نو رســیده ها 21

1

نو رسیده ها

2

نو رســیده ها 21

نو رســیده ها 21

3

کتابدار عزیز ،همکار محترم؛

سالم؛
همنشـینی بـا كتـاب برای مـا غنیمتهایی فراهم كرده اسـت كه دسـت همه بـه آن نمیرسـد .مهمترین
میزان ندانستههاسـت.
فهم ِ
آن غنیمتهـا آرامش حاصل از دانسـتهها و تالطم برخاسـته از ِ
سـری جدید نورسـیده ها كه مقارن با هر بسـته ارسـالی كتاب روی پورتال سـامان بارگذاری خواهد شـد،
نسـبت بـه نسـخه های قبلی تفـاوت هایی دارد و آن تقسـیم بندی كتاب ها به دسـته زیر اسـت.
كتـاب هـای دسـته اول بـا عنـوان «بیشـتر بخوانید» آن دسـته از آثاری هسـتند كـه در موضوع خـود از
بهتریـن هـا هسـتند و كتابـدار می تواند با اطمینـان كامل آن هـا را به عنوان یك منبع عالـی به مخاطبان
خـود پیشـنهاد دهـد .بـرای این كتاب هـا عالوه بر معرفی هـای معمول چند گزیـده ناب از كتـاب انتخاب
شـده تـا به شـكل ملموس تـری مخاطب به كیفیـت آن كتاب پـی ببرد.
كتـاب هـای دسـته دوم بـا عنـوان «بخوانید» آن دسـته از كتاب هایی هسـتند كـه جزء آثار برجسـته در
موضـوع خـود هسـتند و بعـد از كتاب هـای سـری اول از بهترین ها می باشـند و یك معرفی نسـبت ّا جامع
بـرای آشـنایی مخاطب بـا آن ها در نظر گرفته شـده اسـت.
كتاب های دسـته سـوم با عنوان «بدانید»آن دسـته از كتاب هایی هسـتند كه اطالعات كتابشـناختی و
تصویـر جلـد آن هـا برای آشـنایی مخاطب با آن ها در نظر گرفته شـده اسـت تا مخاطبین و اعضـا از ورود
آیـن كتابها به كتابخانـه مطلع گردند.
نسـخۀ  PDFضمن اینكه قابلمطالعه اسـت به شـما كتابدار عالقهمنـد امكان میدهد تا طـی دورههای
ً
(مثلا  3روز یکبار) نسـخۀ كاغذی تعـدادی از آنها را تهیـه و از طریق تابلوی كتابخانۀ
زمانـی مشـخص
خـود ،اعضـای محتـرم را از رسـیدن ایـن كتابها آگاه كنیـد( .بهویـژه در خصوص كتابهای دسـته اول و
كتابهای دسـته دوم!)
شـایان ذكر اسـت ارسـال كتاب به كتابخانهها بر اسـاس معیارهای ك ّمی و كیفی ازجمله درجه كتابخانهها
و نوع آنها (اصلی اسـتان ،اصلی شهرسـتان ،شهری ،روسـتایی و  )...میباشد.
شـما میتوانید پیشـنهادهای خود را برای هر چه بهتر شـدن این مجموعه از طریق كارشناسـان فرهنگی
اسـتانها به اطالع اداره كل فرهنگی برسانید.
معاونت توسعه كتابخانهها و كتابخوانی
فروردین مـــاه 1396
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بخشهای برگزیده :

بالهای بایگانی
نویسنده :سید حسن حسینی
ناشر :افق
تعداد صفحات134 :

«بالهای ن
ن
حسـی� ( 1383-1335ش) ،اسـت که
بایگا�» ،مجموعهای از شـعرها و رسودهای مرحوم سـید حسـن
نخسـت�بار در ایـن کتاب به چاپ رسـیده و بـه ی ن
ین
ها� کـه به جای
بخـش اعظـم آنهـا بـرای
هم� خاطر بـه بال ی
پریدن ،ن
ز
بایگا�شـده ،تشـبیه شـدهاند .در طراحی صفحات کتاب ،نام هرکدام از اشعار و ین� شمارۀ صفحات،
در جـای شـمارهگذاری نامههـای اداری ،قـرار گرفتـه که حالت یک نامـۀ ن
بایـگا� را در ذهن تداعی میکند.
ن
حسـی� بـا کمـک همسر و فرزندانـش ،دستنوشـتههای شـاعر جمـعآوری و
پـس از درگذشـت سـید حسـن
ن
ام�پور ،سـاعد باقـری و فاطمه راکعی
بازنویسی میشـود .در ایـن کار ،افـرادی چون سـهیل محمـودی ،قیرص ی
ن
ها� اسـت که از حاصل این جمعآوری این دستنوشـتهها،
همـکاری داشـتهاند« .بالهـای بایگا�» ییک از کتاب ی
منت�شـده و درواقع از ن
اسـتخراج و ش
بایگا� خارج شـده اسـت .سهیل محمودی و ساعد باقری در انتشار این اثر،
نقش ویژه داشـتهاند.
این مجموعه ،به لحاظ موضوع ،عمومی اسـت و شـامل انواع شـعر از عاشـقانه تا فلسـفی و اجتماعی میشـود
بـاال� برخـوردار اسـت و برای عمـوم عالقهمندان به شـعر
و بـه لحـاظ قالـب همچنانکـه گفتـه شـد ،از تنوع ی
معارص ،مناسـب است.
ن
حسـی� ،نمونـۀ کامـل یک شـاعر خلاق معارص اسـت کـه آگاهـی او از فرهنـگ و ادبیـات ،بینش
سـید حسـن
ن
ت
ش
بایگا� شـعرهای منت�نشـدۀ او هـم فروغی آشـکار دارد.
در
حی
کـه
بخشـیده
او
بـه
شـعر
رسودن
خـایص در
ِ
ن
«لبخند را هراه»
چشمگ� اسـت:
اسـتفادۀ سـید حسن حسی� از ترکیبات بدیع ،مانند همیشه در این کتاب هم
ی
ِ
تعبرات نغز و شـگفت ی ز
انگ� او در این کتاب هسـتند.
و «معمـاری رصیـح سـؤال» ،ازجملـه ی

2

ش�ین خواجۀ رندان
شعر ی

گ�د
از فلک ،زهرچشم می ی
زیر باران سنگ -در دامن-
گ�د
لعل و یاقوت و یشم می ی
تاجی از حلم حیدری بر رس
تاجی از ی ن
گ�د
ک� و خشم می ی
زاهدان را به ریش میخندد
گ�د (ص)42
صوفیان را به پشم می ی

گ
 1دلم آهنگ خست� دارد
گ
احتمالشکست�دارد
سیم ناکوک این دو تار غریب
گ
رو بهسوی گسست� دارد
گرچه یک دست خارج آهنگ است
گ
گلهها از دودست� دارد
به ت
درس� قسم که ساز دلم
گ
شورها ،در شکست� دارد
باز با عشق میخورد پیوند؟
گ
این به چشم تو بست� دارد (ص)16

3

تو یه خواب ن
روش� -که محاله دیدنت

دست من نمیرسه -به خیال چیدنت
نفس تو جون میده
شاخههای مرده روِ -
پرچم شقایقو -تو دلم تکون میده
با تو باز دل میبره -غزل یپ�ی من
از نگاهت میچکه -شعر تصویری من (ص)54
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بخشهای برگزیده :

بینالغزلین

نویسنده :مهدی رحیمی
ناشر :آرام دل ،صیام
تعداد صفحات56 :

ین
«ب�الغز ی ن
ین
مضام� کهن در موضوع
لـ�» یـک مرثیهخـو نا� مـدرن در یک قالب نو و ابتکاری و البته با اسـتفاده از
مجرب معارص کـه نامش با
حماسـۀ عاشوراسـت .مهـدی رحیمـی (متخلـص به :م .زمسـتان) ،شـاعر جوان امـا ّ
شـعر ن
آئیی گـره خـورده اسـت ،در ایـن کتـاب تالش کـرده تا قالب حمـایس بحر طویـل را با قالب آر ِام شـعر نو
نو� را برای شـعر خود به وجود بیاورد؛ سـبیک که
نیمـا� گـره بزنـد و بـا نزدیککردن این دو قالب شـعری ،سـبک ی
ی
ً
خو� برای انتقال مفاهیم عاشـوریا� شـده اسـت.
محمل
گفت
باید
ا
انصاف
ب
ن
حسـی� یافت که
ج�ئیل» مرحوم سـید حسـن
پیشـینۀ این سـبک شـعر را شـاید بتوان در کتاب «گنجشـک و ب
ین
مضامـ� مرثیه ترکیب کـرده بود.
شـعر سـپید را با
ن
اشـعار مجموعـۀ ی ن
لـ�» قابلیـت ارائـه در مجالـس ذکر مصیبت اهلبیـت علیهمالسلام را دارد و برای
«ب�الغز ی
دکلمـه کـردن در ایـن مجالـس ،مناسـب اسـت .در اشـعار ایـن مجموعـه ،علاوه بر اینکـه ذکر مصیبـت انجام
قل� شـاعر را
میشـود ،بهنوعـی پیونـد زدن حـال به گذشـته و خـود را در ِ
دل واقعه دیـدن ،وجود دارد که رابطۀ ب
بـا واقعـۀ کربال نشـان میدهد.
ن
مهـدی رحیمـی بهعنـوان بنیانگـذار قالب شـعری جدید «غزال» شـناخته میشـود کـه در فضای شـعر آیی� به
وجـود آمـده اسـت؛ او در ایـن کتاب ،ت
درگ� لفاظیها یا واژهپردازیهای ب�جا شـده؛ اشـعار او دشـوارفهم
کمر ی
نیسـت و از ترکیبـات پیچیـده یا توصیفات کشدار به دور اسـت.
این مجموعه ،شـامل  17شـعر زیبا ،در قالب نو بحرطویل عاشـوریا� اسـت و مطالعۀ آن ،به تمامی عالقهمندان
به شـعر ن
آئی� و عاشـوریا� توصیه میشود.

 1تو داری خطبه می ن
خوا� ،به شدت مسجد و محراب میلرزد
َو کوفه م یزند فریاد ،جوری که تن داراالماره در میان خواب میلرزد
َو معلوم است در دست خالیق ،کاسههای آب میلرزد
تو داری خطبه می ن
خوا� ،دو زانو کوفه در پیش تو گردن کج نموده
با تمام کوچههای خود
تو داری خطبه می ن
خوا� و کوفه نقشهها دارد برای تو
برای خود (ص)13

 2ییل اینجاست که دریا و طوفان در سکوت هیبتش جمع است
ن
پیغم� ،میان صورتش جمع است
جوا�های ب
کیس دارد میان کاروان با درد میخواند
هنوز عباس از پیشش نرفته ،روضۀ برگرد میخواند
ن
هما� که گره کردهست بر بازو تمام
مشکهایشرا
فرات از دور میدید و به زحمت پاک میکرد
اشکهایش را (ص)22

 3انگار ییل رفته به میدان ،رد پا بس که فرورفته به ی ن
پای�
َو ز ترسش چه قدر آب گلو رفته به ی ن
پای�
ِ
رف� تو ،ت
پای�ن
ز غم ت ن
بیش� از قبل ،قد رسو عمو رفته به ی
یز
س�دهساله ییل اذن گرفته ز عمو و به طواف حرم عازم شده
پس نوبت قاسم شده
خوانده بر دشمن خود نکته به نکته غزیل را
یز
بیت نفیس حسنستان عیل را
س�ده ِ
بیت با قافیۀ محکم احیل عسیل را( .ص)34
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بخشهای برگزیده :
تحصیالتباطعمشکالت:راهکارهایافزایشمطالعه
نویسنده :ابوالفضل ابراهیمی

نـاشـر :انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تعداد صفحات62 :

هـدف ایـن کتـاب بـرریس و ارائـۀ راهکارهـای عملی جهـت افزایـش ی ز
انگـ�ش تحصیـل اسـت .در واقع
مؤلف برای پاسـخ به پرسـشهای دانشـجویان و طالب در زمینۀ موفقیت تحصییل به بسـط و توضیح
ت
پیشـنهادا� پرداختـه اسـت .بـا توجه بـه اینكه توصیههـای کاربردی نیازمند پشـتوانۀ نظری اسـت؛ لذا
ابتدا بخشهای نظری مربوط توضیح دادهشـدهاند و به دنبال آن کاربسـتهای آن آمده اسـت .بدین
طریـق اهـل علـم و دانش آگاهانـه میتوانند دل به نویسـنده داده و وارد کارزار عمل شـوند.
ابتدا� کتاب ،به توضیح مفهوم
کتاب به لحاظ محتو یا� به سـه بخش تقسـیم شـدهاسـت .قسـمت ی
انگـ�ش و رویکردهـای مختلـف نظـری بـه ی ز
یز
انگـ�ش میپـردازد ،اما سـه بخـش اصیل کتاب بـا توجه به
یادگری ن
یادگری تفکیـک شـد ه اسـت .در هـر یـک از فصلها
یعی آغـاز ،طـول دوره و پایـان ی
زمـان ی
یادگری مربـوط ارائـه میشـود؛ بدینصـورت کـه هر عامـل جداگانـه طرح
عوامـل مختـص بـه زمـان ی
ز
نـ� بهدنبـال آن میآید.
میشـود و راهکارهـای عملی همـان عامـل ی
شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه مباحـث مطرحشـده ،مخاطـب این کتـاب تنهـا دانشـجویان و طالب
دب�سـتان ی ز
خـو� مطالـب ایـن کتـاب را در برنامـۀ
نخواهنـد بـود؛ بلکـه دانشآمـوزان ی
نـ� میتواننـد به ب
دب�سـتان هم از مخاطبان
موفقیت تحصییل خود به کار یگ�ند .بدین ترتیب اولیا و مشـاورین مقاطع ی
فعـال کتـاب محسـوب میشـوند کـه میتواننـد نـکات کاربـردی کتـاب را در برنامهریـزی تحصیلی
گ�ی بگذارنـد.
تأثر چشـم ی
دانشآمـوزان بـه کار یگ�نـد و در موفقیـت آنـان ی

 1علتموفقیتیاشکستمیتواند ن
درو�یا یب� نو�باشد.اینبهآنمعناستکهمابهسببعوامیلموفق
گ�د(.ص)14
میشویمیاشکستمیخوریمکهباورداریمریشۀآنهادردرونماستویاازمحیطمارسچشمهمی ی
 2احساس شما در قبال موضوعهای تحصییل ،دربردارندۀ واکنش
ن
آموز� است .هم ی ن
هیجا�تان به تکلیف ،معلم ،موضوع و محیط ش
چن� به این
پرسش پاسخ میدهد که موارد یادشده چه احسایس در شما
پدید آورده است .احساس ما دربارۀ هر موضوع یا
ت
فعالی� ،بر تمایل ما برای مطالعه یا کار در آن
تأث� ین�ومندی دارد( .ص )21
زمینه ی

