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  هو المحبوب

 :::آينه داران آفتاب  

قبل از اولين سفر كربال از تعدادي از اساتيد توصيه خواستم. از جمله موارد قابل تأمل توصيه آقاي دكتر يعقـوب تـوكلي   
  درباره معرفي ياران حضرت اباعبداهللا(ع).» دكتر محمدرضا سنگري«بود مبني بر خواندن كتاب 

اينكه توجه و تفقه در زندگي ياران خون خدا چقدر مهم است خودش بحث مجزايي است ؛ ليكن قطعاً كساني كه از بين 
آنهمه مدعي با امام عشق تا آخر ماندند چيزهايي در چنته داشتند كه نبودشان در وجود هركس ترس از نماندن در ركاب 

  با خود خواهد داشت.امام را 

دكتر سنگري عاشورا پژوهي است كه قلم شيوايي در متون ادبي دارد و ايـن امـر در كنـار توجـه جـدي بـه سـنديت و        
همچنين ريز بيني و البته اخالص ايشان باعث شده است كه توجه جدي مجامع ديني و علمي ما به ايشان جلب شود و 

  عرفي آثارشان وا مي دارد.همين است كه كسي چون دكتر توكلي را به م

  
پژوهش و نگارش نـو ايسـت از زنـدگي و شـهادت يـاران      » صفحه 1470«، در » آينه داران آفتاب«مجموعه دوجلدي 

  منتشر شده است.»  شركت  چاپ و نشر بين الملل«اباعبداهللا الحسين(ع) كه توسط 
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ام عشق ، پيوند و رابطـه امـام بـا يـاران و     صفحه اول دكتر سنگري ضمن بررسي ويژگي هاي كلي اصحاب ام 200در 

زيبا تر از همه سيرت، رفتار و شباهت صحابه ي دو انقالب عاشورا و عصر ظهور پرداخته و سپس به شـناخت و تقسـيم   
بندي هاي اصحاب از نظر تيره و قبائل و حتي آنچه كه در زيارت ناحيه مقدسه يا رحبيه آمده اسـت پرداختـه انـد و بـر     

  سند هاي موجود آمار اصحاب امام را برشمرده اند.اساس تمام 

آنگاه با بررسي تمامي منازل موجود از مكه تا كربال ، رفتارهاي امام را در راسـتاي اتفـاق عظـيم عاشـورا و فراخوانـدن      
 طوايف و افراد مطرح شده و نهايتاً تك تك ياران بر اساس زمان و نحوه شهادت از شروع اوليه جنگ تا جنگ هاي تـن 

  به تن و ... در كتاب آمده اند.

  و اين يعني مقتلي جامع ،سرشار از تعقل و احساس كه خواندنش عقل را به غليان و قلب را به فوران وا مي دارد....

منبعي را كه دكتـر از آنهـا اسـتفاده نمـوده اسـت را بـر        386جالب است كه در انتهاي اين كتاب ارزشمند ، نام و نشاني 
  ا خواهيد خواند كه خود ليستي جامع از كتب مورد اطمينان عاشورا پژوهي خواهد بود.اساس حروف الفب

  02188903843 – 02188921980فروشگاه: 

www.intlpub.ir 
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 ::::روايت عطش و آتش 

  
  دكتر سنگري به اختصار معرفي شد . 

 100در » خورشـيد بـاران  نشـر  «مجموعه نثر هاي عاشورايي دكتر است كـه توسـط   » روايت عطش و آتش«اما كتاب 
  صفحه منتشر شده است.

است. يعنـي پـاي حرفهـاي    » كشتي پهلو گرفته«سبك كتاب در  بيشتر جاها شبيه شاهكار سيد مهدي شجاعي ، يعني 
افراد مختلفي چون حضرت زينب (س) يا حضرت عباس(ع) و ... خواهي نشست و آنها متلكم هستند و تو شنونده. البتـه  

ي مورخ را به خوبي در نوشتارها خواهي ديد نه يك نويسنده ي ادبي نويسِ محـض. بـه خصـوص     ردپاي يك نويسنده
  را مي خواني.» حميده دختر مسلم بن عقيل«وقتي مثال شرح  حال 

  09123466320فروش: 
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 ::::سيب و عطش  

  باران....و باز هم نثر عاشورايي دكتر سنگري. در همان سبك عطش و آتش و با همان نشر خورشيد 
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 ::::ماه در آب  

چهل روز عاشـقانه  «دكتر سنگري به جز نثر ادبيِ سنگين كتابهايي را براي نوجوانان و جوانان در باب عاشورا دارد. مثل 
  .  -كه به موقع معرفي خواهد شد انشاهللا -كه كانون پرورش فكري كودكان منتشر كرده و موضوع اش اربعين است» 

آن را منتشر كرده و موضـوع آن حضـرت   » انتشارات مدرسه«است كه » ماه در آب«وانان دكتر ، كتاب ديگر كتاب نوج
  سقا(ع) است.  

  
  حضرت عباس بن علي (ع) ، در نثري روايي ، ادبي و تاريخي براي نوجوانان خواندني است...

نگاشتند. صداي مـوج ، حسـين   عباس به آب نگريست. در آب ، حسين بود. موج ها در حركت خويش  ، حسين مي «...
  بود. به خويش برگشت و در خويش جز حسين نديد و ... حسين تشنه بود.

  آب بنوش عباس!

آب خنك و زالل و گوارا با عباس سخن مي گفت.دست رشيد عباس در آب رفت.نوازش آب با دست هاي تشنه و جان 
ورد تا فضاي دهان رسيد. نسيم خنك آب چهره عباس تشنه تر چه ميكند. قطره هاي عزيز از كف مي چكيد.آب را باال آ

  را مي نواخت.

  ساقي بنوش، گوارايت باد.

  »باز در موج ها ولوله افتاد. حسين، حسين، حسين....
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 :::طلسم سنگ  

  دهانت«

  اگرچه خسته و خاموش

  رسولِ اولوالعزمِ تمام گفتني هاست

  و لبخندت

  اگرچه تازيانه خورده و مجروح

  »ها.... امامِ تمام شكفتني

ناميده اند. استادي به غايـت هنرمنـد و واصـل...    » سيد الشعراي انقالب«حضرت آقا » سيد حسن حسيني«مرحوم دكتر
  گفتن از دكتر سيد حسن حسيني وراي اين قلم ناچيز است كه شنيده ها نيز برايم ثقيل اند چه رسد به درك آنها....  

  
 90بيست سال. مقتلي خاص مملو از شعر ديگر شاعران كه ظاهرش نثر هاي عاشورايي سيد است طي » طلسم سنگ«

  صفحه است و باطنش را خدا مي داند...

  منتشر كرده است...» سوره مهر«اين كتاب را 
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http://www.sooremehr.ir 61942-021/ و  

حبـاب ، سـطحي و    بازماندگان با دو دشمن رو در رويند.اندوه رفتگان كه عميق است و شـادي دشـمنان كـه مثـلِ    «... 
زَك كننـد.    واقعي خويش را بـ ناپايدار! يزيديان اين فاتحانِ بي شكوهترين رزمِ عالم ، دسته دسته مي كوشند تا شكست
هياهويِ شادماني آنان مانند بزدالني است كه در تاريكي قدم مي زنند و براي فرار از تـرس و خـوف ، بـه صـداي بلنـد      

  »زمزمه اي بر زبان مي آورند...

  

 :::گنجشك و جبرئيل  

آقا رضاي اميرخاني تعريف مي كردند كه وقتي سيد حسن حسيني به رحمت خدا رفت موقـع خاكسـپاري  وقتـي جسـم     
روانه قبر شده بود همسر سيد دوان دوان آمد و كتاب گنجشك و جبرئيل را هم همراه جسـم بـي جـان كرد.گفتـه بـود      

ش باشد. در ادامه هم كالم حضرت آقا را نقل كـرد. آقـا گفتـه بودنـد     وصيت خود سيد است.خواسته بود اين كتاب شفيع
طبق معمول وقت خواب كتابي را دست گرفتم براي خواندن. اينبار وقتي كتاب را شروع كردم به خواندن ديدم نمي شود 

انـدم. كتـاب   خوابيده خواندش. نشستم. كمي كه گذشت ديدم نمي شود اين كتاب را نشسته خواند؛ ايسـتادم و آن را خو 
  گنجشك و جبرئيل سيد حسن حسيني را. نثر هاي عاشورايي سيد را.
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  بخوانيد حديث مفصل اش را... نحاال خودتا

  سكوت

  سنگين و پرهياهو

  شكست درهم مي

  گلوي شورشي تو

  بر يال ذوالجناح باد

  زد شتك مي

  _سرخ و سيراب_علقمه 

  غلتيد در زير زانوان تو مي

  و خورشيد

  هاي برهنه كوهبر كوهان 

  رفت... به اسارت مي

دكتر سيد «يعني » سيدالشعراي انقالب اسالمي«شعر نو عاشورايي از  31كتابي است شامل » گنجشك و جبرئيل«آري 
  آن را  منتشر كرده است.» افق«كه انتشارات » حسن حسيني
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  روايت پانزدهم

  پلك صبور ميگشايي 

  چشم حماسه ها روشن ميشود

  ت پنهانيكدام سر انگش 

  زخمه به تارصوتي  تو مي زند

  كه آهنگ خشم صبورت

  عيش مغروران را منغص ميكند

   

  مي دانيم تو نائب آن حنجره مشبكي

  كه به تاراج زوبين رفت
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  و دلت مهمانسراي داغهاي رشيد است

   

  اي زن قرآن بخوان

  تا مردانگي بماند

   

  قرآن بخوان

  به نيابت كل آن سي جزء 

  نيزه ورق خوردكه با سر انگشت 

   

  قرآن بخوان

  وتجويد تازه را

  به تاريخ بياموز

  و ما را به  روايت پانزدهم

  معرفي كن

   

   

  قرآن بخوان

  تا طبل هلهله از هاي و هو بيفتد 

  خيزران عاجزتر از آن است

  كه عصاي دست شكستهاي  بزك شده باشد
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  ـ شاعران بيچاره

  شاعران درمانده 

  –شاعران مضطر  

  چه كردند!با نامت 

   

  تاريخ زن آبرو مي گيرد

  وقتي پلك صبور ميگشايي

  و نام حماسي ات

  بر پيشاني دو جبهه نور مي در خشد

  زينب!

  /http://www.ofoqco.comو  66475882شماره تلفن: 

ميدانـد...  » حادثـه اي در شـعر عاشـورايي   «راستي ،استاد شاعر جناب محمـد كـاظم كـاظمي ،گنجشـك و جبرئيـل را      
http://mkkazemi.persianblog.ir/post/136/  
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 :::شماس شامي 

  
  اين ديگر نوبري است از كتاب هاي كمتر ديده شده....

آمده اسـت. بـه   » تاريخ«براي روايت » رمان«كه با نگاهي نو ،با دستاويز » مجيد قيصري«شماس شامي كتابي است از 
داستان اگر اجازه ندارد تاريخ را تحريف كند، اما اين توان و ظرفيت را دارد كه تاريخ را از زاويه اي نو بـه  :«قول خودش 

  » روايت بنشيند.

  
همان مرد مسيحي است كه در شام بر مجلـس خليفـه ي مسـلمانان كـه فرزنـد نـوه ي       و رمان شماس شامي حكايت 

  رسولشان را كشته اند و اهل بيتش را به اسارت آورده اند در هم ريخته است.

  آن را منتشر كرده است...» افق«رمان ،حكايت سفير روم است در شام.... كه نشر 
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 ::::فرهنگ عاشورا 

  
ــدثي  « ــواد مح ــالم ج ــگران و  /http://mohadesi.persianblog.ir» حجــت االس ــته پژوهش از آن دس

نويسندگان بسيار بسيار پركاري است كه براي همه سن و همه مخاطبي و تقريباً در تمام حوزه هاي دينـي و اجتمـاعي   
پالتويي و كم حجم و ساده براي نو جوانـان. از داسـتان و مـتن    كتاب دارد. از كتاب هاي حجيم و سنگين تا كتاب هاي 

  ادبي تا مقاله و ... .

  
كتاب فرهنگ عاشورا ، فرهنگنامه اي است بر اساس لغات و كلمات مربوط به واقعه عاشورا بر اساس حروف الفبا بـراي  

  »است نشر معروف منتشر شده«تدوين و توسط  1374استفاده تحقيقي و پژوهشي كه در سال 
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 ::::شهادت نامه  

در حركتـي مشـابه كتـاب     »مهـدي وحيـدي صـدر   «درست ده سال بعد از تالش حجت االسالم و المسلمين محدثي ، 
منتشـر كـرده   » مشهور«را با عنوان فرهنگ الفبايي عاشورا و شهادت را تدوين نموده و توسط انتشارات » شهادت نامه«

  اند.

