
 

 

 مقدمه

 یکم
سرو، بره مررور، بره      نید برد یر خ م یه از زمان هکچنان   هیا امامی  مدوازده امامی  لشر اثناع یتش
از آغرراز  یی اطرریق هررده اسررریشرریِ هررکی راسرررا ترره و بررر یع انصررراف یاصررویِ تشررة ریکررپ
هرا و   ا ، هاخصره  ر  و آموزهک ة مای درون و هم از وحاظ نییر ، هم به وحاظ تحیق لیگ لکه

ن یر جِ ایر ات رایر رده و بنابه ادبک یز میگر مذاه  اسیمی، متمایه آن را از دک داردی یها مشخصه
قررآن  ، ه خردا  برزر   کر درسر اسر داده اسر.  ز  مییر مستیل و متمایروزگار، بدان، هو

خوانده و  «امر واحده» را  مییان ابراهیادة روان همیه پکمو بو مسومانان ،رمشکامبر ایم و پیرک
امرر   ةخواندند ترا از بدنر   ان را  رامییییدند و هیوهک یه همواره مییز امامان هیخواسته اسر و ن
انرر  یر رساور و دیزکمر ر نبودندیناگزو جدا نشوند و حتی خودهان تا ند رینگاسیمی  اصوه 
ردنرد، برا   ک نمری   ترر   نره ین مدار مردمیثرکیه نبودنِ ایبه رغم ه  اورسول را ینةاسیمی، مد

یه را به مررور، بره   یها و مبانیِ میر تی، ه نار آموزهکاجتمالی، در  اسییهمه، لوامل متنوعِ س نیا
ا تراد، براز    ها  نامرغوب ات راق نمری   یین جدایحتی اگر ا .ردکل یا  منحاز و مستیل تبد جامیه

هرا  گونراگون در    ریر یِ جامیه و تمردن اسریمی، هو  یایه برا  پوکنمود  یی مییضرور  و طب
مامرر   ترر  بزر  ةختگی با جامیین در هم آمیه در لکرند یل بگکاسیمی هة گانیر یدرون هو

هرا و   ن اخرتیف یباهرند. از همر  ره داهرته  یکر آن پ ءگرر اجرزا  یها  خرود را برا د   مرزبند   ،گانهی
 د.یآ میر  و لموی برکیِ  یا زا و هم هود حاصل میصواب ة شیه اندکتضارب آراء اسر 

ر و یر ه ماهکر ی اسرر  یهرا  هرا و مشخصره   ا  بره ملو ره   قواا و دواا هر جامیه و مجمولره 
. انرد  آننِ یآ رر  رکبخش و حر دهنده، اوهاا ند و جهربخش می د، بدان مینانساز ر آن را مییهو

گرر  یا در دیر رود  مری  نیا از بر یر مجموله  یکن اختصاصاتِ مینابخش، یرِ اید و تثبیبدون تحد
ه تنهرا  کم یریدهد. اگر بپذ ا  را از دسر می ی و باوندگییایپو اًهود و طبی ها ذوب می مجموله
اسرر،    روهایی نیا زا هم ا  هم متیابل ویم مسومانان، ت اهم و تیاملة و ارتیادهند بخش راه نجات

انرد،   ا تره و هرناخته  یه خرود را  کر هرایی   ریر ان هوند، آنگراه هو یو نما مشخّصها  رید هویباز با
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هرا و   رنرد و در برابرر چراوش   یرا با هرم پری گ    هایی مشتر نند و برنامهکتوانند تبادل میر ر  می
ان کیر ه نگران اضمحیل و از دسر ر رتن  کآن ستند، بیینار هم باک، با هم و در  دهمنان مشتر

 و استییل باهند.  

