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 به مناسبت رونمایی از نخستین جلد مجموعه تفسیری شهید آیت اهلل دکتر بهشتیاین جانب سخنرانی خالصه 

 3131در محل خانه موزه شهید بهشتی در تاریخ هفتم تیر 

اهلل بهشتی و  فرستم به روح پاک شهید آیت جناب آقای دکتر نوبهار: بسم اهلل الرحمن الرحیم. من هم درود می

هم برای ایشان، هم برای همرزم ایشان،  می طلبم؛ها را  ها و منزلت یشان برترین مقامای متعال برااز خداوند 

 شهدای هفتم تیر. دیگر شهید محمد منتظری و 

های ایشان در  های عالمانه دوست عزیزم جناب آقای دکتر دلشاد. صحبت من بسیار استفاده بردم از صحبت

 دوم اینکه روش ؛نداهمند بود اهلل بهشتی در تفسیر روش ینکه، مرحوم آیتا نخستضمن دو مطلب را ثابت کرد. 

شناسی ایشان را ، روشخوانند متون تفسیری ایشان را می ،وقتی اهل فن و متخصص .شناسایی استقابل ایشان 

در مورد گفتید نوشته یا نواری که  . بنابراین من همچنان امیدوارم شما به آن دستیابندبه وضوح درمی

 ردید،اند دست پیدا کنید. ولی اگر هم پیدا نک صحبت کردهآن در رابطه با  شهیدشناسی ایشان است و خود  روش

خدمت دکتر امروز بنده  .هم بر این موضوع دارم یمن شاهد غیب .هم روشن و هم موجود است ،شناسی آن روش

هایشان  های ایشان آشنا هستم و از نوشته ن با نوشتهرسیدم و برای من توفیقی بود، البته م یاتفاقطور دلشاد به 

اهلل  پژوهی استاد آیت شناسی قرآن ی دین و اقتصاد راجع به روش اما من دو روز پیش در مؤسسه ؛برم استفاده می

کنار هم بگذارید با توجه به اینکه نه بنده  مرا در آن جلسه ببینید وصحبت متن شما . اگر بهشتی صحبت کردم

توانم بگوییم که این دو صحبت  می ؛های من مطلع بودند ت ایشان اطالع داشتم و نه ایشان از صحبتاز صحب

اهلل آیتشناسی  روشدهد که این نشان می ایم. دوی ما آثار ایشان را خوانده هر چراکه دارد، پوشانی هم 39٪

 بسیار واضح بوده است.دکتر بهشتی 

 . خوب است سخن گفتن درباره شهید بهشتی با نقد همراه باشد.کنم میی ایضاح عرض  نکاتی را برای زیاده

روح   به معنای واقعی کلمه نقد نشود، ایشانای مربوط به شهید بهشتی،  برداشت من این است که اگر در جلسه

طور که  . این اعتقاد از غیب برای من نیامده است. هماننیستخرسند چندان مجلس و محفل  آنایشان از 

 اندهشان، به کسانی که در حضورشان بود ن هم فرمودند در بسیاری از جلسات تفسیری ایشان به مخاطبینایشا

فهمید؟ شما ایرادی  فهمیم تا این لحظه؛ شما چیز دیگری نمی این چیزی بود که ما می کهکردند  تأکید می

 آمیزاحترامای که کامال لم باشد. رابطهایشان مایل بودند که رابطه روحانیون با مردم رابطه معلم و متعندارید؟ 

 متفاوت است.بسیار با رابطه مرید و مرادی است؛ اما 

کنم که ناظر است به فرمایشات دوست عزیزم جناب آقای دکتر  مالحظاتی را به اختصار در چند بند عرض می

 دلشاد. 



2 
 

د رضا، رشیایشان از عبده و اسانه شنروشتأثیرپذیری اهلل بهشتی و  نخست در تبارشناسی رویکرد تفسیری آیت

در که اهلل بهشتی به نحوی تحت تأثیر مکتبی بودند  و دیگران نباید از یاد ببریم که مرحوم آیتعاشور  ابن

هایی که بنده تا این لحظه  شناسی و فهم متن به مکتب اصفهان معروف است. مکتب اصفهان در تبارشناسی روش

اهلل العظمی بروجردی بسیار در  آیت . ظاهراای برد به عالمه سیدمحمدباقر دُرچه مینسب از جمله ام  انجام داده

اهلل بروجردی به  که اوج احترام را آیت استم مسلّ. این اندازه اندهشناسی و فهم متن تحت تأثیر ایشان بود روش

عرض کردم، در مکتب قم ی دین و اقتصاد هم  های مؤسسه طور که در صحبت گذاشت. همان ای می اهلل درچه آیت

مسأله متن و تحلیل متون با  (هجرینه قم قرن دوم )اهلل حائری تأسیس شدیعنی مکتبی که توسط آیتدوم 

مطرح نبود. تحلیل ندان چی قم  ی تحلیل متن در حوزه اهلل حائری اصالً مسئله پیش از حضور آیت اهمیت شد.

