء يك مطلب غيبى است يا اينكه خـدا  »فُِظونَ الَُه لَح االذ

  كند؟  مىبا همين امور عاّدی قرآن را حفظ 
طور كه خدا از غيب وحيانى، قرآن را در باالترين ابعاد اشاره به مطلب غيبى است يعنى همان  آيت اّهللاٰ صادقى:

وحى نازل كرده، در غيب ربّانى هم از نظر حكمت و علم، اين قرآن را حفظ كرده يعنى كسى قدرت برتری بر قـرآن 
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يم. دارای  را ندارد. يكى از اخباريان در نجف گفت: عثمان قرآن را تحريف كرده. گفتم: ما بر خالف فرمايش شما اّدله
ّ «فرمايد:  مى. گفتم: خوب خدای سبحان ا؟ گفت: خداآيا عثمان بيشتر قدرت دارد يا خد لن اِإن كَر وِإنّـ انَحُن نَز لَـُه  االذ

با ده تأكيد. پس عثمان بر خدا غلبه كرده است، وانگهى ُعَمر با آن قدرتش نتوانست يك واو از قـرآن كـم  »فُِظونَ الَح

لُـوَن مِـَن الُمهـاالّسـو« هه در آيـآمده كـ خبركند. مثالً، در  ذِر وَ ااألنصـَن وَ يِجرابُِقوَن األو بَُعـوُهم بِِإحسـيالـ  »ٍن...اَن ات
مِـَن «كند چون خودش از مهاجرين بـود. گفـت:  مهاجرينرا تابع  انصاردوم را انداخت برای اينكه  واوِ عمر  )١٠٠(توبه،
واو كجاسـت؟  أيـن الـواو؟: فريـاد زدشمشيرش را كشيد و  ؛عرب ايستادولى يك مرد » َن..ير الذااألنصَن وَ يِجراالُمه

! آخـر يـك واو را !توانى بياندازی؛ آن وقت به قول آقای فالن! دو ثلث قرآن يا سه ربع قرآن افتـاده مىيك واو را هم ن
قرآن در اين  گوييد!! مثل مرحوم مشكينى محّشى كفايه كه نوشته: دو ثلث مىنگذاشتند حذف شود و شما اين طور 

خوب آيه را نفهميده و توّجه به آيه نكرده آن وقت  )3(نساء، »نِكُحو...أَمى فَ االيَت ىِإن ِخفتُم َأال تُقِسُطوا فوَ «آيه افتاده: 
  گويد!  مى؟ چون فالن روايت اگويد دو ثلث قرآن افتاده. چر مى

توانند، ناسخ آيات باشند؟ و كّالً  مىا روايات نسخ قرآن است. به نظر جناب عالى آي هبّينات: سؤال بعدی ما دربار

  نسخ چيست؟ هنظرتان دربار

كنـد. يـا  مـىدرصد نسـخ  نسخ دارای ابعادی است. يا نسخ كّلى است كه ناسخ، منسوخ را صد آيت اّهللاٰ صادقى:
نسـخِ مطلـق  يـا ا،يا نسخِ خاّص است عاّم ر ا،كند. يا نسخِ عاّم است خاّص ر مىى است كه درصدی را نسخ ئنسخ جز

  .ا، يا نسخ مقّيد است مطلق رااست مقّيد ر

زماِن عمل است. يعنى اگر عاّمى آمد و به اين عاّم، عمل شد بعد خاّصى آمـد  هها در صورت فاصل البتّه تمام اين
ها مخّصص است. ولى مخّصص ناسخ است و نسخ عموم هم مخّصص است در صورتى كه ايـن عـاّم هنـوز  اين صورت

اگر مخّصص بيايد اين تخصيص رسمى است. و اين مراحل نسخ است. كـه بيـان كـرديم. حـال، ناسـخ  عمل نشده و
بودن قرآن، دارای دو بُعد است و منسوخ بودن قرآن دارای يك بُعد است. دو بُعِد ناسخّيت قرآن، اين است كه قـرآن 

چند جا هم منسوخ بودن قرآن بـه خـود باشد. و در  مىناسخ بعضى از احكام شرايع قبلى و ناسخ بعضى از آيات خود 
اّما غير قـرآن درصد نسخ كرده.  قرآن آمده است، چهار پنج مورد است كه آياتى آيات ديگر را در بعضى ابعاد و يا صد

آل رسول، تا رسد به ديگران و اين به طـور كّلـى  هرسول، يا به وسيل ه، چه به وسيلتواند قرآن را نسخ كنـد مىهرگز ن
رای اينكه قرآن كتاب قانون اصل است و سّنت قطعّيه، تبصره است. آن هم نه به معنى ايضاح بلكـه بـه باطل است. ب

ُعـوا يَأط«درصد داشتيم كه موافق و يا مخـالف قـرآن نبـود، ايـن را هـم از بـاب  معنى اينكه هرگاه سّنت قطعِى صد
ُسول كه قرآن مبّين خود و مبّين سّنت است. كنيم. زيرا سّنت مبّين قرآن نيست. بل مىقبول  )٥٩(نساء، »الر  

شد پيغمبر يا ائّمه قرآن را نسخ كنند به چند جهت هرگـز قابـل قبـول نيسـت.  مىگويد  مىاّما اين رواياتى كه 
ـح اسـت. فـوقش  يك جهت اينكه قرآن كتاب اصل و قانون است و كتاب فرع و تبصره، ناسخ آن نيست. فوقش ُموض

مبـّين اسـت.  هگوييم سّنت، تبصر مىيانگر مطالبى است كه احياناً مخفى است. ولى ما نمبّين است. هميشه تبصره ب
ركعـت بـودن  17بلكه در حاشيه است و بعضى از احكام فرعى را كه قرآن تثبيت نكـرده و ثبـت هـم نكـرده، مثـل 

بعد از تمام شدن قرآن،  كند البتّه در قرآن تناسخ داخلى موجود است ولكن مىنمازهای واجب و از اين قبيل را بيان 
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كند حتّى خدای سبحان هم نسخ كردن قرآن را بعد از تمام شدن آن  مىهيچ قدرتى، ولو ربّانى، آن را نسخ نكرده و ن
  از خودش سلب كرده است.

، ار كنـد تـالوت كـّل قـرآن مـىاستغراق  »مِن«؛  )27(كهف، »ِب َربكَ اُأوِحَي ِإلَيَك مِن كِت اَواتُل م«: آيه مثالً در

َل لِكَلِم«كّل اين قرآن را كه همه جا در دسترس مردم است و سپس  »اتلُ وَ «يعنى  هـم اسـتغراق اسـت،  »تِهِ اال ُمبَد
تواند كلماتى از قرآن را تبديل كند و نه خود خدا؛ حتّى اگر از خـدای  مىاستغراق خودی و غيری؛ يعنى نه غير خدا 

آن است. بله، ن آيه منسوخ است قابل قبول نيست، چون بعد از نزول قرد، كه فالوسبحان هم در سّنت قطعّيه نقل ش
َل لِكَلِم«لكن تناسخ درونى در قرآن، مقداری وجود دارد. و لَـن«و  )27(كهـف،، »اً تِِه َو لَن تَِجَد مِن ُدونِـِه ُملتََحـداال ُمبَد« 

شريفه دو مرجـع دارد.  هدر آي »اـه« يرِ هم استحاله است يعنى محال است من دون القرآن پناهگاهى بيابى؛ اين ضم

است؛ كما اينكه محال است ُملتََحد و پناهگاهى جـز خـدا بيـابى، مرجـع و  »ِب َربكَ اكِت«است و يكى  »َربكَ «يكى 
قـل ولو در روايـت متـواتر سـخنى ن (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسـلّم)، اگر از پيغمبربنابرينتوانى بيابى.  مىپناهگاهى جز قرآن هم ن

َل لِكَلِم«از قرآن را نسخ كند قابل قبول نيست. به دليل ای  شود كه نقطه اً لَن تَِجَد مِن ُدونِِه ُملتََحدتِِه وَ اال ُمبَد«.  

آيد كه وقتى پيامبر هيچ مرجع و پناهگاهى جز قرآن ندارد، پس سّنت قطعّيه را از چه  مىحاال اين سؤال پيش 
يم: همان طور كه قرآن نّص و ظاهری دارد با حروف و كلمات دالّه بر معانى كـه ده مىكند؟ پاسخ  مىمنبعى دريافت 

 هو بقي» طسم«و  »كهيعص«و  »الم«آيد، هم چنين باطنى دارد با حروف غيرداّل بر معنا مانند:  مىاز الفاظ به دست 
و اگـر سـؤال شـود  .است نفى و اثبات نشده ،است كه در نّص يا ظاهر قرآنای  حروف مقّطعه كه مبنای سّنت قطعيه

گـوييم: خـود  مىشد  مىدر آغاز رسالت اسالمى كه ُسَوری حاوِی حروف مقّطعه نازل نشده بود سّنت از كجا فهميده 
حمـٰ «كند مثِل  مىحروف آيات دالّه، بُعدی رمزی دارد كه مانند حروف مقّطعه بر بعضى از احكام، داللت  الر ِ

ِن بِسِم اّهللاٰ
ح صـلّى داللتى رمزی در بيان سّنت قطعّيه برای پيـامبر »بِسمِ «، و... افزون بر داللت لغوِی يم، مين، سا: بكه در »مِ يالر)

هـيچ  (صلّى اّهللاٰ عليه وآلـه وسـلّم)مذكور و آياتى مشابه، پيامبر گرامى اسالمه وجود دارد در نتيجه طبق مفاّد آي اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)
  د و سر منشأ سّنت قطعّيه هم قرآن است. مرجع و پناهگاهى به جز قرآن ندار

 آيـه نيستند، قبول دارنـد كـه قائلبه تحريفند، تحريف به زياده را  قائلخوب، بر مبنای بحث قبلى كسانى كه 
  از آيات قرآن است.  )106(بقره، »نَنَسخ مِن آيٍَة.. ام« هشريف آيه ذيل يعنى

ت كه كتاب رّب تبديل شـود. چـون تبـديل، نسـخ اسـت و ممكن اس به نّص اين آيه در چند بُعد، غير بنابرين
را اضافه كننـد، ای  را بردارند، يا تبديل به اينكه آيهای  حاالت تبديل است چه تبديل به اينكه آيه هتبديل هم در هم

