
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك
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تعاليباسمه

  جلسةاول

 موضوع: تفسير قرآن 

 42/3/1331تاريخ:  ماهيت قرآن چيست؟ -1

أن ها و ترتيب ش خود سورهبحث تفسير قبل از اينكه وارد  االسالم و المسلمين صدوق: حجة

بت به اين كتاب مقدد   كنم. يك احتمال نس ن عرض مياي خدمتتا يك مقدمه ابتدا شويمان بنزولش

يدك   اسدم   مي خواهيم در مورد ايدن سده   قرآن، فرقان و ذكر. قرآن سه اسم دارد: .مي باشد مطرح

كنيم كه قرآن كتاب اطالعات عمومي نيسدت.   دهيم. و قبل از توضيح دادن عرض مي مقدار توضيح 

ولي تبيان كل جزئيات و فروعات و تمام خصوصيات جزئيده... نيسدت. لد ا     ،تبيان كل شيء هست

خددا مدي خواهدد بدا بندد انش      به عبدارت ديردر    !رتباط خالق با مخلوقاتشهنر ا است،كتاب هنر 

 ،خواهد آنها را پرورش دهد. كتاب پرورشدي اسدت   صحبت كند و از صحبت كردن با بند انش مي

فرض كنيم كتاب اطالعدات عمدومي باشدد، كدافي اسدت يدك بدار         ا ر نه كتاب اطالعات عمومي!

قرآن و خودمان را تحت چتر  كردن تالوتمدام ن صورت در اي .حفظ كنيمبخوانيم و اطالعاتش را 

ينيدد كده   ب به همين دليل شدما مدي   .بنابراين قرآن كتاب پرورشي است .شود معنا مي آن قرار دادن بي

شود. لد ا كتداب    م توصيه ميمدا، سال، درماه ودر در روز، در هفته دستوراتي پيرامون خواندن قرآن

سدازي   واهد از طريق اين كتاب مقد  در بندد انش، فرهندگ  خ ساز است. خداي متعال مي فرهنگ
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 د.نده ا تحت تصرف نور قرآن قرار مير انبا تالوت مداوم قرآن خودش بند ان كند. يعني

 قرآن صداي خداي متعال و ائمه سيماي آن هستند. -4

 افعدال كسداني   سيماي خداي متعال و  وييم قرآن صداي خداي متعال است به اين دليل ما مي

همدراه   ل ا قرآن .كه اهل بيت عصمت و طهارت هستند ،كه به آن ايمان آوردند و عمل كردند است

افعال معصومين كه بر دستورات خدا عمل كردند، بدا بدارترين فرفيدت، سديماي خدداي متعدال        با

 هستند.

 هدايي كده   حدرف و  مايي دارد. صداي انسدان زبدانش اسدت   يك صدا و سي ،انسان هم خودش

 سيماي انسان است. ي كه انجام مي دهد،فعالا زند و مي

 ،بينديم  اي كه ما امدروز در قدرن بيسدتم مدي     جوامع هم داراي صدا و سيمايي هستند. اين جعبه

باعث رفاه بشر شده، سيماي اين تمددّن   درست كرده وني كه مدرنيته صداي اين تمدّن است و تمدّ

 هدايي كده   شعر، صداي كفار بوده و فلم است. همچنين در عصر پيامبر)ص(، كفر و شرك به وسيلة

 در آن عصر وجود داشته سيمايشان است.چهارچوب يك مدنيت تاريك و بربريت، در 

ريشه تالوت از ولي  خب د قرآن را تالوت كنيد.فرماي اينكه خداوند از يك طرف مي نكتة اول

م تالوت كنيم مدارآن را است. يعني ا ر ما به دستراه هنري خداي متعال تولي داشته باشيم و ا ر ق

ريت حقه كه در عدالم  دهندة ايمانمان به اين فرهنگ است، و آرام آرام نفس را به جريان و كه نشان

و مشيت تبارك و  اي خداي متعال است. جريان ربوبيتيعني اين قرآن صد .كشانيمب جاري هست،

ن وقت در عمل هم انسان بده  دستراه وريت حقه است. آو تعالي و جريان هدايتش از طريق انبياء 

 شود. خوب ايدن  يده ميت به نظام وريت حقة و نظام وريت نبوي و علوي كشبسنلي تدريج به توّ

 !نكته يك
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 قرآن سه اسم دارد. -3

 قرآن، فرقان، ذكر. :اسم دارد 3نكته دوم:  فتيم قرآن  

 ، ديدديم حقيدق كدرديم  ت كه . در تفاسيراست جمع كردن ،به معنيقَرَأ معني تحت اللفظي قرآن،

ت علّ .شود به خودش مي صِيعني قرآن علت جمع كردن يك امت مختّاش جمع كردن است.  ريشه

 شود. د)ص( درست ميت محمّامّ ي جامعه با فرهنگ قرآني و است. وحدت كلمه

از طريق فرهندگ   ،كلمه به دعوت امتشان به وحدت مأمور ل ا همة انبياء از طرف خداي متعال

انبياء مأمور بده   تمام يعني پرستش خداي متعال. ل ا «!ر اله ار اهلل»د. وحدت حول كلمه قرآن هستن

ل بندد ي خدداي   شوند. فرهنگ اين وحدت كلمه حدو  پرستش اجتماعي خداي متعال ميدعوت به 

 قرآن ترسيم شده است.  متعال است كه در

فر و ايمدان را از هدم جددا    هايي وجود دارد كه جوامع نفاق، ك در قرآن شاخصه :تعريف فرقان

كرده است. خطوط اصلي اهل ايمان نسبت به اهل نفاق و نسبت بده   تبيين و ترسيم  كند. آنها را  مي

هدم جددا    در اين دنيدا ايدن نظامدات را از    نامند، چون دهد. ل ا آن را فرقان مي ياهل كفر را نشان م

 .است قاديخط اعت براي جدا كردن اين سهكشي فرهنري  خطكند.يعني  مي

اين فرهنگ، تجسم عيني و عملي در زند ي جامعه اهل ايمان پيدا بكند، بده   : ا رتعريف ذكر 

هاي تحقق اين جامعه كه ما به آن اعتقاد داريدم در    وييم. يعني همة ابعاد و چهره آن جريان ذكر مي

الهدي اسدت. شدايد    مشيت شود و اشاره به يادآوري جريان  دورة حضرت ولي عصر)عج( محقق مي

 بتوان اين را به عنوان يك احتمال عرض كنيم.

خدداي متعدال    و كساني كه  ي متعالنكتة سوم: قرآن يك حقيقتي دارد كه آن حقيقت نزد خدا

آنها مترجمان وحي و مترجمدان   ، يعني در نزد معصومين)ص( است،علم آن را به آنها عنايت كرده

۳
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عندداهلل تبدارك و تعدالي و     ،آن و حقيقت جريان نور قرآنكتاب خدا هستند. پس حقيقت فهم از قر

كه از مي رسد درجات ايمان  به عند المعصومين)ص( به اذن تبارك و تعالي است. بعد از آنها نوبت

 شود. بندي مي معصوين تا عموم مردم )نا ( تقسيم

 وفيفه ما در دوره غيبت كمال بخشي به فهم از قرآن است.  -2

مدان را در فهدم از    غيبت اين است كه نهايدت تدالش و سدعي    ي در دورهوفيفة ما حال ب خ

كلماتي كه در آن عصمت جاري هست و حكمت خداي متعال در آن جاري است به كدار بريدريم،   

بايد به فهم و بلوغ سدعي   بلكه نسبت به اين دو كنيم و نه ادعاي فهم عرفي و ساده!نه ادعاي وحي 

برداري عقالنيت تاريخي فقهاي عظديم الشدان    سعي عقالني جمع عقالني تكيه كرد. حد كمال بلوغ

بلوغ اجتماعي باشد پس بايد با تكيه به آن، بشر كمال بخشي  اين باشد. خوب ا ر بخواهد اسالم مي

كنيم. ل ا احتياج به علم اصول داريم. پس  از قلة فقاهت به طرف مردم حركت به فهم از قرآن يعني 

د به تكامل علم اصول تكيه كرد كده راه صدحيح فقهداي عظدام شديعه در      در روش فهم از قرآن باي

تواند بدون چهار چوب راه مقنن )تقنين شده( بده تفداهم    كشف خطابات بوده است. ل ا تفسير نمي

ت بايد بضاعت يك سليم خدا بودن، باشد. در اين صوراجتماعي برسد. يعني نتيجه فهم قرآن بايد ت

فقيه ديرر ضرب شود. ا در فقيهدي بخواهدد ايمدان و فهدم      عقالني يك ايماني و  فقيه در بضاعت 

 ي دارند.نياز به يك قاعدة كمّ ،احتياج به يك ابزار مشترك دارند ،خودش را به فقيه ديرر منتقل كند

 يري كند و عالوه بر آن فهم از قرآن را هم بسدازد.   كشي كه خطاي در تفقه را اندازه يك خط يعني

از كج سداختن   .1كند:  كار مي 4يم. شاقول  ير مهندسي يك ساختمان به كار مي مثل شاقولي كه در

 سازد. حال با چه منطقي بايد سراغ فهم قرآن رفت؟ . ديوار را هم مي4كند.  ديوار جلو يري مي

 سه منطق در فهم از قرآن -5
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كداملي.  . منطدق ت 3نردري؛   . منطق مجموعه4وري(؛ . منطق انتزاعي )ص1طق وجود دارد: منسه 

هاي قرآن را از  منطق اول حوزه چرا؟ چون روش ما در فهم از قرآن به كار يري منطق سوم هست.

اط بدين  اي يعندي ارتبد   حدي از كاربرد را دارد. منطدق دوم، فهدم مجموعده    البته كند كه هم جدا مي

 منطدق سدوم بده دنبدال نظدام غايدات اسدت يعندي ارتبداط بدين           كند. اما موضوعات را مالحظه مي

كند. از اين رو توصيف همراه با ارزش، تكليدف   موضوعات را در ارتباط بين اهدافشان مالحظه مي

 كند. مي معينرا 

 هدف از نزول قرآن -6

 كاري كه به وسيلة بحث اصول بايد انجام دهيم اين است كه از فهم ادبي شروع كنديم تدا   حال

 هدم  و در آخدر  ه روابط اجتماعي پي ببريم،و سپس باز صرف و نحو، معاني بيان را دريابيم  بتوانيم

ا ر غايات، غايت خرد نباشد، يعني غاياتي باشد كه  دف قرآن است. ل ابرسيم كه هبه نظام غايات 

ها را پوشش دهد و كل عوالم را به هم مرتبط كند با يك مقاله و چند كلمه حدرف   نخواهد تمدّ مي

ها و بر  آن كتاب بتواند ابعاد غاياتي كه بر تمدن ابلكه احتياج به نزول يك كتاب هست، تشود.  نمي

 تاريخ حيات بشر حاكم است را به ما القا كند.

منطق اصدلي، فرعدي و    ارد اين است كه ما در قدم اول با دو نوع حركت بااي كه وجود د نكته

 . حركت4. حركت از وحدت به كثرت؛ 1شويم؛  به فهم از قرآن نزديك مي ،موضوعات تبعي كردنِ

 از كثرت به وحدت.

عندوان  سه ها را در  در قدم بعد چون حركت به وريت، تولي، تصرف تعريف شده است. سوره

 كنيم. خالصه مي

  يريم. عنوان زيربخشي را براي هر يك سوره در نظر مي پس يك عنوان شامل و سه

۵
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توانيم بده يدك    يسوره در نظر بريريم تا ببينيم م 112توانيم يك نظام جامع بين  در آخر كار مي

 نظر داريم.وحدت برسيم يا خير! اين روش كاري است كه مدّ

 كثرت، وحدت يعني چه؟ :سركار خانم صدوق

وحدت همان قرآن و فرقان و ذكر است كه ابزار خداي متعال اسدت كده معندي آن را توضديح     

 .خواهيم عنوان بزنيم سوره كه مي 112داديم. كثرت هم يعني همين 

 

 اهلل و بركاته رحمةكم و و السالم علي 

۶
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تعاليباسمه

دوم:معجزهوآياتجلسة

 موضوع: تفسير قرآن 

 25/3/1331تاريخ:   

 دهم. ه ارائخدمتتان اي از جلسة اول را  خالصه اگر اجازه دهيد :صدوقفاطمه  سركار خانم

کتاب هنر ارتباط خااق  باا مولاوق      بلکه قرآن کتاب اطالعات عمومي نيست. .فرموديد که1

 رورش مولوق است. پ ،است و هدف از ارتباط

 باه دساتورات او   و افعال کساني که به خدا ايمان آوردند و است قرآن صداي خداي متعال. 2

 اند. اهل بيت( سيماي خداي متعاليعني  عمل کردند )

خودماان را تتات جرياان     ،قرآن مداوم ي است که با تالوتاش از وق تعريف واليت: ريشه. 3

 م.دهي هدايت از طري  انبيا قرار مي

 . ذکر3. فرقان 2.قرآن 1اسم دارد:  سه قرآن. 4

قارآن   اش قَرَأ است. يعني جمع کردن و معني و مفهاوم آن اياا اسات کاه     يشهتعريف قرآن: ر

کند. و باعث وحدت کلمه  مي امّت يک کند و تبديل به هم جمع مي در کنار کتابي است که افراد را

 است.

 هنگ قرآني است.ها از طري  فر امّتوظيفة انبياء پرورش 

۷
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 کند. جامعة کفر و ايمان و نفاق را از هم جدا مي تعريف فرقان: فرقان يعني چهارچوبي که سه

 م عيني و عملي در زندگي جامعه اهل ايمان پيدا کند،تعريف ذکر: اگر ايا فرهنگ قرآني تجسّ

 گوييم. يعني يادآوري جريان مشيت اقهي. ذکر مي به آن

 ت و به اذن خدا در نزد ائمه معصوميا است. )مترجمان وحي(حقيقت قرآن نزد خداس. 5

خداي متعال و پي بردن  ست؟ وظيفة ما درك و فهم از کلماتوظيفه ما در دوران غيبت چي. 6

ا تاوانيم با   نماي  ،معصوميا حضور ندارند چون در عصر ما د، هست.به حکمتي که در آن وجود دار

غيار مساتقيم   ماا باا معصاوميا )ع(     ارتباط  بنابرايا يم.و کسب فيض کن آنها ارتباط مستقيم برقرار

ها(  با استفاده از بلوغ سعي عقالني )تعريف اجتهاد مصطلح در حوزهو منطقي  است. قذا کار عقالني

 يدا مي کند.پي عقالنيت تاريوي فقهاي شيعه است، موضوعيت بردار که حد کماق  جمع

ت. اگر قرآن بوواهد به تفاهم اجتمااعي برساد   در روش فهم از قرآن نياز به علم اصول اس. 7

يعني زبان يا منط   يبضاعت ايماني و عقالني فقها در هم ضرب شود. که نياز به يک ابزار کمّبايد 

 دارد.

 :را تعريف کرديد منط . سه  8

     هاي قرآن را از هم جدا کرده است. حوزهکه منط  انتزاعي:  -1 

موضوعات را مالحظه  ارتباط بيا هد ود مي اي موعهفهم مج که به ما نگري: منط  مجموعه -2

 کند. مي

رو  کند از ايا اهدافشان مالحظه مي باط بيا موضوعات را در ارتباط باارت که منط  تکاملي: -3

 کند. توصيف همراه با ارزش، تکليف را معيا مي

 -2ساازد.  اني را ماي معا  کاه  زبان، -1سه مرحله دارد: . فلسفه ي زبان شناسيِ فهم از هر متا3

 سازد.  ارتباط هم غايات را مي -3سازد و ارتباط را مي که معاني،

۸
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به چه منظور ي که برايم مهم بود، ايا است که سعي عقالني سؤاق :صدوق فاطمه سركار خانم

 است؟

 هاي تفقه هستند.يه پا ، تقنيا، تفاهم اجتماعي،تعبّد -1

م شايعه در ابتادا خودشاان را تتات پارورش      فقهاي عظا االسالم و المسلمين صدوق:جة ح

به طور غير مستقيم حاّ    ،بنا به روايات دهند و ، حضرت وقي عصر)عج( قرار ميقطب ايماني عاقم

برند. و فقهاي عظام شيعه واسطة بيا واليت مطلقة حضرت وقي عصار)عج( و ماردم    مي هم ايماني

راه را  کنند و بعد به مردم يت پيدا مين هداکنند و در ابتدا خودشا کسب نور مي آنها شوند. يعني مي

 بعد از آن ،نواب خاص داشتند ، براي حدود هفتاد و چند سالطور که حضرت دهند. همان نشان مي

هااي ايماان قارار     هتاک تاک آنهاا در قل ا     م هستند، رجوع کنيد کاه ند به فقها که نواب عاا گفته هم

منطا  و علام    انند از طري  عقالنيات و ميتو گذارد. و گيرند. و ايمانشان در فهم از ديا تأثير مي مي

باه قارآن و   مناد   قاعاده  فهم خودشان را باه صاورت    ،اصول يعني از طري  شکل گرفتا توصصي

. يعناي  شاان منطق و در درجاة دوم هسات  مؤثر ات نسبت بدهند. پس در درجة اول ايمانشان، رواي

سعي سوم ايا است کاه اياا    ن وگيري توصصشا سعي دوم شکل سعي اوقيه تذهيب نفس است و

ه دوم، فقياه ساوم و کسااني کاه هام وزن خودشاان       يتوصص را به ميدان بياورند و براي ايمان فق

ودشان را در معرض فهام  يعني آنها را به تفاهم اجتماعي برسانند. فهم خ .اعتبار قائل شوند ،هستند

او تاا  اي شوند  ديگر آينه فقهاي «مااقمؤما مرأت اقمؤ»ر قرار دهند و او نقدشان کند. يک فقيه ديگ

و يا اگار کمااقي   برطرف کند اعوجاجي در فهم  هست  کجي يا اگر ند ودر آن آينه ببي خودش را

)تهاذيب نفاس و تساليم     تعبّاد شاود   در فهم خودش تأثير بگذارد. پس مي در فهم ديگران هست،

)تعرياف نظاام   تماعي اج تفاهم ،)توصص درست کردن، حدود حکمي درست کردن( ،تقنيابودن(
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بعاد   يک فقيه )اجتهاد(. يعني گوييم؛ فقها. به ايا بلوغ سعي مي در چه سطتي؟ در سطح .حجيت(

تالش کردم کار تمام اسات.   تم پاك بود و چونطي کرد نگويد چون نيّ را حلهمة ايا مرا اينکه از

فهم خودشان  ،ه تک تک فقهاک ،آوريم به ميدان مي را در فهم از ديا زماني ما باالتريا ظرفيت بلکه

 دهاد. بو تکامل قضايه را نتيجاه    برطرف شود نقص بياورند و کجي، اعوجاج واز ديا را به ميدان 

ي هم نداشته باشد، حتماً نقص دارد. چون ما براي غير معصوميا قائال باه نقاص هساتيم.     اگر کج

سازماني تفقاه  بايد م. يعني آوري به وسط ميدان ميرا عقالنيت  ن کماهي نيست. قذا بلوغ سعيفعلشا

شان  هاي عقالني دانشمندان بضاعت ،و تکنوقوژي راج و کشفياتدر دنيا براي استو  انند. مثالًبشو

نمي کشف  ات و تک نفريذ علم را ب. يعني نداکنند که چنيا سرعتي پيدا کرده  ميرا در هم ضرب 

اني انديشيدن و کشف کردن و رسيدن باه  سازم ايا کار را انجام مي دهند.با تقسيم کار  کنند، بلکه

 خيلي فرق مي کند.با فهم تکي نفري يک تکنوقوژي 

کنناد کاه فکار     ماي  چه طاور نگااه   ايا علم به آقايان خب يعني :صدوق فاطمه سركار خانم

 کنند هيچ نقصي ندارد؟ مي

م بگاويم  خاواه  ! ماي کسي نمي گويد که هيچ نقصي ندارد االسالم و المسلمين صدوق: حجة

. تعريفي که آقاياان دارناد باه اياا کااملي      که عرض کرديم يا استتعريف کامل ايا مهندسي، هم

 نيست.

 ايد؟ مهندسي چه چيزي را کرده :صدوق فاطمه سركار خانم

 تفقه بايد سازماني بشود. -2 

، تقنيا، تفااهم اجتمااعي   تعبّدهاي تفقه را به  انن پايه ايا االسالم و المسلمين صدوق: حجة

ش و کار توصصاي کاه انجاام داده    ا فقيه بعد از سير تهذيب ،هاي علميه ردانديم. اقبته در حوزهبرگ
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کناد و طاالب    فهم خودش را عرضاه ماي   ها اش است، در درس خارج بر توصص هيماِ است، و م

شاود کاه روي    کنند و باعث تأمل آن اساتاد ماي   ند به او اشکال ميه اتاش نشس جواني که در درس

 شود. در صورتي که ايا بايد ند. يعني عقالنيت شاگردان  در عقالنيت استاد ضرب ميقضيه فکر ک

به صورت سازماني در سطح خود فقها انجام شود. قطعاً به سطح سوم هم نياز هست که به  ايا کار

تريا خطا را در فهم داشاته   مان را کرديم که کم کمال سعي به عبارت ديگر گوييم. آن بلوغ سعي مي

 . يعني فرآيندش ايا است که ايا سه مرحله را طي کند:باشيم

شاند.  اساتظهار داشاته با   ياا حاقات   در نسبت دادن فهم خودشان به قرآن حاقت ابتهال .1

خدايي ناکرده خطا نرفته باشند. ايا  بوا  اول   حاقت زاري و توسل داشته باشند، که

کال مباحاث اصاول و     يعناي  ناميده مي شود، . قسمت دوم تقنيا2نام داشت.  تعبّدکه 

اماا   گويند، سمت سوم هم آقايان ضعيف مي. ق3مباحث توصصي که بتث شده است. 

ا نقاد بايا فقها    بلکاه  شود. نقد بيا استاد و شاگردي نباشد.بگوييم بايد سازماني  ما مي

به يک فهم سازماني همراه با تقسيم کار تبديل شود. يعني  باشد. آن هم نه گروهي،بلکه

 حال اگر بوواهيم تاريوي شود. ميهم اجتماعي به تبع ر سازماني شود، ايا درگيري اگ

هام ياک   هم کار شود. چرا؟ چون آنها  در طول تاريخ بايد روي فهم فقهاي ،شودب هم

اند.  مورد توجه وجود مبارك حضرت وقي عصر)عج( بوده اند و حد باالي ايماني داشته

هايي که در فهم از  تتريا دق  عمي  و آراء بزرگان اولها  در درس خارجيا دقيل به هم

دهند. به ايا بلوغ  مي نظر خودشانکنند، بعد  مطرح مي است راروايات و احاديث شده 

تار   گوييم. که در رابطه با آراء گذشتگان هم بايد ظرفيت منطقي قضيه قاوي  تاريوي مي

پتانسايل   ناه  نگري مالحظه شود، رياضيات مجموعه اي با هاي کتابوانه پژوه  بشود و

کنند. ظرفيت منط  آماري کاه انن هسات    شناسي مي فردي! مثل کارهايي که در باستان

۱۱



6 

 ،ناد ادقغات و... انجاام ماي د   يان در رابطه با آراء گذشتگان يا قااي که آ نسبت به شيوه

اي بايد انجام شود. هر چه که  خيلي باالتر است. در هر صورت کارهاي عقالني پيچيده

. هام  2شود و  . هم جلوي انتراف گرفت مي1 ؛قضيه باالتر رودظرفيت توصصي ايا 

ماا از رواياات هام     رود. در نتيجه فهم ظرفيت منطقي مهندسي عقالني قضيه باالتر مي

 قذا تفقه داراي يک ماشيا توصصي است. رود؛ باالتر مي

 در ساخت علم اصول جاري نيست؟ تعبّدچرا آثار  -3

توصص هام باياد   ليم بودن و تهذيب نفس در ساخت آثار تسعالوه بر ايا ما قائل هستيم که 

را در  تعبّاد گونه نيست، که بوواهند  خودش را نشان بدهد. که در حال حاضر در منط  موجود ايا

 مورد ساخت علم اصول جاري کرده باشند. حدود تعاريف، در

به عارف ياا بنااء     هاي علم اصولريشه دانند. امروز  عرفي، عقالني يا عقاليي مي ،ريآن را بشَ

بايد مناسک عبادت  گر عقل، مولوق خداي متعال باشد،گردد. ا اب بر ميعقال يا به قوازم عقلي خط 

هايي است که بتث ماا باا علام اصاول      هم جاري باشد. ايا تفاوت تعبّدبايد  داشته باشد و در آن

در ايا جلسه بيشتر باه اختالفاات آن    بيشتر اشتراکاتشان را بيان کرديم،موجود دارد. در جلسة قبل 

 پردازيم. مي

بتث معجزه بودن قرآن است.در رابطه با معجزه بودن قرآن الزم است که ما يک  ،مسأقة ديگر 

 . داردتانات مردم اشاره تامموضوع اصل زندگي و معجزات انبياء سلف کنيم که به دو  اي به اشاره

 معجزه قرآن وجود آيات عقالني است. -4

طور کلي بعد از اينکه حضرت آدم)ع( از جايگاه زندگي خودشان بنا به حکمت اقهي تغييار   به

خط هدايت هم آغاز شد. و تقدير خاداي متعاال و    ،مکان دادند و هبوط واقع شد و به زميا آمدند
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مشيت اقهي بر ايا تعل  گرفت که زندگي اهل ايمان و پرچمداران آنها که انبيااء باشاند، باا آياات     

 که از اول تا آخر قرآن را )آيه(ات خداي متعال فرهنگ زندگي کردن با معجز ي انجام بگيرد. قذااقه

 ، تقدير کرد.متعدد به آن اشاره شده

 تعريف آيه از ديدگاه تکاملي -1/4

به  کنيم، مان را در مدت کوتاهي که در ايا دنيا زندگي مي ما بايد همة نيازهاي زندگيبنابرايا  

ل اصا ماان، يعناي    که رضايت او هست، هم اماور تکاويني   متُت عظَحضرت ح  جل وسيلة اراده 

هام نيازهااي    و مان و نياز به آب و هوا و خاك و ناور و مالئکاه و...   شناسي حيات تنفس و زيست

مان را از خداي متعال به دست بياوريم. قذا تعرياف ماا از    نيازهاي اجتماعي چنيامان و هم تاريوي

هاايي   و هدايت او تشريع ،ت اوو ربوبيّ ،فعل او ،او ن آيات اقهي به جريان خاصّشود، جريا آيه مي

 که کرده است.

 کند؟ نيازهاي ما را برطرف ميخدا چه طور  يعني ما بفهميم که :صدوق فاطمه سركار خانم

خواهم بگويم خداي متعال تقدير کارد کاه ماا ياک      نه! مي االسالم و اقمسلميا صدوق: حجة

ساقمي را در ايا دنيا در ظ  ل توجهات او، ارادة او، و آيات او داشاته باشايم کاه از     زندگي خوب و

زندگي حضرت آدم)ع( در ايا دنيا شروع شد. تفاوت تعريف ما از آيه با تعرياف تفاساير موجاود    

کنيم.  کنند، وقي با پاية زندگي تعريف مي ايا است که آنها معجزات را استثناء از زندگي تعريف مي

مان را در ايا دنياا رفا  و    همة وجوه در احتياج به مديريت او، تدبير او، ارادة او بتوانيم زندگيکه 

. اجتمااعي. اياا   3. تااريوي؛  2. تکويني؛ 1سطح دارد:  3فت  کنيم. و آن آيات و آن نتوة مديريت 

 يت قضيه مطرح شد.مطلب به عنوان کل 
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   مردم با آيات حسي  امتتان*  

ات حسّي کاه از  اکرم)ص( مردم به آيات و معجز نبيّ آدم)ع( تا وجود مباركحاال از حضرت 

حضرت عيسي)ع(  مثل عصاي حضرت موسي)ع(، مثل دعاهايشدند. امتتانانبياء صادر شده بود، 

باعاث   امتتاناات مثل ناقة حضرت صاقح)ع( و... که اياا   ،ها زنده کردن مرده براي شفاي بيماران و

هماه ي آن  دقات کنايم شاخصاة     اگار . اهل کفر.3. اهل نفاق؛ 2ل ايمان؛ . اه1فرقه شد:  3جدايي 

تفاوت آن با معجزة پيامبر ماا در اياا اسات کاه قارآن آياات        امتتانات، آيات حسي بوده است و

عقالني است. آيات تتليلي است. آياتي است که راه و رسم زندگي را باا ياک زبااني باراي بشار      

ها و بصيرت  نور پيدا شود.  هاي  تصتيح شود و در تتليل يلاش و تتل کند تا عقالنيت روشا مي

 ايا تفاوت آيه بودن قرآن با آيات ديگر انبياء سلف است.

