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 ژوهشی ــــژه نامه پــــوی
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 علی علیه السالم امام

 

 

 

  الْفِتْيانِ، يا مَعْشَرَ»

 «دينَـكُمْ بِالْعِلْمِ وَ بِالَْدَبِ اَعْراضَكُمْ حَصِِّنوا
 

 ای گروه جوانان! 

 آبرو و شرف را با تربیت، 

 .و دین خود را با دانش حفظ کنید

 
 
 

 622، ص 7نهج السعاده، ج
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شعبان  00فرزند بزرگ امام حسین در  علیه السالمحضرت علی اکبر 
هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود. حضرت علی اکبر اولین شهید عاشورا  33سال 

دالوری حضرت علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و سیاسی از بنی هاشم بود. شجاعت و 
او، در سفر کربال به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاریهای وی نیز به خوبی 

نزدیکترین شهیدی است که با امام حسین دفن شده است. ایشان  .مؤید این مطلب است

 .و به این خاطر ضریح امام شش گوشه است مدفن او پایین پای اباعبد اهلل الحسین قرار دارد
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 کتاب شناسی تفصیلی جوان

 

 کتاب صوتی پدر عشق و پسر

 سید مهدی شجاعی مولف:

 سید مهدی شجاعی  ه:گویند

 

 خالصه:
پدر، عشق و پسر اثر آیینی دیگری است از سید مهدی شجاعی. راوی این اثر یک اسب 

ل داده است. حال این اسب، روایتگر صحنه به است: عقاب. اسبی که پیامبر به علی خردسا
هایی از زندگی حضرت علی اکبر است و آنچه را در عاشورا اتفاق افتاد با زبانی صحنه بخش

کند. گاه سرشار از عشق و عاطفه، و گاه سخت و جانگداز. مخاطب دیگرگون حکایت می
 است.  علیه السالم راوی در داستان، لیلی بنت ابی مّره مادر گرامی حضرت علی اکبر

نامگذاری شده و داستان متشکل از ده مجلس است. در « مجلس»فصول کتاب با عنوان 
 لیه السالمع ای از زندگی حضرت علی اکبرهر مجلس، عقاب با زبانی عاطفی و دلنشین، صحنه

 کند و مجالس پایانی، به شهادت حضرتش در کربال اختصاص دارد.را روایت می
های ترین دغدغه سیدمهدی شجاعی در سه دهه گذشته و نیز محور اصلی تمام فعالیتاصلی 

ها، هنر و ادبیات متعهد، اعتالی فرهنگ و هنر دینی، و تقویت و اجرایی او در این سال
 بخشی هنرمندان این عرصه است. سامان

ن برای مخاطب عنوان کتاب منتشر شده است که هشتاد عنوان آ001از او تاکنون حدود 
مهدی شجاعی گویندگی عنوان برای مخاطب بزرگسال است. سید21کودک و نوجوان و 

این اثر را خودش انجام داده و کار آهنگسازی آن را هم مهدی زارع انجام داده است. برقراری 

 .ارتباط عمیق با نوشتار و تبدیل احساس نهفته در متن به نت، هنر زیبای مهدی زارع است

 
 
 

https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 اب صوتی اگر جوان بودمکت

 فرهنگ هالکویی مولف:

 یفرهنگ هالکویی ه:گویند

 

 

 خالصه:
ای از زندگی است که فرد نه کودک است و نه میانسال، بلکه ی جوانی در واقع دورهدوره

 گوییم. ی جوانی میجایی بین این دو دوره از زندگی را دوره
شود و هنوز زندگی و بازی و سرگرمی خالصه میزمانی که فرد کودک است دنیای او در 

 گذراندمی را بلوغ سن فرد که زمانی  مسیر هدف برای او تعریف نشده است اما رفته رفته
 و هجانان گیریتصمیم یک اشآینده برای خواهدمی و شودمی خود سرنوشت اهمیت متوجه
 زندگی رفاهی و فکری امنیت رسید پیری و کهولت سن به که زمانی تا باشد داشته درست

 . کند تضمین و تامین را خود
بهتر است بگوییم جوانی به یک نگرش خاص از نوع رفتار فرد است. فردی که به تازگی 

هایی همچون انتخاب شغل، انتخاب همسر و ... را پیش روی استقلل پیدا کرده و حاال گزینه
 کنند که مبادا پیر شوند، واین فکر می خود دارد. بسیاری از جوانان هم هستند که تنها به

 ظاهرشان دیگر مثل سابق طراوت و شادبی گذشته را نداشته باشد. 
رسند این است که پس اما اصل مهمی که شاید اغلب جوانان بعد از پیری تازه به آن می

