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 معرفی درس
 

اصول  امت جزوت. امو مطرح در علم کالم به ویژه علم کالم شیعی، مبحث امامت اس یکی از مباحث مهم
موضوعات  ن درس بهردیف با توحید، نبوت، عدالت و معاد است. به دلیل اهمیت این مبحث، در ایدین و هم

 مهمی خواهیم پرداخت:
ت، تعریف و والی مامتابحث  معنا و مفهوم امامت و والیت، بحث امامت و والیت از نظر روشی، رویکردهای

ام، وجود ام های تعریف کالمی، جایگاه و مراتب امامت، ضرورت امامت و دالیل عقلی ضرورتو ویژگی
های اسالمی، رقهفهای امام از دیدگاه وظایف و تکالیف انسان در برابر امام، ویژگی حکمت و آثار وجود امام،

پیرامون  مباحثی مچنینت، علم، نصب امام و نصوص امامت و هشرایط امام از دیدگاه شیعه یعنی؛ اصل عصم
 مهدویت؛ جایگاه مهدویت، عوامل غیبت و وظایف مؤمنان در عصر غیبت.
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  جلسۀ اول

 کلیات

 
 اهداف درس

 :آشنایی با
 ضرورت و اهمیت موضوع امامت و والیت؛ 

 مفهوم امامت و والیت؛ 

 ؛والیت تحول تاریخی بحث امامت و 
 ؛بحث امامت و والیت هایچالش 

 .رویکردهای گوناگون به موضوع امامت و والیت 

 
 معارفۀ درس 
 اهداف درس 

 ضرورت و اهمیت موضوع 
 معنا و مفهوم امامت و والیت 

 معنای لغوی 
 معنای اصطالحی 

 بحث امامت و والیت از نظر روشی 
 رویکردهای بحث امامت و والیت 

 رویکرد فقهی 
 د تحلیلی ـ کالمی رویکر

 رویکرد عرفانی 
 رویکرد تفسیری ـ روایی 

 رویکرد تاریخی 
 ای رویکرد میان رشته

 چکیده 
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  جلسه دوم

 جایگاه امامت در اندیشۀ شیعه

 
 
 

 اهداف درس
 :آشنایی با
 تعریف کالمی امامت؛ 

 های تعریف کالمی؛ویژگی 

 .جایگاه امامت 

 
 اهداف درس 

  تعریف کالمی امامت و والیت
 دلیل تنازع و تنازل در تعریف کالمی 

 موضوعات مورد توجه متکلم در بحث امامت 
 های تعریف کالمی ویژگی

 جانشینی و نیابت از پیامبر 
 والیت بر همگان 

 وجوب اطاعت 
 ریاست در تمامی مناصب قضایی و حکومتی 

 س از پیامبر ترین منصب در جامعۀ دینی پعالی
 ریاست الهیه )دینی( 

 گاه امامت جای
 امامت امری اعتقادی 

 اطاعت امام، اطاعت از خدا و رسول 
 امام، تجلی و محور هماهنگی نظام جامعۀ اسالمی 

 منصب الهی فراتر از گزینش انسانی 
 امامت آخرین مرحلۀ سیر تکاملی انسان 

 امامت یگانه راه تقرب الهی 
 شناخت امام، زمینه و اساس خداشناسی 

 الهی امام، واسطۀ فیض 
 چکیده 
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  جلسه سوم

 (1ضرورت و حکمت امامت )

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با:
 مراتب امامت؛ 

  ضرورت امامت؛ 

 .دالیل عقلی ضرورت وجود امام 

 
 اهداف درس 

 درآمد 
 مراتب امامت 

 مرجعیت سیاسی 
 مرجعیت دینی 

 مرتبۀ واالی والیت انسان کامل 
 ضرورت امامت 

  دالیل عقلی ضرورت وجود امام
 دلیل نخست ـ قاعدۀ لطف 

 دلیل دوم ـ قاعدۀ امکان اشرف 
 دلیل سوم ـ هدایت الهی و اختیار انسان 

 چکیده 
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  جلسه چهارم

 (2ضرورت و حکمت امامت )

