از امام على (ع) نقل شده است:شايسته است كه برخورد عاقل با نادان ،مانند برخورد طبيب با بيمار باشد.

آموزش سبک زندگی حسینی
در برنامه «قرآن کربال»

برنامه «قرآن کربال» با هدف آموزش سبک زندگی حسینی به خانوادهها
از  ۲۰تا  ۳۱شهریور به صورت زنده از رادیو قرآن پخش میشود.
به گزارش ایکنا؛ «قرآن کربال» ویژهبرنامهای است که از روز  ۲۰تا ۳۱
شهریورماه ساعت  ۹:۱۵تا  ۱۰با هدف پرداختن به خطبههای امام
حسین(ع) از مدینه تا کربال و بخشهایی که برای زندگی اجتماعی و
روزمره مناسب است ،به سمع شنوندگان میرسد.
پرداختن به موضوع علل عدم حمایت مردم کوفه از امام حسین(ع) و
توجه مردم به امام زمان(عج) و والیت فقیه ،گزارش مردمی ،گفتوگو
با قاریان ممتاز و بینالمللی و روایتخوانی با صدای آدینه الهیاری از
دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.

ماه محرم با سیره داستانی
دو امام معصوم برای کودکان

ماه محرم با شهادت امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) را باید متعلق به
این دو امام معصوم دانست .به زعم کارشناسان خوانش آثار داستانی
برای بچهها با توجه سیره آن بزرگواران میتواند برای این گروه سنی
مفید باشد« .کارگرهای فقیر» و «همسفرناشناس» دو اثر از مجموعه
داستانی «یک کار خوب» به قلم محمود پوروهاب است که براساس
سیره امام حسین (ع) و امام سجاد(ع)برای کودکان به زیور طبع آراسته
شده است.
به گزارش سوره مهر ،پوروهاب درباره این اثر اظهار داشت  :در
مجموعه «یک کار خوب» که برای گروه سنی «ب» و «ج» است هر
قصه برای خود نام جداگانه ای دارد در واقع سعی شده است نکات
تربیتی را که در زنگی معصومین وجود داشته است را برای بچهها
انتخاب و به صورت داستان به نگارش دربیاورم.
وی ادامه داد :این قصه ها با زبان امروزی بیان شدهاند و به مسائلی
می پردازند که در دنیای امروزی هم به چشم میخورد؛ بنابراین همه
داستان های کوتاه این مجموعه برای کودکان بار تربیتی دارند .پوروهاب
همچنین افزود :در این مجموعه با جزئی نگری و فضا سازی سعی
شده است ارتباطی داستانی میان رویدادهای مذهبی و زندگی امروزی
برای کودکان ایجاد کنم تا آنان با خواندن این قصهها فضاهای امروزی
را به ذهن آورده و امکان مقایسه برای آنان ایجاد شود.
«خروس پر طالیی»  :بر اساس داستانی از حضرت محمد (ص)
است« .آن آقای مهربان»  :بر اساس داستانی از امام حسن (ع) است.
«کارگرهای فقیر»  :بر اساس روایتی از امام حسین (ع) است« .همسفر
ناشناس»  :بر اساس داستانی از امام سجاد(ع) است« .کبوترهای
دوست داشتنی»  :بر اساس داستانی از محمد باقر (ع) است« .قصه
ی مرد تنبل»  :بر اساس داستانی از امام صادق (ع) است« .کیسه
سکه هایم کو»  :بر اساس داستانی از امام کاظم (ع) است« .پیرزن و
مهمان عزیز»  :بر اساس داستانی از امام رضا (ع) است« .تصادف»
:بر اساس داستانی از امام هادی (ع) است و «اشک شادی»  :بیانگر
داستانی از امام حسن عسگری(ع) است.