اهلل  مرحوم آیت .ها بود ی توجه به اجماعات و شهرت مسئله انتقادی متن مطرح نبود، چیزی که بیشتر مطرح بود

ولوژی و دبا متبعدها این رویکرد  مطرح کرد.  توجه به متن را در حوزهاهمیت مؤسس، شیخ عبدالکریم حائری، 

ی طاهرین را  اهلل العظمی بروجردی شکوفا شد. ایشان بر این باور بودند که ما روایات ائمه شناسی آیت روش

وجود داشته است. یعنی ظر آنکه بفهمیم فتاوای رایج اهل سنت چه بوده است. چون این تنا وانیم بفهمیم بیت نمی

ممکن نیست. این  روایاتفهم   ها، پس بدون فهم آن ها.دیدگاهآن  هی طاهرین ناظر بوده است ب بیانات ائمه

گرایی.  بافت و گرایی زمینه؛ یا گوییم می(Contextualism)ای است که ما در مباحث تفسیری امروز به آن  ایده

ند کن حمایت میو زمینه گرا گرا  برابر تفسیر بافتدر  Textualگرا یا روش شناسی متنگرایان که از  اغلب سنت

ی متن را دچار حیرت  دهد و خواننده ه متن میرویکرد زمینه گرا نوعی انعطاف و پویایی باین نگرانی را دارند که 

هایی نسبت به  گرایان دغدغه لذا سنت است. 3گراییمستلزم نوعی نسبیتاغلب گرایی یان دیگر زمینهبه بکند.  می

اهلل بروجردی مبتنی بر دو  گرایی شهید آیت بافت ها قابل احترام است.اصل این دغدغهاین متد تفسیری دارند که 

اهلل  آیت شهید است. 1ری قصدگراییو دیگ 2گرایی؛ یکی ذاتمبنا و بنیان تفسیری و هرمنوتیکی دیگری است

دانستند.  متن را حامل معنای نسبتاً عینی میعلمیه، های  حوزهدر های تفسیری  بهشتی مثل دیدگاه رایج مکتب

خودش  ،ی تفسیر متن داریم که بر آنند که متن پس از صدور از ماتن هایی در حوزه دانید که ما دیدگاه شما می

ی قصد مؤلف نیستیم. حتی  گیرد و ما دیگر در بند و دلداده مورد توجه قرار میو مستقل به عنوان یک امر عینی 

تقدند که معنا در یکی از آنهاست معفیلسوف معاصر ریچارد رورتی  ی تفسیر که ها در حوزه مدرن برخی از پست

د. این تفسیر و این رویکرد کن پیدا می ییمعناهر زمان آید و متن  شود و به وجود می بستر زمان و مکان تولید می

 اهلل بهشتی به سنت حوزوی قصدگرایی پایبند بودند. ولی مرحوم آیت و قصدگرایی است.گرایی  مخالف با ذات

                                                           
1
. Relativism  

2
. Essentialism  

3
. Intentialism.  
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شناسی شهید بهشتی را نقد علمی کنیم می توانیم از او و در واقع از روشباالتری و الیه اگر بخواهیم در سطح 

 های استواری به نفع رویکرد قصدگرایی وجود دارد؟سیم که چه استداللحوزه ها بپر سنت هرمنوتیکی رایج در

اصل  و بپرسد: شهید بهشتی و رهروان و پیروانش را به چالش بکشد ممکن است  شناسمفسر و زبانامروز یک 

بر چه گویید راه تفسیر متن پی بردن به قصد گوینده است  شناسی تفسیری که شما می خود این مبنای روش

السارق و »فرماید  قرآن میاین که  :مثالی بزنم. اگر کسی به ما بگوید بگذارید؟! دها و دالیلی استوار استبنیا

بگوید من از قطع کردن و  هقطع یعنی بریدن و کوتاه کردن. حاال اگر مسلمانی امروز  ،«قطعوا ایدیهمااف هالسارق

فهمم که نگذارید دزد، دزدی کند، دستش را از دزدی کوتاه کنید و این با زندان  بریدن و کوتاه کردن این را می

دهیم که از این آیه در زمان ضرورت ندارد. ما معموالً پاسخ می بریدن دست اومی شود و میسر هم کردن فرد 

برابر شواهد تاریخی ما  ست و این معنا مقصود خداوند متعال نبوده است.پیامبر)ص( این گونه برداشت نشده ا

چه پرسش این است که: است. بوده دانیم که در زمان پیغمبر)ص( مقصود از بریدن دست، قطع چهار انگشت  می

ف و پایبندی به کشگرایی  مبنای هرمنوتیکی و تفسیری وجود دارد که اثبات کند که این متد تفسیر یعنی قصد

ی مفسران ما در  که همه گفت توان به این معنا می مقصود گوینده، درست و یگانه راه تفسیر صواب متن است.

