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 : مباحث مقدمایت( )   جلسه اول زندیگ مؤمنانهخالصه  

در یپ تعمیق ایمان   خماطب حبث کساین هستند که با باور به خدا، آخرت، پیامرب اسالم و قرآن به مثابه الکم اهلل،

 دیین خود و تربیت فرزنداین مؤمن در در دنیای مدرن هستند.  

که متفاوت  در این جلسات قرار است زندیگ مؤمنانه از منظر اسالم شییع جعفری اصویل نواندیش ترشیح شود، 

 با تفکر سنیت و روشنفکری دیین )اصالح خود دین( است. 

زندیگ مؤمنانه سبیک از زندیگ است که ایمان در آن نقش اسایس بازی یم کند. زندیگ با ایمان و بدون ایمان دو 

 معنای اکمال متفاوت دارد.  

 یا خردمندانه و یا فراعقیل است.  در زندیگ مؤمنانه هیچ امر خردستزیی راه ندارد، و لکیه اجزای این زندیگ 

اعتقادات، امور اخالیق و معامالت فقیه نه تعبدی هستند نه توقییف. این اداع که مؤمنانه زیسنت یعین تعبدی  

 زیسنت مغالطه ای بیش نیست. 

 های آن را. تنها یک ساحت از زندیگ مؤمنانه را تامنی یم کند نه تمام ساحت عقالنیت 

 در زندیگ مؤمنانه هیچ امر ضداخالیق پذیرفته نیست. اما اخالیق بودن معادل مؤمنانه بودن نیست.  

بدیل  نیم توان معنویت را جایگزین ایمان یا تعایلم دیین کرد. معنویت در دنیای معارص امری غریدیین است، و  

 و رقیب دین است.  

عرفان یکی از ساحتهای اسالم است، اما اسالم چند ساحیت را به تصوف تک ساحیت فرواکسنت تقلیل اسالم  

 است.  

https://kadivar.com/18908/
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 فقه مصطلح و راعیت تکایلف حالل و حرام خبش کوچیک از زندیگ مؤمنانه است نه تمام آن.  

الیق، زندیگ معنوی، زندیگ اعرفانه، و زندیگ فقیه  زندیگ مؤمنانه مرتادف و معادل زندیگ خردمندانه، زندیگ اخ

مترشاعنه به تنهایی نیست. هیچکدام از این امور را نیم توان جایگزین »مؤمنانه« کرد. زندیگ مؤمنانه در عنی  

برخورداری از لکیه فضیلتهای خردمندی، اخالق، معنویت )به معین اعم(، عرفان و رشع چزیی بیشرت دارد، و  

 .  آن ایمان است 

 ایمان به خودی خود فضیلیت ندارد، هر فضیلیت هست از متعلَق ایمان خدا، آخرت و غیب است. 

خدا به عنوان معبود، معشوق، خالق، ناظر، و داوری که دانای مطلق، توانای مطلق، دادگر مطلق و مهربان مطلق  

 است.  

 بروز واقعیت باور و کردار آدیم.  ایمان به آخرت یعین دیدن نتیجه ایمان و عمل دنیوی در رسای دیگر یا 

اعلم غیب )ملکوت، جربوت، فرشتاگن و جنود الیه( اعلیم خردگریز و فراعقیل است. با دانش جتریب و فلسفه  

 نیم توان به جزئیات آن دست یافت.

اشتباه حمض است که کیس فکر کند چون مؤمن است در عرصه های دنیوی، عریف و علیم از امتیازی برخوردار  

 ت.    اس

اینکه بریخ از تبیینهای دیین در دوران مدرن اعتبار خود را از دست داده است حرف نادرسیت نیست، اما اینکه  

کیس فکر کند که در این دوران دیگر اسالم و ایمان یب اعتبار است و باید فاحته زندیگ مؤمنانه را خواند، قابل  

 پذیرش نیست.  

با عنوان   و عرفانجلسه دوم زندیگ مؤمنانه  به »سریی در داعی عرفه    عرفه، معرفت  به مناسبت روز عرفه 
 منسوب به امام حسنی و داعی چهل و هفتم صحیفه سجادیه« اختصاص داشت.  

*** 

https://kadivar.com/18993/
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دانیم و حرف تازه   ایمان به خدا، آخرت و پیامربی حممد )ص( اراکن زندیگ مؤمنانه در اسالم است. این را همه یم

مان ای نیست. با این همه زندیگ مؤمنانه را ملس نیم کنیم و اثری از باور یا عدم باور به اراکن یادشده را در زندیگ 

نیم یابیم. افاکر متجدادانه، روشنفکرانه و سکوالر به سمیت یم روند که اوال مرزهای خداباوری و خداناباوری،  

ثاثلا تشیع و دیگر مذاهب اسالیم درنوردیده یم شوند. پنداشته یم شود که حقوق  ثانیا مسلماین وغریمسلماین،  

برش که متعلق است به انسان از آن حیث که انسان است، و دموکرایس و حقوق شهروندی که متعلق به همه  

 شهروندان یک رسزمنی است بدون کمرتین امتیازی برای پریوان یک دین و مذهب خاص باید به عرصه ایمان

و آخرت هم رسایت داده شود: حِق یب ایماین و ناحق بودن حیت در آخرت و دفاع از تساوی جایاگه خداباوران و 

گرایی دیین نتیجه گرفته یم شود.  خداناباوران در قیامت! در چننی فضای وهم آلودی از لزوم مدارای دیین کرثت 

کرایس و حقوق شهروندی جای رضورت ایمان  نکته اصیل مباحث زندیگ مؤمنانه این است که حقوق برش و دمو 

 و تدین را نیم گرید.  

در این مباحث حبث متمرکز در اسالم است و خماطب آن مسلمانان یم باشند. اولنی پرسیش که مطرح یم شود  

این است که مراد از اسالم چیست که حمصول راعیت آن زندیگ مؤمنانه است؟ رضورت حبث از این مسئله از 

تالشهایی به چشم یم خورد که در مقام یب معین کردن هسته سخت اسالم آن هم به نام اسالم ابلته    این روست که

در جامه روشنفکرانه و متجددانه هستند. در این جلسه قرار است به پرسشهایی پاسخ داده شود که در اعالن  

مطلب به رشح زیر و یک  جلسه منترش شده است. به همان ترتیب حبث را پیش یم برم. حبث امروز شامل شش  

خاتمه است: چیسیت هسته سخت اسالم، وجود حقییق هسته سخت اسالم، اماکن شناخت هسته سخت اسالم،  

فائده شناخت هسته سخت اسالم و حنوه تأثری آن در زندیگ مؤمنانه، رشائط شناخت صحیح هسته سخت اسالم،  

 آشنایی امجایل با اجزای هسته سخت اسالم. و 
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   سیت هسته سخت اسالم چی   مطلب اول.

