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نويسنده:حسين روحانى
كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسالمـى،

و پژوهشگر پژوهشكده اسناد

لد شد.ان متو در تهر١٣٠٥،در سال ه)(رانى آيت الله العظمى�دكتر محمد صادقى تهر
مان بااه يافت و هم�زس آيت�الله شاه آبادى و امام خمينى رستان به درپس از تحصيل دبير

س مقدماتىا احمد آشتيانى،دروا مهدى و ميرزس فلسفى استادان ميرزى از دروه�گيربهر
فت.پس به قم ر١٣٢٠د.سال ا تمام كره رس حوزاند.و طى سه سال،دروا نيز گذره رحوز

،ايشان نيز١٣٢٤ در ه)(ر و عالمه طباطبايى�١٣٢٣ در سال ه)�(ردىجرد آيت الله برواز ورو
قJداخت.پس از ده سال�توختن از اين استادان به نام پرده و به آموكت كرس آنان شردر درو

ه بهگشت.در اين دوران بازدن نفت به تهـرى نهضت ملى كردر قم، در آستانه شكل گيـر
ان در جريان نهضت ملى فعالش ديگرشادوديك شد و از اين طريق دوآيت الله كاشانى نز

ق،داخت.پس از چند سال چهار ليسانس حقـومان در دانشگاه به تحصيل پرشد و هم�ز
د.سه سال نيزا دريافت كرف اسالمى�راى عالى معارم تربيتى،فلسفه و فقه و نيز دكترعلو

كتداخت.جلساتى نيز با شرل به تدريس حكمت اسالمى�پـرل و منقودر دانشكده معقو
د وانه اى عليه رژيم شاه كرانى افشاگر سخنر١٣٤١انان و دانشجويان داشت.در سال جو

د.در مكه و مدينه نيـزك كـرا به قصد حج تران راقع شد؛لذا مخفيانـه ايـرتحت تعقيـب و
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ح مباحثى بـاانى�هايى عليه شاه انجام داد كه همان جا دستگير شد،امـا پـس از طـرسخنر
فت.ده سال نيزاق راد شد و تحت الحفظ به عرام،آزمقامات و فشار علما در مسجد الحر

انياناج ايرمان اخرا ادامه داده و در زد راتى خواق ماند.در آن�جا نيز فعاليت�هاى مبارزدر عر
فت،تات به مكـه رع جنگ داخلى لبنان از بـيـرود.با شروت كـرت هجراق،به بيـرواز عر

گشت.ايشان باان� بازد ادامه داد و سپس به�ايرآستانه انقالب در آن�جا به�فعاليت�هاى خـو
دينفرورمينه همت گماشتند و درآن و تاليJ در اين زه علميه قم،به تدريس قراقامت در حوز

داع گفتند.ا واثر تأليفى چاپ شده و چاپ نشده دار فانى ر١١٠با بيش از ١٣٩٠
در محله گلوبندگ(چال حصار)١٣٠٥،در سال ه)(رانى�آيت الله محمد صادقى تهر

ش يافت.پدر ايشان حاج شيخحانى پروراده اى رو و در خانو١ لدان،متوار تهرديك بازنز
انسلسله علمداران و از سرگان خطباى ايراعظين ـ از بزرضا لسان المحققين ـ لسان الور

،ايشانه)(راهنماى آيت الله صادقى�لين معلم علم و عمل و رى،اوض سلطنت پهلومعار
دكى ايشانان كوستاد و از همان اوفى فراقع در گذر مستوسه اسالم و سالگى به مدر٥ا در ر
ه دبستان در اثر شكنجه�ها و لطمه�هاىمان با پايان دورد.همزف اسالم آشنا نموا با معارر

ت عميقى كه از سويداى دل نفـره)(رد حيات گفت.آيت الله صادقـى�ات،پدر بدرومبارز
مان مصممد و از همان زجار ايشان افزوت و انزى داشتند،اين حادثه به نفرنسبت به پهلو

ديدند.اه پدر گره در ربه مبارز
ـ وستان پهلوسطه به دبيره متودور ـ سميه فعلى  اتمامفتند و پس ازى راقع در خيابان رى 

د.بدينت پيدا كره و تحصيالت اسالمى�در ايشان قـوستان فكر حضور در حوزه دبيردور
لسه سپهساالر ـ قديم ـ مشغوس اسالمى�،در مدرسالگى در جنب درو١٤تيب در سنتر

طى وى،مقدمات عربى و ادبيات شدند؛كه يك سال بعد جامع المقدمات و سيويادگير
دند.ا تدريس هم كرانى و… رحاشيه مال عبدالله بر تهذيب المنطق تفتاز

ارگو بزره)(رى آيت الله شاه آبادى�فانى،اخالقى و تفسيرس عرسپس به حلقه�هاى درو
ستند و پسار پيواقع در قلب بازان و ـ در مسجد جمعه ـ جامع ـ تهره)(رـ�استاد امام خمينى�

سى ايشان�حضورچه مجاور مسجد و ديگر محافـل دراقع در كول ايشان واز مدتى به منز
فان و فلسفه و در هـمـهآن از ديدگاه عر،قـره)(رسى آيت الله شاه آبـادى�يافتند.مـحـور در
حا مطرع رضوفانى و چه فلسفى و چه اخالق،آيه متنـاسـب مـود چه عرصحبت�هاى خـو
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ايىآن تأثير بسز بر مبناى قره)(رش و منش استاد اعظم،شاه آبادى س�ها و رودند.درمى�كر
تحصيل،ندگى و كار وا در زآن رگذاشت و از آن پس قره) (رح آيت الله صادقى در ذهن و رو

