
مشغول خواندن کدام کتاب هستید و آیا به همکاران خواندن این کتاب را  برای ما بنویسید در حال حاضر 

 "پیشنهاد می دهید؟ دلیل پیشنهاد یا عدم پیشنهاد؟

 دلیل انتخاب  عنوان کتاب  

 قلم بسیار زیبا و داستان گیرای کلیدر کلیدر

 این کتاب، داستان زندگی زنی است که زندگی تازه ای را در آپارتمان جدیدی در شهر توکیو آغاز می کند.  زنی که عاشق نوربود 

درخشان و بی سامان نوشته  این رمان اثر یوکو تسوشیما نویسنده ژاپنی است که در فضایی لطیف و مجروح و  

 شده، داستان متارکه، هوس و تغییر شکل است. 

 ۲۰۱۹سال  Kirkus نامزد دریافت جایزه ی

 ۲۰۲۰برنده ی جایزه ی بهترین کتاب ترجمه شده آمریکا سال 

 Lindsley and Masao Miyosh برنده جایزه ترجمه

 

ایام مطالعه شود چون نیاز داریم کمی از این دغدغه ها دور باشیم و  به شدت توصیه میکنم این کتاب در این  قدرت من هستم 

 .به زندگی مثبت نگاه کنیم

رومی)زندگینامه  

موالنا(از بهمن  

 شکوهی 

 .زندگینامه ای سراسر عارفانه که باعث شده کتبی فوق العاده در این زمینه نوشته شود

خاطرات ملکه  

پهلوی: تاج الملوک  

پهلوی) همسر اول  

مادر محمدرضا   شاه ،

  (شاه پهلوی

1- پهلوی)معاصر تاریخ مورد  در موثری  و  مفید  منبع و  کتاب ) 

در واقع این کتاب تاریخ شفاهی این خاندان است و حالت مصاحبه ای با تاج الملوک داشته به نظر می  -2

انجام شده و با همکاری  تری نسبت به بقیه کتاب ها باشد و همه مصاحبه ها در خارج رسد دارای حقایق بیش

است لندن به چاپ رسیده   . 

 

  .است خوب  بسیار خودمان روزانه  رفتار در  برای کمی تکان خوردن و تغییر  سه دقیقه در قیامت 

 . خواندن این کتاب رو به خانم ها پیشنهاد میکنم. برای باال بردن ارزش و احترام به خود میتونه مفید باشه  زنان زیرک 

مردان مریخی زنان 

 ونوسی

  اختالفات بروز  از  است مناسب ها   خانواده  برای   خواندن این کتاب را به همکاران متاهل توصیه میکنم

 .میکند جلوگیری جزئی

  انسان خردمند 

 .صد در صد مطالعه آن را پیشنهاد می کنم هنر ظریف بیخیالی

  - تاریخ ایران مدرن 

 از یرواند آبراهامیان 

 .شودآشنایی با تاریخ معاصر و لغو تعصب شخصی پیشنهاد می جهت 

یك بار برای همیشه  

زندگی خود را  

نوشته    "متحول کنید

این کتاب برای درک ارزش ها اولویت ها و تواناییهای خود و ارتقاء سطح آنها از خوب به عالی مفید  

 .بخوانند را کتاب این   برای یکبار هم که شده؛ ان،همکار است. پس پیشنهاد می کنم
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شریل ریچاردسون، 

 ترجمه امیر بهنام 

تذکره االولیاء عطار   
 نیشابوری 

ابتدا به شرح حال مختصری از امام صادق علیه السالم    در این کتاب جهت تبرک از بین امامان معصوم )ع(

 ... اشاره شده و سپس نام سایر اولیا ذکر شده است. از جمله اویس قرنی، حسن بصری و

 :سخنی از اویس فرنی

اگر به جز از خدای هیچکس دیگر نشناسی، تو را به و اگر به جز خدای کسی دیگرتو را 

، تو را به نداند  . 

 

پاسخ به درخواست عمر عبدالعزیز جهت نصحیت وی اینگونه می فرمایدحسن بصری در  : 

 .چون خدای با تواست، بیم از که داری و اگر خدا با تو نیست، امید به که داری

 

   دولت عشق

خواندن این کتاب را به سایرین نیز پیشنهاد می کنم زیرا به خواننده کمك می کند به جای اینکه قربانی   تئوری انتخاب 

گذشته یا محیط خود باشد با استفاده از تئوری انتخاب قربانی بودن را انتخاب نکند یا به قربانی بودن ادامه  

 .ندهد

ایران ابر قدرت قرن  

  اثر یوسف مازنی
 این کتاب را صد در صد توصیه میکنم

و ) اشغال سفارت  57انقالب مطالب این کتاب کم و بیش از زمان نهضت ملی شدن نفت شروع شده و تا 

  . آمریکا ( ادامه پیدا می کند

هدف نویسنده حول محور اشغال سفارت و بحران گروگانگیری نشانه گذاری شده و چون وی به اسناد  

وزارت خارجه آمریکا دسترسی داشته مطالب و نتایج جالبی را عنوان میکند که برای محققین و عالقه مندان  

تبسیار جالب توجه اس . 
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 نوشته هراری

 

  "وجود متعالی انسان"

 اثر وین دایر

کتاب فوق العاده ای است. نگرش انسان را به زندگی و به خود تغییر می دهد. جوهره وجودی مقدس ما را  

بزرگترین خواسته  نشان می دهد و سعی می کند شناخت بهتری از خود و خواسته هایمان داشته باشیم.   به ما

این   انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند و وین دایر سعی می کند در این کتاب ما را به

 .هدف نزدیك کند

بر خواهش های نفسانی مان  شرایطی فراهم می آورد که از شگفتی های چیره شدن وجود مان  این کتاب

نگاه دارد آگاه کندکه با همه توان می کوشد ما را عقب  . 

امیدوارم با خواندن این کتاب دست از خودخواهی های درونی و منیت ها بر داریم و به یك جامعه مبتنی بر  

 .تقسیم و تسهیم که راه حل ممکن و عملی برای یك شادمانی پایدار اجتماعی است دست یابیم

 

 


