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کتابدار عزیز ،همکار محترم؛

سالم؛

همنشـینی بـا کتـاب بـرای مـا غنیمتهایی فراهم کرده اسـت که دسـت همـه بـه آن نمیرسـد .مهمترین آن
میزان ندانستههاسـت.
فهم
آرامـش حاصل از دانسـتهها و
غنیمتهـا
ِ
ِ
تالطـم برخاسـته از ِ
ِ
دفتـرک نو رسـیدهها که مقارن با هر بسـتة ارسـالی کتـاب روي پورتال نهـاد بارگذاري خواهد شـد تالش میکند
بـا طـرح نکاتـی در قالب معرفی و خالصه از هر عنوان ،پنجرهای بگشـاید به جهـان درون آن.
نسـخة  pdfضمـن اينكـه قابـل مطالعـه اسـت به شـما کتابـدار عالقهمند امـکان میدهـد تا طـی دوره های
ً
(مثلا  3روز یکبـار) نسـخة کاغذی تعـدادی از آنها را تهیـه و از طریق تابلـوی کتابخانة خود
زمانـی مشـخص
اعضـای محتـرم را از رسـیدن اين كتابهـا آگاه کنید.
الزم بـه ذكـر اسـت ارسـال كتاب بـه كتابخانهها بر اسـاس معيارهاي كمـي و كيفي از جملـه درجة كتابخانهها
و نوع آنها (اصلي اسـتان ،اصلي شهرسـتان ،شـهري ،روسـتايي و  )...ميباشـد و در هر صفحه مشـخص شـده
اسـت آن عنـوان كتـاب بايـد به چه كتابخانههايي برسـد .الزم اسـت كتابـداران عزيز دقت كننـد كتابهايي كه
براي كتابخان ة آنان درنظر گرفته شـده به كتابخانهشـان رسـيده باشـد .همچنین کتابهایی که به کتابخانههای
عمومـی اهـدا شـدهاند با عنـوان « اهدایی به کتابخانههای عمومی» مشـخص شـده اند.
اميد آنكه إعمال اين پيشنهادها به كاربرديتر شدن و غناي بيشتر شمارههاي بعدي منجر شود .انشاءاهلل.
معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی
شهریور ماه 1394
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پيشنهـاد ويـــژه ما

اتاق

نویسنده :اما دون اهو /مترجم علي قانع
ناشر:آموت
موضوع :ادبيات
كليدواژه :رمان خارجي ،نقد زندگي مدرن ،مادر و فرزند ،محبوس در اتاق
مقصد :اصلی استان و شهرستان

شـده و تحمـل فضای تنگ
رمـان «اتـاق» داسـتان زندگـی مادری اسـت كه بـه همراه پسـرش در اتاقی محبوس 
اتـاق و عـدم ارتبـاط بـا انسـانهای دیگر برای او بسـیار دردناک اسـت .بـرای جک كه غیـر از اتاق جایـی را ندیده
اسـت شـرایط فـرق میكنـد .در ایـن رمان ،نویسـنده عالوه بـر روایت سـختیهای این مـادر و فرزنـد ،زندگی آنها
را از جنبههـای روانشناسـی بررسـی میكنـد .راوی داسـتان نیـز همـان پسـربچهی پنجسـاله اسـت و مخاطـب بـا
بسـیاری از مسـائل از زاویهدید او آشـنا میشـود.
مـادر پیـش از حبـس ،تجربـهی زندگـی در جامعـه را دارد .اما کودک پنجسـاله ،تمام دوران زندگیـش را در همین
ی از جامعه نـدارد .داسـتان در دو بخش اصلی روایت میشـود :دوران
اتـاق گذرانـده اسـت و هیچ تجربهی مسـتقیم 
اسـارت در اتـاق و دوران آزادی و رهایی از اتاق.
جهـان اطـراف را کودکـی روایـت میکنـد کـه تصـوری از جهـان ترسـناک بیرونـی نـدارد و جـز راسـتگویی و
ذهنـی کودکانـه ،چیـز دیگـری برایش معنی نـدارد .این رمـان ،یک اثر فلسـفی و روانشـناختی اسـت .دون اهو از
نشانهشناسـی کامـل و دقیـق در نـگارش این اثـر بهر ه برده اسـت .زندان ،رابطهی مـادر و کودک در دوران اسـارت
در اتـاق و پـس از آن ،نشـانههایی هسـتند کـه تأویلهایـی جـ ّدی را همـراه خواهنـد داشـت .بـه نظر میرسـد که
دون اهـو بـه نقـد جامعـهی مـدرن و پیچیـدهای کـه در آن زندگـی میکند (جامعه بسـیط بشـری ،نـه جغرافیایی)
میپـردازد .شـاید بتـوان یکـی از اساسـیترین محورهای ارزشـمند این اثـر را بررسـی روابط درون اجتماع دانسـت.
منتقـد روزنامـهی نیویورک تایمز تشـبیه جالبـی را برای اتاقی که حـوادث در آن اتفاق میافتد به کار برده اسـت .او
اتـاق را بـه یـک رحـم بزرگ تشـبیه میکند کـه تمـام پیچیدگیهای رحم یـک مـادر را جهت آمادهسـازی کودک
بـرای ورود به جهـان واقعی دارد.
نویسـنده ،زن جـوان ایرلنـدی اسـت کـه در کانـادا زندگـی میکنـد بـه نام «امـا دون اهـو» .او رمان «اتـاق» را
خلـق میکنـد کـه بـه فاصلـه اندکـی پس از انتشـار بـه زبانهـای مختلـف دنیا ترجمـه شـده ،در فهرسـت نهایی
جوایـز ادبـی مطرحـی قرار گرفته و فروش بسـیاری را نیز برای ناشـرش به همـراه میآورد.براي آشـنایی با ادبیات
معاصـر جهـان ،مطالعـهی رمانـی کـه هنـوز زمان زیـادی از نـگارش آن طی نشـده وسوسـه کننده اسـت .آن هم
رمانـی کـه منتقدیـن و شـخصیتهای ادبـی به تمجیـد و گفتگـو دربـارهی آن پرداختهاند.
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آسمانخيس

نویسنده :پتر اشتام و دیگران/مترجم محمود حسينيزاد
ناشر :افق
موضوع :ادبيات
كليدواژه :داستان خارجي ،ادبيات آلمان
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ايـن كتـاب با  9داسـتان از نويسـندگان آلمانـي همچون امينه سِ ـوگي اُزدامار ،برنهارد شـلينك ،يوديـت هرمان ،پتر
اشـتام و اينگـو شولتسـه جمعآوري شـده اسـت .مترجـم پيش از هر داسـتان ،به ارائـهي زندگينامـهي مختصری از
نويسـنده داسـتان پرداختـه اسـت .داسـتانهاي آلمانـي امـروز مثـل تابلوي مدرنيسـتي تركيبـي اسـت از رنگها و
احسـاسهاي تنـد ،همدليهـاي عميـق با روحهـاي آزرده ،خاكسـتريهاي روابط سـرد و تنهايي هميشـگي جوامع
معاصـر .ايـن پنـج نويسـنده ،هـم گرايشهاي امـروز ادبيـات آلماني را نشـان ميدهنـد و هم نماينـدهي طبقههاي
مختلـف جامعـهي آلمان هسـتند 9 .داسـتان مذكور عنوانهايـي چون از حياط پشـتي در آيينه ،فرانتـس ،آن زن در
جایگاه بنزین ،پسـر ،عشـق آري اُسكارسـون ،نامـه ،جاليز ،كلكتـه و موبايل دارد.
بـراي نمونـه ،داسـتانهای «آن زن در جایـگاه بنزیـن» از «برنهـارد شـلیک» و «عشـق آری اسکارسـون» از
«هرمـان» بـه نحـو مانـدگاری غمانگیزنـد .کنـدوكاوی هنرمندانهانـد در فردیـت آدمهایی کـه در کنار هـم ،گاه به
شـدت تنهاینـد و اغلـب با حسـرت زمانهای از دسـت رفتـه ،روزگار و روزمرگیهایشـان را مرور میکننـد و به امید
آینـدهای موهـوم و مهآلـود بـه امـروز تحملپذیـر خود پشـت پـا میزنند.
داسـتان «عشـق آری اسکارسـون» ،در بسـتری از برف و یخبندان سرزمینی کمتر شناخته شده ،جایی که تماشای
نـور قطبـی هرسـاله عـ ّدهی بیشـماری مردم را به خـود فرا میخوانـد ،روایت میشـود .همـهی کارآکترهای اصلی
در وضعیتـی گـذرا ،از زندگـی معمـول خود دور میشـوند و به امید یافتن شـادی به جهانی تصادفی و موقتی سـرک
میکشـند و دل میسـپارند .اما داسـتان درخشـان «نامه» از «پتراشـتام» ،بخشـي دیگری از چند ضلعی دلچسـب
و تکان دهندهی قدرت داسـتانپردازی نویسـندگان آلمانی مجموعهی «آسـمان خیس» اسـت.
سـاير داسـتانهايي كـه در ايـن مجموعـه مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت هريـك داراي ظرافت خاصي اسـت كه
بـا خواندن آن به دنياي شـگفتآور نويسـنده وارد میشـوید.
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پيشنهـاد ويـــژه ما

وقتييتيمبوديم

نویسنده :كازوئو ايشي گورو/مترجم مژده دقيقي
ناشر :هرمس
موضوع :ادبيات
كليدواژه :رمان خارجي ،داستان جنايي ،زندگي اشرافي
مقصد :اصلی استان و شهرستان

کازوئو ایشـی گورو متولد  ،1954نویسـندهی انگلیسـی ـ ژاپنی اسـت.اين كتاب داسـتان کارآگاهی معمولي نیست؛
بلكـه داراي تعليقـي ماهرانه و لحني معماگونه براي خوانندگان اسـت .نویسـنده ،در سـال  1954در ناگاسـاکی ژاپن
متولـد شـده اسـت و در  5سـالگی با خانـوادهاش به انگلسـتان مهاجرت میکنـد« .وقتی ییتم بودیـم» نمایی کامل
از زندگـی اشـرافی انگلیسـی بـه دسـت میدهـد .اگـر نـام کام ً
ال ژاپنی نویسـنده نبـود ،بایـد قاطعانـه میگفتیم که
نویسـنده ،یکی از اشـراف انگلستان است.
ايـن رمـان داسـتان زندگی کریسـتوفر بنکـس ،یکی از کارآگاهان لندن اسـت که زندگی یکنواختـی را میگذراند،
امـا گذشـتهی پرآشـوبی دارد و در کودکـی پـدر و مـادرش به طرز غریبی در شـانگهای ناپدید شـدهاند .کریسـتوفر
کـه بـه خاطـر ایـن ماجـرای غمانگیـز از کودکـی با خـود عهد کـرده کـه کارآگاه شـود ،در طول بخـش اول کتاب
کـه در لنـدن میگـذرد بـا کنـار هـم چیدن قطعـات پـازل خاطراتش ،تلاش میکند پاسـخی برای معمـای ناپدید
شـدن پـدر و مـادرش پیـدا کند .در خالل نوشـتههای روزمـرهی کارآگاه بنکـس ،خواننده به تصویری از شـانگهای
تحـت سـلطهی اسـتعمار دسـت پیدا میکند کـه در دوران تجـارت تریاک ،بـرای چینیها سرشـار از محنت و برای
مهاجـران خارجـی و سـاکنان مهاجرنشـین ،نمـادی از یـک زندگی اشـرافی و دور از رنج اسـت .مادر کریسـتوفر به
مبـارزهی بـا قاچـاق تریـاک بـه چیـن میپردازد و کریسـتوفر همیشـه بـر این گمان اسـت کـه ناپدید شـدن پدر و
مـادرش بـا یـک فاصله زمانـی کوتاه ،دقیقـ ًا با همین مسـأله در ارتباط اسـت.
در بحبوحـهی جنـگ چیـن و ژاپـن در سـال  1937کریسـتوفر بـه شـانگهای برمیگـردد بـا ایـن امید کـه پدر و
مـادرش را پیـدا کنـد .تـا اینجـای کار خواننـده هنـوز هـم بر این باور اسـت که پـدر و مـاد ِر قهرمان داسـتان در راه
مبـارزه بـا قاچـاق تریـاک جـان خود را از دسـت دادهانـد یا برای همیشـه در چنـگال سـوداگران گرفتـار آمدهاند .او
پـس از تالشـی بیثمـر ،سـرانجام از طریق دوسـت پـدر و مادرش یعنـی عمو فیلیـپ ،متوجه واقعیت تلخ داسـتان
زندگـیاش میشـود .پـدر کریسـتوفر توسـط قاچاقچیان ربوده نشـد ،بلکه بـا زن دیگری فـرار کرده و دو سـال بعد
بـر اثر حصبه در سـنگاپور درگذشـته اسـت .اما داسـتان مـادر از این هم غم انگیزتر اسـت و تمـام پیش فرضهایی
را کـه خواننـده بـا خوانـدن داسـتان بـه آنهـا دسـت پیدا کـرده اسـت باطـل میکند .بـا گشـوده شـدن راز زندگی
مـادر ،کریسـتوفر میفهمـد کـه تمام موقعیت خود در جامعهی لندن و سـالهای تحصیل در مدرسـه شـبانه روزی را
مدیـون فداکاری شـگفت مـادر خود بوده اسـت.
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يك روز از زندگي ايوان دنيسويج

نویسنده :الكساندر سولژنيتسن /مترجم فهيمه توزنده جاني
ناشر :كتابسراي تنديس
موضوع :ادبيات
كليدواژه:ادبيات روسيه ،استالين ،اردوگاه كار اجباري ،جنگ جهاني دوم
مقصد :اصلی استان و شهرستان

داسـتان پيـشرو يكـي از آثـار مانـدگار الكسـاندر سولژنيتسـن ،نويسـندهی برجسـتهی روس اسـت .ايـن داسـتان
نخسـتين بـار در نوامبـر  1962در مجلـهای ادبـي در شـوروي سـابق منتشـر شـد .داسـتان دربـارهی یـک روز از
زندگـي زندانـي معمولـي بـا نام ايوان دنيسـويج شـوخوف اسـت كه بـه اتهامي جعلي به ده سـال حبـس در اردوگاه
كار اجبـاري محكـوم شـده اسـت .نويسـند ه بعـد از خدمـت در جنگ جهـاي دوم به خاطر نوشـتن نامـهاي انتقادي
دربـارهی اسـتالين بـه هشـت سـال حبـس در اردوگاه كار اجبـاري محكوم شـد .پـس از گذرانـدن محكوميتش ،به
قزاقسـتان تبعيـد و در سـال  1974ميلادي از اتحاديـهی جماهيـر شـوروي اخراج شـد .او طي داسـتان بـا مهارت،
حقيقـت اردوگاههـاي كار اجبـاري دهـهی  50ميالدي شـوروي را به تصوير ميكشـد .او تجربهی مشـترك خود با
هـزاران زندانـي را در خلال زندگـي ده سـال ه نشـان ميدهد تا از ايـن طريق بيعدالتـي ،نابرابري و سـركوبيهاي
دوران اسـتالين را نقـد ،مخاطـب را از حقيقـت ماجـرا آگاه و در حقيقـت ايـن اثـر را به رويـدادي نامعمـول در تاريخ
ادبيات شـوروي بـدل كند.
اگـر چـه ايـن اثـر نوعـي توصيفبخشـي از تاريخ يك كشـور و يـك روز معمولي اردوگاهي اسـت اما داسـتان در
عيـن سـادگي چنـان زيبـا اسـت كـه با كالمـش مخاطـب را به راحتـي تا انتهـا به دنبـال خود ميبـرد .ايـن اثر در
سـال  1959در ابتـدا اجـازه نشـر دريافـت نكـرد ا ّما بعد از چند سـال منتشـر شـد و با اسـتقبال زيادي روبهرو شـد و
در نهايت در سـال  1970الكسـاندر سولژنيتسـن جايـزهی نوبل ادبيـات دريافت كرد.
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مأمور ما در هاوانا

نویسنده :گراهام گرين /مترجم غالمحسين سالمي
ناشر :كتابسراي تنديس
موضوع :ادبيات
كليدواژه :رمان خارجي ،ادبيات انگلستان ،دستگاههاي اطالعاتي ،جاسوسي ،طنزآلود
مقصد :همه كتابخانهها

گراهـام گريـن رماننویـس ،نمایشـنامهنویس ،منتقـد ادبـی و سـینمایی و نویسـندهي پـرکار داسـتانهای کوتـاه
انگلیسـی بـود .او در طـول عمـر طوالنیش يكـي از مأموران سـازمان جاسوسـي بريتانيا بود و در غالـب معرکههای
سیاسـی و انقالبـی گوشـه و کنـار جهـان حاضر و ناظر بـود و ماجراهای داسـتانهایش عمدت ًا در متـن همین وقایع
قـرن بیسـتم میگـذرد؛ آثـاری کـه ابهامات انسـان نویـن در ایـن دنیای نـاآرام را ارائـه میکند.
جهـان داسـتانهاي گراهـام گريـن ،بيش از آن كه دنيايي آمادهي انقالب باشـد ،جهاني در حال زوال و فروپاشـي
اسـت .نويسـندگان رئاليسـم و جامعهگرا ،گرين را نااميد و آثار او را مأيوسكننده دانسـتهاند.
ً
كاملا ناخواسـته جاسـوس ميشـود و به
«مأمـور مـا در هاوانـا» داسـتان مرديسـت كـه بـه گونـهاي اتفاقـي و
اسـتخدام سـرويس عريـض و طويـل اطالعاتي بريتانيـا درميآيد .گراهـام گرين با اسـتفاده از زمينـهي طنزآلود به
دسـتگاههاي اطالعاتـي و ضـد اطالعاتـي بريتانيـا حملـه ميكنـد و آن تشـكيالت را به تمسـخر ميگيـرد .گرين
جنـگ ،دشـمنی و درگيـري ميـان انسـانها را نكوهـش ميكنـد .او در ايـن كتـاب بارها و بارهـا پيام خـود را بازگو
ميكند« :شـرق يا غرب؟ مسـأله اين نيسـت! مسـأله انسـانيت اسـت».
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تریستانوتونیوکروگر

نویسنده :توماس مان /مترجم محمود حدادی
ناشر :افق
موضوع :ادبيات
كليدواژه:داستان خارجي ،ادبيات آلماني ،توماس مان ،هويتگ
مقصد :اصلی استان و شهرستان

کتـاب حاضـر ،از مجموعه داسـتانهای آلمانی قرن بیسـتم و مشـتمل بر داسـتانی بلنـد از توماس مان اسـت .ابتدا
زندگی و آثار توماس مان و عقاید وی درباره جوانی و هنر شـرح داده شـده و سـپس متن دو داسـتان او ،تریسـتان
و تونیوكِروگر آورده شـده است.
داسـتان تریسـتان روایت زندگی نویسـندهی جوانی به نام اسپنسـل اسـت که به دلیل مشـاهدهی شـکاف میان
هنـر و زندگـی ،بـه انـزوا پناه میبـرد و فعالیتهـای اجتماعـیاش رو به کاسـتی میرود و بـه آسایشـگاه آین فرید
پنـاه میبـرد .داسـتان تونیوکروگـر ،حکایـت شـکلگیری شـخصیت نوجوانی اسـت که با مسـائل مختلـف روبهرو
گردیـده و در تردیدهـا و دلواپسـیهای خویـش ،هویـت خود را جسـت و جـو میکند.
رايش رانيسـكي مفسـر نامدار آلمان ،تونيوكروگر را قصهی قرن لقب داده و دربارهاش گفته اسـت« :انسـانهاي
بسـياري خـود را در آينـه ايـن نـوول (داسـتان بلنـد) بـاز مييابنـد؛ همـهی آناني كـه خسـران ديدهانـد و در جامعه
بيجايگاهانـد و از ايـنرو ادبيـات را وطـن خود قـرار دادهاند».
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قتل بيعيب و نقص

نویسنده :جان لوكاره /مترجم فرزاد فربد
ناشر :مؤسسهی فرهنگي ـ هنري جهان كتاب
موضوع :ادبيات
كليدواژه:رمان خارجي ،ادبيات انگلستان ،داستان جنايي
مقصد :اصلی استان و شهرستان

جـان لـوكاره نويسـندهی رمـان قتل بيعيب و نقص ،نویسـندهی تواناى انگلیسـى اسـت كه در  1931متولد شـده
اسـت .او اسـتاد خلق داسـتانهاى پرتعلیق و سـیاه جاسوسـى است.
مؤسسـهی انتشـاراتي جهـان كتـاب کـه آثار ادبيات پليسـي جهـان را در قالب مجموعـهاي با نـام «نقاب» چاپ
کـرده كار خـود را در سـال  88آغـاز كـرد .ايـن مجموعه به طور موازي ،به انتشـار ترجمـه آثار «بوالو ـ نارسـژاك»،
«ژرژ سـيمنون»« ،جـان لـوكاره»« ،شـارل اگزبرايا» و در نهايت نويسـندگان مختلف فرانسـوي و آلماني میپردازد.
تـا بـه امـروز عبـاس آگاهـي ،فرزاد فربـد و ناصـر زاهدي بـه عنـوان مترجم با ايـن مجموعـه همكاري داشـتهاند.
مجموعـهی نقـاب بـا ترجمهی ادبيات پليسـي فرانسـوي زبان ،توسـط عباس آگاهي و فـرزاد فربد از آثار انگليسـي
زبـان ،ارائـه گردیـده اسـت .طـي يك سـال اخيـر ،مجموعهی ديگـري به نام «قتـل در پنـج دقيقه» بـه آن افزوده
شـد و در واقـع مجموعـهاي در دل مجموعـهی نقـاب متولـد شـد كه شـامل مجموعه داسـتانهاي كوتاه پليسـي
نويسـندگان آلمانـي زبـان بـود .ترجمـه اين كتابهـا نيز به عهـده ناصر زاهدي اسـت.
ايـن كتـاب ،يكـي از كتابهـاي مجموعه نقاب اسـت .اين رمان انگليسـي ماجراي به قتل رسـيدن فـردي به نام
«اسـتال رودي» اسـت .بخش بيشـتر داستان حول شـخصيتهايي ميچرخد که در مدرسهی شـبانهروزي «کارن»
حضـور دارنـد .شـخصيتهاي داسـتان ،مديـران ،معلّمان و همسرانشـان هسـتند .مدرسـهی کارن بـا قدمتي چند
سـاله ،محيطي خشـک ،رسـمي و نيمه اشـرافي و از مدارس معتبر بريتانياسـت .شاگردان اين مدرسـه ،اغلب پسران
طبقـات بـاالي اجتماعانـد .در ايـن رمـان پليـس «جرج اسـمايلي» مطرحترين شـخصيت داسـتانهاي لـوکاره نيز
حضـور دارد تا شـايد بتوانـد گره قتل «رودي» را بگشـايد.
يكـي از همـكاران دوران جنـگ اسـمايلي ،دوشـيزه بريملـي كه حاال مجلهاي مذهبي منتشـر ميكنـد ،از يكي از
خواننـدگان خـود نامـهاي دريافـت ميكند كـه در آن ادعا كرده شـوهرش قصد كشـتن او را دارد .شـوهر خوانندهي
مجلـه در يـك كالـج شـبانهروزي به شـغل معلّمي اشـتغال دارد .خواننده مجله به قتل ميرسـد و اين مسـأله باعث
ميشـود كـه خانـم بريملـي دچار عذاب وجدان شـود كـه چرا زودتـر موضوع را به پليس خبر نداده اسـت .اسـمايلي
بـراي آنكـه از عـذاب وجـدان دوسـت مطبوعاتياش بكاهـد قبول ميكنـد كه به محل كار شـوهر مقتـول مراجعه
كنـد و با بررسـي موضـوع تالش كند تـا قاتل احتمالـي را بيابد.
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اهـدايي

به كتابخانههاي
عمومي

راز گل پیچک

نویسنده :لیدا زارع
ناشر :پیكان
موضوع :ادبيات
كليدواژه :رمان ايراني ،رمان عامهپسند ،عشق ،صداقت
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ماندانـا فرزنـد فرشـته و حسـین ،دانشآمـوز برجسـتهای اسـت كـه با چهـار نفر از دوسـتانش یـك گـروه موفق را
تشـكیل میدهنـد .در دورهی دبیرسـتان فرزانـه ،یكـی از افـراد گـروه در دام پسـر شـیادی بـه نـام بهـروز گرفتـار
میشـود .مغـز متفكـر گـروه مانداناسـت .او بـا نـام جعلـی صحـرا بـا بهـروز رابطـه برقـرار میكند .بهـروز بـا ابراز
عالقـهی بـه او ،از فكـر فرزانـه خارج میشـود و تمام مـدارك فرزانه را پس میدهـد .بعد از آن ماندانا و دوسـتانش
بـه دانشـگاههای مختلـف راه مییابنـد .ماندانـا در دانشـگاه با یكـی از همكالسـیهایش نامزد میشـود .در همین
هنـگام زندگـی ماندانـا بـا تلفـن یك غریبـه زیـر و رو میگـردد ،زیرا...
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بانوي آفتاب؛ پژوهشي در زمانه و زندگي حضرت زينب(س)
نویسنده:مرضيهمحمدزاده
ناشر :دليل ما
موضوع :دين ،تاريخ
كليدواژه:حضرت زينب ،سيره و سبك زندگي ،عاشورا ،كاروان اسرا
مقصد :اصلی استان و شهرستان

مرضیـه محمـدزاده ،مؤلـف آثـار دینـی و محقـق حـوزهی تاریـخ اسلام ،با هـدف جلوگيـري از تحریفهـای وارد
شـده بـر دیـن و اهـل بیت(عليهـم السلام) اقدام به نوشـتن کتـاب «بانوی آفتـاب» نموده کـه پژوهشـی در زمانه
و زندگـی حضرت زینب(سلام اهلل عليها) اسـت .کتاب بررسـی زندگینامـهی حضرت زینب(سلام اهلل عليها) در دو
فصـل مجزاسـت .نویسـنده واقعـه عاشـورا را به عنـوان نقطـهی عطف زندگی ایـن بانـوی بزرگوار برگزیده اسـت.
فصـل اول دربرگیرنـدهی حـوادث آغـاز تولّـد ایشـان تـا شـهادت امـام حسـین(عليه السلام) و فصـل دوم بـه
ماجراهایـی از دوران اسـارت تـا وفـات حضـرت اختصـاص دارد .بخـش اول کتاب به چهار فصل تقسـیم میشـود:
والدت آن حضـرت و زندگـی ایشـان در خانـوادهی پـدر ،فضائل و ویژگیهای شـخصیتی ،بررسـی رفتـار و مواضع
ایشـان در دوران حکومـت پـدر و دوران امامـت امام حسـن مجتبی(عليه السلام) و در پایان دوران همراهی ایشـان
بـا سیدالشـهداء(عليه السلام) از مدینـه تا روز عاشـورا و آثار تأثیرگذار ایشـان در کاروان حسـینی.
در طـی فصـل اول تـا چهـارم بـا ویژگیهـای شـخصیتی ایـن بانـوی گرامـی آشـنا و زمینههـای شـکلگیری
ایـن ویژگیهـا و رشـد در دامـان خانـدان عصمـت و طهـارت مـورد بررسـی و توجـه قـرار میگیـرد .دورانـی کـه
بسـترهای شـخصیتی الزم بـرای حضـور تاثیرگـذار در دوران پـس از عاشـورا نمایـان اسـت .آشـنایی بـا روحیـات
حضـرت زینب(سلام اهلل عليهـا) ،اطاعتپذیـری از امـام معصوم(عليـه السلام) ،شـیوهی زندگـی و جایـگاه ویـژه
ایشـان در کاروان کربلا از نـکات قابـل توجـه ایـن فصل اسـت.
فصـل دوم بـا مهمتریـن رخدادهـای زندگـی ایشـان بيـان ميگـردد .در این بخش یکـی از نقشهـای اصلی در
تاریـخ تشـیع بـر عهده ایشـان گـذارده میشـود و با وجود همـهی فشـارهایی که بر اهـل بیت امام حسـین(علیهم
السلام) وارد میشـود ،حضـرت زینب(سلام اهلل عليهـا) از عهـدهی این نقش خطیـر برمیآیند.
وقایـع عصـر عاشـورا ،نقـش آن حضـرت در همراهـی کاروان اُسـرا در کوفه و شـام و بارگاه یزید ،شکسـت بازار
یزیدیـان و احیـای مکتـب اهـل بیت(عليهـم السلام) در کوفـه و شـام و مدینـه با عملکرد بسـیار حسـاب شـده و
اقدامـات الهـی ایشـان؛ از جملـ ه نـکات برجسـتهی این بخـش اسـت .در این فصـل همچنین متـن خطبههای آن
حضـرت در کوفـه در مجلـس یزیـد نقل شـده و خواننده تأثیـر ماندگار و کوبنـدهی خطبه و بيـان دگرگون کنندهی
چهـرهی یزیـد را مطالعـه میکنـد .در ادامـهی ایـن فصل ،بـه ماجرای مـرگ یزید ،قیـام توابین و مختـار و باالخره
رحلـت آن حضـرت پرداخته میشـود.
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اهـدايي

