


می گــردد  بــر  10آذر67  بــه  داســتان  رشوع 

انتشــارات مســجد  فعالیــت  آغــاز  و دســتور 

مقــدس جمکــران و چــاپ اولیــن کتــاب در 

صــادر مــی شــود. فعالیــت انتشــارات فــراز 

کــرده  تجربــه  را  گوناگونــی  نشــیب هــای  و 

ــد ــی طلب ــل م ــال مفص ــه رشح آن مج ــت. ک  اس

و امــا امروز ،رویــه کنــون انتشــارات جمکــران در 

اوایــل دهــه 90 ، با تغییر مدیریت و سیاســتها )و 

تغییــر عنــوان بــه » انتشــارات کتــاب جمکــران« 

ــعه  ــته، توس ــیر گذش ــل مس ــورد. تکمی ــد خ کلی

ــی، ورود  ــاء تراث ــدات، احی ــی تولی ــی و کیف کم

جــدی بــه حــوزه ادبیــات داســتانی و همچنیــن 

ــود.  ــن رخدادهــا ب ــودک و نوجــوان از مهمرتی ک

ــون  ــا کن ــدا ت ــران از ابت ــاب جمک ــارات کت انتش

بیــش از 800 عنــوان کتــاب منتــر کــرده اســت. 

»نــر معــارف اســامی و مهدویــت ســلیم« 

بزرگرتیــن افتخــار انتشــارات کتــاب جمکــران 

ــن  ــا عناوی ــی ب ــوده ول ــالها ب ــن س ــول ای در ط

و  فرهنــگ  اهــل  مجامــع  در  گوناگــون 

اســت  شــده  تقدیــر  تاشــهایش  از  کتــاب 

اســت: زیــر  رشح  بــه  آن  از  بخشــی  کــه 

تـــــــ ا ر نـــتــشــــا ا
 کـــتـــاب جـــمـــکــران

نارشبرگزیده سال 1396 جمهوری اسامی ایران؛

برگزیده دهمین جشنواره بین املللی کتاب سال رضوی؛

برگزیده اولین جشنواره کتاب آرایی دینی؛

برگزیده هامیش اندیشه و قلم ارتش؛

برگزیده اولین دوره جشنواره رسخ نگاران

برگزیده دوساالنه ششمین تصویرسازی قم؛

شایسته تقدیر کتاب سال حوزه؛

نامزد دریافت جایزه در جشنواره های گوناگون

 جهش حضور در رسانه ها و انعکاس گسرتده آثار کتاب

جمکران در صدا و سیام

 اقبال چشمگیر مراکز بین املللی از منشورات کتاب جمکران:

نیا، تایلند، لبنان، نیجریه، بحرین، ترکیه، پاکستان و
...اسپا



از  خــدا  ولــی  شــدن  غایــب  موضــوع 
ــنت  ــخ س ــول تاری ــردم، در ط ــترس م دس
الهــی بــوده اســت. و خداونــد زمانــی مردم 
ــان  ــان امتح ــر دورانش ــت پیامب ــه غیب را ب
می کــرد تــا هــم ســطح دینــداری آنــان 
مشــخص شــود و یــا آزمایــش شــوند و یــا 
حکمــت دیگــری داشــته اســت. برای آشــنا 
شــدن کــودکان بــا موضــوع غیبــت حضــرت 
مقایســه  روش هــا  از  یکــی  حجت)عــج( 
داســتان پیامبــران بــا زندگــی حضــرت از 
ــی  ــت در زندگ ــوم غیب ــود مفه ــه وج دریچ
ــتان  ــه داس ــن مجموع ــت. در ای ــا اس آن ه
غیبــت 8 پیامبــر از پیامبــران الهــی کــه بــه 
نوعــی در مســیر رسالتشــان غیبــت وجــود 
داشــته اســت بــه صــورت داســتانی بیــان 

ــت  شــده اســت  داســتان غیب

در این مجموعه روایت شده است.

مجموعه غیبت پیامربان
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11

22

33

ادریــس)ع(  حضــرت 
نــوح)ع( حضــرت 
ابراهیــم)ع( حضــرت 
یوســف)ع( حضــرت 
موســی)ع( حضــرت 
صالــح)ع(  حضــرت 
یونــس)ع( حضــرت 
ــی)ع(  ــرت عیس  و حض
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44

66

88

55

77

قطع کتاب: اپلتویی, رحیل

سال انتشار: 1396, 1398



حکمــت  و  توحیــد  مفهــوم  آمــوزش 
ــرای  ــات او ب ــدا و صف ــم خ ــدا و عل خ
کــودکان کار دشــواری اســت. چــون 
بایــد بــه ســادگی مفاهیــم ســخت و 
توضیــح  بچه هــا  بــرای  رو  ســنگین 
ــا  ــاده را ب ــان س ــر زب ــا اگ ــم. ام بدهی
ــی  ــم، م ــراه کنی ــاده هم ــتدالل س اس
توانیــم قبــل و ذهــن بچه هــا را بــه 
و  اتفاقــات  در  کــردن  فکــر  ســمت 
ــت  ــش هدای ــاده اطراف ــای س نعمت ه
ــته  ــی داش ــن فعال ــم ذه ــا ه ــم. ت کنی
باشــد و هــم مســئله توحیــد را بــه 
بیامــوزد.  درســت  و  فعــال  شــکلی 
مجموعــه پیــش رو، کــودکان مــا را بــه 
ــا  ــرد ت ــد می ب ــای مخلوقــات خداون دنی
ــن چیزهــا،  بــا ارتبــاط دادن عینی تری
ــرای  ــدا را ب ــت خ ــدرت و خلق درک ق

آن هــا ســاده تر کنــد.

خداشنایس خردساالن

موضوعــایت  بــرریس  اب  مجموعــه  ایــن  در 
ــیل، ابران  ــای اه ــد، حیوان ه ــون:زابن، لبخن چ
و تــاش شــده اســت ات کــودکان را اب قــدرت 

خداونــد آشــنا ســازیم.
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قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1397



5



ن
اال

س
رد

 خ
یس

شنا
دا

 خ
ی

لد
۱ج

۵ 
عه

مو
مج

6



ــای ــت پیونده ــای تقوی ــی از راه ه  یک
بــا فرزنــدان  همراهــی   خانوادگــی 
بــا هنــگام  در  و  اســت   والدیــن 
ــا ــاص بچه ه ــی خ ــه بازیگوش ــه ب  توج
ــام ــا انج ــه ب ــت ک ــبی اس ــان مناس  زم
داســتان گویی مثــل  کارهــا   برخــی 
هدیــه بچه هــا  بــه  را   آرامــش 
 بدهیــم تــا بــا خوابــی آرام، ارتبــاط
ــند. ــته باش ــن داش ــا والدی ــری ب  بهت
ــی ــه مفاهیم ــی ک ــتان های کوتاه  داس
مــی منتقــل  بچه هــا  بــه  را   ســاده 
نقلــی، داســتا ن های  کتــاب   کننــد. 
کوتــاه داســتان های  از   مجموعــه ای 
مختلــف موضوع هــای  کــه   اســت 
 روزمــره و تربیتــی و رفتــاری را در
 قالــب داســتان و تخیــل بــه کــودکان

می دهــد آمــوزش 

قصه های نقیل

7

قطع کتاب: رحیل

سال انتشار: 1396

عیل ابابجاین



 ایــن کتــاب روایــت حضــور بچه هــا در
 جشــن های عیــد غدیــر و فعالیت هــای
 آن هاســت کــه هــر ســاله یــاد غدیر را
ــه ــا توجــه ب ــد و ب ــده نگــه می دارن  زن
 سنشــان از معــارف بیشــتری نســبت

.بــه قبــل برخــوردار می شــوند
 انتشــارات کتــاب جمکــران، دو کتــاب
»زیباتریــن و  جشــن«   »زیباتریــن 
 عیــد« را در یــک جلــد منتشــر کــرده
 اســت،  بــه نحــوی کــه دو کتــاب بــا
خوانــدن قابــل  کتــاب   چرخانــدن 
 هســتند. بــا ایــن ایــده، مخاطــب هــم
 روایــت کــودکان حاضــر در واقعــه
 غدیــر را می خوانــد و هــم بــا فعالیــت
برپایــی بــرای  امــروزی   بچه هــای 
می شــود. آشــنا  غدیــر   جشــن های 
ــق ــز تلفی ــاب نی ــی کت ــه میان  دو صفح
 حضــور امــروزی و دیــروزی مــردم در

ــر اســت .واقعــه غدی
روایــت عیــد«،  »زیباتریــن   کتــاب 
ــه ــت ک ــر اس ــه غدی ــودکان از واقع  ک
ــازی ــج و آماده س ــل ح ــام مراح  در تم
و بوده انــد  حاضــر  غدیــر   واقعــه 
 اتفاقــات بــازه زمانــی معرفــی حضــرت
 امیرالمومنیــن)ع( به عنوان جانشــین
ــرده  اســت ــو ک .رســول خــدا را بازگ

زیباترین عید – زیباترین جشن
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قطع کتاب: رحیل

سال انتشار: 1398

سید محمد مهاجراین



ــه ــردی ک ــوت م ــتان »دع ــاب داس  کت
ابراهیــم اثــر  گفــت«  مــی   راســت 
مباهلــه موضــوع  بــا  بیگــی   حســن 
ــگارش ــه ن ــرای کــودک و نوجــوان ب  ب