عوض كنند و يا تبديل به اينكه جـايش را عـوض كننـد در هـر صـورت، هـر گونـه  را لفظاً ای  يا تبديل به اينكه آيه
َك ِصـدًقا َو َعـدالً «فرمايد:  مىديگری  آيه بديلى، تحريف و باطل است خدای متعال درت  )115(انعـام، »َوتَمت كَلَِمُة َرب

آنچه را خدا بر مبنای اصيل وحيانى برای كّل مكّلفان در طول و عرض زمين و زمان در تمام جهان تا رستاخيز بايـد 
َل لِكَلِم ال«بيان كند، در قرآن بيان كرده است.  هيچ گونه مبّدلى گرچه ربّانى تا چه رسد به غير ربّانى بـرای  »تِـهاُمبَد

؛ و اين كلمات اعّم اسـت از كلمـات تاّمـه يـا كلمـات تر كلمات قرآن نيست حتّى يك كلمه، دو كلمه، بيشتر و يا كم
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نقطه، يك زير و زبـر، هـيچ حرفى؛ زيرا حرف هم كلمه است، جمله هم كلمه است. و لفظ هم كلمه است. حتّى يك 
لَ «چيز از قرآن  موَ «اِخبار؛ قرآن قابل نسخ به غير قرآن نيست  بنابرينپس  »ال ُمبَد و او «) 115(انعـام، »مُ يُع الَعليُهَو الس

دانـد  مىشنود و  مىقرآن تحريف شده،  ندقائلآری خدای سبحان حرفها و خياالت كسانى كه » بسى شنوای داناست
  يه، ولو در يك جمله ولو در يك لفظ.ولو در يك آ

يعنـى مـثالً  ،مجاز بود در تشريع (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسـلّم)بينيم مضمون رواياتى اين است كه پيغمبر بزرگوار مىو اگر 
 ىال يُشِرُك فوَ «؟ برای اينكه ا! اين قابل قبول نيست. چرباشد دو ركعت از نمازهای چهار ركعتى را پيامبر جعل كرده

حكم خدا هم حكم تكوين است و هم حكم تشريع؛ همان طور كه خدا كسى را غيـر از خـود ) 26(كهف، »اً كمِِه َأَحدحُ 
گويـد خـدا  مـىدهد، در حكم تشريعى هم همين طور است. بنابراين، روايتـى كـه  مىدر حكم تكوينى شريك قرار ن

ُحكمِـِه  ىال يُشِرُك فو« آيه و اجازه داد تشريع كند اين برخالف نّص ُمَفوض كرد  را ُمَخول و (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسـلّم)پيغمبر
قـرآن را نسـخ  (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسـلّم)كه احياناً پيامبر شود مىاز ابعاد خيال پرسيم: در چه بعدی  مىاست وانگهى  »اً َأَحد

لَـو وَ «فرمايـد:  مـىخدای سبحان ی كه كرده باشد؟ آيا بُعِد محّمدی ناسخ است يا بعد رسالتِى ربّانى؟ در بعد محّمد
َل َعلَين لََقَطعن * نِ يمِنُه بِاليَم األَخذن *ِل يوابَعَض األق اتََقو 44(حاّقـه، »نَ يِجزامِنكُم مِن َأَحٍد َعنُه ح افَم * نَ يمِنُه الَوت اثُم-

وانگهـى پيغمبـر رّب اسـت؟ يـا  ،»اً دُحكمِِه َأحَ  ىال يُشِرُك فوَ «: ادر بعد رسالتى هم پيامبر ناسخ قرآن نيست زير )47

 ٌد ِإال َرُسـولٌ  اموَ «رسول است؟ رّب كه نيست، رّب رسول هم نيست، فقط رسول است؛  رسول است؟ يا رب آل  »ُمَحم)

اضافه كند يا كم كند خيانت كرده اسـت يـا نـه؟  هبه نامای  رسان جمله رسان است. آيا اگر نامه رسول نامه )144عمران،
را نسـخ كـرده اسـت، ايـن نسـبت بـه ای  احياناً آيه (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)قول و خيال به اين كه پيغمبر بزرگوار، بنابرين

پيغمبر، افترائى كذب و تهمتى بس نارواست كه پيغمبر بر خالف رسالت، باالتر از مقام پيغمبـری، خـود را در مقـام 
ُحكمِـِه  ىال يُشـِرُك فـوَ «ر مقام ربوبّيت ُمحول فرعـى و حـال آن كـه ربوبّيت پنداشته، يا در مقام ربوبّيت اصيل، يا د

، نه به روايت ائّمه تا چه رسـد (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)قرآن هرگز قابل نسخ نيست. نه به روايت پيغمبر اكرم بنابرين »اً َأَحد
آن نيست و با تشخيص مصلحت خودشان، كنند احكامى در قر مىآيند و خيال  مىبه خياالت و افكار ديگران كه بعداً 

  توانند احكامى را جعل كنند! مى

از ناسخ بودن قرآن را نسبت به كتب قبلى و نسبت به شرايع گذشته و نسبت به بعضى از ای  بّينات: لطفاً نمونه

  آيات ديگر قرآن، بيان فرماييد.

اّول  هزن فرعون مؤمن بود و از مؤمنين درج البتّه اين بحث، مفّصل است. به طور مختصر مثالً  آيت اّهللاٰ صادقى:
تواند با مرد كافر ازدواج كند تا چـه رسـد  مىهم بود ولى فرعون كافر بود. خوب طبق نصوصى از قرآن، زن مسلمان ن

كُُم األعلَى اَل َأنافَق« :به كافر ُملحدی كه يشـين ، ولى قرآن اين را نسخ كرده و اين نسخ برونى شرايع پ)24(نازعات، »َرب
است و تناسخ درونى قرآنى است چون در صدر اسالم، ازدواج زن كافر با مرد مسلمان جـايز بـوده و بعـد ايـن جـواز 

ُت مِـَن االُمحَصـنوَ «فرمايـد:  مـىمائده تفصيالً  هممتحنه به طور كلى و درسور همحدود شد به زن كتابى، كه در سور
  .)5(مائده، »بَ اوا الِكتَن ُأوتُ يُت مَِن الذاِت َو الُمحَصناالُمؤمِن
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  شود؟ مىبّينات: جوازش از كجا معلوم 

جواز آن قرآنى بوده است يعنى در بُعد احكام مكّى اصالً چنان ازدواجى منع نشده بود كه ايـن  آيت اّهللاٰ صادقى:
تمـاً آن منع نشدن، استمرار جواز شرايع سابقه است. مثالً اگر يك محشِى عروة الـوثقى، مطلبـى را حاشـيه نزنـد، ح

مطلب را قبول دارد حال چون، قرآن در سيزده سال مكّى، آن ازدواج را تحريم نكرده بـود ايـن تحـريم نكـردن هـم 
مورد قبول است. و بعداً كه در آيات مدنى تحريم كرده، اين تحريم دو بُعدی است. يـك بُعـد در اّول مدينـه اسـت و 

 آيـه ئده تجـويز كـرد ازدواج مـرد مسـلمان را بـا زن كتابّيـه درما هيك بُعد در آخر مدينه است. در آخر مدينه سور
كه نّص در جـواز اسـت. در حـالى كـه آقايـان  »َب...اَن ُأوتُوا الِكتيُت مَِن الذاالُمحَصنِت وَ اُت مَِن الُمؤمِناوالُمحَصن«

ازدواج، ازدواج منقطـع كنيم آيا در بحـث نكـاح و  مىگويند: اين ازدواج، ازدواج منقطع است. عرض  مىفقهای سّنتى 
  مقّدم است يا ازدواج دائم؟

قطعاً ازدواج دائم مقّدم است. مثالً در مورد بيع آيا اصل بيع، بيع دائم است يا بيع مشـروط؟ مسـلماً بيـع دائـم 
 اقل هردو است. وليكن از اين دو آيا كدام مقـّدم؟ حدّ اصل است و آيا اصل ازدواج، ازدواج دائم است يا ازدواج منقطع

مذكور نّص اسـت در ازدواج دائـم و ظـاهر  آيه وكدام مؤّخر است؟ مسلماً ازدواج دائم در دوامش مقّدم است. بنابراين
كننـد. ظـاهر  مـىكنند حتّى اگر نّص نبود چرا ظـاهر را رّد  مىاست در ازدواج موّقت؛ پس چرا آقايان فقه، نّص را رّد 

  ست. مستّقِر قرآن، قابل تحميل و قابل عوض كردن ني

تواند ناسخ آيات باشد و با توّجه به اينكه اگر به عاّمى يا به مطلقى عمل شد و بعد  مىبّينات: راجع به اينكه روايات ن

شود كه مدلول مقّيد يا مخّصص است آن وقت در بين روايتى كه  مىمطلق يا مقّيدی آمد، ناسخ همان مقداری 

  فرماييد؟ مىت قطعاً عمل شده در اين باب چه مخّصص آيات است با توّجه به اينكه به اين آيا

اينها هم نسخ است. مخّصصى كه ناسخ است قابل قبول نيست. ناسخ در روايت، چه ناسخ كّلى  آيت اّهللاٰ صادقى:
ى؛ چه عاّم روايتى، خاّص قرآن را نسخ كند و يا بالعكس، و چه مطلق روايتـى، مقّيـد ئدرصد باشد، چه ناسخ جز صد

َل لِكَلِم«ند و يا بالعكس، كّالً بعد از عمل، نسخ است. و نسخ به طور كّلى بر خالف قرآنى را نسخ ك اسـت  »تِـهِ اال ُمبَـد
آيا مطلق را تبديل به مقّيد كردن، تبـديل هسـت يـا  .و بالعكس ؟آيا عام را تبديل كردن به خاّص تبديل هست يا نه

لَ «و بالعكس. در هر صورت  ؟نه كند. مىه ناسخّيت غيرقرآن را برای قرآن نفى كّالً هر گون» ال ُمبَد  

  توانند مخّصص آيات باشند ديگر معنا ندارد. مىبّينات: پس اين بحث مشهوری كه در اصول رايج است كه روايات 

البتّه اين بحث دارد. چون عمومات و اطالقات و مقّيدات و مخّصصات قرآن، از سه حال خـارج  آيت اّهللاٰ صادقى:
َ َعلَى كُل َشيٍء َقد«نّص است در عموم مثل  نيستند يا عامّ 

يا ظاهر است در عمـوم و يـا ضـابطه  )12(طالق، »رٌ يَأن اّهللاٰ
است. اگر نّص يا ظاهر باشد در عموم يا در خصوص يا در اطالق و يا در تقييد؛ به هيچ وجهى قابل نسخ نيست چون 

ساحت قرآن نفى شده است. تـازه در زمـان عمـل هـم، خـود تبديل است. و تبديل بعد از زمان عمل به طور كّلى از 
ُق بَعُضُه بَعضاً «قرآن  ك بِـِه « فرمايـد: مىقيامت  هاست كما اينكه در سور )18(نهج البالغه، صبحى صالح، خطبه ، »يَُصد ال تَُحـر

ين بيان ايـن اسـت تر كند و مهمّ  مى، قرآن را بيان ايعنى خود خد )19-16(قيامت،، »نَهُ ابَي انََك لِتَعَجَل بِِه... ثُم ِإن َعلَينالِس
زند كه تبيين است يا بعد از عمـل كـه نسـخ اسـت.  مىكه عاّمى را كه قابل تخصيص است يا قبل از عمل تخصيص 
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توانـد  مـىقرآن است. در نتيجه روايت هيچگونه نسخى، هيچگونه تبديلى در اين پنج مورد اصـالً ن هپس اين به عهد
تواند عاّم يـا مطلـق قرآنـى  مىچون بر خالف آيات تبديل و مخالف آيات ُملتََحد است. بله در يك مورد داشته باشد. 