کتااب   «انجيل»کتاب حضرت موسي)ع(،  «تورات»به طور مثال کتابهايي، گرچه در گذشته هم 

 ع( تاا از حضارت آدم)  ،صتفصد کتاب حضرت داود)ع( و بي  از « رزبو»حضرت عيسي)ع( و 

در عصر  اما مردم در چهارچوب کتابشان نبوده است. امتتاناتاکرم)ص( نازل شده است، وقي  نبيّ

، اماا معجازة   مار( اققَ اند )مثال شا     ص( آيات تکويني هم داشتهپيامبر)ص(، عالوه بر اينکه پيامبر)

ي و خادا همان چهارچوب قرآن باشاد، باوده اسات     نزول يک چهارچوب عقالني که اصلي ايشان

ر و انجيال و  تريا سوني را که براي نشان دادن راه و رسم زندگي که در تورات و زباو  متعال کامل

با ايا  ده است وکرو تشريع زباني جمع بوده در ايا کتاب  صتف حضرت نوح)ع( و بقيه ي انبياء

 ت شد.ختم نبوّ کتاب

 ذير است.مردم به عقالنيت وحي كه خطاناپ حانتام*   

ياا   اطهاار  ائماة  در آن زماان  تريا معجازة پياامبر)ص( آماد.    نازل شد، بزرگ هنگامي که قرآن
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 .شادند ماي   يعني قرآن امتتاان داشتند، اما مردم به معجزة عقالني هم پيامبر)ص( معجزات ديگري 

 امتتاناات حضرت آدم)ع( تا وجاود مباارك پياامبر)ص( جانس      هبوط ايا نکتة مهمي است که از

پيامبر)ص( تاا وجاود مباارك حضارت وقاي عصار)عج( جانس         ي بوده است. ازآيات حسّ ،مردم

 امتتاان شود و مردم به نور قرآن يعني به عقالنيت وحي که خطاناپذير اسات،   عوض مي امتتانات

ي خودشان را تساليم کنناد. )در   بايد از نظر علم در ايا عصر ها شوند. قذا مردم و صاحب اديان مي

دساتور داده  به قوم حضرت صاقح)ع( خداوند  مثالًند، عمل مي کرد خدا به دستورات بايد آن زمان

و از آب روزي که سهم شتر است  است، روز ديگر سهم شتر و بووريد يک روز از آب نهر کهبود 

 ي باوده ناقه حسّ آن بشما را سيراب خواهد کرد. خ بووريد که همه نهر مي خورد، شما از شير او

 از ايا به بعد ست و مردم به ايا امر امتتان شدند. امااي بوده دستوري هم که داده شده بوده حسّ و

موضوع  ناقة حضرت صااقح)ع(  هست. يعني  ،عقالنيت است موضوع امتتان مردم، قرآن که يک

 تشکيل حکومت است. موضوع  جامعه وبلکه . نيست

 اسالمي است. تمدّنموضوع قرآن: وحدت کلمه و حکومت و -1/2

راه  تمادّن ت بساازيم و  تشکيل دهيم و حکوما  بعد آن را کنيم،ما بايد جامعة اقهي را توصيف 

. يعني موضوع  مديريت ود و اوامر آن مي آيدش ت اهل ايمان تشريع ميديگر بايد مُدنيّ بياندازيم.

امامات   کردناد،  پيدا ميانبياء سلف مقامي که  بلوغ و موضوع  واليت کردن است. باالتريا است.

و  تاما ايشاان ام  رسيد. گرچه مردم، ايمان نياورناد تاا   تامبه مقام ام )ع(مثالً حضرت ابراهيم بود.

. وقي در ايا سرفصل تاريخ که باا  اما ايا مقام را داشتند خودشان را جاري کنند،واليت و مديريت 

خود  ،شوند. پس اوقيا وقيّ امتتانمردم در امر واليت شود، قرار است  مبر)ص( شروع ميبعثت پيا

  را هم هدايت کند. حال اثر معجزة عقالناي  امّتحيا نازل کردن قرآن بايد  در و پيامبر)ص( است

۱۵



11 

ياک   امّات باراي تشاکيل ياک    نوراني شدن به اخالق پياامبر)ص(   عقالني، اثر معجزه يچيست؟ 

بلکاه  مرده زنده کاردن نيسات.    ، ياشکافته شدن دريا ، ياجنس شتراز . است تمدّنحکومت و يک 

افزاري تشاريع شاد.    افزاري و نرم تکنوقوژي سوت عني با نزول قرآني .است ديني تمدّنايجاد يک 

ساالمي؛  ا امّت. وحدت کلمة 1پس موضوع قرآن به عنوان يک حکمت و عقالنيت وحي چيست؟ 

را در هماة وجاوه    امّتهاي ايا  ي که همة نيازمنديتمدّن. 3يا و . تشکيل حکومت براي حفّ د2

 جواب دهد. 

عيساي)ع( را   امّات موساي)ع( ياا    امّات خواسات   عني خدا نماي : يصدوقفاطمه  سرکار خانم

 پرورش دهد؟

قرآن يعني رفع نيااز بشار در تهذيب،رشاد عقالناي و      تمدّنتتق   -1/3

 کمال رفتاري

همة انبياء به وحدت کلمه مأمور بودناد. بعضاي از انبيااء     :االسالم و المسلمين صدوق حجة

اشاتند، و اياا خااصّ    ماأموريتي ند  تمدّنتشکيل  اما ديگر بهمأمور به تشکيل حکومت هم شدند، 

دند کاه حکومات را   أمور شدند. بعضي از انبياء مأمور بوپيامبر)ص( است و ايشان به هر سه اينها م

موف  شادند و حکومات را تشاکيل     تشکيل دهند اما موف  نشدند. وقي پيامبر)ص( مأمور شدند و

لمه، هم به تشکيل حکومت و هم باه تشاريع   . يعني پيامبر)ص( مأمور شدند هم به وحدت کبدهند

ايا فاصله بساتر  شود. در  . اما تتق  ايا سه، در دورة ظهور حضرت وقي عصر)عج( واقع ميتمدّن

 ،قضيه را پذيرفتناد  تمدّند زمان خود پيامبر)ص( آنهايي که تا حوجود بيايد. اما در ايا قضيه بايد ب

حاد   هر کس ققب منا اهل اقبيت به آنها داده شد، تا ند.شدا اهل اقبيت من  جزء )مثل سلمان و ابوذر(

اهل و  دندبرمي  هاشان، به اهل بيت)ع( پناه در هر وجهي از نيازمندي و از قرآن فهم پيدا کرد تمدّن
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ند. در تهذيب )امور روحي(، در رشد عقالني و کمال شد طة در ايجاد رفع نياز بشريت ميواسبيت 

 رفتاري.

 يات شهوديمردم به آ امتتان *

تشاکيل حکومات اساالمي     اسالمي و امّتآثار دوره ظهور حضرت وقي عصر)عج( که تتق  

اسالمي است، چيست؟ ايا است که آيات شهودي ظهور و بروز  تمدّنشود( و  )که عداقت پياده مي

شاهود   ي مردم همهو ديني تتق   تمدّنرود و در عاقم رجعت  مادي از بيا مي تمدّنکند و  پيدا مي

هار  »؛ سات در بعضي از روايات همثالً کنند از روحي به عقلي، از عقلي به رفتار.  بصيرت پيدا مي و

يا مثالً در زماان پياامبر)ص( در    بيند. آن نور را مياو  ،«وضو او را نوراني مي کند کس وضو بگيرد،

 حضرت يک منافقي قائم شاده اسات.   گويد که پشت سنگي به قشکر حضرت مييکي از جنگ ها، 

د کاه ياک   ده شند. ايا نشان ميکُ ناف  را ميشنود و بعد هم آن م آيد، قشکر مي سنگ که به زبان مي

طاور نيسات    ايا شنوند، کنند همة مردم عاقم مي مي گويند حضرت دعوت شهودي است. ايا که مي

خاوب   شود، تمام مي بر همه ت، بلکه حجّدانبه همة اهل عاقم برسرا تلويزيون صداي حضرت که 

شهودي است. از حضرت آدم)ع( تاا بعثات پياامبر)ص(،     درت اقهي و آية اقهي است کهيا يک قا

است، از بعثت پيامبر)ص( تا ظهاور حضارت وقاي عصار)عج( آياات       يحسّ مردم آيات امتتانات

ي هام  ت تکويني يا حسّا اگونه نيست که هيچ آي ايااقبته هم عقالني است.  امتتاناتعقالني است. 

 امّات شوند. و از دورة حضرت وقاي عصار)عج( تاا قي    مي امتتانم به آيات عقالني نباشد، وقي مرد

 مردم آيات شهودي است. امتتاناتموضوع 

 اهلل و برکاته رحمةو اقسالم عليکم و  
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 تعالي باسمه

 سؤال و جوابوم: سجلسة 

 موضوع: تفسير قرآن 

 03/0/1033تاريخ:  

 دهم. مي ارائه خدمتتان اي از جلسة دوم را خالصه :صدوق فاطمه سركار خانم

. از هبوو   1 (1) برداشت من از جلسة دوم اين بود كه كل تاريخ را به سه دسته تقسيم كرديد.

. از بعثوت ييوامبر)ص( توا ر وور حضورت و وي       2رم)ص(. حضرت آدم)ع( تا وجود مبارك نبي اك

 اما چند نکته را به صورت جزئي تر بيان مي كنم. . از دورة ر ور تا قيامت.0عصر)عج( و 

. تفاهم اجتماعي بور  0. تقنين؛ 2. تعبد؛ 1تعريف نظام حجيت را بيان كرديد كه به  (1نکته ي )

يد آثار تعاريف در صودد سواخت تعريوف و حودود     هاي تفقه هستند. و با گردد. كه اين سه يايه مي

 ساخت علم اصول مشخص باشد.

 تقدير خدا بر اين تعلق گرفت كه فرهنگ زندگي كردن، با معجزات بنا شود.( 2)

به طور كلي جلسه دوم در رابطه با آيه و معجزه صوببت   حجة االسالم و المسلمين صدوق:

 ي دوم قورآن را تعريوف كنود. عنووان جلسوه      معجزه بوودن  مي خواهد شد. و سر فصل دوم تاريخ

خواهد معجزه بودن قرآن  سرفصل دارد. عنوان جلسة قبل مي معجزات يعني آيات هست. كه باز سه

توضويح داديوم. كوه از حضورت آدم توا وجوود       هم سر فصل تاريخ را  0را توضيح دهد. به تبع آن 
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 مبارك نبي اكرم)ص(...

كنويم. خوه هودايت از زمواني      زه را با آيه تعريف ميما معج( 0) :صدوق فاطمه سركار خانم

و فرهنوگ   آغاز شد كه حضرت آدم)ع( به زمين هبو  كردند. تعريف آيه از ديدگاه منطق تکواملي 

 زندگي كردن با معجزات شروع شد.

با جريان مشويت ا  وي، بوا موديريت     زندگي معجزه يعني  حجة االسالم و المسلمين صدوق:

 خدا.

و  )امور تکوويني، اموور تواريخي    بشر همة نيازهاي زندگي يعني :صدوق فاطمه سركار خانم

 امور اجتماعي( با توجه به رضايت حق جريان ييدا كند.

آقايوان معجوزات را اسوتثناز از     اين است كه فرق تعريف ما با تعريف تفاسير از معجزات:( 4)

 كنيم. هاي زندگي تعريف مي كنند اما ما يايه زندگي تعريف مي

توضيبش اين است كه يعنوي اصول قضوية نظوم عوا م را       االسالم و المسلمين صدوق:حجة 

 دانند. دانند. امر هدايت را از طريق آيات استثناز مي ت ميتبت عليّ

. 0. تواريخي؛  2. تکوويني؛  1سوطح موديريت داريوم:    سوه  ( 5) :صهدوق  فاطمهه  سركار خانم

 اجتماعي.

خوب توضويح دهيود كوه چوه      ه مديريت!سطح آيات ن 0 مين صدوق:حجة االسالم و المسل

 ؟هست تکويني، تاريخي، اجتماعي كه مديريتي را گفتيم

آيات حسّي  نبي اكرم)ص( حضرت آدم)ع( تا بعثت هبو  ( از6) :صدوق فاطمه سركار خانم

شدند. همان امتباناتي كه جامعه را به سه دسوتة:   بودند و مردم هم به همين آيات حسّي امتبان مي

د. اما از بعثت ييوامبر)ص( توا زموان ر وور حضورت و وي       كن . ايمان تقسيم مي0نفاق و  .2. كفر؛ 1
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شووند.   موي  عصر)عج( آيات از جنس معجزات عقالني است و مردم به اين آيات عقالنوي امتبوان  

 شوند. عقالنيت وحي كه خطانايذير است امتبان مي و يعني مردم به نور قرآن

 ببث مديريت نيست. ببث امتبان است.يس  حجة االسالم و المسلمين صدوق:

موديريت اسوت. و در جوايي     موضوع قورآن  ( در جايي گفتيد7) :صدوق فاطمه سركار خانم

. تشوکيل تمودن اسوالمي و    0. تشوکيل حکوموت اسوالمي؛    2. تشکيل جامعه ا  وي؛  1ديگر گفتيد: 

 ييامبر)ص( خود او ين و ي است.

ييوامبر)ص( بوراي تشوکيل يوت اموت، يوت        ( اثر معجزة عقالني، نوراني شدن بوه اخوالق  8)

 حکومت و يت تمدن است.

. تشوکيل  2. وحدت كلمة اسوالمي؛  1 موضوع قرآن سه چيز است: ( موضوع قرآن چيست؟3)

هاي اين امت را در همة وجوه جواب دهد.  . و تمدني كه همة نيازمندي0حکومت براي حفظ دين؛ 

صر)عج( است. يعني تشکيل جامعوة اسوالمي،   در زمان ر ور حضرت و ي عاما تبقق هر سه اين ا 

 كند. حضرت و ي عصر)عج( تبقق ييدا مي دورة حکومت اسالمي و تمدن اسالمي در

ي  از بعثت تا ر ور حضرت و ي عصر)عج( وحدت كلمه حجة االسالم و المسلمين صدوق:

 د. اموا گوينو  موي  شوود كوه بوه آن اموت شويعه      امت اسالمي درست مي آيد، يعني بوجود مي  اسالمي

هواي خيلوي كوتواه مثول جم ووري اسوالمي        در برهههم حکومت  حکومت تشکيل نمي شود، ا بته

 م حکوموت اسوالمي  دائ به عنوان فرهنگ اينکه شود، مثل حکومت آقا اميرا مؤمنين، و ي تشکيل مي

 كند. كه قطعاً تبقق ييدا نمي هم تمدن اسالمي و شود باشد، مبقق نمي وجود داشته

آيوات شو ودي ر وور و    اين است كوه   اين سه  ( آثار تبقق13: )صدوق اطمهف سركار خانم

 كند. ش ود و بصيرت در روح و عقل و رفتار. بروز ييدا مي
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ا اهول  من و "( و در زمان ييامبر)ص( كساني كه تا حد تمدّن از قرآن ف م ييدا كردنود،  قو    11)

 گرفتند. در ت ذي ، رشد عقالني و كمال رفتاري. "ا بيت

اصباب  ،شمار هستند. اصباب ييامبر)ص( كه آن ا انگشت السالم و المسلمين صدوق:حجة ا

اب آقا امير ا مؤمنين)ع( و اصباب معصومين)ع( هميشه كمتر از انگشوتان دسوت بودنود. مثول نووّ     

 خاص حضرت و ي عصر)عج(.

 بپرسم! چند سؤال دهيداگر اجازه  :صدوق فاطمه سركار خانم

 : بله بفرماييد.دوقحجة االسالم و المسلمين ص

 كند يعني چه؟ تکيليف را معين مي ،. توصيف همراه با ارزش1 :صدوق فاطمه سركار خانم

خواهيم بگوييم كه توصيف و ارزش و تکليف بريده از  : ميحجة االسالم و المسلمين صدوق

يسوتند.  هاي عقالني، اين وا از هوم بريوده ن    هم نيستند. مثل زمان و مکان، وحدت و كثرت در مقو ه

نمواز بخوانيود،    است كه شان به يکديگر هست. مثالً تشريع شده ؟ يعني تعيّنبريده نيست يعني چه

 اند. آثاري گفته ومقاصدي براي اين احکام را روزه بگيريد و... حج برويد، 

 توصيف و ارزش است. ابعتكليف ت

بگووييم  موثالً   ه ديود. را در يت مجموعو  دين بايد ند، يعنيه اتوصيف كرد براي غايتي عا م را

! اينگونوه نيسوت بلکوه    تکا يفش را فقه گويد و متکلف توصيف، فلسفه است، غاياتش را اخالق مي

يوت   ؟ يعني هور توصويفي داراي  رند يعني چه  حاال وحدت داد. خناين ا يت وحدتي دار همه ي

يز را ف ميدم زاست. يعني اگر من تعريف از يت چ غايتي است، و اين توصيف و اين غايت، تکليف

براي قوامش هم به همين است.  م يت اعما ي را انجام دهم،شو مکل ف ميو غايتش را هم ف ميدم، 

 مه جا وضعيت فيزيکوي و زيسوتي اموور يکسوان    ه در نظر بگيريد كه در روشن شود، مطل  اينکه
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موين  كنيم، يا در كوف درياسوت يوا روي ز    اي صببت مي اگر راجع به موجود زنده با فرض نيست.

خووبي كوه حوا      شود. مثوال  متفاوت مي بنا به مکاني كه دارد، حيات يت شيزيا باالي جو، است 

روشون   درست كردن، براي گرم شدن و يا غذا وقتي عال ا دين را زدند اين بود كه آقاي حسيني مي

است، بريم، چون اكسيژن كم  وقتي آن را سر قلة كوه مياما شود.  روي زمين روشن مي اين مي كنيم

 بايود  ها امکان ندارد. يس شوما  ها و مکان شود. يس روشن شدن عال ا دين در همة زمان روشن نمي

در چه وضوعيت تکوويني    ، در چه وضعيت اجتماعي وبگوييد اين توصيف در چه مرحلة تاريخي 

گوييم چه  مي ،  ذادر نسبتش داريم غايتي اين توصيف براي آن وقت است تا بگوييم براي چيست؟

تووان يوت   زش اسوت. ا بتوه مي  دهد؟ يس تکليف تابع توصويف و ار  روي ما قرار مي کليفي را روبهت

 نسوبت عوامي را بوراي اصوول     موي تووان   جاذبه عمومي براي حيات گفت. و ميقوانين عمو سري

خواهد اصول عوام هودايت    مي ،زديمتوصيف و ارزش و تکليف  االن براي هدايت گفت. مثا ي كه 

در چه مکواني توا بگوويم چوه      ،گفتن نيست. بايد بگوييد در چه زماني يه معني كل اين برا بگويد. 

روي دوش موا   ، بوراي چوه غوايتي، چوه تکليفوي را بور      خواهم بگويم در چه نسبتي تعيّني دارد. مي

ببينويم.   در يوت مجموعوه   بايد توصيف و ارزش و تکليف را با هوم  گذارد. يس در يت نسبيت مي

 حركوت اسوت. توصويف از يوت چيوز سواكن       ديد. هر توصيفي، توصويف از شود بريده بريده  نمي

 هاست. هر حركتي چوون بوراي    داراي حركتند. يس توصيف از حركتو مخلوق  هنداريم. چون هم

شوود ارزش. غايوت يعنوي     اش موي  اش مشخص است. براي  داراي يت غايتي است. براي يس دارد،

كند، حتماً براي حفظ و بقا و تکامل آن  كت ميغايتي كه حر به سمت ارزش. آن وقت اين توصيف

خيلوي كلوي و    ود، تکا يف حفظ، بقا و تکامل.ش تکا يف مي  ذا .و نبايدهايي دارد يت سري بايدها

 شويم. ب اين ببث خواهيم مبسو  وارد . چون ما االن نمياين موضوع را بيان كرديم اجما ي

 ؟چه سوال دوم: مُدنيت يعني :صدوق فاطمه سركار خانم

۲۳



6 

، هموانطور كوه در حوال    تمدّن. مدنيت يعني ش ريت يعني :حجة االسالم و المسلمين صدوق

 شود. مدنيت يعني جامعة مدني. در ش ر تعريف مي ،مظ ر يت تمدن حاضر

صداي كفار بوده يعني چه؟ منظور همان شعري شعر سؤال سوم: : صدوق فاطمه سركار خانم

 است كه در ذهن عموم مردم است؟

شعر معني ابزار  ن ييامبر)ص( و تا قبل از رنوسانسدر زما: السالم و المسلمين صدوقحجة ا

 هنري داشته است.

 يعني همة هنر شعر بوده است؟  :سركار خانم صدوق

متغير اصلي شعر بووده اسوت. يعنوي آن    بلکه  !نه همة هنر: حجة االسالم و المسلمين صدوق

 هنر ينجم، هنور ششوم   ع مختلف هنر قبل از هنر هفتم،انواو....  خه  و سازي مجسمه ،موقع نقاشي

هواي   هاي عمومي را در حركوت  ك اصلي كه انگيزهاش شعر بوده است. مبر  بوده، و ي متغير اصلي

ايجواد   تلويزيون است كوه هنر هفتم يعني رسانه و  كرد، شعر بوده است. امّا االن اجتماعي ت ييج مي

االن هم شعر حضوور دارد و وي    ا با بافت جديد ش رها،م ش رهكند. تقريباً مثل بافت قدي انگيزه مي

 د شعر بود اين بافوت قوديم هنور   ابزار تبريت مردم كه به سمتي برون، زمانيبافت قديم هنر است. 

زند. ممکن اسوت در فيلمناموه    االن چيست؟ فيلمنامه است. االن فيلمنامه حرف اول را مي اما .است

شود كه سريال ساخته شود و به تصوير  باعث مي آن فيلمنامه و ي هم يکي دو تا شعر خوانده شود،

ري بازي ئاتت درست كنند و خواستند يت فضايي صداي تن ا بود. مثالً اگر مي كشيده شود. در قديم

 شده دوربين خيلي متبول با وجود نمايش خيلي ضعيف بود. و ي االن ،دهنده نشانكنند و نمايشي 

هوا و   تبعي شوده اسوت. بوا ايون وجوود وضوعيت صودا، فيلمناموه         اصد است. تصوير حرف اول و

خواهند يت فويلم را   ها و مناص  هنر كالً تبول علمي ييدا كرده است. يعني وقتي كه مي كننده ت يه
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 اصالٌ در ببوث شوعر   اين مسايل دير تو يد و مدير صدا و... داريم وكننده، كارگردان، م بسازند، ت يه

 به نبو سازماني معني نداشت.اده بود و تو يد شعر هنر خيلي س مطرح نبود.

 جاري شدن تعبد در پايه هاي علم اصول 

فرموديد كه تعبد و ت ذي  نفس در علوم اصوو ي كوه در حووزه      :صدوق فاطمه سركار خانم

در  داشوته باشود كوه   نمود تسليم و ت ذي  در تخصص  موجود است به كار نرفته است و بايد آثار

مگور آقايوان مظ ور تعبود      حال سوؤال اينجاسوت كوه    طور نيست. ق موجود ايندر منط حال حاضر

 نيستند؟

 علمواز و  شورعي انود. يعنوي ارتکواز     اين را از شرع گرفته: حجة االسالم و المسلمين صدوق

 آثاري شان در ف مشان به دنبال ت ذي  بروند و باالخره ت ذي  روحيكه  وادار مي كند رافق اي ما 

، آن اسوت  از طريوق تخصوص نياموده   ايون اثور   اما  اثري نداشته باشد.ر نيست كه طو گذارد. اين مي

ي ودي هم اين تخصص را  زنم: يعني يت اين مثال را مي تخصص يت امر علمي است. ببخشيد كه

د. مثل فيزيوت، مثول   اين است كه همه يت جور بف من ،تاي اين علم،  وازم دو دوتا چ ارياد بگيرد

 هايش علمي است. تعريف شده است. يت تخصصي است كه يايه نهاينگو علم اصول شيمي.

 اند همين مجت دين نبودند؟ مگر كساني كه علم اصول را ساخته: صدوق فاطمه سركار خانم

هواي علموي    بور يايوه   و وي ، بله. هموين مجت ودين بودنود   : حجة االسالم و المسلمين صدوق

بگوييم آقايان ايمان ندارند، نه ايمان دارند  است كه اين غير از اين .هاي ايماني يايه اند، نه بر ساخته

 يي و يايگاه و چ ارچوب تخصصشوان،  از همين كلمات وحي و ارتکاز شرعي گرفتند و يآن را  و

 علمي ريخته شده است.

 علم اصول چيست؟ يها يايه :صدوق فاطمه سركار خانم
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گوينود عرفوي    ند كه موي چيز است. يت ببث زباني دار 0: حجة االسالم و المسلمين صدوق

عربي است. بوه هموين    ييدا كنيم. كه عُمدتاً هم زبان ا مسله بود تا ما ف م از قرآن است، بايد زبان ر

يت ببوث مفصول زبواني در علوم اصوول       از آن خوانند. بعد خاطر، صرف و نبو و معاني بيان مي

( بوه صوورت   ....كنويم؟  وضع تعييني است يا تعيني است؟ چه طور كشف ميكه مي گويد  )داريم. 

كنند جامعة عورب   سعي مي شود و وصل مي د، كه به عرفيكنن علمي نظر مخاط  را ببث زباني مي

رع مقود   آيند بگويند مثالً فرض كنويم شوا   نمي را در بياورند. اش هاي زباني و ببث كنند آنا يزرا 

ت و بايود كشوف   ه مخوت ص خوودش اسو   يي جديد زباني دارد كيت  يت ببث زباني مستقل دارد،

گوييم شرعي است. مال   ميي است، گوييم عرف ان زبان است. ما نمياين معني تعبّد در جري شود، كه

 براي ببث هايشوان  هايي آن آقايان هم استداللا بته هايي داريم.  متشرع است. براي اين هم استدالل

بخوش   يوت  خص شود. اينها ببث و بررسي شود و قوّت هر كدام مش دارند. كه بايد اين استدالل

 است.

شد و يت ف مي  انجام هاي زباني قضيه ببث يعني بعد از اينکه ،بخش ديگر كار عقالني است

دهيم و بگوييم اين آقوايي  بکنيم و تطرق احتماالتي بشود روي كلمات دق تي  آيا مي ييدا كرديم حال

 ،داديوم اين احتمواالت را   و اگر ؟اش اين باشد يا خير كه اين حرف را زده است ممکن است قرض

)منطوق  ل، در حووزه  بوراي عقو    وذا  كند. شود؟ يس عقل هم دخا ت مي شود يا نمي زا مي تکليف آيا

هاي علمي قضويه وجوود دارد. كوه     براي استدالل آوردن و يايگاه يت دم و دستگاه منطقي صوري(،

هست. منطق تکاملي هم براي اين بخش هم ما قائل هستيم منطق تکاملي قابل... منطق مجموعه هم 

منطوق   كنود. يعنوي   ين تبوالتي ايجواد موي  هست كه آثارش را در هنر و مسکن و... زديم يت همچ

گذارد. يعني اگر  اين در منطق زبان هم اثر ميدهد. بنا بر کو ي به آدم ميدرون مل نگاه نگري مجموعه

ها، حتماً نگاهش استاتيت  زه، در همة حومي آيد در حوزه متن عقالني استاتيت باشد، وقتيدستگاه 
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ها هم، تعبود   منطق در اين ببثِ خواهد بود. بعد ما قائل هستيم كه خواهد بود. يس اين هم اثر دوم

 جاري هست.