.در آمــده اســت
 داســتان ایــن کتــاب از زبــان یکــی از
 ســه مســیحی کــه در روز مباهلــه بــه
 محضــر پیامبــر رســیدند، روایــت مــی

.شــود

و آورد  دیگــر  دالیــل   محمــد)ص( 
 ســعی کــرد حقانیــت دینــش را بــر
 مــا اثبــات کند.مــن تــا حــدودی قانــع
ــا ــتم ت ــد داش ــا تردی ــودم ام ــده ب  ش
 آن را بــه زبــان آورم. پیــدا بــود کــه
 اســقف لجاجــت مــی کنــد و کوتــاه
ــه دیــن محمــد ــن ب  نخواهــد آمــد و ت
 نخواهــد داد.در نهایــت او پیشــنهادی
 داد کــه بیــن اعــراب هــم مرســوم
ــه ــت مباهل ــر اس ــت:» بهت ــود.او گف  ب
 کنیــم چــون هــردو اهــل کتابیــم ،
را کــه دروغگــو  بخواهیــم  خــدا   از 

».مجــازات کنــد

 

بریش از کتاب

دعوت مردی که راست یم گفت
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قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1395

ابراهیم حسن بییگ



بریش از کتاب

مجید ما محمدی
محمود پور وهاب
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مجموعــه کتــاب داســتانی »مــژده گل« 
در بردارنــده داســتان های کوتاهــی 
از چهــارده معصــوم )علیهــم الســام( 
ــوان  ــودک و نوج ــنی ک ــروه س ــرای گ ب
اســت کــه بــه قلــم محمــود پــور وهاب 
ــه  ــی ب ــه تازگ ــدی ب ــا محم ــد م و مجی

چــاپ رســیده اســت.

امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(
آســمان پــر از گــرد و غبار بود. چشــم، 
چشــم را نمــی دیــد. بــاد لرزیــد و آن 
چهــل نفــر نلرزیدنــد. درخــت هــا خــم 
ــا هــر جــور  ــا آنه و راســت شــدند؛ ام
دادنــد.  ادامــه  خــود  راه  بــه  بــود، 
ســرانجام آن چهــل مــرد غریبــه، مثــل 
چهــل چراِغ روشــن، وارد شــهر ســامرا 
شــدند. در میــان آن همــه خــاک و 
غبــار، ســامرا در خــواب بــود. کوچــه ها 
خــواب بودنــد و آدمهــا و درخــت هــا و 
پرنــده هــا نیــز در خــواب. هیــچ کــس 
نفهمیــد آن چهــل نفر از کــدام دروازه 
ی شــهر گذشــتند. گویــی مأمورهــا هم 
آ نهــا را ندیــده بودنــد. آنهــا شــب را 
ــتراحت  ــیعیان اس ــی از ش ــه ی یک خان
کردنــد و فــردا صبــح، پنهانــی و چندتــا 
ــیده،به  ــی پوش ــر و روی ــا س ــا، ب چندت
ــه  ــام حســن عســکری )علی ــه ی ام خان

الســام( رفتنــد

مژده گل

قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1395
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و  کــودکان  مجموعــه،  ایــن 

نوجــواانن را اب   زنــدگاین چهارده 

معصــوم )علیهــم الســام( 

در غالــب داســتان آشــنا یم 

ســازد.



 ایــن کتــاب ماجــرای دیــدار رهبــر
شــهید خانــواده  از  انقــاب   معظــم 
ایــن فرزنــد  و  روشــن«   »احمــدی 
ــرای مخاطــب کــودک اســت .شــهید ب

 از آن وقــت همیشــه دیگــران از مــن
ــاره آن  ســوال مــی کننــد. وقتــی درب
 روز حــرف مــی زنــم، گلویــم درد مــی
 گیــرد. نمــی توانــم حــرف بزنــم و
 فقــط دوســت دارم نقاشــی بکشــم.
ــه ــیدم ک ــی کش ــک نقاش ــم ی  االن ه
 مامــان تویــش جیــغ مــی زنــد. االن
ــده ــع ش ــا جم ــه م ــوی خان ــی آدم ت  کل
خواهنــد مــی  دوبــاره  حتمــا   انــد. 
روز اون  از  شــه  »مــی   بگوینــد: 
 برامــون بگــی؟« و شــروع کننــد از
 همــه چیــز چیلیــک چیلیــک عکــس
 بگیرنــد؛ از در و دیــوار خانــه و حتــی
ــم. ــی های ــم و نقاش ــی های ــداد رنگ  م
 مخصوصــا ایــن پــری دریایــی کــه تــازه
 کشــیدم. اولــش مــی خواســتم خــودم
 را بکشــم. همیــن جــوری کــه هســتم؛
ــم ــاغ ه ــای دم ــن. ج ــم و ده ــا چش  ب
ــد نیســتم ــی خــوب بل ــوز خیل ــه هن  ک
 بکشــم یــک نقطــه بگــذارم و بعــد
بکشــم. را  پاهایــم  و  دســت   هــم 
 بعــدش بــا خــودم فکــر کــردم، خــودم
ــم ــا بکش ــی ه ــری دریای ــبیه پ .را ش

 

بریش از کتاب

ابابی توی قاب

13

قطع کتاب: خشیت

سال انتشار: 1395

هدی حمشتیان
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مجموعــه زندگانــی چهــارده معصــوم 
مجموعــه ای ۱۴ جلــدی از زندگانــی 
الســام(  معصومین)علیهــم  ائمــه 
اســت  نوجوانــان  و  کــودکان  بــرای 
کــه بــه صــورت داســتانی بــه معرفــی 
ائمــه اطهــار از بــدو تولــد تــا رحلــت و 

شــهادت پرداختــه اســت.

مجموعه زندگاین چهارده معصوم

قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1398
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عیل ابابجاین شکل کوسه

قطع کتاب: خاص

سال انتشار: 1396

ســبک و  دینــی  مفاهیــم   آمــوزش 
ــاز ــی نی ــودکان، گاه ــرای ک ــی ب  زندگ
ــتقیم و ــورت غیرمس ــه ص ــا ب  دارد ت
 کنایــی و تمثیلــی بیــان شــود. ماننــد
 آمــوزش دادن مفاهیــم اجتماعــی کــه
 کــودک حتــی درک درســتی از آن هــا

ــدارد .ن
 یکــی از ایــن مفاهیــم کــه هــم دنبالــه
همــه و  دارد  اجتماعــی  امتــداد   و 
موضــوع دینــی،  ارزش  و   دنبالــه 
و مســلمانان  یکپارچگــی  و   وحــدت 
ــرون ــرات بی ــل مخاط ــردم در مقاب  م
کــه جایــی  تــا  اســت.  دشــمنان   و 
 خداونــد در آیــه ۶۰ از ســوره انفــال
 مــردم را بــه وحــدت و تجهیــز در
می دهــد دســتور  دشــمن   مقابــل 
 تــا بــا ایــن رفتــار دشــمن خــود و
وا ــدُّ  دشــمن خــدا را بترســانند؛ َو أَِع
ــْن ٍة َو ِم ــوَّ ــْن ُق ــتََطْعُتْم ِم ــا اْس ــْم َم  لَُه
ِ ــُدوَّ اهللَّ ــِه َع ــوَن ِب ــِل تُْرِهبُ ــاِط الَْخْی  ِرب
ُکــْم َو آَخریــَن ِمــْن ُدوِنِهــْم ال  َو َعُدوَّ
ــوا ــْم َو مــا تُنِْفُق ُ یَْعلَُمُه ــُم اهللَّ  تَْعلَُمونَُه
یُــَوفَّ  ِ َســبیِل اهللَّ فــي   َشــيْ ٍء   ِمــْن 

.ِإلَْیُکــْم َو أَنُْتــْم ال تُْظلَُمــوَن
 کتــاب »شــکل کوســه« بــا ایــن نــگاه
 بــرای آمــوزش دادن کــودک و توجــه
مســئله بــه  نســبت  آن هــا   دادن 
 وحــدت نوشــته شــده اســت. در زیــر

 دریــا، ماهی هــا زندگــی خوبــی دارنــد، امــا
 هشــت پایی پیــدا شــه کــه هــر روز اذیتشــان
 می کنــد و حتــی آن هــا را می خــورد. تــا اینکــه
 فکــری بــه ذهــن کوچکتریــن ماهــی می رســد
 و باعــث می شــود تــا ماهی هــا نجــات پیــدا

ــد .کنن
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عیل آرمین

بریش از کتاب

یک خامن انرنجی را انراحت کرده؟

قطع کتاب: خشیت

سال انتشار: 1397

و رهبــری  موضــوع   همیشــه 
بــه  سرپرســت داشــتن و گــوش 
یکــی  حــرف آن سرپرســت دادن 
اســت. آموزشــی  دغدغه هــای   از 
ــورد ــر م ــرف بزرگت ــد ح ــا بای  بچه ه
 اعتمــاد خودشــان را گــوش بدهنــد
 و او را آزار و اذیــت نکننــد. حــاال
 فــرض کنیــد بچه هــای یــک مدرســه
 از دســت دادن موقــت معلمشــان
اذیت هــای و  آزار  دلیــل  بــه   را 
پیــدا بــرای  و  بداننــد   خودشــان 

ــد ــفر برون ــک س ــه ی ــش ب .کردن

زودتــر بچه هــا  روز  آن   فــردای 
کاس تزییــن  مشــغول  و   آمدنــد 
ــرف شــادی و فشفشــه و  شــدند. ب
 کیــک  آورده بودنــد. هدیه هایشــان
ــود. ــده شــده ب ــم چی ــز معل  روی می
بــا را  بــرادرش  مشــق های   کپــل 
 زحمــت نوشــته بــود و گردوهــای
پنیــر بــا  را  بــرادرش  و   خــودش 
 تــازه آورده بــود بــرای معلــم. او
 بــرای اولیــن بــار در زندگــی اش،
ــود. ــورده ب ــی خ ــان خال ــه، ن  صبحان
 خــودش را ســرزنش کــرده بــود تــا
 رســیده بــود بــه مدرســه. بچه هــای
 دیگــر هــم هدیــه آورده بودنــد.
 گل مــوش، یــک کیــف نارنجــی بــا
ــود؛ روی آن، ــی آورده ب ــره طای  گی
 گلبرگ هــای زرد دوختــه شــده بــود.

