
1

09
31
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف



2
13

91
يز 

 پاي
مـ  

هفت
ره 
شما

ىـ  
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

بسم اهللا الرحمن الرحيم
« .... جز اين نيست كه آغاز پيدايش فتنه ها ،خواسته هاى نفسانى پيروى شده و احكام بدعت 
ــت كه در آنها با حكم خداوند مخالفت مى شود و عده اى جمعى ديگر را به  ــده اس گزارده ش

حكمرانى و واليت مى رسانند.
ــت بر  ــد اختالفى نبود و اگر باطل بى پيرايه مى گش ــيد كه حق اگر خالص مى ش آگاه باش
ــتى گرفته شده و با ديگرى آميخته و  ــتور نمى ماند . اما از هر يك ُمش هيچ خردمندى مس
درهم پوشيده گشته است. اينجاست كه شيطان بر يارانش واليت مى يابد و (تنها) آنان كه  
برايشان (با پذيرش واليت خداوند  و رسول  و ائمه ) از جانب خدا سرانجاِم نيك مقدر 

شده، نجات مى يابند... .
ــا از روى عمد و اراده با  ــدند كه در آنه ــان پيش از من اعمالى مرتكب ش ــا حكمران ... همان
ــول را نقض كردند و  ــول خدا صلى اهللا عليه وآله مخالفت ورزيدند در حاليكه پيمان رس رس
سنت و روش او را تغيير دادند و اگر من مردم را بر ترك اين بدعت ها وادار كنم و آن امور 
را به جايگاه خود و آنجا كه در عهد رسول اهللا  بود برگردانم ؛همانا لشكرم از هم مى پاشد 
تا جائى كه تنها يا با اندكى از شيعيانم كه فضل من و فرض امامت مرا از كتاب خدا و سنت 

رسولش مى دانند، باقى مى مانم ... .
... وه كه از اين امت چه ها ديدم از اختالف و پيروى امامان گمراهى و دعوتگران به آتش!...

اهل بيت هيچ پيامبرى از امتش نديد آنچه ما بعد از پيامبرمان ديديم.
واهللا المستعان على من َظَلَمنا و ال حول و ال قوة إال باهللا العلى العظيم »1

ــوز از حنجره حجت بالغه حق و ولّى مطلق او  حقيقت آنكه هنوز اين فرياد دل گداز جگرس
ــئول در انعكاس و ارتعاش است ؛فرياد درد آور دادخواهى  ــان آگاه و مس در اعماق وجود انس
ابرمردى كه در تمامى داشته هاى الهى، انسانى، فردى، اجتماعى، حقوقى و حقيقى خود مورد 
خصومت و تعرض و نصب و غصب واقع شده است؛ بى انتهاترين و ادراك ناپذيرترين حق 

ستيزى و مظلوم كشى و ظلم و جفايى كه تاريخ آفرينش به خود ديده است .
و اينك هر يك از مائيم و اين آگاهى و مسئوليت . اين كه اين مظلوميت را در روزمره گى هاى 

1.  كلينى ، الروضة من الكافى، مترَجم ،84/1
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ــت  ــت هر روزين خويش ، به دس ــنيد و نوش اختصاصى خود؛ در البالى گفت و خواند و ش
ــپاريم و دستى از سر غيرت و عبادت به يارى اين مظلوم هميشة تاريخ  انجمادگر عادت نس

برآريم و دعاى رسول اهللا  را بر خود محقق كنيم كه:
« اللهم وال من وااله .....وانصر من نصره » 

با اين اميد و مسألت و پيشانى سايى بر آستان آن عظمت و با استفاده از نور واليت حضرت 
حجت و دعاى تعجيل فرجش، هفتمين دفتر امامت پژوهى را مى گشائيم .

در اين شماره با توجه به نداشتن پرونده موضوعى ، تعداد مقاالت آزادمان بيشتر از هر شماره 
ــى تفسير آيه مودت، تأملى در نظريه شفاعت  ــت؛ مقاالتى در بارة اين موضوعات: بررس اس
ــورا و دموكراسى با نظريه امامت شيعى ، بررسى  ــه دو نظريه ش أخروى محمد عبده، مقايس
ــاعره و اهل حديث ، نقد رويكرد  ــه آن با ديدگاه معتزله و أش جايگاه نص در امامت و مقايس
انتقادى فخر رازى و ابن تيميه به جايگاه علمى امام نهم و دهم و يازدهم ، واكاوى مفهوم 

لعن در قرآن و سنت.
در بخش نقد انديشه؛ فرضيه تطور امامت شيعى بر پايه كتاب مكتب در فرآيند تكامل بررسى 

و نقد مى گردد. 
ــيرتنا و سنتنا تأليف  ــناخت؛ مولف ضمن بيان مقدمه به معرفى كتاب س در بخش كتاب ش

عالمه امينى پرداخته و بخش هاى سه گانه آنرا شرح مى دهد.
ــت هايى در حريم امامت » به مجله افزوده  ــماره بخش جديد « نكته ها و يادداش از اين ش
ــود تا نكته هاى ناگفته و يادداشت هاى نويافته در  ــته است . در اين بخش تالش مى ش گش

باب امامت فراروى مخاطبان عزيز قرار گيرد . 
پذيرش اين تالش ناچيز در درگاه أئمه أطهار  منتهاى آرزوى قلبيمان است.




