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ناشر تخصصی حوزه ی زن،
 حجاب، خانواده و سبک زندگی

کاربردی خیبر وابسته به موسسه فرهنگی هنری 

فهرست منشورات
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یادبود بازدید مقام معظم رهبری از غرفه ی انتشارات تالوت آرامش

کتاب تهران  /  اردیبهشت 1392 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب "حریم ریحانه" هستند رهبری در حال مالحظه 
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زن
  

فرشته ها هم عاشق می شوند
رمــان فرشــته ها هــم عاشــق می شــوند بــه مقایســه دغدغه هــای زن امــروز و زن دیــروز   

می پردازد. در این کتاب ضمن ورود به فضای تخیل، بخش های قابل توجهی از کتاب به 
صورت مستند روایت شده است تا برای مخاطب باورپذیرتر باشد. ویژگی های ممتاز این 
رمان از حیث نیازهای انقالب،  پرداختن به ارزش های انقالب اسالمی در این حوزه مانند 
کاری، ایثــار مادرانه، عفاف و حجاب و...؛ مقایســه بین دو نســل از انقالب اســالمی و  فــدا
بررســی تفاوت دیدگاه ها و معیارها در تناســب با ارزش ها و آرمان های انســانی و اسالمی؛ 
معرفی زن شاخص انقالب اسالمی بعنوان الگو برای دختران جوان؛ معرفی و نشان دادن 

تصویری واقعی از سبک زندگی شهدا به نسل جدید است. 

که بیش از 15 سال اســت در این حوزه  نویســنده: ن. اســاملو / پژوهشــگر و نویســنده حوزه زنان اســت 
فعالیت می کند. از وی تا کنون بیش از 15 جلد کتاب در حوزه زن، حجاب، خانواده و سبک زندگی منتشر 

که خصوصا برخی از آن ها با استقبال خوب جوانان مواجه شده است. شده است 

پ دوازدهم
چا

1398

 شمارگان تاکنون 28500 جلد 
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زن

نفس
کتــاب داســتان یــک زندگی واقعی اســت و براســاس خاطرات خانم لیال.غ نوشــته    ایــن 

که با شــیوه  شــده اســت. لیــال، شــخصیت اصلــی ایــن داســتان دختــری نوجــوان اســت 
کند. تصمیــم لیال برای تجربه  رفتــاری خانــواده موافق نیســت و می خواهــد به روز زندگی 
گرفتن برخی چهارچوب هــای اخالقی، او  یــک زندگــی متجددانه و امروزی بــدون در نظر 
را دچار مشکالتی در ارتباطاتش می کند و باعث می شود تا لیال مورد سو استفاده عاطفی 
که ناشی از روش  متفاوت زندگی اوست، تعادل  قرار بگیرد. چالش های جدید زندگی لیال 
روحی او را به شــدت به هم می ریزد و او را بســیار شــکننده می کند. تا اینکه لیال با اتفاقی 
جدید روبرو می شــود و این اتفاقات از لیال شــخصیتی تازه می ســازد و منجر به تصمیمی 
عجیب می شود و این آغاز ماجراهایی جالب و خواندنی در مورد زندگی عاشقانه دختری 

که حاال به سن جوانی رسیده است.  است 

چاپ سوم

1398

کارگاه هــای  مــدرس  قلمســتان،  ادبــی  آفرینش هــای  مرکــز  مؤســس  و  نویســنده:بهزاد دانشــگر/مدیر 
داستان نویسی و رمان نویسی، مدیریت تولید نزدیک به دویست عنوان کتاب، عضو شورای سیاستگذاری 
جایــزه ادبــی جمالــزاده، دبیر چهارمیــن دور جایــزه ادبی اصفهان، داور بخش داســتان در جشــنواره های 
مختلــف داســتانی و فرهنگــی، نویســنده کتاب هــای دختــران آفتــاب، رمــان ادواردو، نفس، تولــد در لس 

آنجلس، عزیز، ماه بلند، و....
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زن
 

ما طلبکاریم
»ماطلبکاریم« به مقایســه فرهنگ اســالم عزیــز و فرهنگ غرب از منظــر مبانی نظری و   

راهکارهــا، و بــا موضوعــات زن، ازدواج و خانــواده، فرزنــدآوری و تربیــت، حضور اجتماعی 
زنــان، پوشــش و ... پرداختــه و به شــیوه ای خالصه در عین حال جامــع، اختالف نگاه و 

نظام ارزشی اسالم و فرهنگ غرب را در برابر دیدگان مخاطب به تصویر کشیده است.

