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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 ِ
ِ
در كتابچـه نو رسـیدهها که پس از هر بسـتة ارسـالی کتاب تهيه و ارسـال ميگردد تالش شـده اسـت تـا با طرح
نکاتـی در قالـب معرفـی و خالصه از هر عنوان ،پنجرهای به جهان درون آن كتاب گشـوده شـود.
نسـخة  pdfايـن كتابچـه ضمـن قابـل مطالعه بـودن به شـما کتابـدار عالقهمند امـکان میدهد تا طـی دوره
هـای زمانـی مشـخص (مث ً
ال  3روز یکبار) نسـخة کاغذی تعـدادی از آنهـا را تهیه و از طریـق تابلوی کتابخانة
خـود اعضـای محتـرم را از رسـیدن اين كتابهـا آگاه کنید.
شايان ذكر است:
 -1ارسـال كتـاب بـه كتابخانههـا بـر اسـاس معيارهاي كمي و كيفـي از جمله درجـة كتابخانهها و نـوع آنها
(اصلي اسـتان ،اصلي شهرسـتان ،شـهري ،روسـتايي و  )...ميباشـد و در هر صفحه مقصد هر كتاب مشـخص
شـده است.
 -2الزم اسـت كتابـداران عزيـز دقـت كننـد كتابهايـي كـه بـراي كتابخانـ ة آنـان درنظـر گرفتـه شـده بـه
كتابخانهشـان رسـيده باشـد .همچنیـن کتابهایـی کـه بـه کتابخانههـای عمومـی اهـدا شـده اند با عنـوان «
اهدایـی بـه کتابخانههـای عمومـی» مشـخص شـده انـد.
 -3همواره از ايدهها و پيشنهادات كتابداران عزيز در معرفي هرچه بهتر كتابها استقبال مي كند.
معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی
خرداد ماه 1395

آبچال

نویسنده و تصویرگر :گرم بیس ،ترجمة فؤاد نظیری
ناشر :فنی ایران
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات32 :

مهیـج و دلانگیز
آمـوزش غیرمسـتقیم بـه کمک سـرگرمي بسـیار مؤثر اسـت .این کتـاب ما را بـا خود به سـفری ّ
میبـرد .ایـن سـفر از دشـتهای آفریقـا آغـاز میشـود و تا جنگلهـای آمـازون و بیشـهزارهای آفریقای شـمالی و
بیابانهـای دورافتـادة اسـترالیا ادامـه مییابـد .موضوع اصلی کتاب ،یک مسـئلة زیسـتمحیطی اسـت« :اهمیت و
ارزش آب».
در ایـن کتـاب ،بچههـا با اعداد آشـنا میشـوند .آنان و مخاطبـان بزرگتر 10 ،جانـور را در متن کتـاب و  100جانور
را در حاشـیة کتـاب خواهنـد شـناخت و بـا زیسـتگاههای آنـان نیز آشـنا خواهنـد شـد .از ویژگیهای دیگـر کتاب،
وجـه معماگونـه و سـرگرمکنندة آن اسـت .اگر به تصاویـر د ّقت کنید ،در هرکـدام ،تصویر جانورانـی را خواهید یافت
کـه در نـگاه ا ّول بـه چشـم نمیآینـد ،حداقـل ده حیـوان در البـهالی تصاویـر هـر صفحـة کتـاب پنهان شـدهاند!
تصویرگـر ایـن کتـاب «گـرم بیـس» از چهرههـای مشـهور بینالمللی در خلـق کتابهـای مصور اسـت و آبچال
یکـی از زیباتریـن و جذابتریـن کتابهای اوسـت.
خالصـة محتـوای کتـاب از ایـنقـرار اسـت کـه یک کرگـدن ،دو ببر ،سـه پرنـدة توکان ،چهـار پلنگ سـفید ،پنج
گوزن ،آب مینوشـند و شـش گربهماهی در آب شـنا میکنند و هفت خرس پاندا آب را میچشـند تا اینکه هشـت
نگرانـی خـود را نسـبت بـه کمبـود آب ابـراز میکننـد .نُه الکپشـت با شـگفتی مشـاهده میکنند که
کفشـدوزک
ِ
متوجه میشـوند که دیگـر آبی باقـی نمانده اسـت .حیوانات محل
آب بـه شـ ّدت کـم شـده و در پایـان ده کانگـورو ّ
زندگـی خـود را رهـا میکننـد و خشکسـالی همهجـا را فرامیگیـرد؛ ا ّما پـس از م ّدتی...
کــودک و نوجوان
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دایرة المعارف دنیای پرواز

نویسنده :آندره نهوم؛ ترجمة مهران د ّری نوگورانی
ناشر :پیام آزادی
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات72 :

از همان دوران افسـانهای دِدالوس پرنده در یونان باسـتان تاکنون ،مردم در آرزوی پرواز بودهاند .بعضی میپنداشـتند
کـه با تقلید از پرنـدگان و بالزدن آنها میتـوان پرواز کرد.
عبـاس ابـن فرنـاس ،مختـرع مسـلمان ،یعنـی حـدود سـال  840میلادی بـه بعـد و در طول قرونوسـطا،
از دورة ّ
بسـیاری از پژوهشـگران بیپـروا بالهایـی بـه خـود میبسـتند و از فـراز برجهـا یا تپهها بـه هوا میپریدنـد تا فقط
بـه زمیـن فـرود بیایند؛ ا ّما اغلب سـقوط میکردنـد .بعدها در قـرن پانزدهم لئونـاردو داوینچی ،هنرمند و اندیشـمند
برجسـتة ایتالیایـی ،بـرای گشـودن اسـرار پـرواز به ّ
تفکـر پرداخـت .لئوناردو هـم معتقد بود که بشـر میتوانـد پرواز
کـردن را از پرنـدگان بیامـوزد؛ ا ّمـا او میپنداشـت کـه بازوهای انسـان ضعیفتر از آن اسـت که برای مـ ّدت زیادی
بـال بزنـد .پـس او طـرح ماشـینهای بالزنی بـه نـام اورنیتوپتِر را ترسـیم کـرد .قرنها بعـد ،چنیـن طرحهایی در
بیـن یادداشـتهای او کشـف شـد .تـا جایی کـه میدانیـم ،لئوناردو هرگز تالشـی برای سـاختن
ماشـینهایش نکـرد و آنهـا هرگـز پـرواز نکردنـد .تقلیـد از پـرواز پرنـدگان پیچیدهتر از آن بـود که ح ّتـی لئوناردو
میپنداشـت .بااینحـال ،ایدههـای او ،در زمـرة اولیـن تالشهـای علمـی بـرای اختـراع ماشـین پرنـده محسـوب
میشـوند.
در دایرةالمعـارف کوچـک حاضـر ،مخاطبـان جـوان بـا تاریخچـة پـرواز انسـان و گونههـای وسـایل پروازی آشـنا
میشـوند .در ادامـه رخدادهـای جالـب ایـن رشـته نیز بیوگرافـی کوتاه صنعت پـرواز (پیشـگامان پـرواز ،مخترعان،
مهندسـان و طراحـان ،تولیدکنندگان هواپیما) و هوانوردان آمده اسـت .پایانبخـش کتاب ،فرهنگ واژگان تخصصی
و فهرسـت اعالم دوزبانه اسـت.
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دایرةالمعارف ورزش

نویسنده احسان کاتبی؛ تصویرگر :رودابه خائف
ناشر :محراب قلم
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات108 :

در زمانهـای قدیـم ،ورزش جزئـی از زندگـی مـردم بهحسـاب میآمـد .زیـرا زندگی گذشـتگان با زندگـی ما خیلی
متفـاوت بـود .درگذشـته ،مردم مجبـور بودند برای تهیة غذا ،پوشـاک ،مقابله بـا خطرهای طبیعـی و جنگ ،همواره
آمـاده باشـند .کمکـم انسـانها دریافتنـد کـه میتواننـد قـدرت ،سـرعت و مهارتشـان را از راه تمرینهـای بدنـی
افزایـش دهنـد .درگذشـته ،فعالیتهـای بدنی انسـانها خیلی بیشـتر از امروز بود .زیـرا آنها نمیتوانسـتند مانند ما
از فروشـگاه خریـد کننـد بـا وسـیلة نقلیـه جابجا شـوند و با تلفـن و اینترنت با هـم ارتباط برقـرار کننـد .آنها برای
تهیـة نیازهـای روزمرهشـان میایسـت خیلـی فعالیـت میکردنـد .انسـانها بـرای تهیـة غذا بـه شـکار می-رفتند.
بـرای مقابلـه بـا دشـمنان ،شمشـیربازی ،تیرانـدازی بـا کمـان و پرتاب نیـزه یـاد میگرفتند .بـرای فـرار از خطرها
خیلـی سـریع میدویدنـد .بـرای اینکـه بتواننـد سـریعتر حرکـت کننـد ،سـوارکاری میآموختنـد .کمکم انسـانها
دریافتنـد کـه میتواننـد از ورزشکردن لـ ّذت ببرند .ازاینرو ،مسـابقاتی مانند شمشـیربازی ،دوومیدانی ،مشـتزنی،
ُکشـتی ،سـوارکاری و تیرانـدازی برپـا کردند .مردم در کشـورهای مختلف ،بـه ورزشهای گوناگون عالقه داشـتند.
بـرای مثـال در ایـران ،سـوارکاری ،تیراندازی باکمان و چوگان؛ در یونان ،دوومیدانی ،مشـتزنی و ژیمناسـتیک و در
شـرق آسـیا ،انواع ورزشهای رزمی و شمشـیربازی رواج داشـت.
در کتـاب حاضـر ،کـودکان در قالـب چهارفصل با تاریخچه و اهمیـت ورزش و تعداد زیـادی از ورزشهای گروهی،
انفـرادی و نیـز ورزشهای محلی و تفریحی و تاریخچة بازیهای المپیک و ورزشـکاران مشـهور آشـنا میشـوند.
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مجموعه کتاب سفره ای (4جلد)
نویسنده و تصویرگر مهدیه صفایی نیا
ناشر :چکه
مقصد :همه كتابخانهها

توجه
مجموعـة حاضـر از  4مجلّـد تشـکیل شـده اسـت .هـر جلـد از ایـن مجموعـة جـ ّذاب و دیدنـی بـرای آنکـه ّ
کـودکان را بـه خـود جلـب کند ،به صورت یک سـفره تا شـده اسـت .کـودکان با والدین خـود ،سـفره را بازمیکنند
و در هـر تـای آن ،بـا نوشـته و تصویـری زیبا روبهرو میشـوند و میخوانند و لـ ّذت میبرند و نکتـهای یاد میگیرند.
ایـن مجموعـه ،کـودکان را بـا برخی از مفهومهـای ا ّولیه مانند :بـزرگ ،کوچک ،عددهای از یک تـا پنج و همچنین
آوردن اوقـات خوش برای کـودکّ ،
نـوآوری او را
خلقیت و
ِ
حیوانـات آشـنا میکنـد .مهمتـر از اینها ،ضمن فراهـم ِ
تقویـت میکند.
در کتـاب ایـن تخـم گنجشـک اسـت؟مخاطب بـا تخممرغـی مواجـه میشـود کـه هـر یـک از پرنـدگان تصـ ّور
تخـم یـک شـترمرغ اسـت.
مـال آنهاسـت تـا سـرانجام معلـوم میشـود کـه
میکننـد ِ
ِ
یافتن مالک ظرف شیر هستند.
پی ِ
در کتاب این ظرف شیر مال کیه؟ قهرمانان داستان ،در ِ
در کتـاب بزرگتریـن حیـوان جنـگل کیـه؟ حیوانـات یـک جنگل بـه دنبال آن هسـتند که بداننـد کدام یـک از آنها
بزرگترین حیوان اسـت.
مـال خود آنهاسـت ،ا ّما
در کتـاب ایـن جـای پـای کیه؟حیوانـات داسـتان ،جـای پایـی را میبینند و تصـ ّور میکنند ِ
در پایـان ،معلـوم میشـود کـه جای پـای یک خرس اسـت.
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من و آقای خورشید

سرودة سید سعید هاشمی ؛ تصویرگر رضا لواسانی
ناشر :مدرسه
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات24 :

اثـر حاضـر شـامل  11قطعـه شـعر اسـت کـه بیانگـر دلتنگیهـای کودکانه نسـبت بـه امام زمـان (عج) میباشـد.
قطعههایـی چـون :نـام تـو ،میخنـده کمـی ُگل ،ترافیک ،نقاشـی من ،مثـل بهشـت ،صاحبخانه ،خـواب من ،غم
بابـا و تیـم ما.
در ایـن مجموعـه ،کودکـی بـا امـام عصـر (عـج) در جهـان ذهنـی و رؤیایی خویـش سـخن میگوید و بـا لطافت
کودکانـه از ایشـان مـی خواهـد تـا ظهـور نمایـد .همه جا را پـر از نو کنـد .همه جا را غرق شـادی و طـراوت نماید.
مـادر و پـدر بیمـارش را شـفا دهـد .مشـکالت اجتماعی را حـل کند و تنهایـی او را مرتفع سـازد.
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از آبها

نویسنده و تصویرگر :نورالدین زرین کلک
ناشر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات44 :

کتـاب ،روایتگـر داسـتان زندگـی قطـره آبی اسـت که شـب هنـگام به صـورت بخار بـوده ،ا ّمـا صبح بـه قطره ای
شـبنم تبدیـل میشـود سـپس دوبـاره تبدیـل بـه بخـار مـی شـود و بـه جمع ابرهـای آسـمانی مـی پیونـدد و بعد
بـاران میشـود و بـه درون رودهـا و دریاهـا میریـزد .از درون غارهـا سـر درمیآورد و به قطب میرسـد .نویسـنده
بهزیبایـی بـا اسـتفاده از عنصـر خیال ،مخاطـب را با خود همراه میسـازد تا به نظارة قشـنگیهای طبیعت بنشـیند.
از زبـان یـک قطـره آب ،زمیـن و آسـمان و دریـا را توصیـف میکنـد و از نـگاه او بـه طبیعـت مینگـرد .سـرانجا ِم
ایـن قطـره آب ،جایـی اسـت کـه بـه درون بدن انسـان وارد میشـود و تبدیل بـه خون میگـردد .نویسـنده در این
«سرنوشـت مـن از همـة اینهـا و از هـر چیـز دیگری کـه میشـود آرزو کنـم ،بهتر بـود .نمیدانم
بـاره مینویسـد:
ِ
در کجـای شـهر ،ا ّمـا میدانـم از شـیر آبـی در خانـهای بیـرون میآیم .مـرا در تُنگ بلـور تمیزی میریزند و وسـط
سـفرة کوچـک سـفیدی مینشـانند .وقتـی بـه خودم نـگاه میکنم ،دلـم ُپر از غرور و شـادی میشـود .آدمهـا ،این
موجـودات افسـانهای کـه آن همـه آرزو داشـتم ببینمشـان ،اکنون گِر ِد من نشسـتهاند .تُنگ آب را دسـت به دسـت
میگرداننـد و در حالـی کـه بـه یکدیگـر تعـارف میکننـد ،از آن مینوشـند .در لیـوان بلـوری تمیـزی ،بـه لبهای
سـرخ تشـنهای میرسـم .از دهان خوشـبویی ،به معدة خوشـرنگی و از آن به رودة مخملی ُپر پیچ و درازی میرسـم.
از دیـوارة رودهای می-گـذرم و  ...هنـوز درسـت نمیدانـم از کجا هسـتم که تـوی رگی میافتم کـه مثل جوی آبی
مـرا بـا خـود میبـرد و سـر تا پا سـرخ شـده ام ،سـرخ سـرخ سـرخ ،نه مثل خـون که خـود خون شـدهام».
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پولهایبالدار

