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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 به نسـخههای قبلی تفاوت هایی دارد و آن تقسـیمبندی كتابها در سـه دسـته اسـت:
كتـاب های دسـته اول با عنوان «بیشـتر بخوانید» شـامل آثاری اسـت كـه در موضوع خـود از بهترینها
هسـتند و كتابـدار مـی توانـد با اطمینان كامل آنهـا را به عنوان یك منبع عالی به مخاطبان خود پیشـنهاد
دهـد .بـرای ایـن كتابهـا عالوه بر معرفیهـای معمول چند گزیده ناب از كتاب انتخاب شـده تا به شـكل
ملمـوس تـری مخاطب به كیفیت آن كتـاب پی ببرد.
كتـاب هـای دسـته دوم بـا عنوان «بخوانید» از كتاب هایی هسـتند كه جزو آثار برجسـته در موضوع خود
هسـتند و بعـد از كتابهـای سـری اول از بهترینهـا بهشـمار ميرونـد و یـك معرفی نسـبت ّا جامـع برای
آشـنایی مخاطـب با 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
آین كتابهـا به كتابخانه مطلـع 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  )...تعيين ميشود.
شـما میتوانید پیشـنهادهای خود را برای هر چه بهتر شـدن این مجموعه از طریق كارشناسـان فرهنگی
اسـتانها به اطالع اداره كل فرهنگی برسـانید.
معاونت توسعه كتابخانهها و كتابخوانی
فروردین مـــاه 1396
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آیابچــههایخـزانهرســتگارمیشوند؟
نویسنده :مهدی اسدزاده
نـاشـر :پیدایش
تعداد صفحات195 :

«آیـا بچههـای خزانـه رسـتگار میشـوند؟» مجموعهای از هشـت داسـتان کوتـاه در زمینههای مختلـف تاریخی،
شـناخ� و ...اسـت« :طلـوع کـن ت
ت
لعنـی ،بجنـب« ،»...آیا بچههای خزانه رسـتگار میشـوند؟»،
اجتماعـی ،روان
ز
ش
«یع�ن همۀ زنها یه دکمه تو مخشـون دارن که»« ،شـب باشـکوه شـاپور درف�»« ،آرزو به یم�ان الزم»« ،جزر
تن
سـوخ�» هشـت داسـتان کوتاهـی اسـت کـه در ایـن کتـاب روایت شـده اسـت .این کتاب
و مـرگ» و «حکایـت
ن
ش
داسـتا� که در سـال  1393منت� شـده ،در سـال  1395به چاپ دوم رسـیده اسـت.
عنـوان کتـاب کـه برگرفتـه از فصـل دوم این کتاب اسـت ،در نگاه اول باعث میشـود تـا مخاطب فکر کند همۀ
گ
ها�
کتـاب بایـد دربـارۀ بچههای خزانه باشـد و قرار اسـت زنـد� آنها در این کتاب روایت شـود .یکی از تکنیک ی
که در انتخاب عنوان کتاب اسـتفاده شـده ،تکنیک پرسـش اسـت که باعث میشود مخاطب توجهش را به کتاب
جلـب کنـد .نکتـۀ شـایان توجه این اسـت که کتـاب به بچههای خزانـه اختصاص نـدارد و مجموعـه روایتهای
سلسـل هواری اسـت از بچههـای تهـر نا� و بـا توجـه ویـژه نسـبت بـه بچههـای جنـوب شـهر؛ البته اگـر بادقتتر
گ
بهعنـوان کتـاب نـگاه کنیـم ،میتوانیم حدسهـای دیگری هـم بزنیم! ییک از جدلهای همیشـی اهایل شـهر،
افتخـار بـه محلـهای اسـت کـه افـراد در آن متولد و بزرگ شـدهاند .این روحیـه که ش
بخ� از هویت افراد شـهری
اخ�اً در میان نسـل ض
تعی� میکند تاکنون ی ز
را تعریف و ی ن
حا� شـدت و حدت یافته اسـت؛ بله!
ن� ادامه دارد و ی
کتاب به نسـل «دهه هشـتادیها» پرداخته اسـت .ادبیات کتاب با ادبیات رایج دهه هشـتادیها مطابقت دارد
ت
اصطالحا� که در زبان عامیانۀ این گروه نسلی شـنیده میشـود.
و پر اسـت از
گو�
شـود.
ی
م
آغاز
خودشـان
با
ها
ن
آ
وگوهای
ت
گف
و
ها
ت
شـخصی
درون
از
اها�
ر
ماج
نقل
با
کتاب
داسـتان این
يي
يي
شخصیتها اتاق بستۀ خودساختهای دارند که از درون آن ،ماجراهای دنیای اطراف را به تماشا نشستهاند.
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بخشهای برگزیده :
خا� ،آ
دب�ستا�نها میگوید« :بریم مویس ن
الن آقا ت
نعم� در حیاط رو میبنده ».موتوری
 1ییک از بچه ی
دست فرهاد را محکم فشار میدهد و پاشنۀ پایش را برای بار چندم روی ی ن
زم� میکشد« .بعد که اومد من رو
ک� .بشکن نمی ن
میبرین درمونگاه؟» ناگهان نفس عمیقی می ش
ز�( .صفحه)127
 2نمینویسم که بنویسم ستاره .مینویسم که نشنوم .که دیوانه نشوم .که نشوم .این چار پنج ورق
را هم امروز خدا� شد ،نمیدانم چطور پشت کتابخانه پیدا کردم .وگرنه آ
الن افتاده بودم به دور صفحه
ی
نوش� .فکرش را ت
ح� کرده بودم از ژ ی ز
کتابهایم ت ن
ال�یانا ش�وع کنم که سال هشتادودو از نمایشگاه خریدمش.
(صفحه)48
مد� داشتیم بعد من شدم هشت .اول سوپور ن
 3دم ثلث دوم بود .اون روز که ن
افغا� دید
شاپور رو .بعد ی ز
چ� داد داد کرد همه ریختند تو خیابون .ممد آقا .شاپور نشسته بود وسط خیابون
چارزانو .قفس رو هم بغل کرده بود .بعد همه خیابون برف اومده بود .آب دماغ شاپور یخ زده بود
اینجاش .ممد آقا گریه کرد( .صفحه )112
خ� بیامد که حمد آهوپوش را ناکیس از لشگر
 4و سالهای چندان گذشته است از آن نوادر و امروز این ب
غزان در تیغ نهاده است و مرا ی ز
ن� بباید مرد ،که سال عمر به هشتاد رسیده و سخت ناالنم .و اما ،اگر این چامه
را خوانندهای بخواند ،از آن درخت باید اندیشه داشت تا برجای ماند .باید آن درخت را دریافت .باید آن درخت
را دریافت( .صفحه )195
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ایمـنی در خــانه

نویسنده :پاتی میرز گراس؛ تصویرگر :تام گیبسن /ترجمۀ فراز پندار
ناشر :شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات23 :

گ
در حال ض
ند�های شـهری و ورود وسـایل مختلف به خانههایمان كه ث
حا� با ش
اک�اً برای کودکان
پی�فته شـدن ز
ناایمن هسـتند ،کامال ً طبیعی اسـت که پدرها و مادرها در خانه ی ز
ن� نگران سلامت فرزندان خود باشـند .کودک
ن
هم� کنجکاوی میتوانـد برای آنها
بـرای رشـد صحیح احتیاج به کندوکاو و کشـف وسـایل یپ�امون خـود دارد و ی
بسـیار پرخطـر باشـد .ن
کتا� اسـت که با هدف آموزش صحیـح به کودکان در برخورد با وسـایل
«ایمـی در خانـه» ب
یپ�امونشـان در خانه به چاپ رسـیده است.
ن
ابتدا� است .هدف از تألیف این
دوم
و
اول
کالس
های
ه
بچ
همچن�
این کتاب مناسب کودکان پیش از دبستان و
ی
ی
گ
ش
کتاب ،آموزش صحیح مهارتهای زند� به کودکان با رو� نوین و شاد است که میتواند برای بچهها جذاب باشد.
کنرل ن
انگـ� از ورود یـک گـروه بـرریس بـرای ت
آمـوزش در قالـب یـک قصـۀ هیجان ی ز
ایمـی خانـۀ «گریزپـا» که یک
کانگـوروی شـاد و بازیگـوش اسـت ،آغـاز میشـود و جذابیت داسـتان بهگونهای اسـت كـه کودکان خـود را با یک
کتـاب ش
آمـوز� رصف مواجـه نبیننـد و بـا عالقـه آن را همراهی کنند.
ن
همۀ والدین دوسـت دارند فرزندا� شـاد و رسحال و رسزنده و از همه مهمتر باهوش داشـته باشـند .کنجکاوی،
ین
اولـ� ش�ط بـرای رشـد هـوش فرزنـدان اسـت؛ بنابرایـن پـدر مادرهـا بایـد اجـازه دهنـد تـا فرزندانشـان با حفظ
ن
عـ� حال باید ایشـان را متوجه خطرات
حـس اعتمادبهنفـس خـود به کشـف محیط یپ�امون خـود پب�دازند و در ی
احتمـایلای كرد کـه آنهـا را تهدید میکند.
گ
مجموعه کتابهای مهارت زند� که «ایم�ن در خانه» ییک از جلدهاي آن اسـت ،دارای چهار شـخصیت جذّ اب
هسـتند با لباسهای زیبا و رنگ ی ز
آم�ی جالبتوجه« :گریزپا»« ،کتابخوان»« ،ورزشـکار» و «بازیگوش» .در این
بچهها با شـخصیت «گریزپا» همراه میشـوند.
جلد ّ
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بخشهای برگزیده :
 1خانه رسشار از خنده و شادی است .خانه باید برای همه امن باشد؛ اما در خانۀ تو ی ز
ها� هست که
چ� ی
باید بااحتیاط با آنها کار ک�ن  .احتیاط کن .مراقب باش .آگاه باش .گروه برریس ،خانۀ گریزپا را جستجو میکند تا
مطم� شود که این خانه برای بازی کردن جای ام�ن است .گریزپا مأموریت خود را از پ ز
ئن
آش�خانه ش�وع میکند .به
گروه برریس بپیوند؛ این یک گروه جستجوگر واقعی است( .صص)5-2
 2چاقوها و قیچیهای ی ز
ت� را برای استفادۀ بزرگترها ساختهاند .اگر دستت را با آنها بب�ی ،خون میآید.
اجاقگاز و فر برای استفادۀ مامان و باباست .اگر به رساغ آن بروی ،ممکن است دستت بسوزد و همه ناراحت
شوند( .صص)7-6

خ� است ،آب
 3حاال برویم داخل حمام و ببینیم آنجا چه ب
داغ خطرناک است؛ ممکن است بسوزی .اول دمای آب را امتحان
کن؛ بعد برو توی وان یا زیر دوش .ت
وق� حمام میک�ن  ،بازی کردن
را فراموش نکن؛ اما از بابا یا مامان خواهش کن مواظبت باشند.
هیچوقت رست را زیر آب نگه ندار( .صص)11-9
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اینپســـرچقدرکتابمیخــورد
نویسنده :الیور جفرز /ترجمۀ نسرین وکیلی
نـاشـر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات28 :

فانـ�ی و به ت
داسـتان «ایـن پسر چه قـدر کتاب میخورد!» یک داسـتان کاملا ً ت ز
عبار� یغ�واقعی اسـت
کـه در آن نویسـنده و تصویرگـر ،بـه شـیوهای بسـیار خالقانه سـعی در انتقال مفهـوم موردنظر خود
ن
داسـتا� اسـت کـه در سـال  2007بهعنوان ت
به�یـن کتاب کـودکان ایرلند
داشـتهاند .ایـن کتـاب ،ترجمـۀ
انتخاب شـده است.
«هرن ی» شـخصیت اصلی داسـتان ،کسی اسـت کـه به کتـاب عالقهمند اسـت ،امـا نه آنطـوری که
ِ
هر کس دیگری ممکن اسـت به کتاب و کتاب خواندن عالقه داشـته باشـد .او دوسـت دارد کتابها را
بخـورد .او ایـن کار را ق
اتفـا� و کمکـم ش�وع کـرد .اول یـک کلمه ،بعد یک جملـه و یک صفحه را کامل
خـورد .بعـد چنـدی نگذشـته کـه هرن ی توانسـته یک کتـاب کامل را بخـورد .او احسـاس میکـرد که با
ایـن کار باسـواد شـده اسـت؛ امـا پـس از ت
مد� که توانسـت چنـد کتاب را بـا هم ببلعد ،احسـاس کرد
علاوه بـر مشـکالت جسـمی کـه برایش پیشآمـده بـود ،اطالعاتش هم با هم قاطی شـده اسـت .به
ین
همـ� سـبب و بـه توصیـۀ بزرگترها تصمیم گرفت دسـت از خوردن کتاب بـردارد و به جـای این کار،
بیشر و ت
وق� ش�وع به این کار کرد ،بازهم احسـاس کرد اطالعاتش ت
کتابها را بخواند .ت
بیشر شـده
و رفتهرفتـه باسـوادتر میشـود؛ امـا ایـن بـار کمی آهسـتهتر این اتفـاق میافتـاد .ن
ه�ی بازهم عاشـق
کتـاب میشـود ،امـا ایـن بار به جـای خـوردن ،عاشـق خواندن کتابها میشـود.
هـدف از نقـل ایـن داسـتان بـا اسـتفاده از تصویرگریهـای بدیـع و جالـب آن ،آموزش شـیوۀ صحیح
مطالعه بـه کودکان اسـت.
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بخشهای برگزیده :
 1ماجرا از یک اشتباه ش�وع شد .آنهم در بعدازظهری که ن
ه�ی اصال ً حواسش نبود چه کار
میکند .اولش نمیدانست این کار را بکند یا نه؛ اما بعدش سعی کرد فقط یک کلمه را بچشد .بعد
یک جملۀ کامل را چشید و خورد .و بعد همۀ یک صفحه را( .ص)3
 2کمی بعد ،ق
اتفا� ،کتاب نیمهخوردهای را از ی ن
زم� برداشت ،اما به جای اینکه آن را در دهانش
بگذارد  ...ن
ه�ی کتاب را باز کرد ...و
ش�وع به خواندن کرد .وای! چه عایل بود! (صص)25-24
 3ن
ه�ی دوست داشت همه
کتا� را بخورد:
جور ب
کتاب داستان،
لغتنامه،
اطلس،
کتابلطیفه
و کتابهای علمی،
ح� کتابهای ض
ت
ریا�؛
ویل ت
بیش� از همه،
کتابهای قرمز را
دوست داشت( .ص)6
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بچـــههـایجهـان
سراینده :محمود کیانوش

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات :؟

«بچههای جهان» اثری از محمود کیانوش اسـت که ییک از پیشـگامان شـعر کودک در ایران محسـوب میشـود.
شـعرها� اسـت که در ردیف کتابهای گروه ن
گ�د و برای بچههای
این کتاب ،مجموعه
سـی «ج» و «د» قرار می ی
ی
ین ن
اهنما� یا متوسطۀ اول مناسب است.
سـن� پایا� دبسـتان و بچههای دورۀ ر ی
دنیا� که به اشـیا و فضای یپ�امون خـود جان میدهد
ایـن کتـاب فضـای تخیلی کودکانه را به تصویر میکشـد؛ ی
�ن
و با آنها به صحبت مینشـیند و از راز و رمز آنها میپرسـد .شـاید زیباترین جمله در مورد این فضای ذه ،
دنیای زیبا و سـادۀ کودکانه باشد.
شـعرها دارای عنوانهـای مختلفی هسـتند که هرکـدام از آنهـا بهنوبۀ خود معرف و ترسـیمکنندۀ این فضای
گ
تاز� از ی ن
سـن� کودیک به درآمدهاند ،رسوده شـده و
ذه�ن هسـتند .شـعرهای کتاب برای مخاطبان نوجوان که به
بیشر میتوان گفت که مخاطب نوجوان دارد؛ اما در ت
ت
بیشر این ابیات ،زبان و احسـاس لطیف و زالل کودکانه
ز
بسـیار محسـوس اسـت .عنوان کتاب ین� از ییک از شـعرهای داخل مجموعه گرفته شـده است.
ارتبـاط ت ن
گرفـ� بـا محیـط و دوسـت شـدن بـا همـۀ اشـیا و همـۀ جانـداران محیـط یپ�امـون کـودک ،مهمتریـن
ن
ت
مشـخصۀ کتاب «بچههای جهان» اسـت .عالوه بر این ،توجه به مشرکات انسـا� که فارغ از محیط ،یکسـان
گ
ین
بـ� همـۀ بچههـا در همهجـای دنیاسـت ،از ویژ�های مهم این کتاب شـمرده میشـود .این کتـاب میتواند به
ت
ن
کـردن دوسـت ،درد دل
بچههـا کمـک کنـد تـا ارتبـاط به�ی با محیط خـود برقرار کنند؛
ی
همچنـ� عالقه به پیدا ِ
ت
احساسـا� از ایـن قبیـل را در وجـود آنها برمی ی ز
تنها� و
کـردن و
انگ�د .اینها باعث میشـود ّ
ها� که میل به ی
بچه ی
فاصلـه ت ن
گرفـ� از محیـط دارنـد ،با کمک این کتاب بتوانند ،احساسـات دیگری را تجربه کننـد و از آن لذّ ت بب�ند.

12

نو رســیده ها 22

12

نو رسیده ها 17

بخشهای برگزیده :
 1نوروز بر همه خوش باد
در هوای نمناک
بز
س�ه شاد و چاالک
رس درآورد از خاک
گفت:
«نوروز بر همه خوش باد!»