ار دادند.جع و منبع قركتاب مر
ى ـ فخريه ـسه خان مـروت استاد شاه آبادى تحصيل در مدرپس از چندى با مشـور

ى،در ادبيات و عربى،سه مرودند.در مدرا آغاز نموى رار مرواقع در خيابان ناصريه و بازو
س فقه،آيت اللهاهد؛استاد عظيم الشان اخالق،و درآيت الله حاج شيخ محمد حسين ز

س منطق و كالم،آيت الله حاج سيد صدر الـديـن�ا باقر آشتيانـى،و دروحاج شيخ ميـرز
ا مهدى آشتيانى از فالسفهح تجريد،آيت الله حاج ميرزه شرس فلسفه و دورى و نيز درايرجز
ف و فقيهف و فيلسوى ايشان ـ عارا احمد آشتيانى ـ عموق و آقا ميرزل شرجه اوگ و دربزر
گ و…تدريس داشتند.بزر

گاند بزرا نزتيب فلسفه ركت داشتند.بدين ترفيعى شرس فلسفه�ى آقاى رمدتى هم در در
ا از دستآن رش قرانى از اينكه مبادا مسير آموزاندند،اما هميشه با نگـرعلماى فلسفه خو

ا حاشيه�اىم رد،همه اين علواقبت از خوند،با مرف شوستان،فيلسودهند و مانند خيلى از دو
ن محورا كه اعتقاد داشتند فلسفه،مغز�هاى�بدوار دادند،چرآنى قـرف قربر تعليمات معار

سنت، چهارد جذب مى�كند.و هم به دليل عقلى و هم به دليل كتاب وف خوا به طرآنى رقر
دند.د كرا رپنج مبناى اصلى آن ر

فت؛ت گرسط آقاى شاه آبادى صورى ايشان،توحانيت و عمامه�گذارى رونشان صور
اه ده،ا به همرى،استاد مقدمات،ايشان رسه سپهساالر،آقاى شيخ على دبيرالبته در مدر

د.حانيت نموسه،ملبس به لباس روده نفر از بچه�هاى مدرپانز
ضا ـم ـ محمد رى دوضا شاه و به تخت نشستن پهلوار رمان با جنگ جهانى و فرهمز

اه باآقاىم قم شدند و در قسمت شمالى فيضيه همرعاز١٣٢٠ در ساله)(رآيت الله صادقى 
ـ حتى يك روز در هفته�ـه داشتند.در روزستان حجردى قمى�و ديگر دوالجور هاى تعطيل 
مان،ايام تحصيلـىدند.به مرور زكت مى�كرس استاد شاه آبادى شـرفته و در دران ربه تهر

شان ساخت تا در قـمگ فياض ناچـارى از منبع بزرديد.خـأل دوربيش از ايام تعطيلى گـر
فته عليه ره)(رس امام خمينى ا پيدا كنند،در نتيجه به كالس درنه و سنخ رشخصى از آن نمو

چك بهكو ده و امام خمينى لقب شاه آبادىك كرا به خوبى درغم سن كم،مطالب ركه علير
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ايشان دادند.
كتى فعال�س ايشان نيز شر به قم در دروه)(ردى جرد آيت الله بروبا ورو١٣٢٣در سال

 در مسائل فقيهه،ه)(ردى جرى�كه در جلسات پاسخ استفتائات آيت الله بروداشتند به طور
دند.أى مى�كرد اتخاذ رخو

آن ـ به قره)(راسطه تعاليم استاد آيت الله شاه آبـادى دكى ـ بـه وا از كود رايشان كه خو
ف آن خالى و كم عمقآنى و معارس�هاى قرا از دره علميه قم رمايل ديدند و متأسفانه حوز

ديـد.ازدگرارحى سنگينى به ايشـان وادث حاشيه اى تلخ،لطمـه رويافتند،و با ديدن حـو
ددسته�بندىاى خوآنى برا بر اساس مبانى قره رايج در حوزم رفتتند همه علواين�رو تصميم گر

ت با نظر ديگر فقهاداشتهى متفاوى از مسائل،نظرنمايند.همين امر باعث شد كه در بسيار
ه)(رفتند؛اما آيت الله صادقى ايات پيش مى�رس استاد و روا كه آنها بر مبناى درباشند؛چر

ار دادند.ض بر كتاب الله قرا عرهمه آنها ر
فان و ساير و اساتيد فلسفه و عره)(ردى جرد تجليل بسيار از آيت الله بروجوايشان با و

ده و به خط مشى تمامل نكرا قبومايشات آقايان رد،هيچ گاه همه فرل خواساتيد فقه و اصو
م اسالمى�آن�ها آنطور كه شايد و بايدده و مى�گفتند:محور بحث�هاى علوض بوآنها معتر

آن هستند.اى خالف نص و يا خالف ظاهر قراء و فتاوده،و مبتال به آرآن نبواست،قر
سط و ياه�هاى علميه چه مبتدى باشند و چه متوايشان اعتقاد داشتند كه طالب حوز

مآن و در حاشيه آن سنت قطعيه باشد.و علومنتهى،بايد محور اصلى تحصيالت آنان قر
آنى درف قرا از معارديك�تر نمى�كند؛بلكه بسى او را به اسالم نزى نه تنها طلبه رايج حوزور

ه�هاى علميه نقشاهيم كلمه «ال اله اال الله» در حوزابعادى چند دور هم مى�كند و اگر بخو
ند،يا بدتر كه�محـورآنى نـدارس و كتاب�هايى كه محور قـرپيدا كند،نخست بايستـى درو