به كتابخانههاي
عمومي

در كمال خونسردي

نویسنده :ترومن كاپوتي /مترجم پريوش شهامت
ناشر :پیكان
موضوع :ادبيات
كليدواژه :رمان خارجي ،ادبيات آمريكا ،ادبيات جنايي
مقصد :اصلی استان و شهرستان

«در کمـال خونسـردی» کتابـی ادبـی کـه توسـط ترومـن کاپوتـی ،نویسـندهی اهـل آمریکا ،نوشـته شـدهاسـت،
یکـی از آثـار مشـهور ادبـی جهـان اسـت .کاپوتـی شـش سـال را صـرف نـگارش کتـاب «در کمال خونسـردی»
کـرد کـه برگرفتـه از خبـر واقعـی قتلعـام خانـوادهای در کانـزاس اسـت و بـه او فرصـت میدهـد تا اولیـن رمان
غیـر داسـتانیاش را بنویسـد .او زمـان زیـادی را صـرف مصاحبـه بـا شـاهدان و دو قاتل و بررسـی گـزارش پلیس
میکنـد .ایـن کتـاب در سـال  ۱۹۶۵با تیراژی میلیونی برای او شـهرت ،موفقیـت و ثروت به همـراهآورد .همچنين
«کاپوتـی» نـام فیلمـی آمریکایی ،سـاخته سـال  ۲۰۰۵میلادی و در ژانر زندگینامـهای دربارهی ترومـن کاپوتی به
کارگردانـی بنـت میلر اسـت .داسـتان فیلم بـه وقایعی که حول محور نوشـتن کتـاب «در کمال خونسـردی» اتفاق
میافتنـد ،میپـردازد.
ترومـن كاپوتـي را بـه عنـوان مبـدع و اصليتريـن نويسـنده نوعـي از داسـتان ميشناسـند كـه خـود او اسـمش
را  non-fictionگذاشـته بـود .در انگليسـی  fictionبـه ماجـراي سـاختگي گفتـه ميشـود؛ بـه اتفاقاتـي كه
لزومـ ًا ارجاعـي بـه وقايـع تاريخـي و حقيقـي دنيـاي ما ندارنـد و در ذهن خالقشـان شـكل ميگيرند و شـايد يكي
از نزديكتريـن كلمههـاي فارسـي بـه آن «سـرايش» باشـد؛ بـه همـان معنايي كـه در تركيـب «داستانسـرايي»
دارد .در مقابـل ايـن ،نـوع داسـتاني كـه كاپوتي پيشـنهاد ميكرد داسـتاني بود كه مبنـاي آن بر وقايـع خارجي بود.
داسـتاني «حقيقـي» كـه ماجرا ،شـخصيتها و در حد امـكان تمام اجزاي آن واقعي باشـند و در زمانـي خاص اتفاق
افتـاده باشـند .بـه همين دليل مناسـبتر اسـت كـه معادلـي كـه بـراي  non-fictionانتخـاب ميكنيم چيزي
باشـد مثـل «واقعگـرا» يا «واقـع نگار».
در پانزدهـم نوامـر سـال  ۱۹۵۹در شـهر کوچـک هالکم واقع شـده در ایالت کانزاس ،چهار عضـو خانواده کالتر با
شـلیک گلولـه تفنگـی کـه در فاصله چند اینچی صورتشـان قـرار گرفته بـود به طرز وحشـیانهای به قتل رسـیدند.
هیـچ انگیـزهی مشـخصی بـرای ایـن جنایت وجود نداشـت و سـر نخی هم به دسـت نیامـد .پنج سـال و چهار ماه
و بیسـت و نُـه روز بعـد در چهاردهـم آوریـل  ،۱۹۶۵ریچـارد اوژن هیکاک (دیک ،سـی و سـه سـاله) و پـری ادوارد
اسـمیت (سـی وشـش سـاله) در رابطهی با ایـن جنایت در انبـاری واقع در ندامتگاه النسـیگ ایالت کانـزاس به دار
آویختـه شـدند« .در کمـال خونسـردی» داسـتانی در رابطـهی بـا زندگی و مرگ شـش تن از کسـانی اسـت که در
این فاجعه دسـت داشـتند.
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آرامگاهادبي

نویسنده :محمدرضا طاهري
ناشر :فصل پنجم
موضوع :ادبيات
كليدواژه:شعر معاصر ،غزل
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ل از شـاعر جـوان ،محمدرضا طاهری اسـت که در آن شـاعر سـعی کرده بـا بهرهگیری
ایـن کتـاب شـامل  31غـز 
از شـی وههای کالسـیک و تلفیـق زبـان بـا تصاویر نـو و گاه اسـتفاده از تکنیکهای روایت در شـعر ،فضایـی تازه به
مخاطـب عرضـه کند .موضوع بیشـتر شـعرهای این کتـاب ،تلفیقی از مباحـث اجتماعی ،عاطفی و مذهبی هسـتند.
در يكي از اين غزلها ميخوانيم:
شعر جوشید و بر زبان آمد /از گلو استخوان درآوردند
شعر من بافههای ذهنم نیست /زخمهایم زبان درآوردند
آ ِه مستانهام که باال رفت /باده از آسمان شب بارید
مرد ِم بسته چتر وا کردند /عاشقان استکان درآوردند
مینویسم ،اگرچه میدانم /شعرها نانوشته نابترند
حرفهای دلم تباه شدند /تا سر از این دهان درآوردند
خواستم با سکوت و دم نزدن /حرمت دوستی نگه دارم
دشمنان زیرکانه از دهنم« /شِ کوه از دوستان» درآوردند
دشمنیهای دوستان این سو /دوستیهای دشمنان آن سو
دوستان دشنه در دلم کردند /دشمنان داستان درآوردند
زیر آوار دردهای خودم /مدتی مرده بودم اما باز
دستهای تو از دل آوار /جسدی نیمه جان درآوردند
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آینههایسفالی

نویسنده :محمدعلی مجاهدی
ناشر :فصل پنجم
موضوع :ادبيات
كليدواژه :ادبيات آئيني ،شعر واليي ،مراثي اهل بيت
مقصد :اصلی استان و شهرستان

محمدعلـی مجاهـدی از پیشکسـوتان ادبیـات آئینـی و شـعر والیـی معاصـر اسـت .غالـب سـرودههای او مدایح و
مراثـی اهلبیت(عليهـ م السلام) اسـت .بـا ایـن حال در عرصهی شـعر دفـاع مقدس ،اجتماعـی و عاشـقانه نیز آثار
خوبـی ارائـه کـرده کـه مجموعه شـعر «آینههـای سـفالی» دفتری از این دسـته از سـرودهها اسـت.
زبان در شـعر مجاهدی بسـیار سـالم ،در برخی موارد کالسـیک و در بیشـتر اشـعار نئوکالسـیک اسـت .شعر او از
نظـر سلامت ارکان و نحـو جملـه ،نمره باالیـی دارد .اغلب تجربههای موفق شـاعر در قالب غزل اسـت .مجاهدی
در غـزل ،گرایشـات زیـادی به سـبک اصفهانی (هندی) و شـاعران این سـبک مثل صائب تبریـزی و بیدل دهلوی
دارد و تقریب ًا در اکثر غزلهای او میشـود رگههایی روشـن از سـاختار شـعری این سـبک را مشـاهده کرد.
آینههـای سـفالی شـامل  37قطعه شـعر اسـت کـه از لحاظ موضوعـی آزاد و برای کسـانی که میخواهند اشـعار
غیـر آئینـی او را بخوانند بسـیار مفید اسـت؛ هر چند در عاشـقانهترین سـرودههای مجاهدی نیز ردپایـی از اعتقادات
مذهبی و دلبسـتگیهای ارزشـی او قابل مشـاهده است.
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پيرامون ادبيات ()2؛ نقد و تحقيق (مجموعه مقاالت)

نویسنده :ذبيحاهلل بحراني و دیگران /مترجم سعيد باستاني و دیگران
ناشر :سازمان چاپ و انتشارات
موضوع :ادبيات
كليدواژه :ادبيات حماسي ،شاهنامه ،زن در ادبيات حماسي ،بازده نزولي ،نقد ادبي ،تراژدي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

كتـاب حاضـر يكـي از كتابهـاي مجموعـهي چنديـن جلدي مقـاالت فرهنـگ و زندگـي ،رودكي و هنـر و مردم
اسـت كه طي سـالهاي  1341تا  1358منتشـر ميشـد .مقاالت اين مجالت در شـاخههاي مختلف علوم انسـاني،
از جملـه هنـر ،سياسـت ،فرهنـگ ،تاريـخ ،ادبيـات ،علـوم اجتماعـي و ...به صـورت موضوعـي و در قالـب كتاب در
اختيـار پژوهنـدگان و عالقهمنـدان بـه ايـن گونه مباحث قـرار خواهد گرفت .هدف از انتشـار دوبـارهي اين مقاالت،
آشـنايي نسـل جـوان بـا افكار و نظـرات نويسـندگان معاصر ايـران و جهان در حـوزهي فرهنگ و هنر اسـت.
كتـاب پيرامـون ادبيـات ()2؛ نقـد و تحقيـق ،شـامل هشـت مقالـه از انديشـمندان ايرانـي و خارجـي اسـت كـه
ِ
بيـن سـالهاي  1349تـا  1354در مجلـهي فرهنـگ و زندگـي بـه چـاپ رسـيده اسـت .در ايـن كتـاب گفتارهـا و
پژوهشهـاي چـون تـراژدي رسـتم و سـهراب ،فاجعـهي برخـورد آرمـان و عاطفه ،نشـانهاي زنسـر َوري در چند
ازدواج داسـتاني شـاهنامه ،سـيماي زن در ادب حماسـي و اسـاطيري ايـران؛ واقعگرايـي علم بديع و تخيل شـعري
در ادبيـات كالسـيك اسلام؛ جدائـي تصويـر؛ ادبيـات و قانـون بازده نزولي و سـبك شناسـي ،فن شـعر ،نقـد ادبي
و ...آمده است.
برخـي از مؤلفـان ايـن مقـاالت عبارتنـد از :ذبيـحاهلل بحراني ،صالح حسـيني ،جليل دوسـتخواه ،كتايـون مزداپور،
احمـد محمدي ،كريسـتف بـورگل ،هربـرت ريد ،آرتـور كسـتلر و رنه ولك.
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خوابارغواني

نویسنده :علي موسوي گرمارودي
ناشر :سوره مهر
موضوع :ادبيات
كليدواژه :شعر ،دفاع مقدس ،علي موسوي گرمارودي
مقصد :همه كتابخانهها

کتـاب «خـواب ارغوانـی» مجموعـه شـعر دفاع مقدس اسـت .غـزل ،مثنـوي ،قطعه ،چكامه ،نيمايي و شـعر سـپيد
قالبهايي اسـت كه در اين مجموعه اشـعار از آنها اسـتفاده شـده اسـت .شـعرهای این مجموعه شـامل سـه بخش
اسـت .بخـش گزیـدهی شـعرهای پیـش از انقلاب ،در ایـام مبـارزهی بـا رژیم (چـه پیش از زنـدان سـاواک و چه
در زنـدان و چـه در دوران شـکلگیری انقلاب) سـروده شـدهاند .بخـش شـعرهای شـهدا دربارهی شـهدای دوران
شـکلگیری انقالب ،شـهدای بعد از انقالب ،شـهدای دفاع مقدس و شـهدای محراب اسـت .بخش آخر شـعرهایی
جنـگ و دفاع مقدس اسـت.
شـعرها بـر اسـاس قالـب تنظیم شـده اسـت تـا از نظم سـاختاری برخـوردار باشـد .باغ رنـگ ،تيرنـگ پرطاليي
گلبيشـههاي نور ،دشـت شـهيدان ،صداي كبك دري ،خواب ارغواني ،غزه ،از شـهاب با كهكشـان ،آن سياووشـان،
آن جـان آبـي و سـوز و آواز قنـاري ،اشـعاري هسـتند كـه در قالب غزل سـروده شـدهاند و بخش نخسـت اين دفتر
را تشـكيل ميدهند.
غزلی با عنوان «دشت شهیدان» را از نظر میگذرانید:
گل در بهاران میرسد ،گل با بهاران میرسد /باغ مرا بار دگر ،خورشید و باران میرسد
پا بفشر ای همراه من ،رو بر متاب از راه من /کآن سوی این شام سفر ،خورشید تابان میرسد
هان ،همتی ،گامی دگر! آن سوی این کوه و کمر /باغ شقایق میدمد ،دشت شهیدان میرسد
خم این می ساغری با هوشیاران میرسد
تابان فروغ میشود ،دور خماری طی شود /وز ّ
چون الله گر کوته بود دست تمنای وصال /اما ،بلندای نظر تا قلّه ساران میرسد
مرغ غریب عشق ما چندی به حسرت ناله زد /اکنون غریو شیر او از بیشهزاران میرسد
دل گفت میر شهر کو؟ پیر و بزرگ دهر کو؟ /خورشید عالم گیر کی از کوهساران میرسد؟
گفتم :نه او آیا گلی از بوستان ماسواست؟ /گل در بهاران میرسد ،گل با بهاران میرسد
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رقص بر سردار

نویسنده :نادر بختياري
ناشر :نيلبرگ
موضوع :ادبيات
كليدواژه :شعر معاصر ،مثنوي ،دفاع مقدس ،شهدا ،مقاومت
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

اشـعار ايـن كتـاب بـا موضوع دفاع مقدس ،شـهدا و مقاومت در قالب مثنوي سـروده شـده اسـت .مقاومـت يكي از
مشـخصات ملّتهـاي بـزرگ اسـت كه در طـول تاريخ بارهـا رخ داده و برگهاي درخشـاني به سرگذشـت ديرپاي
بشـر افـزوده اسـت .انعكاس ايسـتادگي مردمـان در برابر دشـمنان ،حماسـههاي فراوانـي در ادبيات خلـق كرده كه
تـا امـروز امتـداد يافتـه و پيونـد ايـن روحيه مشـترك انسـان ،قبـل از پيدايـش خط تا زمان پيشـرفتهاي شـگرف
ادامـه دارد .همانطـور كـه ميـان ملـل گوناگون شـعر مقاومت و حماسهسـرايي بـراي مجاهدان و قهرمانان مرسـوم
اسـت ،اين مجموعه در پاسداشـت مجاهدان انقالب اسلامي سـروده شـده اسـت .ادبيات حماسـه و مقاومت بيشتر
سـعي دارد ملّتهـا را مخاطـب قـرار دهد و نـه خواص ادبيـات را؛ از اينرو جنبههاي سـاختاري و نحـوهي پرداخت
سـادهتري در ايـن اشـعار مشـاهده میشـود .آثـار ايـن مجموعه نيـز در وهلهی نخسـت درصـدد انتقال بخشـي از
تاريـخ مقاومت كشـور ايران اسلامي به مخاطب اسـت.
آثـار موجـود در ايـن مجموعـه ،عمدتـ ًا حاصـل سـرودههاي سـالهاي  1366تـا  1380و برخي تا  1384اسـت كه
بـا نـام چنـد ده شـهيد واال مقـام متبـرك اسـت .کتاب داراي شـش بخـش بـا عناوينـي در رابطه با شـعرهاي عام
مقاومـت و دفـاع؛ شـخصيتهاي مقاومـت و دفاع همچون حضـرت امام خمينی(ره)؛ شـهيد دكتر بهشـتي؛ مرحوم
سـيداحمد خمينـي؛ شـهيد دكتر چمران؛ شـهيد دكتر مفتح؛ شـهيد سـيدمرتضي آوينـي؛ حـاج محمدابراهيم ه ّمت؛
سـردار مهـدي زينالديـن؛ امير سـپهبد علـي صياد شـيرازي؛ سـردار احمد كاظمي؛ سـردار اسـماعيل دقايقـي و...؛
صنـوف مقاومـت و دفـاع همچون شـهدا و خانواده شـهدا؛ جانبـازان؛ آزادگان؛ سـپاه؛ سـرداران و بسـيج؛ مقاومت و
دفـاع در خارج از مرزها (فلسـطين)؛ اشـعار مسـتقل مقاومت مانند اشـعاري همچـون آخرالزمان ،واليـت ،اهل كوفه
و ...؛ و سـه ترانـه بـا عناوينـي همچـون بـوي خـدا ،تابوتها حتي بسـي تنگنـد و جنايتكار جنگي ،اسـت.
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جهانيترينتيتردنيا

نویسنده :سينا عليمحمدي
ناشر :فصل پنجم
موضوع :ادبيات
كليدواژه :شعر معاصر ،غزل ،شعر آزاد
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

«جهانیتریـن تیتـر دنیـا» ،دومین مجموعه شـعر سـینا علیمحمدی و یکـی از نمونههای لحن تغزلی در شـعر آزاد
اسـت؛ شـعری کـه به شـناخت شـاعر و جهانـی کـه در آن زندگـی میکند؛ شـعری که شـکار زیباییهـای زندگی
روزمـره میپـردازد؛ حضور عشـق را در مقتضیات فضای زیسـت شـاعر میسـتاید.
سـینا علیمحمـدی شـاعری اسـت كـه در شـعرهايش بـه پديدههـاي شـهري دقـت ميكنـد «:مـن همیشـه
سـعی کردهام شـهروند خوبی باشـم /دود سـیگارم را /از ماشـین /به بیرون نپاشـم /عالئم راهنمائی /شـبیه شـعری
نخوانـده /برایـم تـازه و جذاب اسـت /و سـعی میکنم هیچگاه تک سرنشـین نباشـم ،»...به مسـائل جامعه حسـاس
اسـت« :فرقـی نمیکنـد /شـهریار باشـی /یا شـریعتی /سـتارخان هم که باشـی /ایـن روزهـا ناپدید میشـوی /تنها
تـو محکـم ایسـتادهای /بـا تبری بزرگ بـر دوشـت /ای آزادی!» و از همـه مهمتر ،روابط انسـانی را با معیار عشـق
میسـنجد« :هنـوز آن قـدر دوسـتت دارم /کـه قلبـم را پشـت پیراهنم پنهـان کـردهام و /در روزنامهها گم شـدهام/
نامبـردهای کـه بـدون تو /تاکنـون به خانه باز نگشـته اسـت».
تغـزل شـعرها تغزلـی بـه روز اسـت و نگـرش شـاعری امـروزی به عشـق را بـه نمایـش میگـذارد .او در زندگی
ماشـینی (با توجه به مدلول خاص این واژه یعنی وسـیلهی نقلیه) میتواند معشـوقش را « 160کیلومتر در سـاعت»
دوسـت داشـته باشـد و در موقعیتـی دیگـر رنجـش از فهمـی سـودجویانه از عشـق را چنیـن مینویسـد« :ا ّمـا این
لباسهـای لعنتـی /آن قـدر جیب نداشـت /که عاشـقم باشـی!»
نکتـهی دیگـری کـه در شـعرهای ایـن مجموعه چشـمگیر اسـت ،صبغهی دینی شـاعر اسـت .شـعرهای فصل
«تیتـر جهانـی» نماینـدهی جهانبینی دینی اوسـت که نوید رویکردی تازه را در مسـیر شـعرهایش میدهد« .امروز
صبـح زود /از باالتريـن نقطـه فـرود ميآیيـد /لبخنـد ميزنيـد /و جهانيتريـن تيتـر دنيـا را منتشـر ميكنيـد /جـاء
الحق»
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مسألهی درست و غلط ،نگارش و پژوهش در زبان فارسي
نویسنده :خسرو فرشيدورد
ناشر :سخن
موضوع :ادبيات
كليدواژه :زبان فارسي ،آيين نگارش ،سرهنويسي
اصلی استان و شهرستان

خسـرو فرشـیدورد در سـال  1308در مالیر به دنیا آمد .وی تحصیالتش را تا پایان دورهی دبیرسـتان در زادگاهش
انجـام داد و بـرای تحصیـل در رشـتهی زبـان و ادبیـات فارسـی بـه دانشـگاه تهـران رفـت .در سـال  ۱۳۴۲بـا
پایاننامـهی «قیـد در زبـان فارسـی و مقایسـهی آن بـا قیود عربی و فرانسـه و انگلیسـی» به درجهی دکترا دسـت
یافت .دکتر خسروفرشـیدورد از سـال  1343در دانشـگاه اصفهان تدریس کرده و در سـال  1347به دانشـگاه تهران
آمـد و از آن پـس تا هنگام بازنشسـتگی اسـتاد دانشـگاه تهـران بود.
تخصص اصلی خسـرو فرشـیدورد دسـتور زبان و نگارش فارسـی بود و در نقد ادبی و سبکشناسـی نیز صاحب
نظـر بـود .علاوه بـر مقاالت متعـدد ،از او بیـش از  16عنوان کتـاب در همیـن زمینهها و همچنیـن دو مجموعهی
شـعر بـا عنوانهـای حماسـه انقلاب و صالی عشـق برجـای مانده اسـت .کتاب صالی عشـق عالوه بـر مجموعه
اشـعار ،حـاوی مقدمـهای در معرفـی شـعر فارسـی امـروز ،اسـت .شـادروان خسـرو فرشـیدورد بـه غیر از تسـلط بر
زبانهای عربی و فرانسـه ،آشـنایی با زبانهای انگلیسـی ،پهلوی ،اوسـتا و فارسـي باسـتان نيز داشـت .او در دیماه
سـال  1388و در سـن  88سـالگي درگذشت.
بـه گـواه مؤلـف در مقدمهی كتاب ،اين اثر حاصل شـصت سـال مطالعه و تحقيق در تعليم نـگارش و زبان ادبيات
فارسـي و پژوهـش در سـخنوري ايرانـي و فرهنگي اسـت .برخـي از ويژگيهاي اين اثر اسـتاد فرشـيدورد عبارتند از:
«شـرح چگونگـي سـاختار يـك نوشـته و شـيوهی تنظيم مطلـب ،ارائه و تبييـن قوانين نـگارش و سـخنراني ،بيان
انحرافهـاي موجـود در حاشيهنويسـي و مأخذنگاري ،آمـوزش روش تحقيق و»...
برخـي از عناويـن كتـاب عبارتنـد از« :تعريف غلط و اقسـام غلط آن ،اقسـام سـخنان نارسـا و غير فصيح ،اقسـام
سـتيزآوایي و ناخـوش آهنگـي كلمـات ،لغـات و اصطالحات علمي و ف ّني نارسـا و غلط ،مسـألهی درسـت و غلط و
فصاحت و اقسـام سـخنان درسـت ولي نارسـا و غيرفصيح ،غلطهاي مشـهور ،اقسام واژهسـازي و اصطالحيابيهاي
نادرسـت سرهنويسـان ،گونههـاي متكلّـف و غيـر طبيعـي نثـر فارسـي و علل ايجاد آن ،سـاختار سـخن و نوشـته،
آرايشهـاي سـخن ،واالیـی و ابتـذال سـخن ،چگونگـي و ملزومـات آمـوزش املا ،انشـا و دسـتور ،نشـانهگذاري،
روش تحقيـق و قواعـد كلـي آن ،گزينـش نامهاي زيبا ،راه گسـترش نقد ادبي و زبانشناسـي در ايران ،نارسـایيهاي
برنامههـاي رشـته زبـان و ادبيات فارسـي ،خرافات ادبـي و زبانشناسـي عاميانه و»...
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اگر باران نيستي نازنين درخت باش

نویسنده :محمود درويش /مترجم موسي اسوار
ناشر :سخن
موضوع :ادبيات
كليدواژه :ادبيات مقاومت ،محمود درويش ،مقاومت فلسطين ،شعر مقاومت
مقصد :اصلی استان و شهرستان

محمـود درویـش چهـرهی معـروف ادبیـات پایـداری ،در  ،1941در فلسـطین متولد شـد .او یکی از سرشـناسترین
ی در فلسـطین اشـغالی اسـت .اسـرائیلیها دهکدهاي كـه در آن
شـاعران عـرب بـود که شـعرهایش محصول آوارگ 
بـه دنيـا آمـده بـود را به آتش کشـیدند و محمود درویش شـش سـاله بود که مجبور شـد بـه همراه خانـوادهاش به
لبنان پناهنده شـود.
محمـود درویـش بعدهـا در مبـارزات مـردم فلسـطین شـرکت کرد و این زمانی بود که  14سـال بیشـتر نداشـت.
در شـهر حیفـا بـه زنـدان افتـاد و از آن پـس مرتـب گرفتار پلیـس بود .محمـود درویش سـرودن را از زمانـی که در
مدرسـه در حـال تحصیـل بـود شـروع کـرد و نخسـتین مجموعهآثارش در سـال  1960منتشـر شـد .او بـا دومین
مجموعـهاش ،برگهـای زیتـون (اوراق الزیتـون) 1964 ،به عنوان یکی از شـاعران پیشـرو شـعر مقاومت شـناخته
شد .
محمـود درویـش چنـد سـال عضـو کمیتـهی اجرایـی سـازمان آزادی بخـش فلسـطین بـود .همچنیـن رئیـس
اتحادیـهی نویسـندگان فلسـطینی و بنیانگـذار یکـی از مهمترین فصلنامههـای ادبی و مدرن جهان عـرب به نام
«الکرمـل» .سـال  1987بـه کمیتـهی هیئـت اجرائـی جنبـش فتح ملحق شـد اما شـش سـال بعد در سـال 1993
در اعتـراض بـه موافقتنامـهی صلـح اسـلو از ایـن سـازمان کنـاره کـرد .در مـارس  2000وزیر آمـوزش و پرورش
اسـرائیل پـس از ضمیمـهی آثـار محمـود درویـش بـه کتابهـای درسـی ،دولت ایهـود بـاراک را با بحـران جدی
روبـرو کرد.
محمدرضـا شـفیعی کدکنـی دربـارهی محمود درویش مینویسـد« :اگر یک تـن را برای نمونـه بخواهیم انتخاب
کنیـم که شـعرش با نام فلسـطین همـواره تداعی میشـود ،محمود درویش اسـت».
كتـاب «اگـر بـاران نيسـتي نازنين درخت باش» برگزیدهی شـانزدهمین جایزه کتاب فصل شـده اسـت و مترجم
آن در خصـوص ايـن اثـر اظهـار داشـته اسـت كـه« :این اثـر بهگزینـی از مجموعـه اشـعار محمود درویش شـاعر
فلسـطینی در طـول حیـات  ۶۷سـالهی اوسـت ،ضمن آنكه بـه معرفی محمود درویش ،آثار و سـبک شـعری او نيز
پرداختـه و گزیـدهای از آثـارش را نیـز بیـان کرده اسـت .همچنیـن در این اثر به همـهی مراحل تحولی این شـاعر
فلسـطینی و نخسـتین دفترهای شـعرهای آن به همراه دفترهای شـعرهای پایانی او هم ،پرداخته شـده اسـت».
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ش و پاسخهایی درباره تاریخ ،فرهنگ و زبان آذربایجان
پرس 
نویسنده :محمدرضا ربانی
ناشر :ديار كهن
موضوع :تاريخ ،فرهنگ
كليدواژه :آذربايجان ،تاريخ و فرهنگ و زبان ،آذربايجانشناسي
اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