 ها و آرزوهای خود نزدیک شدیم.قدر به هدفمان چه شد؟ چهکیفیت زندگی

 ورشپر دفباه کند ودر کتاب صوتی اگر جوان بودم از جوانی صحبت می هالکویی دکتر 
 شارز با زمان از چگونه که دهدمی قرار نوجوانان و جوانان اختیار در را هاییرسم و راه تعلیم

 .خورندن را گذشته حسرت دیگر رسیدند میانسالی به که زمانی تا کند استفاده جوانی

 

 

https://fidibo.com/books/author/فرهنگ-هلاکویی
https://fidibo.com/books/author/فرهنگ-هلاکویی
https://fidibo.com/books/author/فرهنگ-هلاکویی
https://fidibo.com/books/author/فرهنگ-هلاکویی
https://fidibo.com/books/author/فرهنگ-هلاکویی
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C


7 
 

 هاجوانکتاب صوتی کتابی برای 

 آنت الیاسول مولف:

 مهدی قراچه داغیمترجم: 

 دالرام شکوهی ه:گویند

 

 

 خالصه:

و همه ما می توانیم از اشتباهات خود درس بگیریم. اما این بدان  همه ما اشتباه می کنیم
 معنا نیست که همه چیز را امتحان کنیم و مرتکب اشتباهات دردناک شویم. 

می توانیم از موفقیت ها و شکست های دیگران بیاموزیم و انتخابهای درست داشته باشیم 
 م.فق بهره مند شویانگیز و موو از زندگی هیجان 

  .این کتاب کمک می کند تا از تجربه های دیگرانی درسهای فوق العاده ای بگیریم 

  

https://fidibo.com/books/author/آنت-لایاسول
https://fidibo.com/books/author/آنت-لایاسول
https://fidibo.com/books/author/مهدی-قراچه-داغی
https://fidibo.com/books/author/مهدی-قراچه-داغی
https://fidibo.com/books/author/دلارام-شکوهی
https://fidibo.com/books/author/دلارام-شکوهی
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 کتاب صوتی مردان جوان

 لیندا الیس ایستمن مولف:

 مهدی قراچه داغیمترجم: 

 امیرمحمد صمصامی ه:گویند

 

 

 خالصه:

تجربه تا چه حد ارزشمند است؟ تجربه های دیگران تا چه حد می تواند ما را از تجربه های 
 سخت و دردناک زندگی بی نیاز کند؟ 

خواندن این کتاب برای تمامی جوانان و نوجوانانی که خواهان افزایش اعتماد به نفس هستند 
خود را با اطرافیان و دنیای خواهند مهار خشم خود را در اختیار داشته باشند و روابط و می

 .اطراف مدیریت کنند، بسیار مفید و موثر خواهد بود

  

https://fidibo.com/books/author/لیندا-الیس-ایستمن
https://fidibo.com/books/author/لیندا-الیس-ایستمن
https://fidibo.com/books/author/مهدی-قراچه-داغی
https://fidibo.com/books/author/مهدی-قراچه-داغی
https://fidibo.com/books/author/امیرمحمد-صمصامی
https://fidibo.com/books/author/امیرمحمد-صمصامی
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 های جوانیکتاب صوتی نان سال

 هاینریش بل مولف:

 محمد اسماعیل زادهمترجم: 

 زادهآرمان سلطان ه:گویند

 

 خالصه:

کس پوشیده نیست. بسیاری از کشورها در طول آوار و مصیبت حاصل از جنگ بر هیچ
ها بر زندگی، روح و ها تا سالاند که تبعات آنسوزی شدههای خانمانتاریخ درگیر جنگ

 یافتگان باقی مانده است. روان نجات

ثار آی تلخ خود از جنگ ی آلمانی براساس تجربهی برجستهنویسندههاینریش بل 

 متعددی در مورد تاثیرات جنگ بر مردم نگاشته است. 

کند که در خالل زندگی جوانی را توصیف میهای جوانی نان سال او در کتاب صوتی

های شهر، روح شود اما مگر در خرابیی دختری میهای جنگ و کشتار دلدادهسامانینابه
 ی انسان امیدی برای آینده و عشق دارد؟گرفتهخاک

  

https://fidibo.com/books/author/هاینریش-بل
https://fidibo.com/books/author/هاینریش-بل
https://fidibo.com/books/author/محمد-اسماعیل-زاده
https://fidibo.com/books/author/محمد-اسماعیل-زاده
https://fidibo.com/books/author/آرمان-سلطانزاده
https://fidibo.com/books/author/آرمان-سلطانزاده


11 
 

 کتاب صوتی هنر جوانی

 دارن هاردی مولف:

 گروه مترجمان شنیدارمترجم: 

 مقدممصطفی طالبیان ه:گویند

 

 خالصه:

تازد و همواره جاودانی دست تطاول زمان بر آن نمی .شودضمیر باطن انسان هرگز پیر نمی
 ماند. خستگی و پیری را با نیروی پرتوان روحی کاری نیست. و ابدی می

صبر و بردباری، خوبی و مهربانی، گشاده رویی، فروتنی، خیرخواهی، آرامش، تعادل، اخوت 
 شیند. ها نمیهایی هستند که هرگز پیری بر آنو.... صفت

اگر بر ضمیر دل خود بذر این صفات را بکاریم همواره روح شما جوان و شاداب خواهید 
 . ماند

 اشه اندازه باورش نیرومند و به قدر اندیشههرکس به اندازه فکر و عقیده اش جوان و ب
  ...باشد. پس جوان ماندن بستگی به فکر شخص دارد ومفید می

  

https://fidibo.com/books/author/دارن-هاردی
https://fidibo.com/books/author/دارن-هاردی
https://fidibo.com/books/author/گروه-مترجمان-شنیدار
https://fidibo.com/books/author/گروه-مترجمان-شنیدار
https://fidibo.com/books/author/مصطفی-طالبیانمقدم
https://fidibo.com/books/author/مصطفی-طالبیانمقدم
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 شناسی جوانانکتاب مبانی جامعه

 برنهارد شفرز مولف:

 اهلل راسخکرامتمترجم: 

 

 

 خالصه:

 آلمان، در یشناسجامعهشناسی جوانان نوشته برنهارد شفرز، استاد برجسته کتاب مبانی جامعه
های علمی و دانشگاهی تی. ب.، یکی از معتبرترین ناشران کتاب .او دانشگاهی نشر توسط

 در آلمان، منتشر شده است. 

 منظر از کوشد،می کتابنویسنده  .این کتاب در مدت کوتاهی به چاپ ششم رسید
 نگاه کند.  نوجوانی و جوانی هایدشواری به شناسیجامعه

وشته شناختی نهای جامعهمبنای نظریهطور که از نام کتاب پیداست، این اثر بر اگرچه، همان
ناسی ششده است، اما نویسنده در تدوین کتاب از آخرین دستاوردهای علوم تربیتی و روان

 نیز بهره گرفته است. 

ن و شویم: تعریف جواهای گوناگونی در پیوند با جوانان آشنا میدر این کتاب ما با موضوع
جوانان و سیاست، جوانان و ورزش، جوانان و  جوانی، جوانان و دین، جوانان و موسیقی،

 گری و مطالب ارزنده بسیاری دیگر در عرصهها، جوانان و انحرافات، جوانان و افراطفرقه

 .پژوهیجوان

 
 

https://fidibo.com/books/author/برنهارد-شفرز
https://fidibo.com/books/author/برنهارد-شفرز
https://fidibo.com/books/author/كرامتالله-راسخ
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 کتاب صمیمانه با جوانان وطنم

 سید مهدی شجاعی مولف:

 

 خالصه:

حمد و سپاس خدای محبوب را سزاست که جوانی را آفرید. که اگر جوانی نبود، زندگی به 
 ه.آب و آینگل و گیاه و حیاتِ بییمانست و باغستانِ بستاره میآسمان بی

کنم که در مقابل شما چیزی سالم اگر چه آرزوی شادابی و سالمتی است، اما احساس می 
 .کم دارد

آدم اگر در قبال صمیمیت سوسن، بلوغ بنفشه و سلوک نسترنهای وحشی، به سالم و سر 
 تکان دادنی اکتفا کند، جفا کرده است. 

ای هزای نرگس، قنوت قمریان غمزده، تسبیح طربناک جوانههای جنوناگر در مقابل غمزه
شم دلش نشود، چخود آور قلب شقایق، فقط لب بتکاند و از خود بینورسته و شفافیت شوق

 .را باید به معاینه باغبانی حاذق بسپارد

  

https://fidibo.com/books/author/سید-مهدی-شجاعی
https://fidibo.com/books/author/سید-مهدی-شجاعی
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 شناسی جوانانمبانی جامعه

 حبیبی سلمان مولف:

 

 

 خالصه:

را دربردارد.  0332قلمرو تحقیق کتابشناسی حاضر، زبان فارسی است و از نظر زمانی، تا سال 
ایران، متمرکز شده در ضمن، کار، بر روی کتابهای منتشر شده و در دسترس موجود در 

 است.

رو، تمامی کتابهایی که در این کتابشناسی توصیف شده اند، در کتابخانه های مهم و  ازاین 
 .معتبر کشور میتوان یافت

اثر معرفی شده  012این کتابشناسی شامل همه منابع مکتوب پیرامون جوان نیست و تنها 
 کتاب، برای معرفی انتخاب شده اند و کتابهایاست. بی تردید، منابع یادشده نیز از میان دهها 

جا که هدف گردآوری مجموعه حاضر، معرفی دارد و البته از آن ارزشمند دیگری نیز وجود
 همه منابع موجود نبوده است، جای خرده گیری نخواهد بود.