 گوييد عقل هم متشرع است؟ يعني مي :صدوق فاطمه سركار خانم

 ت دارد. اگور ايون  عقل هم مخلوق خداست، مناست عباد: حجة االسالم و المسلمين صدوق

 در منطق بايد ببينيم. ت تمام باشد، انعکا  آن راكليّ

 مناست عبادت دارد يعني چي؟ :صدوق فاطمه سركار خانم

مخلوق خداست. مثل چشم. خدا تشريع كورده اسوت كوه    : حجة االسالم و المسلمين صدوق

 گويد؟ گويد غيبت نکن. به عقل چه مي نگاه به نامبرم نکنيم. به زبان مي

 يعني خدا يت بايدها و نبايدهايي براي عقل گذاشته است؟ :صدوق هفاطم سركار خانم

بله! اگر آن ا را رعايت نکنيم در تو يد منطقمان تفاوت ييدا : حجة االسالم و المسلمين صدوق

 شود. مي

؟ يعني يت سري روايات در رابطه با بايدها و نبايدهاي يعني چه :صدوق فاطمه سركار خانم

 عقل آمده است؟

اند  خوب اين حرف ماست. آقايان قائل نيستند. آقايان قائل: سالم و المسلمين صدوقحجة اال

خاطر تعبود در منطوق را هوم نموي      ، خرو  موضوعي دارد. به هميناز نظرات شارع كه اين مطل 

 .يذيرند

گوييد زبان متشرع است، عقول   دانيد منظورم چيست؟ شما مي مي :صدوق فاطمه سركار خانم

 ..هم متشرع است.

ريشوه    0خوواهيم بگووييم سواخت اصوول بوه       يعني موي : حجة االسالم و المسلمين صدوق
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بوه منطوق    اش كه ريشه ؛.  وازم عقلي2 )هاي زباني ببث ( كه ارتکازاتش است ؛. عرف1گردد.  برمي

 الز .. بناز عق0گردد.  بر مي

دانويم.   نند. ما داخل ميدا يايه دارد كه هر سه يايه را آقايان خار  از خطابات شارع مي 0ول اص

هاي ببث علم اصول بايد تعبد جاري شود. اين را آقايوان قائول    است. يعني در ريشهما اين تفاوت 

وقتي در دورة كودكي فقاهت باشند، مکلف نيستيد. اما حاال كه داريد حکومت به يا  ا بته نيستند كه

آن  اينجوا  كند كه اگر تعبد در ا ديکته ميبه شمتفقه كنيد بايد به بلوغ برسيد. يعني شرايه زماني  مي

 شود. نباشد، دچار ديناميزم مي

 شارع تنها عقالي جهان خلقت 

اين توضيح را مي دهنود كوه اجموال تعريوف بنواز       در رابطه با بناز عقال هم، تعريف بناز عقال:

ارات گرداننود و بعضوي ديگور بوه اعتبو      عقل عمل است كه بعضي از آقايان به فطرت بور موي   ،عقال

 اجتماعي.

تکويناً در فطرت هايي كه  يت سري تعلقه يعني ؟وجدانيات است. يعني چه ،موضوع بناز عقال 

 هواي اجتمواعي را   نظوم گذارد. كوه اگور كسوي     اش مي براي نظم اجتماعي را آن انسان و بشر هست

يق و تنبيوه  وتشويق. يعني اصل در بناز عقوال تشو  توبيخ و يعني  .گويند مي به او مجرم رعايت نکند،

را كه صوبح حركوت    يگردد. مثالً شما اين مسير تشويق و تنبيه به وجدانيات بر مي يايگاه است. كه

هر  بظه ممکن است ما شوينتان را بگيرنود و    دانستيد امنيت نيست و مديد، اگر ميكرديد و اينجا آ

كند كه به ايون   حکم مي يا از يت حقوقي مبرومتان كنند، طبيعي است كه وجدانتان ما تان را ببرند،

 بوه ايون   .خواهنود  . براي اينکه مردم امنيت موي جريمه كندها را بگيرد و كه اين آدم دحکومت بگويي

نيازهوا   خواهد به نيازهايش برسود و   ش مي. امر فطرت هم همين است. آدم دمي گويند وجدانيات
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صوبح توا صوبح كوه بلنود       اشوم  شود. يعنوي  ها يياده نشود، زندگي فلج مي خواهد. اگر نظم نظم مي

بار، ميوه بياورند اگر بخواهيد از روستاها ميوه بياورنود   شويد، دوست داريد كه در ميدان ميوه تره مي

و نظوم   خواهد توزيع شوود. شوما نظوم امنيتوي     ها امن باشد. بعد مي و در ش ر خا ي كنند بايد جاده

شووراي   اند. كه االن اسم آن مجلس ردهآو ها را عقال به وجود را دوست داريد. همة اين نظم ش ري

را  هوا را ايجواد كننود و نيازهايموان     اين نظم برايمان دهيم تا رأي مي نماينده ها اسالمي است. ما به

بينيد گواز قطوع اسوت.     اما مي خواهيد چايي دم كنيد، شويد و مي يكنند. مثالً شما صبح بلند م تأمين

خواهنود موردم را بوه نظوام      مي بلند شده اند و عليه نظاماي كه بر  يت عدهكه  متوجه مي شويد بعد

و  را بگيورد حکومت آن ا آنوقت شما انتظار داريد كه شوند.  تا باعث خوشبا ي دشمن بدبين كنند، 

گوردد. ايون كوار را     . يس توبيخ و تشويق به وجدانيات نسبت به نظم اموور بور موي   كندمجازاتشان 

 گويند. حال يکي از عقال خداست. به اين بناز عقال مي و كنند وكالي ما مي

 كند. يعني خدا توبيخ و تشويق مي :سركار خانم صدوق

يکي از عقال كه مدير عا م هست خداست. يوت سوري از   : حجة االسالم و المسلمين صدوق

و  گووييم تووبيخ   كه مي ،گيريم به وضعيت عقاليي خدا يم، نسبت ميمف  هايي كه در قرآن مي حرف

( يت ببث  وازم عقلي اسوت.  2كنيم. ) عبور مي داريم كه ( يت ببث زباني1تشويق در ف م. يس )

هوا را زده اسوت. چوون     ايون حورف   اسوت،  يکوي از عقوال   اينکوه  ( يت ببث اينکه خدا از باب0)

هايش به اين داليل است. يس يت بخش  ها و توبيخ در عا م ايجاد كند، تشويق را نظمي خواسته  مي

مثل ديه، ازدوا ،  هاي احکام قرآن: گرداند. مثالً ببث يي بر ميهاي قرآن را به ريشة عقال صببتاز 

 هاي اجتماعي است كه خدا به وجود آورده است. ارث و... تمام اين ا نظم

هاي عقاليي ممکن است بشود كه چون تخصصي است در ف م مطل   آن وقت آنجا يت ببث

فقيوه بايود يوت     ،خواهد ف م از دين ييودا كنود   مي شود و وقتي دان ميآدم حقوق  ذا گذارد. تأثير مي
۲۹
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 ،هواي اصوو ي قضويه    خواهد حورف خودا را بف مود. يوس ريشوه      اي باشد. چون مي حقوقدان حرفه

كننود، ارتکواز    و عدم تبادر كه كشف ارتکازات ميگويند  تبادر  دهد، مثالً مي نسبت مي ها را گاه تکيه

 وازم  در هاي زباني. شود ببث شود. اين ا مي كلمه ماز، آدم منتقل به آب مييعني وقتي گفتند ماز، از 

هواي   ببوث  و در اين باشد يوا آن.  ال ممکن است غرضگوييم. كه حا كه احتماالت را مي هم عقلي

براي كدام وجدانيات؟ شوارع چوون    د؟وضع كردن اين را براي چه نظمي گوييم، كه مي هم عقاليي

م نشوود  ها گ ر است. مثالً براي اينکه نسلباالت ها م بدهد، وجدانياتش از همخواسته نظمي به عمي 

هواي   هر مردي تما  بگيورد.  ريشوه  دهد كه با  به زن اجازه نميقوانين ازدوا  را وضع كرده است.

شوود و   ببث از احکام متفواوت موي   ان ببث كرد. بعد اصالً ف م آدم درتو را مي اين قضيه  حقوقي

  فظي گفته است. اين را كه يديگو صرفاً نمي

گووييم كوه    موا نموي   ديگر در ببث عقاليي تواند بکند. حال اش را هم مي ييببث عقال سپس 

، نه هايش بايد گوييم كه شارع تن ا عقاليي است كه توبيخ و تشويق شارع يکي از عقالست بلکه مي

خواهد ايجاد كند حاكم بور   ا ميكند. يعني وجدانياتي را كه خدعقالي يت قوم را آدم  مردم را بلکه

ترهاي يت جامعه را  كنند. اول بزرگ ي يت ملت ايجاد مينياتي است كه وكالي مردم يا عقالوجدا

ر مردم حاكم هستند، بايود مثول   هاي كساني كه ب توبيخ و تشويق خواهد چوب بزند و آدم بکند. مي

شود.  عقال هم تعبد جاري ميدر ت هاي خدايي باشد. بر اسا  اخالق باشد. آن وق توبيخ و تشويق

د جاري شد، در ببوث  د جاري شد، چگونه در عقالنيت تعبّمتوجه شديد كه چه طور در زبان، تعبّ

چيننود   هايي را كوه موي   توبيخ و تشويق و هايي ي عا م، نظمآيد. يعني همة عقال د ميعبّعقاليي هم ت

 بايد تبت قرآن باشد.
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 خروج موضوعي دارد؟ دسآيا تكامل مادي بشر از شارع مق 

 اند؟ ها را چگونه طراحي كرده االن توبيخ و تشويق :صدوق فاطمه سركار خانم

از  كننود و از روي عقول و   نشينند و فکور موي   خودشان مي: حجة االسالم و المسلمين صدوق

 كول دنيوا  هواي   مجلوس  آيوا  موثالً  كننود.  درست مي نظم شان دارند، عههاي جام هايي كه از نظم ف م

آيا اآلن  .ين چيزي نيستنچم حقوق وضع كنيم، اديان هستند؟ خواهي كه مي را گويند: ما نيفستي مي

 هايي كه ايجاد كردند بر اسا  نظم او ياز و انبياز است؟ نظم اند و هايي كه ساخته تمدن

 به حوزة خودموان  نظم هاي بين ا مللي نداريم. خوب ما كاري به :صدوق فاطمه سركار خانم

 ؟در نظم هايمان از دينمان استفاده نکرديم چرا كهيم كه ادعاي اسالم داريم،دار كار

گويند تکامل مادي بشور اسوت،    ها را آقايان مي اين قسمت: حجة االسالم و المسلمين صدوق

هاي اجتماعي، نظري نداشته است. كه موثالً   گويند شارع راجع به نظم بشر زندگي كنيد. مي بقيه مثل

هاي تره بار را چه طور بزنيم. اين ا ربطي به دين ندارد.  تان چه طور بزنيم. ترمينالفرض كنيد بيمارس

هاي  زند، امام و رهبري هستند. يعني يايه ها را مي حاال با جم وري اسالمي، تن ا كسي كه اين حرف

 . و وي و هم به دانشگاه آيد به حوزه فشار مي همين د يل هم حل نشده است. به هنوز اش هم علمي

اموا   كنند شارع هم امضاز كرده اسوت.  د است. عقال فکر ميخار  از تعبّ امور زندگي گويند فعالً مي

دست بشر سوپرده اسوت و در هور دوره اي از    خودش نظر ندارد و به  تکامل مادي بشر در رابطه با

نطقش را گوييم نه! شارع نظر دارد و م ما مي اما نظر حوزه اين است. تاريخ به يت شکل بوده است.

 ها بوراي  هايي كه فرهنگستان ييدا كرده است و اين تفاوت اجمال قضيه تفاوت اين هم تو يد كرديم.

 ؟!روشن شد اين است كه حکومت را  جستيت كند

كنويم،   خوب واقعاً وقتي نگاه بوه بيمارسوتان و زنودگي بشور موي      :صدوق فاطمه سركار خانم

۳۱
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 اي شود كه خدا ما را در زمينه ر ميگوييم مگ مي طرف ديگراز  بينيم بله، ربطي به دين ندارد. و ي مي

اي و در  ه خلوق كورده  . اي كسي ك"ن خَلَقَ فَرَزَقمَ"گويد يا  نکرده باشد؟! مثالً در دعا مي راهنمايي

 اي. روزي داده تمام وجوه 

 در جمله شود. بريد اين طور مي ها را از هم مي وقتي حوزه: حجة االسالم و المسلمين صدوق

 جودا بشوود و   حوزة فلسوفه از حووزه فقوه    و وقتي خَلَقَ بر گردد به فلسفه، "مَن خَلَقَ فَرَزَق"يا  ي

آن اعتقواد را آنجوا    يعني اين ا به هم ربه ييدا نمي كند. جدا بشود در نتيجه از حوزه علمحوزه فقه 

كنيود  مي دم را وكيل مر وقتي رسيد، عقاليي عمل كنيد! اي فقه مياينجا هم وقتي ي در داشته باشيد،

هوايي كوه    موثالً قوانون  ها برايتان قانون وضع كنند، آيا بر اسا  قرآن وضع مي كننود؟   مجلستا در 

است؟ اين طور  آيا بر اسا  قرآن مثل طرح يارانه ها و.... مجلس شوراي اسالمي وضع كرده است،

هواي   كه متخصوص  هاي مختلف كه در مجلس هستند ها و كميسيون بلکه بر اسا  تخصص نيست!

آخر كوار،   فقه در قوانين وضع مي شود. گردد، هم به دانشگاه بر مي ها فن هستند و ريشة تخصص

آينود   بينيد نه موافقوت! يعنوي نموي    او هم عدم مخا فت را مي كه ا بته كند نظارت مي شوراي نگ بان

شوراي نگ بان بور   هبلکه فق ،هاي مختلف احراز كنند در كميسيونموافقت با شارع را در مجلس و 

 و اند گذاشتهرا بيند. حاال هم كه مجمع تشخيص مصلبت  اسا  قانون اساسي عدم مخا فت را مي

ا بر ه شرعي! تشخيص مصلبت را به تخصص هبينند، ن خواهند موافقت را ببينند، دانشگاهي مي مي

عقوال قبول از   شود. تعريف عقاليي عووض شوده اسوت. در قوديم      گردانند در نتيجه عقاليي مي مي

دانشگاهي است. مثالً كميسيون راه و ترابري،  يعني رنوسانس، ساده بوده اما حاال ييچيده شده است.

چه طور  ببينيم و انرژي را در كل دنيا، در اُيتكميسيون آموزش عا ي، كميسيون انرژي. مثالً قيمت 

چيزي از طرف دين نيامده  د: نه! چنينگوي مبناي حوزه مي شود؟ حرف بزنيم. ربطش به دين چه مي

شوود. چوون عقوال بوودن      د احرازگويد: نه! اين ا همه ربطشان به دين باي است. و ي فرهنگستان مي

۳۲
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كه يت نوع تووبيخ و تشوويق اسوت.    ها  شارع حاكم بر همة عقالي در طول تاريخ است. مثل يارانه

 بخوواهيم  كه حواال موثالً   هاي حمايتي و... تبت چه اسا  از عدا ت است؟ هاي انرژي، بسته لحام

دارنود. ايون كوه اآلن آقوا دارنود       ربوه  بخش خصوصي را بزرگ كنيم يا كوچت؟ همة اين ا به دين

و   وزه از نظور مبنوا، تعريوف تخصصوي    ح« را حل كنيم. مسائل بايد با نگاه از دين بياييم»گويند:  مي

. چورا؟  بر موي گوردد   دنآي مياش را ندارد هر چه كه هست به عقاليي كه از حوزة دين بيرون  علمي

علم تکامل مادي بشر است. و شارع هم راجع به تکامل مادي بشر حرف نوزده   ،چون از نظر حوزه

 ماشوين و... و وي آن چيوزي كوه     با يت روز يا هواييما باشد، رفت و آمد با است. كه حاال يت روز

اين وا    وذا  نسان است.گفته است راجع به تکامل معنوي است، تکامل معنوي هم موضوعش ا حوزه

بوه  از اين ريشه هوا   گويند هيچ كدام عرف، عقل، عقال. آقايان مي هاي ببث علم اصول است: ريشه

 مسوأ ه ي نظوام! گرچوه كوه     دارد. به خاطر ربه به دين گويد ميندارد. و ي فرهنگستان  ربطي دين

سوت. اسوتنبا  هوم    گوييم براي دوره كودكي فقاهت احتياجي هم بوه ربوه بوه ديون، نداشوته ا      مي

كارآمودي داشوته اسوت و     و هوم  ،سا م بووده  هم شده كردند و همين شيوة سنتي كه استنبا  مي مي

و ي حواال كوه قودرت يوت      شده است. كه قدرت نظام نداشتيم تعيين ميهايي  تکليف عبّاد در دوره

كه تعبد در  كند. بايد يت اصو ي را م ندسي بکنيم كفايت نمي لمان است اين اصوحکومت به دست

 بتوانيم عدا ت را در كشور ييدا كنيم. آن جاري باشد.تا

تواننود يوت    انود كوه نموي    آقايان به اين معضل يي نبورده  آيا حاال :صدوق فاطمه سركار خانم

 حکومت را اداره كنند؟

 مديريت كشور حاضر شود. دين بايد در صحنه 

گويند تکليف ما ف وم از   نيست. ميگويند تکليف ما  نه! مي: حجة االسالم و المسلمين صدوق

۳۳
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كنند؟ براي شوما   ها چه كار مي حکومت به همين معنايي كه هست. اد است.دين و ا باغ كردن به عبّ

و موي گوينود ديون     ....آب مي آورند ، كشتي درست مي كنند و از سدّ دزفول يا مثالً كشند، گاز مي

رانوي   كه بيايد در رابطه با كشتياين نيست  ينأن دشراني چه طور باشد؟  مثالً نگفته كشتي نگفته كه

يعني شارع راجع به تکامل مادي بشر حرف نزده است و به دست خود بشر سپرده  بشر حرف بزند.

معنويات هم انسان است و دستوراتي كه  مخاط  است و تن ا راجع به معنويات حرف زده است و

موي  درست ساخته شوند، وقتي مسؤول حکوموت  ها  اگر انسان بنابراين انسان را بسازد، داده است.

 شان هاي با انصافي خواهند بود. يعني همين كه با انصاف باشند در به كارگيري تخصصي شوند، آدم

 كند. ، در راه و ترابري و... كفايت مي مثالً در يزشکي

 «ايد در صبنة مديريت كشور حاضر شود.ب نه! دين»گويند:  ا امام و آقا ميام

هاي  خواهيم به اين امر آقا و امام)ره( جامعة عمل بپوشانيم، ابتدا بايد آرام آرام يايهخوب اگر ب

ات ييودا شوود. وقتوي رورفيتش     اش در حوزه درست شود. بايد در علم اصول اين تغييور  تخصصي

تکامل مادي بشر به دست تکامل  ، با چند الزمه و با چند واسطهد، ببث احکام حکومتيدرست ش

خواهد شود. و ايون دوره ببوث     انجام به وسيلة علم اصول حکومتي كار اين افتد و يمعنوي بشر م

شوود كوه فقوه آن     ريخته موي  علم اصول حکومتي هاي همين گوييم يايهمي خواهيم ب تفسيري را كه

 گوييم، فقه علم اصول حکومتي است.ما مي  علم اصول است. اين دوره تفسيري كه

بيشوتر توضويح    را ي اين است كه سازماني بودن تفقوه دال بعسؤ :صدوق فاطمه سركار خانم

 دهيد؟

عماًل اگر ررفيوت علوم اصوول موجوود بوه علوم اصوول         حجة االسالم و المسلمين صدوق:

اي  مسوأ ه  كثرت كردن  ، وحدتاي نيست. يعني رصد كردن ديگر تفقه امر ساده ،تغيير كرد حکومتي

بتوانود  يت نظامي وجوود دارد توا بوراي حکوموت      ببينيد مي امر بزرگي است. كه اآلن ،به نام نظام
۳۴
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در رابطه با گاز، آب، برق و... هور   مثالً نيست.ديگر به اين سادگي  گيري كنند. يعني مسايل تصميم

اش از قورآن هوم    شوود، ف وم   به همين اندازه كه موضوعات ييچيده مي  ذا د.ناي دار كدام وزارتخانه

رسيم، به هموين   مي آن از وقتي به ف م اما قدر ييچيده باشد،عا م اين تبقق شود شود. نمي ييچيده مي

توان يوت دور علوم اصوول      رجوع كسي يت دور احکام حکومتي را )مثالً فالن م هكسادگي بگوييم 

 شود.( گفته است. سال تمام مي 10در  گويد و گويد يا يت دور فقه مي مي

بديل مي شود مي گوييد كوار  يعني وقتي كار از فردي به جمعي ت :صدوق فاطمه سركار خانم

 سازماني؟

 در واقوع وقتوي فقوه و اصوول     شود. حکومتي مييعني كار، :حجة االسالم و المسلمين صدوق

آيود و   ي تمام مسايلي كه در يت نظام هست، نظام سوؤاالت موي   اسخ يت نظام را بدهد، به اندازهي

حول ييودا    هايش بايد راه و واسطهاش  فق ا بايد از متن دين مطل  بف مند و براي از ف مش تا تبقق

يت امر بسويار   ،. يعني  جستيت كردن علمي يت نظامدرست شود سازمان تفقه بايد كنند. آن وقت

 شود. اي مي ييچيده و گسترده

 كوه در  هسوت.  در حال حاضر مثل همين تخصص دانشگاهي كه :صدوق فاطمه سركار خانم

مي  ما راه حل ييدا مي كنند با اين تفاوت كه كنند و را بررسي مييت جلسة هيئت علمي مشکالت 

 مشکالت را نسبت به دين بررسي كنيم؟ خواهيم

 بله!: حجة االسالم و المسلمين صدوق

ر همة وجوه برطورف بکنود   آيا منظورتان از اينکه همة نيازها را د :صدوق فاطمه سركار خانم

 درخواست برطرف كردن نيازها از خدا؟ يعني

گووي   ياسوخ  موي توانود   ررفيت منطقي شما در واقع يعني: سلمين صدوقحجة االسالم و الم

۳۵
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هست. هم از منظر سؤاالتي  دة يت نظام باشد يا نه؟ ا بته در اينجا دو مطل  مدّ نظريهاي ييچ سؤال

همان بياني كوه   يا خير؟! و ديگري به معناي توانيم ياسخ بدهيم نيم مييآيد بايد بب نظام مي يت كه از

نظام مطلوب و تمدن مدينه فاضله قابول اسوتنبا     ،آيا از قرآن و احاديث و رواياتكه  عرض كردم

گووييم   د تو يود شوود كوه موي    هم با نگاه حركت از طرف قرآن و روايوات بايو   كه اين هست يا نه؟

 يم.فقه را استنبا  كن توانسته ايم فقه در حال حاضر م اصول موجود اين قدرت را ندارد.ررفيت عل

 و نتوانسته ايم نظوام خطابوات را    چيست؟ها  فقه به توصيفات و ارزش ه ايم بگوييم ربهاما نتوانست

منود بايود    . كه ما قائليم با منطق نظوام نگري استبا  كنيم لم اصول، حتي مجموعهدر ررفيت منطق ع

هم بايد ررفيت دين براي سواخت   گويم ررفيتش از دو طرف تمام است؛خواهم ب استنبا  كنيم. مي

، گويند هايي كه آقا و امام مي هم از موضع ادبيات انقالب و نيازمندي بات شود وو حکومت اثتمدن 

، از حاضر شوود  دين در عرصة تکامل مادي بشر هم باعث مي شود كه يسؤاالت يعني براي ياسخ به

آورد، هم از منز ت  عمل ضرورتش فشار مي هم از منز تيعني  ست.تمام ا ن منظر هم ضرورتشاي

آيا ررفيت ياسوخگويي   حکومت هست و مدّعي تمدن دين كاملي است و ديناگر اين ه واقعاً اينک

شوروع   از خود روايوات و احاديوث هوم    به حکومت ها و تمدن ها را دارد يا خير؟ ا بته مي توانيم

 ين مسأ ه نيست.گوي ا ررفيت علم اصول موجود ياسخ كه كنيم،

  د يکي است ؟فقيه و مجت آيا :صدوق فاطمه سركار خانم

اش دارد.  تخصوص  اجت اد، انصراف بوه  اما يکي است. بله! :حجة االسالم و المسلمين صدوق

ست. يعني ها هاي اسالمي و ت ذي  فقيه جامع بين اين تخصص و آن تربيت مثل يزشکي، فيزيت و

ا يواد گرفتوه اسوت.    و هوم آن تخصوص ر   دهاش را به دست دين سپر هاي روحي فقيه، هم خصلت

 شده است. مجت د و اجت اد انصراف به تخصص دارد. فقاهت   اين دوتركي

يعني  ت ذي  هم كرده است. به مسايل روحي خودش هم رسيده واش  فقيه مستقل از تخصص
۳۶



13 

اش هوم مراحول درسوي     تخصص مي گيرد و هاي ديني مثل نماز و...  از دين و تربيت اش را عدا ت

تواند اين  ها را هم نکرده باشد مي  ي كسي كه اين ت ذي شود مرجع، فقيه. واين دو مي  جمع دارد.

هوم   را هواي حووزه   انود، و در   هاي دانشوگاهي را خوانوده   در  بعضي ها تخصص را ياد بگيرد.

 توانند بخوانند. مي

 يعني فقيه باالتر از اجت اد است؟ :صدوق فاطمه سركار خانم

اش  هاي ت وذيبي  و تربيت  تضرب در عدا يعني تخصص حجة االسالم و المسلمين صدوق:

كه آن استاد دانشوگاهي انجوام   دهد،  شود. مثالً مراحل عرفاني و عباداتي را كه يت فقيه انجام مي مي

رف بوه تخصوص   مجت د منصكلمة اجت اد و   ذا هم دارد. را تخصص حوزه دهد، در عين حال نمي

هوم خوودش را    يعنوي  اسوت  ايون دو  فقاهت و مرجعيت انصوراف بوه تركيو     اما در حوزه است.

 را فرا گرفته است. تخصص هاي روحي كرده است، باصطالح عارف شده است و هم تربيت

معجوزه در ر وور حضورت و وي      در جلسوة قبول فرموديود كوه     :صدوق فاطمه سركار خانم

كند و آدم آثوار اعموا ش را    آيات ش ودي ر ور و بروز ييدا مي به اين صورت است كه عصر)عج(

وجود نودارد كوه از دسوتورات خودا      بيند، ديگر كسي قتي كسي آثار اعما ش را ميب ووبيند. خ مي

 قيامت براي چيست؟ييروي نکند، در اين صورت 

 و يند يت عوده كوافر  آ در همان شرايه هم كه حضرت مي: حجة االسالم و المسلمين صدوق

 مانند. يت عده منافق مي

 ؟كافر يا منافق مي مانند بينند را مي يعني با وجود اينکه آيات ش ودي :سركار خانم صدوق

كنود، شو ودي    شب اتي را هم كه ابليس ايجاد مي بله! چون :حجة االسالم و المسلمين صدوق

 كند، عقالني است. مثالً شب اتي را هم كه شب اتي را كه ايجاد مي طور كه در حال حاضر است. همان
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هموين   حسّوي بووده اسوت.  وذا     ده اسوت، كور  در دورة قبل از بعثت نبي اكرم)ص( ايجاد مي ابليس

از قبيل فدا كردن حدّي از دام ها و زن ها و اموال  موردم بوراي    ها و احکامي معبدهاي حسّي و بت

يوس  بريزنود.  كردند كوه بوراي بوت خوون      هايشان را مجبور مي بچهاست.  كرده را وضع مي بت ها

هوم   ر وور  دوره و در ئي استشب ات عقال ي ما هم دوره شب ات، شب ات حسّي بوده است و در

 شود. ش ودي مي ،شب ات

زنند كه من حق هستم و فرزند  فرياد مي حضرت)عج( ست كه وقتي صبحبطور مثال روايت ه

 ف منود، شو    همة مردم روي كرة زمين مي اين را كنند و ييامبر)ص( هستم و دعوتشان را علني مي

 ابليس كه هم زند و حرفي را حضرت حرف ميعليه  زند كه ايشان باطل است و اد ميابليس فري هم

هم براي ابليس ر ور و بروز  هايي همچين قدرت ف مند. يعني زند همة مردم روي كرة زمين مي مي

 ييدا مي كند.  ذا يت عده ايمانشان را از دست مي دهند.

 خوب چرا خدا به ابليس تا اين حد قدرت داده است؟ :سركار خانم صدوق

ي جدا كردن اهل شورك و نفواق و   اربراي امتبان مردم. ب: سلمين صدوقحجة االسالم و الم

 د.نبه سمت آن برو مردم اشد كهب داشته بايد آب با سراب شباهتي ايمان.

