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بسم اهللا الرحمن الرحيم
«چگونه محمد به حقيقت خود شناخته مى شود، در حالى كه [در چنان رتبة بى نهايتى است 
كه] خداى جليل اسم او را قرين نام خود كرده و او را در عطابخشى شريك نموده و براى هر 

كه فرمانش برد همان جزاى طاعت خودش را قرار داده است؟!
چنان كه مى فرمايد: وما نقموا منهم إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله 1و در حالى كه 
چون سخن كسى كه طاعت او را ترك كرده و در طبقات آتش و در پوشش قطران، عذابش 
مى كند را حكايت نموده، فرموده: يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال 2 همين طور چگونه به 
حقيقت خود شناخته مى شوند آن كسانى كه خداى جليل، طاعت آنان را به طاعت رسول خود 
قرين كرده، آنجا كه فرموده: أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي أالمر منكم 3 و فرموده: 
ولو ردوه إلي الرسول وأولي أالمر منهم 4 و فرموده: ان اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 

. ...6فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون : 5 و فرمودهإلي أهلها

اگر ما جز با همانندان خود نمى نشستيم، احدى همنشين ما نمى شد... .
هر آنچه نزد رسول است نزد وصى عالِم او هم هست و هر آنچه كه رسول بر آن اشراف دارد 
اوصياى او هم بر آن اطالع دارند، تا مبادا ارض او تهى ماند از حجتى كه با او علمى است كه 

بر صدق مقالت و راستى عدالت او داللت مى كند.»7
از هر زاويه كه به مسأله سترگ امام شناسى و امامت پژوهى نظر مى كنيم، بيشتر اين نكته را 
مى يابيم كه بى كرانگى و پر ژرفايى اين اقيانوس مواج، بسى نامتناهى تر از مدار تعقل و احتمال 

و تحمل ما انسان  هاى كم ظرفيت و كوتاه  بين و قاصر و ناآگاه است.
اين مائيم و جرعه هاى زالل و شفافى كه همان برگزيدگان ربانى خود به عنايت، ما عطشناكان 

1.  توبه /47.
2.  احزاب/66.
3.   نساء /95.
4.   نساء/38.
5.   نساء/85.
6.   نحل/34.

7.   كالم امام ابوالحسن على بن محمد الهادىخطاب به فتح بن يزيد جرجانى؛ إربلى، على بن عيسى، كشف الغمة 
فى معرفة األئمة، 2، 386؛ مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار: 50، 178؛ همان ، 75، 366.
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را سقايت فرموده اند و در درخشش هر يك از قطراتش، دريچه اى ديگر از اين معرفت برتر را 
بر ما گشوده اند.

يكى از همين دريچه ها كه بايد خود به عنوان مدخلى مستقل و معتنابه در امامت پژوهى مورد 
ــالت و امامت و همانندى هاى محورى و  ــته هاى رس روى آورى و توجه قرار گيرد، رابطة داش

ركنى ميان اين دو حقيقت تابناك مى باشد.
در ادبيات و حيانى، رسول و امام هر دو حجت خوانده شده و داشته هاى بنيادين آنان در علم و 

عصمت و نصب و تنفيذ واليت و قدرت الهى همانند بشمار آمده است.
ــول اهللاباب اللهى  ــن نظر صائب صادق، اميرمؤمنان و ديگر ائمههمانند رس در اي
هستند كه جز از آن در سوى خدا نتوان رفت؛ امين هاى پروردگاراند بر هر علم؛ حجت و هشدار 
ــت و اميرمؤمنان را همان برترى و  ــايند بر همگان و حكم اولين و آخرين آنان يكى اس و رس

فضيلت است كه رسول اهللا راـ  آن برتريِن بر همة خاليقـ  مى باشد.
«جرى له من الفضل ما جرى لمحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم»1