نویسنده  :ماهان ولی زاده
ناشر :آفرینگان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات108 :

اثـر حـاوی پانـزده داسـتان کوتـاه برای مخاطبـان گروه سـنی «ج» و «د» اسـت .شـخصیت اصلی داسـتان ،یکی
اسـت و داسـتانها در تداوم هم هسـتند.
در واقـع ،محـور داسـتان ،کودکـی اسـت کـه میخواهـد کتاب بنویسـد ،ولـی نمیتوانـد .درادامه پولی پیـدا میکند
کـه بـه طـرز شـگفتآوری هـر روز بـه میـزان آن افـزوده میشـود .در کنـار ایـن موضـوع ،او هـر روز خاطـرات و
ماجـرای یافتـن و افزایـش پول را مینویسـد .پس از مدتی نوشـتن خاطـرات روزانه درمییابد که ناخـودآگاه کتابی
نوشـته اسـت .او خـودش هم اتفاقاتی کـه برایـش رخ داده ،باور نـدارد و ...
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قصههايمهتاب

نویسنده :هانس کریستین آندرسن؛ ترجمة ترانه امیر ابراهیمی؛
تصویرگر فردریک حسین ،سوریک رامادیه ،کلمان دوو
ناشر :محراب قلم
مقصد :همه کتابخانه ها
مجموعه  5جلدي

قصههـای مهتـاب ،مجموعـهای  5جلـدی از داسـتانهای کوتاه نویسـندگان مشـهور سراسـر جهان اسـت که برای
ّ
گروههای سـ ّنی «ب» و «ج» نوشـته شـده اسـت.
جلد نخسـت با عنوان «لباسـهای تازة امپراطور و شـش داسـتان دیگر» ،حاوی  7داسـتان به قلم هانس کریسـتین
قصة «لباسـهای تـازة امپراطور» همـان گونه که از نامش پیداسـت ،در بارة امپراطوریای اسـت
اندرسـن میباشـدّ .
کـه خیلـی به لباسـهای تـازه اهمیت میدهـد و همین باعث میشـود تا با حـوادث غیرمنتظرهای مواجه شـود.
جلدهـای سـوم ،چهـارم و پنجـم ایـن مجموعـه به ترتیب حـاوی  ،9 ،8و  7داسـتان کوتاه اسـت کـه برخالف جلد
نخسـت بـه قلـم رماننویسـان گوناگـون مطرح دنیا نوشـته شـده و به سـلیقة مترجم انتخـاب و به فارسـی ترجمه
شـدهاند.
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مجموعة سرداران ایران زمین

نویسنده  :مهدی میرکیایی؛ تصویرگر سید حسام طباطبایی
ناشر :امیرکبیر
مقصد :همه کتابخانه ها
مجموعه  16جلدي

معرفی و روایت شـرح حـال و مبـارزات و دلیرمردیهای سـرداران
مجموعـه  16جلـدی سـرداران ایـران زمیـن ،بـه ّ
عباسـی ،مغـوالن ،صفویه ،زندیـه ،قاجار ،و
بـزرگ ایرانـی در دورههای هخامنشـیان ،اشـکانیان ،ساسـانیان ،خلفای ّ
هشـت سـال دفـاع مقـدس میپـردازد .سـردارانی چـون :آریوبرزن ،سـورنا ،بهـرام چوبیـن ،یعقوب لیث ،علی پسـر
عباس میرزا ،حسـن خان سـاری اصلان ،باقرخان
بویـه ،عبدالـر ّزاق ،اهلل وردی خـان ،امـام قلـی خـان ،میر مه ّنـاّ ،
تنگسـتانی ،رئیـس علـی دلـواری ،میـرزا کوچک خـان جنگلی ،مصطفـی چمـران ،و حاج ابراهیـم ه ّمت.
عناویـن ایـن  16جلـد عبارتنـد از :نیرنـگ ،آینههای سـورنا ،سـردار سـرکش ،جوانمـردان صحرا ،جشـن آتش ،زیر
نـگاه سـلطان ،کاروانسـرای پریان ،آب و آتش ،جوانترین سـردار ،کمیـن ،نبرد در تاریکی ،فقط یـک نفر ،دامی برای
صیاد ،سـردار سـبز ،آسـودهاش نگذارید ،صداهای نفس دشـمن.
ّ
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فصلپنجم:سکوت

نویسنده :محمدرضا بایرامی
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  172صفحه

این داستان در قالب پنج فصل برای مخاطبان گروههای سنی «د» و «هـ» نوشته شده است.
نویسـنده میکوشـد تـا مراحـل زندگـی یـک جـوان  17سـاله را از قبل از انقلاب تا پیـروزی انقلاب را در قالب 5
فصـل به تصویر بکشـد.
از فصـل آغازیـن خواننـده در مییابـد کـه قهرمان داسـتان ،نوجوانی اسـت که در محلـة جنوبی تهـران یعنی نازی
آبـاد بـه مدرسـه مـیرود .اوضـاع مالی خانواده مسـاعد نیسـت .پـدر راننـده کامیون اسـت و جوان قصه ناچار اسـت
بعـد از مدرسـه کار کنـد .از فـروش تـوت تا بسـتنی یخـی .گاهی نیـز ...او حتی پول نـدارد که یک سـاندویچ کامل
بخـرد .به سـینما عالقه مند اسـت...
فصـل دوم :وقتـی در کوچـه قـدم مـی زد ،سـاواک او را میگیـرد و او گمـان میکنـد که بـه جرم همـکاری با امیر
در سـرقت است و...
فصـل سـوم :خانـوادة آقای صـدری که دختری به نام فرشـته دارند و خیلی اهل مطالعه هسـتند ،یکـی از خانههای
محلـه را اجـاره میکنند .روزی جوان داسـتان فرشـته را تعقیب میکند...
فصل چهارم :او متوجه می شود که بازجویی به خاطر تظاهرات مردمی بر علیه رژیم است...
فصل پنجم :او تازه متوجه می شود که علت بازداشت ،خانوادة صدری است و او بايد...
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صبح و بوی نان

نویسنده  :سیّد سعید هاشمی؛ تصویرگر مهنوش مشیری
ناشر :به نشر
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  30صفحه

اثـر حاضـر مجموعهای از  14قطعه شـعر بـرای مخاطبان نوجوان همراه با تصاویر رنگی اسـت بـا عناوینی چون.1:
قلههـای دور .2دسـت پـدر .3بـوی قدمهـای ما  .4شـعر بهاری  .5مثل پدر هسـتی تـو  .6مثل رؤیا ،مثـل خواب .7
رد زنجیـر  .8بـوی تاریـخ  .9یـک نفر آمـد از راه دور  .10مثل آسـمان عمیق  .11ای شـهاب کوچک و روشـن .12
آخـر تو که هسـتی؟ بگـو!  .13رنگ آفتـاب صبح  .14بـوی باران.
مضمون و درونمایة اشـعار کام ً
ال متفاوت اسـت و از وحدت موضوعی برخوردار نیسـت .این اشـعار شـامل توصیف
کمککـردن حضـرت امیـر علیـه السلام بـه مسـتمندان و ظهور امـام عصر (عج) میشـود تا شـهادت یـک آزاده،
زیبایی یک روز بارانی ،طلوع آفتاب صبحگاهی ،شـکوفه-های بهاری ،شـهاب آسـمانی ،دوسـتی کتاب ،بازگشـایی
مـدارس ،ویژگیهـای امیرکبیـر و پـدری مهربان که خسـته از کار به خانـه بازمیگردد.
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قصههایپیامبروفرزندانش
ّ

نویسنده :تقی سلیمانی؛ تصویرگر مهکامه شعبانی
ناشر:امیرکبیر
مقصد :همه کتابخانه ها
مجموعه  5جلدي

قصههایی اسـت که برای مخاطبان کودک بازنویسـی شـده اسـت و بیشترشـان در
مجموعـة پنـج جلـدی ،حـاوی ّ
قصهاش
قصههـا اشـارههای قـرآن بـه یک واقعـة خیلـی جالب کـه ّ
قصههـای قرآنـی اسـت .منبـع ایـن ّ
حقیقـتّ ،
مفسـران بـزرگ در تفسیرشـان آوردهانـد و یـا کتابهایـی اسـت کـه دلیـل نـزول یک یا چنـد آیه از سـوی خدای
را ّ
قصههـای انتخابـی در این اثر ،آن اسـت که بـه زندگی
مهربـان در آنهـا آمـده اسـت .خصوصیـت مشـترک تمامی ّ
پیامبـر (ص) و فرزندانـش (ع) میپـردازد.
قصة انگشتر است.
قصة :بچههای همسایه ،پیراهن عروسی ،و ّ
جلد نخست ،حاوی سه ّ
قصة :دانایی ،آزادی من ،و حق مردم است.
جلد دوم ،شامل سه ّ
قصة :بی شمشیر ،نفر یازدهم ،و آیا کار عبادت است؟ میباشد.
جلد سوم ،دربرگیرندة سه ّ
ّ
قصة :خواب یک آهو ،شوخیها ،و عید خوش من میباشد.
جلد چهارم،
متشکل از سه ّ
قصة :اینجا خانة ماست ،آتش ،و ابراهیم است.
جلد پنجم ،مشتمل بر سه ّ
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کرمیکههیوالشد

نویسنده  :جعفر توزنده جانی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  223صفحه

اين اثر در قالب  26قسمت برای مخاطبان گروه های سنی «د» و «ه» فراهم آمده است.
همهچیـز از آن روز شـروع شـد کـه مجیـد میخواسـت با کیـف ديگري به مدرسـه بـرود .او دو تا کیف داشـت .آن
روز صبـح هـم وقتـی کیـف قبلـی را از انبـاری برداشـت و آن را روی میـز وارونـه کـرد ،یـک عالم ،آشـغال ریخت
بیـرون .بـاور نمیکـرد داخـل کیفـش اینهمـه آشـغال داشـته باشـد .مامـان راسـت میگفـت کـه کیفش سـطل
آشـغال اسـت .همینکـه خواسـت آشـغالهای روی میـز را توی سـطل خالی کند ،چشـمش بـه چیزی افتـاد .تکه
کاغـذی روي میـز داشـت حرکـت میکـرد .فکـر کـرد اشـتباه کـرده اما خـوب که نگاه کـرد دیـد کاغذ واقعـ ًا دارد
حرکـت میکنـد .حتمـ ًا چیـزی زیـر کاغـذ بود؛ شـاید مورچه ،شـاید هم سوسـک ...دسـتش را جلـو برد تـا کاغذ را
بـردارد کـه سـری گـرد و کوچـک از زیر کاغذ بیرون آمد .سـ ِر گرد و کوچـک کمی اطراف را نگاه کـرد .بعد خودش
را از زیـر کاغـذ بیـرون کشـید و مجیـد دید که راستراسـتی زیـر کاغذ یک کرم اسـت ...ادامة داسـتان دربـارة این
کـرم ،تبدیـل تدريجياش بـه یک هیوال و ...اسـت.
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اگرپیامبراننبودند

نویسنده :مجید مالمحمدی؛ تصویرگر عاطفه ملکی جو
ناشر:مدرسه
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  16صفحه

ايـن اثـر درواقـع یـک دورة پیامبرشناسـی بـرای مخاطبـان کودک اسـت .نویسـنده کوشـیده تـا با اسـتداللهایی
ملمـوس و برگرفتـه از زندگـی روزمـره بـا بیانی جذاب و شـیرین در کنـار تصاویر زیبـا ،این اصل اعتقـادی را برای
کـودکان اثبـات کنـد .او در پـی بیـان ایـن مطلـب اسـت که پیامبـر خدا بایـد از هـر گناه و اشـتباهی پاک باشـد تا
خداونـد بـه وسـیلة فرشـته خـود بـا او حرف بزنـد .او از طرف خدا مأمور اسـت تـا دسـتورات الهی را به ما انسـانها
برسـاند تـا بـه راه راسـت هدایت شـویم .در ادامـه بهتفصیل دراینباره سـخن میگوید کـه اگر پیامبـران نبودند چه
میشـد؟ بهعنوانمثـال پیامبـر را بـه پزشـکی تشـبیه میکند که وارد روسـتایی شـده که همـة بچهها مبتلا به وبا
شـدهاند .بعـد میپرسـد اگـر پزشـک نبـود چـه اتفاقی رخ مـیداد؟ بعـد نمونههـای عینی را مثـال میزند کـه ما در
زندگـی روزمـره از یک راهنما اسـتفاده میکنیم؛ در هواپیما ،در سـفر علمی ،در بیمارسـتان ،در خیابـان ،در کتابخانه.
همچنیـن بـه نشـانههای پیامبـران میپـردازد و انـواع رسـالتهايي كه بـه پیامبران ابالغ شـده را توضيـح ميدهد
و در پایـان چنـد حدیث از پیامبـر(ص) و برخی امامـان(ع) میآورد.
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االکلنگ کودکی ( ماشین هاچی کوچی)

نویسنده  :محمد رمضانی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  364صفحه

