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کتابدار عزیز ،همکار محترم؛

سالم؛

همنشـینی بـا کتـاب بـرای ما غنیمتهایی فراهم کرده اسـت که دسـت همه به آن نمیرسـد .مهمترین آن
میزان ندانستههاسـت.
فهم
آرامش حاصل از دانسـتهها و
غنیمتها
ِ
ِ
تالطم برخاسـته از ِ
ِ
دفتـرک نـو رسـیدهها کـه از این پـس مقارن با هر بسـتة ارسـالی کتـاب روي پورتـال سـامان بارگزاري
خواهـد شـد تلاش میکنـد با طرح نکاتـی در قالـب معرفی و خالصـه از هر عنـوان ،پنجرهای بگشـاید به
جهان درون آن.
نسـخة  pdfضمـن اينكه قابل مطالعه اسـت به شـما کتابـدار عالقهمند امـکان میدهد تا طـی دوره های
زمانـی مشـخص (مث ً
ال  3روز یکبار) نسـخة کاغذی تعدادی از آنها را تهیـه و از طریق تابلوی کتابخانة خود
اعضای محترم را از رسـیدن ايـن كتابها آگاه کنید.
الزم بـه ذكـر اسـت ارسـال كتـاب بـه كتابخانههـا بـر اسـاس معيارهـاي كمـي و كيفـي از جملـه درجـة
كتابخانهها و نوع آنها (اصلي اسـتان ،اصلي شهرسـتان ،شـهري ،روسـتايي و  )...ميباشـد و در هر صفحه
مشـخص شـده اسـت آن عنـوان كتاب بايـد به چـه كتابخانههايي برسـد .الزم اسـت كتابـداران عزيز دقت
كننـد كتابهايـي كـه بـراي كتابخانـ ة آنان درنظر گرفته شـده به كتابخانهشـان رسـيده باشـد.
معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی
آذرماه 1393
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كوچـــهما
نويسنده :محمد اكرم عثامن  /نارش :عرفان

موضوع :ادبيات-ادبياتافغانستان

كليدواژه :افغانستان و اشغالگران ،وضعیت سیاسی و اجتامعی در افغانستان ،تاريخ افغانستان

مقصد :كتابخانههایاصلیهمهشهرها

كوچـه مـا ،رماني سیاسـی ـ تاریخیسـت كه بـه بازگویـی رویدادهای نیـم قرن اخیـر در پایتخت
افغانسـتان ،کابل ،میپردازد .نویسـنده کوشـیده اسـت در قالب روایتی از ماجراهای زندگی ساکنان
یـک محلـه در کابـل ،بـا موضعی متعادل و لحنی غیرمسـتقیم ،بـه نقد و ارزیابی وضعیت سیاسـي
و اجتماعـي در افغانسـتان بپـردازد .البتـه در سراسـر ایـن رمـان قضـاوت و ارزیابـي در هالـهای از
روایـت پنهـان شـده اسـت .این کتـاب مفصلترین رمانیسـت که تاکنـون از یک نویسـنده افغان
چـاپ شـده اسـت.در سـال  1998بخـش زیـادی از كتـاب به شـکل پاورقـی در دو هفتـه نامهاي
در تورنتـو کانـادا چاپ شـده اسـت و تقریبا شـش سـال به طـول انجاميـده و با اسـتقبال زیادی از
سـوی خواننـدگان افغان مواجه شـد« .کوچه ما» تصویـر خصوصیات اجتماعی را بـا نمایش عرف،
عـادات ،رسـوم و سـنن آمیختـه کـه از نظـر جامعهشناسـی ارزشـمند اسـت .در توضیح و تشـریح
صحنههـا و بحثهـا و گفتگوهـا ،زیبـا ،هنرمندانه و دارای اثرات عاطفی و اندیشـمندانه اسـت و با
اسـتفاده از اشـعار ،ضـرب المثلها و زبـان عامیانه بـه زیبایی آن افزوده اسـت.
دکتـر محمـد اکـرم عثمـان نويسـنده ،پژوهشـگر و حقوقـدان افغـان مقيم سـوئد در يادداشـتی
مینویسـد« :در بیـان عنصـر مـکان ،از گونـه وضـع زندانهـا ،اماکـن شـخصی ،میادیـن جنـگ،
روسـتاها ،شـهرها ،کوچـه و پسـکوچهها تا حـد توان بـه اقتضای جغرافیـای حاکم بـر موقعیت ،از
عنصـر تخیـل و بعضـ ًا قرینهسـازی نزدیک به واقعیـت کار گرفتـهام ».همچنيـن او میافزاید« :در
معرفـی شـخصیتهای غیرعمـده ،بیشـترین مـدارا و احتیـاط را بـه کار گرفتهام تا هتـک حرمت،
افشـاگری عنودانـه و غرضورزانـه متوجه کسـی نشـود و قبل از اثبـات جرم ،آدم مشـخصی مورد
اتهام واقع نشـود و یا به سـبب تفاوت عقیده و سـلیقه و موضعگیریهای اعتقادی محیط داسـتان
آلـوده نگـردد .از ایـن لحـاظ در معرفـی شـماری از چهرههـای ایـن رمـان از نامهای مسـتعار کار
گرفتهام و سـیماهای نمادین را جانشـین تیپهای انگشـت نما و شـناخته شـده کردهام .اما چنین
تدبیـری در حـق همـگان میسـر نبوده اسـت ،چه منـش و کنش سـرکردهها در بیشـتر طیفهای
سیاسـی چنـان تکاندهنـده ،جبـران ناپذیـر و آفتابی بودهانـد که با هیچ تدبیری کتمانشـان میسـر
و مقـدور نبـود .در ضمـن ایـن رمـان کـه به دنبـال نشـان دادن ژرفای یـک فاجعه تاریخـی بوده،
ناگزیـر بـوده اسـت کـه اعمال صحنـه گردانهای اصلـی سیاسـی را بـه داوری بگیرد».
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ترغيب
نویسنده:جني آستني /مرتجم :رضا رضاييی  /نارش:نرش نی

موضوع :ادبيات-ادبياتانگلستان

کلید واژه :ان اليوت ،كاپيتان ونتورث ،عشق ،تجديد رابطه

مقصد :همه كتابخانهها

جین آسـتین نویسـندهای انگلیسـی اسـت که آثـارش ،ادبیات انگلیسـی را بسـیار تحـت تأثیر قرار
داد .شـناخت نويسـنده از زندگی زنان و مهارتش در گوشـه و کنایهها ،او را به یکی از مشـهورترین
رماننویسـان عصـر خـودش تبدیـل کـرد .نويسـنده در سـال  1775چشـم بـه جهان گشـود و در
طـول زندگانـی کوتاهـش (مرگ در سـال  )1817با نگارش شـش رمان به یکـی از پرخوانندهترین
نویسـندگان کالسـیک بـدل گشـت .کتابهـای مشـهور او عبارتنـد از :غـرور و تعصـب ،حـس و
حساسـیت یـا عقل و احسـاس ،نورثنگـر آبی ،منسـفیلد پارک ،ا ِمـا و ترغیب.
بـه نظـر نقـادان ،او نبوغـی دو وجهـی داشـت :هـم طنـز قدرتمنـدی در نوشـتههایش دیـده
میشـود (طنز سـیاه) و هم با اخالقیات و روحیات آدمیان بسـیار آشناسـت .آسـتین در داستانهای
مردمپسـند خویـش نگاهـی نافذ بـه مناسـبتهای گروهای کوچـک دارد که شـخصیتهای افراد
ایـن گروههـا را دقیقـ ًا بازشناسـی کـرده اسـت و گاه این شـخصیتها را در مسـیر پر از رمـز و راز
احساسـی قـرار میدهـد کـه بـه ازدواج میانجامد .او خـود زمانی گفته بود آشـنایی با سـه یا چهار
خانـواده در یـک روسـتا کافـی اسـت تـا داسـتانی پـر احسـاس از روابـط میان آنـان خلق کنـد؛ او
هرگـز از آنچـه کـه حـس یا لمـس نکرده بود ،سـخنی به میـان نمـیآورد .ترغیب در سـال 1818
و پس از مرگ جین آسـتین منتشـر شـد اما جين اسـتين آن را در سـالهاي  1815و  1816نوشـته
بـود و در واقـع آخرین نوشـته او بوده اسـت.
ایـن آخریـن رمان او سرشـار اسـت از طنـز ،نکتهبینی و نگاه هوشـمندانه به رفتـار آدمها .تفاوتي
كـه ميـان ترغيـب و رمانهـاي ديگـر نويسـنده به چشـم مـي خـورد ،لحـن بدبینانهتر ايـن رمان
اسـت .ان اليـوت دختـری اسـت از طبقـه متوسـط جامعه کـه با شـکیبایی زندگی را پیـش میبرد.
ان الیـوت ،قهرمـان آخرین رمان جین آسـتین ،در آسـتانه سـی سـالگی ،در محیط تنـگ و محدود
کـه ارزشهـای کاذب بـر آن حاکـم اسـت ،با متانت و شـکیبایی زندگـی را پیش میبـرد .در حالي
كه هشـت سـال پیش بـه ترغیب دوسـتان و نزدیکانـش به خواسـتگاری مرد محبوبـش (كاپيتان
ونتـورث) جـواب رد داده بـود .حـاال چه چیزی آن مـرد را ترغیب خواهد کرد تا بـرای تجدید رابطه
قدم جلـو بگذارد؟
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سفرهاي رويايي
نویسنده :هرمان هرسه /مرتجم :عبدالحسني رشيفيان  /نارش :اساطري

موضوع :ادبيات -رمان خارجی -ادبيات آملان

کلید واژه :داستانهای كوتاه هرمان هرسه ،تئودور زيولكوسكی ،والرت كومپف ،شيطان صحرا

مقصد :همه كتابخانهها

هرمـان هسـه اديـب ،نويسـنده و نقـاش آلمانـي و برنده جايـزه نوبل ادبيـات در دوم ژوئيـه 1877
ميلادي در شـهر كالـ ِو آلمان زاده شـد .هرمان هسـه در آثـارش مبـارزهي جاودانـه روح و زندگی
را ترسـیم نمـوده و بـا نگرشـی هنرمندانـه به دنبـال ایجاد تعـادل بین ایـن دو پدیده قلم فرسـوده
اسـت .هسـه در خانـوادهای اصالحطلـب در جنـوب آلمـان به دنیـا آمد و تحـت تأثیر مـادرش که
مبلـغ مذهبـی در هندوسـتان بـود ،بـه فلسـفه هنـدی روی آورد .از دهـه سـوم قـرن بیسـتم ،بـه
عنـوان تبعـهي سـوئیس در منطقـه «تسـین» به گوشـهگیری نشسـت .گرایـش به رومانتیسـم و
طبیعتگرایـی از نمودهـای چشـمگیر آثـار قدیمیتـر هسـه اسـت.
عناویـن داسـتانهای فراهـم آمـده در ایـن كتاب سـفرهاي رويايـي عبارتاند از :رویـای جزیره،
سـرآغاز زندگـی نویـن ،خانـم گرترود ،شـب مـاه نوامبـر ،كارخانه سـنگ مرمر ،دانشـجوی التین،
گـرگ ،والتـر كومپـف ....ادموند و كالس از هم گسـیخته.
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سكوت؛ در انتظار
نويسنده :مهناز صيدی /نارش :شادان

