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  | گفتار پیش | 

های فراهم آمدن این مجموعهه، اهاارات بتسها سهال پهتش از  مرور زمینه
کهه  این را در ذهنم تداعی می کند؛ روزهای پر شور و نشاط اواسه  دههه هفتهاد 

کهههار و مسههه ولیتم در عرصهههه نشهههر احادیههه  اهههه  بتهههام مهههرا بههها شههه  ه   ؟مهع؟حهههی  
کههرد و دری ههه تههاز  گههاهی را در برابههرم  وارد اینترنهها آشههنا  ای جههباو و سرشههار از آ

کوتا  به عالقه ای عمیق ت دی  شد و بخش قابه   گشود. این آشنایی در مدتی 
هها ش برای ایجاد پایگا توجهی از وقتم را به فعالیا در محی  ال ترونی ی و تال

و صهههفحات متعهههدد علمهههی، آموزشهههی، فرهنگهههی و مهههبه ی در فضهههای مجهههازی 
 ااتصاص داد.

را در دانشههگا  آزههاز « کههالم»در روزهههای آزههازین دهههه هشههتاد، وقتههی تههدریس 
کههه ابزارهههای وبال  ای جدیههد در محههی   عنوان رسههانه نویسههی بههه کههردم، همههین 

را در نخسههتین سههامانه اههدمات « میکههالم اسههال»اینترنهها مطههر، شههد، وبههال  
وبهال  فارسهی فعههال سهااتم تهها جهزوح درس، تحقیقههات دانشهجویان و م احهه  
کههالس را از ایههن اریههق ارااههه دهههم. انتشههار م احهه  اعتقههادی در ایههن  ت میلههی 
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مندان و بح  و انتقهاد مخالفهان را در پهی  صفحه، مراجعه و پرسش دیگر عالقه
های  ها به این واسطه و از اریهق شه  ه داشا و موجب شد در اول این سال

های عقیههدتی و درگیههر  اجتمههاعی و دیگههر ابزارهههای اینترنتههی در معههر  پرسههش
 گفتگوهایی در این زمینه باشم.

منتقه   kalaam.irرا بهه دامنهه مسهتق  « کالم اسهالمی»پس از مدتی، وبال  
هم آیههد. منههدان ایههن م احهه  فههرا کههردم تهها شههرای  بهتههری بههرای ارت ههاط بهها عالقه

های درسی و مساا  مرت   بها آمهوزش و  را برای فعالیا taalim.irسپس پایگا  
کههردم، امهها سههایا  صههورت  را نیههز به« کههالم اسههالمی»یههادگیری ال ترونی ههی ایجههاد 
گزید  گفتگوهها و مطالهب متناسهب  آهسته و پتوسته، فعال نگه داشتیم و  ای از 

کههه انتقههادات و ناراتشههان همههوار   را در ااتیههار اواننههدگان و همراهههان اههوبی 
 دادم. بخش و آموزند  بود  اسا، قرار می برایم انگیز 

کتههاو منتخ ههی اسهها از یادداشهها کههه در اههول د   ایههن  گفتگوهههایی  ها و 
کتهههاو،  گبشهههته در ایهههن پایگههها  اینترنتهههی انتشهههار یافتهههه اسههها. در ایهههن  سهههال 

گفتگوهههههای اصههههلی بههههه یادداشهههها دگان و عنوان مههههتن و دیههههدگا  اواننهههه ها و 
گانه آمد  اسا. در تنایم این مجموعه، عهالو  بهر  گفتگوها در چارچوبی جدا

کم گفتاری به نوشتاری و حبف نارات  اهمیا،  ویرایش متون، ت دی  شیوح 
کهرد  اسها. تهاریخ  ترتیب مطالهب نیهز بهرای دسهته بندی موضهوعی آنهها تییتهر 

کتهاو  در جهدول ارااهه شهد  در پیها  انتشار اینترنتی یادداشها نوشها پایهان 
 وجود دارد.

کهه بها همف هری و همراههی  کرم و از همه بزرگوارانی  اداوند را بر این توفیق شا
گفتگوههها را فههراهم سههااتند اههود، زمینههه شهه   ویژ  از اههانم مههریم  بههه ؛گیری ایههن 

کهههه عهههالو  بهههر مشهههارکا در م احههه ، زحمهههات فراونهههی را بهههرای تهههدوین و  الماسهههی 



  ۳ گفتار پتش

متق هه  شههدند، صههمیمانه سپاسههگزارم. امیههدوارم ایههن  سههازی ایههن مجموعههه آماد 
کوچههب در مسههیر تح ههیم باورهههای  تالش گههامی  گیههرد و  ههها مق ههول درگهها  الهههی قههرار 

گفتگوهایی جدید و یادگیری بتشتر باشد. دینی و زمینه  ای برای 
 

 سید حمید حسینی
 ۲۵۳۵تابستان 
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 ناهههرات بخهههش در پرسشهههی ران، حسهههی نهههاماز اواننهههدگان عزیهههز بهههه ی هههی 
 بهههرای را اهههود پاسهههخ ووی  سههه ال جهههاایهههن در کهههه کهههرد  مطهههر، ق ههه  یادداشههها
بهه ایهن  گرامی دوسا این س ال. آورم می اوانندگان دیگر همف ری و استفاد 

 شر، اسا:
کآیا این ام ان وجود ن ،به نار شما  ،ه دین اسالم یا ادیان دیگردارد 

کهه  که ای چندین هزار سال، توس  مردمهی  تنها یب ارافه باشند 
د؟ آیا این ام ان وجهود ناند تقویا و اصالح شد  باش آنها را پبیرفته

کهههه حضهههرت محمهههد ی و یهماننهههد صهههدها انسهههان اسهههت نا ؟ص؟نهههدارد 
گردیههد  اسهاآنهان کهه در تهاریخ نههام - تهوانگر  فهردی بهها در  و -ث ها 

فهههم و شههعوری بههتش از در  و فهههم مههردم زمههان اههود متولههد شههد  
باشد و با دیهدن زنهدگی جاهالنهه و اسهف ار مهردم زمهان اهود بهه ایهن 

که زندگی آنها را سر زیهادی از  حو سامان دههد و عهد ف ر افتاد  باشد 
 ۱6 تهها ؟ص؟. حضههرت محمههد..ها را از رنههو و سههتمی رههها سههازد؟ انسههان

http://s-ta-p.persianblog.com/
http://s-ta-p.persianblog.com/


۲۱  اهنماشناسی، ر۵گفتگوی باورها   

کهرد  زمینهه را بهرا سالگی پهتش و بهرای  بهودی اعهالم پتیم هری آمهاد  
کنههدایههن کههه بهها رفتههار  ،کههه بتوانههد مههردم را هههدایا  نیازمنههد ایههن بههود  

