
حضرت  فداکار  همسر  و  اکرم)ص(  رسول  گرامی  دختر  فاطمه زهرا)س(  حضرت 
علی)ع(، الگویی تمام عیار برای تمام بانوان مسلمان هستند و مطالعه درباره مشی 
باشد. همه روزهای سال،  زنان  بزرگوار، می تواند راهگشای همه  بانوی  این  و سیره 
به ویژه ایام شهادت تا میالد این بانوی آسمانی که به فاصله 17 روز از هم واقع شده، 
صدیقه  حضرت  درباره  شده  منتشر  ارزشمند  آثار  مطالعه  با  که  است  مناسبی  زمان 
مسابقه  شویم.  آشنا  بیشتر  و  بهتر  مسلمان،  زن  کامل  الگوی  این  با  طاهره)س(، 
کتاب خوانِی »ریحانه« که به همت »انتشارات آستان قدس رضوی؛ به نشـر« 
در بازه زمانی شهادت بزرگ بانوی جهان اسالم تا پایان تعطیالت 
نوروزی برای عموم ترتیب داده شده، فرصت ویژه ای است 
در  که  زهرا)س(  حضرت  با  مرتبط  کتاب  هر  مطالعه  با  تا 
دسترس دارید، عالوه بر کسب معرفت و شناخت بیشتر از 
شخصیت، اخالق، سیره و سبک زندگی این بانو، از جایزه های 
ارزنده ای هم بهره مند شوید. پرونده امروز »زندگی سالم«، به 
فاطمه زهرا)س(،  حضرت  مظلومانه  شهادت  سالروز  مناسبت 
پیشنهادی  کتاب های  مرور  و  فرهنگی  مسابقه  این  معرفی  به 
برگزارکنندگان مسابقه برای مطالعه، اختصاص دارد. با ما 

همراه باشید. 

نگاهی به مسابقه کتاب خوانی »ریحانه«، به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا)س(

جرعه ای از کوثر
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همه چیز درباره مسابقه بزرگ کتاب خوانی »ریحانه«

یک مسابقه ویژه و متفاوت
 ▪ مسابقه چی هست؟

ــتــشــارات آســتــان قــدس رضــوی؛  ان
و  شهادت  ایــام  مناسبت  به  به نشر، 
تا  فــاطــمــه زهــرا)س(  حضرت  میالد 
پایان ایام تعطیالت نوروزی، مسابقه  
هدف  و  داده  ترتیب  کتاب خوانی 
ترویج  را  مسابقه  ایــن  بــرگــزاری  از 
مادران  »بهره مندی  و  کتاب خوانی 
زمین  ایران  عفیف  دختران  و  فداکار 
عنوان  فاطمی«  مــعــارف  دریـــای  از 
کرده است. شرکت در این مسابقه با 
مطالعه هر کتابی که مرتبط با زندگی 
حضرت زهرا)س( است و در دسترس 
واقع  در  ــت.  اس امکان پذیر  داریـــد، 
شخصیت،  با  مرتبط  کتاب های  همه 
حــضــرت  ــی  ــدگ ــک زن ــب س و  ســـیـــره 
نویسندگاِن  قلم  به  فاطمه زهرا)س( 
مختلف که توسط انتشاراِت گوناگون 
این  در کشورمان منتشر شده، منبع 
هرچند  می آید.  حساب  به  مسابقه 
عنواِن   18 مسابقه،  برگزارکنندگاِن 
ارائـــه  مــطــالــعــه،  ـــرای  ب پیشنهادی 

داده اند.

 ▪ کتاب های پیشنهادی چیه؟

قیمت به تومانانتشاراتنویسندهعنوان کتاب 
)در سایت به نشر(

 بخش کودک

*14قصه، 14معصوم: 
حضرت فاطمه )س(

*فرشته باحجاب

*قصه هایی از زندگی 
 حضرت فاطمه )س(

عروس مهربان

حسین فتاحی

 
امین کشوری

مسلم ناصری

کتاب های بنفشه

 بوستان کتاب

به نشر

2800

 
1400

2800

 

 بخش نوجوان

*سبز پوشان باغ بهشت، 
قصه های چهار بانوی بزرگ 

برگزیده

*می خواهم فرشته باشم

*ستاره های باغ خدا

جواد نعیمی

 

 محسن ایمانی و 
دیگران

مریم حاجی 
عبدالباقی

 

به نشر

 

 آستان قدس

آستان قدس

3100

 

2100 

2500

 

 بخش جوان

*نظام زن در حقوق اسالم

*زندگانی فاطمه زهرا )س(

*زن در آیینه جالل و جمال

*کشتی پهلوگرفته

*آفتاب در حجاب

شهید مطهری

سیدجعفر شهیدی

آملی جوادی  عبدا... 

