توضیحات کتاب

کتــاب حاضــر مجموعــهای از اشــعار آیینــی
ســروده محســن حافظــی کاشــانی میباشــد.
در بخــش اول توحیــد ،مناجــات و حضــرت
خاتــم النبیییــن محمــد ابــن عبــداهلل (ص) ،در بخــش
دوم مولــود کعبــه و شــهید محــراب مســجد کوفــه
حضــرت امیــر المومنیــن علــی (ع) ،در بخــش ســوم
کوثــر نــور و شــهیده ی بیــت وحــی حضــرت صدیقه
طاهــره فاطمــه زهــرا (س) ،در بخــش چهــارم کریــم
آل فاطمــه (س) حضــرت امــام حســن مجتبــی (ع) و
در بخــش پنجــم مولــی الکونیــن حضــرت اباعبــداهلل
الحســین (ع) ،و در بخــش ششــم حرکــت کاروان
شــهادت ،مــاه محــرم و ورود کاروان عشــق بــه
ســرمنزل مقصــودو  ...پرداختــه شــده اســت.
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توضیحات کتاب

در مجموعـه شـعر «شـکوه شـکفتن» چهارصد
غـزل عاشـورایی کـه مرثیـۀ از مدینـه تـا مدینـه را
دربـر دارد دیـده میشـود کـه سـیصد غـزل آن از تازه
سـرودههای نویسـنده اسـت کـه در مـدت کوتاهـی
سـروده شـد و صـد غـزل آن از سـرودههای پیشـین
اسـت کـه از کتابهـای «شـعلههای سـوزان»،
«شرارسـتان عشق»« ،فروغسـتان دل»« ،آبی بر آتش
دل»« ،چشمهسـار نـور» و «گلبانـگ گلتبـاران» بـه
خاطـر تکمیل شـدن موضوعـی بخشهای کتـاب در
مجموعـه قـرار گرفت که در پاورقی ذکر شـده اسـت.
فـروغ معرفت ،مصر حسـن ،شـمع شـعله ور ،باغسـار
کربلا ،زنده جاوید ،رو کن به سـوی کربال ،شـرح بال
کربلا و  ...از مجموعه سـروده های کتاب می باشـد.

توضیحات کتاب

قیمت150000 :

قیمت150000:

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 588 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

تومان

کتــاب حاضــر بــه نــام شــعلههای ســوزان
مجموعــهای اســت از مدایــح و مراثــی خانــدان
پیامبــر (ص) در قالــب اشــعاری زیبــا و لطیــف ،روان و
منســجم برامــده اســت.
بخــش اول توحیــد ،مناجــات حضــرت خاتــم
النبییــن محمــد ابــن عبــداهلل (ص) و حضــرت حمــزه
سیدالشــهدا (ع)  ،بخــش دوم مولــود کعبــه ،عســید
ســعید غدیــر ،شــهید محــراب کوفــه حضــرت امیــر
المومنیــن علــی (ع) و حضــرت هــال بــن علــی (ع)
در آران کاشــان ،بخــش ســوم کوثــر نــور و نخســتین
شــهیده مکتــب وحــی حضــرت صدیقــه طاهــره
فاطمــه زهــرا (ع) و  ...گزیــده ای از بخــش هــای
کتــاب مــی باشــد.
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گلبانــگ گلتبــاران روایــت گــر واقعــه مانــدگار
عاشــورا از مدینــه تــا مدینــه اســت و آنچــه بــر
حضــرت ســید الشــهدا و خانــدان و یاران وی گذشــته
را از زمــان حرکــت امــام از مدینــه تــا بازگشــت اهــل
بیــت بــه مدینــه بیــان مــی کنــد.
کاروان ســاالر عشــق حضــرت اباعبــداهلل
الحســین (ع) ،ترکیــب بندهــای عاشــورایی ،آغــاز
نهضــت عاشــورا ،حرکــت از مدینه مــاه محــرم و ورود
کاروان شــهادت بــه ســرزمین کربــا ،پیــک غــم،
خورشــید عشــق ،منــای کربــا ،عــزای حســین ،مــاه
محــرم ،ایــام محــرم ،کتیبــه غــم ،ســوگ محــرم از
بخــش هــای و شــعرهای ذکــر شــده در ایــن کتــاب،
مــی باشــد.

کتــاب تــا کرانــه عشــق ماننــد دیگــر آثــارم
از غنــای باالیــی برخــوردار نیســت ولــی هــر چــه
هســت دل نوشــته هــای شــاعر شــوریده حالی اســت
کــه هیــچ گونــه ادعایــی نــدارد و خــود را خــاک پــای
ارادتمنــدان خانــدان وحــی مــی دانــد.
در بخــش اول کتــاب مقدمــه و ابــراز محبــت
هــاف در بخــش دوم غــزل هــای اخالفــی ،اجتماعــی
عرفانــی ،در بخــش ســوم توحیــد ،مناجــات حضــرت
خاتــم النبییــن محمــد بــن عبــداهلل (ص) ،در بخــش
چهــارم مولــد کعبــه ،عیــد غدیــر و شــهید محــراب
مســجد کوفــه حضــرت امیر المومنیــن علــی (ع)  ،در
بخــش پنجــم گفتگــوی مهــر و مــاه حدیــث مفاخــره
و  ...بیــان شــده اســت.
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تومان
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تومان

کتــاب نیســتان در نیســتان حــاوی ســیصد غزل
مرثیــه عاشــورایی کــه مرثیــه مدینــه تــا مدینــه را
در بــر دارد از ســراینده بــی بضاعتــی اســت کــه بــا
خــرده ذوقــی توفیــق یافتــه اســت بــه اهــل ذوق و
ادب پیشــکش نمایــد.
آغــاز نهضــت خونیــن عاشــورا ،مــاه محــرم و
ورود کاروان شــهادت بــه ســرزمین کربــا ،طالیــه
داران نهضــت خونیــن عاشــورا حضــرت مســلم بــن
عقیــل (ع) و طفــان مســلم (ع) ،اصحــاب وفــادار
و فــداکار حضــرت سیدالشــهدا (ع) ،ســقای خیــام
نــور ســردار ســیاه عشــق حضــرت اباالفضــل (ع) و
 ...گزیــده ای از بخــش هــای ذکــر شــده در ایــن
کتــاب مــی باشــد.
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توضیحات کتاب

کتـاب آبـی بـر آتـش دل مجموعـهای اسـت
از اشـعار آیینـی سـروده محسـن حافظـی میباشـد.
ســرور کائنــات ،گل روی محمــد (ص) ،مکتــب
اولیــا ،رســم وفــا ،اســیدر نفــس ،آیینــه دل ،پاکــی
دامــن ،بیشــه اســام ،مــردان خــدا ،خورشــید ایمــان،
مــردم درد آشــنا ،بهــار عمــر ،شــیوه دمســاز ،یــارب،
امیــد نــا امیــدان ،کعبـهی دل ،منطــق دلجــو ،ســرور
کائنــات ،آینـهی حــق نمــا ،چلچــراغ پرفــروغ ،آیینــه
دار عشــق ،نمــک ســفره ایجــاد ،آســتان عشــق،
ســحرگاه شــب قــدر ،یــل قهرمــان ،میثــم تمــار،
ســوره کوثــر  ،ســحرگاه شــب قــدر ،نمایشــگاه توحید،
یــاس کبــود ،غربــت خورشــید و  ...گزیده ای از اشــعار
ایــن کتــاب مــی باشــد.
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مجموعــه پیــش رو دهمیــن جلــد از دیــوان
ســراینده بــی بضاعتــی ســت کــه یــک عمــر
سرســپرده آســتان ملــک پاســبان مولــی الکونیــن
حضــرت اباعبــداهلل الحســین بــوده اســت .ایــن اثــر
عاشــورایی ســیصد غــزل مرثیــه از مدینــه تــا مدینــه
را در بــردارد.
غمنامــه ،پرتــو نــور ،گلشــن کربــا ،قیام ســرخ،
خلوتگــه دل ،واقعــه خونیــن ،تــاج افتخــار ،ســخن
عشــق ،مخــزن دل ،اتــش عطــش ،عــود عشــق ،گنج
مهــر ،آســمانی هــا ،داغدشــت خــون ،فــروغ امیــد،
حدیــث غــم کربــا ،اشــک غــم ،نســیم صبحــدم،
گلهــای پرپــر ،یــک عمــر و  ...گزیــده ای از اشــعار
کتــاب مــی باشــد.

توضیحات کتاب
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تومان
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تومان

قیمت100000 :

در ایــن کتــاب هماننــد دیگــر آثــار مولــف بــا
توجــه بــه اینکــه مــودت خانــدان پیامبــر اکــرم (ص)
اجــر رســالت نبــوی ســت کوشــیده بــاز هــم محــور
گفتــار را محبــت محمــد (ص) و آل محمــد (ص)
قــرار دهــد.
مــردم آزاده ،مــوج خطــر ،یــارب ،محیــط غــم،
مــکارم االخــاق ،غریبســتان غــم ،نوحــه ماتــم،
غــروب عمــر مــوال ،گوهــر گوهــر ،دریــا دریــا ،آیینــه
کمــال ،خورشــید شــفاعت ،بهــار مریــم ،گلبــاغ وحی،
آشــنای غــم ،حدیــث غربــت ،گنجینــه دل ،شــعله
غــم ،بــازار عاشــقی  ،بــازار محبــت ،تــارک قــرص
قمــر ،شــور دگــر ،گلبانــگ عــزا و  ...گزیــده ای از
اشــعار ذکــر شــده در ایــن کتــاب مــی باشــد.
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توضیحات کتاب

مجموعــه شــعر آئینــی تضمیــن غــزل هــای
والیــی و عاشــورایی  66شــاعره حــوزه آیینــی.
فریــاد عاشــورا ،گنــج شــایان ،گل آتــش ،اللــه
خونیــن ،غــروب کوفــه ،بوســه نســیم ،آهنــگ عــزا،
فاجعــه کربــا ،صبــر داوری ،شــام غریبــان ،نقــوش
ســتاره هــا ،علــی اصغــر ،خــون شــیرخواره ،غنچــه
خامــوش ،ســوز عطــش ،قحطــی آب ،شــب عاشــورا،
روز عاشــورا ،وداع امــام بــا اهــل حــرم ،شــهادت
حضــرت سیدالشــهدا (ع) و شــام غریبــان ،گــودال
قتلــگاه و حرکــت کاروان غــم بــه کوفــه و شــام از
جملــه اشــعار و بخــش هــای ذکــر شــده در ایــن
کتــاب مــی باشــد.

مجموعــه چشــمه ســار نــور مجموعــه شــعر
آیینــی والیــی و عاشــورایی اســت کــه در مــدت
زمانــی کوتــاه کمتــر از یــک ســال ســروده شــده و
گــوه شــوریدگی سرســپردگی و دلباختگــی شــاعر بــه
اهــل بیــت (ع) بــه ویــژه عاشــورا اســت کــه در قالــب
اشــعاری شــیوا و روان منســجم و بســیار زیبــا و لطیف
و دلنشــین از سرشــت و قلبــی پــاک و مملــو از عشــق
بــه خانــدان عصمــت و طهــارت (ع) بــر میخیــزد.
ذکــر صلــوات ،نقــل صلــوات ،دولــت عشــق،
شــب قــدر ،زالل نــور ،تجلــی جانانــه ،طایــر قدســی،
صلــوات ،آفتــاب خدانمــا ،مشــعل حــق نمــا ،کعبــه ی
عشــاق ،تجعلــی عشــق ،خلوتــگاه راز ،گلبانــگ عــزا،
و  ...گزیــده ای از اشــعار ایــن کتــاب مــی باشــد.