آنىف ناب قرند.سپس به جاى آن�ها معارده شودوسى زه�هاى درند،از حوزآنى دارضد قر
شن و متجلى است،جايگزين نمايند و با تعليم و تعلـماضح و رون آفتاب وا كه هم چور

ا، از اين ظلمت�ها و تاريكى�هاىآنى رف قرد و دل�هاى طالب معارآن عظيم،دل�هاى خوقر
سيله اينند،تا به وا جال داده و متجلى سـازآن كريم آن�ها رد نجات داده و با نور قـرجومو

اه چنان جريانى نخست اين است كهدند.و رآن كريم گران اسالم بر پايه قرنور،مشعل دار
ند.وافق آن نيست كنار بريزآن كريم است و يا مومطالبى از اين كتاب�ها كه بر خالف قـر
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٢آن و سنت جاى�گزين آن�ها كنند.سپس تاليفاتى نوين بر محور قر

دانگرعى و يا دربـرضوايشان مى�گفتند:همه تناقضاتى كه در تفسير تسلسلـى يـا مـو
آن است؛كهست قرجمه درايط تفسير و ترآن پديد آمده،پيامد ناشايستگى در شرجمان قرتر

آن غفلت شده است.اينسايل مطلق ربانى قرنى غير مطلق انجام شده و از وهاى برواربا ابز
ل و منجر شدن به تـضـاد ونى كه دائم در حال تغيـر و تـحـول بيـروم و عقـوها و علـوارابز

ند،ا�ندارحدت�گـراكندگى افكار در اين كتـاب ونى و پرگواختالف�اند،نتيجه اى جز دگـر
ا مجمع تناقضات وشن و متين الهـى رآن،اين كتاب روامل اجنبى از قراستفاده از اين عو

٣ده است.د كرانموتضادها و

 نيز نقشى عظيم�دره)(ردر سال�هاى حضور ايشان در قم،آيت الله عالمه طباطبايـى 
فانى،فلسفى،اخالقى ايشان داشت.ى،عرجات تفسيرار دراستمر

ان آمدند و در دو بعد علمى�و سيـاسـى بـهقJ مستمر در قم،به تـهـرسال تـو١٠پس از
ى با آيت الله كاشانىاهى بسيارى و همرداختند.در قيام ملى شدن نفت همكارفعاليت شديد پر

انآن دورى مضايقه نداشتند.درداشتند و در جهت انعكاس ديدگاه�هاى ايشان از هيـچ كـار
صيه آقاىدند كه به توانى،هم تدريس و هم در دانشگاه كار مى�كـره بر جلسات سخنـرعالو

ل شدند.ى قبوى و شيخ مهدى حائراه با آقايان مطهرسى دادند و همركاشانى،امتحان مدر
اقع در پل چوبى و درف اسالمى ـ ول ـ الهيات و معارل و منقوبعد در دانشكده معقو

دند.كت كران شرسه سپهساالر تهرمدر
ديدضع گرنى ودند،قانوه ليسانس بول اتمام دورم تحصيل،هنگامى�كه مشغوسال سو

م تربيتى،تبليغ و فقهم قضايى،علوك ليسانس از جمله علـومدر٤امتحان ٤ى ارگزتا با بر
فتند.ا داده و چهار ليسانس گربدهند كه هر چهار امتحان ر

د اسالممانى بـه دركت كنند؛تـا زا نيز شـردند تا در كالس�هاى دكـتـرايشان سعى كـر
 سه سال هم در دانشـگـاهه)(ردى جراندند و به امر آيت اللـه بـروا گذرا ره دكتـرد،دوربخور

د.اساتيد حاضـر درآن بوگان از ديدگاه قـرد ستاراى ايشان در موردند.تز دكتـرتدريس كر
ى ـ همه گفتند كه ما از اينى ـ وزير دادگستراشد،مشكات و عامرجلسه مدافعه آقايان ر

قجه فوضيح ايشان،درضيح دهيد؛كه پس از تودتان توع سر در نمى�آوريم،خوضواين مو
سيد،آيت الله عالمهت كتاب به چاپ راى ايشان به صورا دادند.بعدها كه تز دكترممتاز ر
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ه�اى است،بلكهبعد از مطالعه كتاب گفتند:اين كتاب نه دانشگاهى و نه حوزه) (رطباطبايى
آنى است.فقط قر

ات عهدين» در مقابله بابهاييت�منتشرل كتاب «بشار شمسى،چاپ او٣٦دين در فرور
ت�خانه�هاىسفاراى كليسا�ها و نسخه بر٧٠دات حدوشد و از لحاظ اين�كه در آغاز نشر بشار

ه)(راى آيت�الله صادقى�ى برهاى بسيارات و گفتگواه مناظرستاده شد،رمهم مسيحى و… فر

٤ده شد.گشو

ايشان همچنين در مقابله با انديشه�هاى ماترياليستى يا جهان بينى مـادى عـده�اى از
ى جلسات،ارگزتيب دادند كه پس از برسش و پاسخ تردانشجويان،جلسات بحث و پـر

ات ود سيصد نسخه پلى كپى شد و در محيط دانشگـاه،ادارصحبت�هاى ايشان در حدو
د چاپ آن،به چاپ وانندگان در موراجعه و تأكيد زياد خوديد و به جهت مره منتشر گرغير

ديد.ت گرانتشار آن مبادر
آن وا،به تدريس حكمت ـ فلسفه اسالمى� ـ بر مبناى قـرايشان پس از دريافت دكتـر