 

 
 ف درسهد

  آشنایی با:
  .ضرورت و حکمت وجود امام 

 
 اهداف درس 

 ضرورت و حکمت وجود امام 
 ردم رفع اختالف و نظم امور م

 امام، محور اتحاد جامعۀ اسالمی 
 بیان دین الهی و صیانت از آن 

 امام، حافظ و نگهبان دین الهی 
 نیاز شرع به حافظ 
 نیاز شرع به مفسر 

 چکیده 
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  جلسه پنجم

 (3ضرورت و حکمت امامت )

 

  
 ف درساهدا

 آشنایی با: 
 ها و آثار وجود امام. دیگر حکمت 

 
 اهداف درس 

 مروری بر مباحث پیشین 
 حکمت و آثار وجود امام 

 ( 1عدم امکان پیمودن راه کمال بدون راهنما )
 ( 2عدم امکان پیمودن راه کمال بدون راهنما )

 معرفت و عبادت خدای سبحان 
 تدوام فیض الهی 

 هدایت عمومی 
 ابعاد هدایت 

 چکیده 
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  مجلسه شش

 ها در مقابل امامانوظایف انس

 
 

  
 اهداف درس

 با:آشنایی 
 ؛ معرفت، محبت و پیروی. ها در مقابل اماموظایف انسان 

 
 اهداف درس 

 درآمد 
 وظایف و تکالیف انسان در برابر امام 

 معرفت و اعتقاد به امامت امام 
 روایت نخست 

 روایت دوم 
 روایت سوم 

 نکته 
 محبت و مودت امام 

 معنای مودت 
 ی قربی معنا

 کمال محبت 
 وجوب اطاعت و پیروی 

 چکیده 
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  جلسۀ هفتم

 های امام )کلیّات(اوصاف و ویژگی

 
 
 ف درساهدا

 آشنایی با:
 های اسالمی؛ههای امام از منظر فرقاوصاف و ویژگی 

 های امام از منظر شیعه؛اوصاف و ویژگی 

 .دالیل عقلی معصوم بودن امام 

 
 اهداف درس 

 مقدمه 
 های اسالمی های امام، از دیدگاه فرقهژگیوی

 شرایط امام از دیدگاه شیعه 
 اصل عصمت 

 معنا و مفهوم عصمت 
 تفاوت عدالت و عصمت 
 دالیل معصوم بودن امام 

 دالیل عقلی 
 حفظ شریعت 

 امتناع تسلسل 
 امتناع از تعارض و تناقض 

 وجوب اطاعت مطلق 
 بیان احکام الهی پس از پیامبر 

 چکیده 
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  جلسه هشتم

 عصمت امام

 
 

 هدف درس
 آشنایی با: 
  .دالیل نقلی بر معصوم بودن امام 

 
 اهداف درس 

 درآمد 
 دالیل نقلی 

 دالیل قرآنی 
 سورۀ یونس  35ایۀ نخست ـ آیۀ 

 سورۀ توبه  119آیۀ دوم ـ آیۀ 
 سورۀ نساء  59آیۀ سوم ـ آیۀ 

 سورۀ بقره  124ایۀ چهارم ـ آیۀ 
 سورۀ ص  83و  82ـ آیات آیۀ پنجم 

 سورۀ احزاب  33آیۀ ششم ـ آیۀ 
 دالیل روایی 

 چکیده 
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  جلسه نهم

 ها و قلمرو عصمتویژگی

 
 
 ف درساهدا

 :آشنایی با
 ؛مالزمت مقام امامت با مفهوم عصمت 

 ؛های عصمت معصومانویژگی 

 ؛قلمرو عصمت 

 ارتباط عصمت با علم. 