چاپ دوم

1398
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زن، ستم تاریخی، ستم برابری
کتــاب ضمن بررســی ظلم به زنــان در طول تاریخ، ســتم مــدرن فرهنگ غرب در    ایــن 

دنیای امروز زیر پرچم برابری و فمنیســم، مورد نقد و بررســی قرار داده و فضای مطالبه 
گری زن آزاده و مســلمان امروز از غرب در مورد تحقیر و ظلم به زن را ترســیم می نماید. 
گرایانه و ســودجویانه  مقایســه ای تطبیقــی بیــن دیدگاه متعالی اســالم و دیــدگاه مادی 
دنیــای غــرب به زن، بررســی شــبهات و بیــان اعترافــات متفکــران غربی در ایــن حوزه و 
کتاب محســوب  گی های راهبردی این  گفتمان امام و رهبری از ویژ کم بودن منطق  حا

می شود.

چاپ دهم

1398

شمارگان تاکنون55000 جلد
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زن
  

مرِد بدلی
این نوشتار بر آن است تا به نقد و بررسی تفکر مادی جنبش   

که خاستگاه این تفکر است  فمینیسم از زبان متفکران غربی 
پرداخته و سپس به بررسی جایگاه زن ایرانی و مقایسه آن با زن 
کن غرب بپردازد و در نهایت  غربی از زبان یک خانم ایرانی ســا
نــگاه متعالی و متناســب بــا جایگاه ارزشــمند زن ایــن ریحانه 
کتاب عبارتند از: مرد  آفرینش را ارائه دهد. ســرفصل های این 
بدلی، مســاوی)!( یا مکمل؟ در بند آزادی، ارزانتر از همیشــه، 
تمکین، اشتغال اجباری، نسل کشی مدرن، به نام عشق، راه 

طی شده، فاشیسم فانتزی، زن ایرانی، روی خط تعادل

چاپ سوم

1390

شعار برابری در تابوت صورتی
کتــاب عبارتنــد از : نقــد مبانــی و الگوهای    موضوعــات ایــن 

گاه بــر رفتار و افــکار فردی  گاهانــه یا ناخــودآ کــه آ فمنیســتی: 
و فرهنــگ اجتماعــی مــا بعضــًا تأثیرگــذار شده اســت : از نــگاه 
متفکریــن غربــی، ارائه ی اســتدالل ها و دالیل متزلــزل بودن 
ُکهن این  ایــن نگــرش از منظــر فرهنــگ نــاب اســالمی وتاریخ 
ســرزمین، ارائه ی نگاه اســالم عزیز به زن، در قالب حرف های 
حکمت آمیــز، منصفانــه، جامع االطــراف و بــدور از تصّلــب و 
تعصب... شامل عناوین: »کالس شماره 3«، کمیک استریپ 
کمیــک اســتریپ »... و امــا برابــری !«، طنز  گــه...«،  »شــاید ا

»زنده باد تساوی؟!!!«، پوستر و کاریکاتور نقد فمنیسم

زنده باد تساوی!
»رادیولــوژی-    طنــز  مجموعــه  از  اول  دفتــر  کتــاب  ایــن 

طنــز  متــون  برگزیــده  از  ایســت  مجموعــه  و  ایدئولــوژی« 
کــه بــا 11 عنــوان بــه موضــوع فمنیســم  طنزپــردازان ایــران 
پرداختــه اســت. مجموعــه طنــز »رادیولــوژی- ایدئولوژی« 

مجموعه ایست طنز با موضوع ایسم ها

چاپ دوم

1394

چاپ چهارم

1391

شمارگان تاکنون 15000  جلد

شمارگان تاکنون 50000  جلد
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 نقض حقوق زنان و كودكان
توسط رژیم صهیونیستی

Human rights violations
(women and children) By Zionist regim

اثری مستند و حقوقی با موضوع بررسی و ارائه اسناد نقض   
کــودکان توســط رژیــم صهیونیســتی؛ بــه زبان  حقــوق زنــان و 

انگلیسی

چاپ اول

1390

زمانی برای زن بودن
کنون به    یکــی از زوایــای پنهان تاریخ ایران از ظهور اســالم تا 

