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دربارة انتشارات صابرین

انتشارات صابرین در سال 1362 اولين اثر خود، قرآن كریم با خط عثمان طه، ترجمة مرحوم محمدكاظم معزي و 
فهارس القرآن مرحوم دكتر محمود رامیار را منتشر كرد.

فعاليت حرفه اي اين انتشارات از سال 1369 شکل گرفت و طي شش سال اول، كتاب هايي عمدتاً در حوزه هاي ادبيات كودك 
و نوجوان و كتب دانشگاهي منتشر شد. 

از سال 1375 انتشارات صابرين  بيشتر فعاليت خود را بر موضوعات روانشناسي تربيتي و خانواده و نيز ادبيات عرفاني متمركز كرد 
كه خوشبختانه به دليل نياز جامعه، آثار منتشر شده مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. حاصل اين تالش انتشار مجموعه هايي 

با عناوين زير است:
1- كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان 

2- كليدهاي آموزش كودكان و نوجوانان 
3- كليدهاي مشاوره

4- مهارت هاي زندگي براي كودكان
5- بازي و يادگيري 

6- كليدهاي همسران موفق
7- كليدهاي مديريت زندگي 

8- كليدهاي بازسازي زندگي پس از طالق
9- ادبيات عرفاني

اميد است اين انتشارات بتواند در آينده نيز با درك صحيح و جهت گيری درست، به مسئوليت فرهنگی خود در برابر جامعة آگاه 
و بالندة ايرانی عمل كند.





مهارت های  زندگی برای کودکان  
بازی و یادگیری



احترام 
تد و جني اونيل  * مترجم: برزو سريزدي 

به اعتقاد نويسندة اين کتاب، احترام راهي براي ارزش قائل شدن براي خودمان، ديگران و جهان اطرافمان است. وقتي مفهوم 
احترام در ما نهادينه شود، تالش مي کنيم با خودمان و کل جهان با عشق و مهرباني بيشتري رفتار کنيم. 



درست و نادرست 
ليزا او. انگلهارت  * مترجم: برزو سريزدي 

اين کتاب راهنما و خودآموزي است براي کودکان که به آنها کمک مي کند راه خودشان را در مسير رشد اخالقي پيدا کنند. 
اين کتاب به کودکان ياد مي دهد عالوه بر انجام کار ((درست))، کارهاي ((خوب)) را نيز در رفتارشان نشان دهند.



دوست خوب  
کريستين اي. آدامز  * مترجم: برزو سريزدي

اين کتاب به کودکان ياد مي دهد چگونه دوستي شان را گسترش دهند. دربارة رفتارهايي که دوستي ها را پرورش مي دهد 
بحث مي کند، نشان مي دهد که چگونه برخي از تأثيرپذيري ها مي تواند مخرب باشد يا اگر کودکي نمي تواند دوست پيدا کند 

يا از بهترين دوستش جدا مي شود، چه بايد بکند.



بخشش 
کارول آنمارو  * مترجم: برزو سريزدي 

نويسنده معتقد است می تواند بذر بخشايش را در قلب هاي جوان بارور کند. او به کودکان مي آموزد که در مسير زندگي خود 
دو انتخاب دارند: اينکه بگذارند رنج و خشم، خانة قلب شان را تسخير کند يا خشم را کنار بگذارند و حس رهايي و سبکي 

بخشش را تجربه کنند.



تأثيرپذيري 
جيم آئور  * مترجم: برزو سريزدي 

با زباني روان و تصويرسازي هايي جذاب، مفهوم ((تأثيرپذيري)) را مي شکافد و احساسي قوي از هويت شخصي به  اين کتاب 
کودکان القاء مي کند و به آنها مي آموزد که چه وقت و چگونه »نه« بگويند.



اخالق خوب  
ژوليت گارشه ِدجز  *مترجم: برزو سريزدي 

اين کتاب، مفهوم پايه اي و سادة فضيلت هاي اخالقي را به کودکان آموزش مي دهد. مطالب اين کتاب، به کودکان کمک مي کند 
رفتارهاي درست را بشناسند و تشخيص دهند.



خدا دوست من است  
ليزا او. انگلهارت  * مترجم: برزو سريزدي 

 خداوند. به کمک تصويرسازي هاي جالب و دوست داشتني، اين کتاب  اين کتاب، کودکان را با بهترين دوستشان آشنا مي کندـ 
به ذهن هاي کوچک آنها کمک مي کند تا خدا را در هر زمان و مکاني، به عنوان دوست خودشان بيابند و بشناسند.



شکرگزاري 
مايکلين ماندي  * مترجم: برزو سريزدي 

نويسنده در اين کتاب به مخاطبان کوچکش يادآوري مي کند ما بايد براي تمام چيزها و افرادي که در زندگي مان داريم بيشتر 
و بيشتر شکرگزار باشيم. ما خدايي مهربان و اطرافياني دلسوز داريم. اينها بهترين هديه ها و برکت ها هستند.



من نمي ترسم 
مالي ويگانت  * مترجم: برزو سريزدي 

اين کتاب، با تصويرگري هاي جذابش راهکارهايي ساده، ملموس و عملي را براي برخورد با ترس ها و نگراني هاي کودکان 
ارائه مي دهد.



نوزاد جديد در راه است 
اميلي منندز آپونته  * مترجم: برزو سريزدي 

در کنار تصويرسازي هاي جذاب اين کتاب، راهکارهاي اميلي منندز آپونته به شما کمک مي کند فرزند بزرگترتان را براي از 
راه رسيدن عضو جديد خانواده آماده کنيد.



چه چيزهايي ارزشمند هستند؟ 
جان مارک فالکنهاين  * مترجم: برزو سريزدي 

در اين کتاب، نويسنده هم به کودکان و هم به بزرگساالن آموزش مي دهد که چه چيزهايي در زندگي واقعًا اهميت دارند 
خصوصًا احترام، عشق و روابط.



باال بردن اعتمادبه نفس 
کريستين آدامز و رابرت ِجي. بوچ  

* مترجم: برزو سريزدي 
اعتمادبه نفس  تا  کنيم  کمک  کودك  به  مي خواهيم  اگر 
خودش  که  کنيم  کمک  او  به  بايد  واقع  در  باشد،  داشته 
باشد. يعني بايد به او نشان دهيم بدون قيدوشرط دوست 

داشته مي شود و وجودش مهم است.



عصباني شدن هميشه بد نيست  
مايکلين ماندي  * مترجم: برزو سريزدي 

با  به طرزي سازنده  او کمک مي کند  به  و  پيِش روي کودك مي گذارد  از خشم،  مثبت و صادقانه  اين کتاب چشم اندازي 
بيايد. آن کنار 



مدرسة دوست داشتني من   
مايکلين ماندي  * مترجم: برزو سريزدي 

اين کتاب کوچک و جالب، دربارة مشکالت و چالش هاي کودکان در مدرسه است: تکاليف، همکالسي ها، معلم ها، رويارويي با 
مسائل جديد و ناشناخته، ياد گرفتن چيزهاي تازه.



اندام من خوب است  
ِجي. اس. جکسون  * مترجم: برزو سريزدي 

اين کتاب راهنمايي ات مي کند که چطور از بدنت مواظبت کني که سالم بماني. خودت متوجه مي شوي وقتي بدن سالمي داشته 
باشي، دنيا جاي جالب تر و قشنگ تري مي شود.



