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مقدمه
اساسیترینسؤالهرانسانیایناستکه«:چررازنرگیی

میکنم؟»اینجستجویدلیلزنرگیی د ااعرب رهایرن

منظو استکهانسانمیخواهگ گانگ«:آیازنگیی دا ای
ا زشکافیاست؟»زیراانسرانموجرودیاسرتکرهایرر
میتوانگهرزمانکه
زنگییخود افاعگا زشکافی گانگ 
خواهگ هزنگییخودپایاندهگ! 
جسررتجویانسرران رررایدلیررلزنررگییاش خررودننرران
میدهگزیستن رایزیستن ا زشکافینگا د؛ نرا راین

آنهرم
انسان رایزنگییکردن ایگهگفداشته اشرگ  
هگفیکهد خو زنگیی اشگا هآنا زشکافی گهرگ؛
هعبا تدیگر زنگییانسان ایگ«معنا»داشته اشگ .
عبا ت«معنایزنگیی»کهعنوانمو داسرتااد فسسرا 
معاصرد اینمبحث اسرتمتنرللازداکلمر معنراا
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زنگییاست؛زنگیی هفرآینگیآیاهانهامختا انهیاته
می سگامعناد ایرن
میشودکه امرگآدمی هپایان 

عبا تعموماً هداصو تتاسیرشگهاست یکتاسریر 
آن ا«هگف»اتاسیردیگر آن ا«ا زش»معرفی کرده
است 1البتهفرضاینکتا چه ررتاسریرداماسرتاد 
اینجا منظو ازعبا ت«معنایزنگیی» «ا زشزنرگیی»
استزیراهمانطو کهد ا ترگا یرانشرگ زنرگییفاعرگ
میتوانگ هخودکنی یانجامگنههر
ا زشکافیاستکه 
زنگییفاعگهگف!چه ساشخصرید زنرگییاشهرگف
نیزداشته اشگاما هدلیلاینلرهآنهرگف انیرزفاعرگ
ا زشکافییافتهدست هخودکنی زنگ .
میتوانادعاکرد«معنای زنگیی»همران«خوشربختی»

است؛خوشبختییعنیحالِخرو داشرتن؛حرالخرو 
داشتنیعنیاحساسآ امر اشرادیکرردن؛احسراس
آ ام اشادید هرفردد ازای ضایتآنفردازخود
1نام حلمت سالپنجم شما ه –1ها اتا ستان 1831ص .95
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امحیط است؛ ضرایتازخرودامحری د هررفررد
زمانی هاعوعمیپیونگدکهآنفرد رهسررانجامینیلرو
رسگ؛  سیگن هسرانجامنیلو اعملعاعسنهاملانپذیر
استاما سیگن هسرانجامنیلود ایرندنیرا رااجرود
عاعسنهعملنمودننیزااالًتنها احادثهاینایوا مملرن
استهریز هاعوعنپیونرگداثانیراً رامررگآدمریکره
حتمیاست موعتیخواهگ ودکرهد هررداصرو ت را
معنایسرانجامنیلود تضاداستزیرازاال نیلونیست.
نا راینخوشبختیعقسًد ایندنیااجودنرگا دا ررای
کسبآن ایگ ه ر سریاجرودیراعرگماجرودزنرگیی
جااداناتماماًنیلوپرداختاد صو تاجودآن اهری
یافتتا هآن سیگاخوشبختشگ .
زنگییجااداناتماماًنیلو؛یوهریاستکرهد  ینرتر
ادیان هاجودآند جایگاهی رهنرام« هنرت»تأکیرگ
شگهاست.همچنینمسئل اجود هنتا اه سیگن ره
اهمرانطرو کرهفسسرا 

آنمبحثید متافیزیکاست
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شکمینگرنگ ایگیاتکره

معاصر همتافیزیک ادیگ 
اسرتگاللهایعقلریفسسراهعا رل

مقول  هنتصرفاً را
تبییننیستاکنفاشهودعرفرانیرز رهدلیرلاینلره
تجر هایشخصیاست یعنیااالًمنببانسانیدا داثانیاً
رایدیگرانعا لتجر هاآزمای نیسرت چنرگانعا رل
اعتمادنخواهگ ود نا راین ر سیملاتباادیانفلسای
همچونهنگائیسما ودیسمنیرزد ایرنمبحرث غلر 
است؛ لذاد ادامهتنها ه ر سیادیراناحیرانیاصرلی1
میشرود .ره
اسرسمپرداختره 

یعنییهودیت مسیحیتا
همینمنظو  ایگدااصل«خگا»ا«پیرامبر»کرهاصرول
عقایگاین ادیانهستنگمو د ر سیعرا ییرنگتااحیانراً
اجود هنتا اه سیگن هآنمنخصشود .
1منظو ازادیاناحیانیاصلی آندستهادیانیهستنگکرهااالًمنبربدینری
آنانمحصولاحیالهی اشگاثانیاًاینمنببدینریعا لیرت ر سریداشرته
اشگلذادینصا ئینادینز تنتیان ااینلهازجملهادیاناحیانیهستنگ
آیینیآنهم ه

اما هدلیلاینلهمنببدینی جامانگهازآنانتعگادیسراد 
ز انیغیرزنگهاست نا راینجزءادیاناحیانیاصلینیستنگ .
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اصول عقاید ادیان وحیانی
اصل اول :خدا
علتهای
هرپگیگ مادی علتیدا د.همچنیند زنجیر  
جهانمادی تسلسلادا محالاست1یعنیاینجهران
آغازشرللییریداشرته اشرگ .نرا راینآغراز

ایگپگیگ 
شللییریاینجهان علتیدا د .

شللییریجهان» علرتغراییاسرتیعنری
«علتآغاز 
پگیگهایمرادی
موجودیتاشعلتخا جینگا د نا راین 

نیست 2للهموجودیغیرمادیاست .

علتها هطو نامتناهیادامهیا گ(تسلسرل یرا
1زیراایرد جهانی زنجیر  
اینزنجیره هخودش ریردد(دا د هرداحالت ایرگزنجیرر علتهرای
آنجهانتا ینهایت هعقب ریرددااینفرضد جهانمادیمحالاست
زیراجهانمادی محگاداستافرض ینهایت رایآن محالاست .
2چراکههرپگیگ مادی علتیدا د .
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موجودیرتاشعلرت

همچنین اینموجود غیرمرادی کره
خا جینگا د طبعاًاجودشفق عرائم رهتاتخرودش
موجودیتاشازهیچزمانی

است نا راینچنینتاتیااالً
آغاز هشللیرفتننلردهاستیعنیاینموجرود ازلری
نامیگهانگاثانیاً

استاهموا ه ودهاستکهاا ا«خگا»1
موجودیتاشهیچزمانی هپایراننمی سرگیعنریایرن

موجود ا گیاستاهموا هخواهگ رودکرهد کرلاا ا
نامیگهانگ .