که  طــور عام؛ و انقالب اســالمی و دفاع مقــدس به طور خاص، 
گرفته است، نقش بی بدیل زن مسلمان  کمتر مورد توجه قرار 
در هدایــت جریــان فکــری جامعــه و تربیت نیروهــای مجاهد 
و همچنیــن نقــش آفرینــی در پایــگاه مهم و بنیادیــن خانواده 
اســت. انتقال مفاهیم واالی اسالمی و انسانی و پرورش افکار، 
ک، در طــول تاریخ به  که بانــوان این ســرزمین پا رســالتی بــود 
خوبــی از عهــده آن برآمدنــد و نمایشــگاهی از شــور و شــعور و 
کتاب  کشــیدند. این  غیرتمنــدی و نجابــت و ایثار را به تصویر 
در چهــار بخش »ازتبار باران«، »بهشــت همپای تو«، »چتری 
برای حماسه« و »پا به پای مجنون« به روایتگری زنان ایثارگر، 

شاهد و شهید می پردازد 

چاپ اول

1394

نازدانه
کربال، شــام و مدینه    مقتــل و نگاهــی نویــن و ادبی بــه وقایع 

کم دارای  که علیرغم حجم  پیرامون حضرت رقیه )س( اســت 
آرایه هــای احساســی غنــی و مطالــب اســتوار مســتند تاریخــی 

شیعی است. 

چاپ اول

1394
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جواهرانه
کلی با عناوین »ســیر تحول و تطور تاریخی پوشــش و عفاف در    کتاب از ســه بخش  این 

جهــان و ایــران«، »حجــاب و عفاف در ادیان«  و »پوشــش و عفاف در علوم و اندیشــه ها« 
که از تاریخ بشــر بجای مانده  تشــکیل شــده و از ســیر تحول عفاف از ابتدایی ترین آثاری 
اســت تــا امــروز، آغاز شــده و دالیل، نتایــج و بازتاب های بــی عفتی در جهــان را با اعتراف 
کرده و همچنین اشــاره ای به وضعیت پوشــش و عفاف و جایگاه  کارشناســان غربی ارائه 
کرامــت زن در ایــران )تا پس از پیروزی انقالب اســالمی و امروز( و جهان دارد. ارائه  ارزش و 
محتوا بر اساس نیاز روز جامعه، با توجه به شبهات و چالش های موجود در جامعه کنونی 
که توســط شــبکه های ماهواره ای و دشــمنان انقالب برای خصوصًا نســل جوان مطرح 
می شود. در این کتاب برای اولین بار با استفاده از ادله قوی و بهرمندی از منابع مستند، 
تاریخ برهنگی و تاریخ پوشیدگی مورد بررسی قرار گرفته و به صورتی کامال کاربردی و قابل 
کتاب جواهرانه به عنوان منبع موثق  که می توان از  فهم به مخاطب ارائه شــده تا جایی 

مطالعاتی در حوزه پوشش و عفاف نام برد. 

چاپ پنجم

1398

شمارگان تاکنون7000 نسخه
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حریم ریحانه
اولیــن و تنهــا دائره المعارف پوشــش و عفاف درکشــور با نگاهی   

جامــع )درون دینــی و بــرون دینــی( به موضوع پوشــش و عفاف. 
بررســی موضــوع پوشــش و عفــاف از 16 منظــر متنــوع از جملــه 
تاریخچه پوشــش در جهان، تاریخچه پوشش در ایران، پوشش 
از نگاه بزرگان و از قول دیگران )شــخصیتهای خارجی(، پوشــش 
و عفــاف در شــعر پارســی، پوشــش در ادیــان، عفــاف و حجاب در 
اسالم، فقط همسرم، به ساز بعضی ها )بررسی و پاسخ به شبهات 
حجــاب(، خــون نوشــته ها، عفــاف در حبــس )کشــف حجــاب(، 
هجــوم خامــوش، از زبــان آمــار، از نگاه علــم، حجاب در قــرن 21، 
حجــاب آســان، بــه خاطــر حجــاب )حجــاب جبهــه جهانــی زن 
مسلمان(. بررسی و پاسخگویی به شبهات حجاب، توصیه های 
دین مبین اســالم در روابط خانوادگــی و ارائه الگوهای رفتاری در 
ایــن زمینــه، تفاوت های جســمی و روحی زن و مــرد و نقش های 
روانشناســی،  علــوم  از  اســتفاده  بــا  جامعــه  در  آن هــا  متفــاوت 
کلی از 16 منظــر متفاوت و  فیزیولــوژی و جامعه شناســی و بطــور 
کردن و نیــز پرداختن  مختلــف به موضوع پوشــش و عفــاف نگاه 
جامــع از حیــث مباحــث درون دینی و برون دینــی از ویژگی های 

پراهمیت و راهبردی کتاب محسوب می شود. 