 دوم
رو هستیم: کسانی هستند که  ا ِ امامیه، با دو نوع کژتابی روبه در خصوص اختصاصات آموزه

  برگردان یا تحر تأثیر دیگر مذاه  و مکات  کیمی،  اخرِ لیوی ءامامیه را به ویژه در آرا
اند که امامیه  هوند و دیگرانی هم مایل دانند و طبیاً اختصاصاتش را منکر می می   مثیً میتزوه

، دینری اسرر در   «تشیع»متمایز از دیگر مسومانان نشان دهند تا جایی که گویا  ءرا در همة آرا
مثرل    رویکرد نخسر را در میان قردما، در برخری متکومران میتزوره     «.تسنن»برابر دینی به ناا 

و در میان   میاالت االسیمییندر  مثل ابواوحسن اهیر   و برخی اهالره  صارانتخیاط در 
 گرایری در هرییه   و برخی هاگردانش و نیز برخی هرواداران نرص   میاصران، در آثار مادوونگ

هرییه، از بغرداد در قررون     در خصوص اغو  مبانی و مواضع لیویها  مختوف، اوبته  بیانمبه 
گرایریِ هرییه اوالً، بره دوره و     یابیم و این در حاوی اسر که لیرل  می  سو چهارا و پنجم بدین

هناسری، در   گروهی از دانشوران هییه محدود نیسر و ثانیراً، در مواضرع یرا در مبرانی و رو     
ریشه دارد و ات اقاً میتزویان به برگر تنِ آن تیراویم، مسنرون و گراه      مع اهل بیرتیویمات ائمة 
 میترف هستند.

توان  را در میان برخی هیییان می  نماییِ اختی ات و اختصاصات مبزر  رویکرد دوا
مهرات بحرث   اانرد و اصررار دارنرد هرییه را حتّری در       یا ر که به هر دویل، به واگرایی متمایل

که دیگر مسومانان بره دویرل پیمرودن راهری جرز راه       اند مدلی  اوت وانمود کنند وتوحید، مت
اند. گذهته از خدمتی که این  هییه، گر تارِ هر  یا جبر یا تجسیم و تشبیه و از این قبیل هده

کنند، از وحاظ لومری، نیرز سخنشران     می به انزوا  هییهها  جمالر از رهگذر این بیان و تبیین
همرة ت اسریر و    زیرا نره در طررف سرنی و نره در طررف هرییی، در خصروص        آید، راسر نمی

بند ِ سرتر  را موج ره    ا  وجود ندارد که این جبهه داستانی ت اصیل توحید یا لدل، چنین هم
کننرد کره اسرریا در    سرازد. ایرن جمالرر همننرین از ایرن نکتره غ ورر دارنرد یرا تغا رل مری           

ا الرین  اهل قبوره اسرر و دسرر کرم، در میرا     ا  مورد اذلان همة  و کیان اصوی چهارچوب
هرر ، جبرر یرا تشربیه، برائرر       توان یا ر که مثیً از آهنایی را می لییده، کمتر مسومانِ دین

 نجوید و با تیابیر  از این آ ات و انحرا ات،  اصوه نگیرد. اگر قرار باهد هر مذهبی از زاویرة 
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، دیوار  دور خود  بکشد و همرة  تنگ یا خاصِ خود ، دیگر مذاه  را به داور  بنشیند
میتیرد  « اسریا »هرماره   اجتهاداتش را اساسی و بنیادین تویی کند، باید به لدد مذاه ، بره بری  

و حتی نامسومانانِ آهرنا    هود،  هم لمومیِ مسومانانیم. آننه باید می  مسومانی تویی هو
و دلائم اسر. در این قومرو،  مایة آن در قاو  ارکان از اصل اسیا و رویه و درون  با اسیا

هایی برا  تیرب جستن بره حراق، لمرق و جروهرة      و کوهشها  مذاه  اسیمی را باید قرائر
خترا،   ختا، و در  رر   اند و بر اند و بر صواب، و گاه ناکاا دلائم اسیا بدانیم که گاه کامیاب

اگر لناد و تیصبی در کار نباهد، مجتهدان یا میوّدانی میرذور و مرأجور خواهنرد برود و اوبتره      
کمرال،   انرد و نره در   موضولات و مواضیی هم هستند که نه ملمنان به ن ی یرا اثبراتش مکورف   

 کننده اسر. سیادت و نجات ایشان تییین
ر یر وکر هرناختنِ اصرل و   یسرم د، بره ر یر پو د و مری یر جو ش رو مییه اثرِ پکا   انهیراه م