  

 :::حسين (ع)عقل سرخ  

  پيشتر كمي سخن گفته شد.  »حسن رحيم پور ازغدي«درباره استاد 
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در شبكه اول سـيما سـت. عنـوان      80في الواقع سخنراني هاي استاد در محرم سال »  حسين (ع) عقل سرخ«اما كتاب

  كتاب براي  متن اش بهترين معرفي است و البته اين متن از كتاب:

اش شـهيد گشـت و    لبدش شد و محتوايش پيش پـاي فـرم  كا قرباني اسالم، روح است، اسالم دردناك تاريخ اين …«
العوجاء و كفرگـويي امثـال    زاد ايراني يا هراكليوس روم يا زبان شبهات كافرانه ابن ابي بنابراين، اسالم با سالح رستم فرخ

تواي كعب االحبار، ابوموسي اشعري گير نشد؛ اسالم با روايات جعلي ابوهريره و ابودرداء، و با ف او و نظريات جاثليق، زمين
و شريح قاضي كشته شد. سيدالشهدا در كربال قرباني تحريف اسالم شد. ايـن رونـد مسـخ مـذهب، تفكيـك مـذهب از       

بود كه به مبهم و مجهول الهويـه كـردن اسـالم،    » حفظ شكل«و » محتوا«حكومت، تفكيك اخالق از سياست، حذف 
هاسـت؛ مـه از    آن، تحريف دين و منحط كردن اسالم انجاميد و همـين، هـدف آن  هزارقرائتي كردنش، تفسير به راي قر

  »16دانند ممكن نيست. صفحه صحنه روزگار برانداختن اسالم، كه مي

  
صفحه توسـط   112اين كتاب نيز ابتدا توسط انتشارات سروش منتشر مي شد و اكنون چاپ بيست و هفتم اين كتاب در 

  منتشر شده است.  » طرح فردا«ناشر اختصاصي آثار استاد يعني 

  /http://rahimpour.irو  09159130168جهت تهيه آثار استاد:

  ميتوانيد متن كتاب ها را هم از سايت استاد دانلود كنيد...  البته اگر اهل خواندن كتاب ديجيتال هم باشيد ، 
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 ::::حماسه عاشورا  

قطعاً وقتي بخواهي كتاب هاي عاشورايي را نام ببري ،از اولين كتابهايي كه بـه  
» مرتضـي مطهـري  «اسـتاد شـهيد   » حماسه حسيني«زبان خواهي آورد كتاب 

است.  خواندن اين اصر از دو جهت ضروري است . اول اينكه استاد بـا نگـاهي   
عظيم عاشورا كـه  كه به واقعه عاشورا دارد ، در فضايي كه پوشش زيباي واقعه 

براي آبياري و طراوت فلسفه قيام اباعبداهللا (ع) خود نمايي مي كند ممكن است 
جاي اصل و ريشه ي قيام را بگيرد به تبيين و احياء فلسفه عاشـورا و عـزاداري   

 فـارغ  –ساالر عشق پرداخته است و دوم اينكه نگاه سير وار به آثار استاد شهيد 
 مي مخاطب براي فكري نظام و نظم نوعي جبمو -اثر هر خاص موضوعات از

  .شود

  

ليكن از آنجا كه آثار منتشر شده از استاد اغلب متن سخنراني هاي ايشان بوده و همين موجب شده است تـا بـه نحـوي    
اضافات سخنراني شفاهي در خواندن متن مكتوب خواننده را دچار توضيحات اضافه كند، احساس نياز به بـازآفريني آثـار   

د چه در ويراستاري متون و جذف زوايد و چه جمع آوري موضوعي بر اساس انديشه هـا و آراء اسـتاد حركـت هـاي     استا
  قابل توجهي از سور مراجع ديني و علمي موجب شده است.
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نيز با تكيه بر اساتيد و سابقه علمي خود با نگاه به مخاطب جوان اقدام به تـدوين مجموعـه اي   » كانون انديشه جوان« 
 تالش -صفحه 120 –نموده است. در اين آثار كم حجم » چلچراغ حكمت«بصورت موضوعي با عنوان » چهل جلدي«

  .شود پرداخته استاد هاي انديشه اساس بر مختلف موضوعات ارائه به تر مختصر و تر ساده هرچه تا است شده

به عاشورا در نگاه استاد شـهيد مطهـري   نگاه موضوعي » حماسه عاشورا«دفتر سي و سوم از مجموعه چلچراغ با عنوان 
  است.

  www.canoon.orgو  02188505402شماره تماس: 

http://www.motahari.org/ جهت دريافت فايل آثار استاد  
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 :::حماسه حسيني  

نيـز اقـدام بـه    » دانشگاه امام صادق(ع)«كه با همان توضيحاتي كه در مورد كتاب حماسه عاشورا آورده شد ، بايد گفت 
  اختصاص دارد.» حماسه حسيني«تلخيص آثار استاد كرده است كه دفتر هشتم از اين خالصه آثار به 

  
  /http://www.ketabesadiq.irو  02188370142
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 :::مشق سرخ  

، تالش موسسه فرهنگي تبليغي آينده سازان وابسته به دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري و باز با همان توضيحات قبلي 
در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان با موضوع حماسه عاشورا در آثار شهيد مرتضي مطهري شده است كتـاب  

  » .مشق سرخ«

  
نوشته شده است در پايان هر فصل از فصـول   در اين كتاب كه قاعدتاً دانش آموزي تر» محمد معلي«و » حميد كمالي«

  پنجگانه كتاب سواالتي جهت گفتگو تأمل بيشتر و در آخر هم سواالتي جهت مسابقات فرهنگي طرح كرده اند...

  02537836629شماره تماس موسسه آينده سازان : 
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 ::::كتاب آه  

.محـدث يعنـي كسـي كـه در جمـع      » جنانمفاتيح ال«بزرگ و مولف » محدث«را كه مي شناسيد. » شيخ عباس قمي«
  آوري و شناخت احاديث و جدا كردن سره از ناسره استخوان تركانده باشد...

  
مقتلـي  » نفس المهموم«شيخ عباس از زمان بيعت مردم با يزيد تا بازگشت اهل بيت حسين(ع) به مدينه در قالب كتاب 

ر اساس علم حديث خود مي توان جامع ترين مقتـل و كتـاب   نگاشته كه بصورت كامالً بي طرفانه و صرفاً ب» عربي«به 
  تاريخ اين ايام دانست.

كه آيت اللهي مجتهد و عالم به فلسفه ، كالم ، فقه ، تاريخ ، تفسير و » ميرزا ابوالحسن شعراني«كتاب نفس المهموم را 
دمـع  «بـه فارسـي ترجمـه  كـرده و      نجوم بوده و بر زبان هاي عربي ، فرانسه! ، انگليسي و حتي عبري! اشراف داشت ،

  ناميد.» السجوم

به قول خودش با ورق ورق كردن دمع السجوم با تكيه بر شيوه خط تاريخي بـه جمـع كـردن اقـوال     » ياسين حجازي«
صـفحه   580محتلف ، اسامي تغيير يافته و ... پرداخته و نهايتاً با خذف زوايد به سادگي و خالصه گي هر چه تمام تر در 

  مي نامد.» ويرايش«يا » بازخواني«بسيار بسيار زيبا و كاربردي در مقتل حسين(ع) نگاشته كه خودش آن را بيشتركتابي 

در اين كتاب در بخش هاي يكي دو صفحه اي اصل اتفاقات صورت گرفته را در اين ايام خواهيد خواند.از برخـورد امـام   
  با يك فرد تا خود حادثه جنگ و شهادت ياران.

م براي همراه دهه محرم مناسب است  و هم براي اينكه برداري و بي مقدمه صفحه اي را بـازكني و شـروع   كتاب آه ه
  كني به خواندن. كه البته بعيد مي دانم زود زمينش بگذاري.
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اگر مي خواهيد تاريخي جامع و مقتلي فشرده بخوانيد قطعاً يك راست برويد سراغ همين كتاب آه. هرچند ممكن اسـت  

اب كمي پيچيده به نظر بيايد ولي به نظر من اين پيچيدگي در جمع كردن مفاهيم در كوتاه تـرين عبـارت الزم   متن  كت
  بوده است.

  
  منتشر كرده است.» جام طهور«كتاب آه را نشر

02188740817 – www.tahoor.com  

  http://www.khabaronline.ir/Detail/79374مصاحبه اي خواندني با آقاي حجازي

  

  

  

  

  



  Baghche.blog.ir - Raahil.ir                                                                                                         92معرفي كتاب هاي محرم / آبان 

 

 :::::چهار گفتار  

در جمـع گـردان هـاي      71در واقع چهار سخنراني مقام معظم رهبري(مدظله العالي) است در سـال  » چهار گفتار«كتاب
در  77حضـرت رسـول(ص) و سـال     27در بين فرماندهان لشكر  75در خطبه هاي نماز جمعه ، سال  74عاشورا ، سال 

  » . اتبيين زمينه هاي، علل و آثار حادثه عاشور«نماز جمعه با موضوع 

  
ما با آن اشراف تاريخي بر مسائل سياسي و اجتماعي گذشـته و امـروز بـه واقعـه ي عظـم عاشـورا       » حكيم«نگاه رهبر 

  است.  » عمل«راه اصلي و » انتخاب«گرفتن و » عبرت«بهترين راهكار براي 

  منتشر و عرضه كرده است.» صفحه 130«در » انقالب اسالمي«كتاب چهارگفتار را موسسه 

  –فتواي خودم -است.» واجب«ن اين كتاب براي همه فعالين فرهنگي خواند
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 ::::مقتل شوشتري  

صـاحب  «و » عـالم «آن هم از فردي » چهره به چهره«هاي شيعه است. تبليغ » رسانه«قطعاً از كاربردي ترين » منبر«
  را نمي توان با هيچ چيز ديگري مقايسه كرد.» متناسب با مخاطب«در هرجايي » نَفَس

  حاال اين رسانه را پيوند دهيد با واقعه ي عظيم عاشورا و اينكه استفاده كننده از اين رسانه خود از دلسوختگان باشد.

  
كه عنايات آشكار و پنهان زيادي از سوي حضرت ابا عبدهللا (ع) بر ايشان شـده  » حضرت آيت اهللا شيخ جعفر شوشتري«

كه با منشوراتش در حوزه ادبيات آئيني معـروف اسـت اقـدام بـه     » ام دلآر«است با منابرشان مشهورند و حاال انتشارات
  جمع آوري روضه هاي ايشان نموده است.  

  
  02155971697شماره تماس: 
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 ::::من مي گويم شما بگرييد 

 
جمع آوري كرده است. كتابي در پنج فصل كه اشعار عاشورايي شاعران  »عليرضا قزوه«دكتراين كتاب را استاد 

  منتشرش كرده است. »سوره مهر«تدوين و با دقت خاص در غنا و و زنِ محتوايي  ، كهن و معاصر 

  
الدين بلخي، محتشم كاشاني، اقبال الهوري و شاعران صـاحب   سيف فرغاني، موالنا جاللشعر شاعراني چون 

وف و مشـهور معاصـر و شـاعران    و دههـا شـاعر معـر    ياثر معاصر، همچون حميد سبزواري، محمدعلي مـراد 
  .  ..نوقلم

  .اران ، قتلگاه ، اسارت و ... استفصول اين كتاب شامل امام حسين(ع) ، اصحاب و ي
  اين كتاب را مي توان مرجعي ناب براي مداحان دانست.  
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 : ....برگزيده شعر معاصر مذهبي در  

وابسته به آستان قدس رضوي است كه البته به زعم حقير هيچ نسبتي با محتـواي غنـي و كارهـاي    » به نشر«انتشارات 
  هنري فاخر آستان ندارد و كارهايش بيشتر شبيه دهه شصتي ها ست. همه چيز را همه جوره منتشر مي كند....  

كه تقريبـاً بـراي تمـام اهـل     » ده شعر معاصر مذهبي برگزي«در بين نادر كارهاي خوب اين نشر  تالشي است با عنوان 
بيت(ع) منتشر شده است. فارغ از طرح و شكل نه چندان زيبا و البته عدم كارشناسي الزم در انتخـاب شـعر هـاي فـاخر     
جزء اولين تالش ها در جمع آوري شعر هاي آئينيِ موضوعي است كه باالخره شعر هاي خوبي هـم در ايـن كتـاب هـا     

  ود.يافت مي ش

  

  

  

  

  

  

در » صـحيفه محـرم  «در سـتايش عاشـورا ،   » مرثيـه سـرخ گلـو   «در ستايش حضرت زينب(س) ، » بانوي صبر«كتاب 
در ستايش حضرت ابوالفضل العبـاس (ع) ، چهـار كتـاب مـرتبط بـا محـرم       » دست و دريا«ستايش حضرت سجاد(ع) و 

  هستند....

 http://www.behnashr.com/ 
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  05112224955-05112210500تلفن: 

  

 :::رسول تُرك  

رسول دادخواه تبريزي ،  از اوباش و عرق خور! هاي بنام تهران شب عاشورا گذرش مي خورد به مجلس امام حسين(ع) 
و باني مجلس كه وجود او را  شايسته مجلس عزاداري ساالر شهيدان نمي بيند او را ترد مي كند و رسول كه خود يـك  

  حساب مي آمد بدون مخامصه مجلس را ترك مي كند...  گردن كلفت به 

فرداي آن روز مسئول هيئت دنبال رسول ميگردد و همه جوره مي خواهد از او دلجويي كند... رسول كه حسـابي از ايـن   
  رفتار دوگانه جا مي خورد علت را جويا مي شود. مسئول هيئت خواب شب گذشته اش را تعريف ميكن.  

ا خود را در وسط واقعه عاشورا مي بيند و وقتي مي خواهد به سراغ خيمـه هـاي اباعبـداهللا(ع) بـرود     مسئول، در عالم روي
متوجه سگ بزرگي مي شود كه جلوي خيمه گاه ايستاده و از خيمه ها پاسداري مي كند. سگ اجازه عبور كسي را نمـي  

ر سگ ، سر رسول است. يعنـي درواقـع آن   دهد. حتي اجازه آن مسئول هيئت. و در آن رويا آقاي مسئول مي بيند كه س
  رسول ترك بود كه با هيبت سگ از خيمه ها پاسداري مي كرد....

  
  اين واقعه موجب مي شود كه رسول ترك منقلب شده با بساط هيئت گره بخورد...  
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  دارد ....  » انقالب«آزاد شده ي امام حسين(ع) حكايت هاي عجيبي بعد از اين 

  
نوشته محمد حسن سيف اللهـي اسـت و انتشـارات مسـجد مقـدس      » زاد شده ي امام حسين(ع) رسول ترك؛ آ« كتاب 

  جمكران آن را منتشر كرده است.