ــدن و ــا درس خوان ــه ی ماه ه ــف، هدی ــن کی  ای
ــود ــدنش ب ــاز ش .ممت
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سید سعید هامشی

بریش از کتاب

 روزی که حیواانت جنگل شکایت انمه

!تنظیم کردند

قطع کتاب: خشیت

سال انتشار: 1397

اطاعــات از  دادگاه.  تــوی  رفــت   شــیر 
ــا ببخشــید! مــن ــه اول پرســید: »آق  طبق

دارم ».شــکایت 
 تــوی اطاعــات، اتــاق اول را بــه او نشــان
 دادنــد و گفتنــد بایــد بــرود و شــکایتش

.را آنجــا ثبــت کنــد
 شــیر، خوشــحال از اینکــه تــا پس گرفتــن
زیــادی زمــان  جنــگل  حیوانــات   حــق 

.نمانــده، رفــت ســمت اتــاق اول
ــر ــت کامپیوت ــی پش ــاق اول خانم ــوی ات  ت
 نشســته بــود. شــیر گفــت: »ببخشــید

».خانــم! مــن شــکایت دارم
کیبــورد روی  را  انگشــت هایش   خانــم 
»کامپیوتــر تــکان داد و گفــت: »نــام؟

!شیر 
نام خانوادگی؟ 

ــارو را ــا ی ــل ُمنُگل ه ــب مث ــا تعج ــیر ب  ش
ــرد ــگاه ک .ن

مگــه هــوی!  تــوام  »بــا  زد:  داد   خانــم 
چیــه؟ خانوادگیــت  نــام  »نمی شــنوی؟ 

نام خانوادگی دیگه چیه؟ 
یعنی تو نام خانوادگی نداری؟ 

 مــن خانــواده دارم. افــراد خانــواده ام 
بایــد اونــارو  یعنــی  دارنــد،  نــام   هــم 

ببــرم؟ نــام  دونه دونــه 
 یــارو بــا بی حوصلگــی گفــت: »شناســنامه

»!تــو بــده ببینــم بابــا
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عیل آرمین

اتیید شده سامانه کتاب رشد آموزش و پرورش

پروانــه، خلقــت  در   خداونــد 
ــده ــا دیگــر آفری  هماهنگــی خاصــی ب
 هــای خــودش قــرار داده اســت، کــه
ــه هــا و حضــور ــه کمــک پروان ــا ب  مث
ــه ــوه ودان ــه می ــد ب  آن هــا مــی توانن

.تبدیــل شــوند
ــه هــا از نظــر رنــگ و شــکل از  پروان
ــتند ــودات هس ــن موج ــر تعدادتری  پ
زمیــن کــره  همــه  در  تقریبــا   کــه 

ــوند ــی ش ــده م .دی

بریش از کتاب

به دنبال

قطع کتاب: خشیت

سال انتشار: 1398

ــی ــا م ــه ه ــال پروان ــه دنب ــاب ب ــن کت  ای
 رود تــا زندگــی آن هــا از پــس داســتانی

ــد ــت کن ــه روای .کودکان
بــا و  ب  ســنی  گــروه  بــرای   مناســب 
تــا کنــد  مــی  کمــک  کــه   تصویرهایــی 
شــود روایــت  بهتــر  هــا  آن  .زندگــی 
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اتیید شده سامانه کتاب رشد آموزش و پرورش
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 خداونــد در خلقــت پروانــه، هماهنگــی خاصــی
 بــا دیگــر آفریــده هــای خــودش قــرار داده
 اســت، کــه مثــا بــه کمــک پروانــه هــا و حضــور
ــل ــه تبدی ــوه ودان ــه می ــد ب ــی توانن ــا م  آن ه

.شــوند
پــر از  شــکل  و  رنــگ  نظــر  از  هــا   پروانــه 
 تعدادتریــن موجــودات هســتند کــه تقریبــا در

ــوند ــی ش ــده م ــن دی ــره زمی ــه ک .هم

 بــه خاطــر وجــود زنبورهــای عســل بیشــتر گل
ــوه و ــه می ــوند و ب ــی ش ــانی م ــرده افش ــا گ  ه

ــی شــوند ــل م ــه تبدی .دان
 زنبورهــا مــدام بــه مــا مــوم و عســلهم مــی

.دهنــد
 عســلی کــه خداونــد از آن بــه عنــوان درمــان و

.شــفا یــاد مــی کنــد
.شگفتی زنبور عسل بسیار زیاد است

هم در گوناگونی خلقت و هم

 بــه خاطــر وجــود مورچــه هــا، جنــگل هــا،
 مزرعــه هــا و دشــت هــای ســیاره ی مــا باقــی
 مانــده ی گیاهــی و جانــوری تمیــز مــی شــود و

ــد ــی مان ــزه م .پاکی
حضــرت حضــور  هــادر  مورچــه  قــرآن   در 
 ســلیمان )ع( بــا یکدیگــر صحبــت کردنــد کــه
 امــروزه مــی فهمیــم کــه آن هــا بــا هــم حــرف

ــد میزنن



مجید مامحمدی

بریش از کتاب

قصه ی خوابن

قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1398

 یــن کتــاب داســتان نــزول جبرئیــل
ــرت ــه حض ــر در خان ــور پیامب  و حض
حدیــث روایــت  و   زهــرا)س( 
ــای ــان همــان عب  شــریف کســا از زب
ــا ــن آل عب ــج ت ــه پن ــی اســت ک  یمان

.زیــر آن جمــع شــدند

 مــن یــک پارچه ی پشـــــــمی هســتم
بافتــه یـــــمن  ســرزمین  در   کــه 
می گــــــــویند: مــن  بــه   شــده ام. 
ــا ــا م ــانی«. عرب ه ــاِی یمـــــ  »َکســـ
َعبــا و  روپــوش  بــرای  بیشــتر   را 
ــن ــه همیـــ ــد. ب ــتفاده می کردن  اس

ــدم ــا ش ــم  عبـ ــن ه ــر، م .خاط
میــان در  آرام،  روز  یــک  در   مــن 
 خریــداران شــهر مدینــه، چشــم بــاز
ــد ــازار خری ــرا از ب  کــردم؛ مــردی م
 و بــه یــک خانــه ی کوچــک و دوســت
 داشــتنی بــرد. خانــه ای کــه سراســر
حضــرت بــود.  مهربانــی  و   نــور 
مهربانــش همســر  و   علــی)ع( 
 حضــرت فاطمــه)س(، در آن خانــه
اهــل مــن  و  می کردنــد   زندگــی 
 خانــه را بــه مــرور زمــان بیشــتر

.شــناختم
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مجید مامحمدی

بریش از کتاب

دوران زندیگ

قطع کتاب: رحیل

سال انتشار: 1396

 کتــاب خاقانه ی »دوران زندگی« داســتان
 دوره هــای زندگــی بشــر بــه زبــان ســاده و
 کوتــاه اســت. ایــن روایــت کوتــاه ماجــرای
به عنــوان آدم  هبــوط  و  بشــر   خلقــت 
ــی ــیب زندگ ــراز و نش ــر و ف ــن پیامب  اولی
روایــت می کنــد.  تصویــر  را   پیامبــران 
ــن ــا ای ــاب ب ــن کت ــران در ای ــخ پیامب  تاری
 نــگاه نگاشــته شــده کــه همــه ی پیامبــران
 ســعی داشــتند شــرایط حیــات طیبــه و
کننــد. فراهــم  را  منجــی  ظهــور   بســتر 
ویــژه ی طراحــی  و  بصــری   ویژگی هــای 
کتاب هــا دیگــر  از  را  آن  کتــاب   ایــن 
ــت ــا روای ــوازی ب ــت. م ــرده اس ــز ک  متمای
فعالیت هــای و  بشــر  زندگــی   دوران 
 پیامبــران، تصویرســازی ایــن وقایــع را
 پشــت متــن می بینیــم. ایــن تصویرســازِی
 به هم پیوســته به صــورت آکاردئونــی تــا
 خــورده و ایــن پــرده ی روایــت تاریــخ بشــر
ــاب ــارات کت ــای داده. انتش ــود ج  را در خ
 جمکــران ایــن کتــاب را در دو مــدل رنگــی
ــه ــرای نقاشــی(  ب  و سیاه سفید)مناســب ب

