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فهرست کتاب هاى برگزیده ویژة دورة متوسطه
فهرست کتاب هاى برگزیدة ویژة سال هاى پیش از دبستان

فهرست کتاب هاى برگزیدة ویژة سه سال اول دبستان
فهرست کتاب هاى برگزیدة ویژة سه سال دوم دبستان

تهیـه و تنظیـم: مریـم محمدخانى، عـزت اهللا الوندى، اسـماعیل 
یزدان پـور، تهـران، خانۀ کتـاب ایران، 134 ص، رقعى (شـومیز)، 

چاپ اول، 1500 نسـخه، شـابک: 978-600-222-410-1
شابک: 978-600-222-411-8
شابک: 978-600-222-388-3
شابک: 978-600-222-389-0

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان، کتاب شناسى؛

2. کتاب هاى برگزیده، ایران.

معرفی کوتاه
مجموعـۀ پیـش رو دربردارندة فهرسـت کتاب هاي برگزیـده براي کودك و نوجوان اسـت که 
ازسـوي دبیرخانـۀ جـام باشـگاه هاي کتاب خوانـی کـودك و نوجوان منتشـر شده اسـت. این 
مجموعـه در دوره هاي پیش دبسـتانی، دبسـتان و متوسـطه در یـک دورة چهارجلـدي ارائه 
شده اسـت. در ایـن راهنمـاي کتـاب، صدهـا اثر داسـتانی براي کـودکان و نوجوانـان معرفی 

شـده و در اختیـار باشـگاه هاي کتاب خوانـی قـرار می گیرد.

        
۹۷ 
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نقد پژوهى

ارتـش رایانـه اى و نـوازش تازیانـه اى: نقـش بازى هـاى 
رایانـه اى در تربیـت فرزنـد

محسـن عباسـى ولدى، ویراسـتار: محمـد اشـعرى، گرافیسـت: 
سـعید صفارنـژاد، تصویرگـر: ایمـان خاکسـار، قم، آییـن فطرت، 
254 ص، رقعـى (شـومیز)، 100000 ریـال، چـاپ اول، 2500 

شـابک: 978-600-8031-07-9 نسـخه، 
موضوع(ها):

1. تربیت خانوادگى، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛
2. والدین و کودك، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛

3. کودکان، سرپرستى؛
4. کامپیوترها و کودکان؛
5. بازى هاى کامپیوترى.

بـازى روى ابـر خیـال و کودکى هـاى روبـه زوال: نقـش  
بازى هـاى رایانـه اى در تربیـت فرزنـد

محسـن عباسـى ولدى، ویراسـتار: محمـد اشـعرى، گرافیسـت: 
سـعید صفارنـژاد، تصویرگـر: ایمـان خاکسـار، قم، آییـن فطرت، 
286 ص، رقعـى (شـومیز)، 115000 ریـال، چـاپ اول، 2500 

شـابک: 978-600-8031-06-2 نسـخه، 
موضوع(ها):

1. تربیت خانوادگى، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛
2. والدین و کودك، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛

3. کامپیوترها و کودکان؛
4. کودکان، سرپرستى؛

5. بازى هاى کامپیوترى.

آموزش فارسى خواندارى با رویکرد خوانش خالق
سـیده فاطمه رسـولى، بهجـت ذکى پـور، فاطمـه ابراهیم پـور و 
فاطمـه مهراب پور، تهران، پارپیرار (وابسـته به مؤسسـۀ فرهنگى 
هنـرى پارپیـرار)، 82 ص، وزیرى (شـومیز)، 90000 ریال، چاپ 

اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-8615-23-1
موضوع(ها):

1. درس پژوهى، ایران؛
2. تحقیق علمى در آموزش وپرورش، ایران؛
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کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان

3. معلمان، ایران، فعالیت هاى پژوهشى؛
4. اندیشه و تفکر خالق، راهنماى آموزشى؛

5. تدریس اثربخش.

نقد و بررسى روش تدریس قصه گویى
و  اسـماعیلى ارمى  صاحبـه  ویراسـتار:  ابراهیمى ارمـى،  مائـده 
حبیب الـه ابراهیمى ارمـى، تهـران، نـگار تابـان، 94 ص، وزیـرى 
(شـومیز)، 110000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 

978-600-8753-19-3
موضوع(ها):

1. قصه گویى، راهنماى آموزشى؛
2. تدریس، روش شناسى؛

3. تدریس اثربخش.

