
 

از طرح  پنهان جانل اطالعات مورد نیاز کتاب جدو

 مهستان

 توضیحاتو  نکات موضوع

 پنهان جان عنوان

زیر 

 عنوان
 نگرشی نو به خودشناسی و پیوند آن با خداشناسی

 نیامحمدصالح طیب نویسنده

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

 برخوردار از رنگی گرم، شیک و مناسب.

تعداد 

 صفحه 
 صفحه 360تقریبا 

 

 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

 نیامحمدصالح طیب

 ، اصفهان1356متولد 

 رشتۀ فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس تهراندکترای 

 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 البالغهمحقق و مدرس نهج

 ل مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علویمدیرعام

 مدیرعامل بنیاد خیریۀ آالء 

به توان ایران، موج  ، اینجا آخر دنیاست :هایکتاب نویسندة

بهترین انتخاب، راهکارهای دستیابی به موفقیت در  زنده،

مطالعات امر خیر  البالغه ونهج مقاله در حوزۀ ینو چند زندگی

 و خانواده.

 جلدپشت 2

1 

به 

توان 

 ایران

درآمدی بر 

مطالعات 

امر خیر در 

ایران، 

ها و آسیب

 کارهاراه

محمدصالح 

 نیاطیب

 سایر واکااوی ضامن کتااب این

 و ایاران در خیار امر تاریخی

 وضاعیت شناساایآسیب باه جهان،

 و پردازدمی ایران در خیر امر

 بارای راهکارهاایی کندمی تالش

 مطلااوب الگااوی بااه دسااتیابی

 ارائااه ایااران در هاخیریااه

 .  نماید

2 
اینجا 

آخر 

 دنیاست

شرحی نوین 
بر خطبۀ 
بدیع و 

 اخالقی غّراء

محمدصالح 

 نیاطیب

 بااه کااه البالغااهنهج 83 خطبااۀ

 باا اسات، مشاهور غاراء خطبۀ

 تاابلوی تماام، بالغت و فصاحت

 از پا  زنادگی از انگیزیعبرت

 ایاان. کناادمی ترساای  را ماار 

 خطباۀ این از نوین شرحی کتاب

 خوانندگان فراروی را سنگگران

 .  دهدمی قرار

3 
موج 

 زنده

ها اندیشکده

و نقش آن 

در تعالی 

 خانواده

محمدصالح 

 نیاطیب

چیساات و برتاارین اندیشااکده 

های جهان چگوناه باه اندیشکده

نگرند؟ کتاب حاضار خانواده می

ضمن پاسخگویی به ایان پرساش، 

اناادازی الگااویی را باارای راه

ای باااا موضاااو  اندیشاااکده

اجتمااااعی باااه شاااما فرهنگی

 دهد.پیشنهاد می

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

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

 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. 4شمارة فروست 

پشت   

 جلد

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

 متن 2

 «خود» این راستیبه اما ؛است خداشناسی مقدمۀ ،«خودشناسی» که است معروف

 خودشناسی بشناسد؟ را آن تا واداشته تالط  به چنین را بشر که چیست یا کیست

 به نگاه برای فرصتی درونمان؛ غریب آشنای بیشترِ  شناخت برای است فرصتی

 به ما خودِ  از که حقیقتی ؛«جان پنهانِ » جویوجست برای تالشی خویشتن؛ حقیقت

  . «الورید حبل من إلیه أقرب نحن» که است ترنزدیک ما



 

 فقط که او آستانِ  به باریافتن برای «خود» در سفری کرد؛ آغاز سفری باید پ 

 کالم هدایت با جز که است راهی این و. است پذیرامکان خویش از شدنفانی با

 مقصود منزل سر به و نهاد قدم آن در تواننمی الهی اولیای دستگیری و نور

 نیل و شناسیادخ وادی پیمودن در بضاعت حد در است تالشی کتاب این. شد نائل

  .خودشناسی قلۀ به

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

 45.000 قیمت 4

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

 قالبی زیبا نوشته شود.

 978-600-8441-51-9 شابک 6
 03132368755/    09370012900مرکز پخش:  تماس 7

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

 گیر مورد استفاده قرار بگیرد.و به عنوان صفحه