چاپ 28

 1395

شمارگان تاکنون 100000 جلد

شمارگان تاکنون 61000 جلد

كتابچه حریم ریحانه
بررســی موضــوع پوشــش و عفــاف از 16 منظــر متنــوع از جمله:   

تاریخچه پوشــش در جهان، تاریخچه پوشــش در ایران، پوشش 
از نــگاه بــزرگان و از قول دیگران )شــخصیتهای خارجی(، پوشــش 
و عفــاف در شــعر پارســی، پوشــش در ادیــان، عفــاف و حجــاب در 
اسالم، فقط همسرم، به ساز بعضی ها )بررسی و پاسخ به شبهات 
حجاب(، خون نوشته ها، عفاف در حبس )کشف حجاب(، هجوم 
خامــوش، از زبــان آمــار، از نــگاه علم، حجــاب در قــرن 21، حجاب 

آسان، به خاطر حجاب )حجاب جبهه جهانی زن مسلمان(

 چاپ سیزدهم

1395
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جادوگران برهنه
افسران افسونگر - جلد اول

ایــن مجموعــه حاصــل پژوهشــی چندســاله و عمیــق دربــاره ی شــناخت مهــم تریــن   
کودک و نوجوان در دنیای امروز است. شخصیت های دخترانه ی الگوساز 

کنش های    کتــاب تالش شــده تا با تکیه بر اطالعات مســتند و ارائــه ی نتایج و وا در ایــن 
جهانی، به دور از هرگونه داوری غیرمستند، مخاطب، به شناخت واقعی این شخصیت ها 
کودکان و نوجوانان دست یابد.  باربی، برتز، تینکربل، وینکس  و اثرگذاری آن ها در زندگی 
گرفته  که در این مجموعه مورد بررسی قرار  و السا و آنا مهم ترین این شخصیت ها هستند 
اند. نقش جهانی و ویژه ی این پنج مورد، در میان انبوه شخصیت های انیمیشنی دیگر، 
تمرکــز خــاص جبهه ی مقابل بر روی آن ها، اثرگذار و وســیع تر بودن ابعاد مختلف ســبک 
زندگــی ایــن شــخصیت ها و تعــدد و تنوع  بســیاِر محصوالت آن ها، موجب شــد تــا در این 
که با شــناخت  مجموعــه، بــه طور ویــژه و اختصاصی به تحلیل آن ها بپردازیم با این امید 
کودک و نوجــوان در دنیای امروز و آســیب های  دقیــق مهــم تریــن الگوهای منحط غربــی 
جــدی آن هــا، بیــش از پیــش در راه ســالمت فرزنــدان مــان و زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ 

گام برداریم. اسالمی کشورمان ایران، 

چاپ چهارم

1398
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سفیران آمریکایی
افسران افسونگر - جلد دوم

سفیران آمریکایی، نتیجه ی رصد، تحقیق، تماشای صدها فیلم و انیمیشن و بررسِی   
که با مطالعه ی دقیق و  شــخصیت های الگوســاز برای پسران )کودکان و نوجوانان( است 
گذاری  که بر روی آن ها هدف  پژوهش های علمی چندساله، شاخص ترین شخصیت ها 
گرفته و از نظر فکری و روحی،  اســتراتژیک شــده و در نتیجه، مورد استقبال بیشــتری قرار 

تأثیر بیشتری بر روی کودکان و نوجوانان داشته، معرفی شده اند.
در این مجموعه، شناسنامه و سبک زندگی بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن، بن تن و هری   

گرفته و ســعی شــده اســت تا عالوه بر نشــان دادن چگونگی جهانی  پاتر مورد بررســی قرار 
گاه ســبک زندگی ایــن شــخصیت ها، راهکارهای  شــدن آن هــا و چگونگــی القــای ناخودآ

روانشناسی برای جلوگیری از کاهش آثار مخرب آن ها ارائه شود.
نقــش جهانــی و ویژه ی این پنج شــخصیت در میان انبوه شــخصیت های انیمیشــنی   

دیگــر، تمرکــز خاص جبهه ی مقابل بــر روی آن ها، اثرگذار و وســیع تر بودن ابعاد مختلف 
ســبک زندگی این شــخصیت ها و تعدد و تنوع  بسیاِر محصوالت آن ها، مهم ترین دالیل 

انتخاب این پنج شخصیت در این مجموعه است.

