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کتابدار عزیز ،همکار محترم؛

سالم؛
همنشـيني بـا كتـاب براي مـا غنيمتهايي فراهم كرده اسـت كه دسـت همه بـه آن نميرسـد .مهمترین
ميزان ندانستههاسـت.
فهم ِ
آن غنيمتهـا آرامش حاصل از دانسـتهها و تالطم برخاسـته از ِ
سـري جديـد نورسـيده ها كـه از اين پس مقارن با هر بسـته ارسـالي كتـاب روي پورتال سـامان بارگذاري
خواهد شـد ،نسـبت به نسـخه هاي قبلي تفاوت هايي دارد و آن تقسـيم بندي كتاب ها به دسـته زير است.
كتـاب هـاي دسـته اول بـا عنـوان «بيشـتر بخوانيد» آن دسـته از آثاري هسـتند كـه در موضوع خـود از
بهتريـن هـا هسـتند و كتابـدار مي تواند با اطمينـان كامل آن هـا را به عنوان يك منبع عالـي به مخاطبان
خـود پيشـنهاد دهـد .بـراي اين كتاب هـا عالوه بر معرفي هـاي معمول چند گزيـده ناب از كتـاب انتخاب
شـده تـا به شـكل ملموس تـري مخاطب به كيفيـت آن كتاب پـي ببرد.
كتـاب هـاي دسـته دوم بـا عنـوان «بخوانيد» آن دسـته از كتاب هايي هسـتند كـه جزء آثار برجسـته در
موضـوع خـود هسـتند و بعـد از كتاب هـاي سـري اول از بهترين ها مي باشـند و يك معرفي نسـبت ّا جامع
بـراي آشـنايي مخاطب بـا آن ها در نظر گرفته شـده اسـت.
كتاب هاي دسـته سـوم با عنوان «بدانيد»آن دسـته از كتاب هايي هسـتند كه اطالعات كتابشـناختي و
تصويـر جلـد آن هـا براي آشـنايي مخاطب با آن ها در نظر گرفته شـده اسـت تا مخاطبين و اعضـا از ورود
آيـن كتابها به كتابخانـه مطلع گردند.
نسـخۀ  PDFضمن اينكه قابلمطالعه اسـت به شـما كتابدار عالقهمنـد امكان ميدهد تا طـي دورههاي
ً
(مثلا  3روز یکبار) نسـخۀ كاغذي تعـدادي از آنها را تهيـه و از طريق تابلوي كتابخانۀ
زمانـي مشـخص
خـود ،اعضـاي محتـرم را از رسـيدن ايـن كتابها آگاه كنيـد( .بهویـژه در خصوص كتابهاي دسـته اول و
كتابهاي دسـته دوم!)
شـايان ذكر اسـت ارسـال كتاب به كتابخانهها بر اسـاس معيارهاي ك ّمي و كيفي ازجمله درجه كتابخانهها
و نوع آنها (اصلي اسـتان ،اصلي شهرسـتان ،شهري ،روسـتايي و  )...ميباشد.
شـما ميتوانيد پيشـنهادهاي خود را براي هر چه بهتر شـدن اين مجموعه از طريق كارشناسـان فرهنگي
اسـتانها به اطالع اداره كل فرهنگي برسانيد.
معاونت توسعه كتابخانهها و كتابخواني
دي مـــاه 1395
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نیـــــرنگ
نام مؤلف :ادوارد جی اپشتین /ترجمۀ فریدون دولتشاهی
نـاشـر :انتشارات اطالعات
تعداد صفحات334 :

گ
فـن
موضـوع ایـن کتـاب« ،جاسـویس» اسـت .ایـن کتـاب ،در واقـع تاریخچـۀ کوتاهـی از چگونـی اسـتفاده از ّ
ت
جاسـویس ،در ضمن مبارزۀ ن
اطالعا� دو ابرقدرت عرص
پنها� میان کا .گ .ب و سـیا -سـازمانهای جاسـویس و
جنـگ رسد -در طـول بیـش از چهـار دهـه رقابـت آن ها را نشـان میدهد .البته زمـان آن بـه رویدادهای پیش از
جنـگ ن
جهـا� دوم و قـدرت ت ن
گ�ی این فضـا ،در کتاب
گرف� کمونیسـم در اروپا بازمیگردد؛ اما پشـتپردۀ شـکل ی
خو� ترسـیم شـده اسـت.
به ب
ن
«بازجـو�» و «قصـۀ کودتا» (داسـتان کودتای
نظ�
دیگـری
آثار
صاحـب
کتـاب،
نویسـندۀ
،
اپشـت�
جـی
ادوارد
ی
ی
ی
ت
ت
ز
نـ� هسـت .او از سـال  1975بـه کارهای تحقیقـا� مرتبط با حوزۀ سـازمانهای اطالعـا� روی آورده و
 ۲۸مـرداد) ی
در ایـن زمینه به فعالیت پرداخته اسـت.
«ن�نگ» نشـان میدهد که دسـتگاههای جاسـویس آمریکا و شوروی ،برخالف اعتقاد عمومی ،همواره هم
کتاب ی
موفـق نبودهانـد و صفحـات تاریـخ ،پـر از ثبـت شکسـتها و ناکامیهای آنهاسـت .نكتۀ ديگر ایـن کتاب اين
اسـت كـه نشـان میدهـد این سـازمانها هیچگاه از تالشهای خود دسـت برنداشـتهاند و سـعی کردهانـد از هر
شکسـت خـود ،دریس برای موفقیت بعدی به دسـت بیاورند.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1تماس با انگلتون دشوار نبود؛ نامش
در راهنمای تلفن ویرجینیا ثبت شده بود .وق�ت
به او گفتم با نوسنکو مصاحبه کردهام ،گفت:
«تصور نمیکردم آنها به این زودی وی را رها
سازند  -اما خییل عالقه دارم بدانم چه میگوید».
من منظورش را از «آنها» یا «وی را رها سازند»
نفهمیدم ،اما برای اینکه سخنان ت
بیش�ی دربارۀ نوسنکو
بشنوم ،او را به شام دعوت کردم( .ص)12
 2سؤال کردم :ن
«یع� تراستهای دیگری وجود داشت؟»
تغی� داد و با ن
لح� ش
ضتر
م�وطتر و فر�
روکا اینک لحنش را ی
انا� خود را
و
ت
است
ر
ت
با
شوروی
جاسویس
گفت« :سازمان
ی
تحس�ن
ً
برای ین�نگهای دیگر در آینده نشان داد» .او تقریبا با ی
از دشمن خود ،شوروی ،سخن میگفت( .ص)29
 3ت
وق� میلر داستانش را دربارۀ رویدادهای داستان نوسنکو به پایان
ش
برد ،همۀ ماجرا یک پردهپو� واقعی به نظر میآمد .در سال  ،1968سازمان
خو� تعریف کرد« ،خانهای
جاسویس آمریکا ،همانطور که هلمز وضع آن را به ب
بود که به جان خود افتاده بود( ».ص)93
ین
بیستم� کنگرۀ حزب کمونیست در مسکو« ،نیکیتا خروشچف» یک
 4در  24فوریه سال  ،1956در
ت
ن
استال� را که مرده بود،
تعرض
گالسنوس� دیگر را بر پایۀ اصالحات اقتصادی و سیایس به اجرا گذاشت .او ی
ف
مسئول مشکالت جاری کشور معر� کرد( .ص)290
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شـــیوههاییادگیــریومطالعـــه
نام مؤلف :شریعت دلجو
نـاشـر :مؤسسه فرهنگی سپهر سخن :نشر چاپار
تعداد صفحات170 :

یادگری و مطالعه
تغی�پذير هسـتند .روش درسـت ی
یادگ�ی ی
هـا� کـه مـا آموختهایم ،با ی
تمامـی رفتـار و عادت ی
را ی ز
کتا� اسـت که ش�یعت
مطالعه»
و
ی
یادگر
های
ه
«شـیو
گرفت.
یـاد
ها
ت
مهار
و
فنـون
نـ� بایـد ماننـد سـایر
ی
ب
ن
یادگ�ی و مطالعه و عوامل مؤثر بر آنها به رشـتۀ تحریـر درآورده
آشـنا� با شـیوههای ی
دلجـ و رنگیـا� ،بـا هدف ی
است.
«یادگ�ی
یادگری و مطالعـه در چهـار فصـل ارائـه شـده اسـت .در فصـل اول آن بـا عنـوان ی
کتـاب شـیوههای ی
یادگری بـرریس شـده و انـواع ،روشهـا و نظریههـای مختلـف آن بیان میشـود .در فصل
چیسـت؟» ،فراینـد ی
ها� مانند «مطالعه چیست؟»« ،اهداف مطالعه»،
دوم که «مطالعه و عوامل مؤثر در آن» نام دارد رسفصل ی
«انواع مطالعه»« ،روشهای ایجاد عالقه و عادت به مطالعه» و ...مطرح شـدهاند .فصل دوم به شـما کمک
میکنـد تـا در خـود ایجاد ی ز
انگ�ه کنید و به مطالعه عالقهمند شـوید .در فصل سـوم با عنـوان «عوامل مؤثر در
ت
مطالعه با محیط تمرکز حواس» با عوامل مؤثر در تمرکز ،حواسپر� و راههای غلبه بر آن و ...آشـنا میشـوید.
ت
ین
مطالعا� و ایجاد مکان مناسـب مطالعه ،ارائه شـدهاند.
ها� برای تنظیم برنامۀ
همچن� در این فصل توصیه ی
ن
ت
فصـل «روشهـای مطالعـه» کـه فصل آخر کتـاب اسـت ،روشهای مطالعا� مختلـف مانند روش تندخـوا�،
ف
معـر� کـرده و آنهـا را برریس میكند.
انتخـا� و ...را
دقیقخـو نا� ،روش
ب
یادگ�ی دقیق به آنها ی ز
ن� پاسـخ دهد
یادگ�نـده همزمان با ی
هـا� را آورده تا ی
نویسـنده در پایـان هـر فصل تمرین ی
�ض
چراکه پاسـخ دادن به این تمرینها و پرسـشها برای نهادینه شـدن مطالب کتاب الزم و وری اسـت.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1تجسم کردن ،ت
به�ین روش برای یادآوردن هر
ن
مطلب و مفهوم است .یع� تصویری از آن موضوع
یا معنا را در ذهن مجسم کنیم .بدین منظور
میتوانیم در ت
دف�چه یادداشت خود تصاویری را در
ارتباط با موضوع یا درس خایص رسم کنیم تا به کمک
آن مطالب را ت
بگ�یم( .ص)46
به� یاد ی

 2تجربیات مختلف نشان میدهد که عوامل
خارجی و ف
اضا� رصفاً نمیتواند باعث حواس ت
پر� شود.
گ
گ
ت
آشفت� فکر و حواسپر� ت
بیش� بست� به انتظارات و
خصوصیات ن
درو� و عادات فردی دارد .بهعبارتدیگر،
گ
حواس ت
پر� و آشفت� افکار اصوال ً از درون ما رسچشمه
گ�ند نه از محیط خارج( .ص)86
می ی
فعال ت
به�ین نوع مطالعه است
 3مطالعۀ ّ
و با کوشش زیاد خواننده همراه است .خوانندگان
«یادگ�ی حیس» استفاده
یادگ�ی از روش ی
فعال در ی
ّ
میکنند .در این نوع مطالعه ،خواننده دربارۀ آنچه
خوانده است به تفکّر میپردازد .سعی میکند
تا ن
فعال،
معا� و مفاهیم را بفهمد .خوانندگان ّ
مطالعه را بهطور عمیق و با فهمیدن معنا
و مفهوم مطالب انجام میدهند،
و درنتیجه وقت ت
کم�ی رصف
میکنند(...ص)59

نو رسیده ها 17

13

نو رسیده ها 17

13

قیـــچی که دنبــال کار میگشــــت
نام مؤلف :منیره هاشمی؛ تصویرگر :مجید ذاکری
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات20 :

«قیچـی کـه دنبـال کار میگشـت» یـک کتـاب کوتـاه مصـور بـرای کـودکان اسـت کـه ضمن بيـان داسـتان خود،
ن
سی «الف» ،ن
مفاهیمـی را بـه کـودکان انتقـال میدهد .ایـن کتاب ،برای گروه ن
کودکا� که هنوز به مدرسـه
یعی
نرفتهانـد تـا کالس اویلهـا ،تنظیم شـده اسـت .تصاویر کتـاب ،کمک میکند تا بچهها به کتاب جذب شـوند و
خوانـدن داسـتان بـرای آنها ،طبیعتاً الزمۀ اسـتفاده از این کتاب اسـت.
ز
حق مالکیت و مواردی از
چ� ،مفهوم ّ
مذمت بیکاری ،لزوم اسـتفادۀ درسـت و مناسـب از هر ی
مفاهيمی مانند ّ
مطال� هسـتند که ضمن داسـتان به بچهها انتقال داده میشـود.
این دسـت ،ب
ش
کتـاب «قیچـی که دنبال کار میگشـت» از جمله داسـتانهای تخییل محسـوب میشـود کـه در آن با جانبخ�
آشـنا� بچهها با برخی مفاهیم فراهم میشـود .این کتاب ،در سـال
به اشـیاء ،ابزار و وسـائل و حیوانات ،زمینۀ ی
 1391برای ی ن
اول�بار چاپ شـده ،در سـال  1395به چاپ سـوم خود رسـیده اسـت.
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پاراگرافهای برگزیده:

 2قیچی خودش را به گربه رساند .قچقچ دهانش
را باز و بسته کرد و گفت« :سالم ،مثل اینکه سبیلهای
تو زیادی بلند هستند؛ اگر بخواهی میتوانم کمی آنها
را کوتاه کنم( ».ص)9

 3خروس نوکش را آورد جلو و با عصبانیت
گفت« :چی؟ میخواهی دم قشنگ من را کوتاه نک�؟
میخواهی آبروی من را پیش تمام خروسهای این
دور و بر ب�ی؟ آ
الن حسابت را میرسم( ».ص)14
ب

 1یک روز ،استاد آهنگر در کارگاه
آهنگریاش یک قیچی ی ز
ت� ساخت .آن را گذاشت
یک گوشه تا هر وقت الزمش داشت ،از آن
استفاده کند .چند روزی گذشت؛ اما استاد
آهنگر رساغ قیچی نیامد .او آنقدر مشغول
ساخ� ی ز
تن
چ�های تازه بود که قیچی را فراموش
کرده بود .اما قیچی خییل دوست داشت که
کارش را زودتر ش�وع کند( ...ص)6

 4خانم خیاط برید و برید .دوخت و دوخت تا
اینکه لباس سفید عروس خانم آماده شد .کیس تابهحال
زیبا� ندیده بود .صبح ،خانم
لباس عرویس به آن ی
خیاط به کارگاه استاد آهنگر آمد .قیچی را از او خرید و با
خودش برد .از آن به بعد ،قیچی هیچوقت بيكار نماند.
(صص)20-19
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فرهـــنگمعـاصرفارســـی
نام مؤلفین :غالمحسین صدریافشار ،نسرین حکمی ،نسترن حکمی
نـاشـر :فرهنگ معاصر
تعداد صفحات1354 :

ویرایـش قبلی ایـن کتـاب ،بـا عنـوان «فرهنگ زبـان فاریس امـروز» ،در سـال  1369و توسـط مؤسسـۀ شن� کلمه
ش
منتر شـده بـود و بعدهـا ویرایشهـای بعدی آن با عنـوان «فرهنگ فـاریس امروز» و نهایتـاً «فرهنگ معارص
فاریس» به مخاطبان عرضه شـد .انتشـارات فرهنگ معارص ،ویرایش چهارم این فرهنگنامۀ عمومی را در سـال
 1381ش
منت� كرده اسـت و تا سـال  1393به چاپ هفتم رسـیده اسـت.
گ
ن
ویرایش سـوم اين فرهنگنامه در سـال  ۱۳۷۷برندۀ جایزۀ کتاب سـال شـد و بهلحاظ روا� و سـاد� ،روشنبودن
به�یـن فرهنگهـای لغـت ن
ت
عملیـا� بـودن ،از ت
کنـو� بهشـمار مـیرود .ملاک
و دوری از ابهـام و کاربـردی و
تدویـن ایـن فرهنـگ ،زبـان فـاریس امروزیـن اسـت .ایـن فرهنـگ ،هـر واژه را سـاده و روان تعریـف میکنـد ،از
نظ�
مثالهای متعدد برای روشـنتر شـدن کاربردهای گوناگون واژهها سـود میبرد و از پیوسـتهای سودمندی ی
غره ی ز
ن� اسـتفاده کرده اسـت.
گری وزن ،سـطح ،انـرژی ،حجـم و ی
جدولهـای اندازه ی
ش
مؤلفـان ایـن فرهنـگ ،معتقدنـد کـه بیـش از هـر فرهنگ فـاریس دیگری کـه تاکنون منت� شـده ،توانسـتهاند
واژههـای رایـج زبـان فـاریس امـروز را گـردآوری ،تعریـف و عرضـه کننـد و ی ز
نـ� ادعا میکننـد که شـاید کار آنها،
ین
هـا� که به کار رفته ،تعریف یا بـه واژۀ رایجتـر از خود ارجاع
نخسـت� فرهنـگ فـاریس باشـد کـه در آن ،همۀ واژه ی
شـده است.
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پاراگرافهای برگزیده:

 1التفات- /ها؛ -ات :/اسم .1 .توجه (به عرضم التفات
نفرمودید)  .2دهش؛ بخشش (ایشان  1000تومان التفات فرمودند).
(ص)133
 2پوزخند- /ها :/اسم .خندهای به نشانهی تمسخر ،که
تنها با پیشآمدن و تکانخوردن لبها همراه است (میبینم که
به حرفهایم پوزخند می ن
ز� .در چهرهی برخی حا�ض ان ،پوزخند
آشکار بود)( .ص)310
 3جلف :/صفت .1 .سبکرس؛ یغ�جدی (آدم جلف) .2
نابرازنده؛ ناشایست (لباس جلف ،رفتار جلف)( .ص)438
 4شاخبهشاخ شدن .1 :دعوا کردن (دیروز دامادها
باهم شاخبهشاخ شده بودند)  .2تصادف کردن دو وسیلهی
نقلیه از روبرو (با یک کامیون شاخبهشاخ شد)( .ص)807
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بازیاهــــریمن
نام مؤلف :سوسن طاقدیس؛ تصویرگر :نازنین عباسی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات32 :

اين اثر ییک از مجموعه کتابهای دوازدهگانۀ «نامۀ نامور» اسـت که به اقتباس از داسـتان کاوۀ آهنگر و ضحاک
نوشته شده.
ن
ین
داسـتان ضحـاک ،از داسـتانهای دل ی ن
مضامـ� عمیـق اجتماعی و
داسـتا� بـا
نشـ� و زیبـای شـاهنامه اسـت؛
قالی حمـایس توسـط فردویس حکیم رسوده شـده در اين كتـاب ،با نرث ی سـاده و روان ،روایت
سـیایس کـه در ب
شـده است.

بیـــژنومنیــــژه
نام مؤلف :سوسن طاقدیس؛ تصویرگر :محرم اسالمنژاد
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات32 :

ب�ن و ی ژ
من�ه» ،ییک از مجموعهکتابهای مصور «نامۀ نامور» اسـت كه اقتبایس از داسـتان ی ژ
«ب�ن و ی ژ
کتاب ی ژ
من�ه
در شاهنامۀ فردویس است.
ايـن داسـتان ،روایـت عالقـۀ پاك ميان ی ژ
«بـ�ن» ،پرس گیو کـه از پهلوانـان و دالوران دربار کیخرسو ،پادشـاه ایران
«منـ�ه» ،ت
دخ� افراسـیاب شـاه ی ن
بـود و ی ژ
رسزم� توران اسـت.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1آوای شاد و رسخوشانه ،مثل همیشه
گ
اهریمن را برآشفت .از درون یت��های وجودش به آن
رسزمی� که شادمانه دور از ت
ن
دس�س او مانده
سو نگریست .به
بود( .ص)7
 2کار دشواری نبود .جمشید ،پادشاه ایران ،پیش از این در
پناه یزدان پاک بود و چون خود را خدا پنداشته بود ،تنها و ب�خدا
مانده بود .بزرگان از او روی گردانده بودند و مردم ی ن
رسزم�
ایران ،دستهدسته و گروهگروه از او بریده بودند و به
جستوجوی پادشاهی دیگر برآمده بودند( .ص)12
ب�ن به آن ت
 3یژ
دخ� نگاه کرد .قامتش بلند
بود .صورتش چون ماه و گیسوانش مثل
آبشاری از غروب .با یپ� ن
اه� از تارهای نور
گو� باد میخواست
آفتاب و پود ابر که ی
او را به آسمان بازگرداند .خود او بود؟
ش�ین که بارها میان شاخ
همان خیال ی
و برگ رؤیاهایش همچون گیل شکفته
ق
معشو� که عشق
بود؟ این بود همان
به او وعده داده بود؟ (ص)14
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خــوانهشـــتم
نام مؤلف :محمود پوروهاب؛ تصویرگر :گلریز گرگانی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات32 :

کتـاب «خـوان هشـتم» یکی از مجموعـه کتابهـای دوازدهگانـۀ «نامه نامور» اسـت کـه حکایت ی ن
گ� شـدن
زم� ی
زمـ� ،در دام نابـرادری و ناجوانمرد اسـت؛ جا� که رسـتم ن
رسـتم ،پهلـوان افسـانهای ایران ی ن
قربـا� فریب و مکر
ی
ین
مضامـ� اجتماعـی و البته مملو از بار عاطفی و احسـایس اسـت.
بـرادرش میشـود .ایـن داسـتان ،رسشـار از

داســـتان رسـتم و ســهراب
نام مؤلف :جعفر ابراهیمی (شاهد)؛ تصویرگر :کمال طباطبایی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات36 :

کتـاب «داسـتان رسـتم و سـهراب» ،یکی از مجموعـه کتابهای «نامۀ نامور» اسـت .شـايد بتوان گفت داسـتان
«رسـتم و سـهراب» ،معروفتریـن و شناختهشـدهترین داسـتان شـاهنامه ،و در ی ن
عـ� حـال ،دردآورتریـن و
غم ی ز
انگ�تریـن داسـتان ایـن کتـاب حمـایس اسـت .داسـتان مـرگ سـهراب جـوان ،کـه بر اثـر جنگ با رسـتم ،به
ت
ن
دسـت پـدر خویـش کشـته میشـود و پـدر پـس از کشـ� پسر ،از ایـن مسـئله آگاهـی مییابد.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1شاه کابل گیج و مات بر تخت جا به جا شد و با تعجب پرسید :ن
«یع�
گو� او را به کابل دعوت کنیم و آنگاه از پشت به او خنجر بزنیم؟ » (ص)12
می ی
ین
2
هم� هنگام دو برادر ،زواره و رستم از راه رسیدند .زواره پیشاپیش رستم
وارد شد .همه از جا برخاستند .زواره خوشامدگویان شغاد را برانداز کرد .خندان
ن
پیشا�اش را بوسید؛ اما رستم ِدم در مانده بود و شغاد را تماشا میکرد( .ص)16
 3پس از نه ماه و نه روز ،تهمینه پرسی به
دنیا آورد که سهراب نامش نهادند .سهراب از
همان کودیک در خود ن
نشا� از پدر داشت.
گ
در یکماه� مثل یکسالگان بود و
در نوجو نا� ییل نامآور شد و پهلو نا�
دالور؛ چنانکه کیس را یارای بن�د با
وی نبود( .ص)14

 4سهراب ،بازوی خود را نشان داد و رستم ُمهرهای را
که خود به تهمینه داده بود ،بازشناخت .پهلوان یپ� آزموده،
جامه بر تن درید .موی و ریش خود کشید و کند .مثل
کودکان اشک ریخت .پرس را به گرمی دربر گرفت و زارزار
گریست و گریست( .ص)31
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داســـتانفــــرود
نام مؤلف :اسداهلل شعبانی؛ تصویرگر :راحله برخورداری
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات32 :

کتـاب «داسـتان فـرود» از مجموعه کتابهـای مصور «نامۀ نامور» اسـت
كـه اقتبـایس از ییک از داسـتانهای شـاهنامه دربارۀ پهلو نا� به نـام «فرود»
است.
فـرود ،فرزنـد سـیاوش و جریـره ،یکی از شـخصیتهای قابـلتأمـل در
شاهنامه است که ن
قربا� نابخردی و خودخواهی و عصبانیت ب�مورد توس
رسدار سـپاه ایـران میشـود .تـوس از فرمـان شـاه رس میپیچـد و منطقـۀ
گ
گرد
کالت را کـه فـرود در دژ سـفید در آنجـا زنـد� میکـرده در پیـش می ی
گ
جنـی کـه قـرار بـود خونخواهـی سـیاوش ،پدر کیخسرو از تورانیان باشـد بـه بر ش
ادرکی ختم میشـود و ...
و

رســـــتمواسفنــــدیار
نام مؤلف :مرجان فوالدوند؛ تصویرگر :پژمان رحیمیزاده
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات40 :

کتاب «رسـتم و اسـفندیار» ییک از مجموعه کتابهای  12جلدی «نامۀ نامور» اسـت كه به داسـتان بن�د رسـتم
و اسـفنديار پرداخته است.
اسـفندياری كـه گرفتـار حـرص پـدر خـود میشـود و ناخواسـته بـه جنگ رسـتم ،جهانپهلـوان ايـران مـیرود و
ن� ناخواسـته در برابر او میايسـتد و در نهايت به مدد سـيمرغ چارهای برای غلبه بر اسـفنديار ي ن
رسـتم يز
روي�تن
يز
میيابـد ،چـارهای كـه البته بـا خود تبعات شـومی برای رسـتم ن در پ� دارد.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1کیخرسو با دیل پردرد به یاد آورد که چگونه کودیکاش را پیوسته دور از چشم
دژخیمان افراسیاب ،میان شبابان به رنج و ت
س�ی کرده است .چشمان اشکبار
سخ� پ
مادرش ،فرنگیس را به یاد آورد که به خاطر او ،دل از کاخ افراسیاب کنده بود و خود را به
خواری و دشواری افکنده بود( ...ص)7
 2توس درفش ن
کاویا� در دست ،از میان
سپاه گام فرا پیش نهاد و به نشانۀ سپاس در برابر
پادشاه جوان ایستاد .کیخرسو نگاهی بر این
پهلوان تنومند و رسسخت انداخت .جز
جهانپهلوان ،رستم که در روزهای مبادا
به یاری سپاه ایران میشتافت ،هیچیک
از رسداران سپاه
برایسپهساالری
برازندهتر از او
نبودند( ...ص)12
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رســـــتم و اکوان دیـو
نام مؤلف :افسانه شعباننژاد؛ تصویرگر :سحر حقگو
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات24 :

کتاب «رسـتم و اکوان دیو» از کتابهای مجموعۀ  12جلدی «نامۀ نامور»
اسـت که داسـتان جذاب اکوان دیو و رسـتم را بازگو كرده.
«اکـوان» نـام ديـوی اسـت کـه بـه گلههـای اسـب کیخسرو و بسـياری از
نرد بـا ایـن دیـو ،هر بـار که سـوار بر
مـردم آسـيب میرسـاند .رسـتم در ب
نرد،
ایـن
در
شـود.
ی
م
ناپدیـد
دیـو
رخـش ،بـه سـمت او یـورش میبـرد،
ب
رسـتم ،خسـته در کنار چشـمهای به خواب میرود و در آن زمان اکوان به
اسر کـرده و از جـا میکنـد و بـه رسـتم مـی گویـد که او
او میتـازد و او را ی
را بـه دریـا افکنـد یـا به کوهسـتان؟ رسـتم ،چـون میداند که کار دیـو ،برعکس اسـت ،کوه را انتخـاب میکند و
گری از مهـارت شـنا خـود را نجـات میدهد.
«چـون بـه آب افکنـده میشـود» ،بـا بهره ی

رویایگــــردآفرید
نام مؤلف :مینو کریمزاده؛ تصویرگر :عطیه بزرگ سهرابی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات34 :

ایـن کتـاب از مجموعـۀ «نامۀ نامور» ،برگزیدهای از داسـتانهای شـاهنامه اسـت که به روايت داسـتان گردآفريد
در شـاهنامه میپردازد .گردآفريد ت
ش
لشکرک� سهراب
دخ� جنگاور گژ َد َهم از پهلوانان دژ سـپید اسـت که در زمان
بـه ایـران در لبـاس مردانه به جنگ با سـهراب میرود.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1رستم دست به کمند برد و فریاد زد« :دیوی
که با چوپانان ب�سالح بجنگد و به جنگ پهلوانان خفته
ترسو� است که فقط فریاد م یزند و
رود ،دیو نیست .ی
غرش میکند( ».ص)22

 2نیش سخن سهراب ،غرور گردآفرید
را گزید« :گناه تو نیست که ی ن
چن� می ش
اندی�.
ب�گمان اندیشه تور نا� است که زنان را جز برای
زادن نمیخواهد و هنوز درنیافتهاند که جهان
را قلب زن است که میچرخاند( ».ص)24
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زال و رودابــــه
نام مؤلف :مصطفی رحماندوست؛ تصویرگر :عاطفه ملکیجو
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات32 :

کتاب «زال و رودابه» از مجموعه کتابهای مصور «نامۀ نامور» اسـت كه
از داستان زال و رودابه شاهنامه اقتباس شده.
زال و رودابـه ،داسـتان عشـق میـان زال ،پادشـاه زابـل ،و رودابـه ،ت
دخر
زیبـا� آن را روایت
پادشـاه کابـل اسـت کـه حکیم ابوالقاسـم فـردویس بـه
یگ
کـرده اسـت .تصویرگـری زیبـا و مرتبط با داسـتان ی ز
نـ� بـر ویژ�های مثبت
ایـن کتـاب افزوده اسـت.

زال و ســــیمرغ
نام مؤلف :مصطفی رحماندوست؛ تصویرگر :مانلی منوچهری
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات36 :

گ
کتـاب «زال و سـیمرغ» از مجموعـه کتابهـای مصور «نامۀ نامور» اسـت .اين داسـتان ،حكايت زنـد� زال ،پدر
رسـتم ،فرزند سـام پهلوان است.
ن
يز
هم� سـبب
موها� سـپيد از مادر زاده میشـود ،و اين چ�ی بود كه آن را خوش يمن نمیدانسـتند و به ي
زال با ي
الرز كوه رها میكنند و سـيمرغ او را برمیگري د و ...
دامنـه
او را در
ب
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پاراگرافهای برگزیده:
 1مهراب ،سام را میشناخت .ادب حکم میکرد که به
اح�ام بگذارد .از ف
دیدن پرس سام برود و به او ت
طر� داستان
پر فراز و نشیب زال را شنیده بود و دلش میخواست با
جو نا� که پروردۀ سیمرغ افسانهای است ،آشنا شود...
(ص)10
 2سام ،همچنان که از غم و خشم به خود میپیچید،
گفت« :جواب مردم را چه بدهم؟ نمیگویند این پرس
توست یا پرس دیو؟ کدام بچهای تا حاال مثل یپ�ان با موی
سفید به دنیا آمده؟ دیدی اسباب مسخرۀ دوست و دشمن
شدم .چو آیند و پرسند گردنکشان /چه گویند از این بچۀ بد
نشان؟ /چه گویم که این بچۀ دیو چیست؟ پلنگ دو رنگ
است یا خود پریست؟» (ص)14
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ســــــیاوش
نام مؤلف :آتوسا صالحی؛ تصویرگر :عطیه مرکزی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات32 :

کتاب «سـیاوش» ییک از مجموعهکتابهای دوازدهگانۀ «نامۀنامور» اسـت
که از داسـتانهای شـاهنامه اقتباس شدهاند.
سـیاوش از شـخصیتهای نيكوكـردار در شـاهنامه اسـت؛ مـردی جـوان و
خوشچهـره و فرزنـد شـاه ايران ي ن
زم� کیکاووس .داسـتان سـیاوش و پرورش
ش
او بهدسـت رسـتم ،متهـم شـدن او از جانـب سـودابه ،و آزمـون آت� که
سـیاوش میبایسـت از آن عبور کند ،از جمله داسـتانهای معروف ،بع�ت
يز
انگ� و جذاب شـاهنامه اسـت.

