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۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

کاخ ها
ــومیز)، 50000  ــرى (ش ــارا، 48 ص، وزی ــاب ت ــران، کت ــى، ته ــال زارع لی

ــخه. ــاپ اول، 1000 نس ــال، چ ری
شابک: 978-600-8499-67-1

موضوع(ها):
1. دایرة المعارف ها- واژه نامه هاى کودکان و نوجوانان؛

2. اطالعات عمومى- ادبیات کودکان و نوجوانان؛
3. کاخ ها- ادبیات کودکان و نوجوانان.

ــن  ــى، در کمتری ــون ارتباط جمع ــانه هاى گوناگ ــا رس ــروزه ب ــه ام اگرچ
زمــان، اطالعــات گســترده اى در ســطح جهــان مخابــره و مبادلــه 

ــا،  ــات آن ه ــارف، موضوع ــاى دایرة المع ــوع کتاب ه ــرد. ن ــاب را نمى گی ــاى کت ــزى ج ــا هیچ چی ــود، ام مى ش
ــِب  ــه مخاط ــتند ک ــواردى هس ــنده و... از م ــم نویس ــتن قل ــى و جاذبه داش ــوا، گویای ــابودن محت ــاده و رس س
ــارف  ــۀ دایرة المع ــد. مجموع ــارى مى ده ــوا ی ــل و درك محت ــق و کام ــۀ دقی ــا را در مطالع ــه کتاب ه این گون
کــودکان و نوجوانــان یــک مجموعــۀ بیســت جلدى اســت کــه تــالش شــده تــا محتــواى آن مفیــد، ســاده، روان 

ــت. ــا اختصــاص یافته اس ــوع کاخ ه ــه موض ــه ب ــن مجموع ــم ای ــر دوازده ــد. دفت ــاه باش و کوت

دوستى دختر خاله خرسى (دربارة مدیریت خشم)
ــراوت  ــر: ط ــیرگیرى؛ تصویرگ ــى ش ــتار: مانل ــى؛ ویراس ــه یزدان معصوم
جاللى فراهانــى، تهــران، شــرکت انتشــارات فنــى ایــران، 24 ص، خشــتى 

ــخه. ــاپ اول، 2000 نس ــال، چ ــومیز)، 50000 ری (ش
شابک: 978-964-389-853-3

موضوع(ها):
1. کودکان- راهنماى مهارت هاى زندگى- داستان.

2. خشم- داستان.

 
کــودکان بایــد از خردســالى بــا مهارت هــاى زندگــى آشــنا شــوند، آن هــا را بیاموزنــد و براســاس آموخته هــاى 
ــى  ــاى زندگ ــود. مهارت ه ــه ش ــا نهادین ــا در آن ه ــن مهارت ه ــر ای ــاى مبتنى ب ــا رفتاره ــد ت ــود عمــل کنن خ
آموزش هایــى هســتند کــه بــه کــودك شــما کمــک مى کنــد، خــود را بــراى زندگــى و مشــکالت آن آمــاده 
کنــد. در کتــاب مصــور حاضــر بــه مهــارت مدیریــت خشــم پرداختــه شده اســت. بــا ایــن مهــارت کــودك یــاد 

ــرد در موقعیت هایــى کــه عصبانــى مى شــود، کارهایــى انجــام دهــد کــه آرام شــود. مى گی
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۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد پژوهى

ــاى پنجــم و  ــراى کالس ه ــى (ب ــاى خــوش نوجوان خواب ه
ششــم دبســتان و اول و دوم دبیرســتان)

ــى  ــر، 96 ص، رقع ــورة مه ــارات س ــران، شــرکت انتش ــذر، ته رضــا رهگ
ــخه. ــاپ اول، 2500 نس ــال، چ ــومیز)، 60000 ری (ش

شابک: 978-600-175-831-7
موضوع(ها):

1. خواب هاى نوجوانان؛
2. خواب دیدن- داستان؛

3. نوجوانان- خواب؛
4. داستان هاى نوجوانان.

ــى از  ــه از بخش ــى صادقان ــدة تصویرهای ــه دربردارن ــاب ازآن جاک ــن کت ای
ــۀ  ــراى مطالع ــمندى ب ــع ارزش ــد منب ــت، مى توان ــان اس ــى نوجوان ــاى درون ــمت هاى دنی ــن قس خصوصى تری
پــدران، مــادران، مربیــان، معلمــان و دســت اندرکاران علــوم تربیتــى و روان شناســى نوجوانــان باشــد. ازطرفــى، 
ــى  ــاى جذاب ــۀ خواندنى ه ــنین، مجموع ــن س ــا ای ــب ب ــزى متناس ــى و خیال انگی ــت، رنگارنگ ــبب جذابی به س

بــراى خــود نوجوانــان اســت. 