انتشار کتاب «ایران ساخت»
از سوی انتشارات انقالب اسالمی
حمایت از کاالهای ایرانی؛ ضرورتها و موانع در بیان رهبر معظم
انقالب اسالمی ،مطالب کتاب «ایران ساخت» را تشکیل میدهد که
به تازگی منتشر شده است.
به گزارش ایکنا؛ در آستان ه شروع سال تحصیلی ،کتاب «ایران ساخت»
درباره حمایت از کاالهای ایرانی در بیان رهبر معظم انقالب اسالمی
توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر و روانه بازار شد.
این انتشارات پیش از این ،در راستای وظایف و مأموریتهای خود،
تاکنون سه کتاب را در موضوعات اقتصادی براساس بیانات معظمله
را به ترتیب زیر منتشر کرده است.
در سال  1392کتاب «جهاد اقتصادی» ،در سال  1395کتاب «اقدام
و عمل» که در آن به طور مبسوط و مفصل به بحث «اقتصاد مقاومتی»
پرداخته شده و در سال  1396کتابی با عنوان «شعار سال »1396
تقدیم عالقهمندان به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی شده است
که در آن ،سه موضوع اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال مورد بررسی
قرار گرفته است.
با انتخاب شعار «حمایت از کاالی ایرانی» برای سال  1397از سوی
رهبر انقالب ،بخش تولید ملی کتاب شعار سال ،که تحقیقی جامع در
بیانات معظمله در موضوع «حمایت از کاالی ایرانی» است به صورت
مجزا در قالب کتاب «ساخت ایران» منتشر شده است.
متن كامل در etedaldaily.ir
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خلق  ۱۶اثر عاشورائی طی  ۸سال
جلیل رسولی هنرمند خوشنویس از
خلق  ۱۶اثر خوشنویسی عاشورایی
طی هشت سال گذشته خبر داد.
به گزارش مهر  ،جلیل رسولی
خوشنویس پیشکسوت درباره
کارهای جدیدش گفت :حدود
 ۸سال است به دلیل ارادتی که به
حضرت امام حسین (ع) و یارانشان
دارم ،یک کار با موضوعات حضرت
ابوالفضل (ع) ،حضرت علی اکبر
(ع) و حضرت علی اصغر (ع) در
روز تاسوعا و یک کار با موضوع
امام حسین (ع) در روز عاشورا تهیه
میکنم که این کارها طی یک روز
تمام میشوند و امسال هم برای
نهمین سال قصد دارم این  ۲اثر را
خلق کنم.

وی درباره نمایش  ۱۶اثری که با
موضوع واقعه عاشورا خلق شده
است ،بیان کرد :نمایش این آثار

نیازمند یک مناسبت است و در
انتظار فرصتی هستم تا این آثار را به
نمایش بگذارم.

رسولی در پایان بیان کرد :عالوه بر
اینآثار،حدود۸۰اثرجدیددیگرنیز
دارم که در حال و هوای جدیدی خلق
شد ه و هنوز به نمایش درنیامدهاند
و امیدوارم در فرصت مقتضی
همه آثارم را به نمایش بگذارم.
جلیل رسولی از شناخته شدهترین
هنرمندان خوشنویسی است که
البته در عرصه نقاشی  -خط نیز
فعال است .او خالق تابلوی معروف
خوشنویسی «ان الحسین مصباح
الهدی و سفینة النجاة» است .این
پیشکسوت خوشنویسی همچنین
دارنده نشان درجه یک هنری کشور
و در سال  ۸۲چهره ماندگار کشور
شده است.

فرهنگ و هنر
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

شور به پا کردن قزوه
با «عشق علیه السالم»
اثر آیینی «عشق علیه السالم» سروده علیرضا قزوه شامل شعرهایی
از دفتر مرگ مهربان ،دفتر عشق علیه السالم ،دفتر پشت هر سنگ
خداست ،دفتر دو نیمه حوا و چند ترانه و یک قصیده است.
به گزارش سوره مهر ،این مجموعه چند ترانه با عنوانهای «شب
بوها»« ،زیارت»« ،بچههای خط اول»« ،ستارهها» و«چش به راه» و
قصیده «هوای کعبه» را نیز شامل میشود.

بازخوانی واقعه عاشورا در متون کهن فارسی
کتاب «روایت گل سرخ» گزیدهای
از حکایات زندگی امام حسین(ع)
در متون کهن فارسی است که با
انتخاب و گزینش مهدی الماسی
گردآوری شده و در آن به ابعاد
مختلف واقعه کربال از منظر
مورخان و اندیشمندان اسالمی
نگریسته شده است.
به گزارش سوره مهر ،در کتاب روایت
گل سرخ ،مخاطب با گزیدهای از
شاخصترین حکایتهای متون
کهن فارسی که درباره زندگانی
امام حسین(ع) نوشته شده است
آشنا میشود.
آثار ارزشمندی چون تاریخ طبری
نوشته ابوجعفر محمدابن جریر
طبری  ،شرح التعرف لمذهب
التصوف نوشته مستملی بخاری،
شرفالنبی نوشته واعظ خرگوشی،
شهاب االخبار نوشته قاضی
قضاعی ،کشفالمحجوب جالیی
هجویری ،تاجالتراجم نوشته
ابومظفر شاهفور ،سیاستنامه