ی و یو بههها راسهههتگوکنهههد آمیهههز، ناهههر مهههردم را بهههه اهههود جلهههب  مح ههها
کام  در تمام اول زندگی اود، هیچ جای ش ی برای باور  صداقا 

 ،نیهافتنی دسهاجای نگبارد و با ت یه بر عناصر  ن ردن سخنانش به
. ضهمنا  سهازدسهندی مح هم معهاف  هاود را از ارااه ،م زیبمانند عال  

که برای این این ن ته را نیز می ثیر زیهادی بهر أکه سخنانش تهدانسته 
و سههازد مهردم بگههبارد بایسهتی تهها حهد تههوان اهود را نههزد آنهها مح ههوو 

بهدین ترتیههب فههردی تنههها، بههه زنجیههری از مههردم ارفههدار اههود متصهه  
کمب آنها یب جامعه را حرکا دهدب شود و  ؟ا 

 جهااین در. نیسا پبیرش قاب  عق  ارف این احتمال به دالی  متعدد از
 :کنم می اشار  دالی  این از برای به

کهه  ایم. ویژگی ما وجود ادا و صفات او را بها دالیه  عقلهی پبیرفتهه .۲  ههایی 
ن اههدایی دهههد چنههی شناسههد بههه مهها اامینههان می عقهه  بههرای اههالق هسههتی می
گهر تفاوت نیسا و بی  هرگز نس ا به هدایا انسان   بشهر بهه را نههایی کمهال را  ا

 همهان بها دیگهر، سوی از. بود اواهد ح ما االف بر آنها آفرینش ،نشان ندهد
کهه بایهد از اهرف اهدا واسههط تهوانیم ویژگی می عقلهی دالیه   هههای فرسههتادگانی 
ها را با شخصیا، رفتهار و  ویژگی این وقتی. آوریم دسا به را باشند هدایا این

بتنیم هههیچ انسههان دیگههری در  مههی ،کنیم مقایسههه مههی ؟ص؟پتههام حضههرت محمههد
گههر  ایههن ویژگی اههول تههاریخ تهها ایههن حههد   ههها را نداشههته اسهها. پههس شهه ی نیسهها ا

 ؟ص؟پتههام ر اسههالم ،آن فههرد حتمهها   .ها فرسههتاد  باشههد اههدا پتههام ری بههرای انسههان
گر بگویتم ادا پتام ری   ح مها و اداونهدی بها این سهخن ، نفرستاد اسا. ا
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 .دارد منافات او لطف و
که از حد   .۱ کاری   ح توان بشهر فراتهر اسها و تنهها بها اجهاز  و اراد معجز  یعنی 

 معجز  اود، پتام ری ادعای کنار توانساانسان ادا قاب  تحقق اسا. وقتی 
کهه او مهورد ت می متوجه ما کند، ارااه نیز گهر او  ؛سهایتهد اداونهد اأشهویم  چهون ا

 ااتیههههارش در را فههههردی بههههه منحصههههر ام ههههان چنههههین اههههدا پتههههام ر اههههدا ن ههههود،
کهه ث ه ؟ص؟اسهالم پتهام ر بهرای فراوانهی معجهزات تهاریخ، در .گباشا نمی ا شهد  
 .اسا قرآنترین آن  مهم
کهرد، دشهمنان بسهیار  ؟ص؟محمدحضرت  .۵ که رسالا اهود را آزهاز  در زمانی 

که انهوا  آزار و ههای آنهان در تهاریخ ث ها شهد  اسها.  دشهمنی سرسختی داشا 
گهر ،در چنین شرایطی کهه ا کهرد   سهور  یهب حتهی بتوانیهد آن حضرت بارها اعهالم 

 اهههود ش سههها و گیهههرم می پهههس را ادعاههههایم ههمههه مهههن بتاوریهههد، قهههرآن ماننهههد
کهه بسهیاری از آنهها از شهاعران و ادی هان  اما پبیرم می را این دشمنان سرسخا 

 بههرای و برنیامدنههد کههار ایههن پههس از کردنههد کههه تالشههی امتمهه بهها بههزر  عههرو بودنههد
 .نامیدند جادوگر و ساحر را پتام ر اود، ناتوانی توجیه
نخوانهدح  افهراد درس ءآن حضهرت جهز ،بر اساس آن ه در تاریخ نق  شهد  .۱

توان احتمال داد ایهن همهه معهارف  شد. پس چگونه می آن روزگار محسوو می
   های شخصی او باشد؟ نتیجه اف ار و تالش ،یهای ارزشمند و مترق و آموز 

 نظرات
کهه مها بعضهی از صهفات اداونهد را شهنااتهحسین:  ایم،  درسا اسها 

که این شنااا از دیدگا  یهب انسهان صهورت  کنیم  اما ن اید فراموش 
کهه یهب انسهان در  می کهه آنهها را بها صهفاتی   ،شناسهد کنهد و می گرفته 
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کنون  و چه بسا صفاتی وجهود کند میمقایسه  کهه مها تها داشهته باشهند 
کههه یآنههها را در  ن ههرد  باشههیم. مهها صههفات اداونههد را از روی چیزههها ی 

شههنااتیم و ایهههن  ،کنیم بتنیم و در  مههی اههود از قالههب انسههانیا مهههی
ی واقعههی صههفات اداونههد انههوع شههنااا نههاقو اسهها و چههه بسهها معنهه
کههه نمههی دانیم هههدف اههدا از آفههرینش  بههرای مهها قابهه  در  ن اشههد. مهها 

کههر  زمههین آمههد  اسههاا  ،نسههان چیسهها و انسههان بههه چههه مناههور بههه 
کمهههال  چگونهههه می کهههه ههههدایا واقعهههی انسهههان و  کنهههیم  تهههوانیم تعیهههتن 

چیسهها؟  -کههه همههان انتاههار اداونههد از یههب انسههان اسهها- ی اوینههها
کنون انسان کر های بی تا کی آمد  حشماری به این  آنهها  هانهد و همه اا

کهه  یرای اهدا چهه فرقهسرانجامشان به مر  اتم شهد  اسها. به دارد 
کافر و بدکار  این انسان  ههم بعهد از  ؟یها اداشهناس و نی وکهاربمیهرد ها 

همههه نههوع انسههانی بههه دنیهها اواهههد آمههد و اواهههد مههرد. پههس  ،ایههن هههم
کمهههال واقعهههی  چهههون مههها در شهههنااا صهههفات واقعهههی اهههدا و ههههدایا و 

کههه عمل ههرد انسههان بهه ،انسههان نههاتوان هسههتیم ر ایههن ام ههان وجههود دارد 
کههر  زمههین، بههرای اداونههد مهههم ن اشههد و فقهه  موجههود بههودن و  روی 