3

عامل مؤثر دیگر در ی ز
انگ�ش
شخیص و انتخاب هدف
خوب ،تخیل است؛ ن
یادگ�نده
زما�که ی
ذه� از موقعیت و اهدا�ف
تصاویری ن
را (که موجود نیستند تا رفتارها را تحریک
گو� به چالشها،
کنند) ،برای پاسخ ی
ت
ارضای کنجکاوی ،اعمال کن�ل
انگ�ش ی ن
یا تجربۀ ی ز
ب�فردی بهکار
میرود( .ص )26
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بخشهای برگزیده :

دایرۀالمعارف من دربارۀ فناوری

نویسنده :روجر بریدمن

مترجمان :احسان کاظم ،حمیدرضا غالمرضایی
ناشر :محراب قلم
تعداد صفحات124 :

ف�یک و شـیمی گرفتـه تا ت
یـن کتـاب ،دربـارۀ موضوعـات و پدیدههـای مختلـف علمی از ی ز
الک�ونیـک و کامپیوتر
ت
بـا ن
توضیحـا� مختصر و مفیـد و کاربـردی میدهـد و ذهـن مخاطبـان نوجـوان خود
زبـا� سـاده و قابلفهـم،
را بـا پدیدههـای علمـی آشـنا میکنـد .قصـد نویسـنده ایـن اسـت کـه در قالـب یـک فرهنـگ یـا دایرهالمعارف
کلیدها� برای رسـیدن به پاسـخ درخصوص سـؤاالت علمی
جمعوجور ،علت و چریا� پدیدهها را توضیح دهد و
ی
بـه مخاطـب خود هدیـه دهد.
اگر بخواهیم این کتاب را در یک جمله ف
معر� کنیم ،باید بگوییم :یک کتاب مرجع در حوزۀ اطالعات عمومی
فناوری ،برای نوجوانان.
اگر فرزندی دارید که مدام سـؤ ت
اال� ازایندسـت از شـما میپرسـد که هواپیما چگونه حرکت میکند؟ چرا جرثقیلها
نمیافتنـد؟ علـت رنگهـای حباب چیسـت؟ یک ی ن
گ�د؟ وسـایل آتشبـازی چرا و
دوربـ� دیجیتال چطور عکس می ی
چطور منفجر میشـوند و در مورد این مسـائل کنجکاوی دارد ،حتماً این کتاب برای او مناسـب خواهد بود.
گ
گ
مطال� را توضیح میدهد که افـراد مدام در زنـد� روزمره با آنهـا رسوکار دارند و
ویـژ� ایـن کتـاب ،ایـن اسـت که ب
بارها از آنها اسـتفاده کردهاند و بارها برای آنها دربارۀ این مسـائل ،سـؤال ایجاد شـده؛ منتها به پاسـخ آن دسـت
نیافتهانـد .بهبیاندیگـر ،ایـن کتـاب قصـد دارد پدیدههای اطـراف ما را توضیـح دهد؛ نه مـواردی که افـراد عادی با
گ
آنهـا رسوکاری ندارنـد؛ مثـل سلاحهای جنی .این باعث میشـود که بچهها بـه اطراف خـود دقیقتر نگاه کنند و
ها� که برایشـان در نگاه اول عجیب به نظر میرسـد ،سـؤال کنند.
یـاد ی
بگ�نـد کـه در مـورد چ یرا� پدیده ی
سـن� مناسـب اسـت و همۀ ن
این کتاب ،تنها مناسـب کودکان و نوجوانان نیسـت و برای همۀ ی ن
کسـا� که رسشـان
ِ
حسـا� به وجـد خواهند آمد.
بـرای کنجکاویهـای علمـی درد میکنـد ،با مطالعۀ این کتاب ،ب

 1در یک حباب رنگهای مختلفی مانند بآ� ،بنفش و زرد وجود
نگ�کمان (رنگهای ب ز
دارد که با رنگهای ر ی ن
س� ،بآ� و قرمز) متفاوتاند.
چن� پدیدهای ،به دلیل این است که ر ی ن
ین
نگ�کمان نور سفید را به رنگهای
ت
متفاو� تقسیم میکند .اما یک حباب رنگها را از نور جدا میکند .مثال ً
اگر رنگ قرمز از نور جدا شود ،شما رنگ ب ز
س�بآ� (بنفش) را مشاهده
میکنید(.ص)78
 2روی ی ن
ماش�های خورشیدی صفحهای وجود دارد که با استفاده از نور
ت
ن
ماش� قدرت میدهد و
خورشید ،برق ایجاد میکند .این برق به موتور الک�ییک ی
باعث چرخش چرخها میشود .ی ن
ماش�های خورشیدی پرقدرت نیستند .آنها به
شکل خمیده دویک شکل و بسیار سبک طراحی و ساخته میشوند( .ص)38

 3جرثقیلهای رسبهفلککشیده ستونهای عظیم ن
بت� و
فوالدی بسیار ی ن
سنگ� را بلند و جابجا میکنند .وجود یک «وزنه
تعادل» ن
بت� ی ن
عق� جرثقیل باری را که بازوی
سنگ� روی بازوی ب
اصیل (بازوی متحرک) حمل میکند ،متعادل میسازد .این عمل از
جلوگ�ی میکند( .ص)18
واژگونشدن جرثقیل ی
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بخشهای برگزیده :

سه کاهن
نویسنده:مجیدقیصری
ناشر :انتشارات عصر داستان

«سـهکاهن» نمونۀ موفقی از یک داسـتان خوب و پرکشـش با پرداخت مناسـب و شـخصیتپردازی مطلوب در
گ
حـوزۀ ادبیـات ن
پیام� اسلام(ص) را به خواننـده عرضه میکند.
دیی اسـت کـه یک روایت یـکروزه از زنـد� ب
گ
ن
پیام�(ص) و زند� ایشـان نزد دایهشـان حلیمه بازمیگردد؛ ت
وق� که کاهنا�،
داسـتان این کتاب ،به دوران کودیک ب
گ
بـا جامههـای رنی و فاخـر ،از راه صحـرا میآینـد و خیمههـای اهـل بادیـه را ییکیکی میبیننـد تـا کـودیک را بـا
نشـانههای مخصوص پیدا کنند .آنها فرزندی را که نزد حلیمه و حارث به امانت گذاشـته شـده ،پیدا میکنند
جا� اسـت که حلیمه ،بسـیار
و سـپس سـعی میکنند کودک را هر طور شـده از چنگ آنها دربیاورند و اینجا ،ی
گ�د هر طور که شـده ،محمـد(ص) را بـه آغوش مادرش آمنـه برگرداند.
هراسـان میشـود و تصمیـم می ی
م� کتاب ،اد� و پراحسـاس اسـت ،با جمالت کوتاه و توصیفات روان .نگاه نویسـنده باعث میشـود به جز ت
تن
ئیا�
ب
ن
شرین و خوانـد� میسـازد .او بخشهـای هیجان ی ز
انگـ� داسـتان را بـا ظرافتهـای
توجـه کنـد کـه روایـت او را ی
ین
همچنـ� خوانندۀ این کتـاب ،ضمن مطالعۀ خود
تأثر ویژهای بر مخاطـب میگذارد.
خـایص نقـل میکنـد که ی
میتوانـد واژههـای جدیـدی را بـه دایـرۀ لغـات خـود اضافـه کند که این نشـان از غنـای باد� خـوب کتاب مجید
قیرصی دارد.
آ
«شـماس شـامی» ،از دل منتهیالمال شـیخ
مجید قیرصی ،داسـتان «سـهکاهن» را هم مانند داسـتان دیگرشّ ،
برون کشـیده و ایـدۀ آن را از دل روایتهـای ناب این کتاب بهدسـت آورده اسـت.
عبـاس قمـی ی
گ
ن
مهمتریـن ویـژ� کتـاب «سـهکاهن» ،پـردازش داسـتا� خوب و ایجاد تعلیقهای پرکشـش در آن اسـت کـه آن را
سـینما� جذاب شـبیه میکند .نگاه نویسـنده به این داسـتان ،ت
بیشر از هر ی ز
چـ� دیگر ،معطوف
بـه یـک فیلم
ی
ش
بـه رابطـهای اسـت کـه حلیمه با ایـن کودک برقرار کـرده و حاال باید در چال� کـه برایش بهوجود آمـده ،برای از
دسـت نـدادن او ،مبارزه کند.

ق
حارث صبح کجا ،این مردی که حاال داشت
 1چه اتفا� برای حارث افتاده؟ ِ
گ�ها هو یا�اش کرده بودند .حلیمه ی ن
هم� که چشمش به
میدید کجا .البد این جن ی
این مردان ر گن� و غالم ش
حب�شان با آن زخم روی گونهاش افتاده بود ،گفته بود
اینها شوماند .اما فکر نمیکرد بخواهند او را از دیارش آواره کنند یا امانت مردم را
به� ،فراو نا� ،ن
از چنگش دربیاورند .جای ت
آبادا�! بخت یارت بوده! کدام بختیاری؟
گ
ت
شوربخ�؟ تازه داشت در سایۀ این طفل یتیم طعم زند� را حس میکرد.
کدام
نکند حارث به کالم این کاهنان ،خام شده باشد؟( ...ص)83
 2مرد فربه با تحکّم میگوید« :بچه را به ما برگردان .سالم! فهمیدی؟»
زبان حارث بند آمده .جواب کدام را بدهد؟ هوش و حواسش پیش حلیمه
است .ن
جا� برای ت ن
رف� ندارد
یع� کجا رفته؟ در این تارییک؟ با یک؟ به چه امیدی؟ ی
خ�هرس!
ی
دیالق ،نرمتر میگوید« :با این اسب ،برو دنبال زن و بچهات .هرکجا رفتهاند،
برشان گردان .تن�سانش ».ت
خو�های تو
دس� به پشت حارث م یزند« .جواب ب
را میدهیم ».حارث مانده است که تطمیع این را باور کند یا تهدید آن را .نگاه
میکند به اسب برهنهای که در تارییک ایستاده یف�ه میکشد( .ص)126
 3رسدار صدایش را بلندتر کرده ،داد م یزند« :بچۀ آمنه گم شده؟»
حارث میآید میان حلیمه و رسدار؛ میگوید« :یک گفته گم شده؟» سواری به
خ� برمیدارد سمت حارث :ن
تهدید ی ز
«یع� شما نگفتهاید؟» دیگری میگوید:
«حتماً مالئک بودند که در سوق عکاظ ندا میدادهاند!» صدای خندۀ سواران
بلند میشود .رسدار شانهبهشانۀ حارث و حلیمه میایستد .ت
دس� به رسش
برده ،دستار بلند و سیاهش را از رس برمیدارد و میگوید« :پس شما اینجا چه
میکنید؟» حلیمه رو برمیگرداند سمت رسدار ،با آرامش میگوید« :آمدهایم تا
ت
امان� شما را برگردانیم( ».صص)184-183
ِ
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بخشهای برگزیده :

فرهنگنامه نجوم و فضا
نویسنده :بابک امینتفرشی و دیگران
نـاشـر :طالیی
تعداد صفحات288 :

نجوم ازجمله علوم هیجان ی ز
انگ� برای نوجوانان اسـت که بسـیاری از ایشـان به آن عالقه نشـان میدهند و البته
ن
پاسـخ ت ن
خو� اسـت که در این
گف� به این نیاز آنها ،ابداً کار آسـا� نیسـت« .فرهنگنامۀ نجوم و فضا» از آثار ب
حوزه برای نوجوانان نوشـته شـده و میتواند به کنجکاویهای آنان در این خصوص ،پاسـخ بدهد.
نسـخۀ اولیـۀ ایـن کتاب ،ترجمـهای رصف از یک منبع ی ن
الت� در این حـوزه بوده؛ اما در سـال « ،1393فرهنگنامۀ
نجـوم و فضـا» بـا ویر ش
ای� جدیـد روانۀ بازار شـد .در این ویرایش ،عالوه بر ترجمهها ،محتـوای تولیدی ویژهای
ن
ین
یز
همچن�
نـ� توسـط نویسـندگان ایـرا� بـه آن اضافـه شـد و نواقـص نسـخۀ قبلی کتـاب هم برطـرف گشـت.
ت
جـذا� بـه کتـاب افزوده شـد و رنگولعـاب به�ی به کتـاب داد.
عکسهـا و تصاویـر ب
این فرهنگنامه از نُه فصل تشـکیل میشـود .در فصل اول کتاب ،ابتدا تاریخ نجوم در ایران باسـتان و سـپس
آشنا�
تاریخ نجوم در ایران بعد از اسلام گزارش شـده اسـت .فصل بعدی به مشـاهدۀ کیهان اختصاص دارد؛ ی
با رصدخانهها ،تلسـکوپها و انواع ستارهشـنایس از بخشهای جالب این فصل اسـت .فصل سـوم را میتوان
انگ�ترین فصل کتاب ف
تن
هیجان ی ز
شـناخ�
فضا�،
معر�
کرد؛ کاوش در فضا ،شـیوۀ كاركرد موشـکها و پرتابگرهای ی
گ
شر ِین زنـد� در فضا در این فصل مطرح میشـود .فصلهای بعدی کتـاب هم در
انـواع ماهوارههـا و بحـث ی
خصـوص منظومـۀ شـمیس و سـیارهها و قمرهـای آنها ،سـتارهها ،کهکشـانها ،و ماورای کهکشانهاسـت .در
گ
اهنما� برای شـناخت چگون� رصدکردن سـتارهها با چشـم یغ�مسلح یا
فصل «ستاره
شـنایس آماتوری» هم با ر ی
گ
ش
خو� برای عالقهمندان به فضاسـت.
تلسـکوپهای خان� و آماتور مواجه میشـویم که �وع ب
دو بخـش دیگـر هـم در انتهـای کتـاب آمـده کـه یـک ارائۀ منظـم و تصویـری اطالعات اسـت؛ ییک «گاهشـمار
سر ش
پی�فت علم نجـوم و رویدادهای مهم آن را از حدود  4000سـال قبل از میالد تا سـال
نجـوم و فضـا» کـه ی
ن
 2014میلادی ،نشـان میدهـد و دیگـری« ،نـامآوران نجـوم و فضا»؛ کـه هر دو ،برای کسـا� که به تاریخ نجوم
عالقهمند باشـند ،جذاب اسـت.