سید مهدی شجاعی

سید مهدی شجاعی

صدرا

دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی

اسراء

نیستان

نیستان

9100

12000

8400

7000

10500

 بخش بین الملل

* انسان 250ساله، حضرت 
 فاطمه زهرا )س(

به چهار زبان انگلیسی، 
ترکی، عربی و اردو.

بیانات رهبر 
انقالب درباره ائمه 

معصومین علیهم 
السالم

11500موسسه جهادی

 

چه طور کتاب ها را بخریم؟ ▪ 
برای خرید این کتاب ها می توانید از دو طریق اقدام کنید:

معتبر.  کتاب فروشی های  دیگر  و  رضوی  قدس  آستان  کتاب فروشی های  به  مراجعه   .1
در  را  نشانی شان  می توانید  که   دارد  مشهد  شهر  در  12شعبه  قدس،  آستان  )کتاب فروشی های 

وب سایت انتشارات پیدا کنید(.
2. مراجعه به سایت )behnashr.com( و خرید اینترنتی کتاب ها با تخفیف.

مسابقه چه بخش هایی داره؟ ▪ 
قسمت  در  به نشر،  انتشارات  سایت  به  مراجعه  با  می توانید  شما  که  دارد  بخش  پنج  مسابقه،  این 
را  نظر  مورد  اثر  و  خواسته شده  فرم  و  کلیک  دارید،  تمایل  که  بخش  هر  روی  مسابقه«  در  »شرکت 

ارسال کنید. بخش های این مسابقه شامل موارد زیر است:
1. یادداشت بر کتاب )یک یادداشت یا نقِد خواندنی درباره کتاب(.

2. دل نوشته )درد دل با حضرت(
3. بهترین بخش کتاب )انتخاب بهترین و جذاب ترین پاراگراف کتاب(.

4. پیامک )یک پیامک خالقانه، کوتاه و با محتوای غنی از کتاب(.
5. عکس محتوایی )یک عکس تلفیقی از جلد و متن و موضوع کتاب(.

*نکته مهم درباره این مسابقه این است که از پاسخنامه و انتخاب گزینه و کپی و بخت و اقبال 
خبری نیست؛ یعنی شما باید حتما کتاب موردنظرتان را به شکل دقیق مطالعه کرده باشید.

 ▪ چه طور آثار را ارسال کنیم؟
از پنج راه می توان در مسابقه شرکت کرد:

www.behnashr.com *
www.behnashr.aqr.ir *

* تلگرام: 09027652008
* پیامک: 30003209

* تلفن راهنما: 37652008- 051 / داخلی: 602

 ▪ جایزه ها چیه؟
هدیه  کارت  قم،  و  مقدس  مشهد  معلی،  کربالی  به  سفر  شامل:  ارزنده  هدیه  هشت  و  نود  و  پانصد 
اما  شده است.  گرفته  درنظر  مسابقه  این  برگزیدگان  برای  فرهنگی  و  تفریحی  متنوع  بسته های  و 
و  رضوی«  منوره  روضه  غبارروبی  معنوی  در آیین  »حضور  دارد:  وجود  هم  متفاوت  و  ویژه  هدیه  دو 
»دریافت کارت دعوت مهمانسرای حضرت رضا)ع( که تا یک سال اعتبار دارد«. خبر خوب این که 
یا  شدن  برگزیده  به  ارتباطی  و  می شود  قرعه کشی  شرکت کنندگان  تمام  بین  ویژه  جایزه  دو  این 

نشدن آن ها در مسابقه ندارد.

نگاهی به تعدادی از کتاب های پیشنهادی مسابقه »ریحـانه«
 ▪ زندگانی فاطمه زهرا)س( ▪ »فرازهایی از سخنان حضرت فاطمه)س(« و »سیره فاطمی«

کتاب هایی  از  است  پر  کتابخانه ها  بیشتر 
قالب  در  را  تاریخی  اتفاقات  و  جریانات  که 
از  انبوهی  تا  داده اند  جا  ادبی  واژه های 
اطالعات و تحلیل ها را از پس قرن ها به گوش 
فاطمه  »زندگانی  کتاب  برسانند.  آیندگان 
زهرا)س(« نوشته دکتر »سید جعفر شهیدی« 
به  که  است  ارزشمندی  کتاب های  جمله  از  
می پردازد  اسالم  جهان  اول  بانوی  زندگی 
سفری  به  را  خواننده  شیرین،  روایتی  با  و 
جذاب در صدر اسالم می برد و حال و هوای 
می کند.  بازسازی  را  روزها  آن  سبک زندگی 
ویژگی برجسته این کتاب، رنگ پژوهشی آن 
است که مخاطب را با اختالف روایات، منابع 
ماجرای  گوناگون  ابعاد  و  اسالم  تاریخ  اصیل 
آشنا  زهرا)س(  حضرت  شخصیت  و  زندگی 
می کند؛ منتها این ُبعد تحقیقی، به هیچ وجه 

خسته کننده و مالل آور نیست.

