
 

 

 یرده سن انتشارات سندهینو موضــــوع عنــــوان کتاب فیرد

1 
 در قرآن –در قرآن  ریغد

 جلد3 ریغد

 شیب یبررس -ریقرآن در غد اتینزول آ
متعدد قرآن  یاز سوره ها هیاز صدها آ

و فضائل و  یدر خصوص امامت و رهبر

)ع( مخصوصا واقعه  یمناقب حضرت عل
در  ینبو اتیو روا یاله اتیخم درآ ریغد

 نیقیفر ریکتب و تفاس

 -یتخصص ما لیانتشارات دل یمحمد باقر انصار

 ریغد یژرفا 2
 رویغد یخیتار یاعتقاد یابی شهیر
 متعد از کتب عامه اتیآن در روا یبررس

 یعموم ام لیانتشارات دل یمحمد باقر انصار

 ریاسرار غد 3

خم و  ریاز واقعه غد یلیگزارش تحل

و  اتیبر آ دیبا تاک هیجوانب قض یبررس
 اتیروا

 یعموم ام لیانتشارات دل یمحمد باقر انصار

 در احساس ملت ها ریغد 4

درباره  یرانیا ریمقالات دانش پژوهان غ
در  ایزبان دن 22کشور به  33از  ریغد

خم بر  ریودلالت واقعه غد تیباره حقان
 )ع( یوامامت حضرت عل تیولا

 یمحمد باقر انصار
امام  یمدرسه عال

 قم –)ره(  ینیخم
 یعموم

5 
 تی)ع( به روا یعل یمایس

 اهل سنت

و  فضائل یبررس -ـة و السن یترجمه عل
)ع( در  یعل تیمنقب و امامت و ولا

کتب اهل تسنن و نظر علماء عامه در 

 خصوص نیا

هاشم  دیعلامه س
 :قیتحق – یبحران

 یعسگر نینجم الد

 محمد ترجمه –

 ینیام

 یعموم انتشارات مهام

 واژه ماندگار 3

در  ریغد ثینو بر راهبرد حد ینگرش

سه گانه در موضوع  شیامام )گرا نییتع
و اهل  عهیش دگاهیامت از د نییتع

تسنن(امام در اهل تسنن چگونه انتخاب 

 ایعادل باشد  دیبا "حتما اامامیشود آ یم
 تواند امام باشد ؟ یامام ظالم هم م

 یآصف یمحمد مهد
 حسن مترجم –

 یچ شانه

 یعموم ام لیانتشارات دل

 ریو غد یمول 2
 وارده اتیمناقب و فضائل و روا یبررس

حضرت  تیووصا ینیدرخصوص جانش

 نیدکتر محمد حس

 یگدلیب ییایض

انتشارات دارالعلم 
 قم–

 یعموم



 

و  اتیآ یبا بررس نیقیفر دگاهیاز د یعل
 از کتب عامه ... اتیروا

8 
 ریها در خطبه غد ستهیبا

 خم

 هیکت ریخطبه غد انیها در مقام ب ستهیبا
–خم  ریبر نکات ارزشمند خطبه غد

بر ضرورت وجود  یو نقل یعقل لیدلا

 امام و...