از دو    hardcoreپرسش اصیل مطلب: هسته سخت اسالم یعین چه؟ و با اسالم چه نسبیت دارد؟ هسته سخت  

جزء تشکیل شده، هسته و سخت. معین این دو جزء واضح است و نیازی به تعریف ندارد. هسته به معین دانه  

ت. سخت در مقابل نرم به معین حمکم و استوار  ها، اصل و منشأ و قسمت مرکزی هر چزیی اسسفت داخل میوه 

است. هسته سخت اجزای اسایس و بنیادی هر چزیی است که با انتفای آن اجزاء آن چزی منتیف یم شود، به 

عبارت دیگر وجود یشء در گرو وجود هسته سخت آن است. تعبری دیگر هسته سخت »ذایت« است در مقابل 

 اما عریض اماکن جداشدن از یشء را دارد.  عریض. ذایت از یشء جداشدین نیست، 

در مورد ادیان در زبان سنیت تعبری »رضوری« نزدیک به هسته سخت است. رضوری دین امری است که عدم باور  

به آن، یا انکار آاگهانه و عمدی آن، یا عدم اجنام آن با رشایطی  باعث خروج از دین یم شود. استفاده از واژه  

دیین دیگران مربوط یم  یت بار فقیه سنگیین دارد و بیشرت به داوری برای دینداری یا یبرضوری در استعمال سن

شود. در مورد اسالم سه اصطالح رضوری دین، رضوری مذهب و رضوری فقه حبثهای درازدامین را در الکم و 

عارص قابل  فقه باعث شده است. هسته سخت اسالم از یک سو از اصطالح رضوری امروزی تر و برای انسان م

تر است، چرا که به  تر است، چرا که در دیگر امور اکربرد دارد؛ از سوی دیگر از اصطالح رضوری دقیقفهم

تر از آن است. در هر حال هسته سخت اسالم تا کنون تبدیل به اصطالح  رشیح که خواهد آمد اخص و کوچک 

وه در این سلسله مباحث به دینداری دیگران  تر و پرفایده تر است. به عال نشده است و سخن گفنت از آن راحت

اکری نداریم، مقصود اصیل دینداری خودمان است. شناخت هسته سخت اسالم به ما کمک یم کند که مؤمنانه 

 تر زندیگ کنیم، به رشیح که خواهد آمد.  

بت هسته  اما اینکه هسته سخت اسالم چه نسبیت با اسالم دارد؟ امجاال از توضیحات قبیل مشخص شد که نس
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سخت اسالم با اسالم عموم و خصوص مطلق است )یک دایره کوچک داخل یک دایره بزرگرت(. اخص مطلق  

تر( هسته سخت است و اعم مطلق )همان دایره بزرگرت( اسالم. هر جزء هسته سخِت اسالم  )همان دایره کوچک 

 .          اسالم است، اما هر جزء اسالم لزوما جزء هسته سخت اسالم حمسوب نیم شود 

 مطلب دوم. وجود حقییق هسته سخت اسالم  

از وجود  پرداخته ذهن ماست؟ مراد  یا ساخته و  آیا چننی هسته سخیت اصال وجود دارد  پرسش اصیل مطلب: 

حقییق مقابل توهم، خیابلایف و قراردادی حمض است. الک امور غریمادی وجود اعتباری نفس االمری دارند، به 

ر حقییق خاریج. حیت امور قراردادی عقالیی هم بهره ای از حقیقت دارند، اما امور قراردادی  معنای انزتاع از ام

رصف که اکمال دبلخوایه و سلیقه ای هستند حقییق حمسوب نیم شوند. این پرسش به دو پرسش ُخرد جتزیه یم  

 شود: یکی وجود خود اسالم و دیگری وجود هسته سخت آن.  

دی  الف.  الیه  منشأ  کیس  اجتمایع،  اگر  سیایس،  پرداخته رشایط  و  ساخته  را  آن  و  کند،  انکار  را  اسالم  ن 

  به دروغ اقتصادی و فرهنیگ خاص بداند، یا آن را ساخته و پرداخته فردی که خود را پیامرب خدا معریف کرده و  

حقیقت پرسش  آچنه را تویلد خودش بوده پیام الیه معریف کرده دیگر این پرسش در بدو نظر موضوعیت ندارد. در  

از وجود حقییق اسالم به مثابه دین الیه است. کیس که منکر وجود خداوند، یا منکر الیه بودن اسالم به معنای  

خاص است به این پرسش پاسخ منیف یم دهد. مراد از »الیه بودن به معین خاص« امری زائد بر »انتساب عمویم  

ه موجودات دیگر است و مستقیم یا غریمستقیم آنها را همه خملوقات به خداوند« است: خداوند علت العلل هم

اجیاد کرده است، چزیی در جهان وجود ندارد که نشانه خداوند یا آیة اهلل نباشد، به این معین حیت همنی درس  

گفتار هم الیه است، چرا که خدا گوینده اش که من باشم را خلق و تأیلف کرده است. اما الیه به معین خاص  

ردی به نام حممد بن عبداهلل )ص( را به پیامربی خود مبعوث کرده باشد و ویح خود را به عنوان الکم  یعین خدا ف
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 اهلل بر قلب او نازل کرده باشد.  

پرسش از وجود حقییق اسالم )دین الیه( برای مسلمانان معین دار است. اما کیس که اسالم را دین الیه    ب. 

 که منجر به اجیاد یک فرهنگ و تمدن بزرگ جهاین شده را نیم تواند  نیم داند و باالخره به یک رخداد تارییخ

انکار کند، این پرسش به حنوی دیگر برایش مطرح یم شود: این امر تارییخ غریقابل انکار با هر منشأیی حد  

اسالم   سخت  هسته  وجود  از  پرسش  هم  فردی  چننی  برای  هستند؟  چه  مقومش  اجزاء  کجاست؟  مرزش  و 

یک از اجزای دینشان را هسته سخت یم دانند؟   کند، به یکی از این دو حنو: مسلمانان کدام موضوعیت پیدا یم

 یا آیا این پدیده تارییخ در بسرت زمان چزیی به نام هسته سخت اسالم را از خود بروز داده است؟  

مسلمانان اوال اسالم با منشأ الیه وجود حقییق دارد، ثانیا هسته سخت آن وهیم و خیابلایف نیست و وجود  برای 

تر مسلمانان معتقدند خدا و پیامربش این هسته سخت را به مسلمانان معریف کرده  حقییق دارد. به معین دقیق

وانگذاشته اند. بلکه نشانه های روشین در    اند و استنباط یا استخراج آن را به عهده اعملان یا مسلمانان اعدی

اختیارشان گذاشته اند که با توجه به آنها هسته سخت اسالم شناخته یم شوند. در هر حال در این حبث مشخص  

خبوایه  ای، دلشد که اسالم و هسته سخت آن از منظر یک مسلمان وجود حقییق دارد، و وهیم، خیابلافانه، سلیقه

      و قراردادی نیست.  

