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 مقدمه:  ❖

 : ای حضرت امام خامنه

 (۱۳۹۰/۰۴/۲۹) خوانی رواج پیدا کند. در جامعه باید سنت کتاب 

نویسد  در اهمیت کتاب و کتابت همین بس که حق تعالی در قرآن کریم به قلم و آنچه می

است.   کرده  یاد  آيه يَْسُطُرونَِ َوَما َواْلقَلَمِ  نسوگند  آنچه    ،نون  .(1)قلم،ِ و  قلم  به  سوگند 

 .نویسندمى

  خوانی کتابگیری  تالش جهت همهیکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه  در واقع  

و به تبع    خوب که موجب ارتقاء روحی انسان  هایمعرفی کتاب  ترویج و  در این راستاو    است

  .کندپیدا می شایانی نیز اهمیت گرددمی و نزدیکی به مدینه فاضله انسانی  آن رشد جامعه

مساجد امور  به  رسیدگی  راستای  استان  مرکز  در  خراسان  فرهنگ    ارتقاءهای  توسعه  و 

اهالی  خوانی درکتاب نامه   جد، مس  میان  به تولید ویژه  با عنوان  اقدام  نموده   «نماکتاب» هایی 

 است.

اجمالی  شاخص و ارزشمند به صورت  های  تالش شده است تا کتاب   «نماکتاب»   در مجموعه

تامعرفی    مورد گیرد  جهمندان  عالقه   قرار  در  نماید.  را  یاری  مناسب  کتاب  انتخاب  ت 

های پی  جهت تهیه این مجموعه به سایت مسجدنا مراجعه نموده و فایلتوانند  مندان می عالقه

 دی اف را دانلود نمایند. 

 های خراسانمرکز رسیدگی به امور مساجد استان
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 نامه:کتابهای معرفی شده در این ویژه ❖

 امکان حضور در تاریخی دیگر اربعین حسینی؛  .1

 تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء  .2

 ی حسینیجاذبه  .3

 ی اربعین حسینی های دانستن .4

 شرح زیارت اربعین  .5

  نیهمرزمان حس .6

 احیای حادثه کربال  .7

 اربعین جهانی دیگر  .8

 به یادت چله نشینم  .9

 سر بر خاک دهکده  .10

 عاشورا تا ظهورقدم عاشقی: حرکت کاروانی اربعین؛ امتداد  .11

 کوثر اربعین  .12

 مدنیت، عقالنیت، معنویت در بستر اربعین .13

 نیاربع ارتیاز ز ییهات یخرده روا: اده یپادشاهان پ .14

 .های تشنهپنجره  .15

 عمود آخر .16

  موکب آمستردام  .17
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 اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر نام کتاب: ❖

 اصغر طاهرزاده  :نویسنده ❖

 المیزانلب  ناشر: ❖

 ۸۶ :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب  ❖

  ی با نظر به اینکه رخداد اربعین در این تـاریخ دارای اضـالع گونـاگونی است و نظر به همه 

موضوع اربعین    این کتاب  که واقعیـت آن رخ بنمایاند،   شود یاضالعِ این پدیدار، موجب م

باشد    ی اندازچشم  روکتاب پیش   رودیقرار داده است. امید م  یبررس  را در در سه ضلع مورد

انسان  مقابل  این    ییهادر  ظرفیت  مطابق  تاریخ،  این  در  متوجه حضور خاص خداوند  کـه 

 .باشندیتاریخ م

طاهرزاده  استاد  بیان  در  کتاب  این  مقدمه  »   در  است:  قدمی  آمده  هیچ  زمانه،  بدون درک 

نم  ینده یآ  یسوبه  رخداد برد   توانی خود  و  است   اشت  زمانی  تاریخ،  این  در  که    اربعین 

  یافتگیان یبا قرار گرفتن در آن، سرنوشت خود را از بند غرب آزاد کنیم و تاریخ پا  میتوانیم

اقامه  و  با سکوالریته  انسان  عهد  شدن  تاریخِ سست  همان  این  که  دهیم  نشان  را    ی غرب 

باخداست.   یرابطه  آدمی،    انسان  گوهر  تقلیل  و  اومانیسم  به  انسان  تعرّض  اربعین  این  با 

داده و بر هستی او حاکم گردیده که دیگر شده است و چیزی در انسانِ این تاریخ رخشروع 

 .خی زندگی کند که قوام آن را اومانیسم شکل داده استدر تاری تواند ینم

راهِ    ،طور که در سنن الهی قرار داریم، اگر از حضور خود در آن سنن آگاه شویمما همان

. به همین معنا ما در تاریخی هستیم که  شودیآینده نسبت به آن سنن در مقابل ما گشوده م