این داستان خیالی و غیرواقعی برای مخاطبان گروه سنی «د» و «ه» نوشته شده است.
حـوادث کتـاب در سـرزمین خیالـی زوبـام کـه سـاختة ذهـن زنـي بـه نام اعظـم اسـت رخ میدهـد ،ايـن خانم با
گذشـت زمـان و درگیـری بـا مسـائل زندگـی ،زوبـام را فرامـوش کرده اسـت و بـا فراموشـی او زوبام روزبـهروز به
سـوي نابـودی پيش مـيرود.
اهالـی زوبـام بـه فكـر نجـات خـود و البتـه اعظـم خانـم میافتنـد و در ایـن کار از «صبا» نـوة اعظـم خانم کمک
میخواهنـد.
کتـاب دارای بیانـی سـاده و روان اسـت هرچنـد کـه فضـای تخیلـی آن در برخـورد اول کمـی دور از ذهـن به نظر
میرسـد امـا ایـن قابلیـت را دارد کـه مخاطبـان عالقهمند بـه فضاهای خیالـی را با خود همـراه کند .امـا مخاطبی
کـه در برخـورد بـا یـک اثـر هنری انتظار نمـود فضایی واقعـی را دارد در برخورد با این اثر دچار مشـکل خواهد شـد
از نـکات قابلتوجـه در کتـاب صفحهآرایـی خـاص آن اسـت .در صفحـات کتاب مطابق با سـیر اثـر از کادربندیها
و فونتهـای مختلفـی بـراي نوشـتار کتاب اسـتفاده شـده اسـت که همین مسـئله توجـه مخاطب را بـه خود جلب
میکنـد و مانـع خسـتگی بصری وی ميشـود.
در بخشي از كتاب از زبان صبا نوة اعظم خانم ميخوانيم:
«صبـا با پشـت دسـت اشـکهایش را پاک کـرد کمکش می کنـم .نجاتش مـی دم .کاری می کنم رؤیاهـاش رو به
یـاد بیـاره .هـرکاری بگی میکنم .هـر کاری الزم باشـه ...بگو چی کار میشـه کرد»...
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جزیره

نویسنده :داریوش عابدی
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  240صفحه

ايـن كتـاب کـه در ده فصـل بـرای مخاطبـان جوان فراهم آمده ،داسـتان خانوادة تنگدسـتی اسـت کـه در یکی از
جزایـر ایرانـی زندگـی میکنند  .خانهای که در آن سـکونت دارند ،بسـیار فرسـوده اسـت و نیازمند تعمیـر و توجهی
خـاص اسـت؛ امـا پدر دسـترنج خود را صرف سـاخت یک قایـق میکند  .اندکی پس از سـاخت قایق پـدر میمیرد
و مـادر بـه ایـن فكـر میافتـد که قایـق را بفروشـد و با پول آن ،دسـتی به سـر و روی خانه بکشـد؛ اما پسـر با این
کار مـادر موافـق نیسـت تـا اینکـه درسـت در شـبی که قـرار اسـت قایق به فروش برسـد ،هـوا طوفانی میشـود و
سـیل سـرازیر میشـود .او خـود دراینبـاره میگویـد :صـورت در هـم مامان باز شـد .باعجلـه گفت« :مـرا بلند کن
و ببـر در قایـق!» بهسـختی مامـان را از جایـش بلنـد کـردم .از در اتـاق رفتیـم پایین ایـوان ،آب باال آمده بـود و ما
تـا زانـو رفتیـم در آب ،بـه هـر زحمتی بود مامان را پشـت سـاختمان کشـاندم .برزنـت روی قایق را کنـار زدم .جا را
بـرای مامـان بـاز کـردم .رفتـم توی قایـق .از زیر برزنت خـودم را کشـاندم طرف کابیـن کوچکش .در کابیـن را باز
کـردم .هـر دو خزیدیـم تـو .داخل کابین سـرد بـود ولی از باد و بـاران خبری نبود .مامان دسـتم را گرفـت و صورتم
را بوسـید ...بدیـن ترتیـب قایقـی کـه خريدنش باعـث دلخوری مادر شـده بود ،وسـیلة نجات آنها میشـود.
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در پیادهرو

نویسنده :بیوک ملکی؛ تصویرگر محمدعلی بن اسدی
ناشر :امیرکبیر
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  40صفحه

اثر حاضر ،مجموعة  13قطعه شـعر برای مخاطبان گروه سـنی «د» میباشـد که در سـال  1380از سـوی نشـریة
«دوچرخه» برگزیده شـده است.
چـون تمامـی موضوعـات  13قطعـه در پیادهرو رخ میدهد ،شـاعر نـام کتاب را پیادهرو گذاشـته اسـت .عناوین این
قطعـات عبارتنـد از .1 :شـکار سـایه .2راه .3بـا سایهسـار تـو  .4جـان بچههایتـان  .5بـر کتابهـای پـرورق  .6ای
پرندههـای نازنیـن  .7در هـوای دانـه  .8صبحتـان بـه خیر باد  .9دفتـری برای او  .10تا سراسـر زمیـن  .11نه مثل
دیگـران  .12هـزار ،پا  .13عاقبـت ،درختها.
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شناگر

نویسنده :عباس عبدی
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  220صفحه
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ایـن داسـتان کـه در  17فصـل تنظیـم شـده بـرای مخاطبان گروه سـنی «د» و «هـ» نوشـته شـده اسـت .محور
اصلـی داسـتان خانـوادهای اسـت کـه در یکـی از بندرهـاي جنوبی کشـور زندگـی میکنند.
فصـل امتحانـات اسـت .پـدر خبـر میدهد که تـا دو هفتة دیگر پسـر را به یک سـفر دریایـی خواهد برد .سـفارش
کـرد کـه پسـر عینـک زیرآبی و قلاب ماهی گیـری یادش نـرود .گفت که شـنیده به خاطر سـاحل صخـرهای در
اطـراف آنجـا یـک آکواریـوم طبیعـی به و جـود آمـده .پـر از ماهیهای خوشـگل مخصـوص آبشـور .روز موعود
فرامیرسـد .سـوار بـر شـناور بـه سـوی جزیـرهای در انتهـای اسـتان هرمـزگان هممـرز با اسـتان بوشـهر حرکت
میکنـد ،امـا در راه حادثـهای رخ میدهـد.
از زبان قهرمان داستان ميخوانيم:
«نفهمیدیـم بـه چـه چیـزی خوردیم .شـاید یک الـوار .از اینها که این کشـتیهای لعنتـی وقتی اضافـه دارند پرت
میکننـد در آب .امـا اگـر الـوار بـود ،میدیدیمـش .حبیـب اگـر نمیدیـد ،مـن حتمـ ًا میدیدم .سـفارش کـرده بود
حواسـم بـه جلـو جمع باشـد .شـاید یکباره زیـر قایق خالی شـد از موج .شـاید از قبل ترک داشـت و ندیـده بودند.
هرچـه بـود تختههـای قالـب از فایبـرگالس کـف قایق بیـرون زدند و پوسـته ِجـر خـورد .ناگهان آب ریخـت تو و
تـا نصـف قایـق پر شـد ».سـرانجام در حالتـی بین امیـد و ناامیدی با خـود گفـت« :کاش با یک چراغقـوه کوچک
میتوانسـتم پیـام بفرسـتم بـه همـه آنهایی که توی کشـتیها دارنـد در فاصلـه دوری ازاینجا میگذرنـد .همانها
کـه خـم شـدهاند و دسـت گرفتهانـد بـه نردههـای عرشـه و دارنـد دریـا و دورهـا را نـگاه میکننـد و شـاید تو فکر
بچـه ،بـرادر ،خواهـر یا مادر یا زنشـان هسـتند .روشـن خامـوش میکردم چراغـم را نقطه خط .خطخـط خط .نقطه
خـط نقطـه خـط نقطهنقطـه نقطهنقطـه نقطـه  ...یعنی کمک کنیـد .ما اینجا وسـط ایـن آب گیـر افتادهایم».
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بازگشتهُرداد

نویسنده :فریبا کلهر
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  237صفحه

اثـر حاضـر داسـتانی بـرای مخاطبان گروه سـ ّنی «د» و «هـ» اسـت .ماجـرا دربارة پـدری به نام جانـان و دخترش
وصـف خالـهاش را از پدر شـنیده بود.
میباشـد کـه در یـک دهکـدة سـاحلی با هـم زندگی میکننـد .دختر سـالها
ِ
تـا اینکـه روزی بـه نـاگاه خانمـی بـه خانـة آنها قدم میگـذارد که بـه ظاهر خالة اوسـت و ماجـرا از همینجـا آغاز
می-شـود .دختـر خـود در ایـن بـاره میگویـد« :میدانسـتم آن زن بوگنـدوی دامـن چینچینـی ،خالة من نیسـت.
حـسام میگفت من هیـچ وقت خالـهای نداشـتهام که به سـفر رفتـه و ناگهان
حـسام ایـن را بـه مـن میگفـتّ .
ّ
برگشـته باشـد .پـس ایـن زنـی که همهجـا را بـا تکانهای کوچـک دامنش ُپـر از بوی ماهـی میکرد،کی بـود؟! و
چـرا پـدرم طـوری کـه او نشـنود ،به من گفـت :تا هر زمانـی خالهات خواسـت پیشاش بمـان و هر کاری داشـت،
برایـش انجـام بـده؟! چـرا گفـت :با او بداخالقـی نکن و بیادب نبـاش؟! چرا گفـت :دلم میخواهد او نظـر خوبی به
تـو داشـته باشـد ،هرچنـد مهم نیسـت کـه ما هـم نظر خوبی به او داشـته باشـیم یـا نه؟! خالـه ناگهان بـه دهکدة
سـاحلی مـا آمـد .کسـی آمدنـش را ندیـد .طوری سـر و کلّهاش پیدا شـد که انـگار یک دفعه از زمین سـبز شـده یا
از آسـمان افتـاده اسـت »....ورود خالـه ،آغـازی اسـت بـرای ماجـرای های تـو در تو که خواننـده را تا پایـان با خود
همراه میسـازد.
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پیش از بستن چمدان

نویسنده :مینو کریم زاده
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  184صفحه

ً
کاملا متفـاوت اسـت کـه در ادامه با هـم تالقی
ايـن اثـر روایـت مـوازی داسـتان زندگـی دو دختـر از دو خانـوادة
میکننـدُ :گلـی و دریا.
گلـی شـاد و سـرزنده بـود .بفهمینفهمی درسخـوان بود؛ اما مهمترین مسـئلة زندگـیاش بازیگری بود .عشـق او
بـه بازیگـری یـک عشـق معمولی نبـود .از اولین لحظهای که چشـم بـاز میکرد تـا آخرین ثانیههای بیـداری ،فکر
و ذکـرش بازیگـری بـود .خیلیهـا وقتـی ایـن شـیفتگی او را میدیدنـد ،لبخند میزدنـد و میگفتند ،خـب ،طبیعی
اسـت .باألخـره هرچـه نباشـد ،پـدرش مدیـر تولیـد فیلـم اسـت؛ اما خـود گلی میدانسـت کـه عالقـة او ربطی به
شـغل پـدر نـدارد؛ البتـه خیلی خوشحـال بود که پدرش ،مدیر تولید فیلم اسـت و مث ً
ال رادیولوژیسـت نیسـت؛ چون
همیـن موضـوع برایـش پلی میسـاخت کـه او را از موانـع بهراحتی عبور مـیداد...
امـا دریـا ...او حسـابی درسخـوان بـود و اهل مطالعه .عاشـق نجوم و ادبیات بود و گاهی هم شـعرهایی میسـرود؛
امـا انـگار همیـن امتیازهـا برایـش بيشـتر مایـة غصه شـده بـود تا شـادی .بـا هیچکس حـرف زیادی بـرای گفتن
نداشـت .بچههـای دور و بـرش فکـر میکردنـد او خـودش را زیادی فیلسـوف میدانـد و در دل ،دیگـران را تحقیر
میکنـد؛ امـا در حقیقـت چنیـن نبـود .گاهی دریـا دلش لک میزد بـرای یک گفتوگـوی مفصل؛ اما نـه دربارة هر
موضوعـي ...رابطـهاش بـا مـادر ،شـبیه رابطـة دو آدم از دو سـرزمین مختلف بود که هیچ شـناختی از هم نداشـتند.
بـا پدر ،کمتر دردسـر داشـت...
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خدا در زندگی کودکان

نویسنده :ابراهیم اخوی
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشر:
ّ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  102صفحه

سـاختن کـودک بـا
یکـی از دشـوارترین و در عیـن حـال ل ّذتبخشتریـن کارهـا ،آمـوزش مفاهیـم دینـی و آشـنا
ِ
معرفـی خداوند بـه منزلـة اصلیتریـن و ماندگارتریـن مفهوم دینـی ،جایگاه
مسـائل معنـوی اسـت .در ایـن میـانّ ،
حسـاس را با مشـکالتی روبـهرو میکند.
ویـژهای دارد کـه ناآگاهـی والدیـن ،گـذار مو ّفـق از ایـن مرحلـة ّ
شـناختی موجـود در این زمینـه ،والدین را با
نویسـنده در اثرحاضـر کوشـیده تـا با گـردآوری ّاطالعـات دینی و روان
ِ
دنیـای کـودکان بیشترآشـنا سـازد و جایگاه مفهـوم خـدا را از نگاه کودکان بررسـی کند.
کتاب در قالب پنج فصل سامان یافته است:
فصل نخست ،به آثار خداشناسی در زندگی کودکان میپردازد.
فصـل دوم ،بـه فهـم کـودکان از خـدا و مقولههایـی چـون :راز و نیـاز و دعـا با خـدا اختصـاص دارد .در پایـان این
فصـل بـه وظایـف والدیـن در برابـر برداشـتهای خام کودکان اشـاره میشـود.
معرفی خدا به کودکان سـخن میگویـد .در این فصل،
فصـل سـوم ،بـه طور ّ
مفصـل در بارة قوانیـن و راهکارهـای ّ
 7قانـون و  14راهـکار عملـی بـرای ایجاد تصویری واقعگرایانه درذهن کودکان پیشـنهاد میشـود.
فصـل چهـارم ،ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد بـه کـودک اجـازة پرسـش در حوزههـای معنـوی داد18 ،
معرفی میکند .پرسشـهایی چون :خدا کیسـت؟
پرسـش اساسـی کودکان را مطرح و شـیوة پاسـخگویی به آنها را ّ
کجاسـت؟ آیـا در آسـمان اسـت؟ آیـا مـرا میبینـد؟ از کجا آمده اسـت؟ شـبیه چیسـت؟ مـو و ابـرو دارد؟ میمیرد؟
میخوابـد؟ و ...
شناسی پاسخ به پرسشهای معنوی کودکان میپردازد.
مهم آسیب
ِ
فصل پایانی به مقولة ّ
روانشـــــناسي
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نوجواندرنقششکیبایی

نویسنده :حسین امیری
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشرّ :
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  80صفحه

