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کانون فرهنگي تبلیغي اســوه با اعتقاد به این مهم که کادر ســازي و تربیت نیرو براي آینده انقالب بدون داشتن تشکیالت و 
فعالیت در تشکل هاي فرهنگي سخت و مشکل خواهد بود با تأکید بر ضرورت امر آموزش؛ ترویج و تبلیغ در این جبهه مقدس، 

تولید محصوالتي هر چند ناچیز و ابتدایي را درپیش گرفته است.
گروه فرهنگي 313 که درصدد اســت به شــمارش همین عدد الهام بخش؛ کتاب، بروشور، جزوه، سي دي و فیلم و مستند 
فرهنگي تولید کند براســاس اولویت هاي اصلي و روي زمین مانده دفاع و مبارزه در جنگ نرم؛ عمدتاً در سه محور »مسجد، 
هیأت و تشکل ها«، در جوار مضجع شریف ثامن الحجج علي بن موسي الرضا ؛ محصوالتي را به جبهه فرهنگي انقالب تقدیم 

کرده است که گمان مي رود تا حدودي کاربردي و عملیاتي بوده باشد.
این مجموعه به دنبال شناخت نیازهاي روز تشکل هاي فعال پشت خاکریز مبارزه با دشمن است و با تلفیق تجربه و استدالل 
و بیان مصادیق عیني کار فرهنگي در کف ســعي دارد به سؤاالت روز و بي پاسخ مخاطبان تشکلي و بچه هاي فعال در جبهه 

فرهنگي؛ پاسخي ابتدایي، کارراه انداز و دم دستي بدهد.
اکنون و در شرایط کنوني انقالب، »مسجد، هیأت و تشکل« سه رکن اساسي در پرورش، تربیت و انگیزه دهي به نیروهایي است 
کــه مي خواهند مبارزه کنند، رزمنده باقي بمانند و به یاري حضرت حق در آینده این راه تبدیل به »کادر زبده ایماني« براي 

نهضت جهاني آخرالزمان شیعه شوند.
»مسجد، هیات و تشکل« سه پایگاه، سه سنگر، مقر، خاکریز و خط مقدم عملیات بچه هاي حزب اللهي در جبهه خودي هستند 
که نیازمند حراست، تقویت، تکریم، تعظیم و ترویج بیش از این مي باشند و به تولید محتوي، دستورالعمل، الگو و نقشه هاي راه 
متناسب با مقتضیات نیاز فوري دارند و ما تنها به قدر توان، توفیقات و وسِع اندکمان بنا داریم در این راه قدم برداریم باشد که 

مقبول درگاه ایزد منان واقع گردد.
ومن اهلل التوفیق
محمدمهدی نجاتی ***

جهت دریافت کتب و اطالعات بیشتر با شماره های 09157591573 و یا 09354427578تماس حاصل فرمایید.
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این کتاب حاصل یک تجربه فعالیت فرهنگی نویسنده در مساجد کشور می باشد 
که هدف آن آسیب شناسی حرکت های فرهنگی مساجد، ارائه شیوه ها و راه کارهای 
انجام فعالیت های تربیتی در مســجد است که به صورت کلی از آن با عنوان کار 
فرهنگی در مســجد یاد می شود کتاب در 5 فصل به رشــته تحریر درآمده و با 
دغدغه های فرهنگی و فرهنگ مســجدی شروع و با تشریح دالیل کار فرهنگی، 
داشــته هایی را برای مربیان مســاجد و روش های تربیتی در مسجد به مخاطب 
منتقــل می نماید و در نهایت به آسیب شناســی حرکت های فرهنگی مســاجد 
می پردازد. توصیه می شود انسان های رسالت مند، سری هم به این کتاب بزنند تا 
در مسیر رسالت خود که کمک به معماری صحیح این جامعه باشد، با دستی پر 

از تجربه قدم گذارند.