2

شب آمد ،آسمان شد

پر از گرد سیاهی؛
هوا را سخت لرزاند
دمرسد سیاهی.
شب آمد ،روز گم شد،
هوا خاموش افتاد؛
روان شد جادوی خواب،
ین
زم� ب�هوش افتاد.
(صص)93-92

 4چشمهای من دو آیینه:
بر جهان بیکران بازند.
گوشهای من دو دریاچه:
بر سخنهای روان بازند.
پای من از خاک تا خورشید
میرود از نور آسانتر؛
تا به دست من چراغ ماه
بر ی ن
زم� تابد فروزانتر.
(ص)166

 3هرکجا چشم میرود آب است،
از افق تا افق همه دریاست.
آب آیینهای است پهناور،
صورت آسمان در آن پیداست.
(ص)150
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تاریخ مسـتطاب آمریــکا
نویسنده:محمدصادقکوشکی
کاریکاتوریست :مازیار بیژنی؛
پدیدآورنده :مؤسسۀ فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه
نـاشـر :خیزش نو
تعداد صفحات228 :

کتـاب «تاریـخ مسـتطاب آمریـکا» بـا رویکـردی ن ز
ط� نسـبت به تاریـخ آمریکا به نـگارش درآمـده اسـت .این کتاب
کـه تلفیقـی از ت ن
ش
مـ� و کاریکاتـور اسـت ،در چهـار محـور «آمریـکا و خـودش»« ،آمریـکا و صـادرات حقوقب� و
ن
آمریکا�» نوشـته شـده اسـت« .تاریخ مسـتطاب
دموکـرایس»« ،آمریـکا و طرفهـای مـا» و «تـن ایـرا� و کیسـۀ
ی
ن
چاشـی ن ز
ط� بـه مخاطبان خـود ارائه دهد.
آمریـکا» قصـد دارد تاریـخ آمریـکا را قدمبهقـدم ،مسـتند و البته با
گ�ی آمریکا
بخـش اول در ایـن کتـاب «آمریـکا و خـودش» نـام دارد کـه در آن ،به کشـف ایـن قاره و فرآیند شـکل ی
لشـکرک�های آمریکا را به رستـارس کرۀ ی ن
ش
زمـ� ،ورق
پرداختـه شـده اسـت .بخـش دوم کتـاب ،تاریخ جنگهـا و
م یزنـد .بخـش سـوم بـر رابطـۀ آمریکا بـا منطقـۀ خاورمیانه متمرکز اسـت و بخش چهـارم هم بهطـور خاص
رابطـۀ ویـژۀ ی ن
بـ� ایـران و آمریکا را موضوع قرار میدهد .کتاب ،تتمهای هم دارد که عنـوان «و آخرش» را به خود
گ�ی از تمام مطالب گفتهشـده در کتاب اسـت.
گرفتـه کـه نوعـی نتیجه ی
ط� آمیخته شـده اسـت و پدیدآورندگان آن در ت ن
«تاریخ مسـتطاب آمریکا» بهطور کامل با ن ز
م� کتاب ،کاریکاتورها
و ت
تن
پرداخـ� بـه این
حـی عنوانهـای متـون هـم از طنـازی بهـره بردهانـد؛ بهگونـهای کـه بـا ایجـاد سـبیک نـو در
ن
ت
ژ
ز
موضوع ،باعث عالقهمندی و جذب بیشر خوانندگان ین� شـده اسـت .مازیار یب�� ،در این اثر از  108كاریكاتور
اسـتفاده كـرده اسـت .کاریکاتورهـا در ایـن کتـاب هم در انتقال مفاهیـم موردنظر به خوانندگان کمک بسـیاری
میکننـد و هـم بـار زیـادی از جنبۀ ن ز
ط� کتـاب را به دوش میکشـند.
گ
ن
ویژ�های این کتاب این است که اصالت و اعتبار مطالب قربا� ن ز
ط� آن نشده و
ییک از اصیلترین و مهمترین
ش
معت� داخیل و خارجی است.
حاصل
است،
مطال� که در کتاب بیان شده
پژوه� کامل و مستند در کتابهای ب
ب
ي
ش
این کتاب در طی یک سال به چاپ هفتم خود رسیده و تاکنون در  23500نسخه منت� شده است.
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بخشهای برگزیده :
 1آمریکا مخلوطی از تمدن ،حقوق شب� ،آزادی ،رفاه و خییل ی ز
چ�های دیگر است! البته تمدن ،حقوق شب�،
آمریکا� است و آن «خییل ی ز
چ�های دیگر» ش مال بقیه! شهروندان عمیقاً
آزادی و رفاهش مال شهروندان عمیقاً
ی
آمریکا� هم عبارتند از آن دسته از مردان سفیدپوست و رسمایهداری که هر روز صفرهای رسمایهشان افزایش
ی
مییابد( ...ص )57

 2اصوال ً حفظ صلح از جمله دغدغههای دائمی دولت آمریکا (قبل از تأسیس ،تا به امروز و آینده)
بوده است و احتماال ً حمله به عراق بلندترین گامی است که در طول تاریخ شب� در جهت صلح و مقابله
با تروریسم برداشته شده و هنوز روی ی ن
زم� گذاشته نشده است( ...ص )133
 3کاالهای ض�وری دیگر مثل لوازمآرایش هم هیچوقت در فهرست تحریمهای آمریکا علیه ایران
خو� ملت ایران را میخواستند و میدانستند یک ملت میتواند بدون
قرار نگرفت .چون
آمریکا�ها ب
ی
گ
ماش�نآالت زند� کند ،اما
دارو ،فناوری ،کاالهای تکنولوژیک ،اسلحه ،کارخانه و قطعات یدیک و ابزار و ی
گ
ادامۀ زند� بدون لوازم آرایش یا سیگار بههیچوجه ممکن نیست( .ص )205
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خاطرات حسنعلیخان مستوفی
نویسنده :ابوالفضل زرویینصرآباد
نـاشـر:کتابنیستان
تعداد صفحات224 :

ف
ط� از ن ز
کتا� اسـت با درونمایۀ ن ز
زرو�
ط�پرداز توانمند کشورمان ،ابوالفضل ی
«خاطرات حسـنعیلخان مستو�» ب
نرصآبـاد کـه البتـه نویسـندگان آن در ابتدای کتاب اینگونه ف
معر� میشـوند« :تقریر از حسـنعیلخان؛ تحریر از
یم�زا ی ن
زرو� نرصآباد».
حسـ� پیشـکار؛ و ویرایش حداقیل ،نقطهگذاری و القای پانکچواسـیون :ابوالفضل ی
کتـاب مشـتمل اسـت بـر خاطـرات یـک شـخص خیـایل که با همـۀ بـزرگان عالـم از بـزرگان عالـم هرن گرفته تا
علـم و سیاسـت ،نشستوبرخاسـت داشـته و بـر همـۀ آن شـخصیتها ی ز
تأث�گـذار بـوده و برایشـان مقـام
نـ� ی
اسـتادی و مـرادی داشـته و حـاال در یکی از روستا-شـهرکهای غـرب تهـران گوشـۀ عزلـت اختیـار کـرده و کمرت
کسی را بـه حضـور میپذیـرد .محـرر کتاب که یم�زا ی ن
حسـ� پیشـکار نـام دارد ،همـواره او را «ح�ض ت اسـتادی»
خطـاب میکنـد .حـدود  70صفحۀ ن
�ض
پایـا� کتاب ی ز
ن� به آلبوم تصاویر «ح ت اسـتادی» اختصاص یافته اسـت
ین
اینشـت� ،گاندی،
و در ایـن صفحـات ،عکسهـای او بـا چهرههـای برجسـتهای از موریـس تم�لینگ ،ادیسـون،
اسـتال� ،چـاریل ی ن
ین
طباطبا� گرفته تا سـوفیا لـورن و اوپرا وینفـری و دیگران
چاپلـ� و سـید ضیاءالدیـن
چرچیـل،
ی
اقعی
و
هـای
س
عک
کاری
ت
دسـ
با
و
افییک
ر
گ
ارهـای
ز
اف
م
نر
کمـک
با
البته
که
تصاویـری
اسـت؛
آمـده
ر
د
نمایـش
بـه
ِ
ایـن شـخصیتها بهدسـتآمد ه و البتـه بایـد گفـت کـه حال کتـاب را خوب کـرد ه و به تصـور مخاطـب از یم�زا
حسـنعیلخان شـکل داده است.
زرو� نرصآباد در اینجـا بهاصطالح ،چاخانهـای ییک از یپ�مردهـای باصفا و
الفضـل
میتـوان تصـور کـرد کـه ابو
ی
گ
هـا� از آنهـا را دیدهایم -به یک کتـاب خاطرات
البتـه کمـی اهـل غلـو تهران را -کـه میتوان گفت همـی نمونه ی
در شـکل و شـماییل شـبیه به کتابهای خاطرات بزرگان قاجاری ،تبدیل کرده اسـت.
مطالـب ایـن کتـاب ،ابتـدا در سـال  1379در هفتهنامه مهر و در سـال  1381در روزنامۀ همشـهری ش
منت�شـده و
بعدها در سـال  1392در انتشـارات کتاب نیسـتان یکجا و در قالب کتاب به چاپ رسـیده اسـت.
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بخشهای برگزیده :
«آل�کامو» را بنده هیچگاه ندیدهام؛
 1محض ثبت در تاریخ و رفع شبهه عرض میکنم که مرحوم ب
ن
ویل همواره آثارشان را مطالعه کردهام .در زمان سفر بنده به فرانسه ،ایشان جوا�  18ساله بودهاند
گ
نویسند� اشتغال نداشتهاند .سالها بعدازآن ،ی ن
ب� ما پنج یا شش نامه ردوبدل شد؛ ویل
و هنوز به
خو� مثل مرحوم کامو
نویسندۀ
استادی
شایستۀ
ا
ر
خود
بنده
کوچک،
اهنما�
ر
چند
رصف
به
درمجموع
ب
ی
ِ
نمیدانم( .صص)44-43
خ� :ت
دف� ح�ض ت استادی رس
 2توضیح و تصحیح یک ب
ف
مستو� ،روز جمعه بیست و هشتم
پروفسور حسنعیلخان
خوشامدگو�
ضمن
پیام،
یک
ارسال
با
اردیبهشت [سال ]1381
ی
خ� مالقات ایشان با ح�ض ت استادی را تکذیب کرد .در این پیام آمده
به پروفسور «یورگن هابرماس»،گ ب
است که این سفر بدون هماهن� قبیل با ح�ض ت استاد صورت گرفته و ایشان برخالف اخبار مندرج در
گ
ییک از روزنامههای صبح ،در حال ض
حا� آماد� مالقات با دوست عزیزشان پروفسور هابرماس را ندارند.
(ص)153
 3بنده همانطور که قبال ً عرض کردم و
ت
شاید بعدها ی ز
مناسب� از آن یاد کنم ،با
ن� به
آشنا� داشتم و زمینۀ
مرحوم هیتلر مخترص ی
تأم� ن
وساطت برای ی ن
جا� و اقامت مرحوم
چن�ن
ین
اگ�شدن دامنۀ جنگ ،بمبارانها و کشتارهای جمعی ،ی
اینشت� در آلمان فراهم بود؛ اما ب هواسطۀ فر ی
ف
ت
ین
«اینشت�» تلگرا� فرستادم که حاوی سه پیشنهاد بود-1 :
وساط� را به صالح نمیدیدم .همان روز برای
فراهم کردن زمینۀ مهاجرت ایشان به ایران  -2انتقال ایشان به ایاالتمتحده  -3انتقال ایشان به انگلستان
ت
و فراهم ت ن
منچس�( .ص)78
ساخ� امکان تدریس ایشان در دانشگاه
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رازهــای دهۀ شـصت ()1368-1358؛

تبارشناسی جریانهای سیاسی معاصر ()2
نویسنده :مرتضی صفار هرندی
نـاشـر:کیهان
تعداد صفحات368 :

اگر میخواهید یک کتاب کاربردی و در ی ن
ع� حال جامع و تفصییل در فضای جریانشـنایس سـیایس سـالهای
اولیۀ انقالب اسلامی بخوانید« ،رازهای دهۀ شـصت» را نباید از دسـت بدهید .جرقۀ اولیۀ تولید و نگارش این
ت
انتخابا� که نشـان داد ریشـۀ بسـیاری از منازعات
کتاب ،از انتخابات متفاوت سـال  1388شـکل گرفته اسـت؛
سـیایس کشـور را باید در مسـائل مربوط به دهۀ  1360و اختالف ی ز
انگ�یهای ایجاد شـده در آن دوره جستجو کرد.
ها� اسـت که نظام جمهوری اسلامی مرحلۀ
سـالهای  1358تـا  1368کـه موضـوع ایـن کتاب قرار گرفته ،سـال ی
ت
اتفاقا�
تثبیت خود را گذرانده اسـت؛ در واقع باید گفت :مرحلۀ تبدیل «انقالب اسلامی» به «نظام اسلامی» و
کـه در ایـن سـالها رقـم خـورده ،ریشـههای اصلی حکومت جمهـوری اسلامی را شـکل داده اسـت .نگاههای
تأثر و تأثـرات آنها از یکدیگـر و ش
نق� که این نگاههای متفـاوت در جریانات انقالب
لیرال و نگاههـای چـپ و ی
ب
تغی� مواضـع آنها ،همه و همه با جریانات دهۀ شـصت
بـازی کردنـد و بعـد گردشهـای 180درجـهای افـراد و ی
رمزگشـا� از رازهای این دهه ،کلید شـناخت مسائل انقالب اسالمی
گره خورده؛ بنابراین شـناخت این جریانات و
ی
است.
این کتاب ،جلد دوم از مجموعۀ تبارشـنایس جریانهای سـیایس معارص اسـت که به قلم مر ضت� صفارهرندی
نوشـته شـده اسـت .جلـد اول ،بـا عنـوان «نقشآفرینان عصر تارییک» به بـرریس جریانهای سـیایس از جنبش
ش
م�وطه تا انقالب اسلامی اختصاص داشـت؛ اما جلد دوم ،یع�ن کتاب «رازهای دهۀ شـصت» قصد داشـته
بردازد.
تاریخ
مظلـوم دورۀ پس از انقالب پ
ِ
تـا به ِ
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بخشهای برگزیده :
فدا� خلق در آن مقطع پرآوازهترین گروه چپگرای مارکسیست بهحساب میآمدند.
 1چریکهای ی
تسخ� النۀ جاسویس این گروه چپگرا هیچ موضع رسمیای نگرفت .حمایت امام و
در روز نخست ی
فدا�ها را به هم ریخت و این گروه مارکسیست را دچار
مجلس ب
خ�گان از این حرکت ،دستگاه تحلییل ی
ن
نوعی «سنکوپ» و ناتوا� در اعالم موضع کرد( .ص)134
 2شایدایننکتهجالبباشدکهپیشنهادارتباطدائمیاعضایجمعیتمؤتلفۀاسالمی-کهبهعنواننمایندۀ
ین
مدرس� حوزۀ علمیۀ قم در سال 1361از سوی ح�ض ت امام مطرح
اقشار بازاری شناخته میشد -با جامعۀ
شد .همانگونه که مشاهده میشود ،امام در آن مقطع ،هم مخالف دولتگ یرا� و طرفدار میدان دادن به
رسمایهگذاری بخش خصویص بودند و هم در نحوۀ جمع شدن ثروت رسمایهداران بزرگ تأمل داشتند( .ص)263
 3بر فراز آسمان ایران قلبهایمان بهشدت به قفسۀ سینه میکوبید ،انگشتهایمان در هم گره خورده بود
ها� را داشتیم
و در آرزوی دیدن عزیزانمان بودیم .حال تبعیدی ی
که پس از سالها به وطن برمیگردند .ت
وق� بالأخره صندیل چرخدار
زم� رسید پای سالمش را روی ی ن
مهدی به ی ن
زم� کوبید و گفت :گیل...
اینجا خاک منه! (ص)353
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رضـاخان و توســـعۀ ایران
نویسنده :سیدحسین فالحزاده
نـاشر :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
تعداد صفحات288 :

کتـاب «رضاخـان و توسـعۀ ایـران» یـک کتاب تحقیقـی و یک پژوهش تاریخـی -اجتماعی دربـارۀ نقش حکومت
رضاخـان در روند توسـعۀ ایران اسـت.
در این کتاب ،ابتدا شاهد طرح اجمایل پژوهش هستیم و سپس شش فصل اصیل کتاب را مطالعه میکنیم.
فصـل اول بـه روشـن کردن ن
مبا� نظری اختصاص یافته اسـت .در فصل دوم پیشـینۀ توسـعه در ایـران تا زمان
سـیایس
رضاخان مطالعه شـده و تمرکز اصیل در این فصل ،بر دورۀ قاجاریه اسـت .فصل سـوم ،نوعی تاریخ
ِ
بـه حکومـت رسـیدن رضاخـان اسـت و رونـدی کـه او تـا رسـیدن بـه سـلطنت طی کـرد .از فصـل چهـارم ،تازه
وارد بخـش اصلی کتـاب میشـویم و بـه سـؤال اصلی پژوهش وارد میشـویم که روند توسـعۀ ایـران در عرص
گ
ت
وضعی� پیدا کرد؟ فصل چهارم به توسـعۀ سـیایس ،فصل پنجم به توسـعۀ فرهن� و اجتماعی
رضاخان چه
ن
ن
و فصـل پایـا� کتـاب هـم به توسـعۀ اقتصادی در عصر رضاخان اختصاص دارد .در سـه فصـل پایا� تصویر
روند آغازشـده از دورۀ ش
م�وطه گذاشـته اسـت به دسـت داده میشـود.
جامعـی از ی
تأثری کـه ایـن دولت بر ِ
ت
ن
حسـ� فال حزاده ،عضو هیئتعلمی گروه تاریخ دانشـگاه باقرالعلوم علیهالسلام ،برای
کار
تحقیقی دک� سـید ی
ِ
عالقهمندان به تاریخ معارص بسـیار خو ن
اند� اسـت .او کوشـش کرده تا تنها از زاویۀ توسـعه به عملکرد رضاخان
ن
رضاخـا� کـه امـروز در فضای مجـازی و شـبکههای اجتماعی ،تالش میشـود تصویر
بردازد و مشـخص شـود
پ
او بهعنوان یک منجی برای کشـور ایران نمایش داده شـود ،ب هواقع در روند توسـعهای که پیش از او در کشـور
شـکلگرفته بـود ،چـه ش
تغیر تا� را ایجاد کرده اسـت.
نق� را ایفا نمـوده و چه تحوالت یا ی
ن
استفاده از این کتاب برای کسا� که میخواهند در فضای مجازی در زمینۀ روشن کردن تاریخ معارص فعالیت داشته
باشند ،بسیار مناسب خواهد بود.
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بخشهای برگزیده :
 1رابرت مک نامار ،رئیس بانک ن
جها� در سال  1973م مهمترین هدف توسعهای جهان را از ی ن
ب�
بردن فقر تا سال  2000م اعالم کرد .از آن زمان تاکنون ،اگرچه اقتصاد ن
جها� به رشد خود ادامه داده و
ن
آشامید� سالم،
بسیاری از کشورها ثروتمندتر شدهاند ،اما بسیاری از آرمانهای اولیۀ توسعه ،مانند آب
غذا� مناسب برای بیش از یکمیلیارد نفر در جهان بهاصطالح درحالتوسعه فراهم
لباس ،مسکن و رژیم ی
نشده است .بر این اساس ،شاید بتوان گفت که راهحل قضیۀ فوق توجه
به گفتمان بومی توسعه است و برنامههای توسعهای که برگرفته از الگو و
غر� توسعه بوده است ،رسبا� بیش نبوده و ت
ح� زمینۀ تداوم
گفتمان ب
جریان استعمار را در قالب مدرن آن فراهم آورده است( .ص)50
« 2در شب  21فوریه ( 1921یکشنبه شب  11جمادی ن
الثا�  1340ه.ق/
دوم اوت  )1299صدای یت�اندازی در خیابانهای تهران به گوش
رسید .سپس ت
سکو� برقرار گردید که اذهان مضطرب
مردم تهران را تا فردا صبح آرام کرد .هنگامیکه
ها� را بر دیوارهای
آفتاب برآمد ،مردم اعالمیه ی
شهر دیدند که حایک از ترصف پایتخت بود .این
اعالمیهها به امضای رضاخان (فرماندۀ بریگارد
قزاق) بود و از مردم خواسته شده بود از
اشغالگران اطاعت کرده و نظم را حفظ
کنند .اما قبال ً تعدادی از شاهزادگان،
شا�اف ،آزادیخواهان و سایرین
که ممکن بود باعث زحمت شوند،
بازداشت و تحتالحفظ به قزاقخانه
برده شده بودند( ».ص)77
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روش تحلیل سیاسی
مجموعه بیانات حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای مدّظلهالعالی دربارۀ مهارتها و فنون تحلیل سیاسی

مدظلهالعالی
نویسنده :پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ّ

نـاشـر :انقالب اسالمی
تعداد صفحات80 :