چاپ چهارم

1398
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پیشوایان هرزه
افسران افسونگر - جلد سوم

گیــری شــخصیت اســت، بــه همیــن دلیل، بســیاری از    نوجوانــی، دوران نهایــی شــکل 
کنند. نوجوانان تمایل دارند برای خود الگوهایی را انتخاب و از سبک زندگی آنان تبعیت 

متأســفانه تعــداد قابل توجهــی از نوجوانــان، بازیگرها، خواننــده ها و بعضًا ورزشــکاران   
کنند و تأسف برانگیزتر  مشهور غربی را به عنوان شخصیت مورد عالقه ی خود معرفی می 
که تصاویر این شخصیت ها بر روی محصوالت متعدد مورد استفاده ی نوجوانان قرار  آن 

دارد.
کــه حاصل پژوهشــی چندســاله و عمیــق درباره ی شــناخت مهم ترین    کتــاب    در ایــن 

شــخصیت هــای الگو ســاز نوجوانــان در دنیــای امروز اســت؛ زندگی نامه، ســبک زندگی و 
تأثیرات هفت تن از پرطرفدارترین این شخصیت ها بر زندگی نوجوانان، مورد بررسی قرار 

گفته است و در نهایت راهکارهایی برای تعامل بهتر با نوجوانان؛ ارائه شده است.
که با شناخت دقیق مهم ترین الگوهای منحط غربی و آسیب های جدی آن ها؛    امید 

کشــورمان  بیش از پیش در راه ســالمت فرزندانمان و زنده نگه داشــتن فرهنگ اســالمی 
گام برداریم. ایران، 

چاپ چهارم

1398
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ترجیحًا مجرد  با روابط عمومی باال
کجا و چه طور، شغل »ُمنشی گری« وارد همه جا شد،    ِکی،  تقریبًا هیچکس نمی داند از 

که مشــخصات یك ُمنشــی خوب چیســت و چرا! از ســویی،  اما دیگر االن همه می دانند 
حضور بانوان در این شغل و شغل های دیگر و ایضًا، چگونگی همان بانوان، در فیلم ها و 
کتاب ها و غیره ها، یکی از دغدغه های همه آقایان و تعداد اندکی از بانوان بوده و هســت. 
به همین دلیل  و چند دلیل دیگر انتشارات تالوت آرامش، طنزپردازان جوان و آینده دار را 
کتاب، ابعاد مختلف ُمنشی، شرایط انشاء و حتی »حجاب و عفاف«  کرده تا در یك  جمع 

را با عینك طنز، بررسی و اقدام مقتضی کنند. خوددانید!

چاپ اول

1398
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بازگشت غرب به عفاف
   ،)IYD(بازگشــت غــرب بــه عفاف« ترجمه اثر پژوهشــی موسســه رشــد جوانــان آمریــکا«

کــه در ایالت متحــده دربــاره روابط پیش  نتیجــه بســیاری از پژوهش هــای میدانی اســت 
کتاب، بینشــی نــو و تفکری عمیق را بــرای جوانان  از ازدواج صــورت پذیرفتــه اســت . این 
کرده و ســعی نموده با بررســی میدانی آسیب های روابط بیش از ازدواج، جوانان را  تبیین 
به خویشتنداری قبل از ازدواج و داشتن رابطه ای سالم در پناه ازدواج ترغیب کند و ارتباط 
معنایی این خویشتنداری را با موفقیت های تحصیلی و شغلی، سالمت جسمانی و روانی 
و ســالمت خانواده و رضایت زناشویی به اثبات برســاند و جوانان را از ازدواج های خارج از 

گرداند. چارچوب، دور و به آینده ای موفق،  امیدوار 

نویسنده:محمد زارعی توپخانه/دکترای روانشناسی عمومی، استاد دانشگاه، مشاور، پژوهشگر و مولف 
کتاب و 30 عنوان مقاله علمی، مدیر و ارائه دهنده طرح های اجرایی متعدد با موضوع خانواده و  4 عنوان 
کارگاه آموزشــی و همایش در کشور با موضوعات  کننده 58 عنوان  گزینی و...؛ برگزار  مهارت زندگی، همســر 

مختلف اعم از خانواده، روابط دختر و پسر، همسرداری و ...

