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ترجمه ۵ اثر مهم درباره تاریخ و سیره 
امام علی )ع( 

مجتبی سلطانی احمدی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه 
پی��ام نور از ترجمه ۵ اثر مهم درباره تاریخ و س��یره 

امام علی )ع( خبر داد.
این نویسنده آثار تاریخی گفت: با همکاری مصطفی 
گوهری فخرآباد، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد به مناسبت هزار و چهارصدمین سال شهادت 
امام علی )ع( ترجمه ۵ اثر مهم درباره امیرالمؤمنین 
)ع( و خاندان ابی طالب را با هدف ترویج مکتب اهل 
بیت )ع( در دستور کار فعالیت های علمی خودمان 
قرار دادیم. اکنون ترجمه این ۵ اثر به اتمام رسیده 
و برای چاپ و دریافت مجوز به انتش��ارات کتابخانه 

تخصصی امیرالمؤمنین مشهد واگذار شده است.
نویس��نده کتاب پژوهش��نامه انقالب اسالمی ایران 
درب��اره کتابخانه تخصص��ی امیرالمؤمنین علی )ع( 
گفت: ای��ن کتابخانه در ایام غدیر س��ال ۱۳۷۹ در 
جوار بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( با هدف گردآوری 
تم��ام منابع و اس��ناد مرب��وط به امام عل��ی )ع( از 
ه��ر نوع و هر زب��ان و متعلق به ه��ر دوره تاریخی 
و در همه س��طوح با مدیریت محم��د مجتهدی از 
مح��ل ثُلث اموال مرحوم حاج ابوالقاس��م مجتهدی 
پایه گذاری و افتتاح شد. این کتابخانه اکنون با دارا 
بودن ح��دود ۲۱۰۰۰ عنوان کتاب درباره امام علی 
)ع( جامع تری��ن کتابخانه تخصصی در این حوزه در 

سطح جهان است.
س��لطانی احمدی درباره عناوین این ۵ اثر گفت: دو 
عنوان از ۵ اثر ترجمه شده متعلق به عباس بن بّکار 
َضّبی درگذش��ته به سال ۲۲۲ قمری است. »اخبار 
الوافدات من النس��اء من اهل البصره و الکوفه علی 
معاویه بن ابی سفیان« و »اخبار الوافدات من الرجال 
من اهل الکوفه و البصره علی معاویه بن ابی سفیان« 
عنوان دو کتاب مستقل است که در قالب یک کتاب 
تحت عنوان »میثاق داراِن صبح« آماده انتشار شده 

است.
وی گف��ت: موضوع این دو اثر درباره ۱۶ تَن از زنان 
و ۱۰ تَن از مردان شیعه علی )ع( است که اغلب از 
دو ش��هر کوفه و بصره به احضار معاویه یا به انگیزه 
دادخواهی به دربار او در شام آمده اند و در آنجا مورد 
پ��رس و جو و بازجویی معاویه واقع ش��دند. معموال 
گفت وگوها حول محور ش��خصیت امیرالمؤمنین و 
نقش این افراد در جنگ صفین و حمایتشان از امام 
علی )ع( برمی گردد که در ایام قدرت و شوکت معاویه 
همچنان در دفاع از امام خود پایداری می ورزند. وی 
تصریح کرد: کتاب سوم »کتاُب المراتب فی فضائل 
امیرالمؤمنین و سیدالوصیین علی بن ابی طالب« اثر 
قاضی ابوالقاسم بُس��تی، متکلم و نویسنده معتزلی 
و زیدی مذهب س��ده چهارم هجری اس��ت. بُستی 
در ای��ن اثر به ۴۵۰ فضیلت از فضایل امام علی )ع( 
اش��اره کرده و در ضمن نقل فضایل به استدالل هم 