سـن نوجوانـی میرسـد ،تغییرهـای گوناگونـی در جسـم و روان خود تجربـه میکنـد و نیازهای
وقتـی کـودک بـه ّ
جدیـدی را در خـود مییابـد .برخـورد نادرسـت بـا این نیازها از یک سـو و افزایـش هیجانها که به سـبب تغییرهای
هورمونـی در ایـن دوره بـه وجود میآید از سـوی دیگـر میتوانند زمینة رفتارهـای پرخاشـگرانه را در او ایجاد کنند.
پرخاشـگری ممکن اسـت زیانهای بالق ّوة گوناگونی داشـته باشـد .برای نمونه میتواند موجب آسـیب زدن به خود،
رنجـش خانـواده ،بـه هم ریختن نظـم اجتماعی و ایجـاد ناامنی در اجتماع شـود.
طی سه فصل ،این موضوع مهم و کاربردی را بررسی کند:
نویسنده در این کتاب کوشیده ّ
فصـل نخسـت :پرخاشـگری و نوجوان؛ در این فصل ،پس از آشـنایی بـا دورة نوجوانی ،تعریفی از پرخاشـگری ارائه
میدهـد و در ادامـه ،انـواع پرخاشـگری ،آثـار آن و  ...را بررسـی میکنـد تـا بتوان بـا مفهوم و مصداق پرخاشـگری
نوجـوان به طور دقیقتر آشـنا شـد.
فصـل دوم :چـرا فرزنـدم پرخاشـگری میکنـد؟ در این فصل ،تالش شـده اسـت تـا عوامل و زمینههـای گوناگونی
کـه در بروز رفتارهای پرخاشـگرانه تأثیر دارند ،بررسـی شـود.
فصـل سـوم :چگونـه پرخاشـگری فرزنـدم را کنتـرل کنـم؟ در ایـن فصل ،نخسـت توصیههـای رفتاری و سـپس
توصیههـای شـناختی ارائـه شـده و در ادامـه به درمان دارویی برای کنترل برخی پرخاشـگریها اشـاره شـده اسـت.
پایانبخش کتاب ،چند توصیه برای والدین است تا در کنترل نوجوانان پرخاشگر مو ّفق باشند.
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چند ایست تا بیست

همتی
نویسنده  :مجید ّ
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشر:
ّ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  72صفحه

دخالت
ی شـود تا بتوانـد خود را بـدون
خودمهارگـری (= خویشـتنداری) ،توانایـیای اسـت کـه در کـودک ایجاد م 
ِ
دیگـران و در چارچـوب پذیرفتهشـدة اجتماعـی ،مهـار و هدایـت کنـد .پـس اگـر کـودک بتوانـد خـود را در مقابل
تحریکهـای بیرونـی و خواسـتههای نابجـای درونـیاش نـگاه داشـته ،آنهـا را تـا زمان مناسـب بـه تأخیرانـدازد ،از
خودمهارگـری باالیـی برخوردار اسـت.
ِ
نویسـنده در اثـر حاضـر کوشـیده تا بـا اسـتفاده از اصول اسلامی و راهکارهـای روانشـناختی ،روشـهایی را برای
افزایـش خودمهارگـری کـودکان ارائه دهد.
او کتاب را در سه فصل سامان داده است:
در فصـل نخسـت ،بـا پرداختـن بـه سـبکهای تربیتـی والدین ،تقویـت ایمـان دینی کـودکان ،پرورش عـ ّزت نفس
معرفی کرده
کـودک ،تقویـت اعتمـاد به نفس کـودک ،بـرآوردن نیازهای معقول کـودک ،اصـول خودمهارگـری را ّ
و در پایـان ،سـه عامـل کلیدی تضعیفکننـدة آن را برمیشـمارد.
فصل دوم ،به روشهای مؤثّر در خودمهارگری اختصاص دارد.
در فصـل پایانـی نیـز بـه شـکل عملـی در بارة خـود مهارگری کـودکان در مراحـل گوناگـون  -یعنـی  )1از تولّد تا
 1/5سـالگی  )2از  1/5تـا  3سـالگی  )3از  3تـا  6سـالگی  )4و از  6تـا  8سـالگی  -بحـث و گفتگوشـده اسـت.
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به خواب شیرین بروید

نویسنده :جواد ترکاشوند
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشرّ :
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  64صفحه

ماشـینی امـروز ،بیخوابـی اسـت .بیخوابی به معنـای نخوابیدن نیسـت ،بلکه
یکـی از مشـکالت شـایع در دنیـای
ِ
مراد ،خوابی اسـت که با دردسـرها و سـختیها همراه اسـت و فرد پس از بیداری ،احسـاس راحتی و رف ِع خسـتگی
نمیکند .
توجـه بـه اینکه آگاهییافتـن از چگونگی ،زمان ،مراحـل ،و روند خـواب و بیخوابی در رف ِع نگرانـی و کنار آمدن
بـا ّ
و ّ
حـل بیخوابـی ،بهتنهایـی بسـیار مفیـد اسـت ،در جای جای ایـن نوشـتار و به مناسـبتهای گوناگـونّ ،اطالعاتی
دقیـق ،علمـی و بـه روز ارائه شـده اسـت تـا اگر خواننده بـه هر دلیل از روشـهای درمانی ارائه شـده اسـتفاده نکرد،
بـاز هـم مطالعة این نوشـتار برایش مفید باشـد.
کتاب حاوی چهار فصل است:
ریتم خواب-بیداری آشنا میشویم.
در فصل ا ّول ،با تعریف خواب ،آثار و فواید آن ،م ّدت و مراحل خواب و ِ
علـل آن سـخن میگویـد .در پایان بـه کمک پرسـشنامهای مخاطب
فصـل دوم ،در بـارة گونههـای بیخوابـی و ِ
خوابـی خود ترغیـب میکند.
ارزیابـی بی
را بـه
ِ
ِ
درمان بیخوابی اختصاص دارد .نویسـنده شـیوههای
فصل سـوم  -که شـاید مهمترین قسـمت کتاب باشـد  -به
ِ
بهداشـت خـواب ،گیاهدرمانـی ،رواندرمانـی ،زماندرمانـی ،و دارودرمانـی را بـرای مبتالیـان به بیخوابی پیشـنهاد
ِ
میدهد.
درمان آن میپردازد.
مخرب و نیز
ِ
فصل پایانی به ُپرخوابی و علل و آثا ِر ّ
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اینهوشدستیافتنی

نویسنده  :علی صادقیسرشت
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشر:
ّ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  94صفحه

گـردآوری ّاطالعـات دربارة انسـانهای موفـق ،روانشناسـان را متقاعد کرده اسـت که
سـالها پژوهـش و مطالعـه و
ِ
قدیمـی انسـانها کـه «هـر کـه باهوشتـر اسـت ،مو ّفقتـر اسـت» حقیقت خارجـی نـدارد .آنان بـه این
ایـن بـاور
ِ
نتیجـه رسـیدهاند کـه نـه تحصیلات ،نه تجربـه ،نه معلومـات و نه هـوش ذهنی ،هیچ یـک نمیتوانـد تعیین کند
کـه چـرا کسـی مو ّفـق میشـود ،ا ّمـا دیگری نـه .آنـان دریافتهاند عامـل دیگری وجـود دارد کـه گویا جامعـه برای
آن هیـچ توضیحـی ندارد.
گیـری روانشناسـان را در محیـط کار ،خانـه ،فامیـل ،مدرسـه ،و محلّـة خود
مـا هـر روز نمونههایـی از ایـن نتیجه
ِ
میبینیـم .مـا مـردم باهـوش و تحصیلکـردهای را میبینیـم کـه مو ّفـق نیسـتند .در حالی کـه افـرادی را میبینیم
کـه بـدون مهـارت بـا ویژگیهای بارز ،بسـیار موفقاند .راسـتی دلیل این مطلب چیسـت؟ پاسـخ این پرسـش تقریب ًا
همیشـه بـه مفهومی به نـام «هـوش هیجانـی» بازمیگردد.
نویسـنده در اثـر حاضـر بـر آن اسـت تا در قالـب  5فصل بیان کنـد که هوش هیجانی چیسـت؛ از چـه مؤلّفه هایی
باالبردن آن اسـتفاده میشـود.
تشـکیل میشـود و از چه راهکارهایی برای
ِ
فصل نخست ،در بارة عوامل موفقیت در زندگی شخصی سخن میگوید.
فصل دوم ،محورهای اصلی هوش هیجانی را بر میشمارد.
فصل سوم ،راهکارهای افزایش هوش هیجانی را تبیین میکند.
معرفی مینماید.
فصل چهارم ،مهارتهای گوش ِ
دادن مؤثر را ّ
و فصل پنجم ،راهکارهای کوتاه ولی مؤثّر برای بهبود هوش هیجانی را بررسی میکند.
روانشـــــناسي
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حسابیمصرفکنیم

محمدرضا بنیانی
نویسندهّ :
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشرّ :
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  72صفحه

رهبـر ّ
معظـم انقلاب اسلامی ،حضـرت آیـتاهلل خامنـهای (مدظلّـه العالي) سـال  1388را سـال اصلاح الگوی
مصـرف نامیدنـد .همـان گونـه که ایشـان فرمودند ،اصلاح الگوی مصـرف تنها مسـئلهای اقتصادی نیسـت ،بلکه
ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی نیـز دارد .اصالح الگوی مصرف میتواند به خودسـازی انسـان و مهـار تمایالت غریزی
او کمـک کنـد و موجـب شـکوفایی معنـوی انسـان شـود .از ایـن رو ،همـة عالقهمنـدان بـه پیشـرفت و بالندگـی
اقتصـادی ،فرهنگـی و اجتماعـی بایـد همة تـوان خود را بـکار گیرند تا حرکت در مسـیر الگوی مصرف درسـت به
توجه قرارگیرد ،آشـنایی درسـت با
بهتریـن وجـه امکانپذیـر شـود .آنچـه در این زمینه ،نخسـت باید بـه د ّقت مورد ّ
الگـوی مصـرف صحیح و سـپس شناسـایی ریشـهها و عوامل الگوی نادرسـت اسـت.
کتاب حاضر در راستای اهداف یاد شده ،در سه فصل سامان یافته است:
توجه بـه منابع و متون روانشـناختی ،اقتصـادی ،دینـی و  ...به تعریف
نویسـنده در فصـل نخسـت میکوشـد تا بـا ّ
اصلاح الگـوی مصرف ،ضـرورت پرداختن به الگـوی مصرف صحیح و آسـیبهای الگوی مصرف نادرسـت بپردازد.
مصرف نادرست سخن میگوید.
در فصل دوم ،با استناد به منابع معتبر در بارة چگونگی شکلگیری الگوی
ِ
مصرف نادرست و عرضة الگوی صحیح اختصاص دارد.
و فصل پایانی نیز به چگونگی پیشگیری از الگوی
ِ
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خشتا ّولمسئولیت

نویسنده  :ابوالفضل ابراهیمی
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشر:
ّ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  71صفحه

امـروزه این احسـاس بسـیار شـایع اسـت که شـمار فراوانـی از کـودکان نمیآموزند که به طـور مؤثّر مسـئولیتهای
زندگـی خـود را بـر دوش بگیرنـد .از نکتههـای اساسـی در تربیـت فرزنـدان ،آن اسـت کـه والدیـن افـزون بـر در
گرفتـن نیازهـای کنونـی کـودک ،او را برای تشـکیل زندگی آینـده و پذیرش مسـئولیتهای آن آمـاده کنند .اگر
نظر
ِ
چنیـن نکننـد ،کودکانشـان افـرادی ُسسـتعنصر ،بیاعتماد بـه توانمندی خویـش ،متو ّقـع و گریزان از مسـئولیتها
بارمیآینـد .همچنیـن ممکـن اسـت پیوسـته شـغل خویـش را بـه بهانـة دشـواربودن یـا ناتوانـی در پذیـرش امر و
هـای مافـوق تغییـر دهند.
نهی ِ
از سـوی دیگـر مسـئولیتپذیری ،عنصـری ضـروری بـرای تشـکیل خانواده اسـت .یک نظـام خانوادگـی مطلوب،
وظایف خود را بشناسـند و در انجام نیکـوی آن تالش کنند.
نظامـی اسـت کـه هـر یک از اعضای خانـواده ،حدود و
ِ
کردن بخشـی از حقوق اعضـای خانـواده ،پیامدهایی
ا ّمـا هـر گونـه کوتاهـی در ایـن کار خطیر ،افـزون بـر پایمال ِ
کمتریـن آن ،محرومشـدن از صمیمیت و آرامـش درکانون خانواده اسـت .نیـز میتوان
ناگـوار خواهنـد داشـت کـه
ِ
داری مطلوب ،پاسـخ مسـئوالنه به وظایفی اسـت کـه هر انسـان در برابر
اصلی دیـن ِ
گفـت کـه یکـی از پایههـای ِ
خداونـد ،خود ،انسـانهای دیگر و ح ّتـی طبیعت دارد.
در اثـر حاضـر تلاش شـده تا در قالب سـه فصـل در بارة اهمیـت مسـئولیتپذیری و راههای شـکلگیری و موانع
آن در کـودکان بـه شـکل علمی و کاربردی بحث شـود.
فصل نخست ،در بارة والدین و مسئولیتپذیری کودکان سخن میگوید.
حس مسئولیتپذیری در کودکان شکل میگیرد؟
فصل دوم ،به این پرسش اساسی پاسخ میهد که چگونه ّ
فصل پایانی نیز به بررسی مسئولیت و کارهای روزمرة زندگی میپردازد.
روانشـــــناسي
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نبض ازدواج را بگیرید

نویسنده :مهدی عبّاسی
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ناشرّ :
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  77صفحه

آیـا آن گونـه کـه در میـان همـگان شـایع اسـت ازدواج مانند هندوانهای دربسـته اسـت یـا دسـتکم میتوانیم به
مشـترک خویـش مطالعه کنیم؟ آیـا میتوانیم
انـدازة انتخـاب رشـتة تحصیلـی ،یا خرید وسـیلهای ،در بـارة زندگی
ِ
بـدون پـدر و مـادر و خویشـانمان ،زندگـی پویـا و آرامـی را ترسـیم کنیـم؟ بهتـر نیسـت بـا هدف تشـکیل زندگی
مطلـوب ،خانـوادة خـود و همسـرمان را نیـز در این مسـیر همراه کنیـم؟ آیا وابسـتگی عاطفی دختر و پسـر پیش از
واقعـی عقـل و نـه احساسـات جلوگیـری نمیکند؟ به
ازدواج ،از دیـدن ضعفهـا و ق ّوتهـای همسـر آینـده در آینـة
ِ
نظـر میرسـد اینهـا پرسشـهایی هسـتند کـه در بـارة نگاه شـایع یاد شـده بـه ذهن شـما نیز رسـیدهاند.
ایـن دیدگاههـا ،منشـأ اندیشـه ،احساسـات و رفتارهایی خواهند شـد که نـه تنها بر چگونگـی ازدواج و آغـاز زندگی
مشـترک ،بلکـه بـر رونـد ادامة آن نیـز تأثیر خواهد گذاشـت .از ایـن روی ،اثر حاضر تلاش دارد ،با بررسـی و ارائة
مهیا سـازد.
راههـای اصلاح این باورها ،بسـتری مناسـب برای شـکلگیری ازدواجـی مو ّفق را ّ
نویسنده در قالب سه فصل ،تالش میکند سیر شکلگیری یک ازدواج پایدار و هدفدار را ترسیم کند.
فصـل نخسـت ،نگاهـی متفـاوت بـه ازدواج را ارائـه میدهد و مشـخّ ص میکند که بـرای مو ّفقیـت در ازدواج ،باید
از کجـا آغـاز کـرد .نیز هـر یک از زوجیـن باید چه توانمندیهایی داشـته باشـند.
فصـل دوم ،بـه فوایـد ازدواج ،نقـش سرنوشتسـا ِز آن در زندگـی ،هـدف از ازدواج و پیشبینیکنندههـای مو ّفقیـت
در ازدواج میپـردازد.
فصل سوم ،نیز در بارة ازدواج بهنگام ،آگاهانه و پایدار و شرایط و ویژگیهای هر یک سخن میگوید.
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عروسکهایبافتنی205و206