دینی به همین راه رفته اند. این را اصل موضوعه گرفته اند و درباره اصل ن وهرمنوتیک اسالمی و علم تفسیر مت

ز فضال در دروس خارج اصول فقه به طرح این تنی چند ااخیراً در حوزه های علمیه  اند.آن کمتر بحث کرده

 است.و ستودنی مباحث پرداخته اند که در جای خود ارزشمند 

تا روشن شود که است بر مطلبی که فرمودند  یی مالحظه یا توضیح بگذارید مطلبی را عرض کنم که به منزله

از  اندازه مورد توجه بوده است. برای فهم درست متن در سنت تفسیری ما تا چهتوجه به قرائن منفصل و متصل 

کتاب های انگیز است. در  ی خود شگفت ای در متون اصول فقهی ما مطرح شده است که به نوبه مسئلهدیرباز 

هل » :مطرح شده است کهشده این مسئله نگاشته دهم یازقرن اوایل که االصول معالم اصول فقه از جمله 

یا ایها الذین » :آیا خطاباتی که در متون شرع است مثل« یعمهم و غیرهمهین او الخطابات الشرعیه تخص المشافَ

 هاآیا این« سعوا الی ذکر اهللایوم الجمعه فمن لصاله لیا ایها الذین امنوا اذا نودی » ؛«منوا کونوا قوامین بالقسطآ

ول این مسئله را االص در قوانینهم مرحوم محقق قمی شود؟  مختص به مشافهین است یا شامل غیر آنها هم می

اصول فقه شیعی و سنی تبارشناسی کنید  اگر این مسأله را درخاصی مطرح کرده است. با حوصله و دقت 

 . بویژه شود امر نسبت به طرح این مسئله دچار شگفتی میانسان در بادی تر است. پیشینه آن بسیار طوالنی

سالم اوالً دین جهانی است، دوم در مباحث اصولی ی ما مسلمانان به درستی این ایده را داریم که ا چون همه

اصل بر این است که تکالیف ما با تکالیف مسلمانان صدر   است. شتراک در تکلیفا برکه اصل ثابت شده است 

 اسالم یکی است. پس طرح این مسئله برای چیست؟ طرح این مسئله برای یک امر ادبی، تفسیری و هرمنوتیکیِ
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ها که به طور مستقیم مورد این خطاب و  با مشافهین یعنی آنچه بسا ست که این ا. نکته استمهم  بسیار

توانیم بگوییم ما هم  فهمیدند. ما امروز نمی ند قرائنی وجود داشته که مقصود آن خطاب را میاهمشافهه قرار گرفت

. خوب پس از نیستیمآن فصا  ؛ چون آن قرائن اکنون در احتیار ما نیست؛ ما درعیناً مخاطب آن خطاب هستیم

گوید  هایی است که می کنند و اتفاقاً تا جایی که به خاطر دارم مرحوم محقق قمی از آن محقق قمی سؤال می

و کسانی که خطاب را به او خیر. شویم؟!  تکلیف می هاست. خوب در این صورت آیا ما بی خطاب مختص به آن

اصل مقتضای ها در کتاب و سنت چه بوده است و به  بینیم تکلیف آن ما می :دنگوی میدانند مشافهین مختص می

 .آنهاستمان مثل تکالیف  ما هم تکالیفکنیم که حکم می ،اشتراک در تکلیف

اوال رویکرد زمینه گرایی و توجه به تاریخ را شهیدبهشتی خواهم عرض کنم که  میدر باره این قسمت از بحث 

ی شهید بهشتی را حمایت و  در این قسمت از بحث اگر بخواهیم اندیشهته است. از همین سنت حوزوی فراگرف

پژوهان نوگرای ما برای اصل مطلبی که در  پژوهان فاضل ما، قرآن های ما، قرآن تقویت کنیم به نظر من حوزه

 . شوددیدگاه شهید بهشتی اصل موضوعه و اصل مفروض بوده است باید مبناسازی 

ولی  ؛ی ما باید تابع قصد شارع باشیم بگوید همه ایهمیت است. ممکن است ذهن سادهاین مطلب در غایت ا

عنوان  بهکه متن  (شود گویم که ثابت می نمیالبته و من )سخن در این است که اگر به لحاظ انسانی ثابت بشود 