«روش تحلیل سیایس» ،یک کتاب راهنمای کاربردی و راهگشا برای فعاالن جوان سیایس است و البته تجربهای
ره�
اهیا� به شـیوهای جدید برای دسـتهبندی منظم و اسـتخراج روش یا نظام فکری از بیانات ب
ارزشـمند در ر ب
مدظلهالعـایل بـه دسـت میدهـد .دیـدن این کتـاب و اسـتفاده از آن برای دانشـجویان مؤمن و
فرزانـۀ انقلاب ّ
انقلا� ،الزم به نظر میرسـد.
ب
عمدۀ محتوای کتاب را دو گفتار تشکیل میدهد :گفتار اول ،مقدمات الزم برای تحلیل سیایس (شامل مواردی
گ
چـون جهان ن
غره) و گفتار دوم،
بیـی توحیدی ،درک پیچید�های ش�ایط زمانه ،کسـب آگاهی دی�ن و تاریخی و ی
ایجـا� مثل کلنگری ،مالحظۀ نسـبت
سـل�؛ مـوارد ب
مهارتهـا و فنـون تحلیـل سـیایس (شـامل مـوارد ب
ایجا� و ب
سـل� مثل عدم برخورد
ارد
و
م
و
ه؛
غ�
و
شـنایس
ه
لحظ
نتیجه،
آرمانها و واقعیتها ،مالحظۀ نسـبت تکلیف و
ی
ب
ز
سـطحی با مسـائل ،ی ز
پره� از لجاجت و موارد دیگر).
پره� از واقعیتپنداری ،ی
ت
ن
بعد از تمامشـدن این دو گفتار ،دو تمرین برای بهکاربسـ� این روش در تحلیلهای سـیایس آورده شـده اسـت.
در صفحات مربوط به این تمرینها ،اوال ً بخشهای سـفیدی مخصوص یادداشـت گذاشـته شـده که خوانندۀ
خود کتاب-؛ ثانیاً در صفحـات آغازین تمرین اول،
کتـاب بتوانـد تحلیـل خـود را روی کاغذ بیاورد -آن هـم داخل ِ
گ
ها� از ت ن
مدظلهالعایل ،رن� یا هایالیت شـده و با فلش و عالمتگذاری
ره� انقالب اسلامی ّ
م� سـخنان ب
بخش ی
ن
پیشـ� اشـاره دارد که میتواند خط اسـایس در تحلیل
و
سـل�
ارد
و
م
از
به برخی
ایجا� طرحشـده در گفتارهای ی
ب
ب
ن
ن
همچن� در تمرین دوم تکرار نشـده تا مخاطب
را به مخاطب ببخشـد .این کار در صفحات پایا� تمرین اول و
ی
بتواند با ی ن
هم� سـبک و سـیاق به تحلیل موارد بعدی پب�دازد و روش آموختهشـده را تمرین کند.
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بخشهای برگزیده :
 1برای تحلیل درست یک پدیدۀ سیایس ،باید روش و منطق ت
درس� داشت« .الزام ش
رو�»
بهعنوان یک شاخص مهم در مباحث روز علمی مرتبط با «تحلیل سیایس» مورد توجه جدی است.
روش در یک عبارت اصطالحی میتواند مبت�ن بر سه گزاره باشد .1 :مجموعۀ راههای کشف مجهول،
 .2مجموعۀ قواعد هنگام پژوهش .3 ،مجموعۀ ابزار و فنون جهت حل مجهول( .ص)13
« 2من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال  88را مطرح میکنید ،مسئلۀ اصیل را در این
جماع� در مقابل جریان ن
ت
قانو� کشور به شکل
قضایا مورد نظر قرار دهید؛ آن این است که یک
گ
یغ� ن
ض
قانو� و به شکل یغ�نجیبانه ایستاد� کردند و به کشور لطمه و �به وارد کردند( ».ص)34
« 3این مطل� که عرض میکنم ،ف
حر�
ب
است که صاحبنظران سیایس آمریکا
از ت ن
ابا� ندارند .در مطبوعات
گف� آن ی
آمریکا� ،مقاالت سیایس فکری با ی ن
هم�
ی
ن
هم� حدود
مضمون چاپ میشود .در ی
یک ماه پیش ،در ییک از مطبوعات
آمریکا� دیدم که یک نویسندۀ معروف
ی
آمریکا� به دنیا خطاب
سیایسنویس
ی
عی� دارد که در رأس یک
میکرد که «چه ب
ن
ام�اتوری واحد جها� ،آمریکا قرار داشته
پ
ن
چن� و چنان است!» آنها
باشد؟! آمریکا امروز ی
اصال ً ادعایشان این است؛ دنبال این هستند».
(صص)50-49
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عمرتون چـــند؟!

نویسنده :سید مصطفی هاشمی محجوب
نـاشـر :ملک اعظم

تعداد صفحات128 :

معامله در بازار عمر و سـود و ن
زیا� که انسـانها در این بازار با فروش رسمایههای اولیهشـان میکنند ،موضوع
کتا� که تاکنون به چاپ نهم رسـیده و 27هزار نسـخه از آن ش
منت�شـده است.
کتاب «عمرتون چند؟!» اسـت؛ ب
ن
حجتاالسلام سـید مصطفی هاشـمی محجـوب ،با مبنا قـرار دادن این اصل دیـی که دنیا مانند بازاری اسـت
و مؤمنـان در ایـن بـازار بـه خریدوفـروش میپردازنـد ،در ایـن کتـاب بـه مواردی که انسـان عمـر خود را بـه آنها
میفروشـد و در مقابـل آنهـا ی ز
چـ�ی را بهدقت میآورد نگاهی داشـته اسـت.
�ن
«عمرتـون چنـد؟!» از هشـت فصـل تشکیلشـده که فصـول آن با عنوان پیشـنهاد مطرح شـدهاند؛ یع فصل
اول تا هشـتم ،به ترتیب «پیشـنهاد اول»« ،پیشـنهاد دوم» ... ،تا «پیشـنهاد هشـتم» نام گرفته است .نگارنده
در این فصول ،ابتدا متاعی را که انسـان به بهای عمرش آن را به دسـت میآورد ،ف
معر� میکند و سـپس به این
مسـئله میپـردازد کـه این معامله چقدر میتواند به سـود انسـان باشـد و چقدر بـه ض�ر او.
ف
ین
معـر� امراض
اولـ� فصـل ایـن کتـاب بـه موضـوع «لذتهـای جنسی» پرداختـه اسـت .در این فصل ضمـن
ت
جنسی و مشـکال� کـه در صـورت رفتـار نادرسـت جنیس پیش میآینـد ،خانواده کـه مرکز اصیل ت
کنرل این نیاز
اسـت را بـرریس كـرده و مشـکالت پیـش روی این نهاد ی ز
ن� تحلیل میشـود .شـهرت و عواقب خطرنـایک که با خود
خودنما� و غـرور و ریا ،خنده از نوع
بـه همـراه مـیآورد ،پرخوری که ییک از امراض و آفات مهم شب�یت اسـت،
ی
�ث
ب�قاعـده و خـارج از اصولـش ،ثـروت و مـال زیـاد و پرخو با� ی ز
ن� از دیگر مباح اسـت کـه در این کتاب به برریس
گ
ند� انسـان موردبحث قرار گرفته اسـت .غفلت و عشق ی ز
ن� دو فصل مهم
تأث�اتشـان بر ز
آنها پرداخته شـده و ی
خـو� به اهمیـت آنهـا و شـیوۀ دوری از غفلت و نگاه صحیح به عشـق،
ه
ب
کـه
دهنـد
ی
ایـن کتـاب را تشـکیل م
ب
پرداخته شـده است.
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بخشهای برگزیده :
رف� فرصتها و هدر ت ن
ب� ت ن
 1مسئلۀ از ی ن
رف� عمرها و استعدادها ،آنقدر واضح و روشن است که
ح� ن
ت
کسا� مانند فروید ی ز
ن� اگر چه مشوق آزادی جنیس در حد باالی آن هستند ،اما نمیتوانند منکر آن
شوند .فروید در کتاب اعجاز روانکاوی مینویسد« :آزاد نهادن غریزۀ جنیس ،هرز ت ن
رف� قوای فکری و
استعدادهای روحی را سبب میشود»( .ص)17
 2آنچه جان کالم است ،فرمایش گهربار
امام صادق علیهالسالم است که فرمودند:
فرزند آدم جز خوردن مقداری از خوراک
که بدن او را رس پا نگاه دارد ،چارهای
ندارد .پس هنگامیکه ییک از شما
خورایک میخورد ،باید یک سوم
شکم خود را به خوراک اختصاص
دهد و یک سوم آن را به
ن
نوشید� و یک سوم آخر را
به نفس و دم! (ص)36
 3نیاز انسانها به خواب با یکدیگر
گ
گ
متفاوت است و این مسئله بست� به ش�ایط زند� افراد
دارد .ویل آنچه بهطورکیل میتوان بیان کرد ،اینکه
هرچند شب برای ت
اس�احت و آرامش قرار داده شده
است؛ اما این بدان معنا نیست که انسان از رس شب
پیام� اکرم
تا طلوع آفتاب بخوابد .قرآن خطاب به ب
میفرماید« :تمام شب را به عبادت پب�داز ،مگر اندیک را».
(ص)87
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غرب چـــگونه غرب شــد؟
نویسنده :جیمز موریس بالوت /ترجمۀ مرتضی مداحی
نـاشـر:سروش
تعداد صفحات352 :

«غـرب چگونـه غرب شـد؟» پاسـخی اسـت به یک سـؤال مهم ن
تمـد� و تاریخی کـه دنیای غرب ،چگونه سـاخته
غر� تبدیل به پدیدهای شـود که امـروز وجـود دارد و ما بهعنوان یک
شـد؛ یـا چـه دالیلی باعث شـدند که تمدن ب
اقعیت پذیرفتهشـده با آن مواجهیم.
و ِ
از نظـر نویسـندۀ ایـن کتـاب ،جیمـز موریـس بلاوت ،تا پیـش از سـال  1492میلادی ،اروپا هیچ ت
مزی� نسـبت
بـه تمدنهـای موجـود دیگـر در جهـان نداشـت و ظرفیتهای بالقوۀ خایص هم برای توسـعۀ آینـده در اختیار
نداشته است .او معتقد است باید علت رشد رسیع و دفعی تمدن مغرب ی ن
زم� را در ثروت ش
نا� از استعمارگری
ق
در قـرون  16و  17میلادی بجوییـم کـه تجـارت نابرابـری را بهوجـود آورد و باعـث ّ
تـر� یکبـارۀ اروپـا شـد .برخـی
مورخان این قدرت اسـتعمارگری را به وجود خصیصۀ خطرپذیری اروپاییان نسـبت میدهند؛ اما نويسـنده قرار
مسر بادهـای اقیانویس را که موجب ت
تن
دسریس زودتـر اروپاییان
افیا� و ی
داشـ� اروپـا در موقعیـت خـاص جغر ی
گ
ویژ�های نـژادی اینچنی�ن
تأث�
بـه امریـکا و کشـف ایـن قاره شـد ،دلیل بهدسـتآوردن این قـدرت میدانـد و از ی
ها� را مطرح میكند .پس از بیان این دیدگاه به این مسـئله میپردازد که ایدۀ اروپامحوری یا آنچه او آن
پرسـش ی
را اشـاعهگری ِا� اروپامدار میخواند ،چطور بهوجود آمد و چگونه به گفتمان مسـلط در تاریخ جهان تبدیل شـد.
دو درونمایـۀ اصلی کتـاب ،ییک توضیح دسـتهای نظریات ،تحتعنوان الگوی اشـاعهگرييا� اروپامدار اسـت -که
اروپا�ها مسـلط شـده و تا امـروز هم تفکّر غالب اسـت-؛ و دیگری ،توضیح مفصل
از یـک قـرن پیـش بر تفکر ی
ش
اروپا�» اسـت که سـعی میکنـد علت پی�فتهای
نظریـۀ برتـری یـا تقدم تاریخـی اروپاییان یا
نظریۀ «اعجاز ی
گ
گ
شـناخ� ،طرز فکر و غره ف
ت
ویژ�های محیط ت
معر�
زیسـی ،جمعیت
اروپـا�،
ی
هـا� ی
نظر نـژاد ی
اروپـا را در ویژ� ی
کنـد و در نهايـت بـرای اثبات بطالن ایـن نظریه تالش كند.
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بخشهای برگزیده :
گ�د؟ سؤال ما در اینجا،
 1چگونه یک عقیدۀ جدید مجوز ورود به درون یک نظام باوری را می ی
این نیست که افکار و ایدههای جدید از کجا پیدا میشوند؛ بلکه میخواهیم پب�سیم که آنها چطور
معت� میشوند؟ چطور چنان ش
م�وعیت اجتماعی کسب میکنند که میتوانند به مرتبۀ عقیده برسند؟
ب
ث
عقیدهای که حداقل به اندازۀ یک فرضیۀ قابل دفاع ،و یک اندیشۀ منطقی و حداک� به اندازۀ یک
واقعیت پذیرفته میشود( .ص)53
بیش� ن
اروپا� در  500سال گذشته آسیا را ت
مکا� توصیف کردهاند که مردمی همواره
 2نویسندگان ی
متغ� دارند ...تا قرن هجدهم این باور ییک از بخشهای مهم ظهور
زیر استبداد و جامعهای ذاتاً یغ� ی
ت
ت
ت
دک�ین اشاعهگریا� شده بود .این نظریه بهعنوان حقیق� بدیهی پذیرفته میشد و کم� مورد تردید
قرار میگرفت و تالشها بر این بود که «استبداد ش� ق�» (نامی که این نظریه گرفت) از تمام جهات ،از
الهیات گرفته تا نژاد و محیط ،ی ن
تبی� شود( ...صص)117-116
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فرزندان ما جــواهرند ولی ما آهنــگریم
نویسنده:مسلمتسابحجی
ترجمۀ سیدعلی مرتضوی و اسماء نشاطیاعظم
ناشر :برادری ،نسل نواندیش
تعداد صفحات158 :

«فرزنـدان مـا جواهرنـد ویل ما آهنگریم» ترجمهای اسـت از کتاب «أبناؤنا جواهر ولکننا حدادون» ،نوشـتۀ ت
دک�
مسـلم تسـابحجی ،متخصص روانشنایس و مشاور ت
تربی� و اجتماعی اهل کشور سـوریه که در آن ،روشهای
تربیـی ناکارآمـد و غلـط بـا ن
ت
شرین به نقد کشـیده میشـوند و بهجـای آنهـا ،راههای دیگـری برای
بیا� سـاده و ی
تربیـت فرزندان ،پیش پای والدین گذاشـته میشـود.
ت
دک� تسـابحجی در مقدمۀ کتاب ،نخسـت از رابطۀ خود و پدرش میگوید که رابطهای همراه با ترس و وحشـت
ت
ت
بـوده؛ سـپس بـه رابطـۀ خود و فرزندانش میپـردازد و در اینجا اعراف میکند که پس از مـد� دریافته که رفتار
او بـا فرزندانـش بـه رفتـار پدرش با او شـباهت بسـیاری داشـته اسـت .او در این لحظه ،متوجه دو نکتۀ بسـیار
دلگر هسـتند؛ و دوم اینکه پدرش چـه قدر او را دوسـت
مهـم میشـود :اول اینکـه فرزندانـش چـه قـدر از او ی
هم�نجا ،مؤلف یک
داشـته! بله ،پدرش او را دوسـت داشـته؛ ویل رفتار
مناسـی از خود نشان نمیداده است .در ی
ب
نکتۀ دیگر را هم کشـف میکند :اینکه فرزندان او مثل جواهر ظریف هسـتند؛ ویل او بلد نیسـت با جواهر کار
بکنـد؛ او یـک آهنگـر اسـت که پتک و کوره را میشناسـد ،نه لـوازم ظریف کار با جواهرات را و اینگونه میشـود
بگ�د.
گ�د جواهرسـازی را یاد ی
کـه او تصمیم می ی
انا� را پیدا کند که به مسـائیل که
نوع نگاه خالقانۀ او به مسـائل باعث میشـود که
مخاطب کتاب بتواند این تو ی
ِ
درگر اسـت ،از زاویـۀ دیگـری نـگاه کـرده و تالش کند تا رفتارهـای خـودش را این بار نه از چشـم خود،
بـا آنهـا ی
گ�یم که بـا فرزندان خود چگونـه ارتباط
بلکـه از چشـم فرزنـد خود تماشـا کنـد .با خوانـدن این کتاب ،یـاد می ی
باخ� کنیـم و بهاینترتیب ،با برقراری یک
گرفتـه و چگونـه بتوانیـم آنها را از حس واقعی خود نسـبت به آنها ب
رابطـۀ دوطرفـه بـا آنها ،زمینۀ یک تربیت عمیق و مؤثـر را فراهم بیاوریم.
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بخشهای برگزیده :
اگذاش� آن به فرزندان ،تفاوت از ی ن
 1میان پذیرش مسئولیت و فرار از آن و و ت ن
زم� تا آسمان است.
فرار از مسئولیت این است که عقیده داشته باشیم مشکل به فرزندان مربوط است و رفتارهای آنان
رفتارها� دیگر جایگزین شود .اما پذیرش مسئولیت این است که ما بفهمیم
یا باید اصالح شود یا با
ی
راهحل مشکالت در دست خود ماست و آنچه باید اصالح یا جایگزین شود ،همانا مهارتهای تربی�ت
ت
ما و ی ز
خویش�نداری است( .ص )35
انا� ما در
ن� تو ی
 2ما خییل ت
بیش� از حد الزم اخم میکنیم (از نظر من اخم کردن بههیچوجه درست نیست).
بسیاری از خانوادهها هنوز هم بر این باورند که باید ابهت پدر و مادر در دل فرزندان جای یگ�د و از
کودیک که برای پدر یا مادر خود ابهت قائل نیست ،انتقاد میکنند .باید گفت ابهت از ترس
پویا� انسان میشود( .ص )41
نشئت گرفته است و ترس هم مانع ی
 3میتوان گفت نقش پدر و مادر
در تربیت فرزندان عبارت است از اینکه
بکوشند تا در ت
کم�ین زمان ممکن آنان
را به مرحلۀ استقالل برسانند و بعد
گ
اندکاندک سیطرۀ خود را بر زند�
فرزندان کاهش دهند؛ اما بهعنوان
مرجع و منبعی از تجربیات در کنار
فرزندان بمانند تا فرزندان در هنگام
ض�ورت از تجربه و مهارتهای ایشان
بگ�ند( .ص)44
کمک ی
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کلیدهای آموختن آداب اجتماعی به کودکان و نوجوانان
نویسنده :شریل ابرلی /ترجمۀ ترانه بهبهانی
نـاشـر :نشر صابرین
تعداد صفحات310 :

موضوع اصیل این کتاب ،آموزش آداب ش
معا�ت به کودکان و نوجوانان و در یک نگاه کالنتر ،مسـئلۀ تربیت یا
ت
ت
رسپرسـی کودکان اسـت .هدف اصیل نگارندۀ این کتاب را میتوان در این جمله خالصه کرد :کودکان ما وق� با
متـ� بار میآیند که قو ی ن
اعتمـاد بـه نفـس و ی ن
انـ� و آداب ش
معا�ت را بهصورت کامل و صحیحی فرا گرفته باشـند.
گ
گ
تن
ش
آموخ� رفتار صحیح نویددهندۀ آماد� آنها برای �وع زند� اسـت.
از جملـه آدا� کـه در ایـن کتـاب به آنها پرداخته شـده ،میتوان بـه آداب همراهی با کودکان دیگـر ،آداب معر�ف
ب
ِ
کـردن ،صحبتهـای ن
تلفـی ،آداب مربوط به زبان نوشـتاری مثل نامه و یا یادداشـت تشـکر ،آداب غـذا خوردن،
نپذیرفـ� دعوت از سـوی دیگران ،تقدیـم و دریافت هدیه ،مهمـان و ی ز
تن
تن
م�بان
پذیرفـ� یـا
آداب دعـوت کـردن و
گ
ش
خوب بودن ،توجه به اشـخاص با ناتوا�نهای ویژه ،آراسـت� و �کت در مراسـم و یآئ�نهای خاص اشـاره نمود.
چنانکـه روشـن اسـت ،بسـیاری از ایـن مـوارد بسـته بـه فرهنگهـای بومـی هـر جامعـه و مذهـب دارد .نکتـۀ
قابلتوجـه در ترجمـۀ ایـن کتـاب ،بومیسـازی آن بـا ش�ایـط مناسـب جامعۀ ماسـت .بهعنوانمثال ،مسـائیل از
قبیـل آداب مالقـات بـا پـاپ و مسـائیل ازایندسـت در آن حذف شـده و در عوض ،مراسـم و یآی�نهـای رایج در
جامعـۀ مـا ،جایگزین شـده و آمـوزش داده میشـود.
ت
�ن
ش
ش آداب معا�ت ،اغلب از سـنی آغاز میشـود که ح� کودک
کتـاب ایـن توجـه را بـه والدین میدهد که آمـوز 
همـ� دلیـل ،رفتهرفته قو ی ن
اگری و انجـام آنهـا را نمیدانـد ،امـا درسـت به ی ن
انـ� برای کودک به شـکل
لـزوم فر ی
سـن�ن
ً
عـادت درآمـده و بـرای آینـده و مواقـع مورد نیاز در وجود او نهادینه میشـود .رفتار کودکان مخصوصا در ی
گ
ین
یادگری در آنهـا از طریـق تقلیـد اتفاق
پایـ� و سـالهای اولیـۀ زنـد� عمدتـاً جنبـۀ تقلیـدی دارد و درواقـع ،ی
میافتـد؛ پـس الزم اسـت کـه والدین ،خـود در رعایت ایـن آداب دقّـت الزم را مبـذول دارند.