نویسنده  :اکرم ذاکری
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  68صفحه

در هـر یـک عناویـن مجموعـة دو جلـدی عروسـکهای بافتنـی ،اثری آموزشـی و جـ ّذاب و تمام رنگی ،حـاوی 12
مـدل عروسـک بافتنـی بـرای کودکان اسـت .این عروسـکها دو دسـته اند :الف) عروسـک حیوانات ب) عروسـک
کودکان
ابیت بافـت و نیز ایجاد
رنگـی واقعی ،برای
نخسـت ،تصویـر نمونـة نهایـی هر  12مـدل در قالب تصویر
ترسـیم ج ّذ ِ
ِ
ِ
رغبـت و انگیـزه در مخاطـب آمده اسـت که به منزلة فهرسـت تصویری کتاب اسـت.
در ادامـه در قالـب  8صفحـه ،مطالـب مق ّدماتـی حاوی نکاتی که هر بافنده برای شـروع بافت این عروسـکهای زیبا
بایـد بدانـد تـا آنهـا را جالـب و مناسـب و بـدون عیب آمـاده کند ،آمده اسـت .نکاتـی مانند :نـخ و دیگر لـوازم مورد
کردن
کردن دانـه ،روشـهای کم ِ
دادن بافتهـا ،روشـهای اضافه ِ
نیـاز ،مقیـاس بافـت ،روشـهای ابتدایی بـرای شـکل ِ
دانـه ،روش مرتّبکـردن و خاتمـهدادن بـه کار ،روش اتـو کـردن ،روش ُپر کردن عروسـکها با الیـاف ،روش دوخت
ریشـه ،روش سـاخت منگوله ،روش نمـد کردن و...
در ادامه ،دستور بافت هر مدل ،شامل :اندازه ،لوازم مورد نیاز ،مقیاس یا اندازه ،توضیح روش بافت آمده است.
یکی از امتیازات مجموعة حاضر ،آن است که در آغاز طرز بافت هر عروسک ،به کاربرد آن اشاره شده است.
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قالببافیلباسکودکان
نویسنده :اکرم ذاکری
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  116صفحه

ایـن اثـر هنـری و جـ ّذاب و تمـام رنگـی ،حـاوی  25مـدل لبـاس کـودک اسـت که بـه شـیوة قالب-بافـی آماده
میشـود.
سـت  3تکـه! تـاپ چپ و راسـتی ،شـورت و کاله؛ مـدل :2ژاکت ،شـلوار و بـوت (کفش)؛ مـدل  :3ژاکت
مـدل ِ :1
تـوری؛ مـدل  4و  :5دو بلـوز بـا موتیـف گل و توتفرنگی؛ مدل  6و  :7پلیـور راهراه با خرگوش؛ مـدل  :8بلوز زیبا با
گلچههـای گل رز؛ مـدل  :9کیسـهخواب نـوزاد؛ مـدل  :10ژاکت با بافت تـوری؛ مدل  :11جلیقه بـا کاله؛ مدل :12
ژاکـت بـا خـرس قطبی؛ مدل  :13شـلوار پیشسـینهدار؛ مـدل  :14بلـوز و کیف با موتیـف گل؛ مدل  :15سـارافون
زیبـا بـا گلهـای رز؛ مدل  :16ژاکـت و کاله با طرح پیچازی؛ مـدل  :17پلیور راهراه دورنگ شـیک؛ مدل  18و :19
دو کاله جالـب؛ مـدل  :20پتـوی نـوزاد بـا موتیفهای شـشضلعی؛ مـدل  :21پردة تـوری با طرح خرگـوش؛ مدل
 :22پتـوی تـوری شـیک و زیـب؛ مـدل  23و  :24زرافـه و گورخر؛ مدل  :25کوسـن زیبا بـرای اتاق نوزاد.
دسـتور بافتن هر مدل ،شـامل تصویر رنگی واقعی نمونة نهایی ،مواد موردنیاز ،مقیاس یا اندازه ،بافت مورداسـتفاده
و روش بافت به همراه الگو و نقشـة بافت اسـت.
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کتاب شیرینی و شکالت عید نوروز

تقدسی
نویسنده  :منصورة ّ
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  59صفحه

نویسـنده پس از سـالها تالش در عرصة آموزش هنر آشـپزی و نیز شـرکت فعال در تهیة اسـتانداردهای مختلف
آمـوزش صنایـع غذایـی ،تلاش کـرده تـا بـا همـکاری فرزنـدش بـا نـگارش مجموعـة کتابهـای مـن و مامان
مخاطبـان خـود را با هنر آشـپزی ایرانی آشـنا سـازد.
شـیرینی یکـی از مکملهـای مغـذی اسـت کـه از ترکیـب مـواد کشـاورزی ،لبنـی ،مایعـات و گاه صنعتـی تولیـد
میشـود .نویسـنده در ايـن اثـر ،توانسـته بـا بهرهگیـری از تجربـة بیـش از بیستسـال آمـوزش ایـن صنعـت بـه
هنرجویـان ،مجموعـهای از شـیرینیهای اقـوام مختلـف کشـور را با اصلاح روش تهیـه و پخت ،به رشـتة تحریر
درآورد .تمامـی دسـتورات پخـت در ایـن کتـاب بارهـا آزمايـش شـده و نتيجة مطلوبي داشـته اسـت.
در ایـن مجلـد ،خواننـده بـا طـرز پخـت و تهیـه بیش از  50نوع شـیرینی و شـکالت آشـنا میشـود .شـیرینیها و
شـکالتهایی چـون لوزهـا ،گز ،سـوهان ،مسـقطی ،باسـلق ،رولـت مکزیکی ،باقلـوا و...
نویسـنده نخسـت در مقدمـهاي ،نـکات مهـم در تهیـه و پخـت شـیرینیها و شـکالتهای این مجموعـه ،ازجمله
پیکانههـا ،جدولهـاي مقیـاس حـرارتِ فِر را یادآور میشـود .شـیرینیها و شـکالتهای این مجموعـه ،ترکیبی از
دسـتپختهای سـنتی ایرانـی و دیگر ملل اسـت.
آرایی زیبا منتشـر شـده
کتـاب هماننـد آثـار مشـابه بهصورت رنگـی ،همراه بـا تصاویر یکایک شـیرینیها با صفحه ِ
است.
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کتاب جامع مربا و مارماالد
نویسنده :منصورة تقدسی
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  71صفحه

نویسـنده پس از سـالها تالش در عرصة آموزش هنر آشـپزی و نیز شـرکت فعال در تهیة اسـتانداردهای مختلف
آمـوزش صنایـع غذایـی ،تلاش کـرده تـا بـا همـکاری فرزنـدش بـا نـگارش مجموعـة کتابهـای مـن و مامان
مخاطبـان خـود را با هنر آشـپزی ایرانی آشـنا سـازد.
شـیرینی یکـی از مکملهـای مغـذی اسـت کـه از ترکیـب مـواد کشـاورزی ،لبنـی ،مایعـات و گاه صنعتـی تولیـد
میشـود .نویسـنده در ايـن اثـر ،توانسـته بـا بهرهگیـری از تجربـة بیـش از بیسـت سـال آمـوزش ایـن صنعـت به
هنرجویـان ،مجموعـهای از شـیرینیهای اقـوام مختلـف کشـور را با اصلاح روش تهیـه و پخت ،به رشـتة تحریر
درآورد .تمامـی دسـتورات پخـت در ایـن کتـاب بارهـا آزمايـش شـده و نتيجة مطلوبي داشـته اسـت.
در ایـن مجلّـد ،خواننـده بـا طـرز پخـت و تهیـه بیـش از  50نـوع شـیرینی مارمـاالدی و کـرمدار آشـنا میشـود.
شـیرینیهایی چـون بریلـو ،آیسـینگ شـکر ،لیتـزر ،مشـهدی ،مینـی تـارت ،توپـی فندقـی و...
نویسـنده نخسـت در طـی مقدمـهاي ،نـکات مهـم در تهیة هر شـیرینی را یـادآور میشـود و ادویه-هـای مصرفی
در شـیرینیهای مارمـاالدی و کـرمدار را برمیشـمارد .شـیرینیهای این مجموعه ،ترکیبی از شـیرینیهای سـ ّنتی
ایرانـی و دیگر ملل اسـت.
کتـاب هماننـد آثـار مشـابه بهصورت رنگـی ،همراه بـا تصاویر یکایک شـیرینیها با صفحهآرایی زیبا منتشـر شـده
است.
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کتابجامعشیرینیسنّتیایرانی

تقدسی
نویسنده  :منصورة ّ
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  108صفحه

نویسـنده پس از سـالها تالش در عرصة آموزش هنر آشـپزی و نیز شـرکت ف ّعال در تهیه اسـتانداردهای مختلف
آمـوزش صنایـع غذایـی ،تلاش کـرده تـا بـا همـکاری فرزنـدش بـا نـگارش مجموعـ ه کتابهـای مـن و مامان
مخاطبـان خـود را با هنر آشـپزی ایرانی آشـنا سـازد.
در این مجلد ،خواننده با طرز پخت و تهیه  100شیرینی خشک اصیل ایرانی آشنا میشود.
صنعـت شـیرینیپزی هنـری اسـت آمیختـه بـا ظرافتهـای یـک هنر اصیـل ،اصالـت و رایحـة بومـی و ملّی که
در شـیرینیهای اصیـل ایرانـی وجـود دارد ،در هیچیـک از شـیرینیهای مشـابه یافـت نمیشـود .بایـد در دهـان
گذاشـت و آرامآرام زیـر دنـدان بـرد تـا جـادوی طعم و مزهاش فاش شـود .شـیرینیهای یـزدی ،قزوینـی ،تبریزی،
کرمانشـاهی و ...هـر یـک بـا بهتریـن نسـخههای سـحرآمیز قنـادی ،هـر نـوع ذائقـة تنوعطلبـی را در کنـار خود
سـیراب میکند .ازاینرو نویسـنده در اين اثر ،طرز پخت مجموعهای از شـیرینیهای سـنتی و خشـک را از اقصی
نقـاط ایـران بـه ارمغـان آورده و خواننـده را بـا جدیدترین طـرح و بهتریـن و صحیحتریـن فرمول تهیة آنها آشـنا
کـرده اسـت .تمامـی دسـتورات شـیرینیها بارهـا آزمايش شـده و نتيجة مطلوبي داشـته اسـت.
نویسـنده نخسـت در مق ّدمـهای ،نـکات مهـم در تهیـة هـر شـیرینی را یـادآور میشـود و ادویههـای مصرفـی در
شـیرینیهای خشـک را برمیشـمارد و از همه مهمتر ،علل خرابی شـیرینیهای خشـک و سـنتی را ارائه میدهد.
کتـاب هماننـد آثـار مشـابه بهصورت رنگـی ،همراه بـا تصاویر یکایک شـیرینیها با صفحهآرایی زیبا منتشـر شـده
است.
مهار تهاي آموزشــي
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راستهدوزی

نویسنده :زهرا احمدزاده
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  140صفحه

ایـن کتـاب بـرای رشـتة راسـتهدوزی نوشـته شـده اسـت .رشـتة راسـتهدوزی پیشنیـا ِز تمـام رشـتههای وابسـته
گذرانـدن هـر یـک از دورههـای نـازک-دوزی ،ضخیـمدوزی،
خیـاط بایـد پیـش از
ِ
خیاطـی اسـت کـه یـک ّ
بـه ّ
بچهگانـهدوزی ،لبـاس شـب و عـروس ،لبـاس زیـر ،الگوسـازی ،سـرویس خـواب ،لباسـهای کشـی ،شـلواردوزی،
کاپشـن دوزی ،مانتـودوزی ،و  ...بگذرانـد.
خیاطها مفید اسـت .نیز شـامل تمام آگاهیهایی اسـت
ایـن کتـاب همچنیـن بـرای باالبردن سـطح
ِ
توانایی تمـام ّ
خیـاط بایـد در بـارة انـواع پارچهها ،دوختهـا ،لوازم خیاطـی و طـرز کار با آنهـا بداند .این کتـاب همچنین
کـه یـک ّ
خواننـدة عالقهمنـد را قـادر میسـازد کـه بتواند مدلهای گوناگون روبالشـی ،کوسـن ،مالفـه ،رولحافـی ،رومیزی و
لـوازم تزیینـی منزلتان ماننـد آباژور را خـود بدوزد.
بـرای بیشـترین بهرهگیـری ،آموزشـهای ایـن کتاب ،گام بـه گام و به همراه عکس اسـت کـه در  10بخش تدوین
گردیده است.
تخصصی رشـتة
پایـان بخـش کتـاب نیز 200پرسـش چهارجوابی به همراه پاسـخ آنها اسـت که در واقع سـؤاالت ّ
راسـتهدوزی را تشـکیل میدهد.
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خودآموز جامع بافتنی قدم به قدم 3

نویسنده  :اکرم ذاکری
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  224صفحه