موضوع :ادبيات-داستانهایفارسی

كليدواژه :ازدواج ،ازدواج مجدد ،احساس مسئوليت بی قاعده

مقصد :همه كتابخانه ها به غري از روستايی

ايـن داسـتان از نـوع سـوژههايى اسـت كه نـگاه نويسـنده ،بـه آن جانـى دوبـاره داده و خواننده را
صاحب
بـه دنبـال خـود خواهد كشـيد .گاهى سـادهترين موضوعـات ،دسـتمايهي كار نويسـندهاى
ِ
ديـدن آنچه برخي
سـليقه مىشـوند كـه خواننـده را به دوبـاره نگاه كـردن وادار ميسـازد .دوبـاره
ِ
رسـالت نويسـنده
سـاده از كنـارش گذشـته و جـدى نگاهـش نكـرده اسـت .ايـن همـان هنـر و
ِ
اسـت كـه اگـر آن را بـه انجـام برسـاند ،كا ِر خـود را كرده اسـت .ايـن رمـان در رابطه با احسـاس
مسـئوليتهاي خارج از قاعده در قبال ديگران اسـت كه مشـكل سـاز گشـته اسـت .از اين رو در
نوشـته پشـت جلد ايـن رمـان اينگونه آمده اسـت:
«انـگار تمـام دنيـا جمـع شـدهاند و مـرا نـگاه ميكننـد تا ببيننـد كه شـانههاي من تا كجـا و تا
كـي ميتوانـد زيـر بـار مسـئوليت مقاومت كنـد و اسـتوار بماند .شـايد خيال مـن اينگونه اسـت و
همـه اينهـا تصورات من هسـتند ،شـايد هيچ كـس به اينها اهميتـي نميدهد و مـن در دنياي خود
سـاخته خويـش اسـيرم .همـه سـكوت مـن تمام صبـوري من براي شـما بـود ،براي همه شـما! و
براي رسـيدن به آنچه ميخواسـتم در انتظار نشسـتم و سـكوت كردم ،سـكوتي همراه با انتظار!»
خالصه داستان اين رمان كه زاویه دید آن ،اول شخص است عبارتند از:
دختـري بـه نـام ارغـوان کـه بـا خواهـر و مـادرش زندگـی میکنـد در کودکـی پـدر خـود را از
دسـت داده اسـت .ارمغـان ،خواهـر ارغـوان بـه دلیـل تنهایی مـادرش نامـزدی خود را بـا نامزدش
بـه هـم میزنـد و تمـام خواسـتگارانش را رد میکند .او در جـواب اعتراض مادر و خواهرش شـرط
ازدواجـش را ازدواج مجـدد مـادرش اعلام میکنـد .مـادر هم کـه مقاومـت را بیفایـده میبیند و
بـرای آینـده دختـرش هـم نگران اسـت؛ شـرط را میپذیرد و بـا حاج احمد آقـا که خـود دو فرزند
بـه نامهـای نیکـی و نیمـا داشـته و همسـرش را از دسـت داده اسـت ازدواج میکند.
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پنجرههشـتم
به اهتامم عبدالرحيم ســعيدی راد  /نارش :امينيان

موضوع :ادبيات آئينی

کلید واژه :خورشيد خراسان ،امام رضا ،حرضت هشتم ،پنجره هشتم بهشت ،وسعت كرامت
مقصد :کتابخانههای درجه  1تا 9

ايـن مجموعـهي ادبـي ـ آئينـي بـا موضـوع امـام رضا(عليهالسلام) گردآوري شـده اسـت .كتاب
برگزيـدهي چهارميـن جشـنواره كتـاب رضـوي اسـت .در اين مجموعه از هفتاد شـاعر و نويسـنده
برجسـته ،نثرهايـي دلنشـين و خيـال انگيـز گـردآوری شـده اسـت؛ آثـاري از محمـود اكراميفـر،
ابوالقاسـم حسـينجاني ،ضياءالديـن خالقـي ،جـواد محقـق ،حميد هنرجو ،سـيدضياءالدين شـفيعي،
هـادي منـوري و مرتضـي حيـدريآلكثيـر و ...در ايـن اثـر گنجانده شـدهاند.
در بخشي از كتاب با عنوان «ميدانم كه ميداني» آمده است:
«ميدانـم كـه ميبينـي ،ميدانـم كـه ميشـنوي ،ميدانـم كـه ميدانـي ايـن همه آشـفتگيام
را .كـه ميبينـي ايـن همـه خسـتگي و ايـن همـه اميـد را كـه در هـر گامم باز به سـوي شـما بر
مـيدارم و ميدانـم كـه ميشـنوي صـداي تپـش قلبـم را كه چـون روي به سـوي شـما ميكند،
در هيجانـي گنـگ دسـت و پـا ميزند.
كـران دوسـتيات را هر لحظه وسـيعتر و ناپيداتر لمس كـردهام .من در درياي
مهربانـم ،اي كـه
ِ
ايـن دوسـتي بيكـران ،ذرهاي حقيـر و شـرمندهام كه در ايـن بيكرانگـي ،گاهي خـود را به اندك
چيزي مشـغول ،مغرور و مسـرور ميخواسـتم و ميساختم».
در بخشي ديگر با عنوان «اذان نقاره ها» آمده است:
«چمدانـي دارم بـه قـدر سـفر تـا تـو ...كفشهايي دارم بـه نيت دويـدن آرزو ...صدايـي دارم به
سـمت سلام تـو ...اينهـا تمـام مـن اسـت .تمـام نفس كشـيدن احتياطـي كه تـو را ميانديشـد
مبـادا لحظـهاي خالـي از احتمـال تو بر بـاد رود .همچون قافيهاي كه بيشـاعر خويش به سـكوت
از يـاد رفتـن تـن ميدهـد .دلشـوره دارم اي مـرد! تـا كجاي سـرگرداني سـر بـه راه باشـم؟ مرا به
خود برسـان»...
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مجموعه شعر؛ هزار و سيصد و شب
نويسنده :مهدی عابدی  /نارش :سوره مهر

موضوع :ادبيات -شعر

كليدواژه :شعر عاشقانه ،غزل ،شعر معارص

مقصد :كتابخانههایاصلیهمهشهرها

ايـن مجموعه شـامل پنجاه و سـه غزل اسـت كـه مضموني عاشـقانه و انديشـمندانه دارند .بخش
اعظمـي از شـعر فارسـي از آغـاز تـا امـروز معطـوف به مضامين عاشـقانه اسـت .حضور چشـمگير
ايـن مضمـون در شـعر فارسـي به حدي اسـت كه ميتـوان در يك دورنماي كلي شـعر فارسـي را
شـعري عاشـقانه قلمـداد كرد .شـعر عاشـقانه فارسـي در دامن عرفان اسلامي به قلههـاي كمال
ً
كاملا عرفاني
خـود نائـل آمد و به همين دليل شـكل تكامل يافته شـعر عاشـقانه فارسـي ،تأويلي
و سـاحتي ملكوتـي دارد .وجـود ابيات جانـدار ،پرمايه و خوش سـاخت را ميتـوان در اين مجموعه
پيـدا نمـود و بهـره الزم را از وزنهـاي آهنگيـن و بافـت خيـال انگيز اشـعار مهدي عابدي بدسـت
آورد .نمونـهای از اشـعار این اثر:
و هرچه بود بين اين دو تا را عاشقت كردي
زمين را عاشقت كردي ،هوا را عاشقت كردي
زبس زيبا شدي حتي خدا را عاشقت كردي
گِلت وقتي كه حاضر شد خدا لبخند زد يعني
به خود ميبالم از عشقت ،ولي همواره ميپرسم چه در ما يافتي آيا كه ما را عاشقت كردي
غزل را ،بيتها را ،واژهها را عاشقت كردي
نه تنها من ،نه تنها او ،نه تنها شاعران حتي
تو حتي بغض را حتي صدا را عاشقت كردي
به وقت خواندنت بياختيار از بغض لبريزم

و يا در قطعهاي ديگر آورده است:

شيريني رسيده يك سيبيد ،من نيز كرم كال شما هستم
ِ
در حكم يك مزاحم بازيگوش ،مثل مگس وبال شما هستم
شادم به باوري كه دروغين است ،حتي اگر دروغ ،چه شيرين است
حس ميكنم از آن خودم هستيد ،حس ميكنم از آن شما هستم
چشم و لب و دماغ و دو ابرو را ،كندم زصورت و به غزل بردم
من با تمام حوصله بر كاغذ مشغول انتقال شما هستم
بانوي من ،به جان شما اين شعر اين قدر نيز اليق تحسين نيست
زيبايي از شماست كه من تنها آيينه جمال شما هستم
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من زندهام
نویسنده:معصومه آباد  /نارش :بروج

موضوع :دفاع مقدس

کلید واژه :اسارت ،معصومه آباد

مقصد :همه كتابخانهها

«مـن زنـدهام» مجموعه خاطرات معصومه آباد از روزهای کودکی تا زمان اسـارتش در اردوگاههای
رژیـم بعـث عراق اسـت .ایـن کتاب به همـراه تقریظي از مقام معظم رهبري روانه بازار نشـر شـده
است .در تقريظ ايشـان آمده است:
«كتـاب را بـا احسـاس دوگانـه انـدوه و افتخـار و گاه از پشـت پرده اشـك خواندم و بـر آن صبر
و همـت و پاكـي و صفـا و بـر ايـن هنرمنـدي در مجسـم كـردن زيبائيهـا و زشـتيها و رنجهـا
و شـاديها آفريـن گفتـم .گنجينـه يادهـا و خاطرههـاي مجاهـدان و آزادگان ذخيـره عظيـم و
ارزشـمندي اسـت كـه تاريخ را پـر بار و درسهـا و آموختنيها را پر شـمار ميكنـد .خدمت بزرگي
اسـت آنهـا را از ذهنهـا و حافظههـا بيـرون كشـيدن و به قلم و هنـر و نمايش سـپردن .اين نيز از
نوشـتههايي اسـت كـه ترجمـهاش الزم اسـت ،به چهـار بانوي قهرمان ايـن كتاب بويژه نويسـنده
و راوي هنرمنـد آن سلام مي فرسـتم».
معصومـه آبـاد میگویـد« :بـا خودم عهد بسـتم که حقیقـت را همچنان که دیده و شـنیدم بدون
اغـراق بگویـم .مبالغـه آفت حقیقت اسـت .آنجایـی که گریه کـردم ،میگویم گریه کـردم و آنجا
کـه ترسـیدم ،میگویـم ترسـیدم!» لحـن اثـر پابهپای احـوال نویسـنده و عرصههـای مختلفی که
تجربـه میکند ،پیـش میرود.
بعثیهـا او را «دختـر خمینـی» نـام میگذارنـد و بـه او و همراهانش ،ژنـرال میگویند .معصومه
میگویـد« :عنـوان بنتالخمینـی و ژنـرال بـه من جسـارت و جـرأت بیشـتری میداد ...احسـاس
کـردم من سـفیر انقالب به سـرزمین همسـایه هسـتم! و تقدیـر الهی ایـن مأموریـت را برایم رقم
زده اسـت ».گاهی با دوسـتانش ،سـرودهای انقالبـی میخوانند :خمینی ای امـام! خمینی ای امام!
ای مجاهـد ای مظهـر شـرف ...نیروهـای بعثـی بـا کابلهـای چرمی که از داخلشـان سـیمهای
برقـی رد میشـد ،تـا آنجـا که قدرت داشـتند به سـر و تـن او و شمسـی و فاطمه و حلیمـه زدند...
معصومـه یکبـاره کابـل را از دسـت مأمـور بعثـی کشـید و تـا آنجـا کـه قـدرت داشـت بـه پاها و
هیـکل او ضربـه زد! شـجاعت معصومـه و دوسـتانش ،سـبب شـد تـا محمدجـواد تندگویـان که در
سـلول کنـاری بـود ،فریـاد زد« :نصرمـن اهلل و فتـح قریـب» و بقیـه اسـرای مـرد هـم یکپارچه و
«بشـرالمؤمنین» را فریـاد کردند.
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آن روز سه و نيم بعد از ظهر
نویسنده :سعيد غياثيان  /نارش :سوره مهر

