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 :مقدمه 

 :ای حضرت امام خامنه

 (92/۴۰/092۴) رواج پیدا کند.خوانی در جامعه باید سنت کتاب

نویسد در قرآن کریم به قلم و آنچه می یتعالحقدر اهمیت کتاب و کتابت همین بس که 

 .نویسندسوگند به قلم و آنچه مى ،نون .(1)قلم،ِآيه يَْسُطُرونَِ َوَما َواْلقَلَمِ  ناست.  ادکردهیسوگند 

 یخوانکتابگیری تالش جهت همهیکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه  درواقع

 تبعهبو  خوب که موجب ارتقاء روحی انسان هایمعرفی کتاب ترویج و در این راستاو  است

 .کندپیدا می شایانی نیز اهمیت گرددمیو نزدیکی به مدینه فاضله انسانی  آن رشد جامعه

 سعه فرهنگو تو ارتقاءهای خراسان در راستای مرکز رسیدگی به امور مساجد استان

موده ن «نماکتاب»با عنوان  ییهانامهژهیواقدام به تولید  جد،مس میان اهالی خوانی درکتاب

 است.

 صورتبهشاخص و ارزشمند های تالش شده است تا کتاب «نماکتاب» در مجموعه

ت انتخاب کتاب مناسب یاری نماید. را در جهمندان عالقه قرار گیرد تامعرفی  اجمالی مورد

های جهت تهیه این مجموعه به سایت مسجدنا مراجعه نموده و فایلتوانند مندان میعالقه

 را دانلود نمایند. افیدیپ

 های خراسانمرکز رسیدگی به امور مساجد استان
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 نامه:در این ویژه شدهیمعرفهای آنالین فروشگاهو  هاکتاب 

 معرفی شده های آنالینفروشگاه 

 طاقچه .0

 کتابراه .9

 های معرفی شدهکتاب 

 بمن و کتا .0

 کتابِ کتاب .9

 چگونه کتاب بخوانیم .9

 های تقویت مهارت مطالعهروش .۰

 مطالعه در حد بنز .5

 تندخوانی با ذهن ناخودآگاه .6

 پرورش حافظه و تقویت یادگیری .7

 روز 9۴صفر تا صد تندخوانی در  .8

 های مطالعهمهارت .2

 نیمای بابا و هفت دزد بک الیت .0۴

 تحصیالت با طعم شکالت .00

 راهنمای کتاب .09

 آشتی با یار مهربان .09

 مزمزه کلمات .0۰
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 یخوانکتابماجراهای کتاب و  .05

 نذر کتاب و نذرهای فرهنگی .06

 اسرار نویسندگی )نگارش کتاب، مقاله و گزارش تحقیق( .07

 اشتباه نویسندگان وهشتستیب .08

 آیندها از کجا میقصه .02

 هپرنده پرند .9۴
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 خوانیکتابهای آنالین فروشگاهمعرفی سایت و 

نمایشگر لمسی یا کاغذ کاهی فرقی زیادی ندارد. مهم این است که ما کتاب بخوانیم! 

ها روی چه سطحی باشند یا چگونه محتوایشان را برای ما ارائه بدهند تفاوت اینکه کتاب

و  است که باید ترویج پیدا کند« خوانیفرهنگ کتاب و کتاب»زیادی ندارد. آنچه مهم است 

 .گیر شودهمه

ت تر از قبل شده است و دیگر الزم نیسها آسانها دسترسی به کتابخوشبختانه این روز

 یرو ابمدّت مدیدی وقت و انرژی بگذارید، زیرا در عصر جدید،  ،برای دستیابی به یک منبع

های مجازی، دوستداران کتاب هم های همراه هوشمند و قدرتمندتر شدن فضاتلفن کار آمدن

گان یاب، به دوستداران و جویندهای کتابافزارریزی و اجرای نرمبیکار ننشسته و با برنامه