ان� جلساتىداختند،همچنين در هفت جاى�تهرى متن كتاب آفريده و آفريدگار پرسنت،از رو
مت شاهنشاهى با حضور دانشجويان ـ از جملـهبر دو محور علمى�و سياسى عليه حكـو

ـ داشتند. جلساتديت،غرآقايان:مصحح،عبو ضى و ميثمى�( نابينا )،مصحJ،عابدى 
دن تشكيالت رژيملى عمق قضيه به هـم زد،واب بوال و جوآنى و سؤمى�قربر محور نجو

دند.احمت ايجاد مى�كرامل رژيم نيز بسيار مزد.كه عوبو
اكى بعد ازى حاج آقا محمد تقى ارلك با پيش نمازدر مساجد از جمله مسجد سرپو

ش نيز حضور داشتند.ادران و بر كه دكتر چمر٥ب و عشاء عليه شاه تدريس داشتند.نماز مغر
كت كنندگان داده مى�شد.ه�هايى نيز به شرد كه جزوس حساسى بودر

سى در ميداندول خيابان فرهمچنين هفته اى يك شب در مسجد امين السلطان،او
فصلى ـ ميدان توپخانه امام خمينى فعلى ـ جلسه داشتند.

ى و…ى،اقتصادى،فكر در همه حال به دنبال اصالح نظام اداره)(رآيت الله صادقى 
ا بهد و ديدگاه رن اين رويكرناگوفتار�هاى گوده و سعى داشتند بـا رآن بومبتنى بر احكام قر

حگاه سياسى به دنبال�طرحانى عليم و آا كه به عقيده ايشان هر روسانند،چرم جامعه برعمو
ل به فعل تبديلا از قواستند احكام الهى رآنى در جامعه است.ايشان مى�خوانديشه�هاى قر
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دند.هاى تشريفاتى نبوجعيت و كاركنند و به دنبال مر
د تعقيب و تهديدى�هاى علمى�و سياسى،باعث شد تا مورفتن�ها با نو آورهمين منبر ر

ند.ار گيرو تحديد دستگاه ستمشاهى قر
دلين�سالگرانى�در�اواد سخنر،با پخش اعالميه و�ايـره)(رت آيت الله كاشانى پس از فو

هنگام اعطاى اسناد١٣٤١بهمن ٤اض به صحبت�هاى شاه در  در اعتره)(ردى جرآيت�الله برو
ا مخفيانهان رم به اعدام شدند كه ناچار ايراك محكوى ساوان قم و… از سومالكيت كشاورز

دند.ك نموبه قصد حج تر
١٣ه و حج دستگير شدند و در عربستان نيز با پخش اعالميه در مكه و مدينه بين عمر

ص آيت اللـهساطت علما بـه خـصـودند،كه بـا وطة العاصمة به سـر بـرندان شـرروز در ز
فتند.اق راد شدند و تحت الحفظ به عرآزه) (رحكيم

ـ با مقدمات سفاردر عر ـ چندمرى ايرلگران در بغداد و كنسوت ايراق نيز  تبهان در كربال 
اده الهى و به ظاهر آيت�اللـهاقع ارا دستگير كنند،اما در ودند كه ايشان رطئه كرم و توهجو

 مخفىه)(رل آيت الله خويى مين منزد يك ماه در زير ز مانع شدند.و ايشان حدوه)(رخويى 
شتند.آن نوآن به قرا تفسير قرآن رء قرده و يك جزصت استفاده نمودند كه از اين فربو

فتهه به اتريش رق و قاهرى�هاى انقالب در اروپا و شرپس از دو سه ماه جهت پايه ريز
ب جلسه داشتند.انى و عرد دو ماه شب و روز با دانشجويان ايرو حدو

ىاى دو جهت،يكى سياسى ضد شاهنشاهى و ديگرانى�هاى ايشان در نجJ دارسخنر
د.و اگر يكه نجJ داده شوآنى به حوزانى�ها عمق قرآنى ،با اميد به اينكه در اثر اين سخنرقر

دند.بهآن استدالل و بحث طلبگى عميق�مى�كرآيه قر٥٠دند شايد به ساعت صحبت مى�كر
عا در نجJ آغاز كنند.گفتند:ابتدا از چه�شـرواستند تا تدريس رهمين جهت از ايشان خـو

ه خالى� است.آن.كتابى�كه جايش در اين حوزاب دادند:فقط قرمى�كنيد؟آيت لله صادقى جو
آن به مناسبت آيات،مباحث سياسى ضد شاهنشاهىس تفسير در خالل آيات قرسر در

ا به زباندند.بعد از مدتى جلسات تفسير رح مى�كرا نيز مطـرو ضد كل سلطه�هاى ظلم ر
دند.ار نموگزى برسى در مسجد شيخ انصارفار

ب و عشاء به�مدتا پنچ شنبه شب�ها بعد از نماز مغربعد از مدتى جلسه خطابه و قلم ر
دند.احى نمولشان طردو الى سه ساعت در منز
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ط به آيات االحكام است،به عقيده ايشان بـيـش ازآيه مربو٥٠٠خالف نظر فقها كـه بر
سيده است؛آن به نظر فقها نرآيه،آيات االحكام است.بعضى از آيات در مطالعه قـر٢٠٠٠

حمة الله عليهما و…ه استفتاء آيات عظام خويى و خمينى رها در حوزبه غير از اين،ايشان بار
دم مى�شوايت آن چيست ؟گفتند:معلوسيدند:پس رواندند كه از ايشان پردر بحث�ها آيه خو