«اهلل»2
نیرازیاشازعلرت مطلر اسرتاچرون

خگا هدلیل ی
مملننیستکهد عررضیرکموجرودمطلر چیرزی
موجود اشگپسخگایگانهاست .

عنیآنکهازخودآمگهاستاایناسم هازلیتخال اشرا ه

1خگا(خودآ ی
دا د .
 2اهلل همعنایکسیاستکهعقل نرد شناختتاتااحیراناستااین
اسم ههرداجنب ازلیتاا گیتخال اشرا هدا دلرذا رترریناسرم ررای
خال استهرچنگد فا سیکمتراستاادهمیشود .
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همچنینچونعلتغاییهمانفعلخگاسرتپرسخرگا
علتهااستاایرنحرکرتازسرویااآغراز
آغازیرهم  
شگهاست ازطرفیچونخگاموجودیا گیاسرتپرس
هطو سادهتر هموا ه رمخلوعات تسل دا د  نا راین
علتهاازخگاستا قیهاسیلهانگیعنیهم آثرا از
هم  
ااست .
اتمیتوان رهایژییهرای

همچنینازایژییهایمخلوع

خال پری ررد مخصوصراً رادعرتد انسرانکرهاشررف
مخلوعاتشناختهشگهاست؛پسآنچه اکهماامتیازات
مینامیمهمانصااتالهیهستنگکهخگا
اصااتنیلو 
هدلیلمطل  ودناش آنها اد حگکمالدا د؛مرثسً
اتوجه هعظمتجهان میتروانیم رهعظمرتاعرگ ت
مطل خگاپی بریما اتوجه هحاکم رودنحلمرتا
عگالت رجهانیا اتوجه رهتلقرینیلرو رودنایرندا
صاتتوس انسان میتوانیم هحلمتاعرگالتمطلر 
خگاپی بریم .
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همچنین اتوجه هاینلهخگا هدلیلعگ تمطل اشاز
هرکسی رمااسرنوشتما مسل تراسرت نرا راینمرا
ایگتنهااا ا نگییکنیمااطاعتازاا ا رهاطاعرتاز
هرکرسدیگرریمقرگم رگا یمتراخوشربخت نرویما
همچنین اتوجره رهاینلرههمر نعمراتمرا رهدسرت
خگاستمافق  ایگازخگاطلبنعمتکنیم .
ضمناً«احگتاجود»یایگانگیخال امخلرو  رهیرک
معناد ستا هیکمعناناد ستاست؛د ستاستزیرا
هیچمخلوعیکامسًمستقلازخگانیست رهطرو یکره
خگاد همهجاحاضررا ررهمگرانمسرل اسرتاامرا
ناد ستاستزیرامسلماًخرگایمتعرالتراحرگادی ره
رخیمخلوعات

ا ادهااستقسلدادهاستیعنیاحگت

اجودد طولد ستاستاد عرضد ستنیستکره
مگنظرعمومفسسا اسسمینیزتعبیرد سرتآن روده
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یاتهانرگ ره
است1.همچنیناینله رخیعرفا«اناالح » 
معنایاحگتاجودمگنظرفسساهنیست! للهاینعرفا
اصطسحاً همرحل فنایناس سریگهانگیعنریازشرگت
عسع  هخگا اصسًخرود انمی یننرگتراچره سرگکره
خواهنگ اخرگایلری گاننرگاچرونچیرزیجرزخرگا
مییوینرگ.لرذاایرنسرخنآن
نمی یننگفلذا«اناالح » 

عرفا اکه رخیازآن رداشرتاحرگتاجرودکردهانرگ
ناد ستاست لله رداشتد ستایرناسرتکرهیاتره
احگتشهودمی سنگیعنری

شودعرفایکامل همرحل 
چیزیجزخگانمی یننگ .

نتیجه :راساسآنچهتااینجاد مرو دخرگا یرانشرگ
اجماالًمیتوانیاتکهااالًخگایییگانهاجوددا د ثانیاً
هم آثا فق ازخگاستاثالثاًفق خگاسرتکرههمر 
امتیرازاتاصرااتنیلرو اد حرگکمرالدا د؛ رهایرن
ایمراهایاکافرخوانگهانگعموماً رهایرن

1اینله رخیفقها عمومفسساه
دلیلاستکهمنظو آنفسساه اد کنلردهانگ!
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یاتهمیشودکرهاالری

اعتقاداتد مو دخگا «توحیگ»
«توحیررگد تات» دامرری«توحیررگد افعررال»اسررومی
«توحیگد صاات»نامدا د.حال ه ر سیتوحیگد سه
میپردازیم .
دینیهودیت مسیحیتااسسم 
ااالًد دینیهودیت عگ تمطلر خرگاکرهازمصرادی 
توحیگد صااتاست عضاًانلا شگهاست؛زیررامطرا 
تو ات خگاجهان اد ش  ازمیآفرینرگا ازهارتم
شوداستراحتمیکنرگ!1همچنرینمطرا 


خستهمی
که
تو ات حضررتیعقرو (علیرهالسرسم  راخرگاکنرتی
میشود! 2
میییرداپیرازهم 

ثانیاًد دینمسیحیت اعتقاد هیگانگیخگاکرههمران
اعتقاد هتوحیگد تاتاست عضاًانلا شگهاست؛زیررا

1پیگای  .2:2
2هوشیب 8:12؛تلوین 11 5:89ا .81:82
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د انجیلتأکیرگ رهاجرودسرهخرگا(پرگ پسررا ا 
القگس شگهاست! 1
ثالثاًااماد دیناسسم هیچکگامازمراتبتوحیرگانلرا 
ننگه هطو یکهشعا اصلیایرندیرن «الالرهاالاهلل؛
خگاانگی هجزاهللنیست»استکهعینتوحیگاست .
نا راینخگاشناسریدیرناسرسم ازدادیرنیهودیرتا
مسیحیت رتراست .
میتوان هاجود هنتپی ردزیرا
همینجانیز 

ضمناًتا
محالاستخگایحلیم میل هجراادانگید انسران ا
یهوده  اشگ چراکه احلمتاشسازیا نیست  نرا راین
خگایمتعالحتماًجهرانیجراادان ررایدا انپرساز
مرگانسانهاد نظریرفتهاستاهمچنینازآنجراکره

خگاعادلاست محالاستسزای گکا انانیلوکا ان ا
1متی 19:23؛نامهدامپرولس رهعرنتیران 11:18مقا لرهشرود رااعمرال
سوالن 95:5ا11؛نامهاالپولس هعرنتیان2:1؛نامهپولس هفیلیپیران 
 .5:2
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مساایعرا داده اشرگ نرا راین هنرتاجهنمری ایرگ
اجودداشته اشگ .ااینهمه گان ر سیمطالبیکه رر
پیررامبراند مررو د هنررتاجهررنماحرریشررگهاسررت
نمیتوان ی ازایند مو د هنتاجهنمادعاییکرد؛