شره دارنرد و   یر  مع ریم اهل بیه به نولی در تیاوکه اسر یادِ امامیازات خودبنیاختصاصات و امت
هرمار   و بری انرد   متکری سران  ینو ومان و مول و نحلکمتهناختی  یمی و  رقهکها   نگار  خیبه تار
ة ن دامنر ی. اهاسر آن ا د اع ازیها  آن یی برا  استنباطیز گواه جد  و جهد لاومان هییی نیمنابع ه
ا ته، اما به یان اسر، تبوور یییبخش ه ع و اوهاایبخش تش ریه هوکدر امامر  یی لمدتاًیخاص ه
یه در یها، اختصاصات ه گر آموزهیحال، چه در امامر و چه در د سر و در هرینمحدود امامر 

ی کمشرتر ة ه و هسرت یر ه روکر مینرا   نید، باند فیص و تیریان اسیمی، قابل تشخکل دلائم و اریذ
بیرد  متررح   یرة  ز در سرت  و ال یر مسومانان اسر و اختی رات و اختصاصراتی ن   ةمورد و اق هم

 مذاه  هناخته هده اسرر ة اصل امامر و وزوا آن مورد قبول هم ابند؛ مثیًی هوند و مینا می می

  زننرد  بی نمری یات راق آسر   ار باهند، به و راق و کدر  میدود  همو مخاو ان ها  و اگر مخاو ر 
ة ر بره اجمرال، مرورد اذلران همر     یر اسی و مینرو ِ امامران اهرل ب   یر لومی، سیه مرجیکهمننان 

 مسومانان اسر. 
آننه اختصاصیِ هییة التیاد  اسر، باور به نرص  و نصر  اوهری ملریوه برر وجروب       

امامرر تویری   تواند ت سیر و ت صریل اصرل اسریمیِ     در باب امامر اسر که می  لیوی و نیویِ
مهامل وجود و یگانگیِ خدا و قدرت متوق و لورم   طور در خصوص اصل توحید هود. همین
  مبه مینا  ن ری جرور و ظورم از خردا     و لدل  و ن ی جبر صری  و تجسیم و تشبیه کاملِ خدا

و اختیف در براب رابترة ذات و صر ات یرا نیرش خردا در        اند رأ  همة مسومانان همراه و هم
که میران مرذاه  و   اسر ا یال انسانی یا حسن و قب  در همارِ ت سیر و ت صیل توحید و لدل 

اجتهاداتِ خرد و کینِ متنرولی وجرود دارد کره در     ها، آن نیز در درون خودِ مذاه  در باب
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مرذهبی   ز رویکردهرا  گونراگونِ درون    و نیر گیرر ِ مرذاه   کنار لوامل غیر میر تی به هکل
 انجامیده اسر. 

 سوم
تشرخیص وجروه تمرایز از     سو، و توقف این هناخر بر اهمیر هناخر و هناساندن تشیع از یک

سرازمان    ،نمرایی و  روکاسرتن   هرا  برزر    مبردون ا ترادن در مغاوتره و وغرز      وجوه اهرترا  
لومریِ دانشرگاه ادیران کره از پیشرگامان       آن داهر تا با تکیه بر توانایی و مدیریر را بر «سمر»

هاسرر، میرارف    ها  لومیه و دانشرگاه  هناسی به مینا  جدید  در حوزه هییهة متاویات و رهت
کیمیِ هییه را به تحییق و تحریر بسپرد. د تر اول این مجموله به امامر اختصاص یا ر و پس 

در باب کویات امامر به نسرر، الزا و   از انتشار، مورد استیبال قرار گر ر. در آن د تر، هر آننه
سودمند بود، گردآور  و ارائه هد. اینک در ادامة آن د ترر، بره همرر جمیری از نویسرندگان،      

 هود.   میتوف اسر، تیدیم می  د تر دوا که به دیگر اختصاصات هییه مغیر از کویات امامر
هرا    نیری ر و آز هریائ یر خی و هنجارهرا   ررد  و لمرومی و ن   ییه از وحاظ تحیق ترار یه

تش قرو  ة ه گراه نیتر  کر به خصائصی هناخته هرده اسرر    ی داهته و طبیاًیمذهبی، بروز و ظهورها
ن نروع اختصاصرات و   یر ا مورد طینه و هجمه قررار گر تره اسرر.   ها  آن تویی هده و گاه به خاطر