قیمت100000 :

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی

تومان

توضیحات کتاب
مجموعــه شــعر پیــش رو اثــر طبــع وقــاد ادیــب
فرزانــه و فاضــل گرانمایــه اســتاد علــی شــریف کاشــانی
اســت .ایشــان یکــی از چهــره هــای برجســته تاریــخ ادبیات
کاشــان اســت کــه در مجامــع ادبــی ایــن شــهر کهــن ادب
آفریــن ،شــعرا از محضــر او کســب فیــض میکننــد .ســروده
هــای ایــن ســخن ســرای معاصــر و ســتارهی درخشــان
آســمان ادبیــات کاشــان اخالقــی ،معنــوی ،اجتماعــی،
حماســی ،مذهبــی ،والیــی ،عاشــورایی ،عاطفــی و ســلیس
و روان اســت.
لطیفــه نگاریهــا ،ســرودههای آیینــی ،فصلنامــه
عاشــورایی ،نقــش معلــم در علــم و تربیــت ،مقــام علــم و
فقاهــت ،مشــاهیر علــم و ادب ،غــم هجــر ،فرشــت خــو،
ســرای عاریــت ،لوح مــزار ،ســروده های حماســی ،دوســتانه
هــا و ...از اشــعار و بخــش هــای ایــن کتــاب مــی باشــد

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی

نوبــت چــاپ :اول  | 1397 -تعــداد صفحــه 481 :صفحــه | قطــع کتــاب :وزیــری | جلــد :ســخت

نوبــت چــاپ :اول  | 1398 -تعــداد صفحــه 408 :صفحــه | قطــع کتــاب :وزیــری | جلــد :ســخت
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توضیحات کتاب

مجموعــه پیــش رو اثــر شــاعر گرانقــدر زنــده
یــاد ســید علــی قائمــی متخلــص بــه عظامــی اســت،
امیــدوارم ژرف اندیشــان و ذوق پیشــگان شــعر آیینــی
از آن بهرهمنــد شــوند .ایــن ســروده هــا والیــی و
عاشــورایی اســت.
مظهــر جانانــه ،خلــوت جانــان ،اشــک غــم،
ســاغر دل ،بهشــت عــدن ،مذهــب عشــق ،نعمــت
آزادگــی ،درج گهــر ،معجــز عشــق ،حدیــث عقــل،
چشــمه مهــر ،شــب هجــران ،دشــت ختــن ،روان
آدمیــت ،صبــح امیــد ،شــب وصــل ،نهــال معرفــت،
نســیم بهــار ،بــاده وحــدت ،شــام فــراق ،بهای بوســه،
خرمــن گل ،مایــه حیــات ،گنــج دانــش و  ...از اشــعار
ذکــر شــده در ایــن کتــاب مــی باشــد.

توضیحات کتاب

قیمت100000 :

قیمت250000 :

تومان

پدیدآورنده :شاعر علی عظامیقائمی،مصحح :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 406 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

تومان

پدیدآورنده :شهاب تشکری آرانی ،عالمه محمدرضا حکیمی ،محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1400 -تعداد صفحه 800 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

توضیحات کتاب

مجموعــه پیــش رو حاصــل ســالها بررســی
و تحقیــق در دیــوان چاپــی پرتــو بیضایــی بیســت
جلــدی انجمــن ادبــی بــاغ صائــب بــه کوشــش
روانشــاد خلیــل ســامانی مــوج اســت.
بیضایــی بــه ســال  1285هجــری شمســی
در روســتای آران از توابــع کاشــان بــه دنیــا پانهــاد.
پــدرش علــی محمــد ادیــب بیضایــی و جــدش میــرزا
محمدرضــا متخلــص بــه ابــن روح و جــد اعــای او
مــا محمــد آرانــی متخلــص بــه روح االمیــن هــر
ســه از شــعرای عــارف پیشــه زمــان خــود بــوده انــد.
از  15ســالگی بــه نظــم شــعر پرداخــت و صائــب
بیــش از دیگــر شــاعران دلبســتگی پیــدا کــرد و پیــرو
شــیوه او گردیــد و ....

توضیحات کتاب

قیمت100000 :

قیمت150000:

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1395 -تعداد صفحه 412 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

تومان

مجموعهیــی کــه پیــش رو داریــد گزیدهیــی از
دفتــر محفوظــات پیــر غالم آســتان ملکوتــی حضرت
مولــی الکونیــن ابــا عبــداهلل الحســین (ع)جنــاب آقای
حــاج اکبــر بازوبنــد یــزدی داّمــت توفیقاتــه میباشــد.
امیــد اســت ظریفاندیشــان و ذوق پیشــگان حــوزة
ادبیــات آیینــی از آن بهرهمنــد شــوند.
جنــاب بازوبنــد عزیــز کــه ســالها مداّحی ســنتی
را پــاس داشــته و محاســن خــود را در خانــة اربــاب
سیدالشــهداء (ع) ســپید کــرده اســت
بــا وفــا حضــرت ّ
هنــوز هــم در کوچــه پــس ُکوچههــای تهــران
بــزرگ خانــه بــه خانــه بــه ذکــر فضائــل و مناقــب و
مصائــب آل طاهریــن (ع) مشــغول اســت و اهــل دل
از نغمــات گــرم و ســوزناک وی بهرهمنــد میشــوند.

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1400 -تعداد صفحه 512 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

توضیحات کتاب

مجموعــهای کــه فــرآروی شماســت تحــت
عنــوان نگیــن اردهــال مدایــح و مراثــی حضــرت
اباالحســن طاهــر علــیبــن مح ّمــد باقــر (ع)
میباشــد کــه چکیــدۀ ذوق سرشــار جمعــی از
شــاعران حــوزۀ ادبیــات آیینیســت کــه هریــک بــا
بضاعــت خــود ســر ارادت بــر آســتان ملکوتــی آن
ســالۀ نــور ســائیدهاند.
بیشــک تاکنــون اثــر مانــا و فاخــری کــه بیــش
از دو هــزار بیــت شــعر در مدایــح و مراثــی حضــرت
ســلطان علــی بــن مح ّمــد باقــر (ع) دربــر داشــته
باشــد بــه زیــور طبــع آراســته نشــده اســت.

مجموعــه پیــش رو نــاب ســروده هــای ادیــب
فرزانــه و شــاعر مفضــال اســتاد شــهاب تشــکری
آرانــی اســت کــه انتظــار مــی رود جرعــه نوشــان
پرفیــض ادبیــات از آن بهرهمنــد شــوند .ایــن
مجموعــه شــعر کــه بیــش از پنجــاه هــزار بیــت
در بــردارد از بعــد ادبــی ،خالصــه گویــی ،اخالقــی،
اجتماعــی ،عرفانــی ،والیــی و عاشــورایی بســیار در
خــور تحســین و ترحیــب اســت.
نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه در جلــد اول
دیــوان ،تنــوع فــراوان در نــوع و ســبک آثــار بــه
چشــم میخــورد و جلــد دوم تقریبــا فاقــد ایــن ویژگــی
اســت .ایــن مجلــد بیشــتر یکدســت و شــامل مدایــح
و مناقــب اســت.

توضیحات کتاب

قیمت100000 :

قیمت70000 :

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 416 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

تومان

مجموعه نوحه های دو ماهه محرم و صفر
مــاه محــرم و ورود کاروان شــهادت به ســرزمین
کربــا ،ســفیر ثــاراهلل (ع) حضــرت مســلم ابــن عقیل
(ع) و طفــان مســلم ،اصحــاب فــداکار و وفــادار
حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) نخســتین شــهید
از بنــی هاشــم حضــرت علــی اکبــر (ع) ،دو یــادگار
امــام مجتبــی (ع) حضــرت قاســم ابــن الحســن
(ع) عبــداهلل بــن حســن و طفــان حضــرت زینــب
کبــری (ع) ،ســردار سلحشــور ســپاه عاشــورا حضــرت
اباالفضــل العبــاس (ع) ،مــزد رســالت ،صبــح فــردا،
چشــم خورشــید ،خــون مظلــوم ،عمــر دوبــاره ،کودک
معصــوم و  ...از جملــه بخــش هــا و اشــعار ذکــر شــده
در ایــن کتــاب مــی باشــد.

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1389 -تعداد صفحه 288 :صفحه | قطع کتاب :جیبی | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

مجموعــه ای کــه پیــش رو داریــد بــا نــام درج
عفــاف بــه عنــوان یازدهمیــن اثــر فاطمــی تــراوش
یافتــه از طبــع لطیــف جمعــی از شــعرای فرهیختـهی
اثــر فاطمــی تــراوش یافتــه از طبــع لطیــف جمعــی
از شــعرای فرهیختــه حــوزه شــعر آیینیســت کــه
ســر بــر آســتان ملکوتــی بانــوی بیــت وحــی حضرت
صدیقــه طاهــره فاطمــه زهــرا علیهمــا الســام
نهادهانــد .در نــاب ســروده هــای ایــن اثــر فاطمــی
چاشــنی ســبک هنــدی اصفهانــی بیشــتر دیــده
میشــود .اجــر معنــوی ایــن اثــر کــه بیــش از دو
هــزار و پانصــد بیــت نــاب ســروده در بــردارد را بــه
روح شــعرایی کــه آثارشــان زینــت بخــش ان گردیــده
و رخ در نقــاب خــاک کشــیدهاند نثــار میکنــم.

توضیحات کتاب

قیمت80000 :

قیمت100000 :

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 320 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 412 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

توضیحات کتاب

مجموعهيــي كــه در خلــوت انــس شــما راه
يافتــه اســت گزيــدهاي از دفتــر محفوظــات پيــر غالم
آســتان ملــك پاســبان حضــرت موليالكونيــن ابــا
عبــداهللالحســين (ع) جنــاب آقــاي حــاج عليرضــا
ترابــي دا ّمــت توفيقاتــه ميباشــد.
پيــر غــام حضــرت ابــا عبــداهللالحســين (ع)
حضــرت آقــاي ترابــي در دوران دفــاع مقــدس بــا
حضــور در جبهههــاي حــق عليــه باطــل شــور و
شــوق جانبــازي و ايثــار و فــداكاري را از مكتــب
عاشــوراي حســيني (ع) بيــن رزمنــدگان اســام بــه
وجــود آوردهانــد خداونــد وجــود ذيجــود ايــن پيــر
روشــنضمير و خســتگيناپذير را بــراي جامعــهي
مداحــان و هيــأت مذهبــي حفــظ بفرمايــد.

توضیحات کتاب

قیمت150000 :

قیمت80000:

تومان

پدیدآورنده :حاج علیرضا ترابی به اهتمام محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1392 -تعداد صفحه 512 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز

تومان

مجموعــه پیــش رو گزیــده ای از ســروده هــای
و دفتــر محفوظــات پیرغــام آســتان ملکوتــی مولــی
الکونیــن حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) جنــاب
آقــای حســینعلی بابایــی دوالبــی دامــت برکاتــه
میباشــد .شــاعر شــوریده حــال و مــداح دلســوخته
آســتان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) جنــاب
بابایــی در ســروده هــای خــود از ژرفــای جــان
عــرض ارادت خــود را بــه ســاحت قــدس حســینی
(ع) ابــراز نمــوده انــد .امیــد اســت ذوق پیشــگان
حــوزه ادبیــات آئینــی از آن بهــره منــد شــوند.
قــرص قمــر ،کریــم اهــل بیــت (ع) ،طریــق
حــق ،غــم نینــوا ،ســفرنامه فــرات و  ...گزیــده اشــعار
درج شــده در ایــن کتــاب مــی باشــد.

پدیدآورنده :سروده حاج حسین علی بابایی دوالبی ،با مقدمه محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1394 -تعداد صفحه 320 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

توضیحات کتاب

کتــاب مذکــور نخســتین اثــر قنبــر ثانــی اســت
امیــد اســت در آینــده نزدیــک آثــار مــوزون تــر و
پربارتــری از ایشــان ارائــه شــود .ایــن مجموعــه اگر از
غنــای باالیــی برخــوردار نیســت ولــی از بعــد عاطفــی
خالصــه گویــی و ســلیس و روان بــودن بســیار در
خــور تحســین اســت.
ایــن مجموعه شــعر کــه گلچینی از ســرودههای
ســراینده ای ســوخته دل خطــه مازنــدران اســت بیش
از  1500شــعر آیینــی در بــر دارد .در فصــل عاشــورایی
ایــن مجموعــه ســرا ینــدهی ســوخته دل آن از زرفای
جــان بــه ســاحت قــدس ســاالر شــهیدان حضــرت
ابــا عبــداهلل الحســین (ع) و اصحــاب و انصــار
وفــادار و فــداکارش ســر تعظیــم فــرو آورده اســت.

مجموعــه پیــش روی شــما کلیات اشــعار شــاعر
حــوزه آیینــی زنــده یــاد میــرزا محمــد ابراهیــم خاکی
شــیرازی اســت .ایــن کتــاب بــه صــورت یکدســت
والیــی عاشــورایی اســت.
اربعیــن ،داغ فــراق ،رواق کربــا ،کعبــه عشــق،
خــون جگــر ،پــدر مهربــان ،یــک کاروان اســیر،
بــوی پیرهــن ،گل بیخــار ،گلزخمهــا ،کاروان غــم،
دل شکســته ،قهرمــان داســتان کربــا حضــرت
زینــب کبــری (ع)  ،گــودال قتلــگاه حرکــت کاروان
غــم بــه ســوی کوفــه و شــام ،چشــمه ســار کوثــر،
شــور قیامــت ،بنــی اســد ،یــک جهــان پــدر ،گــوش و
گوشــواره و  ..از بخــش هــا و اشــعارهای ذکر شــده در
ایــن کتــاب مــی باشــد.