  
  در ابتداي اين كتاب سرگذشت داستاني حاج رسول دادخواه را مي خوانيد و بعد هم چهل خاطره درباره ايشان....
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  02537253700شماره تماس : 

  

 :::سرود عرش  

حجت االسالم و المسلمين محمد كاظم صديقي را كه مي شناسيد. هرچند اين روزها بيشتر سيمايشان بر تريبـون نمـاز   
 امـام  از نـامي  كـه  هرجايي خصوص به –جمعه ديده مي شود اما قبل تر ايشان را با منابر صبح هاي جمعه و هيئت ها 

  . شناختيم مي -باشد) عج(عصر

  
  داشته اند . » زيارت عاشورا«، تفسيري است كه حجت االسالم و المسلمين صديقي  از » سرود عرش«كتاب 

  توضيح عبارات همراه با احاديث مكمل و توضيحاتي بسيار شيوا و عميق معرفتي قطعاً متفاوت به ما خواهد داد.

  
يا همـان  » كتاب دانشجويي«توسط انتشارات صفحه كه  70كتاب سروش عرش ، كتابي است در قطع پالتويي و حدود 

  منتشر شده است.» ميراث اهل قلم«
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www.Ketabnews.com   02133355577و  

 :::زيارت عاشورا  

نوشـته  » زيارت عاشورا؛ اتحاد روحاني با امـام حسـين(ع)  «صحبت از تفسير زيارت عاشورا شد و بايد يادي كرد از كتاب 
  ».اصغر طاهر زاده«استاد گرانقدر 

  
استاد طاهر زاده ، فارغ التحصيل رشته مهندسي زمين شناسي است اما مشي او بر ميگردد به حكمت متعاليه صـدرايي ،  
عرفان محي الدين و البته حضرت عالمه طباطبايي. به نحوي كه ايشان از روي الميزان مشق كرده اند و بيشتر دريافت 

سير عظيم است. البته مسئله قابل توجه ديگر در مورد اسـتاد طـاهر   هايشان براي نوشتن كتاب و سخنراني ها ،از اين تف
  زاده ، توجه جدي و تاثير پذيري از حضرت امام (ره) است.  

  كتاب هاي استاد طاهر زاده با فطرت سر و كار دارد و دل و عقل را توأمان مخاطب قرار مي دهد.

  
كه ناشر تخصصي اين استاد اصفهاني اسـت  » لب الميزان«تسط انتشارات » صفحه 90«اين كتاب در قطع پالتويي و در 

  منتشر شده است.
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www.lobolmizan.ir  .براي معرفي كامل آثار استاد تهيه و البته دانلود متن كتاب ها كافي است  

 ::::كربال، مبارزه با پوچي ها  

  » . كربال، مبارزه با پوچي ها«استاد طاهر زاده كتاب مفصلي هم در باب عاشورا دارند با عنوان 

  اين عنوان هم در توضيح كتاب كفايت مي كند ؛ البته در صورتي كه مفهوم هويت و پوچي را دريابيم.  
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 ::::مراقبه هاي عاشورايي  

سـيد محمـد   «شان استاد دكتر حجـت االسـالم و المسـلمين    و شاگرد اي» سيد منيرالدين حسيني الهاشمي«استاد فقيد 
   –كه رياست فرهنگستان علوم اسالمي قم را بر عهده دارند -» مهدي ميرباقري

مجموعه گفتارهاي اين دو استاد است كه در زمان هاي مختلـف و در مجـامع مختلـف    » مراقبه هاي عاشورايي«كتاب 
  و منتشر شده است.ايراد شده و حال با سيري موضوعي جمع آوري 

  
آنچه كه از عنوان كتاب هم بدست مي آيد ، اين كتاب سعي در سلوكي فردي و اجتماعي بر مبناي واقعه عاشـورا دارد .  

  شناخت عاشورا و تطبيق آن با هر فرد و خودسازي فردي و اجتماعي محور اصلي كتاب است.

ه نحوي پرچمدار اين نوع زندگي اجتماعي با محور اهل بيـت  استاد سيد منير الدين حسيني الهاشمي در ايام حيات خود ب
(ع) و هيئت بودند و اين در شاگرد ايشان نيز به شدت ديده مي شود. نگاه ايجابي همراه با عقالنيـت و همچنـين وجـود    

  زندگي جهادي بر پايه تفكر شيعي و ... همه ازكليد واژه هاي تفكر ايشان است.
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عرضـه  » تومـان  4100«منتشر و با قيمت » صفحه 200«عاشورايي را فرهنگستان علوم اسالمي در كتاب مراقبه هاي 

  كرده است.

  مي باشد.    bookroom.irمركز پخش اين كتاب 

 ::::پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي  

پرسـش هـا و پاسـخ    «نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مدتي است اقدام به تدوين مجموعه كتاب هاي 
  نموده است.  » هاي دانشجويي

سواالت زيـادي   -موضوع كار شده باشد 50فكر كنم تا كنون بيش از  -گروه مؤلفان اين كتاب ها ، در موضوعات متنوع
  ري و سپس به دسته بندي آنها به همه ي زيرشاخه هاي موجود پاسخ مي دهند. را از جمع دانش جويان جمع آو

البته پاسخ هاي ارائه شده خود از منابع معتبر ديگر است . به عبارتي اگر داراي سواالت زيادي در موضوع هاي كار شده 
  هستي و حوصله خواندن كتابهاي زياد را نداري بهترين گزينه همين كتاب هاست.

مورد محرم و مخلفاتش يعني از فلسفه قيام تا چرايي رفتار هاي امام ، ضـرورت و احكـام عـزاداري و ... برويـد     در حال 
  سراغ دفتر سيزدهم اين مجموعه ، يعني دفتر ويژه محرم....

  مراجعه كنيد. www.ketabroom.irمي باشد به » نشر معارف«براي تهيه اين كتاب كه منتشر شده از 

 :::فتح خون  

را خيلي ها مي شناسند. خيلي ها! از او خوششان! مي آيد و به او ارادت مي ورزند. حتي تعـدادي!   » سيد مرتضي آويني«
جمالتش را دوست دارند و پيامك مي كنند. در نشرياتشان از آن ها استفاده مي كنند و روي تابلو هاي مساجد و پايگـاه  

  اي بسيجشان نصب ميكنند. اما...ه



  Baghche.blog.ir - Raahil.ir                                                                                                         92معرفي كتاب هاي محرم / آبان 

 

  
اما كمتر كساني هستند كه واقعاً انديشه هاي آويني را بشناسند. كتابهايش را خوانده باشند چـه رسـد بـه اينكـه آنهـا را      

  فهميده هم باشند!

نـه تنهـا   اينها همان آفت هايي است كه آويني خودش زماني گرفتارشان بود. تظاهر به دانـايي... امـا از آن عبـور كـرد.     
  حرفهاي بقيه را خواند و فهميد كه خودش حرفها زد براي انديشيدن بقيه...

در باب عاشورا. آن هـم بـا همـان نگـاه عميـق اشـراقي و قلـم        » سيد شهيدان اهل قلم«كتابي است از » فتح خون«و 
  ي سيد...» شيدا«

» چرايـي «چند خط دنيايي از انديشه را براي اي دارد كه هر از گاهي در » راوي «سيد مرتضي روايت تاريخ مي كند اما 
  تاريخ به رخ خواننده مي كشد....  

كه هركس به اندازه ظرفيتش مـي توانـد از   » شوري سرخ«فتح خون به غير از متن ادبي و تاريخ است . بلكه سرشار از 
  آن بچشد. يكي از ظاهر جمالت و يكي در باطن آنها...

  و در سلول ها جاري ساخت...» كردهضم »... «بلعيد«فتح خون را بايد 

...  

. اما در اين 3در فتح خون ، منزل به منزل روايت تاريخ و اتفاق را خواهي خواند. از آغاز هجرت تا واقعه ي عظم ساعت 
ميان يك راوي شروع مي كند به تبيين اتفاقات كه در واقع شاه بيت هاي اين كتاب اسـت. راوي در كمـال زيبـايي بـه     

  ات آدمي برمي خيزد كه جنسش تعقل است....جوشش احساس
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  راوي« 

و اينچنين بود كه آن هجرت عظيم در راه حق آغاز شد  قافله عشق روي به راه نهاد . آري آن قافله ، قافله عشق است 
و اين راه ، راهي فراخور هر مهاجر در همه تاريخ . هجرت مقدمه جهاد است و مردان حق را هرگـز سـزاوار نيسـت كـه     
راهي جز اين در پيش گيرند ؛ مردان حق را سزاوار نيست كه سرو سامان اختيار كنند و دل به حيات دنيـا خـوش دارنـد    
آنگاه كه حق درزمين مغفول است و جهال و فُساق و قداره بندها بر آن حكومت مي رانند . امام در جواب محمد حنيفه ( 

اگر در سراسر اين جهان ملجأ و مأوايي نيابم ، بـاز  « و مي نمود ، فرمود : رحمه اهللا) كه از سر خيرخواهي راه يمن را به ا
  قافله عشق روز جمعه سوم شعبان ، بعد از پنج روز به مكه وارد شد..» با يزيد بيعت نخواهم كرد 

يـا تـو مـي    گوش كن كه قافله ساالر چه مي خواند : و لما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي ان يهديني سواء السبيل ... آ
داني كه از چه امام آياتي كه در شأن هجرت نخستين موسي است فرا مي خواند ؟ عقل محجوب من كه راه بـه جـايي   
ندارد ... اي رازداران خزاين غيب ، سكوت حجاب را بشكنيد و مهر از لب فروبسته اسرار برگيريد و با ما سخن بگوييـد .  

  خواهد ... آه از اين دلسنگي ! آه از اين دلسنگي كه ما را صمّ بكم مي
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سر آنكه جهاد في سبيل اهللا با هجرت آغاز مي شود در كجاست ؟ طبيعت بشري درجست و جوي راحت و فراغت است 
و سامان و قرار مي طلبد . ياران ! سخن از اهل فسق و بندگان لذت نيست ، سخن از آنان است كه اسالم آورده اند امـا  

نيستند . كنج فراغتي و رزقي مكفي ... دلخوش به نمازي غراب وار و دعايي كه برزبان مـي   در جستجوي حقيقت ايمان
گذرد اما ريشه اش در دل نيست ، در باد است . در جست و جوي مأمني كه او را ازمكر خدا پناه دهد ؛ در جست و جوي 

پوشالي است و ابتالئات دهر ، طوفاني اسـت  غفلت كده اي كه او را از ابتالئات ايماني ايمن سازد، غافل كه خانه غفلت 
كه صخره هاي بلند را نيز خرد مي كند و در مسير دره ها آن همه مي غلتاند تا پيوسته بـه خـاك شـود. اگـر كشـاكش      
ابتالئات است كه مرد مي سازد ، پس ياران ، دل از سامان بركنيم و روي به راه نهيم . بگذار عبداهللا  بـن عمـر مـا را از    

اي پـدر  « كار بترساند . اگر رسم مردانگي سرباختن است ، ما نيز چون سيد الشهدا او را پاسخ خواهيم گفت كه :  عاقبت
عبدالرحمن ، آيا ندانسته اي كه از نشانه هاي حقارت دنيا در نزد حق اين است كه سر مبارك يحيي بـن زكريـا رابـراي    

ي داني كه بر بني اسرائيل زماني گذشت كه مـابين طلـوع فجـر و    زني روسپي از قوم بني اسرائيل پيشكش برند ؟ آيا نم
طلوع شمس هفتاد پيامبر را كشتند و آنگاه در بازارهايشان به خريد و فروش مي نشستند ،آن سان كه گويي هـيچ چيـز   

اينچنـين اش   اما واي از آن مؤاخذه اي كه خداونـد خـود  .» رخ نداده است ! و خدا نيز ايشان را تا روز مؤاخذه مهلت داد 
  توصيف كرده است : اخذ عزيز مقتدر .

  

آه ياران ! اگر در اين دنياي وارونه ، رسم مردانگي اين است كه سر بريده مردان را در تشت طـال نهنـد و بـه روسـپيان     
  !»  هديه كنند ... بگذار اينچنين باشد .اين دنيا و اين سر ما 

......  

  و

  راوي« 

، هر كسي با رشته حب به امام خويش بسته است. يكي چون شـمر بـن ذي الجوشـن ،    دنيا صراط آخرت است و در آن 
كه امام كفر است، پيش مي افتد و آنان را به دنبال خويش مي كشاند ؛ نه با رشته جبر،كه از سر اختيار . چه سري است 

ت نيست ، اما چون با هم شوند درآنكه آراي اهل كفر متشتت است، اما ملت واحدي دارند؟ آنها را يكايك هرگز اين جرأ
و جسورِ تهي مغزي چون شمر نيز مياندار شود، بيا و ببين كه چه مي كنند! شرك همواره با تفرقه مالزم است ، اما جلوه 
هاي فريب دنيا، آنان را چون الشخورهايي كه بر يك جنازه اجتماع كنند، بر جيفه هاي بي مقدار شهوت و غضـب گـرد   

ان شهوت اگر هم به امارت رسند، خود كم تر اميري مي كنند تـا اطرافيـان. ضـعف نفـس و جهالـت،      مي آورد. اما بندگ
  »بندگان شهوت را نيز به استخدام ارباب غضب مي كشاند.
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» واحـه «را قبالً نشر ساقي منتشر مي كرد و اكنون به همت همسر شهيد ، ناشر اختصاصي آثار ش يعنـي  » فتح خون«

  منتشرش مي كند.

  02166564984پخش: مركز 

و باز مي توانيد متن كتاب را از 
http://www.aviny.com/occasion/Ahlebeit/ImamHosein/Moharram/82/Fat

heKhoon.aspx  
  بخوانيد.

 ::::خورشيد از پشت خيزران  

اسـت .   »مثنوي«احمد عزيزي ، شاعر كرمانشاهي و انقالبي و آئيني و ... . شاعري دوست داشتني كه بيشتر شعرهايش 
  آن هم بيشتر به سبك موالنا.  

