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 مقدمه

زنرگییچررا»ترینسؤالهرانسانیایناستکه:اساسی

ایرناینجستجویدلیلزنرگیی د ااعرب ره«کنم؟می

دا ایآیازنگیی »خواهگ گانگ:منظو استکهانسانمی

ایررزیراانسرانموجرودیاسرتکره«؟ا زشکافیاست

کهتوانگهرزمانمیزنگییخود افاعگا زشکافی گانگ

ییخودپایاندهگ!نگ خواهگ هز

اش خررودننرراندلیررلزنررگییجسررتجویانسرران رررای

 نرا راین؛دهگزیستن رایزیستن ا زشکافینگا دمی

هرمآنداشته اشرگ انسان رایزنگییکردن ایگهگف

 گهرگ؛کافیا زشهگفیکهد خو زنگیی اشگا هآن

داشته اشگ.«معنا» هعبا تدیگر زنگییانسان ایگ

داسرتااد فسسرا مو کهعنوان«زنگییمعنای»عبا ت

امعنراکلمر داازمتنرللاسرتمعاصرد اینمبحث
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یاتهمختا انهاآیاهانهفرآینگی هزنگیی؛استزنگیی

ایرند معنا سگامیپایان هآدمیمرگ اکهشودمی

تاسریر یکاست شگهتاسیرصو تدا هعموماًعبا ت

کرده«ا زش» اآندیگر تاسیرا«هگف» اآن معرفی

د ااسرتدامتاسریر ررکتا چهاینفرضالبته 1است

«زنرگییا زش» «زنگییمعنای»عبا تمنظو ازاینجا

همانطو کهد ا ترگا یرانشرگ زنرگییفاعرگزیرااست

توانگ هخودکنی یانجامگنههرمیاستکها زشکافی

اشهرگفزنگییفاعگهگف!چه ساشخصرید زنرگیی

فاعرگنیرزنیزداشته اشگاما هدلیلاینلرهآنهرگف ا

دست هخودکنی زنگ.یافتهکافیا زش

«خوشربختی»همران«زنگییمعنای»ادعاکردتوانمی

حرالخرو خرو داشرتن؛خوشبختییعنیحالِاست؛

احسراسکرردن؛اشرادیداشتنیعنیاحساسآ امر 

 ازای ضایتآنفردازخودد هرفردداشادیآ ام 

                                                             
.95ص 1831تا ستانا ها –1شما هپنجم سال حلمت نام1
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د هررفرردازخرودامحری ت ضرایاست؛ امحیط

ینیلروپیونگدکهآنفرد رهسررانجامزمانی هاعوعمی

پذیر سیگن هسرانجامنیلو اعملعاعسنهاملان؛ رسگ

نیلود ایرندنیرا رااجرودسرانجاما سیگن هاستام

اینایوا مملرنعاعسنهعملنمودننیزااالًتنها احادثه

اً رامررگآدمریکرهثانیرااستهریز هاعوعنپیونرگد

حتمیاست موعتیخواهگ ودکرهد هررداصرو ت را

معنایسرانجامنیلود تضاداستزیرازاال نیلونیست.

 نا راینخوشبختیعقسًد ایندنیااجودنرگا دا ررای

 ر سریاجرودیراعرگماجرودزنرگییکسبآن ایگ ه

پرداختاد صو تاجودآن اهرینیلوتماماًجاادانا

یافتتا هآن سیگاخوشبختشگ.

ستکرهد  ینرترایوهری؛نیلوتماماًازنگییجاادان

تأکیرگ« هنرت»هی رهنرامجایگاد ادیان هاجودآن

ا اه سیگن ره هنتاجودمسئل همچنین.شگهاست

 طرو کرهفسسرااهمرانآنمبحثید متافیزیکاست
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یگیاتکره انگرنگشکمی معاصر همتافیزیک ادیگ

عقلریفسسراهعا رلهایاسرتگاللصرفاً را هنت قولم

تبییننیستاکنفاشهودعرفرانیرز رهدلیرلاینلره

اًثانییعنیااالًمنببانسانیدا دا ایشخصیاستتجر ه

 رایدیگرانعا لتجر هاآزمای نیسرت چنرگانعا رل

ادیانفلسایتبا نا راین ر سیملااعتمادنخواهگ ود

غلر نیرزد ایرنمبحرث چونهنگائیسما ودیسمهم

1اصرلیانیاحیرتنها ه ر سیادیراند ادامهلذات؛اس

شرود. رهمیاسرسمپرداخترهمسیحیتایعنییهودیت 

کرهاصرول«پیرامبر»ا«خگا» ایگدااصلمنظو همین

ادیانهستنگمو د ر سیعرا ییرنگتااحیانراًاینعقایگ

شود.منخصآن سیگن ها اهاجود هنت

                                                             
منظو ازادیاناحیانیاصلی آندستهادیانیهستنگکرهااالًمنبربدینری1

داشرته ر سرییرتآنانمحصولاحیالهی اشگاثانیاًاینمنببدینریعا ل

 ااینلهازجملهادیاناحیانیهستنگدینز تنتیان اشگلذادینصا ئینا

هم هآیینیآن آنانتعگادیسراد جامانگهازاما هدلیلاینلهمنببدینی

.جزءادیاناحیانیاصلینیستنگ نا راینغیرزنگهاستز انی
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 اصول عقاید ادیان وحیانی

 خدااصل اول: 

یهاعلت د زنجیرهمچنینعلتیدا د.هرپگیگ مادی 

اینجهرانیعنی1 تسلسلادا محالاستجهانمادی

آغراز نرا راین.گداشرته اشرییریآغازشرلل ایگپگیگ 

.ددا  علتیجهاناینییریشلل

اسرتیعنری علرتغرایی«جهانییریشللعلتآغاز»

ایمرادیپگیگهخا جینگا د نا راینتاشعلموجودیت

غیرمادیاست.موجودی لله2نیست

                                                             
ادامهیا گ)تسلسرل یرا هطو نامتناهیهاعلت زنجیرزیراایرد جهانی 1

هرایزنجیرر علت د هرداحالت ایرگدا   ریردد)ه هخودشزنجیراین

ااینفرضد جهانمادیمحالاستیرددنهایت هعقب رآنجهانتا ی

نهایت رایآن محالاست.مادی محگاداستافرض یجهانزیرا
تیدا د.علهرپگیگ مادی چراکه2
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علرتاشموجودیرتکرهغیرمرادیموجوداینهمچنین

شاجودشفق عرائم رهتاتخرود طبعاًنگا دخا جی

شازهیچزمانیاموجودیتااالًچنینتاتی نا رایناست

ازلری آغاز هشللیرفتننلردهاستیعنیاینموجرود

ثانیاًانگانامیگه1«خگا»اا اکهاستاهموا ه ودهاست

 سرگیعنریایرنشهیچزمانی هپایراننمیاموجودیت

موجود ا گیاستاهموا هخواهگ رودکرهد کرلاا ا

انگ.نامیگه2«اهلل»