لذاد ادامه هاصلدامادیاناحیانیپرداختهشگهاست .
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اصل دوم :پیامبر
کتا اصلیادیاناحیانییعنیتو ات انجیرلاعررآن ا
ایگ هترتیبازپنججنب احیرانی رودن دعیر  رودن 
کاملاجامب ودن پاسخگو ودنامعتگل ودن ر سی
نمودتاحقانیرتیراعرگمحقانیرتادعرایایرنادیرانا
همچنین رتریهردیننسبت هدیگریمنخصشود .
 .1وحیانی بودن:هرکسمی رایاثباتاحیانی ودن 
ایگداشرطداشته اشگ.ااالًاینلهآنکسم رافطررتا
عقلآدمیهمخوانیداشته اشگکهد اینمو دد  رین
کتا های مرگنظرر داکترا االد خودشرانمطالرب
خسفعقلاتناعضاتآشرلا یدا نرگ.مرثسًد ترو ات 
عساه رانلرا عرگ تمطلر خرگاکرهعربسًاشرا هشرگ 
حضراتموسیاها ان(علیهماالسسم کهپیامبرانعوم
شگهانگ!1یاد انجیل
یایمانمعرفی 
یهودهستنگافرادی 
1اعگاد  12:21ا .11:25
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عساه رانلا یگانگیخگاکهاشا هشگ حضررتعیسری
(علیهالسسم کهپیامبر مسیحیاناست ملعرونمعرفری
عرآناینیونهنیست للره

شگهاست!1اما حقیقتاًمطالب
تماماًمواف فطرتپاکاعقلمطلر اسرتاازتحریرف
مصونمانگهاست .
ثانیاً کسماحیانی رایاثباتاحیانی ودن د زمانمرا
ایژییهایاعجرازیداشرته اشرگیعنری

نیز ایگخودش
چیزیداشته اشگکهانسانازانجامآنعاجز اشگااین
یافتمیشرود.عررآن رااینلره ا هرا

مو دفق د عرآن
تحگی(مبا زهطلبی کردهاست2اماااالًازنظرمعا ف؛ ا
هر ا خوانگنسو ههایعرآن مطلبجگیگی رخواننرگه
معلوممیشود  هطو یکهطیایرن11عررنهمچنران


1نامهپولس هغسطیان  .8:18
2عصص 15؛اسراء 33؛یرونس 83؛هرود 18؛طرو 82ا88؛ قرره 28ا
.21
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میشود1اهریچ
معا فجگیگیاز عرآناستخراجشگها 
مستاسرینیزشخصاًنتوانستهاستهم مطالبعررآن ا
د یا گ ا همچنینملتبعرآنازهم ملاتب نریااالتر
است  هعنروانمثرالد میرانملاتربسیاسریدنیرای
معاصر؛داملتبسوسیالیسمالیبرالیسم ظاهراً رتررین
ملاتبسیاسیهستنگ  هطو یکهسوسیالیسم محرو 
عقایرررگش ا« را رررریاجتمررراعی»عررررا دادهاسرررتا
لیبرالیسم محرو عقایرگش ا«آزادی فرردی»عررا داده
است اینداانگینهایرچهتاحگادی هح هستنگامرا
نلردهانگادچا افرراطیراتارری 
جانباعتگال ا عایت 
شگهانگد حالیکهعرآن ااینلهعائرل رهآزادی فرردی

انساناست:

ماهمانرا

  1هطو یکرهتااسریر 81 13 21 21ا11جلرگیالمیرزان مرناحری
القرآن منهگیالقرآن الارعانا اشنکهمطالبجگیگ سریا زیرادی ره
میشودد عرنجا یترألیف
اسیلهتگ راتاسیرعرآن اعرآند آنانیافت 
شگهانگاتااسیر31ا211جلگیتسنیماهگینیزکهازنوعتاسیرعررآن

هعرآنهستنگد حالتألیفهستنگ .
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اه ا هاانناندادیم خرواهسپاسرگزا  اشرگیرا سری
ناسپاس! (انسان  8اماد سطحاجتمراعی  نرر ا ره
میخوانگ:
عایتعگالت احسانا خن فرا 
محقّقاًخگا هدادیرریا
نزدیرکتر(تران فرمران

نیلوکا یا خن  هخوینران
میدهگ( ...نحرل  51ااساسراًانارا کرردند عررآن 

ایژهایدا د.کهاینمطالبجنب اعجازدا دزیررا
جایگاه 
تاکنوننیزهریچملتبریتراایرنانرگازهنتوانسرتهاسرت
هگایتگر اشگ .
ثانیاً ازنظرعلمی؛ ااینله11عرنازنزالعرآنیذشرته
امانهتنهاعلم نرهنوزنتوانستهاستغلطریعلمرید 
اینکتا پیگاکنگ للهعررآن اشرا اتیعلمریدا دکره
انسررانپررسازعرنهرراا عضرراً ررهتررازییا ررهیررا ی
آنها اکنفکردهاسرتکره
پینرفتهایعلمیافنی 

رایمثال سهمو دازایناشا اتعلمید ادامرهآمرگه
است .
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 .1 .1حرکت زمین:د آی  33سرو نمرلآمرگهاسرت:
می ینررید 
کوههررا ا 

آنهرا
میپنگا ی حرالآنلره 
یحرکت 
آنها ا 
حالیکه 

میکننررگ.سرراخت خررگا ا
(همچررون مرررا ا رررحرکررت 
ییمان رهآنچره
( بینیگ کههرچیز اسازاا کرده.اا 
میدهیگ سیآیاهاست .
انجام 
اینآیهصراحتاً رایکوههاهماننگا رهاحرکتیمحسوس
عائلشگهاست.اینحرکتمحسوسیاملرانیلی رپایر 
علومامرازیازسهحالرتخرا جنیسرت.یرا رهحرکرت
انتقالیزمیناشا هکردهاستکهاینمطلبد عررن15
میسدی(11عرنپسازعرآن کنفشگ یا رهحرکرت
اضعیزمیناشا هکردهاستکهاینمطلبد عررن15
میسدی(12عرنپسازعرآن کنفشگایا هحرکرت
ا عههایعا هایزمیناشا هکردهاستکهاینمطلبنیز
د عرن21میسدی(18عرنپسازعرآن کنفشگ.لذا
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اینآیه همطلبیعلمی حگاعل11عرنپی ازکنا 
اشا هکردهاستپسایرنآیرهاعجرازعلمریدا دیعنری
انسانزمرانعررآنازفهرمآنعراجز رودهاسرتاایرن
ننانهای رایانسانامرازیاستتااحیانی رودنعررآن

