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 مقدمه 
 :ایخامنه   العظمیالله آیتضرت  ح

 « .خوانی رواج پیدا کنددر جامعه باید سنت کتاب »
 ۱۳۹۰تیر۲۹

سددود د  ،نویسددددر قرآن کریم به قلم و آنچه می عال خداوند متدر اهمیت کتاب و کتابت همین بس که 
  و   ن »  :است کرده ادی

 
 ال

 
م  ق
 
ا و   ل ُطُرون   م  س   (.دنویسسود د به قلم و آنچه می  ،نون) (۱)قلم،  «ي 

معراددی  ،مسددیردر ایددن  .اسددت خوانی کتدداب بددرای ارادیرکددردنتالش  ،جامعهدر یکی از کارهای بزرگ  
و  روحددی انسددان یموجددا ارت ددا یددن اسددت کددههای خددوب اکتاب. ویژدی میت داردهاخوب    هایکتاب

 .دنشومی  عهمرشد جا ،آن  تبعبه

میددان  خوانی دراره ددک کتددابدسددترش بددا هددد  های خراسددان اناسددتاجد مرکز رسیددی به امور مس
ایم کددردهتددالش  نماااکتاب ۀدر مجموعدد   .ک دم تشر می   نماکتاببا ع وان    یی هانامهژهیو  جد،مس  اهالی 
انتخدداب کتدداب برای ن ام دعالقهشما یاریگر   تاک یم  معرای    اجمالبهرا  شاخص و ارزشم د  های  کتاب
هددا کتاب ا یدی پدد هددای و اایل ید کمسجدنا مراجعه وبگاه این مجموعه به  ۀیهتبرای    دیتوانمی .  باشد

 .بگیریدرا  

 های خراسانمرکز رسیددی به امور مساجد استان
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 و حکومت تيول  ۀدربار  یمقام معظم رهبر  اناتیو حکومت؛ ب  تيول 

 
  ددتیح در  .های کدداردزاران اسددالمیت اسددتموضوع کتاب »بیان مبانی حکومت در اسالم و شاخصدده

 ؛ لدد اشددده اسددتبیان  کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن طرحدر امتداد مباحث کتاب   ،اساسی   موضوعاین  
مسددلا اجتمدداعی  ع وانُبعدی و رویکرد اهم دین بددهبا همان نگاه چ دنیز مباحث مطرح در این کتاب  

 و دهدر شدد لددوهانبیددا ج ریشه در توحیددد دارد و در جریددان نبددوت  اسالماز م ظر  حکومت    .بیان شده است
دو اصددل ابتدددایی کتدداب حاضددر سددعی  .یابدددتددداوم می  ،و با تثبیت جریان ولیتاست پیدا کرده   تی یع

و  ای حکومت الهددی هصهخشا ،های سوم تا پ جمپیوستگی این مباحث را ترسیم ک د. در اصلک د  می 
و لت اشددکاخددی از به بر  ،در اصل ششم است. حاکمان طاغوتی تبیین شده ،در م ابلحاکمان الهی و  

جایگدداه والی امددام و  شده داده پاسخشبهاتی که دربارۀ حکومت اسالمی در عصر غیبت مطرح است، 
 .است شدهبیین  ت)ره( و ان الب اسالمی ایران در عصر حاضر خمی ی 

 مرکز صهبا  :نويسنده •
ه ددری ایمددان اره گی  ۀسسدد ؤمناشررر   •

 جهادی
 ۳۹۰ :حاتد صفاتعد •
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 ی اامنهخ یالعظمالله تيحضرت آ اناتیاز ب  شدهمیتنظ  ؛یساز و انسان  تيول 

 
جامعددۀ سدداخت  هددایو ابزار ها زمی دده  و  تمام لددوازم  ،راه مایی بشرت  ن صع وان »یگانه مرجِع بی دین به

