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بسم اهللا الرحمن الرحيم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم :

« ستكون بعدى فتنة فإذا كان ذلك فألزموا على بن ابى طالب ، فإنه أول 
من يرانى و أول من يصافحنى يوم القيامة . هو الصديق األكبر و هو فاروق 
هذه األمة يفرق بين الحق و الباطل و هو يعسوب المومنين و المال يعسوب 

المنافقين .»1
« همانا پس از من فريب انگيزى ها خواهد بود . پس آن گاه كه چنين شد، 
على بن أبى طالب را همراه باشيد. چرا كه او نخستين كسى است كه مرا 
مى بيند و با من در قيامت مصافحه مى كند. او بزرگترين راست رو و سترگ 
ترين تمايز دهنده اين امت است كه بين حق و باطل جدايى مى افكند . او 

پيشواى مومنان است چنانكه مال دنيا پيشواى منافقان.»
انديشه بهره مندى از حقايق و ادراك واقعيات، دغدغه هميشگى طول تاريخ تفكر بشر بوده 
و هست و در اين روزگاران كه آسمان دنياى ادراكات و انديشه ها را مه سنگين تشكيك و 
شبهه پوشانده و خورشيد گرما بخش ادراك حقيقت و نيل به واقعيت در پس ابرهاى ضخيم 
نسبيت گرايى و معنا گريزى و تجربه گرايى پنهان مانده ، انديشه اى قويم و مستقيمى بايد تا 
كه گل برافشاند و طرحى نو دراندازد و نور و گرماى حقيقت يابى و نيل به واقع را در دل ها 
بر افروزد، سقف فلك را بشكافد و روح دوباره اى به پيكره اين جسم در حال انجماد برگرداند.  
كارستانى كه فقط در عهده امامت و در عهد امام به قرائت عريق و عميق شيعى متصور و 

ممكن مى آيد.
امروزه بايد آموزه هاى بنيادين معرفت شناختى را از نو بر پايه هاى اركان «على مع الحق و 
الحق مع على» بنا كرد و دغدغه هاى ديروز و فرداى شناخت را در دو حوزه معرفت و وجود، 

بار ديگر معنا كرد .
به يقين آنان كه شاهدان آفرينش اند ، معتبرترين ها در دانش و بينش اند و هر اندازه جدايى 

از آنان ؛ مساوق حيرانى و سرگردانى خواهد بود . 

1.  الطرائف / 186 ؛ فرازهايى از آن در : اإلستيعاب 169/4 ؛ أسد الغابة 287/5 ؛ مناقب خوارزمى /62
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مقتضاى پذيرش امامت و اداى ميثاق طاعت امام جز اين نيست كه همواره و در هر قلمرو، 
اين گزاره را راست و روا ببينيم كه «والحق معكم و فيكم و منكم و إليكم و أنتم أهله و 
معدنه»1 پس اين واجب عقلى و اين فرض عينى را در همه جا بايد پاس داشت و در همه 
حوزه هاى ادراك و تصور و تصديق و در هر دانش دقيق و عميق و حتى در همين مقام فهم 

و ادراك و تبيين و تحليل امامت پژوهى نيز آن را تسرى داد.
ــدار را در هيچ عرصه اى نبايد كوچك شمرد كه «من دان اهللا بغير سماع من عالم  اين هش
صادق ألزمه اهللا التيه إلى العناء ومن إدعى سماعا من غير الباب الذى فتحه اهللا لخلقه فهو 

مشرك به و ذلك الباب هو األمين المأمون على سر اهللا المكنون.» 2
با مسألت از خداوند متعال و طلب توفيق در بهره مندى از انوار امامت در ادراك حقيقت و با 
مددجويى از امام عصر عليه السالم و دعا براى تعجيل فرجش ششمين دفتر امامت پژوهى 

را مى گشاييم .
در بخش مقاالت ، به موضوعات آفرينش نورى امير المومنين عليه السالم و وظايف امت 
نسبت به امام و نيز بررسى نصب الهى امام  پرداخته شده است. موضوعى كه پرونده علمى 
ــترى مى طلبدـ  پژوهشى در  ــماره به آن اختصاص يافتهـ  و قطعاً مجال تبيين بيش اين ش
ــرقين در اين مسأله نيز اشاره  ــد كه به برخى از پژوهش هاى مستش باب علم امام مى باش

شده است.
در بخش نقد انديشه اين شماره به شبهه اى درباره آيه واليت پرداخته شده و با بيانى دقيق 
ــريف «تقريب المعارف» در بخش كتاب  ــخ داده شده است. در نهايت، كتاب ش به آن پاس

شناخت معرفى شده است. 
اين شماره را به محضر مواليمان امام عصر عجل اهللا تعالى فرجه الشريف تقديم مى كنيم؛ 

به اميد قبول .

1.  من ال يحضر ه الفقيه 612/2
2.  غيبة نعمانى /135 ؛ وسايل الشيعة 75/27