هفتخوان و هفت رزم
نام مؤلف :زهره پریرخ؛ تصویرگر :نیلوفر میرمحمدی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات40 :

کتاب «هفتخوان و هفت رزم» اقتبایس از داستان هفتخوان رستم در شاهنامه است.
ایـن کتـاب از ابتـدای داسـتان ،با ف
ن
معر� شـخصیتها ش�وع میشـود و در ادامه به هفتخوا� که رسـتم پیش
ین
همچنـ� ،ارائـه و القای مفاهیم
رو دارد اشـاره و هـر آنچـه در هـر خـوان اتفـاق افتـاده اسـت را بیـان میکند.
ق
اخلا� در پسزمینـۀ اصیل کتاب وجـود دارد.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1رستم دستش را زیر چانۀ سیاوش برد و رسش
را بلند کرد .چشمهای سیاه سیاوش نمناک بود.
رستم گفت« :کاش اینجا میماندی! این چند روز که
کنارم بودی ،انگار سهراب را میدیدم و صدایش را
میشنیدم(».ص)8
 2زال راهی سیستان شد و سپاه کاووس آماده
تن
رف� به مازندران .کاووس کشور را به رسدارش ،میالد
دشم� بر رس ایران سنگی�ن
س�د و گفت« :اگر سایه ن
پ
نگ�( ».ص)12
کرد ،جز از زال و رستم کمک ی
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شــــهیدانجـاوید

پژوهشی تاریخی دربارۀ شهدای نهضت امام حسین علیهالسالم

نام مؤلف :مرضیه محمدزاده
نـاشـر :بصیرت
تعداد صفحات567 :

کتا� اسـت از خانم مرضیه محمدزاده با مقدمهای از اسـتاد سیدمحمدمهدی جعفری ،که
«شـهیدان جاوید» ،ب
در دو فصل نوشـته شـده اسـت .فصل اول این کتاب ،با نام «نهضت امام ی ن
حسـ� علیهالسلام» شـامل پنج
بخـش اسـت کـه بـا برریس مختصری از واقعۀ کربال آغاز میشـود و با بـرریس آمارهای حادثۀ کربال ،برشـمردن و
ف
معر� منازل مکه تا کربال ،و تقسـیمبندی شـهدای کربال ادامه مییابد .تقسـیمبندی شـهدای کربال بر اسـاس
جنو� بـودن آنها ،و بر اسـاس زیارتنامههای ناحیۀ مقدسـه و
ی
تره و قبیلههایشـان ،بـر اسـاس عرب شـمایل یا ب
خو� را با شـهدای کربال بهدسـت
آشـنا�
اننده،
و
خ
ای
ر
بـ
و
افتاده
کتـاب
این
در
کـه
اسـت
جالی
اتفـاق
رجبیـه،
ی ب
ب
میدهـد .گـردآوری و جمعبنـدی اطالعـات پراکندۀ تواریخ و مقاتـل و ارائۀ این اطالعات در شـکیل جدید و تازه،
از امتیازات ارزشـمند این کتاب اسـت.
ف
ن
حسـ� (ع)
فصـل دوم کتـاب ،شـامل شـش بخـش اسـت و در آن بـه معـر� یکیـک شـهدای نهضـت امـام ی
پرداخته شـده اسـت .در این فصل ،پس از مرور «فضائل شـهدای کربال» ،ابتدا خود ح�ض ت سیدالشـهداء (ع)
ف
معر� شـده ،و سـپس در سه فصل« ،شهیدان قبل از عاشـورا»« ،شهدای عاشورا» ،و «شهدای پس از عاشورا»
ف
ن
پایـا� این فصل ی ز
نـ� به برریس مدفن شـهیدان اختصاص یافته اسـت .در پایان
ییکیکی معـر� شـدهاند .بخش ِ
کتاب ی ز
گ�ی بحث هسـتیم.
ن� شـاهد نتیجه ی
مؤلـف در ایـن کتـاب کوشـش کـرده تـا بـا جسـتجو در نزدیـک بـه  500اثـر در موضوعـات مختلـف ،اثر تحقیقی
خو ن
انـد� و شایسـتهای را دربـارۀ شـهیدان عاشـورا پدید بیـاورد .او با برریس دقیق و همهجانبۀ خود ،بـر آن بوده
تا شـخصیتهای یغ�واقعیای را که در متون مختلف از آنان بهعنوان شـهدای نهضت مقدس امام ی ن
حسـ�(ع)
نام برده شـده ،از فهرسـت خود خارج سـاخته و با زدودن یپ�ایهها ،به آماری واقعیتر از شـهدای کربال دسـت یابد.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1پنج زن در میدان بن�د
با دشمن سخن گفتند و یا با
دشمن رویارو شدند:
زینب (س) ،مادر عمرو بن
جناده ،همرس عبداللّه بن
کل� ،مادر عبداللّه بن
ی
عم� ب
ز
کن� مسلم بن
کل� ،و ی
ی
عم� ب
عوسجه( .ص)69

ش
2
� جن و انس نگه
ّ
طرماح به امام(ع) عرض کرد :خداوند تو را از ّ
دارد .من قدری آذوقه دارم که برای خانوادهام میبرم و برمیگردم .اگر به
شما رسیدم ،از جملۀ یاران تو هستم .آنگاه از امام(ع) خداحافظی کرد .البته
او توفیق یاری امام(ع) را نیافت و پس از بازگشت ،در ی ن
خ�
هم� منطقه ب
شهادت امام(ع) را شنید و به خانهاش برگشت( .ص)98
 3تاریخ نشان میدهد که در این ی ن
رسزم� آنچه به کار مردم
ن
نمیآمد و به گوششان فرو نمیرفت ،ن
سخ� بود که از واقعبی� و
خ�خواهی ی ز
برخ�د و آنچه را که به جان میخریدند و از این گوش به
ی
آن گوش میرساندند ،گفتاری بود که عاطفه و احساس را تحریک
کند( ...ص)125
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با کاروان حـــوله ،طنزی به شـــعر و ادب
نام مؤلف :امید مهدینژاد
نـاشـر :سوره مهر
تعداد صفحات167 :

ط�ی از امید مهدینژاد ،نویسـنده و شـاعر ن ز
ط�ی به شـعر و ادب» کتاب ن ز
«با کاروان حوله ،ن ز
ط�پرداز کشـورمان
ن
ز
اسـت .این کتاب که در سـه پردۀ اصیل و دو میانپرده نگاشـته شـده ،نگاهی انتقادی با عینک ط� به پدیدههای
حوزۀ فرهنگ ،و ی ز
تغی�ات شـعر و ترانۀ معارص دارد.
سر ی
ن� ی
�ض
ن
ن
ت
ز
ز
امید مهدینژاد ،ییک از به�ین ط�رسایان و ط�نویسـان حال حا اسـت .او جوایز زیادی را از جشـنوارههای
ین
هشـتم� جشـنوارۀ
مختلف ،بهخصوص جشـنوارههای شـعر جوان ،دریافت کرده که از میان آنها میتوان به
شـعر جوان «شـبهای شهریور» اشـاره کرد.
ن
ن
ز
ش
پـردۀ اول کتـاب «بـا کاروان حولـه»« ،محفـل انـس» نـام گرفته .مهدینـژاد در این بخش ،بـا زبا� طـ� به �ح
تفسر تعـدادی از اشـعار و ترانههـای معارص میپـردازد .میانپردۀ اول« ،همه ی ز
چ�شـنایس مرگ» نـام دارد که
و ی
ت
طبق نوشـتۀ نویسـنده در مقدمۀ این بخش ،پروفسـور جان تراولتا آن را نگاشته و دک� برزو ب�طرف ،که تخلص
خـود نویسـنده میباشـد ،آن را ترجمـه کـرده اسـت« .فالنامـۀ حافظ ب(� ن
معی)» پـردۀ دوم این کتاب اسـت که
طبـق گفتـۀ نویسـنده میتوانیـد از آن بهعنـوان فـال اسـتفاده کنیـد .نحوۀ صحیـح اسـتفاده از این فال ی ز
نـ� در
مقدمـه بیانشـده اسـت .در میانپـردۀ دوم بـا عنـوان «یـک انجمـن باد�» ،مهدینـژاد یـک انجمـن باد� بـا نام
برسا» نـام گرفته که به ف
اخسـیک�» را بـرریس میکنـد .پردۀ ن
ت
معر�
پایـا� کتاب هم «کتا 
«انجمـن باد� یاث�الدیـن
«تقص� بابات بـود» و ...پرداخته اسـت.
هـا� چـون
ی
کتاب ی
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پاراگرافهای برگزیده:
 1روی صورتم داره خاطره چکه میکنه /یه ترانه میشکفه رو خواب آروم تنم
تن
«شکف� ترانه» تعریفی بدیع و ب�سابقه است .در این بیت ،شاعر خاطره را بهصورت
تعب� «چکه کردن خاطره» و
ی
مایعی میبیند که در حال چکیدن است .درحایلکه پیشینیان ترانه را عمدتاً از جنس جامدات میدانستهاند...
بهاینترتیب شاعر با خلق خاطر تا� مایع ما را به فراسوی مرزهای خیال رهنمون میشود( .صص)18-17

 2امشب تقاص میدهم این تکه شعر را /یکمشت ت
اع�اف چرند و گپ گزاف
امشب ش� سخت است .من امشب این تکه شعر را بهعنوان تقاص میدهم .این تکه شعر یکمشت ت
اع�اف
ب
ن
خودما� بیخود و
چرند و بیخود است که ابداً حقیقت ندارد و قابل استناد نیست ،به همراه یکمشت صحبت
ب�ارزش که مصداق لغو ی ز
ن� به شمار میآید( .صص)51-50

سخ� مقدمۀ ن
 ... 3پس ای صاحب فال بدان و آگاه باش که هر ت
آسا� است و به یاد داشته باش که اگر بازی
ایّام تو را غافل کند ،مثل بلبل و طوطی یادشده بدبخت میشوی .پس همیشه به یاد خدا باش و قبل از هر
ن� ت
حرکت فکر کن و سعی کن تکنیکهای آخر بازی را ی ز
بیش� مطالعه نک�( ...ص)86
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ازســــیبهابپـــــرس
سروده :مژگان عباسلو
نـاشـر :سوره مهر
تعداد صفحات56 :

پنجم� مجموعه اشـعار مژگان عباسـلو ،شـاعر جو نا� اسـت که در ی ن
«از سـیبها پب�س» ی ن
ع� جو نا� اشـعارش از
گ
بـاال� برخوردار اسـت .او فارغالتحصیل رشـتۀ پزشکی اسـت ،اما حـوزۀ ادبیـات را برای فعالیت
قـوت و پختـی ی
برگزیـده اسـت .کتابهـای «مثل آوازهای عاشـق تـو» (« ،)1385شـاید مرا دوباره به خاطـر بیـاوری» (« ،)1388از
لـب برکههـا» ( )1390و ت
«وق�کـه عاشـقی» ( )1391مجموعه رسودههای ی ن
پیشـ� مژگان عباسـلو بوده اسـت.
برس» ی ز
ین
نـ� ماننـد کارهای قبیل مژگان عباسـلو ،پررنـگ و قابلتوجه
مضامـ� عاشـقانه ،در کتـاب «از سـیبها پ
ن
ش
دوم� کتاب شـعر منت�شـدۀ عباسـلو ،در سـال  1389و
اسـت .مجموعۀ «شـاید مرا دوباره به خاطر بیاوری» ی
ت
ین
چهارمـ� دورۀ برگـزاری جایـزۀ باد� پرویـن اعتصامـی -ویژۀ بانوان شـاعر و نویسـنده -در بخش شـعر سـن�،
در
بهعنـوان کتاب برگزیده شـناخته شـد.
ن
مضمو� عاشـقانه و در قالب غزل رسوده شـدهاند.
برس حـاوی  38شـعر اسـت که غالب آنها بـا
از سـیبها پ
ین
هشـتم� غزل از این مجموعه شـعر اسـت که عباسـلو آن را برای حرض ت رضا
«بـرای صاحـب گنبـد طلا» نام
ها� را ی ز
ن� در
زیبا� قابلتوجهی میباشـد .او در ادامۀ اشـعارش غزل ی
علیهالسلام رسوده و دارای اسـتحکام و ی
شـأن امام ی ن
حسـ� و ح�ض ت مهدی علیهمالسلام رسوده اسـت.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1آنجا پریده است برای تو یاکریم /اینجا
نشستهام به هوای تو یا کریم
او بغبغـوی غـمزده ،من بغـض ب�قـرار /آوردهایم ،تا
بپذیرد کـه را کریم؟
چـ�ی بگـو! کـه ت
یز
پسیمان مرتفـع شـود /بـا مـا بدون
فاصلـه ت
هسی و مـا کریم!
جا� بن�دهایم /اما شما کریم و
کج رفتهایم و راه به ی
خدای شما کریم( ...ص)20

 3دنیا که آمد گریههایش مثل من بود /مثل من
او هم خسته از زندان تن بود
دنیـا بـزرگ و او بـزرگ و ...تـر شـد از عشـق /دنیـا که
بیـش ازآنچـه باید دلشـکن بود
میخواسـت ماننـد تـو باشـد ،نشـکند زود /دنیـا اگـر
یـادش نمیافتـاد :زن بـود
م�م اما نه برایت ،کاش ،ایکاش /مردن دروغی
می ی
مثل دنیا آمدن بود (ص)31

 2من کشوری نبودهام ،ایجاد کن مرا! /در مرز
من بیا ،برو ،آباد کن مرا
بگر پهلوی
تنهـا� و غمم /پهلو ی
مـن مجمعالجزایـر ی
من ،شـاد کـن مرا
ت
من را که ریشـههای درخ� شکسـتهام /قایق بساز از
تنـش ،آزاد کن مرا
در جایجای خاک تنم ر ّد پای توست /گاهی توهم به
نام وطن یاد کن مرا (ص)25
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چـگونهاخبـــارتلویزیونراتماشــاکنیم؟
نام مؤلف :نیل پستمن ،استیو پاورز /ترجمۀ رحیم قاسمیان
نـاشـر :انتشارات مدرسه اسالمی هنر
تعداد صفحات256 :

این کتاب که سـاختاری علمی و تحلییل دارد ییک از ت ن
م�های برگزیده در حوزۀ مطالعات انتقادی رسـانه اسـت.
خ� معطوف است .او در اینجا به مسائل و رویکردهای نظری
تمرکز اصیل نیل پستمن در این کتاب ،بر حوزۀ ب
خ� وجـود دارند.
متنوعـی میپـردازد که در حوزۀ ب
آمریـکا� ،بـا  19جلـد کتـاب و بیـش از  200مقالـه ،نامـی آشـنا در فضـای انتقادی
نیـل پسـتمن ،نویسـندۀ پـرکار
ی
رسـانههای غـرب اسـت؛ بـه نحوی که برخـی او را در ردیف مارشـال مکلوهان میداننـد .او که تمرکز اصیل خود
خ� را برریس میکند .پسـتمن در سـال 1931
را بر تلویزیون معطوف کرده اسـت ،در این کتاب با نگاهی انتقادی ب
یهودی-آمریکا� دارد ،کتابهـای زیادی را
میلادی متولـد شـده و در سـال  2003میالدی از دنیا رفـت .او که تباری
ی
با رویکرد نقد فناوریهای مدرن و رسـانهای ش
منت� سـاخته اسـت.
این کتاب در سـال  1992میالدی نوشـته شـد ،اما ش
منت� نشد؛ تا اینکه همکار پستمن ،اسـتیو پاورز ،در سال 2007
ش
ها� به این کتـاب ،آن را منت� کـرد .در واقع ،این کتاب محصول
و پـس از مـرگ پسـتمن ،بـا گاضافهکردن بخش ی
ن
ز
هم� نکته اسـت که این دو نفر که هر دو در حوزۀ رسـانه
کار دو نویسـنده اسـت .ویژ� اصیل این کتاب ین� در ی
متخصصانـد ،بـا دو شـناخت متفاوت از رسـانه ،این کتاب را نوشـتهاند؛ اما هر دو رویکری انتقـادی را در قبال
غر� اتخاذ کردهاند.
رسـانههای ب
شباهتهای موجود در کتاب ،پیونددهندۀ این دو نویسنده است و تفاوتهای آن به جذابیت کتاب افزوده و
ن
تلویزیو� مدعی عرضۀ
آن را تحلییلتر کرده اسـت .ادعای اصیل کتاب بر این پایه اسـتوار اسـت که «آنچه اخبار
آن اسـت و آنچه واقعاً عرضه میدارد ،دو ی ز
چ� گوناگون هسـتند».
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پاراگرافهای برگزیده:
ین
1
ویدئو� سبک ،تلفنهای همراه
دورب�های
ی
و کامپیوترهای لب تاپ شاید مفید و مؤثر باشند
ویل هیچ ی ز
خ�ی تلویزیون به
چ� برای گزارشهای ب
اندازه استفاده از ماهواره اهمیت و حساسیت ندارد.
ماهوارهها این امکان را فراهم میکنند تا سیگنالهای
ن
تلویزیو� ...بار دیگر به ی ن
زم� بازگردند( .ص)93