به علت نارسايي كليوي به اغما رفت و تا امروز بر روي بستر است. هرچند حـالش بهتـر    86اما متاسفانه عزيزي از سال 
  .از گذشته است. مقام معظم رهبري در سفرشان به كرمانشاه عيادتي از او داشتند
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شامل اشعار عاشورايي اش يـا بهتـر بگـوييم روضـه هـاي احمـد كـه توسـط         نام كتابي است » خورشيد پشت خيزران«

  منتشر شده است.» سروش«انتشارات 

  اللة داغ
  از چمن تا انجمن جوش بهار زينب است         

  گر شهادت گل كند عطر مزار زينب است
  ساربان كربال هرچند مي باشد حسين             

  اشتران صبر را تنگ مهار زينب است
  مي همره شوي با گردباد راه شام              گرد

  دامن صحرا پر از گرد و غبار زينب است
  شكستن صورتي دركربال            -گرببندد دل

  در پس هر شيشه اي آيينه دار زينب است
  زيور انس و محبت زينب خلق و وفا:             

  زن، طال باشد اگر در وي عيار زينب است
  مقصدي جز ظهر عاشورا ندارد راه عشق        

  اينجا همچو منزل رهسپار زينب است-وادي
  گر به مضمون اسارت از غريبي بنگري          

  آشنايي هر كجا قرب جوار زينب است
  بيان آمد حسين      -چون شقايق هر قدر آتش

  اللة باغ از بالغت داغدار زينب است
  نمك   قصة داغ درون هر چند مي پاشد 

  احمد! سوز جگرها يادگار زينب است

  
  02166493620جهت تهيه كتاب مي توانيد از طريق فروشگاه ترنجستان سروش اقدام نمائيد: 
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 ::::قصه كربال  

، نويسنده جواني است كه هم داستان مي نويسد ، هم روزنامه نگار يا به قول خودمان ژورناليست اسـت  » مهدي قزلي«
  نويس و مخلفاتش (مثل تم نگاري يا حاشيه نگاري ها) .و هم سفرنامه 

  
من با نام قزلي در همشهري داستان و بعد با يك همكاري كوچك در همشهري آيه آشنا شدم امـا ديـدم قبـل تـر اش     
نامش را جاهاي ديگري خوانده بودم. مثل كتابچه اي آموزشي در باب داستان نويسي كه اتحاديه انجمن هاي اسـالمي  

  آموزان آن را تهيه كرده بود.... دانش

/ و صد البتـه تـك نگـاري هـايش     http://ghezelli.persianblog.irبعدتر خواننده پر و پا قرص وبالگش 
شدم و همچنان هم هستم... قزلي را دوست دارم هرچند بيشتر از راه مسنجر و چندباري با كمك تلفن با او در ارتبـاطم   

به قولش وفا كند و دست خانواده را بگيرد و به غير از سفر كاري بيايد شيراز و البته فـارس  و صد البته منتظر تا يك روز 
براي گشت و گذار .... هرچند نويسنده هميشه نويسنده است و قطعاً آخرش مي خواهد اين سـفر غيركـاري! را بنويسـد(    

  ه هايي برايش خواهم چيد)هرچند قطعاً تر ! من هم نخواهم گذاشت بي سر و صدا بيايد و برود و برنام

» . كـربال «يك مجموعه ده جلدي تهيه كرده است در بـاب واقعـه    -اين نويسنده ي هيئتي-به هر حال مهدي قزلي ، 
و خودش نكته متمايز اين اثر را ساده نويسي و گذشتن از مخلفـاتي اسـت كـه    » عاشورا«يعني از قبل تا بعد از واقعه ي 

  به حساب مي آيد و انصافاً از اين حيث كاري منحصر به فرد است.براي يك نويسنده عمومي زائد 

  قزلي قلمي روان دارد و اين براي ما عوام! به شدت قابل استفاده و براي ما خواص! به شدت لذت بخش است.
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 كنم اگر كسي بخواهد ماجراهاي كوفه، مختار، كربال، امام حسين (ع) و حضرت عباس (ع) فكر مي:« و به قول خودش 

شود، هم كوتاه است و هم از يك نظر كامل  دقيقه بخواند، بهترين كتاب، كتاب من است. هم راحت خوانده مي 45را در 
خواهد اصل جريان را بفهمـد،   است؛ يعني از سر تا ته ماجرا را رفته است. البته پژوهشگرانه نيست، اما براي كسي كه مي

  »سرراست و گوياست. 

  
...  

است كه مدتي بعد از نشر اين كتاب ده جلدي مختصر كه در يـك پـك زيبـا منتشـر شـده ، مجموعـه       البته قابل توجه 
  صوتي آن هم توليد و عرضه شد  كه البته بعيد مي دانم مخاطب زيادي را جلب كرده باشد....

  /http://emad.irاست... » عماد فردا«ناشر اين كتاب 

 88310936-021    
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 ند::::مرثيه اي كه نا سروده ما  

، نويسـنده مشـهدي كـه قبـل از       /http://www.parvizkhorsand.blogfa.com»پرويـز خرسـند  «
انقالب دوبار تحت تعقيب قرار گرفت و  در هر دو بار دو كتاب ادبي ارزشمند در باب عاشورا نوشت .ارتبـاطش بـا اسـتاد    
محمد تقي شريعتي و محمد رضا حكيمي باعث شد براي اين دو كتاب مقدمه بنويسند و همين او را مورد توجه قرار داد. 

ا حسينيه ارشاد ويراستار منشورات آنجا شد. هرچند خرسند بعد از تعطيلي حسينه ارشاد به بنياد شـاهنامه  بعدتر با ارتباط ب
  رفت و كمي از فضاي ديني دور شد اما بعدتر با وقوع انقالب اسالمي دوباره به همين عرصه بازگشت.

  
  دكتر علي شريعتي درباره او مي گويد:

  ».اي است كه نثر امروز را در خدمت ايمان ديروز ما قرار داده است  ندهترين نويس برادرم پرويز خرسند قوي«

مقالـه ادبـي    13اولين كتابي است كه در دوران تعقيب نوشته است كه آن هم  مجموعـه  »  اي كه ناسروده ماند مرثيه«
  پيرامون حادثه كربالست .
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ايد، فكر كنيد كه از كسـي كـه بيشـترين درد را     هخرسند در مقدمه خود چنين آورده است: اگر به خواندن اين دفتر نشست

حكـم بـه   »  اشـك «و ديدن »  آه«بينيد، درست است كه در ابتدا با شنيدن  شنويد و يا قطره اشكي مي دارد تنها، آهي مي
كنيد، اما قبول كنيد كه اين همدردي نيست . بايد چنان به آه گـوش بسـپاريد كـه خـود      غمگيني صاحب اشك و آه مي

ايد و دردمندي را پناه  آريد و چنان در اشك خيره شويد كه اشك در جانتان بجوشد . آنجاست كه دردي را چشيدهآهي بر
  ام، و شما نخوانيد، زندگي كنيد . چنين باد . ام، زيسته ايد . اين را ننوشته داده

  
  احيا شد.» كتاب نيستان«اين كتاب بعد ها مجدداً توسط نشر 

http://www.neyestanbook.com    /  
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 ::::آنجا كه حق پيروز است  

مجموعه روايت هايي است داستان واره از حسين(ع) و حسينيان. اين كتاب كه بـا نوشـته اي   » آنجا كه حق پيروز است
خوني بر پايه هـاي كـاخ؛ قفـس    «از محمدرضا حكيمي آغاز مي شود شامل بخش هاي زير است: » انگيزش«با عنوان 

راهي به سوي ابديتغ خون خورشيد؛ پاك باخته؛ عشقي برترغ بر دريـاي خـون؛ در پيشـگاه خـدا؛     شكسته؛ به سوي نور؛ 
  جاويدان.

  
  است.» كتاب نيستان«اين كتاب نيز نشر 

 :::برزيگران دشت خون  

در دهه پنجاه، يعني چند سال، پيش و پس از انقالب، سه كتاب از پرويز خرسند منتشر شد كه در عرصه ادبيات مـذهبي  
ه اي شگفت به شمار مي آمد. نگاه متفاوت و نثر محكم و فاخر، عمده ترين وجوه امتياز اين قلم بر آثار پيشين بـود  حادث

و مهمترين دليل استقرار در كانون توجه اهل ادب. اين سه كتاب عبارت بودند از: مرثيه اي كه ناسروده مانـد، آنجـا كـه    
  حق پيروز است و برزيگران دشت خون. 

  
مجموعه روايت هايي است داستان واره از حسين(ع) و حسينيان، با مقدمه محمدتقي شريعتي » ن دشت خون برزيگرا« 

  منتشر شده است.» كتاب نيستان«مزيناني كه توسط انتشارات 



  Baghche.blog.ir - Raahil.ir                                                                                                         92معرفي كتاب هاي محرم / آبان 

 

 :::هيئت  

فضيلت و آيين مجالس ذكر اهل بيت(ع) در بيان سـيره انمـه هـدي(ع) ، امـام     «، كتابي است با موضوع» هيئت«كتاب 
  ».خميني(ره) و رهبر معظم انقالب(مدظله العالي)

  
اين كتاب كه ميتواند به عنوان سند راهبردي هيئت هاي مذهبي قلمداد شود ضمن ارائـه احكـام فقهـي در موضـوعات     
مختلفي مانند عزاداري ، اطعام ، موسيقي و سبك ، منبر و ... جايگاه ، ضرورت و چهارچوب هركدام را مشخص و تبيين 

  ايد.مي نم

نگاه جامع فردي ، اجتماعي و سياسي به چيزي كه امام زنده بودن اسالم را مديون آن مي داند مستلزم داشـتن نگـاهي   
  جامع از باال به جزء جزء متعلقات آن دارد. 

ـ  » نشر معارف«و باز تكرار كه به نظر من  ه كه وابسته است به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها اقـدام ب
براي تمام هيئت ها نموده است و بودن آن در كنار تمام مسـئولين ، مـداحان ، منبـري هـا ،     » سند راهبردي«نشر يك 

  است.» ضرورت«ميانداران ، كادر هيئات اعم از پشتيباني ، فرهنگي و حتي صوت يك 

  منتشر كرده است.» معارف«كتاب هيئت را نشر 

  /http://ketabroom.irو  02537744616شماره تماس: 
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 :::همه جا همين جاست  

» . همه جا همـين جاسـت  «، كارهاي جالب و فاخري منتشر مي كرد. مثل همين كتاب » عماد فردا«اوايل فعاليت نشر 
البته آن موقع سه جلد بود با يك پك زيبا. سه كتاب موچك كه در هر صفحه اش نويسنده كتاب با دست خط خـودش  

كربال، حسين(ع) ، عاشورا و ... نوشته بود. هم خط زيبا بود و هم جمله... البته بعد تر سـه جلـد را در    جمله اي را در باب
يـك وصـله ي كـامالً    » . شكسـته نسـتعليق كـامپيوتري   «يك جلد خالصه كردند و آن دست نوشته  جايش را داد بـه  

  نچسب....

  
سيت. فوق اش جواني است شاعر ، اهـل  /كhttp://gowah.blogfa.com» علي اكبر بقايي«مهم نيست كه 

  دل ، هيئتي  و ... كه از قضا اصفهاني هم هست. مهم اين است كه كربال را خوب فهميده. خوب مزه مزه كرده.  

  مهم اين است كه همين يك جمله اش مي تواند باري همه ما بس باشد. همين يك جمله اش كه جمله ي او نيست!

  كل ارضٍ كربال«

  ربالستيعني همه جا ك

  »يعني همه جا همين جاست
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  و اين كتاب مملو است از همين تك جمله اي ها:

  كربال چنان خراب مي كند كه ديگر نمي توان ساخت«

  »و چنان مي سازد كه ديگر نمي توان خراب كرد

  و چند كليپ صوتي از استاد گرامي حضرت حجت االسالم و المسلمين محمد صادق كريمي: 

http://mskarimi.ir/tag/ali-akbar-baghaei 

  

http://emad.ir/ 

 88310936-021  
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 ::::آفتاب در حجاب  

وقف دين و ادبيات » پركار«زياد جايز نيست كه تنها نويسنده اي است كه تمام عمرش » سيد مهدي شجاعي«گفتن از 
ماند و بعد هم همان مشي اش در داسـتان دينـي ، ترجمـه ،    » نشريه كمان«آئيني شده است. كسي كه مدتها در سنگر 

ر غناي آثارش و همچنين بعضي از موضع گيري هاي سياسـي  متن ادبي ، كتاب كودم و ... ادامه داد. هرچند اين اواخر ب
  اش ان قلت وارد مي كنند اما من بيشتر اين را هم متأثر ار دغدغه هاي ديني و اجتماعي استاد مي دانم.  

  
  سيد مهدي شجاعي چنان برادري اش را ثابت كرده كه به راحتي نمي شود بر او خدشه وارد كرد.