ديگر از قلدرها نمی ترسم!  * جی. اس. جکسون  * مترجم: برزو سریزدی                 
قلدري و زورگويي جزو رفتارهاي مخرب و فراگير بين کودکان است. هر چند، بسياري از کودکان نمي توانند به تنهايي با اين آزار و اذيت 
ها مقابله کنند. اين کتاب با تصويرهاي دلنشين، سعي مي کند نشان دهد چه زمان، چرا و چگونه زورگويي اتفاق مي افتد و چطور مي شود 
در مقابل آن ايستادگي کرد. کودکان با خواندن اين کتاب روش هاي صلح آميز و بدون خشونتي را ياد مي گيرند که بتوانند از خودشان دفاع 

کنند. کودکان به کمک بزرگ ترها، مي توانند کاري کنند که مدرسه ها و محله ها از قلدرها و زورگوها پاك شوند.



زمانی دور از تکنولوژي  * مالی ویگانت  * مترجم: برزو سریزدی                    
هم زمان با بزرگ تر شدن فرزندانمان، ارتباط آن ها با تکنولوژي پيچيده تر و تنگاتنگ تر مي شود. درفضای اينترنت به سختي مي شود 
تشخيص داد کدام روابط واقعي هستند و کدام ها مجازي يا اشتباه. در دوره اي که افراد جوان به ظاهر دوستان بيشتري در دنياي 
مجازي دارند، اين تکنولوژي اعتيادآور آن ها را از معاشرت در دنياي واقعي دور نگه مي دارد. در اين کتاب ياد مي گيريم که چطور 

به کودکان اجازه دهيم از امکانات تکنولوژي بيشترين بهره را ببرند و در عين حال از زندگي واقعي غافل نشوند.



خجالتي بودن بد نيست  * جی. اس جکسون  * مترجم: برزو سریزدی
بعضي بچه ها از ابتدا اجتماعي هستند اما براي بعضي ديگر شرکت در تعامالت اجتماعي کار مشکل تري است. گذر از کم رويي و خجالتي 
بودن و به دست آوردن حس امنيت و راحتي بيشتر در اجتماع، روندي است که ممکن است کند و ناخوشايند باشد اما با روش هايي مي توان 
اين کار را آسان تر کرد. اين کتاب کمک مي کند کودك با اين شرايط پيچيده بهتر کنار بيايد. همچنين به شما يادآوري مي کند که اين 

کودکان خجالتي مي توانند چه استعدادها و ويژگي هاي منحصر به فردي داشته باشند. با هم ياد مي گيريم که خجالتي بودن بد نيست!



من حسادت نمي کنم  * مالی ویگانت  * مترجم: برزو سریزدی                  
در جهاني که »بهترين بودن« را تبليغ مي کند و در آن دارايي هاي بيشتر و گران تر يک ارزش محسوب مي شود، براي کودکان )و 
بزرگساالن( طبيعي است که هر از گاهي احساس حسادت داشته باشند اما با کمک بزرگ ترها، کودکان مي توانند »غول حسادت« را پشت 
سرگذاشته و زندگي آرام تري داشته باشند. اين کتاب به بچه ها کمک مي کند حسادت را در خانه، مدرسه و زمين بازي تشخيص بدهند. 
سپس با روش هاي ساده و کار آمدي به آن ها کمک مي کند با اين احساس کنار بيايند و بدانند زندگي بدون حسادت، تجربه بهتري است!



رهايي از استرس  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی
اين کتاب به کودکان روش ها و راه حل هاي ساده اي را براي مديريت استرس ياد مي دهد: خودت باش - يک کودك. از نظر نويسنده که 
يک آموزگار و مشاوره دانش آموزي است، برخي استرس ها کاماًل طبيعي و قسمتي از مسير رشد است، اما در جامعه امروزي و فشاري که 
براي » بهترين بودن « روي افراد است، کودك دچار اضطراب زيادي مي شود. اين کتاب کوچک راهکارهاي خردمندانه را با تصويرهاي 

جالب ادغام کرده تا به کودکان راه هاي مهار استرس را بياموزد. در نتيجه، کودك مي تواند تنش کمتر و شادي بيشتري را تجربه کند!



کودک مهربان  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی
براي اينکه به کودك بياموزيم زندگي اش مي تواند در جهان تغييري ايجاد کند، هرگز خيلي دير يا زود نيست. هر کدام از ما با کالم 
و رفتارمان، يا با محبتي که از خود حقيقي مان نشأت مي گيرد، به مردم کمک مي کنيم. اين کتاب به کودك کمک مي کند بهترين 
نمونه خودش باشد و به جاي فقط »کنار آمدن« با دنيا و مردم، ردي از محبت در آن باقي بگذارد. با راهکارهاي ساده و عملي و 
تصويرسازي صميمي اين کتاب، کودك ياد مي گيرد چطور با خود، اطرافيان، طبيعت و کل جهان در صلح و دوستي باقي بماند.



آدم ها با هم فرق مي کنند  * كریستین ای. آدامز  * مترجم: برزو سریزدی
خداوند ما را آفريده است، با تمام تفاوت هايي که داريم. اگر مي خواهيم در دنيايي زندگي کنيم که اين باورها را درك و تحسين 

مي کند، کودکانمان بايد ياد بگيرند چطور با افرادي که با آن ها تفاوت دارند زندگي؛ بازي يا کار کنند.
اين کتاب به کودکان کمک مي کند معناي اختالف و تفاوت را درك کرده و آن را تشخيص بدهند. آن ها متوجه خواهند شد پيش 

داوري ها چطور ذهن يک نفر را مسموم کرده و آن را نسبت به ايجاد شناخت واقعي؛ کور و مسدود مي کند.



خانواده مهم تر است  * جی. اس. جکسون  * مترجم: برزو سریزدی                   
اين روزها در ارتباط ماندن با خانواده خودمان کاري سخت و دشوار شده است! با همه وظايف فردي مانند مدرسه، شغل، ورزش، 
دوستان و خيلي موارد ديگر، زمانی که بايد برای خانواده صرف شود بسيار محدود شده است. همگي توافق داريم که خانواده منشا 
هنجارها، باورها و رفتارهاست، اما براي آنکه جايگاه و ارزش خانواده را حفظ کنيم، چه کاري انجام مي دهيم؟مطالب و تصويرهاي 

اين کتاب به شما و فرزندانتان کمک مي کند راه و روش هاي مناسبي براي مستحکم تر کردن پيوندهاي خانوادگي پيدا کنيد!



وقتي پدر و مادر جدا مي شوند  * امیلی منندز آپونته  * مترجم: برزو سریزدی                    
جدايي براي هيچ کس ساده نيست، به خصوص براي فرزندان خانواده. اين کتاب به کودك کمک مي کند اين دوره ناگوار را 
بهتر پشت سر بگذارد. نويسنده اين کتاب که خودش فرزند طالق است، راهنمايي هايي دلسوزانه و در عين حال واقع گرايانه 
به کودك و والدين ارائه مي دهد. او به کودکان مي آموزد که جدايي والدين تقصير آن ها نيست  و پدر و مادر حتي پس از 
جدايي همچمنان آن ها را دوست خواهند داشت. او براي کنار آمدن با احساسات ناخوشايند و حل کردن مشکالت پس از 
جدايي والدين راهکارهاي موثري را معرفي مي کند.