ر خود در این رخداد آگاه شویم، راهِ  اربعین به صورتی خاص ظهور کرده که اگر از حضو

غرب  ینده یآ بشرِ  توهمات  ما گشوده خواهد شد و دیگر در  مقابل  ما در  قدم  تاریخ  زده 

قرار   گرامی  خوانندگان  مدنظر  کتاب  آخر  مصاحبه  در  که  است  پیامی  این  زد.  نخواهیم 

 « .خواهد گرفته است
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   تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء نام کتاب: ❖

 سید محمدعلی قاضی طباطبائی نویسنده: ❖

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ناشر: ❖

 ۷۴۱ تعداد صفحات: ❖
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 کتاب  معرفی ❖

که روز بیستم صفر است، شهرت بسیار    روز اربعین سیدالشهداء    یاندر میان شیع

پس از خالصی از اسارت شام به    تیبدارد و عموماً آن روز را روز ورود اهل 

  زیارت مخصوصی برای آن روز وارد   اطهار    ت یبدانند و از ائمه اهل کربال می

شده و از علمای امامیه تا قرن هفتم هجری شبهه و اشکالی در این موضوع دیده  

الدین علی    یرض  دینشده است و اول کسی که شبهه کرده غیر از سید اجل اعظم س

 .  دس سره( در کتاب اقبال سراغ نداریمبن طاووس حسنی)ق

یکی از شبهات موجود در حوزه تاریخ اسالم این است که آیا کاروان اسرای کربال 

در بازگشت از شام، در نخستین اربعین      دالشهدایو خاندان مطهر حضرت س

اند یا نه؟ در بیان اهمیت این بحث  شهدای کربال به صحرای تفتیده نینوا بازگشته 

دو تن از علمای طراز اول شیعه، سید بن طاووس    ر، همین بس که نخستین باتاریخی

در کتاب مشهور خود به نام »اللهوف علی قتل الطفوف« و محدث نوری در کتاب 

 سرزمین  به   اربعین  نخستین   در  عاشورا   کاروان   ورود  مسئله   درستی  در«  مرجان  و   »لؤلؤ 

  کتبی   و  شفاهی  آثار  به  تردید  این  بعدها .  شدند  شبهه   ارائه   و   تردید  دچار  کربال

گونه مدخل مهمی در کتب دینی    ن یراه یافت و بد  برجسته  عالم  دو  آن  شاگردان

 .شیعه و حتی سنی برای بحث به وجود آمد

دلیل عمده آن دسته از علمایی که در این مسئله تردید داشتند و دارند، بُعد مسافت  

( است. این افراد معتقدند چگونه ممکن  میان سرزمین شام و عراق )دمشق و کربال

روز، مسافت طوالنی کربال تا شام را در ضمنِ    ۴۰است کاروان عاشورا در طول  

بین راه سر کند و پس از مدتی توقف در شام، دوباره   اقامت در برخی شهرهای 
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قمری    ۶۲، کاروان عاشورا یا در بیستم صفر سال  نیهمان مسیر را بازگردد؛ بنابرا

الشهدا  )یک سال پس از شهادت( وارد کربال شده و یا در اربعین دوم حضرت سید

 (۸۰ به آن مکان مقدس وارد آمده است )روز پس از شهادت. 

سید محمدعلی قاضی طباطبایی در کتاب  اهللتی در این میان، مجاهد نستوه شهید آ

منابع دینی، تاریخی « با بررسی  الشهدا »تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید

و فقهی و پژوهش در آثار و اقوال »تاریخ عاشورا« با ارائه دالیل عقلی و نقلی، غبار  

 .داردیتردید از چهره این مسئله برم
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 ی حسینی جاذبه نام کتاب: ❖

 موسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم نویسنده: ❖

 انتشارات انقالب اسالمی ناشر: ❖

 ۹۶ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب  ❖

  ۱۳۹۰تا  ۱۳۵۷ی حاضر، رهنمودهای ارزشمند رهبر معظّم انقالب از سال مجموعه

« و »اربعین« است که از کتاب »آفتاب در مصاف«    یدر دو موضوع »زینب کبر

ایّام پایانی ماه صفر در لسان مقام عظمای    کهنیاستخراج گردیده است. با عنایت به ا

معرفی گردیده و از سوی دیگر این      یعنوان روزهای زینب کبر  والیت به 

است که به تعبیر رهبر معظّم انقالب،      ایّام، مزیّن به مناسبت اربعین سیّدالشّهدا 