حیوانـى کـه مى خندد: بررسـى تطبیقـى جنبه هاى طنز 
در کلیله ودمنه و افسـانه  هاى ازوپ

زینب کوشـکى، ویراسـتار: سیده سـارا قربانى تنها، تهران، شرکت 
انتشـارات سورة مهر، 468 ص، رقعى (شـومیز)، 240000 ریال، 

چاپ اول، 2500 نسـخه، شابک: 978-600-03-0673-1
موضوع(ها):

1. افسانه هاى ازوپ، نقد و تفسیر؛
2. کلیله ودمنه، نقد و تفسیر؛

3. حیوان ها، افسانه ها و قصه ها؛
4. ادبیات تطبیقى، فارسى و یونانى؛
5. ادبیات تطبیقى، یونانى و فارسى.

معرفی کوتاه 
کتاب حاضر، پژوهشـی اسـت که با تأملی در آثار محققان پیشـین و تحلیل نظریات موجود در 
موضـوع طنـز و نیز افسـانه هاي حیوانات یـا فابل صورت گرفته اسـت. در کتاب ادبیـات ایران در 
ادبیات جهان دکتر امیر اسـماعیل آذر، برخی از وجوه مشـترك مضمونی دو کتاب افسـانه هاي 
ازوپ و کلیله ودمنـه مطـرح شده اسـت کـه البتـه وجـه طنـز را دربرنمی گیـرد. همچنیـن، در 
برخـی از آثـار مطـرح در حـوزة طنز، همچون تاریخ طنز و شـوخ طبعی در ایران و جهان اسـالم 
دکتـر علی اصغـر حلبـی، خنده سـازان و خنده پردازان عمـران صالحی و طنـز و انتقاد اجتماعی 
در ادبیات پیش از مشـروطیت حسـن جوادي، به افسـانه هاي حیوانات به منزلۀ یکی از شـیوه ها 
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نقد پژوهى

و ترفندهـاي طنزپـردازي توجـه شده اسـت، امـا در دو مقالـۀ «طنـز و انتقـاد در داسـتان هاي 
حیوانـات» حسـن جوادي و «آفرینش طنـز و مطایبه در کلیله ودمنه» از نجمه سـروري، به طور 

مشـخص، بـه موضوع طنـز در آثاري از نـوع فابل در ادبیات فارسـی پرداخته شده اسـت.

کله کچلکه نقالن (قصه هاى کچلک در گیالن)
گردآورنـده: محمـد بشـرا، ویراسـتار: حسـین ادهمـى، رشـت: 
سـپیدرود، 162 ص، رقعى (شـومیز)، 120000 ریال، چاپ اول، 

500 نسـخه، 
شابک: 978-600-7335-43-7

موضوع(ها):
1. افسانه ها و قصه هاى ایرانى، گیالن؛

2. افسانه ها و قصه هاى گیلکى.

معرفی کوتاه 
کتـاب حاضـر، مجموعـۀ قصه هـاي کچلـک اسـت که یکـی از نقل هـاي پرکاربـرد و معروف 
در بیـن مـردم گیالن اسـت کـه روایت هـاي مختلفـی از آن در جاي جاي این اسـتان وجود 
دارد. نویسـنده کـه روزگار درازي را در زمینـۀ فرهنـگ مـردم پژوهـش کـرده، روایت هـاي 
گوناگونـی از ایـن قصـه را در ایـن کتـاب گردآورده  اسـت. کچلـک در فرهنگ مـردم گیالن 

قهرمانـی مردمـی اسـت؛ گاه زرنـگ و کاري و زمانی تنبـل و بیکاره.

خیالک نگارى (گزیده اى از آثار هنرجویان کودك و نوجوان)
مونا گالبى، تهران، برتراندیشان، 92 ص، رحلى (شومیز)، 120000 

ریال، چاپ اول، 1000 نسخه، شابک: 978-600-8838-19-7
موضوع(ها):

نقاشى و نقاشى هاى کودکان، ایران.

مبانى تصویرسازى کودکان
آناهیتـا زحمتکش، تهران، هزار رنگ، 124 ص، رقعى (شـومیز)، 

100000 ریال، چاپ اول، 1100 نسـخه، 
شابک: 978-600-7918-65-4

موضوع(ها):
1. تصویرگرى کتاب، ایران؛

2. ادبیات کودکان و نوجوانان، تصویرها؛
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3. رنگ، جنبه هاى روان شناسى.