 مطلر اسرتاچرونعلرتاشازنیرازیخگا هدلیل ی

مطلر  چیرزیوجرودمیرکد عررضمملننیستکه

وجود اشگپسخگایگانهاست.م

                                                             
اایناسم هازلیتخال اشرا هآمگهاستکهازخودعنیآنخگا)خودآ ی1

دا د.
استااینحیرانااتاتشناختد  نرعقلکهاستکسیمعنایاهلل ه2

ازلیتاا گیتخال اشرا هدا دلرذا رترریناسرم ررایاسم ههرداجنب 

شود.خال استهرچنگد فا سیکمتراستاادهمی
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خرگاسرتپرساخگفعلعلتغاییهمانهمچنینچون

اایرنحرکرتازسرویااآغرازستاهاعلت آغازیرهم

 ازطرفیچونخگاموجودیا گیاسرتپرساستهشگ

 نا راینتر هموا ه رمخلوعات تسل دا د  هطو ساده

آثرا از انگیعنیهمستا قیهاسیلههاازخگاعلت هم

ااست.

هرایتوان رهایژییاتمیهایمخلوعهمچنینازایژیی

کرهاشررفمخصوصراً رادعرتد انسران ررد خال پری

امتیازات اکهماآنچهپسمخلوعاتشناختهشگهاست؛

گکهخگانامیمهمانصااتالهیهستنمینیلوصااتا

ها اد حگکمالدا د؛مرثسًش آنا هدلیلمطل  ودن

تروانیم رهعظمرتاعرگ تتوجه هعظمتجهان می ا

حاکم رودنحلمرتاتوجه ه ااخگاپی بریممطل 

عگالت رجهانیا اتوجه رهتلقرینیلرو رودنایرندا

توانیم هحلمتاعرگالتمطلر صاتتوس انسان می

خگاپی بریم.
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ازاش هدلیلعگ تمطل خگااینله هتوجه اهمچنین

مرا نرا رایناسرتترمسل ما سرنوشتاما رهرکسی

ازاطاعرت ره اااازاطاعتاکنیم نگیی اااتنها ایگ

خوشربخت نرویماترا رگا یممقرگمدیگرریکرسهر

دسرت رهمرانعمراتهمر اینلره رهتوجره اهمچنین

.کنیمنعمتطلبخگاازفق  ایگمااستخگ

یرک رهیگانگیخال امخلرو یا«احگتاجود»ضمناً

د ستا هیکمعناناد ستاست؛د ستاستزیرامعنا

هیچمخلوعیکامسًمستقلازخگانیست رهطرو یکره

جاحاضررا ررهمگرانمسرل اسرتاامراخگاد همه

خرگایمتعرالتراحرگادی رهاستزیرامسلماًناد ست

یعنیاحگتا ادهااستقسلدادهاست  مخلوعات رخی

د عرضد ستنیستکرهاجودد طولد ستاستا

 رودهآنتعبیرد سرتاسسمینیز فسساعموممگنظر
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انرگ رهیاته«اناالح »همچنیناینله رخیعرفا1است.

! للهاینعرفافسساهنیستنظرمگاحگتاجودمعنای

ازشرگتیعنریانگفنایناس سریگه  همرحلاصطسحاً

کرهتراچره سرگ یننرگخرود انمیاصسً  هخگا  عسع

ننرگاچرونچیرزیجرزخرگا گا خواهنگ اخرگایلری

ایرنسرخنآنلرذایوینرگ.می«اناالح » یننگفلذانمی

انرگعرفا اکه رخیازآن رداشرتاحرگتاجرودکرده

سرتکرهیاترهاناد ستاست لله رداشتد ستایرن

 سنگیعنریاحگتشهودمی شودعرفایکامل همرحل

 یننگ.چیزیجزخگانمی

 یرانشرگد مرو دخرگاتااینجا راساسآنچهنتیجه:

 ثانیاًخگایییگانهاجوددا دتوانیاتکهااالًاجماالًمی

همر ثالثاًفق خگاسرتکرهستاخگاهم آثا فق از

 رهایرن؛دا دد حرگکمرالامتیرازاتاصرااتنیلرو ا

                                                             
انگعموماً رهایرن ایمراهایاکافرخوانگهاینله رخیفقها عمومفسساه1

 انگ!دلیلاستکهمنظو آنفسساه اد کنلرده
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شودکرهاالرییاتهمی«توحیگ»د مو دخگا اتداعتقا

اسررومی«توحیررگد افعررال» دامرری«توحیررگد تات»

د سه ه ر سیتوحیگحالنامدا د.«توحیگد صاات»

پردازیم.میدینیهودیت مسیحیتااسسم

کرهازمصرادی ااالًد دینیهودیت عگ تمطلر خرگا

زیررامطرا  ؛انلا شگهاست عضاًتوحیگد صااتاست

آفرینرگا ازهارتمجهان اد ش  ازمیخگاتو ات 

همچنرینمطرا  1!کنرگشوداستراحتمیخستهمیکه

کنرتیخرگا را السرسمعلیره)یعقرو حضررتتو ات 

2!شودمیهمپیرازاییردمی

کرههمرانیگانگیخگااعتقاد هثانیاًد دینمسیحیت 

  عضاًانلا شگهاست؛زیررااعتقاد هتوحیگد تاتاست

                                                             
.2:2پیگای  1
.81:82ا11 5:89تلوین ؛8:12هوشیب 2
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)پرگ  پسررا ا خرگاسرهاجرود رهتأکیرگانجیلد 

1!استشگهالقگس 

توحیرگانلرا کگامازمراتبثالثاًااماد دیناسسم هیچ

الالرهاالاهلل؛»ننگه هطو یکهشعا اصلیایرندیرن 

استکهعینتوحیگاست.«ست هجزاهللنیگاانگیخ

 نا راینخگاشناسریدیرناسرسم ازدادیرنیهودیرتا

مسیحیت رتراست.

زیرا ردپی هنتاجود هتوانمینیزجاهمینتاضمناً

 اانسراند جراادانگی همیلمحالاستخگایحلیم 

 نرا رایناشسازیا نیست چراکه احلمت اشگ یهوده

پرسازدا انخگایمتعالحتماًجهرانیجراادان ررای

هاد نظریرفتهاستاهمچنینازآنجراکرهمرگانسان

خگاعادلاست محالاستسزای گکا انانیلوکا ان ا
                                                             

مقا لرهشرود رااعمرال11:18؛نامهدامپرولس رهعرنتیران 19:23متی 1

؛نامهپولس هفیلیپیران 2:1؛نامهاالپولس هعرنتیان11ا95:5 سوالن 

5:2.
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 هنرتاجهنمری ایرگمساایعرا داده اشرگ نرا راین

رهمه گان ر سیمطالبیکه راجودداشته اشگ. ااین

پیررامبراند مررو د هنررتاجهررنماحرریشررگهاسررت

توان ی ازایند مو د هنتاجهنمادعاییکرد؛نمی

لذاد ادامه هاصلدامادیاناحیانیپرداختهشگهاست.
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 پیامبراصل دوم: 

