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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 کـه از این پس مقارن با هر بسـتة ارسـالی کتـاب روي پورتال سـامان بارگزاري خواهد شـد
تلاش میکنـد بـا طرح نکاتی در قالـب معرفی و خالصـه 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 شـده اند با عنـوان « اهدایی به کتابخانههای عمومی» مشـخص شـده اند.
اميد آنكه إعمال اين پيشنهادها به كاربردي تر شدن و غناي بيشتر شماره هاي بعدي منجر شود .انشاءا. ...
		

معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی
فروردين ماه 1394
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قصه و رمان

معماییبراییکجنایت
نویسنده :محمد مهدی نحوی فرد
ناشر :آموت
مقصد :اصلی استان و شهرستان

اين اثر در قالب  6فصل به تکنیکها و شیوههای داستانپردازی پلیسیمعمایی میپردازد.
فصل نخست مروری بر سیر تکاملی داستانهای پلیسی و معرفی پیشکسوتان این عرصه است.
فصـل دوم عناصـر اصلـی سـه گانـة داسـتانها و فیلمهای پلیسـی  -کارآگاهـی  -یعنی قاتـل (جنایتـکار) ،قربانی
(مقتـول) و کارآگاه (پلیـس) را وامیکاود.
فصل سوم ساختار داستانهای فیلمهای پلیسی  -کارآگاهی را معرفی میکند.
در فصلهـای چهـارم تـا ششـم ،بـا بازنگـری داسـتانها ،فیلمهـا و سـریالهای پلیسـی و یادداشـتبرداری
پردازی آنهـا ،چهـار مرحلـة داسـتانپردازی پلیسـی از مرحلـة «تنظیـم طـرح» و «توطئـة
از شـگردهای داسـتان
ِ
جنایـت» تـا «دسـتگیری مجـرم» و «رفـع ابهامات»  -بهخوبی تبیین شـده اسـت .این چهار مرحله ،بـرای نگارش
داسـتانهای پلیسـی از نـوع معمایـی کاربـرد دارد.
یکی از ابتکارات نویسـنده در اثر حاضر آن اسـت که در مبحث «مظنونسـازی» از بررسـی آثار پلیسـی 14 ،روش
بـرای ایجـاد سـوءظن نسـبت بـه شـخصیتها ارائه کرده اسـت کـه مطالعة آن بـرای خواننـدة عالقهمنـد خالی از
لطف نخواهـد بود.
ایـن کتـاب بـر آن اسـت تـا بـا آشکارسـازی شـگردهای هوشـمندانه و ترفندهـای پیچیدهسـازی ،گمراهسـازی و
انحـراف ذهـن  -کـه در آثـار پلیسـی (از نـوع معمایـی) مشـاهده میشـود  -و بـا ارائـة تکنیـک نگارشـی این نوع
آثـار ،راه را بـرای شـکلگیری آثـار خالقانـة جدیـد همـوار سـازد تا شـاید به وسـیلة این اثـر ،ژان ِر لذتبخـش ادبی
 -سـینمایی مـورد توجـه بیشـتر قـرار گرفتـه و جایـگاه ویژة خـود را به دسـت آورد.
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نویسنده :محمد حسین جعفریان
ناشر :سورة مهر
مقصد :اصلی استان و شهرستان

کتـاب حاضـر کتابـی اسـت خواندنـی ،بـا نگاهي دقیـق ،بیواسـطه و ظريـف از محمدحسـین جعفریان كـه در آن
اطالعـات خوبـی از وضعیـت سیاسـت و فرهنـگ افغانسـتان در یـک دورة حسـاس آمده اسـت.
نویسـنده در شـهریورماه سـال  ۱۳۸۱برای شـرکت در مراسـم نخستين سـالروز شهادت «احمدشاه مسـعود» همراه
بـا بهـروز افخمی به سـوی افغانسـتان سـفر میکند.
او یادداشـتهای روزشـمار خـود از ایـن سـفر را در شـش فصـل تنظیـم و در قالـب ايـن کتـاب فراهـم مـیآورد.
ایـن یادداشـتها بـه سـبب زمـان ویـژة آن ،از ارزش تاریخـی خاصی برخوردار اسـت .زیرا ترسـیمکنندة نخسـتین
افغانسـتان پـس از جنگ اسـت.
ماههـای حکومـت حامـد کـرزای و شـروع تاریـخ
ِ
نویسـنده بـرای انتقـال کامـل حـس و حالـی کـه در آن سـفر داشـته ،بـه ترکیـب نوشـتهها و ویرایـش محتوایـی
آنهـا دسـت نـزده اسـت .درواقـع آنچـه در کتاب مشـاهده میشـود ،همان اسـت که هر شـب در پی وقایـع روزانه
یادداشـت میکـرده اسـت .البتـه به اعتـراف خود وی ،گاهوبیـگاه نثر روزنوشـتها نامالیماتـی دارد و گاه داوریها و
اظهارنظرهـای عجوالنـهای دربـارة افـراد یـا اتفاقاتـی کـه رخداده در آنها به چشـم میخورد.
ایـن یادداشـتها از لحظـة دریافـت دعوتنامـه و آمادگـی بـرای سـفر تـا آخریـن شـب حضـور در کابـل را در
برمیگیـرد .در بخشـي از كتـاب ميخوانيـم:
«سـاعت حـدود  ۱/۵بعدازظهـر اسـت .همه خسـته و گرسـنهاند .ایـن بدترین زمان بـرای صحبت کـردن و بهویژه
شـعر خوانـدن اسـت .چراکـه مدعوین با معدههایشـان به سـخنان تـو گوش خواهنـد کرد!»
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قصه و رمان

در پایتخت فراموشی

(حاشیهنویسی بر سفری مشترک با بهروز افخمی به کابل و پنجشیر)

قصه و رمان

سفر به سرزمین سدر و زیتون لبنان
نویسنده :اکبر خلیلی
ناشر :رسالت قلم
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

اين اثر حاصل سـفر هفت روزة نویسـنده به همراه  5تن از دیگر نویسـندگان شـناخته شـدة جمهوری اسلامی ایران در
سـال  1381به کشـور لبنان اسـت ،پژوهش در مرزهای نزدیک اسرائیل و در خصوص دیدار از اردوگاههای فلسطینیهای
آواره از وطن است.
این سـفرنامه در سـال  1382در روزنامةجوان به همین نام یعنی «سـفر به سـرزمین سـدر و زیتون ،لبنان» به چاپ رسید
و مورد اسـتقبال فراوان خوانندگان قرار گرفت.
اکبر خلیلی  -نویسـندة کتاب  -در این سـفرنامه ،خواننده را با مردم لبنان و مظلومیت حزباهلل ،مسـیحیان و قومیتهای
مختلف ،افکار نویسـندگان و شـاعران و نقاشـان و طراحان آشـنا میکند و به مسـائل مردم ستمکشـیده و آوارة فلسطین
ميپردازد.
کتاب نگرشـی بيطرف به زحمات مردان بزرگی دارد که يادشـان در دل مردم لبنان جاويدان اسـت .مردان بزرگی چون
شـهید دکتـر چمـران که تحصیـل در دانشـکدههاي پرزرقوبـرق آمریکا و زندگـی در رفـاه را رها کرد و بـه بیغولههای
جنـوب لبنـان مهاجـرت نمود تا با همکاری امام موسـی صـدر ،جوانان غیـور و دالوری را پرورش دهد؛ اگرچه آن شـهيد
بزرگـوار ،بـا ايـن مـردم همزبـان و هممسـلك نبـود ،اما بـا همدلـي و ايثار بـه جايگاهي بيبديـل در قلب ملت شـريف
لبنان دسـت يافت.
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ادبيات

ق (گمانههایی دربارة قیصر امین پور)
نویسنده :سجاد خسروانی
ناشر :خیزش نو
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

عنـوان کتـاب برگرفتـه از ایـن قطعـة قیصـر امیـن پـور اسـت کـه «و قـاف ،حرف آخر عشـق اسـت ،آنجا کـه نام
کوچـک من ،آغـاز میشـود» .
نویسـنده کتـاب را در قالب داسـتان بسـیار کوتـاه و بهصورت برشهایـی از زندگی فردی و اجتماعـی از قیصر امین
پـور به روایـت افراد مختلف و ...آورده اسـت.
داسـتانهای بسـیار کوتاه این اثر با سـبک نو نوشـته شـده و نویسـنده توانسـته با شـخصیت قیصر امین پور ارتباط
ن پور اسـتفاده کرده اسـت.
خوبـی برقـرار کنـد و برای تهیـة آن از تمام منابـع موجود دربارة دکتر قیصر امی 
نویسـنده تلاش کـرده سـیر تاریخی حیات قیصـر را گزارش کند .شـیوة او بدینگونه اسـت که نخسـت به مقطعی
از زندگـی قیصـر اشـاره میکنـد بعد یک یـا چند داسـتان کوتاه را مـیآورد .این داسـتانها منطبق بر سـیر تاریخی
نیستند.
کتاب متشکل از  70مینیمالدر در  117صفحه است.
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مغبچگان باده فروش در شعر حافظ

ادبيات

نویسنده :جلیل نظری
ناشر :آسیم
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

یکـی از واژههـای کلیـدی مـورد عالقـة حافـظ ،واژة « ُمغان» و ترکیبـات آن همچون پیـر مغان ،سـرای مغان ،دیر
مغـان ،مغبچـگان و ...اسـت کـه همچـون واژة رنـد ،بارها بـه کار برده اسـت .توجه بـه ابیاتی که ایـن واژه در آنها
بـه کار رفتـه نشـان میدهـد کـه هالهای از تقـدس و معارف و معنویـات ،آنگونه کـه در فرهنگ خانقاهـی از پیر و
مرشـد انتظـار مـیرود ،در وجـود پیـر مغان جمع شـده اسـت .در دنیایی کـه از نظر حافظ ُپـر از فتنه و آشـوب بوده،
وجـود چنیـن شـخصی و پناه آوردن بـه دامن وی ،مغتنم به شـمار آمده اسـت.
دربـارة پیـر مغـان و رویکـرد حافـظ در خصـوص آن ،برخـی از حافظشناسـان و پژوهشـگران مطالبـی بهصـورت
پراکنـده ذکـر کردهانـد کـه همـة آنها به سـهم خود مفید اسـت؛ امـا اين اثـر از معدود نوشـتههای مسـتقل دربارة
ایـن موضـوع اسـت .نویسـنده تلاش کرده نخسـت بهعنوان مقدمـه پیـش از ورود به شـعر حافظ ،سـابقة مغان را
از آغازیـن روزهـای شـکلگیری آن برحسـب منابـع موجـود پیگیری كنـد تا خوانندة شـعر حافظ با سـابقهای که از
مغـان در تاریـخ پیـدا میکنـد ،بهتر بـه فهم ایـن اصطالح دسـت یابد.
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ادبيات

اقبال ،گلی که در جهنم رویید
تألیف و ترجمة محمد بقایی ماکان
ناشر :سورة مهر
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

ایـن کتـاب پـس از پیشـگفتار مؤلـف ،مباحثي ازجملـه «اقبال؛ دیـروز ،امروز ،فـردا»« ،اصلیـت ایرانـی»« ،زادگاه»،
«اجـداد و خانـواده»« ،از تولـد تـا وفـات»« ،ازدواج»« ،ترجمههـا ،تألیـف و آثـار» و ...را در برمیگیـرد.
مترجـم بـه  18هـزار مقالـه ،رسـاله و کتابی که تـا سـال  1990دربارة اقبـال ،آثار ،افـکار و فعالیتهـای اجتماعی و
سیاسـی او بـه رشـته تحریـر درآمده اسـت ،اشـاره داشـته و معتقـد اسـت« :در میان ایـن تحقیقات گاه نوشـتههای
بسـیار درخـور توجهـی یافـت میشـود کـه نشـان از تأمـل دقیـق نویسـنده در آثـار اقبـال دارد .بـر همین اسـاس،
مقالههايـي کـه در ایـن کتـاب فراهم آمده از اقبالشناسـان نامبرداری اسـت که خواننـده با مطالعة آنهـا درمییابد
کـه از سـر دقـت نگاشـته شـده و مبتنی بـر مطالعة عمیـق آثار اقبال اسـت».
یکـی از ویژگیهـای ایـن کتـاب ،ارائة توضیحـات مکمل به قلم مؤلف اسـت که نـه در پاورقی بلکه همـراه با متن
در داخـل [ ] جـای داده اسـت؛ بدیـن ترتیـب ،روال خواندن آسـانتر و پیوسـتگی مطالب بیشـتر میشـود و مطالب
الحاقی نيز قابلتشـخیص هسـتند.
در ایـن کتـاب تآکیـد شـده کـه معرفـی صحیـح آثـار و افـکار اقبـال ،کاری اسـت کـه نمیتـوان آنرا در صفحاتی
محـدود بـه پایـان رسـاند؛ از همیـن رو ،بـرای شـناخت واقعی او بایـد عالوه بـر آثار وی ،بـه کتابهایی کـه دربارة
آنهـا تألیـف شـده نيز مراجعه شـود.
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سناییغزنوی

ادبيات

نویسنده :حسین ایاضی
ناشر :دفتر پژوهشهای فرهنگی
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

سـنایی از مشـاهیر برجسـتة عرصـة فرهنـگ و ادبیات ایرانزمین در اواخر سـدة پنجم و اویل سـدة ششـم هجری
اسـت کـه بـه لقـب «حکیم» شـهرت یافته و آثـار او در ادبیات عرفانی و سـیر تکوین ایـن حوزة ادبی تأثیـر فراوان
داشـته اسـت .محققـان ایرانـی و اروپایـی و دیگـر ملـل ،دربـارة وی مقالههـای بسـیاری نوشـتهاند و نیـز بزرگانی
کـه آثـار او را در دهههـای اخیـر منتشـر کردهانـد ،هرکـدام بـه گوشـهای از زمانه و زندگی این شـاعر حکیم اشـاره
كرد هاند.
ایـن کتـاب ،کوششـی بـرای پرداختن بـه ویژگیهای سیاسـی  -اجتماعی ،فرهنگـی و اوضاع علمی روزگار اوسـت
و در آن از زندگانـی ،تحـول فکـری ،انعـکاس فرهنـگ زهـد و تصـوف در آثارش ،تأثیرگذاری شـیوة شـاعری او بر
بزرگانـی چـون عطـار و موالنـا کـه قلههای رفیـع معرفت جهـان هسـتند و چگونگی پیدایـش آثاری ازایندسـت،
اگرچـه بهاختصار سـخن بـه میان آمده اسـت.
اشـاره بـه دیدگاههـای اجتماعـی شـاعر ،مذهـب و فتنههـای مذهبـی که نزدیـک بود زندگـی این حکیم شـاعر را
بـر بـاد دهـد و افسـانههایی کـه تذکرهنویسـان دربـارة او از یکدیگـر نقـل کردهاند ،همچنیـن معرفی بعضـی آثار و
بحثـی کوتـاه دربـارة جایگاه آنها در شـعر و ادب فارسـی ،بخشـی دیگـر از مطالب کتاب اسـت.
این کتاب در قالب پنج فصل ،سخن پایانی به همراه فهرستی از منابع و مآخذ تنظیم شده است.
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ادبيات

عطارنیشابوری

نویسنده :سهیال صارمی
ناشر :دفتر پژوهشهای فرهنگی
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

«شـیخ فریدالدیـن محمـد بن ابراهیم عطار نیشـابوری» شـاعر قرن ششـم و اوایـل قرن هفتم هجری شـخصيتي
اسـت کـه در کنـار سـنایی و موالنـا جاللالدیـن بلخـی ،مثلـث شـعر عرفانی ایـران را شـکل ميدهد .عطـار تأثیر
عمـدهای در سـاختار تفکـر عرفانـی ایـران دارد .موضـوع ایـن کتـاب ،معرفی اين شـاعر بـزرگ از زوایـای مختلف
اسـت .ايـن كتـاب ،یکصـد و یکمین مجلـد از مجموعة «از ایران چه میدانم» اسـت و با هدف شناسـاندن بخشـی
از زوایـای تاریـخ تفکـر ایرانیـان تدویـن شـده اسـت .نگارنـده ،نگاهـی بـر زندگـی ،آثـار ،اندیشـه و عرفـان عطار
نیشـابوری دارد .در بخـش نخسـت ،دربـارة زندگـی ،زمانـه و آثار عطار بحث شـده اسـت .بخش دوم ،نگاهی اسـت
به جهانبینی عطار و آنچه تفکر عرفانی وی را شـکل میبخشـد .در فصل سـوم ،آرمان شـهر عطار بررسـی شـده
و در فصـل پایانـی بـه سـخنان بیخودانـة شـطحگونه وی کـه غالبـ ًا به زبـان رمـز آمیختهاند ،ميپـردازد.
در بخشي از كتاب ميخوانيم:
«عرفـان عطـار ،عرفانـي عزلتگـرا و يكسـونگر نيسـت .او ميخواهد از انسـان گرگسـار عصر خود و شـايد ديگر
عصرهـا ،انسـان الهـي و كامـل بسـازد ،باشـد كه از رنـج جانكاه هسـتي بكاهـد و روح عاصـي آدمي را بـا حقيقتي
يگانه آشـتي دهد».

15

 175اقيانوس (مجموعه شعر)

ادبيات

به كوشش ميالد عرفان پور
ناشر :صرير با همكاري مؤسسة فرهنگي شهرستان ادب
مقصد :همه کتابخانه ها

مجموعـهاي از شـعرهاي شصتوسـه تن از شـاعران معاصـر در قالبهای مختلف اسـت كه در وصف 175شـهيد
غ ّواص سـروده شـدهاند .در اين مجموعه ،اشـعار اين شاعران گردآوری شده اسـت :عليرضا قزوه ،عبدالجبار كاكايي،
سـعيد بيابانكي ،عباسـعلي يونسـي سـپاهي ،علیمحمـد مؤدب ،سـعيد حداديان ،مصطفـي محدثي خراسـاني ،نغمه
مستشـار نظامـي ،عبدالرحيـم سـعيدي راد ،منيـژه درتوميـان ،محمدرضا طهماسـبي ،حامد عسـكري ،محمدمهدي
سـيار ،ميلاد عرفان پور ،محمدحسـين انصـاري نژاد ،عليرضا رجبعليزاده ،محمدحسـن حسـيني ،بشـري صاحبي،
نفيسـه سـادات موسـوي ايراني ،اميرعلي سليماني ،علي شـكاري ،و...
ايـن اثـر مجموعـهای تأثيرگذار اسـت كه احساسـات مخاطـب را برمیانگیزاند و عـروج مظلومانة شـهداي غ ّواص
را يـادآوري میکند.
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مبانی ،اصول و روش تفسیری مالصدرا

فلسفه

نویسنده :مجید فالح پور
ناشر :حکمت
مقصد :اصلی شهر ها

تفاسـیر مالصـدرا هـم از منظـر تاریخ تفسـیر قـرآن و هم از نظر چشـمانداز فلسـفة اسلامی اهمیت زيـادي دارند.
ازایـنرو در ايـن اثـر تالش شـده مبانی و روش تفسـیری وی واکاوی شـود.
کتاب حاوی دو بخش اصلی است:
در بخش نخست ،در هشت فصل ،دربارة مبانی و اصول تفسیر قرآن از منظر مالصدرا بحث شده است.
فصـل اول بـه بررسـی معنـا و مفهـوم مبانـی و اصـول تفسـیر قـرآن میپـردازد و بـه فهرسـتی از مبانی تفسـیری
مالصـدرا اشـاره میکنـد.
در فصل دوم از دیدگاههای برخی اندیشمندان ازجمله مالصدرا دربارة ظاهر و باطن قرآن بحث میشود.
فصل سوم ،موضوع بسیار مهم تأویل قرآن را بررسی میکند و رویکردهای متفاوت آن را گزارش میکند.
فصل چهارم به تبیین سیر تاریخی معنای «تفسیر به رأی» از طبری تا امام خمینی(ره) میپردازد.
فصل پنجم پیرامون شرایط فهم باطن قرآن از منظر مالصدرا سخن میگوید.
موضوع فصل ششم ،وحی و الهام از منظر قرآن کریم و نحلهها و مکاتب موجود است.
در فصـل هفتـم ،زبـان رمز و اشـاره از دیدگاههای مختلف ازجمله ديدگاه مالصدرا بررسـی میشـود و فصل هشـتم
به موضوع متشـابهات از دید مالصـدرا میپردازد.
در بخش دوم در قالب چهارفصل ،روش تفسیری مالصدرا تحلیل میشود.
در فصـل نخسـت ،ابتـدا دربارة تعریف روش تفسـیر و نیـز روشهای موجود بـه بحث پرداخته میشـود و بهاختصار
به روش تفسـیری مالصدرا اشـاره میشود.
فصل دوم ،آثار تفسیری مالصدرا را معرفی میکند.
فصل سـوم درباة منابع اندیشـههای تفسـیری مالصدرا سـخن میگوید و سـرانجام در فصل چهارم روش تفسـیری
مالصـدرا بررسـی میشـود .این کتاب برگزیدة جشـنوارة کتـاب فصل نیز هسـت و همین بر اهمیـت آن میافزاید.
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دفاع مقدس

برگی از ّ
خطة کشوین

تحقیق و نگارش مسعود آتشگران
ناشر :سورة مهر
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

مقاومـت سـازمان نظامـی  -امنیتـی رژیـم پوسـیدة شاهنشـاهی و اعلام
شکسـتن آخریـن
همزمـان بـا در هـم
ِ
ِ
بیطرفـی ارتـش در مرکـز کشـور ،پایتخـت کشـور ایـران و دیگـر نقـاط بـا مشـارکت تودههـای مـردم و زیر نظر
رهبـران انقلاب شـاهد حرکتـی یکنواخت و خودجوش بود .سـیل ایـن تحرکات گسـترده ،با هدف پوشـشدهي و
سـامان دادن هرچهسـريعتر بـه اقتـدار دسـتگاههاي امنيتـي كشـور پس از فروپاشـی رژیـم منحوس پهلـوي بود و
ايـن مهـم ،بنـا بـر ضـرورت تاریخـی مرحلـهاي عـادي و اجتنابناپذیـر در تغييرات حكومتي اسـت.
بهتدریـج حاکمیـت مردمـی در قالـب شـکلگیری نهادهای جدیـد و کمیتههـا تبلور یافـت .این نهادها بـا مدیریت
اصولـي بـر مبنـای شـرایط روز جامعه و کشـور و تحوالت آن ،بـه ایجاد و سـاماندهی کارکردهـای موردنیاز همت
پیـش رو مقابله کرد.
گماشـت و با مشـکالت و مسـائل ِ
فرهنگی ایجاد شـده در سراسـر ایران بود که در قزوین  -همچون
بر اسـاس چنین دگرگونی سیاسـی ،اجتماعی و
ِ
دیگـر نقـاط کشـور  -تشـکلی نـو ،برگرفته از مـوج خروشـان جوانان و مـردم مبارز بـرای حفظ و حراسـت از اصل
انقلاب اسلامی و دسـتاوردهای آن بـه رهبری زعیـم عالی قدر حضـرت امام خمینی(ره ) شـكل گرفت.
تدويـن ايـن اثـر تالشـی اسـت در معرفـی این نهـاد مردمی  -یعنـی «جمعیـت حافظ وحـدت قزویـن» -و نحوة
شـکلگیری و گزارشـی از فعالیتهـا و کارکردهـای بسـیار تأثیرگـذار آن در چهـار مقطـع تاریخـی در تـداوم حیات
انقلاب اسلامی کـه در قالـب چهار بخش سـامان یافته اسـت:
بخش ا ّول :نحوة شکلگیری و نخستین مرحلة فعالیتهای این گروه.
بخش دوم :غائلة کردستان و ناآرامی های دیگر مناطق.
بخش سوم :ناآرامیهای منطقة مرزی قصر شیرین.
ابخش چهارم :حضور در جنگهای نامنظم به فرماندهی شهید چمران.
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دفاع مقدس