معرفی کوتاه 
تصویرگـري کتاب هـاي کـودکان و نوجوانـان از شـیوه هاي گوناگون براي بازنمایـی روایت ها 
اسـتفاده می کنـد. ایـن شـیوه ها یـا برگرفتـه از سـبک هاي نقاشـی اسـت یـا تلفیـق چنـد 
شـیوه از آن هـا بـا هـم. تصویرگـري کتـاب کـودك در امتـداد ادبیـات کـودك و نوجـوان 
حرکـت می کنـد. تصویرگـري ازنظـر هنري در کنـار گرافیک یکـی از دو بخـش مهم کتاب 
را تشـکیل می دهـد. تصویرگـري در عیـن پیوسـتگی دائمـی بـا نوشـته می توانـد مسـتقل 
دیده شـود، اما به هرترتیب تصویري که سـاخته می شـود، همیشـه مبتنی بر داسـتان اسـت. 
هرچنـد کتـاب پدید آمـده تصویري و فارغ از قصه باشـد. کتـاب حاضر به منظـور ارائۀ مبانی 

تصویرگـري در کتاب هـاي کـودك و نوجـوان به رشـتۀ تحریـر درآمده اسـت.

اولین تئاتر کودکان
ناتالیاایلینچنـا زاتـس، مترجـم: فریدون پارسـانژاد، تهـران، افراز، 
362 ص، رقعـى (شـومیز)، 300000 ریـال، چـاپ اول، 500 

 ، نسخه
شابک: 978-600-326-238-6

زبان اصلی: آلمانى
عنوان به التین:

Kinder im Theater. Erinnerungen

موضوع(ها):
1. نمایش نامۀ کودکان؛

2. نمایش کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
بـا وجـود پیشـرفت و تکامـل روزافزون علـوم گوناگـون در عصر حاضـر، در بسـیاري از امور و 
عرصه ها نه تنها حرکت روبه رشـدي صورت نگرفته، بلکه اشـتباهات عجیبی نیز رخ داده اسـت. 
یکـی از عرصه هاي بسـیار مهمی که قربانـی ندانم کاري و تصورات و پیش داوري هاي نادرسـت 
بـوده، تئاتـر کودکان اسـت. در این رشـته آن قـدر اشـتباهات فاحش و جنبه هـاي زیان بخش 
وجـود دارد کـه براي شـرح و تجزیه وتحلیل آن می تـوان کتاب قطوري نوشـت. تئاتر کودکان 
بایـد سـاده و بـراي آن ها قابل درك باشـد، از زندگی واقعی سرچشـمه گیـرد و از دید کودکان 
آموزنـده، اخالقـی و زیبـا باشـد. کـودکان باید بـا تئاتر کـودکان زندگـی را درك کننـد و یاد 
بگیرنـد چطـور زندگـی کننـد. در کتاب حاضـر نگارنده که یکی از پیشـگامان تئاتـر کودکان 

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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نقد پژوهى

به شـمار مـى رود، ابعاد گوناگـون این هنر را بررسـی و تحلیل کرده اسـت.

جوانـۀ نقد 1: گزیـده اي از آثـار دانش آمـوزان منتقد در 
سـی و پنجمین جشـنوارة فرهنگـی و هنري

مشـهد، ضریـح آفتـاب، 120 ص، رقعـى (شـومیز)، چـاپ اول، 
978-600-476-049-2 شـابک:  نسـخه،   1200

موضوع(ها):
1. نقد ادبى، کنگره ها؛

2. جشنواره ها، ایران، تهران. 

معرفی کوتاه 
مسـابقات فرهنگی هنري 35 سـال اسـت که در کشـور ما برگزار می شـود. در این میان به فراخور 
نیاز و ضرورت هاي زمان برخی از رشـته ها حذف و بسـیاري رشـته دیگر به این مسـابقات افزوده 
شده اسـت. ازجملـه رشـته هایی که در سـال هاي اخیـر به مسـابقات فرهنگی هنري افزوده شـده 
نقد ادبی اسـت که امسـال دومین سـال خود را پشـت سـر می گذارد. مسـابقۀ نقد ادبی با هدف 
ایجاد تفکر انتقادي و روحیۀ پرسـش گرى در دانش آموزان ایجاد شده اسـت. کتاب حاضر شـامل 

گزیده اي از آثار دانش آموزان منتقد درسـی و پنجمین جشـنوارة فرهنگی ـ  هنري اسـت.