پرداخته است.
این پژوهشگر تاریخ در ادامه گفت: اثر چهارم کتاِب 
»االربع��ون عن االربعین فی فضای��ل امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب« اثر جمال الدین یوس��ف ِمشَغری 
ش��امی عاِملی از عالمان امامی مذهب س��ده هفتم 
هجری اس��ت. وی ش��اگرد محقق حلی و سید بن 
طاووس بود. متن عربی کتاب س��ه س��ال پیش در 
کربال توس��ط انتش��ارات العتبه الحسینیه المقدسه 
چاپ ش��د. جمال الدین یوسف شامی در این کتاب 
ب��ه بیان ۴۰ فضیلِت امام عل��ی )ع( از زبان ۴۰ نفر 
از صحابه بزرگ پرداخته اس��ت. س��لطانی احمدی 
درباره پنجمین اثر ترجمه شده، گفت: پنجمین اثر 
ترجمه شده کتاب »بُغیه الطالب الیمان ابی طالب« 
اثر محمد بن رس��ول بَرَزنجی عالِم ش��افعی مذهب 
سده یازدهم هجری است. متن عربی کتاب دو سال 
پیش توسط انتشارات العتبه الحسینیه المقدسه در 
کربال به کوشش محمدحس��ین العطار منتشر شد. 
بَرَزنجی در این کتاب نش��ان می دهد پدر امام علی 
)ع( در شمار پیشکس��وتان در ایمان به رسول خدا 
)ص( اس��ت. این کتاب هم با عن��وان »تراز ایمان« 
توسط انتش��ارات کتابخانه تخصصی امیرالمومنین 

عل )ع( مشهد به زودی منتشر می شود.

۱۱۰ درس از زندگی 
موالی متقیان؛ علی )ع(

کتاب ۱۱۰ داس��تان از زندگ��ی حضرت علی علیه 
الس��الم، روایت هایی از زندگی موال علی )ع( را در 
قالب داس��تان به رش��ته تحریر درآورده است. این 
کتاب به تاریخ و سیره زندگی امیرالمؤمنین )علیه 
الس��الم( در پنج فصل با عناوین: قبل از بعثت، بعد 
از بع��ث، قب��ل از خالفت، بع��د از خالفت و پس از 
شهادت پرداخته است. در این کتاب مجموعه ای از 
داستان های مربوط به دوران جوانی امیرالمؤمنین 
)ع( از کت��ب و مناب��ع مختل��ف روای��ی و تاریخی 
گردآوری شده است که بخش مهمی از داستان های 
ای��ن مجموعه در ارتباط با ایثار و مجاهدت های آن 

حضرت در راه اسالم اختصاص دارد.
ابوالقاس��م علیان نژادی دامغانی، برای نگارش این 
کت��اب از ۱۱۸ منبع روایی و تاری��خ بهره برده که 
اعیان الش��یعه، پیام امیرالمؤمنین، تفس��یر نمونه، 
چهارده نور پ��اک، جلوه والیت، حلیة االبرار، تاریخ 
انبیا، فرازهایی از تاریخ اسالم و مستدرک الوسایل 

از مهمرین این منابع است.

گزارشاخبار

گزارش

بی ش��ک دعا یکی از ابزارهای معنوی جهت گره گشایی از 
چالش های فردی و اجتماعی است؛ چه آن کس که طالب 

رش��د و پیش��رفت در معنویت اس��ت و چه آن کس که در 
صدد رفع سایر احتیاجات خود است، نیازمند دعاست؛ چرا 
که دعا و نیایش از بهترین ابزارهای ارتباط روحی انسان با 
خداوند متعال اس��ت.  این عمل به قدری اهمیت دارد که 
خداوند در آیاتی از قرآن به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
انس��ان ها را دعوت به انجام آن کرده است؛ به عنوان نمونه 
در بخش��ی از آیه۶۰ س��وره غافر می فرمای��د: »َو َقاَل َربُُّکُم 
اْدُعونِی أَْسَتِجْب لَُکْم؛ پروردگار شما می گوید بخوانید مرا تا 

برای شما استجابت کنم.« 
یک��ی از آثار دعا، دفع بال و آفات اس��ت. امام صادق)ع( در 
روایتی فرمود »کس��ی که از خوف نزول یک بال پیشدستی 
کند و دعا کند، خداوند هرگز او را به آن بال گرفتار نخواهد 
عاِء لَم یِرِه اهلُل  م فیِه بِالدُّ َف باَلًء یصیُب��هُ َفَتقدَّ کرد؛ َمن تََخوَّ
ذلِ��َک الَبالَء اَبداً.« )وسائل الش��یعه، ج ۴ (  یا امیرالمؤمنین 
علیه الس��الم در دیگر روایت فرم��ود: »امواج بالها را قبل از 