شأن انسددان  درخورای داده تا بیای د و جامعه ین را در قالا »کتابت به انبیانالهی را بیان کرده و این قوا
ل همددین وریهددۀ خطیددر ی، اولیددایددابعد از انب  بسازند. از  اندیددت داشددتهو مأمور  اندددبوده الهددی نیددز متکهددن
ت، خداونددد امامدد  دۀاس قاعدد ر اسدد . بدد دیری ک  ددددسددتنظام و جامعۀ اسددالمی ها در قالا ایجاد انسان

 ؛و رهبددر رهددا نکددرد ره مددای بها را ( انسانعج)یالمهد   الحسن  بنة  رت حجِت حضر غیبدر عص  لامتع
و امامان معصددوم را ادامدده  تا ایشان خط انبیا الشأن اسالم اعطا کردیمبه ا های عظ   یت خود رابلکه ول 

رخانددۀ یجدداد کاایع ددی  و اولیددا همان وریهددۀ انبیددا وکاستکمی ب، هیا ی ولده د. در عصر غیبت، وریهۀ 
 بددال اشددارهکه بدده ع دداوین آن در چ ددد سددطر   پرداخته استبه موضوعاتی    سازی است. این کتابانسان

. در ایددن کتدداب، استای العظمی خام هاللهمحتوای کتاب، همه از بیانات ارزشم د حضرت آیت  .دیمکر 
بدده موضددوع »ولیددت و  نبر اساس نگدداه کددالن ایشددا لهمعظم  سعی بر دقت در دزی ش و چی ش بیانات 

 سازیت بوده است.انسان

 نایاخر   لیاسماع   سندهينو •
 ی کارم دیات شهتشار ان   ناشر •
 ۱۴۰ صفحات  تعداد •
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 علوی  حکومت منشور ؛البالغه نهجشرح 

 
دانشددجویان و عمددوم مددردم  و طددالببددرای   البالغاا نهجبه تدددریس    ۱۳۴۰  ۀدهاز    معظم ان الب  رهبر

د ک ونا تهای ایشان پرداخت د. حاصل درسمی  منشااور وموماا  ، البالغ ها در نهجتنبو) در سه مجلن
دهتددار در شددرح  دوازدهمشددتمل بددر ر حاضدد  کتدداب .اسددت شدددهی آور جمددع( روشاام ماادیران راه ،علااو 

و مسددجد کرامددت  ()عدر مسجد امام حسن مجتبددی  ۱۳۵۳و  ۱۳۵۲های  است که در سال  البالغ نهج
)ص( و اجتماعی در تاریخ بشر، ارمغان بعثت پیامبر اکددرم یهاس ته ب  این جلساتدر  .  ایراد شده است

 است.شده پرداخته   )ع(لمؤم ینمت امیراکوح  یهابرنامهو   یر یدجهت، هازهیانگمعرای 

 ایهخام علی  سید  :نويسنده •
 ان الب اسالمی   شر ان •
 ۲۴۵ :تعداد صفحات •
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 ت يول  پرتو در

  
بودن  را بددا اشدداره بدده اکتسددابی   )ع( دهتار اول این کتدداب اضددایل امیرمؤم ددان   ولیت است.  ۀ مسئل   ۀ ار ب این کتاب دهتارهایی در 

و  دویددد  می اضددایل آن حضددرت را پاسددخ    ۀ موجددود دربددار   . دهتددار دوم و سددوم شددبهات ک د ی م بیان    ها آن ن  بود تسابی ک او غیر 
مشددروعیت    م شددأ   ، پدد جم و ششددم   و   رم ا در دهتارهددای چهدد   ن ی چ دد هم .  دهددد ی م آن امام همددام را شددرح    ل ی بد ی ب شخصیت  

مهددم آن نیددز بیددان    ی هددا عبرت   شددده، یدداد    م سدد ی سکولر آغدداز    ۀ ع وان ن طدد و از س یهه بدده شود  می   ی کاو واع(  ) ی عل حضرت  
ع( اسددت. در دهتارهددای هشددتم، نهددم و  ) ی علدد مجالی برای بازش اسددی عوامددل مخالهددت بددا حضددرت  تار ههتم  ده   .شود ی م 