  مع ریر اهرل ب  ةائمر ة رینری و سر  یدر منرابع د هرا   آن گاهیز خاستگاه و جایو نها  آن یِیبررسیِ رَوا
ق یر ع در تحییترر از تشر   نمرون  شتر و واقرع یسر. آننه ما با هدف هناخر بین پژوهش نیموضوع ا
یمری اسرر. از   کمیرارف  ة نر یها  اختصاصی، آن هم در زم م، نشان دادن آموزهییجو حاضر می

گرر مرذاه  اسریمی اسرر،     یع از دیز تشر یتمرا یرة  ه ماکر یه ین موضوع در هیتر انونیکه کآنجا 
ات، از نگراه  یر در قررآن و روا لامره   منص  اوهی اسر، د تر اول به امامرر  یکامامر به لنوان 
 اسی،ینی و سیوکر تیوال و یهیومان هکیی، از منسر لیل و از نگاه متیگر  رق هیاهل سنر و د

 . ا ریگاه التیاد  امامر اختصاص یلوم و لصمر اماا، نص و جا
ر یر منصوص دوازده اماا، اماا مهد ، مرجی هود به امامر خاصه مربوط می ن د تریاما ا
ة م ائمر یدر تیاو ع التداوییگر مسومانان و تشیامامان در قبال دة ری، سرجیر ، مع ریلومیِ اهل ب

ه کر از آنجرا   اسرر.   هیر ن و تیین أمرر یبر  مبرداء، أمررٌ   یمری کگرر میرارف   یا نراظر بره د  یر   اطهار
هایشران از آراء و   یه و گرزار  یی با نوع نگر ِ منابع مول و نحل بره هر  یپژوهی بدون آهنا یهیه

ع و انشریاباتش بنابره   یمیاوه بره تشر   یکابد، ی ر نمیییه، تمامینسران ه میاالت نامداران و صاح 
 ا ته اسر.یسان اختصاص ینو ها  مول و نحل گزار 
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 یهارم
ار خواننردگان گرامری قررار    یر وی و اجمراوی از میراالت د ترر دوا در اخت   کی یه دورنماکبرا  آن

ر یر ر و تحریر ا  تیریر سرتند و جو یپررداز  ن  هیه همنون د تر نخسر در پی نسرکممیاالتی  ردیگ
  ،هسررتند دار طرررف مکررهررا   دگاهیررنگرراهی برره د میشررانه بررا نررکی م و راسرررکهررا  حررا دگاهیررد

 نم:ک م میین مجموله، تیدی  انتشارهان در ایا ترتهان را متابق ب هیما درون
ترر  و از  کان در میراطع ارهرد و د  یر آموختگان دانشرگاه اد  تر جی ر رضائی از دانشکد

 اتیر ه در قررآن و روا کر را   ع الترداوی یا همران تشر  یم عیدر تش ث، التدالیپژوهشگران داراوحد
ن و یراومرلمن یر امیر احی»ملدا اوترزاا بره    رین تیصیه در مرز بکشه دارد، مورد توجه قرار داده یر

 و غورو   هرا  آنة ژیر اد نسربر بره امامران میصروا و لورم و     یر ، و لدا انی«تبرّ  از دهمنان حضرت
ع الترداوی در گررو   یز تشر یر یرد لموری ن  واقع هده اسرر. در بُ   امامان ِ انگار ا نبیی مخداانگار 

 اسر.  مو مدارا با مخاو ان مذهبی هیو مرالات تی  گر  من ی اباحی محور  یریهر
سران بره   ینو ان، نروع نگراه مورل و نحرل    یار دانشگاه ادیجناب لوی آقانور ، دانشة در میاو

ان ارائه هده اسرر.  یییع و هیهایشان در باب تش ا  از داده بند  ع و انشیاباتش بررسی و جمعیتش
بن لبرداهلل اهریر ،    سید اومیاالت و او رق ،نوبختی هیِی رق اوشراز ،  ابوحاتم ینةاوزها   تابک

ههرسرتانی از   اومورل و اونحرلِ  بغرداد  و   ن او رقیاو رق ب، ابواوحسن اهیر  نییمیاالت االسیم
 ن میاوه اسر.ین منابع مورد استناد ایتر مهم