طـی سـالهای اخیـر افـرادی از بقایـای جریانهـای کمونیسـتی و چـپ دوران قبـل و بعـد از انقلاب ،بـا دائرکردن
نشـریات محلـی و به ویژه نشـریات دانشـجویی ،به هویتسـازی جعلـی و ضد ایرانـی آذربایجان پرداختنـد .اینان با
طـرح سـؤال و شـبهه ،بـه فریب جوانان و دانشـجویان پرداختنـد و آنها را به طیـف هواداران خود بـرای فعالیتهای
خـاص هدایـت کردنـد .مؤسسـهی تاریـخ فرهنـگ دیار کهـن با توجـه به نیـاز روزافـزون دانشـجویان و جوانان به
پاسـخگوئی بـه سـؤاالت و شـبهههایی کـه ایـن گروههـا در نشـریات و رسـانههای مجـازی خـود مطـرح کـرده و
ش و پاسـخهایی دربـارهی تاریـخ ،فرهنگ و زبـان آذربایجـان را در
میکننـد سـفارش تألیـف و انتشـار کتاب پرسـ 
دسـتور کاری خـود قـرار داد .ایـن کتـاب بـا طرح سـؤاالت و شـبهات مطرح شـده پاسـخهای علمی و مسـتندی را
ارائـه میدهد.
ایـن کتـاب در چهـار بخـش تألیف شـده اسـت« :بخـش اول :پرسـش و پاسـخهایی دربـارهی تاریـخ آذربایجان
و اینکـه آذربایجـان یـک نـام ایرانـی اسـت .بخـش دوم :پرسـش و پاسـخهایی درباره فرهنـگ آذربایجـان .بخش
سـوم :پرسـش و پاسـخهایی دربـاره زبـان آذربایجـان .بخـش چهـارم :پرسـش و پاسـخهایی دربـاره قومگرایی در
آذربایجان».
از آنجایـی کـه مؤلـف محتـرم خـود از دانشآموختـگان دانشـگاهی ّ
خطـهی آذربایجـان و از فعـاالن حـوزهی
مطبوعـات و روزنامهنگاری اسـت به خوبی توانسـته سـؤاالت و شـبهات گروههـای نفرتپراکن قومی را شناسـایی
و به شـیوهی علمی و مسـتند پاسـخ دهـد .از اینرو مطالعهی این کتـاب میتواند راهنمای خوبی برای دانشـجویان
و جوانـان در حوزهی آذربایجانشناسـی باشـد.
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اندیشهی تحریم و خودباوری

نویسنده :موسی نجفی
ناشر :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
موضوع :تاريخ ،سياست
كليدواژه :تحريم تنباكو ،بيداري اسالمي ،اقتصاد مقاومتي ،تحريم ،تاريخ تحليلي ،مشروطه
مقصد :همه كتابخانهها

ایـن کتـاب بـه تحلیل و ارائـهی اسـنادی از دورهی تاریخـی تحریم تنباکـو تا بیداری اسلامی میپـردازد .نگارنده
در بخشـی از کتـاب آورده اسـت« :فکـر تحریـم در مقام سـلب و اندیشـه خودبـاوری در مقام اثبات و ثبـوت نه تنها
مقـام ممتـاز تاریخـی در سـدهی اخیر تاریخ سیاسـی ایـران دارد بلکـه به عنوان شـاخصی مهم در نهضـت بیداری
اسلامی نیز قابـل پژوهش و مطالعه اسـت».
اندیشـهی تحریـم نشـان از خبـری اسـت که معلوم نیسـت چرا بـه عصر بیخبری معروف شـده اسـت .این خبر
هرچـه بـوده ،مطلـب مهمی بوده اسـت کـه با هویت ،عزت و شـخصیت ما ایرانیان مرتبط شـده و شـاخص و معیار
مهمـی بـرای خدمـت و خیانـت در تاریـخ ایران محسـوب میگـردد .از حکـم تاریخی میرزای شـیرزای مشـهور به
حکـم تحریـم تنباکـو تـا دهههای بعـدی نهضت بیداری اسلامی ،ایـران به فرهنگ و سیاسـتی مجهـز گردید که
میتوانسـت بـا ظرفیتهـای وجـودیاش بـه زخمهای سـطحی و عمیق اسـتعمار بر پیکر ایـران التیام بخشـیده و
زنـده بـودن و زنـده مانـدن ملتی را نشـاندهد که عـدهای میخواسـتند وانمود کننـد در بیخبری عصـر بیخوابی
بـه خوابی گـران فـرو رفتهاند.
کتـاب بـه تحلیـل و ارائـهی اسـناد ایـن قسـمت مهم از تحوالت سیاسـی و فکـری تاریخ ایـران میپـردازد .این
کتـاب در شـش فصـل تنظیم شـده اسـت .فصل اول بـه تحلیل تاریخـی قیام تحریـم تنباکو پرداخته اسـت .فصل
دوم بـه بررسـی مبانـی و سـیر تکویـن اندیشـه تحریـم اختصـاص دارد .در فصـل سـوم نیمقـرن اسـناد و فتـاوی
تاریخی تحریم به بررسـی گذاشـته شـده اسـت .فصل سـوم تحت عنوان اندیشـه تحریم در رسـائل سیاسی تنظیم
شـده اسـت .فصـل پنجـم به پیوند اندیشـه تحریم با خودکفایـی و موازنهی منفـی اختصاص یافتـه و در فصل آخر،
بـا عنـوان جريانشناسـي تحريـم در تاريخ فكر سياسـي ايران ،مصاحبههـا در موضوع تحریم و نقـش آن در جنبش
مشـروطه و نیـز تأثیـر در نهضتهای اسلامی تاریـخ معاصر ارائـه میگردد.

27

آیين نقد كتاب؛ راهنمايي براي كتابداران ،نويسندگان و مترجمان
نویسنده :حسن اشرفيريزي ،زهرا كاظمپور
ناشر :چاپار
موضوع :ادبيات
كليدواژه :نقد كتاب ،انواع نقد ،محدوديتهاي نقد ،آداب نقد ،مراحل نقد كتاب ،گزارش نقد كتاب
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ايـن كتـاب به زباني شـيوا و سـاده ،به معرفـي تمام آنچه كه بايد در نقـد يك كتاب م ّدنظر قرار گيرد پرداخته اسـت.
کتـاب راهنمايي ارزشـمند براي كتابداران ،نويسـندگان و همهي كسـاني اسـت كـه بخواهند به نقد كتـاب بپردازند
و جلسـات نقـد كتـاب برگزار نماينـد .محتوای كتـاب ،بنابر آنچه مؤلفـان در مقدمه ذكـر كردهانـد ،دربردارندهي آن
چيـزي اسـت كـه مخاطبـان مختلـف و عالقهمنـدان به نقد كتاب در داخل كشـور و متناسـب با فرهنـگ بومي ما
نياز دارند با آن آشـنا شـوند.
برخـي از مهمتريـن عناويـن و مطالـب كتـاب عبارتنـد از« :مفهـوم نقد؛ تاريخچـهي نقد؛ ضرورت و رسـالت نقد؛
علّـت تـرس از نقـد؛ سـازوكارهاي غيـر اخالقـي در برخـورد بـا نقـد؛ انـواع نقد؛ شـكل ارائـهي شـفاهي و مكتوب
نقـد؛ محدوديتهـاي نقـد كتـاب در ايـران؛ ويژگيهـا و مهارتهـاي مورد نيـاز منتقد؛ شـرايط اخالق نقد؛ شـيوه و
مراحـل نقـد كتـاب؛ مطالعهی اجمالـي و مطالعهي انتقادي كتاب؛ شـاخصههاي نقد كتاب درسـي ،جامعهشناسـي و
كتـب مرجـع ،اسـتانداردهاي خاص بخشهـاي مختلف كتـاب؛ يادداشـتبرداري؛ آداب گزارش نقدنويسـي؛ تحليل
و بررسـي كتاب».
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غرور و سقوط

نویسنده :آنتوني پارسونز /مترجم محمدصادق حسيني عسكراني
ناشر :مركز اسناد انقالب اسالمي
موضوع :تاريخ
كليدواژه :انقالب ايران ،سقوط پهلوي ،سفارت انگليس ،خاطرات
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

«غـرور و سـقوط» کتابـی بـه قلـم آنتونـی پارسـونز کـه زمان پیـروزی انقلاب سـفیر انگلسـتان در ایران بـوده و
همچنین پنج سـال (از سـال  1352تا  )1357از دوران فعالیت دیپلماتیک خود را در ایران گذرانده ،به بررسـی علل
وقـوع انقلاب ایـران و نقش افراد ،بخصـوص محمدرضا پهلوی ،میپـردازد .این کتاب در ردهی روایات دسـت اول
قـرار دارد و مرجـع بسـیاری از تحقیقـات و بررسـیهای تاریخ معاصر ایران اسـت .کتـاب ،خاطـرات دوران اقامت او
در ایران ،در مقام سـفیر انگلسـتان اسـت .پارسـونز در این نگارش کوشـیده تا مشـاهدات خود را درباره اشـخاصی
نظیـر :خانـدان سـلطنتی ،رجـال مملکتی ،سـفرا و نمایندگان خارجـی و ،...همچنین حـوادث رخ داده طـی اقامت او
از جملـه فـراز و نشـیبهای اجتماعـی ،اقتصـادی و سیاسـی و اقدامـات شـاه را بیـان کند .نویسـنده ،فقـط به بیان
خاطـرات محـض اکتفـا نمیکنـد و تحلیـل و علّتیابـی حـوادث را م ّد نظر قـرار میدهد .پارسـونز کتاب خـود را به
دوسـتان اعـدام شـدهی ایرانـیاش ازجملـه امیرعباس هویـدا ،غالمرضا نیکپی و عباسـعلی خلعتبـری تقدیم کرده
و در ایـن اثـر طبـق سـنت مألوف ،شـاهد مقاومـت و مخالفت انگلیـس در برابر انقالب اسلامی و اسـتقالل طلبی
ملـت ایـران هسـتیم .پارسـونز بارها نگرانی و مخالفت خود را از سـقوط شـاه و وقوع انقالب اسلامی ابـراز میکند.
در مـورد تاریـخ معاصـر ایران ،نویسـندگانی شـروع به نگارش کتابهـای متفاوتی کردند کـه انگیزههای مختلفی
در کار داشـتند و بعضـ ًا ایـن کتابهـا جنبـهی علمـی پیـدا کـرد .نکتـهی قابـل توجـه کتـاب حاضر این اسـت که
نویسـنده دلیـل نـگارش خـود را رهایـی از شـر خاطـرات مأموریتـش در ایـران ،کـه جالبتریـن و گریزناپذیرترین
تجربـهی زندگـی اوسـت ،میدانـد .همچنین میخواهـد برای سـؤاالتی که در ذهنش به حسـب اتفاقـات آن زمان
ایجـاد شـده جوابی پیـدا کند.
کتـاب غـرور و سـقوط در هفـت فصل تدوین شـده که نگارنده در فصـل اول به بیان چگونگـي زمینه مأموریتش
در ایـران پرداختـه اسـت .در فصـل دوم بـه تشـریح اتفاقهایـی کـه درسـالهای 1974ـ  1975روی داده اسـت
میپـردازد .در فصـل سـوم قلـم او بـه سـمت تبییـن ماهیـت رژیمـی رفته اسـت که انگلسـتان بـر روی بقـای آن
سـرمایهگذاری کـرده بـود .در فصـل چهـارم مطالبـی را در مورد سـفارت انگلیس بیـان میکند .نويسـنده در فصل
پنجـم و ششـم دوبـاره اشـاره بـه اتفاقـات زمـان خود میکنـد و حوادثی کـه در سـال هـای 1976ـ  1979به وقوع
پیوسـته اسـت را بيـان مـيدارد و در فصـل آخـر کتابش به گذشـته برگشـته و عالوه بـر عبرت آموزی ،مشـغول به
توصیـف واقعـهی تغییـر رژیـم ستمشـاهی به انقالب اسلامی میشـود.
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مختصر تاريخ ايران در دورههاي افشاريه و زنديه

نویسنده :رضا شعباني
ناشر :سخن
موضوع :تاريخ
كليدواژه:تاريخ ايران ،افشاريه ،زنديه ،مناسبات اجتماعي ،روابط خارجي ايران
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

رضـا شـعبانی تاریخپـژوه و اسـتاد تاریـخ اسـت .او از متخصصيـن تاریـخ افشـاریه در ایـران به شـمار مـیرود .تنها
فهرسـتی از تألیفاتـی کـه نويسـنده دربـارهی دورهی کوتـاه ،امـا بسـیار مهـم افشـاریه پدیـد آورده اسـت نشـان از
تلاش و کوشـش بیوقف ه برای روشـن سـاختن ابهامات و مسـائل اجتماعی ،سیاسـی و اقتصادی ایـران در روزگار
جهانگشـای افشـار و حوادث پـس از آن دارد.
دکتـر شـعبانی در سـال  1373اثـر مهم خـود «تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشـاریه» را در دو جلد منتشـر کرد.
او در ایـن کتـاب کوشـیده اسـت که سرگذشـت مـردم ایـران را در زمان چیرگی افشـاریه با دقـت و باریکبینی و با
اسـتناد بـه اسـناد و متنهای تاریخی تشـریح کند .این سرگذشـت تاریخی ،شـامل مناسـبات اجتماعـی ،اقتصادی،
سیاسـی و دیوانی ایران اسـت.
کتـاب «گمنامـان نامـی ایـران در عصـر افشـاریه» نیـز اثـر دیگـری از دکتـر شـعبانی اسـت کـه سـالیان پیش
ضمیمـهی مجلـهی «بررسـیهای تاریخی» چاپ شـده اسـت .هدف نویسـنده از تألیف ایـن اثر ،زنده نگه داشـتن
نـام مـردان دلیـر و شـجاعی اسـت کـه در دورهی حکومـت نـادر میزیسـتهاند و در جریانـات سیاسـی و تحـوالت
آن روزگار دسـت داشـتهاند« .تاریـخ ایـران در عصـر افشـاریه» نیـز مـروری بـر چگونگـی گـذران مـردم و حوادث
سـهمگین دورهای از تاریـخ ایـران اسـت کـه در آن نـادر پا بـه عرصهی تاریخ نهاد و پس از کشـته شـدنش ،قلمرو
او بـه دسـت بازماندگانـش افتاد.
«مختصـر تاریـخ ایـران در دورههـای افشـاریه و زندیـه» نیـز از دیگر آثـار در این زمینه اسـت .در اثـر حاضر ،تاريخ
ايـران در ایـن دورههـا طي شـش بخش بررسـي شـده اسـت .بخـش اول حاوي تاريخ سياسـي افشـاريه اسـت كه در
آن از زندگانـي نـادر و نبـرد بـا عثمانـي و تركهـا و تسـخير قفقاز و لشگركشـي به هند و ...سـخن گفته اسـت .بخش
دوم متضمـن تاريـخ سياسـي زنديه اسـت كـه در آن از سـوابق تاريخي ايلات لُر ،زندگانـي كريمخان زنـد و مبارزات
آن بررسـي شـده اسـت؛ در بخش سـوم نظام اداري و حكومتي ايران در دورههاي افشـاريه و زنديه تبيين شـده كه از
آن جملـه اسـت :اركان دولـت ،امـراء ،مقرب الخاقانهـا ،مقرب الحضرتها و وزيـر بيوتات و...؛ بخش چهـارم به نظام
اجتماعي در دورههاي افشـاريه و زنديه و اوضاع و احوال عمومي آن پرداخته اسـت .در بخش پنجم به نظام اقتصادي
ايـران از جملـه كشـاورزي ،بازرگانـي خارجـي و روابط خارجـي و مقیاسها و مقاديـر در آن دوران پرداخته اسـت .و در
نهايـت در فصل ششـم به مناسـبات خارجي ايـران در ادوار افشـاريه و زنديـه میپردازد.
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كاروانسرا در ايران

نویسنده :سعيد هاديزاده كاخكي
ناشر :دفتر پژوهشهاي فرهنگي
موضوع :هنر ،تاريخ
كليدواژه :معماري ،جاده ابريشم ،كاروانسرا ،تاريخچهی كاروانسراها در ايران ،رباط
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

از مهمتریـن یادگارهـای گرانقـدر معمـاری ایران کاروانسـرا اسـت کـه جهت اسـکان موقت و اسـتراحت کاروانیان
در مسـیر راههـا سـاخته میشـد و تحت تأثیـر تحوالت اخیـر در عرصهی حمل و نقـل ،کارآیی خود را از دسـت داد
و تبدیـل به مخروبه شـد.
کاروانسـراها علاوه بـر اینکـه مکانـی جهـت رفـاه کاروانیـان بـود ،بـه این علـت که مردمانـی از سـرزمینهای
مختلـف را هـر چنـد بـرای مـدت کوتاهـی در خـود جمـع میکـرد ،دارای کارکـرد اجتماعـی نیز بـود .ایـن اجتماع
باعـث میشـد کاروانسـراها تبدیـل به محلی بـرای برخورد و تبـادل آرا و اندیشـههای اجتماعی ،مذهبی و سیاسـی
اقـوام مختلف باشـد.
بـر اسـاس منابـع تاریخی ،پیشـنهی کاروانسـرا در ایـران بـه دورهی هخامنشـی میرسـد .در دورهای از تاریخ ایران
کاروانسـراها رونـق و گسـترش پیـدا کردهاند که کشـور دارای حکومتی مرکـزی و مقتدر بود و امنیـت در راهها موجب
گسـترش حمل و نقل شـده و اسـباب سـاخت کاروانسـراهای بین راهی را هرچه بیشـتر از پیش فراهم میکرده است.
افزایـش ضریـب امنیـت و انگیزهـای بازرگانـی در دورهی صفـوی و بخصوص در دورهی شـاه عباس ،موجبات رشـد
قابل توجه تعداد کاروانسـراها در ایران را فراهم کرد .مشـهور اسـت که شـاه عباس فرمان داده اسـت  999کاروانسـرا
در ایـران سـاخته شـود .بنابراین عصر صفـوی دوران طالیی احداث کاروانسـراها در ایران اسـت.
کتـاب «کاروانسـرا در ایـران» نـود و نهمیـن کتـاب از مجموعـهی «از ایـران چـه میدانم» اسـت کـه اطالعات
ذیقیمتـی را بـه زبانـی سـاده در این مورد به خوانندگان خود میدهد .نويسـنده در اين کتاب به بررسـی کاروانسـرا
در ایـران در چهـار فصل پرداخته اسـت:
در فصـل اول ضمـن بررسـی جادههـای معـروف ایـران مثـل جـاده ابریشـم و فلفـل و ...بـه توصیـف کاروان و
تشـکیالت آن میپـردازد .فصـل دوم به معرفـی انواع ،ویژگی و کارکرد بناهای وابسـته بـه راه و کاروان مانند رباط،
کاروانسـرا ،خـان ،آب انبـار ،حـوض و پایـاب و ...میپـردازد .در فصل سـوم به کاروانسـرا و کارکرد این بنـا پرداخته
و کاروانسـراهای شـهری کـه عمدتـ ًا محـل بارانـداز و عرضـه کاالی کاروانیـان بـوده اشـاره میکنـد و در ادامه به
بررسـی انـواع کاروانسـراها از منظـر مالکیـت میپـردازد .فصل چهـارم عملکرد سـاختار و جزئیات معمـاری و کالبد
کاروانسـراها را مـورد توجـه قـرارداد میدهد.
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پيشنهـاد ويـــژه ما
پهلويها؛ خاندان پهلوی به روایت اسناد (دوره سه جلدي)

نویسنده :فرهاد رستمي
ناشر :مؤسسهی مطالعات تاريخ معاصر ايران
موضوع :تاريخ
كليدواژه:تاريخ پهلوي ،خاندان پهلوي ،اشرف و شمس پهلوي ،كودتا ،روابط بينالملل
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

مجموعـهی سـه جلـدی «پهلویها» شـامل صدها قطعه عکس و سـند اسـت که بـرای اولین بار در ایران منتشـر
میشـود .ایـن مجموعـهی مسـتند و ارزنـده ،افقـی جدیـدی پیـش روی خواننـدگان میگشـاید و روشـنگر زوایای
پنهـان خانـدان پهلوی در طول حاکمیتشـان اسـت.
تاریخنـگاری بـدون تکیـه بـر منابع ،مدارک و اسـناد معتبر به حوزهی داستانسـرایی و قصهگویـی نزدیک خواهد
شـد .بـرای مطالعـهی اسـناد اصـو ًال آنهـا را تقسـیمبندی میکننـد و در تقسـیمبندی اسـناد ،شـیوههای گوناگونی
وجـود دارد .شـیوهی ارائـهی اسـناد در مجموعـهی حاضـر بـر مبنـای افراد اسـت و هریـک از افراد خانـدان پهلوی
تعـدادی از اسـناد را بـه خـود اختصـاص داده که ممکن اسـت از اسـناد محرمانـهی دولتی تا نامههـای خصوصی و
خانوادگی ،اسـناد مالی و ...باشـد.
جلـد اول ايـن مجموعـه ،در رابطـه بـا رضاخـان و اسـناد مربـوط بـه او در رابطـهی بـا خانـواده ،سـطح سـواد و
اطالعـات رضاخـان ،همسـران او ،كودتـاي  ،1299جمهوريخواهـي رضاخان ،تجـدد و تمدن ،جواهرات سـلطنتي،
املاك و دارايـي ،شـهريور  1320و تبعيـد رضاخان اسـت .جلـد دوم ارائـهی انبوهی از مدارک و اسـناد در خصوص
فرزنـدان رضـا شـاه پهلـوی اسـت كـه در آن بهغیـر از محمدرضـا پهلـوی کـه جلـد سـوم ایـن مجموعـه بـه او
اختصـاص دارد ،اسـناد سـاير فرزنـدان او مـورد بررسـي قـرار گرفته اسـت .اسـنادی که بـدون کم و زیـاد یا تحلیل
و تفسـیر بـه مخاطـب عرضـه میشـود و از ایـنرو در بیـن قابـل اعتناتریـن و قابـل اسـتنادترین کتـب تاریخی با
محوریـت «خانـدان پهلـوی» قـرار میگیـرد .ارائهی بیـش از  90صفحـه تصاویـر و عکسهای مرتبط بـا فرزندان
رضاشـاه ،بسـتگان و وابسـتگان خانـدان پهلوی و نیز تصاویری از دربار و سـران در مناسـبتهای مختلـف ،از دیگر
ویژگیهـای قابـل ذکـر ایـن اثر اسـت .هر بخـش مقدمهای کوتـاه دارد کـه در معرفی اسـناد و افراد مـورد مطالعه،
مطالـب گزارشـی بـه مخاطـب ارائـه میدهد .کلیهی اسـناد بـدون هیچگونـه حذفی بطـور کامل استنسـاخ یافته و
تعداد اندکی از اسـناد بدون استنسـاخ ارائه شـده اسـت .در جلد سـوم ،مجموعهای از اسـناد مؤسسـه مطالعات تاریخ
معاصـر ایـران ،دربـارهی محمدرضـا پهلـوی به چاپ رسـیده اسـت .در بخـش اصلی كتاب ،اسـناد ذیل سـه بخش
موضوعی تدوین شـده اسـت .در بخش اول اسـناد مربوط به «دربار» آمده اسـت .در بخش دوم اسـنادی در زمینه
روابـط بینالملل ،شـامل اسـناد مربـوط به رابطه بـا آمریکا ،شـوروی ،انگلیس ،فرانسـه ،آفریقای جنوبی و اسـرائیل
آمده اسـت .بخش سـوم به اسـناد تحـوالت داخلی کشـور اختصـاص دارد.
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حزب برادران شيرازي؛ به روايت اسناد

نویسنده :محمدباقر وثوقي
ناشر :مركز اسناد انقالب اسالمي
موضوع :تاريخ
كليدواژه :حزب براداران ،سید نورالدین شیرازی
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

بررسـی و تحقیـق پیرامـون جریانهـای سیاسـی دینـی دهـهی بیسـت ،در مناطـق مختلف ایـران ،بـرای ارزیابی
میـزان تأثیرگـذاری گروههـای سیاسـی در رویدادهای حسـاس تاریخی از اهمیت به سـزایی برخوردار اسـت .نقش
نیروهـای دینـی در ایـن دورهی پـر تالطم و علمكـرد آنها ،نه تنها چنان به طور شایسـته مورد بررسـی قرار نگرفته
اسـت ،بلكـه از سـوی بسـیاری از محافـل مـورد هجمه بـوده اسـت .مركز اسـناد انقالب اسلامی با توجـه به این
رونـد در مطالعـات تاریخـی ،در قالب پژوهشهای تاریخی و با اسـتفاده از اسـناد و مدارك معتبـر ،حقیقت و واقعیت
تاریخـی را آن چنـان كـه رخ داده ،در معـرض دیـد و قضاوت عالقهمندان تاریـخ معاصر ایران قـرار میدهد .تدوین
اسـناد «حـزب برادران» در این راستاسـت.
طـرح اوليـهی حـزب بـرادران در سـال  1313هــ .ش ،بـا تأسـيس هيئت بـرادران نـور ،ريخته شـد و به صورت
محرمانـه كار توسـعهی آن دنبـال شـد .آيتاهلل شـيرازي بعد از شـهريور ( 1320بركناري رضاشـاه) به سـازماندهي
روحانيـت شـيراز پرداخـت .افـرادي كـه وارد حزب ميشـدند با سـوگند «واهلل من در حفظ اسـتقالل ايـران در ّ
ظل
لـواي مذهـب جعفـري بـا شـما همراهـم» در حـزب فعاليت ميكردنـد .حزب بـرادران پـس از سـال  1320به طور
جـدي فعـال و بـه سـال  1324فعاليـت خـود را آشـكار كـرد .آيتاهلل شـيرازي بـا اسـتفاده از تشـكلهاي فرعي و
هيئتهـاي مذهبـي كـه شـمار آنهـا بالـغ بر سـيزده هيئت بود ،توانسـت حـزب بـرادران را گسـترش دهد.
يكـي از مهمتريـن اقدامـات حـزب بـرادران در شـيراز و فارس ،شـكل دادن اصالحـات رفاهـي و اجتماعي براي
بهبـود شـرايط اقتصـادي و اجتماعـي مـردم بـود .وضعيت مردم در سـالهاي پـس از جنگ دوم جهاني بـا توجه به
شـيوع گسـتردهی بيمـاري ،ركود شـديد اقتصادي ،تشـديد ناامني ،شـورشهاي محلـي ،دخالت انگليـس ،آمريكا و
روسـيه در ايـران و بيثباتـي دولت ،بسـيار نابسـامان بود.
در ایـن اثـر فـراز و فـرود ایـن تشـكل كه در دههی بیسـت در اسـتان فـارس فعالیتهای گسـتردهای داشـت با
اسـتفاده از اسـناد و مـدارك معتبـر روایت شـده اسـت .پیـش از این ،جهـت ارائهی اطالعـات اولیه دربـارهی حزب
بـرادران ،خاطـرات مرحـوم حجتاالسلام سـید منیرالدیـن شـیرازی ،فرزنـد آیـتاهلل سـید نورالدین ،توسـط مركز
اسـناد انقالب اسلامی انتشـار یافته بود .حزب برادران در اوج دیكتاتوری رضاخان در شـیراز توسـط سـید نورالدین
شـیرازی ،مجتهد مشـهور ،تأسـیس شـد .پس از فرار رضا شـاه در شهریور  ،1320فعالیت آن گسـترده شد و بسیاری
از اقدامـات افـراد وابسـته به حزب تـوده و ملّ ّییـون را خنثی کرد.
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پايانطبيعت