حکومددت آن حضددرت و نیددز ن ددش مددردم در مشددروعیت و م بولیددت    ۀ ع(، شددیو ) ی علدد   دهم راتددار و عملکددرد سیاسددی امددام 
و سدد یهه و بدده علددل    و دوازدهددم بدده ت ابددل غدددیر یددازدهم    دهتارهددای   .شددود ی م حکومددت اسددالمی بحددث و بررسددی  

. دهتارهددای شددانزدهم و ههدددهم نیددز  پددردازد ی م   )ص( ع( بعددد از رحلددت پیددامبر خدداتم ) ی علدد نکددردن مددردم بددا امددام  همراهی 
یدددهای  اری بددرای وی و تهد   ددد در ایددران، حددن قانون   ه یدد ا    ت یدد ول ،  ه یدد ا    ت یدد ول امامددت، ولیددت و    ۀ ثی مشروح دربار ح مب 

ایشان  رسان اطالع در پایگاه    د ی توان ی م متن کتاب را   .است روی آن  پیش    mesbahyazdi.ir:  ک ید مطالعه  ی 

 محمدت ی مصباح یزدی  :نويسنده •
امددام آموزشددی و پژوهشددی    ۀسسؤم   ناشر •

 )ره(خمی ی 
 ۳۵۲ :تعداد صفحات •
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 هاتيول  و ولءها کتاب

 

ت از مهم سددتاد شددهید اسددالم اسددت. ا شمولجهانترین موضوعات در مکتا موضوع »ولیتت و »ولین
کددرده و تحلیددل  ی بررسدد ، این موضوع را از ابعاد و جوانددا دونددادون هاوالءها و والی ری در کتاب  مطه
ت و  ۀتعریهی جامع از واژ  ۀ. ایشان پس از ارائاست ت، بدده تعمال لهدد» »مددولد اسنیز موار  »ولیتت و »ولین

 .پردازندت سیم ولء به ولء م هی و ولء اثباتی )عام و خاص( می 

. در ایددن بخددش، مباحددث داردیان مشددروح انددواع ولء اثبدداتی خدداص اختصدداص کتاب به ببخش اعظم  
.. و. ه)ص(، ولیددت تکددوی ی، معجددزجالبی مان د عصمت پیامبر و امددام، شددئون دونددادون پیددامبر اکددرم

 .استشده ی  رسبر 

 مرتضی مطهری  :نويسنده •
 صدرا  ناشر  •
 ۹۷ :صفحاتاد تعد •
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 ت يول  ۀدربار  یپژوهش

 

پددردازد کدده به اثبددات ایددن مطلددا می  ،تاریخی  مسلماتصدر در این کتاب با روشی نو و با تکیه بر شهید  
مدداعی پدیددد آمددده اجتیا یاسی سحوادث  اثر برزمان و  د ر درطبیعی اسالم است، نه ای که  تشیع رهاورد

از  اسددالم پددست سیاسددی یدداح ۀواقع هریا احتمالت ممکددن بددرای ادامدد  باشد. او در سه اصل که در
ع دداد  ۀک د که ت هددا از درواز ناپ یر این موضوع را بررسی می ای روشن و خدشهدونهاست، به  )ص(پیامبر

نبوت و تکامل و اسددتمرار پسددی ی آن  ۀبه آی د در این کتابشهید صدر   .با آن پرداخت  هتوان به م ابلمی 
ع وان اسددتمرار ولیت را بدده لت، ضرورتحساب احتما بر ی مبت نظیر و بی  و  پرداخته است و با روشی نو

 .خط نبوت در تاریخ اثبات کرده است

 محمدباقر صدرسید  :نويسنده •
 دارالصدر ناشر  •
 ۹۵ :صفحاتاد تعد •
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 )ع(نیرالمؤمنینشده از حکومت ام  تيروا یهاالغارات  سال ۀترجم