کتاب مردمی ایثار؛ ج 1؛ ایثار و مردم
به کوشش ایرج گلشنی ،محمد رحیمی و فرشته امیری
ناشر :خانه فرهنگ ایثار و مقاومت
مقصد:

ايـن اثـر بـه پیشـنهاد و با اهتمـام خانة فرهنـگ ایثـار و مقاومت ،وابسـته به دفتـر امـور ایثارگـران وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی و بـا فراخوانـي بازدیدکننـدگان بیسـت و هفتمین نمایشـگاه بینالمللـی کتاب تهـران فراهم آمده
است.
بازدیدکننـدگان آثـار خـود را در رابطـه با موضـوع ایثار و دفاع مقـدس در هنگام بازدید بالبداهه نگاشـته یا به تصویر
کشـیدهاند و آن را در اختیـار مسـئوالن حاضـر در نمایشـگاه قـرار دادهانـد .آنهـا نیـز پـس از داوری  5اسـتاد حوزة
ادبیـات داسـتانی ،اين مجموعـه را برگزيـده و در قالب  6فصل سـامان دادهاند:
فصل نخست :خاطرهها و داستانهای کوتاه
فصل دوم :دیدگاههای نقادانه
فصل سوم :دیدگاههای تحلیلی
فصل چهارم :شعر و متن ادبی
فصل پنجم :طنز
فصل ششم :دل نگارهها (جمالت و عبارتهای کوتاه) که خوشبختانه به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.
بخـش کتـاب ،چنـد تصویـر اسـت كـه بـه همـت بازدیدکننـدگان ترسـیم شـده و تصاویـر مسـتند بـه همراه
پایان
ِ
اطالعـات فـردی نویسـندگان و بیوگرافـی داوران ایـن مجموعـه نيـز درج شـده اسـت.
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خاطرات (عملکرد ستاد پشتیبانی و امداد امام(ره) در جنگ شهرها) ج 1

تاريخ

نویسنده :آیت گودرزی و محمد جهانتاب
ناشر :تأویل
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

ارتـش عـراق در روزهای نخسـت تجـاوز ،بدون مانعی جدی در مرزها تا دروازههای خرمشـهر پیـش تاخت .تا اینکه
بـه فرمـان امـام راحـل(ره) نیروهـای مردمی وارد عرصه شـدند و دفـاع مقدس مردم مسـلمان و انقالبـی به کمک
نیروهـای نظامـی و نامنظـم شـکل واقعـی به خـود گرفـت و متجاوزان عراقـی را در خرمشـهر و پشـت دروازههای
اهـواز و اندیمشـک زمینگیـر کـرد .بـا پیروزهای چشـمگیر ایـران ،نیروهای عراقی به دسـتور صدام بر آن شـدند تا
بـرای جبـران شکستهایشـان شـهرهای بیدفـاع و مـردم مظلوم را آمـاج حمالت موشـکهای خانمانسـوز خود
قـرار دهنـد .اگرچـه مقاومـت مـردم ایـران در جنگ شـهرها غیرقابلتوصیف اسـت ،اما خسـارتهای جانـی و مالی
وارد بـر مـردم چیـزی نبود کـه از نگاه تیزبین امـام راحل(ره) نادیـده بماند .ازایـنرو پس از دریافـت چندین گزارش
دربـارة وضعیـت مـردم در دزفـول و اندیمشـک طـی حکمـی مرحـوم آیـتاهلل مهـدوی کنـی را مأمور به تشـکیل
سـتادی بـرای کمکرسـانی فوری به آسـیب دیـدگان فرمودند.
ايـن اثـر گـزارش مسـتندی اسـت از فعالیتهای سـتاد پشـتیبانی و امداد امـام(ره) در جنگ شـهرها کـه در قالب 6
فصل سـامان یافته اسـت.
فصل ا ّول :ساختار و شرح وظایف ستاد؛
فصل دوم :شعبههای ستاد در شهرستانها؛
فصل سوم :همکاری سازمانها و نهادها با ستاد؛
فصل چهارم :دیدگاهها و نظرات شخصیتها ،روحانیون و مسئوالن دربارة عملکرد ستاد؛
فصل پنجم :جنگ شهرها به روایت اسنا ِد ستاد؛
فصل ششم :عملکرد ستاد در بازسازیها.
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سیدعزیز

(زندگینامةخودگفتةحجتاالسالموالمسلمینسیدحسننصراهلل)

تاريخ

نویسنده :به کوشش حمید داودآبادی
ناشر :نشر یا زهرا(س)
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

ً
کاملا شـخصی بـه لبنـان داشـته ،موفق میشـود با
نویسـنده در زمسـتان سـال  ،1377طـی سـفری کـه بهطـور
همـکاری دوسـت لبنانـیاش « موسـی احمد قصیر » طی دو جلسـه درمجموع حدود  6سـاعت ،خاطـرات و زندگی
خودگفتـة سـید حسـن نصـراهلل را ضبـط کنـد و بعد بـه همراه متـن گفتگوهایی کـه قبل و بعـدازآن با وی داشـته،
ايـن اثـر را فراهم آورد.
ایـن گفتگوهـا تقریبـ ًا سـیر تاریخـی را دنبـال میکند .سـید حسـن نصراهلل ،نخسـت از خانـوادة خـود ،محیطی که
در آن زیسـته و رشـد کـرده ،تحصیلات ،دوسـتان و آشـنایان ،چگونگـی آموزشهای علـوم حـوزوی ،فعالیتهای
سیاسـی ،ازدواج ،سـفر بـه ایـران ،آثـار و کتابهایی که مطالعه کرده ،بازگشـت بـه لبنان ،پذیـرش دبیر کلی جنبش
حـزباهلل ،حضـور در جبهههـای نبـرد ،آشـنایی بـا امـام راحـل(ره) ،تشـکیل شـورای جنبـش حـزباهلل در مراحل
متفـاوت ،اسـتادش شـهید سـید عباس موسـوی ،شـخصیتهایی چون شـیخ راغب حـرب و عالمه فضـلاهلل و نیز
عملیـات شـهادتطلبانه سـخن میگوید.
در پایـان ،مصاحبهکننـده ،سـه خاطـره از دوران حضـورش در لبنـان و مالقـات و دیـدار با سـید حسـن نصـراهلل را
بازمیگویـد و کتـاب را بـا وصیـت فرزند شـهید سـید حسـن ،بـه پایان میرسـاند.
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ناني از خون

تاريخ

نویسنده :نجيب الكيالني؛ ترجمة فاطمه اكبري زاده
ناشر :حاميان آزادي قدس
مقصد :همه کتابخانه ها بجز روستایی

پـدر تومـا ،کشـیش ایتالیاییاالصـل بـا ملیـت فرانسـوی کـه بیـش از سیسـال در دمشـق زندگـی میکـرد و به
مهربانـی شـهره اسـت ،به دسـت داوود هـراری ،تاجـر ثروتمند و معـروف به «یهـودی نیکوکار» و همدسـتانش به
قتـل رسـید .چـرا؟ تنهـا بـه ایـن دلیل کـه یهودیان سـاکن دمشـق ،معتقـد بودند بایـد در عیـد فصح ،نـان مقدس
یـا همـان فطیـر را بـه خـون غیـر یهودی آغشـته کـرد و خـورد و ایـن کار سـه علـت دارد :ا ّول اینکـه یهودیان از
تقـرب بـه خداوند اسـت و سـوم اینکه خـوردن خون غيـر يهودي
مسـیحیان متنفرنـد؛ دوم اینکـه ایـنکار موجـب ّ
بـرای بعضـی امـور سـری ،مثـل افزایش قوای جنسـی مفید اسـت .این حادثـه در قـرن  19میلادی رخ میدهد و
مف ّتشـان وقـت ،شـروع بـه تحقیـق و تفحص میکننـد و به یهودیان مشـکوک میشـوند و مدارک و شـواهدی نیز
مییابنـد و چندیـن نفـر هـم اعتـراف میکنند ،همسـر جـوان داوود به خاطـر ارتكاب این قتـل ،او را تـرک میکند
و ...ا ّمـا بـا اعتـراض شـدید یهودیـان سـایر بلاد و کشـورها ،پرونـده هیـچگاه به سـرانجام نمیرسـد؛ الب ّتـه با گذر
صحت و سـقم این داسـتان هیچگاه مشـخص نشـد.
زمـان ،بسـیاری از یهودیـان ایـن موضـوع را تکذیب کردند و ّ
نویسـنده سـعی کرده اسـت داسـتان را بر اسـاس مسـتنداتی که ذکر کرده اسـت ،روایت کند .داسـتان بیسـرانجام
بـه پایان میرسـد.
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درک بحران ایران و آمریکا

تاريخ

نویسنده :فیلیس بنیس؛ ترجمة مریم السادات امیرشاکری
ناشر :مرکز اسناد انقالب اسالمی
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ايـن اثـر ،حاصـل تحقیق گروه مطالعاتی وابسـته به مؤسسـة مطالعات سیاسـی واشـنگتن زیر نظر نویسـنده اسـت.
نقطـة تمرکـز کتـاب ،مسـائل موجـود در مناسـبات خارجی ایـران و آمریـکا پس از پیروزی انقالب اسلامی اسـت
کـه البتـه محوریـت آن با مسـئلة برنامـة صلحآمیز انرژی هسـتهای ایـران و اتهام بیاسـاس آمریـکا و غرب مبنی
بـر تهدیدآمیـز بـودن برنامـه اتمـی ایران اسـت .پژوهشـگران این مجموعه کوشـیدهاند بـا تحلیل ایـن موضوع ،به
مسـئلة پیچیـده و مهـم دیگـر ،یعنـی تهدیـد آمریکا مبنـی بر حملـة نظامی به تأسیسـات هسـتهای ایـران و اقدام
بـه تحریـم در چارچـوب قطعنامههـای شـورای امنیـت و تلاش بـرای اجماع جامعـة جهانی علیـه ایـران و برنامة
هسـتهایاش بپردازنـد .آنهـا کوشـیدهاند خطـر چنین جنـگ احتمالی را بررسـی کنند و بـه اين منظـور به مواضع
توجـه نمایند.
و رویکردهـای موجـود در سـطح مقامات سياسـي و رسـمی کاخ سـفید و اعضای کنگره ّ
کتاب حاوی سه بخش است.
بخش نخست به  7پرسش اساسی و مهم پاسخ میدهد:
 .1آیا ایران برای آمریکا تهدید است؟
 .2آیا ایران تسلیحات هستهای یا برنامة تولید سالح هستهای دارد؟
 .3دربارة حمایت ایران از تروریسم چه باید کرد؟
 .4آیا ایران برای اسرائیل و دیگر کشورهای پیرامون تهدید است؟
 .5آیا ایران موجب شکلگیری مسابقة تسلیحات هستهای در خاورمیانه است؟
ناقض حقوق بینالملل است یا آمریکا؟
 .6آیا ایران ِ
 .7ایران در مقابل حملة نظامی آمریکا چه میتواند انجام دهد؟
در بخـش دوم ،تاریخچـهای از مناسـبات آمریـکا و ایـران از زمـان پهلـوی دوم تـا دوران معاصـر بررسـی و تحلیل
شـده است.
در بخش پایانی به گزینة جایگزین جنگ علیه ایران و چند مبحث کلیدی پرداخته شده است.
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امنیت در دورة رضاشاه

تاريخ

نویسنده :سید مصطفی تقوی
ناشر :مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

سلسـلة پهلـوی در طـول پنجـاه و انـدی سـال حکومتـش ،در توجیه فلسـفة تأسـیس و بهمنظور تـداوم حكمراني
منحوسـش میکوشـید چهـرة ویـژهای از ایـران قبـل و بعـد از تأسـیس ایـن سلسـله ترسـیم کنـد .چهـرهای کـه
رضاشـاه را منجـی مسـتقل ایرانزمیـن و اقدامات او را عالج نابسـامانیهای کشـور معرفی میکـرد .با همين هدف
تاریخنـگاران ویـژه خـود را بـه كارگماشـت تـا با چنیـن رویکـردی دسـتبهکار تحريف تاريخ شـوند.
یکـی از تحريفهايـي کـه ایـن دسـت از مورخـان بهعنـوان یـک اقـدام مثبـت و درخشـان در کارنامـة مدیریـت
و مدرنیزاسـیون رضاشـاه وارد کردنـد ،مسـئلة امنیـت اسـت .آنهـا بـر ایـن مدعـا بودند کـه در سـالهای پیش از
تأسـیس سلسـلة پهلـوی ،ناامنـی موجودیـت ایران را تهدیـد میکرد و این رضاشـاه بود که توانسـت ،بدون سـابقة
نهادهـای امنیتـی! و بـا وجـود مخالفـت بریتانیـا! نهادهای امنیتی را تأسـیس كنـد و امنیت کامل را برای کشـور به
ارمغـان بیاورد.
در ايـن اثـر بـرای بررسـی مقولـة امنیت در دورة رضاشـاه و روشـن شـدن کارنامـة وی دراینباره و امـکان ارزیابی
عالمانهتـر آن از سـوی خواننـده ،ابتـدا نهادهـای امنیتـی ایـران پیـش از تأسـیس سلسـلة پهلوی بهاجمـال معرفی
شـدهاند .پـسازآن ،اقدامات رضاشـاه در توسـعة سـازمانی این نهادها شـرح داده شـده اسـت.
مباحـث بعـدی کتـاب کـه عمـدة صفحـات آن را در برمیگیرنـد ،در قالـب پاسـخ به چند پرسـش اساسـی مربوط
بـه موضـوع محـوری کتـاب ،سـازماندهی شـدهاند .این مطالب ،ضمن شـرح فشـردة زمینههـا و عوامـل داخلی و
خارجـی تشـکیل قشـون جدید به وسـیلة رضاشـاه و هزینـهای که صرف آنها شـد ،کارکـرد این نهادهـا و بحران
امنیـت ناشـی از عملکـرد آنهـا در میـان اقشـار مختلف جامعـه را به بحث گذاشـتهاند.
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غرور و سقوط

تاريخ

نویسنده :آنتونی پارسونز؛ ترجمة سید محمد صادق حسینی عسکرانی
ناشر :مرکز اسناد انقالب اسالمی
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

سـر آنتونـی پارسـونز ،سـفیر کبیر سـابق انگلیس در ایران کـه مدت  5سـال «  1357 - 1352ش » عهـده دار این
سـمت در ایـران بـوده اسـت ،دیپلمات حرفه ای اسـت که قبل از احراز سـمت سـفیر انگلیـس در ایـران ،در ترکیه،
اردن ،مصـر ،سـودان و بحریـن خدمـت کـرده و آخریـن سـمت وی قبل از سـفارت انگلیـس در ایران ،معـاون امور
خاورمیانـه در وزارت امـور خارجة انگلسـتان بود.
او در اوایل سـال  1979م کمی قبل از پیروزی انقالب اسلامی به لندن بازگشـت و تا سـال  1982ریاسـت هیئت
نمایندگـی انگلسـتان در سـازمان ملـل متحـد را بـر عهـده داشـت و در این سـمت نیز با مسـائل مربوط بـه ایران،
از جملـه ماجـرای گروگانگیـری و جنـگ ایـران و عراق سـرو کار داشـت .آخرین سـمت رسـمی پارسـونز مشـاور
مخصـوص مـارگارت تاچـر  -نخسـت وزیـر انگلسـتان  -در امور خارجـی بود .وی در پایان سـال  1983بازنشسـته
شد .
«غرور و سقوط» نخستین کتاب وی دربارة مأموریتهای سیاسیاش در خارج از انگلستان است.
در ایـن کتـاب کوشـیده تـا خاطـرات و مشـاهدات خـود از دوران پیروزی انقالب اسلامی ایـران را دربـارة مطالبي
ماننـد خانـدان سـلطنتی ،رجـال مملکتـی ،سـفرا و نماینـدگان خارجـی و نیـز حـوادث و رخدادهای مربوط بـه دورة
اقامـت  5سـالهاش در ایـران از جملـه فـراز و نشـیبهای اجتماعـی ،اقتصـادی و سیاسـی ،اقدامات شـاه ،چگونگی
تعارضـات میـان شـاه و مخالفانـش ،تظاهـرات ،اعتصابهـا و درگیریهـای میـان ارتـش و مـردم بـه پاخاسـته را
تشـریح نمایـد .او سـعی کـرده تـا خاطرات یاد شـده همـراه با تحلیل و ریشـهیابی باشـد .بیشـک به علـت ارتباط
نزدیـک وی بـا شـاه ،اعضای سـلطنتی و سـران رژیـم ،خاطراتـش میتوانـد بازگوکننـدة واقعیتهایی باشـد که ما
کمتـر از آنهـا باخبریم.

26

سازمانهای اطالعاتی و امنیتی ایران تا پایان دورة رضاشاه

تاريخ

نویسنده :اقبال حکیمیون
ناشر :مؤسسة تاریخ معاصر ایران
مقصد :اصلی شهر ها

ايـن اثـر حاصـل بیش از یک سـال ،بررسـی و تجزیهوتحلیل تاریخـی موضوع امنيـت و روند تکوین ،شـکلگیری
و کیفیـت فعالیـت تشـکیالت و سـازمانهای اطالعاتـی و امنیتـی در مقاطع مختلف تاریخ ایران اسـت کـه تا پایان
دوران سـلطنت رضاشـاه ادامه پیـدا میکند.
این کتاب ،افزون بر فصلهاي اصلي ،حاوی سخن پایانی ،فهرست منابع و مآخذ و فهرست اعالم است.
فصـل اول ،بهگونـهای اجمالـی ،رونـد تکوین ،شـکلگیری و عملکرد سـازمانها و تشـکیالت اطالعاتـی و امنیتی
کشـور در طی دوران طوالنی تاریخ ایران بررسـی و تجزیهوتحلیل شـده اسـت .فصل دوم ،سـازمانهای اطالعاتی
و امنیتـی در طـول دوران سـلطنت شـاهان قاجار بررسـی شـده اسـت .فصل سـوم ،با توجـه به روند شـکلگیری
کودتـای سـوم اسـفند  1299و آغـاز عصری جدیـد در تاریخ معاصر ايران ،ویژگیهای کلی شـهربانی رضاشـاه -که
بهسـرعت عهدهدار وظایف دسـتگاههای اطالعاتی و امنیتی کشـور در دوران حکومت او شـد -بررسـی شـده است.
فصـل چهـارم بـه تبییـن شـکلگیری پلیـس سیاسـی و تشـکیالت و سـازماندهی آن و ازجملـه ادارة تأمینـات
شـهربانی اختصـاص دارد .فصـل پنجـم دربـارة پدیدة مخالفان سیاسـی حکومت در دورة سـلطنت رضاشـاه و نقش
سـازمان اطالعاتـی و امنیتـی آن روزگار در کنتـرل و تعقیـب مخالفـان سـخن میگویـد .فصل ششـم ،خوانندگان
بـا نقـش شـهربانی و دسـتگاه اطالعاتـی و امنیتی در پیشـبرد سیاسـتهای اسلام زدایی حکومت رضاشـاه آشـنا
خواهنـد شـد .فصـل هفتم بـه بحث دربارة مقولـة زندان و زندانیـان سیاسـی در دوران حکومت رضاشـاه میپردازد.
فصـل هشـتم ،برخـی از مهمتریـن ترورهـا و قتلهـای سیاسـی دوران سـلطنت و حکومت رضاشـاه که از سـوی
سـازمان اطالعـات و امنیـت بـه اجـرا درآمـد گـزارش و تحلیـل شـده اسـت .فصـل نهم ،بـه گوشـههایی از نقش
شـهربانی و دسـتگاه اطالعاتـی و امنیتـی رضاشـاه در عملی سـاختن سیاسـتهای غصب اموال مردم اشـاره شـده
اسـت .فصـل دهم ،نقش شـهربانی و دسـتگاه امنیتی و اطالعاتی رضاشـاه دررونـد برانداختن مشـروطیت بهخوبی
ترسـیم شـده اسـت .فصل یازدهم :به نقش شـهربانی و سـازمان اطالعاتی رضاشـاه در سانسـور و فرهنگستیزی
اختصـاص دارد .فصـل دوازدهـم ،فعالیتهـای سـرویسهای اطالعاتـی و امنیتـی برخـی کشـورهای خارجـی در
ایـران دوران رضاشـاه بهاجمـال مرور شـده اسـت .فصـل پایانی نگاهی گـذرا به محاکمـة جنایتکاران شـهربانی و
سـازمان اطالعاتـی و امنیتی دوران رضاشـاه دارد.
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حسین بن علی (ع) حماسة تاریخ

تاريخ

نویسنده :محمد جواد حجتی کرمانی
ناشر :اطالعات
مقصد :اصلی استان و شهرستان

در ايـن کتـاب ،انحـراف مسـیر جامعـة اسلامی در خصـوص رونـد اسـتفاده از جریـان عاشـورا و تحریـف کلـی
بهرههایـی کـه شايسـته اسـت یک امـت زنده و انديشـمند از چنین سرگذشـت آموزندهای كسـب كند ،بحث شـده
اسـت و بـه عوامـل ايجـاد این انحـراف و تحریف و روزنههـای امید جدیدی که با پیشـرفت فکری جامعة اسلامی
بهویـژه خانـوادة شـیعة ایرانـی برای بهرهمندی صحیح از بركات مکتب حسـینی گشـوده شـده ،اشـاره كرده اسـت.
یکـی از مبانـی نویسـنده در ایـن کتـاب آن اسـت که زندگی پیشـوایان دینی مـا بر پایة معجزه اسـتوار نبـوده ،قیام
حسـینی نیـز همچـون قیامهـای دیگر جهـان ،معلول یک سلسـله عوامل طبیعی و روشـن بوده اسـت.
او تصریـح دارد روح کلـی و هـدف اصلـی ایـن کتاب ،شـناخت رسـالت تاریخی حسـین بـن علی(ع) اسـت و چون
راه شناسـایی یاد شـده ،شـناخت شـخصیت امام(ع) و دریافت زمان او و وقوف به متن سرگذشـت عاشـورا و آنگاه
بررسـی ماهیـت عوامـل و موجبـات و آثـار و نتایـج قیام اسـت .ازاینرو ،كتاب را در سـه بخش سـامان داده اسـت:
در بخـش نخسـت ،از تکویـن شـخصیت و ارگانیزم روحی و افـکار و ایدهها و زندگی خصوصـی و موقعیت اجتماعی
امام(ع) بحـث میکند.
در بخـش دوم ،سـیمای جامعـة نیمقـرن پـس از رسـول اکـرم(ص) را مـرور میکند و عوامـل زیرسـاختي انحراف
جامعـة اسلامی را طـی چنـد دوره از ارتحـال حضـرت رسـول(ص) تـا زمامـداری امـام علـی(ع) و از شـهادت امام
علـی(ع) تـا مـرگ معاویـه بررسـی میکنـد و آنـگاه چهـرة سیاسـی امـام(ع) را در نیمقـرن ترسـیم مینماید.
در بخـش سـوم؛ بـه اتـکای مباحث دو بخش پیشـین ،اسـتراتژی قیـام امـام(ع) و انگیزههای درونـی متخاصمین و
امـواج سـهمگین و بیپایـان قیـام حسـینی و درسهایی کـه از مکتب انقالبی آن امام شـهید باید گرفت را بررسـي
ميكند .
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جنبشضداستعماریجنوب