موضوع:ادبيات-ادبياتدفاعمقدس

كليدواژه :والفجر  ،2جنگ ايران و عراق ،مهدی صمدی صالح

مقصد :همه كتابخانهها

«آن روز سـه و نيـم بعـد از ظهـر» خاطـرات مهـدي صمـدي صالـح اسـت .سـعيد غياثيـان،
تدوينکننـده اثـر ،بـر اسـاس يک اتفـاق به مهدي صمـدي صالح که در دوران هشـت سـال دفاع
مقـدس يکـي از دوسـتان همـرزم او بـوده برخـورد ميکنـد .وي تصويـر او را در ميـان منتخبي از
بهتريـن عکسهـاي گرفتـه شـده توسـط تعدادي از عکاسـان کشـور ميبينـد .عکـس روي جلد
کتـاب يکـي از مشـهورترين عکسهـاي دفـاع مقدسسـت کـه مهدي صمـدي با لبـاس نظامي
روي خاک مشـغول نماز خواندن اسـت .کمتر کسـي از نام و نشـان صاحب عکس خبر داشـت تا
آنجـا کـه تدوينکننـده کتاب در هنـگام ديدار با خانواده شـهدا به صـورت اتفاقـي وارد منزل يکي
از خانوادههـاي شـهدا ميشـود و در آنجـا تعـداد فراوانـي از ايـن عکـس را روي ديـوار ميبيند ،در
حالـي کـه مـادر شـهيد آن را متعلـق بـه فرزندش ميدانسـته اسـت .تمام ايـن اتفاقات باعث شـد
تـا غياثيـان بـه جمـعآوري اطالعات ،ثبـت و ضبط خاطرات مهـدي صمدي صالـح در قالب کتاب
بپـردازد .وي در پاييـز سـال  1368بـه زادگاه او رفـت و پس از اصرار بسـيار خاطراتش را شـروع به
ثبـت کـرد .پـس از گذشـت دو هفته و با نشسـتهاي روزانهي شـش سـاعته مصاحبههـا بصورت
منبعـي بـراي کتاب درآمـد .مهدي صمدي صالـح ،يکي از نيروهاي قديمي لشـکر انصارالحسـين
(عليهالسلام) ،در طـول سـالهاي دفـاع مقـدس همـواره در گـردان خـط شـکن  145حضـرت
علياکبر(عليهالسلام) حضـور فعـال و موثر داشـته اسـت.
در بخشي از کتاب چنین میخوانیم:
«سـاعت سـه و نيـم بعـد از ظهـر بـود و زمـان زيـادي تا غـروب آفتاب در شـلمچه نمانـده بود.
بـا ايـن کـه عـرض کانال کمتر از هشـتاد سـانتي متر بـود و در چنيـن فضايي رکوع و سـجود کار
دشـواري مينمـود امـا چنـد نفـر از بچههـا مشـغول خوانـدن نماز شـدند .با يـک جهـش از کانال
بيـرون پريـدم و چنـد متـر آن طرفتر بـه نماز ايسـتادم ....هر لحظـه احتمال ميرفـت خمپارهاي
در اطـراف کانـال فـرود آيـد .اما مـن ترجيح مـيدادم در فضاي باز نمـاز بخوانم .پـس از نماز چند
متـر آن طرفتـر تعـدادي عـکاس و فيلمبـردار ديدم کـه از روبرو به مـن نزديک ميشـوند .در آن
لحظـه هرگـز فکـر نميکـردم که يکـي از آنها عکسـي از من گرفته اسـت .عکسـي کـه در آينده
او را يکـي از شـهدا خواهنـد خوانـد .غافـل از اينکه من هنـوز زندهام».
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كشفخويشتن
نویسنده :حجت الله ايزدی  /نارش :سوره مهر

موضوع :داستان كوتاه -ادبيات دفاع مقدس

كليدواژه :عقب نشينی ،خمپاره ،دفاع مقدس ،سنگر

مقصد :همه كتابخانهها

ايـن اثـر شـامل یـازده داسـتان اسـت .عنـوان داسـتانها عبارتنـد از :عقبنشـيني ،پـل نـو ،تك،
گمـرک ،فرصـت نيسـت ،بيخبـري ،فراموشـي ،رازقيها ،چرا ،كشـف خويشـتن و فـرداي آن روز
بارانـي .در چهـار داسـتان نخسـت آن ،عمق و اسـتمرار تنهایی ،دغدغـه و دلهره مدافعـان آموزش
ندیـدهای کـه تنها با اسـلحه غیـرت و بصیرت به میـدان مقابله بـا تجاوزگریها و حریمشـکنیها
آمدهاند ،به تصویر کشـیده شـده اسـت .نویسـنده قصد معرفی و ترسیم شـخصیت فردی قهرمانان
داسـتانها را نـدارد ،زیـرا هـر یـک از شـخصیتها نمـادی از روحیـه و شـخصیت جمعـی مـردم
ایرانانـد .حجـتاهلل ایـزدی در داسـتان «فرصـت نیسـت» از نـگاه آنان که چشـم بـه راه عزیزان
خـود هسـتند و در داسـتان «بیخبـری» از نـگاه بازماندگانـی کـه هنـوز بـا فقـدان عزیـزان خود
کنـار نیامدهانـد ،بـه دوران دفـاع مقدس میپردازد .در داسـتان «فراموشـی» دوسـتان یـک جانباز،
کـه سالهاسـت در ُکمـا بـه سـر میبـرد ،به ظاهر میکوشـند ارتبـاط گسسـته وی را بـا اطرافیان
بازسـازی کننـد .در «رازقیهـا» یـک رزمنـده دلتنـگ ایـام جبهه غربـت خـود را در فضای جنگ
مـرور میکنـد .داسـتان «کشـف خویشـتن» ،کـه بخـش اعظمـی از بخـش دوم کتـاب را به خود
اختصـاص داده اسـت ،در پوشـش تشـکیل یـک تیم بـرای پیدا کردن اجسـاد شـهدا ،تالش همه
دلبسـتگان فرهنـگ دفـاع مقـدس را بـرای حفـظ پیوند خـود بـا آن دوران مـرور میکنـد .در این
کتـاب ،توجـه ویـژه به سـه عنصر سـادگی ،دقـت و عمق داسـتانها معطوف شـده اسـت.
در بخشـي از كتـاب آمـده اسـت« :بـاران به یقین نعمت اسـت ،زیـرا غبارهـا را از روی خیالها و
یادهـا میزدایـد .بـاران نعمـت اسـت .اما آیا جنـگ هم نعمت اسـت؟ آری جنگ هم نعمت اسـت،
چون حقیقـت پنهان را آشـکار میکند».
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روحانيت و جامعهپذيري سياسي
نویسنده  :مرتضی علويان  /موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)

موضوع :انقالب اسالمی

کلید واژه :روحانيت ،جامعه پذيری سياسی ،مرشوعيت ،پهلوی ،انقالب مرشوطه ،فرهنگ و هويت سياسی

مقصد :كتابخانههایاصلیهمهشهرها

مطالعـه نقـش نهادهـاي مختلـف جامعـه ،از راههـاي موثـر در شـناخت هـر چـه بهتـر جامعـه و
تحـوالت آن اسـت .از عوامـل مهـم بيثباتـي و تحوالت سياسـي،بحران مشـروعيت اسـت .اين
بحـران زمانـي بـه وجـود ميآيد كـه جامعهپذيـري سياسـي در جامعه بـه دوگانگي يـا چندگانگي
باورهـاي سياسـي بـه ويژه ناسـازگاري باورهاي جامعـه با ايدئولـوژي و كاركردهاي نظام سياسـي
منتهـي شـود .نهـاد روحانيـت در ايـران معاصـر ،همـواره مانند يـك عامـل مؤثّـر در جامعهپذيري
عمـل كرده اسـت.
ايـن كتـاب ضمـن معرفـي مفهـوم جامعهپذيري سياسـي و مفهوم فرهنگ سياسـي بـه عنوان
محـور تغييـر و تحـول ،جنبههـاي جامعهپذيري را بررسـي ميكنـد .همچنين تاريخچـه و عناوين
جامعهپذيـري سياسـي را در منظـر انديشـمندان مطرح ميشـود .مفهوم مشـروعيت و آراي علماي
اهـل سـنت از جملـه ابنتيميـه ،فضـلاهلل روزبهـان و عبدالملـك جدينـي و ديگران ،نظـر علماي
شـيعه از جملـه مرحـوم نائينـي ،مالكاظـم خراسـاني و ديگـر علمـا از ديگـر مباحـث ايـن كتـاب
اسـت .در بخـش ديگـر بـه تبييـن نقش علمـاي بنـام در دو انقالب مشـروطه و اسلامي ،با تأكيد
بـر عملكـرد آنهـا در ايجـاد جامعهپذيـري سياسـي و زمينهسـازي بحـران مشـروعيت نظـام وقت
ميپـردازد .همچنيـن بـا مروري بر حيـات و انديشـههاي رهبـران روحاني انقالب مشـروطه نظير
آيـات عظـام محمـد طباطبائـي ،سـيدعبداهلل بهبهاني و شـيخ فضـلاهلل نـوري به بيـان و توضيح
جايـگاه علمـي ايشـان و اهـم فعاليتهاي سياسـي و اجتماعي آنـان براي پايهريـزي يك فرهنگ
سياسـي مبتنـي بـر مذهب حقه شـيعي ميپـردازد.
در ايـن كتـاب بـا اشـاره بـه بحران مشـروعيت در نظـام قاجار در اثـر بر خورد فرهنگ سياسـي
بـا فرهنـگ مذهبـي دريچـهاي به سـوي دوران معاصـر و رژيـم پهلوي باز نموده اسـت.
موضـوع كتـاب در سـه بخـش مورد بررسـي قـرار ميگيـرد .در بخش نخسـت چهارچوب نظري
كتاب ارائه ميشـود .در بخش دوم به بيان جايگاه و نقش روحانيت از زبان محققان و نويسـندگان
پرداختـه شـده اسـت و در بخش سـوم بـه نقـش روحانيـت از راه جامعهپذيري سياسـي در انقالب
اسلامي پرداختـه و بـه گوشـههايي از حيـات و انديشـههاي چنـد تن از بـزرگان روحانيـت كه در
انقالب اسلامي نقش مهم و حتي رهبري را برعهده داشـتند اشـاره شـده اسـت.
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بررسيكاركردهاياجتماعي
انتظار حضرت مهدي(عجل اهلل تعالي فرجه) در ايران معاصر

