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تاریخاندیشۀسیاسیغرب
)جلد2:ازروشنگریتاافوللیبرالیسم(

جانمکللند
ترجمۀجسانگیرمعینیعلمداری

چاپ دوم، 517 ص، رقعی، 560000 ریال.

توصیففلسفیعلم
)خوانشویتگنشتاینیازساختارانقالبهایعلمی(

غالمحسینمقدمحیدری
214 ص، رقعی، 280000 ریال.

چگونهداروینبخوانیم
مارکریدلی

ترجمۀمحمودرافع
167 ص، رقعی، 170000 ریال.

چگونهویتگنشتاینبخوانیم
ریمانک

ترجمۀهمایونکاکاسلطانی
127 ص، رقعی، 150000 ریال.

حقیقتعاشورا
)ازعاشورایحسین)ع(تاتحریفاتعاشورا(

محمداسفندیاری
508 ص، رقعی، 560000 ریال.

و هگلی آگاهی خودـ
پساساختارگرایانفرانسوی

دیویدشرمن
ترجمۀمحمدمسدیاردبیلی/پیامذوقی

؟، ؟ ص، رقعی، 150000 ریال.

خیلیکم...تقریبًاهیچ
)مرگ،فلسفه،ادبیات(

سایمونکریچلی
ترجمۀلیالکوچکمنش

چاپ دوم، 384 ص، رقعی، 380000 ریال.

زمانوحکایت
)کتاباول:پیرنگوحکایتتاریخی(

پلریکور
ترجمۀمسشیدنونسالی

چاپ دوم، 482 ص، رقعی، 480000 ریال.

زمانوحکایت
)کتابدوم:پیکربندیزماندرحکایتداستانی(

پلریکور
ترجمۀمسشیدنونسالی

چاپ دوم، 351 ص، رقعی، 400000 ریال.

زمانوحکایت
)کتابسوم:زماننقلشده(

پلریکور
ترجمۀمسشیدنونسالی

چاپ دوم، 558 ص، رقعی، 560000 ریال.

سنجشدیالکتیکروشنگری
خسروناقد

180 ص، رقعی، 240000 ریال.

عسدعتیق
)جلددوم؛کتابهایتاریخ(

براساسکتابمقدساورشلیم
ترجمۀپیروزسیار

1368 ص، وزیری، 1800000 ریال.

فلسفهبرایمبارزان
آلنبدیو

ترجمۀفؤادحبیبی/کمالخالقپناه
چاپ دوم، 116 ص، رقعی، 140000 ریال.

قانون،آزادیواخالق
)درآمدیبهفلسفۀحقوقکیفریوعمومی(

هربرتهارت
ترجمۀمحمدراسخ

116 ص، رقعی، 180000 ریال.

مذاکرهبااشیا
شبکه( )برونوالتورونظریۀکنشگرـ

رحمانشریفزاده
402 ص، رقعی، 350000 ریال.

نقدچیست؟وپرورشخود
میشلفوکو

ترجمۀنیکوسرخوش/افشینجساندیده
256 ص، رقعی، 280000 ریال.

ـ ملت عصر در سیاست الزامات
دولت

احمدزیدآبادی
چاپ پنجم، 114 ص، رقعی، 140000 ریال.

پستسکوالریسم
)دین،دولتوحوزۀعمومیدرغرب(

آرمانزارعی
313 ص، رقعی، 340000 ریال.

در حقوقی تئوری مختصر تاریخ
غرب

جانِکلی
ترجمۀمحمدراسخ

597 ص، رقعی، 760000 ریال.

دیــــن و فلســفه

حــــــــــــقوق و 
عـــــلوم سـیاسی

تازهها



»ترور«علیهتروریسم
)آزادییامرگدرانقالبفرانسه(

سوفیوانیچ
ترجمۀفؤادحبیبی

237 ص، رقعی، 280000 ریال.

نظریۀسیاستبینالملل
کنتوالتس

ترجمۀعباسزمانیان
479 ص، رقعی، 500000 ریال.

تسرانـ56
)سیمایتسراندرپژوهشیفراموششده(

محسنگودرزی
ترجمۀآرشنصراصفسانی

204 ص، رقعی، 280000 ریال.

جامعهـانسانشناسیادیان
کلودریویر

ترجمۀعلیرضاخدامی
411 ص، رقعی، 460000 ریال.

کارزار در مردممدار جامعهشناسی
عمل

مایکلبوراووی/فرانسیسفاکسپیونودیگران
ترجمۀبسرنگصدیقی/روحاللهگلمرادی

350 ص، رقعی، 350000 ریال.

سیستموتفکرسیستمی
)نظریهوعملبنیادی(

اکبرقراخانیبسار
422 ص، رقعی، 460000 ریال.

طبقهوقشربندیاجتماعی
رزماریکرامپتون

ترجمۀهوشنگنایبی
367 ص، رقعی، 260000 ریال.

نگرشیانتقادیبهتوسعۀ
جماعتمحور

مارگارتِلدویت
ترجمۀمنیژهنجمعراقی

414 ص، رقعی، 400000 ریال.

و اسالمی ناسیونالیسم بین ایران
سکوالریسم

)انقالبمشروطۀ1285(
ونسامارتین

ترجمۀمحمدابراهیمفتاحی
476 ص، رقعی، 580000 ریال.

بسارزندگیدرزمستانتسران
احمدزیدآبادی

چاپ چهارم، 272 ص، رقعی، 240000 ریال.

پیکانسرنوشتما
)بابسرهگیریازنوشتههاوخاطراتاحمدخیامی(

مسدیخیامی
246 ص، رقعی، 280000 ریال.

خاطراتوتأمالتدرزندانشاه
محمدمحمدی)گرگانی(

چاپ دوم، 590 ص، رقعی، 380000 ریال.

کورشیاذوالقرنیِنقرآنوتورات
موالناابوالکالمآزاد

ترجمۀمسلمزمانی/اصغرقسرمانیمقبل
235 ص، رقعی، 280000 ریال.

نبردقدرتدرایران
)چراوچگونهروحانیتبرندهشد؟(

محمدسمیعی
چاپ چهارم، 807 ص، وزیری، 860000 ریال.

بازآفرینیبازار
)تاریخطبیعیبازارها(

جانمکمیالن
جواد / ثالث عزیزی ساعده / کریمی زهرا ترجمۀ

اقدسطینت
442 ص، رقعی، 460000 ریال.

رهبری منطقهای: درونزای توسعۀ
ونسادها

رابرتاستینسون/راجرآر.استاو
ترجمۀمحمدحسینشریفزادگان/بسزادملکپور

اصل
299 ص، رقعی، 400000 ریال.

نفتوهژمونیسمامریکا
)انتقالسیستمانرژیفسیلیبهانرژیتجدیدپذیر(

محسنمسرت
404 ص، رقعی، 460000 ریال.

تـــــــــــــــاریـــخعـــلوم اجتماعی
ــاد و ــ ــص ــ ــت ــ اق
ــت ــریـ ــدیـ ــــ مـ
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ذهنوزمان
دکترکرامتموّللی

514 ص، رقعی، 500000 ریال.

کودکیرامیزنند
)گزیدهایازمقاالتبالینیروانکاویفروید(

زیگموندفروید
ترجمۀمسدیحبیبزاده

چاپ دوم، 216 ص، رقعی، 180000 ریال.

موسیویکتاپرستی
زیگموندفروید

ترجمۀصالحنجفی
188 ص، رقعی، 170000 ریال.

ابوریحانبیرونی
)تاریخوادبیاتایران،عصرغزنوی،1(

محمددهقانی
87 ص، رقعی، 120000 ریال.

ازریورسایدتادیوانگی
استیونآدلیگرگس

ترجمۀجعفرمیرزایی/فرزانهغالمی
135 ص، جیبی، 140000 ریال.

پنجگفتار
)درزمانوزندگانیفردوسی(

مسدیسیدی
چاپ دوم، 351 ص، رقعی، 460000 ریال.

دیهگویعزیز
کیالتورادرآغوشمیکشد

الناپونیاتوسکا
ترجمۀطلوعریاضی

75 ص، رقعی، 140000 ریال.

زخم
)ونوزدهداستاندیگر(

کیممونسو
ترجمۀپژمانطسرانیان/نوشینجعفری

132 ص، رقعی، 180000 ریال.

کابوسهایبیروت
غادةالسّمان

ترجمۀاحسانموسویخلخالی
463 ص، رقعی، 460000 ریال.

کتابشمستبریز
و حکمی منظومۀ از طرحی اندیشهها؛ :1 )جلد

هنریشمستبریزی(
مسدیساالرینسب

581 ص، رقعی، 680000 ریال.

کتابشمستبریز
و شعروارهها منثور، شعرهای شعرها؛ :2 )جلد

گزینگویههایمقاالتشمس(
مسدیساالرینسب

453 ص، رقعی، 580000 ریال.

محاکمۀاندرسونویل
ساللویت

ترجمۀامینمدی
168ص، جیبی، 140000 ریال.

میدلمارچ
)داستانیکشسر(

جورجالیوت
ترجمۀرضارضایی

1246 ص، رقعی، 1700000 ریال.

ناصرخسرو
)تاریخوادبیاتایران،عصرغزنوی،7(

محمددهقانی
388 ص، رقعی، 380000 ریال.

نقاب
نالالرسن

ترجمۀمزدکبلوری
172 ص، رقعی، 240000 ریال.

پسازباران
)نمایشنامۀ43(

سرژیِبلِبل
ترجمۀنگاریونسزاده

144 ص، رقعی، 120000 ریال.

سیندخت
)نمایشنامۀ44(

فریدهفرجام
184 ص، جیبی، 180000 ریال.

ــی ــاسـ ــنـ روان شـ

ــات ــــ ــــ ــیـ ادبـ

دور تا دور دنـــــیا 
نـــمایشـــــنامه
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جنگهاوبدنها
)نشانۀتندرفرهنگوسینمایپساجنگژاپن(

نغمهثمینی
172 ص، مصور، رقعی، 240000 ریال.

ردیفدورۀعالیعلیاکبرشسنازی
)نتنویسیآموزشیوتحلیلی(

داریوشطالیی
298 ص، رحلی، 580000 ریال.

کتابآواز
عبدالله ردیف براساس ایرانی؛ آواز )رمزگشایی

دوامی(
داریوشطالیی

384 ص، رقعی، 860000 ریال.

تاریخمختصرعلم
ویلیامباینم

ترجمۀماندانافرهادیان
368 ص، رقعی، 400000 ریال.

مجموعهآثارارشمیدس
)مشتملبرروشبررسیمسائلمکانیکی(

بسنامشیخباقری
326 ص، وزیری، 400000 ریال.

یکپارچگیدانش
ادواردویلسون

ترجمۀمحمدابراهیممحجوب
433 ص، رقعی، 560000 ریال.

عـــــــــــــــلـــومهــــــــنــــــــر
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آستانۀتجّدد
)درشرحتنبیهاألمهًْوتنزیهالمّلهًْ(

داود فیرحی
چاپ سوم، 611 ص، وزیری، 500000 ریال.

تنبیه األمهًْ و مؤلف ارجمندش نماد مکتبی فقهی سیاسی شد که بیان 

دینی از آزادی و دموکراسی در مذهب شیعه فراهم می کرد و یا حداقل 
که  است  دلیل  همین  به  می دید.  تدارک  را  مهمی  چنین  مقدمات 
تنبیه األمهًْ در مرکز مناقشات معاصر ما، دربارۀ استبداد و مردم ساالری 

از یک سو، و نوگرایی مذهبی و سکوالر از سوی دیگر نشسته و در 
این چهار سوق، همزمان مورد توجه عالقمندان به مذهب، سیاست، 

تاریخ و ملیت قرار گرفت و »جاذبه و دافعۀ« پردامنه ای برانگیخت.
بحران اندیشه و سیاست در ایران معاصر، و اهتمام و توسعۀ علوم انسانی در سطوح آموزش عالی، موجب 
اقبال روزافزون به تاریخ اندیشۀ سیاسی معاصر گردید و باز هم تنبیه األمهًْ نائینی اهمیت مضاعفی از دیدگاه 
رابطۀ دین و دموکراسی پیدا کرد. اما ادبیات کتاب نائینی چنان فشرده و دشوار است که خواننده و پژوهشگر 

امروز را با مشکالت جدی مواجه می کند.
در این کتاب مؤلف کوشیده است با توضیح واژگان در کنار متن و شرح و تحشیۀ تنبیه األمهًْ اندیشۀ مکنون 
در آن را بازنماید و امکانات و تنگناهای این اثر مهم را در راستای رابطۀ دین و دموکراسی، و به طور کلی، دین 

و دولت مدرن آشکار سازد.

ارادهبهدانستن
میشل فوکو

ترجمۀ افشین جهاندیده/ نیکو سرخوش
چاپ سیزدهم، 184 ص، رقعی، 180000 ریال.

نباید سکسوالیته را داده ای طبیعی تصور کرد که قدرت تالش می کند 
آن را مطیع و سرکوب کند، یا حوزه ای مبهم که دانش تالش می کند 
به  می توان  که  است  نامی  سکسوالیته  کند.  کشف  را  آن  به تدریج 
سامانه ای تاریخی داد: نه واقعیتی پنهان که تسخیر آن دشوار باشد، 
تشدید  بدن ها،  برانگیختن  آن  در  که  سطحی  بزرِگ  شبکۀ  بلکه 
تقویت  و  شناخت ها،  شکل گیری  گفتمان،  به  تحریک  لذت ها، 
استراتژی  چند  با  مطابق  و  زنجیروار  به طور  مقاومت ها  و  کنترل ها 

دانش و قدرت به یکدیگر متصل می شوند.

ارتداددراسالم
عیسی والئی

چاپ ششم، 288 ص، رقعی، 200000 ریال.
اجرا  کیفیت  و  ارتداد  احکام  نیز  و  آن  مصادیق  و  ارتداد  مفهوم  در 
معاصر  فقهای  از  برخی  که  آن گونه  ندارد،  وجود  اتفاق نظری 
می گویند: »در هیچ یک از آیات ارتداد، احکام ارتداد بیان نشده و 
تنها سخن از وعید عذاب آخرت است...« یا »... در جهان امروز 
 اشکاالت را صاحبان نظر و 

ً
که علم و دانش تکامل پیدا کرده و نوعا

اندیشه براساس شبهات معقول مطرح می کنند، زمینه ای برای ارتداد 
وجود ندارد...«

امروز غفلت متولیان امور دینی از این حقیقت که دین نیازمند زبان 
جدید است و باید زبان نسل جدید را فهمید و با زبان آنان دین را عرضه کرد، باعث ابتالی عده ای به تردید 

یا انکار شده است.
در این کتاب سعی شده است تا به زوایای تاریک موضوع ارتداد پرداخته شود و نظر اسالم با توجه به 
شرایط زمان و مکان و نیز مالحظات جهانی و امکان در خطر قرار گرفتن اصل اسالم مورد کنکاش قرار گیرد.

ازاینجاتابینسایت
)دورنماییازآیندۀعلم(

یس مارتین ر
ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ سوم، 150 ص، رقعی، 180000 ریال.
ما بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر علم هستیم: کاربرد علم زندگی ما را دگرگون می کند و یافته های 
 سودمند هستند اما 

ً
علمی به درک ما از جهان و آنچه ورای آن است عمق می بخشند. این دگرگونی ها عمدتا

 با تهدیداتی همراه اند و از نظر اخالقی ما را به چالش می کشند. در چهل وپنج میلیون قرن تاریخ زمین، 
ً
غالبا

این نخستین قرنی است که در آن، نوعی از انواع، یعنی نوع بشر، این قدرت را دارد که سرنوشت سرتاسر 

سوی  از  تهدیدات  تاریخ،  اعظم  بخش  در  بزند.  رقم  را  زیست کره 
طبیعت می آمده اند، ازجمله بیماری، زلزله، سیل، و مانند این ها. اما 

اینک این خود ما هستیم که تهدید به شمار می آییم.
مارتین  این مسئله مضمون سلسله سخنرانی هایی است که دکتر 
انجمن  پیشین  رئیس  و  از رهبران فکری جهان معاصر  ریس، یکی 
کرده  ایراد  بی بی سی  در   2010 سال  در  انگلستان،  علم  سلطنتی 
دکتر  است.  گرفته  شکل  آن ها  پایۀ  بر  کوچک  کتاب  این  اینک  و 
ریس معتقد است پرسش هایی دربارۀ منشأ انسان، حیات در فضا، 
هنوز  که  پرسش هایی  و  طبیعت،  قوانین  و  ما،  دوردست  سرنوشت 
هرگز  شاید  را  آن ها  از  برخی  پاسخ  و  نیافته ایم  آن ها  برای  پاسخی 
نتوانیم پیدا کنیم، برای بسیاری از مردم جذاب اند. اما گذشته از این 
جذابیت، دلیلی متفاوت داریم برای این که چرا مفاهیم کلیدی علمی چنین انتشار گسترده ای دارند و آن این 
است که اگر حسی نسبت به علم نداشته باشیم )و بلد نباشیم چگونه ریسک و عدم قطعیت را ارزیابی کنیم( 
نمی توانیم به عنوان شهروند در زنجیرۀ فزایندۀ مسائل مهم سیاسی )مانند انرژی، بهداشت، محیط زیست، و 

از این دست( که وجه علمی دارند مشارکت کنیم.

اندیشۀعدالت
آمارتیا ِسن

ترجمۀ احمد عزیزی
چاپ سوم، 548 ص، رقعی، 400000 ریال.

نظریۀ عدالت دستپخت نهادباوری استعالیی بسیاری از مطرح ترین 
نیتی در کار باشدــ  ـ حتی چنانچه حسن  مسائل حوزۀ عدالت را ـ
در  مردمانی  خیزش  می دهد.  کاهش  کم مایه  لفاظی  نوعی  حد  به 
ـ و من در این جا  سرتاسر جهان برای تحقق عدالت بیش تر جهانی ـ
کمینۀ  نیازهای  سر  بر  هیاهو  دارم ــ  کید  تأ »بیش تر«  قیاس  واژۀ  بر 
زیست انسانی نیست. این خیزش همچنین نه برای برپایی جامعه ای 
زدودن  با  جهانی،  عدالت  اصالح  که  جهان،  در  عادل«  پا  تا  »سر 
اسمیت،  آدام  است.  »ناعادل«،  تکان دهنده  حدی  در  سامان هایی 
یاکندرسه، یا مری ولستونکرفت نیز در دوران خود چنین کردند. به رغم تداوم واگرایی باورها بر سر مسائلی 

دیگر، می توان از راه گفت وشنودی همگانی بر سر این مسائل همداستان شد.
مردمانی رنج کشیده چه بسا پژواک فریادشان را در شعر شورانگیز شیموس هینی ]شاعر و نمایشنامه نویس 

ایرلندی و برندۀ جایزۀ ادبیات نوبل[ نیز بشنوند:

در این سوی گور،
تاریخ می گوید، امیدی َنَورز،

زمانی اما، تنها باری در همۀ عمر،
ر،

َ
خیزاب عدالتی منَتظ

چه بسا جان گیرد،
و آن گاه، امید و تاریخ همسرا شوند.

با همۀ گیرایی انتظاری این چنین، برای همسرایی امید و تاریخ، مذاق عدالت نهادباوری استعالیی اما 
چندان پذیرای شهد این گیرایی نیست. این تنگنا تنها شمایی است از نیاز به گذاری جوهری از نظریه های 

رایج عدالت؛ و مضمون و مایۀ این کتاب.

ایران:روحیکجسانبیروح
و9گفتوگویدیگربامیشلفوکو

میشل فوکو
ترجمۀ نیکو سرخوش/ افشین جهاندیده

چاپ چهاردهم، 232 ص، رقعی، 320000 ریال.
»... نقش روشنفکر این نیست که به دیگران بگوید چه باید بکنند. 
آن  تمام  آورید  به یاد  و  کند؟  می تواند چنین  به چه حقی  روشنفکر 
پیش گویی ها، نویدها، حکم ها و برنامه هایی که روشنفکران در دو 

سدۀ گذشته بیان کردند و اکنون اثرها و نتیجه های شان را می بینیم.
ارادۀ سیاسی دیگران را شکل دهد؛  این نیست که  کار روشنفکر 
کار روشنفکر این است که از رهگذر تحلیل هایی که در عرصه های 
خاص خود انجام می دهد، امور بدیهی و مسلم را از نو مورد پرسش و مطالعه قرار دهد، عادت ها و شیوه های 
عمل و اندیشیدن را متزلزل کند، آشنایی های پذیرفته شده را بزداید، قاعده ها و نهادها را از نو ارزیابی کند، 
و بر مبنای همین دوباره مسئله کردن )که در آن روشنفکر حرفۀ خاِص روشنفکری اش را ایفا می کند( در 

شکل گیری ارادۀ سیاسی )که در آن می بایست نقش شهروندی اش را ایفا کند( شرکت کند.«

دینوفلسفهدینوفلسفه



پیوندهایپنسان
)تلفیقگسترههایزیستی،شناختیواجتماعیحیاتدرعلمپایداری(

یتیوف کاپرا فر
یری اکبری ترجمۀ محمد حر

چاپ سوم، 376 ص، رقعی، 180000 ریال.
اصول طراحی مؤسسه های اجتماعی آیندۀ ما باید همخوان و هم ساز 
با اصول سازمانی ای باشد که طبیعت برای پایدارسازی شبکۀ حیات 
مفهومی  چارچوب  مقصود،  این  به  نیل  برای  است.  آورده  فراهم 
ضروری  اجتماعی  و  مادی  ساختارهای  فهم  منظور  به  یکپارچه ای 
اولیۀ چنین  تدوین طرح  و  تهیه  این کتاب  نّیت مؤلف  بود.  خواهد 

چارچوبی است.
نقطۀ  فیزیک،  تائوی  مؤلف  جهانی،  سطح  در  شناخته شده  فیزیکدان  کاپرا،  فریتیوف  کتاب،  نویسندۀ 
عطف، عقل نامتعارف، شبکۀ حیات و تعلق داشتن به کیهان است. وی جایزۀ کتاب امریکا را از آن خود کرده 

است. در زمان حاضر مدیریت مرکزی وابسته به دانشگاه برکلی در کالیفرنیا را به عهده دارد.

تئاترفلسفه
میشل فوکو

ترجمۀ نیکو سرخوش/ افشین جهاندیده

چاپ ششم، 552 ص، رقعی، 380000 ریال.
اندیشه که دورترین بازآغازیدن ها نویدش را داده است، قرار نیست 
رقصان  و  جهنده  دلوز،  متن های  در  همین جاست،  اندیشه  بیاید. 
اندیشۀ  اشتدادی،  اندیشۀ  تناسلی،  اندیشۀ  ما؛  ما، در میان  برابر  در 
نمی شناسیم،  ما  که  چهره هایی  همۀ  ـ  نامقولی  اندیشۀ  آری گو، 
امکان  هیچ چیز  که  تفاوت  ندیده بودیم؛  هرگز  که  نقاب هایی 
پیش بینی کردن اش را نمی دهد و بااین حال موجب می شود افالطون، 
دانز اسکوتس، اسپینوزا، الیبنیتس، کانت و همۀ فیلسوفان همچون 
نقاب های نقاب هایش بازآیند. فلسفه نه به منزلۀ اندیشه، بلکه به منزلۀ تئاتر: تئاتر تقلیدبازی ها بر صحنه های 
بس گانه، گریزان و آنی که در آن حرکات بی آن که دیده شوند، به یک دیگر نشانه می دهند؛ تئاتری که در آن 
در زیر نقاِب سقراط، به ناگاه سوفیست قهقه می زند؛ تئاتری که در آن وجه های اسپینوزا دایره ای مرکززدوده را 
رسم می کنند، درحالی که جوهر همچون سیاره ای دیوانه بر گرد آن ها می چرخد؛ تئاتری که در آن فیشتۀ لنگ 
اعالم می کند: »مِن ترک خورده ≠ خودِم منحل شده«؛ تئاتری که در آن الیبنیتس رسیده به رأس هرم، در تیرگی 
تشخیص می دهد که آن موسیقِی آسمانْی پیرو لونر است. در اتاقِک نگهبانِی لوگزامبورگ، دانز اسکوتس 
سرش را از پنجرۀ مدور می گذراند؛ او سیبیل هایی انبوه دارد؛ این ها سیبیل های نیچه اند که به کلوسوفسکی 

تغییر چهره داده اند.

تاریخاندیشۀسیاسیغرب
ازیونانباستانتاعصرروشنگری

جان مکللند
ترجمۀ جهانگیر معینی علمداری

600 ص، رقعی، 560000 ریال.
افکار  از  پویا  و  روشن  شرحی  با  غرب،  سیاسی  اندیشه ی  یخ  تار در 
مهم ترین اندیشمندان سیاسی غرب مواجه ایم. نویسنده به توصیف 
نمی ماند،  باقی  بی طرف  ناظری  و  نمی کند  بسنده  اندیشه ها  صرِف 
شرحی  به  درنهایت  و  می شود  درگیر  فکری  مسائل  با   

ً
عمال بلکه 

متوازن و درعین حال روزآمد از اندیشه های قدیم و جدید می رسد. 
کید نویسنده بر طرح مباحث این  با توجه به مسائل حاد معاصر، تأ
اندیشمندان اثر را هرچه بیش تر روزآمد می کند. در این میان، آن چه بیش تر اهمیت دارد، احاطۀ مکللند به 
یخ اندیشه ی سیاسی غرب می تواند مدخلی مناسب  موضوعات سیاسی و طرح مسائل بنیادی است. ازاین رو تار

برای آشنایی با سیر تحول مبانی و مفاهیم سیاسی غرب باشد.
و  ایندیانا  دانشگاه های  در  مدعو  استاد  و  ناتینگهام  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  مکللند  اس.  جی. 
ساکرامنتو است. از دیگر آثار وی می توان از راست گرایی در فرانسه: از دومستر تا مورا و توده: از افالطون تا کاِنتی 

نام برد.

تاریخاندیشۀسیاسیغرب
ازروشنگریتاافوللیبرالیسم

جان مکللند
ترجمۀ جهانگیر معینی علمداری

چاپ دوم، 517 ص، رقعی، 500000 ریال.
یخ اندیشۀ سیاسی غرب، با شرحی روشن و پویا از افکار مهم ترین اندیشمندان سیاسی غرب مواجه ایم.  در تار

ایمانیابیایمانی
)مکاتباتاومبرتوِاکووکاردینالمارتینی(

ترجمۀ علی اصغر بهرامی

چاپ ششم، 100 ص، رقعی، 76000 ریال.
مارتینی  ماریا  کاردینال  میان  مکاتبات  از  است  مجموعه ای  کتاب 
از علمای کلیسای کاتولیک و اومبرتو اکو از نویسندگان و متفکران 
معاصر. درست است که مارتینی از دیدگاه مسیحیت و دین حرف 
نگاه  انسان  و  جهان  رویدادهای  به  دیگری  ُبعد  از  اکو  و  می زند 
می کند، اما هر دو در نهایت به یک فصل مشترک می رسند: خدمت 

به نوع بشر و رعایت حرمت انسان.

بازیدرنقشخدا؟
)جبرگراییژنتیکوآزادیواختیاربشر(

تد پیترز
ترجمۀ عبدالرضا ساالربهزادی

چاپ پنجم، 448 ص، رقعی، 480000 ریال.
در  چیز  »همه  این که  گفتن  یا  ژنتیک«  »تقدیرگرایی  از  سخن گفتن 
ژنتیکی  تأثیرات  که  است  امر  این  تصورکردن  و  فرض  ژن هاست« 
تغییرناپذیرند؛ که سرنوشت اجتناب ناپذیر ما این است که طبق همان 

برنامه ای عمل کنیم که دی. ان. ای. ما برنامه ریزی کرده است.
تصور  آن چه  است:  واضح  ژنتیک  روان شناختی جبرگرایی  نتیجۀ 

 توهم است.
ً
می کنیم آزادی و اختیار شخصی است، صرفا

می دهیم؛  انجام  که  نیستیم  چیزی  آن  مسئول  ما  است:  واضح  نیز  ژنتیک  جبرگرایی  اخالقی  نتیجۀ 
ژن های مان مسئول اند. ما معصومیت طبیعی را در شکلی جدید داریم:

ژن هایم را سرزنش کن، نه مرا!

بسیموت
)یاپارلمانطوالنی(

توماس هابز
یه ترجمۀ حسین بشیر

چاپ سوم، 328 ص، رقعی، 480000 ریال.
انگیزۀ انتخاب بهیموت برای ترجمه، نه تنها اهمیت آن به دلیل تحلیل 
نسختین  به عنوان  انگلستان،  انقالب  تاریخ  شرح  و  عوامل  و  علل 
انقالب در عصر مدرن، بلکه و به ویژه ربط و پیوند نظری آن به کتاب 
لویاتان است. لویاتان توصیف و تحلیل گذار از وضع طبیعی به جامعۀ 

مدنی و دولت و استقرار قدرت و حاکمیت و تبعیت و فرمانبرداری 
فروپاشی  یعنی  قهقرایی  روند  توصیف  بهیموت  که  حالی  در  است 
حاکمیت و دولت و گسترش نافرمانبرداری و بازگشت به وضع طبیعی و عودت ددمنشی و جنگ همه بر 

ضد همه است.
بهیموت تنها کاربرد نظریۀ عمومی لویاتان در یک نمونۀ خاص تاریخی نیست، بلکه زمینۀ پیدایش حوزۀ 

فکری دیگری در اندیشۀ هابز را فراهم می کند و به تولید »دانش سیاسی« جدید می انجامد که می توان از آن 
به عنوان آموزش یا تربیت سیاسی نام برد.

برگرفته از مقدمۀ کتاب

بهیموتلویاتانراآموزشمیدهد:
تربیتسیاسیدراندیشۀهابز

جفری ُوگان
یه ترجمۀ حسین بشیر

چاپ دوم، 234 ص، رقعی، 160000 ریال.
هابز بزرگ ترین نظریه پرداز دولت در غرب بوده است. مردم باید برای 
ایمان آوردن به حقانیت و مشروعیت وضعیت مدنی و دولت، آموزش 
و پرورش بیابند و در ترس و بی اعتمادی نسبت به یکدیگر و به ویژه 
کنند.  زندگی  لویاتان  امن  سایۀ  در  طبیعی  وضع  بازگشت  از  ترس 
لویاتان چتر حمایت عمومی است که بدون آن زندگی خصومت آمیز 

و خشونت بار خواهد شد.
این کتاب اندیشه و آثار هابز را همچون مجموعه ای از آموزه ها و درس های تربیت سیاسی معرفی می کند 

که هدف آن ها پرهیز از جنگ و هرج ومرج و تأمین نظم و آرامش سیاسی است.
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ناظری  و  نمی کند  بسنده  اندیشه ها  صرِف  توصیف  به  نویسنده 
بی طرف باقی نمی ماند، بلکه عمال با مسائل فکری درگیر می شود و 
درنهایت به شرحی متوازن و درعین حال روزآمد از اندیشه های قدیم 
کید نویسنده بر  و جدید می رسد. با توجه به مسائل حاد معاصر، تأ
طرح مباحث این اندیشمندان اثر را هرچه بیش تر روزآمد می کند. 
در این میان، آن چه بیش تر اهمیت دارد، احاطه مکللند به موضوعات 
یخ اندیشۀ سیاسی غرب  سیاسی و طرح مسائل بنیادی است. ازاین رو تار
می تواند مدخلی مناسب برای آشنایی با سیر تحول مبانی و مفاهیم 

سیاسی غرب باشد.
دربارۀ  کوتاه   

ً
نسبتا بحثی  با  غرب  سیاسی  اندیشۀ  یخ  تار دوم  جلد 

ریشه های فکری دولت مدرن آغاز و نسبت آن با جنبش روشنگری 
کنکاش  ــ  روشنگری  عصر  برجسته  پیشگامان  از  یکی  ــ  مونتسکیو  افکار  در  سپس  می شود.  سنجیده 
می کند. پس از آن، مطالب مفّصلی دربارۀ روشنگری در امریکا ارائه می شود و در فصل بعد، در چارچوب 
دیدگاه های هیوم و ادموند برک، محدودیت های روشنگری ارزیابی می شود. بخش بعد به بررسی لیبرالیسم و 
اوج و فرودهای آن در فاصله سال های پایانی قرن هجدهم م. تا اواخر قرن نوزدهم م. اختصاص دارد. به طور 
کلی، لیبرالیسم و روشنگری دو موضوع اصلی این مجلد را تشکیل می دهند. این دو موضوع هنوز هم جزء 

مباحث بسیار مناقشه برانگیز در اندیشه معاصر محسوب می شوند.

تاریخفقهاسالمی
)درسدههاینخستینازآغازاسالمتاشکلگیریمکتباصحاب

حدیثمتأخر(
حامد خانی )فرهنگ مهروش(

چاپ سوم، 460 ص، رقعی، 420000 ریال.
تاریخ  اسالمی  تمدن  سراسر  در  کلی  به طور  و  ایران  در  فقه  تاریخ 
است؛  حقوقی  و  عبادی  هویت ساز  آیین های  دربارۀ  اندیشه ورزی 
محسوب  اجتماعی  مسائل  مهم ترین  قرن ها  طی  که  مسائلی  یعنی 
را  سیاسی  و  فرهنگی  تحوالت  مهم ترین  بوده،  جریان ساز  شده، 
شکل داده و همواره خود نیز از آن ها اثر پذیرفته اند. فقه در تمدن های 
تمدن های  در  فلسفه  که  داراست  را  جایگاهی  همان  نقل محور 
ـ دانش  مبتنی بر عقِل خودبنیاد دارد. نیاز مسلمانان به آیین های وحدت بخش و هویت آفرین سبب علِم فقه ـ
کشف و تفسیر این آیین هاــ چنین مهم تلقی شود. بنابراین برای شناخت ماهیت فقه باید کارکرد آیین ها را از 

منظر علوم اجتماعی بازجست. مهم ترین حرف مؤلف در این اثر نیز همین است.
رسالت محوری مؤلف در این اثر معرفی علم تاریخ و بازنمایی ضرورت آشنایی با آن است. به همین 
منظور تالش مؤلف این است که دانشجویان را با نوع نگاه تاریخ نگارانه، علوم یاری رسان به مورخان، شیوۀ 
تحلیل تاریخی، رابطۀ میان تاریخ و سایر علوم اجتماعی و درنهایت کاستی ها و نقاط ناپژوهیده در حوزۀ 

مطالعات تاریخ فقه اسالمی و منابع دست اول آن آشنا کند.

تاریخفلسفۀسیاسی
1.دورانکالسیک

2.قرونوسطا
3.ازماکیاوّلیتامنتسکیو

جورج کلوسکو
ترجمۀ خشایار دیهیمی

دوران کالسیک: چاپ هفتم، 344 ص، رقعی، 400000 ریال.
قرون وسطا: چاپ پنجم، 308 ص، رقعی، 280000 ریال.

از ماکیاوّلی تا منتسکیو: چاپ ششم، 457 ص، رقعی، 480000 ریال.
تاریخ فلسفۀ سیاسی، عالوه بر این که به ما کمک می کند اصل و ریشۀ خودمان را فهم کنیم، بصیرتی اساسی 
برای فهم دالیل این که چرا دیدگاه های فعلی مان را داریم به ما می دهد. با مقایسۀ اندیشه های خودمان با 

اندیشه های گذشتگان، می توانیم مفروضات حیاتی دربارۀ سؤاالت فلسفی گسترده تر دربارۀ ماهیت واقعیت، 
هستی، احتمال دست یافتن به نوعی از شناخت، شناخت پذیری حقیقت اخالقی، طبیعت انسان، و احتمال 
بهبود و کمال بخشیدن به انسان را دریابیم. فلسفۀ سیاسی یک رشتۀ اشتقاقی است. اندیشه های سیاسی هر 
ری سخت تحت تأثیر پاسخ هایی است که به این سؤاالت غائی می دهد. بنابراین، اگر متفکری دیدگاه 

ّ
متفک

 بر آن صورت سازمان سیاسی که 
ً
خاصی دربارۀ طبیعت انسان یا حقیقت اخالقی دارد، این دیدگاه، عمیقا

مرّجح می دارد تأثیر می گذارد. با وارسی طیفی از فلسفه های سیاسی که دیدگاه های مختلفی را دربارۀ جهان 
سیاسی عرضه می کنند و در ضمن پاسخ های مختلفی که به این سؤال های غائی می دهند، به فهم ارتباط های 
میان اجزاء یک فلسفۀ سیاسی معین نائل می شویم و می فهمیم چگونه میان این اجزاء کنش و واکنش وجود 
دارد و چه کارکردی پیدا می کنند. اندیشه های سیاسی ما تصادفی نیستند. این اندیشه ها از عناصر بنیادین 
ی ما نشئت می گیرند. رسیدن به بصیرتی ژرف تر دربارۀ این که چرا ما چنین فکر می کنیم به ما 

ّ
جهان بینی کل

 در آن ها تجدیدنظری بکنیم.
ً
کمک می کند که در مفاهیم سیاسی مان دقیق شویم و احتماال

تجربهگراییوسوبژکتیویته
)پژوهشدربابطبیعتانسانیبرحسبنظرهیوم(

یل دلوز ژ
ترجمۀ عادل مشایخی

چاپ چهارم، 216 ص، رقعی، 220000 ریال.
تجربه گرایی چیست و چه نسبتی با سوبژکتیویته دارد؟ تجربه گرایی 
آنگونه که در این کتاب به کار رفته مفهومی بیش تر سیاسی است تا 
معرفت شناختی. سرشِت تجربه گرایِی معرفت شناختی را ژان الک با 
این اصل که »همۀ شناخت ما درنهایت از تجربه نشئت می گیرد« 
همچون  است  قرار  هنجار  یک  قالِب  در  اصل  این  بخشید.  تعین 
اما تجربه گرایِی  آید.  به کار  برای شناسایِی معرفِت راستین  معیاری 
ِ هنجار را به مسئله بدل می کند: هنجارها  سیاسی به جای جست وجوی هنجارهایی از این دست، نفس 
داده های  محدودۀ  در  »باید  که  مضمون  این  با  فرمانی  نه  سیاسی  تجربه گرایی  می گیرند؟  شکل  چگونه 
تجربی باقی ماند«، بلکه پرسشی است در باِب این که چگونه داده ها پشت سر گذاشته می شوند. مسئله نه 
جست وجوی مالکی برای توجیِه صدِق باور و نقِد باورهای ناموجه، بلکه چگونگِی شکل گیرِی باور به منزلۀ 
فراتر رفتن از امر داده شده )donn( است. داده ها به خودِی خود هیچ نسبتی را اقتضا نمی کنند، با تحلیِل یک 
داده نمی توان نسبِت آن را با داده ای دیگر استنتاج کرد، به بیاِن دیگر نسبْت درونِی طرفیِن نسبت نیست. در 
این معنا، جهان تجربه گرایی جهانی است که در آن »حرف ربِط »و« درون بودگِی فعِل »است« را از تخت 

سلطنت به زیر می کشد، جهانی که در آن خوِد اندیشه در نسبتی بنیادین است با خارج.«

ترسولرز
سورن کیرکگور

یم رشیدیان ترجمۀ عبدالکر

چاپ هجدهم، 176 ص، رقعی، 160000 ریال.
کیرکگور ترس و لرز را بهترین کتاب خود می دانست؛ او می گفت 
این کتاب برای جاودانه کردن نام من کافی است. »دیالکتیک تغزلی« 
این  ویژۀ  به حس کردن خصلت های  ما  وادارساختن  در  او  هنر  او، 
نیز  و  است،  ننهاده  تأثیر  ما  بر  ژرف  چنین  هرگز  مذهب...  قلمرو 
پیوند  در  جدال هایش  شخصی ترین  با  حد  این  تا  روایتش  هرگز... 
نبوده است. اما همیشه نمی توان به آسانی اندیشۀ کیرکگور را در ورای 
اندیشۀ یوهانس دوسلنتیو... به تمامی به چنگ آورد. به گفتۀ هیرش 
این دشوارترین اثر کیرکگور است که در آن بیش از هر اثر دیگر به هر وسیله ای در سرگردان کردن خواننده 

کوشیده است. 
ژان وال

توصیففلسفیعلم
)خوانشویتگنشتاینیازساختارانقالبهایعلمی(

غالمحسین مقدم حیدری

214 ص، رقعی، 280000 ریال.
ساختار  کتاب  فلسفی  آموزه های  میان  شباهت  متعددی  فیلسوفان 
انقالب های علمی تامس کوهن با فلسفه ویتگنشتاین متأخر را نشان 

از  کوهن  که  بنیادینی  تأثیر  حاصل  که  کرد  توجه  باید  اما  داده اند؛ 
 مجموعه ای از آموزه های فلسفی، بلکه 

ً
ویتگنشتاین گرفت نه صرفا

اندیشه فلسفی رایج  از نظر ویتگنشتاین،  بود.  او  شیوه فلسفه ورزی 
ــ متأثر از علوم طبیعی ــ به دنبال »تبیین« امور است و، از این رو، 
که  حالی  در  است،  حیران  و  سرگشته  نظریه ها  از  انبوهی  میان  در 
از  تبیینی در فلسفه پرهیز کرد. در واقع، آنچه کوهن  از هر نوع  باید   »توصیف« است و 

ً
کار فلسفه صرفا
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ویتگنشتاین وام گرفت همین شیوه فلسفه ورزی بود که آن را برای فهم تحول و تطور »علم« به کار بست. 
همه شباهت های بعدی میان آموزه های فلسفی کوهن با ویتگنشتاین پیامد همین شیوه فلسفه ورزی است. 
کتاب توصیف فلسفی علم می کوشد تا پس از ایضاح شیوه فلسفه ورزی ویتگنشتاین متأخر، خوانشی جدید 
از کتاب ساختار انقالب های علمی تامس کوهن عرضه کند تا بسیاری از ابهام های مطرح شده در خصوص 

آن رفع شوند.

تولدزیستسیاست
)درسگفتارهایکلژدوفرانس،1979-1978(

میشل فوکو
ترجمۀ رضا نجف زاده

چاپ هفتم، 446 ص، رقعی، 560000 ریال.
 برای نخستین بار 

ً
انتشار متِن فرانسوی درس های کلژ دو فرانس ظاهرا

متن  انتشار  شد.  آغاز  گالیمار  انتشارات  سوی  از   1999 سال  در 
انگلیسی آن ها نیز چند سال بعد به قلم مترجمان مختلف، ازجمله 
گراهام برچل و دیوید ماسی، آغاز شد. تبارشناسی یا آنالیتیکِس قدرِت 
اری های زیر و رو 

ّ
به کارگرفته شده در این درس ها، هیچ میدانی را از حف

کننده اش مستثنا نمی کند: امنیت، استعمار، ملیت، نژاد و عقبه قومی، 
سکس، تربیت و پایش کودکان، جنون و اختالل روانی، سوبژکتیویته، حقیقت مندی، فاشیسم، لیبرالیسم های 
اتباع، کنترِل موالید، کشتن و زنده گذاشتن، فرماسیون  از  ترفندهای مراقبت  امریکایی، دولت و  اروپایی و 

سرمایه داری، تنبیه و کیفر، و جنگ که خود مدل جامعه انسان هایی است که روابطی جنگ آسا دارند.
دست یابی  زیست قدرت،  از  مقصود  زندگی.  بر  قدرت  سیطره  از  است  عبارت  فوکویی،  زیست قدرت 
قدرت به انسان به منزله موجودی زنده است، به طوری که امر زیستی زیر کنترِل دولت قرار گرفته، و دست کم، 
گرایشی به کنترل دولتی امر زیستی به وجود آمده است. این یکی از اساسی ترین پدیده هایی است که فوکو 
لمانِی قرن طوالنی بیستم، در استالینیسم و فاشیسم، 

ُ
شکل هایی از آن را در قرن نوزده، و در میان پرده های ظ

گامبن، آنتونیو نگری، مایکل هارت، پل رابینو، دانا هاراوی،  می نمایاند. در مورد میزان وفاداری جورجو آ
پاسکوئاله پاسکوئینو، آلبرتو توسکانو، ویلیام کونولی و طیف وسیعی از اندیشمندان این نسل به میشل فوکو، 

بر پایه درس گفتارهای مربوط به زیست قدرت و زیست سیاست بهتر می توان داوری کرد.

جامعهشناسِیاثباتریاضی
غالمحسین مقدم حیدری

چاپ دوم، 171 ص، رقعی، 150000 ریال.
که  دارد  وجود  جزمی  تصور  این  اغلب  ریاضی،  جامعۀ  بیرون  در 
از  مستقل  و  پایدار  و  مطلق  مفهومی  ریاضیات  در  اثبات  فرآیند 
تحوالت  و  گروهی  و  شخصی  سالیق  مکان،  و  زمان  مقتضیات 
)به نسبت  ریاضیات  در  هرچند  است.  اعصار  طول  در  بشر  دانش 
اعتبار  دربارۀ  بیش تری  نظر  اجماع  بشری(  دانش  شاخه های  دیگر 
احکام وجود دارد، مفهوم اثبات دستخوش تحوالت تاریخی و درگیر 
مالحظات جدی فلسفی، آموزشی و جامعه شناختی بوده و هست. 
نوشتۀ حاضر می کوشد توجه خواننده را به وجود مناقشه در این زمینه 
جلب کند و، ازاین رو، مستقل از نظر من دربارۀ جزئیات متن، گام مثبتی برای آشناکردن خواننده با یکی از 

مباحث مهم فلسفۀ ریاضیات است.
سیاوش شهشهانی، استاد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

یاضی دارای دو ویژگی بسیار چشمگیر و قابل ستایش است. نخست این که موضوع  کتاب جامعه شناسی اثبات ر
اندیشۀ جامعه شناختی و فلسفی معاصر است. در  آن ازجمله موضوعات نوظهور و خط مقدمی تفکر و 
این مرز مشترک میان جامعه شناسی و فلسفه هنوز مبانی و اصول جاافتادۀ اجماع شده ای به وجود نیامده و 
 مبنای پژوهشی داشته باشد بسیار کم و نادر است. این وضع دشواری و ناهمواری قلمروی 

ً
آثاری که صرفا

را آشکار می کند که نویسنده شجاعانه و البته محتاطانه وارد آن شده است. ویژگی برجستۀ دیگر کتاب نحوۀ 
مواجهۀ فکورانه و غیرمقلدانۀ نویسنده با موضوع است. صرف نظر از این که از نظر بنده یا هر فرد دیگری 
چه انتقاداتی می تواند در نقد و بررسی مفصل کتاب مطرح باشد، ظهور این قبیل آثار نوآورانۀ پژوهشی در 
ـ سیانتیستِی جامعۀ فکری معاصر ایران رویدادی است بدیع، امیدبخش  فضای به شدت مقلدانۀ مدرنیستی 

و سزاوار تحسین بسیار.
سعید زیباکالم، استاد فلسفۀ دانشگاه تهران

جریانهایتفسیریمعاصرومسئلۀآزادی
محسن آرمین

چاپ دوم، 440 ص، وزیری، 300000 ریال.
توجه و اهتمام به مفاهیم مدرنی که از رهگذر مواجهه و آشنایی با فرهنگ و اندیشۀ بیگانه در دورۀ معاصر به 
ـ اعم از پذیرش غیرمشروط، مشروط و یا  میهمانی فرهنگ و اندیشۀ مسلمانان آمده است و ارزیابی آن ها ـ
نفی و انکار آن ــ در تفاسیر جدید یکی از مقوالت شایستۀ تحقیق و بررسی است. آزادی از جمله این مفاهیم 

مدرن است که حضور آن را در اندیشه های تفسیری معاصر به وضوح 
می توان مشاهده کرد.

مفسران  چرا  سازد  روشن  تا  برآنست  نوشتار  این  در  نویسنده 
بیش  اجتماعی  سیاسی  آزادی های  مسئلۀ  به  قرآن  معاصر  مشهور 
معاصر  مفسران  رویکرد  داده اند؟  نشان  اقبال  گذشته  مفسران  از 
حقوقی،  مبانی  قبال  در  ما  مفسران  است؟  چگونه  آزادی  مقولۀ  به 
فلسفی، و جهان بینی، که مقولۀ آزادی برآمده از آن است، چه موضع 
چه  به  قرآنی  مالک های  با  آن  ارزیابی  در  و  کرده اند  اتخاذ  فکری 
مشهور  مفسران  نظر  اختالف  علت  مهم ترین  رسیده اند؟  نتایجی 
معاصر قرآن دربارۀ آزادی های سیاسی اجتماعی چیست؟ چرا آراء 
مفسران مشهور معاصر قرآن دربارۀ آزادی های سیاسی اجتماعی از 

انسجام و استحکام برخوردار نیست؟

جساددراسالم
نعمت الله صالحی نجف آبادی

چاپ ششم، 326 ص، رقعی، 360000 ریال.
کتاب های  در  که  دارند  متفاوتی  آراء  اسالم  در  جهاد  دربارۀ  فقها 
فقهی آمده است. برخی جهاد را مشروط به اذن یا امر امام معصوم 
است.  تعطیل  غیبت  عصر  در  جهاد  گروه  این  به نظر  دانسته اند، 
آنان  به  دین  تحمیل  برای  را  غیرمسلمانان  به  نظامی  حملۀ  گروهی 
جایز دانسته اند. برخی جهاد ابتدایی را حداقل سالی یک بار واجب 
نیروهای  دوبرابر  دشمنان  تعداد  اگر  گفته اند  گروهی  و  شمرده اند 
اسالم باشد جنگ با آنان واجب است و اگر شمارشان بیشتر باشد 
که  است  این  بر  فقها  از  برخی  نظر  نیست.  واجب  آنان  با  جنگ 

اسیرانی که قبل از پایان جنگ دستگیر می شوند باید کشته شوند.
در کتاب حاضر مؤلف با استناد به قرآن و سیره پیامبر )ص( در مقام اثبات این نظر است که در اسالم حملۀ 
نظامی ابتدایی به غیرمسلمانان بی آزار مجاز نیست، بلکه خوش رفتاری با آنان تشویق شده است و جهاد 
ار. همچنین نویسنده بر این نظر 

ّ
برای دفع شّر دشمن مهاجم تشریع شده است، نه برای تحمیل دین بر کف

است که جهاد مشروط به اذن یا امر امام معصوم نیست، و وجوب جهاد ادواری نیست بلکه هر وقت دشمن 
حمله کند جهاد واجب است و وجوب جهاد نسبتی با تعداد نیروهای دشمن ندارد و جهاد در عصر غیبت 

تعطیل نیست و نیز قتل عام اسیرانی که قبل از پایان جنگ دستگیر می شوند جایز نیست.

چگونهداروینبخوانیم
یدلی مارک ر

ترجمۀ محمود رافع

167 ص، رقعی، 170000 ریال.
میراث پایدار داروین را باید در نظریات انقالبی او جست. نظریه های 
بر  همگی  طبیعی،  انتخاب  برمبنای  تکامل  باب  در  او  گسترده ی 
از تاریخ طبیعی پی ریزی شده اند که  شالوده ی شواهد و مستنداتی 
این  در  ریدلی  مارک  آن ها کرد.  را صرف گردآوری  داروین عمرش 
داروین  که  دهد  نشان  می کوشد  پاسخ  و  پرسش  رویکرد  با  کتاب، 
خواننده ی  و  می نگریست،  خود  دغدغه های  و  مسائل  به  چگونه 
داروین چگونه می تواند به درک براهین داروین نائل شود. عمده ی این 

پرسش و پاسخ ها همان هایی هستند که خود داروین در ذهن داشته و آن ها را بر قلم آورده است.

چگونهفرویدبخوانیم
جاش کوهن

ترجمۀ صالح نجفی

چاپ چهارم، 183 ص، رقعی، 180000 ریال.
»کل جریان آموزش های قبلی تان و همۀ عادت های فکری تان شما را 

به مخالفت با روان کاوی واخواهند داشت...«
زیگموند فروید

جاش کوهن در این مقدمۀ جذاب و خواندنی استدالل می کند که 
فروید باالتر از همه نشان می دهد هر اندیشه، هر واژه و هر کنشی، 
گیرم که ظاهری پیش پاافتاده و مبتذل داشته باشد، می تواند در خور 
قرائت دقیق و موی شکاف باشد. راستش، شاید همین ژرف بینی بوده 

که این همه مخالفت با روان کاوی برانگیخته است.
چگونه فروید بخوانیم با قرائت گزیده هایی کوتاه از نوشته های فروید و با عطف نظر به روان رنجوری ها، ضمیر 

گاه، واژه ها، مرگ و )صد البته( مسائل جنسی، هستۀ تناقض آمیز و خارق اجماع تفکر روان کاوانه را  ناخودآ
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بیرون می کشد: این که درونی ترین حقیقت های نهفته در ضمایر ما فقط هنگامی خود را عیان می کنند که 
تحریف شده و جامۀ مبدل پوشیده باشند. خواب ها، رؤیاها، خطاها، لطیفه ها، شوخی ها، نشانه های بیماری 
و در یک کالم زندگی های هرروزۀ ما اگر با دیدۀ باریک بین قرائت شوند ما را، چونان استادان خبره در تلبیس 

)جامۀ مّبدل پوشی(، موجوداتی بازنشناختنی می نمایانند که نه دیگران به جایمان می آورند و نه خودمان.

چگونهکیرکگوربخوانیم
جان دی. کاپوتو

ترجمۀ صالح نجفی

چاپ سوم، 171 ص، رقعی، 140000 ریال.
پیداکردن حقیقتی است که برای من حقیقت باشد،  »مسئلۀ اصلْی 
پیداکردن فکری که دلم بخواهد محض خاطر آن زندگی کنم و بمیرم.«
سورن کیرکگور

که  مردی  است،  تفکر عصر جدید  بنیان گذاران  از  کیرکگور  سورن 
انگار  مدرْن  اروپای  در  زندگی  دربارۀ  بی همتایش  باریک بینی های 
همین دیروز به رشتۀ تحریر درآمده اند، کسی که نوشته هایش در طول 
یک سده نویدبخش و زمینه ساز پیشرفت های بنیادی در روان کاوی، 
فلسفه، االهیات و نقد فرهنگ توده ای بوده است. جان دی. کاپوتو شرحی جامع از افکار کیرکگور به دست 
او  مرتبط اند،  ما  مابعِدمدرِن  زمانۀ  با  فوق العاده  اندیشه هایش  که  می کند  معرفی  متفکری  را  او  و  می دهد 
انقالبی به راه انداخت که نام هایی چون مارتین هایدگر و ژاک دریدا وارثانش به شمار می آیند. تلقی او از 
حقیقت به منزلۀ »کرداری« که خویشتِن فاعِل خود را زیروزبر می کند و تفسیر گیرای او از »فرد بیگانه« چنان 

است که گویی هنگام نوشته شدْن حال و روز ما را وصف می کرده است.
گزیده های آمده در کتاب شامل قرائت کیرکگور از داستان ابراهیم و اسحاق، این نظریۀ انقالبی که حقیقت 

هر آینه فاعلیت )درون ذاتی( است و نیز تحلیل سنت شکن او از زندگی بورژوایی مدرن می شود.

چگونهنیچهبخوانیم
کیت انسل پیرسون

ترجمۀ لیال کوچک منش

چاپ سوم، 168 ص، رقعی، 160000 ریال.
»بشریت برای من یعنی بر خود چیره گشتنی دائمی.«

فریدریش نیچه

بشریت  از  شگفت انگیز  و  تازه  مفهومی  محور  حول  نیچه  تفکر 
علِم  و  هنر  و  است  آمده  کنار  خدا  مرگ  با  که  بشریتی  ــ  می گردد 
خوب زیستن را رهای از نیاز به قطعیت های متافیزیکی و مطلق های 
اخالقی به کار می بندد. حال چگونه باید زیست؟ و ما به چه عشق 

می ورزیم؟
کیت انسل پیرسون خواننده را با سبک متمایز فلسفی نیچه و سیر تکوین اندیشۀ او آشنا می کند. به واسطۀ 
خوانش هایی دقیق از گزین گویه های نیچه، او پاره ای از بهترین ایده ها، اما در عین حال، بدفهم شده ترین 
آن ها را توضیح می دهد که از آن جمله می توان به ایده های بازگشت ادبی و فراانسان اشاره کرد. به عالوه این 
کتاب طبیعِت هماوردخواهانۀ تفکر نیچه را دربارۀ عناوین کلیدی ای همچون زیبایی، حقیقت و حافظه نیز 

روشن می کند.
نقل قول های کتاب از گستره ای از آثار نیچه آورده شده اند؛ از آن جمله: انسانی، بسیار انسانی؛ دانش شاد؛ 

چنین گفت زرتشت؛ و تبارشناسی اخالق.

چگونهویتگنشتاینبخوانیم
ری مانک

ترجمۀ همایون کاکاسلطانی

127 ص، رقعی، 150000 ریال.
به صورت  باید  فلسفه  است:  این  فلسفه  به  من  نگرش  »خالصه ی 

لودویگ ویتگنشتایناثری منظوم نوشته شود.«

هرچد موضوع نوشته های ویتگنشتاین مشابه موضوعات مطرح شده 
زبان،  مرزهای  منطق،  ماهیت  ــ  تحلیلی  فیلسوفان  سایر  سوی  از 
تحلیل معناــ است، اما او این کار را به سْبکی شاعرانه انجام داد؛ 
همین امر کار او را از سایر همتایانش متمایز می سازد و پرسش از 

چگونه خواندِن ویتگنشتاین را به پرسشی به جا بدل می نماید.
برابر علم گرایی  در  برای مقاومت  ویتگنشتاین عزمی راسخ  اندیشه ی  ُبِن  در  مانک،  استدالل ری  به  بنا 
شکال غیرعلمِی فهمیدن وجود دارد. ویتگنشتاین تالش 

َ
کید بر انسجام و خودسامانِی ا عصر ما و نوعی تأ

می کرد روشن سازد که فهم مورد نظر ما در فلسفه شبیه به فهم ممکِن ما از یک فرد، یک قطعه موسیقی و یا 
یک شعر است.

چنینگفتابنعربی
ید نصرحامد ابوز

ترجمۀ سیدمحمد راستگو

چاپ نهم، 400 ص، رقعی، 440000 ریال.
تجربه های  در  بتوان  که شاید  این روست  از  ابِن عربی،  فراخواندن 
برای  باشد  پاسخ هایی  الهام بخش  بتواند  که  یافت  چیزهایی  او 

دشواری هایی که در جهان امروز با آن روبه رو هستیم.
تجربه های  سرچشمۀ  و  خاستگاه  ـ عرفانی،  معنوی  تجربۀ 
این روی،  از  و  هست  نیز  هنرهاــ  دیگر  و  ادبیات  ـ موسیقی،  هنری 
و  دارد.  خود  در  را  هنر  هم  و  دین  هم  که  است  چارچوبه ای 
همین هاست راز اهمیت فراخواندن و به صحنه آوردن ابن عربی در 
همۀ جهان امروز؛ چنان که در جهان اسالم نیز، به دلیل سلطه و سیطرۀ پاره ای از رویکردها و دیدگاه ها و 
اندیشه های سلفی در سی سالۀ پایانی سدۀ بیستم، به صحنه آوردن ابن عربی و بازگرداندن دوبارۀ او از حاشیه 
به متن، هیچ اهمیت کمتری ندارد. از سوی دیگر، اندیشۀ ابن عربی، چهرۀ دیگری از معنویت اسالم و مفهوم 

جهاد که سخت آن را زشت و تحریف شده فرانموده اند پیش روی خوانندۀ غیر مسلمان می نهد.
اهمیت اندیشۀ ابن عربی از این روست که پختگی و پروردگی اندیشۀ اسالمی را در حوزه های گوناگون 
فقه، الهیات، فلسفه، تصّوف، تفسیر قرآن، علوم حدیث، علوم بالغت، لغت و... به نمایش می گذارد. از این 
دیدگاه، بررسی و پژوهش ]آموزه ها و اندیشه های[ او، چشم اندازی از اندیشۀ اسالمی در سده های ششم و 
 اکبر محیی الدین 

ِ
هفتم هجری )یازده و دوازده میالدی( را پیش چشم می گذارد؛ و از دیدگاهی دیگر، شیخ

ابن عربی، پل پیوند و همزۀ وصلی است میان میراث جهانی و میراث اسالمی. و از این دیدگاه، میراث ابن 
عربی نموداری است از پیوند زنده و خالق با میراث جهانی روزگار او ــ چه فرهنگ دینی مسیحی و یهودی 
و چه فرهنگ فکری و فلسفی. نشان این پیوند، شیفتگی ای است که او در بهره گیری از اصطالحات گوناگون 
برای بیان مفهومی یگانه از خود نشان می دهد. البته اهمیت ابن عربی به عنوان پل و پیوند، تنها همین نیست 
که او میراث انسانی روزگار خویش را به خوبی می شناخته و آن ها را در پی ریزی و به پاسازی کاخ برافراشتۀ 
فکری و فلسفی خویش به کار گرفته است، که افزون بر این، به همین اندازه در بازسازی میراث انسانی، از راه 

اثرگذاری کارا و خالقش در آن، نقش داشته است.

حقیقتعاشورا
)ازعاشورایحسین)ع(تاتحریفاتعاشورا(

محمد اسفندیاری

508 ص، رقعی، 560000 ریال.
علیه السالم  ــ  حسین  امام  نهضت  بررسی  عهده دار  حاضر  کتاب 
از  جلوگیری  برای  او  کوشش  تا  حضرت  آن  حماسۀ  از  است:  ــ 
پرهیزش  و  بودنش  تا عقالنی  امام حسین  از ستم ستیز بودن  جنگ؛ 
تا  امام حسین می توان آموخت  از  از درس هایی که  افراطگرایی؛  از 
حسین  امام  این که  از  فراگرفت؛  باید  مخالفانش  از  که  عبرت هایی 
چه می گفت، تا این که مخالفانش چه می گفتند؛ و عاشورا نزاع چه 

با چه بود.
نهضت عاشورا دو ویژگی برجسته داشت: نخست این که حماسی )ظلم ستیزانه( بود، و دوم این که عقالنی 
بود؛ یعنی همان دو ویژگی ای که عده ای در جمع آن ها توفیق نمی یابند. اما در بعد، پنج تحریف سهمگین 
دامنگیر آن شد: 1. تقلیل یافتن آن به عزاداری )با غفلت از ظلم ستیزی(؛ 2. تفسیرهای غیرعقالنی از آن؛ 

3. تفسیرهای فوق واقعی؛ 4. تفسیرهای افراطی و خشونت آمیز و 5. تفسیرهای عامیانه.

خاستگاههرمنوتیکخود
میشل فوکو

ترجمۀ نیکو سرخوش/ افشین جهاندیده

چاپ دوم، 192 ص، رقعی، 160000 ریال.
»وقتی از هرمنوتیک خود صحبت می کنم، منظورم نوع بدی از علوم 
این  باشد. ]بلکه[ منظورم  با نوع خوب  انسانی نیست که در تضاد 
است که پروژۀ هرمنوتیک خوْد چارچوب تاریخی همۀ علوم انسانی 
به  قرون متمادی  یونان چرا فالسفه طی  فلسفۀ   در 

ً
بوده است. مثال

بودند  زندگی کردن  و شیوۀ  زندگی  قواعد  بسیار دل مشغوِل  که  مردم 
می گفتند چگونه رفتار کنند و چرا هرگز تصور نمی کردند که مردم 
با  تصور  این  من  به اعتقاد  دارند؟  نیاز  انسانی  علوم  نظیر  چیزی  به 

مسیحیت آغاز شد، آن هنگام که نه تنها کتاب مقدس بلکه خود نیز به موضوعی برای تأویل بدل شد.«
»]...[ مسئلۀ ما اکنون این است که کشف کنیم این خود چیزی غیر از هم بستۀ تاریخِی تکنولوژی های 

برساخته طی تاریخ مان نیست.«
برگرفته از متن
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خاصیِتآینگی
)نقدحال،گزارۀآرا،وگزیدۀآثارفارسِیعینالقضاتهمدانی(

نجیب مایل هروی

چاپ پنجم، 468 ص، رقعی، 460000 ریال.
عرفاِن ایرانی در عالم اندیشۀ ایرانی و اسالمی جایگاهی خاص دارد 
تا حدی که گویی با آن جهان بینی نوینی از متن این فرهنگ برآمده. 
تا  بخشیدند  تازه  معنایی  را  اسالم  تعالیم  و  مفاهیم  ایرانی  عارفان 
جایی که بسیاری از دنیاداران بر آنان شوریدند و خود در آتش عشق 
شهید  یکی شان  بودند،  سرآمدانی  میان  این  در  و  سوختند.  الهی 
عین القضات همدانی که او را به جرم نوآوری و نوجویی در اندیشۀ 
راندند.  از جایگاهش  از سر جهل و ترس و احساس خطر،  رایج، 
باز آرام نگرفتند. پس به دیار خویش همدان بازگرداندندش و بر دار آویختندش. اما هنوز آرام نگرفتند پس 
»پوست بدنش را کندند و در بوریای آلوده به نفتش پیچیده، سوزاندند و خاکسترش را به باد دادند.« اما از او 
خالصی نیافتند. زیرا عین القضات در آثارش زنده ماند و خاصیت آینگی تصویری است که از او پابرجا مانده 

و می ماند و هرکس به فراخور حال تصویر خویش را در آن می بیند.

خدا
)آنگونهکهمنمیفهمم(

مهاتما گاندی
یزی ترجمۀ شهرام نقش تبر

چاپ هفتم، 149 ص، جیبی، 120000 ریال.
با کسانی که می گویند خدا عشق است، می گویم خدا  من، هم آوا 
عشق است. با این حال، در اعماق وجودم همواره می گفتم اگرچه 
خدا می تواند عشق هم باشد، ولی، باالتر از همه چیز، خدا حقیقت 
است. اما دو سال پیش، از این نیز گامی فراتر رفتم و گفتم حقیقت 

خداست.
مهاتما گاندی

هرچند مهاتما گاندی به عنوان رهبر جنبش استقالل طلبانه مردم هند شهرت جهانی یافت، اما او خود را 
»یک مرد خدا« می نامد »که به کسوت سیاستمداران درآمده است.«

در کتاب خدا، چهرۀ او را به عنوان یک راهبر روحانی می بینیم که، اندیشه ها و آموزه هایش، به جویندگان 
 و آرامش می بخشد.

ّ
اهل همۀ مذاهب و عقاید، روشنی و تسال

این کتاب مجموعه ای از سخنان و نوشته های گاندی دربارۀ تلقی او از مفهوم خداست.

خشونت
یرچشمی( )وپنجنگاهز

یژک اسالُوی ژ
ترجمۀ علی رضا پاکنهاد

چاپ هشتم، 216 ص، رقعی، 220000 ریال.
سیاسی،  کوشندۀ  و  فرهنگی  منتقد  فیلسوف،  این  ژیژک،  اسالُوی 
چارچوب مسحورکنندۀ تازه ای برای نگرش به نیروهای خشونت در 
جهان ما به دست می دهد. وی با دستمایه قرار دادن تاریخ، فلسفه، 
کتاب ها، فیلم ها، روان پزشکی لکان و لطیفه ها به بررسی شیوه های 

فهم و بدفهمی خشونت می پردازد.
از  تازه ای  تبیین  بی مانند خود  فرهنگی  بینش  از  استفاده  با  ژیژک 
شورش های سال 2005 پاریس ارائه می کند؛ در سهل گیری نسبت به خشونت که براساس انسان دوستی 
جزم  عزم  و  قدرتمند  تصویر  دربارۀ  تأمل  به  جسورانه  شکلی  به  و  می دارد  روا  تردید  می شود  انجام 

تروریست های روزگار حاضر می نشیند.
به گفتۀ ژیژک خشونت سه شکل دارد: کنشگرانه )جنایت، ارعاب(، کنش پذیرانه )نژادپرستی، نفرت پراکنی، 
 یکی از شکل های خشونت 

ً
تبعیض( و سیستمی )تأثیرات فاجعه بار نظام های اقتصادی و سیاسی(؛ و غالبا

مانع از دیده شدن دیگر شکل های آن می شود و بدین ترتیب مسائل پیچیده ای پدید می آید.
آیا پیدایش سرمایه داری و در واقع تمدن بیش از آن که جلوی خشونت را بگیرد سبب خشونت نمی شود؟ 
آیا مفهوم سادۀ »همسایه« آبستن خشونت است؟ آیا ممکن است شکل مناسب اقدام بر ضد خشونت در 

 تعمق و اندیشیدن باشد؟
ً
زمانۀ ما صرفا

ژیژک از این پرسش ها و پرسش های دیگری که به همین اندازه اندیشمندانه است آغاز می کند و در اثری که 
جایگاه او را به عنوان یکی از پردانش ترین و فتنه انگیزترین اندیشمندان دوران نو تحکیم خواهد کرد به بحث 

دربارۀ خشونِت سرشته شده در ذات جهانی شدن، سرمایه داری، بنیادگرایی، و زبان می پردازد.

ـآگاهیهگلیوپساساختارگرایانفرانسوی خود
دیوید شرمن

ترجمۀ محمدمهدی اردبیلی/ پیام ذوقی

117 ص، رقعی، 150000 ریال.
فصل »اربابی و بردگی« )یا خدایگانی و بندگی( از کتاب پدیدارشناسی 
روح، بی شک یکی از تأثیرگذارترین و پرمناقشه ترین فرازهای فلسفۀ 

ـ اجتماعی  هگل است که برای اندیشۀ پساهگلی، از نظریۀ سیاسی 
مارکس گرفته تا روان کاوی لکان، الهام بخش بوده است.

 به مواجهۀ سه متفکر متأخر 
ً
دیوید شرمن در کتاب حاضر مشخصا

گاهی  ـ آ ایدۀ خود  با  باتای، ژیل دلوز و ژاک لکان(  فرانسوی )ژرژ 
هگلی و به ویژه مبحث ارباب و برده می پردازد.

خیلیکم...تقریبًاهیچ
مرگ،فلسفه،ادبیات

یچلی سایمون کر
ترجمۀ لیال کوچک منش

چاپ دوم، 384 ص، رقعی، 380000 ریال.
فکری  مباحثۀ  مرکز  به  را  معنا  مسئلۀ  هیچ   

ً
یبا تقر کم...  خیلی 

چگونه  که  است  پرسش  این  کتاب  اصلی  دغدغۀ  بازمی گرداند. 
تناهی  آن  از  که  چیزی  به  توسل  بدون  انسان،  تناهی  برای  می توان 
برمی گذرد، معنایی یافت. کریچلی با تأملی ژرف و گیتیانه بر موضوع 
مرگ، ایدۀ هیچ انگاری را با عبور از بالنشو، لویناس، رمانتیسم ینا 
و کاول پی می گیرد. این تأمل در خوانشی از بکت، که از بسیاری 
جهات قهرمان کتاب است، به بار می نشیند. سایمون کریچلی به چاپ دوم کتاب، پیش گفتاری روشنگر 

و مفصل و فصلی دربارۀ واالس استیونس نیز افزوده است که بر ایدۀ فلسفه به مثابه شعْر اندیشه می کند.

درآمدیبرفلسفۀتاریخ
مایکل استنفورد

ترجمۀ احمد گل محمدی

چاپ نهم، 464 ص، رقعی، 480000 ریال.
مایکل استنفورد استاد برجسته تاریخ، در این کتاب مهم ترین مسائل 
فلسفی تاریخ و علوم اجتماعی را با کمک مثال هایی روشنگر و به 
زبانی بسیار ساده بیان می کند. او با همسنجی بنیادها و ویژگی های 
علوم  تاریخ،  روش شناسانۀ  و  شناخت شناسانه  هستی شناسانه، 
اجتماعی و علوم تجربی می کوشد جایگاه متمایز معرفت تاریخی 
را به درستی روشن کرده، به پرسش ها و تردیدهای مربوط به اعتبار 
بحثی  از  پس  بنابراین  بدهد.  مناسب  پاسخ های  معرفتی  چنین 
کوتاه دربارۀ چیستی فلسفۀ تاریخ و رابطه و نسبت میان تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی به بررسی مسائل و 
موضوع های بسیار مهم و پایداری مانند علت، تبیین، عینیت، حقیقت و معنا می پردازد. فصل پایانی کتاب 

هم دربرگیرندۀ بحث جالبی در پاسخ به این پرسش است که آیا تاریخ پایان یافته است؟

درآمدیبرفلسفۀسیاسینوین
)نگرشدموکراتیکبهسیاست(

لزلی جیکوبز
یایی ترجمۀ مرتضی جیر

چاپ دوم، 238 ص، رقعی، 260000 ریال.
باب  در  نظریه ای  موجز  نحوی  به  نوین  سیاسی  فلسفه  بر  درآمدی 
نظریه های  بر  مبتنی  که  می کند  ارائه  دموکراتیک  سیاسی  اخالق 
فیلسوفان سیاسی معاصر است. این نظریه گسترده که مؤلف با عنوان 
نگرش دموکراتیک به سیاست به آن اشاره می کند، خواننده را به درک 

امور زیر قادر می سازد:
ـ ماهیت حکومت دموکراتیک

ـ دالیلی که افراد را به لحاظ اخالقی ملزم به تبعیت از قوانین حکومت دموکراتیک می سازند
ـ عدالت اجتماعی در دولت دموکراتیک

لزلی ای. جیکوبز مدل های گوناگونی از دموکراسی ارائه می کند و نظریه های مربوط به وظیفه اخالقی برای 
پیروی از قوانین حکومت دموکراتیک را به نحو انتقادی بررسی می کند. او اهمیت حقوق را تبیین می کند و 
جایگاه آزادی فردی را در جامعه دموکراتیک، با طرح چنین پرسش هایی مشخص می سازد: کدام حقوق )اگر 
چنین حقی وجود داشته باشد( باید از طریق قانون اساسی مورد حمایت واقع شوند؟ چرا آزادی های اساسی 
ارزشمندند؟ سرانجام، بحث را بر سر مسائل مربوط به برابری اقتصادی و احیای جماعت ــ و مضامین 

مرتبط در جامعه دموکراتیک متمرکز می کند.
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مسائل  و  مشکالت  میان  ارتباط  تا  می کند  اقامه  فلسفی  استدالل هایی  سیاسی  مفاهیم  دربارۀ  مؤلف 
گوناگون در فلسفه سیاسی نوین را مشخص سازد. مؤلف با توصیف و نقد نظریه ها و اندیشه های دیگران، 
خوانندگان را تشویق می کند و قادر می سازد تا دیدگاه های او را مورد بحث قرار دهند و نگرش دموکراتیکی، 

خاص خود نسبت به سیاست شکل دهند.

درآمدیکوتاهبه
ذهن

جان سرل
ترجمۀ محمد یوسفی

چاپ چهارم، 332 ص، رقعی، 280000 ریال.
حاالت  آن که  با  ماست،  روزگار  نامدار  فیلسوفان  از  که  سرل  جان 
از  اما  می داند،  مغز  نورونی  فعالیت های  معلول  به تمامی  را  ذهنی 
تقلیل  می شمارد،  اول شخص  و  کیفی  سوبژکتیو،  را  آن ها  که  آن جا 
برنمی تابد.  نورونی شان  بنیاد  به  را  حالت ها  این  هستی شناختِی 
و  فاصله می گیرد  تقلیل گرا و حذفی  مادی باورِی  از  بدین سان سرل 
ـ که به باور او  می کوشد تا با چیره شدن بر واژگان و مفروضات سنتیـ 
ـ بدن، علیت ذهنی و... بیابد. همگی بر خطا بوده اندــ راه حلی برای مسائل فلسفۀ ذهن، همچون مسئلۀ ذهن 

دربارۀعشق
مارتا نوسباوم

ترجمۀ آرش نراقی

چاپ نهم، 272 ص، رقعی، 240000 ریال.
 در جهان جدید مهم ترین تحولی که در قلمرو عشق شناسی 

ً
احتماال

رخ داده است غلبۀ عشق مجازی بر عشق حقیقی است. عشق شناسی 
 »عشق حقیقی« یا »عشق الهی« را بر صدر می نشاند، و 

ً
قدما عموما

 آن را وسیله ای 
ً
عشق مجازی را به دیدۀ تحقیر می نگریست، یا صرفا

)ولو ارزشمند و حتی جایگزین ناپذیر( می دانست برای نیل به عشق 
حقیقی. اما در عشق شناسی جهان مدرن، عشق حقیقی همان است 

که در چشم پیشینیان مجازی تلقی می شد.
دقیق تر، »عشق  بیان  به  یا  عشق  درخصوص  مهم  فلسفی  مقاالت  پاره ای  ترجمۀ  بر  مشتمل  کتاب  این 
فیلسوفان  ازجمله  مقاالت  این  نویسندگان  انسان هاست.  میان  اروتیک  یا  رمانتیک  یعنی عشق  مجازی«، 
صاحب نام در سنت فلسفۀ معاصر هستند، و هریک می کوشد تجربۀ عشق انسانی را از زاویه ای خاص مورد 

تحلیل و بررسی فلسفی قرار دهد.

درجستوجویامرقدسی
گفت وگوی رامین جهانبگلو با سیدحسین نصر

ترجمۀ مصطفی شهرآئینی

چاپ نهم، 472 ص، رقعی، 480000 ریال.
من دو سه رؤیای بسیار مهم و زودهنگام در زندگی ام داشتم. البته 
ـ شاید دو یا سه سالگی ــ ]این رؤیاها[  درست نمی دانم چه زمانی ـ
رخ داد. یکی از نخستین خاطرات من این بود که درحالی که از ارتفاع 
به  آن ها موجوداتی  دادند.  نجاتم  فرشتگان  بلندی سقوط می کردم، 
غایت زیبا، بزرگ و نورانی بودند. فرشتگان مرا در هوا گرفتند و به من 
گفتند هرگز نمی گذاریم بیفتی و به راستی که از آن پس هرگز خواب بد 

یا کابوس وحشتناکی ندیدم. 

دکارتتادریدا
)مروریبرفلسفۀاروپایی(

پیتر سجویک
ترجمۀ محمدرضا آخوندزاده

چاپ هشتم، 472 ص، رقعی، 470000 ریال.
یدا، این کتاب را در مقدمه اش با بهترین استعارۀ  نویسندۀ دکارت تا در
ممکن تشبیه کرده است: یک پل. باور پیتر سجویک بر آن بوده که 
بنا  فلسفه  قاره اِی  و  تحلیلی  عرصه های  میان  پلی  اثر،  این  خلق  با 
کرده است، ولی آوردۀ این کتاب برای خوانندۀ ایرانی بسی بیش از 
چیزی است که آن استاد فلسفۀ دانشگاه کاردیف در ذهن می پرورانده 
یدا همچون مجموعه ای از  است. کارکرِد ترجمۀ فارسِی دکارت تا در
پل هاست که میان جزایر علی االصل یکپارچه و علی العارض گسستۀ فلسفۀ غرب در ایران بنا می شود. بر این 

اساس، این کتاب برای هر خوانندۀ ایرانی مفید خواهد بود.

دیرینهشناسیدانش
میشل فوکو

ترجمۀ نیکو سرخوش/ افشین جهاندیده

چاپ پنجم، 320 ص، رقعی، 320000 ریال.
نمی کند؛  ترغیب  آغازی  هیچ  جست وجوی  به  »دیرینه شناسی 
زمین شناختی  عمق یابی  یا  حفاری  هیچ  به  را  تحلیل  دیرینه شناسْی 
بر درون مایۀ عمومِی توصیفی داللت  پیوند نمی زند. دیرینه شناسی 
دارد که امر پیشاپیش گفته شده را در سطح وجودش مطالعه می کند: 
سطح  در  می شود،  ِاعمال  آن  در  که  گزاره ای  کارکرد  سطح  در 
شکل گیری گفتمانی که این امر پیشاپیش گفته شده به آن تعلق دارد، 
در سطح سیستم عمومِی بایگانی که این امر پیشاپیش گفته شده با آن 

مرتبط است. دیرینه شناسْی گفتمان ها را کردارهایی خاص در عنصر بایگانی توصیف می کند.«

دین
یمل گئورگ ز

ترجمۀ امیر رضایی

چاپ چهارم، 144 ص، رقعی، 200000 ریال.
پرسش اصلی زیمل در این کتاب، دین در دنیای مدرن است. از نظر 
وی، بحران دینی مدرنیته، زوال احساس دینی نیست، بلکه این بحران 
از این جا سرچشمه می گیرد که احساس دینی بیش از هر زمان وجود 
دارد، اّما دیگر در هیچ کدام از اشکال موجود در قالب های تاریخی 
از  و  شناخته شده اش خارج شده  قالب های  از  نمی یابد،  تبلور  دین 
این اشکال فراتر رفته است و به این ترتیب نمایندگان رسمی دین، 
به نفع معنویتی که خود را از هر عقیده جزمی و آیینی فراتر می خواهد، 
کنار گذاشته می شوند. در این شرایط، چه نوع و چه شکلی از دین می تواند پاسخگوی نیاز خاموش نشدنی 
ارزش های دینی باشد؟ زیمل این گونه پاسخ می دهد: تنها راه این است که دین »شکل درونی زندگی« شود، 
رهاشده از ذات گرایی خود، گسسته از پیوندش با عقاید جزمی و محتواهای تاریخی معین. چه، از نظر وی 
اصیل ترین روح دینی، روحی است که برایش حوادث هستی جز با رنگ و رویی دینی نمی تواند وجود داشته 
باشد، کسی که دین برایش، نه بدنه ای از اصول عقاید، بلکه نفس زندگی است. این ایده، هستۀ مرکزی کتاب 

دین زیمل است.

دینونظمطبیعت
سیدحسین نصر

ترجمۀ انشاءالله رحمتی

چاپ ششم، 520 ص، رقعی، 380000 ریال.
بیرونی بحرانی در روان مردان و  بحران محیط زیست طبیعی جلوۀ 
زنانی است، که چون از »آسمان« به خاطر »زمین« روی تافته اند، 
بحران  گرفته اند.  قرار  نیز  زمین  خود  تخریب  آستانۀ  در  اینک 
به  بلکه  و صوری،  راه حل های خطابی  به صرف  نه  زیست محیطی 
نیست  دارد. الزم  نیاز  او  و جهان بینی  انسان متجدد  نوزایی  و  مرگ 
و در واقع نمی توان، آن گونه که برخی ادعا کرده اند، انسان را »از نو 
خلق کرد«، بلکه آدمی باید به عنوان انسان سنتی یا انسان پاپ گونه 
]خلیفهًْ الله [، پل میان آسمان و زمین، تولدی دوباره پیدا کند و عالم طبیعت باید بار دیگر به همان صورتی 
ق الهی را منعکس می سازدــ تصور 

ّ
ـ یعنی به صورت قلمروی مقدس که نیروهای خال که همیشه بوده استـ 

شود. باید معرفت دینی دربارۀ طبیعت، جهان شناسی های سنتی و علوم مقدسی را که کماکان در بسیاری 
از نواحی غیرغربی عالم محفوظ است، حیاتی دوباره بخشید و درعین حال میراث خود سنت غربی در این 

حوزه را نیز به صورتی جدی احیا کرد.

رازگلزرین
)هستینامۀچینیان(

یشارت ویلهلم/ کارل گوستاویونگ ر
یاحی ترجمۀ هرمز ر

338 ص، جیبی، 150000 ریال.
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رسالهایدربارۀحکومت
جان الک

ترجمۀ حمید عضدانلو
چاپ هشتم، 284 ص، رقعی، گالینگور، 280000 ریال.

صالح  و  خیر  به  محدود  قانون گذاران  قدرت  مرزهای  حداکثر 
همگانی جامعه است. هدف نهایی چنین قدرتی چیزی جز مراقبت 
نیست، و از این رو، هرگز نمی تواند حقی برای نابودی، به اسارت 
درآوردن و یا، از روی طرح و نقشه، فقیر و تهیدست کردن رعایا داشته 
باشد. الزامات قانون طبیعت در جامعه متوقف نمی شود، بلکه تنها 
در بسیاری موارد به قوانین انسانی نزدیک و کیفرهای شناخته شده 
تقویت  را  قوانین  آن  بر  نظارت  و  مراقبت  که  می شود  اضافه  آن  به 
کند. از این رو، قانون طبیعت قانونی ابدی برای همه انسان ها، قانون گذاران و دیگران است. مقرراتی را که 
قانون گذاران برای اعمال و رفتار دیگران و خود وضع می کنند باید با قانون طبیعت، یعنی با خواست خداوند، 
هماهنگ باشد. از آن جا که این قانون حکم یک بیانیه را دارد و بنیان و اساس قانون طبیعت حفظ و مراقبت از 

نوع بشر است، هر حکم انسانی که علیه آن باشد نمی تواند خوب یا ارزشمند به شمار آید.

رهیافتیبهقرآنکریم
)درتعریفقرآن(

محمدعابد الجابری
ترجمۀ دکتر محسن آرمین

چاپ سوم، 608 ص، وزیری، 380000 ریال.
جابری در این کتاب از روش های نوین تحقیق علمی در حوزه علوم 
انسانی و به ویژه علم تاریخ بهره گرفته است. این امر کتاب او را حتی 
دیگر  کتاب های  از  قرآن  علوم  متداول  و  مرسوم  مباحث  طرح  در 

متمایز کرده است.
او در این کتاب میان دو رویکرد به قرآن یعنی قرآن به عنوان یک کل 
یکپارچه و قرآن به عنوان مجموعه ای از گروه های آیات که در طول 
زمان و همپای تحوالت و حوادث نازل شده اند، جمع کرده و با به کارگیری این روش در مباحثی نظیر نام 

قرآن، وحی، امی بودن پیامبر و نقش قصص، به نتایج تأمل برانگیزی دست یافته است.

رویکردهایمعاصردرمعرفتشناسیدینی
)مجموعهمقاالت(

آر. داگالس گایوت/ برندن اسویتمن
ید ترجمۀ هاشم مروار

710 ص، رقعی، 650000 ریال.
زمینۀ  در  مقاالت  از  منتخبی  مجموعۀ  ترجمۀ  رو  پیش  کتاب 
معرفت شناسی دینی است که دو تن از فیلسوفان دین آن ها را گردآوری 
و ویرایش کرده اند. این مجموعه شش بخش دارد که هر بخش به یک 
داده شده است. در هر  دینی اختصاص  باور  توجیه  دربارۀ  رویکرد 
بخش ابتدا سه مقاله رویکرد مورد نظر را توضیح می دهد و از آن دفاع 

می کند، سپس مقالۀ آخر از رویکرد مذکور انتقاد می کند.
نفع یک  به  نکردن  رویکردهای مختلف، سوگیری  گردآوری  در  آن  این مجموعه جامعیت  امتیازات  از 
انتهای هر بخش  نویسندگان مقاالت، و وجود کتاب نامه های جامع در  بودن  رویکرد مشخص، برجسته 
است. عالوه بر مقاالت ترجمه شده، مقاله ای با عنوان »مروری بر رویکردهای معاصر در معرفت شناسی 
دینی« به قلم مترجم در آغاز کتاب آمده است که با مطالعۀ آن می توان دیدی کلی نسبت به این رویکردها پیدا 

کرد. این مقاله درواقع مقدمه ای است برای فهم بهتر مقاالت ترجمه شده و ربط آن ها به یکدیگر.

زایشومرگتراژدی
)تفسیریبرزایشتراژدیازدرونروحموسیقِینیچه(

حمیدرضا محبوبی آرانی
چاپ دوم، 276 ص، رقعی، 200000 ریال.

درواقع،  و  نیچه  کتاب  نخستین  موسیقی  روح  درون  از  تراژدی  زایش 

چون  مهمی  مسائل  با  مواجهه  در  وی  اندیشه های  عمدۀ  خاستگاه 
معنای زندگی، بدبینی، هنر و نهیلیسم دوران مدرن است. از یک سو، 
انسان  دیونوسوسی  حال وهوای  ازمیان رفتن  و  علمی  ماده باوری 
متافیزیکی« بی بهره  از »تسالی  را  و اهل علِم مدرن  ـ سقراطی  پسا
کرده است، تسالیی که می توانست آراِم دِل او در گیرودار مواجهه با 
واقعیت ترسناک گذر زمان و مرگ ناگزیر آدمی باشد؛ از دیگر سو، 
و مسحورکننده است،  آن چه درخشان  از همۀ  تهی  و زندگی در جهانی یکسره  اسطوره ها  رنگ وروباختن 
تنها می تواند نمایش کوتاه و  به »انسانی بدون اسطوره و هنر« بدل کرده است که هنرش  را  انسان مدرن 
تندگذر »مشاهیر« باشد. نخستین کتاب نیچه که نوشتۀ حاضر شرح و تفسیری دقیق بر آن است، حاصل 

نخستین تالش وی برای یافتن چارۀ وضعیت چنین انسان مدرنی از رهگذر نگریستن به سرشارترین مردمان 
همۀ دوران ها و معجون سحرانگیز آن هاست ــ یونانیان عصر آرکائیک و هنر شورانگیز و تسالبخش تراژدی.

زمانوحکایت
)کتاباول؛پیرنگوحکایتتاریخی(

یکور پل ر
ترجمۀ مهشید نونهالی

چاپ دوم، 482 ص، رقعی، 480000 ریال.
پل ریکور یکی از برجسته ترین فیلسوفان هرمنوتیک دوران معاصر 
محوری  اثر  مستقل،  کتاب  سه  بر  مشتمل  حکایت،  و  زمان  است. 
اوست. دل مشغولی اساسی، در تمامی آثار این اندیشمند برجسته، 
است.  متن  تأویل  دریچۀ  از  یعنی  تازه  دریچه ای  از  هستی  فهم 
و  ادبیات  تالقی  نقاط  به  فلسفی  نگاه  زمان و حکایت،  در  بدین روی 
فلسفه، تحلیل امکانات و ظرفیت های حکایت از رهگذر تأمل در 
مقوله های زمان، و کاوش درباب نوآوری معناشناختی به مدد استعاره شاکله های اساسی این اثر بزرگ است. 
در طول این مباحثه رشته های بسیاری مطرح می شود، ازجمله پدیده شناسی زمان، تاریخ نگاری و نظریۀ 

حکایت داستانی.
در زمان و حکایت 1، ریکور با ارائۀ دو مقدمۀ مستقل، یکی نظریۀ زمان قدیس آوگوستینوس و دیگری نظریۀ 
با زمان زیسته،  ُبعد تقلیدی است درارتباط  این نظریه است که حکایت شامل سه  پیرنگ ارسطو، مدافع 
زمان خاص پیرنگ و زمان خوانش. زمان مندی تجربۀ بشری و حکایت شدن این زمان منجر به تالقی شیوۀ 
تاریخی و شیوۀ داستانی حکایت می شود. این چهارچوب کلی در این کتاب برمبنای حکایت تاریخی مطرح 

شده است.

زمانوحکایت
)کتابدوم؛پیکربندیزماندرحکایتداستانی(

یکور پل ر
ترجمۀ مهشید نونهالی

چاپ دوم، 351 ص، رقعی، 400000 ریال.
یک  کتاب  اول  بخش  در  که  راویانگی  نظریۀ  و حکایت 2،  زمان  در 
در  که  تاریخی  حکایت  عرصۀ  در  نه  بار  این  است  شده  مطرح 
کتاب  این  اصلی  موضوع  و  می شود  مطرح  تخیلی  حکایت  عرصۀ 
آن  طریق  از  و  تخیلی  حکایت  در  زمان  پیکربندی  تجزیه وتحلیل 

است.

زمانوحکایت
)کتابسوم؛زماننقلشده(

یکور پل ر
ترجمۀ مهشید نونهالی

چاپ دوم، 558 ص، رقعی، 560000 ریال.
که  است  نکته  این  اثبات  نویسنده  تالش   ،3 حکایت  و  زمان  در 
تا  آوگوستینوس  قدیس  از  دراز  راهی  طی  از  پس  پدیده شناسی، 
زمان  معضل آمیزی  به  ناگزیر  جامعه شناسی،  برخالف  هایدگر، 
حکایت  بوطیقای  که  می دهد  نشان  دوم  قسمت  می شود.  منتهی 
چگونه، با استفاده از امکانات متقاطع تاریخ و داستان تخیلی، از راه 

خوانش به بن بست های اندیشه پاسخ می دهد.

ژانژنهومعماریخأل
مهتاب بلوکی

ترجمۀ مهتاب بلوکی/ ابوالفضل الله دادی

500 ص، رقعی، 250000 ریال.
به کار می برد.  را  نمایشی اش اصطالح »معماری خأل«  آثار  در  ژنه 
مضمونی نمایشی  ساخت های  روشن کردن  پژوهش  این  هدف 
شفافیت های  و  فاصله ها  گسست ها،  انواع  بررسی  با  معماری  این 
نشان می دهد.  واقعیت  از  نوعی گسست  در  را  که خود  است  خأل 
به شیوه های  آن در صحنه  نمایش  و  از طریق »بازی«  این گسست 
با  ژنه  انجام می گیرد.  و »ناواقعی«  میان »واقعی«  ابهام  و  گوناگون 
براندازی شخصیت نمایشی به شیوۀ غیاب و مستهلک سازی بی پایان 
آن در بازی انعکاس های آینه ای به شفافیتی بسیار فراتر از واقعیت اولیه خود آن دست می یابد. فضا و زمان 
ی، با توّهم، با بازی و با ابهام، می کوشد خأل واقعیت را در تمام سطوح 

ّ
ژنه ای با درهم شکستن زمان خط

نمایشی عامل کند و مضمون »خأل« را به سرچشمه و غایت هرگونه آفرینش هنری تبدیل کند.
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ژیلدلوز:نوآموزیدرفلسفه
مایکل هارت

ترجمۀ رضا نجف زاده

چاپ دوم، 248 ص، رقعی، 98000 ریال.
تکامل اندیشۀ دلوز از این حکایت دارد که وی توجه خود را به طور 
پیاپی به مجموعه ای از نویسندگاِن سنت فلسفی متمرکز می کند و از 
هر یک پرسشی خاص را مطرح می کند. کار دلوز در باب برگسون، 
نقدی بر هستی شناسی منفی وارد می سازد و به جای آن نوعی حرکِت 
 اثباتِی هستی را مطرح می کند که بر یک تصور فاعلی و درونی 

ً
تماما

از علیت تکیه دارد. وی در مقابل حرکت منفی تعین، حرکت اثباتی 
متفاوت سازی را قرار می دهد؛ در مقابل وحدت دیالکتیکِی واحد و 
کثیر، وی چندگانگِی فرو ناکاستنِی صیرورت را قرار می دهد. به عالوه، مسئلۀ سازمان یا ساختمان جهان، 
قالبی اخالقی مطرح  در  را  مباحث هستی شناختی  این  که  وادار می کند  را  دلوز  مسئلۀ هستِی صیرورت، 
کند. نیچه او را قادر می سازد که نتایج تأمل هستی شناختی را به یک افق اخالقی، به میدان نیروها، به میدان 
احساس و ارزش ببرد؛ و در این جاست که حرکت اثباتی هستی به تأیید هستی بدل می شود. موضوع قدرت 
در تفکر نیچه زمینه ساز گذار نظری ای است که هستی شناسِی برگسونی را به یک اخالِق بیان گرِی فعال پیوند 
می دهد. اسپینوزا همین گذر را پوشش می دهد، و آن را به ]وادی[ عمل بسط می دهد. درست همان طور 

که نیچه تأیید تأمل را مطرح می کند، اسپینوزا تأیید عمل یا شادی را در کانون هستی شناسی مطرح می کند.

سّراالسرار
عبدالقادر گیالنی

یم زمانی ترجمۀ مسلم زمانی/ کر

چاپ ششم، 208 ص، رقعی، 200000 ریال.
برای  ارزنده  رساله ای  گیالنی  عبدالقادر  شیخ  سّراألسرار  رسالۀ 
شناخت اصول تصوف و طریق ذکر برای وصول به معرفت و شناخت 

حق است.
عبدالقادر بن ابی صالح گیالنی شافعی حنبلی، شیخ بغداد بود. 
او نوۀ دختری ابوعبدالله صومعی گیالنی است که از بزرگان مشایخ 
گیالن و مشهور به کرامات بوده است. او در 471 ه .ق. در گیالن زاده 

شد و در هجده سالگی آهنگ بغداد کرد و تا پایان عمر در آنجا بود.
شیخ علوم شریعت، طریقت، لغت و ادب را به نیکی فراگرفت و در روزگار خویش امام حنبلیان و شیخ 
آنان شد و در شوال 521 ه .ق. در مدرسۀ ابوسعد مخرمی بر کرسی وعظ نشست و آوازۀ شهرتش باال گرفت 

چندان که مجلس وعظ خود را به خارج بغداد برد و گفته اند هفتاد هزار تن در آن شرکت می کردند.
شیخ 91 سال بزیست، از خود مصنفات بسیاری برجا گذاشت و شاگردان زیادی تربیت کرد و سرانجام در 

سال 561 ه .ق. دار فانی را وداع گفت و به جوار حق شتافت.

سرچشمههایداناییونادانی
یموند پوپر کارل ر

ترجمۀ عباس باقری

چاپ دوازدهم، 91 ص، رقعی، 80000 ریال.
این رسالۀ کوچک، محتوی یکی از مهم ترین نظریه ها، و بهتر بگوییم 
گاهی و  محتوی لب لباب نظریات فلسفی پوپر در زمینۀ شناخت آ
شناخت شناسی و ارزش و اعتبار نسبی فرضیه ها و تئوری های علمی 
و قابل ردبودن آنها و عدم قاطعیت دانسته های بشری است؛ ضمن 
آنکه، چون برای سخنرانی تنظیم شده به زبانی ساده تر از آثار دیگر او 

 سودمندتر برای همگان به نوشته درآمده است.
ً
و طبعا

گفت وگو دربارۀ نظریات پوپر، به ویژه هنگامی که این نظریه ها در 
زمینۀ علوم انسانی به کار می رود و بر جامعه های انسانی انطباق می یابد، گسترده و پردامنه است. تا آنجا که 
هیچ اندیشمندی نیست که از کنار حرف های او بی اعتنا بگذرد و عقایدش را نادیده انگارد و اما برای همگان 
کمترین سود خواندِن آثار پوپر، به ویژه این کتاب کوچک اما پرمحتوا آمادگی برای »بازاندیشی« و تحمل 

»دگراندیشی« است.

سرگذشتسوررئالیسم
)1952-1913(

گفت وگو با آندره برتون
ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ ششم، 312 ص، رقعی، 300000 ریال.
ـ هنری قرن بیستم است. جدا از تندروی ها  سوررئالیسم یکی از ماندگارترین و پردامنه ترین مکتب های فکری 
 نشانۀ عصیان در برابر وضع موجود بود، این جنبش به گفتۀ برتون »سهم عمده ای 

ً
و گزافکاری هایی که صرفا

در شکل گیری حساسیت مدرن ما داشته است.« سوررئالیسم نه تنها 
و  نهاد  بسیار  تأثیر  مجسمه سازی  و  نقاشی  سینما،  بر  که  شعر،  بر 
قلمرو نفوذ آن از قارۀ اروپا فراتر رفت و در بسیاری کشورها هواداران 

پرشور یافت.
در این کتاب آندره برتون، یکی از بنیان گذاران و هواداران پرشور 
سوررئالیسم، سرگذشت این جنبش را از آغاز تا دهۀ 1950 با زبانی 
روشن بیان می کند. این کتاب مجموعه ای از مصاحبه های رادیویی 

و مطبوعاتی است که در سال های مختلف صورت پذیرفته است.