تاريخ

نویسنده :محمد امیر شیخ نوری
ناشر :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی
مقصد :اصلی شهر ها

بـا تهاجـم ناگهانـی قـوای نظامـی انگلیـس در جنـگ جهانـی بـه خلیجفـارس ،موجودیـت و اسـتقالل مملکت به
خطـر افتـاد .بـا نزدیکتـر شـدن کشـتیهای حامـل نیروهـای انگلیس متجـاوز بـه حوالی بوشـهر ،ناامني سراسـر
نواحـی خلیجفـارس را تهدیـد میکرد .مداخالت و اشـغال منطقه توسـط انگلیس ،آنچنان احساسـات مردم دشـتی
و دشتسـتان ،بخصـوص تنگسـتان را علیـه اسـتعمار انگلیس برانگیخت که هیـچ قدرتی قادر به فرونشـاندن و مهار
کـردن آن نبـود؛ زیـرا هجـوم انگلیـس بـه مرزهـای آبی کشـور کـه لطمة زیـادی بـه حیثیت و اعتبـار ایـران وارد
مـیآورد ،بـرای مـردم غیـور آن نواحی غیرقابلتحمـل بود .بهموازات شکسـت دولـت مرکزی ،قیامهـای مردمی با
هدایـت رهبـران مذهبی آغاز شـد .روحانیون بوشـهری در کنار نیروهای انقالبی بوشـهر و تنگسـتان قـرار گرفتند و
بـا اعلام جهـاد علیه انگلیسـیها به سـتیز با آنـان پرداختند .یکـی از روحانیون برجسـته که نبرد خسـتگیناپذیری
را علیـه انگلیـس در بوشـهر رهبـری کرد ،آیتاهلل سـید عبداهلل بوشـهری بود.
هـدف نویسـنده در ایـن کتـاب روشـن کـردن ابعـاد مختلف این مبـارزه با توجـه به اسـناد و مدارک معتبـر موجود
است.
کتاب از  5بخش تشکیل شده است:
بخش اول ،دربارة اهمیت جهانی خلیجفارس و ورود استعمارگران به این منطقة استراتژیک است.
در بخش دوم ،سـابقة نفوذ انگلیسـیها در بوشـهر شـرح داده شـده اسـت و همچنین اشـاره شـده اسـت که پيش
از بوشـهر بندرعبـاس ،محـل اسـتقرار شـرکت هند شـرقی بوده و سـپس بـا توجه به اهمیت بوشـهر ،جایـش را به
بوشـهر داده و انگلسـتان پایـگاه خـود را به آنجـا منتقل نمود.
در بخـش سـوم ،وقایـع و اتفاقات بوشـهر از انقالب مشـروطه تا جنگ جهانی اول بررسـی شـده و انجمنهایی که بر
اثر انقالب مشـروطه به وجود آمدند و همچنین قیام سـید مرتضی اهرمی علیه انگلسـتان توضیح داده شـده اسـت.
در بخـش چهـارم ،بوشـهر از تبعید سـید مرتضی اهرمـی تا جنگ جهانی اول و همچنین شـروع جنـگ جهانی اول
و اشـغال بوشهر بررسـی شده است.
بخـش پنجـم دربارة مبارزات خسـتگیناپذیر سـید عبـداهلل بالدی بوشـهری در مسـير رهبري قیـام عمومی مردم
علیه اسـتعمار انگلیس اسـت.
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فراز و فرود مشروطه

تاريخ

نویسنده :سید مصطفی تقوی مقدم
ناشر :مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

ايـن اثـر حـاوي تاریـخ مفصـل نهضت مشـروطیت نیسـت ،بلکه روایتـی کوتـاه و فشـرده از مهمتریـن بحرانها و
کشـمکشها و تحـوالت نهضـت مشـروطیت تـا کودتـای  1299اسـت .نویسـنده در پی آن اسـت تا خواننـده را به
طـرح پرسـشهای تـازه و ضـرورت بازکاوی و آسیبشناسـی تاریـخ معاصر ایران برانگیزاند و بدینوسـیله بسـتری
بـرای تحقیقـات جدیـد و دریافت سـیمایی دقیقتـر و تجربهای کارآمدتر از گذشـته فراهم سـازد.
کتـاب جـدای از فهرسـت منابـع ،نمایهها و تصاویر شـخصیتهای دوران مشـروطه؛ و مقدمهای کوتـاه در خصوص
ضـرورت پرداخـت بـه ایـن مقطع تاریخی و شـیوه پژوهـش در این موضـوع ،در قالب  8فصل ضمن روایت مسـتند
دوران یادشـده ،بـه تحلیـل علـل و عوامـل ناکامیهـای ایـن نهضـت پرداختـه و بیش از همـه بر عنصـر نخبگان،
رهبـران و مدعیـان رهبری تأکید ورزیده اسـت.
بدیهـی اسـت کـه نهضت مشـروطيت را مانند هر پدیـدة کالن اجتماعی دیگـر میتوان در قالـب الگوهای مختلفی
تحلیـل و بررسـی کـرد .علـل و عوامـل ،رهبـران و رهبـری ،پایـگاه و خاسـتگاه و حاملان ،فرهنـگ و باورهـا و
ارزشهـا ،فراینـد و تاکتیکهـا و  ...ازجملـه چارچوبهایـی هسـتند که بر پایة آنهـا میتوان به تحلیـل این رویداد
پرداخـت .غایـت و هـدف ایـن رخـداد نیـز میتوانـد یکـی از معیارهـا و الگوهایی باشـد که بـرای تبییـن آن به کار
گرفتـه شـود كـه شـاید جامعتریـن آنهـا نیز باشـد ،زیـرا در رویکـرد غایتنگرانه و هدف محور اسـت کـه هرکدام
از وجـوه پدیـدهای ماننـد نهضـت مشـروطیت ،با توجـه به هدف غایـی آن مد توجه قـرار گرفتـه و جهتگیریها و
عملکـرد رجـال و احـزاب و گروههـا و مطبوعات و نهادهای سیاسـی اجتماعـی  ،با توجه به تأثیری کـه در برآوردن
هـدف غایـی پدیـده یا تخریب آن دارند ،بررسـي ميشـود و ماهیت و معنـای واقعی آنها دقيقتر نمايانده ميشـود
و بـه همیـن علت ،امـکان ارزیابـی علمـی و داوری واقعبینانـة آنها بهتر فراهم میشـود.
در کتاب حاضر برای بررسـی نهضت مشـروطیت ،در عمل ،همین الگو بیشـتر مد توجه نویسـنده قرارگرفته اسـت،
زیـرا همـه یـا دسـتکم بسـیاری از دغدغههـا و کشـمکشهای عرصة عمـل و نظـر جریانهای فکری و سیاسـی
از فـردای پیـروزی نهضـت تـا امـروز ریشـه در همیـن مقولـه دارد و همـة نزاعهـا بر سـر این اسـت که بهراسـتی
هـدف از نهضـت مشـروطه چه بود؟
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شاهعباس(پادشاههزارچهره)

تاريخ

نویسنده:فؤادفاروقي
ناشر :کوشش
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

شـاهعباس اول ،پنجمين پادشـاه از سلسـله شـاهان صفوي اسـت که هنگام رسـيدن به سـلطنت  18سـال بيشـتر
نداشـته اسـت .او در طـول سـلطنت طوالنـياش خدمـات فراواني دارد .رشـد و تعالي ،رفـاه و امنيت ،مـدارا با اديان
گوناگـون و نيز بسـط و گسـترش فرهنگ شـيعي و تالش در شـکوفايي هنر اسلامي از رهاوردهـاي حکومت وي
بـه شـمار ميآيـد .ايـن پادشـاه صفـوي كـه در اول رمضـان  978هــ  .ق در هـرات به دنيا آمـد ،سـرانجام در 24
جمـادياالول  1038هــ  .ق در اشـرف مازنـدران وفات يافت .شـاهعباس ،پادشـاهي مدبر و مقتدر و بـا اراده بود .در
مـدت سـلطنت وي ،ايـران و خاصـه اصفهـان ،آبـادي و مجدي بيسـابقه يافت .وي به شـعر و نقاشـي و موسـيقي
توجـه داشـت و بـه علمـا و هنرمندان عشـق ميورزيد .دربارة او نقل شـده كه نسـبت به رعايا و زيردسـتان مهربان
و در رفتـار نسـبت بـه امـرا و عمـال خويش بسـيار دقيق و سـختگير بود.
نويسـنده بـر ايـن باور اسـت که گاه گفتارهـا و رفتارهاي شـاهعباس چنان متفاوت و متناقض اسـت ،کـه ناخودآگاه
چهرههـاي گوناگونـي از او را در اذهـان ترسـيم ميکند .ازاينرو ،ميتـوان ،او را پادشـاه هزارچهره ناميد.
فـؤاد فاروقـي در ايـن رمان تاريخي ،در قالب  7فصل داسـتاني ،سـيره و سـيما و جزئيات حيات شـاهعباس را از آغاز
تولد تا واپسـين لحظـات زندگياش گـزارش ميدهد.

31

علوم سياسي

فرجامدیکتاتور

نویسنده :جان سیمپسون ؛ ترجمة عسگر قهرمانپور بناب
ناشر :خرسندی
مقصد :اصلی استان و شهرستان و شهر بزرگ و متوسط

امـروزه در دنیـای خبرنـگاری ،کمتـر کسـی را میتـوان یافـت که نام نویسـندة اين اثـر  -یعنی جان سیمپسـون-
را نشـنیده باشـد .او بیـش از چهـل سـال در حرفـة روزنامهنـگاری و خبرنـگاری تجربـه دارد .مدیـر بخـش امـور
بینالملـل بیبیسـی بـوده و تاکنـون در بیـش از صـد کشـور دنیـا کـه درگیر جنـگ بودهانـد ،حضور جدی داشـته
و گزارشهـای زنـدة فراوانـی را تهیـه کـرده اسـت .او با برخـی رهبران دنیـا نیز گفتگو کـرده اسـت از جنایتکارانی
چـون صـدام حسـین ،اسـامه بـنالدن ،معمر قذافـی گرفته تا مـارگارت تاچـر ،میخائیـل گورباچف ،نلسـون ماندال،
یاسـر عرفـات و حتـی رهبـر فقیـد و بنيانگـذار جمهوری اسلامی ایران حضـرت امام خمینـی(ره).
او چنـد مـاه پسازآنکـه نیروهای آمریکایی و انگلیسـی بـه حکومت صدام پایـان دادند (آوریل  ،)2003راهی شـمال
عـراق شـد تا خبرهـای جنگ عـراق را برای خبرگزاری بیبیسـی پوشـش دهد.
ايـن اثـر ،حاصـل مشـاهدات اوسـت .او همانگونـه کـه خـود میگوید ،در پـی نگارش یـک تاریخ رسـمی از صدام
و جنگهایـش نیسـت و ايـن كار را زود میدانـد ،بلکـه درصـدد اسـت تـا گزارشـی از چگونگـی رویدادهـای زمان
جنـگ را بـه رشـتة تحریـر درآورد .موضوعـي كه حتی مورخـان مجرب نمیتواننـد هیچوقت به آن دسـت یابند .در
ایـن کتـاب ،بسـیاری از مطالـب روزنامهنـگاری و کتابهای گذشـتة خود را که بـه جنگهای صـدام و وقايع عراق
مربـوط میشـود واکاوی و تلاش مینمایـد بـا بازنگری ،فضایـی را که در آن زمان مشـاهده میکـرده ،احیا کند به
جـای اینکـه تصویـر امـروز آن را مشـاهده کنـد .او از منابـع متعددی اسـتفاده کـرده و در کتاب از آنهـا یاد میکند
کـه پيـش از آن نامی از آنها برده نشـده اسـت.
ايـن کتـاب ،قالـب رمـان نـدارد و آنچه میخوانید ،بهصورت مسـتند و حاصل روزهای سـخت و دشـواری اسـت که
برای نویسـنده جز لنگي پا و ناشـنوايي گوش ،نتيجهاي نداشـته اسـت.
هرچنـد او تلاش کـرده بـدون جانـبداری از کشـوری یـا شـخصیتی ،واقعیتهایی را کـه دیده گـزارش کند ،ولی
نمیتـوان برخـی اظهاراتـش را در خصـوص توجیـه عملکـرد انگلیـس در تهاجم به عـراق و دوران اسـتعماری این
کشـور در عـراق نادیـده گرفـت .او از اقدامـات تهاجمـی انگلیـس و آمریـکا به عراق دفـاع ميکند و حتـی اقدامات
مبـارزان عراقـی در دفـاع از کشورشـان را تروریسـم معرفـی ميکنـد ،بااینحال ،بسـیاری از اطالعاتـی را که بازگو
کـرده بـا اعتراض شـدید سـازمانهای اطالعاتی روبهرو شـده اسـت.
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علوم سياسي

گفتمان عدالت در انقالب اسالمی
نویسنده :سید حسین فخر زارع
ناشر :کانون اندیشة جوان
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

اگـر بـرای هر نظام ،شـعاري خاص و اصلی تصور شـود ،یکی از مهمترین شـعارهای نظام اسلامی ،قسـط ،عدالت
و برابـری اسـت کـه حتـی خالفت انسـان در گسـترة زمیـن در گروی اجرا و بسـطِ آن اسـت .این آرمـان بلند که از
کامـل جامعه
اصالح
دیربـاز در ردیـف مهمتریـن مباحـث و دغدغههـای بشـر و ادیـان الهی بوده اسـت ،زمینهسـا ِز
ِ
ِ
انسـانیت خویـش را بازیافتـه و به کرانهها و سـواحل
و رویـش بذرهـای توحیـدی اسـت کـه بـا اجرای آن ،انسـان،
ِ
فطـرت نزدیـک میشـود .در جامعـة مـا نیـز این امر مهـم ،جایـگاه اصلی خـود را با شـروع انقالب اسلامی  -که
ثمـرة خـون شـهدای جانبرکفمـان بـود  -باز یافت .گسـترش روح عدالت در سـرزمینی که سـموم خزان ،بوسـتان
ُپرمعنـای حیـات را بـه پژمردگـی کشـانده و فضیلتگرایـان را به انـزوا رانده بـود ،در محور هدفهـای تحقق-پذی ِر
واالی انقلاب و مقیاسـی مهـم بـرای تمـا ِم عملکردهـا قرار گرفـت .به اين سـبب كه اسلام و عدالـت ،دو همزا ِد
ِ
گرفتـن دیگـری ،بیمعناسـت ،فهم پدیـدة انقالب اسلامی نیز
همیشـه قرین-انـد کـه تصـ ّو ِر یکـی بـدون در نظر
ِ
 کـه کانـون گفتمانهـای خـود را در متـن اسلام راسـتین یافتـه  -و آرمانهـای بلنـد آن ،بدون توجـه کافی بهبنیادیتریـن اصـل انقلاب؛ یعنـی عدالـت ،فهمـی ناقص و ناتمام اسـت ،زیـرا این نـوع از گفتمان ،نامـوس واقعی
انقلاب سـترگ اسلامی اسـت و تـا زمانـی کـه انقلاب دوشـادوش بـا آن حرکت کند و سـر بر شـانة آن داشـته
باشـد ،بالندهتـر و پربارتر خواهد شـد.
ايـن اثر میکوشـد به بررسـی مفهـوم بنیادین عدالت  -کـه در حقیقت تئوری اصلی انقالب اسلامی بر آن اسـتوار
اسـت -بپـردازد و از دریچـة ایـن نـگاه به بحـث دربـارة چرایی و نیز میـزان اسـتواری و پایبندی انقلاب به عدالت
بپـردازد و چالشهایـی را کـه از ایـن شـاهراه اصلـی ،فـرا روی انقلاب اسـت ،تحلیـل و بـازکاوی کند و بـا اتکا بر
منابـع اصیـل اسلامی ،راهکارهایـی را براي حـل اين مشـكالت ارائه دهد.
کتاب در قالب سه فصل سامان یافته است:
فصـل ا ّول دربـارة موضوعـات کلّی چـون رویکردهای گوناگـون به عدالت ،گونههـای عدالت ،عدالـت از نگاه قرآن
و روایـات ،نسـبت عدالت بـا آزادی و حق و ...سـخن میگوید.
فصـل دوم همزیسـتی و گریزناپذیـری عدالـت و انقلاب اسلامی را به اثبات میرسـاند و فصل سـوم بـه زمینهها
و موانـع تحقـق عدالت میپـردازد.
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علوم اجتماعي

غرب و تجدید حیات اسالم
نویسنده :عباسعلی رهبر
ناشر :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

در برابـر گفتمـان تجدیـد حیـات اسلام و بـروز انقالب اسلامی ایران که از یکسـو بر این باور اسـت که اسلام،
برنامـة جامـع و عملـی بـرای ادارة جامعـه دارد و از سـوی دیگـر بهعنـوان یـک اندیشـة قابلاجـرا در عرصههـای
ماتریالیسـتی غـرب را بـه چالش میکشـاند ،غـرب نیز به
اساسـی اومانیسـتی و
سیاسـی  -اجتماعـی ،ارزشهـای
ِ
ِ
واکنشهـای تئوریـک و عملـی روی آورده اسـت.
در ايـن اثـر ،مهمتریـن واکنشهـاي غـرب به تجدید حیات اسلام برای تأمیـن منافع مادی و حفـظ هژمونی خود
در چهار عرصه تحلیل شـده اسـت:
 .1سیاستگذاری؛
 .2برخورد استراتژیک؛
 .3جدال ایدئولوژیک؛
 .4مقابلة رسانهای.
نویسـنده بـر ایـن نکتـة اساسـی پای میفشـارد کـه تحول در فهـم از دین اسلام و چرخـش از بُعد فردی بـه ابعاد
فـردی  -اجتماعـی ،بـه تحـول در گفتمان اسلام در قالب گفتمان تجدید حیات اسلام منجر شـده اسـت که البته
بـا توجـه بـه فضای جهانیشـدن ارتباطات ،ایـن تجدید حیات اسلامی در کنار مؤلفـة عام بیداری سیاسـی جهانی
مطرح میشـود.
کتاب جدای از مقدمه ،حاوی سه فصل و نتیجهگیری پایانی است.
در فصل نخست دربارة گفتمانهای بیداری در جهان اسالم سخن میگوید.
در فصـل دوم ،سیاسـتها و مصداقهـای نظـری غـرب در مواجهه با بیداری اسلامی را تحلیل میکند که شـامل
گفتارهـای غربشناسـی ،سیاسـتها و تقابلهای نظری غرب با بیداری اسلامی اسـت.
در فصل سوم نیز استراتژی و تقابل رسانهای غرب در قالب دو گفتار تحلیل شده است.
در نتیجهگیـری کـه بـه منزلـة سـخن پایانـی نویسـنده با مخاطبـان کتاب اسـت ،علل فکری ،فلسـفی ،سیاسـی،
فرهنگـی تحریـف اسلام و توهین به مقدسـات مسـلمانان گزارش شـده اسـت.
اقتصـادی و
ِ
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علوم اجتماعي

مبانیعلومانسانیاسالمی

نویسنده :احمد حسین شریفی
ناشر :آفتاب توسعه
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

نویسـنده در ایـن کتـاب در پی پاسـخگویی به پرسـشهای اساسـی در حوزة علوم انسـانی اسـت .پرسـشهایی در
بـاب ماهیـت ،ویژگیهـا و روشهـای علـوم انسـانی و ارتباط آنهـا با آموزههـا و دانشهـای دینی.
کتاب در قالب  9فصل سامانیافته است:
فصـل اول :بـه تبییـن مباحـث کلـی و مقدماتی اختصاص یافته اسـت.فصل دوم :به بحث از چیسـتی علوم انسـانی
اختصاص یافته اسـت .در فصل سـوم به بحث دربارة معناشناسـی «علوم انسـانی اسلامی» پرداخته شـده اسـت.
در ابتـدا تفاوتهـای چهـار اصطالح «تحول علوم انسـانی»« ،بومیسـازی علوم انسـانی»« ،اسلامی سـازی علوم
انسـانی اسلامی» بیان شـده و سـپس گـزارش اجمالی از یازده تعریف مطرح شـده بـرای علوم
انسـانی» و «علـوم
ِ
و دینی و علوم انسـانی اسلامی ارائه و درنهایت معنای موردنظر نویسـنده مشـخص شـده اسـت.
فصـل چهـارم بـه معرفـی و تبییـن چند دیـدگاه مهم در حـوزة علوم انسـانی اسلامی پرداخته اسـت .در این فصل
بـدون نقـادی و بررسـی تحلیلـی ،به انـواع رویکردهـا و دسـتهبندیهای مختلـف از دیدگاههای مطرحشـده دربارة
علم دینی ،اشـاره شـده اسـت.
فصـل پنجـم بـه مبانـی فلسـفی پنجگانة علوم انسـانی یعنـی مبانی معرفت شـناختی ،هسـتی شـناختی ،الهیاتی و
دین شـناختی ،انسـان شـناختی و ارزش شـناختی پرداخته اسـت.
شناسـی علوم
انسـانی اسلامی ،یعنی روش
فصل ششـم دربارة یکی از مباحث مهم و سرنوشتسـاز در حوزة علوم
ِ
ِ
انسـانی بحث شده است.
فصـل هفتـم بـه تحلیـل نقش نظـام ارزشـی در علوم انسـانی پرداختـه و ضمـن نقـد و رد دیدگاههایی کـه مدعی
تأثیـر نداشـتن ارزشهـا در علـوم انسـانیاند ،نظریـة تأثیرپذیـری علوم انسـانی از نظام ارزشـی محققـان بهتفصیل
تبیین شـده است.
انسـانی اسلامی ،نـه تنهـا منافاتی بـا واقعبینـی و آزاد
فصـل هشـتم در پـي آن اسـت کـه نشـان دهـد ایدة علوم
ِ
طرفی علمی ،حقیقتپژوهی و آزاداندیشـی سـخن
اندیشـی علمـی نـدارد ،بلکه بـدون پذیرش آن نمـی تـوان از بی ِ
ِ
گفـت .در پایـان (فصـل نهـم) مهمتریـن ادلـة مخالفان این ایده بررسـی و تحلیل شـده اسـت.
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اسالم راهبر زندگی ،مکتب اسالم ،رسالت ما

دين

نويسنده :آیتاهلل سید محمد باقر صدر؛ ترجمة مهدی زندیه
ناشر :دارالصدر
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