موضوع: تأملی بر کار 
فرهنگی مساجد

نارش: آهنگ قلم

قیمت: 1900تومان

صفحه: 160 
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هرچند گروه های تربیتی مربی محور، بیش از همه در مساجد فعال هستند ولی در 
فرهنگسراها، جلسات محفلی هیأتی، کالس های پرورشی و جلسات خانگی زیارت 
عاشورا هم بعضاً رویکردهای تربیتی دیده می شود و یک مربی و متربی وجود دارد. 
کتاب همراه مربی مدعی است آنچه یک مربی نیاز دارد را در بعد مخاطبین و محتوای 
قابل استفاده را ارائه می دهد و فرقی ندارد که این مربی در مسجد فعالیت می کند یا 
در جای دیگر. آقای نجاتی محور کتاب را بر اساس این کالم امام خامنه ای قراردادند 
که: »طرح صالحین، افزایش معلومات نیست بلکه تغییر رفتار است«. در واقع مربی با 
چه راهکارهایی می تواند رفتار متربی را تغییر دهد و او را به سمت نور حرکت دهد. 
مربی باید بداند این زمین قابلیت کشت چه محصولی را دارد، به چه میزان مراقبت 

نیازمند است و برای مقابله با آفات چه راهکارهایی را نیازمند است.

هم راه مربی 1

موضوع: نکته های ناب 
برای مربیان

نارش: کتابدار توس

قیمت: 4000تومان

تعداد صفحات:140



ت مثل تجربه

موضوع: یک صد تجربه 
موفق فعاالن مساجد

نارش: کتابدار توس

قیمت: 5500تومان

تعداد صفحات: 240

نکته اولی که قبل از شروع مطالعه کتاب »ت، مثل تجربه« توجه به آن ضرورت دارد 
دانستن این مطلب است که امروزه بیش از 90 درصد کانون های فرهنگی، تشکل های 
دینی و فعاالن عرصه تربیت در مساجد کشور، کاسه چه کنم چه کنم؟! را در دست 
گرفته اند و با شیوه های مختلف جذب و تثبیت حضور جوانان و نوجوانان به مسجد 
آشــنا نیستند. بر این اساس، در این کتاب سعی شده است به یک صد تجربه موفق 
فعاالن فرهنگی مساجد کشور که در زمینه گرایش کودکان، نوجوانان و جوانان این 
مرزوبوم به اســالم و تربیت دینی مؤثر بوده است، اشاره شود تا مخاطبان این کتاب 
بامطالعه آن، به شــیوه ها و متدهای تازه در این عرصــه و نیز ایده های جدید، نو و 
خالقانه دست یابند و با کوله باری از تجربیات گوناگون و ارزشمند ، راه پرفرازونشیب 

خود را در زمینه تربیت دینی طی نمایند.
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کار فرهنگی مملو از ناهمواری هاست؛ پر از فراز و نشیب است. بی عزِم جزم نمی توان 
ایــن راه را طی نمود. ایــن راه ایثارگر می خواهد. جبهه جنگ نرم مجاهد نســتوه 
می طلبد. در این نبرد نابرابر، گاهی در تیررس دشمن قرار می گیری، گاهی خودی ها 
آزارت می دهنــد، گاهی از کیف نفس و بهره دنیا می مانی، حقوق و مزایایت را قطع 
می کنند؛ هر چه بیشتر بر تالشت می افزایی، بیشتر به تو سخت می گیرند؛ اما یادت 
باشد که شرط انتظار این بود که منتظر از راه نماند. اگر ما برای آمدن امام زمان کار 
نکنیم، پس چه کسی زمینه ساز ظهور منجی خواهد بود؟ یادمان باشد به قول حافظ: 

در این درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند.

مشی صالحین

موضوع: اصول کار 
تربیتی در مسجد

نارش: کتابدار توس

قیمت: 3500تومان

تعداد صفحات: 250
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مهندســی اشک در صدد  است فرآیندی را طراحی نماید تا مطابق آن برنامه ریزی، 
اجــرا، و نظارت و کنترل در هیأت های عزاداری در قالب یک مدل مهندسی شــده 
مطلــوب و  اثرگذار صورت پذیرد و تلقی نادرســت هیأتی بودن معادل بی نظمی و 

بی برنامه بودن، به مرور زمان از فضای فرهنگی موجود رخت بربندد.

