
 «العلم فی الراسخون» کتاب معرفی

 می آن منابع و منشأ حدود، بیان و معصوم علم ماهیت و حقیقت پیرامون حاضر، اثر اصلی موضوع

  .باشد

 اول فصل

 بحث قطعی، روایات و آیات به استناد با آن مضامین و علوم مراتب، کریم، قرآن خود از اول، فصل در

 .است شده بیان معصوم، علم با «کریم قرآن مراتب» موضوع ارتباط همچنین و است شده

 دوم فصل

 مطالب این. است شده پرداخته مطلب پنچ ضمن آن، شرایط و امامت حقیقت بیان به فصل، این در

 :از اند عبارت

 امامت در کالمی رویکردهای بیان.1

 آن های ویژگی و قرآن در امام.2

 و ملکوت معنی بیان همچنین و( یقین) علمی بُعد ،(صبر) عملی بُعد امامت؛ شرایط و مالکات بیان.3

 آن مشاهدۀ

 بحث مورد امامت بیان.4

 امام علم موضوع در مبنایی و علمی های فرض پیش بیان.5

 سوم فصل

 و. اند پرداخته امام( معرفت) شناخت های مالک و ضوابط بیان به سوم فصل ابتدای در محترم نویسندۀ

 و مراتب همچنین و معرفتی، سیاسی، تکوینی، تشریعی، بُعد همچون امامت مختلف ابعاد نیز، ادامه در

 .است شده بیان ،(ع) امامان شناخت متفاوت   درجات

  چهارم فصل

 :است پرداخته( ع) بیت اهل علم با آن تفاوت و رابطه و الهی علم تبیین به مطلب پنج طی فصل این

 بحث این های فرض پیش.1

 آن معنی و علم.2

 علم اقسام.3



 حصولی و حضوری علم های تفاوت.4

 الهی علم کیفیت و مراتب.5

 پنجم فصل

 :است شده بحث( ع) امام و نبی علم مقدار و کمیّت از پنجم، فصل در

 امام علم مقدار مورد در شیعه علمای دیدگاه بیان.1

 پیامبران سایر بر( ص) اکرم پیامبر افضلیت اثبات.2

 امام علم کمیّت از مراد بیان.3

 امام علم دربارۀ عقلی براهین اقامة.4

 مسأله در نقلی ادلّۀ بررسی.5

 ششم فصل

 در حیدری عالمه. شود می پرداخته( ع) امامان برای علم تحصیل وسایل و طرق بیان به فصل، این در

 و علم وسایل از نیز، ادامه در و پردازد، می( ع) امام و( ص) پیامبر در موجود قوای بیان به ابتدا

 .نماید می بحث باشند، می قسم پنج که آن منابع

 هفتم فصل

 یا است بالفعل امامان علوم آیا که است این آن و شود می شروع اساسی و مهم سوال یک با هفتم فصل

  :پردازند می مطلب سه بیان به سوال این به پاسخ در حیدری هللا آیت بالقوه؟

 امامان( بالفعل) فعلی علم از مراد.1

 (علموا شاءوا إن) روایات فنی حلّ  و مناقشه.2

 (ع) امامان و( ص) پیامبر نزد موجود قوای انواع بیان.3

 هشتم فصل

 محترم مؤلف. باشد می است، دشوار آن فهم و سخت( ع) امامان حدیث اینکه معنای بیان در هشتم فصل

 کالم در دشوار احادیث وجود علت بیان همچنین و زمینه این در روایات از بعضی بررسی به ادامه، در

   .اند پرداخته( ع) امامان

 نهم فصل



 این ابتدای در حیدری هللا آیت. باشد می( ع) بیت اهل نزد علوم افزایش چگونکی دربارۀ فصل این

( ع) بیت اهل برای آن افزایش که علمی نوع ،(ع) بیت اهل علم افزونی نحوۀ بر اشکالی بیان به فصل،

 ایشان علوم از برخی اینکه بین و چیز هر به( ع) بیت اهل علم بین جمع همچنین و شود می حاصل

 یکدیگر به نسبت امامان برتری و ایمان و علم بین فرق از نیز، ادامه در. پردازد می یابد، می افزایش

 .است شده بحث مختلف، علوم در

 دهم فصل

  .باشد می مرگ و اجل غیب، به( ع) بیت اهل علم فصل، این اصلی موضوع

 اهل غیب علم به راجع مطروحه شبهات ترین شایع و ترین مهم به فصل، این اواخر در حیدری هللا آیت

 .اند داده پاسخ –( ع) روایی و قرآنی قطعی شواهد   ذکر با -( ع) بیت

 یازدهم فصل

 این ابتدای در حیدری عالمه. است تأویل به( ع) ایشان بیت اهل و( ص) پیامبر علم دربارۀ فصل این

 غیره و تنزیل تأویل، متشابه، محکم، معانی بیان به ادامه در و نموده مطرح را مقدمه یک فصل

 .اند داده قرار مناقشه و بحث مورد را زمینه این در طباطبایی عالمه دیدگاه سپس،. اند پرداخته

 دوازدهم فصل

 و حدود بیان و تفویض و غلو معانی از بحث، این در. باشد می تفویض و غلو پیرامون فصل این

 .است رفته سخن زمینه، این در شبهات از بعضی مناقشۀ همچنین