توضیحات کتاب

قیمت60000 :

قیمت70000 :

تومان

پدیدآورنده :سروده محمدرضا کوزهگر کالجی با مقدمه و اهتمام محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1394 -تعداد صفحه 241 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

کتــاب حاضــر نــاب ســروده هــای جمعــی از
شــعرای فرهیختــه حــوزه شــعر آیینــی اســت .امیــد
اســت عاشــقان موالیــم امــام زمــان (ع) و ره پویــان
وادی انتظــار بــا زمزمــه ایــن گل نغمــه هــا زالل
اشــک از رواق دیــده جــاری ســازند تــا در خلــوت
یــار راه یابنــد.
جشــن میــاد گل نرگــس ،مناقــب و فضائــل
مهــدوی ،توســل بــه ســاحت قــدس امــام زمــان
(عــج) ،مســجد جمکــران میعــادگاه عاشــقان مهــدی
(عــج) ،آفتــاب عــدل ،گل نرگــس ،گلبانــگ شــادی،
خورشــید وال ،بوســتان والیــت  ،آفتــاب عالــم آرا ،و ...
گزیــده ای از فصــل هــا و اشــعار ذکــر شــده در ایــن
کتــاب مــی باشــد.

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1394 -تعداد صفحه 320 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

مجموعـه ای کـه پیـش روی شماسـت سـوگ
سـروده هـای دو مـاه محـرم و صفر اسـت کـه تحت
عنـوان معـراج اللـه ها بـه زیور طبـع آراسـته گردیده
امیـد اسـت ذوريـال پیشـگان شـعر عاشـورایی از آن
بهرهمنـد شـوند .شـاعر مضنـون یـاب سـبک هنـدی
اسـتاد شـهاب تشـکری آرانی در رابطه با چـاپ کتاب
معـراج اللـه ها بسـیار مـوزون سـروده انـد .در این اثر
شـورانگیز ماتمـی سـعی شـد از سـوگ سـروده هـای
مـوزون شـعرای فرهیختـه ی دیـروز و امـروز ادبیـات
آیینـی اسـتفاده شـود کـه بـی شـک از بعـد ادبـی،
عقیدتـی عاطفـی و خالصـه گویـی در خـور تحصین
اسـت و بـا سـوز درون بخوانیـد تا سـوگواری حضرت
سـید الشـهدا (ع) تبدیـل بـه مجلس اشـک شـود.

توضیحات کتاب

قیمت80000 :

قیمت100000 :

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1389 -تعداد صفحه 320 :صفحه | قطع کتاب :جیبی | جلد :شومیز

تومان

پدیدآورنده :سید احمد هاشمی ،محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1393 -تعداد صفحه 512 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

توضیحات کتاب

مجموعــه پیشــرو ویــژه اعیاد اســامی و جشــن
هــای مذهبــی اســت کــه گل ســروده های جمعــی از
شــعرهای فرهیختــه حــوزه ادبیــات آیینــی را در بردارد
امیــد اســت نغمــه ســرایان بوســتان آل طاهریــن (ع)
کــه خواســتار ایــن اثــر شــادی آفریــن بودنــد از آن
بهــره منــد شــوند.
ســعی شــده در ایــن اثــر از ســروده هــای نایــاب
و کــم یــاب و مــوزون و ســلیس و روان اســتفاده شــود
و یکــی از امتیازهایــی کــه ایــن اثــر دارد در بخــش
هــای پایانــی آن در رابطــه بــا جشــن هــای عقــد و
عروســی و جشــن ورود حجــاج بیــت اهلل الحــرام نــاب
ســروده هایــی در بــر دارد.

توضیحات کتاب

قیمت70000 :

قیمت120000 :

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1394 -تعداد صفحه 288 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

مجموعــه پیــش رو چکیــده ای از فکر و اندیشــه
ســراینده گمنامــی ســت که شــعر خــود را از زبــان دل
بــر صاحبــان دل مــی دانــد .در ایــن کتــاب محــور
گفتــار فضائــل و مناقــب مصائــب محمــد (ص) و آل
محمــد (ص) مــی باشــد .امیــد اســت کــه ظریــف
اندیشــان و ذوق پیشــگانحوزه ادبیــات آئینــی از ان
بهــره منــد شــوند.
ضمنــا بــه خاطــر بخــش بنــدی موضوعــی
کتــاب تاریــخ ســروده هــا متفــاوت اســت .هــر کــه
هســتم هــر چــه هســتم  ،حمــد و ثنــا ،گل بــاغ
آشــنایی ،ابــر رحمــت ،بحــر رحمــت ،بــازار عشــق،
چــه کنــم ،ســوز غــم و  ...از اشــعار ســروده شــده در
ایــن کتــاب مــی باشــد.

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1393 -تعداد صفحه 516 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

توضیحات کتاب

بـا سـپاس از لطـف بیکـران خـدای بـزرگ و
مهربـان و بـا سلام و درود بـه ارواح تابنـاک انبیـاء
النبیین مح ّمدبن
و اولیـاء الهی ،خاصـه حضـرت خاتم ّ
عبـداهلل(ص) و همسـر ایثارگـر و فـداکارش حضـرت
وصـی بالفصلش
اُ مّالمؤمنیـن خدیجـۀ کبـری(س) و
ّ
حضـرت امیرالمؤمنیـن علیبنابیطالـب (ع) و
دختـر واالمقامـش حضـرت ص ّدیقـۀ طاهـره فاطمـۀ
زهـرا3و اوالد طاهرینـش .مجموعـهای که فـرا روی
شماسـت تحـت عنوان«شـهربانوی حجـاز» مـدح
و منقبـت و مراثـی حضـرت اُ ّم المؤمنیـن خدیجـۀ
کبـری (س) بـا تلاش و کوشـش فـراوان فراهـم
شـد .امیـد اسـت اهـل ذوق و ادب از آن بهرهمنـد
شـوند و کاسـتیهای آن را بـا دیدۀ اغمـاض بنگرند.

مجموعــهای کــه فــرآروی شماســت تحــت
عنــوان پنجــرهای رو بــه آفتــاب کــه حــدود  5هــزار
بیــت نــاب ســرودههای جمعــی از شــعرای فرهیختــه
و خــوش ذوق حــوزه ادبیــات آیینــی دیــروز و امــروز
را در بــردارد.
توحیــد ،مناجــات حضــرت خاتــم النبییــن
محمــد بــن عبــداهلل (ص) حضــرت خدیجــه کبــری
(س) و حضــرت حمــزه ســید الشــهدا (ع) ،فضیلــت
مــاه رجــب ،میــاد مولــود کعبــه  ،عیــد ســعید غدیــر
و شــهید محــراب مســجد کوفــه حضــرت امیــر
المومنیــن علــی(ع) ،حرکــت قافلــه عشــق ،مــاه
محــرم و ورود کاروان شــهادت بــه ســرزمین کربــا
و ...گزیــدهای از بخــش هــای کتــاب مــی باشــد

توضیحات کتاب

قیمت120000 :

قیمت120000 :

تومان

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی با همیاری حاج احمد هاشمی
نوبت چاپ :اول  | 1401 -تعداد صفحه 432 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

تومان

در ایــن کتــاب کــه چهاردهمیــن دیــوان
اشــعار مولــف اســت هماننــد دیگــر آثــارش بــا
توجــه بــه ایــن کــه مــ ّودت خانــدان وحــی اجــر
رســالت نبــوی (ص) اســت کوشــیده بــاز هــم
محبــت مح ّمــد (ص) و آل
محــور گفتــارش را ّ
مح ّمــد (ص) قــرار دهــد و در حقیقــت ایــن اثــر
ناچیــز عــرض ادب از شــاعری بیمقــدار بــه
ســاحت قــدس آل اهلل (ع) اســت.
بیشــک ایــن اثــر هــم هرچــه کــه هســت
دل نوشــتههای یــک شــاعر شــوریده حالیســت
کــه خــود را خــاک پــای صاحبــدالن و ارادتمنــدان
خانــدان عصمــت و طهــارت (ع) میدانــد.

پدیدآورنده :محسن حافظی کاشانی
نوبت چاپ :اول  | 1401 -تعداد صفحه 420 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :ســخت
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توضیحات کتاب

ایــن اثــر کتــاب گواهــی ارزشــمند از عشــق
و شــیدایی مــردم و ادبــای والیتمــدار ارســباران بــه
شــهید کربــا حســین بــن علــی(ع) اســت که توســط
محقــق محتــرم جنــاب دوســتی نــگارش یافته اســت.
مولــف محتــرم از محققــان صاحــب نــام و توانــای
تاریــخ فرهنــگ و ادبیــات ارســباران عاشــقان امــام
حســین (ع) اســت .وی در ایــن کتــاب براســاس منابع
و ماخــذ معتبــر بــه معرفــی علمــی و ارائــه شــعرای
ارســباران کــه در ســوگ ســلطان دشــت نینــوا مرثیــه
ســرایی کــرده انــد ،پرداختــه اســت .در انتهــای کتــاب
بحــث مختصــری در بابــا تعزیــه در ارســباران بــه
میــان آمــده و تصاویــری از شــعرای مرثیــه ســرای
ارســباران درج گردیــده اســت.

توضیحات کتاب

قیمت100000 :

قیمت75000 :

تومان

پدیدآورنده :حسین دوستی
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تومان

پدیدآورنده :منصوره وثیق
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توضیحات کتاب

کتــاب مســتطاب «آه» واگویههایــی زیبــا و
ــیالن و َجــوالن «قلــم» روز
پــر رمــز و راز از َس َ
«طــف» و از همــان عشــق مکــرر بیتکــرار اســت
کــه از ســینهی ســوزانِ دلســوختهای از دلســوختگان
حضــرت مــوال ولــی اهلل اعظــم علــی ابــن ابیطالــب
علیهــا الســام بــه زبــان «قلــم» جــاری و زبانــه
کشــیده اســت .ایــن کتــاب مســتطاب در سِ ــیر
خــود ،در سِ ــیر شــور انگیــز خــود بــا بــال واژگان
قلههــای آســمان عشــق و عرفــان را در نوردیــده
و بــرای مشــتاقان حضــرت حســین ابــن علــی(ع)
تحفههــای نابــی را از اوج آســمان عشــق فــرا رو
آورد ه اســت .انشــااهلل کتــاب آه طلیعــه آثــار متعــدد
منظــوم و منشــور مولــف محتــرم خواهــد بــود.

توضیحات کتاب

قیمت80000 :

قیمت80000:

تومان

پدیدآورنده :استاد شبگیر تبریزی به اهتمام :رضا حیدر زاده
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تومان

مجموعــه پیــش رو گزیــده ای از ســروده هــای
و دفتــر محفوظــات پیرغــام آســتان ملکوتــی مولــی
الکونیــن حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) جنــاب
آقــای حســینعلی بابایــی دوالبــی دامــت برکاتــه
میباشــد .شــاعر شــوریده حــال و مــداح دلســوخته
آســتان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) جنــاب
بابایــی در ســروده هــای خــود از ژرفــای جــان
عــرض ارادت خــود را بــه ســاحت قــدس حســینی
(ع) ابــراز نمــوده انــد .امیــد اســت ذوق پیشــگان
حــوزه ادبیــات آئینــی از آن بهــره منــد شــوند.
قــرص قمــر ،کریــم اهــل بیــت (ع) ،طریــق
حــق ،غــم نینــوا ،ســفرنامه فــرات و  ...گزیــده اشــعار
درج شــده در ایــن کتــاب مــی باشــد.

پدیدآورنده :سروده حاج حسین علی بابایی دوالبی ،با مقدمه محسن حافظی کاشانی
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توضیحات کتاب

مداحی و نوحه خوانی شـیخ محمد شـاهمیرانی از
هنگامـی در کودکی آغاز شـد که امام حسـین(ع) به او
التفـات و توجـه خاص نمـود .در این باره بانو شمسـی
شـاهمیرانی دختـر شـیخ محمد گفته اسـت :پـدرم در
شـش ،هفت سـالگی بـه بیمـاری حصبه مبتال شـد و
شـدت بیماری بـه گونهای بود که والدینـش از بهبود و
زنـده ماندن او قطـع امید کرده بودند .روزهای سـخت
بیمـاری پـدرم بـا ایام محـرم مقارن شـده بود و شـب
عاشـورا در بسـتر خوابیده و مادرش نیز نگـران در کنار
او نشسـته بـود .در این حال خـواب او را در ربود و وقتی
چشـم بازگشـود ،محمـد را در بسـتر ندیـد و هراسـان
بـه جسـتجوی او برخاسـت و متوجـه شـد ،در خانه باز
نشده اسـت و .....