چاپ اول

1396
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کتاب و ارائه  نویســنده:ابوالفضل اقبالی/دانشــجوی دکترای جامعه شناســی فرهنگی. مولف 11 عنوان 
کانون فرهنگی و هنری راهیان قدس؛ قائم مقام و  20 عنوان مقاله علمی و 15 عنوان پژوهش؛ قائم مقام 
کانون فرهنگ و اندیشه؛ پژوهشگر  معاون پژوهشی موسسه بصیرت اندیشان ایرانیان؛ معاون پژوهشی 

گاه؛ عضو انجمن جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی موسسه تحقیقاتی بین المللی آ

به دخترم
مجموعه  نامه های  یک  مادر و دختر دانشجویش

کتــاب »بــه دخترم« بر آن اســت تا متناســب با     
ذهنیت هــا و دغدغه های ســطح عمومی جامعه 
پیرامــون موضــوع حجاب، به بررســی ابعــاد این 
کــرده اســت تــا با  مقولــه بپردازد.نگارنــده تــالش 
و  پرســش ها  مختلــف،  روش هــای  از  اســتفاده 
شــبهات موجود در جامعه حول محور حجاب را 
کــرده و در یک قالب ســاده و روان به  جمــع آوری 

ارزیابی سواالت و مباحث  بپردازد. 

 چاپ هشتم

 1393

مستوره
کوتــاه    کوتــاه  داســتان   49 شــامل  مســتوره 

که در حوزه های  پیرامون عفاف و حجاب است 
موضــوع  ایــن  بــا  اجتماعــی  و  فــردی  مختلــف 
نگاشــته شــده و ضمــن رعایــت اختصــار ســعی 
نمــوده تا عالوه بــر خلق یک اثر ادبــی، محتوای 
کاربــردی را به مخاطــب خود انتقــال دهد. این 
داســتانک ها بــه صورت هدفمند نوشــته شــده 
و قصــد دارد در قالــب داســتان بــه موضوعــات و 

شبهات رایج در حوزه عفاف و حجاب بپردازد.

چاپ دوم

1396

شمارگان تاکنون 20000 جلد
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شمارگان تاکنون 27000 جلد

شمارگان تاکنون 27000 جلد

شمارگان تاکنون 27000 جلد

شمارگان تاکنون 23000 جلد

چاپ هشتم

 1393

چاپ هشتم

 1393 پ هفتم
چا

 1393

چاپ هشتم

 1393

مجمـوعه ی 4 جلدی تالوت آرامش 1
خالصه ی ناب ترین تعالیم اسالمی، پیرامون خانواده   
این مجموعه، با الهام از تعالیم قرآن  کریم، سعی  نموده ضمن  رعایِت اختصار،  بـه موضوع   

خانـــواده، با نگاه و رویکردی جامع بپـــردازد و با استفاده  از آیات قرآن  کریم در این زمینه و 
کنار نگاه روانشناسان و صاحب نظران دینی به موضوع خانواده،  به  منتخب احادیث، در 

نقد وضعیت خانواده  در دنیای غرب، از زبان اهالی غرب نیز بپردازد.

دو نیمه ی هم
دفتر اول: ازدواج

كلبه ی مهر 
دفتر دوم: همسرداری

نسل نور
دفتر سوم: تربیت فرزند

بهترین حضور  
دفتر چهارم:  زن در خانه یا جامعه؟

و عفاف و حجاب
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شمارگان تاکنون 20000 جلد

شمارگان تاکنون 19000 جلد

تالوت آرامش
بررســی 36 حــوزه آســیب پذیــر در خانــواده به همــراه ارائه   

کریم در  راهکارهــای قرآنــی و پرداختــن ویــژه بــه آیــات قــرآن 
کتــاب تالوت آرامش اســت.   موضــوع خانــواده، محور اصلی 
در  قرآنــی  فرهنــگ  و  غلــط  فرهنــگ  بیــن  مقایســه  امــکان 
موضوعــات مختلــف خانــواده، پرداختن به نقد فمنیســم و 
نگاه غرب به خانواده متناســب با مباحث ارائه شــده شامل 
موضوعات: ازدواج، همسرداری، تربیت فرزند، زن در خانه یا 
کتاب به آن  که در این  جامعه؟ از دیگر مباحث مهمی است 

پرداخته شده است.

ساكنان بهشت
کتاب    کتاب تلخیصی اســت از مجموعه چهار جلدی  این 

کریم ســعی نموده  کــه با الهــام از تعالیم قرآن  تــالوت آرامــش 
ضمن رعایت اختصار، به موضوع خانواده با نگاه و رویکردی 
کریــم و منتخــب  جامــع بپــردازد و بــا اســتفاده از آیــات قــرآن 
کنار نگاه روانشناســان و صاحبنظران دینی به  احادیــث، در 
موضــوع خانــواده و نقد وضعیــت خانواده در دنیــای غرب از 

زبان اهالی غرب بپردازد.

