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 :نتیجهگیریبحثروایاتمنعقیام

 سا تحث دس هَسد هششٍػیت الاهِ حىن ٍ لیام دس صهاى غیثت تِ اتوام سسیذ ٍ دس ایي خلسِ اخوالی اص هثاحث

 شَین. د هثحث خَاص استشْاد هیوٌین ٍ اص خلسات آیٌذُ ٍاس گیشی هی ٍ ًتیدِ وشدُهغشح 

 :هثاحث همذهاتی تَدتا اآلى هغالثی وِ داشتین 

اثثات حاوویت خذا وِ حاوویت حك خذاست ٍ غیش اص اٍ وسی حك حاوویت ًذاسد ٍ حاوویت غیش اٍ  .1

 عاغَت است.

 اثثات حاوویت اهام تِ ػٌَاى هظْش اخشایی حاوویت اهلل .2

 خَاص الاهِ حىن ٍ لیام دس صهاى غیثت .3

 ش تاسیخی ًظشیِ ٍالیت فمیِسی .4

 ی حىن تَسظ ٍلی فمیِ دس صهاى غیثت الاهِ .5

هثحث اٍل ٍ دٍم والهی تَدُ ٍ خای تحث آى دس فمِ ًیست؛ تشای تحث فمْی تایذ اص هثحث سَم ششٍع وٌین وِ 

ٍلتی ایي تحث سا ششٍع وشدین، گفتِ شذ وِ ػلواء تِ طَست تحث اًحظاسی تا ششح ٍ تفظیلی دسخَس تِ آى 

 اًذ. شداختًِپ
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ی تا هششویي ٍ وفّاس ٍ  ی حىن دس صهاى حىَهت سا تا استذالل تِ ػوَهات لشآى دس ٍخَب هثاسصُ هششٍػیت الاهِ

ی تا هششویي ٍ وفّاس  ی تا هششویي دس ّش صهاى ٍاخة است ٍ تحمّك هماتلِ ّوچٌیي سٍایات ثاتت وشدین وِ هماتلِ

 پزیش است. فمظ دس طَست تشىیل حىَهت اهىاى

 ًوَدین. روشحث هفظّلی ّن دس هَسد خَاص یا ٍخَب اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هث

 ی ٍخَب لیام تش اًتظاس تَد. ی تمییذ ادلِ تحث تؼذی دس خظَص سفغ شثِْ

ی ٍخَب خْاد ٍ ًیض اعالق آى تَد )وِ آیا همذهات حىوت دس آى ثاتت است  تحث تؼذی دس هَسد اعالق لفظی ادلِ

 سّه است یا خیش(ٍ اعالق آى لاتل تو

ی غیثت تَد وِ آیا تِ خاعش خَف اص لتل است یا تِ خاعش ػذم اًتظاس لیام است یا ایي  تحث تؼذی دس هَسد فلسفِ

 ساصی لیام ایشاى است. ی دیگشی داسد؟ گزشت وِ غیثت ایشاى هثتٌی ٍ هشتَط تِ سسالت خْاًی وِ فلسفِ

ِ ایي وِ خْاد همیذ تِ حضَس ٍ ارى اهام است وِ هَخة شذ ها وشد ت ای تَد وِ داللت هی تحث تؼذی دس هَسد ادلِ

ی تحث آى شذ وِ خْاد اتتذایی دس صهاى غیثت خایض  ای دس هَسد خْاد اتتذایی داشتِ تاشین ٍ ًتیدِ تحثی حاشیِ

 داًٌذ. سغن ًظش تشخی ػلواء وِ آى سا دس صهاى غیثت ّن ٍاخة هی ًیست؛ ػلی

تَاى  تیضةاالسالم است. ایي خْاد هستلضم تشىیل حىَهت است ٍ اص آى هی هثحث تؼذی خْاد دفاػی ٍ دفاع اص

 ی حىن دس صهاى غیثت خایض ٍ تلىِ ٍاخة است. ًتیدِ گشفت وِ الاهِ

ی استؼِ هغشح ًوَدین ٍ گفتِ شذ وِ اخواع  دس هثاحث تؼذی خَاص لیام ٍ تشىیل حىَهت دس صهاى غیثت سا تا ادلِ

 سا دس ایي هسألِ لثَل ًذاسین.