رای اثباتشود .
 .2 .1تاریکی اعماق دریا :د آیر 11سرو نرو آمرگه
است:
یاماننرگتا یلیهرایی
د د یاییطغیانگر(ا ژ فیاست کهمروجی رر ایر 
موجیدیگر(ا  االیآنا ریاست.تا یلیهاییاستکه
عضی ر ای عضیانباشتهاسرت.هریراهدسرت  ا(از
آن  یرانآا د هریزآن انبینگ.اخرگا ررایهررکس
(که نو یننهاده اا اهیچنو ینیست .
اینآیهد حالتوصیفاعمالکافراناستاما هنلتهای
علمینیزاشا هدا داآنتا یلیاعما د یاست.انسران
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د عرن21میسدی(18عرنپسازعرآن کنفکردکه
تا یلیاعما د یرااز91مترریآغرازشرگهاد 1911
متررری ررهتررا یلیمطل ر می سررگاپرری ازعرررن21
میسدیانسان حتی عاد  هناوت هعم 91مترید یرا
نبودهاست .نا رایناینآیهنیزاعجازعلمیدا د .
 .3 .1انفجار بزرگ :د آی 81سو انبیراءآمرگهاسرت:
کسانیکهکافر

آیاا
آسمانهاازمینهردا ههمپیوسته

شگنگنگانستنگکه
ودهانگ پسماآندا اازهمجگاسراختیم اهررچیرز

زنگهای اازآ (:مایب نهرادیم؟آیراپرس(ازایرنهرم 

نمیآا نگ؟
ایمان 
د اینآیهصراحتاًآمرگهاسرتکرهزمریناآسرمان ره
یلگیگر پیوسرته ودنرگا عرگاًجرگاشرگهانگ.تحقیقرات
داننمنگاند عرن21میسدی(18عررنپرسازعررآن 
نظری اناجا  ز گ اکهمؤیگایرنمطلرباسرتاثبرات
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کرد .نا رایناینآیهنیزمعجرز علمریدیگرریازعررآن
است .
 .2دقیق بودن :تو اتاانجیل هصو تیکشلل ره
مانرسیگهانگ للهفق داتو اتاچهرا انجیرل سرمی

دا یم  هطو یکهعساه رتو اتمو دعبرولیهودیران 
تو اتینیزمو دعبولاکثرمسیحیاناستکره راترو ات
تاااتهراییدا د1اهمچنریند خرودانجیرل

یهودیان 
مسیحیان چها  اایتمختلفازانجیلموجوداست2که
اینایراد سیا  ز یی رایانجیلمحسو میشرود.لرذا
عرنهرا
هیچکگامازاینکتربنگا نرگچرون 
دعتعرآن ا 
استد تمامجهانفق یکشللازعرآنموجوداسرت
کهحتییکنقطهآنجا هجاننگهاست .

1یهودیان آن خر ازترو ات سرمینرزدمسریحیان اکرهعبرولنگا نرگ
مینامنگ.
اپوکریاا همعنایاساا منلوک 
هیچکگامازآنچها انجیل سمیمسیحیاننیزظراهراً
2جالباینجاستکه 
اعتبا انجیل رنا اکهانجیلیغیر سمیاست انگا نگ! 
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همانطو کهخودنیرز
 .3کامل و جامع بودن :عرآن 
هآناشا هکرده1آخرینکتا نازلشگهاست نرا راین
طبیعتاًکاملتریننیزهست.همچنینعلمایمسریحیا
یهودینتوانستهانگجوا مسائلجگیگدینی ا گهنرگا

هنظرمی سرگکتربمقگسنراند آنمسرائلسراکت

هستنگد حالیکهعلمایاسسمتوانستهانگجروا همر 
مسائلجگیگدینی ا گهنگ هطو یکههمروا هشراهگ
تألیف سالههایتوضیحالمسائلازسویمراجباسرسمی
هستیم لذاجامعیتتو اتاانجیلهماننگعررآن محررز
نیست .
 .4پاسخگو بودن :طبیعتاًدا انتو ات اآمگنانجیل
ادا انانجیل اآمگنعرآنیذشتهاستیعنیکتبعبل
از عرآن منسوخهستنگفلذاتنهاعرآناستکهمیتوانرگ
پاسخگوینیازهای نرامرازید حوز دین اشگ .
1احزا  .11
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 .5معتدل بودن :تو اتاحلامشررعی سریا سرختی
دا دکه رایمثالمیتوان همجرازاتمررگ ررایکرا 
کردند  ازشنبهاشا هکرد1.ازطرفینیزانجیلعمرسً
احلامشرعینگا دزیرامسیحیانمعتقگهستنگحضررت
عیسی(علیهالسسم  ا هصلیبکنیگهشرگن تمرامی
هاالعنتهایهم مسیحیان اخریرگهاسرت!2امرا


یناه
عرآناحلام شرعی معتگلیدا دکهمناسب ررایعمروم
مردمجهاناست .
نتیجه :اتوجه ه ر سیکتا هاینام رده میتوان ه
.همچنرینمیترواننتیجره

پری ررد
حقانیت مطل عرآن  
یرفتکه هجزعرآن دا ان قی آنکتا هرا رهپایران
کهآخریناکاملتررینکرسم

سیگهاست .نا راینعرآن
1خراج  ا   89نگهای1تا .8
چنانکهد نام پولس ه امیان فصل1آیات11ا19افصل5آیات1
 2
ا1اد نام ای هغسطیان فصل8آیات21 18ا29افصرل9آیر 13
اد نام ای هافسیان فصل2آی 19اد نامهاش رهعبرانیران فصرل5
آی 11اد انجیلمتی فصل22آیات85ا11آمگهاست .
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خگاست  هترین اههگایت هسویخوشبختی اننران
میدهگکهنامایرن اه دیرناسرسماسرتا رهمعنرای

تسلیم ودند  را رفرمانالهیاست 1.
خگایمتعالد آیاتفرااانیازعررآن رهاجرود هنرت
تصریحمیکنگ.مثسًد آی 18سرو نسراءآمرگهاسرت:

...اهرررکسازخررگاا
مریآا د
اغهایید  
پیامبرشاطاعتکنگ (خگا اا ا ه 
کهاززیر(د ختان شاننهرها ااناست حرالآنلرهد 
اادانهانگااین(همان کامیا ی ز گاست .
آنهاج 

لذاد ادامه ایگ بینیمدستو اتخگااپیامبرش رایما
چیستتاپسازمرگدنیوی هزنرگیی هنرتی دسرت
یا یم .
1البتهاینتسلیم ودند  را رفرمانالهیپسازپرذیرفتناصرولعقیرگتی
دیناسسماستاطب آی 291سو  قره حتریاجبرا ید پرذیرشایرن
اصولنیزنیستهرچنگکسانیکرهدیرناسرسم انپذیرنرگ رگانشرکد 
آخرتاززیانکا انهستنگ.
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البته اتوجه هاینلرهخرگایمتعرالازهرکسری رهمرا
مهر انتراستاهمچنین اتوجره رهاینلرهد آیر 52
سو تو هآمگهاسرت:
خرگا رهمرردانا
اغهرراییاعررگهدادهاسررتکررهاززیررر
زنرران اایمرران 
آنهررا
(د خترران شرراننهرهررا ااناسررت(ااینرران د  
اغهایجاادان( ه
جاادانهانگ؛ا(نیز سراهاییپاکیزهد  

سروی خررگا

خنرنودیایاز(

آنهرااعرگهدادهاسرت ا

اغهرااسرراها اسرت.ایرناسرتهمران
ز یتر(ازاین 
کامیا یاسعادت اسسمتاعظمت .
شایستهتراستمانیزنه رای فتن ره هنرت للره

لذا
رایعسع  هخگا  هدنبالخننودیخگا اشریما چره
هترررکررهد ایررن اه عررساه رررانجررامااجبرراتاترررک
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محرمررات ررهانجرراممسررتحباتاترررکملراهرراتنیررز
پردازیم.