دهف�زد؛يعنى خدا اين�قدر گنگ حرايت داركه آيه آن قدر گنگ و بى داللت است كه نياز به رو
».پس يا ما نسناس و يـاللنـاسد:«موستاد و در آن فـرا فرآن را قركه بنده اش نفهمد!پس چـر

اهند بفهمند.ن نسناس�ها نمى�خوا بفهميم چوآن رغ گفته.بايد ناس شويم تا قرخدا درو
شدندمنين با خبرابطه با امير المؤشان در نجJ،از مسابقه تأليJ در رم حضورسال سو

ددند؛كه به گفته خوت چاپ و منتشر كراژ بااليى در بيرون» با تيركه كتاب «على و الحاكمو
صفحه.١٠ى شتند،روزا نودش ر روز هم خو٣٠ا آماده و ادش رروز مو٢٠٠ايشان 

ل شناخته شدنجه او بر درّر،مدير تشكيالت مسابقه،نامه اى دالّاد شبآقاى سيد جو
جعيت�ها،اق و�مردند،اما در كربال جلسه اى تشكيل كه با سياست عـردشان آوركتاب نز

دند.فى كرل معرجه اوا در درده و كتاب سليمان كتانى رفقط از كتاب ايشان اسم بر
م صفحه و در چاپ دو٣٠٠د ل حدود كه در چاپ اوار جلد بوهز١٠٠د اين كتاب حدو

ديد.السنه» گرف به «الخلفا بين الكتاب و صفحه كه معرو٣٦٠دن محاكمه خلفا،با اضافه نمو
ائيل به نجJ،جريان حمله اسره)(رد آقاى خمينى سال از ورو٢د پس از گذشت حدو

لت�هاىابطه با دوائيل و در ر در مقابل اسره)(ره پيش آمد كه آيت الله صادقى  روز٦و جنگ 
دند.اد كرانى�هايى جهانى ايراق سخنردن و مصر و عرعربى سوريه،ار

سان يك دره و به عنـوج حوزاق كه در خـالف مـوس ايشان در عـرمان دربه مـرور ز
مدتىى رو به رو شد و بعد ازس�ها با جمعيت بيشترفتند،نسبت به ديگر درى نمى�پذيرحوزو
مبناىاد و برسى و عربى زبان با فكر آز نفر از طالب بالد مختلJ فار٨٠٠ الى ٧٠٠د حدو

دند.ا پخش نموازين صحيح رست و موآن تفسير درآيات مقدس قر
هنگ�هاى حوزدن ردن و تحميل نكرآن كار كرنگى با قرنگ بى رآن و با رفقط جاذبه قر

د.ا جذب نموآن،اين جمعيت راى بر قر
ايشان اعتقاد داشتندكه:

قتى مناد است.وآن آشنا،بيسود با قرآن همين بس كه هر فرميت�هاى قر از مظلو
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ف�هاىدن حرد كرأى مى�دهم،رت و خالف اجماع رآن و بر خالف شهربه دليل قر
ند،م�ها،خدا مى�شوحوا كه مراى آنها اشكال داشت،چرى بسيار برارحاجى سبزو

د.اح خدايان�مى�شوحش جزو ارود رونانى�هاى قديم كه هر كس بميرمانند عقايد يو
ه�هاىدم كه علت اينكه حوزض كران عرادرها به بردن گناه است،من بارنده بوبله ز

نده استن خدا زم نيست،چوحوند اين است كه صاحبش مرجه ندارآن توما به قر
ليت عام،د شموجوآن با وى نداريم.قراين به كتاب او كارو ديدنى هم نيست.بنابر

دن علمى� مورناگوم و ابعاد گوه�ها فقه و تفسير و آيات االحكام مظلودر كل حوز
نه كه شايد وآن كه آن گوص فقه قرد،به خصوآنى نداره�ها محور قربحث در حوز

حىه مستند به وارآنى،فقه گويا است كه هموده نشده.فقه قربايد بيان و به كار بر
ا ود و نه پويايى احكام را مى�پذيرعات رضوشريعت خاتم است و فقط پويايى مو

ه اى تغيير در احكام ثابت�شريعت،ن ذرد و بدوبه اين جهت هيچ�گاه بن بستى ندار
سش�ها است.بعضى از فضال به من گفتند:شمـا ازى تمامى�پرهميشه پاسخ گو

آندم،قرديد؟گفتم:من خيلى كـم در آورد سياسى آورارآن چه طور اين همه موقر
ى سياسى،هبرى علمى�و عقيدتى است.به اصطالح شما رهبرتمامش سياست و ر

ج استكت و مواى حرآن در تمام ابعاد علمى�دارمنتهى سياسى صحيح است.قر
ه�برام بحث�هاى فقهى يا فلسفى يا…،عالوس آرا مى�شكند،اما درواج ضد رو امو

ا در�مقابل� شخصيت�هايىد�دهنده است و انسان ر جموًكت�دهندگى،احياناعدم حر
ت شده،همين طور جامد نگهص شخصيت�هاى علمى�فوساخته شده،به خصو

ى بگويم.اين من نبايد بفهمم،من نبايد چيزدند،بنابرموم فالن فرحود.مرمى�دار
دن،م يك نفر بو:به جرًدن،ثانيانده بوم ز:به جرًالنده،اونبايد فكر كنم.پس من ز

م�هاحوف�هاى آن�مرف�هايى غير از حـرم كه حرم�هاى ديگر،حق ندار:به جـرًثالثا
ادى اجتهاد و فكر�ها،كار بسيار مشكـلـىبگويم.در نتيجه شكستن سـدهـاى آز