شهر ما، تهران: معرفى تهران به نوجوانان
دفتــر  تهــران،  طاهرى لطفــى،  میتــرا  ویراســتار:  فیوضــات؛  پیمــان 
پژوهش هــاى فرهنگــى، کتــاب قلــک، 72 ص، خشــتى (شــومیز)، 

نســخه. اول، 2000  چــاپ  ریــال،   180000
شابک: 978-964-379-399-9

موضوع(ها):
1. تهران؛

2. تهران (استان)- مصور.
ــرن  ــاى تهــران شــروع مى شــود، تحــوالت مهــم ق ــخ و جغرافی ــه تاری ــا نگاهــى ب ــاب مصــور حاضــر، ب کت
ــراى  ــم ب ــاده و قابل فه ــى س ــا زبان ــال، ب ــان ح ــه زم ــیدن ب ــا رس ــد و ب ــى مى کن ــران را بررس ــر در ته اخی
ــه  ــاره ب ــن اش ــت، ضم ــالش شده اس ــردازد. ت ــران مى پ ــاِل ته ــان ح ــه زم ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــان ب نوجوان
ــا و  ــى موزه ه ــد برخ ــود دارد، مانن ــران وج ــوز در ته ــى هن ــه از آن دوران  تاریخ ــه آن چ ــى، ب ــع تاریخ وقای
کاخ هــا اشــاره شــود. کتــاب ســپس ویژگى هــاى شــهر تهــران و مردمــى را کــه در آن زندگــى مى کننــد بــا 
تصاویــرى مرتبــط بــا متــن تشــریح مى کنــد و بــه پرنــدگان، پســتانداران، درختــان و به طورکلــى موجوداتــى 

ــردازد. ــد، مى پ ــت مى کنن ــهر زیس ــه در ش ک
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۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

داستان ها و افسانه هاى ملل: مجموعۀ 100 افسانه و قصه از مردم 
فرانسه، ژاپن، ایتالیا و...

مترجم: صدیقه ابراهیمى، فاطمه شاه حسینى، محمدرضا شمس، زهره گرامى، 
مهرداد مهدویان، حسین فتاحى، فرهاد حسن زاده، فریبا جعفرزاده، تهران، ذکر، 

464 ص، وزیرى (گالینگور)، 250000 ریال، چاپ اول، 1500 نسخه.
شابک: 978-964-307-815-7

زبان اصلى: انگلیسى
موضوع(ها):

افسانه ها و قصه ها- ادبیات کودکان و نوجوانان.
قصه ها و افسانه هاى مردم دنیا آینۀ تمام نماى اندیشه و بخش پرارزش فرهنگ 

عمومى هر قوم و ملتى است و در ادبیات آن ملت ها جاى دارد. مطالعۀ قصه ها و افسانه هاى مردم و اقوام مختلف دنیا ما را 
در شناخت آداب ورسوم و اعتقادات آنان یارى مى کند. کتاب حاضر مجموعۀ 100 قصه و داستان از افسانه هاى نقاط مختلف 

جهان، از اقوام کشورهاى همسایۀ ایران و آسیاى مرکزى و جنوب شرق آسیا تا مردم اروپا است.

101 بازى مهارت هاى زندگى
برند بیدگرابر؛ مترجم: منوچهر اکبرلو؛ ویراستار: حسین فدایى حسینى؛ تصویرگر: 
آلویس جسنر، تهران، صابرین، 184 ص، وزیرى (شومیز)، 140000 ریال، چاپ 

اول، 2000 نسخه.
شابک: 978-964-2785-99-5

زبان اصلى: انگلیسى

عنوان به التین:
Spiele zum Problemlosen 

یادداشت: کتاب حاضر از متن انگلیسى تحت عنوان
101   life skills games for children: learning, growing, getting along (ages 6 to 12)  

به زبان فارسى ترجمه شده است.

موضوع(ها):
1. مهارت هاى زندگى- راهنماى آموزشى- فعالیت هاى فوق برنامه؛

2. مهارت هاى اجتماعى- راهنماى آموزشى- فعالیت هاى فوق برنامه؛
3. بازى هاى آموزشى.

