
 

 مهستاناز طرح  اینجا آخر دنیاستل اطالعات مورد نیاز کتاب جدو

 توضیحاتو  نکات موضوع

 اینجا آخر دنیاست عنوان

زیر 

 عنوان
 شرحی نوین بر خطبۀ بدیع و اخالقی غّراء

 نویسنده
   نیامحمدصالح طیب

 تیموری مهدی: نگارش و تحقیق

 آرم
در تمامی آثار و متناسب با طراحی جلد و  ستان در گوشه سمت راست روی جلدرآرم مه  

 برخوردار از رنگی گرم، شیک و مناسب.

تعداد 

 صفحه 
 صفحه 320تقریبا 

 

 هاکناره

 1 جلدروی 1
تصویر 

 نویسنده 

به صورت برش خورده شده و  اصالح شده و برخوردار از یک طیف   

 رنگی مناسب با رنگ جلد.

  2 
 

نامه معرفی

 نویسنده

 نیاطیب محمدصالح

 ، اصفهان1356متولد 

 دکترای رشتۀ فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشگاه بیت دانشکدۀ الهیات و معارف اهلعضو هیئت علمی 

 اصفهان

 البالغهمحقق و مدرس نهج

 ل مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علویمدیرعام

 مدیرعامل بنیاد خیریۀ آالء 

به توان  رین انتخاب،پنهان جان، بهت :هایکتاب نویسندة

و  راهکارهای دستیابی به موفقیت در زندگی ایران، موج زنده،

 مطالعات امر خیر و خانواده.البالغه و نهجچند مقاله در حوزۀ 

 جلدپشت 2

1 
پنهان 

 جان

نگرشی نو 

به 

خودشناسی و 

پیوند آن 

با 

 خداشناسی

محمدصالح 

 نیاطیب

 چگونیییه و چیسیییت خودشناسیییی

 ایدریچیه خودشناسی از توانمی

 پاسیخی گشود؟ خداشناسی سویبه

 بیه گوییکلی از دوربه و روشن

 ایبهانه بشر، اساسی پرسش   این

 بیوده کتیاب ایین نگارش برای

  .    است

2 
به توان 

 ایران

درآمدی بر 
مطالعات 

امر خیر در 
ایران، 

ها و آسیب
 کارهاراه

محمدصالح 

 نیاطیب

 سییر واکیاوی ضیمن کتیاب این

 و اییران در خییر امر تاریخی

 وضیعیت شناسیییآسیب بیه جهان،

 و پردازدمی ایران در خیر امر

 بیرای راهکارهیایی کندمی تالش

 مطلییوب الگییوی بییه دسییتیابی

 ارائییه ایییران در هاخیریییه

 .  نماید

3 
موج 

 زنده

ها اندیشکده

و نقش آن 

در تعالی 

 خانواده

محمدصالح 

 نیاطیب

برتییرین اندیشییکده چیسییت و 

های جهان چگونیه بیه اندیشکده

نگرند؟ کتاب حاضیر خانواده می

ضمن پاسخگویی به ایین پرسیش، 

انییدازی الگییویی را بییرای راه

ای بیییا موضیییو  اندیشیییکده

اجتمیییاعی بیییه شیییما فرهنگی

 دهد.پیشنهاد می

4 qrcoud  در قسمت پایین و در میانه کناره پشت جلد و توضیحی مختصر در

 )اطالعات بیشتر از ما(  قرار خواهد گرفت.کنار آن مثل 

 نشان صفحه 5
آرم مهرستان با برشی خاص در اضافه باالی صفحه با خط تیغ 

 مشخص و توضیحی مختصر مثل )نشان صفحه را از اینجا جدا کنید(

 موارد 1 عطف
در قسمت باالی عطف و در نوار ممتد از روی جلد تا پشت جلد، آرم مهرستان و 

 در میان عطف، عنوان کتاب و نام نویسنده ذکر خواهد شد. 5شمارة فروست 

پشت   

 جلد

 شعار  "اینجا خانۀ شماست" در گوشۀ سمت چپ باالی کتاب قرار خواهد گرفت. شعار 1

 متن 2

که بشر فقط بخشی از کناره و ساحل آن را شناخته و البالغه اقیانوسی است نهج

ای است که از دور آن را به نظاره نشسته است، به اعماق آن ره نیافته و قله

 همانگونه که قرآن چنین است.

البالغه را نخوانده و همان قرآن ناطق است. کسی که نهج البالغه تجسم علینهج

ماند. در البالی تمامی اوراق و سطور این و نفهمیده است، در ظاهر قرآن می

کتاب، ابعاد وجودی انسان کامل و نمونۀ کامل مسلمانی معرفی شده است که 

ها مانند او تربیت شوند. هیچ کتابی مانند خواهد همۀ انساناسالم می

آور خلقت و به دنیای اسرارآمیز و شگفت البالغه ما را همراه با علیهجن



 

 برد.های گوناگون معرفتی که او ناظر و شاهد آن بوده است، نمیوادی

ای انسان معاصر با هر فکر و رنگ و نژاد و جنسیت و اعتقادی و در هر نقطه

ت، زندگی زیبایی کند، اگر بخواهد غیر از اینکه زنده اساز عالم که زیست می

البالغه نیازمند است. نیز داشته باشد، بیش از هر زمان دیگری به فهم نهج

ها گام کوچکی است در این راستا. در این کتاب« گنج پدری»های سلسله کتاب

نگارنده در حد توان ناچیز خود، تالش کرده است متناسب با نیازهای جامعۀ 

پسندند، که جوانان و فرهیختگان می امروز و با استفاده از قالب و زبانی

صورت کاربردی بیان کند. کتاب اینجا آخر البالغه را بهمعارف عمیق نهج

 گردد.دنیاست اولین کتاب از این مجموعه است که تقدیمتان می

 بارکد هر کتاب در قسمتی مناسب در پایین جلد قرار خواهد گرفت   بارکد 3

 50.000 قیمت 4

 سایت 5
در قسمت پایین پشت جلد و در @mehrestaniha و کانال اینستاگرام و تلگرام     mehrestan.irآدرس سایت 

 قالبی زیبا نوشته شود.

 5-04-8441-600-978 شابک 6
 03132368755/    09370012900مرکز پخش:  تماس 7

 آرم 1 گیر صفحه
باالی کناره ها برش بخورد گیر کتابها از قسمت کلمه مهرستان به عنوان صفحه

 گیر مورد استفاده قرار بگیرد.و به عنوان صفحه