اثر حاضر ،ترجمة فارسی سه مجموعه از آثار ارزشمند شهید صدر است.
مجموعـة اول بـا عنـوان «اسلام ،راهبـر زندگی» ،شـامل  6رسـاله اسـت که شـهید صـدر در اواخر عمر خـود و پس از
پیروزی انقالب اسلامی ایران نگاشـته و ناظر به نیازهای فکری و فرهنگی جامعة اسلامی در سـایة حاکمیت اسلام
اسـت .شـهید صـدر در ایـن رسـالهها طرحی اجمالی از مسـائل مهمی که امـت اسلامی در مرحلة پس از انقلاب و به
دسـت گرفتـن حکومت بـا آن روبهرو میشـد را ارائه داده اسـت.
وی در رسـالة اول نظریـهای اسـتوار و در نـوع خـود بینظیـر در خصوص پیشنویس قانون اساسـی جمهوری اسلامی
مطـرح كرده و پایههای اساسـی سیسـتم حکومـت و ادارة آن را بنا نهاده اسـت.
در رسالة دوم ،طرحی اجمالی از اقتصاد اسالمی ترسیم و در رسالة سوم تفصیل آن را بیان کرده است.
در رسالة چهارم از نقش انسان و امت در حیات سیاسی جامعه سخن گفته است.
در رسـالة پنجـم کوشـيده تـا منابع قدرت سیاسـی را بیـان کند و در برابر طالیهداران رسـالت اسلامی (امت اسلامی و
رهبـری آن) افقهـای جنبـش و مبـادی عینی آن را در مسـير سـازندگی و توسـعه و تحکیم اعتمادبهنفس بگشـاید.
رسالة ششم ،به بیان مبانی کلی بانک در جامعة اسالمی اختصاص دارد.
 .2مجموعـة دوم بـا عنـوان «مکتب اسلام» منتشـر شـده اسـت .شـهید صدر ایـن مجموعـه را بهمنظور ارائة اندیشـة
اسلامی و مفاهیم اساسـی چون مشـکل نظام اجتماعی و اقتصاد اسلامی در سـطحی عمومی نگاشـته اسـت.
.3مجموعة سـوم ،سـرمقالههایی اسـت که پیشازاین با عنوان «رسـالت ما» در مجلة االضواء نوشـته اسـت .این مجله
در پنجمين دهة قرن بیسـتم میالدی از سـوی گروهی از علمای نجف اشـرف منتشـر میشـد.
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آموزش مص ّور احکام

(طبق فتاوی حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای)

دين

ناشر :فقه روز
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

فراگیـری تکالیـف شـرعی و احکام اسلامی در زوایای مختلـف زندگی بهویژه امـوری که همهروزه با آن سـروکار
داریـم یـک ضـرورت و وظیفـة دینـی بـرای عمل اسـت؛ عملی که ضامن سـعادت ،جلـب رحمت الهـی و کامیابی
دنیـوی و اخـروی اسـت .ازایـنرو کاربرد روشهـای نو و جاذبههای نوشـتاری و هنـری در عرضة مسـائل موردنیاز
بـرای یادگیـری بایدهـا و نبایدهای عملی بیـش از دیگر امـور اهمیت دارد.
کتـاب حاضـر شـامل احـکام فقهی پیرامـون :تکلیف ،طهـارت ،وضو ،غسـل ،تیمم ،نماز ،مسـجد و روزه اسـت که
مطابـق بـا فتاوی رهبـر معظم انقالب ،حضـرت آیتاهللالعظمی خامنهای با اسـتفاده از تصویر و با رویکرد آموزشـی
در اختیـار خوانندگان قرار گرفته اسـت.
این کتاب از  10ویژگی برجسته برخوردار است که استفاده از آن را جذاب ،قابلاطمینان و علمی کرده است:
 .1بهرهمنـدی از منابـع معتبـر و دسـتاول فارسـی و عربی که مـورد تأیید دفتر مقـام معظـم رهبری(مدظلهالعالي)
است.
 .2غنیسـازی مسـائل و اسـتفتائات :در ایـن مجموعـه تلاش شـده اسـت به مسـائل موردنیـاز و مبتالبـه مکلفان
بهویـژه پرسـشهای نـو و مـورد نیـاز آنـان پرداختـه شـود .ازایـنرو ،در اثر حاضـر ،بیـش از  4000اسـتفتای جدید
اسـتفاده شـده است.
 .3نثـر روان و خوانـا :تلاش شـده اسـت از اصطالحـات و واژگان تخصصـی فقهی تا آنجـا که امـکان دارد ،احتراز
شـود و در صـورت ضـروتِ کاربـرد ،بـا توضیحـی روان ،مخاطـب را در فهم مطلب یـاری کرد.
 .4استفاده از داستانهای اخالقی و نکته های آموزنده و علمی.
 .5ارائة قانون کلی :در مواردی که امکان پذیر بوده ،حکم فقهی در قالب قاعدة کلی تبیین شده است.
 .6استفاده از تصاویر آموزشی و نمودارهای کاربردی.
 .7طراحي شایسته و رعایت جذابيتهاي بصری برای جذب مخاطبان جوان.
مطالب مربوط به هم.
 .8تصریح به ارتباط و پیوند میان
ِ
 .9ارائة چکیدة هر فصل.
 .10فرهنگ اصطالحات و واژگان الفبایی.
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بارقهها

(مقالهها،سخنرانیهاویادداشتهایآیتاهللسیدمحمدباقرصدر)

دين

ترجمة سید امید مؤذنی
ناشر :دارالصدر
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

انقلاب اسلامی ایـران پـس از پیـروزی بـه رهبـری امـام راحـل(ره) بـا چالشهـاي فراوانـی در عرصـة نظـر و
عمـل مواجـه بـود و بـه ايـن سـبب ضـرورت داشـت تـا نظریهپـردازان خوشفکـر اسلامی وارد عمل شـوند و به
اسلامی تـازه متولد شـده ،پاسـخ گوینـد .یکـی از این نظریهپردازان ،شـهید سـید
پرسـشهای فـراروی حکومـت
ِ
محمدباقـر صـدر بـود .او توانسـت از رهگذر آثار و اندیشـههای نوآورانه و عمیـق و جامعومانعش ،راه ا ّمت اسلامی
را در مسـير خیـزش فکـری فراگیر اسلامی همـوار گرداند .آنهـم در میان انبوهـی از جریانهای گسـتردة فکری
وارداتـی کـه بـا هـدف چیرگـی بـر مراکـز تصمیمگیـری فکـری و فرهنگی جوامع اسلامی و تسـلط بر انديشـه و
احسـاس اندیشـمندان و فرهیختـگان رقابـت داشـتند .او با بـزرگان و صاحبان انديشـة تمدن نوین مـادی به رقابت
پرداخـت و فـراروی عقلهـای آزاد ،از بطلان افـکار الحـادی و بیپایگـی بنیانهـای فکری و نظـری تمدن مادی
پـرده برداشـت و پویایـی اندیشـة اسلامی و قـدرت بیماننـدش را در حل مشـکالت جامعة انسـانی امـروز و ادارة
زندگـی نویـن بـر پایة دادگـری و رفـاه به اثبات رسـاند.
نوآوریهـای فکـری وی در چارچوبـی خـاص محـدود نبود و همـة عرصههای اندیشـه اسلامی را در برمیگرفت :از
قلمـرو عـام آن گرفتـه تـا زمینههای تخصصـی روزآمد مانند اقتصاد اسلامی و فلسـفة تطبیقی و منطـق جدید و نیز
اندیشـة اسلامی سـنتی ،همچون فقه ،اصول ،فلسفه ،منطق ،کالم ،تفسـیر و تاریخ .وی در بیشتر شاخههای معرفتی،
انقالبـی فکـری پدیـد آورد و بـا نـوآوری هم در سـاحت روش و هم در محتـوا -پژوهشهای دینی را ارتقا بخشـید.
اثر حاضر ،ترجمة برخی مقالهها ،یادداشتها و سخنرانیهای پراکندة وی است که در قالب  5بخش سامان یافته است:
 .1تربیت و اخالق؛
 .2اندیشه و فرهنگ؛
 .3سیاست و اجتماع؛
 .4حوزه و مرجعیت؛
 .5مباحث پراکنده.
گردآورنـدگان ایـن مجموعـه معتقدنـد کـه ایـن مباحث بـه مانند بارقههایی از اندیشـة تابناک شـهید صدر اسـت و
به ايـن علـت آن را «بارقههـا» ناميدند.
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سفرزندگی

دين

نویسنده :محمد رضا سنگری
ناشر :مدرسه
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

نویسـنده پیشاز نشـر اين كتاب ،هرماه مطالبی را با عنوان «سـفر زندگی» در مجلة رشـد جوان منتشـر ميكرده
کـه حـاوی نکته-هـا ،درسهـا ،پیامهـا و تجربههایـی اسـت کـه بـه خواننـده کمـک میکند تـا در سـفر زندگی،
درسـتتر گام بـردارد و مسـیر حرکت را بهتر بشناسـد.
ایـن نوشـتههای کوتـاه ،محصـول تجربههـا ،افتادنهـا و برخاسـتنها ،شکسـتها و پیروزیهـا ،درنگهـا و
مشـاهدههای نزدیـک او از حادثههاسـت .او درواقـع ،خـودش را بـه تصویر میکشـد و مدعی اسـت کـه این تصویر
میتوانـد تصویـر روشـن و بیپردة خواننده نیز باشـد .شـاید آنگاهکـه خواننده کتـاب را میخواند ،پیش خـود بگوید:
«اینهـا حرفهـای دل مـن و هشـدارهایی اسـت کـه باید در مسـیر زندگی به خـود بدهم»؛ زیرا مطالبی اسـت که
ممکـن اسـت برای هر کسـی اتفـاق بیافتد.
نویسـنده در انتهـای هـر داسـتانک ،یـک كاغذ سـفید قـرارداده و از خواننده خواسـته هر چـه دربارة موضـوع آن به
پایان کتـاب ،درصورتیکه خواننـده با او
ذهنـش خطـور میکند را بنویسـد .نویسـنده بـر این باور اسـت که پـس از ِ
همدلـی و همراهـی کنـد ،بـه یک نویسـنده مبدل میشـود و از در کنار هم گذاشـتن آن یادداشـتها یک مجموعه
داسـتان آفریده میشـود.
کتـاب حـاوی  18داسـتان کوتـاه دربـارة موضوعـات گوناگونـی چون آنچـه باید تغییر دهیـم؛ کجا سـکوت کنیم و
کجـا سـخن بگوییـم؛ چگونگـی دسـتیابی به هـدف ،آدمهای بـزرگ و آدمهـای کوچـک؛ ایدههای نو؛ آنچـه نباید
بدانیـم؛ سـتیز نـرم با شـیطان؛ ب ِد کـم را دسـتکم نگیریم و ...اسـت.
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سفری از عاشورا تا اربعین

دين

نویسنده :عبداهلل مستحسن
ناشر :مشهور
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

ايـن كتـاب در قالـب چهارفصل میکوشـد ،ماجرای عاشـورا را تا اربعین حسـینی بررسـی کند و علـل و انگیزة امام
حسـین(ع) را تحلیل نماید.
در فصـل نخسـت ،بـا عنـوان «امامـت و امام» بیشـتر بـه مباحث کلـی و کالمی آمـوزة امامت میپـردازد .مباحثی
ماننـد اینکـه امـام(ع) چـه ویژگیهايي دارد ،مقصود از امامت چیسـت و پیونـد و ارتباط میان نبـوت و امامت چگونه
اسـت ،امـا درعینحـال نیمنگاهی هم بـه انگیزة امـام(ع) از قیام عاشـورا دارد.
فصـل دوم بـا اسـتناد بـه زیـارت وارث کـه امـام حسـین(ع) را وارث انبیـا و اوصیـا برمیشـمارد ،به تبييـن معنای
وراثـت میپـردازد.
فصـل سـوم بهتفصیـل ،بندبنـد فرازهـای زیـارت عاشـورا را شـرح میدهـد و در اين بيـن به مفاهیمی چون سلام
بـودن خـدا ،عالمیـن ،کلمـه ،مراحل سـهگانة فنـا ،ثـاراهلل ،مصیبت و رزیـت ،تولی و تبری ،سـؤال و طلـب ،کرامت،
حمـد و شـکر و نیـز تفسـیر آیـة تطهیـر میپـردازد .در ایـن مسـیر بیشـتر از روایـات بهـره میگیـرد .ایـن فصـل
پربرگتریـن فصـل کتاب اسـت.
سـرانجام و در فصـل پایانـی ،شـرح زیـارت اربعیـن در اختیـار خوانندگان قـرار میگیرد .در این قسـمت بـه مباحثی
چـون تفـاوت زیـارت عاشـورا و اربعین ،چرایـی گریه بر امام حسـین(ع) ،امانت الهـی ،پیمان الهـی ،رجعت ،رضایت
بـه ظلم ،صلـوات بر پیامبـر(ص) اشـاره میکند.
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کیمیایوصال

دين

نویسنده :آیتاهلل محمد شجاعی
ناشر :سروش
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

ايـن اثـر درواقع ،بازنویسـی و ویرايش متن درسهاي اسـتاد محمد شـجاعی تحـت عنوان تزکیه اسـت که در دهة
 1360تـا  1370افـاده شـده و در سـالهای  1378به بعد از رادیو قرآن پخش شـده اسـت.
کتاب حاوی دو فصل است:
فصـل آغازیـن بـه مباحـث مقدماتـی چون حیـات دنیایـی و حیـات حقیقـی ،حجابهای ظلمانـی و نورانـی ،مرگ
اختیـاری ،کمـال ادراکات ،حیـات برتـر و پیـروی از دیـن و انسـان کامل میپـردازد.
فصـل دوم در ده بخـش منـازل سـیر و سـلوک را تبییـن میکنـد کـه از منـزل یقظـه یا بیـداری آغاز میشـود و با
منـازل توبـه ،انابـه ،مراقبه ،قصـد ،عـزم ،اراده ،ادب ،فقر و انسـان ادامـه مییابد.
نویسـنده در یکایـک بخشهـای ایـن فصل ،پس از تشـریح ماهیت هر منـزل و تعریف آن ،به ویژگیهای سـالک
و نشـانهها و آثـار آن منـزل میپـردازد و بـراي تبييـن بهتـر مباحـث به آیـات و روایات اسـتناد میکنـد و به برخی
نمونههـا و مصادیـق عملی آنها اشـاره دارد.
.
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معاد یا بازگشت بهسوی خدا؛ ج 1

دين

نویسنده :آیتاهلل محمد شجاعی
ناشر :شرکت سهامی انتشار
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

موضوع محوری کتاب ،آموزة «معاد» است .نویسنده در دو بخش مستقل به این مقوله میپردازد:
بازگشـت تمامی موجودات بهسـوی خدا سـخن میگویـد .در اين خصوص
در بخـش نخسـت بهاختصـار از معـاد و
ِ
بـه آیـات قـرآن و روایـات اسـتناد میکنـد و به دیـدگاه فالسـفة الهـی بهویـژه صدرالمتألهین شـیرازی میپـردازد
کـه معتقدنـد همـة موجـودات ،عاشـق لقـای حقتعالـی هسـتند .در پایـان این بخـش به ایـن نکته اشـاره میکند
کـه لقـای حـق بـرای برخـی با اسـمای جمال اسـت و بـرای برخی بـا اسـمای جلال .در بخـش دوم  -که حجم
اصلـی کتـاب را بـه خـود اختصاص داده اسـت -با اسـتفاده از آیات و روایـات و دالیل عقلی و شـواهد عرفانی ،معاد
انسـانی را بررسـی و تحلیـل میکنـد .در البـهالی مباحث به ماهیت مـرگ ،ارتباط روح و بدن ،عالـم برزخ ،حرکت
و تکامـل روح پـس از جـدا شـدن از بـدن ،تجـرد روح ،عوالم سـهگانة هسـتی و چگونگـی پاداش و عقـاب اخروی
اشـاره میکنـد ،ايـن کتاب فصلبنـدی متعـارف ندارد.
*******
معاد یا بازگشت بهسوی خدا؛ ج 2؛ آیتاهلل محمد شجاعی؛ تهران :شرکت سهامی انتشار.1394 ،
نخسـتین آنهـا پس از مـرگ ،عالَـم برزخ
انسـان در مسـیر بازگشـت بهسـوی خـدا ،عوالمـی را طـی میکنـد کـه
ِ
اسـت .نویسـنده در ايـن اثـر در قالـب  4فصـل بـه ویژگیهـا و خصوصیات ایـن عالَم و انسـانهایی ميپـردازد که
بهناچـار پـس از پایـان یافتـن زندگـي مـادي خود با رسـيدن هنـگام مـرگ بـدان گام مینهند.
تجسـم اعمالی که انسـانها در عالـم دنیا انجـام دادهانـد و اخالقی کـه بدانها متصف
فصـل آغازیـن بـه تم ّثـل و ّ
بودهانـد و عقایـد و باورهایشـان اختصاص دارد.
فصـل دوم دربـارة مقولـة زمـان در عالـم برزخ سـخن میگویـد و اثبـات میکند که زمـان از ابعاد حقایق جسـمانی
اسـت و در آن عالـم راه نـدارد .فصـل سـوم مربوط بـه آرزوها و آمال برزخیان اسـت و اینکه خصوصیـات عالم برزخ و
عوالـم بعـدی قابلفهم نیسـت.فصل چهارم بهمراتب حیات و بررسـی سـطح ادراک انسـان در هر مرتبـه میپردازد.
فصـل پایانـی نیـز بـه ایـن موضوع مهـم اختصـاص دارد که در ایـن دنیای مـادی ،اندکی از انسـانها بـا مجاهدة
علمـی و عملـی از تعلقـات دنیایـی منقطـع میشـوند و پیش از مـرگ طبیعی با عنایـات الهی به عوالـم برزخی گام
مینهنـد و آنهـا را پشـت سـر میگذارنـد و بـه مقام فنـای الهـی و بقا نائـل میآیند.
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دين

نویسنده :سید شریف رضی ؛ ترجمة حسین ولی
ناشر :اسوه
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

بخـش خطبهها ،نامهها و سـخنان کوتاه
ايـن اثـر ترجمـهای روان ،زیبـا و معتبـر از نهجالبالغه امام علی(ع) در سـه
ِ
اسـت كـه بـه همـراه متن عربی آن ،از سـوی مترجـم توانمندی که سالهاسـت به برگردان فارسـی قـرآن کریم و
منابـع مهم روایی اشـتغال دارد ،به مخاطبان عرضه شـده اسـت.
آنگونـه کـه مترجـم در مقدمـه دربارة انگیزة خود از اين ترجمه آورده اسـت ،نخسـت به بررسـی ترجمههای موجود
پرداختـه و بديـن سـبب كـه هیچیـک را عـاری از خطا و کاسـتی ندیده ،پـس از نقـادی و ارزیابی مهمتریـن آنها،
درصـدد برآمـده تـا در حـد تـوان خویش ،ترجمهای درسـت و زیبـا از نهجالبالغه ارائـه نماید .برای این مهـم ابتدا از
مقایسـة دو ویرایـش نهجالبالغـه کـه توسـط صبحی صالـح و فیض االسلام به انجام رسـیده ،به متنی درسـتتر
دسـت مییابـد و همـان را اسـاس ترجمـة خود قـرار میدهـد و در روند ترجمـه همواره دو شـرح ابـن ابیالحدید و
ابـن میثـم را نیز فرا روی خـود دارد.
نکتـة دیگـر آنکـه مترجم فروتنانـه ویژگیهای زیباییشـناختی ترجمه خود را بیشـتر وامدار ترجمة ادیبانة محسـن
گرامـی میدانـد .یکـی از نقـاط قـوت ايـن اثـر  ،فهرسـت تطبیقی میـان متنهای صبحـی صالح ،فیض االسلام،
شـرح ابـن ابیالحدیـد و شـرح ابن میثم اسـت که از سـوی برخی محققـان فراهم آمـده و در پایان ایـن کتاب قرار
گرفته است.
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پرسشهای سخت بچهها در مورد طالق

نویسنده :مگ اف .اشنایدر و جون زوکربرگ؛ ترجمة فرخ بافنده
ناشر :ذهن آویز
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

محور اصلی کتاب پرسشهای فرزندانی است که والدین آنها طالق گرفتهاند یا تصمیم بر جدایی دارند.
کتـاب در دو بخـش سـامانیافته اسـت .در بخش نخسـت ،نویسـنده توصیه میکند کـه والدین فرزندان خـود را به
پرسـش کـردن دربـارة ایـن معضـل تشـویق کننـد و در بخـش دوم ،به پرسـشهای اساسـی آنها میپـردازد و به
شـیوة اسـتفاده از ایـن کتاب اشـاره میکند.
ایـن کتـاب ،بـه پـدران و مـادران کمک میکنـد تا بياموزنـد در مورد مسـائل مختلف طلاق  -واقعة ناخوشـایندی
کـه اتفـاق افتـاده و یـا قرار اسـت اتفاق بیافتد  -چگونه سـخن بگویند .همچنیـن به آنها کمـک میکند تا بفهمند
بچههـا در ظاهـر و در عمـق وجودشـان واقع ًا چه احساسـی نسـبت به این موضـوع دارند.
ایـن کتـاب در خصـوص مسـائل مختلفـی کـه کـودکان براثـر طالق بـا آن روبرو هسـتند ،نـکات و پیشـنهادهای
مفیـدی ارائـه میکنـد .مسـائلی از قبیـل حـس سرزنشـی کـه کـودکان در وجـود خـود احسـاس میکننـد یـا این
احسـاس کـه پـدر و مادرشـان آنهـا را بـه حال خـود رها کرده یـا به آنهـا خیانت کردهانـد و یا تمایلی کـه در دل
کـردن مجـدد والدیـن خـود دارند .بـا بـه کار گیری ایـن پیشـنهادها والدیـن میتواننـد کاری کنند تا
بـرای آشـتی
ِ
احساسـات و فکـر و خیالهـای منفـي کـودکان ،برایشـان قابلتحملتر شـود.
بچههـا در تلاش بـرای نجـات از جنبههـای گیجکننده ،ترسـناک و دردناک طالق ،سـؤالهای آشـکار و پنهانی از
خودشـان میپرسـند .ایـن کتاب به بررسـی این سـؤالها میپـردازد.
راهحلهـای پیشـنهادی ایـن کتـاب نهتنهـا سـؤالهای متـداول بچههـا را پاسـخ میدهد ،بلکـه به سـؤالهایی که
بهنـدرت پرسـیده میشـوند نیـز جـواب میدهد .ممکن اسـت بعضی پرسـشهای سـخت بچههـا از نظـر دورمانده
باشـند ،ولـی در ایـن کتاب به مسـائل مختلفي پرداخته شـده اسـت که وقتی آنهـا را در کنار هـم بگذارید ،باألخره
مهارت
جوابـی پیـدا میکنیـد که بـا اسـتفاده از آن بتوانید به کودکتـان کمک کنید .با خوانـدن این کتاب ،دانـش و
ِ
شـرو ِع گفتگویـی شـفاف دربـارة طالق بـا کودکانتـان را پیـدا خواهید کرد .سـؤالهایی کـه در این کتـاب به آنها
اشـاره شـده اسـت ،حاصـل  25سـال ارتباط حرفـهای بـا خانوادهها و بچههایی اسـت که بـا بحران طالق سـروکار
داشتهاند.
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پنج آرزو

نويسندهِ :گي ِهندريكز؛ ترجمة فريده مهدوي دامغاني
ناشر :تير
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

ايـن اثـر ،سرگذشـت «گِـي هندریکـز» اسـت كـه با شـنيدن سـخنان و سـؤاالت دوسـتي دربـارة مـرگ و زندگي
زناشـويي ،بـه فكـر فـرو مـيرود و تصميـم میگیـرد زندگـیاش را از حالـت سـرگرداني و بيتعهـدي نجـات دهد.
ً
عملا مـادر نيـز او را رها كـرده ،بـا مادربزرگش زندگـي كرده و بزرگ شـده
او كـه از داشـتن پـدر محـروم اسـت و
اسـت .گِـی پـس از پنـج سـال رابطه بـا زني بـه نـام «كتليـن» بـا او ازدواج میکند و سـعي میکند گذشـتهاش را
جبـران كنـد و از نظـر مادي و معنوي به هرکسـی بدهـي دارد ،آن را تسـويه كند .پـس از ازدواج ،كارهاي ناتمامش
را تمـام میکنـد .بـا همسـرش سـخنراني میکننـد و كتـاب مینویسـند .گـي از انتقادهايـي كـه بـه نوشـتههايش
ميشـود ،بيشـترين درس را میگیـرد .به سـوي شـناخت خداونـد متعال گام برمـيدارد و طعم يـك زندگي خوب را
يافتـن نيروي درون انسـان اسـت و از نظر انديشـيدن بـه زندگي خانوادگـي و مرگ،
میچشـد .ايـن كتـاب دربـارة
ِ
اثـری تأثیرگـذار به شـمار میآید.
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راهنمای آموزگار تازهکار برای نیازهای آموزشی خاص
نويسنده :جانیس ورموت؛ ترجمة آتوسا لواء
ناشر :ذهنآویز
مقصد :همه كتابخانهها به جز روستايي