در فصــل اول کتــاب شــاعرانی کــه وجــه غالــب
ســروده هایشــان مــدح و رثــای ســاالر شــهیدان اهل
بیــت (ع) بــود معرفــی و نمونــه ای از آثارشــان درج
شــده اســت .در فصــل دوم شــرح حــال بانوان شــاعره
آیینــی اســت کــه وجــه غالــب اشعارشــان رثــای اهل
بیــت نبــوده اســت و در فصــل ســوم بــا عنــوان
پراکنــده هــا بــه مــواردی پرداختــه شــده اســت کــه
در دو فصــل اصلــی کتــاب نگنجیــده انــد و حیــف
بــود نامشــان ثبــت و ضبــط نگــردد .در ایــن مجموعه
مــاک اصلــی انتخــاب شــاعران آذربایجانــی بــودن
یــا اصالــت آذری داشــتن بانــوان اســت کــه در
فصــل دوم کتــاب بــا کمــی تســامح تــرک زبــان
بــودن هــم در انتخــاب شــاعران دخیــل بــوده اســت.

توضیحات کتاب

قیمت120000 :

قیمت20000 :

تومان

پدیدآورنده :محمد شاهمیرانی رستم آبادی ،مهدی آصفی ،رحیم نیکبخت ،محمد نوریان
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تومان

خاطــرات پیــاده روی اربعیــن ام در ســالم 91
خاطراتــی کــه هفــت ســال ســت نوشــته ام و در
درایــو کامپیوتــرم ســال هاســت خــاک میخــورد
انــگار ترشــی هفــت ســاله گذاشــته ام.
نویســنده حرفــه ای نیســتم و قالــب خاطراتــم
قالبــی عجیــب و غریــب و مخصــوص خــودم اســت
کــه نــه قالــب ســفرنامه دارد و نــه قالــب مونولــوگ
(گفتگــو بــا خــود) کــه ترکیبــی ســت مــن درآوردی.
داســتان ایــن ســفر از آنجــا شــروع شــد کــه مــن
ســالها قبــل از دوران دبیرســتان بــا موسســه ای
فرهنگــی در کــرج آشــنا شــدم کــه در زمینــه معرفی
غیــر مســتقیم دیــن بــه دختــران نوجــوان فعالیــت
داشــت و ...

پدیدآورنده :محدثه قاسم پور
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 96 :صفحه | قطع کتاب :پالتویـی | جلد :شومیز

021 88319330 - 88319342

www.safirardehal.ir
8

توضیحات کتاب

وجــود میــراث مشــترک دینــی مذهبــی و ادبــی
بیــن ایــران و جمهــوری اذربایجــان ایجــان میکنــد
علقــه هــای مشــترک مــورد توجــه قــرار محققــان
قــرار گرفتــه بازشناســی و بازیابــی شــود.
یکــی از حــوزه هــای مهــم مشــترک فرهنگــی
ادبیــات رثایــی اســت کــه نمونــه ایــی زیبــا از آن در
ایــن دفتــر در اختیــار محققــان و عالقمنــدان ادبیــات
اهــل بیــت (ع) قــرار میگیــرد.
ایــن کتــاب اثــر ادیــب توانــا مرحــوم مالعلــی
محمــد فنــای بــاد کوبــه ای از جملــه میــراث رثایــی
اهــل بیــت کانــون فرهنگــی بادکوبــه در قــرن
ســیزدهم هجــری اســت کــه بــه تحقیــق و تصحیح
محمــد قاضــی دهــی منتشــر شــده اســت.

توضیحات کتاب

قیمت65000 :

قیمت200000 :

تومان

پدیدآورنده :مرحوم مالعلی محمد فنای بادکوبه ای به تصحیح محمد قاضی دهی
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 261 :صفحه | قطع کتاب :پالتویی | جلد :شومیز

تومان

پدیدآورنده :رحیم نیکبخت با مقدمه حاج داود علیزاده
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توضیحات کتاب

مرحــوم فکــری در ســن نوجوانــی کــه بــه
دســتور رضاخــان مســاجد و عزاخانــه هــا بســته شــد
و عــزاداری هــا ممنــوع گردیــده بــود (روز عاشــورا)
بــه دامنــه کــوه عینالــی رفتــه و آنجــا بــه عــزاداری
پرداختــه کــه ناگهــا مامــوران دولتــی بــه عــزاداران
هجــوم اورده و بــا باطــوم بــه جــان آنهــا افتــاده و
کتکشــان زدنــد و چــون مــداح عــزاداران مرحــوم
فکــری جــوان بــود آنقــدر کتــک زده بودنــد کــه مــاه
هــا در بســتر بیمــاری افتــاده بــود.
امیــد اســت انتشــار ایــن مجموعــه موجــب
شــود تــا زندگینامــه و آثــار شــعرای مجهــول القــدر
دیارمــان بیــش از پیــش مــورد توجــه واقــع شــوند و
بــه عنــوان الگــوی حیــات مطــرح گردنــد.

توضیحات کتاب

قیمت20000 :

قیمت70000:

تومان

پدیدآورنده :مرحوم غالمرضا فکری  ،محمد سالک رحیمی
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تومان

در تاریــخ ادبیــات رثایــی آذربایجــان آثــار زنــده
یــاد کربالیــی حســین شــأنی بــا آنکــه حیاتــی
پــر ابتــا داشــت جایگاهــی رفیــع دارد .یکــی از
شأنی«عباســیه»
افتخــارات ارزنــده ادبــی مرحــوم
ّ
اوســت کــه بــه فارســی و ترکــی آذری در ســال
 1369قمــری ســروده و بعــد از وفــات وی در
ســال  1370قمــری منتشــر گشــته اســت .ایــن اثــر
مانــدگار بــه خواســتاری نوحــه خوانــی پــاک ضمیــر
امــام حســین علیــه الســام (ع) بــا نــام مســمای
ـوان خوشــخوان ســروده
میــرزا علــی اکبــر نوحــه خـ ِ
ـیه در کلّیــات دیــوان
شــده اســت .عــاوه بــر عباسـ ّ
توســات مرحــوم شــأنی مــوارد دیگــری اشــاره بــه
مرحــوم خوشــخوان وجــود دارد ...

پدیدآورنده :میرزا علی اکبر خوشخوان تبریزی
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توضیحات کتاب

در تاریـخ ادبیـات اهل بیت(ع) آذربایجـان ،مرحوم
حسـین خیابانـی ،متخلـص بـه «یتیـم» از مشـاهیر
شـاعران معاصر محسـوب می شود که سـمت استادی
بـر تعـدادی از اکابـر شـعرای اهل بیـت داشـته ،ا ّما این
تنهـا موجب شـهرت وی نیسـت .بـا آنکه تعـداد اندکی
از سـرودههای مرحـوم موالنا یتیم برجـای مانده ،همین
سـروده هـای انـدک حکایت از اسـتادی و مهـارت وی
در عرصـه شـعر رثایـی دارد .بـه منظور احیای نـام و یاد
این شـاعر اهل بیت(ع) مجموعه مراثـی پراکنده و باقی
مانـده موالنـا یتیـم در ایـن دفتر گـردآوری و بـا مقدمه
ای علمـی تقدیـم ادب دوسـتان حسـینی شـده اسـت:
مسـمای«در یتیـم» ،برگرفتـه از منظومه مرحوم
نـام با
ّ
سـلیمان امینـی سـرابی در سـوگ موالنـا یتیم اسـت.

مجموعــه «حســینیم وای حســینیم» گزیــده
مدایــح و مراثــی ســاالر شــهیدان رهــاورد بیســت و
پنــج ســاله نگارنــده در مأنســت و خوشــهچینی از
گلــزار ادبیــات کربالســت ،از حســن اتفاق در «بیســت
و پنــج فصــل» هــم فراهــم آمــد ،کــه شــامل
دویســت و ده قطعــه مرثیــه و مدحیــه در قالبهــای
مختلــف اعــم از قطعــه ،قصیــده ،غــزل ،ترکیببنــد،
مخمــس ،مســمط و مثنوی از شــصت و شــش شــاعر
مرثیهســرای ایرانــی اســت.
جلد اول ،از مدینه تا کربـال
جلـــد دوم ،در کــربـــال
جلد سوم ،از کربال تا مدینه

توضیحات کتاب

قیمت80000 :

قیمت50000 :

تومان

پدیدآورنده :رحیم نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 134 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

 ...در ایـن صـورت ایـن سـخنان ،حتـی قصاید
و مسـمطات آن شـعر ،و شـعری روشـن و رسا است.
اگـر شـماها گوینـده را بشناسـید میدانیـد کـه او در
نظـم ایـن مناقـب و مراثـی از هرگونه تقلیـد و تکلف
عـاری اسـت و بی هیـچ تصنع و تظاهـری عواطف و
الهامـات خـود را بیان میکنـد .این سـخنان ترجمان
صـادق و زبانـداری از اندیشـه و فکـر گوینـده اسـت.
مگر شـما شـعر واقعی را همان بیان عواطـف و افکار
گوینـده ندانسـتهاید؟ بـا توجـه بـه ایـن نـکات ایـن
دیـوان را میتـوان در ردیـف دیوان وفائی شوشـتری،
فـارس و صامتبروجـردی ،و بدیعشـیرازی قرار داد و
در «ادبیـات عامیانـه مذهبـی» نه منطق شـاعرانه اما
جـزل و محکـم ناصرخسـرو دیده میشـود ....

پدیدآورنده :با مقدمه مرحوم استاد عبدالحسین زرین کوب به اهتمام غالمرضا عزیزی
نوبت چاپ :اول  | 1400 -تعداد صفحه 188 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

گروهـی از شـعرا در خالقیتهای ادبـی خود عالوه
بـر سـرودن مرثیـه در قالـب ترکیببند ،خـود ترکیببند
محتشـم را موضـوع تضمیـن قـرار دادهانـد .از جمله این
شاعران ارجمند استاد سید حمید غیاثی میانجی متخلص
به موسـوی میباشـد که تضمین فاخـر وی موضوع این
دفتر اسـت .این شـاعر محجوب و پیشکسـوت حسینی
از یـک خانـواده متدیـن ،محترم و عاشـق اهـل بیت که
والدِیـن ارجمنـدش از محبـان و عاشـقان دلسـوخته
ی خالـص و مخلـص آسـتان اهـل بیـت بـوده؛ اغلـب
سـرودههایش را بـه مـدح و رثـای اهـل بیـت عصمـت
و طهـارت خصوص ًا حضرت اباعبداهللالحسـین سلاماهلل
اختصـاص داده و عمـر گرامـی و جوانی را در این آسـتان
ی شـاهانه سـپری کردهاند.
شایسـته 

پر افتخار به خدمت

توضیحات کتاب

قیمت20000 :

قیمت40000 :

تومان

پدیدآورنده :استاد سید حمید موسوی میانجی
نوبت چاپ :اول  | 1400 -تعداد صفحه 72 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شــومیز

تومان

پدیدآورنده :از سرودههای شمس شاب تبریزی با مقدمه استاد یحیی فغانی
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 160 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شــومیز

توضیحات کتاب

منظومـه قدسـی از جملـه آثار نـاد ِر مانـدگار در
ادبیـات حضـرت اباعبـداهلل الحسـین (ع) اسـت کـه
مشـتاقان آن حضـرت را طـراوت و لطافتـی وصـف
ناشـدنی بـه ارمغـان خواهـد آورد .این دفتر آتشـناک
ضمـن آنکـه بازتاب و بازگفتی از آتشـکده ّنیر اسـت،
منظومـهای کامـل و مسـتقل از تاریخ کربالسـت که
هماننـدی آن بدیـن لطافـت و بالغـت در ادبیـات
دالن
آذربایجـان کمتـر سـراغ داریم .هرچنـد صاحب ِ
صاحب نظر ،در ارزش و اعتبار شدّالحسـین(ع) سـخن
هـا خواهنـد گفت ،بـا این حـال نظر راقم این سـطور
بخت نیکمان شـاهد رخ نمایی شاهکاری
آن اسـت از ِ
چـه در صـورت و چـه در معنـی زیبـا در تاریـخ
ادبیـات اهـل بیـت عصمـت و طهـارت گشـتهایم.

