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پردازد سیر شکوفایی امت، به گسترش فهم و توان آنها در اثر اطاعت از خدا، رسول و امام می
گیرد را راستایی با اوامر و نواهی الهی به تدریج برای امت شکل میو نیازی که در اثر هم

ه ائمه مختلف که هر یک در شرایط متفاوت، امت را هدایت کند. در این سیر، نیاز ببررسی می
نمایند، مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم دوازده امام را برای آنها معنا و قابل می

نماید. در این کتاب، که به دلیل حجم باال به سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده درک می
های سال گره خورده، روز و نیز ایام هفته و ماه و ماهامامی بودن که با راز اوقات شب و 

 .شودپرداخته می

د. نیاز امت به امام نیازی حقیقی به نقش رسول و امام در شکوفایی امت اشاره ش ،در جلد اول
استقرار نیافته  شکل نگرفته، ، امتو اگر نادیده گرفته شود شدابمیزیرا قوام امت به امام  ؛است

 کند. و سیر شکوفایی خود را طی نمی
ه مجاهدت و بصیرت تک تک گیری، استقرار و شکوفایی امت باز آنجایی که مراحل شکل

های رسول و امام، بینه بودن و ترین ویژگییکی از مهم این رو، ؛ ازاستنیازمند  افراد آن
شود تا رابطه امت با وحی به . این اتصال سبب میشدابمیگری او از کتاب آسمانی تالوت

و  هدوبهترین خلق ب ،صورت پیوسته برقرار باشد و در هر شرایطی بتواند مطابق با رضایت خدا
 د.رحمت خود را بگستراَن
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دهد. در همین می ءکرده و ارتقاپدیدار در امت را قدرت انتخاب  ،ن رسول و امامبینه بود
اشاره شد.  بدیل و محیرالعقول است،در جلد اول به تنوعی از بینه که حاکی از نظمی بی ،راستا

والیت خداوند بر خلق را  ،دوازده نظامنیز به عنوان دوازده شهر و  ،بینه بودن دوازده امام
دهد. هدایتی که امت را در انگیز سوق میه، ربوبیت او را به هدایتی شگفتجاری ساخت

 دهد.بهشتی جاودان توأم با رضایت خداوند و رضایت افراد بشارت می
و در این جلد دوازه شهر هدایت و رحمت و دوازه باب ایمان و معرفت،  معرفیِ یدر ادامه

ن این دوازده شهر پرداخته شده و با تلفیقی تر به وجه بینه بودبه صورت تفصیلیجلد بعدی، 
های عطشناک کرده است. نورانیت نازل شده را میهمان قلب ،ای ایشاناز سیره و بیانات بینه

تواند بهره از مطالعه آنچه از توجه به سیره و بیانات اهل بیت علیهم السالم از این منظر می
و رویکرد جدیدی در کشف نظام والیی مبتنی بر بسیار فراوان کند امامان به جا مانده است را 

 وحی و قرآن به مشتاقان هدایت عنایت فرماید. 
در بهترین  ،انتخاب شدهائمه علیهم السالم هر چند سعی شده آنچه از قرآن، سیره و بیانات 

گران تاریخ و نگر تحلیلهای ژرفبا نگاه ،ولی به طور مسلم ؛ترین حالت باشدشکل و دقیق
موعه گردآمده به این مباحث بسیار بهتر از آنچه در این مج ،دبرکنندگان آیات و روایاتنیز ت

نه مطالب به تکمیل م است که با نقد موشکافاتوان پرداخت؛ بنابراین بر محققان محتراست می
زیرا اگر امام  ؛فهم تدبری سیره اهل بیت علیهم السالم بپردازند ،ترو از آن مهم یا تصحیح آنها

و انسان به تکامل  ، اثری از رحمت خاص امت وجود نداشتهها نباشدصوم در زندگی انسانمع
 شود.خود نائل نمی
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ها مشابه انتخاب شده تا امکان مقایسه بین آنها وجود بندی بینهچارچوب به ذکر است الزم
 داشته باشد.

ات اشاره شده است. در آی آن بینه و موضوعات پیرامونی آن درابتدا به شرحی از  ،در هر بینه
 ،به صورت گذرا مطرح شده تا تطویل آن باعث کسالت نشود. در عین حال ، مطالباین بخش

که  ،هایی مستقل مورد نظر قرار گیردتواند به عنوان کتاب یا کتابشرح و بسط آن بینه خود می
 روری است.ض ،اندیشندسازی میالبته این کار برای افرادی که به مباحث مربوط به نظام

های امام شاخص آن بینه با توجه به سیره آن به شرحی از ویژگی ،در بخش دوم هر بینه
ولی به طور  ؛بیان سیره نبوده ،قصد در این بخش ،بزرگوار اشاره شده است. طبیعی است

در ارتباط کامل  ،ترین مطالب سیره آشنا شوند. این بخشبرخی از مهم اتوانند بطبیعی افراد می
هایی که در سیره برای امام بیان توان در ویژگیو گویی اساس آن بینه را می عنوان بینه بوده با

به طور  ،ابهامات احتمالی در بخش نخست ،با مطالعه این بخشچنین همجستجو کرد.  ،شده
گردد. های تفصیلی میبینه یاد شده دارای ویژگی ،شود و در عین حالبرطرف می ،طبیعی

ضمن  ،ها خواهد شدبا سایر بینه شتمایزنیز آن و  خود موجب فهم ،ن هر بینهتفصیلی بود
بندی برای بینه یاد شده اخذ کرد که در نوع خود بسیار مهم و برای توان نوعی مؤلفهآنکه می

 اساسی است. ،سازینظام
بینه از سوره مبارکه  و مختلف بینه بودن که در جلد اول هبه وجونیز در بخش آخر هر بینه 

تأکید، تفصیل و تعیین مورد  پرداخته شده و هر بینه از پنج وجه تمایز، حصر، ،اشاره شد
مکتوبات و  ،هامربوط به خطبه از روایاِت ،این بخش از کتابدر بررسی قرار گرفته است. 
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راستایی راستاست. علت همهم ،به طور کامل ،با دو بخش اول کهده شده اسخنان امامان استف
شود که البته ممکن است با بندی مربوط میدقت در عنوانچنین همبه نوع نگاه و نیز  مطالب

 یابد. ءتقویت نگاه و باال بردن دقت عناوین ارتقا
توفیقی  ،مطالعه و بررسی در روایات نورانی و وصف زیبا و شایسته امامان ،در مجموع

همه ما توفیق توسعه علمی،  بدیل است که خداوند نصیب همه اهل هدایت بفرماید و بهبی
 ما در عمل به علم بیفزاید. و بر توان هدوتدبری، فقهی و ترویجی این مطالعه را عنایت فرم

 

 و حکمت  حکم و حاکمیت بّینهعلیّ،
 پارسایی و خداآگاهی بّینه حسن بن علّی،

 احسان و حسنه حسین بن علّی، بّینه
 عبادتدعا و  علّی بن حسین، بّینه
 تفکر و علممحمد بن علیّ، بّینه 
 تدبر و نشر جعفر بن محمد، بّینه
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