ایـن اثـر آموزشـی و جـ ّذاب و تمـام رنگـی کـه با کاغذ معمولی چاپ شـده اسـت ،حـاوی مق ّدمه و  13فصل اسـت
فـن بافتنی بـه مبتدیان فراهم آمده اسـت.
کـه بـه انگیـزة تعلیـم گام بـه گام و مرحله بـه مرحلة ّ
در مق ّدمـه بـه ترتیـب ،نوآمـوز بـا ایـن نـکات ضـروری آشـنا میشـود :لـوازم مـورد نیـاز بـرای بافـت بـا دو میل،
سـرانداختن کشـی،
سـرانداختن دانههـا ،روش سـرانداختن بـا بافت دانه ،روش
طنابـی
تکنیکهـای بافـت ،روش
ِ
ِ
ِ
کورکـردن دانههـا ،روش
سـرانداختن مو ّقتـی ،روش بافـت دانههـا از زیـر ،روش بافـت دانههـا از رو ،روش
روش
ِ
ِ
کـردن دانه،
کـردن دانه ،شـکلدادن بافتهـا با اضافه
کورکـردن دانههـا بـا  3عـدد میـل ،شـکلدادن بافتها با کم
ِ
ِ
ِ
بافـت دانههـا در دور (دایـره) ،روشهـای مختلـف برای خاتمـهدادن بـه بافتنـی ،روش دانهگرفتن از بافـت ،اتّصال
زیـپ و جیـب روی نمونههـای بافتنی.
در سـیزده فصـل کتـاب نیـز به ترتیـب این مطالب آموزش داده شـده اسـت :طرحهـای ابتدایی و سـاده ،طرحهای
متوسـط ،طرحهـای تـوری ،طرحهـای راه راه ،طرحهای النه
بـا شـالودة ناهمـوار ،طرحهـای با شـالودة سـنگین و ّ
کردن
زنبـوری و راه راه برجسـته ،طرحهـای سـوراخ دار ،طرحهـای مـوجدار هماننـد یـراق ،طرحهـای زیبـا بـا بلند ِ
دانههـا ،طرحهـای متنـ ّو ِع چندرنـگ ،بافـت موتیفهـا ،طرحهـای پیچ یـا طنابـی و بافت انواع حاشـیه.
یکـی از امتیـازات ايـن اثر ،آن اسـت که کتاب دارای فهرسـت مطالب اسـت و مباحث آن فصلبندی شـده اسـت و
نظـم منطقـی دارد .در پایـان هـر فصـل نیز یک نمونـه بافت توضیح داده شـده تا نوآمـوز بتواند با بافـت آن ،میزان
یادگیـری خـود را بیازمایـد و دریابـد که تـا چه انـدازه در بافت نمونههای آن فصل ،مهارت کسـب کرده اسـت.
مهار تهاي آموزشــي
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بافتنی دستباف( 10قالببافی)
نویسنده :اکرم ذاکری
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  60صفحه

ایـن اثـر آموزشـی و جـ ّذاب و رنگـی ،برگزیـدهای از نمونـه بافتهای جالـب و زیبای تـوری ،بافتهـای رنگارنگ،
موتیفهـای گوناگـون ،انـواع حاشـیههای قالببافـی بـه همـراه نشـانهها و توضیحـات کاربـردی بـرای فراگیـری
نوآموزان اسـت.
مطالب کتاب در  5فصل تنظیم شده است:
فصـل ا ّول ،حـاوی  48نمونـه قالببافـی شـدة تـوری ،به همراه نقشـة آنها اسـت .نوآمـوز پس از کسـب مهارت
بافت بلوز ،تاپ ،پیراهن ،کاله ،شـال ،رومیزی ،کوسـن ،روبالشـی ،پتو،
در
بافـت ایـن نمونههـا میتوانـد از آنهـا در ِ
ِ
روانـداز کودک ،پادری ،زیربشـقابی ،زیرلیوانی و ...اسـتفاده کند.
بافت بلـوز ،ژاکت،
فصـل دوم ،حـاوی  57نمونـه قالببافـی شـدة چندرنـگ ،بـه همراه نقشـة آنها اسـت کـه در ِ
کاله ،شـال ،کوسـن ،روبالشـی ،پتـو ،روانداز کودک ،پـادری و ...کاربـرد دارد.
عملـی  7مـورد از موتیفهـای مـدرن و زیبـای دنیـا را بـه خواننـده آموزش
بافـت کاربـردی و
فصـل سـوم ،روش
ِ
ِ
میدهـد.
بافت حاشـیههای
فصـل چهـارم ،حـاوی نمونـة  38حاشـیة قالببافـی شـده ،به همراه نقشـة آنها اسـت کـه در ِ
زیبـا بـرای لبـة زیر بشـقابی ،حولههای میهمان ،رومیـزی ،سرآسـتینهای لباس ،لبة ژاکـت ،بلوز و  ...کاربـرد دارد.
فصل پنجم ،شامل کلیة عالئم قالببافی ،همراه با توضیحاتِ گامبهگام عملی و کاربردی است.
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بافتنیبزرگساالن107

نویسنده  :مریم یوسفی
ناشر :حافظ
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  100صفحه

ایـن اثـر آموزشـی و جـذاب ،حـاوی  66مدل بافتنـی از پلیور تا پانچـو ،پیراهن تا کاله ،شـال ،مچ-بند و سـاق بلند
است.
ابیت بافت و نیـز ایجاد رغبت و
رنگی واقعی ،برای
ترسـیم ج ّذ ِ
ِ
نخسـت ،نمونـة نهایـی هـر  66مدل در قالب تصویـر ِ
انگیـزه در مخاطـب و همچنیـن تسـهیل در انتخـاب آنچه به دنبال آن اسـت ،آمده اسـت .البته در کنـار هر تصویر،
ویژگیهـای آن در چنـد سـطر خالصـهوار درج شـده اسـت .در ادامـه دسـتور هر مـدل بهتفصیل و به شـیوة کام ً
ال
معرفی شـده است.
کاربردی ّ
دسـتور بافـت هـر مـدل ،شـامل انـدازه ،مـواد مورد نیـاز ،مقیـاس یا انـدازه ،توضیح طـرح ،نحـوة آماده کـردن کار،
توضیـح عالئـم و روش بافـت بـه همـراه الگـو و نقشـة بافت اسـت .متأسـفانه کتاب مقدمـه و فهرسـت ندارد.
یکـی از امتیـازات كتـاب ايـن اسـت کـه مخاطـب میتوانـد از هـر نـوع نخـی کـه در دسـترس دارد بـرای بافـت
نمونههـای ایـن کتـاب بهـره ببـرد.
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اخالق در خانواده

نویسنده :آیتاهلل حسین مظاهری
ناشر :دفتر نشر معارف
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  272صفحه

گیـری مسـتقیم از دروس اخلاق آیـتاهلل مظاهـری در زمینـة مباحـث خانـواده ،بـا هدف
کتـاب پیـشرو ،بـا بهره
ِ
آمـوزش نحـوة صحیـح انتخـاب همسـر و چگونگـی روابـط خانوادگـی و غنیسـازی آن بـه جوانان نگاشـته شـده
خانوادگـی ایشـان تاکنون در قالـب کتابهای :اخلاق در خانواده ،خانواده در اسلام ،تربیـت فرزند از
اسـت .مباحـث
ِ
نظـر اسلام و اخلاق جـوان ،بارهـا چـاپ و بـه زبانهای زنـدة دنیا ترجمه شـده اسـت .بهرهگیـری وافـر از آیات و
روایـات بـا نـگاه اجتهای و فقیهانه ،در کنار تجربه و مشـاوره در حوزة خانواده و آشـنایی ایشـان با مسـائل تربیتی و
روانشناسـی ،نگاهـی عمیـق و کاربـردی بـه مباحـث اثر حاضـر داده اسـت .این کتاب بـا بهرهگیری از آثار ایشـان
و مجموعـه سـخنرانیهایی کـه در سـالهای اخیـر ایـراد کردهاند ،به شـیوة نگارش کتب درسـی ارائه گردیده اسـت.
کتـاب در قابـل ده فصـل ،بـه مباحثـی چـون :جایـگاه و ارزش خانواده ،موانع تشـکیل خانـواده و راههای برداشـت
موانـع ،معیارهـای همسـرگزینی ،مراحـل تشـکیل خانـواده ،حقـوق خانـواده ،فضایـل اخالقـی در خانـواده ،تزلـزل
خانـواده و عوامـل و پیامدهـای آن ،نظام اقتصادی خانواده در اسلام ،فرزندآوری و تربیت فرزنـد ،و در پایان ،تنظیم
خانـواده و جمعیتشناسـی ،میپـردازد.
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دختران به عفاف روی میآورند

نویسنده :وندی شلیت و نانسی لی دموس؛ ترجمة سمانه مدنی و پریسا پورعلمداری
ناشر :دفتر نشر معارف
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  296صفحه
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فرهنـگ غـرب کـه تحت حاکمیت نگرشـهای اومانیسـتی اسـت ،بـا تبلیغات وسـیع خـود ،ایدههای فریبنـدهای را
بـه جهانیـان عرضـه کـرده اسـت .یکـی از ایـن ایدههـا اندیشـههای فمینیسـتی اسـت .اثر حاضـر در راسـتای نقد
فمینیسـم در سـه بخش سـامان یافته اسـت:
بخـش ا ّول :ترجمـه و تلخیص کتاب دختران به عفاف روی میآورند؛ نوشـتة وندی شـلیت اسـت .نویسـنده در این
کتـاب درصـدد اسـت ضمـن مـرور آنچه در حـال حاضـر درآمریکا در زمینـة دختران و زنـان رخ داده اسـت ،تصویر
روشـنی از ترویـج بیبنـد و بـاری و آزادی جنسـی که خواسـتة موج فمینیسـم اسـت ،ارائـه کند و توضیـح دهد که
چگونـه نسـل جدیـدی در امریـکا در حال شـکلگیری اسـت کـه خواسـتههایش با گذشـتگان متفاوت اسـت و به
دنبـال گمشـدة خـود میگـردد .نسـلی کـه از ایـن آزادیهـای بیحـ ّد و حصـر بـه سـتوه آمـده و میخواهـد طعم
مکرر نویسـنده ،خوانده را به این سـمت سـوق
ِ
شـیرین فطرت را دوباره بچشـد .سـفرهای مختلف و مصاحبههای ّ
میدهـد کـه گویـی دختران امـروز آمریکا با شورشـهای پراکنـده میخواهند چیزی نباشـند که والدینشـان بودهاند.
آنـان میخواهنـد سـبک زندگـی و نوع پوشـش خود را تغییـر دهند.
بخش دوم :ترجمه و تلخیص کتاب زن آگاه شـدن در دنیای شـهوانی؛ نوشـتة نانسـی لی دموس اسـت .نویسـنده
صفـات زنـان ناسـالم و نـادان را کـه بـا بیخردی و هرزگـی ،خود و خانـواده و در پـی آن جامعه را ویـران میکنند،
معرفـی مینمایـد و بـا طـرح سـؤاالتی ذهن خواننـده را برای طرح این پرسـش آمـاده میکند که آیـا در این دنیای
ّ
شـهوانی ،انسـانهای با بصیرتی هسـتند یا خیر؟
در بخـش سـوم کـه از سـوی پژوهشـگر مسـلمان ،خانـم آیتاللهی به رشـتة تحریـر درآمده اسـت ،بـا آموزههای
نقـش آن در بقـای خانواده آشـنا
عمیـق و دقیـق اسلام در بـاب رعایـت ارزشـهای اخالقـی در مسـائل جنسـی و ِ
میشـویم.

روابط دختر و پسر(جلد 25مجموعه پرسش و پاسخ دانشجوئي)

:محمد رضا احمدی به همراه جمعی از محقّقین
نویسنده
ّ
ناشر :دفتر نشر معارف
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  152صفحه

در اثـر حاضـر ادارة مشـاوره و پاسـخ «نهـاد مقـام ّ
معظم رهبری در دانشـگاهها» در راسـتای ترویـج فرهنگ دینی
کوشـیده تـا در قالـب دو بخش به پرسشـهای عینی و مبتال ب ِه دانشـجویان در حوزة روابط میـان دو جنس مخالف،
پاسـخ علمی ،منطقی و شـرعی بدهد.
بخـش نخسـت  -کـه حجـم اصلـی کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده  -حـاوی  17پرسـش دانشـجویان در بارة
محبت ،ارتباط تلفنی ،شـناخت همدیگـر ،مخالفت خانـواده ،اطمینان به
روابـط پسـر و دختـر در موضوعـات :اظهـار ّ
همدیگـر ،دوسـتی و دیـنداری ،ارتبـاط در فضای ّ
تشـکلهای مذهبی ،و همسـریابی و پاسـخ آنهاسـت.
بخـش دوم ،در واقـع بـه احـکام شـرعی مربوط به روابط پسـر و دختـر میپردازد .این بخش شـامل  56پرسـش با
سـن تمییـز و بلـوغ دختران ،راههـای محرمیت ،صیغة بـرادر و خواهری ،اجـازة پـدر در ازدواج ،وجوب
موضوعـاتّ :
عقـد مو ّقـت ،رابطة نامشـروع ،صیغة فارسـی ،تفاوت عقـد مو ّقت و زنا ،نـگا ِه ناخودآگاه ،گفتگوی بـا نامحرم ،چت با
جنـس مخالـف ،نامهنـگاری با نامحرم ،سلامکردن به نامحرم ،شـوخی با نامحرم ،اختالط دانشـجویان ،جشـنهای
مختلـط ،اردوهـای مختلط دانشـجویی ،خلوت زن و مرد ،ارتباط شـغلی دختر و پسـر ،تدریـس خصوصی به نامحرم،
داشـتن جنـس مخالـف ،برخـورد با جنس مخالف در تاکسـی و بازار ،پوشـش و آرایش زن ،و ...میباشـد.
دوست
ِ
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حدود مشارکت سیاسی زنان در اسالم

محمد مهدی شمسالدین؛ ترجمة محسن عابدی
نویسنده :آیتاهلل ّ
ناشر :بعثت
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  144صفحه