 مطلب سوم. اماکن شناخت هسته سخت اسالم 

پرسش اصیل مطلب: اگر هسته سخت وجود داشته باشد اصال قابل شناخنت است یا فهم هرکیس و حداقل هر  

برای   اسالم  سخت  هسته  که  شد  مشخص  قبل  حبث  در  است؟  اسالم  رشیط  هیچ  بدون  آن  از  مسلماین 

دار باشد. برای مسلمانان هم  ن یا پدیده تارییخ( یم تواند معین غریمسلمانان به یکی از دو معین )باور مسلمانا 

به معین تعینی الیه آن بود. اکنون پرسش از اماکن شناخت این هسته سخت است. مانند حبث قبیل پرسش به 
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اماکن شناخت اسالم بریم گردد. برای غریمسلمان حبث اماکن شناخت اسالم به اماکن شناخت هر پدیده تارییخ  

بریم گردد. با توجه به مدارک به جا مانده بر اساس روش حتلیل تارییخ این مدارک برریس یم شوند و  نزی  دیگر 

اماکن  از  پرسش  در  نظر یم رسد  به  انتقادی یم شوند.  تلیق مسلمانان حتلیل  تارییخ  مبنای جامعه شنایس  بر 

 نان( اکر یم کند.  شناخت هسته سخت اسالم تنها راه دوم )جامعه شنایس تارییخ تلیق مسلما 

  دست   –  قرآن  –اما برای مسلمانان اوال خود اسالم قابل شناخت است به این معین که یم توان به منت الکم الیه  

 حبثهایی  پیامرب  معترب  سنت  مصادیق   مورد   در   ابلته.  شناخت  را   آنها   و   کرد   پیدا  دسرتیس   پیامرب  معترب  سنت  به  و  یافت

یست. در مورد هسته سخت اسالم بعد از توضیح وجودش اماکن شناخت آن  ن  کم  آن  در  اتفایق  موارد   اما   است

حمرز است: مراجعه به کتاب خدا و سنت معترب رسول خدا )ص(. مناقشات اخری بریخ مسلمانان متجدد به  

رشایط شناخت بریم گردد و اال ایشان در اصل اماکن شناخت مناقشه ندارند، به تفصییل که در حبث بعدی یم  

     آید.   

 مطلب چهارم. رشائط شناخت صحیح هسته سخت اسالم 

 
پرسش اصیل مطلب: اگر شناخت هسته سخت اسالم رشایطی دارد، آن رشایط چیست؟ یم توان گفت این پرسش  

مهمرتین پرسش این جلسه است. از منظر تارییخ شناخت هسته سخت اسالم به شناخت روایت مسلمانان از  
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رییخ یم تواند به گزارش تلیق اعملان مسلمان در رشته های خمتلف و گزارش این امر بازگشت. این روایت تا 

اسالِم زیسته یا تلیق عمویم مسلمانان برگردد. در گزارش تارییخ یا جامعه شنایس تارییخ داوری درباره درست 

ه اند یا چننی کرده  یا نادرست بودن اجنام نیم شود و به این اکتفا یم شود که مسلمانان یا اعملان مسلمان چننی گفت

اند. تمایز درست از نادرست اکر متأهل یا متخصص اسالم است نه اکر مورخ یا جامعه شناس. مورخ یا جامعه  

نه.   یا  اند  کرده  چنان  مسلمان  توده  یا  اند  گفته  چننی  مسلمان  اعملان  حقیقتا  بگوید  تواند  یم  تنها  شناس 

رها ندارد. ذلا اگر کیس گفت مورخانه، یا جامعه شناسانه یا  پدیدارشنایس هم اکری به درسیت یا نادرسیت پدیدا

پدیدارشناسانه به اسالم یم نگرد مشیلک نیست، ابلته اگر از منظرهای سه اگنه اداعیی درباره درسیت یا نادرسیت 

 گزاره ای درباره اسالم کرد پذیرفتین نیست.  

شنایس یا شناخت اسالم معادل یکی از مناظر    گونه تبلغ یم کنند که اسالمبریخ مسلمانان متجدد این   الف. 

سه اگنه نگرش تارییخ، جامعه شناخیت و پدیدارشناخیت است و در نتیجه »فهم هر مسلماین معادل اسالم است«  

همه   نیست.  پذیرش  قابل  یا  ندارد  وجود  اسالم  سخت  هسته  مشخصا  و  اسالم  شناخت  برای  رشیط  هیچ  و 

د و اسالم یا هسته سخت اسالم در یک گفتمان عمویم معلوم یم شود. به  مسلمانان نظر خود را اعالم یم کنن

نظر این مسلمانان متجدد اگر رشیط گذاشته شود و مثال ختصص در بریخ یا همه علوم اسالیم رشط شود این  

رشط به »احنصار طلیب روحانیون« منجر یم شود که تایل فاسدهای آن در حکومت آباء لکیسا در غرب و نزی در  

نگفته پیداست. بنابراین برای رهایی از چننی مفاسد عمیل و نظری   - شبیه وضعیت فعیل ایران   -یان مسلمانان م

 نیف هر رشیط رضوری است. 

دیلل دویم که این رویکرد یم تواند داشته باشد این است که چه اکر دارید چه کیس درباره اسالم اظهار نظر  

ه و دستاوردش بنگرید، به ادهل اش ناگه کنید، اگر دیللش حمکم  کرده است، متخصص است یا نیست، به گفت
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است بپذیرید و اگر نیست رد کنید. حنن ابناُء ادلیلل نَمیل حیُث یَمیل )ما فرزندان دیلل هستیم، هر جا برود یم  

نظر ایل ما قال والتَنُظر إیل َمْن قال )غرر احلکم ودرر اللکم، ش  
ُ
نه به گوینده( یا  ؛ به گفته بنگر  ۵۰۴۸رویم( یا أ

ِعبَادِ   ْ ینَ  فَبرَشر ِ ْحَسنَهُ   َفیَتذِبُعونَ   الَْقْوَل   یَْستَِمُعونَ   اذلذ
َ
  که   کساین  ،همان!ده  بشارت   مرا   بنداگن  پس ( )۱۷-۱۸  زمر)  أ

  که   هستند   موحدان  همه   بلکه   مسلمانان  همه   آیه   خماطب(.  کنندیم   پریوی   آنها   نیکوترین   از   و   شنوندیم   را   سخنان

 نها را انتخاب یم کنند نه رصفا علمای اسالم، فقها و روحانیون!  سخ بهرتین

در نتیجه: هیچ رشیط برای شناخت هسته سخت اسالم وجود ندارد، نه رشیط برای قول نه رشیط برای قائل.  