تأمیـن نیازهـای خـاص در مدارس همچنـان بهعنوان عامـل اصلی نگرانی آموزگاران و سـایر کارشناسـان آموزش،
سیاسـتمداران و اولیـا بر جای خود باقی اسـت.
ايـن اثـر ،بـر پایـة تحقیقات شـناخته شـده ،از جهـت کارایی بـرای گروههـای حامـی دانشآمـوزان دارای نیازهای
یادگیـری خـاص در مجموعههـا و مراحـل مختلـف و بـرای اطالعرسـانی و تجهیز علمي آمـوزگاران و سـایر افراد
ِ
عالقهمنـد بـه آشـنايي بـا این زمینـه از آموزش ارائه شـده اسـت.
مطالب کتاب در قالب سه بخش با  9فصل تنظیم شده است.
هر فصل اين راهنما دربرگیرندة اين مطالب است:
سؤاالتی برای تفکر؛تفکر شخصی در مورد برخی از مباحث مربوطه در زمینة نیازهای آموزشی خاص؛مثالهایی از تجربیات زندگی واقعی ،تجربیات شخصی و تجربیات دیگران؛مثالهایی از عملکردهای خوب؛-تکنیکها و راهکارهاي ارائهشده برای عملکرد بهتر.
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نویسنده :آنت اليا سول؛ ترجمة مهدي قراچهداغي
ناشر :ذهنآويز
مقصد :اصلی شهر ها

نويسـنده در ايـن اثر ميکوشـد تـا از تجربهها ،خطاها و اشـتباهات خود و ديگـران در دوران جواني ،قواعدي بسـازد
و آنهـا را در سـيما و سـاختاري جـذاب و خواندنـي ،سـاده و خالصه و کليـدي ،در اختيار جوانان قرار دهد و ايشـان
يافتن درسـتترين و سـريعترين مسـير ِکاميابـي راهنمايي کند.
را در ِ
نـکات و قواعـدي کـه  -بـه قـول نويسـنده  -خـوب بـود در دوران جوانـي و بيتجربگـي در اختيـار او نيـز قـرار
ميگرفـت و موجـب ميشـد تـا امـروز حسـرت ديـروز را نخـورد و در جايگاهـي برتـر قـرار گيـرد.
اين اصول در قالب  6بخش سامان يافتهاند.
در بخـش نخسـت دربـارة لزوم باور داشـتن بـه توانمنديهاي خـود ،ايجاد مرزهاي شـخصي ميان خـود و ديگران،
نهراسـيدن از مشـکالت ،آغـاز تغييـر در زندگـي ولو بـه ميزان انـدک ،محدود کردن توقعـات خود ،اميـدوار بودن به
تحقـق آمـال و آرزوهـا حتـي آنچه شـبيه به معجزه اسـت و نقـش تصميمهـا و انتخابها سـخن ميگويد.
بخـش دوم بـه مسـائل و مشـكالت فـرا روي جوانـان اشـاره دارد .مسـائلي چـون ناکامـي ،پشـيماني ،درد و رنـج
جسـماني و روحـي ،خـود درمانـي ،خودکشـي و تنهايـي.
بخـش سـوم بـه ارتبـاط جـوان با جهـان بيـرون از خـود اختصـاص دارد؛ ارتباطهايي که در سـاختار خانـواده ،حلقة
دوسـتان و جامعـه پديـدار ميشـود و عواملـي چـون شـايعات کـه گاه رابطههـا را با مشـکل جدي روبـهرو ميکند.
بخـش چهـارم دربـارة نحـوة رسـيدن بـه قلههـا سـخن ميگويـد و موضوعهايـي چـون بخشـش ديگـران ،ياري
رسـاندن بـه نيازمنـدان ،مسـئوليتپذيري ،تغييـر پذيـري ،اهميـت دادن بـه زمـان و عملي کـردن رؤياهـا را مطرح
ميكنـد.
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کتابي براي جوانها (آسان بياموزيد؛ چه خوب چه بد ،اگر اينها را قب ً
ال به من گفته بودند)

بهداشت و
ورزش

ارغنونپزشکي،مبانيهمساندرماني(هومئوپاتي)
نویسنده :ساموئلهانهمان؛ ترجمة احمد ارژمند
ناشر :سروش
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

امـروزه همزمـان بـا پيشـرفت علـم پزشـکي ،توجه بـه سيسـتمهاي بديل طبـي؛ يعني نظامهـاي درمانـي ديگري
غيـر ازآنچـه پزشـکي رسـمي رايـج خوانده ميشـود ،هم از طرف مـرد ِم متقاضـي دريافت خدمات پزشـکي و هم از
فنون اين سيسـتمها بسـيار گسـترش يافته اسـت .شـايد بسياري از
سـوي پزشـکان و درمانگران و عرضهکنندگانِ ،
خواننـدگان نداننـد کـه امـروزه بيـش از سـي نظام طبـي ديگرانديش يا بديـل در جهان وجـود دارد که هـر يک در
تعدادي از کشـورها مسـتق ً
ال يا بهعنوان شـيوهاي مجاز در طبابت ،رسـميت دارند .سيسـتمهاي طب سـوزني ،طب
مشـترک اين فنون
فشـاري ،بـو درمانـي ،انرژيدرمانـي ،هيپنوتيـزم ... ،و هومئوپاتـي از آن جملهانـد .ميتوان وجه
ِ
و سيسـتمهاي درمانـي -کـه آنهـا را در مقابـل طـب رسـمي قرار ميدهد -نگاهشـان بـه کليت وجود انسـاني در
درمـان ،شـامل بدن مـادي ملموس و احساسـات و رفتارها و بهاصطالح روان انسـان دانسـت.
در ميـان سيسـتمهاي درمانـي ياد شـده ،هومئوپاتي ،يکـي از کامل-ترين روشهاي تشـخيص و درمـان را عرضه
کـرده اسـت .سـابقة ايـن علـم بـه سـال  1810ميلادي بازميگـردد .در آن سـال ،سـاموئل کريسـتيان فريدريش
هانهمـان (-)Hahnemann Samuelپزشـک آلمانـي -هنـگام ترجمـة يـک کتاب اسـکاتلندي بـه نکتهاي
تبييـن او از قانون بنيادي شـفا که آن
دسـت يافـت کـه او را معتقـد کرد هميـن نکته ،کليد درمـان بيماريهاسـت.
ِ
را قانـون مشـابهها ناميـد ،عبـارت از ايـن اسـت کـه هـر بيمـار به وسـيلة مـادهاي درمان ميشـود که مصـرف آن
بـراي فـرد سـالم ،عوارضي مشـابه بـا عوارض بيمـاري او ايجـاد ميکند و اين سـرآغازي شـد براي تولد شـاخهاي
جديـد در پزشـکي به نـام هومئوپاتي.
درگذشـت «هانهمـان» در سـال  1843م تاکنـون ،مبانـي علمي طب هومئوپاتي توسـعه يافته و روشـنتر
از زمـان
ِ
شـده اسـت ،امـا نوشـتههاي او در تعليـم و بهکارگيري ايـن روش همچنان بهعنـوان مهمتريـن و معتبرترين مرجع
باقـي مانـده اسـت و در ميـان تمامي آثـار او ،کتاب ارغنون پزشـکي ،کليـد راهيابي به عقاي ِد اوسـت.
ايـن اثـر ،ترجمـهاي روان از کتـاب يادشـده اسـت كه با تبييـن وظيفة طبيـب و بلندتريـن آرمانهـاي درمانگري و
ويژگيهـاي پزشـک واقعـي آغـاز ميشـود و در ادامـه بـه مبانـي و شـيوههاي درمانـي هومئوپاتي بـراي بيماريها
پرداخته ميشـود .به اين سـبب که اصل کتاب فصلبندي نشـده اسـت ،مترجم براي سـهولت بيشـتر در دسترسـي
بـه مطالـب ،فهرسـت راهنمايـي از چکيدة مطالـب هر قسـمت فراهـم آورده و در ابتداي کتاب درج کرده اسـت.
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كودك و

او

نویسنده :محسن چيني فروشان ،تصويرگر :مجتبي عصياني
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

كتـاب بيشـتر حالـت تصويـري دارد ،ولـي در چنـد صفحه نويسـنده براي اثبـات وجود خداونـد ،از باد ،جاذبـه ،هوا،
فكـر ،جـان يـا روح میگویـد .در بخشـی از این کتاب آمده اسـت :مـا «او» را نمیبینیـم! ولی آثـارش را میبینیم و
او را حـس میکنیـم! «او» طبیعـت و انسـان را آفریـده اسـت« .او» همه جا هسـت ،و در همه حال با ماسـت« .او»
خـدای مهربـان اسـت .در پايـان نيـز میگوید :مـا خـدا را نمیبینیم ،ولي نشـانهها و اثـرش را میبینیـم .اين كتاب
بـراي مخاطـب گروه سـني «ب» بسـيار مناسـب اسـت و راه خداشناسـی را بهخوبـی و در قالبی جذاب به او نشـان
میدهد.
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كودك و
نوجوان

آرزوها آمادهام

نویسنده :زهره كيهاني؛ تصويرگر :نيكو طهماسبي
ناشر :ميرسعيدي فراهاني
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش کودک

«نانـا»  -شـخصیت اصلـی داسـتان  -دختـري اسـت كـه از زندگـي بـر روي زميـن خسـته شـده اسـت و دلـش
میخواهـد در دريـا يـا آسـمان زندگي كنـد .او اين آرزو را بـا پدرش هم در ميـان میگذارد .روزي كنـار درياچه آرزو
میکنـد بـه پـري دريايـي تبديل شـود و آرزويـش برآورده میشـود و يك پـري دريايـي از درياچه بيـرون میآید و
میگویـد او هـم آرزو داشـته تـا روي زمين زندگي كند .آن دو جايشـان را بـا هم عوض میکننـد و در روزهاي اول
هـم از زندگـي جديدشـان خيلـي لـ ّذت میبرند ،ولـي پس از م ّدتي خسـته میشـوند و تصميم ميگيرنـد به زندگي
اصلـي خودشـان برگردنـد و قدر زندگـي خودشـان را ميدانند.
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كودك و

باغآيينه

نویسنده :حميد هنرجو
ناشر :اسالمي
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش کودک

ايـن اثـر ،مجموعة شـانزده شـعر اسـت كه عموم ًا در قالب چهارپاره سـروده شـده اسـت .اين مجموعه بـه جانبازان و
فرزندانشـان تقديـم شـده اسـت و حـال و هـوای آنها را بيـان ميكند ،عنـوان برخي از اين اشـعار از اين قرار اسـت:
 خـدا قبـول ميكنـد :ایـن شـعر در وصـف رهبـر معظـم انقالب(مدظلهالعالـي) اسـت .شـاعر حـاالت معنـوی ودعاهـای ایشـان را توصیـف میکنـد و از ایشـان میخواهـد بچههـا را دعـا کنـد.
 بچه فرشته :در وصف پدر جانبازی است که از جبهه بازگشته است و پسر او را در آغوش میگیرد و... ليلا :دختـری بـه نـام لیلا با پـدر جانبازش کـه انگشـتانش را در نبـرد حق علیـه باطـل از دسـت داده ،درد دلمیکنـد.
 پدر :پدری که یک پایش را در جنگ از دست داده به خانه بازمیگردد... قبر شش گوشه :در وصف پدری است که دو چشمش را در دفاع مقدس از دست داده است. گلـدان شكسـته :دو رزمنـده کـه یکـی جانباز اسـت به یـاد ایام جنـگ میافتند و آن که سـالم اسـت ،خاطرات رایادآور میشـود.
 كالس ايثار :فرزندی به وجود پدری که از دو چشم جانباز است و عینک دودی میزند ،به خود میبالد و... كبوتر :فرزند جانبازی لحظة اصابت موشک و قطع شدن دو دست پدرش را به پرواز کبوتر تشبیه میکند و... نمـاز صبـح بابـا :جانبـازی بـه دلیل معلولیت نشسـته نمـاز صبح میخوانـد و دخترش ایـن لحظات عرفانـی را بهزیبایـی ترسـیم میکند.
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كودك و

بهترینها توي دنيا ؛ بابا ،مامان ،دوستها (بر اساس كتابي از آنا نيلسن و اما داد)

نویسنده :ناصر كشاورز
ناشر :كتابهاي بنفشه واحد كودكان و نوجوانان مؤسسة انتشاراتي قدياني
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش کودک

ايـن كتـاب درواقـع سـه كتاب بـا عنوانهـاي بهترين باباي دنيـا ،بهتريـن مامان دنيـا ،و بهترين دوسـتهای دنيا
اسـت .ايـن مجموعـه به فارسـي ترجمه شـده و متنهـای آنها را ناصر كشـاورز به شـعر برگردانده اسـت .آنگونه
كـه از عنوانهـاي کتابهـا مشـخص اسـت ،اين سـه كتـاب دربـارة پدر و مـادر و دوسـتان كودك اسـت و فضاي
صميمـي و عاشـقانة آنهـا را بـه تصوير میکشـد .از نظـر ادبي نيز شـعرها روان ،تأثيرگـذار و زيبايند.
در کتـاب ا ّول ،یعنـی بهتریـن بابـای دنیـا ،همـراه بـا طنـز دربـارة برخـی ویژگیهـای یک پدر کـه معمـو ًال نیز در
همـة پدران مشـترک اسـت ،سـخن میگویـد؛ مانند فوتبـال بازی کـردن ،خروپف کردن ،بسـتن بند کفـش فرزند،
گـم کـردن کلید ،آشـپزی و شسـت و شـوی ظرفها ،بـازی با بچههـا ،رنگ زدن خانـه ،باغبانـی ،خوانندگی ،حمام
بـردن کودکان و درنهایت بوسـیدن هنـگام خواب.
در کتـاب دوم ،یعنـی بهتریـن مامـان دنیا ،نیـز دربارة اوصاف مـادر که بهنوعی مشـترک میان تمام مادران اسـت و
گاه نیـز خنـدهدار اسـت ،سـخن میگویـد؛ اوصافی چـون :باغبانی و رسـیدن به گلهـا ،انتخاب و خریـد لباس برای
بچهها ،خرید میوه و خوراکی ،پرتاب توپ و شکسـته شـدن شیشـه ،شسـتن لباسها ،شسـتن ماشـین ،کادو کردن
هدایـا ،اصالح موهای سـر کودکان ،عکاسـی و داسـتان خوانـدن براي فرزندان قبـل از خواب.
در کتـاب سـوم ،یعنـی بهتریـن دوسـت دنیـا ،خصوصیـات یک دوسـت خوب بـه نظم درآمـده اسـت؛ خصوصیاتی
ماننـد سلام دادن ،شـادی کـردن ،بازی کـردن ،به یکدیگـر هدیـه دادن ،ادای بزرگترهـا را درآوردن ،بادبادک هوا
کـردن ،در اسـتخر بـه هـم آب پاشـیدن ،برای هم شـیرینی خریـدن ،قهر و آشـتی و رازگویـی و رازداری.
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كودك و

پيامبر و قصههایش 1

نویسنده :غالمرضا حيدري ابهري؛ تصويرگر :هدي حدادي
ناشر :جمال
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

اثـر حاضـر ،مجموعـه  14قصـه دربـارة فرازهـاي مختلـف زندگـي پيامبـر مهربانـي ،حضـرت مح ّمـد(ص) اسـت.
داسـتانهايي بـا ايـن عنوانهـا :پير جوان میشـود؛ سـنگباران مرغ؛ مـردمآزاری بد اسـت؛ به كودكـت دروغ نگو؛
او مهربانتریـن اسـت؛ مثـل دانههـای شـانه؛ درسـتكار بـاش؛ قهرمـان قهرمانـان؛ اذان بالل؛ گرسـنگي بـا دروغ؛
فريـب ممنـوع؛ لبـاس تـو چـه زيباسـت؛ قطرهقطره جمـع گردد.
مجموعة پيامبر(ص) و قصههایش ،چند ویژگی مهم دارد:
 در کنـار هـر حکایـت ،بخشـی به نام «بیشـتر بخـوان ،بهتر بـدان» وجـود دارد که مطالـب خواندنـی و جالبی درآن آمده اسـت.
بازنویسـی حکایات ،نویسـنده بیشـتر تلاش کرده تا جنبههای اخالقـی و تربیتی آنها را به خوانندگان نشـان
 درِ
دهـد .ازایـنرو ،خود را در توضیحات اضافی گرفتار نسـاخته اسـت.
 نویسـنده حکایـات را از کتـاب حکایـت نامـه موضوعـی پیامبـر اعظـم(ص) گزینـش کرده اسـت کـه جامعترینمجموعـه مربـوط بـه حکایـات زندگـی پیامبر(ص) اسـت .بـه همین دلیل ،بـه گزینش دقیـق و قابل قبولی دسـت
یافته اسـت.
سند تاریخی هر حکایت را در کنار آن نوشته است.
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كودك و

پيامبر و قصه هايش 2

نویسنده :غالمرضا حيدري ابهري؛ تصويرگر :هدي حدادي
ناشر :جمال
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

اين اثر ،جلد دوم از مجموعة پيامبر(ص) و قصههايش است.
عنوانهـاي كتـاب :هـم دعـا هم كار؛ بركت نماز؛ گربة تشـنه؛ كاري نداشـته باشـيد؛ پيـرزن دانا؛ پـاداش كار خوب؛
درختـان بهشـتي؛ بـرو كار ميكـن؛ نبـرد گوسـفندان؛ تـو كشـته شـدهاي؛ اول نوبـت اوسـت؛ اول پيرمرد؛ مسـابقة
شترسـواري و  21دانـه خرمـا .چهـارده حکایـت ايـن كتـاب هسـتند كـه بـه فرازهايـي از زندگـي رسـول اهلل(ص)
اشـارهاي مختصـر دارنـد .داسـتانهايي كوتـاه بـا اسـتفاده از زبـان و نگارش مناسـب بـا گروه سـني مخاطب.
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كودك و

پيامبر و قصههایش 3

نویسنده :غالمرضا حيدري ابهري؛ تصويرگر :هدي حدادي
ناشر :جمال
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

اثـر حاضـر  -جلـد سـوم مجموعـة پيامبر(ص) و قصههايش  -شـامل  14داسـتان جـذاب دیگر دربـارة فرازهايي از
زندگـي رسـول اهلل(ص) بـا ايـن عنوانهاسـت :تنبيه مـردم آزار؛ قدر نعمـت را بدان؛ آشـتي با خاله؛ حرفـي از افطار
نـزد؛ بعـد از سـه روز گرسـنگي؛ او مامـور خداسـت؛ بيـا كشـتي بگيريم؛ تو سـفيدي نه سـياه؛ من هم گوسـفند مي
چرانـدم؛ من كه پادشـاه نيسـتم؛ پسـرجان سـنگ نزن؛ آشـتي و آتش؛ حتـي بدون آيينـه؛ پذيرايي از يك گوسـفند
است.
داسـتانها بـا نثـري مناسـب براي گروه سـني مخاطب نگاشـته شـدهاند و موضوعاتـي را در برميگيرنـد كه براي
مخاطـب جـذاب اسـت و دانسـتنش به مخاطـب كمك ميكند با زندگي حضرت بيشـتر آشـنا شـود.
مجموعة پيامبر(ص) و قصههايش ،چند ویژگی مهم دارد:
 در کنـار هـر حکایـت ،بخشـی به نام «بیشـتر بخـوان ،بهتر بـدان» وجـود دارد که مطالـب خواندنـی و جالبی درآن آمده اسـت.
بازنویسـی حکایات ،نویسـنده بیشـتر تلاش کرده تا جنبههای اخالقـی و تربیتی آنها را به خوانندگان نشـان
 درِ
دهـد .ازایـنرو ،خود را در توضیحات اضافی گرفتار نسـاخته اسـت.
 نویسـنده حکایـات را از کتـاب حکایـت نامـه موضوعـی پیامبـر اعظـم (ص) گزینش کرده اسـت کـه جامعترینمجموعـه مربـوط بـه حکایـات زندگـی پیامبر (ص) اسـت .بـه همین دلیـل ،به گزینـش دقیق و قابل قبولی دسـت
یافته اسـت.
سند تاریخی هر حکایت را در کنار آن نوشته شده است.
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كودك و

پيامبر و قصه هايش 4

نویسنده :غالمرضا حيدري ابهري؛ تصويرگر :هدي حدادي
ناشر :جمال
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

اين اثر ،جلد چهارم از مجموعة پيامبر(ص) و قصههايش است.
خوشـي زودگـذر؛ سـجده مثـل كالغ؛ نوجـوان دانا؛ وعـدة ديدار؛ خـدا نجات میدهد؛ اینکه شـوخي نيسـت؛ آفرين
حسـين؛ بوسـه بـر دسـتان كارگـر؛ يـك حرف بیدلیـل؛ يـاري حليمه؛ بلبـل كجاسـت؛ او ديوانـه نيسـت؛ نوبت تو
نيسـت؛ و كمـك بـه فاطمـه .عنوانهاي  14حکایت كوتاه از زندگي رسـول اكرم(ص) اسـت كه در عین گسـترش
موضوعـي و كوتـاه بـودن ،نـكات برجسـتهای از زندگي حضـرت(ص) را در اين اثـر براي مخاطـب بازگو میکند.
مجموعة پيامبر(ص) و قصههایش چند ویژگی مهم دارد:
 در کنـار هـر حکایـت ،بخشـی به نام «بیشـتر بخـوان ،بهتر بـدان» وجـود دارد که مطالـب خواندنـی و جالبی درآن آمده اسـت.
بازنویسـی حکایات ،نویسـنده بیشـتر تلاش کرده تا جنبههای اخالقـی و تربیتی آنها را به خوانندگان نشـان
 درِ
دهـد .ازاینرو ،خود را گرفتار توضیحات اضافی نسـاخته اسـت.
 نویسـنده حکایـات را از کتـاب حکایـت نامـه موضوعـی پیامبـر اعظـم (ص) گزینش کرده اسـت کـه جامعترینمجموعـه مربـوط بـه حکایـات زندگـی پیامبر (ص) اسـت .بـه همین دلیـل ،به گزینـش دقیق و قابل قبولی دسـت
یافته اسـت.
سند تاریخی هر حکایت را برکنار آن نوشته است.
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كودك و

پيامبر و قصههایش 5

نویسنده :غالمرضا حيدري ابهري؛ تصويرگر :هدي حدادي
ناشر :جمال
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