 1اما سیارهای که بیش از
همه زیر ذره ی ن
ب� قرار دارد ،مریخ
است که به احتمال بسیار ،در
گ
ن
ند� ما ی ز
فضانوردا�
م�بان
دورۀ ز
ن
زم� خواهد بود .در حال
از ی
حا�ض
جال� مثل
های
ه
پروژ
،
ب
مارس-وان در پ� تحقق رؤیای
شب� برای گامنهادن روی سیارۀ
رسخ هستند( .ص)73
ش�ی ،در فصل تابستان که بخش پرنور و پرستارۀ آن در آسمان شب ی ن
زم� دیده میشود ،بسیار
 2راه ی
گ
ن
ند� میکنیم ،مانند نوار روش�ن
دید� است .ستارههای کهکشان به سبب ضخامت کم آن و اینکه ما درون آن ز
سحا�های غبار وسیعی هستند که نور
در آسمان شب دیده میشوند .نواحی تاریک میان نوار روشن ستارهها ،ب
گ�ند( .ص)191
ستارهها را می ی

 3فر ت ن
اگرف� نجوم ،سبب میشود راه خود را در آسمان پیدا کنید و در فصلهای متفاوت،
ت
ت
ت
ن
دورب� دو چشمی شگف�های بیش�ی به نمایش میگذارد و ح� به منجمان
صورتهای فلیک را بیابید .ی
متغ� انجام دهند( .ص)231
آماتور کمک میکند رصدهای ارزشمندی مانند برریس ستارههای ی
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بخشهای برگزیده :

فشارخون باال به زبان آدمیزاد

 1بازوی بیمار ،همسطح قلبش قرار دارد .اگر بازو باالتر از سطح قلب قرار یگ�د ،فشار خون ممکن است
پای�تر از سطح قلب باشد ،ی ن
به اشتباه ،باالتر از مقدار واقعی و اگر بازو ی ن
پای�تر از مقدار واقعی گزارش شود.
بیمار به پشت تکیه دادهاست و پاهایش آویزان نیست و تاب نمیخورد( .ص)43

تعداد صفحات376 :

 2هم پرکاری یت�وئید (زیادی هورمون یت�وئید) و هم کمکاری یت�وئید (کمی هورمون یت�وئید) میتواند با
ت
درصور�که عالئمشان بارز باشد ،ساده خواهد بود ،ویل
فشار خون باال همراه باشد .تشخیص این دو حالت،
کمکاری یت�وئید اغلب ب�رسوصداست( .ص)89

نویسنده :الن روبین /مترجم :مانی لطیفی
نـاشـر :هیرمند

ه�مند در مجموعۀ «بـه زبان ی ز
آدم�اد» ش
منتـر کرده و
ها� اسـت که انتشـارات ی
«فشـار خـون بـاال» یکی از کتاب ی
هـدف از آنهـا ،اسـتفاده از زبـان سـاده ،گفتـاری و بدون تکلف ،بـرای انتقال مطالب اسـت؛ بهگونهای که همۀ
طبقات اجتماع بتوانند از آنها اسـتفاده کنند .کتاب «فشـار خون باال» در این میان ،برای ن
کسـا� نوشـته شـده
که یا فشـار خون باال دارند یا مسـتعد آن هسـتند.
ت
دکر آلـن ی ن
روبـ� ،بـرای انتقال دانش پزشکی خود به افـراد عادی جامعـه ،در این کتاب معجزهای انجـام داده و
ن
ن
سـنگ� و اصطالحات پیچیدۀ پزشکی را با روش خود ،به زبا� بسـیار ساده به مخاطبان منتقل
توانسـته مباحث ی
ن
ت
ن
کنـد .اسـتفاده از نمودارهـا ،آیکونهـای تصویـری ،خودمـا� حـرف زدن ،حاشـیهنرف� و راسـت بـر رس مطالب
گ
بـزر� در این کار به او کرده اسـت .او ضمناً از اصطالحات تخصیص ی ز
اصلی ت ن
نـ� رصفنظر نکرده و
رفـ� ،کمـک
آنها را در کنار مطالب خود آورده اسـت تا اگر فرد احیاناً آنها را از پزشـک خود شـنید ،تعجب نکند و ب هر ت
اح�
متوجه منظور او شـود.
ایـن کتـاب شـامل پنـج بخـش اسـت .اول سـعی میکنـد تـا مخاطبان مفهـوم فشـار خـون را درک کننـد .بعد
طی آن را میگویـد .بعـد رساغ درمـان مـیرود .در بخش چهارم ،مسـئلۀ فشـار خـون را در رابطه با
پیامدهـای ب
ن
تا�ها نام
جمعیتهـای سی خـاص ،مثل سـالمندان ،کـودکان و زنان ،بـرریس میکند .بخش پنجم ِ
بخـش ده ی
دارد و در آن 10 ،راه آسـان برای ی ن
پای�آوردن فشـار خون 10 ،باور غلط در مورد فشـار خون و  10یافتۀ جدید دربارۀ
فشـار خـون را با دسـتهبندیهای منظم ،توضیح داده اسـت.

 3اگر نمیخواهید وزن کم کنید یا مرصف نمکتان را ی ن
پای� بیاورید
(اگرچه من هر دو را توصیه میکنم) ،هنوز میتوانید با ورزش فشار
خونتان را کاهش دهید .اما باید ش
ورز� را انتخاب کنید که قادر به
ش
ادامهاش باشید .افراد زیادی هستند که فعالیت ورز� را از اول ژانویۀ
هر سال ش�وع میکنند و  15ژانویه آن را کنار میگذارند .به اینها
میگویند ورزشکاران سال نو( .ص)343
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بخشهای برگزیده :

کلیدهای پرورش کودک تیزهوش
نویسنده :سیلویا بی .ریم /مترجم :مینا اخباریآزاد
نـاشـر:صابرین
تعداد صفحات262 :

باهـو� دارند ،یا ت
ت
وقی همه فکر میکنند که باید بچۀ ش
ش
باهو� داشـته باشـند،
وقی همـه فکـر میکننـد بچۀ
خوانـدن در خصـوص شـیوههای تربیـت فرزنـدان باهوش ،مهم میشـود .نویسـندۀ کتاب «کلیدهـای پرورش
ت�هوش را داشـته اسـت و در ت
ت�هـوش» کسی اسـت که فکر میکند تجربۀ پرورش چهار فرزند ی ز
کـودک ی ز
دسرس
ت
ز
تن
ش
الدین بچههای یت�هوش باشـد ،او را سـخت بـه دردرس
نداشـ� حی یـک کتـاب یـا دورۀ آمـوز� که راهنمـای و ِ
انداخته اسـت؛ پس با اسـتفاده از این تجربۀ شـخیص ،در کنار بهرهمندی از دانش روانشـنایس ،تالش کرده تا
ایـن مشـكل را برای دیگـران حل کند.
مطالی مواجه میشـویم که به شـناخت
ایـن کتـاب شـامل سـه بخـش و  40فصـل میشـود .در بخـش اول بـا
ب
کـودک ی ز
نشـانههای ی ز
ت� ش
ت�هوش چه
هـو� در کـودک برمیگـردد .در بخـش دوم ،میآموزیـم کـه خانـوادۀ یـک ِ
درگر خواهد بـود .بخش سـوم هم به مطالـب متفرقۀ دیگر
ش�ایطـی را بایـد داشـته باشـد و بـا چـه مسـائیل ی
ز
تأث�
هوش معلـول ،ی
اختصـاص پیـدا کـرده اسـت .خالقیـت ،رقابت ،کمالگریا� ،مسـائل مربـوط به کـودکان یت� ِ
عـ� حـال خالق و ...ت
جنسـیت ،مسـئلۀ کـودکان کمآمـوز و در ی ن
نكا� اسـت کـه در این بخش کتاب مطرح شـده
است.
ز
الدیـن کـودکان یت�هوش بـا آنهـا مواجهاند ،اختصاص یافته اسـت.
انتهـا� کتـاب ،بـه پرسـش ی
بخـش ی
ها� که و ِ
میتـوان گفـت ایـن کتـاب ،جـدای از مسـئلۀ هـوش ،در امـر برنامهریـزی تحصیلی و برخـورد بـا موفقیتها و
خو� باشـد تا والدین ،در کنار توجه به مسـئلۀ ی ز
ت� ش
هو� در این امور
شکسـتها هم میتواند راهنمای بسـیار ب
نـ� رسدرگـم نباشـند و بتواننـد برای اسـتعداد و توان کـودک خود ت
یز
به�ین برنامه را داشـت ه باشـند .از آن مهمتر
اینکـه ایـن برنامهریـزی تحصیلی ،فقـط بـه دوران مدرسـه محـدود نمیشـود؛ بلکـه کل دوران تحصیل ن
یعی از
پیشدبسـتان تا دانشـگاه را شـامل میشود.

گ
 1مطالعۀ خانواد� باید از دوران طفولیت آغاز شود و
گ
در رسارس زند� ادامه پیدا کند .هیچ محدودیت تحصییل یا
گ
ن
س� وجود ندارد که بتواند مانع ادامۀ مطالعۀ خانواد� شود.
فضا�
مطالعۀدستهجمعیباصدایبلندیادرسکوت ،ی
رسشار از عشق به کتاب برای کودکان ایجاد میکند( .ص)41
 2این مهم است که پدر با پرس خود،
بهوضوح دربارۀ اهمیت تکالیف مدرسه صحبت کند.
اگر پدر در خانه حضور نداشته و یا زمان کمی در
خانه باشد ،از عمو یا یدا� یا پدربزرگ بخواهید که
کودک را مورد تشویق و حمایت قرار دهد( .ص)82
 3جدول زمانبندیشده برای ورزش
باید شامل سه روز در هفته باشد .البته
ورزش روزانه ت
به� است .ورزش به شما
گ
کمک میکند احساس رسزند� کنید و
ت
بگ�ید .فعالیت
کن�ل امور را به دست ی
ن
رها� از فشارها
بد� ی
خو� در ی
تأث� بسیار ب
دارد .اگر بتوانید برنامۀ ش
ورز� خود را با
ییک از دوستانتان هماهنگ کنید ،احتمال
ت
بیش�ی دارد که طبق برنامه آن را انجام
دهید( .ص)103
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بخشهای برگزیده :

فاتحان خرمشهر
جمعی از نویسندگان
نـاشـر :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
تعداد مجلدات30 :

مجموعـۀ «فاتحـان خرمشـهر» ،مجموعـهای چند ده جلدی اسـت کـه در هر جلـد از زبان یکی از فرماندهان یا
گ
ن
ند�شـان و ی ز
ن� داسـتان حضورشـان در فتح خرمشـهر،
رزمندگا� که در فتح خرمشـهر حا�ض بودهاند ،داسـتان ز
روایت میشـود.
گ
افـرادی کـه در ایـن مجموعـه به روایت داسـتان آنها پرداخته شـده ،هم� از یک سـنخ نیسـتند .برخی سـپاهی
گ
بودهانـد ،برخـی ار شت� ،برخی بسـیجی ،برخی درجهدار ،برخـی رسدار ،برخی خلبان ،برخی رزمنده؛ اما هم� یک
گ
گ
ویژ� ت
فرهنگ سـوم خرداد اسـت.
مشرک داشـتهاند که آن ،وابست�شـان به
ِ
گ
پالتو� کوچک چاپ شـدهاند و مناسـب برای همراه ت ن
داشـ� و مطالعه
کتابهای این مجموعه ،هم� در قطع ی
اح� بتوانیـد یک روایت ن
در زمانهـای مـرده هسـتند .حجـم کـم کتابها کمک میکند تـا ب هر ت
(یعی یک جلد)
را در حـدود  2سـاعت بـه پایـان برسـانید .از آنجا که ث
اک� مجلـدات از زبان خود این فاتحان ،روایت شـده ،امکان
ارتبـاط برقـرار کـردن بـا روایتهـا و ترسـیم موقعیتهـا و همذاتپنداری با شـخصیتها بسـیار آسـان شـده
است.
اهمیـت اسـایس ایـن کتابهـا ،در ش
نق� اسـت کـه در ثبت و حفـظ تاریخ دفاع مقدس ایفـا میکنند .مخاطبان
گ
کزند�
سره و سـب 
اصلی ایـن مجموعهکتابهـا ،عالقهمنـدان بـه مطالعـات دفـاع مقـدس و عالقهمندان به ی
سـن� پس از دب�سـتان ف
شـهدای جنگ تحمییل هسـتند و بهلحاظ ن
سی ،مخاطبان کتاب را باید ی ن
معر� کرد.
ی

 1قایقی داشتیم که ن
زما� مال ارتش بود .سوراخ شده بود و آن را دور انداخته بودند .ما از آن استفاده
میکردیم .ت
وق� به آب میانداختیم ،ییک باید مدام بادش میکرد؛ وگرنه غرق میشد .شب به هر صورت آن را
ت
به آب انداختیم و سوار شدیم .آنسوی رودخانه بادش را خایل کردیم .برای اینکه گش�های عراق آن را نبینند و
متوجه آمدن ما نشوند ،زیر گل و الی کنار رودخانه پنهانش کردیم( .فاتحان خرمشهر33؛ روایت رستیپ ی ن
حس�
دقیقی،ص)12

(ن�وی هو یا� عراق) هواپیماهای «میگ-
 2حدود یکسال قبل از ش�وع جنگ ،ارتش عراق ی
 »23خود را از پایگاه «ولید» ،واقع در غرب کشور عراق ،به پایگاههای مجاور مرزی ایران ت
گس�ش
داد و قدرت تهاجمی خود را علیه هدفهای داخل کشور افزایش داد( .فاتحان خرمشهر61؛ روایت
عل�ضانمیکعر قا�،ص)30
ام�رستیپ 2خلبان ی
ی
 3دیگر ین�وی تازهنفیس برای یگانها نداشتیم9.
شبانهروزجنگیدهبودندوبسیارفرسودهبودند.مشکلبود
به سمت ش�ق برصه تک کنند .از ف
طر�،
ت
کیلوم�یباالیخرمشهررسیده
مابه15
بودیم و جناح جنوب هم در
 15ت
کیلوم�یباالیخرمشهر
بود.روزنامهها اعالم کرده
بودند یگانهای ما در15
ت
کیلوم�یخرمشهرهستند؛اما
ت
همۀمادر 15کیلوم�یخرمشهرنبودیم؛
ت
ت
ن
کیلوم�
کیلوم� به باال ،تا40
یع� از15
ت
گس�شداشتیم(.فاتحانخرمشهر21؛
ام�رستیپ2ستاد،مسعودبختیاری،
روایت ی
ص)39
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بخشهای برگزیده :

محمد (ص) در اروپا

نویسنده :مینو صمیمی /مترجم :عباس مهرپویا

نـاشـر :انتشارات اطالعات
تعداد صفحات519 :

ق
کتـاب «محمـد(ص) در اروپـا» تحلیلی ت
ضداخلا�
گسرده و بـا رویکـردی انتقـادی اسـت کـه بـه موضـوع
سـم ش
پا�های صورتگرفتـه بـه سـاحت رسـول اسلام(ص) در غـرب پرداختـه اسـت.
�ض
دغدغۀ اصیل این کتاب ،کانونهای قدرتمندی اسـت که از زمان آغاز تبلیغ اسلام توسـط ح ت محمد(ص)
ن
پیام� اسالم(ص)
به
دشـم�کردن با ایشـان پرداختند .این کتاب نشـان میدهد تصویری که از اسالم و شخص ب
در غرب ارائه میشـود ،تصاویری اسـت وحشـتآفرین و ترسـناک که کلیشـ هوار از نسلی به نسـل دیگر منتقل
شـدهاند .نویسـندۀ کتـاب ،به ت
درسی ،اعتقـاد دارد آن تصویـری کـه از اسلام ح�ض ت رسـول(ص) وجـود دارد.
ت
غر�ها و این شـناخت با شـناخت درجهاویل که از منابع اصیل اسالمی
نما�های مغرضانۀ ب
برسـاخ� اسـت از باز ی
حاصل میشـود ،فرسـنگها فاصله دارد.
هـا� از تاریـخ تحـول فکری در قـارۀ اروپاسـت .کتاب ،ضمـن بیان هـر دوره از
مبنـای فصلبنـدی کتـاب ،برهه ی
تحول فکری ،موضوعات ،داسـتانها و اشـعاری را از بزرگان اندیشـۀ غرب ،مانند ویکتور هوگو ،دانته و ...بیان
میکنـد کـه در آن بـه اسلام و ح�ض ت محمـد(ص) پرداختهاند.
ابتـدا� ،مختصـات اصلی وجـود بنی اسلام(ص) را مطـرح کـرده و بـا اسـتفاده از منابـع
کتـاب در دو فصـل ی
ق
ن
ش
پیام� اسالم(ص)
نظ� آثار تاریخنویسـان اولیه و قرآن� ،ححال و صفات اخال� و انسا� ب
دسـتاول اسلامی ،ی
گ
ین
همچنـ� طـرز زنـد� و آموزههـای ایشـان را بـه نـگارش درآورده اسـت و در خلال آن به برخی شـبهههای رایج
و
ز
دربـارۀ بن� اسلام(ص) ین� پاسـخ گفته اسـت.
گ
یکتاپرسی و نقش ت
ت
فصـل سـوم کتـاب ی ز
حیـا� معنویت در زند� انسـان
نـ� ارزشهـای معنوی اسلام ،اصول
ف
پیام� اسلام(ص) برای مسـلمانان معـر� میكند.
مراث بـا ارزش ب
مسـلمان را بیـان مـیدارد و آن را ی

