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ــل و أكرم و أعّز وأعدل من أن  ــمعت أبا جعفر  يقول: اّن اهللا أج ــن أبى حمزآل قال: س ع
يفرض طاعآل عبد ويجعله حجآل ثم يحجب عنه علم أرضه وسمائه. 1

قال أبو عبداهللا : اهللا أجل وأكرم وأرأف بعباده وأرحم من أن يفرض طاعآل عبد ثم يكنه 
خبر السماء صبحاً ومساءاً. 2

ــاده ثم يخفى عنهم أخبار  ــى افترض طاعآل أوليائه على عب ــارك و تعال ــرون أّن اهللا تب ... أت
السموات واألرض.3 

ــتدالل مباحث امامت، اقيانوسى بس ژرف و بيكرانه است؛ آن  تحليل و تبيين و اثبات و اس
ــه وران  ــناختى و معرفتى آن هنوز و هماره بر خردورزان و انديش ــدازه ژرف كه اعماق ش ان
ناشكافته مانده و آن چنان بيكرانه كه شمول و گسترة جغرافياى آن هماره و هنوز بر ابصار و 

بصائر نايافته مانده است.
و اين بشر حيران در اين اقيانوس بيكران را، جز سفينة اهل  بيت ، كه به ساحل معرفت 
ــمانى عترت ، نمى  توان منازل  ــاند؟ جز بر محمل كالم ربانى ائمه آس و ادراك تواند رس

معرفت را در منظومة قرب و ارادت ايشان پيمود.
اين ورطه، بيكرانه  بحرى است كه عقل براى پيمودن و راه گشودن به آفاق آن، خود را بس 

شكسته و در گل   نشسته مى  يابد.
و چگونه چنين نباشد، با آن كه عقل را امكان احاطه به ملكوت حقيقت و مقام نورانيت امامـ  

آن مخلوق محيط بر ديگر مخلوقات ـ نيست.
ــت كه در پرتو ارشاد و تنبيه امام و قرآن، به تنقيح دليل و  ــهم و بهره هس اما عقل را اين س
ــان برخيزد و به تقريب و تقريرهاى بديعش درآميزد و آن محتواى حق را در قالب  هاى  بره
تازه ريزد و طرحى نو در اندازد و درفشى ديگر در دفاع از امامت برافرازد؛ همان گوهر نفيسى 
كه پيكار مردى چون هشام بن حكم، پشتوانة محكم خود را در بحث و بيان، همين شيوه  

برشمرده است: «شىء أخذته منك وألّفته».4 
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اين مهم، يعنى برون كشيدن گوهر تحليل و استدالل از مكنون كلمات پيامبر و آلشـ  صلوات 
اهللا عليهمـ  و كشيدن آن به چارچوب تبيين هاى فكرى و عقلى و ارائة آن در قالب تحليل هاى 
اجتماعى و عرفى، آن هم در خور فهم و ادراك مخاطبين امروزين، يكى از بايسته  هاى امامتى 

است كه بايد در زاوية ديد امامت  انديشان و امامت  پژوهان قرار گيرد.
بسيارند رواياتى كه ادله و شئون امامت را به رؤيت عقل رسانده اند و خود را در آن به كرسى 
ــنى  ــتى و روايى همة گزاره  هاى آموزة امامت را به  روش ــانده  اند و عقالنيت، راس داورى نش

جلوه  گر ساخته  اند.
ــمارى اشاره كرد كه رابطة ميان لزوم فرض طاعت و  از اين نمونه، مى  توان به احاديث پرش
علم امام و مخفى نبودن اخبار آسمان و زمين از امام را به رؤيت و تصديق عقل مى  رسانند.
اگر بر سر آنيم كه دريچه  هاى افهام و عقول را بر امامت جانشينان رسول  بگشاييم و اگر 
مى  خواهيم انسان حيرت  زدة معاصر را به ضرورت وجود امام، چيستى و چرايى امامت، فوايد 
ــئون، مراتب و مناصب امامـ  با بيانى كه بيابد و  وجود امام، دارايى ها، خصائص، مقامات، ش

همراه و همدل گردد ـ آشنا كنيم، بايد قدمى محكم در اين راه برداريم.
با يادآورى اين مهم به خود و تمامى دل  مشغوالن عرصة پژوهش امامت، و به نام خدا و با ياد 

ولىّ حاضرشـ  عليه السالم و عجل اهللا فرجهـ  چهارمين دفتر امامت  پژوهى را مى گشاييم.
در بخش نخست، مقاالتى درباره داللت آيه شريفه واليت بر امامت اميرالمؤمنين عليه السالم 
ــتره علم امام در دو كتاب كافى و بصائرالدرجات آورده شده است .  ــه گس و نيز درباره مقايس
همچنين مانند شماره پيشين نمونه اى از تأليفات مستشرقين در باب مسايل امامت ترجمه 

و ارائه گرديده است .
ــنفكران و مسأله امامت است كه ديدگاه هاى آنان  ــماره ، روش موضوع پرونده علمى اين ش
 ، درباره برخى از مسائل امامت مثل بازخوانى تشيع، تفويض، شرك انگارى مقامات ائمه

تعارض واليت امام و خاتميت نبى و ... طرح و نقد شده است. 
ــه، يكى از آثار دكتر شريعتى از حيث منبع شناسى مورد نقد قرار گرفته  در بخش نقد انديش
ــناخت؛ يكى از مقاالت ارائه شده، معرفى كتاب ضياء  ــت. و در نهايت در بخش كتاب ش اس

العالمين است كه در عين ارزشمند بودن آن ، تاكنون كمتر شناخته شده است.
ــماره، چكيده هاى برخى از مقاالت به انگليسى ترجمه شده كه زين پس  در انتهاى اين ش

بعنوان بخشى ثابت در هر شماره خواهد آمد.
اميدواريم تالش ناچيز پيش رو در خاطر شريف مواليانمان به چشم آيد و مقبول افتد.