بازى هاى این کتاب، درس هاى مهمى را به بچه ها مى آموزد؛ این که به دیگران احترام بگذارند، کار گروهى را تجربه کنند 
و تشکر و قدردانى از دیگران را یاد بگیرند. بازى، بهترین روش براى آموزش به بچه هاست؛ زیرا باعث تفریح و سرگرمى 
آن ها نیز مى شود. بازى هاى این کتاب، حاصل سال ها تحقیق است و به بازیکنان فرصت مى دهد مشارکت، برقرارى 
ارتباط و ابعاد تازه اى از خودآگاهى را یاد بگیرند. این بازى ها موضوعات مختلفى همچون ترس، صداقت، تحمل پذیرى، 
عشق، احترام گذاشتن، برقرارى ارتباط، مسئولیت پذیرى، همکارى، تقویت اعتمادبه نفس و... را شامل مى شود. این کتاب، 
همچنین به چالش هاى اجتماعى اشاره دارد که بچه ها با ورود به دوران نوجوانى و جوانى با آن ها روبه رو مى شوند و 

بدین ترتیب، مهارت هاى الزم براى رویارویى با آن ها را مى آموزند.



35054

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

دایرة المعارف مصور دایناسور
ــر  ــر، پیت ــدرو ک ــس، ان ــر مینیســتر، ارن لوی ــر: پیت جــان وودوارد؛ تصویرگ
ــال، والد کنســتانتینف؛ مترجــم: الهــام شوشــترى زاده، تهــران، ســایان،  ب
ــال، چــاپ اول، 3200 نســخه. 204 ص، رحلــى (گالینگــور)، 620000 ری

شابک: 978-600-8269-11-3
زبان اصلى: انگلیسى

عنوان به التین:
Dinosaur! Dinosaurs and other amazing prehistoric 
creatures as you ve never seen them before

موضوع(ها):
دایناسورها- مصور.

ــورها  ــارة دایناس ــان درب ــودکان و نوجوان ــژة ک ــى وی ــا بیان ــه ب ــی اســت ک ــر، دایرة المعارف ــاب مصــور حاض کت
ــگفت آور و  ــاى ش ــار از واقعیت ه ــده و سرش ــع، آگاهى دهن ــان، بدی ــاب درخش ــن کت ــت. ای ــته شده اس نگاش
تصاویــر تماشــایى بــراى خواننــدگان اســت. شــرح تصاویــرى کــه به طــور شــفافى در کنــار هــر تصویــر نگاشــته 
ــا بــر مهــارت خوانــدن خویــش  شــده، خوانــدن کتــاب را آســان و کــودکان و نوجوانــان را تشــویق مى کنــد ت

بیفزاینــد و دامنــۀ فراگیــرى لغــات خــود را گســترش دهنــد.

آقاى بوگندو
مومنـى زاده؛  ابـوذر  ویراسـتار:  سـرورى؛  نیـره  مترجـم:  والیامـز؛  دیویـد 
رقعـى  ص،   176 گاج،  بین المللـى  تهـران،  بلیـک،  کوئنتیـن  تصویرگـر: 

نسـخه.  2020 اول،  چـاپ  ریـال،   140000 (شـومیز)، 
شابک: 978-600-359-460-9

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Mr. stink
موضوع(ها):

1. داستان هاى طنزآمیز انگلیسى؛
2. زندگى خانوادگى- داستان.

کتاب مصور حاضر، داسـتانى اسـت که با زبانى سـاده و روان براى گروه سـنى (ج) نگاشـته شده اسـت. در این 
داسـتان آقـاى بوگنـدو خانه به دوِش سـرگردانى اسـت که در این آسـمان بزرگ یک سـتاره هم نـدارد. یک روز، 
«کلـوى» دختـر کوچـک قصـۀ مـا، گـذرش به آقـاى بوگندو کـه از بام تـا شـام در رکاب سـگش روى نیمکت 

کنـار ایسـتگاه اتوبـوس نشسـته، مى افتـد و به راز بـزرگ آقاى بوگنـدوِى مهربان پـى مى برد.
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تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

امپراطور شب
ــان، 488 ص،  ــدا شــادنظر، تهــران، ایران ب کلــى آرم اســترانگ؛ مترجــم: ن

رقعــى (شــومیز)، 370000 ریــال، چــاپ اول، 500 نســخه.
شابک: 978-600-188-248-7

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Empire of night

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان (انگلیسى) - قرن 20م.