1

ضمناًیاتنیاست ااینلهکتا اصلیدیناسرسمیعنری
عرآن هیکصو ت اعیمانگهاسرتاهریچتحریارید 
ااینحالمسلماناننیزماننرگپیرراان
آنننگهاستاما 
دیگرادیان همرا زمان هچنگمذهبمختلرفتقسریم
شگهانگ.لذا راید کپیام استیندیناسرسمد ادامره

کهاصیلترینمتناسسمیاست  ه ر سی

راساسعرآن
اینمذاهبپرداختهشگهاست .


  1ایگتوجهکردکهاساساًانجاممستحباتاترکملراهراتهماننرگانجرام
ااجباتاترکمحرمات عا لپیرای هیکشرلل ررایهمگراننیسرتنگا
آنها ستگیدا نگلذا ررایانجامنران ایرگ
کامسً هحالفعلیانجامدهنگ  
هکسیکهخودشاین اه اطیکردهاست جروعکرردکرهد زمرانمرا 
اهللشاهآ ادی(حاظهاهلل  رتریناستاداینحوزههستنگ .

آیتاهلل 
لطف
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جانشینی پیامبر اسالم



آغازاختسفاتمسلمانان سفاصرلهپرسازفروتحضررت
محمگ(صلیاهللعلیهاآله است .افوتآنحضرتا تگا
مسلمانان هدادستهتقسیمشرگنگ.دسرت االکسرانی
ودنگکهمعتقگ  ودنگحضرتمحمرگ(صرلیاهللعلیرها
آله د غگیرخم امامعلی(علیرهالسرسم  ا رهعنروان
سرپرستمسلمانانپسازخود ههمگانمعرفینمروده
است.ایندسرته عرگهاخرود اشریعه رهمعنرایپیررا
نامیگنگزیراخود اپیراپیامبر(صرلیاهللعلیرهاآلره ا
میدانستنگ1.دست دامکسانی ودنگ
ائمه(علیهمالسسم 
کهمعتقگ هجاننینی سفصلامامعلری(علیرهالسرسم 
نبودنگاجاننینیپیامبر(صلیاهللعلیهاآلره  اامرری
میدانستنگ2.ایندسرتهنیرز
انتخا ی هدلخواهمسلمانان 
شیعهشناسیمقگماتی ص .19
1شمالی حمگعلی .
2ناصر نعبگاللریمالعقل.مختصریازاصولعقایگاهرلسرنتاجماعرت 
ترجمه:اسحا  نعبگاهللالگ یریالعوضی ص .82
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عگهاخود ااهلسنتنامیگنگزیررامرگعیتمسرک ره
سررنتحضرررتمحمررگ(صررلیاهللعلیررهاآلرره  ودنررگ.
همچنینچنگی عگد زمرانخسفرتامرامعلری(علیره
السسم دست سومی هاجودآمگکه احلومتامامعلی
(علیهالسسم منللداشتنگاازسپاهآنحضرتخرا ج
شگنگ1.ایندستهنیز هخوا ج همعنایخرا جشرگیان
معرافشگنگزیراازسپاهامامعلی(علیهالسرسم خرا ج
شگه ودنگ .
مسلماً هترینمسک رای ر سیحقانیتهرکگامازایرن
سهدسته عرآناست.لذاد تیل آی اا ثونیعنریآیر 
82سو فاطر ر سریمیشرودزیرراایرنآیرهد مرو د
اا ثانعرآنیعنیجاننینان سالتیحضرتمحمگ(صلی
اهللعلیهاآله است .
1نصر نمزاحم.اقعةصاین صص911_918؛احمرگ رنیحیری رست ی.
جُمَلمنانسا االشراف ج 8صرص122_111؛محمرگ رنجریررطبرری.
تا یخطبری ج 9صرص 52 18ا53؛علری رنحسرینمسرعودی.مرراج
الذهبامعادنالجوهر ج 8ص .111
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میفرمایگ:
خگایمتعالد اینآیه 
سپس(این کتا  ا
آنها ا  ریزیگیم  ره
ه(آن کساناز نگیانخودکه( 
میراثدادیم.پس رخیاز نگیانما رخودسرتملا نگ 
آنها
میانه ا(:عادل ا رخی(هم از 
ا رخی(ازاینان  
د تمامیکا هاینیک هفرمانخگا(د میرانهمگران 
پینگامنگ.ااینخودهمرانفضریلت رز گاسرت(کره
یماننگپساز سولیرامیاست  .
دا ایامتیاز 
طب اینآیهخرگایمتعرال کترا

یعنریعررآن ا ره

ریزیگهاشمیراثدادهاست.سؤالاالایناست

نگیان
1د مو دترجم آی مذکو  ایگدعتکردکرهخرگایمتعرالد ایرنآیره 
میکنگزیراازنظرعواعگز انعر ری
«هم  نگیان » اد سهدستهمعرفی 
عرآن که سیا دعی استاتساهلاتسامحد آنجایینگا د؛ضمیر«هُمْ»
عرینهاینگاشته اشگ ایگ هآخریناسمعبلازخود ریرددیعنری ایرگ
ایر 
ه«عِبَادِنَا» ریردداا جاع  ه«اصْطَاَیْنَا» اظاهرعرآنهمخوانینرگا دا
مرداداستلذااطس « نگیان ریزیگه» ههرسهدستهازنظرعواعرگز ران
عر یعرآن غل است .
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کهاین نگیان ریزیگه چهکسانیهستنگ؟خگایمتعال
دسرتهای

دستهانگ؛
میفرمایگ نگیانمنسه 
د ادام آیه 
میانه اهستنگادست دیگرری
دستهای 
ستملا هستنگ  
نیزموجوداستکهافرادآندسته هاتنخگاد کا های
میشودکه نگیان
نیکپینگامهستنگ .نا راینمنخص 
ریزیگهفق دست سومهستنگچونااالًتنهااین دسته
اینطو  ودهاستاطبعراً
اعمالنان هاتنخگایمتعال 
اینهانق داشتهاستاثانیاً
انتخا الهیفق د مو د 
عقسًنیزمحالاستخرگایمتعرال نرگیانسرتملا یرا
پایینتر ا ردیگر  نگیان ریزینگا رترری
دا ایمراتب 
دهگ .
سؤالداماین استکهاین نگیان ریزیگهکهاعمالنان
ردهانگ؟مگرغیراز
هاتنخگاستچگونهعرآن ا ها ث 
این استکهعرآن همانیز سیگهاسرتامرانیرزازآن
میشودکرهایرنا ث رردن
می ریم؟اینجامنخص 
هره 
یکا ث ردنخاصاستااین دستهمراتبیازعررآن ا
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میکننررگکررهدیگرررانهریررزآنمراتررب اد ک
د ک 
نمیکننگ للهافررادایرندسرته خودشرانعررآنمبرین