 1در طول تاریخ ،مسیحیان و مسلمانها همیشه با خشونت و سنگدیل خایص با یکدیگر برخورد کردهاند ،که در
این میان ما چارهای نداریم جز آنکه خود را بهعنوان متجاوز مقرص بشناسیم؛ چراکه آنان در همه اعصار مهیای آن
آسما� دین ما مسیحیان به مصالحه ن
اح�ام شارع ن
بودهاند تا به ت
کال� تن بدهند( .صفحه)19
 2ییک دیگر از موارد نگر نا� محمد ،بردگان
بودند .بردهداری و مالکیت نسبت به بردگان –
همانطورکه در مسیحیت مرسوم بود -ادامه
داشت تا اینکه قو ی ن
ان� قر نآ� تا اندازه زیادی
تأث� گذاشت و
بر رسنوشت و اقبال آنان ی
ین
چن� رسمی را بهبود بخشید ...مطابق
با آیه  33از سوره نور بهطور رسمی
تن
ین
ادساخ� بردگان
آی�نامهای برای آز
بنیان گذاشته شد( .صفحه)110

 3متفکران و نویسندگان «عرص خرد» و «عرص روشنگری» ،از
پیام� آن که تا آن زمان رقیب رسسخت دین مسیحیت برشمرده میشد
دین اسالم و ب
ها� در خصوص مسائل اروپا و اعتقادات و طرز تفکرهای موجود در
بهعنوان نمونه ی
آن استفاده میکردند .اسالم ...در بسیاری موارد بهعنوان پدیدهای نامأنوس ،جذاب و
انگ� مورد ی ن
هیجان ی ز
تحس� قرار میگرفت( .صفحه)275
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بخشهای برگزیده :

موهای تو خانۀ ماهیهاست
نویسنده :محمدرضا شرفیخبوشان
نـاشـر :انتشارات علمی فرهنگی
تعداد صفحات71 :

کتـاب «موهـای تو خانۀ ماهیهاسـت» ،داسـتان قیام مردم ور ی ن
ام� و پیشـوا را در زمان طاغـوت ،در قالب یک
گ
فرهن� ،و پیشرت
رمـان کوتـاه بـرای نوجوانـان ،روایـت میکند .این کتاب ،که در سـال  1395در انتشـارات علمی
در انتشـارات عصر داسـتان بـه چـاپ رسـیده بـود ،از ن
مت� تعلیقدار و پرکشـش و تـا حدودی آمیخته بـه رمز و
راز ،سـود میبرد.
ت
ن
ام� ،دخری عرب و
«موهـای تـو خانۀ ماهیهاسـت» ،داسـتان یک نوجوان اسـت که در یکی از روسـتاهای ور ی
�ض
هـا� شـبیه بـه مکاشـفه میبینـد .این ت
هـا� عجیـب و رازآلـود ،او را به
دخر ،با حرف ی
اهـل غا یـه را در حالت ی
مسر ،به روسـتای وکیلآباد
هـا� میانـدازد کـه اتفاقـات بعـدی داسـتان در آنهـا رقم میخـورد .او در این ی
راه ی
ور ی ن
امـ� میرسـد و قتلعـام مـردم آنجا را توسـط حکومت شاهنشـاهی ،به چشـم میبیند.
توصیـف و ترسـیم ملمـوس موقعیـت ور ی ن
امـ� در سـالهای اولیۀ دهـۀ  1340از نکات مثبت این داسـتان اسـت.
ن
نویسـنده ،خـود اهـل ور ی ن
ش
خو� توانسـته �ایط زما� شـهرش را
امـ� اسـت و گرچه دهـۀ  40را درک نکـرده ،اما به ب
در آن دوران ،ترسـیم کند.
ن
داسـتا� ،مخاطـب نوجـوان را با خود
محمدرضـا ش� ف� ،در ایـن کتـاب ،کوشـش کـرده بـا یـک پرداخت مناسـب
همـراه کنـد؛ کاری کـه در آن بههیـچروی ناموفق نبوده اسـت .داسـتان ،از زبان اول شـخص ،که همان پرسبچۀ
نوجـوان باشـد ،روایـت میشـود کـه این باعـث همذاتپنـداری نوجوانان با داسـتان میشـود.
گ
یکی از ویژ�هـای داسـتان «موهـای تـو خانۀ ماهیهاسـت» اسـتفاده از چند خرده داسـتان ،در ضمن داسـتان
مرکزی اسـت که بر جذابیت اثر افزوده اسـت .این کتاب ،رمان برگزیدۀ ی ن
پنجم� جشـنوارۀ داسـتان انقالب (سـال
ین
نخسـت� جشـنوارۀ رسارسی داسـتان شا�اق ( )1393بوده و
 )1391در بخش نوجوان و رمان برگزیده در بخش ویژۀ
در جذب مخاطب و جلبتوجه منتقدین توفیق داشـته اسـت.

حسن اوسرحیم که خنده و کینه توی چشمها و صورت درازش موج
 1تصمیمم را گرفتم .نگاه کردم به ِ
میزد .دنبال بهانه میگشت .اگر حساب نمیبرد از آقاجانم ،تا حاال صدبار یقهام را گرفته بود و میکوبیدم
زم� و روی سینهام مینشست و حالم را میگرفت .مثل خییلهای دیگر که ی ن
ین
هم� کار را با آنها کرده بود.
(صفحه)19
عر� داشت .با خودم گفتم شاید از
 2معلوم بود از صبح زود آنجاست .حالت آدمهای منتظر را داشت .لهجۀ ب
روستای ی ن
پای� آمده ،از محمدآباد عربها .اما خودش گفت غا�ض یه .غا�ض یه کجاست؟ ما که این دوروبرها غا�ض یه نداریم.
ن
گفت« :من دیدم که تو را زدند؛ تو فرار کردی توی �ها .دنبالت کردند؛ باز هم تو را زدند ».راست میگفت .من را زده بودند...
(صفحه)17

 3این دراز ب�قواره اینجا چه میکند؟ از آنطرف قلعه ی ن
س� آمده حتما .اگر از توی آبادی میآمد ،باید پشت
ِ
رسم میبود .ت
لعن�! میخواسته حتماً بپیچد جلوی من ،میخواسته توی کوچهای که دررو ندارد ،یگ�م بیندازد.
حتماً بوی نان ،حسن اوسرحیم را کشیده توی خانه .شانس آوردم که آ
الن یب�ون کوچهام .میتوانم بزنم به
ِ
چاک جاده و فرار کنم( .ص)50

 - 4تو اینجا ،کنار ن �زار چهکار می ن
ک�؟ ی ن
ب� زنها مگر نبودی؟ تو البهالی آنها بودی؛ نزدیک
داش� با جمعیت ،از صحن می ت
عر�پوشها .ت
رف� یب�ون .چهطور آمدی؟
ب

 آمـدم کمـک کنـم کفشهایـت را پیـدا نکی .امـروز خیلی راه بایـد برویـم .تـا غـروب بایـد راه برویـم .بایـد
پـا بگـذاری روی سـنگهای جـاده ،روی خارهـا و ُک َلشهـا ،تـوی جوقهـا ،روی ی ن
زم�هـای تـازه درو شـده ،الی
گندمهـا.
 با هم؟ من و تو؟ باید راه برویم؟ کجا برویم؟جـا� کـه افتـاده بـودی؛ همانجـا کـه بـار اول مـن را دیـدی .کفشهایـت را بـردار و زود برگـرد؛ دیر
 بـرو همان یمیشـود( .ص)31
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بخشهای برگزیده :

نامی برای همیشه :نگاهی به تاریخ خلیج فارس
نویسنده:عبدالکریممشایخی
نـاشـر :کانون اندیشه جوان
تعداد صفحات196 :

«نامی برای همیشـه» ش
تال� برای اثبات تاریخی حاکمیت ایران بر خلیج فارس اسـت و هدف این کتاب ،روایت
�ض
دریا� ایرانیان بر خلیج فارس از دوران باسـتان تا عرص حا اسـت.
تاریخ سـیادت ی
داسـتان از این قرار اسـت که در سـال  1955میالدی ،یک دیپلمات انگلییس بهنام ِس چالز بلگریو ،در مقالهای
ن
عر�
در یـک مجلـۀ عربزبـان
بحریی ،ایـن جملـۀ دوپهلـو را مینویسـد« :خلیج فـارس که اعـراب آن را خلیـج ب
میگویند.»...
او با این جمله ،بذر فتنهای را میکارد که تا به امروز هم ادامه دارد .عبدالکریم مشـایخی ،در این کتاب ،در پ�
اثبات این نکته اسـت که تا پیش از نوشتهشـدن این جملۀ دیپلمات انگلییس ،منازعهای بر رس نام خلیج فارس
وجود نداشـته و همواره در طول تاریخ ،حاکمیت ایران بر این منطقه ،پذیرفتهشـده بود ه اسـت.
نویسـنده ،کاملا ً از زاویـۀ تاریخـی بـه مسـئله نـگاه میکند و ادبیـات کتاب ی ز
ادبیات
نـ� در رستـارس آن ،از قالـب ِ
ز
نوشـتههای تاریخـی خـارج نمیشـود .ت ن
انگـ� خایص
مـ� کتاب ،یکدسـت اسـت و فـراز و فرود یـا نقاط هیجان ی
ن
نـ� طبعاً به ترتیب وقوع زما� اسـت؛ بنابراین از ابتدا کامال ً قابل پیش ن
سر مطالـب ی ز
بی� و شناختهشـده
نـدارد .ی
ن
اسـت .کتـاب قصـد دارد تاریخچـهای مخترص و در یع� حـال جامع و بدون نقص از یک منازعۀ سـیایس را ارائه
دهـد و در ایـن كار موفق بوده اسـت.

ن
مقدو� بودند ،نزدیک به یک قرن بر ایران حکومت کردند .سلوکیان هم
 1سلوکیان که جانشینان اسکندر
مانند اسکندر ،به اهمیت خلیجفارس آگاه بودند .آنها در کرانههای خلیجفارس نُه شهر بنا کردند که از جمله
میتوان به انطاکیۀ پارس ،ن
یع� بوشهر امروزی اشاره کرد( .صص)30-29
ن
پشتیبا� یک ین�وی
 2شاه عباس میدانست که بدون حمایت و
دریا�قوینخواهدتوانستپایگاههایپرتغایلهارادرجزیرۀهرمزبه
ی
ترصف درآورد .در نتیجه ،محور سیاست خود را نزدیکشدن به قدرت
ن
جدید خلیج فارس ،ن
پشتیبا�
یع� انگلییسها ،قرار داد؛ با این دیدگاهکه از
آنهاعلیهپرتغایلهابرخوردارشود(.ص)56

کب� ،ییک از راههای تبدیلشدن به قدرت ن
جها� و امکان
 3زمامداران روسیه ،براساس وصیتنامۀ پطر ی
مقابله با رقبای دیگر را ،دست ت ن
یاف� بر آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان میدانستند .در این دوران،
اساس سیاست خارجی زمامداران روسیه را در آسیا ،ی ن
هم� مسئله تشکیل میداد و سیاست روسیه در ایران و
خلیج فارس ،نشئتگرفته از ی ن
هم� وصیتنامه بود( .ص)125

28

نو رســیده ها 21

نو رســیده ها 21

29

28

نو رسیده ها 17

نو رسیده ها 17

29

بخشهای برگزیده :

هنر مدرن؛ بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان
نویسنده :مرتضی گودرزی (دیباج)
نـاشـر :سوره مهر
تعداد صفحات868 :

«ه� مدرن» ،یک کتاب تاریخی و تحلییل ،در زمینۀ شـناخت مکاتب ن
ن
ه�ی معارص اسـت .نویسـنده با تألیف
ن
ن
ایـن كتـاب قصـد داشـته جریانها و مکاتب ه�ی معـارص ،اعم از مدرن و پسـتمدرن را ،در ظـرف زما� خود
بـرریس کنـد و نشـان دهـد که این مکاتـب ،هر کدام در چـه ش�ایط و با چه زمینههای فکـری و اجتماعی ویژهای
شـکل گرفته و رشـد کردهاند.
ن
ز
نـ� جایگاه
تفسر ه�ی ی
در ایـن کتـاب ،اگرچـه درونمایـۀ تاریخی برجسـتهای به چشـم میخورد ،اما تحلیل و ی
مهمـی دارد و بـدون درک حداقلی از ن
مبـا� ن
هر ،فهـم و دریافـت مفاهیم کتاب برای خواننده مشـکل خواهد
شد.
نویسـنده در ایـن کتـاب از یـک زاویۀ دید مشـخص و با یک نگاه ثابت به تحلیل همـۀ پدیدههای ن
ه�ی معارص
بـ� بن�ده اسـت و در طول کار خـود از قضاوتهای یکجانبه ی ز
پن�داختـه و همـه را زیـر یـک ذره ی ن
پره� و کوشـش
کـرده نگاهی واقعبینانه بر تحلیلهای او حاکم باشـد.
پی�فت کار کتاب ،بر اسـاس ادوار تاریخی ن
ترتیب ش
ه� اسـت و در فصلهای كتاب به این موضوعات میپردازد
و بهلحاظ جامعیت و شـمول ،چه از جهت نظری و چه از نظر تاریخی ،کامل اسـت و کوشـش کرده هیچ اتفاق
مهمی را از قلم نیاندازد.
مطالعۀ این کتاب ،دید موسـعی را برای پژوهشـگران ن
ه� به وجود میآورد تا بتوانند با مرور تاریخ و نظریهها،
شـناخت مناسی را از ن
ه� معارص جهان به دسـت بیاورند .مطالعۀ این کتاب ،برای افرادی که به رشـتۀ پژوهش
ب
ت
ن
هر عالقـه دارند یا این حوزۀ مطالعا� را دنبال میکنند ،توصیه میشـود.