  گذاری یاد نهضت حسینی است، ، احیای یاد کربال و پایه   ینیآغاز دلربایی حس

در این مجموعه سعی شده است که مطالب مرتبط با هر دو موضوع، تدوین و در  

از  معظّمی  بخش  پیداست که  ناگفته  به زینت طبع آراسته گردد.  ایام  این  آستانه 

محتوای این دو موضوع ارتباط مفهومی صریح و کاملی با یکدیگر دارند، بنابراین  

یت بوده است. کتاب حاضر در سه  ها در یک مجموعه حائز اولوتجمیع و ارائه آن 

ی  «، »اربعین« و »شرح فرازهایی از زیارت اربعین« و به شیوه   یفصل »زینب کبر

 .سیر تاریخی تدوین گردیده است
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 ی اربعین حسینیهایدانستن کتاب:نام  ❖

 رضا اکرمی  نویسنده: ❖

 ۵۱ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب  ❖

 ،اربعین حسینی و اسرای کربال  ،فرازهایی از زیارت اربعین  این کتاب  موضوعات

 ییهاپرسش  ،اربعین حسینی و کودکان  ،اربعین نور  ،ارزش و جایگاه اربعین حسینی

حسینی اربعین  اربعین  ،درباره  ز  ،اخبار  و  اربعین    ، اربعین  نامهارتیزیارت 

 .دهندیاصلی این کتاب را تشکیل م یهاسرفصل
 :هادی معرفت اهللت ی آمتن تقریظ 

 یتعالبسمه 

 که از جوانب مختلف است، ۱طف یواقعه  ترینبحث   از پر یکی حسـینی اربعین 

بررسی ق یتحق  مورد تـاکنون  محققان و  و  دست قرارگرفته  و   آوردهایآثار 

این ییبهاگران ارائه در  زمان زمینه  حرکت  با  و  است   یهاپژوهش  ،گردیـده 

 گرددیم  کوشسخت پژوهشـگران یجامعه یبهره  یترو کامل جـامع تر وارزنده 

جناب   فاضل و نسـتوه  محقق  است که  تحقیقـات ارزنـده، تحقیقی این یو ازجمله

انجام   قم یه یعلم یحوزه  بنام از فضالی  پورامینی محمدامین آقای  ه األعز  ه عمد

جداداده  و  و  قابل   ،  طل جویـان حقیقت یمندبهره استفاده  در  و   یعه یقرارگرفته 

  . لمرضاته وایده بروحه، آمین وفقه ااهلل.  باشدیم توجه   مورد  تحقیقـات دیگر ایشان

 ق.  ه ۱۴۲۴محرم ۱۵ معرفت یمحمدهاد ،قم

 

 
 است؛  نام دیگر سرزمین کربال طَف 1
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 شرح زیارت اربعین نام کتاب: ❖

 سید محمود شکیبا اصفهانی نویسنده: ❖

 عطرعترت ناشر: ❖

 ۳۳۰ صفحات:تعداد  ❖
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 معرفی کتاب  ❖

نویسنده کتاب در این اثر به تبیین و شرح فرازهای زیارت اربعین با استفاده از آیات  

نامه را تبیین و  و روایات پرداخته است و در ضمن آن برخی کلمات این زیارت

عین، سالم،  از: زیارت، ارب   اندعبارتی این کلمات  جمله   ازتفسیر نموده است که  

    حبیب، جهل و تکبر و غیره.
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  نیهمرزمان حس :نام کتاب ❖

 ایخامنه  یعل دیس :نویسنده ❖

 یانتشارات انقالب اسالم :ناشر ❖

 ۴۲۴ :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب  ❖

کتاب حسین در  حضرت  همرزمان  از  گفتار  ده    ای خامنه  یالعظماهللت یآ ، 

  در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصومخوانیدمی. 

 .  است تا امام کاظم   تمرکز اصلی این بیانات بر تحلیل زندگی امام سجاد 
عنوان افرادی ساکت و  چهار امام عزیزی که در اذهان متشرّعان آن زمان بیشتر به 