 یعموم مهر انهیآش این یانصار یعل

  یدر شعر فارس ریغد 9
 یموسو یمصطف

 یگرمارود
  ام لیانتشارات دل

11 
فضائل در صدف  دیمروار

 ریغد

)ع( که در خطبه  نیالمومن ریفضائل ام
خم مطرح شده بر اساس منابع  ریغد

 اهل سنتو نظر علماء عامه

 یعموم ام لیانتشارات دل یاسعب بیحب

 ریحماسه غد 11

 ربایغدال یختگیآم – ریکتاب الغد یبررس

از سوالات در  یقرآن پاسخ به بعض
 خصوص امامت با توجه به منابع عامه

 یعموم ام لیانتشارات دل یمیمحمد رضا حک

 ریغد اتیآ 12

اهل  دگاهیاز د ریغد اتیبه آ ینگاه
 یسنت و مفسران در کتب عامه و بررس

 آنها قیدق

 یعموم قیانتشارات الحقا یلانیالله م تیآ

13 
هزارو چهارصد  یبربلندا

 ریساله غد

شعر  ندگانی، سرا ریواقعه غد یبررس

نوروز و  دیبا ع ریبودن غد ر،مصادفیغد
 خم ریغد دیآداب ع

محمد باقر  یعل دیس
 یفیشر ریم یانصار

 یعموم ام لیانتشارات دل

14 
مکتوب درباره  راثیم نیاول

 ریغد

اب کت ریکه در باره واقعه غد یکس نیاول
 یو نقل ها اتیواقع هینوشت با تک

 خم ریغد یاز ماجرا حیصح

 یعموم ام لیانتشارات دل یمحمد باقر انصار

 یآسمان مانیپ 15
از متن و ترجمه خطبه  نینو یطرح

 ریغد

 نیمحمد حس
 انیمیرح

 یعموم ام لیدلانتشارات 

13 
اعلام  گاهیجا نیآخر ریغد

 یعموم

مقاله ارائه شده در لندن )اثبات خلافت 
)ع( بعنوان  ی)ع( و عل یحضرت عل

بلافصل وامام اول  نیو جانش یوص
 ( نیمسلم

 یعموم قیانتشارات الحقا یلانیالله م تیآ

 ریغد ثیبه حد ینگاه 12

و  نیو معصوم امبریکه از زبان پ یثیاحاد
خم مطرح  ریعلماء در خصوص غد یحت

 شده است

 یعموم قیانتشارات الحقا یلانیالله م تیآ



 

 ریخطابه غد 18
همراه با سئوالات   رخمیترجمه خطبه غد

 در خصوص متن ارائه شده
 یعموم ریانتشارات من یمسعود دیمج

19 
 امبریبه حق پ نیجانش

 )ع(یعل

 مبرایمنزلت که توسط پ ثیحد یبررس
  اتیشده با توجه به آ انیاکرم )ص( ب

حضرت  ینیقرآن و دلالت آن بر جانش
 )ع( یعل

 یعموم ریانتشارات من یدکتر نادر فضل

21 
شکنان و وفاداران  مانیپ

 ریغد

که رحلت  یکتاب ابتداء کسان نیدر ا
 فهیسق یرا انکار کرده و بعد غوغا امبریپ

گرفتن از  عتیب یرا راه انداختند و برا
مردم به زور و ارعاب پرداختند و با 

خاندان نبوت به مبارزه پرداختندو باعث 

ند مسلمان شد نیتفرقه و اختلاف ب جادیا
که به واقعه  یو نام کسان ردهرا ذکر ک

د را شکستن مانیعهد پ ایو  بندیپا ریغد
 کند یم انیب

 یعموم عطرعترت یاصغر رضوان یعل

 یلام، محور وحدت اس ریغد 21
 یامهایو پ یقیمحور انسجام حق ریغد

 یبه جامعه اسلام ریغد
 یعموم عطرعترت یاصغر رضوان یعل

22 
مسلمانان از  یعوامل دور

 ریغد

 پاسخ یکتاب به دو سوال اساس نیدر ا
سر اعراض اکثر  -1داده شد ه است  : 

 -2 -)ع( چه بود ؟  یصحابه از امام عل

 -)ع(  تیمسلمانان از اهل ب یعلل دور

 یعموم عطرعترت یاصغر رضوان یعل

23 
 تیاهل ب تیبه روا ریغد

 )ع(

 ثیگوتاه به حد یکتاب نگاه نیدر ا
 اتیدر دو بخش آ یعیدر منابع ش ریغد

 وارد بحث شده است اتیو روا

 یعموم قیانتشارات الحقا یلانیالله م تیآ

 ریپنهان غد یایزوا 24

 ریکتاب ابتداء به مباحث مهم غد نیدر ا
در  یخیتار نهیشیپرداخته و بعد زمان و پ

وحضور آنان در حجاز و   هودیخصوص 
به منافقان  یآخر الزمان و نگاه امبریپ

فضائل حضرت  انیب نیو همچن نهیمد

عمر  ریاخ ی)ع( و حوادث سالها یعل
 کرده ارهاش ریو مخصوا واقعه غد امبریپ

 است .