نه كها آنگوه�ها رآن،اين كتاب اجنبى و غريب در حوزاست.پس اصل تفسير قـر
م است.دن جرده،بيان كرموائه فرند ارخداو

ا با دل واالى ايشان،بسيار ناچيز و همه آنها رابر هدف وكار شكنى�ها و حسادت�ها در بر
فت.ت گرسيدن به حق صوراى راه خدا و برن تمام فعاليت�هاى ايشان در ردند،چوا بوجان پذير

آنى تصميم به بر پايى نماز جمعه درار قيام در دو بعد سياسى و قراى استمرايشان بر
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د.فتند،البته انجام آن بسيار سخت و از فعاليت�هاى مهم بونجJ گر
 بهه)(راق،آيت الله صادقى هاى عـرف و كل شهرانيان از نجJ اشـراج ايربا آغاز اخر

ت نيزآنى و سياسى به مدت پنج سال در بيرودند و جريان دو نهضت قرت كرت هجربيرو
نده:افكارآنى،بحث�هاى�سازانى با سعى بر بيان مطالب قرادامه داشت و در جلسات سخنر

دند و در آخر بحثح مى�نمود در لبنان،مطرجونده:افكار غلط موصحيح اسالمى�و سوز
اتازانى�ها در دو بعد سلبى و ايجابى به مواالت حاضرين پاسخ مى�دادند.در سخنربه سؤ

ايى آنهاپسسى طالب و كارهم صحبت داشتند.در بعد سلبى،از نظر علمى؛مباحث در
ائيل و لبنان بحث�هـا واق،اسران،عراز تحصيل و از نظر سياسى؛جنگ با چند جبهه اير

د.قم خورصحبت�ها ر
اى عالى شيعه،تشكيل نماز جمعه وكت در نماز جماعت،تشكيل شورايشان با شر

اى اثبات حقانيتاى گفتگو با علماى اديان ديگر برمينه اى مناسب برنيز تأليفاتى نوين،ز
دند.اسالم ايجاد نمو
دند.ك نموا به قصد حجاز ترآنجا ره) (رفتن جنگ داخلى لبنان آيت الله صادقى با شدت گر
 و(ص)ل اللهسوس مكه برپا شد و بعد از رام،كالس درانى در مسجد الحردر آنجا با سخنر

سام درسمى�در مسجد الـحـردند كه به طـور رلين شيعـه بـو،ايشان او(ع)ميـن ائمه معصـو
سينابط آشنايى با ايشان،دستور داد مدرجه به رومان«محمد بن عبير»با تومى�دادند،در آن ز

اهميت داشتنند،اين مسئله بسيارف نزام يك كلمه عليه شيعه و ائمه شيعه حرمسجد الحر
اجع بهام و در خطبه جمعه،نه تنها صحبتى عليه شيعه نمى�شد،بلكه ركه در مسجد الحر

ده شد.ف�هايى زحدت اسالمى�حرو
تبريـز،دم قم ومان كشتار مـردند و در زدر مكه نيز غافل از فعاليت�هاى انقالبى نـبـو

مينه داشتند.در همين دعاىانى�هايى در اين زهاى جمعه به بهانه دعاى ندبه،سخنـرروز
ا داشتند كه به جاى يك دقيقهضا خان رله رد،توف و مشهور خوانى معرود كه سخنرندبه بو

دند.ت،يك دقيقه گريه و بعد به طور مفصل صحبت كرسكو
اانى�هاى ايشان رار سخنرقات بعضى تجار به آنجا آمده،تعداد زيادى از نـوگاهى او
دند.ان و كل بالد مسلمانان مى�برى،به ايرش غير قابل باورتكثير و به رو

ادى بهسال دستگير شدند و پس از آز١٧مين بار و به فاصله اى دو بر٥٧ايشان در سال 
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ا در ره)(رفته تا امام خمينـى انسه رقيعيت در لبنان،به فـرفتند،كه پس از تثبيت مـوت ربيرو
ى به ايتاليا داشتند و در دانشگاه�هاى ايتالـيـا،شاتو مالقات كنند.همچنيـن سـفـرفل�لونو

مت اسالمى�داشتند.م تأسيس حكوابطه با لزوج بسيار عظيمى،در رانى با موسخنر
انى�هايـى دره بر سخنرگشتند كه عالوطن بازان ايشان نيز بـه ود امام به ايرپس از ورو

ان،دانشگاهجمكرى اسالمى�در مشهدوسمى��نماز�جمعه�جمهوران،قبل از�اعالم راسر ايرسر
ان نماز جمعه تشكيل دادند.صنعتى شريJ و دانشگاه تهر

دن نهضت�و انقالباى ريشه دار كر و بره)(رت�هايى با امام خمينى ايشان به جهت مشور
آنف� قرمعاردند و بر محـورده و در قم اقامت نـمـوكت نكرايى شـرهاى اجرآنى،در كـارقر

ا ادامه دادند.د رس،تأليفات و خطابات خودرو
سى و عربى در آبـادان�انى مفصلى به دو زبـان فـاراق نيز سخـنـران با عردر جنگ ايـر
دى،ن آبادان پخش شد،كه در انتقاد به عربستان سعواديو تلويزيوتبه از رداشتند،كه سه مر

فتن امام خمينى نيز صحبت�هايى داشتند.ابطه با نپذيراق در ركويت و عر
مان اعدام�اوشدى و كتاب آيات شيطانى و فراى سلمان رع ماجرقو با و٦٧د سال حدو