 2شما بهاحتمالزیاد دستکم یک دستگاه
م�ل دارید که ت
تلویزیون در ن ز
بیش� اعضای خانواده از
آن استفاده میکنند .بر اساس آمار موسسه تحقیقات
رسانهای نیلسن ،متوسط ن
زما� که هر شخص در طی
شبانهروز تلویزیون تماشا میکند ،حدود چهار ساعت
و یسوپنج دقیقه است( .ص)8
خ�ی نیم ت
ساع� بهطور متوسط
 3در هر برنامه ب
یازده دقیقه آگهی تجاری به صورتهای گوناگون
پخش میشود .آیا معقول نیست که معلوم کنند
خ�ی
محتوای این 36درصد از کل وقت پخش برنامه ب
چه ی ز
چ� است؟ بااینحال در این تردید نباید داشت
که هرگز فهرست این آگهیها چاپ نخواهند شد.
(ص)194
دستیا� به اطالعات
 4ریشه عطش ب
هرچه ت
بیش� را باید در میانههای سده یازدهم
و با ت
اخ�اع تلگراف و عکایس یافت .در پ� آن و
ظرف یکصد سال بعد یکرشته ت
اخ�اعات و
ش
چشمگ� نف� رخ دادند که طی
پی�فتهای
ی
آن دستگاههای ش
پی�فته چاپ ،تلفن ،سینما و
رایانه و البته تلویزیون ابداع شدند( .ص)226
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آبلومـــوف
نام مؤلف :ایوان گنچارف /ترجمۀ سروش حبیبی
نـاشـر :فرهنگ معاصر
تعداد صفحات895 :

«آبلومـوف» ن
رمـا� اسـت کـه توانسـته مفهومی جدیـد را تحت عنـوان «آبلومویسـم» ،به فرهنگ لغـت ادبیات
گ
ت
شـخصی� مبتال به ب�دردی درمانناپذیر
جهان اضافه کند .آبلومویسـم واژهای اسـت برای بیان ویژ�های رو نا�
گ
منتر شـد ،کار ت
اد� و ضعـف نفـس .در واقـع ،ت
وقی کتـاب آبلومـوف ش
اکر و پدیـدهای به دنیـای ادبیات
و ب�ار
ف
معر� شـد که به سـبک آبلومویسـم شـناخته شد.
آبلوموف نماد تنبیل کامل اسـت .او که نام اصیلاش «ایلیا ایلیچ» اسـت ،خرده مالیک اسـت صاحب یک روسـتا
با  ۳۰۰نفر رعیت که رعایای او سـاالنه سـهمی از برداشـت خود را که توسـط ش
مبا� آبلوموف جمعآوری میشـود،
بـرای او میفرسـتند و ایـن وضعیـت باعـث شـده کـه او ب�تفـاوت به امـور دنیـا ،در کنج اتاق خـود ،دائمـاً یا در
ت
حـال خـواب باشـد ،یـا در چرت و ت
فعالیی را هم
اسراحت و نه تنها دسـت بـه کاری نزند ،که هرگونه حرکت و
گ
از زنـد� خود دریـغ بدارد.
ایوان گنچاروف ( 1891-1812م) بهجز این کتاب ،آثار دیگری ی ز
دریا�»،
ن� ی
نظ� «یک داسـتان معمویل»« ،ناوگان ی
ن
هـا� از یک سـفر جها�»« ،قصۀ ت
مشرک»
«یـک میلیـون درد و رنـج (مقالـهای دربـارۀ آثـار گریبایـدوف)« ،نامه ی
ت
«کشی پـاالس» داشـته؛ امـا با قاطعیت میتـوان گفت که آبلوموف مهمتریـن رمان گنچاروف بوده اسـت.
و
ن
ن
جـ� هریسـن میگویـد« :گنچاروف ب�شـک میخواسـته اسـت مقالهای بنویسـد و نتیجـۀ کارش داسـتا� بزرگ
ی
ین
تحسـ� تولسـتوی و داستایوفسکی از رمان آبلوموف ،نشـاندهندۀ اهمیت و جایگاه برجستۀ آن
شـده اسـت».
است.
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پاراگرافهای برگزیده:
گ
 1لمید� برای ایلیا ایلیچ نه به علت ناچاری بود،
چنانکه برای بیمار یا کیس که بخواهد بخوابد؛ و نه
گ
خست�؛ نه ت
حال�
وضعی گذرا ،چنانکه برای رفع
گ
لذتبخش ،چنانکه برای تنآسایان .لمید� حالت
طبیعی او بود( .ص)5
 2به این شکل بود که ن
ه� تارانتیف تا پایان عمر
از حد نظریهپردازی و پشتهماندازی پیشتر نرفت.
آشنا� اندکش به زبان ن
التی� در عرصۀ خدمتش
ی
در تپ�زبورگ به کاریش نیامد و ت
فرص� نیافت که با
تداب� ظریفش دعاوی درست و نادرست را به دلخواه
ی
یکسویه کند .در ی ن
ع� حال ،ین�وی خفتهای در
خ� داشت( ...ص)61
وجودش بود ،و او خود از آن ب

 4شاید آقازادۀ خردسال لباس خود را خود
خو� میداند که این کار تمرین
به تن کند ،اما به ب
خوشایند و از رس هوس است و بههیچروی به این
کار مجبور نیست و در واقع مجبور به هیچ کاری
ها�»
نیست .چرا به خود زحمت بدهد؟ آیا «آدم ی
پیوسته دور و برش نیستند که هرچه خواست به
او بدهند؟ و هر کار که خواست برایش بکنند؟
(ص)852

برخاس� از ت
تن
بس� و
 3هر روز صبح پس از
رصف صبحانه ،ب�درنگ روی کاناپه میافتد و رس را بر
دست تکیه میدهد و به فکر فرو میرود و ین�وهای
فکری خود را ب�محابا به کار میاندازد و از این کار
نمیپردازد مگر ن
زما�که ذهنش از این تالش ش
تو�با
درماند و ندای وجدانش هشدارش دهد که تالش
هم�جا ف
امروز در راه مصالح عمومی ،تا ی ن
کا� است.
(ص)104
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پرندگـان آهنین :از زمین تا فضـا
(آشــنایی با دانش و فنــاوری هوافضـا)

نام مؤلف :عباس خاراباف
نـاشـر :نشر طالیی
تعداد صفحات152 :

کتـاب «پرنـدگان ی ن
آشـنا� بـا دانش و
آهنـ�» نوشـتۀ عبـاس خاراباف و با ویراسـتاری تخصیص محمد رحیم برای ی
ف ّنـاوری انـواع هواپیمـا ،موشـک ،ماهـواره و فضاپیما و بر اسـاس منابع علمی و دانشـگاهی جهان تألیف شـده
است.
ن
ها�
ه
زیرشـاخ
بـه
منظـم
و
خـاص
الگـو�
اسـاس
بـر
هرکـدام
کـه
اسـت
فصـل
ده
ای
ر
دا
»
آهنـ�
نـدگان
«پر
ی
ی
ی
ن
�ض
ش
تقسیمشـدهاند .در هـر بخـش از کتـاب ،واژههای تخصیص به زبا� سـاده ت�یح و اطالعات تکمیلی وری
یز
نـ� ارائـه شـدهاند .ایـن کتـاب بـا فصـل «از تولّـد موشـکها تـا عرص فضـا» آغاز میشـود کـه نویسـنده در آن
نگاهی به تاریخ پرواز و وسـائل پرنده دارد .در این فصل ،ش
بخ� به نام «گاهشـمار پرواز» وجود دارد که اتفاقات
زم�ن
مهـم یپ�امـون پـرواز و وسـائل پـرواز را به تفکیک سـال بیـان مـیدارد .فصل دوم کتاب به
«آشـنا� با جـو ی
ی
گ
ت
ف�یکی جـو ی ن
ویژ�هـای آن» اختصـاص دارد .بههرحـال ،خـواص ی ز
تأثر مسـتقیمی بـر اخراع هواگردها
و
زمـ� ی
فضـا� میپردازنـد و انـواع هواگردهـا ،هواپیماهـا،
و
ا�
و
هـ
های
ه
سـامان
بـه
بعـدی،
هـای
ل
فص
اند.
ه
داشـت
ی
ی
ین
ششـم�
فضـا� را شت�یح میکنند« .موشـکها و وسـایل پر بتا�»
پرندههـای هـو یا� ،ماهوارههـا و ایسـتگاههای ی
فضا� از دیگر ث
مباح� اسـت
های
ه
سـامان
و
ا�
و
ه
سـفرهای
فصـل ایـن کتـاب را تشـکیل میدهد .تحلیل آیندۀ
ی
ی
ز
آشـنا� با مهندیس
کـه عبـاس خارابـاف در فصلهـای بعـدی آن بـه آن میپـردازد .فصلی از ایـن کتـاب ی
نـ� بـه ی
هوافضا ،رشـتۀ آن ،دانشـگاههای هوافضا و مشـاغل مرتبط با آن اختصاص دارد .عباس خاراباف در فصل ن
پایا�
آهنـ� سـامانههای هوافضا� ایـر نا� را برای مخاطبان خود ف
کتـاب پرنـدگان ی ن
معر� کـرده و آنهـا را ش�ح میدهد.
ی
ش
در انتهـای کتـاب واژهنامهای نگاشـته شـده اسـت که تمامی کلمـات و اصطالحات تخصصی کتـاب را �ح داده
آهن� ،کتاب تقدیرشـده از جشـنوارۀ کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ی ز
اسـت .پرندگان ی ن
ن� هسـت.
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پاراگرافهای برگزیده:

 1ین�وی گرانش ی ن
زم� فضاپیمای پرتابشده به
مس�ی خاص یپ�امون ی ن
زم� نگه میدارد؛ به
فضا را در ی
مس� «مدار» میگویند .مدار ممکن است دایرهای
این ی
ن
زم� در مرکز دایره یا ییک از
یا بیضوی باشد .مرکز ی
کانونهای بی�ض قرار دارد( .ص)26
اگردها� که در عملیات نظامی و ضد شورش
 3هو ی
گ�ند ،هواگرد نظامی نامیده
مورداستفاده قرار می ی
میشوند .این هواگردها را که ممکن است از نوع بال
ثابت یا بال متحرک باشند ،ت
بیش� ین�وهای نظامی یا ارتش
گ�ند .شکاری یا جنگنده ،بمبافکن ،هواگرد
به کار می ی
جاسویس ،هواپیمای هشدار هو یا� (آواکس) ،هواگردهای
ن
شناسا� ،سوخترسان ،ترابری نظامی و
پشتیبا� نزدیک،
ی
یدککش از انواع هواگردهای نظامی هستند( .ص)56

 2شکل و تعداد سکانهای هدایت در
متغ� باشد .مثال ً
هواپیماهای مختلفممکن است ی
در بع�ض از هواپیماهای کوچک شخیص به دلیل
اینکه هواپیما در رسعتهای ی ن
پای�تری حرکت میکند،
کن�یل یا سکانهای هدایت ت
سطوح ت
کم�ی وجود دارد
ت
ویل در هواپیماهای غولپیکر مسافربری ،برای کن�ل
به� و ت
ت
بیش� هواپیما تعداد این سکانها افزایش
مییابد( .ص)46

 4هواپیماهای مسافربری آینده قرار است بدون
حضور خلبان در درون ی ن
کاب� هواپیما هدایت شوند.
زم� و پایگاه ن
ممکن است خلبان هواپیما را از روی ی ن
زمی�
هدایت کند .گاهی هم هواپیما بهصورت خلبان خودکار
پرواز خواهد کرد( ...ص)116
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کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان

نام مؤلف :آدل فابر ،الین مازلیش /مترجم :زهرا جعفری
نـاشـر :مؤسسه انتشارات صابرین
تعداد صفحات273 :

پیش از تألیف این کتاب ،خانم فابر و خانم مازلیش در حوزۀ ارتباط میان بزرگسـاالن و کودکان ،فعالیتهای
ها� اشـاره کرد که ویدئوهای آنها هزاران مخاطب داشـته
بسـیاری داشـتهاند که ازجملۀ آنها میتوان به کارگاه ی
ت
ن
اسـت .طبیعتـاً مخاطـب برنامههـای او ،در درجهی نخسـت ،والدین و معلمان هسـتند که برقرار سـاخ� یک
ارتبـاط سـالم بـا کـودکان و نوجوانـان ،بیـش از هـر ی ز
چ� دیگـر ،برایشـان از اهمیت برخـوردار اسـت .این کتاب،
درگ�یهـای والدیـن با
حاصـل سـالها کار و تجربـۀ حرفـهای ایـن دو نویسـنده اسـت و میتوانـد در خصـوص ی
فرزندانشـان ،برای آنها بسـیار راهگشا باشد.
مادرهـا� کـه در میـان حجـم انبـوه اطالعـات در دنیـای امـروز ،گاهـی رسدرگم میشـوند؛ این کتـاب از
پـدر و
ی
مجموعـه کتابهـای «کلیدهـای تربیـت کـودکان و نوجوانان» اسـت که مخاطـب اصیل آنها والدین هسـتند و
ت
عملیـا� را در اختیار پـدر و مادرهـای امروزی قـرار دهد.
اه�دهـای
سـعی دارنـد تـا یک سلسـله ر ب
مؤسسـه انتشـارات صابرین کتاب حا�ض را با عنوان «کلیدهای ت ن
گف� و شـنیدن با کودکان و نوجوانان» به چاپ
ها� مانند «به بچهها ت ن
گف� ،از بچهها شـنیدن» و «چگونه به
رسـانیده؛ امـا ایـن کتـاب ،پیشازاین هم بـا عنوان ی
کودکمـان گـوش کنیـم و چگونه با او صحبت کنیم؟» توسـط ش
نا�ان دیگری به چاپ رسـیده بود.
این کتاب شـامل هفت فصل اسـت که در فصل اول ،بحث کنار آمدن کودک با احساسـاتش مطرح میشـود.
در این فصل احساسـات مختلف کودک ،اعم از خشـم ،ترس و  ...و نحوهی مقابلهی با آن ،برریس میشـود.
از فصل دوم تا ششـم ،به ترتیب ،مباحث مربوط به جلب همکاری ،جایگزینهای تنبیه ،تشـویق به اسـتقالل،
ین
تحسـ� و تمجید ،و آزاد کردن کودکان از نقش بازی کردن ،طرحشـده و بهصورت بسـیار کاربردی ،با مثالها و
اهکارهـا� در این زمینهها ارائه میشـود .درنهایت ،در فصل هفتم ،مؤلفان به جمعبندی
تمرینهـاي متنـوع ،ر
ی
گری و بیـان اهداف خود از این کتـاب ،میپردازند.
و نتیجه ی
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پاراگرافهای برگزیده:
یادگ�ی
 1کتاب را بهآرامی مطالعه کنید .ی
ایدههای ارائهشده در آن ،برای ما  10سال طول کشید.
پیشنهاد نمیکنیم مطالعۀ آن را تا این حد کش
بدهید؛ اما اگر روشهای گفتهشده منطقی و معقول
تغی� تا� در
به نظرتان آمد ،شاید تمایل داشته باشید ی
آنها به وجود بیاورید .البته یادتان نرود که ایجاد
تغی� کامل و
تغی�ی مخترص در هر نوبت ،آسانتر از ی
ی
یکباره است( .ص )7

ها� که کودکان پیدا میکنند ،همیشه
 2راهحل ی
گ� میکنند .این راهحلها معموال ًکامال ً
ما را غافل ی
اصیل و بسیار ارضاکنندهتر از هر پیشنهادی هستند
که والدین ممکن است داشته باشند( .ص )158
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ســــتاریبهروایتهمســـرشهیــــد

نام مؤلف :لعیا رزاقزاده
نـاشـر :روایت فتح
تعداد صفحات102 :

