
  بسمه تعالی

  عید غدیر خم به مناسبت باکت 24 معرفی                           

      مدیریت محترم   

  سالم علیکم   

عید غدیر به مناسبت را کتب ذیل ، فرهنگ دینیبه منظور مشاوره و پاسخ دهی به نیازهاي فکري نسل جوان و ترویج  در دانشگاهها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري وابسته به دفتر نشر معارف
   خدمتتان معرفی می نماید. خم

  نوبت  مولف  توضیحات    نام کتاب             
  چاپ

روي  قیمت  قطع
  (تومان)جلد

قیمت چاپ 
  جدید

  تعداد
  صفحات

  عوامل انحراف از امام حقبررسی تحلیلی   ؛ »راهه بی«
  بسیاري از مفاهیم و مسائل اندیشه سیاسی ایران معاصر و انقالب اسالمی، 

            

  بررسی لغزش خواص از صدر اسالم تا انقالب اسالمی ایران؛ »آزمون خواص در حکومت اسالمی«. 2
ها پژوهش و مطالعه دقیق و  اسالم است بعد از سال آموخته رشته تاریخ صدر اثري ارزشمند از جواد سلیمانی امیري است. او که دانش

آموز براي مردم جامعه  عمیق از وقایع تاریخ صدر اسالم و تطبیق آن با وقایع، رخدادها و رویدادهاي انقالب اسالمی، نکاتی عبرت
  .دهاي سخت سربلند بیرون آین امروزي دارد تا با آن به بصیرتی دست یابند که بتوانند در مقابل آزمون

. 4هاي آشکار خواص در صدر اسالم،  . لغزش3لغزش خواص در دولت علوي، هاي  زمینه. 2. مفاهیم و کلیات، 1 عناوین فصول:
   (ره)آزمون خواص در نظام جمهوري اسالمی ایران پس از رحلت امام خمینی

  268  -  35000  رقعی  1  جواد سلیمانی امیري 

  زندگی و زمانه امیرالمومنین(ع) از زبان خودش. ؛ »علی (ع) از زبان علی(ع). «1
از ویژگیهاي منحصر به فرد امیرالمومنین(ع) این است که تاریخ زندگی خود را از بدو تولد تا لحظه شهادت، با دقت و جامعیت بیان 

  ها را ارائه داده است.  ترین تحلیل کرده و به مسائل مهم جامعه نوپاي اسالمی نظر افکنده و واقعی
شده همه مسلمانان است به دست خواهد داد اگر، چنین شخصیتی شصت سال تاریخ  با این اوصاف، بهترین شناخت از آنچه امروز گم

فرساي مکه را، هجرت به مدینه و ده سال جهاد و استقامت  را روایت کند: بعثت رسول خدا(ص) و سیزده سال دوران سخت و طاقت
لخ بعد از ارتحال رسول خدا(ص) را، رخددادهاي بیست و پنج سال حاکمیت خلفا را، دالیل در رکاب رسول خدا(ص) را، حوادث ت

ها، چه  پذیرش خالفت و شیوه حکومتی خود و نحوه مقابله با مخالفانش در سه جنگ جمل و صفین و نهروان را. عالوه بر این
میان بگذارد و با رفتار خویش اسالم حقیقی را   مسلمانان درها آموزه قرآنی و معارف نبوي را با  ها و صد سعادتی است اگر ایشان ده

  به همگان تعلیم دهد.                

 محمد حجت االسالم
  محمدیان 

نهاد نمایندگی  سابق رئیس(
مقام معظم رهبري در 

  )دانشگاهها

  جلدسخت:  وزیري   25
160،000   
  جلد نرم:

120،000  

-  612  

  238  -  20،000  رقعی   2  رمانی جذاب و تاریخی از سرگذشتی غریب.   ؛»خنجر سپید شب«. 2

 30 شماره:

 02/03/1401تاریخ:

  صلواتپیوست: 



  هایشان بود اما محبت علی(ع) در قلبشان. سرگذشت دو محمد که خون مخالفان امیرالمومنین(ع) در رگ
  هایشان به وضوح در این کتاب به تصویر کشیده شده است.  گري فتنهدشمنان ایشان و  خباثتمحبین امام علی(ع) و  مظلومیت

   هاي محمد بن ابوحذیفه در آخرین لحظات عمرش: دیالوگ هاي از کتاب: بخش
ام ولی هیچ تعلقی به رفتارهاي زشت این دنیا طلب ندارم. من به عشق علی در مصر پرچم عدالت را به پا داشتم. مردم را به  گوش کن خالد! من خویش معاویه«