کههه مهها نمههی کههردن انسههان یهها چیزهههای دیگههری  دانیم اهمیهها  زنههدگی 
گر بها اهمیها ههم باشهد، مها مطمه ن نیسهتیم یا این ؛داشته باشند که ا
 .ای از جنس انسان، همان هدایتگر واقعی اداونهد باشهد که فرستاد 

کههه  ،ایتگر انسههانتههرین هههدبههزر  ،ناههر مههن بههه عقهه  و شههعورش اسهها 
ها ایههن نعمهها را داد  اسهها. اداونههد بههه دو  انسههان هاداونههد بههه همهه

 :فرستد ها می دلی  هدایتگر برای انسان
اداونههد اسهها و  هاواسههت ،ها کههه هههدایا و ت امهه  انسههانبههرای ایههن .۲
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کهه اواسهت عمه   هاداونهد را جامه ههدایتگر برای این فرسهتاد  شهد  
 ؛بپوشاند

کههه دیههن را پههبیرفا و تمایهه  داشهها، بههه بههرای ایههن. ۱ کههه هههر انسههانی 
 ت ام  و سعادت برسد.

چهون اداونهد ههر چهه را  ؛مردود اسها ،دلی  اول از نار عالمان دینی
کهه بگویهد  کافی اسا  تها موجهود شهود. دلیه   «بهاش»که بخواهد فق  

گر درسا باشد بایستی در دسترس همگان باشد و برای دسا  ،دوم ا
گبشههتن از هفها اهان رسهتم ن اشههد و یهافتن  بهه آن و در  آن نیهاز بهه 

ااصهی از مهردم  حکه به زبهان عهداین  نه ؛برای هر زبان قاب  فهم باشد
ی آن بههه یههادگیری زبههان آنههها نیههاز باشههد. اآمههد  باشههد و بههرای در  معنهه

که عد  ،نار شما به که در یهب  ای از انسان این ام ان وجود ندارد  ها 
کهرجزیر  یا در ی کی باشهند حب قسهما از ایهن  کنون حتهی اسهم  ،اها تها

را  ؟ص؟حتهی اسهم حضهرت محمهد ؟دین و مبهب را هم نشنید  باشهند
که وجود هدایتگری به این  پس نتیجه می ؟هم نشنید  باشند گیریم 

 اهمیا ن ود ایلی با  ،ها ش   از جانب اداوند برای هدایا انسان
ها قابهه   ی از انسههانا ه ایههن هههدایتگر بههرای عههد کهه. پههس حههال اسهها

ها ن اشهههد.  یههب از انسههان بههرای هههیچ توانههد اصههال   دسههترس ن ههود ، می
کهه  می که اداوند به ههر انهداز   بهه همهان انهداز   ،بدههدنعمها گویند 

که با دین آشنا نشهد  بازاواسا می کسانی  در مهورد دیهن،  ،اند کند و 
ای از دین  که عد اسا کید بر این أت ،کند. این آنها را بازاواسا نمی

کهردن انسهان ا رند و نشان می بی که زندگی  ها بهدون دیهن ههم  دهد 
که ایهن نهوع ههدایا، آن قاب  ق ول اسا و باز تصدیق می قهدر بها  کند 
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که بهرای همگهان حتمهی و الزم باشهد. پهس چهه لزومهی  اهمیا نیسا 
که در را  دین، این همهه سهتم و   که پتام ران و امامانی باشند  داشا 

ناهر مهن،  د و این همه دین را با اهمیا نشان دهند؟ بهسختی ب شن
 ،معجز  بهرای اث هات حهرف یهب نفهر ،این نشان تضاد اسا. از نار من

کههه انسههان های معمههولی از انجههام آن  زله  اسهها. معجههز  یعنههی عملهی 
کهه اعمهالی  تاریخ نشان می .عاجز باشند که افراد بسیاری بودنهد  دهد 
که اارج از توددا انجام می مثال  در زمان  ؛های عادی بود ان انسانند 

کهههه ریسهههمان را بهههه مهههار ت هههدی   ، عهههد ؟ع؟حضهههرت موسهههی ای بودنهههد 
کههه دکردنههد و حتههی در قههرون اایههر و در زمههان حههال، افههرا می ی هسههتند 

کارههای  دهنهد. مرتاضهان هنهدی ای انجام می العاد  اعمال اارق نیهز 
که از مها  ههرک توانیم حرف . پس ما نمیدهندالعاد  انجام می اارق را 
که معجز  سندی برای اث ات  بپبیریم و نتیجه میاسا، تواناتر  گیریم 
امهروز  محققهان  ،سهواد بهود  بی ؟ص؟که پتام رنیسا. در مورد اینادعا 
کهه جهان دریافته علمی کهه در  اند  ههای مختلفهی در هسهتی موجودنهد 

و مهها تنههها  گونههه تالقههی بهها ی ههدیگر ندارنههد اند، امهها هههیچ هههم ادزههام شههد 
کرد  کشف  که  ایم و به این نتیجه رسید  تعداد محدودی از آنها را  اند 

پههبیر اسهها و ایههن  ههها در بعضههی مواقههن ام ههان ارت ههاط بههتن ایههن جهان
کههههه حضههههرت محمههههد ااالعههههاتی را از اریههههق  ؟ص؟احتمههههال وجههههود دارد 

دسهها آورد  باشههد. چنههد مهها  پههتش از یههب نفههر  ههههای دیگههر بهه جهان
کههه صههدا کههه  سههیما پترمههرد بی و شههنیدم  کههرد  اسهها  سههوادی را معرفههی 

از اههواو بتههدار شههد ، متوجههه کههه یههب شههب اوابتههد  و صهه د روز بعههد 
که می تواند تمام قرآن را ابتدا به انتها و حتهی از انتهها بهه ابتهدا از  شد  
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که  را جا بتندازد. نمی «واو»که یب بدون این ؛حفظ بخواند ایهن  دانم 
گهر چنهین فهردی باشهدحرف تا چه حد صحا داشهت او  ،ه باشهد، ولهی ا

کند. نیز می  تواند ادعای پتیم ری 
کهه مها صهفات اهدسهید حمیهد حسهینی:  کههه  را آن ادرسها اسها  گونهه 

ناتوان از شنااا نیسا کال  توانیم بشناسیم، ولی عق  ما  هسا نمی
که ادا را ثابا می و همان کمال او را نیز  می ،کنیم گونه  توانیم صفات 

کهه او ح هیم اسها و  اجمالی بشناسهیم. حهداق  مهیصورت  به فهمیم 
هههدف نیافریههد  و او رحمهها و هههدایا  کنههد و مهها را بی کههار بتهههود  نمی

امها  ،متوجه نشهویم دارد. ما مم ن اسا جزایات این مساا  را دقیقا  
کههه  مههی کههار ح یمانههه بی آفههرینشفهمیم  ای نیسهها. مهها در  هههدف مهها، 

