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 آ چ  کتابخا   اجرا می کاد

 

کتابخانه دانشنکنده پن سنتناری          

الیگودرز عال ه ب  تکمیل بن د      

سایت کتابخانه به ثبت کتابهنای  

اهدایی   خن ینداری جنهنت           

تسهیل فن آیند امناننت دهنی          

 پ داخته است.

همجنی  به مناسبت هفته کتاب   

کتابخوانی در آبان ماه اقدام بنه    

ب گزاری ب نامه هاینی خنواهند      

ک د.از جمله تزیی  ب د کتابخانه  

باشعار تعیی  شنده از سنوی         

شورای هفته کتاب   تهیه  ینهه  

نامه هفته کتاب، ارسال هنفنت     

کتاب صوتی در هنفنت ر ز در       

کانال ها   گ  ه هنا   تنهنینه         

 مسابقه آنالی  ...

ددردید ت د ت د  کتات دردددهدردیدهد د د

ها پیش از صادق چوبک کتابنی بنا      سال 

را  «اش من د      انت ی که لنوینی  »عنوان 

خواندم. داستان تق یبا کوتاهی که جذب  

آن شدم. داستانی که قطعا شمنا را بنه        

کشاند.  دنبال دیگ  آثار صادق چوبک می

در ای  داستان نویسنده چنان با جزئیات 

  ریزبینی به حاالت   رفنتنار حنینوان         

پ دازد که گاها در ینول داسنتنان           می

ممک  است متوجه نشوید که ای  همنان  

حاالت   رفتارهای خود آدمی است. کنه   

شاید نویسنده با استفاده از نمادها منا را    

کند. صادق چنوبنک بنه          با آن آشنا می

خوبی   با ظ افت از پنس جنزئنینات           

آید. خالصه بگویم، قبل از خوانندن    ب می

کنننم ا ل        کتاب تنگسی  پیشنهاد منی 

را  «اش من د      انت ی که لوینی »داستان 

 بخوانید.  

تنگسی  را بسیاری شاهکار صادق چوبک 

 دانننننننننننننننننند.          مننننننننی

تن ین       گن ایناننه      ت دید تنگسی   اقع بی

بناشند.      داستان ای  نویسنده جنوبی می

خواهی   س  بنه   داستانی ب مبنای عدالت

شورش ب داشت  م دی در تنننگنننای         

های معتمدی  یک شه ، حناصنل    رذالت

بنیننند         عم ی زحمتش ب باد رفته می

چون هیچ م جعی را ب ای دادخنواهنی     

کننند،      یابد تحمل ای  ننگ را نمنی  نمی

هنا   گی د   همه آنان که سال سالح ب می

انند     تحقی ش ک ده   نیش زباننش زده   

کند. داستنان تنننگنسنین ،           مجازات می

ای گ م   دلنشی  از دل جنننوب        قصه

ای ان است. از ش  ع کتاب به بنوشنهن        

ها،  ها، لباس کنید. گ مای نخل  سف  می

ها،   هن        ها، هوای آفتابی، لنج گویش

خط   کالم با مهارتی نوشته شده کنه  

هنای داسنتنان         شما را درگین  خنط    

کند. توصیفات دقیق   قوی   گاها   می

هنای بنوشنهن ،          ب یده ب یده از محلنه 

فضاها، گویش زینبنای جنننوبنی              

 گوهای تاثی گنذار داسنتنان از         گفت

نکات ب جسته   منحص  بنه فن د آن       

شود. به یوری که حنس      محسوب می

کنید یک نف  قصه قه مانی جنوبی  می

کند کنه النبنتنه        را ب ایتان تع یف می

گویی آن به هیچ  جه بنه   شیوه داستان

ها آبگوشتی   هننندی    خوان قول کتاب

 نیست!  

 کتابخانه دانشکده پ ستاری الیگودرز سال سوم

9911آبان ماه   

 سخن مخاطب

 

 
لطفا مطالب، نظ ات   اینده هنای     

خود را که عالقه داریند در این        

خب نامه منتش  شنود بن ای منا          

ارسال کنید تا در شنمناره هنای        

 بعدی ای  خب نامه چاپ شود.

 

 یار م   اا ا   ار   



 مسابق  بهترین خاطره
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بهترین خاطره 

خود از کتابخانه دانشکده را برای ما به آدرس 

ارسال کنید.به بهترین  F-goodarzii@تلگرام

  .نوشته به قید قرعه جوایزی اهدا میگردد

د د  برندهرشد ددد 

 

 یک جرعه کتاب

مباااااارکمباااااارکمباااااارکودکتابشاردودکتابشاردودکتابشاردکتاب،دکتابخ اهیدکتاب،دکتابخ اهیدکتاب،دکتابخ اهیددددهفتههفتههفته    

والدیمیر: جرئت خندیدن را هم  ا          
 انممممممد        آدم گممممممر مممممم مممممم          

 اس راگون: یعنی  الکت اندر  الکت 
والدیمیر:  قط حق داری لبخند بزنی   
)یکهو نیشش را گوش تا گموش بما         

ماند و  کند، یک مدت همانطور می می
ی جدی ب  خمودش     دوباره یکهو قیا  

ای نمدارد  خمنمده          گیرد ( ن ،  ایده   می
یک چمیمز دیمامر اسمت  )ممکم (                     
)نمایشنمامم  در انم مگمار گمودو ا مر                 