خالصه اى بر ادبیات و روان شناسى کودکان و نوجوانان
جعفر نصیرناترى، شـقایق تیالب، تهـران، آرون، 128 ص، رقعى 

(شـومیز)، 150000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه، 
شابک: 978-964-231-526-0

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان؛

2. کودکان، کتاب و مواد خواندنى؛
3. خواندن، عالقه.

ویژگى هاى شعر کودك
زهـره سـلیمان نژاد، ویراسـتار: محبوبـه رضاعلى، تهران، مؤسسـۀ 
اندیشـۀ کامیـاب ایرانیـان، 96 ص، وزیـرى (شـومیز)، 150000 
ریال، چاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-453-113-9

موضوع(ها):
1. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى)، قرن 14، تاریخ و نقد؛

2. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى)، قرن 14؛
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3. شاعران ایرانى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
اگـر شـعر کـودك جزئـی از اجـزاي جهـان کـودك باشـد، پیـش از هر چیـز باید بـه جهان 
او بنگریـم و توجـه داشـته باشـیم کـه جهـان او، مجموعـه اي از اجزا اسـت کـه ویژگی هاي 
مجموعـه بـا تک تـک اجزا متفـاوت و علـت آن موجودیت کودك اسـت. نگاه سـاده، خالص 
و عاشـقانه بـه کـودکان و به تصویرکشـیدن آن هـا به صـورت بیـان هنـري تـازه منجـر بـه 
آفرینـش شـعر می شـود. در کتـاب حاضـر بـه بررسـی ابعـاد گوناگـون شـعر کـودك مانند 
پیشـینه، ویژگی هـا، صنایع شـعر، کاربرد موسـیقی در اشـعار، نقش آرایه ها، نقـش عاطفه و 

صورخیـال، نقـش زبـان و قالب هـاي شـعري پرداخته شده اسـت.

فرهنگ رسانه در خانواده و جامعه
سـیداحمد هاشـمى، نهضت صفایى و ابراهیم صحرانشین، تهران، 
نـداى کارآفریـن، 160 ص، وزیـرى (شـومیز)، 155000 ریـال، 

چـاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-482-022-6
موضوع(ها):

1. اینترنت و خانواده ها، ایران؛
2. اینترنت و خانواده ها، جنبه هاى اجتماعى، ایران؛

3. فضاى مجازى، ایران، جنبه هاى اجتماعى؛
4. اینترنت و نوجوانان، پیش بینى هاى ایمنى؛

5. اینترنت و کودکان، پیش بینى هاى ایمنى.

معرفی کوتاه 
فضـاي مجـازي نسـل جدیـدي از فضـاي روابـط اجتماعـی اسـت که بـا این که عمـر خیلی 
زیـادي نـدارد، توانسـته در زندگـی مردم جـا باز کند. مردم بسـیاري از گروه هـاي اجتماعی 
متفـاوت در فضـاي مجـازي کنـار هـم آمده انـد و از فواصـل بسـیار دور در دنیـاي واقعـی 

ازاین طریـق بـا هـم ارتبـاط برقـرار کرده اند.
امـروزه خانـوادة ایرانـی در سـبد فرهنگـی خود مواجه با فضـاي مجازي و رسـانه هاي مدرن 
اسـت کـه هرکـدام به نوبۀ خود بخشـی از فرایند تأثیرگـذاري در خانواده را هـدف گرفته اند. 
کتـاب حاضـر بـا هـدف ارائـۀ راه کارهـاي مدیریـت صحیـح و کارآمـد فضـاي مجـازي در 
خانـواده و تبییـن صحیـح ماهیـت فضـاي مجازي بـا تکیه بر فرامیـن راهبردي مقـام معظم 
رهبـري و بـا هدف روشـن کردن گوشـه اي از واقعیت هـاي پیرامون این فضا به رشـتۀ تحریر 

درآمده اسـت.

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان



350142

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

نقد پژوهى

ضرورت احیاى کتابخانه هاى آموزشگاهى
یـداهللا سلحشـور، سـارى: مهویـن، 150 ص، وزیـرى (شـومیز)، 

180000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، 
شابک: 978-600-97363-4-8

موضوع(ها):
کتابخانه هاى دبیرستانى، ایران، نمونه پژوهى.