  اد ، درباره حضرت زينب (س) است.  است» آفتاب در حجاب«كتاب 

  
  ».كتاب نيستان«كتابي منتشر شده توسط انتشاراتي خود استاد يعني 

http://www.neyestanbook.com و    /  
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 :::مردها و رجز هايشان  

نوشته است. در صفحات نخست اين كتاب به نقش اهميت رجزخواني در » سيد مهدي شجاعي «اين كتاب را هم 
گردد كه هر يك  شود. در پي آن، رجزهايي از ياران امام حسين (ع) نقل مي ا و مبارزات عرب اشاره ميه تاريخ جنگ

عمق معرفتي و شكوه عشق آن ياران را نشان مي دهد. اين رجزها كه به زبان عربي و فارسي گردآمده با توضيحاتي 
.چند همراه است 
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 ::::از ديار حبيب  

  كتابي مختصر و زيبا.» . حبيب بن مظاهر«رفته است سراغ و حاال سيد مهدي شجاعي 

  از حسين پسر علي ابن ابيطالب به حبيب ابن مظاهر، مردي فقيه و دانشمند. «

اي حبيب تو خويشاوندي ما را با رسول خدا خوب ميداني و ما را بهتر از ديگران ميشناسي تو انساني آزاده و غيرتمندي، 
  »مكن كه روز قيامت، رسول خدا پاداش ترا خواهد داد. پس جان خود را از ما دريغ 

  ساله راهي سپاه امام مي شود.... 75و بعد حبيب 

  
  

  

  

  

  



  Baghche.blog.ir - Raahil.ir                                                                                                         92معرفي كتاب هاي محرم / آبان 

 

 ::::پدر، عشق و پسر  

ــ  » عقـاب «ترين روايات ادبي هنري از واقعه كربال خواندني است.  اين كتاب سيد مهدي شجاعي به عنوان يكي از ناب
كنـد.   خواني مـي  ليلي از اتفاقاتي كه براي فرزندش افتاده حكايت جانسوزي را روضهمركب حضرت علي اكبر(ع) ـ براي  

شجاعي اين كتاب را ظاهرا براي كودك و نوجوان كانون پرورش فكري نوشته است ولـي در واقـع پـدر عشـق و پسـر      
ايـن روضـه    شناسد. سي و شش مقتـل معتبـر و درجـه اول بـراي نوشـتن      اي است كه سن و سال نمي داستان عاشقانه

  مكتوب، هنرمندانه كنار هم گذاشته شده است.
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 ::::رسانه شيعه  

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه تهران است. تا آنجـا كـه مـن مـي     » محسن حسام مظاهري«
/ يــــــا http://mohsenhesam.persianblog.irدانــــــم چنــــــدين وبــــــالگ دارد مثــــــل : 

mohsenhesam.blogfa.com   

  
» فتيـان «و يا قبـل تـر   » هابيل«اهل نوشتن است و تحقيق. البته بيشتر فكر دارد. و اين را از دست پختش در ماهنامه 

مي شود ديد. وقتي فردي فكري مختص خودش داشته باشـد ، زبـان ، لحـن و ابـزار گفـتن اش را مخـتص خـودش و        
  حرفش پيدا مي كند و ...

  جناب حسام مظاهري اينگونه است.  به نظر من 

رسـانه  «بـه عنـوان بهتـرين    » هيئـت «و » منبـر «سال! به  5حسام مظاهري به عنوان رساله كارشناسي ارشد اش طي 
چـاپ و نشـر   « اي كـه در ده فصـل توسـط انتشـارات     » صفحه 610« پرداخته و ماحصل اش شده يك كتاب » شيعه
  م در قطع وزيري.آن ه» الملل سازمان تبليغات اسالمي  بين
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مظاهري در اين كتاب از بررسي موارد زيربنايي و تعريف ها تا بررسي سوابق هيئت ها از زمان قبل از انقالب تـا كنـون   

 مـورد  را ها هيئت شبه و انحرافي موارد يا و -عكسشان با حتي –آن هم با اسم و رسم هيئت ها ، منبري ها و مداحان 
  .آيد مي حساب به خوب شناختي هيئت تحقيق يك باب اين از و داده قرار توجه

www.intlpub.ir  :02188921980 -33922959و تلفن  
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 :::عاشورا  

» نظام ها«مختصراً گفته بودم كه بزرگترين مسئله در مورد انديشه هاي استاد وجود » صفايي حائري«قبال درباره استاد 
  جغرافيا. يعني مهم بودن تقدم و تأخر هر كدام.است. يعني پيوستگي بين همه ي امور و البته وجود 

  
  در سايت استاد جهت معرفي اين كتاب آمده است:

در اين كتاب با توجه به اين نكته كه زندگي صحنه پيكارها و ميدان مبارزه هاست، به اشكال مختلف، انگيزه ها، هـدف  
ايت با بررسي تحليل هاي مختلف در رابطـه بـا قيـام و    ها، نيازها و سدها و مانع هاي جهاد و مبارزه مي پردازد. و در نه

  حركت امام حسين(ع)، نويسنده خود به تحليلي از قيام اباعبداهللا(ع) مي پردازد.
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 :::::وارثان عاشورا  

  و باز از سايد استاد :

ارثان عاشورا، نوشته مزبور مجموعه اي است از پنج مبحث در زمينه: اضطرار به دين و حجت، حق و شبهه، احياي امر، و
اصحاب اباعبداهللا(ع).اين كتاب حاصل سخنراني هاي استاد در چند دهه محرم مي باشد كه به همت و قلم خود ايشـان،  
رقم زده شده.در مبحث اول نويسنده به بحث اضطرار به ولي و انتظار از ولي و انتظار براي ولي پرداخته است و با توجـه  

فجر و تكاثر، از تمحيص و بالء و فتنه و اشتغال به نعمت ها گفت و گو كـرده.در مبحـث    به آياتي از سوره آل عمران و
دوم به تحليلي از حق و شبهه مي پردازد، تا در برخورد با شبهه و فتنه و وسوسه و بدعت، همراه نور و هدايت و بينات و 

ن دهد همراه اين بينات و با دسـتيابي بـه يـك    فرقان، بتوانيم مسلط و سالم و بهره مند باشيم.نويسنده مي كوشد تا نشا
نهج البالغه كه از حـق و هـدف، طريـق و     182ميزان مشخص و فرقان حاكم و با توجه به بيان حضرت امير در خطبه 

راه، قائد و رهبر و آداب و فقه حركت گفت و گو مي كنند، چطور مي توان از بند شبهه رهيد و زمينه فتنه را ز بين برد و 
يف كرد و از انحراف ها و بدعت ها رها شد.در مبحث سوم: به اين نكته پرداخته شده كه احياي امر اهـل بيـت را   يا ضع

چگونه و از كجا دنبال كنيم، تا از كساني باشيم كه به حيات قلبي رسيده باشيم، آن هم تا روزي كه تمامي دل هـا مـي   
مر، از عوامل احياء و مراحل پنج گانه آن، سـخن بـه ميـان آمـده.در     ميرند.در اين نوشته با توجه به تمامي روايات احياء ا

مبحث چهارم: كه عنوان كتاب هم از همين بحث گرفته شده، مولف توضيح مي دهد كه ميراث حسين(ع) كه وارث آدم 
ايـن هـا    تا خاتم است، به كساني خواهد رسيد كه از آگاهي و علم، عبوديت و تقوا، عبوديت و صالح برخـوردار باشـند و  

وارثان عاشورايند.در مبحث پنجم: به تحليل و تطبيق و بررسي اوصاف و خصوصيات اصـحاب اباعبـداهللا، پرداختـه مـي     
شود؛ كه چطور مسلم بن عقيل به استقامت و هاني بن عروه به حميت و حمايت و حرّ به محاسبه و مقايسه و انتخاب و 

ري و قيس بن مسهر و عبداهللا بن يقطر به مقـام سـقايت و رسـالت و    حرّيت و عبوديت و زهير به نجات و فالح و سردا
  شهادت و هم چنين ديگر ياران به آن مقام وفا و ادب و فداكاري و فوز رسيدند.

  
  www.laylatulqadr.orgو  09127461022مركز پخش: 
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 ::::سلوك عاشورايي 

  
  در معرفي اين كتاب آمده است:» آقا مجتبي تهران«آيت هللا در سايت حضرت 

آقا مجتبي تهراني، كه از مراجع عظـام تقليـد و از شـاگردان مبـرّز مكتـب فقهـي، اصـولي،          العظمي حاج  اهللا  حضرت آيت
ي دروس اسالمي سال است كه كرس 30باشند و بيش از   عليه) مي  تعالي  اهللا  فلسفي، اخالقي و عرفاني امام خميني(رضوان

هــ.ش در   1380سازد، از سـال    القراي جهان اسالم را سيراب مي  ي تهران، طالب و فضالي اُم  ي علميه  ايشان در حوزه
ي آخر ماه صفر خود، به تشـريح ابعـاد گونـاگوني از قيـام و انقـالب حضـرت         الحرام و دهه  ي اول محرّم  بيانات ايام دهه

نظير   ي عاشوراء، آن هم توسط چنين شخصيتي، در نوع خود كم  اند كه نگاهي چنين عميق به مقوله  سيدالشّهداء پرداخته
  است.

اي ايشـان بـه حركـت تـاريخي و       ي مباحث حضرت استاد را از بسياري جهات ممتاز گردانده، نگاه ريشه  چه مجموعه  آن
زنـد و آن را    هاي اسالم ناب محمدي پيوند مي  را به ريشهالسالم) است؛ نگاهي كه اين حركت   ساز امام حسين(عليه  تاريخ

كند. بر همين اساس است كه   عنوان عامل حفظ و استمرار آن توجيه و تبيين مي  در امتداد بعثت رسول مكرّم اسالم و به
  ».إنّ اإلسالم محمدية الحدوث و حسينية البقاء«فرمايند:   حضرت استاد مي
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حضرت سيدالشّهداء سبب شده است كه نتوان تنها يك هدف براي آن در نظر گرفت يـا تنهـا از    ساز  عظمت قيام انسان

اگر بخواهيم فقط يـك هـدف را مطـرح كنـيم و بگـوييم      «ي حضرت استاد:   يك بعد و زاويه به آن نگاه كرد. به فرموده
 عملـي  با خدا، بزرگ ولي اين كه گفت شود-نمي. ايم-هدف از حركت حسيني فقط همان بوده، به آن حضرت جفا كرده

 شـود   نمي موجب من درك كوتاهي. است داشته هدف يك فقط ـ است نظير بي بشريت تاريخ طول در كهـ  داد انجام كه
اي مختلف در اين حركت، اهداف گوناگوني به دسـت  ه-موقعيت در حضرت كلمات از لذا! شود محدود او گيري هدف كه
  ».آيد مي

السالم) در طول اين حركـت، از    اند با مروري بر كلمات و جمالت امام حسين(عليه  حضرت استاد تالش كردهبر اين مبنا، 
مدينه تا كربال، چارچوبي از اهداف و ابعاد اين قيام ارائه كرده و ساختار بحث را با تكيه بر منابع و معارف غني اسـالمي،  

الشّهداء مطرح   م) تكميل نمايند تا مراد از هر بعد و هدفي كه حضرت سيدالسال  بيت(عليهم  نظير قرآن كريم و روايات اهل
  اند، به درستي روشن شود.  كرده

است. در ايـن شـيوه، جمـالت    » تفسير روايت به آيات و روايات«ي علمي مباحث حضرت استاد، نوعي   در حقيقت، شيوه
قرار گرفته و سپس به كمك آياتي از قرآن كريم و سـاير  » يپردازي علم  تئوري«السالم) مبناي   كليدي امام حسين(عليه

شود. جاذبه و زيبايي اين تفسير در اين است كه مخاطب، در خالل اين مباحـث    السالم) تبيين مي  بيت(عليهم  روايات اهل
داف قيـام  شود كه هـر يـك از اهـ     تر از كلمات و جمالت حضرت، متوجه مي  تر و دقيق  يابي به فهمي عميق  ضمن دست

  توان از ابعاد گوناگونِ فقهي، سياسي، اجتماعي، اخالقي و عرفاني مورد بررسي قرار داد.  عاشوراء را مي

اهللا العظمي حاج آقا مجتبي تهراني(دام ظلّـه    الهدي، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت  مؤسسه پژوهشي فرهنگي مصابيح
توسط استاد مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     » تحليل قيام عاشوراء«نون درباره العالي) تا كنون چهار دوره از مباحثي كه تا ك

سلوك عاشورايي؛ دفتر اول: تعاون و همياري، دفتر دوم: امر به معروف و نهي از منكر، دفتر سوم: «را تحت عنوان   است 
ضه شده اسـت. عالقمنـدان   آماده نموده كه به توفيق الهي آماده عر» هجرت و مجاهدت و دفتر چهارم: دين و دينداري

، 021-77524585هـاي    هاي نفيس و مبنايي، با مركز پخش مؤسسـه بـه شـماره تلفـن      توانند جهت تهيه اين كتاب  مي
  تماس حاصل فرمايند. 09372398117
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» . منبـر  كتـاب «اما همين انتشارات كار جالبي كرده. كتابي تقريبا در قطع پالتويي و خالصه ي همين ده جلد با عنـوان  

  قابل استفاده براي منبريون و وعاظ.
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 ::::سقاي آب و ادب 

  
  منتشرش كرده است.» كتاب نيستان«كه » سيد مهدي شجاعي«كتابي درباب حضرت سقا (ع) از 

  هايي از فصل آخر: بريده

مالئـك، بـا   شـمار   خيـزد. افـواج بـي    حسين همچنان در كنار پيكر عباس نشسته است كه عباس از پيكر خـود برمـي  « 
  گيرند. هايي سرشار از شور و سرور، او را چون نگين در حلقه حضور مي هايي از نور و چهره هودج

اراده در  دارد. انگار ناخودآگـاه و بـي   بيند اما چشم از چراغ حسين بر نمي شان را به روشني و وضوح مي عباس اگرچه همه
  افكند: برويم. صدايي نرم و لطيف در گوشش طنين مي شود و ترين هودج نشانده مي ترين و نورافشان باشكوه

  پرسد؛ كجا!؟ عباس كه همچنان سراپاي نگاهش مجذوب حضرت حسين است با اراده و خودآگاه مي

: گوينـد  مـي  - يكصـدا  –دهند و بـه زبـان    اند تكثير شده در هزاران هزار، با دست نشان مي و مالئك گويي كه يك تن
  !بهشت

گويد: اين خالف ادب، خالف مروت، خالف اخوت، خالف ارادت، خالف مواسـات و خـالف    آنان ميعباس به خود يا به 
عاشقي است كه من پيش از حسين قدم به بهشت بگذارم. و بعد با لحني كـه از حضـور آشـكار و اسـتوار پاسـخ در دل      

  پرسد: كند، مي سوال حكايت مي

  ه چه معناست!؟اگر حسين پشت سر است، اصال بهشت پيش رو كجاست؟ ب -

  گويد: عباس كه اكنون ميان او و زمين هزاران گام فاصله افتاده است محكم و قاطع مي

ام و  دارم. من بي حسين كيستم!؟ من بي حسين نيستم. من از حسين آمـده  اگر به اختيار من است، قدم از قدم بر نمي -
  گردم. به حسين باز مي
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بينـد و ادامـه    خود را در جايگـاه پيشـين و در كنـار حسـين مـي     » مقصد من... مبدأ و«اش؛  و پيش از اتمام آخرين جمله

  دهد: مي

  »شماييد! حسين جان! موالي من!«... 