 1همۀ آنچه میبایست شخصیت ن
ه�ی «ماتیس» را شکل
میداد ،در حمایت و هدایت گوستاو مورو وجود داشت .بنابراین،
در داخل آتلیۀ مورو ،ماتیس ن
کسا� را مالقات کرد که با آنها
رسگذشت فوویسم را تقسیم نمود :روئو ،کاموین و مانیون .استاد
به او این پیغام را داد« :شما ش
نقا� را ساده خواهید کرد ،آقای
ماتیس( ».ص)205
 2گرچه ت
بیش� عمر پلسز ان ،متولد 1839در اکس آن پروانس فرانسه ،به
ت
ن
ن
گسس�
ام�سیونیسمتعلقدارد،آنچهدربارۀاینه�منددرخورتوجهاست،
تاریخ پ
گ�یازآنهابا
ام�سیونیستهاست.تصمیمبهکناره ی
تدریجیپیوندهایشاز پ
ش�کت نکردن وی در نمایشگاه سال 1879این گروه ،عمیل شد( .ص)60

 3آرپ ن
ه�مند حسایس است؛ اما در ارائۀ آثار خود بهدنبال
وضوح خطوط و خلوص اصیل فرمهاست .او ن
ه� را به میوهای
تشبیه میکند که از انسان به وجود میآید ،به همان صورت که
میوههای دیگر از درخت رشد میکنند( .ص)306
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اعتماد بهنفس کودک من

نویسنده:مجیدهمتی

نـاشـر :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تعداد صفحات60 :

بخــــــــــــــوانیـد

32

نو رســیده ها 21

هدف از نگارش کتاب «اعتمادبهنفس کودک من» آموزش و پیشـنهاد راهکارهای عمیل به والدین برای ایجاد
گ
و افزایش اعتمادبهنفس کودکان اسـت .این کتاب سـه فصل دارد که در فصل نخسـت به تعریف و چگون�
گ�ی و نشـانههای اعتمادبهنفـس میپـردازد .در فصـل دوم پایههـای رشـد اعتمادبهنفـس کـودکان،
شـکل ی
تأثر سـبکهای مختلف فرزندپـروری بـر اعتمادبهنفس به
رابطـۀ آن بـا عزتنفـس و راهکارهـای افزایـش و ی
تحقر ،انتظارات بیش
بحـث گذاشـته میشـود .در فصـل آخر عوامل مؤثـر در کاهش اعتمادبهنفس مانند ی
ن
از حد و ...توصیۀ راههای تقویت آن مانند اسـتقالل ،ت
هیجا� و ...در کودکان مطرح
اح�ام ،تقویت هوش
میشود.
ن
مخاطـب ایـن كتـاب عمـوم والدین کـودکان و نوجوانـان بودهاند .والدیی که دغدغۀ تربیـت صحیح فرزند
ش
کوشـی در این راه فرونمیگذارند .ثن� کتاب بسـیار سـاده و روان نوشـته شـده تا به
خود را دارند و از هیچ
قـوت این
سـهولت مطالعـۀ آن بـرای افـراد مختلـف کمک کند .حجم كـم و محتوای كاربـردی از دیگر نقاط ّ
اثر اسـت.
ن
نكتـۀ مهـم و شـایان توجـه در خصـوص این كتاب توجه نویسـنده بـه تربیت دیی در كنار دقّـت به اصول
ت
تربیی اسـت .بـه این شـكل كه در ضمن توضیح مطالـب كاربردی ،توصیههای الزم اسلامی را ی ز
ن� ش ز
گـو�د و
منابع ن
دی� آن را بیان کرده اسـت .در واقع حاصل کار ،نتیجۀ یک مطالعۀ تطبیقی ی ن
ب� علم روانشـنایس و
الدی� که برای تربیت ن
دیی راجـع به اعتمادبهنفس اسـت .و ن
مباحـث ن
دی� فرزندشـان دغدغه دارند میتوانند
ت
عملیا� این کتاب بهرهمند شـوند.
از راهکارهـای
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آسمان چهارم :رمانی دربارۀ غدیر خم

نویسنده :فریباکلهر

نـاشـر :مؤسسهانتشاراتقدیانی

تعداد صفحات152:

ن
داسـتا� در فضـای غدیـر خـم اسـت .ایـن کتـاب ،فـارغ از روایتهـا و
«آسـمان چهـارم» یـک کتـاب
ن
ن
پیامر گرامی
اسـتداللهای تاریخـی و قـر نآ� ،در قالـب داسـتا� و باد� بـه مسـئلۀ غدیـر خـم و جانشـی� ب
اسلام میپـردازد .ایـن موضـوع باعـث میشـود واقعۀ غدیرخم بـرای خواننـده جذابتر ارائه شـده و میل
وافـری در وجـود او بـرای دنبالکـردن ایـن ماجـرا ،ایجـاد شـود.
ن
هر نویسـندۀ کتـاب ،خانـم فریبـا کلهـر اینجاسـت کـه بهصورت مسـتقیم به مسـئلۀ غدیـر نمیپـردازد؛
بلکـه داسـتان را بـا شـخصیتهای دیگـری ش�وع میکنـد و از زاویـۀ دیـد آنهـا بـه غدیـر وارد میشـود؛
زه� که یک پهلـوان در جهان عـرب آن زمان بوده اسـت،
فروز کـه یـک ایر نا� اسـت ،ی
ها� مثـل ی
شـخصیت ی
ش
حسـانبنثابت ،شـاعر عرب و افراد دیگری مانند سـمراء و الیاس و حارث .درواقع ،این رمان از غدیر �وع
نمیشـود؛ بلکـه بـه غدیر ختم میشـود و در پایان داسـتان ،شـخصیتها بهگونهای ن
ه�مندانه به داسـتان
غدیر پیونـد میخورند.
یک اسـب زیبای رسخموی ،محوریت داسـتان را تشـکیل میدهد .این اسـب ،ب هواسـطۀ یک سـهلانگاری
زم� فرود میآیـد و تا ن
زما� که فرشـتهای ن
در انجـام عبـادت از آسـمان چهـارم اخـراج میشـود و به ی ن
زمی� را
برد ،نمیتواند به آنجا بازگـردد .در ادامۀ داسـتان ،میبینیم
پیـدا نکنـد کـه او را بـا خود به آسـمان چهارم ب
مسر این اسـب چگونه بـه واقعۀ غدیر میرسـد.
که ی
ترکی� از رویدادهای
داسـتان «آسـمان چهارم» از  15بخش تشـکیل میشـود .این
داسـتان 15پاره ،درواقع ب
ِ
ن
ن
تاریخـی واقعـی اسـت و در کنـار عنصر تخیل کـه جزء جداناشـد� ادبیات داسـتا� به شـمار مـیرود برای
مذهی ،میتواننـد از خواندن این
نوجوانـان طراحـی شـده اسـت؛ عالقهمنـدان به داسـتانهای تاریخی و
ب
کتاب لـذت بب�ند.
34
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برج 110

نویسنده :فیروز زنوزیجاللی
نـاشـر :علمی و فرهنگی
تعداد صفحات666 :

«بـرج  »110ن
ت
رمـا� اسـت در ژانـر ن
فروز
دیی ،فلسـفی و روان
شـناخ� کـه حاصـل حـدود پنـج سـال تلاش ی
زنوزیجلایل بـوده و در سـال  1395ش
منتـر شـده اسـت .نویسـندۀ این کتاب ،با وسـواس زیـادی به انتخاب
مذه�
سـوژۀ خود پرداخته و سـعی داشـته تا اثری ناب و تازه ارائه دهد و از زاویهای جدید به یک موضوع ب
پب�دازد.
ن
ش
بـرج 110داسـتا� دربـارۀ یـک بـرج  110طبقـه اسـت .در ایـن داسـتان ،نگاهی بـه ب�یت و انسـانها و طبقات
انسـا� که در یـک نگاه ن
مختلـف آنهـا انداخته میشـود؛ طبقات مختلف ن
عرفا� ،همۀ آنها بـه وجود مبارک
حرض ت علی(ع) ختـم میشـوند .ایـن ایدۀ ن
ذهی ،اسـاس کار نویسـنده را در این کتاب شـکل میدهد.
رو� بـه این موضوع میپـردازد که ت
ین
در ایـن کتـاب ،زنوزیجلایل بـا ش
المؤمنـ�(ع) را
ام�
ح� یکبار هـم نام ی
هم� امر ،باعث میشـود تا موضوع اصیل داسـتان ،ن
مطـرح نمیکنـد و ی ن
یع� ح�ض ت علی(ع) ،در الیههای
مسری
مسری به فهم و درک آن برسـد؛ ی
بگرد و مخاطب بهطور یغ�مسـتقیم با طی ی
پنهـان رمانـش قـرار ی
شرین و جذّ اب است.
كه بسـیار ی
عـدد  110کـه در نـام کتـاب بـه کار رفتـه و به تعداد طبقـات برج اشـاره دارد ،به نوعی عدد ابجد نـام عیل(ع)
را یـادآوری میکنـد .امـا نکتـۀ قابلتوجـه در ایـن کتاب ،این اسـت که حرض ت علی(ع) ،در قالب نـگاه ن
دی�
بیشر ن
مـورد توجـه قـرار نگرفته؛ بلکه نگاه او ت
عرفا� بوده اسـت و طوری داسـتان را پیش بـرده که مخاطب را
از زاویهای دیگر به مرکز و هسـتۀ داسـتان برسـاند.
خو� این فضا را در نوشتۀ خود
فضای کیل کتاب ،آمیخته با فضای
ی
اسـاط�ی اسـت و نویسـنده توانسـته به ب
پـرورش دهـد و ت
ح� سـبیک نو را بـرای این جنس کارها خلق كند.

نو رســیده ها 21

35

تلخند زندانی

نویسنده :سیدمحمود رضویان
نـاشـر :موزه عبرت ایران
تعداد صفحات176:

کتـاب «تلخنـد ز ن
نـدا�» بـه ذکـر خاطـر تا� از زندانیـان سـاواک در دوران طاغـوت ستمشـاهی پرداختـه اسـت.
ت
برخالف خاطر تا� که همیشـه و همهجا از شـکنجهگاه سـاواک گفته میشـود ،مثل انواع شـکنجهها ،سـخ�ها،
کتکهـا و مـواردی ازیـن دسـت ،ایـن کتـاب از دریچـهای دیگر بـه زندان مخوف کمیتۀ ت
ضـد خرابکاری
مشرک ّ
گ
ط� ی ز
عرت فعلی) نگاه میکند؛ نگاهی ویژه و ن ز
آمـ� .بههرحال ،زند� زندانیـان آن دوره ،فقط غم
سـاواک (مـوزۀ ب
و انـدوه و فالکـت نبـوده؛ برعکـس ،روحیههـای قـوی و ارادههای اسـتواری که این مبـارزان را به این راه دشـوار
کشـانده بـود ،در زنـدان هم ایشـان را از سـایرین متمایز میکرد.
رهر معظّـم انقلاب
جالی را از زندانیـان سـابق ایـن زنـدان مخـوف ،همچـون ب
ایـن کتـاب ،خاطـرات ب
ن
ن
حسـ� انصاریان و افـراد دیگر نقل میکند .این
اسلامی(مدظ ّلهالعایل) ،آیتاللـه مهدویک� ،حجتاالسلام ی
ت
کتـاب ،خاطـر تا� ن ز
دل این خاطرات ،غم و اندوهی مسـت� هم وجود دارد.
طـ� و جالب را نقل میکنـد؛ ویل در ِ
در ایـن کتـاب ،میبینیـم کـه چگونـه در سـختترین ش�ایـط هـم میتوان شـاد بـود و روحیـۀ خود را از دسـت
نـداد و به دیگـران هم روحیـه داد.
تمـام ن
کسـا� کـه بـه تاریـخ انقالب اسلامی و مبـارزات پیـش از آن عالقهمند هسـتند ،افـرادی کـه میخواهند
خاطـرات ت
کم�گفتهشـده را بشـنوند و آنهـا کـه میخواهند به مسـائل مربوط به انقلاب اسلامی از زاویهای نو
ن
عرت ایران
نـگاه کننـد ،میتواننـد از خوانـدن ایـن کتاب لذت بب�ند مطالعـۀ این کتاب ،برای کسـا� که از موزۀ ب
بازدیـد کـرده و محیـط و فضـای آن را از نزدیـک دیده باشـند ،ملموس و جالبتـر خواهد بود.
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جنگهای صلیبی

نویسنده :ستار عودی
نـاشـر :نشر کتاب مرجع
تعداد صفحات126 :

صلی� در مجلد یازدهم از دانشـنامۀ جهان اسلام ،به چاپ رسـیده اسـت.
مقالهای با موضوع جنگهای ب
ف
ن
پیشـ� خارج شـده و با
ایـن کتـاب نسـخهای سادهسازیشـده از آن مقاله اسـت کـه از قالب دایرۀالمعار� ی
تلاش بـرای بسـط دامنـۀ مخاطبـان ،جامعۀ دانشـگاهی را بهعنـوان جامعـۀ مخاطب هدف خـود انتخاب
کرده اسـت.
صلی� بودهاند ،وجه تسـمیۀ
کتـاب از نُـه فصل تشـکیل میشـود :گزارش منابعی کـه روایتگر جنگهـای ب
صلیی در کنـار توضیـح مفهـوم ،عوامـل و ی ز
انگ�ههـای این جنگهـا ،بخـش اول کتاب،
ایـن جنگهـا بـه ب
ن
شرین و خوانـد� از جنگ اول اسـت و
بـا عنـوان «کلیـات» را شـکل داده اسـت .بخـش دوم ،یـک گزارش ی
بخشهـای بعـدی کتـاب هـم ،بهترتیب جنگهای دوم تا هشـتم را پوشـش دادهاند .بخـش نهم کتاب،
جا� اسـت که در آن رسنوشـت جنگ هشـتم و رسانجام این بن�دهای ن
طوال� و آثار آنها ،برریس میشـود.
ی
ن
بدینترتیـب ،کتـاب موفق میشـود در حجمی بسـیار محـدود ،یک بازۀ زما� حـدوداً 200سـاله را گزارش کند
و بـه تحلیـل آثار آن ی ز
ن� ختم شـود.
نکتـۀ حائـز اهمیـت ایـن اسـت که گزارشهـای ایـن کتـاب ،از زاویۀ جهان اسلام بوده اسـت و نویسـنده،
صلی� را بهعنوان یک مسـئلۀ بااهمیت در جهان اسلام بـرریس كند و
قصـد داشـته تا مسـئلۀ جنگهـای ب
بـرریس ایـن مسـئله از نگاه جهان مسـیحی یـا یهودی برعهـدۀ این کتاب نبوده اسـت.
نویسـندۀ ایـن کتـاب ،کار خـود را بـا بـرریس بیـش از هزار منبـع در طول چهار سـال مطالعـه و تحقیق به
انجـام رسـانده اسـت؛ طبیعـی اسـت که ایـن مطالعات ،غنای خـایص به کتـاب بخشـیده و آن را بهعنوان
مـ� آکادمیک ی ز
یـک ت ن
معت� سـاخته اسـت.
ن� کامال ً ب
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چپ و چپگرایی در جهان اسالم