 
ج ک مشهور حضددرت بددا طلحدده و  سه، هن دارند)ع( در ذنیرالمؤم یامآنچه ااکار عمومی از حکومت 

 ۀسددالپ جکمتر از نیمی از حکومت  هاج کاین در حالی است که تمام این   .خوارج است  و  زبیر، معاویه
مدت دو سال و نددیم بدده حکومددت ان بهنهرو ک  بعد از ج   )ع(نیرالمؤم یامو    دهدی محضرت را تشکیل  

ی مطلع اسددت و کمتددر بدده آن پرداختدده استث ای وران مهم وکمتر کسی از این د  متأسهانهادامه دادند؛ اما  
غددارات مشددهور شددده، از جهدداتی  ۀنشده از حکومت آن حضرت که به دور روایت  یهاسالاین    .شودی م

و اتهاقددات اوضدداع بددا بیشددتری ن است و از قضددا ت اسددا ل حکومت ایشااو   ۀاز نیم  آموزتردرسو    ترمهم
اسددت  الغاااراتروان از کتاب معتبددر و قدددیمی  یاجمهر تتلخیص و  کتاب حاضر .ک ونی ما و م ط ه دارد

 .پردازدی م هاسالروایت آن که به 

 ی عمحمود زار دیس   و تنظیم  قیتحق •
 یمع و  انیب  ناشر  •
 ۳۰۳ تعداد صفحات  •
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 امام در نظام پرستش  گاهي  جا۱ هیاله تيول 

 
مددت بددا ع ددوان در موضوع توحیددد و امامؤلف کتاب پیش رو نخستین حل ه از مباحث اعت ادی و اکری 

 تپرسددتش  ددتیح »در بخش اول کتدداب، نویس ده است.  ت»ولیت الهیه؛ جایگاه امام در نظام آاری ش
 ن توحید و عبودیت و باطن دیددن و )ع( مجرای تحالهی ی که ولیت اولیاو توضیح داده  کرده  تحلیل  را  

و مع ددای پرسددتش کددرده مطددرح را در بخددش دوم کتدداب، م یدداس پرسددتش نویسدد ده  .شددریعت اسددت
پرسددتش،  ۀضددرورت اقامدد  .سددتاکددرده تبیددین را الهددی  یاجتمدداعی و تدداریخی بددر محددور ولیددت اولیددا

ایددن بخددش  یهالسراصدد  ۀجملدد  ازو تدداریخ، بددودن جامعدده و ح ی ی  اجتماعی و تاریخی   یهاتیمسئول
 است.

 یرباقر یم یدمحمدمهد یس   سندهينو •
 ی اسالم نیتمدن نو  شر نا •
 ۴۹۶ تعداد صفحات  •
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 امام در نظام خلقت  گاهي  جا۲ هیاله تيول 

 
ارکددان نظددام اعت ددادی شددیعیان  نیتر مهمجاودان و مانددار در تاریخ اسالم و از   یاشهیاند  صل امامتا

 یهددای ژدیووجوب و وجود امام، غایت جریان امامت، صهات و ، متامایستی ح ی ت و چ  ۀدربار   .است
 .ه استمدآدر تحریر    ۀبه رشتاراوانی    یهاکتابو  شده  دهتهسخن   لیتهصبه...  امام و

این ح ی ددت  . این کتابدامی دیگر در این مسیر است جایگاه امام در نظام خلق با ع وان   حاضرکتاب  
در ایددن مؤلددف دهتارهددای  .ردازدپدد می دیگددری از آن ابعدداد بدده و  ک دددی متبیددین نددو  یاهیدد زاوقدسددی را از 

. امددام، ۲روایددات؛ ش اسددی از م ظددر قددرآن و رورت امام. ضدد ۱حور کلی استوار است: مجموعه، بر چ د م
. حددن ۴. پیامدددها و نتددایج جریددان امامددت در عددالم؛ ۳محور تح ن توحیددد در جامعدده، تدداریخ و تکددوین؛ 