30

نو رســیده ها 22

30

نو رسیده ها 17

بخشهای برگزیده :
ن
 1اگر در ی ن
تلویزیو� مورد عالقۀ کودک ،شخیص برای دیدن والدین وارد خانه شود،
ح� تماشای برنامه
کودک باید نخست سالم کند و صدای تلویزیون را تا حدی که خودش میشنود ،کم کند و سپس به
تماشای ادامۀ برنامه پب�دازد.
 2انتظار نمیرود کودک عطسهاش را فروخورده و باعث پاره شدن
رگهای چشم خود شود ،اما او باید با استفاده از دستمالکاغذی یا
جلوگ�ی کند.
پارچهای از پرتاب شدن ذرات به هوا ،ی
 3بهطورکیل حفظ کردن جای فردی در صف
کار ت
درس� نیست؛ زیرا محبت به یک شخص،
موجب مزاحمت برای افراد دیگر میشود.
 4از ت
وق� کودک بتواند دست خود را برای
درخواست بیسکویت دراز کند ،والدین باید او
را تشویق کنند تا از عبارت «خواهش میکنم»
استفاده کند .ت
وق� کودک مع�ن هدیه ت ن
گرف� را
درک کرد و اشخایص به او هدیه دادند ،والدین
باید از او بخواهند «تشکر» کند.
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گنجشک اشــتیاق کمی نیــست
نویسنده :سید اکبر میرجعفری
نـاشـر :هنر رسانه اردیبهشت
تعداد صفحات72 :

اکر یم�جعفـری کـه در زواره ،از توابـع شهرسـتان اردسـتان متولد شـده اسـت ،میگویـد« :در آبـادی ما،
سـید ب
بلدرچ�نهای زیادی هسـت که هیچکس از آنها نگفته اسـت .ماجرای این کتاب ،احتماال ً ی ز
چ�ی
گنجشـکها و
ی
اک� یم�جعفری مانده بود .میخواسـت با کلمات آن را رسـم
شـبیه این اسـت :رد قیقاج یک پرنده در ذهن سـید ب
کند؛ اما نمیشـد .انگار که ییک در ازدحام گنجشـکها سـنگ میانداخت و کلمات میگریختند .تا روزی که او
پای صحبتهای سـید احمد نادمی ،شـاعر و منتقد باد� ،نشسـته بوده و در میانۀ حرفهای سـید ،طرحی برای
تن
انداخـ� رد قیقـاج گنجشـک بـه ذهنش میرسـد ».اینگونه اسـت که او در این کتاب شـعر ،بـرای ما از
بـه دام
گنجشکهای آبادیشـان میگوید.
خودنما� میکند .بسـیاری از
او،
لطیف
ات
ر
عبا
و
بدیع
تشـبیهات
میان
در
اک� یم�جعفری
نگاه شـاعرانۀ سـید ب
ی
ت
تعبرات یم�جعفـری را وقـی میخوانیـد ،بایـد روی آنهـا مکث کنیـد و بعد برگردیـد و دوبـاره بخوانید؛ چون
ی
احتمـاال ً پیشتـر از او هیچکـس آن کلمـه را در آنجـا بـه کار بن�ده اسـت.
چشـمگ� اسـت و این باعث میشـود
خالقیـت شـاعر در بـه کار بـردن توصیفـات بکـر و خلـق تصاویـر جدید،
ی
ن
مناسـی با این اشـعار برقرار
تباط
ر
ا
انند
آشـنا� دقیقـی با ایـن نوع باد� شـعر ندارند ،برخـی جاها نتو
کسـا� کـه ی
ب
تعاب� احسـایس عمیق ،خواننـده راجذب و
درع�نحال ،طبع حسـاس شـاعر و اسـتفادۀ رصیح او از ی
کننـد؛ امـا ی
درگر ت ن
مـ� میکند.
ی
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بخشهای برگزیده :

1

انگشت میگذارم

روی قطرۀ خونت
گ�م
و باال می ی
که بدانم
سو�...
کدام ی
حاال از شش جهت!
باال رفتهام( .ص)59

 2ت
گف�:
قرارمانسپیده
نیمکت روبهروی یاس
یپ�اهن سپیدت را بپوش
تا میان سپیده و یاس
عادی ش
با�.
نیامدی...
یاسهاسیاهپوشیدهاند
تا میان همه ی ز
چ� عادی باشند( .ص)14

 3همسایهها
چرا ابرهایتان را
در حیاط ت
مش�ک میگذارید
و جیغهایتان را در ایوان؟
یگ�م گلهای باغچه ناهنجار برویند
و چشمها
به چشماندازی مخدوش عادت کنند
اینگونهبگذرد
امشب ساعت 21
خانه را رس کوچه میگذاریم( .ص)35

4

انگشت میگذارم

روی قطرۀ خونت
گ�م
و باال می ی
که بدانم
سو�...
کدام ی
حاال از شش جهت!
باال رفتهام( .ص)59
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علـــم در عمـل
نویسنده :رابرت دبلیو وود /مترجمان :شهاب صقری و دیگران.
ناشر :شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات :هفت جلد (هر جلد حدود  50صفحه)

مجموعـۀ «علـم در عمـل» از هفـت جلـد کتـاب در موضوعـات «جغرافیـا»« ،شـیمی»« ،هواشـنایس»،
«زم�نشـنایس»« ،جانورشـنایس»« ،گیاهشنایس» و «مهندیس» تشکیل شده است .هدف از تألیف این مجموعه
ی
آن بوده است که اطالعات متنوعی در رشتههای مختلف علمی در اختیار نوجوانان قرار داده شود تا با مطالعۀ
آنهـا و بـه دسـت آوردن اطالعـات کیل و نسـبتاً جامع دربارۀ هر موضوع ،بتوانند زمینههای مـورد عالقۀ خود را
شناسـا� کننـد و در آنهـا ش�وع بـه مطالعه و تحقیق ت
بیشر کنند .عالوه بر این ،مطالعۀ این مجموعه سـطح
ی
م شـدن با مسـائل علمی را برایشـان
اطالعـات عمومـی نوجوانـان را بـه شـکل مؤثـری بـاال میبـرد و زمینـۀ رسگر 
فراهـم میکند.
جـذا� گـردآوری شـده کـه نوجوانـان
علمـی
هـای
ش
آزمای
از
کاملی
و
اسـتفاده
ل
قاب
مجموعـۀ
هـا،
در ایـن کتاب
ب
تنهـا� و گاهـی بـا کمک والدینشـان آنهـا را امتحان کننـد و در خلال آنها نكات زیـادی یاد
میتواننـد گاهـی به ی
بگ�نـد .در ابتـدای هـر کتـاب از این مجموعه ،ش
بخ� تحت عنـوان «چگونه از این کتاب اسـتفاده کنیم» ،آمده
ی
که خواندن آن پیش از ش�وع مطالعۀ کتاب و انجام آزمایشهای آن ،الزم اسـت .راهنمای تصویر ی ویژهای ی ز
ن�
همـ� رابطـه آورده شـده تـا در طـول مطالعه و آزمایشهـای مختلف ،ن
در ی ن
معا� عالئم راهنما بـرای خوانندگان
نوجوان مشـخص باشد.
مسـئلۀ جالبتوجـه در ایـن کتابهـا ،کاربردی بودن مسـائل مطرحشـده در آن اسـت؛ مثلا ً در کتاب جغرافیای
تن
سـاخ� قطبنما ،ترسـیم
افیـا� از روی آن،
قطـی و پیـدا کـردن عـرض جغر ی
ایـن مجموعـه ،پیـدا کـردن سـتارۀ ب
شـیمیا� ،اثر دما بر جامدات
اد
و
م
بر
گرما
تأث�
کردن
آزمایش
و
دیدن
«شـیمی»
الگوهای شـیب و یغ�ه .در کتاب
ی
ی
گ
گ
ز
چ�هـای دیگـر از این قبیـل ،در کتاب «هواشـنایس» ،چگون� سـاخت
و گازهـا ،چگونـی درسـت کـردن نمـک و ی
گ
هم�نطور در دیگر کتابها ،مسـائل کاربـردی و جالب ،برای
نگ�نکمـان و فهمیـدن چگون� تشـکیل ابر و مه و ی
ر ی
ت
گ�د.
مطالعـه و آزمایش در دسرس نوجوانان قـرار می ی
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بخشهای برگزیده :
 1چوب را با زاویهای در ی ن
زم� فرو کنید که نوک آن
مستقیماً به سمت خورشید باشد .در این حالت چوب نباید
سایهای داشته باشد .در حدود یک ساعت ،یع�ن تا ت
وق�که
سان� ت
سایهای به طول تقریباً  15ت
ص� کنید.
م� ایجاد شود ،ب
جهت این سایه ،رو به ش�ق چوب خواهد بود .خورشید
حاال به سمت غرب حرکت کرده است .اگر طوری بایستید
که شانۀ راست شما در جهت سایه ش(�ق) باشد ،روی شما
به سمت شمال خواهد بود( .ج ،1ص)12
شو� پ ز
آش�خانه یا روی
 2در ظرف ی
مقداری حولۀ کاغذی ،یک قاشق
غذاخوری را پر از رسکه کنید .حاال
ش�ین روی رسکه بپاشید.
کمکم جوش ی
ش�ین اضافه کنید تا دیگر
آنقدر جوش ی
حبا� ایجاد نشود .مخلوط بهدستآمده
ب
نمک است .حبابها در اثر تشکیل
کربندیاکسید به وجود آمدند .رسکه،
ش�ین ،باز (مادۀ کمیک)
اسید و جوش ی
است .هنگامیکه یک باز محلول
(حل ن
شد�) را به یک اسید اضافه کنید،
ت میآورید( .ج ،2ص)15
نمک بهدس 
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مجــموعۀ نخـودیها
شاعر :شکوه قاسمنیا
نـاشـر :انتشارات قدیانی ،کتابهای بنفشه
تعداد صفحات 6 :جلد (هر جلد حدودا ً  12صفحه)

هـدف مجموعـه کتابهـای «نخودیهـا» ،آمـوزش مهارتهـای اولیـه بـه کـودکان دو تا شـش سـاله اسـت .این
آشـنا� با
آشـنا� بـا صداها ،ی
مجموعـه در شـش جلـد تألیـف شـده کـه مهارتهای سلام کـردن ،حمـام کردن ،ی
کتا�
اعضای بدن -مانند دسـتها ،پاها و یغ�ه -و خوابیدن را به آنها آموزش میدهد .این مجموعه بر اسـاس ب
از الرا ت ز
هولـ� توسـط خانم شـکوه قاسـمنیا رسوده شـد ه اسـت و ضمن حفـظ تصاویر اولیۀ کتـاب رسودههای
خانم قاسـمنیا به آن اضافه شـده اسـت.
خو� همراه میشوند ،این ابزار میتواند وسیلهای مناسب برای آموزش
به
با توجه به اینكه که کودکان با شعر و ریتم ب
ن
مناس� را برای مادرا� فراهم میکند که بهدنبال راهی برای
به آنها باشد .اشعار موزون و ریتمیک کتاب موقعیت ب
آموزش به کودکان خود هستند تا هر چه ت
به� بتوانند با كودك خود ارتباط برقرار کنند و از این رهگذر مسائیل را که
درگ� است ،به او یاد دهند.
کودکشان بهسبب موقعیت رشدی ویژۀ سن خود با آن ی
گ
ها� اسـت که از
س
عک
شـامل
تصاویر
این
اسـت.
آن
ویژ� مهم و ارزندۀ این مجموعه ،تصاویر جذاب و یگ�ای
ی
کـودکان در موقعیتهـای متفـاوت به خصوص موقعیتهای مرتبط با موضوع کتاب گرفته شـده .این تصاویر
بیش�شـدن حـس همذاتپنـداری در کـودک میگـردد در نتیجه ،سـبب همراهی ت
باعـث ت
تأث�
بیشر او شـده و ی
آمـوزش را افزایش خواهد داد.
اول�نبار در سـال  1382توسـط واحد کودک و خردسـال انتشـارات ن
قدیا� در
این کتاب ،کتاب جدیدی نیسـت و ی
قطع ت
خشـی چاپ شـده که در سـال  1394به چاپ ی ز
سـ�دهم خود رسـیده اسـت.
ن
ایـن مجموعـه بـرای مـادران جـوا� کـه صاحـب فرزنـد اول خـود شـدهاند و دنیـای آنهـا بـرای آموزش مسـائل
مختلـف بـه کـودکان پر از ت
اسرس اسـت مفيد و كاربـردي اسـت .آنها میتوانند در کمـال آرامـش از رسودههای
خانم قاسـمنیا در موقعیتهای مختلف اسـتفاده کنند و از لحظه لحظۀ بزرگ شـدن کودک خود لذت بب�ند.
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بخشهای برگزیده :
 1صبحانهام چه عالیه /جای شما هم خالیه /قطار قطار ،خوراکیا /صف کشیدن رو ی ز
م� ما /آبنباتای
ش�ین ،یا کمی شور( .ج ،1ص)10
رنگارنگ /با شکالی خییل قشنگ /بیسکوتیای جورواجور /ترش و ی
حمام /کثیف شده دست و پام /باید که لخت بشم من /تا خیس نشه
 2میخوام برم به ّ
حمام بذار( .ج ،2ص )2
لباسام /مامان ،بیا کمک کن /یپ�هنمو در بیار /حولهمو آماده کن /بب� تو ّ
 3من حاال آواز میخونم /قشنگ و با ناز
میخونم /الالی الالی ،بام بام بام /این جوری با ساز
میخونم /زنگوله دارم توی دست /مامان به دستم
اونو بست /دیلینگ دیلینگ صدا میده /نمیدونم که
توش چی هست( .ج ،3ص )8
گ
 4اچه عکسای قشن� /توی کتاب من هست/
تو این کتاب ،یه قصه /برای خواب من هست/
خوابم گرفته آ
الن /میخوام برم بخوابم /یه بوس
میدم به مامان /یم�م تو رختخوابم /وای که چقدر
قشنگاند /عروسکای چرخون /ت
وق� میخوام
بخوابم /میگن ما رو بچرخون( .ج ،6ص )6

نو رســیده ها 22

37

نو رسیده ها 17

37

من دیگــ ِر ما
ِ

نویسنده :محسن عباسیولدی

نـاشـر :انتشارات آیین فطرت
تعداد صفحات 5 :جلدی 1144

معامله در بازار عمر و سـود و ن
زیا� که انسـانها در این بازار با فروش رسمایههای اولیهشـان میکنند ،موضوع
کتا� که تاکنون به چاپ نهم رسـیده و 27هزار نسـخه از آن ش
منت�شـده است.
کتاب «عمرتون چند؟!» اسـت؛ ب
حجتاالسلام سـید مصطفی هاشـمی محجـوب ،با مبنا قـرار دادن این اصل ن
دیـی که دنیا مانند بازاری اسـت
و مؤمنـان در ایـن بـازار بـه خریدوفـروش میپردازنـد ،در ایـن کتـاب بـه مواردی که انسـان عمـر خود را بـه آنها
میفروشـد و در مقابـل آنهـا ی ز
چـ�ی را بهدقت میآورد نگاهی داشـته اسـت.
«عمرتـون چنـد؟!» از هشـت فصـل تشکیلشـده که فصـول آن با عنوان پیشـنهاد مطرح شـدهاند؛ یع�ن فصل
اول تا هشـتم ،به ترتیب «پیشـنهاد اول»« ،پیشـنهاد دوم» ... ،تا «پیشـنهاد هشـتم» نام گرفته است .نگارنده
در ایـن فصـول یـا پیشـنهادها ،ابتدا متاعي را که انسـان به بهـای عمرش آن را به دسـت مـیآورد ،ف
معر� میکند
و سـپس بـه ایـن مسـئله میپـردازد که این معامله چقدر میتواند به سـود انسـان باشـد و چقدر بـه ض�ر او.
ف
ین
معـر� امراض
اولـ� فصـل ایـن کتـاب بـه موضـوع «لذتهـای جنسی» پرداختـه اسـت .در این فصل ضمـن
ت
ت
جنسی و مشـکال� کـه در صـورت رفتـار نادرسـت جنیس پیش میآینـد ،خانواده کـه مرکز اصیل کنرل این نیاز
اسـت را بـرریس كـرده و مشـکالت پیـش روی این نهاد ی ز
ن� تحلیل میشـود .شـهرت و عواقب خطرنـایک که با خود
ش
خودنما� و غـرور و ریا ،خنده از نوع
بـه همـراه مـیآورد ،پرخوری که ییک از امراض و آفات مهم ب�یت اسـت،
ی
�ث
ب�قاعـده و خـارج از اصولـش ،ثـروت و مـال زیـاد و پرخو با� ی ز
ن� از دیگر مباح اسـت کـه در این کتاب به برریس
گ
ز
تأث�اتشـان بر زند� انسـان موردبحث قرار گرفته اسـت .غفلت و عشق ین� دو فصل مهم
آنها پرداخته شـده و ی
خـو� به اهمیـت آنهـا و شـیوة دوری از غفلت و نگاه صحیح به عشـق،
ایـن کتـاب را تشـکیل میدهنـد کـه به ب
پرداخته شـده است.
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بخشهای برگزیده :
 1برخی از ما فکر میکنیم که محبت ن
زبا� تنها در رابطۀ پدر و مادر با نوزادان و خردساالن معنا پیدا
میکند .ت
وق�که فرزندان این دوره را طی کرده و وارد دورۀ نوجو نا� و جو نا� شدند ،دیگر نیازی به محبت
ندارند .به جهت وجود این اعتقاد است که میبینیم بسیاری از والدین در همان چند ماه اول تولد نوزاد ،روزانه
چندینبار به فرزندشان ابراز محبت ن
زبا� میکنند( .ج ،2ص)120
 2در جامعۀ امروز ،ییک از مشکالت بزرگ در تربیت کودک ،عدم مدیریت صحیح تنظیم خانواده است .امروزه
خانوادهها در فاصلۀ میان فرزندانشان بهشدت رفاهگرا شدهاند .فاصله را بهگونهای تنظیم میکنند که چند سایل ی ن
ب�
دو فرزند نفس ر ت
اح� بکشند؛ اما غافل از آنکه این چند صباح نفس راحت ،در آیندهای نهچندان دور به کامشان تلخ
میشود( .ج ،3ص)139