 –ساموئل بمکمت     
 ( ۱۱صفح  

 

 

 مشخصات ک اب

 عنوان: در ان گار گودو

 نویسنده: ساموئل بکت

 م رج : اصغر رس اار

 ان شارات: نااه

 

 فرهاگ اسالمی ن کتاب
اسالم، دی  اندیشه   مع فنت،   دین  داننش،          

کتاب   معنویت است   می توان گنفنت آینین        

آسمانی ما، پ چمدار کتاب   کتاب خنواننی در       

زمی  است   ای  حقیقت، با اندک کنا شنی در     

البه الی  رق زری  تاریخ اسالم به خوبی نماینان  

خواهد شد. تأثی  کتاب در صد ر اندیشه   فنکن ،    

انکارناپذی  است. در اقع، تنها راه انتقنال عنلنوم       

گذشتگان به ای  عص ، کتاب بوده که در ر اینات  

نیز ب  آن تأکید شده است. با ای  توصنینف، منا       

 ارثان ف هنگ پویا   تمدن  االی اسالمی، بن ای  

تحقّق آن ف هنگ، باید به کتاب   کتاب خنواننی   

اهمیت داده   کتاب را به عنننوان ینک کناالی         

 تأثی گذارِ ف هنگی   معنوی، ارج نهیم.

 قرآن، برترین کتاب
گ ایش همگانی م دم   به  یهه نسل جنوان بنه     

ایده ها   آرمان های انقالب اسالمی که در ساینه  

سار درخت پ ب گ   بار اسالم   نسینم حنینات      

بخش معنوی آن شکل گ فت، ای  توقّع را ایجناد  

می کند که کتاب هایی به د ر از اف اط   تف ینط  

در مسی  راه آنان ق ار گی د   ر ح همه تشنگنان  

حقیقت را، از آب گنوارای دین  بنا ری                     

خداخواهی سی اب سازد. ب  ای  اسناس، قن آن        

ک یم ای  کالم آسمانیِ آخ ی  ف ستاده خدا، بنا    

دارابودن پاسخ تمام مسایل   نیازهای منادی        

معنوی تمامی انسان ها در یول تاریخ، بهتن ین    

کتاب ب ای عامه م دم، به  یهه محقّقان می باشد 

  می توان با گست ش ف هنگ ق آنی در جامعنه،  

به ه های معنوی ف ا انی از ای  کتاب عنزینز         

 ست گ گ فت   آن را به کار بست.

 اشاره
ر ز بیست   چهارم آبان ماه، آغاز هفته کتاب   کتاب خوانی 

است. در ای  هفته، با اج ای ب نامه هایی که به  زش نسنینم    

مع فت از سوی دریای کتاب   معانی ناب به سمت انندیشنه   

همگان می انجامد، می کوشیم تا به تقویت ف هنگ مطالعنه  

   گست ش سطح آگاهی های عمومی مدد رسانیم.

کتاب، در ازه ای به سوی جهان گست ده دانش   منعن فنت      

است   ارائه کتاب های خوب، یکی از بهت ی  ابزارها ب ای به 

کمال رساندن انسان هاست   کسی که در ای  دنیای زیبا به 

زندگانی می پ دازد، نمی تواند با دنیای کتاب بنی ارتنبناط      

باشد. پس بیاییم با گ امی داشت ای  هفته   نام مبارک آن،  

با هدیه کتاب هایی به هم نوعان خود، در پ  راندن دانش     

 کمال سهیم باشیم.

 ناالترین جایگاه
کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را ر ش  می کنند      

به همگان نور، شور   گ ما می بخشد. کتاب، مثل بناران بن       

س زمی  دل ها می بارد   اندیشه ها   کن دارهنا را ر ننق،        

زیبایی   ی ا ت می دهد. کتاب، نقشی به مانند پ ندگان بنه   

آدمی دارد که ا  را ب ای ا ج   بال کشیدن   پ  از آماده می 

سازد. در پ تو کتاب است که شکوفایی، س سبزی   بالندگی  

ف هنگ دینی ما به ا ج می رسد. کتاب،  االت ی  جایگناه را     

در گست ه های ف دی   اجتماعی داراست که ب  اندیشه ها   

دل ها می درخشد   پیوسته ب  زندگانی نورافشانی خنواهند     

 ک د.

 کتاب   تحوّل

در ر زگار پیش فت های چشم گی  بش  در عن صنه هنای          

دانش   نوآ ری   ف هنگ کتاب نه تنها اهمیت خنود را از      

دست نداده، که گست ده ت    تازه ت  شده   جنلنوه هناینی       

پایدارت  یافته است. بی گمان آنان که گام های بلننندی در      

پیش فت های گوناگون ب داشته اند، ه گز با کتاب   کنتناب   

خوانی بیگانه نبوده اند. آنها مطالعه را به عننوان عنننصن ی        

اصلی   ض  ری در زندگی خود دانسته   آن را ب ای بازتناب  

نور، جلوه   جمال ف هنگ ب  دل های همه جهانینان بن ای     

 تحولی اساسی مناسب دانسته اند.


