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 مقدمه: ❖

 :ای حضرت امام خامنه

 (29/۰۴/139۰) 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 

سوگند به قلم و آنچه  ،نون ؛(1)قلم، آيه يَسْطُرُونَ َومَا َوالْقَلَمِ ناست.  ادکردهیسوگند 

 .نویسندمى

 است خوانیکتابگیری تالش جهت همهیکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه 

آن  تبعبهو  خوب که موجب ارتقاء روحی انسان هایمعرفی کتاب ترویج و در این راستاو 

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

و توسعه فرهنگ  ارتقاءهای خراسان در راستای مرکز رسیدگی به امور مساجد استان

نموده  «کتاب نما»با عنوان  ییهانامهژهیواقدام به تولید  جد،مس میان اهالی خوانی درکتاب

 است.

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

ت انتخاب کتاب 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 اين ويژه شدهیمعرف یهاکتاب ❖

 های آنانقالب اسالمی و ریشه .1

های دین، تجدد و مدنیت در بررسی مولفه) تاریخ تحوالت سیاسی ایران .2

 (ملت در گستره هویت ملی ایران -تاسیس دولت 

 )موج چهارم بیداری اسالمی(انقالب فرا مدرن و تمدن اسالمی  .3

   معارف انقالب .۴

 مرزها( یسوآنهای انقالب اسالمی ایران در لرزهپس) شتریر 5۷کتاب  .5

 (مستند داستانی گام دوم انقالب)دکل  .6

 ظهور گردیتمد ؛انقالب اسالمی .۷

 رضاخاننام تا رضا .8

 )ره( الف الم خمینی .9

 فرانسه و روسیه یهاانقالبانقالب اسالمی در مقایسه با  .1۰

 داستان انقالب .11

 آینده انقالب اسالمی ایران .12

 دوران جدید عالم .13

 چغک  .1۴

 د!وقتی همه بیدار بودن؛ 23روزهای انقالب .15

 (یجلدپنجدوره ) هانوجوانو  هابچهانقالب برای  یهاقصه .16
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 آن یهاشهیرانقالب اسالمی و  :کتابنام  ❖

 محمدتقی مصباح یزدی :نويسنده ❖

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(ناشر:  ❖

 288 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

 یهاشهیرمباحث بنیادین انقالب اسالمی و  ارائه هدف با این کتاب

 .است شدهنیتدودرس  1۴و در قالب  در دو بخشآن 

آن به تحلیل نظری انقالب اسالمی است که در  ،کتاببخش نخست 

های تئوری ،عیاجتما یهاحرکتایسه آن با دیگر تعریف انقالب و مق

مفهوم استمرار انقالب، ، یدایش انقالبعوامل پ، انقالب دربارهمطرح 

حفظ و تداوم آن با اشاره  یکارهاراهو بررسی  انقالب اسالمی یشناسبیآس

 .پردازدیمو...  فراروی نظام یهابیآسبه انواع تهدیدها و 

مشروطه تا پیروزی  بخش دوم کتاب به نقاط عطف تاریخ ایران، از

است. این حوادث شامل نهضت مشروطه، دوران پرداخته انقالب اسالمی

 .شودیمدیکتاتوری پهلوی اول و دوم و دوران آغازین انقالب 

  مطالعه نمایید. اینجااز  دیتوانیممتن کتاب را 

 

 

 

https://b2n.ir/n30376
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بررسی مولفه های دین، تجدد ) تاریخ تحوالت سیاسی ایران :نام کتاب ❖