مهندسی اشک 1

موضوع: اصول کار 
تشکیالتی در هیأت ها

نارش: میثاق

قیمت: 1500تومان

تعداد صفحات: 80
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آسیب شناسی از یک منظر، یعنی شناخت درد و پیدا کردن مشکل و چون شناخت 
درد و پیدا کردن مشکل به تنهایی به رفع آن نمی انجامد، در این نوشتار سعی شده به 
دنبال طرح هر آسیب به طور جداگانه به بیان برخی روش های آسیب زدایی از هیأت 

به فراخور مطلب و اقتضا و نیاز مخاطب پرداخته شود.

مهندسی اشک 2

موضوع: آسیب شناسی 
فرهنگ عزاداری

نارش: کتابدار توس

قیمت: 3000تومان

تعداد صفحات: 120
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آسیب شناســی کار فرهنگی در تشکل های مســجدی در واقع به معنای شناسایی 
ناهنجاری های موجود در فرآیند انجام کار فرهنگی ایده آل، مطلوب و آرمانی است. 
البته در انجام کار فرهنگی، در وهله نخست، آن چیزی ناهنجاری به حساب می آید 
که یا مخالف رســالت تشکیالتی آن تشکل باشد و یا با تعریف صحیح کار فرهنگی 
هم خوانی نداشته باشــد. بر این اساس در مرحله آسیب شناسی کار فرهنگی که به 
نوعی هدف اصلی نگارش این کتاب بوده است انجام سه امر مهم و اساسی ضرورت 
دارد: اول: تعریف درســت کار فرهنگی ایــده آل و مطلوب و تعیین حدودوثغور آن. 
دوم: شــناخت ناهنجاری ها، کاستی ها و نواقص موجود در انجام کار فرهنگی. سوم: 
برنامه ریزی مناسب در فرآیند کار فرهنگی جهت آسیب زدایی پس از عبور از مرحله 

آسیب شناسی است.

الفبای کار فرهنگی

موضوع: یک صد نکته 
مربوط به کار فرهنگی 
در مسجد

نارش: کتابدار توس

قیمت: 1800تومان

تعداد صفحات:180 
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حتی اگر کســی فارغ التحصیل رشــته مدیریت از مراکز آموزش عالی باشد و سواد 
تشکیالتی خوبی  داشته باشد، بدون داشتن سابقه جنگیدن در راه خدا با دست های 
خالی و کار در یک اتاق سه در چهار نمور و قدیمی با موکت های کهنه و چند صندلی 
ساده پالستیکی، فهم درستی از آن چه در تشکل های دینی ما می گذرد، پیدا نخواهد 
کرد. در این کتاب، نویسنده می خواهد کوله بار خواننده را ببندد و او را راهی جادة کار 
فرهنگِی تشکلی کند، به طوری که فرد در این مسیر کمتر اذیت شود و همچنین کم 
نیاورد! چون معتقد است کوله باری که جمع آوری کرده، همه مایحتاج را پاسخگوست 

و وسیله اضافی و بالاستفاده هم ندارد.

از صفر تا صد یک تشکل 
فرهنگی

موضوع: آنچه برای یک 
تشکل نیاز است

نارش: کتابدار توس

قیمت: 4000تومان

تعداد صفحات: 140



هم اکنون جبهه فرهنگی انقالب اســالمی ـ با همه کمبودها و کاستی ها ـ شاهد 
انتشار انواع نشریات و آثار مکتوب می باشد. در این مرحله هرچند تا نقطه مطلوب 
و امیدبخش فرسنگ ها فاصله داریم؛ اما اگر همین تعداد اندک و فئه قلیله در کنار 

هم گرد آیند؛ نتیجه قابل توجهی به دست خواهد آمد.
»آیینه« می خواهد آیینه اي باشد تمام نما از عقبه براي رزمندگاِن خط مقدِم نبرِد 

بي پایاِن حق و باطل.
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