بـر اسـاس دالیل شـرعی مربوط به نقش زن در جامعة اسلامی ،بروشـنی میتوان دریافت کـه باالترین وظیفهای
کـه خداونـد ،زن را از نظـر جسـمی و روحی آمادة انجام آن سـاخته ،عبارت از تشـکیل خانـواده و پرداختن به تربیت
فرزندان و سـامان بخشـیدن به وضعیت خانه و همسـر اسـت .ا ّما آیا این تنها وظیفة شـرعی زن مسـلمان اسـت؟
یـا اینکـه زن میتوانـد و بایـد در کنـار انجـام وظیفـة اساسـی همسـری و مـادری در چارچـوب خانواده ،بـه انجام
وظایـف دیگـری در زمینههـای اجتماعـی ،اقتصادی و سیاسـی مبادرت نماید؟ بدون شـک ،تشـکیل و ادارة خانواده
زندگـی زناشـویی و خانوادگـی ،تنهـا وظیفة شـرعی زن در اسلام نیسـت و زن میتواند و گاه
و پرداختـن بـه امـور
ِ
بایـد بـه وظایف دیگـری در زندگی اجتماعـی بپردازد.
پرداختـن زن به امـور اجتماعـی و اقتصـادی همداسـتاناند .الب ّته مشـروط بـه اینکه
مشـروعیت
فقهـا ،نسـبت بـه
ِ
ِ
وظیفـة اساسـی آنـان در دایرة خانواده آسـیب نبیند .ا ّما دایرة فعالیت سیاسـی ،حوزهای اسـت کـه پیرامون آن بحث
نامشـروعیت ورو ِد زن به عرصة سیاسـت و اشتغال
و جدل فقهی بسـیاری درگرفته اسـت و فقیهان در مشـروعیت و
ِ
شـرعی او در این زمینه بـا یکدیگر اختالف عقیـده دارند.
بـدان و صالحیـت و عـدم صالحیـت
ِ
تعـدادی از فقهـا بـه طـور مطلـق ،صالحیت شـرعی زن را بـرای ف ّعالیت سیاسـی ر ّد میکننـد و شـماری نیز میان
انـواع ف ّعالیـت سیاسـی تفـاوت گذاشـته و مطلقگرایی نمیکنند ،ولـی ظاهراً جملگـی در عدم صالحیـت زن برای
ریاسـت حکومـت اتّفاق نظـر دارند.
نویسـنده در اثـر حاضـر کوشـیده بـا نقـد تمامی ادلّة کسـانی که ریاسـت زن بـر حکومت اسلامی را نمـی پذیرند
گسـتردگی حضور سیاسـی زن در جامعه
...یعنـی آیـات قـرآن ،احادیـث ،اجماع ،وجوه استحسـانی و اصول عملیه ...
ِ
را به اثبات برسـاند.
ـی
علوم سیاسـ ٌ
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بیتالمقدس


نویسنده :جعفر ربانی
ناشر :مدرسه
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  71صفحه

یکـی از شـهرهای کهـن جهان اسـت .شـهری بـا تاریخی سرشـار از ماجراهـای بـزرگ و رویدادهای عظیـم .این
شـهر بـرای پیـروان سـه دین بـزرگ _ توحیدی جهانیهودیان ،مسـیحیان و مسـلمانان_ شـهری مقدس اسـت.
ایـن شـهر حـدود پنـج هـزار سـال تمـدن دارد .در طـول هزارههـا و سـدهها ایـن شـهر بهدفعـات مـورد هجـوم و
یـورش اقـوام ،پادشـاهان ،امپراتـوران و امیـران قرارگرفتـه اسـت .بیتالمقـدس امـروزی دارای دو بخش شـرقی و
غربـی اسـت .کسـی کـه وارد بخـش شـرقی میشـود ،احسـاس میکنـد بـه شـهری از شـهرهای روم قدیـم قدم
گذاشـته اسـت ،ا ّما بیتالمقدس غربی پیشـینة زیادی ندارد .این بخش حدود  130سـال پیشسـاخته شـده اسـت
و سـاکنانش بیشـتر یهودیاند.
در سـال  1948که بر اسـاس تصویبنامة سـازمان ملل متحد ،کشـور اسـرائیل در سـرزمین فلسـطین تشکیل شد،
بیتالمقـدس جزئـی از کشـور اردن قـرار گرفـت .ا ّما صهیونیسـتها در همان سـال بـا توطئه علیه مردم فلسـطین
و ارعـاب آنهـا ،علاوه بـر اشـغال بخش اعظـم خاک فلسـطین ،نیمـة غربـی بیتالمقـدس را نیز اشـغال کردند.
سـپس در سـال  1967در جنگ شـشروزه عالوه بر اشـغال زمینهای بیشـتری از فلسطین ،مصر ،سـوریه و اردن،
نیمـة شـرقی را نیـز بـه تصـرف خـود درآوردنـد و بهاینترتیب ،این شـهر عزیـز را اشـغال کردند .اکنون سـالهای
سـال اسـت کـه بین فلسـطینیها و صهیونیسـتها بر سـر فلسـطین بهویـژه بیتالمقدس نـزاع و درگیری اسـت.
نویسـنده در ایـن کتـاب کوشـیده تـا در  3فصـل با خواننـده از تاريخي كه بر بيتالمقدس گذشـته اسـت روشـن و
موثق سـخن بگوید.
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زمانی برای آسودن

(زندگینامهی شهید دکتر محمد علی فیاض بخش)

نویسنده :مریم برادران
ناشر :سپیدجامگان آسمانی
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  71صفحه

تـــاريــــــخ

نورسيدههاي12

50

ايـن اثـر زندگینامـة شـهید دکتـر ّفیاضبخـش اسـت کـه بـر اسـاس مسـتندات موجـود و گفتگـو با نزدیـکان و
آشـنایان وی آمـاده شـده اسـت .کتـاب قالـب داسـتانی دارد .نویسـنده کوشـیده در طـی  8فصـل ،دوران کودکی،
خانـواده ،تحصیلات ،دوران جوانـی ،ورود بـه دانشـگاه ،فعالیتهای سیاسـياجتماعی وی قبل از انقلاب و حضور
جـ ّدیاش در مقـام وزرات پـس از انقلاب اسلامی را به زیبایی به تصویر بکشـد و خواننده را در فراز و نشـیبها و
تلخیهـا و خوشـیهای زندگـی وی بـا خود همراه سـازد و تـا میتواند چهرة حقیقـی و ویژگیهـای اخالقی وی را
تبییـن کنـد .بـه عنـوان نمونه در فصل پنج کتاب ،نویسـنده به نحـوة طبابت دکتر ایـن گونه اشـاره میکند« :دکتر
خیابـان شـهباز جنوبـی مطبـی زده بـود .آنقدر شـلوغ میشـد که گاهی بیشـتر از تعـداد نمرههایی که منشـی داده
بـود ،مریـض ویزیـت میکـرد .زیـاد پیـش میآمد بعـد از تعطیـل کردن مطـب ،مریضی سـر میرسـید و او را نگه
میداشـت .دکتـر روی مقـوا نوشـته بـود «ویزیت  300ریـال» و باالی جعبـهای کنـار در ورودی به دیـوار زده بود.
نمیخواسـت اگـر کسـی نمیتوانـد مجبـور بـه دادن ویزیت بشـود .بـا داروخانه نزدیک مطـب قراری گذاشـته بود.
مریضهایـی کـه بضاعـت نداشـتند ،کنـار نسخهشـان عالمـت میگذاشـت و نسـخهپیچ ،داروهـا را ارزان حسـاب
میکـرد»...
در فصـل ششـم دربـارة نحوة آشـنایی شـهید بـا امـام(ره) و حضـورش در صحنههای انقلاب میخوانیـم« :روزی
بـه همسـرش گفـت :مـن مقلد آقـای خمینـی شـدهام؛ و دالیلـش را گفت .همسـرش هـم پذیرفت .دوتایی شـده
بودنـد مقلـد آقـای روح اهلل .دکتـر قبض رسـید خمـس را که از دفتـر آقای خمینی میفرسـتادند ،تـوی گلدان چال
میکـرد .عمـو حسـین او را بـا امـام(ره) آشـنا کـرده بـود ...اعالمیههـا و نوارهایش را با هـم دنبـال میکردند .همة
اینهـا از سـالها قبـل شـروع شـده بـود؛ از همـان سـال  42اوایل پنهانی بـود .کم کـم ف ّعالیتها به مسجدکشـید
و»...
دکترفیاضبخش در جریان انفجار حزب جمهوری اسالمی به دست منافقان کوردل به شهادت رسید.
ّ

تاریخ تحلیلی اسالم از آغاز تا واقعة طف
نویسنده :محمد ابراهیمی ورکیانی
ناشر :دفتر نشر معارف
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  320صفحه

آشـنایی بـا زندگـی فردی و اجتماعی پیامبر اسلام ،نه تنها برای مسـلمانان ،بلکـه برای پیروان دیگـر ادیان _ اعم
توجه اسـت .زیرا آیین اسلام ،مسـیحیت و یهودیت بـه عنوان ادیان
از مسـیحی ،یهـودی و زردشـتی _ نیز درخور ّ
ابراهیمـی ،مشـترکات فراوانـی دارنـد .از همین رو ،آشـنایی با اسلام میتواند در آشـنایی با شـاخههای دیگر ادیان
ابراهیمـی مؤثـر افتـد .از سـوی دیگر :آشـنایی بـا زندگی پیامبـر و کرامات و خوارق عـادت و معجزات ایشـان برای
همـة عالقهمنـدان بـه عقایـد توحیدی و اخالق دینی سـودمند اسـت .از ایـن رو ،نگارنده در اثر حاضـر تالش کرده
اسـت تـا در قالـب متن درسـی ،ابعـاد مختلف زندگـی پیامبر اسلام (ص) ،حوادث مختلـف تاریخ اسلام ،موقعیت
جغرافیایـی و سـوق الجیشـی جزیـرة العرب ،رابطـة مردم این سـامان با تم ّدنهای بـزرگ جهان و تمـ ّدن ویژة ملت
عـرب را بـازکاود و بیهیـچ تعصبـی بـه بیان آنهـا پردازد .کتاب در سـه بخش و ده فصل سـامان یافته اسـت.
بخـش ا ّول بـه بررسـی اوضـاع جغرافیایـی و مردمـی جزیـرة العرب پیش از اسلام تـا بعثت اختصـاص دارد .فصل
اول ،جزیـرة العـرب را از نظـر اقلیمـی ،مردمـی و مذهبی پیـش از بعثت معرفـی میکند .فصل دوم ،پیشـینة تم ّدن
در بخـش مرکـزی جزیـرة العـرب را در اختیـار خواننده قرار میدهد .فصل سـوم ،روایتگر سرگذشـت پیامبـر از تولّد
تا بعثت اسـت.
بخـش دوم ،بـه دورة بعثـت پیامبـر گرامی پرداخته اسـت .فصـل ا ّول ،دوران بعثـت تا آغاز هجرت رسـول گرامی را
گـزارش میدهـد .فصـل دوم نیـز وقایـع و رخدادها در فاصلة زمانی هجـرت پیامبر به مدینه تا فتح خیبـر را واکاوی
میکنـد .فصـل سـوم بـه بررسـی دورة زمانی فتح خیبر تـا وفات رسـول گرامی اسلام میپردازد.
بخـش سـوم نیـز حـوادث پـس از رحلت تـا شـهادت امام حسـین علیـه السلام را در قالب چهـار فصـل واکاویده
است.
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دایرة المعارف مص ّور تاریخ زندگی امام خمینی(ره)

نویسنده  :جعفر شیرعلی نیا
ناشر :سایان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  544صفحه

ایـن کتـاب شـرح حال امـام خمینـی(ره) را از تولّد تا ارتحال در قالـب دوازده فصل بیان میکنـد .مخاطب با مطالعة
ایـن کتـاب مصـ ّور بـه زیبایـی با فـراز و نشـیبهای زندگـی ایشـان آشـنا میشـود .از دوران کودکی کـه همزمان
بـا وقایـع مشـروطه بـود تـا دوران جوانـی کـه مصادف بـا جنگ جهانـی ا ّول بود .سـپس بـه سـراغ دوران طلبگی
و حضـور ایشـان در حوزههـای علمیـة اراک و قـم مـیرود .در ادامـه ،بـا دوران پـس از سـقوط رضاخـان ،مرجعیت
شـدن نفت آشـنا میشـود .برهة بعدی ،دورة پس از درگذشـت آیـتاهلل بروجردی
آیـتاهلل بروجـردی و نهضت ملّی ِ
و مص ّوبـة انجمنهـای ایالتـی و والیتـی و نیـز فتـوای تاریخی در سـال  1342اسـت .مقطع بعـدی ،روزهای تبعید
امـام بـه نجـف ،ترکیـه و در نهایت حضور ایشـان در پاریس اسـت.
فصلهـای پایانـی کتـاب به گزارش پیـروزی انقالب اسلامی تا دوران جنگ تحمیلی و هشـت سـال دفاع مقدس،
برکنـاری بنیصـدر از ریاسـت جمهـوری ،مسـئلة قائـم مقامـی  2رهبـری و نیز سـالهای پایانـی حیات امـام راحل
اختصاص دارد.

تـــاريــــــخ

نورسيدههاي12

52

شاهرخ (ح ّر انقالب اسالمی)

گردآوري شده در گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر :امینان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  160صفحه
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دفـــــاع مقـــــدس

ايـن اثـر بـه زندگینامـة یکـی از شـهدای جنـگ تحمیلـی به نـام شـاهرخ ضرغام میپـردازد کـه چـون در دوران
جوانـی چنـدان بـه مسـائل دینـی و اخالقـی پایبنـد نبـوده و بعدهـا در اثـر جذبـة معنویت جلسـات عـزاداری امام
«حـر انقلاب سلامی» یـاد میکنـد .خـود شـاهرخ نیز از
حسـین(ع) هدایـت مییابـد ،نویسـنده از وی بهعنـوان
ّ
دوران جوانـی بـه دوران جاهلیـت یـاد میکنـد و تمایـل نـدارد که دربارة آن سـخن چندانـي بگوید .نویسـنده پس
از درج زندگینامـة مختصـر شـهید ،مراحـل مختلف زندگـی وی را از دوران کودکی ،روی آوردن به ورزش کشـتی،
دوران جوانـی ،دوسـتان و همفکرانـش ،تـا بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی و نیـز دوران دفـاع مقـدس ،از زبـان
خانـواده ،دوسـتان و همرزمانـش روایـت میکند .در فـرازی از زندگی وی دربـارة باورش بـه والیتفقیه میخوانیم:
«چنـد نفـر از رفقـای قبـل از انقلاب را جـذب کمیته کرده بود .آخر شـب جلوی مسـجد مشـغول صحبـت بودند.
یکـی از آنهـا پرسـید :شـاهرخ اینکـه میگوینـد همـه باید مطیع امـام(ره) باشـند یا همیـن والیتفقیه؛ تـو این را
قبـول داری؟ آخـر مگـر میشـود یک پیرمـرد هشتادسـاله ،کشـور را اداره کند؟ شـاهرخ کمی فکر کـرد و با همان
زبـان عامیانـهاش گفـت« :هرجایـی احتیـاج دارد که یک نفر حـرف آخر را بزند .حـاال این حرف آخـر را در مملکت
مـا کسـی میزنـد که یـک عالم دیـن و بنـدة واقعی خداسـت».
او در بیشـتر جبهههـای جنـگ حضـور جـ ّدی و خسـتگیناپذیر داشـت و عضـو گروه مبـارزان فدائیان اسلام بود.
سـرانجام به شـکل مظلومانهای به شـهادت میرسـد .یکی از همرزمانش چگونگی شـهادتش را اینگونه توصیف
میکند«:مـن دقیـق میدانسـتم کـه شـاهرخ کجا شـهید شـده .سـریع بـه آنجا رفتیـم .نفربر سـوخته سـر جایش
بـود .بـا خوشـحالی جسـتجو کردیم ،ا ّمـا خبری از پیکر شـاهرخ نبود .ح ّتـی آن اطـراف را کندیم ...اثری از شـاهرخ
نیافتیـم .او شـهید شـده بـود .شـهید گمنـام .از خـدا خواسـته بود چیـزی از او نماند .نه اسـم .نه شـهرت .نـه مزار و
نـه هیچچیـز دیگر».
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علمدار (زندگینامه و خاطرات ذاکر شهید ،سیّد مجتبی علمدار)