معرفی کوتاه 
کتابخانه هـا در پـرورش و رشـد فـردي، اجتماعـی، علمـی و فرهنگـی کـودکان و نوجوانـان 
نقـش و اهمیـت بسـیارى دارنـد. وجـود کتابخانـه در هر مدرسـه یک ضـرورت اسـت، زیرا 
کتابخانه هـا وسـیله اي بـراي تقویـت خوانـدن، ترویـج سـواد و باالرفتـن فرهنگ محسـوب 
می شـوند. در نگـرش نظام یافتـه بـه آموزش وپـرورش، کتابخانـه ازجملـه نیازهـاي اساسـی 
اسـت. کتـاب حاضـر به منظـور تعییـن میـزان ضـرورت احیـاي کتابخانه هاي آموزشـگاهی 
تألیـف شـده و در آن بـه اهمیـت مطالعـه و نقشـۀ کتابخانه ها در ایـن راه و منابـع موردنیاز 
کتابخانه هـا در مدرسـه، تاریخچـۀ کتابخانه هـاي مدارس و مشـکالت موجود بر سـر راه این 

کتابخانه هـا اشـاره شده اسـت.

اصول ارائۀ مفاهیم دینی براي خردساالن 
ویژة مربیان گروه زیر سن دبستان

لیـال ولى زاده، تهران، سـازمان انتشـارات جهاد دانشـگاهى، 146 
ص، وزیـرى (شـومیز)، 35000 ریال، چاپ اول، 1000 نسـخه، 

شابک: 978-600-102-613-3
موضوع(ها):

تعلیمات دینى اسالمى،  راهنماى آموزشى (پیش دبستانى).

معرفی کوتاه 
تربیـت از ابتدایی تریـن و اساسـی ترین نیازهـاي بشـري و الزمۀ جدایی ناپذیر زندگی اسـت. 
انسـان تنهـا بـا تربیـت صحیح اسـت کـه به عنـوان موجـودي هدفمنـد و اندیشـمند به قلۀ 
رفیع سـعادت مطلوب انسـانی دسـت می یابد. براي انسـان مسـلمان که افتخار بندگی خدا 
را نیـز دارد، تربیـت اسـالمی ضرورتـی مضاعـف دارد؛ زیـرا او جـز در پرتـو تربیت اسـالمی 
بـه مقـام واالي عبودیـت و تسـلیم نائـل نمی آیـد. کتـاب حاضر بـراي مربیان کـودکان زیر 
سـن دبسـتان تعریـف شـده که شـامل اهـداف، اصـول و روش هـاي ارائـه مفاهیـم دینی به 

کودکان اسـت.
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کـودکان و رسـانه هاى جمعـى: پژوهشـى در گفتمـان 
تلویزیـون در  کـودك  برنامه هـاى 

باقـر سـاروخانى، ویراسـتار: سـعید شـجاعیان، تهـران، دانشـگاه 
صداوسـیما، 278 ص، وزیـرى (شـومیز)، 170000 ریـال، چاپ 

اول، 500 نسـخه، شـابک: 978-600-8380-04-7
موضوع(ها):

1. رسانه هاى گروهى و کودکان، ایران؛
2. تلویزیون، برنامه هاى کودکان؛

3. تلویزیون، برنامه ها، برنامه ریزى؛
4. خشونت در رسانه هاى گروهى.

معرفی کوتاه 
درونـی  به  سـرعت  را  اندیشـه ها  نیسـتند.  برخـوردار  ذهنـی  دفـاع  سـازوکار  از  کـودکان 
می سـازند و از خویـش می نماینـد. ازاین جهـت، خمیـرة خـاص و نرمـی هسـتند کـه به هر 
شـکل درمی آینـد. حساسـیت جهان کـودك و تأثیرپذیـري آن از رسـانه ها از همین ویژگی 
مایـه می گیـرد. زمانـی کـه اندیشـه ها درونـی می شـوند بـا فضـاي ذهنـی همسـاز شـده و 
در آن جـا می ماننـد. بایـد توجـه داشـت سـال هاي نخسـت زندگی حسـاس ترین سـال هاي 
حیـات انسـان اسـت. انسـان در سـال هاي نخسـت سـاخته می شـود و سـپس بـا پایه هـاي 
پدیدآمـده، باورهـا و ارزش هـاي دیگـر را تقویت می کنـد. کتاب حاضر دربردارندة پژوهشـی 

دربـاب تأثیرپذیـري کـودکان از رسـانه هاي جمعـی و به خصـوص تلویزیـون اسـت.

بالغت در بازى هاى رایانه اى
تحلیل ابزارهاى بالغى در بازى هاى رایانه اى هدفمند

آریـن طاهرى، ویراسـتار: فهیمـه ابراهیمى افتخارى و مصطفى 
اسـدزاده، تهران، پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و ارتباطات، 218 
شـابک:  اول،  چـاپ  ریـال،   120000 (شـومیز)،  رقعـى  ص، 

978-600-7687-85-7
موضوع(ها):

1. بازى هاى کامپیوترى؛
2. بازى هاى کامپیوترى، برنامه نویسى.