 اعررآنتو ات انجیرلاییعنییاناح اصلیادیاناکت

احیرانی رودن دعیر  رودن  جنبازپنج هترتیب ایگ

گو ودنامعتگل ودن ر سی ودن پاسخاجامبکامل

اادعرایایرنادیرانیراعرگمحقانیرتنمودتاحقانیرت

د.شوهمچنین رتریهردیننسبت هدیگریمنخص

هرکسمی رایاثباتاحیانی ودن وحیانی بودن: .1

افطررت.ااالًاینلهآنکسم را ایگداشرطداشته اشگ

د  رینآدمیهمخوانیداشته اشگکهد اینمو دعقل

مطالربشراند خوداالکترا دا نظررمرگهای اکت

 ترو اتد .مرثسًناعضاتآشرلا یدا نرگتخسفعقلا

عساه رانلرا عرگ تمطلر خرگاکرهعربسًاشرا هشرگ 

کهپیامبرانعوم السسمامعلیه)ها اناموسیتاحضر

د انجیلیا1!انگشگهمعرفیایمان یافرادییهودهستنگ
                                                             

.11:25ا12:21اعگاد 1
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عیسریحضررتعساه رانلا یگانگیخگاکهاشا هشگ 

 ملعرونمعرفریمسیحیاناستکهپیامبر السسمعلیه)

 للرهستنییونهعرآناینمطالبحقیقتاًاما1!شگهاست

ازتحریرفتماماًمواف فطرتپاکاعقلمطلر اسرتا

مصونمانگهاست.

کسماحیانی رایاثباتاحیانی ودن د زمانمرااًثانی

یعنریداشرته اشرگیاعجرازهایایژیی ایگخودشنیز

ایناانسانازانجامآنعاجز اشگچیزیداشته اشگکه

 ا هرا رااینلرهعررآن.شرودیافتمیعرآند فق مو د

 ا؛ازنظرمعا فااالًاما2طلبی کردهاستمبا زهتحگی)

 رخواننرگهآن مطلبجگیگیعرهایسو ههر ا خوانگن

عررنهمچنران11طیایرن هطو یکهشودمعلوممی

                                                             
.8:18طیان نامهپولس هغس1
ا28؛ قرره 88ا82؛طرو  18؛هرود 83؛یرونس 33؛اسراء 15عصص 2

21. 
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هریچا1شودمیشگهااستخراجعرآن معا فجگیگیاز

آن اعررمطالب همنتوانستهاستشخصاًاسرینیزستم

ااالتر نریملاتبهم ازعرآنملتبهمچنینا د یا گ

 هعنروانمثرالد میرانملاتربسیاسریدنیرایاست 

معاصر؛داملتبسوسیالیسمالیبرالیسم ظاهراً رتررین

محرو سوسیالیسم ملاتبسیاسیهستنگ  هطو یکه

ااسرررتدادهعررررا «اجتمررراعی را رررری» اعقایرررگش

دادهعررا «فرردیآزادی» اعقایرگشمحرو لیبرالیسم 

امراهستنگح  هحگادیتاایرچه اینداانگینهاست

تارری یراافرراطدچا اانگنلرده عایت ااعتگالجانب

فرردیآزادی رهعائرلاینله اعرآنکهحالید انگشگه

همانراما:استانسان

                                                             
مرناحری المیرزانجلرگی11ا81 13 21 21تااسریرکرهطو ی ه1

 رهزیرادی سریا جگیگمطالبکه اشناالارعان منهگیالقرآن القرآن

ترألیفجا یعرند شودمییافتآناند عرآن اعرآنتاسیرتگ رااسیله

عررآننیزکهازنوعتاسیرهگیاتسنیمجلگی211ا31سیرااتاانگشگه

.نگستهستنگد حالتألیفهعرآن ه
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 سرییرا اشرگسپاسرگزا خرواهدادیم نناناا ه ا اه

 ره ا نررد سطحاجتمراعی اما 8 انسان)!ناسپاس

:خوانگمیفراا خن احسان عگالت عایت

ادادیرری هخگامحقّقاً

فرمران تران)ترنزدیرکخوینران ه خن انیلوکا ی

عررآن د کرردنانارا اساسراًا 51نحرل )...دهگمی

لبجنب اعجازدا دزیررااکهاینمط.دا دایایژهجایگاه

هریچملتبریتراایرنانرگازهنتوانسرتهاسرتتاکنوننیز

گر اشگ.تهگای

 یذشرتهعرآننزالازعرن11اینله اعلمی؛نظرازثانیاً

اما د علمریغلطریاستنتوانستههنوز نرعلمنهتنها

دا دکرهعلمریعررآن اشرا اتی للهکنگپیگاکتا این

 ررهیررا یاا عضرراً ررهتررازییهرراپررسازعرنانسرران

کرهاسرتها اکنفکردهآنهایعلمیافنیپینرفت

آمرگهادامره رایمثال سهمو دازایناشا اتعلمید 

.است
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:آمرگهاسرتنمرل سرو 33 د آیحرکت زمین: .1. 1

د  ینرریمی اهرراکوه

هراآنآنلرهحرالپنگا ی میحرکت ی اهاآنکهحالی

 اخررگا سرراخت.کننررگمیحرکررتا رررمرررا  همچررون)

آنچره رهیمان یاا.کردهسازاا  اچیزهرکه  بینیگ)

.استآیاه سیدهیگمیانجام

هاهماننگا رهاحرکتیمحسوساینآیهصراحتاً رایکوه

 عائلشگهاست.اینحرکتمحسوسیاملرانیلی رپایر

علومامرازیازسهحالرتخرا جنیسرت.یرا رهحرکرت

15کهاینمطلبد عررناشا هکردهاستانتقالیزمین

یا رهحرکرتعرنپسازعرآن کنفشگ 11میسدی)

15کهاینمطلبد عررناشا هکردهاستیزمیناضع

کنفشگایا هحرکرت عرآنازپسعرن12)میسدی

کهاینمطلبنیزاشا هکردهاستزمینایهایعا ها عه

لذاکنفشگ. عرآنازپسعرن18)میسدی21د عرن



[18] 
 

 

کنا ازپی عرن11حگاعلعلمی مطلبی هاینآیه

یعنریاعجرازعلمریدا داستپسایرنآیرهکردهاشا ه

اایرنازفهرمآنعراجز رودهاسرتزمرانعررآنانسان

احیانی رودنعررآناستتا رایانسانامرازیایننانه

تشود.اثبا رای 

نرو آمرگه سرو 11 د آیرتاریکی اعماق دریا:  .2. 1

است:

هراییتا یلیماننرگیا

 ایر  ررمروجیکهاست ژ فی ا)طغیانگرد یایید 

کهاستهاییتا یلی.استا ریآن االی ا)دیگرموجی

از) ادسرت هریراه.اسرتانباشته عضی ای ر عضی

هررکس ررایخرگاا.نبینگ اآنهریزآا د  یران آن

.نیستنو یهیچ اااننهاده نو ی که)

ایکافراناستاما هنلتهاعمالاینآیهد حالتوصیف

انسرانعلمینیزاشا هدا داآنتا یلیاعما د یاست.
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عرنپسازعرآن کنفکردکه18)میسدی21د عرن

1911مترریآغرازشرگهاد 91تا یلیاعما د یرااز

21 سررگاپرری ازعرررنمتررری ررهتررا یلیمطلرر می

مترید یرا91عاد  هناوت هعم حتیانسانمیسدی

 نا رایناینآیهنیزاعجازعلمیدا د.نبودهاست.