همان ستاره اي باش  * سوزان ِهی بور اُوكیف  * مترجم: برزو سریزدی
کودکان به داليل زيادي احساس »متفاوت بودن« مي کنند. متاسفانه در دنياي امروزي که تمرکز بسياري روي ظاهر، استعدادهاي 
آشکار، اندام بي نقص و ... وجود دارد، کودکان تفاوت هاي خود را مايه شرمساري مي بينند. بزرگ ترها بايد اين احساس شرم را 
تشخيص دهند و هم زمان به کودك آرامش و اطمينان خاطر بدهند. به کمک تصويرسازي صميمانه اين کتاب شما مي توانيد 

کودك را تشويق کنيد تفاوت هايش را بپذيرد، آن ها را قدر بداند و از تفاوت بين انسان ها خوشحال باشد!



جوانمردانه بازي کن    * دنیل گریپو  * مترجم: برزو سریزدی
بازي و ورزش به کودك کمک مي کند از نظر جسمي و ذهني بزرگ و قوي شود. اين فعاليت ها به کودك درس هايي از زندگي مي دهند. 
درس هايي مانند اخالق ورزشکاري، کار گروهي، پيروزي و شکست، انصاف و مسئوليت هاي شخصي، اما در اين بين فشار رقابت ها، 
توقع خانواده ها براي پيشرفت و خطر بازي هاي ويدئويي و اينترنتي هم وجود دارد. اين کتاب را با فرزند خود بخوانيد تا بازي  هايي که 
انتخاب مي کند سالم، آموزنده و نشاط بخش باشند. به او ياد بدهيد جوانمرداه بازي کند؛ که اين خود درسي براي تمام زندگي اوست.



حرف هايت را به خدا بگو  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی         
اين يک کتاب فوق العاده در زمينه روان شناسي و معنويت است! اين کتاب به کودکان نشان مي دهد که مي توانند همه احساساتشان را با 
خدا در ميان بگذارند و در زمان هاي سختي با لحن و زبان شخصي خود به او پناه ببرند. نويسنده در مقدمه مي گويد: »اميدوارم اين کتاب 
به شما کمک کند ايمان خود و عشق خدا را با کودك شريک شويد. هنگامي که اعتقاد قلبي خود را به کودك نشان مي دهيد، شاهد ايمان 

پاك  و معصومانه او خواهيد بود. سپس هر دوي شما با باوري قوي و مصمم تر به زندگي ايماني خود ادامه خواهيد داد.«



سالم محلة جديد  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی
همه ما چند باري در زندگي اسباب کشي کرده ايم و حال و هواي آن را به ياد داريم. اگر هنگام اسباب کشي کودك يا فرزند کوچکي در خانواده 
داريم، بايد به او کمک کنيم ميان ريخت و پاشی که اتفاق خواهد افتاد، احساس امنيت و آرامش داشته باشد. اين کتاب جالب به کودك 
کمک مي کند هيجان و تفريحي را که در جابه جايي وجود دارد، پيدا کند و در عين حال با هراس از مکان ها و افراد جديد و اندوه خداحافظي 
با دوستان قبلي کنار بيايد. از کجا معلوم شايد هنگام کمک به کودك براي هماهنگ شدن با اين تغييرات به خودتان هم کمک کرده باشيد!



خواهرها و برادرها  * آر. دبلیو. اَلِی  * مترجم: برزو سریزدی
اختالف بين خواهرها و برادرها براي اکثر خانواده ها مسئله ساز است اما اگر با آن به درستي برخورد نشود مي تواند مشکالت 
بدتري ايجاد کند. فرزندان همواره براي جلب عشق و توجه والدين با هم رقابت مي کنند. آن ها چه نوپا باشند و چه نوجوان، 
ارزش خود را با ميزان توجهي که از والدين دريافت مي کنند مي سنجند. اميدواريم اين کتاب بتواند به فرزندان نشان دهد چه 

جايگاه خاصي در قلب پدر و مادر خود دارند  و به آن ها کمک کند در کنار هم بزرگ شوند، نه در رقابت با هم.



ديگر نگران نيستم  * كریستین ای. آدامز  * مترجم: برزو سریزدی
همه کودکان نگرانی و اضطراب را تجربه می کنند. برای اينکه بتوانند بر اين احساسات منفی پيروز شوند بايد ياد بگيرند نگرانی 
چيست، از کجا می آيد و چطور بايد با آن مقابله کرد. اين کتاب به کودکان کمک می کند که موقع نگرانی مکث کرده، دوباره فکر 

کنند و نگرانی را به شکل درست و مناسب ببينند. اين کتاب ابعاد روان شناسی، جسمانی و روحانی اضطراب را بررسی کرده و روش 
های غلبه بر آن را توضيح می دهد. همچنين به فرزند شما کمک می کند شهامت کافی پيدا کند و بگويد: » نگرانی! برو پی کارت!«



مجموعه مهارت های زندگی )1(
اين بسته شامل عنوان های زير است: احترام، درست و نادرست، دوست خوب، بخشش، تأثيرپذيری، اخالق خوب، 
خدا دوست من است، شکرگزاری، من نمی ترسم، نوزاد جديد در راه است، چه چيزهايی ارزشمند است، باال بردن 

اعتماد به نفس، عصبانی شدن هميشه بد نيست، مدرسه دوست داشتنی و اندام من خوب است.

مجموعه مهارت های زندگی )2(
اين بسته شامل عنوان های زير است: ديگر از قلدرها نمی ترسم، زمانی دور از تکنولوژی، خجالتی بودن بد نيست، 
رهايی از استرس، کودك مهربان، آدم ها با هم فرق می کنند، خانواده مهم تر است، وقتی پدر و مادر جدا می شوند، 
همان ستاره ای باش که هستی، جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش، حرف هايت را به خدا بگو، سالم محله جديد، 

خواهرها و برادرها و ديگر نگران نيستم.



زيبا چيست، زيبا کيست   
اتان بوريتزر  * مترجم: معصومه نادري  

شايد اگر ما ياد بگيريم چه چيزي زيباست و هر روز آن را تکرار کنيم، به زودي همة انسان ها بفهمند چه چيز زيباست و 
خيلي زود همة انسان ها و همه چيز در دنيا زيبا مي شوند.



مهارت های اولیه نوزاد
دكتر میریام استوپارد  * مترجم: محمدعلی شیخ علیان 

بازی پايه و اساس يادگيری است. اولين و بهترين هم بازی نوزادتان شما هستيد و تنها كاری كه بايد بکنيد تا مهارتی پرورش يابد، اين 
است كه دست از هدايت نوزادتان برداريد. اين قانون طاليی و غير قابل نقض رشد و تکامل كودك است.



یادگیري شاد
گروه آموزشي انتشارات مک گراهیل

* مترجم: مریم نوزرآدان 

صدها فعاليت فصلي جالب و 
دوست داشتني براي كودكان 
پيش از دبستان. 



بازي هاي جشن تولد  
اولریش اشتن  * مترجم: لي ال لفظي 

اين كتاب شامل بازي ها و سرگرمي هاي جالب و مفرحي است كه شادي بخش جشن هاي فرزندان شما خواهند بود. يکي از 
مهم ترين ويژگي هاي اين كتاب آن است كه انجام بازي هاي آن نياز به تهيه و تداركات خاص يا صرف هزينه هاي زياد ندارد و 

به آساني قابل اجراست.