نویسنده :بيل مك كيبن /مترجم مهدي عباسزاده فتحآبادي
ناشر :كتاب صبح
موضوع:غربشناسي
كليدواژه :نقد مدرنيسم ،بحران محيط زيست ،پايان طبيعت ،گرمشدن زمين ،گازهاي گلخانهاي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

ايـن كتـاب بـه تبيين ايـن واقعيت پرداخته اسـت كه تمدن مـدرن چگونه با دخـل و تصرف مبتني بـر تحقق اميال
نفسـاني زميـن را بـه ورطـهي نابودي كشـانده اسـت .بـه اعتقاد مؤلف ،مـا زمان را بـد میفهمیم؛ ما فکـر میکنیم
کـه زمیـن بـا سـرعت کـم در حال تغییر اسـت ا ّمـا واقعیت این نیسـت ،زمیـن به طور سـریع و عمیـق در نتیجهی
دسـتکاریهای مـا در حـال تغییر اسـت .تغيير به سـمت نابودي با سـرعت بسـيار باالتـر از آنچه كـه ميپنداريم.
فصـل اول شـامل نگاهـی کوتـاه به دوران زمینشناسـی اسـت .به بیان نویسـنده ،اگر حیات کـرهی زمین را یک
روز بدانیـم ،زندگـی بشـر بـر روی آن فقـط یک دقیق ه محسـوب میشـود .نظريات تأييدشـده با مسـتندات تجربي
در خصـوص رابطـهی گرمشـدن زميـن با فعاليتهاي انسـان مـدرن در چند دهـهی اخير مهمتريـن مباحث كتاب
در اين فصل اسـت.
فصـل دوم بـا عنـوان «پایـان طبیعت» شـامل خاطـرات ویلیام بارتـرام از طبیعتگـران حرفهای آمریکایی اسـت
كـهاز محـل سـکونت خـود در فیالدلفیـا به سـمت جنـوب ،که هنـوز بکـر و دسـتنخورده باقيمانده بـود ،حركت
ميكنـد .توصیـف او از طبیعـت بکـر و دسـتنخورده آدم را بـه ذوق مـیآورد .بارتـرام در ادامـه میگویـد این بشـر
اسـت کـه بـا نفـوذ بیـش از انـدازهی خود ایـن همه زیبایـی را از بیـن میبـرد .دیگر جای بکـر و دسـتنخوردهای
بـرای دوری از آلودگـی و هیاهـوی شـهر وجـود نـدارد کـه آدم در آنجـا آرامش بگیـرد ،همهجا آلوده شـده و این به
معنـای «پایان طبیعت» اسـت.
فصـل سـوم بـا عنـوان «عهـدی که شکسـته اسـت» در ارتباط با تأثیـرات ذوب شـدن یخهای قطبـی ،اثرات آن
در بـاال آمـدن سـطح آب دریاهـا و راههـای حفاظـت سـاحل مـورد تهدید اسـت .فصل چهـارم با عنـوان «واکنش
جسـورانه» مشـتمل بـر مطالبي اسـت ماننـد :واکنش خطـرات د.د.ت بر روی تخـم عقابها که باعث نازک شـدن
تخـم آنهـا شـده و ایـن منجـر منقرض شـدن ایـن پرندگان میشـود و بررسـي موانـع مـادي و فرهنگـي مقابله با
مسـأله گازهـاي گلخانـهای .فصـل پنجـم «راهی بـرای مقاومت بیشـتر» نـام گرفته و در مـورد اینکه انسـان نباید
تصـور کنـد كـه در طبیعـت ریاسـت با اوسـت و از چـه راهي ميتوان جلـوي نابـودي طبيعت را گرفـت بحث كرده
است.
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پيشنهـاد ويـــژه ما

 50روش ساده برای عالقهمندکردن فرزند به مطالعه

نویسنده:کتی زاهلر /مترجم سارا رئیسی طوسی
ناشر :صابرين
موضوع :روانشناسي
كليدواژه :تربيت فرزند ،ايجاد عالق ه به مطالعه ،راهكارهاي عملي ،خواندن فعال
مقصد :همه كتابخانهها

والديـن نقـش ويـژهاى در آمـوزش فرزنـدان بـر عهـده دارند .ايـن امر از يك سـو به احسـاس مسـئوليت و نگرانى
نسـبت به آينده عزيزانشـان مربوط مىشـود و از سـوى ديگر ناشـى از سـهمى اسـت كه نظام آموزشـى كشـور و
مـدارس بـه عهـدهی آنها گذاشـتهاند .در حالی که اغلب پـدران و مادران در برابر اين مسـئوليت خطيـر از اطالعات
و دانـش كافـى برخوردار نيسـتند و مشـتاقاند بدانند چـه بايد بكنند.
ی كليدهـاى آموزشـى كـودكان و نوجوانان اسـت .هـدف ،ارائـهی راهكارهاى عملى
كتـاب حاضـر ،از مجموعـ ه 
و شـيوههاى مؤثـرى اسـت كـه والديـن بـه كمك آنهـا فرزندانشـان را در راه رشـد علمى و آموزشـى يـارى كنند.
همچنيـن  50فعاليـت سـاده و لذتبخـش بـراي والديـن و بچههاسـت كـه بـه بچههـا كمـك ميكند بـه مطالعه
عالقهمنـد شـوند .هـر فعاليـت دسـتورالعمل سـادهاي دارد؛ لـوازم مـورد نيـاز را ذكر ميكنـد و ميگويد كـه چگونه
فرزندتـان را بـراي دانسـتن بيشـتر تشـويق كنيـد .اين كتـاب ،منابعي را كه به شـما كمـك ميكند فرزندتـان را در
مسـير يادگيـري راهنمايـي كنيـد نيز ذكـر ميكند.
كتـاب از چهـار بخـش تشـكيل شـده كـه عبارتنـد از« :مطالعـه را بـا هـم تجربـه كنيد /مطالـب خواندنـي را در
دسـترس قـرار دهيـد /رفتـار بچههـا را اصلاح كنيـد (در قبـال كتـاب و مطالعـه) /رفتـار خـود را تغييـر دهيد».
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مسأل ه حجاب در غرب؛ بررسی حقوقی ـ جامع ه شناختی
نویسنده :علي غالمي
ناشر :دانشگاه امام صادق (عليه السالم)
موضوع :فرهنگ
كليدواژه:پوشش و حجاب ،منظر جامعهشناختي ،حجاب در غرب ،فلسفهی حجاب ،علل اقبال به حجاب در غرب
مقصد :اصلی استان  +درجه 12-11-10

پوشـش و حجـاب ،که ابتدائ ًا باید در یک بررسـی رویکردشـناختی بـه تصور مردم و نظامهای غربـی از آن پرداخت،
پدیـدهای چنـد بُعـدی اسـت که از سـویی مقولهای دینـی ،اخالقـی و معرفتی و از سـوی دیگر پدیـدهای اجتماعی،
فرهنگـی و سیاسـی و حقوقـی را در بـر دارد .بنابرايـن بـرای تبییـن دقیـق دالیـل رسـانندهی جوامع غربـی به نوع
حجـاب رایـج در آنهـا بحـث را از دو منظـر بـه صورت همزمـان مورد بررسـی قرار میگیـرد :اول جامعهشـناختی و
دوم تاریخی.
از منظـر جامعهشـناختی ،توجـه بـه عواملـی همچـون دیـن ،تعاملات اجتماعـی ،مکاتـب و نظریـات مختلـف
خصوصـ ًا در علـوم انسـانی و روابـط اجتماعی ،انقالب و رشـد صنعتـی ،تحرکات اقتصـادی ،جنگهـای جهانی و...
مدنظـر اسـت و در منظـر تاریخـی توجـه به تحـوالت بعد از رنسـانس ،تغییـرات ایدئولوژیـک ایجادشـده در غرب،
نظـرات جدیـد در مـورد انسـان ،ماهیـت او و مکاتب جدید انسانشناسـی ضروری اسـت .در غرب مسـألهی حجاب
و پوشـش ،وضعیتـی جـدا از سـایر مناطق دنیا ندارد و حدود  ۱۵۰۰سـال قبل از تولد حضرت عیسـی(عليه السلام)
نشـاندهندهی التـزام مردمـان به حجاب و پوشـش اسـت.در مورد اهمیـت و ضرورت بحث باید گفـت که پدیدهی
حجـاب را میتـوان چـه از حیـث زمـان و چگونگی شـروع آن و چه از جهت سـیر تطور آن در بسـتر تاریخ خصوص ًا
در مغـرب زمیـن مـورد توجه و تأمل قـرار داد.
فصـل اول کتـاب تحـت عنـوان «مفهـوم ،چرائـی و سـیر تطـور حجـاب» نامگـذاری شـده ،ابتدا مفهـوم حجاب
را تبییـن میکنـد و سـپس مفهـوم شـرعی حجاب تشـریح و سـیر تطـور حجـاب ارائه میشـود .در ابتدا سـیر تطور
بحـث در غـرب در چهـار بـازهی زمانـی مورد بررسـي قـرار گرفتـه و پس از آن سـیر موضوع در سـایر ادیـان و در
میـان بقیـه ملـل تبییـن شـده و نهایتـ ًا ریشـهها و فلسـفه حجـاب بررسـی شـده اسـت .در فصـل دوم کـه عنوان
«دالیـل رویگردانـی و مخالفـت بـا حجاب در غرب» برای آن انتخاب شـده اسـت ،عوامل ضد حجاب در سـه حوزه
شـناختی ،گرایشـی و رفتـاری مـورد تحلیل قرار گرفته اسـت .فصل سـوم نقطـهی مقابل فصل دوم اسـت با عنوان
«دالیـل اقبـال بـه حجاب در غرب» که سـه حوزهی شـناختی ،گرایشـی و رفتـاری و کلیه عوامل رسـانندهی مردم
غـرب بـه حجـاب تبیین شـده اسـت .در فصل چهارم کـه آخرین فصـل این کتاب اسـت ابتدا عملکردهـای قانونی
برخـی کشـورهای غربـی و در رأس آن فرانسـه علیـه حجـاب توضیـح داده شـده و در ادامـهی آن رونـد قانونـی و
امنیتـی بـا اسـتفاده از مبانـی خود آنهـا و مبانی حقوق بشـری ،عقلی و نظری مورد نقد و بررسـی قرار گرفته اسـت.
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راه و رسم قصهگويي براي خردساالن

نویسنده :بيتريس الكي /مترجم اكرم اكرمي
ناشر :قدياني
موضوع :آموزشي
كليدواژه :قصهگويي ،آموزش قصهگويي ،اهميت قصهگويي
مقصد :همه كتابخانهها

ادبیـات کـودکان ازجملـه راهکارهـای آمـوزش و پرورش غیرمسـتقیم اسـت که در مقایسـهی با روش مسـتقیم اثر
بیشـتری در تغییر مطلوب رفتار دارد .هرگونه عمل تربیتی ،اعم از رسـمی و غیررسـمی ،ناگزیر از اسـتفاد ه از ادبیات
کـودکان اسـت .کـودک پیشـرفت سـریعی در فراگیری زبـان دارد و بـه واژهها توجـه میکنـد .از کالم آهنگین و از
وزن و قافیـه و تکـرار الفـاظ بیمعنـا لـذت میبرد .کـودک از آنجا که خود را مرکـز کلیه فعالیتها میبیند ،دوسـت
دارد خـود را جـای قهرمـان داسـتان بگـذارد .او بـه داسـتانهایی تمایـل نشـان میدهد کـه تجربههـای روزمرهی
زندگی اسـت.
ایـن کتـاب راهنمـای مربیـان مهدکـودک ،والدین ،معلمـان و کتابداران برای قصهگویی خردسـاالن اسـت که با
 40نمونـه قصـه همراه شـده اسـت .برخی فکـر میکننـد نمیتوانند برای بچههایشـان قصـه بگویند ،امـا بیتریس
الكـي اعتقـاد دارد کـه همـه میتوانند قصـه بگویند و فقط کمـی تمرین و تجربه الزم اسـت.
امتیـاز قصهگویـی این اسـت که سـر و دسـت شـما آزاد اسـت و میتوانید با حرکات مناسـب ،حـال و هوای قصه
را تـازه کنیـد ،در زمـان قصهگفتـن کـودک را در آغـوش بگیریـد ،بـه او نـگاه کنیـد ،حالتهـای او را ببینیـد ،تأثیر
قصـه را در او ببینیـد و بـه واکنشهـای او پاسـخ دهیـد .این مجموعه به شـما یـاد میدهد که چگونه بـرای کودک
قصـه بگوییـد و راه و رسـم هـر قصـه چیسـت و چـه چیزهایـی را باید در نظـر بگیرید .داسـتانهای ایـن مجموعه
برای سـنین  3تا  7سـال تهیه شـده اسـت .تعداد زیادی از آنها داسـتانهای قدیمی اسـت؛ داسـتانهایی دربارهی
موجـودات جادویـی و حیوانـات عجیـب و غریـب ،حکایتهایـی از زندگـی روزمـره و داسـتانهای خـود بیتریـس
هستند .
بیتریـس در هلنـد بـه دنیـا آمد .بیتریـس که خود معلّم اسـت و از قصهگویـی در آموزش دروس اسـتفاده میکند،
بـا عنـوان اهمیـت قصهگویـی کتـاب خـود را آغـاز میکنـد و با برشـمردن شـرایط الزم بـرای قصهگویـی به طور
تخصصـی موضـوع قصهگویـی برای کـودکان در سـنین مختلف را دنبـال میکند.
کتـاب در چهـار بخـش بـا عنوانهـای «قصهگویـی بـرای کـودکان»« ،قصهگویـی بـرای کودکان سـه تا چهار
سـاله»« ،قصهگویـی بـرای کـودکان پنـج تـا شـش سـاله» و «قصهگویـی بـرای کـودکان شـش تا هفت سـاله»
تدوین شـده اسـت.
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اهـدايي

به كتابخانههاي
عمومي

مطالعهیتطبیقیوضعیتتعطیالترسمیدرکشورهایمنتخب
نویسنده :سیداحسان خاندوزی
ناشر :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
موضوع :فرهنگ
كليدواژه :تعطيالت رسمي ،مطالعهی تطبيقي ،تعطيليهاي زياد
مقصد :اصلی استان+درجه 12-11- 10

سـاماندهي تعطيلات رسـمي بـه دليل آثـار اقتصـادي و فرهنگـي آن ،از ابتـدا در قالـب «قوانين كار» مـورد توجه
كشـورهاي مختلـف بـود و عمومـ ًا در دهههـاي اخيـر به صـورت قوانين مسـتقل در كشـورهاي جهان بـه تصويب
رسـيده اسـت .گرچـه مسـألهی كار و رشـد اقتصـادي در ايـران متأثـر از متغيرهـاي متعـدداسـت ،ا ّمـا بـا توجه به
حساسـيتي كـه در کشـور بـه ك ّميـت و تركيـب تعطيلات رسـمي وجـود دارد و تأكيد مقامهاي رسـمي كشـور به
اصلاح رويـه جـاري ،مطالعـهاي تطبيقـي در ايـن خصوص صـورت گرفت.
ايـن اثـ ِر تطبيقـي بـا بيـان مضرات تعطيليهاي زياد در كشـور و مقايسـه با سـاير كشـورهاي همطـراز به دنبال
ايـن اسـت كـه با به كاربسـتن ابزارهـاي فرهنگي و نظـام آموزش و پـرورش بـراي زدودن تلقي نادرسـت تاريخي
نسـبت بـه پـركاري و خالقيـت ،اصلاح جدي بهـرهوري نيـروي كار به ويـژه در بخشهـاي دولتـي ،تأمين امنيت
شـغلي و تضميـن حقـوق مالكيـت و ارتقـاء مديران بـا ميزان كارآيـي و خالقيـت و راهكارهايي از اين دسـت بتواند
نقـش بسـزايي در اثربخشـي تعـداد روزهاي كاري بر رفاه ملي داشـته باشـد.
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نصر ،سنت ،تجدد؛ بررسي زندگي و افكار سيد حسين نصر

نویسنده :عبداهلل محمدي
ناشر :كانون انديشه جوان
موضوع :دين ،فلسفه
كليدواژه :سنت و تجدد ،سيد حسين نصر ،فلسفهی سياسي ،سلطنت ديني ،پلوراليزم ديني ،مدرنيته
مقصد :اصلی همه شهرها

سـید حسـین نصـر در تهـران بـه دنیا آمـد و در دوازده سـالگی بـه آمریکا رفـت و بعدها بـرای ادامـهی تحصیالت
دانشـگاهی ،انسـتیتوی تکنولـوژی ماساچوسـت را برگزیـد .او نخسـتین ایرانـی بـود کـه در رشـته فیزیـک ،بورس
تحصیلـی شـامل حـال وی شـد .تحصیلات تکمیلی خود را سـپس در دانشـگاه هـاروارد آغاز کرد و دو سـال پس
از دریافـت کارشناسـی ارشـد در رشـتهی ژئوفیزیـک ،در رشـتهی تاریـخ علـم با گرایش علوم اسلامی بـا درجهی
دکتـری فـارغ التحصیـل شـد .اما زمینـهی مطالعاتـي و پژوهش نصـر ،غالب ًا عرفان و فلسـفه اسـت.
نويسـنده ،فصل اول را به معرفی زندگینامه و شـخصیت سـید حسـین نصر و سـپس معرفی اجمالی آثار وی و در
نهایـت بـه معرفـی هندسـهی معرفتی او اختصاص داده اسـت .سـنتگرائی ،وحدت متعالـی ادیـان ،پلورالیزم دینی،
و ،...مهمتریـن اضلاع منظومـهی فکـری اوسـت که در کتاب به تبیین و بررسـی هر یک پرداخته شـده اسـت.
آیـا میتـوان دیـن حـق را متکثر دانسـت و هریـک از ادیان (از الهی و بشـری) همه را جلـوهای از واقعیتی متعالی
دانسـت؟ ایـن پرسـش مسـألهی فصل دوم کتاب اسـت کـه با بررسـی دیدگاههـای او در زمینهی حکمـت خالده و
نظریـهی وحـدت متعالـی ادیـان ،ابتدا پاسـخ این سـؤال از منظر نصر داده شـده و سـپس به بررسـی و نقـد دیدگاه
وی در ایـن زمینه پرداخته میشـود.
سیدحسـین نصر به پیروی از رنه گنون و دیگر سـنتگرایان ،از منتقدان جدی مدرنیته اسـت که در فصل سـوم
نقدهـای او بـر مدرنیتـه ،ذیـل عناویـن «علـم قدسـی»« ،وحـی» و «روشـنفکری» تبیین شـده و به بررسـی آنها
من مجازی» اسـت که نويسـنده با
پرداختـه میشـود .بخـش پایانـی ایـن فصل هم مشـتمل نظریهی «سـیطرهی ِ
تبییـن ایـن نگـرش ،روشـن میسـازد که اساسـ ًا رویکـرد نصر در نقـد مدرنیته و تمـدن غربی اشـتباه بـوده و او در
ایـن زمینـه دچار «خود دیگرانگاری» شـده اسـت.
بخـش دیگـری از منظومـهی فکـری سـید حسـین نصر ،گرایش شـدید به عرفـان و بخصوص «تصوف» اسـت
کـه ایـن موضـوع ،در بخشهای دیگر اندیشـهی او تأثیر کلیـدی دارد .در فصل چهارم دیدگاههـای او در این زمینه
تبییـن شـده و سـپس بـا شـاخصههای عرفان ناب شـیعی مقایسـه میگـردد و بـه نقد کشـیده میشـود .نظریهی
«سـلطنت دینـی» فلسـفهی سیاسـی نصر اسـت کـه در فصل پایانی کتـاب به تبییـن آن و نقـد درون گفتمانیاش
میپـردازد .در این فصل روشـن میشـود که از قضا فلسـفهی سیاسـی او بـا دیگر اضالع فکریاش سـنخیت ندارد
و نصـر در این عرصه ،به مشـکل اساسـیتری دچار شـده اسـت.
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چگونه غیر ممکنها ،ممکن شدند؟

نویسنده :محمد عبدالخالق کاظم
ناشر :سازمان چاپ و انتشارات
موضوع :مديريت
كليدواژه :مديريت بازرگاني ،مديريت بازاريابي ،تجربههاي مديريتي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

دنيـاي مديريـت مملـو از تجربيـات ارزشـمند مديـران فهيـم و هوشـمندي اسـت كـه بـا عرضـهی توانمنديهاي
خـاص ،غيرممكنهـا را ممكـن سـاخته و بخـش بزرگـي از زندگـي را زينتبخـش تاريـخ هنـر مديريـت كردهاند.
تجربههايـي كـه بـا هزينههـاي گـزاف بـه نتيجـه رسـيدهاند و به مثابـه سـرمايههاي نامرئـي در دسـترس مديران
حـال و آينـده قـرار دارند.
مجموعـهی حاضـر ،توصیفـی اسـت از یکصـد تجربـهی مدیـران و شـرکتهای برجسـتهی جهان کـه در آن به
پـارهای از تجربیـات و دانـش مربوط به مدیریت اشـاره شـده اسـت .با مطالعهی موشـكافانهی هر يـك ،جلوههايي
از دانـش و هنـر مديريـت مشـاهده میشـود و بـراي افزايـش توانمنديهـاي مديريتي میتوان بهـره برد.
ايـن يكصـد تجربـهی مديريتـي ،در وراي خـود يـك نظـام فكري منسـجم دارد .در عيـن اينكه هر كـدام پيامي
جـدا بـه مخاطـب عرضه ميکند ،در كنـار هم مجموعهاي منسـجم از راهكارهاي مديريتـي در موضوعات مختلف،
ارائـه ميدهـد .هر تجربـه در حداكثر دو صفحه ارائه شـده اسـت.
ممكـن اسـت برخـي توصيههـا و راهكارهـاي كتـاب متناسـب بـا فرهنگ و سـبك زندگـي آمريكايي باشـد ،اما
بسـياري از توصيههـا مبتنـي بـر اصـول ثابت تحقـق مديريت موفق اسـت.
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پيشنهـاد ويـــژه ما
کلیدهای پرورش مهارت دوستیابی در کودکان و نوجوانان
نویسنده :میشل بریا /مترجم اکرم قیطاسی
ناشر :صابرین
موضوع :روانشناسي
كليدواژه :تربيت فرزند ،دوستيابي ،مهارتهاي اجتماعي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

نويسـندهی این کتاب ،میشـل بریا ،مربی و مشـاور بینالمللی ،برند ه جایزهی آموزش ملی و نویسـندهی کتابهای
متعـددی در زمین ه آموزش کودکان و نوجوانان اسـت.
کتاب در سـه بخش «چرا دوسـتان تا این اندازه برای فرزندان اهمیت دارند؟»« ،دوسـتی از خانه آغاز میشـود»
و « 24مسـألهی مهم دوسـتی و راه حل آنها» تدوین شـده اسـت .در بخش سـوم کتاب به مسـائلی مانند مشاجره،
دار و دسـته ،بیتوجهی ،اشـاره میشـود .بـرای نمونه ،در بحث مشـاجره
دوسـتان بـد ،سـابقهی بـد ،ریاسـت طلب ،
بـه ریشـهی مشـکل کـودک و اینکـه چرا ایـن اتفـاق میافتد ،میپـردازد و سـپس عامل مهـارت دوسـتی توضیح
داده شـده و ایـن کـه چـه بایـد بگوییم و انجـام دهیم مورد بررسـی قرار میگیـرد و یک نتیجهگیری کلـی در مورد
آن ارائه میشـود.
ایـن مجموعـه ،بـه والدیـن کمک میکنـد فرزندان خـود را مطابق با نیازهای متنـوع و فزاینـدهی جامعهی امروز
پـرورش دهنـد .امـروزه روش بـزرگ کـردن فرزنـد با گذشـته فرق کـرده اسـت و از جهـات فراوانی نیز مشـکلتر
شـده اسـت .ایـن مجموعـه به والدین نشـان میدهـد که چگونـه مهارتهای ضروری دوسـتیابی ،حفظ دوسـتان
و مهارتهایـی را کـه فرزندانشـان بـرای حفـظ خـود در مقابـل فشـارهای اجتماعی همسـاالن نیـاز دارند بـه آنها
آمـوزش دهند.
يکـي از مهمتريـن مواقعـي کـه کودک بايد جسـورانه عمل کند ،زمان آشـنایی با همسـاالن و پيدا کردن دوسـت
اسـت .کـودک پـس از  ۲سـال همنشـيني بـا مـادر ،از او فاصلـه ميگيرد و بـه بازي با همسـاالن نياز پيـدا ميکند.
در دوسـتيابي و طـي ايـن فرآينـد مهم ،عوامل بسـياري دخيل اسـت .ابتدا بهتر اسـت از تأثير دوسـت بر سلامت
روان کـودک بگویيـم و سـپس به معرفـي مهارتهاي اجتماعـي مورد نياز کـودک براي دوسـتيابي بپردازيم.
مهـارت دوسـتيابي ،نخسـتين پايههـاي شـكلگيري هويت و برقـراري ارتباط مؤثـر اجتماعي بـا محيط اطراف

محسـوب ميشـود .انتخـاب صحيـح دوسـت و يادگيـري شـيوههاي صحيـح دوسـتيابي از شـاخصهاي مهـم
تشـخيص سلامت روان در شـكلگيري شـخصيت افراد بهشـمار آمده و به عقيده اكثر كارشناسـان حوزهی علوم
اجتماعـي و روانشناسـي گـروه همسـاالن در پيريزي و تكامل شـخصيت فردي كـودكان و نوجوانـان مهم ارزيابي
ميشـود.
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نه تشويق ،نه تنبيه؛ چگونه انگيزههاي دروني را پرورش دهيم
نویسنده :الفي كهن /مترجم اكرم كرمي
ناشر :صابرين
موضوع :روانشناسي
كليدواژه :تشويق ،تنبيه ،تربيت ،كنترل رفتار ،اختيار ،محتوا ،انگيزه
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