نفع این سنت  کند آن وقت ما مسلمانان به ذر زمان و مکان معنا تولید میه و موجود در گیک امر هستند

بلکه همچنان باید به دنبال معنایی باشیم  ،باشیم در پی معانی نوپیدا هرمنوتیکی باید دلیل بیاوریم که ما نباید 

صرف  و زبان شناختی، بشری و پیشادینی استی  به نظر من این یک مسئله .قصد شده استاز متن که در آغاز 

چنان که  کند.مطلب را اثبات نمیو این که مفسر اسالمی رسالتی جز درک قصد شارع ندارد اهمیت قصد شارع 

 بسیاری از مباحث اصولی بویژه مباحث لفظی و زبان شناختی آن چنین است.

ی اول مبنای استادش،  لههخالقیت و هوشمندی و عظمت کار شهید بهشتی به گمان من این است که در و

مشغولی  ی قرآن که جزو دل ی تفسیر روایات بوده است به حوزه بروجردی را که در حوزه اهلل العظمی یعنی آیت

 . من بههای گوناگون توسعه داده است ها و حوزه تعمیم داده است و این رویکرد را از الیه، اصلی ایشان بوده

از گیرم.  یزان را نمیها و جهات توسیعی در سخنرانی روز پنجشنبه اشاره کردم و وقت عز بعضی از این توسعه

به را جمله او مبنای استادش در زمینه توجه به محیط صدور روایات و فتاوی غالب و مسلط فقیهان اهل سنت 

تعمیم داده است. ظاهرا ایشان برای تعقیب همین رویکرد کتاب محیط لزوم توجه به محیط پیدایش اسالم 

او حتی گاه برای فهم درست قرآن  ریخی تأکید کرده است. پیدایش اسالم را نگاشته است و بر اهمیت مطالعه تا

به تاریخ یهودیت و مسیحیت مراجعه کرده است. برداشت های خاص او از آیات مربوط به ذبح با تکیه بر قرائن 

 موجود درعهد جدید نمونه ای از این نوع است.
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شناسی  لغتجه به واست. ت  (Philology)یا شناسی  لغتدیگر در روش شناسی شهید بهشتی توجه به   نکته

ی تفسیر قرآن  هایی که امروز در حوزه بحث  در رویکرد تفسیری شهید بهشتی بسیار بااهمیت است. به مناسبت

تواند رهزن باشد و ما را به جهاتی ببرد که آن جهات کامالً با  خواهم عرض کنم که این بحث می مطرح است می

یق ضیک تفسیر ادبیِ مُسوی ی معنایی لفظ ممکن است ما را به  ه توسعهعدم توجه باز یک سو . ندهم متغایر

قرآن گذارم. میان می در آیات مربوط به تقسیم ارث برداشتی دارم که با شما در )بدهی(یناز کلمه دَمن  کشاند.ب

وصیه یوصی بها من بعد ». عبارت:خواهید تقسیم کنید اول دین میّت را بدهید وقتی ارث را می :فرماید مجید می

توانیم  ما می یاین سؤال مطرح بود که به چه دلیل در آیات تقسیم ارث تکرار شده است. گاهی برای من «دینأو 

مخصوصاً روی ارث طبقات سوم  .شود االن در کشور ما مالیات سنگینی بر ارث گرفته می ؟گیریمبارث مالیات از 

. من داوری خاصی نسبت به این شود می گرفته سوم ی طبقه از ارث ٪08و دوم. شاید تعجب کنید که در حدود 

این دین فقط « یوصی بها أو دینمن بعد وصیه » :فرماید که شاید قرآن که می کنمدرصد ندارم. ولی گمان می

ی  است. اگر من در تولید این ثروت و در تولید این کارخانهرا هم شامل دین به اجتماع  ؛ بلکهدین شخصی نیست

مدیونم. خوب این یک به جامعه من پس ام  یا معدن از انبوهی از منابع اجتماعی استفاده کرده سازی شن

های تضییق ی کوچک آمد. وقتی که این تَوَسُّع و توسیع نباشد به  ی معنایی است که به ذهن منِ طلبه توسعه

شهید بهشتی بسیار بر  .وردآقرآن را در متن اجتماعی امروز دیگر نمی توان که گرفتار می شویم محدودی 

بخشی از گره گشایی های قرآن مجید به توسعه های معنایی . کندمیگشا بودن قرآن تأکید  ی مشکل مسئله

 ها و پیچیدگی های خود را دارد.وابسته است؛ کاری که البته ظرافت

 بارهکنم. منتها چیزی که در این  که اگر فرصت شد عرض میگونه ای دارم  بر این مسئله نقدالبته من  