.چــاپ رســانده اســت

ــد ــات روزی می رس ــن اتفاق ــه ای ــد از هم  بع
ــر ــا تکیــه ب  کــه مهــدی صاحــب الزمــان)ع( ب
 خانــه خــدا می گویــد: »اگــر بــاور داشــته
ــرای شــما ــد ب ــزی کــه خداون  باشــید، آن چی
ــن ــت. م ــر اس ــان بهت ــته، برایت ــی گذاش  باق
 مهدی)عــج( هســتم کســی کــه منتظــرش
را مظلومیــن  انتقــام  کــه  کســی   بودیــد 
جهــان در  را  حــق  و  می گیــرد  ظالمــان   از 
 می گســتراند.« صــدای او را هــر کســی هــر
ــا ــای م ــنود. آق ــد می ش ــه باش ــا ک ــای دنی  ج
ــروه ــد: »ای گ ــه می فرماین ــر کعب ــه ب ــا تکی  ب
 مــردم! بیــدار باشــید! هــر کــس می خواهــد
 آدم و شــیث را ببینــد، اینــک منــم آدم و
 شــیث، بیــدار باشــید! هــر کــس می خواهــد
نــوح و فرزنــدش ســام را بــه تماشــا نشــیند
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داســتان ها  شــنیدن  از  کــودکان 
ــاره  ــوص درب ــه خص ــد. ب ــذت می برن ل
ــاری چــون  ــای شــخصیتی و رفت الگوه
می شــود.  گفتگــو  الهــی  پیامبــران 
ــرای  ــوص ب ــه خص ــتان ها ب ــن داس ای
کودکانــی کــه در خانواده هــای مذهبــی 
بســیار  می کننــد،  رشــد  معتقــد  و 
از  افــراد  آگاهــی  و  اســت.  مفیــد 
زندگــی ایــن بــزرگان از همــان دوران 
ــا سرشــت  ــا ب کودکــی اهمیــت دارد ت
رفتــاری آن هــا مخلــوط شــود و زندگــی 
پیامبــران  رفتــار  از  آنــان  آینــده  و 
اثــر بپذیــرد. عــاوه بــر ایــن داســتان 
ــه واســطه اتفاقــات  ــران الهــی ب پیامب
مهــم و خــاص خودشــان بــرای کــودکان 

جذابیــت بســیاری دارد.
بــا  پیامبــران  در مجموعــه داســتان 
داســتان زندگــی و قصه هــای ۱2 نفــر 
از پیامبــران بــزرگ بــرای کــودکان بــه 
صــورت داســتان آشــنا می شــویم. در 

ایــن مجموعــه داســتان حضــرت 

را می خوانیم.

داستان پیامربان 

قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1397

آدم،حضــرت نــوح ,حضرت 
ادریــس  حضــرت  صالــح 
حضــرت ســلیمان حضــرت 
ابراهیــم، حضــرت یونــس، 
ایــوب، حضــرت  حضــرت 
ــی،  ــرت موس ــف، حض یوس
عیســیحضرت  حضــرت 

محمــد )ع(
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و  زنــدیگ  اب  پیامــربان  داســتان  مجموعــه  در 
قصه هــای ۱۲ نفــر از پیامربان بــزرگ برای کــودکان به 

ــویم.  ــنا یم ش ــتان آش ــورت داس ص



محسن نعماء

بریش از کتاب

ریحانه پیامرب

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

خــواب از  یهــودی  زن  اســت.   شــب 
ــرود. ــاط ب ــه حی ــد ب ــزد. می خواه  برمی خی
حیــاط درون  پــا  می خواهــد   همین کــه 
 بگــذارد، چشــمش می افتــد بــه اتاقــی
نــوری اســت.  راســت  ســمت  در   کــه 
ــاق برمی خیــزد. زن  عجیــب دارد از آن ات
ــی رود. ــاق م ــوی ات ــد. به س ــب می کن  تعج
 پــا درون آن می گــذارد. ناگهــان نــوری کــه
درخشــنده تر و  تابنده تــر  خورشــید   از 
 اســت را می بینــد کــه از یــک چــادِر ســیاه
از می شــود.  وحشــت زده   برمی خیــزد. 
 اتــاق خــارج می شــود. بــه بالین شــوهرش
 مــی رود. صدایــش می زنــد: »آهــای مــرد،

»!بیــدار شــو. بیــدار شــو
می کنــد: نیمه بــاز  را  چشــمانش   مــرد 

»!»چــه شــده زن؟ چــه شــده؟
 زن می گویــد: »یــک نــور! یــک نــور عجیــب
 دارد از درون اتــاِق ســمت راســتی، از

ــزد ــادر برمی خی ــک چ »!ی

دارد نظــر  در  پیامبــر  ریحانــه   کتــاب 
معنویــت حضــرت دریــای  از  ای   قطــره 
 فاطمــه زهرا)ســام اهلل علیها( بــه تصویــر

.کشــیده کشــاند
ــوان ــنی نوج ــروه س ــرای گ ــاب ب ــن کت  ای
 نوشــته و در گــروه عناویــن »گنجشــک

ــت ــده اس ــاپ ش ــران« چ ــای جمک .ه
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محسن نعماء

بریش از کتاب

فرزند کعبه

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

ابوبکــر و   امیرالمؤمنین)علیه الســام( 
 در حــال خــروج از مســجد پیامبر)صلــی
یک دفعــه کــه   اهلل علیه وآلــه( هســتند 
می گیرنــد. قــرار  هــم  روی  در   رو 
برقــرار میانشــان  ســکوت   لحظــه ای 
امیرالمؤمنین)علیه الســام(  می شــود. 
ــدازد. ــر می ان ــه ابوبک ــادار ب ــی معن  نگاه
ــول ــن رس ــر م ــر، اگ ــد: »ای ابوبک  می گوی
 خــدا را بــه تــو نشــان بدهــم و او بــه تــو
 بگویــد کــه علــی جانشــین مــن اســت، آیــا
ــذار ــن واگ ــه م ــت را ب ــری و خاف  می پذی

؟ !می کنــی «
بی اختیــار می شــود.  میخکــوب   ابوبکــر 
ــد: ــود می گوی ــا خ ــرد. ب ــده اش می گی  خن
چــه دارد  علــی  شــنیدم؟!   »درســت 
سال هاســت کــه  پیامبــر   می گویــد؟! 

کــرده »!وفــات 
از نمی توانــد  درحالی کــه   ابوبکــر 
 خنــده اش جلوگیــری کنــد، بــا لحنــی ُشــل
ــی، ــد: »آری عل ــخ می ده ــده دار پاس  و خن
 اگــر پیامبــر بــه مــن بگویــد خافــت را بــه

».تــو بدهــم، اطاعــت می  کنــم
.پس برویم 

ــب ــا تعج ــد و ب ــکان می ده ــر ت ــر س  ابوبک
»می پرســد: »کجــا؟

 تــاب فرزنــد کعبــه در نظــر دارد قطــره ای
 از دریــای معنویــت حضــرت امیرالمؤمنین
 علی)علیه الســام( بــه تصویــر کشــیده

.کشــاند
ــوان ــنی نوج ــروه س ــرای گ ــاب ب ــن کت  ای
 نوشــته و در گــروه عناویــن »گنجشــک

ــت ــده اس ــاپ ش ــران« چ ــای جمک .ه

!به محضر رسول خدا
ــوکه ــی رود. ش ــر م ــان ابوبک ــد از روی لب  لبخن

...می شــود
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محسن نعماء

بریش از کتاب

صدای ابل جربئیل

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

 عتبــه رو در روی اســعد و ذکــوان مــی
 نشــیند: »خــوش آمــدی اســعد، مــا را

».مســرور و شــادمان کــردی
ــیار زود ــد و بس ــی زن ــدی م ــعد لبخن  اس
ســفر آن  بــرای  کــه  را   درخواســتش 
ــو ــه، ت ــد: »ای عتب ــی کن ــرح م ــرده، مط  ک
ــکلی ــتی. مش ــن هس ــق م ــت و رفی  دوس
مــی ات  قبیلــه  و  تــو  تنهــا  کــه   دارم 
 توانیــد از پــس آن بــر بیاییــد.« عتبــه
ــد: ــی ده ــان م ــکاو نش ــره اش را کنج  چه
 »چیســت آن مشــکل؟«همان طــور کــه
اوس قبیلــه  و  مــا  قبیلــه  دانــی   مــی 
ــم ــا ه ــتیز ب ــرد و س ــال نب ــه در ح  همیش
 بــوده انــد. هیــچ گاه قبیلــه خــزرج با اوس
ــزرج. ــا خ ــور اوس ب ــن ط ــاخته و همی  نس
ــا ــش رخ داد، م ــدی پی ــه چن ــی ک  در جنگ
 شکســت ســختی خوردیــم. اکنــون مــن از
 طــرف قبیلــه خــزرج بــه ســوی تو آمــده ام
 تــا کمکمــان کنیــد و در برابــر قبیلــه اوس
 عتبــه ســخنان اســعد را قطــع مــی کنــد و
ــیار ــا بس ــا م ــما ب ــه ش ــد: »فاصل ــی گوی  م
 زیــاد اســت. مضافــا اینکــه مــا نیــز اکنــون
 خودمــان در گرفتــاری بــه ســر مــی بریــم
ــتیم ــرو هس ــی روب ــل بزرگ ــا معض ».و ب

»چــه گویــد:  مــی  کنجکاوانــه   اســعد 
؟ »مشــکلی

 کتــاب صــدای بــال جبرئیــل در نظــر دارد
معنویــت حضــرت دریــای  از  ای   قطــره 
کشــیده تصویــر  بــه  را  )ص(   رســول 

.کشــاند
ــوان ــنی نوج ــروه س ــرای گ ــاب ب ــن کت  ای
 نوشــته و در گــروه عناویــن »گنجشــک