بازي هاي شاد و تأثیرگذار    
باربارا ِشر  * مترجم: منیره نادري  

بازي های شاد و تأثيرگذار سبب مي شوند كه كودكان احساس سرزندگي بيشتري داشته باشند و اعتمادبه نفس باالتري پيدا كنند. 
با پرداختن به بازي هاي شاد و تأثيرگذاِر اين كتاب، شما مي توانيد عزت نفس كودك خود را افزايش دهيد و پايه هاي ايجاد شادِي 

ماندگاري را براي فرزندتان بنا نهيد.



بازي هاي 5 دقیقه اي 
 آلموت بارتل  * مترجم: لي ال لفظي 

شکل  آنها  بازي  جريان  در  كودكان  شخصيت  از  مهمي  بخش 
آموزشي،  فکري،  بازي هاي  شامل  كتاب  اين  بازي هاي  مي گيرد. 

تخيلي، هيجاني، حركتي و ... مي شوند.



فعالیت هایي براي پرورش حافظه
 باربارا آلمن  * مترجم: مریم نوزرآدان 

راهبردهاي اين كتاب بدين منظور طراحي شده است كه دانش آموزان در زمان يادگيري و به ياد سپردن اطالعات، بتوانند از هر 
فرصت ممکن، استفاده كنند. بنا كردن اين مهارت هاي ارزشمند، به موفقيت دانش آموزان در كالس درس و خارج از آن، كمک 

شاياني خواهد كرد.



بازي با نوزاد
جکی سیلبرگ  * مترجم: آیدا دمهری

کتاب بازي با نوزاد با بيش از صدها بازي يکي از بهترين راهنماهاي آموزشي و پرورشي کودکان زير يک سال و مورد تأييد 
متخصصان و روان شناسان بوده و برنده جايزه طاليي ناپا است.



بازی برای کودک نوپا ) فعاليت های آموزشی و سرگرم کننده برای کودک نوپای شما، 1 تا 3 سال(
آتمن مک كی  * مترجم: وحید توكل صدیقی

اين کتاب مجموعه ای از بازی های سرگرم کننده است که به کودك  نوپای شما در يادگيری موضوعات مختلف کمک می کند. 
با داشتن اطالعاتی درباره وسايل مورد نياز و همچنين توضيحات مرحله به مرحله درباره روش انجام هر بازی، شما هر آنچه 

برای انجام يک بازی کوتاه مدت با کودك نوپای خود نياز باشد را در اختيار داريد.



101 بازي مهارت هاي زندگي    
برني بِیدگروبر  * مترجم: منوچهر اكبرلو  

امروزه، مدراس و محيط هاي آموزشي، نيازمند ايده هاي جديد براي ايجاد محيطي خالق به منظور يادگيري مثبت هستند. 
ديگران  با  و همراهي  كودكان جهت خودآگاهي  در  پايه  مهارت هاي  توسعة  براي  كتاب  اين  در  ارائه شده  فعاليت هاي 

تنظيم شده اند.  



101 بازي نشاط آور   
آلیسون بارتل  * مترجم: حسین فدایي حسین 

اين كتاب فعاليت هاي گوناگوني از خواندن گرفته تا رقابت كردن، از جست وجوي گنج تا توپ بازي و غيره را در موقعيت هاي 
مختلف ارائه مي دهد. هر بازي داراي عالئمي است براي مشخص كردن اينکه بازي، در چه فضايي اتفاق مي افتد، وسايل 

مورد استفاده براي بازي چيست و يا بچه ها چه نوع تماس فيزيکي با هم خواهند داشت. 



101 بازی حركتی
هوبرتا ويرسما  * مترجمان: حسين فدايی حسين، منصوره ارسالنی   

همه برای حركت ساخته شده اند و تحرك يکی از بهترين كارهايی است كه ما می توانيم برای بدنمان انجام دهيم. كودكانی 
كه در سال های اوليه زندگی شان می آموزند كه از تحرك لذت ببرند، شانس شان برای فعاليت های زياد و سالمتی در سراسر 

زندگی باال می رود. بازی های اين كتاب به رشد سالم هوش كودك نيز كمک می كند.



101 بازی آرامش بخش
آليسون بارتل  * مترجم: محمدحسين بابايی   

بازی های اين كتاب برای معلمان دوره ابتدايی ايده آل است. آنها اين توانايی را دارند كه يک كالس پر از بچه های پرجنب و 
جوش را به دانش آموزانی وظيفه شناس تبديل كنند، از پيش دبستانی های خجالتی فرشته هايی خندان بسازند و كالس دومی 

های خسته را به خالق بودن برانگيزند.



بازی های یوگا برای بچه ها  * دنيل برسما و مارژوک ويسچر  * مترجم: حسين فدايی حسين   
از يک قرن پيش، ورزش يوگا همواره روشی برای پرورش ذهن و بدن بوده و به طور گسترده در جهان مورد قبول واقع شده است. 
آموزش يوگا برای كودكان فقط در حد آشنايی و مقدمه ای از يوگاست. يوگا رهايی عضالت بدن و آرامش را در خالل حركت و 
ژست هايی كه بچه ها به خود می گيرند باال می برد. اين كتاب بچه ها را به استفاده از حواس مختلف تشويق می كند و چشم اندازی 

جديد نسبت به جهان اطراف، ديگران و حتی خودشان به آنها می دهد.



101 بازی برای بداهه پردازی )برای بچه های 9 سال به باال(
پاپ بدوره  * مترجم: حسين فدايی حسين   

بداهه پردازی مثل جادوگری هنری است كه از هيچ، چيزی را خلق می كند. اين كتاب، به افراد مبتدی كه بداهه پردازی برايشان عجيب 
و مضحک به نظر می رسد، نشان می دهد كه چطور مهارت بداهه پردازی برای هر سنی و هر سطحی از تجربه قابل دريافت است. 

بيشتر نمايش های مبتنی بر بداهه به هيچ وسيله و امکاناتی نياز ندارند و می توانند هر جايی را برای خودشان صحنه نمايش كنند.



101 بازي خانوادگي  * شاندو واردا  * مترجم: حسین فدایی حسین، منصوره ارسالنی
اين کتاب بازي هايي را در چند فصل از تمام جهان گرد هم آورده که شامل مواردی از قبيل بازي هايي در مسافرت، بازي هايي 

در ساحل، بازي هايي در خانه، بازي هايي در تعطيالت، شکل و قالب های شني و بازي هايي در جشن هاي تولد می باشد. اين بازي 
هاي لذت بخش به والدين و کودکان کمک مي کند تا بيشتر در کنار هم باشند. در حالي که بازي ها سبب رها سازي افراد از کارهاي 
روزانه و باعث سرگرمي و شادي مي شوند، مهارت هاي جديدي را هم براي مواجهه با موقعيت هاي غيرمنتظره زندگي مي آموزند.



101 بازي نمايشي )برای بچه های 4 سال به باال(  * پائول رویاكرز  * مترجم: حسین فدایی حسین
اين کتاب کودکان و افراد بالغ را به کشف دنياي نمايش تشويق و ايده هاي جالبي براي انجام بازي هاي نمايشي و لذت بردن از آن ها 
مطرح مي کند. در طول بازي هاي نمايشي، بچه ها ارتباط بيشتري با يکديگر برقرار مي کنند، و در عين حال مي توانند آنچه که خودشان 
مي خواهند باشند و کاري را که توان آن را دارند، انجام دهند. بازي هاي کتاب به شکل خالقانه اي طراحي شده تا مشارکت، تعاون و 

همکاري با همديگر را تشويق کند، طوري که اگر اعضا، همکاري بيشتري داشته باشند، امتياز بيشتري به دست مي آورند.