نگران حسين مباش عباس من! روشني ديده و دلم! بيا پسرم! بيا عباس من! نگران حسين مباش! تا ساعتي ديگر او نيز 
  پيوندد. به ما مي

م كنيد برادرم! جرأت نگاه به حقيقت پيش رو را ندارم. ظرف طـاقتم، ظـرف وجـودم و ظـرف     مرا دريابيد مواليم! ياري ا
  همانند فاطمي را در خود جاي دهد. ام، كوچكتر از آن است كه بتواند حقيقت بي هستي

  ».جعله دكاً«شود در تالقي با اين تجلي.  ام!؟ كوه هم اگر باشد متالشي مي من كي

دانسـتم، مريدانـه و سـالكانه بـه شـما       خواستم، امام خود مي شناختم، مراد خود مي خود مياگر همه عمر شما را معشوق 
  »نگريستم، در اين لحظه محتاج وجه ديگري از وجوهتان هستم. طالب مقام اخوتتان هستم... مي
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 ::::ظهر روز دهم  

گل محمدي ان را تصـوير سـازي و   منظومه اي عاشورايي كه  خانم » . قيصر امين پور«قيصر! آن را سروده.استاد دكتر 
  با قطعي متفاوت منتشرش كرده....» سروش«انتشارات 

  
  البته اين كتاب قاعدتاً براي نوجوانان است اما من كه با آن صفا مي كنم:

  شور محشر بود «

  نوبت يك يار ديگر بود  

   ;باز ميدان از خودش پرسيد

  »!  نوبت جوالن اسب كيست؟«

  دشت، ساكت بود  

  از ميان آسمان خيمه هاي دوست  

  ناگهان رعد گران برخاست  
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  اين صداي اوست!  

  اين صداي آشناي اوست  

  اين صدا از ماست!  

  اين صداي زاده ي زهراست.  

  »!  هست آيا ياوري ما را؟«

  كودكي از خيمه بيرون جست 

  كودكي شور خدا در سر 

  با صدايي گرم و روشن  

  گفت: 

  اينك من،  «

  »  ياوري ديگر

  سمان، مات و زمين، حيران آ

  چشم ها از يك دگر پرسان  

  »!  كودك و ميدان؟«

  كار كودك خنده و بازي ست!  

  در دل اين كودك اما شوق جانبازي است!  

  پچ پچي در آسمان پيچيد:  

  كيست آن مادر، كه فرزندي چنين دارد؟!  

  و صداي آشنا پرسيد: 

  »!  آي كودك، مادرت آيا خبر دارد؟«

  پاسخ داد: كودك ما گرم 
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  مادرم با دست هاي خود 

  »!بر كمر، شمشير پيكار مرا بسته ست
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 ::::ماه به روايت آه  

» مهر نيوز«براي معرفي اين اثر به متن منتشر شده توسط 
http://www.mehrnews.com/detail/News/1661516  

  اكتفا مي كنم:

  
ابوالفضل زرويي نصرآباد است كه نخستين اثر تاليف شده توسـط وي  ترين اثر منتشر شده توسط  تازه» ماه به روايت آه«

اي غير از حوزه طنز و نخستين رمان تاليف شده درباره زندگاني حضرت ابوالفضـل العبـاس (ع) از بـدو تولـد تـا       در حوزه
  رود. هنگام واقعه عاشورا به شمار مي
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راوي براي ترسـيم هـر بخـش از زنـدگاني حضـرت       12 زرويي در اين كتاب با پرهيز از روايت محض، دست به انتخاب

بن عقيل، ام البنين، عبداهللا بـن ابـي     هايي مانند مسلم عباس (ع) زده است و بر اين اساس به ترتيب با معرفي شخصيت
محل، كزمان، لبابه، حضرت زينب (س)، زيد بازرگان، شبث بن ربعي، ام كلثوم، امام حسين (ع)، سرجون و عبيـداهللا بـن   

  پردازد. باس بن علي به توصيف فرازهاي مختلفي از زندگاني حضرت عباس (ع) در اين كتاب ميع

  

زرويي نصرآباد به تصريح خود در اين رمان به روايتي حساس و توام با واقعيت صرف و به دور تملق از زندگاني علمـدار  
اي تـازه كـه اسـتفاده از     خي، آن را با شـيوه صحراي كربال پرداخته و سعي كرده است با حفظ سالمت در نقل واقعه تاري

  چندين راوي است، به مخاطب ارائه كند.
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منبع پژوهشي تاليف شده در ارتباط با زنـدگاني حضـرت عبـاس (ع) رجـوع      60زرويي براي تاليف اين كتاب به بيش از 

و مقبوليت بيشتري در ميان راويـان   كند از ميان استنادات تاريخ آناني را كه از اعتبار كرده است و به گفته خود سعي مي
  اند، بهره ببرد. برخوردار بوده

  

  خوانيم: بخشي از فصل حسين (سالم بر او) از اين كتاب را در ادامه مي

  

  كجاست برادرم؟ كجاست ياورم؟ كجاست عباس؟«

 هـم  از سـپاهم  بـروي،  دستم از اگر …امروز پيش از همه، اجازه نبرد خواستي. گفتم: عباسم! اذا مضيت تفرق عسكري
 تـو  پـيش  را خواهرزادگانمـان  و برادرزادگـان  بـرادران،  يـاران،  تمـام  قاسـم،  برادرم يادگار اكبر، علي نورچشمم. گسلد مي

  …اميد و رغبت و انگيزه حيات هم بود بودي تو تا! عزيزترينم. فرستادم

  

ي مـن! بـه خـدا  كـه جگـرم از داغ رفتگـان       موال«آنگاه كه همه رفتند با چشماني اشكبار و لحني ملتمسانه آمدي كه: 
  »كسم، بگذار بجنگم! دارم. آقاي غريب و بي اينان خوش نمي سوزد و زندگي را بي مي

  

گـاه منـي. اگـر     هاشمي. تو جگربند و تكيـه  بگذارم بجنگي؟ تو آخرين اميد و عزيزترين كس حسيني. تو ماه خاندان بني
گاه خبردار شوند كه به تـو چشـم زخمـي رسـيده، بنـد دل و       ن و اطفال خيمهگزندي به وجود نازنينت برسد چه؟ اگر زنا

ني، تنهـا قـدري   تـوا  مـي  اگـر . انـد  تشنه كودكان اما نه، جنگ …نه اميدم، نه برادرم، نه …شود رشته اميدشان پاره مي
  …آب

 بـه  غرقـه  تفتـه  زمـين  بـه  را تو كه است دشوار من بر. باشم داشته را بيداريت اميد كه خوابي در آيا! عباسم…آه، آه، آه
  .بنگرم خون

  االن انكسر ظهري و قلت حيلتي و شمت بي عدوي.

  …حال، كمرم شكست و رشته تدبيرم گسست و دشمنم به زبان شماتت در بست 

نسـخه منتشـر    1200صفحه بـا شـمارگان    189در فالب مجموعه متون فاخر انتشارات نيستان و در » ماه به روايت آه«
  »شده است.
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 ::::ناميرا  

  خب بايد خواند ديگر:» اخير را بشناسد، اين كتاب را بخواند.  خواهد فتنه هر كسي مي«وقتي آقا فرمودند 

  
  بخشي از كتاب ناميرا به انتخاب نويسنده

ار وهب كنـ  اي كوچك، آتش بلندي برپا بود و عبداهللا بن عمير و ام آمد. پاي بركه كم از زير ابري تيره بيرون مي ماه كم«
هاي آن دو به درختي در حاشيه بركه بسـته بـود. تنهـا     خوردند. اسب اي مختصر شام مي آتش نشسته بودند و پاي سفره

وهب ميل چنـداني بـه    رسيد. ام هاي خشك درون آتش به گوش مي صداي هرم آتش و سوختن خس و خاشاك و چوب
كم كالفگي او را شدت داد و  وهب كم ميلي ام راند. بيگذ كرد، اما به سكوت مي خوردن نداشت و اين را عبداهللا درك مي

وهب زانـو بـه    يكباره از پاي سفره برخاست و به كنار بركه رفت و به زانو نشست. به عكس ماه در بركه چشم دوخت. ام
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ب وهـ  هـا را شـنيد. يكبـاره از جـا پريـد و بـه ام       ي آتش بود. عبداهللا ناگهان صداي چكاچك شمشيرها و نيزه بغل خيره

نگريست. صدا قطع شد، اما عبداهللا آرام به سراغ شمشيرش رفـت و   چنان آرام نشسته بود و به آتش مي نگريست كه هم
  وهب از رفتار او حيرت كرد و با تعجب برخاست. آن را از نيام بيرون كشيد. ام

  

  »شنيدي؟«عبداهللا گفت: 

  »نه! چيزي نشنيدم.«

كي بيابان اطراف را پاييد بار ديگر صداي سم اسب به گوش رسيد و اين بار هر عبداهللا به اطراف چشم انداخت و در تاري
وهب اشاره كـرد كـه    دو شنيدند و با دقت به جهت صدا رو برگرداندند. از عمق تاريكي، سواري نزديك شد. عبداهللا به ام

اهللا را در حالت هجوم ديد، همـان  تر شد و وقتي عبد ها پناه بگيرد و خود آرام به سمت سوار رفت. سوار نزديك كنار اسب
  جا ايستاد و گفت:

  »خواهم به كوفه بروم از راه آمده مطمئن نيستم. سالم برادر، من مسافري هستم از راهي دور؛ مي«

  

عبداهللا با بدگماني به او نگريست و سپس اطراف را زير نظر گرفت و انگار به دنبال سواران ديگري بـود كـه بـا غريبـه     
  وهب را ديد. گفت: ر امهمراهند. سوا

  »من تنها هستم برادر راه كوفه را به من نشان بده، زحمت ديگري برايت ندارم!«

نقـش زمـين شـد و سـوار را بـر زمـين زد. سـوار كـه          -نفس آمده بود كه معلوم بود راه درازي را يك-ويكباره اسبش  
وهب جلو آمد و با تعجب بـه   هنوز ترديد داشت. ام كمي از اسب نداشت، پايش زير اسب ماند و فرياد كشيد. عبداهللا دست

  خيرگي عبداهللا نگريست:

  »  عبداهللا!«

جا كرد و عبـداهللا زيـر    را جابه وهب نيز دويد و دهانه اسب را گرفت و آن عبداهللا تازه به خود آمد و به كمك مرد رفت. ام
كشان تا پاي آتش برد  عبداهللا ماند. او را كشان حال و خسته روي دست بغل مرد را گرفت و او را بيرون كشيد. غريبه بي

وهب، مشك آب را آورد و عبداهللا به او آب داد. كمي به حال آمد و وقتي خـود را پيـدا كـرد، سراسـيمه دسـتي بـه        و ام
ل وهب به يكديگر نگاه كردند. مرد دوباره از حـا  اش كشيد و از وجود چيزي در زير لباسش مطمئن شد. عبداهللا و ام سينه

  وهب رواندازي آورد و به عبداهللا داد. گفت: رفت. عبداهللا او را روي پالسي خواباند. ام

  »پيداست چيز گرانبهايي با خود دارد.«
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  »خدا به او رحم كرد كه گرفتار راهزنان نشد.«

  

  وهب گفت: عبداهللا روانداز را روي مرد كشيد و خود كنارش نشست و به درخت تكيه داد. بعد رو به ام

  »تو استراحت كن كه فردا راه درازي در پيش داريم! من مراقب او هستم.«

كم به خواب فرو رفـت و   انديشيد، كم نگريست و مي وهب زير تخته سنگي دراز كشيد و عبداهللا در حالي كه به مرد مي ام
هـايي كـه بـاال و پـايين      يـزه تر ديده بود. همان غبار و دود و آتش و برق تيز شمشيرها و ن دوباره رويايي را ديد كه پيش

رفتند، سـم اسـباني كـه در ميـدان      شدند، رودي خروشان، تيرهايي كه از هر طرف به آسمان مي آلود مي رفتند و خون مي
  شد. سوختند، رودي خروشان كه آب در آن سرخ و خونرنگ مي هايي كه در آتش مي آميختند، خيمه جنگ در هم مي

كرد او را بيدار كند. عبداهللا جـاي مـرد را    وهب را كنار خود ديد كه سعي مي باز كرد و امزده چشم  يكباره عبداهللا وحشت
شست.  وهب به كنار بركه اشاره كرد. مرد كنار بركه زانو زده بود و سر و صورت خود را مي خالي ديد و به هراس افتاد. ام

  داهللا ترسيده است. گفت:وهب احساس كرد كه عب عبداهللا با احتياط بلند شد و منتظر ماند. ام

  »ام از مردي تنها و خسته اين گونه بترسي! اين مرد تنهاست عبداهللا! تاكنون نديده«

  

  وهب نگريست. گفت: عبداهللا به تندي سر گرداند و به ام

 ترسـاند. دوبـاره همـان كـابوس، خـدايا ايـن چـه        ترسم! اما... اما حضور او مرا از چيـزي مـي   ترس؟! نه! من از او نمي«
  »درد. ام را مي اي است كه سينه دلشوره

مرد آرام از كنار بركه بلند شد. به سراغ اسبش رفت و به سر و گوش او دست كشيد. با مشك، آب بـه صـورت و دهـان    
  اسب پاشيد. بعد با مهر به عبداهللا نگريست و گفت:

  »  ايد، يا شما هم مسافريد؟ اهل كوفه«

  »خواهي؟ اي، از كوفه چه مي ه دوري آمدهايم، اما تو كه از را ما اهل كوفه«

  »خواهند. ي اهل كوفه مي خواهم كه همه من همان مي«

  و كنار آتش كه اكنون رو به خاموشي داشت، نشست و به اسبش نگاه كرد. عبداهللا گفت:

  »اي!  زياد شنيده ي مسلم و يارانش را به قصر ابن پس تو هم خبر حمله«
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  پريد: مرد جا خورد. به تندي از جا