 .اندمنزوی معروف بوده 

های مختلف  مربوط به بحث امامت و گونه   یی اوّل این بیانات به مباحث کلجلسه

تحقیق در این بحث و هم فهرست مباحثی که در روزهای بعد مطرح خواهند کرد  

 .است افتهیاختصاص

های دشمنان برای تحریف شناخت امامان و توطئه   ت یی اهمی دوّم درباره در جلسه 

مجاهدانه چهره  و  مبارزاتی  استی  شده  بحث  بزرگواران  این  سوّم  جلسه .  ی  ی 

جلسه  در  و  است  امامان  وظایف  و  مقامات  به  انسان  مربوط  طرح  چهارم  ی 

شود و معانی مختلف جهاد و منظور از مجاهد بودن  ساله تشریح می وپنجاه دویست 

 .گرددوشن میر ائمّه 

بیانات به تقسیم دوران امامت به چهار دوره و توضیح مختصر  جلسه ی پنجم این 

ی ششم با اشاره به کار نشدن  له در جلسه معظّمٌ. است  شده یرها سپهرکدام از دوره 

امام سجادی چبر روی دوره  از زمان  امامت که  امام عسکری      هارم      تا 

های  در این جلسه به شرح تحلیلی تالش. انداست، بحث از این دوره را آغاز کرده 

 .اندپرداخته    امام سجاد و امام باقر  یمجدانه 
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ی سیاسی و  ی هفتم که مصادف با روز نهم محرّم است، شامل توضیح سیره جلسه

در این  . تاریخی مربوط به ایشان است روایاتو بررسی    اجتماعی امام صادق  

های  گیریو همچنین موضع      مختصری از حیات سیاسی امام کاظم  جلسه بحث 

 .عریف صحیح تقیّه شده استهای امامزادگان انقالبی و نیز تنسبت به قیام   ائمّه  
ای در این جلسه  خامنه اهلل  آیت . روز عاشورا، جلسه به روز هشتم خود رسیده است

ی چهارم با خلفا و علمای درباری و همچنین بحث  ی دوره به برخوردهای تند ائمّه 

روز نهم جلسه اختصاص به بحث  .  اندگیری ایشان از شعرای مجاهد پرداختهبهره 

     گیری امام صادق  البتّه این جلسه بیشتر به شرح موضع .  نقالبی داردامامزادگان ا

اختصاص باره در زید  قیام  از    ذکران یشا.  است  افتهیی  نفر  چندین  نام  که  است 

سخنرانی این  جلسات  از  جلسه  چندین  در  کوتاهی  امامزادگان  شرح  و  آمده  ها 

آندرباره  داده ی  استها  که  .  شده  محرّم  دوازدهم  سلسله  روز  این  دهم  روز  با 

است    افتهیاختصاص  ی تقیّه جلسات مصادف شده است به توضیح مختصری درباره 

 .شده استای در این موضوع به مخاطبان عرضه و نکات نو و ارزنده 

ایشان  .  این بیانات بیش از آنکه یک سخنرانی باشد، یک بحث تحلیلی و علمی است

کنند، د و برای هر موضوعی که مطرح میاننظرات خود اکتفا نکرده   کلیبه ذکر  

 .گذارندی شواهد متعدّد تاریخی و روایی را پیش روی مخاطب م
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 احیای حادثه کربال  :کتابنام  ❖

 محمد صادقی آرمان سید ده:نویسن ❖

 شهید کاظمی  انتشارات: ❖

 ۸۰ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب  ❖

سرآغاز نشر شهید کاظمی   یجلدشش های مجموعه  احیای حادثه کربال از کتاب

    اربعین از نگاه مقام معظم رهبری  یرواده یاست. این مجموعه الگوی مفهومی پ

 .است

اربعین در عراق در صدر یکی    یرواده یهای اخیر جمعیت حاضر در مراسم پدر سال

ها بحث  جهان قرارگرفته است. در این سال  زیآماجتماعات مسالمت   نیتراز بزرگ 

موکب  و  خدماتکاروان  توسعه    یرسانهای  طرفی  از  و  بوده  داغ  بسیار  اربعین 

ها و خادمان در  خدمات به زائران را موجب شده است؛ اما لزوم هدایت این موکب 

باالیی   اهمیت  از  اربعین  با موازین علمی و مکتبی حادثه  جهت صحیح و موازی 

 .دارد

 باره مجموعه سرآغازدر ❖

فعال گسترش  به  توجه  پ  یافزارسخت  یهاتیبا  مفهومی  الگوی    ی رواده یاربعین 

ظرفیت   از  استفاده حداکثری  برای  نقشه جامع  رهبری  معظم  مقام  نگاه  از  اربعین 

پ  یرواده یپ برای  له  معظم  و  است  اربعین  مأموریت    شش  ،اربعین  یرواده یعظیم 

وحدت، احیای حادثه کربال، مبارزه حق اند از  اند که عبارت اصلی را تعیین نموده 

پ حادثه  باطل،  الگوسازی    یرواده یعلیه  و  جلد  اربعین  یک  در  هرکدام  که 

 . است شده یگردآور
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 اربعین جهانی دیگر نام کتاب: ❖

 مسعود معینی پور نویسنده: ❖

 سوره مهر ناشر: ❖

 ۴۱۸ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب  ❖

توان با تسامح آن  اربعین در دنیای کنونی یک راهپیمایی و آیین دینی است که می

های مذهبی را  ای از رفتار را یکی از مصادیق مناسک دانست؛ منسکی که مجموعه

در بردارد و توسط عموم مردم در بستری کامالً عرفی، یعنی برآمده از عرف عام،  

ف در  متشرعه  سیرۀ  مقابل  جامعهدر  در  نخبگان  یا  میقه  شکل  در شناسی  گیرد. 

