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پایان نامه ای درباره امامت به دستم رسید به زبان انگلیسی1، با این مشخصات:
Doctorine of Imamate in Twelwer Shi’ism: Traditional, Theological, Philosophical 

and Mystical Perspectives. By: Hamid Mavani, Institute of Islamic Studies, 
McGill University, Montreal, 2005.

)نظری���ه امام���ت در تش���ّیع دوازده امام���ی: دیدگاه ه���ای س���نتی، الهیات���ی، فلس���فی و 

گیل،  عرفان���ی، نوش���ته: حمی���د موانی. مؤسس���ه مطالعات اس���المی، دانش���گاه م���ک 

کانادا، 2005( مونترآل 

در این یادداش���ت می کوش���م بدون رّد یا تأیید تمام یا بخش هایی از رساله، درون مایۀ 

آن را بشناس���انم. بدیهی اس���ت که این یادداش���ت جایگاه نقد و بررسی دقیق مطالب 

گرفته شده است. نیست و فقط برای مروری اجمالی در نظر 

که به ش���یوۀ تطبیقی نوشته ش���ده، با پیوست هایش، 267 صفحه دارد  این پایان نامه 

کنون در  و در مقط���ع دکتری رش���ته فلس���فه، ارائه و دفاع ش���ده اس���ت. نویس���ندۀ آن، ا

یس اش���تغال دارد و در زمان نگارش این پایان نامه،  کالرمونت امریکا به تدر دانش���گاه 

چند سالی را در قم اقامت داشته است.

او در ای���ن پایان نام���ه از 199 منب���ع مکت���وب اس���تفاده ک���رده که کتابشناس���ی آن ه���ا را در 

صفح���ات 250 – 263 آورده اس���ت. از ای���ن مناب���ع، 57 منب���ع )کتاب و مقال���ه( به زبان 

انگلیس���ی، 2 منبع به زبان فرانس���وی، و آن دیگرها، آثار عربی و فارس���ی هستند که چهار 

م���ورد آثار خطی نیز در آن ها دیده می ش���ود. نویس���نده در همین بخ���ش در مورد بعضی از 

این منابع توضیحات مفیدی ارائه می کند، ازجمله: تفس���یر البرهان بحرانی، مرآة االنوار 

فتونی، مشجرة اجازات علماء االمامیة طباطبایی، کتاب سلیم بن قیس، ینابیع المودة 

قندوزی، تفسیر قمی، بصائر الدرجات صفار و شرح تجرید االعتقاد احمد امینی.

1. به لطف جناب شیخ احمد امینی فرزند عالمه امینی.

گزارشی از یک مطالعۀ تطبیقی در دیار غرب دربارۀ امامت 5
]عبدالحسین طالعی[
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همچنین در مقدمات رس���اله )ص 23 – 25( از چند ش���خصیت علمی حوزه علمیه 

که با آنان ارتباط علمی داش���ته و از نکات آنان بهره برده اس���ت: س���ید  قم یاد می کند 

علی حس���ینی میالنی، شیخ احمد امینی نجفی، ش���یخ محی الدین مامقانی، شیخ 

محمدرض���ا مامقان���ی، ش���یخ یحیی انصاری ش���یرازی، س���ید عبدالعزی���ز طباطبایی 

یزدی، ش���یخ مرتضی فرج پور، سید احمد اشکوری، شیخ محمدرضا جعفری، سید 

کت���اب النجاة فی القیامة  ی )محقق  احمد مددی، ش���یخ محمد هادی یوس���فی غرو

فی تحقیق امر االمامة(1.

پس از مقدمه ای نسبتا مبسوط، متن رساله در شش فصل ارائه شده است.

در فصل اول )ص 27 – 57( سه موضوع اصلی در مباحث امامت بیان شده است:

الف. مودت/ محبت/ حّب /َوالیت )به فتح واو(.