اش به جنگ پیرکفتارهاي شام شمشیر از نیام کشیدم و  علی در کوفه بود، براي یاريگاه که  رواي ظالمش به ستیز برخواستم. آنکتاب خدا خواندم و با فرمان
  ...  هاي تشنه را سیراب کند بگذار خون من این کوهبینم، دیگر زندگی برایم ارزشی ندارد.  یار میهمسرم را آواره کردم. اکنون که زمین را خالی از 

بگو تا آخرین لحظه به یادش  درآورد و گفت: اگر گذرت به مدینه افتاد این را به همسرم حبیبه برسان ودر آخرین لحظه جدایی، محمد انگشتري عقیقش را 
  مسلم ناصري  مولف:                                       ...»محمد انگشتر را در دست نگاه داشت و سپس آن را بوسید. این انگشتر را علی به او بخشیده بود  .ام بود
هاي  کی از دوستان شایسته خویش، ویژگیبا معرفی ی(ع) در فرازي از سخنان خود امیرالمؤمنین  ؛»برادري داشتم که .... «3

ارائه الگوي یک انسان ایشان در توصیف این انسان نمونه، سعی در  .اند برجسته وي را بیان کرده
کنند تا همانند این برادر ایمانی، به تربیت خویشتن  دعوت میاز این رو پیروان خود را اند.  کامل داشته

  بپردازند.

  104  18000  42000  رقعی  8  محمد محمدیان 

  (ع) از زندگی خویش.گزارش کوتاه امیرالمومنین؛  »شرحه شرحه. «4
که در جریان مالقات یکی از دانشمندان بزرگ یهودي با  زندگی خویشچهارده فراز حساس گزارش کوتاه امیرالمومنین (ع) از 

حاوي نکات بسیار ارزنده و قابل و  در مسجد کوفه و در حضور جمع زیادي از عالقمندان و شیفتگان حضرت انجام گرفتهایشان 
  تامل و تدبري است.

ترین  تبه نیز پس از رحلت او مورد سخترم 7مرتبه در زمان حضور آن پیامبر و  7طبق کتاب آسمانی یهود، جانشین هر پیامبر، 
هاي مزبور  ود، مبنی بر درخواست بیان امتحان(ع)، در پاسخ به سؤال یکی از بزرگان یهامیرالمؤمنین .گیرد هاي الهی قرار می امتحان

به تفصیل بیان  مرحله دیگر را پس از ایشان، 7(ص)، و مرحله آزمایش را در زمان پیامبر 7که خود نشانه، صحت جانشینی اوست، 
   .(ع)، اذعان داشت که در سایه لطف الهی توانسته، در تمام مراحل پیروزمندانه فرمان بردار حق باشدامام .نمودند

  128  -  20،000   رقعی  10محمد محمدیان               

غدیر از زبان . «5
  ؛  »امیرالمومنین(ع)

از مجموعه  اولدفتر (
    )چشم انداز امام علی (ع)

در سخنان خویش در این اثر سعی شده است مواردي که امیرالمومنین(ع) به حدیث غدیر احتجاج، و 
آوري و با ترتیب  اند، جمع آن را نقل و به آن استشهاد نمودهاند و یا به مناسبتهایی  به آن استناد کرده

  تاریخی تنظیم گردد.
. خطبه وسیله، هفت روز پس از وفات 2. مسجد مدینه، چند روز بعد از ارتحال پیامبر(ص)، 1 فهرست:

. مسجد 5. شوراي خالفت، بعد از مرگ خلیفه دوم، 4. گفتگویی در خلوت با خلیفه اول، 3پیامبر(ص)، 
. 8، اي منظوم در جواب معاویه . نامه7. میدان جنگ جمل، سخنی با طلحه، 6النبی، روزگار عثمان، 

. مسجد 11. میدان شهر کوفه، 10. صفین، گفتگو با فرستادگان معاویه، 9قبل از عزیمت به صفین، 
. 14. عید غدیر، خطبه غدیریه، 13کنندگان حدیث غدیر،  . کتمان12کوفه، استشهاد به حدیث غدیر، 

  هاي زندگی و ده مورد دیگر.  اي به شیعیان در واپسین روز نامه

  محمد محمدیان 
و شوراي عالی (عض

  انقالب فرهنگی)

  188  -  40،000  رقعی  8



      ؛»امیر گلها«. 6
      

  نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام علی(ع). 
براي » هاي کشور نهاد کتاب خانه« ي . برگزیده2کاندیداي جایزه کتاب سال والیت،  .1 مالحظات:

 30ضبط حدود   .3 (ع)،امام علیبراي آشنایی جامعه با شخصیت  نیم میلیون نسخهنشر در شمارگان 
  برنامه تلوزیونی مرتبط با این کتاب. 