این آیین و منسک دینی هیچ شکل یا سازمان دولتی یا مدیریت گیری  نهاد  گونه 

انسانی دخالت نداشته و آن را به وجود نیاورده و کامالً خودجوش است. ازقضا،  

کنش  اربعین  راهپیمایی  بستر  میدر  رخ  اجتماعی  هایی  نظام  یک  که  دهد 

میمنحصربه وجود  به  جامعه  در  اربعین  ایام  زمانی  بازۀ  در  را  اربعین،  فرد  آورد. 

نهاد برخالف تصور دستگاه  نهادینه های حاکمیتی ما، پدیدۀ انسان ها و  شده  ساز و 

نیست که بتوان آن را ایجاد کرد یا از بین برد یا حتی مدیریت آن را خارج از قواعد  

توان گفت اربعین  آن به دست گرفت. میفرد آن و خارج از عرف طبیعی  منحصربه

طلبی و دنیاگرایی  سازی عرف و عقالنیت ابزاری )حسابگری و منفعت نماد قدسی

قدسی است.  مهم حداکثری(  پیامدهای  از  عقالنی  و  عرفی  امر  و    سازی  مناسک 

سازی در اینجا به معنای تعطیلی عقل و رهبانیت نیست؛  های دینی است. قدسی آیین

سکوالریسم   کهچنانآن ارائ  در  دنبال  به  شدن  عرفی  این  ه و  از  تصویر  گونه 

طورکلی مناسک دینی اگر دچار آفات نشوند، نماد  سازی هستند؛ اربعین و به قدسی

ی و  بروز امر قدسی در ساحت عرف است و عقالنیت رفتاری ذیل عقالنیت اخالق

 کند.معرفتی آن را مدیریت می 
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 نشینم به یادت چله  نام کتاب: ❖

 مهدی مطهری  نویسنده: ❖

 شهید کاظمی ناشر: ❖

 ۱۳۶ :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب  ❖

نشینم» کتاب   پ  « به یادت چله  از  اربعین در    یرواده یخاطرات زیبای یک نوجوان 

این کتاب اولین کتابی ست در گروه سنی نوجوان با موضوع    .کنار خانواده است

 اربعین به چاپ رسیده است. یرواده یپ

متر یک    ۵۰کل مسیر نجف تا کربال، در هر    :خوانیمدر بخشی از متن این کتاب می

داده  قرار  بلند  برق  آن تیر  و  شماره اند  را  ت کرده   یگذارها  این  به  برق    یرهایاند. 

یا »عمود« م  تا کربال    ۷۵حدوداً    ی؛ یعنی فاصله ندیگوی»ستون«  کیلومتری نجف 

عمود شده است. کارکرد زیادی برای این عمودها وجود دارد. اوالً    ۱۴۵۲ه  تقسیم ب

امام حسین   باقیمانده تا حرم  ثان شودیمشخص م  قاً یدق  مسافت  تمام    باًیتقر  اًی ، 

مبا همین عمودها صورت می  هایدهآدرس مثالً  فالن موکب در    ندیگویگیرد؛ 

سفران است، مثالً  گذاشتن بین هم است. کارکرد دیگر آن در قرار    ۵۲۵کنار عمود  

  ند یگویاینجا استراحت کند ولی دیگری هنوز انرژی دارد، به هم م  خواهدییکی م

. یا افرادی که با خانواده یا با گروه  نمینشیمنتظرت م  ۶۰۰دو ساعت دیگه عمود  

در صورت گم کردن همدیگر، این عمودها    توانندی؛ مکنندیم  یرواده یدوستان پ

این    یهانوان نشانه قرار دهند و باهم قرار بگذارند. این هم از معرفی ستونعرا به 

 . جاده 

،  کنندیهستند با خودشان چیزی زمزمه م  یرواده یکسانی که در حال پ  یهرازگاه

این جاده را ما، به شوق    یهاستون  /جابر، سوی نینوا رهسپاریم  یهاکنار قدم:  مثالً

 م یشماریحرم م
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 سر بر خاک دهکده  نام کتاب: ❖

 فائضه غفارحدادی  ه:نویسند ❖

 شهید کاظمی :ناشر ❖

 ۱۶۸ :صفحات تعداد  ❖
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 معرفی کتاب  ❖