معرفی کوتاه 
تمـام رسـانه ها و بازي هـا به عنـوان شـکل جدیـدي از رسـانه همـواره درصددند تـا مخاطب 
خـود را قانـع کننـد؛ ازایـن رو از ابزارهـاي بالغـی متفـاوت بهـره می برنـد. شـناخت ایـن 

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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ابزارهـاي بالغـی ازسـویی بـه پژوهشـگران یـاري می رسـاند که متـون رسـانه اى را بکاوند و 
شـیوه هاي اقنـاع مخاطـب را در آن هـا کشـف کننـد. ازدیگر سـو، ابزارهاي بالغـی می توانند 
وجـه تجویـزي نیـز داشـته باشـند و بـا شـناخت ابزارهـاي بالغی می تـوان متون رسـانه اي 
خـوب تولیـد کـرد تـا آن چنان که بایدوشـاید بتوانند مخاطب خـود را قانع سـازند. در کتاب 
حاضـر چنـد بـازي به عنـوان نمونـه براسـاس اسـتفادة میـزان و نحـوة  اسـتفاده از ابزارهاي 
بالغـی در الیه هـاي مختلـف آن ها تحلیل شـده اند و خواننـده با مطالعۀ ایـن کتاب به خوبی 

درمى یابـد ایـن ابزارهـا چیسـت و چگونـه از آن هـا در بازي اسـتفاده می شـود.

تصویر مادر در نقاشى کودکان
محبوبه کاوند، تهران، منشـور سـمیر، 86 ص، وزیرى (شـومیز)، 

100000 ریال، چاپ اول، 500 نسـخه، 
شابک: 978-600-467-092-0

موضوع(ها):
1. نقاشى و نقاشى هاى کودکان، ایران، جنبه هاى روان شناسى؛

2. مادر و کودك.

معرفی کوتاه 
در کتـاب حاضـر، نگارنـده بـه بحـث و پژوهـش دربـارة نقاشـی کـودکان و تصویـر مـادر 
می پـردازد. در ایـن کتاب بیان می شـود که نقاشـی کـودکان نوعی گیرایی آنـی دارند. آن ها 
سـاده و جـذاب و سرشـار از زندگـی و هویت انـد، امـا بـا نگاهـی دقیق تـر غالباً می تـوان در 
آن هـا جنبه هایـی عجیب و حتی آشـفته را مشـاهده کرد. تحقیق در قلمرو نقاشـی کودکان 
بـراي سـال هاي متمـادي پیشـرفت چندانـی نکـرد، امـا در سـال هاي اخیـر، دو دگرگونـی 
عمـده باعـث آغـاز مجـدد پژوهـش در ایـن عرصـه شده اسـت: اول دیـدگاه طبیعی گرایانـه 
جـاي خـود را به بررسـی هاي تجربی داده اسـت؛ دوم اهمیـت فرایند کشـیدن تصویر که در 

سـال هاي اخیـر موفـق بـه درك آن شـده اند.

نوجوانان و رسانه هاى نوین ارتباطى
محمدصـادق ایرانیـان، محمـد ودودى، تهـران، نـگار تابـان، 82 
ص، وزیـرى (شـومیز)، 90000 ریـال، چـاپ اول، 500 نسـخه، 

شابک: 978-600-8753-67-4
موضوع(ها):

1. رسانه هاى گروهى و نوجوانان؛
2. رسانه هاى گروهى، تأثیر؛
3. انحراف اجتماعى، علل؛
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4. رسانه هاى گروهى، جنبه هاى اجتماعى.

معرفی کوتاه 
در کتـاب حاضـر بـه بررسـی ارتبـاط نوجوانـان و تأثیرپذیـري آن هـا از رسـانه هاي نویـن 
و  جوانـی  و  نوجوانـی  دوران  از  تعریفـی  ابتـدا  در  کتـاب،  شده اسـت.  پرداختـه  ارتباطـی 
ویژگی هـاي ایـن دوران ارائـه می دهـد. سـپس بـه تعریـف رسـانه هاي جدیـد اجتماعـی و 
رسـانه هاي جمعـی می پـردازد. در ادامـه، چیسـتی و ویژگی هـاي رسـانه هاي اجتماعـی و 
تفـاوت بیـن ایـن رسـانه ها با رسـانه هاي جمعی بررسـی شـده و بـه موضوع اخـالق در این 
رسـانه ها پرداخته شده اسـت. سـپس بـه نقش رسـانه هاي اجتماعـی به خصـوص ماهواره ها 
در به انحراف کشـاندن جوانـان پرداختـه شده اسـت. رویکـرد نامناسـب به ماهواره هـا، حمله 
بـه دیـن بـه بهانۀ مبارزه بـا بدعت و خرافـات و عوامل گرایـش جوانان به فرهنـگ بیگانه از 

دیگـر مـواردي اسـت کـه در کتـاب حاضـر بـه آن توجه شده اسـت.