َعاِء  ورود ب��ال با دعا دفع کنید؛ اْدَفُعوا أَْمَواجَ  الَْباَلِء َعْنُکْم بِالدُّ
َقْب��َل ُوُروِد الَْباَلء« )الخص��ال، ج ۲، ص۶۲۱( خود پیامبر و 
اهل بی��ت وحی بس��یار بر دعا در دفع ب��ال و اجابت حوایج 

بهره می گرفتند.
به عنوان نمونه س��ید ابن طاووس در کتاب »مهج«، از ابن 
عباس روایت کرده: نزد امیر مؤمنان نشسته بودم، شخصی 
رن��گ پریده آمد، و گف��ت: ای امیر مؤمنان، من همیش��ه 
بیمارم، و دردهای بس��یاری دارم، به من دعایی بیاموز، که 
ب��ا آن بر بیماری های��م یاری جویم، فرم��ود: به تو دعایی 
می  آموزم، که جبرئیل وقتی حس��ن و حسین بیمار بودند 
به پیامبر صلّی اهلّل علیه و آله آموخت، و آن دعا این است:

ری َو ُکلََّما  اِلهی ُکلَّما اَنَْعْمَت َعلَیَّ نِْعَمًة َقلَّ لََک ِعْنَدها ُش��کْ
ابَْتلَْیَتنی بَِبلِیٍَّة َقلَّ لََک ِعْنَدها َصْبری

ای معبود من، هر زمان به من نعمت دادی سپاسگذاری ام 
برای تو در کنار آن نعمت اندک بود و هر زمان مبتالی به 

بالیم کردی، صبرم برای تو نزد آن اندک بود.
فیا َمْن َقلَّ ُش��ْکری ِعْن��َد نَِعِمِه َفلَْم یَْحِرْمن��ی َو یا َمْن َقلَّ 

َصْبری ِعْنَد باَلَّئِِه َفلَْم یَْخُذلنی
ای که ش��کرم کن��ار نعمت هایش ک��م بود، ام��ا از نعمت 
محروم��م نکرد، و ای که صبرم نزد بالی��ش اندک بود، اما 

مرا وا نگذاشت،
َو یا َمْن َرانی َعلَی الَْمعاصی َفلَْم یَْفَضْحنی َو یا َمْن َرانی َعلَی 

الَْخطایا َفلَْم یُعاقِْبنی َعلَْیها
و ای که مرا بر گناهان دید، اما رس��وایم نکرد و ای که مرا 

بر خطاها دید، اما بر آنها عذابم نکرد.
نی ِمْن  ٍد َواْغِفْر لی َذنْبی َو اْش��فِ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ََّک َعلی ُکلِّ َشْیٍئ َقدیٌر َمَرضی اِن
بر محّمد و خاندان محّمد درود فرس��ت، و گناهم را بیامرز، 
و از بیماری  ام شفا بده، به درستی که تو بر هرچیز توانایی. 

)مهج الدعوات و منهج العبادات، ص۸(

دعایی که جبرئیل آن را به پیامبر)ص( برای رفع بیماری حسنین )ع( آموخت
امیراملؤمنین)ع( در پاسخ به گالیه شخصی که از بیامری خود می نالید، دعایی داد که جربئیل وقتى حسن و حسین )ع( بیامر بودند به پیامرب آموخت.

کت��اب »جاودان��ه  تاریخ« مش��تمل ب��ر مجموع��ه بیانات 
العظم��ی  آی��ت اهلل  حض��رت  رهب��ری  معظ��م  مق��ام 
خامنه ای)مّدظلّه العالی( در تبیین ابعاد گوناگون شخصیت 
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه الس��الم است که پس از 
گردآوری و تدوین در یک ساختار منسجم، توسط انتشارات 

انقالب اسالمی منتشر شده است.
در این یادداش��ت به مناسبت سالروز شهادت امیرالمؤمنین 
علیه الس��الم، به مرور بخش هایی از مطالب س��ودمند این 