  »مسلم دست به تيغ برده؟! چرا منتظر ورود امام نشد؟!«

  وهب گفت: و مستأصل به اسب نگريست. ام

  »زياد هاني را كشت و راهي جز جنگ براي كوفيان نماند! ابن«

ا مرد ناباور نگاهي به عبداهللا و همسرش انداخت و بعد به تندي به سراغ اسب رفت و كوشيد آن را  از جا بلنـد كنـد، امـ   
تر از آن بود كه بتواند برخيزد. عبداهللا به سوي مرد رفت. حاال كامالً دريافته بود كه مـرد غريبـه، مسـافري     حال اسب بي

  عادي نيست. پرسيد:

  »تو كه هستي مرد؟!«

  مرد ملتمس رو به عبداهللا برگشت. گفت:

  »دهم. اسبت را به من بفروش! هر بهايي بخواهي مي«

  »زياد چيره خواهند شد! ياري مسلم اين چنين عجله داري. بدان كه بي تو هم بر ايناگر براي «عبداهللا گفت: 

  »خواهم مسلم و كوفيان را از جنگ باز دارم تا امام به كوفه برسند. اما من مي«مرد گفت: 

  

  وهب پيش آمد و گفت: ام

  »فايده است. پيش از تو عبداهللا اين كار را كرده، اما بي«

  »عبداهللا؟!«

هاي آنان را كـور كـرده، تـا     هاي كهنه، چشم حاصل باز دارم، اما كينه بسيار كوشيدم تا كوفيان را از جنگي بي آري من«
  »زياد وا داشتند؛ كه اگر چنين شود، بار ديگر ميان شام و كوفه جنگي خونين به راه خواهد افتاد. مسلم را به ريختن ابن

  »كنيد؟ پس شما در اين بيابان چه مي«مرد گفت: 

  »گرديم، تا شاهد جنگ ميان مسلمانان نباشيم. ما به فارس باز مي«عبداهللا گفت: 

  اي در چشمان عبداهللا خيره شد. بعد گفت: مرد لحظه
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ي ما كشته شويم، بهتر از آن است كه مردي چـون يزيـد را بـر جايگـاه رسـول خـدا        گريزيد؟! اگر همه شما از چه مي«

  »ببينيم.

  اي بعد به تندي دويد و خود را به مرد رساند. گفت: اد و دور شد. عبداهللا مبهوت ماند و لحظهو با پاي پياده به راه افت

  »صبر كن غريبه!«

  

  مرد ايستاد. عبداهللا گفت:

  »خواهم، فقط به شرطي كه بگويي تو كيستي؟! دهم و هيچ بهايي نمي من اسبم را به تو مي«

ام و اكنـون حسـين بـن علـي را امـام و       رسالت محمد شـهادت داده اي از بندگان خدا هستم كه به يگانگي و  من بنده«
كنم، جز سنت رسول خدا نيست، حتـي اگـر بـه بهـاي      چه مي گويم و آن موالي خويش قرار دادم تا يقين كنم آنچه مي

  »جانم باشد.

  خواست خود را از گناهي كه در وجودش احساس كرد برهاند: عبداهللا بر سر مرد فرياد كشيد. گويي مي

پـاي مـن تـا مازنـدران و      ات را به رخ من مكش! كه من با مشركان بسياري جهاد كردم؛ و اين زن كـه پابـه   مسلماني«
  »داند، جز براي خدا و رسولش شمشير از نيام بيرون نكشيدم. قسطنطنيه آمده، بهترين شاهد است كه مي

  

  مرد آرام و خونسرد به عبداهللا تلخ لبخند زد. گفت:

ي  دانيد بدون امام، جـز طعمـه   ي دنياي خويش كردند؛ و واي بر شما كه نمي آنان كه ايمان شما را بازيچهلعنت خدا بر «
زياد هيچ نيستيد؛ حتي اگر براي رضاي خدا با مشـركان جهـاد كنيـد. آيـا بهتـر و       آماده، در دست اراذلي چون يزيد و ابن

  »اقي مانده است؟عزيزتر از قرآن و حسين، يادگاري از پيامبر بر روي زمين ب

وهب نيز كنارش ايستاده بود. نگاهي به او انداخت و دوباره  و دوباره به راه افتاد و رفت. عبداهللا مستأصل ماند و اكنون ام
  فرياد كشيد:

  »صبر كن!«

  

  مرد ايستاد و دوباره رو به عبداهللا برگشت. عبداهللا به سوي او رفت. گفت:
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دانم، اما در حيرتم كه حسين چگونه به مردمي تكيه كرده كـه   هم براي خالفت ميتر از  من هم پسر فاطمه را شايسته«

اند و اكنون نيز به چشم خويش ديدم كساني را كه او را دعوت كردند، بـه   ها را آزموده پيش از اين، پدرش و برادرش، آن
ه خدا سوگند ترديد ندارم كه ايـن  زياد چگونه به پسر عقيل پشت كردند و هاني را تنها گذاشتند. ب هاي ابن طمع بخشش

  »ها خواهد ريخت. زياد خون مردم حسين را در مقابل لشكر شام تنها خواهند گذاشت. يزيد به خونخواهي ابن

  »داند؟! آيا حسين بن علي اينها را نمي«مردم آرام گفت: 

  »آيد؟ داند، پس چرا به كوفه مي اگر مي«

  

  »شان كند. او را فراخواندند تا هدايت او حجت خدا بر كوفيان است كه«مرد گفت: 

ها نيـاز بـه هـدايت     اند. آن جا گرد آمده ي مسلمانان در آن چرا در مكه نماند، آن هم در روزهايي كه همه«عبداهللا گفت: 
  »ندارند؟

را بـه مكـه   دانند و يزيد كساني  شان را در پيروي از يزيد مي اند، هدايت ها كه براي حج در مكه گرد آمده آن«مرد گفت: 
فهميـد،   كشتند، چـه كسـي مـي    فرستاد تا امام را پنهاني بكشند، همانطور كه برادرش را كشتند. و اگر ما را در خلوت مي

  »امام چرا با يزيد بيعت نكرد؟

  »توانست به يمن برود يا مصر يا به شام برود و با يزيد گفتگو كند. مي«عبداهللا گفت: 

رفـت،   شود؛ و اما اگـر بـه يمـن يـا بـه مصـر مـي        هدايت شد، فرزندش هم هدايت مياگر معاويه با گفتگو «مرد گفت: 
بيـت، بـيش از هـر چيـز      سرنوشتي جز آنچه در مكه برايش رقم زده بودند، نداشت. اما حركت او به كوفه، آن هم با اهل

  »يزيد را از خالفتش به هراس خواهد انداخت و مسلمانان را به فكر.

  

  كرد و دوباره رو به عبداهللا برگشت و گفت:خواست برود لختي مكث 

پرسم. و من حسين را نه فقـط   كنم، كه تكليف خود را از حسين مي و اما من! هرگز براي امام خويش تكليف معين نمي«
خواهم، كه دنيـاي خـويش را بـراي     خواهم. و من... حسين را براي دنياي خويش نمي براي خالفت، كه براي هدايت مي

  »شناسي كه من جانم را فدايش كنم؟ هم. آيا بعد از حسين كسي را ميخوا حسين مي

اي به خود آمد. برگشت و اسب خويش را آورد و مرد را صـدا   و رفت. عبداهللا مات ماند. وقتي مرد دور شد، عبداهللا لحظه
  زد:

  »رسي! مركب هرگز به كوفه نمي صبر كن، تنها و بي«
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  گفت:مرد ايستاد و افسار اسب را گرفت و 

  »بهاي اسب چقدر است؟«

  »دانستن نام تو!«

  مرد سوار بر اسب شد:

  »ي حسين بن علي! من قيس بن مسهر صيداوي هستم. فرستاده«

ها در گمراهي بوده و تازه راه هدايت را يافته بود، به زانو نشسـت و سـرش را    و تاخت. عبداهللا مانند كسي كه گويي سال
  »ها گرفت. ميان دست

  

 ::تشنه لبان::: 
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  :www.mananashr.irو معرفي كتاب از سايت مجمع ناشران انقالب اسالمي 

روايتي خواندني است از وقايع روز عاشورا كـه نگارنـده آن كوشـيده اسـت بـه معرفـي آن دسـته از        » تشنه لبان«كتاب 
بپردازد، چرا كه بـر اسـاس   اصحاب عاشورا كه از آنان، يافته هايي روشن، مستند و خالي از ابهام در دسترس مانده باشد 

  مقاتل مختلف در نام، امال، تعداد، نوع رجزهاي خوانده شده و ترتيب به ميدان رفتن اختالف نظرهايي وجود دارد.

در اين كتاب در ميانه هر روايت اشعاري از حافظ گنجانده شده است كه با متن ارتباط محتوايي دارد؛ همچنين پـانويس  
ات دقيق، معاني كلمات و معرفي اشخاص است به جهـت آسـاني مطالعـه و درك مـتن در     هاي كاملي كه حاوي توصيف

  اين كتاب كار شده است.

تشنه لبان همچنين حاوي كتابنامه اي است كه منابع مورد استفاده نويسنده را ذكر كرده است و در بخـش پايـاني ايـن    
نسب شهداي بني هاشم در كربال را بررسـي كـرده   كتاب نيز نسب نامه اي منتشر شده است كه در اين بخش، نويسنده 

  است.

را مي توان يكي از معتبرترين و خواندني ترين مقاتل موجود دانست كه بر اساس مستندات و  كتب موثق » تشنه لبان«
  مقتل نوشته شده است. در بخشي از اين كتاب در مقتل انس بن حارث كابلي مي خوانيم:

پير سپيد موي امروز سپاه حسين كه به چهره پير است و بـه جرئـت چـون شـير، چنـان      جوان ديروز غزوه بدر و حنين، 
چابك و چاالك و چيره دست به چرخش تيغ از چپ و راست، سر و سينه چاك مي دهد كه دشـمن بـه ناچـار از چهـار     

  سوي بر وي مي تازد تا چاره چكاچك وي كند.

ند تا شايد از پس پرده خون، جمال دالراي حسـين را بـار ديگـر    دقايقي نمي گذرد كه به خاك مي افتد و ديده مي گردا
  نظاره كند. امام به بالينش كه مي رسد پيرمرد ديگر جان در بدن ندارد.

(مخاطبان عمومي) نگاشته شده است. اين كتاب بـه قلـم حميـد گروگـان     » و«گفتني است تشنه لبان براي گروه سني 
و  88صـفحه اي در سـال    320صويرگري گشته است، چاپ اول اين كتـاب  نوشته شده و به سعي هاجر سليمي نمين ت

  نسخه به كوشش انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شد. 5000با تيراژ  90چاپ دوم آن در سال 

  بخشي از كتاب:

حسـين آبـي نيسـت.    هوا گرم است و تبدار. خورشيد همچون گوي آتش در ميانة آسمان مي درخشيد. در خيمه هـاي  «
مشك ها خشك آويخته به تيركهاي خيام، گه گاه به وزش باد گـرم، تكـان مـي خـورد و هـوس جرعـه اي آب، لبـان        

  …خشكيده كودكان حرم را چو ماهيان افتاده بر خاك، به آهي بي صدا، باز مي كند و مي بندد. 
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 وفـا …عهـدم  بـه …آيـا ! اهللا رسـول  يابن: گشايد مي لب زحمت وبه دوزد مي حسين روي گل بر نگاه چرخشي به…

  كردم؟

  حرير صداي حسين كه بر گوش جانش دست نوازش مي كشد ديگر دردي حس نمي كند.

  »تو زودتر از من پا به بهشت مي گذاري. سالم مرا به رسول خدا برسان و بگو به دنبال تو خواهيم آمد...-
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 ::::آفتاب بر ني  

اقدام به توليد مجموعه اي چهارده جلـدي بـا   » مركز آفرينشهاي ادبي قلمستان«معاونت فرهنگي شهرداري اصفهان و 
درباره چهارده معصوم نموده اسـت. كتابهـايي كـه بيشـتر شـاگردان دوره هـاي       » چهارده خورشيد و يك آفتاب«عنوان 

  بي از آب در آمده. داستان نويسي اين مجموعه كار كرده اند و انصافاً هم كار خو

  داستان خيلي كوتاه است كه به شكل زيبايي چاپ شده است. 100هر كتاب شامل 

  البته بعدتر به غير از اين چهاده كتاب عناوين ديگري پيرامون حضرت امام (ره) و يارانشان نيز چاپ شده است.

  (ع) مي باشد. مربوط به حضرت اباعبدهللا» آفتاب بر ني«كتاب پنجم اين مجموعه با عنوان 

  
  03112602014و  09132151786مركز پخش:
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 ::::عزاداري هاي نامشروع  

از » آيت اهللا سيد حسن امين عـاملي «به عنوان يك روشنفكر كه درد دين دارد اقدام به ترجمه مقاله » جالل آل احمد«
چند اين مقالـه بـر ميگـردد بـه دهـه       علماي بزرگ لبنان درباره انحرافات عزاداري حضرت اباعبداهللا(ع) نموده است. هر

بيست يا سي اما آنچه كه نه تنها هيئات ما با ان درگيرند بلكه برايش هزار جور توجيـه شـرعي نيـز مـي آورنـد همـين       
مسائل مي باشد. سبك هاي عزاداري ، غنا ، قمه زني و ... مسائلي نيستند كه دست از سـر ايـن حركـت عظـيم شـيعه      

  بهترين مسير انحراف هم هستند. بردارد و البته قاعدتاً

  
  خود عالمه امين در اعيان الشيعه مي نويسد:  

اين عمل [قمه زني و ...] شيعه اهل بيت را در انظار مردم، مورد تمسخر قرار داده و آنها را وحشـي قلمـداد مـي كنـد و     
هل بيت اطهـار نيسـت ... بـه    شكي نيست كه اين اعمال ناشي از وساوس شياطين بوده وموجب رضايت خدا و پيامبر وا

را نوشتم كه چاپ شد و به فارسي هم ترجمه گرديد و به دنبال آن بود كـه گروهـي از   » التنزيه«همين دليل هم رساله 
قشريون و كساني كه خود را به دين منسوب مي دارند، قيام كردند و غوغا برپا ساختند و حتي در ميان مردم عوام شـايع  
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ري بر امام حسين را تحريم كرده است و بر اين هم بسنده نكرده و مرا به خروج از دين (!) مـتهم  نمودندكه فالني عزادا

  )186ساختند... (

  
  ايشان در قسمتي از رساله التنزيه مي نويسد:  

بـه آن  اگر اين امور [قمه زني و ...] به راستي ثواب داشت و در دنيا و آخرت مضر نبود، سزاوار بود كه علما و فقها نيزهم 
 -ي ثـواب!   -مبادرت كنند و خود پيش قدم باشند! زيرا كه علما و فقها بيش از همه شايسته بـراي ايـن گونـه كارهـا     

هستند و اكنون كه همه اين كارها را نمي كنند، خوب بود اقالً يكي دو نفر از علما براي نمونه اين كارهـا را انجـام مـي    
  دادند!