سرگذشتفلسفه
)داستانجذاب2500سالفلسفۀمغربزمین،ازیونانباستانتاکنون(

براین مگی
ترجمۀ حسن کامشاد

 600000 سخت،  جلد  چهاررنگ،  رحلی،  ص،   240 هشتم،  چاپ 
ریال.

پروفسور براین َمگی 2500 سال فلسفۀ غرب را، از یونان باستان تا 
اندیشمندان جدید، پی می گیرد. در سایۀ دریافت عمیق او از فلسفه و 
پیچیدگی های آن، کتابی در دست دارید که هم برای خوانندۀ عادی 

قابل فهم است و هم خوانندۀ آشنا با فلسفه از آن لذت می برد.

فلسفه چیست؟
فالسفه اصول بنیادین شناخت و وجود را مورد پرس وجو قرار داده اند؛ سؤاالتی مانند »هستی چیست؟« و 
»آیا وجود خدا را می توان ثابت کرد؟« ازجمله موضوع هایی است که در این کتاب درباره شان بحث شده 
است. براین َمگی به سراغ همۀ فیلسوفان نامدار، از افالطون تا پوپر، می رود و ازجمله به قدیس اوگوستینوس، 

الک، نیچه و... می پردازد. او به این ترتیب با بیانی روشن ما را وارد جهان اندیشه ها می کند.
سرگذشت فلسفه، اثری است مصور و سرشار از نکات هوشمندانه دربارۀ بحث های جذاب فلسفی؛ کتاب 

راهنمایی است که خواندنش برای همۀ دوست داران فلسفه ضرورت دارد.
کار  به  هم  نامی،  مصاحبه گر  و  نویسنده  فیلسوف،  َمگی،  براین  پروفسور   

ِ
جامع و  سلیس  نوشتۀ  این 

پژوهندگان فلسفه می آید هم به کار آنان که تازه پا به عرصۀ فلسفه نهاده اند.
این کتاب مباحث اصلی فلسفه را شرح می دهد، پرسش های مهم فلسفی را به دقت بررسی می کند، و به 

تحلیل آثار عمدۀ فیلسوفان بزرگ می پردازد.

سنجشدیالکتیکروشنگری
خسرو ناقد

180 ص، رقعی، 240000 ریال.
ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو بر این باورند که آزادی در جامعه با 
تفکر روشنگرانه پیوندی جدایی ناپذیر دارد و نگارش کتاب دیالکتیک 
روشنگری را نیز کوششی در جهت نقد روشنگری به منظوِر ممانعت از 

پس روِی این شیوه از تفکر می دانند. به بیانی دیگر، آنان می خواهند 
زوال  از  را  روشنگری  روشنگری،  بر  خود  بنیادین  و  کوبنده  نقد  با 
و  از یک سو شرط الزم  آنان  برای  تباهی نجات دهند. روشنگری  و 
ضروری برای برپایی جامعه ای آزاد است و از سوی دیگر فقط زمانی 
می تواند از تباهی نجات یابد و عامل آزادی جامعه شود که به نقد 

ریشه ای فرایند تحقق پذیری ایده هایش تن دردهد.
کتاب سنجش دیالکتیک روشنگری کوششی است در  جهت بررسی و نقد درون ماندگار بعضی نظریه های 
مطرح شده در کتاب دیالکتیک روشنگری و نشان دادن و تشریح مدعیات نویسندگان آن و تأثیرات به جامانده 
از نظریاتشان بر جریان های روشنفکری و اغلب چپ گرا که بی پروا همۀ دستاوردهای روشنگری و مدرنیتۀ 
بر مطالعۀ کتاب  پیِش رو مدخلی است  از آن را در جوامع دموکراتیک نفی می کنند. درواقع کتاب  منتج 

دیالکتیک روشنگری و نیم نگاهی است انتقادی به برخی مباحث اصلی و پیرامونی آن، و نه بیش از این.

ششعدد
)نیروهایبنیادیکهجهانراشکلمیدهند(

یس مارتین ر
ترجمۀ سعید تهرانی نسب

چاپ ششم، 240 ص، رقعی، 240000 ریال.
چه شد که میلیاردها کهکشان، سیاه چاله، ستاره و سیاره از »یک حادثۀ پیدایش« پدید آمدند؟ اتم ها چگونه 
ــ این جا، روی زمین و شاید روی کرات دیگر ــ کنار هم قرار گرفتند و موجودات زنده ای چنان پیچیده 
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ساختند که دربارۀ منشأ پیدایش خود و هدف زندگی شان تفکر کنند؟ 
این کتاب برای نخستین بار کشفیات جدید مربوط به این پرسش های 
ارائه  خواننده  به  را  زمینه  این  در  فوق العاده  بینش هایی  و  اساسی 

می کند.
خواندن کتاب شش عدد که به قلم یکی از عالی ترین، دورنگرترین 
برای همۀ  نگاشته شده است،  ما  و عمیق ترین کیهان شناسان عصر 
همۀ  و  عالم  شکل دهندۀ  بنیادی  نیروهای  می خواهند  که  کسانی 

محتویات آن را بشناسند، یک ضرورت به حساب می آید.

شمائلالنبی
ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی

ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی
چاپ چهارم، 472 ص، وزیری، 350000 ریال.

محمد بن عیسی ترمذی از محدثان بزرگ سدۀ سوم هجری خراسان 
از  برخی  گفتۀ  به  است،  اهل سنت  از شش مؤلف صحاح  یکی  و 
خاورشناسان او سرشناس ترین مرد منطقه ترمذ در آن قرن بوده است.
به گفتۀ حاکم ابواحمد نیشابوری پارسایی و بیم ترمذی چنان بوده 
است که از بسیاری گریستن سال های پایانی زندگی را کور بوده است.

جامع  می گوید  ین  السائر منازل  کتاب  گرانقدر  مؤلف  انصاری 
ترمذی سودبخش تر از صحیح بخاری و صحیح مسلم است.

کتاب حاضر برگردان فارسی کتاب الشمائل اوست که دربارۀ صفات ظاهری و اخالق پسندیده حضرت 
ختمی مرتبت فراهم آورده است.

دانشمندان بزرگ شیعی مانند ابن شهر آشوب و عالمه مجلسی در ثبت اوصاف ظاهری و محامد اخالقی 
رسول خدا صلی الله وعلیه وآله به روایت های او استناد کرده اند. ترمذی به سال 279 هجری درگذشت.

عقلمذکر
)مردانگیوزنانگیدرفلسفۀغرب(

ژنویو لوید
ترجمۀ محبوبه مهاجر

چاپ هشتم، 192 ص، رقعی، 200000 ریال.
»مردانه«  عقل  که  کنونی  فلسفی  مجادالت  در  رایج  مدعای  این 
است، ناگزیر این فکر را به ذهن متبادر می کند که هر آنچه برای مرد 

معقول و درست است، ممکن است در مورد زن صدق نکند.
به  تنها  انسان  عقل  بودن  مردانه  که  می دهد  نشان  کتاب  این 
یک سونگری سطحی زبان خالصه نمی شود، بلکه ریشه های آن در 
دل سنت فلسفی غرب نهفته است. قصد این نیست که بگوییم زن 
 زنانه برای باورهای عقالنی هست. غرض، اقامۀ نظری است 

ً
حقیقتی خاص خود دارد یا ضوابطی مشخصا

که الف زنی های »عقل« را کم وبیش رسوا می کند. گذشته از این، جنسیت یکی از چیزهایی است که تصور 
 
ً
می رود اندیشۀ به راستی عقالنی باید از آن برکنار باشد. این باور که اگر همۀ ذهن ها عقالنی باشند اساسا

فرقی با هم ندارند، زیربنای بسیاری از ایده آل های اخالقی و سیاسی ماست.

علموفضیلت
)جستاریدربارۀتأثیرذهنیتعلمیبرمنشاخالقی(

لوییس کاروئانا
ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ دوم، 238 ص، رقعی، 200000 ریال.
و  فلسفه،  علوم،  در  یسوعی،  کشیش  کاروئانا،  لوییس  پروفسور 
تاریخ  رشتۀ  در  را  دکترایش  او  است.  درجات  صاحب  االهیات 
استاد  این سال ها  از  پیش  دانشگاه کمبریج گرفته،  از  فلسفۀ علم  و 
دانشگاه لندن بوده و اکنون، عالوه بر ریاست دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه 
رم، به تدریس فلسفه و پژوهش در رصدخانۀ واتیکان اشتغال دارد. 
کاروئانا عالوه بر کتاب حاضر، صاحب آثاری چون کل گرایی و فهم 

علم، معماری مفهومی طبیعت، داروین و کاتولیک گرایی، و آغاز و پایان کائنات است.
دکتر کاروئانا در این کتاب، با پیمایش قلمروهای جدیدی در مرز میان علم و اخالق، نشان می دهد چگونه 
ذهنیت علمی بر شکل گیری شخصیت فرد، یا کسب فضایل اخالقی او اثر می گذارد. از نظر او علم فقط 
منظومه ای از دانسته ها و دانستنی ها نیست بلکه عاملی مهم در تعیین روش زندگی است. بحث کتاب به 
توصیف برهم کنش میان علم و اخالق یا رد و قبول نوآوری های علمی محدود نمی ماند بلکه به موضوعات 
اساسی تری می پردازد که حاصل گرایش های مهم اخالقی در بطن ذهنیت علمی است؛ و شرح می دهد 

چگونه علم، روش علمی، تاریخ علم، و قدرت تبیین علمی می تواند مفهومی از زندگی خوب را رقم بزند.

عسدجدید
براساس کتاب مقدس اورشلیم

ترجمۀ پیروز سیار

چاپ ششم، 1312 ص، وزیری، 1800000 ریال.
به همراه  که  است  جدید  عهد  فارسی  ترجمۀ  نخستین  کتاب  این 
و  صفحات  حاشیۀ  ارجاعات  تفسیری،  پانوشت های  مقدمه ها، 
ترجمه،  این  مأخذ  می یابد.  انتشار  ایران  در  متعدد  پیوست های 
کتاب مقدس اورشلیم است که یکی از معتبرترین روایت های کتاب 

مقدس در دنیا است و به اکثر زبان های اروپایی برگردانده شده است. 
برجسته  عالم  سیوسه  از  متشکل  گروهی  اثر،  این  پدیدآورندگان 
به شمار  مقدس  کتاب  متخصصان  بزرگ ترین  زمرۀ  از  که  بوده اند 
می آمدند. این کتاب دارای پانوشت های تفسیری و ارجاعات حاشیۀ صفحات است و در آن برای هر کتاب 
یا هر دسته کتاب، مقدمه ای نگاشته شده که در آن مباحث مربوط به نسخه شناسی و تصحیح متن، محتوای 
ادبی، زمینه های تاریخی، مباحث مربوط به قانون کتاب مقدس و نیز الهیات با دقت تشریح شده است. 
آخرین متن تجدیدنظرشدۀ کتاب مقدس اورشلیم که در 1998 انتشار یافته، مبنای این ترجمۀ فارسی بوده 
است. مترجم در عین پیروی دقیق از متن کتاب مقدس اورشلیم، برای رفع مشکالت ترجمه، به ُنه روایت 
دیگر کتاب مقدس نیز مراجعه کرده است. عالوه بر این، تمامی ترجمه های فارسی کتاب مقدس را نیز که در 

صدوپنجاه سال اخیر به چاپ رسیده اند مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

عسدعتیق
یخ( )جلددوم؛کتابهایتار
براساس کتاب مقدس اورشلیم

ترجمۀ پیروز سیار

1368 ص، وزیری، 1800000 ریال.

فایدهگرایی
جان استوارت میل

ترجمۀ مرتضی مردیها

چاپ ششم، 262 ص، رقعی، 300000 ریال.
فایده گرایی نظریه ای است دربارۀ مبانی اخالق، اما از آن فراتر می رود 
و حوزه هایی چون فلسفۀ سیاست و حقوق را نیز دربرمی گیرد. این 
نیز تعیین معیار  تبیین عام رفتارهای بشری، و  متاتئوری، که در پی 
کردار درست بوده، داوری های متعارضی را برانگیخته است: بسیاری 
نبوده اند  اما کم هم  بینگارند،  به بداهت درست  ممکن است آن را 
بزرگانی که آن را نه فقط آشکارا غلط، بلکه خطرناک و خسارت خیز 
دانسته اند. جان استیوارت میل، برجسته ترین مدافع فایده گرایی، در 

این کتاب می کوشد مخاطب را نسبت به راستی و درستی و کارسازی این نظریه متقاعد کند. 
مترجم با افزودۀ مفصلی تالش کرده است سهم خود را در ایضاح مطلب ادا کند.

فرهنگپسامدرن
یم رشیدیان عبدالکر

چاپ سوم، 808 ص، وزیری، 800000 ریال.
چهره ها،  مهم ترین  خود  گوناگون  مدخل های  در  پسامدرن  فرهنگ 

نظریه ها، مفاهیم و اصطالحات پسامدرن را معرفی می کند و دامنۀ 
این معرفی را به حوزه های متنوع فرهنگ و اندیشه همچون فلسفه، 
ادبیات و هنرها، دانش های طبیعی و اجتماعی، دانش های محض، 
اندیشۀ  ایدئولوژی،  روش شناسی،  سیاست،  اخالق،  االهیات، 
گسترش  معاصر  فکری  و  اجتماعی  نوظهور  جنبش های  و  انتقادی 
فشردگی  عین  در  که  فرهنگ  این  مدخل های  ازهمین رو  می دهد. 
و  دانشجویان  برای  می توانند  داشته اند  نیز  عمق  و  دقت  پروای 
پژوهشگران رشته های گوناگون سودمند باشند و به عنوان آغازگاهی برای مطالعات جهت دارتر و ژرف تر به 

آنان خدمت کنند.
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فرهنگتشریحیاصطالحاتاصول
عیسی والئی

چاپ سیزدهم، ویراست جدید، 360 ص، وزیری، 360000 ریال.
ی 

ّ
علم اصول فقه، از علوم کلیدی است که بدون آن استنباط احکام کل

از کتاب و سّنت امکان پذیر نیست. این علم یک رشته قواعدی را به 
قواعد،  آن  با رعایت  که  استنباط است می آموزد  در مسیر  فردی که 
دریافت حکم الهی از منابع مدارک شرعی آسان تر می شود. علم اصول 
فقه بسان دیگر دانش های بشری، دارای اصطالحات گوناگون بوده و 
اصطالحات  اخیر،  قرن  سه  در  خویش  گسترش  به خاطر  باالخّص 
فراوانی به دست آورده است. تفصیل هر یک از این اصطالحات وظیفۀ 

مدرس است که پیش از ورود به هر بحث، آن را روشن سازد.

فلسفهبرایمبارزان
آلن بدیو

ترجمۀ فؤاد حبیبی / کمال خالق پناه

چاپ دوم، 116 ص، رقعی، 140000 ریال.
نه  می کند  تعیین  را  فلسفه  هویت  آنچه  که  شویم  مدعی  می توانیم 
که  کنشی  همان  است.  کنش  یک  تکینگی  بلکه  گفتار،  یک  قواعد 
دشمنان سقراط آن را »فاسدکردن جوانان« نام نهادند؛ و همان گونه 
معهذا،  مرگ.  به  سقراط  محکومیت  دلیل  است  این  می دانیم،  که 
»فاسدکردن جوانان« نامی درخور برای نامیدن کنش فلسفی است؛ 
به شرطی که معنای »فساد« را به خوبی دریابیم. فاسدکردن در این جا 
از  کورکورانه  اطاعت  سینه  بر  دسِتردزدن  امکاِن  آموزش  معنای  به 

باورهای تثبیت شده موجود است.

فلسفهچیست؟
تاری

ُ
یل ُدلوز/ فلیکس گ ژ

ترجمۀ محمدرضا آخوندزاده

چاپ سوم، 328 ص، رقعی، 320000 ریال.
هر مفهومی رخداد را به روش خودش ُبرش می زند ] = شکل می دهد[ 
ـ برش می زند. عظمِت هر فلسفه ای برحسب طبیعِت رخدادهایی  و باز
اندازه گیری می شود که مفاهیِم آن فلسفه ما را به آن فرامی خوانند یا 
آن فلسفه ما را قادر به رها کردن آن در مفاهیم می سازد. لذا مقتضی 
است که پیونِد یکتا و انحصاری میان مفاهیم و فلسفه به مثابه رشته ای 
آفریننده، با ظریف ترین جزئیاتش مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. 

مفهوم از آِن فلسفه است و به چیزی جز فلسفه تعلق ندارد.

فلسفۀطنز
)بررسیطنزازمنظردانش،هنر،واخالق(

یل جان مور
ترجمۀ محمود فرجامی / دانیال جعفری

چاپ سوم، 288 ص، رقعی، 280000 ریال.
خنده چیست و شوخ طبعی چگونه در تاریخ تکامل انسان به این جا 
شوخ طبعی  و  طنز  خنده،  دربارۀ  تئوری ها  مهم ترین  است؟  رسیده 
کدام اند، چه می گویند و قوت و ضعف هرکدام در کجاست؟ رابطۀ 
طنز با اخالق چگونه است و جنبه های مثبت و منفی طنز در زمینۀ 
اخالق کدام اند؟ آیا می توان طنز را یک تجربۀ زیبایی شناختی در نظر 

گرفت؟ علوم تجربی دربارۀ خنده و شوخ طبعی چه می گویند؟
و  خنده  دربارۀ  مهمی  پرسش های  چنین  به  ساده   

ً
نسبتا زبانی  با  می کوشد  کتاب  این  در  موریل  جان 

انواع شوخ طبعی پاسخ دهد. او که استاد فلسفۀ دین در کالج ویلیام اند مری در ویرجینیای آمریکاست، 
سال هاست که در مقام یکی از برجسته ترین پژوهشگران و نظریه پردازان حوزۀ طنز شناخته می شود.

فلسفۀنقادیکانت
)رابطۀقوا(

یل دلوز ژ
ترجمۀ اصغر واعظی

چاپ پنجم، 126 ص، رقعی، 150000 ریال.
فلسفۀ نقادی کانت سومین کتاب ژیل دلوز است که اولین بار در سال 1963 در چارچوب بخشی از سلسله 

پیش درآمدهایی که نشر دانشگاهی فرانسه دربارۀ فالسفه منتشر کرد به چاپ رسید. دلوز در این کتاب وجه 

غالب همت خود را به تبیین بنیان های تفکر کانت معطوف می دارد. 
او از یک سو دستمایۀ اصلی هر سه نقد را خالصه کرده و از سوی 
دیگر روایتی روشن و اصیل از رابطۀ آن ها با یکدیگر ارائه می کند و 
نشان می دهد که چگونه مشکالتی که در دو نقد اول مطرح می شود 
توسط کانت تصدیق و در نقد سوم به آن ها پرداخته می شود. اما آن چه 
جذابیت این اثر موجز ولی پرمایه را به مراتب افزون می کند آن است 
که چنین اثری توسط ژیل دلوز نوشته شده است. شاید به سختی بتوان 
دو فیلسوف دیگر را تصور کرد که تضاد فکری شان به اندازۀ ایمانوئل 
 همین تضاد 

ً
دقیقا دلوز  برای  باشد. مع الوصف،  دلوز  و ژیل  کانت 

جذابیت داشت.

فوکو
یل دلوز ژ

ترجمۀ نیکو سرخوش/ افشین جهاندیده

چاپ پنجم، 200 ص، رقعی، 200000 ریال.
به نحوی  می کند،  تعریف  را  »سخن گفتن«  و  »دیدن«  چگونه  فوکو 
که فهم جدیدی از دانش را می سازد؟ »گزاره« در تمایز با کلمه ها، 

جمله ها و قضایا چیست؟
فوکو چگونه مناسبات نیروها را تعیین می کند، به نحوی که تلقی 

جدیدی از قدرت را می سازد؟
می کند،  امکان پذیر  را  خط«  از  »گذشتن  که  سومی  محور  چرا 
استناد  آن  به  همواره  فوکو  که  خارج« ی  »خط  آن  است؟  ضروری 

می کند، چیست؟ و معنای سیاسی، ادبی و فلسفی آن چیست؟
از چه رو »مرگ انسان« رویدادی است که نه غم انگیز است نه اسف بار، بلکه جهشی است در چیزها و 

اندیشه؟
از بزرگ ترین  این کتاب پرسش ها و پاسخ های فوکو را تحلیل می کند، پرسش ها و پاسخ هایی که یکی 

فلسفه های سدۀ بیستم را شکل می دهند و آینده ای را به روی زبان و زندگی می گشایند.

قانون،آزادیواخالق
)درآمدیبهفلسفۀحقوقکیفریوعمومی(

هربرت هارت
ترجمۀ محمد راسخ

116 ص، رقعی، 180000 ریال.
جمع میان سامان دهی زندگی فرد و جامعه و تعریف و حمایت از 
آزادی های فردی، به عبارتی میان قانون و آزادی، یکی از بنیادی ترین 
مسائل در قلمرو حقوق عمومی است. قانون در پی تحدید آزادی ها، 
است  آن  اما  پرسش  است.  کیفری،  حقوق  نظام  طریق  از  به ویژه 
اخالق  آیا  این محدودسازی چیست.  برای  قانون  بنیادین  معیار  که 
متعارف جامعه می تواند چنین نقشی را ایفا کند؟ آیا اخالق منحصر 
به اخالق متعارف است؟ مباحث این کتاب، که پیرامون این مسئله شکل گرفته اند، گویی تازگی جاودانه 
دارند؛ همچنان در پهنه عالم مسئله روز آدمیان اند و در زیست بوم ایران اهمیتی دوچندان یافته اند. مالحظه 
می شود که نظریه حقوقی از جمله با چنین مسائل ذهن سوزی دست به گریبان است و راهی طوالنی در پیش 
است تا سنگالخ های پردازش نظریه ای مستقل در باب حقوق معاصر برای جامعه ایران طی شود. مباحث 

کتاب حاضر بی گمان درآمدی به فلسفه های حقوق کیفری و حقوق عمومی به شمار می آیند.
کسفورد بود. هربرت هارت استاد حقوق کیفری و فلسفه حقوق در دانشگاه آ

محمد راسخ استاد حقوق و فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی است.

قانوناخالقیدردرونمن
)درآمدیبرفلسفۀعملیایمانوئلکانت(

ید هوفه تفر
ُ
ا

ترجمۀ رضا مصیبی

چاپ دوم، 352 ص، رقعی، 240000 ریال.
اوتفرید هوفه، یکی  نوشته های  از  پیش رو گزیده ای است  مجموعۀ 
عملی  فلسفۀ  مبانی  دربارۀ  امروز،  کانت شناسان  برجسته ترین  از 
ایمانوئل کانت. هوفه در هفت بهره به بررسی و واگشایی سیستماتیک 
مهم ترین مفاهیم بنیادی و وجوه شاخص فلسفۀ اخالق، حق، تاریخ، 
دین و نظریۀ صلح جهانی کانت می پردازد، مناسبات این حوزه ها را با 
یکدیگر آشکار می کند و توان فلسفی آن ها را در قیاس با دیگر مکاتب 
نافذ فلسفۀ عملی می آزماید. بخش عمدۀ نوشته های گردآوری شده در این مجموعه در بسیاری از گروه های 
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فلسفۀ آلمانی زبان به عنوان متون درسی پایه مورد استفاده قرار می گیرد. این مجلد همچنین شامل گزارشی 
تاریخی از جایگاه فلسفۀ عملی کانت در دهه های گذشته و هم اکنون، اصطالح نامه ای توضیحی برای درک 
دقیق تر برخی از مفاهیم اصلی فلسفۀ عملی او و کتاب شناسی به نسبت مفصلی از اهم آثار کانت پژوهی از 

سوی مترجم است.

قلباسالم
سید حسین نصر

ترجمۀ سید محمدصادق خرازی

چاپ پنجم، 294 ص، رقعی، 150000 ریال.
به  عادی  افراد  عالقۀ  امریکا  در  سپتامبر،  یازدهم  فاجعۀ  از  پس 
که  حمالتی  حال  عین  در  و  است  بی سابقه  اسالم  بیشتر  شناخت 
به  اسالم  سیاسی  دشمنان  نیز  و  تندرو  کشیش های  از  برخی   

ً
علنا

اسالم می کنند و کتاب هایی که با غرض می نگارند، در شرف ایجاد 
بحران بزرگی است که به رغم دوستی بسیاری از گروه های کاتولیک 
و پروتستان معتدل با اسالم ممکن است به یک »برخورد تمدن ها« 
بینجامد. در این موقعیت است که بیان ارکان و اساس تفکر اسالمی و 
 در وسائل ارتباط جمعی 

ً
روشن ساختن معنای واقعی واژه هایی از قبیل »جهاد« و »شهادت« و غیره که دائما

غربی به صورت تحریف شده به کار برده می شود، ضرورت دارد. وانگهی باید به حمالتی که به برخی از 
جوانب اسالم و جامعۀ اسالمی مانند حقوق بشر و عدالت و حق زن و غیره می شود، پاسخ داده شود. کتاب 

قلب اسالم به منظور پاسخ به این مشکالت نوشته شده است.

قواعدوزبانخصوصیازنظرویتگنشتاین
یپکی سول کر

ترجمۀ حمیدرضا محمدی

چاپ دوم، 200 ص، رقعی، 220000 ریال.
می نویسد:  فلسفی[  ]پژوهش های   201 بند  در  ویتگنشتاین 
»پارادوکس ما این بود: هیچ نحوه ای از عمل نمی تواند با یک قاعده 
متعّین شود، زیرا هر نحوه ای از عمل را می توان با این قاعده تطابق 
پژوهش های  مسئلۀ  اصلی ترین   

ً
احتماال »پارادوکس«  این  داد«... 

»استدالل  با  مرتبط  نتایج  مورد  در  که  کسانی  حتی  است.  فلسفی 
زبان خصوصی« و فلسفۀ ذهن، ریاضی و منطق، که ویتگشنتاین از 
مسئلۀ خود نتیجه می گیرد، مناقشه دارند، می توانند خود این مسئله را 
مساهمت مهمی در فلسفه تلقی کنند. این پارادوکس می تواند به عنوان صورت جدیدی از شکاکیت فلسفی 

درنظر گرفته شود.
برگرفته از متن کتاب

کتابهاییازعسدعتیق
)جلداول؛کتابهایقانونیثانی(

بر اساس کتاب مقدس اورشلیم
ترجمۀ پیروز سیار

چاپ یازدهم، 808 ص ، گالینگور، وزیری، 500000 ریال.
فرهنگ  ادبی  بزرگ  منبع  یگانه  به عنوان  دراز  زمانی  مقدس  کتاب 
کهن خاور نزدیک شناخته می شد و امروزه نیز، به رغم گذر زمان و 
این کتاب همچنان  دنیای مشرق زمین،  در  بسیار  ادبی  آثار  کشف 
به شمار  شده  یاد  فرهنگی  حوزۀ  مآخذ  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان 
می آید. کتاب مقدس همواره مورد توجه عالمان و ادیبان و مورخان 
 در جهان غرب که فرهنگ آن به انحای مختلف 

ً
بوده است، خصوصا

از این کتاب تأثیر پذیرفته است. یهودیان و مسیحیان کتاب مقدس را مرجع دینی خود می شمارند، پس این 
کتاب همچنان زنده و بالنده، به حیات خود ادامه می دهد و منبع تغذیۀ روحی و معنوی بخش عظیمی از 
بشریت مسکون در کرۀ ارض است. از این لحاظ، صرف نظر از نوع نگرشی که می توان به محتوای دینی این 
کتاب داشت، باید آن را جزئی از میراث عظیم فرهنگی بشر دانست. کتاب مقدس به صورت امروزین خود 
مشتمل بر کتاب ها یا فصولی است که به دو ردۀ کلی تقسیم می شوند: نخست کتاب های قانونی اول که 
تشکیل دهندۀ تمامی کتاب های مقدس رایج اند؛ و سپس کتاب های قانونی ثانی که تنها کاتولیک ها معتبرشان 
می شمارند، اما یهودیان و به پیروی از ایشان پروتستان ها، آن ها را مجعول می دانند. کتاب های قانونی ثانی 
باروک، و  ابیان، حکمت سلیمان، یشوع بن سیرا، 

ّ
َمک مشتمل بر هفت کتاب طوبیا، یهودیت، اول و دوم 

بخش هایی از کتاب های ِاْسَتر و دانیال است. این کتاب ها که در هیچ یک از ترجمه های فارسی دو قرن اخیر 
کتاب مقدس برگردانده نشده اند و ترجمۀ کهنی نیز از آن ها در دست نیست، اینک به روش نوین، همراه با 
قرار  پژوهندگان و عالقه مندان متون دینی  اختیار  ارجاعات حاشیۀ صفحات، در  و  پانوشت های تفصیلی 

می گیرند.

کژنگریستن
)مقدمهایبرژاکالکان(

یژک اسالوی ژ
یار اسالمی/ صالح نجفی ترجمۀ ماز

چاپ دوم، 340 ص، رقعی، 350000 ریال.
واالترین  قرائت  کرد:  توصیف  این گونه  می توان  را  حاضر  کتاب 
از طریق موارد و مصادیق  بن مایه های نظری ژاک الکان در کنار و 
نمونه نمای فرهنگ توده ای معاصر؛ کتابی که برای آشنایی با اصول 
عقاید الکانی )به مفهوم االهیاتی کلمه( بی رحمانه از فرهنگ مردمی 
بهره برداری می کند و آن را چونان ماده ای سهل الوصول برای توضیح 
نه فقط ابهامات بنای نظری عظیم الکان، بلکه گاهی همچنین برای 
توضیح جزئیات ظریف تری به کار می گیرد که در برداشت های مسلط دانشگاهی از نظریه های الکان مغفول 

مانده است.
بخش نخست کتاب می کوشد ساحت امر واقعی الکانی را بپروراند. بخش دوم سه رهیافت تازه دربارۀ 
در  چند  نتیجه گیری هایی  تا  می گیرد  بهره  الکان  متأخر  نظریۀ  از  سوم  بخش  می کشد.  پیش  را  هیچکاک 
خصوص حوزه ایدئولوژی و سیاست عرضه کند، سپس راه تازه ای برای مفهوم پردازی دربارۀ گسست میان 
مدرنیسم و پست مدرنیسم پیشنهاد می کند. کتاب با تحلیلی از پارادوکس های درونی مفهوِم دموکراسی به 

پایان می رسد.

لویاتان
توماس هابز

یه ترجمۀ حسین بشیر

چاپ سیزدهم، 576 ص، وزیری، 800000 ریال.
شرح  اولین  و  سیاسی  فلسفۀ  اثر  نخستین  و  بزرگ ترین  لویاتان 
جامع دربارۀ دولت مدرن و ویژگی ها و کارکردهای آن است. هابز 
را  دولت  اندام وار  و  ابزاروار  ازتمثیل های  بهره برداری  با  لویاتان  در 
همچون انسان مصنوعی قلمداد می کند، که ممکن است دچار انواع 
بیماری ها شود و یکی از عالیق اصلی هابز تشریح کالبد دولت و 
آن  قدرت  ماهیت  تحلیل  در  همچنین  هابز  است.  آن  بیماری های 
فراگیر می داند که اساس کل زندگی  و  پدیده های سیال  را همچون 
اجتماعی را تشکیل می دهد وحوزه های مختلف زندگی همچون مالکیت اقتصادی، علم و دانش، اخالق، 

قانون و حقوق و غیره، همگی در پرتو آن شکل می گیرند و در حقیقت با آن هم ذات هستند.

مارکسیسمجامعهشناسانه
)همگراییآنتونیوگرامشیوکارلپوالنی(

مایکل بوراُوی
ترجمۀ محمد مالجو

136 ص، رقعی، 95000 ریال.
از نظر خیلی ها، مرگ سوسیالیسم، هم در واقعیت و هم در خیال، 
به معنای مرگ نهایی مارکسیسم بوده است. باوجوداین، مارکسیسم 
کماکان هم جامع ترین نقد از سرمایه داری را به دست می دهد و هم 
حقیقت،  در  را.  امکان پذیر  بدیل های  برای  قانع کننده ای  راهنمای 
دوام سرمایه دارْی دوام مارکسیسم را تضمین می کند. از این رو، هر 
دوره به مارکسیسمی از آِن خودش شکل می دهد و این سنت را چنان 
می گستراَند که مسائل روز را حل وفصل کند. من در این رساله خطوط کلِی نوعی مارکسیسِم جامعه شناسانه 
را ترسیم می کنم که از همگرایِی تاکنون ناکاویده و نامنتظرۀ نوشته های کارل پوالنی و آنتونیو گرامشی در 
 مثل الشه های مرده لت وپار شده است: 

ً
میانۀ سده بیستم سربرمی آوَرد. نوشته های گرامشی و پوالنی غالبا

سودمندترین قسمت ها را از پوسته معناده جر می دهند و به نظریه های علیل پیوند می زنند. قصد دارم این دو 
مجموعه از نظریه ها را در کلیت شان احیا کنم و به یکدیگر پیوندشان بزنم.

متنهاییبرگزیده
ازمدرنیسمتاپستمدرنیسم

)ویراستجدید(
الرنس ِکهون

یم رشیدیان ترجمۀ عبدالکر

چاپ دوازدهم، ویراست دوم، 1160 ص، وزیری، 980000 ریال.
به  متن هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم مجموعه ای جامع از متون کالسیک و معاصر مربوط  کتاب 

مدرنیسم و پست مدرنیسم است.
این مجموعه با تکیه بر این فرض که دانش پژوهان و دانشجویان نمی توانند بدون شناختی قبلی از بسط و 
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تکامل مدرنیته به ارزیابی پست مدرنیسم بپردازند مباحثۀ کنونی را در 
متن نقادی مدرنیته از قرن هفدهم به این سو قرار داده است.

این کتاب که به ترتیب زمانی و موضوعی تنظیم شده است متنی 
است ایده آل برای دانشجویان و عموم خوانندگان، زیرا گستردگی و 
عمق پوشش این اثر آن را به منبعی غیرقابل چشم پوشی برای پژوهش 
و  اجتماعی  نظریۀ  فرهنگی،  ادبی،  فلسفی،  مختلف  رشته های  در 

دینی تبدیل می کند.
افزوده های ویراست جدید دربرگیرندۀ بیست متن برگزیدۀ جدید 
منتقد  یا  بیان کننده  که  متأخری   

ً
غالبا نویسندۀ  چهارده  از  است 

پست مدرنیسم بوده اند.
بوستون و  استاد فلسفه در دانشگاه  ِکهون،  آقای  ویراستار کتاب، 

نویسندۀ کتاب های معضل مدرنیته )1988( و غایات فلسفه )1995( است.

مذاکرهبااشیا
ـشبکه( )برونوالتورونظریۀکنشگر

یف زاده رحمان شر

402 ص، رقعی، 350000 ریال.
است،  آن  اصلی  مؤلفان  از  التور  که  ـ شبکه،  کنشگر نظریه  هنِر 
است؛  غیرانسان ها  و  انسان ها  میان  عام  بسیار  تقارن  برقراری 
ابژه های  نه  و  انسان اند  دست  در  صرف  وسایلی  نه  غیرانسان ها 
خاموش و پنهانی که منتظر باشند روزی سوژه ای )دانشمندی( آن ها 
را کشف کند. آن ها زندگی، تاریخ، عاملیت، کنش و اثرگذارِی خاص 
بازگرداندن شأن  یا  اعطا  ـ شبکه  کنشگر نظریۀ  دارند. هدف  را  خود 
عاملیت و تاریخ مندی به اشیاست. آن ها نه ابژه های منفعل در دست 
ـ سیاسی ما شریک اند. آن ها شهروندان  انسان بلکه طرف مذاکره انسان اند. آن ها در ساختن تاریخ اجتماعی 
قول  به  انسان هاست؛  نفع  به  تاریخ مصادرۀ عاملیت غیرانسان ها  اندیشه،  تاریخ  راستین جامعه اند. عمدۀ 

التور: »غیرانسان ها آزاد به دنیا می آیند ولی همواره دربندند!«.

مراقبتوتنبیه
)تولدزندان(

میشل فوکو
ترجمۀ افشین جهاندیده/ نیکو سرخوش

چاپ پانزدهم، 416 ص، رقعی، 320000 ریال.
در این کتاب فوکو دودمان شکل گیری کالبد و ذهن را در چارچوب 
و  می دهد  قرار  مطالعه  مورد  قدرت  انضباطی  و  مراقبتی  نظام های 
مدعی است که در نهادهایی چون مدارس، زندان ها، بیمارستان ها و 
کارگاه ها تکنیک های انضباطی خاص به کار می رود و در چارچوب 
آن ها مقررات حاکم بر رفتار و سلوک، اقدامات مراقبتی و شیوه های 
نظارت بر آن ها تدوین و به معرض اجرا درمی آید. زندگی دانش آموزان، 
سربازان، بیماران و زندانیان در معرض مراقبت و نظارت و تهیۀ گزارش قرار می گیرد و رفتار بهنجار مورد تشویق و 
رفتار نامطلوب با اقدامات مجازاتی مواجه می شود. هدف غایی مراقبت و نظارت و انضباط، بهنجارنمودن فرد و 
از میان بردن بی انضباطی های اجتماعی و روانی و سرانجام تربیت انسان هایی مطیع و سودآور در جامعه است.
 دکتر محمد ضیمران، »میشل فوکو: عصر نو انسان نو«؛
مجلۀ شباب، سال سوم، شماره 23 و 24، ص 53، 1376 

معرفتشناسی
لیندا زاگزبسکی

ترجمۀ کاوه بهبهانی

چاپ سوم، 288 ص، رقعی، 280000 ریال.
»روزی که ارسطو گفت میل به دانستن در سرشِت آدمی تنیده است 
یکی از مهم ترین قیدوبندهاِی رشتۀ معرفت شناسی را وضع کرد. به 
گمانم، اگر بتوانیم سردرآوریم که چرا معرفْت مطلوب است یک گام 
به فهم چیستِی آن نزدیک تر شده ایم و درعین حال به نکات شگفت آور 
دیگری نیز پی خواهیم برد. یکی از نکاتی که دستگیرمان می شود این 
است که تعدادی از نظریه های نام آشنا در باب معرفت درمانده اند از 
توضیح این که چه چیز موجب می شود که معرفْت خوب تر از باور 
صادِق خشک وخالی باشد. این همان مسئله ای است که آن را »معضِل ارزش« می نامم. دومین نکته ای که 
 
ً
درخواهیم یافت این است که این دیدگاه رایج که طبِق آن خوبِی معرفتی از خوبِی اخالقی جداست عمدتا
تّوهمی بیش نیست. خوبی های معرفتی پیونِد تنگاتنگی دارند با چیزهای دیگری که برایمان ارزش دارند. 

همچنین میان فضیلت های فکری و فضیلت های اخالقی پیوند محکمی وجود دارد.«

موقعیتبدنبدوناندام
)یاسیاستاحساس(

ی یز
ّ
ل
َ
یک ا ار

ترجمۀ مهدی رفیع

148 ص، رقعی، 120000 ریال.
ی یز فیلسوف فرانسوی کاتولونیایی تبار )1957(، از زمان 

ّ
آثار اریک ال

انتشار رسالۀ دکترایش )زمان های سرمایه( در سال 1991 که زیر نظر 
دلوز و با مقدمۀ او نوشت، معرف »خطوط گریز« نوینی در فلسفۀ 
هنر،  فلسفه،  میان  »تراگذر«  حرکتی  در  او  آثار  است.  پسادلوزی 
سیاست و هستی شناسی و فراسوی اندیشۀ سازمانی فیلسوفانی چون 
بدیو و رژیم های زیبایی شناسی رانسیر، ُبعد خالقانۀ اندیشۀ دلوزی 

گتاریایی را بدل می کند به »منطق زایندۀ امر واقع« و تولید یک »اندیشۀ خارج«.

میشلفوکو
)فراسویساختگراییوهرمنیوتیک(

یفوس/ پل رابینو هیوبرت در
یه ترجمۀ حسین بشیر

چاپ یازدهم، 376 ص، رقعی، 360000 ریال.
این اثر به گفتۀ برخی صاحب نظران بهترین بررسی در اندیشه های 

پرنفوذ و ژرف میشل فوکو است.
بلکه  نمی شود  داده  فوکو  آثار  از  خالصه ای   

ً
صرفا کتاب  این  در 

کالیفرنیا  دانشگاه  در  فلسفه  برجستۀ  استادان  از  که  نویسندگان، 
هستند، خود دست به تعبیر و تفسیر و نقد آرای فوکو می زنند و آنچه را 
که به ویژه از نظر فلسفی و روش شناسی مهم است برجسته می سازند.

در کتاب حاضر، پیشینه های فلسفی اندیشۀ فوکو همراه با نوآوری های بی نظیر وی بررسی می شود و پیوند 
فکری فوکو با نیچه، هایدگر، مرلوپونتی، ویتگنشتاین و برخی دیگر آشکار می گردد.

فوکو با عرضۀ دو روش دیرینه شناسی دانش و تبارشناسی حقیقت و قدرت، بنیاد آنچه را که تا به امروز علوم 
اجتماعی خوانده می شد درهم ریخته است.

نامهایدربابتساهل
جان الک

یم ترجمۀ شیرزاد گلشاهی کر

چاپ ششم، 136 ص، رقعی، 160000 ریال.
عمال مؤمنان مقبول درگاه خداوند افتد 

َ
به نظر جان الک برای آن که ا

عمال از سِر عشق، خلوص و ارادت قلبی انجام 
َ
می بایست همۀ آن ا

پذیرد و تنها در این صورت است که انجام فرایض مذهبی موجبات 
فالح و رستگاری آدمیان را فراهم می سازد. بنابراین، هرگونه اقدامی 
عمال 

َ
از سوی آدمیان که منجر به تحمیل صورت خاصی از عقیده یا ا

مذهبی گردد، درواقع اخاللی است در عنصر خلوص و صمیمیت 
باورهای مذهبی انسان ها، خلوص و صمیمیتی که رکن رکین قبولی 

عمال آدمیان است. هیچ کس نمی تواند و حق ندارد ادعا کند که مسئولیِت عقیدتِی دیگران برعهدۀ اوست.
َ
ا

جان الک، در این کتاب، برای برخورداری از تساهل دو شرِط اساسی را الزم می داند: شرط اول این که 
با تعلقات سیاسی که منجر به ساقط نمودن دولت یا حکومت می گردد توأم نشود.  وابستگی های مذهبی 
بنابراین، آن فرقه های مذهبی که تعلقات دینی آنان منافع ملی یک حکومت را به گونه ای به مخاطره می اندازد 
این که  دوم  شرط  نمی گیرند.  قرار  متساهالنه  عمل  مشمول  می سازد،  فراهم  را  بیگانگان  غلبۀ  امکان  که 

برخورداری از تساهل فقط ازآِن موحدان است. استفاده از امکان تساهل به ملحدان تسری نمی یابد.

نقدچیست؟وپرورشخود
میشل فوکو

ترجمۀ نیکو سرخوش / افشین جهاندیده

256 ص، رقعی، 280000 ریال.
میشل فوکو در 27 مه 1978 در انجمن فرانسوی فلسفه سخنرانی 
پرسش  به  کانت  پاسخ  برمبنای  سخنرانی  این  در  و  می کند 
می کند.  ارائه  نقد  از  تعریفی   )1784( چیست؟«  »روشن نگری 
این همه  مبتنی بر »خواست  ـ سیاسی  را رویکردی اخالقی  نقد  فوکو 
از سخنرانی  ترجمه ای  می کند. همچنین  تعریف  نشدن«  حکومت 
دسترس  در  رو  پیش  کتاب  در  خود«  »پرورش  عنوان  تحت  فوکو 
است. فوکو این سخنرانی را در 12 آوریل 1983 در دانشگاه کالیفرنیا 
در برکلی ایراد می کند و در این سخنرانی کارش را هستی شناسی تاریخی خویشتن مان تعریف می کند و 
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باستان.  روم  و  یونان  مورد  در  تحلیل هایش  و  مورد روشن نگری  در  تأمالتش  میان  برقرار می کند  رابطه ای 
فوکو طی همین اقامت در ایاالت متحده در سه جلسۀ پرسش وپاسخ شرکت می کند و در این جلسات به 
پرسش های حاضران در مورد صحبت هایش و نیز خط سیر فلسفی اش پاسخ می دهد. گزارش این جلسات 

نیز در کتاب حاضر در دسترس است.

نقدقوۀحکم
ایمانوئل کانت

یم رشیدیان ترجمۀ عبدالکر

چاپ یازدهم، 512 ص، رقعی، گالینگور، 640000 ریال.
نقد قوۀ حکم در »سه گانی« )تریلوژِی( نقدِی کانت اثری است که 
نقش میانجی و پیونددهندۀ دو اثر دیگر، یعنی نقد عقِل محض و نقِد 
عقِل عملی را برعهده دارد و گذار از فلسفۀ نظری به فلسفه اخالق را 
عملی می کند. کانت همان گونه که برای عقل محض و عقل عملی 
اصولی پیشین ُجست وجو می کرد برای قوۀ حکم نیز، که قوه ای است 
مربوط به احساس لذت و الم، در ُجست وجوی مبانی پیشین برآمد و 
کوشید فلسفه ای پیشین از ذوق برپا کند. مبنا یا اصل بنیادی نهفته در 
شالودۀ قوۀ حکم غایت مندی طبیعت است. این غایت مندی به دو صورت ممکن است، یا صوری و ذهنی یا 
واقعی و عینی. حکم به غایت مندی صورت یک عین بدون آن که هیچ غایت معینی برای آن قائل شویم حکم 
زیباشناختی است و اگر غایت معینی برای آن درنظر بگیریم حکم غایت شناختی است. بر همین مبنا، نقد 
قوۀ حکم نیز به دو بخش اصلی تقسیم می شود: در بخش اول فلسفۀ ذوق )مبحث زیبا و واال( و در بخش 
دوم غایت شناسی و غایت شناسِی طبیعت بررسی می شود و بدین گونه سرانجام تأمل دربارۀ زیبایی و نظم، 
زیباشناسی و غایت شناسی، در یک کل واحد، به هم پیوند می یابد. درک ساختار جامع فلسفۀ نقادی کانت 
بدون درک مباحث این اثر، که به گفتۀ کاسیرر »بیش از هر اثر دیگری عصب زمانۀ خود را تحریک کرده 

است« میسر نیست.

نوسازی،تحریموتأویل
)ازشناختعلمیتاهراسازتکفیر(

ید نصرحامد ابوز
ترجمۀ محسن آرمین

چاپ دوم، 300 ص، رقعی، 280000 ریال.
و  سیاسی  و  اجتماعی  روندی  است.  همیشگی  نیازی  نوسازی 
فرهنگی است. در غیاب آن زندگی از حرکت بازمی ایستد و شادابی 
و پویایی خود را از دست می دهد و فرهنگ به مرگ و زوال می گراید. 
نوسازی با آرزو و خواستۀ شخصی این یا آن متفکر شکل نمی گیرد 
ـ اجتماعی، سیاسی و فکری خاص خود را  بلکه زمینه های تاریخی 
دارد. آن گاه که بحران تمامی عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی را فرا می گیرد و خود را در اندیشه و نشاط علمی بازمی تاباند، نوسازی به یک ضرورت 

بدل می شود.
ما اکنون دیرزمانی است که در بحران زیست می کنیم، بحرانی که با ضعت مقاومت جامعه به نوعی رکود 
بدل شده و تنها چیزی که باقی مانده بازگویی دستاوردها و توفیقات گذشتگان است. آیا انتظار بیهوده برای 

وضعیتی مطلوب که شاید جنگ های کوچک و بزرگ جاری در منطقه به ایجاد آن بینجامد، کافی نیست؟
این کتاب مجموعۀ چهار مقالۀ مرحوم نصر حامد ابوزید و آخرین اثر منتشرشدۀ این متفکر پرآوازۀ مصری 
است. این مقاالت به رغم این که در زمان های مختلف و به مناسبت های گوناگون تحریر شده اند، به نحوی 

مستقیم و غیرمستقیم به موضوع بازسازی گفتمان دینی مربوط اند.

نوشتاروتفاوت
یدا ژاک در

یم رشیدیان ترجمۀ عبدالکر

چاپ سوم، 632 ص، رقعی، 860000 ریال.
در  که  است  دریدا  مقاالت  نخستین  از  تفاوت مجموعه ای  و  نوشتار 

سال 1967 منتشر شد و در میان آثار او جایگاهی ممتاز دارد. دریدا 
در هریک از این مقاالت، که نوعی سکوی پرتاب شمرده می شوند، 
بعضی درون مایه های بنیادی و روش های کلیدی اندیشمندان بزرگ 
عصر خویش )روسه، فوکو، ژابس، هوسرل، هایدگر، لویناس، ارتو، 
می دهد.  قرار  سنجش  مورد  را  و...(  استروس  لوی  باتای،  فروید، 
از خالل این سنجش، خطوط و عناصر شکل دهندۀ فضای اندیشۀ 
دریدایی اندک اندک چهره می نمایند تا در آثار بعدی او سیمای مشخص تری پیدا کنند. تنوع، غنا و اهمیت 
مسائل مطرح شده، شیوۀ پرسش گری و نقد دریدا در این جستارها تولد اندیشمندی را بشارت می داد که برای 

ماندن آمده بود و تأثیر انکارناپذیرش بر اقلیم فلسفی زمانه اش گواه آن بوده است.

نیایش
مهاتما گاندی

یزی ترجمۀ شهرام نقش تبر

چاپ دوازدهم، 296 ص، جیبی، 320000 ریال.
سلوک  و  سیر  دربارۀ  گاندی  نوشته های  مهم ترین  نیایش،  کتاب  در 
کتاب  این  مطالب  است.  گردآوری شده  با خدا  او  رابطۀ  و  معنوی 
از میان نامه ها، مقاله ها، و کتاب هایی که طی پنجاه سال به نگارش 
کتاب،  آغازین  بخش  است.  شده  گلچین  و  انتخاب  درآمده اند 
مورد  موضوعات  به  و  نیایش  مفهوم  و  معنا  در  است  کندوکاوی 
دوم،  بخش  در  می پردازد.  مذهبی  و  کیش  هر  با  خوانندگان  توجه 
شیوه های نیایش توصیف شده اند. در این بخش، گاندی عقایدی را 
مطرح می کند که هدف از آن احیای سنن مذهبی هند است، عقایدی که به راحتی با تجربۀ سایر ملت ها 
به  بلکه  مربوط می شود،  نیایش  به شکل های  نه تنها  این بخش  در  گاندی  است. سخنان  انطباق  قابل  نیز 
ـ که از نهادهای مذهبی صورت می گرفت و گاندی را وامی داشت سبک و شیوۀ خاص  سوءاستفاده هایی ـ
خود را در سیر و سلوک معنوی پیش بگیردــ نیز اشاره دارد. بخش سوم، غور و غوصی است در قدرت 

راماناما، یا تکرار بی وقفۀ نام خدا، که گاندی آن را برترین شکل نیایش می دانست.

نیایش
یخوروانشناسیدین( )پژوهشیدرتار

یش هایلر یدر فر
ترجمۀ شهاب الدین عباسی

چاپ دوم، 544 ص، رقعی، 180000 ریال.
نیایش، اثر فریدریش هایلر، الهیات دان، مورخ و پژوهشگر برجستۀ 

بود  معلوم  یافت،  انتشار  آلمانی  زبان  به  که  آغاز  همان  از  آلمانی، 
را  آن  صاحب نامی  شخصیت های  است.  مؤثر  و  پراهمیت  کتابی 
ستودند. کتاب مورد استقبال قرار گرفت، به چاپ های متعدد رسید، 
در  اثری  کم تر  امروزه  درآمد.  اثری کالسیک  به صورت  رفته رفته  و 
تأثیر  کتاب  این  از  به نحوی  که  یافت  می توان  نیایش  و  دعا  تحلیل 
نپذیرفته باشد. فریدریش هایلر )1892-1967( با ایمان به این که »عصر نوی پیش روی بشر است«، معتقد 
بود نیایش، زمینه ای مهم و اساسی برای کندوکاو در ژرفای ادیان و زمین حاصل خیزی برای بارورساختن 

نس و موّدت میان انسان ها و شناخت بیش تر یکدیگر است.
ُ
نهال های ا

نیچهوفلسفه
یل دلوز ژ

ترجمۀ عادل مشایخی

چاپ ششم، 384 ص، رقعی، 420000 ریال.
باید  پاسخ  می آید،  کار  چه  به  فلسفه  می پرسد  کسی  که  هنگامی 
ستیزه جویانه باشد، چرا که پرسش کنایه آمیز و نیش دار است. فلسفه 
دغدغه های  دو  هر  که  کلیسا،  به  نه  و  می کند  خدمت  دولت  به  نه 
کاِر  درنمی آید.  مستقری  قوۀ  هیچ  خدمِت  به  فلسفه  دارند.  دیگری 
نکند  ناراحت  را  ناراحت کردن است. فلسفه ای که هیچ کس  فلسفه 
و با هیچ کس ضدیت نورزد فلسفه نیست. کاِر فلسفه آزردِن حماقت 
فلسفه  می کند.  تبدیل  شرم آور  چیزی  به  را  حماقت  فلسفه  است، 
شکالش. آیا جز فلسفه رشته ای هست که به نقِد 

َ
کاربردی ندارد جز افشاکردن پستی های اندیشه در تمامی ا

تمامِی رازآمیزگری ها، هر خاستگاه و هدفی که داشته باشند، همت گمارد؟

واژگانفروید
سون

َ
ـ لوران ا پل 

لی
ّ
ترجمۀ دکتر کرامت مول

چاپ ششم، 120 ص، رقعی، 150000 ریال.
ترتیب  به  را  فیلسوف  هر  اصلی  اصطالحات  واژگان...  مجموعۀ 
حروف الفبا ارائه می دهد و کار را بر مبنای این اصل می آغازد که هر 
فیلسوفی فقط در زبان و واژگان خاص خود یا واژگان مشترکی که از 

آن خود کرده است، قابل فهم است.
رویکرد این مجموعه به هر مفهوم سه سطح را دربرمی گیرد که در 
متن با ستاره )*( مشخص می شوند: نخست تعریفی پایه ای و قابل 
فهم برای دانشجویان مبتدی؛ دوم رویکردی علمی برای دانشجویان 
 مطالعۀ بازتاب 

ً
پیشرفته تا مدرسان؛ و سرانجام رویکردی آزادتر که تأویلی وسیع تر را امکان پذیر می کند، مثال

این مفهوم در بطن نظام فلسفی.
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هر مجلد از مجموعۀ واژگان... راهی است ممتاز برای خوانش و فهم یک نظام فلسفی. 

واژگان فروید واژگان روان کاوی است. مجموعه ای از واژگان نو و به ویژه واژه هایی که بر مبنای کاربرد زندۀ 
گاه« را به بیان آورند، دانشی حاصل از تجربۀ واقعیت درمانگاهی.  زبان ساخته شده اند تا »دانش از ناخودآ
بنابراین، ورای زبان خاص و مبهم فروید، باید زندگی و دقت کلمه های کلیدی زبانش را دوباره کشف کنیم 
و این کار مترادف است با ورود به آثار، ادبیات و ذهن او. پس در این جا، تعریفی از این اصطالحات، از 
 تحلیلِی موسوم به فراروان شناسی و از مسائل 

ً
ابعاد اصلی شان، از گرایش های کاربست شان در نظریۀ دقیقا

فکری شان می یابیم. بدین ترتیب، به رغم آشنابودن فریبندۀ این کلمه ها، دامنه شان را در معنای تعیین کننده شان 
و در تعامل شان دوباره کشف می کنیم. بدین سان می توانیم تأثیرات فلسفی روان کاوی، یعنی نظریۀ فرایندهای 
گاِه »تمایالت روانی جنسی« مبتنی بر درمان روان رنجوری ها را دریابیم و تأثیر »مکتب فروید« بر  ناخودآ

مفاهیم معاصر را درک کنیم.

واژگانَلکان
ـ پیر کلرو ژان 

لی
ّ
ترجمۀ دکتر کرامت مول

چاپ چهارم، 150 ص، رقعی، 170000 ریال.
ترتیب  به  را  فیلسوف  هر  اصلی  اصطالحات  واژگان...  مجموعۀ 
حروف الفبا ارائه می دهد و کار را بر مبنای این اصل می آغازد که هر 
فیلسوفی فقط در زبان و واژگان خاص خود یا واژگان مشترکی که از 

آن خود کرده است، قابل فهم است.
رویکرد این مجموعه به هر مفهوم سه سطح را دربرمی گیرد که در 
متن با ستاره )*( مشخص می شوند: نخست تعریفی پایه ای و قابل 
فهم برای دانشجویان مبتدی؛ دوم رویکردی علمی برای دانشجویان 
 مطالعۀ بازتاب 

ً
پیشرفته تا مدرسان؛ و سرانجام رویکردی آزادتر که تأویلی وسیع تر را امکان پذیر می کند، مثال

این مفهوم در بطن نظام فلسفی.
هر مجلد از مجموعۀ واژگان... راهی است ممتاز برای خوانش و فهم یک نظام فلسفی.

 چنین نامی را رد می کرد، 
ً
آیا لکان فیلسوف بود؟ آیا چنین قرائتی از لکان به رغم آن که خودش گاهی صراحتا

نوعی چالش نیست؟ پیش از هر چیز می توان تصدیق کرد که لکان با مفاهیمی کار کرده است که به طور 
معمول فلسفی قلمداد می شوند و با این حال، چنین قرائتی نقابی بوده است بر ابتکاری شخصی. لکان نه تنها 
آثار فیلسوفان، بلکه آثار خود فروید را نیز خوانده است، به همراه مفاهیمی فلسفی که معنایشان را تغییر داده 
است. سپس می توان شاهد پیوند منسجم این مفاهیم بود تا هستی انسان در خاص ترین تنوعش و عام ترین 
عمومیتش در نظر گرفته شود. و مگر از فلسفه چیزی غیر از این انتظار می رود؟ فلسفه ای راستین با چه چیزی 
مشخص می شود و چه کسی صالحیت اعطای چنین عنوانی را دارد؟ این پرسشی است همچنان گشوده که 

 آموزشی چنین واژگانی نهفته است.
ً
در هدف ضرورتا

ـپوپر ویتگنشتاین
وماجرایسیخبخاری

دیوید ادموندز/ جان آیدینو
ترجمۀ حسن کامشاد

چاپ ششم، 360 ص، رقعی، 250000 ریال.
در شامگاه 25 اکتبر 1946، در اتاقی شلوغ و پرهیاهو در کیمبریج، 
هم  با  بار  آخرین  و  اولین  برای  پوپر  کارل  و  ویتگنشتاین  لودویگ 
 بالفاصله شایعه در اکناف جهان پیچید که این 

ً
روبه رو شدند و تقریبا

دو، مجهز به سیخ های آختۀ بخاری، به جان هم افتاده اند...

داد...  تکان  حسابی  را  غرب  فلسفۀ  جهان  بنیاد  دقیقه  ده  »آن 
به طرزی  را  ماجرا  و  کرده اند  پیدا  بسیار خوبی  داستان  نویسندگان 

دلپذیر باز می گویند«.
John Banville, Irish Times

»فکر بکری است که انسان حادثۀ مبهم ناچیزی را برگیرد و آن را نقطۀ آغاز بررسی فلسفۀ این قرن ]بیستم[، 
و همۀ رویدادهای تاریخی شکل دهندۀ آن، قرار دهد. نویسندگان به نظر من هم درک بسیار خوبی از افکار 

فلسفی دارند و هم توان شایان برای توضیح و تبیین آن ها«.
Michael Frayan

روح،  مرهم  گونه ای  دلداری،   
ً
صرفا را  فلسفه  اخیر  سال های  در  مردم  که  است  درست  اگر  »عالی... 

می پندارند، این کتابی است که آن ها را شفا می بخشد«.
Professor Simon Blackburn, Sunday Times

»]نویسندگان[ دیدار پوپر و ویتگنشتاین را بسان برخورد تایتانیک و کوه یخ گریزناپذیر می سازند.« 
مجلۀ تایم

هستیمتنمقدس
محمد محمدی گرگانی

چاپ سوم، 206 ص، رقعی، 240000 ریال.
این کتاب بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است:

دینی  معرفت  مبنای  و  مقدس  متن  یک  هستی  این که  نخست 
است، که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان 
 و مشتاقانه در 

ً
بوده است، هستی به عنوان یک کل یا »وجود« مستمرا

آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم است، هر ذره »روح« دارد، 
در هر ذره یک من و در کل هستی نیز یک »من« وجود دارد، که بی 
هیچ درنگ در هر »آن« تصمیم می گیرد، انتخاب می کند و »حیات« 
دارد، نتیجۀ این نگاه آن است که انسان خود را در محضر جهانی با 

واقعیت شگفت، هماهنگ، شیدا و آفرینش گر می بیند که زنده و اطمینان بخش و ناظر است.
اصل دوم این است که دین دو بخش دارد: الف( ثابت و تغییرناپذیر، ب( متغیر و تغییرپذیر. حوزۀ اول 

حوزۀ اصول یا ارزش هاست و حوزۀ دوم حوزۀ »امور« یا »روش ها«ست.
ذاتی  کرامت  عدالت،  انسان،  ویژگی های  زندگی،  هدف  هستی،  در  هدف داری  و  معنی  چون  مسائلی 
 اکثر آن مورد توافق خرد جمعی روز بشر است، 

ً
انسان، حفظ محیط زیست و... حوزۀ اصول است، که تقریبا

و در اکثر قریب به اتفاق قوانین اساسی دنیا آمده است.
حوزۀ دوم مربوط به راه های رسیدن به هدف ها و ارزش هاست، در این حوزه، مبنا دانایی و خرد جمعی روز 
بشر است، به تعبیر مرحوم مطهری که دیدگاه اقبال الهوری را در یک جمله بیان می کند: »دین هدف ها را 

تعیین می کند و علم راه رسیدن به آن هدف ها را«.
روش ها تابع زمان و مکان اند لذا ابدی و جاودانی نیستند و متناسب با زمان تغییر پیدا می کنند، الجرم 

میدان عدم قطعیت اند.

هستیوزمان
مارتین هایدگر

یم رشیدیان ترجمۀ عبدالکر

چاپ ششم، 680 ص، وزیری، 760000 ریال.
پرسشی که هایدگر در هستی و زمان مطرح می کند »پرسش هستی« 
اندیشه های  فلسفه  سرآغاز  از  که  پرسشی  همان  یعنی  است، 
حیث  از  کتاب  این  ازاین رو  است.  افکنده  تالطم  به  را  فیلسوفان 
موضوع اش تازگی ندارد. اما وجه »مدرن« آن شیوۀ بررسی هایدگر 
از این مسئله و تعیین هستی انسان )دازاین( به مثابه دروازۀ ورود به 
شناخت هستی است که پس از سرآغازهای اصیل و خیره کنندۀ آن 
در فلسفۀ یونانی ماقبل سقراطی دیری است که حتی پرسش از آن به 
فراموشی سپرده شده است. تحلیل اگزیستانس دازاین از طریق ساخت های »ممکنی« که »اگزیستانسیال« 
نامیده می شوند »اونتولوژی بنیادی« نام می گیرد که شرط امکان ذاتی همۀ اونتولوژی ها را تشکیل می دهد. 
زیرا دازاین هستنده ای است که هر پرسش فلسفی از آن سرچشمه می گیرد و به آن بازمی گردد. ازهمین رو 
بسیاری از مسائل فلسفه همچون پروا، خودبودگی و دیگربودگی، جهان، مکان مندی و زمان مندی، مرگ 
و غیره صورت بندی های متفاوتی کسب می کنند. این اثر فضای فلسفی قرن بیستم را تحت تأثیر قرار داده 

و الهام بخش بسیاری از برجسته ترین متفکران پساساختارگرا همچون میشل فوکو و ژاک دریدا بوده است.

هوسرل
)درمتنآثارش(

یم رشیدیان عبدالکر

چاپ پنجم، 672 ص، وزیری، 680000 ریال.
اندیشه های  با  خواننده  آشناکردن  برای  است  کوششی  کتاب  این 
بیستم؛  قرن  متفکران  تأثیرگذارترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  فلسفی 
اندیشه هایی که بخش مهمی از فضای فلسفی قرن گذشته را شکل 
یا  ناممکن  آن  بدون  فلسفۀ معاصر غربی  آن جا که درک  تا  داده اند 
دست کم بسیار ناقص است. در این کتاب اندیشه های هوسرل با تکیۀ 
مستقیم بر آثار او بازگویی و تحلیل می شود، به گونه ای که خواننده هر 
چه بیشتر در فضای فکری این فیلسوف قرار گیرد. فصل های گوناگون 

 کلیۀ مضامین اصلی پدیده شناسی هوسرل را به تفصیل به خواننده عرضه می کند.
ً
این کتاب تقریبا

یکجسان)اخالقجهانیشدن(
پیتر سینگر

ترجمۀ محمد آزاده

چاپ سوم، 308 ص، رقعی، 200000 ریال.
جهان جدید مسائل دشواری را در پیش روی انسان معاصر قرار داده است. فجایعی که در صد سال گذشته 
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مستلزم  جدید  جهان  به  ورود  که  می دهد  نشان  است  افتاده  اتفاق 
منافع  مبنای  بر  باید  که  اخالقی  است،  اخالق  به  رویکردی جدید 

تمام انسان ها بنا شده باشد نه یک گروه خاص.
ـ در  ـ جهانی شدن  که  می کند  استدالل  جهان  یک  کتاب  مؤلف 
تمامی ابعاد آن ــ سرنوشت همۀ انسان ها را به گونۀ بی سابقه ای به هم 
گره زده است. این درهم تنیدگی مستلزم اخالقی جدید بر بزرگ کردن 
را  قراردادی  مرزهای  همۀ  دایره  این  آنچنان که  است؛  خویش  دایرۀ 

درنوردد و شامل تمامی ساکنان این کرۀ خاکی شود.

یورگنهابرماس
)نقددرحوزۀعمومی(

رابرت هوالب
یه ترجمۀ حسین بشیر

چاپ دهم، 286 ص، رقعی، 360000 ریال.
هابرماس به عنوان مهم ترین روشنفکر آلمانی در حوزه های گوناگون 
از جامعه شناسی و علوم سیاسی گرفته تا فلسفه و مطالعات فرهنگی 
است،  توجه  کانون  در  در کشور خود  او  است. گرچه  صاحب نظر 
خارج از آلمان به ویژه در زمینۀ علوم انسانی چندان مورد اقبال قرار 
می گذارد  کید  تأ تفاهم  و  ارتباط  اهمیت  بر  او  نظریۀ  است.  نگرفته 
و عمل  نظریه  بر حفظ وحدت  مبتنی  او  مباحثات  و  و شیوۀ جدل 
از مباحثات عمده ای است که هابرماس  از دیدگاهی سیاسی است. کتاب حاضر نخستین شرح مبسوط 
این کتاب معتقد است که منتقدان هابرماس  نویسندۀ  آن ها شرکت داشته است.  اوایل دهه 1960 در  از 
استراتژی سیاسی نهفته در مباحثات و مداخالت گوناگون او و همچنین رشتۀ پیوند فعالیت های فکری وی 
را درنیافته اند. در این جا مباحثات هابرماس با فالسفۀ مهم معاصر و مداخالت او در جریانات اجتماعی و 
سیاسی آلمان بررسی می شود. چنان که نویسنده شرح می دهد، هابرماس ابعاد مختلف مواضع و نظرات 
مخالفان خود را در جریان فکری خود درهم می آمیزد و درعین حال از دموکراسی و بحث آزاد در مقابل 

تهدیدها و خطرات مختلف دفاع می کند.

22...........................................................................  دینوفلسفه



Word Power in Politics
مهدی نوروزی خیابانی

چاپ پنجم، 288 ص، رقعی، 300000 ریال.
این کتاب کمک درسی با هدف کمک به زبان آموزان زبان انگلیسی 
سیاسی  متون  در  رایج  اصطالحات  و  واژگان  کاربرد  به  تسلط  در 
مطبوعاتی تهیه شده است. در هر درس با بیش از ده تمرین مختلف 
واژگان و اصطالحات رایج در زمینۀ سیاسی آموزش و تمرین داده 
کلمات   ،)phrasal verbs( دوکلمه ای  افعال  به  توجه  می شود. 
رایج  ضرب المثل های  و  اصطالحات   ،)collocations( هم نشین 
دیگر  از  می شود  دیده  فراوان   TOEFL و   IELTS امتحانات  در  که 
ویژگی های این کتاب محسوب می شود. به منظور کمک بیش تر به 
یادگیرندگان کلید تمرینات در آخر کتاب درج شده است. امید است استفاده از این کتاب برای دانشجویان 

علوم سیاسی، روزنامه نگاری، خواندن و ترجمۀ متون مطبوعاتی و ترجمۀ شفاهی مفید واقع شود.

آیندۀقدرت
جوزف نای

ترجمۀ احمد عزیزی

چاپ چهارم، 360 ص، رقعی، 300000 ریال.
من در نگارش کتابی کوتاه کوشیده ام تا شیوه ای بیش تر دست یافتنی و 
ملموس برای خواننده ای هوشمند، تا مخاطبی دانشمند، را برگزینم. 
سعی من بر این بوده که مفاهیم را، ضمن کندوکاوی در آیندۀ قدرت 
امریکا، به شیوه ای عملی برای دیگر کشورها نیز بسط و تفصیل دهم. 
چه مشکالتی بر سر راه تبدیل منابع قدرت به راهبردهایی زایندۀ نتایج 
دلخواه وجود دارند؟ مشکالت تندروی در مسیر دستیابی به اهداف 
این  بین  توازن  داخلی کدام اند؟  منابع  بسیج  در  و کندروی  جهانی 
دو چگونه ممکن است؟ تحول وجوه گوناگون قدرت در قرن حاضر چگونه است و این تحول چه نقشی در 
تعریف و توصیف ُبردی راهبردی دارد؟ در عصر اینترنت چه بر سر قدرت امریکا، یا قدرت چین، یا قدرت 
با مفهوم جدل برانگیز قدرت وجود  از دولت ها خواهد آمد؟ هیچ فصل الخطابی در رابطه  بازیگرانی غیر 
ندارد، اما گریزی از سخن گفتن در این باره نیز نیست. امید من این است که با شفاف ترکردن این مقال، 

گشایندۀ منظری فراگیرتر به افق های راهبردی باشم ــ این منظر چه بسا همان قدرت هوشمند باشد.

احیایعلومسیاسی
)گفتاریدرپیشۀسیاستگری(

یه حسین بشیر

چاپ چهارم، 160 ص، رقعی، 200000 ریال.
ابزاری  چه  با  و  چگونه  چیست؟  سیاسی  زندگی  غایات  و  اهداف 
احیای  در  بشیریه  حسین  دکتر  یافت؟  دست  اهداف  آن  به  می توان 
علوم سیاسی: گفتاری در پیشۀ سیاستگری می کوشد توضیح دهد که 

چرا در سدۀ اخیر »علوم سیاسی« از مواجهه با چنین پرسش هایی 
اجتناب می کند. به باور او، با استیالی اثبات گرایی و رفتارگرایی بر 
کید بر »توضیح و تبیین« زندگی سیاسی  حوزۀ مطالعات سیاسی و تأ
به جای تدبیر و اصالح و تغییر آن، دانش سیاست رسالت و فایدۀ 
خود را از دست داده است. در دانش ِ اثباتی سیاست جنبه های متنوع زندگی سیاسی به »داده«های عینی 
و بی روح تقلیل می یابد و علوم سیاسی، بر اثر غفلت از غایات و اهداف و پرهیز از تأمل در راه های نیل به 
زندگی عادالنه و در شأِن کرامِت انسانی، به دانشی بی معنا و بی ثمر بدل شده است. تألیف این کتاب تالشی 

در راه احیای سیاست به منزلۀ حکمت عملی و دانش تجویزی است.

اسالم،سنت،دولتمدرن
)نوسازیدولتوتحولدراندیشۀسیاسیمعاصرشیعه(

سید علی میرموسوی

چاپ سوم، 440 ص، رقعی، 170000 ریال.
بر اهل نظر پوشیده نیست که زندگی سیاسی نیازمند اندیشۀ سیاسی 
سیاسی  اندیشۀ  نیازمند  جدید،  دوران  در  سیاسی  زندگی  و  است 
جدید است. عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصر جهانی شدن، 
در  سیاسی  زندگی  گردونۀ  وارد  به ناچار  ما  و  است  ـ ملت  دولت 
بهای گزاف  به  آن، جز  از  کناره گیری  و  انزوا  که  دوران شده ایم  این 
خارج شدن از عرصۀ فرهنگ و تمدن جدید ممکن نیست. بنابراین، 

 گرهی از کار 
ْ

ما بر سِر دوراهی تقلید یا تأسیس قرار گرفته ایم. تقلید به دلیل تفاوت در شرایط و مقتضیات
فروبسته نمی گشاید. تأسیس نیز تنها از مسیر تأمل و بازاندیشی در وضعیت کنونی فکر و اندیشۀ سیاسی و 

دشواره های آن امکان پذیر خواهد بود؛ هدفی که این نوشتار کوششی در راه دستیابی به آن است.

ـدولت الزاماتسیاستدرعصرملت
یدآبادی احمد ز

چاپ پنجم، 114 ص، رقعی، 140000 ریال.
ـ دولت  نفی رژیم پهلوی به پیروزی آلترناتیوی که اصول و مبانی ملت 
فراملی برجسته سازد منجر نشد. دالیل و  ایدئولوژی های  را مقابل 
ریشه های انقالب سال 57 هرچه باشد، در این نکته تردید چندانی 
نیست که به جز افراد و محافل معدودی، عمده نیروهای دست اندرکار 
انقالب ــ اعم از مذهبی و مارکسیست ــ به نگاه معطوف به حقوق 
به مثابه تعیین کننده اصلی  ایران،  به نام  ـ دولتی  از ملت  بنیادی ناشی 
نداشتند  را  توجه الزم  جهت گیری های سیاست داخلی و خارجی، 

و هر کدام به نوعی در پی اهداف فراملی و جهان وطنی خود بودند.

انتخاب:سلطهیارهبری
ینسکی زبیگنیو برژ

ترجمۀ امیرحسین نوروزی

چاپ سوم، 304 ص، رقعی، 260000 ریال.
امریکا  و  چیست  بیست ویکم  قرن  در  متحده  ایاالت  جهانی  نقش 
چگونه می تواند آن را ایفا کند؟ معضالت امریکا در ایفای این نقش 
دست  خود  جهانی  نقش  از  می تواند  متحده  ایاالت  آیا  چیست؟ 
بکشد؟ اگر نه هدف غائی این نقش چیست؟ متحد استراتژیک امریکا 
دموکراسی،  ملی،  امنیت  میان  می توان  چگونه  کیست؟  راه  این  در 

جهانی شدن، فرهنگ جهانی و هژمونی تعادل برقرار کرد؟
که  ساده اند  به ظاهر  پرسش هایی  دست  این  از  پرسش هایی 
برژینسکی در این کتاب با توجه به جهان بینِی خود ــ که البته یک جهان بینی ریشه دار امریکایی است ــ در 

آن ها غور می کند و در راه پاسخ به آن ها ظرایف و دقایق فراوانی را پیش روی می نهد.

بنیادهایعلمسیاست
عبدالرحمن عالم

چاپ سی ام، 392 ص، رقعی، 300000 ریال.
سیاسی  نهادهای  پیدایش  چگونگی  سیاسی،  فعالیت های  ماهیت 
این کتاب  در  اجتماعی  و جایگاه سیاست در زمینۀ گستردۀ زندگی 
تا  می کند  کمک  دانشجویان  به  کتاب  مباحث  است.  شده  بررسی 
محتوای دروس تخصصی علم سیاست را فراچنگ آورند و از مطالعات 
سیاسی، بیشتر و بهتر بهره ببرند. تعریف محتوا و ماهیت علم سیاست، 
روش های علم سیاست و مفاهیم جدید این علم، نظریه های منشأ و 
خاستگاه دولت، طبقه بندی حکومت ها، دموکراسی، احزاب سیاسی 
و گروه های فشار و دولت رفاه از جمله مباحث اصلی کتاب است.

پانترکیسم
)یکقرندرتکاپویالحاقگری(

جیکوب الندو
ترجمۀ حمید احمدی

چاپ سوم، 424 ص، رقعی، 360000 ریال.
ماهیت ایدئولوژی پان ترکی، با وجود برخی تفاوت ها، همان ویژگی 
چند مکتب دیگر پان را دارد. این ایدئولوژی با توجه به دامنۀ گستردۀ 
جنبۀ  خود،  سرنوشت  به  نسبت  نیرومند  احساس  و  جاه طلبی ها 
و  عربیسم،  پان  اسالویسم،  پان  ژرمنیسم،  پان  به  و  دارد  رمانتیک 
صهیونیسم شبیه است و از نظر جهان بینی سیاه و سفید خود، تنها 

 شریر« را می بیند.
ً
»خیلی خوب« و »قطعا

با توسعه و تحول ایدئولوژی پان ترکی، این ایدئولوژی بیش از پیش و به طور آشکار الحاق گرا شد. یعنی 
نخست به ضرورت محافظت از گروه های ترک تبار خارج اشاره کرد، و سپس برای کمک به رهایی و وحدت 
آن ها، با یکدیگر و آنگاه وحدت با ترکیه، دست به تالش زد. پان ترکیست ها بارها و بارها دربارۀ تشکیل یک 

»ترکیۀ بزرگ« از مدیترانه تا اقیانوس آرام سخن گفته اند.

حقوقوعلومسیاسیحقوقوعلومسیاسی



پستسکوالریسم
)دین،دولتوحوزۀعمومیدرغرب(

آرمان زارعی

313 ص، رقعی، 340000 ریال.
در  هم  که  است  پیچیده ای  مسئله  عمومی  حوزه  و  دین  نسبت 
غرب و هم در ایران محور مباحثات فراوان بوده و به مجادله بر سر 
سکوالریسم و پیوند آن با دمکراسی شکل داده است. در ایراِن پس 
از انقالب برخی با این پیش فرض که بین دمکراسی و سکوالریسم 
نظام  و  عمومی  در حوزه  دین  است، حضور  برقرار  پیوندی محکم 
سیاسی را مانع دمکراسی قلمداد کردند. اما پرسش این جاست که 
از  به سادگی  پیچیدگی های سکوالریسم،  به  توجه  بدون  آیا می توان 
رابطه آن با دمکراسی در ایران سخن گفت؟ کتاب حاضر در پی ورود به این مجادله و ارائه طرحی برای آن 
نیست، بلکه قصد آن دارد تا از خالل بررسی تجربه غرب، ضرورت بازاندیشی در نسبت بین سکوالریسم 
اخیر  دهه  تجربه چند  کند.  یادآوری  را  گفتگو  برای  الگویی  به  دستیابی  در جهت  و حرکت  دمکراسی  و 
نفوذ طوالنی مدت  و  با وجود رواج  به حوزه عمومی،  آن  بازگشت  و  از تجدید حیات دین  غرب حکایت 
سکوالریسم، دارد؛ تجربه ای که با نام پست سکوالریسم از آن یاد می شود. در شرایط پست سکوالر، مسئله 
پیِش روی دمکراسی سکوالر حضور دین و استدالل های دینی در فرایندهای دمکراتیک و چگونگی گفتگو 

بین مؤمنان مذهبی و شهروندان سکوالر در حوزه عمومی است.
این کتاب در تحلیل چرایی بازگشت دین به حوزه عمومی استدالل می کند که ناکارآمدی دولت مدرن 
در ارائه پاسخ مناسب به مسئله رنج و تغییر نهادی در نهاد کلیسا موجب افزایش اراده دین برای بازگشت به 
عرصه عمومی در جوامع مسیحی غربی طی دهه های اخیر شده است. در این الگوی تحلیِل دومرحله ای، 
از نهادگرایی تاریخی برای مطالعه تاریخی نهاد دولت مدرن و بررسی زمینه نهادی بازگشت دین به عرصه 
استفاده شده  دینی  نهادهای  در  نهادی  تغییر  بررسی  برای  نهادگرایی جامعه شناختی جدید  از  و  عمومی، 
است. تغییْر زمانی اتفاق می افتد که منطق نهادی یک نهاد با یک منطق نهادی دیگر جایگزین شود. این 
جایگزینی به واسطه آن چه کلود لوی استراوس سرهم بندی می نامد، اتفاق می افتد که بر اساس آن افراد از 

طریق بازاستفاده و بازتعریف مواد دم دست و ازپیش موجود، یک منطق نهادی جدید را شکل می دهند.

پنجاهمتفکربزرگروابطبینالملل
یفیتس/ استیون روچ/ اسکات سولومون مارتین گر

ترجمۀ علیرضا طّیب

چاپ چهارم، 612 ص، رقعی، 450000 ریال.
این کتاب می کوشد پیچیدگی و فریبایی روابط بین الملل را از پشت 
عینک پرنفوذترین اندیشمندان آن به نمایش گذارد؛ تالشی است هم 
اندیشیدن  نحوۀ  در  اساسی  سهمی  که  نظریه پردازانی  معرفی  برای 
خوانندگان  آشناساختن  هم  و  داشته اند  بین الملل  روابط  دربارۀ  ما 
با برخی از اندیشمندان بزرگی که رویدادهای بین المللی سال های 
رشتۀ  در  پاگرفته  جدید  گرایش های  و  بیست ویکم  سدۀ  آغازین 
روابط بین الملل را از لحاظ نظری و عملی روشن ساخته یا در ادامۀ 
روشنگری های پیشین خود بدانها پرداخته اند. در مورد این متفکران، ضمن ارائۀ چکیده ای از آثار هریک به 
همراه اطالعاتی از زندگی نامۀ آنان، راهنمایی از مهم ترین آثارشان نیز برای مطالعۀ بیش تر معرفی شده است.

تاریخاندیشههایسیاسیدرقرنبیستم
1.اندیشههایمارکسیستی2.لیبرالیسمومحافظهکاری

یه حسین بشیر

اندیشه های مارکسیستی: چاپ چهاردهم، 432 ص، رقعی، 260000 ریال.
لیبرالیسم و محافظه کاری: چاپ پانزدهم، 328 ص، رقعی، 180000 ریال.

اندیشۀ سیاسی روی هم رفته درپی یافتن کارگزاری در تاریخ است. از این رو پیرامون اندیشه ها، جنبش های 
سیاسی و اجتماعی پدید می آید.

قرن بیستم عصر دگرگونی های بنیادی در همۀ عرصه های زندگی انسان از جمله زندگی سیاسی بوده است. 
از میان این دگرگونی ها برخی، هم بر تکوین و تطور اندیشۀ این قرن تأثیر بیشتری گذاشته و هم از آن تأثیر 
جدی پذیرفته است. و بی شک مارکسیسم یکی از جنبش های فکری عمدۀ قرن نوزدهم و بیستم به شمار 

می آید.
نویسنده در این کتاب براساس اندیشۀ مارکس به بررسی تعابیر گوناگون از مارکسیسم و اختالف انواع آن 
می پردازد و نتیجه می گیرد که بخشی از این اختالفات ناشی از ابهامات موجود در اندیشۀ مارکس و برخی 

دیگر نتیجه تأثیر تحوالت سیاسی و اجتماعی این قرن بر مفسران مارکسیسم است.
لیبرالیسم و محافظه کاری  تاریخی و فکری  به بررسی زمینۀ  ابتدا  نویسنده در جلد دوم طی دو بخش، 

پرداخته است و سپس آرای اندیشمندان شاخص لیبرال و محافظه کار در قرن بیستم را مطرح کرده است.

تاریختحولدولتدراسالم
)تاپایانامویان(

شجاع احمدوند

چاپ دوم، 312 ص، رقعی، 220000 ریال.
شنیده ایم  را  اسالمی«  »دولت  و  »دولت«  واژه های  ما  همۀ   

ً
تقریبا

زندگی مان،  در  تأثیراتش  و  دولت  وجود  از  گاهی  آ به رغم  ولی 
اغلب نمی توانیم آن را به درستی تعریف کنیم. نظریۀ دولت حداقل 
دو هدف را دنبال می کند. یکی تالش برای توصیف ذات و جوهرۀ 
موجود؛  دولت های  ارزیابی  برای  معیارهایی  ارائۀ  بنابراین  و  دولت 
متافیزیکی  و  هستی شناسانه  پای بندی های  و  ادعاها  بازتاب  دوم 
تجسم یافته در دولتی معین. کتاب پیش رو آهنگ آن دارد به این دو 
وجه بپردازد: ازسویی با کندوکاو در نظریه هایی در باب ماهیت دولت، پاسخ روشن تری به چیستی دولت 
دهد و با تمرکز بر مفهومی از دولت که آن را »نهاد مدعی ِاعمال زور مشروع در قلمرو معین« می داند، 
شاخص های این تعریف را روشن تر نشان دهد؛ ازسوی دیگر می کوشد تصویری از میزان عینیت یافتگی این 
مفهوم در دولت های مختلف تاریخ اسالم یا تحول دولت در اسالم را تا پایان امویان ترسیم کند. کتاب برای 
نخستین بار با ابزار نظری معینی که دولت را ترکیبی از امر ذهنی و امر عینی می داند، تحلیلی روش مند و 

واقع بینانه از »دولت در اسالم« ارائه می دهد.

تاریخمختصرتئوریحقوقیدرغرب
جان ِکلی

ترجمۀ محمد راسخ

597 ص، رقعی، 760000 ریال.
عمل  آدمیان  جدید  حیات  سلسله اعصاب  به منزلۀ  قانون  بی گمان 
می کند که فقدان یا ناکارکردی آن به معنای بیماری و اختالل شدید 
مطلوبیت   

ً
صرفا حقوقی  نظام  این،  بر  افزون  است.  حیات  این  در 

شکلی ندارد، بلکه برای »بقا« و »توسعه«ی جامعه در کار است. 
بالندۀ حیات فردی و  نظام حقوقی جدید، درواقع، برای ماندگارِی 
عدالت،  جامعه،  صنعت،  علم،  فلسفه،  عصر  در  آدمیان  جمعی 
سیاست، اخالق، دین ورزی و اقتصاد )همگی( »جدید« سر بر آورد 
و در این راستا قابل فهم و به کارگیری است. این امر اما در گرو حضور قانون جدید در هماهنگی با آن عناصر، 
به منزلۀ یک کل، است. نبود قانون یا ناکارکردی اش به سبب فقدان حضور همۀ این عناصر و/ یا نبود سازگاری 
ابتدا باید به سراغ شناخت آن عناصر رفت. شناخت  میان آن ها است. برای ایجاد چنین وضعیتی ناگزیر 
یادشده با شناخت دقیق »مسائل زیست بوم« و نیز کاربست اندیشه های »فرابومی« معاصر ممکن است. از 
این رو، باید گفت که مسئله شناسی و اندیشه شناسی، هر دو، ناگزیر »جدید«ند و پیوندزدن میان آن هاست 
که امکان نوسازی اصیل درون زا و ترقی »کل« حیاتمان، از جمله نظام حقوقی، را فراهم می آورد. در غیر این 
صورت، کوشش ها مصروف جدیدسازی کاذب یا قدیم سازی پرهزینه اجزای نامتناجس زندگی می شود. 
زندگی معاصر در این مرز و بوم اما تا کنون هیچ یک را برنتابیده است. کتاب حاضر در این بافت و زمینه برای 

فهم حقوق جدید و کمک نظری به نوسازی حقوق کشور به فارسی برگردانده شده است.

کسفورد )انگلستان( و دوبلین  جان کلی استاد حقوق اساسی، حقوق روم و فلسفۀ حقوق در دانشگاه های آ
)ایرلند( بود.

محمد راسخ استاد حقوق و فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی است.

تضاددولتوملت
یخوسیاستدرایران( )نظریۀتار

یان محمدعلی همایون کاتوز
ترجمۀ علیرضا طّیب

چاپ چهاردهم، 416 ص، رقعی، 320000 ریال.
به نظر  باشد الزم  تبیین و پیش بینی داشته  توانایی  به راستی  ایران رویکردی که  برای بررسی گذشته و حال 
می رسد. این رویکرد و بررسی های مبتنی بر آن به ما کمک می کند تا تاریخ و سیاست ایران را بهتر بفهمیم. 

24.....................................................................  حقوقوعلومسیاسی



علل دشمنی  ـ مانند  ـ بغرنج  و  پیچیده  مسائل  از  بسیاری  به حل  و 
مستمر میان دولت و جامعه ایران ــ دست یابیم.

این کتاب مجموعه مقاالتی مستقل و، درعین حال، وابسته به هم اند 
را  خودکامه  حکومت  نظریۀ  مؤید  شواهد  و  دالیل  مجموع  در  که 
به دست می دهند. و در آن ها ریشه ها و اعتبار علمی نظریۀ حکومت 
خودکامه و مطالعات موردی مرتبط با آن ارائه شده است. همچنین 
نظریۀ عمومی انقالب های ایرانی، فّره ایزدی و حق الهی پادشاهان، 
بررسی  مورد   ... و  ایران،  در  آزادی  نو  مفاهیم  و  اروپایی  لیبرالیسم 

قرار گرفته است.

»ترور«علیهتروریسم
ازاسالویژیژک، باپیشگفتاری فرانسه، انقالب در یامرگ آزادی

بهانضمامگفتارهاییازسنژوست،ماراوروبسپیر
سوفی وانیچ

ترجمۀ فؤاد حبیبی

237 ص، رقعی، 280000 ریال.
خواننده باید بدون ترس ها و تابوهای ایدئولوژیک، به موضوع کتاب 
مشارکِت  قسمی  به عنوان  نه فقط  بنگرد؛  تروریسم،  و  ترور  حاضر، 
تعیین کننده در تاریخ جنبش های رهایی بخش، بلکه همچنین به مثابه 

تأملی دربارۀ مخمصه امروزینمان.
از موضوع این کتاب نهراسید؛ هراسی که مانع از مواجهه شما با 
چنین موضوعی می شود چیزی نیست جز هراس از آزادی و هراس از 

بهایی که باید برای دست یابی به آزادی بپردازیم.
از پیشگفتار اسالوی ژیژک

جنبشهایاسالمیمعاصر
)اسالمودموکراسی(

یتو/ جان وال جان اسپوز
ترجمۀ شجاع احمدوند

چاپ هفتم، 408 ص، رقعی، 380000 ریال.
به  دموکراتیک  سیاسی  ساخت های  تأسیس  گذشته  دهه های  طی 
دغدغۀ اصل متفکران بدل شده است. ولی نحوۀ تعامل کنش گران 
اسالمی با این پدیده نوظهور چگونه بوده است؟ این کتاب الگوهای 
متفاوت رابطۀ اسالم و دموکراسی را نشان می دهد. جان ال. اسپوزیتو 
و جان ا. وال معتقدند که جهان اسالم نگاه ویژه ای به دموکراسی دارد 
و می خواهد آن را در بستر فرهنگ اسالمی نهادینه کند. آن ها برحسب 
نتیجه از سه الگوی جنبش های اسالمی معاصر سخن می گویند که نحوۀ تعامل اسالم و دموکراسی در هر 
کدام از آن ها متفاوت بوده است. در الگوی ایران و سودان قدرت از سوی انقالبیون تصاحب شد و نوعی از 
دموکراسی اسالمی تأسیس شد. در الگوی مالزی و پاکستان جنبش اسالمی از طریق مشارکت در قدرت و 
همکاری با رژیم مستقر به دنبال تعمیق و پیشبرد پروژۀ دموکراتیزاسیون بود. در الگوی مصر و الجزایر هرچند 
اخوان المسلمین مصر و جبهۀ نجات اسالمی الجزایر در فرایندهای دموکراتیک به قدرت نزدیک شدند اما 
ساختار اقتدارگرای مستقر اجازۀ ورود آن ها را به قدرت نداد. در این کتاب ماجرای جنبش های اسالمی در 
دهه های آخر قرن بیستم به روشی ساده تبیین شده است، به گونه ای که درک آن برای عالقمندان به جنبش های 

اسالمی و رابطۀ اسالم و دموکراسی میسر باشد.

حقومصلحت
)مقاالتیدرفلسفۀحقوق،فلسفۀحقوفلسفۀارزش(

محمد راسخ

چاپ پنجم، 576 ص، رقعی، 420000 ریال.
مجموعۀ حاضر جستارها و نوشتارهایی را دربردارد که در ده سال 
گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، به تدریج شکل 
سه  پیرامون  مجموعه  این  مباحث  شده اند.  منتشر   

ً
عمدتا و  گرفته 

محوِر قانون، حق و ارزش می گردند. قانون ستون فقرات نظام حقوقی 
ماهیت  درک  به  وابسته  حقوقی  نظام  چیستی  فهم  ازاین رو،  است. 
به  نیست.  میسر  و جزئی  منفرد  به شکل  فهمی  قانون است. چنین 
دیگر سخن، به نظر می رسد درک دقیق تر قانون از رهگذر فهم آن در 
نسبت متقابل با مفاهیم و نظام های هنجاری مجاور به دست آید. همچنین، مفاهیم و نظام های هنجاری در 
ربط و نسبت با واقعیات موجود در »جهان ممکن« مشترک با خود قرار دارند. مجموعه عناصر یادشده زمینۀ 
بروز نظریۀ »واقع گرایی انتقادی حقوقی« را فراهم می آورد، نظریه ای که در پی تبیین مفهوم و مبنای قانون در 

نقطه ای میان عدالت و واقعیت است. مفهوم حق، در معنای مدرن، مفهومی نو در جغرافیای فکر و نظام 
هنجاری است. درک این مفهوم البته در گرو شناخت عناصر گوناگون فلسفۀ حق است. این عناصر ناگزیر در 
نسبتی هم گرا با یکدیگر قرار دارند. فلسفۀ یادشده به نوبۀ خود جزئی از نظریۀ عدالت است. حقوق و حق، 
از نگاهی دیگر، از مصادیق ارزش هستند. ازاین رو، الزم است پابه پای بحث از قانون و حق به َمقسم آن ها، 
ارزش، نیز پرداخته شود. فلسفه ها و نظریه های متقن و استوار در حوزه های هنجاری، ازجمله در دو گسترۀ 

پیش گفته، در گرو اتخاذ موضع درخصوص »ارزش« است.
محمد راسخ دانشیار فلسفۀ حقوق و حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی است.

حکومتانتخابی
جان استوارت میل
ترجمۀ علی رامین

چاپ چهارم، 372 ص، رقعی، 300000 ریال.
حکومت انتخابی مفصل ترین و منظم ترین رسالۀ جان استوارت میل 

نتیجۀ  بازنمایاندن  نگارشش  از  هدف  که  است  سیاسی  فلسفۀ  در 
بحث  دموکراتیک،  حکومت  ساختار  برترین  باب  در  وی  تفکرات 
دربارۀ نظریۀ عمومی حکومت و نهادهای دموکراتیک و نیز بازتاباندن 
عصر  در  سیاست  بنیادین  مسائل  بر  او  نگرش های  پرورده ترین 

خویش است.
باب  در  سیاسی  صاحب نظران  همۀ  هشدار  آن که  ضمن  میل 
مخاطرات نهفته در راه دموکراسی را به دقت از نظر می گذراند و همۀ مسائل رویاروی نهادهای دموکراتیک 
را در معرض اعتنایی بایسته قرار می دهد، حکومت انتخابی یا در حقیقت دموکراسی غیرمستقیم را برترین 
نوع حکومت می شمارد. در تشریح نوع حکومت مطلوب خویش، ابتدا با الک هم داستان می شود که تحقق 
کید می گوید که رأی اکثریت فقط  دموکراسی جز از راه نافذبودن رأی اکثریت امکان پذیر نیست، ولی به تأ
شرط الزم است نه شرط کافی. مجلس قانونگذاری که مهم ترین رکن دموکراسی در هر کشور است هنگامی 

اصالت دارد که در آن هم اکثریت و هم اقلیت نمایندگان خود را داشته باشند.
یک اقلیت فرهیخته همین قدر که فرصت ابراز نظرات خود را داشته باشد، بهترین عامل فراکشیدن سطح 

معنوی نمایندگان اکثریت و برترین وسیلۀ تعدیل تندروی ها و تخفیف هیجانات سیاسی خواهد بود.

درآمدیانتقادیبر
تحلیلسیاسی

کالین های
ترجمۀ احمد گل محمدی

چاپ ششم، 488 ص، رقعی، 480000 ریال.
سیاسی  امر  شناخت  به  نسبت  روزافزون  دغدغه های  و  عالیق 
رونق بخش  سیاسی ــ  کم وبیش  فرایندهای  تحوالت،  ـ رویدادها،  ـ
بر  بازار تحلیل های سیاسی پرشمار و گوناگون بوده است. هرساله 
کتاب ها و مقاالتی که موضوع و هدف آن ها، به نوعی، شناخت امر 
امر سیاسی  فزاینده شناخت  اهمیت  افزوده می شود.  سیاسی است 
از سویی، و پرشماری و گوناگونی سرسام آور این گونه آثار از سوی 
بنیادین را، که همواره دغدغۀ سیاست پژوهان و عالقمندان سیاست بوده است، مطرح  این پرسش  دیگر، 

می سازد: تحلیل سیاسی معتبر چه ویژگی هایی دارد؟
برجسته ترین  از  یکی  و  بیرمنگام  و  هاروارد  تی،  آی.  ِام.  مانند  معتبری  دانشگاه های  استاد  های  کالین 
نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، می کوشد پاسخ مناسبی به این پرسش بدهد. برای انجام این مهم، 
او شماری مسائل بنیادی را شناسایی می کند که هر تحلیل سیاسی به نوعی با آن ها دست به گریبان است: 
تعریف امر سیاسی، مفهوم بندی قدرت، بحث ساختار/ کارگزاری، دگرگونی سیاسی، و جایگاه امر ذهنی در 
شناخت و تحلیل سیاسی در سراسر کتاب، کالین های پس از بیان مسائل بنیادی و بررسی رایج ترین مواضع 
معطوف به این گونه مسائل با استفاده از شکل، نمودار و جدول، موضع خود را هم بیان می کند. از آن جا که 
بسیاری از تحلیل گران سیاسی از موضع گیری شفاف نسبت به این گونه مسائل بنیادی طفره می روند، مطالعۀ 
درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، هم برای نقد و ارزیابی تحلیل های سیاسی موجود به کار می آید، هم برای 

ارائه تحلیل سیاسی معتبر و مناسب.

دولتواجرایشریعت
)سلسلهمقاالتدولتوابزارهایالزامشهروندانبهشریعت(

محمدسروش محالتی

چاپ سوم، 114 ص، رقعی، 100000 ریال.
اگر ارادۀ خداوند بر این بود که بندگانش فقط بتوانند کارهای خوب انجام دهند، انسان را به گونه ای می آفرید 
 توانایی انجام کارهای خوب را داشته باشد و از انجام کار بد ناتوان باشد. اما ارادۀ پروردگار بر این 

ً
که صرفا

بوده است که انسان با ارادۀ خویش کار خیر کند و از گناه بپرهیزد.
بلکه می خواهد  قبال مفاسد نشان دهد،  فاقد مسئولیت در  این کتاب قصد ندارد دولت را  نویسنده در 
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نه  و  جامعه  ایمانی بودن  به اقتضای  اسالمی  احکام  کند  استنتاج 
اسالمی بودن حکومت ارائه شده است.