نویسنده :رحیم رئیسنیا و دیگران
نـاشـر :نشر کتاب مرجع
تعداد صفحات152 :

مجموعـه مقـاالت مرتبـط بـا موضوع گرایشهای چـپ در جهان اسلام ،در جلد یازدهم دانشـنامۀ جهان
ف
المعـار� خـود خـارج شـده و در
اسلام ،در کتـاب «چـپ و چپگـریا� در جهـان اسلام» ،از شـکل دایره
انتشـارات کتـاب مرجـع ،بـرای مخاطـب عامتـر ،بهصـورت یـک مجموعۀ واحد عرضه شـده اسـت.
مقـاالت ایـن مجموعـه را علی رجبلـو ،عبدالقـادر سـواری ،رحیـم رئیسنیـا ،مسـعود عرفانیـان ،فـاروق
انصـاری ،احمـد تقـ یزاده ،انیـس شـیخ و محمدرضـا شـکیبا نوشـتهاند .در این کتـاب ،ابتدا چپگـریا� در
ایـران بـرریس شـده و سـپس ر ّد تفکـرات و گرایشهای چپ سـیایس ،در جهان عرب ،ترکیه ،آسـیای مرکزی،
ین
همچن� کشـورهای جنوب
افغانسـتان بعد از کودتای  1357شـمیس ،شـبهقارۀ هند و
قفقاز ،تاتارسـتان،
ِ
ن
ش�ق آسـیا -مثـل اندونـزی و مالـزی -دنبـال شـده اسـت .فصـل پایـا� کتـاب هـم بـه گرایشهـای چپ در
آفریقـا� مسـلمان یغ�عرب پرداخته اسـت.
کشـورهای
ی
ت
ن
هدف از گردآوری این مجموعه ،غ�کردن متون دریس دانشـگاهی و فراهم آوردن منابع مطالعا� مناسـب
ف
المعار� خـود خارج شـده ،اما
بـرای دانشـجویان و پژوهشـگران بـوده اسـت .کتـاب ،اگرچـه از شـکل دایرۀ
ز
حـاوی مراجـع و ارجاعـات پُرشـمار اسـت و باید گفـت که بار علمی ی ن
نـ� دارد.
تأمیل ی
سـنگ� و قابل ّ
کلیت زاویۀ دید کتاب را میتوان یک نگاه تاریخی به یک مسـئلۀ فکری و سـیایس دانسـت و بنابراین کتاب
آشـنا� اجمـایل بـا تاریخ معـارص جهان اسلام از
را میتـوان در ردۀ تاریـخ تفکـر سـیایس دسـتهبندی کـرد .ی
ن
ت
پیشزمینههـای ایـن بحـث اسـت؛ خواننـدۀ کتاب بـرای فهم بیشر مطالب ،بایـد پیشزمینۀ ذهی اولیه
راجـع به این موضوع داشـته باشـد.
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حزباهلل؛ حقایق و ابعاد

نویسنده :فضیل ابوالنصر /مترجم :زیبا اکبرزاده
نـاشـر :مؤسسه انتشارات روایت فتح
تعداد صفحات228 :

کتـاب «حزباللـه؛ حقایـق و ابعـاد» ،اثـری مناسـب بـرای شـناخت حزباللـه لبنـان اسـت .در ایـن کتاب،
بیـان میشـود کـه پدیـدۀ ن
تأث� تا� عمیق و شـگرف
لبنـا� -منطقـهای حزبالله ،چگونه و چرا توانسـته اسـت ی
بـر تحـوالت منطقـه و معادالت ی ن
دها� در حزباللـه لبنان باعث این
ب�الملل بگـذارد و چه تفکرها یـا ر ب
اه� ی
موفقیتهـا بوده اسـت.
تأکیـد کتـاب بـر آن اسـت کـه حزباللـه ،منحرص بـه لبنان نیسـت و بلکه اهمیـت واقعی حزباللـه در این
اسـت که همواره تحت لوای اسلام تعریف شـده و از اندونزی گرفته تا مراکش را زیر پوشـش فعالیتهای
تأثرات ن
جها� حزبالله ،بخش مهمی از این کتاب را تشـکیل داده اسـت.
خـود قـرار داده اسـت .اشـاره بـه ی
گف� در مورد چریا� بسـیاری از اتفاقات مهمی که توسـط حزبالله در منطقه و ح�ت
عالوه بر این ،سـخن ت ن
ِ
در فضـای فرامنطقـهای انجـام گرفتـه ،ییک دیگـر از اهداف نگارش این کتاب اسـت .با مطالعـۀ این کتاب،
پاسـخ بسـیاری از سـؤاالت و شـبهات در خصوص عملکردهای حزبالله داده میشـود و این مطالعه ،برای
ب�الملیل دفاع کند ،بسـیار ت
کسی کـه میخواهـد از تفکـر انقالب اسلامی در فضای ی ن
حیا� و الزم اسـت.
در ایـن کتـاب ،گفتـه میشـود کـه حزباللـه در قالـب یـک حرکـت اسلامی در دو عرصـۀ عملی و نظـری
فعالیـت دارد و همـواره بـا یـک هویـت شـیعی و در ی ن
ع� حـال ،در چارچوب ابعاد کیل اسلام ،و با رویکرد
وحدتبخـش حرکـت میکنـد.
نویسـنده ،این کتاب را بر اسـاس آرا و نظرات صاحبنظران و فعاالن حزبالله به نگارش درآورده اسـت و
مناسی برای پژوهشـگران حوزۀ علوم سـیایس و تاریخ باشـد.
میتواند مرجع و مأخذ
ب
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دایرۀالمعارف من دربارۀ جانوران

نویسنده :پنلوپ آرلون
نـاشـر :محراب قلم
تعداد صفحات160 :

گ
ن
ایـن دایرۀالمعـارف کوچـک و هیجان ی ز
جالی در مـورد زنـد� پنـج گـروه اصلی جانوران
انگـ� دانسـت�های ب
(آبزیان ،خزندگان ،دوزیسـتان ،پرندگان و پسـتانداران) ارائه میدهد که برای کودکان ردۀ ن
سی باالتر از پنج
سال مناسـب است.
اطالعات مفید و جامعی که در مورد جانوران در این کتاب گردآوری شـده ،بسـیار زیبا و خالقانه به بچهها
منتقـل میشـود .یکی از نـکات مثبـت ایـن کتاب ،آن اسـت که زیـاد به جزئیـات کماهمیت و خسـتهکننده
گ
پن�داختـه تا موجب دلزد� بچهها بشـود.
ابعاد صفحات کتاب که در قطع رحیل چاپ شـده و فونت ش
نگار� کتاب ،بسـیار مناسـب انتخاب شدهاند
و اسـتفاده از رنگهـای شـاد و عکسهـای مهیـج ی ز
نـ� کامال ً متناسـب با سلایق و خواسـت کـودکان گزینش
گ�د.
شـده و مورد پسـند آنها قـرار می ی
ن
ت
بسـیاری از روانشناسـان کـودک ،بـرای سـوق دادن هرچه بیشر کودکان به سـوی مطالعه و کتابخـوا� در
ن
ین
دانسـت�ها و کتابهای
انا� خوانـدن پیدا میکند ،کتابهـای دایرهالمعارف،
سـن� اولیـهای که کـودک تو ی
گ
اطالعـات عمومـی را بـه والدیـن توصیـه میکننـد .کتابهـا� کـه پیچید�هـای ن
بیـا� و محتـو یا� ندارنـد و
ی
ت
ن
اطالعات جذاب و تصویری را به شـیوهای که قادر باشـد کودک را کمکم از تصویر بهسـوی م� هدایت
گرد و میتوانـد برای والدیـن ،مراکز
كنـد ،ارائـه میدهنـد .ایـن کتـاب در زمـرۀ این دسـت کتابها قرار می ی
ن
ش
آمـوز� ویـژۀ مهارتآمـوزی کودکان ،بسـیار مفید و مؤثر واقع شـود.
دبسـتا� ،دبسـتانها و مراکـز
پیش
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در ستایش مادران خانهدار

نویسنده :لورا شلسینگر /مترجم :عاطفه برقعی
نـاشر :نقش و نگار
تعداد صفحات176 :

گ
این کتاب را یک بانوی روانشـناس نوشـته اسـت که تا سـن  35سـال� اصال ً دوسـت نداشـته مادر شـود و با
گ�ی کودک در رحـم مادر تا تولد او را نشـان
فی� نـوری ،مراحل شـکل ی
دیـدن یـک فیلـم کـه با اسـتفاده از ب
گ
ت
ن
مـیداد ،اشـک بـه چشـمانش میآیـد و ناگهـان حـس میکند که تنهـا کمبود زنـد�اش ،داشـ� یـک فرزند
ت
فمینیسی در دهۀ
گ�ی تفکرات
اسـت .او نمونهای اسـت از نز� که در دوران جنبشهای زنان در عرص اوج ی
 ،1960مثـل همـۀ زنـان متجـدد آن دوره فکـر کـرده و سـپس طـی یـک تحـول ن
درو� ،به طبیعـت زنانۀ خود
بازگشـته و راه جدیدی را در پیش گرفته اسـت .ت
دک� لورا شلسـینگر ،بهعنوان یک مشـاور مسـائل خانواده،
بـه ایـن مسـئله کـه هویـت زنان فقط با شغلشـان تعریف میشـود ،هیچ اعتقـادی نـدارد و در ایـن کتاب،
قصـد دارد از زنـان خانهدار تمجید کند.
ایـن کتـاب ،قبـل از هـر ی ز
ش
گری یک زن برای مادر شـدن �وع میشـود.
چـ� ،با فکر کـردن در دورۀ تصمیم ی
چ� اسـت .بعـد ،کشـمکشهای ن
گری ،مقـدم بـر همه ی ز
درو� یک مادر خانـهدار را مـرور میکند.
تصمیم ی
گرد و البته راه خـود را از میان آنها پیدا میکند.
بعـدازآن ،دیدگاههـای مخالفـان خانـهداری را در نظر می ی
گ
ناشـو� بـرریس میكنـد و مزایای ایـن تصمیم مـادر را برای
تأثر در خانـه
مانـدن زنـان را بـر زنـد� ز ی
ِ
سـپس ی ِ
مـادر خانـهدار فکر میکنـد و برای
فرزنـدان ،مـورد توجـه قـرار میدهـد .پسازاینهـا ،بـه ی
تغیر وضعیت ِ
ش�ایـط آن دوره راهکارهـای خـو� ارائـه میکنـد .تجربههـای خـوب و بـد ،و تجربههـای فراموشنشـد�ن
ب
ِ
ها� از نویسـنده دریافـت میکنیم که در
خانـهداری زن ،در ایـن کتـاب مـرور میشـود و در پایـان ،توصیه ی
گ
زنـد� روزمرۀ یک زن خانهدار بسـیار راهگشاسـت.
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کوهپیماییوطبیعتگردی

نویسنده :کارن برگر
مترجم :سامان شاهینپور؛ پژوهش و نظارت :احمد نظری
نـاشـر:مهرسا
تعداد صفحات288 :

پیمـا� و طبیعتگـردی» یـک کتـاب مصـور از مجموعه کتابهـای راهنمای کاربردی اسـت کـه دربارۀ
«کوه ی
سر و سـیاحت در طبیعت و کوهنوردی نوشـته شـده اسـت.
ی
احل طبیعتگـردی ،مبنـای ترتیب فصـول آن
ایـن كتـاب از شـش فصل تشـکیل شـده اسـت کـه ترتیـب مر ِ
مسر
را شـکل داده اسـت .پوشـاک و وسـایل �ض وری ،برنامهریـزی بـرای حرکـت ،نـکات مهمی که در طول ی
بایـد بـه آنهـا توجـه کـرد ،اردو زدن ،چالشهـای پیـش رو و بحـث کمکهـای اولیـه ،رسفصلهـای اصیل
پیمـا� و طبیعتگـردی» در این شـش فصل ،انـواع مهارتها
ایـن کتـاب را تشـکیل میدهنـد .کتـاب «کوه ی
و رفتارهـای کاربـردی قبـل و ی ن
حـ� کوهنـوردی یا گشـتوگذار در طبیعـت را به مخاطبان آمـوزش میدهد و
نـکات کلیـدی ایـن حـوزه را به همراه تکنیکهـا و دانشهای الزم بـرای این کار ،در اختیـار عالقهمندان قرار
میدهد.
کاملبـودن مطالـب کتـاب و بیـان مـوردی تکتـک مهارتهـای الزم و مـواردی کـه بایـد در کوهنـوردی و
طبیعتگـردی رعایـت شـود ،این کتـاب را تبدیل به یـک دائرۀالمعارف کامـل و جامع برای کوهنـوردی کرده
آموز� کتاب را کامل کـرده و به انتقال و تفهیم ت
اسـت .وجـود عکسهـا و تصاویـر ،رویکرد ش
به� اطالعات،
کمـک میکنـد .چینـش شـبکهای مطالـب و ظاهـر مجلـ هوار کتـاب هـم جذابیـت بصری آن را دوچنـدان
نمـوده و هـم موجبشـده بهعنـوان یـک کتاب-ژورنـال مناسـب در حوزۀ کتابهـای راهنمای سـفر ،برای
عالقهمنـدان طبیعت ف
معر� شـود.
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رقص خودخواسته با شیطان

نویسنده :جیمز فری /مترجم :حسینعلی مقیمی
نـاشـر:دایره
تعداد صفحات571 :

جیمـز فری ،نویسـندۀ کتاب «رقص خودخواسـته با شـیطان» اسـت کـه موضوع کتابش ش�ح قصـۀ پردرد
اعتیـاد و عواقـب و معضلات ایـن پدیـدۀ شـوم اسـت .کتـاب ،ت
وقی اهمیـت دوچنـدان پیـدا میکند که
بدانیـم جیمـز فـری خـود دوران جـو نا� را در منجلاب مـوا ّد مخـدر و روانگردانهـا گذرانیـده اسـت؛ او
بهمنظـور درمـان و تـرک اعتیـادش بـه مراکـز متعـدد روان ن
درمـا� مراجعه کـرده و با طـی نمـودن دورههای
روانپزشکی و ارتباط با سـایر مددجویان و کسـب تجربههای فراو نا� در رابطه با شـیوههای ترک و مقابله با
اعتیـاد ،در ایـن کتـاب سـعیاش بـر آن بوده تا بـا ش�حی تکاندهنـده از دنیای اعتیاد ،بـرریس دالیل متعدد
گف� از درمانهای متقلبانه و تبلیغات ی ن
اعتیاد و سـخن ت ن
دروغ� کلینیکها در مورد نجات قطعی از اعتیاد،
یـک فضـای واقعـی را بـرای توصیـه دادن بـه درمانپذیـران فراهم بیاورد .جیمز فـری ،ش�ح ایـن ماجراها و
ن
داسـتا� جـذاب و شـگفت ی ز
انگ� از زبان خـودش روایت کرده اسـت.
معضلات را در قالـب
اگر و ن
جهـا� اسـت و هیـچ ارتباطی به نـژاد ،طبقـۀ اجتماعی ،تحصیلات و ح�ت
اعتیـاد ،یـک معضـل فر ی
جنسـیت و سـن نـدارد .نویسـنده در این کتـاب ،بهزیبا� دیدگاههای مختلـف در درمانهای پزشکی و روا�ن
ی
ت
ت
و یز
م�ان توفیق هرکدام را در درمان اعتیاد و رسگذشـت معتادان و خانوادههایشـان ،ح� خاطرا� را که در
زیبـا� در کنار یکدیگر قرار داده اسـت تا خواننده دریابد کـه در روح و
ظاهـر ب�ربـط بـه اعتیاد هسـتند ،به ی
روان معتـادان چـه میگـذرد کـه اینگونـه در مبـارزه و تعارض دائمی با خود و جامعهشـان هسـتند.
درگ� مشـکل اعتیـاد بودهاند و ی ز
ن� برای پزشـکان ،روانپزشـکان و
ایـن کتـاب ،بـرای تمـام افرادی که بهنوعی ی
مؤسسـات ن
درمـا� اعتیـاد ،میتواند یـک کتاب راهنمای مفید و قابل توصیه باشـد.
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رهبر احیاگر :سیری در اندیشههای راهبردی امام خامنهای مدظ ّلهالعالی