نويسنده :محمدصادق ربانی  /موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)

موضوع :دين -مهدويت

كليدواژهها :كاركردهای انتظار ،انتظار و اجتامع ،انتظار و اميد ،انتظار و پويايی اجتامع ،انتظار و كنرتل اجتامعی

مقصد :كتابخانههایاصلیهمهشهرها

این کتاب پژوهشـي در قلمرو جامعهشناسـي دينیسـت كه با هدف بررسـي كاركردهاي اجتماعي
انتظـار مصلـح جهانـي ،حضرت مهدي(عجـل اهلل تعالـي فرجه)  ،بمنزلـه اعتقاد و اسـتراتژي مهم
شـيعه و مـورد سـفارش اهـل بيت نـگارش يافته اسـت .هدف اصلي نويسـنده بررسـي پيامدهاي
اجتماعي اين انتظار اسـت كه با عناوين اميدبخشـي ،پويايي اجتماعي ،انسـجام و كنترل اجتماعي
مطـرح نمـوده اسـت .از ايـن رو نويسـنده در مفهـوم انتظـار فـرج ميگويـد« :ايمـان ،بـر امامت و
واليـت حضـرت ولـي عصـر عجـل اهلل تعالـي فرجـه و اميد بـه ظهور مبـارك آن واپسـين حجت
الهـي ،و آغاز حكومت صالحان اسـتوار اسـت».
در فصـل نخسـت كتـاب به مقوله اميدبخشـي در آيات ،روايات ،كالم انديشـمندان اشـاره شـده
و بـه تفـاوت اميـد بـا آرزو و خياالت ،اقسـام اميد ،عوامل اميد بخشـي در جامعه منتظران و نسـبت
اميـد بـا انتظـار ميپـردازد .فصـل دوم به پويايي اجتماعي و تحركبخشـي مسـأله ظهـور و انتظار
اشـاره شـده كـه در آن ظلمسـتيزي و بيـزاري از دشـمنان را از وظايـف منتظـران دانسـته و با ذکر
هر سـه نهضت تنباكو ،مشـروطيت و انقالب اسلامي نشـان داده كه در اين سـه نهضت يكي از
عوامـل ظلم سـتيزي ،انتظار امـام زمان(عجـل اهلل تعالي فرجه) بوده اسـت.
در بخـش ديگـر بـه تجلـي پويايي اجتماعي در حوزه تشـكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت
امام زمان(عجل اهلل تعالي فرجه) اشـاره ميشـود .در فصل سـوم به انسجامبخشـي و همبسـتگي
اجتماعـي بواسـطه وجود امـام معصوم و انتظار ظهور در جامعه منتظران اشـاره شـده .در اين فصل
ديـن را عامـل همبسـتگي اجتماعـي معرفـی میکنـد و دالیلـی در اثبـات ایـن نظر ارائـه میکند.
همچنیـن عوامـل همبسـتگي اجتماعـي از ديدگاه فارابـي ،خواجهنصير طوسـي و آيـتاهلل مصباح
يزدي و پيامدهاي همبسـتگي در جامعه تبيين شـده اسـت .در فصل چهارم ضمن بررسـي نظارت
و كنتـرل اجتماعـي ،كاركـرد چهـارم انتظـار امـام زمان در ايـران معاصر بيان شـده كـه عبارتند از:
احسـاس حضـور ،جامعـه پذيـري فرهنگ انتظـار و فرآيند امـر به معـروف و نهي از منكـر .در اين
بخـش بـه عوامـل و راهكارهـاي جامعـه پذيـري انتظـار امـام زمان(عجـل اهلل تعالـي فرجـه) نيز
پرداخته شـده است.
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همسران سازگار
نويسنده :علی حسني زاده  /موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)

موضوع :روانشناسی دينی -خانواده

کلید واژه : :اسالم و خانواده ،روابط زناشويی ،تربيت خانوادگی اسالم ،روابط زن و مرد ،عوامل سازگاری همرسان

مقصد :كتابخانههایاصلیهمهشهرها

از دیـدگاه اسلام برای رسـیدن به کمال انسـانی ،ازدواج و تشـکیل خانـواده جایگاه ویـژهای دارد.
خداونـد م ّنـان زن و مـرد را بـه صورتـی آفریـده اسـت کـه بتوانند پیوسـته نقش آرامشبخشـي را
بـراي يكديگـر ایفـا کننـد .بدیهـی اسـت در وصول بـه این هـدف ،سـازگاری نقش مهمـی دارد.
یکـی از مهمتریـن دغدغـه جوانان جویای همسـر و پـدران و مادرانی که میخواهنـد وظیفه تزویج
فرزنـدان را انجـام دهنـد ،یافتن شـریکی برای زندگی مشـترک اسـت کـه روحیه توافـق و انطباق
داشـته باشـد .اینـان همواره نگران ناسـازگاری و فقـدان تفاهم در زندگی زناشـویی هسـتند از این
رو شـناخت عوامـل سـازگاری میـان زن و شـوهر و راهکارهـا ،مهارتهـا و فنون پیدایـش و بقای
آن ،همچنیـن آسیبشناسـی آن از مهمتریـن مسـائلی اسـت کـه نگارنـده را به بررسـی این مهم
رهنمون کرده اسـت.
بـرای رسـیدن بـه آسـایش و آرامـش در کنـار همسـر به عنـوان هـدف ازدواج ،سـازگاری نقش
بسـزایی دارد و این کتاب میکوشـد راهکارهای رسـیدن به این سـازگاری دوطرفه را شـرح دهد.
اين کتاب عوامل سازگاری بین همسران را به  3بخش کلی تقسیم میکند:
الـف) عوامـل اخالقـی :در ایـن بخش «عفت وحیا ،خلق نیکو ،حسـن ظن ،قناعـت ،رفق ومدارا،
پرهیـز از لجاجـت ،پرهیز از حسـادت» شـرح داده شـده که مباحـث مفصلي درباره هر کـدام از این
عناوین مطرح اسـت.
ب) عوامـل رفتـاری :ایـن عوامـل میتواننـد حالتهـای پنهـان فـرد را آشـکار سـازد و همسـر
را بـا نشـانههای رفتـاری کـه کاملا هویداسـت ،آرامش بخشـد و از حالتهـای بددلـی ،دودلی و
سـردرگمی نجـات دهـد .در ایـن بخـش بـه عوامـل مهمـی همچـون خوشرویـی ،خوشزبانی،
اظهـار مهـر و قهر ،تشـکر و سپاسـگزاری ،احترام به همسـر ،هدیـه دادن ،انتخاب مهریه سـبک و
تدبیر ومدیریت اشـاره شـده اسـت.
ج) عوامـل جسـمانی و جنسـی :توجـه به جاذبههای جسـمی و طبیعی به عنـوان اولین مالکها
در انتخـاب همسـر از عوامـل سـازگاری اسـت .عواملی همچـون زیبایـی ،نظافت و زینـت ،روابط
جنسـی سـالم و مطلـوب ،توجه به تفاوتهـای زن و مرد و پرهیـز از تنوع طلبی و ناپایداری جنسـی
از جملـه مطالب اين بخش اسـت.
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با امام ســجاد عليهالسالم
نويسنده :غالمرضا حيدری ابهری  /نارش :جامل

موضوع :دين -تعليم و تربيت

كليدواژه :صحيفهسجاديه،درسهایصحيفه،صحيفهبرایكودكان
مقصد :بخش کودک ونوجوان كتابخانهها

بـراي آشـنايي كـودكان و نوجوانـان بـا معـارف اعتقـادي ،تربيتـي و اخالقـي دربارهی امام سـجاد
(عليهالسلام) و صحيفـه نوارانـي ايشـان؛ ايـن كتـاب در چهـار بخش طراحي شـده اسـت .بخش
اول بـا عنـوان «وقتـي بـارون ميبـاره» ،برگرفتـه از دعـاي نوزدهـم صحيفـه سـجاديه اسـت .در
ايـن بخـش بـه فهمـي الهـي در مطالعه پديدههاي هسـتي اشـاره نموده و بـه پيوند عالـم طبيعت
بـا خالـق هسـتي توجه ويژه داشـته اسـت .از ايـن رو امام سـجاد (عليهالسلام) باران را بـه عنوان
مخلـوق خداونـد و نشـانهي رحمـت الهي بـه ما ميشناسـانند.
بخـش دوم بـا عنـوان «براي مامان و بابا» برداشـتي از دعاي بيسـت و چهارم صحيفه سـجاديه
اسـت .امـام در ايـن دعـا بـا تمثيلات و تشـبيهاتي بسـيار شـيرين و خواندنـي رابطـهي منطقـي
فرزنـد بـا پـدر و مـادر را تعييـن نمـوده و وظايـف او را در برابـر ايشـان بيـان ميکنـد .امام سـجاد
(عليهالسلام) احسـان بـه پـدر و مـادر را در سـه بُعـد ذهني (شـناخت وظيفـه خدمت بـه والدين)،
عملـي (اقـدام بـه احسـان) و قلبي (دوسـت داشـتن والدين و فراموش كـردن خطاهاي آنـان) بيان
نمودهانـد.
در بخـش سـوم« ،بـه سـوي خوبيهـا» ،برداشـتي از دعاي بيسـتم صحيفه سـجاديه اسـت .در
ايـن بخـش ضمـن توجـه دادن كـودكان بـه حقيقـت دعا و بـاز بـودن راه گفتگو بـا پـروردگار ،به
مومـن كمالجـو نبايسـتي در دايـره تنـگ نيازهـاي
كـودكان ميآمـوزد كـه خواسـتههاي انسـان
ِ
مـادي خالصـه گـردد .از ايـن رو كمـاالت معنـوي و اخالقـي نيـز بايسـتي در زمره خواسـتههاي
آدمـي قـرار گيـرد .بنابرايـن كـودكان را بـا برخـي از خواسـتههاي كمالجويانه آشـنا ميشـوند.
بخـش چهـارم كتـاب بـا عنـوان «سلام اي مـاه زيبا» برداشـتي از دعـاي چهلوسـوم صحيفه
سـجاديه اسـت .ايـن بخش به شـكل گفتگو با ماه بيان گشـته اسـت و فضـاي تـازهاي را بر روي
آفرينـش ماه ،بـه نكتهاي اساسـي توجـه ميدهد
مـا ميگشـايد و ضمـن توجـه دادن بـه شـگفتي
ِ
كـه همـه هسـتي از خداوند فرمـان ميبرند.
بـا مطالعـه ايـن مجموعه ،كودكان و فرزندان ميتوانند گام نخسـت را به دنياي صحيفه سـجاديه
برداشـته و از آنجائي كه اين نوشـتار كتابي مصور اسـت ،برايشـان داراي جذابيتي مضاعف خواهد
داشت.
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دایره المعارف مدرسه