َأَحـل وَ «بلكه قاعده و ضابطه است. مثل ؛  ؛، نّصاً و ظاهراً در مقام بيان نيستاً ؟ آن جايى كه عامّ اتخصيص بخورد. كج
 َ ب َم الر البَيَع َو َحر ُ

دانيم كه خدا كّل بيعها را حالل نكرده. يقين داريم و  مىبُعد سوِم مطلق است. ما كه  )275(بقره، »ااّهللاٰ

يعنى بيع بـه  »َأَحل « بنابريناصالً شك نداريم اگر كل بيعها حالل بود، تحصيل حاصل بود و احتياج به بيان نداشت 
بگرديم. ها  تماً بايد دنبال تخصيصطور مطلق، به عنوان ضابطه و قاعده حالل است. ولكن، آيا تخصيص دارد يا نه؟ ح

گشتيم. چون نّص حّجت است. ظاهر هم ـ نه ظاهر بَدوی بلكه  مىيعنى مثالً اگر نّص يا ظاهر بود ما دنبال مخّصص ن
ُ البَيعَ «ـ ظاهر مستقّر (پايدار)، حّجت است اّما 

، بلكـه درصد نّص است و نه ظاهر است با درصد بـاال نه صد »َأَحل اّهللاٰ
عنوان قاعده و ضابطه نازل شده است، پس در اينجا ما بايد حتماً دنبال مخّصص بگرديم. چـون مسـلماً مخّصـص به 

انـد. مـثالً در  قرآنـىها  يا در قرآن و يا در سّنت قطعّيه آمده است البتّه نوعاً يـا كـالً، مخّصـصها  دارد. واين مخّصص
ُ البَيعَ «

كه قرآنى نباشد. غرر، جهالت، رب، سفاهت، جنون و... در قـرآن ذكـر شـد ما مخّصصى الزم نداريم  »َأَحل اّهللاٰ

لَيَس لََك بِِه  اال تَقُف موَ «آور باشد مخّصصى آمده باشد مقبول است، زيرا  است، حاال اگر هم در روايتى قطعى كه علم
فيض كـه صـدورش از رسـول اّهللاٰ فرمايد كه به غير علم عمل نكنيد. پس اگر روايتى متواتر يا مست مى) 36(اسراء، »عِلمٌ 

سوم را كه به عنوان ضابطه است، تغييـر دهـد، كـامالً قابـل قبـول  همعلوم است مطلق يا عاّم طبق (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)
انـد.  است. ببينيد خدا باب علم را مفتوح كرده است كتاباً و سّنتاً ولكن آقايان ُفقهای سّنتى باب علم را مسدود كـرده

اب علم ُمنَسّد است پس باب اسالم ُمنسّد است. چون اسالم علمى است. اسـالم ظّنـى نيسـت. وانگهـى خـدای اگر ب
ُة الب ُقل«فرمايد:  مىسبحان  ِه الُحج حّجـت  !، علمـى اسـت و يـا ظّنـى؟اآيا حّجت بالغه، حّجت رس )149(انعام، »لَِغةُ افَلِل

مع األسف قائليت حوزويان به انسداد باب علم، در  بنابريناست. ظنى، رسا نيست. ما دوِن علم نه حّجت است، نه رس
  حقيقت ُمنَسّد كرده است، باب قرآن را كه علم است و باب سّنت قطعّيه را كه علم است.

  .نسبت به ظاهر و باطن قرآن هم نظر خاّصى داريد لطفاً بيان فرماييد اگر بّينات: حضرت عالى

داننـد  مىداللتى سطحى برای كّل كسانى كه لغت قرآن را  ـ1:حلى داللى استقرآن دارای مرا آيت اّهللاٰ صادقى:
ين، تر و نه فقط با لغت عربى بلكه با لغـت خـاّص قرآنـى آشـنا هسـتند، چـون لغـت عربـى مراحلـى دارد كـه قـوی

نند از نـّص و توا مىين و ممتازترين لغت عربى، قرآن است و كسانى كه با لغت قرآن آشنايى دارند تر ين، بليغتر فصيح
ها به خوبى استفاده كنند و اگر به قـرآن  ، بدون انتظارات، بدون پيش فرضاه ظاهر قرآن، بدون تحميل، بدون فرضيه

ظاهر، بـاطن، بـاطن  مرحلهآيد. حال، اين قرآن دارای مراحلى است.  مىمستقيم نظر كنند مطالب جديدی به دست 
بعدی لفظ است يعنى يا لفِظ ملفـوظ اسـت  ی مرحلهمراحل قبلى برای باطن و همين طور ادامه دارد و هر مرحله از 

  يا لفظ معنادار؛ اصوالً لفظ يعنى داّل، كه اين هم يا داّل لفظى است و يا داّل معنوی.
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 )عليه الّسـالم(مثالً از جمله احاديثى كه خيلى خوب مراحل قرآن را بيان كرده است. از امامنا المظلوم اميرالمؤمنين
اإلشـارة وكتاب اّهللاٰ عّزوجّل على أربعة أشياء: علـى العبـارة واالشـارة واللطـائف والحقـائق. فالعبـارُة للعـوام، إن : «كهاست 

   .١»للخواّص واللطائف لألولياء والحقائق لألنبياء

چهـارم مرحلـه  و .اولش مربوط به كّل عواّم اسـت كـه منطـق قرآنـى را بداننـد مرحلهخوب اين چهار مرحله، 
ـ برخالف  دانند و تأويل مىص است به صاحبان وحى كه نه از جهت لفظى بلكه از نظر وحيانى، تأويل قرآن را مخصو

است به معنای بازگشت، يعنى برگشت دادن معنای لفـظ » اَول« هكنند ـ تفسير نيست. تأويل از ريش مىآنچه گمان 
الهّيه صادر شده و هيچ گونـه ارتبـاط  ی أ حكمت عالّيهيا غير لفظ به حقيقت آغازين يا فعلى يا نهايى آنها كه از مبد

مـورد نظـر در  آيه كند كه مرجع اصلى مىداللِى وضعى با لفظ يا غير لفظ ندارد پس تأويل تنها اين حقيقت را بيان 
فرمايد:  مىكنيم كه  مىيوسف اشاره  هسور 37 آيه بُعد واقعيت، بدون داللت ظاهری چيست؛ در اينجا از باب مثال به

أتُكُماٌم تُرَزقاَطع اكُميال يَأت لَ اق« ي... امِّمـ اكُمـذل الِـِه َقبـَل َأن يَأتِيَكُمـيبِتَأو انِِه ِإال نَب َمنِـي َربـمالحظـه ) 37(يوسـف، »َعل
طعامى كه روزی شماست برايتـان «فرمايد:  مىكنيم كه حضرت يوسف برای آگاهى زندانيان از مقام رسالتى خود  مى

د مگر آنكه پيش از آمدنش، شما دو نفر را به تأويل آن آگاه سازم كه اين از آن علومى است كه پروردگارم بـه آي مىن
و كامالً واضح است كه طعام داللتى ظاهری بر واقعّيت آغازين يا فعلى و يـا نهـايى خـود نـدارد. ». من آموخته است

اشاره فرمود، كه تأويل علمـى اسـت ربّـانى و مـن بـا  طعام، طعام است و ديگر هيچ، و ليكن آن حضرت به اين نكته
آيـد و چگونـه  مىتوانم شما را حتّى از حقيقت طعامتان نيز آگاه سازم كه اين طعام از كجا  مىعنايت خدای سبحان 

روشن است كه تأويل  بنابرينبيان فرمود، اش  است و اثرش چيست، چنانكه تأويل خواب را هم پيش از تحّقق نتيجه
  نای داللت ظاهری الفاظ يا غير الفاظ نيست. بر مب

ديگر برای تدبّركنندگان در قرآن، كامالً قابل دستيابى اسـت  ی مرحلهاين مرحله فقط وحيانى است. ولكن سه 
عبـارت، » فالعبارة للعـوامّ «سوم، لطائف است و البتّه در  مرحلهدوم اشارات و مرحله لفظى بود.  مرحلهلى كه وّ امرحله 

ر ما«عبارت ت بلكه به چند دليل لفظ نيس كه عبارت با لفظ سـروكار دارد ولـى  ،است. اّوالً به دليل خود عبارت» يَُعبـ
باشـد كـه  مى» عبارت«و لفظ داّل، همان  بخش است لفظ داّل و لفظ غيرداّل. لفظ اعّم از عبارت است و لفظ هم دو

منطقى بين عبارت و لفظ، عمـوم و  هِصرِف لفظ است. پس رابطنيست، » عبارت«است ولى لفظ غيرداّل،  ىالمعن يَُعبرُ 
و اين دليل  ،؟ اشاره معنای دوم استاآيد يا بعد از معن مىآيا اشاره بعد از لفظ » واالشارة«خصوص مطلق است. ثانياً: 
تقّر ُمـراد اسـت. ظاهر مس معناینّص و  معنایبلكه  ،ظاهر مستقر نيست لفظِ نّص يا  لفظِ  ،است بر اينكه مراد از عبارت