آمرگهاسرت:انبیراء سو 81 د آی: انفجار بزرگ .3. 1

کافرکهکسانیاآیا

پیوستههم هداهرزمیناهاآسمانکهنگانستنگشگنگ

چیرزهرراسراختیم جگاهماز اداآنماپسانگ  وده

 هرمایرناز)پرسآیرانهرادیم؟):مایب آ از اایزنگه

 آا نگ؟نمیایمان

صراحتاًآمرگهاسرتکرهزمریناآسرمان رهد اینآیه

انگ.تحقیقراتپیوسرته ودنرگا عرگاًجرگاشرگهیلگیگر

 عررآنازپرسعررن18)میسدی21داننمنگاند عرن

اناجا  ز گ اکهمؤیگایرنمطلرباسرتاثبرات نظری
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علمریدیگرریازعررآن کرد. نا رایناینآیهنیزمعجرز

است.

یکشلل رهانجیل هصو تاتو اتدقیق بودن:  .2

 سرمیجیرلانچهرا داتو اتافق  للهانگمانرسیگه

عساه رتو اتمو دعبرولیهودیران  هطو یکه دا یم

 راترو اتمسیحیاناستکرهمو دعبولاکثرتو اتینیز

انجیرلاهمچنریند خرود1هراییدا دتاااتیهودیان 

که2مختلفازانجیلموجوداست اایتمسیحیان چها 

لرذاشرود. ز یی رایانجیلمحسو می سیا ایراداین

هراعرنچرونکگامازاینکتربنگا نرگهیچ ادعتعرآن

موجوداسرتازعرآنستد تمامجهانفق یکشللا

جاننگهاست.حتییکنقطهآنجا هکه

                                                             
نگا نرگعبرولکره امسریحیاننرزد سرمیترو اتاز خر آنیهودیان 1

 نامنگ.میمنلوکاساا معنای هاپوکریاا
ظراهراًنیزمسیحیان سمیانجیلچها آنازکگامهیچکهاینجاستجالب2

!نگا نگ ااست سمیغیرانجیلیکه رنا اانجیلاعتبا 
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نیرزطو کهخودهمانعرآنبودن:  و جامع کامل .3

آخرینکتا نازلشگهاست نرا راین1ناشا هکردههآ 

همچنینعلمایمسریحیاتریننیزهست.طبیعتاًکامل

اانگجوا مسائلجگیگدینی ا گهنرگیهودینتوانسته

کتربمقگسنراند آنمسرائلسراکت سرگ هنظرمی

 انگجروا همرد حالیکهعلمایاسسمتوانستههستنگ

مسائلجگیگدینی ا گهنگ هطو یکههمروا هشراهگ

هایتوضیحالمسائلازسویمراجباسرسمیتألیف ساله

لذاجامعیتتو اتاانجیلهماننگعررآن محررزهستیم

نیست.

انتو ات اآمگنانجیلدا طبیعتاًگو بودن: پاسخ .4

نیکتبعبلانجیل اآمگنعرآنیذشتهاستیعادا ان

توانرگعرآن منسوخهستنگفلذاتنهاعرآناستکهمیاز

دین اشگ. پاسخگوینیازهای نرامرازید حوز

                                                             
.11احزا  1
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یت سریا سرخشررعیتو اتاحلاممعتدل بودن:  .5

کرا توان همجرازاتمررگ ررایدا دکه رایمثالمی

عمرسًانجیلازطرفینیز1.کردند  ازشنبهاشا هکرد

نگحضررتهستزیرامسیحیانمعتقگینگا دشرعاحلام

تمرامی  ا هصلیبکنیگهشرگن السسمعلیهعیسی)

امرا2!مسیحیان اخریرگهاسرت هایهمهاالعنتیناه

معتگلیدا دکهمناسب ررایعمرومشرعیعرآناحلام

.مردمجهاناست

توان ههاینام رده می اتوجه ه ر سیکتا  نتیجه:

ترواننتیجره.همچنرینمی رردپریعرآنمطل حقانیت

 رهپایرانهراآنکتا   قیان هجزعرآن دا یرفتکه

تررینکرسمکهآخریناکامل نا راینعرآن. سیگهاست
                                                             

.8تا1  نگهای89خراج  ا 1
1اتآی5افصل19ا11اتآی1پولس ه امیان فصل کهد نامچنان2

13 آیر9افصرل29ا21 18اتآی8ای هغسطیان فصل نامد ا1ا

5اش رهعبرانیران فصرلاد نامه19 آی2ای هافسیان فصل اد نام

است.آمگه11ا85اتآی22اد انجیلمتی فصل11 آی
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 اننران هترین اههگایت هسویخوشبختیست اخگ

کهنامایرن اه دیرناسرسماسرتا رهمعنرایدهگمی

1ست.اد  را رفرمانالهی ودنتسلیم

 هنرتاجرودآیاتفرااانیازعررآن رهخگایمتعالد 

:اسرتآمرگهنسراء سرو 18 آیکنگ.مثسًد تصریحمی

اخررگاازهرررکسا...

آا دمرید هاییاغ  ه ااا خگا)کنگ اطاعتپیامبرش

د آنلرهحرالاست  اانرهانهشان د ختان)زیرازکه

.است ز گا یکامی همان)ایناانگاادانهجهاآن

خگااپیامبرش رایما ایگ بینیمدستو اتلذاد ادامه

دسرت ی هنرتزنرگیی هپسازمرگدنیویچیستتا

یا یم.
                                                             

البتهاینتسلیم ودند  را رفرمانالهیپسازپرذیرفتناصرولعقیرگتی1

اجبرا ید پرذیرشایرنحتری  قره  سو 291 دیناسسماستاطب آی

اصولنیزنیستهرچنگکسانیکرهدیرناسرسم انپذیرنرگ رگانشرکد 

 کا انهستنگ.آخرتاززیان
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مرا رههرکسریازمتعرالخرگایاینلره هتوجه االبته

52 اهمچنین اتوجره رهاینلرهد آیراستترمهر ان

تو هآمگهاسرت: سو 

امرردان رهخرگا

زیرررازکررهاسررتدادهاعررگههررایی اغایمرران ازنرران

هرراآند  اینررانا)اسررت ااننهرهرراشرران د خترران)