ايـن اثـر  -جلـد پنجـم مجموعـة پيامبـر(ص) و قصههایـش  -حـاوی  14داسـتان كوتـاه از فرازهاي بلنـد زندگي
رسـولاهلل(ص) با اين عنوانهاسـت :حاال درسـت شـد؛ بدون دعوت نه؛ شـتر وحشـي؛ مرد تنهاي تنها؛ ناخنتان را
بگيريـد؛ آزاد شـدة پيامبـر(ص)؛ گريـه بـراي مـادر؛ ثروتمند مغرور؛ ايـن ده تا را نبوسـيدم؛ اینهـا بهتریناند؛ محمد
باوفـا؛ او را هم بخشـيد؛ همكاري در سـفر؛ بابابـزرگ مهربان.
داستانهایی كوتاه با موضوعات جذاب و متنوع كه براي مخاطب درسهای ارزنده¬اي در بردارد.
مجموعة پيامبر(ص) و قصههایش ،چند ویژگی مهم دارد:
 در کنـار هـر حکایـت ،بخشـی به نام «بیشـتر بخـوان ،بهتر بـدان» وجـود دارد که مطالـب خواندنـی و جالبی درآن آمده اسـت.
بازنویسـی حکایات ،نویسـنده بیشـتر تلاش کرده تا جنبههای اخالقـی و تربیتی آنها را به خوانندگان نشـان
 درِ
دهـد .ازایـنرو ،خود را در توضیحات اضافی گرفتار نسـاخته اسـت.
 نویسـندة حکایـات را از کتـاب حکایـت نامـه موضوعـی پیامبـر اعظـم (ص) گزینش کرده اسـت کـه جامعترینمجموعـه مربـوط بـه حکایـات زندگـی پیامبر (ص) اسـت .بـه همین دلیـل ،به گزینـش دقیق و قابل قبولی دسـت
یافته اسـت.
سند تاریخی هر حکایت را در کنار آن نوشته شده است.
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كودك و

تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان

نويسنده :سید علی کاشفی خوانساری
ناشر :حوا
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

نویسـنده کـه از پژوهشـگران ادبیـات دینی حـوزة کـودک و نوجوان به شـمار میآید ،یادداشـتهای پراکنـدهای را
کـه در طـی  17سـال پژوهـش در ایـن موضوع نگاشـته ،در قالب  8فصل سـامان بخشـیده و در اين اثـر گردآورده
است.
فصـل نخسـت بـه معرفـی کهنتریـن متونـی اختصـاص دارد که بـه مقولة بسـیار مهم تعلیـم آموزههـای دینی به
کـودکان و نوجوانـان اهتمـام داشـتهاند .او معتقـد اسـت کـه اسـماعیلیه نخسـتین گروهـی بودنـد که بـه این مهم
پرداختنـد .ازایـنرو گـزارش خـود را از متون اسـماعیلی آغـاز میکند.
در فصـل دوم دربـارة حماسـههای دینـی بـرای کـودکان و نوجوانـان و كاركـرد ایـن حماسـهها سـخن میگوید و
اينكـه بـا همـة قابليتهـا چـرا ايـن آثـار بـا کمـال تأسـف مـورد بیمهـری و کمتوجهـی قـرار گرفتهاند .شـماری
ازایندسـت حماسـهها ازجملـه حملـة حیـدری را نیـز در ایـن خصـوص معرفـی میکنـد.
در فصـل سـوم كـه با عنـوان اولین کتابهـای مذهبی برای کودکان ایران نوشـته شـده ،افزون بر معرفی شـماري
از ايـن كتابهـا در پـی اثبـات ایـن ادعاسـت کـه نخسـتین کتابهـای فارسـی کـودکان و نیـز اولیـن کتابهای
کودکانـة جهـان ،دینـی بودهانـد .ازاینرو ،فهرسـتی از آنهـا را نیز ارائـه میدهد.
در فصـل چهـارم بـه معرفـی مطبوعـات دینـی در دورة قاجار و نخسـتین مطالـب و مقالههای دینی بـرای کودکان
و نوجوانـان میپردازد.
فصل چهارم به کم و کیف و چگونگی و محتوای کتابهای کودک و نوجوان در دورة پهلوی اختصاص دارد.
در اثنـاي ايـن كتـاب بـه معرفـي جشـنوارههای ادبی ،سـیر انتشـار کتابهـا در سـالهاي گوناگون و نویسـندگان
برجسـتة این حـوزه نیز پرداخته شـده اسـت.
فصل ششم از نشریات و مجالت حوزة کودک و نوجوان در دورة پهلوی سخن میگوید.
فصلهـای هفتـم و هشـتم بـه ترتیـب به فهرسـت کتابهـای دینی کـودک و نوجـوان و نیز کتابهای مسـیحی
بـه زبـان و خط ارمنـی در دورة پهلوی اختصـاص دارد .
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كودك و

تفريحوفعاليتهايعلمي(فيزيك)
نویسنده :آزاده آزادمهر
ناشر :شورا
مقصد :اصلی شهر ها

بهرهگیـری از شـیوههای نویـن آموزشـی کـه مبتنـی بر کسـب تجربه و مهارت اسـت ،مؤلفـان این مجموعـه را بر
آن داشـته اسـت تـا از طریـق دریچـة آزمایـش و تجربـه ،دانشهـا و آموختههـای نظـری را به سـوی مهارتهای
علمـی هدایـت نماینـد و مجموعـهای از یافتههـا را کـه میتواند زمینهسـاز بروز خالقیت بـرای نوجوانان باشـد ،در
اختیـار آنان قـرا دهند.
مجموعـة «تفریـح و فعالیتهـای علمـی» ،تصویـری اسـت از تجربههـای شـیرین آموزشـی بـه شـیوهای ف ّعال و
پژوهشگرانه.
اثـر حاضـر در برگیرنـدة فعالیتهایـی بـرای درس فیزیـک اسـت کـه در قالبـی ج ّذاب و علمـی بـرای دانشآموزن
عالقهمنـد بـه کسـب مهـارت فیزیک تدوین شـده اسـت.
ایـن فعالیتهـا بـه ترتیـب از سـاده بـه مشـکل و بـه صـورت مرحلهبهمرحلـه و همـراه بـا تصویـر ،تجربههـای
ارزشـمندی را در اختیـار عالقهمنـدان قـرار میدهـد .افـزون بـر ایـن در پایـان هـر فعالیـت نکتههـای آموزشـی
بیشـتری در جـدول «بیشـتر بدانـی» مطـرح شـده اسـت تـا زمینهای باشـد بـرای انجـام فعالیتهای علمـی آیندة
دانش آمـوزان.
آزمایشهـای كتـاب بـا ایـن عنوانهـا آمده اسـت :آدمك بندبـاز؛ هليكوپتـر كاغذي؛ فرفـرة فوتي؛ دایرة انيميشـن؛
نردبـان چوبـي؛ هاوركرافـت؛ بادنمـا؛ نـي غـواص؛ فرفرة میلـهای؛ مارپيچ ارشـميدس؛ روبات دسـت؛ بالـون؛ روبات
لرزشـي؛ دسـتگاه مورس؛ روبات سوسـك.
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كودك و

تكهچوب

نويسنده :وندي ايجي ئوما؛ ترجمة محسن سليماني
ناشر :مؤسسة فرهنگي مدرسة برهان
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش کودک

«تـاو»  -شـخصیت اصلی داسـتان  -تنها هشـت سـال دارد ،اما به سـبب فقـر خانوادهاش ،همگي بايـد كار كنند،
و او نميتوانـد بـه مدرسـهبـرود .او افـزون بـر دستفروشـی در كارهـاي خانه هم كمـك میکنـد و در مواقعي كه
كاري نـدارد ،بـا کنـدهکاری ّ
تكهچوبـي ،شـکلهای زيبـا خلـق میکنـد .او چـون پسـر كاري و زرنگي اسـت ،براي
كار بـه خانـة فـرد پولداري در شـهر مـیرود .در خانة مرد پولـدار ،امكانات زيادي فراهم اسـت و تاو احسـاس خوبي
دارد ،ا ّمـا م ّدتـي نمیگـذرد كـه سـختیها هم خودشـان را به تاو نشـان میدهنـد و تـاو از خانة ارباب فـرار میکند.
تـاو دلـش بـراي روسـتا تنگ شـده اسـت و هنگامیکه مشـغول کنـدهکاری روی چوب با چاقو اسـت ،مـردي او را
نجار قابلي میشـود
نجـاري يـاد میدهد و تـاو در هجدهسـالگی ّ
میبینـد و بـه خانـة خـودش میبـرد .مـرد به تاو ّ
و پـس از سـالها به ديـدن خانـوادهاش ميرود.
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كودك و

جانورانشگفتانگیز

نويسنده :آنه گاتي؛ ترجمة علي شیخاالسالمی
ناشر :مؤسسة فرهنگي مدرسة برهان
مقصد :اصلی شهر ها

ايـن اثـر ،كتابـي داسـتاني  -علمـي دربـارة جانـوران اسـت كـه بـا تصاويـر زيبـا و كمك گرفتـن از شـیوة كميك
اسـتريپ ،اطالعـات خـوب و مفيـدي بـه مخاطـب ميدهـد.
کتـاب حـاوی  5بخـش اسـت كـه در هـر بخـش بهطـور دقيـق و جزئيتـر دربـارة حيوانـات و گونهها و خـواص و
شـگفتیهای آنهـا توضيحات ارزشـمندی ارائه شـده اسـت:
 .1پسـتانداران نيرومنـد :جانـوران غولپیکـر پسـتاندار هسـتند .آنهـا میتواننـد بهراحتـی در جاهـای سـرد و گـرم
زندگـی کننـد؛ زیـرا بدنی پشـمی دارند و میتوانند گرمای بدنشـان را تولید کنند .همة پسـتانداران مهرهدار هسـتند.
در هـر دو گونـة تخمگـذار ،نـوزادان آنهـا از شـیر مادر تغذیـه میکنند.
 .2پرنـدگان زيبـا :همـة پرنـدگان پـر دارنـد و تخمهایی با پوسـت سـخت میگذارند .آنهـا از پر بـرای پروازکردن
داشـتن خـود اسـتفاده میکننـد .حتـی پرندههایـی هـم که پـرواز نمیکننـد ،پر دارنـد .پرنـدگان همهجا
و گـرم نگه
ِ
زندگـی میکننـد؛ ولـی بهتریـن محل برای زندگیشـان جنگل اسـت .جایی کـه غذا و پناهـگاه فراوان وجـود دارد.
 .3دوزيسـتان و خزندگان :خزندگانی مثل مارها ،مارمولک ،تمسـاحها ،الکپشـتها ،پوسـت محکمی دارند .آنها
چـون نمیتواننـد دمـای بدنشـان را ثابت نگه دارند ،باید همیشـه آفتاب بگیرنـد .در عوض زندگی در سـرزمینهای
گـرم و خشـک بـرای دوزیسـتانی مثل قورباغهها ،وزغها و سـمندرها مشـکل اسـت؛ چون باید همیشـه پوستشـان
را مرطـوب نگه دارند.
 .4سـفر بـه عمـق :از کوچکتریـن تـا بزرگتریـن جانـداران دریایـی ،در تمـام قسـمتهای اقیانوسهـای جهان
زندگـی میکننـد .حتـی در عمیقتریـن بخشهـای آن؛ یعنـی در منطقة سـرد و تاریـک اقیانوس آرام؛ ولی بیشـتر
آنهـا در  200متـر باالیـی زندگی میکنند .در دریا هم درسـت مثل خشـکی ،شـکارچیان ،گیاهخـواران ،خزندگان،
تندروهـا و ...زندگـی میکنند.
 .5حشـرههای ترسـو :یکسـوم جانـوران جهـان را سوسـکها تشـکیل میدهنـد .کـرم شـبتاب ،کفشـدوزک ،و
سوسـکچه هـم جزو خانوادة سوسـکها هسـتند .پـس خیلی هم عجیبوغریب نیسـت که بسـیاری از حشـرهها با
شـکلهای عجیبوغریب سوسـک هسـتند .بعضی از سوسـکها بینی بدقـوارهای دارند و بعضی دیگـر آروارههایی
به شـکل شـاخ و چنگال.
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كودك و

حتي يك دقيقه كافي است

نویسنده :آتوسا صالحي
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

«رهـا» قهرمـان داسـتان ،دختـری یـازده سـاله اسـت که یـک روز به طـور اتفاقـی در کشـوی اتاق مـادر و پدرش
شناسـنامهای پیـدا میکنـد کـه آرامـش را از او میگیـرد .شناسـنامة دختـری همنـام خودش کـه بـا او در یک روز
کـردن چند
دیـدن این شناسـنامه و مرور
متولـد شـده اسـت ،ولـی بـه جای رها مقـدم ،رها سروسـتانی نـام دارد .با
ِ
ِ
اتفاقـی کـه در گذشـته افتـاده مثـل تلفـن و نامـة مشـکوک يـك زن و موتـور سـواری که بسـتة مشـکوکی برای
مـادرش آورده اسـت و ...ایـن سـؤال در ذهنـش پررنگتـر میشـود که چـرا از بچگیهایـش عکس چندانـی ندارد.
رهـا ،آدم دیگـری میشـود .همـه متوجـه ایـن تغییر او میشـوند ،ولـی رها واكنشـي بـروز نمیدهد .در مسـابقات
کشـوری شـطرنج بـا دختـری اهـل کرمان به نام شـیرین آشـنا میشـود و تصمیم میگیـرد هر طور شـده خودش
را بـه کرمـان برسـاند .بـا شـیرین هماهنـگ میکند ،سـاکش را میبنـدد ،بلیط قطار میخـرد و درسـت روز حرکت
میفهمـد نقشـهاش لـو رفتـ ه اسـت .چـه طـور؟ ...مینـو -مـادر رهـا  -باألخـره تصمیـم خـود را میگیـرد و رها را
همراهـی میکنـد .در خانـة شـیرین ،رها میفهمـد عمـهای دارد و میتواند او را ببینـد .مینو با غم و ترس از دسـت
دادن رهـا بـه تهـران برمیگـردد .رها عمه مهـری را میبینـد و میفهمد پدر و مـادرش در زلزله بم از دنیـا رفتهاند.
رهـا بعـد از آشـنایی بـا گذشـته اش به خانـه برمیگـردد و آرامش از دسـت رفتـهاش را بازمییابد.
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كودك و

خستهنباشيخداجان

نویسنده :عباسعلي سپاهي يونسي؛ تصويرگر :محمدمهدي طباطبايي
ناشر :كتابهاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش کودک

ايـن اثـر حـاوی ده شـعر بـا عنوانهـاي خسـته نباشـي خـدا جـان؛ پـر كالغ؛ سـيب و چاقـو؛ دسـتها و جیبهـا؛
ماشـين زرد بابـا؛ كـف دسـتت چه جوري اسـت؛ فروشـنده بـازي؛ من و درخـت؛ گاو پرنـده؛ دوربين كاغذي اسـت.
هـر ده شـعر ايـن كتـاب در قالـب چهارپارهانـد كـه قالب مناسـبي براي شـعر كودك اسـت ،ولي از نظـر مضمون و
محتـوا ،شـعرها در فضاهـاي متفـاوت سـروده شـدهاند و مخاطب را بـه جهانهاي مختلـف ميبرند .از نظـر زبان و
توجه و مناسـبي اسـت.
عناصـر شـاعرانه ،مجموعة قابل ّ
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كودك و

خوابهايخوشمزه

نويسنده :سرور كتبي /تصويرگر شيرين شيخي
ناشر :به نشر
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش كودك

ايـن اثـر ،مجموعـهاي از بیسـتوهفت داسـتان كوتاه شـاعرانه براي كودكان اسـت كه عالوه بر جذابیت داسـتاني،
دربـارة عاليـق كودكان نيز سـخن میگوید .داسـتانها تنـوع موضوعي مناسـبي دارند و براي كودك خسـته كننده
نيسـتند .برخـي از عنوانهـاي ايـن داسـتانها از ايـن قرارنـد :سـفرة عقـد؛ تنها نيـا؛ كاش بـاران؛ گرم و خوشـمزه؛
همبـازي؛ امـروز بابـا؛ سـفرة مـا؛ نـان خامـهای عزيـز؛ مورچة من؛ سـايه؛ مـن و بابـا؛ عروس حنايـي؛ نـگاه پروانه؛
خوابهـای خوشـمزه؛ شـام شـب؛ نامه بـه باران؛ عروسـك؛ جوجة مـن؛ آدم برفـي؛ روز تولّـد؛ دمپايي عزيـز؛ آقاي
باد؛ نامـه به باد زمسـتاني.
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كودك و

دوستغارنشينمن

نویسنده :محمد كاظم اخوان
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :اصلی شهر ها

اثـر حاضـر ،یـک رمـان فانتـزی و تخیلـی اسـت کـه نویسـندهای فرضـی آن را روایـت کـرده ولـی ادعـا میکند
ً
کاملا واقعـی اسـت .اصـل داسـتان از اینجـا شـروع میشـود کـه امیـر بهـرام بهارمسـت  -فرزند آقـا و خانم
کـه
بهارمسـت  -آهسـته و آرام ،دچـار دگرگونـی میشـود .او مدتهـا سـکوت میکنـد .آقـای بهارمسـت بعـد از کلـی
مشـورت تصمیـم میگیـرد امیـر بهـرام را بـه کوه ببـرد .امیر بهـرام در کـوه ،موجـودات عجیبوغریبـی میبینند و
دوبـاره بـه حـرف میآیـد ،ولی ایـن دفعه دیگر سـاکت نمیشـود .خانم بهارمسـت هنوز نگران اسـت چـون از نظر
او نهتنهـا امیـر بهـرام خـوب نشـده ،بلکه آقای بهارمسـت هم هوایی شـده اسـت کـه دائم ًا کـوه بـرود .كار به آنجا
میرسـد کـه آقـای بهارمسـت و پسـرش خانـه را ترک میکننـد و به دنبـال انسـانهای نخسـتین ،آدم کوتولهها و
موجـودات عجیبوغریـب بـه کـوه میروند .کرامت بادغیسـی  -دوسـت عجیبوغریـب امیر بهرام  -هـم به آنها
میپیونـدد .کمکـم ایـن سـه ،ماننـد انسـانهای نخسـتین ،غارنشـین میشـوند و در پـی آنهـا خانم بهار مسـت
و تعـدادی از فامیـل و پـدر و مـادر کرامـت بـه کـوه میرونـد و زندگـی روزمـره بهکلـی به هـم میریـزد .در پایان
داسـتان بعـد از ماجراهایـی ،دوبـاره همهچیـز بـه حـال عـادی بازمیگردد و زندگی شـهری از سـر گرفته ميشـود.
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كودك و

ديو سياه دم به سر

نويسنده :طاهره ايبد؛ تصويرگر :مهكامه شعباني
ناشر :کتابهای شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

خالـه پيـرزن ،كنـار درياسـت كـه ناگهـان داخل آب میافتد .هشـتپا و نهنـگ و كوسـه بهنوبت ،سـرا ِغ او میآیند
و میخواهنـد او را بخورنـد .خالـه پيـرزن از تـرس ميگويـد ننـة ديو سـيا ِه ُدم به سـر اسـت تـا حيوانات بترسـند و
او را نخورنـد .آنهـا بـه خالـه پيـرزن ميگوينـد ميرونـد دنبـال ديـو سـياه دم به سـر بگردند ،ولـي اگـر او ننة ديو
نباشـد ،برمیگردنـد و او را میخورنـد .باالخـره ديـو سـياه دم بـه سـر میآیـد و به خالـه پيرزن میگوید خوشـحال
اسـت ننـهاش را پيـدا كـرده اسـت .چنـد روز او را به خانهاش میبـرد و پس از چنـد روز كه خاله پيـرزن دلش تنگ
میشـود ،او را بـه خشـكي برمیگرداند.
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كودك و
نوجوان

سال نهم هجرت

نویسنده :ویکتور هوگو؛ ترجمة ویدا رامین
ناشر :باغ آبی
مقصد :اصلی شهر ها

ویکتـور مـاری هوگـو ( )1802 - 1855بیتردیـد بزرگتریـن ادیـب قـرن نوزدهم فرانسـه اسـت .آثار بـزرگ او در
حـوزة شـعر ،داسـتان و نمایشـنامه چنـان اسـتوار و ماندگارنـد کـه نامـش را بـرای همیشـه در تاریخ ادبیـات جهان
جاودانـه میکننـد .در کشـور مـا ایران به دلیل شـاهکار پـرآوازة هوگو ،یعنی کتـاب بینوایان تقریب ًا هیـچ کتابخوان
ایرانی نیسـت که نام او را نشـنیده باشـد .ا ّما شـاید کمتر کسـی ّاطالع داشـته باشـد که این ادیب بزرگ ،شـعری در
وصـف پیامبـر بـزرگ اسلام حضرت محمد(ص) با عنوان «سـال نهم هجرت» سـروده باشـد و این شـاید خألیی
بزرگ در شـناخت ویکتور هوگو باشـد.
سـرایش
واقعیـت آن اسـت کـه هوگـو تاریـخ و فرهنـگ اسلام را بهخوبی میشـناخته اسـت .ریزهکاریهای او در
ِ
شـعر سـال نهـم هجـرت ،حاکی از آن اسـت کـه وی مطالعة دقیقـی در باب زندگی پیامبر اکرم(ص) داشـته اسـت.
فیالمثـل هنگامیکـه میسـراید «هنـوز در محاسـن سـیاهش بیسـت تـار موی سـفید نبـود» بهخوبی بـه روایاتی
اشـاره میکنـد کـه گفتهانـد پیامبـر اکـرم(ص) پیـش از وفات  14تار موی سـپید در محاسـن خود داشـتند.
لحـن سـتایشآمیز و زاویـة دیـد هوگـو در بیان واپسـین روزهای حیـات پیامبر اکـرم(ص) حاکی از احتـرام فراوانی
اسـت کـه او برای شـخص پیامبـر(ص) و رسـالت الهیاش قائل بوده اسـت.
نکتـة دیگـر کـه بـر ارزش و اهمیت اين شـعر میافزاید ،آن اسـت که هوگو مسـیح(ع) را مقدمة آمـدن پیامبر(ص)
میدانـد آنجـا کـه از زبـان حضـرت رسـول(ص) میگوید« :مسـیح مقدمة من بـود ،چون سـپیدهدمان که بشـارت
آفتاب را با خـود دارد».
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كودك و

سفربهشهريور

نويسنده :هادي خورشاهيان
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها

ايـن اثـر ،داسـتانی برای نوجوانان اسـت که حول محور دو شـخصیت دور میزنـد« :بنیامین» و «آیدیـن» ،بنيامين
عاشـق فوتبـال اسـت و بـرادر کوچکتـرش آيدين عاشـق كتـاب خواندن .آنهـا تصميـم میگیرند به سـفر بروند،
ولـي راهـش را پيـدا نمیکننـد تـا اینکـه سـرو کلة همسـاية جديدي بـه نام آقـا مصطفی پیـدا میشـود .بچهها به
مربیگـری آقـا مصطفـي كـه از رزمندههـای دوران دفاع مقدس اسـت و اهل كتـاب و ورزش نيز هسـت ،يك دوره
بـازي فوتبـال محلات را ميبرنـد و قهرمـان میشـوند .اسپانسـر بازیها كه بـراي تبليغ ،قـول سـفر خانوادگي به
مشـهد را داده اسـت ،زيـر قولـش میزنـد و فقـط هزينة اندکی را بـر عهده میگیـرد .بچهها با آقـا مصطفي و يكي
از دوسـتانش كـه او هـم از بچههـای دوران جنگ اسـت ،به مشـهد میروند و در مسـير با شـهرهاي مختلف آشـنا
ميشـوند .در مشـهد نيـز مهمـان يكـي ديگر از دوسـتان دوران جنگ آقا مصطفي میشـوند و بدیـن ترتیب به یک
سـفر سـياحتي  -زيارتي نائل ميشـوند.
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كودك و
نوجوان

سهقصه

نویسنده :امبرتو اكو؛ ترجمة غالمرضا امامي؛ تصويرگر :اوجينو كارمي
ناشر :چكه
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