كنند ومطالب ديگری غير از مطالب نّص  مىيعنى كسانى هستند كه در قرآن، تدبّر، تفكّر وتعّمق » واالشارة للخواّص «
  آورند. مىو ظاهر سطحى به دست 

كـه معصـوم نيسـتند ولـى تـالى تلـو  )رضوان اّهللاٰ تعـالى عليـه(طباطبايى همثل مرحوم عالم» واللطائف لالولياء«سپس 
ُرونَ « آيه ومند. مثالً يكى از لطائف از باب نمونه درمعص ُه ِإال الُمَطه اين اسـت كـه اگـر چـه ظـاهر ) 79(واقعـه، »ال يََمس

                                                 
عن جعفر بن محمد(عليهما السـالم) ـ بحـار  113، ح278، ص75 عليه) ـ بحار االنوار، ج، عن اميرالمؤمنين(صلوات اّهللاٰ 10، ص4ـ عوالى اللئالى، ج ١

  عن حسين بن على(عليهما السالم) 18، ح20، ص89االنوار ج
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ماّس و ممسوس جسمانى است، چون بشر جسمانى است ولى نكات ديگـری در بطـن آيـه وجـود  هعبارت آيه دربار
كنند كـه رزق فقـط  مىعواّم مردم خيال  )3(بقره، »ُهم يُنفُِقونَ اَرَزقن امِمّ «دارد كه عرض خواهيم كرد؛ و هم چنين در 

 مّما عَ : «فرمايند مى )عليه الّسالم(رزق جسمانى است. ولى امام باقر باطن است و اين اشـاره  كه اين» م يبثّون أو ينبّئونمناهُ ل
هُ «است. حال، در  ـُرونَ  ِإال«ماّس، جسم انسان است؛ ممسـوس جسـم قـرآن اسـت.  »ال يََمس اّول  مرحلـهدر  »الُمَطه

خبث و از نجس دوری ُجسته و خـود را مطّهـر  بايد از حدثِ  ،قرآن جسمِ  و برای مس  ،طهارت جسمانى واجب است
بـا كنـار گذاشـتن پـيش  ،قـرآن كه در فهمِ  ،طاهر در بردارد معنای قرآن را با ماس عقلِ  مس  ؛اّما باطن آيه كنيم. و
شود كه منجر به فهم معنای قـرآن كمـا انـزل اّهللاٰ خواهـد  مىهارت عقالنى با مراتبش ايجاد مطلق، ط های غير فرض

ـُرونَ «شد، البتّه  مطلق و صد درصد به كّل معارف قرآن تنها با  ،درجاتى دارند و مّس هم درجاتى دارد »الُمَطه و مس

ُ لِيُذهَِب َعـ اِإنم« تطهير است: آيه طهارت مطلق امكان دارد كه اين مربوط به مطّهرون در
جَس َأهـَل يُِريُد اّهللاٰ نكُُم الـر

َركُم تَطالبَيِت وَ  كسانى كه در بُعد اعالی عصمت مطّهرند، كّل معارف قرآن را در كّل جهاتى كـه  )33(احـزاب، »هيراً يَُطه
و بطـون آيـات،  حقـايقاند و به نّص و ظاهر و اشـاره و لطيفـه و  مراد حضرت حّق سبحانه و تعالى است، مّس نموده

اّول مأمورند به نّص و ظـاهر  مرحله، مكّلفان مسلمان در بُعد عواّم، در اه ولى عواّم مسلمان .مطلق علمى دارند هاحاط
اند به اشارات آيـات  بَعد كسانى كه به نحو تخّصصى در آيات تدبّر كرده مرحلهقرآن كه همان عبارِت آيات است و در 

برند. تا اينجا مربوط به كـّل مكّلفـان  مىوافر  های دارند از لطائف بهرهتر  كه تخّصصى عميق راه دارند و سپس كسانى
 (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسـلّم)آنان رسول اّهللاٰ  هآيات قرآن مخصوص انبياست كه سر سلسل حقايقو» والحقائق لالنبياء«است. و اّما 

شـود.  مـىگرچه انبيا جمع است ولكن به دو نفر هم اطالق ا . واند كه زنده (عليهم السالم)باشند و سپس عيسى و خضر مى
و در ايـن  .قلوب جمع است ولى برای دو نفر هم به كار بـرده شـده اسـت )4(تحريم،، »افََقد َصَغت ُقلُوبُكُمَ «كما اينكه 

در اصـل و  عليه وآلـه وسـلّم) (صلّى اّهللاٰ رسول اّهللاٰ  بنابرينطاهرين هستند.  ی هائمّ  ،عظمى رسالتِ ، تالى تلو مقام حقايق مرحله
به تأويالت حقايق قرآن آگاهى دارند. و چنانچه گفتيم حقـايق اصـالً مربـوط بـه لفـظ  ،گانه در فرع معصومان سيزده

 لفظ است برایآنچه مربوط به لفظ است در بُعد اّول عبارت است و در بُعد دوم اشاره است كه معنای عبارت،  .نيست
يعنى چه؟ آيا ايـن  »الر«مثالً فرض كنيد كه  حقايق مرحلهولى در  .لطائف برای لفظ است هم و معنای اشاره ،اشاره

اصالً داّل نيست بلكه فقط رمـزی اسـت.  .عبارت دارد؟ نخير، اشاره دارد؟ نخير. لطيفه دارد؟ نخير؛ داللت دارد؟ نخير
اگر ندانند چرا خدا در قـرآن آورده اسـت؟ پـس دانند و  مىمربوط به مقام نُبُوت و مقام عصمت كه اين رمزها را كّالً 

دانـد و چـون ايـن  مىها را  گيريم كه آوردن حروف مقّطعه در قرآن دليل بر اين است كه كسى حقايق آن مىنتيجه 
  علمى به آن دارد. هاحاط )عليه الّسالم(رمز وحيانى است فقط معصوم

ُرونَ « ه آيهبّينات: دربار ُه ِإال الُمَطه گويند شأن نزولش فقط برای معصومين اسـت چـون  مىها  بعضى »ال يََمس

  اند و اين معنای مطهرون است.  آنان پاك شد گان

ايمان هم  هچون نّص دارای درجاتى است، طهارت هم مراتبى دارد. آيا مؤمن ولو در اَدنى درج آيت اّهللاٰ صادقى:
  باشد، پاك شده از شرك هست يا نه؟ 



 »، تشابه و نسخفيبرخورد قرآن با تحرهويش«:(ره)اهللا صادقي تهرانيآيهاببيناتگفتگوي نشريه قرآني  21از  13صفحه 

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

 

ديگر، غيری اسـت. طهـارِت خـودی بُعـد  خودی، و بُعدِ  ن دارای دو بُعد است. يك بُعدِ های مؤمني اصوالً طهارت
تر است  های گناهان پاك سازد ولى طهارت غيری مهم اّول طهارت است كه هر مؤمنى وظيفه دارد خود را از آلودگى

تر است  يا دستگيری خدا مهمكند. آ مى گيرد و به او كمك مىيعنى اگر كسى در راه خدا قدم بگذارد خدا دست او را 
هـيچ  بنـابرينتـر اسـت.  اين مطلب آيه زياد داريم كه دستگيری خدا و تثبيت او مهم هالبتّه دربار ؟يا هدايت خودی

 كـه خويشـتِن خـويش را تطهيـرای  تواند خودش را به طور استقاللى تطهير كند. مگر اينكه در آن درجـه مىكس ن
هر دو بُعد را شامل است. يعنـى  ونره طَ مُ  بنابرين .هد، كمك كند و او را تطهير كندكند خدا هم به او استقامت بد مى

طهارت،  ی هكند. پس مقّدم مىكند حتّى معصومين را هم بدون مقّدمه تطهير ن مىخدا كسى را بدون مقّدمه تطهير ن
دهـد.  مـى طهـارت سـوقگيـرد و بـه سـوی  مى طهارت، ربّانى است كه خدا دست انسان را ی هخودی است و موّخر

اّول پاكى آنان، پاكى از شرك و الحاد است. و آيا مؤمن فاسق نجـس اسـت  همطّهرون كه پاك شدگانند، نقط بنابرين
يا طهارتى ولو قليل دارد؟ پس مطّهرون كّل مراحل طهارت را شامل است. يعنى در بُعد ظاهر كه مّس جسدی اسـت 

ُرونَ « بُعد فكری، عقالنى، عقيدتى، اخالقى و عملى تا برسد به بايد مّس كننده طاهر باشد و هم چنين در در »الُمَطه 

ُ ييُر اِإنم«در  »اِإنمَ «شود كه طهارت همه جانبه و كّلى است و اين  مى ثابت »اِإنمَ «تطهير كه تطهير آنان با  آيه
ُد اّهللاٰ

كّل معصومان كه حتّى عصمت حضرت زهـراء سـالم اّهللاٰ  كند مطّهر بودن آنان را در ميان مى حصر »لِيُذهَِب َعنكُُم...