 ▪ نظام حقوق زن در اسالم
شاید بتوان گفت مشهورترین کتابی که درباره 
حقوق زن در اسالم نوشته شده، همین کتاب 
به  با نگاهی جدی  »شهید مطهری« است که 
بررسی شبهاتی که نسبت به مسائل و حقوق 
و  می پردازد  می شود،  مطرح  اسالم  در  زنان 
این  جدی  سواالت  به  پاسخ گویی  صدد  در 
کتاب  این  محتوای  می آید.  بر  حساس  حوزه 
را مقاالتی تشکیل می دهد که طی سال های 
45 و 46 در مجله زن روز چاپ شده و مقاله وار 
کرده  راحت تر  را  آن  مطالعه  بحث،  هر  بودن 
است. خواستگاری و نامزدی، ازدواج موقت، 
زن و استقالل اجتماعی، مهریه و نفقه، مسئله 
از جمله  و تعدد زوجات و...  ارث، حق طالق 

مباحث مطرح شده در این کتاب است.

 ▪ زن در آیینه جالل و جمال
به  آملی«،  جوادی  ا...  »آیت  کتاب،  این  در 
بررسی نقش زن در خانواده و اجتماع از منظر 
کتاب  این  نخست  بخش  می پردازد.  اسالم 
که عنوان »زن در قرآن« را به خود اختصاص 
منظر  از  را  زنان  نقش  و  جایگاه  است،  داده 
می کند.  بررسی  اجتماع،  و  خانواده  در  قرآن 
نویسنده در بخش دوم این کتاب که با عنوان 
»زن در عرفان« از آن نام برده شده، عرفان را 
به دو بخش کلی عرفان نظری و عرفان عملی، 
تقسیم کرده است.  بخش سوم این کتاب، زن 
در برهان، بیشتر روی این نکته تأکید دارد که 
از نظر فلسفی و از جهت روحی، بین زن و مرد 
تفاوتی نیست؛ عالوه بر این، از نظر عقلی هم 

تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

 ▪ کشتی پهلو گرفته
سید  اثر  پرفروش ترین  پهلوگرفته،  کشتی 
ادبیات  کتاب  پرتیراژترین  و  شجاعی  مهدی 
و  فرهنگ  وزارت  آمار  -طبق  ایران  داستانی 
ارشاد اسالمی- ضمن مروری بر نقاط عطف 
روایت  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  حیات 
و  اطرافیان  زبان  از  ایشان  زندگی  مصائب 
شخص خودشان است. در واقع می توان گفت 
دل  و  زبان  از  منثور  است  مرثیه ای  کتاب  این 
فصل   14 از  کتاب  فاطمی.  عزای  صاحبان 
تشکیل شده و راوی اول شخص در هر یک از 
فصول، یکی از وابستگان حضرت فاطمه)س( 
»روزگار  می خوانیم:  کتاب  این  در  است. 
غریب تر!  آن  از  دنیا  دخترم!  است  غریبی 
را  خدا  رسول  دختر  که  است  دنیایی  چه  این 
روزگاری  چه  این  نمی آورد؟  تاب  خویش  در 
تحمل  خود  در  را  زن«  آفرینش  »راز  که  است 
دردانه  که  است  عالمی  چه  این  نمی کند؟ 
غریبی  روزگار  می راند؟  خویش  از  را  خدا 
جای  آنجا  تر.  غریب  آن  از  دنیا  دخترم.  است 
تو نیست، دنیا هرگز جای تو نبوده است. بیا 
دخترم، بیا، تو از آغاز هم دنیایی نبودی. تو از 