جلــد دوم از مجموعــۀ ســه جلدى عصــر اســاطیر، امپراطــور شــب، 
روایتگــر داســتانى خیالــى و هیجان انگیــز از نویســندة آثــار پرفــروش جهانــى، کلــى آرمســترانگ اســت. آشــین 
ــدند و در  ــم ش ــد، یتی ــت کردن ــا خیان ــه آن ه ــد. ب ــت داده ان ــان را از دس ــر، همه چیزش ــز همدیگ ــا ج و موری
ــه یافتــن بچه هــاى روستاى شــان کــه توســط دشــمنى  ــار امپراطــور زیرنظــر نگهبان هــا، دیگــر امیــدى ب درب
ــت خــود امپراطــور، منجــر  ــا دخال ــا تــالش و جست وجوى شــان ب ــد، نداشــتند، ام ــوده شــده بودن ترســناك رب

ــود. ــر مى ش ــردى بزرگ ت ــه نب ب

پَر
چائــو ون شــوان؛ مترجــم: ســحر ترهنــده؛ ویراســتار: حســین شــیخ رضایى؛ 
ــور)،  ــى (گالینگ ــى، 56 ص، بیاض ــران، فاطم ــو، ته ــر مل ــر: راج تصویرگ

ــال، چــاپ اول، 500 نســخه. 170000 ری
شابک: 978-964-318-912-9

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

A feather
موضوع(ها):

داستان هاى تخیلى.

 
کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى تخیلــى اســت کــه بــا زبانــى ســاده و روان بــراى گــروه ســنى (ب) نگاشــته 
ــاد نمــى وزد،  ــه این ســو و آن ســو مــى رود. هــر وقــت ب ــاد ب ــا ب ــر کوچکــى ب شده اســت. در ایــن داســتان پَ
پــر از حرکــت مى ایســتد. یــک روز دختــر و پســرى از کنــار پـَـر گذشــتند. آن را برداشــتند تــا خــوب نگاهــش 
کننــد. کمــى بعــد ایــن ســؤال بــه ذهــن آن هــا خطــور کــرد کــه ایــن پَــر متعلــق بــه کــدام پرنــده  اســت و 

ایــن شــروع ماجــراى ایــن پَــر اســت.



35084

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

آرزوى آدم برفى
نفیســه ســعادتى، شــیراز، نگــره، 20 ص، خشــتى (شــومیز)، 60000 ریــال، 

چــاپ اول، 2000 نســخه.
شابک: 978-600-8360-15-5

موضوع(ها):
1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛

2. داستان هاى تخیلى؛
3. آرزوها – داستان.

 
ــا زبانــى ســاده و روان بــراى گــروه ســنى (ب) نگاشــته  کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى تخیلــى اســت کــه ب
ــیده از  ــرزمینى پوش ــم، س ــى مى کنی ــا در آن زندگ ــه م ــى ک ــر از جای ــى دورت ــتان خیل ــن داس شده اســت. در ای
بــرف اســت. هــوا همیشــه ســرد و آســمانش از ابــر پوشــیده شده اســت. خورشــید هیــچ گاه بــه ایــن ســرزمین 
ــس  ــاى آن را ح ــه گرم ــد و ن ــید را مى بینن ــه خورش ــا ن ــۀ م ــاى قص ــن، آدم برفى ه ــد. به خاطرهمی نمى تاب

ــد. ــى مى کنن ــیر زندگ ــق سردس ــات مناط ــى و حیوان ــا آدم برف ــا تنه ــد. در آن ج مى کنن

آرزوى قطره ها
مجیــد درخشــانى؛ ویراســتار: ارغــوان غــوث؛ تصویرگــر: منصــوره 
محمــدى، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمى، 24 ص، خشــتى 

نســخه. اول، 2000  چــاپ  ریــال،  (شــومیز)، 80000 
شابک: 978-964-476-425-7

موضوع(ها):
1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛

2. آب- داستان؛
3. چرخه آب شناختى- داستان؛
4. باران و بارندگى- داستان؛

5. آرزوها- داستان.

