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خالصه روایت

موضوع کلی

موضوع خاص

موضوع اخص

ریز موضوع

راوی

شماره صفحه

شغلی که رضای خدا در آن باشد

سیره اقتصادی

حرف و مشاغل

مالک انتخاب شغل

دستگیری از محرومان

پدر شهید

11

واگذار کردن زمین به کشتی گیر ضعیف

سیره ورزشی

اخالق ورزشی

پرهیز از به رخ کشیدن قدرت

حسین مختاری؛ دوست شهید

14

تذکر به برادر روزه خوار

سیره فرهنگی

امر به معروف و نهی از منکر

مراحل امر به معروف

برادر شهید

15/42

نشستن روی زمین/خوردن از یک نوع غذا/

سیره اقتصادی

ساده زیستی

خواهر شهید

16/18

علی نشوم ابوذر می شوم

سیره اخالقی

بلند همتی

خواهر شهید

17

کمک به مادر در ظرف شستن

سیره خانوادگی

پدر و مادر

احسان به والدین

مادر شهید

19

دادن لباس ن به فقرا

سیره اقتصادی

انفاق و گره گشایی

جلوه های دست به خیری

پدر شهید

20/33/34

نماز شب در شب سرد

سیره عبادی

نماز شب

پدر شهید

14

چاپ و تکثیر تصویر امام

سیره تبلیغی

شیوه های تبلیغ

اکبر رشیدی؛ دوست شهید

22/26

غسل شهادت در هر روز

سیره اخالقی

شهادت طلبی

ابراهیم اطمینان؛ دوست شهید

24/4

به آتش کشیدن مشروب فروشی

سیره فرهنگی

امر به معروف و نهی از منکر

مراحل امر به معروف

اقدام عملی

حسین ایران منش؛ دوست شهید

25/27

تخریب مجسمه رضا شاه

سیره سیاسی

مبارزه سیاسی

روش های مبارزه

تخریب نمادهای رژیم طاغوت

اکبر رشیدی؛ دوست شهید

28

کتک خوردن از خودی ها برای تقویت آمادگی جسمی

سیره نظامی

حفظ مستمر آمادگی جسمی

اکبر رشیدی؛ دوست شهید

29

درس خواندن تا اذان صبح

سیره علمی

راه های موفقیت تحصیلی

خواهر شهید

30

زندان بان من محمود

سیره اخالقی

جذابیت

ابراهیم اطمینان؛ دوست شهید

31/36

هدایت زندانی ها

سیره تبلیغی

بایسته های تبلیغی

ابراهیم اطمینان؛ دوست شهید

32/35/38

کولی های جانی

سیره اخالقی

مهربانی و دلسوزی

اکبر رشیدی؛ دوست شهید

43

مخالف انتقال دادگاه به بیرون شهر

سیره فرهنگی

مساوات و عدالت اجتماعی

اکبر رشیدی؛ دوست شهید

44/63

تذکر لسانی

جلوه های احسان

استفاده از جلوه های بصری

درس خواندن در هر شرایطی

سوز هدایتگری
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انتخابات و رأی به بنی صدر

سیره سیاسی

انتخابات

خصوصیات منفی کاندیداها

خیانت

پدر شهید

46

چرخ خیاطی برای گداها

سیره اقتصادی

انفاق و گره گشایی

اولویت های انفاق

اشتغال فقرا

مهدوی

47

افطاری اشرافی

سیره اخالقی

اشرافیت ستیزی

غالم رضا کرمی

48

عکسش را بزرگ کنید

پدر و مادر شهدا

الهامات و عنایات

مرگ آگاهی

برادر شهید

50/74/75

قدرت نه برای به رخ کشیدن

سیره اعتقادی

توحید و اخالص بندگی

حفظ حریم خداوند

اکبر علوی

51/62

خود کشی هرگز

سیره اخالقی

استقبال از گزینه های سخت

اکبر علوی

52

انداختن پتوی خود روی دیگری

سیره اخالقی

ایثار و از خود گذشتگی

جلوه های ایثار

شهید محمد نگارستانی

56

خوابیدن روی زمین

سیره تهذیبی

معاتبه و معاقبه

سختی دادن به خود

علی اسماعیل زاده

59

منتظر نماز

سیره عبادی

نماز

نماز اول وقت

اکبر علوی

65

عراداری بر امام حسین

شهدا و اهل بیت

امام حسین

عزاداری محرم

اکبر علوی

66-67

نماز در میدان مین

سیره عبادی

نماز

جلوه های انس با نماز

اکبر علوی

68/69/57

شهادت در روز عاشورا

لحظه ها

لحظه شهادت

اکبر علوی

71

محل شهادت

عنایات و کرامات

مرگ آگاهی

برادر شهید

72

فراق خدا

سیره اعتقادی

محبت خدا

برادر شهید

73

تسلیت نه

پدر و مادر شهدا

حماسه

600جلد کتاب

سیره فرهنگی

فرهنگ کتاب خوانی

جلوه های حب اهلل

76-77
وصیت بر کتا بها

برادر شهید

78

