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بسم اهللا الرحمن الرحيم
« امام آن يگانه  ى روزگار است كه احدى در رتبه و جايگاه به او نزديك نمى  شود؛ عالَمى  با 

وى برابر نمى  گردد و بديل و نظيرى ندارد.
امام يعنى ماه منير ، آفتاب عالمگير ، سپهر آفرينش و ضياء ديدگان اهل بينش . 

ــتاره  ى هدايت در تاريكى  هاى ضاللت و سرچشمه  اى زالل براى تشنگان  امام  يعنى س
آب حيات.

ــتى  ها ؛ پالوده از لغزش  ها و عيب ها ؛ برگزيده به علم  ــتى  ها و پلش امام يعنى پاكيزه از زش
و ممتاز به حلم.

امام يعنى برگزيده  ى فضل خداوند وّهاب ؛ بى نياز از تعلم و طلب و اكتساب.
امام است كه حالل خداوندى را حالل و حرام او را حرام مى داند ؛ حّد و مرزها را قوام مى بخشد 

و از دين خدا دفاع مى  كند و با حكمت و موعظه  ى حسنه به راه پروردگار فرا مى  خواند.
ــت كه در بي كرانه  ترين نقطه ى افق، از دستيابى عقل و وهم و  ــيد مشعشعى اس او خورش
خيال بشر بسى برتر و باالتر است و چه جاى شگفتى از اين همه عظمت كه ؛ امامت ، 

منزلت انبيا و ميراث اوصياست . 
ــول خداست . امامت رشته  ى پيوند اجزاى دين و  ــينى رس امامت خالفت خداوند و جانش
ــت و سامان بخش دنيا و سعادت  آفرين آخرت و عزت  ــلمين اس نظام بخش جامعه  ى مس

دهنده  ى مؤمنين . 
امامت زيربناى بنيادين شجره  ى اسالم است از  يك سو و ثمره  ى شاخسار شكوفاى آيين 

خدايى از سوى ديگر1.»
با خضوع در برابر اين عظمت و با اقرار به اين كه كنه و كرانه  ى امامت و ژرفاى حقيقت امام، 
در پيمانه  ى هيچ انديشه و پژوهشى نمى گنجد؛ با مدد از آستان اهل بيت   و با دستى تهى 
و دلى پر از شور سرسپردگى به آن موالىّ واال مقام ، نخستين دفتر فصلنامه  ى تخصصى 

امامت پژوهى را در برابر ديده  ى انديشه  وران و پژوهشگران عرصه  ى امامت مى گشاييم.

1.  اين بخش ها برگرفته از حديث امام رضا در معرفت امام و امامت است. ر ك: اصول كافى ، جزء1؛ 
202 ، ( كتاب الحجة ، باب 15 ، نادٌر جامٌع فى فضل االمام و صفاته ، ح 1).
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ــراى امامت مى  خوانند و  ــت كه ب ــه  ى امامت پژوهى آوردگاه همه  ى آنانى اس فصلنام
مى  انديشند و قلم مى  زنند. 

ــت تا محققان صاحب نظر بدايع افكار خويش را در  فصلنامه  ى امامت پژوهى ، مجالى اس
تبيين و تعيين مقدمات و مبانى امامت ، به عرصه آورند و جامعه  ى تشنه ى معارف وحيانى 

خاندان عصمت را به قدر همت خود سيراب كنند. 
ــكيكات  ــبهات و تش ــيع نقل و نقد متين و منطقى ش فصلنامه  ى امامت پژوهى ميدان وس
حوزه  ى مسائل امامت است. و اين مهم تنها با اهتمام همه  ى كسانى كه امامت را مهم ترين 
ــند و دفاع از  دغدغه خود مى  دانند و امامت پژوهى را ، مقدم  ترين وظيفه  ى خود مى  شناس

امامت را در اين دوران واجب ترين فريضه  ى االهى مى  شمارند محقق خواهد شد. 
ــماره از اين فصلنامه در بردارنده  ى مجموعه  اى از مقاالت و پژوهش  ها در حوزه  ى  هر ش
ــوان «  پرونده  ى علمى » مورد  ــماره، موضوعى خاص به عن امامت خواهد بود و در هر ش

بررسى و كاوش قرار مى  گيرد.
ــماره  ى نخست  امامت پژوهى در غرب انگليسى زبان   موضوع پرونده  ى علمى در ش

است كه توضيحات تكميلى آن در جاى خود خواهد آمد.
ــى را به  ــتقل ، بخش ــتفاده در پرونده  ى علمى  و مقاالت مس ــته از مقاالت مورد اس گذش
ــماره، به بازخوانى  ــه هاى روز در زمينه  ى امامت ، اختصاص داده  ايم و در هر ش نقد انديش

يكى از مهم ترين آثار امامتى مى  پردازيم.
ــم بضاعت ناچيز حاضر ، مورد عنايت مواليانمان واقع گردد و مقبول نظر فضيلت  اميدواري

 مداران و صاحبان  علم و كمال قرار گيرد.

إنـي بُِحـبِّ محّمــٍد َو َوصيّــِه           و  بَنيـهما  يا رّب قَد َعِلـَقت  يَدي 
ــَن الكرامِة  يَوَم أُبَعث في غٍد و قََصـدُت باَبك طالبًا بوالئهم        ُحس
فَبَِحـِقّ أحمَد و البتـوِل و بَعلِها         و بنــــــي علــــــي ال تَُخيِّب َمقَصدي
و امنُن علي برحمـٍة أنجو بهـا           يَـوَم الحساِب، بحقِّ آِل محّمِد1

                                                                                ســردبير

1.  ابيات سروده ى شهيد اول شيخ محمد بن مكى عاملى (ره) است .