101 بازي حضور ذهن )براي بچه هاي6 تا 10 سال ( * آلیسون بارتل  * مترجم: حسین فدایی حسین
اين کتاب همراه با سرگرمي و شادي در کالس، دانش آموزان شش تا ده ساله را حسابي مشغول مي کند. اين بازي ها را مي توان در وقت 
هاي آزاد، در کالس درس و با حضور معلم و يا در حين انجام تکاليف درسي انجام داد. چه چيزي به بچه ها کمک مي کند تا بهتر ياد 
بگيرند؟ سرگرم شدن. هر معلمي مي داند، هيچ دو کودکي شبيه هم ياد نمي گيرند. برخي يک مسئله را در مدت زمان طوالني حل مي کنند 
و بعضي ها فقط در چند دقيقه. تنها چند دقيقه خنده و فعاليت خالق در روز مي تواند از چندين ساعت انجام تکاليف در خانه باارزش تر باشد.



کتاب بزرگ بازي   
ِدبرا وایز  * مترجم: منیره نادری   

فيزيکي و روحي کودکان  اوقات و در هر گونه شرايط  تمام  براي  را  فعاليت ها  و  بازي هاي  از  بازي، مجموعه اي  بزرگ  کتاب 
گردآوري کرده است. روزهاي باراني و زماني که برق قطع مي شود؛ بسيار مناسب هستند. بازي هاي مناسب داخل و خارج از خانه 

براي سن هاي 3 تا 14 سال.





کلیدهای همسران موفق



1001 پرسش پيش از ازدواج 
مونيکا مندزليهي  * مترجم: فرناز فرود

اين کتاب مي کوشد با مطرح کردن پرسش هايي در زمينه هاي گوناگون زندگي، نامزدها را نسبت به نکات ظريف زندگي مشترك 
هشيارتر کند. هدف از اين پرسش ها اين است که شخص متوجه شود همسر آيندة او در شرايط خاص موردنظر، چه رفتاري دارد 

و دربارة گذشته و آينده چگونه فکر مي کند.



معجزة گفت وگو 
دکتر سوزان هيت لر  * مترجم: اکرم کرمي

همان  يا  کلمات  تبادل  مي سازد،  تباه  را  آن  يا  مي شود  موفقيت  و  شادکامي  موجب  زناشويي  زندگي  در  که  عاملي  مهم ترين 
گفت وگوست. اين کتاب اين توانايي را به شما مي دهد تا بدانيد چه چيزي شما را در مسير يک گفت وگوي موزون مشترك نگاه 

مي دارد و چه چيزي شما را از مسير درست خارج مي کند. 



راهنماي مادران شاغل 
کارول اسميلي و ايلين فارسلند   

* مترجم: فريبا مقدم
بي شماري  زنان  که  امروزي  پيشرفتة  دنياي  در 
اشتغال به کار دارند، مادران شاغل بسياري هستند که 
به نگهداري از فرزندان و رسيدگي به امور خانه نيز 
مي پردازند. اين کتاب از جايگاهي ملموس و واقع بينانه 
به بررسي اين مشکل مي پردازد و حتي بن بست هاي 
مواجه  آن  با  شاغل  مادران  که  را  ذهني  و  رواني 

مي شوند از نظر دور نمي دارد.  



زندگي مشترک و حدومرزهايش 
دکتر هنري کالود و دکتر جان تاون سند  * مترجم: فرناز فرود

موضوع اصلي اين کتاب عشق است. اين کتاب اطالعات کاربردي، نمونه هاي جدول ها و پيشنهادهايي را به شما ارائه 
مي دهد تا بتوانيد تعيين حد و مرز را در زندگي مشترکتان عملي کنيد. اميدواريم درحالي که ياد مي گيريد کلمة ((نه)) را به 
کلمة مفيدي در زندگي مشترکتان تبديل کنيد، در پناه مسئوليت و آزادي، عشق عميقي در دل شما و همسرتان ريشه بدواند. 



زندگي مشترک بدون فرياد  
هال ادوارد رانکل و جني رانکل  * مترجم: اکرم قيطاسي 

اگر در پي رابطه اي راحت و بدون اختالف و چالش هستيد، کتاب ديگري انتخاب 
کنيد. اما اگر در پي رابطه اي صادقانه و صميمي هستيد که اختالفات عمومي شما را 

تبديل به يک رابطة عميق تر و مادام العمر کند، شايد اين کتاب برايتان مناسب باشد. 



ده قرار مهم براي زندگي مشترک 
ديويد و کلوديا آرپ، کارت و ناتل براون  * مترجم: اکرم قيطاسي

در اين کتاب ده موضوع مهم مطرح شده اند که شناخت و توافق بر آنها ميان فرد و همسر آينده اش مي تواند بسياري از مسائل 
پس از ازدواج را تحت تأثير قرار دهد. 



ازدواج ها چرا موفق مي شوند و چرا شکست مي خورند  
جان گاتمن و نَن سيلور  * مترجم: ويدا لطفي 

اميد است اين کتاب به شما کمک کند تا بفهميد چگونه افزايش آرام منفي گرايي حتي زندگي هاي شاد را هم تحت تأثير قرار 
مي دهد و بين زن و شوهرهاي عاشق ديوار مي کشد قبل از آنکه بفهمند چه اتفاقي افتاده است. 



براي روابط بهتر کاري نکنيد ! 
آريل و شايا کين  *مترجم: فرناز فرود

مطالعة اين کتاب در ايجاد و بهبود روابط در هر سطحي اعم از دوستي، ازدواج و کار مفيد است و به خواننده اين امکان را 
مي دهد تا بر موانع صميميت غلبه کند و به رابطه اي دلخواه دست يابد. 



غذاهاي فوري   
باربارا دايِن  * مترجم: گيتا شيخ االسالمي 

اين کتاب تالشي است براي کمک به مادراني که فرصت کمي براي آشپزي دارند ولي ترجيح مي دهند که براي فرزندانشان                              
                                                                  غذاهاي موردعالقة آنها را در کوتاه ترين زمان و در خانه آماده کنند. 



تغذية دورة بارداري
آماندا گرانت  * مترجم: اکرم کرمي

اين کتاب ابتدا رژيم غذايي قبل از بارداري را که بتواند اسپرم و تخمکي سالم ايجاد کند، مورد بررسي قرار مي دهد و بعد به 
تغذية دورة بارداري و سالمت آن مي پردازد.



بارداري سالم 
ميريام استوپارد  * مترجم: الهام زينالي بقا

بيشتر خود و  براي حفظ سالمتي  اين حال عاقالنه است که هر کاري  با  از چرخة زندگي زنان است.  بارداري بخشي طبيعي 
کودکتان الزم است، انجام دهيد و از همين حاال نيز به فکر مراقبت از خود و کودك خود باشيد. داشتن رژيم غذايي سالم و ورزش 

مرتب و منظم در اين دوره از اهميت خاصي برخوردار است.