 مراد از رشط خنست عدم لزوم سازاگری با کتاب و سنت است، مراد از رشط دوم عدم لزوم ختصص قائل است.   

گفته: اگر مراد از عدم لزوم رشط شناخت هسته سخت اسالم آزادی بیان و اظهار نظر  رویکرد پیش نقد    ب. 

بدون هر نوع پیگرد قانوین باشد سخین اکمال موجه و قابل دفاع است، به این معین که هر کیس اعم از خداناباور  

دانشاگیه و حیت فاقد    و خداباور، مسلمان و غریمسلمان، متخصص علوم اسالیم و غریمتخصص، حوزوی و

م و ُمّلکا )روحاین و غریروحاین( جماز است در این زمینه و هر زمینه دیگری از   هرگونه حتصیالت الکسیک، ُمَعمذ

امور اسالیم بدون هرگونه حمدودییت اظهار نظر کند، و احدی حق ندارد به هر بهانه ای ولو با وضع قانون مانع  

رشیع بر جواز منع اظهار نظر افراد در امور دیین وجود ندارد. ابلته جواز اظهار از اظهار نظر او شود. هیچ دیلل  

نظر هیچ تالزیم با »صحت« آن ندارد و حبث در »رشایط شناخت صحیح« هسته سخت اسالم به جای خود بایق  

 است.  

نه »رشائط حقویق«. رشائط حق است  از رشائط شناخت صحیح هسته سخت اسالم »رشائط علیم«  ویق  مراد 

ضامن آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق پایه همه انسانهاست، اما رشایط علیم به معین موازیین است که در  

صورت راعیت »ضامن اکهش خطا« است. رشط ختصص در علوم اسالیم رشیط عقالیی است که در لکیه رشته 
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مثال در فزییک یا اقتصاد اظهار نظر  های علوم به دقت راعیت یم شود. با اینکه به حلاظ حقویق هماگن آزادند  

کنند وهیچ منع قانوین ندارد اما برای تصمیمایت که در فضای عمویم به این رشته ها مربوط است همواره رشط  

ختصص راعیت یم شود. این از بدیهیات است. اگر در هر رشته ای اظهار نظر غریمتخصص باعث زیان یا آسیب 

گرد قانوین است، مشخصا جرم است و جمازات دارد. این امر در رشته هایی مانند جاین یا مایل افراد شود قابل پی

 گریی بیشرتی راعیت یم شود.  پزشیک و مهندیس که به جان مردم ارتباط پیدا یم کند با سخت 

تفاوت علوم دیین با دیگر علوم چیست که در علوم غریدیین ختصص رشط است اما در علوم دیین رشط نیست؟  

ین که باوری به متافزییک، غیب، خدا و آخرت ندارند، دین با خرافات فریق ندارد ذلا ختصص در علوم  برای کسا 

دیین با رمایل تفاویت ندارد! اما برای معتقدان به متافزییک، غیب، خدا و آخرت که امر دین یک واقعیت تراز اول  

ر جزئیاِت اختالیِف شناخِت هستِه  مرتبط با سعادت اخروی است »تشخیص صحیح« نهایت اهمیت را دارد و د

حنن ابناء ادلیلل نمیل حیث سخِت دین دانش ختصیص  اهمیت ویژه پیدا یم کند. تمسک به عمومایت از قبیل »

ْ ِعبَادِ یمیل« یا »انظر ایل ما قال والتنظر ایل من قال« یا » ینَ  فَبرَشر ِ ْحَسنَُه«  َفیَتذِبُعونَ   الَْقْوَل   یَْستَِمُعونَ   اذلذ
َ
نیم توانند    أ

نایف ختصص دیین باشند، چرا که اویل اهمیت دیلل را یم رساند. اینکه دیلیل داللت دارد یا نه و حمدودیتها و اکسیت  

های آن کدام است بدون ختصص و اطالاعت تفصییل در علوم اسالیم قابل کشف نیست. نظر به قول و نه به  

از سقیم را داشته باشد، یعین متخصص. افراد    قائل بیشک خطاب به کیس است که اهلیت تشخیص صحیح

نه قول، چرا که در اغلب موارد  انتخابشان »قائل« است  یا یب اطالع عمال مقدل هستند ومبنای  کم اطالع 

خودشان توان تشخیص درست از نادرست خصوصا در مسائل دقیق و باریک را ندارند. آیه رشیفه »فبرشا عباد«  

است:   برای بیان یک تکلیف عمویم  به علم اکیف  نیاز  ای  آیا چننی گزینش خردمندانه  اما  احسن.  گزینش 

شناخت اقوال َحَسن و انتخاب أحسن ندارد؟ پاسخ قطعا مثبت است. واضح شد که با حتلیل مفاد همنی سه گزاره 
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 دیین هم رجوع به متخصص غریقابل انکار است. 

دیین »سریه عقال« است. این بزرگرتین دیلِل رشِط    رجوع به متخصص در امور روزمره روش خردمندان و به زبان

ختصص در علوم دیین در شناخت صحیح هسته سخت اسالم است. اما کساین که دنبال نصوص دیین هستند  

ْکِر إِن ُکنتُْم اَل َتْعلَُموَن )خوب است به چند آیه قرآن توجه کنند:  ْهَل اذلر
َ
لُوا أ

َ
ید، دان، اگر نیم۷، انبیاء ۴۳حنل فَاْسأ

یَن اَل َيْعلَُمونَ از آاگهان برپسید( یا   ِ یَن َيْعلَُموَن َواذلذ ِ رُ   إِنذَما  قُْل َهْل یَْستَوِي اذلذ ولُو  َيتََذکذ
ُ
بْلَاِب   أ

َ
، بگو: آیا  ۹  زمر)  اْْل

ر یم دانند با کساین که نیم کساین که یم  نُوَن یِلَنِفُروا  َوَما اَکَن الُْمْؤمِ   شوند( یا دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکا

نُْهمْ   فِْرقَة    ُكر   ِمن  َنَفرَ   فَلَْواَل  اَکفذة   ُهوا   َطائَِفة    مر َتََفقذ یِن   ِف   یلر   توبه )   ََيَْذُرونَ   لََعلذُهمْ   إیَِلِْهمْ   رََجُعوا   إَِذا  قَْوَمُهمْ   َویِلُنِذُروا   ادلر

ای کوچ  از هر گرویه از آنان، طایفه   چرا   کنند؛  کوچ[  جهاد  میدان  بسوی ]  همیگ  مؤمنان  نیست   شایسته  ،۱۲۲

یابند و به هناگم بازگشت بسوی قوم خود، آنها را بیم کند ]و طایفه نیم تا در دین آاگیه  ای در مدینه بماند[، 

 دهند؟! شاید ]از خمالفت فرمان پرورداگر[ برتسند، و خودداری کنند(.  