هستنگ 1.
حالسؤالسرومایرن اسرتکرهایرنافررادچرهکسرانی
هستنگ؟آیاسهخلیا نخستیعنیا و لر عمراعثمران
کردهانرگکره رتررین
اینهاکهخودشاناتعران 
هستنگ؟ 
مسلماناننیستنگ2ا اهنماینراننیرزامرامعلری(علیره

ا(مرا  رهااشرعر
1
نیاموختیماشایست اا(هم نیست.این(پیامبر خود جرزیراداا هاعرآنری
اشنگرنیست( .یس  . 15
2عبگالرزا الصرنعانی.مصرنفعبرگالررزا ج 11ص21511  881؛ا رن
سعگ.طبقاتاللبری ج 8ص212؛محمگ رنجریررطبرری.ترا یخطبرری 
ج 2ص211؛محمودزمخنرری.تاسریرکنراف ج 2ص131؛ا رنعسراکر.
جسلالگینسیوطی.تا یخالخلااء ج 18
تا یخمگینةدمن ج 81ص818؛ 
ص111؛احمگ نیحیی ست ی.انسرا األشرراف ج 1ص291؛ ا رنکثیرر.
البگایةاالنهایة ج 1ص811؛ا نتیمیهحرانی.منهراجالسننة النبوینة ج 3
ص .211
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السسم  ودهاست!1آیاا وحنیاه مالک نانرس محمرگ
اینهانیرزکره
اد یسشافعیااحمگ نحنبلهستنگ؟ 
ادعررای رترررین ررودننگاشررتنگاد علررومدینررینیررز
استادشانامامجعارصاد (علیرهالسرسم  رودهاسرت!2
میفرمایرگاعمرالآن
خگایمتعالد ایرنآیرهصرراحتاً 
نگیان ریزیگه هاتنااستااعمالنرانازهمره هترر
آنهاعصمتدا نگامااهلسرنتا
است.اینیعنیاینله 
نمیپذیرنگ!لذاطب عررآن 
خوا جاساساًمقول عصمت ا 

 1ا و لرد داسالاسهماهدا انخسفتخوی 11مرو د رهامرامعلری
نجرمالرگینالنرریفالعسرلری.علری
داشرتهاسرت( 

(علیهالسرسم مراجعره
االخلاراء صرص 55_58عمرر ررنخطررا د 11سرالاپررنجمرراهدا ان
خسفت 39مو د ه حضرتامیرالمؤمنینعلی(علیهالسسم مراجعهداشته
است(همان صص  888_55اعثماند 12سالدا انخسفت 3مرو د
هامامعلی(علیهالسسم مراجعهداشتهاست(همان صص . 819_889
2مجلسرری محمررگ اعر .حررا االنوا ج 11صررص211_213اج 15صررص
.211_221
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ح  اشیعیاناستاحقیقتامر انتصا امامعلی(علیه
السسم  هعنوانسرپرستمسلماناند غگیرخم1است .
آنچهیاتهشرگمنرخصمیشرودکرهاسرسم

نتیجه :از
هترین اهخوشبختی اننانمیدهگاد  ینمرذاهب
اسسمینیزح  رامرذهبتنریباسرت.البترهد میران
شیعیاننیزاختسفاتیاجوددا د.امرازهشیعیان رهسره
فرعر داازدهامررامی(امامیرره زیگیرهااسررماعیلیهعا ررل
تقسیمهستنگکه راانرگکیتحقیر منرخصمیشرود
1جالباینجاستکهاتعان هاالیتامامعلی(علیهالسسم د کترب اایری
اهلسنتنیرزمترواتراًآمرگهاسرت :محمرگالترمرذی.سرننالترمرذی ج 2
ص253؛سنگسی.شر صحیحمسرلم ج 1ص281؛اشرتانی.شرر صرحیح
مسلم ج 1ص281؛احمگ نشعیبنسائی.سنناللبری ج 9ص215؛ا رن
ماجگتبریزی.سننالمصطای ج1صص93_99؛احمرگ رنحنبرل.مسرنگ
احمگ نحنبرل چرا مصرر ج 1صرص192 115 113 33_31ا 881
ج 1صررص851_813 231اج 9ص811؛سرریوطی جسلالررگین.تررا یخ
الخلااء الهو :چا محمرگی صرص111_19؛ سرعگالگین تاترازانی.شرر 
المقاصگ صص235_233؛النریف الجرجانی.شرر المواعرف ج 8ص251؛
ا نحجرعسقسنی.فتحالبا ی نر صحیحالبخا ی ج 5ص11؛ا نحجرر
هتیمی.الصواع المحرقة صص21 29ا .85
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فرعههایزیگیهااسماعیلیهدچا انحرافهستنگافرعر 

داازدهامامی هح استزیراحضررتزیرگ( ضرواناهلل
تعالیعلیه ادعایامامتنگاشت1ازیگیاننیزامامرت ا
هجایانتصا الهی اصیتشخصریپیرامبر(صرلیاهلل
فرضکردهانگ2کهاینمطلب راآیر اا ثرون

علیهاآله
منافاتدا داهمچنیناسماعیلیهعائل هنسرخشرریعت
اینهاهماننگ هائیانازاسرسمخرا ج
اسسمهستنگ8فلذا 
شگهانگ .


حجرجاهللعلریالعبراد ص292؛مجلرس 

1شیخمایرگ.اال شرادفریمعرفنة
محمگ اعر.مرآة العقول ج 1ص211؛عبرگاهللمامقرانی.تنقریحالمقرال ج 1

ص115؛حسینیشوشتری نو اهلل.مجالسالمؤمنین ج 2ص.299
2حسنییمنی عبگاهلل نحمزه.النافی ج 8صص 115ا .111
8مستوفی عبگاهلل.تا یخیزیگه تهران:امیرکبیرر  1882ص928؛عزالرگین
علیا ناثیر.اللامل(تا یخ ز گاسسم ترجمره:ا والقاسرمحالرت تهرران:
مؤسسررهمطبوعرراتیعلمرری  1813تیررلاعررایبسررالهای951ا951ه .؛
هاجسن ما شال.فرعهاسماعیلیه ترجمه:فریگان رگ های تهرران:سرازمان
انتنا اتاآموزشانقس اسسمی  1815ص .132
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از طرفیمطلبصحیح1اجالب توجهیکرهد یلریاز
نگهایتو اتآمگهاستاشا ه ه12امیر(الریامرر از
نسلحضرتاسماعیل(علیهالسسم است .
خگایمتعالد  نگ21ازفصل15پیگای