آمیز و بادقت باید نگاه کنیم که بعضی  ی توسیع وسواس که افزون بر مسئله استخواستم عرض کنم این  می

شناخت  در سایه نگاه تاریخی و زمینه گرایی ویعنی  ؛اشیمضییق بباید قائل به تاتفاقا ما  ،ها در برابر توسیع وقت

لزوماً آن  یمرسیم که این پدیده که ما االن با آن مواجه به این نتیجه میگاه ت واقعیت جاری عصر نزول درس

و بنا براین نباید حکم آن پدیده  وجود داشته و درباره آن متنی وجودداردای نیست که در آن زمان  پدیده

  دانید که ما دو مسئله هید بهشتی بزنم؛ میمثالی را از خود ش . اجازه دهیدتاریخی را به مسأله کنونی تعمیم داد

مردان و بردگان که برای اهدافی از جمله پاسداشت خصی کردن هست یعنی  خصاءاِ ی داریم یکی مسئله

مسأله تعقیم است که در دوران مدرن با روش های خاصی برای کنترل دیگری  ؛گرفته است سراها صورت می حرم

ه در قرآن مجید نیامده است، بحث شهید بهشتی بحث روایی است ولی این دو مسئلجمعیت صورت می گیرد. 

توانیم این تعقیمی که امروز  فرمایند ما نمی است. ایشان میو رویکرد زمینه گرایی به هر حال بحث تفسیر متن 

فرض که  کنند را بر حکم اخصاء که در روایات از آن نهی شده است بر افراد خودشان را موقتاً یا دائماً عقیم می



6 
 

مالحظه را و اخصاء ی تعقیم  . یعنی وقتی مسئلهو این دو را یکی بدانیم نهی مطلق هم شده باشد تطبیق کنیم

توان که در آن زمان رایج بوده است را به تعقیم رایج در زمان ما تعمیم نمیخصاء اِحکم بینیم که کنیم میمی

است شخص جسم و  روان بر بینیم که واجد آثار روانی منفی  کنیم می چون وقتی آن اخصاء را بررسی می .داد

انجام می دهد یک فرد عاقل بالغ مختار به صورت موقت یا دائم های نوین امروزه با روشتعقیمی که  لی درو

 ه تکثیر نسل دارد.. شبیه همین تحلیل را ایشان درباره روایت تشویق بچنین چیزی وجود ندارد

در جانب مقابل عدم توجه دقیق به لغت شناسی ممکن است ما را به وادی توسیع های بی حد و مرز بکشاند. 

ای را مثال می زند که با امنیت و اطمینان خاطر بودند؛ اما برای نمونه قرآن می فرماید: خداوند برای شما آبادی

وند هم لباس ترس را به آنان چشانید. )فأذاقهم اهلل لباس آنها به نعمت های الهی کفر ورزیدند و خدا

یک تعبیر ادبی زیبا و در عین حال ملموس و  "چشانیدن لباس ترس"تعبیر به  [332(:31]نحل)الجوع(.

لغت  رایج بوده است. برخی بدون توجه به این مسأله آن روز فهمیدنی است و نظایر آن در ادبیات مردم عرب 

بگذریم ار این که اند. ناسانه این تعبیر را یکی از شواهد نظریه رؤیایی بودن قرآن قلمداد کردهشناسانه و زبان ش

کند و این به خواب و اصوال این آیه راجع به یک شهر واقعی و آشنا برای مردم عصر نزول قرآن صحبت می

ضور درفضای نزول آیات را بر خوابگذاری ربطی ندارد. اگر زحمت فهم این دقایق لغوی و تاریخی و تالش برای ح

-غرض این است که بی توجهی به مسائل لغت خود هموار کنیم به تکلفات نظریه پردازی نیازمند نخواهیم بود.

ها های مضیق و محدود نماید، می تواند ما را به تأویلشناسی و تاریخی همچنان که ممکن است ما را دچار فهم

 چارچوب بکشاند.های بیو برداشت

خودش نه برای بایگانی کردن  ی خوانش متن در تاریخِ ی مهم اشاره کنم که مسئله اینجا باید به این نکته از

که حال آن شود.اراده میو مقطعی دانستن آن  نتاریخی دانست، ی تاریخی و نگاه تاریخی مطالعهگاه از  .آن است

ما پاسخ کنونی   ه مسئلهگونه بکه آن متن چ ببیندخواهد  ها می ها و زمینه نگاه تاریخی به متنبا شهید بهشتی 

یعنی قرآن را به « القرآن وااستنطق»اند  دهد. به گمان من این همان چیزی است که طبق روایات به ما گفته می

حرف دربیاورید. این به معنای آن است که درست است که قرآن کتاب مبین است اما برای فهم مسئله باید 