 

 اهداف درس 

 م امامت با مفهوم عصمت مالزمت مقا

 های عصمت معصومان ویژگی

 موهبتی و الهی بودن 

 اختیاری بودن 

 تکاملی بودن 

 قلمرو عصمت

 عصمت از گناهان صغیره و کبیره 

 عصمت از ترک مستحبات و ترک اولی 

 عصمت از خطا، اشتباه و فراموشی 

 در امور دینی 

 در امور شخصی 

 ارتباط عصمت امام با علم امام 

 منابع مطالعاتی 

 چکیده 
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  جلسه دهم

 علم امام

 

 

 هدف درس
 آشنایی با:
 های علم امام؛ضرورت و ویژگی 

 تأکید قرآن بر پیروی از عالم؛ 

 .تأکید روایات بر عالم بودن امام 

 
 اهداف درس 

 های علم امام ضرورت و ویژگی
 (1تأکید قرآن بر پیروی از عالم )

 (2لم )تأکید قرآن بر پیروی از عا
 امام، اعلم امت 

 گستردگی علم امام 
 علم امام، پیش و پس از تصدی مقام امامت 

 ( 1تأکید روایات بر عالم بودن امام )
 ( 2تأکید روایات بر عالم بودن امام )

 چکیده 
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  جلسه یازدهم

 مباحثی پیرامون علم امام

 
 

 

 اهداف درس

 آشنایی با: 
 منابع و منشأ علم امام؛ 

 .گستره و دامنۀ علم امام 

 

 اهداف درس 

 درآمد 

 منابع و منشأ علم امام 

 وراثت علم 

 تحدیث و الهام 

 های نزد امام کتاب

 الهام 

 روح القدس 

 نزول مالئکه در شب قدر 

 افزایش علم امام، در هر شب جمعه 

 عرضۀ ستونی از نور به امام 

 عرضه شدن اعمال بر امامان 

 قرآن کریم 

 دامنۀ علم امام گستره و 

 نکات جنبی در حوزۀ علم امام 

 چکیده 
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  جلسه دوازدهم

 ت علم امامها و کیفیّ ویژگی

 افضلیّت امام

 

 

 ف درساهدا
 آشنایی با:

 ؛ها و کیفیت علم امام در روایاتویژگی 

 افضلیت امام. 

 
 اهداف درس 

 مروری بر مباحث پیشین 
 علم امام به غیب 

 م امام در روایات ها و کیفیت علویژگی
 جامعیت 

 الهی بودن 
 ارادی بودن 

 غیرقابل درک، برای همگان 
 داشتن علم الکتاب 

 افضلیت امام 
 دالیل تقدیم افضل 

 دالیل عقلی 
 دالیل نقلی 
 ایمان امام 

 شجاعت امام 
 چکیده 
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  جلسۀ سیزدهم

 نصب امام

 
 

 اهداف درس
 آشنایی با: 
  نصّ الهی؛مفهوم نصب و 

 نظریۀ نصب الهی امام معصوم؛ 

 های امامت.دو مقدمه بر تئوری 

 
 اهداف درس 

 درآمد 
 مفهوم نصب الهی 

 شواهدی بر نصب الهی 
 نظر عالمه حلی، دربارۀ اعتقاد شیعه به نصب الهی 

 مفهوم نص امامت 
 نظریۀ نصب الهی امام معصوم 

 های امامت مقدمات مبحث تئوری
 مقدمۀ نخست 

 ۀ دوم مقدم
 چکیده 
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  جلسۀ چهاردهم

 های امامتنظریه

 
 
 ف درسهداا

 آشنایی با:
 یین امام؛های اهل سنت، دربارۀ تعمهمترین نظریه 

  ،از دیدگاه شیعهمهمترین راه تشخیص امام. 