رژیم مصرف رسانه اى
معصومـه نصیـرى، زیرنظـر: مرتضى چشـمه نور، ویراسـتار: على 
مهـدى زاده و مریم السـادات علوى اصـل، تهـران، پشـتیبان، 60 
ص، پالتویـى (شـومیز)، 50000 ریال، چاپ اول، 1000 نسـخه، 

شـابک: 978-600-8794-40-0
موضوع(ها):

1. فضاى مجازى، جنبه هاى اجتماعى؛
2. اینترنت و خانواده ها؛

3. کامپیوترها و خانواده ها؛
4. سواد رسانه اى؛

5. اینترنت و نوجوانان، پیش بینى هاى ایمنى؛
6. اینترنت و کودکان، پیش بینى هاى ایمنى؛

معرفی کوتاه 
کتـاب حاضـر، جلـد چهـارم از مجموعـه کتاب هـاى شـهروند هوشـمند اسـت کـه در آن 
خالصـه اي از آن چـه در حـوزة سـواد رسـانه اي نیـاز تک تـک افـراد جامعـه بـراي کسـب 
مهارت هـاي مواجهـه بـا محتـواي تولیدشـده ازسـوي رسـانه ها اسـت، ارائـه شده اسـت. در 
ایـن کتـاب پنـج سـؤال و پنج نکتۀ طالیـی که باید مـدام در مواجهـه با پیام هاي رسـانه اي 
از خودتـان بپرسـید، در آغـاز هـر فصـل تکـرار شده اسـت تـا بـا نهادینه سـازي آن، حداقل 
دیگـر خواننـدة بـدون بینـش در فضاي پهناور رسـانه اي بـا تأکیدبر فضاي آنالین رسـانه اي 

نباشید.

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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در  فلسـفه  و  تفکـر  مباحثـه،  افالطـون:  بابـا...  آب، 
ابتدایـى کالس هـاى 

جان اسـمیت، مترجم: سـیدمجید کمالى و سیده هاجر هاشم زاده، 
تهـران، نقد فرهنـگ، 316 ص، رقعـى (شـومیز)، 250000 ریال، 

چاپ اول، 1000 نسخه، شـابک: 978-600-8405-28-3
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Talk, thinking and philosophy in the primary 
classroom

موضوع(ها):
1. اندیشه و تفکر خالق، انگلستان، راهنماى آموزشى (ابتدایى)؛

2. گفتار، راهنماى آموزشى (ابتدایى)، انگلستان.

معرفی کوتاه 
نویسـندة کتـاب حاضـر، با مخاطب قـراردادن معلمان و مربیـان دورة ابتدایـی و نیز والدین، 
می کوشـد تـا فهـم و مهارت هـاي آن هـا را براي آموزش سـخن گفتن، اندیشـیدن و فلسـفه 
بـه کـودکان بیفزایـد. به بـاور نویسـنده، ایـن مؤلفه هاي سـه گانه، نسـبت وثیقی بـا یکدیگر 
دارنـد و آمـوزش درسـت آن هـا بـه کـودکان، کمـک می کنـد تـا ایشـان بـه یادگیرندگانی 
مسـتقل و بـا اعتمادبه نفـس تبدیل شـوند. نویسـنده در این کتاب، مهارت هـاي موردنظرش 

را بـا بیانـی روشـن و روان بـه مخاطبان آمـوزش می دهد.