 دستِ تَد: 5ی اخثاسییي وِ تش هٌغ تش لیام تَد سا روش وشدین وِ  لِهثحث تؼذی تشسسی شثْات دس ایي صهیٌِ تَد؛ اد

 .ّش ًَع لیام ٍ تشىیل حىَهتی دس صهاى غیثت خایض ًیست
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 تَاى تشای هٌغ هغلك تِ آى استٌاد وشد. ی خاسخیِ تَدًذ وِ گفتین ًوی اخثاسی وِ هشتَط تِ لضیِ

 سٍایات ػذم اًتظاس؛ سٍایاتی وِ دال تش شىست ّش خشٍج ٍ لیاهی است.

 سٍایات تمیِ وِ اخثاسیَى تا استذالل تِ آًْا تش ػذم خَاص لیام دس صهاى غیثت حىن دادُ تَدًذ.

 اًذ دس صهاى غیثت. سٍایاتی وِ اهش تِ سىَى ٍ سىَت وشدُ

 ّا هغشح شذ. ی فشاٍاًی دس خالل تحث وٌذُالثتِ ایي فْشست تاص ّن فْشست خاهؼی ًیست ٍ هثاحث پشا

ی  ای وِ هغشح است ایي است وِ تش فشع ایي وِ تپزیشین توام سٍایات دس پٌح دستِ طحیح ّستٌذ، سیشُ ًىتِ

اًذ؛ ّشخا  وشدُ خاستِ ٍ لیام هی ی تضسگاى ایي تَدُ وِ دس هماتل ّش هٌىش ٍ فسادی تِ پا هی تضسگاى سا چِ وٌین؟ سیشُ

 اًذ. وشدُ اًذاختِ، ائوِ ػلیْن السالم ٍ تضسگاى دیي سىَت ًوی شذُ وِ اطل دیي سا تِ خغش هی اًدام هی وِ الذاهاتی

ی تؼذی تؼاسع سٍایات دال تش ػذم خَاص لیام دس صهاى غیثت تا سٍایاتی است وِ تش ٍخَب لیام ٍ ًْی اص هٌىش  ًىتِ

 وٌٌذ. داللت هی

 ؼِ وٌین.ایٌدا تایستی تِ هثحث تؼادل ٍ تشاخیح هشاخ

ی سٍایات طحیح ّستٌذ ٍ ّیچىذام تشخیح سٌذی  تا تشسسی حذیثی هشخّض شذ وِ اص ًظش سٌذی ّش دٍ دستِ

 ًذاسًذ.

ی تؼذی تایستی تِ ساصگاسی آًْا تا وتاب )لشآى وشین( هشاخؼِ وٌین. سٍایات دال تش هٌغ لیام دس همام  دس هشحلِ

ىي سٍایات دالّ تش ٍخَب لیام واهالً ساصگاس تا هحتَای آیات سٌدیذى تا لشآى تِ ّیچ ػٌَاى ساصگاس ًیستٌذ؛ لی

 لشآًی ّستٌذ.

 ی دیگشی وِ دس ایٌدا ّست: ًىتِ
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ی دیگش  اگش تخَاّین تِ سٍایات هٌغ لیام توسّه وٌین، تایستی ػوَهات لشآًی سا تخظیض تضًین. اها اگش آى دستِ

 خَسد. وٌین، ػوَهات لشآى تخظیض ًویسٍایات )دال تش خَاص یا ٍخَب لیام دس صهاى غیثت( سا اخز 

شَد ٍ سٍایاتی وِ هؤیّذ  پس اهش دائش است تیي سٍایاتی وِ توسّه تِ آى هَخة تخظیض ػوَهات لشآى هی

ای وِ هَخة تخظیض ػوَهات  ػوَهات لشآى ّستٌذ. ایٌدا اص تاب ػذم التخظیض اٍلی هي التخظیض، تِ ادلِ

 وٌین. یام دس صهاى غیثت ّستٌذ( توسّه هیشَد )سٍایات دال تش خَاص یا ٍخَب ل ًوی

پس دس ّش حال ها تاشین ٍ سٍایات دال تش ػذم خَاص ٍ سٍایات دال تش ٍخَب لیام دس صهاى غیثت، تِ دٍ دلیل 

 تایستی سٍایات ػذم خَاص سا تشن وٌین:

 )ػذم ساصگاسی آًْا تا وتاب )لشآى وشین 

 ى سٍایاتالصم آهذى تخظیض ػوَهات لشآى دس طَست توسّه تِ آ. 

 

 


