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 - ۱۳۳۷موذنی، بتول،  : سرشناسه

عنوان و نام 

 پديدآور
های معطر از چند سخنور/مولف گل :

 .یوذنم ولتب

 .۱۳۹2 نگار،اصفهان: آسمان : مشخصات نشر

 ص. ۱۷6 : مشخصات ظاهری

 3-43-6596-600-978 : بکشا

وضعیت فهرست 

 نويسی
 فیپا :

 هامجموعه -- ۱۴قرن  --شعر فارسی  : موضوع

 هامجموعه -- ۱۴قرن  --شعر مذهبی  : موضوع

 -- ۱۴قرن  --شاعران ايرانی  : موضوع

 سرگذشتنامه

رده بندی 

 کنگره
 PIR۴۱۹۰/م۸۳۴گ۸ ۱۳۹۱ :

رده بندی 

 ديويی
 ۸۰2۶/فا۸۱ :

شماره 

 کتابشناسی ملی
:  ۳۰2۶۸۱۱ 

 

  

   

آسمان نگار انتشارات 

(09131172642) 
                                                       گل های معطر از چند سخنورنام کتاب: 

 بتول مؤذنی مؤلف:
                                                                                                                      فائزه نصر -ریحانه مؤذنی ويراستاران:

                                                                                                             آسمان نگار                                     ناشر:
                                                                                                                                                                               تومان 8000 :مت قی

                                                                                                                                         1392اول/نوبت و سال چاپ: 
                                                                                                                                                                               جلد 1000تیراژ: 

 -3 شماره استاندارد بین المللی کتاب:
43-6596-600-978                                                                                                                       

کلیه حقوق مادی و معنوی اين اثر محفوظ »
 «و مخصوص مولف است
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اجر معنوی این کتاب را می فرستم بر روح پدرر و  

مادرم که اگر خرده ای از ذوق ادبیدا  در مدن   

باشر از همان سال های کودکی اسد  کده زیدر    

کرسی، پررم برایم قصه های انبیاء و مردان بزرگ 

خرا را تعریف می کرد و گاهی هم در قصه هایش 

  شعر و طنز وجود داش  که من خیلی خیلی لد   

م و حاال که فکرش را می کنم می بینم این دبر می

 همان جا در من به وجود آمره اس . عالقه از
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 مقدمه:

خدای يگانه را سپاس میی گیويو و دورد  

می فرستو بر محمید صص  و آل او و خیدا 

را مخصوصًا شاکرم که درمن ذوق خواندن و 

 نوشتن را آفريد.

ه کتابها و اشعار شیعرا ک در طول سالها

بیردم  میلذت را می خواندم و از آن ها 

پیش خود فکر کردم که شايد ديگیران هیو 

از خواندن اينگونه مطالب لذت ببرنید و 

ديدم چون عصر ما عصر عجله و شتاب است، 

و همه يا وقت ندارند که مطالعه کنند و 

يییا کمتییر بییه فکییر خوانییدن کتابهییای 
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ر بیه سیرا  گوناگون می افتنید و بیشیت

 وسايل ارتباط جمعی می روند تا کتابها.

پس من گزيده های آنچه خوانده بیودم را 

 دريک جا جمع آوری کردم. 

مثل: شعر، سخنان شیرين ظريیف و لطییف، 

آوری  جمیع. زيبا و دلنشین و پند آمیوز

بیه طیول  همه ی اينها برای من سال هیا

انجامید و همیه ی اينهیا در کنیار هیو 

رنگینی شد برای کسانی که  مانند سفره ی

اشتهای خواندن دارند و نیز مثیل سیبدی 

پر از گلهای رنگارنگ بیرای کسیانی کیه 

سلیقه های مختلف دارند و هر کس هر گلی 

را که بخواهد از آن بچیند و مشام خیود 

 را معطر سازد.

از هییو جییدا  را و مخصوصییًا شییعر و نثییر

نکردم تا هر کس شعری را خواند بالفاصله 

خنی لطیف و يا پنید آمیوز برسید و به س

لّذتش دو چندان شود تا باشید کیه میورد 

قبول پروردگار و مردم ادب دوسیت قیرار 

از  یرد. و بعد از خواندن  و لّذت بردنگ

مطالب کتاب مرا از دعای خیر خود محروم 

 نسازند

 

 

 بسو هللا الرحمن الرحیو

از مدينیه  در حین حرکیت امام حسین صع 

امیل خود را جمیع کیرد و تمام ف به مّکه

به هريک از بزرگ و کوچک ده دينار و يک 

سواری داد و روز سه شنبه روز  شتر برای

ه ه بیود کیه از مّکیحجّ اليه هشتو ذی ترو
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نفییر از  ۸6خییارش شیید و در ايیین موقییع 

 کت کردند.همراه او حر نشیعیان و دوستا

صزندگی نامه ی امام حسین صعلیه السالم ، 

 فهانی عمادزاده نويسنده: حسین اص

ای سیییاربان آهسیییته ران  

 کیییارام جیییانو میییی رود
وان دل که با خیود داشیتو 

 بیییا دلسیییتانو میییی رود
من مانده ام مهجیور از او 

 بیچیییاره و رنجیییور از او

گويی کیه نیشیی دور از او 

 در اسییییتخوانو مییییی رود
گفییتو بییه نیرنییگ و فسییون 

 پنهیییان کییینو ريیییش درون
پنهان نمی ماند که خون بر 

 ی رودآسییییییتانو میییییی

مهمل بران ای ساربان تندی 

 مکیییین بییییا کییییاروان
کز عشق آن سرو روان گیويی 

 روانیییییییو میییییییی رود
او می رود دامن کشیان مین 

 زهییییر تنهییییايی چشییییان

ديگر مپرس از من نشان کیز 

 دل نشیییییانو میییییی رود
برگشت يار سرکشیو بگذاشیت 

 عیییییییییش ناخوشییییییییو
چون مجمری بر آتشو کز سرو 

 جیییییییانو میییییییی رود

 باز آی و بر چشمو نشین ای

 دلسییییییتان نییییییازنین
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کاشوب و فرياد از زمین بر 

 آسییییییمانو مییییییی رود
شب تیا سیحر مییی ن نیوم و 

 انییدرز کییس مییی نشیینوم
وين ره نه قاصد می روم کز 

 کییییف عنییییانو مییییی رود
گفتو بگويو تا ابل چون خر 

 فیییرو مانییید بیییه گیییل
وين نیز نتوانو که دل بییا 

 کییییییاروانو مییییییی رود
صییبر از وصییال يییار میین 

 برگشیییتن از دلیییدار مییین
نباشد کیارمن هیو دل گرچه 

 از آنییییییو مییییییی رود
در رفتن جان از بدن گويند 

 هیییییر نیییییوعی سیییییخن
من خیود بیه چشیو خويشیتن 

 ديییدم کییه جییانو مییی رود
سعدی ف یان دسیت میا  يیق 

 نبییییود ای بییییی وفییییا
طاقت نمی آرم جفا کیار از 

 ف یییییییانو میییییییی رود
 

*** 
شیخ بهايی: بهاالدين محمد بن عزالیدين 

واده به سالگی با خان ۱۳حسین که در سن 

علت کشتار شیعیان از جبل عامییل لبنیان 

وی غیروب آفتیاب  .به ايران مهاجرت کرد

در بعلبک  ۹5۳ذيحجه ی  ۱۷روز چهارشنبه 

 ۱2لبنان به دنیا آمد و بیه شیب شینبه 

در گذشت و بیا مشیايعتی بیی  ۱۰۳۰شوال 