گردآوري شده در گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر :امینان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  264صفحه

سـید مجتبـی علمـدار کـه بـود و چـه کـرد؟ چگونـه زندگی کرد کـه اینگونـه منشـأ تأثیر شـد؟ چگونه
بهراسـتی ّ
اسـت کـه در همـة ایـران اسلامی مـا او را می شناسـند؟ چـرا هر جـا میرویـم و در جمع دلسـوختگان هـر دیار
کـه قـرار میگیریـم ،یـادی از او بـه میـان میآید؟ یـا زمانی کـه به سـراغ فضای مجـازی میرویم ،صدها سـایت
مذهبـی ،مطالـب خـود را بـا خاطرات سـید آراسـتاند؟ مگـر او سـردار یا فرمانـده بود؟ مگر مسـئولیتی داشـت؟ یا
اینکـه فتح مهمـی انجـام داده بود؟
ايـن اثـر میکوشـد بـا اسـتناد بـه مسـتندات و دستنوشـتة برجـای مانـده از شـهید و نیز خاطراتـی که خانـواده و
آشـنایان و همرزمـان وی بعینـه بیـان داشـتهاند ،به پرسـشهای یادشـده پاسـخ دهـد و مخاطب را بـرای لحظاتی
بـا خـود همـراه سـازد و او را وارد دنیـای ایـن شـهید بـزرگ نماید تـا با او در مسـیر الهـی گام بزنند.
سـید مجتبـی علمـدار ( 17 ) 1375 - 1345سـاله بـود کـه پـا بـه میـدان نبـرد گذاشـت .سـال  1366بـه
شـهید ّ
فرماندهی گروهان سـلمان از گردان مسـلم لشـکر  25کربال منصوب شـد و این در حالی بود که تا آن زمان بارها
بشـدت مجـروح شـده بـود .پـس از پایـان جنـگ نیز دو سـال در واحد طـرح و عملیات تیپ سـوم لشـکر در همان
مناطـق مانـد .طـی این دوران بود که از لحاظ معنوی بسـیار رشـد کرد .سـال  1369به زادگاهش سـاری بازگشـت
و ازدواج کـرد و سـپس مسـئولیت امـور ورزش در لشـکر  25کربلا را بر عهـده گرفت .هیئتهای بنـی فاطمه(ع)،
رهـروان امـام خمینـی(ره) و بیتالزهـرا(س) همـه در اثر تالشهـای وی بنیان نهاده شـد .او میکوشـید تا جوانان
را از طریـق ایـن هیئتهـا بـه سـوی معارف معنوی بخواند .و سـرانجام پس از سـالها مبارزه و کوشـش در مسـیر
معـارف اهلبیـت(ع) در سـال  1375در اثر شـدت جراحات شـیمیايی به شـهادت رسـید.
دفـــــاع مقـــــدس
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همسفرشهدا(زندگینامهوخاطراتسیدعلیرضامصطفوی)

گردآوري شده در گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر :امینان
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  168صفحه

سـید علی رضـا مصطفوی میپـردازد .نویسـنده تالش کـرده بر
ايـن اثـر بـه زندگینامـه و خاطـرات طلبة شـهیدّ ،
اسـاس مسـتندات و خاطرات خویش و نیز نزدیکان و دوسـتان شـهید ،دورنمایی ج ّذاب از سـیره و سـیمای معنوی
وی را بـرای خواننـدگان عالقهمنـد ترسـیم کنـد .خاطرات عینـ ًا از زبان خود افراد روایت شـده اسـت.
سـید علـی رضـا در مسـجد بـرای جوانـان ،از شـهدا میگفـت :از راه و رسـم زندگی آنها ،از شـجاعت و شـهامت
ّ
آنهـا ،از ایمـان و اخلاص آنهـا .مخاطبـان فکـر میکردند دیگر کسـی مانند شـهدا پیدا نخواهد شـد ،ا ّمـا نه ،در
سـید نورانی که در سـال پایانی جنـگ به دنیا آمـده بود ،هرگز شـهدا را ندیده بـود ،ولی بهتر از
اشـتباه بودنـد .ایـن ّ
دیگـران آنهـا را میشـناخت .گویـی سـالها بـا آنهـا زندگی کـرده بـود .او ثابت کرد میتـوان با شـهدا بود حتی
اگـر آنـان را ندیـده باشـی .او بـا پیـروی از هدف شـهدا راه را پیدا کـرده بود .این جـوان صالح و مؤمـن ،مرد میدان
عمـل بـود .دل بـه دریـا زده بـود .در راه شـهدا گام بـر میداشـت .فقط بـرای رضای خـدا کار میکـرد و در این راه
مانند شـهدا بسـیار اذیت شـد ،ولی خسـته نه و سـرانجام در سـن  22سـالگی به شـهادت رسید.
كتـاب بـه قـدری جذاب اسـت کـه خواننده ،خود را در کنار شـهید مییابد و با او در فراز و نشـیبهای زندگی سـیر
میکنـد .پایانبخـش کتاب ،آخرین دستنوشـتهها ،وصیتنامه و تصاویری از شـهيد اسـت.
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درسهاییدربارةداستاننویسی

نويسنده :لئونارد بیشاب؛ ترجمة محسن سلیمانی
ناشر :سورة مهر
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  480صفحه

ادبــيــــــات
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نویسـنده یکـی از ده اسـتاد برجسـته در زمینـة تدریـس داستاننویسـی اسـت .کتـاب حاضـر در اصل حـاوی 329
درسگفتاری اسـت که وی در سـالهای  1968تا  1983در دانشـگاههای آمریکا تدریس میکرده و هم اینک نیز به
عنوان کتاب درسـی مورد اسـتفاده اسـت .کتاب ،شـیوههای درسـت صحنهسـازی ،طرحریزی و شـخصیتپردازی،
توگونویسـی ،طرحریزی سـاختار کلّی
ایجـا ِد درگیـری و روابط میان اشـخاص داسـتان ،اسـتفاده از زاویـة دید ،گف 
خوانـدن آن متقاعد
داسـتان و دههـا نکتـة دیگـر را بـه نویسـندگان میآموزد .طـوری که نویسـندگان بیتجربه بـا
ِ
ذوق خود را با ایـن فنون پرورش ندهند ،نویسـنده نخواهند شـد .به عالوه کتـاب در بردارندة
خواهنـد شـد کـه اگـر ِ
پنجـاه و دو نظـر در بارة نگرشها و تجربیات حرفة نویسـندگی اسـت .بسـیاری از مشـکالت نویسـندگی ناشـی از
ناتوانـی آنهـا نیسـت ،بلکـه ایـن مشـکالت به ایـن دلیل بـه وجود میآینـد که آنهـا نمیدانند چـه تجاربـی را باید
ِ
کسـب کنند تـا بتوانند به کارشـان ادامـه بدهند.
نویسـنده بـا اینکـه فنـون کتـاب حاضـر را خـود در آثارش بـه کار گرفته ،ا ّما اعتـراف دارد کـه این فنـون را او ابداع
نکـرده اسـت؛ بلکـه نکاتی اسـت که از داسـتهانها ،سـخنرانی ها ،مقـاالت ،مصاحبه ها و یادداشـتهای نویسـندگان
دیگـر آموختـه اسـت و کار او تنهـا تدوین و تشـریح نحـوة کاربرده آنهـا بوده اسـت .او هنگام نوشـتن کتاب ،نکات
کـم اهمیتـی را کـه بـه درد نویسـندگان کمتجربـه نمیخـورد ،کنـار گذاشـته و تنها فنـون و نظریات کاربـردی را
آورده است.
اثـر حاضـر ،طوری تنظیم شـده اسـت کـه مخاطـب میتواند در صـورت تمایل ،تنهـا درس همان صفحاتـی را که
بـاز میکنـد ،بخوانـد .ا ّمـا اگر بخواهـد بیشـتر در زمینة یکی از مسـائل داستاننویسـی ،تحقیق و مشـکالت خاص
نویسـندگی خـود را حـل کنـد ،باید به فهرسـت موضوعـی آخر کتـاب مراجعه و با پیدا کردن درسـهایی کـه در زیر
هـر عنـوان آمده ،مشـکالت خـود را حل کند.

غروب بود و تو بودی
نويسنده :محمدرضا سنگری
ناشر :تکا
مقصد :همه کتابخانه ها
تعداد صفحات  156صفحه

ايـن اثـر کـه به قلم یکی از اسـتادان حوزة زبان و ادبیات فارسـی به زیبایـی و با نثری ادیبانه نوشتهشـده ،مجموعة
سیوسـه دل نوشـته و نثر ادبی اسـت که از سـاختار منسـجم و عمق محتوا و شـیوایی نثر برخوردار اسـت و چون
از جـان وی برخاسـته  ،بـر دل مخاطـب خـوش مینشـیند ...او از لحظـات عرفانـی و معنوی غروب آغـاز میکند و
بعـد بـه واقعـة غدیر خم میرسـد .لطافت  ،محبـت و معنویت خانة پیامبـر(ص) و دختر گرامـیاش فاطمه(س) را به
زیبایـی بـه تصویر میکشـد  .آنگاه واقعة جانسـوز شـهادت حضـرت فاطمه(س) را ترسـیم میکنـد و بعد بهتفصیل
دربـارة ویژگیهـای اخالقـی امـام حسـین(ع) و قیـام کربال  ،واقعة عاشـورا و سـیر تاریخـی این حرکت جـاودان تا
اربعیـن و ازآنجـا تا شـهادت مظلومانه شـهدای  8سـال دفاع مقدس سـخن میگوید .
در صفحات پایانی کتاب میخوانیم :
اینجـا ارض مقـدس اسـت .اینجـا  ،مبهـط فرشـتگان الهـی اسـت  .اگـر ایـن ارض مقـدس نبـود  ،اینهمـه خون
زالل از سرچشـمههای مظلومیـت و ایمـان  ،خـاک آن را تطهیـر نمیکـرد ؛ اینهمـه اشـک صادقانـه و عارفانـه ،
بهارانـهاش نمیکـرد .
دزفـول  ،بلـد طیـب اسـت کـه اگر نبـود درخت تنـاور فقاهت از خاک حاصل خیزش نمیرسـت  .شـاخههای سـبز
عرفـان بـر سـاقههای آن نمیروییـد  .گلهـای شـهادت کوچههایـش را معطر و مصفا نمیسـاخت .نسـیم عشـق
بـه والیـت در کوچههایـش نمیوزید.
اگر دزفول  ،بلد طیب نبود  ،شـیخ فقه و فضیلت  ،انصاری کبیر نداشـت  .کاشـف و میر سـید علی طبیب و شـاکر
و دانش و سـبحانی و مخبر و عارفیان و ناهیدی و ابوتراب جلی نداشـت .
اگر اینجا ارض مقدس نبود  ،صفا و صالبت و صداقت قاضی در آن قامت نمیافراشت.
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نقد آثار داستانی صادق هدایت

نويسنده :محمدرضا سرشار
ناشر :کانون اندیشه جوان
مقصد :همه کتابخانه ها
دو جلدي

ادبــيــــــات
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بهطـور طبیعـی ،بـا گذشـت سـیونه سـال از درگذشـت نویسـندهای در جايگاه صـادق هدایـت با حجـم و کیفیت
نوشـتههای او ،نبایـد نیـازی بـه نقـد و بررسـی مجـدد آثـارش در حـد و انـدازة یک یا چنـد کتاب توسـط جمعی از
منتقـدان باشـد ،امـا با توجـه به برخی بدفهمیهـا یا غرضورزیهـای ادبی و فـرا ادبی و بعضی تالشهای وسـیع
صـورت گرفتـة خارجی و داخلی در همچنان زنده و مطرح نگاه داشـتن این نویسـنده متعلق به دوران سـپری شـده
و آثـارش ،آنهـم اغلـب بهعنوان برجسـتهترین نویسـنده ادبیـات معاصر ایران تاکنـون-و البد در آینـده ،تا بعد  -و
تأثیـر ایـن تبلیغـات و جوسـازیها ،موضـوع ،صـورت دیگری بـه خود میگیـرد .خاصه اگر توجه داشـته باشـیم که
در میـان انبـوه آثـاری کـه تحت عنوان نقد و برسـی یا معرفی آثار هدایت منتشـر شـده  -و حجم آنهـا به ده برابر
نوشـتههای خـود او میرسـد  -تقریب ًا شـاهد نقـد علمی بیطرفانهای نیسـتیم.
بـا همیـن انگیـزه بود که جمعی متشـکل از داسـتان نویسـان ،منتقـدان و پژوهشـگران عرصة ادبیات داسـتانی ،در
سـال  ،1382مصـادف بـا اعلام صدمیـن سـالگرد تولـد صـادق هدایـت از سـوی بیبیسـی و آغاز مـوج تبلیغات
وسـیع راجـع بـه او و آثـارش و تجدیـد چاپ رسـمی یا غیررسـمی تقریب ًا کلیـة آثار او در کشـور ،در قالـب حلقه نقد
و گفتگـو بـر آن شـد کـه بهعنـوان یـک وظیفة ادبـی روشـنگرانه ،بـه بازخوانی و نقـد علمـی و منصفانة آثـار این
نویسـنده ،بـرای تعییـن جایگاه واقعـیاش در ادبیـات معاصر کشـور بپردازد.
بـا همیـن دغدغـه 3 ،کتاب راز شـهرت صادق هدایـت ( ،)1385حقیقت بوف کـور ( )1387و داش آکل ،حواشـی و
تبعـات ( )1388بـه قلـم محمدرضـا سرشـار ،نیز وجه همـت این جمع قـرار گرفت.
در ايـن اثـر کـه حاصل جلسـات متعدد ایـن حلق ة نقد اسـت ،مجموعه داسـتانهای کوتاه صادق هدایت (بهاسـتثناء
«داش آکل») ،داسـتان بلنـد «حاجیآقـا» ،کتـاب «تـوپ مروی» و نوشـتههای پراکنـدة او ،به صـورت جمعی ،نقد
ویرایـش محمدرضا سرشـار ،در دو جلد به زیور طبع آراسـته شـده اسـت.
و پـس از
ِ