توضیحات کتاب

قیمت150000 :

قیمت50000:

تومان

پدیدآورنده :احمد شبگیر تبریزی ،به اهتمام :رضا حیدر زاده
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 591 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :ســخت

تومان

ایــن مجموعــه روایــت محمــد رحیــم میــرزا
ضیــاء الدولــه از واقعــه عظیــم کربالســت .در روایــت
وی حــوادث کربــا تجلــی عشــق بــوده و وی بــه
کــرات از واژه عشــق و مشــتقات آن بهــره گرفتــه
اســت .قطعــا خواننــدگان گرامــی ایــن مجموعــه را
از یــک منظــر یــک اثــر ادبــی و نــه منبــع تاریخــی
مالحظــه خواهنــد فرمــود.
ایــن اثــر ســومین دفتــر از مجموعــه تاریــخ
و ادبیــات منظــوم کربــا اســت کــه بــه تحقیــق و
تصحیــح محتــرم آقــای محمــود طاهــر احمــدی
انتشــار گردیــده اســت .مجموعــه هــای دیگــری که
بــا نگاهــی تاریخــی بــه روایــت کربــا پرداختــه انــد
در دســت آمــاده ســازی و چــاپ هســتند.

پدیدآورنده :شیخ محمد تقی دزفولی ،محمود طاهر احمدی ،رحیم نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 189 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

مرحـوم غمناک از شـعرای اهل بیـت آذربایجان در
قـرن اخیر بوده اسـت که اشـعارش در مجالس حسـینی
تسـط نوحه خوانان نامی مورد اسـتفاده عزاداران حضرت
اباعبـداهلل الحسـین سلام اهلل قـرار میگرفـت وی از
اطالعـات کافـی از مقاتـل و تاریخ وقایع کربال داشـت و
بـا آیـات و روایات هـم مأنوس بوده که در اشـعارش جلوه
کـرده اسـت .از ایـن رو در برخـی از اشـعار مـورد توجه و
التفـات معنوی قرار گرفته اسـت .وی در خالل اشـعارش
از آیات روایات و علوم ادبی به تناسـب بهره گرفته اسـت.
زبـان شـعر غمنـاك شـيوا ،روان و بـا اسـلوب ادبي معيار
تبريز موافق اسـت .وي در سـرودن اقسـام متداول شـعر
توانا بوده و ابيات مسـتحكمي سـروده اسـت وی حديث
شـريف کسـا را بـه نظـم زيبايـي ترجمـه نموده اسـت.

مجموعـه ای کـه فـراروی عالقمنـدان و ارادت
پیشـگان سـاالر شـهیدان حسـین ابـن علـی (ع) قرار
دارد یکـی از دسـته گل هـای تـازه و خوشـبوی ایـن
گلسـتان پرطـراوت اسـت .آقای سـامان فرد کاشـانی
(شـمس شـاب) سـراینده مجموعه گهربار سـر فی سر
از جوانان ادیب و از ارادتمندان مخلص آسـتان قدسـی
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت بـه لطـف و تفضـل
حضـرات معصومیـن دارای طبعـی روان و جوشـان
اسـت .وی از محضـر اسـاتیدی همچـون سـرخوش
تبریـزی و اسـتاد فغانـی بهـره بـرده اسـت از سـال
 1390بـه توصیـه اسـتاد سـرخوش تبریـزی تخلـص
شـمس شـاب را برگزیـد .آنچـه در ایـن مجموعـه
فرآهـم آمـده رثائیـات اهـل بیـت (ع) وی اسـت.

توضیحات کتاب

قیمت75000 :

قیمت50000 :

تومان

پدیدآورنده :مرحوم محمد تقی فرهادی تبریزی متخلص به غمناک
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 296 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

اسـتاد مجاهـد تبریـزی پـای ثابـت جلسـات
شـعرای آیینـی تبریـز اسـت و محضـر بزرگان شـعر
و ادب آذربایجان همچون اسـتاد سـید محمد حسـین
شـهریار را درک کـرده و خـود از شـاگردان اسـتاد
بهـادری بـوده اسـت .وی بـا ادبـا و شـعرای بـه نـام
معاصـر و ذاکـر اهل بیت (ع) همچون اسـتاد حسـنی
و دیگـران معاشـر اسـت.
ایـن کتاب در سـه بخش مدایـح و مراثی آذری،
مدایح و مراثی فارسـی و اشـعار متفرقه گوشـه ای از
میـراث ارزشـمند این شـاعر اهـل بیـت را عرضه می
نمایـد .امیـد اسـت بـه زودی باقـی اشـعار و مدایح و
مراثـی ایشـان تدوین و منتشـر گردد.

پدیدآورنده :اسماعیل اکبرزاده زکی (مجاهد تبریزی)
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 216 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

مرحـوم اسـمعیل خـان ،دینـدار تابـش فرزنـد
غالمحسـین خـان در تاریـخ دهم مهـر ماه سـال 1248
شمسـی در روسـتای یالقوز آغاج یکی از توابع شهرستان
مرنـد بـه دنیـا آمـد .مرحـوم دینـدار در جوانی بـه تهران
عزیمـت و در آنجـا سـکنی گزیـد ،پـس از سـالهای
الـرأس خـود بازگشـت .وی در
متمـادی بـه مسـقط ّ
یالقوزآغـاج با حفر قنات ،زمینهای بایـری را که در اختیار
داشـت احیا کرده و به کار کشـاورزی و درختکاری ه ّمت
گماشـت .وی در تاریخ  29فروردین  1343چشم از جهان
فرو بسـت و جنـازة او را در آرامسـتان کوه امامـزاده احمد
مرند به خاک سـپردند .از وی اشـعار زیبایی به یادگارمانده
کـه بیشـتر آنهـا در مدایـح و مراثی اهل بیـت عصمت و
طهارت «علیهم السلام» و بعضی هم اجتماعی اسـت.

توضیحات کتاب

قیمت30000 :

قیمت70000 :

تومان

پدیدآورنده :مرحوم اسمعیل خان دیندار تابش مرندی ،به تصحیح و اهتمام ابراهیم ترابی
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 106 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شــومیز

تومان

پدیدآورنده :مرحوم استاد سید حسین رجائی تبریزی ،محسن رجائی(مجنون) و ...
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 278 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

مجموعـه پیـش رو مشـتمل بـر نگاهـی کوتـاه
بـه زندگـی مرحـوم حجـت االسلام و المسـلمین
حـاج میـرزا حسـین رحمتـی احـکام و اجـازات عظام
و مراجـع تقلیـد منبی بـر نمایندگـی در امور حسـبیه
اشـعار بـه مناسـبتهای مختلـف ،رباعیـات اخالقی،
مدایـح و مراثـی ترکـی و فارسـی ایشـان اسـت.
وی بـه عنـوان یـک شـخصیت و عالـم دینی و
خدمتگـزار مهـارف اهل بیـت مطرح بـوده و از مراجع
عظـام و همچنیـن مرحـوم امـام خمینـی و آیـت اهلل
سـید علـی خامنه ای (مدظلـه) دارای اجازه تصدی در
امور حسـیبیه اسـت.وی به عنوان یک ادیب و شـاعر
مذهبـی سـروده هـای قابـل توجهی در مـدح و رثای
اهـل بیـت (ع) از خود بر جا گذاشـته اسـت.

توضیحات کتاب

قیمت45000 :

قیمت40000:

تومان

پدیدآورنده :مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج میرزا حسین رحمتی
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 170 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شــومیز

تومان

مرحـوم مشـهدی یوسـف شـهاب تبریـزی از
جملـه شـاعران برجسـته اهلبیـت سلام اهلل علیـه
اسـت کـه عمـر نسـبت ًا کوتـاه خـود را صادقانـه وقف
خدمـت در ایـن آسـتان نموده و عمر سـه پنجـی را با
عـرض ارادت و اخلاص به سـاحت قدسـی حضرات
معصومیـن بـا آرزوی کربلا بـه سـر آورده اسـت.
مرحوم کربالیی حسـین شـأنی در اشـعارش اشـاراتی
دارد کـه شـهاب مرحـوم اسـتاد وی بوده اسـت .قرار
بـود در یادنامـه شـاعر ارجمنـد حسـینی کربالیـی
حسـین شـأنی مرحـوم ،تـذکاری در احوال اسـتادش
شـهاب مرحوم شـود ا ّمـا به عنایت حضـرت اباعبداهلل
الحسـین ارواحنـا فدا دفتری دیگـر در تجلیل از ادیب
حسـینی واال مقـام شـهاب پدیـد آمد.

پدیدآورنده :استاد شبگیر تبریزی ،ابوالقاسم علیپور ،عبداالحد کامران ور ،رحیم نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 148 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

ایـن مجموعـه شـامل تمامـی آثـار در دسـترس
دلسـوز تبریـزی اسـت کـه بـا بررسـی دیـوان هـای
چـاپ سـنگی فرآهـم آمـده اسـت .در خصوص شـرح
حـال و احـوال فـردی و یـا اجتماعـی مح ّمدامیـن
خیابانـی متخلـص بـه «دلسـوز» در منابـع و تذکـره
اطالعـات قابـل مالحظـه یافت نمی شـود .بیشـترین
اطالعـات در مـورد دلسـوز را مح ّمدکاظـم اسـرار
تبریـز (1265ق ـ 1315هــ ق) کـه معاصـر وی بـوده
در «بهجــة الشـعرا» نوشـته اسـت « :اسـم مبـارک
آن جنـاب کربالیـی محمـد امیـن ملقـب به اسـتاد و
افـزون بـر هفتاد سـال سـن داشـته و ...از دارالسـلطنه
تبریـز فرحانگیـز اسـت .قریـب بـه چهـل سـال
اسـت کـه َدر معانـیُ ،د َرر اشـعار غوطـه ور شـده و ....

تاریـخ ادبیـات اهـل بیـت نام شـعرای
در بررسـی
ِ
زیـادی را میتـوان بـر شـمرد کـه دیـوان آنها بـه دالیل
گوناگـون انتشـار نیافتـه و شـرح حالی هـم از ایشـان در
تذکرههـا ثبـت نگردیـده اسـت .یکـی از مصادیـق ایـن
سـخن ،مرحوم سـید حسـین رجایـی نوبری تبریـزی از
شـعرای برجسـته اهل بیت آذربایجان اسـت .برای درک
مقـام معنـوی و ادبـی آن مرحـوم کفایـت خواهـد کـرد،
گفته شـود نام و اشـعار وی در دورهای بر سـر زبانها افتاد
کـه مصـادف بـا دوره ظهور و جلوه دهها شـاعر برجسـته
حسـینی بود کـه اغلب ایشـان از ابرقدرتهـای بیرقیب
و کـم نظیـر شـعر و ادبیـات رثایی چون اسـتاد حسـینی
سـعدی زمـان ،اسـتاد کربالیـی حسـین طـوری ،اسـتاد
عبدالعظیم ذهنی زاده ،استاد سید حسین کهنمویی بودند.

توضیحات کتاب

قیمت150000 :

قیمت100000 :

تومان

پدیدآورنده :محمد سالک رحیمی و زینب سالک رحیمی
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 563 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

ادبیـات گهربـار رثایـی اهـل بیـت (ع) در مراغه
بعـد از میرفتـاح و شـکوهی و دخیـل همچنـان بـه
حیـات خـود ادامـه داده و عرصـه جـوالن ادیبانـی
همچـون ذاکـر و کریمـی گردیـده اسـت.
در بیــن شــعرای معاصــر اســتاد رضــا پاشــازاده
شــاعر معــروف اهــل بیــت (ع) مراغــه حســینیه
ایــران اســت گرچــه ورودی وی بــه وادی رثــای
اهــل بیــت خصوصــا ســاالر شــهیدان حســین ابــن
علــی (ع) بــا تاخیــر صــورت گرفــت بــا ایــن حــال در
مرثیــه ســرایی بــه ســرعت مــدارج ترقــی و تعالــی را
طــی نمــود و بــا ســبک و طرحــی دیگــر در جایــگاه
قابــل تحســینی در میــان منقبــت گویــان حضــرات
معصومیــن (ع) اســتقرار یافــت.

پدیدآورنده :استاد رضا پاشازاده
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 428 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

از جملــهی ادبــا و دانشــوران مجهــو ل القــدر
ادبیــات اهــل بیــت عصمــت و طهــارت آذربایجــان
مرحــوم حــاج میــرزا عبدالعلی ســام تبریــزی «فایز»
اســت کــه از چهرههــای مطــرح هیئــت مذهبــی
آذری در تهــران بــه شــمار میرفــت .دیــوان او در
ایــام حیاتــش بارهــا چــاپ شــد کــه از مقبولیــت و
محبوبیــت وی حکایــت داشــت .ضــرورت احیــای
نــام و انتشــار آثــار والیــی ایــن شــاعر اهــل بیــت(ع)
موجــب شــد تــا در تالشــی چنــد ســاله ،و پــر زحمت،
آثــار و خاطــرات وی گــردآوری و در دفتــر یازدهــم
از مجموعــه «تاریــخ و ادبیــات مرثیــه آذربایجــان»
تدویــن و و در اختیــار عاقمنــدان خانــدان عصمــت و
طهــارت قرارگیــرد.