نویسندگان :کاری الو ،کارولین استامپس ،دبورا الک و بن مورگان
مرتجمني:حسیندانشفر،غالمحسیناعرابی،افسانهحجتیومسعودجوادیان/محرابقلم
کلید واژه :دايره املعارف ،غذا ،زمني ،قارههای زمني ،تاريخ و سياست ،علوم ،فناوری ،بدن

موضوع :دايره املعارف

مقصد :بخش كودك و نوجوان کتابخانه ها

هـر دانـش آموزي بـه كتابي نيازمند اسـت كه به پرسـشها و دغدغههاي ذهنـي او در زمينههاي
گوناگون پاسـخ روشـن و كافي داده باشـد .درباره جهان و چگونگي شـكلگيري آن ،رشد گياهان،
تابـش نـور خورشـيد ،طرز كار بـدن ،اتفاقات و جريانات تاريخي ،آداب و رسـوم مردمان سـاير ملل
وغيـره .از جملـهي ايـن كتابهـا  9000عنـوان و مفهـوم اين كتاب اسـت كه همراه بـا اطالعات
و جـداول آمـاري و با  2500تصوير رنگـي ،جذابيتي خاص دارد.
نيـاز اوليـه بـه كسـب اطالعـات در رابطـه با جهـان پيرامونـي ميتواند بـه نوعي عالقـه دائمي
بـه كشـف جهـان و درك عميـق از آن تبديل گـردد .هدف از ايـن دايرهالمعارف تشـويق نوجوانان
بـه شـناختن محيـط از طريـق ارائه اطالعات دقيـق و صحيح همراه با تصاوير چشـم نـواز ،جذاب
و جالـب اسـت .موضوعاتـي كـه در ايـن كتـاب در رابطه بـا آن اطالعـات دقيقي ميدهـد عبارتند
از :فضـا ،زميـن ،محيـط زيسـت و بومشناسـي ،دنياي زنـده (گياهان و جانـوران) ،قارههـاي زمين،
فرهنـگ (ديـن ،هنـر و آداب و رسـوم) ،تاريـخ و سياسـت ،علـوم ،فنـاوري و بـدن انسـان .در متن
كتـاب ارجاعـات و اطالعـات تاريخـي فراوانـي داده شـده اسـت كـه خواننـده ميتواند بـا مراجعه
بـه آنهـا بـه اطالعـات خويـش عمـق بيشـتري ببخشـد .در ايـن مجموعـه اطالعـات الزم براي
راهنمايـي خواننـده در زمينـه اركسـترها ،مناطق زماني يا تهيـه مجموعه حشـرات و كانيها آورده
شـده اسـت .از ايـن رو هـر بخش تقسـيم شـده اسـت بـه مقالـه اصلي (كـه روي سـرفصلهاي
اصلـي متمركـز شـده اسـت) ،مجموعهها (شـامل گروههاي خـاص از اشـياء و جانـداران) ،جداول،
نقشـهها (اطالعاتـي دربـاره قارهها و كشـورها) ،خوب اسـت بدانيـد (براي عمق بخشـيدن به يك
موضوع).
بـا ورق زدن ايـن کتـاب در بخشهـای مختلـف ،پاسـخ بسـیاری از پرسـشهای را ميتـوان
پیـدا نمـود .از کهکشـانهای عظیـم تـا باکتریهـای ذرهبینـی ،و از سـلولهای بـدن خودتـان تا
تمدنهـای قدیمـی و فرامـوش شـده ،كـه جملگـي در ایـن کتـاب معرفی شـدهاند.
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مرجعشناسياسالمي
نويسنده :افشني موسوی چلك  /نارش :كتابدار

موضوع :اسالم ،كتابشناسی

كليدواژه:منابعحديثی،منابععلومقرآنی،فرهنگهایاسالمی،منايعمرجع
مقصد :همه كتابخانهها

كتابهـاي فراوانـي درباره معرفي منابع مرجع در ايران تأليف شـده اسـت .مرجعشناسـي اسلامي
از جملـه كتابهايـي اسـت كـه براي دانشـجويان رشـته كتابداري و اطالع رسـاني ،رشـته الهيات،
طلاب حـوزه علميـه و محققين ايـن حوزه بصورت ويژه قابل اسـتفاده اسـت.
در ايـن كتـاب منابعـي كـه به عنوان يك اثر مسـتقل محسـوب شـده و ويژگيهـاي يك كتاب
مرجـع را داراسـت بـه زبانهـاي فارسـي ،عربي و انگليسـي معرفـي شـدهاند .كتـاب داراي دوازده
فصـل اسـت و تقسـيم بنـدي آن تا حدودي بـا ردهبنـدي  BPهمخواني دارد .در فصـل اول كتاب
دايرهالمعارفهـاي اسلامي معرفـي گرديـده اسـت و در فصل دوم بـه فرهنگ نامههاي اسلامي
ميپـردازد .فصـل سـوم بـه كتابهـاي مربوط بـه تاريخ اسلام و جغرافيـا اختصـاص دارد و فصل
چهـارم مربـوط بـه منابع سرگذشـتنامهاي شـامل سرگذشـتنامههاي جمعـي ،علم رجـال ،طبقات،
علـم انسـاب و غيـره ميباشـد .فصـل پنجـم معرفـي منابـع مربـوط بـه قـرآن و علوم قرآنيسـت
كـه در آن منابـع مربـوط بـه كشـف اآليـات ،فرهنـگ موضوعـي ،دايرهالمعارفهـا و واژهنامههاي
قرآنـي و فرهنگنامه امثال قرآني اشـاره شـده اسـت .فصل ششـم به تفاسـير اختصـاص دارد .الزم
بـه ذكـر اسـت كه علم تفسـير يكـي از مباحث قرآنيسـت كـه به جهـت اهميت و نيز گسـتردگي
مطالـب مربـوط بـه ايـن علم ،فصـل جداگانـهاي بـراي آن در نظر گرفته شـده اسـت .فصل هفتم
بـه نهجالبالغـه و كتبهـاي مرتبـط بـا اميرالمومنين(عليهالسلام) اختصـاص دارد .فصـل هشـتم
منابـع مربـوط بـه علـم حديث معرفي شـده اسـت كـه ضمن معرفـي احاديث شـيعه و اهل سـنت
بـه معرفـي معجمها و فهرسـتهاي مربوطـه پرداخته اسـت .در فصل نهم كتابهاي فرق اسلامي
معرفـي شـده اسـت و در فصـل دهم در مورد كتابشناسـيهاي اسلامي مباحثي ارائه شـده اسـت
كـه در آن كتابنامههـا و مقالهنامههـا معرفـي شـده اسـت .در فصـل يازدهـم منابع مرجع اسلامي
بـر روي لـوح فشـرده و در فصـل دوازدهـم پايگاههاي اسلامي در اينترنت معرفي شـده اسـت.
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تاريخ مصور جهان
نویسنده :ریچارد تامس ،شارلوت هردمن ،فیلیپ استیل /ترجمه تبسم آتشنيجان /نرش ىن

موضوع:تاريخباستان

کلید واژه :عرص حجر ،مرص باستان ،يونان باستان ،امپراتوری روم

مقصد :كتابخانههای اصلی استان  +شهرستان بزرگ ومتوسط

ن در آفریقاــ
این کتاب به بیش از دو میلیون سـال تاریخ بشـر پرداخته اسـت .از نخسـتین پیشـینیا 
هنگامـي کـه بشـر نخسـتین ابـزار سـنگی را سـاخت (دوران پارینهسـنگی) تـا تاریـخ نخسـتین
تمدنهـای بشـری از مصـر باسـتان ،یونـان باسـتان و امپراتـوری روم .در هر بخـش از این کتاب
میتـوان بـا چگونگي زندگی بشـر از فراهمکردن غذا ،مسـکن ،ابـزار و ادوات ،کشـاورزی ،صنعت،
هنر ،آداب و رسـوم و باورهای انسـاني در ادوار مختلف آشـنا شـد .کتاب عالوه بر هشـتصد عکس،
تصویـر و نقشـه رنگـی شـامل آموزشهای متعـدد عملی گامبـهگام بـرای بازآفرینـی مهارتها و
حرفههـای قدیـم اسـت .از ايـن رو بـا ارائـه تصويري روشـن از اقـوام،مـردم و تمدن هـا مرجعي
معتبـر بـراي آموزش موضوعـات تاريخي بـه دانشآموزان اسـت.
در بخـش نخسـت بـه تولـد تمدن و بررسـي روشـنگرانه بيش از دو ميليون سـال تاريخ بشـر ،از
مبـارزه سـخت وي بـراي بقـا در عصر حجـر تا شـكوه و جالل دنيـاي قديم پرداختـه .بخش دوم
بـه عصـر حجر و داسـتان چگونگي اسـكان تدريجي نخسـتين شـكارچيان و گردآورنـدگان غذا و
در پـي آن شـكلگيري نخسـتين جوامـع كشـاورزي و روسـتاها ميپـردازد .در بخش سـوم كتاب
بـه مصـر باسـتان و نخسـتين سـاكنان كرانههـاي حاصلخيـز رود نيـل و تبديـل آنهـا بـه مـردم
سـاكن دنيـاي باشـكوه و پيچيـده فراعنـه و اهـرام پرداختـه شـده اسـت .بخـش چهـارم كتاب به
بررسـي تمدن پرشـكوه يونان باسـتان ،سـنگ بناي فرهنگ نـو از تئاتر و هنر و معمـاري گرفته تا
بازيهـاي المپيك اشـاره شـده اسـت .اما بخش پايانـي به امپراتـوري روم و توانايـي در جنگاوري
و هوشـياري در هنـگام صلـح روميان و سـازندگان يكـي از بزرگترين امپراطوريهايـي كه دنيا به
خـود ديده اسـت پرداخته اسـت.
در برخـي از فصـول كتـاب بـراي نوجوانان بصورت حاشـيهاي كاردسـتيهايي تاريخي همچون
تـاج طالئـي ،لوحسـازي ،موزاييـككاري ،پاي پيشكشـي ،سـر مدوسـا و غيـره آموزش داده شـده
اسـت و در برخـي حواشـي كتاب سـير زمانـي وقايع بصورت اجمالي بيان شـده اسـت.
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پيگيـــريديوانهوار
نويسنده :فرانسيس كريك  /مرتجم :محمدرضا توكلی صابری /انتشارات :مازيار