رنامه بفروشگاه آنالین در قالب سایت و دو به این وسیله  اند.کتاب کمک شایانی کرده

 گردد:است خدمتتان معرفی می شدهیطراحکتاب الکترونیکی  خریدجهت  که موبایلی
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 طاقچه آنالینفروشگاه خوان و کتاب

فروشگاه آنالین کتاب الکترونیکی و صوتی است که عالوه بر خوان کتابطاقچه یک 

 ها را با همکاری ناشران وشود. طاقچه این کتابکتاب، مجله و روزنامه نیز در آن منتشر می

 .کندقانونی روی اپلیکیشن و سایت منتشر می صورتبهبا رعایت حق تکثیر، 

اب توانید با درست کردن یک حسمیاست. شما  لود و نصب اپلیکیشن طاقچه رایگاندان

 .هایتان را در سه دستگاه مختلف همراه داشته باشید و بخوانیدکاربری، کتاب

 روی .taaghche.comwww از طریق آدرس توانیداپلیکیشن طاقچه را می

از انید با نسخه تحت وب، بدون نیتواس نصب کنید. همچنین میاواندروید و آی عاملستمیس

 .هایتان دسترسی داشته باشیدبه نصب و دانلود، روی کامپیوتر نیز به کتاب

 

http://www.taaghche.com/
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 کتابراه فروشگاه آنالینخوان و کتاب 

تابراه  تاب از یکیک گاهها و خوانک  یحوزه در کاربردی و متنوّع های آنالینفروشگگگ

سی ستر ضور در ه انواع کتابب د ست که با ح سترها سکتاپ تالش ، اندروید iOSهای ب و د

 به هم بزند. یورسماسمهای فارسی برای خود خوانکتاب کرده است در بازار

...  و یانهرا مدیریت، شناسی،روان ادبی، درسی، هایکتاب از قبولی قابل مجموعه کتابراه

است، آثاری که با حفظ  گردآوردهدار در خود ای پرطرفهنامهماه و مجالت با همراه را

 شان کنید.قانونی خریداری طوربه توانیدحقوق ناشر، می

به آدرس  کتابراهکافی است تنها سری به سایت  تانموردعالقههای برای دسترسی به کتاب

www.ketabrah.ir تانموردعالقههای وجوی جزئی به کتاببزنید و با یک جست 

 دسترسی پیدا کنید.

http://www.ketabrah.ir/


                                                                                 9                                                                                                        خوانیکتاب و کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من و کتاب: نام کتاب 

 سوره مهر: ناشر 

 یاخامنهسید علی  :نویسنده 

 098 :تعداد صفحات 

 

 

 

https://img.ketabrah.ir/img/l/6022500111766231.jpg
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 معرفی کتاب 

خوانی دربارۀ کتاب و کتاب  گفتارها و نظرات مقام معظم رهبری کتاب مجموعهاین 

 .است

خوانی، من و کتاب، نقد های اهمیت کتاب و کتاببا عنوان چهارفصلاین بیانات در 

 یهادستخطها و و فصل پنجم و ششم به یادداشت شدهمیتنظوضع موجود و چه باید کرد 

 است. افتهیاختصاصبا موضوع دفاع مقدس(  عمدتاًهای مختلف )ایشان در کتاب
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 کتابِ کتاب: نام کتاب 

 کتاب فردا: ناشر 

 یاخامنهسید علی  :نویسنده 

 606  :تعداد صفحات    

 

 

 

https://shahreketabonline.com/images/ProductImages/9786006375410.jpg
https://shahreketabonline.com/images/ProductImages/9786006375410.jpg
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 کتاب معرفی 