ژه از نروع  یه نص، به وکی به نص اسر. روهن اسر کع بر محور امامر، و امامرْ متیتش
ان، کیرره جنرراب محمرردباقر موکررار  کررات نبررو  جسررر، یررد در روایررحش را بایجورری  و صررر

تری  ین روایاتریر آن برآمرده اسرر. گو  ة ث به خوبی از لهرد یرجال و حدة پژوهشگر هناخته هد
ا  دارد،  ژهیر منزورر و   ،قیر محداقل از چهار طر زییی، در منابع اهل سنر نیه لیوه بر منابع هک
بره   دیگر مرذاه  محترا، لاومان ة سندیل نویق و تحویه بنابه تحیکاسر  « هیلشر خو ثناا»ر یروا

ر، یر ن روایق ایر  صدور و توثیند. طبیاً با پذیق آن برآیر و تتبیت سة اند از لهد خوبی نتوانسته
حرات  دوازده اماا نخواهرد برود. مرجِّ  ق آن بر ییه و تتبیدگاه هیر  از تن دادن به دیز و گزیگر

 یق و نیز پاسخ به برخی ایرادها و تردیدها، در ادامة میاوه آمده اسر.باین تت
رد کارکر ن یر ن قررار گر رر. ا  یمترر کن یر اة بر لهرد   مع ریر لومیِ اهل بیبحث مرجی

ز مینرا و مبنرا   یر تواند برا  اهل سرنر ن  مو می بر اسریباور  در لصر غ اربردِ امامرْکن یتر مهم
مپرس از نشران دادنِ میراا و منزورر      ریر د خاستگاه لووا اهل بیا  تحدین پژوهش جویا  .یابد
سران   همبر  شران یر لومریِ ا یر ر و مرجیین چندوچون حجییو تب  مسومانانة هان در نسر تود لومی
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سرانِ   هبر  ایر  ،ا اجتهاد میصرومانه یبی یی به منابع غکمت تاب و سنر نبو  و طبیاًکمنبیی مستیل از 
 اسر.  امبریانِ میصوا از لوم پیراو

ه در کر باور به برداء اسرر     معر یم اهل بیازات میارف و تیاوییه و امتیاز اختصاصات ه
ل یر ه بره دو کر م ن موضروع را یر وه برا  لبادت خردا دانسرته هرده اسرر. ا    ین وسیات ما، بهتریروا

جراودان، لضرو    ترر محمرد  کد  ،ز هدهیبرانگ ، چاوشیابد میه با لوم، اراده و امر اوهی کمَساسی 
خی، یو بررسی ترار  ختیل میناهنایان بر لهده گر ته و آن را پس از تحویئر لومی دانشگاه ادیه

یه را یاو  قرار داده، آنگاه مواضع لاومان هکثی و لیوی، مورد یاز وحاظ مستندات قرآنی، حد
ا  و ارجراع   یری یخراص و حی  ار بداء به مینرا  کماز ان رده اسرکن موضوع گزار  یدر قبال ا

رها  ین برراب، برره اخررتیف در و ررا ترا اثبررات آن و اوبترره بررا ت سرر یر اخرتیف بررا اهررل سررنر در ا 
ن یر بخرش ا  انیر محور و  وسر ی، پا  ها  نیل نییها  مختوف، ازجموه تب نییگزار ِ تب  .گوناگون

 م صل اسر. اًنسبتة میاو
انرد، برا    دار  هرده  اسیمی هم دالیهاز دیگر اختصاصات امامیه که اگر دیگر مذاه  

ه قورم دکترر   اسرر کره بر   « امررٌ برین امررین   »بروده،    مع ها  امامان اهرل بیرر   استناد به  رموده
آموختة دانشگاه ادیان و استادیار پژوهشگاه قرآن و لووا حدیث، به  سیدحسن طاویانی، دانش

ی و  وسر ی در سرنر   هرا  کیمر   ترین چاوش دقر، تحریر هده اسر. این موضوع که از مهم
سرازد و هرم  الویرر انسرانی را برا وحراظ        ، هم دامنة  الویر اوهری را میوروا مری   اسراسیمی 
و قردر، اسرتتالر و جبرر و     لناوینی چون قضرا با کند. این موضوع که  تبیین میاوهی   الویر