 ۀ. رابطدد ۶. ولیددت امددام، پایگدداه تعریددف خیددر و شددر؛ ۵ح وق مخلوقات؛  عل و استیهایامامت، محور ج
 المام.ةو معرا اللهةمعرا

 رباقریمحمدمهدی میسید   نويسنده •
 تمدن نوین اسالمی   ناشر •
 ۴۱۲ :تعداد صفحات •



  15 ● والیت و امامتهایی دربارۀ کتاب 
 

 

 امام  یاله نشيگز   يۀنظر  نییر قرآن؛ تبامامت د

 
مههددوم و همچ ددین  ۀک  دنییتع واقعبهبلکه  ؛ ادی نیستاعت ایهمسئلصراًا    موضوع امامت در اسالم
ر از نتددایج کالمددی، السددهی، ا هددی و دیگددر نتددایجی این دو غیدد  .ی اسالم استواقعیت و مصداق تطبی 

کادمیا از موضوع امامت بدده دسددت  )دددزی ش الهددی  نددص ۀنظریدد  .دیدد آی ماست که در سطح مباحث آ
که تمددام راتارهددای  دهدی مبا پرورددار متعال ارتباط  یادونهبهانسان را  امام(، زنددی اردی و اجتماعی  

 یهاموعظددهبدده پروردددداری نیسددت کدده  این دیدداه، خداوند ۀبر پای .ردیدی م  برری او را در  ارادی و اختیا
 م دددراتبددا هواپرسددتانه کدده  شددود  دارحددهیجر   ی رانبس ده ک د تا مبادا عواطف مسددتکبران و سددتمگ  آرام
 .ک  دی مبازی   هانانسا

، امامددت و دددزی ش الهددی امامت از م ظر قرآن کددریماست: مههوم    شده  لیتشکاین کتاب از سه دهتار  
 ن کریم، نص بر امامان و دزی ش الهی آنان در قرآن کریم.آامام در قر 

 محسن اراکی   نويسنده •

 داتر نشر معار  ناشر  •
 ۱۶۳ :تعداد صفحات •



 ۱۰ ۀشمار  ؛نماکتاب  ● 16 
 

 

 سنت بر اساس منابع اهل  یاثبات امامت اله؛ انتيروح د  ،تيامامت و ول 

 
در  حسددی ی قزوی ددی  اللددهتیآحضددرت  مدتی طولنحمات کتاب پیش رو حاصل بخشی از تح ی ات و ز 

بددر معت دنددد  شانیا است.شده علمی اما مختصر ارائه با زبان است که   )ع(موضوع ولیت امیرالمؤم ین
 و معتبددرهاده از م ددابع صددحیح را بددا اسددت )ع(تیدد باهلبه ولیددت ن لزم است که اعت اد خود امؤم   ۀهم

 .اثبات ک  د

م ها و اثبات ولیددت دربارۀ پس از طرح ضرورت تح ین  .است ااتهی ساماندر ههت بخش  این کتاب
سدد ت بددا خالاددت خلهددای اهل لۀصورت خالصه ن د اد س ت، بهاز قرآن و روایات اهل  )ع(حضرت علی 

 .است شده  مطرح نهو محترماعلمی  ۀشیو

  ی قزوی ی محمد حسیسید   نويسنده •
 )عج(عصری ول ۀموسس شر نا •
 ۸۰ :تعداد صفحات •



  17 ● والیت و امامتهایی دربارۀ کتاب 
 

 

 (یجلدسه ۀو امامت از منظر عقل و نقل )دور  تيول 

 

کالمددی و عراددانی  و های موجود در مکاتا مختلف السهی ای از تمامی استدللعصاره  ،کتابدر این  
انددد کردهتددالش  نویسدد دداناسددت.  شددده ارائددهتشریع  ام تکوین ونظ امامت عامه و جایگاه آن در دربارۀ  