 

 اهلل و بركاته رحمةو ا سالم عليکم و  
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 عاليباسمه ت

 چهارمجلسة 

 موضوع: تفسير قرآن 

 4/4/1931تاريخ:  

 قوانين عمومي هدايت در طول تاريخ  

 در تعريد   .اگر اجازه دهيدد يدس سد از از ج سدل قپدس   رسدم      : سركار خانم فاطمه صدوق

جاذ ده عمدومي  دراي     و توان يس سري قوانين عمومي فرموديد كه مي« توصي ، ارزش و تك ي »

 اين قوانين عمومي  يان كرد. يس نسپت عامي را  راي اصوز هدايت ظر گرفت. مي تواندر ن حيات

 ؟ ه چه معناست در اين تعري  و اين نسپت عام

 كده  دسدگااه ع دم   مدالال  در  يعني همين اصوز عام هددايت. االسالم و المس مين صدوق:  

همل اشياء تحت اين جاذ ل  هست و شما يس قواعد عمومي راجع  ه جاذ ه يد، مي گوييدمقايسه كن

 د و خواص اشدياء را كفد  كنيدد كده  ده     خواهيد تحقيق كني عموميِ زمين هسگند. ولي شما كه مي

 ه دنپاز سخگي، سسگي، چاالي يا خواص ديادري از اشدياء مالدس     لذا ، سنده نمي كنيد همين اندازه

ه راجدع  ده   مي عام كهاي خاص را  ا توجه  ه قواعد عمو آب، جيوه يا مس هسگيد. آن خصوصيت

 جاذ ه و حيات و... هست،  دست مي آوريد.

 در اين قدرن  يسدگم    ه دنپاز اين هسگيد كه هم همين طور است. شما تدر را طه  ا هداي حاز
۳۹
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يس قواعد عمومي هدايت در طوز تاريخ هست كده اگدر    راه خودتان را پيدا كنيد،  ا توجه  ه اينكه

پانصدد سداز    همدان  . ولي شما در ود آمديم، همان قواعد عمومي  ه دنيا ميما پانصد ساز پيش هم 

توصدي  و تك يد  و ارزش زمدان      ايدد  كرديدد.  پيش هم  از  ايد تك ي  خودتان را مفخص مدي 

 فهميديد. چرا؟ چون درگير نظامات ا  يس هسگيد و او ساكن كه نايسگاده اسدت  هدر   خودتان را مي

كند. نظدام تك يفدي و ارزشدي     ا  راي  فر درست مييس تك يفي ر روز يس توصيفي، يس ارزشي و

ساكن هسگيد و نه او  در عين حداز  ايدد وفيفدل     شما نه است. چوندرگير شما  ا نظامات طاغوت 

را مفخص كنيد. وقگي داريدد دورنمداي پنجداه     انت آيندهروز و هفگه و ساز و وفيفه ي پنجاه ساز 

؟  ر اساس يدس  چه اساس خاص است. ولي  ردورنماي وضعيت   ،دكني را مفخص مي آينده ساز

مولويت  ا خودش اسدت. نعدم المدولي و     ها دارد و ي مگعاز  راي همل مكانقواعد عمومي كه خدا

فرسدگد.   مدي اش را كگاب يت خودش، خدايي خودش.  عد انپياء و نعم النصير. واليت خودش، ر و 

 ده   قواعد عمدومي  يد ايناست. ولي  ا قرار داده  راي هدايت  فرخدا اينها قواعد عمومي است كه 

 .يس قاعده خاص و يس وضعيت خاص تپديس شود و راجع  ه وضعيت خاص تصميم گرفگه شود

ا  ه امور تكويني خ قت تماليس قوانين عمومي ر درست است كهآيا  سركار خانم فاطمه صدوق:

 ؟كنيم

هدايت  فر انپياء  خداست، رب خداست و  ايد  رايخالق االسالم و المس مين صدوق:  

مدي   سر نخ هدايت  ه دست خداي مگعاز است. ولي نازز كند. يعني كگاب را  فرسگد،  ه همراه آنها

 تك ي  ، يداري اسالمي شروع شده استچند ماه است كه چيست؟ مالال   ما امسازپرسيد وفيفه ي 

اي  االن مدا وفيفده   آيا كه گيري خاص است، چيست؟ اين يس موضع در را طه  ا  يداري اسالمي ما

مراجع  ه حدوادیي كده    در مقا س مردم  حرين يا مردم مصر داريم يا نه؟ اين وضعيت خاص را  ايد

مالدس   گدردد.  ص هميفده  ده وضدعيت عدام  در مدي      اين وضدعيت خدا   . وروشن كنند پيش مي آيد،
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اشدند، مط د    نداشگه   توجه  ه جاذ ه عمومي زمين توانند ، نميكنند هايي كه دانفمندان مي آزمايش

 روشن شد؟ 

   ه.سركار خانم فاطمه صدوق: 

نكته در رابطه با شرااي  ممراني م مكراني پره بيرام ا         ند چ -1 

  .م عوث شدند

خ  معجزه  ودن قرآن را مطرح كرديم. امروز يدس اشداره   االسالم و المس مين صدوق:  

اسالم نازز شده است، داريدم. قدرآن   عظيم الفأن   ه شرايط زماني و مكاني كه قرآن  ه وسي ل پيامپر

و  راي هدايت  فر آمده است و  ه وسي ل آن خگم نپوّت هم شده است. شرايط آخرين كگاب است 

شرايطي است كه قرآن  ر ايفان نازز شد،  مپعوث شدند ودر آن زماني و مكاني كه نپي اكرم)ص( 

صُدحُ    در همده ي  داده  ودند. يعندي وعده  را ايفان آمدنِدر دوره ي رسالگفان،  هزار پيامپر 124

كگاب ز ور حضرت داود)ع(، تورات حضرت  در خاصّگا  (اي صح   وده كه صد و خورده)گذشگه 

ي  ّرسگي جپ  ت پيامپري مي آيد و كه  ودداده شده   اين وعده موسي)ع( و انجيس حضرت عيسي)ع(

تدرين   را زيدر عميدق   رده ي   فرمادي روي كره زمين، حاكم  وده و گ و حسّي كه  ه تپع آن اخالق

 درد و فضداي    از  ين خواهد  رد و ريفل اين كفر و شرك ج ي را از  ين مدي  ،دهكر مظالم خورد مي

آورد. اين پيامپر چنين  تنفسي  راي  ندگان خدا و ع ني شدن امنيت  راي خداپرسگي را  ه وجود مي

  وده است. مأموريگي دارد. اين نكگه اوز كه وعده تاريخي انپياء اين

نپي قپس از نپي آخرين كه ند مأموريگي كه حضرت عيسي)ع( داشگمط   دوم اين است كه  ين 

پيدامپر ديادري   هيچ  در اين مدت ساز فاص ه است. و 011، ايفانو مپعوث شدن اكرم)ص(  ودند 

 مپعوث نفده است. لذا اين دو معني دارد.
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  عالت نپي اكرم)ص( سازي  راي و زمينه اند . يكي حساسيت مأموريگي كه پيامپر)ص( داشگه1

دهندة تو يخ تاريخي اهس اديان  دوده اسدت كده  ده وفداي        اين فاص ه نفان نكهيو ديار ا. 2 

راي را  د  يتاندد و آن وضدع   خودشان عمس نكردند و مراق  و محداف  پرچمدداران توحيدد نپدوده    

 .دندهايي كر در انجيس تحري  و  عد همحضرت عيسي)ع(  ه وجود آوردند 

و ايدن اتفداق  دزرر در مكده     العرب  مسألل ديار فهور و  روز اين مأموريت در منطقل 

 تاريخ است.سر فصس اص ي  9است. مكه از نظر تاريخي آغاز 

 ( اتفاق مي افگد.عرفات) . هپوط حضرت آدم)ع( در مكه يا اطراف مكه1 

از روي كدوه صدفا فريداد     كده دعدوت ايفدان    شود و .  عالت نپي اكرم)ص(، از مكه آغاز مي2 

اولدين آيدات را  در وجدود      وسي ه ي جپرئيدس  خداي مگعاز و . "قولو ال اله اال اهلل تف حوا"زنند  مي

 كند. ايفان القا مي  ردر غار حراء مپارك نپي اكرم)ص( 

 . فهور حضرت ولي عصر)عج( هم از مكه است.9 

 هر  ودن نطفه پيامپر)ص(پاك و مطّ 2/1

گردد.  پيامپر)ص( از نظر قوم و قپي ه  ه حضرت ا راهيم)ع(  ر مي نسس است كه نكگل ديار اين

 ندا  ده دسدگوري كده حضدرت      كده  كند  نطفل حضرت اسماعيس)ع( جريان پيدا مي از و نطفل ايفان

در مكده قدرار داده    محس زندگي حضدرت اسدماعيس)ع(   اند، ا راهيم)ع( از طرف خداي مگعاز داشگه

دامه نسس انپياء از نسس حضرت اسحاق)ع( حضرت يعقوب)ع( در شامات شود. در صورتي كه ا مي

فهدور و  دروز    در تورات و در انجيس، محدسِ  همچنين .ادامه پيدا مي كند سي)ع(و... تا حضرت عي

تدرين   اند.  ه خاطر همدين مقددس   آخرين پيامپر زمان خودشان را در حوالي مكه ومدينه اشاره كرده

هم از يهود و هم از مسيحيت،  ه مكه هجدرت   ايمان داشگند، انجيس و...  ه تورات و هايي كه انسان
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شوند و منگظر پيامپر آخر الزمان هسگند. لذا هم از نظدر   كنند و در اطراف مدينه و مكه مسگقر مي مي

نسدس پيدامپر)ص( را حفد     خداي مگعاز  راي اينكه  مكاني راهنمايي شده  ودند و هم از نظر نسس،

 دهد. يعني تد ير  سيار  زرگي است كه در نسس حضرت اسماعيس)ع( قرار ميفان را اي نطفه ي كند،

نطفدل پيدامپر آخدر الزمدان را از نسدس حضدرت         ه دليس دشمني هاي زيدادي كده داشدگند خداوندد    

ندور نپدي    در صدورت اجدداد ايفدان    و ،دارد اسماعيس)ع( در  ين قوم عرب و در مكه محفوظ مدي 

شدوند و   حداكم مدي   در مكده   هست كده   قسي يپن ك وب ن جدّ ايفاناوليشود.  ج ي مي اكرم)ص(

گيرند، تدا حضدرت هاشدم)ع( و حضدرت عپددالمط  )ع( و حضدرت        مديريت مكه را  رعهده مي

انگقداز نسدس پيدامپر)ص( از حضدرت ا دراهيم)ع(  ده        قضيه كامال  تد ير شده است، عپداهلل)ع(. اين

العرب و در اجداد ايفان مقددماتش فدراهم    حضرت اسماعيس)ع( و سكني گزيدن ايفان در 

در قوم خودشان  اشدد.  داالخص    اين افگخار مي خواسگند ها قوم  سياري از شود.  ه همين دليس مي

خواسدگند ايدن افگخدار در     كردند و مي خودشان را  ه عنوان واریان انپياء فرض مي طايفه ي يهود كه

امگحاندات   سدناين تدرين   يكي از  نا راين ني كردند ا نور پيامپر)ص( دشم . لذانسس خودشان  اشد

هداي   مكدان از اهس كگاب  ودند، و از  چون همين نكگه  ود كه آنها ،قوم يهود كه در آن هم رد شدند

مدي خواسدگند پيدامپر     كفيده  ودندد و  هاي زيادي و مرارت  سخگي خودشان هجرت كرده  ودند و

اما خداوندد ايدن را تقددير     ند.دزور اجداد پيامپر)ص( آخرالزمان از نسس آنها  اشد، لذا دست  ه تر

كده نده     ود،د ايفان ع ني و اجگماعي و واضح پيامپر)ص(  ه حدي در چهرة اجدا نكرد و نور تولد

هم مي فهميدند. اطراف مكه  هاي ند،   كه تمام اقوام و حكومتشد فقط قوم يهود اين را مگوجه مي

يعني )كه ما آرزو داريم اين افگخار در طايفل ما  اشد.  نامه مي نويسند  ه حضرت هاشم)ع(  نا راين

داشت  كه  غضي ه خاطر يهود  ( وحاضر  ودند دخگرانفان را  ه ازدواج حضرت هاشم در  ياورند.

دست  ه ترورهداي ع ندي اجدداد ايفدان،     لذا   اشد،خودش  قوم خواست اين افگخار در  ر اينكه مي
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زند  ط  )ع( و حضرت عپداهلل)ع( ميحضرت عپدالم عالي پيامپر)ص(( و)جدّ احضرت هاشم)ع( 

يكي از معجزات اجگماعي قپس از  كند و  ه عنوان ن اجداد پيامپر)ص( را حف  ميخداي مگعاز جا و

هدم   دتولد در هنادام   . همين طور حف  جان خود پيدامپر)ص(  ه حساب مي آيد فهور پيامپر)ص(

تولدد   معجزاتي كه در تولدد حضدرت ا دراهيم)ع( و    است. مالس از معجزات خداي مگعازديار يكي 

همدين مسدأله    .دنحضرت موسي)ع(  ود و  سياري از انپياء از ا گدا تولدشان مورد خطر دنياداران  و

تدا  كدرد  محافظدت   خدا جان آنهدا را  روا هم  راي پيامپر)ص( و اجدادشان  ود و  ه صورت معجزه

 ا  كند و پيامپر آخر الزمان فهور پيدا كند.هاي الهي تحقق پيد حكمت و تقديرات

 ت م شهات قايش با ام بين رفتن فتنه اصحاب فيلعزّ 3/1

اسدت، قصدل اصدحاب فيدس     اتفاق  سيار  زرگي  كه مسألل ديار در قپس از  عالت نپي اكرم)ص(

شود  در  ين قريش ميهاشم ت  اعث عزّ لذا شود دعاي حضرت عپدالمط  )ع( دفع مي است، كه  ا

مي كند همان طور كه در سورة قريش  فراهم مي زمينه ي كالم خود را مگعاز يخدا  ه اين ترتي  و

مگفكر خددا   ،دنيايفان هم كه شده اين سوره ع ي المپناي حيات  در يعني "  قريشالي "فرمايد: 

ا كه محدس عپدادت خدد    دشمنان دين تصميم گرفگه  ودند خانل خدا راخدا را   رسگند. زيرا   اشند و

ج وي اين امر را  ه صورت  تقدير كرد و كن كنند و از  ين  پرند و خداي مگعاز ريفه پرسگان  وده،

  رد. يس معجزة ع ني واضح و روشن و  ا دعاي جدّ پيامپر)ص( از  ين مي

 .رخ مي دهد امور خارق العاده اي په در تولد حضات 4/1

ي اسدت  اين پيام جددّ  افگد و اق ميتولد حضرت اتف لحظه ي كه دراست  حوادیي مسألل ديار

تولد ايفان درياچدل سداوه خفدس     . هناامافگد ميمهمّي اتفاق  دارد  ه همل مردم روي كره زمين كه

رود.  شود واز  دين مدي   خاموش مي ،كردند در ايران عپادت مي مردم در آن هايي كه شود، آتفكده مي
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. يعندي  ده طدور ك دي وضدعيت      ي افگداتفاقات  سيار عجيپي م شود. كنارة قصر كسري شكسگه مي

اي  آيند و مردم امور خارق العاده تولد ايفان  ه وجد مي هناام و تمام عوالمتكويني عالم، سگارگان 

 . مقدمات پيام قرآن هستما   ه نظر كنند كه را مفاهده مي

عمقي په ظلم در ممان آن حضات با رمي پاه ممين بيدا پراده   5/1

 .بود

كده دو   وجود داشدت.  ده ايدن صدورت     كفر و شركي كه روي كرة زمين مسأله ديار وضعيت

ام راطوري ايران و روم كس تمدن موجود را  راي خودشان تقسيم كرده  ودندد و وضدعيت زنددگي    

در  مالدس خسدرو پرويدز    يحكّام ود و   ر ريت و يس تمدن  سيار فالمانهكفر در اوج ذاللت و اوج 

گدري و   ت وحفيدنيّيس مُ ،ادشاهان روم، اين طور كه نقس شدهپ همچنين سر كار  ودند و  ر ايران

  ه دليس همدان فطرتدي كده    ند.د ر كه همل  فر رنج مي كرده  ودند  ر ريگي  ر روي كره زمين حاكم

عمدق پيددا     ود و هدم  گسگرده شدهروي كره ي زمين هم  ، مظالم فر عرض كردم و رها شدنِ قپال 

و   دراي  فدر  دوده    اي وضعيت  سيار تنگ، تاريس و شكننده يس وضعيت موجوديعني   ود. كرده

كاتي است كه  ايد  ه آن توجه . اين هم يكي از نهمه ي مردم از دسگااه شرك و كفر ناراضي  ودند

 نكگل مهمي است. در فهم از قرآن كه شرايط زماني و مكاني آن موقع شود،

 .قله خطابات قاآن شخص بيام ا    است 6/1

خوطه  پده يعندي   هايي كه عرض كرديم من  را طه  ا قرآن  ه دليس اين حساسيت نكگل ديار در

آني كه مورد خطاب قرآن هسگند در درجل اوز شخص پيامپر)ص( است. خطا ات قرآن، اي پيامپر، 

كه تو هسدگي    ر دوش خود پيامپر)ص( است و مي فرمايدمأموريت اص ي  است. يعني اي پيامپر...

تفدويق  مد منين را   تو هسگي كه  ايد اين مأموريت را انجام دهي.  عد هم ي وكه  ايد  ا كفار  جنا
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 شكني  ت تا ،است كن. يعني مأموريت  ر دوش پيامپر)ص( است. يعني اشرف مخ وقات عالم آمده

در ق ل خطا دات قدرآن و   پيامپر)ص(  و است ر دوش خود پيامپر)ص(  ع يه ف ماقامل پرچم  كند و

 تپعيّدت  ايفان كساني هسگند كه از ايفانس س پيروان  دار اين قضيه هسگند. چمو پر كننده راه ترسيم

هسدگند. يعندي ايدن     )نداس(  مردمدر قدم سوم  اين راه را  روند و و  خواهند  ايمان  ياورندكنند و 

همل مردم روي كدره   خطا ش  ه در آن زمان است و «جهاني» ،فهور و  روز پيدا كند وقگي مكگ 

فرمودند كه اين قرآن و اين مأموريت  مي مدام پيامپر)ص( ،ن خگم نپوت هم هستزمين است و چو

 .سته هم «تاريخي» ، پسكنيدهاي  عد منگقس  سينه  ه تمام نسسرا سينه  ه 

 ده آن خدگم    كنندد كده   نكگل ديار اين است كه پيامپر)ص(  ا ترتيس قرآن يس امري را خگم مي 

در دعداي ند ده    كده  ،ديدن ديادري   ،راه و رسم ديادري  ،يعني كگاب دياري .شود گفگه مي رسالت

 راي هركدام شرعي مقرر كدردي و  رنامده   « مِنهاجا شَريعَه وَ نَهَجتَ لَهُكسِّ شَرَعتَ لَهُ  وَ»  :گوييد مي

تمدام   تفريع راه و رسم زنددگي ديندي   خواهد مي يعني اين ديار تمام شده است.اي معيّن نمودي، 

  حاكم شود كه دين اسالم است.  ر زندگي  فر رسم دينيشود و يس شرع و يس راه و 

 .ختم ن وت هم به دست بيام ا    است 7/1

راه و رسم ايدن ديدن،   كگا ش قرآن است و حافظان  رب آن خداي مگعاز، نپي آن پيامپر)ص( و

 شرع ديادري نيايدد.   را تالپيت كند، و منهاج دين همين كه امامان هسگند. لذا پيامپر)ص( آمده است

قدرار   چيدزي را كدم و زيداد كندد     دياري  ياورد يا وحي كه  خواهد راه و رسم لذا نزوز جپرئيس يا

 ييتدو  ،«الخداتم لماسدپق  »مپر)ص( مدي فرمايدد:   در زيارت غدير نسپت  ده پيدا   است تمام شود كه

 الفاتح لمدا ». و مي آمدند كه انپياء  راي هدايت  فر .نسپت چيزي كه در سا ق  وده است كننده خگم

از ايدن  ده    يعني امامت. يعني ،يدآ گفاينده و فاتح نسپت  ه چيزي كه در آينده مي ييتو ،«تسگقپس
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، شرع جديد آمدن نيست.   كه حف  همين ديني اسدت  مردم و هدايت راه و رسم نوراني شدن  عد

افگل مس يخواهند  ود. يعني اسم آن مفخص است، و تكا «اسالم»اي و آنها حاف  دين تو كه تو آورده

امس يافگل همل دسگورات گذشگه است ، تكهاي گذشگه امس يافگل همل كگابتك هاي گذشگه، همل تفرع

 خداي مگعاز دسگور جديدي ندارد. دين اسالم  ه اين پنج امور تعري  مي شدود    راي رشد  فر و

 اين نكگه ي مهّمي است. نماز، روزه، زكات و حج و واليت.

 الهيامامت يعني تعميم آيات   8/1

ت و امامت هسگند و ك مل وپقرآن نازز شده است، جامع  ين ن يعني پيامپر)ص( ما كه  ر ايفان

  وغ مقامي است كه انپياء س   هم  ه آن رسيدند. نه امري كه در حاشيل  حث رسدالت و   «امامت»

 يدان   .شدود  مدي مدي  كند و دائ ت، امامت تعميم پيدا مينپوت  اشد.   كه  راي  ه   وغ رساندن رسال

اين است كه شما  ه انات سخت،  عضي از انپياء س   مالس حضرت ا راهيم)ع(  عد از امگح قرآن  ه

گفگه « يهدون» حضرت موسي)ع( و  عضي از انپياء ه  خطابدر سورة انپياء . يا يدرسيدمقام امامت 

فضدس و يدس    ذشدگه انپياء گ. يعني اين مقام  راي رسيدند «امامت» ه مقام  كه اءيييپنشود يعني ا مي

كه جدامع  ند.  عد از پيامپر)ص( ) ه اين مقام رسيد عضي از آنها  تنها كه مرتپه ي تقرب  وده است،

هدايت از رسالت  يرون  يايد چون شرع ديار تمدام شدده    قرار است ( ين رسالت و امامت هسگند.

  اشد.مي هدايت  ه دست امامان  ، واست

وجود مپدارك   ا گدائا  .دهيمتوضيح كوتاهي   ه امامت هم ود. اما راجع   خ  اين اصس مط   

خدگم  و ص( نپدوت ايفدان   گرچه شاخصل اص ي پيدامپر) ا .رسند مي امامت مقام خود پيامپر)ص(  ه

مقدام امامدت يعندي    "اندد.    ه معني نيست كه حضرت  ه مقام امامت نرسديده  ت ولي اينرسالت اس

ندد  آورد ، يا يس آيل تكدويني مدي  اند انپياء س   داشگهشرايطي كه در . شما  پينيد "تعميم آيات الهي
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اندد كده انپيداء     آورده مالس ناقل حضرت صالح)ع(، عصاي حضرت موسي)ع( و يا آيدات تداريخ مدي   

ورت جدا جدا يا  ه صورت يدس كگداب، احكدام را    صيا  ه  آوردند. حاز راتي را  راي  فر ميدسگو

 تفريع مي كردند.

 و  ركاته اهلل و السالم ع يكم و  
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 تعالي ه باسم

 پنجمجلسة 

 موضوع: تفسير قرآن 

 6/4/1931تاريخ:  

كيمم  چميد نهتيه  ر     خالصة جلسة چهارم را خدمتتان عرض مي  سركار خانم فاطمه صدوق: 

 بيان شد  ،شرايط زمان  و مهان  نازل شده است با ايمهه قرآن  رچه رابطه

 و كه پيامبري خواهيد آميد   ده  ا ه بو ندهزار پيامبر وع 124قبل از ظهور پيامبر)ص(،  نهته اول:   

 پرست  جلّ  را از بين خواهد بر   و بتآور   م كتاب  به نام قرآن  با خو 

اي از تاريخ است كه اين وعده تحقي     وره كه االن زمان ما االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 اكميون  بيمييد    معبيدهاي حسيي  نمي    شيما روي كيره زميين    گذشيته اسيت  االن   يافته و اين اتفاق

و به صورت ميوزه  ر   شو  ق  م ارزش   ر كشورها تل هاي حسي  به عموان يك امر ضدِّ پرست  بت

شيد و   رفت و  فن م  ها از بين م  بتشد   ورة معاويه هر جا فتح  م  همدوستان  رآمده است  از

 به عموان ميراث فرهمگ  خريد و فروش م  شد 

ن آمدن حضرت عيسي )ع( و پييامبر)ص(    وم فرمو يد كه بينهتة سركار خانم فاطمه صدوق: 

  حساسيت مأموريت پييامبر)ص( را  1سال هيچ پيامبري نيامد  كه اين  و معم   ار :  611به مدت 

 سازي براي ظهور ايشان  رساند و زميمه م 
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ه خو شيان عميل نهير    بيه وظيفية    چون   توبيخ  كه خدا براي اهل ا يان  ر نظر گرفته بو 2

 ند بو 

  ين كتاب خدا و يعم   ر ،به وظيفة خو شان عمل نهر نداالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

خيدا   كيه بيدترين خلي     قرار گرفتمد مه مصداق سورة بيي  چار شرك شدند و ايجا  كر ند  تحريف

 و بيه  علم  ين به آنها رسيد ول  آنها راه مر م را بسيتمد  البرّيه(  زيراشرُّروي كره زمين هستمد )هم 

بهتيرين   اهيل كتياب  كيه  ر صيرات مسيتقيم ماندنيد هيم        و شرك و نفاق و اهوايشان بر ند سمت

 مخلوقات خدا هستمد) هم خيرُالبرييه( 

  اراي سيه  ظهيور پييامبر)ص(  ر مهيه بيو  كيه مهيه       نهته سوم: سركار خانم فاطمه صدوق:

 سرفصل تاريخ  است 

 تمدن انبياء بو ه است  سر فصل ظهور 9االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

  ظهيور  9  ظهيور بعتيت پييامبر)ص(    2  هبوت حضيرت آ م)ع(  1سركار خانم فاطمه صدوق: 

 حضرت ول  عصر)عج(

 هبوت حضرت آ م)ع( و آغاز زندگ  ايشان از مههاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

نسل حضرت  ر  را چهارمين نهته ايمهه: خداوند نسل پيامبر)ص(سركار خانم فاطمه صدوق: 

ابراهيم)ع( و حضرت اسماعيل)ع( قرار  ا ه است  كه حضرت اسماعيل)ع(  ر اطراف مهه زنيدگ   

 كر ند  م 

يعم  بيه  سيتور خيداي متعيال  ر زميان حييات حضيرت        االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 از شام به مهه آور ند  را ابراهيم)ع( حضرت هاجر و حضرت اسماعيل)ع(

ايين افتخيار  ر قيوم خو شيان      م  خواستمد و قوم يهو  هم چونوق: سركار خانم فاطمه صد

 باشد  ست به ترور اجدا  پيامبر)ص( ز ند 
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قدم اول قوم يهو  به آنجا هجيرت كير ه بو نيد  يعمي        ر االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 خيل  مقدس بو ند 

 ت قريش شد عزّكه باعث  رخ  ا  نهتة پمجم  قصة اصحاف فيلسركار خانم فاطمه صدوق: 

بم  هاشم  گري  ت قريش به تبع بم  هاشم يعم  به تعبيرعزّاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 ت پيدا كر ند وقريش شهرت يافت عزّ

هاي  كه  ر جهان آفيريمش     گرگون     ر تولد حضرتششم نهتة سركار خانم فاطمه صدوق:

اي كه به وجيو    ي و وضعيت خارق العا ه  كمگرة قصر كسر2 ها خاموش شدند   آتشهده1رخ  ا : 

        آمده بو  از ستارگان و وضعيت خارق العا ة تهويم 

سير  يه   يگر از شرايط اين بو  كيه مير م  ر اوت تمگي  و تياريه  و ظليم بيه        ،هفتم نهتة 

ش بسييار گسيتر   ظلم عالوه بر ايمهه ، آزا  و رها شده بو ندبر ند و به  ليل ايمهه مدت زيا ي  م 

 ه بو  هم شد  ي، عمپيدا كر ه بو 

بيراي   شيان بيو ه اسيت     پرست  حسي  همة ايمها به  ليل بتاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 پرسيتيدند،  بيش از چهار هزار خدا را براي زندگيشان م  همة نيازهايشان بت  رست كر ه بو ند و

بير   عمي  شدن جمايات و ظلم و تجياوز  بر ند و اين مبدأ اخالق رذيله، باعث  ها پماه م به اين بت