 در ضمن، توصیف افزونتر برخی کتابها، به معنای اهمیت بیشتر آن کتابها نیست. در پایان 
کتاب، جهت دسترسی آسان به پدیدآورندگان آثار، نمایه اشخاص و نیز به منظور شناسایی 
آسان موضوع ها، نمایه جامع موضوعی فراهم آمده است تا بدین وسیله، پژوهشگران ارجمند 

 .آگاه شوند« جوان»در سریع ترین زمان ممکن بتوانند از جزئی ترین موضوع در زمینه 
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 جوان یاجمال کتاب شناسی

 

 ناشر مولف عنوان کتاب
سال 

 نشر
 جامعه دانشگاهی آموزش برای نوین استراتژی

 جوانان شناسی
 پور فرخزاد داداش

 علوم پژهشگاه
 انسانی

0311 

 0330 سوم نسل ـ جوانان زندگی های سبک و فراغت اوقات

 متفکر پژوهان دانش اسالمی مسائل باره در جوانان بررسی
 پژوهان دانش

 متفکر
0310 

 0330 قلم اهل ـ وضعیت اوقات فراغت جوانان بررسی

 0300 ـ رضا آراسته ها تمدن برخورد دوره در جوانان حیات تجدید

 0372 چشمه مولف برنستاین لئونارد جوانان برای موسیقی تحلیل و تجزیه

 0311 فرانکلین احسان نراقی فردا امروز، دیروز،:  دانشگاه ، جوانان ، جامعه

 0331 آوای نور رسول ربانی جامعه شناسی جوانان

 0370 جهاد دانشگاهی غالمرضا صدیق اورعی جامعه شناسی مسائل اجتماعی جوانان

 0300 اسالمی معارف تقی فلسفی محمد احساسات و عقل نظر از جوان

 خانواده تشکیل و جوان
 مربیان و اولیاء و انجمن

 ایران اسالمی جمهوری

 و اولیاء و انجمن
 جمهوری مربیان

 ایران اسالمی
0372 

 0330 ایران آمار مرکز ایران آمار مرکز (اقتصادی - اجتماعی ویژگیهای) ایران جوانان

 ایران در نسلی مناسبات و جوانان
 علی مولف محمد

 محمدی
 0333 دانشگاهی جهاد

ی در باره ی مسائل جوانان پژوهش:  رنج پر جوانی
 ایران

 محمدحسن ناصرالدین
 الزمانی صاحب

 0300 عطائی

 فر مولف حسینی رضا خودیابی و جوانی
 های پژوهش مرکز

 سیما و صدا اسالمی
0330 

 0320 شفق علی قائمی نوجوانان و جوانان مسائل و خانواده
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 الیس وایتزمن (ها خانواده و جوانان برای) اجتماعی رشد
 و اولیاء انجمن
 جمهوری مربیان

 ایران اسالمی
0327 

 یوستیس چسر زندگی ، یا، راهنمای نوجوانان و رشد
 مطبوعات موسسه

 شرق
0300 

 چهارم و سوم های دهه در جوان شناسی رفتار
 اسالمی انقالب

 0333 دانشگاهی جهاد مولف منطقی مرتضی

 اری،رفت ، شخصیتی جوانان و نوجوانان روانشناسی

  اعتیاد و بزهکاری ، شغلی ، تحصیلی
 

 0323 مشعل احمد احمدی

 0371 طرح نو سیدمحمد خاتمی جوانان و زنان

 0301 معرفت کتابفروشی بلو گلن جوانان برای علم

 0332 آگاه محمد سعید ذکائی فرهنگ مطالعات جوانان

 0311 دانشیاران ایران عباس حیدری مقدم کتاب شناسی جوانان

 آبادی علی مریم رعیت جوانان کتابشناسی
 پژوهشهای دفتر

 فرهنگی
0321 

 0316 علم فریدون شایان جوانان برای فلسفه و شناسی جامعه بر ای مقدمه

و اجتماعی  روانی مسایل باره در بحثی ، نوجوانی
 نوجوانان

 0317 چهر کرمانی ابراهیم جعفر

 0371 اسپید ـ 1110نان در دهه جوا جهانی وضعیت

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&select-publisher=publisher-exact
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 برخی منابع مورد مراجعه:

 
https://www.beytoote.com 

pajuhesh.irc.ir  

parsiblog.com 

sociologybook.blogfa.com 

www.adinehbook.com 

 
  

https://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/imam4-ali4-akbar.html
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