خانه ای پیش خدا
اســتفاده از شــیوه ای نو و قالبی جدید در بیان آســیب ها و   

کتاب  ارائــه ی راهکارهای دینی آن، از مزیت های اصلی این 
به شــمار می رود. مقایســه ازدواج به سبک آسمانی و ازدواج 
بــه ســبک نفســای، همســرداری بــه آئیــن اهالــی بهشــت و 
همســرداری به آئین اهالی خویشتن، حضور نورانی و حضور 
کتــاب را تشــکیل می دهنــد. این  ظلمانــی؛ فصل هــای این 
کتــاب، با نگاهی به مهم ترین آســیب های امــروز خانواده به 
ویژگی های خانه ای آرام، شاد، پویا و معنوی پرداخته است.

 چاپ ششم

 1395

 چاپ پنجم

 1396

چاپ سوم

1393



17

ی
دگ

ک زن
سب

 

زندگی عالی
کتــاب در 4 بخــش تدوین شــده اســت در بخــش اول با عنوان »ســبک زندگی    ایــن 

تمــدن ســاز آغازی دوبــاره« به بیانــات و رهنمودهای رهبر معظــم انقالب در موضوع 
کهــن اســالمی«  ســبک زندگــی اســالمی می پردازد؛ در بخــش دوم بــا عنــوان »تمــدن 
کــه چگونــه یک بار بــا تکیه بــر تعالیم قــرآن و اهل بیــت )ع( به تمدن  ثابــت می شــود 
اسالمی دســت یافتیــم؛ دربخــش ســوم بــا عنــوان »در مســیر تمــدن نویــن اســالمی؛ 
که داشتیم و باید داشته باشیم تا ما  پیشــرفت های ابزاری« به پیشــرفت های ابزاری 
را در مســیر تمدن نوین اســالمی قرار دهد پرداخته شــده و در بخش چهارم با عنوان 
»در مسیر تمدن نوین اسالمی، سبک زندگی اسالمی« به بررسی ابعاد سبک زندگی با 
که قرآن و احادیث  موضوع شناســایی زوایای مختلف زندگی با اســتفاده از متن دین 

کردن زندگی مورد تأیید دین می پردازد.  می باشد به روشــن 

بزودی
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ازماست

گــر هم حتمــًا نشــنیده اید، عیبی    که برماســت«. ا کــه »از ماســت  حتمــًا شــنیده اید 
کارآید. فلذا انتشــارات تالوت  نــدارد. ضرب المثــل را هروقــت از هرجا بگیری، روزی به 
کرده با نام  کتاب طنزی جمع و جور  آرامش، در راستای تنویر و تأدیب افکار عمومی، 
که این فقط قســمت اول ضرب المثل فوق است، اما برای  »از ماســت«. بله! می دانم 
توضیح همین قســمت اول هم چندتا نویســنده و شاعر خوب  مثل ابوالفضل زروئی، 
محمدرضا شهبازی، سعیدبیابانکی، ابوالفضل اقبالی و...   دست به قلم شده اند و در 
این کتاب 124 صفحه ای، گفته اند کجاهای زندگی ما، »از ماست« و کجاهایش احیانًا 

»برماست«. خودتان بخوانید، می فهمید!  

چاپ اول
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مرد نامرئی
در    جوانــان  دغدغه هــای  بــه  پرداختــن 

بســیاری  کــه  دغدغه هایــی  امــروز،  زندگــی 
دیــده نمی شــوند.  و  انــد  نامرئــی  اوقــات  از 
کتــاب،  بــا 18 عنوان داســتان از ســری  ایــن 
کتــاب چنــد جلــدی » نامرئی ها«  مجموعــه 
کــه بــا مایه طنــز بــه موضــوع خانواده  اســت 
امــروز و برخــی از دیدنی هــا و نادیدنی هــای 

مرد در خانواده امروز می پردازد.

پدر و مادر نامرئی
کودک در زندگی    توجه به دغدغه های یک 

کــه بســیاری از اوقــات  امــروز، دغدغه هایــی 
کتاب، با  نامرئــی اند و دیده نمی شــوند.این 
کتاب  19 عنــوان داســتان از ســری مجموعه 
چند جلدی » نامرئی ها« است که با مایه طنز 
به موضوع خانواده امروز و برخی از دیدنی ها 
و نادیدنی هــای پــدر و مادر در خانــواده امروز 
می پــردازد. پدر و مادرهــا خصوصًا مادر های 

شاغل این کتاب را حتما بخوانند.