واهي و بدون سندكه در سالهاي اخير توسط برخي معممين بدون دقـت ايـراد شـد،     و در نهايت برخالف برخي ادعاهاي
  اين عالم بزرگ شيعه مي نويسد:  

مرحوم آيت اهللا ميرزاي شيرازي در گذشته و تمام علماي نجف در همين امروز، فتاوي صريح در تحريم تمام اين اعمال 
ذشته نيز هيچ يك از علما و فقها و مجتهدين دسـتور و فتـوايي   صادر كرده و اعالميه هاي مفصل بيرون داده اند و در گ

  بر جواز اين امور نداده اند، بلكه آنها را رسماً حرام كرده اند.  

  



  Baghche.blog.ir - Raahil.ir                                                                                                         92معرفي كتاب هاي محرم / آبان 

 

 دانستني هاي عاشوراي حسيني:::::  

كه كتابي جمع و جور براي نو جوانان و جوانان منتشر كرده است » عبدالرضا سالمي نژاد«با همت » نيلوفران«انتشارات 
  در آن بعضي از موارد كلي پيرامون مسئله عاشورا بصورت سوال و جواب مواردي مطرح شده است.

همانطور كه روي جلد اين كتاب هم درج شده ، كتابي اسـت مفيـد بـراي مسـابقات فرهنگـي مـدارس و كـانون هـاي         
  فرهنگي....

  
 www.niloofaran.comو  02144443162شماره تماس: 
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 :::باغ سيب  

كه اوايل اسمش هفت قفـل بـود. ايـن    » حيات«بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) نشريه اي منتشر مي كند بنام 
» . بـاغ سـيب  «نشريه پيوست هايي دارد كه گاهي از يك نشريه فراتر مي رود. مثل همين مجموعـه ي شـش جلـدي    

  »زير خيمه ي حسين(ع)«مجموعه ي كتابهاي عاشورايي از 

  
  :بايسته هاي خادم الشهداء از منظر خادم الحسين(ع)»  تا خدمت حسين(ع)«كتاب اول با عنوان 

  : تأملي بر زيارت حضرت عباس(ع) »عباس شدن«كتاب دوم با عنوان 

  كتاب سعيد بن عبدهللا حنفي» : وفا به رنگ كربال«كتاب سوم با عنوان 

  خاطرات و آموزه هايي براي زندگي امروزي» : رفاقت به سبك حبيب «وان كتاب چهارم با عن

  پاي درس رقابت جناب حبيب (ع)» : رفاقت به سبك حبيب«كتاب پنجم با عنوان 

 اولين كالس كارگاهي شمر شناسي» : و لعن اهللا شمرا«كتاب ششم با عنوان 

عي شد فقط ضربه ي آخـر زده شـود. نـه مقدمـه     در اين شش كتاب خيلي كوچك در پاراگراف هاي خيلي كوچك تر س
  چيني و نه طول و تفسير زيادي....

www.basijisu.ir   وwww.hayatmag.ir  09368903337و  
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 :::پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي  

پريسش ها و پاسخ هاي «يا همان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها سلسله كتابهايي را با عنوان كلي  »نشر معارف«دفتر 
ند كه اساس آن سواالت دانشجويان در موضوع هاي مختلف است. يعني در موضوع هاي مختلف تدوين و منتشر كرده ا »دانشجويي

كه فكر كنم تا  ع مختلف به آنها پاسخ داده اند. انبوهي از سوال ها و شبهات را جمع آوري و سپس با يك نظام موضوعي مشخص از مناب
  بيش از پنجاه  جلد آن منتشر شده است. كنون

  
از اين مجموعه ويژه محرم است. اگر سواالت زيادي در ذهن داريد و حوصله خواندن كتاب هاي زياد را نداريد اين  »دفتر سيزدهم«

  مجموعه بسيار كاربردي است.

  از فلسفه قيام امام تا احكام عزادري و ....

www.ketabroom.ir 
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 ::::با كاروان نيزه  

است كه  فقط دهه محرم دست به آن برده ام و هيچ وقت تمام آن را دل نكردم بخوانم  »عليرضا قزوه«عاشوراي از دكتر يك تركيب بند 
  جز همين سفر اخير كربال كه درواقع اولين سفرم بود.... يك چشمم شعر بود و يك چشمم اشك و دلم در قتلگاه...

اصال توصيه نميكنم به ديجيتال خواني. خط كتاب به شدت زيباست و در زيبايي كتاب متن كامل شعر را ميتوانيد از دريافت كنيد... هرچند 
  تاثير زيادي دارد....

  
  دوازدهم بند

   بود سيب بوي از پر قتلگاه، گودال

   بود صليب بر كسي مسيح، از تر تنها

   سرخ سيب مثل هم، پي از رسيد سرها

  ! بود حبيب ه،كوف به رفت كه سري اول

   ما حبيب اي بيا:  بود نوشته موال

   بود غريب پيامش چقدر همين، تنها

   شود مي دير بيا،:  بود نوشته موال

   بود نصيب شهادت ز را حبيب آخر

   دريغ ولي فراوان، رسيد مي مكتوب

   بود فريب مهرش و كوفي تمام، خطش

   اش نامه داشت خدا رنگ حبيب، اما
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  بود »يجيب امن«  جوهرش حبيب، اما

  

   بود رسيده چيدن به سرخ، سيب دشت، يك

  بود رسيده رسيدن به شهادتش، باغ

  منتشر كرده است »ره مهرسو«اين كتاب را 

  

 ::::طوفان واژه ها  

در ديدار با مقام معظم رهبري خواند هم  »سيد حميدرضا برقعي«را وقتي  »طوفان واژه ها«هرچند اين كتاب اشعار متنوعي دارد اما شعر
  هم ماندگاري كتاب. سبب مشهور شدنش شد و

  
هرچند دلخورم ازش كه چرا هنوز در باره سيد حميدرضا جواني است به شدت مخلص و صاحب نفس.... بايد پاي شعر خواني اش بنشيني....

  شعري نگفته است.... شاهچراغ حضرت احمد بن موسي(ع)

  
  منتشر كرده است. »فصل پنجم«اين كتاب را 
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  -عاشورايي تركيب مربع يك از بند چند

   

   كرد نمور را خود دفتر هاش اشك با

   كرد مرور را ها مرثيه تمام خود در

  كرد عبور مجسم ي ها روضه ز ذهنش

   كرد جور كه را زدن سينه بساط شاعر

   است شده جدا عالم همه از كرد احساس

   است شده پا به ماتم مجلس هاش بيت در

   گرفت غم كه را دلش خوب روضه اوج در

   گرفت دم خودكار و دفتر و ميز كه وقتي

   گرفت قلم دستش به بود رسيده وقتش

   گرفت محتشم از رخصتي هميشه مثل

   ست ها واژه جان در كه است شورش چه اين باز

   هاست واژه طوفان خورده شكست شاعر

   گذاشت رها را قلمش شد اختيار بي

   گذاشت كربال را قافيه زغيب دستي

   گذاشت را تشنه لب ي واژه ، بعد بيت يك

   گذاشت جدا را سر و گذاشت جدا را تن

   كند مي گريه جهان پاش به پا كرد حس

   كند مي گريه فرشچيان غروب دارد

   كشيد ها چه بگويم چگونه زبان اين با

   كشيد رها را بدني خون و خاك روي بر

   كشيد ريا بي خدا فناي چنان را او

   كشيد بوريا كفن جاي براش حتي
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   را حروف ، را ها قافيه كشيد خون در

   را لهوف تمام كرد گريه كه بس از

   باخت رنگ و آورد كم روضه اوج در اما

   گداخت آسمان سپس و كار گرفت باال

  ساخت نيزه روي همه جداي را بند اين

  شناخت نمي غروبي بريده سر خورشيد"

   "بود دوباره طلوعي گرم نيزه اوج بر

  بود ستاره هفده روشن اوكهكشان

  

  ... آن از بعد و آورد لبش بر واژه جاي خون

  ... آن از بعد و سرد عرق از پر اش پيشاني

  ... آن از بعد و كرد حس معركه ميان را خود

  ... آن از بعد و نياورد تاب و بريد شاعر

   كس هيچ و بود خودش عميق اي خلسه در

  ...نفس از افتاد دفترش كنار شاعر

   

 مدد علي يا

  

 ::::(ع)لوح فشرده صوتي مجموعه قيام و انقالب امام حسين  

لوح  فشرده صوتي كه به همت موسسه پژوهشي فرهنگي مصابيح  الهدي(دفتر حفظ و نشر آثار حضـرت آيـت اهللا   اين 
العظمي حاج آقا مجتبي تهراني) و البته ستاد مركزي راهيان نور در كمال زيبايي  تهيه شده است شامل مجالس محـرم  

  و صفر حضرت آيت اهللا است با موضوع هاي :

جلسـه) /   13جلسـه) / ديـن و ديـن داري (    15جلسـه) / هجـرت (   24به معروف و نهي از منكـر( جلسه)/امر  12تعاون(
  جلسه ) 22جلسه) / غيرت ديني ( 22جلسه) / عزت و ذلت ( 22جلسه) / جق و باطل ( 13پايداري (
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 ::: مجموعه لوح هاي تصويري همايش ادبيات  عاشورا در فرق و مذاهب اسالمي  

بعد از يك سال عجيب در هجمه هاي دشمن به دين اسالم ، با درج سلسله كاريكاتور هاي موهن عليـه    84اسفند ماه 
در نشريات اروپايي ، انفجار هاي اماكن مقدسه عراق به خصوص سامرا و ... در شهر گرگان همايشـي  پيامبر اعظم(ص) 

  و مذاهب اسالمي. وحدت آفرين برگزار شد با موضوع ادبيات  عاشورا در فرق

اين مجموعه لوح هاي تصويري شامل سخنراني هاي ايراد شده در اين همايش است كه فارغ از غناي علمـي همـايش   
  از نظر  موارد ياد شده مهم هستند....
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  4نرم افزار آهنگ خورشيد::::  

ا عنوان تحليـل و بررسـي واقعـه ي    است ب» محمد تقي جعفري«جلسه سخنراني عالمه  36اين نرم افزار دربردارنده ي 
  ».در محضر حكيم«و » امام حسين(ع) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت«عاشورا.... و متن كتاب هاي 

  من كه هركاري كردم زياد نفهميدم عالمه چه مي گويد....
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 :::لوح فشرده صوتي سلوك عاشورايي  

گفته شد ، حال اين هم صوت همان جلسات. صداي آيـت اهللا ...  آنچه كه در مورد كتاب هاي ده گانه سلوك عاشورايي 
  جان مي دهد براي سفر .... براي درون ماشين گوش دادن.....
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 ::::نرم افزار بيرقي كه برافراشته ايم  

هميشه گفته ام و باز هم مي گويم؛ اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان فرصتي است كه هـيچ كـس قـدر آن را    
  نمي داند. نه خود تشكيالت نه نظام...  
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 »انصار المهـدي(عج) «از زيبايي هاي اين تشكيالت دانش آموزي راه اندازي سلسله هيئت هاي دانش آموزي با عنوان 

ص و بي ريا با محوريت شهداي دانش آموز و زيارت آل ياسين.... نقد و نظر پيرامون اين تشكل و است. هيئت هايي خال
  اين هيئت ها بماند ...

  
نرم افزاري آموزشي » . بيرق«اما هر ساله نرم افزاري از سوي دفتر مركزي اين تشكيالت تهيه توزيع مي شود با عنوان 

به انجمني ها ، مداحي ها و سخنراني ها دانش آموزپسند ، صوت ها و محتوا  ، محتوايي و تبليغي.... آموزش هيئت داري
  هايي براي استفاده در مدارس و ...

  يك محصول آموزشي  انگيزشي ...

  

  

 ::::(ع)بيتاب حسين  

بيتـاب  «، » بيتـاب حسـين(ع)  «دانست. » بيتاب«شايد بتوان اولين نشريات ديجيتال فرهنگي مذهبي را سلسله نشريات 
  و ...» بيتاب شهداء«، » بيتاب مهدي(عج)«، » فاطمه(س)
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متن ، صوت ، فيلم ، عكس... همه چيز در اين نشريات بود. اما ويژگي اصليش شايد بتوان ظاهر زيبـا و اسـتفاده از نـرم    

  افزار فلش در متحرك سازي صفحات دانست ...

  
  

  

  

  

  

  

 ::::بر بال خورشيد  

  » . رسائل«مجموعه نغمات عاشورايي از موسسه فرهنگي هنري

www.rasaael.com   02122200332و  
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 ::مجموعه فلش كارت بوي سيب مي آيد  

  02537739014آن را منتشر كرده است:» پالك«حكايت هايي پيرامون امام حسين(ع) كه موسسه فرهنگي 
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 :::مجموعه فلش كارت پيام بر كربال 
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مجموعــه حكايــات پيرامــون نهضــت عاشــورا و اســارت اهــل بيــت(ع) كــه كــار موسســه فرهنگــي هنــري معــراج    

  02537747432است:


