,

حضرت زهرا (س) اولین مدافع حریم والیت
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کتابخوانی،

پویش مطالعاتی با عنوان " کتابنوش" هبصورت مانیاهن ربگزار نماید .عالهقمندا ن میتوانند پس از مطالعه چکیدهای از ره کتاب هک رد
ذیل آمده است و انتخاب کتاب موردنظر ،با شماره تلفن  33682009تماس گرفته و پس از هماننگی  ،هم کاران ما کتاب را

مح
مشخ
هبصورت حضوری ربای مدت صی هب شما رد ل کار خود امانت میدنند.

سم
الزم هب ذکر است عناوین و موضوعات کتاباهی این پویش هبصورت مااههن هبروز شده و هب ع و نظر شما خواهد رسید .موضوع این
ماه با تکیهرب " زندگانی حضرت زرها(س) "انتخاب گردیده است.

رد پایان بسیار خرسند خوانیم بود ات از نظرات گرانقدر شما رد این حوزه بهههمند شویم.

مع
صن
نهاد نمایندگی مقام ظم رهبری رد دااگشنه عتی اراک

نام کتاب :چشمه در بستر ،تحلیلی از زمانشناسی حضرت زهرا علیها السالم

حجتاالسالم مسعود پورسیدآقایی در این کتاب  704صفحهای ،ابتدا به تصویری از صحنه
مدینه پس از فوت پیامبر اکرم (ص) اشاره میکند و سپس گامهای حضرت زهرا (س)
برای ترویج اسالم را موردبررسی قرار میدهد و درنهایت به بیان ویژگیها و خصایص آن
حضرت میپردازد.
نویسنده با نثری ادبی و با ذکر آیات و روایات معتبر در احادیث شیعه و سنی در این
کتاب ،مدینه پس از فوت پیامبر اکرم (ص) را دارای چهار ویژگی حیرت و نگرانی ،کمبود
یاران توانمند و مخلص ،نظام قبیلگی ،باند نفاق و کینه از علی میداند و بهصورت تفضیلی
به بیان هر یک میپردازد.

نام کتاب :بهشت ارغوان :قصه ناتمام فاطمه (س)

کتاب حاضر ،رمان گونهای است که میکوشد تا در عرصهای نوین ،جنبههای انسانی
شخصیت آن بهشتی بانوی زمینی را باز بشناساند .این رمان دینی گرچه بر پایه حقایق
مسلم تاریخی بنیان یافته است ،طراوت و نشاط و عاطفه انگیزی یک متن پرشور داستانی
را نیز در خود دارد.
بهاینترتیب ،بهشت ارغوان مجموعهای دلانگیز از خاطرههای شکوهمند و جاودانه حضرت
زهرا سالماهلل علیها را جلوهگر میسازد؛ جلوههایی ژرف ،تأثیرگذار و پرشور!

نام کتاب :فرهنگ فاطمیه (الفبای شخصیتی حضرت زهرا علیها السالم)

نویسنده ،ویژگیها اخالقی و رفتاری و نیز جنبههای مختلف زندگی حضرت زهرای (س)
را بر اساس حروف الفبا در کتاب تنظیم کرده است.
وی در مقدمه میگوید«:الفبای شخصیتی زهرا (س) فرهنگی عظیم و بیانتهاست ،لکن
بهقدر توان ،قطرهای از زالل کوثر او را چشیدیم .آرزوی فاطمی بودن و تالش برای فاطمی
شدن و بسط فرهنگ و مرام فاطمه (س) بر زندگی جوان و پیر ،زن و مرد ما الزم است».

نام کتاب :چشمهسار کوثر (سخنان دختران پیامبر (ص) )

کتاب چشمهسار کوثر با  180صفحه ،از آثار ارزندهی حجتاالسالموالمسلمین مهدی عبداللهی
و حاوی  6خطبه از خطبههای ارزشمند دختران رسول خدا صلیاهلل علیه و آله است .این خطبهها
نشانگر منزلت رفیع ،عظمت مقام و دانش گستردهی خاندان عصمت و اهلبیت وحى
علیهمالسالم است .از ویژگیهای کتاب چشمهسار کوثر ،دارا بودن خطبههای ارزشمند دختران
رسول خدا صلیاهلل علیه و آله همراه با ترجمه و اعراب کامل است.