ها� که اثر خودشان را در آن میبینند ،ت
بیش� استقبال
 3بچهها بهصورت طبیعی از بازی ی
ها� که تنها نقش بچهها فشار دادن یک دگمه و تماشا کردن است ،آنها را زود
میکنند؛ اما بازی ی
خسته میکند .شاید در ابتدای خرید این اسباببازیها کودک
بسیار خوشحال باشد؛ اما خوشحایل او زمان
زیادی طول نمیکشد( .ج ،4ص)131
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از آخـر مجــلس

شاعر :میالد عرفانپور

نـاشـر :شــهرستان ادب
تعداد صفحات94 :

تأث�گذار نسـل سـوم انقالب اسلامی اسـت .این ت
دف�
انقال� و ی
«از آخر مجلس» یک نمونۀ خوب از شـعر ب
شـعر ،از چهـار فصل تشـکیل میشـود :فصـل اول «باغی در حوایل مـن» نـام دارد .این فصل ،مجموعهای
گ
از هفـت غـز ل اسـت کـه در خلـوت شـاعران� میلاد عرفانپور شـکل گرفته اسـت .فصـل دوم «سـفارش از
ت
مناسـب� خاص یا در واکنش به رویدادی خاص
شـعرها� اسـت که به
دل» نامیده شـده که مجموعهای از
ی
نیما� میالد
رسوده یا اینکه به فرد یا افراد خایص تقدیم شـده اسـت .فصل سـوم مجموعهای از اشـعار نو ی
عرفانپـور را در خـود جـای داده و فصـل چهـارم فصیل از رباعیهای تازۀ این شـاعر اسـت.
در صفحـۀ تقدیـم ایـن کتـاب آمـده اسـت« :پیشـکش بـه همـۀ شـهیدان 14 ،شـهید رهپویـان وصـال و
حجتاالسلام سـید محمـد انجوینـژاد کـه مرا با آسـمان آشـنا کـرد» .معروفترین شـعر این کتـاب ،یع�ن
شراز رسوده شده که در انتهای حسینیۀ
رباعی «از آخر مجلس شـهدا را چیدند» ،برای شـهدای بمبگذاری ی
ن
گلچ� کرد و این شـعر ،ابراز حرست این
هیئت رهپویان وصال مشـغول عزاداری بودند که شـهادت آنها را ی
شرازی در سـوگ دوسـتانش و در آرزوی شـهادت اسـت.
شـاعر جوان ی
شـعرها� برای طلبۀ ناهی از منکر ،شـهید عیل خلییل ،مسـلمانان میانمار ،شـهید مصطفی احمدیروشن،
ی
ق
ش
شـعری برای همدردی با زلزلهزدگان آذربایجان �� و اشـعاری ازایندسـت ،در فصل دوم «از آخر مجلس»
جمعآوری شـدهاند که مخاطبان را ب هر ت
نیما� پیوسـتۀ شـعر انقالب هم که
اسـی تحت ی
تأث� قرار میدهند .ی
تعاب� شـاعرانهای از مفهوم
ازها� کوتـاه ،ی
در فصـل سـوم آمـده ،از اشـعار ویـژۀ این کتاب اسـت کـه در فر ی
شـعر انقلاب را بیـان میکنـد .خواندن این کتـاب به عالقهمندان ادبیات انقالب اسلامی توصیه میشـود.
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آل سـعود و بیـداری اســـالمی

نویسنده :علیاصغررضوانی

نـاشـر :صبح امید یاران
تعداد صفحات104:

تأث�ات آن بر جهان اسلام ،ض�وری اسـت که با یک خاندان
برای شـناخت وضعیت عربسـتان سـعودی و ی
آشـنا شـویم؛ خاندان سـعود که بیش از دو قرن اسـت که در منطقۀ حجاز حکومت میکنند و توانسـتهاند
ن
ت
خاندا� که موفقیت خود را مدیون تأیید از
تغی� دهند.
ح� اسـم این کشـور را به «پادشـاهی سـعودی» ی
سـوی «محمد بن عبدالوهاب» و خاندان او ،معروف به «آلالشـیخ» هستند.
کتـاب «آلسـعود و بیـداری اسلامی» مـروری اسـت بـر تاریـخ این خانـواده ،در سـه دورهای که در کشـور
عربستان قیام کرده و حکومت تشکیل دادهاند :دورۀ اول ،دورهای است که با دعوت محمد بن عبدالوهاب
ام�محمد بن سـعود ،وایل «درعیه» و تشـکیل
آغـاز میشـود و بـا همپیمانشـدن محمد بـن عبدالوهاب با ی
ن
حکومـت در ایـن شـهر ،راه خـود را آغـاز میکنـد .دورۀ دوم ،از زمـا� آغـاز میشـود کـه بـا کوشـش تـریک و
بگ�ند؛ اما دورۀ
ام�زادۀ سـعودی) آلسـعود توانسـتند حکومت از دسـت رفتۀ خود را باز پس ی
فیصل (دو ی
سـوم و آخـر ،دورهای اسـت کـه ابنسـعود یـا همـان ملک عبدالعزیز معـروف ،ریـاض را از آ ل رشـید پس
گرفـت و حکومـت سـعودی را ت
گسرش داد .ایـن دوره از  1902آغـاز شـده و تـا امـروز ی ز
نـ� ادامـه دارد .مـرور
تاریخـی ایـن دورههـا ،محتوای سـه فصـل اولیۀ کتاب و بخـش عمدۀ آن را تشـکیل میدهد.
گ
ویـژ� کتـاب این اسـت که در ی ن
عـ� اختصار بهصورت جامعـی تاریخ آل سـعود را گزارش میکند
مهمتریـن
هـا� را کـه در طـول ایـن  200سـال توسـط وهابیـت انجام شـده اسـت مانند تخریـب آثار
و تمامـی جنایت ی
گ
ت
بـزرگان مدینـه ،حملـه بـه نجف و کربال ،انهـدام یم�اث فرهنـی ،تخریب قبور بقیع ،جنایا� که نسـبت به
ین
فلسـط� و یغ�ه را برشـمرده است .فصل چهارم و پایانبخش
حجاج انجام شـده ،خیانت نسـبت به ملت
کتاب ،دورۀ ش�وع بیداری اسلامی اسـت.
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آینـــۀ حواس

نویسنده :محبوبه اسپیدکار
نـاشـر :کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
تعدادصفحات:

گ
امـروزه بـا توجـه بـه ش
رویارو� آنها با مسـائل جدید و اهمیت پـرورش فکری ،باید
پی�فت زند� انسـانها و
ی
بیشازپیش به فکر هوشمندسـازی در تربیت فرزندان خود باشـیم .تمام انسـانها دارای مغزی با سـاختار
منطقی هسـتند و از همان ابتدای تولد قدرت تفکر صحیح را دارند؛ اما در بسـیاری از موارد با تربیت غلط
هـا� برای
والدیـن ،ذهـن کـودکان دچـار خطـا در تفکـر میشـود .کتـاب «آینۀ حـواس» با هـدف ارائـۀ روش ی
پرورش تفکر فلسـفی در کودکان و نوجوانان ،با توجه به این ض�ورت نوشـته شـده اسـت.
«آینۀ حواس» یک کتاب کار برای اسـتفاده در خصوص مسـائل کودکان  7تا  9سـاله اسـت .این کتاب با طرح
تن
 25جلسـۀ ش
سـاخ� ذهن کودکان دارد و با اسـتفاده
آموز� در قالب آزمایش و طرح مسـئله سـعی در فعال
ان�اعـی کـه در ی ن
نظر تفکـر ت ز
سـن� نوجـو نا� نمود ویـژهای پیدا میکند به پـرورش جنبههای
از ظرفیتهـای ب� ی
ش
فکـری و فلسـفی ذهـن بچههـا میپـردازد .بـا توجـه بـه اینکه این جلسـات آمـوز� غالبـاً بهصـورت گروهی
گرد ،باعـث رشـد کودکان در برقـراری ارتباط با دیگران و تقویت روحیۀ همکاری در آنان میشـود.
انجـام می ی
در هـر جلسـه مـواردی مثل «موضوع»« ،اسـاس کار»« ،اهداف» و در آخر «وسـایل مورد نیـاز» برای آزمایش
کتا� مناسـب بـرای معلمان و مربیـان مدارس
یـا روش کار بیـان شـده اسـت .کاربـردی بـودن کتـاب ،آن را به ب
ابتـدا� تبدیـل میکنـد .کتـاب ،بهصـورت ویژه بـرای مربیـان کالسهای «تفکـر و پژوهش» یا «فلسـفه برای
ی
کودکان» مناسـب است.
ن
ز
هم� شـکل
در این کتاب ،فعالیتها از سـاده به مشـکل طراحی شـدهاند که روند رشـد کودکان ین� باید به ی
باشـد .همـۀ بچههـا با بهـرۀ ش
مر�
هو� متوسـط میتوانند با ایـن برنامهها هماهنگ شـوند و گامبـهگام با ب
ن
هیجا� فرزندان شـما را ی ز
نـ� فعال میكند.
پیـش برونـد .کارگاهی بـودن این فعالیتها ،هوش
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تبســـمهایشــرقی

شاعر :زکریا اخالقی
نـاشـر :ذویالقربی

تعداد صفحات68:

مجموعـه شـعر «تبسـمهای ش� ق�» کـه مهمتریـن کتـاب حجتاالسلام زکریـا ق
اخال� در قالب شـعر اسـت،
شـامل  30غـزل از ایـن شـاعر انقلاب میشـود .زکریـا ق
اخال� که مسـئولیت مرکز آفرینشهـای باد� حـوزۀ ن
ه�ی
اسـتان یـزد را بـر عهـده دارد ،غزلیـات ایـن کتـاب را طـی سـالهای  1360تا  1372رسوده اسـت .بـا توجه به اینکه
گ
تغیر نگرش و پخت� شـعری این
مـاه و سـال رسوده شـدن هـر غـزل در پایـان آن آورده شـده اسـت ،میتـوان ی
ارزیـا� کرد.
شـاعر را در طـول ایـن سـالها ب
ایـن کتـاب کـه پیشترهـا در سـال  1378توسـط مرکـز آفرینشهـای باد� حوزۀ ن
ه�ی ش
منت� شـده بود ،در سـال
القر� چاپ شـده و در سـال  1395هم در این انتشـارات تجدید چاپ داشـته اسـت.
 1389در انتشـارات ذوی ب
مضمون اشـعار زکریا ق
ت
اخال� در این مجموعه یپ�امون موضوعا� چون انقالب اسلامی ،دفاع مقدس ،شـهادت
و عرفان اسـت که البته اشـعار ن
عرفا� آن ت
بیشر از دیگر اشـعار به چشم میآیند .برخی از غزلیات این مجموعه
ق
شـعر در رثای امام خمی�ن رحمتالله علیه ،شـهید صدو� و دیگر بزرگان رسوده شـده است.
شمشر شـهادت»« ،قلمـی از پـر سـیمرغ»« ،موسـیقی سـکوت»« ،شـکوه ش� ق� بـاران» و «همسـایۀ
«زیـر
ی
ق
ت
ت
روحالقدس» برخی از به�ین اشـعار این مجموعهاند .اشـعار زکریا اخال� چه در این دف� شـعر و چه اشـعار
جدیـد او کـه هنـوز در هیـچ مجموعهای گردآوری نشـدهاند ،دارای سـبیک محکـم و باصالبتاند که این شـاعر
ن
ین
همچنـ� اسـتفاده از ترکیبات،
انقلا� کرده اسـت.
را تبدیـل بـه شـاعری خـوشآوازه در عرصـۀ اشـعار عرفـا� ب
گ
ویژ�های خاص و ناب ت
دف� شـعر «تبسـمهای ش� ق�» اسـت.
توصیفهـا و آرایههـای بدیـع و تازه ییک دیگر از
گ
ت
تبحر در اسـتفاده از قافیههای مسـتحکم و دوری از قافیههای دمدسـی و سـاده از ویژ�های کیل شـعر زکریا
ق
اخلا� اسـت که در اشـعار این کتـاب ی ز
ن� نمـود دارد.
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جهـاد اقتصادی؛ چیستی ،اهداف و الزامات جهاد اقتصادی

نویسنده :جمعی از محققین
نـاشـر :انقالب اسالمی
تعداد صفحات264 :

مدظلهالعایل در محـور جهاد
رهر معظّم انقلاب اسلامی ّ
کتـاب «جهـاد اقتصـادی» مـروری بـر بیانات ب
اخر تأكیـد بسـیاری بـر آن داشـتهاند و بارهـا در خطاب به
و حماسـۀ اقتصـادی اسـت کـه در چنـد سـال ی
مسـئوالن و مـردم بـدان تذکر داده اسـت.
شـاکلۀ اصلی کتـاب را سـه بخش عمده تشـکیل میدهنـد :اول ،بخش «حماسـه ،جهاد و اقتصـاد» که در
ت
رهر معظّم انقالب
آن ،اهمیـت و
چیسـی حماسـه و جهـاد اقتصـادی و اهداف آن با اسـتفاده از کلمات ب
ش
اهردی جهاد اقتصادی
مدظلهالعـایل توضیح داده شـده اسـت .بخـش دوم�« ،ایط و الزامات ر ب
اسلامی ّ
ت
ش
اهردی ،فصویل در شـناخت دشـمن و لزوم
و اقتصـاد مقاومـی» کـه در آن علاوه بـر �ایـط و الزامـات ر ب
ن
برنامهریـزی بلندمدت هم آورده شـده اسـت .بخش سـوم و پایـا� کتاب هم «جهاد اقتصـادی و الزامات
پی�فـت اقتصـادی مطلـوب» نام گرفته کـه در آن ،الگوی ش
ش
پی�فت اقتصادی مطلوب ،تقویت تولید میل،
نقـش علـم در ش
پی�فت اقتصادی ،بهبود فضای کسـب و کار ایر نا� ،حمایـت از رسمایهگذاری میل ،تعریف
خصویصسـازی مطلـوب ،اصلاح الگـوی مصرف ،الگـوی تجـارت خارجی مطلـوب و بحث کاهـش تورم
مطرح شـده است.
تن
مدظلهالعایل تشـکیل شـده اسـت و مؤلفـان جز مقدمۀ
ره� انقالب اسلامی ّ
مـ� کتـاب ،تنها از سـخنان ب
کوتاهـی در ابتـدا در ت ن
مـ� کتاب دخـل و ترصف محتو یا� نداشـتهاند.
گ
مدظلهالعـایل ،همـی کوتـاه و مخترصند و
رهر فرزانـۀ انقلاب اسلامی ّ
سـخنان انتخابشـده از بیانـات ب
ت
بـا ت
ز
مـ�ان از
تی�هـای متعـدد و عبـار تا� کوتـاه همـراه شـدهاند .ایـن مسـئله باعـث شـده تـا کتـاب کم�یـن ی
حاشـیه ت ن
رف� و از موضـوع خارجشـدن را داشـته باشـد.
ن
کسـا� کـه میخواهنـد بـا مطالعۀ یک کتاب یا مراجعه به یک منبع شـناخت جامعی از نظـام دیدگاههای
مدظلهالعایل بهدسـت بیاورند ،مطمئناً از این کتاب منتفع خواهند شـد.
ره� انقالب اسلامی ّ
اقتصادی ب
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حکایــتنامـۀپیامبــر

نویسنده :غالمرضا حیدریابهری
نـاشـر :نشر جمال
تعداد صفحات935 :

پیامر اعظم صیلاللـه علیه و
پیامر» ویراسـت جدیـدی از کتـاب «حکایتنامـۀ موضوعـی ب
«حکایتنامـۀ ب
�ث
ن
بـ�  200جلد کتـاب تاریخی و حدی جمعآوری و بیش از نیمی از حکایات و داسـتانهای
آلـه» اسـت کـه از ی
آن از کتاب ارزشـمند «بحاراالنوار» نقل شـده اسـت.
ق
ن
ت
ت
ن
داسـتا� ی ز
پیام�
هدف از تألیف این کتاب که شـکیل
سرۀ اخال� و تربی� ب
ن� دارد ،آشـنا سـاخ� مخاطبان با ی
ت
گرا ،در کنار
صیلاللـه علیـه و آلـه اسـت .در ایـن کتـاب ،داسـتانهای کوتاه با تی�هـای کوتاه ،مختصر و ی
هـم قـرار گرفتـه و اثـری خو ن
اند� را تشـكیل داده اسـت .از سـوی دیگر کوتاه بودن حکایتها و دسـتهبندی
موضوعـی آنهـا ،باعث میشـود که کتـاب بتواند بهعنوان یک منبع قابلمراجعه اسـتفاده شـود.
پیام� صیلاللـه علیه و آله اشـاره
سرۀ ب
نویسـنده در ابتـدا بـا تقسـیمبندی نسـبتاً جامعی ،بـه اصول کیل ی
ن
ش
پیام�
میکنـد؛ امـا مهمتریـن مسـئله در ایـن رابطـه از منظـر وی ،توجه بـه �ایط زمـا� خایص اسـت که ب
پیامر صیلالله علیه گاهـی برای مقابلـه و از میان
صیلاللـه علیـه در آن میزیسـته اسـت .بهعنوانمثـال ،ب
تن
برداشـ� یـک سـنت جاهلی ،ناچـار بـوده ضمن حفـظ قالب کیل سـنت ،مضمـون آن را دگرگون کنـد .لذا
میبایسـت در برداشـت از سـخنان ،رفتـار و عملکـرد آن بزرگوار در مواقع مختلف ،بـه این نکته توجه نمود
کـه نویسـندۀ این کتـاب از ایـن توجه غافل نبوده اسـت.
فهرسـت اجمـایل موضوعـات این حکایات بیش از  170موضوع را پوشـش داده که میتـوان گفت در رابطه با
پیام� اعظم صیلالله علیه و آله نقل شـده اسـت.
هر موضوع ،دسـتکم دو تا سـه حکایت از ب
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داســـتانهایبهشـتی

نویسنده :اعظم فعال /تصویرگر :محمدحسین صلواتیان
ناشر :نشر فعال
تعدادصفحات:

ن
خـو� به کودکان
یکی از دغدغههـای والدیـن این اسـت که بتوانند بـا زبا� شـیوا و روان آموزههای دی�ن را به ب
یادگ�ی بچههـا اهمیت بسـیار دارد .اعظم فعال
تأث�گـذاری و ی
خـود بیاموزنـد .نـوع بیـان ایـن آموزهها در ی
در ایـن کتـاب بـا ن
سرۀ امامان
بیـا� کـه کـودکان دورۀ پیـش از دبسـتان میتوانند بـا آن ارتباط برقـرار کنند ،ی
محمدحسـ� صلواتیـان ی ز
ین
ن�
را بازگـو میکنـد .ایـن آموزههـا در قالب داسـتان بیان شـده و تصویرگریهای
کمک بسـیاری به آن کرده اسـت.
تن
ها� برای آن انتخاب شده که برای کودکان پیش
م� داسـتانها بسـیار روان و سـاده اسـت و اصوال ً داسـتان ی
از دبسـتان قابلفهم و مناسـب اسـت .این داسـتانها کوتاه هسـتند و مربیان و پدر و مادرها میتوانند از
ن
دبسـتا� یا خانه سـعی کنند آنها را اجرا کنند.
آنها بهعنوان نمایشـنامه اسـتفاده کنند و بچهها در پیش
ز
مطالـب کتـاب ،برای تهیۀ روزنامهدیواری یا ابتکارات دیگری ازایندسـت ین� مناسـب اسـت.
گ
کتاب به روایت  28داستان از زند� چهارده معصوم پرداخته که طی  28هفته باید به کودکان آموزش داده
ن
دبسـتا�
ب مناسـب و مرتبط با برنامۀ دریس کودکان پیش
شـود و در طرح قر نآ� شـمیم بهشـت بهعنوان کتا 
خو� برای انتقـال مفاهیم قـر نآ� و دی�ن به
انتخـاب شـده اسـت .درمجمـوع اسـتفاده از این کتاب ،تجربـۀ ب
کـودکان خواهد بود.
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روایـت زندگی حســـن باقـری