مراقبت هاي دورة بارداري 
ميريام استوپارد  * مترجم: الهام زينالي بقا

در اين کتاب آزمايش هاي معمول دورة بارداري معرفي شده که در صورت لزوم جهت تشخيص هر نوع مشکل و درمان به موقع 
آن الزم است. در اين دوره حفظ سالمت جسماني بسيار بااهميت است که البته بايد با سالمت روحي و رواني همراه شود.  





کلیدهای مدیریت زندگی



50 روش براي ايجاد ارتباط سازنده 
استيو چاندلر  * مترجم: منيره نادري

اين کتاب دربرگيرندة سمينارها و کارگاه هاي آموزشي نويسنده دربارة ارتباطات است. ايشان 50 روش ذهني را در اين کتاب 
آورده که بسيار کاربردي هستند. هرکدام از اين روش ها و ابزار تفکر، از ما مي خواهند که کمي بيشتر از حد طبيعي، خالقيت 

داشته باشيم.



رازهاي خدا  
دکتر هنري کالود  * مترجم: فرناز فرود  

اين کتاب رازهاي خدا را آشکار مي سازد؛ رازهايي دربارة خدا، خوشبختي، روابط و هدف 
و مقصود شما در زندگي. اين حقايق معنوي آزموده شده، اصولي را آشکار مي کنند که 
موجب موفقيت در زندگي مي شوند. بي ترديد کششي نيرومند در عالم در کار است، 

اما اين کشش به جاي آنکه ميان عالم و نيروي ذهن ما باشد، 
ميان آفريدگار عالم و مخلوقي است 

که او عاشقانه دوستش دارد.



روابط سالم    
دکتر هنري کالود و دکتر جان تاون سند  * مترجم: حسان صادقي    

چرا  داد  خواهد  نشان  شما  به  کتاب  اين  باشيد.  داشته  روابطتان  در  هوشمندانه اي  انتخاب هاي  مي توانيد  کتاب  اين  کمک  با 
انسان هاي خوب درگير روابط بد مي شوند. با مطالعة اين اثر ياد مي گيريد که چگونه از تکرار اشتباهات خود اجتناب کنيد و افراد 

ايمني را در کنار خود داشته باشيد، تا رابطه اي سالم را تجربه کنيد.



هنر گمشده گوش دادن  
مايکل پي. نيکولز  * مترجم: اکرم کرمي 

اين کتاب شما را دعوت مي کند تا به شيوة صحبت کردن و گوش دادن خود فکر کنيد؛ چرا گوش دادن در زندگي اينقدر اهميت 
دارد؟ چطور شنوندة بهتري شويم و به عمق تجربة گوينده نفوذ کنيم؟ و چطور مراقب باشيم عادات نادرست، از کيفيت گوش 

دادن ما نکاهد؟



موهبت کامل نبودن     
برني براون  * مترجم: اکرم کرمي     

نويسنده در اين کتاب به پرسش هايي پيرامون زندگي با تمام وجود پاسخ مي دهد: چگونه مي توان از موضع اصالت و احساس 
ارزشمندي با زندگي درگير شد؟ چگونه مي توان شجاعت، شفقت و پيوند صميمانه را در خود پرورش داد تا نقص هاي خود را بپذيريم 
و دريابيم که هرچه هستيم کافي هستيم و ارزش آن را داريم که عاشق شويم و عشق بورزيم، احساس تعلق کنيم و شاد باشيم.



قوانين زبان بدن   
جودي جيمز  * مترجم: حسان صادقي  

اين کتاب مجموعة راهنمايي ها و شناختي است که دربارة زبان بدن و عالئم غيرکالمي بايد بدانيد. جودي جيمز، يکي از 
بزرگترين کارشناسان اين گرايش از روانشناسي، در اين کتاب مي خواهد رازهاي اين علم را به شما بياموزد.



اعتياد به نت  
کوين رابرتس  * مترجم: اکرم کرمي 

و  نرم افزاري  بازي هاي  مجازي،  دنياي  به  اعتياد  جزئيات شکل گيري  با  آشنا شدن  کتاب ضمن  اين  خواندن  با 
اينترنت، اين دسته افراد را درك مي کنيم و از اين رهگذر مي توانيم آگاهانه با آنان روبه رو شويم.



پايان هاي ضروري  
دکتر هنري کالود  * مترجم: اکرم کرمي 

به کار چه کساني بايد خاتمه دهيم، کدام کسب و کار را کنار بگذاريم، 
کدام رابطه را قطع کنيم و ...؟ مطالعة اين کتاب شما را به پاسخ صحيح 
رهنمون مي شود تا به اموري خاتمه دهيد که سال ها سد راه شما بوده اند.



9گام در راه عشق و زندگي   
دكتر هنري كالود  * مترجم : اكرم كرمي   

نويسنده در اين كتاب پرده از راز افراد موفق )كه آنها را 
آشناپندار مي نامد( بر مي دارد. درواقع اصول موفقيت و 
خردورزي اين عده چنان عميق و درعين حال ساده و 
ظريف است كه اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد. اما شما 
مي توانيد اين اصول را فرا گيريد، در زندگي خود به كار 

ببنديد و موفقيت را تجربه كنيد.



بحران و رشد  * پروفسور بیژن امینی  * مترجم: سمیه مشایخ
هر انساني در زندگي خود بر سر يک دوراهي يا چند راهي قرار مي گيرد و دقيقًا همين جاست که زندگي از نظم و قرار 
خود خارج مي شود. اين انتخاب و اين تغيير ايجاد کننده هرج و مرجي در زندگي ماست که به آن "بحران" مي گوييم. 
بحران درماني با بخشيدن خود آگاهي برتر به فرد؛ ديدگاه فرد را نسبت به خود و بحراني که در آن قرار گرفته است 
تغيير مي دهد. با تغيير ديدگاه؛ ديد ديگري نسبت به زندگي  به وجود مي آيد. اينجاست که اين جهنم، يعني بحران؛ 
فقط جهنم نيست بلکه معبري براي رسيدن به بهشت است و با خود آگاهي برتر بحران ديگر مأمور عذاب نخواهد بود.



همزیستی با كرونا )نگاهی متفاوت به زندگی پساكرونا(  * دنيل برسما و مارژوک ويسچر  * مترجم: حسين فدايی حسين
امروزه يکی از پيامدهای گريزناپذير ظهور كرونا ويروس نامرئی، ترس و اضطراب ناشی از گرفتار شدن به آن است كه موجی از نگرانی و دلهره 
فزاينده را در ميان افراد جامعه ايجاد كرده است. اين كتاب با نگاهی متفاوت در پی پاسخ به اين پرسش های رايج است كه چگونه می توان از 
دل ناآرامی و نااميدی، اميد و آرامش را كشف كرد. چگونه می توان مواهب طربناك را در دل  مصائب دردناك مشاهده كرد و چگونه می توان 

از طريق مبارزه با اين ويروس آلوده ساز، ويروس غفلت زدگی و جهل و خودخواهی را از ساحت زندگی خود پاك كرد و طرحی نو درانداخت.



رهایی از افسردگی به روش ذهن آگاهی
مارک ويليامز، جان تيزديل، زيندل سگال و جان کابات ـ زين  * مترجم: اکرم کرمی

اگر دچار افسردگی شده ايد اميدتان را از دست ندهيد. ذهن آگاهی روش ساده و در عين حال قدرتمند است كه با آن می توانيد 
به احساسات دشوار و تجارب زندگی تان توجه كنيد و چرخه مزمن افسردگی را بشکنيد. در اين كتاب چهار متخصص برجسته 
و ممتاز توضيح می دهند كه چرا تالش های متداول ما برای فرار از چنگ افسردگی بيشتر ما را به عمق اين ورطه می كشد.