َمـ«تطهير اسـت. و اگـر  آيه هم باالتر است. چون ايشان از مطّهرين )عليه الّسـالم(عليها از عصمت ابراهيم نبـود ايـن  »اِإن

ُرونَ «طهارت اختصاص به معصومان محّمدی نداشت و ليكن طهارت در  ُه ِإال الُمَطه تطهيـر  آيه در با طهارت »ال يََمس

ُرونَ «فرق دارد چون  معنايى عاّم دارد و اگر چه مصداق اعاليش مطّهرون محّمدی هستند ولى مؤمنان ديگـر  »الُمَطه
كنيم قرآن مجيد، لفظ مؤمن را به شرابخوار هم استعمال كرده  مى گيرد چنانكه مالحظه مى را هم با درجاتشان دربر

الَة َو َأنتُم ُسكَن آَمنُويالذ اَأيه اي«است:  و آيا مؤمن طاهر است يا نـه؟ مـؤمن در بُعـد  )43(نساء، »َرى...اا ال تَقَربُوا الص
ها را شـامل اسـت؛ يعنـى حتّـى چنـان  مطّهرون كّل طهارت بنابرينعد عملى نجس شود ايمان طاهر است، ولو در بُ 

  تواند با قرآن تماّس معرفتى برقرار كند.  مى مؤمنى هم

هرون و مَطهرون نيست؟!بّينات: پ س فرقى بين مط  

رون .فرق دارند ؛نخير آيت اّهللاٰ صادقى: رون، متََطّهرون است ولى ُمَطه ه پاك شدگان است. اين پاك شدگان  ؛مط
ـرون  رون بود اشتباه بود و متََطه رون هم نيست. اگر مطه رون نيست و مطه ه كّل مراتب پاك شدن را شامل است. مط

رون است كه پاك شدگان ذوَ «اند چنانكه  هم اشتباه بود. مطه َدُهـم از«ايـن  )17(محّمـد، »َدُهـم ُهـًدىاَن اهتَـَدوا زيالـ
ر »ُهًدى كننـد ولـى تطهيـر خـودی كـافى نيسـت. خـدا هـم  مـى كند هدايت يافتگانى را كه خود را تطهير مى ُمَطه

 »دٌ يـَمز الَـَدينوَ «و يـا  )160(انعـام، »الَِهـاَء بِالَحَسنَِة فَلَُه َعشُر َأمثان جمَ «كند،  مى گيرد و تطهير را افزون مى دستشان را
  و از اين قبيل آيات زياد است. )35(ق،

  بّينات: نظر خاّص حضرت عالى در باب محكم و متشابه چيست؟
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محكـم و  شود كه در قرآن سه آيه است كه ناظر بـه بحـث مى به طور مختصر و فشرده عرض آيت اّهللاٰ صادقى:
لَت مِن لَـُدن َحكـاٌب ُأحِكَمت آياكِت«فرمايد كّل قرآن محكم است.  مى متشابه است. يك آيه كه فُص رٍ يـٍم َخبيتُُه ثُم« 

رود، داّل و مـدلولش  مـىقرآن كّلش محكم است. يعنى از نظر حّقانّيت و حتّى از نظر داللت، مو الی درزش ن )1(هود،
َل َأحَسـَن « :داريـم كـهای  اين پيوند، ربّانى است و هيچگونه خللـى نـدارد. آيـه صد درصد با هم پيوند دارند و نَـز ُ

اّهللاٰ
از جهت  ،محكمات و متشابهاِت قرآن كّل آيات متشابه است! يعنى كّل آياتِ  )23(زمـر، »نَِي...ابًِها َمثابًا ُمتَشاِث كِتيالَحد

متشابه هم بيانگر وحيانى بودن  ؛وحيانى بودن قرآن است همان طور كه محكم بيانگر .وحيانى بودن شبيه يكديگرند
 و داللـتِ  ،اسـتتر  سـاده ؛محكـم متشابه هم داّل اسـت. منتهـا داللـتِ  ؛ست. همان طوری كه محكم، داّل استآن ا

  متشابه مقداری تدبّر و تعّمق بيشتر الزم دارد.

عـد معنـوی كـه عبـارت، اشـاره، ن در بُ قرآن متشابه است در بُعد لفظى، فصاحت و بالغت، و هم چنـي بنابرين
ُهـَو « :آل عمران است هسوم كه در سور آيه و اّما .لطائف و حقايق شبيه يكديگرند و هيچ تضاّد و تنافى با هم ندارند

 ؛ بلكهُمشتَبَهات نيست )7(آل عمـران، »ٌت...ابِهاِب َو ُأَخُر ُمتَشاٌت ُهن ُأم الِكتاٌت ُمحكَماَب مِنُه آياَأنَزَل َعلَيَك الِكت یالذ
  ولى متشابهات يعنى آنچه كه مثل و مانند دارد. ؛است. مشتبهات يعنى آنچه موجب اشتباه است متشابهات

ُ َأَحدٌ «و  )١١(شوری، »لَيَس كَمِثلِِه َشيء« خود خدا آيات محكمات قرآن نيز مثل
و باالخره چـه  ،است »ُقل ُهَو اّهللاٰ

ولـو قليـل نـدارد بلكـه ای  شبهه ؛ هيچای عد، هيچ آيهعد علمى و در هر بُ لى، چه در بُ عد عمدر بُعد عقيدتى، چه در بُ 
ای  يعنى با قدری تأّمل، متشابهات هم مثل محكمات است چون متشابه آيه .كند مى خودش سر راست بر معنا داللت
مـاتى اسـت كـه مخصـوص يك بخش آن الفاظ و كل ؛مثالً الفاظ قرآن سه قسمند ،است كه از نظر لفظى مشابه دارد

، رحمن، رحيم، خالق. و يك بخش الفاظى است كه مخصوص خلق است. مثـل  حضرت رّب العالمين است. مانند: اّهللاٰ
و الفاظى هم مشترك بين خالق و مخلـوق اسـت. تشـابه در الفـاظ اّول و  و... ماشى، ضاحك، آكل، شارب، نائم، مّيت

ِ فَوَق َأيد«در  »يَد«دوم نيست. بلكه در الفاظ سوم است. مثالً  از نظر لفظى متشابه اسـت، ولـى  )10(فـتح، »ِهمييَُد اّهللاٰ

 »كُمفَاغِسلُوا ُوُجوَهكُم َو َأيـِديَ «تشابه دارد و نه اشتباه، مثالً تشابه لفظى دارد با  »يَد« كند. زيرا اين مى در معنا فرق
ِ « آيه و يا در )6(مائده، ِ « ؛ )115(بقره، »فَثَم َوجُه اّهللاٰ پس اين تشـابه، تشـابه  »فَاغِسلُوا ُوُجوَهكُم«تشابه دارد با  »َوجُه اّهللاٰ

ِ «لفظى است. اّما در معنا اختالف دارند، تشابه لفظى اگر به معنا تعبير شود موجب انحراف معنوی اسـت  را  »يَـُد اّهللاٰ

ِ «يد انسان دانستن و يد انسان را  متشابه به محكم، معنای  آيه بايد با ارجاع دانستن غلط است. پس در اينجا »يَُد اّهللاٰ
: آيات محكمات، مرجع برای متشابهات است، منتهى تبيـين متشـابه دو مرحلـه دارد، يـا سـه اصحيح بيان شود زير

دوم بـرای  مرحلـهمرحله اّول برای كسى است كه قدرت فهم متشابه را حتّى با ارجاع به محكـم هـم نـدارد.  :مرحله
ِ فَوَق َأيد« م متشابه را با ارجاع به محكم دارد. مثالً؛كسى است كه قدرت فه لَـيَس «دهد بـه  مى را ارجاع »ِهمييَُد اّهللاٰ

ها را از ذات و صفات و افعال حّق، نسبت به خلق سلب كرده اسـت  كّل ُمماثِل »لَيَس كَمِثلِِه َشيءٌ «زيرا  »كَمِثلِِه َشيءٌ 

ِ «، اين بنابرين اّهللاٰ بـودن  پس كّل غير .اّهللاٰ است ی غير»ءَ اج«ی اّهللاٰ فارق از »ءَ اج«اّهللاٰ است.  فارق از يد غير »يَُد اّهللاٰ
محكـم  آيه همين يك بنابرين .اّهللاٰ هيچ تناسبى ندارد و كل امور الهى ذاتاً، صفاتاً و افعاالً با غير ،با اّهللاٰ مناسب نيست
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و تر  سـوم و بُعـد دقيـق مرحلهرجاع دهيم. ولى كافى است برای اينكه كّل متشابهات عقيدتى را به متشابهات اصلى ا
ِ فَـوَق َأيـد«، بدون ارجاع به محكم دريافت كند. مثالً در امتشابه ر آيه اين است كه معنایتر  عميق آيـا  »ِهمييَـُد اّهللاٰ

» فكر« كند يا نه؟ آيا اگر گفتيم كه فكر من رفت فيضيه. يعنى تاكسى سوار شد؟ پس خودِ  مى را معنى »يَد«، »اّهللاٰ «
كند و گـاهى هـم مضـاٌف اليـه، مضـاف را  مى كند؛ گاه مضاف، مضاف ٌاليه را معنى مى كه مضاف است رفتن را معنى

ِ «خود  بنابرينكند  مى معنى ِ «را در  »يَد«كه مّجرد از ماّده و ماّديات است  »اّهللاٰ يَـُد «كند بـه اينكـه  مى معنا »يَُد اّهللاٰ
 ِ باشـد پـس معنـای  مى »قدرت و علم«نيست بلكه به معنای  جسمانى» دِ ي«و اّديات است هم مّجرد از ماّده و م »اّهللاٰ

  .»قدرت و علم خدا فوق قدرتها و علوم آنان است«آيه اين است كه: 

َك وَ اجوَ «و هم چنين در  ، »ءَ اج«كند كه اين  مى را معنى »ءَ اج«، »َربكَ «خود  )22،فجر( »االَملَُك َصفا َصف َء َرب
. و هر دو هـم اال ماّدی و جسمانى نيست، زيرا ربوبّيت حّق، يا ربوبّيت در عالم تكليف است يا ربوبّيت در عالم جزانتق

از صفات فعل رّب است. يعنى قبل از اينكه خدا جهان را بيافريند ربوبّيت فعلى نبوده ولى ربوبّيت شأنى بوده اسـت و 
علِى دنيوی است كه در عالم تكليف است، يـا ربوبّيـت عـالم جزاسـت و اين ربوبّيت فعلى دو بُعدی است. يا ربوبّيت ف

همانگونه كه در عالم تكليف ربوبّيت جزائى نيست، در عالم جزا هم ربوبّيت تكليفـى نيسـت. بلكـه در عـالم تكليـف، 
جائت ربوبيّة ربّك فى «يعنى:  »َء َربكَ اجوَ « بنابرينآيد.  مى آيد و در عالم جزاء هم ربوبّيت جزائى مى ربوبّيت تكليفى
غيری با ارجاع متشابهات به آيات محكمات و  مرحلهپس برای تفسير متشابه دو مرحله داريم: يك » جزاء يوم القيامة

 متشـابه هسـت؟ آيه يا ائّمه يك (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)خودی، و اگر از ما سؤال كنند كه آيا در نظر رسول اّهللاٰ  مرحلهيك 
ز نيست؛ برای اينكه اين تشابه در همان بُعد اّول حّل است. ولكن كسانى هستند كه نوع آيـات قـرآن گوييم: هرگ مى