دانشمند،  به  مراجعه  لزوم  حکم عقالیی  تایید  آیات  این  افراد   لکیه  آیه خنست  در  است.  متخصص  و  مطلع 

شان را برپسند. در آیه دوم  غریمطلع را تشویق یم کند که به افراد مطلع و دانشمند مراجعه کنند و مشلک علیم 

خردمندان را متذکر یم شود که آاگه و ناآاگه با هم مساوی نیستند. و در آیه سوم مؤمنان را تشویق یم کند که به  

به جهاد بروند گرویه به تفقه )که همان فهم دقیق دین( است برپدازند تا توان راهنمایی دیگران   جای اینکه همیگ

را داشته باشند. نه حکمت قرآین منحرص در فلسفه مصطلح است، نه فقه و تفقه قرآین منحرص در فقه مصطلح؛  

صص در امر دین است. لزوم  مراد از آنها به ترتیب علم حمکم و فهم دقیق است و هر دو تعبری دیگری از خت

 ختصص در امر دین در روایات بسیار فراوان است که به دیلل ضیق وقت از آنها یم گذرم.  

واضح است که ختصص در علوم از مجله علوم دیین طریقیت دارد نه موضوعیت، یعین روش مطمئین برای رسیدن  
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ننی دانیش رسیده باشد یا اصال نابغه باشد  به مقصود این علوم است. حال اگر کیس از طریق دلین و غیب به چ

و احتیایج به استاد دیدن و حتصیل الکسیک و ختصص مصطلح را نداشته باشد نقض حبث ما نیست، چرا که  

 حبث متمرکز در انسانهای متعارف است و از قاعده حبث یم کنیم نه از استثناها.  

طح علیم فرد است، یعین هرچه فرد دانشمندتر و  دیلل عقالیی دیگر اکهش شدید رضیب خطا با باال رفنت س 

متخصص تر احتمال خطایش کمرت است. با این همه، این به معین عصمت و منتیف بودن خطای متخصص نیست.  

عالوه متخصصان علوم دیین هم لزوما اتفاق نظر ندارند و  تا انسان انسان است احتمال خطا منتیف نیست. به 

یم تواند صحیح باشد، یعین احتمال خطا همواره هست، رصفا کم شده است اما  تک تک اقوال متفاوت آنها ن 

تر باشد نیاز به ختصص بیشرت یم شود. در یک بیماری ساده  اکمال مرتفع نشده است.  ضمنا هرچه مسئله حساس 

به یک پزشک عمویم مراجعه یم کنیم. تا نوبت به جرایح برسد رساغ پزشک متخصص یم رویم. اگر احتمال  

یا قلب رساغ حاذق ترین متخصص فن یم رویم. شناخت صحیح در هسته   خطر باال باشد مثال جرایح مغز 

سخت اسالم چزیی از قبیل قلب یا مغز در بدن آدیم است، در جزئیات چننی مباحیث بدون تردید رشط الزم )و 

 ابلته نه اکیف( شناخت صحیح ختصص در علوم اسالیم است.  

علوم اسالیم چیست؟ آیا مراد روحاین بودن، فقیِه مصطلح بودن، یا دانش آموخته حوزه  اما مراد از ختصص در  

های علمیه بودن است؟ پاسخ منیف است. مراد از چننی ختصیص برای انسانهای اعدی )غرینابغه و فاقد علم  

نشاگههاست که  دلین( حتصیل الکسیک زیر نظر اساتید مسلم و شناخته شده این علوم در حوزه های علمیه یا دا 

منجر به باالترین مدرک ختصیص در یکی از رشته های علوم اسالیم یم شود، اعم از اجتهاد یا دکرتی و فوق  

دکرتی که با نشانه های متعارف آکادمیک از قبیل تقریر درس استاد و تدوین رساهل دکرتی و دفاع از آنها قابل 

حتصیل الکسیک مطالعه خودخوان کرده اند و استاد ندیده  شناسایی است. به شلک غریمتعارف کساین که به جای  
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اند و از رساهل اجتهادی یا دکرتی دفاع نکرده اند متخصص قابل اعتماد حمسوب نیم شوند. ابلته هر گردی گردو  

نیست و هر مدریک هم دال بر دانش نیست. در ایران پس از انقالب بسیاری از مدارک دانشاگیه از اعتبار الزم 

ار نیستند. مراد اطالع و دانش واقیع با نشانه های قابل اعتماد است. ضمنا اعلیم که اگرچه در قرن  برخورد 

پانزدهم زندیگ یم کند اما به حلاظ فرهنیگ چند قرن عقب است و تاخری فاز فرهنیگ دارد و مقتضیات زمان و  

رست نیم شناسد اصال متخصص  ماکن را نیم شناسد و موضوع حکم الکیم، اخالیق، یا فقیه مورد حبثش را د

 حمسوب نیم شود.      

اما نسبت به سوء استفاده کردن از رشط ختصص در علوم دیین باید به شدت حساس بود و از اینکه از آن نردباین  

برای مناصب سیایس، اقتصادی و اجتمایع یا حربه ای برای حمدود کردن آزادی بیان مردم شود باید به شدت  

با جدایی نهاد دین از دولت و نیف هرگونه امتیاز ویژه برای روحانیون و منسوبان به دین در    اجتناب کرد و این

عرصه عمویم ممکن است. متاسفانه این سوء استفاده ها در اغلب ارباب ادیان سابقه داشته و حساسیت نسبت  

ختصص در دین در امور مهیم که  به آن اکمال موجه است. اما از آن سوی بام هم نباید افتاد و امر حیق مثال لزوم  

به حبث دقیق در امور دیین مرتبط است را نباید انکار کرد. حد وسط و طریق اعتدال این است که در عنی به  

رسمیت شناخنت لزوم حتصیل الکسیک و ختصص برای شناخت صحیح هسته سخت دین از هرگونه سوء استفاده  

ی خصوصا در حمدود کردن آزادی بیان مردم در امور دیین با ارباب دین در امور اجتمایع و سیایس و اقتصاد

 وضع قانون جلوگریی کرد.  

شود   یم  باعث  دیین  علوم  در  غریمتخصص  افراد  اظهارنظرهای  اگیه  که  است  رضوری  نکته  این  تذکر 

این حوزه متوجه نکایت شوند که از آنها غفلت کرده بودند. من این را در مقدمه تفصییل کتاب   متخصصان 

( خنستنی کساین که درباره حذف جمازات ارتداد در  ۱دیدم به انلگییس درباره ارتداد از نزدیک ملس کردم. ) ج
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( نه فقیه و متلکم و مفرس! ابلته بعدا  ۲اسالم سین و شییع مطلیب منترش کرده بودند پزشک و مهندس بودند ) 

دا کردند. به همنی دیلل شخصا برای  فقیهان، متأهلان و مفرسان متوجه نکته مغفول شدند و حق مطلب را ا

اظهار نظر دیین غریمتخصصان علوم دیین ارزش خایص قائلم و همواره از آنها آموخته ام. با این همه اگرچه افراد  

فاقد ختصص در علوم دیین یم توانند جرقه های ارزنده ای بزنند، اما حبث منضبط به عهده اعملان و متخصصان 

 علوم دیین است.   