کلیا انسان صح ا می کهه بهه ههر دلیه   ،کنیم مورد  نه افهراد ااصهی 
ها بههه دستشههان  بههه هههدایا پتههام ران توجههه ن ردنههد یهها ایههن هههدایا

گر ادا می که ا  ،توانسا با یب اراد  اواسا می نرسید. درسا اسا 
کنههد، ولههی چنههین هههدایتی بههرای انسههان ارزشهه ه مههردمهمهه  یرا هههدایا 

کهه دارد ش آورد. هدایتی ارز دن ال نمی انتها را به نداشا و پاداش بی
آن هههم وجههود داشههته باشههد و حتههی زحمههاتی چهههون  زیههر   را  انتخههاو  

باشد. اداوند بهه انسهان عقه  داد   نیاز داشتهترجمه و آموزش را نیز 
دایا اسهها. عقهه  مهها را بههه بررسههی ادعهها و سههخن هههاصههلی  عامهه  کههه

ههها را بههر مهها همههوار  بسههیاری از رنوتحمهه  کنههد و  پتههام ران دعههوت می
کارهههای زیههر سههازد. تفههاو می ت اصههلی معجههز  بهها سههحر و جههادو و دیگههر 

کههه  بههرای دیگههران قابهه  دسترسههی و آمههوزش معجههز  عههادی ایههن اسهها 
کارهههایی  ؛نیسهها کههه  کردیههد میرا در حههالی  تههوان از آن  کههه شههما اشههار  
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کارهها چنهین ویژگیبر فر  ههم گرفا.  فراافراد  گهر براهی از آن   ههایی ا
گهر داشته باشد، همرا  با ادعهای پتهام ر بخواههد بها فهردی ی نیسها. ا

کنهد، اداونهد چنهین  ،العاد ، بهه درو  کارهای اارق ادعهای پتهام ری 
 و او را رسوا اواهد سااا. ای به او نخواهد داد اجاز 



 

گاهی |    | پیامبر دانایی و آ

بههرد و جههز بههه نیههاز سههخن  سههر می  بههه تف ههر حههال در همههوار  ؟ص؟اسههالمپتههام ر 
 را زنهدگی ارزش بهاالترین ؟ص؟حضرت محمد کرد. گفا و بسیار س وت می نمی

 فرمود: و دانسا دانش و اندیشه
ُهم ِعلًما»

ُ
 الّناِس قیَمًة أَقّل

ُ
کَثُرُهم ِعلًما، وأَقّل کَثُر الّناِس قیَمًة أ  ؛ أ

کمآنههههان اسهههها تههههرین مههههردم، دانشههههمندترین  پرارزش تههههرین  ارزش و 
 .«آنانترین  مردم، نادان

 فرمود: رزش و اهمیا اندیشه برای نشان دادن اآن حضرت 
َُ أََقییُلُهم َع ییًن، وأََقییُل الّنییاِس أعَ ییُل » َُرَسییلی ییِة َامییَ  ان ّنَ َسیییُ  أهییِل ا ََّ

 ؛ الّناس
سههرور بهشههتیان پههس از پتههام ران، اردمنههدترین آنهاسهها و برتههرین 

 .«مردم، اردمندترین آنهاسا
که شاید بسیاری از دین   بهه مهبهب، داران و باورمنهدان این در حالی اسا 

کنند آن ه موجب ارزشمند شدن انسان و بهاال رفهتن درجهات وجهودی او  تصور 
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کههههه  و شههههود، ع ههههادت و مناسههههب مههههبه ی اسهههها می انتاههههار آنههههان از پتههههام ری 
کهه او  کام  ترین و آارین آیتن آسمانی را برای بشر به ارمیان آورد ، ایهن اسها 

کههار دیگههری برتههر ب  حسههخنان و سههیر شههمارد؛ امههااعمههال و رفتارهههای دینههی را از هههر 
کههه نشههان می ؟ص؟اسههالمپتههام ر  تههر  تف ههر و دانههش را از رفتارهههای دینههی مهم دهههد 

 فرمود: ؟ص؟محمدحضرت  دانسا. می
 ؛َعَمٌل َقلیٌل َی ِعلٍم َخیٌر ِمُ کثیٍر َی َجهٍل »

عمهه  انههد  همههرا  بهها دانههش، بهتههر از عمهه  بسههیار همههرا  بهها نههادانی 
 .«اسا

 ان: کههرد عههر  و آمههد ؟ص؟د: مههردن نههزد پتههام ر اههداگویهه انههس بههن مالههب می
اداونهد.  به معرفا و علم: فرمود آن حضرت اسا؟ برتر عم  کدام ادا، رسول

کههرد: ان فرسههتاداو  گههویی؟  پرسههم و تههو از علههم می مههن از عمهه  می ،اههدا حعههر  
 :فرمود ؟ص؟رسول ادا

إّنَ کثیَر الَم  ،إّنَ َقلیَل الَمَمِل ینَفُع َمَع الِملِم » هِل و  ؛َمِل الینَفُع َمَع ا ََّ
عمهه  انههد  همههرا  بهها دانههش، سههود دهههد و عمهه  فههراوان بهها نههادانی، 

 .«بهر  ندهد
فهههردی بهههر همهههین اسهههاس، وقتهههی در حضهههور آن حضهههرت از ایمهههان و ع هههادت 

گهاهی ایهن پرسهش موجهب  شهد، از عقه  آن فهرد می تعریف و تمجید می پرسهید. 
مهها از تههالش او در ع ههادت و  ،اگفتنههد: ان رسههول اههد شههد و می تعجههب یههاران می

پرسهی؟ آن حضهرت در پاسهخ  و تهو از اهرد او می گهویتم هها سهخن مهی دیگر اوبی
تههههر از زشههههتی  هایی بزر  نههههادان از رون نههههادانی دسهههها بههههه زشههههتی فرمههههود: می

گنه هههار می انسهههان بنهههدگان بهههه میهههزان اردشهههان در روز واپسهههین بهههه  .زنهههد هان 
و میشوند و به  هان باالتر ناا  می رت ه  جویند. پروردگار تقر 
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که پتام ر داا  مسهجد شهد و بها  روزن ؟ص؟در حدیثی دیگر نق  شد  اسا 
گشهها:  اواندنههد و اههدا را یههاد  یههب حلقههه قههرآن میای در عههد دو حلقههه روبههرو 

گههرفتن و یههاد دادن سههرگرم بودنههد.  هحلقههای در عههد کردنههد و  می دیگههر، بههه یههاد 
گهرو  بههه تهالوت قهرآن مشههیولانهد اینههها اوو ههمه :فرمهود ؟ص؟پتهام ر اند و  . ایهن 
گر ادا بخواهد به دعا می گر بخواهد بهاز مهی ایشان عطا می  کنند؛ ا  ؛دارد کند و ا