نویسنده :نعیم قاسم /مترجم :محمدباقر اسدی
نـاشـر :انتشارات خبرگزاری تسنیم
تعداد صفحات486 :

دبرکل حزباللـه لبنـان ،بـا عنـوان
«رهر احیاگـر» ،ترجمـۀ فـاریس کتـاب شـیخ نعیـم قاسـم ،معـاون ی
ب
ت
رهر انقلاب
«الـویل
اهردی و اسراتژیک ب
المجـدد» اسـت .ایـن کتـاب کـه بـا غـور در اندیشـههای ر ب
ّ
ّ
اسلامی(مدظ ّلهالعایل) بهدسـت آمـده ،مجموعـهای ارزشـمند و بهحـق شایسـتۀ مطالعـه و تأمـل اسـت.
مطالب این کتاب ،در شـش فصل سـامان داده شـده« :احیاگری دین» عنوان فصل اول این کتاب اسـت.
ایـن فصـل ،بـا توضیـح اصطلاح «خط امـام» ش�وع میشـود که نقطـۀ آغازین و مبدأ حرکت شـیخ نعیم
بص�ت میرسـد.
قاسـم در این کتاب اسـت و در ادامه به تحلیل مفاهیمی مثل بیداری اسلامی ،ایمان و ی
اهردی جمهوری
رهری در مورد اسـناد ر ب
اهردی» اسـت .دیدگاههـای ب
فصـل دوم ،فصـل «برنامهریـزی ر ب
ن
ش
ش
اسلامی ،مثل سـند چشـمانداز بیستسـاله ،دهۀ پی�فت و عدالت ،الگوی اسلامی ایرا� پی�فت و...
 ،توجـه بـه فلسـفۀ نامگـذاری سـالها در ایـن فصل جـای گرفته اسـت .بحث مردمسـاالری ن
دیی در نگاه
ره�ی ،در فصل سـوم کتاب مورد مطالعه قرار گرفته اسـت .فصل چهارم ،بحث مقابله با جنگ نرم را
ب
رهری پرداخته و فصل پایا�ن
مطـرح میکنـد .فصـل پنجم به برریس مؤلفههای تربیـت اجتماعی در کالم ب
ین
فلسـط� و حزبالله را به بحث گذاشـته اسـت.
کتاب هم چند مسـئلۀ مهم دیگر ،مثل وحدت اسلامی،
تعب� نویسـنده ،همۀ ن
ت
ن
کسـا� هسـتند کـه بهدنبال یافـ� چهرهای نـو از یک حقیقت
مخاطبـان کتـاب ،به ی
اصیلانـد .همـۀ ن
ره� انقلاب اسلامی(مدظ ّلهالعایل) را در کنار
کسـا� که میخواهند مهمتریـن تأکیدات ب
تبی� ،از عمق نگاه ت
یکدیگـر قـرار دهنـد و بـه یک تحلیل و ی ن
اسراتژیک ایشـان برسـند از مطالعـۀ این کتاب
بـه وجد خواهنـد آمد.
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سیمای جوانان در قرآن و تاریخ اسالم

نویسنده :علی دوانی
نـاشـر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
تعداد صفحات310 :

«سـیمای جوانـان در قـرآن و تاریـخ اسلام» ،یـک کتاب خو ن
اند� اسـت کـه در آن ،مرحوم حجتاالسلام
ن
ها� از قرآن و تاریخ
عیل دوا� ،مرد نامآشـنای عرصۀ تحقیقات تاریخ اسلام ،تالش کرده اسـت تا داسـتان ی
اسلام را که در آنها جوانان نقش برجسـتهای را ایفاء کردهاند ،در یك مجموعه گردآوری كند و تالش كرده
تن
گذاشـ� این داسـتانها ،تصویری دقیقتر از نگاه اسلام به جوانان و دیدگاه اسلامی
اسـت تا با کنار هم
�ض
در خصـوص لـزوم اعتماد و توجه به جوانـان و ورت جوانگـریا� ،ارائه دهد.
«داسـتان راسـتان» شهید مطهری است؛ داستانهای کوتاه،
قالب و ثن� کتاب ،مشـابه و الگوگرفته از کتاب
ِ
ارگو� و انتقال مفاهیم ن
نرث سـاده و مناسـب بـرای مخاطـب عام ،ی ز
دیی در خالل
پرهـ� از اطناب یـا دشـو ی
گ
داسـتانها از ویژ�هـای مثبـت ایـن كتـاب اسـت .مرحـوم دو نا� در سـال  1348که مشـغول به نـگارش این
کتـاب شـد ،رژیم شـاه برای مشغول ت ن
سـاخ� جوانـان به برنامههای رسگرمكنندۀ ب�مغز دسـت بـه كار بود.
ایـن برنامههـا ،بـا پوشـش توجه بـه نیازها و عالیق جوانان عرضه میشـد و القاء میکـرد که حکومت وقت،
واقعـاً بـه فکـر جوانـان و متوجـه رفـع نیازهـای واقعـی آنهاسـت؛ بنابرایـن ،مرحـوم دو نا� قلم به دسـت
گرفـت و تلاش کـرد تا رویکرد اسلام را به جـوان و جوانان ،گزارش کند و در خالل داسـتانها و گزارشهای
تاریخـی و ن
دیی خـود ،تفـاوت توجه به نیازهـای واقعی و نیازهای کاذب را نشـان دهد.
ت
پیامر نا� چـون ابراهیـم،
موضوعـا� ازجملـه سـیمای جوانـان در قـرآن (شـامل داسـتانهای مربـوط بـه ب
اسـماعیل ،یوسـف ،عیسی علیهمالسلام و دیگـران) ،سـیمای جوانـان در تاریـخ صـدر اسلام (شـامل
ین
المؤمنـ� عیل(ع) ،حرض ت زهـرا(س) ،جعفر بن ابیطالب ،عبدالله مسـعود،
ام�
داسـتانهای مربـوط بـه ی
عمر ،اسـامهبنزید و دیگـران) و سـیمای جوانـان از زمـان غیبـت امـام زمان(عـج) تـا قـرن
مصعببن ی
�ض
نظ� ابنسـینا ،سـیدر  ،سهروردی ،آمنهبیگم،
چهاردهم هجری (شـامل داسـتانهای مربوط به افرادی ی
غره) ،شـاکلۀ کیل سـه بخـش ایـن کتاب را تشـکیل داده اسـت.
سـیبویه و ی
نو رســیده ها 21

45

حضرت معصومه علیها السالم

نویسنده:علیاکبرمهدیپور؛
گزینش و پژوهش اشعار :جواد هاشمی (تربت)
نـاشـر :نشر آرام دل
تعداد صفحات723 :

ایـن کتـاب ،جلـد ششـم از سلسـلهکتابهای دانشـنامهای «مخـدرات اهلبیـت علیهمالسلام»
بهشـمار مـیرود کـه بـه تحقیـق در خصـوص بانـوان بزرگـوار اهلبیت(علیهمالسلام) اختصـاص دارد و
گ
کوشـش کـرده اسـت تـا یـک کتـاب دایرهالمعارفگونـه و جامـع ،در خصـوص زنـد� و شـخصیت ح�ض ت
معصومه(سلاماللهعلیها) ارائـه دهـد.
گ
در بخـش اول کتـاب ،زنـد� حرض ت معصومه(سلاماللهعلیها) مرور میشـود از فضیلـت و آداب زیارت
ایشـان میگویـد ،در مـورد سـند زیارتنامـۀ ایشـان بحـث میکنـد ،داسـتانهای مربوط بـه عزیمت کریمۀ
اهلبیت(علیهمالسلام) بـه ایـران تـا رحلـت جانگدازشـان را تعریـف میکنـد و اطالعـات مربـوط بـه
تاریخچـۀ حـرم مطهـر ایشـان در شـهر قـم و بهطـور کیل ،تاریخچۀ قم و جمکـران و کتابشـنایس قم و
حرض ت معصومه(سلاماللهعلیها) ی ز
مطالی اسـت کـه در این بخش ،گنجانده شـده اسـت .بخش
نـ� از
ب
دوم کتـاب ،مخصـوص کرامتهـای کریمـۀ اهلبیت(سلاماللهعلیها) در رابطـه بـا افـرادی اسـت کـه بـه
ایشـان توسـل کـرده و خدمتشـان عـرض حاجـت کردهانـد .ایـن بخـش ،از قسـمتهای فوقالعـاده زیبای
تأث�گـذار در آن بیـان شـده کـه بـرای نقـل در مجالـس و محافل و
هـا� جـذاب و ی
کتـاب اسـت کـه حکایت ی
هیئتهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) ،بسـیار مناسـب اسـت و باعث اشـتیاق و امیدوار شـدن انسـان به
وجود رسارس جود ایشـان میشـود .بخش ن
پایا� کتاب شـامل مجموع ه اشـعاری است که در مدح و منقبت
ایشـان رسوده شـدهاند.
نظ� بحث سندشـناخ�ت
هـا� ی
ایـن کتـاب بـه سـبب کار علمی برجسـتهای کـه برایـش انجام شـده و بخش ی
زیـارت یـا بخـش کتابشـنایس ،بـرای مخاطبـان اهـل پژوهـش ،مفیـد اسـت و خوانـدن آن بـه عمـوم
عالقهمنـدان بـه اهلبیت(علیهمالسلام) توصیـه میشـود.
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فیدل کاسترو :شرح زندگی شخصی رهبر انقالب کوبا
نویسنده :نوربرتو فوئنتس /مترجم :علیاکبر عبدالرشیدی

نـاشـر :اطالعات

تعداد صفحات683 :

گ
«فیـدل ت
کتـا� اسـت کـه ادعـا میکنـد یـک زندگینامـۀ
کاسرو :ش�ح زنـد� شـخیص ب
رهر انقلاب کوبـا» ،ب
ف
خودنوشـت یا اتوبیوگرا� از سـوی فیدل ت
کاسرو است؛ اما حقیقت این است که این زندگینامه ،نویسندهای
جـز فیدل ت
کاسرو دارد.
در واقع ،نوربرتو فوئنتس ،نویسـندۀ کتاب ،تالش کرده اسـت این کتاب را از زبان فیدل ت
کاسرو بنویسـد.
اع� ت
کاسرو ،ن
افـا� کـه در این کتـاب از زبان فیدل ت
همـ� دلیـل ،ت
بـه ی ن
مب� بر اشـتباهاتش میبینیم ،واقعی
ط� ی ز
نیسـت و جنبۀ ن ز
آم� دارد.
آشـنا� دیرینهای که با فیدل ت
خو� از پس ت ن
نوش�
کاسرو داشته است ،توانسـته به ب
فوئنتس به دلیل سـابقۀ ی
زندگینامۀ او برآمده و با قلم روان و شـیو یا� که داشـته ،خواننده را تا پایان با خود همراه کند.
فوئنتس که این کتاب را ابتدا به زبان اسـپانیویل در دو جلد و سـپس در سـال  2010به زبان انگلییس در یک
انقال� ت
جلـد ش
کاسرو بوده اسـت که از دهـۀ  ۱۹۹۰به آمریکا
منتـر کـرده اسـت ،یار قدیمی و همرزم سـابقاً ب
پناهنـده شـده و از آن دوران در تبعیـد بـهرس میبرده اسـت .این کتاب ،با فاصلهای بسـیار کم ،بهصورت
بخشبخـش در روزنامـۀ اطالعـات ترجمـه و چـاپ شـد و در سـال  1389ی ن
اولـ� چـاپ از ترجمـۀ فـاریس این
کتاب در ایران ،توسـط انتشـارات اطالعات به چاپ رسـیده اسـت.
عیلاکر عبدالرشـیدی ،در ابتـدای کتـاب ،ش�ح مفصلی از مصاحبـهای را کـه شـخصاً در سـال  1986در
ب
ت
ت
ن
زیمبـاوه بـا فیـدل کاسرو انجـام داده را آورده و بعـد بـه مـ� ترجمهشـده از اصـل كتـاب پرداخته اسـت.
مطالعـۀ ایـن کتـاب ،بـرای عمـوم عالقهمنـدان بـه تاریـخ بهویـژه انقلاب کوبـا ،مفید خواهـد بود.
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کلیدهای رفتار با نوجوانان

نویسنده :دن فونتنل
مترجمان :مسعود حاجیزاده ،اکرم قیطاسی
نـاشـر :صابرین ،کتابهای دانه
تعداد صفحات213 :

ایـن کتـاب یک جلـد از مجموعه کتابهای کلیدهـای تربیت کودکان و نوجوانان انتشـارات صابرین اسـت.
مسر تربیت نوجوانان اسـت و دربارۀ اسـتفادۀ
هـدف ایـن کتـاب پیشـنهاد راهکارهای عملی به والدین در ی
صحیـح نوجوانـان از رایانـه ،ت
ویدیو� ی ز
ن� صحبت شـده اسـت.
این�نـت و بازیهای
ی
مخاطـب ایـن کتـاب و ن
الدیی هسـتند کـه دغدغۀ تربیـت فرزند خـود را دارنـد و بهدنبـال برقـراری ارتباطی
مثبـت و سـازنده بـا فرزندشـان هسـتند و سـعی دارنـد خطاهـای رفتـاری خـود را در این خصـوص کاهش
دهند.
ن
بایـد توجـه داشـت توصیههـای رفتـاری کتـاب مربـوط بـه نوجوانا� اسـت کـه رفتارهای طبیعـی مقتضای
سـن خـود را دارنـد و دچـار اختالالت رفتاری نیسـتند و دربـارۀ نوجو ن
انا� كه دارای اختالالت خاص هسـتند
مراجعـه به پزشـك و روانشـناس متخصص �ض وری اسـت .
گ
کتـاب شـامل  37فصـل ،بـه عالوۀ بخش پرسـش و پاسـخ اسـت و به مسـائل مهمـی چون ویژ�های سـن
کارگ�ی تکنیکهای رفتاری مختلفی
نوجـو نا� و بلـوغ ،توصیههای مهم نحوۀ برخـورد والدین با نوجوان ،به ی
گ
ماننـد تشـویق و تنبیـه ،راههـای برقـراری ارتباطـی درسـت و صحیح بـا نوجوان و نقـش رسـانهها در زند�
ایشـان و نحـوۀ مدیریت و ت
کن�ل اسـتفادۀ آنهـا از این ابزار پرداخته اسـت.
پـس از طـرح ایـن مباحـث نـکات کلیـدیای که در جریـان تربیت باید به آنها توجه داشـت بیان میشـود و
در نهایت ،در بخش آخر به پاسـخ سـؤ ت
اال� میپردازد که مشـکالت پیش آمده برای تعداد زیادی از والدین
اسـت .والدین با مطالعۀ این بخش میتوانند ،پاسـخ بسـیاری از سـؤالهای خود را بیابند.
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گزارهها