«نـه تنبیـه ،نه تشـویق» برای کمک بـه خانوادهها در جهـت پرورش انگیزههـای درونی کـودکان و افزایش اعتماد
بـه نفـس بچههـا اسـت .مؤلف تکیه به روانشناسـی پـاداش و تنبیه را به چالش میطلبد و اسـتفاده از پـاداش را در
خانـه ،مدرسـه و محـل کار زیـر سـؤال میبرد .این کتـاب والدین ،معلّمـان و مدیـران را متقاعد میکنـد که تالش
بـرای کنتـرل غیرمسـتقیم دیگـران از طریق تشـویق و پـاداش ،ظاهراً در کوتاه مـدت جواب میدهد ،امـا در نهایت
روش موفقی نیسـت و زیانهـای ماندگار برجـای میگذارد.
نویسـنده ،بـا اسـتناد بـه پژوهشهـای متعـدد نشـان میدهـد کـه وقتی افـراد بـا مشـوقهایی مانند پـول ،رتبه،
ً
عملا کار نازلتـری ارائه میکننـد .برنامههایی که بـرای تغییر رفتـار افراد به
نمـره و امثـال آن تشـویق میشـوند،
کار بـرده میشـوند نیـز در دراز مـدت م ّوثـر نیسـتند و تنها فرمانبـرداری موقت ایجـاد میکنند.
کتـاب دوازده فصـل را دربـردارد کـه  6فصـل نخسـت آن ،مباحـث اصلی در مخالفت بـا رفتارگرایـی کاربردی را
مطـرح میکنـد .در فصـل نخسـت خالصهی کوتاهـی از سـنت رفتارگرایی ،شـیوع رفتارگرایی کاربـردی در جامعه
و علـل پذیـرش وسـیع آن ارائه شـده اسـت .موضـوع فصـل دوم رد یا قبـول راهکار پاداشدهی اسـت کـه در آن،
نخسـت لـزوم چنیـن کاری از لحـاظ اخالقـی و منطقـی ارزیابی و سـپس علت مردود دانسـتن آن را بیـان میکند.
مؤلـف در فصـل سـوم این اثر با شـواهد پژوهشـی نشـان میدهد کـه پاداش نـه تنها به ایجـاد رفتارهـای ماندگار
منتهـی نمیشـود بلکـه در بهبـود عملکـرد هـم مؤثـر نیسـت .در واقع پـاداش اغلـب وضعیـت را بدتـر میکند .در
فصلهـای چهـارم و پنجـم پنـج دلیل عمـدهی ناکارآمد بودن پاداش ارائه شـده اسـت کـه همهی آنهـا کاربرد این
راهـکار و تأثیـرش بـر عملکـرد فـرد را مـورد انتقـاد قـرار میدهنـد .مؤلف در فصـل  6به بررسـی مورد ویـژهای از
پـاداش یعنی تعریـف و تمجید میپـردازد.
بخـش دوم کتـاب تأثیـر منفـی پـاداش و راهحلهـای جایگزیـن آن را در ارتباط بـا عملکرد کارمنـدان ،یادگیری
دانشآمـوزان و رفتـار کـودکان در محیـط خانـه ،بررسـی میکنـد .ایـن بخـش سـه مبحـث مذکـور را بـه صورت
جداگانـه ارائـه کـرده اسـت .موضوعهـای مربوط بـه محیـط کار در فصلهـای هفتم و دهـم ،مباحث آموزشـی در
فصلهـای هشـتم و یازدهـم و ارزشهـا و رفتـار کـودکان که هم بـه والدین و هم بـه معلّمان مربوط میشـود ،در
فصلهـای نهـم و دوازدهـم ارائه شـدهاند.
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نیم قرن پرونده هستهای ایران
نویسنده :مهران قاسمی
ناشر :مركز اسناد انقالب اسالمي
موضوع :تاريخ
كليدواژه :پروندهی هستهاي ايران ،سياست ایران از دوران محمدرضا پهلوي تا رياست جمهوري محمود احمدينژاد
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

تالشهـای ایـران بـرای دسـتیابی بـه انرژی هسـتهای از پنـج دههی پیش آغاز شـد .تحوالت سیاسـی كشـور در
كنـار تغییـر مواضـع ،همكاریهـا و سـنگاندازیهای دولتهـای دیگـر ،باعـث شـده تا این سـیر حركت بـا فراز و
نشـیبهای فـراوان روبـهرو باشـد .در روزگاری كه شـاه مخلوع ایـران ژاندارم منطقـه و حافظ منافع ایـاالت م ّتحده
در ایـن منطقـهی نفتخیـز و پر اهمیت محسـوب میشـد ،دولتهای غربی بیشـترین تالش را بـرای راندن تهران
بـه سـمت و سـوی انرژی هسـتهای بـه كار میبسـتند .با پیروزی انقالب اسلامی همیـن حامیان دیـروز تبدیل به
مخالفـان و سـنگاندازانی شـدند كـه بـا اتهامزنیهـای بیپایـه و اسـاس و مانعتراشـیهای بیشـمار تمـام تـوان
خـود را برای سـ ّد راه دسـتیابی جمهوری اسلامی بـه این انرژی بـه كار گرفتند.
متأسـفانه ،علیرغـم اهمیـت ذاتـی ایـن موضـوع تاكنـون ،یا تالشـی برای مـد ّون كـردن این تحـ ّوالت صورت
نگرفتـه یـا معـدود مطالعـات صـورت گرفتـه و آثار منتشرشـده منحصر به یـك بازهی زمانـی خاص بـوده و امكان
تلقـی آنـان بـه عنوان اثری جامع وجود نداشـته اسـت .در چنین بسـتری مجموعـهی حاضر كه با گـردآوری تمامی
تحـ ّوالت ،موضعگیریهـا ،گزارشهـا و اخبـار پرونـدهی هسـتهای كشـور از ابتـدا تاكنـون ،تهیـه و تدویـن شـده،
كاملتریـن وقایعنـگاری هسـتهای منتشرشـده اسـت .مؤلف با اسـتفاده از مراجع متعدد رسـانهای ،آرشـیو نشـریات
معتبـر داخلـی و خارجـی و گزارشهای منتشـر شـده در رسـانههای مكتـوب ،تمامـی رویدادها و حوادث را پوشـش
داده است.
هـدف نخسـت ،آشكارسـازی تناقضـات متعدد در گفتـار و رفتار مخالفان بوده و هدف دوم ،ارائهی بسـتری اسـت
كـه مخاطبـان امـكان درك علـت مواضـع خصمانهی غـرب علیه تالشهـای هسـتهای جمهوری اسلامی ایران
را بیابنـد .مجموعـهی نیـم قـرن پرونـدهی هسـتهای ایـران ،بـا توجـه بـه سـیر رویدادها و حـوادث ،در سـه مجلد
تدویـن شـده اسـت .جلـد نخسـت (كتاب حاضـر) به بررسـی بـازهی زمانـی  1957تـا  ،1997چهار دهـهی آغازین
برنامههـای هسـتهای ایـران از دوران شـاه مخلـوع تـا تـا پایـان دوران ریاسـت جمهوری حجتاالسلام هاشـمی
رفسـنجانی پرداخته و در جلد دوم فاصلهی زمانی  1997تا ( 2005دوران ریاسـت جمهوری حجتاالسلام خاتمی)
مورد بررسـی قرار گرفته اسـت .جلد سـوم تح ّوالت پروندهی هسـتهای كشـور را در دوران ریاسـت جمهوری دكتر
احمدینـژاد (از  2005تاكنـون) مـورد بررسـی قـرار میدهد.
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بازشناسي حكومت والئي؛ نقدي بر كتاب حكومت والئي

نویسنده :سيد محسن صالح
ناشر :انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي
موضوع :سياست
كليدواژه :انديشهی سياسي ،واليت فقيه ،حكومت والئي ،انقالب اسالمي ،محسن كديور ،ادله نقلي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

پـس از آنكـه نظريـهي واليـت فقيه از سـوي امام خمينـي(ره) مطرح شـد و به عنـوان ايدئولوژي انقالب اسلامي
توسـعه یافـت ،امـت شـيعي پس از چهـارده قرن مبارزه ،آرمـان خويش را در عمـل به تجربه گذاشـتند .اما نظريهي
واليـت فقيـه هـم چنـان مورد نقد وبررسـي قـرار دارد .يكـي از نقدهايي كـه بر نظريهي واليت فقيه منتشـر شـد،
كتـاب حكومـت واليـي نوشـتهي آقاي محسـن كديور بـود .كتاب مذكـور نيز به نوبـهي خود مورد نقد قـرار گرفت
و آقـاي سـيد محسـن صالح در كتابی بـا عنوان بازشناسـي حكومت واليي پاسـخ آن را داد.
آقـاي كديـور نيـز مجـدداً نقـدي بر كتاب آقـاي صالح ،تحت عنـوان يك بار ديگـر حكومت واليي نوشـتند و در
روزنامـهي دوران امـروز طـي سـه شـماره به چاپ رسـاندند .آقـاي كديور بعضـي از پاسـخهاي آقاي صالـح را وارد
دانسـتند و بعضـي از آنهـا را مجـدداً مورد نقد قـرار دادند.
آقـاي صالـح نيـز نقـدي بر نقد آقاي كديور تحـت عنوان نقدي دوباره بـر حكومت واليي نوشـتند و در روزنامهی
رسـالت بـه چـاپ رسـاندند .بـا توجـه به اين كه پاسـخ آقـاي صالح مـورد اسـتقبال خواننـدگان قرار گرفـت ،مؤلف
محتـرم بـر آن شـد كـه مجموعـ ه كتـاب بازشناسـي حكومت واليـي را همراه بـا نقدي دوبـاره بر حكومـت واليي
منتشـر نمايـد كـه حاصلش كتاب حاضر اسـت.
مؤلـف در خصـوص اثـر خـود بيـان مـيدارد كـه« :در اين نوشـتار سـعي شـده تـا نقل مطالـب و گـزارش اقوال،
بيهيـچ كاسـتي بيـان شـود .آنگاه بـا آنچـه نگارنده در كتـاب حكومت واليـي گزارش كـرده تطبيق شـود .بديهي
اسـت كـه پـس از نقـل صحيح و بـدون كاسـتي اقوال ميتـوان نتيجـهاي درسـت و منطقي دربـاره ادلّـهي روايي
واليـت فقيه اتخـاذ كرد».
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سياست حقوق بشر كارتر و انقالب اسالمي ايران
نویسنده :فراز چمني
ناشر :مركز اسناد انقالب اسالمي
موضوع :سياست
كليدواژه :كارتر ،انقالب ايران ،فضاي باز سياسي ،سياست حقوق بشر
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

انقلاب اسلامی ایـران از بزرگترین رخدادهای قرن بیسـتم اسـت که در شـکلگیری آن علل متعـددی دخیل بود.
ایـن علـل ،بـه دو دسـتهی خارجـی و داخلی تقسـیم میشـود .در میـان عوامل داخلی هیـچ عاملی قویتـر از نقش
رهبـری امـام خمینـی(ره) نیسـت و در عرصـهی بینالمللـی نیز طرح سیاسـت حقوق بشـر از سـوی جیمـی کارتر،
متحدهی آمریکا ،بیشـترین اثـر در میان عوامل خارجـی را دارد.
رئیـس جمهـور وقت ایـاالت ّ
اتخـاذ ایـن سیاسـت از سـوی آمریـکا در راسـتای ترمیـم چهـرهی مخـدوش بینالمللـی خـود ،کـه همـواره از
رژیمهـای خودکامـه حمایـت میکرد ،فضا و مجالی مناسـب بـرای فعالیت آسـانتر سـازمانهای بینالمللی مدافع
حقـوق بشـر در سراسـر جهان و انقالبیون کشـورهای مختلـف را فراهم آورد تـا بتوانند با برانگیختـن افکار عمومی
در جهـان ،سـقوط دیکتاتوریهـای عالم را تسـهیل کنند.
كتـاب حاضـر ،بـا تحليـل زمينهها و شـيوههاي طرح سياسـت حقوق بشـر كارتر و ماهيـت روابط ايـران و آمريكا
در دوران حكومـت كارتـر بـه بررسـي آثار مسـتقيم و غير مسـتقيم آمـوزهي حقوق بشـر كارتر بر تحـوالت انقالبي
ايـران و پيـروزي انقالب اسلامي ميپردازد.
كتاب در  3بخش انتظام يافته است:
بخـش اول در خصـوص شـرايط داخلـي و بينالمللـي در زمان شـكلگيري انقالب اسلامي ايران اسـت كه خود
داراي دو فصـل اسـت :فصـل اول دربـارهي ايران در زمان به قدرت رسـيدن كارتر اسـت و فصل دوم تبيين شـرايط
سياسـي ـ اجتماعي آمريكا در زمـان ظهور كارتر.
بخـش دوم كتـاب دربـارهی سياسـت حقـوق بشـر كارتـر و نقـش آن در اوضاع سياسـي ايران اسـت .اين بخش
داراي سـه فصـل اسـت كـه عبارتنـد از :زمامـداري دموكراتهـا و طـرح سياسـت حقـوق بشـر؛ ايـران و تح ّوالت
سياسـت خارجـي آمريـكا و واكنـش شـاه در قبال سياسـت كارتر.
بخـش سـوم كتـاب در طـي سـه فصل بـه تح ّوالت سياسـي ايـران و اوضـاع بينالمللـي ،همزمان با گسـترش
امـواج انقلاب اسلامي ايران پرداخته اسـت .اين فصـول عبارتند از:تغيير در سياسـتهاي آمريـكا و غرب؛ مواضع
آمريـكا در قبـال ايـران و سياسـت فضـاي باز سیاسـي و انقالب اسلامي ايران فراتـر از فضاي باز سياسـي كارتر.
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نسبت دين و دنيا؛ بررسي و نقد نظريهی سكوالريسم
نویسنده :عبداهلل جوادي آملي
ناشر :اسراء
موضوع :دين
كليدواژه:دين و دنيا ،سكوالريسم ،حكومت ديني ،اومانيسم
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

ايـن اثـر آيـتاهلل جـوادي آملي در جهـت الفت حقيقي ،صحيـح و منطقي بين ديـن و دنيا و نيز پاسـخي به نغمهي
شـوم جدايـي ديـن از حكومـت اسـت .امـروزه يكـي از مسـائل عمـدهي فرهنگـی و بعض ًا اعتقـادي جامعه ،پاسـخ
بـه ايـن پرسشهاسـت كـه رابطـهی ديـن و دنيـا چگونه اسـت؟ جهـات مختلف جامعـه و افـراد چگونـه از اين دو
واقعيـت هسـتي سـامان ميپذيـرد؟ آيـا ديـن و سياسـت ،ديـن و حكومت ،ديـن و اقتصـاد ،دين و فرهنـگ ،دين و
مليـت ميتواننـد در كنـار هـم قـرار بگيرنـد و زندگي مسـالمتآميزي با هم داشـته باشـند؟ آيا پديدههـاي نوين در
جامعـهی بشـري ،ماننـد علمگرايـي ،عقلگرايـي و انسـانمداري ميتوانند مبنـاي مباينـت و جدايي ديـن از دنيا و
يا بالعكس باشـند؟
ايـن كتـاب ،بـه نوبـهی خـود ،جوابي اسـت به پرسـشهاي فوق كه بيشـك براي انديشـهها و افكار پرسـشگر
و حقيقتجـو مفيـد اسـت .کتـاب در  5فصـل تدویـن گشـته کـه بـه ترتیـب عبـارت اسـت از :کليـات؛ زمینههای
پیدایـش سكوالريسـم؛ بررسـي داليـل سكوالريسـم؛ دالیل بطلان سکوالریسـم و نگرشهای تطبیقـی بین نوع
دیدگاههای اسلام و سکوالریسـم.
برخـي از مهمتريـن عناويـن ايـن فصـول عبارتنـد از :مفهـوم سکوالریسـم ،حکومـت دینـی ،علم گرایـی ،عقل
گرایـی ،انسـان محـوری ،آرای گروههـای سـکوالر ،نقـد آرا ،مالکیـت مطلـق الهـی ،پیوسـتگی دنیا و آخـرت و ...
در انتهای کتاب فهرست آیات ،روایات ،اشعار ،اعالم ،کتب و منابع آمده است.
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منزلت عقل در هندسهی معرفت دینی

نویسنده :عبداهلل جوادی آملی
ناشر :اسراء
موضوع :دين
كليدواژه :علم و دين ،عقل و دين ،هستي شناختي ،تعارض عقل و نقل
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

ایـن کتـاب بـه تبییـن ارتباط علـم و دیـن و بخصوص ارتبـاط علوم دانشـگاهی و مفاهیـم دینی میپـردازد .بخش
اول كتـاب بـا عنوان منزلـت عقل دارای  4فصل اسـت.
فصـل اول بـا عنـوان تحلیـل مفاهیـم پایه ،به مسـائلی چون مـراد از دین ،مـراد از عقل و وحی و نقـل میپردازد.
فصـل دوم بـا عنـوان شـأن عقل در قلمـرو دیـن ،موضوعاتی چون عقـل و بُعد هستیشـناختی دین ،عقـول کامله
و بُعـد هستیشـناختی دیـن ،عقـل و بعـد معرفتشـناختی دیـن ،محدودیتهـای ادراکی عقـل در حـوزهی دین را
بررسـی میکنـد .فصـل سـوم بـه نسـبت عقل و نقـل در قـرآن و فصل چهـارم به تعـارض عقل و نقـل اختصاص
دارد.
بخش دوم این کتاب شامل آثار و نتایج هماهنگی و همتایی عقل و نقل ،دارای  4فصل است.
اول بخـش دوم ،بـا عنـوان تعـارض علـم و دیـن ،موضوعاتـی چـون فرضیهی نه علم اسـت و نـه علمی،
فصـل ِ
معنـای حجیـت علـم ،محدودیـت قلمرو تجربـه ،تمایز تعارض با دیـن از محاربه بـا آن و نفی توازی علـم و دین را
بررسـی میکنـد .فصـل دوم ایـن کتـاب بـا عنوان اسلامی کردن علـوم و دانشـگاهها ،بـه راه حل اسلامی کردن
دانشـگاه میپـردازد .فصـل سـوم بـا عنوان تأثیـر همگانی عقـل و نقـل در قلمرو علوم اسلامی ،به مسـائلی چون
تصحیـح تبویـب علـم اصـول ،نسـبت کالم و فلسـفه بـا دین ،قلمـرو دین و مسـالهی خاتمیـت میپـردازد و فصل
چهـارم از ایـن بخش مسـألهی تفکیک را بررسـی میکنـد که از مطالبی چـون :وحی ناب و خلـوص فهم ،اختالف
فهـم در علـوم نقلـی ،همگامـی عقل و نقل ،تفسـیر ،تطبیق و تأویل تشـکیل میشـود.
بخشی از كتاب:
«علـم تجربـی موجـود معیـوب اسـت ،زیـرا در سـیری افقـی بـه راه خود ادامـه میدهد ،نـه برای علـم و طبیعت
مبدئـی میبینـد و نـه غایـت و فرجامی بـرای آن در نظـر میگیرد».
«احیـای ایـن مـردار و بـر طـرف کـردن نقـص ایـن دانـش معیـوب کـه از این احیـا به اسلامی کـردن علوم و
دانشـگاهها تعبیر میشـود به آن نیسـت که مظاهر و برنامههای اسلامی و دینی را در محیط و فضای دانشـگاهها
و مراکـز علمـی وارد نماییـم؛ ً
مثلا در محیطهای علمی و دانشـگاهی نمازخانه و مسـجد بسـازیم».
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گنبدكبريا

نویسنده :جعفري حيدرعلي
ناشر :دليل ما
موضوع :تاريخ
كليدواژه :تخريب قبور ائمه ،ائمه بقيع ،هتك حرمت به قبور اهل بيت ،رويكرد تاريخي
مقصد :همه كتابخانهها

مرکـز فرهنگـی گنبـد کبریـا در حـوزهی تخصصـی تثبیـت فرهنـگ عـزاداری بـرای ائمـه بقیع(علیهم السلام) و
فرهنگسـازی فرهنـگ فاطمـی (سلام اهلل علیهـا) در جامعـه ،فعالیـت میکنـد .نويسـندهی كتـاب معتقد اسـت:
«مرکـز فرهنگـی گنبـد کبریـا بعـد از بررسـی و تحقیقـات الزم ،دریافت کـه تاکنون کتابـی در مـورد تخریب ائمه
بقیع(علیهـمالسلام) و هشـت شـوال به صورت مسـتقیم نوشـته نشـده اسـت .بنابرایـن مرکز تصمیـم گرفت کار
ویـژهای در ایـن مـورد انجـام دهد».
اهـل بيـت رسـول خدا(صلـي اهلل عليـه و آله) نـه تنها در زمان حياتشـان از ظلـم طاغوتيان در امـان نبودند ،بلكه
پس از شـهادت ،بارها و بارها قبور مطهرشـان آماج حمالت دشـمنان واقع شـد و بارها مورد جسـارت واقع گرديد.
ايـن نوشـتار بـر آن اسـت تا بـا بيان تاريـخ تخريب قبـور ائمـه معصومين(عليهم السلام) از گوشـهاي از ظلمهايي
كـه به خانـدان وحي بعد از شهادتشـان شـد ،پردهبـرداري كند.
ايـن كتـاب شـامل سـه بخـش اسـت كه در هـر گفتار بازنگـري مجددي بـه تخريب قبـور و هتـك حرمت قبور
اهـل بيت(عليهـم السلام) انجـام شـده تا نقاط تاريكي از تاريخ روشـن شـود .فصـل اول کتاب به موضـوع «تاریخ
بقیـع و چگونگـی تخریـب بقیـع» ،فصـل دوم بـه بحـث «حرمهـای عتبـات عالیـات و تخریـب حرمهـای عتبات
عالیـات» ،و همچنيـن بـه موضـوع «تخریب حرمیـن کاظمین و سـامرا» ،و فصل سـوم به بحث «تاریـخ حرم امام
رضا(علیـه السلام) و تخریب آن» پرداخته اسـت.
موضـوع ايـن کتـاب تاریخـی و بیانگـر اعتقـادات مردم بـه حرم ائمه(علیه م السلام) اسـت و رویکـرد این کتاب
نيـز تاریخـی و علمـی ،بـرای اسـتفاده عموم اسـت .مطالـب این کتاب بر اسـاس تحلیلهـای تاریخی تدوین شـده
و بـرای اولیـن بـار ناگفتههـای تاریـخ به صورت واضح بیان شـده اسـت.
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اخالق ديني يا فضائل فراموششده در مناسبات اقتصادي

نویسنده :محمد عبدالصمدي
ناشر :آرمان رشد
موضوع :دين ،اقتصاد
كليدواژه :احكام اقتصادي ،احكام معامالت ،حالل و حرام ،اخالق كسب و كار ،ربا ،وصيت ،خمس ،زكات ،وقف
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ  +درجه 12+11+10

گـردآوری مسـائل مربـوط بـه روابـط مالی و شـيوههاي كسـب و كار دالیلـی چون غیرقابل دسـترس بـودن منابع
اقتصـاد اسلامی ،تخصصـی و پیچیـده بودن آنهـا و پراکندگي اين متون دارد .چه بسـا براي همهی افراد آسـودگی
خیـال و زمـان الزم بـراي كسـب آگاهـی از مسـائل مـورد نیـاز و مـورد ابتال به شـکل تخصصـي از منابـع و متون
فقاهتـي در وقتـي محـدود و شـرايط امـروزي وجود نداشـته باشـد .نويسـنده ،هرچه ارتبـاط به اخالق كسـب و كار
و احـكام داد و سـتد دارد را جمـعآوری کـرده تـا بتوانـد به بخشـی از سـؤالهای متـداول در اين زمينه پاسـخ دهد.
در این نوشـتار ،پاسـخ بعضی از پرسـشهای شـرعی دربارهی مسـائل مالی تبيين شـده اسـت و به گوشـههایی
از زحمـات و خدمـات صادقانـه و دلسـوزانه بـزرگان فقـه و فقاهت اشـاره شـده تـا جوانترهـا آگاهی یابنـد برای پا
برجـا مانـدن تفكـر اسلامي چـه فداکاریهـا و جانفشـانیهائی انجام شـده تا امـروز بتوانیـم به طور قطـع بگوییم
خداونـد چه دسـتوراتی را توسـط اولیاء خود برای سـعادت بشـر ارسـال فرموده اسـت.
همانگونـه کـه بـزرگان دیـن و ائمـه اطهار و پیامبرگرامی(سلام اهلل عليهم) قبل از طرح مسـائل حلال و حرام
و تنظیـم روابـط معمـول ،داسـتانهای اخالقـی و گفتار و نصایـح پندآموز را جهت بیـداری وجدان انسـانها مطرح
کر دهانـد ،نويسـنده بـه تأسـي از ايـن رويكـرد قرآنـي و والئـي ،در اين كتـاب اخلاق معامالت اقتصادي و كسـب
و كار را متـن و اصـل کار قـرار داده اسـت و پـس از آن احـکام مرتبـط بـا آن را بيان نموده اسـت .نويسـنده در اين
نوشـتار بـه جهـت آگاهـی جوانان ،دلیل بعضـی از احـكام را بعد از بيـان طریقهی اسـتنباط آنها ،بر اسـاس احادیث
ائمـهی اطهار(عليهـم السلام) و آیـات قرآنکریـم بيـان نموده اسـت .ایـن روش باعث میشـود تا جوانـان متوجه
شـوند مجتهـدان و فقهـای بزرگـوار چـه زحمـات زیـادی را متحمل میشـوند تا حکمـی را صادر کننـد .بطور كلي
هـدف نويسـنده از تنظيـم ايـن كتاب تحقـق فرمايش حضـرت امیرالمؤمنین(علی ه السلام) اسـت کـه میفرمایند:
«کسـی کـه کسـب و کار کنـد بدون دانسـتن مسـائل آن ،ممکـن اسـت کارش به ربا آلوده شـود».
کتـاب در چهـارده فصـل بـه بيـان تعريـف مفاهيـم كلـي همچـون اجتهـاد و اخلاق و كسـب و كار و ...پرداخته
اسـت .در برخـي فصـول شـرح مختصـري از قواعـد منطقي ،اصـول فقهـي ،قواعد فقهـي ،امربه معـروف و نهي از
منكـر ،چگونگـي درآمد دولت اسلامي ،چيسـتي انفال ،تبييـن مالكيت در اسلام ،زكات ،خمس و ...پرداخته اسـت
و در بخشهـاي ديگـر به بررسـي شـيوههاي حـرام و حالل در كسـب درآمد ،مسـتحبات آن و سـاير احكام مرتبط
بـا داد و سـتد همچـون خيـارات ،ربا ،اجـاره ،وقف و وصيـت و ارث و ...پرداخته اسـت.
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تحقیقدربارهیاولاربعینحضرتسیدالشهداء(عليهالسالم)

نویسنده :سید محمدعلى قاضى طباطبائى
ناشر :سازمان چاپ و انتشارت
موضوع :دين ،تاريخ
كليدواژه :تاريخ عاشورا ،زيارت اربعين ،لؤلؤ و مرجان ،اربعين اول
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