کتاب پرداخته می شود.
آنچ��ه در فص��ل اول کتاب می خوانی��م، حکایِت »حیرت« 
اس��ت! به بیان آیت اهلل خامنه ای، امیرالمؤمنین علیه السالم 
»اعجوب��ه ی عالَ��م و نمونة قدرت کامل��ه ی الهی و کلمه ی 
تامه ی پروردگار« اس��ت که »ابعاد ش��خصیتِی نامتناهی« 
دارد و به همین دلیل ما با ذهن های کوچک و انس گرفته با 
مقیاس های مادی، قدرت آن را نداریم که شخصیتی با آن 

ابعاد عظیم معنوی و روحی را حتی »تصور« کنیم.
او چونان اقیانوسی است که احاطه بر همة ابعادش در یک 
نگاه که هی��چ، در یک مطالعه ی طوالنی هم برای انس��ان 
میّس��ر نیست. از هر طرف که وارد شویم، دنیایی از عظمت 
و شگفتی مش��اهده می کنیم. آیت اهلل خامنه ای این سخن 
را نه یک مبالغه و یک ادعای بی مبنا، بلکه ثمره ی س��ال ها 
مطالع��ه و پژوه��ش و تأم��ل دربارۀ زندگی و س��یره ی آن 

حضرت می داند.
این س��خن البته، نه فقط دربارۀ مقامات ملکوتی و عرفانی 
آن حضرت صادق اس��ت، بلکه حتی ابعاد عملِی زندگی آن 
بزرگوار، یعنی آنچه که مربوط به حکومت و س��یرۀ رفتاری 

ایشان است هم واقعاً در هیچ بیانی نمی گنجد.
اما به هرحال آنچه که می دانیم، انسانی است که»بلندترین 
قلّه ی بش��ریت« اس��ت و نمی توان به آن توج��ه نکرد و به 
سمتش حرکت ننمود. لذا خوشبختانه با وجود این حیرت، 

از ه��ر طرف که وارد دریای عظیِم فضایل و مناقب ایش��ان 
بش��ویم و هر رش��ته ای از رش��ته های َمحامد بشری را که 
مطرح کنیم، فیض عظیمی نصیب مان خواهد شد و از این 

دریا بهره ها خواهیم برد.
ای��ن ش��گفت زدگی البت��ه مختص ما ش��یعیان نیس��ت؛ 
بلک��ه حقیقت��ی ورای مذه��ب دارد: س��خن معروف��ی از 
خلیل بن احمِد فراهیدی )نحوش��ناس و لغت شناس شهیر و 
قدیمِی عرب( نقل ش��ده است به این مضمون که: دوستان 
علی بن ابیطال��ب)ع( از ت��رِس جان ش��ان و دش��منان ش از 
ش��دِت بغض و دشمنی ش��ان، قرن ها فضائ��ل و مناقب او 
را کتم��ان کردند، اما ب��ا این وجود »فَظَهَر م��ا بَیَن هَذیِن 
ما َم��أ الخاَفَقین« از میان این دو کتم��ان، آن قدر فضائل 
امیرالمؤمنین علیه السالم بروز کرد که سرتاسر عالَم و میان 
مشرق و مغرب را فراگرفت. اینست فضائل علی بن ابیطالب.

یعنی این گوهر ملکوتی آنچنان در تاُرک خلقت می درخشد 
که هیچ تاریِخ خودنوشته ای نتوانست آن را بپوشاند و به ُرخ 
عالَمیان نکشد. اینچنین است که حتی دشمنان حضرتش 
هم وقتی به اعماق روح خود مراجعه می کردند، نس��بت به 
آن بزرگ��وار عقی��دۀ همراه با تعظی��م و تکریم و محبت را 
احس��اس می کردند. در فصل دوم م��روری بر آن بخش از 
بیانات آیت اهلل خامنه ای دربارۀ این نوری است که آفاق عالَم 
را پُر کرده اس��ت و هیچ کس نتوانسته آن ها را کتمان کند. 
در این فصل بعضی حکایاتی که اصحاب ادیان دیگر یا حتی 
دشمنان حضرتش )همچون معاویه، آل زبیر، عبداهلل بن عمر( 
در آنه��ا اذعان و اعتراف به این نور کرده اند، نقل می گردد؛ 
همچنین در فصل س��وم، چن��د نمونه از روایات و احادیثی 
که »در منابع اهل سنت« از پیامبراعظم)صلی اهلل علیه وآله( 
در فضیلت علی بن ابیطالب)ع( نقل شده است، بیان می شود 
تا تشعشِع این نور پرفروغ در میان آحاد مردم نیز به روشنی 
نمایان گردد. بنابراین ما هم باید تالش کنیم تا به قدِر سعة 