هددا آن ۀکدده همدد  یادونددهبه؛ ک  ددد یدددردآور  جدداکیرا امامت و ولیددت  ع لی شیعه در موضوع  ۀادل  ۀهم
 شددده،مبانی قرآنی و روایددی آن تبیددین  شود وب دی تحلیل و جمع،  شدهی مه دسو     دمساختارصورتی  به

یددین آن از ایددن آرا و ادلدده و تب ۀپددس از ذکددر همدد  اناده شددود. مؤلهدد پاسخ دهات شبترین مهمبه برخی از  
ره( و مرحددوم عالمدده )ی  دد یخمی حضددرت امددام تربیتدد مکتددا علمی  بددرۀ یدد تکزوایددای دونددادون، بددا 

 .نداامامت را موشکاای و رمزدشایی کرده ۀمسئل فیرراره(، برخی رموز و )یی طباطبا

لدات حاوی  م ام امامت و ولیت در قرآن کریم. این مج ی  معرا در جهت    تالشی است   ن کتاب ای   سه جلد بعدی 
 .شده است و تهسیر    ل ی وتحل ه ی تجز  ا ی به ا ی دیری از چهل آیه است که  صراًا قرآنی با بهره   ۀ ادلن 

ارید   وبخش  ایاض  مدت ی مح   نويسنده •
 محس ی 

 فرفردا  ناشر  •
 ۱۳۰۰ :تعداد صفحات •



 ۱۰ ۀشمار  ؛نماکتاب  ● 18 
 

 

 بشر  ۀخردمندان اتیمنشأ ح ؛امامت

 
 :ک  دی مامامت در دو م ام بحث  ۀان اسالمی دربار متکلم ژهیوبهعالمان دین، 

 ؛ ... است ط و اوصا  امام و و امامت عامه که نارر به ضرورت وجود امام، ادله و براهین، شر   .۱
 .ک دی م... بحث  او، راه ش اختش و  یهای ژدیوشخص امام،  ۀت خاصه که دربار امام .۲

ولیددت و  ۀشده است. همچ ددین دربددار بررسی مهصل   صورت کامل وزشم د، هر دو م ام بهر این اثر ار د
)ع( که هم سید اولیای الهی و هم سید اوصیای ربوبی اسددت، طالای ابعلی بن  نیالموحدی مولامامت  

)ص( بددا لهالرسددولاز ایشددان  بالاصلجانشی ی   ۀآن حضرت، دربار   شماری با اشاره به برخی از اضایل  ب
 .استآمده روایی آن، مطالا مهصلی  ن شواهد قرآنی وبیا

 آملی  جوادی اللهتیآآثار   برگرفته از •
 احمد بابایی چگینیسید   تحقیق •
 سراء ا  ناشر  •

 ۴۹۶ :فحاتتعداد ص •



  19 ● والیت و امامتهایی دربارۀ کتاب 
 

 

 ت يول  میشم

 
  شایسددته اسددت ایددن جریدداِن   ، از این رهگ ر   .دیگر رهور ایض رب است   سویی قرب به حن و از سوی  ولیت از 

ولیددت بعددد از    ۀ چهددر   ن ی ترکامددل   حددال   ن ی عدد   در و  ترین  بددارز   .شددود جه تو بدان ش اخته و  ی درست به  ستی ه  ۀ عمد 
کمددالت اسددت.    همددۀ خیددرات و تمثددل   همددۀ تجسددم  . ایشان )ع( است امیرمؤم ان  ، )ص( پیامبر اکرم شخص 
بدده    ی اب ی راه   بهترین راهکارِ ایشان  راتار و کیهیت سلوک اردی و اجتماعی   ۀ آن حضرت و آداهی از نحو ش اخت 

ولیددت را    ز ی انگ دل عطر    شمیم والی    .و جهات درامی و متعالی ولیت است   ا ه ارزش تح ن    مراحل ولیت و نیز 
ولیت در قرآن،  :  رساند ی م رت  داران قرآن و عت نخبگان و دوست   و   مشام ارهیختگان   ه در دو بخش و ده اصل ب 