نویسنده :محمدرضا طهماسبی

نـاشـر :سوره مهر

تعداد صفحات144 :

«گزارههـا» ی ن
طهماسی ،شـاعر جوان معارص اسـت کـه در غـز لرسیا� توانمندی خایص
اولـ� اثر محمدرضا
ب
خو� را از خود برجای گذاشـته اسـت.
دارد و در ایـن کتـاب هـم آثار بسـیار ب
متنوع هسـتند ،امـا میتـوان گفت کـه روح مذهـب در جان
شـعرهای ایـن مجموعـه بـه لحـاظ موضوعـی ّ
تکتک ابیات شـاعر دمیده شـده و با کالم او آمیخته اسـت و در اشـعار عمومی و اشـعاری که مستقیماً به
پیشـگاه اهلبیت(علیهمالسلام) تقدیم شـدهاند جاری و سـاری است.
نظ� عمران صالحی ،سـید ضیاء قاسـمی شـاعر معارص افغان
اشـعاری از این مجموع ه به چهرههای باد� ی
ز
و مرحـوم قیصر ی ن
نـ� در ایـن
زیبـا� ی
ام�پـور تقدیـم شـد ه و بـا یـاد آنهـا رسوده شـدهاند .شـعر بسـیار ی
مجموعـه وجـود دارد کـه بـه محرض
ره� معظّـم انقالب(مدظ ّلهالعایل) تقدیم شـده اسـت و با این بیت
ب
پای� اسـت /غزلـم پای قدمهای شـما ی ز
آغـاز میشـود« :بـرس از راه بهـارم کـه دلـم ی ز
ناچ� اسـت».
انقال� اسـت که در ی ن
ع� اسـتحکام ،شور غزل
اشـعار مجموعۀ «گزارهها» یک نمونۀ خوب از شـعر متع ّهد ب
را ب ه همراه دارد و تصویرهای بنا� که شـاعر پیش چشـم مخاطب خود ترسـیم میکند ،نشـان از زاویهدید
ظریف و نگاه لطیف و شـاعرانۀ او دارد که البته در کنار رعایت اصول شـعری و اسـتفاده از ترکیبات بدیع،
اشـعاری قـوی و قابلدفـاع را میسـازد و ایـن مجموعـه را بـرای عالقهمندان و دنبالکنندگان شـعر معارص
به مجموعهای خو ن
انـد� تبدیل میکند.
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مجموعۀ بخوانیم و بدانیم

نویسنده :جو کانر
تصویرگر :ری بریانت /فرزاد رضایی
بازسازی تصاویر :مهشید شادمهر
نـاشـر :انتشارات آبشن
تعداد صفحات 10 :جلد؛ هر جلد  60صفحه

قال� جذّ اب و
مجموعـۀ «بخوانیـم و بدانیم» بهمنظور افزایش اطالعات عمومی کودکان و نوجوانـان ،در ب
مهیج ،طراحی شـده اسـت .این مجموعه ،دهجلدی اسـت و در هر جلد ،به بیش از  50پرسـش دربارۀ یک
ّ
موضـوع ،پاسـخ داده میشـود .در چهـار جلـد از این مجموعهکتابها ،به  50سـؤال دربارۀ فضا 50 ،سـؤال
در خصوص دایناسـورها 50 ،سـؤال در مورد حیوانات 50 ،سـؤال دربارۀ بدن انسـان ،پاسـخ داده میشـود.
در جلدهـای دیگـر ایـن کتاب بـا عنوانهای «کجـا؟»« ،کدام؟»« ،چیسـت؟»« ،چگونه؟»« ،چـه کیس؟» و
«چرا؟» به  50سـؤال با آن کلمۀ ش
پرسـی ،پاسـخ داده میشـود؛ مثل اینکه خورشـید شبها «کجا» میرود؟ یا
ت
درگر خود میکند
اینکـه« :کـدام» قورباغـه میتوانـد پـرواز کند؟ و ...سـؤاال� که ذهن خیلی از بچهها را ی
و سـؤ ت
اال� کـه ت
کم�کسی به آنها فکر کرده اسـت.
ذهـن بچههـا ،مملـو از سـؤاالت مختلف اسـت؛ سـؤ ت
اال� که گاهی بعیض از پدر و مادرهـا را کالفه میکند
و باعـث میشـود بچههـا را از سـؤالکردن ت
بیشر منـع کننـد یـا برخـوردی بازدارنده با آنها داشـته باشـند.
ایـن کتـاب ،یـک راهحـل ت
بهر برای ایـن مواقع و برای این دسـت والدین اسـت .کاری که ایـن کتاب میکند،
بیشر ،ن
بیشر و البته پاسـخدادن به آنهاسـت .سـؤال ت
اضافهکردن سـؤالهای بچهها با سـؤالهای ت
یع�
ذه� ت
یع� رشـد ن
بیشر ،ن
بیشر و خالقیـت ت
خالقیـت ت
بیشر .با اسـتفاده از ایـن کتاب ،میتـوان بچهها را
مشـغول کـرد و در ی ن
عـ� حـال ،آنهـا را به پرسشـگری ،خالقیت و نـوآوری هدایت نمود.
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هایزنبرگاحتماالًاینجاخوابید

زندگی ،زمان و اندیشههای فیزیکدانان بزرگ قرن بیستم
نویسنده :ریچارد پی .ب ِرنان /مترجم :حبیباهلل فقیهینژاد
نـاشـر :اطالعات

تعداد صفحات274 :

عنـوان عجیـب کتـاب به یک شـوخی توسـط شـماری از دانشـجویان دانشـگاههای آمریـکا اشـاره دارد که با
سر اتومبیـل استادشـان کـه مکانیک کوانتـوم درس مـیداد و از ی ن
تعیـ� دقیق و قطعی
یـك برچسـب روی پ
ن
کمیتهای وابسـته به ذره ،مانند موقعیت یا مختصات مکا� ذره در یک لحظۀ مفروض ،سـخن میگفت،
نوشـته بودند« :هایز بن�گ احتمـاال ً اینجا خوابید»!
این كتاب به مرور زندگینامۀ چند نفر از ی ز
ف�یکدانان برجسـته پرداخته اسـت .ابتدا ماجرا را از آیزاک نیوتن
گ
ین
اینشـت� ،ماکس کارل ارنسـت لودویگ
ند� بآل�ت
ش�وع کرده ،بعد رساغ دانشـمندان قرن بیسـتم آمده و ز 
پالنـک ،ارنسـت راذرفـورد ،نیلـز ن
ه�یک ،دیوید بوهـر ،ورنر کارل هایز بن�گ ،ریچـارد فیلیپس فینمن و َمری
گل -مـان را روایت كرده اسـت.
ن
سز
انقال� داشـتهاند که در قرن بیسـتم
این افراد ،کسـا� هسـتند که هر یک به سـهم خود ،نقش ب یا� در ب
در علم ی ز
ف�یک بهوقوع پیوسـته است.
ایـن کتـاب ،نهتنهـا بـرای ی ز
اننـدگان
ف�یکدانـان یـا متخصصـان ایـن رشـته ،بلکـه بـرای آن دسـته از خو
ِ
یغ�متخصـص كـه ذهـن کنجـکاوی دارنـد و میخواهد بداند ما چگونـه به درک فعیلمـان از جهان طبیعی
رسـیدهایم و چه راهی برای رسـیدن به اینجا طی شـده اسـت ی ز
ن� مفید است .بنابراین ،مطالعۀ کتاب ،برای
ن
ن� ،چندان دشـوار نیسـت و برای ر ت
ف�یـک رسرشـته ندارنـد ی ز
کسـا� کـه در ی ز
احی کار این عـده از مخاطبان،
در پایـان کتـاب ،یـک فرهنـگ اصطالحـات تخصصی ،در کنـار چنـد پیوسـت که بـه فهم مطالـب کتاب
پی�فتهای علـم ی ز
سر ش
ف�یک ،آمـده اسـت .در طول مطالعۀ کتـاب هم ،آنجا
کمـک میکنـد و جـدول ی
که مسـائل ی ز
ف�ییک مطرح شـده ،تالش میشـود که با اسـتفاده از یک ارائۀ تصویری ،مسـئله روشـن شـود و
ن� در درک مطالب علم ی ز
م� توضیحی سادهسازیشـدۀ نویسـنده ی ز
البته ت ن
ف�یك به خواننده کمک میکند.
نو رســیده ها 21

51

اسپانیولی در سفر

نویسنده :احمد ّ
علمه فلسفی
نـاشـر :فرا روان شناسی

بـدانیــــــــــــــــــــد

اصول طراحی با مداد

نویسنده :دیوید لویس /مترجم :مسعود نورینژاد
نـاشـر :اشجع

ایاالت متحده و ایران در تقابل استراتژیك
نویسندگان:نیمارضایی ،سیدمجتبیتقوینژاد
نـاشـر :هورمزد
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نو رســیده ها 21

نو رســیده ها 21
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ایل،ارتش،ایران

نویسنده :محسنصادقنیا
نـاشـر :سوره سبز

آتش پارسی (2جلدی)

نویسنده:حمیدیزدانپرست
نـاشـر :اطالعات

آسمان چقدر بلند است؟

نویسنده :آنا میلبورن /مترجم :مهدی خدابنده  -افسانه خدابنده
نـاشـر :آفتاب پارسی
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نو رســیده ها 21

آشنایی با سیره مادران معصومین (علیهم السالم)

نویسنده :عبدالرسول زینالدین /مترجم :رضا میرزاجان
نـاشـر :آشنایی

آئین زندگى

نویسنده :سید عبدالحسین دستغیب
نـاشـر :دفتر انتشارات اسالمی

به سیگار بگوئید نه

نویسنده :سیفاله اسدی
نـاشـر :اشجع

نو رســیده ها 21
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بهشتی در زمین

نویسنده :حسن ابراهیمزاده
نـاشـر :كا نون اندیشه جوان

بیژی

نویسنده:جعفرابراهیمی
نـاشـر :صابرین

پرستویمهربان

نویسنده :م .موسوی
نـاشـر :بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
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نو رســیده ها 21

پرسه در دهكده جهانی شعر

نویسنده :علیاكبر عبدالرشیدی
نـاشـر :اطالعات

پریانملیان

نویسنده:سودابهامینی
نـاشـر :هنر رسانه اردیبهشت

پنج راز كه پیش از مردن باید بدانی

نویسنده :جان ایزو /مترجم :هما احمدی
نـاشـر :درسا

نو رســیده ها 21
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تاریخ و فرهنگ جوانمردی
نویسنده :مسعود رضوی
نـاشـر :اطالعات

چشم در برابر چشم

نویسنده :آمنه بهرامی نوا
نـاشـر :مهراندیش

حق شناسی

نویسنده :مری جین رایان /مترجم :فریده مهدوی دامغانی
نـاشـر:دعا
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نو رســیده ها 21

خاطرات سرخ 2

نویسنده:محمدجهانتاب
نـاشـر :تاویل

خاطرات شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی
مركز اسناد انقالب اسالمی
نـاشـر :انقالب اسالمی

خانه داری

نویسنده :مریلین رابینسون /مترجم :مرجان محمدی
نـاشـر :آموت

نو رســیده ها 21

59

خضردهم

نویسنده :ابراهیم باقری
نـاشـر :موسسه روایت سیره شهدا

خورشید در مشت (مجموعه شعر ویژه بیداری اسالمی)

نویسنده :عبدالرحیم سعیدی راد
نـاشـر :كانون اندیشه جوان

دنیای هنر ارگامی (تا با كاغذ)

نویسنده :اكرم ذاكری
نـاشـر :بین المللی حافظ
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نو رســیده ها 21

رد پای خرس در شب

نویسنده :نربرت ویت /مترجم :نیكی خوگر
نـاشـر :فرهنگ گستر

زندگی به همین سادگی

نویسنده :تیكی كوستن ماخر /مترجم :ارشاد عظیمی
نـاشـر:گاج

شرح نامه

معاونت آموزش و پژوهش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

نـاشـر :انقالب اسالمی

نو رســیده ها 21
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شعارهای انقالب (بیانات رهبر ّ
معظم انقالب) ( 2جلد)

مركز پژوهشهای بنیاد فرهنگی شهید شیرازی
نـاشـر :شهید كاظمی

شناختمنافقین

نویسنده :علی حسینی یكتا
نـاشـر :دانش ادب

شیر صحرا

نویسنده:علیرضاپوربزرگ
نـاشـر :انفالب اسالمی
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نو رســیده ها 21

صهبایحیات

نویسنده :محمد مدنی
نـاشـر :آئینه اندیشه

فرهنگ و فلسفه و علوم انسانی
نویسنده :رضا داوری اردكانی
نـاشـر :سخن

غوطه در مهتاب

نویسنده :سیدعلی موسوی گرمارودی
نـاشـر :انجمن قلم

نو رســیده ها 21
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قابوس نامه

نویسنده :محمدرضا تبریزی شیرازی
نـاشـر :جمهوری

كتابپنجم

نویسنده:اكبرخلیلی
نـاشـر :رسالت قلم

كلیدهای رفتار با كودك چهار ساله

نویسنده :مری واالس /مترجم :مینا اخباری آزاد
نـاشـر :صابرین

نگاهی به شعر سنتی معاصر
نویسنده :فضلاهلل رضا
نـاشـر :اطالعات

وقتی كه فرزندان باهوش نمره های كم می گیرند!

قهرمانمحله

نویسنده :سیلویا ریم /مترجم :ناهید آزادمنش
نـاشـر :صابرین

شاعر :حامد انتظام
نـاشـر :قدر والیت
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نو رســیده ها 21

نو رســیده ها 21
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كلیدهای شناخت و رفتار با دخترها

نویسنده :پگ استریپ /مترجم :اكرم كرمی
نـاشـر :صابرین

كهربا

نویسنده :هادی علیی
نـاشـر :وصال

نسیم اندیشه ( جلد  1الی )5

نویسنده :عبداهلل جوادی آملی
نـاشـر :اسرا
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نو رســیده ها 21

نقشه راه

نویسنده:محمدمهدیكوثری
نـاشـر :مرکز اسناد انقالب اسالمی

همسفر مرغ عشق

نویسنده :امیرمحمد اعتمادی
نـاشـر :پیکان

وجدان

نویسنده:محمودحكیمی
نـاشـر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی

نو رســیده ها 21
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نهضت فلسفی امام خمینی

نویسنده :علی اكبر ضیایی
نـاشـر :موسسه چاپ و نشر عروج
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نو رســیده ها 21

نو رســیده ها 21
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