 ه)جاادانهای اغد پاکیزهسراهایی نیز)اانگ؛جاادانه

خررگا سروی)ازایخنرنودیا اسرتدادهاعرگههراآن

همراناسرتایرن.اسرت سرراهااهرا اغایناز) ز یتر

.عظمتاسسمت اسعادتاکامیا ی

 للره هنرت ره فتن راینهنیزمااستترشایستهلذا

چره اشریمخگاخننودیدنبال هخگا  ه عسع رای ا

عررساه رررانجررامااجبرراتاترررک هترررکررهد ایررن اه 
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محرمررات ررهانجرراممسررتحباتاترررکملراهرراتنیررز

 1.یم پرداز

 ااینلهکتا اصلیدیناسرسمیعنریاستیاتنیضمناً

اهریچتحریارید اسرتعرآن هیکصو ت اعیمانگه

مسلماناننیزماننرگپیرراانحال ااینآنننگهاستاما

مختلرفتقسریممذهبدیگرادیان همرا زمان هچنگ

د ادامره راید کپیام استیندیناسرسمانگ.لذاشگه

 ه ر سیاست ترینمتناسسمیکهاصیلعرآن راساس

.هاستگپرداختهشمذاهباین





                                                             
تاترکملراهراتهماننرگانجرامانجاممستحبااساساً ایگتوجهکردکه1

انگااجباتاترکمحرمات عا لپیرای هیکشرلل ررایهمگراننیسرت

 ایرگگلذا ررایانجامنرانن ستگیدا هاآن کامسً هحالفعلیانجامدهنگ

کرردکرهد زمرانمرا  هکسیکهخودشاین اه اطیکردهاست جروع

داینحوزههستنگ.اظهاهلل  رتریناستآ ادی)حااهللشاهلطفاهللآیت
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پیامبر اسالمجانشینی 

 سفاصرلهپرسازفروتحضررتآغازاختسفاتمسلمانان

 است. افوتآنحضرتا تگالیاهللعلیهاآلهمحمگ)ص

االکسرانی مسلمانان هدادستهتقسیمشرگنگ.دسرت

اعلیرهاهللصرلی ودنگحضرتمحمرگ) ودنگکهمعتقگ

  ا رهعنروانالسرسمعلیره د غگیرخم امامعلی)آله

انمعرفینمرودهسرپرستمسلمانانپسازخود ههمگ

 عرگهاخرود اشریعه رهمعنرایپیرراایندسرته.است

پیامبر)صرلیاهللعلیرهاآلره انامیگنگزیراخود اپیرا

دامکسانی ودنگ دست1دانستنگ. میالسسمعلیهمائمه)

 السرسمعلیرهامامعلری) سفصلکهمعتقگ هجاننینی

  اامرریآلرهاعلیهاهللصلینبودنگاجاننینیپیامبر)

نیرزایندسرته2دانستنگ.می هدلخواهمسلمانانانتخا ی

                                                             
.19ص مقگماتیشناسیشیعه.حمگعلی شمالی 1
 جماعرتاسرنتاهرلعقایگاصولازمختصریالعقل.عبگاللریم نناصر2

.82صالعوضی الگ یریعبگاهلل ناسحا :ترجمه
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 عگهاخود ااهلسنتنامیگنگزیررامرگعیتمسرک ره

  ودنررگ.آلررهاعلیررهاهللصررلیسررنتحضرررتمحمررگ)

علیرههمچنینچنگی عگد زمرانخسفرتامرامعلری)

 احلومتامامعلیکهسومی هاجودآمگ  دستالسسم

ج منللداشتنگاازسپاهآنحضرتخرا السسمعلیه)

نخوا ج همعنایخرا جشرگیا هنیزایندسته1نگ.شگ

 خرا جالسرسمعلیهزیراازسپاهامامعلی)معرافشگنگ

شگه ودنگ.

مسلماً هترینمسک رای ر سیحقانیتهرکگامازایرن

 اا ثونیعنریآیر تیل آیلذاد سهدسته عرآناست.

شرودزیرراایرنآیرهد مرو دفاطر ر سریمی سو 82

صلیاا ثانعرآنیعنیجاننینان سالتیحضرتمحمگ)

 است.آلهاعلیهاهلل

                                                             
. رست ییحیری رناحمرگ؛911_918صص صاینةقعا.مزاحم ننصر1

.طبرریجریرر رنمحمرگ؛122_111صصر 8ج االشرافانسا منجُمَل

مرراج.مسرعودیعلری رنحسرین؛53ا52 18صصر 9ج طبریتا یخ
.111ص 8ج الذهبامعادنالجوهر
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:فرمایگمیآیهایند متعالخگای

 اکتا  این)سپس

 ره ریزیگیم   اهاآن)کهخود نگیانازکسان آن) ه

سرتملا نگ خود رما نگیاناز رخیپس.دادیممیراث

هاآناز هم) رخیا ):عادل امیانه ایناناز) رخیا

 همگرانمیراند )خگافرمان هنیککا هایتمامید 

کره)اسرت رز گفضریلتهمرانخوداینا.پینگامنگ

است .یرامی سولازپسماننگ یامتیازدا ای

 ره اعررآنیعنریکترا  متعرال خرگایآیهاینطب 

استایناالالؤس.استدادهمیراثاش ریزیگه نگیان

                                                             
آیره ایرند متعرالخرگایکرهکرددعت ایگمذکو  آی ترجممو دد 1

عر ریز انعواعگنظراززیراکنگمیمعرفیدستهسهد  ا« نگیان  هم»

«هُمْ»ضمیرکه سیا دعی استاتساهلاتسامحد آنجایینگا د؛عرآن

 ایرگیعنری ریرددخودازعبلاسمآخرین ه ایگ اشگنگاشتهایعرینهایر

انرگا دهمخوانیعرآنظاهر ا«اصْطَاَیْنَا» ها جاع ا ریردد«عِبَادِنَا» ه

ز رانعواعرگنظرازدستهسههر ه« ریزیگه نگیان»اطس لذااستمرداد

.استغل  عرآنعر ی
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متعالخگایهستنگ؟کسانیچه ریزیگه  نگیاناینکه

ایدسرتهانگ؛دستهسهمن نگیانفرمایگمیآیه ادامد 

دیگرری دستاهستنگ امیانهایدستههستنگ ستملا 

کا هاید خگااتن هدستهآنافرادکهاستموجودنیز

 نگیانکهشودمیمنخص نا راین.هستنگپینگامنیک

دستهتنهاااالًچونهستنگسوم دستفق  ریزیگه این

طبعراًااست ودهطو اینمتعالخگایاتن هاعمالنان

اًثانیااستداشتهنق هااینمو دد فق الهیانتخا 

یراسرتملا  نرگیانمتعرالخرگایاستمحالنیزعقسً

 رترریا ریزینگان نگیدیگر ر اترپایینمراتبدا ای

.دهگ

اعمالنانکه ریزیگه نگیاناینکهستاایندامالؤس

ازغیرمگرانگ؟ ردها ث ه اعرآنچگونهخگاستاتن ه

آنازنیرزمراااسرت سیگهنیزما هعرآنکهستااین

 رردنا ثایرنکرهشودمیمنخصاینجا ریم؟می هره

دستهااستخاص ردنا ثیک  اعررآنازمراتبیاین
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د ک امراترربآنهریررزدیگرررانکررهکننررگمید ک