حمانى در پاسخ بـهدند.كتابى با نام آيـات رعى صادر نمو به حكم شره)(ركه امام خمينـى 
٦ائات او باشد.دن افترشتند كه در حقيقت از بين برگفته�هاى او نو

 جلد از تفسير سى جلدى٢٥سال اقامت در قم،تأليJ ١٠ و پس از ٧٠د سال حدو
دندساندند.در اين سى جلد سعى كرسى به اتمام را،ضمن دو تدريس عربى و فارقان رالفر

كه در ميان تفاسير شيعه ود نسبت به آن آيه مبـارل و يا خطايى مشهوكه اگر نكته�اى�مغفـو
ند.سنى باشد،متذكر شو

ى،فلسفى،فقهى�و…شته�هاى تفسيردند كه در رقان سعى كرپس از تأليJ تفسير الفر
ات علماى مشهور شيعه وشته�ها با نظرسانند كه در همه اين رآنى به چاپ راثر تحقيقى قر

سنى اختالف داشتند.
ا درات مشهور رآن و سنت و مخالJ با نظـرى بر مبناى قر فتـو٥٠٠در فقه،بيش از 

اد انديشـى وا،آزم اسالمى�رسيع در كل علـودند و مبناى اين اختالف وة الفقهـاء آورتبصر
ديدند كه اگر علماى اسالم،آن مبين دانستند و خاطر نشان گرض در قرن پيش فرتدبر بدو

نهدد،گر چه اين گوسى كنند،در صد اختالفشان با هم،بسيار كم مى�گرست بررا درآن رقر
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اياتى هم باشد.اى آنان،بر خالف اجماع و روفتاو
ث�ذاتىمانى جهان و حدوا مانند قدمت زى رم حوزوسوكان فلسفه مردر فلسفه نيز،ار

احد الل،قاعدة الوت سنخيت علت و معلوآن،سنخيت خدا و آفريدگان بر مبناى ضرور
آنى�دانستـنـد.درست عقلى و قـرداشت�هـاى درا بر خالف براحـد و… ر منه اال الوُُريصـد

ه»،ميانّ تضاد،طبق حساب ابجدى«الل٦٦اضاتى چند،تعداد ى،اضافه بر اعترمنطق بشر
افه اعرقان»جلد دهم،در سـورد دانسته كه در حاشيه«تفسير الـفـرجوات منطقيان مـونظر

دند.يادداشت كر
ست دانستند،چنان كـها نادرل نيز،بحث و تحقيق در مباحث الـفـاظ ردر علم اصو

ل علمى�همم تجربى نيز در بديهيات لفظى،بحث نمى�كنند و اصوهيچ يك از علماى علو
ص كتاب و سنت پيداست.از نصو

شتند.ا نول االستنباط رى؛كتاب اصول حوزومينه مباحث ضد اصودر نتيجه در ز
م»بيشتر است،از آنجا كه اختالف ايشان با اكثر علما در مسائل فقهى از«ساير علـو

سيله»،ة الوفته،كتاب�هاى«تبصرد به تفصيل سخن رقان كه در اين موره بر تفسير الفرعالو
ضيح المسائل نوين»،«فقه گـويـا»،ساله«تو«على شاطى ء الجمعه»،به زبان عـربـى و ر

شتند كه در آنها مباحث مهم فقهـىا نوان» و…رارار مناسك و ادله حج»،«مفت خـو«اسر
دند.ح كرا مطرآنى رقر

هان معاصر»كه ـان به«نقدى بر سخنانى از دين پـژوو از ديگر كتابهاى ايشان مى�تـو
ى و قبض و بسط شريعت ازتيك آقاى دكتر محمد شبسترمنوآنى بر كتاب�هاى هرنقدى قر

ان»،آن»،«مسافرمت قراق»،«حكوعر١٩٢٠ش است ـ «انقالب اسالمى�آقاى دكتر سرو
د.ه نمود دو جهان بينى»،«ماترياليسم و متافيزيك»،«نماز جمعه» و…اشارخور«بر

جمـه وليتى عظيم،ترآنى خويش،بااحساس مسئوحله آخر تحقيقات قـرايشان در مر
اىشنگر،و برسى زبانان حجت و بيانى رواى فارده،كه برد آورسى گرا به فارآن رتفسير قر

سى�ها وآن،اصل و بنيادى شايسته باشد و بررى پس از متن عربى قرجمه�هاى تفسيرساير تر
د.ايشان در همهدانده شوگرده شده به زبانهاى ديگر بازدقت�هاى عميقى كه در آن به كار بر

ىجمه�هاى�تفسيرسى كامل و مكرر بهترين تراز داشتند كه با كمال تاسJ،با بـررحال ابر
ان،سد به ديگـردان ـ تا چه راجعى تفسـيـرهاى مفصل ـ حتـى از مـرآن و تفسيـرسى قـرفار
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ى يا جمالتش وى در هر كدام از آنها ديده شده است.چه در معانى لغـواشتباه�هاى كثير
ش و حتى�درش و چه در انتخاب الفاظ نغز و پر مـغـزچه در فصاحت و بالغت بى�نظيـر

معنىآن چنانكه در لغت عربى زيباترين و زيبنده ترين بيان وا قرداندن ادبى آياتش،زيرگرباز
دان باشـد.وگره آساترين بردانش نيز بايستى همچنان بهترين و مـعـجـزگرد،برا در بر دارر

ستدان درگرى و برجمه تفسيرد.ترار گيرجه قرد توى مورايط شايسته تربايستى با دقت و شر
آن است وبايستىآن بسى سخت تر و دقيق تر از تأليفات ديگر و حتى از تفسير تفصيلى قرقر