گرو  دوم به آمواتن و گرفتن سهرگرم ولی   .مهن آموزگهار برانگیختهه شهدم اند و فرا
 علم را ترجید داد و با آنان نشسا. هپس آن حضرت، حلق

که م گهاهی، همهوار   پتام شد آن وجب میهمین نوع نگا  بود  آور دانهش و آ
کهه ع هادت اداونهد  علم و اندیشه را بر باالترین و ارزشمندترین دسهتاورد دیهن 
کهه روزی از  کیهد ورزد. در حهدیثی آمهد  اسها  اسا، برتری دهد و بر ارزش آن تأ

ی هی از آن دو، کهه اسهراای  پرسهش شهد  دو مهرد از بنی حدربهار ؟ص؟محمهدحضرت 
که نمهاز واجه ش را میدانشمند نشسها و بهه آمهوزش  اوانهد، سهپس می ی بود 

ع ههادت ها  گرفهها و شههب روز  میزههها و دیگههرن رو ،پردااهها نی ههی بههه مههردم می
کردنهههدآن حضهههرت . از کهههرد می کهههدام یهههب از ایهههن دو برترنهههد؟ حضهههرت : سههه ال 

کهه نمهاز واجهب را می ؟ص؟محمد سهپس  ،اوانهد پاسخ فرمود: برترن دانشهمندن 
که روز و به مردم مینشسا  می ها  گرفها و شهب روز  می هاآمواا، بر آن عابد 

 ترین فرد شماسا. ، مانند برترن من بر پایتنکرد ع ادت می
 
 





 

  | آیا قرآن تحریف شده است؟ | 

گفتگههو میهههان شهههیعیان و اههه  سهههنا بهههه عنهههوان  کهههه در  ی ههی از موضهههوعاتی 
اد شههیعیان بههه اعتقهه شههود، موضههوع انگیز و پت یههد  مطههر، می موضههوعی بحهه 

 اسا. تحریف قرآن
کههریم کههه قههرآن  بههراالف ، بههر اسههاس دالیهه  عقلههی و نقلههی، تردیههدی نههداریم 

گونههه تحریههف محفههوا مانههد  اسهها. پتشههین،هههای آسههمانی  کتههاو یهه  دال از هههر 
کهه  روشنی داللا می عقلی ضرورت بعثا ان یا به کتاو آسمانی  که آارین  کند 

ن باشههههههد، بایههههههد سههههههالم و قههههههرار اسهههههها تهههههها قیامهههههها م نههههههای هههههههدایا انسهههههها
کهرد  عالو  بر آن،  .بماند باقی نخورد  دسا اداوند به صراحا در قرآن اعالم 

کهههرد.  کهههه اهههودش قهههرآن را حفهههظ اواههههد   حاهتمهههام ویهههژافهههزون بهههر آن، اسههها 
کلمات و حروف قرآن  مسلمانان به حفظ قرآن و حساسیا شدید آنها حتی به 

کتاو آسمان  ی از تحریف بود  اسا.در اول تاریخ، ضامن مصونیا این 
گبشتهأمت با این حال، گروهی از دانشمندان شیعه و اه  سنا  ،سفانه در 

گفتهتحریف قرآن  از  کرد  فراوانیو روایات  سخن  ی هی از اند.  در این زمینه نق  
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که محدث نوری  این افراد، وشا و در آن ن «الخطاو فص » امنکتابی به اسا 
کهرد.  شهدن آیهات و سهور یها عهو   کهاهش حدربارصدها حدی   های قهرآن نقه  

شهیعیان  جویان قرار داد تها را در ااتیار عیباین موضوع فرصا بسیار میتنمی 
کنند.  این بهانهرا به  در میان دانشمندان شهیعه  دیدگا  اینارفداران مبما 

کنههون بههرای همهها در اقلیا شههیعیان  هنههد و بهها پتشههرفا علههوم قههرآن و حههدی ، ا
که معتقد  اند. ان به تحریف قرآن در اشت اهی بزر  بود مشخو شد  

کههه در ایههن زمینههه وارد  متعههددیعامهه  اصههلی ایههن اشههت ا ، روایههات  اسهها 
 کند: این اشت ا  را برارف می ، شد  اسا. توجه به چند ن ته

کهه در ایهن زمینهه وارد شهد ، .۲ اسها.  جعلهی و ضهعیف بسیاری از احادیثی 
 شود. مشخو می وضو، به سند این روایات بررسیاین ن ته با 

کو .۱ که عام  اصلی ایهن  فهمهی شهد ، بهه ههیچ  احادی  معت ر و صحیحی 
گویای تحریهف لفاهی قهرآن نیسها کهه  اسها بل هه در بخشهی از آنهها آمهد  ؛وجه 

کرد ؟مهع؟مخالفههان اههه  بتهها تحریههف  انههد. مناههور ایههن روایههات، ، قههرآن را تحریههف 
 آن اسا. های نادرسا از آیات قرآن و برداشا معنوی
پرتعدادی از این روایهات، الفها ی بهه عنهوان ت میه  آیهات ذکهر  هدر دست .۵

 اسها در روایهاتی آمهد  ،مربوط بهه جریهان عیهد زهدیر هآی حباردر مثال   ؛شد  اسا
گونه بود:  گونهه روایهات  ایهن .<یعلز یفز بّلغ ما انزل  ایکز >که این آیه در اص  این 

کهه بها تحر رآنق کنند گمان ای عد  اسا تا باع  شد  یف شد  اسا. در حالی 
کهه پتشهوایان مها در صهدد دقا در نوع بتان روایات مشخو می تفسهیر و  شود 

 اند و مناورشان تییتر یافتن لفظ آیات ن ود  اسا. بود  یاتآ بتان مناور
کههههرمدر بعضههههی روایههههات آمههههد  اسهههه .۱ کههههه پههههس از رحلهههها پتههههام ر ا ، ؟ص؟ا 
را نپبیرفتنهد و او ولی مسهلمانان قهرآن  ،کردآوری  قرآن را جمن ؟ع؟منین امیرالم



  ۱۳ آیا قرآن تحریف شد  اسا؟

کههه قههرآن اصههلی اسهها نههزد امههام زمههان  آن  هههور بهها و بههاقی مانههد  ؟جع؟آن قههرآن 
کرد همه بهر. شهد اواههد منتشر حضرت، گمهان  گروههی  کهه قهرآن  ین اسهاس  انهد 

کنون که ا ااتیار ماسا تفاوت دارد. این در حهالی اسها  در  اصلی با این قرآنی 
شهههههههههود اصوصهههههههههیا  ن روایهههههههههات مشهههههههههخو میکهههههههههه بههههههههها دقههههههههها در ایههههههههه