هـزار و انـدی سـال اسـت کـه خاطـرهی صعبتریـن روز تاریـخ ـ عاشـورا ـ پیشـانی تـبدار شـیعه را میخراشـد
و آسـودهاش نمیگـذارد .شـیعه هـر سـال داغ شـهادت حسـین(عليهالسلام) را تـا چهـل روز پـس از شـهادت
مظلومانـهاش زنـده نـگاه مـیدارد و برایـش چلـه میگیرد؛ گویی حسـین(علي ه السلام) و یارانش هر سـال شـهید
میشـوند .آری ،داغ حسـین(علي ه السلام) همچنـان زنده اسـت و تا قیام قائم منتقـم زنده خواهد مانـد .زنده ماندن
شـیعه بـه زنده ماندن عاشـورا بسـته اسـت.
کتـاب حاضـر تحقیقـی دربـارهی نخسـتین اربعین حضرت سیدالشـهداء(علي ه السلام) اسـت و به بررسـی اقوال
گوناگـون دربـارهی ایـن مسـأله میپردازد که آیا کاروان کربال در بازگشـت از شـام ،توانسـته خـود را در اول اربعین
شـهدای کربلا بـه صحـرای تفتیدهی کربال برسـاند (یعنـی اربعین 61هجـری) یا این واقعه تا بیسـتم صفر سـال
بعـد طـول کشـیده اسـت .در ایـن میان ،آرای عالم مشـهور شـیعه ،عالمه محـدث نـوری(ره) ،بیش از همـه به نقد
کشـیده میشود.
دلیـل عمـدهی آن دسـته از علمایـی کـه در این مسـئله تردید داشـتند و دارند ،بُعد مسـافت میان سـرزمین شـام
و عـراق (دمشـق و کربال) اسـت .ایـن افراد معتقدند چگونه ممکن اسـت کاروان عاشـورا در طول  40روز ،مسـافت
ضمـن اقامـت در برخی شـهرهای بین راه سـر کنـد و پـس از مدتی توقف در شـام،
طوالنـی کربلا تـا شـام را در
ِ
دوبـاره همـان مسـیر را بازگـردد .بنابرایـن ،کاروان عاشـورا یـا در بیسـتم صفـر سـال  62قمری (یک سـال پس از
شـهادت) وارد کربلا شـده و یـا در اربعیـن دوم حضرت سیدالشـهداء(علیهالسلام) ( 80روز پس از شـهادت) به آن
مـکان مقدس وارد شـدهاند.
نويسـنده ،عمدتـ ًا بـا بهرهگیـری از آثـار علمـای طـراز اول تشـیع ،اثبـات میکنـد کـه کاروان امـام حسـین(عليه
السلام) در همان اربعین اول حضرت سیدالشـهداء(علیهالسلام) وارد کربال شـده اسـت .آیت اهلل قاضی مینویسد:
«کسـی که در این اواخر بسـیار پافشـاری در شـبهه و اشـکال راجـع به اربعین کـرده و اصرار بـر آن ورزیده ،عبارت
از عالمـه متبحـر محـدث حـاج میرزا حسـین نوری(ره) اسـت که در کتـاب خود لؤلـؤ و مرجان هرچه میتوانسـته،
خواسـته موضـوع آمـدن اسـرای اهلبیت(علیهم السلام) را در اربعین اول سـال  61هجری نفـی نماید ،بلکه همت
داشـته که از محاالت بشـمارد»....
نسخهی اصلی کتاب ،که با دستخط شهید قاضی در کتابخانه شخصی آن عالم مجاهد نگهداری میشود.
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کنز الحقایق؛ تفسیر سوره ی حمد
نویسنده :سیدعلی حسینی ساوجی
ناشر :استاد مطهري
موضوع :دين
كليدواژه :تفسير قرآن ،سوره حمد
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

مصحـح كتاب بر
كنزالحقايـق ،تصحيحـي بر تفسـير سـورهی حمد ،تأليف سـيد علي حسـيني سـاوجي ،اسـت كه ّ
آن شـده بـا تصحيـح و تعليق اين كتاب از تقدم اين سـوره بر سـاير سـورهها سـخن بـه ميان آورد .سـبب تقدم اين
مفصـل؛ چرا كـه هر آنچـه در جميـع قرآن آمده اسـت
سـوره بـر سـاير سـورهها همچـون نسـبت مجمـل اسـت با ّ
ايـن سـوره مشـتمل بـر آن اسـت و تمام آنچـه در قرآن از تحميـد و تمجيد و تسـبيح و تقديس و تهليـل و تكبير و
شـكر و ثنـاء موجود اسـت ،در كلمهی حمد مندرج اسـت.
در بخشـي از مقدمـهی ايـن كتـاب از زبـان نويسـندهی اصلـي ،حسـيني سـاوجي ،ميخوانيـم« :خواسـتم كـه
فيالجملـه اثـري از ايـن كمتريـن بمانـد كـه هـر وقـت كه مشـاهدي خـواص و عـوام گـردد در ايام حيـات باعث
تذكار و در زمان ممات وسـيلهی اسـتغفار باشـد و چون اثري شـريفتر از علم تفسـير نبود ،اراده نمود كه تفسـيري
بـر سـورهی فاتحهالكتاب نويسـد ،مشـتمل بر فوايـدي كه ناظـران را از آن سـآمتي و مسـتمعان را از آن ماللتي به
هـم نرسـد .تحفـهی مجلس شـريف و هديهی محفل منيف عالي حضرت ماليك سـيرت ،آسـمان رفعـت ،عطارد
فطنـت ،خورشـيد طلعـت ،مشـتري منزلـت ،مريـخ صولت ،كيوان حشـمت ،انجم حشـم ،آنكـه ابر همتـش قاف تا
قـاف باريـده و سـحاب انامـل نيسـانيش ،درياهـا را پـر گهـر كـرده و نسـيم كرمـش بـر غني و فقيـر وزيـده و آثار
معتدلـش از شـرق تـا غـرب رسـيده و تيـغ انتقامش گـردن گردنكشـان را گردن افكنده اسـت».
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پيشنهـاد ويـــژه ما
خانواده ،اسالم و فمينيسم؛ تبیین رویکرد اسالم و فمنیسم به کارکردهای خانواده

نویسنده :اسماعيل چراغي كوتياني
ناشر :موسسهی آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
موضوع :دين
كليدواژه :خانواده ،اسالم ،فمنيسم ،غرب و خانواده ،پاسخ به شبهات ،زن در اسالم
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

ایـن کتـاب تبیینـی جامعهشـناختی از رویکـرد اسلام و فمینیسـم بـه کارکردهـای خانـواده ارائه داده اسـت .هدف
اصلـی نویسـنده ،شـناخت رویکـرد دین اسلام و جریان فمینیسـم به نهاد خانـواده و کارکردهای آن برای شـناخت
عوامـل ثبـات و اسـتحکام و عوامـل بیثباتـی خانـواده اسـت .نهـاد خانـواده ،همچـون نهادهـاي اجتماعـي ديگر،
كاركردهـاي مهمـي دارد كـه هـر كـدام نيـازي از نيازهـاي بشـر را در نظـام اجتماعي بـرآورده ميكند.
از ميـان كاركردهـاي گوناگـون خانـواده ،جامعهشناسـان بـر چنديـن كاركـرد مهم تأكيـد كردهاند كـه عبارتند از:
 )1توليـد مثـل  )2محافظـت و مراقبـت  )3جامعـه پذیـری  )4تنظيم روابط جنسـي  )5تأمين عاطفـه و همراهي )6
كاركـرد اقتصـادي .ايـن تحقيـق در پي آنسـت كه دربـارهی هریک از اين كاركردها ،اسلام و فمينيسـم چه نظري
دارنـد؟ برداشـت هـر كدام بـر چه مبانی و اصولی اسـتوار اسـت؟ ايـن پژوهش ،مطالعهی مقايسـهاي ميـان ديدگاه
اسلام و فمينيسـم دربـارهی مهمتريـن نهـاد اجتماعـي يعني خانواده اسـت كه كانـون توجه هر دو مكتب اسـت و
در جامعهشناسـي نيـز همـواره يكـي از مهمتريـن حوزههـاي علمـي بوده اسـت .از آنجا كه بررسـي ايـن دو ديدگاه
در شـناخت عوامـل ثبـات و اسـتحكام و بيثباتـي خانـواده كمـك ميكنـد ،ايـن جهت نيـز از اهداف ايـن تحقيق
اسـت .هـدف ديگـر ايـن پژوهش ،بازنگـري در شـناخت رايج از نگـرش ديني به خانواده اسـت .شـايد برخي تص ّور
كننـد شـناخت و آگاهيهـا در خصـوص خانـواده و كاركردهـاي آن ،دقيق ًا همان اسـت كه رويكرد دينـي بيان كرده
اسـت .ايـن تحقيـق بـه خوانندگان كمـك ميكند تا بـه بازنگـري در شـناختها بپردازند.
کتـاب در هفـت فصـل به تبيين مفاهيـم اوليهاي همچون تعريف خانواده و فمينيسـم؛ جايگزينهـاي غرب براي
خانـواده همچـون همباشـي ،خانـوادهی همجنسگرا ،كمـون؛ كاركردهاي خانواده؛ جریانشناسـی فمینیسـم؛ مبانی
فمینیسـم در نگـرش بـه خانـواده؛ اصول اسلام در نگرش به خانـواده؛ کارکردهـای خانواده در رویکرد فمینیسـتی؛
کارکردهـای خانـواده در رویکـرد اسلام و در نهايـت در فصـل هفتـم ،مقایسـه دو رويكـرد ،نتیجهگیـری و ارائهی
پیشـنهادها پرداخته است.
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فلسفه از منظر قرآن و عترت

نویسنده :مهدي نصيري
ناشر :كتاب صبح
موضوع :دين ،فلسفه
كليدواژه :عرفان ،فلسفه اسالمي ،حكمت ،مكتب تفكيك ،عقل فلسفي ،عقل ديني
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

در سـالهای اخیـر در اثبـات مبانـی مکتب تفکیـک و در جهت نقد و ر ّد دو دانش فلسـفه و عرفـان کتابهای زیادی
نوشـته شـده اسـت .مکتـب تفکیک کـه قصد اثبـات تغایر میان قـرآن و حدیث با فلسـفه اسلامی و عرفـان دارد،
سـعی میکنـد وجـوه تفـاوت مطالـب قـرآن و حدیـث را با فلسـفه اسلامی و عرفـان اسلامی ،ثابت کنـد .در این
نـگاه ،چنیـن مطـرح میشـود که تبیینی که فالسـفهی اسلامی همچون ابنسـینا ،مالصـدرا ،عالمـه طباطبایی و
دیگـران ،از جهـان ارائـه میدهنـد ،غیـر از تصویری اسـت که قـرآن و حدیـث از جهان ارائـه میدهد.
نویسـنده در مقدمـه مـی گویـد« :اينـك در فضاي مملو از تحمل و مـداراي نظام جمهوري اسلامي ،حتي برخي
ديدگاههـاي الحـادي ،فرصـت طرح و ترويج خود را در عرصهی كتاب و مطبوعات و كرسـيهاي درس دانشـگاهي
يافتهانـد ،چـرا نبايـد از اين فضـا در جهت دفاع از معارف قرآن و اهل بيت(علیهم السلام) اسـتفاده شـود».
محـب اهل بيت عصمت
مؤلـف در ايـن مقدمـه ميافزايـد« :نگارنـده بـراي همه عالمان ارجمند شـيعه و معتقد و
ّ
و طهارت(عليهـم السلام) احتـرام قائـل اسـت و نقـد آرا و نظـرات فلسـفي آنـان هرگز نبايـد به عنـوان تعرض به
شـخصيت و يـا نيـت پـاك آنـان تلقي شـود .اگر در مـواردي گفته ميشـود ،ايـن ديدگاه با قـرآن و عترت سـازگار
نيسـت ،بـدان معنـا نيسـت كه صاحب ديـدگاه با اذعان بـه اين كه ديـدگاه وي در تعـارض با قرآن و عترت اسـت،
بـدان ملتـزم شـده اسـت ،هرگز ،بلكه آنـان با اين زعم و بـاور كه ديدگاهشـان منطبق با قرآن و عترت اسـت ،بدان
پايبنـد شـدهاند ،البتـه ايـن بدان معنا نيسـت كه كسـي با ارائـه اسـتدالل ،در مقام نقد ايـن زعم و بـاور برنيايد».
وي در پايـان يـادآور ميشـود« :اغلـب قريـب بـه اتفاق عالمان بزرگ شـيعه ،تمام زندگيشـان بـا انگيزه خدمت
بـه قـرآن و اهلبيت(عليهم السلام) سـپري شـده اسـت و هـر يك منشـأ آثـار فراواني در ايـن مسـير بودهاند ،هر
چنـد كـه ممكـن اسـت برخـي از آرا و نظرات هر يـك از اين بزرگان از منظـري قابل نقد و حتي رد باشـد ـ كه باب
چنيـن نقـد و ردهايي هرگز نبايد بسـته شـود ـ اما مسـأله اين اسـت كه هيچ فـرد معتقد و منصفي نبايـد به بهانهی
نقـد علمـي ،نيـت الهـي عالمـي را مورد سـؤال و ترديـد قرار دهـد .اگر ايـن مهم رعايت نشـود ،نه تنهـا بحثهاي
علمـي تأثيـر سـازندهاي نخواهد داشـت ،بلكه خود منشـأ انحرافـات و كجرويهاي فراواني خواهد شـد».
ايـن اثـر بـا اسـتناد بـه آيـات و روايـات در  9بخـش سـامان يافته اسـت و از بخشهايي چون؛ فلسـفه چيسـت،
عقـل فلسـفي ،عقـل دينـي ،فلسـفه و نبوت ،خاسـتگاه علم و حكمـت ،توحيد فلسـفي ،توحيد قرآني ،معاد فلسـفي،
معاد قرآني ،تشـكيل شـده اسـت.
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پيشنهـاد ويـــژه ما
طاير فرخ پي؛ كماالت انساني در نهجالبالغه

نویسنده :مصطفي دلشاد تهراني
ناشر :دريا
موضوع :دين
كليدواژه :مكارم اخالق ،نهج البالغه ،عدالت ،صداقت ،اميرالمؤمنين(علیه السالم)
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

«طایـر فـرخ پـی» عنوانی اسـت برای گشـودن دریچهای بـه راه اتصاف به کماالت انسـانی .باالتریـن کمال آدمی
آن اسـت کـه بـه ادب حـق مـؤدب شـود و کمـاالت انسـانی در او ظهـور یابـد و فطـرت کمالخـواهاش بـه کمال
مطلـوب برسـد و تـا آنجـا که میتوانـد آن گونه شـود که منشـأ خیـرات گردد.
اگـر انسـان در جهـت اتصـاف بـه کمـاالت انسـانی اهتمـام نکنـد و در راه آن تلاش ننمایـد ،بیگمـان از او بـه
تناسـب مرتبـهاش جـز فسـادانگیزی و خونریزی برنخواهد خواسـت .انسـان بـدون ادب كمالي ،وجـودي خاموش
و تاريـك اسـت و آنچـه حقيقـت وجـود آدمي را روشـن و شـعلهور ميسـازد ،ادب كمالي اسـت تا آنجـا كه همهی
وجـودش ادب شـود .اميرمؤمنـان علي(عليـه السلام) بيشـترين ه ّمتـش بر ايـن بود كـه موانع راه كسـب كماالت
انسـاني را از پيـش پـاي مردمـان بـردارد و زمينهی الزم براي رسـيدن آنان بـه ادب كمالي را فراهم نمايـد و اين را
از حقـوق مردمان ميدانسـت.
ايـن كتـاب ضمـن دارا بـودن يك پيشگفتـار كـه در آن پيرامون نهجالبالغه و ويژگيها و بايسـتههايش سـخن
رفتـه اسـت ديباچـهای دارد كـه نويسـنده در آن بـه بيـان اهميـت و ضـرورت و جايـگاه كمـاالت انسـاني پرداخته
اسـت .محتويـات اصلـي كتاب در بردارندهی  13قسـمت اسـت كه در هر قسـمت دربارهی يكـي از موضوعاتي كه
در كمـاالت انسـاني از منظـر نهجالبالغـه تأثيرگـذار اسـت بحث شـده اسـت .در هر قسـمت ابتدا پيرامـون مفهوم
و جايـگاه موضـوع ،مطالبـي بيـان شـده و در ادامـه بـه ارتبـاط ميـان اين موضـوع و كماالت انسـاني و بسـترهاي
حريت ،حكمت ،رحمت ،قناعـت ،عدالت ،صداقت،
موجـود پرداخته شـده اسـت .برخـي از اين موضوعات عبارتنـد ازّ :
سـماحت ،عبوديت.
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زبان،فلسفه؛مجموعهمقاالت

نویسنده :ارنست کاسیرر /مترجم بزرگ نادرزاده
ناشر :سازمان چاپ و انتشارات
موضوع :فلسفه
كليدواژه :زبان ،فلسفه هگل ،گرايشات فلسفي در چين
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ّ
مجلات رودكـي ،فرهنـگ و زندگـي و هنر
ايـن كتـاب يكـي از كتابهـاي مجموعـهی چنديـن جلـدي مقـاالت
ّ
مجلات در شـاخههاي
و مـردم اسـت كـه طـي سـالهاي  1341تـا  1358منتشـر ميشـده اسـت .مقـاالت ايـن
مختلـف علـوم انسـاني ،از جملـه هنر ،سياسـت ،فرهنـگ ،تاريخ ،ادبيـات ،علوم اجتماعـي و ...به صـورت موضوعي
و در قالـب كتـاب در اختيـار پژوهنـدگان و عالقهمنـدان بـه ايـن گونه مباحـث قرار خواهـد گرفت .هدف از انتشـار
دوبـارهی اين مقاالت آشـنايي نسـل جـوان با افكار و نظرات نويسـندگان معاصر ايران و جهـان در حوزهی فرهنگ
و هنر اسـت.
مفصل در خصوص زبان فلسـفه از نویسـندگان ایرانی و خارجی اسـت که بین
کتاب حاضر شـامل سـه مقالهی ّ
سـالهای  1354تـا  1356در ماهنامـهی رودکـی بـه چاپ رسـیده اسـت .عنـوان مقاالت کتـاب بدین قرار اسـت:
زبان ،روش فلسـفی هگل ،گرایشهای سـنتی فلسـفی در سـرزمین چین.
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پيشنهـاد ويـــژه ما

من به مسافرت ميروم؛ امامشناسي براي كودكان
نویسنده:ناصرنادري
ناشر :مدرسه
موضوع :دين ،كودك و نوجوان
كليدواژه :اصول دين ،امامت ،امامشناسي براي كودكان
مقصد :همه كتابخانهها

يكـي از كتابهـاي مجموعـهی «اصـول ديـن براي كودكان» به مسـألهی امامشناسـي متناسـب با سـن كودكان
پرداختـه اسـت .ايـن كتـاب بـا تمثيلـي زيبـا از جانشـيني معلّمي كـه به مسـافرت مـيرود آغـاز ميشـود .معلّم از
شـاگردان ميپرسـد« :وقتـي آقـا معلّـم به سـفر يـك ماهه حج مـيرود ،جانشـيني براي خـودش معرفـي ميكند؟
آيـا ميشـود بـاور كـرد پيامبـر گرامـي اسلام حضـرت محمد(صلـي اهلل عليه و آلـه) براي پـس از درگذشـت خود
جانشـيني معرفي نكند؟»
در ادامـهی كتـاب ،جانشـيني پيامبـر اكرم(صلـي اهلل عليه و آلـه) و ماجراي غدير خـم را به صورت داسـتانوارهاي
تاريخـي بـا زبـان سـاده و قابـل فهـم بـراي كـودكان و نوجوانان بيـان ميکند .در بخشـي ديگـر ،بـا تمثيلهاي از
روايات به پرسـش «امام كيسـت؟» پاسـخي مناسـب و بجا ميدهد .در ميانهی كتاب با جدولي مشـخصات دوازده
امام معصوم(عليهم السلام) بيان شـده اسـت و در آن لقب ،روز تولد ،محل تولد ،مدت امامت ،روز شـهادت ،محل
شـهادت و حـرم پاك ايشـان اشـاره ميگردد .در بخشـي ديگر به ماجـراي كوچههـاي نيشـابور و ورود كاروان امام
رضا(عليـه السلام) بـه نيشـابور پرداختـه اسـت كه در آن شـرط كلمـه الالـه اال اهلل را واليت دانسـتند .بـا تمثيلي،
رجـوع مـردم بـه امـام را هماننـد رجـوع حواس آدمي به قلب انسـان دانسـته اسـت كـه ايـن تمثيل ،مثالـي روايي
اسـت .همچنین وظايف ما نسـبت به امام معصوم(عليه السلام) اشـاره شـده اسـت .در نهايت ،انتظار و ويژگيهاي
منتظـران در قالـب تمثيـل خورشـيد و ابر پرداخته اسـت .اين كتاب با تصويرگـري خانم ندا عظيمـي داراي جذابيت
خاصـي براي گروه سـني ب و ج اسـت.

56

سفرهای کرگدن؛ دوست مظلوم من
نویسنده :فریبا كلهر
ناشر :امیركبیر
موضوع :داستان کودک
كليدواژه :دوستی ،داستان حیوانات
مقصد :بخش ويژه كودك و نوجوان

کتـاب مصـور حاضـر ،مجلـدی از مجموعـه کتابهـای «سـفرهای گرگـدن» ،حـاوی داسـتانی آموزنـده دربارهي
دوسـتی اسـت کـه بـرای گروههـای سـنی (ج) و (د) بـه نـگارش در آمـده اسـت .در این داسـتان آمده اسـت :آهو،
دوسـتش كرگـدن جـوان را رهـا میکنـد و بـه دور دسـتها مـیرود ولـی در عـوض بـا كرگـدن پیـر و باتجربـه و
خرگـوش آشـنا میشـود .كرگـدن بعـد از مدتهـا متوجـه نبـودن آهـو میشـود و برایـش پیـام ذهنـی میفرسـتد
ولـی آهـو بـاز نمیگـردد .آهـو بـا خرگـوش و گرگـدن پیـر میمانـد و داسـتانش را بـرای آنهـا تعریف کنـد .آهو از
بیاعتنایـی و بیتوجهـی دوسـتش ،كرگـدن جـوان شکسـته و از اینکـه بـه دنبالش نیامده بسـیار رنجیده اسـت تا
اینکـه دوبـاره كرگـدن جـوان آهـو را پیدا میکنـد .كرگدن جوان ،بـه آهو توضیـح میدهد که چقـدر دلش برایش
تنـگ شـده ا ّمـا دل آهـو شکسـته و به این زودی نرم نمیشـود .آهـو میرود و كرگـدن به دنبال دوسـت مظلومش
راه میافتـد .مخاطبـان بـا خوانـدن ایـن داسـتان درمییابند کـه نگارنده قصد نکوهـش بیاعتنایی به دوسـت و دل
شکسـتن را داشـته و آنهـا باید بیشـتر مراقـب روابط و حفظ دوسـتان خود باشـند.
در ذيل به قسمتهايي از گفت و گوي بين آهو و کرگدن پير اشاره شده است:
کرگـدن پيـر بـه آرامـي ميپرسـيد :از چـه فرار ميکني؟ آهو سـرش را تـکان داد :هيـچ ،هيچ .کرگدن پيـر گفت :با
چشـمان مظلومـي کـه داري حتمـ ًا از چيـزي فرار ميکني! آهو احسـاس کرد که کرگـدن پير همه چيـز را دربارهي
او ميدانـد و کنـارش نشسـت .کرگـدن پيـر گفـت :اينجـا بهتريـن و زيباترين جاي جنگل اسـت .مدتـي همين جا
بمان!
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جستاريدرپيشينههنرهخامنشي

نویسنده :مهرزاد موسوي
ناشر :رخشيد
موضوع :تاريخ ،هنر
كليدواژه :تاريخ هنر ،هنر هخامنشي ،نقش برجستههاي تخت جمشيد ،معماري هخامنشي
مقصد :اصلی استان  +درجه 12-11-10

دوران بسـيار مهـم هخامنشـي از جنبههـا و ديدگاههـاي گوناگون قابل بررسـي اسـت .بخش هنري ايـن دوران كه
بـه ويـژه در نقشبرجسـتههاي آن جلـوهي بيشـتري يافتـه ،زيبايـي و اهميتي بسـزا در تاريخ هنري ايـران و جهان
دارد و چگونگـي پديدآمـدن و رشـد ايـن هنر ،خود داسـتان پيچيدهاي اسـت كه نيـاز به پژوهشهاي گسـترده دارد.
پيوندهـاي گسـتردهاي كه هخامنشـيان با سـرزمينهاي ديگر از راههـاي گوناگون ايجاد كردنـد ،پيش از هر چيز
در هنـر آن نمايـان شـده اسـت .از ايـن رو هنـر هخامنشـي را آميختـهاي از هنر مردمـان آن زمان بـا فرهنگهاي
متفـاوت ميبينيـم .ايـن کتـاب تأثير هنر سـرزمينهاي ديگر ،بـر ايجاد هنر دوران هخامنشـي را مورد بررسـي قرار
داده است.
عناوين فصول نهگانهی كتاب عبارتند از:
«هنرهـاي گوناگـون؛ هنرمنـدان و بناهـاي دورهي هخامنشـي (پاسـارگاد و تخت جمشـيد)؛ اجزاي كاخ (خشـت
پيبنـا ،پلـكان ،كتيبههـاي روبنـا؛ سـتون و تاالر سـتوندار در
و سـنگ و ديـوار ،تختـگاه و سـكو ،دفينههـاي زيـر ِ
معمـاري هخامنشـي؛ آرامگاههـاي شـاهان هخامنشـي ،كنگرههـا و سـردرهاي تخت جمشـيد؛ نقش برجسـتهها و
سنگتراشـيهاي دوران هخامنشـي؛ نقـوش و موضوعـات در نقـش برجسـتههاي هخامنشـي؛ موضوعـات و نكاتي
ديگـر در نقـش برجسـتههاي تخت جمشـيد (تخت ،عود سـازي،ظرف ،چتـر و)...؛ چند هنر و موضـوع هنري ديگر
در دوران هخامنشـي (آجرهـاي لعـابدار ،تنديـس ،ترصيع ،جامهاي شـاخي شـكل)»
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لبخندهاي ماه؛ شوخيهاي پيامبر (صلوات اهلل عليه و آله)
نویسنده :مرتضي دانشمند
ناشر :سروش
موضوع :دين ،كودك نوجوان
كليدواژه :سيرهی معصومان ،سبك زندگي ،اخالق ،شوخي
مقصد :همه كتابخانهها

لبخندهـای مـاه ،مجموعـهاي از گفتارهـا و رفتارهـاي پيامبـر رحمت و مهربانـي حضرت محمد(صلـوات اهلل عليه و
آلـه) و مشـتمل بـر  8داسـتان كوتـاه اسـت كـه لبخند را بـر لبها مينشـاند و سـرور و شـادي را بـه ميهماني دل
ميبـرد .در ايـن اثـر سـعي شـده با بهرهگيـري از منابع دسـت اول و با زباني سـاده و روان ،مناسـب با قشـر كودك
و بـا تصويرگـري جـذاب و رنگـي ،شـوخيهاي پيامبـر اكـرم (صلـوات اهلل عليـه و آلـه) بـا مـردم كه به قصد شـاد
كـردن دل ايشـان بـوده و گناهـي مرتكب نشـدهاند ،ارائه شـود.
بـا توجـه بـه آنكه بدخواهان ميخواهند تصويري خشـن از پيامبر اسلام نشـان دهند و برخي كجفهمان شـوخي
را مغايـر بـا ايمـان و دينـداري ميداننـد ،ايـن اثـر ميتوانـد در شناسـاندن برترين الگـوي عملي بندگي و انسـانيت
يعنـي حضـرت محمد(صلـوات اهلل عليـه و آله) به كودكان ،چگونگي اخالق اسلامي و سـبك زندگي درسـت مورد
اسـتفاده قرار گیرد.
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قصههايغار

نویسنده :مرجان كشاورزي آزاد
ناشر :شباويز
موضوع :داستان ،كودك و نوجوان
كليدواژه :داستان ايراني ،عصر حجر ،اختراع
مقصد :اصلی استان و شهرستان و شهرها (دارای بخش کودک)