دانش های مختلفی مشروعیت اعمال انسانی را از جهات مختلف 
 حقوق دانشی است که اصول حاکم بر توانایی 

ً
تبیین می کنند؛ مثال

دولت را ارائه می کند و چارچوب خاصی را برای اقدامات مشروع 
تعیین حدود  که  دانشی است گسترده  نیز  فقه  تبیین می کند.  دولت 
دخالت های دولت و مشخص کردن موارد مجاز و غیرمجاز یکی از 
 می توان از فقه پرسید دولت اسالمی در چه 

ً
وظایف آن است. مثال

مواردی و براساس چه مبانی و اصولی می تواند اختیارات شهروندان 
را محدود کند و با استفاده از نیروی قهرّیه آزادی آنان را سلب کند؟

راهبردهایپژوهش
)ازمنظرسازهانگاریدرعلومسیاسیوروابطبینالملل(

اودی کلوتز/ سیسیلیا لینچ
ترجمۀ حسین سلیمی/ بهادر صادقی

196 ص، رقعی، 160000 ریال.
شیوه های متعارف پژوهش چنان با تکنیک های پیچیده و فنون خاص 
مطالعات تجربی و به ویژه روش های آماری گره خورده است که گاه 
پاره ای از گرایش های فکری و نظری عطای این گونه پژوهش را به 
لقایش می بخشد. اما با ظهور نظریه های بدیعی چون سازه انگاری 
گشوده  بین الملی  و  سیاسی  اجتماعی،  پژوهش  به  نوین  دریچه ای 
گاهی  آ مختلف  الیه های  شناخت  بر  مبتنی  نظریه  این  است.  شده 
انسانی و به دنبال یافتن عمق ساختارهای معنایی است؛ آن چه نظام و کارگزاران اجتماعی در جریان کنشی 

متقابل آن را برمی سازند.
راهبرد پژوهش سازه انگارانه در پی کاری متفاوت و متمایز از تصویرگری دقیق واقعیت اجتماعی است. بر 
این مبنا که چگونه با مشاهده ای مشارکت جویانه می توانیم تفاسیر، ذهنیت ها و معانی گوناگونی را درک کنیم 

که هویت اجتماعی و کنش های جمعی را تشکیل می دهند.
این کتاب برای کسانی طراحی شده است که خواستار کاربرد دیدگاه های سازه انگارانه اند، اما درعین حال 
در جست وجوی راهنمایی برای پرسش های »چگونه«، »چه« و »کجا«یند که در پژوهش های تجربی مطرح 
کید می شود که به پژوهشگران در بررسی، تفسیر و تحلیِل تداوم  می شوند. در این کتاب بر مفاهیم و ابزاری تأ
و تغییر کمک می کنند و به جای طرفداری از مدلی واحد یا مجموعه ای از روش ها، بر چگونگی تلفیق و 
گزینش مجموعه ای از راهبردها در طراحی پژوهش توجه می شود. کتاب با تکیه بر این نگرش تازه، افق های 

جدیدی بر پژوهش های معناگرا در حوزۀ سیاست و روابط بین الملل می گشاید.

زبان،منزلتوقدرتدرایران
ویلیام بی من

ترجمۀ رضا مقدم کیا

چاپ نهم، 380 ص، رقعی، 360000 ریال.
باید مطالعه  ـ اجتماعی خاص چگونه  بافت فرهنگی  زبان را در یک 
کرد؟ رابطۀ زبان با دیگر نظام های نمادین فرهنگی چیست؟ آیا باورها، 
مفروضات و الگوهای بنیادین فرهنگی جامعه بر کاربرد زبان از سوی 
آحاد آن جامعه تأثیر می گذارد؟ گویندگان زبان با توجه به چه مالحظاتی 
و چگونه گفتار خود را صورت بندی می کنند و شنوندگان چگونه و با 
توجه به چه عواملی گفتار گویندگان را تعبیر می کنند و به معانی و منظور 
آن ها پی می برند؟ آیا این حقیقت دارد که گویندگان زبان می توانند با 
کاربرد زبان واقعیت را دگرگون کنند و آنگونه که خود می خواهند جلوه دهند، یعنی با زبان جادوگری کنند؟

کتاب حاضر که حاصل تحقیقی میدانی است به این سؤال ها و بسیاری پرسش های دیگر که ممکن است 
در ذهن شما شکل بگیرد پاسخ می دهد و عالوه بر آن نشان می دهد که ایرانیان به طور خاص از چه تمهیدات 
و راهبردهای زبانی برای تمشیت مراودات و تعامالت روزمره استفاده می کنند و زبان فارسی چه ابزارها و 

امکاناتی دارد که تحقق کنش های ارتباطی مورد نظر گویندگان را تسهیل می کند.
رضا مقدم کیا، استادیار دانشگاه تهران

سکوالریسمودموکراسیاسالمیدرترکیه
هاکان یاووز

ترجمۀ احمد عزیزی

چاپ سوم، 472 ص، رقعی، 220000 ریال.
با  زمان،  آن  از  حزب  این  رسید.  قدرت  به  ترکیه  در   2002 سال  در  توسعه  و  عدالت  اسالم گرای  حزب 
فاصله گرفتن از یک موضع سخت عقیدتی، به رهیافتی محافظه کارتر و گرایشی دموکرات تر گرائیده است. 
م. هاکان یاووز، اندیشمند برجستۀ ترک با نقد و بررسی این دو سودایی حزب عدالت و توسعه، به چگونگی 
بنیادین   دینی، به تساهل و دموکراسی، و نیز پرسش 

ً
رویکرد حزبی سیاسی و پای بند به ایدئولوژی عمیقا

فرایندی  در  اسالمی  تندرو  گروه های  عقیده  و  رفتار  تعدیل  امکان 
الجرم تعاملی با یک نظام سیاسی قانون محور و رقابتی می پردازد.

چیرگی واقعیات سیاسی بر عقاید و اصول جزمی ــ و تحلیلی که 
نویسنده از خیزش و تکامل حزب عدالت و توسعه و پیروزی آن در 
در سایر کشورهای  کم وبیش  ارائه می دهد،  انتخابات سال 2007 
با  کتاب،  است.  عبور  قابل  و  مشابه  چالش های  با  مواجه  مسلماِن 
اقتصاد،  سیاسی،  مشارکت  ازجمله  اساسی،  مسائلی  به  پرداختن 
امنیت داخلی، مسئلۀ کردها و تالش ترکیه برای پیوستن به اتحادیۀ 
اروپایی، پژوهشی استادانه از سیاست ورزی مدرن ترک اسالمی ارائه 
از خوانندگان  گسترده ای  استفاده طیف  مورد  می تواند  که  می دهد، 

ـ دانشجویان، کارشناسان و سیاست گذاران ــ قرار گیرد. ـ
آمریکا است.  یوتا در  دانشگاه  استاد بخش علوم سیاسی و مرکز مطالعات خاورمیانه  یاووز،  م. هاکان 
ترکیه  در  اسالمی  سیاسی  هویت  و   )2006( توسعه  و  عدالت  حزب  و  دموکراسی  نوین:  ترکیۀ  ظهور  کتاب های 

)2005( از جمله آثار او است.
دربارۀ مترجم: احمد عزیزی )متولد 1322، قزوین( تحصیالت عالی خود را در مدرسه عالی بازرگانی 

تهران و دانشگاه جورج واشنگتن، واشنگتن دی. سی، آمریکا )کارشناسی ارشد( به پایان رسانده است. وی 
در سال 1384 از وزارت امور خارجه بازنشسته شد و در مسئولیت هایی چون قائم مقام وزیر امور خارجه، 
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، دبیر کمیتۀ سیاست خارجی شورای عالی امنیت 
ملی، دبیر کمیسیون سیاسی و روابط خارجی دولت اصالحات و سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان 
یکایی  آمر پسا  جهان   ،)1370 ـ  نیکسون  ریچارد  )نوشتۀ  صحنه  در  کتاب های  تاکنون  است.  کرده  خدمت 
)نوشتۀ فرید زکریا، 1388، تقدیرشده در دهمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران، در حوزۀ 
یخ فشردۀ قرن بیست و یکم )نوشتۀ توماس ال. فریدمن، 1388( به قلم همین  سیاست(، و جهان مسطح است: تار

مترجم منتشر شده است.

سیاست
اندرو هیوود

ترجمۀ عبدالرحمن عالم

چاپ هشتم، 688 ص، وزیری، 560000 ریال.
در سیاست می خوانیم تا بدانیم:

●  ماهیت جامعۀ خوب چیست؟
●  آیا در دوران جهانی شدن، ملت آینده ای دارد؟

و  منظم  را  آن  فقط  یا  می بخشد  ارتقا  را  دموکراسی  انتخابات  ●  آیا 
کنترل می کند؟

●  حکومت چگونه سازمان یافته است؟
●  آیا می توان ساختارهای حکومت را اصالح کرد؟

●  چرا برخی نظام های سیاسی موفق تر از نظام های دیگرند؟

سیاست، موضوعی پرجاذبه و هیجان انگیز و درعین حال بسیار فراگیر و دربرگیرندۀ عرصه های گوناگونی 
مانند حکومت مقایسه ای، فلسفۀ سیاسی، روابط بین الملل، و اقتصاد سیاسی است. کتاب سیاست رهیافتی 
نو و درونی به این موضوع است؛ کتابی برانگیزنده، کوتاه گو، آسان فهم برای همه، و به راستی آغازگر بررسی 
همه سونگر سیاست، که از چشم اندازی جهانی نوشته شده است، و موضوع های تازه ای مانند جهانی شدن، 
منطقه گرایی، گرایش به گوناگونی فرهنگ ها یا چندگانگی فرهنگی، تأثیر رسانه های همگانی، شکل های نو 

ارتباطات سیاسی و گذار از حکومت به حکومتداری را هم مطرح می کند.
از ویژگی های کتاب این است که:

●  موضوع های اصلی هر فصل در آغاز آن و خالصه ای سودمند و فراگیر از مطالب فصل در پایان ارائه شده 
است.

●  پرسش هایی برانگیزندۀ بحث بیش تر مطرح شده است.
●  اصطالحات اصلی و مفهوم ها برجسته، روشن، و به سادگی توضیح داده شده اند.

گاهی هایی دربارۀ متفکران اصلی اندیشۀ سیاسی داده شده است. ●  آ
●  برای مطالعۀ بیش تر منابعی پیشنهاد شده است.

●  فهرستی از اصطالحات سیاسی در پایان کتاب ارائه شده است.
●  به مفهوم های اصلی و اندیشه های متفکران بزرگ در سراسر کتاب ارجاع شده است.

سیاستدربسترزمان
یخ،نهادها،وتحلیلاجتماعی( )تار

پل پیرسون
ترجمۀ محمد فاضلی

چاپ دوم، 320 ص، رقعی، 200000 ریال.
 ادعاشده، ولی 

ً
این کتاب پیشرو، نظام مندترین بررسی ای است که تا به امروز درخصوص این گزارۀ غالبا
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غالب  است.  شده  نگاشته  است«  مهم  »تاریخ  مطالعه شده  کم تر 
گاه رویکردی مقطعی به  عالمان اجتماعی معاصر به شکلی ناخودآ
دنیای اجتماعی در پیش می گیرند. لیکن وقتی رخدادها و فرایندهای 
مخدوش  معنایشان  می شوند،  جدا  زمانی شان  بستر  از  اجتماعی 
می شود. پل پیرسون معتقد است با نشاندن سیاست در بستر زمان ــ 
ساختن تصاویر متحرک به عوض تصاویر مقطعی ــ می تواند ادراک 
ما را از پویایی های اجتماعی پیچیده و نظریه ها و روش هایی که برای 

تبیین آن ها به کار می گیریم بهبود ببخشد.
سیاست در بستر زمان دریچۀ جدیدی به ابعاد زمانی دنیای اجتماعی 

از  ناشی  الزامات  و  مهم  از خصایص  طیفی  کتاب  این  می گشاید. 
در  که  فرایندهایی  تنوع  می کند:  ارائه  متحول  اجتماعی  فرایندهای 
بروز  فرایندهایی  چنین   

ً
احتماال آن ها  تأثیر  تحت  که  مناسباتی  می شوند،  شکوفا  معنادار  زمانی  دوره های 

می کنند، و بیش از همه، اهمیت این ابعاد زندگی اجتماعی برای شناخت برایندهای سیاسی و اجتماعی 
مهم. تحلیل پیرسون، که در طیف گسترده ای از علوم اجتماعی می گنجد، هزینۀ گزافی را آشکار می کند 
از  به ادراک ما  ایده ها برای جان بخشیدن  از  با غیرتاریخی شدن می پردازد و گنجینه ای  که علوم اجتماعی 
فرایندهای تاریخی فراهم می آورد. کتاب پیرسون، با نشاندن سیاست بر بستر زمان، تأثیری دیرپای در آثار 
استادان و دانشجویان رشته های علوم سیاسی، تاریخ، و جامعه شناسی تا اقتصاد و تحلیل سیاسی خواهد 

داشت.

سیاستوبنیانهایفلسفیاندیشۀسیاسی
حمید عضدانلو

چاپ دوم، 304 ص، رقعی، 240000 ریال.
کتاب حاضر کوششی است برای نزدیک شدن به مفهوم »سیاست« 
و دیگر مفاهیمی که »سیاست« با آن ها تعریف می شود. بخش اول 
کتاب به برخی ابزارهای مفهومی می پردازد که امکان تحلیل مسائل 
به بررسی مفهوم »سیاست«  این بخش  سیاسی را فراهم می آورند. 
متعدد  تعاریف  در  که  دارد  اختصاص  دیگری  کلیدی  مفاهیم  و 

»سیاست« به کار می روند.
می پردازد.  سیاسی  اندیشه های  فلسفی  بنیان های  به  دوم  بخش 
سیاسی،  نظریه های  همۀ  که  است  آن  بخش  این  کلیدی  فرضیه 
به نحوی آشکار یا ضمنی، پیش فرض هایی دربارۀ ذات جهان، ذات انسان، ذات جامعه و... دارند، که بیشتر 
اندیشه های سیاسی در دوره های معین را  باورها بر شکل گیری  این  تأثیر  این بخش  تا سیاسی.  فلسفی اند 

بررسی می کند.

فرهنگاندیشههایسیاسی
فیلیپ وینر

ترجمۀ خشایار دیهیمی

چاپ هفتم، 632 ص، رقعی، 650000 ریال.
فرهنگ اندیشه های سیاسی ترجمۀ مدخل هایی از بخش سیاست و 
مهم ترین  که  اندیشه هاست  تاریخچۀ  فرهنگ  کتاب  فلسفۀ سیاسی 
بزرگ  مزیت  می شود.  شناخته  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ  مرجع  کتاب 
مفاهیم،  توضیح  و  شرح  بر  عالوه  که  است  آن  کتاب  این  مقاالت 
تاریخچۀ پدیدآمدن آن ها و سیر تکوین و تحول شان نیز مورد بحث 
قرار گرفته است و می تواند دیدی تاریخی به خواننده بدهد. در این 
کتاب مقاالت به سه دستۀ کلی تقسیم شده اند: نخست مفاهیم کلی، 

سپس مفاهیم مرتبط با لیبرالیسم و سرانجام مفاهیم مرتبط با سوسیالیسم و مارکسیسم.

فرهنگجامعلغاتواصطالحاتسیاسی
)انگلیسیـفارسی(

مهدی نوروزی خیابانی

چاپ یازدهم، 608 ص، وزیری، گالینگور، 450000 ریال.
و  لغات  فرهنگ  روزشدۀ  به  و  تکامل یافته  شکل  حاضر  کتاب 
اصطالحات سیاسی است که برای اولین بار در سال 1370 منتشر 
شد و تا این تاریخ چهارده بار تجدید چاپ شده است. این فرهنگ 
بین المللی و  به گسترش فعالیت های کشورمان در مجامع  با توجه 
متون سیاسی  و صحیح  و درک سریع  یادگیری  در  تسهیل  با هدف 
به  عالقه مندان  مخاطبان اش  و  است  شده  تدوین  اجتماعی 
فعالیت های سیاسی، مطبوعاتی، خبری و تمام افرادی هستند که با 

خواندن و ترجمۀ متون سیاسی اجتماعی سروکار دارند.

در این فرهنگ عالوه بر معادل واژه ها، ترکیبات هر واژه و نیز برخی اصطالحات و واژه های عمومی که در 
زمینۀ سیاسی اجتماعی بسامد فراوانی دارند، حتی االمکان با مثال های مناسب آمده اند. هریک از این مثال ها 
موردی از کاربرد واژۀ موردنظر را در متون سیاسی نشان می دهد و خواننده را با مفهوم آن واژه در متن آشنا 
می سازد. برای استفادۀ عمومی تر از این فرهنگ، برخی مثال های حاوی ترکیبات پیچیده، که احتمال دارد 

مترجم را با اشکاالت بیشتری مواجه سازند، به طور کامل ترجمه شده اند.

فرهنگجامعلغاتواصطالحاتسیاسی
ـانگلیسی( )فارسی

مهدی نوروزی خیابانی

چاپ پنجم، 488 ص، وزیری، 420000 ریال.
و  لغات  فرهنگ  روزشدۀ  به  و  تکامل یافته  شکل  کتاب  این 
ـ انگلیسی( است که برای اولین بار در  اصطالحات سیاسی )فارسی 
سال 1370 منتشر شد. این فرهنگ با توجه به گسترش فعالیت های 
و  یادگیری  در  تسهیل  هدف  با  و  بین المللی  مجامع  در  کشورمان 
ـ اجتماعی تدوین شده است و  درک سریع و صحیح متون سیاسی 
مخاطبان اش عالقه مندان به فعالیت های سیاسی، مطبوعاتی، خبری 
ـ اجتماعی  و تمام افرادی هستند که با خواندن و ترجمۀ متون سیاسی 

سروکار دارند.
در این فرهنگ عالوه بر معادل واژه ها، ترکیبات هر واژه و نیز برخی اصطالحات و واژه های عمومی 
ـ اجتماعی بسامد فراوانی دارند، حتی االمکان با مثال های مناسب آمده اند. هریک  که در زمینۀ سیاسی 
با مفهوم  را  را در متون سیاسی نشان می دهد و خواننده  واژۀ موردنظر  از کاربرد  مثال ها موردی  این  از 
ترکیبات  این فرهنگ، برخی مثال های حاوی  از  استفادۀ عمومی تر  برای  آشنا می سازد.  واژه در متن  آن 
پیچیده، که احتمال دارد مترجم را با اشکاالت بیش تری مواجه سازند، به طور کامل به فارسی و انگلیسی 

آمده است.

فرهنگنظریۀحقوقی
برایان بیکس

ترجمۀ محمد راسخ و دیگران

چاپ سوم، 416 ص، رقعی، 280000 ریال.
را  موضوعات  و  رویکردها  از  وسیع  طیفی  مدرن  حقوقی  نظریۀ 
دربرمی گیرد: از تحلیل اقتصادی تا نظریۀ حقوقی زن گرا و نظریه های 
سنتِی تحلیلی دربارۀ عدالت. این گوناگونی بهداشتی در آثار مربوط 
است؛  آورده  پیش  را  اشکالی  حقوق  فلسفۀ  و  حقوقی  نظریۀ  به 
دانشجویان و نظریه پردازانی که در چارچوب یک سنت خاص کار 
دیگر  سنتی  اصطالحات  و  مفاهیم  فهم  در  است  ممکن  می کنند 
مشکل داشته باشند. این کتاب در پی آن است که اصطالحات فنی و 

سبک های مختلف اندیشه را در دسترس همۀ دانشجویان و نظریه پردازان قرار دهد.
ـ از »اتوریته« تا »هنجار« )در زمینۀ مفاهیم(، از »اثبات گرایی  این فرهنگ دربردارندۀ عناوینی گوناگون ـ
حقوقی« تا »همگرایی« )در حوزۀ رویکردها( و از »جان آستین« تا »دیوید هیوم« )در قلمرو نظریه پردازان(
ــ است. مهم ترین مفاهیم و نظریات در قالب سادۀ یک فرهنِگ مفاهیم و اصطالحات ارائه شده است. 
مدخل های بلندی نیز وجود دارند که در آن ها، پس از تعریف سادۀ اولیه، اطالعاتی مفصل تر دربارۀ تاریخ 

نظریات و مباحثی که اکنون پیرامون آن ها وجود دارد ارائه می شود.
مارتین الگلین استاد حقوق عمومی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن است.

محمد راسخ دانشیار حقوق عمومی و فلسفه حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است.(

فسادومقبولیتقانون
)ازمنظرجامعهشناسیحقوق(

آزاده چلبی

چاپ دوم، 228 ص، رقعی، 260000 ریال.
کتاب حاضر شامل دو بخش و یک نتیجه گیری است. بخش نخست 
در چهار فصل به علل و پیامدهای عدم مقبولیت قانون در چهار حوزۀ 
این بخش،  در  اقتصادی می پردازد.  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
به  نظام حقوقی،  و درجۀ حق داری  قانون  بررسی حاکمیت  از  پس 
زمینه های اجتماعی قانون، سازگاری قانون با ارزش های عام و اقتدار 
عقالنی نظام حقوقی توجه می شود. در پی همین، اصول چهارگانۀ 

برابری در قانون مطرح می گردد.
در بخش دوم نیز، در چهار فصل عوامل مؤثر بر فساد در حوزه های چهارگانۀ جامعه )ازجمله نقش سرمایۀ 
ی فساد و عدم مقبولیت قانون در 

ّ
اجتماعی، هویت اجتماعی، نابرابری و انحصار اقتصادی و سازوکارهای عل

هر حوزه بررسی و در قالب شانزده قضیۀ محوری بیان می شود.
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فقهوحکمرانیحزبی
داود فیرحی

چاپ سوم، 574 ص، رقعی، 680000 ریال.
نوعی  حکمرانی هاست؛  انواع  از  یکی   

ً
صرفا حزبی«  »حکمرانی 

ُملک داری، مهارت و صناعِت کشورداری که در دورۀ معاصر و  از 
حکمرانی  از  نوع  این  ماهیت  است.  یافته  اهمیت  مدرن  دولت  در 
چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی های 
بدیل و سنتی دارد؟ معیار/ معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی 
حزبی چیست؟ و، سرانجام، چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش 
فقه، به مثابۀ مهم ترین میراث مسلمانی در حوزۀ حکمت عملی، وجود 

دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است.
طرح »مسئلۀ حزب« در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهۀ فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که 
دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و 
الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش تری برخوردار است. به جرئت می توان گفت 
هنوز دانشی به نام »فقه تحزب« در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان 
 احزاب بزرگی را ایجاد کرده اند، دربارۀ ضرورت آن سخن گفته اند و حتا دربارۀ احزاب سیاسی به 

ْ
در عمل

قانون گذاری نیز پرداخته اند. فاصلۀ عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم ترین مشکالت 
حکومت داری در ایران معاصر است.

یا  دینی  پسوند  با  نه  و  دارد  مالزمه  دموکراسی  اصل  با  حزب  که  می دهد  نشان  موجود  حزب پژوهی 
 مالزمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به 

َ
سکوالربودن آن. این نکته بدان معنی است که فک

یکی از خصایص دموکراسی سکوالر خطای فاحشی است که خسارات جبران ناپذیری به حیات سیاسی و، 
الجرم، سرنوشت جامعۀ ما وارد کرده است. این نوشته ناظر به این نکات و تأمالت است.

فقهوسیاستدرایرانمعاصر
)جلد1:فقهسیاسیوفقهمشروطه(

داود فیرحی

چاپ ششم، 522 ص، رقعی، 380000 ریال.
ارزیابی ماهیت دولت، جامعۀ سیاسی و شکل های  به  فقه سیاسی 
از  که  است  عالقه مند  داوطلبانه  تشکل های  و  نهادها  از  متفاوتی 
ارزیابی  این  اما  می شوند.  شمرده  مدرن  مدنی  جامعۀ  مختصات 
به فهم دو چیز بستگی دارد: یکی، حضور معمایی فقه سیاسی در 
بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان  جامعۀ پیچیدۀ امروز و دوم، 
بتوان در موقعیت معرفتی مناسب  اسالم. در چنین شرایطی، شاید 

قرار گرفت و درصدد پاسخ به دو مسألۀ معمایی زیر برآمد:

●  چگونه ممکن است چنین ارزش های مردم ساالرانه ای، که اکنون، در نظام های سیاسی جدید، نهادینه شده 
یا در حال نهادینه شدن هستند، ضمانت فقهی بیابند؟

سیاست  و  عمومی  گفت وگوی  حوزۀ  در  نقشی  چه  ایمانی  جامعه ای  از  برخاسته  ـ  سیاسی  فقهی  ●  بینش 
جامعه ای اسالمی در عصر ما دارد یا می تواند داشته باشد؟

به هر صورت، آیا چنین اقتضایی که ارزش های ایمانی، بنیادی اخالقی برای زندگی مردم ساالرانه امروز 
فراهم کند در فقه سیاسی نیز در جامعۀ سیاسی ما وجود دارد؟ یا این که این دو، به اقتضای زمان و مکان، 
نظر  به  می کنند؟  »تحمل«  ضرورت ها  فشار  زیر  حتی  یا  »تجربه«  را  اتحادها«  »ناچسب ترین  از  نوعی 
نمی رسد که تأمل در این پرسش های حیاتی تأخیرپذیر باشند. این کتاب درصدد مشارکت در چنین مباحث 

مهمی است.

فقهوسیاستدرایرانمعاصر
)جلد2:تحولحکومتداریوفقهحکومتاسالمی(

داود فیرحی

چاپ سوم، 536 ص، رقعی، 300000 ریال.
دربارۀ حکومت، به طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات گرایی 
تحلیل های  از  عبور  با  »حکومت داری«  مفهوم  آن.  مخالف  و 
جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حّتی »اعتبار از اعتبار« 
می بیند و بر ماهیت استعاری حکومت داری ها نظر دارد. این پژوهش 
نیز چنین دیدگاهی دارد و از رابطۀ استعاری حکومت شناسی ها و فقه 

حکومت در ایران معاصر سخن رفته است.
نظریه های  بر  بنیانی  که  دارد  زیادی  استعاره های  سیاسی  فقه 
متفاوت حکومت فراهم کرده اند. اّما، دو استعارۀ »وقف« و »قضاوت« جایگاه برجسته ای در فقه سیاسی 
معاصر یافته و رابط بین شریعت و دموکراسی در دولت مدرن شده اند؛ وقف در فقه مشروطه و قضاوت در 

نظریه های حکومت اسالمی.

جلد نخست به فقه مشروطه و تحوالت دولت مشروطه اختصاص داشت و در این نوشته نیز سه محور 
عمده کاوش شده است؛

الف( رابطۀ استعاری قضاء و حکومت، و لوازم مردمساالر آن؛
ب( دگرگونی حکومت داری ایرانی، و سویۀ اقتداری آن از دهه 1320 تاکنون؛

ج(  و درنهایت، تخلیۀ تدریجی فقه سیاسی از عناصر دموکراتیک و رواج نظریه های اقتداری در فقه حکومت 
اسالمی.

حکومت داری مفهومی تحلیلی است که زایش و زوال تصورات متفاوت از »اعتبار حکومت« در ایران 
 بیرون دستگاه فقه، و 

ً
معاصر را نشان می دهد؛ تصویرهای ناهمگون و انباشته از انواع حکمرانی ها که ظاهرا

در جهان اجتماعی ما شکل یافته و به تدریج به مبانی تصوری اجتهاد در فقه حکومت اسالمی بدل شده و 
موجبات دگرگونی در فقه سیاسی را فراهم نموده اند.

قدرت،دانشومشروعیتدراسالم
داود فیرحی

چاپ هفدهم، 376 ص، وزیری، 490000 ریال.
الگویی از تحلیل گفتمانی که در این کتاب به کار رفته است، نّص 
دینی را همواره در مرکز دایرۀ فرهنگ سیاسی مسلمانان قرار می دهد 
و آن گاه با توجه به ساخت و روابط قدرت در جهان اسالم به تحلیل 
اقدام  اسالمی  تمدن  در  آن  اقتداری  سازوکارهای  و  سیاسی  دانش 
می کند. نصوص دینی در جوامع اسالمی متن پایه و مولدی است که 
تمام یا بیشتر گونه های متون و اندیشۀ سیاسی را، که فرهنگ ما انباشته 
امکان های  بین  از  چرا  اما،  است.  پرداخته  و  زاده  است،  آن ها  از 
مختلف تنها وجه اقتداری این نصوص به عقالنیت پایۀ تاریخ ما بدل 
شده است؟ چرا چنین است؟ این نظریه های اقتدارگرا از کجا آمده اند؟ چگونه تدوین شده اند؟ چگونه عمل 
کرده و می کنند؟ و چه نقش و سلطه ای در زندگی و اکنون ما دارند؟ پرسش هایی هستند که نوشتۀ حاضر 
شاید بتواند پرتویی بر برخی زوایای ناروشن آن بیفکند و دایره ای از دوایر ممتد و پیچیدۀ اقتدار در دانش 

سیاسی سنتی ما را بازنماید.

قدرت،گفتمانوزبان
)سازوکارهایجریانقدرتدرجمهوریاسالمیایران(

سید علی اصغر سلطانی

چاپ ششم، 272 ص، رقعی، 360000 ریال.
بخش اول کتاب قدرت، گفتمان و زبان به مباحث نظری می پردازد 
و رویکردهای مختلف تحلیل گفتمانی را بررسی می کند؛ در همین 
راستا دو گروه از نظریه ها را که یکی ریشه در زبان شناسی و دیگری 
ریشه در فلسفۀ سیاسی دارد مرور می کند و سرانجام با ترکیب تحلیل 
گفتمان انتقادی فرکالف و نظریۀ گفتمان الکال و موف، چارچوب 
نظری مناسبی برای تحلیل های بخش دوم فراهم می آورد. در بخش 
دوم کتاب، تحوالت سیاسی اجتماعی ایران و سازوکارهای جریان 
قدرت در جمهوری اسالمی ایران، به ویژه دو جریان اصالح طلب و محافظه کار بر مبنای چارچوب نظری 
یادشده تحلیل می شود. درواقع کتاب حاضر نشان می دهد که چرا جنبش اصالحات شکل گرفت، چگونه 
استمرار یافت و چرا افول کرد. به عالوه، تعامل دو گروه اجتماعی تأثیرگذار و سازوکارهای شان برای مقابله 

با یکدیگر بررسی می شود.

قدرتودانشدرایران
)دورۀاسالمی(
شجاع احمدوند

چاپ دوم، 398 ص، رقعی، 280000 ریال.
ماهیت دانش سیاسی در ایران دورۀ اسالمی چیست؟ گفتمان های 
دانش سیاسی چگونه ظاهر شدند؟ آیا می توان ظهور آن ها را بر مبنای 
بستر اجتماعی و ساختار قدرت تبیین و تحلیل کرد؟ چه نسبتی میان 
این  نظریه پردازان  دارد؟  وجود  دوره  هر  در  قدرت  و  سیاسی  دانش 

دانش کدام اند؟
اندیشه و سیاست اکنون، محصول سه میراث فکری است: یکی 
اندیشۀ شاهی ایران باستان؛ دوم عقالنیت سیاسی سنتی ایران دورۀ 
اسالمی؛ سوم وجوه عمده ای از تمدن و تجدد غربی که در آستانۀ انقالب مشروطه و پس از آن در ایران 
رسوخ کرد. فهم شرایط اندیشه و سیاست مستلزم شناخت این سه سرچشمۀ فرهنگی است. کتاب حاضر که 
دورۀ اسالمی را بررسی می کند، ناظر به گفت وگوی انتقادی از زاویۀ خاستگاه دوم است و لذا نمی تواند به 
نظریۀ ایرانشاهی بپردازد؛ اما از پرداختن به ابعادی از اندیشه و تجدد غربی ناگزیر است. این کتاب، ماهیت 
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دانش سیاسی ایران را از خالل رابطۀ قدرت ـدانش، بررسی می کند و بر این باور است که گفتار سیاسی دورۀ 
میانه و جدید ضمن آن که متأثر از ساخت و روابط قدرت است، خود بر نهادهای سیاسی تأثیر می گذارد. 
از آن جا که ساخت قدرت در ایران دورۀ اسالمی سلطنت مطلقه بود، اندیشۀ سیاسی اسالمی نیز به توجیه 
نظری این ساخت پرداخت. اندیشۀ مذکور به سبب ارائۀ تصویری اقتدارگرا از متون مذهبی در هر دو ساحت 
عقلی و نقلی، خصلتی اقتدارگرا یافت. در دورۀ جدید نیز، به علت تداوم سلطنت مطلقه، درنتیجۀ حاکمیت 
و  سویی،  از  خردگریز  و  صوفیانه  گرایش های  گسترش  و  مغوالن  حاکمیت  از  متأثر  خودکامه  دولت های 
مواجهه با تجدد غربی از سوی دیگر، دانش سیاسی دچار کژتابی های ایدئولوژیک با محوریت اقبال و ادبار 

به غرب و خود شد. این کتاب می کوشد وجوهی از این کژتابی ها را نشان دهد.

مبانیحقوقعمومی
مارتین الگلین

ترجمۀ محمد راسخ

چاپ هفتم، 392 ص، رقعی، 380000 ریال.
عمومی  »حقوق  است:  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در  کتاب  این 
چیست؟« کتاب بر این ادعاست که تنها هنگامی می توان پاسخی 
مناسب به آن پرسش داد که حقوق عمومی را رشته ای خودبسنده یا 

مستقل دانست؛ رشته ای با روش ها و اهداف خاص خود.
مارتین الگلین با شناسایی و تمیِز مبانی مفهومی حقوق عمومی از 
ادعای پیش گفته دفاع می کند. این مبانی عبارت اند از: »حکمرانی«، 
»سیاست«، »نمایندگی«، »حاکمیت«، »قدرت مؤّسس« و »حق«. 
وی با شرح و بسط این عناصر بنیادیِن حقوق عمومی، در تالش است تا نه تنها روش این رشته را به نمایش 

بگذارد، بلکه نظریه ای نو نیز در این خصوص ارائه دهد.

مفسومقانون
هربرت هارت

ترجمۀ محمد راسخ

چاپ ششم، 456 ص، رقعی، 260000 ریال.
زمینۀ  در  اثر،  مهم ترین  قانون  مفهوم  کتاب  گفت  می توان  به جرئت 
فلسفۀ حقوق به زبان انگلیسی، در سدۀ بیستم بوده است. این کتاب، 
را  آن  تدریس  شیوۀ  و  حقوق  فلسفۀ  فهم  انتشار،  از  پس  سال  چند 
تأثیر  این  ساخت.  دگرگون  زبان  غیرانگلیسی  و  انگلیسی  دنیای  در 
شگرف موجب شد که دربارۀ کتاب و آموزه هایش مطالب بسیاری، 
نه تنها در زمینۀ نظریۀ حقوقی بلکه همچنین در حوزۀ فلسفۀ اخالق 
و فلسفۀ سیاسی، منتشر شوند. در نیم سدۀ گذشته، نظریۀ حقوقی 
پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفۀ حقوق تبدیل شده است. پس از انتشار این اثر، نظریات جدی ای 
 گامی در جهت بهبود یا 

ً
که در مراکز مهم آموزشی و پژوهشی حقوق، در سطح جهان، مطرح شده اند، صرفا

نقد نظریۀ اثبات گرایی هارت بوده اند. 
در این کتاب، پس از نقد نظریۀ فرمان، قانون به مثابه اتحاد قواعد اولی و ثانوی معرفی می شود. اما این 
قواعد بافتی باز دارند و، از این رو، »تقنین قضایی« بهای تنظیم قاعده مند حیات اجتماعی توصیف می شود. 
برداشت قاعده مند از قانون در مقابل دو گرایش افراطِی نظری، یعنی شکل گرایی و قاعده شکاکی، قرار دارد 
که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از 
این خصوص  باریک بینانه، نکته هایی ژرف در  از سوی دیگر می پردازد و،  یک سو، و اخالق و عدالت، 
پیش می نهد. نشان دادن خلط میان دو نوع قانون طبیعی، و نیز ترسیم محتوای حداقلی حقوق طبیعی، که 
او در برابر حقوق  در حقیقت محدودیت های طبیعی همۀ نظام های هنجاری اند، نمایانگر موضع نظری 
نظام حقوقی  از  به مثابه مصداقی خاص  بین الملل  از حقوق  طبیعی هستند. هارت در فصل آخر کتاب، 

دفاع می کند.

نظریۀروابطبینالمللبرایسدۀبیستویکم
یفیتس مارتین گر

ترجمۀ علیرضا طّیب

چاپ چهارم، 403 ص، رقعی، 360000 ریال.
جدل  و  بحث  عرصۀ  اخیر  سال های  در  بین الملل  روابط  نظریۀ 
شدیدی بوده است. یک دهه پیش می شد این حوزۀ مطالعاتی را به 
کرد.  تقسیم  مارکسیسم  و  لیبرالیسم  واقع گرایی،  اصلی  دیدگاه  سه 
بلکه  یافته اند  تازه ای  سمت وسوهای  رویکردها  این  تنها  نه  امروزه 
تعدادی دیدگاه تازه مانند زن باوری و برسازی هم به آن ها پیوسته و با 

آن ها به رقابت برخاسته اند.
برای سدۀ بیست ویکم نخستین کتاب جامعی  بین الملل  یۀ روابط  نظر

است که مروری بر تمامی مهم ترین نظریه های روابط بین الملل دارد. این کتاب که به قلم گروهی بین المللی 

از خبرگان این حوزۀ مطالعاتی نوشته شده است هم رویکردهای سنتی مانند واقع گرایی و انترناسیونالیسم 
لیبرال و هم تحوالت تازه ای چون برسازی، پساساختارگرایی و پسااستعمارگرایی را دربرمی گیرد.

پوشش جامع نظریه های روابط بین الملل در این کتاب آن را هم برای مدرسان و دانشجویانی که خواهان 
مروری روزآمد بر تنوع سرشار کارهای نظری اند و هم برای خوانندگانی که پیش تر هیچ آشنایی با این موضوع 

نداشته اند به متنی کمال مطلوب مبدل می سازد. 
مارتین گریفیتس دانشیار روابط بین الملل در گروه علمی تجارت بین الملل و بررسی های آسیا در دانشگاه 

گریفیث واقع در بریس ِبْین است.

نظریۀسیاستبینالملل
کنت والتس

ترجمۀ عباس زمانیان

479 ص، رقعی، 500000 ریال.
یه سیاست بین الملل در اواخر دهه 1970 منتشر شد، درست  کتاب نظر
زمانی که نشانه های ضعف و فتور اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از 
اهل نظر را به این باور رسانده بود که جهان دوقطبی به پایان رسیده 
است، و البته بعضی با استناد به عواملی مانند تسلیحات هسته ای و 
توانایی ضربه اول و ضربه دوم اتحاد شوروی، آن را همچنان پابرجا 
می دانستند. کنت والتس با رویکردی سیستمی به سیاست بین الملل 
می پردازد و نشان می دهد که چرا نه باور دسته نخست درست است 
به مثابه سیستمی  را  بین الملل  والتس سیاست  دوقطبی اند.  تعریف  فاقد  دو  هر  دوم؛  دسته  باور  نه حتی  و 
آنارشیک تعریف می کند و نظریه سیاست بین الملل او تعریف ثبات ساختاری این سیستم آنارشیک است. 
نظریه والتس به جهان دوقطبی محدود نیست. او سیاست بین الملل را نه فقط در دوره پس از جنگ جهانی 
توزیع  براساس  را  آنارشیک  این سیستم  ثبات ساختاری  و  دوم، که در طول سه قرن گذشته رصد می کند 
سیستمی توانمندی ها شرح می دهد. او براساس این تعریف نشان می دهد که پس از جنگ جهانی دوم ثبات 
ساختاری چندقطبی سیستم سیاست بین الملل بر هم خورده و ثبات ساختاری دوقطبی شکل گرفته که تا 
اواخر دهه 1970 نیز تداوم یافته است. نظریه والتس به پیش و پس از جنگ جهانی دوم یا فروپاشی شوروی 
محدود نیست. ثبات ساختاری سیستم آنارشیک سیاست بین الملل امروز هم قابل تعریف است. عجیب 
است که از مواضعی مثل لیبرالیسم به والتس ایراد می گیرند که اقتصاد و تجارت و نهادهای بین المللی و... 
را نادیده گرفته است یا او را همراه کسانی دیگر رئالیست می نامند؛ والتس از توانمندی ها حرف می زند، آن 

هم با رویکردی سیستمی.

نظریهوزبرنظریهدرروابطبینالملل
)مفاهیموتفسیرهایمتعارض(

فرد چرنوف
ترجمۀ علیرضا طیب

چاپ پنجم، 440 ص، رقعی، 480000 ریال.
بین الملل  روابط  در  جدید  مباحثات  بر  درآمدی  که  حاضر  کتاب 
به شمار می رود کوششی است برای نشان دادن این که چرا هر کس 
روابط  نظریه های  باید  است  خواهان حل مسائل سیاست خارجی 
بهترین  انتخاب  نحوۀ  تعیین  در  مطرح  فلسفی  مسائل  و  بین الملل 
نظریه را بشناسد. کتاب حاضر پرسش هایی را دربارۀ سیاست گذاری 
به  از آن ها واداشتن محققان و دانشجویان  پیش می کشد که هدف 
تأمل انتقادی دربارۀ فرض ها و باورهایی است که شالودۀ توصیه به سیاست گذاری های خاص را تشکیل 

می دهد. 
بین الملل وجود  انتخاب سیاست ها و اصول نظریه های روابط  پیوندهای مشخصی را که میان  این کتاب 
دارد و نیز پیوندهای دیگری را که با دعاوی فلسفی ناظر بر نحوۀ انتخاب بهترین نظریه وجود دارد نشان 
می دهد. از این گذشته، کتاب حاضر با رساندن مسائل سیاست خارجی به مباحثات معاصر دربارۀ سرشت 
و بنیادهای نظریه روابط بین الملل، محققان و دانشجویان را به ابزارهای ضروری برای تحلیل استدالل های 

رقیب مجهز می سازد.

نظریههایدولت
اندرو وینسنت

یه ترجمۀ حسین بشیر

چاپ سیزدهم، 352 ص، وزیری، 320000 ریال.
گاه بود که این مفهوم معضل ترین مفهوم در سیاست است؛ هرکس که  هنگام بررسی مفهوم دولت باید آ
گاه خواهد شد. این امر تنها نتیجۀ تاریخ درهم پیچیده و یا اهمیت خاص   بدان بپردازد از این نکته آ

ً
عمیقا

مفهوم دولت در اوضاع سیاسی امروز نیست، بلکه علت آن دوپهلویی و پیچیدگی این مفهوم است که آن 
را درعین حال سهل و ممتنع ساخته است. به نحوی که با سهولت نگران کننده ای با بسیاری مفاهیم و نهادها 
درهم می آمیزد. دولت پدیده ای نیست که در نگاه اول به خوبی شناخته شود؛ به رغم ملموس بودنش )که وقتی 
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یا بدون گذرنامه  از پرداخت مالیات خودداری کنیم   
ً
بخواهیم مثال

 آن را احساس خواهیم کرد( باز هم نمی توان 
ً
کشور را ترک کنیم کامال

به سهولت روی آن انگشت گذاشت ــ زیرا اندیشه یا مجموعه ای از 
مفاهیم، ارزش ها و اندیشه هایی درخصوص زندگی اجتماعی است.

دولت نه نهادی منفعل و بی طرف است که بتوان آن را نادیده گرفت 
نظریه های  که  آن جا  از  است.  ساده  و  صرف  تصادف  حاصل  نه  و 
تعیین  آن  دربارۀ  را  ما  نگرش های  و هم  آن  اغلب هم شکل  دولت 
می کنند، فهم نظریه های اساسی دولت باید بخشی از هرگونه آموزش 

سیاسی را تشکیل دهد.

نقشروشنفکر
ادوارد سعید

ترجمۀ حمید عضدانلو

چاپ هشتم، 176 ص، رقعی، 180000 ریال.
ادوارد سعید، یکی از اساتید برجستۀ ادبیات و نظریه های مدرن، یکی 
جنجالی ترین  از  یکی  و  بین المللی،  سیاسی  مسائل  کارشناسان  از 
روشنفکران معاصر، در این کتاب سعی دارد راه »درست اندیشیدن« 
برای  بیاموزد.  ما  به  را  و اجتماعی  دربارۀ مسائل و مباحث سیاسی 
رسیدن به این هدف، وی میان مسئولیت های فردی و وفاق اجتماعی 
»روشنفکری«  مدعیان  به ویژه  همه،  برای  که  می شود  قائل  تمایزی 
عینی  مسائل  به  می کوشد  که  درهمان حال  است. سعید  مفید 
اجتماعی بپردازد، ما را درگیر مسائل پیچیدۀ فلسفی، به خصوص فلسفۀ اخالق، می کند. گرچه، در نزد وی، 
روشنفکر انسانی است گیتی باور که نباید اجازه دهد باورهای ایدئولوژیک و مذهبی در قضاوت ها و کارهای 

تحقیقاتی اش دخالت کنند، ولی انتظار اخالقی جهانشمول و، تا حدودی، مذهبی را نیز از روشنفکر دارد.

یونگوسیاست
اندیشههایسیاسیواجتماعیکارلگوستاویونگ

ولودیمیر والتر اوداینیک
ترجمۀ علیرضا طّیب

چاپ سوم، 256 ص، رقعی، 300000 ریال.
کارل  ایستار  بر  است  ارزشمندی  بسیار  مرور  حاضر  کتاب 
پرسش های  قبال  در  سوئیسی  نامدار  روان شناسی  یونگ  گوستاو 
هرگز  یونگ  هرچند  سیاسی.  و  جامعه شناسی  انسان شناختی، 
رساله ای ننوشت که به طور اصولی و منظم نتایج سیاسی نظریه های 
روان شناختی خویش را در آن بیان کند، ولی اهمیت کتاب حاضر 
در این است که آن دسته از اندیشه های او که پیامدهای سیاسی یا 
اجتماعی دارد از نوشته های پرحجم وی دربارۀ موضوعات مختلف گردآوری شده است. هدف یونگ و 
هدف کتاب حاضر افزودن بعدی روان شناختی به شناخت سیاست، معاصر و آشکار ساختن اثرات سیاست 
معاصر بر روان انسان هاست. پروفسور ولودیمیر والتر اوداینیک دارای درجه دکترای علوم سیاسی از دانشگاه 

کلمبیا و از اساتید همان دانشگاه بوده و از دیگر آثار او می توان مارکسیسم و هستی باوری را نام برد.
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آرمانشسر
دراندیشۀایرانی
حجت الله اصیل

چاپ سوم، 248 ص، رقعی، 120000 ریال.
آدمی در فرآیند تحول مدنّیت همواره آرمان ها و آماج هایی در پیش 
روی داشته است. این آرمان ها و آماج ها گاهی محک عقل خورده 
و تجربۀ عملی را تاب آورده، گاهی نیز سوار بر بال خیال مرزهای 
واقعیت را درنوردیده است. اندیشیدن به این گونه آرمان ها و آماج ها 
اساطیری  دوران  از  و  است  انتزاعی  تعقل  یا  و  تخیل  محصول  که 
اندیشۀ  می گیرد،  دربر  را  تجربی  دانش های  چیرگی  روزگار  تا 
آدمی  نیست.  ویژه  ملتی  یا  قوم  به  محدود  و  دارد،  نام  آرمانشهری 
در همه جا و در همۀ روزگاران آرزوی جامعۀ کامل و رستگار را در سر پرورده است. در ایران نیز اندیشۀ 
آرمانشهری از کهن ترین و ناشناخته ترین روزگاران تاکنون ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این 

کتاب گزارشی است از سیر این گونه اندیشه در تاریخ ایران زمین.

آرماِنشسر
)فضا،هویتوقدرتدراندیشۀاجتماعیمعاصر(

کیان تاجبخش
ترجمۀ افشین خاکباز

چاپ ششم، 336 ص، رقعی، 280000 ریال.
آرمان شهر مفاهیمی نظیر مکان، هویت و سیاست در نظریۀ اجتماعی 

معاصر را که مبنای نظریه های مؤلف است، در بر دارد. این نظریه ها، 
چارچوب نظری جدیدی را ارائه می دهد تا به تفسیر روابط، هویت، 
فضا و مکان و ساختار اقتصادی و سیاسی در قلمرو مطالعات شهری 

و زندگی شهر بپردازد.
از این رویکرد می توان سامان یافتن شهر در فضاهای چندگانه و 

هویت های مرکب و آمیخته و نیز مرزهای انعطاف پذیر را بررسی کرد.
در این کتاب همچنین نظریه های کاستلز، هاروی، کاتزنلسون، مارکس و نیز گرایش های پساختارگرایی، 
با  را  خواننده  آن  مطالعۀ  شده اند.  کشیده  نقد  به  پراگماتیسم  نظریۀ  و  هابرماس  انتقادی  نظریۀ  فمینیسم، 
چشم اندازی از آرمان شهروندی و معمای مدرن شهروند و به عبارت دیگر با مفهوم زندگی کردن مدرن 
آشنا می کند و ابزارهای ذهنی را برای تحلیل موقعیت و فرصت های موجود در شهرهای مدرن در اختیار او 

می گذارد.

آشناییبا
مفاهیماساسیجامعهشناسی

حمید عضدانلو

چاپ پنجم، 744 ص، رقعی، 440000 ریال.
به  ورود  برای  است  دریچه ای  جامعه شناسی  اساسی  مفاهیم  با  آشنایی 

قلمرو وسیع جامعه شناسی. این قلمرو که آن را چهارراه همۀ علوم نیز 
می نامند وسیع تر از آن است که بتوان از طریق این کتاب با همۀ زوایا و 
پستی و بلندی های آن آشنا شد. اما این کتاب می تواند نشانی راه هایی 
را که از طریق آن می توان وارد چنین قلمروی شد در اختیار ما قرار 
دهد. این کتاب نه یک فرهنگ و نه یک کتاب درسی جامعه شناسی 
است، اما می تواند برای درک بهتر کتاب های درسی این شعبه از علوم 
اجتماعی کمک مؤثری باشد. تعریف مفاهیم از منابع کلیدی شعب مختلف علوم انسانی استخراج شده و 
نویسنده تالش کرده است با آوردن مثال ها و کاربردهای متفاوت آن مفاهیم از سوی جامعه شناسان درک آنها 
را آسان تر سازد. آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی کتاب مرجعی است که هم دانشجویان، هم اساتید 

و دبیران این رشته و هم عالقه مندان به مسائل اجتماعی می توانند از آن بهره زیادی ببرند.

افکارعمومی
ژودیت الزار

ترجمۀ مرتضی کتبی

چاپ سیزدهم، 216 ص، رقعی، 150000 ریال.
تاریخ تفکر باید با تاریخ رخدادهای اجتماعی همراه باشد. این کتاب ما را از یونانیان به رومیان می کشاند و 
از حرف های کوچه بازاری قرون وسطی به نخستین بیانیۀ مطبوعاتی هدایت می کند، شایعات را می شکافد و 

به قلب جدل دربارۀ نقش نظرسنجی ها می زند.

است.  آن  تدریجی  پیشرفت  کتاب  این  اساسی  نکات  از  یکی 
و  ساختار  تشکیل  طرز  می کند،  تعریف  یکی  یکی  را  مفاهیم 
بستن  می دهد،  قرار  مطالعه  مورد  را  عمومی  افکار  مکانیسم های 
مفهوم افکار عمومی در قالب نظرسنجی های بازاری را به سختی افشا 
این کار خود دام ها وموانع شناخت شناسی آن را نشان  با  می کند و 

می دهد.
این کتاب جمع بندی کوتاه اما کاملی از وضعیت کنونی دانش در 
مورد این مفهوم است. در کتاب، مثال های بارزی به کار گرفته شده، 
طرحواره های توجیهی روشنی ارائه گردیده و حق اندیشه های اساسی 

بنیان گذاران نظریۀ افکار عمومی ادا شده است.

امپراتورینشانهها
روالن بارت

ترجمۀ ناصر فکوهی

چاپ نهم، 172 ص، رقعی، 260000 ریال.
چرا ژاپن؟ زیرا ژاپن کشور نوشتار است: از میان تمام سرزمین هایی 
نشانه ها  تأثیر  که  است  بوده  جایی  تنها  ژاپن  شناخته ام،  من  که 
شاید  یا  است،  داشته  رؤیاهایم  و  باورها  با  را  نزدیکی  بیش ترین 
که  چیزهایی  همۀ  از  نقطه  دورترین  در  نشانه ها  بگویم  باشد  بهتر 
طردشان  غربی  نشانه ساالری  از  بخشی  به مثابه  می خواسته ام 
نظم  تحسین برانگیزی  به صورت  است:  قدرتمند  ژاپنی  نشانۀ  کنم. 
به  نه  هرگز  بی آن که  می گذارد،  نمایش  به  را  خود  و  دارد  ترتیب  و 
طبیعت بدل گردد و نه به عقالنیت. نشانۀ ژاپنی تهی است: معنایش گریزان است، در عمق قالب هایش 
نه اثری از خدا هست، نه از حقیقت و اخالق؛ و این قالب ها بی آن که جبرانی در کار باشد سلطه دارند. 
نشانۀ ژاپنی، بیش از هر چیزی کیفیتی عالی دارد، نجابتی در بروز خویشتن، افسونی شهوانی که بر همه 
 آن را به بی معنایی و ابتذال خویش می رانیم. از این رو جایگاه نشانه در این جا 

ً
چیز می نشاندش و ما عموما

نباید در میان نهادها ُجست: این جا نه صحبتی از هنر در میان است، نه از فلکلور، نه حتی از »تمدن« 
)ما ژاپن فئودال را در برابر ژاپن فناورانه نمی نشانیم(؛ در این جا سخن ما تنها از شهر است، از مغازه ها، 
از تئاتر، از ادب، از باغ ها، از خشونت، سخن ما تنها از چند حرکت و چند اداست، از چند غذا، از چند 
شعر؛ سخن ما از چشمان است و از قلم موهایی که همۀ این ها را به نوشتار درمی آورند بی آن که آن ها را 

نقاشی کنند.
روالن بارت

اندیشههایبنیادیدر
جامعهشناسی

پیتر کیویستو
ترجمۀ منوچهر صبوری

چاپ دوازدهم، 248 ص، رقعی، 260000 ریال.
و  حاضر  عصر  مسائل  و  موضوعات  مهم ترین  کتاب  این  در 
که  برجسته ای،  نظریه پردازان  اندیشه های  با  پست مدرن  جامعۀ 
نظریه های  مهم ترین  یعنی   19 قرن  اواخر  در  جامعه شناسی  تفکر 
کالسیک جامعه شناسی را پدید آوردند، پیوند یافته است. نویسنده 
شاهد  که  جامعه شناسی،  پیشگامان  چگونه  که  می کند  مطرح 
دگرگونی های شتابان و گسترده در جوامع خود بودند، به اندیشیدن 
دربارۀ علل این دگرگونی ها و کوشش برای پیش بینی روندهای آینده پرداختند و بدین سان جست وجوی 
صنعتی،  جامعۀ  اصلی:  موضوع  چهار  پیرامون  بنیادی  اندیشه های  این  کردند.  آغاز  را  جامعه شناسانه 
دموکراسی، فردگرایی و مدرنیته متمرکز گردیده اند و از مهم ترین مباحثی به شمار می روند که در این کتاب 

بررسی می شوند.

انسانشناسِیزبانشناختی
الساندرو دورانتی

ترجمۀ رضا مقدم کیا

چاپ دوم، 580 ص، رقعی، 400000 ریال.
معرفی  میان رشته ای  حوزه ای  را  زبان شناختی  انسان شناسی  نوآورانه،  درس نامۀ  این  در  دورانتی  الساندرو 
این  فرهنگی مطالعه می کند.  به منزلۀ عملی  را  فرهنگی و سخن گفتن  به مثابه ذخیره ای  را  زبان  که  می کند 
کتاب اولین اثر در حوزۀ انسان شناسی زبان شناختی است که به فارسی ترجمه شده است. در این کتاب، 

علوماجتماعیعلوماجتماعی



و  می شود  معرفی  زبان شناختی  انسان شناسی  و روش های  نظریه ها 
این کار از رهگذر مباحثی چون گونه گونِی زبانی، دستور کاربردی، 
نقِش سخن گفتن در تعامل اجتماعی، سازمان و معنای ساخت های 
محاوره ای و مفهوم مشارکت در حکم واحِد تحلیل انجام می گیرد. 
موضوع  با  مبتکرانه  برخورد  درعین  زبان شناختی  انسان شناسی  کتاب 
تحقیِق خود، اثری خواندنی و مناسب برای عالقه مندان به خصوص 

دانشجویان این رشته است.

انسانشناسیشسری
ناصر فکوهی

چاپ یازدهم، 608 ص، وزیری، 360000 ریال.
شده  گرفته  به کار  مشخص  منطقی  حاضر  کتاب  ساختار  در 
در  تاریخی  انسان شناختی  رویکردی  نخست  بدین ترتیب  است. 
امروز  تا  ابتدا  از  شهرها  تحول  و  منشأ  آن  در  که  است  بوده  نظر 
آینده مورد بررسی قرار گیرد. سپس تالش  و چشم اندازی به سوی 
یری از نظریه های پیشین و کنونی دربارۀ شهر ارائه  شده است تصو
انسان شناسی شهری درون  تا چارچوب نظری مشخصی که  شود 
را  کتاب  فصل سوم  معلوم شود.  می پردازد  میدانی  پژوهش  به  آن 
آورد  به حساب  انسان شناسی  نقطه نظر  از  بخش  مهم ترین  باید 
فصل  است.  شده  پرداخته  شهری  انسان شناسی  موضوع های  و  اساسی  مفاهیم  مجموع  به  آن  در  زیرا 
شهری  انسان شناسی  گستردۀ  بسیار  و  جدید  عرصۀ  به  ورود  برای  است  مقدمه ای  درحقیقت  چهارم، 
ایران که امیدواریم بتوانیم در آینده ای نه چندان دور به صورت تفصیلی آن را باز کنیم، و سرانجام آخرین 
پیچیده  در جوامع  یعنی  در حوزۀ شهری  به ویژه  انسان شناسی  روش های خاص  تشریح  به  کتاب  فصل 

اختصاص دارد.

انسانوادیان
نقشدیندرزندگیفردیواجتماعی

میشل مالرب
ترجمۀ مهران توکلی

چاپ دهم، 504 ص، رقعی، 480000 ریال.
نادیده  نباید  را  دین  می سازند،  را  تمدن  یک  که  عناصری  میان  در 
به  که  دارد  دینی  زیرساخت  یک  تمدنی  هر  درحقیقت،  انگاشت. 
یقین، روشنگر فرهنگ در معنای هرچه گسترده تر این کلمه است. 
دربارۀ هریک از ادیان، کوهی از کتاب نوشته شده است که ادعای 
گردآوری چکیدۀ همۀ آن ها در یک کتاب گزافه خواهد بود. هدف این 
کتاب این است که خواننده دریابد که بنیان جریان های بزرگ معنوی 

بر چه ارزش هایی است و در عمل، چگونه به کار بسته شده یا می شود.
این کتاب می کوشد هر دینی را آنچنان بنمایاند که یکی از پیروان همان دین درمی یابد، و در عین حال، 
بهتر  را  بتواند همنوعان خود  تا  کند  اندیشه  انسان ها  و گونه گون بودن  انسان  دربارۀ  که  برانگیزد  را  خواننده 

گاهانه تر به گزینش بنشیند. بشناسد و آ

بازیگریدرباغهویتایرانی
)سرنمونیحافظ(

فرهنگ رجایی

284 ص، رقعی، 220000 ریال.
پرسش اصلی کتاب این است که آیا می توان با تالش در بازسازی 
»سنت،  ایرانیان  غنی  میراث  در  که  ایرانی،  هویت  عوامل  با  باغی 
برای  موفق  سرنمونی  است،  شده  خوانده  تجدد«  و  دین،  ایرانیت، 
که  است  این  کتاب  پاسخ  کرد؟  عرضه  نقش آفرینی  و  بازیگری 
آن ها  سرآمد  نویسنده  گمان  به  اما  دارند.  وجود  فراوانی  مثال های 
حافظ بزرگ است که ابزارهایی کارساز در سه سپهر روشی، محتوایی 
»نظربازی«  روش  اساس  بر  وی  است.  گذاشته  به جا  عملی  و 
 
ً
مفاهیمی کلیدی، مهم و سرمد را ابتکار کرده است، روشی که ایجاب می کند مفاهیم نظری و عملی وی عینا

تقلید نشوند، بلکه به عنوان افق و نمونه تلقی شوند. بر هر شخص یا نسلی واجب است برای خود متناسب 
با شرایط مکانی و زمانی ترکیبی مبتکرانه و روزآمد از این مفاهیم بسازد. این افق و نمونه از پنج مفهوم کالن 

ساخته شده است که عبارت اند از: عشق، ایمان، ادب، رندی، و مریدی. در این کتاب نه فقط این مفاهیم 
ـ گفتمانی مؤلف است که  بسط داده شده است بلکه آن چه کتاب را عمق بیش تری می بخشد روش تاریخی 
کتاب را به اثری گسترده و پیچیده، هم در زمینۀ زندگی فرهنگی/ فکری ایرانیان و هم در زمینۀ بازیگرِی فاخر 

و واقع گرایانۀ حافظ، تبدیل می کند.

برنامۀکامپیوتریآماردرعلوماجتماعی
)SPSS(

هوشنگ نایبی

220 ص، وزیری، 170000 ریال.
امروزه برنامه های کامپیوتری محاسبات آماری چون SPSS با اجرای 
سریع و دقیق محاسبات آماری نقش مهمی در گسترش کاربرد آمار 
در تحقیقات دارد که ابزار مهمی در مطالعه و تحقیق دربارۀ بسیاری 
از مضامین و موضوعات است. این کتاب به منزلۀ کتاب درسی سه 
یا چهار واحدی آموزش نحوۀ کاربرد برنامۀ کامپیوتری SPSS برای 
که  است  کارشناسی  دورۀ  آمار  دروس  سطح  در  آماری  محاسبات 
 آمار یک متغیره و دومتغیره )آمار توصیفی یک متغیره و دومتغیره 

ً
عموما

و آمار استنباطی قرین با آن( است.

پیمایشدرتحقیقاتاجتماعی
دی. ای. د واس

ترجمۀ هوشنگ نایبی

چاپ هجدهم، 368 ص، وزیری، 280000 ریال.
پیمایش رایج ترین روِش تحقیق در علوم اجتماعی است. نویسندۀ 
کتاب سعی کرده است نحوۀ انجام پیمایش خوب را به صورت کارا 
 جامع توضیح دهد. بدین ترتیب توصیف مبسوط شیوه ها و 

ً
و نسبتا

تکنیک های انجام پیمایش و تحلیل آمارِی نتایج در کتاب واحدی 
جمع شده است.

متغیره  ـ از تحلیل یک  ـ داده ها  به تحلیل  این کتاب  اعظم  بخش 
و  منطق  بر  آن  کید  تأ و  دارد  اختصاص  چندمتغیره ــ  تحلیل های  تا 
مضمون روش های آماری است و نشان می دهد که از هر آماره و تکنیک آماری خاص در کجا باید استفاده 

کرد.
 راهنمایی عملی است، به ارزیابی انتقادهای رایج از پیمایش ها نیز می پردازد. 

ً
این کتاب با این که اساسا

نویسنده در سراسر کتاب نشان می دهد تحقیق فرایندی است که در آن رفت وبرگشت و تعامل مستمری بین 
نظریه و داده ها، تحلیل مقدماتی و تحلیل های بعدی وجود دارد. وی پیمایش را نه یک روش گام به گام ساده، 

قیت، تخیل، مهارت و مطالعه است.
ّ
بلکه فرایندی می داند که متضمن خال

تاریخاندیشهونظریههایانسانشناسی
ناصر فکوهی

چاپ دوازدهم، 480 ص، وزیری، 470000 ریال.
نظریه،  موضوع  به  حاضر  کتاب  در  استفاده  مورد  اساسی  رویکرد 

رویکردی سه گانه بوده است: تاریخ، انسان و اندیشه.
بحث  مورد  تاریخی  قالب های  در  نظریه  رویکرد،  نخستین  در 
رابطه ای  بتوان  که  بوده است  آن  این جا هدف  در  قرار گرفته است. 
منطقی میان هر یک از دوره های تاریخی و نظریه هایی که در آن دوره 
نظریه  به  رویکرد  دومین  کرد.  برقرار  رفته اند  میان  از  یا  ظاهر شده 
در کتاب حاضر از خالل اندیشمندان بوده است. در انسان شناسی 
نزدیکی و وابستگی را میان  از هر علم دیگری می توان نوعی  بیش 
سرنوشت های فردی اندیشمندان و نظریه ها و اندیشه های آن ها مشاهده کرد. و سرانجام رویکرد سوم در 
این کتاب، پرداختن به نظریه در قالب خود نظریه ها بوده است. نظریه ها در این رویکرد، گاه در قالب های 
ملی )همچون انسان شناسی فرانسه، بریتانیا یا امریکا( گاه در قالب مکاتب نظری عام همچون کارکردگرایی 
و تطورگرایی و سرانجام گاه در قالب مجموعه های نظری که بر گرد یک موضوع مطالعاتی شکل گرفته اند، 

آمده است.
و  باستانی  اندیشه های  برای  مهم  سهمی  قائل شدن  ضمن  است  شده  تالش  کتاب  عمومی  تقسیم  در 
کالسیک، که حضور پیوستۀ آن ها در اندیشۀ انسان شناختی باید همواره مورد نظر باشد، سهم اساسی در دو 
فصل آخر و به ویژه در فصل ششم به اندیشه های قرن بیستم و به خصوص آخرین نظریه های مطرح شده در 
علم زنده و فعال انسان شناسی داده شود تا خوانندگان بتوانند دیدگاهی جامع و کامل نسبت به مبحث نظریه 

در انسان شناسی داشته باشند.
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تحلیلاجتماعیدرفضایکنش
مسعود چلبی

چاپ سوم، 348 ص، وزیری، 220000 ریال.
کتاب  این  تجربی سه بخش  تحلیل  و  نظری  تحلیل  روش شناسی، 
کنش  فضای  مفهوم  نظیر  موضوعاتی  نخست  می دهند.  تشکیل  را 
روش  و  روش شناختی  رئالیسم  فکر،  تنظیم  برای  ابزاری  به عنوان 
آن  به دنبال  می شوند.  بررسی  جامعه شناسی  در  شبکه  تحلیل 
انتظار،  نیاز،  چهارگانۀ  سازه های  طرح  ازجمله  نظری،  تحلیل های 
فرصت و معنا، به عنوان عناصر اصلی یک ابرتابع و نحوۀ به کارگیری 
آن ها برای نظریه سازی در جامعه شناسی ارائه می شوند. فصول بخش 
برخی  تجربی  تحلیل  و  توصیف  به  جداگانه  به طور  یک  هر  پایانی 

معضالت اجتماعی و ارائۀ »الگوهای هم تغییری« برای آن ها می پردازند.

تحلیلنظریوتطبیقیدرجامعهشناسی
مسعود چلبی

چاپ دوم، 352 ص، وزیری، 280000 ریال.
سه  کمی  تطبیقی  تحلیل  و  کیفی  تطبیقی  تحلیل  نظری،  تحلیل 
یک  نخست  اول،  بخش  در  می دهند.  تشکیل  را  کتاب  این  بخش 
دنبال  به  می شود.  مطرح  نظری  جامعه شناسی  در  پژوهشی  برنامۀ 
آن تحلیل های نظری ازجمله طرح الگوی سه سطحی پیرامون تولید 
نابرابری ها  با  آن ها  رابطۀ  و  اجتماعی  هنجارهای  منشأ  علم،  پایدار 
ارائه می شود. در همین بخش طرح اولیه یک نظریۀ عمومی سرمایۀ 
تابع  ابتدا شاخص سازی  تدوین می شود. در بخش دوم،  اجتماعی 
عضویت فازی و واسنجی در جامعه شناسی عنوان می شود، سپس 
ـ تاریخی در مورد رابطۀ ساختار سیاسی با توسعۀ اقتصادی و در پی آن تحلیل تطبیقی کیفی  تحلیل تطبیقی 
فازی در مورد نحوۀ ملت سازی در بستر زمان ارائه می شود. فصول بخش پایانی، هریک به ارائۀ تحلیل های 
تطبیقی کمی پیرامون موضوعاتی نظیر توسعۀ سیاسی، توسعۀ اقتصادی و رابطۀ آن ها با نابرابری اجتماعی، 

تضادهای قومی و توسعۀ علمی، می پردازند.

تحلیلمحتوا
)مبانیروششناسی(

یپندورف کلوس کر
هوشنگ نایبی

چاپ دهم، 272 ص، وزیری، 280000 ریال.
اجتماعی  علوم  در  تحقیق  روش های  مهم ترین  از  محتوا  تحلیل 
منزلۀ  به  نه  داده ها  شناخت  پی  در  که  است  ارتباطات  در  به ویژه  و 
مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزلۀ پدیده های نمادین است 
و بدون ایجاد اخالل در واقعیت اجتماعی به تحلیل آن ها می پردازد. 
در این کتاب مبانی روش شناسی و عناصر کلیدی تحلیل محتوا که 

در کاربرد آن باید مورد توجه قرار داد به طور مبسوط ارائه می گردد.
کتاب با تاریخچۀ مختصر تحلیل محتوا، تعریف و چهارچوب مفهومی آن آغاز می شود. سپس کارهایی را 
که می توان با تکنیک های تحلیل محتوا انجام داد و کارهایی را که نمی توان با آن انجام داد به میان می آید آنگاه 
در طرح منطقی تحلیل محتوا شیوۀ طرح ریزی واحدهای تحلیل مطرح می شود و فرایندهای روشن و قابل 
فهم ضبط داده ها و نیز داده ها و سازه های استنباطی مقتضی برای طرح ریزی برنامۀ تحقیق عنوان می شود. 
سپس کاربرد فراوانی، پیوستگی، وابستگی، تحلیل تمایزات و خوشه بندی و طبقه بندی متن به میان می آید. و 
مهم تر از همه در این کتاب تکنیک های جدیدی برای پایایی و اعتبار تحلیل محتوا مطرح می شود که در این 

زمینه استانداردی برای دانشجویان و محققان است.

تغییراتاجتماعی
گی روشه

ترجمۀ منصور وثوقی

ویراست دوم، چاپ بیست وهفتم، 248 ص، رقعی، 240000 ریال.
مؤلف به بررسی و نقد نظریه های جامعه شناسان و متفکران اجتماعی 
دیدگاه های  بر  به ویژه  و  می پردازد  اجتماعی  تغییرات  زمینۀ  در 
جامعه شناسان معاصر مانند رالف دارندورف، آلن تورن، مک کله لند 
نیز  اجتماعی  علوم  پژوهشگران  کید می ورزد.  تأ میلز  رایت  و سی. 

می توانند در مطالعۀ تغییرات اجتماعی از این کتاب الگو بگیرند.

توسعۀروستایی
)باتأکیدبرجامعۀروستاییایران(

مصطفی ازکیا/ غالمرضا غفاری

چاپ ششم، 328 ص، وزیری، 300000 ریال.
و  توسعه  به  مربوط  مباحث   1350 دهه  از  ایران  در  این که  به رغم 
عمران روستایی مورد توجه اندیشمندان و کارگزاران قرار گرفته، لیکن 
کمتر در قالب چارچوبی مستقل مورد کاوش قرار گرفته است. در 
سال های اخیر با دایر شدن رشتۀ توسعه روستایی در دورۀ تحصیالت 
تکمیلی کارشناسی ارشد در زیر مجموعۀ گروه های علوم اجتماعی 
عالی کشور،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  از  برخی  در  و کشاورزی 
ضرورت تدوین ادبیات توسعۀ روستایی اهمیت بیشتری پیدا کرده 
کید بر جامعۀ روستایی ایران حاوی ابعاد نظری توسعۀ روستایی است و  است. کتاب توسعۀ روستایی با تأ

همچنین به طرح مسائل توسعۀ روستایی که صورتی انضمامی تر دارند می پردازد.

56 تسرانـ
)سیمایتهراندرپژوهشیفراموششده(

محسن گودرزی/ آرش نصراصفهانی

204 ص، رقعی، 280000 ریال.
مشکالت  داشت،  قرار  وضعیتی  چه  در  انقالب  آستانۀ  در  تهران 
اصلی و علل آن کدام بود؟ »شورای نظارت بر گسترش شهر تهران« 
تهران ـ 56  پرداخت.  این پرسش ها  به  در گزارشی در سال 1356 
نسبت به توسعۀ نامتوازن، تعمیق نابرابری و کم اثری سیاست های 
موجود هشدار می دهد و بر لزوم تغییر در الگوی توزیع ثروت در 
کید  تأ نظام مدیریت شهری  سطح کشور و چگونگی سازماندهی 
روندهای  تداوم  صورت  در  را  تهران  آیندۀ  از  یری  تصو و  می کند 
این گزارش فراموش شده می گذارد، شهر  انتشار  از  برابر خواننده می گذارد. اکنون که چهل سال  جاری 
تحوالت  با  نامتناسب  شهری  حکمرانی  نظام  پایدار،  درآمد  تأمین  قبیل  از  مشکالتی  با  همچنان  تهران 
یسندگان گزارش معتقدند مشکالت تهران راه حل بوروکراتیک  شهر و تنزل کیفیت زندگی مواجه است. نو
ندارند و به صراحت اعالم می کنند که برنامه ریزی، امری سیاسی است و راه حل را باید در مشارکت واقعی 
جست وجو  متوازن  توسعۀ  درپیش گرفتن  و  کالن  سیاست های  تغییر  و  اجتماعی  نهادهای  توسعۀ  مردم، 

کرد.

ـانسانشناسیادیان جامعه
یویر کلود ر

ترجمۀ علیرضا خدامی

411 ص، رقعی، 460000 ریال.
و  درس ها  سلسله  حاصل  ادیان  ـ انسان شناسی  جامعه  کتاب 
پاریس  سوربن  دانشگاه  در  ریویر  کلود  پروفسور  کنفرانس های 
است. وی تالش می کند ضمن ارائۀ فشرده ای از نظریه ها، مفاهیم 
رویکردهای  و  ادیان  جامعه شناسی  و  انسان شناسی  روش های  و 
دربارۀ  پژوهشی جدید  بیان دستاوردهای  به  دو رشته،  این  بنیادین 
ـ فرهنگی  امر دینی بپردازد که از بسترهای بسیار گوناگون اجتماعی 
نظریات  و  آرا  معرفی  از  پس  رو،  این  از  است.  کرده  گزینش 
دومزیل  باستید،  ـ استروس،  لوی  الیاده،  کایوا، موس،  فریزر،  تو، 

ُ
ا وبر،  )دورکیم،  اندیشمندان کالسیک 

و...(، برای فهم بهتر گونه گونی و پیچیدگی روزافزون بروز و نمودهای دین در جهان امروز، چارچوب های 
تحلیلی نوینی را پیش روی خواننده قرار می دهد. این کتاب نقاط قوت فراوانی دارد؛ از جمله، بیان روان، 
روشن و آموزشی آن، گردآوری حجم گسترده ای از داده های میدانی قدیمی یا جدید و بررسی آن ها در 
پرتو انبوهی از نظریه های کالسیک و مدرن انسان شناسی و جامعه شناسی، کاوش در موضوعات اصلی 
در  و کوشش  ـ فرهنگی  تاریخی  متفاوت  بسیار  و زمینه های  انسان شناسی و جامعه شناسی دین در ظرف 
جهت فهم تفاسیر متنوع و سیر تحولی آن ها، دغدغه رودررو قراردادن رویکردها و نظریه های مربوط به 
امر دینی، شناخت دستاوردها و در عین حال نشان دادن کاستی های هریک از این رویکردها و نظریه ها، 
و  ِسحر،  و  واکاوی جادو  مناسک،  مدل سازی  دینی،  اعمال  و  باورها  معرفت شناسی  در  و ظرافت  دقت 
حاضر  کتاب  دینی.  میدان  در  رخ داده  دگردیسی های  فراخور  به  پژوهشی  جدید  مسیرهای  گشایش 
همچنین حاوی نکات ارزندۀ فراوانی، فراسوی حوزۀ دین، برای پژوهشگران رشته های جامعه شناسی و 
نه تنها عالقه مندان به گرایش های دیگر این دو رشته، همانند معرفت،  انسان شناسی است. بدون تردید، 
سیاسی و پزشکی، نکات درخوری را در آن خواهند یافت، بلکه پژوهشگران رشته هایی همچون فلسفه، 
بهره  آن  یافته های  از  می توانند  نویسنده،  میان رشته ای  دیدگاه  دلیل  به  نیز،  روان شناسی  و  سیاسی  علوم 

فراوان ببرند.
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جامعۀبازار
)بازارونظریۀاجتماعیمدرن(

دن اسلیتر و فرن تونکیس
ترجمۀ حسین قاضیان

چاپ چهارم، 400 ص، رقعی، 300000 ریال.
در  بازار  فهم  و  درک  مختلف  شیوه های  بررسی  به  حاضر  کتاب 
بازار«  »جامعۀ  به  ما  که  هنگامی  میپردازد.  مدرن  اجتماعی  نظریۀ 
نظم  فهم  برای  چهارچوبی  به منزله  بازار  مناسبات  با  می اندیشیم، 
اجتماعی سروکار داریم. این تصور که مبادالت بازار می توانند برای 
ارائه  سازمان دهنده ای  اصول  اجتماعی  زندگی  گوناگون  عرصه های 
 
ً
این اصول، اختصاصا ــ گرچه   طوالنی دارد 

ً
نسبتا پیشینه ای  کنند، 

نظر  از  بازارها  انواع  گسترش  و  پیدایش  باشند.  یافته  اخیر شهرت  نئولیبرالی  سیاست های  در چهارچوب 
 ریشه گرفته از 

ً
تفسیر »مدرنیته« نیز بسیار مهم است، به طوری که جهان معاصر را می توان »جامعه ای کامال

ـ یعنی جامعه ای بازارگون ــ قلمداد کرد.« سازوکارهای اقتصادی خود ـ

جامعهشناسی
)ویراستهفتم(

آنتونی گیدنز/ فیلیپ ساتن
ترجمۀ هوشنگ نایبی

چاپ دوم، جلد اول، 758 ص، وزیری، 380000 ریال.

چاپ دوم، جلد دوم، 764 ص، وزیری، 380000 ریال.
تمام عیار.  تناقضی  و حتی  و سردرگمی  احساس هیجان  و  آزادی می کند  احساس  امروز  دنیای  در  انسان 
دوستی ها و ارتباط ها به یمن نوآوری های بی شمار در رسانه های جدید و اینترنت و دنیای آنالین نسبت به 
گذشته از بسیاری جهات ساده تر شده است. ولی در همان حال جرائم خشونت آمیزیم و تروریسم و جنگ 
و نابرابری اجتماعی دیرپا را شاهدیم. تکنولوژی با سرعت فزاینده ای پیش می رود و فرصت ها و امکانات 
جدیدی پدید می آورد اما از سوی دیگر نگرانی نسبت به اثر ویرانگر حیات مدرن بر محیط طبیعی و گرم شدن 
 ثروتمند از لحاظ مادی 

ً
زمین و فرسایش محیط زیست هم دامن می گسترد. زندگی اکثر مردم کشورهای نسبتا

بهتر از گذشته است ولی در نقاط دیگر جهان میلیون ها انسان در فقر به سر می برند و کودکان از گرسنگی و 
فقدان آب سالم و امکانات اولیۀ زندگی جان می سپارند.

جامعه شناسی مطالعۀ علمی حیات انسان و گروه های اجتماعی و کل جوامع و تالشی است برای درک و 

شناخت این تحوالت و واکنش انسان بدین تحوالت. جامعه شناسی به ما نشان می دهد این دنیا چگونه پا 
گرفت و چرا اوضاع زندگی ما از زندگی نیاکان و گذشتگان مان سخت متفاوت است.

تفکر جامعه شناسی منبع حیاتی خودشناسی ماست و امکان می دهد تجربیات شخصی مان را در بستر 
محیط اجتماعی بزرگ تری درنظر بگیریم. مطالعۀ جامعه شناسی تجربه ای رهایی بخش است که به تخیل مان 
پروبال می دهد و به ما دید جدیدی نسبت به سرچشمۀ رفتار شخصی مان می بخشد و ما را از محیط های 
گاه می کند. جامعه شناسی به ما می آموزد چه بسا آنچه طبیعی و ناگزیر یا خوب و یا حقیقت  فرهنگی دیگر آ
می دانیم چنان نباشد و آنچه بدیهی می انگاریم سخت متأثر از رویدادهای تاریخی و فرایندهای اجتماعی 

است.
جامعه شناسی علمی است که نقشی بنیادی در حیات فکری مدرن دارد و به ما کمک می کند دنیا را به 

دنیای بهتری تبدیل کنیم.

جامعهشناسی
آنتونی گیدنز

ترجمۀ منوچهر صبوری

چاپ سی وسوم، 888 ص، وزیری، 800000 ریال.
در  که  علم  این  پیشرفت های  و  پژوهش ها  آخرین  حاوی  و  جامع  است  کتابی  گیدنز  جامعه شناسی 
عین حال به شیوه ای روان و جذاب نگاشته شده و با آوردن مثال ها و نمونه های تجربی فراوان از جوامع و 
فرهنگ های گوناگون فهم مطالب و مباحث را برای دانشجویان آسان کرده است. جامعیت کتاب و طرح و 

را  آن  اساسی جامعه شناسی  و موضوعات  بررسی مهم ترین مسائل 
دانشجویان  استفادۀ  مورد  نه تنها  که  است  درآورده  کتابی  به صورت 
رشتۀ جامعه شناسی و برخی رشته های دیگر علوم اجتماعی به ویژه 
مردم شناسی قرار می گیرد، بلکه می تواند به عنوان کتابی مرجع همواره 
باشد  برنامه ریزان و مدیرانی  و  در دسترس دانشجویان، پژوهندگان 
که در حوزه های گوناگون آموزش یا امور اجتماعی فعالیت می کنند.

جامعهشناسی
)باتجدیدنظرکاملوروزآمدشده(

آنتونی گیدنز با همکاری کاِرن بردسال
ترجمۀ حسن چاوشیان

ویراست چهارم، چاپ سیزدهم، 1096 ص، وزیری، 800000 ریال.
همانند  گیدنز  آنتونی  کالسیک  درسی  کتاب  ویراسِت  چهارمین 
ویراست های قبلی آن در خاطر دانشجویان و استادان باقی خواهد 
ماند. در این کتاب گیدنز با مهارت کامل یکی از شرح های مقدماتی 
تغییر  دربارۀ  جذاب  و  تازه  روایتی  با  را  جامعه شناسی  رشتۀ  معتبر 
اجتماعی در دنیای معاصر، که مفهوم جهانی سازی در کانون توجه 

آن است، درهم می آمیزد.
آنتونی گیدنز در این کتاب جوهرۀ ایده هایی را در اختیار دانشجویان جدید قرار می دهد که دربارۀ آن ها با 
رهبران سیاسی جهان گفت وگو کرده است. این کتاب فراتر از کتاب های درسی است. گیدنز نشان می دهد که 
اگر بخواهیم به مسائل بزرگ جهانی که زندگی مان را تحت الشعاع قرار داده بپردازیم، شناخت جامعه تا چه 
حد ضروری است. نتیجۀ خواندن کتاب مشارکت بیش تر و توانایی افزون تر برای برخورد با این مسائل است.

داده های  جدیدترین  از  آن  تجربی  داده های  تمام  است.  فراوانی  جدید  اطالعات  شامل  ویراست  این 
موجودند. ویراسِت اولیۀ کتاب نخستین متنی بود که به بررسی مهم ترین حوزه های جامعه شناسی، مانند 
در حوزۀ  اولین کتاب درسی  این  را می کند:  کار  نیز همین  ویراسِت جدید  تأثیر جهانی سازی، می پرداخت. 
جامعه شناسی است که به طور کامل با تأثیر اینترنت و اقتصاد جدید سازگار است. تحوالت مذکور در بسیاری از 

فصول این کتاب تحلیل شده اند.
مثال،  برای  می شود.  شامل  نیز  را  جدیدی  گوناگون  بخش های  و  فصل ها  چهارم،  ویراسِت  به عالوه، 
فصل های تازه ای چون فقر، رفاه و طرد اجتماعی در کتاب گنجانیده شده است. همانند ویراست های قبلی، 
جهت گیری کتاب به شدت تطبیقی است و اطالعات مندرج در آن از جوامع و فرهنگ های مختلف جهان 
کید بیش تری شده است. فصول اختصاص یافته به نظریه،  برگرفته شده است. حتی بر نظریۀ جامعه شناختی تأ
به شخصیت های کالسیک می پردازند اما نویسندگان متأخری چون اولریش بک، مانوئل کاستلز و نویسندۀ 

همین کتاب، آنتونی گیدنز، را نیز مورد بحث قرار می دهند.
دانشجویان  اختیار  در  متعددی  کمک آموزشی  روش های  نمودارها،  و  ارقام  بر  عالوه  کتاب،  این  در 
قرار گرفته است. این کتاب به نحوی طراحی شده است که با منابع اینترنتی هماهنگ باشد و در آن رهنمودهای 
روشنی در مورد چگونگی پیگیری این منابع به دانشجویان داده شده است. کتاب حاضر، که نوشتۀ یکی 
از جامعه شناسان پیشتاز جهان است، نوآوری و قابلیت فهم را به روشی تلفیق کرده است که در هیچ متن 

دیگری نظیر ندارد.

جامعهشناسیبیماریوپزشکی
فیلیپ آدام/ کلودین هرتسلیک

تبی
ُ
ـ دنیا ک ترجمۀ دکتر لورنس 

چاپ سوم، 184 ص، رقعی، 360000 ریال.
یافت.  تولد  ما  کشور  اجتماعی  علوم  خانوادۀ  در  دیگری  نوزاد 
»جامعه شناسی بیماری و پزشکی« در سرزمینی که به حق می توان 
آن را از نظر فرهنگ پزشکی »میهن مادر« نام نهاد، پا به عرصۀ وجود 
گذاشت. نهاد پزشکی با همکاری دانشکده های علوم اجتماعی به 
پرورش این نوزاد کمر بسته و می رود تا به حکمت پیر جوانی بخشد.
امر سالمتی در کشوِر بیدار و رو به پیشرفت سریع ما از این پس به 
امری اجتماعی و سیاسی بدل شده است. محتواهای انسانی، دینی، 
فرهنگی و روانی اجتماعی آن بسیار غنی تر از حد تصور ماست و پژوهش های چندرشته ای و مطالعات چند 

منظوره را اقتضا می کند.
چارچوب علمی کتاب حاضر اهمیت موضوع را به ما نشان می دهد، در برنامه ریزی تندرستی در جامعه به 

ما کمک می کند و ما را برای آماده سازی فرزندان رشید و سالم برای ایران آینده مصمم تر می سازد.
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جامعهشناسیتالکوتپارسونز
گی روشه

ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر

چاپ دوم، 316 ص، رقعی، 200000 ریال.
است  این  هم  یکی  شاید  امریکایی  جامعه شناسی  شگفتی های  از 
که از بطن کاربردی ترین نوع جامعه شناسی معاصر، و انتزاعی ترین 
تالکوت  است.  شده  متولد  معاصر  اجتماعی  علوم  نظریه پرداز 
در  الحق  است.  نامیده  درمان ناپذیر«  »نظریه پرداز  را  پارسونز خود 
دو کلمه بهتر از این نمی توان فعالیت علمی چهل ساله و نقشی را که 
او در ارتقای جامعه شناسی امریکایی ایفا کرده است بیان کرد. اگر 
پارسونز در میان جامعه شناسان امریکایی جایگاهی ممتاز و یگانه 
 انقالب نظری ای است که در جامعه شناسی امریکایی ایجاد کرده است. پارسونز در 

ِ
احراز کرده، به دلیل نوع

همۀ آثارش هدف یگانه ای را دنبال کرده و آن ساختن قالب مفهومی و نظری برای جامعه شناسی است تا آن 
را به پایگاِه علم واقعی ارتقا دهد...

گی روشه، مؤلف کتاب، برای استادان و دانشجویان جامعه شناسی ایران نامی آشنا و شناخته شده است. 
او در آوریل 1924 در ِکبک کانادا متولد شده است، دکتری جامعه شناسی را در هاروارد زیر نظر پارسونز 
مونترال  دانشگاه  تحقیق حقوق عمومی«  »مرکز  پژوهشگر  و  استاد جامعه شناسی  اکنون  و  است  گذرانده 

است.

جامعهشناسیجنسیت
ِرت

َ
استفانی گ

ترجمۀ کتایون بقایی

چاپ دوم، 216 ص، رقعی، 280000 ریال.
کتابی که در دست دارید مدخلی عمومی و مقدماتی است در باِب 

جنسیت و عوامل اجتماعی مؤثر در شکل گیری و تغییر و تحول آن.
زوایای  از  و  گوناگون  عرصه های  در  را  جنسیت  مقولۀ  مؤلف 
میزان  تا  گرفته  جنسی  تمایالت  از  است،  کرده  بررسی  متفاوت 
این  از  هریک  در  »کژروی«.  و  جرم  الگوهای  و  سیاسی  مشارکت 
به  گوناگون  فرهنگ های  از  مختلف  بررسی های  ارائۀ  عرصه ها 
ملموس شدن بحث ها افزوده و برقراری ارتباط خواننده را با مسائل 
ِرت نشان می دهد که چگونه »زنانگی« و »مردانگی« نه ویژگی های ذاتی، 

َ
مورد بحث آسان تر کرده است. گ

مطلق و فراسوی زمان و مکان، بلکه مقوالتی اجتماعی و فرهنگی، ساخته و پرداختۀ شرایط تاریخی معین 
و گاه حتا دستخوش نیازهای سیاسی و اقتصادی زودگذرند. ازاین رو نگرش انتقادی به مقولۀ جنسیت نه 
تحلیلی از »ذات« این پدیده بلکه کنکاشی است مشخص و تاریخی در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، 

فرهنگ و سیاست.

جامعهشناسیخودکامگی
)تحلیلجامعهشناختیضحاکماردوش(

علی رضاقلی )واال(

چاپ بیست وچهارم، 244 ص، رقعی، 200000 ریال.
نظام  شناخته شده،  نظام های  انواع  میان  از  ایران  سیاسی  نظام   ...
بدون  نفر،  یک  به ظاهر  که  نظامی  یعنی  است،  بوده  خودکامگی 
نظام  در  می کند...  تحمیل  را  خود  خواسته های  قانون،  و  ضابطه 

خودکامگی ترس جانمایۀ رابطۀ بین پادشاه و مردم است.
فردوسی در داستان »ضحاک ماردوش« دو مار را که مغز انسان ها 
خوراکشان است نماد این خودکامگی قرار می دهد و آرزوی استقرار 
گاه و عدالت پرور را  نظامی استوار و شاهی دادگستر و مردمانی دل آ

در سر می پرورد. اما چه می شود که ریشه های خودکامگی همچنان در اعماق تاریخ ما می پاید و می ماند.
به جست وجوی علل و  ایرانیان،  و  ایران   دیرسال 

ِ
تاریخ از خالل هزارتوهای  جامعه شناسی خودکامگی 

عوارض دیرپایی و ماندگاری خودکامگی در نظام سیاسی و فکری می پردازد و با جست وجو در اخبار و 
آبشخور  تعریف  و  تبیین  و  یافتن  در  سعی  جامعه شناسی  نوین  نظریه های  به  توجه  با  و  تاریخی  احوال 

خودکامگی دارد.

جامعهشناسیزنان
پامال آبوت/ کلر واالس
ترجمۀ منیژه نجم عراقی

چاپ سیزدهم، 376 ص، رقعی، 320000 ریال.
رایج  مردمحوِر  جامعه شناسی  سوی  از  اکنون  چند  هر  فمینیستی  پژوهش  و  فمینیستی  نگرش های 
در  این مقوالت  که  نشان می دهد  کتاب  این  مانده است.  در حاشیه  اما هنوز  به رسمیت شناخته می شود 

آموزش و پژوهش جامعه شناختی نقشی محوری دارند. نظریه های 
خود،  حالت  بهترین  در  آن ها،  پژوهشِی  یافته های  و  مردمحورانه 
قرار  توجه  مورد  به درستی  را  زنان  دیدگاه  نمی توانند  زیرا  ناقص اند 
دهند. جامعه شناسی را باید از اساس بازسازی کرد تا بتواند دانشی را 

که فمینیست ها تولید کرده اند در دل خود جای دهد.
آشنایی با مطالبی که در این کتاب عرضه شده برای دانشجویانی 

که به رشتۀ جامعه شناسی وارد می شوند ضرورتی انکارناپذیر است.

جامعهشناسیسیاسی
)نقشنیروهایاجتماعیدرزندگیسیاسی(

یه حسین بشیر

چاپ بیست وهفتم، 352 ص، وزیری، 300000 ریال.
ایدئولوژیک رژیم های  و زندگی سیاسی چیست؟ گرایش  سیاست 
سیاسی چه تأثیری بر تقسیم قدرت میان نیروهای اجتماعی دارد؟ 
 دولت چیست؟ منشأ آن کدام است؟ نقش دولت ها در حیات 

ً
اصوال

اجتماعی  نیروهای  و  گروه ها  زندگی سیاسی چیست؟  و  اجتماعی 
چه رابطه ای با دولت دارند؟ جامعه شناسی سیاسی سعی دارد به این 
سؤاالت و سؤال های مشابه آن که ممکن است ذهن هر دانشجوی 
به  عالقه مند  افراد  حتی  و  جامعه شناسی  و  سیاسی  علوم  رشته های 

امور سیاسی را به خود مشغول داشته پاسخ گوید.
مؤلف در این کتاب وظیفۀ اصلی جامعه شناسی سیاسی را به بررسی روابط میان قدرت دولتی و گروه ها 
دیگر  از  آن  دقیق  به معنی  سیاسی  جامعه شناسی  »دیسیپلین«  تا  است  کرده  محدود  اجتماعی  نیروهای  و 
شاخه های علوم سیاسی متمایز گردد. وی جوانب مختلف مسائل جامعه شناسی سیاسی را هم در عرصۀ 
نظریه به محک تجربه زده است و هم در عرصۀ عمل. مؤلف همچنین با دیدگاهی تاریخ نگر نظریه ها و 
عملکرد نیروهای مختلف اجتماعی را بررسی کرده است و جای جای با ذکر شواهد و مستندات تاریخی 

آن ها را آزموده است.

جامعهشناسیمردممدار
)جامعهشناسیدرقرنبیستویکم(

گروه نویسندگان
ترجمۀ بهرنگ صدیقی و دیگران

چاپ دوم، 432 ص، رقعی، 270000 ریال.
از  فراتر  که  است  جامعه شناسی  نوعی  مردم مدار  جامعه شناسی 
آنان  با  و  می رود  گوناگون  مردمان  سراغ  به  دانشگاه،  محدوده های 
جامعه شناسی  می نشیند.  گفت وگو  به  بنیادین  ارزش های  دربارۀ 
از  عمیق تر  درکی  به  کند  کمک  مردمان  به  می کوشد  مردم مدار 
کسانی  آنان  از  که  یابند  دست  اجتماعی یی  و  تاریخی  شرایط  آن 
و  حرفه ای  جامعه شناسی های  برخالِف  هستند.  که  می سازد  را 
نیز  و  نیت هاست  و  ارزش ها  تکنیکی، دل مشغوِل  مباحث  به جای  سیاست گذار، جامعه شناسی مردم مدار 
تعبیر  به  دانشگاه اند.  از  بیرون  که  دارد  توجه  مردمانی  به  انتقادی،  و  برخالف جامعه شناسی های حرفه ای 
مایکل بوراووی، جامعه شناسی مردم مدار مبّین منافع بشری است، منافعی که در گرِو عقب راندن استبداد 

دولت و جبارّیت بازار است.

جامعهشناسیمردممداردرکارزارعمل
مایکل بوراووی / فرانسیس فاکس پیون / و...

ترجمۀ بهرنگ صدیقی / روح الله گلمرادی

350 ص، رقعی، 350000 ریال.
مردم  به  توجه  جلب  برای  فراخوان هایی  جامعه شناسی  در  همواره 
دربارۀ  مارکس  مشهوِر  عبارت  همان  آن ها  نخستیِن  که  است  بوده 
لزوم تغییر جهان در عیِن فهم آن است و همچنین مدعای دورکیم 
 نظرورزی باشد، ارزش یک 

ً
مبنی بر این که جامعه شناسی اگر صرفا

ساعت صرِف وقت هم ندارد. اما در دهه گذشته، در عصِر بنیادگرایی 
بازار، این ایده در قالب جامعه شناسی مردم مدار در اقصا نقاط جهان 
اوج چشمگیری یافته است. در این بزنگاه تاریخی که بازارها راه حل 
تمامی مسائل دانسته می شوندــ از فقر گرفته تا تغییرات اقلیمی، و از رکود اقتصادی تا بی ثباتی سیاسی ــ 
نه فقط بقای جامعه شناسی که زیست اجتماعی افراد بیش از هر زمانی تهدید می شود. این کتاب مشتمل 
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است بر تجارب به کارگیری ایده جامعه شناسی مردم مدار در عمل و در میان افراِد کشورهای گوناگون، تا 
نظرورزی در این خصوص در مسیر تغییر جهان قرار گیرد. مرور این تجارب می تواند مسیر تازه ای پیش پای 

جامعه شناسی و جامعه ایران بگذارد.

جامعهشناسیُنخبهکشی
علی رضاقلی )واال(

چاپ چهل ویکم، 240 ص، رقعی، 220000 ریال.
آیا تغییر و اصالح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از باال 

انجام می شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟
در دو سدۀ اخیر برخی از نخبگان سیاسی ایران می خواسته اند در 
ساخت و بافت جامعه ای که بر صدر آن قرار می گرفته اند اصالحاتی 
توفیقاتی  تاریخی  وجدان  در  اینان  گرچه  دهند،  تغییراتی  و  بکنند 
به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صفحۀ روزگار برجا ماند اما خود 
بارز آن  قربانی خواست ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند. نمونۀ 
میرزاتقی خان امیرکبیر است و پیش از او میرزا ابوالقاسم قائم مقام و 

پس از او دکتر محمد مصدق. این سه تن نه در خواست و اراده تنها بودند و نه در نتیجه ای که عایدشان شد.
در این کتاب عوامل و عوارض درونی و بیرونی و روش های بیرون رانده شدن اینان از گود بررسی و سعی 

شده است عوامل و موانع توسعۀ سیاسی و اجتماعی ایران شناخته شود.

جامعهشناسینظم
)تشریحوتحلیلنظرینظماجتماعی(

مسعود چلبی

چاپ هشتم، 362 ص، وزیری، 300000 ریال.
اختصاص  اساسی جامعه شناسی  از موضوعات  یکی  به  کتاب  این 
پرهیز  با  می کوشد  نویسنده  است.  شده  توجه  آن  به  کمتر  که  دارد 
ابعاد  در  را  اجتماعی  نظم  اساسی  مسائل  تقلیل گرایی،  هرگونه  از 
کند:  بررسی  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  چهارگانۀ 
اختالل  نمادی،  ـ اختالل  ـ اجتماعی  اختالل  چهارنوع  نویسنده 
هنجاری، اختالل رابطه ای و اختالل توزیعی ــ را که جوامع معاصر 
به طور بالقوه یا بالفعل با آن رویارو هستند به تفصیل بررسی می کند، 
سپس با توجه به عامل زمان و تغییر، بحث »بهگشت اجتماعی« را تحت عناوین نظم پویا و خودمختاری، 
طرح می کند. نویسنده هدف بهگشت اجتماعی را استقرار آن گونه نظم اجتماعی می داند که الاقل دارای 

»چهار صفت فراگیر، همدالنه، عادالنه و پویا« باشد.