بهشت آمده بودی...«

 ▪ آفتاب در حجاب
زندگی  از  است  روایتی  حجاب  در  آفتاب 
حضرت زینب)س( به قلم سیدمهدی شجاعی؛ 
یک  رحلت.  و  اسارت  و  عاشورا  تا  کودکی  از 
دقیق  تحقیقات  پشتوانه  به  که  ماندگار  رمان 
پنهان  زوایای  به  روایی،   و  تاریخی  عالمانه  و 
زینب)س(  حضرت  سیره  و  زندگی  آشکار  و 
توی  را  روایتش  زبان  شجاعی  است.  پرداخته 
مخاطب انتخاب کرده؛ راوی دانای کلی است 
نامحدود که در تمام روایت، حضرت زینب)س( 
را مخاطب قرار داده و روایتش را پیش می برد. 
فرمی که در ادبیات داستانی ایران، نمونه اش 
کابوس  از  داستان  است.  شده  دیده  کمتر 
می شود:  آغاز  کودکی  در  زینب)س(  حضرت 
چشم های اشک آلودت را به پیامبر دوختی، لب 
برچیدی و گفتی:»خواب دیدم، خواب پریشان 
دیدم. دیدم که توفان به پا شده است، توفانی که 
دنیا را تیره و تار کرده است. توفانی که مرا و همه 
چیز را به این سو و آن سو پرت می کند، توفانی 
که چشم به بنیان هستی دارد. ناگهان در آن 
وانفسا چشم من به درختی کهنسال افتاد و دلم 
از این کابوس  به سویش پرکشید…« داستان 
و  مادر  شهادت  و  پیامبر)ص(  رحلت  گواه  که 
باز  انتهای کتاب  و در  آغاز می شود  پدر است، 
به همین خواب پریشان می رسیم: »تعبیر شد 
خواب کودکی های من! و من اکنون با یک دنیا 

مصیبت و غربت تنها مانده  ام...«

و احادیث استوار  بر روایات  این دو کتاب هم 
است. در کتاب »فرازهایی از سخنان حضرت 
ذیل40  حضرت  آن  سخنان  فاطمه)س(« 
هر  برای  کوتاهی  تحلیل های  و  آمده  عنوان 
فاطمی«  »سیره  کتاب  است.  شده  درج  یک 
درباره  حدیث  چهل  توضیح  و  ترجمه  هم 
مجموعه  از  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  سیره 
بردارنده  در  که  است  راه«  »چراغ  14جلدی 
سیره  درباره  اطهار)ع(،  ائمه  از  چهل حدیث 
است.  فاطمه زهرا)س(  حضرت  سنت  و 
گوناگون  موضوعات  دربردارنده  کتاب  این 
اعتقادی، اخالقی و اجتماعی است که ترجمه 
اشعار  ذکر  حدیث،  هر  مختصر  توضیح  روان، 
ویژگی های  از  تاریخی  داستان های  نقل  و 

برجسته آن به حساب می آید.

 ▪ سبزپوشان باغ بهشت
از  همواره  دین،  بزرگان  زندگی  مطالعه 
»جواد  است.  برخوردار  ویژه ای  جذابیت 
نعیمی« از نویسندگان فعال و موفق مشهدی 
آثاری  کوتاه،  داستان های  قالب  در  که  است 
عرضه  کتاب خوان  جامعه  به  خواندنی 
باغ بهشت« قصه  می کند. کتاب »سبزپوشان 
زندگی چهار بانوی بزرگوار برگزیده است که 
زندگی شان  به  کتاب  این  در  عناوین،  این  با 
پرداخته شده است: آسیه؛ ستیزنده با ظلم و 
ظلمت. مریم؛ گل مقدس و معصوم. خدیجه؛ 
نورانی  دختر  فاطمه؛  و  آفتاب.  یار  یگانه ترین 

خورشید.

 ▪ فرشته  باحجاب
جشن  از  باحجاب«  »فرشته   کتاب  داستان 
بیشتر  روز  چند  می شود.  شروع  زهرا  تکلیف 
است؛  نمانده  باقی  زهرا  تکلیف  جشن  تا 
زهرا  به  مهربان  خداوند  آن  در  که  جشنی 
قصد  زهرا  مادر  می دهد.  ویژه ای  هدایای 
دخترش  به  را  حجاب  زیبای  دستور  دارد 
بیاموزد. یکی از توصیه های مادر به زهرا این 
است که: »انسان ها از اولین روزی که آفریده 
شدند، همواره به لباس و پوشش خود اهمیت 
می داده اند. چون لباس آن ها را زیباتر می کند. 
حجاب هم که به پوشش دختران و زنان اشاره 
یهود،  دین  میان  در  و  اسالم  از  قبل  می کند، 
اقوام مختلف دنیا  دین مسیح و سایر ادیان و 
وجود داشته است. دین اسالم هم که بهترین 
و آخرین دین است، از دخترها می خواهد که 

در مقابل نامحرم باحجاب باشند.«