کتاب «سـتاری به روایت همرس شـهید» ،عاشـقانهای اسـت منظوم ،که از زبان همرس شـهید سـتاری ،رو ت
ای�
گ
زنانـه و لطیـف را از ایـن شـهید به مخاطب خـود عرضه میکند .روایت فتح ،سـه مجموعهکتاب را دربـارۀ زند�
شـهدا ش
منتر کـرده اسـت« :نیمـۀ پنهـان مـاه»« ،آسـمان» و «اینـک شـوکران» .این کتـاب ،یکی از پنجگانههای
مجموعۀ «آسـمان» است.
گ
لعیـا رزا قزاده کـه قلمـی توانـا در نـگارش زند�نامـۀ شـهیدان از زبـان همرسانشـان دارد ،همـان کیس اسـت که
کتاب «اینک شـوکران» را دربارۀ شـهید منوچهر مدق و کتاب «صبوری به روایت همرس شـهید» را دربارۀ شـهید
گ
شـهدا� میپـردازد که از آسـمان به
صبـوری بـه رشـتۀ تحریـر درآورده .مجموعـهی آسـمان ،بـه روایتگری زند�
ی
گ
ند� شـهدای خلبـان را موضوع خود قـرار داده اسـت .کتاب حـا�ض ی ز
ن�
آسـمان پـر کشـیدهاند .ایـن مجموعـه ،ز
نروی هـو یا� اسـت کـه پـس از جنگ ،با سـقوط هواپیما جان خـود را از دسـت میدهد.
دربـارۀ فرمانـده ی
گ
سری خطـی و پشـت رس هـم دارد و ماجـرا را بـا عشـق آغـاز میکنـد؛ حکایـت دلباختـی حمیـده
ایـن کتـاب ،ی
ت
(حمیـده پیاهـور ،همسر شـهید سـتاری) به پرس عمهاش منصور (شـهید منصور سـتاری) .سـپس روایی را از
ماجـرای ازدواج ایـن دو بیـان میکنـد و در ادامـه ،خاطـر تا� از دوران انقلاب و دفـاع مقـدس در برابـر دیـدگان
گرد .اوج داسـتان ،بـا اوج ت ن
جـدا� او از حمیده همراه اسـت؛ آنجاکه
خواننـده قـرار می ی
گرفـ� و عـروج منصور و ی
فرکانسهـای رادیـو ،پـرواز آخـر هواپیمـای شـهید را در فرودگاه قلب حمیده ،سـقوط میدهد« :شـب گذشـته،
سـاعت هشـت و بیسـت دقیقه ،فرماند ه ین�وی هو یا� و همراهانش در حادثۀ سـقوط هواپیما در بازگشـت از
اصفهان ،شـهید شدند».
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پاراگرافهای برگزیده:
 2روبهروی عکسش میایستم ،انگار
دب�ستان نظام قبول شده بود و آمده
 1منصور ی
ن
زمان هم با من میایستد .هیچ نمیفهمم گذر
ام�.
بود تهران .خانۀ خودشان ویلآباد بود؛ اطراف ور ی
برای ی ن
هم� ،آخر هفتهها را میآمد خانۀ ما؛ ظهر پنجشنبه ساعتها و ساعتها را .چشمهایم را روی هم
میگذارم و میروم به گذشتهها؛ آنجا که منصور
تا عرص جمعه .پرس رسبهزیری بود .کاری به کار کیس
دخ� بودند ،اغلب فقط مال من بود .همیشه ت
بیش� بچهها ت
نداشت .خانۀ ما هم که ت
وق� به خودم میآیم،
صورتم خیس است( .ص)92
کتا� دستش میگرفت و مطالعه میکرد( .ص)11
ب
 3ین
اول� سالگرد ازدواجمان ،منصور یک نامه به من
داد .شبنم روی پایم آرام خوابیده بود .منصور نشست
روبهرویم و من آن را خواندم .ساده ،زیبا و محبت ی ز
آم�
بود .نوشته بود« :من هر روز ت
بیش� از پیش به زندگیم
دل میبندم .به هر جهت شادم ،خوشحالم( ».ص)31
 4یک هفته نگذشته بود که
ییک از همدانشگاهیهای سحر
ازش خواستگاری کرد .ت
مد� بعد
منصور به خوابم آمد .دیدم
یک جعبه بزرگ ب ز
س�رنگ آورد و
گذاشت روی پیشخوان پ ز
آش�خانه.
پرسیدم «این چیه؟ برای کیه؟»
گفت «آوردم برای سحر .به هیچ
کس دیگه نده( ».ص)90
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سلحشــــورانپارلــــهآن
نام مؤلف :سید علی خواسته
نـاشـر :افق
تعداد صفحات472 :

ایـن کتـاب ،داسـتان جسـتجوهای یـک قهرمـان اسـت کـه به دنبـال خواهـر خـود میگـردد .این خواهر ،توسـط
یـک دزد اسـطورهای ربودهشـده و قهرمـان داسـتان بـه کمک تعدادی از شـخصیتهای اسـطورهای بـه دنبال او
میگـردد .بافـت داسـتان ،شبهافسـانهای و شبهاسـطورهای اسـت.
گ
ت
ن
موجـودا� گوناگون بوده کـه اکنون،
رسزمیی اسـت کـه در طـول تاریخـش محل زنـد� انسـانها و
«پارلـهآن»،
بـا اینکـه سـالها از برون راندن مهاجمـان مانیک از پارلـهآن میگذرد ،هنوز اهریمنـان بسـیاری از آن دوره با�ق
ی
ماندهانـد .بـه ی ن
همـ� خاطـر ،فرمانروای پارلهآن مدتهاسـت که گرز مشـهورش به نـام «اخگر» را به دسـت دارد
و همـراه یـاران وفـادارش بـه مبـارزه با اهریمنهای مختلف میپـردازد .فرمانروا اگر مجبور بشـود ،از یک نوجوان
نـ� کمـک میخواهـد و او را با خـود همراه میکند؛ همراه در سـفری خطرنـاک و ارسار ی ز
روسـتا� و ب�تجربـه ی ز
آم�.
ی
گ�د که بعد از هـری پاتر و متأثر از فضـای آن ،وارد حوزۀادبیات نوجوان
کارهـا� قرار می ی
ایـن داسـتان ،در دسـته ی
گـو� شـکل دیگـری از دنیـای ماسـت؛ شـکیل یغ�واقعیتـر و
دنیـا� را تصویـر میکننـد کـه ی
شـدهاند .ایـن آثـار ،ی
شبهافسانهای.
گ
مـ� سـادۀ آن اسـت که مطالعـۀ آن را بـرای گروه ن
ویژ�هـای مهـم ایـن رمـان ،ت ن
سی نوجوان ،میرس میسـازد.
از
آتوسـا صالحـی ،نویسـندۀ حـوزۀ کـودک و نوجـوان ،معتقد اسـت که اگـر کتاب «سلحشـوران پارلـه آن» ترجمه
نـ� حرف بـرای ت ن
غر� ی ز
گفـ� دارد.
شـود ،بـرای مخاطـب ب
سـیدعیل خواسـته (متولد  1369ش ).پیش از این کتاب ،در سـال  1388کتاب «رسیر هوشـیار» را نگاشـته بود که
دانشـجو� و جایزۀ جشـنوارۀ جوان را از آن
چند جایزه ،از جمله جایزۀ کتاب فصل ،جایزۀ جشـنوارۀ کتاب سـال
ی
خود کـرده بود.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1تارییک .همیشه از تارییک میترسیدم .در
میان جنگیل تاریک و انبوه میدویدم .قطرات ریز
باران روی صورت داغم بهآرامی ُس میخوردند.
نفسکشیدن برایم سخت شده بود و هرلحظه احساس
میکردم قلبم میخواهد از جا کنده شود .بااینحال،
ن
اهریم�مخوفبه
نمیتوانستمبایستم؛میدانستم
دنبالم است و توقف با ی ز
چ�ی برابر نخواهد بود ،جز
گ
مر� دردناک( .ص )7

گ� شده بودم که ت
ح�
 2آنقدر غافل ی
فرصت نکردم دهانم را ببندم و لحظهای
احساس کردم دارم خفه میشوم .اما این
احساس ناخوشایند ،بهاندازۀ نیمی از احساس
ناخوشایند پرسام هم نبود .آدم دو رو! به
من پیشنهاد کرد علیه سادان متحد شویم و
آنوقت( !...ص )17
 3حتماً ترس و اضطراب باعث شده بود نتوانم
دقت کنم .وگرنه با ی ز
ها� که در طول سالهای
چ� ی
قبل از پدرم شنیده بودم ،حدس زدن اینکه آن مرد،
همان پارسیتاد ب�ترس و برادر بزرگتر فرمانرواست،
کار ت
سخ� نبود( .ص )158

« 4تالش کن گاهی تو جاهای تاریک قدم ن
بز� .یا
وق� جای تارییک ت
اینکه ت
ز
چ�ی
هس� ،سعی نک� به هر ی
جز تارییک فکر نک� .باور کن گاهی ترس از ی ز
چ�ی ،بدتر
از روبهرو شدن با خودش است!» (ص )206
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بیســتباماســت

اضطراب امتحــان؛ راههای پیشـگیری و غلبـه بر آن

نام مؤلف :محمود حسنینژاد مغنی

نـاشـر :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تعداد صفحات54 :

اضطـراب انـواع مختلفـی دارد .یکی از انـواع اضطـراب ،اضطـراب امتحان اسـت .معموال ً بـرای دانشآمـوزان و
دانشـجویان پیـش میآیـد کـه قبـل از امتحان نسـبت به عملکـردی کـه خواهند داشـت ،نگران هسـتند و ی ن
هم�
انـا� و دانـش فرد ت
بیشر از ی ز
گ�نـد ی ز
چ�ی
تأث�گـذاری در نتیجـهای کـه می ی
باعـث ی
نـ� میشـود .در اکرث مواقع ،تو ی
ت
ن
ن
انـا�اش را به نمایش
و
ت
همۀ
اند
و
ت
ی
نم
تمرکـز
رف�
ب�
از
و
اب
ر
اضطـ
خاطر
ه
ب
امـا
آورد؛
می
دسـت
بـه
کـه
اسـت
ی
ی
ز
درگ�
نـ� بعـد از اتمـام امتحان هم این اضطراب را ادامه میدهند و تا مشـاهده نتایـج امتحان ی
بگـذارد .برخـی ی
تن گ
ایـن ش�ایـط ق
نداشـ� آماد� پیش از امتحان اسـت
بـا� میماننـد .البته ما بایـد میان اضطراب معمویل که نتیجۀ
گ
حسی نژاد ن
بـا اختلال اضطـراب کـه باوجـود آمـاد� پیش میآید تفـاوت قائل باشـیم .محمود ن
مغی در کتاب
پیشـگ�ی و غلبه بـر آن را ارائه داده اسـت.
«بیسـت بـا ماسـت» به مسـئلۀ اضطراب امتحـان پرداخته و راههای
ی
گ
محمـود ن
حسی نـژاد کـه بهتـاز� کتاب «یـادم تو را فرامـوش» را در حـوزۀ تقویت مهارت حافظه به همراه سـید
ت
ن
ز
چ�ه شـدن بر
رئـوف
نـ� اطالعـا� را برای ی
حسـی� بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت در کتاب «بیسـت با ماسـت» ی
اضطـراب امتحانات مطـرح میکند.
ین
همچن� انـواع آنها بحث را آغاز میکنـد .در بخش بعدی به
ایـن کتـاب ابتـدا بـا تعریف امتحـان و اضطراب و
تن گ
«نداشـ� آماد� کامـل»« ،مطالعه نادرسـت»« ،تعمیم تجارب قبیل
عوامـل ایجـاد اضطـراب در امتحـان مانند
بـا حالـت فعلی» و ...اشـاره و آنهـا را بـرریس میکنـد .در آخر هم بهطـور کامل رفتارها و توصیههـای پیش از
امتحـان ،در زمـان امتحان و قبـل از امتحـان را ارائه و ی ن
تبی� مینماید.
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پاراگرافهای برگزیده:
 1مطالعهها و پژوهشهای بسیاری نشان
دادهاند که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان باال،
در قیاس با دانش آموزان دارای اضطراب امتحان
ین
پای� یا اندک ،بهطور معناداری ،از روشهای علمی
و درست مطالعه ت
کم� استفاده میکنند و مهارت آنان
در این زمینه بسیار ی ن
پای� است( ...ص)18

 2اگر مطالعه و مرور درسها را بسیار زودتر
گ
آماد� امتحان ت
بیش�
از موعد مقرر آغاز کنید ،برای
فرصت دارید و میتوانید هر زمان که حوصله
نداشتید ،بهطور موقت درس را کنار بگذارید .ویل
تأخ� بیندازید ،به
اگر درسها را تا آخرین فرصت به ی
گ
ت
اس�س و تنید� دچار میشوید و فهم مطالب در
شما کاهش مییابد( ...ص)24
ت
متفاو� دارد که هریک
 3اضطراب گونههای
ت
پیشگ�ی متفاو� دارد .ییک از انواع
راههای درمان و ی
رایج آن ،اضطراب امتحان است .در این موقعیت،
انا� و کارآمدیاش هنگام امتحان،
فرد در قبال تو ی
ها� که آزموده میشود ،دچار ترس و
یا موقعیت ی
تشویش ن
درو� میگردد و نتیجهای نامطلوب بهجای
انا�هایش از نمرهای که
میگذارد .حالآنکه تو ی
رسانجام به دست آورده ،بسیار باالتر
است( ...ص)14
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مجموعهکتابهایآیینشهروندی؛فرهنگراننــدگی
نام مؤلف :یوسف بهمنآبادی

نـاشـر :سفیر خرد
تعداد صفحات167 :

گ
انند�» از «مجموعه کتابهای ی ن
آی� شـهروندی» به قلم یوسـف بهمنآبادی اسـت .نویسـنده
کتاب «فرهنگ ر
گ
گ
در کتاب ،فرهنگ رانند� را از زبان یک شـهروند که رانندهای اخالقگرا اسـت و به قانون و آداب رانند� ت
اح�ام
گ
اننـد� را بیـان کـرده اسـت؛ ن
یع� مطالـب کتاب بهصورت اولشـخص
میگـذارد را همـراه بایدهـا و نبایدهـای ر
روایـت میشـوند .ایـن کتـاب دارای  18فصـل اسـت کـه هرکـدام بـه مسـئلهای خـاص ماننـد «توجه بـه عالئم
گ
گ
اننـد�» ،ن
«ایمی خـودرو»« ،آداب پـارک کـردن یـا توقـف خـودرو»« ،راننـد� در ش�ایـط نامسـاعد
اهنمـا� و ر
ر ی
گ
گرفـ�»« ،آداب کیل راننـد�» و ...پرداختـه و آداب انجامشـان و رعایـت قو ی ن
جـوی»« ،عابـر پیاده»«،سـبقت ت ن
ان�
ّ
وضعشـده را توضیـح میدهـد.
بخی از چکیـدۀ مطالـب حدود  40کتاب و مقاله و شـامل سـالها تجربه و تحقیق نویسـنده اسـت .ت ن
ش
مـ� کتاب
گ
شامل تعداد قابلتوجهی نکته یپ�امون رسفصلهای آن است که رعایت هرکدامشان برای رانند� ئ ن
مطم� و رفتار
شهروندی مناسب الزم و �ض وری است .در هر صفحه ،یک نکته مهم ،کلیدی و متفرقه ی ز
ن� پیوست شده است.
گ
انند� نیسـت؛ بلکه بسـیاری از رانندگان کهنـهکار و باتجربه ی ز
ن� نیازمند
اگ�ان آموزش ر
ایـن کتـاب تنها مختص فر ی
توجـه بـه نـکات مهـم و ت
حی پیشپاافتـادهای که در کتاب مطرحشـده ،هسـتند چراکه غفلت از ی ن
هم� مسـائل
پیشپاافتـاده ،تصادفـات و خسـارتهای شـدیدی را بـه همراه مـیآورد .همانطور که تجربه نشـان داده اسـت
گ
نا� از رعایت نکردن مسـائل کوچک ن
بسـیاری از تصادفات ش
ایم� و رانند� توسـط رانندگان باتجربه بوده اسـت.
گ
گ
بـه ایـن سـبب کـه راننـد� نقـش مهمـی در رفتـار و روابـط شـهروندان دارد ،کتاب فرهنـگ راننـد� از مجموعه
آی� شـهروندی ی ز
کتابهای ی ن
ن� در راسـتای مطابقت افراد جامعه با اصول شـهروندی و تبدیلشـدن افراد به یک
مطمـ� و بـا ن
ئن
ایمی باال که از نشـانههای یک شـهروند ایدئال اسـت ،تهیه و تدوین شـده اسـت.
راننـده
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پاراگرافهای برگزیده:
 1در نقاطی از کنار خیابان که عالمت «ایستادن
پارکوم� درجشده است ،از توقف ت
ت
ح�
ممنوع» روی
برای یکلحظه خودداری میکنم .چراکه این عالمت،
حکم تابلوی «توقف مطلقاً ممنوع» را دارد( .ص)8
 2نقص مکرر خودرو به معنای زنگ خطر است
که باید آن را جدی گرفت .در صورت مواجهشدن با این
گ
مسئله ،از رانند� کردن با آن خودداری میکنم .چراکه
این امر ممکن است حادثه بیافریند( .ص)32
گ
تأث�ات خست� بر
 3پژوهشها نشان میدهند که ی
تأث�ات مواد مخدر همسان است .واقعیت
راننده ،با ی
گ
گ
عص� را
این است که در زمان رانند� ،خست� حالت ب
انا� بروز واکنش صحیح را مخدوش
افزایش داده و تو ی
میکند( ...ص)41
گ
 4همانطور که هنگام رانند� به خودرویم
«رسعت بیشازحد مجاز» نمیدهم ،با «رسعت کند»
گ
یز
ن� رانند� نمیکنم چراکه در هر  2صورت ،زمینهساز
گ
«ایجاد خطر» یا «مختل شدن روند رانند�» برای دیگران
خواهد شد( .ص)104
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تاریـخوتاریـــخنگــاری