را « امرٌ بین امررین »لنوان   مع ، دسر کم، از زمان و در وسان اماا صادقهدهت ویض بررسی 
کره همرة   م اسر. این رویکرد که موضیی اسر در قبال ت ویض یا استتالر قبرل او یرل  یا ته 
و جبر مکه هأن  الوی برا  انسان   داند ها  انجاا  یل را در قدرت و  الویر انسان می ملو ه

دلیِ همین راه میانه کند که اوبته اغو  مذاه  اسیمی م راهی میانه را مترح می  ،قائل نیسر
هستند. نویسندة محترا به خوبی نشان داده کره امتیراز هرییه در انشرا  ایرن اصرتیح و تبیرین        

تیریر و  ا  هتواند به گون لاومانه و دقیق این نگاه میانه اسر و اینکه استتالر مع او یل هم می
 ید.تبیین هود که هم  الویر اوهی به رسمیر هناخته هود و هم به جبر نگرا

ات یر ر و حیمسومانان اسر، امرا مهردو  ة ر به نحو اجمال، مورد اذلان همیباور به مهدو
ن امراا منصروب و   یبره لنروان دوازدهمر     مع نیاز نسل امراا حسر    مع ر ک رزند اماا حسن لس
ن مجمولره میراالت، جایگراه    یر د در ایر با ه طبیراً کدوازده امامی اسر  ةییمیصوا، اختصاصیِ ه

دار  ، لهرده استاد پژوهشگاه لوروا و  رهنرگ اسریمی    تر مصت ی صادقیک. دیا ر میدرخور  
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ن براور و  یر ر و نشران دادن اصراور ا  یهناسریِ مهردو   ن موضوع و پژوهش هده و پس از منبرع یا
  رده،کر سررِ آن حضررت، توجره    یهرا  ز  م، بره والدت و گرواهی  یرکش در قرآن یگاه واالیجا

ان، بره  یر سرران را مرورد بحرث قررار داده و در پا    ف منتیانتسار و وظاة بر حضرت، میوویآنگاه غ
 همر گماهته اسر. ها  ظهور بررسی ظهور و نشانه

کرره همنررون مهرردویر، جنبررة آخراوزمررانی دارد از اختصاصررات امامیرره و از   رجیررر
دکتر حمیدرضا خادمی، لضرو هیئرر لومریِ پژوهشرکدة      که چنانضروریات مذه  اسر و 

بیان کرده، در دیگر مرذاه  اسریمی و حتری دیگرر  ررق هرییی، جرایی        ، به درستی «سمر»
را برا  اماا، قائل اسرر  ختی هنا و دین ترین جایگاه هستی که بوندمرتبه ندارد. حتی اسمالیویه

و به قیامتی در این دنیا، پیش از قیامرِ اخرو  باور دارد، رجیرِ درگذهتگان در آخراوزمران  

االر ، لصرا و میسرم، بنابره     بةة ، داةمو کرّ ندارد. نویسنده پس از میناهناسیِ رجیررا قبول 

بره  ررق     ،ماِخبرار از آن و نره امکران آن    و تحریر محرل نرزاع در ایرن لرصره      روایات هییی
، توجره کررده و ضرمن بیران آراء و ت سریرها  مختورف از رجیرر در میران         رجیر با تناسرخ 

مستندات قرآنی و حدیثی، و تبیرین لیوریِ     ،و گاه بنابه گزار  منابع اهل سنرم لاومان هییه
 رجیر را به بحث گذاهته اسر. 