جامعهشناسیهنر
)شیوههایدیدن(

دیوید انگلیس/ جان هاگسون
ترجمۀ جمال محمدی

چاپ سوم، 408 ص، رقعی، 440000 ریال.
است  گزاره  این  هنر  جامعه شناسی  پژوهشی  برنامۀ  اصلی  هستۀ 
نیست«  هنری  سبک های  درون ذاتی  تحول  »تاریخ  هنر  تاریخ  که 
به  بلکه داستان کشمکش گروه ها و گفتمان ها بر سر هویت بخشی 
برخی آثار و دریغ داشتن این هویت/ برچسب از برخی دیگر است. 
این کشمکش ها همواره در چارچوب یک »قلمرو« رخ می دهند و 
یا  هنری«  همان »جهان  خمیرمایۀ شکل دهندۀ  و  برسازنده  درواقع 
»میدانی«اند که چیزی به اسم هنر و کسی به نام هنرمند در آن جا خلق می شود. آفرینش هنری و پویایی 
 درهم تنیده اند و درک روشمند این درهم بافتگی مستلزم طرد و نفی اسطوره هایی چون »ذات/ 

ً
اجتماعی عمیقا

اصالت اثر هنری«، »منشأ بدوی هنر« و »رازآلودگی/ تقدس هنر« است. کتاب حاضر، مشتمل بر مقاالتی 
در دو بخش تئوریک و مطالعۀ تجربی، می کوشد اهم آرای نظریه پردازان این حوزه را به بحث و نقد بگذارد 
نقاشی،  سینما،  )موسیقی،  حوزه  این  متنوع  موضوعات  خصوص  در  تحقیقاتی  کار  چند  ارائۀ  با  و سپس 

معماری، اپرا( نمونه هایی از شیوۀ انجام مطالعۀ تجربی و نتایج آن ها را در اختیار خواننده قرار دهد.

جسانیشدن،فرهنگ،هویت
احمد گل محمدی

چاپ نهم، 288 ص، رقعی، 280000 ریال.
فضای  و گسترش چشمگیر  مرزها  نفوذپذیر ساختن  زمان،  و  فضا  بازسازی  از طریق  فرایند جهانی شدن 
اجتماعی، منابع و شرایط الزم برای هویت سازی و معنایابی سنتی را تاحدودی بسیار زیاد از بین می برد. 
درنتیجه نوعی بحران هویت و معنا پدید می آید و بازسازی هویت گریزناپذیر می شود. برخی افراد چیره شدن 
بستر  بدین ترتیب  و  می دانند  هویت سازی  سنتی  شیوه های  و  منابع  به  توسل  گرو  در   

ً
صرفا را  بحران  بر 

فرهنگی  بنیادگرایی های  یا  خاص گرایی ها  برای  مناسبی  اجتماعی 
این گونه  ایدئولوژیک  عناصر  و  ویژگی ها  درواقع  می شود.  فراهم 

بنیادگرایی های فرهنگی بازتاب نیازهای روانی این گونه افراد است.
آیا این بنیادگرایی های فرهنگی گریزناپذیرند؟

چگونهنمونهگیریکنیم
)مقدمهایبرنمونهگیریپژوهشپیمایشی(

گراهام کالتون
ترجمۀ بهروز گرانپایه

160 ص، رقعی، 80000 ریال.
روش نمونه گیری اساس پژوهش پیمایشی است. اهمیتی ندارد که 
پرسشگری چقدر خوب انجام شود و یا تحلیل چقدر عالی باشد، 
اگر نمونه گیری ضعیف طراحی و اجرا شود، شناختی اندک، ناقص، 
و اشتباه به دست خواهد آمد. پژوهشگرانی که پیمایش را با اهدافی 
از  قبولی  قابل  باید حداقل درک  قرار می دهند،  استفاده  مورد  معین 

اصول نمونه گیری داشته باشند.
کتاب کالتون راه میانۀ خوبی برای توضیح روش های نمونه گیری است. این کتاب، بر اساس نمونه گیری های 
 روان و قابل درک برای کسانی است که شناخت متعارفی 

ً
ذهنی اساتید آمار طراحی نشده، بلکه متنی کامال

از آمار مقدماتی دارند. همۀ مفاهیم به دقت شرح داده شده اند و خوانندۀ کتاب را به درک روشنی از عناصر 
اصلی طراحی پیمایش می رساند. یک جنبۀ مهم کتاب دربرداشتن بررسی های عملی است.

درآمدیبرانسانشناسی
یویر کلود ر

ترجمۀ ناصر فکوهی

چاپ چهاردهم، 312 ص، رقعی، 320000 ریال.
در کتاب حاضر، پس از نگاهی به مفاهیم و روش ها، پیشینه ای از 
جریان های نظری انسان شناسی برای خواننده ترسیم می شود و چهار 
عامل اساسی همۀ نظام های اجتماعی یعنی خویشاوندی، اقتصاد، 

سیاست و دین از نقطه نظر انسان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.
کید  مؤلف در این کتاب پیش از هر چیز بر روشنی طرح مسائل تأ
با علم  به دانشجویان امکان دهد نخستین آشنایی را  تا  کرده است 

انسان شناسی و تحلیل های خاص آن پیدا کنند.
کید بر موضوع های تحقیق و بر مقوالت تحلیل، بیان روش های  کتاب درآمدی بر انسان شناسی با هدف تأ
کار در انسان شناسی و چگونگی درک پدیده های اجتماعی فرهنگی برای درس »مبانی انسان شناسی« نوشته 
شده است و دانشجویان می توانند با مطالعۀ آن راه های آتی خود را برای ادامۀ تخصصی این رشته بیابند. 
مؤلف، پروفسور کلود ریویر، استاد دانشگاه پاریس 5، سوربن است و در همین دانشگاه مدیریت البراتوار 

مردم شناسی را نیز برعهده داشته است.

درآمدیبرتحقیقکیفی
اووه فلیک

ترجمۀ هادی جلیلی

چاپ دهم، 492 ص، وزیری، 380000 ریال.
پژوهش کیفی جای خود را در بسیاری از رشته های علوم اجتماعی، 
است.  پیدا کرده  این دست  از  و رشته هایی  پرستاری  روان شناسی، 
شما چه محققی تازه کار باشید یا کارکشته، می توانید گستره ای متنوع 
پیش فرض های  یک  هر  که  گیرید  به کار  را  خاصی  روش های  از 
پژوهش  در  روشی  هر  جداگانه اند.  هدفی  پی  در  و  دارند  متفاوتی 
کیفی بر درک خاصی از موضوع تحقیق خود مبتنی است. با این حال، 
مورد  موضوع  و  تحقیق  فرایند  از  مستقل  را  کیفی  روش های  نباید 
مطالعه دانست. این روش ها به وضوح در چارچوب فرایند تحقیق جای گرفته اند و تنها با استفاده از دیدگاهی 
که مراحل و فرایندهای تحقیق را مبنا قرار می دهد، می توان بهترین درک و توصیف را از آن ها به عمل آورد. 
از این رو، هدف اصلی این کتاب عبارت است از معرفی مراحل مختلف فرایند پژوهش کیفی. مهم ترین 
روش های گردآوری و تفسیر داده ها، و همچنین قواعد ارزیابی و ارائۀ یافته ها در چارچوب مراحل مختلف 
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اجرای پژوهش مطرح شده اند. این عمل نمایی کلی از حوزۀ پژوهش کیفی، بدیل هایی عینی از روش شناسی 
و مدعیات، کاربرد، و محدودیت های آن در اختیار شما قرار می دهد. این امر به شما امکان خواهد داد تا 

مناسب ترین استراتژی روش شناختی را با توجه به سؤاالت و مسائل تحقیق خود انتخاب کنید.

درآمدیبرجامعهشناسی
نیکوالس ابرکرامبی

ترجمۀ هادی جلیلی

چاپ هشتم، 244 ص، رقعی، 240000 ریال.
هنوز هم مهم ترین اثر در ژانری که کتاب حاضر را در قالب آن نوشته ام 
منصفانه،  کتاِب  این  است.  برگر  پیتر  اثر  جامعه شناسی  به  دعوت 
چالش برانگیز و از همه مهم تر انسانی قدمتش به چهل سال می رسد 
به دانش جامعه شناسی جذب کند  را  قادر است مردم  اما همچنان 
و بر استادان بدبین این رشته تأثیر بگذارد. دعوت به جامعه شناسی 
کتابی است که رویکردی خاص به این حوزه دارد، رویکردی که از 
فصل های آن مجموعه ای منسجم ساخته است. من نیز همچون برگر 
سعی دارم خواننده ها را به این جهان فکری جذاب و پرمعنا دعوت کنم، اما راه متفاوتی را برای تحقق این 
هدف برگزیده ام. به جای این که رویکردی تحلیلی یا نظری به اندیشۀ جامعه شناختی در پیش گیرم سعی 
 به زندگی مردم مربوط اند. 

ً
کرده ام نشان دهم که جامعه شناسان چگونه با مسائلی روبه رو می شوند که مستقیما

هدفم این است که با طرح مجموعه پرسش هایی که به اعتقاد من و سایرین جذاب اند، نظر خواننده را جلب 
 همۀ ما از خودمان 

ً
و او را وارد این حوزه کنم. هر یک از فصول کتاب به سؤالی مربوط می شود که احتماال

پرسیده ایم. با استفاده از این روش تالش کرده ام نگاهی سریع به هر یک از مباحث بیاندازم و پس از تشریح 
مطالعاتی، که به نظر من موفق بوده اند، به سرعت به سراغ حوزه های دیگر بروم.

درآمدیبرروانشناسیاجتماعی
)مجموعهضرورتهایجامعهشناسیروانی(

کلود تاپیا
تبی

ُ
ترجمۀ مرتضی ک

چاپ چهارم، 264 ص، وزیری، 240000 ریال.
کتاب حاضر که می خواهد به بهترین وجهی به نیازهای پژوهندگان 
علوم  اجتماعی،  کار  تربیتی،  علوم  مدیریت،  مختلف  رشته های 
قضایی و اقتصادی، انفورماتیک کاربردی، علوم اخالقی و... پاسخ 

بگوید شامل بخش های زیر است:

•  مقدمه که خواننده را با شکل ویژۀ تفکر و برخورد با مسائل و با 
جنبه های اصلی راه علمی آشنا می کند؛ 

•  یک فصل که به ارائۀ جزئیات پژوهش های بنیادی و تاریخچۀ رشد روان شناسی اجتماعی می پردازد؛
•  چهار فصل جامع در مورد پیدایش، مفاهیم کلیدی، عناصر نظری یا روش شناختی اساسی رشته های 
فرعی در زمینه های مهم کاربرد روان شناسی اجتماعی: روان شناسی میان فرهنگی، روان شناسی کار و 

ارگونومی، روان شناسی سازمان ها، روان شناسی کهنسالی.

کتاب براساس بهترین روش های آموزشی و یادگیری شکل گرفته است: ساده است ولی به دور از ساده انگاری 
و تصنع؛ جامع است ولی از کلی گویی پرهیز دارد؛ متن آن روان است ولی خواندن آن آسان نیست؛ مستند 

است ولی اطالعات به رخ خواننده نمی کشد.
این کتاب پایه در وهلۀ نخست برای دانشجویان نوشته شده اما برای دست اندرکارانی نیز که مسئولیت های 
حرفه ای آنان مستلزم داشتن اطالعات درست در مورد رخدادهای انسانی یا اجتماعی است جالب خواهد 

بود.

درآمدیبهمطالعاتخانواده
جان برناردز

ترجمۀ حسین قاضیان

چاپ هفتم، 408 ص، رقعی، 460000 ریال.
این کتاب به منظور پایه گذاری رشتۀ مطالعات خانواده در انگلستان 
نوشته شده است. پس برای جامعۀ دانشگاهی ما هم که این رشته 
هنوز در آن جایگاه مستقلی ندارد می تواند سودمند باشد. فصل های 
به صورت واحدهای  تنظیم شده است که می تواند  به گونه ای  کتاب 
خانواده  موضوع  با  مرتبط  مختلف  مطالعات  نیز  و  جداگانه  درسی 

مورد استفاده قرار گیرد. در هر فصل از کتاب:
• مباحث و موضوعات اصلی مشخص شده؛

• مهم ترین پژوهش های انجام شده دربارۀ موضوع خالصه شده؛
• پرسش ها و تمرین هایی برای فعالیت دانشجویان یا تأمل خوانندگان عادی پیشنهاد شده؛

• و منابع دیگری هم برای مطالعه توصیه شده است.

آنان برای شرکت در  برای استفادۀ بیشتر دانشجویان عالقه مند به مطالعۀ متون اصلی یا جهت آمادگی 
آزمون های تحصیالت تکمیلی، واژه نامۀ تخصصی به انتهای کتاب اضافه شده است.

ایرانی  خوانندۀ  روی  پیش  می تواند  نیز  جهت  این  از  و  دارد  بین المللی  و  مقایسه ای  دیدگاهی  کتاب 
چشم اندازی گسترده ترسیم کند و امکان ارزیابی بهتری از وضعیت ابعاد مختلف خانواده در ایران را فراهم 

نماید.
استفاده از این کتاب منحصر به کارهای آموزشی نیست و متخصصان حوزه های مرتبط با موضوع خانواده و 
حتی خوانندگان عادی عالقه مند به مباحثی چون خانواده، مطالعات زنان، جنسیت، سیاست های اجتماعی و 
مسائل اجتماعی نیز می توانند از آن بهره مند شوند. به عالوه این کتاب به دست اندرکاران امور پزشکی و بهداشتی 

و حتی احزاب و سیاستگذاران دید و دورنمایی شایسته برای سیاستگذاری های مختلف عرضه می کند.

درتنگنایبیموامید
)پژوهشیدربارۀزندگیمهاجرانمسلماندرکانادا(

عبدالمحمد کاظمی پور
ترجمۀ بهرنگ صدیقی

319 ص، رقعی، 280000 ریال.
پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، نگاه جوامع و دولت های غربی 
فقط  نه  نگاه  تغییر  این  کرد.  بنیادین  تغییری  مسلمانان  به  نسبت 
گذاشت،  تأثیر  غیرمسلمان  و  مسلمان  کشورهای  میان  روابط  بر 
و  غربی  جوامع  میان  روابط  تحول  موجب  آن،  از  بیش  بسیار  که 
امروزه مواضع احزاب و سیاستمداراِن  اقلیت های مسلمانشان شد. 
این کشورها در قبال مسلمانان و نحوۀ رفتار با آن ها در صدر عواملی 
هستند که سرنوشت انتخابات را برایشان رقم می زند. این کتاب نخستین بررسِی جامع وضعیت مسلمانان 
 به مثابه استثنایی بر 

ً
در کانادا است؛ کشوری که به لحاظ تجربۀ جهانِی مهاجران در کشورهای مقصد، غالبا

گاهی از این تجربیات باید برای خوانندۀ ایرانی اهمیت ویژه ای داشته باشد، چرا که  قاعده شناخته می شود. آ
ساالنه نزدیک به 10 هزار ایرانی کشور خود را به قصد اقامت دائم در کانادا ترک می کنند؛ رقمی که در ده سال 

گذشته ایران را به یکی از ده کشور عمدۀ مهاجرفرست به کانادا تبدیل کرده است.
این کتاب حاصل کار پژوهشِی سنگین و چندین ساله ای است بر روی داده های مربوط به سرشماری ها، 
نظرسنجی ها، مصاحبه های رودررو، مباحثات طوالنی با سایر پژوهشگران، و باالخره مشاهدات نویسنده. 
نسخۀ انگلیسِی کتاب را انتشارات دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا در 2014 منتشر کرد، و در 2015 این 
کتاب از سوی انجمن جامعه شناسی کانادا به عنوان کتاب سال انتخاب شد و جایزۀ معروف جان پورتر را 
دریافت کرد. نویسندۀ کتاب، عبدالمحمد کاظمی پور، متولد بروجرد ایران است و در حال حاضر استاد 

جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات قومی در دانشگاه کلگری کانادا است.

درجستوجویجامعۀبلندمدت
یان( )گفتوگوبادکترهمایونکاتوز

یم ارغنده پور کر

چاپ پنجم، 80 ص، رقعی، 140000 ریال.
مدعای اصلی این کتاب تکمیل یک سخن است و آن این که تغییر 
اراده ای متکی است که  به   امر نامحتملی نیست و 

ً
در جامعه اصال

کید بر این امر است که  گاهی و تجربه برخاسته باشد. تأ از روی آ
انتظار تغییر در جامعۀ ایرانی بدون خوانش و درک منطبق بر واقع و 
دقیق پیشینه اش غیرممکن است. نگاه به جامعه است با درنظرگرفتن 
نکته  این  به  توجه دادن  منفی.  چه  و  مثبت  چه  خصوصیاتش،  همۀ 
است که تالش های اصالحی پیشین می تواند چارچوبۀ مناسبی برای 
درس آموزی در رویدادهای آتی باشد. طرح این تأسف است که رویکرد سفید و سیاه داشتن به پدیده های 
 این که ساده کردن مسائل 

ً
تاریخی چندان کارساز نیست بلکه مهم تر از آن عبرت گیری از آن هاست. و نهایتا

اجتماعی در طول تاریخ با نظریاتی مثل تئوری توطئه ضمن دورشدن احتمالی از واقعیت، بیش ترین خدمت 
به خود توطئه است. جامعۀ ما و در رأس آن متفکرانش بیش از هرچیز به صداقت و فروتنی و خویشتن داری 

و مدارا و نگرش واقع گرایانه و به دور از تعصب به پدیده ها نیاز دارد.

درسهایجامعهشناسی
)فیزیکاخالقیاتوحقوق(

امیل دورِکم
ترجمۀ سیدجمال الدین موسوی

چاپ سوم، 326 ص، رقعی، 240000 ریال.
فیزیک  دربارۀ  حاضر  درس های   . است...  دورکم  امیل  منتشرنشدۀ  درس های  از  مجموعه ای  اثر،  این 
اخالقیات برای تعیین کردن رفتارهای اخالقی مطابق با نمونه های نوعی فراوان جوامع یا نهادهای متناسب 
 از گوناگونی ای که طبیعت ایجاد کرده و تاریخ توسعه داده است سرچشمه می گیرند و آن ها را 

ً
با آن ها، دقیقا

مورد توجه قرار می دهند.
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آن  که  برد  خواهیم  پی  حرفه ای،  اخالق  دربارۀ  درس ها  دورۀ  از 
درس ها به لحاظ روش همان اندازه جالب توجه اند که به لحاظ نظریه.

به لحاظ روش، می بینیم که تحلیل نقش گروه بندی حرفه ای کنار 
شرایط  در  محیط  مطالعۀ  کنار  در  برعکس،  بلکه  نشده،  گذاشته 
و  تاریخ  در  انتظار  مورد  خاستگاه  همان  یعنی  حیات اش  موجود 
قوم نگاری در نظر گرفته شده است. می بینیم که این جا آمار، کارکرد 
برای  را  مؤلف  دغدغۀ  شاید،  به ویژه  سرانجام،  می دهد.  نشان  را 
استخراج درس هایی از تجربه و تاریخ برای ساماندهی وضع موجود، 
طبیعت  همان  با  بدین سان  حرفه ای  اخالق  می کنیم.  احساس 
گروه بندی اجتماعی ــ صنف ــ پیوند دارد که در بطن آن رفتار افراد 

را تنظیم می کند.

درسیدربارۀدرس
)درسافتتاحیۀکرسیجامعهشناسیدرکلژدوفرانس(

پیر بوردیو
ترجمۀ ناصر فکوهی

چاپ سوم، 144 ص، رقعی، 140000 ریال.
نخستین کالس هر استاد جدید در کلژ دو فرانس درس افتتاحیه نام 
و  تمام همکاران  در حضور  و  پرشکوه  در محیطی  این درس  دارد. 
می دهد  امکان  استاد  به  و  می شود  ارائه  گسترده  عمومی  مخاطبان 
موقعیت آثار و مطالعات خود را نسبت به پیشینیان مشخص کرده و به 

آخرین پیشرفت های پژوهشی رشتۀ خود نیز بپردازد.
در این »درس« که رسمی پایدار )و با پیشینه ای بیش از چند قرن( 
در کلژ دو فرانس است، و هر استاد جدیدی باید برای نخستین بار در برابر استادان دیگر آن را ارائه دهد، در 
حقیقت به دفاع از علوم اجتماعی بدان گونه که آن را می فهمد، در تمام پیچیدگی و در تمام نومیدی سرشار از 
امیدش می پردازد. نومیدی از قدرت ساختارهای ساختاردهنده و امید به شناختی که می تواند ساختارها را، 

ولو در حدی اندک اما مؤثر، تغییر دهد و چرخه های مثبت را در برابر چرخه های منفی قرار دهد. 
در کتاب حاضر افزون بر درس مزبور، کلیدواژگان بوردیو و چندین مصاحبه از وی برای آشنایی بیش تر با 

اندیشه او آورده شده است.

دروازهبانی
پامال شومیکر

ترجمۀ حسین افخمی

136 ص، رقعی، 70000 ریال.
شناخته شده  و  بنیادی  مفاهیم  قدیمی ترین  از  یکی  »دروازه بانی« 
به سادگی  می تواند  »دروازه بانی«  واژۀ  است.  جمعی  ارتباطات  در 
تولید  فرایند  انتخاب،  دربارۀ شیوۀ  و عامیانه  دو مقولۀ علمی  به هر 
و چگونگی کنترل پیام مربوط شود؛ استعاره ای که اولین بار کورت 
به روش تجربی  را  آن  برد و بعدها دیوید منینگ وایت  به کار  لوین 
مطالعه کرد. در این کتاب پامال شومیکر یکی از اندیشمندان علوم 
ارتباط گران  دربارۀ  وی  جامعه شناختی  مطالعات  که  اجتماعی 
حرفه ای قابل توجه است، مهم ترین خطوط نظری و تحقیقی مربوط به دروازه بانی را بررسی می کند. نظریۀ 
دروازه بانی کاربردی گسترده تر از حوزۀ مطرح فعلی، یعنی سردبیری خبر دارد. درواقع، دروازه بانان دیدگاهی 
منسجم از واقعیت اجتماعی به ما ارائه می دهند که طی آن نخبگان سیاسی و اقتصادی، فرهنگ و نرخ تغییر 

را کنترل می کنند. به بیان دیگر، دروازه بانی نوعی نیروی پایه و قدرتمند در جامعه است.
و  انتخاب  از  روان شناسی  اخیر  نظریه های  با  به نوعی  را  انسانی  رفتار  و  ارتباطات  کتاب حوزه های  این 
تصمیم گیری تا پویایی ایدئولوژی و تغییرات اجتماعی شامل می شود. با انتشار کتاب دروازه بانی، دانشجویان 

رشته های ارتباطات و دست اندرکاران رسانه ها از نگاهی نو با مفهومی قدیمی آشنا می شوند.

دموکراتیکشدنفرهنگ
کارل مانهایم

ترجمۀ پرویز اجاللی

چاپ پنجم، 120 ص، رقعی، 80000 ریال.
است.  هم صداقتش  آن  و  نمی شود  فراموش  او  ُحسن  یک  بگوییم،  مدرن سخن  فرهنگ  علیه  چقدر  هر 
فرهنگ های دیگر شاید آرمان های واالتر، مدینه فاضله های جذاب تر، یا واقعیت های رنگارنگ تری مطرح 
کرده باشند، یا در ظرایف و لطایف فرهنگی غنای بیشتری از خود نشان دهند، اما عصر مدرن همۀ آن ها 
که همۀ  است  دلیل  به همین  و  است  کرده  فدا  از کذب  عاری  و  آرایش  بدون  به حقیقت  برای رسیدن  را 
 هست نه 

ً
فاصله گذاری ها را کنار می گذارد. فرد در این فرهنگ می خواهد خودش باشد، همان طور که واقعا

آن طور که پایگاه اجتماعی اش نشان می دهد، و این همان اوجی است که فرد مدرن ممکن است بدان دست 

یابد، نارضایتی از آن نوع رابطه با خویشتن که توسط جامعه تعیین 
شده است. البته رسیدن به این تعالی بی هزینه نیست. اول از همه 
اجتماعی  پایگاه  فقط  که  احساسی  می رود،  باد  بر  امنیت  احساس 
 تعریف شده به آدمی می دهد. در جامعه های سنتی منزلت مدار 

ً
دقیقا

تصمیم گیری آسان است، هر کس می داند چه چیز را می تواند آرزو 
کند و چه چیز ممکن است به دست آورد. درست برعکس در زندگی 
مدرن هیچ پایگاه مطمئنی وجود ندارد، فقط مبارزۀ بی پایان وجود 
دارد و بس... پس اگر جامعۀ مدرن دیگر نمی تواند مثل گذشته بر 
اساس سلسله مراتب ثابت و تغییرناپذیر خود مبنایی برای ارزیابی ما 
از خویشتن خویش فراهم آورد، می بایست تالش کنیم و الگوهای 
عمیق تر  و  اصیل تر  حقایق  اساس  بر  خود  ارزیابی  برای  جدیدی 
انسانی به وجود آوریم. این است وظیفۀ واقعی عصر مردم ساالری، وظیفه ای که هنوز به انجام نرسیده است.

دهپرسشازدیدگاهجامعهشناسی
جوئل شارون

ترجمۀ منوچهر صبوری

چاپ هفدهم، 368 ص، رقعی، 260000 ریال.
ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی پرسش هایی ماندگار و همیشگی 
را، که از روزگاران کهن تا امروز برای همۀ اندیشمندان وجود داشته و 
چنین می نماید که در آینده نیز همچنان وجود خواهد داشت، مطرح 
می کند: معنای انسان بودن چیست؟ چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ 
و  دارد؟  وجود  جهان  در  تیره بختی  چرا  آزادند؟   

ً
واقعا انسان ها  آیا 

پرسش های مهم دیگری دربارۀ جامعۀ انسانی که نویسندۀ این کتاب 
آن ها را از دیدگاهی جامعه شناختی بررسی می کند.

در این کتاب، هم با رویکردهای جامعه شناسان کالسیک و هم با تازه ترین پژوهش های جامعه شناسی امروز 
دربارۀ مسائلی مانند نابرابری اجتماعی، قوم مداری، دگرگونی اجتماعی و پیامدهای آن برای زندگی مردم، 
مفاهیم آزادی و دموکراسی، مسائل و مشکالت اجتماعی و عوامل پدیدآورندۀ آن ها و مسائل دیگری که 

جامعه شناسان دربارۀ آن ها می اندیشند و بحث می کنند آشنا می شویم.
پروفسور شارون این مسائل و پرسش ها و نیز مفاهیم دشوار جامعه شناسی را با دقت فراوان و به شیوه ای 

روشن و دریافتنی برای خوانندگان کتاب بررسی، تحلیل و بیان کرده است.

دیندرجوامعمدرن
)مقاالتیدرجامعهشناسیدین(

ـ پل ویلم/ پی یر برشون ـ لژه/ ژان  دانیل ارویو
ترجمۀ علیرضا خدامی

چاپ سوم، 272 ص، رقعی، 200000 ریال.
باور راسخ بسیاری از اندیشمندان دوران مدرن این بود که مدرنیته بر 
زمین ویرانۀ دین پی ریزی شده است. در این دوران، پارادایم غالب 
مردم شناسی،  جامعه شناسی،  فلسفه،  چون  گوناگونی  حوزه های  بر 
روان شناسی، روان کاوی و غیره نابودی گریزناپذیر دین در سیر تحول 
نیمۀ دوم سدۀ  از  به ویژه  پارادایم  این  بود.  اندیشۀ بشری  و دگرگونی 
بیستم با چالش جدی رشد و شکوفایی باورها، آداب و اعمال دینی 
در درون کشورهای غربی رهاشده از قیمومیت کلیسا روبه رو شد. کتاب حاضر گزیده ای است از نوشته ها 
و کنکاش های اخیر چند چهرۀ برجستۀ جامعه شناس دین در فرانسه دربارۀ وضعیت کنونی امر دینی این 
کشورها. نویسندگان بر این باورند که بازگشت امر دینی بیش از این که به معنای رجعت به گذشته باشد، 
فراوردۀ پدیدۀ بازخوانی منابع معنایی گذشته و نیز درهم آمیزی آن ها با منابع مشروعیت بخش مدرن است. 
است.  فرد  برای  آن  و رهاورد سودمند  تجربۀ شخصی  باور  و حالی، مالِک حقانیِت یک  در چنین وضع 
روی هم رفته، کتاب حاضر می تواند نکات بسیار ارزنده ای را در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار دهد و آنان 
را در دریافت بهتر از جایگاه دین، صور دین داری در جوامع مدرن و چالش هایی که دین در ظرف و زمینۀ 

نوین با آن روبه رو است یاری دهد.

رویکردانتقادیدرجامعهشناسیادبیات
لئو لوونتال

ترجمۀ محمدرضا شادرو

چاپ سوم، 216 ص، رقعی، 180000 ریال.
لئو لوونتال )1900-1993(، جامعه شناس آلمانی، از نخستین اعضای هستۀ اصلی مکتب فرانکفورت، 
 تازه و انتقادی به بررسی ادبیات 

ً
استاد و رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بود. او با دیدی کامال

ارتباطات  ادبیات،  جامعه شناسی  حوزه های  در  و  پرداخت  امریکا  و  اروپا  بیستم  و  نوزدهم  قرن  داستانی 
اجتماعی، فرهنگ همگانی و افکار عمومی، کتاب ها و مقاله های بسیار از خود به یادگار گذاشت. وی ضمن 
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محتوای  از  شناختی  به  مختلف  ملیت های  نویسندگان  آثار  تحلیل 
گاهی جمعی دست یافت و از پیوندهای ظریفی سخن گفت که بین  آ

شالوده های اقتصادی و فرهنگی جامعه وجود دارد.
دربارۀ  لوونتال  مقاله های  از  شماری  ترجمۀ  کتاب  این 
افکار  و  زندگی  شناخته شدۀ  کم تر  زوایای  و  ادبیات  جامعه شناسی 
تا  و کمک می کند  است  آدورنو  و  بنیامین  شخصیت هایی همچون 
خوانندگان عالقه مند به نظریۀ انتقادی و تحلیل ادبی، با این حوزه از 

دانش اجتماعی بیش تر آشنا شوند.

رهیافتهاوروشهایتحقیقکیفیدرتوسعۀ
روستایی

مصطفی ازکیا/ عادل زارع/ علی ایمانی

چاپ سوم، 320 ص، وزیری، 280000 ریال.
روستایی ضمن  توسعۀ  در  کیفی  تحقیق  و روش های  رهیافت ها  کتاب  در 
روش ها  تکنیک ها،  ابزارها،  تکاملی  و  تاریخی  روند  بررسی 
پیدایش  زمینه های  و  روستایی  ترویج  و  توسعه  رهیافت های  و 
تحقیق  جایگزین  ابزارهای  و  رهیافت ها  مشارکتی،  رهیافت های 
سنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است، روش ها و رهیافت هایی نظیر: 
 ،)RRA( ارزیابی سریع روستایی ،)FSR( تحقیق نظام های زراعی
ارتباطات  مشارکتی  ارزیابی   ،)PRA( روستایی  مشارکتی  ارزیابی 
پایدار  توسعۀ  سنجش  روش های  و  شاخص شناسی   ،)FFS( کشاورز  مزرعه  مدرسۀ   ،)PRCA( روستایی 
منابع و ارزیابی اجتماعی طرح های توسعه. همچنین در این کتاب توجه ویژه ای به معرفی و کاربرد ابزارها 
کتاب  این  در  که  تکنیک هایی  و  ابزارها  توسعه ای شده است.  تحقیقات  در  نوین  تکنیک های مشارکتی  و 
بررسی شده اند عبارت اند از: فرایندهای بحث، گفت وگو و مشاهده )مصاحبه های نیمه سازمان یافته، بحث 
گروهی متمرکز و...(، نمودارها و فهرست ها )نمودار ون، برنامۀ روزانه، نظام ها و...(، جدول ها و چارت ها 
مدل سازی  جامعه،  کروکی  )ترسیم  ویژه  تحلیل  و  تجزیه  روش های  و  و...(  رتبه بندی  )فهرست سازی، 

سه ُبعدی مشارکتی، تحلیل SWOT، سیستم اطالعات جغرافیایی و...(.

زناندرروزگارشان
یخفمینیسمدرغرب( )تار

مارلین لگیت
ترجمۀ نیلوفر مهدیان

چاپ ششم، 613 ص، رقعی، 640000 ریال.
و  فکری  پیشرفت های  با  ارتباط  در  را  فمینیسم  اول  موج  بسیاری 
اقتصادی قرن نوزدهم، به ویژه لیبرالیسم و انقالب صنعتی می دانند 
کید دارند که انقالب صنعتی با کشاندن کار به خارج  و بر این نظر تأ
از خانه و دادن اوقات فراغت به زنان طبقۀ متوسط فرصت عملی شدن 

آن ایده را فراهم کرد.
در واقع با انقالب صنعتی جنبش بورژوازی غرب استثمار نیروی 
کار زنان و دختران جوان را درپیش گرفت و کار سخت و طاقت فرسا در کارخانه ها و کارگاه ها را عالوه بر کار 

منزل به آن ها تحمیل کرد.

باید عجله کنیم، چون به خانه که می رسیم،
کارمان تازه آغاز می شود؛

چیزهای زیادی ما را فرامی خوانند،
کاش ده تا دست داشتیم و به کارشان می گرفتیم.

کودک را با نهایت مراقبت می خوابانیم 
و همه چیز را برای آمدن تو آماده می کنیم:

تو غذایت را می خوری و بی درنگ به رختخواب می روی،
و تا روز بعد تن و بدن خود را می آسایی.

اما ما! افسوس! خواب خوشی نخواهیم داشت،
چون کودک بیدار می شود و گریه سر می دهد،

و روز بعد، با دمیدن سپیده دم،
باز وقت کار در مزرعه است.

کتاب حاضر با رویکردی علمی تاریخ جنبش فمینیستی را به تفصیل بازمی گوید و ریشه های کهن آن را 
بازمی کاود.

ساختاجتماعی
خوزه لوپز/ جان اسکات

ترجمۀ حسین قاضیان

چاپ دوم، 216 ص، رقعی، 240000 ریال.
دربارۀ  جامعه شناسان  اجتماعی،  ساخت  مفهوم  اهمیت  به رغم 
چگونگی تعریف آن توافق ندارند، و بحث ها در این باره دستخوش 
اغتشاش است. مدعای خوزه لوپز و جان اسکات در این متن مختصر 
و روشنگر این است که تجزیه و تحلیل آن دسته از چارچوب های 
اجتماعی  ساخت  از  مختلف  برداشت های  دربردارندۀ  که  نظری 
است، به روشن شدن معانی ساخت اجتماعی و از نو شکل دادن به 
بحث ها کمک می کند. آن ها نشان می دهند که برداشت های رقیب 
از ساخت اجتماعی را می توان تالشی برای درک ابعاد مهم و متفاوِت واقعیت سازمان اجتماعی قلمداد کرد. 
ساخت اجتماعی، پیرامون سه مبحث »ساخت نهادی«، »ساخت رابطه ای« و »ساخت تجسدی« سازمان 
یافته است. این کتاب بر آن است که با تلفیق کارهای نویسندگان مهمی از مارکس و دورکیم گرفته تا پارسونز 
و زیمل و از آن ها گرفته تا گیدنز، فوکو و بوردیو، می توان این برداشت های متفاوت از ساخت اجتماعی را به 
گونه ای سودمند با هم ترکیب کرد تا شرحی غنی تر و مفیدتر فراهم شود. این کتاب، مواد خواندنی مهمی در 
 مرجعی ارزشمند 

ً
اختیار دانشجویان رشته های مختلف علوم اجتماعی و عالقه مندان به آن می گذارد و ضمنا

برای پژوهش دربارۀ ساخت اجتماعی و مباحث مربوط به آن است.

سیستموتفکرسیستمی
)نظریهوعملبنیادی(

اکبر قراخانی بهار

422 ص، رقعی، 460000 ریال.
جامعۀ  که  می پردازد  موضوع  این  به  سیستمی  تفکر  و  سیستم  کتاب 
بشری از مراحل »پیشاصنعتی«، با محوریت »ماده«، و »صنعتی«، 
با  »پساصنعتی«،  مرحله  به  و  کرده  عبور  »انرژی«،  محوریت  با 
جای  به  آن  در  که  دورانی  است؛  رسیده  »اطالعات«،  محوریت 
»ماشین« عصر صنعتی، »سیستم« عصر پساصنعتی حاکمیت دارد.

»ماشین« عصر صنعتی فقط شامل »سخت افزار« و فاقد روح بود 
و تنها با استفاده از انرژی کار می کرد. در صورتی که »سیستم« عصر 
انرژی،  بر  نیز هست و عالوه  به عنوان نوعی روح ــ  پساصنعتی در کنار سخت افزار، شامل »نرم افزار« ــ 
اطالعات را نیز به روش های بسیار مؤثرتری از گذشته به کار می گیرد. مطالعۀ تاریخ نیز نشان می دهد تحوالتی 
که بشریت را به پیشرفت های حیرت انگیز امروز رسانده است، از زمان محور قرارگرفتن »انرژی« )عصر 

صنعت( شروع شده و با آغاز محور قرارگرفتن »اطالعات« )عصر پساصنعت( به اوج خود رسیده است.

سیطرۀجنس
محبوبه پاک نیا/ مرتضی مردیها

چاپ پنجم، 208 ص، رقعی، 200000 ریال.
پشتوانه های  جست وجوی  در  که  بوده  اجتماعی  جنبشی  فمینیسم 
عصر  در  لیبرالیسم  است.  آورده  رو  مختلفی  مکاتب  به  فلسفی، 
روشنگری، رمانتیسم در قرن نوزدهم، اگزیستانسیالیسم در نیمۀ قرن 
بیستم، و چپ نو در دهه های شصت و هفتاد. کتاب حاضر در پی 
توضیح چگونگی اتکای فمینیسم به این مکاتب و نیز در پی پاسخ 
این پرسش است که تا چه حد اعتبار و کارآمدی و پایایی گرایش های 
مکاتبی  پایایی  و  کارآمدی  و  اعتبار  با  متناسب  زنانه نگری  مختلف 

است که پشتوانۀ فلسفی آن بوده اند.

صداییکهشنیدهنشد
ـفرهنگیوتوسعۀنامتوازندرایران.گزارشی )نگرشهایاجتماعی

ازیافتههایطرح»آیندهنگری«(
علی اسدی/ مجید تهرانیان/ عباس عبدی/ محسن گودرزی

چاپ هفتم، 325 ص، وزیری، 340000 ریال.
دهۀ  در  که  است  تحقیقاتی  از  بخشی  دارید،  دست  در  که  کتابی 
50 شمسی با عنوان »طرح آینده نگری« انجام شد. گذشت سالیان 
متمادی از زمان انجام این تحقیقات، ارزش های آن را بیش از پیش 
آشکار کرد. این تحقیق از اولین نظرسنجی های ملی در کشور است 
و اطالعات منحصربه فرد تجربی از نگرش مردم در دهۀ 50 شمسی 
به دست می دهد، و نشان می دهد که چگونه در زیر پوست جامعه، 
جریان دینی در حال رشد بود. برای ما که در سال های بعد از این تحقیق، شاهد انقالب بوده ایم، شاید 
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جای شگفتی باشد که چگونه چنین عالمت هایی دیده و صدای جامعه ای که در این تحقیق پژواک یافته 
بود، شنیده نشد. این تحقیق هم از فضل تقدم در میان پیمایش های اجتماعی برخوردار است و هم به خاطر 
پیوند  به  باید  آن  بر  اهمیت است. عالوه  دارای  ارائه می کند،  آن روزگار  نگرشِی  از وضعیِت  تصویری که 

دیدگاه های نظری و تحقیق تجربی اشاره کنیم که »آینده نگری« به آن توجه جدی داشت.
اکنون که چهار دهه از زمان انجام این تحقیق می گذرد، در موقعیتی قرار داریم که با فاصلۀ عاطفی به نتایج 
بنگریم و تفسیری دقیق تر از شیوۀ واکنش ذهنی و رفتاری جامعه به »نوسازی« ارائه کنیم. توضیح یک حادثۀ 
روی داده با استفاده از یافته های یک پژوهش، تمرینی برای شیوۀ خواندن پژوهش است. شاید این شیوۀ 
بازخوانی در خود نکته های آموزنده ای داشته باشد که چگونه می توان یافته های یک تحقیق را تفسیر کرد و از 

انکار یا پذیرش کلی تحقیق پرهیز کرد و یافته های ناسازگار با شناخت متعارف را جدی گرفت.

طبقهوقشربندیاجتماعی
رزماری کرامپتون

ترجمۀ هوشنگ نایبی

367 ص، رقعی، 260000 ریال.
طبقۀ  و  اجتماعی  قشربندی  مفهوم  از  است  تحلیلی  کتاب  این 
اجتماعی، و نگاهی است اجمالی به تاریخ چارچوب هایی که برای 
درک و تبیین تداوم نابرابری های اجتماعی پدید آمده است. همچنین، 
در این کتاب، به میراث کالسیک تحلیل طبقاتی و کارهای مارکس 
و وبر اشاره می شود. سپس نحوۀ اندازه گیری ساختار طبقاتی عنوان 
می شود که تالش منظمی است برای عملیاتی کردن ساختار طبقاتی 
طرح های  هم  اینجا،  در  شغلی.  ساختار  تقسیم بندی  برحسب 
محققان  که  طرح هایی  هم  و  جامعه شناختی،  طرح های  هم  می گیرد،  قرار  کندوکاو  مورد  رسمی  طبقاتی 

سیاست پژوهی و بازارپژوهی به کار می برند.
بعد فرهنگی طبقه با شرحی از مفهوم »پایگاه« همراه با مفهوم »شهروندی« مارشال و رویکرد بوردیو به 
طبقه همراه با کاربردهای این رویکرد در کندوکاو طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر به میان می آید. و سرانجام نقش 

خانواده در بازتولید نابرابری های طبقاتی و تحرک اجتماعی هم مطرح می شود.

طراحیپژوهشهایاجتماعی
نورمن بلیکی

ترجمۀ حسن چاوشیان

چاپ دوازدهم، 424 ص، وزیری، 380000 ریال.
مرحلۀ  دربارۀ  دقیق  و  روشن  اثری  اجتماعی  پژوهش های  طراحی 
برنامه ریزی و طراحی پژوهش است. کتاب های موجوِد روش های 
همگی  تألیف ــ  یا  ترجمه  از  ـ اعم  ـ ایران  در  اجتماعی  تحقیق 
از  آن ها  بیشتر  و  می آیند  به شمار  تحقیق  روش  عمومی  کتاب های 
حد مطالب مقدماتی جلوتر نمی روند. به همین دلیل است که جای 
خالی کتاب هایی که به تفصیل وارد بحث های تخصصی تری دربارۀ 
محورهای اصلی روش تحقیق شوند به شدت احساس می شود. این 
کتاب مرور کاملی است به همۀ مسائلی که دانشجویان و پژوهشگران و اساتید علوم اجتماعی در طراحی 

پژوهش ها و رساله های خود با آن ها مواجه می شوند.
کید روشنگرانه بر رابطۀ ارگانیک نظریه و پژوهش، و توجه متوازن به روش های کیفی و کمی، و بحث  تأ
ـ که مبحث جدیدی در کتاب های روش تحقیق در ایران به شمار  مفصلی دربارۀ استراتژی های پژوهش ـ

می آیدــ از مزیت های بارز و کمیاب این کتاب در مقایسه با کتاب های دیگر است.
 برای دانشجویانی که در مرحلۀ تدوین رساله هستند و استادانی 

ً
طراحی پژوهش های اجتماعی خصوصا

که به تازگی کار راهنمایی پایان نامه ها را آغاز می کنند، بسیار سودمند خواهد بود.

عصرسیانانوهالیوود
)منافعملی،ارتباطاتفراملی(

محمدمهدی ِسَمتی
ترجمۀ نرجس خاتون براهوئی

چاپ دوم، 296 ص، رقعی، 250000 ریال.
نظریات  از  الهام  با  است  کرده  تالش  نویسنده  حاضر،  کتاب  در 
)روزنامه ها  امریکا  نقش رسانه های  ادوارد سعید  و  بودریار، الکان 
و  منافع  تعیین  و  تعریف  در  را  )هالیوود(  نیز سینما  و  تلویزیون(  و 
امریکا،  رسانه های  نمونه،  برای  دهد.  نشان  ملی  هویت سازی 
با   90 و   80 دهۀ  در  خود  پرفروش  فیلم های  در  هالیوود  ازجمله 
در  را  خود  مردم  خاورمیانه  مردم  از  کلیشه ای  تصویرهای  بازتولید 
برابر )دیگری( تعریف می کنند. خاورمیانه سرزمینی مرموز، پیچیده و خارج از زمان نشان داده می شود: 
منطقه ای که »نفت« دارد ولی مردم آن نه تنها به نحو وصف ناشدنی و غیرقابل تحملی مثل »ما« نیستند، بلکه 

»دیگرانی« هستند که برای موجودیت، امنیت و سرانجام تمدن »ما« خطرناک اند.

فرهنگعلوماجتماعیقرنبیستم
ویلیام آوتویت/ تام باتامور

ترجمۀ حسن چاوشیان

1176 ص، وزیری، 680000 ریال.
عرصۀ گستردۀ فرهنگ تفکر اجتماعی قرن بیستم، طی سه مبحث 
و  2( مکاتب  اجتماعی؛  تفکر  مهم  و  اصلی  1( مفاهیم  کلی 
سازمان هایی  و  3( نهادها  و  اجتماعی؛  تفکر  اصلی  نهضت های 
که از موضوعات مهم تحلیل اجتماعی بوده اند و یا خود آموزه ها و 

اندیشه هایی را ایجاد کرده اند.
که  می پردازد  خاصی  فکری  دستگاه های  به  بیش تر  فرهنگ  این 
علوم  شاخه های  از  هریک  داشته اند:  شایانی  نفوذ  بیستم  قرن  در 

اجتماعی، مکاتب فلسفی، آموزه های سیاسی و سبک های هنری و ادبی.
کتاب حاضر درصدد ارائۀ مروری جامع بر مضامین اصلی و مهم تفکر اجتماعی و نیز بر تکوین و رشد 
آن از آغاز قرن بیستم تا سال های پایانی آن است و سعی دارد این مرور را در متن دورنمای گسترده و در حال 

تغییر زندگی اجتماعی این دوران پرتالطم قرار دهد.

فوکوسگروهبهمثابهپژوهشکیفی
دیوید مورگان

ترجمۀ نصرت فتی

152 ص، رقعی، 100000 ریال.
حوزۀ  در  نیست.  جدیدی  مبحث  درحقیقت  گروه  فوکوس  مبحث 
را  گروهی  مصاحبه های  از  بوگاردوس  توضیح  اجتماعی،  علوم 
می توان در البه الی اولین آثار منتشرشده دید. مصاحبه های گروهی 
همچنین در زمان جنگ جهانی دوم نقش قابل توجه ای در برنامه های 
پژوهشی کاربردی جامعه شناسی ایفا کرده است، ازجمله می توان به 
تالش هایی اشاره کرد که اقناع تبلیغاتی را مورد بررسی قرار می داد 

و نیز میزان تأثیر آموزش های داده شده به گروه ها را بررسی می کرد.
 مصاحبۀ گروهی اند، اگرچه نه به شکل مواجهۀ 

ً
فوکوس گروه ها به مثابه شکلی از پژوهش کیفی، اساسا

کید بر تعامل درون گروه  پرسش های یک پرسشگر و پاسخ های شرکت کنندگان در پژوهش. در عوض، تأ
 پژوهشگر نقش میانجی را برعهده می گیرد. 

ً
است، براساس عناوینی که پژوهشگر مشخص می کند و معموال

شاخص فوکوس گروه ها استفادۀ صریح از تعامل گروه برای تولید داده و به دست آوردن نگرشی است که بدون 
تعامل در یک گروه در کم تر جایی قابل دسترس است.

فلسفۀعلوماجتماعیقارهای
)هرمنوتیک،تبارشناسیونظریۀانتقادی(

ایون شرت
ترجمۀ هادی جلیلی

چاپ ششم، 336 ص، رقعی، 280000 ریال.
این اولین کتاب به زبان انگلیسی است که به طور کامل به فلسفۀ علوم 
اجتماعی در سنت قاره ای اختصاص داده شده است. کتاب حاضر به 
دنبال نشان دادن ماهیت منحصربه فرد رویکرد قاره ای به فلسفۀ علوم 
اجتماعی است و سنت قاره ای را در تقابل با سنت انگلیسی امریکایی 
و  تبارشناسی  هرمنوتیک،  سنت های  به  کتاب  این  می دهد.  قرار 
نظریۀ انتقادی اختصاص دارد و متون و آراء نظریه پردازان کلیدی این 
حوزه ازجمله گادامر، ریکور، دریدا، نیچه، فوکو، مکتب فرانکفورت اولیه و هابرماس را بررسی می کند. 
رویکرد بدیع نویسنده با دنبال کردن ریشه های فکری آراء متفکران برجستۀ قرن بیستم تا یونان و روم باستان، 
در طول  نویسنده  می دهد.  نشان  را  آن ها  تاریخی  روماتیسم، عمق  و  روشنگری  قرون وسطی،  مسیحیت 
این اثر بر اهمیت فهم تاریخی انگشت می گذارد تا به این وسیله خصلت متمایز و اومانیستی فلسفۀ علوم 

اجتماعی قاره ای را نشان دهد.
دانشگاه های  در  او  است.  کسفورد  آ دانشگاه  فلسفۀ  دپارتمان  پژوهشی  علمی  هیئت  عضو  ِشَرت  ایون 

کمبریج، ادینبورو، و ولز تدریس کرده و مؤلف کتاب دیالکتیک مثبت آدورنو است.

دربارۀ مؤلف )منکیو(
دکتر گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. او تحصیالت خود را در دانشگاه های پرینستون 
و ام آی تی به پایان رسانده و تاکنون مباحث مختلفی مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، آمار و اصول اقتصاد 
را در دانشگاه تدریس کرده است. منکیو نویسنده ای پرکار است. مقاالت بسیار زیادی در مجالت معتبر 
یویو، و کوارترلی جورنال آو اکونومیکس  یکن اکونومیک ر علمی و اقتصادی، مانند جورنال آو پولیتیکال اکونومی، امر
یت جورنال، به چاپ رسانده است و نیز  و مجالت ترویجی برای عموم مردم، مانند فاینانشیال تایمز و وال استر
مقاله نویس مجلۀ فورچون و ناشر مجموعه ای از بهترین و پرفروش ترین کتاب های درسی دانشگاهی به ویژه 
در زمینۀ اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و مبانی علم اقتصاد بوده است. کتاب های منکیو با اقبال فراوان روبه رو 
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می گیرند.  قرار  دانشجویان  استفادۀ  مورد  درسی  کتاب  به منزلۀ  دنیا  معتبر  دانشگاه های  اکثر  در  و  شده اند 
بانک  مشاوره  و  ماساچوست،  و  کمبریج  دانشگاه های  در  اقتصادی  طرح های  سرپرستی  منکیو  پروفسور 

مرکزی امریکا و دفتر بودجۀ مجلس امریکا را برعهده داشته است.

قومشناسیسیاسی
روالن برتون

ترجمۀ ناصر فکوهی

چاپ ششم، 280 ص، رقعی، 240000 ریال.
قوم شناسی سیاسی مقدمه ای برای ورود به بحث پیچیده اقوام  کتاب 
در حوزۀ سیاسی است که با زبانی ساده و با بهره گیری از مثال های 
میان  مباحث  عمده ترین  سیاسی،  و  جغرافیایی  تاریخی،  بی شمار 

حوزۀ سیاسی و حوزۀ قومی را روشن می کند.
اهمیت این کتاب عالوه بر نکاتی که ذکر شد، از این روست که 
تفاوت های  با وجود  اقوام متعدد است که  از  ما مجموعه ای  کشور 
بی شمار توانسته اند در طول تاریخ چندهزارساله از انسجامی کافی 
برای حفظ موجودیت سیاسی این کشور برخوردار باشند. این نکته ای است که بی شک باید در آینده برای 

سیاستگذاری های فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
مترجم، دکتر ناصر فکوهی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه انسان شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران است.

قومیتوقومگراییدرایران
)افسانهوواقعیت(

حمید احمدی

چاپ سیزدهم، 448 ص، رقعی، 260000 ریال.
سیاست  در  آن  اهمیت  افزایش  و  قومی  کشمکش های  گسترش  با 
و  قومیت  مسئلۀ  به  نسبت  فزاینده ای  توجه  شاهد  بین الملل، 
ناسیونالیسم در شاخه های گوناگون علوم اجتماعی هستیم. در این 
میان، خاورمیانه با پراکندگی های گوناگون مذهبی، زبانی، و نژادی 

توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
کتاب حاضر پژوهشی است انتقادی به مطالعات قومی از دیدگاه 
روش شناسی. نویسنده بر آن است که آنچه در ادبیات کنونی علوم 
سیاسی و جامعه شناسی به قومیت و ناسیونالیسم قومی موسوم است، در گذشتۀ ایران قابل مشاهده نیست 
و تنها از اوایل قرن بیستم به بعد، تالش هایی در جهت سیاسی کردن مسائل زبانی و مذهبی صورت گرفته 

است...
دکتر حمید احمدی در سال 1336 در مشهد به دنیا آمد. تحصیالت متوسطۀ خود را در آن جا و تحصیالت 
دانشگاه را در رشتۀ علوم سیاسی در دانشگاه تهران و دانشگاه کارلتون کانادا به پایان رساند. در سال های 
1360 تا 1369 به عنوان مفسر سیاسی و مترجم مسائل خاورمیانه در مطبوعات فعالیت می کرد. ازجمله آثار 
او در زمینۀ تألیف می توان به »ریشه های بحران در خاورمیانه« و »حزب بعث در جهان عرب« و در زمینۀ 
ترجمه به »سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه«، »ایران: روایتی که ناگفته ماند«، »جنبش های اسالمی در 
جهان عرب«، »تاریخ انقالب فلسطین«، »شریعتی در جهان« و »پیامبر و فرعون« اشاره کرد. وی هم اکنون 

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

کاوشدرجامعهشناسیروانی
هلن شوشا

تبی
ُ
ترجمۀ مرتضی ک

چاپ دوم، 262 ص، رقعی، 220000 ریال.
کاوش، با نقشی که در زمینۀ »اطالعات« بازی می کند، به پدیده ای 
دوره های  در  به ویژه  نظرسنجی ها،  است.  بدل شده  جامعه شناختی 
پیش از انتخابات، گواهی بر این مدعاست. این کار به صورت های 
مختلف انجام می گیرد؛ آن چه که در همۀ صورت ها مشترک است 
این است که همۀ آن ها به مطالعۀ پدیده هایی می پردازند که به طور 

طبیعی رخ می نمایند مانند شایعات، خشونت، فتنه گری و...
ارائۀ عناصر فنی  این کتاب دوگانه است. هدف کاربردی:  هدف 
الزم برای اجرای درست این روش ها به کمک مثال هایی که راه را نشان می دهند. هدف نظری: اعتبار روش ها 

و صحت و سقم نتایج حاصل از آن ها.
در هر کاوش، هنر پژوهشگر در آن است که روالی را پیشه کند که با موضوع مورد مطالعه اش همخوانی 
بیشتر داشته باشد؛ هنر خواننده نیز در این است که پیوسته به شرایطی که کاوش در آن انجام گرفته )جامعۀ 

آماری، زمان پژوهش، نحوۀ کار، اهداف پژوهشگر( توجه داشته باشد.
دکتر هلن شوشا، دانشیار روان شناسی اجتماعی در دانشگاه رنه دکارت، سوربن )پاریس پنجم( است.

کشاکشآرادرجامعهشناسی
)نظریههایامروزینجامعهشناسی(

استیون سیدمن
ترجمۀ هادی جلیلی

چاپ نهم، 376 ص، وزیری، 240000 ریال.
به  اندیشیدن  برای  تازه ای  راه های  همواره  جامعه شناسی  نظریه های 
خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم پیش پای ما گذاشته اند. آرمان 
علم جدید اجتماعی ساختن جهانی انسانی تر بود، اما جامعه شناسی 
نظریه های  می گیرد.  فاصله  آرمان  این  از  پیش  از  بیش  روز  هر 

جامعه شناسی، حیات عمومی و مخاطبان خود را فراموش کرده اند.
دغدغه های نظری نظریه پردازان اجتماعی جایگزین مسائل واقعی 
و روزمرۀ زندگی انسان ها شده اند. بحث بر سر منطق کنش، برتری پارادایم نظم یا تضاد و رابطۀ سطوح خرد 
از آزادی های فردی و نهادهای اجتماعی شده اند. درعین حال، زبان نظریه پردازان  و کالن جایگزین دفاع 
اجتماعی امروزی چنان پیچیده شده است که تنها متخصصان این رشته ها قادر به مطالعۀ آثار آن ها هستند و 

بدین ترتیب دانش اجتماعی به تدریج مخاطبان عمومی خود را از دست می دهد.
این اثر دعوتی است به بازگشت به آرمان اخالقی کم رنگ شدۀ کنت، مارکس، دورکیم، وبر، پارسونز، برگر، 

سی. رایت میلز، هابرماس و بسیاری دیگر: »تالش برای ساختن جهانی بهتر«.

گرایشمرکزیوتغییرپذیری
هربرت وایزبرگ

ترجمۀ بهروز گرانپایه

152 ص، رقعی، 80000 ریال.
»زنده باد  فرانسوی ها  گفتۀ  به  یا  است«،  زندگی  چاشنی  »تنوع 
تفاوت«. کارشناسان آمار با این گفته موافق اند که آماْر مطالعۀ تنوع و 
تفاوت است. اصطالح آماری برای این منظور »واریاسیون« است. 

به عالوه، آمار گاهی »علم تنوع« هم خوانده می شود.
به نظر می رسد که اگر فرانسوی ها شیفتۀ »تفاوت«اند، برای امریکایی ها 
بیش تر »الگوهای نوعی« جذابیت دارد. می خواهیم بدانیم گروه های 
مطمئن  بتوانیم  شاید  می کنند،  فکر  و  عمل  چگونه  مردم  از  نوعی 
نیز در کنش ها و گرایش های مان غیرمعمول نیستیم. اصطالح آماری برای این مفهوم،  شویم که خودمان 
کید دارند. گرایش مرکزی، یا به عبارت ساده تر، مرکز است. واریاسیون بر تفاوت و مرکز بر جنبه های نوعی تأ

این کتاب چگونگی اندازه گیری مرکز و واریاسیون را برای یک متغیر منفرد توضیح می دهد، به طوری که در 
حکم پیش درآمد قادر می شویم تا روابط متقابل پیچیده تر بین متغیرها را بررسی کنیم.

گزارشوضعیتاجتماعیزناندرایران
)1380-1390(

مجموعه مقاالت

چاپ سوم، 556 ص، رحلی، 800000 ریال.
فراملی،  و  داخلی  تحوالت  از  مجموعه ای  گذشته،  سال های  طی 
موقعیت زنان ایرانی را دگرگون کرده است. وقوع انقالب اسالمی و رشد 
ارزش های عدالت خواهانه، گسترش آزادی های مدنی، فرایند نوسازی 
تحصیالت  افزایش  سنتی،  ارزش های  دگرگونی  جامعه،  توسعۀ  و 
دانشگاهی، بهره مندی از رسانه های جمعی و دسترسی به اطالعاتی که 
در سطح جهانی گردش دارد، در مجموع، میزان سرمایه های فرهنگی، 
اجتماعی، و اقتصادی و سیاسی زنان را ارتقا داده است. این وضعیت 

به تدریج جایگاه زنان را در سلسله مراتب جامعه و نقش آن ها را در ادارۀ امور کشور متحول ساخته است.
در این فرایند، عرصه های تازه ای برای افزایش توانمندی ها و بروز شایستگی های زنان فراهم آمده است، اما 
هنوز هم زنان بیش از مردان از تبعیض، تحقیرشدگی، خشونت، تجاوز جنسی، فقر، کم سوادی و احساس 
ناامنی در رنج اند؛ درحالی که الگوی »توسعۀ جامعه« بر پایۀ هر نظام عقیدتی و هر پارادایم علمی که شکل 
گرفته باشد، عدالت فراگیر، رعایت حقوق انسان ها و رفع محرومیت از افراد آسیب پذیر از جمله اهداف یا 

نتایج مورد انتظار آن است.
این اثر با برجسته کردن اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهۀ 1380، وضعیت زنان را در 
این دوره بررسی کرده است. گزارشی که با این هدف تهیه شده است، تلفیقی از اهداف توصیفی، تحلیلی و 

کاربردی را به شرح زیر پوشش می دهد:
ـ شناسایی و تشریح ابعاد گوناگون وضعیت زنان ایرانی طی دهۀ 1380،

با زنان برخی  ایرانی  ـ مقایسۀ وضعیت زنان در سطح مناطق گوناگون کشور و همچنین وضعیت زنان 
کشورهای دیگر،

ـ تحلیل و تبیین زمینه ها و علل مرتبط با محدودیت ها و مشکالت زنان،
ـ طرح پیشنهادهایی کاربردی برای اتقای شاخص های توسعۀ انسانی زنان و تحقق عدالت جنسیتی.
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گزیدۀجامعهشناسی
آنتونی گیدنز

ترجمۀ حسن چاوشیان

چاپ دهم، 222 ص، وزیری، 180000 ریال.
همانند  گیدنز  آنتونی  کالسیک  درسی  کتاب  ویراسِت  چهارمین 
ویراست های قبلی آن در خاطر دانشجویان و استادان باقی خواهد 
ماند. در این کتاب گیدنز با مهارت کامل یکی از شرح های مقدماتی 
تغییر  دربارۀ  جذاب  و  تازه  روایتی  با  را  جامعه شناسی  رشتۀ  معتبر 
اجتماعی در دنیای معاصر، که مفهوم جهانی سازی در کانون توجه 

آن است، درهم می آمیزد.
اختیار  در  را  ایده هایی  جوهرۀ  کتاب  این  در  گیدنز  آنتونی 
دانشجویان جدید قرار می دهد که دربارۀ آن ها با رهبران سیاسی جهان گفت وگو کرده است. این کتاب فراتر 
از کتاب های درسی است. گیدنز نشان می دهد که اگر بخواهیم به مسائل بزرگ جهانی که زندگی مان را 
تحت الشعاع قرار داده بپردازیم، شناخت جامعه تا چه حد ضروری است. نتیجۀ خواندن کتاب مشارکت 

بیش تر و توانایی افزون تر برای برخورد با این مسائل است.

کتاب گزیدۀ جامعه شناسی، شامل شش فصل از 21 فصل ترجمۀ ویراست چهارم جامعه شناسی آنتونی گیدنز 
است.

دلیل انتشار این نسخه از کتاب تدریس فصل های یادشده برای جامعه شناسی به عنوان درس عمومی برخی 
از رشته های درسی در دورۀ کارشناسی است.

ماایرانیان
)زمینهکاویتاریخیواجتماعیخلقیاتایرانی(

مقصود فراستخواه

چاپ بیست ویکم، 240 ص، رقعی، 260000 ریال.
آیا خلقیات ما ایرانیان ضعف هایی دارد؟ در پاسخ به این سؤال 96 
درصد از جامعه آماری متشکل از اعضای هیئت علمی و گروهی 
را در ضعف  آن ها مشکل  داده اند.  پاسخ مثبت  از نخبه های کشور 
شفافیت،  عدم  رودربایستی،  انتقادناپذیری،  جمعی،  کار  فرهنگ 
خودمحوری، غلبه احساسات بر خردورزی، رواج دروغ و رفتارهای 

غیرقابل پیش بینی برشمرده اند.
ساختار  اجتماعی،  سرمایه های  کاهش  معرفتی،  عوامل  آن ها 
دولت، مناسبات دین و دولت، نوع آموزه های دینی، پرحادثه بودن تاریخ، مناسبات تولید و ساختار اقتصادی 
و کشمکش نخبگان را بر خلقیات ایرانی مؤثر دانسته اند و برای حل این مشکل آموزش مداوم، برنامه های 
توسعۀ فرهنگی و اجتماعی، وضع قوانین خوب، تقویت اجتماعات محلی و نهادهای عمومی، ایجاد رفاه و 

فقرزدایی، توسعۀ سیاسی و اصالح نهاد دولت را پیشنهاد داده اند.
در این کتاب خلقیات ایرانیان، ضعف ها و راه حل های رفع آن با نگاهی علمی مورد واکاوی و مطالعه قرار 

گرفته است.

مبانیانسانشناسی
ناصر فکوهی

چاپ هفتم، 240 ص، رقعی، 220000 ریال.
در این کتاب تالش شده است موضوعی بسیار پیچیده، یعنی فرهنگ 
به مطالعۀ آن اختصاص دارد  به طور تخصصی  انسانی و علمی که 
را به زبانی ساده تشریح شود. مطالب این کتاب، چنان که از عنوان 
برای  است  »مقدمه«ای  و  »درآمد«  تنها  است،  مشخص  نیز  آن 
آشنایی با موضوع. اما نباید تصور کرد که این »مقدمه«، دیدگاهی 
 جامع از این علم گسترده به خواننده عرضه می کند، یا 

ً
جامع یا نسبتا

 نویسنده چنین ادعایی دارد. در حقیقت انسان شناسی به دلیل 
ً
اصوال

گستردگی زمانی و مکانی و وجود شاخه های تخصصی بسیار زیاد 
در آن امروزه به یکی از پیچیده ترین علوم انسانی تبدیل شده که هم زمان واجد دو ُبعد مثبت و منفی است. 
انسان شناسی علمی به دلیل ماهیت بین رشته ای اش دایرهًْ المعارفی است که برای درک جهان پیچیدۀ کنونی 

بهترین ابزار است. البته انسان شناسی نیازمند تعامل با دیگر رشته ها و حوزه های تخصصی است.
گاه را به سوی امور سطحی سوق دهند  اما ُبعد منفی در آن است که همان دالیل می توانند پژوهشگر ناآ
و مفاهیم پیچیده را به مفاهیم پیش پاافتاده ای تقلیل دهند که هیچ سودی نه برای خودش و نه برای دیگران 

نخواهند داشت.
کید و خوانندگان را به پرهیز از ُبعد منفی توصیه  در این کتاب همچنین تالش شده است بر ُبعد مثبت تأ

شود. و امید است گروهی از آن ها به ادامه مطالعه و تحقیق در این حوزه تشویق شوند.

نویسنده: دکتر ناصر فکوهی، دانشیار گروه انسان شناسی

مبانیپژوهشکیفی
)فنونومراحلتولیدنظریۀزمینهای(

انسلم استراوس/ جولیت کربین
ترجمۀ ابراهیم افشار

چاپ هفتم، 334 ص، وزیری، 280000 ریال.
پژوهشگران  که  می کند  ارائه  روش هایی  کیفی  پژوهش  مبانی  کتاب 
به   

ً
نهایتا و  کنند  تفسیر  و  تحلیل  را  داده های خود  قادر می سازند  را 

نظریه سازی بپردازند.
نِسلم استراوس )استاد درگذشته دانشگاه سان فرانسیسکو و یکی 

َ
ا

از دو خالق نظریه زمینه ای( و جولیت کربین، راهنمای گام به گام 
رویکردهای  تا  پژوهش  سؤال  شکل گیری  مرحلۀ  ـ از  ـ را  پژوهش 
مختلف برای کدگذاری و تحلیل، و درنهایت گزارش کردن نتایج آن ــ در این کتاب عرضه می کنند. کتاب به 
زبانی بسیار بی پیرایه نوشته شده، و سرشار از تعاریف و مثال های گویاست. آخرین فصل های آن با بحث از 
مالک های ارزشیابی پژوهش و پاسخ به پرسش های رایج دانشجویان عالقه مند به پژوهش های کیفی پایان 
می یابد. این کتاب اثری شاخص در موضوع روش های کیفی است. ترجمۀ حاضر از ویرایش دوم کتاب 

صورت گرفته که به نحو اساسی بازنگری شده است.

مبانیجامعهشناسیجوانان
برنهارد شفرز

ترجمۀ دکتر کرامت الله راسخ

چاپ یازدهم، 288 ص، رقعی، 360000 ریال.
کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان نوشتۀ برنارد شفرز، استاد برجستۀ 
جامعه شناسی در آلمان، توسط نشر دانشگاهی او. تی. ب.، یکی از 
منتشر  آلمان،  در  دانشگاهی  و  کتاب های علمی  ناشران  معتبرترین 

شده است. این کتاب در مدت کوتاهی به چاپ ششم رسید.
نویسندۀ کتاب می کوشد، از منظر جامعه شناسی به دشواری های 
کتاب  نام  از  که  همان طور  اگرچه،  کند.  نگاه  نوجوانی  و  جوانی 
شده  نوشته  جامعه شناختی  نظریه های  مبنای  بر  اثر  این  پیداست، 
است، اما نویسنده در تدوین کتاب از آخرین دستاوردهای علوم تربیتی و روان شناسی نیز بهره گرفته است. 
در این کتاب ما با موضوع های گوناگونی در پیوند با جوانان آشنا می شویم: تعریف جوان و جوانی، جوانان و 
دین، جوانان و موسیقی، جوانان و سیاست، جوانان و ورزش، جوانان و فرقه ها، جوانان و انحرافات، جوانان 

و افراط گری و مطالب ارزندۀ بسیاری دیگر در عرصۀ جوان پژوهی.

مبانیجامعهشناسیمعرفت
هوبرت کنوبالخ

ترجمۀ کرامت الله راسخ

چاپ چهارم، 592 ص، رقعی، 380000 ریال.
معنای  به  معرفت  با  جامعه  ارتباط  بررسی  به  معرفت  جامعه شناسی 

گستردۀ آن می پردازد. این کتاب، کتابی معمولی دربارۀ مبانی یکی 
از حوزه های جامعه شناسی نیست، بلکه در آن فرایند تکامل و تحول 
رشته  این  در  علمی  معرفت  شکل گیری  و  جامعه شناختی  اندیشۀ 
بررسی می شود. به عالوه، خواننده در این اثر با مقوله هایی از قبیل 
گاهی جمعی، ره یافت های نظری در جامعه شناسی معرفِت معاصر،  آ
جامعه شناسی معرفت با جهت گیری پدیدارشناسی، تحول ارتباطی، 
ساخت ارتباطی واقعیت، هرمنوتیک در علوم اجتماعی، نظریۀ کنش ارتباطی، نظریۀ نظام و معناشناسی، 
فرهنگی، جامعه شناسی علم، ساخت  گفتمان، عادت واره، مطالعات  تحلیل چارچوب ها، ساختارگرایی، 
اجتماعی جامعه اطالعاتی و معرفتی، توزیع اجتماعی معرفت، محیط اجتماعی، حافظۀ جمعی و روحیه، 

مدیریت معرفت و... آشنا می شود.

مبانیجامعهشناسیهنر
علی رامین

چاپ ششم، 672 ص، رقعی، 560000 ریال.
جامعه شناسی هنر، دانشی »دوزیستی« متشکل از دو رکن هنر و جامعه شناسی است. هنر، واژه ای با بار 
ارزشی، از زمرۀ علوم انسانی است که سرشتی کیفیت گرا دارد. زیباشناسان و فیلسوفان هنر کوشیده اند هنر را 
 ذات شناسانه، پرسش کلی 

ً
از زوایای سه گانۀ هنر، هنرمند و مخاطب بنگرند و با صورتبندی تعاریفی عمدتا

چیستی هنر را پاسخ گویند. جامعه شناسی علمی کمیت گراست که به مطالعۀ اجتماع و نظام های انسانی، 
ارتباطات  به موضوع  نیز  با جامعه، نهادها و ساختارهای اجتماعی می پردازد، و  با یکدیگر و  افراد  روابط 
انسانی و چگونگی انتقال و خلق معنی در بستر اجتماع، توجهی جدی دارد. جنبۀ اخیر، در جامعه شناسی 
هنر حائز اهمیت محوری است. قیاس رویکرد علوم انسانی و علوم اجتماعی به هنر، که فصل مهمی از 
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این کتاب است، بازگشایندۀ دریچۀ وسیعی به روی بحث های جارِی 
گفتمانی  که چالش  است  هنری  پژوهش های  و  فرهنگی  مطالعات 

زیباشناسی و جامعه شناسی هنر در سرلوحۀ آن قرار دارد.
مجموعۀ حاضر ضمن بررسی رهیافت ها، نظریه ها و گفتمان هایی 
که اساس مطالعات اجتماعی هنرها در زمان ها و مکان های گوناگون 
دینی،  فرهنگی،  اجتماعی،  نهادهای  نقش  و  اهمیت  قرارگرفته اند، 
سیاسی و اقتصادِی تأثیرگذار بر آفرینش و بازآفرینی هنرها را به تحلیل 
و ارزیابی می گیرد و بر شیوه های خلق آثار هنری در بستر اجتماع و 
چگونگی ایجاد ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان آثار هنری، و عرضه 
و فروش آن ها، در دوره های مختلف نظر می کند. هنر و ایدئولوژی، 
اقتصای هنرمندان، نقش  و  پایگاه اجتماعی  هنر و اخالق، بررسی 
بازاریابان و منتقدان در کامیاب ساختن آثار هنری، نقش هنر در بازتولید منزلت اجتماعی، تحقیق دربارۀ 
ریشه های اجتماعی معیارهای ذوق و داوری و نیز عوامل اجتماعی تفسیرها و ارزیابی های هنری، و دیگر 

دستاوردهای جامعه شناسی هنر در عرصه های نظری و عملی از زمرۀ بحث های این مجموعه است.

مشکلۀهویتایرانیانامروز
)ایفاینقشدرعصریکتمدنوچندفرهنگ(

فرهنگ رجایی

چاپ نهم، 288 ص، رقعی، 280000 ریال.
ایرانیان از یک سو ملتی هستند با میراثی بسیار غنی و از سوی دیگر 
آنها  کوشش  دارند.  قرار  خود  تاریخ  از  سرنوشت ساز  مرحله ای  در 
در دو دهۀ گذشته در دموکراسی سازی و گسترش مشارکت عمومی 
داللت بر این دارد که می خواهند سرنوشت خود را به دست بگیرند و 
در جهان امروز ایفای نقش کنند. راست این است که برای بازیگری 
گاهی  در روند تمدن سازی، نخست باید نسبت به این میراث غنی آ
»ایرانی  که  پرسش  این  به  مگر  نمی آید،  دست  به  هم  آن  و  داشت 
کیست« پاسخی کالن داده شود؛ پاسخی که هم رابطۀ او با گذشته اش را حفظ کند و هم حرکت او به سوی 
آینده را استوار. این گام در عصر حاضر که ویژگی آن »یک تمدن« )تمدن رایانه و فناوری( و »چند فرهنگ« 
است و هم ضروری و هم امکان پذیر است. محتوای کتاب مشکلۀ هویت ایرانیان امروز کوششی است برای 
صورت برداری بی طرفانه از عناصری که این پاسخ کالن را می سازند. با این حال، هویت مقوله ای انتزاعی، 
نامتغیر، ایستا و ابدی نیست. سیر تاریخی »رودخانۀ هویت ایرانی« نشان می دهد که دوران های تولید تمدنی 
و فرهنگی در تاریخ ایران، ایرانیان به وجهی ابتکارآمیز مناسبات خود با خود، با دیگر همنوعان، با زمان و با 
مکان خویش را بازآفرینی، بازتعریف و بازسازی کرده اند. مفروض کتاب حاضر این است که هویت بهنگام 
و برای عصر جهانی شدۀ ایرانیان چند بعدی است و به ناچار باید با خمیرمایه های ایران، دین، سنت و تجدد 
قوام و دوام یابد. گفتارهای کتاب، هم به تحلیل هریک از این الیه ها و هم، به بازسازی و تلفیق تازه ای از 

آنها پرداخته است.

مقدمهایبرآماردرعلوماجتماعی
نورمن آر. کورتز

ترجمۀ حبیب الله تیموری

چاپ هشتم، 408 ص، وزیری، 240000 ریال.
چنان که از نام کتاب برمی آید تالش اش معطوف به یاری رساندن به 
دانشجویان و پژوهندگان علوم اجتماعی است برای تشخیص و به 
کاربردن درست روش های آماری. کتاب مجموعه ای از مفهوم های 
 آمار مقدماتی 

ِّ
اساسی و روش های بسیار سودمنِد کاربردی را در حد

پایه های  با  را  کتاب خواننده  قرار می دهد.  در دسترس عالقه مندان 
اصلی تحقیق و تصمیم گیری آماری آشنا می کند و با روشن کردن و 
بازنمودن مفهوم های بنیادی که شیوه های صوری تحلیل بر آن ها بنا 
شده است، تفکر آماری را به مطالعه کننده می آموزد. با خواندن این کتاب خواننده خواهد توانست با استقالل 
فکر و برحسب مقاصد خودش به کار توصیف و تحلیل آماری بپردازد و هرگونه گزارش های آماری را نقد و 

ارزیابی کند.

مقدمهایبرپژوهشدر
جامعهشناسیخانوادهدرایران

عباس عبدی

چاپ دوم، 146 ص، رقعی، 120000 ریال.
نهاد خانواده رکن اساسی در شکل گیری جوامع بشری است ولی این نهاد نیز واقعیتی تاریخی دارد و در طول 
زمان و عرض مکان به شکل های گوناگونی دیده شده، و تغییرات و تحوالت آن نیز مورد توجه جامعه شناسان 
بوده است. در ایران نیز خانواده اهمیت ویژه ای داشته و دارد، ولی تغییراتی که در چند دهۀ اخیر رخ داده، الزام 

بازبینی قرار گیرد. کتاب  این نهاد مورد  کرده که وضعیت و کارکرد 
حاضر نه تنها به عناصر مهم تغییرات در نهاد خانواده اشاره می کند، 
بلکه کوشیده تا وجوه متحول خانواده را که نیازمند مطالعه و پژوهش 

است معرفی کند.

مکتبفرانکفورت
تام باتومور

ترجمۀ حسینعلی نوذری

چاپ هفتم، 136 ص، رقعی، 160000 ریال.
مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی، که مکتب فرانکفورت از آن پدید آمد، 
در سال های اوایل جمهوری وایمار تأسیس گردید. دوران حکومت 
نازی را در تبعید سپری کرد و به صورت کانون مهم نظریۀ اجتماعی 
در دوران پس از جنگ درآمد. نخستین اعضای مکتب نظیر آدورنو، 
هورکهایمر و مارکوزه به تدوین و تکامل شکلی از نظریۀ مارکسیستی 
تحت عنوان »نظریۀ انتقادی« اقدام نمودند، که در مطالعه و بررسی 
مفاهیم و مقوالتی چون طبقه، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی بسیار 
مؤثر و نافذ واقع گردید. آثار اعضای جدیدتر و به ویژه هابرماس در سراسر اروپا و امریکای شمالی مورد 

توجه و استقبال گسترده ای قرار گرفته است.
تکامل  و  گسترش  در  فرانکفورت  مکتب  نقش  به  بحث برانگیز  و  تازه  نگاهی  ضمن  باتامور  تام  کتاب 
جامعه شناسی نوین به بررسی و ارزیابی موضوعات و مقوالت عدیده ای می پردازد که تا پیش از این در جای 
دیگری مورد بررسی قرار نگرفته بودند. وی غفلت از تاریخ و اقتصاد سیاسی توسط نظریه پردازان انتقادی را 
مورد بحث قرار داده و به بررسی رابطۀ مکتب فرانکفورت با جنبش های رادیکال دهۀ 1960 و دوران حاضر 
می پردازد. تحلیل انتقادی باتامور از آرا و نظریات نویسندگان مکتب فرانکفورت از طریق ارزیابی آثار آنان 
و کشف رابطۀ نظریۀ انتقادی با دیگر اشکال تفکر جامعه شناختی، به ویژه پوزیتیویسم و مکتب ساختگرا، 

موجب قابل فهم شدن نقطه نظرات و دیدگاه های نویسندگان این مکتب گشته است.

نحوۀانجامتحقیقاتاجتماعی
ترز بیکر

ترجمۀ هوشنگ نایبی

چاپ نهم، 612 ص، وزیری، 680000 ریال.
علوم  در  تحقیق  روش های  زمینۀ  در  جامعی   

ً
نسبتا کتاب  اثر  این 

ازجمله  و  است  کارشناسی  دورۀ  سطح  در  انسانی  و  اجتماعی 
با  تحقیق  تکنیک های  و  تشریح روش ها  تلفیق  آن  بارز  ویژگی های 
از تحقیقات پژوهندگان است، چه همان طور که  فراوانی  مثال های 
کید می کند: »مطالعۀ دقیق شیوۀ پیشبرد تحقیقات و  نویسنده خود تأ
یافته های پژوهندگان همانا کلید درک روش ها و تکنیک های تحقیق 

است.«

نظریهپردازیانقالبها
جان فورن

ترجمۀ فرهنگ ارشاد

چاپ هشتم، 384 ص، وزیری، 360000 ریال.
عصر  پایان   1989 سال  و  است  آمده  سر  به  انقالب ها  عصر  آیا 

انقالب هاست؟
برخالف نظر برخی، نمی توان پذیرفت که دورۀ انقالب در جهان 
به سر آمده است. این واقعه می تواند باز هم در این یا آن گوشۀ کرۀ 
زمین روی دهد. هرچند ممکن است گفتمان و محل وقوع انقالب ها 
 پیش رو داریم، وقوع 

ً
تغییر کند، اما به هرحال، در آینده ای که فعال

انقالب ها امری ناممکن نیست. در کتاب نظریه پردازی انقالب ها، 
بعضی از نامدارترین اندیشمندان به بررسی نقادانۀ بسیاری از چارچوب های نظری پرداخته و در فهم انقالب 
کوشش کرده اند. رویکردهای نظری در این کتاب، بر محور مفاهیم و جستارهایی از قبیل دولت و کارگزاران 
قومی/نژادی،  مطالعات  جمعیت شناختی،  نظریه های  و  نخبگی  الگوهای  ساختگرایی،  نظریۀ  انقالب ها، 
مطالعات فرهنگی، و فمینیسم قرار دارد؛ از لحاظ زمانی، کتاب به دورۀ تاریخی بین انقالب فرانسه در اواخر 
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قرن هجدهم تا تحوالت اروپای شرقی در اواخر قرن بیستم می پردازد، هرچند گاهی به رویدادهای پیش از 
این دوره نیز پرداخته است. شاید بتوان با توجه به شرایط کنونی و آیندۀ جهان ادعا کرد که بررسی انقالب ها 
مهم ترین اشتغال ذهنی دانشوران اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان امروز است. مطالعۀ نقادانه کتاب حاضر 

می تواند به سهم خود گامی در این زمینه باشد.
جان فورن استاد جامعه شناسی در دانشگاه سنتاباربارای کالیفرنیا است.

نظریۀپسااستعماریوُکردشناسی
یمی جلیل کر

237 ص، رقعی، 200000 ریال.
و  غرب  بین  پیچیدۀ  روابط  می کوشد  پسااستعماری  مطالعات 
متعهد  نقادانه  رویکردی  با  مطالعات  این  کند.  بررسی  را  غیرغرب 
سخن  بتوانند  خاموش ماندگان  آن  در  که  است  فضایی  گشودن  به 
بگویند و صدایشان شنیده شود؛ متعهد به گسترش چشم اندازها و 
تحلیل های نظری، دانش ها و ادراکاتی است که در جهان های فکری 
موضوعی  قلمروی  کردشناسی  است.  یافته  توسعه  غرب  از  بیرون 
است که در بطن این نوع مطالعات قرار می گیرد. از سدۀ 17 میالدی، 
از  به تصرف ممالک شرقی،  استعماری، گرایش  رقابت های  اثر  بر 
جمله خاورمیانه و قلمروهای زندگی کردها، شکل گرفت و آن ها در مقام ملتی متمایز و تأثیرگذار جلب نظر 
کردند. »کردشناسی« که به نوعی حاصل این توجه بود، تا میانه های قرن بیستم در چارچوب »ایران شناسی« 
علوم  کادمی  آ شرق شناسِی  دانشکدۀ  در  کردشناسی  پژوهش های  بخش  آن،  از  پس  می گرفت.  صورت 
سن پترزبوگ به صورت مستقل به کار خود ادامه داد. در بخش تجربی کتاب حاضر، آثار نویسندگان غربی 

دربارۀ مردم کرد و سرزمین آن ها در حوزه های تاریخ، مردم شناسی و جامعه شناسی تحلیل شده است.

نظریۀجامعهشناسی
یتزر جورج ر

ترجمۀ هوشنگ نایبی

چاپ چهارم، 1016 ص، وزیری، 800000 ریال.
رو  این  از  و هم  است  پیچیده ای  و  دنیای غامض  اجتماعی  حیات 
نظریه های فراوانی برای تشریح و تبیین آن شکل گرفته است که هر 
یۀ  یک به نوعی وجهی از دنیای اجتماعی مان را روشن می کند. نظر
نظریه های  نقد  و  توصیف  و  بیان  در  جامعی  کتاب  جامعه شناسی 

جامعه شناسی از نظریه های کالسیک تا آخرین نظریه هاست همراه 
نشان  برای  آن  تحوالت  و  پیدایش جامعه شناسی  از  تاریخچه ای  با 
دادن بستر تاریخی و اجتماعی و سیاسی شکل گیری نظریه ها و نیز 

زندگینامۀ مختصر عبرت انگیز و مسحورکنندۀ بسیاری از مهم ترین متفکران.
بخش اول این کتاب توصیف مبسوط نظریه پردازان کالسیک کارل مارکس و ماکس وبر و امیل دورکیم و 

جورج زیمل است.
بخش دوم به نظریۀ مدرن جامعه شناسی اختصاص دارد: کارکردگرایی ساختاری، نوکارکردگرایی، نظریۀ 
تضاد، نظریه های نئومارکسیستی، نظریۀ سیستم ها، تعامل گرایی نمادین، مردم روش شناسی، نظریۀ مبادله، 

شبکه، شبکۀ مبادله، انتخاب عقالنی و نظریه های فمینیستی معاصر.
بخش بعدی به نظریه ها و نظریه پردازان متأخر اختصاص دارد: نظریه های معاصر مدرنیته، جهانی شدن، 
ساختارگرایی و فراساختارگرایی، نظریۀ اجتماعی پست مدرن و فراپست مدرن، نظریۀ نامتعارف ها، نظریه های 

انتقادی نژاد و نژادپرستی، نظریۀ کنشگر و شبکه و فراانسان گرایی و فرااجتماعیت و نظریۀ عمل.

نظریۀطبقۀتنآسا
تورستین وبلن

ترجمۀ فرهنگ ارشاد

چاپ ششم، 400 ص، رقعی، 320000 ریال.
یۀ طبقۀ تن آسا، نخستین و معروف ترین کتاب وبلن است که در آن  نظر

بسیاری از معیارهای رفتار انسان به چالش کشیده می شود. او با طنزی 
ویرانگر، توخالی بودن معیارهای سلیقه، آموزش، لباس، و فرهنگ 
تن آسا معیارهایی  وبلن، طبقۀ  به گفتۀ  افشا می کند.  را  تن آسا  طبقۀ 
را می پروراند که هر فردی در هر سطحی از جامعه، به گونه ای وادار 
به رعایت آن می شود. نشانۀ بارز عضویت در طبقۀ تن آسا، پرهیز از 

مشقت کار تولیدی و موفقیت در مصرف تظاهری است.
وبلن با نگاهی نقادانه به سراسر جامعه نظر می اندازد. آماج اصلی نقد او، اثبات توخالی بودن فلسفۀ 
ـ که ابتکار شخصی وبلن است ــ از دید  سرمایه داری و استفادۀ نادرست از ثروت است. مصرف تظاهری ـ

انتقادی او، معیار اعتبار در جامعۀ مرفه شناخته می شود.
یۀ طبقۀ تن آسا  به گفتۀ سی. رایت میلز، وبلن بیشتر یک تاریخدان است تا دانشمند اجتماعی. کتاب نظر

اثری بنیادی برای هر دانشجوی تاریخ، سیاست، جامعه شناسی و روان شناسی است.

نظریهوروشدرتحلیلگفتمان
یان یورگنس/ لوئیز فیلیپس مار

ترجمۀ هادی جلیلی

چاپ هشتم، 368 ص، رقعی، 320000 ریال.
ده سالی است که »گفتمان« واژه ای مد روز شده است. آن را بی هدف 
به کار  علمی  بحث های  و  متن ها  در  کنند  تعریف  بی آن که   

ً
غالبا و 

می گیرند. اکنون گفتمان به واژه ای مبهم و گاه بی معنا بدل شده است 
که حتی زمانی که آن را با دقت به کار می برند در هر بستری معنایی 
متفاوت دارد. اما در بسیاری از موارد منظور از »گفتمان« این است 
که زبان در چارچوب قالب هایی ساختاربندی شده و مردم به هنگام 
مشارکت در حوزه های مختلف حیات اجتماعی در گفتار خود از این 

قالب ها تبعیت می کنند. 
و در این جست وجو به سرعت درخواهیم یافت که تحلیل گفتمان نه یک رویکرد واحد بلکه مجموعه ای از 
رویکردهای میان رشته ای است که می توان از آن ها در انواع گوناگون مطالعه ها و برای کندوکاو در قلمروهای 
مختلف اجتماعی استفاده کرد. در ضمن، هیچ اجماع روشنی دربارۀ چیستی گفتمان ها و نحوۀ عملکرد و 

نحوۀ تحلیل آن ها وجود ندارد.

نظریههایبنیادیجامعهشناختی
لوئیس کوزر/ برنارد روزنبرگ

ترجمۀ فرهنگ ارشاد

چاپ ششم، 656 ص، وزیری، 300000 ریال.
غرب  جامعه شناسی  اصیل  مقاله های  و  گزیده ها  حاضر  کتاب  در 
است.  آمده  جمع  یک جا  در  اخیر  دهه های  تا  نوزدهم  سدۀ  از 
انتخاب  در  خویش  شیوۀ  از  دفاع  ضمن  کتاب  تدوین کنندگان 
سفارش  معیاری  گزینش  و  تشخیص  به  نیز  را  خواننده  مقاله ها، 
و  حوزه ها  به جای  روزنبرگ  پروفسور  و  کوزر  پروفسور  می کنند. 
مکاتب جامعه شناسی، مفاهیم و مقوله های عمدۀ این علم را مبنای 
تدوین کتاب و تنظیم فصل های آن قرار داده اند، چون عقیده دارند 

توجه بیش از اندازه به حوزه ها و مکاتب، اهمیت واقعی مفاهیم اصلی را کاهش می دهد.

نظریههایفلسفیوجامعهشناختیدر
هنر

ترجمۀ علی رامین

چاپ چهارم، 424 ص، رقعی، 460000 ریال.
برای درک آثار هنری و لذت بردن از آن ها الزم نیست از معلوماتمان 
یاری بجوییم.  آن  به  دربارۀ زندگی و عواطف و احساسات مربوط 
 واالی 

ّ
هنر، به تنهایی، ما را از جهان پویش های انسانی به جهان حظ

زیباشناسانۀ  تجربۀ  و  هنری  آثار  در  تأمل  با  فرامی برد.  زیباشناختی 
حاصل از آن، دمی از تعلقات روزمرۀ بشری آزاد می شویم؛ از گذشته 
برکشیده  حیات  عادی  َسیالن  از  فراتر  ترازی  به  و  می رهیم  آینده  و 
می شویم. این دیدگاه نمونۀ بارزی است از دیدگاه های درون نگرانه 
درخصوص هنر که در تقابل با دیدگاه های برون نگرانه قرار می گیرند. دیدگاه های برون نگرانه هنر را در متن 
تحوالت اجتماعی بررسی می کنند و از این رو جامعه شناسی هنر را پی می نهند. این مجموعه، چنان که از 
نام آن نیز برمی آید، می کوشد ضمن بررسی سیر تکوین نظریه های فلسفی و جامعه شناختی هنر، تازه ترین 
از  هنر،  از  متنوع  تعاریف  در صورتبندی  نظریه ها  این  که  دهد  نشان  و  بگزارد  بحث  به  را  آن ها  تحوالت 

دیدگاه های زیبایی شناختی و جامعه شناختی، چه نقشی ایفا می کنند.

نظریههایکالسیکجامعهشناسی
تیم دیلینی

ترجمۀ بهرنگ صدیقی/ وحید طلوعی

چاپ دهم، 496 ص، وزیری، 420000 ریال.
نظریه های کالسیک جامعه شناسی نوشتۀ تیم دیلینی کتابی است که 
نظریه های  مورد  در  مطالعه  به  دانشجویان عالقه مند  برای  می تواند 

جامعه شناسی مفید واقع شود.
این کتاب دیدگاهی جامع و کامل از قریب 400 سال نظریه پردازی 
کید دارد.  اجتماعی ارائه می کند و بر تفکر جامعه شناختی بسیار تأ
نویسنده همگرایی علوم اجتماعی، علوم طبیعی، فلسفه و تاریخ را 
به خوبی به تصویر کشیده است. زندگی نامۀ هریک از نظریه پردازان 

مهم و تأثیر آثار هریک از آنان و نیز مرور و نقدی بر آثار مهم شان به طور خالصه در این کتاب آمده است.
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نظریههایمتأخرجامعهشناسی
حمیدرضا جالئی پور/ جمال محمدی

چاپ هفتم، 520 ص، وزیری، 280000 ریال.
از مهم ترین  برخی  ترجمه  و  متأخر جامعه شناسی شرح  نظریه های 
گیدنز،  هابرماس،  )فوکو،  متأخر  جامعه شناسان  که  است  کارهایی 
باومن، بوردیو و ...( برای تبیین تحوالتی که باالخص از دهه 1970 
به این سو در جوامع مدرن اتفاق افتاده است، انجام داده اند. تبیین 
در  فرد  جایگاه  جهان،  زیست  و  سیستم  ساختار،  و  عاملیت  رابطه 
مضامین  و  موضوعات  ازجمله  و...  اجتماعی  پیچیده  شبکه های 
کتاب  در  هستند.  اخیر  دهه های  در  جامعه شناسان  تالش  محوری 
حاضر ابتدا شرحی دربارۀ نظریه اجتماعی مدرن و متأخر، مباحث 
اصلی و انواع دسته بندی های آن ها ارائه شده است؛ سپس در هر فصل مجموعه ای از نوشته ها یا مقاالت 
اصلی یک یا چندین متفکر متعلق به یک مکتب، به منظور معرفی آراء و مفاهیم آن متفکر یا مکتب، ترجمه 
شده است. شاید ویژگی بارز این کتاب گزینش، شرح و ترجمه آثاری است که، ولو به شیوه های مختلف، 

قضایای واحدی را دنبال می کنند.

نقدونظر:
درآمدیجامعبرنظریههایفمینیستی

ُرزمری تانگ
ترجمۀ منیژه نجم عراقی

چاپ ششم، 424 ص، رقعی، 320000 ریال.
گذشته  سال  دویست  از  کم تر  در  زنان  فکری  کوشش های 
چشم اندازهای تازه ای به روی دانش بشر گشوده و پرسش های مهم 
بسیار به میان آورده است. اما تنوع و تضارب شگفت آوِر اندیشه ها 

خود به سدی در برابر درک چند و چون آن ها بدل شده است.
ورود به این عرصۀ پرهیاهو به قصد تدارک تحلیلی سنجش گرانه 
پردامنه  و  فراگیر  نظریه های  ـ از  ـ گوناگون  بس  اندیشه هایی  از 
و  اخالق  و  علم  بنیان  که  رادیکال فمینیست ها  تندروانه  گاه  و  تا ژرف اندیشی های خالق  لیبرال فمینیستی، 
سیاست و کیاست را به چون و چرا کشیده اند؛ از بحث های غامض روان کاوی، جدل های مارکسیستی و 
راهکارهای سوسیالیستی تا پیچیدگی های نوشتاری فمینیست های پسامدرن ــ کاری ست به غایت دشوار 
که نویسندۀ فرهیختۀ کتاب، با استادِی تمام از عهده آن برآمده و حق این اذهان کوشنده را در متنی معتبر و 

ماندگار ادا کرده است.
محصول کار او، از یک سو درآمدی جامع و مفید برای آشنایی با روند شکل گیری و رشد این اندیشه ها 
به دانشجویان و پژوهندگان این عرصه عرضه می کند، و از سوی دیگر نمونه ای برجسته به دست می دهد از 
تحلیل روشِن انتقادی و به ویژه از نقد فمینیستی: شورمند، موشکاف، پرسشگر، مشعوف، شکاک، واقع گرا، 

رؤیایی، دلواپس...

نگرشیانتقادیبهتوسعۀجماعتمحور
مارگارت ِلدویت

ترجمۀ منیژه نجم عراقی

414 ص، رقعی، 400000 ریال.
ما در زمانه ای پیچیده به سر می بریم که نیازمند تفکری پیچیده از 
پایین به باالست تا بتوان به سیاست هایی پرداخت که از باال به پایین 
فراچنگ  به سختی  کارگر  خانواده های  که  حقوقی  می شوند.  دیکته 
آورده بودند از کف می روند، به همان شتابی که محیط زیست رو به 
نابودی می رود. به نظر می رسد مذهب بازار بر برنامه ریزی منطقه ای، 
اکنون  می یابد.  برتری  منتخب  دولت های  و  اجتماعی  خواسته های 
خود  حلقوم  به  را  قدرت  نرم نرمک  جهانی  کسب وکار  چند  که 
از حقوق  تا  یابند  آموزش و سازمان  فرومی کشند، جماعت ها و شهروندان و خانواده ها چگونه می توانند 

سیاسی خود، معیشت خود، خانه و محله و فرزندان خود، سالمت و محیط زیست خود محافظت کنند؟
توسعۀ جماعت محور تاکنون هرگز فرصتی چنین استثنایی در اختیار نداشته تا تعریفی تازه از دستور کار 

رادیکال خود به دست دهد و با گام برداشتن در مسیر تحول اجتماعی با بی عدالتی پیکار کند. دراین باره، 
مارگارت ِلدویت با تمرکزی مثال زدنی در بستری که از بررسی جهانی سازی و تغییرات سیاسی انگلستان 
و تأملی هم زمان در میراث دو نقطه عطف فلسفی سدۀ گذشته، پائولو فریره و آنتونیو گرامشی، فراهم آورده 

است به بازاندیشی توسعۀ جماعت محور می پردازد تا پداگوژی نقادانۀ زمانه ما از کار درآید.
آثار دانشگاهی، کمتر نمونه ای می توان یافت که چنین بی وقفه میان بحث های نظری و عملی  انبوه  در 
رفت وآمد کند. فصل بندی سنجیدۀ نویسنده که بررسی موشکافانه ای از پیشینۀ کنشگری اجتماعی عرضه 
می کند، دمساز با تجربه های شخصی او در این زمینه است. بدین سان، دانش و روش و تجربه در صفحات 

کتاب پیوند می خورند تا رویکردی وحدت یافته برای رویارویی با مسائل زمانه پردردسر ما فراهم سازند.