کنهار ههر آیهه، ؟ع؟یرالمومنینام قرآن مهم کهه در  شهأن نهزول و تفسهیر و  این بود  
کههه در قرآن ؛آن آیههه را هههم نوشههته بودنههد تأویهه  هههای معمههولی چنههین  در حههالی 

کههه  مههتن آن قههرآن بهها قرآن یقینهها   بههه هههر حههال،حقههایقی درج نشههد  اسهها.  هههایی 
کنون در ااتیار مسلمان  ان اسا هیچ تفاوتی ندارد.ا

که در  اهر، .۳ گر روایاتی وجود دارد  گویهد، بایهد  یف قرآن سخن میتحر از ا
کههه در ااتیههار  ؟مهع؟و بتشههتری از امامههان معصههوم روایههات معت رتههر توجههه داشهها 

که همین قرآن   دانند. نخورد  و حجا می را معت ر، دساموجود داریم 

 نظرات
کتههاو آقههای عع ههاس سههید محمههدی:  سههید  ههداج جههوادی آملههی در 

که افرادی اسهتناد بهه قهرآن بهرای اث هات نوشته  نزاها قرآن از تحریف
اند و افرادی از علما )ماننهد آقهای  دانسته« دور»تحریف نشدن قرآن را 
کرد  اهههوایم ههههم شههه هه انهههد.  هههاهرا  آقهههای  هههها را )بهههه زعهههم اهههودم رفهههن 

اسههتناد بههه » هههای های مختلههف در رفههن شهه هه جهوادی آملههی اسههتدالل
کهافی ندانسهته و صهریحا  « اود قهرآن در اث هات تحریهف نشهدن قهرآن را 

اسههتدالل بههه قههرآن بههرای نزاههها ایههن  ،کهههچنههین فرمههود : االصههه آن
گزنههد تحریههف آقههای جههوادی آملههی در  .مقههدور نیسهها ،کتههاو االهههی از 

کلههی چنههین  کتههاو اههود دالیهه  اث ههات تحریههف نشههدن قههرآن را بههه اههور 
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گههواهی دانشههوران برشههمرد : عقهه ؛  قههرآن؛ سههنا؛ شهههرت محققههه بههه 
گفتهه بنههد  دقیقهها  متوجههه نشههدم از ناههر  ،ایشههان هفههریقین. بهها توجههه بههه 

را  اث هات  ،ایشان را  اث ات تحریف نشهدن قهرآن چیسها. از ناهر شهما
محهههس  محهههس اسههها؟ قرآنهههی   تحریهههف نشهههدن قهههرآن چیسههها؟ عقلهههی  

گههواهی دانشههو اسهها؟ روایتههی   ران محههس اسهها؟ شهههرت محققههه بههه 
فههریقین اسهها؟ قرآنههی   عقلههی اسهها؟ قرآنههی   روایتههی اسهها؟ قرآنههی   

 روایتی   عقلی اسا؟
کهرد سید حمید حسینی:  کهه دلیه   در متن اشهار   تحریهف نشهدن ام 

 عقلی، قرآنی و روایی اسا. قرآن، 
 



 

  | معنای دقیق امامت | 

 هین نقطههتههر مهم عنههوان ی ههی از اصههول مههبهب تشههین، بههه امامهها موضههوع
تعریهههف و  ،یاری از مهههواردبسههه در امههها اسههها؛ سهههنا ف میهههان شهههیعه و اه ااهههتال

و  جهها بههه براههی از معههانیدر ایههن .تحلیهه  دقیقههی از ایههن موضههوع وجههود نههدارد
 کنیم: اشار  می اماما حها دربار برداشا

ی ح ومههها و والیههها امعنههه امامههها بهههه ،براهههیاز ناهههر  والیههها سیاسهههی:. ۲
کم جامعه ؟ص؟و شیعه معتقد اسا پتام ر .سیاسی اسا اسهالمی،  هبه عنهوان حها
کم و عنههوان جانشههین را بههه ؟ع؟حضههرت علههی از ناههر . کههرد معرفههی اههود از بعههد حهها

گبار آنان شورای و مردم به ح وما موضوع سنا، اه     .شد  اسا وا
کههامال    بههه و تنههها نادرسهها و سههطحی اسهها چنههین برداشههتی از معنههای امامهها 

موضهوعی تهاریخی  به را آن واسا ته یقی اماما پردااحق شأن از کوچ ی هگوش
گبشته اسا  کند. و اثر ااصی برای امروز ندارد ت دی  می که مربوط به 

از نار برای، اماما بهه معنهای  ریاسا امور دینی و دنیایی مسلمانان: .۱
ااهتالف شهیعه و  هبر این اساس، نقطهوالیا سیاسی و والیا دین مردم اسا. 
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که  اه  ، وجهود شخصهی بهه عنهوان ؟ص؟آیا بعهد از پتهام رسنا در این اواهد بود 
سرپرسا امور دینی و دنیایی مردم الزم اسا یا نه؟ شیعه معتقد به اماما بهه 

   سنا اماما را با این تفسیر ق ول ندارد. معناسا ولی اه  این
سنا نیز وجود امهام را بهه  دانشمندان اه نار درسا نیسا؛ چون این 

کههامال   داننههد و الفهها را راههیس امههور دینههی مههردم  ری میالزم و ضههرو ایههن معنهها 
 .شمردند می

با ، درسا اسا. امامااین برداشا از  منص ی الهی در استمرار ن وت: .۵
که آیا وجهود  پایان ن وت و نیامدن پتام ری جدید، این پرسش مطر، می شود 

کهههه دقیقههها   همهههان و هههایف و ااتیهههارات پتهههام ر را دارا باشهههند الزم  افهههراد دیگهههری 
که با توجه بهه نهزول قهرآن بهها عنهوان  سا؟ پاسخ شیعه به این س ال این اسا 

گیر، دیگر نیازی به آمدن پتام ر و وحهی جدیهد نیسها؛ ولهی بها  دستورالعملی فرا
های  توجه به لزوم بتهان و تفسهیر واقعهی قهرآن و جلهوگیری از انحهراف و برداشها

رعهههد  داشههته باشههند. را ب ؟ص؟یر و ههایف پتههام رسهها نادرسها، الزم اسهها افههرادی
ههههای  امهههام از ناهههر شهههیعه فهههردی اسههها بههها همهههان شهههرای  و ویژگی بنهههابراین،
عهههد  دارد.  را بههر ،وحههی آوردن جههز، و ههایف و ااتیههارات پتههام ر هکههه همهه پتههام ر
شهههد  از اهههرف  معصهههوم و تعیتن ؟ص؟بایهههد ماننهههد پتهههام رفهههردی چنهههین  ا یعتههها  