 پس مراجعه به گذشته برای بازگشتن به حال و حتی آینده است. سخن گفتن واداشت.را به  و قرآن بودهوشمند 

پژوه  به گمانم این برای یک قرآن است. روایات تفسیریجایگاه و شأن شهید بهشتی در روش تفسیر  دیگر  نکته

توانیم به خبر واحد عمل کنیم در فهم  شهید بهشتی ما نمی به نظر .ی دکتری باشد تواند موضوع یک رساله می

شان استفاده شود که این یک معنای عام و فراگیر  روایات تفسیری. اوالً اگر از گفتار شهید بهشتی از لحن عبارت

ی خبر واحد  دهم که همه این را قبول ندارند. بحثی که در مسئله است و همه آن را قبول دارند من گواهی می

برانگیز را مطرح  ی مهم و بحث ای شده است برای شهید سعید عزیز ما که این مسئله مایه ود دارد و این دستوج
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عمل کرد. مثال با استناد به خبر واحد نمی توان توان  مینخبر واحد در امور مهم به کنند این بوده است که اوالً 

حال صحیح خبر واحد . بسی عزیر استمقدس ع نزد شار ن انسانحکم به جواز قتل کسی داد؛ زیرا جان و خو

رسد که برای  یعنی شمار گویندگان آن به عددی نمی ،متواتر نیستیا موثق باشد یا حسن، درهر حال  باشد

. این یک مبنای نسبتا پذیرفته شده توان کسی را کشت مینانسان ایجاد اطمینان کند. با استناد به این خبر 

که کند  گاه در البالی مباحث فقهی استدالل میمثالً صاحب جواهر فقیهی است که ولی مخالف هم دارد.  ،است

با آن نتوان امور مهم را اثبات کرد. حجت، حجت است و امور مهم چرا  ،اگر خبر واحد حجت و دلیل شرعی است

اهلل  ما مرحوم آیتاستاد که -االسالم  کتاب شرایعدر محقق حلی  با غیر مهم از این لحاظ فرق ندارند. درحالی که

فرمودند که  اهلل بروجردی می کردند که آیت بروجردی نقل میالعظمی اهلل  العظمی منتظری مکرر در درس از آیت

تهجم علی الدم بخبر الواحد لوا»گوید که  ر مسائل مختلف میدائما د -فقه شیعه استقرآن این کتاب شرایع، 

-و بیبیاالید این خطر دیگری دست به خون جویز کند که کسی تانسان با استناد به خبر واحد یعنی: ، «خطر

 کرد.بزرگی است و نباید این کار را باکی 

ی  ی شرعیه مثل آیه دیدگاه شهید بهشتی را به چالش بکشد و بگوید اگر ادلهکسی ن است به هر حال ممک 

ی حجت باشد اما در فهم قرآن نه. تواند در بیان حکم اله چرا خبر واحد میداللت دارد، بر حجیت خبر واحد  نبأ

قرآن مجید را و اطالق توان عموم  اضافه کنید این مطلب را که نوعی اجماع وجود دارد که به خبر واحد می

ربا را را حالل و  بیعخداوند  :«رباالوحرم البیع احل اهلل »فرماید  زد. به این معنا که اگر قرآن میتخصیص و تقیید 

آن  ؛فرزند و پدر ربا نیست یعنی: میان« الربا بین الولد و الوالد»گر روایتی بیاید بگوید که ، حال اه استحرام کرد

تواند قرآن را تخصیص بزند. اگر ما این را بپذیریم چرا روایات تفسیری  اند خبر واحد می عام است این خاص. گفته

 .داردو درنگ جای بحث  تا روشن شود کهکنم  را نپذیریم. من این بحث را برای اهل نظر طرح می

؟ آن مبنا که به نظر من در چه مبنایی دارنداند  اما مبنای شهید بهشتی چیست و کسانی که با این ایده موافق 

ای )برای اینکه من بحث را باز بگذارم(؛ بحث این است که  جای خودش قابل دفاع است، حداقل تا اندازه

نبأ و روایاتی که می تواند   یهپس از بحث از مثل آمحققان . عقالستمهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد بنای 

ترین دلیل بر حجیت خبر واحد بنا و سیره عقالست. ما اذعان می کنند که مهم مستند حجیت خبر واحد باشد

اما  ،کنیم به خبر واحد عمل میخود   روزانه از صبح تا شام در زندگیبه عنوان عقال قطع نظر از دین و آیین مان 

ا آزمونی است که تمام سرنوشت من به آن ی مثالً امتحاننه در امور مهم؛ اگر چیزی به سرنوشت من ارتباط دارد 