مبرینعررآنخودشرانایرندسرته افرراد للهکننگنمی

1.هستنگ

کسرانیچرهافررادایرنکرهسرتاایرنسرومالؤسحال

عثمراناعمرا و لر یعنینخست خلیاسهآیاهستنگ؟

 رتررینکرهانرگکردهاتعرانخودشانکههااینهستنگ؟

علیره)علریامرامنیرز اهنماینرانا2نیستنگمسلمانان

                                                             
شرعراا ره امر)ا1

عرآنریایراداا هجرز خودپیامبر )این.نیست هم)اا شایستامنیاموختی

 .15)یس .نیستگر اشن
ا رن؛21511  881ص 11ج  الررزا عبرگصرنفم.الصرنعانیالرزا عبگ2

 طبرریترا یخ.طبرریجریرر رنمحمگ؛212 ص8ج اللبریطبقات.سعگ

ا رنعسراکر.؛131ص 2ج کنرافتاسریر.زمخنرریمحمود؛211ص 2ج

 18ج الخلااءتا یخ.سیوطیالگینجسل؛818ص 81ج دمن ةینمگتا یخ

ا رنکثیرر.؛291ص 1ج شررافاألانسرا . ست ییحیی ناحمگ؛111ص

 3ج ةالنبوین  ةلسنن امنهراج.حرانیتیمیها ن؛811ص 1ج ةیالنهااةیالبگا

.211ص



[31] 
 

 

محمرگانرس  نمالکا وحنیاه آیا1!است وده السسم

کرهنیرزهااینهستنگ؟حنبل ناحمگاشافعیاد یس

نیررزدینرریموعلررد انگاشررتنگن ررودن رتررریادعررای

2!اسرت روده السرسمعلیره)صاد جعاراماماستادشان

آناعمرالفرمایرگمیصرراحتاًآیرهایرند متعالخگای

 هتررهمرهازاعمالنراناااستاتن ه ریزیگه نگیان

سرنتااهلامادا نگعصمتهاآناینلهیعنیاین.است

لذاطب عررآن !پذیرنگنمی اعصمت مقولاساساًخوا ج

                                                             
امرامعلری رهمرو د11خوی  خسفتدا انماهسهاسالداد ا و لر1

علری.العسرلریالنرریفالرگیننجرم)اسرتداشرتهمراجعره)علیهالسرسم 
دا انمرراهپررنجاسرال11د خطررا  ررنعمرر  55_58صصرر االخلاراء

داشتهمراجعه السسمعلیه)امیرالمؤمنینعلیحضرت همو د39خسفت  

ص همان)است مرو د3خسفت  دا انسال12د عثمانا 888_55ص

 .819_889صص همان)استداشتهمراجعهامامعلی)علیهالسسم  ه
صصرر 15جا211_213صصرر 11ج  حررا االنوا مجلسرری محمررگ اعر.2

221_211. 
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علیها امامعلی) انتصحقیقتامرح  اشیعیاناستا

است.1  هعنوانسرپرستمسلماناند غگیرخمالسسم

شرودکرهاسرسمآنچهیاتهشرگمنرخصمیاز نتیجه:

دهگاد  ینمرذاهب هترین اهخوشبختی اننانمی

اسسمینیزح  رامرذهبتنریباسرت.البترهد میران

امرازهشیعیان رهسره.اجوددا دشیعیاننیزاختسفاتی

هعا ررلااسررماعیلیه زیگیرر)امامیرره داازدهامررامی فرعر

شرودکه راانرگکیتحقیر منرخصمیگهستنتقسیم

                                                             
 اایریجالباینجاستکهاتعان هاالیتامامعلی)علیهالسسم د کترب1

 2ج ترمرذیالسرننمحمرگالترمرذی.اهلسنتنیرزمترواتراًآمرگهاسرت:

صرحیحشرر اشرتانی.؛281ص 1ج مسرلمصحیحشر سنگسی.؛253ص
ا رن؛215ص 9ج لبریلاسنناحمگ نشعیبنسائی.؛281ص 1ج مسلم

مسرنگ.حنبرل رناحمرگ؛93_99صص1ج المصطایسنن.تبریزیماجگ
 881ا192 115 113 33_31صصر 1ج مصررچرا  حنبرل ناحمگ

تررا یخالررگین.سرریوطی جسل؛811ص 9جا851_813 231صصرر 1ج
شرر .تاترازانیسرعگالگین؛111_19صصر محمرگیچا :الهو   الخلااء
ال؛235_233صص المقاصگ ؛251ص 8ج المواعرفشرر .جرجانیالنریف

حجررا ن؛11ص 5ج بخا یالصحیح نر البا یفتح.یعسقسنحجرا ن

.85ا21 29صص ةقالمحرالصواع .هتیمی
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افرعر هایزیگیهااسماعیلیهدچا انحرافهستنگفرعه

واناهللزیرگ) ضرحضررتزیراداازدهامامی هح است

ازیگیاننیزامامرت ا1 ادعایامامتنگاشتتعالیعلیه

اهللصرلیپیرامبر)شخصری هجایانتصا الهی اصیت

اا ثرون  راآیرمطلبکهاین2انگ فرضکردهعلیهاآله

عائل هنسرخشرریعتمنافاتدا داهمچنیناسماعیلیه

هماننگ هائیانازاسرسمخرا جهااینفلذا8اسسمهستنگ

نگ.اشگه

                                                             
مجلرس ؛292 صالعبرادعلریاهللحجرجةمعرفن فرید شراالاشیخمایرگ.1

 1 جتنقریحالمقرال.مامقرانیعبرگاهلل؛211 ص1 جالعقولةمرآمحمگ اعر.