ط دوم در شناخت صحیح هسته سخت اسالم رشط حمتوایی است و آن سازاگری با کتاب و سنت معترب  اما رش

است. ذلا ختصص رشط الزم اما غریاکیف بود، اما سازاگری با کتاب و سنت معترب رشط اکیف است، یعین الزم است  

و در امور دقیق و جزیئ چننی  که چزیی هسته سخت دین است از کتاب و سنت معترب استدالل شود. اغبلا  بر این 

اکری جز از متخصص در علوم دیین برنیم آید. در عنی حال هر کیس آزاد است در این امور اظهار نظر، نقد یا 

 استدالل کند. درباره رشط دوم با توجه به بریخ مباحث مستحدثه بیشرت توضیح خواهم داد. 

 مطلب پنجم. فائده شناخت هسته سخت اسالم و حنوه تأثری آن در زندیگ مؤمنانه 

پرسش اصیل این مطلب: شناخت هسته سخت اسالم چه فایده ای یا چه تاثریی در زندیگ مؤمنانه دارد؟ این  

  تر جتزیه یم شود: این حبث چه فایده ای دارد؟ و چه تاثریی در زندیگ پرسش در حقیقت به دو پرسش کوچک 

 مؤمنانه دارد؟ 

مکررا زمان حبث درباره یک امر دیین در گفتگو با دوستان دانشجو یا متخصص در یکی از علوم غریدیین    الف. 

این پرسش مطرح شده است: این حبث چه فایده ای دارد؟ فایده هم اقسایم دارد علیم و عمیل. اطالع از هسته  

ت این خبش از اسالم اهتمام بیشرتی داشته باشیم و آنها  سخت اسالم باعث یم شود که نسبت به اطالع و صیان

را حمور درکمان از دیگر امور دیین قرار دهیم و هر کیس چزیی بنام اسالم عرضه کرد اولنی پرسشمان این باشد  
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که آیا در امر عرضه شده هسته سخت اسالم حفظ شده است یا نه، و خودمان تنها چزیهایی را بنام اسالم بپذیریم  

هسته سخت اسالم حمفوظ بایق یم ماند و با موازین آن سازاگر است. در حبث بسیار مهم ثابت و متغری تفسری  که  

و تبینی از متغریات باید به گونه ای باشد ثوابت اسالیم خصوصا هسته سخت اسالم آن تفسری و تبینی از متغریات  

های را درست نشناخته ایم، ثانیا در نواندییش   را پذیرا باشد. بدون شناخت دقیق هسته سخت اسالم اوال دینمان

دیین و تبینی و تفسری متغریات معیاری برای شناخت درست از نادرست نداریم، ثاثلا نیم دانیم نسبت به حفظ  

 کدام خبش از تعایلم اسالیم حساسیت بیشرتی داشته باشیم.  

که  چنانحث مرتبط است. حمور زندیگ مؤمنانه آناکمال به این سلسله مبا   حنوه تأثری آن در زندیگ مؤمنانهاما    ب.

گذشت ایمان به خدا، آخرت و پیامرب است، اینکه هسته سخت اسالم چه هست یعین متعلذق ایمان بر زندیگ  

مؤمنانه تاثری مستقیم یم گذارد. زندیگ مؤمنانه یعین آن گونه زیسنت که این هسته سخت در نظر و عمل حمفوظ  

مان سازاگر و برگرفته از آن باشد. به دنبال ترسیم خطوط یلک  زندیگ ما باشد، منش و روش   بماند و حقیقتا حمور

مؤمنانه در دوران معارص و دنیای مدرن هستیم. یم خواهیم توانمندی و خلوص دینمان را توأمان حفظ کنیم، و 

دیگ او دیگر نقش اسایس  این جز با حبث اعملانه از هسته سخت اسالم حمقق نیم شود. برای کیس که دین در زن 

بازی نیم کند و در حد نقش یک سیایه لشکر تزنل کرده است ابلته حبث هسته سخت اسالم اهمییت ندارد یا  

این  این سلسله مباحث برای خماطباین است که  اهمیت است.  گونه نیستند و یم خواهند در عنی  بسیار کم 

 زندیگ کنند.              برخورداری از دانشهای نوین در دوران مدرن مؤمنانه 

 مطلب ششم. آشنایی امجایل با اجزای هسته سخت اسالم 

آخرین پرسش این قسمت: اجزای هسته سخت اسالم چیست؟ آیا همه اجزایش از جنس باور، ایمان و اعتقاد 

به آن یط  این پرسیش است که قرار است پاسخ تفصییل  یا فقیه( هم دارد؟  یا اجزای عمیل )اخالیق    هستند؟ 
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وار اشاره یم کنم. اینکه  چندین جلسه عرضه شود. در این جمال به ده جزء هسته سخت اسالم امجاال و فهرست

 هر یک از این اجزاء در چه سطیح جزء هسته اسالم است و در چه سطیح نه، در حبثهای بعدی خواهد آمد.  

قادر مطلق، ارحم الرامحنی، اعدل،    هسته سخت اسالم ایمان به خداوند واحد، یح قیوم، اعلم مطلق،  جزء اول 

تر است، کس بیکسان،  عفوا غفور است. خدایی که اغئب و صامت نیست، از رگ گردن به خملوقاتش نزدیک

همدم تنهایان، فریادرس بیچاراگن، و جان جانان است. چرا داع یم کنیم و اگیه مستجاب نیم شود؟ چرا اگیه  

ما را با حاکمان ظالم و ستماکر تنها گذاشته است و ما را از رششان    در اوج مشّلکت به دادمان نیم رسد؟ چرا 

جنات نیم دهد؟ چرا کرونا این همه دارد کشتار یم کند؟ پس خدا کجاست؟! آیا خدا را فقط در شاکفهای جهالت  

د  ( و هرجا علوم برشی پیش رفته است دیگر این قلمرو خدا نیست؟ آیا قلمرو سیطره خداون ۳آدیم باید جست )

مان از خداوند چگونه باید باشد؟ از او چه انتظارایت باید داشته  بتدریج دارد کوچک و کوچکرت یم شود؟ تلیق 

یا خدای وحدت وجودی؟   است  اسالم خدای متشخص  آیا خدای  باشیم؟  داشته  نباید  انتظارایت  و چه  باشیم 