نام مؤلفین :محمدرضا ناجی ،ستار عودی ،منیژه ربیعی ،غالمعلی حدادعادل
فرهاد دفتری ،یعقوب آژند ،شهناز رازپوش ،مهین فهیمی ،ک .وودهد ،اطهر
علی ،ج .آ .هانویک ،ای .پرودفوت ،فریمن -گرنویل ،آ .ک .س .لمبتون

نـاشـر :نشر کتاب مرجع  /تعداد صفحات350 :

ایـن کتـاب ،ی ن
نهمـ� جلـد از مجموعـۀ کتابخانۀ دانشـنامۀ جهان اسلام اسـت .مجموعۀ مذکـور ،مجموعۀ
ف
منتخی اسـت از مقالههـای تحقیقـی و دایرۀالمعـار� ،کـه در اصـل بـرای درج در دانشـنامۀ جهان اسلام
ب
ز
نـ� راهیافتهانـد .ایـن
نگاشـته شـدهاند ،امـا بهتناسـب موضوعشـان ،در مجموعـه کتابهـای موضوعـی ی
ت
موضوعا� مثـل قرآن ،حدیث ،فقـه ،عرفان ،فلسـفه ،کالم ،ادبیات ،تاریـخ ،جغرافیان،
مجموعـه ،شـامل
ن
تاریخ اجتماعی ،ه� ،تاریخ علوم ،جهان اسلام در دورۀ معارص و موضوعات دیگری ازایندسـت میشـود.
کتـاب حـا�ض  ،در موضـوع تاریـخ و تاریخنـگاری جمعآوری شـده اسـت.
هـا� کـه در مجموعـۀ کتابخانـۀ دانشـنامۀ جهان اسلام درج میشـوند ،به اقتضای نحوۀ انتشارشـان
مقاله ی
ف
ت
تغیرا� مییابنـد؛ البته بـدون اینکه از اعتبـار تحقیقی یا
از شـکل دایرۀالمعـار� اولیـۀ خـود خـارج شـده و ی
اسـتنادی آنها کاسـته شود.
ش
باال�
بنابرایـن چنانکـه معلـوم اسـت ،کتاب «تاریـخ و تاریخنـگاری» ،یک کتاب علمـی و پژوه� با حجـم ی
از ارجاعات و اسـتنادات اسـت که در موضوع تاریخ ،از میان مقاالت دانشـنامۀ جهان اسلام برگزیده شـده
و سـامان مجـدد یافتهانـد .مطالـب این کتاب ،شـامل واژهشـنایس تاریخ ،برریس نقش تاریـخ در طبقهبندی
علوم رایج در دورۀ اسلامی ،تاریخنگاری اسلامی ،تاریخنگاری شـیعی ،تاریخنگاری اسـماعییل ،تاریخنگاری
ین
همچنـ� عثمان و ترکیـه و هند دورۀ اسلامی ،و درنهایت،
آفریقـا در دورۀ اسلامی ،تاریخنـگاری اندلـس ،و
تاریخنـگاری اندونـزی و مالزی میشـود.
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اســــامه بن الدن
نام مؤلف :پیتر آل .برگن /ترجمۀ عباسقلی غفاریفرد

نـاشـر :انتشارات اطالعات
تعداد صفحات560 :

قـرن بیسـتویکم بـا مفهومـی در هـم تنیـده شـده اسـت کـه رس منشـأ بسـیاری از تحـوالت جهـان بوده
ت
اسـت« :تروریسـم» .در این ی ن
تروریسی القاعده اسـت .کتاب «اسامه
آشـنا� وجود دارد و آن گروه
ب� ،نام ی
بـنالدن» تاریخ ت
نوشی اسـت کـه بهلحـاظ تاریخـی -و نـه بهلحاظ سـیایس -بـه تأسـیس سـازمان القاعده و
گ
ره�ش اسـامه بـن الدن میپـردازد.
زنـد� ب
ت
پی� آل .برگن ،نویسـندۀ کتاب ،خود تحلیلگر سـیایس اسـت و در شـبکۀ  CNNبهعنوان گزارشـگر فعالیت
ادعا� کـه در این کتاب
میکنـد .برگـن نویسـندۀ پرفروشترین کتاب سـال ،جنگ مقدس  ،اسـت و مطابق ی
هـا� را
کـرده ،هیچکـس بـه انـدازۀ او اسـامه بـن الدن را نمیشناسـد .او بـه مـدت بیش از یـک دهه گزارش ی
غر� به رشـتۀ تحریر درآورده
دربارۀ القاعده مخابره کرده اسـت و در واقع این کتاب را از منظر تاریخنگاری ب
ین
غر� بـه اين موضوع ،نمیپـردازد.
اسـت؛ امـا به ظرافتهای سـایر
مورخـ� ب
ها� از افراد
مسـتندات این کتاب که جنبهای تاریخی دارد ،در قالب گفتوگو انجام شـده و براسـاس گفته ی
نوشـته شـده اسـت که نویسـنده آنها را ضبط کرده اسـت .نکتۀ اصیل این کتاب در همینجاسـت؛ کتاب
بیش از آنکه به ادبیات نوشـتار نزدیک باشـد ،ن
لح� گفتوگومحور و شـفاهی دارد .گفتههای افراد به زبان
عر� ضبط شـده و سـپس به زبان انگلییس ترجمه شـده اسـت.
ب
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صدای سوم :گزیدهداستانهای نویسندگان نسل سوم آمریکا

نام مؤلف :احمد اخوت
نـاشـر :نشر ماهی
تعداد صفحات260 :

آمریکا� ،که احمـد اخوت آنها
ایـن کتـاب ،مجموعـهای اسـت از  33داسـتان کوتاه ،از  12نویسـندۀ معارص
ی
را ترجمـه و گـردآوری کـرده اسـت؛ سـه مقدمـه یـا درآمـد در خصـوص داسـتان کوتـاه معـارص ،بـا تأکیـد بر
سـخ� نا� پل ت
م� ن
ن� از ضمائم اين كتاب با اين موضوعات اسـت .1 :ت ن
آمریکا� يز
آسر در مراسـم
نویسـندگان
ی
اعطای جایزۀ آسـتوریاس (بزرگترین جایزۀ باد� اسـپانیا) به او ،در مورد داسـتان؛  .2مقدمۀ احمد اخوت بر
م� ن
کتاب حا�ض ؛  .3ت ن
سـخ� نا� دونالد بارتلمی در دانشـگاه هیوسـتون تگزاس در موضوع داستان کوتاه امروز.
شـما� از آن طیـف داستاننویسـان نسـل سـوم
هـدف تم�جـم از گـردآوری ایـن مجموعـه ،ترسـیم ی
صـدا� سـوم در تقابل با
آمریکاسـت کـه بـا وجـود تفاوتهـای ظاهری ،همـه دارای یک «صدا» هسـتند :ی
داستاننویسـان گذشـته و متأثـر از آنتـون چخـوف روس .وجه ت
انتخا� این کتـاب ،از
مشرک داسـتانهای ب
ف
چخـو�» به گوش میرسـد و اینکـه همۀ این داسـتانها،
نظـر اخـوت آن بـوده کـه از همـۀ آنهـا «صـدای
تأثر چخـوف ،بـه «جزءنـگاری» و «اختصار» اهمیـت میدهند .اخوت خـود میگویـد« :در صدای
تحـت ی
سـوم ،بهنوعی شـاهد احیای امروزین کار آن داسـتاننویس ارجمند روس هسـتیم که داسـتان تکنیکزده
آن را فرامـوش کرده اسـت».
اینکـه چـرا ن
مبـا� فکـری یـک عصر ،در عصر و زمانـهای دیگـر ،تکرار یـا احیاء میشـود ،سـؤال مهم احمد
تأث�پذیـری ایـن نویسـندگان از آنتون چخـوف روس ،به مـا یاری
اخـوت اسـت کـه پاسـخ بـه آن ،در چـریا� ی
م یرسـاند.
ت
«سـپتام�
از آثـار دیگـر اسـتاد پيشكسـوت زبانشـناسي  ،دكر احمـد اخـوت میتـوان به «کار نویسـنده»،
ب
ب�بـاران»« ،اطلـس»« ،واژهنـگاری ن
چیی ،رسـانه شـعر»« ،قصیـده کافـه غـم»« ،آوارگان»« ،اسـبهای
خالـدار»« ،ایـن یـازده تـا (مجموعـه داسـتان)» و «بـه انتخـاب تم�جـم» اشـاره کـرد.
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مرد مغز طالیی :ده داستان رؤیاگونه از نویسندگان بزرگ جهان

نام مؤلف :گردآورنده :باربارا سادول /مترجم :دکتر محمد مجلسی

نـاشـر :دنیای نو
تعداد صفحات144 :

طال�» مجموعهای از ده داسـتان کوتاه رؤیاگونه از نویسـندگان مشـهور جهان اسـت که
کتـاب «مـرد مغـز ی
توسـط باربـارا سـادول گـردآوری شـده و محمد مجلسی آن را به فاریس برگردانده اسـت.
اولـ� داسـتان آن ،ن
نـام کتـاب برگرفتـه از ی ن
طال�» نوشـتۀ آلفونس دوده اسـت .آلفونس
یع� «مردی با مغز ی
دوده از نویسـندگان نامدار فرانسـه اسـت .از آثار مهم او «نامههای آسـیاب من» و «قصههای دوشـنبه»
اسـت کـه بـه زبان فاریس ی ز
طلا� از کتاب قصههای دوشـنبه انتخاب
ن� ترجمه شـدهاند .داسـتان مرد مغز ی
شـده است.
تمامـی داسـتانهای گردآوریشـده در ایـن کتـاب ،داسـتان کوتـاه هسـتند و از میـان آثـار نویسـندگان برتر
و مشـهور دنیـا برگزیـده شـدهاند« .کولهبـار شـیطان ،ویکتـور هوگـو»« ،تصویـری در قـاب بییض  ،ادگار
آلنپـو»« ،آب حیـات ،بالزاک»« ،دسـتبندی از موی رس ،الکسـاندر دومـا»« ،قهوهجوش ،تئوفیل گوتیه» و
«رؤیـای دوزخـی ،گوسـتاو فلوبـر» برخـی از داسـتانهای این کتاب هسـتند.
ن
مقـوم خيـال انسـان هسـتند.
داسـتانهای کوتـاه گردآوریشـده زبـا� روان و بسـیار سـاده دارنـد و همـه ّ
طلا� ،ماجرای مردی اسـت که مغزی از طال دارد و مجبور میشـود بـرای ی ن
تأم� برخی از
داسـتان مـرد مغـز ی
گ
هزینههای زند�اش از طالهای درون رسش اسـتفاده کند؛ یا در داسـتان «ورا» نوشـتۀ ویلیه دولیسل آدام،
مـرد دلباختـه ،مـرگ همرس جوانـش را باور نمیکند و او را همچنـان زنده میپندارد .در برخی داسـتانهای
گ
دیگـر كتـاب ی ز
تأث� ارواح و اشـباح بر روی زند� انسـانها پرداخته شـده اسـت.
نـ� به ي
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رفتار انتخـــاباتی در ایــران؛ الگــوها و نظریههـا

نام مؤلف :علی دارابی
نـاشـر :سروش
تعداد صفحات370 :

کتـا� اسـت تحلیلی کـه پدیـدۀ سـیایس و اجتماعـی انتخابـات را در ایـران بـرریس و نظاممند
ایـن کتـاب ،ب
ن
نهم� دورۀ انتخابات ریاسـت جمهـوری را مد نظـر دارد و در پنج
کـرده اسـت .ایـن کتاب بهطورمشـخص ،ی
ن
ن
تبی� رفتارسـیایس
تعی� چارچوب نظری ،ی
فصل ،به نظریههای انتخابات ،مشـارکت سـیایس در اسلام ،ی
شـهروندان ایـر نا� و نـگاه بـه انتخابـات از دروازۀ آمـار پرداختـه اسـت .ایـن کتاب که نخسـت در سـال 1388
ش
منتر شـد ،تـا سـال  1395به چاپ ششـم رسـیده اسـت .چاپ ششـم ایـن کتاب 13هـزار نسـخه دارد که
رقمـی قابلتوجه اسـت.
ن
ش
کتـاب حـا�ض  ،سـاختاری علمـی دارد و مبتی بر نظریـهای علمی و رو� سـاختارمند ،به الگوهـای رفتاری
ایرانیـان در زمینۀ انتخابات میپـردازد.
ت
ین
ش
همچن� نگاهی به رفتار انتخابا� و تبلیغی نامزدهای �کتکننده در انتخابات سـال  1384دارد.
این کتاب
جها� از دورههای قبل خود متمایز میداند و معتقد اسـت نوع گفتما�ن
نویسـنده ،این دورۀ تاریخی را در ت
انقال� در انتخابات شکسـت بخورند
که جناح یپ�وز انتخابات مطرح سـاخت ،موجب شـد تا افراد باسـابقۀ ب
و ازاینرو ،این دوره بهعنوان بازۀ تحلییل مورد مطالعه ،انتخاب شـده اسـت.
ایـن کتـاب ،مطالعهای موردی اسـت که شـیوهای رایـج برای پ�بردن به علتها و عوامـل مؤثّر در یک پدیده
ها� را به همـراه خواهد
اجتماعـی اسـت .بـا ایـن حال ،انتخـاب روش مطالعۀ مـوردی برای کتـاب ،ضعف ی
داشـت؛ از جملـه اینکـه در مطالعـۀ مـوردی ،مـا تنهـا یک پدیـده را بـرریس میکنیم؛ لـذا ،تحلیل مـا برای
نمونههـای دیگـر و پدیدههای مشـابه صـادق نخواهد بود.
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زبانشـــناسی

نام مؤلف :پیتر هیوگو متیوز /ترجمۀ حشمتاهلل صباغی
نـاشـر :فرهنگ معاصر
تعداد صفحات184 :