وضعیتاستثنایی
)باپیشگفتارنویسندهبرترجمۀفارسی(

گامبن جورجو آ
ترجمۀ پویا ایمانی

چاپ سوم، 173 ص، رقعی، 220000 ریال.
از زمان انتشار این کتاب در سال 2003 این ایده که وضعیت استثنایی 
در دموکراسی های غربی به پارادایم معموِل حکومت بدل شده دیگر 
واقعیتی بدیهی است و هیچ تحلیل سیاسی جدی نمی تواند انکارش 
کند. نه تنها قوانینی که در پی حمالت سپتامبر 2001 وضع شدند و 
 
ً
دست کم دوبرابر محدودکننده تر از قوانین ایتالیای فاشیست اند کامال

بلکه اعالم وضعیت  در چارچوب ]وضعیت[ استثنایی می گنجند، 
اضطراری در 20 نوامبر به مدت سه ماه در فرانسه گامی تعیین کننده در این چارچوب بود که البته دولت آن 

را تمدید هم کرده است. بدین ترتیب وضعیت استثنایی به گونه ای ماندگار در قلب اروپا خانه کرده است.

هویتایرانی
ازدورانباستانتاپایانپهلوی

احمد اشرف/ دو مقاله از گراردو نیولی و شاپور شهبازی
ترجمۀ دکتر حمید احمدی

چاپ هفتم، 246 ص، رقعی، 240000 ریال.
مقوله ای  اجتماعی،  پدیدارهای  دیگر  مانند  قومی،  و  ی 

ّ
مل هویت 

پدیدار  تاریخی  وقایع  مشی  و  حوادث  سیر  در  که  است  تاریخی 
می شود، رشد می کند، دگرگون می شود و معانی گوناگون و متفاوت 

پیدا می کند.
یا  »ما«  میان  رویارویی  و  تمایز  تصور  از  قومی  و  ی 

ّ
مل هویت 

این  یا »بیگانگان« نشئت می گیرد.  برابر »دیگران«  »خودی ها« در 
برای  نیرویی  باشد می تواند همچون  و معقول  اعتدال  اگر در حد  و دیگران«  میان »ما  احساس دوگانگی 
ی و قومی 

ّ
هم یاری و اعتالی فرهنگی ظاهر شود و اگر به قلمرو تعصبات و دشمنی ها و کینه توزی های مل

ی و قومی، به نفی و انکار و تمسخر میراث فرهنگی خویش 
ّ
و نژادی درآید یا به بهانۀ چالش با تعصبات مل

بنشیند، نیرویی ویرانگر خواهد شد، زایندۀ دشمنی و ستیزه جویی.
ی، که بازسازی هویت ایرانی را 

ّ
در این کتاب پس از بررسی فشردۀ دیدگاه های مربوط به هویت قومی و مل

در دوران ما شکل داده و به تصویر کشیده اند، تحول تاریخی هویت ایرانی در دوران پیش از اسالم، سده های 
میانۀ اسالمی تا دوران صفویه، پیدایش هویت »شیعی ایرانی« در دورۀ صفوی و سرانجام پیدایش تطور و 

ی ایرانی در قرن های نوزدهم و بیستم میالدی بررسی و تحلیل می شود.
ّ
هویت مل

هویتهایمرگبار
امین معلوف

ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر

چاپ پنجم، 182 ص، رقعی، 240000 ریال.
جنسیت،  بی شمارش،  کم وبیش  مؤلفه های  پیکربندی  با  هوّیت 
ملیت، دین، زبان، نژاد، خاستگاه اجتماعی، بومی یا مهاجربودن، در 
اقلیت یا در اکثریت بودن و... که شخص در انتخاِب هیچ یک از آن ها 
اختیاری ندارد، ناگزیر است همۀ عمر، دست کم از زمان رسیدن به 
بعات آن را متعهد شود، عده ای با سربلندی و عدۀ کثیر 

َ
بلوغ فکری، ت

دیگری با شرمندگی!
هوّیت  بر  کید  تأ سوم،  هزارۀ  آستانۀ  در  چرا  می پرسد  نویسنده 
با نفی هوّیت های دیگری قرین باشد؟ چرا بسیاری از اشخاص نمی توانند همۀ تعلق های  باید  خویشتن 
هوّیتی شان را آزادانه به عهده بگیرند؟ آیا جامعه های ما تنها به دلیل تفاوت در دین، زبان، ملیت و عقیدۀ 
انسان هایی که در آن زندگی می کنند تا ابد گرفتار تنش ها و فوران خشونت های مرگبار، از حمله های انتحاری 

تا نسل کشی، خواهد بود؟
امین معلوف نویسندۀ عرب مسیحی لبنانی تبار به دلیل رّد این تقدیِر محتوم و این گریزناپذیری سرنوشت، 
با زبانی ساده و روشن و نگاهی منصفانه و روشن بین، مشکل بحران هوّیت را که در نهایت مشکل بحران 
فرهنگی است، با مرور رخدادهای تلخ و ناگوار دهه های اخیر )لبنان، یوگسالوی سابق و...( و خطرات 
جهانی سازی یک جانبۀ فرهنگ غربی امریکایی را مطرح می کند و راه های برون رفت از بحران، یا دست کم 

راه های جلوگیری از وخیم ترشدن آن را مطرح می کند.

45   علوماجتماعی ..........................................................................



آموزشوتوسعه
)مباحثنویندراقتصادآموزش(

عباس معدن دار آرانی/ محمدرضا سرکار آرانی

چاپ چهارم، 376 ص، رقعی، 320000 ریال.
چه  هر  دستیابی  در  جهان  کشورهای  رقابتی  و  شگرف  تغییرات 
تحوالت  این  تأثیر  و  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  توسعۀ  به  سریع تر 
کارکردهای  و  نقش  به  توجه  که  است  شده  باعث  ایران  جامعۀ  بر 
آموزش عمومی و عالی از توجه بیشتری برخوردار شود. کارکردهای 
سطوح  تفکیک  به  توسعه  با  آن  ارتباط  و  آموزشی  نظام  اقتصادی 
تحصیلی مهم ترین مباحث این اثر را تشکیل می دهند. به عالوه در 
شده  قناعت  حداقل ها  به  صرف  ریاضی  تحلیل های  و  تجزیه  ارائۀ 
است تا کتاب به منبع مناسبی برای درس اقتصاد آموزش در دوره های کارشناسی آموزش و توسعه، و درس 
مبانی اقتصادی و اجتماعی توسعه در دورۀ کارشناسی ارشد رشته های گوناگون علوم انسانی تبدیل شود. 
مطالعۀ اثر حاضر به مدیران و برنامه ریزان توسعه، کارگزاران آموزشی، والدین و آموزگاران و همۀ کسانی که 
از نگاه مربی، آموزگار، مدیر و کارگزار آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی می خواهند به تجزیه و 

تحلیل اقتصادی آموزش بپردازند، توصیه می شود.

ارزیابیطرحهاوتحلیلریسک
)اقتصادمهندسی(

فیروز توفیق

چاپ دوم، 456 ص، رقعی، 400000 ریال.
در این کتاب، کوشش شده تا ضمن معرفی مباحث متعارف شامل 
بازده داخلی،  ارزیابی، مانند خالص ارزش کنونی، نرخ  معیارهای 
و  این ها،  جز  و  سربه سری  نقطۀ  اصالح شده،  داخلی  بازده  نرخ 
مطالبی  برخی  به  نااطمینانی،  و  ریسک  حساسیت،  تحلیل  نیز 
مانند  نمی شوند،  گنجانده  ارزیابی  کتاب های  همۀ  در   

ً
لزوما که 

در  طرح ها  انتخاب  طرح ها،  گزینش  برای  چندمعیاری  ارزیابی 
از  یکی  معرفی  همچنین  و  )بهینه یابی(  سرمایه  محدودیت  شرایط 
از  استفاده  امکانات  به ضرورت  بسته  در هر قسمت  پرداخته شود.  نیز  ارزیابی طرح ها  نرم افزارهای مهم 
صفحه گسترده ها، مانند اکسل، گوشزد شده است. ویژگی دیگر این کتاب پرداختن به ارزیابی طرح ها، نه تنها 

از دیدگاه شرکت ها و بنگاه ها، بلکه از دیدگاه اجتماعی یعنی بخش عمومی است.
 تازۀ جهانی برای خوانندگان مرور شده اند؛ از جمله مطالب و 

ً
تا جایی که میّسر بود نوشته های تازه و نسبتا

مثال هایی از کتاب های سازمان های جهانی، مانند راهنمای اتحادیۀ اروپا، دو کتاب مؤسسۀ بانک جهانی، 
راهنمای بانک توسعۀ آسیایی و راهنمای سازمان صنعتی ملل متحد )یونیدو( نیز نقل شده اند.

استراتژیهایرشدوتوسعۀاقتصادی
محمدقلی یوسفی

چاپ چهارم، 336 ص، وزیری، 260000 ریال.
کشورهای  برای  که  می پردازد  مسائلی  تحلیل  به  کتاب  این 
تحلیل  با  است  کرده  سعی  مؤلف  اهمیت اند.  حائز  توسعه نیافته 
ریشه ای مسائل، خوانندگان را از افتادن در دام تحلیل های صوری 
کلینیکی  بررسی  در  دارد.  برحذر  بی بنیان  و  ظاهری  متغیرهای 
اما  به مثابه عناصر کلیدی توسعه معرفی می شوند،  اقتصاد، نهادها 
برخالف تصور مرسوم در اندیشه های سنتی اقتصاد توسعه، نهادها، 
مناسب و یا سازگار با فرایند توسعه فرض نمی شوند بلکه بر طراحی 
و تدوین آن ها متناسب با شرایط و برقراری حاکمیت قانون، آزادی 
کید می گردد. اعتقاد بر این است که  فردی، حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، شفافیت و پاسخگویی تأ
نهادها هستند که فرصت ها، انگیزه ها، ریسک ها و محدودیت ها را تعیین و سیاست ها را طراحی و تدوین 

می نمایند.
و  نمی شوند  تلقی  مترادف  آزادی«  و  »بازار  نیز  و  توسعه«  و  این جا »رشد  در  برخالف تصور مرسوم، 
و  »درونگرایی  کارایی«،  و  »عدالت  توزیع«،  و  یا »رشد  و  نمی شود  منظور  و خطی  یگانه  توسعه  مسیر 
کید می شود  برونگرایی« و »تورم و بیکاری« متضاد دانسته نمی شوند بلکه بر جنبه های تکمیلی آن ها تأ
و مسیر توسعۀ چندگانه و زیگزاگی معرفی می شود، مسیری که در آن، انسان »هدف« و خود »وسیلۀ« 
کید می شود که »رشد« بدون عدالت و آزادی، توسعه را از قالب  توسعه شمرده می شود. و بر این نکته تأ

تهی می سازد.

اقتصاِدایرانامروز
)توسعهبرمحورآموزش،فرهنگوتمدن(

حسین عظیمی
به کوشش خسرو نورمحمدی

چاپ سوم، 252 ص، رقعی، 320000 ریال.
کسوت  در  چه  روحانیت  لباس  در  چه  جامعه،  اندیشمندان  ما 
دانشگاهی، هنوز تکلیف خودمان را با توسعه و تمدن سازی روشن 
بر کدام   نمی دانیم تمدنی که می خواهیم بسازیم، 

ً
نکرده ایم و دقیقا

 برای توسعه به اندیشۀ خاصی 
ً
اندیشۀ اساسی تکیه کرده است یا اصال

برای  تمدنی  چنین  پذیرش،  صورت  در  حتی  خیر؟  یا  است  نیاز 
ایجاد، رشد و شکوفایی، به چه اقداماتی نیاز دارد؟ و این تمدن در 
ارتباط با تمدن صنعتی جهان چه وضعی دارد؟ بدیهی است که در چنین شرایطی نتوانسته ایم مسئله را برای 
مردم خود نیز روشن کنیم و به جای آن، همچنان در بحث های محدود فنی و تکنیکی سرمایه، تخصص، 
رشد، اشتغال، تورم و امثال آن باقی مانده ایم؛ با این وصف، نتیجۀ جدی و ملموسی نیز حاصل نخواهد شد. 
تا زمانی که بحث توسعه و تمدن سازی حل وفصل و روشن نشود، نمی توانیم اقتصاد، اجتماع، سیاست و 

زنده یاد دکتر حسین عظیمی )آرانی(فرهنگ شکوفا داشته باشیم.

اقتصادایراندربسترجسانیشدن
دکتر محمدمهدی بهکیش

چاپ ششم، 408 ص، وزیری، 270000 ریال.
تجارت  افزایش  به  منجر  گسترش جغرافیایی کشورهای چندملیتی 
جهانی شده و پدیدۀ جدید »تولید جهانی« را به وجود آورده است؛ 
اما کشور ما، شاید به دلیل دارابودن درآمدهای سرشار نفتی، نیاز به 
با  و  نمی دانست  ضروری  را  جهانی شدن  راستای  در  جدی  حرکت 
ادامۀ سیاست درون نگر، و به دلیل نگرانی از عدم موفقیت در صحنۀ 
صحنۀ  به  ورود  فکر  به  خود  هماوردان  از  دیرتر  بسیار  بین المللی، 
بین المللی افتاد. درحالی که کشورهای دیگر چون کرۀ جنوبی، چین، 
برزیل، مکزیک، و... به سرعت رقابت کردن را می آموختند، کشور ما 
در بحث مزایا و معایب رقابت پذیری درگیر ماند و هنوز هم محیط های دانشگاهی ما به صورت جدی وارد 

این بحث نشده اند.
امروزه جهانی شدن پدیده ای همه گیر شده است. بیش از 173 کشور به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند، 
یا درحال پیوستن هستند. ما نیز به خاطر ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی کشورمان، راهی جز پیوستن به 

این مجموعه را نداریم، زیرا درآمدهای نفت به سرعت رو به کاهش است.
برای ورود به صحنۀ بین المللی، باید ابتدا به شناخت موقعیت های خود در جهان بپردازیم و این تمرین 
را به صورت سیستماتیک و هرچه زودتر شروع کنیم. هرچه تالش فکری و تجربی سازمان یافته تر و علمی تر 

صورت پذیرد، امکان موفقیت هم بیش تر خواهد بود.

اقتصادپولوبانکداری
حمید بهمن پور/ سعید مشیری

چاپ چهارم، 334 ص، وزیری، 250000 ریال.
از ابداع پول و کاربرد آن در اقتصاد قرن ها می گذرد و اکنون پول و 
بحران های  ایجاد  مالی،  و  اقتصادی  روابط  تنظیم  در  بانکداری 
اقتصادی، و یافتن راه های رفع این بحران ها نقش مهمی ایفا می کنند. 
با این وجود، در تألیف کتاب های درسی دانشگاهی در ایران به این 
موضوع و نقش های گوناگون آن در معادالت اقتصادی و مالی نسبت 

به مباحث دیگر کم تر توجه شده است.
از سوی دیگر، با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای 
در  پیچیدگی هایی  با  کشور  بانکی  نظام   ،1363 سال  ابتدای  از  آن 
تشخیص مبادالت ربوی و جلوگیری از آن ها مواجه شد. از این رو، این کتاب سعی دارد با طرح مباحث 

اقتصاد پول و بانکداری در نظام اقتصاد آزاد، به بررسی نارسایی های نظام بانکداری بودن ربا نیز بپردازد.

اقتصادتوسعه)ازفقرتاثروتملل(
یوجیرو هایامی

ترجمۀ غالمرضا آزاد )ارمکی(

چاپ نهم، 408 ص، وزیری، 480000 ریال.
به ویژه  که  یافته است  و گسترده یی  ابعاد گوناگون  و مضمونی خود  معنایی  با شمول  توسعه  امروزه مفهوم 

اقتصادومدیریت



به دلیل  می گیرد.  دربر  را  فرهنگ  و  سیاست،  اجتماع،  اقتصاد، 
در  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  مسائل  درهم تنیدگی 
جوامع کنونی، و تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر، رجحان توسعه در 
یک زمینه بر زمینۀ دیگر به نظر امری مشکل و در عین حال غیرضرور 
علوم  نظریه پردازان  از  بسیاری  دلیل،  همین  به  می آید.  نادرست  و 
اجتماعی و اقتصادی بر این عقیده اند که توسعۀ اقتصادی با توسعه 
در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست، بلکه پیوندی تنگاتنگ دارد.

کتاب حاضر به مسئله ای اساسی اشاره می کند: چرا شماِر اندکی 
از کشورهای جهان به سطح باالیی از رفاه دست یافته اند و فقط تعداد 
رسیده اند،  سطح  به این  روبه توسعه  اقتصادهای  از  انگشت شماری 

در حالی که اکثریِت این کشورها هنوز در فقر و رکود به سر می برند؟

اقتصادخرد2
عباس شاکری

چاپ دوازدهم، 628 ص، وزیری، 560000 ریال.
اقتصاد خرد 2  منبع درسی  به عنوان  استفاده  به منظور  کتاب حاضر 
با  تدوین شده است. مؤلف  اقتصاد  دانشکده های  دورۀ کارشناسی 
استفاده از متون و مقاالت معتبر، و با تکیه بر تجربۀ تدریس موفق این 
ارائۀ جدیدترین مطالب  با  درس در ترم های متمادی توانسته است 
علمی در این زمینه مباحث کاملی از اقتصاد خرد ارائه کند. در تمام 
فصل های کتاب مباحث به سه روش توصیفی، ریاضی و نموداری با 
ذکر مثال های کاربردی و ارائۀ نکات تحلیلی بیان شده است. کتاب 
عالوه بر موضوعات متعارف اقتصاد خرد، به موضوعاتی چون نظریۀ 

بازی، اقتصاد ریسک، اقتصاد اطالعات، اقتصاد محیط زیست و اقتصاد کار و آموزش نیز می پردازد.
مؤلف کتاب آقای دکتر عباس شاکری دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی است.

اقتصادخردمیانه
)همراهبامسائلحلشده(

غالمرضا کشاورز حداد

472 ص، وزیری، 500000 ریال.
ارائۀ  در  را  شگرفی  تغییرات  گذشته  دهۀ  دو  در  خرد  اقتصاد  نظریۀ 
تجربه  اقتصادی،  رفتار تصمیم گیران  تبیین  برای  تحلیلی  چارچوب 
علم  در  ریاضی  منطق  به کارگیری  گسترش  با  امروزه  است.  کرده 
از  اقتصاد  از  شاخه  این  نظریه های  به  اقتصاددانان  نگاه  اقتصاد، 
روش های توصیفی یا به کارگیری وسیع نظریۀ حسابان، به کاربست 
تغییر جهت  نمادین  منطق  از  استفاده  با  روش های اصل موضوعی 
داده است. عالوه بر آن اقتصاددانان، به جای تمرکز بیش از اندازه به 
قطعیت گرایی در صورت بندی مدل ها، به تحلیل رفتار عوامل اقتصادی در شرایط نااطمینانی روی آورده اند. 
این تحوالت با هدف نزدیک ترکردن نظریه های علمی به کنش های افراد در دنیای واقعی صورت می گیرد. 
تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی، تصمیم گیری در هنگام تعامل دو یا چندسویه بین عوامل اقتصادی، و 
وجود برتری اطالعاتی یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر آن از ویژگی های نظریۀ اقتصاد خرد مدرن 
برای تبیین آن ها با بهره گیری از نظریۀ بازی ها و نظریۀ احتمال است. کتاب اقتصاد خرد میانه با هدف پرکردن 
بخشی از این شکاف نظری در برنامه های درسی موجود در نظام دانشگاهی ایران تدوین شده و مطالب آن 

می تواند برای دانشجویان دورۀ تحصیالت تکمیلی سودمند باشد.

اقتصادرشدوتوسعه
مرتضی قره باغیان

جلد دوم: چاپ پنجم، 680 ص، وزیری، 260000 ریال.
مسئلۀ  مهم ترین  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ  در  اقتصادی  توسعۀ  و  رشد 
و  فکری  مشغله های  مهم ترین  از  یکی  و  سوم  جهان  کشورهای 
در  قره باغیان  دکتر  است.  بوده  صنعتی  توسعه نیافته  ممالک  عملِی 
کالسیک  نظریه های  بررسی  به  دوجلدی،  دورۀ  این  نخست  جلد 
را  نظریه هایی  و  پرداخته  اقتصادی  رشد  مختلف  مفاهیم  و  توسعه 
که در دوران جنگ سرد و سال های اخیر دربارۀ توسعۀ اقتصادی در 
جهان سوم مطرح شده اند مورد نقد و بررسی قرار داده است. در جلد 
دوم نویسنده با کاستن از سطح انتزاع نظری، به عملکرد توسعه در 
جهان سوم، شرایط داخلی الزم برای توسعه، شرایط بین المللی، عملکرد بخش های کشاورزی، صنعت، 

سیاست های پولی و مالی، سرمایه گذاری خارجی و برنامه ریزی می پردازد.

اقتصادسنجی
بدی اچ. بالتاجی

ترجمۀ رضا طالبلو/ شعله باقری پرمهر

چاپ دوم، 624 ص، وزیری، 250000 ریال.
دورۀ  برای  اقتصادسنجی  زمینۀ  در  زیادی  کتاب های  حال  به  تا 
کارشناسی رشتۀ اقتصاد ترجمه شده و چند کتاب نیز در این حوزه 
در کشور تألیف شده است؛ با این حال تالش اندکی برای دسترسی 
دانشجویان مقاطع باالتر اقتصاد به متون ترجمه شدۀ اقتصادسنجی 

صورت گرفته است.
اقتصادسنجی  متخصصان  معروف ترین  از  یکی  را  حاضر  کتاب 
و  بازنگری  مورد  بار  چندین  تاکنون  کتاب  این  است.  نوشته 
ویرایش قرار گرفته که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2011 میالدی است. به عقیدۀ بسیاری از استادان 
اقتصادسنجی و همچنین نویسندۀ کتاب، این کتاب برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد بسیار مناسب 

است.
اقتصادسنجی چند ویژگی خاص دارد؛ اول این که به آماره های آزمون اصلی در اقتصادسنجی یعنی آمارۀ 

در  کاربردی  و  مفهومی  لحاظ  به  و  است،  پرداخته  به خوبی  و ضریب الگرانژ  درست نمایی  نسبت  والد، 
حاالت مختلف رگرسیونی نیز پوشش مطالب این کتاب مطلوب به نظر می رسد. دومین ویژگی این کتاب نیز 

مربوط به سؤاالت و تمرین های بسیاری است که در قالب اثبات، توضیح و تخمین ارائه شده است.

اقتصادسنجیدادههایخردوارزیابیسیاست
غالمرضا کشاورز حداد

چاپ دوم، 492 ص، وزیری، 400000 ریال.
در سال های اخیر توجه چشم گیری بر مطالعات تخصیص تصادفی 
اقتصادی،  مسائل  قلمرو  در  سیاستی  مداخله های  ارزیابی  برای 
افراد  تصادفی  تخصیص  است.  گرفته  صورت  درمانی  و  آموزشی 
به عنوان شاه بیت  کنترل  گروه  و  برنامه  گروه  بین  اقتصادی  عوامل  یا 
مطالعۀ  طراحی  اگر  زیرا  است.  سیاست  ارزیابی  پژوهش های 
بدون  برآوردهای  گیرد،  صورت  درستی  روش  به  سیاست  ارزیابی 
این کتاب  فراهم ساخت. هدف  را می توان  برنامه  اثرات  از  تورشی 
معرفی عنوان هایی در موضوع اقتصادسنجی داده های خرد با نگرش 
تحلیل کمی برای یافتن یک رابطۀ علی در میان متغیرهای مورد مطالعه است. برای دست یافن به این هدف، 
نخست تکنیک های اقتصادسنجی خرد شامل مدلسازی متغیرهای وابستۀ محدودشده، رگرسیون داده های 
کتاب روش های  دوم  در بخش  معرفی می شوند.  تعمیم یافته  و روش گشتاورهای  کوانتیل  پانل، رگرسیون 
اقتصادسنجی ارزیابی سیاست شامل رگرسیون تشریح می گردد. کل مطالب پوشش داده شده با نگرش نظری 
و نیز با کاربردهایی از داده های خرد اقتصاد ایران با نرم افزار stata ارائه شده است. انتظار می رود که مطالب 
آن برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های علوم اقتصادی، مدیریت، علوم تربیتی، رشته های پیراپزشکی 

و علوم مالی سودمند باشد.

اقتصادسنجیسریزمانیمالی
)EviewsوS. plus،Rبا(

غالمرضا کشاورز حداد

چاپ دوم، 704 ص، وزیری، 600000 ریال.
خیره کننده ای  رشد  میالدی  هفتاد  دهۀ  از  زمانی  سری  تکنیک های 
و  مالی  بازارهای  توسعۀ  با  همزمان  سریع  رشد  این  داشته اند. 
جدیدی  زمینۀ  تولد  سبب  مالی  سرمایه گذاران  فراروی  مخاطرات 
مالی  اقتصادسنجی  را  آن  که  شد  مالی  اقتصاد  و  اقتصادسنجی  در 
نامیدند. این دگرگونی پرشتاب همراه با پیچیدگی نظری سبب شده 
است که دانشجویان و نیز افراد حرفه ای در بازارهای مالی نتوانند به 
آسانی با این روش ها ارتباط برقرار سازند. کتاب اقتصادسنجی سری 
زمانی مالی با هدف آسان سازی یادگیری این مطالب برای دانشجویان و تحلیل گران حرفه ای بازارهای مالی 

نوشته شده است. برای این منظور روش های شبیه سازی احتماالتی و نیز مثال های کاربردی از بازارهای مالی 
و اقتصاد ایران به کار بسته شده اند. تمرکز کتاب بر معرفی روش های مرتبط با پژوهش های رایج در مرزهای 
کسری،  انباشتگی  فصلی،  زمانی  سری های  مدلسازی  همانند  موضوعاتی  است،  مالی  اقتصادسنجی 
مدل های GARCH چندمتغیرۀ نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار از جملۀ این روش ها است. 
درعین حال توازن میان نظریه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است. مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده 
است که منبع درسی مناسبی برای دانشجویان سال های نخست دورۀ کارشناسی ارشد تا دانشجویان دورۀ 
دکتری باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد مثال های تحلیلی آن را ساده خواهند یافت، استدالهای ریاضی 
آن برای دانشجویان دکتری مفید و لذتبخش است و نیز برای متخصصان حرفه ای در بازارهای مالی مثال های 

کاربردی همراه با کدهای تحلیلی برنامه نویسی R جالب توجه خواهد بود.
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اقتصادسیاسیوخطمشیگذاریعمومی
)بانگاهبهایران(

علی رضا علوی تبار

چاپ دوم، 120 ص، رقعی، 160000 ریال.
تا  نگاهی  به  دستیابی  برای  است  تالشی  سیاسی،  اقتصاد  رویکرد 
عمومی  خط مشی گذاری  توضیح  و  تبیین  در  همه جانبه  امکان  حد 
با درنظرگرفتن سه دسته از  تا  در یک کشور. این رویکرد می کوشد 
متغیرها )ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام 
و فن آوری اقتصادی( چرایی و چگونگی شکل گیری، اجرا و ارزیابی 
اقتصاد  هدف  به  دستیابی  دهد.  توضیح  را  عمومی  خط مشی های 
سیاسی از لحاظ نظری دشوار و در تطبیق با شرایط خاص یک کشور 

به ناگزیر با احتیاط بسیار همراه است. این کتاب گامی است در این مسیر.

اقتصادکالن
یگوری منکیو گر

ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

چاپ چهارم، 744 ص، وزیری، 650000 ریال.
 Macro Economics کتاب اقتصاد کالن ترجمۀ ویراست ششم کتاب
نوشتۀ گریگوری منکیو است که در 5 بخش و 19 فصل تنظیم شده 
اقتصاد  کالسیک ها:  نظریۀ  مقدمه،  شامل  کتاب  بخش های  است. 
در بلندمدت. نظریۀ رشد: اقتصاد در دورۀ بسیار بلندمدت. نظریۀ 
و  اقتصاد کالن  کوتاه مدت، سیاست های  در  اقتصاد  تجاری:  ادوار 
ریشه های خرد اقتصاد کالن است. جدا از روش جذاب و تحلیلی 
مطالعه های  موضوعی،  جعبه های  نمودارها،  از  استفاده  نویسنده، 
موردی فراوان، پرسش های دوره، مسائل و کاربردهای پایان هر فصل مطالعه و درک اقتصاد کالن را نیز آسان 

و لذتبخش کرده است.
از   1980 سال  در  بی.  ای.  درجۀ  دریافت  با  او  است.  هاروارد  دانشگاه  اقتصاد  استاد  منکیو  پروفسور 
دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد. دکترای اقتصاد خود را از ام. آی. تی. دریافت کرد و پس از شروع 
 در سال 1987 به درجۀ استادی این دانشگاه مفتخر شد. منکیو مدرس اقتصاد 

ً
تدریس در سال 1985 نهایتا

کالن در دوره های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی است. حوزه های پژوهشی و آموزشی او شامل رفتار 
بانک مرکزی  او مشاور  اقتصادی است.  پولی و مالی و رشد  بازارهای مالی، سیاست های  مصرف کننده، 

آمریکا، دفتر بودجۀ مجلس آمریکا و رئیس دفتر مشاوران اقتصادی رئیس جمهور بوده است.

اقتصادکالن
)نظریههاوسیاستهایاقتصادی(

یدون تفضلی فر

ویراست سوم، چاپ بیستم، 896 ص، وزیری، 400000 ریال.
در این کتاب، اقتصاد کالن با توجه به چهار روش مهم مورد بررسی 
که  معنی  این  به  کالن،  اقتصاد  جامعیت  اول،  است.  گرفته  قرار 
و ریاضی تحلیل شده اند.  بیان علمی، هندسی  با  نظریه های کالن 
 بر نظریه های کینزی استوار است، 

ً
از آنجا که نظریه های کالن غالبا

این نظریه ها با توجه به مباحث معمول در اقتصاد کالن مورد توجه 
 جدل بین کالسیک ها و کینزین ها در مورد مسئله 

ً
قرار گرفته اند. ضمنا

اشتغال و نظریه تعیین درآمد ملی مطرح شده است. دوم، به اقتصاد 
کالن از دیدگاه تعادل عمومی توجه شده و با این روش انتقادات نئوکینزین ها از تئوری های کینزی مطرح، و 
جزئیات آن در چارچوب نظریه همزمان درآمد ملی و نرخ بهره بررسی شده است. سوم، مباحث کالن از دو 
ُبعد اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. چهارم، تقسیم بندی اقتصاد کالن 
به دو قسمت ایستا و پویا، از این نظر که تحلیل های ایستای تعیین درآمد ملی با پیشرفت های علمی دوران 

بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه رشد و نوسانات اقتصادی ترکیب و تلفیق شده است.

اقتصادمحیطزیستومنابعطبیعی
راجر پرمن/ یو ما/ جیمز مک گیل ری

ترجمۀ حمیدرضا ارباب

چاپ ششم، 760 ص، وزیری، 680000 ریال.
کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی هرچند یک کتاب درسی برای رشته های اقتصاد، محیط زیست، 
منابع طببعی و سایر رشته ها در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد محسوب می شود، اما مطالب و 
موضوعات بسیار گسترده و متنوع آن می تواند طیف وسیعی از دانشجویان، اساتید و خوانندگان غیراقتصادی 

را نیز دربرگیرد.
نویسندگان کتاب با دقت و حوصلۀ تحسین برانگیز هیچ نکتۀ مهمی را از قلم نینداخته اند. لذا حجم زیاد 

کتاب ناشی از تدریس، مطالعه و تحقیقات بی شمار نویسندگان آن 
است که می تواند مرجع بسیار خوبی برای مطالعات بیشتر در زمینۀ 
که  موضوعی  آید.  به شمار  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  و  اقتصاد 
هم به لحاظ وجود منابع طبیعی فراوان و هم به علت عقب ماندگی 
پژوهش های اقتصادی در این زمینه باید بیش از پیش در کشور خود 

به آن بپردازیم.

اقتصادمدیریت
ایوان جی. داگالس

ترجمۀ سیدجواد پورمقیم

چاپ هجدهم، 536 ص، وزیری، 380000 ریال.
برای  تصمیم  بهترین  انتخاب  روش های  آموزش  کتاب  این  هدف 
و  کارشناسی  دانشجویان  برای  می تواند  و  است  اقتصادی  واحد 
واحدهای  مدیران  و  مدیریت  و  اقتصاد  رشتۀ  ارشد  کارشناسی 

اقتصادی مفید باشد.

اقتصادمدیریت
دومینیک سالواتوره

ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

چاپ سوم، 506 ص، وزیری، 490000 ریال.
اقتصاد مدیریت را اقتصاد خرد کاربردی می نامیم. با چنین نگرشی 
کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. در بخش اول موضوع اقتصاد 
ارائه شده است. در  بهینه سازی  بنگاه و روش های  مدیریت، نظریۀ 
بخش دوم تحلیل تقاضا شامل تابع تقاضا، تخمین و پیش بینی تقاضا 
بررسی شده است. موضوع بخش سوم نظریۀ تولید و هزینه هاست و 
در بخش پایانی کتاب، ساختار بازار، نظریۀ بازی ها، قیمت گذاری 
یت  در عمل و تجزیه و تحلیل ریسک را مالحظه می کنید. اقتصاد مدیر
یک کتاب مناسب درسی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد و مدیریت اجرایی، 

بازرگانی و مالی و سایر رشته های مرتبط است.

اقتصادوفرهنگ
دیوید تراسبی

ترجمۀ کاظم فرهادی

چاپ نهم، 256 ص، وزیری، 280000 ریال.
ضرورت های  است،  شده  جهانی  فزاینده  به طور  که  دنیایی  در 
اقتصادی و فرهنگی می تواند به عنوان دو عامل نیرومند شکل دهندۀ 
اقتصاد و  بین علم  به مناسبات  این کتاب  رفتار بشری مطرح شود. 
نظام های  نیز  و  روشنفکری  گفتمان  عرصه های  به منزلۀ  فرهنگ 
سازمان اجتماعی می پردازد. مطابق تعریفی گسترده از »فرهنگ«، 
را  اقتصاد  علم  فرهنگِی  زمینۀ  و  فرهنگ  اقتصادی  ابعاد  کتاب  این 
توأماِن  بسط  و  ارزش  نظریۀ  بنیاد  بر  حاضر  کتاب  می کند.  بررسی 
مفاهیم ارزش اقتصادی و فرهنگی به مثابه اصول زیربنایی تلفیق این دو زمینه، استوار شده است. همچنین، 
ایده های سرمایۀ فرهنگی و پایداری، به ویژه برای تجزیه و تحلیل مسائل خاِص میراث فرهنگی، و ترسیم 
وجوه تشابه در نحوۀ برخورد با سرمایۀ طبیعی در اقتصاد زیست محیطی مورد بحث قرار گرفته است. این 
کتاب همچنین دربارۀ اقتصاد خالقیت در تولید کاالها و خدمات هنری، نقش فرهنگ در توسعۀ اقتصادی، 

صنایع فرهنگی و سیاست فرهنگی به بحث می پردازد.

ایران،جامعۀکوتاهمدت
و3مقالۀدیگر

یان محمدعلی همایون کاتوز
ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ دوازدهم، 168 ص، رقعی، 180000 ریال.
چهار مقاله ای که در این کتاب می خوانید هریک به نوعی مشکالت تاریخ توسعۀ اقتصادی و سیاسی ایران 
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را بررسی می کند. فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه 
عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و 
قدرت  انحصار  به  خود  که  حکومت ها  دست  در  اقتصادی  قدرت 
سیاسی می انجامید و سرعت و شدت تحوالت سیاسی و اجتماعی 
توسعۀ  و  رشد  که الزمۀ  باثبات  قانونی  از چهارچوب  را  که جامعه 
می شود.  بررسی  اول  مقالۀ  دو  در  می کرد،  محروم  است  اقتصادی 
مشروطه  انقالب  به  که  قانونی  نظم  و  قانون  استقرار  برای  تالش 
انجامید و علل ناکامی ها و کمبودهای این جنبش مضمون مقالۀ سوم 
است و در مقالۀ چهارم که به معنایی دنبالۀ مقالۀ سوم است شرحی 
از زندگی و آثار ملک الشعرای بهار می خوانیم که از کوشندگان راه 
مشروطه بود و انسانی فرهیخته و آزادی خواه و متجدد که می کوشید 
در دورانی خطرخیز و پرآشوب و دیکتاتوری بعد از آن در عین وفادارماندن به آرمان های خود از تندروی های 

ویرانگر بپرهیزد و در محیطی که کم تر کسی هوادار اعتدال و خرد بود به اعتدالی خردمندانه برسد.

بازآفرینیبازار
یخطبیعیبازارها تار

جان مک میالن
یمی / ساعده عزیزی ثالث / جواد اقدس طینت ترجمۀ زهرا کر

442 ص، رقعی، 460000 ریال.
فقر  راه  بد«  »بازار  و  است  ثروت  به  رسیدن  راه  تنها  »بازار خوب« 
اقتصاد  بودن  بد  یا  بر سر خوب  به بحث  باید  نگون بختی است.  و 
بازار پایان داد و آن را به اصالح بازارها معطوف کرد. مسئله خوب 
شر  یا  خیر  می تواند  بازار  اقتصاد  نیست.  بازار  اقتصاد  بودن  بد  یا 
خوب  بازار  اقتصاد  به  بد  بازار  اقتصاد  تبدیل  اصلی  مسئله  باشد؛ 
است. مک میالن، نویسنده کتاب، آن جا که به توصیف بازار خوب 
دشمنان  از  می دهد،  نشان  را  بد  بازار  فاجعه بار  پیامدهای  که  آن جا  و  است  دوآتشه  بازارگرایی  می پردازد، 
اقتصاد بازار سبقت می گیرد. نکته بدیع این کتاب مدح یا ذم بازار نیست بلکه شواهد متعددی است که به 

کمک آن ها چگونگی گذر از بازار بد به بازار خوب را ترسیم می کند.
برای جامعه سیاست گذار و دانشگاهی ایران این کتاب خواندنی است، زیرا ذهن را از جزمیت بازارگرایی 
یا بازارستیزی آزاد می کند و مسئله ای بسیار بزرگ، یعنی بازآفرینی بازار، را در ذهن خواننده شکل می دهد. 
پس از مطالعه این کتاب، مناقشه بر سر اقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی پایان می یابد و جای خود را به این مسئله 

می دهد که چگونه بازارهای بی شماری را که رفاه مردم به آن بستگی دارد اصالح کنیم.

برنامهریزیدرایران
)براساستجاربگروهمشاورۀدانشگاههاروارددرایراندرتهیۀبرنامۀ

عمرانیسوم(
تاس. اچ. مک لئود

ترجمۀ علی اعظم محمدبیگی

چاپ پنجم، 210 ص، رقعی، 250000 ریال.
ناکامی  عوامل  مورد  در  را  دیدگاه جدیدی  ایران  در  یزی  برنامه ر کتاب 
»گروه  را  کتاب  این  می کند.  مطرح  ایران  در  اقتصادی  برنامه ریزی 
رویدادهای  مفصل  گزارش  به عنوان  هاروارد«  دانشگاه  مشاوره ای 
به رشتۀ  ایران  برنامه ریزی  فعالیت خود در سازمان  دورۀ چهارسالۀ 
درخواست  به   1330 دهۀ  اواسط  در  گروه  این  درآورده اند.  تحریر 
ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه به منظور ارائۀ کمک فنی 
به این سازمان در تهیۀ برنامۀ عمرانی سوم )1342-46( به ایران آمدند و به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب 

برای ادامۀ کار، در سال 1341 کشور را ترک کردند.
مهم ترین ویژگی این گزارش آن است که خارج از چارچوب نظریه های وارداتی، تاریخچۀ برنامه ریزی 
اقتصادی در ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. به نظر می رسد دیدگاه ارائه شده در این کتاب 
واقع بینانه تر از دیدگاه های متعارف در زمینۀ عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در کشور باشد و به این 
تجربۀ  موضوع  به  عالقه مند  محققان  و  صاحب نظران  برابر  در  تازه ای  افق های  بتواند  آن  مطالعۀ  ترتیب، 

برنامه ریزی توسعه در ایران بگشاید.

برنامهریزیدرایران1316-1356
)تحلیلیتاریخی،باتمرکزبرتحوالتنقشوجایگاهسازمانبرنامهوبودجه(

یمی مسعود نیلی/ محسن کر

چاپ دوم، 310 ص، رقعی، 220000 ریال.
چگونه  مهم  تصمیمات  می شوند،  اداره  نحو  چه  به  ایران،  جمله  از  مختلف  کشورهای  این که  مورد  در 
سیاست های  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  حد  چه  تا  می افتد  اتفاق  عمل  در  آن چه  و  می شود  اتخاذ 

اطالعات  یادگیری،  باالی  ارزش  به رغم  دارد،  ارتباط  اتخاذشده 
زیادی وجود ندارد. تجربۀ تاریخی نشان می دهد که برنامه ریزی در 
دربرگیرندۀ  از شیوۀ حکمرانی،  تعمیم  قابل  نمونه ای  به عنوان  ایران 
و  برنامه  سازمان  عملکرد  است.  زمینه  این  در  مفیدی  اطالعات 
و  میان مدت  برنامه های  تنظیم کنندۀ  دستگاه  نقش  در  نیز  بودجه 
آرزوهای  و  آرمان ها  تالقی  محل  به مثابه  و  سنواتی  بودجه های 
طرف  در  محدودیت ها  و  منابع  و  طرف  یک  در  سیاستمداران 
در  حکمرانی  کیفیت  سقف  از  آموزنده  جلوه هایی  حاوی  دیگر، 
از  به عنوان جلوه ای  برنامه ریزی  تاریخی  ایران است. لذا تحوالت 
از  به عنوان شاخصی  محتوای حکمرانی و سازمان برنامه و بودجه 
کیفیت نهادی آن در ایران، درس های بسیاری برای آموختن دارد که 

در این کتاب به بخش هایی از آن پرداخته شده است.

پایاِنمدیریت
فروپاشیروایتهایمدیریتدردورانمدرن

محمدرضا آهنچیان

چاپ دوم، 248 ص، وزیری، 380000 ریال.
انتقاداتی  مشمول  اجتماعی،  علوم  از  شاخه ای  منزله  به  مدیریت 
است کهبه روش شناسی، ابزرا و چگونگی تولید آن وارد است. در 
خدمت  در  مدرنیته،  خلف  فرزنِد  همچون  مدیریت  بیستم،  سده 
توانست  و  گرفت  قرار  صنعتی  توسعه  و  پیشرفت گرایی  آرمان های 
راهنمای  نقش یک  بود، هم  مؤیدشان  علم  که  یافته هایی  به کمک 
خردمند در تحقق هدف های سازمانی را برعهده بگیرد و هم مسئول 
اراده  سرمایه داری  نظام  که  باشد  چیزی  آن  به  مشروعیت بخشیدن 

می کرد.
آیا مدیریت باز هم قادر به ایجاد اعتماد در مدیران برای حل مسائل سازمانی خواهد بود؟

آیا برای بازسازی تصویر ناخوشایند خود در ذهن منابع انسانی، به اتهام سازش با مراجع ثروت و قدرت در 
بهره کشی پنهان از انسان، فرصتی وجود دارد؟

کتاب حاضر با رویکرد انتقادی به علم مدیریت از یک سو و با مراجعه به نتایج استفاده از آن در دنیای 
واقعی سازمان ها از سوی دیگر، کوشیده است تا فایده این علم را در گره گشایی از مسائل همیشگی بشر به 

چالش فراخواند.

پیچیدگیواقتصاد
ویلیام برایان آرتور

ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ دوم، 376 ص، رقعی، 350000 ریال.
از عصر ویکتوریا تاکنون این نخستین بار است که علم اقتصاد دچار 
تغییرات بنیادین می شود. علم کالسیک، اقتصاد را نظامی عقالنی، 
 در حال تعادل می انگارد. این نگرش اینک در 

ً
ماشین واره، و اساسا

حال دگرگونی است. همگام با دورۀ پسامدرن، و به موازات تحوالت 
حوزه هایی مانند اطالعات، فناوری، نظریۀ شبکه ها، نظریۀ آشوب، 
پیچیده،  سامانۀ  یک  چشم  به  نیز  اقتصاد  امروزه  زیست شناسی،  و 
نگریسته می شود.  دائمی  تکامل  در حال  و  تعادل،  از  دور  ناکامل، 
کتاب حاضر می کوشد با چنین نگرشی، به پرسش های مهمی ازجمله چگونگی شکل گرفتن حباب ها و 

فروپاشی بازارهای مالی پاسخ بدهد.
برایان آرتور، استاد دانشگاه استنفورد و پژوهشگر برجستۀ انستیتو سانتافه، متفکر پیشگام علم اقتصاد و 
نظریۀ پیچیدگی، برندۀ جایزۀ شامپتر در علم اقتصاد و جایزۀ الگرانژ در علم پیچیدگی است. به عقیدۀ جان 
هالند خالق الگوریتم های ژنتیک، مسئلۀ ال فارول که برایان آرتور در این کتاب مطرح کرده است، با معمای 
زندانی در نظریۀ بازی برابری می کند. از این نویسنده پیش از این کتاب سرشت فناوری در ایران به چاپ 

رسیده است.

تئوریاقتصادخرد
پی. آر. جی. لیارد/ ای. ای. والترز

ترجمۀ عباس شاکری

چاپ نهم، 464 ص، وزیری، 180000 ریال.
امروزه به کارگرفتن نظریه های اقتصادی در تحلیل های عملی و تجربِی علم اقتصاد بسیار گسترش یافته است. 
کید دارد که به طور منظم و قانونمند در زندگی روزمره کاربرد  کتاب حاضر بر مباحثی از نظریۀ اقتصادی تأ
دارند. این کتاب نیاز دانشجویان را در استفاده از دانش اقتصاد برای بهتر فکرکردن در مورد سیاست دولت، 

کسب و کار، و عالئق شخصی برآورده می کند.
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بر مبنای درس های سال آخر تحصیالت  اقتصاد خرد که  تئوری 
تکمیلی مدرسۀ اقتصادی لندن نوشته شده، از غنی ترین کتاب های 
ظرایف  و  دقایق  بر  آن  در  و  است  جهان  در  خرد  اقتصاد  درسی 
عالوه  کتاب  این  است.  شده  توجه  مبحث  هر  در  نظری  نکته های 
اقتصاد  درس های  برای  است،  خرد  اقتصاد  درسی  متن  این که  بر 
و  ریسک  اقتصاد  بین الملل،  تجارت  عمومی،  بخش  اقتصاد  رفاه، 

اطالعات نیز مرجع و منبع مفیدی است.

تئوریوسیاستهایاقتصادکالن
ویلیام اچ برانسون

ترجمۀ عباس شاکری

چاپ بیست وسوم، متن کامل، 808 ص، وزیری، 700000 ریال.
اقتصاد کالن در دانشگاه های  از متون درسی  برانسون  اقتصاد کالن 
کارشناسی  دورۀ  در  کتاب  فصل های  نخستین  است.  جهان  معتبر 
تدریس  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دورۀ  در  آن  پایانی  فصل های  و 
نظریه های کالن  تازه ترین  ارائۀ  این کتاب ضمن  در  می شود. مؤلف 
اقتصادی، توابع جمعی و کلی را برمبنای اصول اساسی اقتصاد خرد 
با  دانشجویان  آشناساختن  بر  این ترتیب عالوه  به  و  است  ارائه کرده 
مرز  فردی،  مشاهده شدۀ  رفتارهای  با  اقتصادی  کالن  توابع  ارتباط 
تخیلی میان اقتصاد خرد و کالن را که در بسیاری از متون اقتصاد کالن تصویر می شود نیز از میان برداشته است.
وی همچنین با ارائۀ موازی دو روش توصیفی و ریاضی مباحث اقتصاد کالن، درک موضوعات را برای 

دانشجویان با هر میزان از دانش ریاضی یا اقتصادی آسان ساخته است.

تئوریومسائلآمارواقتصادسنجی
دومینیک سالواتوره

ترجمۀ کامبیز هژبرکیانی

چاپ سوم، 384 ص، وزیری، 230000 ریال.
کتاب حاضر، مقدمه ای روشن و دقیق بر آمار و اقتصادسنجی ارائه 
از مفیدترین ولی، درعین حال،  اقتصادسنجی  و  آمار   

ً
می کند. غالبا

می روند.  به شمار  دانشگاه ها  در  دروس  پیش نیازهای  مشکل ترین 
از روشن  استفاده  با  بر مشکالت  این کتاب، غلبه  از تدوین  هدف 
حل تمرین و نیز ارائۀ منبعی کمکی برای کتب درسی استاندارد آمار و 
اقتصادسنجی است و آن را می توان به عنوان یک کتاب درسی مستقل 
و نیز مرجعی برای کمک در سخنرانی های کالس های درسی به کار 
برد. این کتاب برای دانشجویان رشته های اقتصاد، امور بازرگانی و علوم اجتماعی، در سطوح کارشناسی و 
کارشناسی ارشد، و تمام کسانی که آمار و اقتصادسنجی را در حرفه شان به کار می برند مرجعی مفید است و 

برای مطالعۀ آن داشتن زمینۀ قبلی در آمار ضرورت ندارد.

تئوریومسائلاقتصادبینالملل
دومینیک سالواتوره

یز ترجمۀ هدایت ایران پرور/ حسن گلر

چاپ یازدهم، 386 ص، وزیری، 340000 ریال.
بین المللی  مالیۀ  و  تجارت  عرف  نظریۀ  با  بین الملل  اقتصاد  کتاب 
سروکار دارد. هدف کتاب ارائۀ هستۀ نظری و عملی اقتصاد بین الملل 
جدید به طریقی روشن و منظم است. هر فصل کتاب با بیان روشن 
نظریه، اصول یا اطالعات اولیه آغاز می شود و با ذکر مثال هایی کامل 
می گردد. سپس سؤال هایی چندجوابی همراه با پاسخ های آن مطرح 
شده است. پس از آن مسائل نظری، عددی و عملی متعددی همراه با 
راه حل مفصل آن ها ارائه گردیده است. روش این کتاب و بسیاری از 

مفاد و محتوای آن در کالس های درس اقتصاد بین الملل در دانشگاه »فوردهام« آزمایش شده است.

تئوریومسائلاقتصادخرد
دومینیک سالواتوره

ترجمۀ حمیدرضا ارباب

چاپ هشتم، ویراست چهارم، 544 ص، وزیری، 380000 ریال.
تئوری اقتصاد خرد روش های اصلی تحلیل یا »ابزارهای تجزیه و تحلیل« اقتصاد را عرضه می کند. ازاین رو، 

این تئوری یکی از مهم ترین درس های رشته های اقتصاد و بازرگانی و 
رشته های مشابه است. نظریۀ اقتصاد خرد به دلیل ماهیت انتزاعی اش 
یکی از دروس دشوار تلقی می شود و کتاب حاضر از طریق اصل 

»آموزش و یادگیری با تمرین« به مقابله با این دشواری می پردازد.
کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد دومینیک سالواتوره، نخستین بار 
در سال 1974 به چاپ رسید و از همان زمان با استقبال دانشجویان 
در  که  است  اثر  همان  چهارم  ویرایش  حاضر  کتاب  شد.  مواجه 
سال 2006 به چاپ رسید. هر فصل این کتاب به توصیف روشن 
تئوری، اصول یا اطالعات پیش نیاز می پردازد و با استفاده از مثال، 
چندگزینه ای  پرسش های  سپس  می کند.  کامل  را  مطلب  تشریح 
با  همراه  مفهومی  و  عددی  مسائل  بعد  و  پاسخ های شان  همراه  به 

راه حل های شان ارائه می شوند.
در ویراست چهارم بنا به پیشنهاد دانشجویان و استادان رشته های مختلف فصول و بخش های جدیدی به 

متن اضافه شده است تا کاربرد آموزشی آن افزایش یابد. آنچه در این کتاب خواهید یافت عبارت است از:
- 896 مسئله که تمام وجوه درس اقتصاد خرد را دربرمی گیرد، به همراه راه حل گام به گام آن ها؛

- توضیح دقیق عرضه، تقاضا و تعادل؛
- طرح کلی قابل فهمی از تئوری تقاضای مصرف کننده و تولید؛

- روش تعیین قیمت و بازده در بازارهایی با ساختارهای متفاوت؛
- نظریۀ بازی و اقتصاد اطالعات؛

- تعادل عمومی و اقتصاد رفاه؛
- تمریناتی برای امتحانات میان ترم و پایان ترم.

تئوریومسائلاقتصادکالن
یوجین دیولیو

ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

512 ص، وزیری، 260000 ریال.
برای  کمک آموزشی  و  درسی  کتاب  یک  دیولیو  کالن  اقتصاد  کتاب 
دانشجویان رشتۀ اقتصاد است. ویراست سوم کتاب شامل 14 فصل 
است که مؤلف با استفاده از روش های ریاضی، توصیفی و نموداری 
کالسیک های  نئوکالسیک،  اقتصاددانان  نظریه های  بررسی  به 
این تالش  پرداخته است. در  جدید، کینزی ها و کینزی های جدید 
این  تورمی  و  درآمدی  تولیدی  آثار  و  مالی  و  پولی  سیاست های 
در  خاص،  حالت های  در  و  ترکیبی  جداگانه،  به طور  سیاست ها 

دوره های کوتاه مدت و بلندمدت و در اقتصادهای بسته و باز بررسی شده است. 
و  چندجوابی  پرسش های  فراوان،  حل شدۀ  مسائل  است.  آن  خودآموزبودن  کتاب  برجستۀ  ویژگی 
پرسش های درست و نادرست با پاسخ، باعث تمرین بیش تر دانشجویان و درک عمیق تر نظریه های اقتصادی 

شده است. کتاب دیولیو یک کتاب اقتصاد کالن کالسیک و ماندگار است.

تئوریومسائلاقتصادمدیریت
دومینیک سالواتوره

ترجمۀ سیدجواد پورمقیم

چاپ چهاردهم، 384 ص، وزیری، 180000 ریال.
علِم  تحلیِل  ابزارهای  و  اقتصادی  نظریۀ  کاربرد  به  مدیریت  اقتصاد 
تصمیم گیری اطالق می شود و بررسی می کند که چگونه سازمانی 

می تواند به طور کارا به اهداف و منظورهایش دسترسی پیدا کند.
در اقتصاد مدیریت بسیاری از جنبه های نظریۀ اقتصادی و ابزارهای 
تحلیل در زمینه های مختلف مدیریت بازرگانی با هم مورد بررسی و 
توجه قرار می گیرد. در این کتاب سعی شده است روش های یادگیری 

اقتصاد مدیریت از طریق تمرین به دانشجویان شناسانده شود.

تاریخعقایداقتصادی
از600قبلازمیالدتا2000میالدی()ویراستسوم( )ازافالطونتادورۀمعاصرـ

یدون تفضلی فر

چاپ پانزدهم، 656 ص، وزیری، 500000 ریال.
جهان بینی به مفهوم نظریۀ شناخت جهان تکیه گاه فکری مکاتب اقتصادی است. از آن جا که انسان محور 
انسان،  به  اقتصادی  مکاتب  بنیانگذاران  نگرش  طرز  کلی  به طور  جهان بینی  است،  بشری  جامعۀ  اصلی 
ماهیت و انگیزۀ رفتار اقتصادی او در جوامع انسانی است. از این رو، جهان بینی باز یا آزاد بر احترام گذاشتن 
کید می کند. مکتب اقتصادی مجموعه ای  به انسان و ارزش های انسانی و آزادی های اقتصادی برای انسان تأ
هماهنگ از مبانی فکری در قالب جهان بینی آن، نظریه ها و تدابیر اقتصادی است که با توجه به ارزش های 
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موردنظر مکتب به منظور حل مشکالت اقتصادی جامعه یا وصول به 
اهداف معین در آن مکتب شکل می گیرد.

در این کتاب جهان بینیها و اصول فکری آن ها، تبادل و مقایسۀ آراء 
فکری مکاتب اقتصادی و سیر اندیشه های اقتصادی از جهان باستان 
قرار گرفته است،  بررسی  تا دورۀ معاصر مورد  قدیم(  و روم  )یونان 
به  تاریخی  اولویت  برحسب  اقتصادی  مکتب  هر  که  بدین ترتیب 
ترتیب از دور به نزدیک معرفی شده و سپس نظریه ها و سیاست های 
بنیانگذار آن مکتب و  آثار اصلی  از  با استفاده  اقتصادی آن مکتب 
پیروانش تحلیل، نقد و ارزیابی شده است. از سوی دیگر، در این 
به مفهوم باال  اقتصادی«  از رویکرد رایج و متداول »مکاتب  کتاب 
استفاده شده است که هدف اساسی آن بررسی تاریخی روش شناسی 
نظریۀ اقتصادی در هر مکتب اقتصادی و بنابراین نشان دادن تغییرات »متدولوژیک« در سیر تاریخی خود 

در تاریخ علم اقتصاد است.

تاریخمختصراندیشههایاقتصادی
یچارد وندراک ـ میکائیل تراتوین/ ر بوساندلین/ هانس 

ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

چاپ چهارم، 200 ص، رقعی، 260000 ریال.
یخ مختصر اندیشه های اقتصادی مقدمه ای برای ورود به تاریخ وسیع  تار

عقاید اقتصادی است. هدف کتاب مرور کلی و مختصر مهم ترین 
نظام  یک  کتاب  فصل  هر  است.  تاکنون  آغاز  از  اقتصادی  مکاتب 
بر  تمرکز  به دلیل  کتاب  مختصربودن  می دهد.  شرح  را  اقتصادی 
آراِء تعداد اندکی از مهم ترین نظریه پردازان هر مکتب است. عقاید 
اقتصاد  کالسیک ها،  سیاسی  اقتصاد  کالسیک ها،  از  قبل  اقتصادی 
پولی،  کالن  اقتصاد  نهادگرایی،  و  تاریخی  مکاتب  نئوکالسیک، 
یک  کتاب  مطالب  می دهند.  تشکیل  را  کتاب  فصول  مهم ترین  کالسیک  مکتب  تحول  و  جدید،  مکاتب 

پیشنیاز ضروری برای بسیاری از درس های رشتۀ اقتصاد است.

B2Bتجارتالکترونیک
)مدیریتزنجیرۀتأمین(
کارول تراور/ کنت الدون
ترجمۀ حمیدرضا ارباب

82 ص، وزیری، 130000 ریال.
کتاب تجارت الکترونیک تراور و الدون دارای 12 فصل است. کتاب 
و  تأمین  زنجیره  مدیریت  عنوان  با  کتاب،   12 فصل  ترجمه  حاضر 
تجارت مشارکتی است که به لحاظ اهمیت موضوع به صورت مستقل 
چاپ شده است. موضوعات کتاب عبارتند از مروری بر مدل های 
 ،B2B تحوالت و رشد تجارت الکترونیک ،B2B تجارت الکترونیک
تأمین و تجارت  تأمین، تحوالت مدیریت زنجیره  انواع زنجیره های 

مشارکتی، سیستم های مدیریت زنجیره تأمین، انواع بازارهای شبکه و شبکه های صنعتی خصوصی.

تحلیلاقتصادخرد
یان هال وار

ترجمۀ رضا حسینی

چاپ هشتم، 640 ص، وزیری، 460000 ریال.
موجود  کتاب های  با  مقایسه  در  به ویژه  اثر  این  مهم  ویژگی های  از 
و  خرد  اقتصاد  عمدۀ  نظریه های  تمامی  که  است  آن  خرد،  اقتصاد 
فرضیه های مربوطه را در چارچوب فرضیه هایی با بیان ریاضی و به 
گونه ای روشن ارائه کرده است. در این رابطه پس از تعریف مفاهیم 
اساسی هر قضیه، مراحل گام به گام اثبات آن به طور کامل آورده شده 
مطالب  از  پرهیز  با  که  می آموزد  دانشجویان  به  رویکرد  این  است. 
موضع  یک  با  برخورد  در  سردرگمی  از  به دور  و  نظریه  هر  جانبی 

خاص، ویژگی های اساسی و اثبات دقیق آن را فراگیرند.

تجارتبینالملل)اقتصادبینالملل)1((
دومینیک سالواتوره

ترجمۀ حمیدرضا ارباب

چاپ هشتم، 622 ص، وزیری، 380000 ریال.
و  کارشناسی  دوره های  در  سالواتوره  دومینیک  تدریس  دهه  سه  از  بیش  حاصل  بین الملل  تجارت  کتاب 

و  دانشکده   600 از  بیش  در  کتاب  این  است.  ارشد  کارشناسی 
انگلیسی زبان  کشورهای  سایر  و  کانادا  امریکا،  سراسر  در  دانشگاه 
 12 ترجمۀ  حاضر  کتاب  است.  شده  معرفی  درسی  کتاب  به عنوان 
فصل از ویرایش نهم کتاب اقتصاد بین الملل است که در سال 2007 
سال  در  اولین بار  سوم  ویراست  ترجمۀ  است.  شده  منتشر  میالدی 

1376 منتشر شده و تا سال 1387 ُنه بار تجدید چاپ شد.
کتاب دارای متنی منسجم، روان و یکدست است. ارائۀ فصل بندی 
ارزشمند،  پیوست های  ارتباط منطقی موضوعات هر فصل،  دقیق، 
پرسش ها و مسائل فصل ها و استفاده از نمودارهای متعدد کتاب را 

جذاب و برتر از کتاب های مشابه ساخته است.

تجارتبینالملل
)نظریههاوسیاستهایبازرگانی(

سیدجواد پورمقیم

چاپ هجدهم، ویراست دوم، 200 ص، وزیری، 76000 ریال.
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  شبکۀ  به وسیلۀ  دنیا  کشورهای 
پیچیده ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین الملل روابط اقتصاد 
این  ایجاد  را بررسی می کند و چگونگی  کشورهای مختلف جهان 
روابط و کاربردهای سیاسی آن ها را مورد بحث قرار می دهد. روابط 
اقتصادی هم از طریق تجارت کاال و هم از راه جریان سرمایه ایجاد 

می شود که هرکدام پیامدهای مربوط به خود را دارد.
آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کاال و خدمات مربوط 
مورد  بازرگانی  و سیاست های  تجارت  نظریه های خالص  عنوان  اقتصاد خرد، تحت  دیدگاه  از  و  می شود 

بررسی قرار می گیرد، »تجارت بین الملل« نامیده می شود.
مباحث جریان بین المللی دارایی های پولی مانند مکانیسم تعدیل تراز پرداخت ها، حرکت سرمایه، ماهیت 
بین الملل«  »مالیۀ  می شود  مطالعه  کالن  اقتصاد  دیدگاه  از  که  پولی  نظام های  و  بین المللی  پرداخت های 

می نامند.

تفرجیازسرناشکیبایی
)سیریاجمالیدرنوشتههایپدرعلممدیریتایراناستادسیدمهدی

الوانی(
دکتر سیدمهدی الوانی/ علیرضا قزل

چاپ دوم، 312 ص، رقعی، 220000 ریال.
استثنایی  انسان های  زندگی  از  باید  گویی  که  است  این  بر  عادت 
نکته بیاموزیم و عبرت بگیریم ولی در این جا زندگی خارق العاده ای 
همۀ  و  نمی دهد  رخ  شگفت انگیزی  اتفاقات  نمی شود،  توصیف 
ماجراها ساده و همانند سایر زندگی هاست. غرض این است که باور 
کنیم از همین سادگی ها و رخدادهای عادی و معمولی هم می توان 
توفیق،  و  کامیابی  برای  که  رسید  نتیجه  این  به  و  آموخت  نکته ها 

بزرگ بودن و ممتازبودن از دیگران الزم نیست.

توسعۀدرونزایمنطقهای:رهبریونسادها
یا ساالزار رابرت استیمسون / راجر آر. استاو / مار

یف زادگان / بهزاد ملک پور اصل ترجمۀ محمدحسین شر

299 ص، رقعی، 400000 ریال.
این کتاب دربارۀ نقش رهبری و نهادها در توسعه اقتصادی منطقه ای 
منطقه ای  اقتصادی  توسعه  بلندمدت  اهداف  مهم ترین  از  است. 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  متضمن  که  است  فرایندی  درونی کردن 
است. چنین فرایندی در رابطه با توسعه، به رهیافت راهبردی مبتکرانه 
در برابر رهیافت منفعل و ممکن ساختن آن نیاز دارد تا بتواند ریسک 

انطباق با شرایط متغیر را مدیریت کند.
این کتاب چارچوبی نوین برای انگاشت پردازی توسعه اقتصادی 
منطقه ای ترسیم می کند؛ چارچوبی که به روشنی چشم انداز توسعه منطقه ای را در بر خواهد گرفت. نظریه ها 
و رهیافت های مرتبط با رشد و توسعه درون زا، که در طول بیست سال گذشته یا پیش تر مطرح شده اند، نقش 
انکارناپذیر رهبری را نادیده گرفته اند. همچنین شیوه های توجه آن ها به عوامل نهادی بسیار ساده انگارانه بوده 
است. رهیافت معرفی شده در این کتاب با مدنظر قراردادِن نوشته های مرتبط با رشد و توسعه منطقه ای بر مبنای 
فرایندهای درون زا، رهیافتی یکپارچه است و مدلی برای توسعه درون زای منطقه ای را پیشنهاد می کند؛ مدلی 
که از متغیرهای کلیدی و اساسی آن رهبری و عوامل نهادی توأم با کارآفرینی است و نقش میانجی را برای 

پتانسیل منابع و عوامل بازار به عنوان متغیرهای مستقل و اثرگذار بر رشد و توسعه منطقه ای درنظر می گیرد.
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جستارهاییدررهبری
پژوهشگرانهاروارد

پیتر دراکر / جیمز مارچ و دیگران
ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ ششم، 336 ص، رقعی، 340000 ریال.
دانشگاه هاروارد نقشی بس مهم و تعیین کننده در سرنوشت جهان ایفا 
کرده چرا که بسیاری از رهبران سیاسی اقتصادی اجتماعی صنعتی جهان 
در آن آموزش دیده اند یا از تجربه و دانش درس خوانده های آن مرکز 
بهره مند شده اند. این کتاب حاصل پژوهش گروهی از برجسته ترین 
اخالق،  چون  مهمی  موضوعات  دربارۀ  دانشگاه  این  پژوهشگران 
جانشینی،  سازمانی،  یادگیری  سازمان دهی،  استراتژی،  سیاست، 
فرهنگ سازمانی و خالقیت است که با بهره گیری از تجربیات اجرایی در سازمان های بزرگی چون دستگاه 
ریاست جمهوری آمریکا، بریتیش پترولیوم، هیولیت پکارد، بی بی سی، ناسا و مانند این ها رقم خورده است.

محتوای مقاالت بیش تر با فلسفه و سرشت رهبری و ویژگی های آن سروکار دارد به گونه ای که خواننده 
از  انسانی وامی دارد. درست است که هر مدیر و هر رهبری،  این کیفیت های مهم  اندیشیدن دربارۀ  به  را 
جامعه و فرهنگی که در آن رشد کرده اثر می پذیرد ولی این ما را از مطالعه و پژوهش دربارۀ درون مایۀ کیفیت 
رهبری بی نیاز نمی سازد که هیچ، خود می تواند انگیزه ای باشد برای این که ببینیم چگونه می توانیم از حاصل 
اندیشه ها و پژوهش های متفکرانی که در فرهنگ و اجتماعی دیگر رشد کرده اند برای مدیریت بهتر زندگی و 

اجتماع خود بهره مند شویم.

جستارهاییدرمدیریت
پیتر دراکر/ رام چاران و دیگران
ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ سوم، 328 ص، رقعی، 380000 ریال.
دانشگاه هاروارد نقشی بس مهم و تعیین کننده در سرنوشت جهان ایفا 
کرده است چرا که بسیاری از رهبران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
صنعتی در آن آموزش دیده اند یا از تجربه و دانش درس خوانده های 

آن مرکز بهره مند شده اند.
این کتاب حاصل پژوهش های گروهی از برجسته ترین پژوهشگران 
بحران،  مدیریت  چون  مهمی  موضوعات  دربارۀ  دانشگاه  این 
منابع  مدیریت  سازمانی،  یادگیری  دشوار،  شرایط  در  تصمیم گیری 
انسانی، مدیریت فناوری و مدیریت دانش است که با بهره گیری از تجربیات اجرایی در سازمان های بزرگی 
چون جنرال الکتریک، فولکس واگن، زیمنس، ناسا، بیمارستان بزرگ بوستون، بانک سوسیته جنرال فرانسه، 

هیولیت پکارد، بانک رویال کانادا، و چندین بنگاه ریز و درشت دیگر رقم خورده است.

جسانیسازیومسائلآن
جوزف استیگلیتز

یز ترجمۀ حسن گلر

چاپ هشتم، 320 ص، رقعی، 260000 ریال.
باشد:  سودمند  مقاصد  برای  نیرویی  می تواند  جهانی سازی 
مدنی،  جامعۀ  و  مردم ساالری  به  مربوط  ایده های  جهانی شدن 
جهانی،  سیاسی  نهضت های  و  داده  تغییر  را  مردم  اندیشیدن  شیوۀ 
به بخشش بدهی ها و موافقتنامۀ زمین های مین گذاری شده، منجر 
گردیده است. جهانی سازی به صدها میلیون انسان کمک کرده تا به 
سطح زندگی باالیی دست یابند که کمی پیش، خودشان و حتی اکثر 
اقتصاددانان تصورش را هم نمی کردند. جهانی سازی اقتصاد، باعث 
شده که کشورهایی که از آن استفاده کردند، برای صادرات خود بازارهای تازه ای پیدا کنند و نیز با استقبال از 
سرمایه گذاری خارجی، از آن منتفع شوند. کشورهایی که بیش ترین سود را بردند، آن هایی بودند که تقدیر 
خود را خود به دست گرفتند و با قبول نقش دولت در توسعه، به این خیال که بازارها خود تنظیم شونده هستند 

و می توانند مسائل خود را رفع کنند، دل خوش نساختند.
اما برای میلیون ها انسان دیگر، جهانی سازی کاری نکرده است. حال و روز بسیاری افراد را، که شغل شان 
از دست رفته و زندگی شان نامطمئن تر شده، خراب تر کرده است. این افراد، به طور روزافزونی خود را در 
مقابل نیروهایی که فراتر از قدرت شان است، ناتوان حس می کنند. این ها شاهدند که مردم ساالری های شان 

تضعیف شده و فرهنگ شان دستخوش فرسایش است.

چگونگیرشدوفروپاشیاقتصاد)یکداستاناقتصادی(
پیتر شف/ اندرو شف

ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

چاپ ششم، 248 ص، وزیری، 360000 ریال.
-  چگونه دولت ها می توانند بدون داشتن درآمد خرج کنند؟

-  به چه دلیل برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند؟
مصرف  یا  بیش تر  پس انداز  چیست؟  اقتصادی  رکود  درمان  -  راه 

بیش تر؟
-  علل به وجود آمدن تورم چیست؟

-  به چه دلیل گرفتن ماهی با دستان خالی تا این حد مشکل است؟

کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد با استفاده از تصاویر کارتونی، 
طنز و داستان، مفاهیم پیچیدۀ مربوط به رشد اقتصادی و نظام پولی 
آندرو شف مبانی  و  پیتر شف  نویسندگان کتاب،  را شرح می دهد. 
وام های  ویرانگر  ماهیت  از سرمایه،  استفاده  موارد  اقتصادی،  رشد 
مصرفی، علل تورم، اهمیت تجارت خارجی، پس انداز، ریسک و 
داستان  می دهند.  شرح  را  اقتصاد  علم  اصول  مهم ترین  از  بسیاری 
کتاب ممکن است ساده و سطحی به نظر برسد ولی شما را به یک درک عمیق از چگونگی رشد اقتصاد و 

دالیل فروپاشی آن می رساند.

درآمدیبرعلمتصمیمگیری
)تصمیمگیریچگونهرخمیدهد(

جیمز مارچ
ترجمۀ ابراهیم افشار

چاپ دوم، 350 ص، رقعی، 280000 ریال.
این کتاب بر پایۀ یادداشت های کالس پرطرفدار نویسنده در دانشگاه 
استنفورد شکل گرفته است. جیمز مارچ در این کتاب دری به دنیای 
فعالیتی  می گشاید؛  ــ  بشری  اساسی  فعالیت  این  ــ  تصمیم گیری 
که در زندگی فردی، گروهی، سازمانی، و اجتماعی اهمیت بنیادی 
دارد. مارچ در این کتاب از نتایج پژوهش های علوم اجتماعی و علوم 
رفتاری بهره می گیرد تا تصمیم گیری را در وسیع ترین گسترۀ آن به ما 
بر آن است که »تصمیم در عمل  او  کید  تأ باید تصمیم گرفت«،  بشناساند. به جای پرداختن به »چگونه 
مطالعه  را  آن  یا  تصمیم گیری هستند  که دست اندکار  را  کسانی  مارچ  بدین گونه،  می شود«.  گرفته  چگونه 

می کنند، قادر می سازد تصمیم گیری را بهتر فهم کنند.
ییل  دانشگاه  از  دکتری  درجۀ  دارای  و  استنفورد  دانشگاه  ممتاز  استاد   )1928 )تولد  مارچ  جی.  جیمز 
است )1953(. شهرت او به دلیل مطالعاتش در زمینۀ علوم سیاسی و تحقیق دربارۀ نظریۀ سازمانی و نیز 
طرح نظریۀ شرکت است. او طی بیش از هفتاد سال فعالیت دانشگاهی خود ده ها مقاله و نزدیک به سی 
عنوان کتاب به تنهایی یا با همکاری دیگر پژوهشگران، تألیف کرده است. عالوه بر این، او صاحب چند 
مجموعه شعر است؛ نیز نویسندگی دو فیلم نامه را در موضوع عای مرتبط با زمینه های پژوهشی اش برعهده 
کادمی های مهم در کشور خود )ایاالت متحده( و سوئد و نروژ است، و به خاطر  داشته است. مارچ عضو آ
خدمات علمی اش از 16 دانشگاه مهم در جهان دکترای افتخاری دریافت کرده است. کتاب حاضر نخستین 

تک نگاشت از اوست که به فارسی ترجمه می شود.

دولتوتوسعۀاقتصادیدرایران
عباس مصلی نژاد

چاپ چهارم، 300 ص، رقعی، 300000 ریال.
فرهنگی،  جنبه های  همۀ  باید  آن  جامع  شکل  در  توسعه  فرایند 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را درهم آمیزد و ابعاد گوناگون حیات 
آزادی های  که  می دهد  نشان  تاریخی  تجارب  دربرگیرد.  را  آدمی 
آزادی های  گسترش  و  حفظ  به  مردم ساالر  سیاسی  نظام  و  سیاسی 
آزادی  پیش نیاز  سیاسی  آزادی  بنابراین  می کند.  کمک  اقتصادی 
اقتصادی و توسعه است. در ارتباط با مقولۀ توسعه اعم از فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش دولت بسیار تعیین کننده است 
به خصوص در کشورهای درحال توسعه که دولت، مجری و کارگزار 
ماهیت  کشورها،  این  در  است.  جدی  بسیار  نقش  این  می شود،  محسوب  ـ اقتصادی  اجتماعی  نوسازی 
ـ نیروها و طبقات اجتماعی تشکیل دهندۀ ساختار دولت ــ تأثیر مهمی بر توسعه یافتگی یا  اجتماعی دولت ـ

توسعه نیافتگی این جوامع دارد. بنابراین موضوع دولت توسعه گر از اهمیت خاصی برخوردار است.

دولتورشداقتصادیدرایران
مسعود نیلی و همکاران

چاپ چهارم، 288 ص، وزیری، 160000 ریال.
به  و  است  کرده  فعالیت  خود  کالسیک  محدودۀ  از  فراتر  حوزه هایی  در  همواره  ایران  اقتصاد  در  دولت 
همین دلیل برای ارزیابی پیامدهای مترتب بر کارکرد آن، می بایست به نحو مناسبی همۀ عملکرد دولت را 
اقتصادی درنظر گرفته  بر رشد  تأثیر فعالیت های دولت  برای  این کتاب، سه مسیر متمایز  پوشش داد. در 
می شود. مسیر اول سازوکارهای بودجه ای را مورد توجه قرار می دهد و مسیر دوم بر تصدی های دولت در 
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حوزۀ بنگاه های اقتصادی متمرکز می شود. سومین مسیر، اموری از 
اختالل های  و  خرد  در سطح  خدمات  و  کاالها  قیمت  تعیین  قبیل 
ایجادشده در سطح کالن را دربرمی گیرد. ارائۀ شاخص های مناسب 
با  دولت  اندازۀ  دولت،  تصدی های  میزان  اندازه گیری  برای  کّمی 
توجه به یارانه های پنهان موجود در اقتصاد و نیز شاخص های متعدد 
و  دولت  توسط  ایجادشده  اختالل های  میزان  سنجش  برای  کّمی 
عمدۀ  نوآوری های  از  ایران  اقتصاد  رشد  بر  یک  هر  اثرات  ارزیابی 
تمایل  که  داده می شود  نشان  کتاب  این  در  است.  مجموعۀ حاضر 
غالب دولت ها در ایران، همواره دخالت در بازارها، عرضۀ کاالهای 

خصوصی و دوری از عرضۀ کاالی عمومی بوده است.

دیپلماسیتجاری
)ازاهدافتاابزارها(

وحید بزرگی

316 ص، رقعی، 240000 ریال.
جهانی شدن،  مانند  روندهایی  بررسی  با  مؤلف  حاضر،  کتاب  در 
زنجیره های  ظهور  و  ـ منطقه ای  تجاری  همکاری های  گسترش 
امروز اهمیت دیپلماسی  جهانی ارزش نشان می دهد که در جهان 
اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. بر این اساس، موضوع 
نه تنها  توجه  کانون های  از  یکی  به  تجاری  یا  اقتصادی  دیپلماسی 
تبدیل  ــ  دولتی  غیر  و  دولتی  ــ  بلکه دست اندرکاران  نظریه پردازان 
را  خود  وقت  فزاینده ای  به طور  کشورها  دیپلمات های  و  است  شده 
به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می دهند. با این دیدگاه، کتاب دیپلماسی تجاری چارچوبی برای 
سیاست گذاری و تدوین دیپلماسی تجاری ارائه می کند و در این راستا به تبیین عناصر و مؤلفه های مختلف 
و  راهبردها  و  بازیگران  تا  گرفته  تجاری  دیپلماسی  کار  دستور  و  اهداف  و  تعریف  از  تجاری،  دیپلماسی 

ابزارهای آن، می پردازد.

رازسرمایه
هرناندو دو سوتو

یدون تفضلی ترجمۀ دکتر فر

چاپ دهم، 328 ص، رقعی، 260000 ریال.
»دو سوتو به تنهایی انقالبی را در جهان سوم برانگیخته است... راز 
سرمایه توانسته است بعد از مدتی طوالنی یکی از معدود روش های 

 امیدبخش را برای مهار فقر به همراه بیاورد.«
ً
جدید و واقعا

فرانسیس فوکویاما، نویسندۀ کتاب های پایانتاریخ و آخرینمرد

»تفکر تازه نادر است ــ این کتاب ظرفیت تبدیل اقتصاد کشورهایی 
را دارد که تاکنون نتوانسته اند مناسبات سرمایه داری را برای مردم خود 
ابتدا  اقتصادهایی که  این کتاب تحلیل می کند  به خدمت گیرند... 
ساختارهای ضروری قانونی را ایجاد نکرده و همچنین اجازه نداده اند که اقتصاد »بازار سیاه« وارد جریان 

اصلی اقتصاد بشود، چگونه شکست میخورند.«
دیوید اوئن، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا

»راز سرمایه ظرفیت ایجاد انقالبی جدید و فوق العاده مفید را دارد. زیرا از مهم ترین علت شکست در جهان 
سوم و کشورهای کمونیستی سابق سخن می گوید: فقدان حکومت قانون که از مالکیت خصوصی حمایت 
کند و چارچوب الزم را برای کسب و کار آزاد فراهم نماید. خواندن این کتاب برای تمام آن هایی که مسئول 

ثروت ملل هستند الزامی است.«
مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق بریتانیا

»اثری مهم. پیشنهادی جدید برای تغییراتی که برای کل جهان معتبر است.«
هاویر ِپرز دوکویی الر، دبیرکل سابق سازمان ملل

بر نظریه های موجود در  ارزنده  تأثیراتی  این کتاب   متقاعدکننده. 
ً
»کتابی خیلی بزرگ... قدرتمند و کامال

توسعۀ اقتصادی خواهد گذاشت.«
رونالد کوز، برندۀ جایزۀ نوبل در اقتصاد

راهبردهایتوسعۀاقتصادی
یفین کیت گر

ترجمۀ حسین راغفر/ محمدحسین هاشمی

چاپ ششم، 368 ص، وزیری، 400000 ریال.
راهبردهای توسعۀ اقتصادی یکی از مهم ترین مطالعات انتقادی در حوزۀ استراتژی های توسعه در سال های 
توسعۀ  عملی  راهبردهای  عملکرد  منصفانه  بررسی  با  می کوشد  کتاب  این  در  گریفین  کیت  است.  اخیر 

اقتصادی در کشورهای جهان سوم، نقاط ضعف و قوت هریک از 
»انقالب  پولی«،  »مکتب  »صنعتی شدن«،  پنج گانه  راهبردهای 
سبز«، »توزیع مجدد« و »توسعۀ سوسیالیستی« را با دقت و با ارائۀ 
شاخص های آماری متعدد نشان دهد. برجستگی عمدۀ این کتاب در 
بررسی مقایسه ای راهبردها و توجه به مسئلۀ نقش دولت، مشارکت 
توسعه  راهبردهای  شکست  یا  موفقیت  در  دموکراسی  و  اجتماعی 

است.

رویکردتفکرسیستمی
یزیومدیریتاستراتژیک( )بهبرنامهر

استیون هینز
ترجمۀ دکتر رشید اصالنی

چاپ چهارم، 436 ص، وزیری، 460000 ریال.
مؤلف کتاب استیون جی. هینز اندیشمندی است که تفکر سیستمی 
بیش  که  است.وی  آزموده  در عرصه عمل  به مدت طوالنی  را  خود 
را در سازمان های بخش  تغییر  و  برنامه ریزی  از سی سال مدیریت 
داشته،  به عهده  بین المللی  و  ملی  سطوح  در  خصوصی  و  عمومی 
دوران  طول  در  که  است  ژرف اندیش  نویسنده ای  و  توانا  متفکری 
تجارب ارزشمند خود سازمان ها را در چارچوبی سیستمی تجزیه و 
تحلیل کرده است. او برنامه را هنگامی مؤثر و نتیجه بخش می داند که با پشتیبانی مدیران سازمان و مشارکت 
تمامی اعضای آن به مرحله اجرا درآید، و در طول مسیر اجرا با در نظرگرفتن تغییرات و تحوالت محیطی، 

بازنگری و اصالح شود و در پایان کار به اهداف خود دست یابد.
مؤلف در این کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک را در رابطه ای تعاملی با یکدیگر و در قالبی کلنگر، 

از آغاز تا محصول نهایی مورد توجه قرار داده و گام به گام این فرایند طوالنی را به تفصیل بیان کرده است.
بهره گیری از این کتاب، به مدیران سازمان های صنعتی، بازرگانی، خصوصی و عمومی که به سرنوشت 

سازمان خود در عرصه رقابت های بی امان قرن بیست ویکم عالقه مندند توصیه می شود.

رویکردیجدیدبه
اقتصادخردمیانه

یان هال وار
ترجمۀ سیدجواد پورمقیم

چاپ هشتم، 728 ص، وزیری، 500000 ریال.
هدف از نوشتن این کتاب ارائۀ طرز عمل و روش های اقتصاد خرد 
است تا به دانشجویان امکان دهد که از این ابزار به روش خودشان 
و نه به صورت انتخاب موارد از پیش حل شده درمتن کتاب استفاده 
کید بر مفاهیم اساسی اقتصاد  کنند. بهترین راه برای انجام این امر تأ
از  مجموعه ای  نوشتن  آن هاست.  کاربرد  از  مثال هایی  ارائۀ  و  خرد 

اصطالحات و گفته ها به تنهایی چندان مفید نیست.
درحال حاضر کتاب های بسیاری در زمینۀ اقتصاد خرد به صورت تألیف و ترجمه وجود دارد. ولی به نظر 
نمی رسد هیچ کدام از آن ها به اندازۀ این کتاب کامل و تحلیلی باشد. یکی از مشخصه های کتاب حاضر این 
است که با تحلیلی دقیق، نکات ریز و مهم اقتصاد خرد را بررسی می کند و با استفاده از روش نموداری و 

حساب دیفرانسیل در پیوست فصل ها، به خوبی موضوعات را قابل درک می سازد.

ریاضیاتبرایاقتصادومدیریت
محمدحسین پورکاظمی

چاپ پنجم، 592 ص، وزیری، 380000 ریال.
ریاضیات ابزاری بسیار قوی برای بیان نظریه ها در تمامی شاخه های 

دانش بشری، به ویژه، علوم انسانی است.
دقت و صراحت زبان، تعدد قضایا و روابط و تحلیل وضعیت های 
گوناگون با استفاده از حاالت چندمتغیره و... نمونه هایی از بی شمار 
بیان مطلب  آن ها  از  استفاده  بدون  که  ریاضی هستند  دانش  مزیت 
در زمینۀ اقتصاد، مدیریت، محیط زیست، سنجش، اندازه گیری و... 

غیرممکن خواهد بود.
نیاز  تأمین  بر  عالوه  مدیریت،  و  اقتصاد  برای  ریاضیات  کتاب 
دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری در دورۀ کارشناسی، برای دیگر رشته های علوم انسانی 

هم قابل استفاده است. مطالب ارائه شده در این کتاب پیش نیاز دوره های کارشناسی ارشدند.
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سرمایهداریوآزادی
یدمن میلتون فر

ترجمۀ غالمرضا رشیدی

چاپ سوم، 256 ص، رقعی، 360000 ریال.
شده  شناخته  او  نام  با  نوین  پولی«  »مکتب  که  فریدمن،  میلتون 
است  بازار  اقتصاد  مکانیسم  طرفدار  اقتصاددانان  ازجمله  است، 
دولت های  اقتصادی  سیاست های  بر   

ً
خصوصا وی،  نظریه های  که 

امریکا و جهان سرمایه داری تأثیری بسزا داشته است.
به نظر فریدمن، اقتصاد از سیاست جدا نیست و اقتصاد آزاد شرط 
سیاسی  آزادی  نتیجه،  در  است.  سیاسی  آزادی  برقراری  برای  الزم 

نمی تواند بدون آزادی اقتصادی پابرجا بماند.

سیاستگذاریانرژی
عباس ملکی

448 ص، رقعی، 240000 ریال.
زیست  محیط  و  انرژی  نقش  افزایش  لحاظ  به  اخیر  سال های  در 
مختلف  جوامع  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  فعالیت های  در 
سیاست گذاری  است.  یافته  ویژه ای  اهمیت  انرژی  سیاست گذاری 
از معلومات رشته های  ترکیبی  میان رشته ای است که  دانشی  انرژی 
از  و  می کند  سازماندهی  جدیدی  موضوع  ذیل  را  علمی  مختلف 
آن برای حل مسائلی بهره می برد که موضوع هیچ یک از دانش های 

تشکیل دهندۀ آن نیست.
و  فنی  علوم  مدیریت،  اقتصاد،  دانش  از  انرژی  سیاست گذاری 
مهندسی، ژئوپولیتیک، حقوق، محیط زیست به اقتضای موضوع مطالبی را برمی گیرد و با مسئله شناسی و 

روش شناسی خاص خود تحلیل ها و توصیه های سیاست گذارانه ارائه می کند. 
در  انرژی  سیستم های  رشتۀ  در  انرژی«  »سیاست گذاری  درس  بخش های  به عنوان  ابتدا  که  کتاب  این 
دانشکدۀ مهندسی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است، می تواند برای دانشجویان سایر رشته های مرتبط 

و عالقه مندان به این موضوع مفید واقع شود.

سیاستهایپولیومالی
)ضرورتاصالحبازارهایمالی(

یا کیومرث آر

چاپ سوم، 342 ص، رقعی، 240000 ریال.
عامل  به سه  توجه  مستلزم  اقتصادی  فعالیت های  و شکوفایی  رشد 

کلیدی است:
آزاد  بازارهای  در چارچوب  است  بهتر  و عرضه  تولید  نظام   ،

ً
اوال

توزیع  و  تولید  عوامل  بهره وری  به طوری که  باشد،  استوار  رقابتی  و 
در  تعیین کننده  نقش  مصرف  و  تقاضا  بخش   ،

ً
ثانیا یابد.  افزایش 

، در 
ً
میزان درآمد ملی، سرمایه گذاری و پس انداز داشته باشند. ثالثا

شکل گیری قیمت به این مسئلۀ حائز اهمیت توجه شود که مکانیسم 
قیمت تعادلی منعکس کنندۀ کمبودها و محدودیت ها در منابع اقتصادی باشد. آن چه در کتاب حاضر به آن 
می پردازیم هدف و رسالت سیاست های پولی و مالی در رشد عرضه و تقاضای مؤثر است، به گونه ای که 

شرایط مساعدی برای به وجودآمدن قیمت های واقعی فراهم آید.

فراسویرشداقتصادی
)پیشدرآمدیبرتوسعۀپایدار(

تاتیانا سوبوتینا
ترجمۀ محمدرضا سرکار آرانی/ عباس معدن دار آرانی

چاپ سوم، 176 ص، وزیری، 170000 ریال.
فراسوی رشد اقتصادی یکی از منابع آموزشی توسعۀ پایدار است که 

اثر چارچوب فکری  این  بانک جهانی منتشر شده است.  به همت 
امکان  توسعه،  شاخص های  و  مفاهیم  به  اندیشیدن  برای  مفیدی 
توسعۀ  سوی  به  اقتصادی  رشد  از  عبور  راهبردهای  و  آن  سنجش 
پایدار عرضه می کند. نویسنده با استفاده از رهیافتی بین رشته ای در 
طرح مباحث مربوط به توسعه، رشد اقتصادی، نوسازی اجتماعی و 
تحلیل این امور، روابط پیچیده میان جنبه های مختلف توسعه، ازجمله رشد جمعیت، رشد اقتصادی، بهبود 
نابرابری درآمدها،  فقر،  آموزش، شهرنشینی، جهانی شدن، مسائل محیط زیست،  و  بهداشت  پیشرفت  و 

دگرگونی های اجتماعی و سیاسی را تبیین می کند.
مطالعۀ این کتاب به پژوهشگران، اندیشمندان، کارشناسان برنامه ریزی، اقتصاددانان، و عالقه مندان به 

یادگیری و تفکر در مفاهیم و شاخص های بنیادی توسعه کمک می کند تا به درک معتبری از مفاهیم نظری 
توسعۀ پایدار، نوسازی اجتماعی، و تشخیص جایگاه ایران در فرایند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی نسبت به 
سایر کشورها دست یابند. فراسوی رشد اقتصادی منبع مفیدی است برای دانشجویانی که به مباحث توسعه، 

به ویژه درس های کلیات اقتصاد، جامعه شناسی توسعه، و اقتصاد آموزش، عالقه دارند.

فیزیکمالی
)پیشبینِیپیشبینیناپذیرها:چگونگیتسلطعلمبروالاستریت(

جیمز اوئن ودرال
یزی ترجمۀ حسین عبده تبر

چاپ سوم، 276 ص، رقعی، 270000 ریال.
ازدیاد  بسیاری  کارشناسان   ،2008 سال  اقتصادی  بحران  از  پس 
و  دانسته،  مالی  بازارهای  سقوط  علت  را  پیچیده  مالی  ابزارهای 
 فیزیکدان بوده اند، سرزنش می کنند. 

ً
طراحان آن ابزارها را که عمدتا

مؤلف این کتاب که به زبان غیرفنی و شیرین تاریخچه ای از نقش 
فیزیکدانان در تحول نظریه های مالی ارائه می کند، برعکس معتقد 
به طور  باید  و  دارد  روشن  آینده ای  مالی  بازارهای  در  فیزیک  است 
مداوم مدل ها و فرایندهای مالی را پاالیش دهد؛ وی می گوید تحوالت مدل سازی مالی در این عرصه از علوم 

درمان بیماری است، نه علت آن.
این کتاب معمای رابطۀ فیزیک با مالی را شرح و توضیح می دهد چگونه فیزیکدانانی چون باشلیه، آزبورن، 
مندلبروت، تورپ، بلک و... سپهر مالی را توسعه می دهند. داستانی که نویسنده به دنبال کشف آن است وی 
را از پاریس اوایل قرن بیستم به آزمایشگاه های دولت امریکا در طول جنگ جهانی دوم، و از آن جا به میزهای 
بازی الس وگاس و به کمپ جوانان انقالبی در سواحل اقیانوس آرام می کشاند. شرح این سفِر تحولی بیانگر 

آن است که رابطۀ فیزیک و نظریه های مالی جدید، و فراتر از آن کل رشتۀ اقتصاد، بسیار عمیق است.

کالبدشکافیقیمتنفتدربازارهایجسانی
سالواتوره کارولو

ترجمۀ روح الله کهن هوش نژاد

182 ص، رقعی، 120000 ریال.
هم  هنوز  گذشته،  دهه های  در  نفت  قیمت  زیاد  نوسانات  به رغم 
بسیاری از مردم؛ ازجمله صاحب نظران، سیاست مداران و تحلیلگران 
اقتصادی، درک صحیحی از علل نوسانات قیمت نفت ندارند. آن ها 
از دالیلی همچون سیاست های اوپک، افزایش تقاضا در چین و هند 
این  توضیح  برای  اروپا  در  نفتی  فراورده های  مصرف  بر  مالیات  یا 
نوسانات استفاده می کنند. اما این دالیل واقعیت را آشکار نمی کند؛ 
 می توان این سؤال را مطرح کرد که چه چیزی باعث شد تا در 

ً
مثال

اواخر سال 2008، ظرف فقط چند هفته قیمت نفت از 144 دالر به 37 دالر برسد؟ آیا تقاضای چین و هند 
به یکباره افزایش یافت؟ آیا ناآرامی های خاورمیانه به طرز معجزه آسایی حل وفصل شدند؟ آیا اوپک بازار را 
غرق در نفت کرد؟ پاسخ همۀ این سؤاالت منفی است. کتاب حاضر به دنبال توضیح واقعیت پشت پردۀ 
بازار پرنوسان نفت است. نوسانات قیمت نفت در بیش از دو دهۀ گذشته باعث شده تا هیچ یک از مفاهیم 
کالسیک عرضه و تقاضا نتوانند توضیحی برای آن ها ارائه دهند و هیچ کشور، کنسرسیوم، کارتل یا شرکتی 
نتواند کنترل قیمت ها را به دست گیرد. این کتاب به شناسایی و تبیین بازیگران اصلی در بازار نفت می پردازد 
و منافع، انگیزه ها و اقدامات متقابل آن ها را بررسی می کند؛ این که چه چیزی باعث شد تا نفت به یک دارایی 

مالی تبدیل شود و سفته بازی های بی پروا در این بازارها تأثیری فلج کننده بر اقتصاد جهانی بگذارد.

کلیاتعلماقتصاد
یگوری منکیو گر

ترجمۀ حمیدرضا ارباب

چاپ ششم، 992 ص، وزیری، 680000 ریال.
او  است.  هاروارد  دانشگاه  اقتصاد  استاد  منکیو  گریگوری  دکتر 
پایان  به  ام. آی. تی  تحصیالت خود را در دانشگاه های پرینستون و 
رسانده و تاکنون مباحث مختلفی مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، آمار 
و اصول اقتصاد را در دانشگاه تدریس کرده است. منکیو نویسنده ای 
پرکار است. مقاالت بسیار زیادی در مجالت معتبر علمی و اقتصادی، 
یویو، و کوارترلی  یکن اکونومیک ر مانند جورنال آو پولیتیکال اکونومی، امر
مانند  مردم،  عموم  برای  ترویجی  مجالت  و  اکونومیکس  آو  جورنال 

یت جورنال، به چاپ رسانده است و نیز مقاله نویس مجلۀ فورچون و ناشر مجموعه ای  فاینانشیال تایمز و وال استر

از بهترین و پرفروش ترین کتاب های درسی دانشگاهی به ویژه در زمینۀ اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و مبانی علم 
اقتصاد بوده است. کتاب های منکیو با اقبال فراوان روبه رو شده اند و در اکثر دانشگاه های معتبر دنیا به منزلۀ کتاب 
درسی مورد استفادۀ دانشجویان قرار می گیرند. پروفسور منکیو سرپرستی طرح های اقتصادی در دانشگاه های 
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کمبریج و ماساچوست، و مشاورۀ بانک مرکزی امریکا و دفتر بودجۀ مجلس امریکا را برعهده داشته است.
کتاب کلیات علم اقتصاد ترجمۀ کامل ویرایش پنجم Principles of Economics اثر پروفسور منکیوست. 
کتاب در سیزده بخش و 36 فصل تنظیم شده است. مهم ترین بخش های کتاب عبارتند از نیروهای بازار، 
کشش، سیاست های دولت، بازارها و رفاه، اقتصاد بخش عمومی، رفتار بنگاه و سازمان صنعتی، ساختارهای 
مختلف بازار، اقتصاد بازار نیروی کار، مرزهای دانش، اقتصاد خرد، اندازه گیری درآمد ملی، اقتصاد حقیقی 
در بلندمدت، پول و قیمت ها در بلندمدت، اقتصاد کالن باز، نوسانات اقتصادی در کوتاه مدت و مرزهای 
در  کتاب  این  مختلف  اقتصاد کالن. فصل های  بحث انگیز  مهم ترین سیاست های  و  اقتصاد کالن  دانش 
در  منتشر شده است.  اقتصاد کالن  یۀ  نظر و  اقتصاد خرد  یۀ  نظر اقتصاد،  مبانی علم  کتاب  در سه  قبل  سال های 
کید بیش تری شده است. مطالعات موردی بسیار زیاد با هدف درک  کتاب حاضر بر کاربردها و سیاست ها تأ
بهتر محصول علم اقتصاد و کاربرد آن ها در تمام فصل های کتاب ارائه شده است. نگارش متفاوت، طرح 
ابتکاری موضوعات و بررسی کاربردی سیاست های اقتصادی برخی مزیت های کتاب منکیو در مقایسه با 

سایر کتاب های مشابه است.

مالیۀبینالملل)اقتصادبینالملل)2((
دومینیک سالواتوره

ترجمۀ حمیدرضا ارباب
چاپ ششم، ویراست نهم، 496 ص، وزیری، 260000 ریال.

دومینیک  تدریس  دهه   3 از  بیش  حاصل  بین الملل  مالیۀ  کتاب 
این  است.  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دوره های  در  سالواتوره 
کتاب در بیش از 600 دانشکده و دانشگاه در سراسر امریکا، کانادا 
و سایر دانشگاه های انگلیسی زبان به عنوان کتاب درسی معرفی شده 
اقتصاد  کتاب  نهم  ویراست  از  ترجمۀ 9 فصل  کتاب حاضر  است. 
بین الملل است که در سال 2007 میالدی منتشر شده است. ترجمۀ 

ویراست سوم کتاب اولین بار در سال 1376 منتشر و تا سال 1389، 
7 بار تجدید چاپ شد.

در ویراست جدید عالوه بر تغییر ساختار کلی کتاب، مطالعات موردی بیش تر و ارائۀ مطالب جدید در 
حوزۀ مالیۀ بین الملل، در مقایسه با ویراست های قبلی، یک فصل نیز به کتاب افزوده شده است.