 )ملت در گستره هویت ملی ایران -و مدنیت در تاسیس دولت 

 موسی فقیه حقانی |موسی نجفی  :نويسنده ❖

 مطالعات تاریخ معاصر ایرانموسسه  ناشر: ❖

 ۷28 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب

تاریخ تحوالت سیاسی  ینهیزم درمباحثی  رندهیدربرگکتاب حاضر 

ایران طی پانزده قرن دوران اخیر از عصر صفویه تا عهد انقالب اسالمی 

 .است

مباحث کتاب بر اساس تاریخ تحوالت سیاسی و بر محور سنوات مهم 

 عنوانبهعطف اساسی بوده و  ی، نقطهدهیرسیمتاریخی و وقایعی که به نظر 

شده  یبندفصل، تقسیم و شدهیمبرای یک برهه زمانی تلقی  مهم و موثر

 .است

است موضوعاتی کلیدی و اساسی و بنیادین مثل در این اثر سعی شده

ملت در ایران، استعمار غرب،  - دولت ریسهویت ملی، مبانی ملیت ایرانیان، 

 هانهضتو  شانیهاشهیاندگران و ، اصالحهاآنحکومتی و ماهیت  یهانظام

 یالالبهدر  هاانحطاطفرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتال و  یهاو جنبش

 و برجسته شود. وجوجستسطور تاریخ 
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 )موج چهارم بیداری اسالمی(و تمدن اسالمی  فرا مدرنانقالب  :نام کتاب ❖

 موسی نجفی :نويسنده ❖

 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایرانناشر:  ❖

 6۴2 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

به چهار موج تقسیم کرد:  توانیمبیداری اسالمی در ایران را  یطورکل به

 یرو با زمانهمدو موج نخست، دوران قبل و بعد از مشروطیت؛ موج سوم، 

با به وجود آمدن  زمانهمکار آمدن رضاخان و نظام پهلوی؛ و موج چهارم، 

 انقالب اسالمی. 

بخشی و حرکت را بیداری اسالمی، حدود دو قرن است که بانگ هویت

چهار موج بیداری اسالم در  ،است. در کتاب حاضردر دنیای اسالم سر داده

 است:  شدهیبررسزیر  یهاعنوانچهار بخش با 

و انقالب اسالمی  یپردازهینظرتاریخ ایران؛  در گسترهبیداری اسالمی 

 .هامقالهو  وگوگفتایران؛ فلسفه مدنی ایران و تمدن اسالمی در قالب 
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 معارف انقالب :نام کتاب ❖

 علیرضا مختار پور قهرودی :نويسنده ❖

 انقالب اسالمیناشر:  ❖

 1۰۴9 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

 یهادگاهیداز  یادهیگز شدهیگردآوردر کتاب معارف انقالب  آنچه

 .اسالمی است در موضوع انقالب اهلل()حفظه یاخامنه اهللتیآحضرت 

 یدهندهنشان یخوببهمروری بر فهرست و مطالب این اثر ارزشمند 

نگری گوینده در تحلیل این انقالب عظیم است که با جانبههمهجامعیت و 

تحلیل  جمله ازابعاد و زوایای انقالب  یتمام بهدقت کامل و تحلیل دقیق 

الشان، آن دوران، رهبری امام عظیم یهایژگیودوران حاکمیت طاغوت و 

ا و آثار و برکات، رهبری امام، اصول و محکمات، دستاورده یهایژگیو

رنگارنگ دشمنان در به انحراف کشیدن  یهاتوطئهانقالب،  یهاامیپارکان، 

آینده در شناخت و  یهانسلمردم و  یو نابودی انقالب و همچنین وظیفه

 .ستاپرداختهحفظ انقالب اسالمی 
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های انقالب اسالمی لرزهپس) شتریر 5۷کتاب  :نام کتاب ❖

 (مرزها یسوآنایران در 

 شهید کاظمی: ناشر ❖

 مجله الکترونیکی اخوت :نويسنده ❖

 112 :تعداد صفحات ❖
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 کتاب معرفی ❖