ب. خالفت

ک���ه خ���ود چه���ارده عن���وان  کس���ر واو( مطلق���ه )تش���ریعی و تکوین���ی(   ج. ِوالی���ت )ب���ه 

فرعی دارد:
یه 1. حقیقت نور

2. اّول ما خلق اهلل
3. األسماء الحسنی

4. شفاعت
5. العلم اللدّنی

6. محبت
7. االمامة الباطنیة

کرامات 8. معجزات و 
9. پیمان پیشین )عالم ذر(

1. ن���ام ای���ن بزرگان ب���دون عنوان و لقب یاد ش���د. بدیهی اس���ت که عظم���ت یکایک آنان درگ���رو القاب 
نیست.
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10. عرضه اعمال به پیامبر و خاندان
11. راهنمایان معصوم شاهد امت در قیامت

12. طینت پیشوایان معصوم
13. جایگاه پیشوایان معصوم در روز جزا

14. رابطۀ پیشوایان الهی با خدا و پیامبران )حبل اهلل المتین(

یکردهای مختلف و منابع مستند  عنوان فصل دوم )ص 58 – 115( چنین اس���ت: رو

 در مطالع���ات امام���ت: روش ه���ای قرآن���ی )تفس���یر و تأوی���ل( و حدیث���ی )منه���ج قرآنی
 و حدیثی(.1

این فصل پس از مقدماتی به دو منبع اصلی می پردازد: قرآن و حدیث.

در بخ���ش ق���رآن )ص 63 – 93(، پس از تبیین آیه والیت )آیه 55 س���وره مائده(، تأویل 
را به عن���وان منبع���ی مه���م برای ش���ناخت معارف قرآنی در کنار تفس���یر مط���رح می کند 
و رابط���ۀ مس���تقیم این دو عنص���ر را با هم در پیک���ر چند مثال مانن���د الیه های معنایی 
کلمات: الحیاة، الموت، الماء، رّب، توضی���ح می دهد. پس ازاین مباحث  مختل���ف 

کتاب نامه ای مختصر به ترتیب زمان در همین زمینه آمده است.

در بخ���ش حدی���ث )ص 94 – 115( پ���س از اش���اراتی ب���ه ش���یوه ها و ابزاره���ای بررس���ی 
یکرد  یکردهای مختلف در تبیین حدیث می پردازد: رو احادیث )س���ند و متن(، به رو
س���نتی، الهیاتی، فلس���فی، عرفانی. آنگاه به تحلیل حدیث غدیر به عنوان نمونه ای از 
ای���ن روش می رس���د. در این بخش، الغدیر عالمه امینی منبع اصلی به ش���مار می آید. 
 در پای���ان ای���ن بخ���ش، کتاب نام���ه ای تخصص���ی ب���ه ترتی���ب زم���ان درزمین���ۀ حدیث

 آمده است.

فصل س���وم )ص 116 – 175( روش کالمی را بررس���ی می کند. این فصل با تعریف علم 

کالم آغاز می ش���ود و مناظرۀ هش���ام بن حکم با عمرو بن عبید معتزلی در باب امامت 

یگ���ری همانند  یک���رد اخبار ک���ه این مطال���ب را نبای���د با رو 1. مؤل���ف در حاش���یه ای���ن عن���وان تذکر داده 
دانست.
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را ش���اهدی بر قدمت کالم در میان مس���لمانان می آورد. آنگاه محورهای بحث کالمی 

امامت را بیان می دارد:

_ امامت چیست؟ )بحث تطبیقی در دیدگاه های اشاعره، معتزله و شیعه(

_  آیا نصب امام بر خدا واجب است؟ )اشاره به قاعدۀ لطف و بررسی انتقادی آن(

_  چرا وجود امام واجب است؟

_  امام چگونه است؟

_  عصمت

_ افضلیت

_ محجوب النّص

کیست؟ )نصوص خفی و جلی، فضائل، اولواالمر، ِفرق الشیعة( _ امام 

کالم به ترتیب زمانی آمده است. کتابشناسی تخصصی  در پایان این فصل نیز 

در فصل چهارم )ص 176 – 208( روش فلسفی در امامت بررسی شده است.