اقسام توحید از توحید ذایت، توحید  یک در زمره هسته سخت اسالم است؟ مراد از توحید چیست؟ آیا همه  کدام 

صفایت، توحید افعایل و توحید عبادی در زمره هسته سخت اسالم هستند؟ حنوه فاعلیت خداوند در جهان طبیعت 

 چگونه است؟ حنوه فاعلیت خداوند در مورد انسان چگونه است؟ جرب یا اختیار کدام درست است؟ 

هسته سخت اسالم ایمان به معاد یا قیامت است. آیا عالوه بر معاد روحاین معاد جسماین هم جزء این   جزء دوم

هسته سخت است؟ مراد از معاد جسماین چیست؟ بدن عنرصی، بدن اثریی، بدین شبیه به بدن دنیوی یا عینا  

چه نقیش در باور به معاد همان بدن دنیوی؟ آیا ثواب و عقاب اخروی نمادین است یا حقییق؟ خلود در عذاب  

دارد؟ رشط سعادت اخروی چیست؟ آیا اخالیق زیسنت منهای خداباوری فرد را به جهنم یم کشاند و ضداخالیق  

 عالوه خداباوری فرد را بهشیت یم کند؟ آیا حیات برزیخ و دوران قرب جزء این هسته سخت است؟  زیسنت به
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سوم  ب  جزء  است.  غیب  به  ایمان  اسالم  و جربوت،  هسته سخت  ملکوت  مادی،  جهان  ماورای  به جهاین  اور 

فرشتاگن و جنود اوامر الیه، از جربئیل، میاکئیل، ارسافیل، عزرائیل و کروبیان؛ و نزی جایاگه جن و شیطان. باور  

 به غیب چه نقیش در زندیگ مؤمنانه دارد؟ آیا این باور اعمل اکهش فعایلت دنیوی مؤمنان نیست؟     

سخت اسالم نبوت حممد بن عبداهلل )ص( است. پیامربی به چه معنایی جزء هسته سخت    هسته  جزء چهارم 

اسالم است؟ حممد )ص( با چه دانش و تقوایی پیامرب خدا بوده است؟ کدام حمور اصیل اسالم است: حممد یا خدا؟  

رصاط مستقیم    نسبت بنی اسالم و دیگر ادیان ابراهییم و غریابراهییم در حقانیت و سعادت چیست؟ آیا یک

داریم یا رصاطهای مستقیم؟ آیا نسبت ادیان به یکدیگر نسبت زبانهاست که تفاویت با هم ندارند و افراد در  

انتخاب آنها نقیش ندارند؟ ایمان به دیگر پیامربان الیه چه جایاگیه در زندیگ مؤمنانه دارد؟ آیا پیامرب اسالم به  

اجباری به آئنی خود یم خوانده است؟ با توجه به اینکه خنستنی سریه  زور مردم را به اسالم آوردن و به تسلیم  

پیامرب )ص( حدود یک قرن و نیم بعد از رحلت ایشان نوشته شده است چگونه یم توان به سریه ایشان اعتماد 

 کرد؟ اسوه بودن پیامرب برای مؤمنان به چه معین است؟    

دو به کدام معین جزء هسته سخت اسالم هستند؟ پیامرب هسته سخت اسالم ویح و قرآن است. این    جزء پنجم 

با ویح چه نسبیت داشته است؟ شخصیت برشی پیامرب چه نقیش در تکوین قرآن، ویح و اسالم داشته است؟  

قرآن الکم اهلل جمید است یا تایلف شخصیت برشی حممد بن عبداهلل؟ آیا قرآن حتریف شده است؟ مثال آیا آیات  

ائمه که دو   آیا قرآن خواب والیت  اهل بیت حذف شده است؟!  بوده! توسط دشمنان  نامه و برابر قرآن موجود 

رؤیاهای حممد است که نیاز به تعبری و تأویل دارد؟ آیا قرآن از جنبه عشق و طرب ناقص است و الزم است با 

ا در زندیگ عشق نامه ای چون مثنوی و طرب نامه ای چون دیوان شمس تکمیل شود؟ قرآن باید چه نقیش ر

مؤمنانه ایفا کند؟ آیا قرآن لکید هر قفیل است یا تنها لکیات و موازین هدایت انسان را ارائه کرده است؟ آیا حنوه  
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 اداره سیایس و اقتصادی و حقویق جوامع را باید در قرآن جست یا قرآن کتاب هدایت و نور است؟  

اد از سنت معترب دقیقا چیست؟ آیا اعتبار سنت  هسته سخت اسالم سنت معترب پیامرب )ص( است. مر  جزء ششم 

رصفا با صحت سند سنجیده یم شود یا موازین دیگری هم دارد؟ این موازین چیست و با روش انتقادی مدرن  

چه نسبیت دارند؟ آیا قرآن سنت پیامرب )ص( را به عنوان دومنی منبع اسالم به رسمیت شناخته است؟ یا اسالم  

َحسبُنا کتاب اهلل )کتاب خدا ما را اکیف است(؟ با توجه به اینکه خنستنی جوامع روایی تک منبیع )قرآن( است:  

یک قرن و نیم بعد از وفات پیامرب تدوین شده اند آیا یم توان به منابع روایی اعتماد کرد؟ جایاگه صحابه و اهل  

اهل بیت )ع(   ائمه  آیا در اسالم شییع سریه  پیامرب کجاست؟  پیامرب و  بیت در شناخت سنت  در َعرض سنت 

 مستقل از ایشان موضوعیت دارد یا در طول سنت پیامرب طریق معریف شده شناخت آن است؟   

امانتهسته سخت اسالم اخالق است، راعیت فضائیل چون راست   جزء هفتم  انصاف،  گویی،  داری، عدالت، 

حیوانات و حقوق حمیط زیست.  پاکدامین، راعیت حقوق خداوند، حقوق دیگر انسانها، حقوق خودمان، حقوق  

دروغ مصلحت آمزی، توریه و تقیه چگونه توجیه یم شود؟ اگر موازین اخالیق از اجزای هسته سخت اسالم است  

مسلماناین که اخالق را نقض یم کنند چه حکیم دارند؟ با احاکم فقیه غریاخالیق چه باید کرد؟ راه تزکیه و  

 م چیست؟ آیا خدای اسالم اخالیق است؟   تهذیب نفس و تطهری روح و تقوی در اسال 

هسته سخت اسالم عبادات است: نماز، روزه، حج و زاکت. وضعیت عبادایت که از رس اسقاط تکلیف   جزء هشتم 

به جا آورده یم شوند چیست؟ در زنداگین مومنانه عبادات چگونه به جا آورده یم شود؟ آیا زندیگ مؤمنانه بدون  

مان اقامه شوند و جان داشته باشند و مانع ارتکاب گناه  ؟ چه کنیم که عبادات راعیت حقوق الیه ممکن است