کتاب، مدیر  نویسنده:سیمیندخت بهزادپور/مبلغ فعال فرهنگی قرآنی، پژوهشگر و مولف 17 عنوان 
و ارائه دهنده طرح های اجرایی متعدد در حوزه عفاف و حجاب از جمله اندیشه نامه زن، اندیشه نامه 
خانواده، برنامه ریزی جنسیتی، برنامه ریزی سیستمی خانواده، مسائل راهبردی زنان در نهج البالغه . 

برگزیده پنجمین همایش بانوان فعال قرآنی در سال 93. مدرس حوزه علیمه کوثر

چاپ سوم
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اخالق در فضای مجازی
ســرعت، دسترســی آســان و ارزان، قابلیت   

توسعه، استفاده از نرم افزار به جای مغز افزار 
را می توان از مهم ترین ویژگی های ارتباطات، 
رایانــه و فضای مجازی و شــبکه های مرتبط 
آن دانســت. بــه منظــور بررســی و آشــنایی با 
فرصت هــا و تهدیــدات احتمالــی نهفتــه در 
فضای مجازی و آموزش فناوری های الزم در 
استفاده صحیح و به جا از این ظرفیت، این 
گروه مطالعات و آیند هپژوهی  کتاب، توسط 
موسسه فرهنگی طلوع نگار اندیشه، تدوین 

گردآوری شده است.    و 

چاپ اول
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آیا او كارگر بود؟
 مجموعه ی طنز رادیولوژِی ایدئولوژی

 دفتر دوم
طنــز    مجموعــه  از  دوم  دفتــر  کتــاب  ایــن 

»رادیولوژی- ایدئولوژی« و مجموعه ایســت 
از برگزیده متون طنز طنزپردازان ایران که با 9 
کمونیسم پرداخته است.  عنوان به موضوع 
ایدئولــوژی«  »رادیولــوژی-  طنــز  مجموعــه 

مجموعه ایست طنز با موضوع ایسم ها.  

چاپ اول
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زن در تعریــف غالبــًا شــرقی، همچــون عنصــری در حاشــیه و     
بی نقش در تاریخ سازی، و در تعریف غالبًا غربی، به مثابه  موجودی 
که جنســیت او بر انســانیتش می چربد و ابزاری جنســی برای مردان 
و در خدمت ســرمایه داری جدید اســت، معرفی می شــد. شــیرزنان 
که الگوی سوم، »زن نه شرقی،  انقالب و دفاع مقدس نشــان دادند 
نه غربی« اســت. زن مســلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشــم 
کــه می تــوان زن بــود، عفیــف بود،  کرد  گشــود و ثابــت  زنــان جهــان 
محجبــه و شــریف بــود و درعیــن حال، در متــن و مرکز بــود. می توان 
کیزه نگاه داشت و در عرصه ی سیاسی و اجتماعی  سنگر خانواده را پا
نیز سنگرسازی های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. زنانی 
کــه اوج احســاس و لطف و رحمــت زنانه را با روح جهاد و شــهادت و 
مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدان ها را با شجاعت و اخالص 

کردند. کاری خود فتح  و فدا
که  کردنــد     در انقــالب اســالمی و در دفــاع مقــدس، زنانــی ظهــور 
می توانند تعریف زن و حضور او در ســاحت رشــد و تهذیب خویش، 
و در ساحت حفظ خانه ی سالم و خانواده ی متعادل، و در ساحت 
والیــت اجتماعــی و جهــاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، و جهــاد 

اجتماعی را جهانی کنند و بن بست های بزرگ را در هم بشکنند.
   اقتــدار و جذبــه ی تازه ای به برکــت خون این زنان مجاهد در عصر 
جدید ظهور کرده است که زنان را ابتداء در جهان اسالم تحت تأثیر قرار 

داد و دیر یا زود در سرنوشت و جایگاه زنان جهان دست خواهد برد.

پیام رهبر حکیم انقاب به کنگره 7000 زن شهیده
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کز پخــــش مــــرا
025-31077

051- 32234649  
051-32239767

 025-37746992
021- 66962959
021- 66962960
021-66963156 

025-37840844 

نشــــــر معارف

بــــه  نــشـرمشهد

کتــاب فـــــــردا 

کتابستان معرفت

کتابخون

شهید کاظمی 

www.telavatearamesh.ir 
برای کسب اطالعات بیشتر کافی است بارکد خوان 

گوشی را روی کد QR نگه دارید.

026-۳2777066 دفتــر مــرکزی 
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