زبانشـنایس یکی از علـوم میانرشـتهای اسـت کـه علـوم مختلفی ماننـد ادبیـات ،روانشـنایس ،ارتباطات
و ...هرکـدام سـهمی در آن داشـته و بهـرهای از آن میبرنـد .زبانشـنایس در واقـع ،علم مطالعۀ زبان شب�
از تمامـی جنبههـا و رویکردهـای آن اسـت .کتاب «زبانشـنایس» اثر ت
پی� هیوگو متیوز ،اسـتاد زبانشـنایس
کم�یج اسـت که توسـط حشمتالله صباغی به ترجمه رسیده و انتشـارات فرهنگ معارص اقدام
دانشـگاه ب
به چـاپ آن کرده اسـت.
ن
ت
حشـمتالله صباغـی (متولـد  1338ش ،).م�جـم کتـاب زبانشـنایس ،تجربـۀ بازگـردا� کتابهـای دیگری
چـون «زبانشـنایس :قـدم اول»« ،روانشـنایس زبـان» و ...را ی ز
نـ� بـه زبـان فـاریس در کارنامـۀ خـود دارد.
رونـد ایـن کتـاب برمبنای کلیات زبانشـنایس پیش میرود و وارد شـاخهها و گرایشهای این رشـته نمیشـود
و تـا آخـر ی ز
نـ� این رونـد را حفظ میکند؛ البته در آخر کتاب ،منابعی برای مطالعه در خصوص شـاخههای
ف
زبانشـنایس ماننـد آواشـنایس ،واجشـنایس ،ن
معی واژه و ...معـر� شـده کـه بـرای مطالعـه در مـورد ایـن
شـاخهها مفیـد و قابلتأمـل اسـت .هیوگو متیـوز در نُه فصل ،به علم زبانشـنایس پرداخته اسـت که این
نـه فصـل شـامل «مطالعۀ زبان»« ،انسـان زبـانور»« ،زبـان در زمان و مـکان»« ،خانوادههای ن
زبـا�»« ،در
سـتایش تنـوع»« ،زبـان چیسـت؟»« ،نظاممندی زبـان»« ،آواهای زبـان» و «زبان و مغز» میشـود.
حشـمتالله صباغـی سـعی نمـوده اسـت تا در ترجمـۀ این اثر تـا جای ممکن مثالهـای فـاریس را جایگزین
مثالهـای مؤلـف کنـد تا ادراک موضوع برای مخاطبان آسـانتر شـود؛ البته با توجه بـه اینکه برخی مثالها
مختـص یـک فرم ن
زبا� بيگانه هسـتند ،نمیتـوان همۀ آنهـا را به زبان فـاریس برگرداند.
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نفس نســترن (غزلیات ،رباعیـــات ،ترانهها)

نام مؤلف :عباس مشفق کاشانی
نـاشـر :انتشارات انجمن قلم ایرانیان امروز
تعداد صفحات376 :

ن
«نفس ت
انتخا� این کتاب ،که مجلد
نسرن» برگزیدهای از اشـعار اسـتاد عباس مشفق کاشـا� است .اشعار ب
ن
کاشـا� و شـامل غزلیات ،رباعیات و ترانههای اوسـت ،روح لطیف این
دوم از گزیدۀ اشـعار اسـتاد مشـفق
اسـتاد شـعر معارص را به نمایش گذاشته است.
ن
کاشـا� ( 1393-1304ش ).متولـد شـهر کاشـان ،ازجملـه مهمتریـن
عبـاس یکمنـش متخلـص بـه مشـفق
افـرادی اسـت کـه در دورهی ن
کنـو� ،روح تـازهای را بـه کالبـد غزل معـارص دمید .کتابهای «صلای غم»،
گ
نـد�» ،ش
«�اب آفتـاب»« ،آذرخش»« ،آینهی خیال»« ،بهـار رسخ رسود»« ،هفتبند
«خاطـرات»« ،رسود ز
التهـاب»« ،نقشبنـدان غـزل»« ،انـوار  15خـرداد»« ،خلـوت انـس»« ،سـوگنامهی امـام (ره)»« ،تذکـرهی
«سرنگ» و «مجموعـه شـعر جنـگ» برخـی از مهمتریـن آثار مشـفق
شـاعران معـارص»« ،راز مسـتان» ،ی
ن
ز
ین
نـ� در سـال  1340با همکاری
کاشـا� بـه شـمار میآينـد .او
همچنـ� دیوان حاج سـلیمان صباحی بیگدیل را ی
بیضـا� تصحیح کرده اسـت.
پرتـو
ی
ت
بیـش از دوسـوم کتـاب «نفـس نسرن» بـه غزلیـات اسـتاد ،حـدود  10صفحـه بـه رباعیـات ،و بیـش از 100
صفحـ ه ی ز
نـ� بـه ترانههـای ایشـان اختصـاص پیـدا کرده اسـت.
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تحلیلی بر مواضع سیاسی علمای شیعه ،از عدالتخانه تا کودتای رضاخان

نام مؤلف :فرزاد جهانبین
نـاشـر :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تعداد صفحات244 :

ن
کسـا� که طالب شـناخت مواضع علمای حا�ض در دوران ش
م�وطه و چریا� اختالف مواضع آنها هسـتند،
میتوانند با مطالعۀ این کتاب ،پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت تاریخی خود را بیابند.
ش
نظـرات علمـا در رابطـه با موضوع ش
م�وطه ،به سـه دسـتۀ ّکل تقسـیم میشـود« :م�وعهخـو ِاه مخالف
داشـ� انتقادات ّکل یا ئ
م�وطـهّ ،امـا با ت ن
م�وطـه»« ،موافـق ش
ش
جـز� به آن» ،و «علمای ب�طرف با سیاسـت
مسر ترویج و حفظ ن
مبا� و اصول کالمی و اعتقادی شـیعه».
سـکوت (سـکوت سـیایس) و تالش در ی
ن
ش
مؤلّـف در آغـاز ایـن کتـاب ،قبـل از ورود بـه موضـوع نهضت م�وطه ،به پیشـینۀ تاریخی و مبـا� نظری
کری تـا ش�وع نهضـت عدالتخانـه در قبـال موضـوع حکومـت پرداخته ،و
علمـای شـیعه ،از آغـاز غیبـت ب
ن
ش
بـ� خود
سـپس مواضـع سـیایس علمـا را از آغـاز نهضـت عدالتخانه تا اسـتقرار مجلس م�وطـه ،زیر ذره ی
برده اسـت .در فصل سـوم ،که میتوان آن را ت
مهم�ین فصل کتاب قلمداد کرد ،مواضع سـیایس علما در
قبال حکومت ،از زمان اسـتقرار مجلس ش
صغ� ،به بحث گذاشـته میشـود.
م�وطه تا پایان دورۀ اسـتبداد ی
«مجلـس و قانونگـذاری»« ،آزادی»« ،برابـری و مسـاوات»« ،اسـتبداد» و «حکومـت ش
م�وطه» ،مفاهیمی
م�وطهخواه و ش
هسـتند کـه هریک جداجـدا ،در منظر علمای ش
م�وعهخـواه و گاه در نگاه علمای ب�طرف،
گرد .برریس مواضع
بـرریس میشـوند و نـوع نـگاه آنها به این مفاهیـم ،در معرض دید خواننـده قرار می ی
علمـا در دورۀ ش
م�وطـۀ دوم ،بخـش بعـدی کتـاب را تشـکیل میدهـد .در پایان علل اختلاف علما برریس
گری ،بحث خاتمـه مییابد.
شـده و بـا جمعبندی و نتیجه ی
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طـنزتاریــخبراینوجـــوانان

نام مؤلف :فروزنده خداجو
نـاشـر :امیرکبیر ،کتابهای شکوفه
تعداد صفحات96 :

«ط� تاریخ برای نوجوانان» مجموعه داسـتانهای تاریخی ن ز
نز
ط�ی اسـت که فروزنده خداجو آن را نوشـته ،و
ط� بهکاررفته در این کتاب ی ز
نـ� تصویرگری آن را به عهده داشـته اسـت .زبـان و ن ز
رودابـه خائـف ی ز
ن� مناسـب
نوجوانان است.
مجـرب حوزۀ کودک و نوجوان اسـت ،کتابهـای پرشـماری را در این حوزه تألیف
مؤلـف کـه از نویسـندگان ّ
کـرده اسـت و ازجملـه مهمترین آنها میتوان بـه «پرس و پروانه»« ،راز درخت سـیب»« ،قصۀ قاصدک»،
ین
ک� تی�» و «افسـانههای ملل» اشـاره کرد.
«از
رسزمـ� آینههـا»« ،خانۀ چوب ب
ن
ن
ز
ز
کتاب ط� تاریخ شامل  12داستان تاریخی کوتاه است که به شیوۀ ط� نوشته شدهاند.
عنوان برخی از این داستانها عبارتاند از:
گ
ز
«چنگ� خان مغول ،مهربان
ام�اتور سهسـاله»،
ی
«زنـد� ملکـۀ نازپـرورده ویکتوریا»« ،ماجرای ملکه اژدها و پ
ام�اتوریهـا» و ت
«وقی
مـرد تاریـخ»« ،جنـاب آقـای ناپلئـون بناپـارت جنگجـو»« ،آتیلا مـردی بـرای تمـام پ
قسـم� از ز ن
ت
کب� شـد» .داسـتانهای کتـاب ن ز
ندگا� یکی از فرمانروایان و
ط� تاریخ ،هرکـدام ش�ح
فردریـک ی
ز
ز
چنگـ� خان مغول ،نـرون و...
ام�اتورهـای مهـم تاریـخ ماننـد ناپلئون بناپارت ،ملکـه یال�ابت ،ی
پ
لو�
خالصۀ ییک از داسـتانهای کتاب با عنوان «همیشـه ملکه» :اين داسـتان روایت ازدواج ملکه آلینور با ی
گ
هفتم ،پادشـاه فرانسـه و ن
ه�ی ،پادشـاه انگلیس اسـت که باعث میشـود او در دوران زند�اش هم ملکۀ
ن
چاشی ن ز
طـ� در این نوشـتهها تا
فرانسـه شـود و هـم در دورهای ملکـۀ انگلیـس بـودن را تجربـه کند .البته
حدی اسـت که به اصالت داسـتان صدمهای وارد نشـود ،بلکه تمامی داسـتانها دارای اعتبار و مسـتندات
هستند.
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بازیکنیم و بخندیم :بازیهای سنتی کودکان ایران

نام مؤلف :ناهید مهدویاصل
تصویرگران :فریما شقاقی [و دیگران]
نـاشـر :بازی قصهها

کتاب «بازی کنیم ،بخندیم» یک مجموعۀ سـه جلدی و دو زبانه اسـت که در آن ،بازیهای ت
سـن� ایران،
ف
معـر� شـده اسـت .جلـد اول ،بـرای مخاطبـان خردسـال ،و جلد دوم و سـوم بـرای کودکان
بـرای بچههـا
(بهترتیب با شـمارههای  1و  )2تنظیم شـده اسـت.
نویسـندۀ کتاب ،خانم ناهید مهدویاصل (متولد  1343ش ،).از سـال  1376در زمینۀ ادبیات کودک فعال
گ
ند� و محقق بازیهای ت
بوده و عالوه بر ت ن
سـن� اسـت.
نوشـ� قصه ،طراح بازی در زمینۀ مهارتهای ز
مجموعـه کتـاب «بـازی قصههـا» بـا اسـتفاده از مثلهـا و اعتقـادات و باورهـای عامیانـۀ مـردم ایـران و با
هدف ف
معر� این فرهنگ برای مخاطبان یغ�فاریسزبان ،طراحی شـده اسـت .در حاشـیۀ بازیها ی ز
ن� گاهی
مطالی فرعـی عنـوان شـده که به فهـم مخاطب کمسنوسـال کمـک میکند.
ب
ن
کتابهـا مصورنـد و در بخـش پایا� کتـاب ،به زبان انگلییس بهصورت چکیده ترجمه شـدهاند .تصویرگری
رسپرسی خانم فریما ق
ت
کتاب ی ز
شـقا� انجام گرفته اسـت.
ن� توسـط گروهی به
ف
معر� بازیهای ت
سـن� ایران به مخاطب خارجی ،اتفاق شایسـتهای اسـت که باید با کارهای مشـابه و البته
گ
فرهن� ایران در فضای فرهنگ ن
جها� ت
ت
گسرش یابد .توجه به این
به� ،دنبال شـود و از این طریق ،سـهم
ن
قدردا� دارد.
مهم ،خود امری ارزشـمند و شایسـتۀ تقدیر به شـمار میرود که ارزش
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خداخـــــدایمهربان

شاعر :اسداهلل شعبانی /تصویرگر :فائزه تقیزاده
ناشر :بهنشر ،انتشارات آستان قدس رضوی ،کتابهای پروانه
تعداد صفحات24 :

ن
شـعبا� ،شـاعر باسـابقۀ کودک و نوجوان اسـت که ی ن
اول� بار
کتاب «خدا خدای مهربان» اثری از اسـدالله
ن
در سـال  1388توسـط به ش
سـن� الف و ب به چاپ رسـیده اسـت.
ن� (انتشـارات آسـتان قدس رضوی) برای ی
ن
ب شـعر در حوزۀ
شـعبا� از شـاعران باتجربه و توانای حوزۀ کودک و نوجوان و پديدآور تعداد کتا 
اسـدالله
كودك است.
ش
او دارای عنـوان برگزيدۀ جشـنوارههای کودک و نوجوان مانند جشـنوارۀ کتاب کانـون پرور� فکری کودکان
و نوجوانان و نشـان درجهی یک ن
ه�ی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـت.
«مرغا� و ماه» و کتاب قصۀ «بلندترین
از دیگـر آثـار او میتـوان به «خانه پروانهها»« ،تنگ بلور آسـمان» ،ب
صدا» اشـاره کرد.
هـا� که عطـا کرده و سـتایش
کتـاب «خـدا خـدای مهربـان» ی
دربرگ�نـده  11شـعر دربـارۀ خداونـد ،نعمـت ی
ن
ن
ن
دلنشـ� اسـت که با تصاویر مناسـب درکنار هر
آهنگ� و
اوسـت .اشـعار اسـدالله
ی
شـعبا� در این کتاب ی
ت
ت
تأث�گـذاری بیشر آن میشـود« .وقی تو رو مـی بینم»،
شـعر ،کـودکان را بـه خـود جـذب کـرده و باعـث ی
«خـدا کجاسـت؟»« ،خـدای مـا» و «خـدای ب� نیـاز» ازجملـه اشـعار زیبای این کتاب هسـتند.
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63

مجـموعۀ بخـــوان و بدان

نام مؤلف :سوفی بلیر /مترجم :شیرین صفاییمولوی
نـاشـر :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
تعداد صفحات 161 :صفحه (در  7جلد)

مجموعـۀ «بخـوان و بـدان» ،مجموعـهای اسـت کـه مخاطـب آن کـودکان (گـروه ن
سی «ب») هسـتند و بـا
آمـوز� ،ضمـن بيـان داسـتانهای خـود ،زمینـۀ برخـی آموزشهـای ئ
جـز� را ی ز
ش
نـ� بـرای کـودکان،
رویکـردی
فراهم مـیآورد.
«بابا»« ،شـب»« ،خورشـید»« ،باران»« ،دوسـتان»« ،غذا» و «مامان» ،موضوعات اصیل این هفتجلد را
ف
فضا� ت ز
فان�ی در
تشـکیل میدهند .نویسـندۀ کتاب ،سـو� ی
بل� ،نویسـندۀ حوزۀ کودک اسـت .او با ایجاد ی
دانسـت�های الزم برای این گروه ن
ن
سی را به تجربههای
کتابهایـش ،کـودکان را بـه دنیای حیوانات میبرد و
گ
اصلی زند� آنـان پیوند میدهد.
کتـاب «بخـوان و بـدان» ،مجموعـهای از هفتجلـد حـدوداً  20تـا  30صفحـهای اسـت کـه مصـور اسـت و
ادبیـات بسـیار سـاده و کودکانـهای دارد.
ایـن کتـاب میتوانـد برای مربیان ت
تربی� حوزۀ کودک و مهدکودکها بسـیار مفید باشـد .نکتۀ اصیل کتاب،
شـخصیتپردازی و فضـای ت ز
فضا� خیایل برده ،با حیوانات دوسـت میکند
فانـ�ی آن اسـت که کـودک را به ی
ش
آمـوز� را از زبان حیوانات بـه او آموزش میدهد.
و نـکات
گ
ت
موضوعـا� کـه نویسـندۀ کتـاب انتخـاب کرده اسـت ،مربوط بـه بخشهـای اصلی زنـد� در دوران کودیک
میشـود .بخش قابلتوجهی از کتاب ،مربوط به حوزۀ ارتباطی کودک اسـت .شـناخت روابط اصیل کودک
در این سـن ،میتواند در تربیت کودک نقش مهمی ایفا کند .پدر ،مادر و دوسـتان از این دسـته هسـتند.
همچن� به شـناخت پدیدههای طبیعی از جمله «باران»« ،خورشـید» ،و «شـب» و ...در اين كتاب ف
ین
معر�
شدهاند.
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تاریخ و جلوههای عزاداری امام حسین (ع) در ایران با تکیه بر دورۀ صفویه