گفتار او ذاتا    .اواهد بودحجا  اداوند باشد و رفتار و 
 



 

  | ید شیعه شوم؟گوی یعنی می | 

 ؟داه  سنا راهی به بهشا ندارنآیا  :ساسان
بهههه فهههردی چنهههین اعتقهههادی نهههدارم. ههههر مهههن  حسهههینی: سهههید حمیهههد

کهه ام هان شهنااا حهق  را انداز  گهر اسها داشهته باشهد مسه ول ای  . ا
اما باز تعصهب داشهته باشهد و حهق   اساحق   ،که شیعه دبفهمانسان 

 اواهد شد. اوعق ، حتما  دیرنپب را
کار درستی :ساسان کردن الفا   ؟اسا لعن 

گههر بههه معنهه سههید حمیههد حسههینی: ی دشههنام و تههوهین باشههد العههن ا
گر بهه معنه اهوو  ،ی نفهرین و ا ههار بتهزاری باشهدادرسا نیسا؛ اما ا

گر اسا اسهارت بزرگهی بهه اسهالم زد  و زحمهات کهرد  و  لهم فهردی . ا
در برابهرش مشهخو  باید موضن اودمهان را ما ،هدر داد  را ؟ص؟پتام ر

 .بتزار باشیم او کنیم و از 
 ن؟ پس چرا مسلمانااسا شیعه از اه  سنا برتر  ،نار شما به: ساسان

که با ف ر و تحقیق  ؟دنوش کنند سنی می ق ول می اسالم را ،اروپایی 
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ههم شهیعه آنهان شود، بعضی از  که دلی  نمیاین سید حمید حسینی:
کنهههیم و بهههرای عقیهههد. مههههم دنوشههه مهههی کهههه تحقیهههق   ح اهههودایهههن اسههها 

 .استدالل داشته باشیم
ک رش :ساسان  د.نوش ن سنی میاولی ا

ک ریههها سهههید حمیهههد حسهههینی: ؟ عمل هههرد اسههها مهههال  حهههق  بهههودن ،ا
که درسا یا نادرسا بودن چیزی را  .دهد نشان نمی دیگران 

 .کنند با دلی  انتخاو میآنان ولی  ،نه :ساسان
کهه اسهالم  دفهمنه کنند و می تحقیق میآنان ه بل سید حمید حسینی:

که از اسالم می اساحق    اهه  سهنااسهالم همان  دشناسن اما چیزی 
ک ریهها بههودن اههه  سههنا باعهه  شههد  اسهها کننههآنههان . ا اسههالم  دتصههور 

 د.نویگ که اه  سنا می اسا همان چیزی
 هم شیعه؟بگوید، شود هم سنی درسا  نمی ر مگ :ساسان

 اما آنجها د؛نویگ هر دو درسا می ،ناشترکاتشدر م سید حمید حسینی:
کرد و حرف درسا را که ااتالف پتدا می  .برگزید کنند باید تحقیق 

کرد؟ شود ااتالفات را نمی :ساسان  ح  
گاهی سید حمید حسینی: گر تعصب ن اشهد و آ تهوان  می رود،ا بهاال هه ا

کهه تعصهب ؛درسها رسهید هبه نتیج ک هر  دبارگه ها نمهی امها در جهایی  و ا
، بایهد روی مشهترکات بها ههم دمطالعه و بررسی ندارنه هافراد هم حوصل

 .اتحاد داشته باشیم
باعههه  بتشهههتر شههههدن  ،کنیهههد دعهههوت بهههه مهههبهب ف هههر نمی :ساسهههان

 شود؟ ن میاناااتالفات بتن مسلم
ه. بایههد بههرای رشههد بتشههتر اودمههان و دیگههران نهه سههید حمیههد حسههینی:



  ۵۲ گویتد شیعه بشوم؟ یعنی می

کنیم کار ن اید باع  تفرقهه و ؛تالش  دشهمنی شهود. مها بایهد بهه  اما این 
ها دوسههها  انسههان هباریم و بهها همههگهههعقایههد و اف ههار دیگههران احتههرام ب

کنیم دیگر رای باشیم و   .تحم  
گر من شیعه نش :ساسان  به جهنم اواهم رفا؟ ،موا

کههه نمی سههید حمیههد حسههینی: تههوانم جههای اههدا تصههمیم بگیههرم و  مههن 
کنم بهشا و جهنم را گر  ،به نار شما .تقسیم   دبشناسه راحهق  فردی ا

 جای بازاواسا و عقوبا ندارد؟ د،بارگو زیر پا ب
که ایلی ناحق  ه سنی :ساسان  د.نیستن ا 

اههاار  بههه نآنهها اسهها. اههور  همههین حتمهها   .بلههه سههید حمیههد حسههینی:
قابهه  احتههرام  ،از حقههایق بسههیاریمسههلمان بههودن و معتقههد بههودن بههه 

کوتهههاهی و تعصهههب نداشهههته با دهسهههتن گهههر در یهههافتن حقیقههها   د،شهههنو ا
کههههه مهههها دحتمهههها پههههتش اههههدا هههههم مأجورنهههه ؛ امهههها صههههح ا ایههههن اسهههها 

گروههی از شهیعیان  ،نادید  بگیریم انیم حق  راوت نمی گهر ب ینهیم  حتهی ا
 .بپبیریم ن اید حرف نادرسا را دنویگ هم در موضوعی ناحق می

کهنم؟ مهن  مالیم م امها اعتقهاداتم راوشهود مهن شهیعه نشه نمی :ساسان تهر 
که شیعه بهتر ا  دبه این نتیجه رسی جدا    .کنم هدانم چ اما نمی اسا؛ م 

که مهم نیسا سید حمید حسینی: که شما ههر  ،اسم  مهم این اسا 
روی حساو و بررسی باشهد. از کنید  که به آن اعتقاد پتدا می چیزی را

که شیع و اه  تندی و افهراط  اسا واقعی مالیم هشما مطم ن باشید 
 .و اشونا نیسا

م و ایلههی پهها  زنههدگی هد انجههام مههی ا راههه ع ههادت همههن همهه :ساسههان
 .کنم می
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بهر چهه اساسهی انجهام  همهین ع هادات را ،اهوو سید حمیهد حسهینی:
کههه هد می یههد؟ بههر اسههاس ناههر اههه  سههنا یهها شههیعه؟ مهههم ایههن اسهها 

یهد و در انجهام و یفهه هد درسها انجهام می مطم ن باشهید ع هادت را
کوتاهی نمی  .کنید در برابر ادا 

که دسها چه فرقی می :ساسان بهاز باشهد یها بسهته؟  ، هنگهام نمهاز،کند 
کنههد؟  ق ههول نمینمههازم را اههدا  ،بسههته اسههاهنگههام نمههاز چههون دسههتم 