به کوشش :سعید عالمیان
نـاشـر :مؤسسه شهید حسن باقری
تعداد صفحات( 598 :جلد یک)؛ ( 544جلد دو)

گ
کتـاب «روایـت زنـد� حسـن باقـری» که خاطـرات  ۱۷۰نفـر از دوسـتان ،همکالیسها و فرماندهـان جنگ را
گ
دربارۀ این شـهید نابغۀ دفاع مقدس دربرگرفته ،یک کار مسـتند تفصییل در مورد زند� شـهید حسن باقری
ین
نخسـت� دسـتمایههای سـعید عالمیان برای نـگارش کتـاب 34 ،روایت از مصاحبههای خام شـش
اسـت.
شرازی ،داود كریمی ،حمید معینیان و باكری بوده
فرماندۀ شـهید دفاع مقدس ،زینالدین ،همت ،صیاد ی
ن
اسـت .پـس از آن ،او مصاحبههـای تكمیلی را هم با سـایر رسدارا� كه در قید حیات بودنـد ،انجام داده و
سـپس به کار بزرگ «تدوین» مشـغول شـده است.
خود شـهید حسـن باقری ،در زما�ن
شـیوۀ کار سـعید عالمیان در این کتاب ،تحت ی
تأث� شـیوۀ گزارشنوییس ِ
خ�نگاری جنگ را انجام میداد؛ بنابراین ،اوال ً تنها به درج روایات میپردازد و از توصیف و
اسـت که او کار ب
تحلیـل ی ز
پرهـ� میکنـد و ثانیـاً با همراهکـردن نقاط ضعف و قـوت ،اثری را پدید میآورد که داعیۀ اسـتقالل
دارد و خواننـده میتوانـد به صحت آن اعتماد کند.
ین
غالمحسـ� ش
اف�دی (ملقب به حسـن باقری) آغاز شـده و بر اسـاس ترتیب تاریخی
فصول کتاب ،از تولد
پیـش رفتـه اسـت .در هـر فصـل ،مـا با تکههـای مختلفی از یک پـازل روبهرو هسـتیم کـه در کنار یکدیگر
گ
گ�ند و شـخصیت شـهید حسـن باقری را برایمان کامل میکنند .ویژ� مهم کتاب این اسـت که در
قرار می ی
ز
ین
پره� میکنـد و روایت هر
عـ� کنـار هـم قـرار دادن تکههـای مختلف این پـازل از مخلوطکـردن روایتها ی
یـک از راویـان را بـا ت
تیری مجزا از مطالـب راوی قبیل جدا میکند.
ایـن کتـاب ،علاوه بـر ت
مشریان کتابهـای دفـاع مقـدس ،بـرای عالقهمندان بـه تاریـخ انقالب ی ز
ن� بسـیار
مفیـد اسـت و روایتهـای نـاب و حرفهـای شنیدهنشـده ،ی ز
چ�ی اسـت کـه در آن به وفور میتـوان یافت.
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رودخانههای بزرگ جهان (جلد 1و)2

نویسنده :جیمز بارتر /ترجمۀ رشاد مردوخی
نـاشـر:ماهی
تعداد صفحات :جلد یک / 109 :جلد دو112 :

کتا� هسـتند که در قالب دو جلد مجموعۀ رودخانههـای بزرگ جهان را
کتابهـای «نیـل» و «آمـازون» دو ب
آشـنا� با رودهای بزرگ جهان نوشـته شـده اسـت .در این کتاب
تشـکیل میدهند .این دو کتاب با هدف ی
ت
بهطـورکیل اهمیـت این رودها برای انسـانها و حیاتوحش ،پیشـینۀ تاریخـی این رودها ،اتفاقـا� که حول
محور آنها رخ داده اسـت و اسـتفادهها و رفتار انسـانها با آنها برریس میشـود.
«نیـل» بهعنـوان ی ن
اولـ� جلـد از ایـن مجموعـه ،پنج فصـل با عنوانهـای «رودی در شـن»« ،نیل باسـتان»،
«مهـار نیـل»« ،نیـل در رنـج»« ،نیـل و امیـد» دارد .در ابتـدای کتـاب مقدمـهای آورده شـده کـه بـه برریس
گ
اهمیت این رود بزرگ پرداخته اسـت .ش
بخ� از این کتاب به شـناخت رود نیل اختصاص دارد و ویژ�های
خـاص ،نامهـای مختلـف و وضعیـت تاریخـی آن را بیـان میکنـد .بخـش دیگـری از آن بـه وضعیـت رود
تأث�گذاری آن در دوران باسـتان را بازگو میکند .رسچشـمۀ نیل،
نیل در دوران باسـتان اشـاره دارد و نحوۀ ی
سدسـازی در نیـل ،مزایـای آن ،ثـروت و مذهـب مـردم و رابطـهاش بـا نیـل و ...از مـوارد دیگـری اسـت که
ت
مشـکال� كـه در آن بـه وجود آمده
ها� که به نیل وارد شـده و
در ایـن کتـاب بـه آن اشـاره میشـود .آسـیب ی
اسـت ی ز
نـ� در فصلی از ایـن کتاب برریس شـده اسـت .فصل آخـر این کتاب به اتفاقات مثبـت یپ�امون نیل
و وضعیـت آن در قـرن بیسـتویکم پرداخته اسـت.
دومـ� جلـد از ایـن مجموعه اسـت ی ز
آمـازون کـه ی ن
ن� از پنج فصـل با نامهای «یـک اقیانـوس آب»« ،آمازون
اولیـه»« ،سـیالب بخـت»« ،سـیالب مصیبـت» و «حفظ گنجینههای رود» تشـکیل شـده اسـت .محدودۀ
تأثرات متقابـل آن ،وضعیت ت
زیسـی جانوران و گیاهـان یپ�امـون و درون آن و
افیـا� ایـن رود بـزرگ ،ی
جغر ی
رسچشـمۀ آن مسـائیل اسـت کـه در ایـن کتـاب بهطور کامـل به آنها پرداخته شـده اسـت.
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ســـالگرگ

نویسنده :جواد افهمی
نـاشـر :شهرستان ادب
تعداد صفحات440 :

رمان «سـال گرگ» به قلم جواد افهمی یک رمان تاریخی سـیایس یپ�امون گروه مجاهدین خلق و اتفاقات،
تغی� نگرش آنها و پیامدهای بعدی آن اسـت که سـعی داشـته تا ضمن بیان مسـائل تاریخی،
هیاهوها ،ی
ن
ت
بـا ایجـاد یـک فضـای داسـتا� و بـا اسـتفاده از شـخصیتهای تخیلی ،بسر داسـتان را بـرای ارائـۀ تاریخ
گو� قـرار دهد.
انتخـاب کنـد و اصـل و پایۀ کار خود را داسـتان ی
ها� که نویسـنده در داسـتان ذكر
البته در مطالعۀ این کتاب ،باید این توجه را داشـت که غالب شـخصیت ی
كـرده نیمهخیـایل هسـتند؛ یع�ن بهطور مسـتقیم به آنها اشـاره نشـده اسـت اما به تقریـب میتوان گفت
کـه مابـهازای خارجـی و واقعی دارند .برای مثال ،شـخصیت اصیل داسـتان افهمی« ،شـهرام» نـام دارد که
ره� فکری مجاهدین خلق
این شـخصیت با «تقی شـهرام» قابلمقایسـه اسـت که در مقطعی تبدیل به ب
نما� شـخصیتها از نکات مثبت این کتاب اسـت؛ زیرا نویسـندۀ «سـال گرگ» قصد
شـد .واقعنگری در باز ی
ن
ره�ی و
نـدارد کـه بـا ضعیـف نشـاندادن
منافقـ� ،آنها را بکوبد یا مـورد هجمه قـرار دهد؛ بلکه قـدرت ب
ی
ت
�ن
خـو� تصویر میکند و در کنـار آن ،گمراهی فکـری و ذه آنان
مبـارزا� آنهـا ،بهخصـوص شـهرام ،را به ب
را ی ز
نـ� به مخاطب نشـان میدهد.
پیدا� تا فرجام»« ،ایران ی ن
ب�
ها� مثل «سـازمان مجاهدین خلق ،از ی
نویسـنده در پایان کتاب خود از کتاب ی
ت
دو انقلاب» و «خاطـرات لطفاللـه میثمی» بهعنوان مسـتندات و منابـع تاریخی و روای� ایـن اثر یاد کرده
چهارم� جشـنوارۀ داسـتان انقالب ی ز
ین
ن� تقدیر شـده ،در سـال  1394توسـط
اسـت .کتاب سـال گرگ که در
انتشـارات شهرسـتان ادب به چاپ رسـیده اسـت .عالقهمندان به تاریخ معارص و انقالب ،حتماً از مطالعۀ
ایـن کتاب لـذّ ت خواهند برد.
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سرگذشـتکتابخـــانههادرایـران

نویسنده:مرتضیمحمدنیاسماکوش؛
با همکاری حسن اشرفیریزی ،حسین محمدی
نـاشـر:کتابدار
تعداد صفحات258 :

کتـاب «رسگذشـت کتابخانههـا در ایـران» تنهـا بـر آن نبوده کـه گـذرا و داسـتا نوار تاریخـی را روایت کند و
بگـذرد؛ بلکـه بهدنبـال بیان رسگذشـت ،تحوالت و اتفاقات دربارۀ کتابخانهها در ایران بهشـکیل مسـتند و با
همـ� دلیل ،منحرص به یـک دورۀ تاریخی خاص ی ز
تأکیـد بـر اهمیـت هر رویداد بوده اسـت .به ی ن
ن� نشـده و
نویسـندگان آن قصـد داشـتهاند کـه تمامی دوران تاریخـی کتابخانهها را در ایـران برریس كنند.
«رسگذشـت کتابخانهها در ایران» از چهار فصل اصیل تشـکیل شـده اسـت که هر کدامشان به بخشهای
مختلفی تقسـیم شـدهاند« .خط ،زبان ،دانش و کتاب در ایران باسـتان» عنوان فصل اول این کتاب اسـت
کارگ�ی آن در میان ایرانیان اشـاره کرده
کـه بـا محوریت دورۀ ایران باسـتان ،ابتدا بـه تاریخ پیدایش خط و به ی
و سـپس وارد مرحلۀ بعدی اسـتفاده از خط ،یع�ن در آموزشوپرورش و نظام تعلیم و تعلم میشـود.
گ�ی کتابخانهها در ایـران» به برریس مفصل عوامـل مؤثر در پیدایش
فصـل دوم بـا عنـوان «عوامل شـکل ی
ز
هـا� کـه در ایـن پیدایـش
کتابخانههـا در ایـران پرداختـه و بهطـور کامـل شـخصیتها ،رویدادهـا و ی
انگ�ه ی
ش
ارزیـا� میكند.
نقی ایفـا کردهانـد را ب
ف
«مهمترین کتابخانههای ایران از باستان تا ظهور اسالم» فصل سوم این کتاب است که معر� کتابخانههای
تمدنهای یغ�ایر نا� ،کتابخانههای دورۀ ماد و هخامنشیان و کتابخانههای بعد از اسالم تا عرص ض
حا� را در بر
ف
المعار� از کتابخانههای موجود در تاریخ ایران تشبیه کرد.
دارد این فصل را میتوان به دائرة
ن
سر تاریخی انواع کتابخانهها در ایران» پایا� اسـت بر این کتاب که نگاهی تحلییل به مجموع
«تحلییل بر ی
آنچـه در تاریـخ کتابخانههـا در دورههـای مختلـف رخ داده ،دارد .ارتبـاط منطقی میان فصـول این کتاب و
گ
پویا� این کتاب اسـت .کتابداران ،بهعنوان مسـئوالن حفاظت از اندیشـۀ
همبسـت� آنها ازجمله عوامل ی
ش
بری ،مخاطبـان اولیۀ این کتاب تاریخی هسـتند؛ امـا کتاب برای عموم عالقهمنـدان به مطالعات کتاب
و کتابخو نا� قابلتوصیه اسـت.
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ســـرودهایملی

ترجمه و تحقیق :عزیز عباسی ،نفس عمادلو
نـاشـر :فصل پنجم
تعداد صفحات472 :

در کتـاب «رسودهـای ملی» ،اشـعار رسودهـای میل کشـورهای دنیا یکجا جمـع آمده و ترجمه شـده و به
چـاپ رسـیده اسـت .رسود ملی مهمتریـن نماد یک کشـور و چکیـدهای از تاریـخ ،باورها ،آداب و رسـوم،
تن
گذاشـ� همۀ رسودهای میل مجموعهای جذاب و
سیاسـت ،جغرافیا و فرهنگ آن کشـور اسـت ،کنار هم
ین
تحسـ� بهوجـود مـیآورد کـه انسـان را به وجد مـیآورد و این حـس را در او ایجاد میکنـد که دارد
شایسـتۀ
برون میآید،
صـدای تمـام جهـان را میشـنود و بـا نـدای انسـانیت که یکسـان از ورای زبانهـای مختلف ی
پیونـد میخورد.
ت
در کتـاب ذیـل هر کشـور ،سـه بخش را شـاهد هسـتیم :بخـش اول ،اطالعـا� دربـارۀ رسود اسـت؛ اینکه
شـعر از چـه کسی بـوده ،موسـیقی از چـه کسی و رسود در چـه سـایل تولیـد شـده اسـت .بخـش دوم،
ت
اطالعا� دربارۀ آن کشـور اسـت؛ پایتخت آن کشـور ،زبان مردمش ،نوع حکومتش ،مسـاحت ،جمعیت و
واحـد پولشـان از ایـن جملـه اسـت .بخـش سـوم هم ت ن
مـ� رسود را شـامل میشـود.
ایتالیا� بودهاند ،مسـتقیماً از زبان اصیل به فاریس ترجمه
رسودها� که به زبانهای فرانسـوی،
اسـپانیا� و ی
ی
ی
شـدهاند؛ ویل بقیـۀ زبانهـا ابتدا به انگلییس ترجمهشـده و بعد به فـاریس برگردان شـدهاند .رسودهای میل
کشـورهای افغانسـتان ،پاکسـتان و تاجیکسـتان هم از اصل به زبان پاریس رسوده شـده و ت ن
م� اصیل آنها
در کتاب آمده اسـت.
گ
ن
ت
کنار مالحظۀ تفاوتهای آنهاسـت.
ویـژ� عمـدۀ این کتاب ،توجه به مشرکات انسـا� تمامـی م ّلتها در ِ
رسودهـا� لـذّ ت بب�یـد کـه رسایندههـای آنهـا
شـما بـا خوانـدن ایـن شـعرها و رسودهـا در کنـار هـم از
ی
ن
ز
مردمـا� از رسارس کـرۀ ی ن
انگ� اسـت.
زمـ� هسـتند و ایـن طبیعتاً بـراي خواننـدگان عالقهمند ،هیجان ی
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ســنگســــالم

مؤلف :محمدرضا بایرامی
ناشر :علمی و فرهنگی
تعداد صفحات236 :

«سـنگ سلام» ماجـرای سـفر سـه جـوان بـه نامهـای بهمـن ،نعمت و مهـران بـه روسـتای آبا و اجـدادی
نعمـت اسـت کـه محیلهـا آن را بـه نام روسـتای «تکیه» میشناسـند .ماجرا از این قرار اسـت کـه  28صفر
هر سـال ،در این روسـتا یک مراسـم تعزیه برگزار میشـود .ن
خاک روستای تکیه
کسـا� که ریشـهای در آب و ِ
دارند ،هر کجا که باشـند ،سـعی میکنند برای بیسـت و هشـتم صفر خودشـان را برسـانند .اهایل دهات
اطـراف هـم بـرای ش�کـت در عـزاداری و تعزیـه میآینـد .تـم اصلی این داسـتان ،واقعی اسـت و مراسـم
 28صفـر در امامـزاده ابراهیـم روسـتای تکیه ،هر سـاله به ی ن
هم� ترتیـب جریان دارد .نام کتاب هم اشـاره
ها� روی
بـه منطقهای میان دو اسـتان کهکیلویهوبویراحمـد و چهارمحالوبختیاری دارد که در آنجا ،سـنگ ی
هم قرار گرفته و روسـتائیان آن منطقه در کنار آن سـنگها که ش
م�ف به امامزادهای در دوردسـت اسـت،
میایسـتند و رو بـه امامـزاده سلام میدهنـد و از همانجـا بازمیگردند.
«سـنگ سلام» ن
ن
ز
شرین و دلچسـب دارد .با دیالوگهـای ن ز
آمـ�ی که جابهجا یب� شـخصیتهای
ط� ی
متـی ی
ایـن داسـتان ردوبـدل میشـود ،گلخنـدهای بـر لبهـای مخاطب مینشـیند .قطع کوچـک این کتـاب ،از
گ
ویژ�های مثبت آن اسـت .مخاطب میتواند کتاب را با خود همراه داشـته باشـد و در فرصتهای کوتاه،
مثال ً در سـفرهای درونشـهری و وسـایل حملونقل عمومی به مطالعۀ آن بنشـیند .باورپذیر بودن فضای
گ
داسـتان و مکالمههـا ،شـخصیتپردازی مناسـب و خوشخـوان بـودن ت ن
هـا� اسـت کـه
مـ� ،از دیگـر ویژ� ی
ن
داسـتا� معارص مناسـب میسـازد.
مطالعـۀ ایـن کتـاب را بـرای عالقهمندان به ادبیات
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ســهگانهایبراییگـــانه

نویسنده :محمدرضا بایرامی
نـاشـر:کتابنیستان
تعداد صفحات447 :