راه بازگشت به خود ) روش خودشناسی با استفاده از اینیاگرام ( 
ايان مورگان کرون و سوزان استبايل  * مترجم: محمد علی شيخ عليان

اينياگرام به ما می آموزد كه در جهان نُه شخصيت متفاوت وجود دارد كه ما به طور طبيعی در دوران كودكی جذب يکی از آن ها می شويم 
و تصميم می گيريم از طريق آن خود را با محيط پيرامون خود هماهنگ سازيم  و احساس ايمنی كنيم. هر نوع يا شماره، جهان را به شيوه 
خاص خود می بيند و دارای انگيزه زيربنايی خاص خود است كه عميقاً بر نحوه انديشيدن، احساس كردن و رفتار كردنش تاثير می گذارد.



ظاهر خود را دوست داشته باشیم ) برنامه ای گام به گام برای غلبه بر مشکالت تصویر بدنی (
دکتر ساباين ويلهلم  * مترجم: اکرم کرمی

اين كتاب برای افرادی نوشته شده است كه بسيار نگران ظاهر خود هستند و می خواهند كاری برای آن انجام دهند. اگر نگرانی 
درباره ظاهرتان تاثيری منفی بر عزت نفستان گذاشته يا لذت زندگی را بر شما حرام كرده است، خواندن اين كتاب به شما 

توصيه می شود.



من كم ارزش  * دکتر ايلين ان. آرون  * مترجم: فرناز فرود
همه ما يک من كم ارزش داريم كه می تواند موجب شود احساس بی ارزشی، خجالت، اضطراب يا حتی افسردگی كنيم. اين كتاب 
به شما نشان می دهد كه چگونه روش هايی را كه برای محافظت از خود به كار می بريد شناسايی كنيد و روش های جديد و سالم تری 
را بياموزيد. تأثير عشق و قدرت را بر من كم ارزش درك كنيد. آسيب های گذشته را كه موجب می شود خودتان را كم ارزش بدانيد 
آشکار و روش دگرگونی ديدگاهتان را كشف كنيد. گفت و گوی مؤثر با منتقد درونی تان داشته  باشيد تا از تأثير من كم ارزش بکاهيد. 



مزیت شاد بودن
شان اکر  * مترجم: گيتا شيخ االسالمی

هفت اصل روان شناسی مثبت انديشی كه موفقيت و عملکرد در كار را بهبود می بخشد. در اين كتاب شما نه تنها درمی يابيد 
مزيت شاد بودن بسيار قدرتمند است، بلکه می آموزيد كه چگونه هر روز از آن استفاده كنيد تا موفقيت شما در كار بيشتر شود.



شخصیت های دشوار  * دکتر هلن مک گراث . هازل ادواردز  * مترجم: ويدا راضی
راهنمای ضروری برای فهم و زندگی يا كار كردن با افرادی كه رفتارشان باعث ناكامی و آشفتگی شماست. كتاب شخصيت های دشوار، با 
استفاده وسيع از كتابچه ) راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی( انجمن روان پزشکی آمريکا، به عنوان نقطه شروع خود، به طور 
مؤثری بالغ بر ده ها ويژگی و انواع شخصيت های مختلف را مطرح كرده و همچنين راهکارهای متعددی برای برخورد با رفتارهای دشوار 
مجهز می كند، از جمله: مديريت خشم و تعارض خوش بينی و آموزش اظهار بيان تفکر عقالنی و همدالنه بررسی مجدد شخصيت خود.



کلیدهای بازسازی زندگی پس از طالق



تأثیر طالق بر فرزندان 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

و  افکار  بتوانند  تا  يکديگر جدا شده اند، كمک مي كند  از  كه  والديني  به  مطالعة مجموعه شش جلدي ((فرزندان طالق)) 
احساسات فرزندانشان را درك نمايند. در كتاب اول اين مجموعه، مي بينيد فرزندان چگونه طالق را تجربه مي كنند و آثار 

درازمدت طالق چيست. 



فرزندان طالق از نوزاد تا هفده ساله
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب دوم روند رشد كودكان از نوزاد تا هفده ساله شرح داده مي شود تا بتوانيد 
 با ويژگي هاي سني فرزندتان آشنا شويد. همچنين احساس گناه، خشم، نفرت،
اندوه پنهان، طردشدگي، افسردگي، استرس، كمبود اعتماد به نفس و نيازهاي 

عاطفي فرزندان طالق توضيح داده مي شود.



دعواي پدر و مادر 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي

* مترجم: فرناز فرود
زندگي  از  حقيقي  نمونه هاي  مشاهدة  سوم ضمن  كتاب  در 
فرزندان طالق با چالش هاي تغيير آشنا مي شويد. سپس به 
با  و  يکديگر  به  نسبت  مادر  و  پدر  موضوع دعوا و خشونت 
فرزندان پرداخته مي شود و روش هايي براي نجات فرزند از 

اين ميانه توصيه مي گردد.



نخستین خداحافظي 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب چهارم دربارة نخستين روز طالق صحبت مي شود. چگونه و چه هنگام به فرزندتان خبر بدهيد و فرزندتان نياز دارد چه 
چيزهايي را بداند و چه چيزهايي را نداند. دربارة نخستين خداحافظي و هنگامي كه پدر يا مادر از خانه مي رود، با ذكر نمونه هاي 

حقيقي، مطالبي شرح داده مي شود. 



یک دل و دو خانه 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب پنجم با شيوه هاي گوناگون و واقعيات دشوار حضانت و ديدار آشنا مي شويد، نکاتي براي رفتار مناسب هر دو والد با 
فرزند، به شما يادآوري مي شود و مي بينيد كه در روزهاي مهم مانند عيد، جشن تولد و جشن آخر سال يا تعطيالت تابستان، 

چگونه مي توانيد سهيم شويد. 



ورود به خانواده جدید  
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب ششم موضوع اصلي اقدام به ازدواج مجدد و روابط افراد ناتني با يکديگر است. به شما راهنمايي مي شود كه پس 
از طالق و پيش از آشنايي با شخص ديگر، چه مقدار فاصله وجود داشته باشد و در اين مدت چه زخم هايي را در خود و 

فرزندانتان التيام بخشيد.  



بازسازي زندگي پس از طالق
دكتر بروس فیشر و دكتر رابرت آلبرتي  * مترجم: اكرم كرمي

اگرچه اين كتاب مفهوم و عنوان طالق را با خود يدك مي كشد، توصية ما اين است حتي افرادي كه تصميم به ازدواج 
دارند نيز اين كتاب را مطالعه كنند، چه اين كتاب با برشمردن علل طالق در واقع رهنمودي براي احتراز از انتخاب هاي 

نادرست را نيز در اختيار خواننده قرار مي دهد. 



ادبیـات عرفـانی



اخالق بردگان و اخالق آزدگان 
دكتر عبدالعظیم كریمي 

در اين اثر دو نوع اخالق با دو نوع ساختار در قالب دو نوع گفتمان متضاد ((برده و آزاده)) بيان شده است تا در مقايسه رودررو 
با يکديگر اوج زيبايي اخالق آزادگان در برابر اخالق بردگان نمايان گردد.