  حضرت اين غل و زنجيرهاي  كيه بيه   1 : و كار انجام شد ،پيامبر)ص( و قرآن با آمدن بشر شد كه

، مراتب تقرب به ايشان شان هم   براي ترقّ 2  را باز كر ند پاي مر م روي كره زمين بسته شده بو 

 عليه اين مفاسد و اخالق رذيليه و  همبارز اصل و )يزكيهم و يعلمهم الهتاب و الحهمه(، تشريع شد

رسيدن بيه مقيام    كه به پاي مر م بسته شده بو ، قرار گرفت  يعم  مسير و زنجيرهاي   باز كر ن غل

از  كيه  اندك  تعدا  كر ن مر م از ظلم و تعليم  ا ن آنها و اصالح رفتارشان است  مُزَكّ  اله  قرب

كه مبدأ ايين   بزرگ )ايران و روم( امپراطوري رسيدند  و  و بتبعيت كر ند به آن مراتب قرايشان 
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آن روز هيم   شيطان بيزرگ   ناميم، ه شيطان بزرگ را آمريها م فرو پاشيد  متل امروز ك ندمفاسد بو 

رذيليه روي   العرب، مظهري از همان اخيالق  جزيرةرؤساي  وري روم و ايران بو ه است  كهامپراط

و آنهيا را از بيين    وجيو  آور نيد  حاكميت  يمي  بيه    العرب زيرةجبو ند كه حضرت  ر  كره زمين

بيو  كيه خيو      بزرگي   يپيروز شدند  اين كارها  و تا امپراطوري حمله كر ند و اين بعد به بر ند 

 ر رابطيه   هياي   بيم  پيش حضرت و بعد را  رست كر ند  خط مش انجام  ا ند و اين  پيامبر)ص(

 اصيحاب  وقتي   ؛ ا ند  ر زمان خو شان  ر جمگ خمدق به مر م فروپاش  اين  و تا امپراطوري با

ند و پتك را آور م  حضرت تشريف م  كممد، اي برخور   ر حال كمدن خمدق بو ند، به يك صخره

ز نيد،   مد،  ر هر بار كه پتك را به اين صخره م زن م  بار به اين صخرهيرند و سه گ م   ر  ستشان

خميدق پييروز    شما  ر جميگ : »حضرت فرمو ند  ر پتك اول  شد نوري به طرف آسمان ساطع م 

 شما بر امپراطيوري روم »فرمو ند كه:  ،مدز ن  ر بار  وم كه پتك را« شو   شويد، اسالم پيروز م  م 

شيما بير امپراطيوري    : »تك را ز ند فرمو نيد پ كه بار سوم« كميد  فتح م  روم را كميد و غلبه م  هم

  ا ند همة اين وعده ها را  ر جمگ خمدق   «كميد تح م ران را هم فاي شويد و ايران هم غالب م 

آنها را به اسيالم   ،اطراف نوشتمد هاي هاي  كه به قدرت بو    ر نامهروش و ممش ايشان همين 

كه ايشيان   ر شد، همه ايمها حهايت از اين  ا كش لشهرول  آنها سرباز ز ند؛ و بعداً   عوت كر ند

)ع( و اهيل بييت  ر ا امية مبيارزة      بيا مقياومت  كيه خيو  اميرالمي ممين      مد به اين كار مأمور هسيت 

هايشيان  وام  اشيته    حهوميت  كر ند، حهام رفتمد  خلفاي  كه حاكم بو ند، براي ايمهه پيامبر)ص(

حاال آنها به تعبير كشورگشاي  ) شد هاي  كه ممجر به كشورگشاي  م  بعض  از سياست باشد به تبع

كره زمين را بيه اسيالم  عيوت    )ص( به معم   عوت به اسالم كه همة مر م روي رفتمد، ول  پيامبر

 هاي  كه  ر زمان خو شان بو  انجام  ا ند  ها را نوشتمد و بعد جمگ نامه بهممد(

نهتة هشتم: قلة خطابات قرآن پييامبر)ص( اسيت و مأمورييت بير     سركار خانم فاطمه صدوق: 
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 ايشان و  ر قدم سوم، ناس است  پيروان ،  ر قدم  ومپيامبر)ص( خو   وش

اقامة كلمة ح  و مبارزه بيا كلمية باطيل و     مأموريت ايشان االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 پرست  بو   بت

  پيامبر)ص( جامع بين نبوت و امامت هسيتمد  و اماميت   نهم نهتة سركار خانم فاطمه صدوق:

مدن پيامبر)ص( رسيالت خيتم شيد  و نهتية     بلوغ مقام  است كه بعض  از انبياء به آن رسيدند  با آ

 آخر ايمهه مقام امامت يعم  تعميم آيات اله  

 الخاتم لما سب  و الفاتح لما ستُقبل االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 بحث( شروع)

از آغاز زندگ   ر اين  نيا كيه بيا هبيوت حضيرت آ م )ع(      االسالم و المسلمين صدوق: حجة

علييه اقامية كلمية    كه مأمور به مبيارزه   انبيأ بو ند ،اران توحيدپرچمد )ص(آغاز شد، تا  ورة پيامبر

شان  عوت به وحيدت كلمية اميت  يمي       مأموريت كر ند  را اقامه م  كلمة ح  بو ند و بايد باطل

اين اسيت كيه   نبوت  معماي بو ه است  (مأمور به وحدت كلمة امت اسالم  بو ند ،ما براي پيامبرِ)

واسطة بين  ،حضرت جبرئيل، به تشريع  اشته و تشريع هم به  ست امين وح  اين پرچمداري نياز

اي صيحف بيه    چه  ستورات خداي متعال را  ر بيش از صد و خور ه ، وخداي متعال و انبياء بو ه

هاي مختلف، شرع به شرع، ممهات به ممهات به  ست انبياء و به خاتم رُسل حضرت محمد بين   زبان

هم به معمياي وحيدت كلميه،     شد و راه و رسم زندگ  و  يگر تشريع كامل دان رسانده عبداهلل)ص(

تشريع تمدن،  ر زمان پيامبر)ص( بر ايشان نازل شد و  ر سر فصل  وم  هم تشريع حهومت و هم

شو  تا ظهور حضرت ولي  عصير)عج( حفيي  يين  ر      تاريخ كه از بعتت نب  اكرم)ص( شروع م 

د و تعيين ش ز رحلت پيامبر)ص(  يگر وح  قطع بعد ا يراز خور   چهارچوب بحث امامت رغم م 

 سيتورات را بيه    و دش كه به وسيلة حضرت جبرئيل از طرف خداي متعال نازل م   ستورات اله 
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 ر  به نام روح القدس تر شو   و مله  بزرگ رساند،  يگر اين وضعيت بر اشته م  آن نب  مهرم م 

) ر اصول كاف   ار  كه هر فر ، چميد   استقرار اين ملك شو  و وجو  مبارك پيامبر)ص( مستقر م 

نشان هست و آن روح القيدس  يك روح  ر بد فقط ست و پيامبر)ص( و امامان ماروح  ر بدنش ه

علم  ،كه مور  نياز پيامبر)ص( و امامان بعد از ايشان بو ه است را تمام علم  باعث م  شو  (است

بعد از رحلت پيامبر)ص(، روح القدس به وجيو    يعم  و  ش ،  ر وجو شان نها يمه كان و ما يهون

اآلن هيم   ا امه پيدا م  كمد تيا  شو  و همين امر سيمه به سيمه م   ا ه مبارك آقا امير الم ممين ممتقل

اين عظمت و اين كرامت و روح القدس  ر وجو  مبارك حضرت ول  عصر)عج( اسيت  ليذا اگير    

چيزي گذاشته شد؟ و نحوة علم خداي   ر وجو  امامان  آن چهبه جاي  ه است،االن وح  قطع شد

  هست و پرچمداران توحيد به چه شهل  است؟ اين  ر بحث امامت

اي بو ه  رسيدن به مقام امامت يك  رجه هم كه عرض كر يم براي انبياء سلف، يك نهتة  يگر

، بعد از امتحان اند  بعض  از آنها  اشتمد خاصتاً حضرت ابراهيم)ع( كه همة آنها نداشته*؟؟

 سخت  كه نسبت به ذبح حضرت اسماعيل)ع( شدند به اين مقام رسيدند *؟؟

به آييات   است  ات اجتماع  و انسان آي شوند،  م به چيزي كه امتحان م مسألة  يگر ايمهه مر

 و شيوند  ، امتحان مي  علم  كه  ر وجو  مبارك پيامبر)ص( و امامان بعد از ايشان مستقر بو ه است

شو   بمابراين اگير مير م  ورة اول تياريخ بيه بعضي  از آييات        ول و فعل و رفتار آنها آيه م ق همة

و  كر نيد  خواست مي   است، يا بعض  از كفار و مشركين  ركر ه  يا خداي متعال تقدير م )تهويم  

 حان م  شدند امت ،(كلمة ال اله اال اهلل توجه بهممدايمها به كلمة توحيد و   ا ، تا خدا به آنها نشان م 

د و رفتياري   ا ن ز ند و هر فعل  را كه انجام م  از اين به بعد  يگر هر حرف  را كه پيامبر)ص( م 

ند و  ر وجو  كر  ها را ذوب م  با رفتارشان قلب جز آيات بو ه است  يعم  ز ، كه از ايشان سر م 

اصالً رميز   تسليم م  شدند  تصرف م  كر ند و آنها هم اي ترين توجه و ارا ه اهل ايمان با كوچك
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تسيليم شيدن بيه     يعمي   همين اسيت   ،شو  ايمهه به  ين پيامبر)ص( و بعد از ايشان اسالم گفته م 

 و ه كير  هيا نفيوذ مي     د و بر قلبش   كه از وجو  پيامبر)ص( ساطع م روابط انسان  و افعال انسان

عصياي حضيرت    ،رت صيالح)ع( خيل  باالتر از نفوذ آيات تهويم  )متل ناقية حضي   نفوذ اين آيات

موس )ع( و مر ه زنده كر ن حضرت عيس )ع(( است  كه اين عظمت قرآن و كلمات پييامبر)ص(  

 ر تبيين و تشريع اين معجزة اله  است  لذا ما معجزه بو ن قرآن را عالوه بر ايمهه  )ع(و معصومين

 انيم، بر ايمهيه   م  (تري  ار اند كه ممحصر به فر  است و تفاوت و بر كه آقايان گفته )  ر ا بياتش

كمد و مبدأ بصيرت و پيدايش علم و  ر في  الحيال    تهذيب م  ها را انسان است كه كتاب  ن،اين قرآ

راه صيحيح و صيرات مسيتقيم را از نيور قيرآن و       انسان م  تواند  انيم  ايمهه نيز م  است، هدايت

  مس آيات از جمس اجتماع  و انسيان پيدا بهمد  لذا ج راه بگير  و به بهشت )ع(كلمات معصومين

 است 

عاشورا انجام  ا ند و كانون هيدايت   روز ترين آية اله ، عمل  است كه معصومين ما  ر بزرگ

 سيفيمة »هيا و  ر تميام اعصيار نفيوذ  ار  و      ها و  ر تمام زمان و نور هدايت از كربال  ر تمام مهان

اميا عاشيورا،     ارند، ممزلت و اين جايگاه راهمة معصومين و خو  پيامبر)ص( اين «  الحسين اسرع

ترين راه رسيدن به امر هدايت است  اين سيفيمه، سيفيمة علمي  اسيت متيل سيفيمة حضيرت         سريع

كشت  باشيد كيه از چيوب سياخته شيده باشيد  بلهيه چهيارچوب ذهمي ،           يك نوح)ع( نيست كه

ص قرآن و كلميات  كمد و از خوا چهارچوب فهري، چهارچوب روح  و امميت براي ما  رست م 

اش يك امير علمي  اسيت   ر     معصومين)ص( همين است كه تمدنش و حهومتش و وحدت كلمه

گويميد هير روز چميد هيزار مليك از         مي  است هروايات هم آمده كه ما چهار حرم  اريم: يه  مهّ

كيه حيرم     ر مديميه  حيرم  وم كمميد و بعيد بيه      ور خانة خدا طواف م آيمد و  م  به زمين آسمان

و  روند م  حرم اميرالم ممين ،كممد و بعد به نجف به حضرت سالم م روند و  م  امبر)ص( است،پي
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كه حرم بقية معصومين)ع( است و  روند م  قم ،حرم چهارم به كممد، و بعد به ايشان عرض ا ب م 

ه بي  بعد و كممد م   ر كربال عزا اري تا غروب اين مالئهه سپس محور اين چهار حرم، كربال است 

  به همين ترتيب روند  و فر ا چهار هزار ملك  يگر آسمان م 

شيوند    هاي مقدس، از حرم كربال، به نام مبارك اميام حسيين)ع( تزريي  مي      اين حرم همة لذا

بخواهمد به ممزل ايمان  برسمد، از طري   مر م)ناس( ترين وسيله كه سريع و ترين چرا؟ چون راحت

ترين وجه  كه  ار  كه رو به  با سا ه )ع( ليل زيارت امام حسينكلمة يا حسين)ع( است  به همين 

مبدأ بسياري از   السالم عليك يا ابا عبداهلل بگوييد: ايد، از همان جا طرف كربال يا رو به قبله ايستا ه

هيا   گويميد ايميان   شو  ايمهه مي   شو  و اين فرهمگ باعث حفي ايمان م  امور تهويم  و رفتاري م 

ايمان هير كسي  را حفيي     "يا حسين"و بايد مراقب باشيد و آن را حفي كميد، كلمه  اي است عاريه

طي  كميد و وار    با همين نام مبارك  و همين طور بقية عوالم را اين عالم م  تواند راحت كمد و م 

   بمابراين تعميم آيات  ر بحث امامت به اين معم  است  يعم  قرآن  رخشش خورشيد بهشت شو

رخشش  بيو ه،    و و يك  ستوري براي بقية انبياء  ر يك صحف كه قبالً به تماسب  عقالنيت است

معماست  اين خورشيد  ائم  است و بيه همية    همينبه  شو   ختم نبوت م  م ن  يگر  ائول  قرآ

 هد  جايگاه قرآن ايين اسيت، كيه نيور ش      بصيرت  و ايمان  م رزق معموي و  بشر  ر طول تاريخ

از خورشيد، نورانيت قيرآن بير همية    شو ، باالتر  هر صبح و شام ساطع م  نور خورشيد كه برابر با

امامت به  كمد و مبدأ هدايت همه خواهد شد  جريان تابش اين نور امامت است  حا  بشر تابش م آ

ذكر شده نسبت به امم قيديم،  هاي  كه  ر قرآن هم  شما  يگر عذاب است  به همين  ليل اين معم 

هاي تهويم  كيه   هاي تهويم  هست، متل اصحاف فيل، قوم عا ، قوم ثمو  و    اين عذاب ذابكه ع

شده براي اين است كه آيات  را هم كه مبدأ  عوت آنها بو ه، تهويم  بو ه اسيت    بر بشر جاري م 

شويم اجتماع  و عقالن  است كه خو  قيرآن باشيد،    از اين به بعد چون جمس آيات  كه  عوت م 
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هايش هم اجتماع  است  يعم   يگر اگر  قت بهميد، بما به روايات كه گفته شده اسيت كيه    عذاب

ب تهيويم   شوند، خب اين يعم  از مسير بيرون رفتمد  يعم  شما عذا فرقه تبديل م  79امت من به 

 ر  نه ايمهه هيچ عذاب تهويم  نيامده باشد  بله! كس  بو ه يد ها نديد براي امت بعد از پيامبر)ص( 

فرستد  سيأل سيائل.    ييا  ر خيو       غدير ايستا ه و اعتراض كر ه، پيامبر)ص( همان موقع عذاب م 

عاشورا هست كه افرا ي همان موقع به  عاي حضرت بر آنها عيذاب نيازل شيد  ولي  عيذاب بير       

ها  يگر تهويم  نيست  اجتماع  است  همان  عاي  كيه آقيا اميرالمي ممين  ر آخير عمرشيان       امت

هيا و   كه حجات ابين يوسيف  « خدايا من را از ايمها بگير و بدتر از من را بر ايمها حاكم كن : »كر ند

هاي حهومت  هستمد كه بر امت محمد و آل محميد نيازل شيدند و تبعيات      يزيدها و    ايمها عذاب

ر بو نيد   ها را  ا ند  متل واقعة حرّه كه بعد از عاشورا بر مر م مديمه نازل شد  آنها صحابة پيغمب آن

هاي اجتماع  است كه نيازل شيد و    هاي جباري كه بر مر م حاكم شدند، ايمها عذاب همة حهومت

هيا ميميون    هاي  هم كه انجام شده، متالً  ر  وران انبياء گذشته، بعضي   شو   بمابراين مسخ نازل م 

هياي   شدند، خوك شدند يا خرگوش شدند، حيوان شدند  شما  ر ايين  وره مي  بيمييد كيه مسيخ     

يعمي  آن  شو   به تبع  يگر تدبير حهومت  يعمي  وحيدت كلميه،     عقالن   اريم  عقالنيت مسخ م 

وحدت كلمة امت اسالم ، تشيريع حهوميت و تميدن    »چيزي كه  ر زمان پيامبر)ص( تشريع شد، 

شيو   ولي  عقالنيتشيان     هايشان مسخ نم  شوند  جسم ،  ر همين سه حوزه، مر م مسخ م «اسالم 

شيو     شو ، عقل خرگيوش مي    شو ، عقل خوك م  شوند، عقل ميمون م  و   ميمون م ش مسخ م 

 ر روابيط  «  ر روابط انسان  »گوييم:  اش چيست؟ م  گوييد كه انعهاس شو   م  بدتر از حيوان م 

كميد كيه: شيهو   روغي       مم  قريش معم  پيدا مي  كميم  آن وقت  عاي ص ها كه پيا ه م  حهومت

هاي  را كيه قيرآن    اي ، تهمته  چه  روغ« شهو   روغ، چه چيزهاي  را بار كر ند گرفتمد و بر اين 

مر م را  ر اين  ويد  همة اين مسيرها را رفتمد و هد كه به اين مسيرها نر  هد و هشدار م  تذكر م 
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غيل و زنجيرهياي حسي  را از  سيت و پياي      هاي اخالق  بر ند  يعم  پييامبر)ص( آميد،    ضاللت

 م بر ايمها باز كمد، ايمها آمدند غل و زنجيرهاي عقالن  به بشر بستمد هاي حاك حهومت

 شان را از  ين انحراف  ا ند   ر توحيد،  ر رسالت،  ر امامت    فهم

گوييم، هشدارهاي  را كه قرآن  ا ه است نسبت به ايين   حاال وار  تفسير كه بشويم، ايمها را م 

شو   ايمها را بايد معم  كميم و توضيح  هيم  ببيمييد   م  امور و مدام تذكر  ا ه است كه عذاب نازل

اي كه باطل هست، و يك فرقه سالم است و آن شيعيان  فرقه 72به سر امت اسالم  چه آمده است؟ 

عصمت و طهارت هستمد  بايد  ر  ورة تفسيرمان كامل بييان كمييم  آن وقيت  ر سير فصيل سيوم       

شيو ، از  ورة   امتحاناتش را پس بدهد و راه صحيح روشن عقالنيت بشر،  تاريخ، بعد از ايمهه  وره

بيه  شو   يعم   ر اين مدت صرات مسيتقيم   ظهور حضرت ول  عصر)عج( امتحانات  تحق  آغاز م 

شو  و  ر بعضي    گرفته م  انحراف  روشن م  شو  و جلوي معم  تبيين چهارچوب عقالن  قضيه

و ايمهيه چهيارچوب    پيذيرفتن ايين احهيام      ها هم  ر خط مستقيم بايد تحقي  بيه معمي    از عرصه

عقالنيت حهومت ، و وحدت كلمة اسالم  و تمدن را به صيورت مقياومت   ر اميت محميد و آل     

اش  ر  ورة ظهيور حضيرت ولي      محمد بايد امتحاناتش را پيس بدهميد، تيا بسيتر غلبية جهيان       

پراكم  و   ، تمام  و  روغ كن شدن كفر و الحا  و طغيان و مبدأ كذب عصر)عج( آما ه گر  ، و ريشه

شو   پس سرفصيل سيوم بحيث تحقي       اين مفاسد از روي كره زمين به  ست حضرت بر اشته م 

 است   ر سرفصل  وم بحث، روشن شدن ايمهه اسالم چ  هست؟

به خاطر همين عما ، بعد از رحلت پيامبر)ص( نز يك به  ويست و پمجاه سال، امامان ما ييك  

حجت كر ند و اين  ين را تشريع كر ند، و ابعا ش را ترسيم كر ند  زمان  را به يك آمدند و اتمام 

گرفتمد كه ابعا  اين چهارچوب وحدت كلمه، حهومت و تميدن  يمي  را تشيريع كر نيد و مير م      

اش را نخواستمد  يعم  به معصومين ما تولّ  پيدا نهر ند   ر هر شرايط  اين امت به امامان ما  تحق 
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ما را تحقير كر ند و شهيد كر ند  خداي متعال بعد از اين اتمام حجت بالغية الهي     ر  شد و امامان

معصومين ميا آمدنيد كيه  و     ن  يم  است،  ويست و پمجاه سالترين مرحلة تاريخ تمد كه حساس

اش هيم     بيراي تحقي   2  يك بُعد همان تشمگ  كه ترجمه شد ابعا  مختلف ايين  يين   1بعد  ار : 

به آنها باعث شد چهار ه نور پاك را براي ما فرستا  و مر م ر  شدند  عدم تول   خداوند متعال اين

پييدا بهمييم  چيون تميدن وجيو       كه يك محروميت، و يك توبيخ تاريخ  نسبت به اين انوار پاك 

ر وجيو  معصيومين قيرار      ، خدا كه راه و رسم زندگ  خداي  راشان است  كه عرض كر يم خو

 استمد ب مر م نخو ا ه است  خ

لذا بعد از تولد حضرت ول  عصر)عج( خداي متعال، غيبت صغري و غيبيت كبيري را مقيدر    

ساخت، كه مر م را واگذار كممد به عقالنيت خو شان و بايد كتافات عقالنيت  فع شو ، تيا  وبياره   

 ر مرحلة بعد پذيرش تول  نسبت به اين انوار پاك پيدا شيو   و حهوميت جهيان  حضيرت پييدا      

 و اقامة كلمة ح  تحق  پيدا كمد  بهممد،

اش، پرچمداري غير معصومين از ييك طيرف، تحيت پيرورش وجيو        لذا مسألة غيبت فلسفه

هياي  را بيه    كممد، يك عقالنييت  هاي  كه به ايشان تول  پيدا م  مبارك حضرت ول  عصر)عج( آ م

د از طرف  يگر اسيت   زك  بشوند، و بقيه هم  ر مسير امتحانات جدا شونآورند تا آنها م  ست م 

هاي مختلف طغيان عقالنيت، به بلوغ خو ش برسد، هم طغيان عقالنيت بيه بليوغ    براي ايمهه چهره

گزاري به حضرت ول  عصر)عج( به بلوغ برسيد   خو ش برسد، هم پرچمداري عقالنيت با خدمت

مية اسيالم ،   و وقت  كه هر  وي ايمها به بلوغ رسيد، يعم  عقالنيت  ر اف  مديريت  ر وحدت كل

مديريت تشهيل حهومت  ر جامعه، كه همين حهومت اسالم  ما مقدمية ايين اسيت  يعمي  غيير      

متيل حضيرت اميام)ره( و مقيام     هاي آن را پس بدهميد    معصوم به حهومت  يم  برسمد و آزمايش

اي از آن چييزي كيه حضيرت بعيداً      معظم رهبري، ايمها تقدير شو  و يك چهرة بسيار نازل، سيايه 
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آييد   ر هير    اي و ظل  از آن مطلب،  ر تشهيل تمدن هم به وجو  م  كممد، سايه و پيا ه م  مدآي م 

صورت اين را غير معصومين بايد به وجو  بياورند  يعم  وفاي به قرآن و كلمات معصومين را بايد 

س اي از عالم، بايد امتحانش را پس بدهد  وقت  كيه پي    ر تحق  هم، روي كره زمين  ر يك ممطقه

 ا ند  يگر اين بلوغ پرچمداري عقالنيت غير معصوم است  اين  ر  ورة غيبت تقدير شده است و 

 اين مراحل بايد ط  شو  تا حضرت بيايمد 

هايش را كشيدند و اميرش را تشيريع كر نيد و بقيية      لذا براي آن چيزي كه پيامبر)ص( مرارت

ن امتحانات را بايد غير معصومين بدهمد ، آكه به آن تحق  بخشمد و انجام نشد معصومين هم آمدند

فرماي  حضرت ول  عصر)عج( به وجو  بيايد كيه حهوميت عيدل     تا  ر  ورة ظهور مقدمة تشريف

جهان  است  كه  يگر از جمس عقالنيت غير معصوم نيست  جمس آن از عقالنيت خو  قرآن است  

جانبه! تعليم هميه جانبيه! كيه     يعم  يك تحق  همه جانبه است  تحق  تمدن همه جانبه! تزكيه همه

شو ، نه علم ظاهريه كه مال غير معصيومين اسيت  احهيام ظاهرييه،      مستقيماً از نور قرآن ناش  م 

حهومت ظاهريه كه شأن غير معصوم است  محال است به همة عم ، به آن معماي  كه هفتيا  و  و  

معم  وحدت كلميه اسيالم  را    اسم را خداي متعال به معصومين  ا ه است،  ست پيدا كميم  به آن

  بيه آن معمي  توسيط حضيرت     وجو  بياوريم، تمدن  را به حفي كميم يا حهومت  را مديريت كميم

شيو ، قطعياً    شو   كه بعد هم جهان  خواهد شد  اين چيزي كه قبل از ظهيور تقيدير مي     انجام م 

ي به بلوغ رسياندن غيير   براي اتمام حجت است  برااي از روي كره زمين  اي است،  ر گوشه ممطقه

هياي مختليف    معصومين است و پيدا كر ن ظرفيت جديد براي امت محمد و آل محمد  ر عرصيه 

است كه اين هم قبل از ظهور حضرت ول  عصر)عج( تقدير خواهد شد   يگر ايين معمي  اماميت    

 تر توضيح  ا ه شد  خيل  كامل

مروز گفتيم براي ايين بيو  كيه تغييير     اي را كه  ر جلسة  يروز و ا به طور كل  اين چمد مقدمه
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خواستيم  م  مقياس يا تغيير فضاي معموي كه بشر از  نياي رسالت به  نياي امامت، وار  شده است،

اش از يك  ورة نطفه و توليد و   مقايستشريع بهميم  به طور كل  موضوع امتحانات  از نظر تاريخ 

 همانگونه كه  خواهد برسد  و به مرحلة بلوغ م آيد،  كو ك  و  ورة تميز فرهمگ  يمداران بيرون م 

اش، حييات   اش، حيات فيزيولوژي انسان يك سر فصل  را  ر سن بلوغ  ار ، كه قبالً حيات طبيع 

رسيد، اصيالً انتظياراتش     اش،  ر  ورة كو ك  و تميز است، ول  وقت  به سن بلوغ مي   سوا آموزي

شيو     طالباتش كالً  ر يك فضاي  يگر مطرح مي  شو   م شو   انتظاراتش اجتماع  م  انفجاري م 

گويييد، بعتيت يعمي      ضاي حيات معموي را كه بعتت م )ص( كه آمدند فخواستيم بگوييم پيامبر م 

رسييدن بيه    و ها از يك اف  كو كانيه و غيير بالغانيه    ها و امت تغيير فضاي تمفس معموي براي مر م

هم با حضور خو  معصومين سرپرست  شد  و به مرحلة بلوغ است  كه  ويست و پمجاه سال از آن 

شد، )يك معم  تمبيهي    ها  يگر آن فضاي غيبت و تمبيه تاريخ  كه بايد بشر م   ليل ر  شدن امت

هيا بيراي ظهيور      ار ، يك معم  بلوغ براي غير معصوم  ار  ( كه  يگر آميا گ  پييدا بهمميد اميت    

خواسيتيم تياريخ را    ، مي  گفتييم  اي را كه و بعد هم عالم رجعت  اين نهتهحضرت ول  عصر)عج( 

خواستيم اين تغيير فضياي سرپرسيت  تياريخ      بگوييم، نخواستيم اطالعات عموم  بدهيم بلهه م 