 یجواد رضایعل
انتشارات مهر 

 فاطمه
 یعموم



 

 هیریغد ارتیز 25

در  نیالمومن ریام ارتیمتن و ترجمه ز
و ترجمه روان از  قیخم )تحق ریروز غد

 نامه ( ارتیز

 یعیمحمد حسن شف
 یشاهرود

انتشارات موسسه 
 نبوت راثیم

 یعموم

 ریفرهنگ نامه غد 23

)ع( از اول  یفضائل و مناقب حضرت عل

اسلام و موضوعات مختلف در محور 
 میصا واقعه عظو امامت ومخصو تیولا

 نیدر ا ییخم را بصورت الفبا ریغد

 کرده است .  جمع شده است انیکتاب ب

 یعموم بوستان کتاب یجواد محدث

22 
 یسند جاودانگ ریخطبه غد

 اسلام
 یعموم نشراکرم یاکبرمحمد خم ریمتن و ترجمه خطبه غد

 یعموم ام لیانتشارات دل یمحمد باقر انصار خم ریمتن و ترجمه خطبه غد ریترجمه خطبه غد 28

29 
در روز  نیالمومن ریام ارتیز

 خم ریغد دیع

 ارتیو متن و ترجمه ز ریآداب و سن غد
 هیریغد

 فائق ریعبدالام
- نیدارالصادق

 تهران
 یعموم

 ریامواج غد 31
 ینیمطالب کتاب برگرفته از آثار علامه ام

 در کتب عامه ریواقعه غد یجهت  بررس
 یعموم ام لیارات دلانتش یمیمحمد رضا حک

 حق جو حق شناس 31

 یگفت و شنود ها -ترجمه المراجعات  

 سیرئ سوالات به پاسخ – یمذهب

 یبشر میسل خیدانشگاه الازهر مصر ش
 نیتوسط علامه شرف الد

شرف  دیعلامه س
 نیالد

معارف  ادیبن
 یاسلام

 یتخصص

 ریغد امیپ 32

از مقالات  یکتاب به مجموعه ا نیدر ا
در خصوص  دارهایو د امهایو پ دهیبرگز

ر د اتیو روا اتیاستفاده از آ ربایغد دیع
 دیدار یخصوص  دست رس نیا

 یالله صاف تیآ

 یگانیگلپا

ر و نش میدفتر تنظ
الله  تیآثار آ

 ینگایگلپا یصاف

 یعموم

 جلد11 ریالغد 33

 دیاثبات عقا یدر راستا فیکتاب شر نیا
و در خصوص عصمت ،   عهیحقه ش

 تیم ،فضائل و مناقب اهل بعدالت ،عل

)ع( مخصوصا در باره اثبات امامت و 
 نی)ع( به عنوان جانش یعل تیولا

و  فرزندش ازدهیو امامت  امبریبلافصل پ

 و اتیخم با آ ریاثبات واقعه غد نیهمچن
وارده در کتب عامه از قول  اتیروا

 ، علماء و شعراء و... نیصحابه و تابع

 یتخصص  ینیعلامه ام



 

 یتخصص بعثت ادیبن نیاز محقق یگروه  جلد22 ریترجمه الغد 34

 ریجامع از الغد یا دهیگز 35

جامع از  یا دهیکتاب که شامل گز نیا
باشد جهت  یم ریالغد فیکتاب شر

استفاده عموم به زبان ساده و روان در 

شده است که  صیتلخ یموضوع کل54
 تهگش میحروف الفباء تنظ بیبه ترت

 یعیشفمحمدحسن 

 یشاهرود

 راثیموسسه م

 نبوت
 یعموم

 ریفرهنگ غد 33

 اریکتاب ارزشمند که به نوبه خود بس نیا
اشعار  ث،ی، احاد اتیاست شامل )آ دیمف

، اشخاص ، موضوعات و  یو عرب یفارس
 لی، جاها و شهرها ، ابزارو وسا میمفاه

،حادثه ها ، اصطلاحات ، کتابها ، گروهها 

 است دهیو...بصورت جامع مطررح گرد

 یعموم نشرمعروف یجواد محدث

32 
 ریام دگاهیاز د ریآرمان غد

 )ع( نیالمومن

 است یکتاب در اصل درباره خطبه ا نیا

)ع( در روز جمعه نیالمومن ریکه ام
خلافت  امیدر ا ریمصادف با روز غد

 فرموده اند . رادیخود ا یظاهر

 یعموم قم –مولود کعبه  یدیمحمد مج دیس