 شدن دهیشناتفاقات و خاطراتی از لحظات  ریتأثبررسی این کتاب به 

و در دیگر  مبارزات در کشورهای همسایه ایران یپیروزی انقالب و ادامه

 است: شدهیگردآور ذیل که در موضوعات پردازدمی کشورها

؛ شعارهای انقالب ابدییمدر ترکیه گسترش  روزروزبهفلسفه خمینی 

از تلویزیون  ینیامام خمایران در کوچه و بازار پاکستان؛ دیگر تصویر 

شوروی پخش نشد؛ برق نیست ولی عکس امام و رهبری هست؛ تمجید 

باالی مناره مسجد، کمک  یاسالم یجمهور؛ آرم ینیامام خمشافعی از 

امام ؛ سنی انقالبی، هامیتحرالمسلمین به ایران در اخوان دارانهیسرما

نامه امام در جنوب یمن؛ بازتاب اهلل نامید؛ تدریس زندگیرا خلیفه ینیخم

در کشورهای مختلف؛ این انقالب شیعی نبود؛  یسلمان رشدفتوای ارتداد 

اید ایمان را های نروژ؛ شما توانستهماجرای مسلمان شدن رهبر مائوئیست

با کشورداری جمع کنید؛ سَلَفی که مدافع انقالب اسالمی شد؛ پس از 

 شهادت شهید رجایی در کشمیر چه گذشت؟
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 (مستند داستانی گام دوم انقالب)دکل  ام کتاب:ن ❖

 ولی ابرقوئی اهللروح :نويسنده ❖

 شهید کاظمی ناشر: ❖

 3۰۰ :صفحات کتاب ❖
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 معرفی کتاب ❖

کتابی برای مخاطبین جوان و نوجوان که در آن به گفتگویی جنجالی 

و هیجانی در مورد انقالب و مشکالت آن همچون اختالس، پیشرفت، 

 پرداختهمذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی، فساد اقتصادی و... 

 .استشده

 گام یهدف اصلی از تدوین کتاب دکل این است که متن مهم بیانیه

 139۷ماه در بهمن اهلل()حفظه دوم انقالب که توسط رهبر معظم انقالب

جوانان قرار  ی، در قالب یک داستان جذاب در معرض مطالعهشدهابالغ

دوم  گام یشرح تفصیلی تمام فرازهای بیانیه درصددگیرد. نویسنده 

و شبهات کلیدی  سؤاالتانقالب نبوده؛ اما به فراخور فضای کالس و برخی 

هایی از بیانیه، با تفسیر و تحلیل مفصل همراه بخش ،آموزاندانش

 .استشده
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 تمدیدگر ظهور ؛انقالب اسالمی نام کتاب: ❖

 یمیکر پورمحمدصادق حاجی :نويسنده ❖

 شهید کاظمی :ناشر ❖

 168 تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

مجموعه گفتارهایی با موضوع گفتمان انقالب اسالمی که عمدتاً در 

؛ مباحثی پیرامون اندشده رادیاتربیتی منادیان حکمت -آموزشی یهدور

 ماهیت انقالب اسالمی با عناوین: 

پور ازغدی(؛ )حسن رحیم یتمدن سازانقالب اسالمی و نسبت آن با 

)محمد رجبی دوانی(؛ بازخوانی  تقابل انقالب اسالمی و تمدن غرب

 دیسگفتمان انقالب اسالمی )عباس نیکزاد( و اشراق انقالب اسالمی )

 موسویان( محسن
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 رضاخانرضانام تا  :کتابنام  ❖

 اهلل بهبودیهدایت: نويسنده ❖

 سیاسی یهاپژوهشموسسه مطالعات و  ناشر: ❖

 ۴۰۰ تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

 یهاسالیعنی )پهلوی اول  یشدهشناختهکمتر یاین کتاب به زاویه

، با قدرت گرفتن اوپرداخته و پس از بررسی چگونگی  (قبل از قدرت او

 .ابدییم پایان 1299قوع کودتای سوم اسفند و

او هم  یزمانه -رضاخان بعدی- رضانامدر این کتاب، عالوه بر زندگی 

آثار انقالب اکتبر روسیه بر ایران، . ردیگیمو نظر قرار  بحث موردتا حدی 

 بریگاد قزاق به دیویزیون ء، ارتقا1919پایان جنگ جهانی اول، قرارداد 

قزاق  ی، سرازیری مستشاران نظامی و مالی بریتانیا به ایران، استحالهقزاق

روسی به انگلیسی و سیاست انگلستان در ایران بین دو جنگ  یخانه

 .در این کتاب است شدهاشارهجهانی از موضوعات 
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 الف الم خمینی نام کتاب: ❖

 هدایت اهلل بهبودی :نويسنده ❖

 های سیاسیمطالعات و پژوهش موسسه :ناشر ❖

 115۷ تعداد صفحات: ❖

 