 
 اهداف درس 

 مروری بر مباحث پیشین 
 های امامت، از سوی اهل سنت ترین نظریهمهم

 لزوم جماعت یا نظریۀ غلبه یک ـ نظریۀ 
 دو ـ نظریۀ امامت فاضل 

 سه ـ نظریۀ انتخاب، از سوی اهل حلّ و عقد 
 چهار ـ نظریۀ نصّ خلیفۀ پیشین 

 های اهل سنت وجه شباهت نظریه
 ه ترین راه تشخیص امام از دیدگاه شیعمهم

 نصوص امامت 
 دستۀ نخست 

 آیۀ نخست 
 آیۀ دوم 
 آیۀ سوم 

 آیۀ چهارم 
 نجم آیۀ پ

 آیۀ ششم 
 آیۀ هفتم 

 چکیده 
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  جلسۀ پانزدهم

 (1امامت خاّصه )

 
 

 ف درسهد
 آشنایی با:
  .نصوص قرآنی امامت خاصه 

 
 اهداف درس 

 مروری بر مباحث پیشین 
 نصوص امامت 

 نصوص قرآنی )دستۀ دوم( 
 آیۀ تطهیر 
 ایۀ مباهله 

 آیۀ خیر البریّه 
 آیۀ هفتم سورۀ رعد 

 آیۀ والیت 
 ه چکید
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  زدهمجلسۀ شان

 (2امامت خاّصه )

 

 
 اهداف درس

  :آشنایی با
  .نصوص قرآنی و روایی امامت خاصّه 

 
 اهداف درس 

 مروری بر مباحث پیشین 
 نصوص امامت 

 ترین نصوص قرآنی مهم
 آیۀ امامت حضرت ابراهیم )علیه السالم( 

 آیۀ تطهیر 
 آیۀ مباهله 

 آیۀ خیر البریّه 
 آیۀ والیت 
 آیۀ مودّت 
 آیۀ اکمال 
 آیۀ ابالغ 

 برخی دیگر از نصوص قرآنی 
 آیۀ چهل و نهم سورۀ عنکبوت 

 آیۀ اولی االمر 
 آیۀ انزالِ روح در شب قدر 

 نصوص روایی 
 حدیث یوم االنذار 
 حدیث کشتی نوح 

 حدیث ثقلین 
 حدیث غدیر 

 نکتۀ پایانی 
 چکیده 
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  دهمجلسۀ هف

 (1مهدویّت )

 

 اف درساهد
  :آشنایی با
 ؛مهدی زندگانی امام  

 ؛جایگاه مهدویّت 

 دالیل وجود حجت الهی. 

 

 اهداف درس 

 مقدمه 

 جایگاه مهدویّت )در میان ادیان مختلف( 

 لزوم وجود حجت الهی 

 دلیل عقلی 

 دلیل قرآنی 

 بخش نخست 

 بخش دوم 

 چکیده 
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  دهمجلسۀ هج

 (2مهدویت )

 
 اهداف درس

  :یی باآشنا
 مصداق امام زمان؛ 

 عوامل غیبت امام زمان؛ 

 چگونگی غیبت امام زمان؛ 

 فعالیت امام زمان در دوران غیبت؛ 

 چگونگی طوالنی بودن عمر امام زمان؛ 

 .وظایف مؤمنان در عصر غیبت 

 
 اهداف درس 

 مصداق مهدی 
 روایتی از امام سجاد )علیه السالم( 

 روایت نخست 
 بخش نخست 

 بخش دوم 
 ت دوم روای

 تعالی فرجه الشریف(  های حضرت مهدی )عجل اهللنشانه
 عوامل غیبت حضرت مهدی در روایات 

 تن ندادن به حکومت ظالمین 
 به شهادت نرسیدن زودهنگام 

 آزمون الهی 
 چگونگی غیبت 

 فعالیت امام زمان در دوران غیبت 
 بلندای عمر امام مهدی 

 وظایف مؤمنان در عصر غیبت 
  انتظار فرج

 دعا برای تعجیل فرج 
 آمادگی برای یاری کردن آن حضرت

 اهتمام به دین و حفظ آن 
 کسب معرفت امام و ثبات قدم در یاری او 
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 محبت و دوست داشتن حضرت 
 یاد و ذکر آن حضرت 

 آموختن و آموزش علوم اهل بیت 
 سایر وظایف ما در دوران غیبت 

 چکیده 
 
 
  

 پایان 
 