از  ورة كو ك  تهامل معموي به  ورة بلوغ و بعد  ورة حضرت ولي  عصير)عج(    ،خداي متعال را

اش را  ل بيه بعيد بهيره   است  چهي  هم  ورة چهل ساله به بعد كه  يگر عقل به كمال خو ش رسيده

تيا   شروع م  شو     يعم  اگر كس  مراحل تهذيب و عرفان را  قت بهمد كه از نطفهخواهد ببر م 

بايد پس بدهد تا به مقام امامت برسد  به مقام ايين   ر  تا چهل سالگ ، امتحانات  رابلوغ، از بلوغ  ا

بده تا مبدأ خدمتگزاري به  ستگاه نظام والييت  ما را جزء امامان قرار » عاي  كه  ر قرآن است كه: 

آن وقت تحق  آن  ر  ورة حضيرت  « حقه از طري  ما و فرزندان ما واقع بشو ، جزء صلحا باشيم 

شو   كه  ين اسالم سرپرست همة مير م روي   با ظهور حضرت به نحو اجتماع  واقع م  و هست
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 معصومين)ع(!پذير نيست، مگر به نور  شو   اين امهان كره زمين م 

اجتمياع   رسد  يك شعاع  از نورانيت به نحو  هيچ گاه به اين حد نم غير معصومين ظرفيت 

 ر  ورة ظهور  فقط اما جهان  به معم  ايمهه غلبة جهان  پيدا بهمد، اين شو ، قبل از ظهور واقع م 

هياي   حهوميت    آن نورانيت  كيه از طيرف  2  جهان  نخواهد شد، 1شو   كه البته:  حضرت واقع م 

هاي ظاهريه است  حقيقت و باطن قيرآن نيسيت     رسد ايمها واليت نمونة انقالب اسالم  به  نيا م 

فرماييد،   شيو  كيه مي     حظّ  از حقيقت و باطن قرآن به وسيلة حضرت ول  عصير)عج( واقيع مي    

زات شو   ايمها از معج كشمد بر سر مر م روي كرة زمين، عقولشان چهل برابر م  حضرت  ست م 

كه االن امهان تحق  ندار ، به  لييل مسيخ    قرآن است  ايمها از معجزات فرمايشات معصومين است 

ها به  ين، به  ليل آن انحراف  كيه   به  ليل عدم تول  ،ها هاي امت ها، به  ليل ر  شدن هاي امت شدن

ا مسيتجاب  شيو   خيلي  از  عاهي    بعد از پيامبر)ص(  ر عالم واقع شد  خيلي  از اميور واقيع نمي     

فرمايميد  ر سيورة نيور:     شو   بما به تعبير قرآن م  هاي ضاللت بر اشته نم  شو   خيل  از پر ه نم 

را   ورة ظهور به بعد و عالم رجعت است  بعد از اين مراتيب ضياللت   مربوت به  الزجاجة الزجاجة

د روي خو   رياها و بعكه روي هم انباشته شده است عميقتر است  از عم   رياها بيان م  كمد كه

، غير از ضاللت هييچ  بياورند كشمد كه بيرون م  اي  از ضاللت است  هر چه مر م  ستانشان راابره

 ر  چيزي نيست  غير از آن تعدا  بسيار اندك  كه ما قائل هستيم كه به نور حضرت ول  عصر)عج(

حجت همة بشير بياق     شوند و اين آب باريهه از صرات مستقيم براي اتمام هدايت م   وره غيبت

ها به راه و رسيم پييامبر)ص( و    خواهد ماند، و همه گمراه خواهمد شد  اين نتيجه پشت كر ن امت

هاي عظيم الشان شيعه، چه نيواب خياص،   فقائمه ما هست  غير از يك تعدا  كم  كه پرچمداران و

از آنهيا كسي    آيمد، به غيير   چه نواب عام بعد از غيبت صغري و كبري حضرت ول  عصر)عج( م 

گير  كه  ر صرات مستقيم هستمد  چيه   مانمد  آنها را وهم م  شو  و همه  ر گمراه  م  هدايت نم 
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چيه از طرفيداران  يين محميدي، فيرق       از طرفداران انبياء حضرت موس )ع(، حضرت عيسي )ع( 

   باعيث  هيا اثير نيدار    كممد كه  ر صرات مستقيم هستمد  نمازهيا اثير نيدار   روزه    كمد  فهر م  نم 

شو   فقيط كسيان  كيه مميور شيدند بيه نيور اميام          ها باعث هدايتشان نم  شو   حج هدايتشان نم 

حسين)ع(، نوران  شدند به زيارات اهل بيت)ع(  كه نشر اين فرهمگ به  ست فقهاي عظيم الشيأن  

 آن قرآن صريح و فقه صيريح، ظاهرييه، فهيم    شيعه است   ر طول تاريخ و فقه محمد و آل محمد و

ظاهريه است  و تشهيل حهومت حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبري تشهيل حهوميت ظاهرييه   

است  باطن آن چيزي كه حضرت تشريع كر ه است و بايد تحق  پيدا بهميد، بيه  سيت خو شيان     

آيمد روي كره زمين و  است و به  ست آقازا ة خو شان، و بعد هم عالم رجعت، تمام معصومين م 

 قرآن را  يد  زاويه ممد   يگر بايد با اينك آن را محق  م 

 اهلل و بركاته رحمةو السالم عليهم و  
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تعاليباسمه

ششمجلسة

 موضوع: تفسير قرآن 

 9/4/1991تاريخ:  

 يك سؤال از جلسة قبل بپرسم. اگر اجازه بدهيد سركار خانم فاطمه صدوق:

روح القدس در وجود اماماان   به استقرار كرديد، آيا تعريف يم آيات الهيتعم به شما امامت را

 تعميم آيات؟ يعني نات آنهارفتار و فعل و سك الهي شدن گوييد؟ و تعميم آيات مي

وحي است. وقتاي وحاي  اه     روح القدس به جاي انقطاع االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 افتاد؟ اتفاقي مي

 داد. شد و دستورات خدا را به انبياء انتقال مي جبرئيل نازل مي سركار خانم فاطمه صدوق:

 افتاد؟ شد  ه اتفاقي مي ه ميوقتي دستورات خدا انتقال داد االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 كردند. انبياء هم به آن دستورات عمل ميسركار خانم فاطمه صدوق: 

باه هماين   و كردناد.   مردم را به آن دساتورات دعاوت ماي   االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 نبايد دستور اين بود كه مردم يك روزورة حضرت صالح)ع(، شدند. مثالً در د دستورات امتحان مي

 آب ند ازسات توان مي ديگر خوردند، و يك روز از شير ناقه مي بايد خوردند و مي اين رودخانه بآ از

كردناد،   دند، اگر عمل نماي ش كردند هدايت مي د! خب اگر عمل ميبونهر بخورند. اين يك دستور 
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عذاب بر آنها نازل شد. وقتي وحي قطع نبود به  شتر را پي كردند و ت حضرت صالح)ع( كهمثل امّ

اين صورت بود. يعني حاصل ارتباط وحي، امتحانات الهي شد و ماردم باه خداپرساتي و دوري از    

 شود. امامت به مردم نشان داده ميراه هدايت از طريق  اما بعد از آن .دعوت مي شدند شرك و كفر

 پس منظور از تعميم آيات، امتحانات الهي است!سركار خانم فاطمه صدوق: 

مگر مردم به ناقه حضرت صالح)ع( امتحان نشادند؟! مگار   ين صدوق: االسالم و المسلم حجة

 مردم به عصاي حضرت موسي)ع( امتحان نشدند؟!

اناد و   كه پيامبر)ص( يك اصول كلاي را گفتاه   ما اين بودبرداشت سركار خانم فاطمه صدوق: 

 دهند. فرعيات آن را امامان پوشش مي

زمااني كاه وحاي     شوند. آياا  لهي امتحان ميمردم به آيات ا االسالم و المسلمين صدوق: حجة

كردند ياا   اي را زنده مي مرده و آمدند مي بود؟ فرض كنيد حضرت عيسي)ع( ميها دائ وصل بود آيه

..، در طول عمر وجود مباارك  د، تا آية بعدي... تا آية بعدي.ش دادند، بعد تمام مي را شفا مي بيماري

ياا   ،كارد  گرفتناد و درخشاش پيادا ماي     مي بينوقتي حضرت دستشان را به ج ، سي)ع(حضرت مو

باه ايان    يك ابزار دعوت بود، قدرتي كه از طرف خدا اين شد، انداختند و اژدها مي عصايشان را مي

افتاد  شدند، درست است؟ هر وقت اين اتفاق مي به اين آيات دعوت مي و مردم داده شده بود پيامبر

 ده است.مي نبوديدند. پس دائ مردم آيه را مي دوباره

 مي شد؟دائ با وجود امامانآيا ارتباط با عالم باال سركار خانم فاطمه صدوق: 

و رفتار قول فعل و  ،شود ديگر وقتي آيات از جنس علم مياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

ه آيا  اوآيه اسات، ساكوت   او  نزند ف آيه است، حر او بيداريو خواب  شود. خود معصوم آيه مي

 ات را متوجه شديد؟است. تعميم آي

بلاه! ساؤال دوم، مشاخد شادن راه صاحيح باه معناي تبياين         سركار خانم فاطماه صادوق:   

۶۶



9 

يعني  ي؟ آيا منظور ايان اسات كاه فرهنگساتان ياك قاانون        ، هار وب عقالني اين قضيه است

 دارد؟اساسي خاص خود براي ادارة حكومت 

تفقاه! معناي اجتهااد مصاطلح     نه!  هار وب عقالني يعني االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 هاي علميه. حوزه

 شما اين را به تفسير قرآن برگردانديد. سركار خانم فاطمه صدوق:

نه! كاري به تفسير نداشته باشايد.  هاار وب عقالناي كاه     االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 كناون تا غيبت  آغاز هاي علميه است. كه يك سير تولدي از گفته شده منظور اجتهاد مصطلح حوزه

 باشد، و تا االن هام باشاد. در دورة اول   وجود داشته نبوده كه از قبل . يك  يز بسيطيداشته است

هم نيست كه روح  و امام صورت نمي گيرد در دورة غيبت وحي دقت كنيد اخباريون بودند. بعد از

آن و ن ايان قار  خواهد واساطة باي   مي حال يك غير معصوم القدس در وجودش نهادينه شده باشد،

كه فهم خودش را براي مردم بگويد و ماردم را باه ديان دعاوت كناد و راه       روايات و مردم باشد،

شود. هر اندازه اين عقل دقت كناد، و راه خطاا    پس عقالنيت فقيه واسطه مي ست را نشان بدهد.را

. باه غيار معصاوم وحاي     1: در ايان شاراي    شاود.  نرود و دقتش عميق باشد، آن راه مشخد ماي 

  ون ماي  .كنيم را هم نفي مي فهمند خوانند و مي )كه عوام مردم مي. فهم عرفي و ساده 2 .ودش نمي

و عاادي  فهام عرفاي    اسات و  وحي نشده  يزي پزشكيدر گوييم بايد اجتهاد باشد. مثل پزشكي، 

كنايم.   بحث تخصد در فهم از دين مي داريم . بلكه فهم يك متخصد است. پسنيست هم مردم

. علم اصول هم همان تخصد است، )اجتهاد مصاطلح  است وب عقالني تخصد هار منظور از 

شود. يعني اين تخصاد   ها(. مثل علم پزشكي، علم شيمي، علم فيزيك، اين علم استنباط مي حوزه

كاه تولياد    اسات  گوييم، تجسد آن يك تخصصي است. يعني  هار وب عقالني كه ميممورد نظر 

كاه   كنند. مثل ابن سايناها و بزرگاان   پروري مي . مدام فقيهدهند آموزش مياست ودر حوزه ها  شده
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گاوييم در   ند. پس آن  هار وب عقالني كاه ماي  كرد پروري پزشك  را توليد كردند و پزشكي علم

كه عرفي نيست، وحي  مي شود يك امر عقالني تخصصيتفقه گردد.  دورة غيبت به تخصد بر مي

 هم نيست.

پزشكي كه امروز داريم باا پزشاكي   امل داشته است. مثل اما هر علمي يك سير رشد و سير تك

 تيكند. تفقه هم همين طور است. بعد از غيبت حضرت ولي عصار)ع(( مادّ   دورة ابن سينا فرق مي

ردم باه آنهاا پنااه    فقهاا بودناد و ما    ان جازء . ايناي به نام اخباريون وجود داشت هطايف ،بين شيعيان

در  الت عقل در فهم از روايات و احادياث خيلاي كام باشاد.    دخ بايد گفتند مي بردند. اخباريون مي

 همان فهم عرفي و معمولي ثابت ماند.اين تخصد خيلي شكل و نَسَق نگرفت و در حد  نتيجه

 بعد از غيبت، فقها و اخباريون كساني هستند كاه هماة هامّ و غمشاان     اما نظر ما اين است كه

پيرامون شرح  )ع(كه  هارده معصوم رجمه هاييت اصل قرآن و هدفشان حفظ ود. يعنيب منابع حفظ

حكومات،  تشريع براي وحدت كلمه، تشريع براي »گفتيم: مسئله اي كه اين همچنين  آن، و و بس 

آن را  كه مثل يك قلعاه  در حدي گوييم، آنها نه به اين معنايي كه ما مي اما بود. «تشريع براي تمدّن

ها از  بشود. پس تعريف ما فرهنگستانيمنتقل به سينه  سينهحفظ كنند، توجه داشتند و مي خواستند 

 اصاوليون ايان   فهم از دين دخالت دادند و عقل را در حداقل با وجودي كه اين است كه اخباريون،

ن شاراي   در آ اما مي گوييم ،مي دانند ما هم اين ضعف اخباريون را مي پذيريمضعف اخباريون  را

ان پياامبر)ص( را  ريشة خاند دشمنان مي خواستند ت)ع( بود، وعليه اهل بي ها كه با آن همه دشمني

فقهااي   ، حفاظ مناابع بوسايله ي   بعد هم باعث غيبت شد كه محيطي درست كردند از بين ببرند و

بعد امنيت درست شد و مناابع شايعه باه عناوان ياك       خيلي بزرگي بود. اما كار اسالم عظيم الشان

. و در حال حاضر تكياه گااه مناابع    نطفة فقاهت استفرهنگ در جوامع بشري حفظ شد، كه معني 

و  زندگي مي كردناد  كه در آن عصر هستند بزرگاني شما كساني مثل شيخ صدوق، مرحوم كليني و
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بحاث   شاد و باه تباع آن    كاار عقالناي انجاام     در رواياات و احادياث   بعد ي شيخ مفيد به از دوره

در ابتدا با فقه يكي باوده   از آن بحث اصول كه بعدو  و..... شناسي، صرف و نحو و معاني بيان زبان

به عناوان   . علم فقهنددش جداگانه شناخته به عنوان يك علم  به تدري( هر كدام و است، انجام شد.

و  گيرد. شكل و نسق ميعلم به كارگيري آن تخصد و علم اصول به عنوان علم خود آن تخصد 

، و روزي در درس اخبااريون باوده   انبزرگا  از در زمان وحيد بهبهاني كه مرحوم صااحب حادائق  

فهم ايشان باالتر از فهم من است. باه ايان    يعني اينكه خارج كفش وحيد بهبهاني را جفت مي كند.

بعد از وحيد بهبهااني و   .كنند قدرت پيدا مي شوند و در حوزه هاي علميه ترتيب اصوليون غالب مي

كاه مبناايي را    ،شيخ انصاري زمان كند تا ا ميقدرت گرفتن اصوليون، اين علم خيلي و گسترش پيد

ن اياه آ هم صااحب كف  از او و بعد ،ندگفت جتهدين ميخاتم الميا كند و به او خاتم الفقها  تأسيس مي

كاه اصاول    و رسائل ايشاناالن بيش از صد سال است كه مكاسب شيخ انصاري  .كند را تكميل مي

خاوب   ي حوزه است كه دست نخاورده اسات.  وس اصلدر  و كفايه مرحوم آخوند، جزء متناست 

و اصاول تنهاا    هو سير رشد آن است. تا كنون، شراي ِ پيدايش قدرت وجاود نداشات   سير تطوراين 

كاه   ، اماا حااال  هد، بوده و تكليف فرد را تمام ماي كار  پاسخگوي مسائل يك انسان كه مكلّف است

 ث و رواياات احكاام حكاومتي   از قارآن و احاديا  خواهيم در مقياس جامعه  مي، ده استانقالب ش

بناابراين در اداماه ي ايان     .سته تكميل و تغيير ظرفيت اين تخصد ااحتياج ب لذا كنيم، استخراج

تا دورة و همين فقاهت سنتي كه حضرت امام)ره( فرمودند،  ،موجود علم اصول سير تطور و تكامل

ايان   باياد  صوم بگيرناد، كه دينشان را از غير معاند  ظهور حضرت ولي عصر)ع(( كه مردم مكلف

و  ،فاراهم شاود   فرمايي حضارت  مقدمة ظهور و تشريفتا لوغ و كمال خودش برسد د به بتخص

البته همان طاور كاه    .برمي گردد به حضور معصومين)ع( ينوقتي حضرت مي آيند دوباره فهم از د

 و طاب عاالم  ن باه ق دورة غيبت از طريق توسل و پناه بارد در روايات گفته شده است فقهاي ما در 
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خود حضرت  مي شوند ودرشت ن يخطاها انحراف و د ارد مبارك حضرت ولي عصر)ع(( وجو

از ناور وجاود مباارك     و همانطور كه وعاده داده شاده اسات،   «. كنيم ما شما را حفظ مي»ودند: فرم

كاه در   )ع(ائمه معني حضور بههمچنين ، معني وحي نخواهد بوداين به ولي  .برند حضرت بهره مي

همين تخصاد   بنابراين .نخواهد بودآمدند هم  دويست و پنجاه سال بعد از رحلت پيامبر)ص(آن 

تا به بلوغ خودش برسد. همان طور كه  كند،خودش را پس بدهد و يك راهي را طي بايد امتحانات 

مثال قيااس،    ؛آوردناد  هاي باطلي راه ، اهل سنتبعد از رحلت پيامبر)ص( در فرهنگ امت اسالمي

در مقياس انقالبات و  صد و پنجاه سال هم شكل انحرافات استصالح، تأويل و... در اين استحسان،

حرافاي در  هااي ان  راه، هميشه در كنار اين تخصد . وها براي امت شيعه مطرح شده است حكومت

آن طارف   در كارده اسات،   همان طور كه دين تكامل پيدا  .رسد هم به كمال خودش مي فهم از دين

از  هااي تخصصاي بساياري    به بيان بر مردم ببندند و راه را نجام شده كه مي خواستندا هايي شيطنت

 كاه خاود  غير از آن دويست و پنجاه سال  به) . پس اگر سرفصل دوم تاريخ رارا گمراه كردند مردم

مدت زيادي مرارت كشايدند  از اخباريون شروع كنيم كه  (منبع شكل گرفت ائمه اطهار)ع( بودند و

در اين دوران نطفه ي اين تخصد شكل گرفته است. كه در اداماه دورة   اد را حفظ كنند،تا اين اسن

باه ظهاور حضارت    دارد تا اش  لياسو دورة پيري و كهن غ، دورة كمال، دورة بلوكودكي، دورة تميز

موضاوع امتحاان   مسائله  كند و خود ايان   يك تاريخي پيدا مي ترتيب به اينبرسد. ولي عصر)ع(( 

به فهم از دين غير معصومين كه مؤيد نسابت باه وجاود    يعني مردم به فقاهت، يعني  شود. مردم مي

از  ،به لباس روحانيات در هار عصاري   خواهند شد.  هست، امتحان مبارك حضرت ولي عصر)ع((

متحاناات شاكل عقالنيات پيادا     شاوند. پاس ا   هاي گذشته تا موقع ظهور حضرت امتحان مي دوران

تعيين وظيفه باراي  ، اين تخصد كارآمدي تا قبل از انقالب يعني است.معني تخصد  كند و به مي

 تعيين كند. وظايف حكومت را بايد بشناسد. تعيين وظيفه براي حكومت را بايد حال بوده،مكلف 
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ند كه اين طور ه اكردن فهم پيدا يا ائمة كفر هم تا حد تمدن از قرآآ :سركار خانم فاطمه صدوق

 كنند؟ مقابله مي

 كنند. نه! آنها براي دنياي خودشان مقابله ميو المسلمين صدوق:  االسالم حجة

 انگيزه مبارزة آنها در حد تمدن است؟ به عبارت ديگرسركار خانم فاطمه صدوق: 

 ناه فقا  االن و در دورة   بله! هميشه همين طور بوده است.االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 ري روم، امپراطاوري اياران، باا   كفار، مثل امپراطاو  يزن در دورة قبل از پيامبر)ص( ، بلكهپيامبر)ص(

 حتاي در آغااز خلقات هنگاامي كاه      كه آن روز داشتند، تمدن درست كرده بودند.مقياس شهواتي 

  ون ذاتاً در ،كند را درست مي و وحدت كلمه طغيان كشد، او وحدت كلمة كفر قابيل، هابيل را مي

شهوت يعني دعوا و تجاوز، در  حدت رسيدن ندارد.به وازع و تكالب سر دنيا هست، قدرت تن كفر

 كفر ذاتاً تجاوز وجود دارد.

 گردد؟ يعني تعريف كفر به طغيان و ظلم و تجاوز بر ميسركار خانم فاطمه صدوق: 

معناي   كاه  به طور كلي اين نكتة مهمي است و دقات كنياد  االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

نهايات   پرستم، يعني به قدرت باي  گوييد خدا را مي شما ميگردد. وقتي  به معني پرستش بر مي ظلم

اش باه   پس كساي كاه ماؤمن هسات در بنادگي      همه ي قدرت ها به دست خداست. كنم. تكيه مي

قدرت خودش يعني  ،قدرت محدود ورزد، عمالً به . و كسي كه كفر ميكند قدرت نامحدود تكيه مي

در ايان دنياا    كاه  هر قدرتي مي خواهد به ه كند.به قدرت خدا تكي نمي خواهد كند. و دنيا تكيه مي

كناد. كساي كاه باه قادرت      تكياه   تكنولاوژي  و معدن و آب و خورشيد و ماه و مثل زمين ؛هست

.و نگران  ببشود،  مضطر تجاوز به او كند، از اينكه قدرتش را به ديگران بدهد يا نامحدود تكيه مي

به قدرت خدا آرامش است و از آرامش ايثاار  تكيه  ي پس نتيجه . ون به كُر وصل است .دشو نمي

 لحظاه  كناد، هار   زند. ولي كسي كه به قدرت محدود، تكياه ماي   و گذشت و اخالق حميده سر مي
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 از او اخالق رذيلاه پس  .آرامش ندارد در حال تمام شدن است. بنابراين كند اين قدرت احساس مي

تجاوز باه معناي ريشاة     ريشه ي كفر و را بگيرد. و آن خواهد قدرت اين مي و زند سر مي و تجاوز

گردد. ريشاة ايماان هام باه تكياه باه        بر مي و قدرت محدود به اضطراب و دغدغه و اخالق رذيله

هايماان را   هماة قادرت   ند وروزي همة دنيا عليه ما جماع شاو   بر مي گردد. حتي اگر قدرت الهي

 قدرت اسات.  ما و خالق و خالقكند. ا قدرت مي ايجاد خودشيم، او تكيه دار به خدا ند،  ونيرگب

ماي تواناد    ند، اورا بگير مانرا بگيرند، همة معادن مثالً اگر همة پولمان ست.خالق همه ي نعمت ها

را  همين كه هستبايد : »مي گويد ،كسي كه اعتقاد ندارد اما .دانبرس ما به كند و دوباره معدن ايجاد 

 «.استفاده كنند افه آمد، بقيهمن بايد بيشتر بخورم اگر اض استفاده كنم، مثالً

يك فارد   د. يعني حتي قبل از اينكهيقبل از اين را توضيح بده لطفاً سركار خانم فاطمه صدوق:

 بديهي است. خوب طبيعتاً يك سري  يزها كند كه به قدرت خدا تكيه بكند يا نكند؟اختيار 

ر داي متعال تقديبحث بداهت نيست. بحث اين است كه خاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

كه اين مسأله براي انسان و جن پيادا   هايي را خلق كند كه بتوانند كفر بورزند، كرده است يك فاعل

براي انسان  مي باشد، شود. بحث كفر و تكيه به قدرت خدا و تكيه به قدرت غير خدا كه ابليس مي

همه  .و كوه و دشت وغيره حر و درخت و آبو ب و در و ديوار براي مالئكه نه .شود و جن پيدا مي

به  خواهيد كفر بورزيد يا به همه عرضه شد كه آيا مي تكيه به قدرت خدا دارند. هنگامي كه اينهاي 

در قارآن آماده    ؟، ياا خيار  از همين ظرفيتي كه داريد باالتر بروياد  آيا مي خواهيد خدا تكيه كنيد و

انسان  ، حريد بود. فق  "لوماً جهوالًظ" تنها انسان اين امانت را به همه عرضه كرديم. ما است كه

از ظرفيتاي  . يعناي  قبول كردند از مالئكه و همة مخلوقات راو جن فاعليت منفي را يا فاعليت برتر 

دستگاه كفر محاي  بيروناي   خوب حتماً براي  .قبض و بس  داشته باشد است، بتواند كه خلق شده

باه آنهاا    آنها را از باين نبارد، بلكاه   خداي متعال و  كفر ورزيد ابليس باالخره كند. تولد پيدا مي اش
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و تقادير ماي    دهد روند. پس اجازه مي بگيرد، از بين مي را اجازة حيات داد. يعني اگر خدا حياتشان

خواهيم گفات. اماا حااال     فلسفة فاعليت منفي رااين يك فلسفه دارد كه حيات داشته باشند.  كند تا

محاي  بيروناي    باراي آن  . باياد 1 قتي خدا تقدير كارده اسات:  را مي گوييم كه و اصل قضيه داريم

او را به كفار دعاوت    باشد كهاز بيرون ي محيط بايد كنيد درست شود يعني هر فردي را كه نگاه مي

از درون براي انس و جن هواي نفس خدا قرار داده است.  خدا .2 .مواجه باشد با اين محي  د وكن

 .هواي نفس جاسوس محي  بيروني است

 باه خادا دعاوت    كاه  داده شده است،در انسان قرار  هاي ايماني طور كه روح و دعوت همان 

گويناد. فطارت ماا بار اسااس       كند. هر دو قوه در انسان گذاشته شده است. كه به آن فطرت مي مي

 باه شاهوات   نفسمان هام  در مقابل كند. مي دعوت به خداپرستي خداجويي خلق شده است و ما را

كاه تقادير شاده اسات      بايد لوازم اين  يازي  ،انسان اين نحوة خلق كردنِ در پس) كند. دعوت مي

بلاه! ماا هام    »گويناد:   ماي « شما هم هواي نفس داريد.»پرسند:  مثالً از پيامبر)ص( مي (فراهم بشود.