که    کندیسفر م  یابرسر سفرکرده حاال به دهکده زنی که روزی به دهکده خاک 

که شهردارش همان علمدار کربال    یادوست دارد سر بر خاکش بگذارد. دهکده 

 .است

فائضه غفار حدادی نویسنده کتاب خط مقدم این بار قلمش رنگ و بوی اربعین  

که سراسر رحمت و است و جذبه، رحمتی واسعه    سدینویو از سفری م  دیریگیم

مغناطیسی که کل عالم را به خود    یاشده و جاذبه از سفره ارباب که در عالم پهن 

 .مجذوب کرده است

برسر اثر جدیدی را خلق کرده که در آن به مقایسه تجربه  خالق کتاب دهکده خاک

 .کشدیسفر به اروپا و سفر به عراق را به تصویر م

پ اربعین،    یرواده یکتاب سر بر خاک دهکده روایتی است جذاب و خواندنی از 

 .توأمان یکتابی مالزم با اشک و خنده 
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 قدم عاشقی: حرکت کاروانی اربعین؛ امتداد عاشورا تا ظهور نام کتاب: ❖

 محمدرضا عابدینی  نویسنده: ❖

 دفتر نشر معارف ناشر: ❖

 ۲۰۸ :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب  ❖

سخنرانی ماحصل  حاضر  محمدرضا  کتاب  استاد  اربعین  های  مناسبت  به  عابدینی 

 .گفتار منتشرشده است سه است که در   حسین

تمدنی به  -ل تاریخ( دربردارنده نگاه تاریخیگفتار اول )اربعین و ظهور حق در طو

الهی در تاریخ انسانی و تبیین جایگاه حماسه   ءجریان نبرد حق و باطل و نقش انبیا

عنوان گلوگاه تاریخ در این سیر و نسبت  عاشورا و توجه انبیا و اولی الهی به آن، به 

عاشورا برای مقدمه سازی ظهور    یهات یعنوان فعلیت و امتداد ظرفیابی اربعین به 

 .است

ا نگاهی عینی و مصداقی و  گفتار دوم )اربعین؛ امتداد عاشورا تا ظهور( این مبنا را ب

و تالش    سازدیاربعین همراه م  یرواده یبا تدبر و تجربه اندیشی در متن حماسه پ

عنوان یک  با نگاهی تحلیلی و مصداقی به نهضت اربعین ظرفیت آن را به  کندیم

 .اربعین بپردازد  یشناسب یبه آس  تینها  الگوی اجتماعی و تمدنی تحلیل کرده و در

عنوان  اربعین( تالش شده است، به زیارت اربعین به   نامهارت ی)شرح زدر گفتار سوم  

  نامه ارتیفصل اخیر و کمالی غایی زائر نگاه شده و شرحی هرچند مختصر بر متن ز

 اربعین، با این مبنا اراده شود. 
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 کوثر اربعین نام کتاب: ❖

   عبداهلل جوادی آملی  :نویسنده ❖

 اسراء  :ناشر ❖

 ۲۲۳  :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب  ❖

 :کتاب کوثر اربعین در سه بخش تهیه و تنظیم شده است 

 ؛ کلیات، شامل مباحثی مانند چیستی، اهمیت، حکمت، آداب و آثار زیارت. ۱

،    شامل مباحثی چون زیارت و عزاداری امام حسین  زیارت امام حسین  .  ۲

 ؛ فلسفه زیارت و نقش زیارت در جاودانگی حماسه حسینی

زیارت اربعین، شامل مباحثی مانند ویژگی عدد اربعین، اهمیت اربعین، تاریخچه  .  ۳ 

ذکر برخی از   تی برجسته در زیارت اربعین و درنها  یهااربعین، تبیین آموزه   ارتیز

 . اربعین یرواده یفرهنگی، اجتماعی و سیاسی پ یهات یآثار و ظرف
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 بستر اربعین مدنیت، عقالنیت، معنویت در  :نام کتاب ❖

 پور ینیمعمسعود  :نویسنده ❖

 سوره مهر: ناشر ❖

 ۲۸۰ :تعداد صفحات ❖

 

 

 

https://bookroom.ir/publications/73/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1
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 معرفی کتاب  ❖