کتاب «سهگانهای برای یگانه» یک کتاب دفاع مقدیس است که از سه داستان با عنوانهای «خوننوشت»،
«عبور از دژ» و «مسافر آخرین روز» تشکیل شده است .این داستانها بر مبنای سه شخصیت حقیقی
ض
حا� در دفاع مقدس نوشته شدهاند و علت کنار هم قرار ت ن
ها� است که
گرف� این قصهها هم شباهت ی
گ
نویسنده فکر میکند میان زند� این سه شهید با یکدیگر وجود داشته است .بایرامی با نامگذاری کتاب
بهنام «سهگانهای برای یگانه» تالش داشته تا به ی ن
هم� شباهت پنهان میان این سه داستان اشاره کند.
«خوننوشـت» داسـتان یک آزاده بهنام «حسـن حمیدی» اسـت که در دوران جنگ گزارشـگر بوده و بعد
از جنـگ دنبـال پیـدا کـردن علـت شـهادت دوسـتش مـیرود .داسـتان «عبـور از دژ» کـه بلندترین داسـتان
گ
انقلا� اسـت و در جنگ
کتـاب اسـت ،زنـد� شـهید «علی محمدیپـور» را روایـت میکنـد که یک مبـارز ب
به شـهادت رسـیده و رسگذشـت او تا هنگام شـهادت در این داسـتان مرور میشـود« .مسـافر آخرین روز»
گ
ن
داسـتا� از زند� رستیپ «ابوالحسـن خرمرودی» اسـت که در آخرین سـال خدمت و در آخرین روز
هم،
ن
ن
جنگ تحمییل به شـهادت میرسـد و آن هم داسـتا� شـنید� اسـت.
ن
هفتمـ� کتاب از مجموعـه کتابهای
یسو
«سـهگانهای بـرای یگانـه» کـه در قطـع رقعـی به چاپ رسـیده ،
ی
«متـون فاخر -رمان» در انتشـارات کتاب نیسـتان اسـت.
ت
کتـاب خوشخـوان اسـت و ت ن
ش
گریا� دارد .خوانندهای که مطالعۀ کتاب را �وع کنـد ،ب هراح� جذب آن
مـ� ی
میشـود و تا پایان با نویسـنده همراهی میکند .ت ن
م� سـاده و صمیمی کتاب ،لحن صادقانه و واقعیبودن
گ
داسـتانها ،مزیتهـای بـزر� اسـت کـه این کتـاب از آنهـا برخوردار اسـت .عالقهمنـدان به ادبیـات دفاع
مقـدس حتمـاً از خوانـدن ایـن کتـاب لذت خواهند بـرد؛ ضمن اینکه شـیوۀ روایـت این کتاب ی ز
نـ� میتواند
بـرای نویسـندگان جـوان الهامبخش باشـد و بـرای روایت داسـتانهای واقعی از جنـگ ،ایدههای جدیدی
را در اختیارشان بگذارد.
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کاربــرد تلویــزیون در آمـوزش
نویسنده :آرنولد چینی ،رزماریلی پاتر
ترجمۀ محرم آقازاده ،علی روؤف

نـاشـر:آییژ

تعداد صفحات156 :

«کاربرد تلویزیون در آموزش» یک کتاب راهنما و کاربردی برای معلمان و والدین برای اسـتفاده از تلویزیون
اهکارها� علمی و عمیل ،اسـتفادۀ بسـیار زیاد
در فرآینـد آمـوزش اسـت .ایـن کتاب در تالش اسـت با ارائۀ ر
ی
و ب�رویـۀ کودکان از تلویزیون را دسـتمایۀ کار خـود در آموزش قرار دهد.
ها� توسـط چی�ن و پاتر پدید آمده اسـت تا معلمهای مدارس و کودکستانها
این کتاب بر اسـاس پژوهش ی
مطال� از کتـاب که با فرهنـگ و آموزش
بـه کمـک آن بتواننـد از تلویزیـون بـرای یـاد دادن اسـتفاده کننـد .ب
کشـور ما مطابقت نداشـته اسـت ی ز
ن� توسـط تم�جمان حذف شـده تا بهطور کامل برای اسـتفادۀ مربیان و
یز
ن� والدین مناسـب باشد.
کاربـرد تلویزیـون در آمـوزش در پنـج فصل بـا عنوانهای «مهارت فکر کـردن»« ،مهارت گـوش دادن و بیان
کـردن»« ،مهـارت خوانـدن و ت ن
نوشـ�»« ،مهـارت درک علوم و ریاضیات» و «مهـارت درک علوم اجتماعی»
تدویـن شـده اسـت .بلـه ،نویسـندگان این کتاب تلاش کردهاند تلویزیـون را بـرای آموزش ایـن مهارتها به
بگ�ند.
خدمت ی
مسر آموزش اسـت .درواقع
تجـر� و آزمایشمحور در ی
از نـکات مثبـت ایـن کتـاب ،اسـتفاده از روشهـای ب
ن
نویسـندگان ایـن کتـاب پیشـنهادهای خـود را بـرای اسـتفاده از برنامههـای تلویزیـو� بهعنـوان یـک پدیدۀ
ش
آمـوز� بهصـورت منظـم و بـا بیان کار عملی مطرح کردهاند که مربیـان و معلمان میتوانند آنهـا را براي
گ
کـودکان اجرا کنند .مشـخص شـدن مخاطب هر یـک از آموزشهای کتـاب ،از دیگر ویژ�های مثبت کتاب
اسـت .ردۀ ن
سـی مناسـب هر راهکار در مقابل نام آزمایشها و داخل پر ت ز
ان� آورده شـده که استفاده از کتاب
را راحتتـر میکنـد .ایـن ردههـای ن
اهنما� را شـامل میشـود .در هـر فصل از
سـی از کودکسـتان تـا دوم ر ی
يادگ�ي ت
به� مخاطبان آورده شـده اسـت.
کتـاب ،تعـدادی از ایـن نـوع آزمایشها با هـدف ي
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کتابخــــانۀمهدکـودک

نویسنده :فاطمه بختیاری
ناشر:کتابدار
تعدادصفحات:

گ
عالقهمند نمودن کودکان به کتاب و مطالعه ،همواره ییک از دغدغههای مهم جامعۀ فرهن� اسـت .برای
ین
محقق� این حـوزه معتقدند کـه ایجاد عالقه
ایجـاد عالقـه روشهـای مختلفـی وجـود دارد .کارشناسـان و
درع�نحـال پایدارتـر از بزرگسـاالن اتفـاق میافتد« .کتابخانۀ مهدکـودک» با
در کـودکان بسـیار سـادهتر و ی
ن
ت
ن
هـدف ترویـج امـر مهـم کتابخوا� و نهادینه سـاخ� ایـن عادت مثبـت در کودکان پیش از دبسـتان ،تولید
و ش
منت� شـده است.
ن
دبسـتا� و کتابداران کتابخانههـای کودک و
مخاطـب کتـاب ،معلمـان و مربیان مهدکودکها و مراکز پیش
گ
ن
ت
دبسـتا� و ویژ�های شـناخ� او کـه در مواجهه با کتـاب باید مورد
تعریـف کودک پیش
نوجـوان هسـتند.
ِ
ن
انـا� تصویرخـوا� ،درک داسـتان و یغ�ه ،-تعریف کتابخانۀ مهدکـودک و تاریخچه
توجـه قـرار داد -مثـل تو ی
گ
گ
هـا� کـه یـک کتابخانـۀ مهدکـودک بایـد داشـته باشـد از ویژ�هـای
و اهمیـت و اهـداف آن و بیـان ویژ� ی
ن
ز
تجه�ات مورد نیاز،
نظ� کفپوش ،مسـائل مربوط به نور ،گرما و رسما و صداگرفته تا لوازم و ی
سـاختما� ی
ت
خدما� کـه باید در یک
منابعـی کـه بایـد در یک کتابخانۀ مهدکودک وجود داشـته باشـد ،ظاهـر کتابها،
کتابخانـۀ مهدکـودک ارائـه شـود ،نحوۀ سـازماندهی منابـع و مـوارد دیگری ازایندسـت ،محتوای کتـاب را
تشـکیل داده اسـت .درواقع با این کتاب میتوانیم تمام مقدمات و دانسـت�نهای الزم را دربارۀ راهاندازی
یک کتابخانه در مهدکـودک دریابیم.
گ
گ
روانشناسـان اتفاقنظـر دارنـد کـه  6سـال اول زنـد� کـودک ،مهمتریـن و مؤثرتریـن دوران زند� اوسـت.
گ
سـال� و دقیقاً ن
زمـا� که کودکان ت
نـ� ت
بیشر وقتهـا کـودکان خـود را از ی ن
خانوادههـا ی ز
بیشرین
سـن�  3تـا 4
ن
یز
دبسـتا� میسـپارند؛ بنابراین اسـتفاده از این موقعیت
یادگ�ی را دارند به مهدکودکها و مراکز پیش
م�ان ی
بـرای کتابخـوانکـردن نسـل آینـده ،بـرای جامعـه بسـیار مهـم و ت
حیـا� اسـت« .کتابخانـۀ مهدکـودک»
بهعنـوان یـک کتـاب راهنما و کاربـردی به همۀ کتابداران و مسـئوالن کتابخانههای کودک توصیه میشـود.
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کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان

نویسنده :کاتارینا ماناسیس ،ترجمۀ فرناز فرود
نـاشـر :صابرین ،کتابهای دانه
تعداد صفحات204 :

«کلیدهـای مقابلـه با اضطـراب در کودکان و نوجوانان» ییک از مجموعـه کتابهای کلیدهای تربیت کودکان
و نوجوانان در انتشـارات صابرین اسـت .هدف این کتاب ،پیشـنهاد راهکارهای عمیل به والدین در جهت
برخورد با اضطراب در فرزندشـان بوده اسـت .نویسـنده با پاسـخ به سـؤاالت مرتبط با موضوع اضطراب و
قل� در مواجهه با این مشـکل میدهد.
ارائـۀ راهکارهـای عملی بـه والدین به آنها اطمینـان ب
ن
مخاطـب کتـاب ،عمـوم والدیـن هسـتند؛ همـۀ والدیـی کـه دغدغـۀ تربیـت فرزنـد خـود را داشـته و در
اهکارهـا� مفیـد و سـازنده باشـند ،میتواننـد از ایـن کتـاب بهـره بب�نـد .میتـوان گفت این
جسـتوجوی ر
ی
کتـاب یـک راهنمـای کاربـردی و ارزنده برای این والدین محسـوب میشـود تـا بتواننـد در گام اول اضطراب
کـودک خـود را تشـخیص دهنـد و سـپس راهحلهـای مناسـب بـرای برطـرف کـردن آن را در محیطهـای
ن
گرد ماننـد مدرسـه و خانـه را بیابنـد.
گوناگـو� کـه کـودک در آن قـرار می ی
باید توجه داشـت توصیههای رفتاری کتاب برای همۀ کودکان مضطرب نوشـته شـده اسـت؛ البته طبیعتاً
اهنما�های یک متخصص اسـتفاده شـود .کتاب
در صورت اضطراب شـدید ،این توصیهها باید در کنار ر ی
سـعی کرده از ن
زبا� سـاده و روان اسـتفاده کند و عالوه بر این از واژگان تخصیص اسـتفاده نکند تا خواننده
ب هر ت
اح� بتواند با کتاب همراه شـود و در فهم مسـائل دچار مشـکل نشـود.
ایـن کتـاب شـامل  34فصـل اسـت کـه در چهـار بخـش به علاوۀ یـک بخش مخصوص پرسـش و پاسـخ،
تنظیـم شـده اسـت .مطالب این فصول به مسـائل مهمی چون دلیل اضطـراب کـودکان ،راههای کمک به
کودک مضطرب برای سـازگاری ت
بیشر ،رفتارهای ش
نا� از مشـکالت خاص رایج میان کودکان و واکنشهای
دیگـران به اضطراب میپـردازد.
ت
درنهایـت ،کتـاب در بخـش آخـر بـه سـؤاال� پاسـخ میدهـد که مشـکالت پیشآمده بـرای تعداد زیـادی از
والدیـن اسـت .پـدر و مادرهـا بـا مطالعۀ ایـن بخش میتوانند جواب بسـیاری از سـؤالهای خـود را بیابند
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ماجـــراهایپییرفســقلی

ترجمۀ :حسین فتاحی؛ بر اساس کتابی از انتشارات لرنرز
نـاشـر :ذکر ،کتابهای قاصدک
تعداد صفحات 16 :جلد (هر جلد  24صفحه)

مجموعـۀ «ماجراهـای پ�یـر فسـقیل» یـک کتاب 16جلـدی ویژۀ کودکان اسـت که آقای ی ن
حسـ� فتاحـی آن را
یادگری مهارتهای
کتـا� از انتشـارات لرنـرز ترجمـه کـرده اسـت .محـور اصلی در این کتـاب ،ی
بـر اسـاس ب
اجتماعی اسـت.
ن
این کتاب که برای ردۀ سـی «الف» و «ب» مناسـب اسـت ،بهطورکیل ،آموزش مهارتهای رفتاری-اجتماعی
را برای پیشدبسـتا�نها در نظر داشـته اسـت .ش
نقا�های کتاب ،واقعاً جذاب از آب درآمدهاند و میتوانند
ین
همچن� صفحـات داخل
بچههـا را مجـذوب کتـاب کننـد .رنگهای انتخابشـده بـرای جلدهای کتـاب و
کتاب ،شـاد و انرژیبخش هسـتند .قطع خاص ت
خشـی و کاغذ گالسـۀ کتاب هم از دیگر عوامل جذابیت
ظاهری کتاب برای بچهها هسـتند.
پ�یـر بـا همـراه کـردن بچههـا بـا خـود ،بـه آنها یـاد خواهـد کـه چگونـه دندانهایشـان را مسـواک بزنند،
چگونـه بـا � نن� کوچولوهـای جدید برخورد کنند ،چگونه با تارییک مواجه شـوند ،چگونه مهماننواز باشـند،
چگونـه عصبانیت خـود را ت
کن�ل کننـد و...
نویسندۀ کتاب معتقد است بچههای کوچولو در رسارس دنیا مشکالت و مسائل مشابهی دارند؛ ت
بیش�شان
شری�ن و شـکالت را دوسـت دارند ،دلشـان نمیخواهد مسـواک بزنند در بازی نوبت
از تارییک میترسـند ،ی
را رعایـت نمیکننـد و ...مجموعـه کتابهای «ماجراهـای پ�یر فسـقیل» در پ� آن بوده که به بچهها بیاموزد
چگونـه با این مسـائل کنـار بیایند و آنها را بـرای خود حل کنند.
گ
ویـژ� مهـم کتـاب ،آمـوزش یغ�مسـتقیم و یغ�ملمـوس آن اسـت کـه بـه پـدر و مادرهـا کمـک میکنـد بـا
الگوگری از آن ،توصیههـا و آموزشهـای خـود را در قبـال بچههـا طـوری سـازماندهی کنند که ت
بیشرین
ی
کم�یـن واکنـش منفـی را در آنهـا ایجـاد کنـد و پـدران و مـادران را بـا روشهـای ت
تأثر و ت
تربی� مؤثر آشـنا
ی
ميكنـد.
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تــرانههاینــینی
شاعر :رها زادمهر /تصویرگر :لورا ریگو
نـاشـر:پیدایش

تعداد صفحات 5 :جلد (هر جلد  22صفحه)

مجموعۀ «ترانههای � نن�» کتابهای شعری ویژۀ کودکان است که خانم رها زادمهر آنها را بر اساس مجموعه
ت
قال� جذاب برای کودکان ارائه کرده است.
کتابهای شعری امانوئال بوسوال� به رشتۀ تحریر درآورده و در ب
سـان� ت
خشـی بسـیار کوچک ( 9در  13ت
خشـی یا ت
این کتابها در قطع نیم ت
م�) و با جلد و صفحات مقو یا�
محکـم و بـراق بـه چاپ رسـیده تا هم جذاب باشـد و هم در دسـتان بچهها آسـیب ت
کم�ی ببینـد و آنها
بتواننـد بـا کتابهـا راحت باشـند .ت
ح� لبههای جلـد کتاب هم گرد شـدهاند و ی ز
ت�ی کتابهـای معمویل را
گ
ندارنـد کـه این ویژ�ها ،کتاب را برای خردسـاالن مناسـب میکند.
ترانههـای ایـن مجموعـه قصـد دارند توجـه بچههای خردسـال را به محیط اطرافشـان جلب کننـد و باعث
شـوند کـه بچههـا بتواننـد ارتبـاط خـود را بـا محیـط اطـراف ت
بیشر کننـد .عنوانهـای انتخابشـده بـرای
گ
کتابهـا ،همـی از بـار مثبـت و همدالنـه بـا محیط بهـره میبرند« :خورشـید خانم بیـداره»« ،سـتاره ،آی
ن
ها�
سـتاره»« ،گلهـا چقـدر قشـنگاند»�« ،ن� چه مهربونه» و «این کیه و چه شـکلیه»؛ بنابرایـن برای بچه ی
کمر بـا محیط ارتبـاط برقرار میکنند یا از ض
کـه ت
بع� ی ز
چ�ها میترسـند یا عالقـه به انزوا دارند ،اسـتفاده از
ایـن کتـاب میتوانـد مفیـد باشـد و رفتارهای همدالنـه را در آنهـا تقویت کند.
تصویرگـری کتـاب بسـیار ن
درع�نحـال سـاده اسـت کـه در کنـار قطـع ویـژه و ظاهر
ه�مندانـه و جـذاب و ی
متفـاوت کتـاب ،میتوانـد توجه بچهها را به خود جلب کند .شـعرهای این کتاب ی ن
آهنگ� و روان هسـتند و
گ
کم�یـن لغزشهـای ن
بـا ت
نشـ�ناند.
شرین و دل ی
وز� ،در کنار سـاد� و صمیمانه بودن ،ی
سـی «الـف» و «ب» میتواننـد از این کتاب اسـتفاده کنند ،هرچند کتاب برای گروه ن
گروههـای ن
سـی «الف»
انـا� خواندن
مناسـبتر بـه نظـر میرسـد .بچههـای کوچکتر هـم با توجه بـه فرم ویـژۀ کتاب -اگرچـه تو ی
تن
مـ� کتـاب را ندارنـد ،اما -اگر اشـعار برایشـان خوانده شـود ،میتواننـد کامال ً با کتاب ارتبـاط برقرار کنند و
از آن لـذت بب�ند.
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گربۀکنجــــکاو
نویسنده :جف وارینگ /ترجمۀ سیدهرضوانه سیدعلی
نـاشـر :مؤسسۀ فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه)
تعداد صفحات 5 :جلد (هر جلد 32ص)

کتابهـای «گربـۀ کنجـکاو» یـک مجموعۀ پنج جلـدی در ارتباط با پرسـشهای کودکان اسـت کـه در ارتباط
یا محیط یپ�امونشـان نسـبت به ی ز
چ�های مختلفی که میبینند ،میشـنوند یا لمس میکنند برایشـان مطرح
میشـود .نویسـنده ضمن ارزشدادن به این حس کنجکاوی در کودکان ،سـعی کرده نسـبت به سـؤالهای
آنـان ی ز
نـ� حسـاس باشـد و از این فرصت بـرای آموزش آنها اسـتفاده کند.
جلـد نخسـت کتـاب بـه پرسـشهای کـودکان دربـارۀ صـدا میپـردازد و در ایـن خصـوص اطالعات فـراو نا�
ماشـ�نها بـه او میدهد .موضـوع جلد دوم
نسـبت بـه صداهـای موجـود در محیـط از حیوانات گرفته تا ی
مـواد اسـت ،ایـن کتـاب تلاش دارد کـودک را بـا وزن ،خاصیت و نحـوۀ بهوجود آمدن مواد آشـنا كند .جلد
ن
ت
اطالعـا� دربارۀ ت
بعـدی ،ن
داسـتا� جـذاب او را با
الک�یسـته به کـودک میدهد و ضمن
یعـی جلـد سـوم،
گ
ت
چیسـی ،چگونـی کار کـردن و تولیـد آشـنا میکنـد .جلـد چهـارم دربارۀ نـور اسـت و نهایتاً در جلـد آخر یا
پنجـم بـه پرسـشهای کـودک دربـارۀ حرکت پاسـخ میدهد.
ایـن مجموعـه جـزو کتابهـای علمـی و ش
آموز� برای کودکان محسـوب میشـود که توانسـته با اسـتفاده از
یادگ�ی هسـتند به این
شرین و جذاب کند .طبیعتاً کـودکان که پر از ذوق ی
داسـتانهای تخیلی آمـوزش را ی
ب این اسـت که سـبب میشـود
کتاب عالقهمند شـده و با آن همراه میشـوند .نکتۀ بسـیار مهم دربارۀ کتا 
کـودک بـه اطـراف خود توجه کنـد و او را به تفکـر دعوت میکند.
تن
درگ� شـدن
پرداخـ� کتـاب بـه موضوعـات گوناگـون علمـی ،این ُحسـن مهـم را دارد که میتـوان در خالل ی
بچههـا بـا کتابهـا ،ی ز
مـ�ان عالقـۀ آنهـا را نسـبت بـه هـر یـک از موضوعـات دریافـت و در جهـت رشـد
هـا� کـه کـودکان نسـبت بـه آنها عالقـه نشـان میدهنـد ،برنامهریـزی کرد.
جنبه ی
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مشروبات الکــلی ،قمار و آثار زیـــانبار آن
نویسنده :محمد دریایی