خطرا  ره

میفرمایرگ«:امراد مرو د
حضرتا راهیم(علیهالسرسم  
اسماعیلنیزتقاضرایترو ااجا رتنمرودمااا ا رکرت
خواهمدادانسلاا اچنانزیادخرواهمکرردکرهعروم

1صحتاعگمتحریف نا ت12امرام(علریهمالسرسم د ترو اتازاینجرا
میشودکهدینمسیحیتسهعررنعبرلاز عثرتحضررتمحمرگ
منخص 
مییا گاازایندا ان ه عگ
(صلیاهللعلیهاآله د امپراتو ی ام سمیت 
میشونگکهدیگراملانتحریف
عهگینیعنیتو اتاانجیل هعگ یمنتنر 
آنهااجودنگا د اازطرفیهیچدلیلیاجودنگاشتهیهودیانیرامسریحیان

عبلازاینزمان  خواهنگد مو دافرادیکههریچشرناختیازآنراننگا نرگ
چنینتحریای لننگ؛ نا راین نرا ت12امرام(علریهمالسرسم د ترو ات 
مطلبیصحیحاتحریفننگهاست.ضمناینلهاتااعاً هطو طبیعریتراآن
میکردنگکهنسلحضررت
میخواستنگتحریایکننگ ایگتحریای 
زمانایر 
اسماعیل(علیهالسرسم  اد منرا بخودشرانتضرعیفکننرگچراکره نسرل
حضرتاسماعیل(علیهالسسم  راییهودیرانکرهازنسرلحضررتاسرحا 
میشگهاست .
(علیهالسسم  ودنگ نسل عیبمحسو  
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ز ییازاا هاجودآیگ.داازدهامیرازمیرانفرزنرگاناا
رخواهنگخاست ».
نیکمنخصاستکهحضرتمحمرگ(صرلیاهللعلیرها
آله ازنسلحضرتاسماعیل(علیرهالسرسم اسرتا12
امیرنیزهمانداازدهامرام(علریهمالسرسم هسرتنگکره
خانگانحضرتمحمگ(صرلیاهللعلیرهاآلره هسرتنگا
هریزد هیچمذهبیجزتنیبداازدهامرامیاعتقراد ره
ننرانهای

12امیراجودنگا د.لذااین نگازتو ات خرود
دیگر رحقانیت12امام(علیهمالسسم است .
نا رایند ایناختسفاتفق تنیبداازدهامامی هح 
استهرچنگامامزمان(عجلاهللتعالیفرجهالنریف د 
اینمذهبد غیبتکبریاست .



][36

اصول عملی دین اسالم
اتوجه هآنچهتااینجامنرخصشرگ « هنرت»اجرود
دا دا ضایالهیازآننیزااالتراسرت.همچنرین ررای
آنهررا ایررگازااامرررخررگااسررپسازااامررر
سرریگن رره 
پیررامبرشمحمررگ(صررلیاهللعلیررهاآلرره اداازدهاا ث
سالتیاا(علیهمالسسم پیرایکرد؛ هعبا تدیگر  را
تمسک رهعررآناامرامزمران(عجرلاهللتعرالیفرجره
النریف کهدایادیا پیامبراسسم(صلیاهللعلیهاآله 
میشویم .
هستنگ هگایت 
اینمعنا هطو دعی ترد آی اطاعرتاحرگیثمترواتر
ثِقْلَین1آمگهاست  هطو یکهخگایمتعالد آیر 95
میفرمایگ«:یَراأَیُّهَراالَّرذِینَآمَنُرواأَطِیعُروااللَّرهَ
سو نسا 
شریْءٍ
اَأَطِیعُواالرَّسُولَاَأُالِیالْأَمْرِمِنْلُمْفَإِنْتَنَازَعْتُمْفِی َ
«1ثَقَلَین»از«ثَقَسن»د سو هجنیرفتهشگهاستامعنایآنانساجن
استاما«ثِقْلَین»از«ثِقْلْ»یرفتهشگهاستا همعنایداچیزیرران( هرا 
است .

][37

فَرُدُّاهُإِلَىاللَّهِاَالرَّسُولِإِنْکُنْتُمْتُؤْمِنُونَ ِاللَّهِاَالْیَوْمِالْآخِرِ
کسانیکهایمانآا دیگ!

تَلِکَخَیْرٌاَأَحْسَنُتَأْاِیلًا؛هانای
خگا ااطاعتکنیگ اپیامبرااالیایامر( سرالت  ارر
می اشنگر(نیز اطاعتکنیگ.پسایررد 
کهازخودتان 
اختسفکردیرگ ایرر رهخرگاا ازپایرانی

امری(دینی 
ایماندا یگ آن ا ه(کترا خرگاا(سرنت پیرامبرش
عرضه گا یگ این هترا ازتا

نیلوتراست ».

فرمودهانرگ:

همچنین سولاکرم(صرلیاهللعلیرهاآلره 
«انّرریتررا کٌفرریلمالثِّقلَررینکتررا اهللِاعترترریمرراان
تمسّلتم همالنتضلّواا گاًلرنیاترعراحتّرییررداعلریّ
مییرذا م؛
الحوض؛مند میانشماداچیز رهیادیرا  
کتا خگاااهل یتم.مادامیکه هاینداچنگ زنیرگ
نمیشونگ
نمیشویگااینداهریزازهمجگا 
هریزیمراه 
تاد کنا حوضکوثر رمناا دشونگ ».
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میتوانیاتاصولعملیدیناسسم اطاعرتاز
نا راین 
عرآناامامزمان(عجلاهللتعالیفرجهالنریف 1است؛
هعبا تدیگر هرمسلمانیموظفاستکهعرآنمجیرگ
اامامزمان(عجلاهللتعالیفرجهالنریف  اد ککنگا
مطا فرمایناتایندا عملکنرگ.د کافهرمعررآن
نیازمنگتگ رد آناست هطو یکههرمسلمانیموظف
استا تگا از انعرآنآشناشگهسپسآیاتآن اپنت
سرهماد عالبسرو ه اهمرگتراازایرنطریر پیرام
سو ههایعرآن اد ککنگاکلیرتمعرا فاسرسمی ا
آنهامعتقگشگهکهعملکنگ.ازطرفید ک
گانگکه ه 
امامزمان(عجلاهللتعرالیفرجرهالنرریف ازآنجراکره
ایناند غیبتهستنگ رایمامملننیستلذامطرا 
میشودد زمان
1لاظعترتکهعموماًامرازهمازآند کنا عرآناستااده 
حضرتمحمگ(صلیاهللعلیهاآله  هکا  ردهشگه ودتاداللت رهداازده
امامپسازخرود(علریهمالسرسماجمعرین کنرگکرهد هررزمرانیامرامی
مخصوصآنزماناجوددا دایرنهکا ردآند زمانماموضروعیتنرگا د
چراکهعترتپیامبرد زمانمرا فقر امرامزمران(عجرلاهللتعرالیفرجره
النریف است .
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عقلافرمودهخودحضرت  ایگ هنائبراناینران جروع
کردکه اایانحگیثهستنگ .
د مو د اایانحگیث ایگ سیا دعتکرد؛اینلهحضرت
کردهانگانهخرودحرگیث ننران
ه اایانحگیثاشا ه 
میدهررگکررهنائرربامررامزمرران(عجررلاهللتعررالیفرجرره

نمیتوانگملتو ات اشرگ للره
النریف  رایعام مردم  
انساناست.ازطرفیاشا هحضرت همنبربعلمریایرن
میدهگآنمنببعلمریکرهد زمرانغیبرت
افرادننان 
میشوداحادیثپیامبر(صلیاهللعلیهاآله 
جای خالی 
اائمه(علیهمالسسم است .
نا راینعرآناحگیث رایمحگثین حجتهسرتنگااز
طرفیعرآنامحگثین رایعام مردم حجتهستنگکه
د هم اینموا د عرآناصرلامحرو اسرتکرهظراهر
الااظ

چا چو معا فاسرسمی ا ررایمرامنرخص
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میکنگاحگیثامحگثینفرعا ر مگا عررآنهسرتنگ

میکننگ .
کهجزئیاتمعا فاسسمی ا رایمامنخص 
نا رایند زمانغیبتکبریطبیعتاًهررشخصری ررای
دانستنجزدیاتدیناشیراخرودش ایرگسرالهازمران

گذا دتامجتهگشگهااحلاماسسمی اازعرآناسرنت
معصومین(علریهمالسرسم اسرتنباطکنرگیراازمرجرب 
مراجبدینی جامبالنرای استاادهنمایگ.البتهد  رین
مراجبدینینیزاختسفاتیموجوداستکه ر سریآناز
حوصل اینکتا چهخا جاستاما ههمینمقگا  سرنگه
میشودکهطبیعتاًاستاتائاتآنمرجعیعا لعبولاست

کررهآنمرجرربعمررسًمررسکاصررلید اسررتنباطات  ا
اصیلترینمتنیعنیعرآنعرا داده اشگ فلذاد زمران

ماآیاتعظام دکترمحمرگصرادعیتهرانری( ضرواناهلل
تعالیعلیه اسیگکمالحیگ ی(حاظهاهلل از هتررین
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مراجبدینیهستنگ1اکسانیکهمجتهگنیسرتنگ هترر
است رایدانستنتلالیفدینریخروداز سرال توضریح
المسائلنوینآیتاهللالعظمیدکترمحمگصادعیتهرانی

( ضواناهللتعالیعلیه استاادهکننگامسائلجگیگ ااز
آیتاهللالعظمیسیگکمرالحیرگ ی(مرگظلرهالعرالی 

پرسنگ .

1متأساانهعریب هاتاا مراجبدینی هجزعرگ معرگادیهمچرونآیرات
عظامدکترمحمگصرادعیتهرانری( ضرواناهللتعرالیعلیره اسریگکمرال
حیگ ی(مگظلهالعالی  اادعایظنیالگاللة ودنعرآن نص اایت(یعنری
میشود  ا رظاهرمستقرعرآن(یعنریآنچرهاز
آنچهعطعاًاز اایتفهمیگه 
میداننگافق هنگامتعا ضنصدا اایت
میشود مقگم 
کلعرآنفهمیگه 
میکننگ!ایند حرالیاسرتکره ااالً
ایلگیگر  هظاهرمستقرعرآن جوع 
طب آیات35سو نحلا183سو آلعمران عرآنکرسًعطعریالرگاللنة
استاثانیاًایرظاهرمستقرعرآن اظنیالگاللةنیزفرضکنریم(یعنری ره
فهممانازعرآنشکداشته اشیم همانفهمظنیازعررآننیرز رر اایرت
ا جحیتدا دزیرامسلماً اایت ظنیالصگا است(یعنید صاد شگن از
معصومین(علیهمالسسم شکاجوددا د اعاعگتاًاطمینان هصگا کرسم 
مهمترازاطمینان هداللتآناستچراکهصگا عنصریمبناییاستالری
اینطو نیست .نا راینظاهرمستقرعرآنهمروا ه رر اایرت مقرگم
داللت  
است.
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همچنین هدلیلاینلهدیناسسم احلرامسیاسریدا د
نمیتوانایندین اازسیاستجگادانست مثسً«امر
لذا 
همعراف»ا«نهیازمنلر»کهازااجباتاسسمهستنگ
عطعاًد حوز سیاستداخلیعرا میییرنگ یرا«جهراد»
نیزکهازااجباتاسسماست گانشکد حوز سیاست
خا جیعرا میییررد؛ نرا راینطبعراًتنرلیلحلومرت
اسسمی رهم مسلمانانیکهاکثریرت اد یرککنرو 
دا نگااجباست .
ضمناًازآنجاییکهد زمانما هتررینعالربحلرومتی 
نظامجمهو یاست؛ نا راین«جمهو یاسسمی» هترین
میتوانتنلیلداداهمانطو 
نوعحلومتیاستکهفعسً 
کهفعسًهرفردمسرلمان ایرگازعررآنامرجعریدینری
پیرایکنگتاهمچا چو احلاماسسمیاهمجزئیرات
آن رای منخصشود د حلومتاسسمینیزهم ایرگ
یکعانوناساسی راساسمعا فاصریلاسرسمیاجرود
داشته اشگکهچا چو نظام امنخصکنگا همیرک
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مرجبدینید  أساینحلومتعرا داشته اشگترا رر
فعالیتهررایعرروایمختلررفایررننظررام نظررا تکررردها

چگونگیعمللردعوا امنخصکنگ .
چنینحلومتید زمانمافق د ایرانموجوداستکه
هبرانآن آیاتعظامسیگ ا اهللخمینری( ضرواناهلل
تعالیعلیه اسیگعلیخامنهای(مگظلهالعالی هستنگ
ااین ز یان رترینمراجبدینید امو سیاسیهستنگ .
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نتیجهگیری
رپای آنچه یانشگاثباتشگکههرگفد خرو زنرگیی
انسان  ایگکسب هنتیاکسبخننودیخگا اشگکه
انسان رای هدسرتآا دنآننیرز ایرگازدسرتو اتا
توصرریههایموجررودد عرررآناسررنتچهررا دهمعصرروم
(علیهمالسسم پیرایکنگ ا منخصشگد اینمسریر 
آیاتعظامدکترمحمگصادعیتهرانی( ضواناهللتعرالی
علیه اسیگکمرالحیرگ ی(مرگظلرهالعرالی  رتررین
مراجبدینرید امرو غیرسیاسری اآیراتعظرامسریگ
ا اهللخمینرری( ضررواناهللتعررالیعلیرره اسرریگعلرری
خامنهای(مگظلهالعالی  رترینمراجربدینرید امرو 

سیاسی ودهاهستنگ.