جامعه رویکردی  با  تا  شده  تالش  مقاالت  مجموعه  این    ی هاتیظرف  یشناختدر 

 .مناسک دینی بررسی شود نیترمثابه یکی از مهمفرهنگی و تمدنی اربعین به 

 ؛شودمیبه چهارفصل تقسیم « مدنیت، عقالنیت، معنویت در بستر اربعین» کتاب 

به موضوعاتی از  «  اربعینمدنیت و امت در بستر  » فصل نخست این کتاب با عنوان  

ظر مع  یهافیت قبیل  و  مدنیت  اربعین،  کنگره  تالش تمدنی  و  آن  در    ی هانویت 

 .شده استراهپیمایی اربعین بر تمدن سازی اسالمی پرداخته  رات یراهبردی در تأث

عنوان   با  کتاب  این  دوم  دینی  یهافیتظر» فصل  آیین  یک  اجتماعی  « کالن 

پنهان آن مدیریت    یهاهای گردهمایی اربعین، فرصت ظرفیت موضوعاتی از قبیل  

را مورد بازاندیشی قرار داده ...  آن، اصالح الگوی زیارت گردشگرانه و    یارسانه

 .است

اربعین» کتاب   بستر  در  معنویت  عقالنیت،  عنوان  «  مدنیت،  با  خود  سوم  فصل  در 

دظرفیت آیین حسینی؛  »  فرا  به «  ین یهای  اربعین  آیین  نقش  گفتمانی  منزله    درباره 

تف و  تعامل  گفتمان برای  جهان  یهااهم  و  اربعین  آیین  مذهبی،  و   یسازیمتنوع 

 .کندمیبحث   مراسم اربعین حسینی یالمللن یو ب ینی فرا د یهاتیظرف

«  الگویی برای مطالعات آینده اربعین پژوهشی» فصل پایانی این کتاب هم که عنوان  

که درباره این رویداد   ییهارا به خود گرفته با محور قرار دادن مطالعات و پژوهش 

 .ها بازشناسی کندنظری برای این پژوهش  ییالگویدارد تالش   گرفته،صورت 
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 ن یاربع ارتیاز ز ییهات یخرده روا: اده یپادشاهان پ :نام کتاب ❖

 محمدعلی جعفری ، بهزاد دانشگر :هنویسند ❖

 هادی پورزعفرانی، سعید دژفر :ممترج ❖

 عهد مانا  :ناشر ❖

 ۳۱۲ :تعداد صفحات ❖

 

https://bookroom.ir/people/2333/%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://bookroom.ir/people/29621/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://bookroom.ir/people/29343/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%98%D9%81%D8%B1
https://bookroom.ir/people/58898/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 معرفی کتاب  ❖

عازم نجف    ، همراه با مترجمان انگلیسی و عربی در سفر اربعین  ، جعفری و دانشگر

امام حسین.  اندو کربال شده  با  زائران  و  افراد  نسبت  این سفر سراغ      آنان در 

را    اند و خاطراتشان از زیارت اربعین و نحوه پیوند خوردنشان با اباعبداهلل  رفته

 .اندوجو کرده پرس
ایرانی، عراقی، اروپایی، مسلمان، : در این کتاب دید و خواند  توانیهمه اقشار را م

دارها، پلیس،  غیرمسلمان، شیعه یا سنی، زن و مرد و کوچک و بزرگ حتی موکب 

پزشکنویسنده، روزنامه  این  .  نگار، عکاس، مجری،  دلدادگی  داستان  این کتاب 

کشش کربال و    بسیار جذاب و خواندنی از   یهاداستان .  هاست به اباعبداهلل  آدم 

زده برای رسیدن به  لک   یهازده و دل نجف تا کربال و پاهای تاول   یپویش جاده 

 .نینوا
ها سعی بر این بوده که کمترین دخل و تصرفی در  در تدوین و نگارش مصاحبه 

شده و با لحن  صورت نگیرد و فقط بازنویسی شود، زبان هر راوی حفظ   هات یروا

خواندن  .  ؛ و همین است که این کتاب را خواندنی کرده استشده ت یخودش روا

خاطره با زبان جنوب شهر تهرانی و اصفهانی و شیرازی و یزدی، یا با لحن عرب  

فارسی دست و  کت  یوپاشکسته لبنانی  این  ایران،  مقیم  و  تایلندی  را خواندنی  اب 

 .جذاب کرده است
 است.  ی کتاب مبتنی بر مستند نگارگفتنی است که این 
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 های تشنه پنجره  :نام کتاب ❖

 ی قزل یمهد :سندهی نو ❖

 سوره مهر :ناشر ❖

 ۳۸۰ :صفحه تعداد  ❖
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 معرفی کتاب   ❖

  بین راه افتاد و در  « کربال» به سمت  « نهیمد» از  «سین  کاروان ح»  ،یقمر ۶۱سال 

  سیدالشهداء و بستگان    آن روز جز خانواده .  توقف کرد  ی متعدد  یهاراه در منزل 

   یگریتر شد، فرد داضافه   یمرور بر تعدادشان اندک که به   ارانشیاز    یو معدود 

نبود او  راویشا.  همراه  روزها،  آن  اگر  حس  ی شتریب  انید  کاروان      نیهمراه 

 .میداشت اریدر اخت ی شتریب اتیاطالعات و جزئ ،بودمی

راه «  کربال» به سمت  «  قم» از    «  ن یامام حس  ح یکاروان ضر»   ،یشمس  ۱۳۹۱  سال