نوشته خواجه نظامالملک ،تفسیر
سورآبادی نوشته ابوبکر عتیق
نیشابوری ،نزههالکرام نوشته محمد
بن حسین ،کیمیای سعادت نوشته
غزالی ،احیاء علومالدین نوشته امام
محمد غزالی ،کشفااالسرار نوشته
ابوالفضل میبدی ،روحاالرواح
نوشته شهابالدین احمد،
روضالجنان نوشته ابوالفتوح
رازی ،ابوالفتوح نوشته ابومحمد
احمد ،تذکرهاالولیاء نوشته عطار
نیشابوری ،جوامعالحکایاتمحمد
عوفی ،تحفهاالبرار عمادالدین
حسن ،مصابیح القلوب نوشته
ابوسعید حسن ،تجاربالسلف
نوشته هندوشاه بن سنجر ،نفایس
الفنون نوشته شمسالدین محمد،
مصباحالهدایه نوشته عزالدین
محمود ،مناقب العارفین نوشته
شمسالدین احمد ،ینبو ع االسرار
نوشته کمالالدین حسین ،جواهر
االسرار نوشته کمالالدین حسین،
روضهالصفاء نوشته میرخواند،

حبیبالسیر نوشته غیاثالدین
خواند میر ،آثار احمدی نوشته
احمد بن تاج ،حدائق الحقایق
نوشته مال معین الدین فراهانی ،
روضهالشهداء نوشته مالحسین
واعظ ،لطائف الطوائف نوشته
فخرالدین علی ،شرح احتجاج
نوشته نظامالدین احمد ،انیس
المومنین نوشته محمد ابن اسحاق،
بهارستان نوشته عبدالرحمن جامی،
منهج الصادقین نوشته مال فتحاله
کاشانی ،حدیقهالشیعه نوشته
مقدس اردبیلی ،مجالس المومنین
نوشته قاضی نوراله شوشتری،
لطایف الغیبه نوشته سید احمد بن
زینالعابدین ،روضهاالنوار نوشته
محقق سبزواری ،جالء العیون
نوشته محمد باقر مجلسی ،عین
الحیات نوشته محمد باقر مجلسی،
روضه الجنان نوشته حافظ حسین
کربالیی ،عنوان الکالم نوشته
آخوند مالمحمد باقر فشارکی،
ناسخ التواریخ نوشته میرزا محمد

تقی خان کاشانی ،اکلیل المصائب
نوشته محمد بن سلیمان تنکابنی،
فیض الدموع نوشته محمد ابن
ابراهیم نواب و قمقام زخار نوشته
فرهاد میرزا مجموعه متون کهن
هستند که مولف کتاب روایت گل
سرخ از میان آنها روایتهای مرتبط
با زندگانی امام حسین(ع) را گزینش
و مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از تایخ طبری میخوانیم:
«و روز چاشتگاه شد و یاران حسین –
رضیالله عنهم – تشنه شدند .عمرو
ابن الحجاج بر میسره عمر بود
گفت :این مردمان حسین دل به مرگ
نهادهاند ،ما از ایشان یکی نکشیم تا
ده از ما نکشند .ما را به یکباره حمله
باید کردن ،که اگر هرکسی مشتی
خاک بر ایشان افکنیم ،همه را زیر
خاک کنیم .پس عمر تیراندازان را
پیش آورد و تیرباران کردند بر لشکر
حسین – رضیالله عنه – و جمله
اسبان را به تیر زدند ،مگر اسب
حسین و آن پسرش» ...

شعر عشق علیه السالم از مجموعه شعرهای دفتر عشق علیه
اسالم یکی از زیباترین غزلهای این مجموعه در منقبت ساالر
شهیدان است:
شور به پا میکند ،خون تو در هر مقام
میشکنم بی صدا در خود ،هر صبح و شام
باده به دست تو کیست؟ طفل شهید جنون
پیر غالم تو کیست؟ عشق علیه السالم
در رگ عطشانتان ،شهد شهادت به جوش
میشکند تیغ را ،خنده خون در نیام
ساقی بیدست شد ،خاک زمی مست شد
میکده آتش گرفت ،سوخت می و سوخت جا
بر سر نی میبرند ،ماه مرا از عراق
کوفه شود شامتان ،کوفه مرامان شام!
از خود بیرون زدهام ،در طلب خون شد
بنده حر توام ،اذن بده یا امام
عشق به پایان رسید ،خون تو پایان نداشت
آنکه پایان من ،در غزلی ناتمام...