است زيرا كّل آيات قـرآن »!! ظّنّى الّداللة«گويد: قرآن  مى برايشان متشابه است. مثل صاحب كتاب معالم االصول كه
طباطبايى و  هعصوم هستند، مثل مرحوم عّالمبرايش متشابه است، ولكن نسبت به معصومين و كسانى كه تالى تلو م

فرمايـد:  مـى )عليـه الّسـالم(متشابه هم وجود نـدارد چنانكـه امـام صـادق آيه بعضى ديگر كه خيلى كم هستند اصالً يك
متشابه و آيات محكمات اين است كـه محكمـات دّقـت زيـادی  آيه منتهى فرق بين »المتشابه ما اشتبه على جاهله«
متشابه دّقت الزم دارد يا دّقت غيری يا دّقت خودی؛ دّقت غيری، ارجاع به محكمات است و دّقـت  خواهد. ولكن مىن

كّل آيات قرآن محكماتند، كّل آيات، بيان، تبيان، نور، برهـان و هـدی  بنابرينخودی يعنى در خوِد آيه دّقت كردن. 
 ديـك هـم نـور اسـت. نـور نزديـك را از نزديـكهستند. نور يا از دور است يا از نزديك؛ نور دور، نور اسـت و نـور نز

بينيد. كذلك، انوار دالالت آيات قرآنى در بُعد محكمات نزديك اسـت.  مى رويد و مى بينيد و نور دور را به سراغش مى
خواهد. ولكن در متشابهات دور است. منتهى بعضيها هم از دور، دورند و هم از نزديك دورنـد اينهـا  مىتأّمل زيادی ن

  هستند كه به قرآن توجه ندارند. كسانى 

  شوند؟ مى بّينات: آيا متشابهات با ارجاع به محكمات محكم

(آل  »ٌت...ابِهاِب َو ُأَخُر ُمتَشـاٌت ُهن ُأم الِكتاٌت ُمحكَمامِنُه آي«... به دليل آيه، بله ؛ برای اينكه  آيت اّهللاٰ صادقى:

شـود ولـيكن،  مـى َدند. اگر َولَد، بدون مراجعه به اُّم زندگى كند بيچـارهند و متشابهات َولَ ا خوب، محكمات اُم  )7عمران،
در خود آيه تبيين شده كه قرآن در  بنابرينكند.  مى ولد، فرزند كوچك، با مراجعه به مادر احتياجات خود را برآورده
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متشـابهات اسـت  بُعد داللتى دو بخش است. يك مرحله محكمات است كه به خودی خود داللت دارد و يك مرحلـه
كند به محكم تا محكم شود. پس با ارجاع آيات متشابهات به محكماِت هم سـنخ، متشـابه،  مى كه مانند فرزند ارجاع

 در بُعـدِ  »ُأحِكَمـت«عـد؛ در دو بُ  »تُـهُ اُأحِكَمـت آي«يعنى  )1(هود، »تُُه...اٌب ُأحِكَمت آياكِت« بنابرينشود  مى محكم

محكـم  ه آيهاست يا به وسيلتر  در بُعد دّقت در متشابه، يا در خوِد آيه كه روشى دقيق »ُأحِكَمت«استحكام لفظى، و 
  كه روشى عاّم است.

عالى فرموديد متشابه وصف خود آيه يعنى وصف  طور كه حضرت رسد كه در متشابهات همان مى بّينات: به نظر

نيم يك ضاللتى پشت سرش هست. اّما اگر عرضى نيست. و محكم هم همين طور؛ آن وقت در متشابه اگر ما اّتباع ك

ماند. مثل همين ولدی كه فرموديد اگر به مادرش  مى رود ولى متشابه مى ضاللتش هارجاع بدهيم به محكمات، اين جنب

  شود و ولد بودنش محفوظ است. مىمراجعه كرد مادر ن

شابه در بعد تشـابه، مطلـب از آن ماند. آری مت مىاگر ضاللت متشابه گرفته شد، پس ضاللت ن آيت اّهللاٰ صادقى:
گيـرد. گـاه تاريـك  مـى شود. يعنى از نـور، نـور مى شود. وليكن در بعد ارجاع به محكم تالى تلو محكم، مىفهميده ن

گيـرد.  مـى شود نه به طور غيری. گاه از خورشـيد نـور مى تاريك است. متشابهات است كه نه به طور خودی فهميده
يا اِحكام است كه در بُعد اصـلى روشـن  بنابرينگيرد، نور دارد. و ديگر ظلمتى ندارد.  ىم موجودی كه از خورشيد نور

رود  مى است يا در بعد اصلى، روشن نيست. با ارجاع به بعد اصلىِ  محكمات، آن تشابه، آن ضاللت، آن تاريكى از بين
َ «گويد، قرآن  مى يا به طور خودی يا به طور غيری؛ وانگهى آياتى از قرآن » نـور«اسـت.  )١٣٨(آل عمـران، »ِس اٌن لِلنّـايب

است و... آيا اگر متشابه با ارجاع به محكمات در تشابه بماند، بـاز بيـان » مبين«است، » برهان«است، » ُهدٰی «است، 
است؟ در حالى كه كّل قرآن از نظر داللى بيان است. اگر چـه حـروف مقّطعـه، آيـات داللـى نيسـتند و مربـوط بـه 

ند، ا ند، تبيانا ند، بيانا كّالً دالّ  د. ولكن آياتى كه بر مبنای داللت وضعى و داللت لفظى هستند، اينهامعصومين هستن
قـرآن نـور نيسـت!  بنـابرينند و... و اگر متشابه با ارجاع به محكم باز هم در تشابهش بمانـد ا ند، حّجتا نورند، برهان

  ست !! برهان نيست ! بالغ نيست ! حّجت نيست ! تبيان هم ني

ِ « بيّنات: مثالً  ِ «، يا »يَُد اّهللاٰ گوييم اين دستى كـه بـرای  مى »لَيَس كَمِثلِِه َشيءٌ « دهيم به مى را ما ارجاع »َوجُه اّهللاٰ

  خداست مثل دست ما نيست. مثل صورت ما نيست. معلوم شد اين دست چه معنا دارد؟
است و يا دسِت نيرويى اسـت، خـدا دسـتى  بله، چون دست دو دست است. يا دست جسمانى آيت اّهللاٰ صادقى:

ِ «نيرويى دارد.  طـور كـه  دانيم. همان مى و علم اّهللاٰ چيست؟ ما نو علم اّهللاٰ است. حقيقت قدرت اّهللاٰ اّهللاٰ  ، قدرت»يَُد اّهللاٰ
زه، از فهم مـا بـه همـين انـدا بنابرينو غير خلق است.  ؛دانيم اّهللاٰ است مى ؛دانيم هست مى ؛به ذات اّهللاٰ احاطه نداريم

، علمش يا به لفظ »يَدُ «شود يا به لفظ  مى استعمال »قدير«حال، قدرت اّهللاٰ يا به لفظ  .قدرت و علم خدا كافى است

، »بصـير«و  »سـميع«مطلِق علم اسـت ولـى  »عليم«شود با اين تفاوت كه  مى بيان »بصير«و يا  »سميع«يا  »عليم«
اكى از علم و قدرت و حيات و صـفات ذاتـى و فعلـى حضـرت حـّق هاست و تمام اينها ح ها و ديدنى علم به شنيدنى

علمـى بـه آن  هسبحانه وتعالى است. منتهى، همان طور كه ذات اّهللاٰ برای هيچ كس مشهود نيسـت، و كسـى احاطـ
  گونه است.  ندارد، صفات اّهللاٰ و افعال اّهللاٰ نيز همان
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عد تفسير قرآن و تفسير آيات ت سّنت، در بُ سّنت چيست؟ واقعاً ربط و نسب هبّينات: نظر حضرت عالى دربار

ها اصًال توّجهى به روايات  های مختلفى دارند. بعضى وقت بينيم كه مفّسران نسبت به آيات روش مى چيست؟

ها معتقدند كه اين رواياتى كه ما داريم معموالً در ربط و  شود. بعضى مى شود. بعضى وقتها تفسير كّالً روايى مىن

ن، يا سند ندارند يا داللتشان قوی نيست. حال بفرماييد كه در باب ربط و نسبت سّنت با قرآن، روش نسبتشان با قرآ

  حضرت عالى در تفسيرتان، در مواجهه با سّنت چگونه است؟ 

تـا  (صـلّى اّهللاٰ عليـه وآلـه وسـلّم)دانيد كه حديث ثِقَلين فوق حّد تواتر است. يعنى از زمان رسول اّهللاٰ  مى آيت اّهللاٰ صادقى:
تواند آن را انكار كند و دارای پنج  مىهای بعدی، و تا زمان ما حديث ثِقَلين از احاديثى است كه هيچ مسلمانى ن زمان

الى شش تعبير است و ثقلين دو ثقل است. كه يك ثقل وحيانى، قرآن است و يك ثقل وحيانى، سّنت، و هر دو ثقل، 
، ثِقَلـين »تـىترَ كتاب اّهللاٰ وعِ « آيا» تىترَ اّهللاٰ وعِ  لَين، كتابَ ـقْ ـِ ثّ ـال مُ فيكُ  إنّى تاركٌ «نيست. ثقل معنوی است و ثََقَلين هم 

َسنَفُرُغ لَكُـم « آيه ين است؟ ثََقَلين، اِنس و جّن است. آيا انس و جّن، كتاب اّهللاٰ و عترتى هستند؟ و كذلكلَ است يا ثَقَ 
كند كه خواندن عبارت  مى َلين جّن و انس هستند، و اين نكته اثباتداللت دارد بر اينكه ثَقَ  )31(الّرحمن،، »الثَقالنِ  اَأيه

َاحدهما اكبـر  ؛انى تارك فيكم الثّقلَين«غير عالم رواج يافته است، خوب ثََقَلين به جای ثِقَلين در حديث توّسط افرادی 
مى در زمان حضور و قيـام تعبير داريم كه دو ثقل وحيانى در ميان اّمت اسال چند» احدهما اعظم من اآلخر ؛من اآلخر

  معصومين در طول و عرض زمان الى يوم القيامة هست.