 .299 ص2 جمجالسالمؤمنین نو اهلل.شوشتریحسینی؛115ص
.111ا115صص 8ج النافی.حمزه نعبگاهللیمنی حسنی2
عزالرگین؛928ص 1882امیرکبیرر :تهران یزیگهتا یخ.عبگاهللمستوفی 8

:تهرران حالرتا والقاسرم:ترجمره  اسسم ز گتا یخ)اللامل.اثیرا نعلی

 ؛.ه951ا951هایسررالاعررایبتیررل 1813علمرری مطبوعرراتیسسررهؤم

سرازمان:تهرران ای رگ هفریگان:ترجمه اسماعیلیهفرعه.ما شال هاجسن 

.132ص 1815اسسمی انقس آموزشاانتنا ات
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طرفی ازیلرید کرهتوجهیجالبا1صحیحمطلباز

از امررالری)امیر12 هاشا هاستآمگهتو ات نگهای

.است السسمعلیه)اسماعیلحضرتنسل

 رهخطرا پیگای  15فصلاز21 نگد متعالخگای

مرو دد امرا»:فرمایرگمی السرسمعلیه)ا راهیمحضرت

 رکرت اااانمرودماجا رت اتروتقاضراینیزاسماعیل

عرومکرهکرردخرواهمزیادچنان ااانسلادادخواهم

                                                             
اینجراازترو اتد  السرسمعلریهم)امرام12 نا تتحریفعگماصحت1

محمرگحضررت عثرتازعبرلعررنسهمسیحیتدینکهشودمیمنخص

 عگ هدا اناینازایا گمی سمیتما امپراتو ید  آلهاعلیهاهللصلی)

تحریفاملاندیگرکهگنشومیمنتنرعگ ی هانجیلاتو اتیعنیعهگین

ازطرفینگا داجودهاآن مسریحیانیرایهودیاننگاشتهاجوددلیلیهیچا

نگا نرگانآنرازشرناختیهریچکهافرادیمو دد  خواهنگعبلازاینزمان 

امرام)علریهمالسرسم د ترو ات 12؛ نا راین نرا ت لننگتحریایچنین

آنتراطبیعریطو  هاتااعاًاست.ضمناینلهمطلبیصحیحاتحریفننگه

حضررتنسلکهکردنگمیتحریای ایگکننگتحریایخواستنگمیایرزمان

نسرلچراکرهکننرگتضرعیفخودشرانمنرا بد  ا السرسمعلیه)اسماعیل

یهودیرانکرهازنسرلحضررتاسرحا  رایحضرتاسماعیل)علیهالسسم 

شگهاست.میمحسو عیب نسل )علیهالسسم  ودنگ
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اافرزنرگانمیرانازامیرداازده.آیگاجود هاااز ز یی

.«خاست رخواهنگ

اعلیرهاهللصرلی)محمرگحضرتکهاستمنخصنیک

12ااسرت السرسمعلیره)اسماعیلحضرتنسلاز آله

کرههسرتنگ السرسمعلریهم)امرامداازدههماننیزامیر

اهسرتنگ آلرهاعلیرهاهللصرلی)محمگحضرتخانگان

 رهاعتقرادامرامیداازدهتنیبجزمذهبیهیچد هریز

ایننرانهخرودتو ات از نگاینلذا.نگا داجودامیر12

.است السسمعلیهم)امام12حقانیت ردیگر

ح  هداازدهامامیفق تنیبد ایناختسفات نا راین

استهرچنگامامزمان)عجلاهللتعالیفرجهالنریف د 

اینمذهبد غیبتکبریاست.
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 اسالم دین عملی اصول

اجرود« هنرت»شرگ منرخصاینجاتاآنچه هتوجه ا

 ررایهمچنرین.اسرتااالترنیزآنازالهی ضایادا د

ااامرررازسررپساخررگاااامررراز ایررگهرراآن رره سرریگن

اا ثداازدها آلررهاعلیررهاهللصررلی)محمررگپیررامبرش

 رادیگر عبا ت هکرد؛پیرای السسمعلیهم)اا سالتی

فرجرهتعرالیاهللعجرل)زمرانامراماعررآن رهتمسک

 آلهاعلیهاهللصلی)اسسمپیامبریادیا داکه النریف

.شویممیهگایتهستنگ 

مترواترحرگیثااطاعرتآی د تردعی طو  همعنااین

95آیر د متعالخگایکهطو ی هاست آمگه1ثِقْلَین

اللَّرهَأَطِیعُرواآمَنُرواالَّرذِینَأَیُّهَرایَرا:»فرمایگمینساسو  

شَریْءٍفِیتَنَازَعْتُمْفَإِنْمِنْلُمْالْأَمْرِاَأُالِیالرَّسُولَاَأَطِیعُوا
                                                             

جناانسآنمعنایااستشگهیرفتهجنسو هد «ثَقَسن»از«ثَقَلَین»1

  هرا)یررانچیزدامعنای هااستشگهیرفته«ثِقْلْ»از«ثِقْلَین»امااست

.است
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الْآخِرِاَالْیَوْمِ ِاللَّهِتُؤْمِنُونَکُنْتُمْإِنْاَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّاهُ

!آا دیگایمانکهکسانیایهانتَأْاِیلًا؛اَأَحْسَنُخَیْرٌتَلِکَ

رر ا  سرالت)امراالیایاپیامبراکنیگ اطاعت اخگا

د ایررپس.کنیگاطاعت نیز)ر اشنگمیخودتانازکه

پایرانی ازاخرگا رهایررکردیرگ اختسف دینی)امری

پیرامبرش سرنت)اخرگا کترا ) ه اآندا یگ ایمان

.«استنیلوتر ازتا  ا هتراین گا یگ عرضه

:انرگفرموده آلرهاعلیرهاهللصرلی)اکرم سولهمچنین

انمرراعترترریااهللِکتررا الثِّقلَررینفرریلمتررا کٌانّرری»

علریّیررداحتّرییاترعرالرنا گاًتضلّوالن هماتمسّلتم

یرذا م؛مییادیرا  رهچیزداشمامیاند منالحوض؛

 زنیرگچنگدااین هکهمادامی. یتماهلاخگاکتا 

شونگنمیجگاهمازهریزداایناشویگنمییمراههریز

.«شونگاا دمن رکوثرحوضکنا د تا
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ازاطاعرتاسسم دینعملیاصولیاتتوانمی نا راین

است؛1 النریففرجهتعالیاهللعجل)زماناماماعرآن

مجیرگعرآنکهاستموظفمسلمانیهردیگر عبا ت ه

اکنگد ک ا النریففرجهتعالیاهللعجل)زماناماما

عررآنفهرماد ک.کنرگعملدا اینفرمایناتمطا  

موظفمسلمانیهرکهطو ی هاستآند تگ رنیازمنگ

پنت اآنآیاتسپسشگهآشناعرآنز ان اا تگااست

پیرامطریر  ایرنازترا اهمرگسرو هعالبد اهمسر

 ااسرسمیمعرا فکلیرتاکنگد ک اعرآنهایسو ه

د کطرفیاز.کنگعملکهشگهمعتقگهاآن هکه گانگ

کرهآنجرااز النرریففرجرهتعرالیاهللعجل)زمانامام

مطرا  لذانیستمملنما رایهستنگغیبتد اینان

                                                             
زماند شودمیاستاادهعرآنکنا د آنازهمامرازعموماًکهعترتلاظ1

داازده رهداللتتا ودشگه ردهکا  ه آلهاعلیهاهللصلی)محمگحضرت

امرامیزمرانیهررد کرهکنرگ اجمعرینالسرسمعلریهم)خرودازپسامام

نرگا دموضروعیتمازماند آنکا  ردایرنهدا داجودزمانآنمخصوص

فرجرهتعرالیاهللعجرل)زمرانامرامفقر مرا زماند پیامبرعترتچراکه

.است النریف
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 جروعاینراننائبران ه ایگحضرت خودفرمودهعقلا