 

https://bookroom.ir/book/65357/%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 معرفی کتاب ❖

آغاز  اهلل()رحمه با معرفی خاندان امام خمینی« الف الم خمینی»کتاب 

را از تولد، نشو و نما، تحصیل در زادگاه،  اهللروحو سیر زندگی  شودیم

 .ردیگیمدر اراک و مهاجرت به حوزه علمیه قم پی  یآموزدرس یادامه

اول، زندگی  ؛این زندگینامه را به دو بخش کلی تقسیم کرد توانیم

که بیش از چهل سال از عمر او را در  خمینی در قم اهللروحعلمی حضرت 

. امام خمینی در این چهار دهه درس گرفت، درس داد، نوشت و برگرفت

گذاشت. دوم، زندگی  جابهماترک چشمگیری از منشورات و شاگردان 

و  شودیمشمسی آغاز  13۴1سیاسی حضرت امام است که از اواسط سال 

فراوان شانزده سال بعد، به پیروزی نهضت اسالمی در  یهابینشبا فراز و 

 .رسدیم 135۷سال 
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 یهاانقالبانقالب اسالمی در مقایسه با  نام کتاب:  ❖

 فرانسه و روسیه

 منوچهر محمدی نويسنده: ❖

 دفتر نشر معارف ناشر: ❖

 352 تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

 یهاانقالبانقالب اسالمی ایران در مقایسه با »در کتاب نویسنده 

اجتماعی و  یهادهیپدکالسیک را در بررسی  یاوهیش« فرانسه و روسیه

این کتاب را  دیگویماو . را انتخاب کرده است هاانقالب یمطالعهدر  ژهیوبه

کتابی . استنوشته )ره(حضرت امام خمینی  یهیتوصو به  1365در سال 

به پایان  یبندجمعکه یک مقدمه و سه فصل اصلی دارد و در انتها با یک 

 .رسدیم

مهم این است که نویسنده برای نگارش این کتاب به تحقیق  ینکته

کرده  سفر همبسنده نکرده، بلکه به کشورهای مختلف اروپایی  یاکتابخانه

 .استو از منابع اصلی نیز بهره برده
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 داستان انقالب نام کتاب: ❖

 محمد ستاری وفایی نويسنده: ❖

 شهید کاظمی ناشر: ❖

 ۴86 تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

ترین این کتاب روایت بخشی از تاریخ ایران است. تاریخی که به مهم

بخش تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. انقالب اسالمی در پرتو اتفاقاتی که رقم 

نسل امروز هم همچنان  کهیطوربه ؛زد سرنوشت ایران و ایرانی را تغییر داد

 کند.این تغییرات را حس می

 که پرداخته 132۰ع تاریخی کشور از سال ها و وقایرمانی که به رویداد

یابد. در با ورود متفقین به ایران آغاز و تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه می

وار، صورت مستند و سلسلهها بهاین اثر تالش شده با ثبت وقایع و رویداد

 یک رمان جذاب شکل گیرد.
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 آینده انقالب اسالمی ایران نام کتاب: ❖

 مرتضی مطهری :نويسنده ❖

 صدرا ناشر: ❖

 336 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

استاد شهید  یهامصاحبهو  هایسخنراناین کتاب شامل مجموعه 

مرتضی مطهری درباره انقالب اسالمی ایران است. دو سخنرانی از این 

، تحت عناوین اهداف رادشدهیامجموعه که در زمان اوج نهضت اسالمی 

روحانیت در مبارزات و مفهوم آزادی عقیده، بخش اول و دوم این کتاب را 

 گرفتهنام. بخش سوم این کتاب، تحلیل انقالب اسالمی دهندیمتشکیل 

که مجموع دو سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ آن متفکر شهید است. 