وجودی خویش آن انس��ان باعظمت را بشناسیم تا بتوانیم 
به س��مت آن قله حرکت کنیم. اما چگونه و از چه طریق؟ 
با کدامین بیان می توان و باید اوصاف این انس��ان بزرگ را 
چنان وصف کرد که در شأن شکوِه شخصیتش باشد؟ فصل 
چه��ارم و پنجم توضیح و ش��رح دو حدیث ش��ریف از امام 
حس��ن مجتبی)ع( و امام جعفر ص��ادق)ع( با بیان آیت اهلل 
خامنه ای می باشد که در دقیق ترین و ظریف ترین عبارات، 
ابعاد گوناگون ش��خصیتی آن حضرت را توصیف کرده اند و 
می ت��وان از آن طریق، دورنمایی واقع نما از این خورش��یِد 

باشکوه پیدا کنیم.
شخصّیت امیرالمؤمنین علیه الس��الم »اسالِم مجّسم« بود. 
چنان ک��ه اگر قرار بود اس��الم در کالبِد یک انس��ان ظاهر 
گ��ردد، علی)ع( آن کالبد بود. به تعبیر دیگر: اگر ما اس��الم 
را ترکیب��ی از ایم��ان و علم و عمل )که ه��ر یک از این ها 
ابعاد گس��ترده و عمیقی دارند( بدانیم، این هر س��ه عنصر 
به نحو اعلی درجه، در ش��خصیت علی)ع( جمع بودند.)۵( 
فصل ششم کتاب این جامعیت را با بیان آیت اهلل خامنه ای  
تبیین نموده اس��ت. ایش��ان توضیح می دهد که شخصّیت 
امیرالمؤمنی��ن )علیه الصالۀ و الس��الم( ترکیبی از عناصری 
اس��ت که هر ک��دام به تنهایی یک انس��اِن عالی مقام را اگر 
بخواهد به اوِج آن برسد، به زانو در می آوَرد. علی بن ابیطالب 
در همه ی این ها در حّد اعلی اس��ت.)۶( البته باز باید تکرار 
کنی��م که این مطل��ب هم دربارۀ همان بخ��ش از چهره و 
هویّت و ش��خصّیت او اس��ت که انس��ان ها می توانند آن را 
ببینند و به آن بیندیش��ند و از آن سرمشق بگیرند. نه ابعاِد 
ملکوت��ی و عرفانی آن حضرت. در همین بخش اس��ت که 
می توان ص��د صفت از اوصاف کمالِی انس��ان را برش��مرد 
ک��ه امیرالمؤمنین در همه ی آن ها قلّه اس��ت و این اوصاف 
آنچنان وس��یع و گسترده اند که برای هر یک، اقاًل باید یک 

کتاب نوشت.

ام��ا آنچه انس��ان را ب��از از این هم ش��گفت زده تر می کند، 
اینس��ت که همه ی آن صفات متکّثر که بس��یاری از آن ها 
در ظاهر با هم »متضاّد و ناس��ازگار« هستند، در شخصیت 
امیرالمؤمنین علیه السالم آنچنان کنار هم با توازن و زیبایی 
چیده ش��ده اند که خود یک زیبایی و ش��کوِه حیرت انگیز 
دیگری را به نمایش گذاشته اند! توازن عجیبی در شخصیت 
آن بزرگوار اس��ت که نمی توان ش��بیه آن را در هیچ انسان 
دیگری یافت. از این قبیل صفات متضاد، در امیرالمؤمنین 
الی ماشاءاهلل زیاد است. فصل هفتم کتاب، چند مورد از این 
صفات که در وجود آن حض��رت با توازن و زیبایی متجلّی 