 
ــراى گروه هــاى ســنى (ب) و  ــا زبانــى ســاده و روان ب کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى تخیلــى اســت کــه ب
(ج) نگاشــته شده اســت. در ایــن داســتان قطره هــاى آب در آســمان آبــى نشســته بودنــد و دربــارة خودشــان 
ــوى رود و  ــک به س ــد. هری ــن برگردن ــه زمی ــوند و ب ــاران ش ــاره ب ــتند دوب ــا مى خواس ــد. آن ه ــرف مى زدن ح
ــا  ــد و آن ه ــادى وزی ــان ب ــه ناگه ــد ک ــد. قطره هــاى آب از آرزوهاى شــان مى گفتن دشــت و دریاچــه مى رفتن

را بــه هــم نزدیــک کــرد تــا ابــرى شــدند و باریدنــد.



35096

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد داستان ترجمه

پهلوان گودرز و کابوس مرگبار
ــى  ــۀ فرهنگ ــران، مؤسس ــى، ته ــر عالی ــر: امی ــفیعى؛ تصویرگ ــد ش مجی
ــال، چــاپ اول،  ــى (شــومیز)، 150000 ری ــت، 112 ص، رحل ــادى تربی من

ــخه. 1000 نس
شابک: 978-964-348-918-2

موضوع(ها):
داستان هاى فارسى- ایران- قرن 14- ادبیات کودکان و نوجوانان.

 
کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى اســت کــه بــا زبانــى ســاده و روان بــراى 
کــودکان و نوجوانــان نگاشــته شده اســت. پهلــوان گــودرز از اواخــر دوران 

ــن  ــود. ای ــدة آن دوران مى ش ــردم رنج دی ــاى م ــال و آرزوه ــم آم ــد و تجس ــور مى کن ــتم ظه ــى رس پهلوان
رمان هــا حکایــت ســفر روحــى و جســمى ایــن پهلــوان اســت از دل تاریکــى تــا رســیدن بــه کمــال اســاطیرى 
ــا ســایۀ ســنگین خــودش؛  ــوان گــودرز اســت ب و خدشــه ناپذیر وجــودى اش. ایــن داســتان شــرح مصــاف پهل
ــوان  ــرد، ولــى درنهایــت ســایۀ پهل ــار او را به ســمت نیســتى مى ب ــدا چــون کابوســى مرگب ســایه اى کــه در ابت

ــد. ــرى مى رون ــوس بزرگ ت ــدال کاب ــه ج ــر دو ب ــزد و ه ــا روان او درمى آمی ب

حقیقت و مرد دانا
ــرى  ــرورش فک ــون پ ــران، کان ــز، ته ــى ممی ــى و مرتض ــرام بیضای به
کــودکان و نوجوانــان، 54 ص، خشــتى (گالینگــور)، 125000 ریــال، چــاپ 

ــخه. اول، 5000 نس
شابک: 978-600-01-0533-4

موضوع(ها):
داستان هاى اجتماعى.

 
کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى اســت کــه بــا زبانــى ســاده و روان بــراى گــروه ســنى (د) نگاشــته شده اســت. 
در ایــن داســتان پســرك از پــِس عروســى در ِده و بــازى مطربــان، بنــا مى کنــد کــه بــا دوســتانش نمایشــى 
ــى اســت. پســرك در  ــدر حقیق ــازى چق ــه ب ــد ک ــا مى کش ــه این ج ــاورد. القصــه کار ب ــازى دربی ــازد و ب بس
جســت وجوى حقیقــت بــه تکاپــو مى افتــد و از پــدر و آمــوزگار و دیگــران مى پرســد. ســرانجام نــزد پیرمــردى 
ــه پســرك مى دهــد. پســرك  ــا را ب ــرِد دان ــد و ســراغ م ــرد چیزکــى مى گوی ــه مــى رود. پیرم ــاالى تّپ ــا ب دان
ــد و  ــذر مى کن ــهر گ ــا و ش ــذرد و از آبادى ه ــر او مى گ ــال ها ب ــى رود و س ــا م ــرد دان ــت وجوى م ــه جس ب

ــد. ــا را نمى یاب ــرد دان ــى م ــوزد، ول ــا مى آم ــد و چیزه ــا مى کن ــد و کاره ــر مى گذران ــى از س ماجراهای



350132

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد آثار غیرداستانى

عبــور از خــواب (داســتانى تخیلــى بــا شــخصیت هاى 
ــى) واقع

قاســم شــریفى خواه، قــم، زائــر آســتانۀ مقدســه، 180 ص، رقعــى 
نســخه.  1000 اول،  چــاپ  ریــال،   100000 (شــومیز)، 

شابک: 978-964-180-438-3
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى- قرن 14.