بمـب و ژنـرال ،سـه فضانـورد و کـرهای ديگر ،سـه داسـتان برای گروه سـنی نوجـوان از نويسـندة شـهير ايتاليايي
امبرتـو اكـو اسـت .تصويرگـري ايـن كتاب خاص اسـت و بـا فضاي داسـتانها تناسـب دارد.
داسـتان اول دربـارة ژنـرال ظالمـي اسـت كـه قصـد دارد بمـب اتـم را روي سـر مـردم بينـدازد ،ولـي اتمهـا بـا او
همـكاري نمیکننـد و بمـب را تـرك ميكننـد .بمـب منفجـر نميشـود و ژنـرال از ارتـش اخـراج ميشـود و بـه
«دربانـي هتـل» تغييـر شـغل ميدهد.
داسـتان دوم ،دربـارة سـه فضانـورد آمريكايي و روسـي و چيني اسـت كه به فضا میرونـد ،ولي در ابتـدا زبان هم را
متوجه
نميفهمنـد .آنهـا پـس از م ّدتـي ميتواننـد بـا هم ارتبـاط كالمي برقـرار كنند و پس از آشـنايي با مريخـي ّ
ميشـوند ،همگـي عواطـف مشـتركي دارند و تنها بايد سـعي كنند همديگـر را درك كنند.
كـردن تم ّدن به ُكـرهاي ديگر میرونـد ،ولي هر قسـمت از زمين
در داسـتان سـوم ،گروهـی از زميـن بـراي صـادر
ِ
متوجه مشـكالتي ميشـوند كه در آن وجود دارد .مسـائلي چـون آلودگي و ترافيك
را كـه بـه آنها نشـان میدهندّ ،
و بيمـاري کـه باعـث سـختي زندگي بر روی زمين شـده اسـت .درحالیکـه اين مشـكالت در آن ُكره وجـود ندارد.
درنهایـت تصميـم میگیرنـد از سـاكنان آن كره بـراي نجات زمين كمك بگيرنـد و تم ّد ِن آنها را بـه زمين بياورند.
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كودك و

صوفي و چراغ جادو

نويسنده :ابراهيم حسن بيگي
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

«صوفـي» کالس پنجـم دبسـتان را تمـام كـرده اسـت و منتظر اسـت ببينـد پـدرش او را بـراي دورة راهنمايي به
مدرسـه میفرسـتد يـا نه .جشـن گندم اسـت و همه بـه مهماني «طـواق حاجي» میرونـد كه ثروتمند روستاسـت.
طواق حاجي ،اسـب سـواركاري دارد و سـواركارانش در مسـابقات شـركت میکنند .صوفي در اسـطبل طواق حاجي
مشـغول كار میشـود و اسـب لنگـي را كـه قـادر بـه دويـدن نيسـت از او میگیرد تـا از آن نگهـداري كنـد .او نام
اسـب را تيزتـك میگذارد.
صوفـي در طـی داسـتان ،چراغ جادویی پيـدا میکند و غول چراغ جـادو به او کمکهای كوچـك ،ولي تأثیرگذاری
میکنـد .صوفـي اسـب را بـراي درمـان پيـش پدربزرگش میبـرد و پيرمرد ،اسـب را درمـان میکنـد .صوفي براي
مسـابقات آمـاده میشـود و در مسـابقة اول ،هشـتم میشـود .مـادرش مشـكل قلبـي پيـدا میکنـد ،ولـي بـه خير
میگـذرد .غفـور  -پسـر طـواق حاجـي  -تيزتـك را میدزدد ،ولـي طواق حاجي ،اسـب را بـه صوفـي برمیگرداند.
تيزتـك در مسـابقات اول میشـود ،ولـي غـول چـراغ جادو گـم میشـود و صوفي میفهمـد همـة موفقیتهایش،
حاصـل تلاش خودش بوده اسـت.
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كودك و
نوجوان

ُگ ُرپ ُگ ُرپ

نویسنده :افسانه شعبان نژاد؛ تصويرگر :پرستو احدي
ناشر :كتاب هاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی شهر ها

ایـن کتـاب ،مجموعـهاي مفصل از شـعرهاي گروه سـني خردسـال همـراه با تصاويري جذاب اسـت کـه تقريب ًا به
همة مباحث مورد عالقة خردسـاالن پرداخته اسـت .عناوين شـعرها نشـاندهندة تنوع آنها هسـتند :بارون مي آد
جرجـر؛ جر...جـر...؛ گرم گـرم؛ گرمب...گرمب...؛ شر...شـر...؛ ترق...ترق...؛ شـكوفه؛ بادكنك؛ قاصـدك؛ نخود نخود؛
پيازچـه؛ بادبـادك؛ پرنـده آي خنده؛ سوسـك؛ خروس؛ گرگ؛ عرعرعر؛ اسـب سـفيد؛ مـع مع مع؛ قار قـار قار؛ جيك
جيـك جيـك؛ واق واق واق؛ كالغ غصه دار و...
اين اثر افزون بر لذت شعر خواندن ،بُعد آموزشي نيز دارد.
شاعر در بارة قاصدک این گونه میسراید:
لی لی لی لی حوضک/یک قاصد یواش یواش افتاد تو حوضک
این یک گفت :مثل پره/این یکی گفت :خوش خبره
این یکی گفت :همراه باد/اون اومده خوش حال و شاد
این یکی گفت :باید اونو با این دهان/فوت بکنم به آسمان
باز قاصدک سفر رفت/به دنبال خبر رفت
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كودك و

گنج دانش (دانشنامه نوجوان)
نویسنده :بابک اعتمادی
ناشر :پیام عدالت
مقصد :اصلی استان و شهرستان

امـروزه بـدون رایانـه ،جمـعآوری اطالعـات و بهکارانـدازی مدلها و شبیهسـازی علـم جدید غیرقابلتصـور خواهد
بـود .رایانههـا ،دانـش مـا را از جهـان پیرامونمـان چـه در قالـب عکسبـرداری از سـطح کـرة مریخ و چه برداشـت
تصاویـر بـا جزئیـات دقيـق بـرای راهنمایـی جراحـان مغز گسـترده کردهانـد و موجـب شـدهاند کـه ایدههایمان به
واقعیتهـای مهندسـی تبدیـل گردند.
ايـن کتـاب در زمینـة علـوم رایانه بوده و حاصل چند سـال تالش و فکر اسـت .دیدگاهی اجمالـی و اطالعاتي مهم
در ارتبـاط بـا آنچـه گفتـه شـد و کاربردهـای دیگـر تکنولـوژی در اختیـار خواننده قـرار میدهد .برخـی مدخلهای
دیگـر این دانشـنامه ،دربـارة مفاهیم پایـهای طراحی رایانه ،برنامهنویسـی ،اینترنت و ...اسـت.
نویسـنده تصریـح دارد کـه تکنولـوژی بهصورت پیوسـته با زندگی روزمره درهمآمیخته شـده اسـت ،هـر فردی که
در جسـتجوی درک تأثیـر رایانـه در زندگی و کار باشـد ،نهتنها بايسـته اسـت بداند که چه طـور بیتهای اطالعاتی
حرکـت میکننـد ،بلکـه در خصـوص چگونگـي كاركرد صنعـت آن و درنهایت سمتوسـوی این علم در سـالهای
آتـی بايـد دانـش كافـي را كسـب كند .این کتـاب با انگیزة تحقق این هدف مهم نگاشـته شـده اسـت.
ایـن کتـاب شـامل مدخلهایی در ارتبـاط با کمپانیهای کلیدی در سـختافزار ،نرمافزار و سـرویسهای شـبکهای
و مدخلهـای جدیـد چـون تکنولوژیهـای طراحی وب و توسـعة نرمافـزار  ،لینوکس و سـایر نرمافزارهـای متنباز
است.
یکـی از ویژگیهـای ایـن دانشـنامه ،روزآمـد بـودن آن اسـت کـه باعـث میشـود در مقایسـه با بعضـی کتابهای
دانشـگاهی ،در زمینـة تحقیـق در خصـوص محصـوالت جدیـد ،تکنولوژیها و مـواردی که تنها در چند سـال اخیر
به وجـود آمدهانـد ،کارآمد باشـد.
علاوه بـر مطالـب ذكرشـده «گنـج دانـش» حـاوی مدخلهـای جدیـدی دربـارة فـنآوری اطالعـات و مسـائل
اجتماعـی مشـتق شـده از رایانه اسـت.
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كودك و

اللو

نويسنده :يوسف قوجق
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

بـا بـه دنيـا آمـدن «مراد» كـه بعدها بـه خاطـر الل بودنش «اللـو» صدايـش میزنند ،مـادرش میمیـرد .پيرزني
نحسـي «عاشـيق آيدين» اسـت كه بايـرام او را بـه خانه آورد
بودن او به دلیل
بـه نـام «چچـو» معتقـد اسـت الل ِ
ِ
تـا كمانچـه بنـوازد .بايـرام هـم در كودكـي اللو زير چـرخ گاري مـیرود و میمیرد .اللو ،عاشـيق آيديـن را میبیند
مادري اللـو به او
مادربـزرگ
و دنبـال او مـیرود و نواختـن كمانچـه را فـرا میگیـرد .عاشـيق آيديـن كه میمیـرد،
ِ
ِ
دفـن عاشـيق آيدين،
میگویـد كـه «عاشـيق آيديـن» پدربـزرگ پـدریاش بوده اسـت .بـا
ِ
تحريك چچـو پس از ِ
كلبـة او را آتـش میزننـد ،ولـي اهالـي بـا شـنيدن صـداي كمانچـه فكـر میکننـد روح عاشـيق آيديـن كمانچـه
مینـوازد .کمکـم بـا تالشهـا و حرفهـای قليچ ،چچو از چشـم مـردم میافتد و اللو بـا كمانچه نـوازیاش باعث
گـروگان آنها میشـود .
دسـتگيري راهزنـان و نجـات دو
ِ
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كودك و

معصومين علیهمالسالم و كودكان

نویسنده :ابوالفضل هادي منش؛ تصويرگر :زهرا كياني
ناشر :جمال
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

ايـن اثـر مجموعـهاي از چهارده داسـتان دربارة چهـارده معصوم(ع) در برخورد با كودكان اسـت که بـه انگیزة تبیین
ویژگـی مهربانـی و نیـز هدایتگـری آنها به نگارش درآمده اسـت .این داسـتانها کـه همراه با تصاویـری کودکانه
شـدهاند ،عبارتاند از:
 غذاي پيامبر :اَنَس کودکی است که در منزل منتظر آمدن پیامبر برای افطار کردن است ... پـدر مهربـان :امـا علـی(ع) بـه همراه قنبر شـبانه در حـال گذر کـردن از کوچههـا بودند که صـدای گریة کودکیرا میشـنوند ...
 مشق كودكانه :حسن و حسین(ع) در حال مشق نوشتن بودند و حضرت فاطمه(س) در آشپزخانه ... كـودكان امـروز :صبـح جمعـه بـود و کـودکان در کوچـه بـازی میکردنـد  .امـام حسـن(ع) در خانـه بـود و بـههمسـرش کمـک میکـرد ...
 اشك شادي :امام حسین(ع) به همراه خاندان و یارانش رو به سوی کوفه در حرکت بودند ... سوغاتي :دخترک از درد به خود میپیچید .امام سجاد(ع) به همراه خادمش از کوچه میگذشت ... كودك بيمار :امام باقر(ع) در کنار بستر کودک خود نشسته بود و به او غذا میداد ... پدر خوشحال :امام صادق(ع) مشغول نماز بود .عمار به همراه پسرش اسماعیل به دیدار امام آمده بودند ... درس خداشناسي :ابن وهب از شاگردان امام صادق(ع) کتابش را برداشت تا نزد امام برود ... ميوههـاي خوشـمزه :امـام رضـا(ع) از خانـه بیـرون آمـد .چند پسـر را دیـد که ظرف بزگـی از میـوه را جلوی خودگذاشـته و میخوردند ...
 شـفاي كـودك :مـرد دختـر بیمـارش را نزد امـام جـواد (ع) آورد .امام جلو آمـد و از روی لباس دسـتی روی زانویدخترک کشـید ...
 دو نـوزاد :ایـوب از خـدا پسـر میخواسـت و همسـرش دختـر .فرزنـد اول به دنیـا آمد .نـزد امام هـادی(ع) رفتند.امـام فرمود ...
 امام مهربان :آن دو خجالت میکشیدند دربارة تهیدستی خود با امام عسکری(ع) سخن بگویند .ناگاه ...حر در آتش تب میسوخت .ناگاه در حالت بیماری امام زمان(عج) را دید ...
رؤياي شيرينّ :
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كودك و
نوجوان

من يا عروسك من

نويسنده :اسداهلل شعباني؛ تصويرگر :مرضيه صادقي
ناشر :مؤسسة فرهنگي مدرسة برهان
مقصد :همه کتابخانه های نهادی

مجموعـهاي اسـت از ده شـعر كـودك بـا عنوانهـاي رنگينكمون؛ گلهـاي رنگارنـگ؛ مال منه؛ جشـنتولد من؛
هديـة قشـنگ؛ خـال من؛ سـينه ريز؛ عصاي دسـت؛ كـوه دنا؛ كوچـك و زيبا.
ايـن مجموعـه كـه بـا تصاويري متناسـب با گروه سـ ّني مخاطب همراه شـده اسـت ،بيشـتر حال و هـواي طبيعت
دارد و خانـواده .بـه طـور ضمنـي در شـعرها آمـوزش رنـگ نيـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت .تنـوع قالـب نيـز از
ويژگيهـاي ديگـر ايـن مجموعـة شـعر كودك اسـت .شـاعر بـا شـناختي كـه از كـودك دارد و تجربـة گرانبهاي
چنديـن دهـهاياش توانسـته اسـت شـعرهایي بـا مضاميـن متفـاوت بـراي كودك بسـرايد كه بـا توجه بـه فضاي
دلنشـين شـعرها در ذهـن مخاطـب ماندگار اسـت.

75

كودك و

مورچههاي لواشكي

سروده :يحيي علوي فرد؛ تصويرگر :ايلگار رحيمي
ناشر :كتابهاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی شهر ها

شـعرهاي كودكانـة ايـن مجموعـه از نظـر نـوآوري بـراي كـودك جـذاب اسـت و زبـان و عناصـر شـاعرانه در آن
بهخوبـي اسـتفاده شـده اسـت .مخاطبان ایـن مجموعه کودکان گروه سـنی الف و ب هسـتند .محـور اصلی تمامی
اشـعار ایـن مجموعـه مورچـگان هسـتند .ايـن اثر حـاوی  10قطعة زیر اسـت:
پارك :مورچهای در هوای عالی در پارک در حال قدم زدن است ...
برنامة كودك :مورچهها هم به برنامة کودک تلویزیون عالقهمندند و مینشینند و تماشا میکنند ...
مورچههاي لواشكي :عروسک گمشده ،ا ّما مورچهها جای او را میدانند و برایش یواشکی لواشک میبرند ...
شهر :خانه همانند شهر است و مورچهها همانند آدمهای این شهر ...
جاده :مورچهها کنار تخت برای خود جادهای ساختهاند و ...
كمـك :کودکـی اظهـار مـیدارد که وسـایلش را خودش جمـع میکند ،ا ّمـا در جمعکـردن خوراکیهـا مورچهها به
او کمـک میکنند.
پشتي :مورچهای با تالش بسیار از پشتی باال میرود و به زمین میافتد ،ا ّما دست از کار برنمیدارد ...
بداخلاق :ماجـرای مورچـهای اسـت که هنگامیکه کـودک به او غذا میدهد ،دسـتش را گاز میگیـرد و کودک آن
را نشـانة بداخالقی مورچه میداند...
خورشيد و ماه :دختری در اتاقش المپ و شبخواب دارد و آنها را برای مورچههامانند خورشید و ماه میداند.
مورچه كوچولو :مورچهها به دنبال مورچة کوچولویی میگردند که گم شده است ...
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كودك و
نوجوان

ننهيخي،پسروتابستان

نويسنده :حميدرضا نجفي
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :کودک

بـودن «هانـی» - ،پسـری چهاردهسـاله  -روزی تمـام میشـود کـه از روی دیـوار بـاغ خانـه میافتـد
آتشپـار ه
ِ
و دسـت و پـای چپـش بیحـس میشـود ،ولـی در عـوض یـک حـس عجیـب پیـدا میکنـد .هانی رنـگ صدای
آدمهـا را میبینـد .کمتحرکـی و ویژگـی جدیـ ِد هانـی بـه او ایـن فرصـت را میدهد کـه آدمهای اطرافـش را بهتر
بشناسـد .پوریـا ،پسـرعموی چاق و پرخوری که همیشـه لجـش را درمیآورد ،تبدیل به دوسـت میشـود .رابطهاش
بـا ننهیخـی (پیـرزن دکـهدار سـر کوچه) عمیـق میشـود .ننهیخی که بـه دنبال زمـرد ،دختـر گمشـدهاش و ناامید
از پیـدا کردنـش بـود سـر از آن محـل درآورده اسـت .ننهیخـی ،هانـي را بیهـوش تـوی حیـاط پیدا کـرده و بعد از
مرخـص شـدن هانـی از بیمارسـتان ،بیشـتر بـا هانـی وقـت میگذارند .پـدر هانـی در روابـط کاریاش بـا آدمهای
مشـکوک و خالفـی آشـنا میشـود و یـک روز کـه هانـی را بـرای انجـام معالجـه بـه منـزل دکتـر معالـج میبرد،
آدمهـای مشـکوک میخواهنـد پوریـا را برباینـد .ننهیخـی مانع میشـود ،ولی بهسـختی مجروح میشـود .در منزل
دکتـر ،هانـی عکـس مـادر دکتـر را میبینـد کـه از دنیا رفته و بسـیار شـبیه زمرد اسـت .معالجـة هانی ،مؤثـر واقع
میشـود و میتوانـد دسـتوپایش را تـکان دهـد .هانـی را به بیمارسـتان منتقـل میکننـد و در آنجا ،هانـی متوجه
میشـود چـه اتفاقـی بـرای پوریـا و ننهیخی افتاده اسـت .ننهیخـی در بیمارسـتان از دنیـا مـیرود و اولین جمالتی
شـدن زمـرد و امید بـه دیـدار او در آن دنیا اسـت.
کـه بعـد از مـرگ میشـنود ،خبـر پیدا
ِ
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كودك و

وقت قصه من را صدا كن

نویسنده :محمدرضا يوسفي
ناشر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مقصد :کودک

پدري سـهراب
پدربـزرگ تـازه درگذشـتة سـهراب در خـواب بـه او میگویـد كه بايد بـزرگ طايفه بشـود.
ِ
مادربـزرگ ِ
میخواهـد بهـزاد پـدر سـهراب و سـهراب را با خودش به كانـادا ببرد ،ولي چون مادر سـهراب راضي به رفتن نمیشـود،
پـدر او را طلاق میدهـد .پدربـزرگ در وصیتنامـه ثروتـش را به سـهراب بخشـيده اسـت ،ولـي قانون ًا فقط یکسـوم
ثـروت بـه سـهراب میرسـد .قهرمان كتابهايـي كه سـهراب آنها را خوانده اسـت ،هرکـدام در ماجرايي بـه كمك او
میآیند .حسـني ،گنجشـكك ،ماهپيشـوني ،نمكي ،نخودي ،سـيمرغ و اسـب كيخسـرو هرکدام در مرحلهای با سهراب
همسـفر میشـوند .سـهراب تلاش میکنـد بـا پـدر و مادربزرگـش به كانـادا نرود ،ولـي موفق نمیشـود تـا اینکه در
فـرودگاه پـدرش بهـزاد ،قهرمانهـای کتابهـای کودکیاش را میبينـد و از بردن سـهراب به كانادا منصرف میشـود.
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كودك و
نوجوان

هركي يه رنگي داره

نويسنده :اسداهلل شعباني؛ تصويرگر :شبنم شعباني
ناشر :كتابهاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی شهر ها

ایـن کتـاب ،مجموعـه اي مفصـل از شـعر خردسـال در زمينههـاي مختلف اسـت كه برخـي عنوانهـاي آن بدين
قرارنـد :عروسـك فضـول؛ دويدم و دويـدم؛ جيرجيرك؛ غول مهربـون؛ كاله من؛ خيابون؛ هواپيمـا؛ خال من؛ كفش
بابـام؛ گل هـاي خونـه؛ عصـاي دسـت؛ پنج انگشـت؛ پل هوايـي؛ صبحانة پروانه؛ مـوش چاق؛ هدية قشـنگ؛ عمه
گلـي؛ خواهـرم؛ االغ صورتي؛ جريمه؛ عيد شـما مبارك؛ سـتاره آي سـتاره...
شعرها از نظر زبان و عناصر شاعرانه و نوآوري موضوعي براي گروه سني مخاطب كام ً
ال مناسب است.
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كودك و

هم روزنامه هم كلوچه

نویسنده :مريم هاشم پور؛ تصويرگر :مريم حسن نژاد
ناشر :كتاب هاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی شهر ها

مريـم هاشـم پـور شـاعر كـودك و نوجـوان ايـن كتـاب را در  27صفحـه بـراي كـودكان گـروه سـني «ب» در
عنوانهـاي زيـر و قالـب اشـعار كودكانـه سـروده اسـت:
چالههـاي آب؛ بـرف و بچـه سوسـك؛ لنگـه كفش ني ني؛ كوكوي بابا؛ سـه تا ليوان...سـه تا بشـقاب؛ خروس خاله
خانـم؛ بـاد تنـد؛ ترانـة ابرها؛ مـادر؛ فردا؛ يك روز خـوب؛ آفرين؛ بچـة گل ما؛ پرنده و بابابـزرگ كوچة ما.
ايـن اشـعار مجموعـة قوي و قابل توجهي را تشـكيل داده اسـت و بـراي جلب مخاطب جذابيـت محتوايي و بصري
مناسبي دارد.
در بخشي از شعر «سه تا ليوان...سه تا بشقاب» ميخوانيم:
«خدا! ديدي كه من امشب
به مامانم كمك كردم؟
همين كه سفره را انداخت
نمكدان را من آوردم!
...
گمانم مادرم فهميد
كه خيلي دوستش دارم
خدايا! مثل مامانم
تو هم خوشحالي از كارم؟»
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خردسال

تموم دنيا الال

نويسنده :شكوه قاسم نيا؛ تصويرگر :امير عاليي
ناشر :كتابهاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