ی ولیت در     ۀ صح عید ولیت، ولیت علوی، رهور ولیت در     بددرای )ع(  علددی   مظهریددت تطهیر،    ۀ ی آ غدیر، تجلن
، دنیاش اسی و  البالغ  نهج ر  )ع(، حکمت علوی، وحدت جوامع د اسمای حس ای الهی، قرآن در کالم امام علی 

 .  و...  البالغه نهج دنیادرایی در  

 جوادی آملی عبدالله   نويسنده  •
 اسراء  ناشر  •
 ۲۹۷ :تعداد صفحات •



 ۱۰ ۀشمار  ؛نماکتاب  ● 20 
 

 

 دفتر چهارم  امامت  ؛یپاسخ به شبهات کالم

 
نگارنددده در ایددن داتددر  .اسددت پاسخ ب  شبهات کالمی ای داترهاز سلسله امام چهارم داتر  ن کتاب،ای
البته رویکددرد  ک د.تحلیل و ارزیابی را با رویکرد کالمی )کالم السهی(   امامتراجع به    ی شبهات  کوشدی م

د بددرده اسددت. السهی نیز سددوداهی از رهیاات عراانی و   ،ضرورت ین کالمی است که بهاین تح  ۀعمد
 پاسددخ بعضددی بددیش از دهددداهی  و  شددده اسددتاهمیت شبهه تعیددین    برحسای که پاسخ شبهات  ا  هنکت

و  هددالیتحلبددا  قددعدر بعضددی موا ،پاسددخ شددبههدریااددت خوان ده در این تح ین عالوه بددر   .استصهحه  
مختلددف ای زوایدد رنددده در کدده محصددول تأمددل نگاشددود می جدید نویس ده نیز مواجه   یهاپاسخو    هانکته

 .استموضوع 

 محمدحسن قدردان قراملکی   نويسنده  •
 ۀپژوهشدددگاه اره دددک و اندیشددد ناشرررر   •

 اسالمی 
 ۵۵۳ :فحاتتعداد ص •



  21 ● والیت و امامتهایی دربارۀ کتاب 
 

 

 تيامامت و ول  گاهيجا ؛صراط سلوک

 
 .قبول استمرار ح ی ت نبوت در ذیددل ع ددوان ولیددت اسددت  ی تو تشیع، در ح  باطن نبوت است  ولیت
 و ولددین بدددیل امددام دارد. این پددژوهش بدده تبیددین ن ددش بی  ک، ن ش حیاتی ت در صراط سلو و ولی  امامت

پددردازد. می  اللددهی الو دستگیری روحی و باط ی از سددالکان   های مستعدمعصوم در تکامل روحی انسان
شدد ایی رو مددانیبااهای تر از خورشید محسوس، بدده ضددمیر انسددانو اروزندهروایات، نور است طبن  امام  

یاب ددد. امددام و ولددین پرتددو ایددن نددور، بدده م صددد اعددالی انسددانیت دسددت می ن راسددتین در  . مؤم اتاباندمی 
 تابد.است و همواره نور ولیت می   ریناپ ان طاع خدا و سالکان است. ولیت  ۀمعصوم، واسط 

د. اصددل دوم پرداز چیستی امامت و ولیت می به  و والی  جایگاه امام  ؛ط سلوکصرااصل اول کتاب 
شود و در اصددل چهددارم است. در اصل سوم ترسیم صراط سلوک دیده می صراط مست یم    ۀدربار کتاب  

 .شریح کرده استرا تجایگاه امامت و ولیت در صراط سلوک نویس ده 

 نژادی حسین روحان  نويسنده  •
 ۀپژوهشدددگاه اره دددک و اندیشددد ناشرررر   •

 اسالمی 
 ۳۵۶ :تعداد صفحات •



  

 

 

 