نام کتاب :صحیفه فاطمیه :احادیث و کرامات حضرت فاطمه زهرا (ع)

کتابی دربرگیرنده خطبهها ،سخنان کوتاه ،دعاها ،شعرها ،فضایل و کرامتهای حضرت فاطمه
(س) است .این کتاب که با بهرهگیری از کتابهای حدیثی ،تاریخی ،تفسیری و آثار سایر
نویسندگان فراهم آمده ،برای تبیین شخصیت و مقام حضرت زهرا (س) و در اختیار عالقهمندان
قرار دادن سخنان آن حضرت و اطالعاتی درباره ایشان است.

نام کتاب :هفتآسمان خاطره از امام علی (علیهالسالم) با فاطمه (سالماهلل علیها)

این کتاب رمان گونهای ادبی است که از منابع مهم تاریخی خوشهچین شده است؛ در این اثر،
عشق و اندیشهای زرین نسبت به شخصیت امام امیرالمؤمنین (علیهالسالم) رخ مینماید و ما
خود را در خانه فاطمه زهرا (سالماهلل علیها) در روز چهارم عروسی آن حضرت مییابیم تا شهد
شیرین معرفت حضرت علی (علیهالسالم) را از زبان رسول خدا (صلیاهلل علیه و آله و سلم)
نصیب خودسازیم و جان خویش را به هفتآسمان خاطره شنیدنی پرواز دهیم.

نام کتاب :الگوهای ناب در نگاه دخت آفتاب

نوشتاری که در دست دارید ،تالشی در ارائه اسوههایی معصوم یا عصمت آسا برای امروز
و هرروز ماست تا افزون بر گزینشی شایسته ،بینشی نو و ناب به دست آوریم .شایستگی
این انتخاب ازآنروست که از نگاه نور آفرین دخت آفتاب ،فاطمة زهرا ـ علیها السالم ـ
ابعاد شخصیتی هر یک از اسوهها ترسیمشده است و عالوه بر اطمینان ،موجب امید و
ایمان ما خواهند بود.

نام کتاب :هزار شاخه طوبی

کتــاب حاضــر دارای دو قســمت اصــلی اســت .در قســمت اول حضــرت فاطمــه زهــرا
(س) از دیــدگاه ایــن شخصــیتهــا معرفــی مــیشود((:شــی صــدوق))(( ,ابــن
شهرآشــوب))(( ,محــیالــدین عربــی))(( ,خواجــهنصــیرالدین طوســی))(( ,عالمــه
قزوینــی)) و ((واعــ طهرانــی)) و در قســمت دوم نیــز هــزار اســم ،لقــب ،کنیــه و
صــفات حضــرت فاطمــه زهــرا (س) گردآمــده اســت .صــفحات پایــانی کتــاب نیــز
شامل زیارتنامه حضرت فاطمه زهرا (س) همراه با ترجمه فارسی است.

نام کتاب :کتاب فاطمه (س) برترین بانوی اسالم

نویسنده بیان میکند :از من خواستند درباره فاطمه (س) سخن بگویم .انجام این
خواسته منتهای عجز و درماندگی مرا نشان خواهد داد؛ زیرا شناخت فاطمه (س) و
بالطبع معرفی او ،امری است فوقالعاده دشوار و برای من مشکل .من چه بگویم درباره
فردی که کسی او را حقیقتاً نشناخت جز خدا و بالواقع کسی او را درنیافت جز محمد
(ص) و علی (ع) .درعینحال به مصداق :آب دریا را اگر نتوان کشید هم بهقدر تشنگی
باید چشید ،ضروری است لحظاتی را در معرفی فاطمه (س) آنهم از زبان محمد
(ص) و علی (ع) و از بیان معصوم بگذرانیم .از نقشهای گوناگون او ،از زندگی و صفای
او ،از حقطلبیها ،از خدمت به خلق او و در پایان از شهادت او سخن میگوییم .این
امر اگرچه ممکن است سرسری و محدود باشد ،ولی این ارزش را دارد که ساعتی به
یاد زهرای عزیز بگذرانیم.