کنم. در ذهن استاد شهید بهشتی هم این  من برای تعیین زمان و مکان آن به خبر واحد اکتفا نمی ،بسته است

اصل این اخبار احتیاط کنیم، چراکه این امر مهمی است. به خبر و با استناد بوده است که باید برای تفسیر قرآن 

به عالوه شهید بهشتی خود در باز است. همچنان استدالل برای طرفین  اببرویکرد احتیاطی بجا است. اما 
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راستای تکیه بر رویکرد زمینه گرایی به اسباب و دالیل نزول هم تأکید می کنند. آیا مقصود ایشان روایات قطعی 

 شود.است. در روایات اسباب النزول به سختی روایت متواتر پیدا میو متواتر 

ند اخباری نیستند. یعنی اهشاره کرداهایشان  در نوشتهکه خود  همچنانشهید بهشتی نکته دیگر این است که 

ای  ادهالع السالم هم احترام فوق ممعصومین علیه یقائلند، البته به آرادر فهم دین برای قرآن ویژه  یک مرجعیت

الصدور  ولی مسئله این است که قرآن قطعی ؛ستمشهود اهایشان  طور که در جای جای نوشته گذارند همان می

وزن آن باشد، پس خبر واحد چون  همانیم، باید الصدور بد یزی را مخصص یا مقید قطعیبخواهیم چاست. اگر ما 

 روشن شده است که  عالمه طباطباییامروزه در سایه کار ارزشمند البته  این توان و صالحیت را ندارد.ظنّی است 

و تطبیق  ، جری وی تفسیر داریم بیان مصداق است هدر حوز )ع(ی طاهرین بسیاری از روایاتی که ما از ائمه

این باره مشکل جدی وجود  عمل در درپس . تفسیر ببنددبرای که دست ما را حصری انطباق است نه بیان 

 . فهم مراد و مقصود آیه اثرگذار است ند بحث روایات شأن نزول مهم است ودرندارد؛ هرچ

ی ما  نیاز به گفتن نیست که جامعه .کنم مطرح میبحث و بررسی بیشتر برای هم ی نقدگونه  نکتهچند من 

ار بخش بزرگانی مثل شهید بهشتی نیازمندند. آیا این چند هز های الهام جهان اسالم چقدر به اندیشهبلکه 

های  اند که حاال من به جنبه االن سالح بر دوش گرفتههای تکفیری بنام داعش و دیگر گروهجنگجویی که 

ی کوچک از شهید بهشتی را  ها تنها یک کتابچه جنگند اگر این سیاسی آن کار ندارم و به نام اسالم دارند می

را دیده تفسیر شهید بهشتی از آیات جهاد ها این گروهگرفتند؟! اگر  ها سالح به دوش می خوانده بودند آیا این

 اهلل شهید بهشتیکردند. به نظر آیتریزی نمیگرفتند و خوننام دین و جهاد سالح به دوش نمیه بودند هرگز ب

که مسمانان زمانی ، از برخوردار شدند "وطن"به نام ای قولهماز ای نازل شد که مسلمانان  آیات جهاد در زمانه

پس جهاد یعنی دفاع از وطن و نه چیز دیگر.  مطرح شد.مفهومی به نام وطن برایشان شکل گرفت جهاد هم 

خواهم عرض می شود. تفسیر و تعبیر می ،ترتیب کل آیات جهاد با این برداشت هوشمندانه به آیات دفاع بدین

 ماست. هکنم طرح، نقد و بررسی ارای شهید بهشتی نیاز زمان

ی قابل بحثی و قابل نقد علمی و واکاوی و منظورم از نقد واقعاً پیگیری علمی است و نه حتی  نکته چند آن

ی  فرمایند رهبر جامعه اهلل شهید بهشتی گاه در تعابیرشان می که مرحوم آیت؛ یکی این است ضرورتاً ردّ آن

ی خاصی در تفسیر و برداشت  یک اتوریته برای اینهای اسالمی  فرمایند رهبران جامعه ها می اسالمی، گاهی وقت

؟ یستچو اقتدار که خواستگاه و مبنای این اتوریته  استد. سؤال من از ایشان این نشناس از متن به رسمیت می

ی اسالمی در جریان ریز مشکالت  بگوییم رهبر جامعه . اگرتوانم بفهمم و تفسیری از این مسئله را می  من مرتبه

یی موضوعی و این خُبرَویّت موضوعی و احاطه به موضوع به ایشان اختیاراتی برای است. اگر این شناسا

این قابل درک است. مثالً بینی احکام ثانویه، احکام حکومتی،  دهد مثالً در پیش گشایی عملی و اجرایی می چاره
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رانی هشتصد درهم ی یک یهودی و یک نص ی یک انسان مسلمان ده هزار درهم است اما دیه ایم که دیه ما گفته

ها  حال مقام رهبری فرمودند که به حکم حکومتی دیه این 4است. امری که به گمان من بنیاد استوار فقهی ندارد.