گفتهاي بي گفتمان 
دكتر عبدالعظیم كریمي 

آنچه در اين كشکول معجون و صحيفة نامأنوس گردآوري و رونمايي شده است، نشاني از آن راه بي نشان، گفته اي از آن گفت 
خاموشان، و لبابي از آن لب فروبستگان دارد، تا رهروان طريقت عشق به اقتضاي حال و احوال دل از ديدن انوار آن، نوري برگيرند 

و چراغ ناافروخته را افروخته كنند.  



كوی نومیدی مرو امیدهاست  * زهرا سینایی )راحیل(  * تصویرگر و طراح گرافیک: زهره سینایي 
كتابي سراسر بشارت و دعوت به سرزمين روشني و اميد است. اين كتاب شامل 16 قطعه به قلم استاد دكتر حسين الهي 
قمشه اي است كه به طور مستقيم خطاب به مؤلف كتاب، طي ده سال زندگي در خلوت نوشته شده است. اين قطعات چنانکه 
مؤلف نيز در مقدمة كتاب ذكر كرده است پاسخ برخي پرسش ها و نيز توصيف پاره اي از حاالت مؤلف در آن ايام است كه 

همچون چراغي هدايت گر، راه را در مقابل او گشوده و او را در رسيدن به هدف ثابت قدم داشته است.



هدیه اي از فرشته مادر  * زهرا سینایی )راحیل(  * پیشگفتار: دكتر حسین محی الدین الهی قمشه ای  
  اين داستان عميق و جذاب هرچند ظاهراً براي شخص خاصي طراحي شده، اما به حقيقت قصة عمومي همة انسان هاست 
پيمان  و  عهد  با همه  پروردگار  آمدن،  از  پيش  و  فرستاده مي شوند  به جهان خاك  مهرگياه عشق يک به يک  پي  در  كه 
مي بندد كه در زمين جوياي راه خدا باشند كه همان طلب زيبايي و دانايي و نيکويي است و به دنبال شياطين نروند كه 

همان زشتي و شر و جهالت است.



13 روز با سلیمان 
زهرا سینایي )راحیل(  * تصویرگر و طراح گرافیک: زهره سینایي

اين كتاب يک اثر پژوهشي از داستان زندگي و فعاليت هاي حضرت سليمان از كودكي تا 
پايان عمر است. اين كتاب شامل يک ديباچه و سه بخش با 13 عنوان است.



ر و كورش  دو پادشاه بُختُنَصَّ
زهرا سینایي )راحیل(  * تصویرگر و طراح گرافیک : زهره سینایي 

اين كتاب يک اثر پژوهشي دربارة حوادث تاريخي بيان شده در آيات 4 تا 6 سورة اسراء در قرآن است كه به بيان سرگذشت 
دو تن از پادشاهان بزرگ تاريخ بختنصر و كورش هخامنشي و نيز معرفي شش تن از پيامبران گمنام بني اسرائيل به نام هاي 

ناحوم، حبقوق، صفنيا، ارميا، حزقيال و دانيال مي پردازد. 



  طربنامه
 زهرا سینایي )راحیل(  * مقدمه: دكتر حسین محی الدین الهی قمشه ای  * گرافیک: زهره سینایی

 طربنامه همچنان كه از نام آن پيداست، دعوت نامه اي به سرزمين شادي و مضمون اصلي آن ستايش پروردگار و دعوت
 همگان به سوي اوست. اين كتاب كه شامل 40 قطعه شعر سپيد است، حال و هواي غزليات سليمان را در عهد عتيق زنده

مي كند و مانند آن غزل ها ارتباطي بسيار زيبا و گرم با طبيعت دارد.



چقدر با تو خوبم! 
اكرم اسماعیلي پور )محدثه(   * تصویرگر و گرافیک : كیانوش غریب پور 
تمام  با  زمين  روي  كه  انسان،  يک  ((من))،  سادة  واگويه هاي  كتاب  اين 
مختصاتش، با تمام رنگها و خيابان هاي شلوغش، با تمام شيطنت هايي كه 
هست و انکارش نمي كنم، مي خواهم بگذرم از فراموشي و پناهنده شوم به 
بيداري... حکايت آمدنم، انتخاب ها و دوراهي هايم و سپردن خود به ((او)) كه مرا 

بيش از من دوست دارد... و اين يعني چقدر با ((او)) حالم خوب است!



نامه هاي خط خطي
عرفان نظرآهاري  * گرافیک: پژمان رحیمی زاده

نامه هاي خط خطي كتابي است كارگاهي و آموزشي در دو حوزة فکري و نوشتاري كه ذهن مخاطب نوجوان را فعال مي كند. 
در حقيقت اين كتاب دفتر يادداشت نوجواني است كه به مدت يک سال هر هفته براي خدا نامه مي نويسد.



لیلي نام تمام دختران زمین است 
عرفان نظرآهاري  * تصویرگر: علي نامور  * گرافیک: شاپور حاتمی

ليلي نام تمام دختران زمين است و در حقيقت نام ديگر انسان است؛ انساني فراتر از جنسيت و فراتر از مکان و زمان و 
موقعيت و تاريخ. او ماجراهاي مختلفي را در مواجهه با جهان، خدا و هستي از سر مي گذراند و مراحل و مراتب مختلفي از 

عشق را تجربه مي كند و . . .



 پیامبري از كنار خانه ما رد شد
 عرفان نظرآهاري  * تصویرگر: عطیه مركزي  * گرافیک: شاپور حاتمی

 پيامبري از كنار خانه ما رد شد، كتابي است شامل سيزده حکايت شاعرانه و معنوي. در اين حکايت ها شخصيتي آرماني و
 اسطوره اي حضور دارد كه گاهي نام او پيامبر است و گاهي تنها نامش انسان است و . . .



در سینه ات نهنگي مي تپد 
عرفان نظرآهاری  * تصویرگر: حسن عامه كن  *گرافیک: شاپور حاتمی

كتاب فوق دربرگيرندة سيزده حکايت شاعرانه و اشراقي است و هر حکايت 
و  انساني كه دغدغه  با خودش.  و  با خدا  است  انسان  نوعي گفت وگوي  به 

دلشوره هايش را براي رسيدن به كمال و رشد و رستگاري بيان مي كند.



 من هشتمین آن هفت نفرم
 عرفان نظرآهاري  * تصویرگر: سحر بردایي  * گرافیک: شاپور حاتمی

 ادبيات در حقيقت آرزوي تغيير و دگرگوني است. آرزوي بهتر شدن. كتاب من هشتمين آن هفت نفرم در واقع امکاني براي تحقق
 چنين باوري است. داستان هاي تاريخي و قصه هاي اسطوره اي در اين كتاب به گونه اي ديگر مطرح و از زواياي تازه اي به آنها

 نگريسته شده است.



جوانمرد نام دیگر تو 
عرفان نظرآهاري  * تصویرگر : سید میثم موسوي  * گرافیک: شاپور حاتمی

اين كتاب در پي آن است كه در پيکر مفهوم جوانمردي كه در اين زمان نهفته و نيمه جان است، نفسي تازه بدمد. نويسنده پس 
از مقدمه اي دربارة جوانمردي، به زندگي و شرح حال ((شيخ ابوالحسن خرقاني)) عارف بزرگ قرن پنجم، در مقام جوانمردي 

ماندگار در تاريخ، از حوزة جوانمردان صوفي پرداخته است.   