  کشوري شده است. جایزه معتبر 15برنده هاي آثارش، تاکنون  نویسنده اثر به خاطر ویژگی

حسین حجت االسالم 
  سیدي
  

13  
  

  320  -  50،000  جیبی

  .به صورت موضوعی امام علی(ع) سیره اخالقی، سبک زندگی و سخنان آیه گونه  ؛  »اي حرف هاي فیروزه. «7
  ینش موضوعات به ترتیب حروف الفبا است.چ
    ... گلچین شده از بنفشه زار نهج البالغه، غررالحکم، تحف العقول، میزان الحکمه 

  

  40،000  رقعی  7  حسین سیدي 
  

60،000  312  

ها و شاهکارهاي کالمی و  از شگفتیامام علی(ع) و » نقطه بی«و » الف بی«ي ها ترجمه خطبهمتن و    ؛»دو قطره از اقیانوس« .8
ر شان است که مانند یک تفسی عمیق مفاهیم بسیارها   یر بیان. از دیگر عجایب این خطبهام بیانی

  .نظیر از جهت تصویر سازي بیباشد و  می درباره معاد و قیامتموضوعی 

  72  -  10،000  جیبی  3  حسین سیدي  

   ؛»گزیده کتاب پس از غروب«. 9
کتاب سال پیرامون رخدادهاي پس از رحلت حضرت محمد(ص) تا پایان عصر سومین زمامدار،  پژوهش برتر »پس از غروب« کتاب
انشگاهیان و کتاب درسی برخی ) و نتیجه سه هزار ساعت تحقیق و مطالعه است. این اثر از کتب کمک درسی د1381( حوزه
تاریخی در آستانه رحلت رسول  ه، بر پایه مدارك معتبر اهل تسنن، بدون پیشداوري و تعصب به تحلیل حوادثهاي علمیه بود حوزه
در دوره سه زمامدار (ص) و پس از آن پرداخته است. علل و عوامل انحراف مردم از پیروي خاندان رسالت، مهمترین رویدادها خدا

  ع)، با نثري شیوا و دلنشین تبیین گردیده است.()، حکمت شکیبایی امیر مومنان علی(صپس از پیامبر
    کتابخانه بزرگ جهان ثبت گردیده است. 22*این اثر به سه زبان ترجمه شده است و وجودش در 

  استاد یوسف غالمی  
(از فرهیختگان و 

  پژوهشگران برتر کشور)

  192  -  35000  رقعی   3

  400  -  100،000   وزیري  3  استاد یوسف غالمی   ؛»پس از غروب« . 10
   ؛ »فردا مرا خواهید شناخت«. 11

ظلومیت حضرت امیرمومنان که با نثري شیوا و دلنشین، به ترسیم م »)پس از غروب«(برگرفته از کتاب معروف است  استاد یوسف غالمیبیستمین اثر مشهور 
  ت. (ع) در دوران سه زمامدار پیش از خود و نیز در دوره حکمرانی خویش پرداخته اسعلی

    ها پاسخ علمی داده شده است: همچنین در این کتاب بدین پرسش
. چرا و چگونه دوره خالفت حضرت، با طرح 3؟ . چرا آن حضرت بر ضد مخالفانش قیام نکرد2(ع) چگونه سپري شد؟ زگار تلخ شکیبایی امیرمومنان علی. رو1

نیافت و حکمرانی مخالفانش . اگر آن حضرت از همگان سیاست مدارتر بود چرا حکومتش دوام 4 پیشینیان، سراسر به دشواري و آشفتگی اوضاع سیاسی گذشت؟
    (ع) چگونه با روش سیاسی خود، مدعیان حکومت اسالمی را رسوا نموده است؟. امیر مومنان علی5 تر بود؟ بادوام

                                                    دارد. این کتاب گرچه با دیدگاهی انتقادي نوشته شده است، نثري سوگمندانه و تاثیرگذار

  120  25000  12000  پالتویی   2

علی بن ابیطالب، «. 12
    ؛»پاسخها و پیام ها

است و روح گفتگوي زنده ترین و تاثیرگذارترین  جذابرسش و پاسخ از در میان آثار نوشتاري قالب پ
  دهنده پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) باشند.بیشتر در آن نمایان است. به ویژه اگر پاسخ 

  120  25000  15000پالتویی    6  محمد مهدي رضایی 



هایی است که در محضر امام علی(ع) مطرح شده و حضرتش پاسخ  اي از پرسش این اثر برگزیده
  .خطبه رسول خدا(ص) در غدیر خم به عالوههاي آن حضرت  یمه منتخبی از پیاماند؛ به ضم داده

خطبه پیامبر اکرم . «13
  ؛ »(ص) در غدیر خم

صحنه غدیر سال دهم هجري ترسیم شده است و کتبی درباره سند حدیث غدیر در این کتاب ابتدا 
   .همراه با ترجمه آن آورده شده استغدیر و سپس متن کامل خطبه  ارائه گردیده

  همراه با صفحه آرایی زیبا، خط چشم نواز و چهار رنگ.