شده اند را از منظر آیت اهلل خامنه ای مرور می کند.
ایشان در این گفتار، هشت صفت را دوتا دوتا بیان و جمِع 
ش��گفت آوِر آن ها در شخصیت امیرالمؤمنین علیه السالم را 
تحلیل می نماید؛ ک��ه عبارتند از: عطوفت و صالبت، َوَرع و 

حکومت، قدرت و مظلومّیت، زهد و سازندگی.  فارس 

در روزهای��ی که باید در خانه ماند و به تماش��ای فیلم هاو 
س��ریال های ش��بکه نمای��ش خانگی نشس��ت، محتواهای 
گوناگونی وجود دارد که همه آنها را مخاطبین نمی شناسند 
و ش��اید میان آنها به مواردی برخ��ورد کنند که یا چندان 
جذاب نباشند و یا از محتوای سالمی برخوردار نباشند و در 

این صورت ماندن در خانه نیز می تواند تهدیدآمیز باشد.
در گزارش زیر به معرفی فیلم ها، سریال ها و انیمیشن های 
خوب��ی که در فضای مجازی و رس��انه های تصویری وجود 
دارد پرداخته ایم تا با خیال راحت خانواده های ایرانی فیلم 

و سریال خوب تماشا کنند، همراه ما باشید.

1 زنان کوچک
حتم��اً کارت��ون ای��ن رم��ان 
قدیم��ی را که س��ال ها قبل 
ش��د  پخ��ش  تلویزی��ون  از 
داس��تان  داری��د،  به خاط��ر 

دخترانی در خان��واده ای گرم 
و صمیمی که منتظر برگش��تن 

پدرش��ان از جنگن��د و در خان��ه با 
یکدیگ��ر با نمایش و داس��تان خوانی و دورهمی و مبارزه با 
مشکالت روزهای خود را سپری می کنند. حاال این کارتون 
خاطره انگیز یک بار دیگر تبدیل به فیلمی ش��د که به تازگی 
وارد VODها شده است و می توانید آن را کنار هم تماشا 
کنی��د و ببینید که می توان در چنین روزهایی در خانه هم 
اوقات خوبی را س��پری کرد. دختران نوجوان و جوان شما 

حتماً از دیدن این فیلم لذت خواهند برد.

2 چاقوهای بیرون از غالف
اگر عاشق فیلم های کارآگاهی مانند پوآرو و شرلوک هولمزید 
می توانید با دیدن این فیلم معمایی و پلیسی فضای جذاب 
حل یک معمای خانوادگ��ی را تجربه کنید، خانه ای بزرگ 
و عیانی ک��ه پدربزرگ ثروتمند آن به طور مرموزی به قتل 

رسیده است، مناسب نوجوانان و جوانان.

3 راه میانه
فیلم ه��ای جن��گ جهانی آن 
ه��م در نب��رد زمی��ن و هوا 
فیلم های  برای عالقه من��دان 
و جنگی همیش��ه  حماس��ی 

جذاب بوده است. این بار فیلمی 
دیگر در این فضا با عنوان راه میانه 

دفاع از با خلق صحنه های چشمگیر می تواند بیانگر 
کش��ور و مردم در روزهای جنگ و نبرد باش��د. این فیلم را 
از دس��ت ندهی��د. این فیلم  برای مرده��ای خانواده خاطره 

خواهد شد.

4 انیمیشن دامبو
حتماً بس��یاری از ما کارتون قدیمی بامبو را یادمان اس��ت، 
انیمیش��نی ک��ه در آن فیل بامزه کوچولوی��ی با گوش های 
بزرگش می تواند پرواز کند اما در ابتدای مسیر از پرواز ترس 
دارد. ام��ا بعد از فراز و فرودهایی باالخره تصمیم جدی برای 

پرواز می گیرد.
این کارتون قدیمی به تازگی بار دیگر با کیفیت باال س��اخته 
و اکران ش��د. این انیمیشن زیبا را بچه ها می توانند به راحتی 

تماشا کنند.