با موضوع آینده آن استاد شهید  یهایسخنرانبخش چهارم کتاب، مجموع 

انقالب اسالمی ایران است که شامل هفت سخنرانی است. بخش پنجم این 

جمهوری اسالمی است که شامل یک مصاحبه مطبوعاتی  یکتاب نیز درباره

 تلویزیونی است. یو سه مصاحبه
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 دوران جدید عالم نام کتاب: ❖

 سعید اشیری نويسنده: ❖

 انقالب اسالمی ناشر: ❖

 31۰تعداد صفحات: ❖
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 معرفی کتاب ❖

که گفتمان انتقادی انقالب اسالمی  است کتابی« دوران جدید عالم»

 یاخامنه امام یالعظم اهللتیآدر شناخت تجدد را بر اساس بیانات حضرت 

 .بررسی و تبیین نموده است اهلل()حفظه
از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  یادهیگزاین کتاب حاوی 

ماهیت و آثار وقوع انقالب اسالمی و استقرار نظام اسالمی در  یدرباره

موجود بین  یبندصف، سازخیتارعظیم و  یواقعهجهان معاصر است. این 

فکری و اعتقادی رایج در جهان را تغییر  یهامکتببزرگ و  یهاقدرت

 .بشری شد یجامعهداد و سرآغاز عصری جدید و نویدبخش در 
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 کغُچُ: نام کتاب ❖

 مرکز صهبانويسنده:  ❖

 موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی: ناشر ❖

 359 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

مبارزات مردم مشهد در انقالب اسالمی و نقش  ی، رمانی درباره«چُغُک»

در رهبری آن مبارزات است که از زبان  اهلل()حفظه یاخامنهامام  اهللتیآ

که در ایام مبارزات نهضت اسالمی، جای مخصوصی  شودیمنوجوانی روایت 

، به او لقب یاخامنه امام اهللتیآانقالب داشته و  کی درجهدر بین مبارزان 

 .بودندداده« چغک»

ستر آن   ، اتفاقات روزهای نهم و گرفته شکلماجرایی که این رمان بر ب

فاقات این دو روز، از  135۷ ماهیددهم   نیترمهمدر مشههههد اسهههت. ات

ست که در  شاهی ا شاهن ضد رژیم  اتفاقات دوران مبارزات مردم ایران بر 

مان،  یده شههههده اسههههت یخوببهاین ر به تصهههویر کشههه یت و   .روا
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 وقتی همه بیدار بودند! ؛23 روزهای انقالب نام کتاب: ❖

 فاطمه قمشی :نويسنده ❖

 سوره مهر ناشر: ❖

 128 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

 22این کتاب بر اساس رویدادها و مستندات تاریخی حوادث روز 

 شدهنوشتهرمان و برای گروه سنی نوجوانان  صورتبه 135۷ ماهبهمن

که به  کندحکایت میسپیده  نام بااست. این رمان را، زندگی دختری 

همراه مادربزرگش برای پیدا کردن مادرش که چهارده سال پیش از پدرش 

 افتدیم. فضایی که این داستان در آن اتفاق دیآیمهران و به ت جداشده

یکی از شهروندان  ،ولی شخصیت اصلی این داستان است؛بیشتر در تهران 

 22حوادث تاریخ انقالب « وقتی همه بیدار بودند!»زنجانی است. کتاب 

شهادت شهید  ازجملههمچنین حوادث انقالب زنجان  و 135۷بهمن 

 .کندیمراهپیمایی زنان زنجان را بازگو احمد مرتضایی و اولین 
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دوره )ها نوجوانو  هابچهانقالب برای  یهاقصه نام کتاب: ❖

 (یجلد پنج

 نادر ابراهیمی :نويسنده ❖

 سوره مهر ناشر: ❖

 159 :تعداد صفحات ❖
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 معرفی کتاب ❖

ماجراهای انقالب حدود بیست ماجرا از ش تنادر ابراهیمی در زمان حیا

این . کرد یآورجمع ،اندداشتهنقش اساسی  هابچه هاآنرا که در تمام 

 فرستادهانقالبی در نقاط مختلف کشور برای وی  یهابچهیا توسط  هاقصه

ابراهیمی در . استدر سفرهایش به سراسر ایران به دست آوردهاو یا  شده

 دهدیمتوضیح  هانوجوانو  هابچهانقالب برای  یهاقصه یابتدای مجموعه

 بعداما  درآوردهگزارش ساده  صورتبهو روایات را  هاقصهکه در ابتدا این 

 .استکرده از آن، آنها را تبدیل به قصه
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