يعنى دو حّجت ربّانى بدون خلل و كم و زياد و بدون اشتباه در بين اّمـت اسـالمى وجـود دارد. اّول كتـاب اّهللاٰ 
ْ أَ ، و َومدْ أ، لوَ طْ أاست كه  م اسـت از سـّنت؛ چنانكـه است در كّل جهات داللى و مـدلولى و أقـوی و اقـو كمـلأو  يَنـب

دارای دو بعد است يك بعد آن رسالت قرآنى و يك بعد آن رسـالت حـديثى  (صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)رسالت پيغمبر بزرگوار
 إو«است تر  است. آيات بُعد رسالت قرآنى اهّم است يا حديثى؟ مسّلماً رسالت قرآنى مهمّ  دا رِ يَـ تّـٰى حَ  اقـرِ فتَ ن يَ ما لَ هُ ـن

افتراق ندارند. عترت با قرآن است. قرآن هم با عترت است. سّنت با قرآن اسـت. قـرآن هـم بـا سـّنت  »الحوَض  ىّ لَ عَ 
بها بر دوش اّمت اسالمى نهاده شده تا امتحان شوند كـه چگونـه  است. در هر صورت اين دو بار سنگين و امانت گران

لق حّجت است. و ثقل دوم عترت و سّنت اسـت كـه در كنند. ثقل اّول قرآن است كه به طور مط مى با آن دو برخورد
» عترتـى«همـان » سـنّتى«آمده است و البتّه » سـنّتى«روايات با لفظ و در بعضى  آمده» عترتى«لفظ بعضى روايات با 

است. چون اگر عترت، سّنت را به طور مسّلم نقل كنند قطعى است. اّما اگر غيـر عتـرت، سـّنت را نقـل كننـد، گـاه 
مطلبـى را  )الّسـالم عليها(ديگر يا حضرت زهرا هيا يكى از ائمّ  )عليه الّسالم(اگر امام صادق و گاه غيرقطعى؛ ولكن، قطعى است

. چون عترت معصوم است. و اّما اگر صدها ابوهريره مطلبى را به عنوان سّنت است» سنّتى«قطعاً قطعاً نقل كنند، اين 
   نقل كنند، اگر يقينى نباشد قابل قبول نيست.

كنند، سّنت است. ولو يـك فـرد  مى را كه عترت نقل سنّتىاست. اين  عترتىهم  سنّتىاست و  سنّتى، عترتىپس 
از اينان نقل كند. ولكن اگر افراد زيادی از غير عترت نقل كنند، مخصوصاً اگر مخالف قرآن باشـد يـا يقينـى نباشـد 

ه مفهوم قطعّيت دوم وحيانى زيرا قطعّيت اّول وحيـانى ، باقابل قبول نيست. پس سّنت و عترت دو لفظند به يك معن
  قرآن است و قطعّيت دوم وحيانى سّنت است.
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  توانيم بپذيريم؟ مىبّينات: آيا اگر سّنت پيامبر را اصحاب نقل كنند ن

 معصومين نقل شود از همان اّول، قطعـى هاگر مطمئن باشيم بلى و گرنه خير؛ ولكن اگر از ائمّ  آيت اّهللاٰ صادقى:
بـا كتـاب ای  است چون معصوم هستند، معصوم حامل معصوم است. ناقل معصوم است. خوب حال، سّنت چه رابطـه

با سّنت دارد؛ كار كتاب، كار وحيانى اصلى قانونى است. ولى سّنت ابعادی دارد. يك بُعدش ای  دارد و كتاب چه رابطه
و يا اثبات نشده باشـد و از طريـق رسـول رسـيده باشـد اين است كه اگر احياناً حكمى از احكام الهى در قرآن، نفى 

َ َوَأطيَأط«كنيم. چون مأموريم به:  مى قبول
ُسـوَل وَ يُعـوا اّهللاٰ و بـر اسـاس بيـان  )59(نسـاء، »ُأولِـي األمـِر مِـنكُمُعـوا الر

َ يَأط« )عليه الّسالم(اميرالمؤمنين ملـى نيسـت. بلكـه در بخـش البته متشابهات در بخش اَحكـام ع »فى محكم كتابه ُعوا اّهللاٰ

َ يَأط«شناخت آن را بررسى كرديم.  هاَحكام عقيدتى قرار دارد كه نحو ُسولَ يَأطفى محكم كتابه و  ُعوا اّهللاٰ فى سنته  ُعوا الر
در دو  م)(صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّ هم ناقل عن الّرسول هستند. كما اين كه رسول »األمرِ  ىُأول«؛  »الثابتة أو الجامعة غير المفّرقة

سّنت و عترت احكام فرعى و جزيـى را  بنابرينكنند ؛  مى بُعد ناقل عن اّهللاٰ است، كتاباً و سّنتاً، ائّمه هم از پيامبر نقل
ُسوليَأط«كنند و ما هم از باب  مى كه در قرآن نفى و اثبات نشده بيان طـور كـه  كنيم. چون همـان مى قبول »ُعوا الر

َ يَأط« ُسـوليَأط«ت از قرآن را بيان كرده تبعيّ  »ُعوا اّهللاٰ كنـد منتهـى پيـروی از  مى هم تبعّيت از رسول را بيان »ُعوا الر
  رسول در غير بُعد نسخ است زيرا رسول ناسخ نيست.

حال بُعد دوم: آيا برخورد مسلمانان با قرآن، معصومانه است؟ نه ! برخوردهای نادرست برخالف نّص و بـرخالف 
 سّنت، بيانگری مطـالبى اسـت كـه از نـّص يـا ظـاهر قـرآن اسـتفاده هدوم وظيف مرحلهم. حاال ظاهر قرآن زياد داري

كنند و اين دو مطلـب  مى كنند يا غلط معنا مى شود، ولى بعضى از مفّسران يا مترجمان در برداشت از آنها اشتباه مى
طـور كـه احكـام قـرآن و سـّنت  ندر بُعد حاكمّيت شرعى رسول و ائّمه است. مطلب سوم در بُعد سياسى است، هما

 هجامعـ هطور هم اداره كنند معصومند؛ معصوم اّول و ثقل اّول قرآن است و معصوم دوم و ثقل دوم، سّنت است. همان
(عليـه و حسـين )عليـه الّسـالم(حسن )عليه الّسالم(، على(صلّى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)اسالمى بايد معصوم باشد كه نوٌر على نور است محّمد

باشند تا قرآن را صد درصد تطبيق كنند. اين در زمان حضور معصومين است، كه در زمان حضـور آنـان سـّنِت  لّسالم)ا
شود تا بعداً مستّمراً كسانى كه تالى تلو معصومان هسـتند برمبنـای  مى وحيانى قرآنى و سّنت وحيانى رسالى تثبيت

شود عمل كنند. بنابرين تاريخ رسالت اسـالم  مى قرآن معلومقرآن كه تحريف نشده و برمبنای سّنت كه از موافقت با 
دارای سه بُعد است. بُعد اّول؛ زمان حضور معصومان، بُعد دوم؛ زمان غياب معصومان، بُعـد سـوم؛ زمـان حضـور ولـّى 

  ».عّجل اّهللاٰ تعالى فرجه الّشريف«امر

ن اسـت حضـور مطلـق دارد و معصـوم در بُعد اّول و سوم: دو معصوم حاضرند. در بعد وسط يك معصوم كه قرآ
دوم هم سّنت است كه دريافت آن محتاج به كوشش و كاوش است. بايد كوشش و كاوش كنيم، بدون نظر به سند تا 
اگر حديثى موافق قرآن است قبول و اگر مخالف قرآن است رّد كنيم؛ و آنچه را كه نه موافق و نه مخالف قرآن اسـت 

كوشش و كاوشى كه در زمان غيبت است در بُعد تفاهم از قـرآن اسـت كـه  بنابرينم. اگر قطعى باشد بايد قبول كني
  تطبيق با قرآن است. و االّ معصومان مفّسر قرآن نيستند.  ههميشگى است و در بُعد دريافت سّنت است كه به وسيل

ِ ابَيـمفّسر يعنى چه؟ تفسير از َفسر است و فسر، كشف الِقناع است. آيـا در قـرآن كـه  اسـت قنـاعى و  ِس النّـٌن ل
ين كالم است حجابى وجود دارد كه مـادون تر ين، بليغتر هست؟ آيا در كالم خدا كه بهترين، فصيحای  حجابى و پرده
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اين معصومان كه بُعـد دوم وحيـانى  ؟را بردارداش  آيا خورشيد تاريك است كه ماه تاريكى ؟خدا اين حجاب را بردارد
  كند؟ آيا بُعد اّول نورش كم است تا به او نور دهند؟ نخير. مى بُعد اّول كمك هستند، آيا بُعد دوم وحيانى به

 هآن احاط هكنند؛ چون به قرآن در كّل ابعاد چهارگان مى اينها مستفسرند. مفّسر نيستند. قرآن را با قرآن تفسير
كنند آنچه را كـه  مى مانه تبيينمعصوای  آنها به گونه بنابرينعلمى مطلق دارند در عبارت و اشاره و لطائف و حقايق؛ 

شود. منتهى، فهم معصومان، فهم معصومانه است و غيرمعصومان، احيانـاً قصـور و احيانـاً تقصـير  مى از قرآن فهميده
كننـد. ولكـن اگـر در حـديثى از  مـى دارند ؛ احياناً ـ متأّسفانه ـ عناد دارند كه قرآن را برخالف نّص يا ظاهِر آن معنا

كه خود ای  ثابت شد كه فالن آيه معنايش چنان است، به گونه (عليه الّسـالم)و از حضرت على ى اّهللاٰ عليه وآله وسلّم)(صلّ رسول اّهللاٰ 
 سـّنت در ايـن سـه بُعـد منحصـر بنابرينآيه نّص در همان معناست ديگر كسى قدرت تخّلف و جرأت تخّلف ندارد، 

روش اجـرای احكـام در  هقايق قرآنى است و بُعد سـوم ارائـشود؛ بُعد اّول و دوم كه بيان احكام شرعى قرآنى و ح مى
  حكومت قرآنى است.

 هـ يعنى آنچه مربوط به فهم عرف مردم عواّم است ـ جنب» عبارات«بّينات: اگر بيانات ائّمة معصومين نسبت به 

ظاهراً اينجا بايد اشارات و لطائفش، چون همه فهم نيست  هتنبيه و تّذكر دارد. اّما جنب هتفسير نداشته باشد جنب

  مفّسر باشند و اينجا بايد بگوييم مفّسرند !