5 شاه کش
فیلم ه��ای ایرانی تریل��ر و جنایی با تم دله��ره آور آن هم در 
کوه ه��ای برفی و طوف��ان، فضایی را خل��ق می کند که برای 
دوستداران جدی سینما مطلوب است. شاه کش بازیگرانی دارد 
که کمتر در این فضا فیلم بازی کرده اند مانند مجید صالحی 
که بیشتر فیلم های کمدی بازی می کند اما این بار فیلم جنایی 
را با نقش پلیس بازی می کند. شاه کش دومین فیلم امیرخانی 

است که برای خانواده ها بدون بچه ها مناسب است.

6 مستند سقوط 64
اگر به مستند عالقه دارید و دوست دارید که در فضای تاریخ 
معاصر فیلم مس��تند تماشا کنید، مستند س��قوط ۶۴ را از 
دس��ت ندهید. ماجرای سقوط هواپیمای جمهوری اسالمی 
ایران با جمعی از سران ارتش که توسط جنگنده های ارتش 

عراق سقوط کرد.
این مس��تند را بهراد مهرجو س��اخته و به تازگی در ش��بکه 

نمایش خانگی وارد شده است.

7 قصرشیرین
آخرین س��اخته رضا میرکریمی 
داس��تانی کاماًل خانوادگی دارد. 
ماجرای دو دختر و پس��ر که در 
جاده همراه با پدرشان می خواهند 

حقیق��ت را تجربه کنند. فیلم های 
جاده ای همیشه زیبا است زیرا انسان 

را با خود در جاده های دیدنی همراه می کنند. 
این بار حامد بهداد با بچه های بانمک خود در مس��یری وارد 
می شود که ارزش پدر، مادر و خانواده در آن روشن می شود. 
ای��ن فیلم را حتماً هم��راه با بچه های خود تماش��ا کنید تا 

اهمیت و نیاز به یکدیگر را لمس کنید.
۸ �� سریال چرنوبیل

داس��تان فاجعه اتمی چرنوبیل به عن��وان یکی از وقایع مهم 
تاریخ معاصر بعد از سال ها توسط شبکه HBO در سالی که 
گذشت ساخته و نمایش داده شد. نکته بسیار عجیب این بود 
که این سریال توانست در مدت زمان کوتاهی تبدیل به یکی 
از محبوب ترین سریال های کاربران تبدیل شود. چرنوبیل در 

نظرسنجی ها رتبه پنجم را از میان ۲۵۰ سریال برتر به دست 
آورد. این سریال با دوبله فارسی در VODهای ایرانی موجود 

است و مناسب بزرگساالن و جوانان است.

9 انیمیشن فیلشاه
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه برخ��ی از 

و  خ��وب  انیمیش��ن های 
جدی��دی که هنوز روی پرده 
وارد  کش��ورند  س��ینماهای 
شبکه نمایش خانگی نشدند، 

باید از انیمیش��ن »فیلش��اه« 
نام برد، انیمیش��نی که توانست 

تاری��خ  انیمیش��ن  پرفروش تری��ن 
سینمای ایران شود. کیفیت باال و جذاب و داستانی شیرین 
برای بچه های ایران زمین که انیمیشن های ایرانی کمتر تماشا 

کرده اند.
این انیمیش��ن را هم می توان در شبکه نمایش خانگی دید و 

هم DVD  آن را خرید.

10 انگل
آخرین فیلم این فهرست ۱۰گانه فیلم اسکاری امسال یعنی 
»انگل« محصول کش��ور کره و به کارگردانی جونگ هو بونگ 
است، فیلمی که نه تنها جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 
را گرفت که حتی توانس��ت جایزه بهترین فیلم اسکار را هم 
صاحب بش��ود. این فیلم درام و تریلر فاصله فقیر و غنی را از 
زاویه دید متفاوتی تعریف می کند. آدم هایی که برای رسیدن 
به ثروت خودش��ان را فراموش می کنن��د و درگیر نتیجه بِد 

کاری می شوند که خودشان مرتکب شده اند.

مرور بیانات رهبر انقالب در تبیین شخصیت حضرت علی)ع(؛ 

آشنایاندرمقامحیرتاند

وزهای خانه نشینی چه فیلم هایی را تماشا کنیم؟ در ر