ب شده که همگی برگرفته از نظرات رهبر انقال یبندمیتقسمطالب کتاب در هفت فصل 

 اول کتاب، تئوری و نظری و مطالبش یهافصلکه  هرقدراست.  یخوانکتابدرباره کتاب و 

محتوای  ،میشویمآخر کتاب نزدیک  یهافصلقدری سنگین و آکادمیک است اما هر چه به 

 .استشده  ترجذابو  ترینیعآن 

در بعضی صفحات   ک و رسمی نیست. رهبر انقالبدر کتاب، خش شدهارائهمطالب  

مطالعه کتاب چندان  شودیمو همین هم باعث  زندیمگریزی هم به خاطرات خود 

 نباشد. کنندهخسته
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 چگونه کتاب بخوانیم :نام کتاب 

 محمد صراف تهرانیی / ترجمهمارتیمر جی آدلر :هنویسند 

 به نشر :ناشر 

 ۰9۰ :تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

وانش ها، خبندی موضوعی کتابهای کامالً مفیدی را برای ردهدر این کتاب تکنیک

خوانش »کنند و میان چهار سطح هوشمندانه متن و ارتباط سازنده خواننده با نویسنده ارائه می

 شوند.تمایز قائل می« ادارک، تفکر و یادگیری»و « ابتدایی، اجمالی، تحلیلی و منطقی

نیم و شروع به کشاید بیشتر ما تصور کنیم که خواندن بسیار ساده است. کتاب را باز می

ر از کند تا بهتر کتاب بخوانیم و بهتاما خواندن این کتاب به ما کمک می؛ کنیمخواندن می

ی افرادی که اهل مطالعه هستند و هایی که داریم استفاده کنیم. این کتاب به همهکتاب

 شود.ثرتر مطالعه کنند پیشنهاد میخواهند مؤمی
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 :ت های تقویکتاب ادبیات کودکان: روش نام کتاب

 مهارت مطالعه

 ر حیدی رجمهت/ خاویر گارسگگیا سگگابرینو :نویسنننده

 محمدجعفر سعادت مختاری،

 :انتشارات کتابدار ناشر 

 2۰ :صفحات کتاب 
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 معرفی کتاب 

یین تب خاویر گارسیا سابرینوتوسط های تقویت مهارت مطالعه روشدر این کتاب 

های درسی، ضمن بررسی ادبیات کودکان و اهمیت گنجاندن مطالعه در برنامهشود و می

 .شودمی ای عملی مطرحنحوه تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه را با زبانی ساده و به شیوه

( در این کتاب مسائل مربوط به Javier Garcia Sobrinoخاویر گارسیا سابرینو )

ی ای جالب تشریح و همچنین دستوراتبه شیوه ترهابزرگبیزاری کودکان از مطالعه را برای 

 کند.خوان را عرضه میساده و عملی برای مراکز، والدین و کودکان کتاب
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 :مطالعه در حد بنز نام کتاب 

 مریم مبارکی :نویسنده 

 انتشارات پارسیان البرز :ناشر 

 :099 تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب: 

های مطالعه و ها و تکنیکی مریم مبارکی، روشکتاب مطالعه در حد بنز نوشته

 .آموزدهای متعدد به شما میو همراه با مثال گامبهگام صورتبهتندخوانی را 

 کسچیه متأسفانهگویند درس بخوان! کتاب بخوان! اهل مطالعه باش! اما همه به شما می

 به شما نگفته که چطور به شکل صحیح و اصولی مطالعه کنید.

ه صد مطالعه کردن را یاد بگیرید. از این ب صفرتاکند که این کتاب به شما کمک می

ثل بنز!( م)تر باالتر و تمرکز عمیقجدید مطالعه با سرعت  یهاکیتکنبعد با اجرا کردن 

 .های مختلف را بخوانیدکتاب
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  درس  0۴تندخوانی با ذهن ناخودآگاه:  :کتابنام

 کاربردی برای تندخوانی، تمرکز حواس و تقویت حافظه

 :فرزاد میراحمدی نویسنده 

 :انتشارات ذهن موفق ناشر 

 :907 تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب: 

است. هر درس شامل بخش  شدهنیتدودرس  0۴کتاب تندخوانی با ذهن ناخودآگاه در 

تندخوانی، تمرکز حواس و تقویت حافظه است. در زنگ تندخوانی به تمرینات گسترش 

ی دید و اصالح حرکت چشم و تمرینات تندخوانی و نیز تمرین تمرکز حواس حوزه

 پردازید. می

های تقویت حافظه آشنا خواهید شد و درس و تکنیک در زنگ دوم هر درس با تمرینات

تم یادگیری برید. از درس ششم به بعد با سیسبه پایان می« بهتر است بدانیم» عنوانبهرا با مطلبی 

ار برای ببدون فراموشی آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه یک مطلب را یک

 باشید. همیشه بخوانید و همیشه آن را در ذهن داشته

ری یادگیبه  شوید که کمک بزرگی نا میآش ذهنیدرس با تمرینات  0۴پس از پایان  

 کند.شما می
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 :پرورش حافظه و تقویت یادگیری نام کتاب 

 ی میالد کسائی/ ترجمهپاسکال میشالن :نویسنده 

 مهرسا :ناشر 

 :088 تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

ذاب و ها و تصاویر جکننده، بازیهای سرگرمهر فصل از تمرینات این کتاب با چیستان

رنگارنگ همراه شده است تا بتوانید بدون یکنواختی و با اشتیاق در مسیر بهبود حافظه و 

 افزایش خالقیت خود گام بردارید. 

نونی وضعیت کتا از  است شدهدادههایی قرار های مختلف کتاب نیز خودآزماییدر بخش

 .گام خود در هر مرحله باشیدبهشوید و شاهد پیشرفت گام خودآگاهی و آتی حافظه

رایندهای ی مغز و فهای علمی دربارهی جدیدترین یافتهاین کتاب که بر پایه یبامطالعه

 شناختی تألیف شده است، به سایر ابزارهای تقویت حافظه نیازی نخواهید داشت.
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 :روز 9۴صد تندخوانی در  صفرتاکتاب  نام کتاب 

 :طیبه عشقی نویسنده 

 :متخصصان ناشر 

 :056 تعداد صفحات 

 

 

 

 

https://file1.cdn.faraketab.ir/content_file/content/1/27176/226158?name=27176.jpg
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 معرفی کتاب 

روز، به ما در فراگیری مهارت تندخوانی؛ تقویت  9۴صد تندخوانی در  صفرتاکتاب 

دخوانی صد تن صفرتاکند. در کتاب های خارجی کمک میحافظه و تمرکز؛ یادگیری زبان

شویم که در یادگرفتن تندخوانی هایی آشنا میها و مهارتها، تکنیکروز با تمرین 9۴در 

 کنند. هستند و به ما در تقویت حافظه و تمرکز کمک می مؤثر

ی گذرانند، کسانبرای دانشجویان که دوران امتحانات خود را می خصوصبهاین حالت 

 .کندکه در کار خود به تمرکز باالیی احتیاج دارند و همچنین زبان آموزان کمک شایانی می
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 :های مطالعهمهارت نام کتاب 

 :فضل اله میردریکوند |محمود رجبی  نویسنده 

 :کتاب ابرار انتشارات 

 :090 تعداد صفحات 

 

 

https://img.ketabrah.ir/img/l/4173813156801690.jpg
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 معرفی کتاب 

مطالعه و کاهش  یهامهارتآموزان و دانشجویان ضعف در یکی از مشکالت دانش

نقش مؤثری در  تواندیممطالعه و یادگیری  یهامهارتقدرت یادگیری است. آموزش 

 ما داشته باشد.  یهایآگاهافزایش اطالعات و عمق بخشیدن به 

رای الزم ب یهامهارتدر تحصیل موفق شوند که عالوه بر زمان مناسب،  توانندیمافرادی 

. هدف کتاب حاضر کمک به دانش آموزان و دانشجویان رندیفرابگمطالعه و یادگیری را نیز 

 الزم برای موفقیت در یادگیری و مطالعه است. یهامهارتدر کسب 
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 :نیمای بابا و هفت دزد بک الیت: چگونه اهمیت  نام کتاب

 فرهنگ مطالعه را درک کنیم یباالروندگو  یخوانکتاب

 سید محمد صاحبی :نویسنده 

 :سوره مهر ناشر 

 57 :تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

 یخوبهبطنز قابلیت این را دارد که آموزش مستقیم را به آموزش غیرمستقیم تبدیل کند و 

پیام و حق مطلب را در ذهن مخاطب تثبیت کند و با توجه به اینکه نوجوانان از ذهنی  تواندیم

را  هاکتاب گونهنیا یرگذاریتأث توانیمفراگیری مطالب برخوردارند،  ینهیزم درآماده 

 .خیلی مثبت و زیاد دانست

سعی در انتقاد از رفتارهای نسل جدید در برخورد با تکنولوژی، جلدی  0۴این مجموعه 

 .داردفضاهای مجازی و معضل کتاب نخوانی 

 

 

 



                                                                                 29                                                                                                        خوانیکتاب و کتاب

 

 

 
 :یهاکارراه تحصیالت با طعم شکالت: نام کتاب 

 افزایش انگیزه برای تحصیل

 ابوالفضل ابراهیمی :هنویسند 

 :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( ناشر 

 :69 تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب: 

مگر هُلش دهید. ماشین تحصیل و درس  رودینمموتور ماشین که خاموش شود، راه 

 .و پیشرفتی در کار نخواهد بود شودیمنباشد، موتورش خاموش  یازهیانگخواندن وقتی 

آقای ابوالفضل ابراهیمی برای روشن کردن موتور تحصیل شما، مباحثی را در سه فصل 

یادگیری، طول دوره یادگیری و پایان یادگیری. عوامل افزایش انگیزش آورده است: آغاز 

 تحصیلی و راهکارهای آن در هر فصل جداگانه آمده است.
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 :راهنمای کتاب: دستینه انتخاب کتاب،  نام کتاب

 خرید و لذت بردن از مطالعه

 :مطهری نیالدحسام نویسنده 

 :آرما ناشر 

 :29 تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب: 

آن  یاسشنبیآسو  یخوانکتاببه بررسی راهکارهای افزایش « راهنمای کتاب»کتاب 

 .پردازدیم

د پیش آنچه بای»از:  اندعبارت هاآنکتاب حاضر در هشت فصل نگاشته شده که عناوین 

 مرحله مهم انتخاب»، «یخوانکتابآداب »، «؟میبخوانچطور و چرا کتاب »، «از شروع بدانیم

برای حین و پس از  ییهاهیتوص»، «کمی درباره نشر»، «کجا، چطور بخریم؟در »، «کتاب

 «.هشدار گونهچند توصیه »و « مطالعه
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 :یوانخکتاب یهاچالشآشتی با یار مهربان:  نام کتاب 

 و راهکارهای پیش رو

 :جمعی از نویسندگان نویسنده 

 :دیدمان ناشر 

 :68 تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

حوزه کتاب در جمهوری اسالمی ایران بر اساس  یشناسبیآسبا  کوشدیماین پژوهش 

بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان، به ارائه الگویی بومی برای پیشرفت در این 

 .حوزه، کمک کند

های رسمیِ ملی و جهانی توسعه در حوزه کتاب، موردبررسی در گفتار نخست، شاخص

رانی مقام از دلیل نگ یاگوشه، «سرانه تولید کتاب»خص جدید قرارگرفته و با پیشنهاد شا

 معظم رهبری از وضعیت کتاب در کشور، به نمایش درخواهد آمد.

سه مقدمه،  نایبابو  شدهیبررس« مبانی نظری سنجش سرانه مطالعه»در گفتار دوم، موضوع 

 .گرددیمچگونگی سنجش سرانه مطالعه کتاب تبیین 

تبلیغات کتاب و دالیل ضعف در این حوزه بررسی و به برخی  یریگهمهدر ادامه مسئله 

. سپس موضوع سیرهای مطالعاتی بیان شودیماشاره  یخوانکتابمهم ترویج  یهاروشاز 

 .شودیم
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 :درباره کتاب یتأمالتمزمزه کلمات:  نام کتاب 

 در ایران یخوانکتابو 

 :مطهری نیالدحسام نویسنده 

 :آرما ناشر 

 88 :تعداد صفحات 
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 :معرفی کتاب 

اب و کت یخوانکتابش دربارۀ یهاکوشیده است در ادامۀ یادداشت نویسنده کتاب

ضعیت و برای بهبودِ شیهادغدغهرا منتشر کند. او در این اثر از  شیهاتجربهنخوانی در ایران، 

 یاشهیلککوشیده است قالبِ سنتی و  هاادداشتینویسنده در این  دیگویممطالعه در ایران 

 تازه ارائه کند. ییهاروشرا بشکند و  یخوانکتابترویجِ 
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 :ماجراهای کتاب و کتابخوانی نام کتاب 

 :مجید زمانپور نویسنده 

 :موسسه چاپ و نشر عروج ناشر 

 67 :تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

به بررسی رفتار و عملکرد امام « رفتارشناسی امام خمینی )ره(»سومین مجلد از مجموعه 

در قالب خاطرات اختصاص دارد؛ خاطراتی از « یخوانکتابکتاب و »در خصوص موضوع 

 اهللتیآسید احمد خمینی،  نیوالمسلماالسالمحجتزبان خانواده و دوستان امام هم چون: 

بانی ر اهللتیآمحمدرضا ناصری، استاد عبدالحسین حائری،  ماالسالحجتصادق خلخالی، 

و دکتر غالمعلی حداد عادل که به سبک مینیمال  املشی، سید حسین موسوی تبریزی

 بازنویسی شده است.
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 :نذر کتاب و نذرهای فرهنگی نام کتاب 

 :احمد صادقی اردستانی نویسنده 

 :بوستان کتاب قم ناشر 

 08۰ :تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

 اهانسانعلم و دانش، نوری است که چراغ روشن را در فضای تاریک زندگی فراروی 

مهلک عبور کنند و نیز راه پیشرفت و  یهاو سنگالخمخوف  یهایکیتارتا از  افروزدیبرم

 برگزینند. تریو متعالتمدن را برای زندگی بهتر 

ایده را  ، باب اینحاضر کتاب ،است« یخوانکتابکتاب و »دانشی از وسایل دریافت چنین  

 برای لعم و دهیعقایمان و  درگرو، مبلغان دین و هر کس دل نیان، استادامرب گشوده است تا

 یخوانکتاب سنت ترویج «کتاب نذر» با دارد، اسالمی جامعه در گستره آینده و موجود نسل

 دینی سنت در را دستنیازا مقوالتی و دهد قرار خویش همت وجهه را گستری فرهنگ و

 .نجاندبگ
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 اسرار نویسندگی )نگارش کتاب، مقاله و گزارش  ام کتاب:ن

 تحقیق(

 :سید حسین اسحاقی نویسنده 

 :علمیه خواهران( یهاحوزه)وابسته به مرکز مدیریت هاجر  ناشر 

 99۴ :تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

را  و آن دیآیمنوشتار که جلد دوم از مجموعه ره پویان پژوهش است  این آنچه در

 ینیرآفنقش، توجه جدی به موانع نویسندگی و عوامل سازدیمدیگر متمایز  یهانوشتهاز 

وانع از این م رفتبرون درصدد، هاآندر  تأملاست که شایسته است هر نوع قلمی با دقت و 

 .و آراستگی به کسوت نویسندگی باشد

وشته یک ن یهایژگیونگارش صحیح و  یهاوهیشدر بخش دیگری از این کتاب، آداب و  

 نویسندگی در عرصه کتاب، مقاله، یهاوفنفوتخوب بازگو شده است. سپس آشنایی با 

یان گشته است. ب لیتفصبه یسینوخالصهو  یسینوگزارشنویسی،  نامهیزندگ، یسینوخاطره

ت متون نوشتاری و انتقال درس یباسازیزنگارشی برای  عالئماز  یریگبهرهدر پایان هم به 

 شده است. دیتأکمفاهیم 
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 :اشتباه نویسندگان وهشتستیب نام کتاب 

 :سلیمانی محسنی / ترجمهجودی دلتون نویسنده 

 :سوره مهر ناشر 

 08۰ :تعداد صفحات 
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                                                                                                                                                                         6شماره  نامهژهیونما/ کتاب                                                                                           44 
 

 معرفی کتاب 

ب آن مرتک یاسندهینوکه امکان دارد هر  پردازدیماین کتاب به بررسی اشتباهاتی 

 از: اندعبارت شودیماشاره  هاآنشود.برخی از اشتباهاتی که در کتاب به 

در کار نوشتن امروز و فردا نکنید، سعی نکنید بهترین اثر دنیا را خلق کنید و از شکست هم  

د، از بنویسی شمولجهانافراط نکنید، شخصی ننویسید، عام و  یگذارنقطهنترسید، در 

بازنویسی نهراسید، لزومی ندارد همه مخاطب اثر شما باشند، به انتقادها و نظرات همسر، 

 ... نشوید و وسیمأدوست، فامیل و رهگذاران خیابان گوش نکنید، 
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 :آیندها از کجا میقصه نام کتاب 

 :اصغر عبداللهی نویسنده 

 :اطراف ناشر 

 057 :تعداد صفحات 
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  کتابمعرفی 

. او در نوشته اصغر عبدالهی است یوزندگ یسینونامهلمیف؛ ندیآیماز کجا  هاقصهکتاب 

 .مند نوشتن را یاد بدهداین کتاب سعی دارد با روشی تجربی به خواننده عالقه

خصی و های شمطالبی که خواهید خواند مباحث آکادمیک و تئوریک نیست. صرفاً تجربه

البته( است، کشف نوشتن در حین نوشتن و  سینونامهلمیفخاطرات خام نویسنده )در مقام 

های الی کتابهای استادی که گاهی شخص ناشناسی است البهتصحیح نوشتن با اشاره

گاهی استادی در دانشکده یا کالس درس و گاهی استادی که به ، «بنویسیم نامهلمیفچگونه »

اشاره شیوه درست پروراندن پالت و مضمون را گوشزد کرده است. این کتاب از پیدا کردن 

 دهد.مند آموزش میایده تا پرداخت و ساخت آن را به خواننده عالقه
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 :پرنده پرنده نام کتاب 

 :زادهمهدی نصرالهی ترجمه /آن الموت نویسنده 

 :بیدگل ناشر 

 9۴8 :تعداد صفحات 
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 معرفی کتاب 

اسگگت که نویسگگنده با زبانی جذاب در  یوزندگی نوشگگتن هایی دربارهاین کتاب درس

 .اختیار خواننده قرار داده است

را  چگونه نوشتندهد که هایی که در سودای نوشتن هستند یاد میآن الموت به خواننده

، تعلیم کندترغیب می« پرنده به پرنده»به بخشی از زندگی تبدیل کنند. الموت در کتاب 

اره کند این است که تنها کتابی درباما چیزی که کتاب را متمایز می بخشددهد و الهام میمی

 ای خواندنی است که در آن الموتنامهنویسندگی نیست و بیشتر شبیه به خودزندگی

.نویسدگوید درباره زندگی نیز میکه درباره نویسندگی می قدرهمان
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