
 «االمامه بحث مناهج» کتاب معرفی

 کتاب این استداللی روش

 این بر. باشد می مختلف رویکردهای طریق از آن بررسی و تحلیل ،«عاّمه امامت» مهم مسائل از یکی

 و کالمی روش دو طریق از امامت مسألۀ بررسی است، رو پیش در که کتابی اصلی موضوع اساس،

 :باشد می اساسی، امر دو بیان منظور به قرآنی

 آن محوری عناصر و امامت شرائط شناخت: الف

 امامت های مسئولیت و ها نقش وظائف، شناسایی: ب

 .دارد فصل سه آن دوم قسم و فصل دو آن اول قسم که شده بندی ترتیب قسم دو به حاضر کتاب

 امامت مسألۀ رویکردهای: اول قسم

 :باشد می فصل دو و مقدمه یک بر مشتمل حاضر، اثر اول قسمت

 امامت کالمی رویکرد: اول فصل 

 امامت قرآنی رویکرد: دوم فصل 

  اول فصل

 و تشیع) مکتب دو دیدگاه از کالمی رویکردهای در امامت مسألۀ تحلیل و بررسی به فصل، این در

 اساس بر و نموده مطرح را سنّت اهل کالمی روش ابتدا، در محترم مؤلّف. است شده پرداخته( تسنن

 :گردد می بیان ذیل شرح به امامت مسألۀ در آن نتایج مهمترین و ترین اصلی آنها، فکری مبانی

 انتخاب و شوری راه از امام تعین.1

 امامت استمرار نبودن شرط.2

 امام برای عصمت شرط عدم.3

 امام برای اعلمیّت ضرورت عدم.4

. است داده قرار بررسی مورد را( ع) بیت اهل مکتب کالمی روش گام، دومین در محترم نویسندۀ

 نقاط تحلیل به امامت، مسألۀ در تشیّع علمای کالمی رویکرد که است باور این بر حیدری عالمه

 به آن، مباحث عمدۀ بلکه است، نشده مبادرت مکتب، دو بین اختالف اصلی مسائل وشناسایی محوری

 و امامت شرائط فصل، این پایان در. است شده بحث سنّت اهل فکری مبانی ردّ  در واکنشی صورت

 .است شده بیان شیعه کالمی روش طبق آن های ویژگی



 انتخاب و شوری نظریۀ مقابل در است «الهی جعل» نّصی امام تعین اینکه.1

 عصمت نبودن شرط نظریۀ مقابل در باشد معصوم خارجی سلوک و اعتقاد در مطلقا   باید امام اینکه.2

 .باشد بهرمند تحصیل بدون «لدنّی» کامل علم از باید امام اینکه.3

 دوم فصل

 به بنا - رویکرد این متأسفانه اّما است، شده ارائه شیعه متکلمان سوی از که ارزشمندی خدمات وجود با

 با حیدری عالمه اساس، این بر. کند تبیین مطلوب حدّ  در را امامت مسائل که نتوانسته - ما نظر

 بیت اهل مکتب فکری مبانی در جدیدی رویکرد بیان به فصل این در تا کوشیده اندیشی نو و بازنگری

 و امامت شرایط مهمترین رویکرد، این اساس بر ادامه در. بپردازد «قرآنی رویکرد» عنوان به( ع)

 .است شده بیان آن اساسی وظایف و ها نقش همچنین

 قرآنی رویکرد به نسبت کاربردی تحلیلی: دوم قسم

  :دارد فصل سه کتاب، این دوم قسمت

 اول فصل

اِدقِین َمعَ  َوُكونُوا للاَ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّها یَا» آیۀ درمورد کلّی مطلب چندین اول، فصل در  ؛« الصَّ

 :شود می بررسی و تحلیل[ توبه ،111]

 آن اهمیّت و نقش تقوا، معنای.1

 آنها قرآنی و عرفی لغوی، معانی صادقین؛ و صدق.2

  همراهی معانی و صادقین با همراهی و متقین.3

 دوم فصل

اِدقِین َمعَ  َوُكونُوا للاَ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّها یَا: »توبه سورۀ 111 آیۀ به استدالل مورد در دوم فصل  ؛« الصَّ

 خاّصه و عاّمه امامت بر( باشید صادقان با و کنید پیشه را خدا تقوای اید آورده ایمان که کسانی ای)

 .است

 :شود می پرداخته مطلب دو بیان به عاّمه امامت در

 آن عصمت و صادق وجود بر استدالل چگونگی.1

 زمان هر در معصوم وجود بر برهان اقامۀ.2

 :گردد می بررسی امر چهار خاّصه، امامت در و



 آن اثبات چگونگی و صادقین مصادیق.1

 (ع) ائمه تعداد.2

 (ع) ائمه های نام تعیین.3

 بودن زنده و ع زمان امام وجود اثبات طرق بیان] امام دوازدهمین( عج) الحسن ابن حّجت حضرت.4

 [ایشان

 سوم فصل

 .باشد می الذکر فوق آیۀ به استدالل مورد در شده مطرح شبهات به پاسخ دربارۀ سوم، فصل