ه کر اسرر   هیر ر بره ورود در قومررو  هرد، تی   ین قوم ناگزیه صاح  اکگر موضولی ید
ه کر گرردد   ده هرود روهرن مری   یر اوکیه بودنش مشهور اسر، ووی به واقع، چرون  یاختصاصیِ ه

ار ییی، برر آن بسر  یات هر یر مسومانان اسرر، امرا چرون در روا   ة ر و انواع آن مورد اذلان همیوک
ه کر ا ران، بوکر  یط در برابر  منه ر از لمل به آن بودندیگران ناگزیشتر از دیان بیییهده و ه تأکید

آن را  بره نراروا،   انرد و برخری   یه به همار آوردهیه را از اختصاصات هیتی  ،زیشان نکی در برابر هم
ن یاند. نگارنده در ا ردهکها  امامان در لوم و لصمر وانمود  استیکردن کپوهشی برا  پنهان 

هرا  آن را در   اربسرر کابیراد و    مع ریر تر  اهرل ب  که در میر تییمیاوه، پس از نشان دادن اهم
ر. رده اسکهناسی آن توجه  او  قرار داده و به میناهناسی و گونهکیا،  یه و اخیق، مورد ک

ز یر ن میاوره ن یدر ا یه بوده و طبیاًیشتر مورد اهتماا امامان هیه، نوع مداراتیِ آن بیان انواع تییدر م
سرندة  گ تنی اسر که در آغاز، قررار برود جنراب دکترر صر ر ، نوی      اسر.یا ته ا   ژهیجایگاه و

نیا تنرد و   دار تأویف این میاوره هروند و چرون مجراوش را     لهده« نیش تییه در استنباط»آهنا   ناا
گیر  از منرابع مختورف و لمردتاً، اثرر      بضالر، با بهره یگر  هم نیا تیم، ناگزیر، این کمگزینة د

 ایشان دسر اندرکار تحریر این میاوه هد.
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یه، براب  یگرر، رسراور  رامرذهبیِ امامران هر     یی، و از سرو  د ییه از سرو یر برودن هر  یاقو
مداراتی، طررح و   یةتواند در قاو  تی ه میک گشوده  مع ریاهل بة رییه و سیخ هیا  در تار ژهیو
اطهرار  ة ائمر ة ریتواند در قاور  سر   و می  ، مورد توجه قرار گر رهیتی ةه در میاوکم ر  هودیگیپ

رده و کر پژوه گرامی، آقا  آقانور  دنبرال   رهیه سک، چنان هوددر قبال مخاو ان مذهبی بررسی 
روان یر ن اسریمی، پ یمان سرزمکان، حایگر ادیروان دینان، پیبه نامتد «گرانید»بند ِ  پس از دسته

یه، بره بحرث از مبرانی    یاصرویِ هر   ةریکر پ یمیِ اسیمی و جداهردگان از کگر مذاه   یهی و ید
هرا و   ریر ها برر اسراق قابو   متنوع انسان اخوت اسیمییة گر مسومانان بر پایبا د نیِ تیاملینسر ِ د
ل یر ز از تحمیر مپره نریِ تیامرل  یان اصرول د یر ب  ،نری یبند ِ میارف د مان، درجهیشان در ایها مرتبه
و   گرران یو احترراا بره لواطرف مرذهبی و میدسرات د      ریر  کز از تیر ، پرهمخاصمه  ده، تریلی

ز یر و پرهنی، میاهررت اجتمرالی   یل حضور در مراسم دیماز قب نییارها  تیامل دکسرانجاا، راه
   پرداخته اسر.  ییاز ناسزاگو

 پنجم
پررور ِ اسرتاد    شری و ذره یاند یرک ادآورِ نیر هرود، جرا دارد    ش مری کشین مجموله پیه اک کنیا
ن مجموله را برا دقرر و وسرواق از    یه د تر اول اکباهم  «سمر»سازمان   ییدو ملسس  همتا بی

ر د ترر دوا نمرود و برا چشرمانی     یر تحرار و ة کر وف به ادامر کن خود گذراند و بنده را میزبینسر ت
در  و نش را در پی داهرته یا  طاهریه رضا  خدا و خشنود  اووکن کار  بکه کبار  رمود کاه

ش از لرروج نابهنگرامش، در مراسرم    یه چند ماه پر کن بار  ین باهد. آخریع راستیخدمر به تش
  ،آن مراسرم برود  ة ژیر شان سرخنران و یه اکم اهلل هاهمی ر سنجانی در قم ریوداهر مرحوا آکن

ن یر ا  سرنوهرر ا یر ان مراسرم، از بنرده، جو  یر اب هدا، در آن غوغا و ازدحاا پایخدمتشان هر 
ة سرت ینار وتف و اهتمراا خورف ها  کن، در یشیز همنون د تر پین د تر نیا  اکمجموله هد. ا  