«قصههـای غـار» مجموعـهای از چهـار داسـتان اسـت کـه اتفاقـات آن در عصـر حجر روایت شـده اسـت .در این
داسـتانها پسـری بـه همـراه پـدر و مـادرش در یـک غار زندگـی میکند و هر روز دسـت بـه اختراع چیـز جدیدی
میزنـد .تصويرگـري جـذاب والريـا والتنزا همـراه با چاپ رنگي و گالسـه و حروفچيني ّ
خلقانه و بـا كيفيت كتاب،
از ديگـر ويژگيهاي كتاب محسـوب ميشـود.
در بخشي از کتاب ميخوانيم:
«بعـد آب تـوی پوسـت نارگیـل را روی گوشهای بچه فیل ریخت .بچ ه فیل شـروع به تـکان دادن گوشهایش
کـرد و نسـیم خنکـی تـوی غـار وزیـد .مـادر و پـدر با خوشـحالی به هم نـگاه کردنـد .از آن بـه بعد ،تمـام روزهای
گـرم گـرم ،بچـ ه فیـل در غار پیش پسـرک و مـادر و پدرش مانـد .ظهرهای گرم آنهـا به نوبـت میخوابیدند و یک
نفـر بیـدار میمانـد تـا روی گوشهـای فیـل آب بریزد! این طـوری بود کـه اولین کولـر فیلی را یک پسـر کوچولو
درستكرد».
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تو کی هستی

نویسنده :آیلین شامی
ناشر :هنرآبی
موضوع :ادبيات ،كودك و نوجوان
كليدواژه :داستان كوتاه ايراني ،ادبيات كودك ،نعمات خدا ،برگ و رودخانه
مقصد :کودک ونوجوان

تخيلـي اسـت كه بـا نويسـندگي آيليـن شـامي و تصويرگري غزالـه بيگدلـو به چاپ
«تـو كـي هسـتي» داسـتاني ّ
رسـيده اسـت .در ايـن داسـتان تخيلـي رودخانـه بـا برگي كـه نميدانـد از كجا آمـده و كمـي هم بابـت اين قضيه
نااميـد و ناراحـت اسـت صحبت ميكند و سـرانجام با آشناشـدن بـا نعمتهايي كه خداونـد به او داده اسـت اميدوار
شـده و از ناراحتـي بيـرون ميآيد.
در بخشـي از ايـن داسـتان ميخوانيـم« :مـن آ آ آ ...نميدانـم! راسـتش فكـر ميكنم كـه ،كه ...هيچ هسـتم ...نه
كسـي را دارم ...نـه خاصيتـي دارم ...هـر وقـت بـه آن فكـر ميكنم به نتيجهاي نميرسـم .شـايد فقـط يك موجود
اضافه هسـتم .هميـن طور سـرگردان و تنها!»
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پيشنهـاد ويـــژه ما
به من بگو خدا كيست؟؛ خداشناسي قرآني شكوفهها ( دورهی ده جلدي)

نویسنده :غالمرضا حيدري ابهري
ناشر :جمال
موضوع :دين ،كودك و نوجوان
كليدواژه :خداشناسي ،خداشناسي قرآني ،پاسخ به سؤاالت ،فطرت ،تربيت ديني
مقصد :اصلی استان و شهرستان و شهرها (دارای بخش کودک)

اگـر مايليـد كـه فرزند شـما تصوير نسـبت ًا كاملي از موضوع خداشناسـي بدسـت آورد ،همـهي این ده جلـد كتاب را
بـراي او بخوانيـد .موضوعـات ايـن مجموعـه به گونهای انتخاب شـده اسـت كـه اصليترين پايههاي شـناخت خدا
در جـان پـاك كـودكان مينشـاند .چـون خداشناسـي از نظـر قـرآن و اهل بيـت علیهم السلام موضوعـی فطري
اسـت ،هـر نـوع بحـث از خـدا و صفات او بـا تأكيد بـر داشـتههاي فطري كـودكان انجام میشـود.
ايـن مجموعـه ،بـا ارائـهي يـك دوره خداشناسـي ،متناسـب بـا ذهـن و ظرفيت كودك ،بـه تقويت بنيـان تربيت
دينـي ميپـردازد و بردريافتهـاي توحيـدي و فطـري كـه هنـوز بـا شـبههها و انديشـههاي ناپـاك آلوده نگشـته
تأكيـد ميكنـد .مجموعـهی حاضـر بـه بخش مهمـي از پرسـشهاي توحيـدي كـودكان پاسـخ ميدهد.
در هـر يـك از مجلـدات ايـن دورهی  10جلـدي ،كـودك بـا يكـي از صفات و ويژگيهـاي خداوند كـه در آيهاي
قرآنی مطرح شـده آشـنا ميشـود.
الحي
عنـوان مجلـدات عبارتنـد از« :خـدا دوسـتت دارد (هو أرحـم ّ
الرحمين) ،خدا هرگـز نميميرد (و تـو ّكل علي ّ
(إن ربّي لسـميع ال ّدعاء) ،خدا غـذا ميدهد (و ما مـن دابّه فـي االرض ّإل علي
الّـذي اليمـوت) ،بـا خدا سـخن بگـو ّ
ّ
الل رزقهـا) ،از خـدا تشـكر كن (واشـكروا لي و ال تكفرون) ،خدا بسـيار داناسـت (واهلل عليم حكيـم) ،جهان يك خدا
دارد (لـوكان فيهمـا ألهـه ّإل اهلل لفسـدتا) ،خـدا رنگ ندارد (صبغـه اهلل) ،خداي من تويـي تو (أنّما إلهكـم إله واحد)،
فثـم وجه اهلل)».
خـدا در همه جا هسـت (فأينمـا تولّوا ّ
هـر مجموعـه در  12صفحـه بـا نثـر روان ،تصاويـر ج ّذاب ،تمـام رنگي ،گالسـه و ترجمهی تمام مطالـب به زبان
انگليسـي ارائه شـده است.
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قصههايزمستاني

نویسنده :ايساك دينسن /مترجم موسي اكرمي
ناشر :پيكان
موضوع :ادبيات
كليدواژه :رمان خارجي ،ادبيات اسكانديناوي ،ايساك دينسن
مقصد:اصلی استان و شهرستان و شهرها (دارای بخش کودک)

كارن كريسـتيس دينسـن نويسـندهی دانماركي 17 ،آوريل  1885به دنيا آمد و در كپنهاگ پاريس و رم در رشـتهی
علـم تحصيـل كـرد 1914 .به همراه همسـرش بـه كنيا رفت و تـا 1931آنجا ماند .پس از بازگشـت بـه دانمارك تا
 1963در كپنهـاگ بـه سـر برد .نخسـتين داسـتانهايش را با نام مسـتعار اسـه ئـوال در مجلههاي دانماركي انتشـار
یافـت .بـا هفـت حكايـت گوتيك كـه  1934با نام مسـتعار ايسـتاك دينسـن چـاپ كرد به شـهرت جهاني دسـت
يافـت و از آن پـس آثـارش را بـا هميـن نام و به دو زبان انگليسـي و دانماركي نوشـت.
نثـر ظريـف دينسـن نامـش را در ميـان قصهنويسـان توانا و تاثيرگذار سـدهی بيسـتم قرار ميدهد .حـال و هواي
داسـتانهايش از ذوق و حساسـيت بيهمتـاي او حكايـت ميكنـد .معروفتريـن آثـار او عبارتنـد از :هفـت حكايت
گونيـك ،بيـرون از آفريقا ( ،)1937قصههاي واپسـين ( ،)1957قصههاي زمسـتاني ( ،)1942انتقامجويان فرشـتهخو
( ،)1947قصههـاي سرنوشـت ( ،)1958سـايههاي روي سـبزهزار ( )1960و ا ِ ِرنگارت (.)1963
كتـاب قصههـاي زمسـتاني شـامل يـازده داسـتان اسـت كه هر يك از آنها توسـط يـك مترجم به صـورت مجزا
ترجمـه شـده و هرمز رياحـي ،يكي از مترجمان كتاب ،عهدهدار ويراسـتاري كل مجموعه بوده اسـت .عناوين برخي
از داسـتانها عبارتنـد از« :حكايـت شـاگرد ملـوان؛ مـرد جوان با گل ميخـك؛ مرواريدهـا؛ بردهداران شكسـتناپذر؛
بانـوي قهرمان ،كـودك خيالباف».
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نوابغ و مشاهير معلول جهان

نویسنده :منصور برجيان
ناشر :سروش
موضوع :تاريخ
كليدواژه :زندگينامه ،سرگذشتنامه ،مشاهير معلول جهان
مقصد :همه كتابخانهها

در ايـن اثـر خواننـده بـا زندگينامـهی مختصـر و مفيـد بيـش از  130تـن از مشـاهير معلـول جهان آشـنا ميشـود.
چگونـه ايـن اشـخاص بـه رغـم معلوليـت با تلاش كمنظيـر موفق شـدهاند تـا به اهـداف خـود در زندگي دسـت
پيـدا كننـد؟ مطالعـهي ايـن اثـر هم بـراي معلـوالن و هم برای کسـانی که از سلامت جسـمی بهرهمند هسـتند،
آموزنده و ارزشـمند اسـت.
در بيـن ايـن مشـاهير معلـول بزرگاني چـون :هلن كلر ،توماس اديسـون ،آلبرت انيشـتين ،لودويـك وان بتهوون،
غالمحسـين بنـان ،طـه حسـين ،هومـر ،فرانسيسـكو گويـا و ...مشـاهده میشـود .مؤلف يكـي از اهداف خـود را از
تدويـن ايـن كتـاب ايـن چنين بيـان ميدارد« :سياسـتگذاري بـراي معلـوالن بايد طوري باشـد كه دسترسـي آنان
را بـه خدمـات جمعـي تأميـن كند ،چـون معلوالن از حقـوق يكسـاني برخوردارند پس تعهدات مشـابهي نيـز دارند.
شـركت در سـازندگي جامعـه وظيفـهي آنهـا نيـز ميباشـد .جوامـع نيز بايد سـطح توقـع را تـا جايي كـه مربوط به
معلـوالن اسـت بـاال ببرنـد و در انجـام ايـن امر تمـام منابع و مسـاعي خود را بسـيج نماينـد .اين بدان معني اسـت
كـه معلـوالن جـوان ،عالوه بر سـاير مـوارد ،از فرصتهاي شـغلي و ارتقاي در مشـاغل بهرهمند شـوند ،نـه آن كه با
مسـتمري زودرس و اعانـهي عمومـي بـه زندگي خـود ادامه دهند ...آنچه ضروري اسـت ديدن توانايـي افراد معلول
اسـت نـه معلوليـت آنـان و مطالب ايـن كتاب خود گواهي مسـتند بـر اين حقيقت اسـت».

64

مقدمهای بر نانو فناوری

نویسنده :هنريك بروس /مترجم سعيد محتسبي و نبياله ابوالفتحي
ناشر :دانشگاه تهران
موضوع :علمي و آموزشي
كليدواژه :نانو فناوري ،الكترونيك و مكانيك ،فيزيك كوانتوم ،نانو لولههاي كربني
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

كتـاب بـراي دانشـجوياني اسـت كه حداقل سـه تـرم از درسهاي مهندسـي يا علوم را در سـطح دانشـگاه گذرانده
باشـند .در حيـن مطالعـهی كتـاب ،دانشـجويان با مقدماتي از حـوزهي ابعـاد و پديدههاي جالب در مقياس نانو آشـنا
ميشـوند .مؤلـف ،دانـش اوليـهی مفاهيم نظـري الزم براي انجام آزمايـش و همچنين اصالح و ايجـاد تواناييهاي
مـورد نيـاز براي سـاخت و ايجاد سـاختارهاي نانويي را در اختيار دانشـجويان قـرار میدهد.
بخـش اول مقدمـهاي بـر روش سـاخت بـاال بـه پايين بـا اسـتفاده از الكترونيـك و مكانيك در ابعـادي ميكروني
اسـت .دربـارهي برخـي مطالـب ،نظير چگونگي كاربرد ميكروسـكوپ نيـروي اتمـي و انتقال كوانتومـي ،با جزييات
بيشـتري بحث شـده اسـت .هدف بخش دوم اين اسـت كه ديد وسـيعتري از مشـتركات روشهاي سـاخت باال به
پاييـن و پايين به باال در شـيمي و بيوشـيمي به دانشـجويان رشـتههاي مهندسـي داده شـود .حوزههايـي كه منجر
به ايجاد فناوريهاي چندمنظوره صنعتي شـده اسـت .اكثر مطالب اسـتفاده شـده در اين كتاب ،توسـط سـخنرانان
مدعو اين درس تهيه شـده اسـت.
كتـاب مشـتمل اسـت بـر هفت فصـل كه عبارتنـد از« :مقدمهاي بـر ميكرو و نانو فنـاوري/مقدمـهاي بر فيزيك
كوانتـوم /فلـزات و الكترونهـاي رسـانايي /اوربيتالهاي اتمي و نانـو لولههاي كربني /نقل و انتقال در سـاختارهاي
نانويي /ميكروسـكوپ ميله پايشی».
در پيوست پاياني كتاب متناظر با فصول هفتگانهی فوق ،تمرينهاي هر فصل ارائه شده است.
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حملهی هوایی به الوليد (اچ ـ)3

نویسنده :احمد مهرنياي
ناشر :سوره مهر
موضوع :تاريخ
كليدواژه :تاريخ دفاع مقدس ،حمله به الوليد ،نيروي هوايي ،حمله به اچ ـ3
مقصد :همه كتابخانهها

پانزدهـم فرورديـن مـاه  1360يـادآور حماسـهاي كـم نظيـر در تاريـخ جنگهـاي هوايي اسـت« .حملـه هوايي به
الوليـد» روايـت عمليـات نيـروي هوايي بـه پايگاههاي هوايي عـراق با نام الوليـد در منطقه اچ  3اسـت .بعد از اينکه
در سـال  1359جنـگ شـروع شـد نيـروي هوايي بـا توجه به اطمینـان و زبدگي نيـروي هوايي وارد عمل شـد و در
ابتـدا عمليـات  140فرونـدي را عليـه دشـمن بعثي انجـام داد .ولي بـا توجه به شـکنندگي نيروي هوايي به نسـبت
سـاير نيروهـا ،کـه در کل دنيـا معمول اسـت ،جريـان ضربه زدن بـه نيروهاي عراقي ،برعکس شـد.
نيـروي هوايـي ارتـش عراق براي اينکه از آسـيبهاي ناشـي از عملياتهـاي نيروي هوايي در امان باشـد بخش
بزرگـي از ادوات جنگـي و از جملـه هواپيماهـاي توپولـف  22و ميگهـاي  25خود را به دورترين نقطـه در  3پايگاه
بـه نـام الوليـد در منطقـهی اچ  3در  50کيلومتـري مرز اردن مسـتقر کرد .با توجـه به هواپيماهاي اسـتراتژيکي که
در اختيـار نيـروي هوايـي بـود و اينکـه ايـن هواپيماهـا تنها ميتوانسـتند يک سـوم اين مسـير را طي کننـد ،عراق
ً
کاملا خيالـش از بابـت حمله به ايـن پايگاههـا راحت بود.
بـا طراحـي خوبـي کـه بـراي ايـن عمليـات در نيروي هوايـي صورت گرفـت و چهـار مرحلهی سـوختگيري در
طـول مسـير و اسـتفاده از خـاک کشـور سـوريه ،عملياتـی موفـق صورت گرفـت و طبق گفتـهی عراقيهـا در اين
عمليـات  48فرونـد هواپيماهـاي عراقـي و بنـا بـه گفتـهی منابـع ديگـر تـا  80فروند هواپيمـا منهدم شـد و بخش
زيـادي از تجهيـزات هوايـي دشـمن در ايـن عمليـات از بين رفت.
عمليـات حملـه بـه اچ  3داراي چهـار ويژگـي اسـت کـه آن را در دنيا برجسـته ميسـازد .اولين ويژگـي عمليات،
مـدت زمـان آن اسـت؛ حدود  5سـاعت .دوم ،سـوختگيري هواپيماها در ارتفـاع پايين بود؛ چون معمـو ًال هواپيماها
در ارتفـاع  22هـزار پايـي سـوختگيري ميکننـد ولـي در ايـن عمليـات در ارتفاع  1000پايي سـوختگيري شـد.
سـوم ،اصـل حفاظـت از اطالعـات ايـن عمليـات بـود که بـه خوبي انجـام شـد .و چهـارم کار گروهـي و تيمي بود
کـه بيـن خلبانهـا و نيروهـاي مختلف در قسـمت رادار و پشـتيباني و غیره صـورت گرفت و توانسـت يک عمليات
بينقـص بـا کمتريـن تلفـات را به نمايـش بگذارد.
«حملـه هوایـی بـه الوليـد» اوليـن کتـاب در مـورد عمليـات توسـط نيـروي هوايـي اسـت .در اين کتـاب ضمن
مصاحبـه بـا  80نفـر از خلبانان نيروي هوايي که در اين عمليات شـرکت داشـتند و گفتگو با سـاير پرسـنل ،از جمله
سيسـتم رادار و نيروهـاي پشـتيباني ،مـدارک ديگـري از بازتابهـاي جهاني عمليات ارائه شـده اسـت.
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سيستمهاياستنباطفازيوپژوهشهاياجتماعي

نویسنده :وحيد قاسمي
ناشر :جامعهشناسان
موضوع :منطق
كليدواژه :منطق فازي ،جامعهشناسي ،سيستمهاي استنباطي ،كاربرد منطق فازي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ+درجه 12-11- 10

امـروزه برخـي اصطالحـات نظير جهـان فازي ،منطق فـازي ،مجموعههـاي فازي ،مدلسـازي فازي ،اعـداد فازي
و نظايـر آن در متـون جامعهشناسـي رو به گسـترش اسـت .منطـق فازی از جمله منطقهای چندارزشـی اسـت .در
ایـن نـوع منطق گزاره میتواند نه راسـت و نه دروغ باشـد ،بلکه وابسـته بـه زمینهی کار و شـرايط ،ارزشهایی بین
راسـت و دروغ نيـز داشـت .منطـق کالسـیک هـر چیزی را بر اسـاس یک سیسـتم دوگانه نشـان میدهد (درسـت
یـا غلـط 0 ،یـا  ،1سـیاه یـا سـفید) ولـی منطـق فازی درسـتی هر چیـزی را با یـک عدد که مقـدار آن بیـن صفر و
یـک اسـت نشـان میدهـدً .
مثلا اگـر رنگ سـیاه را عدد صفـر و رنگ سـفید را عـدد  1نشـان دهیم ،آنـگاه رنگ
خاکسـتری عـددی نزدیـک به صفـر خواهد بود.
از ديـدگاه نويسـنده ،منطـق فـازی میتواند پایهریز بنیانی برای دانش اجتماعي جدیدی باشـد که دسـتآوردهای
علمـي دقيقتـري را ارائـه نمايد .به لحاظ لغـوي ،فـازي( )Fuzzyدر مقابل قطعـي ( )Crispو غيرمنعطف قرار
ميگيـرد كـه در آن ابهـام و انعطافبخشـي از ماهيـت علم و مدلسـازي برشـمرده ميشـود .در روش فازي مفهوم
نـه بـه عنـوان يـك متغير كه جايگزين مفهوم شـده ،بلكـه به مثابـهی مجموعهی فازي تلقي شـده و آنـگاه نوع و
ميـزان عضويت در آن مجموعه تعيين ميشـود.
هـرگاه در طـرح روابـط بيـن پديدههـا يـا تدويـن گزارههـاي منطقـي از مجموعههـاي قطعـي اسـتفاده شـود ،با
منطـق كالسـيك دو ارزشـي مواجـه هسـتيم .منطـق فـازي بـه دنبال آن اسـت كـه بگويـد دقت ،اهميت نسـبي
دارد .توسـعهی منطـق فـازي را عمدتـ ًا بـه خاطر نيازي دانسـتهاند كه دانشـمندان بـه يك چارچـوب مفهومي براي
تحليـل دانـش غيرقطعـي و غيردقيـق و غيررياضـي احسـاس ميكردهاند.
تلاش نويسـنده در تدويـن كتـاب حاضـر بـر آن بـوده اسـت تا ضمـن پرداختـن به برخـي از بنيانهـاي نظري
بكارگيـري سيسـتمهاي اسـتنباط فـازي در تحليـل پديدههـاي اجتماعـي ،با ذكـر مثالهـاي متعدد ،موضـوع را تا
حـد امـكان عينـي و روشـن سـازد .بر ایـن مبنـا ،پژوهشـگران اجتماعي با سـهولت بيشـتري امـكان بهرهمندي از
مطالـب طـرح شـده را خواهنـد داشـت .ايـن كتـاب در هشـت فصل بـه مـواردي همچـون :تحليل مجموعـهاي و
تحليـل همبسـتگي؛ كاربردهـاي منطق فـازي در پژوهش اجتماعي؛ مباني مجموعههاي كالسـيك و فـازي؛ توابع
عضويـت؛ مراحـل سـاخت يك سيسـتم اسـتنباط فـازي؛ فرآيند اسـتنباط فـازي؛ شبيهسـازي دادهها؛ سيسـتمهاي
فـازي ،عصبي تطبيقي اسـت.
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پيشگامانعلميجهان

نویسنده :جعفر مهراد ،مژگان بينش
ناشر :نويد شيراز
موضوع :علوم
كليدواژه :توليد علم ،پايگاههاي اطالعاتي ،كشورهاي اسالمي ،شاخصهاي علمي
مقصد :اصلی استان  +درجه 12-11-10

پايـگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسلام ( )ISCبـا انجـام تحليلهـاي اسـتنادي مبتنـي بـر معيارهـاي علم سـنجي
ميكوشـد عملكرد پژوهشـي مؤلفههايي مانند دانشـگاهها و مراكز تحقيقاتي ،دانشـمندان و پژوهشـگران ،نشـريات
علمـي ،رشـتههاي موضوعـي و كشـورها را ارزيابـي كنـد .در فصـل اول كتـاب ،وضعيـت علمي كشـورهاي جهان
اسلام بـر اسـاس پايـگاه اسـتنادي وب علـوم ،در دورهی زمانـي 1999ـ  2009مورد بررسـي قرار گرفته اسـت .در
ايـن بـازهی زمانـي فراوانـي توليدات علمي كشـورهاي جهان اسلام در پايـگاه وب علوم و رابطـهی توليد ناخالص
در كشـورهاي جهـان اسلام بـا توليد علـم مورد بررسـي قـرار ميگيرد.
در فصـل دوم وضعيـت علمـي كشـورهاي جهان اسلام در پايـگاه طاليـهداران علـم در در دورهی زماني 1999
ـ 2009مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت .در ايـن زمينه كشـورهاي راهيافته بـه پايگاه طاليـهداران معرفيشـده و
وضعيـت علمي كشـورهاي اسلامي در  22رشـتهی موضوعـي پايگاه طاليهداران علم مورد بررسـي قـرار ميگيرد
و سـه كشـور تركيـه ،ايـران و مصـر را بـا  57درصـد از توليـدات علمي جهـان اسلام از برترين كشـورهاي جهان
اسلام در ايـن زمينـه معرفـي ميكنـد .همچنیـن فراوانـي و رتبـهی توليـدات علمـي و توليـدات ناخالـص داخلي
كشـورهاي اسلامي در بـازهی زمانـي 1999ـ  2009تبييـن ميگردد .در اين فصل پيشـگامان علمي جهان اسلام
در رشـتههاي  22گانـهی پايـگاه طاليـهداران علم ،بر حسـب هـر يك از رشـتهها ،همانند زيستشناسـي مولكولي
و ژنتيـك ،فيزيـك ،رياضيـات ،پزشـكي بالينـي ،شـيمي و ...بيان ميگـردد .در نهايت بـه نرخ مقـاالت داغ و ميزان
مشـاركت در توليـد مقـاالت داغ در كشـورهاي جهـان اسلام پرداخته اسـت كه ايـن مقـاالت ،دركوتاهترين مدت،
بيشـترين اسـتناد را دارا هستند.
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توسعه علمي و تربيتي در كشورهاي عضو OIC

نویسنده OIC :ساواس آلپي /مترجم بابك پرتو
ناشر:تختجمشيد
موضوع :تعليم و تربيت
كليدواژه :سازمان كنفرانس اسالمي ،OIC ،شاخصهاي تربيت و سواد ،آموزش و پرورش
مقصد :اصلی استان  +درجه 12-11-10

سـازمان کنفرانـس اسلامی بـا  ۵۷کشـور عضـو در چهار قـا ّرهی جهـان یکـی از سـازمانهای بینالمللـی کنونی
جهـان بـه شـمار مـیرود .اين  57كشـور در  ۴قا ّره جهـان پراکندهاند .جز آلبانی که کشـوری اروپایی اسـت و ترکیه
کـه خـود را کشـوری اروپایـی بـه حسـاب مـیآورد و سـورینام که عضـو آمریکایی سـازمان اسـت ،دیگـر اعضای
سـازمان از قـارهی آسـیا یـا آفریقـا هسـتند .همچنیـن ،اعضـاء براسـاس نوعی تقسـیمبندی رسـمی ،به سـه گروه
عـرب ،آفریقایی و آسـیایی تعلـق دارند.
نـام ایـن سـازمان از زمـان تاسـیس در سـال  ۱۹۶۹تـا سـال  2011سـازمان کنفرانـس اسلامی بود .در سـی و
هشـتمین اجالس شـورای وزیران امورخارجه این سـازمان که  28تا  30ژوئن در شـهر آسـتانه ،پایتخت قزاقسـتان،
برگزار شـد ،نام سـازمان کنفرانس اسلامی به سـازمان همکاریهای اسلامی تغییر یافت و نشـانه آن نیز عوض
شد .
گـزارش حاضـر تحـت عنوان توسـعه علمـي و تربيتي در كشـورهاي عضـو  OICبرخي از شـاخصهاي تربيتي
عمـده چـون نرخ سـواد ،نسـبت بـه ثبتنام ،نسـبت آموزگار بـه دانشآمـوز ،و هزينههاي دولتـي در امـور تربيتي را
بـه منظـور ارائـهی يك تصوير كلي از موقعيت جاري كشـورهاي عضـو  OICتحليل ميكند .ايـن كتاب همچنين
موقعيـت تحقيـق علمـي و توسـعه را در كشـورهاي عضو  OICبرجسـته ميكند .گـزارش مروري از دسـتاوردهاي
حاصـل كشـورهاي  OICدر حيطـهی تحقيق و توسـعه ( )R&Dو علـوم و فنـاوري ( )S&Tرا ارائه ميدهد.
نويسـندهی ايـن گـزارش اميدوار اسـت كه اين نوشـتار در ايجاد آگاهي بيشـتر موقعيت جاري آمـوزش و پرورش
و اهميـت سـرمايهگذاري در آمـوزش و پـرورش ابتدايـي و نيـز تحقيق و توسـعه براي يـك آينده بهتـر مفید فایده
باشد.
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تفنگها،میکروبهاوفوالد

نویسنده :جردمیسن دایاموند /مترجم سوسن سلیمزاده
ناشر :سازمان چاپ و انتشارات
موضوع :تاريخ
كليدواژه :جوامع بشري ،تاريخ تمدن ،منابع طبيعي
مقصد:اصلی استان و شهرستان بزرگ