اسالمی یا رهبران اسالمی، یک  ی  ، اما رهبر جامعهاین گره گشایی از یک مشکل استمساوی باشد. بسیار خوب؛ 

های بیشتر بتوانم به  امیدوارم با پیگیری شوم.من این را به خوبی متوجه نمی اتوریته داشته باشند در فهم قرآن

خبرویت و شناسایی و احاطه به مسأله ه اغلب احتمال پاسخ این لبته با .تری از این مسئله برسم جواب روشن

فاجعه از این باشد که ممکن است یک  یو اقتدار خاصنه اینکه این یک اتوریته  گردد؛برمیبیشتر به موضوعات 

شناختی هم قائل باشد بسیار موضع اقتدار برای خود اقتدار معرفت . کال این که کسی دریدمسئله به بار بیا

 .خطرناک است؛ بویژه در حوزه فهم دینی

طور که به درستی فرمودند در رویکرد تفسیری شهید بهشتی مهم است که ایشان برای  ی دیگر همان نکته

خوب را مسأله های اجتماعی قائل است که در آن جلسه هم عرض کردم که من این  بافتانسان چیزی به نام 

در این باره توضیح بدهد. درست است که که کامال به مبانی ایشان آشناست که کسی  مفهمم و عالقمند نمی

ها  وجود دارد که قرآن از بیان آنی هم هممآیا مسائل اجتماعی می توان پرسید: ولی  است،کتاب زندگی  ،قرآن

را از مسائل اقتصادی و ی مشکالت اجتماعی  همهحل راهکه ما  استساکت است یا نه؟! آیا این رویکرد درستی 

آیا کشاورزی بگذاریم یا صنعت؟!  برباید تأکیدمان را آیا که شویم با این پرسش مواجه میما مثالً  قرآن بخواهیم؟

دست امور سخن به میان آمده به معنای آن  این زراعت و و ، حرثباغداری ،رمّان، فواکه چون در قرآن از باغ، 

شاید مسائل اجتماعی  دارد؟تأکید کشاورزی قرآن مجید در نزاع صنعتی شدن یا کشاورزی شدن، بر است که 

ما اصالً نباید آن را به فهم و درک عقالیی ارجاع شده و الفراغ است و  جزو منطقهاصوالً مهمی هم وجود دارد که 

گشا بودن قرآن بسیار ارزنده است. ولی دامنه امور موکول به اعتقاد به مشکلبه قرآن عرضه کنیم. در هر حال 

امیدوارم های بشری که دین درباره آنها ساکت است نیز باید روشن باشد. های عقالنی و منوط به تجربهدریافت

 های شهید بهشتی منتهی شود.  یشهاین جلسات به شکوفایی هرچه بیشتر اند

 والحمدهلل أوال و آخراً
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است. این که عرض کردم این فتوای مشهور فاقد دلیل استوار است به دلیل آن است که برابر برخی . این یک مسأله فقهی و نیازمند بحث درجای خود  

نحل دیگر شواهد تاریخی این احتمال قوی است که در سنت یهودیت و مسیحیت دیه چنین بوده است و اسالم بر آن نبوده است که سنت ها و قوانین ملل و 

یه مسلمانان وضع کند. دیه ای که ست که اسالم بر کرسی تشریع بنشیند و دیه یهودیان و مسیحیان را یک دوازدهم درا نسخ و ابطال کند. این طور نبوده ا

ی اسالم مورد تأیید قرار گرفت توسط جناب عبدالمطلب وضع شد. پیامبر)ص( این سنت را بسی ارج گذاشت؛ جون متضمن اصل برابری بود و تفاحرهادر 

کرد. زمینه هایی قوی وجود داشت که مردم پس از ارتحال شد نفی میهای متفاوت جلوه گر میاین قانون در قالب دیه قبیلگی را که پیش از وضع

بیاورند. هم از این روی  ویپیامبر)ص( این سنت را رها کنند و مجددا به تفاخرهای قبیلگی وزیادتی و کاستی مقدار دیه بسته به انتساب به قبیله ر

را  درخطبه منا هم بر لزوم تقید به سنت عبدالمطلب و عدم زیادتی دیه تأکید فرمود. حال این که ما این وجه برابری جویانه تأکید پیامبر)ص(پیامبر)ص( 

انسانی دیه شتر است یا دینار و درهم؛ به عدم برداشت درست ما از رویکرد کرامت محور و  کنیم که اصل درعوض بر این تأکید می ایم و دردرنیافته

 پیامبر)ص( برمی گردد.