موضوع :علوم -زيست شناسی -رسگذشتنامه

كليدواژه::مارپیچدوتایی،DNAزیستشناسیمولکولی،رمزگشائیژنتیکی

مقصد :كتابخانههای اصلی استان  +شهرستان بزرگ ومتوسط

کتـاب بیـش از آنکـه زندگینامـهي خودنوشـت باشـد بـه جایـگاه ایدههـا و نظریههـا در علـوم
زیستشـناختی توجـه ميكنـد و خاطـرات ایـن دانشـمند از زندگـی علمـی و چگونگـی کشـف
مارپیـچ دوتایـی  DNAرا بازگـو میکنـد .فرانسـیس کریک با جیمـز واتسـون و موریس ویلکینز
بـه طـور مشـترک جایـزه نوبل سـال  1962را بـرای کشـف سـاختمان  DNAدریافـت کرد که
بزرگتریـن پیشـرفت زیسـت شـناختی در قـرن بیسـتم محسـوب میشـود .موضوع کتـاب حاضر،
شـرح سرگذشـت و توضیح یافتهها و کشـفیات «فرانسـیس کریک» اسـت .این کتاب با پیشـنهاد
«بنیـاد اسـلون» و بـه قلـم «فرانسـیس کریـک» تدوین شـده و دربردارنـدهي شـرح زندگی وی،
تالشهـا و مطالعاتـش در علـم زیستشناسـی و گـزارش یافتههـای وی در دوران کالسـیک
زیستشناسـی مولکولـی و کشـف دیگـر مارپیـچ دوتایـی  DNAاسـت.
مقصود عمده از این کتاب شـرح برخي از تجربههای زیسـت شناسـی مولکولی اسـت .از کشـف
مارپیـچ دوتایـی دی ان ای در  ۱۹۵۳تـا رمزگشـائي ژنتیکـي ـ واژه نامـهای کـه زبـان اسـیدهای
نوکلئیـک را بـه زبـان پروتئیـن هـا مربـوط میکنـد در حـدود  .۱۹۶۶نويسـنده كتابي نوشـته هم
بـراي دانشـورزان و هـم بـراي عمـوم مـردم .او معتقد اسـت بيشـتر مردم مـي توانند نوشـتههاي
او را بفهمنـد و آنجـا كـه اصطالحـات و اسـتدالالت تـا حـدودي فنـي ميگـردد در اين مـوارد نيز
اصلـي ايده مطرح شـده در اين كتاب نسـبتا آسـان اسـت .از اين رو نكتههـاي كوتاهي
فهـم بنيـا ِد
ِ
كـه شـامل مباحـث تخصصیتـر اسـت در داخـل پرانتـز آورده شـده .بـراي كمـك بـه آنهايي كه
اطالعاتـي در مـورد زيستشناسـي مولكولـي ندارنـد در ابتـداي كتـاب نمـوداري از انـدازه تقريبي
مولكولهـا ،كروموزومهـا ،سـلولها آورده شـده دو پيوسـت كه نخسـتين آن شـرحي كوتـاه از اصول
زيستشناسـي مولكولـي و دوميـن آن جزئيـات رمز ژنتيكي اسـت .با همه كوشـشهايي كه براي
قابـل فهـم نمـودن متن شـده اسـت؛ افـراد عادي ممكـن اسـت در مرحلـه ابتدائي تا حـدي دچار
مشـكل شوند.
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زيست شناسي سلولي مولكولي
نويسنده:محمدحسنيامريی /نارش:فاطمی

موضوع :علوم -زيستشناسی

كليدواژه :سلول ،DNA،مرتب سازی پروتئني ،اسكلت سلولی
مقصد:کتابخانه های اصلی همه شهرها

ايـن كتـاب عالوه بـر معرفي اصول و مفاهيم پايه زيستشناسـي سـلولي مولكولي ،سـبب ترغيب
خواننـده بـه مطالعـه بيشـتر در ايـن رشـته اسـت .در ايـن نوشـتار تلاش شـده تـا نمايـي كلـي
از فرآيندهـاي مولكولـي در سـلولها ارائـه گـردد .در عيـن حـال بـا اشـاره بـه جزئياتـي عميقتر
سـئواالتي بـراي خواننـده مطـرح ميگـردد كـه پاسـخ آنهـا مسـتلزم تفكر بيشـتر و مطالعـه فراتر
باشـد .از اين رو فهرسـتي از منابع مناسـب براي مطالعه بيشـتر در انتهاي كتاب آورده شـده اسـت.
زیستشناسـی سـلولی مولکولـی مرجعـی مناسـب برای دانشـجویان رشـتههای علوم زیسـتی،
دانشآمـوزان ممتـاز دبیرسـتان و داوطلبـان شـرکت در المپیادهـای علمـی بـراي ورود بـه دنیای
شـگفتانگیز سلولهاسـت .ایـن کتـاب سـاختار ،سـازماندهی ،رفتـار و برهمکنـش سـلولها و
تنظیـم مولکولـی رخدادهای سـلولی را پوشـش میدهـد .همچنین با اسـتفاده از مثالهـای متنوع
و شـکلهای جـذاب ،مفاهیـم پراکنده را گـردآوری و با سـبکی قابلفهم ارائه کرده اسـت .مطالب
و تعاریـف کتـاب بـهروز و شـامل یافتههای تازه عرصه زیستشناسـی مولکولی سـلول اسـت .هر
قسـمت از کتـاب بـا تعـدادی مفهوم کلیدی شـروع میشـود که نکات برجسـته مورد بحـث در آن
قسـمت را خالصـه و اجـزای متـن اصلی را بـه راحتی قابل دسـترس میکند .شـکلهای کتاب با
توصیفهـای واضـح ،کافـی و خالصههـای مفهومـی همراهانـد تـا درک تصویری مفاهیم دشـوار
بـه آسـانی ممکـن شـود .پرسـشهای تحلیلی انتهـای هر فصـل دورنمایـی از نـوع پژوهشهای
مرتبـط بـا موضـوع فصـل و رویکـرد پژوهشـگران بـرای حـل معماهـای زیستشناسـی سـلولی
مولکولـی ارائـه میکند.
كتـاب در پانـزده فصـل گـردآوري شـده اسـت .چهار فصل نخسـت آن مـروري بـر مفاهيم پايه
زيستشناسـي سـلولي ،بيوشـيمي و ژنتيـك مولكولـي اختصـاص داده شـده اسـت .پـس از آن در
فصلهـاي پنجـم تـا دهـم سـاختارها و فرآيندهاي مهم سـلول معرفي شـده و در فصـول يازدهم
تـا پانزدهـم ،تنظيـم فرآيندهـاي سـلولي مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت .تصاويـر كتـاب از كتب
مرجـع زيستشناسـي سـلولي مولكولـي اقتباس شـده و علاوه بر كمك بـه درك مفاهيـم پايه با
توضيحاتـي همـراه اسـت كـه تفصيليتـر از متن اصلي اسـت.
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راهنماي رصد اجرام اعماق آسمان (نقشه آسمان)
نويسنده :پاتريك مور /مرتجم :كامبيز خالقی /نارش :دانش پژوهان جوان

موضوع :نجوم

كليدواژه :اجرام آسامن ،صور فلكی ،رصد

مقصد :بخش كودك و نوجوان کتابخانه ها

بـا توجـه بـه هجوم روزافزون قشـر جوان به سـمت علم نجـوم و ورود تكنولوژيهاي پيشـرفتهي
عكاسـي ،ثبـت تصاويـر اجـرام اعمـاق آسـمان بـه عنـوان يكـي از محبوبتريـن رشـتههاي مورد
عالقـه منجمـان مطـرح اسـت .علاوه بـر اينها برگـزاري مسـابقات شـكار اجـرام مسـيه ،رقابت
صوفـي و پروژههايـي از ايـن دسـت ،لـزوم اسـتفاده از نقشـههاي تفكيكـي را بيشتـر از پيـش
نمايـان ميكنـد .از طرفـي ايـن گروههـا بـا مشـكل نبـود مرجع مناسـب مكتوبـي بـراي مدونتر
شـدن سلسـله فعاليتهـاي خـود مواجهانـد .بنابراين بـا مجموعهي حاضـر تا حدودي ميشـود بر
اين مشـكل فائـق آمد.
خواننـده در ابتـداي كتـاب بـا تاريخچـهي بعضي از صور فلكي آشـنا شـده و درمييابـد كه طرز
نگـرش پـدران ما به آسـمان چگونه بوده اسـت .در ادامه فهرسـت شـمارهي صفحات نقشـه صور
فلكـي ارائـه ميگـردد .اين فهرسـت شـامل  44صورت بـوده و در واقـع تنها ص َوري در اين نقشـه
مطرح گشـته اسـت كه داراي اجرام غيرسـتارهاي شـاخص در محـدوده مرزبندي خـود بودهاند .در
رويت صور فلكـي و بهترين ماههاي رويت ارائه شـده اسـت .همچنين
ايـن كتـاب بهتريـن
فصـل ِ
ِ
بـا نشـانههاي اختصـاري صـورت فلكي و ارائه جـدول براي تخميـن بزرگي و نوع جـرم و توضيح
مختصـري در مـورد هـر صورت فلكي و محـدوده عرضهاي جغرافيايي آن ارائه شـده اسـت.
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حيات در منظومهي شمسي

نویسنده :حسن قضاوی  /نارش :ايرانشاهی

موضوع :كيهانشناسی-نجوم

كليدواژه :منظومهشمسی،زندگیفرازمينی،حياتكربنی،مريخ،تيتان،پيدايشحيات

مقصد :بخش كودك و نوجوان کتابخانه ها

در ايـن كتـاب سـعي شـده تا با توجه بـه علم روز ،امـكان وجود حيـات در اَجرام منظومه شمسـي
بررسـي گردد و به پرسـشهاي مختلف پاسـخ داده شـود .سـئواالتي همچون:
منزلگاه بعدي زمينيان كجاسـت؟ آيا بشـر در كشـف حيات ،راه صحيحي را ميپيمايد؟ بشـر به
تسـخير كـدام منظومه شمسـي فكر ميكنـد؟ آيا در همسـايههاي نزديك ،يعني سـيارات منظومه
شمسـي ،ميتـوان سـكني گزيـد؟ آيـا ميتـوان حياتي تـازه در سـيارات بوجـود آورد؟ اگر بشـر به
تـرك زميـن وادار گردد ،بهترين مكان جايگزين در منظومه شمسـي كجاسـت؟
در فصـل اول چيسـتي حيـات و زندگـي را توضيح داده و به پاسـخ يك سـئوال قديمي و بنيادي
كـه «آيـا مـا در اين جهـان تنها هسـتيم؟» پرداخته اسـت .در ادامه بـه دو نوع حيات كـه در عالم
وجـود دارد يعنـي حيـات هوشـمند و حيـات ذرهبينـي اشـاره ميشـود و پيرامون حيـات فرازميني،
منشـأ حيـات بـودن آب ،سـرنخهاي وجـود آب ،بررسـي امـكان جسـتجوي حيـات فرازمينـي در
مـادهاي غيـر از آب ،حيـات كربنـي و غيـره مطالبـي بيـان ميشـود .در فصـل دوم نيز به بررسـي
وجود حيات در اجرام منظومه شمسـي همانند مريخ ،حيات در شـهاب و شـهاب سـنگها و منشـأ
حيـات در دنباله دارها پرداخته شـده اسـت.
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شناخت گليم و گليممانندهاي ايران