 
نویســنده در کتــاب حاضــر، داســتان تخیلــى را بــا اســتفاده از شــخصیت ها 
و مکان هــاى واقعــى، به رشــتۀ تحریــر درآورده اســت. شــخصیت هاى 

ــى و  ــم، نابینای ــل اوتیس ــاص، ازقبی ــاى خ ــه بیمارى ه ــن مجموع ــتند. در ای ــول هس ــراد معل ــتان اف ــن داس ای
ــا مهربانــى  معلولیــت در ســطح نوجوانــان بیــان شده اســت. در بخشــى از کتــاب مى خوانیــم: «مــادر مهــدى ب
کنــار بــرادرش نشســت و گفــت: داداش، مــن نگــران ســرفه هایت هســتم. بــا ایــن حالــت بهتــر اســت ایــن کار 
ــد و گفــت: ســرفه ها خــوب مى شــوند، به شــرطى که  ــد ســرفۀ دیگــر کــرد و خندی ــدار چن ــر نام را نکنــى. دکت

مــن بتوانــم فرهــودى را ســر جایــش بنشــانم...».

فصل بهار
ــو، تهــران، مؤسســۀ فرهنگــى  مســلم قاســمى؛ تصویرگــر: ســمانه کیوانل
ــاپ اول،  ــال، چ ــومیز)، 90000 ری ــى (ش ــت، 32 ص، رحل ــادى تربی من

ــخه. 1000 نس
شابک: 978-600-390-087-5

موضوع(ها):
1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛

2. بهار- داستان.

 
کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى از مجموعــه داســتان آموزشــى مــراد و مهتــاب در دهکــدة هســته اى اســت 
کــه بــا زبانــى ســاده و روان بــه همــراه ارائــۀ نــکات مهــم آموزشــى بــه گــروه ســنى (ب) نگاشــته شده اســت. 
ــا  ــى، هســتى را ب ــه زیبای ــاز، ب ــک دریچــۀ ب ــه از ی ــى اســت ک ــن ثابت ــع دوربی ــاب درواق ــن کت ــتان ای داس
ــاده  ــى س ــش و زندگ ــالش و کوش ــى، ت ــا و صمیم ــان، باصف ــان هاى مهرب ــتا، انس ــود روس ــاى خ ویژگى ه
ــد. ــان مى ده ــار نش ــانه در فصــل به ــق و جامعه شناس ــان عمی ــه آن چن ــطح و ن ــا در س ــش آن، ام و بى آالی



350148

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

تازه هاى نشرنقد ادبیات دینى

حکایت هاى عبید زاکانى
گردآورنـده: محمـد شیخ االسـالمى؛ ویراسـتار: النـاز خجسـته؛ تصویرگـر: 
محمدحسـین صلواتیـان، تهـران، آرایـان، 288 ص، وزیـرى (گالینگـور)، 

250000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه.
شابک: 978-600-7133-84-2

موضوع(ها):
1. عبید زاکانى، عبداهللا، 772 ق.- اقتباس ها؛

2. داستان هاى طنزآمیز فارسى- قرن 14.
زاکانـى  عبیـد  داسـتان هاى  و  حکایت هـا  از  مجموعـه اى  حاضـر،  کتـاب 
بـه زبـان فارسـى و عربـى اسـت کـه بـه زبانـى سـاده و روان بازنویسـى 
شده اسـت. ایـن کتـاب افزون بـر حکایـات، شـامل خالصـه اى از منظومـۀ 

مـوش و گربـه، اخالق االشـراف، رسـالۀ صدپنـد و تعریفـات نیـز هسـت تا خواننـدة فهیم، ضمـن التـذاذ از مفهوم 
نوشـته ها، از سـادگى متـن نیـز بهره منـد شـود. به طورکلـى، از شـاخص هاى برجسـتۀ کتـاب مى تـوان رجـوع بـه 

منابـع معتبـر و دسـت اول، سـادگى و روانـى متـن، امانـت دارى در انتقـال مفاهیـم حکایـات و... را برشـمرد.

پیکاسو و نقاشان بزرگ
میـال بوتـان؛ مترجم: سـارا مهرابـى، تهران، نظـر، 64 ص، رقعى (شـومیز)، 

170000 ریـال، چاپ اول، 1300 نسـخه.
شابک: 978-600-152-232-1

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Picasso and the great pointers
موضوع(ها):

1. پیکاسو، پابلو، 1973-1881- ادبیات کودکان و نوجوانان؛
2. نقاشى- ادبیات کودکان و نوجوانان.