د:ت گيره اى صورايط ويژبا شر
آن بهآن؛كه تفسير قرعى قرضوـ آشنايى كامل و سير عميق در تفسير تسلسلى و مو١

اتض�ها و انتظاردن پيش�فردوى و با زنه�اى شايسته بايد با كمال باريك�بينى و حقيقت�نگرگو
نظرن درنى آيات آن بدوار�ها و يافته�هاى دروآن و با استفاده از ابزتحميلى،تنها بر مبناى قر

د،نتيجه چنيـنات تحميلى اين و آن انجام گـيـرال و نظراء و اقونى و آرامل بيروفتن عـوگر
سايى�هاىاحد،شايسته و مستقيم است و رنه وادات الهى به گوسيدن دقيق به مرى،رتفسير

ىهم�شورو امرسى است كه «آنى قابل دستراى علما و انديشمندان قرعميق نهايى نيز با شور
م دانسته است.ا الز؛شور شايسته در اين امر بايسته ر)٣٨/٤٢ى،(الشور»بينهم

د ودان مى�شوگرنى و لغتى كه به آن برآن بر اساس تفسير دروگاهى دقيق به لغت قرـ آ٢
ى اين مبانىسا و يا ضد يكديگر و يا بر خالف حقيقت�انـد.رونه ديگر لغات ،كه احيانا نار

ائه معانى مختصر كافى نيست .اى ارداندن آن برآن و باز گرتنها دانستن لغت قر
ىجمه تفسيرايط،شايستگى ترن اين شران اسالمى�هم  بدوع�مداربر اين پايه عالمان و شر

دانند، تا چهگرا به زبانى ديگر برانند آن ران هم به سختى مى�توند و حتى مفسرا ندارآن رقر
آن همتجمان قـراى ترف دانستن زبان عربى و زبانى ديـگـر بـران كه به صـرسد به ديگـرر

ار و پر اهميتدن بسى دشوا در قالب مختصر آورحيانى را اين همه حقايق وند؛زيرمى�گمار
قان اسـتده از تفسير الفـرجمه�اى فشرقان» ـ كه تـرجمان فراست.در تفسير مختصـر «تـر

آنى هم بهن و صداى قرآن حتى سيماى وزدان قرگرسى�هاى بسيار دقيق در بره بر بررـ�عالو
حيانى نه تنها از نظـرعايت شده است.اعجاز ربانى در آخرين كلـمـات وه ممكـن رانداز

دار شده است و در ايـنم نمومانه و نه معصـونه�اى معصون نيز به گومعنى�بلكه از نظـر وز
دن خلواموعايتى هم پيرى صد در صد،رعايت معنوان و امكان اضافه بر ركتاب تا سر حد تو
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ااعتصمووآن ماننـد «آنى شده است.بر حسب آياتى از قـرلفظى در فصاحت و بالغت قـر
ان باايط ممكنه مى�توچنان مى�نمايد كه با شر)١٠٣ ٣/ان،( آل عمر»اقوبحبل الله جميعا و ال تفر

آن،حداقل به عصمت علمى�آن دست يافت.در نتيجـهسى كامل و دقت شامل در قـربرر
اهد ماند،اگرتى جز در بعد تكاملى نخوگز تفاوآن هرف قراى پويندگان و جويندگان معاربر

ى، (الشورى بينهم»هم شورو امرد آيد، با «جوهم تشابه اندكى در اثر عدم عصمت اينان به و

ضيح معانى پنهان آنآن به معناى توسد.تفسير قردد و به محكم مى�رف مى�گرطر بر )٣٨/٤٢
آنقرآن در تفسير آن،تنها مستفسـر ازنيست بلكه به معناى استفسار از آن است،مفسر قـر

ض عالقه يا انتظار و تحميل،نه پيش فرن هيچ گوسيله آيات ديگر بدوا به واست،كه آيات ر
ال غيرفتن افكار و انظار و اقوده و با ناديده گـرآن بود قرآن با بيان خوتنها در صدد تبيين قر

است�نگر،دينى )با نظر صائب و رى( چه دينى و چه غيرم بشران و تحميالت علومطلق ديگر
نك بمثـلو ال يأتوآن خداست و بس:«تيب مفسر قرند.به اين تـرا جويا شومقاصد الهى ر

نى وى كل حقايق درود حاوآن خو كه قر )٣٣/٢٥قان،( الفر»اراال جئناك بالحق و أحسن تفسي
د و ديگر حقايـقد،نسبت به خـوآن در كليت خودن قـر»بواأحسن تفسيرنى اسـت.و «برو

هاىآن و تفسيرجمه خالص قـرى كه ترجمان تفسيرجاست.در اين ترهمچنان باقى و پا بر
آن�استاتر قرائت متود نظر نيست و تنها قرن مورناگوائات گوائتى از قرمه آن است هيچ قرالز

آن است،اگر همجمه�هاى قرها و ترد و مبناى يگانه تفسيرحدت و قطعيت دارو بس،كه و
آن،ناچيز ول قراتر قطعى و جهان شموابر تواتر باشد،در برآن متوى از قرائت�هاى ديگرقر

خىى مختصر هم از برجمه تمامى�آيات،تفسيرن بر ترقطعا باطل است.در اين كتاب افزو
٧آن است.جمانى ميانگين،از تمامى�قرع ترآيات آمده كه در مجمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اك حجت االسالم شهيدايت اسناد ساوان امام به رو.يار١

ت اطالعـاتاركز اسناد تاريخى وزى مرمحمد على منتظـر
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