توضیحات کتاب

قیمت100000 :

قیمت70000 :

تومان

پدیدآورنده :رحیم نیکبخت ،محمد سالک رحیمی ،مختار محمودی
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 405 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

پدیدآورنده :مرحوم فیروز جوانشیر پناهی(خادم) ،سید محسن رجایی (مجنون) و ...
نوبت چاپ :اول  | 1394 -تعداد صفحه 284 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

مجموعـه ی فـراروی ارادتمنـدان حضـرت ابـا
زریـن دیگـری از ادبیات
عبـداهلل الحسـین (ع) بـرگ ّ
حماسـی کربالسـت کـه شـاعر جلیلالقـدر و بلنـد
مرتبـه ی آن مجیـد بدایعـی تبریـزی متخلـص بـه
«اشـکی» اسـت .ایـن مجموعه کـه دفتر نخسـت از
کلیات «گنج المصائب» شـاعر ارجمند اسـت شـامل
عباسـیه کامـل فارسـی و ترکـی آذری وی شـامل
ّ
تمامی سـرودههای ایشـان در خصوص علمدار رشـید
کربالسـت کـه بـدون هیـچ دخـل و تصرفی منتشـر
عباسـیه نوحههایـی از
میشـود .ایشـان در طلیعـه
ّ
مصیبـت حضـرت زهرا سلام اهلل علیهـا را به منظور
عـرض ارادت و اخلاص بـر آسـتان خاتـون دو سـرا
درج نمـوده اسـت و ....

توضیحات کتاب

قیمت60000 :

قیمت50000:

تومان

پدیدآورنده :شاعر اهل بیت مجید بدایعی (اشکی)
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 246 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

کتـاب پیـش رو نمونـه سـروده هـای والیـی
از شـاعران شهرسـتان مرنـد اسـت کـه بـه کوشـش
ابراهیـم ترابـی مرنـد پـاچ و منتشـر شـده اسـت .در
بخـش اول زندگینامـه مختصـر شـاعران والیی مرند
بیـان شـده اسـت .در بخـش دوم کتاب گزیده اشـعار
والیـی فارسـی و بخـش سـوم گزیـده اشـعار والیی
ترکـی آذری ذکـر گردیـده اسـت .در معرفـی ایـن
شـاعر پیشکسـوت عاشـورایی نوشـته انـد« :وی از
شـعرای بنام شهرسـتان مرنـد و صاحب ذوقی سـلیم
و روحـی سرشـار از عشـق بـه اهـل بیـت عصمت و
طهـارت و انسـانی وارسـته و متقـی اسـت ...از جمله
خصایـص ایشـان تواضـع و فروتنـی نسـبت بـه اهل
علـم و معرفت» اسـت.

پدیدآورنده :ابراهیم ترابی مرند
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 217 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

مجموعــه فــرا رو یکــی از بــی شــماران شــاهد
مثــال از عــرض ارادت و عشــق بــه بــارگاه ســلیمان
کربالســت .سـراینده ایــن مجموعــه شــاعری فرهیخته
ـن شــهر مرنــد اســت کــه در دوره حیاتــش
از دیــار کهـ ِ
منشــاء خدماتــی در زادگاهــش بــوده اســت کــه شــرح
آن در مقدمــه کتــاب درج شــده اســت .هــر آنچــه از
مدایــح و مراثــی مرحــوم میــرزا آقاخــان مرنــدی معروف
بــه «مکافــات» در دســترس بــود از جملــه مرثیــه ای در
ارتحــال آیــتاهلل العظمــی حجــت کوهکمــری ،ایــن
مجموعــه توســط یکــی از شــیفتگان صــادق اهل بیت
(ع) ،پیرغــام باصفــای امــام حســین (ع) اســتاد ابراهیــم
ترابــی گــرد آوری و در اختیــار عالقهمنـدان اهــل بیــت
قـرار مــی گیــرد.

آنچــه در ایــن مجموعــه توســط مرحوم جوانشــیر
جمــع اوری شــده اغلــب از شــعرای مرثیــه ســرای
معاصــر تبریــز و تعداد زیــادی از شــاعران ایــن مجموعه
از دوســتان نزدیــک شــاعر بــوده انــد.
ایــن مجموعــه گزیــده ای ادبــی بــا رویکــرد مرثیه
س ـرایی اســت کــه مخاطــب آن نوحــه خوانــان مــی
باشــند گرچــه توجــه بــه موضــوع دفــاع حضــرت زهـرا
ســام اهلل از حریــم والیــت در برخــی از آثــار از جملــه
اشــعار مرحــوم کهنمویــی و مرحــوم هــادی و مرحــوم
حافظــی مــورد توجــه قـرار گرفتــه اســت بــا ایــن حــال
اغلــب اشــعار ایــن مجموعــه مراثــی دلگــداز و نــگاه
عاطفــی قــوی و ســوزناکی دارد.

توضیحات کتاب

قیمت15000 :

قیمت50000 :

تومان

پدیدآورنده :استاد ابراهیم ترابی
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 54 :صفحه | قطع کتاب :پالتویی | جلد :شومیز

تومان

میـرزا علیخـان ،ادیب ،شـاعر و سـخنوری توانا و
پیرو سـبک شـعرای قرن چهارم و پنجم هجری قمری
اسـت .و در مـدح و مرثیه سـرایی اهلبیت دسـتی توانا
دارد وی ترکیـب بنـدی بـه پیروی از محتشـم سـروده
اسـت کـه جـزو ترکیـب بندهـای برجسـته اسـت.در
جسـتجوهایی بـرای شناسـایی ترکیب بندهـای مرثیه
شـاعران اهـل بیـت آذربایجـان بـا اثـری بـا عنـوان
«چنـد بند در مصیبـت خامس آل عبا» در کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ثبت و نگهداری می شـود که تبریز
چاپ سـنگی شده بود .در تحقیقات بعدی مشخص شد،
ایـن اثر در سـال  1311هجری قمـری در ایام ولعهدی
مظفرالدیـن میرزا در قطـع رقعی در  30صفحه با مقدمه
میرزا یوسـف خان اعتصام الملک منتشـر شـده اسـت.

پدیدآورنده :اسداهلل عبدلی آشتیانی ،رحیم نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1400 -تعداد صفحه 248 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شــومیز
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توضیحات کتاب

همزمــان بــا رســمیت و گســترش تشــیع در
ادبیــات ایــران آذربایجــان تحولــی درازدامــن بــروز
کــرد .بــا ظهــور محتشــم کاشــانی شــعر مرثیــه بــه
عنــوان گونــه مهــم ادبــی در اجتمــاع ظاهــر شــد.
از قــرن دهــم تاکنــون ادبــا و شــعرای بســیاری
بــه درفشــانی در ایــن گونــه ادبــی در مرثیــه و
نوحهســرایی امــام حســین و اهــل بیــت عصمــت و
طهــارت پرداختهانــد .شــعرا و ادبــای آذربایجــان بــا
تأثیــر از روضهالشــهدای واعــظ کاشــفی و بــه ویــژه
ترکیببنــد محتشــم کاشــانی بــه آفرینشهــای ادبــی
روی آوردنــد .متــن پیــش رو نمونـهای از نســخههای
خطــی اســت کــه در قــرن ســیزدهم هجــری قمــری
در آذربایجــان بــه نظــم و نثــر نــگارش یافتــه اســت

توضیحات کتاب

قیمت65000 :

قیمت80000 :

تومان

پدیدآورنده :منصوره وثیق
نوبت چاپ :اول  | 1394 -تعداد صفحه 252 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

پدیدآورنده :علی ببیرپور ،رحیم نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1400 -تعداد صفحه 298 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شــومیز

توضیحات کتاب

ایــن منظومــه فاخــر از چنــد ســو واجــد
اهمیــت اســت:
نخســت ماجــرای ســرودن آن اســت کــه
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای مقــام معظــم رهبــری
آن را بیــان کــرده انــد .دوم ایــن منظومــه فاخــر
تکیــه آن بــر منابــع مســتند تاریخــی در روایــت
تاریــخ کربالســت .ســوم اهمیــت شــخصیت
ســراینده ایــن منظومــه مــی باشــد کــه وی از جملــه
مفاخــر علمــا ،فقهــا و مفســران شــیعه در قــرن اخیــر
اســت کــه میتــوان رتبــه وی را بــا فقهــای ادیبــی
چــون آیــت اهلل غــروی اصفهانــی و حجــت االســام
نیــر تبریــزی ســنجید.

توضیحات کتاب

قیمت70000 :

قیمت15000:

تومان

پدیدآورنده :آیت اهلل ربانی مهدی الهی قمشه ای به اهتمام اکبر نیکبخت و رحیم نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 270 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

ایـن منظومـه «نقطـهای نقطـه احمریـه الـف»
یکـی دیگـر از آثـار مانـدگار عاشـق دلسـوخته اهـل
بیـت(ع) شـبگیر تبریزی اسـت .ایـن منظومـه روایت
زیبـا و دلنشـین عرفانـی روز عاشـورای حضـرت
حسـین ابـن علـی (ع) ارواحنـا فـدا اسـت کـه ارزیابی
نظـران خبره خواهـد بـود .در نظم این
آن بـا صاحـب
ِ
مجموعـه شـاعر محترم در صنعتی بدیـع الفاظ و لغات
و ابیـات را همچـو مـوم در قالبـی زیبـا ریختـه اسـت
نامـی که بـر آن نهاده« ،فراز و نشـیب» اسـت .در این
صنعـت بعـد از شـاه بیت ،تعـداد بندهای ایـن منظومه
بـه ترتیب از چهـار مصراع آغـاز و در بندهای بعدی به
ترتیـب اعـداد زوج در هـر بند افزایش مییابد و تا سـی
مصـراع رسـیده منظومـه به نیمـه میرسـد و ....

پدیدآورنده :از استاد شبگیر تبریزی به اهتمام رضا حیدرزاده
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 46 :صفحه | قطع کتاب :خشتی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

در بررســی تاریــخ و حیــات شــاعران اهــل
بیــت(ع) ایــن نغمــه پــردازان خــوش الحــان ادبیــات
رثایــی بــا شــاعران بســیاری مواجــه هســتیم کــه به
دالیــل مختلــف آثــار و ســروده هایشــان یــا از میــان
رفتــه و یــا از دســترس مــردم بــه دور مانــده اســت.
مرحــوم میرزاعبدالرحیــم ســالک مرنــدی از
جملــه شــاعران اهــل بیــت اســت کــه مــرگ زود
هنگامــش مجــال تدویــن دیــوان را از وی گرفــت.
او عمــوی مرحــوم آیــت اهلل میــرزا علــی اکبــر آقــا
مرنــدی(ره) عــارف و ســالک الــی اهلل معروف اســت.
در ایــام حیــات ســالک مرنــدی نوحــه هایــش
توســط نوحــه خوانــان مــورد اســتفاده قــرار مــی
گرفــت.

نیــاز عمومی به اســتفاده از اشــعار و ســرودههای
فاخــر در مجالــس و محافــل حســینی انگیــزهای بــود
تــا محققــی خــوش ذوق و ســخت کــوش همــت
نمایــد تــا گلچینــی از اشــعار برتــر کــه بــه زحمــت در
ســالیان متمــادی فراهــم آورده را تقدیــم عالقمنــدان
خانــدان عصمــت و طهــارت نمایــد.
ایــن مجموعــه کــه شــامل آثــاری فاخــر از
شــصت شــاعر ارزنــده حســینی آذربایجانــی و غیــر
آذریاســت کــه بــه روایــت «احــوال راه شــام»
پرداختــه انــد .دســتهای از شــعرا از منظــر عواطــف و
احســاس بــه روایتگــری احــوال راه شــام نغمــه گــر
شــده انــد ،گروهــی دیگــر از منظــر عرفــان و معرفــت
و دســتهای نیــز از منظــر عشــق و محبــت.

توضیحات کتاب

قیمت25000 :

قیمت60000 :

تومان

پدیدآورنده :مرحوم مترصد مرندی ،استاد ابراهیم ترابی ،دکتر صمد اسمعیل زاده
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 92 :صفحه | قطع کتاب :پالتویی | جلد :شومیز

تومان

ایــن مجموعــه ای کــه در اختیــار محققــان
و عالقمنــدان خانــدان عصمــت و طهــارت قــرار
میگیــرد دیــوان هدیــه فاطمیــه بــه ضمیمــه اشــعار
ترکــی آذری فاطمــه ســلطان در مــدح و رثــای اهــل
بیــت (ع) اســت کــه بــرای نخســتین بــار منتشــر
صبيــة
میگــردد .فاطمــه ســلطان دارايــي امامــيّ ،
شــكراهلل ميــرزا پســر لطـفاهلل میــرزا پســر عبــداهلل
میــرزا دارا پســر فتحعليشــاه قاجــار و همســر حاجــي
ميــرزا عطــاءاهلل امــام جمعــه ابهــر ،در  27جمــادی
الثانــي 1874/1291م .او در ابهــر از شهرســتانهاي
اســتان زنجــان متولّــد شــد .ایــن مجموعــه بــه
تصحیــح و تحقیــق محقــق توانــا ســرکار خانــم
وثیــق آمــاده گردیــده اســت.