اين اثر ،مجموعهای از الالییها با استفاده از چيزهاي پيرامون كودك است .الالییها بدين قرارند:
تموم دنيا الال :در این قطعه ،به کوه ،دریا ،ماه ،مهتاب ،خورشید ،آفتاب و خالصه تمام دنیا الال میگوید.
الاليـي قـوري :بـه قـوری لبطالیـی الال میگویـد و میخواهد که کنار قنـد و چایی در سـینی آرام بگیـرد و فردا
صبح یـک چای تـازه،دم بیاورد.
الال كفشـاي بابـا :بـه کفشهـای پـدرش الال میگویـد که همانند پاهـای وی در طـول روز زیاد راه رفته و خسـته
شـده و اینک که شـب اسـت ،باید اسـتراحت کنـد و خود را بـرای فردا آماده سـازد.
تـوپ سـفيدم الال :شـب شـده اسـت ،دخترک میخواهـد بخوابـد و از توپش میخواهد کـه پس از یـک روز حرکت و
بـاال و پاییـن رفتـن ،زیـر تخت آرام بگیـرد و تا صبح کـه دوباره بازی کردنشـان آغاز میشـود ،خوب اسـتراحت كند.
دونـه بـه دونـه الال :از همـه میخواهـد کـه در خانههایشـان بخوابند .گل تـوی صحرا؛ ماهـی در دریـا؛ پرندگان بر
روی درختـان؛ مورچـه در النه و عروسـک در جعبه.
الاليـي مامـان الال :از مـادرش میخواهـد تـا کنـار او بخوابـد تا خسـتگی تالشهای روزانه به سـر آیـد و دخترک
نیـز در کنـار مـادر بـه آرامش برسـد .او مادرش را بیـش از همهکـس و همهچیز در دنیا دوسـت دارد.
مهربانـی او را بهماننـد فرشـتهها میدانـد.
الاليـي بابـا الال :دختـرک پـدرش را بهتریـن بابـای دنیـا میدانـد و
ِ
دسـتانش را مثـل بالـش زیـر سـر پـدر میگـذارد و از او میخواهـد کـه آرام بخوابـد و آرزو میکنـد کـه خوابهای
خـوش ببینـد و لبخنـد بزند.
اين مجموعه نسبت به الالييهاي مرسوم كه اغلب تكراري هستند ،نوآورانه و جذابتر است.
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خردسال

خداجون ،از تو ممنون

نویسنده :شكوه قاسم نيا؛ تصويرگر :الهه جوانمرد
ناشر :شهر قلم با همكاري نشر چكه
مقصد :اصلی شهر ها

محتـواي ايـن كتاب ،شـعری اسـت دربـارة راحت خوابيـدن در رختخواب گرم و نرم و بيدار شـدن و سلام كردن به
آفتـاب .شـاعر در ايـن شـعر از خداونـد براي آفرينش انسـان تشـكر ميكنـد .تصاوير كتاب سـاده و زيبـا و ملموس
هسـتند .شـعر از نظر زبان و موسـيقي نيز براي مخاطب مناسـب اسـت و شـاعر بهخوبي توانسـته اسـت با مخاطب
ارتبـاط برقرار كند:
شب شده وقت خوابه/باید برم بخوابم
با خرسک قشنگم/میرم تو رختخوابم
به چه لحاف خوبی/چه رختخواب گرمی
خداجون از تو ممنون/چه جای خواب نرمی
یواش یواش چشم من /خسته و بسته میشه
خداجون از تو ممنون/خوب میخوابم همیشه
چه رنگای قشنگی/چه آبی و سفیدی
خداجون از تو ممنون/که ما رو آفریدی
صفحات و جلد کتاب به شکل چشمنوازی در قالب دستانی که حالت نیایش دارد ،طراحي شده است.
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خردسال

خـــدايا لطفاً

نويسنده :حسين تواليي؛ تصويرگر :الهه جوانمرد
ناشر :نشر چكه همراه با انتشارات شهر قلم
مقصد :اصلی شهر ها

ايـن اثـر حـاوی پنـج شـعر اسـت كـه حالتـی دعاگونـه دارد و با كلمـة خدايـا شـروع ميشـود .در شـعر اول از خدا
ميخواهـد بـه بـاد بگويـد غصههـاي بچههـا را آن طـرف كـوه ببرد .در شـعر دوم بـه خـدا ميگويد موزهـا را میان
بچههايـي كـه ميـوه نخوردهانـد ،تقسـيم كنـد .در شـعر سـوم از خـدا ميخواهـد از ابرهـا بـراي بچهها شـكلهاي
قشـنگ بسـازد .در شـعر چهـارم از خـدا ميخواهـد با خورشـيد بچهها را گـرم كند .در شـعر پنجم از خـدا ميخواهد
بـه او پـول زيـادي بدهـد تـا او آدامسهـاي بچههـاي دسـتفروش را بخـرد و آنها زودتر بـه خانههایشـان بروند.
به آقای مهربان باد بگو/غصههای بچهها را
مثل ابرهای سیاه/ببرد پشت کوهای بلند
امشب موز بزرگ ماه را /بین بچههایی که
خیلی وقت است میوه نخوردهاند /قسمت کن
با این همه ابر که توی آسمان است /برای بچههایی که اسباببازی ندارند /عروسکهای قشنگ بساز
خورشیدت را بردار /و به دیدن بچههایی برو/که خانهشان خیلی سرد است
برایم یه عالمه پول بفرست/میخواهم از بچههایی که توی
خیابان آدامس میفروشند /یک عالمه آدامس بخرم
تا شبها زودتر به خانههایشان بروند
صفحات و جلد کتاب به شکل چشمنوازی در قالب دستانی که حالت نیایش دارد ،طراحي شده است.
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خردسال

كنار دست غنچه ،تو باغچه

نویسنده :مهدي طهوري؛ تصويرگر :الهه جوانمرد
ناشر :شهر قلم با همكاري نشر چكه
مقصد :اصلی شهر ها

مجموعة چهار شعر كودك با عنوانهاي زیر است:
شـاالپ شـلوپ :کـودک در کنـار رود زیبـا و گلهـای رنگارنـگ اسـت .از خـدا میپرسـد خدايـا كجايـي و پاسـخ
میشـنود کـه خـدا همان جاسـت.
خـواب او بیاید و برایـش یک خانة رؤیایی بسـازد و یک
خانـة رؤيايـي :کـودک از خـدا میپرسـد که آیـا میتواند به
ِ
جوجـة طالیی بـا یک نوک حنایـی بیاورد؟
درون گل تـوي رنـگ :کـودک از خـدا میپرسـد کـه کجاسـت و جواب میشـنود :پیـش باد و سـنگ و الی برگها
و درون گلها.
ولـي ...و بخنديـم :کـودک خطـاب بـه خـدا میگویـد :میدانم آسـمان زیبا و آبی اسـت؛ ولـی در شـگفتام که چرا
بـاران کـم میبارد.
شـعرهاي ایـن مجموعه بسـیار سـاده و صميمانه اسـت .کـودك در خالل آنها بـا الهام از طبيعت بـه وجود خدا پي
ميبـرد .شـاعر شـيوة بديع و مناسـبي را بـراي آموزش مفهوم دينـی -یعنی خدا  -انتخاب كرده اسـت.
صفحات و جلد کتاب نیز به شکل چشمنوازی در قالب دستانی که حالت نیایش دارد ،طراحي شده است.
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خردسال

الال كن لولو ،لولو كوچولو

نويسنده :مصطفي رحماندوست؛ تصويرگر :سيدحسن موسوي
ناشر:كتابهاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

اين اثر شامل چند الاليي با استفاده از عناصر مختلف است .موضوع الالييهايي از این قرار است:
ماشين بابا خوابيده :او از یک ماشین میخواهد که همانند ماشین بابایش در گاراژ آرام بگیرد و بخوابد.
كجايي :او از خواب میخواهد که بهسرعت به خانة آنها نیز بیاید تا او هم بخوابد.
لولـو كوچولـو :او لولـو را دروغیـن میدانـد و در عـوض الال را زیبـا .او معتقـد اسـت کـه الال میرود بـه جنگ لولو
مـیرود تـا او را بخواباند.
الاليـي سـگ :کـودک بـه عروسـکش میگوید :مـادر و بابـا خوابیدهانـد و این سـگ که در اتـاق در حـال واقواق
کـردن اسـت ،درواقـع بـه زبان خـودش برای مـا الالیـی میگوید تـا بخوابیم.
مـن میخوابـم تـو هـم بخـواب :کودکی اسـبی دارد که اسـباببازی اسـت و در طـی روز بر آن سـوار میشـود .ا ّما
حـال کـه شـب شـده از او میخواهـد حرکت نکنـد و همراه او به شـهر خـواب بیایـد و بخوابد.
الال مـداد رنگـي :کـودک از مـداد رنگیهایـش میخواهـد تـا در کنـار هـم در جعبة خـود بخوابند و بـرای یکدیگر
قصة بـاغ رنگارنـگ را بگویند.
ّ
خـواب خـواب خـواب :کـودک زیرکانـه شـبهنگام از اجـزای بدنـش  -یعنـی گـوش ،لـب ،چشـم ،دسـتوپا -
میخواهـد کـه بخوابنـد ،ا ّمـا از بینـی میخواهـد کـه بیـدار باشـد.
همانگونـه كـه از عنوانهـاي شـعرها مشـخص اسـت ،شـاعر در الالییهایـش از ماشـين كـه متعلّـق بـه زندگي
تخيـل آدمهاسـت و همچنين موضوعـات مورد عالقـة كودكان مثل عروسـك و
شـهري اسـت تـا لولو كـه زاييدة ّ
مـداد رنگـي بهخوبـی بهره برده اسـت.
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خردسال

پيشي بيا من را بخور

نويسنده :سوسن طاقديس؛ تصويرگر :مونا توكل
ناشر :كتابهاي شكوفه وابسته به مؤسسة انتشارت اميركبير
مقصد :كتابخانههاي داراي بخش کودک

مامـا موشـكي هنگام آشـپزي صداي پسـرش موشـكي را میشـنود كه بـه خانم پيشـي میگوید« :پيشـي بيا من
پيشـي
عاشـق
رو بخـور» دوازده خواهـر و بـرادر موشـكي او را بـهزور تـوي خانـه میآورند و به او حق میدهند كه
ِ
ِ
خوشـگل شـده باشـد .موشـكي دوباره سـراغ پيشـي ميرود و به او میگوید :خيلي دوسـتش دارد .پيشـي میخواهد
او را بخـورد كـه مامـا موشـکی میپـرد و پسـرش را نجـات میدهـد .خانم پيشـي خودش عاشـق ماه شـده اسـت
و بـه مـاه میگویـد :اگـر تـو مـرا بخـوري ،ديگر چه كسـي بگويـد :دوسـتت دارد؟ اگر هم مـن موشـكي را بخورم،
نبودن
متوجـ ِه
ِ
چـه كسـي بگويـد :خيلي دوسـتم دارد؟ موشـكي دوباره سـراغ پيشـي مـيرود و ماما موشـکی وقتي ّ
پسـرش میشـود ،ميبيند پيشـي دارد موشـكي را نوازش میکند و موشـكي البهالی موهاي بلند و طاليي پيشـي
با خوشـحالي خوابيده اسـت.
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نویسنده :عباس شفیعی
ناشر :کتابخانه فرهنگ
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

ايـن اثـر در دو بخـش بـرای داوطلبـان آزمونهـای کاردانی به کارشناسـی علمـی  -کاربردی پودمانـی فراهم آمده
است.
در بخـش نخسـت ،خالصـهای از درس ریاضـی عمومـی آورده شـده ،بهگونـهای کـه تقریبـ ًا تمامی سـرفصلهای
آزمـون را دربـر بگیـرد .مطالـب درسها طوری تنظیم شـده اسـت کـه داوطلبان بـا مطالعة دقیق هر فصـل بتوانند
بهراحتی پاسـخگوی تسـتهای مربوطه باشـند.
ایـن بخـش در قالـب  10فصـل دربـارة موضوعاتـی چـون مجموعههـا؛ توابع؛ حـد و پیوسـتگی؛ مشـتق ،انتگرال؛
دنبالههـا و سـریها؛ مختصـات قطبـی؛ بُردارهـا و انتگرالهـای چندگانـه؛ معـادالت دیفرانسـیل و اعـداد مختلـط.
بهتفصیـل بحـث کره اسـت.
بخـش دوم ،درواقـع ،نمونـة تسـتهای تألیفـی بهعلاوة آزمـون سـال  1390دانشـگاه جامـع علمـی  -کاربـردی
پودمانـی مربـوط بـه رشـتة صنعت و کشـاورزی اسـت.
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علوم و فنون

ریاضیات عمومی دانشگاه جامع علمی  -کاربردی (پودمانی)

علوم و فنون

شيمي جادويي

نويسنده :آندراس كورن مولر
ناشر :مؤسسة فرهنگي مدرسة برهان
مقصد :همه کتابخانه ها بجز روستایی

بیـان هـر دانشـی بـه زبان سـاده ،از جایگاهی ویـژه در آموزش مفاهیـم علمی برخوردار اسـت .ازاینرو ،دانشـمندان
نامـی در سراسـر جهـان کسـانی بودهانـد کـه سـعی در ارائـة نظریههـای علمـی خود بـه زبانـی سـاده ،قابلفهم و
شـیرین داشـتهاند .امروزه در کشـورهای پیشـرفتة جهان ،برای آموزش رشـتههای گوناگون علمی ،بهویژه شـیمی،
از روشهـای انجـام آزمایشهـای نمایشـی ،ترتیـب دادن بازدیدهـای علمـی یا انجـام بازیهای «خـودت آزمایش
ُکـن و نتیجـه بگیـر» بهگونهای گسـترده اسـتفاده میشـود .ازجملـه نمایشهای ویژهای کـه در این کشـورها رواج
یافتـه اسـت ،میتـوان به نمایشهـای «جادوی شـیمی» اشـاره کرد.
جـادوی شـیمی کـه موضوع اين کتـاب برای نوجوانان اسـت ،شـامل نمایشهایی اسـت که در فضایی غیررسـمی
دادن واکنشهـای شـیمیایی و نمایـش پدیدههـای
و دور از تنـش بـا هـدف ایجـاد شـگفتی حاضـران ،بـه نشـان ِ
توجـه و عالقـة بسـیاری از معلّمان و
فیزیکـی میپـردازد و شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه اینگونـه نمایشهـا ّ
دانشآمـوزان را برانگیختـه اسـت .گفتنـی اسـت کـه اینگونـه کتابهـا ،دربرگیرندة هدفهـای آموزشـی باقابليت
دسـتیابی بیدرنـگ ،نیسـتند ،بلکـه بـا ایجـاد عالقـه ،کنجـکاوی و شـگفتی ،رفتـاری نـو را در دانشآمـوز ایجـاد
توجـه شـده ،تشـویق دانشآمـوزان بـه حضـور ف ّعـال و
میکننـد .جنبـة دیگـری کـه در اینگونـه کتابهـا بـه آن ّ
پذیـرش مسـئولیت در انجام آزمایشهاسـت.
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مديريت و
اقتصاد

تجارت در جهان اسالم

نویسنده :گروهی از نویسندگان
ناشر :نشر کتاب مرجع
مقصد :اصلی استان و شهرستان بزرگ و متوسط

اثـر حاضـر در واقـع مدخـل «تجـارت» دانشـنامة جهان اسلام اسـت که در مجلد ششـم آن منتشـر شـده اسـت.
بـا ایـن تفـاوت کـه از سـاختار و سـیمای دایـرة المعارفـی بیـرون رفتـه و ضمن حفـظ جنبـة تحقیق اسـتنادی در
سـاختار کتـاب حاضـر عرضـه شـده اسـت .از این رو کتـاب تجارت در اسلام حاصل تلاش گروهـی از محققان و
پژوهشـگران اسـت کـه در قالـب سـه بخش سـامان یافته اسـت:
بخش یک :تجارت در لغت ،قرآن و حدیث و فقه
بخش دوم :تاریخ تجارت در جهان اسالم
در تاریـخ اقتصـادی تجارتاسلامی سـه دوره وجـود دارد کـه بر اسـاس عوامـل اقتصـادی از قبیل عرضـه و تقاضا،
ابزارهـای حقوقـی و فنـی ،و شـرایط پولـی و بـازار و همچنیـن بـر اسـاس نـوع منابـع و تغییـرات سیاسـی و تغییر
حکومتهـا تبییـن و تعریـف می شـود.
دوره اول :قـرن اول تـا چهـارم ،بـه تجـارت بـا آسـیا و خاور دور اختصـاص دارد و منبـع اصلی اطالعـات در بارة آن
آثـار جغرافـی دانان و راهنامـه های بازرگانان اسـت.
دورة دوم :از قـرن پنجـم تـا هفتـم ،همزمـان بـا شـرایط متغیـر منطقـه ای و بیـن المللـی در خـاور دور بـود و این
امـر موجـب دگرگونـی اقتصادی و سیاسـی و جغرافیایی در ناحیه شـرق و بازگشـتن به سـوی مدیترانـه و الگوهای
تجـارت در آنجـا گردید.
دورة سـوم ،از قـرن هشـتم تـا دهم اسـت .در ایـن دوره ،بازرگانـان اروپایی که از قرن ششـم در تجـارت کرانه های
شـرقی مدیترانـه نفـوذ کـرده بودند ،بر تجارت این منطقه مسـلط شـدند.
بخـش سـوم :تجـارت در ایـران در مقاطـ ِع پیش از اسلام ،ابتدای دوره اسلامی تا اسـتیالی مغـول ،دورة مغول و
تیمـوری ،دورة صفـوی و قاجـار ،دورة پهلـوی ،و دورة جمهوری اسلامی ایران.

89

تجسمی گروه فرهنگ و هنر
مجموعة سؤاالت هنرهای سنّتی و
ّ

هنر

نويسنده :زهرا قائدی حیدری
ناشر :کتابخانة فرهنگ
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ

ايـن اثـر بـرای عالقهمنـدان ورود به مقطع کارشناسـی ناپیوسـتة رشـتة هنر در شـاخة هنرهای سـ ّنتی فراهم آمده
است.
تجسمی به همراه پاسخ آنهاست.
کتاب حاوی  793تست در حوزة هنرهای س ّنتی و ّ
در تدوین تسـتها سـعی شـده از مطالب درسـیای که در طی سـالها تدریس در این رشـته گردآوریشـده ،بهره
بـرده شـود و بـه اين سـبب كـه بحث هنرهـای سـ ّنتی ،زیرمجموعههـای مختلفی ازجملـه خوشنویسـی ،معماری،
کاشـیکاری ،چـاپ ،فلـزکاری و ...را دربـر میگیـرد ،تلاش شـده تـا حد امـکان از همـة مباحث مربـوط در تدوین
تسـتها اسـتفاده شود.
در پایـان متـن دو آزمـون کارشناسـی ناپیوسـتة علمـی  -کاربـردي فرهنـگ و هنـر سـالهای  1390و 1391
(پودمانـی) بـه همـراه پاسـخنامة آنهـا ارائه شـده اسـت.
از ویژگیهـای مثبـت ایـن کتـاب که معمو ًال در آثار مشـابه مشـاهده نمیشـود ،ارائة فهرسـتی از منابـع معتبر برای
مطالعة بیشـتر داوطلبان است.
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نهضت ترجمه

كليات

نويسنده :گروهي از نويسندگان
ناشر :نشر کتاب مرجع
مقصد :اصلی استان و شهرستان

ايـن اثـر درواقـع مدخـل «ترجمه» دانشـنامة جهان اسلام اسـت که در مجلد هفتم آن منتشـر شـده اسـت .با اين
تفـاوت کـه از سـاختار و سـيماي دائرهالمعارفـي بيـرون رفتـه و ضمـن حفظ جنبـة تحقيق  -اسـتنادي در سـاختار
کتـاب حاضر عرضهشـده اسـت .ازاينرو ،کتاب تجارت در اسلام حاصـل تالش گروهي از محققان و پژوهشـگران
اسـت کـه در قالب دو بخش سـامانيافته اسـت:
بخش نخست در  4فصل به نهضت ترجمه ميپردازد.
فصل اول به تاريخچة ترجمه اختصاص دارد.
فصل دوم دربارة زمينهها و انگيزههاي ترجمه سخن ميگويد.
فصـل سـوم آمـاري از شـمار مترجمان نخسـتين و گونههـاي ترجمـه در دوران نهضت ترجمـه در اختيـار خوانند ه
قـرار ميدهـد :ترجمـة آثـار نجومـي ،ترجمـة آثـار رياضي ،ترجمـة آثار پزشـکي ،ترجمـة آثار فلسـفي ،ترجمـة آثار
ادبـي و فرهنگـي ايـران و هند.
فصل چهارم به بررسي سير تحول ترجمهها (چه در موضوع و چه در سبک و روش) و پيامدهاي آن ميپردازد.
بخش دوم در سه فصل ،سير تاريخي ترجمههاي جديد را واکاوي ميکند.
فصل اول دربارة ترجمة آثار به عربي سخن ميگويد.
فصل دوم به بررسي ترجمههاي آثار به زبان ترکي از دورة عثماني تا دوران معاصر میپردازد.
فصل سوم مختص ترجمههاي فارسي در سه مقط ِع تاريخي قاجار ،پهلوي و پس از انقالب اسالمي است.
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درسنامةجامعزبانانگلیسی

كليات

نویسنده :رضا خیرآبادی
ناشر :کتابخانة فرهنگ
مقصد :اصلی استان و شهرستان  -شهر بزرگ و متوسط

زبـان انگلیسـی بهعنوان یکـی از دروس عمومی آزمون ورودی دانشـگاه جامع علمی  -کاربردی از اهمیت بسـزایی
در موفقیـت داوطلبـان برخـوردار اسـت .سـاختار آزمـون بهگونهای اسـت کـه داوطلبان بـا مطالعة حجم مناسـبی از
دانسـتن نـکات تکمیلـی میتواننـد در ایـن
تسـتهای سـالهای گذشـته و تسـتهای شبیهسازیشـده ،در کنـار
ِ
آزمون درصد مناسـبی کسـب کنند.
آزمـون زبـان انگلیسـی معمو ًال دارای بیسـت تسـت اسـت که پـس از سـؤاالت درس زبان فارسـی ارائه میشـوند.
بخش تسـتهای سـاختارهای گرامری ( 5تسـت) ،تسـتهای واژگان ( 5تسـت)،
این بیسـت تسـت ،خود به سـه ِ
تسـتهای  5( clozeتسـت) و تسـتهای درک مطلـب ( 5تسـت) ،تقسـیم میشـوند .بهعبارتدیگـر :بررسـی
بخـش دسـتور ،واژگانcloze ،
آزمونهـای سـالهای اخیـر نشـاندهندة توزیع متناسـب سـؤالها مـا بین چهـار
ِ
تسـت و درک مطالـب بوده اسـت.
ساختار اين كتاب در چهار بخش تنظیم شده است:
بخـش ا ّول :بـه نـکات گرامـری اختصـاص دارد .در ایـن بخـش  180تسـت مربـوط بـه مسـائل دسـتوری همـراه با
ً
کاملا تشـریحی ارائه شـده اسـت .داوطلبانی که زمـان کافی برای مطالعـة کتابهای دبیرسـتان و نکات
پاسـخهای
گرامـری آنهـا ندارنـد ،میتواننـد با مطالعة این تسـتها و پاسـخهای تشریحیشـان که کام ً
ال شـبیه بـه آزمونهای
سـالهای اخیـر دانشـگاه علمـی  -کاربـردی اسـت ،به تسـتهای مطرحشـده در بخـش گرامر پاسـخ دهند.
بخـش دوم :بـه تسـتهای واژگان و لغـت اختصـاص پیـدا کـرده اسـت .در ایـن بخـش هـم تسـتهای متنوعـی
از بخـش واژگان در اختیـار مخاطـب قـرار گرفتـه کـه مطالعـة آنهـا و بـه خاطر سـپردن معنـای هر چهـار گزینه
زمینهسـا ِز موفقیـت در بخـش واژگان خواهـد بـود.
بخش سوم :به تستهای  clozeو درک مطلب اختصاصیافته است.
بخـش پایانـي ،تسـتهای سـالهای اخیـر آزمـون پودمانی دانشـگاه جامـع علمی -کاربردی اسـت که بهتر اسـت
پـس از مطالعـة سـه بخش قبلی حل شـود .تسـتهای این بخش نیز داری پاسـخهای تشـریحی اسـت و میتوان
پـس از رسـیدن بـه سـطح مطلوبـی از آمادگـی با حـل کردن این تسـتها میـزان آمادگی خـود را بـرای حضور در
آزمون سـنجید.
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