کتاب دارای متنی منسجم، روان و یکدست است. ارائۀ فصل بندی دقیق، ارتباط منطقی موضوعات هر 
فصل، پیوست های ارزشمند، پرسش ها و مسائل فصل ها و استفاده از نمودارهای متعدد کتاب را جذاب و 

برتر از کتاب های مشابه ساخته است.

مالیۀبینالملل)ویراستجدید(
دنیس اپل یارد/ آلفرد فیلد/ استیون کاب

ترجمۀ دکتر محمدعلی مانی/ زهرا مستعانی
چاپ دوم، 486 ص، وزیری، 360000 ریال.

رشتۀ  باالی  سطوح  دانشجویان  رو  پیش  کتاب  اصلی  مخاطب 
بااین حال طیفی وسیع از دانشجویان شامل دانشجویان  اقتصادند. 
تاریخ  و  بین المللی  مطالعات  سیاسی،  علوم  مدیریت،  رشته های 
اقتصاد دروس کم تری را گذرانده باشند،  که ممکن است در زمینۀ 
اقتصاد  که  آن جا  از  گیرند.  بهره  کتاب  این  مطالب  از  می توانند 
بین الملل در رشته های غیراقتصادی و کارشناسی ارشد مدیریت و 
همچنین رشتۀ اقتصاد تدریس می شود، معتقدیم مطالب کتاب هم 

برای دانشجویان رشتۀ اقتصاد هم برای دانشجویانی که رشتۀ آن ها اقتصاد نیست قابل استفاده است.
با توجه به عالقه مندی هرچه بیش تر دانشجویان به وقایع بین المللی و ثبت نام در رشتۀ اقتصاد بین الملل، 
کتاب های زیادی در این حوزه منتشر شده است. وانگهی عرصۀ دیگری که در دنیای امروزی باید توجه 
میان  اقتصادی  یکپارچگی  چشم انداز  و  توسعه  حال  در  کشورهای  پولی  مشکالت  کرد،  آن  به  بیش تری 
 واضح باشد و بتواند 

ً
کشورهاست. سعی نویسندگان کتاب آن بوده است که کتاب حاضر جامع و کامال

دانشجویان را فراتر از شناخت و در جهت درک و توانایی تفسیر وقایع بین الملل جاری و آینده هدایت کند.

مبانیاقتصاد
مسعود نیلی

چاپ دهم، 272 ص، وزیری، 300000 ریال.
جهان اطراف ما مجموعه ای بسیار پیچیده از روابط متقابل عواملی 
این  حاصل  می نامیم.  اقتصادی«  »متغیرهای  را  آن ها  که  است 
روابط پیچیده »پدیده هایی« هستند که در قالب مشاهدات بیرونی 
بین  موجود  روابط  کشف  دانشمند،  رسالت  می شوند.  متجلی 
در  مشاهده شده  تغییرات  توضیح  منظور  به  اقتصادی،  متغیرهای 
عواملی  چه  می آید؟  به وجود  تورم  چرا  است.  اقتصادی  پدیده های 
نوساناتی کمتر  بیکاری می شوند؟ چرا مصرف  پدیدۀ  بروز  موجب 
از سرمایه گذاری دارد؟ به چه دلیل در کشورهایی که نظام نرخ برابری 

شناور دارند، نرخ ارز نوساناتی غیرقابل پیش بینی دارد؟ چنین مواردی نمونه هایی از مشاهدات اقتصادی اند 
که دانشمندان علم اقتصاد درصدد یافتن پاسخ برای آن ها برمی آیند.

مبانیعلماقتصاد
یگوری منکیو گر

ترجمۀ حمیدرضا ارباب

چاپ دوازدهم، 664 ص، وزیری، 500000 ریال.
از منظر  اقتصاد کتاب درسی کامل و بسیار موفقی  مبانی علم  کتاب 
خوانندگان بوده است. در مقایسه با کتاب های مشابه در عین حال 
نیز  اختصار  از  است،  بیش تری  کاربرد  و  جدید  مطالب  دارای  که 
از  گزیده ای  »منکیو«  اقتصاد  علم  مبانی  کتاب  است.  برخوردار 
فصل های کتاب اصول علم اقتصاد است که در 9 بخش و 23 فصل 
اقتصاد کالن  و  اقتصاد خرد  تنظیم شده و شامل مهم ترین مباحث 
است. این کتاب نه تنها با سرفصل های دروس کلیات علم اقتصاد، 
اصول علم اقتصاد و مبانی علم اقتصاد در رشته اقتصاد و سایر رشته های علوم انسانی )در ایران( منطبق 
است، بلکه شامل مباحث بیش تر، قضایای واقعی، کاربردها و سایر ابزارهای آموزشی است که با توجه به 
موضوع دروس قابل تدریس است. این کتاب اولین جلد از مجموعه چهار جلدی کتاب اصول علم اقتصاد 
پرفسور منکیو است. سایر کتاب های این مجموعه چهار جلدی عبارت اند از اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، و 

اصول علم اقتصاد.

محاسبۀرضایت
)مبانیمنطقیدموکراسیمبتنیبرقانوناساسی(

جیمز بیوکنن/ گوردن تالوک
ترجمۀ دکتر غالمرضا آزاد )ارمکی(/ امیر آزاد )ارمکی(

360 ص، وزیری، 240000 ریال.
این کتاب گزاره های منطقی اقتصادی رفتار فرد را در انتخاب هایی که 
روزانه با آن روبه روست، یعنی انتخاب های سیاسی، به کار می گیرد. 
این رهیافت با رهیافت فیلسوفان سیاسی به مسئلۀ سیاست در زندگی 
اخالقی انسان از این لحاظ تفاوت دارد که فرض اصلی آن دربارۀ 
سازماندهی فردگرایانه جامعه است ــ در اجتماْع فرد اصل است، 
و محاسبات او بر مبنای گزاره های منطقی اقتصادی که جنبۀ عقالنی 

دارد، انجام می گیرد.
بیوکنن و تالوک در این کتاب به رشته ای از پرسش ها پاسخ مثبت می دهند. این پاسخ ها، کتاب آن ها را 
از آنچه در سّنت فلسفه سیاسی و نظریۀ سیاسی رایج است، متمایز می کند. درواقع، آن ها بین رشتۀ علوم 
سیاسی و رشتۀ اقتصاد پیوند برقرار می کنند و کار خود را »بین رشته ای« می نامند. اگر منطق اقتصادی در 
خصوص تصمیم گیری های سیاسی از سطح قانون اساسی تا کوچک ترین تصمیم گیری ها کاربردپذیر باشد، 
در این صورت شاید بتوان به بسیاری از منازعات نظری سیاسی پایان داد، یا دست کم مبنای بسیاری از 

اختالفات سیاسی را منافع اقتصادی دانست.

محورهایاساسیدرنظامهایاقتصادی
یداله دادگر

چاپ دوم، 416 ص، رقعی، 280000 ریال.
و  درس ها  مجموعه  از  کلیدی  زیرشاخه ای  اقتصادی  نظام های 
موضوعات علوم اقتصادی است. این زیررشتۀ مهم از یک سو وظیفۀ 
از  و  دارد  به عهده  را  اقتصادی  نهادهای  و  نظام ها  تحلیل  و  توضیح 
انجام  را  نهادها  و  نظام ها  از  مقایسه ای  بررسی  نوعی  دیگر،  سوی 
می دهد. کتاب حاضر نوعی مطالعۀ همه جانبه از موضوع نظام های 
اقتصادی است که درعین حال با سرفصل های مصوب وزارت علوم 
و آموزش عالی برای درس یادشده سازگاری کافی دارد. این اثر عالوه 
بر توضیح بحث های سنتی نظام های اقتصادی، به موضوعات جدید 
مکمل نظام ها نیز می پردازد؛ به ویژه در فضای تحوالت قرن بیست ویکمی )دست کم تا زمان چاپ کتاب(. 
در ضمن محتوای کتاب به گونه ای است که عالوه بر دانشجویان اقتصاد، عالقه مندان به بحث های اقتصادی 

از دیگر رشته ها نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

مدارهایتوسعهنیافتگیدراقتصادایران
حسین عظیمی

چاپ پانزدهم، 408 ص، وزیری، 150000 ریال.
... کشور ما علی رغم تمامی نکات مثبت در زمینۀ مردم و تاریخ آن و علی رغم زندگی در قرن دانش و فن، 
قرنی که طی آن بشر توانسته است نیروهای طبیعی را تسخیر و به فرمان خویش درآورد، هنوز توان تأمین 
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فروش  به  توسل  بدون  را   محدود خود 
ً
نسبتا روزانۀ جمعیت  غذای 

ثروت ملی کشور )ذخائر نفت( دارا نیست. به راستی علت یا علل این 
عقب ماندگی و این مشکالت کدامند؟

این کتاب می کوشد خطوط اصلی طرح »علت یابی« مقولۀ فوق را 
ترسیم، و با بررسی علمی وضعیت اقتصادی کشور، چهارچوب های 

اساسی حل وفصل مشکالت مورد اشاره را نیز مطرح کند.

مدلیبرایتحولدرکسبوکار،دولتوجامعه
ADKAR

جفری هایات
ترجمۀ هادی چپردار

چاپ سوم، 176 ص، رقعی، 100000 ریال.
به تجربه   

ً
باشد، احتماال افتاده  به هدایِت جمع  هر کس که کارش 

ابالغیه حاصل نمی شود. در  با دستور و  دریافته که تحوِل ریشه ای 
روش  اما  نوشته اند،  بسیار  تحول  رهبری  دربارۀ  گذشته  دهه های 
ADKAR در این میان رویکرد دیگری را در پیش می گیرد: تحولی که 

به فرد توجه نکند محکم به شکست است.
اشتیاق،  گاهی،  )آ  ADKAR پنج بخشی  مدل  رویکردی،  چنین  با 
دانش، توانایی، تثبیت( به ما می آموزد که اگر در پی تغییری ریشه ای هستیم، چگونه باید انسان را به صرف 

انسانیتش در معادالت خود دخیل کنیم. در سالیان گذشته ADKAR در بسیاری از موفق ترین سازمان های 
جهان به کار گرفته شده. جالب آن است که این مدل ساده، به طور جالبی می تواند در سطح زندگی فردی، 

سازمان، دولت و جامعه کارآیی داشته باشد.

مدیریتاستراتژیکسیستمهایاطالعاتی
فرج الله رهنورد

چاپ پنجم، 288 ص، رقعی، 260000 ریال.
امروزه، در عصر اطالعات می توان با استفاده از تکنولوژی و سیستم 
مدیریت  افراد،  توسط  کار  انجام  چگونگی   )IS/IT( اطالعاتی 
سازمان ها؛ و روابط بین افراد و سازمان ها را دگرگون ساخت. اما نیل 
به چنین مزایایی مستلزم مدیریت این منابع جدید سازمانی است. به 
سخن دیگر، در شرایطی که IS/IT به ستون فقرات سازمان ها تبدیل 
یک  بلکه  گزینه  یک  نه  آن ها  کارامد  و  اثربخش  مدیریت  شده اند، 
ضرورت استراتژیک است. به عالوه، چنین مدیریتی باید به گونه ای 
صورت گیرد که ابزارهای نوین سازمانی، برای کسب مزیت رقابتی 
و پشتیبانی از جهت گیری استراتژیک سازمان ها هدایت شوند؛ و این همان مفهوم مدیریت استراتژیک در 

زمینۀ IS/IT است.

مدیریتعمومی
)ویراستسوم(

سیدمهدی الوانی

چاپ پنجاه وپنجم، 438 ص، وزیری، 400000 ریال.
مدیریت عمومی برای آشنایی با نظریه های عمومی مدیریت نوشته 
از  بتوانند  مختلف  سطوح  در  خوانندگان  که  به گونه ای  است  شده 
مدیریت،  فرایند  از  عبارت اند  آن  عمدۀ  بخش های  گیرند.  بهره  آن 
انگیزش،  و  هدایت  سازمان،  در  نظارت  و  کنترل  سازماندهی، 
تطبیقی.  اداری  نظام های  و  تصمیم گیری،  سازمانی،  ارتباطات 
سیری  که  مدیریت  و  سازمان  نظریه های  تحوالت  بر  مروری 
تاریخی و موضوعی را دنبال می کند. همچنین موضوعاتی در زمینۀ 
سیستم های متخصص که کوس برابری با متخصصان و کارشناسان را می زنند، سازمان های یادگیرنده که 

همچون انسان ها عشق آموختن و توان تجربه اندوزی دارند در ضمائم کتاب آمده است.

مدیریتمنابعانسانی
ین جزنی نسر

ویراست دوم، چاپ دوازدهم، 496 ص، وزیری، 450000 ریال.
به خود  پیشرو را  از زمان و سرمایۀ سازمان های  انسانی طی سال های اخیر بخش مهمی  نیروی  به  توجه 

با سرمایه گذاری در زمینۀ  اختصاص داده است و مدیران هوشمند 
را  خود  سازمان  برتری  و  کارآیی  انسانی،  نیروی  ارتقای  و  توسعه 
مسائل  انسانی،  نیروی  فزایندۀ  اهمیت  به دلیل  می کنند.  تضمین 
انگیزشی، ارضای نیازهای معنوی، فراهم آوردن فضایی برای رشد و 
خالقیت، همراه با ایجاد محیطی ایمن، سالم و صلح آمیز در کنار 
تأمین نیازهای مادی کارکنان حتی بعد از پایان خدمت، مورد توجه 
قرار گرفته است. مدیریت منابع انسانی با مسئولیت خاص رسیدگی 
و توجه به نیروی انسانی به صورت واحدی همتراز واحدهای تولید، 

مالی و فروش در سازمان ها درآمده است.

معمایفراوانی
)رونقهاینفتیودولتهاینفتی(

تری لین کارل
ترجمۀ جعفر خیرخواهان

چاپ هفتم، 432 ص، رقعی، 400000 ریال.
زیادی  مردمان  چرا  می سازد؟  زهرآلود  جام  را  سنت  چیزی  چه 
درعین حال که بر روی میلیاردها بشکۀ نفت نشسته اند، به ویژه طی 
میلیون ها  که  است  پرسش هایی  این ها  فقیراند؟  چنین  نفتی،  رونق 
از خود  است  سال  ده ها  نفت  از سکنان کشورهای صادرکننده  نفر 

می پرسند.
سیل آسای  ورود  با  چگونه  می دهد  نشان  فراوانی  معمای  کتاب 
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکنندۀ نفت، حوزۀ اختیارات و تعهدات دولت گسترش می یابد 
اّما درعین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود. وابستگی به نفت آن ها را به سمت تمرکزگرایی 
شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می کند. نویسنده مهم ترین ویژگی دولت های 
نفتی را در قوانینی جستجو می کند که حقوق منابع را به دولت اعطا می کند: رانت عظیمی که بسیار بیشتر از 

سود به دست آمده در بخش خصوصی است.
مطالعۀ این کتاب که متکی به اسناد دقیق و نوآوری های تئوریک است برای عالقه مندان به مباحث اقتصاد 

سیاسی توصیه می شود.

مقدمهایبر
بازاریابیالکترونیک

کارول تراور/ کنت الدون
ترجمۀ حمیدرضا ارباب

198 ص، وزیری، 200000 ریال.
کتاب تجارت الکترونیک تراور و الدون از مطرح ترین کتاب های درسی 
دانشگاهی در رشته های اقتصاد و تجارت الکترونیک است. کتاب 
حاضر ترجمه دو فصل از کتاب یادشده با عناوین »مبانی بازاریابی 
و  محلی«،  و  سیار  بازاریابی  و  اجتماعی  بازاریابی  الکترونیک، 
است.  الکترونیک«  بازاریابی  در  مشتری  با  ارتباط  »روش های 
رفتار  الگوهای  از:  عبارتند  کتاب  مهم  و  اصلی  موضوعات  برخی 
مصرف کننده آنالین، فناوری های بازاریابی آنالین، مدیریت ارتباط با مشتری، روش های ارتباط با مشتری، 

انواع تبلیغات آنالین، هزینه ها و منافع ارتباطات بازاریابی، شاخص های بازاریابی الکترونیک.

مقدمهایبر
مدلهایتعادلعمومیقابلمحاسبه

ماری برفیشر
یم سلیمانی موحد ترجمۀ فاطمه بزازان/ مر

424 ص، وزیری، 140000 ریال.
این کتاب مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه )CGE( را معرفی 
در  که  هستند  قدرتمندی  تحلیلی  ابزار   CGE مدل های  می کند. 
به ویژه  اقتصادی،  حوزۀ  در  گسترده  به طور  گذشته  سال   25 طول 
از  اقتصاددانان  امروزه  داشته اند.  کاربرد  دولت ها  سیاست گذاری 
این مدل ها برای تحلیل سیستماتیک برخی از مهم ترین چالش های 
سیاستی و شوک های اقتصادی قرن بیست ویکم، مانند تغییرات آب 
و هوایی، انتشار بیماری های انسانی، ورود به سازمان تجارت جهانی، و مهاجرت نیروی کار بین المللی 
باعث شده است که  پایگاه داده ها  نرم افزارها و  این مدل ها پیشرفت  استفاده می کنند. علی رغم پیچیدگی 
استفاده از مدل های CGE ساده تر شود. همچنین این نوآوری ها مدل های CGE را به آزمایشگاهی ایده آل 
تبدیل کرده که در آن دانشجویان یاد می گیرند چگونه دانش خود از نظریات اقتصادی را تعمیق بخشند. این 
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کتاب طوری طراحی شده است که در کنار بخش نظری اقتصاد خرد، کالن، تجارت و مالیۀ بین الملل، مالیۀ 
 CGE عمومی و سایر حوزه های اقتصادی، دانشجویان را در انجام آزمون های تجربی در چارچوب مدل های

راهنمایی می کند.

نظریۀاقتصادخرد
یگوری منکیو گر

ترجمۀ حمیدرضا ارباب

چاپ هفتم، 616 ص، وزیری، 680000 ریال.
خرد  اقتصاد  اصول  کتاب  سوم  ویرایش  خرد  اقتصاد  یه  نظر کتاب 
گریگوری منکیو است که در 7 بخش و 22 فصل چاپ شده است. 
این کتاب دومین جلد از مجموعه ای 4 جلدی است که جلد نخست 
یه  آن با نام مبانی علم اقتصاد، پیش از این منتشر شده است. کتاب نظر
اقتصاد خرد 14 فصل مشترک با کتاب پیشین دارد؛ اّما در کتاب حاضر 

8 فصل جدید را مالحظه می کنید که شامل طراحی نظام مالیاتی، 
بازار  انحصاری،  رقابت  بازارهای  چندجانبه،  انحصار  بازارهای 
عوامل تولید، درامدها و تبعیض، نابرابری درامد و فقر، نظریه انتخاب مصرف کننده و مرزهای دانش اقتصاد 
علوم  رشته های  سایر  و  حسابداری  مدیریت،  اقتصاد،  رشته های  دانشجویان  برای  کتاب  این  است.  خرد 
انسانی که باید واحدهای درسی اقتصاد خرد، اصول علم اقتصاد )1( و یا مبانی علم اقتصاد را بگذرانند قابل 

استفاده است. موضوع اکثر فصول این کتاب جزء مباحث اصلی درس اقتصاد خرد است.

نظریۀاقتصادکالن
یگوری منکیو گر

ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

چاپ پنجم، 416 ص، وزیری، 360000 ریال.
 Macro Economics کتاب اقتصاد کالن ترجمه ویراست ششم کتاب
نوشتۀ گریگوری منکیو است که در 5 بخش و 19 فصل تنظیم شده 
اقتصاد  کالسیک ها:  نظریۀ  مقدمه،  شامل  کتاب  بخش های  است. 
در بلندمدت. نظریۀ رشد: اقتصاد در دورۀ بسیار بلندمدت. نظریۀ 
و  اقتصاد کالن  کوتاه مدت، سیاست های  در  اقتصاد  تجاری:  ادوار 
ریشه های خرد اقتصاد کالن است. جدا از روش جذاب و تحلیلی 
مطالعه های  موضوعی،  جعبه های  نمودارها،  از  استفاده  نویسنده، 
موردی فراوان، پرسش های دوره، مسائل و کاربردهای پایان هر فصل مطالعه و درک اقتصاد کالن را آسان و 

لذت بخش کرده است.
از   1980 سال  در  بی.  ای.  درجۀ  دریافت  با  او  است.  هاروارد  دانشگاه  اقتصاد  استاد  منکیو  پرفسور 
دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد. دکترای اقتصاد خود را از ام. آی. تی. دریافت کرد و پس از شروع 
 در سال 1987 به درجۀ استادی این دانشگاه مفتخر شد. منکیو مدرس اقتصاد 

ً
تدریس در سال 1985 نهایتا

کالن در دوره های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی است. حوزه های پژوهشی و آموزشی او شامل رفتار 
بانک مرکزی  او مشاور  اقتصادی است.  پولی و مالی و رشد  بازارهای مالی، سیاست های  مصرف کننده، 

آمریکا، دفتر بودجۀ مجلس آمریکا و رئیس دفتر مشاوران اقتصادی رئیس جمهور بوده است.

نظریۀعمومیاشتغال،بسرهوپول
جان مینارد کینز

ترجمۀ دکتر منوچهر فرهنگ

چاپ سوم، 470 ص، رقعی، 280000 ریال.
پیوندی  دارد که گویی هر گونه  تفاوت  پیشینیان خود چنان  با  کینز 
پدیدۀ  معنی  این  و  است  گسسته  دیرین  اقتصادی  اندیشه های  با  را 
وی مجسم  روزگار  اقتصادی  تفکر  آرام  دنیای  در  را  فکری  انقالب 
می سازد. متقدمین کینز به ترتیب، تولید و توزیع و گردش و مصرف 
ثروت را پایۀ بررسی گرفته بودند، حال آن که کینز نظریه های اشتغال، 
پس انداز، مزد، قیمت و بهره را مبنای مطالعه قرار داد، و تحقیق دربارۀ 
تعادل و توزیع را در جهان فارغ از عنصر زمان رها کرد و به شناسایی 
وسایلی پرداخت که قادر به تأمین رشد تولیدند. این گونه است که عنصر زمان در تجزیه و تحلیل اقتصاد 
وارد می شود و این »زیباروی خفته« از خواب »تعادل و پیش بینی کامل« برمی خیزد. کینز از سرمایه گذاری 

عاملی مهم و اساسی می سازد و زمینۀ ادامۀ رشد اقتصادی و اجتماعی را روشن می کند.
جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی است، که ایده هایش، موسوم به »اقتصاد کینزی« بر نظریۀ 
سیاسی و اقتصادی مدرن و نیز بر سیاست های مالی دولت ها تأثیری چشمگیر گذاشت. این فارغ التحصیل 

کمبریج یکی از ستون های اقتصاد کالن نظری مدرن محسوب می شود.
یۀ عمومی اشتغال، بهره و پول به نقد مکتب کالسیک می پردازد و با طرح نظریۀ خود و رد گفتار  او در کتاب نظر
کالسیک ها انقالبی در اقتصاد معاصر به پا می کند. هیچ یک از اقتصادان ها و عالقه مندان به علم اقتصاد از 

خواندن این اثر بزرگ بی نیاز نیستند.

نظریههایاقتصادیتوسعه
)تحلیلیازپارادایمهایرقیب(

دایانا هانت
ترجمۀ دکتر غالمرضا آزاد )ارمکی(

چاپ پنجم، 432 ص، وزیری، 380000 ریال.
با فلسفۀ علم آشناست و  ویژگی بارز و متمایز هانت این است که 
کوهن،  توماس  معاصر،  قرن  علم  فیلسوف  تحلیلی  چارچوب  در 
از  نشان  که  است  پرداخته  توسعه  اقتصاد  مسائل  دربارۀ  بحث  به 
به  نیز  و  دارد.  و تحلیل روشمند و هدفمند وی  نگاه ژرف و عمیق 
تمام  دارد،  توسعه  اقتصاد  نظریه های  مباحث  بر  که  احاطه ای  دلیل 
کالسیک  آثار  سایر  در  که  آن هایی  حتی  را،  مطرح شده  نظریه های 

توسعه ثبت نشده اند، به بحث می گذارد. 
هانت ضمن مرور تقسیم بندی های پیشین، بنا بر دالیلی که اقامه می کند، تقسیم بندی جدیدی را با توجه به 

مفهوم »پارادایم« یا »اگو« کوهنی طرح و در قالب آن، بررسی تحلیلی نظریه ها را آغاز می کند.
وی در این تقسیم بندی، هفت الگوی فکری را معرفی و بررسی می کند: پارادایم هستۀ در حال گسترش 
سرمایه داری، پارادایم ساختارگرایی، پارادایم نئومارکسیستی، پارادایم وابستگی، پارادایم مائوئیستی، پارادایم 

نیازهای اساسی و پارادایم نئوکالسیکی.

نفتوهژمونیسمامریکا
انتقالسیستمانرژیفسیلیبهانرژیتجدیدپذیر

محسن مسرت

404 ص، رقعی، 460000 ریال.
اقتصاد نفت شاید پیچیده ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان 
اما  انرژی  سرمایه داری باشد. نفت جزئی از مجموعه منابع حامل 
مهم ترین و پرسودترین نوع آن است که با سایر منابع انرژی از قبیل 
زغال سنگ، هسته ای، آبی، و منابع تجدیدپذیر در رقابت دائمی در 

بازار جهانی قرار دارد.
رشد  عامل  مهم ترین  به عنوان  نفت  خود  که  نیست  تصادفی  لذا 
منابع  تقسیم  سر  بر  بین المللی  نزاع  سبب  جهان،  در  اقتصادی 
اما  تبدیل شده است.  امریکا  و هژمونیستی دولت  ژئوپولیتیکی  به حساس ترین عامل  نفتی،  رانت های  و 
آسیب های زیست محیطی مصرف انرژی های فسیلی، به خصوص نفت، جامعه انسانی را به اجبار به طرف 

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سوق می دهد.
از تئوری رانت و  با استفاده  ایران  انرژی در جهان و  آینده  اقتصاد نفت و  از  این کتاب ارزیابی جامعی 

مقوله های قدرت و تکنولوژی ارائه می دهد.

هنرودانشمذاکره
یک شوئنفیلد مارک شوئنفیلد/ ر

ترجمۀ علی مستاجران/ مسعود راجی

چاپ چهارم، 344 ص، وزیری، 360000 ریال.
آغاز  طرف  چند  یا  دو  بین  که  است  فرایندی  و  جریان  مذاکره، 
امتیازاتی است.  به  و دستیابی  توافق  به  آن رسیدن  می شود و هدف 
 به نمایندگی از سوی شخصی حقیقی یا حقوقی که 

ً
مذاکره کننده غالبا

صاحبکار اصلی یا تصمیم گیرندۀ نهایی است وارد مذاکره می شود. 
مذاکره، فرایندی است که در همه جا و همۀ حوزه های فعالیت فردی 
و اجتماعی جریان دارد و آثاری عمیق و بلندمدت بر زندگی فرد و 
جامعه می گذارد. در اروپا، امریکا، ژاپن و چین، فعالیت های وزیِن 
اجتماعی و اقتصادی بر اساس مذاکرات و توافقاتی سنجیده است. تجربیات حاصل از مذاکرات به تدریج 
مدون شده و به شکل کتاب منتشر می شوند. کتاب حاضر بر اساس درس های مارک شوئنفیلد برای مدیران 

اجرایی، وکال، حقوقدانان و مدیران اقتصاد، صنایع و بازرگانی تدوین شده است.

57   اقتصادومدیریت ........................................................................



1000نماد
)درهنرواسطورهشکلبهچهمعناست(

راونا و راپرت شفرد
ترجمۀ آزاده بیداربخت/ نسترن لواسانی

چاپ چهارم، 372 ص، خشتی، 580000 ریال.
هنرهای  و  اسطوره  افسانه،  ادبیات،  در  نمادها 
بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همۀ نمادها نمود 
بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن چنان قدرتمند 
است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است.

جهاِن نمادها دنیای استنتاج و پیشنهاد است، نه 
جهان واقعیات مادی و اظهارات صریح.

تعریف سادۀ نماد یعنی آن چه در فرهنگی خاص، معنای دیگری به خود می گیرد. به گفتۀ یونگ: »نماد 
عبارت، نام یا حتی تصویری از اشیای زندگی روزمرۀ ماست که عالوه بر معنای آشکار و متداول خود، معانی 

ضمنی مشخصی نیز دارد...«

آشناییبایادگیریازطریقهمیاری
سوزان الیس/ سوزان والن

ترجمۀ طاهره رستگار/ مجید ملکان

چاپ سیزدهم، 102 ص، وزیری، 130000 ریال.
این کتاب حاصل تجربیات و تحقیقات معلمانی است که سعی بر 
آن داشته اند تا طرحی نو برای آموزش و یادگیری در مقاطع مختلف 
نوظهور  این شیوۀ  نتایج  و  تحصیلی دراندازند. عوامل، مشخصه ها 
نشانگر این امر است که یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری 
انفرادی و یا رقابتی در افزایش موفقیت های تحصیلی کودکان به همراه 
رشد ادراک آن ها مؤثر بوده است و از نظر دانش آموزان معلمی که 
از طریق همیاری در آموزش استفاده می کند  یادگیری  از شیوه های 

منصف تر از معلمی است که از این شیوه ها استفاده نمی کند و آن ها این معلم را بیشتر دوست دارند.

اگرفرزنددختردارید...
)جامعهشناسیوروانشناسیشکلگیریشخصیتدردخترها(

النا جانینی بلوتی
ترجمۀ محمدجعفر پوینده

چاپ یازدهم، 224 ص، رقعی، 140000 ریال.
نویسندۀ این کتاب، خانم النا جانینی بلوتی از سرآمدان عرصۀ تعلیم 
و تربیت در ایتالیاست که مدیریت »زایشگاه مونته سوری« را از آغاز 
گسترده،  عملی  تجربۀ  بر  عالوه  بلوتی  خانم  است.  داشته  برعهده 
آثار بسیاری منتشر کرده و کتاب اگر فرزند دختر دارید معروف ترین 
احوال  و  اوضاع  تأثیر  بزرگ است که در چهار فصل  این مربی  اثر 
که  می دهد  نشان  و  می کند  تشریح  کودکی  دوران  بر  را  اجتماعی 
عوامل اجتماعی و به ویژه عوامل تربیتی و فرهنگی، چگونه کلیشه های تبعیض آمیز را در ذهن و رفتار کودکان 

رواج می دهند. 
در فصل اول توصیف می شود که چرا و چگونه فرزند پسر پسندیده به حساب می آید و فرزند دختر، ناپسند. 
در فصل دوم به دوران خردسالی و عقاید و رفتارهای متضاد نسبت به پسر و دختر پرداخته می شود. فصل 
سوم به بازی ها، اسباب بازی ها و ادبیات کودکان اختصاص دارد و در تمام این عرصه ها به چگونگی تربیت 
نیز دربارۀ نهادهای آموزشی، مهدکودک ها و  تبعیض آمیز و پیامدهای زیان بار آن می پردازد. فصل چهارم 

کودکستان هاست.
 انسانی و تبعیض ستیز خانم بلوتی، راهنمای مناسبی برای همۀ پدران 

ً
این کتاب، با توجه به دیدگاه عمیقا

و مادران، مربیان، معلمان، جوانان و یکایک افرادی است که خواستار شناخت و طرد اندیشه ها و اعمال 
تبعیض آمیز و ستم آلوده هستند و برای خود و همنوعانشان امروز و فردایی بهتر را آرزو دارند.

انگیزشوهیجان
رابرت فرانکن

ترجمۀ حسن شمس اسفندآباد/ غالمرضا محمودی/ سوزان امامی پور

چاپ ششم، 768 ص، وزیری، 450000 ریال.
چه چیز در ما ایجاد انگیزش می کند؟ این انگیزش از کجا ناشی می شود؟ چرا انگیزش برخی از افراد بیش 

از دیگران است؟
نیز  این پرسش ها را اغلب نه تنها روان شناسان و نظریه پردازان انگیزش، بلکه دانشجویان و مردم عادی 

که عالقه مندند بدانند چگونه این نیروی قوی ما را در زندگی روزمره 
و  جامع  مقدمه ای  عمومی  کتاب  این  می پرسند.  می راند،  پیش  به 
انسان  انگیزش  نظریه های اصلی  و  بنیادی  را دربارۀ حقایق  جذاب 
در اختیار می گذارد. نویسنده در طول کتاب، پرسش های عمیقی را 
مطرح می کند که توجه خواننده را جلب و به مطالعۀ بیشتر عالقه مند 
می سازد. فرانکن ساختی مناسب را فراهم می آورد که نشان می دهد 
و  یادگیری  زیست شناختی،  عناصر  میان  تعامل  از  رفتار  چگونه 
براساس  کتاب  این  می آید.  به وجود  فردی  تفاوت های  با  شناخت 
قرار  بررسی  مورد  را  پژوهشگرانی  تحقیقات  تجربی،  پژوهش های 
و  فکری  و  اکتسابی،  زیست شناختی،  و  وراثتی  بنیانی  که  می دهد 
انگیزش و هیجان کتابی  یافته اند.  انگیزش و هیجان  برای  شناختی 

بسیار جالب و آموزنده است و مطالب کتاب به گونه ای بسیار منظم و خواندنی ارائه شده اند.

کارول هیز، دانشگاه ایالتی دلتا

بچههایمانبهماچهمیآموزند؟
)درسهاییدربارۀلذتزندگی،عشقوهشیاری(

پیرو فروچی
ترجمۀ مهسا ملک مرزبان

چاپ هشتم، 180 ص، رقعی، 180000 ریال.
می گیرد،  دیگری  بوی  و  رنگ  چیز  همه  بچه ها  کنار  در  زندگی  با 

زیبایی، عشق، معصومیت، بازی، درد و حتی مرگ.
از  مملو  سحرآمیزی ست  کتاب  می آموزند؟  چه  ما  به  بچه هایمان 

شوخی های جالب. این کتاب به ما نشان می دهد که اگر دست از 
شنیدن و آموختن برداریم، هر لحظه بودن در کنار بچه ها می تواند 

فرصتی بی نظیر برای تغییرکردن و رشد به ما بدهد.
پیرو فروچی روان درمانگر معتبر ایتالیایی معتقد است سفر پدرومادری راهی ست به سوی تحول و تکامل، 
توالی تجربیاتی که می تواند ما را غنی کند، تجربه ای که هیچ درس و دانشگاه و کتابی نمی تواند در ما پدید 

آورد.
چیزی که باعث تمایز این کتاب از دیگر کتاب های روانشناسی دربارۀ بچه ها می شود این است که فروچی 
در پی معادالت معمول روابط بچه ها و پدر و مادرها نیست و نمی خواهد به ما یادآوری کند چه نکاتی را باید 
به بچه هایمان بیاموزیم بلکه به آینه ای که بچه ها جلوی روی بزرگترها می گیرند نگاه می کند و می کوشد به 
گاهش  گاهی اخالقی دست یابد و در نهایت به اصالح خود و رفتارهای نادرست ناخودآ خودانگیختگی و آ

می رسد.

تغییرذهنها
)هنروعلمتغییرذهنخودودیگران(

هوارد گاردنر
ترجمۀ سید کمال خرازی

چاپ هفتم، 344 ص، رقعی، 260000 ریال.
علوم شناختی که تنها چند دهه از پیدایش آن می گذرد پیشرفت های 
ارمغان  به  آن  کارکردهای  و  مغز  شناخت  زمینۀ  در  را  چشمگیری 
عصب شناسی،  رشته های  از  مرکب  شناختی  علوم  است.  آورده 
روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفۀ ذهن، از زوایای 
مختلف ذهن آدمی را مورد بررسی قرار می دهد و یافته های آن ابعاد 
پرورش،  و  آموزش  پزشکی،  از  اعم  انسان،  فعالیت های  مختلف 

سیاست، تجارت و حتی جنگ و دفاع را تحت تأثیر قرار داده است.
قرار  شناختی  علوم  پژوهشگران  توجه  مورد  امروزه  که  است  مباحثی  از  یکی  نیز  ذهن  تغییر  موضوع 
اندیشمندان،  روشنفکران،  روحانیون،  توجه  مورد  همواره  نیز  تاریخ  طول  در  که  همچنان  است،  گرفته 
با  انسان هایی  بوده است.  با دیگران  در روابط روزمره شان  انسان های عادی  و  سیاست مداران، خبرنگاران 
نیت های پاک درصدد تغییر ذهن دیگران و اصالح آن برآمده اند تا ایشان را با فضای علم و اخالق و کرامت 

انسانی آشنا سازند. انبیا، مصلحان، متفکران، معلمان بزرگ و مربیان اخالق از آن جمله اند.

تفکرخالقوحلخالقانۀمسئله
یه بیگم حائری زاده/ لیلی محمدحسین خیر

چاپ دهم، 152 ص، رقعی، 140000 ریال.
این کتاب می تواند به همۀ فراگیران از هر گروه سنی یاری رساند تا توانایی ها و تمایالت فکری خویش را 
بشناسند و از این رو، به یادگیری خویش عمق بیشتری بخشند. از طرف دیگر، این کتاب با معرفی شیوۀ 

روانشناسی



ذهنی،  موانع  بر  غلبه  برای  راهکارهایی  ارائۀ  و  مسئله  حل خالقانۀ 
جدید  دنیای  برای  بهتری  متفکران  تا  می دهد  یاری  را  خوانندگان 
باشند. متفکرانی که بتوانند خالقیت را با تفکر تحلیلی درهم آمیزند 

و در تیم های کاری ارتباط مؤثر برقرار کنند.

توتوچان
دخترکیآنسویپنجره

)شیوۀآموزشوپرورشآزاددرژاپن(
تتسوکو کورویاناگی

ترجمۀ سیمین محسنی

چاپ هفتم، 200 ص، رقعی، 180000 ریال.
در مدرسۀ توموئه که دانش آموزان آن مجاز بودند روی هر موضوعی 
که به آن عالقه مندند کار کنند، باید بدون توجه به آنچه در اطرافشان 
متمرکز  موردعالقه شان  موضوع  روی  را  خود  ذهن  داشت،  جریان 
کنند. به این ترتیب، هیچ کس به بچه ای که آواز »چشم، چشم، دو 
موضوع  این  به  نفر  دو  یکی  نمی کرد.  توجهی  می خواند،  را  ابرو« 
بقیه غرق در کتاب های خودشان بودند.  اما  عالقه مند شده بودند؛ 
کتاب توتوچان قصه ای افسانه ای بود؛ دربارۀ ماجراهای مرِد ثروتمندی که می خواست دخترش ازدواج کند. 

نقاشی های آن جالب بود و کتاب طرفدار زیادی داشت.
همۀ دانش آموزان مدرسه که مثل ماهی ساردین داخل واگن چپیده بودند، آنچه را در کتاب ها نوشته شده 
بود، با ولع می خواندند. آفتاب صبحگاهی از ورای پنجره ها به درون می تابید و چشم اندازی پدید می آورد که 

سبب شادمانی قلبی مدیر مدرسه می شد. همۀ دانش آموزان آن روز را در کتابخانه گذراندند.

چگونهبافرزندخودگفتگوکنیم؟
ادل فایبر/ الیان مازلیش

ترجمۀ الله دهقانی

چاپ سیزدهم، 256 ص، رقعی، 240000 ریال.
چرا  دارد.  را  خود  به  مخصوص  کتاب های  علمی  و  هنر  هر 
به  بیاموزند  می خواهند  که  والدینی،  اختیار  در  خاص  کتابی 
که  بگویند  سخن  گونه ای  به  و  دهند  فرا  گوش  فرزندان شان  گفتار 

فرزندان شان آنان را درک کنند، قرار ندهیم؟
به کمک  که  دربارۀ مهارت هایی است  کتاب حاوی مطالبی  این 
آن والدین می توانند مشکالت شان را حل کنند و فرصتی در اختیار 
آنان قرار می دهد تا آن چه را می آموزند در راه بهبود وضع زندگی شان 

به کار گیرند.
ادل فایبر و الیان مازلیش در مورد تجربیات خود نوشته اند، سؤاالت بسیاری را پاسخ گفته اند، و داستان های 

بسیاری را که توسط والدین در طول چندسال نقل شده است همراه این کتاب کرده اند.

درآمدیبرروابطموضوعیوروانشناسیخود
مایکل سنت کلر

ترجمۀ علیرضا طهماسب/ حامد علی آقایی

چاپ پنجم، 344 ص، رقعی، 380000 ریال.
گذشته  سال  چند  طی  »خود«  و  موضوعی«  »روابط  اصطالحات 
کرده اند.  تصرف  را  اصلی  جایگاه  روان کاوی  متون  از  بسیاری  در 
موضوع  و  است  شخصی  روابط  به معنای   

ً
معموال موضوعی  روابط 

ارتباط  در  آن  با  سوژه  »آنچه  به معنای  است  تخصصی  اصطالحی 
 به روابط اولیۀ کودک 

ً
است«. مباحث مرتبط با روابط موضوعی غالبا

و مادر و چگونگی شکل گیری دنیای درونی کودک و روابط آتی فرد 
بزرگسال تحت تأثیر این روابط اولیه معطوف اند. »خود« واژه ای سه 
حرفی که سادگی فریبنده ای دارد، نزد روان کاوان معاصر واجد معانی پیچیده و دالالت بحث انگیزی بوده 
است. »خود« به من در مقام یک شخص، یا به یک موجود فعال و یا به نوعی بازنمایی از خویش که درون 

ایگو جای دارد، داللت می کند.

ذهنوزمان
لی

ّ
کرامت ُمَول

514 ص، رقعی، 500000 ریال.
خواب چیست و رؤیا کدام است؟ آیا چنین پرسشی می تواند ما را از 
خواب غفلت بیدار کرده بجای این که تصویری وهم آلود و خودشیفته 
از ما بدست دهد، ما را نابهنگام در دل امر واقع بخود رها سازد تا 
خوف و رجاء را بعینه بیازماییم. براساس چنین رویداد منحصربفردی 
است که کتاب حاضر با اتکاء بر آخرین کشفیات علمی و دیرین ترین 
 از دنیای شتابزدۀ 

ً
پرسش های فلسفی، بر آن می شود تا ما را عجالتا

دیجیتال، که محور اصلی جوامع مصرفی کنونی است، برکنده بخود 
آورد.

رواندرمانیاگزیستانسیال
دکتر اروین د. یالوم

ترجمۀ دکتر سپیده حبیب

چاپ دهم، 717 ص، رقعی، 480000 ریال.
کتاب روان درمانی اگزیستانسیال هم راهنمایی برای درمانگران است و 
 
ً
را بخواند، عمیقا آن  به شمار می رود: هر کس که  نوعی درمان  هم 

تحت تأثیر قرار می گیرد و خردمندتر می شود انگار چندین ساعت 
ژرف ترین  از  عبور  برای  را  عزمش  که  نشسته  کسی  با  گفت وگو  به 
تولستوی،  داستایفسکی،  است.  کرده  جزم  بشری  مشکالت 
کافکا، سارتر، کامو و بسیاری دیگر با نویسنده هم آوا شده اند تا از 

دلواپسی های غایی بشر بگویند.
بالینی اند ولی به دلیل سبک قابل فهم و عاری از  مخاطبان اصلی کتاب، دانشجویان و روان درمانگران 
اصطالحات تخصصی اش، برای خوانندۀ معمولی نیز قابل درک و بسیار جذاب است. یالوم پس از نوشتن 
یه کرد... و  این کتاب و برای بسط نظریۀ اگزیستانسیال بود که به ابزار داستان روی آورد و آثاری چون و نیچه گر
مامان و معنی زندگی را خلق کرد. او خود روان درمانی اگزیستانسیال را کتاب مرجع تمامی آثاری دانسته که پس 

از آن به رشتۀ تحریر درآورده است.

روانشناسیتودهایوتحلیلاگو
یگموند فروید ز

ترجمۀ سایرا رفیعی

چاپ پنجم، 112 ص، رقعی، 120000 ریال.
اگر دانش روان شناسی که گرایش ها، محرک های غریزی، انگیزه ها و 
مقاصد فرد را تا تبلور آن ها در کنش هایش و تا روابط فرد با نزدیکانش 
پی گیری می کند، وظیفه اش را به طور کامل به انجام رسانده باشد و 
پیوندهای متقابل آن ها را روشن کرده باشد، ناگهان خود را با وظیفه ای 
جدید و انجام نشده روبه رو خواهد دید. روان شناسی ناچار به توضیح 
بود که فردی که روان شناسی مورد  واقعیت شگفتی آور خواهد  این 
از  دور   

ً
کامال در شرایط خاصی  است،  و شناخته  داده  قرار  بررسی 

انتظار احساس و فکر می کند و دست به کنش می زند. این شرایط همانا ملحق شدن به توده ای از مردم است 
که ویژگی های تودۀ روان شناختی را به خود گرفته اند. اما توده چیست و چگونه توان تأثیرگذاری ای تا این حد 
تعیین کننده را بر زندگی ذهنی افراد به دست می آورد، و دگرگونی ذهنی ای که بر افراد تحمیل می کند در چه 

چیزی نهفته است؟

روانشناسیکودک
ژان پیاژه/ باربل اینهلدر

ینت توفیق ترجمۀ ز

چاپ پانزدهم، 176 ص، رقعی، 140000 ریال.
اگر کودک به خودی خود دارای اهمیت زیادی است، باید این نکته 
را افزود که به همان میزان یا حتی بیش از آن که کودک جلوه ای از 
بزرگسالی باشد، بزرگسال جلوۀ کودکی است. زیرا اگر بزرگسال با 
آموزش می دهد، هر  را  انتقال های اجتماعی، کودک  وسایل متعدد 
با کودکی آغاز کرده و این امر از دوران قبل از  بزرگسال، زندگی را 

تاریخ تاکنون بر این منوال استمرار داشته است.
روان شناسی کودک، دربرگیرندۀ خطوط اصلی نظریاتی است که 
پیاژه در حوزۀ روان شناسی کودک عرضه کرده است و به همین دلیل کتاب، بسیار مختصر و فشرده است. از 
این رو، مترجم کوشیده است در پیش گفتار خود تعریفی مقدماتی از مفاهیم و اصطالحات پیاژه فراهم آورد 
و خواننده را برای آسان تر خواندن کتاب آماده سازد و نیز برخی توضیحات ضروری را در متن کتاب به شکل 

زیرنویس آورده است.
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کودک،خانواده،انسان
)روشتربیتکودکبراساسنظراتدکترهایمجینات(

ادل فیبر/ ایلین مزلیش
ترجمۀ گیتی ناصحی

چاپ هجدهم، 238 ص، رقعی، 280000 ریال.
به  که  است  مادر  دو  تجربیات  حاصل  دارید  دست  در  که  کتابی 
بتوانند  تا  مدت پنج سال در یک گروه تربیت کودک شرکت کردند 
که  آن جا  از  دهند.  پرورش  بهتری  روش های  با  را  فرزندان شان 
از  کتاب  این  در  نیستند،  حرفه ای  روان شناس  کتاب  نویسندگان 
با ساده ترین  نویسندگان  و  نیست  فنی خبری  و  اصطالحات دشوار 
زبان، تجربیات خود را در مقام مادر در دسترس خواننده قرار داده اند. 
آن ها حاصل یک دورۀ پنج سالۀ کار گروهی زیر نظر دکتر جینات را در این کتاب گرد آورده اند و با طرح 

شکست ها و موفقیت های شان نشان می دهند که تربیت کودک، کاری ساده و پیش پاافتاده نیست.
خانم ادل فایبر دارای درجۀ لیسانس در رشتۀ تئاتر و فوق لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه نیویورک است. او 

مادر سه فرزند است و در مدارس نیویورک تدریس می کند.
خانم ایلین مزلیش دارای درجۀ لیسانس در رشتۀ تئاتر است و در مؤسسات پرورش کودکانی که مشکل 

تربیتی دارند، مشغول به کار است. او نیز مادر سه فرزند است.

کودکیرامیزنند
گزیدهایازمقاالتبالینیروانکاویفروید

یگموند فروید ز
گردآوری و ترجمۀ مهدی حبیب زاده

چاپ دوم، 216 ص، رقعی، 180000 ریال.
آمده،  گرد  آن ها  از  گزیده ای  این جا  در  که  فروید  بالینی  نوشته های 
بیان  مجال  خود،  با  سوژه  رابطه  از  شکلی  به  که  هستند  تأمالتی 
مبنای  کردار،  و  رابطه  مقام  در  آنالیز  بیان شدن،  این  در  می دهند. 
صورت بندی برخی مفاهیم قرار گرفته که اهمیت انتقادی شان بعدها 
از  نوشته ها  این  برجسته تر می شود.  فروید«  به  به واسطه »بازگشت 
نسبتی میان درمان بالینی و تأمل در نفس حکایت دارند که در نتیجه 
آن، مسائل روانی به منزله مسائلی برخاسته از شکاف های زندگی مدرن ظاهر می شوند. روان کاوی از طریق 
این نوع مسئله سازی، گفتار روان شناسی را از ظرفیتی انتقادی برخوردار می کند؛ ظرفیتی معطوف به رهایی 
زندگی که حضور بالقوه اش در نوشته های بالینی فروید حس می شود. در این نوشته ها، این سویه انتقادی 
به ویژه از خالل تأمل بر آن پیچ وخم ها و تناقض هایی رخ می نماید که ردشان بر زندگی عاشقانه حک شده 
راه  مفاهیمی  به ظهور  دارد،  نهفته  در خود  را  تجربه مدرنیته  که تضادهای  به منزله عرصه ای  است. عشق 
می دهد که مدخل هایی اساسی برای ورود به فهم مدرنیته اند و تأمل بر آن می تواند در فراهم آوردن چارچوبی 

برای نقد وضعیت سهیم باشد.

مبانیروانکاویفرویدـلکان
لی

ّ
دکتر کرامت مول

چاپ سیزدهم، 352 ص، رقعی، 320000 ریال.
گاه می گذرد ولی هنوز روان کاوی  بیش از صد سال از کشف ضمیر ناآ
جای خود را به خوبی در بطن فرهنگ ایرانی نیافته است. مندرجات 
تنها شعب علمی  از آن اند که روان کاوی ازجمله  این کتاب حاکی 
است که توانسته است دقت و جدیت علمی را با اصول انسانی تلفیق 
این چنین سرسام آور شاهد گسترش  با سرعتی  که  دوره ای  در  کند. 
که  است  سنگرهایی  معدود  از  روان کاوی  هستیم،  عصبی  علوم 
همچنان در مقابل این علوم ایستادگی کرده به دفاع از انسانیت آدمی 
می پردازد. چنان که می دانیم علوم عصبی بر اساس این اصل استوارند 
که پدیدارهای نفسانی مترتب بر تحریکات یاخته های عصبی هستند و روزی در خدمت درک و کنترل کامل 

انسان درخواهند آمد. ولی صحبت بر سر نحوۀ این درک و حقانیت چنین کنترلی است.
روان کاوی قبل از هر چیز مبادله ای است انسانی و طریقی که فرد در جهت شناخت خویش اتخاذ می کند. 
چنین شناختی در روان کاوی مشروط به قبول محدودیت و منوط به تعهد این تناهی است. هر گونه کوششی 
که در جهت کنترل و در پی تمامیت باشد، مخالف اصول روان کاوی است و امکان چنین طی طریقی را از 

میان می برد.
کان را در حد امکان به نحو جامع 

َ
در این کتاب نویسنده سعی کرده است اصول عمدۀ روان کاوی فروید و ل

مورد بررسی قرار دهد. در این مهم کوشش بر آن بوده که مطالب نه تنها برای مبتدیان قابل دسترسی باشد، 
بلکه برای اصحاب فن نیز مفید واقع گردد. لذا کتاب حاوی قرائت های متعددی است و درعین حال می تواند 

به صورت مرجع نیز به کار آید.

مشاورۀپیشازازدواج
محسن دهقانی/ فاطمه میرمحمدی

168 ص، رقعی، 120000 ریال.
دیگران  وجود  از  اطمینان  احساس  و  امن  فضای  در  زیستن  تجربۀ 
امن  فضای  این  تأمین  است.  انسان  زندگی  در  نیاز  ریشه ای ترین 
گاهی از مقدمات تشکیل خانواده و ازدواج است.  مستلزم داشتن آ
گاهی  بدین منظور، زوجین باید به نیازهای خود و همسر آینده شان آ
داشته باشند. بدیهی است هرچه نیازهای خود را بیش تر بشناسیم و 
مهارت های باالتری در جهت تأمین این نیازها )برای خود نامزدمان( 

کسب کنیم، ازدواجی موفق تر و خوشایندتر خواهیم داشت.
با توجه به آن چه گفته شد، در این کتاب سعی کرده ایم معیارهای 
را  مشترک  زندگی  آغاز  برای  نیاز  مورد  مهارت های  کنیم،  معرفی  روان شناسان  به  را  موفق  و  ازدواج سالم 
مشخص کنیم و به تفاوت های جنسیتی بپردازیم که گاهی مانع برآورده شدن انتظارات زوجین از یک دیگر و 

درنتیجه تیره شدن روابط آن ها می شود.
مشاوران و روان شناسان با مطالعۀ این کتاب می توانند ساختار و محتوای جلسات مشاورۀ پیش از ازدواج 
را سازمان دهی کنند تا حداکثر کارایی را برای زوج ها داشته باشد و به تصمیم گیری بهتر آن ها برای آینده 

کمک کند.

منشأآگاهی
درفروپاشیذهندوساحتی

جولین جینز
ترجمۀ سعید همایونی

چاپ هفتم، 496 ص، رقعی، 490000 ریال.
مفهوم  با   

ً
صرفا و  گاهی  آ به  نیاز  بدون  ما  رفتارهای  از  بسیاری 

گاه و احساس  واکنش پذیری توضیح داده می شوند. نتیجۀ فکر ناخودآ
ویژه  روحی  شرایط  در  و  افراد  برخی  در  گه گاه  انسان ها  درونی 
به صورت ندایی در سر شنیده می شود. این صداها که در دنیای قدیم 
تمدن های  قدیمی ترین  و  بودند  باستان  خدایان  بوده اند،  معمول تر 

بشری تحت هدایت آن ها برپا شدند.
زبان با استعاره رشد می کند و نه تنها وسیلۀ مکالمه که وسیلۀ درک جهان و به وجودآوردن کیفیت هایی است 

که بدون آن وجود نمی داشتند.
گاهی دنیایی است استعاری که ما با استعارۀ رفتار در جهان فیزیکی آن را در حدود سه هزار سال پیش به  آ
گاهی، صداها که آغازگر اعمال بودند، مرجعیتی بی چون و چرا داشتند ولی  وجود آورده ایم. پیش از ظهور آ
پس از آن و قطع شدن صدای خدایان، جست وجوی مرجعیت به مسئله ای مبرم بدل شد که در فالگیری، 

طالع بینی، غیبگویی، علم و غیره تجلی یافته است.

موسیویکتاپرستی
یگموند فروید ز

ترجمۀ صالح نجفی

188 ص، رقعی، 170000 ریال.
و  مخاطره آمیز  نظری  کوشش  واپسین  نمودار  یکتاپرستی  و  موسی 

تبیین همه جنبه های تالش و رفتار بشری  برای  بود  گران قدر فروید 
در چارچوب یک نظام فکری که در وهله اول از بطن روشی درمانی 
جهاتی  از  تالش  این  شد.  زاده  روان نژند  بیماران  معالجه  برای 
انسان های  ناکامی های  از آن جا که شکست ها و  بی فرجام بود ولی 
برای  الزم  شرط  بالمآل  و  بزرگ  شکست هایی  خود  به نوبه  بزرگ 
رسیدن به پیروزی های بزرگ تر است، بازخوانی و واخوانی واپسین 
شکست شکوهمند یکی از خالق ترین، جسورترین و مؤثرترین ذهن های تاریخ بشر، نه تنها جذاب بلکه 

واجب است.

ونیچهگریهکرد
اروین یالوم

ترجمۀ مهشید میرمعزی

چاپ نوزدهم، 456 ص، رقعی، 480000 ریال.
وین، پایان قرن نوزدهم. لو سالومه آمده است تا یوزف برویر، پزشک مشهور و استاِد زیگموند فروید را بیابد. 
او نگران دوستش، نیچه است. برویر باید اندیشمند بزرگ و تنها را که از سردرد شدیدی رنج می برد، معالجه 
کند و او را از این گرفتاری برهاند. ولی نیچه نباید از این جریان بویی ببرد، سالومه از برویر تقاضا کرده که 
او را معالجه کند. برویر تصمیم می گیرد با روش جدید »بیان درمانی« که به تازگی در مورد بیمار دیگرش آنا 
او. تجربه کرده، او را درمان کند. برویر برای تشویق نیچه به صحبت کردن، وضعیت بیمار جوانش آنا او. را 
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برای او تشریح می کند. به این ترتیب میان برویر آرام و دلسوز، و نیچه 
حساس و خوددار، دوئل گفتاری تندی به وجود می آید و هرچه این 
دو به هم نزدیک تر می شوند، برویر بیش تر متوجه می شود که فقط در 
صورتی می تواند نیچه را معالجه کند که وی اجازۀ این کار را بدهد. 
یالوم تخیل و واقعیت را در یک شبکۀ منسجم با هم ترکیب می کند؛ 
روان درمانی  آغاز  دوراِن  بزرِگ  و  برجسته  شخصیت های  طوری که 

زنده می شوند و با ما سخن می گویند.
استانفورد  دانشگاه  در  روان درمانی  مدرس  یالوم  د.  ایروین  دکتر 
نویسنده کتاب های درسی روان شناسی مانند عشق و جالدش و  و 

داستان دیگِر روان درمانی است.

یکدقیقهبافرزندم
)پدر(

اسپنسر جانسون
یوسف ترجمۀ احسان پور

چاپ دوازدهم، 112 ص، رقعی، 120000 ریال.
نویسنده برخالف سنت جاری در تعلیم و تربیت کودکان، طرحی 
نو در این باب درانداخته است. روش سه مرحله ای اسپنسر در تمام 
جهان موفقیت خود را به اثبات رسانده است. چهار میلیون خواننده 
در سراسر جهان شاهد این مدعاست. نویسنده به خاطر تفاوت نقش 
پدر و مادر در تربیت کودکان دو کتاب جداگانه با ساختار متفاوت 
تألیف کرده است. از جمله محاسن این کتاب ها تکیه بر عمل است 
اظِی بی جا و نظریه پردازی سردرگم کننده پرهیز می کند. همۀ والدین در هر سطحی از دانش 

ّ
و نویسنده از لف

می توانند به راحتی از این کتاب سود ببرند.

یکدقیقهبافرزندم
)مادر(

اسپنسر جانسون
ترجمۀ سیمین محسنی

چاپ دوازدهم، 112 ص، رقعی، 120000 ریال.
نویسنده برخالف سنت جاری در تعلیم و تربیت کودکان، طرحی 
نو در این باب درانداخته است. روش سه مرحله ای اسپنسر در تمام 
جهان موفقیت خود را به اثبات رسانده است. چهار میلیون خواننده 
در سراسر جهان شاهد این مدعاست. نویسنده به خاطر تفاوت نقش 
پدر و مادر در تربیت کودکان دو کتاب جداگانه با ساختار متفاوت 
تألیف کرده است. از جمله محاسن این کتاب ها تکیه بر عمل است 
اظِی بی جا و نظریه پردازی سردرگم کننده پرهیز می کند. همۀ والدین در هر سطحی از دانش 

ّ
و نویسنده از لف

می توانند به راحتی از این کتاب سود ببرند.

61   روانشناسی ............................................................................



آشوب
)مطالعهایدرزندگیوشخصیتدکترمحمدمصدق(

احمد بنی جمالی

چاپ هفتم، 400 ص، رقعی، 400000 ریال.
زندگی، شخصیت و اندیشه های دکتر محمد مصدق به عنوان یکی از 
مهم ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، به رغم این که سالیان درازی 
دارد.  قرار  محاق  در  همچنان  می گذرد،  نفت  ملی شدن  نهضت  از 
صرف نظر از این که واقعیت تاریخی او وجه المصالحۀ صف بندی های 
سیاسی قرار گرفته، نکتۀ مهم دیگری نیز وجود دارد که درخور توجه 
است: فشردگی رخدادهای سیاسی دوران نهضت ملی و نخست وزیری 
است  نداده  اجازه  هرگز  تاریخی  دورۀ  این  اهمیت  و  مصدق  دکتر 
که زندگی شخصی و سیاسی طوالنی او پیش از اردیبهشت 1330 مورد توجه قرار گیرد. این هم از طنزهای 
تاریخ است که گسترۀ زندگی شخصیتی، تنها برحسب حوادث دو سال از آخرین سال های عمر او تقریر شود.

بیرون کشیدن مصدق از این محاق و تاباندن نوری بر قطعاتی مهم از تاریخ معاصر ایران از خالل آن، 
انگیزۀ اصلی پژوهشی بوده که این کتاب حاصل آن است. پرداختن به زندگی مصدق، درعین حال امکانی 

برای راه یافتن به احساسات، آرزوها و دغدغه های نسلی از سیاست ورزان ایران هم هست.

آقایاستاندار
)خاطراتعلیعبدالعلیزادهازدوراناستانداریآذربایجانشرقی(

نادر داودی

چاپ دوم، 200 ص، رقعی، 120000 ریال.
شهردار  معاونت  انقالب  پیروزی  از  پس  عبدالعلی زاده  علی  دکتر 
ارومیه )شهید مهدی باکری( را به عهده گرفت، سه سال آغازین دهۀ 
60 معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بود و پس از آن دو دوره 
با رأی مردم ارومیه به مجلس شورای اسالمی راه یافت. عبدالعلی زاده 
سال   5 مدت  به  رفسنجانی  هاشمی  جمهوری  ریاست  دورۀ  در 
استان  این دوره  را عهده دار شد که در  آذربایجان شرقی  استانداری 
آذربایجان شرقی توسعۀ فراوانی یافت. سابقۀ درخشان استانداری او 

سبب شد که با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی به سمت وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب شود.
این کتاب حاصل چندین جلسه گفت وگو دربارۀ دوران استانداری او در آذربایجان شرقی است ــ دوره ای 

که دکتر عبدالعلی زاده با اشتیاق درباره اش صحبت می کند.

آقایسفیر
)گفتوگوبامحمدجوادظریف،سفیرپیشینایراندرسازمانمللمتحد(

محمدمهدی راجی

چاپ دوازدهم، 368 ص، رقعی، 320000 ریال.
در  به سال 38  تاجر مذهبی سنتی  در خانوادۀ  محمدجواد ظریف 
تهران متولد شد. دبستان و دبیرستان علوی استعداد سخنوری او را 
مانند  علوی  مدرسۀ  رسم  و  خانواده  خواست  به رغم  و  کرد  شکوفا 
سیاست  به  دینی آموزشی  مجموعه  این  محصالن  از  دیگر  بسیاری 
روی آورد. پیش از پایان تحصیالت دبیرستانی راهی امریکا شد و 
پس از اتمام کالج به تحصیل در رشتۀ کامپیوتر پرداخت. در امریکا 
به انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی شمال امریکا در برکلی پیوست. 
پس از پیروزی انقالب رشته روابط بین الملل را برای ادامۀ تحصیل انتخاب کرد. در همان ایام تحصیل ابتدا 
به ضرورت ماه های اول انقالب در کنسولگری ایران در سانفرانسیسکو و سپس به صورت کارمند محلی و 
بعدها در قامت دیپلماتی تمام عیار فعالیت دیپلماتیک خود را تا مقام سفارت در نمایندگی ایران در سازمان 

ملل متحد در نیویورک دنبال کرد.
مصاحبۀ پرویز راجی با دکتر محمدجواد ظریف که اینک به صورت کتاب منتشر می شود بیوگرافی کاملی 
به حساب می آید که زیر و بم زندگی شخصی، سیاسی و کاری این دیپلمات برجسته را بازمی نماید. مباحث 
این کتاب به دلیل قرارگرفتن بر بستر پرفراز و فرود سیاست خارجی ایران و نیز بازخوانی صادقانۀ کامیابی ها 
و ناکامی های ظریف در جایگاه دانشی و تجربی مشرف بر گذشته و حال وی، می تواند برای دانش جویان 

روابط بین الملل و عالقه مندان سیاست خارجی ایران جذاب و مفید باشد.

ابنبطوطه
محمدعلی موحد

چاپ چهارم، 408 ص، رقعی، 560000 ریال.
سفرنامۀ ابن بطوطه، سیاح مراکشی گویاترین و زنده ترین سند فرهنگی جهان اسالم است که از قرن هشتم 

هجری )چهاردهم میالدی( به دست ما رسیده است. سفرنامۀ وی، 
آئینه ای است که زیر و روی جوامع اسالمی روزگار در آن منعکس 
روش  و  نگرش  و  حاکم  طبقات  عملکرد  و  سیره  نه تنها  است. 
پادشاهان و دیوانیان که راه و رسم عالمان و فقیهان، مراسم و آداب 
خانقاه ها،  و  مدرسه ها  مردم،  گذران  چگونگی  جاری،  تشریفات 
شادی ها و ماتم ها و در یک کلمه احوال و اوضاع اجتماعی و سیاسی 

و فرهنگی؛ این همه را از خالل سفرنامۀ ابن بطوطه توان دید.
به  ابن بطوطه  سفرنامۀ  پیشتر در ترجمۀ  دکتر محمدعلی موحد که 
و  جذاب ترین  رو  پیش  کتاب  تألیف  با  بود  گماشته  همت  فارسی 
برجسته  و  بازسازی  را  سفرنامه  کتاب  بخش های  تکان دهنده ترین 
کرده است. مؤلف مسائل مهمی از قبیل نقش فردی و اجتماعی زنان، 
قدرت سیاسی، دین و دولت، آموزش و فرهنگ و بسیاری موضوعات مهم دیگر را با تحقیق در سفرنامۀ 

ابن بطوطه و منابع دیگر آن روزگار به نحوی خواندنی حتی برای خوانندۀ غیرمتخصص ترسیم کرده است.
کتاب با طرح پرسش هایی دربارۀ علل عقب ماندگی و انحطاط جوامع اسالمی ذهن خواننده را برای تعمق 

و بحث و گفت وگو در بارۀ مواجهۀ سنت و مدرنیته برمی انگیزد.

اخبارالطوال
ابوحنیفه احمد بن داود دینوری

ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی

چاپ دهم، 486 ص، وزیری، 320000 ریال.
قمری(   283 سال  به  )درگذشته  دینوری  داود  احمدبن  ابوحنیفه 
تاریخ خلقت  به  ابتدا  اخبارالطوال  بزرگ اسالمی است.  از مورخان 
می پردازد و مطالبی در مورد پیامبرانی چون ادریس و نوح و هود و 
ابراهیم ... و پادشاهی داود و سلیمان تا ظهور عیسی بیان می دارد. 
سپس به مطالبی دربارۀ ظهور زرتشت و آیین او و نجات بنی اسرائیل 
به وسیلۀ پادشاهان ایران می پردازد. شرح حال و سرگذشت پادشاهان 
و  کیقباد  و  منوچهر  تا  او،  بر  ضحاک  پیروزی  و  جمشید  از  ایران، 
گشتاسب و بهمن و دارا و اسکندر و ملوک الطوایف و سپس ساسانیان تا انقراض ایشان از مباحث دیگر 

کتاب است.
تاریخ اسالم در این کتاب با تفصیل پیکارهای اعراب و ایرانیان در دورۀ خالفت عمر شروع و به پایان 
خالفت معتصم ختم می شود. عالوه بر این جنگ های امیرالمؤمنین علی )ع( با معاویه و جنگ های جمل و 
صفین و خوارج و دورۀ حکمرانی معاویه و یزید، واقعۀ کربال و شهادت امام حسین )ع( هم مفصل بیان شده 
است. داستان قیام مختار و همراهانش، حکومت زبیریان، انقراض بنی مروان و قیام مردم ایران بخصوص قیام 

خراسان به رهبری ابومسلم از دیگر مباحث کتاب است.
گرایش نسبی به عنصر ایرانی در اخبارالطوال به وضوح مشهود است.

اروپاازدورانناپلئون)1970-1789()دورۀدوجلدی(
دیوید تامسن

ترجمۀ خشایار دیهیمی/ احد علیقلیان

چاپ پنجم، 1472 ص، رقعی، گالینگور، 1400000 ریال.
دیوید تامسن در 1912 به دنیا آمد. پس از اخذ مدرک فوق لیسانس و دکتری در تاریخ با درجه ممتاز از دانشگاه 
کیمبریج، از 1937 تا 1945 در کالج سیدنی ساسکس عضو پژوهشی و از 1945 تا 1957 عضو هیئت علمی 
بود و در 1957 استاد تمام شد. در 1950 و بار دیگر در 1953 در دانشگاه کلمبیا در نیویورک استاد مهمان بود.

دیگر کتاب های دیوید تامسن، تاریخ جهان از 1914 تا 1961 )1963(؛ دموکراسی در فرانسه از 1870 
)1964(؛ انگلستان در قرن نوزدهم، و انگلستان در قرن بیستم )تاریخ انگلستان در مجموعه پلیکان، جلد 
هشتم و نهم( هستند. تامسن عالوه بر نوشتن کتاب، در روزنامه ها هم دربارۀ مسائل سیاسی جهان مدرن 

تاریخ



مطلب می نوشت و گاهی در برنامه های رادیویی هم شرکت می کرد. زمانی گفته بود: »من از درس دادن، 
سخنرانی، و نوشتن لذت می برم؛ زندگی دانشگاهی زندگی پرمشغله ای است اما در ضمن زندگی شاد و 
خوبی هم هست؛ معتقدم پژوهش در تاریخ بهترین نوع پژوهشی است که در جهان مدرن به تفکر عمیق و 

آزاداندیشی مدد می رساند.«
دیوید تامسن در 1970 در سن پنجاه وهشت سالگی درگذشت.

اروپا از دوران ناپلئون که تاکنون ده ها بار در انگلستان و ده ها بار در امریکا تجدید چاپ شده است، اکنون 
یکی از کتاب های مرجع دربارۀ تاریخ اروپای مدرن به حساب می آید. این کتاب بر اساس این اعتقاد نوشته 
شده که اروپای پس از 1789 را فقط با پژوهش در نیروهای فراگیری می توان درک کرد که در طول زمان بر 

شکل گیری اروپای مدرن از بریتانیا تا بالکان تأثیرگذار بودند.
بنابراین، دکتر تامسن بر عواملی کلی نظیر رشد جمعیت، صنعتی شدن، توسعه ماوراء بحار، دموکراسی 
کید می گذارد. او این عوامل کلی را، نه کشور به  و سوسیالیسم، ناسیونالیسم، روابط میان جنگ و انقالب تأ
کشور، بلکه مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می دهد تا شکل گیری تمدن اروپایی در طول یک قرن و نیم را 

به صورت کلی پیوسته به ما بنمایاند.
حاصل کار تاریخی ست با تمام جزئیاتی که سهمی بسزا در شکل گیری اروپای مدرن داشته اند و طرح 
کاملی را از گذشته پیش چشم خواننده می آورند. مجله اکونومیست دربارۀ این کتاب نوشته است: »باید 
امیدوارم باشیم که این کتاب راه خودش را به قفسه کتابخانه های مهم همه مردان و زنان هوشمندی که فکر 

می کنند و می خوانند باز کند.«

این کتاب، دربارۀ تاریخ یک قرن و نیم اروپا، بر اساس دو اصل نوشته شده است. اصل اول این است 
اگر   

ً
قطعا می آورند.  به وجود  تاریخی  فرایندهای  که  بافتی شود  درگیر  باید  تاریخ عمومی  در  پژوهش  که 

گاهی بخش باشد بایستی به دنبال فهم پذیرکردن فرایندهای تغییر  چنین پژوهشی بخواهد برای خوانندگان آ
تاریخی برود. چنین متنی باید رابطه متقابل میان شرایط، وقایع، شخصیت ها و اندیشه ها و نیز ارتباط درونی 
وقایع را آشکار کند. در این کتاب کوشش شده است تا حد مقدور این مسئله روشن شود که چگونه و چرا 
تغییر  که  است  این  دوم  است. اصل  برآمده  انسان  اراده  و  مادی  تقارن خاص شرایط  از  معین  پیامدهایی 
تاریخی چیزی فراتر از »لعنتی افزون بر لعنتی دیگر« است و از نظر نویسنده این کتاب تاریخ اروپا در کنار 
هم نهادن تاریخ های جداگانه کشورهای جدا و ملت های جدا نیست. اشتراک کشورهای اروپایی در میراث 
تاریخی شان چنان زیاد است و این کشورها کنش و واکنشی چنان مدام و پیوسته داشته اند، و چنان از عقاید و 
نهادها و زندگی اجتماعی همدیگر الگوبرداری کرده اند که می توان بخش اعظم داستان گذشته شان را چنان 
بازگفت که داستان به هم پیوسته ای باشد. این کتاب چون بر اساس این دو اصل نوشته شده است، ساختار و 
شیوه کتاب را وحدت هایی زمانی و مکانی معین کرده است که در هر نسلی و از نسلی به نسل دیگر بیش ترین 
اهمیت را داشته اند. نویسنده این کتاب عالوه بر استفاده از هنر داستان گویی و قدرت توصیف، سعی کرده 
است از فنون تحلیل، توضیح، و تفسیر هم استفاده کند تا بتواند از دل توالی وقایع و از دل شناخت ما از 

تأثیرات این وقایع بر سرنوشت آدمیان، فهم عمیق تری راجع به چگونگی رخ دادن این وقایع بیرون بکشد.

ازسردوگرمروزگار
یدآبادی احمد ز

چاپ سیزدهم، 286 ص، رقعی، 240000 ریال.
به خالف  در دست«  تیغ  دیوانه ای  بود؛ »چون  دنبالم  به  سرنوشت 
بلندای تک درخت  از  پاییز  همساالنم، تسلیم آن نشدم. هر غروب 
کویر  بی انتهای  و  دوردست  افق های  به  چشم  روستایمان  تناور 
دوختم و به آواز درونم گوش فرا دادم؛ آوازی که مرا به »انتخاب« 
فرامی خواند. پس انتخاب کردم؛ فقر و بی پناهی را با شکیبایی تاب 
آوردم، از رنج و زحمت کار شانه خالی نکردم، سر در کتاب فرو بردم 

و بر همۀ تباهی های محیط اطرافم شوریدم...
این قصۀ سرگذشت من است تا 18 سالگی.

ایرانبیندوانقالب
یرواند آبراهامیان

ترجمۀ احمد گل محمدی/ محمدابراهیم فتاحی

چاپ بیست وهفتم، 728 ص، رقعی، 460000 ریال.
یرواند آبراهامیان استاد ایرانی االصِل تاریخ در کالج باروِک دانشگاه 
شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل 
نوزدهم  سدۀ  از  ایران  اجتماعی  نیروهای  و  سیاسی  سازمان های 
میالدی تا انقالب اسالمی 1357 می پردازد. نیروهای اجتماعی را 
به »گروه های قومی« و »طبقات اجتماعی« تقسیم می کند و با توجه 
به دستاوردهای جامعه شناسان تأثیرات نظام های سیاسی بر نظام های 
ساختار  تبیین  با  را  کارش  آبراهامیان  می کند.  بررسی  را  اجتماعی 
اجتماعی سیاسی دورۀ قاجار و علل و پیامدهای انقالب مشروطیت آغاز می کند، با بررسی دورۀ رضاشاه و 
سقوط او و سال های بحرانی شهریور 20 تا مرداد 1332 ادامه می دهد و بر این دوره، به ویژه تأثیر و تأثرهای 
کید می کند، سال های پس از کودتا را تا آستانۀ انقالب اسالمی به انگیزۀ ریشه یابی علل  نیروهای سیاسی، تأ

وقوع انقالب و نیروهای مؤثر در آن از نظر می گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعِی مؤثر این 
دوره را تجزیه و تحلیل می کند و این گونه نتیجه می گیرد که علت وقوع انقالب توسعۀ ناهمگونی بود که رژیم 
محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. آبراهامیان با بررسی نقش مهم اسالم و نیز نقش تعیین کنندۀ 

شخص امام خمینی)ره( در پیروزی انقالب بررسی اش را به پایان می برد.
بی گمان ایران بین دو انقالب کتابی منحصر به فرد در بررسی تاریخ هفتادسالۀ ایران است.

ایرانبینناسیونالیسماسالمیوسکوالریسم
انقالبمشروطۀ1285

ونسا مارتین
ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی

476 ص، رقعی، 580000 ریال.
آثار مربوط به انقالب مشروطه ایران تا به حال بر حوادث تهران، تبریز 
و، تا حدی، اصفهان تمرکز داشته اند. در نتیجه، بررسی های اندکی 
درآمده  تحریر  رشته  به  شهرها  و  ایاالت  سایر  رویدادهای  دربارۀ 
درصدد  یسم  سکوالر و  اسالمی  ناسیونالیسم  بین  ایران  کتاب  اما  است. 
ارائه دهد.  این روایت تمرکزگرا، تحلیلی متوازن  بازبینی  با  تا  است 
در این کتاب، نویسنده نخست نقش مجادالت اسالمی در واپسین 
سال های سده نوزدهم و اوایل سده بیستم و پیوند آن با اندیشه های سکوالر را تحلیل، و سپس دسته بندی های 
این مجادالت را در شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان و بوشهر بررسی کرده است. او با تحلیل تعامل بین اسالم 
و سکوالریسم در این دوره پرآشوب به این جمع بندی می رسد که تحوالت انقالب مشروطه در هریک از 
شهرهای مورد بحث دارای ویژگی ای خاص آن منطقه نیز بوده است و دیگر این که بعضی از آن تحوالت حتی 

در خط سیر تحوالت بعدی تاریخ معاصر ایران هم بسیار تأثیرگذار بوده اند.
به باور نویسنده، تحوالت این دوره در اصفهان عمال نمونه نخستین آن نوع ناسیونالیسم اسالم گراست که 

چندی بعد در انقالب اسالمی سال 1357 نمایان شد.

بسارزندگیدرزمستانتسران
یدآبادی احمد ز

چاپ چهارم، 272 ص، رقعی، 240000 ریال.
از کنار قبر کمال الملک گذشتم و پا به درون مقبره عطار گذاشتم. به 
محض ورود، چشمم به سنگ نبشته ای کهن افتاد که بر سر مزاِر عطار 
به حال ایستاده نمایان بود. سنگ نبشته سیاه و کهن گویی مرا در خود 
کشید و به ژرفای تاریخ فرو برد. لحظه ای حس کردم کسی که در آن 
گور آرمیده از اجداد من است؛ رگ و ریشه من است؛ هویِت من 
است؛ خوِد من است! احساس غنا و نشاط و آرامشی ابدی و مطلق 
کردم. غرق در این احساس از مقبره بیرون زدم. اردیبهشت ماه بود. 
سبزه ها رسته، گل ها شکفته، شکوفه ها بردمیده و درختان سبزفام سر 
به آسمان داشتند و مرغان و بلبالن بر فراز آن ها از نغمه و آواز غوغایی به پا کرده بودند. زیر سایه صبحگاهی 
درختان گام زدم و سر به آسمان زالل و آبی داشتم. وصِف آن حال لطیف و نشاط و شکوِه آن از توانم خارج 

است.

پرسیدنوجنگیدن
علوم و معاصر یخ تار دربارۀ آشتیانی منوچهر دکتر با )گفتوگو

انسانیدرایران(
رضا نساجی

چاپ دوم، 524 ص، رقعی، 500000 ریال.
آثاری  مؤلف  و  اجتماعی  علوم  پیشکسوت  استاد  آشتیانی  منوچهر 
استادانی  نزد  را  و جامعه شناسی  فلسفه  او  است.  آلمانی  فلسفۀ  در 
ـ گئورگ گادامر، کارل لوویت، دیتر هنریش  چون آلفرد وبر، هانس 

و ارنست توپیچ گذرانده است.
آشتیانی که خواهرزادۀ نیما یوشیج و نوادۀ آیت الله میرزای آشتیانی 
مادری،  و  پدری  خانواده های  تاریخی  پیشینۀ  بر  عالوه  است، 
خاطرات سیاسی فعالیت خود در حزب توده، انشعاب خلیل ملکی، نهضت نفت و کودتای 28 مرداد، 
علمی  خاطرات  با  که  کرده  بازگو  را  آلمان  دانشجویی  جنبش  و  ایرانی  دانشجویان  اروپایی  کنفدراسیون 
تحصیل در دانشسرای عالی تهران، انستیتو جامعه شناسی پاریس و دانشگاه هایدلبرگ آلمان، تدریس در 
دانشگاه های ایران و همچنین روایتی از مواجهه با فیلسوفانی چون ژرژ گورویچ، مارتین هایدگر و گئورگ 

لوکاچ در هم آمیخته است.
خاطرات دکتر آشتیانی در طول پنج سال گفت وگو با رضا نساجی، پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی، 
 بر روی 

ً
تدوین شده و مرحلۀ نخست از پروژه تدوین »تاریخ شفاهی دانشگاه در ایران« خواهد بود که عمدتا

تاریخ علوم انسانی تمرکز دارد.
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پیکانسرنوشتما
بابهرهگیریازنوشتههاوخاطراتاحمدخیامی

گردآوری و نگارش: مهدی خیامی

246 ص، رقعی، 280000 ریال.
کتاب پیکان سرنوشت ما که براساس نوشته ها و خاطرات احمد خیامی، 
فروشگاه های  و  ایران ناسیونال  کارخانجات  شرکت  بنیانگذاران  از 
و  خواندنی  بسیاری  جهات  از  شده،  نوشته  کوروش،  زنجیره ای 
این  روایت های  از  بسیاری  این که  نخست  ازجمله،  است.  باارزش 
برای  فراوانی  آموزه های  و  دروس  دربردارندۀ  کلی،  طور  به  کتاب، 
عالقه مندان به کارآفرینی بومی است. دوم این که روایت کننده برخی 
چگونگی  همچنین  و  صنعتی  رفتار  و  تجاری  اخالق  مهم  اصول 

رعایت آن ها را توضیح داده است.
نتیجۀ  را روشن می کند؛  ایران  توسعۀ صنعتی  تاریخ  در  ثبت نشده  احمد خیامی گوشه های  روایت های 
تحقیقات زیادی را به زیر سؤال برده و به چالش می کشد؛ و سؤاالت و موضوعات متعددی را مطرح می کند. 
اما بی شک روایت های این کتاب زمینۀ مطالعات بیشتری را به ویژه در مورد صنعت خودروسازی در دهۀ 

1340 شمسی، که دورۀ طالیی اقتصاد ایران در آن رقم خورده است، فراهم می کند.
خاطرات احمد خیامی، روایت های کارآفرینی است که به همراه برادرش یکی از بزرگ ترین واحدهای 
صنعتی بخش خصوصی را با تمام فراز و نشیب های موجود در زمینۀ اقتصادی و سیاسی توسعه داده اند. 
مورد  در  که  را  زیادی  موضوعات  کتاب  این  است.  محققان  برای  ارزنده  نکاتی  دربردارندۀ  این خاطرات 
شرکت کارخانجات ایران ناسیونال مبهم باقی مانده بود روشن می کند و بحث های جدیدی را در صنعت 

خودروسازی و تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران به میان خواهد آورد.

تاریخایرانمدرن
یرواند آبراهامیان

ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی

چاپ هجدهم، 352 ص، رقعی، 320000 ریال.
مدرن،  ایران  معاصر  تاریخ  ریشه ای  ارزیابی  در  آبراهامیان،  یرواند 
افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، 
انقالب  همچنین  و  پهلوی  دودمان  نقش  خارجی،  دخالت های 
قرار داده  1357 و زایش جمهوری اسالمی را مورد واکاوی دوباره 
است. ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که 
از جمله می بایست به جنگ خانمان سوز عراق، دگرگونی های جامعه 
در سه دهۀ اخیر و از همه تازه تر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه 

برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد.
نویسنده که یکی از ممتازترین تاریخ نویسان ایران کنونی به شمار می رود، در این اثر همزمان با بررسی 
فراز و نشیب های سیاست های بین المللی و منطقه ای کشور، با چیرگی هرچه تمام تر مردم ایران را در کانون 
ادامه  خود  بقای  به  همچنان  انقالب  و  جنگ  تحمل  سده  یک  طی  که  مردمی  است.  داده  قرار  توجه اش 
داده اند. این کتاب در واقع به این مردم و نیز انعطاف پذیری آنان همزمان با ظهور این کشور به مثابه یکی از 

توانمندترین قدرت های خاورمیانه، تقدیم شده است.
پروفسور آبراهامیان، استاد ممتاز تاریخ در کالج باروک دانشگاه شهر نیویورک است. وی آثار متعددی را 

در کارنامه پژوهش های دانشگاهی اش ثبت کرده است که پرآوازه ترین آن ها کتاب ایران بین دو انقالب است.

تاریخپیدایشعلمجدید
یچارد وستفال ر

ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ/ رضا رضایی

چاپ دوم، 248 ص، رقعی، 180000 ریال.
ریچارد وستفال، نویسندۀ این کتاب، از برجسته ترین صاحب نظران 
و  شد  زاده  آن  در  جدید  علم  که  سده ای  است،   17 سدۀ  باب  در 
در  جدید  علم  پیدایش  گردید.  استوار  آن  در  علم  این  شالوده های 
تأثیرهای چنان گسترده که هیچ  با  بود  اجتماعی  انقالبی  عین حال 
از  این کتاب  نماند.  برکنار  آن  نفوذ  از  بشر  تمدن  از زمینه های  یک 
معتبرترین منبع ها به شمار می آید و مبتنی است بر پژوهش گسترده 
دربارۀ چگونگی زایش، پیدایش و تحول و تکوین علم جدید )برای 

اطالعات بیش تر، نگاه کنید به دیباچه و درآمد(.

تاریخجسان)ویراستجدید(
یچ ارنست گامبر

ترجمۀ علی رامین

چاپ هفتم، 408 ص، رقعی، 320000 ریال.
یخ جهان تحوالت و رخدادهای بشر را در چهل فصل از عصر حجر تا انرژی هسته ای با زبانی بسیار  تار

می کند،  روایت  جذاب  و  شیرین  بی تکلف،  صمیمی،  و  ساده 
چنان که کثیری از خوانندگان آن در گروه های سنی و سطوح آموزشی 
برده اند،  لذت  بسیار  نه تنها  کتاب  این  مطالعۀ  از  گفته اند  مختلف 
بلکه آن را دریچۀ نوینی به جهان تاریخی و تاریخ جهان یافته اند و 
بر آن شده اند که با کتاب های دیگری، مطالعه تاریخ را پی بگیرند. 
مفسر لوس آنجلس تایمز می گوید گامبریچ به تاریخ جان می بخشد و 
خواننده را همراه خود در سفینه ای زمان پیما بر فراز تاریخ جهان به 
پرواز درمی آورد و او را همواره در طول کتاب به سیر و سلوکی فکری 

و عاطفی میان گذشته و حال وامی دارد.
گامبریچ فصل پایانی کتاب با عنوان »بخش کوچکی از تاریخ که 
من خود در آن زیسته ام« را این گونه به پایان می برد: »اکنون هر زمان 
یک زلزله، یک سیل، یک توفان سهمگین، قحطی و خشکسالی و بالیای دیگر در نقاط دورافتاده ای از جهان، 
مردان، زنان و کودکان زیادی را به کام مرگ می برد، هزاران انسان در کشورهای ثروتمند، پول و نیروی شان را 
برای یاری رساندن به بازماندگان آن ها به کار می گیرند. چنین نیکوکاری هایی در گذشته صورت نمی گرفت. 

بنابراین همچنان حق داریم به آینده ای 

تراژدیمردم)انقالبروسیه1891-1924(
اورالندو فایجس

ترجمۀ احد علیقلیان

چاپ چهارم، 1352 ص، دوجلدی، رقعی، 800000 ریال.
یخ امروز النگمن برندۀ کتاب سال NCR 1997، جایزۀ  برندۀ جایزۀ ادبی دابلیو. اچ، اسمیت، برندۀ جایزۀ تار

یخ ولفسن و کتاب برگزیدۀ دانشگاهی سال 1997. تار

»شمار اندکی از مورخان از جسارت پرداختن به موضوعات سترگ برخوردارند، و شمار کم تری در چنین کار 
خطیری کامیاب می شوند. تراژدی مردم بیش از هر کتاب دیگری به درک ما از انقالب روسیه کمک می کند.«
اریک هابزباوم، الندنریویوآوبوکز

را  انقالب  تجربۀ  فایَجس  اورالندو  است...  تاریخ  از  بخشی  خود  بلکه  نیست؛  تاریخ   
ً
صرفا کتاب  »این 

بدان گونه که میلیون ها نفر از مردم عادی روسیه از سر گذراندند نشان می دهد.«
نیل آچرسن، ایندیپندنتآنساندی 

پژوهشی  با  مردم  تراژدی  است.  آورده  پدید  را  تاریخی  کتاب های  درخشان ترین  از  یکی  فایَجس  اورالندو 
دقیق، ساختاری منسجم و استداللی منطقی دیدگاهی بسیار فراگیر در مورد یکی از مهم ترین و پیچیده ترین 
این  از  و  تاریخ روسیه حیرت انگیز است  از  فایَجس  را عرضه می کند. شناخت  تاریخ مدرن  رویدادهای 

شناخت برای پرداختن به پرسش های مهم تر دربارۀ خود ماهیت تاریخ بهره برده است.«
اندرو سالومون، آبزرور

»پژوهشی ژرف، سبکی درخشان، سرشار از ظرافت طبع، فرزانگی و حس انسان دوستی. این بهترین تاریخ 
انقالب روسیه است که خوانده ام.«

فرانک مک لین، گالسکوریویو

روایتی شورانگیز و پر از حکایت و تحقیقی جامع و منصفانه که در مورد شخصیت های تاریخی که با بالهت 
یا بیرحمی رفتار کرده اند هیچ مالحظه نمی کند... هدف اصلی فایَجس کنارزدن نقاب و نشان دادن چهرۀ 

واقعی این شخصیت هاست و به خوبی از پس این کار برآمده است.«
ضمیمۀادبیتایمز

بی گمان  و  می کند  برقرار  موازنه  پرتحرک  شخصی  تاریخ های  و  بزرگ  اندیشه های  میان  کتاب  »این 
یواگو است.« تکان دهنده ترین روایت انقالب روسیه پس از دکتر ژ

لوکاستا میلر، کتاب سال، ایندیپندنت

»شخصیت های تولستوی )در جنگ و صلح( به طرز مبهمی می دانند که بخشی از چیزی بسیار بزرگ و مهم 
هستند اما به راستی از درک رویدادهایی که پیرامون شان رخ می دهد عاجزند و نمی دانند که سررشته امور در 
دستان چه کسی است. اورالندو فایَجس، در ژانری متفاوت... با استفاده از شخصیت های واقعی به جای 
شخصیت های داستانی توانسته است بسیاری از همان عواطف را در این تاریخ اجتماعی جدید درخشان از 

آن َاپل باوم، ایونینگاستانداردانقالب روسیه به خواننده منتقل کند«.
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تروتسکی
)زوالیکانقالبی(

برتراند پتنود
یز ترجمۀ حسن گلر

چاپ سوم، 360 ص، رقعی، 360000 ریال.
را  شب  آرامش  گلوله  رگبار  صدای  صبح،  چهار  ساعت  حدود 
شکست. تروتسکی که از خواب عمیق پریده بود، فکر کرد صدای 
آتش بازی است و مکزیکی ها یکی از اعیادشان را جشن گرفته اند. به 
خودش که آمد، متوجه شد »انفجارها خیلی نزدیک و درست درون 
اتاق بود، کنارم و باالِی سرم. بوی باروت تندتر و نافذتر شد. آنچه 

همیشه منتظرش بودیم اتفاق افتاده بود و به ما حمله شده بود«.

حرکت  به  را  کشوری   ،1917 اکتبر  انقالب  جریان  در  آتشینش  سخنرانی های  که  مردی  تروتسکی، 
وامی داشت، کمیسر جنگ، نامی هم طراز لنین.

بعدها دشمنی های دنیای سیاست او را چهره ای خائن به مردم و کشورش معرفی کرد. در فاصله ای کوتاه، 
دشمن و رقیب قدرتمند او، استالین، مقدمات اخراجش از حزب و سپس تبعیدش از کشور را فراهم کرد.

دوستان و اعضای خانواده اش یک به یک تاوان نزدیکی و وفاداری به او را به بهای رنج، تبعید، یا مرگ شان 
پرداختند. این کتاب، با نگاهی به گذشته، به سال های پایانی زندگِی در تبعید تروتسکی می پردازد. و شاید 
در پایان پرسشی پنهان را مطرح می کند؛ آیا از سرگذراندن تمام آن رنج ها، مخاطرات، تبعیدها و مرگ ها 

ناگزیر بود؟

جستارهاییدربارۀ
تئوریتوطئهدرایران

یان یرواند آبراهامیان/ احمد اشرف/ محمدعلی همایون کاتوز
گردآوری و ترجمه: محمدابراهیم فتاحی

چاپ پانزدهم، 192 ص، رقعی، 160000 ریال.
به  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  نابسامانی های  انتساب 
شناخته شده  دشمنان  دیگر  و  امپریالیسم  مانند  خارجی،  عوامل 
از  عامه پسند  و  سطحی  ساده،  تبیین های  ارائۀ  درواقع  ناشناس،  یا 
پدیده های بسیار پیچیدۀ اجتماعی است. این فروکاستن علل و عوامل 
پدیده های  با  خورده  پیوند  اجتماعِی  مختلف  پدیده های  پیچیده 
اخالقی  امر  یک  به  گوناگون،  تاریخی  بسترهای  و  دیگر  اجتماعی 
فردی یا جمعی )توطئه( تحویلی ناروا است و امکان درک و تبیین درست تحوالت و رویدادهای اجتماعی را 
از بین می برد. ولی در ایران معاصر چنین رهیافت توطئه محورانه بسیار رایج و شایع بوده است. گفتارهایی که 
در این کتاب آمده است دربرگیرندۀ تصویری گویا از جایگاه محوری مفهوم توطئه و توطئه باوری در فرهنگ، 

سیاست و تاریخ معاصر ایران است.

جنبشدانشجوییپلیتکنیکتسران
عباس عبدی

368 ص، وزیری، 200000 ریال.
به  منتهی  سیاسی  جنبش  از  مهمی  بخش  ایران  دانشجویی  جنبش 
انقالب است و دانشکدۀ پلی تکنیک تهران )دانشگاه امیرکبیر کنونی( 
نیز یکی از پایگاه های مهم این جنبش بود که به همین دلیل نیز دوبار 
تا مرز انحالل پیش رفت. کتاب حاضر از یک سو دغدغۀ نویسنده 
در پاسخ به این پرسش جامعه شناسی تاریخی است که چرا در ایران 
انقالب شد و چرا اسالمی؟ و از سوی دیگر عالقه و ایفای دین نسبت 
به دانشگاه پلی تکنیک تهران است که خود نیز عضوی از دانشجویان 
سیاسی این دانشگاه بوده، از این رو کوشیده که پاسخ به پرسش های 
دغدغۀ اول خود را از طریق تحلیل جنبش دانشجویی پلی تکنیک از بدو تأسیس )1338( تا پیروزی انقالب 
کید نویسنده بر بخش اسالمی این جنبش دانشجویی است ولی تا آن جا که  )1357( به دست آورد. هرچند تأ

شرایط و امکانات اجازه داده سایر گرایش ها را نیز در تحلیل خود لحاظ کرده است.

جنگپنسان
)ایاالتمتحدهوتحریمهایعراق(

جوی گوردن
ترجمۀ دکتر زهرا کسمتی

504 ص، رقعی، 220000 ریال.
تحریم های اقتصادی که از 1990 تا 2003 در مورد عراق برقرار شد، جامع ترین و ویرانگرترین تحریم هایی 
بود که در طول تاریخ به نام سکانداری بین المللی وضع شده است. این تحریم ها به همراه بمب هایی که در 
سال 1991 بر عراق فرو ریخته شد زیرساخت های این کشور را تا مرز نابودی پیش برد و لطمۀ شدیدی به 

شرایط اساسی الزم برای ادامۀ حیات مردم این کشور زد. نویسندۀ 
نقش  متحده  ایاالت  سیاست  ضد  بر  بی پرده  جرم  اعالم  در  کتاب 
اصلی این کشور در شکل دادن به تحریم هایی را به بررسی می گذارد 
که هر چیزی از لولۀ آب گرفته تا پودر رختشویی و واکسن کودکان 
را  عراق  به  آن  ورود  بنابراین  و  سالح  ساخت  برای  استفاده  قابل  را 
قراردادن  دستمایه  با  گوردن  جوی  دکتر  می کرد.  قلمداد  غیرمجاز 
اسناد داخلی سازمان ملل، صورتجلسات محرمانۀ تشکیل شده در 
با دیپلمات های خارجی و مقام های  پشت درهای بسته و مصاحبه 
جلوی  نه تنها  متحده  ایاالت  چگونه  که  می کند  تشریح  امریکایی 
ورود کاالهای بشردوستانۀ حیاتی به عراق را گرفت بلکه تالش هایی 
کرد،  تضعیف  می آمد  به عمل  تحریم ها  نظام  اصالح  برای  که  را 
به طور یکجانبه به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بی اعتنایی کرد و آرای اعضای شورای امنیت را بازیچۀ 
دست خود ساخت. سیاست هایی که ایاالت متحده به طور حساب شده در پیش گرفت در تمامی زمینه های 

سیاسی، حقوقی و اداری استمرار شرایط مصیبت بار عراق را تضمین می کرد.

جنگهایصلیبی
)بهروایتاعراب(

امین معلوف
ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر

چاپ ششم، 408 ص، رقعی، 460000 ریال.
این کتاب بنا دارد تاریخ جنگ های صلیبی را که از شروع تا پایان، 
عرب  وقایع نگاران  و  مورخان  نگاه  از  است،  کشیده  طول  قرن  دو 
روایت کند. امین معلوف در مصاحبه ای دربارۀ این کتاب می گوید: 
»آن چه در عنوان کتاب اهمیت دارد، نه جنگ های صلیبی است و نه 
اعراب، کلیدواژۀ کتاب به روایت است. من که پی درپی هم در شرق 
زیسته ام و هم در غرب، سال هاست که مشاهده می کنم تا چه حد هم 
شرقی ها و هم غربی ها از فاصله گرفتن از بینش های جزئی و مغرضانه شان ناتوان اند. گاهی خود را به جای 

دیگری گذاشتن، نخستین گام به سوی خردمندی است.«

 پیروزی درخشانی کسب می کند. غرب با هجوم های 
ً
در پایان جنگ های صلیبی، دنیای مسلمان ظاهرا

پی درپی اش در صدد بود جلوی پیشروی اسالم را در اروپا بگیرد، اما نتیجه ای که به دست آمد درست عکس 
خواستۀ غرب بود، زیرا مسلمانان در پایان جنگ های صلیبی آن چنان قدرتی بازیافتند که زیر پرچم ترکان 

عثمانی نزدیک بود اروپا را فتح کنند، اما...

کادمی فرانسه انتخاب شده  امین معلوف، نویسندۀ فرانسوی لبنانی تبار که در تابستان 2011 به عضویت آ
است، با نوشتن جنگ های صلیبی به روایت اعراب، در نیمۀ دهۀ 1980، به دنیای نویسندگی قدم گذاشت. 

از آثار دیگر او هویت های مرگبار و دنیای بی سامان، به قلم مترجم این کتاب در نشر نی منتشر شده است.