پدیدآورنده :فاطمه سلطان دارایی ،سیده منصوره وثیق
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 236 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

بــا متــداول شــدن روضهخوانــی در دوره
صفویــه و بعــد از آن ،اغلــب روضهخوانــان بــه غیــر
از روضهالشــهدای واعــظ کاشــفی بــه ذوق و ســلیقه
خــود اشــعار مناســب بــرای اســتفاده در مجالــس را در
بیاضهایــی یادداشــت میکردنــد و مــورد اســتفاده
قــرار میدادنــد.
نمونههــای متعــددی از ایــن بیاضهــا در
کتابخانههــای عمومــی و خصوصــی نگهــداری
میشــود .کتــاب حاضــر نیــز از جملــه ایــن
جنگهــای ادبــی اســت کــه توســط یکــی از
مداحــان نامــی و صاحــب ســبک آذربایجــان در مــدح
و مرثیــت اهــل بیــت(ع) و علیالخصــوص ســاالر
شــهیدان تدویــن و تألیــف شــده اســت.

توضیحات کتاب

قیمت70000 :

قیمت35000 :

تومان

پدیدآورنده :مرحوم حاج حسن ناجیان تبریزی به کوشش اکبر نیکبخت
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 268 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

پدیدآورنده :حاج یوسف فاخر تبریزی
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 136 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

ايـن ديـوان از نتايـج طبـع شـاعر سـخنور و از
مأثـر افـكار سـخندان معـارف پـرور ،جنـاب حاجـي
محمدحسـينآقا متخلـص بـه دلگيـر تبریـزی اسـت.
متشـرع و معتقد به حفـظ ظواهر
وی مـردي متد ّيـن و
ّ
شـريعت بوده اسـت که ارادت خاصي به خانـدان نبوت،
بـه ويژه حضـرت امام علـي (ع) و حضرت امام حسـين
(ع) داشـته؛ بـه طوري كـه بخش اصلي و اعظـم ديوان
مفصـل او را مراثـي اباعبدالحسـين (ع) و مناقـب امـام
ّ
علي (ع) تشـكيل ميدهد .ایشـان به سـه زبان فارسي،
تبحـر ادبي و
تركـي و عربـي شـعر سـروده ،و قـدرت و ّ
ي او یعنی زبان تركي،
ذوق سرشـار شـاعر در زبان مادر 
بـه ويـژه نوحههـا و مرثيههـاي سـوزناك در مصيبـت
امـام حسـين(ع) به خوبي آشـكار اسـت.

توضیحات کتاب

قیمت200000 :

قیمت15000:

تومان

پدیدآورنده :ابراهیم ترابی مرند و محمدرضا اسدی
نوبت چاپ :اول  | 1401 -تعداد صفحه 668 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :ســخت

تومان

حــال عجیبــی ســت .انــگار دســتی را کــه از
خــاک نجــف بــه ســمت مــا بلنــد شــده اســت و
انتظــار مــا رو میکشــد بــه عینــه میبینــم ،کــه
ایــن طــور بیقــرار بــه فکــر وصــال افتــادهام .بــرام
باورکردنــی نیســت ولــی بــه پایتخــت تپنــده شــیعیان
وارد میشــودم و دیــدن دوبــاره نجــف و امام بــی کران
بــی کــران بــی کــران محبوبــم  ...اینجــا جایی اســت
کــه دیگــه نمیتــوان عشــق را انــکار کنــم! انشــااهلل
شــفاعتی کننــد و بتوانیــم در نجــف جاگیر شــویم .......
ایـن دفتـر دلنوشـتههای یکـی از بی شـمار زائر
اربعیـن کربالسـت گرچـه مختصـر اسـت امـا دریایی
حـرف را روایـت کرده حـرف دل این راه رفته هاسـت
ادعایـی هم نـدارد.

پدیدآورنده :فاطمه یونسی
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 62 :صفحه | قطع کتاب :پالتویی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

ایــن اثــر دوازدهمیــن دفتــر از مجموعــه
اشــعار و مراثــی عاشــورایی غالمعلــی رجایــی کــه
در چنــد ســال اخیــر ســروده شــدهاند خاضعانــه
بــه محضــر مداحــان و ذاکــران گرانقــدر مجالــس
عــزای حســینی و مبلغیــن معــارف اهــل بیــت (ع)
تقدیــم میگــردد .امیــد ایــن فیــض بــر ذاکــر
و قــاری و مســتمع در همــه ایــام مــدام باشــد و
اباالشــهدا حســین بــن علــی (ع) بــه کــرم خــود ایــن
ناچیــز را قبــول فرماینــد.
کــودک بــی تــاب ،کــودک بــی آب ،قاســم بــی
قــرار ،گل حســرت ،قبلــه عشــاق ،مــاه غــم ،بهــار
غــم ،مجلــس اشــک ،مصیبــت حضــرت عبــاس (ع)
و  ...گزیــده ای از اشــعار ذکــر شــده در کتــاب اســت.

ایــن مجموعــه کــه عنــوان «یــادگار فاخــر» را
بــر صحیفــة خــود دارد ،مجموعــه دلســروده هــای
یکــی عاشــقان و شــیفتگان حضــرت اباعبــداهلل
الحســین (ع) اســت کــه جوانــی خــود را در مــدح و
رثــای آن حضــرت صــرف نمــوده اســت .جنــاب حــاج
یوســف فاخــر تبریــزی ،نوحــه خوانی ســاالر شــهیدان
را در محضــر بزرگانــی چــون مرحــوم حــاج حمیــد
خیابانــی طاهبــاز ،حــاج غالمرضــا شــیعة خُ لّــص،
حــاج جلیــل نوبــری فــرا گرفــت و پــای در جــای
پــای اســاتیدش گذاشــت .وی بــا حافظــة توانــای
خــود ســال هــا در هئیــآت آذربایجانــی در تهــران،
علــی الخصــوص هئیــت بنــی فاطمــه ،بــه نوکــری
و نوحــه خوانــی ســاالر شــهیدان مشــغول گردیــد و....

توضیحات کتاب

قیمت35000 :

قیمت40000 :

تومان

پدیدآورنده :دکتر غالمعلی رجایی
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 126 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

تومان

کتابــی پیــشرو اشعاریســت از مــداح اهــل
بیــت عصمــت و طهــارت ابوالفضــل آردیــا طاهــری
(طاهــری کاشــانی) کــه تقدیــم میگــردد.
شــهادت حضــرت زهــرا (س) ،غدیرخــم،
حضــرت علــی (ع) ،امــام حســن (ع) ،امــام حســین
(ع) ،مــدح حضــرت ابوالفضــل (ع) ،حضــرت ام البنین
(س) ،ورود بــه کربــا ،شــب عاشــورا ،اربعیــن ،مــدح
امــام باقــر (ع) ،مــدح حضــرت ســلطانعلی ابــن امام
باقــر (ع) ،والدت حضــرت معصومــه (س) ،مــدح
امــام رضــا(ع) ،پندیــات ،مــدح پــدر ،و  ....گزیــده
ای از اشــعاری اســت کــه توســط مــداح اهــل
بیــت عصمــت و طهــارت ابوالفضــل آردیــا طاهــری
(طاهــری کاشــانی) کــه تقدیــم میگــردد.

پدیدآورنده :ابوالفضل آردیان طاهری
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 148 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

دکتـر اسـماعیلی از همـان اوایل کودکـی و جوانی
عالقـۀ فوقالعادهای به ادبیات و شـعر فارسـی و خطاطی
داشـتند ،ولـی عالقـۀ واالتـرش برای خدمـت به همنوع
و مـداوا و تسـکین درد همنوعانـش ایشـان را بـه طـرف
رشـتۀ طبیعی و بعـد به پزشـکی هدایت نمود .ایشـان با
همسرشـان دکتر ژاله حمیدیه در دانشگاه پزشکی تبریز
آشـنا و در سـال  1350ازدواج کردنـد .سـخن آخرینکـه
ایشـان پـس از اطالع از عارضۀ ریوی یادداشـتی نوشـته
بودنـد « :اشـعارم در دو مجموعهاند.اشـعار دهـه چهل ،در
سـالهای دهـة بیسـت زندگـی شـاعر و اکثـراً در دوران
تحصیل پزشـکی در تبـری سـروده شـده .الزم به تذکر
اسـت که ایشـان به دلیـل بیماری غیرمنتظـره موفق به
مرور دوباره ،تصحیح ،تکمیل و تنظیم اشعارشـان نشدند.

توضیحات کتاب

قیمت100000 :

قیمت70000 :

تومان

پدیدآورنده :مجموعه اشعار دکتر محمد اسماعیلی ،دکتر یوسف بیگ باباپور
نوبت چاپ :دوم  | 1397 -تعداد صفحه 415 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :سخت

تومان

پدیدآورنده :حاج یوسف فاخر تبریزی
نوبت چاپ :اول  | 1398 -تعداد صفحه 254 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

شـادروان حاج مهدی شـکوهی (1313-1247ق).
مشـروطیت در آذربایجان بود.
از شـعرای معاصـر دوران
ّ
مردی آزاد اندیش ،اهل مطالعه و تحقیق ،با شهامت ابراز
عقیـده و بهتمام معنا روشـنفکر زمان خود بـود .او همراه
بسـیاری از متفکرین معاصر خویش در تبریز و مراغه در
اشـاعة فرهنگ و علـوم جدید و پیریزی مشـروطیت و
آمـاده کـردن افکار عامه بـرای خواسـتن آزادی زحمات
بسـیاری کشـید و از این راسـتا عناد و دشمنی و عداوت
و کینخواهـی زمامـداران خونخـوار و خونریـزی مثـل
صمدخـان شـجاعالدوله را نـه تنهـا بـه جـان خریـد،
بلکـه اوالد و احفـاد خـود را نیـز ،مثل حاج میرزا حسـن
شـکوهی ،چنان بار آورد که مصرانه و باکوشـش و جهد
مردانگـی تمام در مقابل این خونخواران ایسـتادند و ...
و
ِ

توضیحات کتاب

قیمت85000 :

قیمت60000:

تومان

پدیدآورنده :حاج مهدی شکوهی
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تومان

مجموعــه پیــش رو نوحــه هــا و مراثــی کــه
در پیــش روی مبــارک خواننــدگان گرامــی اســت
دفتــر یازدهــم از ســروده هــای مولــف ایــن کتــاب
مــی باشــد کــه بــا عنایــت خاصــه ســلطان الوجــود و
محبــوب عاشــقان حضــرت ابا عبــداهلل الحســین علیه
الســام ســروده شــده و توســط ذاکــران گرانقــدر اهل
بیــت علیــه الســام در داخل و خارج از کشــور ســوگ
و عــزای آل اهلل قرائــت شــده انــد.
اشــعار مربــوط بــه حضــرت علــی اصغــر (ع)،
حضــرت قاســم (ع) حضــرت علــی اکبــر (ع) حضــرت
عبــاس (ع) حضــرت ســکینه (ع) حضرت زینــب (ع) ،
حضــرت امــام حســین (ع) پیامبــر و حضرت زهــرا (ع)
ســورده شــده اســت

پدیدآورنده :دکتر غالمعلی رجایی
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توضیحات کتاب

روزی کــه ُدردی ِکــش سرمســت «اَلبال ُءل ِلـ ِوا» در
جلــوگاه معشــوق ســجاده خونیــن از خون گلــو در مقتل
عشــق گشــاده بــود و نمــازش را در محـراب غــرق خون
بــه جــای آورد ،قلــم متحیــر مانــد و در آتش ایــن حیرت
شــعله کشــید و آتشــش را بــه عالــم امــکان افکند.
قلـم وقتـی کـه میسـوخت با خـود عهـد دیگری
بسـت و تـا روز موعود زبان از شـرح دلدادگی معشـوقش
حسـین (ع) نخواهد بسـت .این دفتر نتیجه ی زمانیست
کـه قلـم غلیـان کرد تـا كاروانـي از كلمـات را به محضر
دوسـت برسـاند .این کتـاب واگویه هایـی از خاطـرات و
دلنوشتهها در جوالن قلم و روز طف و اربعین عاشقی می
باشد که از سینهی سوزان چندین تن از دلسوختگان امام
حسـین (ع) با زبان قلم جاری گردیده زبانه کشـیده است

 ...و از اینجاســت کــه ایدونامــی باید بســی آفرین
خوانــد و ســپاس گفــت بــر فاضــل کوشــای صالــح
آقــای مح ّمــد قاضــی زاده اهلل توفیقــا کــه بدین رســالة
شــریفهی فرادســت و دیــده کــه آن را «سرخوشــان
والیــت» نــام کــرده اســت روی ه ّمت در تاریــخ نگاری
طیبــة ج ّمــی غفیــر از اهــل باطــن دیــار خویش
حیــات ّ
باالخص
از علمــاء شــریعت و جــز آنــان کــرده اســت و
ّ
اعاظمــی مجهــول القــدر همچــون شــمس ّ
عطــار و
میــرزا محســن خوشــنویس عمــاد الفقــراء و آقــا میــرزا
ابراهیــم حافظ مجتهدی«مجتهــدزاده» و میــرزا مح ّمد
علــی احــزن و هــم بــا برخــی از متأخــری المتأخریــن
پرداختــه همچــون شــاعر ســالک گــرم سیرحســینی
مرحــوم منعــم و از افــواه الرجــال اخــذ کــرده اســت ...