در منطق ِعلوى َعلوى، مالئك و روح همان را كه براى رسول اهللا مقّرند براى على حجآل اهللا 
نيز قرار و اقرار داشته اند و اميرمؤمنان همان بار خدايى علم و ايمان و كمال و هدايت و تبليغ و 
تحملى را بر دوش دارد كه پيامبر متحّمل آن است: «ولقد أقّر لى جميع المالئكه والروح 
بمثل ما أقّروا لمحمد صلى اهللا عليه وآله ولقد حملت مثل حمولة محمد وهى حمولة 
ــش، چيزى نيست جز شعاعى از شهادت «انفسنا»ى قرآن به  الرب»2 والبته اين همه درخش
واحديت نور و نفس محمد و على صلوات اهللا عليهما وآلهما كه به تأكيد هم ايشان در تك تك 

ائمة أوصيا به تجلى آمده است.
اين تلقى واضح، از روزگار نخستين به عنوان بايسته اى برجسته در مؤلفه هاى امامت شناخت 

اصحاب و عالمان اماميه به گزارش آمده است.

1.   مضمون روايتى از امام ابوجعفر محمد بن على باقر؛ صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات 54؛ كلينى، محمد 
بن يعقوب، الكافى، 1، 196؛ مجلسى، همان، 25، 355.

2.  مضمون رواياتى از امام ابوعبداهللا جعفر بن محمد صادق؛ طوسى، محمد بن الحسن، االمالى، 206 مجلسى، 
بحاراألنوار، 25، 352، براى توضيح بيشتِر فراز آخر رك به: همان، 353 بيان عالمه مجلسى.
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 اين معنا با گشودن بابى با عنوان «باب فى األئمة عليهم السالم أنه جرى لهم من الفضل ما 
جرى لرسول اهللا...»1

ــود را پديدار كرده و با گذر از كافى2 راه خود را تا بحاراالنوار3 و  ــاب كهن بصائر صفار خ در كت
االيقاظ4 و وافى5 تا امروز پشت سر گذاشته است.

ــراچة دل را به ذكر فضيلتى  ــخن و س اين نكته از اين رو گفته آمد تا ضمن آن كه ديباچة س
ــتة پژوهشى  ــعود مى  كند؛ ما و همة امامت پژوهان را به اين بايس از اهل البيت منوّر و مس
معرفتى در حوزة امامت رهنمون گردد و در شناخت اوصاف، ويژگى ها و خصائص امام از منظر 
ــول، عرصه اى تازه بر اهل فكرت بگشايد. با اين اميد و با توكل به خدا و  همانندى  اش با رس

توسل بر آستان رسول و اوصياء، دفترى ديگر از صحفية امامت پژوهى را مى گشاييم.
در دفتر هشتم موضوعات مختلفى تحقيق شده و به رشتة تحرير درآمده است.

موضوعاتى شامل آيه اعتصام، نبردهاى سه خليفه نخستين، چالش  هاى دوران آغازين امامت 
ــخاص ائمه، استداللى بر امامت ائمه اثنى عشر و  امام هفتم، طرق اثبات امامت اش

ترجمه مقاله اى با موضوع قرآن ناطق و صامت.
ــيعى از بخش مربوط به دوران امامت حضرت  ــه، فريضه تطور امامت ش در بخش نقد انديش

صادق كتاب مكتب در فرآيند تكامل نقد گرديده است.
در بخش كتاب شناخت نيز دو كتاب در موضوعات علم امام و فضايل اميرالمؤمنين معرفى 

گرديده است.
بخش «نكته ها و يادداشت هايى در حريم امامت» كه از شماره پيشين به فصلنامه افزوده شده 

در اين شماره نيز حاوى نكاتى مفيد در حوزة امامت مى باشد.
اميد كه اين اوراق پراكنده به امضاى ولى نعمتمان حضرت وليعصر رسد.

1.  صفار، محمد بن الحسن، همان، 1، 199.
2.  كلينى، همان،ج1/ 196: باب أن األئمة هم أركان االرض.

3.   مجلسى، همان، 25، 352، باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول اهللا وانهم فى الفضل سواء.
.4.   فيض، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافى، 3، 513 باب انهم اركان االرض وانه جرى لهم ما جرى للنبى

5.  حر عاملى، محمد بن حسن، األيقاظ، 372.