شـود فهميـد،  مـى مفّسر نيستند، چـون» عبارات«عرض شود كه حضراِت اهل البيت راجع به  آيت اّهللاٰ صادقى:
 هم كه برای متخّصصان قابل فهم است ولى برای اينكه معنا را عمومّيت بدهند، معصوم» لطائف«و » اشاره«راجع به 

ـُرونَ «هم اشاره و هم لطـائف  ،كند. اگر چه ما بدون مراجعه به هيچ روايتى از روايات مى بيان ـُه ِإال الُمَطه را »ال يََمس 
هـا بـا درجاتشـان، اَفهـام مختلفشـان و  تعدادشان كم است حال برای اينكه كـّل مسـلمان» ام«فهميم ولكن اين  مى

دهنـد.  مـى هم وارد شوند ؛ ائّمه تنبّـه» اشاره«و » لطائف«شوند، در  مى اردو» عبارات«مراتبشان، اضافه بر اينكه در 
 همان طور كه در بُعد اّول عبارات قرآن بّين است، در بُعد دوم نيـز اشـارات آن هـم، بَـّين اسـت يعنـى غيـر بنابرين
همد. ولـى ايـن تـوان دوم و تواند بف مى معصوم تواند آن را بفهمد. در بُعد سوم لطائف هم، بّين است و غير مى معصوم

فرمايـد:  مـى )٣(بقـره، »ُهم يُنفُِقونَ اَرَزقن امِمّ « هدربار (عليه الّسـالم)امام ؛توان سوم، توان كّلى نيست، چون توان كّلى نيست

 ُهـميسـت؟ ك ُهـمفرمود؟ بيان قرآن رسا نبود؟!  مىاين نكته را ن (عليه الّسالم)آيا اگر امام »مّما عّلمناهم يبّثون أو ينّبئون«
شود. پـس تغافـل از بُعـد  مى عد اصلى تغافلولى بُ  ،جسم استاش  بعد فرعى ،بُعد اصلى انسان روح است انسان است.

كنند. نـه قـرآن را؛ افكـار مـا را  مى ما را تفسير های ها و پرده گنگى از ماست. حجاب ، بلكهاصلى، گنگِى آيات نيست
كنند تا آن كسى كه چشـمش بسـته اسـت،  مى كنند و توجيه مى را تفسيرما  هكنند، افكار نهفته و پوشيد مى تفسير

چشمش را باز كند، خورشيد را ببيند. نه اينكه، اگر چشم بسته بود مفهومش اين باشد كه خورشيد هم نيست! آنهـا 
نـه اينكـه در دهنـد،  مى نگری را به انسان نشان معصومانه ببينند و درستای  كنند تا مردم به گونه مى چشمها را باز

كننـد.  مـى كنند و نه از آن كم مى نه به قرآن اضافه .نگرش به قرآن، چيزی افزون از خودشان را به قرآن اضافه كنند
اهـل البيـت  بنـابرينكنند.  مى گانه تبيين بلكه قرآن را چنانكه خدا اراده فرموده است و داللت دارد، در كّل ابعاد سه

، اين افكار را از كجـروی ام مفّسر افكار ما و مستفسر از قرآن؛ تا در بُعد تفسير افكار مستفسرند. منتها ؛مفّسر نيستند
  و غلط روی و اشتباه برگردانند.
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چـه چيـزی  )106(بقره، »اَأو مِثلِهَ  انَأِت بَِخيٍر مِنه انَنَسخ مِن آيٍَة َأو نُنِسه ام« آيه نسخ قرآن به قرآن هبّينات: دربار

  خواهد بيان كند؟ مى را
ربّانى است و ايـن آيـات ربّـانى، يـا آيـات عينـى  های استغراق در كّل نشانه» مِن آيَةٍ «ببينيد:  آيت اّهللاٰ صادقى:

يا آيت  .ها آيت اّهللاٰ العظمى هستند در حقيقت اين رسولى است كه خود رسل باشند. آيا مگر رسل، آيت اّهللاٰ نيستند؟
هـا را  تمـام ايـن» مِن آيَـةٍ «ى احكامى است. پس سه بُعد است و عينى رسالتى كه معجزات آنان است و يا آيات عين

گانـه كـه قـبالً  هـای پـنج نسخ كّلى و يا نسخ بعضـى، همـان نسـخ ؛كنيم مى نسخ» نَنَسخ مِن آيَةٍ  ام«شود.  مى شامل

در هـر  ،ذكـر كـرديم اسـت. يـا» انُنِسهَ «مثالً اگر اسامِى انبيايى را در قرآن ذكر نكرديم اين،  ،»اَأو نُنِسهَ «برشمرديم 

يـا برابرنـد يـا ممتـازتر و يـا  »امِثلَِهـ«آوريم و يـا  مى پيغمبر بهتری، ابراهيم بهتر از نوح را» انَأِت بَِخيٍر مِنَهـ«صورت 
شان نسخ شده است و يا نسبت به معجزات باشد هاي تباالترند. حال اين اعّم است از اينكه نسبت به انبيا باشد كه نُبُوّ 

 (صلّى اّهللاٰ عليـه وآلـه وسـلّم)و اكنون هم كّل انبيا و كّل معجزات در رسالت رسانى نسخ شده است يعنى محّمد كه نسخ شده؛
  .عينى است ی آيه نه معجزاتش و نه خودش كه ؛مانند انبيای قبل نيست

و در  ،بُعد رسالتىدر  ،است. يعنى خير است در بُعد رسولى» اَخيٍر مِنهَ «پيغمبر بزرگوار » انَأِت بَِخيٍر مِنهَ «خوب 
بُعد احكامى؛ و اين يا نسخ بُعد درونى در احكام قرآنى است و يا بُعد برونى مربوط به شرايع سـابقه؛ احكـام قـرآن در 

البتّه احكام داخلى منسـوخ قـرآن  ند.ا يا در بُرون نسبت به احكام شرايع قبلى ناسخ ،درون احياناً تناسخ تكاملى دارند
قبالً مختصری پيرامون آن بحث كرديم، منتهى نسخ يا نسخِ كّلى است يا نسخ عموم اسـت يـا  تا است كه كمتر از ده

 كامـلِ  حجـابِ  عد تكامل است. مثالً در مكّه حكـمِ ديگر است كه اين تناسخ هم در بُ  های نسخ خصوص است يا نَسخ
قـرآن در سـيزده سـال مكّـى  نبنـابريخوب اين نسخ است.  ،زنان نبود و آيات حجاب كّالً در مدينه نازل شده است

نسبت به نوع پوشش زنان كه در آن، سروگردن پيدا بوده، نَهى نفرموده است بلكه بعـداً در مدينـه آيـات حجـاب در 
  نور و ُسَوِر ديگر نازل شده و اين را نسخ تكاملى كرده است. هسور

مختلف، آيـه دارد و هـر پـنج  آن در پنج حالت هيا فرض كنيد كه نسخ تكاملى مثل حكم شراب كه قرآن دربار
مـ«مائـده:  هو در آخـر كـار در سـورتر  رنگ، بعد پررنگ و پررنگ كم نوعش دليل بر حرمت است ولى اّول حرمتِ   اِإن

  نازل شده كه شديدترين شّالق را به َخمر و خّمار زده است. )90(مائده، »...الَخمُر َو الَميِسرُ 

ئِكُم فَاستَشِهُدوا َعلَيِهن َأربََعـًة مِـنكُم فَـِإن َشـِهُدوا اِحَشَة مِن نِساَن الفيتِي يَأتالالوَ « آيه يا اينكه پيرامون حكم زن،
حّد زنا را امساك زنان در بيـوت، معـّين كـرده بـود و حـّد زنـای مـردان را نيـز  )15(نساء، »البُيُوِت... ىفََأمِسكُوُهن ف

دادنـد ايـذاء بـود. ايـذاء زن  مـى پس حّد مرد و زنى كه فاحشه را انجـام )16ساء،(ن »مِنكُم فĤَُذوُهَم... انِهاِن يَأتِياَواللذ«

نـور، امـر  هلكن در سـورو ايذاء مرد هم كتك زدن او بود و )15(نساء، »ُهن الَموُت...اَحتى يَتََوفّ «... حبس در بيت بود 
دل ـ به طور يكسان صد ضربه تازيانه فرموده كه به هر دوی زن و مرد زناكار ـ در صورت شهادت چهار مرد شاهد عا

تا بيشتر  ها در قرآن فوق فوقش ده بود ولى بعداً نسخى تكاملى شد. از اين قبيل نسختر  زده شود. پس حّد اّول خفيف
نسخ برونى شرايع گذشته نيز، مثالً احكامى ابتاليى كه به جهت تأديب مكّلفـان بـه شـريعت تـورات  هنداريم. و دربار
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د، در انجيل اجماالً نسخ شده و سپس در قرآن تفصيالً منسوخ گرديده است كه برای اطـالّع بيشـتر بـه نازل شده بو
  مراجعه شود.» تفسير الفرقان«

بّينات به خاطر انجام اين گفـت و گوهـا و انتشـار آن در  هو در پايان با تشكّر فراوان از دست اندركاران فصلنام
كنيم كـه نخسـت نظـرات خـود را  مى آزاده و شريعتمداران اسالم درخواستبين انديشمندان مسلمان، از مجتهدان 

: قرآن كه آخرين كتاب وحيانى اسـت از نظـر امستقيماً از قرآن در اصل و از سّنت قطعّيه در فرع، استخراج كنند زير
يز در صـورتى كـه ها ـ بى نظير است و سّنت ن های وحيانى ـ تا چه رسد به غير آن داللت و مدلول در بين كّل كتاب

علـم آور و قطعـّى  )36(اسـراء، »لَـيَس لَـَك بِـِه عِلـمٌ  اال تَقُف مـوَ «آن نكرده باشد و بر مبنای  هقرآن نفى و اثباتى دربار
الّصدور باشد حتماً پيروی از آن واجب است. و در ثانى اگر انتقادی بر محتوای اين چهار مصاحبه دارند اين جانب در 

پرسشـهای قرآنـى و  هرت حضوری يا تلفنى و يا با نمابر و اينترنت، بـرای پاسـخگويى بـه كّليـطّى شبانه روز به صو
  »و الّسالم على عباد اّهللاٰ الّصالحين«اسالمى، همواره آماده هستم. 

 ويرايش و استخراج مصادر:
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