 تر نیسا؟ ع ادت ادا و باان عم  مهم ر مگ
آن  تههر از  ههواهر  بههاان اعمههال ایلههی مهم .بلههه سههید حمیههد حسههینی:

هها و اعمهال، تسهلیم بهودن در برابهر  ولی رو، اصهلی همهه ع ادت اسا؛
. بها نگها  شهما اسها کهه او اواسهته اسها و عم  به همان چیزی ادا
کهه چهه فرقهی می می گفها  نیم یها دو ایهب رکعها بخهو کنهد نمهاز را شود 

گههر نمههاز دو رکعتههی را ،رکعهها؟ بههه ناههر شههما یههب رکعهها یهها سههه رکعهها  ا
 کند؟ نید ادا ق ول میابخو

 .این دو مس له با هم قاب  قیاس نیسا :ساسان
چ فرقههی نههدارد. وقتههی مهها راهههی بههرای بررسههی هههی سههید حمیههد حسههینی:

 بهههه مهههان را بایهههد و یفهههه  یم،ههههتشهههخیو د انیم حهههق  راوتههه داریهههم و می
کهه اهدا از   ههآن درستی بشناسیم. در ع هادت ههم مها مهو فیم دقیقها   

 .یمهیم و حق  نداریم تییترش دهانجام د ما اواسته را
کنم هدانم چ نمی :ساسان  ؟کار 

افرادی و  ؟ص؟. ما باید از پتام راسا واضدایلی  سید حمید حسینی:
کرداکههه ایشهه نههه از  ؛یههاد بگیههریم را  ع ههادت و زنههدگی را ،نههدا  ن معرفههی 
 .یا نه اسا ن درسااکه معلوم نیسا حرفشافرادی 



  ۵۵ گویتد شیعه بشوم؟ یعنی می

کارهههایی را :ساسههان کجهها معلههوم شههما همههان  کههه  دیهههد انجههام می از 
گفتنناماما  د.ان جعلی باشهایت ؟ شاید حدی دتان 

در مهورد ههر حهرف و ناهری  ایهن احتمهال را .بلهه یهد حسهینی:سید حم
کههرد. دربههار می  شههود همههین احتمههال را ا هههم میه سههنی حشههود مطههر، 

که شاید بهر اسهاس احادیه  جعلهی کرد   ؟ص؟بهه پتهام ر چیهزی را ،مطر، 
کهههردن حقیقهههادنههها  نسههه ا داد ههههای علمهههی و  را  دارد. روش ،. پتهههدا 

 داننههوت کنههد. متخصصههان می روشههن مههی ت لیههف مهها را ،بررسههی منطقههی
ا ههیها جعلهی. بعضهی چیزاسها  که این حدی  صحید دنهتشخیو د

کتاواسا ایلی واضدهم  گهر بهه  ای معت هر اهه  سهنا ههم هه . شهما ا
کنیههد کنیههد و منصههفانه بررسههی  بتنیههد بهها وجههود سانسههور  می ،مراجعههه 

کههه حههرف شههیعه را شههدید ح وما  ههها و ممنههوع بههودن نشههر احههادیثی 
که حقیقا راکند،  تأیتد می  باز هم دالی  مح م و فراوانی وجود دارد 
 .دهد نشان می
ای ههههه نم حرفااههههو کههههنم. وقتههههی نمههههاز می هدانم چهههه نمههههی :ساسههههان

که میآی م در ذهنم مییاه اتاقی هم  اسا. شیعه بهتر  دنویگ د 
کهههه مههال  نیسههها. شهههما بایهههد  سههید حمیهههد حسهههینی: حههرف دیگهههران 

کنید و تشخیو د  .یدهاودتان مطالعه و تحقیق 
کهههه اهههودم :ساسهههان تههها حهههدودی تشهههخیو  ههههم مشههه   ایهههن اسههها 

 .ما  داد
دیگهر شه ی  ،وقتی تشخیو دههدانسان  ،اوو سید حمید حسینی:

بایهههد بهههر  انسههانو دیگههر ن ایهههد تردیهههد داشههته باشهههد.  دنهههام ش نمییبههرا
کنههد. بههه همههان بخههش از  ،ناههرم اسههاس تشههخیو و انتخههابش زنههدگی 



۵۱  اهنماشناسی، ر۵گفتگوی باورها   

کهههه در منههابن اصهههلی حهههدیث اههه  سهههنا نقههه  شهههد  و  یحههدی  زهههدیر 
تهههههها بفهمههههههیم  اسهههههها کههههههافی د،نا هنسههههههتاصههههههحید د ن آن راااودشهههههه
کرد  بود ن رااودشا از بعد ت لیف ،؟ص؟پتام ر  .روشن 

 م؟وگویتد شیعه ش یعنی می :ساسان
م ویگه . میانجهام دهیهد یکهار هم چهویگ من نمی سید حمید حسینی:

ای هههه باریهههد. اسهههیر تعصهههب و حرفگبهههه عقههه  و تشخیصهههتان احتهههرام ب
 نشوید.دیگران 
 اسا. تر  گوید شیعه حرفش منطقی عقلم می :ساسان
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، بتعهها ؟ع؟ا بالفصهه  حضههرت علههیتههرین دالیهه  مخالفههان االفهه ی هی از مهم
کننهد  با فردی دیگر اسا. آنان این س ال را مطر، می ؟ص؟بتشتر اصحاو پتام ر

ک ریا کهه همهوار  از  ؟ص؟قریب به اتفاق اصحاو پتهام ر که چگونه مم ن اسا ا
کهههه  آنهههان تعریهههف و تمجیهههد شهههد  اسههها، همهههه چیهههز را فرامهههوش و جانشهههینی را 

کرد  بود اانه ؟ص؟پتام ر کنند. اه  سنا، اقلیا بودن معتقهدان  تعیتن  نشین 
گهر  گوینهد:  داننهد و می را شاهدی بر اشهت ا  شهیعه می ؟ع؟به نصب امیر م منان ا

کههرد  بههود، ام ههان  ؟ص؟ام رواقعهها  پتهه فههردی را بههه عنههوان جانشههین اههود تعیههتن 
کههه جههان و مههال اههود را در را  آرمان ک ریهها مسههلمانانی  هههای پتههام ر  نداشهها ا

کنند. فدا می ؟ص؟ادا  کردند، را  دیگری را انتخاو 
کنم تها  جا روایتی را از منابن معت هر و مهورد ق هول اهه  سهنا نقه  مهیدر این

کهه بخهاری دلی  روشهن شهود. ا میزان درستی این کتهاو جهامعی را  هه  سهنا، 
کتههاو حههدیثی شههنااته و آن را   «صههحید»گههرد آورد  اسهها بههه عنههوان معت ههرین 

کتهههاو )   انهههد. وی در بهههاو نامید  م حهههدیثی را آورد  ۱6۳، ص 2الحهههو  ایهههن 