ایـن کتـاب پژوهشـی اسـت دربارهی تاریخ قا ّرهها و بشـر ،طی  13000سـالی کـه از پایان آخریـن دورهی یخبندان
میگـذرد .تحقیـق حاضـر بـر آن اسـت تا نشـان دهد کـه چگونه اروپا و خـاور نزدیک ،بـه مهد جوامـع نوین تبدیل
شـد و چگونـه سـرمایهگذاری و علـم ،دو نیـروی غالب در جهـان معاصر را پدیـد آورد .افزون بر آن ،نشـان میدهد
کـه چـرا تـا گذشـتهای نزدیک ،آفریقا ،اسـترالیا و آمریـکا از نظر پیچیدگیهـای فنآوری و قدرت سیاسـی و نظامی
عقـب مانـده بودند .وی نشـان میدهد که« :خاسـتگاه ایـن نابرابری در مواهـب و اقبالهای انسـانی را نمیتوان در
نـژاد و ویژگیهـای ذاتـی خـود مردمان جسـت ».بهزعم مؤلف ،ایـن نابرابـری در حقیقت از منابـع طبیعی مختلفی
نشـأت میگیـرد که در هر قـا ّرهای در دسـترس مردمان همـان قا ّرهها قرار داشـت.
مناطقـی در جهـان کـه بیشترین شـمار حیوانات و گیاهان اهلـی را در خود جای دادهانـد و از موقعیت جغرافیایی
مناسـبتری بـرای نـوآوری فرهنگـی و گسـترش آن برخـوردار شـدهاند ،توانسـتند از راه گسـترش مجموعـهی
سـهگانهی نمـادی تفنـگ (قـدرت نظامی حکومـت نوین) ،میکـروب (که خاستگاهشـان بخصـوص از بیماریهای
حیوانـات اهلـی شـده اسـت و به علـت پیوند طوالنی خـود با انسـان ،مقاومت را در اهالی اوراسـیا درهم شکسـتند)
و فـوالد (روندهـای تولیـد مبتنـی بـر علـم) ،جوامعی را کـه از مواهب کمتـری بهرهمندند ،نابود سـازند .در بخشـی
از کتـاب آمـده اسـت« :تاریـخ بـرای مـردم مختلـف مسـیرهای مختلفـی را برگزیده اسـت و علـت آن تفاوتهای
محیطـی مردم اسـت ،نـه تفاوتهای زیسـتی میـان مردمان».
مباحـث کتـاب در چهـار بخـش و نوزده فصل سـامان یافته که عناوین برخـی از بخشهای آن بدین قرار اسـت:
از عـدن تـا کارجامـارکا ،پیدایش و گسـترش فـرآوری غذا ،از غذا تا تفنـگ ،میکروب و فوالد ،دو دنیـا در پنج فصل.
در آخریـن بخـش کتـاب ،نویسـنده ،بـه گمانهزنیهایـی دربـارهی آینـدهی تاریـخ انسـان و ارائهی چشـماندازی از
آینـدهی جامعهی بشـر میپردازد.
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اینک شوکران 4؛ محمدعلی رنجبر به روایت همسر شهید

نویسنده :زهره شریعتی
ناشر :روایت فتح
موضوع :تاريخ
كليدواژه :زندگينامه ،شهداي دفاع مقدس ،همسران شهدا ،محمدعلي رنجبر
مقصد :اصلی همه شهرها

اينـك شـوكران عنـوان مجموعـه كتابهايـي اسـت كه بـه بيـان خصوصيـات و ويژگيهـاي اخالقـي و خاطرات
شـهدا از زبـان همسـران آنهـا پرداختـه اسـت .محمدعلـي رنجبر از جمله شـهدايي اسـت كـه پس از اتمـام جنگ
بـه جهـت مشـكالت و عـوارض شـيميايي مبتلا بـه بيمـاري سـرطان خـون گرديـد و سـرانجام پـس از تحمـل
سـختيهاي فـراوان در مـرداد مـاه سـال  76در شـيراز به شـهادت رسـيد.
گزید های از متن کتاب:
«محمدعلـی خیلـی سـرزنده و شـاداب بـود .هیچ وقت غمگیـن و بیحوصله ندیدمش ،مگر زمـان جنگ که یکی
از دوسـتانش شـهید میشـد یـا مشـکلی در محل کارش پیـش میآمد .گاه احسـاس میکنم همـهی زندگیام یک
خـواب کوتـاه بـوده اسـت .گاهـی دلم میسـوزد که کسـی یاد شـهدا نیسـت .مـا خیلی راحـت فرامـوش میکنیم.
شـهید مثـل اذان و اقامـه اسـت .اگـر یـاد شـهید نباشـیم چطـور نمـاز بخوانیم .وقتـی خانه از یادشـان خالی شـود،
دیگـران میآینـد تـو .بدیهـا میریزنـد تـوی خانـه .وقتـی همه تـوی کارهـای دنیایی به هـم نگاه کننـد ،کم کم
یادشـان مـیرود آرامـش امروزشـان از کجـا آمده .دیـن که فقط نمـاز و روزه نیسـت .جلوی کفر ایسـتادن و جلوی
زورگوهـا مقاومـت کـردن اسـت .گاهـی فکـر میکنـم امـام دفتـری را در این کشـور باز کـرد که شـهدا ورقههای
خودشـان را پـر کردنـد و رفتنـد .کسـانی که ماندهانـد باید بقیـه ورقهایـش را کامل کنند.
تنهـا آرزویـم ایـن اسـت کـه یک روز چشـمم را بـاز کنم و ببینـم محمدعلی با امـام زمان(عجـل اهلل تعالی فرجه
الشـریف) برگشـته؛ فکـر میکنـم اگـر بیاینـد همهی شـهدا هـم همراهشـان برمیگردند .دوسـت دارم زنده باشـم
و ایـن روز را ببینـم .گاهـی فیلـم یکـی از شـهدا را از تلویزیـون نشـان میدهنـد ،میبینـم بقیه بیتفاوت هسـتند،
دلـم میخواهـد تصویـر شـهید را از تلویزیـون بیرون بکشـم و فریاد بزنـم :این که میبینید ،زندهسـت؛ اینجاسـت؛
همیـن دور و برهـا؛ نمرده».
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رسانههاياجتماعي،ابعادوظرفيتها

نویسنده :حسين بصيريان جهرمي
ناشر :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
موضوع :علوم ارتباطات
كليدواژه :رسانههاي اجتماعي ،شبكههاي اجتماعي ،هويت مجازي ،تأثير رسانههاي اجتماعي
مقصد :اصلی استان  +درجه 12-11-10

رسـانههاي اجتماعـي بـه يكـي از گونههاي پرمخاطب و جذاب رسـانه در سـالهاي اخير تبديل شـدهاند .اسـتقبال
فزاينـده و پرشـتاب كاربـران از اين رسـانهها حتـي در ميان كاربـران ايراني نيز غير قابل انكار اسـت .اين رسـانهها،
هويـت فـردي ،كنـش جمعي ،شـيوههاي توليد ،عـادات مصـرف و روش برگزيدن فرهنگ رسـانهاي مجـازي را در
مقايسـهی بـا آنچـه در دنيـاي واقعي اسـت ،دگرگون كردهانـد .حتي نمايـش خياباني جنبشهـاي اجتماعي معاصر
در كشـورهاي عربـي و جوامع پيشـرفتهی صنعتي بـه نحوي متأثـر از پادقدرت نهفت ه در اين رسانههاسـت.
ایـن کتـاب يكـي از نخسـتين كتابهـاي حـوزهي علـوم ارتباطـات اسـت كه بـا موضـوع رسـانههاي اجتماعي
در كشـور منتشـر شـده اسـت .ايـن اثـر ،حاصل تلاش بنيادي جمعـي از انديشـمندان و پژوهشـگران شـبكههاي
اجتماعـي مجـازي اسـت كـه با هـدف آشـنایی خواننـدگان فارسـي زبان بـا نقـش ،اهميـت و كاركرد رسـانههاي
اجتماعي ،منتشـر شـده اسـت.
برخي از اين مقاالت عبارتند از:
«پيشـينه ،پيدايـش و چشـمانداز رسـانههاي اجتماعـي؛ دگرديسـي مفهوم قـدرت و نقش پادقدرت در رسـانههاي
اجتماعـي؛ رسـانههاي اجتماعـي و مشـاركت اجتماعـي؛ تأثير رسـانههاي اجتماعي بـر خبرنگاري؛ هويـت كاربران
در شـبكههاي اجتماعـي مجـازي ،گونههـاي در حال ظهور رسـانههاي شـخصي؛ شـبكهنگاري شـبكهی اجتماعي
مجـازي :رويههـا و شـيوهها؛ ارتباطـات چهـره به چهـره و الكترونيكـي به منظـور حفظ شـبكههاي اجتماعي».
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دکتر استرنج الو ؛ فیلمنامه

نویسنده :استنلی کوبریک /مترجم بهروز تورانی
ناشر :ساقی
موضوع :ادبيات ،هنر
كليدواژه :جوامع بشري ،تاريخ تمدن ،منابع طبيعي
مقصد :اصلی استان  +درجه 12-11-10

ايـن كتـاب در حقيقـت فيلمنامـهی فيلمي بـه همين نام اسـت .نگاه پيشـگويانهی کوبريـک به جهـان پيرامونش،
چـه در اوديسـهی فضايـي و چـه در فيلـم دکتـر اسـترنج الو ،چنـان اسـت کـه سـالها پـس از فروپاشـي جهـان
کمونيسـم ،تماشـاي فيلـم همچنـان ميتوانـد دلهـرهی دوران جنـگ سـرد را در دل مخاطـب بيـدار کنـد .اگرچـه
کوبريـک در ابتـداي فيلـم مجبور ميشـود که نوشـتهاي را نشـان دهـد و بگويد هر شـباهتي ميان شـخصيتهاي
ً
کاملا تصادفـي اسـت ،اما نـگاه نقادانـه کوبريک در نمـا به نمـاي فيلمش قابل
فيلـم و آدمهـاي زنـده و يـا مـرده
تشـخيص اسـت .کوبريـک آنهايـي را کـه نبض جهـان را در دسـت گرفتهانـد ،در فيلمش دسـت ميانـدازد و به ما
ميگويـد کـه گاهـي احکام سرنوشـت سـاز را آدمهايـي ميگيرند کـه در يک موقعيـت جفنگ ،نادانـي و بيخردي
خودشـان را نشـان ميدهنـد .بـه شـکلي حيرتانگيـز چهرهاي کـه کوبريـک در اين فيلـم ارائه ميکنـد ،از جهاتي
بسـيار شـبيه بیشـتر رئيس جمهورهای آمريکاسـت .مرداني با انديشـهاي شوونيسـتي که ممکن اسـت به شـکلي
ً
کاملا مضحـک جهـان را به نابودي بکشـند.
فيلمنامـهی فيلـم کوبريـک ماننـد هـرم عمـل کـرده اسـت .رأس اين هرم نخسـتين صحنهاي اسـت کـه ژنرال
جـک ريپـر اعلام ميکنـد کـه بمبافکنهـا بايسـتي نقشـه  Rرا اجرا کنند .اين نقشـه معـادل همان کاري اسـت
کـه بمبافکنهـاي آمريکايـي در پايـان جنگ جهانـي دوم انجـام دادند .اولين صحنـهی فيلمنامه ،کـه مانند نوک
يـک هـرم عمـل ميکند ،بـه تمامي بازگوکننـدهی موقعيـت براي مخاطب اسـت.
در فيلـم ژنـرال دیوانـهای را میبینیـم کـه همهی خطرات را در کمونیسـم (دوران جنگ سـرد) میبیند و دسـتور
حملـهی اتمـی آمریـکا را بـه خـاک شـوروی صـادر میکند .در ایـن صورت ،دسـتگاهی به نـام ماشـین روز قیامت
در شـوروی بـه صـورت خـودکار فعـال و دنیـا ویران میشـود .همـان زمان رئیـس جمهـوری آمریـکا و گروهی از
مشـاورانش و سـفیر شـوروی در اتـاق جنگ مشـغول تدبیری برای مسـأله هسـتند ،وزیر دفـاع نیمه دیوانـه (جورج
سـی اسـکات) نیز اعتقاد بـه ادامهی حملـه دارد.
دكتـر اسـترنج الو فیلمـی متفـاوت از فیلمهـای ژانـر خود اسـت؛ كمدی كابـوسواری از دورانی سـیاه ۹۰ .درصد
زمـان فیلـم در محوطـهای بسـته میگـذرد كـه سـران و فرماندهـان بزرگ جنـگ در كنـار یكدیگر بـرای آیندهی
جهـان تصمیـم میگیرنـد .كوبریـك همـان نـگاه سـیاه و بدبینانهی خـود را نسـبت به جهـان معاصر و ایـن بار در
فضایـی طنزآلـود به نمایـش درمیآورد.
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كندوكاوي در سينماي ايران ()2

به اهتمام دكتر بيچرانلو
ناشر :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
موضوع :هنر
كليدواژه :سينما ،سينماي ايران ،فيلم كوتاه ،سينماي كودك و نوجوان ،اكران فيلم خارجي
مقصد:اصلی استان  +درجه 12-11-10

در همـهي كشـورها ،سياسـتهاي سـنتي دولتها ،تحـت تأثير تحـوالت جديد و شـتابان تكنولوژيك رسـانهها ،با
چالـش مواجـه شـد ه اسـت .در حال حاضر اين مسـأله در كشـور ،در خصوص سـينما بـروز و ظهوري جدي داشـته
اسـت؛ سالهاسـت كه مسـئوالن فرهنگي به ويژه مسـئوالن سـينمایي كشـور به دنبال آشـتي دادن مردم با سينما
بـوده و تلاش كردهانـد از طريـق اجـراي سياسـتها و برنامههـاي مختلـف پاي مـردم را به سـينما بـاز كنند .در
دورههـاي مختلـف ،موفقيتهايـي حاصل شـده اما همچنان دغدغـهي برنامهريزان سـينمايي كشـور در اين زمينه
رفـع نشـده اسـت .بـه همين منظـور در مجموعـهي حاضر مباحـث مطرح شـده در اين زمينـه در اختيـار مخاطبان
قـرار ميگيرد.
مجموعهي پيش رو ،چكيدهي مباحث مطرح شـده در چهار نشسـت و دو سـمينار در خصوص مسـائل سـينماي
ايـران اسـت كـه گـروه سـينما و تلويزيـون پژوهشـكدهی هنر و رسـانه برگـزار كرده اسـت .مطالـب در مجموع در
شـش فصل ارائه شـده كـه عبارتند از:
«آسـيب شناسـي آموزش در سـينماي ايران؛ سـينما و اقتباس؛ فيلم كوتاه ،وضعيت كنوني و چشـمانداز؛ بررسـي
مسـائل و چشـمانداز سـينماي كـودك و نوجـوان ،حضـور بينالمللـي سـينماي ايـران ،موانـع و مشـكالت؛ اكـران
فيلمهـاي خارجـي در سـينماهاي ايـران ،تهديد يـا فرصت؟»
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دانستنيهايبيمهبرايخانواده

نویسنده:علياعظممحمدبيگي
ناشر :دنياي اقتصاد
موضوع :اقتصاد
كليدواژه :بيمهگذار ،دانستنيهاي بيمه ،بيمه و خانواده ،مقر ّرات بيمه ،بيمهی حوادث
مقصد :اصلی استان  +شهرستان

اسـت .چنـدي پيش با توجه به ناياب شـدن

نويسـندهی ايـن كتـاب،بـه تأليف كتب مختلـف در اين زمينه پرداخته
برخـي از ايـن كتابهـا و عـدم تجديـد چـاپ ،انتشـارات دنيـاي اقتصاد اقـدام به چـاپ ادغامـي  7جلد از ايـن آثار،
تحـت عنوان دانسـتنیهای بیمـه برای خانـواده نمود.
كتـاب اول؛ اصـول ،مبانـى و مقر ّرات بيمه :مهمترین امتیاز کتاب در مقایسـه با کتابهای مشـابه ،تشـریح اصول
و مبانـی و مفاهیـم پایـهای بیمه ،انواع بيمه و قوانین و مقررات مرتبط و شـرايط جبران خسـارت و غیره اسـت.
كتـاب دوم؛ بيمـهی آتشسـوزي :نويسـنده در ايـن بخـش بيـش از 30اصطلاح خـاص ايـن نـوع بيمـه را براي
خواننـده توضيـح داده اسـت .ايـن كتـاب علاوه بـر شـرح اصطالحـات مذكـور ،يـك نمونه از مـدارك مربـوط به
بيمـهی آتشسـوزي را ارائـه کرده اسـت.
كتـاب سـوم؛ بيمـهی اتومبيـل :علاوه بر تشـريح اطالعـات و اصطالحـات مرتبط با انـواع بيمـهی اتومبيل ،اين
ق بيمـه و خسـارات قابل پرداخـت در انـواع بيمهی
ويژگـي را دارد كـه آخريـن مقـر ّرات مربـوط بـه محاسـبات حـ 
ق بيمـهی شـخص ثالـث و ...را ارائه کند.
ق بيمـه و تقسـيط و تخفيـف در ح 
اتومبيـل ،شـامل نـرخ حـ 
كتـاب چهـارم؛ بيمـهی حـوادث :اصطالحات تشـريح شـده در ايـن كتاب ،در انـواع بيمهی حـوادث ،يعني بيمهی
حـوادث انفـرادي ،بيمـهی حـوادث خانواده و بيمهی حـوادث گروهي ،كاربـرد دارد .هر اصطالح ،به تناسـب درجهی
اهميـت يـا پيچيدگـي آن ،در حد يك يا چند پاراگراف شـرح داده شـده اسـت.
كتـاب پنجـم؛ بيمـهی درمـان :شـرايط بيمـهی درمـان تكميلـي و بيمـهی درمـان اجبـاري ،مبانـي ،مفاهيـم و
اصطالحـات مرتبـط بـا ايـن دو نوع بيمـهی درمان را بـراي خواننده تشـريح كرد ه اسـت .اين كتاب عالوه بر شـرح
اصطالحـات مذكـور ،يـك نمونـه از مدارك مربـوط به بيمـهی گروهي درمـان را دربـردارد.
كتـاب ششـم؛ بيمـهی زندگـي :مطالـب اين كتـاب خواننـده را عالوه بـر محصوالت ارائه شـده بـراي گروههاي
شـغلي و غيرشـغلي مختلـف ،بـا محصـوالت بيمـهی زندگـي براي رفـع نيازهـاي تأمينـي و پساندازي هـر فرد يا
اعضـاي خانـوادهی او آشـنا ميكند.
كتـاب هفتـم؛ بيمـهی مسـئوليت :در ايـن كتاب بـراي آنكه خواننـده فايده اطلاع از معناي اصطالحـات بيمهی
مسـئوليت را عينـ ًا حـس كنـد ،پس از شـرح برخـي از اين اصطالحـات ،كاربرد آنها را در شـرايط يك رشـته بيمهی
مسـئوليت نشـان میدهد.
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پيشنهـاد ويـــژه ما

بازاريابيكارآفرينانه

نویسنده :جليل صمد آقايي
ناشر :دانشپژوهان جوان
موضوع :اقتصاد
كليدواژه :اشتغال ،بازاريابي خالق ،كارآفريني
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

جليل صمدآقايي دارای ليسـانس مديريت بازاريابي و بازرگاني از دانشـگاه عالمهطباطبايي در سـال  1357اسـت و
فـارغ التحصيـل ممتاز كارشناسـي ارشـد رشـته مديريت اجرائـي با گرايش اسـتراتژيك از سـازمان مديريت صنعتي
در سـال  1377و دانشـجوي دكتري مديريت كارآفريني با گرايش  TRIZدر روسـيه اسـت.
ايـن كتـاب بـراي چـه كسـاني مفيـد اسـت؟ كليـهی افـرادي كـه قصـد تأسـيس شـركتي را دارنـد يا بـه نوعي
در فعاليتهـاي اقتصـادي و كسـب و كار وارد شـدهاند ،ميتواننـد از محتويـات ايـن كتـاب براي رشـد و پيشـرفت
سـازمان خـود و يـا آمادگـي بيشـتر بـراي ورود به كسـب و كارهاي جديـد ،بهره ببرند .بـه عبارت ديگـر اين كتاب
مـوارد ج ّذابـي براي كليه شـركتهاي كوچك ،متوسـط و نوپا دارد كه خواهان رشـدي سـريع بـوده و قصد كردهاند
از روش و تفكـر ّ
خلاق و كارآفرينانـه بـر رقبـا فائـق آينـد .همچنيـن مشـاورين و افـرادي كـه قصد دارنـد به يك
شـركت تأسـيسيافته كمـك كننـد تا يك بـازار جديد را شناسـایي يا خلق كنند ،ابزار مناسـبي اسـت .ضمنـ ًا براي
افـرادي كـه قصـد دارنـد در اسـتخدام يـك سـازمان كارآفريـن درآيند يـا با يـك كارآفرين شـراكت نمايند بسـيار
آموزنده اسـت.
محتـواي كتـاب براي كليهی بازاريابان ،كارآفرينان ،دانشـجويان بازاريابي ،مديريت ،مربيان و مدرسـين كارآفريني
و بازاريابـي مطالـب تـازه و مفيـدي دارد كه ميتوانند از آن ل ّذت ببرند .در واقع كسـاني ميتوانند بيشـترين اسـتفاده
را از ايـن كتـاب ببرنـد كـه قب ً
ال اصـول بازاريابي و تحقيقات بـازار را فراگرفته و با تكنيكهاي ّ
خلقيت آشـنا شـده
باشـند .كتـاب تمـام آنچـه را كـه يـك كارآفرين بايد بـراي ايجاد و توسـعه و حفـظ خود در بـازار پيچيـدهي امروز
ً
كاملا كاربردي و بـا زبان روان به مخاطب عرضه داشـته اسـت.
بدانـد را بـه صـورت
در قسـمتي از كتـاب ميخوانیـم« :چـرا مشـتريها برنميگردند؟ تحقيقات نشـان داده اسـت كه  %1از مشـتريان
بـه دليـل فـوت و مرگوميـر برنميگردنـد و  %3بـه خاطـر نقـل مـكان به محـل جديد و دوري مسـافت به سـراغ
فروشـندگان قبلـي نميرونـد و  %5از طريـق دوسـتان بـه فروشـنده ديگـري مراجعه ميكننـد و  %9از مشـتريان به
دليـل رفتـار رقبـا و محصوالتشـان پيـش شـما نميآينـد و  %14از مشـتريان بـه خاطـر نارضايتي از محصول شـما
دوبـاره پيشـتان نميآينـد و از همـه مهمتر اينكـه  %63از مشـتريان به دليل بياحترامـي يكي از كاركنان فروشـنده
برنميگردنـد».
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منمسئولهستم

نویسنده :رودلف دبلیو .جولیانی /مترجم محمد كاظم
ناشر :سازمان چاپ و انتشارات
موضوع :مديريت
كليدواژه :مديريت و رهبري ،مديريت زمان ،تعيين هدف ،استراتژي ،مديريت دولتي
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

مدیریـت جدیـد ،اسـاس طراحـی الگوهـا و روشهایـی عملـی را عرضه میكنـد .بر این اسـاس ،نخسـت مدیریت
زمـان را بررسـی میکنـد و سـپس بـه تعیین اهـداف و نحوهی دسـتیابی به آنها اشـاره میكند .در ادامـه ،موضوع
فرآینـد تصمیمگیـری و حـل مشـكالت و بهكارگیـری خالقیـت و نـوآوری در امـور را مطـرح و چگونگـی رهبری
گـروه ،مدیریـت كاركنـان و نحـوهی برقراری ارتبـاط را تبیین میكنـد .در خالل مطالب كتـاب ،راهكارهایی عرضه
میشـود كه از آن جمله عبارتند از :شـما خود دارای انگیزه باشـید؛ گفتارتان سـاده ،آماده ،آشـكار ،طبیعی و مختصر
باشـد؛ كار امـروز را بـه فردا میفكـن؛ اهداف خویـش را تعیین كنید.
كتـاب يـك سـال پـس از واقعـهی يازدهـم سـپتامبر  2001از سـوي شـهردار نيويـورك نوشـته شـد .ايـن اثـر،
تجربيـات نويسـنده را در سـمت مديـري دولتـي بـا بافتـي روايي به نمايـش ميگـذارد و در كنار كشـش و جذابيت
داسـتاني شـيوهی عملـي مديريت را آموزش ميدهـد .ضمن آنكه در سـال  2002عنوان پرفروشترين كتاب سـال
را بـه خود اختصـاص داد.
اين كتاب براي مديران دولتي به طور ويژه مفيد است.
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شاخصهايعملكردكتابخانهها

نویسنده :علي حسين قاسمي
ناشر :كتاب نشر
موضوع :كتابداري و اطالع رساني ،استانداردسازي
كليدواژه :كتابدار ،كتابخانه ،استانداردسازي ،مستندسازي ،اطالعرساني ،ارزيابي عملكرد
مقصد :اصلی استان و شهرستان و شهر بزرگ و متوسط

كتـاب حاضـر اسـتاندارد بينالمللـي ارزيابـي عملكـرد در كتابخانههـا و دانـش مرتبـط بـا نحوهي اجراي سـنجش
عملكـرد را در اختیـار خواننـده قـرار میدهـد .به كمـك اين اسـتاندارد بينالمللي ،اسـتفاده از شـاخصهاي عملكرد
تقويـت میشـود و كتابخانههـا از دانـش و مهارتهـاي مرتبـط بـا رويههـاي رسـمي برنامهريـزي و فرآيندهـاي
گـردآوري دادههـا بهـره میبرند.
كتـاب بـه همـت نهـاد كتابخانههـاي عمومـي كشـور ،مبتني بـر داشـتهها و نيازهـاي بومي و ملي و براسـاس
اصـول علمـي ،توسـط دكتـر علـي حسـين قاسـمي ،عضو هيئـت علمي دانشـگاه جنديشـاپور اهـواز ،در راسـتاي
تحقـق افـق ترسـيم شـده بـراي كتابخانههاي عمومي كشـور در سـند چشـم انداز  1404منتشـر شـده اسـت.
برخي از مهمترين عناوين كتاب عبارتند از:
«اطالعرسـاني و مستندسـازي ،شـاخصهاي عملكـرد كتابخانـهاي؛ راهكارهـاي بهينهسـازي نمرههـاي مربوط
بـه شـاخصهاي عملكـرد ،كاربردهاي شـاخصهاي عملكرد ،پيونـددادن منابع به خدمات؛ فهرسـت شـاخصهاي
عملكـرد بـراي كتابخانههـا؛ فهرسـت توصيفات مربوط به شـاخصهاي عملكـرد و»...
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واژهنامهیروزنامهنگاري

نویسنده :محمدرضا محمديفر
ناشر :سازمان چاپ و انتشارات
موضوع :ادبيات
كليدواژه :روزنامهنگاري ،اصطالحات ،واژهنامه
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ

روزنامهنـگاري نيـز ماننـد هـر رشـتهی تخصصـي ديگـر ،داراي زبـان و واژگان مخصوص اسـت .كتـاب حاضر كه
واژهنامـهای دوزبانـه اسـت ،مهمتريـن واژگان ايـن رشـته را در دو زبـان فارسـي و انگليسـي ارائه میدهد .آشـنائي
بـا واژگان تخصصـي بـراي روزنامهنـگاران و دانشـجويان ايـن رشـته و بـراي همـهی كسـاني كه با متـون علمي
روزنامهنـگاري سـروكار دارنـد ،ضروري اسـت.
واژهنامـهی حاضـر در اصـل يـك كتـاب همراه «فرهنگ روزنامهنگاري» محسـوب ميشـود كه همزمان توسـط
هميـن نويسـنده و انتشـارات چاپ شـده اسـت .البتـه اين كتـاب را ميتوان به عنوان كتابي مسـتقل اسـتفاده كرد.
كتاب از دو بخش تشـكيل شـده اسـت ،قسـمت اول واژهنامهی فارسـي انگليسـي كه شـامل  7000واژه اسـت
و قسـمت دوم واژهنامـهی انگليسـي فارسـي كـه بيـش از  5000واژه را در برميگيـرد .شـرح تفصيلـي مفاهيـم و
اصطالحـات مهـم روزنامهنـگاري در كتـاب فرهنـگ روزنامهنـگاري آمـده اسـت و واژهنامـهی حاضر فقـط حاوي
واژگان و معادلهـاي فارسـي انگليسـي مفاهيـم مهـم روزنامهنـگاري اسـت .تعـداد مدخلهـاي قسـمت اول ايـن
كتـاب حـدود  5برابـر كتـاب فرهنـگ روزنامهنگاري اسـت.
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