نویسنده :حسني ياوری  /نارش :سيامی دانش

موضوع :هرن-هرندستی-گليمبافی

كليدواژه :تاريخچهگليم،مواداوليهگليم،گليممانندها،نقوشگليم،ابزارگليمبافی

مقصد :همه كتابخانهها

بيترديـد قالـي و گليـم ،هنـر و صنعـت قـرون متمـادي كشـور ايـران بـوده اسـت .اصليتريـن و
نخسـتين هنـر سـنتي ايـران اسلامي و كاربـردي تريـن هنر جهـان كه همـواره در مقامـي رفيع
قـرار دارد .گليـم ،فـرش يـا زيرانـدازي اسـت كه با درگيـري تاروپود و بـا بهرهگيري از نخ پشـمي،
پنبـهاي ،ابريشـمي يـا كنفـي بافتـه ميشـود و بـه عنـوان كفپـوش يـا تزيين مـورد اسـتفاده قرار
ميگيـرد .در ايـن كتـاب نخسـت معاني و مفهوم گليم مورد بررسـي قـرار گرفته و سـپس مروري
بـر پيشـينه زيراندازهـاي سـنتي از پيدايـش نخسـتين گليمبافتههـا تـا قالـي و سـير تحـول گليم
داشـته اسـت .در بخشـي ديگـر دربـاره مواد اوليـه مصرفي و تاريخچهي آنها و شـيوههاي بدسـت
آوردن مـواد اوليـه ،ابـزار و وسـايل كار (همچـون ابـزار بافندگـي ،دسـتگاههاي بافت) گليم اشـاره
شـده است.
در فصـل پنجـم از ايـن كتـاب اطالعـات خوبـي در معرفـي كلـي گليـم و گليممانندهـا و انواع
آنهـا هماننـد زيلـو ،جاجيـم ،پلاس ،گبـه و غيـره اشـاره شـده اسـت .در فصـل ششـم و هفتم به
بررسـي انـواع گليمهـاي مناطـق مختلف ايران همانند كردسـتان ،شاهسـون ،بختياري ،قشـقايي،
انـواع روشهـا و فنـون بافتهاي منطقـهاي گليم و گليممانندها اشـاره شـده و در نهايت در فصل
هشـتم از عوامـل ايجـاد نقـوش گليـم ،معنـا و مفهـوم نمادهـا و نگارها در گليـم و گليـم مانندها
سـخن به ميـان آمده اسـت.
ايـن كتـاب بصـورت مصـور هـر يـك از انـواع گرههـا ،تفـاوت بافتهـاي گليمهـا و اشـكال
نگارههـاي گوناگـون را ترسـيم نمـوده تـا خواننـده ذهنيتـي بهتـر نسـبت به نوشـتار پيـدا کند .در
نهايـت در بخـش ضميمههـاي كتـاب بـه مـواردي همچـون راههاي تشـخيص مرغوبيـت گليم،
ابعـاد گليـم ،نقشهـاي گليم ،اسـتانداردهاي گليم و غيـره ،تصاويري از گليمهـاي مناطق مختلف
ايـران ارائه شـده اسـت.
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تعمير و ارتقاي كامپيوترهاي شخصي براي نابغهها

نویسنده :اندی رتبون /مرتجم :بابك عظيمی /نارش :سيميا

موضوع:علومكاربردی-كامپيوتر

كليدواژه :نگهداری و تعمري ،ارتقاء كامپيوتر ،ويندوز ويستا ،تعمري ويندوز

مقصد :کتابخانه های اصلی شهرستان وكتابخانه های روستايی

ايـن كتـاب سـبب آشـنايي خواننـده با انـواع ارتقـاء و تعميـرات كاربـردي مربـوط به رایانه اسـت.
مـواردی ماننـد :چگونگـي ارتقا رایانـه براي اجراي ويندوز ويسـتا ،اطمينان از عملکرد درسـت تمام
قطعـات ،افزودن سـخت ديسـكي بزرگتـر ،ارتقـاي كارت گرافيك بـراي برطرف نمـودن نيازهاي
گرافيكـي ويسـتا يـا بازيهـاي كامپيوتري جديـد و غيره.
مخاطبـان ايـن كتـاب بیشـتر كسـاني هسـتند كـه ميخواهند سيسـتم عاملشـان را بـه ويندوز
ويسـتا ارتقا دهند يا دسـتي به سـر و روي كامپيوترشـان كشـيده تا بتوانند از جديدترين فناوريها
بهـره ببرنـد .پيوسـتي حـاوي  35تصويـر بـه انتهـاي كتاب اضافه شـده اسـت كـه روش بازكردن
كيـس كامپيوتـر و  ...را به شـکل مصـ ّور آموزش داده اسـت.
ايـن كتـاب داراي شـش بخـش اصلـي اسـت؛ هـر بخـش به چند فصل تقسـيم شـده اسـت و
هـر فصـل به يـك موضوع اصلي ميپـردازد .هر فصـل از بخشهـاي كوچكتر مرتبـط با موضوع
اصلـي تشـكيل ميشـود .در بخـش اول از تعميـرات مقدماتي سـخن گفته ميشـود كـه با تنظيم
آنهـا ميتـوان كاري کـرد كـه كامپيوتر به طـور خودكار ترميم شـود.
در بخـش دوم بـه تقويـت كامپيوتـر بـراي اجـراي وينـدوز ويسـتا و يـا اجـراي بازيهـاي
مفرح و سـرگرم كنندهای ارائه شـده
كامپيوتري و فيلم اشـاره شـده اسـت .در بخش سـوم مطالب ّ
اسـت .بـه عنـوان مثال با ارتقـاء صدا ،بلندگوهـا و افزودن تيونـر تلويزيون ،كامپيوتـر را ميتوان به
سـينماي خانگي تبديـل نمود.
در بخـش چهـارم بـه موضـوع ارتباطـات اشـاره شـده و در آن روش مرتبـط نمـودن كامپيوتـر
بـه اينترنـت توسـط انـواع مودمهـا آموزش داده شـده و بـه چگونگي سـاختن شـبكهي خانگي يا
مخصـوص دفترهـاي تا بتـوان تمام كامپيوترهـا را از يك ارتباط اينترانتي بطور مشـترك اسـتفاده
كنند ،اشـاره ميشـود.
در بخـش پنجـم بـه معرفي سـخت افزارهاي جديـد براي ويندوز و شـيوه يافتـن و نصب قطعات
سـخت افزاري اشـاره شـده اسـت .بخش ششـم هم که بخش دهتاييها نامگذاری شـده اطالعات
مفيـد جانبـي را شـرح ميكنـد؛ تعميرات ارزاني كه بايسـتي آن را پيش از هـر كاري امتحان نمود و
فهرسـتي از ابزارهـاي مفيد براي ارتقا و ترفندهايـي امتحان پس داده.
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آفيس  2007براي نابغه ها
نويسنده :والس وانگ /مرتجم :شهاب صقری /نارش :سيميا

موضوع:کتابداری/فرهنگنامه

كليدواژه :آشنايی با آفيس ،ارائهی مطلب با برنامه ،Power Pointبرنامهريزی زمانیOutlook

مقصد :کتابخانه های روستايی واصلی شهرستان

مجموعـهي آفيـس  2007ويژگيهـاي جديـدي را ارائـه نمـوده كـه آگاهـی پيـدا كـردن دربـاره
ايـن ويژگيهـاي جديـد ممكـن اسـت دشـوار باشـد .مايكروسـافت مهمتريـن ويژگـي را در ايـن
مجموعـه گنجانـده اسـت كه همان كاركردن آسـان بـا آن اسـت .در اين كتاب چگونگي اسـتفاده
از برنامههايـي همچـون  Word، Excel، Power Point، Access، Outlookبـه خواننده آموزش
داده شـده اسـت و دو گـروه از مخاطبيـن را هـدف قـرار مـي دهد .نخسـت كسـاني كه بـا آفيس
آشـنايي دارنـد و ميخواهنـد نـكات جديـدي در كار بـا آفيـس  2007بياموزند .اين كتـاب ميتواند
بـراي چنيـن كسـاني مرجعي باشـد تـا ببينند كه مايكروسـافت هـر كـدام از دسـتورهاي آفيس را
در كجـاي رابـط كاربـري جديـد قرار داده اسـت .گروه دوم كسـانياند كه اص ً
ال بـا مجموعه آفيس
آشـنايي ندارنـد .ايـن كتـاب ميتوانـد بـراي چنين كسـاني راهنمـاي مناسـبي باشـد در يادگيري
برنامههـای .Word، Excel، Power Point، Access، Outlook
بخـش اول كتـاب بـه آشـنايي بـا آفيـس  2007پرداختـه اسـت و بـا ارائـهي منوهـا و نـوار
ابزارهـاي جديـد ،با متداولترين دسـتورهاي قابل اسـتفاده در تمـام برنامههاي آفيس  2007آشـنا
میشـویم .بخـش دوم مربـوط بـه شـيوهي پـردازش متـن و كار بـا برنامـه  Wordپركاربردتريـن
برنامـه آفيـس  2007اسـت .در بخش سـوم به چگونگـي كار با اعـداد در برنامـه  Excelكه در آن
قالببنـدي اطالعـات ،درسـت كردن فرمـول و ايجاد انـواع مختلف نمودار براي نمـاي مفهومتري
از اطالعـات صفحـه گسـترده ،معرفـي ميگـردد .بخش چهـارم به ارائـه مطلب با برنامـه Power
 Pointپرداختـه اسـت .در بخـش پنجـم بـه سـامان دهـي با برنامـه  Outlookاشـاره كرده اسـت
كـه بـه مـا امـكان ميدهـد كـه كارهـاي خـود را زمـان بنـدي نمائيـم .بـا ايـن برنامـه ميتوانيد
ايميـل بخوانيـد ،بنويسـيد ،مرتب كنيـد ،قرار مالقاتهـا و اطالعات تماس دوسـتان و آشـنايان را
نگـهداري كنيـد .بخـش ششـم از نگـهداري اطالعـات در برنامه  Accessسـخن گفته اسـت كه
در آن اطالعـات بسـياري ماننـد وضعيـت انبـار يـا فعاليت مشـتريها را ميتـوان نگـهداري نمود.
در ايـن بخـش از كتـاب بـه نگهداري ،اسـتخراج ،مرتبكـردن و يا چـاپ اطالعات به شـكلهاي
گوناگون اشـاره شـده است.
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 Word2007براي نابغهها