.هستنگحگیث اایانکهکرد

حضرتاینلهکرد؛دعت سیا  ایگحگیث اایانمو دد 

ننرانحرگیث خرودنهاانگکردهاشا هحگیث اایان ه

فرجررهتعررالیاهللعجررل)زمررانامررامنائرربکررهدهررگمی

 للره اشرگملتو اتتوانگنمیمردم عام  رای النریف

ایرنعلمریمنبرب هحضرتاشا هطرفیاز.استانسان

غیبرتزمراند کرهعلمریمنببآندهگمیننانافراد

پیامبر)صلیاهللعلیهاآله دیثاحاشودمیخالیجای 

.استاائمه)علیهمالسسم 

ازاهسرتنگحجتمحگثین  رایحگیثاعرآن نا راین

کههستنگحجتمردم عام  رایمحگثیناعرآنطرفی

ظراهرکرهاسرتمحرو ااصرلعرآنموا د اینهم د 

منرخصمرا ررای ااسرسمیمعا فچا چو الااظ  
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افرعمحگثیناحگیثاکنگمی هسرتنگعررآنمگا  ر

.کننگمیمنخصما رای ااسسمیمعا فجزئیاتکه

 ررایطبیعتاًهررشخصرید زمانغیبتکبری نا راین

هازمرانیراخرودش ایرگسرالاشدانستنجزدیاتدین

احلاماسسمی اازعرآناسرنتمجتهگشگها گذا دتا

مرجرب  اسرتنباطکنرگیراازالسرسمعلریهممعصومین)

د  ریننمایگ.البتهاستااده جامبالنرای دینیجبامر

آناز ر سرینیزاختسفاتیموجوداستکهدینیمراجب

خا جاستاما ههمینمقگا  سرنگهکتا چهاین حوصل

عا لعبولاستیآنمرجعاستاتائاتشودکهطبیعتاًمی

 ااسررتنباطات د عمررسًمررسکاصررلیآنمرجرربکرره

د زمرانلذافعرآنعرا داده اشگ ترینمتنیعنیاصیل

واناهللرانری) ضردکترمحمرگصرادعیتهعظامآیاتما

هتررین اسیگکمالحیگ ی)حاظهاهلل از تعالیعلیه
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اکسانیکهمجتهگنیسرتنگ هترر1هستنگدینیاجبمر

توضریح  سرالازاست رایدانستنتلالیفدینریخرود

اهللالعظمیدکترمحمگصادعیتهرانیالمسائلنوینآیت

استاادهکننگامسائلجگیگ ااز) ضواناهللتعالیعلیه 

 مرگظلرهالعرالی)حیرگ یکمرالاهللالعظمیسیگآیت

 پرسنگ.

                                                             
آیراتهمچرونمعرگادی عرگجز هدینیمراجباتاا  هعریبمتأساانه1

کمرالسریگا علیرهتعرالیاهلل ضروان)تهرانریصرادعیمحمگدکترعظام

یعنری) اایتنص ودنعرآن ةلالگال اادعایظنی  مگظلهالعالی)حیگ ی

ازآنچرهیعنری)عرآنمستقرظاهر ر ا شودمیفهمیگه اایتازعطعاًآنچه

 اایتدانصتعا ضهنگامفق اداننگمیمقگم شودمیفهمیگهعرآنکل

ااالًکرهاسرتحرالید این!کننگمی جوععرآنمستقرظاهر هیلگیگر  ا

ةلن الرگال عرآنکرسًعطعریعمرانآل سو 183نحلا سو 35طب آیات

 رهیعنری)کنریمفرضنیزةلالگالظنی اعرآنمستقرظاهرایراستاثانیاً

 اایرت ررنیرزعررآنازظنیفهمهمان   اشیمداشتهشکعرآنازفهممان

ازشگن صاد د یعنی)استالصگا ظنی اایت مسلماًزیرادا دا جحیت

کرسم صگا  هاطمینانعاعگتاًا دا داجودشک السسمعلیهم)معصومین

الریاستمبناییعنصریصگا  چراکهاستآنداللت هاطمینانازمهمتر

مقرگم اایرت  ررهمروا هعرآنمستقرظاهر نا راین.نیستطو اینداللت 

 .است
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دا دسیاسریدیناسسم احلرام هدلیلاینلههمچنین

امر»مثسً  اازسیاستجگادانستایندینتواننمیلذا

اسسمهستنگااجباتکهاز«نهیازمنلر»ا« همعراف

«جهراد»نگ یراییرعرا میسیاستداخلی حوزد عطعاً

سیاست د حوز گانشکاستاسسمااجباتکهازنیز

ییررد؛ نرا راینطبعراًتنرلیلحلومرتخا جیعرا می

اسسمی رهم مسلمانانیکهاکثریرت اد یرککنرو 

دا نگااجباست.

حلرومتی عالرب هتررینمازماند کهآنجاییازضمناً

 هترین«اسسمیجمهو ی» نا رایناست؛جمهو ینظام

همانطو ادادتنلیلتوانمیفعسًکهاستحلومتینوع

دینریمرجعریاعررآناز ایرگمسرلمانفردهرفعسًکه

جزئیراتهمااسسمیاحلامچا چو همتاکنگپیرای

 ایرگهمنیزاسسمیحلومتد شود منخص  رایآن

اجروداسرسمیاصریلمعا فاساس راساسیعانونیک

یرکهماکنگمنخص انظامچا چو که اشگداشته
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 ررترا اشگداشتهعرا حلومتاین أسد دینیمرجب

اکررردهنظررا تنظررام ایررنمختلررفعرروایهررایفعالیت

.کنگمنخص اعواعمللردچگونگی

چنینحلومتید زمانمافق د ایرانموجوداستکه

اهللخمینری) ضرواناهلل هبرانآن آیاتعظامسیگ ا 

 هستنگمگظلهالعالیای)تعالیعلیه اسیگعلیخامنه

ااین ز یان رترینمراجبدینید امو سیاسیهستنگ.
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 گیری تیجهن

زنرگیید خرو هرگفکهشگاثباتشگ یانآنچه  رپای

که اشگخگاخننودیکسبیا هنتکسب ایگ انسان

ادسرتو اتاز ایرگنیرزآنآا دندسرت ه رایانسان

معصررومچهررا دهسررنتاعرررآند موجررودهایتوصرریه

د اینمسریر منخصشگاکنگپیرای السسمعلیهم)

تهرانی) ضواناهللتعرالیعظامدکترمحمگصادعیآیات

  رتررینمرگظلرهالعرالیعلیه اسیگکمرالحیرگ ی)

د امرو غیرسیاسری اآیراتعظرامسریگدینریمراجب

اهللخمینرری) ضررواناهللتعررالیعلیرره اسرریگعلرری ا 

  رترینمراجربدینرید امرو مگظلهالعالیای)خامنه

 هستنگ. ودهاسیاسی