ــت ــده اس ــاپ ش ــران« چ ــای جمک .ه

...
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محسن نعماء

بریش از کتاب

کریم آل عبا

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

دســت هایش  امام حسن)علیه الســام( 
 را به ســوی آســمان بلنــد می کنــد. زیرلــب
 دعایــی می خوانــد. یکــی از نمازگــزاران
ــام( ــِر امام حسن)علیه الس ــت س ــه پش  ک
 در صــف نمــاز نشســته، بــه آســمان نــگاه
 می کنــد. آســمان در حــال دگرگــون شــدن
 اســت. نمازگــزار می گویــد: »دوســتان،
 نــگاه کنیــد بــه آســمان. چــه اتفاقــی دارد

»!می افتــد؟
به ســوی و  می کننــد  بلنــد  ســر   همــه 
 آســمان نــگاه می کننــد. نــاگاه همــه بــا
 چشــم های خــود می بیننــد کــه آســمان
از فرشــتگانی  و  می شــود   شــکافته 
دســت در  کــه  می شــوند  خــارج   آن 
میــوه و  غــذا  از  پــر  زنبیلــی   هریــک 
همــه اســت!  متنــوع  خوردنی هــای   و 
 تندیــس وار خیــرة ایــن صحنــه شــده اند!
ــا خــود ــد. ب  همــه مــات و مبهــوت مانده ان
 می گوینــد: »به راســتی فرشــتگانی کــه
 مــا توصیفشــان را شــنیده بودیــم را هــم
بــا آن هــم  می بینیــم؟!  داریــم   اکنــون 
آذوقــه؟ و  غــذا  از  پــر  »!زنبیل هایــی 

می آینــد پاییــن   فرشــتگان 
نــزد بــه  و  می آینــد  پاییــن   و 
می رســند .امام حسن)علیه الســام( 

 کتــاب کریــم آل عبــا در نظــر دارد قطــره
حســن امــام  معنویــت  دریــای  از   ای 
 مجتبی)علیه الســام( بــه تصویــر کشــیده

.کشــاند
ــوان ــنی نوج ــروه س ــرای گ ــاب ب ــن کت  ای
 نوشــته و در گــروه عناویــن »گنجشــک

ــت ــده اس ــاپ ش ــران« چ ــای جمک .ه
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محسن نعماء

بریش از کتاب

خون خدا

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

 کوفیــان بــا چشــم هایی حیــرت زده بــه
 بــاران نــگاه می کننــد. بــه بارانــی کــه
دعــای بــه  نمی کردنــد  گمــان   هیــچ گاه 
ــه ــود. هم ــازل ش ــام( ن  حسین)علیه الس
همــه حیرت انــد.  و  تعجــب  در   غــرق 
می برنــد. بــاال  را  شــکر   دســت های 
از خوشــی  همــه شــاد و خوشــحال اند. 
به ســوی نمی گنجنــد.  خــود  پوســت   در 
یکــی می رونــد.   حسین)علیه الســام( 
یکــی می بوســد،  را   ســروصورتش 
او دیگــری  می بوســد،  را   دســتش 
بــه هرکــس  می گیــرد.  بغــل  در   را 
سپاســگزاری و  محبــت  ابــراز   طریقــی 
لطفــی ایــن  نمی دانــد  کســی   می کنــد. 
حقشــان در  حسین)علیه الســام(   کــه 
ــرد. ــران ک ــود جب ــه می ش ــرده را چگون  ک
 لطفــی کــه نظیــری برایــش نیســت؛ نجــات

عطــش و  تشــنگی  از  !کوفیــان 

 کتــاب خــون خــدا در نظــر دارد قطــره ای
 از دریــای معنویــت حضــرت سید الشــهدا
 امــام حسین)علیه الســام( بــه تصویــر

.کشــاند
ــوان ــنی نوج ــروه س ــرای گ ــاب ب ــن کت  ای
 نوشــته و در گــروه عناویــن »گنجشــک

ــت ــده اس ــاپ ش ــران« چ ــای جمک .ه
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محمد رضا اکربی

بریش از کتاب

قصه های شنیدین حیواانت

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

بــه و حــوا دو پســر  بــه آدم   خداونــد 
 نــام هابیــل و قابیــل داد. هابیــل گلــه
 داری مــی کــرد و قابیــل کشــاورزی. یــک
 روز آدم از آن دو خواســت از بهتریــن
خداونــد بــرای  دارنــد  کــه   چیزهایــی 
 مهربــان قربانــی کننــد. هابیــل یــک قــوچ
 چــاق و بــزرگ انتخــاب کــرد و قابیــل یــک
 دســت گنــدم پوســیده از خرمــن گندمش
 و هــر دو قربانــی هــای خــود را بــاالی کــوه
 گذاشــتند. خداونــد قربانــی هابیــل را
 پذیرفــت و قربانــی قابیــل را رد کــرد.
ــود، ــده ب ــی ش ــیار عصبان ــه بس ــل ک  قابی
ــرادرش قابیــل را مقصــر دانســت و او  ب
 را کشــت. امــا بعــد بســیار پشــیمان شــد
ــه ــرادرش چ ــا جســد ب ــت ب ــی دانس  و نم
ــا ایــن کــه خداونــد کاغــی را  کار کنــد. ت
 فرســتاد تــا زمیــن را بکنــد و بــه او نشــان
 دهــد کــه بــرادرش را در زیــر زمیــن
 دفــن کنــد. مجموعــه حاضــر مشــتمل بــر
 داســتان هایــی کوتــاه برگرفتــه از آیــات

قــرآن اســت

همــواره کــه  هایــی  قصــه  جملــه   از 
 گرایــش و اســتقبال مــردم را بــه دنبــال
 داشــته اســت قصــه هــای مربــوط بــه
 حیوانــات اســت، بــه گونــه ای کــه نقــش
 اصلــی یــا جنبــی بــه یکــی از حیوانــات
ــی ــور کل ــه ط ــت. ب ــه اس ــاص یافت  اختص
حرکــت مجموعــه  در  حیوانــات   حضــور 
 هــای یــک داســتان بــه تنــوع و ماحــت آن
ــدن آن را ــد و شــنیدن و خوان  مــی افزای

ــازد ــی س ــر م ــر ت .دلپذی
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فاطمه مسعودی

بریش از کتاب

محمدجواد و مششیر ایلیا

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1399

کــرد. بــاز  را  چشــم هایش   وقتــی 
 دســتانش میله هــای دروازه بهشــت را
 گرفتــه بــود. بــه اطرافــش نــگاه کــرد.
می گشــت؛ ســبزپوش  مــرد   به دنبــال 
 امــا خبــری از او نبــود. بــا آرامــش قــرآن
 کوچکــش را در جایگاهــش روی دروازه ی
 بهشــت قــرار داد و بــا دلهــره ای شــیرین
 دروازه را هــل داد. دروازه بــاز شــد. نــور
نســیم فراگرفــت.  را  همه جــا   عجیبــی 
 خنکــی صورتــش را نــوازش کــرد و بــوی
 گل هــای بهشــتی همــه جــا را پــر کــرد.
را جایــی  نمی توانســت  نــور  شــدت   از 
ــت ــمانش گذاش ــت روی چش ــد. دس  ببین
 تــا بــه نــور عــادت کنــد. وقتــی حــس
ــد ــاز کن ــم هایش را ب ــد چش ــرد می توان  ک
ــود و روی ــش ب ــا اتاق ــرد. اینج ــب ک  تعج
 تختــش دراز کشــیده بــود. سراســیمه از
 جایــش بلنــد شــد. روی تخت نشســت. او
 کــی از بــاغ قــرآن برگشــته بود؟ چیــزی را

نمــی آورد .به خاطــر 

یــک از  فانتــزی  روایتــی  کتــاب   ایــن 
محمدجــواد اســت.  دینــی   ماجراجویــی 
از فضایی  هــا، یافتــن ردی  پــی   کــه در 
 وارد زیرزمیــن خانه  شــان می  شــود، در
 کنــج زیرزمیــن و در میــان کارتن  هــای
 کتــاب، بــا پرنــده  ای آشــنا می شــود کــه او
ــادی ــده و زی ــای پیچی ــوی ماجراه  را به س

.می بــرد
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سعید سعادت

بریش از کتاب

داستان برده ها

قطع کتاب: رحیل

سال انتشار: 1396

 بــرده داری در خــود آفریقــا هــم در زمــان
 تجــارت بــرده از طریــق اقیانــوس اطلــس،
برده هــای نهــا  آ  امــا  داشــت.   وجــود 
بلکــه نمی فروختنــد؛  را  خــود   شــخصی 
از را  برده هــا  بایــد  فــروش،   بــرای 
 مناطــق مختلــف شــکار می کردنــد و بــه
ــه ــه ب ــی ک ــد. تهاجم های ــارت می بردن  اس
می شــد، آفریقــا  داخلــی   ســرزمین های 
تاجــران اختیــار  در  زیــادی   برده هــای 
بازرگانــان بــه  تــا  می گذاشــت   محلــی 
بــه برده هــا  ایــن  بفروشــند.   اروپایــی 
منتظــر تــا  می شــدند  منتقــل   ســواحل 

.خریــداران خارجــی باشــند
 مــرداِن جنــگ آفریقــا یــک قــاره صلح آمیز
ــه ــی ب ــان آفریقای ــود. جنگجوی  و ایمــن نب
 نیــروی جنــگاوری و ابــزار جنگــی خــود در
 میــان قبایــل همســایه افتخــار می کردنــد.
 زمانــی کــه در جنگ هــا انســانی اســیر مــی
ــه عنــوان ــا ب ــا کشــته می شــد و ی  شــد؛ ی
 بــرده در خدمــت فاتحــان بــود. آمــدن
 اروپایی هــا بــه افــراد قبیله هــای دشــمن
ــش ــث افزای ــه ای داد، و باع  ارزش اضاف
ــد ــزة جدی ــا انگی ــا ب ــد، ام ــا ش  درگیری ه
ــرای فــروش .شــکار برده هــای بیشــتر ب