توضیحات کتاب

قیمت45000 :

قیمت150000 :

تومان

پدیدآورنده :زهرا نیکبخت
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تومان

شـهر تبریـز از زمـان رونـق گرفتن مذهب شـیعه
در ایـران جایـگاه ویـژه ای در ترویج و تبلیـغ این مذهب
داشـته و نـوع عـزاداری و دسـتجات سـیار و خیابانی آن
تفـاوت قابـل مالحظـه ای بـا دیگـر شـهر های شـیعه
ایران و سـایر کشـورها دارد .سـنتی ترین عـزاداری برای
سـرور و سـاالر شـهیدان عزاداری در بازار سنتی و قدیمی
شـهر و طوالنی ترین بازار سرپوشـیده جهـان برگزار می
شـود .قرار گرفتن تبریز بر سـر چهـارراه جاده ابریشـم در
روزگاران دیرین و گذر روزانه هزاران کاروان از کشـورهای
مختلف جهـان ،موجب تشـکیل بازارچه هـا ،تیمچه ها،
سـراها ،مسـاجد و کاروانسـراهای به هم پیوسته متعددی
شـده کـه امـروزه بـه همیـن سـبب از بـازار تبریـز بـه
عنـوان بزرگتریـن بـازار سرپوشـیده جهان یاد می شـود.

پدیدآورنده :میرزا علی خیابانی متخلص به دلخون
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توضیحات کتاب

ســفرنامه هــا و یــا گــزارش هــای ســفری
کــه از غریبــان از ایــران برجــای مانــده اســت مانــع
بســیار ارزشــمندی بــرای پژوهــش در آئیــن هــای
عــزاداری محــرم اســت .آداب و رســوم کمیــت و
کیفیــت عــزاداری و ســیر تطــور و تحــول آن در
جامعــه ایــران ایــن کتــاب تــاش دارد بــا اتــکا بــه
ایــن دســته از منابــع فرهنــگ عــزاداری محــرم را
مــورد بررســی قــرار دهــد.
مولــف محتــرم ایــن اثــر علمــی اغلــب
ســفرنامههای منتشــر شــده را بررســی و از داده
هــای مســتند آن بــا نگاهــی مــردم شــناختی جنبــه
هــای کمتــر بررســی شــده را مــورد تجزیــه و تحلیل
قــرار داده اســت.

توضیحات کتاب

قیمت40000 :

قیمت40000 :

تومان

پدیدآورنده :مجموعه اشعار دکتر محمد اسماعیلی ،دکتر یوسف بیگ باباپور
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تومان

پدیدآورنده :نوشین رستمی فر
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توضیحات کتاب

در ایــن خطبــه نورانــی حضــرت زهــرا اطهــر
(س) بــا بالغتــی خــاص ابتــدا بــه حمــد و ثنــای
خداونــد و تببیــن توحیــد و صفــات الهــی پرداختــه و
شــخصیت بــزرگ پیامبــر (ص) را معرفــی و فلســفه
قــرآن و احــکام را بیــان مــی نمایــد .ســپس ضمــن
معرفــی خــود بــه دوران رکــود پــس از انقــاب
اشــاره و خلیفــه را بــه محاکمــه میکشــاند پــس از
آن نســبت بــه توطئــه غضــی فــدک هشــدار داده و
انصــار و مهاجریــن را توبیــخ مــی نمایــد و در پایــان
پیرامــون حدیــث منزلــت ،حدیــث ثقلیــن ،مقــام
علــی (ع) و پیامدهــای انتخــاب غلــط بــا زنــان انصار
ســخن بــه میــان آورده اســت.

توضیحات کتاب

قیمت30000 :

قیمت40000:

تومان

پدیدآورنده :داود اسدی
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تومان

مجموعــه پیش رو گزیــده ای از بیانات ارزشــمند
مرحــوم حــاج شــیخ جعفــر شوشــتری اعلــی مقامــه
الشــریف اســت کــه از دو کتــاب فوائــد المشــاهد و
چهــارده مجلــس معظــم لــه انتخــاب شــده انــد .ایــن
روضــه هــا از آخــر مطالــب ســخنرانی هــای ایشــان
کــه توســط بعضــی تنــد نویســانی کــه آن زمــان در
مجالــس وی حضــور داشــتند و نوشــته مــی شــد،
جمــع آوری گردیــد و بــا انــدک تصــرف و ویرایــش
بــر اســاس یــک دســته بنــدی معیــن از زمــان تولــد
امــام حســین تــا هنــگام شــهادت و مطالــب بعــد از
آن ترتیــب یافــت .در ابتــدا کتــاب جهــت آشــنایی
خواننــدگان مختصــرا بــه زندگــی آیــت اهلل شوشــتری
اشــاره شــده اســت.

پدیدآورنده :دکتر غالمعلی رجایی
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 160 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

هفتـاد سـال مسـلمانان آذربایجـان هماننـد سـابر
مسـلمانان قفقاز تحت شـدیدترین آزار و شـکنجه روحی
و جسـمی و اقدامات ضد دینی قرار گرفتند که اوج آن در
زمان حکومت سی ساله ژوزف استالین رخ داد که اوج آن
در سـال هـای  1937و  1936ام بـود که در این دو سـال
هزاران نفر از علما،روحانیون ،روشـنفکران ،نویسـندگان و
پس از تحمل آزار و اذیت های فراوان شهید شدند و یا به
مناطق دور دسـتی چون سـیبری تبعید شده و به بیگاری
گماشـته شـدند ،بنابراین سـخت تریـن دوران حکومتی
بـرای مسـلمانان قفقـاز کـه شـاهد آن شـهادت چندین
هـزاران نفـر از عالم ،روحانی ،دانشـمند و فعال سیاسـی و
فرهنگی در آذربایجان بود ،سـال  1937است که در تاریخ
آذربایجـان بـا عنـوان سـال قتل و کشـتار یاد می شـود.

مطالبــی کــه در کتــاب آمــده سلســله گفتارهایی
در بــاب معرفــت ائمــه و بــه ویــژه شــخصیت هــای
انســان ســاز کربالســت کــه توســط ســرکار خانــم
نوشــین رســتمی فــر در شــانزده مجلــس ایــراد شــده
اســت .ســخنوری کــه خــود بــه مــدد توفیق مجالســت
مبلغــان دینــی و اگاهــان معــارف اســامی از خرمــن
دانــش آنــان خوشــه هــا چیــده اســت .امیــد کــه ایــن
مجموعــه مقبــول طبــع و نظــر محبــان اهــل بیــت
عصمــت و طهــارت (ع) واقــع شــود.
فضیلــت هــای کربــا ،اکبــر آئینــه پیامبــر نمــا،
حضــرت عبــاس عمــوی ائمــه ،معرفت امــام رضــا (ع)،
ســیمای رســول خــدا (ص) و  ...از بخــش هــای ذکــر
شــده در کتــاب مــی باشــد.

توضیحات کتاب

قیمت50000 :

قیمت70000 :

تومان

پدیدآورنده :محمد قاضی دهی
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تومان

هیــچ شــک و تردیــدی نیســت کــه دیــن در
جامعــه آذربایجــان در حــال گســترش یافتــن اســت
و روز بــه روز نمــود و جلــوه بیشــتری در جامعــه پیــدا
مــی کنــد و بــا ایــن اوضــاع و احــوال بازگشــت بــه
دوران شــوروی ســابق و طــرد کــردن دیــن از جامعــه از
محــاالت اســت .وجــود صدهــا هــزار دینــدار و مومــن
و معتقــد بــه مبانــی دیــن مبیــن اســام در جامعــه
آذربایجــان و احتــرام و عزتــی کــه بــه دیــن خــود قائل
هســتند داللــت بــر ای مســئله دارد .جامعــه آذربایجان
در حــال تبدیــل شــدن بــه جامعــه دینــی اســت بــه
گونــه ای کــه دیــن و مظاهــر آن را میتــوان در اکثــر
عرصــه هــا مختلــف اجتماعــی مشــاهده کــرد.

پدیدآورنده :عبدالرضا راشد با مقدمه دکتر علی اکبر والیتی
نوبت چاپ :اول  | 1396 -تعداد صفحه 288 :صفحه | قطع کتاب :رقعی | جلد :شومیز
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توضیحات کتاب

ایــن کتــاب ترجمــه هــای متعــددی دارد و
مــورد اســتقبال بــی نظیــر قــرار گرفتــه و ســتایش
آن از زبــان مقــام عظمــای والیــت بیان شــده اســت
چــرا کــه عــاوه بــر اختصــار جامــع تریــن کتابــی
اســت در ایــن زمینــه یعنــی کتابــی جامــع و مانــع
اســت و متقــن ،ایــن از یــک ســو ،امــا از ســوی
دیگــری نگارنــده آن شــخصیتی بــی نظیــر ماننــد
ســید بــن طــاووس اســت کــه تمــام آثــارش متقن و
بــا برکــت است.ســعی فــراوان شــده تــا ایــن کتــاب
ترجمــه ای روان و گویــا و دقیــق صــورت گیــرد تــا
مزایــای ایــن کتــاب بیشــتر گــردد و اســتفاده از آن
عــام تــر شــود.

توضیحات کتاب

قیمت80000 :

قیمت80000 :

تومان

پدیدآورنده :لهوف سید بن طاووس ترجمه لطیف راشدی،سعیدراشدی
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 352 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز

تومان

ایـن کتـاب مشـتمل بـر دل نوشـته هـای سـفر
زیارتی «غالمرضا رجایی» در سـال هایـی نه چندان دور
بـه نجـف اشـرف و کربالی معالسـت .نویسـنده در این
سـفرنامه دیـده هـا و برداشـت های خـود را از حـوادث و
رخدادهـا تحریر کـرده و در البـه الی مطالب به اختصار
تاریـخ و روایاتـی را نیـز مـورد اسـتناد قـرار داده اسـت.
این سـفرنامه در روزنامه هایی همچون اطالعات،
و سـایت هایی نظیر تابناک ،انتخاب ،جمـاران و وبالگ
شخصی منتشـر شده است.
الزم بـه یادآوری اسـت بعضـی از نکات و مطالبی
کـه در ایـن سـفرنامه آمـده اسـت بـا گـذر زمـان دچار
تغییراتـی شـده و در حـال حاضر شـاید مصادیقی کمتر
بـرای آنها وجود داشـته باشـد

پدیدآورنده :غالمعلی رجایی
نوبت چاپ :اول  | 1397 -تعداد صفحه 346 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز

توضیحات کتاب

ایــن کتــاب مجموعــه ای از اشــعار شــاعر
اهــل بیــت ابراهیــم ترابــی مرنــد مــی باشــد .از
دوران طفولیــت بــا دیــن و بــزرگان دینــی بــه ویــژه
حضــرات معصومیــن (ع) آشــنا شــده و بــا عشــق و
محبــت آنهــا رشــد نمــود.
وی بیشــتر وقــت خــود را صــرف خوانــدن
اشــعار شــاعران از جملــه حافــظ ،ســعدی و مولــوی
مــی نمــود.
اغلــب اشــعار او در مایــه هــای مذهبــی و
انقالبــی اســت بیشــتر اشــعار وی عــرض ارادت بــه
ســاحت قــدس رســول اکــرم (ص) و اهــل بیــت (ع)
مــی باشــد .اگــر چــه وی در قالــب هــای غــزل و
قصیــده مــی باشــد.

قیمت150000 :

تومان

پدیدآورنده :ابراهیم ترابی مرند و محمدرضا اسدی
نوبت چاپ :اول  | 1399 -تعداد صفحه 537 :صفحه | قطع کتاب :وزیری | جلد :شومیز
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