ر د ترر  یدرضرا خرادمی، مرد   یترر حم کجنراب د ة ها  مجدان ر یگیحی و پیتر ذبکشان، جناب دیا
ابی، یر پرژوهش و ارز ة گانر یهرا  آن   نگرار   هیها و حاهر  سنجی تهکها، ن نییدر قم، از بازب «سمر»

  گر ر! قرار میدر تراز  باالتر حتماً  و هد می برخوردار
االسریا و   اسر محتررا دانشرگاه حجرر   یر ریپذ ن منرین اثر، همننیبابر  راهم آمدن ا

ه کر   تر محمد جراودان کرِ دانشگاه، جناب دن جناب آقا  نواب و میاون پژوهشیِ وقیاومسوم
ترر  کنرونیِ پرژوهش در دانشرگاه، جنراب د    کو میراون    ز هسرتند یر ن مجموله نیسندگان ایاز نو
ن د ترر را نداهرتند، و سررانجاا    یار  در اک رصر هم ان د تر نخسر بودند ویه از بانکان ی رمان
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 «سرمر »سرازمان  ار در کاندر دسرزان یلزة یِ مجموله و همیار اجرایجناب حسن مهدو ، دست
 م بودند، هستم.ین اثر سهیداا به نولی در  راهم آمدن اکه هرک

خ، یترار  یا وکر ار  برخی اسرتادان  کداهتم و از هم شتر  مییه اگر مجال بکن دارا ییی
ش رو  یپر  اکنون هم ا ر. آننهی ن اثر مرتبتی واالتر مییاحتماً  هدا، ن، برخوردار مییش از ایب

سررندگان محترررا میرراالت یترری دارد، برره نو رد، اگررر قررو یررگ پژوهرری قرررار مرری یهیان هررمنررد لیقرره
ه کر گرردد   ش برمری یهرا  ن و ناتوانییمترکن یبه احتماً  شیها ییو نارساها  استیکگردد، اما  برمی

ا در یر ن مجمولره، خراوی اسرر    یر شران در ا یه جاکر سندگانی یا جو  نسر برخی نویدر هناخر 
ه در کر را یپرذ  نرد. مری  کش لمرل  وظرای  ش لومیِ میاالت، نتوانسر به خوبی به یارینی و ویبازب

ه مرن آن را  کر ع، یسندگان و در طراحی و  رآور ِ میاالت، قرائرر خاصری از تشر   یدلوت از نو
سرندگان محتررا   یمبنرده و نو  میدیوهر کخوانم، مبنا قرار گر ته اسر، امرا   یی مییشیِ هکی راسر
ها  نامیبول  دگاهیگر دیم و هم دینکر یو ادار ِ لومی را رلا ه هم جان  اخیق وک  میاالت

ه در کر سرندگانی برود   یوهش ما میتوف به دلروت از نو کم. ییز گزار  نمایمتر مترح را نکا ی
هرده   بنرد ِ خواسرته   ار  را در زمران کر ن یچندادن هده بودند و  رصر انجاا  ن حوزه، هناختهیا

م، ات راقی ناخواسرته و از رو    یرو هسرت  سرنده روبره  ینو یرک رار کر . اگر در دو مرورد برا ت  ندداهت
 ةه جنبر کر ن اثرر را  یر ه اربراب میر رر، از رو  وترف و دقرر، ا    کر دوارا یناچار  بوده اسر. ام

. از دادارِ کننرد ش را گوهرزد  یهرا  هرا و ناراسرتی   اسرتی ک، از نسرر بگذراننرد و   دارددرسی  کمک
ن میدمره  ین ستور ایآخر نگار  هاهد هکمن روز لر ه یه به کخواهم  ر، مییختاپو ِ لذرپذ

د و همواره، ما را در خداهناسری و راه و راهنماهناسری مو رق    یرمان را ببخشای، قصور و تیصبود
شران و تخورق بره    یه بره ا و تشبِّ  مع ریم اهل بیمند  از تیاو مسومانان را در بهره ةبدارد و ما و هم

  د!یامروا  رماکهان،  و نبو  یاخیق اوه
 

 رضا شریعتمداریحمید