شـما در ایـن کتـاب بـا کشـف بعضـى از نقاشـى هاى بـزرگ جهـان به واسـطۀ تفاسـیر پیکاسـو از آن هـا، بـه 
جـواب سـؤال هاى خـود پـى خواهیـد برد. با والسـکز آشـنا مى شـوید؛ با مانـه به پیک نیـک مى رویـد و طبیعت 
بى جان هایـى را مى بینیـد کـه توسـط شـاردن و سـزان نقاشـى شـده اند. اگـر بـا دقـت نـگاه کنیـد، پیکاسـو به 
شـما نشـان مى دهـد کـه چطـور با ونگوگ «نقاشـى را حـک کنید»! در پایـان سـفرتان، آن چـه را آموخته اید به 
اجـرا درآوریـد و تفریـح کنیـد. از مدادهـا و قلم موهاى تـان بـراى ازریخت انداختـن، دوباره شـکل دادن و نقاشـى 
آن چـه احسـاس مى کنیـد بهـره بگیرید؛ درسـت مثل پیکاسـو! میال بوتـان نویسـندة کتاب هاى هنر بى شـمارى 

ویـژة کودکان اسـت.
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تازه هاى نشرپرونده

بــزن بیــرون و بــازى کــن: بازى هــاى دوست داشــتنى 
ــه ــرون از خان بی

ــد؛  ــل هامون ــه: داری ــوم؛ مقدم ــى کاب ــى فرهنگ ــۀ مل ــده: مؤسس گردآورن
ــى  ــروه علم ــتار: گ ــینى؛ ویراس ــه حس ــاد، مهکام ــه اعتض ــم: محبوب مترج
رشــد، تهــران، جوانــۀ رشــد، 120 ص، وزیــرى (شــومیز)، 100000 ریــال، 

ــخه. ــاپ اول، 1000 نس چ
شابک: 978-600-6716-44-2

زبان اصلى: انگلیسى
موضوع(ها):

1. بازى در هواى آزاد- ادبیات کودکان و نوجوانان؛
2. بازى ها- ادبیات کودکان و نوجوانان.

ــان  ــف بی ــۀ کــودکان آمده اســت. مؤل ــراى خــارج از خان ــازى دوست داشــتنى ب ــاد ب ــاب حــدود هفت ــن کت در ای
ــترى  ــت بیش ــالم ترند و خالقی ــمانى س ــر جس ــد، ازنظ ــازى مى کنن ــه ب ــى ک ــودکان و نوجوانان ــه ک ــد ک مى کن
دارنــد. یــاد مى گیرنــد کــه بــا دیگــران چگونــه به خوبــى بــازى کننــد و در مدرســه نیــز کارهــاى خــود را بهتــر 

ــد، شــادتر هســتند. ــازى مى کنن ــى کــه ب ــودکان و نوجوانان ــر ک ــد. از همــه مهم ت انجــام دهن

به سوى آسمان ها
ــا، 272  آن مــارى مایــرز؛ مترجــم: مرجــان مردانــى، تهــران، آمــوت، فریب

ــال، چــاپ اول، 550 نســخه. ص، رقعــى (شــومیز)، 175000 ری
شابک: 978-600-94583-5-6

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Up in the air

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان (انگلیسى)- قرن 20 م.

در کتــاب حاضــر ملــودى، قهرمــان ده ســالۀ داســتان از وقتــى یــادش مى آمــد، عاشــق پریــدن بــود و رؤیــاى 
ــاب  ــودى از روى ت ــدد. مل ــت مى پیون ــه حقیق ــاى او ب ــک روز رؤی ــره ی ــد. باالخ ــر مى پروران ــرواز را در س پ
پــارك پــرت مى شــود و لحظــه اى بعــد در ســرزمین اســرارآمیز چیمــرون فــرود مى آیــد. ســرزمینى سرشــار از 
رؤیاهــا. ســرزمینى کــه بــا دنیــاى واقعیــت فــرق دارد. ملــودى حــاال یــک جفــت بــال دارد و مى توانــد پــرواز 

ــز پرداخــت. ــد بهــاى آن هــا را نی ــراى محقق شــدن رؤیاهــا بای ــا ب ــر نمى شــود، ام کنــد. ازاین بهت
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