يعني وقتي « تواند تخلف بكند. نمينفس كه در اختيار من است كه لگامي زدم به اين داريم. اما من 

ناد و  ، براي انبياء، هماه هاواي نفاس دار   هست. براي امامان امتحان براي همه متحانات،يم اگوي مي

قابل مقايساه نيسات.    با ما قابل مقايسه نيست. همان طور كه ايمانشان با ما مقياس هواي نفس آنها

تعريف ريشه اخالق حميده و اخالق رذيله، قدرت محدود و نامحادود و   كه خوب اين يك بحث

 .نكتة مهمي است به نظر ما كه كه گفتيم، و آرامش بوداضطراب 

در  يعناي فاعليات منفاي شادن و     ديگر اينكه  را انس و جن اين امانت را پذيرفتناد؟  بحث 

ايان امكاان باراي آنهاا      براي  يست؟  ارا  بدتر از ظرفيت خودشان حركت كردن، جهت پايين تر

 كرد؟ را تقدير ؟ و براي  ه خدا اينهست

ابلايس بوسايله ي   در شراي  مثبت، قبال از اينكاه    ه فاعليت منفي را توضيح دهيم،اينكقبل از 
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د و در زماين  شاو از بهشت رانده  و شناخته شود به عنوان محور محي  طغيانو شود رد امتحانات 

كه نوعاً بحاث اسات   ) خدا يك سري از مخلوقات را د و حيات زندگي در دنيا آغاز شود،نهبوط ك

 ،تسابيح  در بهشت حياات داشاتند و خادا را    آنها كه ( خلق كرده بود،و ائمه راكه نور پيامبر)ص( 

هار روز ايان    .«ما بوديم و خدا و حظّاي داشاتيم  »كه: كردند و در روايات دارد  تحميد مي و تحليل

تكامل و قبض و بساطي كاه پيادا    . و از اين ندمي شد تر كامل تر و نسبت به ديروز بزرگ انوار پاك

برند، و وقتي خداي متعال در آنها تصرف مي كناد وبار اناوار پاكشاان      بيشتري مي و حظّند كرد مي

تركياب بيشاتري    ون حضور بيشتر و انبسااط و  كنند.  انبساط بيشتري پيدا مي صلوات مي فرستد،

 ند، لذا لذت بيشتري مي بردند.كن پيدا مي

 كند؟ انسان انبساط بيشتري پيدا ميسركار خانم فاطمه صدوق: 

مخلوق را خلق كرده اسات  كند. خدا  هر مخلوقي. فرق نميالسالم و المسلمين صدوق: ا حجة

ن اضاافه شادن، انبسااط پيادا     شود. و از ايا  اش به آن اضافه مي مخلوق مركب است و در تركيب و

برد. پس فلسفة خلقت، انبساط بيشاتر، توساعه    مي يلذت بيشتر ،از اين انبساط كند و به تبع آن مي

گردد، نه به خدا. خادا   اش به مخلوق بر مي تر لذت بردن است. يعني فلسفة خلقت نفعبيش تر وبيش

قرار داد  ون ذات مركب اين است كه مدام رشد كناد و از انبسااط اش لاذت    مركب  ات رامخلوق

مركب هستند. اگر مركاب باشاند،    بلكه كه مخلوقات مجرد نيستند، ،اين از نكات مهمي است ببرد.

 برند برند، بلكه لذت مي عالوه بر اينكه رن( نمي آنها معني دارد و از رشد و تكامل رشد و تكامل در

 .است بهجت فوق بهجت تر شدن و بزرگو مدام نوراني شدن، 

 نوز فاعل منفي خلق نشده است!خب اينها در شرايطي است كه هسركار خانم فاطمه صدوق: 

 درسته است؟ يعناي باه تعبيار ديگار     بله! خلق نشده است.االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

، يعناي مخلاوق منفاي از كجاا پيادا      گوييم. خب عدد منفي از نظر رياضي دنياي مثبت را مي داريم
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 شود؟ مي

 شود؟ مي خلق اصالً براي  ه هدفيسركار خانم فاطمه صدوق: 

اگار   در هماان فارض رياضاي    آياد؟  براي  ه به وجود مياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

گاوييم   ماي هيم فضاهايي درست كنيم تا بيشتر از  يزي كه االن هست بخواهيم به آنها بدهيم، بخوا

به آنها ضربه بزنند و حاين   هم كنند، يك عده كنيم كه در حين اينكه رشد مي يك محي  درست مي

دنيااي مثبات    در باز هم به آنها عطا بكنيم و خواهيم ميما  (نه حين يك زندگي طبيعي) ضربه زدن،

كرديم، حاال يك كسي به آنها ضربه هم  به آنها ضربه بزند، داشتيم عطا مي بخواهد كسي اينكه بدون

جنس  يزي كه  آنوقت .عطا كند به اوباز  خدا بخواهد دوباره بگويد يا خدا و بزند. اين مخلوق هم

 س آن!. دقت كنيد جنخيلي متفاوت است كه بدون كتك خوردن مي دادند، با قبلي دهند االن مي

 يعني جداي از درجات و مقدار آن!سركار خانم فاطمه صدوق: 

فرض كنيد اش متفاوت است.  خواهم بگويم حجم كيفي مياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 و دعاا بكناد و   داشته باشاد  از خدا درخواستي همراه با درد انسان نين  يزي نبوده است كه قبالً 

. در يك  هاار وب  است قبالً فرض زندگي طبيعي بوده بلكهخدا بخواهد يك  يزي به او بدهد، 

يك كساي  اشته كه بخواهند به او بدهند، اما حاال ند يبيشتر تنها يك ظرفيت بوده و ظرفيت طبيعي

 ، آنگاه مقياس صلواتيگويد مييا خدا دوباره  و او زند، كتك مي او راشود، با اصطالح  مياو مزاحم 

كند. لذا تقدير شد كه مخلوقات در دستگاه الهاي   كالً خيلي فرق مي د،فرست كه االن خداي متعال مي

آن بهشاتي كاه   يعناي   شاود.  اين بهشت فوق بهشت مي خدا را بخوانند. هاي منفي همراه با فاعليت

 وايان دنياا    در مساير  ايان  طي ولي بعد ازبهشت طبيعي و عادي بود.  حضرت آدم)ع( در آن بود،

 كند. نه اينكه هيچ ربطي به بينند، فرق مي مي كه را بهشت بعدي جنس همة اين امتحانات، گذراندن

هااي ديگار    رصاه مقياس بزرگ شدن آن، در يك افاق و ع و ولي كيفيت  بهشت اولي نداشته باشد،
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هاي حيات در دنيا و هادايت و   فلسفة خلقت فاعليت منفي كه به تبع آن همة اين بحثاست. يعني 

انسان هاست. تكامال   تكاملبراي  شود لغو نيست. بلكه مطرح مي .... خ  هدايت و خ  ضاللت و

وحادت و كثارت نعماات و صالوات      مقياسِ و ،و كثرت آن فوق تكامل! بهشت فوق بهشت! تنوع

هااي منفاي    باراي خلاق فاعال    اين فلسفة حكمت خداي متعال .شود خداي متعال خيلي عوض مي

آن، و  بساتر  ايجااد  نقشة خلقات و از حث ب لذا هنوز بحث اين مصداق و آن مصداق نيست. است.

 سپس تحقق آن خيلي معنادار مي شود.

كنم )نعوذ باهلل( خادا   دهيد من فكر مي شما كه اين طور توضيح ميسركار خانم فاطمه صدوق: 

 .ه استبيشتر به خاطر لذّت خودش اين تكامل را قرار داد

 برد؟  ه لذتي ميخدا االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 اينكه بنده، يا عبد مدام به درگاه خدا پناه ببرد.ر خانم فاطمه صدوق: سركا

 رسد؟ خب از پناه بردن ما به در خانة خدا، به خدا  ي مياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 يز دارد و خالق  شود. كسي كه همه كسي كه قدرت مطلق است  يزي به او اضافه و كم نمي

لاذت   خاودش  كسي كه خالق لاذت اسات كاه    ...خالق لذت است.و خالق قانون  ،خالق زيباييما، 

 گردد. بر ميبه مخلوق برد فلسفة خلقت  نمي

 ما لذّت ببريم؟ خب براي  هسركار خانم فاطمه صدوق: 

تناسابات    اون مخلاوق مركاب اسات و مجارد نيسات و      االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 .است قبض و بس  پيدا كردن ،مركب

 برد ديگر! خدا از لذّت بردن ما، لذّت مي مي خواهم بگويمه صدوق: سركار خانم فاطم

 برد؟  ه لذتي ميخدا االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

از  منظورم اين است كه خادا  گويد فتبارك اهلل احسن الخالقين. ميسركار خانم فاطمه صدوق: 
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 .ه خودش مي بالدب كه بتواند لذت ببرد اينكه توانسته است  نين مخلوقي را خلق كند،

باه خادا نسابت بدهياد      ماي خواهياد   كاه  آن  يزهاايي  به االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 خاود  بارد؟ او  لاذّت ماي   خودش كسي كه خالق لذت است، اصل بحث اين است كه آيا رسيم. مي

ه كسي كه مكان را خلق كرديا  كند، زمان دارد؟ ن را ايجاد ميكسي كه زمايا مثالً موجد لذت است. 

 ! يعناي  اه  بيناد؟  ماي  آيا خودش را او خلق كرده است. و شنيدن ديدن است، خودش مكان دارد؟

هاا را او خلاق كارده     گيرد. خود ديدن و صورت ها را مي بيند؟ ديدن يك امري است كه صورت مي

بكنايم.   از مخلاوق  تنزهمعني  بايد مدام است. اصالً در توصيف خداي متعال و ارادة او و مشيت او

دقات   ،اصل فلسفه را كاه گفاتم   در رابطه با تناسبات مخلوق است. اين  ند گوييد مي ني هر  هيع

در را  بحاث هاا   ان شاء اهلل با علم اصول فقه احكام حكاومتي ريشاة هماة ايان     در آينده كنيد. كه

م محمد بااقر)ع( و تماا   امام نه( البالغه و امام جعفر صادق)ع( و كلمات مبارك آقا اميرالمؤمنين و

 هاار وب   داريام  خواهيم بود. ولي االن مرزوق از كلمات آنهاشود. يعني  واضح مي )ع(معصومين

 خواهيم گفت. هم دارد كه  مستندات نقلي و   هار وب نقلي را بحث و استدالل مي كنيم.عقالني 

 فهم از قرآن هست. بحث هاي ورود به پيش فرض اين مباحث

جريان تابش خورشيد عقالنيت، ناور  رست است كه : اين جمله د سركار خانم فاطمه صدوق:

  امامت است.

از گيريد؟  نور مي از كجا تان بله! يعني شما در حيات زيستياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

از كاي    اه ناوري اسات و    تان ناوري كاه جااي خورشايد باشاد،      خورشيد. حاال در حيات علمي

 گيريد؟ از معصومين و پيامبر)ص(. مي

فق  باراي اهال ادياان باوده      كه فرموده بوديد، اين توبيخ تاريخيخانم فاطمه صدوق: سركار 

 است؟
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 كه هاي بعد از پيامبر)ص( امت مثل .ها توبيخ مي شوند االسالم و المسلمين صدوق: امت حجة

جازء   بعاد از هازار و  ناد صاد ساال      هاست. شما مردم ايران را ها راجع به امت رد شدند. عذاب

كنيم، محيطاي اسات    بينيد. يعني در ميحطي كه در حال حاضر در آن زندگي مي ول ميهاي مقب امت

بعد از باز هست.  به طرف اين امت به همين دليل باب رحمتش .خداي متعال از ما راضي است كه

امت غير توجه كنيد كه ها رد شدند.  قبول شد. بقية امت است كه اين امت تا كنون فق  پيامبر)ص(

، قارآن را  قبول شدند ولي امت پياامبر)ص(  در طول تاريخ ت. يك سري از اصحاباز اصحاب اس

قارآن را مهجاور    ،اين قوم مان »فرمايد:  پيامبر)ص( به خداوند ميدر قرآن كريم كه  مهجور كردند،

 شكايت كردند. از امتشان به خدا خود پيامبر)ص( يعني «كردند.

 اهلل و بركاته رحمةو السالم عليكم و  
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تعاليباسمه

هفتمجلسة

 موضوع: تفسير قرآن 

 11/4/1931تاريخ:  

 سؤال از جلسة قبل بپرسم. 9اگر اجازه دهيد سركار خانم فاطمه صدوق: 

مركيب و  در عليم یييمي تعريي     اينكه مخلوق مركب است و مجرد نيست يعني چيي    اول

 اما مخلوق از چه جهت مركب است و مجرد نيست. مشخص است، مجرد بودن

 توضيح دهيد در علم یيمي به چه معني است االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

دارد. اميا ميادة    عنصير  اي است كه فقط يك نيوع  مادة مجرد، مادهسركار خانم فاطمه صدوق: 

ال از چيه زاوييه اي ميي گويييد كيه مخليوق       تشكيل یده است. حعنصر مركب از دو يا چند نوع 

  مركب است

 آقاييان  مثالً كه تغييرناپذير است. مجرد يعني يك امر بسيطمين صدوق: االسالم و المسل حجة

 عالم غير ماده را بسيط ميي  و گويند مي مجرد بعضي از مخلوقات خدا مثل مالئكه يا عوالم غيبي را

اما عالم ماده را مركب مي نامنيد. آقاييان فقيط عيالم مياده و جسيم را        در آن تغيير نيست.دانند كه 

 و بقيه ي عوالم را مجرد مي گويند اما ما به نظرمان عوالم آخرت هم مركب است. مركب مي دانند

 گويند  يعني آقايان عالم برزخ را مجرد ميسركار خانم فاطمه صدوق: 
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پس وقتي كه ميي گيوييم   ند. دان مركب مي عالم ماده را فقطاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

جسيم   اما ند.دان تعري  علم و روح را مجرد مي گويند. است كه آقايان مي ، در مقابل مجرديمركب

 دانند. مركب مي چون غذا مي خورد و رید مي كند را

در روايات براي ما مشخص نكردند كه كدامشيان مجيرد اسيت و    سركار خانم فاطمه صدوق: 

 كدامشان مركب 

رؤييت  روايت هست. در نهج البالغه هست، هر چيزي كيه  االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

بسياطت، یيأن وجيود    حاال بحث سر اين است كه یأن اما  كند. باید، )تعدّد( كثرت پيدا مي دایته

تغييرناپذير اسيت.   است كه خداي متعالفقط است كه تغييرناپذير است.  عظمةحضرت حق جلت 

 عالم بيرزخ، عيالم   ،را كه خلق كرده است، اعم از عوالم ماده، عوالم غيبمخلوقي خداي متعال هر 

بيه   و كندتا مخلوق رید  دكن خلق مي و خدا د،نو قابليت تركيب و رید دار ندبهشت، مركب هست

اين هم معني نيدارد   خود است! يلغو كار نگه دارد،و ساكن خلق بكند اگر  اضافه یود. و اآن اعط

بحث عقالنيي كيه در فلسيفه بيوده،      دارد. كلِّ مفصل نگه دارد. يك بحث فلسفي ثابت كه خلقي را

هاي  بحث هاي فلسفي است و بحثیود يا غير قابل انكارها يا...  بحث تغاير كه از بداهت یروع مي

 زميان  پذير است وتغيير مخلوق است كه كثرت است.و زيادي دارد. يعني تناسبات مخلوق دوئيت 

 .انتقال مي يابد . از يك وضع به وضع ديگردارد رنگ به رنگ یدنو . وص  ددار  مكانو 

 م يلد وَلَ»و عدم تغيير و زمان و مكان و وص  ندایتن مخصوص خداي متعال است. بساطت 

از  چ دركيما هي زايد! اين فقط مخصوص خداي متعال است. یود و نه مي ه نه زاييده ميك« دلم يولَ

یته باید. چيون تركييب   كنيم كه اوصاف تركيب را ندا بسيط را چيزي تعري  مي بساطت نداريم و

مي دهيم. پس در مركب بودن یناور هسيتيم و اورا تنزييه   خودمان را به آن نسبت  م ویناسي را مي

كند. رید ندارد. انقالب از ييك وضيعي بيه     گوييم او از اين جنس نيست. تغيير نمي مي مي كنيم و
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 مبرا از اين گفته هاست. گوييم او مي در رابطه با تركيب وضع ديگر ندارد. هر چه

در  دهد، كيه  روايات بسياري است كه معصوم توضيح مي دا، بينايي خدا،در رابطه با ینوايي خ

كه ابزاري دایته باید و او بيا آن ابيزار بشينود. خيدا     نيست رابطه با اوصاف خداي متعال اين طور 

  ، فعلي  و ! چيون در دييدن ، یينيدن   ا ابزار. خدا بينا هست اما نه بيا چشيم  ینوا هست اما نه ب

هير   يك تركيب به هر یكل كه باید خدا آنگونيه نيسيت.   نيست. يكسي يا چيز حضورش محتاج

وص  است. او موجد تركيب است. خلق كرده است. او موجد  چه كه در رابطه با تركيب است، او

د تغاير است، موجد مكان است، موجد زمان است. كسي كه زمان و مكان را خلق كرده است، موج

در ايين   هيا را  لطههمة مق رد و فرهنگستاناد يمفصل ثاين بح مكان و زمان ندارد. حالخودش كه 

 گرفته است. بخ 

 فلسفة خلقت لذت بيشيتر بيردن اسيت.    در جلسه ي قبل فرموديد سركار خانم فاطمه صدوق:

 تعري  یما از لذت چيست 

برد. ميثالً مين االن در ييك     انسان از قبض و بسط لذت مي االسالم و المسلمين صدوق: حجة

 كينم.  ييدا ميي  پ باال حضور بيشيتري  آن از هستم. وقتي مرا باالي پشت بام ببرند، روي زمين مكاني

انبسيا    یيود. بنيابراين   پايين تحت ديد، علم يا فاعليت و تصرف من واقع مي منطقه اين يعني كل

 گوينيد. ايين   یود كه به آن ليذت ميي   كنم. از اين عمل انبسا  يك حالتي در انسان پيدا مي پيدا مي

در نظير  كيه   را هر مفهومي در بشر، اعم از آرام ، لذّت وري ما دارد. اصل ريشة هر بحث مفصلي

بگيريد بايد به تعري  تركُّب برگردد. و تكامل هر چيز مركب به اين است كه اگر در ييك وضيعي   

و بنابراين قبض و بسط پيدا مي كند. در نتيجه انبسيا  بيشيتر   چيزي به آن اضافه یود و  قرار دارد،

بيرد. آرامي  ايين اسيت كيه ايين        مي بيشتر از اين گستردگي لذت .دمي كنگي بيشتري پيدا گسترد

خدا كه در جلسه  تكيه به قدرت نامحدود . همان بحثیود تمام نميهرگز  كند احساس ميتركيب 
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او را  بعد از آن حتي اگر یود. م ميديگر آرا ي قبل گفتيم كه به قدرت خداي خودش تكيه مي كند.

خواهد ید. مثالً االن موقتاً به دو بخ  تجزييه یيده   بداند كه دوباره تركيب  م بكنند. وليه  تجزيه

یيود و بيزر     دوباره با يك چييز ديگير تركييب ميي     است، آن قسمتي كه آزاد یده است و بداند

خيدا برميي    به تكيه بر قيدرت نامحيدود   پس آرام ترسد.  اي هم نمي یود. پس از هيچ تجزيه مي

 هميه ي  بيرد. از  لذت مي انسان! وقتي با اعطا كردن به او اضافه بشود به قبض و بسطلذت  گردد و

بيشتر مي ینود، آوا و موسييقي   ،بيشتر مي بيند خورد، غذا مي مثالً برد. ها لذت مي جذب و دفعاين 

 هاي مفصلي برد. حاال اينها بحث لذت مي ... از همه ي اينهابيند. منظرة جديدي مي دهد يا گوش مي

 دارد.

یوم كه چرا خدا هدف از آفرين  را لذت گذایته  من متوجه نميسركار خانم فاطمه صدوق: 

 است 

هدف از آفرين  تكامل است و انسان از تكامل ليذت ميي    االسالم و المسلمين صدوق: حجة

تناسيب آن   ق  و تجزيه و افول و از بين رفيتن! تناسبات تركيب تكامل است، نه ايستادن و تو برد.

 گويند يك چيزي ذاتي اسيت يعنيي   مي در فلسفه وقتي اش است. يزي كه نسبت دارد، يعني ذاتيچ

 خواهيد بگوييد ذاتيات تركيب چيست  یما مي حال نمك است. یوري ذاتِ مثالً

سيري آخير    كه به داريم مندلي  در علم یيمي يك جدول تناوبيسركار خانم فاطمه صدوق: 

 .مي گويند جيبگازهاي ن ، گازهاي كامل یده،آن

 بگويييد كيه   خواهييد  كنيم. يعني ميي  بحث فلسفي ميداريم االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 .است هيچ چيزي نبودهزماني 

 گنجد  مي بحث منظورتان در اينبدانم خواهم  ميسركار خانم فاطمه صدوق: 

كيه ميا    يبحثي  هيا در  خواهيم بگوييم همية آن بحيث   نه! مياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة
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 گنجد. گوييم مي مي

  تكيه كرد  مصداق اين بهيعني مي توان بله! سركار خانم فاطمه صدوق: 

خواهيم بگوييم  بحث مصداق نيست. بحث فلسفي است. مياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

وقتيي كيه خليق    اميا   ، هيچ چيزي خلق نكرده بود. خودش بود و... بوده كه خداي متعال يك وقت

خليق   كيه  كند. ييك چييزي   ، خودش نيست. بسيط خلق نميه استدی ق ، آن چيزي كه خلكند مي

در  چون . بنابراينباید و تكامل مركب تغييربايد در . است مخلوق مركب پس.است كند، مركب مي

 مي یيود و  بايد تصرف یود و تكامل پيدا بكند، پس فلسفة خلقت هم تكامل خود مخلوق مركب

كاري نداريم كه خدا چيه   در نتيجه گوييد. پس داريد تناسبات تركيب را ميگردد.  به خودش بر مي

از ايين متكاميل یيدن ليذت      بشيود و حاال كه هست بايد كاميل  مي گوييم طور ايجاد كرده است. 

 چيون  گيويم:  مييد چرا  يگو برد. پس فلسفة خلقت، تكامل و لذت بردن خود مخلوق است. مي مي

تناسب ندارد. معدوم یدن، زوال پيدا كيردن و از   يكيب چيز ديگرا ترتناسب تركيب همين است. ب

عدم و اصل تبديل است. فلسفة چرايي  چيستي  و تناسبي با تركيب ندارد. بحث وجود  ،بين رفتن

رسيم كه چگونه به مصاديق فيزيك، یييمي و... .   چگونگي  بحث مصاديق نيست. مصاديقي را مي

 فلسفه مبدأ توليد بقية علوم است.

هياي منفيي را    ي فلسيفة خلقيت فاعلييت   چهارچوب نقلي فرموديد سركار خانم فاطمه صدوق: 

 خواهيم گفت.

قبيل از اينكيه ايين عيالم را      رواياتي هست كه خداي متعالاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

هيچ چيزي را خليق نكيرده بيود و ايين ذات      رم)ص( را خلق كرده بود. زماني كهنبي اك خلق كند،

هياي   د در كتياب ا در      از تسبيح، تهليل، چند هزار سال اين چيزها را گفته است و بعي مقدس ر

اوصاف قبل از خلقت اين عالم را توضيح داده است. كيفيت خلقت انبييا    مرحوم صدوق هست، و
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قيت یيهدا از   كيفيت خلقت صالحين از بقيية نيور انبييا ، كيفييت خل    است و  از باقيمانده نور ائمه

اند. قبيل از اينكيه    گفته به اين صورت اضافه نور صالحين... يك كيفيت را نور صالحين و باقيمانده

حيات در اين دنيا یروع یود. عرش به نور پيامبر)ص( خلق یده است. مالئكه بيه نيور آقيا اميير     

، خوریيد و ماه به نيور اميام حسين مجتبيي)ع(     آسمان و زمين به نور حضرت زهرا)س(، المؤمنين

هاي  قبل از خلقت فاعل ف بهارهايي كه انص روايت !بهشت به نور امام حسين)ع( ست وخلق یده ا

 منفي دارد، هست.

ميي  خيب معليوم    كرده اسيت،  هزار سال خداي متعال را عبادت  چند یيطان گويند مثالً مي يا

و نحيوة   كنيد  خلق ميي  از گلحضرت آدم)ع( را  خدا بعد وقتي كه یود كه اينها خلق یده بودند و

خواسيت از طرييق    ميي گويند كه به چه صورت بوده است، و خداي متعال  را هم مي خلقت ايشان

به خاطر او خلق كرده  همه را ظرفيت نور نبي اكرم)ص( و آن چيزي كه سجده بر حضرت آدم)ع(،

آنهايي كه نكردند، البته آن  ي كه سجده كردند آن نور را ديدند وكسان به بشر نشان بدهد. لذا ،است

و باز در نقليات است كه قبل  بينند. از موضع ضاللت مي در حال انكار و در منازل رد یده و ور ران

 دستور سيجده  در بهشت و قرار گرفتن ايشاننحوه ي  و حضرت آدم)ع( از خلقت و بعد از خلقت

كيه حضيرت آدم)ع( و    تخلفيي  .... خداي متعال مي خواست بيا و رد یدن ابليس و كردن بر ايشان

تيذكر   ،است از سجده كردن نمايندة تخل  ابليس كه ندكرد آن درخت ممنوعه حوا)ع( از حضرت

مراقب بایيد كه از اين درخيت ممنوعيه    فاعليت منفي یروع یده است و بدهد كه در نظام خلقت

بيه   حضيرت آدم)ع( و حضيرت حيوا)ع(    كيه  انعكياس فاعلييت ابلييس بيود     نخوريد و اين عمل

خورنيد و باعيث    د و از آن درخت ميي كنن  ند و به غروریان تكيه ميخور مي فريب هاي او وسوسه

و خلقت زميين و دحيو    به زمين بيايند عالم آسمانرانده بشوند و از آن از بهشت بيرون  تا یود مي

منتظير هيدايت    فرمايد كه خدا مي یود و يات در روي كره زمين یروع ميحو كيفيت آن و االرض 
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به وسيله ابزار هدايت من بيه سيمت    ! عونَراجِ ا اليهِنّا هلل و اِنّكند، اِ من بایيد. هر كس هدايت پيدا

گرديم با بهشت اول كيامالً متفياوت اسيت.     بر ميبه آن . و آن بهشت دوم كه ما بر مي گردد بهشت

هايي كه خداي  ها و وعده بهشت دوم همراه با آن ثواباما بهشت اول وضعيت اثباتي محض است، 

كامالً فرق راه با فاعليت منفي هم و ظرفيت بهشت همراه با پاداش عبادتو اصالً ، متعال داده است

ا چيه  تيا بي   ،هم در رابطه با عالم برزخ، عالم قيامت، حشير، صيرا ، مييزان    يتوصيفاتمي كند. البته 

 .وجود دارد همة اين مسايل یوند و مسأله یفاعت و.....  تشريفاتي وارد بهشت مي

خلقت اين عالم دنيا در دعاي یب عرفه، دعاي سمات و ادعيه هاي مختل   يا مثالً در قبل از

ایاره دارد به اينكه چند هزار سال قبل از خلقت، نام مبارک ائمه اطهار)ع( كنار عرش بيوده و بعيد   

 اين دنيا آغاز یده است. 

خلقيت  و سيه   خلقت اين عيالم  ، دويك قبل از خلقت اين عالم سه مرحله خلقت داريم.پس 

خيود زميين، كيوه، مياه،      گوييم كه اين دنيا برچيده مي یيود و  آن قيامت مي كه به !عد از اين عالمب

دارد كه اين دنيا ثبات ندارد و ثبيات   توصيفاتيدر قرآن خداي متعال  خوریيد و..... از بين مي رود.

گي د. يعني هيم كسياني كيه در بهشيت زنيد     نحيات در بهشت و جهنم است. هر دو ثبات داربراي 

ثبيات و پاييداري   ليذا   .هسيتند  در حال عذاب هم كساني كه در جهنم و كنند كنند خلود پيدا مي مي

اين دنيا نظم موقت است. نظم گردش خوریييد، مياه، آب،   نظم زندگي در عالم بهشت است. براي 

ه هياي قيرآن همي    بنا بيه وعيده   اينها غير پايدار است و اين دنيا هست، نظمدر زندگي كه  اها ودري

ده یدن برچي به ها ناظر خيلي از سوره "ت.رَانكدَ جومُذا النّوّرت، و اِمس كُذا الشَّاِ"یود.  بردایته مي

و هيم وعيده داده یيده     !و هم موقيت  است اين دنيا هم كوتاه در زندگي نظم اين دنيا هست. پس

 یود. است كه بردایته مي

خدا مقام پيامبري را به همه عرضه كه  روايت درست است آيا اينسركار خانم فاطمه صدوق: 
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  گرفتاين مسؤوليت را به عهده  بود كه فقط پيامبر)ص( ليو كرد

 در رابطه با اين بخ  حضور ذهن ندارم. ممكن هست كيه االسالم و المسلمين صدوق:  حجة

هميان طيور كيه بيه همية       باید، در رابطه با عهدهايي كه از انبيا  گرفته یيده اسيت.   چنين چيزي

 .انسان و جن قبول كردند عرضه ید و فقط ت بار امانت امتحاناتمخلوقا

. يعنيي  بایيد  بيين انبييا  عرضيه یيده     بايد به صورت طبيعي بار امانت پرچمداري توحيد هم

 اش با فاعليت خود ما بوده است. همه

ايين   كسي در نظام خلقت،به عنوان خواهم بدانم مثالً من  يعني ميسركار خانم فاطمه صدوق: 

 ! بایم  كسي به نام فاطمه زندگي را انتخاب كردم  و قبول كردم سير

ميا   نيسيت.  مطرح كسي به نام فاطمه و اين سير زندگي !نهاالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

در دنيياي   نيد فاعليتميان بتوا  عهيد گرفتنيد كيه    قبول كيرديم و از ميا   در عالم زر كساني هستيم كه

 .دوشامتحانات هم منفي و هم مثبت ب

 كليت آن را قبول كرديم. همه يعنيسركار خانم فاطمه صدوق: 

وليي ميثالً    .قبول كردند و جن یدند يعني آنهايي كه انساناالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 مخلوقات خدا قبول نكردند. بقية ، مالئكه و.....ها. آسمان، زمين، خوریيد بادها، كوه

  چه تر از آن جزئيسركار خانم فاطمه صدوق: 

كه وضعيتمان را یكل مي  تر به نظام فاعليت خودمان جزئياالسالم و المسلمين صدوق:  حجة

 در فضاي ابليس زندگي كنييم  رديم فاعليت دایته بایيم، هم ميتوانيمچون قبول ك دهد برمي گردد.