 شوند )تنیه عن الفحشاء واملنکر(؟  

هسته سخت اسالم شبه مناسک یا امور توقییف )متوقف بر اوامر و نوایه شارع( غریعبادی است از    جزء نهم
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مؤمنانه مرز نوشیدین و خوردین های حالل کدام  ها، آشامیدین ها و روابط جنیس. در زندیگ  قبیل احاکم خوردین 

 ها در اسالم کجاست؟    LGBTاست؟ ایمان کدام روابط جنیس را جماز نیم داند؟ جایاگه همجنسگرایی و 

هسته سخت اسالم رسخط بریخ احاکم و قواعد معامالت )روابط بنی مردم( است از قبیل بریخ قواعد    جزء دهم 

ازدواج، طالق، حضانت فرزندان، ارث، وصیت(، وجوب مشورت، حرمت ربا،  حقوق مدین و احاکم خانواده )

احاکم  بریخ  و  جتارت  حقوق  قواعد  بریخ  مردم،  رضایت  بدون  امارت  حرمت  تفرعن،  و  استبداد  حرمت 

 برشدوستانه از قبیل راعیت حال غرینظامیان در زمان جنگ.           

سته سخت اسالم حمسوب یم شوند در ضمن حبث تفصییل هرکدام  اگنه در چه حد و مزیاین از ه اینکه اجزای ده    

 ها پرسشهای ساده ای نیستند.  برریس خواهد شد، انشاءاهلل. این 

 خاتمه 

 
هموطنان ایراین و همسایاگن همزبان و همدین افغاین روزهای سخیت را یم گذرانند. آمار دولیت تلفات روزانه  

ت. آمار واقیع دو و نیم تا سه برابر آمار دولیت است، یعین بیشرت از  کرونا در کشورمان از اکنال ششصد فراتر رف

های آمریکایی، انلگییس و فرانسوی  جان باختاگن ایران در جنگ با عراق! هفت ماه ممانعت از واردات واکسن 
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ایران به بهانه های »اکمال وایه«، و وعده های اکرشنایس نشده و اغراق آمزی واکسن تویلد داخل و د روغ  به 

(.  ۴بََرن کوچه به کوچه« )نهادینه مسئوالن حکومیت به یک جنایت بزرگ میل شلک داده است. حقیقتا »مرده یم 

خدا به خری بگذراند. افغانستان مظلوم از مجله اکبل به دست طابلان افتاد. آیا طابلان تغیری کرده است؟ اکنون  

همتایانشان حکومت اسالیم یکدست شیعه بنیادگرا   شاهد امارت اسالیم طابلان حنیف در افغانستان در کنار

در ایران هستیم. آیا وحشت زنان افغانستان یب وجه است؟ سخن بسیار است. به خدا پناه یم بریم از حاکمیت  

 جاهالن ظالم بر هر دو دیار با سوء استفاده از نام اسالم.   

بن یلع )علیهما السالم( در کربال در حمرم    این ایام مصادف است با سالگرد شهادت رسور آزاداگن جهان حسنی

. امام حسنی )ع( برای »حفظ هسته سخت اسالم« جان داد، به این عبارات لکیدی در سخنان ساالر  ۶۱سال  

 شهیدان توجه کنید:  

ِ َو ُسنذِة نَِبیرِه )ص(، فَاِ  نامه امام حسنی )ع( به مردم برصه:  الف. ْدُعوُکْم إِیل ِکتاِب اّللا
َ
نَا أ

َ
میتَْت، َو إِنذ  أ

ُ
نذ الُسنذَة قَْد أ

ْحِییَْت )
ُ
(. من شما را به کتاب خدا و سنات پیامربش فرا یم خوانم، چرا که )این گروه( سنات پیامرب  ۵ابْلِْدَعَة قَْد أ

 )ص( را از بنی برده و بدعت )در دین( را احیا کردند.  

در پاسخ نامه بزراگن کوفه که همراه با مسلم بن عقیل برایشان فرستاد نوشت: َما االِماُم إاِلذ الْعاِمُل بِالِْکتاِب،   ب.

، َواحْلابُِس َنْفَسُه یلَع ذاِت اهلِل ) ائُِن بِاحْلَقر امام و پیشوا تنها کیس است که به کتاب خدا   (.۶َواالِْخُذ بِالِْقْسِط، َوادلذ

 عدل و داد را بر پا دارد، دین حق را پذیرفته و خود را وقف راه خدا کند.  عمل کند و 

ُم إِنذُه لَْم یَُکْن َما اَکَن ِمنذا  ج.
 سیدالشهداء )ع( در خطبه ای اهداف خود را از قیامش بیان یم کند: اَللاُهمذ إِنذکَ َتْعلَ

ِم، َو لِکْن لََِنََى الَْمعالَِم ِمْن ِدیِنکَ، َو ُنْظِهَر االِْصالَح یِف بِالِدکَ، َو تَنافُسا  یِف ُسلْطان، َوال اتلماسا  ِمْن فُُضوِل احْلُطا 

ْحاکِمکَ
َ
أ َو  ُسنذتِکَ  َو  بَِفَرائِِضکَ  ُيْعَمُل  َو  ِمْن ِعباِدکَ،  الَْمْظلُوُموَن  َمَن 

ْ
خداوندا! تو یم داین که آچنه از ما (.  ۷)  یَأ
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دارى و یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبود، بلکه هدف ما آن است صورت گرفت، به خاطر رقابت در امر زمام

که نشانه هاى دین تو را آشاکر سازیم و اصالح و درسیت را در همه بالد بر مال کنیم تا بنداگن مظلومت آسوده  

 باشند و فرایض و سنات ها و احاکمت مورد عمل قرار گرید. 

یین به چشم یم خورد: کتاب خدا و سنات پیامربش، عدالت،  آچنه از هسته سخت اسالم برشمردم در اهداف حس

 اصالح حال مردم، امنیت، و عمل به فرایض الیه.  

(. سالم بر حسنی که  ۸بذل ُمهجته فیک لیستنقذ عبادک من اجلهالة وحریة الضاللة ) السالم یلع احلسنی اذلین  

الم یلَعَ احلَُسنْی، ویلََعَ ََعر ات دهد.  جانش را در راه تو داد تا بنداگنت را از جهالت و حریت گمرایه جن بِْن   السذ

، ویلََعَ أْصحاِب   احلَُسنی.  احلَُسنْیِ ویلََعَ أْوالِد احلَُسنْیِ

 سخَناین جمازی به دعوت مجیع از دانشاگهیان ایراین مقیم آمریکای شمایل 

 ۲۰۲۱آگوست    ۱۵،  ۱۴۴۳حمرم    ۶،  ۱۴۰۰مرداد    ۲۴
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