  104  20،000  10،000  پالتویی  6  رضاییمحمد مهدي 

    ؛»امام شناسی. «14
  

  پرسش و پاسخ مربوط به امامت است.  38این اثر شامل 
امامت (چیستی و چرایی امامت، جایگاه امامت، امامت در نگاه شیعه و سنی و..)،  کلیات عناوین اصلی:

(امامت در روایات، حدیث ثقلین، اهل سنت و غدیر خم و...)،  امامت در سنت نبوي، در قرآن
  4پرسش و پاسخ دانشجویی جلد (علم و عصمت امامان، والیت تکوینی و...).  هاي امامان ویژگی

  محمد رضا کاشفی
  حمید رضا شاکرین 

  192  40،000  30،000  رقعی   8

امام علی (ع)؛ سیره «. 15
  ؛»و تاریخ

  

    :عناوین فصول
 دولت عدالت، .5 سکوت و حضور، .4 شخصیت و فضیلت، .3 (ص)،سایه سار پیامبر .2 جوانی،تا  .1 

  51پرسش و پاسخ دانشجویی جلد  .همراهان و مخالفان .6

سید محمد مهدي حسین 
پور و محمد باقر پور امینی            

  264  50،000  40،000  رقعی   1

ها و رویش  ریزش.«16
  ؛ »ها

در پی آن، و  (ع) که از آن حضرت روي گرداندنددر زمان امام علی دنیاگرایان بی وفاجمعی از حکایت 
و بررسی  اي او را تنها نگذاشتند آن حضرت بوده، لحظه یاران وقاعیرود که از  از افرادي سخن می

  هاي این فصل و وصل. ریشه

  7  محمد باقر پورامینی
  

  140  25000  6000  رقعی

  72  16000  10،000  پالتویی   10  فاطمه شهیدي    ، ترجمه بخشهایی از نامه سی و یکم نهج البالغه(ع)امام حسن(ع) به فرزندش نامه امام علیوصیت       ؛»به پسرم«.17
  است.  داستان از فضائل امیر المومنین(ع) 74 این اثر  شامل؛ »(ع)سر دلبران در فضایل امیر مومنان«. 18

ي بیشتري براي شیعیان و محبان حضرت  با توجه به اینکه نویسنده از قاریان مشهور اهل سنت مصر است، این کتاب داراي جاذبه
، اشاره شده است؛ همچنین روایات مهمی چون برخی از فضایل که از چشم ما شیعیان پوشیده بودهعلی(ع) است. در این کتاب به 

اي از سیره حکومتی  یاتی چون لوال علی(ع) لهلک عمر، جنگ بدر، خیبر، احد و گوشهحدیث غدیر، منزلت، اخوت و... حکا
                                                                                 امیرالمومنین(ع) ذکر شده است.

 محمد صدیق منشاوي
  (قاري مشهور اهل سنت)

  محمود متقیان  مترجم:

  132  -  20،000  پالتویی  7

(ع) فضایل امام علی«. 19
   ؛»در منابع اهل سنت

عی چون همانطور که مستحضرید براي بسیاري از عالقمندان فرصت و مجال مراجعه به کتابهاي مرج
(ع) و اثبات والیت امام علی (ره) در مورد فضایلعبقات االنوار عالمه هندي(ره) و الغدیر عالمه امینی

و آن حضرت از طریق منابع اهل سنت، فراهم نیست، و حتی ما شاهدیم که برخی در ذهن خود آیات 
دانند. این مجموعه به صورت فشرده،  احادیث بیانگر حقانیت امام علی(ع) را پرداخته راویان شیعه می

دهد.                                نشان میع) را در منابع اهل تسنن (وار و گویا، مهمترین فضایل حضرت فهرست

  دکتر سید مهدي نوري و 
  سید مرتضی حسینی

  168  -  30،000  رقعی  3

  .اي از کتاب ارزشمند الغدیر عالمه امینی گزیده  ؛»خط روشن«. 20
  سنت اثبات شده است.  اهل کتب از استفاده با امیرالمومنین(ع) در این کتاب والیت 