استقبال    لیبار اما توقف، به دل  نیا.  توقف کرد  ی متعدد  یهاافتاد و اتفاقاً در منزل 

د  رینظیب ا  اریمردمان  ا  رانیمختلف  بود  نیاز  اگرچه ممکن   نیا.  کاروان  رخداد 

اندرکاران  بود که دست  اریاما بخت با ما    فتد یب فاقات  بارکیاست در هر قرن فقط  

  ی لحظه به همراه کاروان فرستادند تا لحظه  یا«ی راو» کردند و    ریتدب   حیانتقال ضر

 .اوردیکاغذ ب یبر رو «  هست» گونه که ماجرا را آن

  ی با مهد امیرخانیآنجا که رضا . شدآغاز   ۱۳۹۱در سال  ی زییروز پا کیماجرا از 

امام    حیکه قرار است ضر  یکاروان  نیخواست با مسئولگرفت و از او  تماس    یقزل

تماس      نیحس ببرد  کربال  به  قم  از  مالقات  .  بگیردرا  قرار  و  گرفتن  تماس 

 .ثبت رخدادها رفتن هم همان یبرا حسینیگذاشتن همان و با کاروان 

  د یکه شا  یاتفاق  نیاست از هم  «یقزل  ی مهد»   یتگر ی، حاصل روا«تشنه  یهاپنجره » 

، درست «و غش  غلی ساده و ب  ادبیات» با    کتابی.  دهدیرخ م  بارکیهر صدسال  

و    ند یآیکتاب م  یکه در صفحه صفحه   ییو کارکترها  شخصیتهایشمانند تمام  

 .روندی و م ندیجوی م کو تبر رسانندی م«  ن یحس حیضر» خود را به 
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 عمود آخر  :نام کتاب ❖

 محدثه سادات نبییان  :هنویسند ❖

 ر یتقد :ناشر ❖

 ۲۲ :تعداد صفحات ❖

 

 

 

https://bookroom.ir/people/73652/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 معرفی کتاب  ❖

های اخیر با جنگ علیه تروریسم در عراق سفر زیارتی اربعین در سال کهییازآنجا

زمان بوده و بسیاری از رزمندگان مقاومت ازجمله شهدای مدافع حرم،  و سوریه هم 

ترور با  مبارزه  بوده   ی هاست یدرگیر  سوریه  و  عراق  کشورهای  در  اند،  تکفیری 

قابل دفاع از حرم در برابر  مت  راتیتأث  یخوبخاطرات اربعین شهدای مدافع حرم، به 

 .کشندیاربعین را به تصویر م یرواده یو حضور در پ هاست یترور
در این کتاب تالش شده عالوه بر روایت خاطرات، بخشی از وجوه شخصیتی و  

 .سلوک فردی و اجتماعی شهدای دفاع از حرم نیز موردتوجه قرار گیرد
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 موکب آمستردام :نام کتاب ❖

 عهد مانا  :ناشر ❖

 بهزاد دانشگر  :نویسنده ❖

 ۱۳۶ :تعداد صفحات ❖

 

 

https://bookroom.ir/publications/41100/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://bookroom.ir/people/2333/%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1
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 معرفی کتاب  ❖

؛    است از زائران دوردست سیدالشهدا   ییهات ی، خرده روا«موکب آمستردام» 

 .اندرهسپار شده    امام حسین یاده یزائرانی که از اروپا به مقصد زیارت پ

، بلکه در قلب  ...را نه در کربال و نجف و قم و مشهد و  زائرانی که امام حسین 

و    شناسدیزمین و زمان و مکان نم  که عشق حسین  اندافته ی، و دراندافته یاروپا  

عالم  بخواهی و چه نخواهی  این دریای  .  خواهد شد  ریگچه  به  را  باید خود  فقط 

 .عظیم سپرد تا به ساحل آرامش رسید

گام و تالش پس از کتاب موفق پادشاهان پیاده است که  دومین  «  موکب آمستردام» 

 .در کمتر از یک سال به چاپ پنجم رسید

بهزاد دانشگر، در این کتاب در تالش است با به تصویر کشیدن عشق زائران امام  

را برای     روایتی از تالش آنان برای فدا شدن در مسیر سیدالشهدا ، حسین

 .مخاطبان تصویر کند
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