بح���ث ب���ا تعریف حکمت نظری و حکمت عملی آغاز می ش���ود. پ���س ازآن، امامت و 

والی���ت در حکمت نظری )بحث تفصیلی در افعال الهی و اقس���ام آن ها، س���نخیت، 

کاربرد ای���ن قواعد )مانند ش���رح مالصدرا بر  بره���ان امکان اش���رف(، مثال هایی ب���رای 

کافی ازجمله »لوال احلجة لس���اخت االرض بأهلها«(  ش���ش حدیث امامت در اص���ول 

بررس���ی می ش���ود. هش���ت قاعدۀ فلس���فی دیگر که در باب امامت مطرح شده، در پی 

می آید. )ص 176 – 194(.

امامت بر اساس حکمت عملی و فلسفۀ سیاسی اسالم به طور اختصار در پی می آید.

کاربرد پنج شیوۀ منطق )برهان، خطابه، شعر، جدل، مغالطه(  بخش مبسوط بعدی، 
ک���ه نمونه هایی از هرک���دام و نیز ش���یوه های تحلیل���ی و ترکیبی بیان  در امامت اس���ت 

شده است. )ص 198 – 208(.

کتاب نامه تخصصی فلسفی به ترتیب زمانی در پایان این فصل آمده است.
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فص���ل پنج���م )ص 209 – 221( ب���ه روش عرفان���ی اختص���اص دارد. فص���ل ب���ا تعریف 

تصوف، عرفان نظری و منابع آن آغاز می شود. شیوه های تحلیل عرفانی والیت در پی 

می آید، به ویژه بر مبنای سخنان ابن عربی، آقا محمدرضا قمشه ای و امام خمینی.

 منبع شناسی متون عرفانی به ترتیب زمانی در پایان فصل آمده است.

یکی از منابع مؤلف در فصول اخیر، رس���اله دانشگاهی دوره دکتری است در دانشگاه 

گیل، با این عنوان: مک 

Ali al_Oraibi, Shi’i Renaissance, 1992
در فص���ل شش���م )ص 222 – 246( آث���ار کمال الدی���ن میثم بن علی ب���ن میثم بحرانی 

کاربرد آمیخته ای از این روش ها را نش���ان  )متوفی 669 قمری( بررس���ی ش���ده اس���ت تا 

ده���د. ای���ن فصل با گزارش���ی مختص���ر از زندگی و آث���ار مکتوب ابن میث���م و رابطۀ او با 

خواج���ه نصیر طوس���ی آغاز می ش���ود. مقایس���ه میان دیدگاه ه���ای ابن میث���م و ابن ابی 

یکردهای ابن میثم در تبیین توحید  الحدید )بر اس���اس دو ش���رح بر نهج البالغه( و رو

و نبوت و معاد، مقدمه ای است تا مؤلف به دیدگاه های او دربارۀ امامت برسد.

موان���ی، نظ���رات ابن میث���م دربارۀ امام���ت را از آثار مختلف او: مصباح الس���الکین )ش���رح 

مختصر نهج البالغه(، قواعد المرام، النجاح فی القیامة، شرح االشارات، بررسی می کند.

 نتیجه گیری از تمام مطالب، پایان بخش رساله است.

که پاس���خ های مکتوب حض���رات آیات وحید خراس���انی  دو پیوس���ت در پای���ان آمده 

 و می���رزا ج���واد تبری���زی ب���ه چن���د پرس���ش پیرام���ون مباح���ث امام���ت در س���ال 1418

 قمری است.

کامل این پایان نامه از لینک زیر قابل دستیابی است: متن 
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/DeliveryManager?pid=85188&cu

stom_att_2=direct
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