و  کـودکان  نمایش نامه هـاى  مجموعـه  طوقـى:  عـروس 
نوجوانـان به همـراه مقالـۀ پژوهشـى فرهنـگ عامه در 

کـودکان نمایش نامه هـاى 
ایـرج افشـارى اصل، تهـران، نظـرى، 538 ص، وزیرى (شـومیز)، 

340000 ریـال، چاپ اول، 500 نسـخه، 
شابک: 978-600-289-747-3

موضوع(ها):
نمایش نامۀ فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
الزمـۀ نوشـتن بـراي کـودکان، شـناخت دقیـق کـودك اسـت. بایـد مخاطب را شـناخت و 
هنـگام نـگارش، مسـائل و مـواردي را مّدنظـر قـرار داد و آن هـا را در اثر لحاظ کـرد. در آثار 
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کـودکان بایـد از عناصري بهره جسـت تـا اثر ادبـی در دل کودکان بنشـیند. عناصري چون 
ایمـاژ و تخیـل، خلـق واژگان جدیـد، زیبایـی در کاربـرد زبـان، آشـنایی زدایی و بهره جویی 
از فرهنـگ عامیانـه در ابعـاد کلـی آن و دیگـر تحوالتی کـه در عرصۀ زبان شناسـی می توان 
از آن هـا اسـتفاده کـرد. کتـاب حاضـر مجموعـه اي از نمایش نامه هـاي کـودکان و نوجوانان 

به همـراه مقالـۀ پژوهشـی فرهنـگ عامـه در نمایش نامه هـاي کودکان اسـت.

نقد دراماتیکى نمایش نامه هاى کودکان و نوجوانان
بهـرام جاللى پـور، تهران، افراز، 282 ص، رقعى (شـومیز)، 260000 

ریال، چاپ اول، 500 نسخه، شـابک: 978-600-326-284-3
موضوع(ها):

نمایش نامۀ فارسى، قرن 14، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه 
داسـتانی  سـاختار  بررسـی  در  نقدهایـی  شـامل  حاضـر  کتـاب 
نمایش نامه هـاي چاپ شـده در حـوزة کـودك و نوجـوان اسـت. در بررسـی ایـن آثـار بارهـا بـه 
الگوهـاي سـفر قهرمـان و قصه هاي پریان اشـاره شده اسـت. ازایـن رو درصورت نیاز براي آشـنایی 
بـا ایـن الگوهـا، مخاطـب می تواند به پیوسـت کتـاب مراجعه کنـد. در انتخـاب و نقد آثـار تالش 
شـده طیـف متنوعـی از انـواع نمایش نامه هـا و نمونـه اي از آثار نمایش نامه نویسـان پیشکسـوت و 
جوان تـر ایـن حوزه پوشـش داده شـود. بخش عمدة نقدهـاي این مجموعه پیش تـر در مجالت و 
فصل نامه هـاي مختلف منتشـر شده اسـت. موضـوع کتاب حاضر نقـد دراماتیکـی نمایش نامه هاي 

کـودکان و نوجوانان اسـت.

بررسـى متـن ترجمـۀ کتـاب شـازده کوچولو از منظـر 
کاربردشناسـى زبـان بـا تکیه بـر دیـدگاه جـرج یـول

قلى پـور،  لیـال  یحیـى زاده،  سـیدباقر  دهباشى شـریف،  فـروزان 
نسـرین محمودى، ناهید بهمنش، سـمانه دادگر و بهشته ازگلى، 
مشـهد، مینوفر. 128 ص، رقعى (شـومیز)، 100000 ریال، چاپ 

اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-474-092-0
موضوع(ها):

داستان هاى فرانسه، قرن 20، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه 
امـروزه ترجمـۀ متون ادبـی اهمیت ویـژه اي دارد. فرهنگ هـاي مختلف با اسـتفاده از متون 
ادبـی سـایر کشـورها و فرهنگ هـاي دیگـر بـه غنـاي فرهنـگ و ادبیـات خـود می پردازند. 

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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نقد پژوهى

امـروزه بسـیاري بـر ایـن باورنـد کـه مترجـم ادبـی کسـی اسـت کـه ماننـد نویسـنده، اما 
بـه شـیوة خـود در متـن مداخلـه می کنـد و بـر آن اثـر می گـذارد. به عبارت دیگـر، مترجـم 
ادبـی بـه مانند نویسـندة متـن اصلـی، در انتخاب کلمات و سـاختارهاي نوشـته از سـلیقه، 
دانـش، معیارهـا و تجربیـات شـخصی ویژه اي بهره مند اسـت. شـاملو همیشـه در کارهایش 
پیشـرو بود. تسـلط به زبان فارسـی و ذوق و قریحۀ سرشـار او در تشـخیص مخاطب باعث 
شـد تـا در کتـاب حاضـر ازمنظـر زبان شناسـی کاربـردي، بـه بررسـی متـن ترجمـۀ کتاب 

شـازده کوچولو پرداخته شـود.