نویسنده :دن گوكني /مرتجم :بابك عظيمی /نارش :سيميا

موضوع :علومكاربردی-كامپيوتر

كليدواژه :آفيسُ ،ورد  ،2007مبانی واژه پردازی در ُوردُ ،ورد پيرشفته

مقصد :کتابخانه های روستايی واصلی شهرستان

ايـن كتاب ،نوشـتاري سـاده ،کاربردی و دوسـتانه دربـاره پرطرفدارتريـن برنامه واژهپـردازي جهان
يعنـي Word2007اسـت .هرچـه بـراي كار بـا اين برنامـه نياز داريـد در اين كتـاب خواهيد يافت.
شـيوههاي گوناگـون راهاندازي برنامه تا قالببندي سـندها ،ويرايش نوشـتهها و آراسـتن صفحهها
بـا سـبكهاي مختلـف و ديگـر مـوارد ضـروري .ايـن كتاب شـامل شـش بخش اصلي ميشـود
كـه هـر يـك به چندين فصل تقسـيم شـده اسـت .هر يـك از فصول نيـز به بخشهاي مسـتقل
ديگـري تقسـيم شـده كـه به موضوعي مشـخص اختصـاص يافته اسـت .بنابراين ميتـوان كتاب
را از هرجايـي كـه مـورد نيـاز و جذابتر اسـت ،شـروع نمـوده و بهره كافـي را از آن بـرد .بصورت
اجمالـي كتـاب را مـي توان به مـوارد زير تقسـيم كرد:
بخـش اول كتـاب بـا عنـوان «سلام جنـاب  » Wordبـه معرفـي كوتـاه از برنامـه  Wordو
واژهپردازيهـاي آن ،اطالعاتـي دربـاره بهتريـن شـيوه اسـتفاده از صفحـه كليد ،و نگاهي سـاده و
كلـي بـر يك روز عـادي واژهپردازي را ارائه کرده اسـت .بخـش دوم به مباني واژهپـردازي و هفت
اصـل مقدماتـي در تمـام برنامههـاي واژهپـردازي پرداختـه اسـت .حركت كـردن در گوشـه و كنار
سـند ،ويرايـش نوشـته ،جسـتجو و جايگزينـي لغات ،كاركـردن با بلوكهـاي نوشـته ،نهاييكردن
سـند ،ذخيـره و بازكردن سـندها و سـرانجام چاپ كردن سـند و غيـره ،در اين بخش آمـوزش داده
ميشـود .در بخـش سـوم به چگونگـي قالببندي ،از كاركترهـاي كوچك تـا فرمانهايي كه روي
كل سـند تأثيـر ميگـذارد ،معرفـي گرديده اسـت .قالببندي ،هنريسـت كه باعث ميشـود سـند
جلـوه بيشـتري نمايـد .در بخـش چهـارم با عنوان «بـزك دوزك كردن سـند» با امـوري همچون
كشـيدن خطـوط ،ايجاد مـرز ،جدول ،سـتون ،فهرسـتهاي گوناگون ،بخشهـاي گرافيكي جذاب
و سـاير امـوري كـه  Wordرا بـه چيـزي فراتـر از يك برنامـهي واژهپـرداز عادي مبـدل مينمايد،
آشـنا ميشـويم .بخـش پنجـم با عنـوان «ديگه چـي باقي مانـده؟» بـه تواناييهـاي پيچيدهتري
از  Wordميپـردازد .مطالبـي چـون ايجـاد طـرح كلـي ،همـكاري روي يـك سـند ،ادغامپسـتي،
برچسبسـازي و غيـره .در بخـش ششـم كـه بخـش ده تاييهاسـت نكاتـي مفيـد و ترفندهـاي
متعـددی بـراي کاربران حرفـهای  Wordارائـه ميكند.
| | 29

 Excel2007براي نابغهها
نويسنده :گريگ هاروی /مرتجم :شهاب صقری /نارش :سيميا

موضوع :علومكاربردی-كامپيوتر

كليدواژه :کتابداری ـ واژه نامه ـ اصطالح ها و تعبیرها

مقصد :كتابخانههای اصلی شهرستان +اصلی شهر +روستايی

ايـن كتـاب بـا فصلـي درباره نـوار جديـد برنامـه  Excelآغاز شـده كه هم بـراي تازهكارهـا و هم
بـراي بـا تجربههـا مفيـد اسـت .در اين كتاب تمـام نكتههايـي كه براي درسـت كـردن ،ويرايش،
قالببنـدي و چـاپ كاربـرگ الزم اسـت آورده شـده اسـت .علاوه بـر نحـوهي كار بـا كاربـرگ،
مقدماتـي از رسـم نمـودار ،درسـتكردن فهرسـت دادههـا و تحليـل دادههـا را آموخـت .تمركـز
اصلـي ايـن كتـاب روي صفحهگسـترده قرار گرفته اسـت ،زيـرا صفحـه گسـترده پركاربردترين و
متداولتريـن چيـزي اسـت كـه عمـوم كاربـران در  Excelبـه آن نيـاز دارند.
هـر فصـل ايـن كتاب بصورت مسـتقل اسـت و پاسـخي بـراي هركـدام از قابليتهـاي. Excel
ايـن كتـاب نوعـي مرجـع اسـت و ميتـوان پس از جسـتوجو بـراي يافتن موضـوع مـورد نياز به
سـراغ همـان بخـش از كتـاب رفتـه و به طـور مفصـل آن را مطالعه کـرد .هریک از شـش بخش
کتـاب دو يـا چنـد فصـل دارد كـه كموبيـش بـه يـك موضـوع مربـوط ميشـوند .در بخـش اول
مباحثـي مقدماتـي از جملـه بازكردن برنامـه ،تعريف اجزاي مختلـف صفحه ،واردكـردن اطالعات
درون كاربـرگ ،ذخيـره كردن سـند و غيره را شـرح داده اسـت .اگر هيچ نوع زمينـهاي در كاركردن
بـا برنامـه صفحـه گسـترده نداريد الزم اسـت نگاهـي به اطالعـات فصـل اول بیاندازید تـا با نوار
جديـد برنامه آشـنا شـده و سـپس با سـاختن كاربـرگ جديد در فصل دوم آشـنا شـويد.
بخـش دوم بـه آمـوزش ويرايـش كاربرگ زیباسـازی و جلوهی ویژه آن پرداخته شـده اسـت .در
بخـش سـوم اطالعـات الزم بـراي در كنتـرل نگه داشـتن اطالعات آورده شـده اسـت .در بخش
چهـارم بـه تحليـل موشـكافانه اطالعـات پرداختـه و خواننده را بـا انـواع و اقسـام تحليلهاي اگر
آنـگاه در ،Excelاز جملـه درسـت كـردن جـدول هـاي اطالعاتي با يـك يـا دو ورودي ،هدفيابي
و درسـت كـردن وضعيـت هاي مختلـف با اسـتفاده از مدير سـناريو و ...آشـنا نمود.
بخـش پنجـم كتـاب بـه اموري فراتر از كاربردهاي سـاده كاربرگ اشـاره شـده اسـت .در بخش
ششـم يعنـي بخـش دهتاييهـا ،خواننده با مهمتريـن امكانات نگارش  2007آشـنا ميشـود.
هـر بخـش از ايـن كتاب به شـرح يكـي از برنامه هاي آفيـس  2007اختصـاص دارد تا آنچه كه
در كتابهـاي پراكنـده به دنبالش هسـتيد را در اينجا بصـورت يكجا بيابيد.
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 Ajaxبراي نابغهها

نویسنده :استيو هولزنر /مرتجم :بابك عظيمی /نارش :سيميا

موضوع :علومكاربردی-كامپيوتر

كليدواژه :برنامه نويسی در  ،Ajaxجاوا اسكريپت ،كاركردن با XML، CSS

مقصد :همه كتابخانه ها به غري از روستايی

درسـت نمـودن برنامـهاي تحـت وب كـه ماننـد برنامههـاي نصـب شـده روي كامپيوتـر كار كند
چيـزي اسـت كـه در تمـام اين كتـاب درباره آن صحبت شـده اسـت .ايـن همان كاري اسـت كه
 Ajaxانجـام ميدهـد .سـرعت و ظاهـر برنامههـاي اينترنتـي را بـا  Ajaxميتـوان متحـول نمود.
بـا اسـتفاده از  Ajaxميتوانيـد بـه صـورت پشـتپرده با سـرور ارتباط برقـرار نمـوده و دادههايي را
كـه نيـاز داريـد اسـتخراج نماييـد و آنهـا را مسـتقيم ًا روي صفحه وب بـه نمايش در آوريـد؛ بدون
اينكـه نيازمنـد بـه بارگـذاري مجدد صفحه باشـد و بدون اينكه پنجـره مرورگر چشـمك بزند .اين
ويژگـي بزرگـي اسـت زيرا سـرانجام امكان كاركـردن برنامههاي تحـت وب به شـكل برنامههاي
نصـب شـده در كامپيوتـر بـه وجـود ميآيـد .بـا اسـتفاده از ارتباطـات سـريعي كـه ايـن روزها در
دسـترس اسـت ،دريافـت دادههـا از سـرور چنـدان بطـول نميكشـد و ايـن موضوع هم به شـبيه
شـدن برنامههـاي تحـت وب بـه برنامههـاي نصـب شـده در وينـدوز كمـك ميكند.
در بخـش اول كتـاب يعنـي فصـل هـاي  1و  2خواننـده بـا برنامهنويسـي  Ajaxآشـنا شـده و
اسـتفادهها و كاربردهـاي آن در برنامههـاي اينترنـت معرفـي ميگردد .سـپس با مقدماتـي از جاوا
اسـكريپت يعنـي همـان زبـان برنامهنويسـياي كـه  Ajaxبر مبناي آن سـاخته شـده اسـت آشـنا
شـده و در بخـش دوم يعنـي در فصلهـاي  3و  4وارد برنامهنويسـي Ajaxگشـته و بـا چگونگـي
اسـتخراج دادههـا چـه از نـوع متـن سـاده و چـه از نـوع  XMLاز سـرور و كاربـرد دادههـا آشـنا
ميشـويد .بـراي دريافتـن چگونگـي كار بـا آنها چندين مثـال كـه در آنهـا از  Ajaxو  HTMLپويا
بـراي بهنگامسـازي صفحههـاي وب بـدون نيـاز مجـدد به بارگذاري مجدد اسـتفاده شـده اسـت
را در ايـن بخـش ميشناسـيد .در بخـش سـوم بـه معرفـي ميانبرهـا پرداخته اسـت كه با اسـتفاده
از چهارچوبهـاي  Ajaxمجبـور نبـوده برنامـه را هر بـار از ابتدا نوشـت .ايـن چهارچوبها رايگان
بـوده و بخـش بزرگـي از برنامه نويسـي را بـه جاي كاربر انجـام ميدهد .در بخش چهـام يعني در
فصـول  8تـا  10بـا كاركردن  XMLدر جاوا اسـكريپت كه در  Ajaxبسـيار كارايـي دارد ،اختصاص
يافتـه اسـت .در ايـن بخش بـا چگونگي اسـتفاده از سـندهاي  XMLپيچيده و اسـتخراج دادههاي
دلخـواه آشـنا شـده بخـش پنجـم كتاب كه بـه بخش دهتاييهـا عنواندهی شـده بـه ده نكته اي
كـه بايـد در برنامـه نويسـي  Ajaxرعايت نمود ،اختصـاص دارد.
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