حدیثنفس
)خاطراترستهازفراموشی(

)متنکامل،جلد1و2(
حسن کامشاد

چاپ سوم، 608 ص، رقعی، 500000 ریال.
نوشتن،  اصلی  علت  می بخشد.  روشنی  و  شور  زندگی  به  نوشتن 
بیش تر آن است که نویسنده نمی تواند ننویسد. این خاطره های رسته 
از فراموشی که سالیان سال در کنه ذهن من خفته بود، در پیرسالی 
به خلجان درآمد و خود خود را نویساند. نوشتن در این حال بیش تر 
گوش دادن بود تا سخن گفتن و دستاورد هم، چنان که خواهید دید، 
یکسره مکاشفه است و بدون موعظه و مبالغه. نویسنده به جای آن که 
چیزی بیندیشد، دربارۀ چیزی که می اندیشد می نویسد. ندانسته ای به قلم نیامده، اما دانسته ها هم، به دالیل 
آشکار، همه به قلم ننشسته ــ که جای تأسف است. آن چه نوشته شده، به هر صورت، در هشتادوچند سال 
گاه می خواسته خود را بهتر  عمر بر نویسنده گذشته است، و ای بسا که او در این بازنگری به گذشته، ناخودآ

بشناسد... مگر نه که آفتاب به لب بام رسیده؟

خاطراتوتأمالتدرزندانشاه
محمد محمدی )گرگانی(

چاپ دوم، 590 ص، رقعی، 380000 ریال.
عمل سیاسی و اجتماعی، به اصطالح »استراتژی« یا خط مشی، بسیار پیچیده است. در بسیاری موارد، 
افرادی در اعماق ذهِن  قابل گفتن نیست.  یا در مواردی  آنچه در پس ذهن فرد می گذرد گفته نمی شود و 
خود، محاسباتی دارند. گاه زمانه چنان است که قادر نیستند چیزی بگویند، لذا دردمندانه و هشیارانه و 
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گوشه  در  اما  می گذارند،  لب  بر  سکوت  مهر  فرصت طلبانه،  یا 
در  می تواند  که  می شود  مطرح  مسائلی  خاطره ها،  بعضی  کناِر  و 
مواردی، ریشه و مبنای بعضی »مواضع« را روشن کند و تجربه های 
گران قیمتی را به نسل های بعدی انتقال دهد. همواره نگران بوده ام که 
خاطرات به اصطالح »حدیث نفس« و یا از خود تعریف کردن است، 
و چه سخت است از این خودستایی رها باشی. اما قانع شدم که این 
مسئله را باید با خود و خدا حل کرد و نباید به این دلیل از گفتن تاریخ 

اجتناب نمود، هرچند از یک نگاه و یا از یک زاویه باشد.

خاورمیانه
یخازظهورمسیحیتتاامروز دوهزارسالتار

برنارد لوئیس
ترجمۀ حسن کامشاد

چاپ پنجم، 448 ص، وزیری، 360000 ریال.
نه تنها زادگاه سه دین و تمدن های متعدد، بلکه قرن های  خاورمیانه 
زیاد کانون دانش و اندیشه ها، فنون و محصوالت و نیز گهگاه مرکز 

قدرت نظامی و سیاسی بوده است.
در این کتاِب بی اندازه خواندنی و پردامنه، پروفسور برنارد لوئیس 
دو  به  ابتدا  است:  کرده  بررسی  را  خاورمیانه  متوالی  دگرگونی های 
امپراتوری بزرگ ایران و روم می پردازد؛ سپس به پیدایش یکتاپرستی و 
رشد مسیحیت؛ ظهور و گسترش شگرف اسالم؛ امواج مهاجمان مشرق زمین و لشگرهای مغول چنگیزخان؛ 

برآمدن ترکان عثمانی و تغییر موازنۀ قوا بین جهان اسالم و جهان مسیحیت.
برنارد لوئیس، ضمن تشریح نیروهای شکل دهندۀ خاورمیانه، به نفوذ فراگیر اندیشه ها و تکنولوژی غرب 

در عصر جدید نیز می نگرد و کتاب خود را با انقالب اسالمی ایران به پایان می رساند.

ِخردُکشی
)روشنفکرانوانقالباکتبر(

خسرو ناقد
چاپ سوم، 262 ص، رقعی، 340000 ریال.

اکتبر را رخدادی  نه تنها کمونیست ها و احزاب کمونیستی، انقالب 
دوران ساز و روسیۀ شوروی را سرآغاز عصری جدید می دانستند که 
بسیاری  بلکه  است،  ساخته  امکان پذیر  را  آرمانی  جامعه ای  تحقق 
با  نیز  جهان  نقاط  دیگر  و  غرب  در  غیرکمونیست  روشنفکران  از 
فرایند  و شوق وصف ناپذیری  با شور  گاه  و  امیدواری  و  خوش بینی 
تحوالت این سرزمین را دنبال می کردند. تشویق و ترغیب این دسته 
از روشنفکران و جذب آنان به منظور حمایت از روسیۀ شوروی، یکی 
این رو، کارزارهای  از  بود.  از همه حزب کمونیست روسیۀ شوروی  از اهداف احزاب کمونیستی و پیش 
تبلیغاتی گسترده ای به راه انداختند تا با انتشار روزنامه ها و نشریه ها و برپایی کنگره های گوناگون و دعوت 
و مشاهدۀ  از روسیۀ شوروی  دیدار  برای  نامدار  و روشنفکران و شخصیت های  نویسندگان، هنرمندان  از 
تحوالت آن، به اهداف خود دست یابند. تالش و تبلیغات آنان تا حدی به ثمر رسید و در سال های میان 
دو جنگ جهانی، بسیاری از روشنفکران از گوشه و کنار جهان به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سفر 
کردند تا شاهد فرایند انقالب اکتبر و تحوالت و رویدادهای پس از آن باشند. هدف آنان بیش و پیش از همه 
آن بود که ببینند اکنون که حاکمان جدید، آن گونه که در مانیفست حزب کمونیست آمده است، »با سرنگونی 
قهرآمیز تمام نظام اجتماعی پیشین« همۀ قدرت را به دست گرفته اند، چه دگرگونی هایی روی داده و چه 
تحوالتی در شرف وقوع است و آیا نشانه هایی از جامعۀ آرمانی آنان در »کعبۀ آمال پرولتاریا« یافت می شود؟

درآمدیبرروشپژوهشدرتاریخ
علیرضا مالئی توانی

چاپ سیزدهم، 256 ص، رقعی، 250000 ریال.
مقولۀ  طرح  با  خود،  سهم  به  است،  کوشیده  کتاب  این  در  مؤلف 
»روش تحقیق در تاریخ« از قلمرو علم تاریخ به وادی فلسفۀ علم 
و  معرفت شناسی  هستی شناسی،  حوزه های  و  بردارد  گام  تاریخ 
روش شناسی تاریخی را به هم پیوند دهد؛ از مفاهیم و مبانی روش 
و پژوهش در تاریخ سخن بگوید؛ طرح تحقیق و مؤلفه های آن را به 
بحث بگذارد و با منبع شناسی تاریخی به عرصۀ روش های گردآوری 
داده های تاریخی گذر کند؛ راه های پاالیش و تصفیۀ داده های درست 
از نادرست را بشناساند؛ عناصر و عوامل مؤثر در تحلیل داده را به 

گفت وگو بگذارد و از چگونگی نگارش متن تحقیق )تولید فراوردۀ علمی( و نقد آن سخن براند.

درآمدیبرفلسفۀتاریخ
مایکل استنفورد

ترجمۀ احمد گل محمدی

چاپ نهم، 464 ص، رقعی، 480000 ریال.
مایکل استنفورد استاد برجسته تاریخ، در این کتاب مهم ترین مسائل 
فلسفی تاریخ و علوم اجتماعی را با کمک مثال هایی روشنگر و به 
زبانی بسیار ساده بیان می کند. او با همسنجی بنیادها و ویژگی های 
علوم  تاریخ،  روش شناسانۀ  و  شناخت شناسانه  هستی شناسانه، 
اجتماعی و علوم تجربی می کوشد جایگاه متمایز معرفت تاریخی 
را به درستی روشن کرده، به پرسش ها و تردیدهای مربوط به اعتبار 
بحثی  از  پس  بنابراین  بدهد.  مناسب  پاسخ های  معرفتی  چنین 
کوتاه دربارۀ چیستی فلسفۀ تاریخ و رابطه و نسبت میان تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی به بررسی مسائل و 
موضوع های بسیار مهم و پایداری مانند علت، تبیین، عینیت، حقیقت و معنا می پردازد. فصل پایانی کتاب 

هم دربرگیرندۀ بحث جالبی در پاسخ به این پرسش است که آیا تاریخ پایان یافته است؟

رسالههایمیرزاملکمخانناظمالّدوله
حجت الله اصیل

چاپ چهارم، 528 ص، رقعی، 400000 ریال.
عهد  نویسندۀ  و  روشنفکر  سیاستمدار،  وله 

ّ
ناظم الد میرزاملکم خان 

او  بود.  باخترزمین  مدنیت  به  رویکرد  مبلغ  و  تجدد  منادی  قاجار، 
اقتباس کامل دست آوردهای غرب در  ایران را  درمان واپس ماندگی 
همۀ زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می دانست. نخستین 
و  بود  ایران  در  فراموش خانه  به نام  ماسونی  محفل  نوعی  برپاکنندۀ 
جمله  از  گوناگون  زمینه های  در  نوجویی اش  و  نوخواهی  سائقۀ  به 
تبیین دیدگاه ها و  به کوشش برخاست، و برای  اصالح خط فارسی 
باورهای خویش و ترویج آن چه برای پیشبرد جامعۀ ایرانی ضروری 
می پنداشت کوشش قلمی بسیار کرد و رساله ها پرداخت مطالعۀ آثار ملکم جوهر اندیشه و خواست راستین 
او را بر خواننده آشکار می کند و زمینۀ اندیشگی و چگونگی برخورد روشنفکران ایرانی با مقتضیات دنیای 

نو را بازمی نماید.
با  را  آن گنجانیده شده، می تواند خواننده   همۀ رساله های شناختۀ ملکم در 

ً
تقریبا مجموعۀ حاضر، که 

اندیشۀ ملکم و از راه آن، با خط اصلی اندیشۀ نوگرایانه ای که از سدۀ سیزده هجری قمری آغاز شد و به 
انقالب مشروطیت ایران انجامید آشنا سازد.

زندگینامۀسیاسیآیتاللهطالقانی
علیرضا مالئی توانی

چاپ پنجم، 492 ص، رقعی، 380000 ریال.
اندیشه و هم در عرصۀ عمل  و  آیت الله طالقانی هم در حوزۀ نظر 
به  مدارا.  اهل  و  بود  مشرب  وسعت  و  صدر  سعه  دارای  اجتماعی 
حرکت های  رهبران  و  فکری  گوناگون  جریان های  با  سبب،  همین 
سیاسی مبارزاتی تعامل داشت و در آراء، آرمان ها و نگرش های آنان 
تأمل می کرد. بدون تعصب و جزم اندیشی درعین پای بندی و ایمان 
استوارش به شریعت اسالمی و مکتب فکری قرآن کریم، با صاحبان 
و  مدافعان  و  مختلف  مکاتب  متفکران  آثار  فکری،  مکاتب  و  آراء 

مدعیان آن به گفت وگو می پرداخت.
زندگینامۀ سیاسی آیت الله طالقانی کتابی است که به بررسی تحلیلی زندگی او می پردازد و از این رو، به ناگزیر 

در این کتاب بخش های عمده ای از تاریخ معاصر ایران نیز مرور شده است تا تأثیرپذیری این اندیشمند 
معاصر از محیط سیاسی اجتماعی و تأثیرگذاری متقابل او بر فضای روزگارش به درستی تبیین شود.

شاگردییکریاضیدان
آندره ویل

یفر ترجمۀ مهران اخبار

248 ص، وزیری، 140000 ریال.
آندره ویل، یکی از بزرگ ترین ریاضیدانان و شخصیت های ریاضی 
قرن بیستم، و یکی از خالقان مکتب بورباکی در ریاضیات فرانسه، 

زندگینامۀ خود را چنین آغاز می کند:
دارد  را  نام  این  ارزش  آن که  از  یا دست کم بخشی  »زندگی من، 
و  همسر  درگذشت  و   1906 مه  ششم  در  تولدم  به  است  محدود 

همراهم، ِاولین، در 24 مه 1986.«
پاییز  تا  از دوران کودکی  را  این کتاب زندگی خود  در  آندره ویل 
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1947 که به عنوان استاد به دانشگاه شیکاگو می رود، و به قول خودش دوران شاگردی اش به پایان می رسد 
بیان می کند. گرچه می نویسد:

پایان برسانم. ولی دوران  به  نیویورک در مارس 1941  بندر  به  با رسیدنم  این خاطرات را  »می خواستم 
با  به این زودی تمام نشده بود. چه می گویم؟ امروز هم هنوز در حال آموختنم. می آموزم که  شاگردی ام 

خاطراتم زندگی کنم.«
عمیق ترین  با  را  خواننده  لحظات  بسیاری  در  زندگی اش،  فرازونشیب های  بازگویی  ضمن  ویل  آندره 

احساسات خود همراه می کند و در این سفر، خواننده را به قلب و ذهن خود راه می دهد.

ِشتایعمر
)برگههایخاطراتسیاسی(

احمد عزیزی
446 ص، رقعی، 280000 ریال.

و  بود  تب وتاب  در  دنیا  فرارسید.  گروگان ها  آزادی  زمان  سرانجام 
همۀ میکروفون ها و دوربین ها به سمت ایران. روی پلکان هواپیمای 
فرودگاه مهرآباد  نقطه ای دوردست و حفاظت شده در  الجزایری در 
دست  در  را  آمریکایی  گروگان   52 اسامی  فهرست  بودم.  ایستاده 
داشتم و یک مسئول الجزایری نیز در کنارم بود. گروگان ها یک به یک 
از کنارمان رد می شدند و نام شان را روی فهرست نشان می دادند و 

همان مسئول عالمتی کنار نام شان می زد.
این  در  نه.  یا  داشتند  دسترسی  روزنامه  یا  تلویزیون  به  نگهداری شان  دورۀ  در  گروگان ها  نیستم  مطلع 
صورت باید چهره ام برای شان آشنا می بود. روشن بود که مردم آمریکا با نام و مسئولیتم ]در مقام مسئول 
و هماهنگ کنندۀ کارگروه آزادسازی گروگان ها در دولت شهید رجایی[ آشنایی کامل دارند و این را از سیل 
نامه هایی فهمیدم که بعد از آزادی گروگان ها از نقاط مختلف آمریکا دریافت کردم. بروس لینگن، کاردار 
سفارت که در محل وزارت خارجه نگهداری می شد، اما مرا به خوبی شناخت. به هرحال او در شرایط بهتری 
بود و چه بسا اطالعاتی بیش از دیگران از روند ماجرا و دست اندرکاران آن داشت و روزنامه هایی به دستش 
می رسید. یک بار هم مرا در محل نگهداری اش در وزارت خارجه دیده و شاید خاطره ای از آن دیدار در ذهن 
داشت. او هنگام باالرفتن از پله های هواپیما و عبور از کنارم، تمام قد رو به من ایستاد و با احترام کامل دست 

داد و گفت: »نمی دانم چطور باید از شما تشکر کنم، آقای عزیزی!«

عاشوراشناسی
)پژوهشیدربارۀهدفامامحسین)ع((

محمد اسفندیاری
چاپ چهارم، 352 ص، رقعی، 350000 ریال.

ـ علیه  ـ حسین  امام  قیام  از  هدف شناسی  عهده دار  حاضر  کتاب 
السالم ــ است، و در پی پاسخ بدین پرسش که هدف آن حضرت در 
ه، و از آنجا به کوفه چه بود: پرهیز از بیعت، یا 

ّ
هجرت از مدینه به مک

تشکیل حکومت، یا استقبال از شهادت، و یا اموری دیگر؟
بر پایۀ این پژوهش، هفت نظرّیه دربارۀ هدف آن حضرت وجود 
ـ شهادت، 3. شهادت  دارد: 1. امتناع از بیعت )دفاع(، 2. حکومت 
شهادت   .6 ِفدیه ای،  شهادت   .5 تکلیفی،  شهادت   .4 عرفانی، 

سیاسی و 7. تشکیل حکومت.
 نزاع است. در پارۀ دوم، نویسنده عهده دار 

ّ
پارۀ اّول کتاب در پی تبیین و سنجش این نظرّیات و تحریر محل

اثبات این موضوع شده است که رفتن امام حسین به طرف کوفه، اگر چه به قصد تشکیل حکومت، انتخابی 
درست بود. پارۀ سوم کتاب به دیدگاه اعالم شیعه دربارۀ هدف امام حسین، که تأیید نظر مختار نویسنده 

است، اختصاص دارد.

کسروی
یخمشروطۀایران( )وتار

سهراب یزدانی
چاپ پنجم، 198 ص، رقعی، 220000 ریال.

آثارش چهره ای بحث انگیز  احمد کسروی چه در زندگی و چه در 
بوده است. او در رشته های گوناگونی چون زبان شناسی، جغرافیای 
تاریخی، تفکر دینی و مسائل اجتماعی و سیاسی قلم زد. در همۀ 
پایداری  اما  بود.  نوآور  و  سنت شکن  اندیشمندی  عرصه ها  این 
شهرت علمی کسروی اعتبار نوشته های تاریخی اوست و پرارج ترین 

پژوهش تاریخی وی بی گمان کتاب تاریخ مشروطه ایران است.
مشروطیت  مختلف  ابعاد  از  کسروی  تحلیل  حاضر  کتاب  در 
است:  چنین  می آید  به دست  که  نتیجه ای  می شود.  ارزیابی  تاریخی  جدید  دانسته های  پایۀ  بر  و  بررسی 
بخش های مختلف نوشتۀ او با یکدیگر همگونی دارند و نشانگر اعتقاد نویسنده به جنبۀ مردمی مشروطیت 

است. از این دیدگاه کسروی بنیانگذار نگرشی نو در تاریخ نگاری ایران شناخته می شود.

کودتا
ایرانوامریکادرعصر )28مرداد،سازمانسیاوریشههایروابط

مدرن(
یرواند آبراهامیان

ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی

چاپ نهم، 328 ص، رقعی، 240000 ریال.
از رویدادی سرنوشت ساز... نویسنده در  مرور تاریخی بسیار مهم 
این اثر به صورتی عالمانه نشان می دهد که کودتای 28 مرداد بیش تر 
در مخالفت سرسختانۀ امریکا و انگلیس با کنترل منابع نفتی توسط 
ایران ریشه داشت تا »لجاجت« دولت ایران یا »الزامات جنگ سرد«.
رشید خالدی، استاد مطالعات عرب، دانشگاه کلمبیا

کودتای امریکایی انگلیسی سال 1332، رویدادی اساسی در تاریخ ایران مدرن است... این بررسی تازه به 
همراه درکی عمیق و پژوهشی بی نقص، به شکلی مستدل نشان می دهد که بررسی های پیشین موجود چندان 

مطمئن نیستند.
)MIT( نوام چامسکی، استاد ممتاز دانشگاه ام. آی. تی

 دسته بندی شده و آثار جدید 
ً
یک بررسی ممتاز و خواندنی... آبراهامیان در این اثر از اسنادی کم نظیر و سابقا

برای نشان دادن این لحظۀ بسیار مهم در تاریخ خاورمیانه بهره گرفته است... بنابراین اثری است شایستۀ 
طیف وسیعی از خوانندگان.

روی متحده، استاد مطالعات اسالمی، دانشگاه هاروارد

این کتاب در واقع اثری است که از این استاد مسلم تاریخ انتظار می رفت: عالمانه، سنجیده، روشن و موجز. 
آبراهامیان دانش عمیق خود را بر رویدادهایی متمرکز می کند که تا به امروز همچنان بر ذهنیت ایرانیان نسبت 

جان لیمبرت، استاد مطالعات خاورمیانهبه خود و همچنین بقیۀ نقاط جهان سایه افکنده است.

کورشیاذوالقرنیِنقرآنوتورات
موالنا ابوالکالم آزاد

ترجمۀ مسلم زمانی/ علی اصغر قهرمانی مقبل

235 ص، رقعی، 280000 ریال.
مسئلۀ »ذوالقرنین« موضوع پیچیده ای است که از دیرباز مورخان و 
مفسران را سرگشته و سردرگم کرده است. این نام در کتاب مقدس 
کهن  پادشاهان  از  یکی  را  او  کریم  قرآن  است؛  آمده  کریم  قرآن  و 
می داند و از وی به نیکی یاد می کند. حال، پرسش این است که این 
پادشاه کیست، نامش از کجا بر زبان ها افتاده، برای چه چنین لقب 
شگفت آوری گرفته، و چه اندیشه ای پشت این لقب بوده است؟ آیا 
در حقیقت پادشاهی با این لقب وجود داشته است، یا ماجرای او 
 افسانه ای از افسانه های پیشینیان است؟ در طول تاریخ پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده شده و 

ً
صرفا

مصداق های متعددی برای این لقب معرفی شده است، در سدۀ معاصر، موالنا ابوالکالم آزاد، متفکر بزرگ 
هند، با مستندات تاریخی، کورش را مصداق ذوالقرنیِن مذکور در قرآن و تورات می داند و به این پرسش 

تاریخی پاسخی مستدل می دهد؛ نظریه ای که مفسر بزرگی چون عالمه طباطبایی نیز آن را پذیرفته است.

گفتوگوبامرگ
)شهادتنامۀاسپانیا(

آرتور کوستلر
ترجمۀ نصرالله دیهیمی/ خشایار دیهیمی

چاپ هفتم، 264 ص، رقعی، 340000 ریال.
دوران  در  کوستلر  آرتور  که  است  زندانی  ماه  چند  شرح  کتاب  این 
کتاب  است.  کرده  سپری  اعدام  از  خوف  در  اسپانیا  داخلی  جنگ 
 مستند است، اما زمینۀ سیاسی و تاریخی در آن اهمیت چندانی 

ً
کامال

ندارد. کوستلر خود می گوید دلبستگی اصلی من در این کتاب یک 
سلول  روان شناختی  تأثیر  است:  بوده  خویشتن نگرانه  دلبستگی 
اعدام. کوستلر در طول ماه های اسارت شاهد اعدام هم زنجیرهایش 

بود و هر لحظه نیز فکر می کرد خودش را هم اعدام خواهند کرد. او می نویسد:
است.  خصوصی  و  شخصی  امری  همیشه  باشدــ  غیرشخصی  هدفی  خدمت  در  اگر  ـ حتی  ـ مردن 
خصلتی  است،  شده  نوشته  مرگ  واقعی  انتظار  و  خوف  در  بیش ترش  که  صفحات،  این  ناگزیر  بنابراین، 
شخصی و خصوصی دارد. افکاری که در سر یک مرد محکوم می گذرد، از نظر روان شناختی جالب است. 
 تجربه کنند. من سعی کرده ام این افکار را 

ً
نویسندگان حرفه ای کم تر امکان داشته اند چنین جریانی را شخصا

تا آن جا که می توانسته ام صریح و مختصر و مفید ارائه دهم. اما نکتۀ دیگری هم هست: معتقدم که جنگ ها 
فقط ده درصدشان عملیات جنگی است و نوددرصد باقی، رنجی است که به چشم نمی آید. بنابراین شاید 
این شرح مرده شوی خانه های دربستۀ نفوذناپذیر اندلس ماهیت جنگ داخلی اسپانیا را بهتر از شرح نبردها 

آشکار کند.
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مجاهدانمشروطه
سهراب یزدانی

چاپ سوم، 344 ص، رقعی، 340000 ریال.
نظامی  داوطلبان  بر  اول  مجلس  دورۀ  در  که  بود  نامی  »مجاهد« 
مشروطه خواه گذاشته شد. این نیرو بر تحوالت سیاسی و اجتماعی 
استبداد  روزهای  در  تبریز،  مجاهدان  گذاشت.  دیرپا  اثری  کشور 
برابر  در  را  خود  شهر  و  برافراشتند  مشروطه خواهی  پرچم  صغیر، 
تهاجم نیروهای دولتی حفظ کردند. مجاهدان اردوی شمال همپای 
نظام  بازگشت  از  پس  اما  یافتند.  دست  پایتخت  بر  بختیاری ها 
مختلف  جناح های  به  آن ها  شدند.  چندپاره  مجاهدان  مشروطه، 
انحالل  با  سرانجام  نهادند.  پا  سیاسی  مبارزۀ  عرصۀ  به  و  گرویدند 

مجلس دوم، نیروی مجاهد از میدان سیاست کنار رفت.
این کتاب پدیدۀ مجاهدان مشروطه را بررسی می کند، به مطالعۀ خاستگاه اجتماعی آن ها می پردازد، تأثیر 
آنان را بر رویدادهای کشور می سنجد، و از زمینه های ضعف و نابودی آن نیرو سخن می گوید، این نگاهی 

است »از پایین« به مشروطیت که می کوشد بر تاریخ اجتماعی ایران در زمانه ای پرافت وخیز پرتو بیندازد.

مکتوباتوبیاناتسیاسیواجتماعیعلمایشیعه
)دورۀقاجار(

محمدحسن رجبی )دوانی(

جلد 5، 453 ص، وزیری، 500000 ریال.

جلد 6، 469 ص، وزیری، 500000 ریال.

جلد 7، 516 ص، وزیری، 500000 ریال.

جلد 8، 476 ص، وزیری، 500000 ریال.

جلد 9، 453 ص، وزیری، 500000 ریال.
جلدهای پنجم تا نهم مجموعه مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دورۀ قاجار، شامل نامه ها، 
اعالمیه ها، تلگرام ها، مقاالت، و رسائل سیاسی علما و روحانیونی است که در فاصلۀ زمانی آغاز استبداد 
صغیر در 23 جمادی االول 1326 ق تا پایان سال 1328 ق، به صورت فردی یا جمعی به نگارش درآمده 

است.
در این دورۀ تاریخی کوتاه اما پرتنش، حوادث سیاسی مهمی رخ داد که علما، روحانیون، انجمن ها و 
مجامع روحانی را ناگزیر به اعالم مواضع سیاسی آشکار و حادی نمود؛ همچون بمباران مجلس شورای 
مشروطیت؛  از  حمایت  در  اصفهان  و  گیالن  آذربایجان،  قیام  مشروطه خواهان؛  دستگیری  و  قتل  و  ملی 
خلع محمدعلی شاه از سلطنت و جلوس سلطان احمدشاه به اریکۀ قدرت؛ اعدام و تبعید رجال روحانی 
مخالف مشروطه؛ ورود قوای روس به شمال و انگلیس به جنوب کشور؛ گشایش دورۀ دوم مجلس؛ آزادی 
کامل مطبوعات و تشدید بحران ها؛ تهدید و ترور رهبران روحانی مشروطه خواه؛ ناتوانی دولت و مجلس در 

بیرون راندن قوای متجاوز؛ مشکالت فزایندۀ دولت های جدید مشروطه در ایجاد امنیت و ادارۀ کشور؛...
مطالب این مجموعه برحسب توالی تاریخی رویدادها تنظیم شده است. 

موقعیتصاحبانصنایعدرایرانعصرپسلوی
)زندگیوکارنامۀعلیخسروشاهی(

علی اصغر سعیدی

چاپ پنجم، 426 ص، رقعی، 700000 ریال.
از  سرشار  و  ابهام  از  پر  همواره  صنایع  صاحبان  و  تجار  زندگی 
قضاوت های ارزشی و ایدئولوژیک بوده است. کتاب حاضر کوششی 
فعالیت های  و  شرح حال  درون  از  را  زوایا  این  از  برخی  تا  است 
ـ از بنیانگذاران شبکۀ توزیع،  تجاری و صنعتی علی خسروشاهی ـ
و شکالت سازی ــ  بیسکویت  در صنعت  بازاریابی مدرن  و  فروش 
روشن کند. وی در خانواده ای تجارت پیشه در تبریز به دنیا آمد و با 
گسترش فعالیت های توزیع و فروش به تولیدات صنعتی روی آورد و 

بنیان گذار گروه صنعتی مینو بود که در خاطرۀ چشایی مردم نقش بسته است. با این حال، کم تر کسی است 
نه تنها می تواند تا حدی معمای  از فرازوفرود این فعالیت ها اطالع داشته باشد. مطالعۀ این شرح حال  که 
توسعه نیافتگی ایران را از پِس پردۀ وضعیت زندگی کارآفرینان و صنعتگران ازجمله علی خسروشاهی نشان 
دهد، بلکه اهمیت تحقیقات تاریخی را جایگزین برخی کوته بینی ها به کنش های اقتصادی آن ها می کند. 
به عالوه، مطالعۀ این شرح حال به یافتن الگویی بومی برای مدیریت اقتصاد در بخش خصوصی و کارآفرینی 
نیز کمک می کند. همچنین، کتاْب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت های صنعتی در ایران 

معاصر را نیز به تصویر کشیده است.

نبردجمل
ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید

ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی

چاپ سوم، 280 ص، وزیری، 180000 ریال.
مفید«  »شیخ  به  معروف  نعمان  بن  محمد  بن  محمد  عبدالله  ابو 
پایانی سدۀ  دهۀ  در سه  و کالمی شیعه  درخشان ترین چهرۀ علمی 

چهارم و سیزده سال نخست سدۀ پنجم هجری است.
علوم  در  به ویژه  اسالمی  دانش های  گوناگون  رشته های  در  مفید 
آورده  فراهم  ارزنده  و رسالۀ  اعتقادی تشیع دویست کتاب  و  عقلی 

است.
را  طوسی  شیخ  سیدمرتضی،  سیدرضی،  همانند  شاگردانی  او 

پرورش و تعلیم داده است که هریک، از نام وران سدۀ پنجم شمرده می شوند.
کتاب حاضر برگردان فارسی کتاب الجمل اوست که از ارزنده تر منابع کهن دربارۀ آن جنگ است.

مفید در این کتاب فزون بر نوشتن تاریخ مفصل جنگ جمل پاره ای از مباحث کالمی شیعه را هم بررسی 
کرده است.

شیخ مفید به سال 413 هجری درگذشت و در حرم مطهر کاظمین به خاک سپرده شد.

نبردقدرتدرایران
)چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟(

محمد سمیعی

چاپ چهارم، 807 ص، وزیری، 860000 ریال.
در سال 1357 طوفانی سرکش در مدت کوتاهی کشور را درنوردید 
و  شاه دوستی  میانشان  در  روز  و  شب  که  مدرن،  ایراِن  فرزنداِن  و 
برای  را  شاهنشاهی  سلطنت  بساط  بود،  شده  ترویج  غرب گرایی 
سیاسی  نیروهای  همۀ  میان  از  ترتیب،  این  به  و  برچیدند  همیشه 
ایران، از چپ گرایان گرفته تا روشنفکران لیبرال، ُهمای قدرت به ناگاه 
بر شانۀ روحانیت نشست؛ اما چرا و چگونه؟ چه منطقی بر اذهان 
ایرانیان حاکم بود و چه شد که آنان با پشت کردن به مظاهر نوگرایی، 
»جمهوری اسالمی« را ترجیح دادند؟ چرا جامعۀ ایرانی راهی برخالف سکوالریسم، موج غالب جهانی، 
در پیش گرفت؟ چرا مردم ایران از میان همۀ مخالفان رژیم پهلوی، که در میان آنان سیاست مداران کارکشته، 
متخّصصان برجسته و مبارزان باصداقت و وطن پرست از چپ و راست بودند، روحانیان و نظام پیشنهادی 
آنان را برگزیدند؟ و سرانجام این که نبرد قدرت در این سرزمین به چه سویی خواهد رفت؟ در این کتاب 
تالش شده است با تکیه بر روش های علمی و فارغ از نگاه های ایدئولوژیک به این پرسش ها پاسخ داده شود.

برگرفته از مقدمه مؤلف

هدفهاوسیاستهای
بانکمرکزیایران

از1339تا1357
حسنعلی مهران

چاپ دوم، 356 ص، وزیری، 180000 ریال.
این کتاب داستان بانک مرکزی ایران و کسانی است که این مؤسسه را 
 کسانی که در 

ً
ساختند و آن را از آغاز تا 1357 اداره کردند، مخصوصا

مقام رئیس کل بانک مرکزی، مسئولیت نهایی عملکرد این مؤسسه را 
در آن سال ها برعهده داشته اند.

سیاست های این دورۀ بانک مرکزی در اجرای وظایف قانونی که به 
آن محول شده بود، به خصوص در زمینۀ پولی و بانکی؛ و نیز اثرات 
این سیاست ها در نحوۀ رسیدن به اهدافی که قانون بر عهدۀ بانک گذاشته بود، در این کتاب مورد بررسی قرار 
گرفته است. نحوۀ تصمیم گیری ها، نقش افرادی که از خارج از بانک بر تصمیمات تأثیر می گذاشتند، و نحوۀ 
عمل بانک در ارتباط با این مقامات، چون شاه، نخست وزیر، هیأت وزیران، شورای عالی اقتصاد، و وزیر 

دارایی )در مقام نمایندۀ دولت( از دیگر مطالبی است که در این کتاب بررسی شده است.
با  بانک  که  محدودیت هایی  است  شده  سعی  کتاب  این  در  پس  نمی کرد،  عمل  خأل  در  مرکزی  بانک 
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آن ها روبه رو بود مورد بررسی قرار گیرد، و میزان استقالل بانک در اجرای وظایفش تشریح شود. در چنین 
چارچوبی است که روشن می شود بانک مرکزی چگونه توانست نقش خود را در تهیه و تنظیم سیاست های 

کلی اقتصادی کشور ایفا نماید.
ی ریاست بانک مرکزی )1356-

ّ
این کتاب تا اندازه ای نیز خاطرات شخصی نگارنده است در زمان تصد

1354( و سایر مسئولیت هایی که در ارتباط با بانک مرکزی داشته است.

یادداشتهایفؤادروحانی
)ناگفتههاییدربارۀسیاستنفتیایراندردهۀپسازملیشدن(

غالمرضا تاج بخش/ فّرخ نجم آبادی

چاپ دوم، 520 ص، وزیری، 460000 ریال.
اوپک در اواخر 1960 میالدی تأسیس شد و فؤاد روحانی در دومین 
کنفرانس )فوریه 1961( به دبیرکلی آن برگزیده شد. یادداشت های او 
شامل مسائلی است که در فاصلۀ چهارمین کنفرانس )خرداد 1341( 
و نشست مشورتی فروردین 1343 که هر دو در ژنو برگزار شد اتفاق 
افتاد. در کنفرانس چهارم سه قطعنامه به شماره های 31، 32 و 33 به 
تصویب رسید و روحانی مأموریت یافت که برای اجرای مفاد آن ها به 

مذاکره با کمپانی ها بپردازد.
به اوپک در  ایران نسبت  از نظریه و روش دولت  با عنوان »یادی  روحانی همین ماجرا را طی مقاله ای 

سال های اول تأسیس آن سازمان« در 11 مهر ماه 1375 انتشار داده است.
یادداشت های  به  از دستیابی  بوده اند، پس  اوپک  از همکاران روحانی در سازمان  ویراستاران کتاب که 
روزانۀ او با تحقیق در اسناد آزادشدۀ وزارت خارجه ایاالت متحده و بریتانیا و نیز اسناد شرکت نفتی توتال 
با  مذاکره  قطعنامه ها،  تصویب  روحانی،  دبیرکلی  اوپک  سازمان  ایجاد  از  را،  کتاب  فصل  بیست  فرانسه 
شرکت های نفتی و رویۀ شاه و دولت ایران در قبال اوپک تا پایان دبیرکلی روحانی، به طور مشروح نگاشته اند 
و جای جای آن را به یادداشت ها و مقالۀ روحانی ارجاع داده اند. ویراستاران در ادامه سرگذشت اوپک را تا 
تنظیم و تقدیم قرارداد الحاقی به مجلس شورای ملی دنبال کرده اند. بدنۀ اصلی کتاب پژوهش و نگارش 

ویراستاران و یادداشت ها و مقالۀ روحانی پیوست های کتاب است.
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ازسینماتکپاریستاکانونفیلمتسران
)رودرروبافرخغفاری(

پرویز جاهد
152 ص، رقعی، 90000 ریال.

او  نیست.  اندکی  میراث  ایران  سینمای  برای  غفاری  فرخ  میراث 
نخستین کسی است که دست به جمع آوری اسناد و مدارک مربوط 
پایان  از  پس  که  است  نخستین کسی  و  زد  ایران  سینمای  تاریخ  به 
تحصیالت خود در فرانسه و بلژیک و کارآموزی نزد هانری النگلوا، 
ایران بازگشت و کانون  فیلم شناس معروف در سینماتک فرانسه، به 

ملی فیلم و به دنبال آن فیلم خانۀ ملی ایران را تأسیس کرد.
برای  تنها  رهنما،  فریدون  و  گلستان  ابراهیم  همچون  غفاری، 
فیلم هایش نیست که اهمیت دارد، بلکه به سبب نقش های متعددی که در جامعۀ هنری و سینمایی ایران نیز 

به عهده داشته حائز توجه است.
گفت وگوی حاضر ابعاد مختلف فرخ غفاری را از زبان خودش در زمینه ها و حوزه های گوناگونی که کار 
کرده نشان می دهد و برای دانشجویان و پژوهندگان هنر معاصر ایران، به ویژه سینما، منبعی مهم به شمار 

می آید.

اصولفرموطرح
وسیوس ُونگ

نسترن لواسانی/ آزاده بیداربخت
چاپ پانزدهم، 360 ص، خشتی، 400000 ریال.

کتاب های  از  طراحی،  اصول  دربارۀ  ُونگ  وسیوس  کتاب های 
کالسیک آموزش هنر و طراحی در سراسر دنیا به شمار می رود. در 
این کتاب، ُونگ مطالب سه کتاب دیگر خود را در یک کتاب جامع 

دربارۀ اصول و مبانی عملی طراحی، گرد آورده است.
کتاب که به سه بخش تقسیم شده است:

کید بر فرم های مسطح و انتزاعی شرح می دهد. • اصول و مبانی طراحی را با تأ
• چگونگی خلق فرم ها را با تمرکز روی جنبه های بازنمایی شده نشان می دهد و فرهنگ معلومات بصری 

طراح را گسترده تر می کند.
• چگونگی استفاده از خط و سطح را برای ساخت اشیای خودایستا در جهان واقعی شرح می دهد.

توضیح اصول طراحی دوبعدی و سه بعدی با جدیدترین مطالب در مورد گرافیک رایانه ای تلفیق شده 
است. ُونگ ابتدا وسایل و نرم افزارهای مناسب با احتیاجات طراح را معرفی می کند و سپس نحوۀ استفاده از 

رایانه را برای پیاده کردن اصول طراحی مورد گفتگو در باقی کتاب شرح می دهد.
ارتباط درونی ابعاد متفاوت اصول طراحی در بیش از 900 نمودار و تصویر بزرگ نشان داده شده است. 

گاهی خواننده از جدیدترین واژه های طراحی دارد. کتاب، واژه نامۀ توصیفی روزآمدی نیز برای آ
کتاب اصول فرم و طرح مرجعی کامل به قلم یکی از صاحب نام ترین نویسندگان رشتۀ طراحی است و نیاز 

همۀ هنرمندان و طراحان گرافیک را برطرف می کند.
ُوسیوس ُونگ یکی از نویسندگان پرخوانندۀ رشتۀ طراحی در جهان امروز است. او چهار کتاب راهنمای 
پرفروش به نام های اصول طراحی دوبعدی، اصول طراحی سه بعدی، اصول فرم دوبعدی و اصول طراحی رنگی نوشته 

است.

اطالعاتعمومیموسیقی
محمدرضا آزاده فر

چاپ پنجم، 312 ص، وزیری، 320000 ریال.
موضوعات  در  عمومی  دانش  فراهم آوری  کتاب  این  اصلی  هدف 
این  است.  رشته  این  عالقه مندان  برای  موسیقی  متنوع  و  گسترده 
تا  است  شده  نوشته  تکلیف  از  دور  به  و  ساده  زبانی  با  مجموعه 
خوانندگان با هر میزان توانایی علمی قادر به بهره برداری از آن باشند.

موضوعات  ابتدایی ترین  از  مباحث  گسترۀ  کتاب،  این  در 
شکل گیری صوت آغاز می شود و سپس خواننده با شیوه ای ساده با 
زبان ُنت و تئوری موسیقی آشنا می شود. یکی از بخش های جذاب 
به ویژه  ایرانی،  موسیقی  با  آشنایی  ایرانی  خوانندۀ  برای  کتاب  این 
ایران و اروپا که از دیگر بخش های این مجموعه  دستگاه ها و آوازها است. سازشناسی و تاریخ موسیقی 
است، با تصاویر بسیاری همراه است. در بخش پایانی، خواننده با مبحث ارتباط موسیقی با سایر علوم مانند 
جامعه شناسی، روان شناسی و مردم شناسی آشنا می شود. در خالل مطالب عمومی ارائه شده در این کتاب، 
برای مطالعات عمیق تر هریک از موضوعات طرح شده منابعی معرفی می شود تا خوانندگانی که عالقه مند به 

مطالعات تخصصی در هریک از حوزه های مرتبط اند با مراجعه به آن ها دانش خود را تکمیل کنند.

امکاناتصحنه
امین شهمیری

چاپ دوم، 245 ص، وزیری، 180000 ریال.
یکی از جنبه های مطالعۀ تاریخ تئاتر، شناخت امکانات موجود در 

هر دوره و بررسی تکامل آن ها در طول تاریخ است.
تا  باستان  یونان  عهد  از  صحنه،  امکانات  تحول  سیر  از  گاهی  آ
کنون ما را با نیازهای واقعی نمایشنامه نویسان، کارگردانان و طراحان 

صحنه آشنا می کند.
و  مختلف  سبک های  اثر  به  که  است  شناختی  چنین  راستای  در 

اهمیت کیفیت دیداری هنرهای نمایشی پی می بریم.
کتاب امکانات صحنه، راهنمای دانشجویان رشتۀ تئاتر در بهره گیری 

مناسب از امکانات موجود و دارای مطالبی جالب برای مطالعۀ عالقه مندان است.

پژوهشهاییدرشناختهنرایران
دکتر احمد ضابطی جهرمی

چاپ سوم، 328 ص، رقعی، 250000 ریال.
پژوهش هایی در شناخت هنر ایران در چهار دفتر ارائه می شود: دفتر 
یونان  و هنر  ایران دوران هخامنشی  تطبیقی هنر  بررسی  به  نخست 
به بررسی تطبیقی هنر ساسانی و هنر  باستان می پردازد و دفتر دوم 
اختصاص  اولیۀ هجری  قرون  اسالمی  هنر  بر  آن ها  تأثیر  و  بیزانس 
یافته. مباحث ارائه شده در این دو دفتر پژوهش های دانشگاهی مؤلف 

به شیوۀ مطالعات موردی در رشتۀ پژوهش هنراند.
تأمین  برای  که  می گیرد  دربر  را  مطالعاتی  سوم  و  دوم  دفترهای 
فیلم های  از  مجموعه ای  تهیۀ  هدف  با  محتوایی  و  علمی  پشتوانۀ 
مستند با موضوع هنر ایران انجام شده اند. موضوع این مطالعات معرفی و شناخت نمادهای طبیعی در هنر 
ایران است که در شکل گیری مضامین، مفاهیم و بیان هنرهای ایرانی به ویژه شعر و معماری تأثیری طوالنی 

و عمیق گذاشته اند.

تاریخهنر
یچ ارنست گامبر

ترجمۀ علی رامین

چاپ دوازدهم، 682 ص، وزیری، گالینگور، 1800000 ریال.
پرخواستارترین  و  مشهورترین  از  یکی  گامبریچ  هنر  تاریخ 
کتاب هایی است که تاکنون دربارۀ هنر نگاشته شده است. این 
از نخستین  دنیای هنر،  به  ورود  برای  کتاب همچون مدخلی 
تجربۀ هنری انسان در نقش پردازی داخل غارها گرفته تا واپسین 
آثار هنری امروز جهان، در پنجاه سال گذشته رقیب و همتایی 
فرهنگی  زمینۀ  و  سنی  گروه  هر  از  خوانندگان  است.  نداشته 
مسلم  شاهکاری  را  گامبریچ  ارنست  کتاب  عالم،  سراسر  در 
دانسته اند که دانش و خرد را، با بهره گیری از استعداد فوق العادۀ 

خویش در انتقال مفاهیم ظریف و پیچیده درهم آمیخته است.
این تاریخ هنر، پسندیدگی ماندگار خود را به سالست و روانی شیوۀ نگارش، و نیز چیره دستی نگارندۀ 

فاضل و متفکر آن در تحلیل های روشن و خواندنی رخدادهای هنر جهان، وامدار است.

تحلیلردیف
)براساسنتنویسیردیفمیرزاعبدالله،بانمودارهایتشریحی(

یوش طالیی دار

چاپ پنجم، 544 ص، وزیری، 580000 ریال.
در موسیقی ایرانی کارگانی متشکل از گوشه ها، آوازها و دستگاه ها که 
شامل مجموعه ای از ملودی هاست ردیف نامیده می شود و استادان 
موسیقی ایرانی از دیرباز برای حفظ و آموزش موسیقی ایرانی آن را 
به کار برده اند. این کارگان در اصل به صورت شفاهی، با سلیقه ها و در 
شکل ها و اندازه های متنوع تدریس می شده است. این شیوۀ تدریس 
 
ً
به »روش آموزش سینه به سینه« معروف است. به تدریج و خصوصا

شکل  ردیف  ایران،  در  موسیقی  صوتی  و  نوشتاری  ثبت  زمان  از 
تثبیت شده تری یافت و بعضی از کامل ترین روایت های آن به نام راویانش شناخته شدند.

هنر



این کتاب با روشی نو و یگانه ردیف میرزا عبدالله، یکی از معتبرترین روایت های ردیف موسیقی ایرانی و 
در عین حال رایج ترین آن ها، را تحلیل و بررسی می کند. ویژگی این روش نگاه به ردیف موسیقی دستگاهی 
از  به بررسی آن  با تدوین نقشه ای عینی از ردیف،  به مثابه یک زبان موسیقایی خاص است. مؤلف  ایران 

زوایای مختلف می پردازد و در نهایت ارائۀ دستور زبان خاصی را برای موسیقی ایرانی مد نظر دارد.
داریوش طالیی خود روایت گر ردیف و از نسل چهارم موسیقی دانان پس از میرزا عبدالله است. او نوازندۀ 
 نزد نورعلی خان برومند آموخته 

ً
ممتاز تار و سه تار است و این ردیف را طی سال های 1350-1356 مستقیما

است، همچنین دوره هایی از دیگر روایت های ردیف را نزد علی اکبر شهنازی، عبدالله دوامی، یوسف فروتن 
و سعید هرمزی فراگرفته. او با تحصیل در فرانسه به دانش جدید موسیقی نیز مجهز شده و کسب این دانش 
به او امکان داده است تا عالوه بر اجرا و درک شفاهی ردیف به پژوهش علمی در این رپرتوار دست زند. او 

توانسته است در مسیر این پژوهش به درک و روشی بدیع برای انتقال محتوا و ساختار ردیف نائل آید.

جنگهاوبدنها
نشانۀتندرفرهنگوسینمایپساجنگژاپن،1965-1945

نغمه ثمینی

172 ص، مصور، رقعی، 240000 ریال.
جنگ ها سخت ترین انتقام خود را از بدن ها گرفته اند. خانه ها خراب 
و  سنگ  و  آجر  و  شهر  و  خانه  اما  شده اند،  ویران  شهرها  شده اند، 
چوب، به نحوی عینی و »غیرشاعرانه«، رنج نمی کشند. در پوست 
و استخوان و عضلۀ شهر دردی نمی خزد. این بدن ها هستند که در 
نه  بازسازی ناپذیرند،  بدن ها  می کنند.  لمس  را  درد  و  رنج  جنگ ها 
تکه پاره شده، دست ها  بدن هاِی  تصاویر  و شهرها.  بناها  و  معماری 
بیمارستان هاِی شلوغ  و  از جای درآمده  پاهاِی قطع شده، چشماِن  و 
تجربۀ  حقیقِی  بازتاب دهندۀ  بدن ها  جنگ هاست.  طوفان  در  بدن ها  رنج  عینی  نمود  عفونت  و  پرزخم  و 
جنگ اند؛ چه آن جا که به عنواِن بدِن فیزیولوژیک و فردی، واقعیت فراموش شده درد و معلولیت را حمل 
می کنند و چه آن جا که در بازی قدرت به نماد تبدیل می شوند. از منظِر هر آن که در قدرت است، بدِن سرباز 

مقدس شمرده می شود و بدن دشمن به حیوانیت و توده بودگی تقلیل پیدا می کند.

چیستیهنر
نایجل واربرتن

ترجمۀ مهتاب کالنتری

چاپ ششم، 176 ص، رقعی، 220000 ریال.
به نظر می رسد که چیستی هنر بیش تر شایستۀ واکنشی فلسفی ست تا 
هنری. اما این به آن معنا نیست که فلسفه پاسخ ساده ای برای آن دارد. 
گاهی از این نکته است  درواقع، یکی از دستاوردهای مطالعۀ فلسفه آ
به سادگی  نمی توان  ساده اند،  بسیار  به ظاهر  که  پرسش هایی  به  که 

پاسخ داد.
دارند  عالقه  هنر  چیستی  به  که  کسانی  همۀ  برای  کتاب  این 
مناسب است. مطالعۀ آن مستلزم هیچ گونه دانش فلسفی ای نیست 
و اندک آشنایی با هنر برای درک آن کافی است. هنرمندان، هنردوستان و نیز دانشجویان فلسفه می توانند از 

خوانندگان این کتاب باشند.

درآمدیبر
صوتشناسیدرموسیقی

امین شهمیری

چاپ چهارم، 278 ص، وزیری، 230000 ریال.
کتابی که در دست دارید، ابتدا خواننده را با مبانی فیزیک صوت آشنا 
با مختصری  به او می آموزد، و در نهایت  می کند، زبان احساس را 
فراهم  موسیقی  از  بهتر  درکی  سازها  شناخت  و  موسیقی  تئوری 

می آورد.
شده  تنظیم  فصل  سیزده  در  موسیقی،  در  صوت شناسی  بر  درآمدی 

است. فصل اول به کمیت های فیزیکی می پردازد. فصل دوم خواننده 
را با حرکت های هارمونیک آشنا می کند. فصل سوم نگاهی اجمالی 
کوستیک  به ماهیت صوت دارد و در فصل چهارم خواننده با سازوکار شنوایی آشنا می شود. فصل پنجم به آ
به تعریف گام های موسیقی می پردازد و فصل هفتم  و مزاحمت های صوتی اختصاص دارد. فصل ششم 
گام های ایرانی را معرفی می کند. در فصل هشتم خواننده با تارهای مرتعش آشنا می شود و از فصل نهم 
آشنایی با سازها آغاز می شود که تا فصل یازدهم ادامه می یابد. سرانجام کتاب با آشنایی مختصری در زمینۀ 

موسیقی مدرن و اثر کیفیت صدا بر انسان پایان می گیرد.
مطالعۀ این کتاب می تواند برای دانشجویان رشتۀ موسیقی و همۀ عالقه مندان به این علم مفید باشد.

ردیفدورۀعالیعلیاکبرشسنازی
)نتنویسیآموزشیوتحلیلی(

یوش طالیی دار

298 ص، رحلی، 580000 ریال.
از زمان ورود روش نت نویسی غربی به ایران و استفاده از آن برای 
تا  است  شده  طی  مختلفی  مراحل  ایرانی،  موسیقی  مکتوب کردن 
و  آسمانی  قوانین  آن،  قواعد  و  نت نویسی  این که  درک  و  پذیرفتن 
ابدی نیستند، بلکه سیستمی برای نوشتن تفکرات موسیقایی و فنون 
روش  به  کتاب  این  هستند.  آن ها  انتقال  و  ثبت  هدف  با  نوازندگی 
که  روشی  همان  است؛  شده  نوشته  تحلیلی  و  آموزشی  نت نویسی 
سال ها پیش توسط مؤلف ابداع و برای نگارش ردیف میرزاعبدالله 
به کار گرفته شد. در نگارش این ردیف از لحاظ ترتیب و نظم گوشه ها و جمالت و حالت ها و زمانبندی ها 
و انگشت گذاری ها و مضراب گذاری ها و بسیاری نکات ظریف در تزیینات و غیره، به طور اخص، از چهار 
منبع استفاده شده است: آموخته های مؤلف از آموزش مستقیم از استاد شهنازی، نوار به جامانده از اجرای 

استاد شهنازی از این ردیف، نت نویسی حبیب الله صالحی، و نت نویسی فرهاد ارژنگی.
آموزش  و  ایرانی  میراث شفاهی موسیقی  تداوم  و  را در حفظ  پدر  آن که سنت  علی اکبر شهنازی ضمن 
حفظ  با  و  مدرنیته  به سوی  روز  تحوالت  با  همگام  را  آموزشی اش  رپرتوار  داد،  ادامه  ردیف  سینه به سینه 
خصوصیات اصیل موسیقی ایرانی روزآمد ساخت. او این رپرتوار جدید را در مقابل ردیف پدرش ــ که 
به آن ردیف کالسیک می گفت ــ »ردیف دوره عالی« نامید. در این ردیف، قطعات ضربی ــ درواقع نوع 
ـ بیشتر شده و آن را از دیگر ردیف ها متنوع تر ساخته است. در بخش های آوازی ردیف  جدید چهارمضرابـ 
عالی نیز گوشه های اصلی یا شاه گوشه ها انتخاب شده و گه گاه به گوشه هایی با تم ملودیک یا وزن عروضی 

مشخص اشاره می شود.

ردیفمیرزاعبدالله
)نتنویسیآموزشیوتحلیلی(

یوش طالیی دار

چاپ سیزدهم، 470 ص، وزیری، 600000 ریال.
به  آموزش  با  که  »ردیف«،  عنوان  با  ایران  موسیقی  دستگاهی  نظام 
روش سینه به سینه حفظ شده تا به دست ما رسیده است، روایت های 
نامیده  بوده  آن  راوی  که  استادی  نام  به  روایت  هر  و  دارد  مختلفی 
شمسی(  هجری   1297-1222( عبدالله  میرزا  ردیف  می شود. 
شاگرد  به  او  از  که  است  ردیف  روایت  معتبرترین  و  قدیمی ترین 
نورعلی  به  قهرمانی  اسماعیل  از  و  قهرمانی  اسماعیل  بالفصلش 

برومند منتقل شده است.
نت نویسی انجام شده در این کتاب مبتنی بر اجرای داریوش طالیی با سه تار است. اجرایی که براساس 
روایت او از ردیف میرزا عبدالله بنا شده است. در این نت نویسی با ابداع روشی خاص افزون بر فراگیری 
الگوهای ردیف، فراگیری ساختار گوشه ها و ارتباط جمله های آن با یکدیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
روشی که از درک این موسیقی به عنوان رپرتواری منجمد می پرهیزد و به دنبال تبدیل آن به الگوهایی زاینده 
در ذهن هنرجو است. به دیگر سخن وظیفۀ این کتاب انتقال دانش و محتوای موسیقی دستگاهی از طریق 

ردیف است.
داریوش طالیی خود روایت گر ردیف و از نسل چهارم موسیقی دانان پس از میرزا عبدالله است. او نوازندۀ 
 نزد نورعلیخان برومند آموخته 

ً
ممتاز تار و سه تار است و این ردیف را طی سال های 1350-1356 مستقیما

است، همچنین دوره هایی از دیگر روایت های ردیف را نزد علی اکبر شهنازی، عبدالله دوامی، یوسف فروتن 
و سعید هرمزی فراگرفته. او با تحصیل در فرانسه به دانش جدید موسیقی نیز مجهز شده و کسب این دانش 
به او امکان داده است تا عالوه بر اجرا و درک شفاهی ردیف به پژوهش علمی در این رپرتوار دست زند. او 

توانسته است در مسیر این پژوهش به درک و روشی بدیع برای انتقال محتوا و ساختار ردیف نائل آید.

سرگذشتسوررئالیسم
)گفتوگوباآندرهبرتون(

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ ششم، 312 ص، رقعی، 300000 ریال.
مکتب های  پردامنه ترین  و  ماندگارترین  از  یکی  سوررئالیسم 
ـ هنری قرن بیستم است. جدا از تندروی ها و گزافکاری هایی  فکری 
جنبش  این  بود،  موجود  وضع  برابر  در  عصیان  نشانه   

ً
صرفا که 

ما  مدرن  حساسیت  شکل گیری  در  عمده ای  »سهم  برتون  به گفته 
و  نقاشی  سینما،  بر  که  شعر،  بر  نه تنها  سوررئالیسم  است.«  داشته 
فراتر  اروپا  قاره  از  آن  نفوذ  قلمرو  و  نهاد  بسیار  تأثیر  مجسمه سازی 

رفت و در بسیاری کشورها هواداران پرشور یافت.
در این کتاب آندره برتون، یکی از بنیان گذاران و هواداران پرشور سوررئالیسم، سرگذشت این جنبش را از 
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آغاز تا دهه 1950 با زبانی روشن بیان می کند. این کتاب مجموعه ای از مصاحبه های رادیویی و مطبوعاتی 
است که در سال های مختلف صورت پذیرفته است.

سیسالسینما
)گزیدۀمقاالتسینمایی،1385-1355(

دکتر احمد ضابطی جهرمی

چاپ چهارم، 584 ص، وزیری، 350000 ریال.
سی سال سینما بخش عمده ای از مقاالت تألیفی و تعدادی مقاالت 

ترجمه شدۀ نویسنده در زمینۀ سینما را طی سال های 1355 تا 1385 
 شامل 60 مقاله است. هنگام مطالعۀ این 

ً
دربر می گیرد، که مجموعا

کتاب خواننده می تواند کمابیش تمرکز مؤلف بر چهار حیطۀ اساسی 
هنر سینما را دریابد: مونتاژ تصویر و صدای فیلم؛ نظریۀ تاریخ و نقد 
فیلم؛ سینمای ایزنشتین؛ و سینمای مستند. همچنین برخی فصول 
این کتاب بیانگر پژوهش های نویسنده در بررسی جنبه ها و جلوه های 

بیان سینمایی در تعدادی از متون ادبیات کالسیک پارسی، به ویژه شاهنامه است.
این کتاب بر اساس موضوع و سپس تاریخ تألیف فصل بندی شده است که دو دورۀ متمایز در پژوهش هایی 

سینمایی مؤلف را شامل می شود:
دورۀ اول )1360-1355(، که حاصل آن پژوهش هایی در مونتاژ، سینمای ایزنشتین و نقد فیلم است و 
دورۀ دوم )1385-1360(، که دربردارندۀ مقوالت فنی و زیباشناسی تدوین و صدای فیلم و مطالب نظری 

و علمی مربوط به سینمای مستند است.

عکاسانبزرگجسان
برایان کو/ دیوید الیسون و...

ترجمۀ پیروز سیار

چاپ دهم، 408 ص، وزیری، 400000 ریال.
عکاسی صدوشصت سال بیش عمر ندارد و با وجود این، در زمان 
شده  جهان  هنری  قالب های  اساسی ترین  از  یکی  به  مبدل  حاضر 
بزرگ ترین  از  تن  چهل  از  بیش  آثار  جذاب،  کتاب  این  در  است. 
نمایندگان این هنر تجزیه و تحلیل شده است و ضمن بحث دربارۀ 
منظره  تکچهره،  خبری،  عکاسی  همچون  متنوعی  بسیار  زمینه های 
و ُمد، رهیافت ها و سبک و شیوۀ برگزیدۀ بزرگ ترین عکاسان جهان 
ارائه گشته است. از نیِسفور نِیپس که موفق به ثبت نخستین عکس شد 
و لویی داگر که اولین شیوۀ عکاسی را اختراع کرد، تا جوئل مایروویتز که امروزه یکی از نمایندگان اصلی 
عکاسی رنگی در امریکا است، در این اثر معرفی شده اند. سبک و آثار این مجموعۀ بزرگ عکاسان، با تکیه 
بر گزیده ای از تصاویر آنان بررسی شده و خصوصیات شیوه های آن ها در تحلیل های تفصیلی که در شرح 
عکس ها آمده، به صورتی گویا بیان گشته است. در مقدمۀ کتاب با عنوان »سیری در تحوالت فنی عکاسی« 
فنی  اصلی ترین شیوه های  دنیا است،  تاریخ عکاسی  بزرگ ترین متخصصان  از  یکی  کو،  برایان  نوشتۀ  که 
عکاسی )اعم از قدیم و جدید( که در این کتاب از آن ها یاد شده و مورد استفادۀ این عکاسان مختلف بوده، 
تشریح شده است. عالوه بر این، از پیشرفت های پیاپی که در ساخت دوربین ها و سایر تجهیزات عکاسی 
روی داده نیز سخن به میان آمده است. فصل های مربوط به عکاسان، حاصل کار گروهی از متخصصان 
عکاسی است که به طور خاص به شیوه و سبک عکاسان موردنظر عالقه مند بوده اند. این کتاب حاوی تصاویر 
 برای این اثر تهیه شده اند، بدان 

ً
فراوان است و بیش از دویست عکس و طرح های توضیحی که اختصاصا

زینت بخشیده اند. واژه نامه تفصیلی و فهرست راهنما، بخش های تکمیل کننده کتاب را تشکیل می دهند.

فیلمهایآکیراکوروساوا
یچی / جون ملن دانلدر

ترجمۀ مجید اسالمی / حمیدرضا منتظری

چاپ دوم، 364 ص، خشتی، 480000 ریال.
دانلد ریچی را خیلی ها در ایران می شناسند؛ منتقد آمریکایی، متولد 
1924 که به دلیل اقامت طوالنی اش در ژاپن عمال به عنوان مهم ترین 
کتاب  دارد شناخته شده.  ژاپن تخصص  دربارۀ سینمای  که  منتقدی 
کامل ترین  بلکه  ریچی،  کار  بهترین  نه فقط  کوروساوا  کیرا  آ فیلم های 

تحلیلی ست که تاکنون دربارۀ کوروساوا منتشر شده. این کتاب جدا 
از تحلیل، اطالعاتی کامل دربارۀ مسائل حاشیه ای، مسائل مربوط 
به تولید، نمایش و پشت صحنه فیلم ها به خواننده می دهد و پر از 
نقل قول های خواندنی و اظهارنظرهای کمیاب از کوروساواست. هر فصل به یک فیلم اختصاص دارد و نثر 
کادمیک ِصرف فرو برود، و  ریچی دارای انعطاف فوق العاده ای ست؛ گهگاه می تواند به قالب یک تحلیل آ
کمی بعد از عاطفه لبریز شود. ریچی کتابش را با عشق نوشته و تمام دانش و سواد سینمایی اش را در آن با 

احساسات و عواطف اش درآمیخته.

کتابآواز
)رمزگشاییآوازایرانی؛براساسردیفعبداللهدوامی(

یوش طالیی دار

384 ص، خشتی، 860000 ریال.
کتاب آواز پروژه ای است که به آواز ایرانی اختصاص دارد 
و جلد اول آن را با عنوان رمزگشایی آواز ایرانی پیش رو 
دارید. مجلدات بعدی این کتاب به جوانب دیگر آواز، از 

جمله سبک شناسی آواز ایرانی، خواهد پرداخت.
با این که آواز مهم ترین بخش موسیقی ایرانی را تشکیل 
می دهد، به امر آموزش آن، در مقایسه با سازها، بسیار 
کم توجهی شده است. کتاب رمزگشایی آواز ایرانی به قصد بنیانگذاری علم شناخت آواز به نام آوازشناسی و 

کادمیک تألیف شده است. سپس آموزش آن به روش علمی، عملی )متدیک(، و آ

مساحتاحساس
)سهرابسپهریوهنرعرفانیدرجهانمعاصر(

مهدی رفیع

192 ص، رقعی، 180000 ریال.
هنرمندانی  زمرۀ  در  معاصر  نقاش  و  شاعر  سپهری  سهراب 
مسائل  با  آثارش  که  است  ایران  نوین  هنر  در  انگشت شمار 
هستی شناختی و فلسفی زمان ما گره خورده است. او به تأملی در باب 
فرهنگ های شرق و غرب از منظر »گفت وگویی درون ماندگار« میان 
مؤلفه های شان می نشیند. متن حاضر خوانشی فلسفی از دریچه های 
ـ اندیشۀ سپهری را بدل به فضایی می کند برای تفکر در  ناپیدای هنر

باب هنرهای گوناگونی چون نقاشی، شعر، سینما و موسیقی.
آثار سپهری در موقعیتی میان هنر و فلسفه، بازتعریف و دگرگونه دیدن بدیهی ترین مؤلفه های وجودی را 
امکان پذیر می کند و پذیرفته شده ترین دیدگاه ها را به چالش می کشد تا با کشفی نوین، پیش انگاشت های 

هستیدن را در انقالبی دائمی وارد کند.

مفاهیمنقدفیلم
مجید اسالمی

چاپ دهم، 480 ص، وزیری، 350000 ریال.
»مفاهیم نقد فیلم« نام صفحاتی بود در ماهنامۀ فیلم که در فاصلۀ 
سال های 73 تا 76 توسط نگارنده اداره می شد. مجموعه مقاالتی 
تامپسن(  کریستین  بوردول/  )دیوید  فیلم  هنر  کتاب  از  بیشتر،  که 
ترجمه می شد و به فرم و اصول فرم روایی می پرداخت. کتاب حاضر 
 به مقولۀ 

ً
)با همان نام( تشکیل شده از دو کتاب. کتاب اول اساسا

»نئوفرمالیسم« ربط پیدا می کند که بخش اول آن به تئوری می پردازد 
و  فیلم  هنر  کتاب  از  نمونه ای ست  نقدهایی  شامل  آن  دوم  بخش  و 
آشنا. بخش  و  فیلم شاخص  به چند  مربوط  شکستن حفاظ شیشه ای 

سوم شامل نقدهایی تألیفی ست که نگارنده در این چندسال به شیوۀ نئوفرمالیست ها نوشته. فیلم هایی که در 
کل کتاب به آن ها پرداخته می شود دارای تنوع خاصی ست: از نمونه های کالسیکی چون دلیجان، همشهری 

کین و قیصر تا فیلم های متفاوتی چون خانۀ دوست کجاست؟ و گوست داگ.

کتاب دوم، مستقل از مفهوم نئوفرمالیسم، شامل مقاالتی تألیفی و ترجمه است دربارۀ چند فیلم و فیلمساز 
و یک بازیگر برجسته و )در یک مورد( موضوعی خاص. مقاالت ترجمۀ این کتاِب دوم همگی به دهۀ 1990 

تعلق دارند.

نظریههایپسامدرندرمعماری
کیت نسبیت

ترجمۀ محمدرضا شیرازی

چاپ هشتم، 272 ص، وزیری، 270000 ریال.
معاصر  نظریه های  تشریح  و  معرفی  درصدد  که  حاضر  مجموعۀ 
معماری به جامعه دانشجویی، دانشگاهی و حرفه ای در جهت کمک 
به ساماندهی جریان معماری معاصر ایران در قالب »گفتمان سوم« 
اول، ترجمۀ مقدمۀ  تدوین شده است. بخش  است، در سه بخش 
جامع کیت نسبیت، استاد دانشگاه ویرجینیا بر کتاب نظریه پردازی 
برنامۀ کار جدید معماری است که منتخب مقاالت صاحب نظران 
معماری معاصر است. در بخش دوم، خالصه مقاالت و در بخش 

سوم تعلیقات و توضیحات ضروری ارائه شده است.
این مجموعه به پارادایم های تأثیرگذاری همچون پدیدارشناسی، زبان شناسی، نشانه شناسی، ساختارگرایی، 
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پساساختارگرایی، شالوده فکنی، مارکسیسم و فمینیسم و درونمایه های معمارانه ای چون تاریخ گرایی، معنا، 
فیلسوفانی چون  نظریات  می پردازد. همچنین  کالبد  زمینه گرایی  نظریۀ شهری،  منطقه گرایی،  مکان،  روح 
میشل فوکو، روالن بارت، مارتین هایدگر، ژاک دریدا، اومبرتو اکو، فردریک جیمسون، ژان فرانسوا لیوتار و 
همچنین آرای معماران و نظریه پردازان معماری ای از قبیل دیانا اگرست، جفری برود بنت، پیتر آیزنمن، کنت 

فرامپتون، ویتوریو گرگوتی، رم کولهاوس، آلدو رسی، برنارد چومی و دیگران مورد بررسی قرار گرفته است.

هنرامرمتعالیمبتذل
)بزرگراهگمشدهدیویدلینچ(

یژک اسالووی ژ
یار اسالمی ترجمۀ ماز

چاپ پنجم، 104 ص، رقعی، 120000 ریال.
شک  بدون  اسلوونیایی،  نظریه پرداز  و  فیلسوف  ژیژک،  اسالووی 
مهم ترین متفکر و نظریه پرداز مطالعات میان رشته ای در دهۀ گذشته 
ایدئولوژی  ابژۀ متعالی  با چاپ کتاب  و  است. ژیژک در سال 1989 
و  هوشمندانه  تلفیق  حاصل  او  اصالت  رسید.  شهرت  به  غرب  در 

نبوغ آمیزی است که از سنت فلسفۀ هگلی، نظریۀ سیاسی مارکسیستی 
و روانکاوی الکانی ارائه می کند. درعین حال ژیژک در آثارش توجه 
خاصی به سینما نشان داده و مقاالت و کتاب های فراوانی دربارۀ آن نوشته است، همان به گفتۀ خودش ناکامی 
در فیلمسازی او را به فلسفه کشانده است. در کتاب هنر امر متعالی مبتذل، ژیژک قرائتی الکانی از فیلم بزرگراه 
گمشدۀ دیوید لینچ ارائه می کند، گرچه دامنۀ بحثش شامل فیلمسازان دیگری همچون اسپیلبرگ، توماس 

وینتربرگ و مباحثی دیگر همچون اخالق، سیاست و... هم می شود.

هنرمدرن
نوربرت لینُتن

ترجمۀ علی رامین

چاپ هفتم، 520 ص، وزیری، گالینگور، 1200000 ریال.
هنر  برجستۀ  منتقدان  و  استادان  مورخان،  از  یکی  لینُتن  نوربرت 
مدرن در انگلستان است که همواره تماس نزدیکی با جامعۀ هنری 
در  سال ها  او  است.  داشته  جهان  مختلف  کشورهای  هنرمندان  و 
دانشگاه های گوناگون انگلستان به تدریس تاریخ و نقد هنر اشتغال 
بریتانیای  هنر  نمایشگاه های شورای  مدیریت  و چندین سال  داشته 
استاد  حاضر  حال  در  لینُتن  پروفسور  است.  بوده  عهده دار  را  کبیر 
تاریخ هنر در دانشگاه ساسکس است. وی بیش از بیست جلد کتاب 

در زمینۀ تاریخ و نقد هنر نگاشته که اکثر آن ها به زبان های مختلف جهان ترجمه شده است.
کتاب هنر مدرن که به قلم یکی از نامدارترین محققان و منتقدان هنر در انگلستان نگاشته شده، در میان 
کتاب هایی که دربارۀ تاریخ هنر مدرن نوشته شده اند از شهرت و اعتبار ویژه ای برخوردار است. این کتاب 
که از زمان نشر نخست آن در 1980 به کرات بازنگری، تجدید چاپ و به اغلب زبان های جهان ترجمه شده 

است سال ها یکی از مهم ترین منابع و مراجع مورخان، منتقدان و پژوهندگان هنر مدرن بوده است.
 از چه زمانی آغاز می شود و کدام اثر هنری، سبک هنری، جنبش هنری یا 

ً
دربارۀ این که هنر مدرن دقیقا

حتی گفتمان هنری را می توانیم در توالی زمانی تاریخ هنر، نقطۀ شروع هنر مدرن بدانیم، اختالف نظرهایی 
میان مورخان و پژوهشگران هنر وجود دارد. برخی معتقدند که هنر مدرن در دهۀ 1860 با نمایش تابلوی 
ناهار در سبزه زار اثر ادوار مانه در سالن مردودهای پاریس آغاز می شود و تا دهۀ 1970 ادامه می یابد. برخی 
 هنر قرن بیستم می دانند و سال 1905، یعنی زمان گشایش نمایشگاه فوْوها در 

ً
دیگر هنر مدرن را حدودا

سالن پاییز در پاریس را نقطۀ عزیمت خود قرار می دهند.
آغازین  سال های  به عنوان  بیستم  قرن  نخست  دهۀ  بر  آن که  ضمن  حاضر  کتاب  مؤلف  لینُتن  نوربرت 
شکل گیری هنر مدرن تکیه می کند بر کار چند هنرمند برجستۀ دهه های پایانی قرن نوزدهم به عنوان پیام آوران 
و زمینه سازان هنر مدرن نظر می افکند. بحث اصلی کتاب با توصیف و تحلیل جنبش های بزرگ قرن بیستم 
وویسم، کوبیسم، فوتوریسم، اکسپرسیونیسم آغاز می گردد و با بررسی ژرف کاوانه، دیگر مکاتب 

ُ
همچون ف

مختلف هنر قرن بیستم ازجمله سوپره ماتیسم، کنستروکتیویسم، دادا و سوررئالیسم، رئالیسم سوسیالیستی، 
اکسپرسیونیسم انتزاعی، پاپ آپ، مینیمال آرت، هنر مفهومی و جز این ها دنبال می شود. تشریح و تحلیل 

شرایط تاریخی و اجتماعی شکل گیری و تحول هنر مدرن از برجسته ترین ویژگی های کتاب حاضر است.
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آئورا
کارلوس فوئنتس

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ سیزدهم، 96 ص، رقعی، 120000 ریال.
زنی پیر، مردی جوان و زنی جوان. در خانه ای که همه چیز در آن بوی 
گذشته می دهد و گویی تنها نیرویی که آن را برپا نگه داشته یادها و 
نفس ها و عطرهای گذشته است. اما در این میان چیزی ناشناختنی، 
جادویی شگفت در کار است تا از گذشته بگذرد و به اکنون و آینده، 

به جاودانگی، برسد:
جاودانگی عشق، جاودانگی جوانی.

آئورا، نام دیگر تمناست.

آدابپاروزنان
یاحی هرمز ر

152 ص، جیبی، 70000 ریال.
زبان در گفتارم حکایی نیست، آغاز و پایانش نیست؛ مشقی رج زده 
از  بتوان  تا  نیست  نمی آورد؛ سیاه مشقی هم  به بار  نتیجه ای  نیست، 
البه الی خطوط آن چیز انگولکی دیگر به حدس و گمان دریافت؛ دلی 
کسی را خوش یا ناخوش نمی کند و همه چیز در جهان حتا عشق، 
چرا، خوردنی است. در تاریخ سعی بلیغ انجام پذیرفته و هْم و غم 
بر آن بوده است که عشقخواری را چیزی دیگر جلوه بدهند. آذرخش 

ناخنی فکر کن در مورد شخص خودت اگر انصاف داشته باشی...

آرزوهایبربادرفته
انوره دو بالزاک

ترجمۀ محمدجعفر پوینده

چاپ چهارم، 860 ص، رقعی، 860000 ریال.
ـ کمیک سلطه سرمایه بر ذهن و  آرزوهای بر باد رفته حماسه تراژیک 

این  به کاال، درونمایه  ادبیات  تبدیل  آفریده های معنوی بشر است. 
رمان است و تحقق بسیار گسترده این روند، تراژدی عام نسل پس از 

ناپلئون را درون چارچوبی اجتماعی جای می دهد.
بالزاک این فرایند تبدیل ادبیات به کاال را با تمامی ابعاد و جوانبش 
ترسیم می کند: از تولید کاغذ گرفته تا باورها، اندیشه ها و احساسات 
نویسندگان، همه و همه به کاال تبدیل می شوند و بالزاک نیز به ذکر 
کلی پیامدهای فکری و نظری این سلطه سرمایه داری بسنده نمی کند، بلکه در تمامی عرصه ها فرایند واقعی 

بروز و ظهور سرمایه داری را، در همه مراحل و با همه خصوصیات و تعین هایش، آشکار می سازد.
لوکاچ

آیسخولوس
)مجموعۀآثار(

آیسخولوس
ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ ششم، 448 ص، رقعی، گالینگور، 560000 ریال.
اگر  نیست  گزافه  و  می گذرد  تراژدی  تولد  از  سال  دوهزاروپانصد 
از  بعد  به  رنسانس  دوران  از  شکوهمند  نوشته های  این  بگوییم 
سرچشمه های اصلی ادبیات غرب و الهام بخش بسیاری از شاعران 
و نویسندگان و سایر هنرمندان سراسر جهان بوده است. آیسخولوس 
را پدر تراژدی می نامند، از آن روی که او نخستین شاعری است که 
با نوآوری های خود، چه در پرداخت مضامین و شخصیت ها و چه 
در نحوۀ اجرای نمایشنامه بر صحنه، این قالب هنری را تکامل بخشید. مضمون نمایشنامه های آیسخولوس 
بیش از هر چیز بر رابطۀ آدمی با خدایان استوار است. بسیاری از پرسش های ازلی انسان در این نوشته ها 
مطرح می شود: آدمی تا چه حد مسئول کرده های خویش است و تا چه حد محکوم رأی خدایان؟ آن گاه که 
اراده و آرزوی آدمی با خواست خدایان در تعارض می افتد چه پیش می آید؟ عدالت خدایان به چه معنی 

است؟ و سرنوشت آدمی آن گاه که از بسیاری قدرت و مکنت سر به طغیان برمی دارد، به کجا می کشد؟
این  است.  داده  بازتاب  نمایشنامه هایش  در  را  خود  زمانۀ  مهم  رویدادهای  آیسخولوس  این  بر  عالوه 
مجموعه برای نخستین بار هفت نمایشنامۀ برجامانده از آیسخولوس را با ترجمه ای واحد به فارسی زبانان 

هدیه می کند.

ائوریپیدس
پنج نمایشنامه

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ دوم، 556 ص، رقعی، 560000 ریال.
ائوریپیدس  اندازۀ  به  هیچ یک  باستان  یونان  نمایشنامه نویسان  از 
او:  آثار  ندارد. مضامین عمدۀ  گفتنی  امروزی سخن  برای خوانندۀ 
ابتذال  و  درماندگی  و  جنگ  بیهودگی  و  قساوت  زنان،  ستمدیدگی 
ایمان و عقل و احکام جزمی  فاتحان، تعارض میان آزادی و نظم، 
و واقعیت، هنوز هم انسان امروزی را به خود مشغول داشته است. 

نمایشنامه های او به یاد ما می آرد که انسان بودن به چه معناست.
ارسطو او را تراژیک ترین نمایشنامه نویس می خواند و برخی دیگر 
او را نخستین شاعر دموکراسی لقب داده اند. ائوریپیدس هنرمندی سنت شکن بود. او هستۀ اصلی اسطوره 
را حفظ می کرد اما در روایت داستان و پردازش شخصیت ها راه خود را می رفت. زمانۀ ائوریپیدس با ظهور 
فیلسوفانی چون سقراط و پروتاگوراس جهش بزرگی در فرهنگ یونان پدید آورد و این تحول در هنر آن زمان، 
خاصه در تراژدی های ائوریپیدس بازتاب یافت. او متفکری شکاک بود، ذهنی جستجوگر و خرده سنج داشت 
که با پاسخ های متعارف قانع نمی شد. بسیاری از باورهای اهل زمانه را آماج تردید و انتقاد می کرد و از همین 
روی میان مردم همروزگار خود چندان محبوبیتی نداشت. قدر واالی او در قرن چهارم ق.م. شناخته شد و 
بار دیگر در قرن بیستم در کانون توجه قرار گرفت. نمایشنامه نویسان رمی، ازجمله مشهورترین ایشان یعنی 
سنکا ائوریپیدس را استاد و راهنمای خود می شمردند و میراث او از طریق ایشان به نمایشنامه نویسان عهد 

رنسانس رسید.
آورده ایم.  گرد  اوست  دستاوردهای  بزرگ ترین  در شمار  بی گمان  که  را  نمایشنامه  پنج  این مجموعه  در 
هریک از این نمایشنامه ها جنبه ای از تفکر و دغدغه های انسانی این شاعر بزرگ را به ما نشان می دهد و در 

همۀ آن ها با شاعری آشنا می شویم که زبان شعر را تا اوجی دست نیافتنی تعالی بخشیده است.

احتمالعکسوانزوا
امین علی اکبری

131 ص، رقعی، 100000 ریال.
دست های ارسالن را نمی دیدم. بچه، جنازۀ بچه، روی دست هاش 
بود و چیزی معلوم نبود. زن، انگار که طغیان کند، دستش را ُبرد پشِت 
سرش، موهاش را از هم باز کرد و سرش را تکانی داد و موها را روی 
شانه ها ریخت، بعد مثل فنر از جاش پرید و دوباره رفت توی اتاق 
و در را بست. من ماندم و ارسالن و بچه. تصویِر شانه های الغر و 
به من  تخِت سینۀ سفیِد زن، توی َسَرم می چرخید. ارسالن داشت 

نگاه می کرد.

ادامبید
)قصۀباشکوههمدلیها(

جورج الیوت
ترجمۀ رضا رضایی

چاپ سوم، 746 ص، رقعی، 700000 ریال.
در سلسله رمان نویسان بزرگ انگلیسی در قرن نوزدهم، که از جین 
تاماس  و  دیکنز  چارلز  به  و  می شود  آغاز  برونته  خواهران  و  آستین 
در  ژرف بینی اش  و  مهارت  به سبب  الیوت  جورج  می رسد،  هاردی 
بسیاری  که  به طوری  دارد،  منحصربه فردی  مقام  انگیزه ها  توصیف 
نوزدهم  قرن  انگلیسی  رمان نویس  بزرگ ترین  را  او  مدرن  نقادان  از 

می دانند.

* * *

ادام بید رمانی است دربارۀ آدم های معمولی که زندگی ساده ای دارند و روابط آن ها نیز در محیط کوچک شان 

ساده می نماید، اما آیا این نظم عادی ادامه می یابد؟ تقدیر چه ها در آستین دارد؟ ضربۀ سرنوشت چه گونه 
فرود می آید؟

از  یکی  الیوت  جورج  می رسند.  وحدت  به  الیوت  جورج  آثار  و  اخالق  و  احساس  خالقیت،  شناخت، 
روشنفکران ممتاز زمانه اش بود و شناخت جامعی از هنر، موسیقی، الهیات، روان شناسی، جامعه شناسی 
و علوم طبیعی داشت و به چندین زبان نیز مسلط بود. دستاورد شگرفش این بود که همۀ این ها را خمیرمایۀ 

خالقیت ادبی اش می ساخت.
تری ایگلتن )2005(

ادبیات



اگر زنی به مردی بگوید که دوستش دارد، بعد از آن هرچه بگوید، باز مرد از نخستین پیمانه ای که زن به او 
تقدیم کرده است آن قدر مسرور و سرمست است که زیاد به طعم و مزۀ پیمانه دوم نمی اندیشد...

صفحۀ 722-721

غم و درد ما چه سودی خواهد داشت اگر در نهایت فقط خویشتن قبلی مان را بازیابیم؟ چه سودی خواهد 
داشت اگر بازگردیم به همان عشق های کورکورانه، همان خطاهایی که با اطمینان خاطر مرتکب می شویم، 
همان فکرهای سطحی در باب رنج بشر، همان حرف های سبکسرانه دربارۀ زندگی های به باد رفته، و همان 
فهم ناقص از ناشناخته ای که در عالم تنهایی در برابرش ناله و زاری می کنیم؟ آری، بهتر است خدا را شکر 
 تغییر شکل 

ً
کنیم که غم همچون نیرویی الیزال در وجودمان تداوم می یابد، و مانند هر نیروی دیگری صرفا

می دهد، و از درد می گذرد و می رسد به همدردی... واژۀ الکنی که برترین نگرش و برترین عشق ما را در 
خود جای می دهد.

صفحۀ 666-665

ادبیاتتطبیقی
طه ندا

ترجمۀ هادی نظری منظم

چاپ سوم، 320 ص، رقعی، 140000 ریال.
ادبیات تطبیقی، خاستگاهی غربی دارد، اما به تدریج در پژوهش های 
اهل شرق نیز جایگاهی برای خود می یابد. این شاخه از نقد ادبی، 
اسباب شکوفایی ادبیات ملت ها و همگرایی و تفاهم بیشتر جوامع 
انسانی را فراهم می نماید و به روشنداشت سهم و نقش هر ملت در 

آفرینش اندیشه های بلند موجود در این جهان پهناور می پردازد.
دانشگاه  در  زبان های شرقی  انستیتوی  بنیانگذار  کتاب،  نویسندۀ 
سرزمین های  در  تطبیقی  ادبیات  برجستۀ  اساتید  از  و  اسکندریه 
عربی است. نظر به وجود پیوندهای استوار زبان های عربی و فارسی و اشتراکات فراوان عرب ها با ایرانیان و 
ترکان مسلمان، بخش اصلی پژوهش های نویسنده در این اثر، به روشنداشت موضوعات مزبور اختصاص 
دارد. در فصلی نیز به بررسی ادبیات اسالمی در اروپا و معرفی آثاری می پردازد که در گذر زمان به دیگر 

سرزمین ها راه یافته است.

ادبیاتفارسی
)ازعصرجامیتاروزگارما(

محمدرضا شفیعی کدکنی
ترجمۀ حجت الله اصیل

چاپ ششم، 128 ص، رقعی، 120000 ریال.
قلم  به  پانصدساله  دورۀ  در یک  فارسی  ادب  کتاب، گسترۀ  این  در 
یکی از برجسته ترین صاحبنظران ادب و فرهنگ بررسی شده است. 
نویسنده با احاطۀ کامل بسیاری از راز و رمزهای شعر فارسی، به ویژه 
شعر سبک هندی را بازگشوده است، و خواننده به روشنی درمی یابد 
که در این اثر کوچک نکته های باریک تر از موی بسیار هست. بحث 
شگردهای  شناساندن  دوره،  هر  شعر  ویژگی های  و  خاستگاه  در 
شاعران عصر تیموری و اوج و ابتذال شعر و سرانجام به دست دادن معیارهای سنجش و شناخت نظم و نثر 

دوره های مختلف از ارزش های کم مانند کتاب است.

ارمغانمور
)جستاریدرشاهنامه(

شاهرخ مسکوب

چاپ هفتم، 280 ص، رقعی، 350000 ریال.
ارمغان مور جستاری است دربارۀ چند مفهوم بنیادی شاهنامه... این 

کتاب بیش از تاریخ، اثری شاعرانه است و کار شعر گردآوری دانش 
گاه  »خودآ اعتالی  دانش،  و  بینش  از  برگذشتن  نیست،  گذشتگان 
و دریافتی دیگرتر است...  آفرینش دید  و  اهل زمانه  گاه«  ناخودآ و 
شاهنامه تاریخ پیروزی در شکست، یا به زبان دیگر تاریخ پیروزِی 
شکست است. زیرا در برابر مرگ »گزینشی« در کار است و نیروی 
اراده بر غریزۀ بقا فرمان می راند... شاهنامه تاریخی آرمانی است، 
آن گونه که می پنداشتیم و آرزو داشتیم. و فردوسی با گزینشی که می کند این آرزو، این آرمان را به سرمنزل 

عافیت می رساند...
اثر  هر  ویژگی  ـ که  ـ را  زیبایی  و  متعالی  بار حقیقت  هر  »تاریخ«،  با خواندن  داستان های شاهنامه،  در 
واالی هنری است ــ در روح خود می آزماییم و این گونه بازیابی خاطرۀ جمعی، توأم است با موهبت شادی 
فرخنده ای که دیدار زیبایی به ما ارزانی می دارد. و لذت این شادی، اگرچه از گذشته می آید، دیگر از آِن 

ماست که هستیم و آن ها که پس از ما خواهند بود.

ازریورسایدتادیوانگی
استیون آدلی گرگس

ترجمۀ جعفر میرزایی و فرزانه غالمی

135 ص، جیبی، 140000 ریال.
مشروب  ندارم!  که  جهنم  به  دارم؟«  دوست  رو  »خودم  پاپس: 
می خورم؟ به جهنم که می خورم! سی سال تمام همه چیزم رو گذاشتم 
واسه اون کار، حاال اومدی سراغم و با بی ادبی بهم می گی: »والتر، 
 تقصیر کیه؟«. آدری، اون آش خور سفیدپوست بهم شلیک 

ً
این واقعا

کرد! وقتی داشت ماشه رو می کشید بهم گفت: »کاکاسیاه«. شیش تا 
ـ قضیه این بود! به همه چیزهای سیاهی  ـ ک. ک. س. ی. ا. هـ  گلولهـ 
که می دید شلیک کرد و گلوله ش انگار به هیچ چیز سفیدی نمی خورد.

امریکایی است که  بازیگر سرشناس  و  فیلمنامه نویس، کارگردان  نمایشنامه نویس،  دلی ِگرِگس 
َ
ا استیون 

در آثار خود به مسائل اجتماعی و مناسبات انسانی می پردازد. از ریورساید تا دیوانگی )برنده جایزه پولیتزر 
دنیای در حال گسست روایت  در  را  زنده که زندگی مردی  زبانی  با  ـ درامی شهری است  2015( کمدی 

می کند.
جعفر میرزایی ُپرکلی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه و فرزانه غالمی پژوهشگر 
مطالعات خاورمیانه در دانشگاه شیکاگوی امریکاست. مجموعه داستان بازی محبت اثر ایدن چمبرز از 

دیگر ترجمه های مشترک آنان است.

اسفارسخن
عبدالخالق رکابی

ترجمۀ نرگس قندیل زاده

266 ص، رقعی، 200000 ریال.
آغاز  بغداد  در  میالدی   90 دهۀ  در  روزی  بعدازظهِر  سخن  اسفار 

می شود و فردای آن روز در جنوب عراق به پایان می رسد. خبر مبهمی 
از جنوْب این بعدازظهر پرتشویش را بیشتر می آشوبد و همشهریان 
پریشان خاطر و ناشناسِ  جنوبی را گرد هم می آورد و راهی شهرشان 
همسفران  دل  به تدریج  نامعلوم  فاجعۀ  سوی  به  رهسپاری  می کند. 
بیگانه را پیوند می زند و زبان ها را باز می کند تا هر کس راوِی رنجی 
یا  گذرانده  سر  از  که  بگوید  هولی  از  می کاود،  را  جانش  که  باشد 
از  تا هم  نیز سربرمی آورند  اسیران خاک  میان، حتا  این  در  است.  دیده  به چشم  که  کند  نقل  را  ماجرایی 

سرگذشت خویش بگویند و هم ِشمایی از تاریخ معاصر عراق را پیش چشم ما عرضه کنند.
آمیزۀ  تنیده؛  تاروپودش  در  عشق  شور  هم  و  خلیده  جانش  در  غم  هم  نیست؛  غم نامه  اما  روایت  این 
روایت های اندوهبار است با حکایت های بازیگوشانه و زبان شیرین؛ طرح مسئلۀ انسان است و مفاهیمی 
چون تقدیر و تسلیم و اراده و تکاپو، با نگاهی به آغاز و انجاِم کاِر اودیپ؛ تقبیح قاطعانۀ جنگ است که جان 

مردم عراق را به لب آورده و سرانجام، تصویر هنرمندانه و وفادارانه ای است از تاریخ صد سال اخیر عراق.

اگنسگری
ان برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ پنجم، 259 ص، رقعی، گالینگور، 300000 ریال.
اغنیا  و  اعیان  خانۀ  در  تدریس  به  بسیار  امیدواری  با  گِری  اگِنس 
می پردازد، و تصور می کند که اگر خودش را در زمانی به یاد بیاورد که 
هم سن وسال شاگردهایش بود می تواند محبت و اعتماد این شاگردها 

را جلب کند. اما اوضاع به این سادگی نیست.
با این حال، اگِنس گِری احساس هایی را تجربه می کند که تلخ و 

شیرین اند.

ِاما
جین آستین

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ شانزدهم، 560 ص، رقعی، گالینگور، 480000 ریال.
ِاما وودهاس دختری است خوش قلب ولی خیالباف که تصور می کند 
بزند.  رقم  را  آن ها  سرنوشت  می تواند  و  می شناسد  را  آدم ها  همۀ 
به تدریج پردۀ پندار کنار می رود و ِاما در جریان حوادث از خودفریبی 
به خودشناسی می رسد. جین آستین در این رمان اوج هنر طنز خود 

را به نمایش گذاشته است.
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اندیشههاینودررماننویسی
)فرایندآفرینشگریدرگفتوگوبانویسندگانامروز(

باربارا شوپ/ مارگارت الودنمن
ترجمۀ شایسته پیران

چاپ دوم، 448 ص، رقعی، 320000 ریال.
نوشتن  در  را  تو  و  راهنماست  کتابی  رمان نویسی،  در  نو  اندیشه های 

بدانیم  است  خوب  می کند.  یاری  بنویسی  داری  خیال  که  رمانی 
این کتاب، خودآموز داستان نویسی نیست. وقتی که حرف های  که 
نویسندگان را دربارۀ فرایند نگارش کتاب های شان بخوانی، خواهی 
و  نیازها  رمانی  هر  ندارد.  دستوری  هیچ  رمان نویسی  که  دید 
محدودیت ها و امکانات خاص خود را دارد، باید با آن زندگی کرد و 

وقت صرفش کرد تا فهمید چگونه می تواند بر صفحۀ کاغذ جان بگیرد.
هدف از نوشتن این کتاب فراهم ساختن منبعی بوده است که بتواند در خلق رمان یاریت دهد و اطالعات 
و راهنمایی های الزم را در اختیارت بگذارد. این کتاب مثل آموزگاری در کنار توست تا از فرایند پیچیدۀ 
از نحوۀ گسترش زندگی روزانه در تحقق واقعیتی  و  گاه شوی  آ با رمان  آفرینش رمان و رابطۀ رمان نویس 

دیگرگونه، یا بگوییم کتابی که در سر می پرورانی، تصوری اجمالی پیدا کنی.
برگرفته از متن کتاب

اورلیاپاریس
یت دوراس مارگر

ترجمۀ نگار یونس زاده

102 ص، رقعی، 100000 ریال.
نمی بینم.  را  نوشته شده  کلماِت  دیگر  اکنون  است.  شب سر رسیده 
دیگر هیچ چیز نمی بینم مگر دسِت بی حرکتم که از نوشتن برای تان 
بازمانده است. اما زیر شیشۀ پنجره هنوز آسمان آبی است. رنگ آبی 
به خصوص  باشد، می دانید،  تیره تر شده  باید  پاریس  اورلیا  چشمان 
در شب. آن روزها چشمانش رنگش را از دست می داد تا بتواند به 

تاریکی زالل و بی انتهایی دست پیدا کند.
نام من اورلیا اشتاینر است.

در پاریس زندگی می کنم و پدر و مادرم در همین جا معلم اند.
هجده سال دارم.

می نویسم.

باِرگران
)اسطورۀاطلسوهراکلس(

جانت وینترسن
ترجمۀ طهورا آیتی

144 ص، رقعی، 100000 ریال.
اطلس عاشق زمین بود؛ خردشدن خاک بین انگشتانش، شکوفایی 

بهار، میوه دادن آهستۀ پاییز. دگرگونی.
حاال زمین دگرگون شده بود اما اطلس ساکن مانده بود و محور 
مایل را حس می کرد که در مقابل تیغه های شانه اش می گردد. تمام 
نیرویش بر نگه داشتن جهان متمرکز بود. دیگر نمی دانست حرکت 
بار  می شد.  جابه جا  اندکی  راحتی  برای  که  نبود  مهم  چیست. 

سهمگین برای همه چیز تصمیم می گرفت.
چرا؟

چرا نگذاردش زمین؟

بلندیهایبادگیر
امیلی برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ پانزدهم، 438 ص، رقعی، گالینگور، 480000 ریال.
که  با شخصیت هایی  انتقام،  و  است  روایت عشق  بادگیر  بلندی های 

در مکانی  بیم،...  و  امید  و کین،  لطافت و خشونت اند، مهر  آمیزه 
تاریکی،  و  روشنایی  سرما،  و  گرما  از  است  آمیزه ای  هم  آن  که 
تابستان طراوت بخش و زمستان اندوه بار. آیا خفته های این خاِک آرام 

خواب زده هایی بی قرارند؟ 
امیلی برونته با همین داستان شورانگیز به بلندی های ادبیات صعود 

کرده است.

بنبستیدرآفریقا
پیمان فیوضات

96 ص، رقعی، 75000 ریال.
شیرجه. این روایت روح خواب آلود من است در حین سقوط از روی 
سقِف ماشیِن شاسی بلنِد گلی شده که با پنجۀ سگ ها خراشیده شده؛ 
به فنجانی قهوه اسپرسو دوپیوی سردشده؛ سقوط به یک چاله گل، 

کف آن راه خاکِی منتهی به بن بست.
تراکتور بعد از کوبیدن به پشت ماشیِن آقاصفت منحرف می شود، 
نوجوانی  را پسر  تراکتور  به دیوار کنارش می خورد و چپ می شود. 
عقدۀ  از  پر  آقاصفت؛  خوِد  جوانِی  مثل   

ً
عینا البد  پسری  می راند؛ 

سنگینِی  از  که  زمانی  را  تراکتور  البد  سرعت.  جنون  از  پر  راندن، 
خواب عمویش مطمئن شده، دزدیده و داشته با همان یک چراغ روشن کیف دنیا را می کرده و هرگز به ذهنش 

هم خطور نمی کرده که کسی آن ساعت شب در آن راه خاکی پیدایش شود...
من درد دارم؛

پس زنده ام... و اضافه کاری هم می گیرم.

بوطیقاینثر
)پژوهشهایینودربارۀحکایت(

تزوتان تودوروف
ترجمۀ انوشیروان گنجی پور

چاپ دوم، 260 ص، رقعی، 180000 ریال.
نثر  بوطیقای  ادبی،  ساختارگرایی  مستعجل  اما  و  پرفروغ  سنت  در 
جایگاه یگانه ای دارد: هم از سویی نمونۀ بارز تالش نقد ادبی ست 
برای پیوستن به انقالب ساختارگرایی که تفکر نسل تودورف را سخت 
دگرگون کرده بود؛ و این نه تنها در وام گیری ابزار نظری نقد از دیگر 
فلسفه  انسان شناسی،  پیشرو ساختارگرایی )زبان شناسی،  حوزه های 
و روان کاوی( بلکه نیز در برداشت تازه نسبت به خود کنش نقد نمود 
یافته است. هم، از سوی دیگر، عالئم بی بست عن قریِب این نوع وام گیری چیزی نیست که از نگاه خوانندۀ 
نکته بین دور بماند. بعید است تصادف صرف باشد که از فردای انتشار، فاصلۀ تودورف با این نگاه دم به دم 
بیش تر شده تا آن جا که سرآخر از محافظه کارانه ترین اشکال ممکِن نقد سردرآورده، و درعین حال کتاب، به 

اقرار مؤلف هنوز پراقبال ترین کار اوست.
از این لحاظ سوای ارزش های فی نفسۀ کار تودورف و خاصه استحالۀ نقِد قصه به »قصۀ نقد«، ضرورت 
آمده؛  بدان دچار  ادبی  نقد  از عسرتی ست که  برون رفت  به  اندیشیدن  نثر همانا ضرورت  بوطیقای  خواندن 
ضرورت طرح این پرسش که چرا جهشی که درونی کردن انقالب ساختارگرایی در دیگر ساحت های تفکر 
رقم زده، در نقد ادبی به بازگشت ارتجاعی به سده های پیشین انجامیده، آن گاه که منتقد ساختارگرا خواسته 

نسبت ادبیات و سیاست را در کانون تفکر خویش قرار دهد؟
باری، بوطیقای نثر به نظر نقطه ای می آید که باید از نو از آن جا شروع کرد. نقطه ای که می توان نقطۀ سقط 

ساختارگرایی در ادبیاتش نامید.