نـاشـر :نشر زیتون سبز

تعداد صفحات320 :

هـا� کـه بهصـورت جامـع و مسـتقل بـه مسـئلۀ ش�اب و قمـار پرداختهانـد ،بسـیار معـدود و
کتاب ی
ت
دریـا� با تفصییل شـایان دقت به این مسـئله توجه كرده اسـت
انگشتشـمارند .کتـاب آقـای دکر محمـد ی
و بـه شـکیل ئ
�ض
�ن
ش
جـز� و بـا اسـتفادۀ توأمـان از مباحث علمی و متـون دی به بیـان م ات م�وبـات الکیل و
قمـار پرداخته اسـت.
ش
اگرچـه در ظاهـر ،مسـئلۀ م�وبـات و قمار دو موضوع جدا از هم هسـتند ،ویل به علـت آنکه خداوند در
قـرآن کریـم ایـن دو مسـئله را در کنار هم ذکر و حرمتشـان را اعالم فرموده اسـت نویسـندۀ ایـن کتاب ی ز
ن�
فلسـفۀ همراهـی ش�اب و قمـار را توضیـح می دهد و به این دو مسـئله در کنار هم پرداخته اسـت.
دریـا� ،متخصـص علـوم ت
آقـای ت
دارو� اسـت او در این کتاب ،سـعی دارد
زیسـی و گیاهـان ی
دکر محمـد ی
در کنـار دالیـل نقلی و ذکـر آیـات و روایـات مربوط بـه ش�اب و قمار ،علت زیانبـار بودن آنهـا را از لحاظ
ین
علمـی و پزشکی ی ز
معصوم� علیهمالسلام
نـ� ثابـت کنـد .هرچـه در دیـن اسلام ،قرآن مجیـد و روایـات
گفته میشـود ،پشـتوانۀ علمی دارد و این کتاب از این دالیل علمی به شـکل مناسـب اسـتفاده کرده اسـت.
ت
غر� دربـارۀ م�ض ات ش
م�وبـات الکیل و
علاوه بـر ایـن ،بـا آوردن جمال� از اندیشـمندان و جامعهشناسـان ب
آثـار زیانبـار اجتماعـی ،فـردی ،جسـمی ،بـه ایـن نکتـۀ مهم اشـاره میکند کـه توجه بـه زیانبار بـودن این
غر� ی ز
ن� به این موارد اشـاره میشود.
مسـائل ،فقط مخصوص کشـورهای اسلامی نیسـت و در کشـورهای ب
ت
ث
ن
در مـورد مرض ات سـیگار و دخانیـات ی ز
مباحـی مطرحشـده کـه شـنیدن و دانسـ� آنهـا
نـ� در ایـن کتـاب
میتوانـد بـه خیلی از افـراد جامعه کمک کند تـا راحتتر و با تصمیمی محکمتر این منكـرات را ترک کنند.
ن
مذه� مفید
مذهـی و علمـی
ایـن کتـاب ،مایههـای
مناسـی دارد کـه میتواند بـرای مبلغـان و سـخ�انان ب
ب
ب
باشـد تا با اسـتفاده از شـواهد و دالیل مطرحشـده در کتاب برای مخاطبان ،نسـل جوان را از گرفتار شـدن
در ایـن دام بازدارند.
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نجات فـــرزند از تفکـر منــفی

نویسنده :تامار چنسکی /ترجمۀ فرناز فرود
نـاشـر :صابرین
تعداد صفحات310 :

«نجات فرزند از تفکر منفی» ،از رسی کتابهای «کلیدهای مشـاوره» اسـت که توسـط انتشـارات صابرین
آشـنا� ت
بیشر والدین با افکار فرزندشـان و در گام بعدی ،ارائۀ
به چاپ رسـیده .هدف کتاب در قدم اول ی
ن
شـادما� ،خوشبی�ن و تفکر مثبت اسـت.
اهکارها� برای رسـیدن به
ر
ی
ن
ت
ن
گرد کـه با داشـ� اطالعـات و آگاهـی الزم میتوانند
نویسـنده والدیـن را بهعنـوان راهنمایـا� در نظـر می ی
مسر درسـت و صحیح سـوق
مسر تفکـر منفـی و اشـتباه خـارج کرده و او را به سـمت ی
کـودک خـود را از ی
ش
دهنـد .ازایـنرو ،او کتـاب را در سـه بخـش و  11فصـل بـه �ح ذیـل تألیف نموده اسـت:
«تغی� ذهن کودک» و مسـائل آن میپردازد؛ و بهطور مشـخص نظریههای گوناگون
در بخش نخسـت به ی
دربـارۀ علتهـا و الزمههای تفکر منفی ،بخشهای فکری و احسـایسای که واکنش مـا را در برابر رویدادها
انا�هـای کـودک و ارائ ۀ یـک طرح جامع و روشـن
شـکل میدهنـد ،ر ب
اه�دهـای مختلـف بـرای تشـخیص تو ی
بهمنظـور انتقـال افـکار جدیـد به کودکان را بـرریس میکند .در بخـش دوم که «منفی در برخـورد با جهان:
گ
عبور از مشـکالت» نام گرفته ،به شـیوۀ تشـخیص و درمان افرسد� ،برریس مؤثر مسـائل دشـواری مانند
گ
هـا� که والدیـن و مربیان با آن برخـورد خواهند کرد ،چگون�
از دسـت دادن ،شکسـت و حسـادت ،چالش ی
پـرورش مثبت ش
تأثر آن ،و خشـنودی و خوشخلقـی
دهـا� بهمنظـور بهینهسـازی و حفـظ ی
اندیی ،ر ب
اه� ی
میپـردازد .نهایتـاً بخـش ن
پایـا� را بـه مبحـث «روشـن کـردن محور امکانـات» اختصـاص میدهد کـه در آن
گ
اه�دهـای فـراو نا� بـرای تقویـت
جایگاههـای امیـد در زنـد� کـودکان را از زبـان خودشـان بازگـو میکنـد و ر ب
تأث�گـذاری بر آن ارائـه میدهد.
ارتبـاط مؤثـر با فرزنـد و ی
شـایان ذکر اسـت مخاطبان اصیل کتاب ،مشـاوران و والدین عالقهمندی هسـتند که تمایل دارند مباحث را
با دقت و عمق ت
مسری شـاد و روشـن
تغی� دهند و آنها را در ی
بیشری مطالعه کنند تا دنیای کودکان را ی
به حرکـت در آورند.
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نیایــش از دیدگاه عقـــل و نقل
نویسنده :حسن ممدوحی کرمانشاهی
نـاشـر :مؤسسه بوستان کتاب

تعداد صفحات176 :

«نیایـش از دیـدگاه عقـل و نقـل» ،یپ�امـون موضـوع نیایـش و دعـا و بـا هدف بـرریس این مسـئله از ابعاد
اول�نبار در
مختلف آن به قلم آیتالله حسـن ممدوحیکرمانشـاهی نوشـته شده و مؤسسۀ بوسـتان کتاب ی
سـال  1389آن را ش
منت� كرده اسـت.
فصل اول کتاب به تعریف دعا از جنبههای مختلفی مانند تعریف به مفهوم ،تعریف ماهوی ،تعریف به
مصداق و ...میپردازد؛ بهطوریکه مخاطب در پایان فصل بهصورت جامع نسبت به تعریف دعا آگاهی
پیدا میکند .نویسنده در فصل بعد به بیان ض�ورت دعا از دو بُعد ائمۀ اطهار و عقل و منطق دست زده
چن� در این کتاب به پیشینۀ دعا ی ز
است؛ هم ی ن
ن� اشاره شده و تاریخ استفاده از دعا در میان انسانها مطرح
شده است .اقسام و ارکان دعا ی ز
ن� فصول چهارم و پنجم این کتاب را تشکیل میدهند .آیتالله حسن
ممدوحی کرمانشاهی در فصل آثار و فواید دعا به هفت فایدۀ اهتمام ت ن
داش� به دعا مانند خودشنایس و
تربیت انسان کامل اشاره کرده است .پس از بیان موانع دعا ،زبان دعا آخرین فصل کتاب را شکل میدهد
گ
ها� را برای انجام آن ارائه میدهد.
که به چگون� دعا کردن پرداخته و دستورالعمل ی
در کتـاب نیایـش از دیـدگاه عقـل و نقل از کتـب مرجعی چون بحاراالنـوار ،اصول ف
کا� ،ی ز
الم�ان ،مسـتدرک
مناسـی را برای کتـاب رقم زده اسـت.
الوسـائل و مـن الیحرض ه الفقیـه اسـتفاده شـده کـه غنای محتـو یا�
ب
اسـتفاده از آیـات قـرآن کریـم و روایـات و احادیـث ائمـۀ اطهـار ی ز
گ� اسـت .تمامی
نـ� در این کتاب چشـم ی
منابـع و مآخـذ در ایـن کتـاب در پ�نوشـت صفحات و بهطور مسـتقیم نسـبت بـه هر مطلب آورده شـده
اسـت و سـپس در پایـان کتـاب ی ز
نـ� یکجـا جمع شـده ،که بر اعتبـار این کتـاب افزوده اسـت.
نیایـش از دیـدگاه عقـل و نقـل سـعی داشـته اسـت تا موضـوع نیایـش و دعا را بهصـورت جامـع و کامل از
نـ� در ایـن امر موفقیت داشـته؛ البته نویسـنده به ت
منظـر عقـل بـرریس کنـد کـه تا حـدود زیادی ی ز
درسـی از
معصومـ� علیهمالسلام ی ز
ین
نـ� بهره برده اسـت.
آیـات قـرآن و کالم
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هنر کمیک 1

نویسنده :اسکات مککلود /ترجمۀ رامین رحیمی
نـاشـر :کتاب آبان
تعداد صفحات224 :

ح� اگر محتوایشـان هـم به قدر ف
ها� اسـت که ت
کا� جاذبه نداشـت ،باز
«هرن کمیـک» از آن دسـت کتاب ی
هـم نحـوۀ بیانشـان میتوانسـت جـور محتوا را کشـیده و کتاب را جـذاب و خو ن
انـد� کند؛ حـال آنکه این
انگ� تولید شـده ،بلکه محتو یا� مفیـد و کارآمد ی ز
کتـاب ،نهتنهـا بـه شـیوهای جالب و رغبت ی ز
نـ� دارد.
گ
تاز� ش
منت� شـده اسـت؛ اما جلد اول که ما اکنون از آن سـخن
این کتاب دو جلد دارد که جلد دوم آن به
�ن
کتا� اسـت دربارۀ فن کمیک که خود در قالب کمیک نگاشـته شـده اسـت؛ یع نویسـنده برای
میگوییم ،ب
ش
اینکـه هرن کمیـک را آمـوزش دهد و تمام مسـائل حولوحـوش آن را ت�یح کند از قالـب زبان کمیک بهره
برده است.
ن
ت
وقـی داسـتا� در خانههـای مربعـی کوچک یا متوسـط بهصورت پیوسـته و دنبالـهدار ،طراحی میشـود و
متـون آن هـم بـه صـورت دیالـوگ در ابـری داخل تصویر نوشـته میشـود ،کمیک خلـق میشـود .در این
همـ� قالـب بـا روایتگـری اول شـخص در یک داسـتان خو ن
انـد� به آمـوزش ن
نـ� نویسـنده در ی ن
کتـاب ی ز
ه�
کمیک پرداخته اسـت.
ایـن کتـاب از نـه فصل تشـکیل شـده کـه «صورت مسـئله» فصل آغازیـن آن را شـکل میدهد .فصـل اول
ت
تعاب� مربـوط به کمیک ی ز
ن�
کتـاب بـه طـرح موضـوع پرداخته و
چیسـی کمیک را بـرریس میكنـد .واژگان و ی
در این کتاب تحلیل شـدهاند .در کل این نه فصیل که کتاب را شـکل میدهد ،نگارنده بهصورت تخصیص
ن
زبا� پیچیده و دشـوار ،بلکه با ن
اما نه با ن
خودما� ،سـعی بر آن داشـته تا کمیک را
بیا� سـاده و بهاصطالح
چیسـی و کاربردهایش را نشـان بدهد و مخاطبان را بهطور کامل با دنیای این ن
ت
ه� آشـنا سـازد.
بشناسـاند،
ن
فصـل پایـا� کتاب «جمعبندی» اسـت که درنهایت ،به اهمیت رویآوردن به کمیک پرداختـه و از این حرف
م یزند که چرا اینهمه بحث در خصوص کمیک شـکل گرفته اسـت.
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وقتــی زبان باز کنـم (دربارۀ درک خــردساالن)

نویسنده :جولی مارکس /ترجمۀ فراز پندار
نـاشـر :شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات24 :

«وق� زبان باز کنم» نوشـتۀ جویل مارکس با ترجمۀ فراز پندار برای گروه ن
کتاب ت
سـی «الف» نوشـته شـده
گ
ن
ن
دبسـتا� کـه خواهـر یـا بـرادری کوچکتـر از خـود دارنـد،
دبسـتا� و اول
و بـرای کـودکان دورۀ آمـاد� پیش
انـا� حـرف زدن نـدارد ،بیان میشـود
مناسـب اسـت .ایـن کتـاب کـه از زبـان یـک مـوش نـوزاد که هنـوز تو ی
بـا محوریـت موضـوع نـوزادان و ادراکات و احساسـات کـودکان خردسـایل نوشـته شـده کـه هنـوز زبـان باز
نکردهانـد و قصـد دارد بـه مخاطـب کتـاب که فرزنـد بزرگتر اسـت ،این توجـه را بدهد که بـرادر یا خواهر
کوچـک تـو ،محبتهـای تـو را نسـبت به خودش میفهمـد و تـو را دوسـت دارد و ت
وق� زبان بـاز کند ،این
را بـه تـو خواهد گفت.
گ
�ن
تصاویر رن� کتاب ،جذاب هسـتند و حس خوب و دلنشـی را برای بچهها ایجاد میکنند و بسـیار گویا
هسـتند و میشـود قبـل از خوانـدن ت ن
مـ� هـر صفحـه ،از بچههـا خواسـت کـه بـا توجه به تصویـر حدس
بزننـد کـه جملـۀ ایـن صفحـه دربـارۀ چـه موضوعی میتوانـد باشـد .بدیـن ترتیب روایـت تصویـری گویای
گ
کتـاب ،کمـک بـزر� بـرای رسگرم کـردن بچهها خواهـد بود.
جنس صفحات کتاب ،کاغذ گالسه است که برای جلبتوجه کودکان به کتاب ،مناسب است .در تولید این
گ
کتاب سعی شده است که هم جنبۀ ش
آموز� و هم جنبۀ رسگرمکنند� در کنار هم دیده شود .این کتاب،
برای آشنا کردن بچهها با کتاب و کتابخو نا� و نهادینه كردن این فرهنگ در آنها ی ز
ن� میتواند بسیار مفید باشد.
ها� که خواهرش به او کرده را یادآوری میکند
در هر صفحه از این کتاب ،موش کوچولوی نوزاد ییک از محبت ی
و توضیح میدهد که ت
وق� زبان باز کند چه ی ز
چ�ی راجع به آن مسئله به خواهر بزرگترش خواهد گفت.
«وق� زبان باز کنم» ضمن اینکه با ن
کتاب داستان ت
ش�ین و دل ی ن
نش� برای کودکان به فاریس برگردانده
زبا� ی
ن
قدردا� و توجه به محبت دیگران را به کودکان آموخته و آنها را به سمت این رفتار سوق
شده است ،روحیۀ
میدهد؛ ضمن اینکه به بچههای بزرگتر لزوم محبت کردن به بچههای کوچکتر را یاد میدهد.
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چراغ پنجره روشن است

نویسنده :امير اكبرزاده
نـاشـر :آرام دل ی

آموزش فنون محاسبات سريع رياضي
نویسنده :صادق دواني
نـاشـر :گاج

مجموعه من حس ميكنم(4ج)
شاعر :ناصر كشاورز
نـاشـر :قدياني
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سكسكه هاي غول كوچولو

نویسنده :ويرجينيا مولر
نـاشـر :فني ايران

گوسفندي كه ميخواست بزرگ باشد ،خيلي بزرگ

نویسنده :ژوزف تئوبالد
نـاشـر :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

باالي سر آب ها

نویسنده :محمدرضا شرفي
نـاشـر :اميركبير
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نازك نارنجي

نویسنده :هلن لستر
نـاشـر :فني ايران

چگونه فكر كردن را به كودكان خود بياموزيم
نویسنده :ادوارد دو بونو
نـاشـر :آييژ

پايه هاي فكري جنگ نرم

نویسنده :عبداهلل محمدي
نـاشـر :كانون انديشه جوان
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از باهوش تا تيزهوش

نویسنده :دروتي آسيسك
نـاشـر :صورتگر

چرا بچه هاي خوب نمره هاي بد مي گيرند
نویسنده :ليندا برس سيلور
نـاشـر :پنجره

هر غنچه اي بوي تو را دارد

نویسنده :مجيد مالمحمدي
نـاشـر :نواي مدرسه
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حنايي و قوقولي

نویسنده :محمدعلي دهقاني
نـاشـر :منادي تربيت

افسانهي باسات

نویسنده :پريسا برازنده
نـاشـر :منادي تربيت

مجموعه ماجراي زنبور كوچولو ( 5ج)

نویسنده:پروينعليپور
نـاشـر :منادي تربيت
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از اينجا تا بهار

نویسنده :ظريفه روئين
نـاشـر :سوره مهر

مهارتنوشتن

نویسنده:محمدعليشاماني
نـاشـر :نسیما

آموزش مفاهيم علوم تجربي و اجتماعي
نویسنده :رضا قريب
نـاشـر :فاطمي
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مجموعه بچه های حیوانات (6ج)
نویسنده :جمعي از نويسندگان
نـاشـر :ذکر

نقره موی مادر بزرگ
نویسنده :احمد پدرام
نـاشـر :ترانه پدرام

افسانه ی آالس

نویسنده :ياسمن درستي
نـاشـر :منادي تربيت
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سرزمین آرزوها

نویسنده :مرتضي عبدالوهابي
نـاشـر :بوستان کتاب

کلیدهای پرورش تفکر در کودکان و نوجوان
ي شور
نویسنده :ميرنا ب 
نـاشـر :صابرین

پایان رنگ های جهان

نویسنده :سيداكبر ميرجعفري
نـاشـر :اردیبهشت
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بازي؛ بازوي تربيت

نویسنده :محسن عباسي ولدي
نـاشـر :آيين فطرت

داستانهاي شاهنامه (جلد  50و )51
نویسنده :محمدرضا يوسفي
نـاشـر :خانه ادبيات

پسرتان را در پيشرفت تحصيلي كمك كنيد

نویسنده :گريويلسون

نـاشـر :سروش
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نقاشي بكش پاك كن

نویسنده :فهيمه داوودي مقدم
نـاشـر :خانه ادبيات
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