نام مؤلف :اصغر حیدری
نـاشـر :مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تعداد صفحات284 :

ریشـههای عـزاداری مـردم ایـران در دورۀ صفویه ،به کدام مقاطع تاریخی پیـش از آن برمیگردد؟ صفویان
چـه اسـتفادهای از ت
گسرش عزاداریهـای مـاه محـرم کردند؟ آیـا عزاداریهای ماه محـرم در عرص صفوی،
تأثری در روابـط خارجی صفویان با دولتهای ن
تغیرات نمادهای عـزاداری در
سر ی
سیمذهب داشـت؟ ی
ی
عصر صفـوی چگونـه بـوده اسـت؟ اینهـا سـؤاالت اصلی اين كتـاب را تشـکیل میدهنـد که مؤلـف با در
ن
دسـت ت ن
پیشـی� ،تحقیق در خصوص این سـؤاالت را آغاز کرده اسـت.
داشـ� چند فرضیۀ
سر عـزاداری در ایـران ،از زمـان آلبویـه تا دورۀ قاجـار ،در این کتاب بهرسعت مرور شـده؛ اما تمرکز اصیل
ی
تحقیق ،بر دورۀ صفویه بوده اسـت.
ن
حسـ� (ع) در ایـران» در اصـل ،پایاننامۀ دورۀ کارشنایسارشـد
کتـاب «تاریـخ و جلوههـای عـزاداری امـام ی
ت
اهنما� دکر منصور ثـروت در بهمـن سـال  1385دفاع
آقـای حیـدری در رشـتۀ ایرانشـنایس بـوده کـه بـا ر ی
شـده؛ ایـن کتـاب ،در سـال  1391بـرای ی ن
اول�بـار و در سـال  1394بـرای بـار دوم ،بـه چاپ رسـیده اسـت.
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دایرةالمعــارفنجـــوم

نام مؤلف :دن گرین /ترجمۀ مجید عمیق
نـاشـر :مؤسسه فرهنگی مدسه برهان (انتشارات مدرسه)
تعداد صفحات128 :

کتـاب «دایرةالمعـارف نجـوم» نوشـتۀ دن گریـن در موضـوع نجوم و ت
اخ�شـنایس اسـت که مجید عمیق،
تم�جـم باسـابقۀ کتابهـای کـودک و نوجـوان ،آن را بـه فـاریس ترجمـه کـرده اسـت .مخاطـب ایـن کتـاب
نـ� نوجوانـان میباشـند و سـطح محتـوا و طـرز بیـان آن متناسـب بـا ایـن ردۀ ن
یز
سی تعریفشـده اسـت.
«کاوش در فضا»« ،منظومۀ شـمیس»« ،تاریخچۀ ستارهشـنایس و بیگبنگ» و «فضا» ش
بخ� از کتابهای
ترجمهشـدۀ ایـن تم�جـم در زمینۀ نجوم اسـت.
«دایرۀالمعـارف نجـوم» از هشـت فصـل تشـکیل شـده اسـت .فصـل اول این کتـاب «حلقـۀ ن
درو�» نام
ف
ن
آسـما� کـه بـه خورشـید نزدیـک میباشـند ،میپـردازد.
معـر� آن دسـته از سـیارات و اجـرام
دارد کـه بـه
فصـل دوم کـه «گـروه غولهـای گازی» نـام دارد ،سـیارات غولپیکـر منظومۀ شـمیس کـه از گاز هیدروژن
ن
آسـما�ای که از خورشـید
تشکیلشـدهاند را بـه مخاطبـان میشناسـاند .فصـل بعدی این کتـاب به اجرام
ن
دور هسـتند اختصـاص دارد .فصـل چهـارم کتـاب «تولد سـتارگان» نـام دارد که بـه برریس سـتارگا� که به
وجـود میآینـد و اتفـاق و شـکل جدیـدی را در منظومـۀ شـمیس ایجـاد میکننـد ،میپـردازد .نویسـنده در
ف
معـر� گروههـای محیل
فصـل بعـد سـتارگان گروهـی ،ماننـد سـیاهچاله را بـرریس میكنـد .فصـل بعد به
شری در منظومۀ شـمیس اختصاص دارد .فصل ن
ت
ز
پایا� این کتاب ین� به جهان هسی و
مثل کهکشـان راه ی
گ
ن
چگونـی ایجـاد آن میپردازد .در بخش پایا� کتاب واژهنامهای وجود دارد که کلمات تخصیص استفادهشـده
در کتـاب را ش�ح داده اسـت.
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ابو وصـال :روایت زندگی طلبه شهید مدافع حرم محمدرضا دهقانامیری

نام مؤلف :محدثه علیجانزادهروشن
نـاشـر :شهید کاظمی
تعداد صفحات224 :

مبت� بر خاطره از ز ن
ای� ن
کتاب «ابو وصال» رو ت
ام�ی
ندگا� شـهید  20سـالۀ مدافع حرم ،محمدرضا دهقان ی
اسـت .در این کتاب ،خاطر تا� از زبان مادر ،پدر ،خواهر ،دوسـتان و جمعی از همرزمان شـهید گرد آمده
گ
کـه هر کدام ،گوشـهای از زند� این شـهید جـوان را بیان میکنند.
گ
سر زنـد� محمدرضـا دهقـان را از کـودیک تـا زمـان
خاطـر تا� کـه در کتـاب «ابـو وصـال» گـردآورده شـده ،ی
ین
همچنـ� خاطـرات همرزمانـش از
گ�نـد .خاطـرات مـادر شـهید از دوران کـودیک او و
شـهادتش دربرمی ی
ز
نـ� وصیتنامۀ این
حضـور او در سـوریه ،از مطالـب جالـب ایـن کتـاب میباشـند .صفحـات آخر کتـاب ی
شـهید بزرگـوار را در خـود جـای داده اسـت .شـهید محمدرضـا دهقـان نمونۀ یک جـوان شـجاع و آرمانگرا
گ
مناسی بـرای تمامـی جوانان باشـد.
اسـت کـه شـخصیت و سـبک زنـد�اش میتوانـد الگوی
ب
گ
خاطر تا� که در این کتاب آمده ،بسـیار کوتاه و مخترصند .این اختصار ،از ویژ�های مثبت کتاب اسـت که
ها� از این شـهید جوان کار
میتواند برای خواننده حائز اهمیت باشـد .در البهالی صفحات کتاب ،عکس ی
گ
شـده که به کتاب جان میدهند و تصویر او را پیش چشـم خواننده مجسـم میکنند .سـاد� و صداقت
شر نی�های ایـن کتـاب اسـت؛ بهویـژه خاطـر تا� که از زبان مادر شـهید بیانشـدهاند ،بسـیار
خاطـرات ،از ی
دل ی ن
نشـ� و جذاباند.
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عصـرطـــالییدایناســـورها

نام مؤلف :عرفان خسروی
نـاشـر :نشر طالیی
تعداد صفحات64 :

ت هیکیل
طلا� دایناسـورها» ،یک دانشـنامۀ تصویـری و مخترص در مـورد موجودات درشـ 
کتـاب «عصر ی
ن گ
زم� زند� میکردند :دایناسـورها! بعد از آنکه نویسـندۀ کتاب ،عرفان خرسوی،
اسـت که سـالها پیش در ی
ت
کتاب «فرهنگنامه دایناسـورها» را نوشـت و با اسـتقبال گسردۀ مخاطبان روبهرو شـد ،این اسـتقبال او را
تشـویق کرد تا کتاب حا�ض را بنویسـد.
حـس کنجـکاوی کـودکان و نوجوانـان حسـاب ویـژهای بـاز کرده اسـت و مخاطبـان اصیل
ایـن کتـاب ،روی ّ
کتاب را نوجوانان تشـکیل میدهند؛ گواه این مطلب ،مقدمهای اسـت که خود نویسـنده در ابتدای کتاب
گ
گ
نگاشـته اسـت .بهعالوه ،فضای تصویری و ش
نقا�مانند کتاب ،تابلوهای رنگارن� از زند� دایناسـورها را در
برابـر چشـمان تصویرخـواه مخاطـب قـرار میدهـد و مهر تأییدی اسـت بر اینکـه این کتاب بـرای نوجوانان
پرسشـگر و کنجکاو نوشـته شـده اسـت .نکتۀ جالب برای دایناسـورها که ذهن مخاطب را قلقلک میدهد،
دیـدن تصاویـر ایـن موجـودات اسـت و این کتاب با آگاهی صحیـح از این نیاز ،به رصف نوشـته اکتفا نکرده
و ت
بیشر تصویرمحور بوده است.
گ
روزآمـدی ،واژهنامـه ،حمایـت از محیطزیسـت و آشناسـازی مخاطـب بـا روش علمـی از ویژ�هـای کتـاب
گ
اسـت .در انتهـای کتـاب ی ز
نـ� نقشـۀ جامـع زنـد� دایناسـورها و خالصـۀ آنچـه در کتـاب اسـت ،بهصورت
مختصر بـرای مخاطـب بازعرضه میشـود.
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سیدالشــــهداء(بهضمیمۀشــرحخطبۀشـعبانیه)

نام مؤلف :عبدالحسین دستغیب
نـاشـر :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی
تعداد صفحات236 :

کتاب «سیدالشـهداء» مجموع  20ن
ین
سیدعبدالحسـ� دسـتغیب ( 1360-1292ش).
سـخ� نا� از آیتالله شـهید
اسـت که در ایام محرم ایراد شـده و در ویراسـت دوم کتاب ،ش�ح آیتالله دسـتغیب از خطبۀ شـعبانیه
یز
نـ� به آن ضمیمه شـده اسـت.
از جملـه مطالی کـه آیتاللـه دسـتغیب در این ن
سـخ� نا�ها به آنها پاسـخ داده ،ییک سـخنان انکارکنندگان
ب
ن
ایات واردشـده
«زیـارت»« ،عـزاداری»« ،سـجده بـر تربـت» و  ...اسـت و دیگر سـخنان کسـا� اسـت کـه رو ِ
در مـورد فضیلـت عـزاداری و زیـارت مـزار امـام ی ن
حسـ� (ع) را موجـب غـرور میداننـد؛ که ایشـان در برابر
ف
ن
حسـی� را موجب افزایش رجاء و امید معر� کرده و آن را با مسـئلۀ توبه و شـفاعت مقایسه
آنها ،وسـائل
میکند.
گ
ف
ن
آیتالله دسـتغیب ،هدف اسـایس نهضت حسـی� را «معر� ایمان و حقیقت بند�» دانسـته و شأن امام
را باالتر از قیام برای ریاسـت و تشـکیل حکومت میداند .او در این کتاب ،سـعی در اثبات این سـخن دارد
که امام ی ن
حسـ� (ع) با وجود علم نسـبت به کشـته شـدنش در این سـفر ،بهجهت انجام تکلیف و وظیفۀ
خطر خـود ،گام در ایـن راه گذاشـته اسـت .او با این مبنا ،اینطور تحلیل میکند که بـردن زنها و بچهها
ی
ن
یز
ن� �ض ورت داشـته؛ به سـبب اینکه جلوی تبلیغات سـوء ب�امیه گرفته شـود و آنان مفتضح گردند.
ین
کار تدوین ،چاپ و نگارش مقدمه برای این کتاب ،ی ن
عبدالحسـ�
اول� بار توسـط فرزند شـهید آیتالله سـید
دسـتغیب ،مرحوم آیتالله سیدمحمدهاشـم دسـتغیب ،در مهرماه سـال  1357ش .انجام گرفته و سپس
در سـالهای مختلف ،توسـط ش
نا�ان مختلفی به چاپ رسـیده است.
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 1001پرسش وپاسخ از اميرالمومنين

نام مؤلف :محمدرضا رمزي اوحدي
نـاشـر :سعید نوین

عنوان کتاب :ازدواج اسالمی
نام مؤلف :عبدالحسين دستغيب
نـاشـر :دفتر انتشارات اسالمي

عنوان کتاب :آموزش سواد اطالعاتی به دانشجویان

نام مؤلف :جوآنا ام .بركهارت /مترجم :علي حسين قاسمي
نـاشـر :چاپار
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عنوان کتاب :ایران در خاطرات جیمی کارتر

نام مؤلفین :ابراهيم ايران نژاد -طيبه غفاري
نـاشـر :مرکز اسناد انقالب اسالمی

عنوان کتاب :بیب بیب قصه
نام مؤلف :الله جعفري
نـاشـر :امير كبير

عنوانکتاب:پیانیست

نام مؤلفین :كارستن كامان -ولف برومل /مترجم :ناصر زاهدی
نـاشـر :جهان کتاب

72

نو رسیده ها 17

عنوان کتاب :تشیع در عراق

نام مؤلف :رسول جعفريان
نـاشـر :مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

عنوان کتاب :تکه ای از دریا

نام شاعر :اسداهلل شعباني
نـاشـر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

عنوان کتاب :حرکت اسالمی فلسطین

نام مؤلف :سيد هادي خسروشاهي
نـاشـر :اطالعات
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عنوان کتاب :در شعاع اسم اعظم

نام مؤلف :محمدسعيد ميرزايي
نـاشـر :توسعه کتاب ایران

عنوان کتاب :درخت بلوط

نام مؤلف :پرل باك /مترجم :محمدرضا مهديزاده
نـاشـر :اطالعات

عنوان کتاب :دریانوردی با دوچرخه

نام مؤلف :يعقوب حيدري
نـاشـر :امير كبير
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عنوان کتاب :دیو پیر

نام مؤلف :پرل باك /مترجم :ناصر ايراني
نـاشـر :دفتر نشر فرهنگ اسالمي

عنوان کتاب :و موسی گریه کرد

نام مؤلف :ژرمين گرير و ديگران /مترجم مصطفي جنتي عطايي
نـاشـر :صدا و سیما

عنوان کتاب :سراالسرار

نام مؤلف :عمان ساماني
نـاشـر :سامان دانش
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عنوان کتاب :یادگاران شهيد حسن رضوان خواه

نام مؤلف :كميل رضوان خواه
نـاشـر :روایت فتح

عنوان کتاب :سوءتفاهم
نام مؤلف :علي داوودي
نـاشـر :هزاره ققنوس

عنوان کتاب :سیره ی شهدای دفاع مقدس

نام مؤلف :قدر واليت
نـاشـر :قدر واليت
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عنوان کتاب :سیمای امام حسین علیه السالم

نام مؤلف :محمدرضا اكبري
نـاشـر :فرهنگ اسالمي

عنوان کتاب :شنا اوج آمادگی

نام مؤلف :الكرو بليت /مترجم :علیرضا رحیمی
نـاشـر :ورزش

عنوان کتاب :شیوههای فکر

نام مؤلف :آلفرد نورث وايتهد /مترجم :علي شريعتمداري
نـاشـر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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عنوان کتاب :علمی برای تحول

نام مؤلف :موسسه بروج انديشه آسماني
نـاشـر :کتاب فردا

عنوان کتاب :قصه های شب قرآنی

نام مؤلف :ثاني اثنين خان
مترجمین :آناهيتا نورقرباني آرش نورقرباني
آرش نورقرباني
نـاشـر :پلیکان

عنوان کتاب :قواعد ساختار جمله در زبان انگلیسی

نام مؤلف :رابرت كرون /مترجم :حميد شاملو
نـاشـر:آسیم
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عنوان کتاب :کارهای دستی 1

نام مؤلف :فريده جهانگيري
نـاشـر :بین المللی حافظ

عنوان کتاب :نوبت به نوبت آفتاب
نام مؤلف :سودابه مهيجي
نـاشـر :آرام دل

عنوان کتاب :هزار داستان

نام مؤلف :اميرفضلي عصانلو
نـاشـر :منشور گفتمان
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عنوان کتاب :هنر بافتنی بزرگساالن

نام مؤلف :مريم يوسفي
نـاشـر :بین المللی حافظ

عنوان کتاب :هنر بافتنی خردساالن
نام مؤلف :اكرم ذاكري
نـاشـر :بین المللی حافظ

عنوان کتاب :هنر کارهای دستی 3

نام مؤلف :اكرم ذاكري
نـاشـر :بین المللی حافظ
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عنوان کتاب :هنر نجاری

نام مؤلف :فريده جهانگيري
نـاشـر :بین المللی حافظ

عنوان کتاب :یک لقمه آسفالت
نام مؤلف :غالمرضا قائيني ثاني
نـاشـر :ملک اعظم
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