 کرده تعبیر هنري نیز و آرمه بتون و محکم کتاب استدالل، قوت نظر از را الغدیر رهبري، معظم مقام

  206  -  40،000  رقعی  2محمد حسین مشکوري             



  .کشوري کتاب معرفی شده در جشنواره روشنا جهت مسابقات کتابخوانی .اند
سند این حدیث  امام علی(ع)،(ص) در شأن بزرگ اسالمی از روایتهاي پیامبر یک شرح حدیث منزلت     ؛»منزلت بی مانند«. 21

  است.  از احادیث متواتر و یقینیاین حدیث  مورد قبول و پذیرش همه مسلمانان است و 
  62  15000  10،000  رقعی  3  علیرضا مستشاري  

 امام شهادت تا) ص(پیامبر رحلت زمانی مقطع در )ع(علی امام روایت به اسالم تاریخ بر شرحی   ؛»جمال کعبه«. 22
  .البالغه نهج محوریت با) ع(علی

  368  -  70،000   وزیري   4  کیا دانش محمدحسین

   هاي ترجمه: ویژگی  . نهج البالغه (گنجینه)23
 .3هاي ساختاري و ادبی  جمالت در حد امکان کوتاه و به دور از پیچیدگی .2خوان،  روان و خوش .1

اي که بتوان معادل هر جمله و عبارت  گونه با اصل است بهترجمه در حد امکان مطابق با متن و برابر 
و حتی واژه را در ترجمه یافت. سعی مترجم در آن بوده است که نه دقت ترجمه را فداي روانی آن 

ي اعتدال و  دست دهد که در نقطه  اي به نماید، و نه روانی ترجمه را قربانی دقت آن کند، و ترجمه
  ي تحت اللفظ. ي آزاد، و تفریط ترجمه اط ترجمهاستقامت باشد، بدور از افر

ها و  ها و نامه کنندگان، عناوین مناسب و راهگشا براي هر یک از خطبه براي سهولت مراجعه .4
  ها بر ترجمه افزوده شد.  حکمت
  هاي ظاهري: ویژگی

زیبا و  آراییصفحه  ،جیلی)نکاغذ بسیار نازك(بایبل یا کاغذ ا چرم،طرح طرح جلد بدیع، نوع جلد 
   .فونت مناسب جذاب و

  دکتر علی شیروانی 
عضو هیأت علمی گروه (

ه پژوهشگافلسفه و کالم 
  )حوزه و دانشگاه

  948  -  80،000  پالتویی  5

هاي حکیمانه امیرالمؤمنین علی (ع) است که مشتمل  کتاب حاضر شرح و بسط دو حکمت از حکمت  ؛»با علی در صحرا«. 24
  بر لباب معرفت است. 

حکمت نخست، در باب بیان سخنهاي آن امام همام با جناب کمیل بن زیاد نخعی است و حکمت 
  اي از احکام خداوند.  ثانی، در باب بیان علل و رازها در خصوص پاره

  192  -  35000  رقعی  6  آیت اهللا حائري شیرازي

        (خرید چنین کتبی مقرون به صرفه است.) افزایش قیمت خواهد داشت. چند برابرمی باشد و درصورت چاپ مجدد  قیمت قبلآن بولد شده است،  پشت جلد کتبی که قیمت توجه:
      با عنوان اهدیی خدمتان ارسال خواهد شد. مورد نظر  نمونه کتاب ،* در صورت نیاز و بررسی بیشتر

  هنگی به جنابعالی پیشنهاد می کند.کارمندان، معلمان، بسیجیان و عموم مردم و یا برگزاري مسابقات فر*دفتر نشر معارف این کتب را براي اهداء به دانشجویان، دانش آموزان، 
 . محاسبه میگردد درصد 30تخفیف و تیراژهاي باالتر با  درصد 25جلد،  1000و  تا  درصد 20 جلد، 500، تا درصد 15تخفیف جلد با  150خرید تا * 

      تخفیف بیشتر تعلق می گیرد.) درصد  10تا  5(به مشتریان ویژه  
    رایگان)در صورت در خواست تیراژ، (* تبلیغات و چاپ آرم موسسه و ارگان مربوطه در پشت جلد کتاب و پیام مدیرعامل یا مدیران مجموعه ها در ابتداي کتاب پذیرفته می شود.

    09390850377 :(قلیچ خانی)همراه تلفن                                            2داخلی  025-  37740004:  (پاتوق کتاب)تلفن واحد فروش
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