عالم در همان  در روايات هست كه رغم مي زنيم. از سن بلوغمان را بعد هم در فضاي انبيا ! و اين

 و نرفتنيد  ترسييدند و  كنييد. ييك عيده   و به همه گفتند كه از اين آت  عبيور ب  امتحاناتي یديم زر

، نور پيامبر)ص( بود و بعد از آن ائمه و بعيد بقيية انبييا  و    انجام داد ترين كسي كه اين امر را سريع
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قابيل درک   برايمان جزئيات  را نمي دانيم و كه ما مفهوم  يامتحانات . چنيناي هم ماندند يك عده

مشخص مي یود كه اهل ايمان هستيم به تناسبات آن چيزي كه در عالم زر بوده  بوده است. نيست،

 يا اهل كفر يا اهل نفاق! و در سلب چه كسي هستيم 

 اهلل و بركاته رحمةو السالم عليكم و  
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تعاليباسمه

 مشتهجلسة

 عنوان: عقل دين محور

 موضوع: تفسير قرآن 

 11/6/1931تاريخ:  

ياطين. الحمزدهلل و  ميع العليم من همزاا  ال  ز  االسالم و المسلمين صدوق: اعوذ باهلل السّ حجه

اهرين المعصومين و لعن علي اعداهم اجمعين من يبين الط صلوه علي رسول اهلل و علي اهل بيته الط 

 .الن الي يوم الدينا

 بحث عقالنيت است.درست است؟! ظاهراً

در فهم از قزرآن دخالزت    حتماًفرموديد كه عقل  در جلسه ی قبلسركار خانم فاطمه صدوق:  

 بين فهم عرفي و فهم تخصصي است. ما دارد ولي

شزود و   آن وحي نمي حجه االسالم والمسلمين صدوق: پس موضوع كارِ عقل اين است كه به 

گويند  مي شود را سلب بكند، كه به آن وحي مي را كه برای انبياء و معصومين پيدا ميد كيفيت فهباي

 كه چنين فهمي پيدا نمي شود.

كنيم. پزس   كه غير تخصصي باشد را هم نقد مي  ميفه و عوامانه، يعنين حال فهم عرفي در عي

صص هزم بايزد اجتمزاعي    تعريف بكند و اين تخبين اين دو سلب بايد بتواند تخصص خودش را 
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مراحلي را كه برای فهم  اين و ان بتوانند اين مسيرزمان و مك هر فقيهان ما، دری  باشد. يعني جامعه

 ب ديگر چه گفتيم؟هان بتوانند آن را تكرار كنند. خفقيی  شود را بروند، تا بقيه مي از قرآن پيدا

 د را تمام كند، يعني:بّاول تعسركار خانم فاطمه صدوق: عقل در فهم از دين بايد در قدم 

 در حفظ جهت دچار انحراف ن ود.اول،  

 اين فهم و اين كار عقالني تبديل به منطق شود يعني تكرارپذير باشد.دوم، 

 اجتماعي ب ود. يعني در واقع بايد حجه االسالم و المسلمين صدوق:

 خودش برسد. ميسركار خانم فاطمه صدوق: سوم، به پذيرش جامعه عل

عقالني، تجربه  خب پس در قدم اول چون موضوع اين كارِ االسالم و المسلمين صدوق: حجه

قدم اول  در بايد لذا يك كار نظری نيست، بلكه امری است كه بايد به يك متني نسبت داده شود؛ و

ك مزتن ، بايزد   يعني كيفيت تسليم شدن به ي ،تسليم بودن به آن متن تمام ب ود. برای خود اين كار

آن قوانين  سپس اين تسليم بودن، بايد تبديل به يك زبان و يك قوانيني ب ود، دی ذكر ب ود وقواع

ديگرچه خب د، تقنين، تفاهم اجتماعي! شود تعبّ مي . بنابراينفقها هم برسدی  بايد به پذيرش جامعه

 گفتيم؟

 ل را در اول بحث بياوريد: حتماًسركارخانم فاطمه صدوق: فرموديد سه ا 

 ان ) تجربه گرايان(روشنفكر .1

  ارسطويي )عقل( .2

 فلسفۀ نظام واليت )عقل دين محور( .9

 التي را كزه گفتزيم  حتمزاً خزواهيم بگزوييم آن ا   مي حجه االسالم والمسلمين صدوق: يعني 

 د، تقنين، تفاهم اجتماعي( نظرنظام واليت است.)تعبّ همان

از متن، اين نيست كه تسليم  فهمدر  اصل اوليه شان در رابطه با نگاه تجربه گرايان، آنها در
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 سازند، اسزتفاده  مي كه دارند فع اهوای خودشان، به نفع محيطيمتن باشند. بلكه از هر متني به ن

اهوای خودش، دنيای خود  تواند براساس مي دهند؟ يك كسي مي كنند. چرا اين كار را انجام مي

تواند كافر باشزد.   مي يعني باشد.كاری به متن قرآن، متن انجيل، متن تورا  نداشته  را بسازد و

مواجزه   ی خودش است. ولي روشنفكران چزون بزا جامعزۀ مزذهبي    به دنبال ساختن دنيای مادّ

بايد برای دنيزای خودشزان يزك     لذا هست، ی آسمانياين جامعه معتقد به اين كتابها هستند و

شزكل و   بايزد  برای اين كارشزان  . بايد استنادا  مذهبي درست كنند وروكش مذهبي بگذارند

 پزس  داران را بزه دنيزای خودشزان دعزو  كننزد.      جامعۀ دين نسق ديني درست كنند، تا بتوانند

محتاج به نسبت دادن كارهاي ان به كتاب مقدس هستند. لذا تفاوت ان با فلسفۀ نظام واليت در 

كنزد،  بنا دارد مجادلزه  بلكه جهت گيری بنا ندارد تسليم ب ود.  از ابتدا جهت گيری است. يعني

كنزد. بلكزه    را مهندسي نميمندی  مجادله خود، كار قاعده و توجيه كند و برای اين توجيه خود

نامزد. لزذا بعزد از پيزامبر)ف( افزراد زيزادی كزه در مقابزل          مزي  هر توجيه را قانون هر اصل و

از  ، بنا نهادند وان، استصالححسهای باطلي را مثل قياس، است معصومين)ع( قرار گرفتند، روش

نه  كردند، مي برداشت خودشان از دين را به مردم تحميل در واقع نداشتند. ابايي فتن اين امورگ

هزای   هم شيوه اخير در اين صدوپنجاه سال. لذا خواست مي هايي را كه خدا از كتابش قرائتآن 

! مثل دينزاميام قزرآن   فهم از دين به مردم تحميل كردند، جديدی از انحراف و تسليم ن دن در

 است. تأويلاز قياس و استصالح و  ديناميام قرآن بي تر پيچيدگيهای كه

دارد  كزار  به حكم فقط ها يك سری از روش در در اينجا فقط كاری به حكم ندارند. يعني

كنزد. امزا در دينزاميام، هزم تكليزف، هزم        مزي  و برای استنباط از دين زاويه و انحراف درست

كه از دين باشد را به عنوان يك مجموعه به سمت هرچه در تمام وجوه توصيف و هم ارزش، 

 و هايي كه در ناد خزودش  كند ارزش مي سعي ك اند.پيچيدگي آن از اين جهت است و مي كفر
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 های دين تحميل كند. را بر ارزش جامعۀ گمراه خودش هست

تا حد توصزيف و   قبالًرود؟ يعني  مي سركار خانم فاطمه صدوق: يعني تا حد تكليف جلو

 رود؟ مي بوده و حال تا حد تكليف جلوارزش 

در حد تكليف بوده، حزاال در حزد توصزيف و     قبالًحجه االسالم والمسلمين صدوق: نه!  

كزه كفرآميزا هسزت را بزه عزالم       ف ان هم اين است كه يك اعتقادیارزش هم آمده است. حر

وتزور را  يك موتوری هسزت كزه وقتزي ايزن م     و ميدهند كه عالم دارای يك ديناميا يم نسبت

رود. اين نحوه فهم  مي كند و جلو مي ديگر در ريل خودش در طول تاريخ حركت ،روشن كنيد

كننزد و همزان مسز له     مزي  اعتقادا  قرآن و توصيفاتي كه در قرآن هست، تحميل از عالم را به

گوينزد، بعزد بخزش     مزي  و اينكه دست خدا به قوانين بسته اسزت را  جبرگرايي و قانون مداری

 سپس با ديناميام حركت عالم ناهماهنگ باشد. گويند كه نبايد مي آن كه احكام باشد رافقهي قر

 كنند. مي تأويلفقه را بر اساس اين اعتقادا  باطل توجيه و 

و دينزاميام قزرآن.    تأويلو استصالح و  استحسانقياس و  های باطلي هست: لذا اين روش

 نگری بود، درست است؟ي كل  ،بود اما روش ديگری كه در حوزه گفته شده

 يزك حزوزه   كنزد.  مزي  منطق صوری همان منطق ارسطويي است كزه سزه حزوزه را معزين    

 كه مربزوط بزه عقزلِ    است، يا كل  يك حوزه ی ديگر كه مربوط به علوم هست. است جائيا 

يا به  در خارج گويند كل يِ ما، مي يا به تعبير ديگر تقسيم آن به اين صور  است، فلسفي است،

دارد يا ندارد. آنكه دارد، يا به تمامه است يا ناقص است. آنكزه مصزداق آن در خزارج بزه     ازاء 

 شود. آنكه مصداق آن در خارج به بعضي از اجاای در خارج صزدق  مي تمامه هست، اموركلي

كه در خارج مصداق را به  شود، مي شود. پس امور جائي به علم واگذار مي كند، امور جائي مي

راجزع بزه كبزد يزا كليزه       مزثالً كند.  مي كند، بلكه راجع به جائي از آن تحقيق يحقيقه مطالعه م
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كند. مس ول وحزد  ايزن مصزداق     كند. راجع به هويت انسان به وحد  تحقيق نمي مي تحقيق

حقيقي در خارج به عهده فلسفه است. اما قسمت دوم: كه در خارج ما به ازاء ندارد. آنكه ما به 

آيزد و   مزي  شود. امور اعتباری يعني جعل نسبت.يعني عقل مي اری را شاملازاء ندارد، امور اعتب

كنند. پس در خارج ما به ازاء ندارد. عقزل آن   مي كند. عقالء اين كار را مي يك نسبيتي را اعتبار

اگزر هزدف    شزود.  مي را ايجاد كرد. حاال اگر اين برایِ، يا هدف نداشته باشد، اوهام غير معتبره

يزك   كنند، بزرای اينكزه پ زت    مي چراغ قرما را تعبيه مثالًجعل نسبت است.  داشته باشد، پس

شزود جعزل نسزبت كزه معتبراسزت.       مزي  چهارراه ماشين بايستد، برايش هدف دارند. خب اين

 شزود وحزي!   مزي  باشد، اين  مياگر اين جعل نسبت هدف اش، هدف تاغيرمعتبره نيست. حاال 

ء. قابل تييير است.پس به طور كلي فلسفۀ ارسزطويي  شود بنا عقال مي اگر هدف اش تام نباشد،

كند. در اعتبارا ، اعتباراتي  مي وحي را نه در جائيا  و نه در كليا  بلكه در اعتبارا  تعريف

كه هدف دار باشد و در آن هدف داری، هدفهايي كه تام باشد، يعني تمام وجوه را ببينزد، ايزن   

د. هدف را وهله ای يا مقطعزي يزا جائزي نبينزد. بزه      شود. يعني به تمامه هدف را ببين مي وحي

ته است كه نماز بخزوان،  گف مثالًكند، ببيند.  مي تمامه حقيقه هدفي كه آن نسبت را برايش جعل

 گويد. مي كند ديگر خدا اينطور مي جعل  ....روزه بگير و

 اين فقط مخصوف وحي است كه تييير ناپذير است. چون هدف را تام ديده است، ايزن  

در مجلس شورای اسالمي، اگزر عالمزت    مثالًكند. ولي  كند ديگر تييير نمي مي جعل نسبتي كه

قرما را برای خطر گذاشته اند، فردا ممكن است استدالل كنند و بگويند به جزای رنزگ قرمزا،    

يك رنگ ديگر بگذاريم. چون هدف را كامل نديده بودند، قابليت تييير دارد. امزا وقتزي كسزي    

نماز بخوانيد، روزه بگيريزد   مثالًكند كه  مي بيند، بعد يك وصفي را معين مي كامل يك هدف را

وحي جعل نسبتي است كه هدف را تام  يعني د.گوين مي كند. به آن وحي و .... ديگر عوض نمي
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 های مجلس، يزك هزدف و يزك غرضزي را     ديده است. به طور مثال عقالء يعني همين نماينده

مزدتي   از دهنزد، بعزد   مي ها را برای راهنمايي و رانندگي قرار اين جريمه تبع آن گذارند و به مي

بينيزد مزدام    مزي  كننزد.  مي آن را عوض لذا شوند كه همۀ مطلب را تمام نديده بودند، مي متوجه

خزواهم بگزويم وحزي در     مزي  يعنزي  دهنزد.  مزي  ها را تييير ها اين قوانين و جعل نسبت مجلس

 شود. ليا  و در جائيا  تعريف نميشود. در ك مي اعتبارا  تعريف

 كه وحي در اعتبارا  تعريف مي شود، نظر حوزه است؟سركار خانم فاطمه صدوق: اين

 حجه االسالم والمسلمين صدوق: بله نظر حوزه است.

 سركار خانم فاطمه صدوق: آنوقت شما اعتقاد داريد وحي در كليا  و جائيزا  هزم وارد  

 شود؟ مي

صدوق: نه! اصال چنين تقسيماتي نداريم، كه به كلي و جائزي و   حجه االسالم والمسلمين

اختيزار   بر همزه ی اينهزا   گوييم مي .تقسيم مي كنيم به امور اختياری بلكه .تقسيم كنيم اعتبارا 

گزوييم ايزن امزور اختيزاری      مزي  حاكم است. هم در جائيا ، هم در كليا  و هم در اعتبارا .

هت به سمت كفر است، يا جهت به سمت ايمزان اسزت، يزا    ، يا جهم هستند. در امور اختياری

آوريزم. بعزد هزر     مزي  جهت به سمت نفاق است. همه چيا را تحت عنوان ايمان و نفاق و كفر

يا  است كه متناظر با همان كل  «توصيف»كدام از اينها دارای توصيف، تكليف و ارزش هستند. 

و بايزد و   اين تقسيم بندی حوزه وجزود نزدارد،   اخالقيا  است كه در «ارزش» گويند، مي آنها

 شود. بنزابراين تقسزيماتش چيزا ديگزری اسزت. آنوقزت همزين را هزم         مي «تكليف»، هم نبايد

ضزرب   دوباره در تقسزيما  ديگزری هزم    بندی به نفاق و كفر و ايمان كنيم وتوانيم تقسيم  مي

ه نگری هم نيست، واليزت  عشود. يعني در فلسفۀ نظام واليت مبنا كلي نگری نيست، مجمو مي

اختيار محوری است. واليت، تول ي، تصرف در آن جاری است. خب اگر اختيار  محوری است،
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تسزليم م زيت تبزار      شزود؟  مي بخواهد حاكم شود، بايد بگوييم كه چگونه عقل تسليم ايمان

كزه صزاحب ايزن مزتن اسزت، كزه       بر مزي گزردد   كسي  شود. يعني تولي به اراده ی مي وتعالي

گزردد. اگزر فزرد     وجود مبار  حضر  ولي عصر)عج( بر مزي  به ترجمان وحي هستند، يعنيم

مربزي   ، اي زان را تكوينزاً  باشزد  اي زان  يا بخواهد تسليم واگذار كند اراده اش را به اراده اي ان

خزدايي   ،گوييم خالق اين اراده و خالق اين عقل خداست. حزال دهد. يعني مي  مي خودش قرار

علم را خلق كرده  )عل مه الْبيان( و بيان راو  ،عقل ما را خلق كرده است، اين كتاب و كه ارادۀ ما

 .كند تربوبيّمي خواهد  خواهد بكند؟ مي است، چه

خلق است، كه به دست خدای متعال است و يك مرتبۀ ربوبيزت اسزت.    پس يك مرتبه ی

شزده اسزت، اول و   اين عقل و اختيار را بارگ كند. پس چياهزايي كزه خلزق    مي خواهد يعني 

به عقل، علم و اختيزار   مي تواند آخرشان ساكن و يك شكل نيستند. قابليت اضافه شدن دارند.

 كند. مي به آن اعطا كند و مي د. لذا ربوبيتكناضافه 

 ، يعني اراده یهم بحث هدايت است. پس اين قسمت اول يك طرفه بودديگر يك بحث  

يعنزي   خالق باشد.نمي تواند كسي غيراز خدا و ت. خدا در خلق كردن و ربوبيت يك طرفه اس

ندارد كه بخواهزد بزارگش    دخالتي ت همندارد. در ربوبيّم اركت بنده در خلقت خودش  يك

و بارگ شدن آن دخالت ندارد. ولي در هدايت دخالت دارد. آنجايي خلقت  كند. پس در اصلِ

را توانزد از دسزتگاهي كزه او     مي اتواند تسليم خالق باشد، ي مي كه اختيار و هوای نفس هست،

كند فاصله بگيرد. پس در هدايت است كه كفر و نفزاق و ايمزان    مي خلق كرده است و ربوبيت

 خواهد تسليم دستگاه وحي باشد. مي شود. شاخصۀ دستگاه ايمان، اختياراتي است كه مي مطرح

ما را بفهمم و كلما  شو  قرآن من بخواهم خواهد بگويد كه اگر مي يك انسان خب يعني

 هم مرا خلزق كزرده ايزد، و هزم     از مربي بودن و هدايتگر بودن شما بهره بگيرم، عالوه بر اينكه
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گويد  توانيد عقل مرا بارگ كنيد و صراط مستقيم را به من ن ان بدهيد، درپيدا كردن راه نمي مي

 ر بدهزد. يزا  اين را در فهم از قرآن اصل قزرا و تجربۀ من اصل است و  من خودم مستقل هستم

های خودم در فهزم از قزرآن    و به گمانه به گمانه زدن مي كنم خودم با عقل ام شروع اينكه من

 كنم. مي تكيه

هزای درسزتي در    اي ان گمانهتا گوييم نه! من خودم را به صاحب اين قرآن مسپارم،  مي ما

من هدايت ب وم يا كه )فهم از قرآن به من القا بكنند و ن ان بدهند. پس عقل در اصل هدايت، 

 دستگاه خزدا و وجزود حضزر  ولزي عصزر)عج(      يعني خودش را به صاحب اين متن (،ن وم

 كند. مي كسب نور از امام زمان)عج(لذا . واگذار مي كند

شزود.   مزي  هرج و مرجدر اين صور  بكند؟  را ادعا اين مي تواندخب حاال آيا هر كسي 

 چه كنيم؟

 پزس بايزد   كننزد.  مزي  ادعای كسب نور شان همه دارد و مثالً صد فقيه وجود گوييم مي ما 

تسزليم   صزحنۀ عمزل بياورنزد. بايزد     و حفظ جهت ان را بايزد بزه   كسب تسليم بودن خودشان

گزوييم   ميكه  گويند ن ان بدهند. مي كه  ميو در قوانين و مراحل فهدر تخصص ان  بودن ان را

 .«عقاليي»، «عقلي»، «عرفي»قواعد : حداقل سه قاعده دارد

 ذهزن منصزرف   "آب"گويند مي قواعد عرفي يعني چه؟ قواعد عرفي يعني ارتكازا . يعني

 ايزن  متوجه به اينكزه  "خودكار"گوييم  مي شود. مي جلب به اين مايعما شود به اينكه توجه  مي

 .امثال اينها نويسد و مي يك چيای هست كه

عد عرفي يا قواعد زبزاني! پزس   گوييم قوا مي كنيم. به اين مي پس ما به يك ارتكازاتي تكيه

گوييزد   مزي  . بعزد توان به مس له زبان بي توجه بزود  زبان در فهم از متن دخالت دارد. نمي حتماً

حرف زده و منظور او همزين كتزابي    با ما عالوه بر زبان كه زبان عربي است و خدا با اين زبان
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 شود. مي ين داللت متنا خواسته بگويد؟ مي گوييم چه مي است كه به ما داده است، حاال

بينزيم   مي فهميديم. ولي اگر يك مقدار عميقتر ب ويم، پس با زبان، از متن، يك ظواهری را

دنبال يك معامله و م اركت در يك سرمايه گذاری اسزت.   ، بهاز اينكه اين حرفها را زده است

 مييزك لزواز  ش گوييد حزرف ا  مي گوييم. متن داللت به چه چيای دارد؟ مي به اين داللت متن

فهمد. پس يك دنيايي از داللت داريم. يك قوانيني هم  مي فهمد؟ عقل مي دارد. اين لوازم را كي 

! ....ي اش صرف و نحو و معزاني بيزان اسزت   قسمت زبان مثالًبرای داللت عقلي بايد بدهيم. كه 

حثهزای  اينكه اگر چيای فاعل، مفعول يا مجرور،منصوب و..... اسزت چزه معزاني دارد؟ اينهزا ب    

 شود. مي زباني

 از ضد اگر امر ب ود، نهيِ مثالًها )بحثهای عقلي( چياهايي كه در اصول هست،  در داللت

كنند.  مي فقها بحث .. اينها بحثهای داللت عقلي است كهمعني اوامر چيست؟ و . اينكه كند يا مي

ايي ني اگر جز يك بحث ديگر هم بحثهای عقاليي است، كه مربوط به توبيخ و ت ويق است. يع

بعزد   ، مثزل قزوانين راهنمزايي و راننزدگي!    بود كه همه يك چيا را رعايت كنند  ميوجدان عمو

دهد كه اگر كسي تخلف كرد، جريمه اش  مي هايي كه وجدان شده است، اجازه جامعه به همين

نويسند و او هم بايد جريمه را پرداخت كند. اگر كسزي   مي كنند. يعني خيلي راحت يك قبضي

دهند كه او را به زندان بياندازند. آنوقت از اينكه  مي د به همين آقايان اجازهها را نده ن جريمهاي

فهمزد. يعنزي از زن و بچزه و از خزورد و خزورا        مزي  افتد، يزك چياهزايي را   مي او به زندان

 كنند! مي محرومش

ليِ يك متن، فهمد، از لوازم عق مي پس سه سطح فهم داريم. انسان از امور زباني يك چيا 

پزدر و مزادر كزه     مزثالً فهمزد.   چيا مي ، يكاز اينكه مجازاتش هم بكنند فهمد، مي چيا ديگری

 كننزد. ايزن جزاياه باعزث     مي يك وعده جاياه اش را كم يا زياد اينكه كنند. يا مي فرزند را تنبيه
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ن سه سطح های فهم در رابطه با متن اي شود كه بچه يك چياهايي را بفهمد. پس اولين سطح مي

 است، قواعد عرفي، عقلي و عقاليي.

خواهيم بگوييم كه بايد برای آن علم توليزد ب زود. مثزل     مي از اين عميقتر هم هست. حاال

تزا چيزای    و غيره، بحثهای زباني، كه هم بايد صرف بخوانند، هم بايد نحو بخوانند، معاني بيان

ول بخواند برای قواعد عقاليي اش هزم  بايد علم اص هم بفهمند، در رابطه با بحثهای عقلي اش

آشنا ب ود و بفهمزد.   ؟!كنند و ..... مي بايد با حقوق و امر و نهي و اينكه چطور عدالت را ايجاد

بدهد. حال اين گاارش مختصری از علم اصول  ارائه يك قواعدی را برای فهم از متنبتواند تا 

گزردد، نسزبتهای زبزاني،     نسبت بر مزي  شود به اين سه مي بود. قواعدی كه در اصول درس داده

 نسبتهای عقلي، نسبتهای عقاليي.

خب اين يك نگاه نظری به بحث متن و بحث فهم از دين بود كه اگر چهار چوب دين را  

ببينيزد،   بريده از صاحبان دين يعني به همين نوشتاری كه به دست ما رسيده است محدود كنيد،

 عد زباني، عقلي و عقاليي.قوا شود: مي ين سه دستهقواعد آن هم

، يك سری چياهای ديگری هم را در نظر بگيريدولي اگر آن روشنفكری كه عرض كردم  

شود. اگر نظريۀ نظام واليت باشد، كه از بحث اختيار بخواهيد شزروع كنيزد، يزك     مي داخل آن

درقواعزد  را  اختيزار گوييد قواعد زباني،  مي شود. يعني وقتي مي قواعدی هم به آنها اضافه و كم

های الهي و الحادی. عقزل و عقزالء    شوند به زبان مي ها دسته بندی يعني زبان بياوريد. زبان هم

، كه يك سری عموماتي در طول  ستندينها يك چيا ساكن و ثابت و كل ي نهم همينطور است. اي

ی  همزه گزوييم كزه    مزي  كه و مسائل عقاليي را فطر  ب ر مثالًتاريخ ب ر يك جور بوده اند. 

های خودش را  م بندیآيد. نظام واليت تقسي مي در همه جا اختياربلكه ستند. انسانها مثل هم ني

آيد و همۀ اين امور هم به سه  امور تكويني و فلسفۀ تاريخ و فلسفۀ اجتماعي مي دارد. و در آن
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هزای   فهزم به هر اندازه كزه جلزوی    به تبع آن و ،شود مي دستۀ ايمان و نفاق و كفر تقسيم بندی

بندی كنيد. يعنزي يزك نحزوه فهزم     های انحرافي را طبقه  توانيد فهم مي انحرافي را گرفتيد، بعد

 مزثالً گوييد فهم از قرآن تابع درجا  ايمان اسزت.   مي بلكه .دگيري در نظر نمي ثابتي را  ميعمو

رجزا  اول  را جاء د درجۀ ايمان سلمان و ابوذر اگر درجا  ايمان را به ده درجه تقسيم كنيم،

مزي رسزد.    مرحله نزه و ه زت و....   به مراحل پايين تر، فهم از قرآن قرار مي دهيم و همينطور

اش قواعزد بدهيزد. بايزد يزك تخصزص       و عقالنيزت اش و زبزان   آنوقت بايد برای وجدانيا 

به قواعد عرفي، عقلي و عقاليي ساده ای كه در علزم اصزول امزروز گفتزه شزده       تعريف كنيم.

يد. يعني وقتي خروجي قواعد عرفي، عقلزي  كن  مي بازگو كنيد و تبعاتش را هم مياست، تكيه ن

به همزين   توان تنها  مي ف را تعيين كند،و عقاليي كه در اصول گفته اند، بخواهد وضعيت مكل 

ف را م خص كرد. اما اگر بخواهيد وظيفۀ جامعه را بگوييد، كه جامعزه  تكيه كرد و وظيفۀ مكل 

نسزبيت آن را تعريزف كنيزد.     بتوانيد بايد ،های مختلف دارد و افراد و شكلسطوحي از اصناف 

فرض كنيد رهبران نظام، ساختارها و بعد در سزطح عمزوم، نهادهزای مختلزف، نهادهزای       مثالً

خانواده، نهادهای اجتماعي، نهادهای دولت و.... هر كدام در سطح خودشان بايد برای تصزميم  

شود.  مي خيلي پيچيده تر پس يك استضاعه ای از قرآن بكنند.گيری و تصميم سازی اجتماعي، 

شود. بايد مدام دقت كنند كه از يك طرف در مديريت نظام به  مي اش هم خيلي پيچيده ترتعبّد

 راههای انحرافي، و از طرف ديگر به ساده اندي ي و تكيه به اصولي كزه تكليزف فزرد را تمزام    

 .كند، نيفتند مي

 

  والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته                                                           
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