ــی ــردن انســان هــای آزاد، قدمت ــرده ک  ب
دارد، بشــر  زندگــی  تاریــخ  طــول   بــه 
دارِی ســرمایه  معاصــر،  دوران  در   امــا 
 خونآشــامی که در غــرب شــکل گرفــت،
ایــن بــه  ای  گســترده  بســیار   ابعــاد 
 اتفــاق زشــت داد و بــه واســطه بــرده
 ســازی رنگیــن پوســتان، همــه دنیــا را بــه
ــته ــرده و وابس ــتقیم ب ــر مس ــورت غی  ص

کردنــد .خودشــان 
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عیل ابابجاین من خانواده ام را دوست دارم

قطع کتاب: خشیت

سال انتشار: 1398

 ایــن کتــاب آموزشــی و فعالیت محــور،
 کــودکان و خردســاالن را بــا اعضــای
ــد و در ــنا می کن ــواده آش ــف خان  مختل
ــار آن مفاهیــم اعتقــادی و اخاقــی  کن
 و معرفتــی زیــادی را نیــز بــا زبانــی
می کنــد. منتقــل  آن هــا  بــه   ســاده 
 فعالیت هــای مختلفــی مثــل نقاشــی،
بــا گرفتــن  عکــس  و   نامه نــگاری 
 اعضــای خانــواده، بــه کــودک بهانــه
 صلــه رحــم و ارتبــاط حضــوری بیشــتر
ــد ــواده اش را می ده ــای خان ــا اعض .ب
 در ایــن کتــاب پــدر، مــادر، بــرادر،
عمــه، خالــه،  دایــی،  عمــو،   خواهــر، 
بــرادر، زن  مادربــزرگ،   پدربــزرگ، 
 زن عمــو، دوســت و همســایه بــرای
 بچه هــا توضیــح داده شــده اند و در
مثــل فعالیت هایــی  معرفــی،   کنــار 
ــرای ــا ب ــا بزرگ تره ــن ب ــس گرفت  عک
 ارتبــاط بیشــتر و رفــت و آمــد کــردن
ــل ــی مث ــا، فعالیت های ــن خانواده ه  بی
شــعر و  جــدول  و  کــردن   نقاشــی 
داده قــرار  داســتان گویی  حتــی   و 
 شــده اســت تــا مفاهیــم خانوادگــی
و عاطفــی  شــیرین  تجربه هــای   بــا 
ــود ــراه ش ــی هم ــز خانوادگ .محبت آمی
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آموزش وضو و مناز

قطع کتاب: خشیت

سال انتشار: 1398

و متــن  بــا  کتــاب   ایــن 
 تصاویــری زیبــا وضــو و
و کــودکان  بــه  را   نمــاز 
 نوجوانــان آمــوزش مــی

.دهــد

36



تولدی دوابره

قطع کتاب: رحیل

سال انتشار: 1398

ــریف و ــت ش ــزون مل ــتیاق روز اف  اش
ــرآن ــری ق ــه فراگی ــران ب ــی ای  انقاب
هــای خانــواده  اســتقبال  و   کریــم 
یادگیــری و  آشــنایی  جهــت   محتــرم 
ــه ایــن کتــاب ــدان دلبندشــان ب  فرزن
 نورانــی از یــک ســو و وجــود نواقصــی
در موجــود  آموزشــی  سیســتم   در 
 راســتای آمــوزش قــرآن بــه عاقــه
 منــدان تــا بــه آنجاســت کــه متاســفانه
 دیــده شــده افــراد زیــادی علــی رقــم
 کســب مــدارج بــاالی علمــی امــا هنــوز
 در خوانــدن قــرآن دچــار مشــکل مــی

ــند .باش
 و نیــز از آنجایــی کــه بهتریــن ســن
در معــارف  ایــن  فراگیــری   جهــت 

باشــد مــی  خردســالی  ســنین 
 در طــرح تولــدی دوبــاره بــر آن شــدیم
 کــه پــا بــه پــای کــودکان شــما بیایــم و
 ذهــن و دل بــا صفایشــان را از نــور

.قرآنــی طراوتــی تــازه بخشــیم
شــما کــودک  کــه  زیباســت  چــه   و 
 اولیــن برگهــای ســبز ذهــن خــود را
تــا قــرآن ورق زده  بــا   بــا آشــنایی 
ــرآن باعــث رشــد و شــکوفایی ــور ق  ن
.هرچــه ســریعتر نونهــاالن شــما باشــد
 متاســفانه دیــده شــده افــراد زیــادی
بــاالی مــدارج  کســب  رغــم   علــی 
 علمــی هنــوز در خوانــدن قــرآن دچــار
 مشــکل مــی باشــند، و یکــی از دالیــل
ــود ــی موج ــتم آموزش ــر سیس ــن ام  ای
مــی قــرآن  آمــوزش  راســتای   در 

ــد .باش
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عیل اصغر عزیت اپک

بریش از کتاب

نفس بلند

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1397

 از رویــا در مــی آیــم. مامــان مــی گویــد: »
 شــب عیــد اســت؛ بــه نظــرم وقــت خوبــی
 اســت کــه از آقــا بخواهــی تــا دعــا کنــد ان

»!شــاء اهلل زود خــوب بشــی
کــه مــن  فایــده!  چــه  گویــم:»   مــی 
جشــن بــرای  کاری  امســال   نتوانســتم 

دهــم ».انجــام 
 مامــان مــی گویــد:» چــه کســی گفتــه
 حتمــا بایــد کاری بکنــی! همیــن کــه دلــت
 پیــش آقاســت، نشــانه ی ایــن اســت کــه
 دوســتش داری! حــاال هــم میــوه ات را

ــور ».بخ

ــتانی ــوان داس ــد«، عن ــس بلن ــاب »نف  کت
ــون ــا مضم ــه ب ــت ک ــین اس ــا و دلنش  زیب
 حضــور امــام غائــب )عجــل اهلل تعالــی
در شــعبان  نیمــه  و  الشــریف(   فرجــه 
ــده ــته ش ــروز نوش ــان ام ــی نوجوان  زندگ

ست .ا
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عیل آرمین

بریش از کتاب

!پرواز اب اپراموتور را دوست دارم

قطع کتاب: اپلتویی

سال انتشار: 1397

ــز کوتاهــی ــوی اتاقــش، پشــِت می ــا ت  ثری
و کــرده  بــاد  رویــش  چوبــِی  ورِق   کــه 
بــود. بــود، نشســته   شیارشــیار شــده 
طرفــش یــک  کــه  متــری  نــه   اتاقــی 
 رختخــواب چیــده بودنــد و طــرف دیگرش
بــود. مــادرش  قدیمــی  خیاطــِی   چــرخ 
ــت. ــی م ینوش ــود و چیزهای ــده ب ــم ش  خ

:مــادرش وارد اتــاق شــد
چه کار می کنی مامان؟ 

.ریاضی می خوانم 
 مــادر رفــت در پســتو. مقــداری گنــدم از

تــوی کیســه برداشــت و بیــرون
:آمد. ثریا گفت

کــه عضویــت  گفتــی  بابــا  بــه   مامــان! 
شــده؟ تمــام  ام  کتابخانــه 

.می خواهم تمدیدش کنم
 نــه مامــان، اآلن کــه اصــا نمــی شــود 

بزنــی را  .حرفــش 

یــک در  کــه  نوجوانــی  پســر   عبــاس، 
 تعمیــرگاه اتومبیــل کار مــی کنــد، رویــای
بــرای و  دارد  را  پاراموتــور  بــا   پــرواز 
تــا بــه آن تــاش مــی کنــد.   رســیدن 
انتخاب هــای بــا  را  او  شــرایط   اینکــه 

می زنــد محــک  .بزرگتــری 
ــا پاراموتــور را دوســت دارم«،«  پــرواز ب
 رمانــی بــرای مخاطــب نوجــوان اســت کــه
 »علــی آرمیــن« نویســنده آن و »محمرضــا
بــه را  کار  تصویرســازی  هــم   زرقــان« 
اســت گفتنــی  اســت.  داشــته   عهــده 
ــی ــن الملل ــدی پیــش در جشــنواره بی  چن
عنــوان بــه  کتــاب  نویســنده   اشــراق 

ــد ــاب ش ــده انتخ ــنده برگزی .نویس
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محمد حسین نجیف قوچاین

بریش از کتاب

سیاحت غرب )مصور(

 و مــن ُمــردم. ناگهــان دیــدم ایســتاده ام
و نــدارم  داشــتم،  کــه  بیمــارِی  آن   و 
 تندرســتم. خویشــاوندان مــن در اطراف
ــد و دل ــه می کنن ــن گری ــرای م ــازه ب  جن
ــه ــت. ب ــوب اس ــا آش ــه آن ه ــن از گری  م
ــی ــرده ام، حت ــن نم ــم: »م ــا می گوی  آن ه

».بیماریــم رفــع شــده اســت
 هیچ کــس بــه حــرف مــن گــوش  نمی کنــد.
 گویــا مــن را نمی بیننــد و صــدای مــن را
 هــم نمی شــنوند. فهمیــدم کــه آن هــا از
 مــن دورنــد، امــا مــن بــا دیــد آشــنایی و
 دوســتی بــه آن جنــازه نــگاه می کنــم.
 به خصــوص پارچــۀ کفــن پهلــوی چــپ آن

کتــاب نویســی  روان  و   بازنویســی 
تصویرســازی های بــا  غــرب«   »ســیاحت 
 حرفــه ای منتشــر شــد. آقانجفــی کتــاب
ــود ــی خ ــای برزخ ــوان گزارش ه ــه عن  را ب
 معرفــی کــرده و آن را از زبان اول شــخص
ــرب ــیاحت غ ــر س ــت. نث ــت کرده اس  روای
 متعلــق بــه اوایــل ســده چهاردهــم هجــری
ــی ــارات عرب ــوده و در آن از عب ــی ب  شمس
 و دینــی فراوانــی اســتفاده شده اســت.
ــه ــث ترجم ــات و احادی ــاب آی ــن کت  در مت
 نشــده  بــود. در نســخه مصــور جدیــد،
ــاب ــوس کت ــنگین و نامأن ــای س ــارت ه  عب
 بازنویســی شــده اســت و معنــای آیــات
بازنویســی روان  زبانــی  بــا  روایــات   و 

.شــده اند

ــود را ــم های خ ــود، چش ــه ب ــه برهن  را ک
.بــه آنجــا دوختــه بــودم

ــازه را ــا جن ــر کاره ــل و دیگ ــد از غس  بع
 بــه طــرف قبرســتان بردنــد، مــن هــم بــا
 تشــییع کنندگان بــودم. در میــان مــردم
ــدگان ــی و درن ــوران وحش ــی از جان  بعض
آن هــا از  و  می دیــدم  را   گوناگــون 
 وحشــت داشــتم، ولــی دیگــران وحشــت
ــان ــه آن ــز نســبت ب  نداشــتند. آن هــا نی
 اذیّتــی نداشــتند، گویــا اهلــی و بــا آن هــا

ــد ــوس بودن .مأن
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تصویر ساز:امیر گلمحمدی

قطع کتاب: خاص

سال انتشار: 1398
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رضا اخوی

بریش از کتاب

مثبت هفده

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

 برخــی چیزهــا لــب مرزی و درخطر ســقوط
 هســتند ؛ ماننــد بســیاری از بــازی هــای
 رایانــه ای کــه بــا کوچکتریــن بــی دقتی و
 اشــتباه، پیــام »شــما باختیــد « یــا همــان
میشــود. ظاهــر  معــروف   » ر  اُوِ  »گیــم 
هــم کشــورها  مــرز  لــب   محــدوده 
ــدم ــن ق ــا کوچکتری ــه ب ــت ک ــن اس  چنی
 گذاشــتن و ورود بــه محــدودة آنــان،
ــا ــد، ب ــه خطــر مــی افت  زندگــی انســان ب
 ایــن تفــاوت کــه اینجــا دیگــر مثــل بــازی
اول از  دوبــاره  نمیتوانــد  ای   رایانــه 
 شــروع کنــد! یــا موقــع خنثــی کــردن
 بمــب هــم رعایــت چنیــن حساســیت
ــۀ ــن جمل ــا آخری ــت، ت ــاز اس ــی نی  و دقت
 زندگــی اش ایــن نباشــد: ایــن ســیم
 آخــری رو کــه قطــع کنــم تمومــه! در
ــا ــی چیزه ــز برخ ــی نی ــای دین ــوزه ه  آم
و برخوردارنــد  حساســیتی  چنیــن   از 
 تــرک آن، هماننــد حرکــت روی لبــۀ مــرز
 اســت کــه بــا بــی دقتــی، خطــر ســقوط و
 ســوختن ایمــان وجــود دارد؛ از ایــن رو
ــه( ــه و آل ــی اهلل علی ــر اعظــم )صل  پیامب
ــرز ــه و م ــاز، فاصل ــرک نم ــد: »ت  فرمودن

ــرای ــت ب ــی اس ــده تاش ــت هف ــاب مثب  کت
بــا جوانــان  و  نوجوانــان  کــردن   آشــنا 
 جایــگاه نمــاز و کارکردهــای مختلــف آن و بــا
 اســتفاده از ادبیــات روز بــه ویــژه مفاهیــم
 کلیــدی رایانــه، ۴5 حدیــث دربــاره نمــاز را

.مــورد بررســی قــرار داده اســت

 بیــن ایمــان و کفــر اســت.« و فرمــود:
ــه ای جــز ــان مســلمان و کافــر فاصل  »می
ــدا ــب را عم ــاز واج ــه نم ــت ک ــن نیس  ای
ــمارد و... ــبک ش ــا آن را س ــد ی ــرک کن  ت

.»نخوانــد
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محمود پور وهاب

بریش از کتاب

ابید دریایی ابشد

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

مســجد فضــای  در  تکبیــر   صــدای 
جــا از  لبخندزنــان  پیرمــرد   پیچیــد. 
 برخاســت. او دیــد کــه رافــع و یارانــش
ــا او دســت ــه  ســوی امــام رفتنــد و ب  ب
 دادنــد. پیرمــرد در موجــی از شــادی
ــرون آمــد. می خواســت زود ــه بی  باعجل
 بــارش را ببــرد و بــرای نمــاز مغــرب بــه
 مســجد بازگــردد. گیــوه اش را پوشــید
ــید ــت. خورش ــش رف ــوی االغ ــه  س  و ب
و می کــرد  غــروب  کم کــم   داشــت 
ــا ــرد ب ــد. پیرم ــی می وزی ــیم مایم  نس
 خــود اندیشــید:  »بایــد دریایــی باشــد
 تــا جویبارهــا ورودهــا بــه او بپیوندنــد،
بایــد همیشــه  آری  بریزنــد.   او   در 

ــد ــی باش ».دریای
درخــت زیــر  هنــوز  کــودک   دو 
 نشســته بودنــد. بــا دیــدن پیرمــرد بــا
 خوش حالــی جلــو آمدنــد. پیرمــرد ســر
 کیســه ای را شــل کــرد. مقــداری از
 خوشــه های خــارک را بــر دامــن بچه هــا
ــا ــه این ه ــد ک ــت: »بگیری ــت و گف  ریخ

ــت ــی اس ــت عل ــز از خیروبرک ».نی

امــام داســتانی  زندگــی  کتــاب،   ایــن 
 محمدباقر)علیــه الســام( بــا عنــوان »بایــد

.دریایــی باشــد« اســت
 بایــد دریایــی باشــد« بــا بیســت داســتان«
بــر پوروهــاب  محمــود  قلــم  بــه   کوتــاه 
صــورت بــه  مســتند  روایــات   اســاس 
را همــام  امــام  آن  زندگانــی   پیوســته 

می نمایــد .معرفــی 
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پریسا برازنده

بریش از کتاب

افسانه آشتی

قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1398

ــش  ــه پی ــم ب ــار ه ــاه در کن ــر دو پادش ه
چنــد  آنــان  از  یکــی  عالمــان رســیدند. 
»پهلوانــان  گفــت:  و  آمــد  جلــو  قــدم 
ایــن ســرزمین از ســر غفلــت و حضــور 
ســیرک چنــان ضعیــف شــدند کــه قــدرت 
مقابلــه  راه  تنهــا  و  ندارنــد  جنگیــدن 
پهلوانــان  هــم  خشک ســالی  دیــو  بــا 
شــنیدن  از  بعــد  هستند.«پادشــاهان 
ــتور  ــدند و دس ــی آرام ش ــرف، کم ــن ح ای
برگــزاری مراســم پاسداشــت و احترام به 
ــته  ــردم دسته دس ــد. م ــان را دادن پهلوان
بــا آنچــه داشــتند نــزد پهلوانــان رفتنــد و 
پیشکش هایشــان را بــه پهلوانــان دادنــد 
و از غفلتشــان پشــیمان بودنــد. پهلوانــان 
قدرتمنــد  کم کــم  شــیدَمه  و  شــیدُفر 
شــدند و نیــروی از دســت رفتــه خــود 
را بــا توجــه مــردم بــه دســت آوردنــد 
و دوبــاره دیــو خشک ســالی را بــه بنــد 

کشــیدند.

نیــاز  و  صلــح  دربــاره   آشــتی«  »افســانه 
ــد افســانه،  ــح اســت و در رون ــه صل بشــر ب
خواننــده بــا عوامــل بــه خطراندازنــده صلــح 
مثــل گمگشــتگی هویــت، ســرگرم شــدن 
و  فرهنــگ  فراموشــی  امــور،  برخــی  بــه 
همچنیــن  می شــود.  مواجــه  و  اســطوره ها 
ــت  ــه اهمی ــانه ب ــگاه مردم شناس ــا ن ــاب ب کت

می پــردازد. آن  آسیب شناســی  و  صلــح 
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مجید مامحمدی دیدار با مسجد زیبای جمکران

قطع کتاب: وزیری

سال انتشار: 1398

ــیفته  ــیعیان ش ــگاه ش ــن پای ــی از مهم تری یک
و عاشــقان دل ســوخته حضــرت بقیــۀ اهلل، 
ارواحنــا فــداه، مســجد مقــدس جمکــران، در 
شــش کیلومتــری شــهر مذهبــی قــم اســت. 
مطابــق آمــار، همه ســاله، بیــش از دوازده 
میهــن  از سراســر  عاشــق،  زائــر  میلیــون 
اســامی و جهــان، در ایــن پایــگاه معنــوی، 
ــاز  ــجد و نم ــت مس ــاز تحی ــد، نم ــرد می آین گ
تعالــی  حضــرت صاحب الزمــان، عجــل اهلل 
ــدس  ــکان مق ــن م ــریف را در ای ــه الش فرج
ــر،  ــب از نظ ــام غای ــا ام ــد، ب ــای می آورن به ج
می کننــد،  اســتغاثه  می گوینــد،  دل  راز 
می دهنــد،  ســر  الحســن!«  »یابــن  نــدای 
از مشــکات مــادی و معنــوی خــود ســخن 
می گوینــد و بــا دلــی خون بــار، از طوالنــی 
شــدن دوران غیبــت، شــکوه ها می کننــد.

هفدهــم  روز  جمکــران،  مقــدس  مســجد 
حضــرت  به فرمــان  هجــری   ۳۷۳ رمضــان 
بقیــۀ اهلل، ارواحنــا فــداه، در کنــار روســتای 
ــه  ــه تاریخچــه آن ب جمکــران ســاخته شــد ک
دســت شــیخ صــدوق )متوفــای ۳8۱ هجــری( 
در کتــاب »مونــس الحزیــن« بیــان گردیــده و 
کیفیــت نمــاز تحیــت مســجد و نمــاز اســتغاثه 
بــه حضــرت بقیــۀ اهلل، ارواحنــا فــداه، در 
ضمــن آن آمــده اســت .ایــن کتــاب داســتان 
دســتور حضــرت امــام زمــان )عــج( را بــرای 
بــرای  جمکــران  مقــدس  مســجد  ســاخت 
کــه  نوجوانــی  بــا  می کنــد.  بازگــو  بچه هــا 
ــم  ــه در شــهر ق ــارت حضــرت معصوم ــه زی ب
و مســجد مقــدس جمکــران آمــده اســت 
همــراه می شــویم تــا بــا ســفری کوتــاه در 
تاریــخ از زبــان شــخصیت های اصلــی واقعــه، 
داســتان ســاخت مســجد مقــدس جمکــران را 
بشــنویم؛ شــخصیت هایی مثــل حســن مثلــه 
جمکرانــی، علــی منــذر، ســید ابوالحســن 

ــلم. ــن مس ــن ب ــا و حس الرض
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عیل ابابجاین شکل کوسه .رنگ آمیزی.

قطع کتاب: رقعی

سال انتشار: 1398

 آمــوزش مفاهیــم دینــی و ســبک زندگــی بــرای
 کــودکان، گاهــی نیــاز دارد تــا بــه صــورت
ــود. ــان ش ــی بی ــی و تمثیل ــتقیم و کنای  غیرمس
ــه ــی ک ــم اجتماع ــوزش دادن مفاهی ــد آم  مانن
ــدارد. ــا ن ــتی از آن ه ــی درک درس ــودک حت ک
 یکــی از ایــن مفاهیــم کــه هــم دنبالــه و امتداد
 اجتماعــی دارد و همــه دنبالــه و ارزش دینــی،
و مســلمانان  یکپارچگــی  و  وحــدت   موضــوع 
 مــردم در مقابــل مخاطــرات بیــرون و دشــمنان
ــه ۶۰ از ــد در آی ــه خداون ــی ک ــا جای ــت. ت  اس
ــز ــدت و تجهی ــه وح ــردم را ب ــال م ــوره انف  س
بــا تــا   در مقابــل دشــمن دســتور می دهــد 
 ایــن رفتــار دشــمن خــود و دشــمن خــدا را
ــْن ــتََطْعُتْم ِم ــا اْس ــْم َم وا لَُه ــدُّ ــانند؛ َو أَِع  بترس
ِ ٍه َو ِمــْن ِربــاِط الَْخْیــِل تُْرِهبُــوَن ِبــِه َعــُدوَّ اهللَّ  ُقــوَّ
ــُم ــْم ال تَْعلَُمونَُه ــْن ُدوِنِه ــَن ِم ــْم َو آَخری ُک  َو َعُدوَّ
فــی  َشــیْ ٍء  ِمــْن  تُنِْفُقــوا  مــا  َو  یَْعلَُمُهــمْ   ُ  اهللَّ
ــوَن ــْم ال تُْظلَُم ــْم َو أَنُْت ــَوفَّ ِإلَْیُک ِ یُ ــبیِل اهللَّ .َس
 کتــاب »شــکل کوســه« بــا ایــن نــگاه بــرای
 آمــوزش دادن کــودک و توجــه دادن آن هــا
نوشــته شــده وحــدت  مســئله  بــه   نســبت 
ــا، ماهی هــا زندگــی خوبــی  اســت. در زیــر دری
 دارنــد، امــا هشــت پایی پیــدا شــه کــه هــر روز
 اذیتشــان می کنــد و حتــی آن هــا را می خــورد.
 تــا اینکــه فکــری بــه ذهــن کوچکتریــن ماهــی
ــا ماهی هــا نجــات  می رســد و باعــث می شــود ت

.پیــدا کننــد

 کتــاب »شــکل کوســه« بــا ایــن نــگاه بــرای
 آمــوزش دادن کــودک و توجــه دادن آن هــا
ــه مســئله وحــدت نوشــته شــده  نســبت ب
 اســت. در زیــر دریــا، ماهی هــا زندگــی
ــا هشــت پایی پیــدا شــه ــد، ام ــی دارن  خوب
 کــه هــر روز اذیتشــان می کنــد و حتــی
ــه ــری ب ــه فک ــا اینک ــورد. ت ــا را می خ  آن ه
 ذهــن کوچکتریــن ماهــی می رســد و باعــث
ــد ــدا کنن ــات پی ــا نج ــا ماهی ه ــود ت .می ش

بریش از کتاب
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عیل آرمین کریستال و قالیچه پرنده

سال انتشار: 1399

ــاب جمکــران در  »کریســتال و قالیچــه  کت
و کــودک  مخاطــب  ســراغ  بــه   پرنــده« 
رفتــه آنــان  فانتــزی  دنیــای  و   نوجــوان 

.اســت

 انتقــال مفاهیــم اخاقــی بــرای کــودکان
 دقــت نظــر خــاص مــی  طلبــد و بــرای ایــن
مســتقیم و  شــعار  از  ظریــف،   مخاطــب 
ادبیــات بزرگســال بــا   گویــی بخصــوص 
ــی ــزام »عل ــن ال ــا ای ــرد. ب ــز ک ــد پرهی  بای
و فانتــزی  داســتانی  قالــب  در   آرمیــن« 
و حیوانــات  میــان  رخــدادی  بهانــه   بــه 
ــه ــون، ب ــار گوناگ ــا و رفت ــخصیت  ه ــا ش  ب
 مفاهیمــی مثــل نصیحــت  پذیــری، دوری از
 طمــع و همدلــی پرداختــه اســت. داســتانی
ــم »عاطقــه ــا تصویرگــری خان ــه ب  جــذاب ک
.فتوحــی« جذابیــت دوچنــدان یافته اســت
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مجید مامحمدی روزگار عمار

عمــار« »روزگار  بلنــد   داســتان 
نویســنده مامحمــدی  مجیــد   نوشــته 
اســت ونوجــوان  کــودک  .مطــرح 

الگوهــای معرفــی  هــدف  بــا   این کتــاب 
)ع( اطهــار  ائمــه  یــاران   عملــی 
چــاپ بــه  جوانــان  و  نوجوانــان   بــرای 
یــاران معرفــی  بــه  آن  در  و   رســیده 
الگوهــای به عنــوان  ائمــه  اصحــاب   و 
.ملمــوس دینــی پرداختــه شــده اســت

ــرم )ص( ــر اک ــه پیامب ــر، صحاب ــار یاس  عم
 و امیرالمومنیــن )ع( بــوده کــه در زمــان
)ص( پیامبــر  دوران  در   زندگــی اش 
 به عنــوان یکــی از شــاخص های شــناخت
 حــق از باطــل معرفــی شــد. کتــاب »روزگار
 عمــار« عــاوه بر روایــت اتفاقــات و حوادث
 زندگی عمار، شــخصیت های ســیاه و ســفید
.معاصــر او را هــم تصویــر کــرده اســت
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زهرا عبدی اب ستاره ها – پنج جلدی

قطع کتاب:وزیری

ــر ــا ســتاره ها« مــروری ب ــدی »ب  مجموعــه 5 جل
 زندگــی یــاران صدیــق پیامبــر اســام )ص(

ــه چــاپ رســیده اســت ــژه کــودکان ب .وی
مهم تریــن از  پیامبــر  راســتین   صحابــی 
 الگوهــای زندگــی بــوده کــه در آســمان نبــوت
انســان ها زندگــی  راهنمــای  و   می درخشــند 
 هســتند. چهره هــای تابنــاک ســلمان، ابــوذر،
و امیرالمؤمنیــن  از  بعــد  عمــار،  و   مقــداد 
ــرای حضــرت محمــد ــرادری ایشــان ب  جایــگاه ب
پیامبــر واالتریــن صحابــی  شــک  بــی   )ص(، 
 بــوده و زندگــی پــر از درس و نکتــه و الگــو
کتاب هــا ایــن  دارنــد.  خــود  کارنامــه  در   را 
 بــا تصویرگــری مناســب رده ســنی کــودک و
 محتــوای روان، در نظــر دارد کــه نســل جدیــد
 را بــا چهره هــا و رخدادهــای عصــر نبــوی آشــنا

ــد .کن

سال انتشار: 1399
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