بسار71
آرتور آداموف

ترجمۀ مهسا خیراللهی

320 ص، جیبی، 180000 ریال.
در گورستان پرالشز پرچم های سرخ آویزان است. در انتهای صحنه 
دولکلوز، خمیده، بدون کاله و با کتی بلند، ایستاده است. پشت او 

تعدادی از اعضای کمون ایستاده اند ــ آن ها نیز کاله ندارند.

دولکلوز )با صدایی غمگین و بسیار آرام.(: سخنرانی طوالنی یی 
برای تان نمی کنم. آن ها مصیبت عظیمی بر ما وارد کردند. باشد که 
عدالت برای خانوادۀ قربانیان و این شهر بزرگ برقرار شود. شهری که 
بعد از پنج ماه محاصره حکومتش به او خیانت کرد و اکنون محاصرۀ 
نگذارید  قهرمانان  مثل  برادرانم  است.  دست هایش  در  انسانیت  آیندۀ  هنوز  ولی  شد،  تحمیل  او  بر  دوم 

اشک های تان جاری شود، برعکس قسم بخورید انتقام شان را بگیرید و راه شان را ادامه دهید.

بهزبانآدمیزاد
یادداشتهاییدرستایشپاکیزهنویسیونکوهششلختهنگاریدرمتوناداریورسانهای

رضا بهاری

چاپ پنجم، 103 ص، رقعی، 150000 ریال.
آدمیزاد وقتی قلم به دست گرفت تا قراردادی با همسایه، شهادت نامه ای برای خویشاوند، تظلمی به کدخدا، 
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ترمِز احساسات طبیعی اش  ناگهان  بنویسد،  به عدلیه  یا عریضه ای 
را کشید و در انتخاب کلمات و عبارات احتیاط کرد تا دسته گلی به 
آب ندهد. از صراحت چون خیری ندیده بود کم کم به دوپهلونویسی 
کاتبان  بعدها  آورد....  رو  ُمهمل نگاری  به  الجرم  و  درازنویسی  و 
قاجاری انواع تکنیک های شکسته نفسی و ابراز عبودیت و جان نثاری 
را هم ابداع کردند؛ به مخده هاشان تکیه دادند و با هزار کرشمۀ قلم تا 
می توانستند صنعت به کار بردند و با الفاظ ثقیل عبارت پردازی کردند 
و سرانجام مطنطن نویسی را به اوج کمال رساندند ــ اما بزرگ ترین 
به  توانستند،  که  بود  این  دیوانی  نثر  تکامل  سیر  در  دستاوردشان 
مهمل  سالیان سال همچنان  با خط شکسته نستعلیق،  و  فاخر  زبان 
بنویسند.... عریضه نویسانی که جلو عدلیه بساط پهن کرده بودند تا 
، با ورود ماشین تحریر به صحنه، به تایپ کردن مهمالت 

ً
چند دهه کارشان فقط نوشتن مهمالت بود اما بعدا

تبدیل شد.... اختراع خودکار نقطه عطفی در تاریخ تحوالت نثر فارسِی اداره جاتی بود. قبل از ظهور این 
وسیله، کارمندان اولیه قلمشان را در لیقۀ دوات فرو می بردند و، بسیار پاکیزه و با طمأنینه، مهمل می نوشتند؛ 
امروزی  و بی گمان در شکل گیری مکاتب  داد  افزایش  بار  نوشتن مهمالت را چندین  اما خودکار سرعت 

مهمل نویسی و شلخته نگاری نقش با اهمیتی ایفا کرد....

بیچارگان
فیودور داستایفسکی

ترجمۀ خشایار دیهیمی

چاپ دهم، 208 ص، رقعی، 180000 ریال.
 1844-45 زمستان  در  مکاتبه،  قالب  در  کوتاه  رمانی  بیچارگان، 
دستنویس  نسخۀ  داستایفسکی  مه  ماه  در  شد.  بازنویسی  و  نوشته 
را  دستنویس  گریگاروویچ  داد.  امانت  به  گریگاروویچ  به  را  رمان 
نزد دوستش نکراسوف برد. هر دو با هم شروع به خواندن دستنویس 
رفتند  صبح   4 ساعت  و  رساندند  پایان  به  را  آن  سپیده دم  و  کردند 
او  به  بود  آفریده  که  برای شاهکاری  و  کردند  بیدار  را  داستایفسکی 
تبریک گفتند. نکراسوف آن را با این خبر که »گوگول تازه ای ظهور 
لحظه ای  از  منتقد مشهور پس  آن  و  برد  بلینسکی  نزد  است«  کرده 
هیچ  زد: »جوان،  فریاد  داستایفسکی  دیدار  با  بلینسکی  بعد  روز  زد.  تأیید  ُمهر  نکراسوف  بر حکم  تردید 
می دانی چه نوشته ای؟... تو با بیست سال سن ممکن نیست خودت بدانی.« داستایفسکی سی سال بعد این 

صحنه را »شعف انگیزترین لحظۀ حیاتش« خواند.

پادشاه
دونالد بارتلمی

ترجمۀ مزدک بلوری

176 ص، رقعی، 120000 ریال.
است،  آرتور  افسانۀ  بازگویی  که  پادشاه،  رمان  در  بارتلمی  دونالد 
جنگ  بی رحمی های  اوج  به  را  میزگرد  سلحشور  شوالیه های 
جهانی دوم می آورد. آرتور شاه انگلستان است و وینستون چرچیل 
از هم  آستانۀ  اروپا در  او. دانکرک سقوط کرده است،  نخست وزیر 
مسموم  را  رادیویی  امواج  هوهو  لرد  و  پاوند  ِازرا  است،  پاشیدن 
و  آرتور  شاه  و  است  گریخته  نازی  آلمان  به  موردرد  می کنند، 
شوالیه های ستایش آمیز، در کنار سایر قوای متفقین، سخت مشغول 
َبرسالحی که با 

َ
ـ »ا نبرد با نازی ها هستند. »جام مقدس« در این روایت به صورت بمب اتم ظاهر می شود ـ

آن می توانیم دشمن را گوشمالی دهیم و چوب الی چرخش بگذاریم«ــ و شوالیه ها باید تصمیم بگیرند 
که یا از شیوۀ دالورانۀ خود پیروی کنند یا نوعی شقاوت مدرن را برگزینند. نویسنده با به کارگیری زیرکانه و 
خنده آور زمان پریشی نشان می دهد که جنگ در نمایش شقاوت و پوچی انسانی نقشی کلیدی دارد. اما آرتور 
در تصمیم به روی گرداندن از قدرِت جام، بی میلی خود را به پیش رفتن در این راه اعالم می کند: »این شیوۀ 

جنگیدن ما نیست. جوهر حرفۀ ما رفتار درست است و این جام مقدس دروغین سالح شوالیه ها نیست.«

پایهگذاراننثرجدیدفارسی
حسن کامشاد

چاپ چهارم، 318 ص، رقعی، 260000 ریال.
پایه گذاران نثر جدید فارسی به توضیح و تحلیل ادبیات داستانی معاصر می پردازد. در این کتاب ابتدا خطوط 

اصلی شکل گیری تاریخی نثر فارسی به صورت فشرده بیان می شود. پس از نگاهی کلی به پیش زمینۀ نثر 
فارسی، دوران جدید با بررسی سال های اولیۀ قاجار و دورۀ پیش از مشروطیت آغاز می شود. آنگاه ادبیات 

داستانی دورۀ مشروطه و تغییر لحن و آهنگ در ادبیات این دوره به بحث گذاشته می شود. 
تأثیر اوضاع اجتماعی و اخالق عمومی دهه های بیست و سی بر ادبیات این دوره و پس از آن امیدواری های 

بعد از دوران رضاشاه و فروپاشی این امیدهای زودگذر نیز از چشم 
نگارنده مخفی نبوده است.

 مشروح دربارۀ صادق هدایت به عنوان سرآمد 
ً
در پایان بحثی نسبتا

نویسندگان جدید ادبیات فارسی آمده است.

پروفسور
شارلوت برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ چهارم، 344 ص، رقعی، 480000 ریال.
بود و الجورد  افق غرب که آسمانش رنگارنگ شده  به  پشت کردم 
با رنگ های  که  بزرگ تر،  بود. خورشیدی  درآمیخته  بنفش  با  آن  در 
را  بود، داشت قرص خود  یافته  ارغوانی اش شکوه و جالل خاصی 
از  گسترده ای  پشته  و  شرق  به  کردم  رو  می کرد.  غوطه ور  افق  در 
ابرها را دیدم، اما طاقی از رنگین کمان شامگاهی نیز در برابرم بود. 
رنگین کمان کاملی بود، بلند، پهن، نمایان. نگاهش کردم، آن قدر که 

چشمم در این منظره غرق شد.
از صفحه 224

قهرمان داستان شغلی را که دوست ندارد رها می کند و در جست وجوی معاش و کار به سرزمینی بیگانه 
می رود. ماجراهایی را پشت سر می گذارد تا سرانجام عشق را تجربه می کند. بعد از همۀ تالش ها، آیا می رسد 

به آنچه می خواهد؟ نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

پنجگفتار
درزمانوزندگانیفردوسی

مهدی سیدی

چاپ دوم، 351 ص، رقعی، 460000 ریال.
بدون تردید حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی ایران در برابر تازیان و 
اتراک و تاتار طی 1400 سال گذشته کاری سهل نبوده است، بلکه 
به  نظامی  و  سیاسی  و  فرهنگی  قافله ساالر  و  پیشوا  و  پیامبر  صدها 
همراه میلیون ها ایرانی در این راه کوشیده و جان باخته اند تا این مرز و 
بوم پربال و مصیبت زده، که یکی از مهدهای فرهنگ و تمدن درخشان 
بشری است، هنوز بر جای و دارای فرهنگ و زبان غنی و لطیف خود 
است. اما بی واهمه می توان گفت که سهم فردوسی در این میان بیش 
از همه است. پس شایسته است که به شکرانه پشت سر گذاشتن هزار سال پرماجرا و حادثه خیز، و هم سپاس 
و شادی فرارسیدن هزارمین سال عمر معنوی شاعر بزرگ حماسه سرایمان، هزار شمع پرفروغ ستایش و مهر 
بیفروزیم، و در دنیایی که می رود تا مرزهای سیاسی اش را به مرزهای فرهنگی و زبانی بدل کند روان شاعر 
شاعران ملی خود را مخاطب قرار دهیم و بگوییم که هرچند »ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، اما 
هنوز در همان ایران محبوب تو هستیم و به همان زبان فارسی دری سخن می گوییم که تو کاخ نظم بلندش 

را پی افکندی.

پنلوپیاد
مارگارت اتوود

ترجمۀ طهورا آیتی

248 ص، رقعی، 190000 ریال.
حاال که بقیه کم آورده اند، نوبت من است تا کمی قصه ببافم. این 
را به خودم مدیونم. مجبور شدم کمی روی خودم کار کنم تا بتوانم 
گداهای  پیرزن ها،  است.  پستی  هنر  قصه گویی  بکنم:  را  کار  این 
ولگرد، آوازخوانان کور، نیمچه خدمتکارها و بچه ها که کلی وقت 
ادای  اگر  زمانی  هستند.  حرف ها  این  پی  دارند  تلف کردن  برای 
ـ هیچ چیز مضحک تر  نقال ها را درمی آوردم و به من می خندیدند ـ
اما حاال دیگر کی  بپلکدــ  از اشراف زاده ای نیست که دوروبر هنر 
به نظر مردم اهمیت می دهد؟ نظر مردِم این پایین؛ نظر این سایه ها، این پژواک ها. پس من ریسمان خودم 

را می ریسم.
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پیشگفتاریبرهیچ
دونالد بارتلمی

ترجمۀ مزدک بلوری

197 ص، رقعی، 95000 ریال.
پرده های زردرنگ نیست. حلقۀ پرده هم نیست. سبوس داخل سطل 
هم نیست، نه سبوس است، نه حیوان درشت و سرخ گون مزرعه که 
از سطل سبوس می خورد، نه مردی که سبوس را توی سطل ریخت، 
آن چهرۀ چروک انداخته اش همین روزها  با  بانکدار که  نه  نه زنش، 
نیست.  این ها هیچ  از  کدام  را ضبط می کند. هیچ  مزرعه  و  می آید 
خانوادۀ  از  است،  ماهی  جور  یک  نیست،  هیچ  هم  دخترماهی 
پوماِسنتروس، آب های گرم و صخره های مرجانی را دوست داردــ 

و چه می دانم، شاید حتی خودش را.

تابستان
ادیت وارتون

ترجمۀ مزدک بلوری

226 ص، رقعی، 160000 ریال.
دختری  آتشین  امیال  و  پرشور  احساسات  بیداری  روایت  تابستان 

جوان در جریان عشقی ممنوعه است. داستاِن نخستین عشق چریتی 
پنهانی  مالقات های  از  که  دورمر  نورث  کوچک  دهکدۀ  در  رویال 
جنگل های  در  کلبه ای  در  و  می شود  آغاز  عاشقانه  گردش های  و 
کوهستانی اطراف دهکده به اوج خود می رسد و مسیر زندگی او را 
برای همیشه تغییر می دهد. چریتی عشق را در بستر بی رحمی های 
رسوم  و  تنگ نظری ها  از  متأثر  که  می کند  تجربه  بسته ای  جامعۀ 

کهنه اش خواسته های او را برنمی تابد.

تبتندامریکایالتین
آرتور ُدموسالوسکی
یری ترجمۀ روشن وز

چاپ سوم، 508 ص، رقعی، 320000 ریال.
آرتور دموسالوسکی، متولد 1967 در ورشو، خبرنگار و نویسنده، دانش آموختۀ رشتۀ فلسفه، تاریخ و تئوری 

به مطالعۀ آمریکای التین  تئاتر که تحصیالت فوق لیسانس خود را 
ورشو«،  ادبی  »جایزۀ  برندۀ  التین،  یکای  آمر تند  تب  داد.  اختصاص 
ـ نگاهی منتقدانه  سومین کتاب اوست. پیش از این عیسی بدون تفنگـ 
نوشته  را  برای فروش  نه  دنیا،  و همچنین  ــ  دوم  پل  ژان  پاپی  دورۀ  به 
است. کتابی که به جنبش های ضدجهانی سازی پرداخته و به عنوان 
کتاب سال 2002 برگزیده شده است. او اکنون، با دریافت بورس 
جهان  برجستۀ  خبرنگاران  به  که   ، Fellowships Knight تحصیلی 
اعطا می شود، به مطالعه و پژوهش در دانشگاه استنفورد اشتغال دارد.

نمی دانم آیا اکنون، پس از فروپاشی کمونیسم، آماده ایم آن حقیقت 
بپذیریم؟  دنیای دموکراسی غرب  تاریک  دربارۀ جنبۀ  را  ناخوشایند 
سیاه  »کارنامۀ  آماده ایم  آیا  بودیم؛  آرزومندش  سال  ده ها  که  دنیایی 
از میراث دنیای دموکراتیکی است که  آزادی، بخشی  نام  به  ارتکاب جنایاتی  ضدکمونیسم« را بشناسیم؟ 
اکنون به آن تعلق داریم. با احساس مسئولیت بابت آن جنایات، باید در چارچوب تمرین های روحی، با 
وجدان و خرد انتقادآمیز با مسائل درگیر شویم. دست کم به این خاطر که در ذهن ما این تفکر ریشه ندواند 
که آدم کشی های نیکویی وجود دارند که بشریت را نجات می دهند. دست کم برای این که زمانی کسانی ما 
را به قیاس نگیرند با آن خیالبافان غربی که چشم از مسکو برنمی گرفتند، و آن رؤیاپروراِن آمریکای التین که 

می گفتند گوالگ وجود ندارد، چون آخر، این که غیرممکن است...
من خودم متعلق به نسلی هستم که حماسۀ قهرمانانۀ انقالب را تجربه کرده ام و گاه پیش می آید که با 
حسرت از آن روزهای خوش و پر تب و تاب یاد کنم؛ خاطرۀ دفاع از وطن در مقابل ضدانقالبیون در خلیج 
خوک ها را با حسرت مرور کنم، چون خودم در آن شرکت داشتم. عجب تب تندی بود آن ماجرا! چه حال 
و هوایی! اما من می دانم برای بچه هایی که انقالب را به یاد ندارند، آن حادثه فقط صفحه ای است از کتاب 
درسی مدرسه. آن چه من با پوست و گوشت حس کرده ام، برای آن ها متنی است که باید برای امتحان از بر 

کنند، حروفی مرده، تکه ای کاغذ.

تخممرغچسارگوش
هکتور هیو مونرو )ساکی(

ترجمۀ مزدک بلوری

174 ص، رقعی، 120000 ریال.
تردید  آن  در  حاال  اما  بود،  جزئی  بسیار  اولش  است.  داده  نشان  تمایل  جسی  به  تازگی ها  پنریکارد  آقای 
نمی توان کرد. مِن احمق زودتر متوجه نشدم. دیروز، در گاردن پارتی منزل کشیش، از جسی پرسید گل مورد 
عالقه اش چیست و جسی بهش گفت گل میخک و امروز یک دستۀ بزرگ گل میخک برای مان رسیده است، 

تاریخوادبیاتایران
دکتر محمد دهقانی

یخ و ادبیات ایران برای کسانی نوشته شده است که به تاریخ فرهنگی و ادبی ایران عالقه مندند و می خواهند  تار مجموعۀ 

برگزیده ای از بهترین شاهکارهای ادبی ایران را همراه با شرح و تفسیر الزم به زبانی ساده و روشن بخوانند و بدانند که این 

 تاریخ و ادبیات ایران 
ً
 چگونه بر آن تأثیر نهاده اند. این مجموعه صرفا

ً
شاهکارها در کدام فضای تاریخی پدید آمده و متقابال

پس از اسالم را دربر می گیرد و می کوشد تاریخ ادبی ایران را در پیوند با تاریخ عمومی جهان ببیند و به تحوالت فکری و 

فرهنگی کشورها و اقلیم هایی هم که به نحوی با ایران در ارتباط بوده اند اشاره کند و به این ترتیب گستره ای روشن تر برای 

مقایسۀ تاریخ و ادبیات ایران و جهان پدید آورد.

یخبلعمی تار
120 ص، رقعی، 
100000 ریال.

دقیقی
114 ص، رقعی، 
100000 ریال.

شاهنامۀابومنصوری
48 ص، رقعی، 
60000 ریال.

فرخیسیستانی
150 ص، رقعی، 
130000 ریال.

منوچهری
110 ص، رقعی، 
110000 ریال.

یحانبیرونی ابور
87 ص، رقعی، 
120000 ریال.

ناصرخسرو
388 ص، رقعی، 
380000 ریال.

کسایی،نخستین
شاعرنامدارشیعه
90 ص، رقعی، 
130000 ریال.

محمدبنزکریایرازی
چاپ دوم، 112 ص، 

رقعی، 180000 ریال.

شاهنامۀفردوسی
454 ص، رقعی، 
280000 ریال.
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میخک صدپر و مالمزون و میخک های سرخ تیرۀ قشنگ، گل های 
از   

ً
عامدا که البد  با جعبه ای شکالت  متعارف، همراه  نمایشگاهی 

لندن خریده است. و از او دعوت کرده است که فردا با او به زمین 
گلف برود.

تخیلمکالمهای
)جستارهاییدربارۀرمان(

میخائیل باختین
ترجمۀ رؤیا پورآذر

چاپ پنجم، 568 ص، رقعی، 420000 ریال.
باختین از اندیشمندان برجسته قرن بیستم است که افکارش برخی 
باختین  دنیای  می دهد.  بازتاب  را  جهان  تاریخ  ملتهب  لحظات  از 
و  فروپاشی  حال  در  گذشته ای  با  ــ  بود  تغییر  دستخوش  دنیایی 
آینده ای شکل نیافته. انسان های بزرگ مانند سرزمین هایی که فصول 
کنده از دشت های وسیع،  گوناگون را تجربه می کنند دارای طبیعتی آ
کوه های سربه فلک کشیده، چشمه سارهای فراوان و برکه های کوچک 
و بزرگ اند. دوزبانگی باختین از زمان طفولیت، آشناییش با زبان ها و فرهنگ های گوناگون در حین تحصیل 
و شرکت در گروه های مطالعاتی که به ندرت افرادی هم فکر و حتی هم رشته در آن ها یافت می شد، در کنار 
عدم تعّین تاریخی و اجتماعی زمانه اش ردپایی مثبت و سازنده در اندیشه او باقی گذاشته اند. آراء باختین 
چون رودی خروشان نه تنها همواره جاری است و راه به عرصه های نو باز می کند، بلکه در بستر خویش نیز 
نمی گنجد و در کار بسط و تعمیق گذرگاه های نخست خود است. نگاه معرفت شناختی و هستی شناختی 
ویژه او به جهان در تمام نظراتش، ازجمله مکالمه گرایی، دگرمفهومی، کارناوالگرایی و چندصدایی، تجلی 
یافته و در همه ایده هایش احترازی قاطع از جزم گرایی، اقتدارطلبی و مطلق اندیشی مشاهده می شود. عالقۀ 
وافر باختین به گونۀ ادبی رمان نیز از همین نگرش نشئت می گیرد، چرا که بر اساس نظرات باختین هویت 

رمان در گرو تن ندادن به قوانین منجمد و خشک ادبی است.

ترغیب
جین آستین

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ دهم، 312 ص، رقعی، گالینگور، 350000 ریال.
ان الیوت، قهرمان آخرین رمان جین آستین، در آستانه سی سالگی، 
در محیط تنگ و محدود که ارزش های کاذب بر آن حاکم است، با 
متانت و شکیبایی زندگی را پیش می برد. هشت سال پیش به ترغیب 
داده  رد  مرد محبوبش جواب  به خواستگاری  نزدیکانش  و  دوستان 
برای تجدید  تا  ترغیب خواهد کرد  را  آن مرد  بود. حاال چه چیزی 

رابطه قدم جلو بگذارد؟...

تماشاخانۀاساطیر
)اسطورهوکهننمونهدرادبیاتنمایشی(

نغمه ثمینی

چاپ چهارم، 480 ص، رقعی، 320000 ریال.
و  نوشته  ایران  در  بسیاری  کتاب های  کهن نمونه  و  اسطوره  دربارۀ 
منظر  از  انسانی  علوم  این شاخۀ  است، چنان که شاید  ترجمه شده 
به شمار  تحقیقی  حوزه های  متنوع ترین  و  غنی ترین  از  یکی  منابع 
و  از خوانش اسطوره ای  نمونه ای کامل  میان، جای  این  اما در  آید. 
کهن نمونه ای بس خالی می نماید. نظریه ها بسیارند و ذکر نمونه های 
اساطیری بسیارتر، اما واقعیت این جاست که کم تر کسی به صرافت 
و  کاربردی تر  حوزه ای  در  را  نمونه ها  و  نظریه ها  این  تا  است  افتاده 
این کتاب حاصل آن  انگیزۀ پژوهشی باشد که  این فقدان به خودی خود می تواند  بیازماید.  به ویژه بومی تر 
 بسیار و آن همه روایت آشنا و ناآشنا در چنین دست خوانش ها و نقدهایی است که به 

ِ
است. شاید آن منابع

نقطۀ سرانجام و کاربردی خود می رسند...
فراتر از این، می توان پرسید: این نوع خوانش کهن نمونه ای و اسطوره ای چه گرهی از کار فرهنگ چهل پارۀ 
 به چه کاِر هویت ازکف رفته مان می آید؟! این گرچه بحثی است طوالنی؛ اما 

ً
امروزین ما می گشاید و اصوال

شاید چنین خوانشی بتواند منشأ بسیاری از رفتارهای آمیخته با فرهنِگ ما را چنان در گذشتۀ اساطیری مان 
ردیابی کند، که گاه متعجب شویم و دریابیم که برای تغییر، حتی در ساده ترین آموزه های فرهنگی، نمی توان 
در جا راه حل ارائه کرد؛ بلکه باید به ریشه ها بازگشت و از ریشه ها آغاز کرد. درواقع خوانش اسطوره ای/

کهن نمونه ای یک جریان فرهنگی، بر ما آشکار می سازد که چه سان در این عصر سرعت و جنون، ما که در 
سرزمینی چون ایران نفس می کشیم، هنوز سخت با پیشینۀ فرهنگی مان پیوسته ایم.

تیشرتباعکسگوزن
)وچندداستاندیگر(

یفیان وحید شر

104 ص، جیبی، 80000 ریال.
یه  بودم  فرشته  یه  اگه  من  بگم  می خوام  االن  اما  »می دونم،  گفت: 

چهار لیتری بنزین واسه ت جور می کردم.«
و قاه قاه خندید.

گفتم: »ولی حاال می دونم باهات چی کار می کردم. با اون چهار 
لیتری بال هات رو آتیش می زدم تا واسه چند لحظه ساکت بشی.«

گفت: »چرا عصبانی شدی؟ مگه قرار نبود ما همه چی رو تو رؤیا 
ببینیم؟«

هنوز حرفش تموم نشده بود که ماشین ریپ زد و وایساد. گفت: »چیزی تا شهر نمونده، بیا پیاده بریم.«
راه افتادیم و نم نم بارون هم باهامون راه افتاد. آخر شب که رسیدیم خونه، گفت: »توجه کردی بارون چقدر 

به موقع اومد؟ به من که خیلی خوش گذشت.«
گفتم: »آره، اما اگه می تونستیم باک مون رو با بارون پر کنیم به من بیش تر خوش می گذشت.«

نمی دونم حرفم رو شنید و خوابش برد، یا نه. اما صبح که بیدار شدم پر زده بود و رفته بود.

جاناتانمرغدریایی
یچارد باخ ر

ترجمۀ کاوه میرعباسی

چاپ هشتم، 96 ص، جیبی، 100000 ریال.
عاقبت  بی مسئولیتی  می فهمی  روز  یک  دریایی،  مرغ  »جاناتان 
از  ما چیزی  و  ناشناختنی است،  و  ناشناخته  ندارد. زندگی  خوشی 
آن نمی دانیم جز این که به دنیا آمده ایم تا شکم مان را سیر بکنیم، و تا 

جایی که برای مان امکان داره زنده بمانیم.«
سابقه نداشت مرغان دریایی در پاسخ به »شورای بزرگ« سخنی 
چنین  شد.  بلند  جاناتان  صدای  ولی  بکنند،  اعتراض  و  بگویند 
خروشید: »بی مسئولیتی؟ برادران! رفتار چه کسی مسئوالنه تر است 
از مرغی دریایی که برای زندگی مفهومی واالتر و مقصودی برتر یافته و از پی آن ها می رود؟ هزاران سال دنبال 
کلۀ ماهی ها به هر کنج و گوشه ای سرک کشیده ایم، ولی حاال دلیلی برای زیستن داریم: یادگیری، کشف، 

نیل به آزادی!«

جانگابرییلبورکمن
یک ایبسن هنر

ترجمۀ ناصر ایرانی

160 ص، جیبی، 120000 ریال.
آن باد به چشم من نفس زندگی است. سالم همۀ ارواحی است که در 
خدمت من ند. حس شان می کنم... آن میلیون ها ثروت محبوس در 
زمین را. می بینم... آن رگه های سنگاهن را که دست های شاخه شاخۀ 
پیچاپیچ اغواگرشان را به طرف من دراز کرده اند. در برابرم دیدم آن 
اشباحی را که به زندگی چشمک می زدند... شبی که در سردابه های 
بانک ایستاده بودم، چراغ در دستم. )مکث( شما مشتاق بودید که 
آزاد بشوید. من تالش کردم. ولی قدرت نداشتم. گنج شما به اعماق 
فرو رفت. )دست هایش را دراز می کند( ولی من اینجا، در سکوت شب، در گوش تان زمزمه می کنم: من 
عاشق شمایم، ای شمایان که مثل مردگان در اعماق تاریکی خفته اید! من عاشق شمایم، ای گنج هایی که 
با مالزمان شکوهمند قدرت و افتخارتان آرزومند حیاتید. من عاشق شمایم، من عاشق شمایم، من عاشق 

شمایم.

جینایر
شارلوت برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ دوازدهم، 664 ص، رقعی، 760000 ریال.
بودم!  به آن احساسی دچار شوید که من آن لحظه دچارش شده  ای خوانندۀ عزیز، خدا نکند هیچ وقت 
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خدا نکند چشم های تان هیچ وقت آن اشک های طوفانی و سوزان و 
دلخراشی را ببارد که آن لحظه از چشم های من می بارید. خدا نکند 
هیچ وقت آن طور درمانده و دردمند به درگاه خدا استغاثه کنید که من 
بترسید که  مانند من  نکند که شما هم  آن لحظه می کردم. خدا  در 
مبادا باعث بدبختی کسی شده باشید که از جان و دل دوستش دارید.

چالشمیانفارسیوعربی
)سدههاینخست(

آذرتاش آذرنوش

چاپ چهارم، 402 ص، رقعی، 360000 ریال.
گاهی های ما دربارۀ ایران، ایرانی، ایرانیت و نیز دربارۀ فارسی دری  آ

در سده های نخست اسالم هنوز مه آلود و ازهم گسیخته است.
گاهیم، اما  از روند عمومی تاریخ و مسکن گزیدن عرب ها در ایران آ
ایرانیان  تودۀ  با  چگونه  تازی زبان  عربنژاِد  جامعۀ  نمی دانیم  درست 
فارس زبان رابطه برقرار می کرد، چگونه دسته های بی شمار عرب در 
توانمندی های  همۀ  با  عربی،  زبان  چرا  رفتند،  تحلیل  ایران  جامعۀ 
دینی و ادبی و علمی و سیاسی، نتوانست جای زبان فارسی را بگیرد، 
فارسی کجا بود و پیش از آن که سربرکشد چرا دیرزمانی در تاریکی پایید. کی و کجا به نگارش درآمد و 
چگونه زبان رسمی ایران شد، این زبان نوپا که پشتوانه ای بس کهن داشت چگونه می توانست زبان نیرومند 
و مقدس عربی را در کنار خود تحمل کند، یا چه شد که عربِی فراگیر، اندک اندک دامن درمی کشید تا زبان 

رقیب، همه جا پا بگیرد و عربی را در حوزۀ دین و دانش محدود سازد؟
با تغییر اندک، برگرفته از پیشگفتار مؤلف 

و  گنجینه  مهم ترین  به عنوان  فارسی  زبان  دربارۀ  بنیادین  پرسش های  طرح  پی  در  مؤلف  کتاب  این  در 
سرچشمۀ هویت ایرانی و آغاز پژوهشی شایسته تر یا پاسخ به این پرسش ها و دامن زدن به استمرار چنین 

پژوهش هایی است.
مؤلف کتاب دکتر آذرتاش آذرنوش استاد دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران است.

چینوژاپن
نیکوس کازانتزاکیس

ترجمۀ محمد دهقانی

384 ص، رقعی، 380000 ریال.
بر دیوارها سخنان حکیمانه کنفوسیوس نقش بسته است:

شاه همچون باد است؛ مردم همچون علف. علف باید خم شود 
چون باد بگذرد.

باد گذشت، علف پژمرد، تنها سخن باقی ماند.
از صفحه 121 متن

از درهای قرمز شینتو گذشتم و وارد پارک شدم و لرزیدم، اندیشیدم 
داشتیم.  بزرگ  ایمانی  اگر  می داشت  سپید  نژاد  وسیعی  قدرت  چه 
اکنون یا بیهوده و فاضالنه لبخند می زنیم یا دیوانه وار در دوزخ فردیت می تنیم، ریشه کن شده، بدون پیوستگی، 
نتایج بزرگ، پرثمر، و عملی دست  به  اما  باشند،  ایمان داشته  به سرابی موهوم  امید. ژاپنی ها شاید  بدون 

می یابند؛ حال آن که ما که به چیزی ایمان نداریم به حقارت زندگی می کنیم و تا ابد می میریم.
از صفحه 100 و 101 متن

حدیثخداوندیوبندگی
یخبیهقیازدیدگاهادبی،اجتماعیوروانشناختی( )تحلیلتار

دکتر محمد دهقانی

چاپ سوم، 504 ص، وزیری، 680000 ریال.
از  که  بیهقی،  یخ  تار مفصل  معرفی  ضمن  بندگی،  و  خداوندی  حدیث 

شاهکارهای بی نظیر نثر فارسی است، می کوشد مهم ترین جنبه های 
این شاهکار را، از حیث تاریخی و ادبی و اجتماعی و روان شناختی، 
 ماجراهای مهم تاریخ غزنویان، 

ً
برای خوانندگان توضیح دهد. ضمنا

چنان که بیهقی روایت کرده است، در این جا از نو و برحسب توالی 
حوادث  و  رویدادها  سررشتۀ  خوانندگان  تا  شده اند  ب 

ّ
مرت تاریخی 

و غامض در حاشیۀ  واژه ها و جمله های دشوار  نکنند. شرح  را گم 

صفحات فهم متن را برای خواننده آسان تر می کند. نقشه های متعدد و توضیحاتی هم که ذیل نام های تاریخی 
و جغرافیایی آمده اند به او کمک می کنند که از فضا و مکان رویدادها تصویر و تصّور روشن تری به دست آورد.
یخ بیهقی عالقه مندند  مخاطب این کتاب نه فقط استادان و دانشجویان ادبیات بلکه همۀ کسانی اند که به تار

و می خواهند با این اثر بزرگ بهتر آشنا شوند و از خواندن آن بیش تر لذت برند.

حکومتنظامی
خوسه دونوسو

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ سوم، 472 ص، رقعی، 380000 ریال.
کودتای  از  قبل  کمی  که  شیلیایی  انقالبی  خوانندۀ  ورا،  مانونگو 
به  کودتا  از  بعد  و  از شیلی خارج شده  تصادفی  به گونه ای  پینوشه، 
با ترانه هایش زبان  پاریس رفته، در چند سال نخسِت بعد از کودتا 
گویای وطن خفقان گرفتۀ خود شده و در میان جوانان اروپا جایگاهی 
بی همانند پیدا کرده. اما حاال، دوازده سال بعد از کوتای 1973 دیگر 
نه اعتقادی به آنچه می خوانده دارد و نه چشم انداز امیدبخشی پیش 
روی خود می بیند. دیگر نمی خواهد به خودش و مخاطبانش دروغ 
بگوید. از سوی دیگر، صداهایی قدیمی و مرموز او را به زادگاهش، به وطنش می خوانند. پس به این امید که 
هستی تکه تکه شدۀ خود را بار دیگر به هم پیوند بدهد، به شیلی بازمی گردد. اما آنچه در وطن می یابد بسی 

دور از انتظار و آرزوی اوست...

خاندانابراهیم)ع(
)بازخوانیداستانهاییازکتابپیدایش(

هرشل شنکس
ترجمۀ سیدروح اله شفیعی

263 ص، رقعی، 200000 ریال.
و  تازه  گوشه هایی  از  تا  می کوشند  رشته نوشتارها  این  نویسندگان 
دیگرگون به داستان های کتاب مقدس بنگرند. آنان یا با پرسش هایی 
برای  نو  پاسخ هایی  پی  در  یا  می روند  مقدس  کتاب  سراغ  به  نو 
پرسش های پیشین خود هستند و یا در چارچوبی که می توان آن را 
نشان  واکنش  خوانش ها  دیگر  به  نامید  اسطوره شناختی  چرخش 
می دهند. بااین همه، این نگاه های دیگرگون و این بازی بازخوانی و 
دگراندیشی، چندان هم آشفته و بی قاعده نیست. به دیگرسخن نمی توان هرآن چه تاکنون گفته شده است را 
یک سره به کناری نهاد و دستاورد چنین رهیافتی را دگراندیشی خواند! سازوکارها و دستمایه های این بازخوانی 
و دگراندیشی بسیار گسترده اند. گاه نگاهی دگرگونه به معنی یک واژه یا جمله و گاه کنش ها و توانایی های 
بینامتنی مفسر به یاری او می آیند. اما این نگاه دیگرگون را چه سودی و این بازخوانی را چه دستاوردی است؟ 
هنگامی می توان به یافتن پاسخ این پرسش امید بست که خوانندۀ گرامی کار خواندن را بی آغازد و کمی پیش 

رود. نگاهی گذرا به متن کتاب مقدْس تنها پیش نیاز او برای پیمودن این راه است.

خورخهلوئیسبورخس
)واپسینگفتوگوهمراهبادوگفتوشنوددیگر(

یچارد برگین ر
ترجمۀ شایسته پیران

192 ص، رقعی، 160000 ریال.
با خواندن این کتاب فهمیدم که حرف خود را زده ام، درواقع اعتراف 
کرده ام، خیلی بهتر از خلوت خود، و با دقت و مراقبت بسیار نوشته ام. 
تبادل افکار شرط الزم هر عشق، هر دوستی و هر گفت وگوی واقعی 
است. دو نفر که با هم سخن بگویند می توانند ذهن خود را بی نهایت 
ُپربار کنند و به آن وسعت بخشند. آنچه حاصل وجود خودم است مرا 

به اندازۀ آنچه از دیگری می آموزم شگفت زده نمی کند.
می دانم که در دنیا کسانی از سر کنجکاوی مشتاق اند مرا بیشتر بشناسند. هفتاد سالی می شود، که بدون 
تالش زیاد، من نیز برای رسیدن به همین هدف کار کرده ام. به گفتۀ والت ویتمن: »فکر می کنم از زندگی 

واقعی خویش خیلی کم می دانم یا هیچ نمی دانم«. ریچارد برگین کمک کرد تا خود را بشناسم.
خورخه لوئیس بورخس

داستانهایکوتاهامریکایالتین
یا روبرتو گونسالس اچه ور

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ نهم، 582 ص، رقعی، 580000 ریال.
دنیای گسترده و حیرت آور ادبیات امریکای التین تنها به رمان هایی که تاکنون خوانده ایم و خواهیم خواند 
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دیرباز  از  کوتاه  داستان  جهان  از  منطقه  این  در  نمی شود.  محدود 
این  در  آنچه  است.  داشته  رمان  با  قیاس  قابل  و  واال  جایگاهی 
مجموعه آمده است، کیفیت استثنایی این داستان ها را آشکار می کند 
ما  کردن  مبهوت  برای  هنوز  که  دنیایی  بر  است  دیگری  دریچۀ  و 

شگفتی ها در آستین دارد.
این کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاه از نویسندگان امریکای 
ادبیات  استاد  اچه وریا،  گونسالس  روبرتو  توسط  که  است  التین 
کسفورد  امریکای التین و ادبیات تطبیقی دانشگاه ییل برای دانشگاه آ
گردآوری شده است. کتاب سیر تحول داستان کوتاه امریکای التین 
را از دورۀ استعمار تا دوران معاصر بر خواننده روشن می کند و هر 

داستان نمایندۀ خوبی برای هر دوره است.

درآمدیبر
ـامریکایی تاریخادبیاتاسپانیایی

کاظم فرهادی

230 ص، رقعی، 100000 ریال.
در  ــ  التین  امریکای  زبان  اسپانیایی  ادبیات  است،  م 

ّ
مسل آن چه 

و  فرهنگی  سّنت های  در  ریشه  ــ  برزیل  پرتغالی زبان  ادبیات  کنار 
که  دارد  منطقه  آن  گوناگون  سرزمین های  نامتجانس  خصوصیات 

امروزه هریک کشوری مستقل است.
نویسندگان،  اکثر  که  گفت  می توان  اختالف نظرها،  از  صرف نظر 
منتقدان و تاریخ نگاران ادبیات امریکای التین، ضمن تأیید ادبیات 
کشورها، بر وجود ادبیات اسپانیایی امریکایی اتفاق نظر دارند. این 
امریکای  ادبیات  تاریخ  به  نگاهی  به طور اخص  زمینه،  این  در  دیدگاه های گوناگون  با درنظرداشتِن  کتاب 
 کشورهای آرژانتین، شیلی، اوروگوئه، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، 

ً
اسپانیایی زبان دارد که عمدتا

پاناما، جمهوری دومینیکن،  نیکاراگوآ،  ونزوئال، کستاریکا، ال سالوادور، گوآتماال، هندوراس، مکزیک، 
وپوئرتوریکو را شامل می شود.

درآمدیبر
تحلیلانتقادیگفتمانروایی

حسین صافی پیرلوجه

چاپ دوم، 224 ص، رقعی، 170000 ریال.
بنابر ساختارگرایی سوسوری، دستگاه زبان پس از افتراق نشانه های 
کالمی و چینش بعضی از آن ها در پی یک دیگر، مدلول های معینی 
را در پاره ای از متن گرد می آورد و از وحدت مضمونِی آن در شرایط 
ناپایدار بافتی محافظت می کند. بسیاری از منتقدان عرصۀ ادبیات نیز 
به پیروی از بوطیقای ساختارگرا، نقد ادبی را با سخن کاوی اثر در راه 
کشف آن به مقصود آفریننده اش برابر گرفته اند. در این جا اما به جای 
اثر سترگ  به فالن مدلول در بهمان  برای وصول  کوششی بی فرجام 
 داللت مندی پردامنۀ متن از کجا)ها( مایه می گیرد و 

ً
ادبی، به چندوچون در این باره می پردازیم که اساسا

چرا نمی توان فزایندگی خوانش را به روال های مکانیکِی سخن کاوی فرو کاست و هدف از نقد ادبی را نیل به 
مضمونی بی بدیل انگاشت.

ستم از پریان پادشاه نزد حیوانات دادخواهی
آدمیان

از رسائل اخوان الصفا
ترجمۀ عبدالمحمد آیتی

چاپ پنجم، 206 ص، رقعی، 180000 ریال.
و  جسمانیات  رسالۀ  از  خلقت  بیان  در  است  فصلی  حاضر  کتاب 
طبیعیات در کیفیت تکوین حیوانات و بیان اصناف آن ها. این کتاب 
این  در  اخوان الصفاست.  رسائل  از  بیست ودوم  رسالۀ  مجموع  در 
رساله همۀ حیوانات از دد و دام و وحوش و طیور و حشرات، که از 
ستم آدمیان سخت به جان آمده اند، نزد پادشاه پریان به دادخواهی 

آمده اند.
نماینده و وکیل هر صنف سرگذشت محنت آلود خود را با عباراتی 
فصیح و مستدل بیان می کند، پادشاه پریان برای بررسی ادعای آن ها به سخن شان نیک گوش می دهد و با 
دیگران رای می زند و نظر و رأی هریک از نزدیکان خود را می پرسد. آدمیانی هم که در محکمه حاضرند 

حقانیت خود را در تسخیر حیوانات و برتری خود بر آنان بیان می کنند. 
محکمه سرانجام رأی خود را می دهد.

داستانهایکرونوپیوهاوفاماها
خولیو کورتاسار

یاضی/ شهروز عمیدی ترجمۀ طلوع ر

166 ص، رقعی، 130000 ریال.
نمی دانم، نگاه کن، چه وحشتناک باران می بارد. مدام باران می بارد، 
آن بیرون، سنگین و خاکستری رنگ. این جا باران با قطرات درشت، 
ضربات  به سان  و  می خورد  بالکن  روی  بر  دلمه بسته اش  و  سخت 
درهم  دیگری  از  پس  یکی  و  می کنند  صدا  بنگ  قطره ها  سیلی، 
پنجره  قاب  فراز  بر  کوچکی  قطرۀ  اکنون  مالل آور.  چه  می شکنند، 
به  را  او  که  آسمان  مقابل  در  و  آن جا می ماند  قطره  نمایان می شود، 
هزاران پرتو منکسر محبوس تقسیم می کند، بر خود می لرزد. بزرگ 
تمامی  با  نمی افتد.  نمی افتد، هنوز  اما  فرا رسیده است  تلوتلو می خورد. حاال لحظۀ سقوطش  و  می شود 
ناخن هایش خود را نگه داشته، نمی خواهد فرو بیفتد و می توان آن را دید که با دندان هایش آویزان است، 
درحالی که شکمش هی باد می کند؛ حاال دیگر او قطره ای بزرگ است که شکوهمندانه با چنگ و دندان 

آویزان است و به ناگاه شاالپ! فرو می افتد، بنگ، محو می شود، هیچی، به جز َنمی بر روی سنگ مرمر.
داستان های کرونوپیوها و فاماها یکی  با نثر پیچیده، عمیق و چندپهلویش می شناسند.  خولیو کورتاسار را 
از شناخته شده ترین و پرطرفدارترین آثار این نویسنده سوررئال به شمار می رود که مشتمل بر چهار فصل 
است. کتاب عنوانش را وام دار فصل آخر است که داستان موجودات کوچکی است که کورتاسار برای اولین 
بار هنگامی که مشغول گوش دادن به اپرایی در پاریس بوده است، خلق می کند و نام هایی عجیب برای شان 

انتخاب می کند: کرونوپیو، فاما و اسپرانزا! موجوداتی اگرچه خیالی، اما آینه تمام عیار دنیای ما انسان ها.

دربارۀنقد
)گذریبرفلسفۀنقد(

نوئل کارول
ترجمۀ صالح طباطبایی

چاپ سوم، 226 ص، رقعی، 220000 ریال.
واژۀ »نقد«، در اصل، به معنای محک زدن به قصد ارزیابی است که 
این مفهوم ضمنی را می رساند که دغدغۀ اصلی منتقد باید ارزیابی اثر 
باشد. اما چندی است که چنین برداشتی از نقد در میان نظریه پردازان 
استاد  کارول،  نوئل  ندارد.  طرفداری  چندان  غربی  منتقدان  و  نقد 
برجستۀ فلسفۀ تحلیلی، در کتاب دربارۀ نقد بر آن است که با مرور 
دوبارۀ فلسفۀ نقد یا »فرانقد« ارزیابی را به جایگاه پیشینش در نقد 

بازگرداند. کتاب با بیانی روشن و با استناد به مثال های فراوانی از ادبیات و هنر این هدف را پی می جوید.

درپیآنآشنا
)دفترنخست؛مهندسیسخندرسرودههایحافظ(

سیدمحمد راستگو

317 ص، رقعی، 220000 ریال.
مهندسی سخن در سروده های حافظ که دفتر نخست در پی آن آشنا 
نویسنده  است.  حافظ  هنری  بیان  و  زبان  دربارۀ  گفتار  سه  است، 
و  استوار  بسیار  هنجاِر  و  هندسه  بررسی  به  نخست  گفتار  در 
بررسِی  با  و در گفتاِر دوم  پرداخته،  دست کاری ناپذیر سخِن حافظ 
نیز برخی شگردهاِی حافظ را  بسیاری از نسخه بدل ها، کوشش ها، 
در گفتاِر  و  نموده؛  باز  و هنجاری  به چنان هندسه  برای دست یابی 
سوم آشکار ساخته که ترکیِب »تلخ وش« در »آن تلخ وش که صوفی 

امّ الخبائثش خواند« شاید دگرگون شدۀ »تلخ خوش« باشد.
در جای جاِی هر سه گفتار نیز، نکته هاِی گونه گون و چه بسا ناگفته ای در پیوند با شگردهای هنرِی حافظ و 

یا بازگشایِی برخی دشواری هاِی سخِن او آورده است.
دفتر دوم در پی آن آشنا با نا آشنایاِن بیگانه از سوی همین ناشر منتشر شده است.

درپیآنآشنا
)دفتردوم؛آشنایانبیگانه(

سیدمحمد راستگو

365 ص، رقعی، 220000 ریال.
در پی آن آشنا است، گزارش هایی است دربارۀ شماری از واژگان دیواِن  آشنایاِن بیگانه که دفتر از چندگانۀ 
حافظ ماننِد بخشش، بسی، پارسی، پرگار، پهلوی، پیکر، حزین، حضرت، کدو، کمانچه، هندو و ... که در 
زبان و زماِن او معنی و کاربردی داشته اند متفاوت با آن چه امروزه در زبان و زماِن ما دارند و از همین روی، 

نه تنها بسیاری از خوانندگاِن حافظ که گاه برخی از استادان و شارحان دیواِن او را نیز به اشتباه می اندازند.
در این دفتر، نویسنده بسیاری از این واژگان را بررسیده و در شرح آن ها چه بسا نکته هاِی واژه شناختی، 
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نیز  ریشه شناختی و معنی شناختی که تهی از نکته سنجی و نوآوری 
از  برخی  مناسبت،  به  که  همان گونه  کرده،  سخن  چاشنِی  نیستند، 

دشواری هاِی سخِن حافظ و سخنان دشوار او را باز نموده است.
دفتر نخست در پی آن آشنا با نام مهندسی سخن در سروده های حافظ 

از سوی همین ناشر منتشر شده است.

درفاصلۀدونقطه...!
ایران دّرودی

چاپ بیست ودوم، 288 ص، وزیری، 300000 ریال.
در فاصلۀ دو نقطه اتوبیوگرافی ایران دّرودی، نقاش ایرانی است. او در 

این کتاب ماجرای زندگی خود را از هنگام تولد شروع کرده است و 
نکته به نکته تمامی آنچه شخصیت وی را ساخته است به زبانی ساده 
بازگو می کند. البه الی صفحات کتاب به مناسبت موضوع تصاویری 

از تابلوهای نقاش به چاپ رسیده است.

درهزارتو
ـ گری یه آلن روب 

ترجمۀ مجید اسالمی

چاپ چهارم، 170 ص، رقعی، 200000 ریال.
هنوز  می ماند.  باقی  دلگیر  سفیِد  همان طور  آسمان  بیرون   ...«
و  نیست،  آمدوشدی  خالی ست:  خیابان  باقی ست.  روز  روشنایی 
پیاده رو نیست. برف می باریده؛ و هنوز آب نشده...  عابری هم در 
چسبیده  چه  نمی دهد  نشان  را  هیچ کس  پنجره ها  است.  بسته  درها 
به شیشه ها، چه حتی دورتر در وسط اتاق ها. تخت بودِن این فضا، 
عالوه براین، اشاره به این است که پشت این پنجره ها کسی نیست، 
پشت این درها، پشت ورودی این خانه ها. و کل این صحنه هم چنان 

خالی باقی می ماند: بدون هیچ مردی، زنی یا حتی بچه ای.«
ـ گری یه در ایران نام آشنایی ست، بیش تر برای عالقه منداِن سینما به دلیِل فیلمنامۀ سال گذشته در  آلن روب 
ـ گری یه چنان توجه خواننده اش را به جزئیاِت )به ظاهر( بی ربط و  ین باد. در هزارتو رمان غریبی ست. روب  مار

پرشمار جلب می کند، و شاید پس از خواندِن رمان، دیگر هیچ کس نتواند به شیوۀ معمول در زندگِی هرروزه 
َرکی روی سقف، و نوساِن 

َ
به جزئیاِت اطرافش بی توجه بماند: به نحوۀ قرارگرفتِن یک لیوان روی میز، نقِش ت

سایه ای روی دیوار از تاب خوردِن چراغی در باد.

ُدنکاسمورو
ماشادو ِد آسیس

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ ششم، 348 ص، رقعی، 420000 ریال.
بنتو سانتیاگو یا، چنان که همسایگان خطابش می کنند، ُدن کاسمورو، 
به  را  ما  و  می کند  آغاز  عاشقی  و  عشق  شرح  با  را  خود  سرگذشت 
نیست.  ایام  عشق  ایام  از  خوش تر  که:  می خواند  خود  با  همنوایی 
نامنتظر  به گونه ای  آن گاه  و  ازدواج می انجامد  به  این عشق سرانجام 
همه چیز شتاب می گیرد تا راه برای فاجعه ای ویرانگر هموار شود. 
اما در این میان خواننده از گفته ها و ناگفته های بنتو درمی یابد که او 
راوی قابل اعتمادی نیست. چه بسا گذشت زمان و ذهن خیال پرور و 
بیمارگون او رویدادها را مخدوش کرده باشد. پس هر لحظه از خود می پرسیم آیا این تمام واقعیت است؟ از 

این روست که داوری دشوار می شود و واقعیت بس پیچیده تر از آنچه به چشم می آید.
ماشادو کندوکاو در وجود معماگون آدمی را با زبانی طنزآلود درمی آمیزد و در این روایت شگفت روابط 

اجتماعی برزیل در نیمۀ قرن نوزدهم نیز از نیش و کنایه های رندانۀ او در امان نمی ماند.
ُدن کاسمورو )1899( مشهورترین رمان ماشادو در امریکای التین است و بیش از هر رمان برزیلی دیگر 

موضوع نقد و بررسی بوده است.

دیهگویعزیز
کیالتورادرآغوشمیکشد

النا پونیاتوسکا
یاضی ترجمۀ طلوع ر

75 ص، رقعی، 140000 ریال.
آزرده است.  تو  از سکوت  الی فور که  به ویژه  دوستانت را می بینم، 
دلش برای تو تنگ شده؛ می گوید پاریس بدون تو خالی و متروکه 
است. اگر او این را بگوید، تصور کن من چه خواهم گفت... ارزش 
مرا عشقی که ارزانی ام داشته ای عیار می کند و من برای دیگران تا آن 
مأیوس  از دوست داشتنم  اگر  دارم.  بخواهی وجود  مرا  تو  که  حدی 
شوی، نه دیگران می توانند دوستم داشته باشند و نه حتا دیگر خودم 

می توانم از عهدۀ دوست داشتنم بربیایم.

رابرتکندیازغرقشدننجاتیافت
)وچندداستاندیگر(

دونالد بارتلمی
ترجمۀ مزدک بلوری

چاپ دوم، 174 ص، رقعی، 120000 ریال.
ک. توی آب است. کاله مشکی و پهنش، شنل سیاهش و شمشیرش 
است.  داشته  نگه  چشمانش  روی  را  نقابش  هستند.  ساحل  روی 
او  اطراف  در  آب  سطح  و  می زنند  ضربه  آب  روی  دست هایش 
می شکافد و پاره پاره می شود. کف های سفید، اعماق سبز. من طنابی 
می اندازم، کالف طناب روی سطح آب می جهد. نتوانسته است آن 
را بگیرد. نه، انگار طناب را گرفته است. دست راستش )دستی که 
شمشیر را با آن می گیرد( طنابی را که من برایش انداختم سفت می چسبد. من توی ساحل هستم، طناب دور 
کمرم پیچیده شده است، و محکم به صخره ای چسبیده ام. ک. حاال هر دو دستش را به طناب گرفته است. او 

را از آب بیرون می کشم. حاال توی ساحل ایستاده است و نفس نفس می زند.
»متشکرم.«

راهنماینگارِشپژوهشدانشگاهی
)مقاله،رسالهوکتاب(

سعید عدالت نژاد

چاپ سوم، 136 ص، رقعی، 160000 ریال.
تا  می کند  عرضه  چارچوبی  پژوهش ها  نگارِش  برای  کتاب  این 
 ،

ً
، ادعای خود را شفاف و مستدل بیان کند. ثانیا

ً
نویسنده بتواند اوال

اطالعات به دست آمده را ساماندهی و در قالبی معین به خواننده ارائه 
کند و از نوشتن مطالب بی ارتباط با موضوع و تکراری در اثر خود 
، به اهمیِت تفکیک منابع دست اول، منابع دست دوم 

ً
بپرهیزد. ثالثا

 تبلیغی و جانبدارانه 
ً
پی برد و از رجوع به منابع غیرمعتبر و آثار صرفا

پرهیز کند.
روش تحقیق با روش نگارِش تحقیق یکی نیست ولی نوشتن به سبک دانشگاهی خود فرآیند تحقیقی 
است که نحوۀ فکرکردن را سامان می دهد و به محقق فرصت می دهد تا نظریه های مختلف را ارزیابی کند 
و از دیدگاه های نادر هم باخبر باشد. این سبک نوشتن راهی برای یافتن حقیقت و یکی از بهترین راه ها برای 
احاطه بر یک موضوع و محقق شدن در آن است. آن دیدگاه وسیع و نزدیک شدن به حقیقت که در سایۀ نوشتن 

مقاله و رسالۀ دانشگاهی به دست می آورید بیش از پاداش تالش شماست. 

روحپراگ
ایوان کلیما

ترجمۀ خشایار دیهیمی

چاپ شانزدهم، 232 ص، رقعی، 240000 ریال.
را  بسیاری  شهرهای  کرده ام.  سفر  بسیار  گذشته،  سال  دو  طول  در 
دیدارها  این  بسیار.  قصرهای  و  باغ ها،  موزه ها،  کلیساها،  و  دیده ام 
ملغمه غریبی از احساسات و تأثرات در من برجای گذاشته است، 
و علی الخصوص این احساس شک را که در کجا باید منتظر دیدن 
چه چیزی باشم. احساس شک حاصل خاطرات بد نیست؛ احساس 
شک حاصل این است که به ندرت وقت آن را پیدا می کنم که رابطه ای 
اگر رابطه  آدم است:  برقرار کنم. هر شهری مثل یک  این شهرها  با 
اصیلی با آن برقرار نکنیم، فقط نامی بر جای می ماند، یک شکل و صورت بیرونی که خیلی زود از حافظه 
و خاطره مان می رود و رنگ می بازد. برای برقرار کردن چنین رابطه ای، باید بتوانیم شهر را با دقت ببینیم و 
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شخصیت خاص و استثنایی آن را دریابیم، آن »من« شهر، روح شهر، هویت آن، و شرایط زندگی آن که در 
طول زمان و در عرض مکان آن پدید آمده است. پراگ شهری رازآلود و پرهیجان است که با حال و هوایش، 
با مخلوط غریب سه فرهنگش الهامبخش خالقیت افراد بسیاری شده است. سه فرهنگی که چندین دهه، یا 

حتی قرن ها در این شهر در کنار هم می زیسته اند.

ریچاردسوم
ویلیام شکسپیر

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ سوم، 256 ص، رقعی، 400000 ریال.
تو جهانی به خون آلودی و انجامت نیز چنین خواهد بود

زندگی ات به رسوایی گذشت و مرگت نیز قرین رسوایی خواهد بود

یچارد سوم که در سال 3-1592 نوشته شده، از همان آغاز  نمایشنامۀ ر
با استقبال فراوان خوانندگان و تماشاگران روبرو شد، چندان که آن را 
در کنار هملت و رومئو و ژولیت در شمار محبوب ترین آثار شکسپیر 

جای داده اند.
را  منفور  شاهی  فروافتادن  و  برآمدن  داستان  نمایشنامه  این 
بازمی گوید. اما شکسپیر سیمای این مرد زشت صورت و زشت سیرت را چنان تصویر کرده که حضورش بر 
صحنه، همۀ شخصیت های دیگر را به محاق می برد. این هیوالی بی شفقت که در راه رسیدن به تاج و تخت 
انگلیستان از هیچ دروغ و خدعه و جنایتی رویگردان نیست، با هوشی اهریمنی و نگاهی ژرفکاو تا اعماق 
وجود قربانیانش نفوذ می کند و آز و شهوت این یک یا عقل سست پای دیگری را آماج خود می گیرد. از این 
روست که جملگی را به آسانی می فریبد و سرانجام به نابودی می کشاند. اما فزون خواهی و غرور بی حدش 

سرانجام او را نیز قرین رسوایی و تباهی می کند.

زبانشناسیورمان
)ویراستدومترجمه(

راجر فاولر
ترجمۀ محمد غفاری

چاپ دوم، 358 ص، رقعی، 240000 ریال.
زبان شناسی و رمان یکی از آثار مهم در حوزۀ نقد زبان شناسانه ادبیات 

است که به طور خاص به فرم رمان و داستان کوتاه می پردازد. راجر 
زبان شناسی،  علم  دستاوردهای  از  استفاده  با  کتاب،  این  در  فاولر، 
نقش نگر،  دستور  ـ زایشی،  گشتاری  دستور  حوزه های  در  به ویژه 
تحلیل  برای  تازه ای  شیوۀ  زبان،  جامعه شناسِی  و  گفتمان کاوی، 
روایت های داستانِی منثور پیش می نهد. با این شیوه، فاولر تعریفی تازه 
از مفهوم های سنتِی مطرح در نقد داستان ــ ازجمله پی رنگ، شخصیت پردازی، دیدگاه، درون مایه، سبک، و 
جز آن ــ به دست می دهد و به مسائلی می پردازد از قبیل رابطۀ جهان بینِی نویسنده با دیدگاه روایت، ساختاِر 
گفتماِن رمان، مناسبِت متِن رمان با ساختارهای اجتماعی، و امکان خالقیت در داستان نویسی. فاولر، ابتدا، در 
دو فصل نخست، شالودۀ نظرِی رویکرد تازۀ خود را توضیح می دهد، سپس در فصل های بعدی آن را گسترش 
می دهد و در بررسی قطعه هایی از برجسته ترین رمان ها و داستان های کوتاه انگلیسی و امریکایی به کار می برد. 
برای این که خواننده فارسی زبان بحث های طرح شده را بهتر درک کند، مترجم واژه نامه ای تشریحی به انتهای 

کتاب افزوده و در آن اصطالح ها و مفهوم های تخصصِی به کاررفته در کتاب را شرح داده است.
برای  و  کرده  اصالح  و  بازنگری  را  ترجمه  متن  سراسر  مترجم   ،)1396( ترجمه  جدید  ویراست  در 
ویراست جدید،  در  برگزیده است. همچنین،  دقیق تری  و  معادل های جاافتاده تر  اصطالح های تخصصی 
فهرست جامعی از آثار منتشرشده به زبان فارسی در زمینه های زبان شناسی و نقد زبان شناسانه داستان تدوین 

و به انتهای کتاب افزوده شده است.
کتاب برگزیدۀ هجدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی

بهترین ترجمه در حوزۀ علوم انسانی )1390(

زبانشناسیونقدادبی
راجر فالر/ رومن یاکوبسن/ دیوید الج/ پیتر بری

یم خوزان/ حسین پاینده ترجمۀ مر

چاپ ششم، 136 ص، رقعی، 160000 ریال.
نقد ادبی، به ویژه در دهه های اخیر، هرچه بیشتر خصلتی بین رشته ای 
یافته و به عبارت دیگر بسیاری از اصول و روش های خود را از سایر 
قبیل  از  رهیافت هایی  پیدایش  است.  گرفته  عاریت  به  انسانی  علوم 
نقد فلسفی، نقد روانکاوانه، نقد جامعه شناسانه، نقد ساختارگرایانه 
و امثال آن ها بر سرشت پذیرندۀ نقد ادبی در دوره و زمانۀ ما داللت 
ـ که مطالعۀ علمی زبان است ــ  می کند. اما آیا می توان زبانشناسی راـ 
از  که  گوناگونی  پاسخ های  برد؟  کار  به  ادبی  نقادانۀ  مطالعات  در 

دیدگاه های گاه متضاد به این پرسش داده شده اند، بسیار مناظره برانگیز بوده اند. کتاب حاضر می کوشد تا 
چشم اندازی تا حد امکان متوازن از این دیدگاه ها ارائه دهد. به این منظور، مقاالتی از دو زبانشناِس آشنا با نقد 
ادبی و دو منتقد ادبِی آشنا با زبانشناسی )رومن یاکوبسن، دیوید الج، راجر فالر و پیتر َبری( در این مجموعه 
پیکربندِی  تا  بوده است  آرا  تکثر  مبنای مالک  بر  این مقاالت  انتشار  و  ارائه می شوند. گزینش  به خواننده 
ـ به تأسی از روح زمانۀ ماــ ماهیت چندصدایِی نقد ادبی را به وجهی شایسته تر نشان  عمومِی کتاب بتواند ـ
دهد. کتاب زبانشناسی و نقد ادبی نخستین بار در سال 1369 انتشار یافت و به سرعت به متن درسی در رشتۀ 
زبانشناسی و نیز ادبیات تبدیل شد. در ویرایش دوم، یک مقالۀ جدید با عنوان »سبک شناسی« به کتاب افزوده 

شده، و نیز نمایۀ موضوعات، اشخاص و آثار و واژه نامه های انگلیسی و فارسی بسط داده شده اند.

زخم
)ونوزدهداستاندیگر(

کیم مونسو
ترجمۀ پژمان طهرانیان/ نوشین جعفری

132 ص، رقعی، 180000 ریال.
کیم مونسو متولد 1952 در بارسلوناست. در نیویورک تایمز، نویسنده 
قّهاری معرفی شده که با تخّیل نابش سّنت سوررئالیسم اسپانیایی را 
در آثارش نهادینه کرده، و در ایندیِپنِدنت به عنوان بزرگ ترین نویسندۀ 
ِف 

َ
ل

َ
زندۀ کاتاالن زبان از او نام برده شده است. مونسو میراث دار خ

فرهنگ و هنر کاتاالن است که بزرگانی نظیر سالوادور دالی و خوان 
میروی نقاش و آنتونی گائودِی معمار را در خود پرورانده و جهانی 

کرده است.
برخی داستان هایش را در رده سوررئالیسم یا رئالیسم جادویی طبقه بندی می کنند، اما برخی هم آن ها را 
ـ اجتماعی فراتر می روند و  ـ جغرافیایی و سیاسی  گونه ای ِمتافیکِشن می دانند، چون از محدوده های تاریخی 
 تخیالت و تصوراتی ناب اند که در قالب کلمات با خواننده به اشتراک گذاشته شده اند. آثارش به بیش 

ً
عمدتا

از بیست زبان ترجمه و منتشر شده است.
مونسو نویسندگانی نظیر دونالد بارتلمی و خولیو کورتاسار و رمون کنو را الهام بخش خود می داند، اما 
تأثیر بازی های ویدیویی و کمیک استریپ ها و کارتون ها و نیز نویسندگان دیگری همچون بورخس و کافکا 

هم در آثارش مشهود است.

زِناسیر
دونالد بارتلمی

ترجمۀ مزدک بلوری

170 ص، رقعی، 130000 ریال.
حاال دیگر برایم فرق چندانی ندارد. این نقش من در زندگی درست 
به اندازۀ نقش قبلی ام بامزه است، همان کار ارزیاب بیمه برای شرکت 
تکه پاره های  میان  در  را  وقتم  می کرد  وادارم  که  نورترن  گریت  بیمۀ 
تمدن مان بگذرانم: گلگیرهای مچاله شده، اتاقک های بدون سقف، 
این که ده سال  از  بعد  آدم  انبارهای سوخته، دست وپاهای شکسته. 
به این کار مشغول است کم کم تمایل پیدا می کند که دنیا را به چشم 
اوراق فروشی بزرگی ببیند، به آدمی نگاه می کند و فقط اندامش را که 
)به صورت بالقوه( خرد و خمیر شده اند می بیند، به خانه ای که وارد می شود فقط به دنبال یافتن رد آتش سوزی 
اجتناب ناپذیر است. بنابراین وقتی مرا توی این کالس نشاندند، با این که می دانستم اشتباهی رخ داده است، 
به آن مهر تأیید زدم، من آدم زرنگی بودم؛ می دانستم که شاید بتوان از آن چه فاجعه به نظر می آید مزیت هایی 

به دست آورد.
کار ارزیاب بیمه چیزهای زیادی به آدم یاد می دهد.

زنغمگین
محسن عباسی

125 ص، رقعی، 100000 ریال.
زن  یکنواخت  صورت  در  چیزی  کرد  حس  شیده  بعد  ماه  سه  دو 
طبقۀ سه می بیند که غمزده و گرفته نشانش می دهد. یک بار که برای 
سامان از حال و روز زن تعریف می کرد، »زِن غمگین« از دهانش 
مثل  و  بود  غمگین  که  زنه  روی  نشست  خوب  به نظرش  و  پرید 
آدم های افسرده. باِر سنگین غصه به دوش می کشید. یک دفعه که زن 
فیس وافاده ای طبقۀ پنجم به بهانۀ قطع شدن برق آمد دم در و پرسید 
»شما برق دارین؟« و تعجب کرد که فقط طبقۀ اول و دوم برق دارند 
و کرکر خندید و گفت »واه، به حق چیزای ندیده!«، زن غمگین پایین 
آمد و مثل کسی که در خواب راه برود، یواش سر تکان داد و زیرلب سالم کرد. از آن ها گذشت و شیده از 

دهانش پرید که »بیچاره، چقدر تو خودشه!«
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زنانترواوتوئستس
سنکا

ترجمۀ عبدالله کوثری
چاپ چهارم، 200 ص، رقعی، گالینگور، 320000 ریال.

نام لوکیوس آنائیوس سنکا )4 قبل از میالد ـ 65 بعد از میالد( در 
مقام خطیب و فیلسوف رواقی چنان که بایست شناخته شده است. 
است  بوده  نیز  باستان  رم  نمایشنامه نویسان  بزرگ ترین  از  سنکا  اما 
تاریخ  در  که  به سبب جایگاهی  و هم  کیفیت  به سبب  او هم  آثار  و 

تراژدی غرب دارد، شایان توجه بیش تر است.
سنکا مضمون نمایشنامه های خود را از اساطیر یونان وام گرفته و 
همۀ نمایشنامه هایش، غیر از توئستس، داستان هایی را باز می گوید 
 در آثار آیسخولوس و سوفوکلس و ائوریپیدس خوانده ایم. اما سنکا در میان این سه تن به ائوریپیدس 

ً
که قبال

بیش تر توجه داشت و اغلب تراژدی هایش برگرفته از آثار ائوریپیدس است. سنکا تراژدی یونانی را بر روی 
 انسانی بخشید و شعری باشکوه و شیوا را در روایت این 

ً
زمین آورد و به شخصیت هایش چهره ای کامال

غمنامه های ماندگار انسانی به کار گرفت. مضمون آثار او بیش از هر چیز عشق و نفرت و انتقام است و در 
توصیف صحنه های هول آور بسی بی پرواتر از یونانیان عمل می کند.

در اهمیت تأثیر سنکا بر نمایشنامه نویسان عهد رنسانس و بعد از رنسانس تردید روا نیست. او الهام بخش 
نمایشنامه نویسان عهد الیزابت بود و بدین سان پیوندی میان دو دورۀ مهم تراژدی و نمایشنامه نویسی در غرب 

برقرار کرد و از این روی چهره ای ماندگار در تاریخ این هنر به شمار می رود.

زندهامکهروایتکنم
یل گارسیا مارکز گابر

ترجمۀ کاوه میرعباسی
چاپ سیزدهم، 694 ص، رقعی، 580000 ریال.

انگشت شماری  کتاب های  از  یکی  بی شک،  کنم،  روایت  که  زنده ام 

ناب  ادبیات  از شیفتگان  نفر  میلیون ها  است، که طی دهۀ گذشته، 
و واال چشم به راهش بوده اند: بازآفرینی موجز دوران سرنوشت ساز 
زندگی گابریل گارسیا مارکز. در این روایِت پرشور، نویسندۀ نامدار 
دوران  خاطرات   1982 در  ادبیات  نوبل  جایزۀ  برندۀ  و  کلمبیایی 
صداقتی  با  را،  جوانی اش  سال های  نخستین  و  نوجوانی  کودکی، 
بی نظیر، به خواننده پیشکش می کند؛ سال هایی که تخیل بارورش را 
غنا بخشیدند و زمینه ساز پدیداری برخی از برجسته ترین و ماندگارترین داستان های کوتاه و رمان های زبان 

اسپانیایی شدند، که از جایگاه و اهمیتی بنیادین و اساسی برخوردارند.
متنی که عرضه می شود، رمان یک زندگی است که از ورای صفحاتش گارسیا مارکز، با نثر شگفت انگیزش، 
پرسوناژها و ماجراهایی را متجلی می سازد که شاهکارهایی همچون صدسال تنهایی، عشق در سال وبا، پاییز 

پدرساالر، کسی برای سرهنگ نامه نمی نویسد و ... را انباشته اند.

زنده ام که روایت کنم، اثری است ضروری؛ زیرا بر دنیای داستانی  برای عالقه منداِن این نویسندۀ سترگ، 
مارکز پرتویی روشنی بخش می افکند و امکان رهیافتی نوین به جهان خیالِی یکی از بزرگ ترین داستان نویسان 

معاصر را فراهم می سازد.

سکانسکلمات)مقاالت،روایات،خاطرات(
سیدحسن حسینی

چاپ دوم، 424 ص، رقعی، 280000 ریال.
سیدحسن حسینی شاعر، نویسنده، محقق و مترجم بود. کتاب های 
از  نمونه  دو  درشت  نمای  در  مشت  هندی،  سبک  و  سپهری  بیدل 

پژوهشگری، براده ها و مقاالت مثالی برای نویسندگی متفکرانه و عالمانۀ 
یک نمونه هایی  او، گنجشک و جبرئیل، سفرنامۀ گردباد و نوشداروی طرح ژنر
از شیوۀ شعرهای اوست. او شاعری تجربه گرا و همواره مبتکر بود. 
تسلطش بر زبان عربی و انگلیسی او را بی واسطه با جریان های ادبی 
و هنری سایر کشورها آشنا می کرد؛ شعر و آینه و حمام روح دو نمونه 
از ترجمه های سیدحسن حسینی است. در دهۀ هفتاد به پژوهش در 
حوزۀ زبان شناسی با تمرکز روی سبک زبانی قرآن و شعر حافظ پرداخت که نتیجۀ آن تحقیقات وسیعی با 
عنوان »سبک قرآن و زبان حافظ« است که به زودی به چاپ خواهد رسید. سیدحسن حسینی در اول فروردین 
سال 1335 در محلۀ سلسبیل تهران به دنیا آمد و در بامداد نهم فروردین سال 1383 بدرود حیات گفت.

سوگمادر
شاهرخ مسکوب

به کوشش حسن کامشاد
چاپ هشتم، 128 ص، رقعی، 150000 ریال.

»من در تن مادرم زندگی کردم و اکنون او در اندیشۀ من زندگی می کند. من باید بمانم تا او بتواند زندگی 

کند. تا روزی که نوبت من نیز فرارسد به نیروی تمام و با جان سختی 
می مانم. امانت او به من سپرده شده است. دیگر بر زمین نیستم، خوِد 
زمینم و به یاری آن دانه ای که مرگ در من پنهانش کرده است باید 

بکوشم تا بارور باشم.«

سینمایطبیعی
ی چالتی

ّ
جان

ترجمۀ تارا کابلی

88 ص، رقعی، 75000 ریال.
در میانۀ دریا به این سو و آن سو تاب می خورد. آن جا، در میان جنوِن 
امواج، مردم در یک ردیف به صف شده اند. از دور به نظر می آید در 
وضعیت بدی گیر افتاده باشند. با چترها، پالستیک یا روزنامه هایی 
که باالی سرشان گرفته اند و یا زندانی در بارانی های ضد آب شان و 
با دستانی فرورفته در جیب اما آرام، ساکن، بی تفاوت. معلوم نیست 
گویی  کرده اند.  لشکرکشی  سهمگین  طوفان  آن  در  کاری  چه  برای 
چشم به راه پایان همه چیزند. با صبوری و بی هیچ حرکتی. در میان 
قطراِت امواجی که به سر و صورت شان می پاشد و در معرض طوفانی که قصد ندارد از قهرش چشم پوشی کند.

شازدهکوچولو
آنتوان دو سنت اگزوپری

ترجمۀ کاوه میرعباسی

چاپ چهارم، 112 ص، جیبی، 100000 ریال.
»من یک سیاره سراغ دارم که یک آقای سرخ گون تویش جا خوش 
کرده. هیچ وقت گلی را بو نکشیده. هیچ وقت به ستاره ای خیره نشده. 
کاری  هیچ  ارقام  جمع زدن  جز  نداشته.  دوست  را  کسی  هیچ وقت 
آدم جدی  ‘من یک  مدام می گوید:  تو  تا شب عین  و صبح  نکرده. 
هستم!’ و از این بابت باد به غبغبش می اندازد و فخر می فروشد. ولی، 

اگر از من بپرسی، می گویم آدم نیست، قارچ است!«

شبهایوحشی
)داستانروزهایآخرزندگیامیلیدیکینسون،مارکتواین،ارنست

همینگوی،ادگارآلنپو(
جویس کرول اوتس
ترجمۀ فرزانه دوستی

167 ص، رقعی، 110000 ریال.
حرف های زن با خنده ای عصبی قطع شد. فروشنده از روی مانیتور 
شاعر   ،)1886-1830( دیکینسون  »امیلی   : خواند  کامپیوترش 
شهیر اهل نیوانگلند. بخت تون گفته، خانم و آقای کریم. این امیلی 
دیکینسون نسخۀ کمیابیه که به زودی تولیدش متوقف می شه اما هنوز 
امیلی  بدِل  تخفیف می شه خریدش.  بیست درصد  با  آوریل  ماه  تا 
مرِگ  زماِن  یعنی  سالگی  پنجاه وپنج  تا  سی  سنین  برای  دیکینسون 
میل  به  رو  برنامه  یا  باشه  داشته  رو  اون  بیست وپنج سال  بنابراین مشتری می تونه  برنامه ریزی شده،  شاعر 

خودش جلو یا عقب ببره، البته هیچ وقت قبِل سی سالگی نمی ره. پیشنهاد فروش محدود تا تاریخ...«
.« زن و شوهر دست در دست، لرزش گرمایی ناگهانی، عشق 

ً
زن با عجله گفت: »ما می خوایمش. لطفا

و امیدی کودکانه در دل شان دوید. انگار به طرزی غیرمنتظره هر دو دوباره عاشقاِن جوانی بودند در آستانۀ 
یک زندگی جدید.

شرلی
شارلوت برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ چهارم، 848 ص، رقعی، 600000 ریال.
»قرن نوزدهم در نوجوانی غول آسای خود بازیگوشی می کند... این پسِر غول در بازی های خود کوه ها را از 

جا می کند و برای تفریح صخره ها را به این سو و آن سو می اندازد.«
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متالطمی  و  دشوار  زمانۀ  از  است  برونته  شارلوت  توصیف  این 
ناپلئونی است و انگلستان نیز  که در آن کل اروپا درگیر جنگ های 
ی اجتماعی و اقتصادی روبه رو است. در بحبوحۀ 

ّ
با بحران های جد

شورش های کارگری و آشفتگی های صنعتی و تجاری، هنوز »عشق« 
و  سیاسی  رویدادهای  تأثیر  تحت  افراد  روابط  اما  می زند،  جوانه 
این  از  اجتماعی  طبقات  تفسیر  و  تعبیر  و  می گیرد  قرار  تاریخی 
رویدادها نیز بر مصلحت و منفعت خود آن ها مبتنی است. عواطف 
برابر مالحظات مادی و اجتماعی رنگ می بازند،  و احساسات در 
تابع  انسانی  مناسبات  و  عاشقانه(  )نه  مصلحتی اند  ازدواج ها 
ـ اجتماعی  معیارهای مادی )نه عاطفی(. شرلی رمانی است تاریخی 

به عالی ترین معنای کلمه.

به  از آن می نشینیم  تازه آغاز می شود. قبل  هجده سالگی... سنی است که در آن روایت واقعی زندگی 
قصه ای گوش می دهیم، یا به داستانی شگفت آور، گاه شادی بخش و گاه غم انگیز، اما همواره غیرواقعی. 
آری، پیش از هجده سالگی، دنیای ما پرشاخ وبرگ است و ساکنانش خداگونه یا دیوگونه، صحنه هایش 
رؤیاگونه، با جنگل های تاریک تر و تپه های عجیب تر، آسمان های تابان تر و آب های خروشان تر، گل های 
خوش بوتر و میوه های هوس انگیزتر، دشت های فراخ تر و بیابان های تهی تر، و مزرعه هایی آفتابی تر از آنچه در 
طبیعت یافت می شود، آن هم در همه جای سیاره سحرانگیز ما. آری، در این سن وسال، ماه را جور دیگری 
تماشا می کنیم! لرزش قلب ما با دیدن این ماه بر زیبایی وصف ناپذیرش گواهی می دهد! و خورشید، آه، 

صفحه 134آسمانی شعله ور، دنیای خدایان.

در چنین شب بیداری هایی... زندگی به سرعت تحلیل می رود. در این شب بیداری ها، ذهن آدمی، محروم 
از طعام خوشگوار نیروبخش، محروم از مائده امید، محروم از شهد شیرین خاطره های خوشایند، می کوشد 
گرسنگی خود را با خوراک بی رمق آرزوها فرو بنشاند، اما چون رضایتی نمی یابد و مایۀ حیاتی نمی جوید 
به طمأنینه ورزیدن، طاقت آوردن،  به ناچار روی می آورد  نیاز در آستانۀ هالکت می بیند،  از فرط  و خود را 
مدد  کسی  نمی شنود،  کسی  است...  بیهوده  اما  می طلبد،  کمک  به  را  منجیان  این  همۀ  چشم پوشیدن... 

صفحه 452نمی کند، کسی نجات نمی دهد.

شرم
آنی ِارنو

ترجمۀ بهاره مرادی

78 ص، رقعی، 100000 ریال.
بعدها به چند تن از مرداِن زندگی ام گفتم: »وقتی داشتم دوازده ساله 
می شدم، پدرم می خواست مادرم را بکشد.« میل به گفتِن این جمله 
با  همه شان  بوده ام.  افراد  آن  عاشِق  خیلی  من  که  بود  این  معنایش 
چون  کرده ام،  اشتباه  که  می فهمیدم  می کردند.  سکوت  آن  شنیدِن 

نمی توانستند آن اتفاق را درک کنند.
اولین بار است که این صحنه را می نویسم. تا امروز انجامش برایم 
ناممکن بود. حتا اگر می خواستم در دفتِر خاطراتم بنویسمش، برایم 
مثل گناهی بود که قرار است مجازاتی به دنبال داشته باشد. شاید آن مجازات این بود که دیگر قدرِت نوشتِن 

چیزهای بعد از آن اتفاق را نداشته باشم.

ششاثر
یستیان بوبن کر

ترجمۀ مهتاب بلوکی

چاپ پنجم، 120 ص، رقعی، 150000 ریال.
»عشق می آید، عشق می رود. همواره به زمان خویش و هیچ گاه به 
زمان ما. برای آمدن، تمامی آسمان را، تمامی زمین را، تمامی واژگان 
را می طلبد. نمی تواند در تنگنای یک معنی بگنجد. حّتی نمی تواند 
به یک خوشبختی اکتفا کند. عشق آزادی است. آزادی با خوشبختی 
همراه نیست. با شادی همراه است. شادی در قلب ما مانند نردبانی 
از نور است. نردبانی که از ما بسی باالتر می رود، که از خودش بسی 
وجود  به چنگ آوردن  برای  چیز  هیچ  دیگر  که  آن جا  می رود:  باالتر 
 پاسخ پرسش شما را نمی دهم: می سرایم. اّما آیا 

ً
، دیگر حقیقتا

ً
ندارد، غیر از آن چه دست نیافتنی است. مسلما

مدح هیچاز پرنده دلیل سرودنش را می پرسند؟«

شکاریمیکسرهمهپیشمرگ)جستارها،گفتارهاونوشتارها(
شاهرخ مسکوب

چاپ پنجم، 294 ص، رقعی، 280000 ریال.
شاهرخ مسکوب بیش و پیش از هر چیز خود را جستارنویس )essayiste( می دانست نه محقق: »محقق 

به هیزم و خاکستر توجه دارد، جستارنویس به آتش«. نمونۀ برجستۀ 
جستارهایش ارمغان مور بود که در سال های پایانی عمر نوشت. خود 
او با فروتنی همیشگی اش می گوید: »این چیزهایی که من می نویسم 
تحقیق به معنای کالسیک نیست... کارم فکرکردن به ادبیات خودمان 
است، چه غنایی چه حماسی. برای این کار باید پژوهش کرد، اما 
به  که  را  این سوادی  تمام  بعد حاصل  این است که  در  کار  سختی 
دست آمده به فراموشی سپرد. آدم باید یاد بگیرد اقوال این و آن را دور 

بریزد و فقط بینش آن ها را بگیرد«.
همۀ  با  »ایرانی بودن  بود.  فارسی  زبان  عاشق  مسکوب  شاهرخ 
مصیبت ها به زبان فارسی اش می ارزد. من در یادداشت هایم آرزوی 
زبانی را می کنم که وقتی از کوه صحبت می کند به سختی کوه باشد و 

وقتی از جان یا روح... از َسُبکی به دست نتواند آمد«.

صیدقزلآالدرآمریکا
یچارد براتیگن ر

ترجمۀ هوشیار انصاری فر

چاپ هفتم، 208 ص، رقعی، 160000 ریال.
»من هفت سال شعر نوشتم که یاد بگیرم چطور جمله بنویسم، چون 
 می خواستم رمان بنویسم و تصور می کردم تا وقتی نتوانسته ام 

ً
واقعا

جمله ای بنویسم، رمان هم نمی توانم بنویسم.«
ریچارد براتیگن

عصرطالییوعصرنقرهای
شعرروس

ترجمۀ حمیدرضا آتش برآب

چاپ چهارم، 488 ص، رقعی، 320000 ریال.
»عصر طالیی« نام دوره ای از شعر روسی است که پس از شکل گیری 
در قرن هجده، در نیمۀ اول قرن نوزدهم به اوج شکوفایی می رسد و 
شعر اروپا را تسخیر می کند، این موج ادبی پس از سکونی چند در 
اواخر قرن نوزدهم دیگربار گردن می افرازد و تا اواسط قرن بیستم با 
عنوان »عصر نقره ای« به حیات شگرفش ادامه می دهد و بر بسیاری 
دارد...  و  داشته  تأثیری ژرف  مکاتب شعری جهان،  و  از جریان ها 
اگرچه منتقدان ادبیات روسیه هنوز هم بر سِر حدود تاریخی این دو 
عصر فرضی اختالف نظر دارند، اما مجموعۀ حاضر با عنوان فرعی دو قرن شعر روس، که اثری ست در حال 
گسترش، پس از پژوهش شایستۀ آرای گوناگون، با نظر و سلیقۀ نهایی خوِد مترجم، انتخاب و طبقه بندی شده 
است و ضمن حفظ روند تاریخی، با معرفی مهم ترین شعرا، شعرها، مکاتب و برخی نظریاِت انتقادی، به 

شعر معاصر روس یا »عصر برنزی« می رسد.

عقلواحساس
جین آستین

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ شانزدهم، 408 ص، رقعی، گالینگور، 450000 ریال.
و  بی محابا  و  احساساتی  یکی  خواهر،  دو  خواندنی  سرگذشِت 
کامیابی ها  در  احساس  و  عقل  تقابل  خویشتن دار.  و  عاقل  دیگری 
رقم  آن ها  برای  را  متفاوت  فرجام  دو  دو خواهر،  این  ناکامی های  و 
عبور  احساس  و  عقل  مجرای  دو  از  همواره  سودا  و  عشق  می زند. 

می کند و دو نتیجه متفاوت نیز به بار می آید...

عمهِمیم
)وماجراجوییهایجسورانه(

یک دنیس پاتر
ترجمۀ مزدک بلوری

چاپ سوم، 351 ص، رقعی، 260000 ریال.
ِمیم دنیس، زنی جوان و زیبا با لباس های پرزرق وبرق مد روز، نمونۀ ناب زن امروزِی دهۀ 1920 است. 
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سرزنده و پرهیجان، بی اعتنا به عرف و سنت، فارغ البال و بی خیال، 
لحظه لحظۀ  از  که  دل  اهل  و  خوش گذران  بلندنظر،  و  آزاداندیش 
قانونی  قیم  برادرش  مرگ  از  پس  ِمیم  می برد.  لذت  زندگی اش 
برادرزاده اش، پاتریک دنیس، می شود و این پسر ده ساله پا به دنیای 
شیفتۀ  برادرزاده  و  عمه  زود  خیلی  می گذارد.  عمه اش  هیجان انگیز 
هم می شوند و ماجراهای خنده دار و سرگرم کنندۀ آن ها در کنار هم 
قرن  کالسیک  طنزهای  بهترین  از  یکی  به  را  خواندنی  کتاب  این 
را  ماجراجویی های جسورانه خواننده  و  ِمیم  عمه  تبدیل می کند.  بیستم 
به روزهای خوش گذشته می برد و با طنز گزنده اش تصویر زنده ای از 

آدم ها و رویدادهای آن روزها ترسیم می کند.

غروروتعصب
جین آستین

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ بیست وچهارم، 456 ص، رقعی، گالینگور، 480000 ریال.
غرور و تعصب محبوب ترین رمان جین آستین و یکی از معروف ترین 
از  یکی  داستان  قهرمان  است.  جهان  ادبیات  تاریخ  رمان های 
جذاب ترین قهرمانان در کل ادبیات به حساب می آید. در این رمان، 
ارزش های  خویشتن داری،  و  جنب وجوش  انضباط،  و  بازیگوشی 
در  دیگر  ویژگی های  بسیاری  و  کالسیک  فضیلت های  و  رمانتیک 
به سجایای  را   غرور جای خود 

ً
نهایتا قرار گرفته اند.  تعادل  و  تقابل 

رنگ  داستان  در سیر  نیز  پیش داوری(  )یا  تعصب  و  واالتر می دهد 
می بازد...

فرسنامۀقیمنساوندی
)کهنترینفرسنامۀشناختهشدهبهفارسی(

محمد بن مبارک زنگی )قیم نهاوندی(
به کوشش آذرتاش آذرنوش/ نادر مطلبی کاشانی

چاپ دوم، 154 ص، رقعی، 120000 ریال.
در میانه های سدۀ 6 ق، کتابی در زمینۀ اسب شناسی و درمان اسب 
پدید آمد که در نوع خود بی مانند است. تاکنون، فرسنامۀ محمد بن 
محمد )سدۀ 8 ق( را کهن ترین کتاب در باب اسب می پنداشتیم. اما 
اینک می بینیم که محمد بن مبارک زنگی، معروف به قیم نهاوندی، 
نزدیک به دویست سال پیش از محمد بن محمد، کتابی بسیار گرانبها 
دربارۀ اسب داری نگاشته و نام خود را جاویدان کرده است. منبع این 
ـ به زبان  ـ نویسنده کتابی از ابن اخی حزام در سدۀ 3 ق است که نخستین کتاب اسب شناسی در اسالم 
عربی ــ به شمار می آید. اما قیم نهاوندی تنها به این کتاب تکیه نکرده بلکه تجربه های شخصی خود را در 

درمان و تربیت اسب یک به یک شرح داده و بدین سان اثر خود را بی مانند ساخته است.
واژگان بسیار کهن فارسی و نثر کهنه اما بیشتر عامی گرای کتاب برای پژوهش های زبان و ادب فارسی در 

سده های 5 و 6 ق سخت سودآور است.
بر اساس دو نسخۀ خطی  آذرنوش  آذرتاش  و  بی کاشانی 

َ
نادر مطل به کوشش دو پژوهشگر،  این کتاب 

پاریس و استانبول همراه با مقدمه و فهرست رنگ های اسب و واژگان دشوار فارسی برای چاپ آماده شد.

ـفارسی فرهنگمعاصرعربی
آذرتاش آذرنوش

چاپ نوزدهم، 1262 ص، وزیری، گالینگور، 1000000 ریال.
ـ فارسی بر اساس کتابی تدوین شده است که  فرهنگ معاصر عربی 
است.  غربیان  میان  ـ انگلیسی  عربی  فرهنگ  مشهورترین  هم  هنوز 
بر  دوم  جهانی  جنگ  از  پیش  سال ها  ور،  هانس  آلمانی،  دانشمند 
رایج در جهان عرب  زبان فصیح  اساس  بر  لغت نامه ای  آن شد که 
گرد آورد. وی از سال 1946 بر اساس آثار طه حسین، محمدحسین 
خلیل  جبران  منفلوطی،  تیمور،  محمود  توفیق الحکیم،  هیکل، 
سالنامه ها،  روزنامه ها،  مجالت،  نیز  و  امین الریاحی  جبران، 
به  دیگر  کشورهای  از  برخی  و  مصر  درسی  کتاب های  راهنماها، 
ـ آلمانی پرداخت و سرانجام در سال 1952 توانست نخستین چاپ آن را منتشر کند. گردآوری فرهنگی عربی 

هانس ور در 1959 براساس آثار عبدالسالم ُعَجیلی، میخائیل ُنَعیمه، کرم َملَحم کرم و نیز مطبوعات و 
کتاب های درسی جدید، ویراست تازه ای از فرهنگ خود انتشار داد.

کوان  میلتون  با همکاری  که  داشت  آن  بر  را  مؤلف  فرهنگ،  این  به  امریکا  علمی  توجه خاص مجامع 

از مؤسسات علمی و حتی شرکت های  برخی  با کمک  برآید. سرانجام  نیز  انگلیسی  به  آن  ترجمۀ  پی  در 
ـ آمریکایی، تحریر انگلیسی کتاب در سال 1961 منتشر شد. عربی 

داده،  به دست  فارسی کوشش شده است در چارچوب عالمانه ای که مؤلف  به  قاموس  این  برگردان  در 
معادل هایی مقبول در فارسی معاصر انتخاب شود، و به دلیل این که در دهه های اخیر انبوهی اصطالح و کلمۀ 
ـ انگلیسی، فرانسه، فارسی  تازه در زبان عربی پدید آمده است، برآن بوده ایم به یاری فرهنگ های تازه عربی 

کاستی های آن جبران شود؛ این افزوده ها به حدود 5000 واژه و اصطالح بالغ می شود.

قصهازاینقراربود...
الئورا والیاسیندی

ترجمۀ اعظم رسولی/ مژگان مهرگان

چاپ سوم، 264 ص، رقعی، 200000 ریال.
رئیس قبیله ای صحرانشین که وانمود می کرد عضو فرقۀ »فتوت« یا 
جوانمردی است همراه با گروهی از جوانان عضو آن فرقه در مراسم 
ناهاری شرکت کرد. خوردن غذا که به پایان رسید، ندیمه ای آمد تا بر 
دست های آنان آب بریزد. رهبر صحرانشین از شستن دست امتناع 
ورزید و گفت: »درست نیست که مردان بگذارند آب با دست های 
زنی ریخته شود.« اما شخص دیگری پاسخ داد: »من سال هاست که 
به این خانه می آیم و هرگز توجه نکرده ام که کسی که آب بر دست های 

ما می ریزد مرد است یا زن.«

کابوسهایبیروت
غاده السّمان

ترجمۀ احسان موسوی خلخالی

463 ص، رقعی، 460000 ریال.
ـ صحیح  ـ تا اطالع ثانویـ  آن روز صبح وقتی از ماشین پیاده شدم وـ 
تا  که  است  باری  آخرین  این  نمی دانستم  شدم،  خانه  وارد  سالم  و 
چندین روز دیگر می توانم خانه را ترک کنم... و همان لحظه که در 
را پشت سرم می بندم، دارم آن را به روی زندگی و امید می بندم... و 

زندانی کابوسی طوالنی می شوم ــ سخت طوالنی.
با برادرم به خانه برگشته ام تا با هم نقش زندانیان را بازی کنیم... 
اگر می دانستیم، در راه برگشت چیزی برای خوردن می گرفتیم... اگر 
می دانستیم شاید برنمی گشتیم... و اگر... و اگر... و »اگر« را در خاک پشیمانی کاشتیم و »ای کاش« درو 

کردیم!...
کجا زندگی می کنم؟ این سؤال یادآور واقعیتی وحشتناک بود. وسط میدان جنگ زندگی می کنم، بی هیچ 
سالحی و بی آن که کاری از دستم برآید، جز همین کشیدن قلم بر کاغذ و به جا گذاشتن سطرهایی لرزان 

مانند رد خونین مجروحی که در پنبه زار سپید سینه خیز می رود...

کارنامۀتلخکان
نمایشی متون به نگاهی با دلقکی و تلخکی اطوار )بازشناخت

امروزی،میانگاهیوکهن(
شیوا مسعودی

چاپ دوم، 408 ص، رقعی، 300000 ریال.
ـ دلقک  ـ شیره ای  کریم  چون  افرادی  هیئت  در  تنها  ایرانی  دلقک 
سنتی  نمایش  دلقک های  آن  ادامۀ  در  و  ناصری ــ  دربار  به  راه یافته 
ـ مبارک دلقک خیمه شب بازی و سیاه دلقک سیاه بازی ــ در متن قرار  ـ
دارد، اما سرگذشت قبل و بعد از آن مبهم است. ویژگی و کارکرد او در 
این دورۀ در متن بودگِی هرچند کوتاه نشان می دهد شکل گیری دلقک 
نمایشی جز با تباری کهن و قدرتمند امکان پذیر نیست، همچنان که 
تا نقطۀ  تئاتر آمده از دراِم غربی پس از مشروطه پذیرفتنی نیست. پس وجود گروه هایی تباری  از  طردش 
ـ دلقک نمایش سنتی ــ و تغییر آن در شکل های متفاوت از امروز ضروری می نماید. نویسنده در  مرکزی ـ
این کتاب به شناخت نیاکان دلقک و بازیابی حضور او در ادبیات نمایشی ایران، با ردیابی شکل های متفاوت 
گذشته و امروزش، اهتمام دارد و تالش می کند تا خطوط محوشدۀ مسیر تاریخی او را روشن سازد و مانایی 

این شخصیت را در قلمرو فرهنگی و نمایشی اثبات کند.

کبوترتویکوزه
)بههمراهگفتوگوبانویسنده(

هوشنگ مرادی کرمانی

چاپ دهم، 96 ص، رقعی، 100000 ریال.
و  پارچه ای سفید روی سرش می اندازد شادی می کند، برای خودش هلهله می کند و ِکل می ِکشد  پیرزن 
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چند بار با عصا روی کوزه می زند. نویسنده با هر ضربه کوزه را بیشتر 
بدتر می شود، زانوهایش خم می شود.  به آغوش می کشد و حالش 
و  پیچ  قلبش می گذارد،  و کمتر می شود. دست روی  خنده اش کم 
ـ صدای رعدوبرق و باران ــ کوزه از دست نویسنده  تاب می خورد ـ
است  کوزه  که  نقطه ای  تاریک می شود.  می افتد، می شکند. صحنه 
روشن می شود. کبوتری از توی کوزه درمی آید و صدای بالش توی 

تاریکی صحنه می پیچید.

کتابشمستبریز
جلد1؛اندیشهها:طرحیازمنظومۀحکمیوهنریشمستبریزی

مهدی ساالری نسب

581 ص، رقعی، 680000 ریال.
من عادِت نبشتن نداشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من 
می ماند، و هر لحظه مرا روی دیگر می دهد، سخن بهانه است؛ حق 

نقاب برانداخته است، و جمال نموده.
مقاالت شمس، ص 225

شمس تبریزی عامِل تحوِل روحی و زایِش فکری و هنری موالناست. 
او با اصالت اندیشه و زبان سحرآفرین خود موالنا را شیفته کرده. او 
تقلید را سبب همه فسادها می داند، به قواعد و اعتباراِت ازپیش معین 
و تفکرات قالبی توجهی ندارد؛ می اندیشد، عمل می کند و هیچ گونه هراسی به دل راه نمی دهد. چنان که خود 

می گوید او را با عوام هیچ کاری نیست و تنها انگشت بر رِگ بزرگان می نهد.
شمس اندیشمندی است تیزبین و ژرف نگر اما در عین حال از توجه به ساحِت عمل و فرصت شمردِن 
غنیمِت وقت غافل نمی شود و با این که فردی است عملگرا، از موشکافی های نظری هم عقب نمی ماند؛ 

میراث حیاِت او آمیزه ای است از بینش و روش؛ شهود و عقل.

یز طرحی است از منظومه فکری شمس در سه بخش کلی انسان، حقیقت، و  جلد اول کتاب شمِس تبر
عشق.

کتابشمستبریز
جلد2؛شعرها:شعرهایمنثور،شعروارههاوگزینگویههایمقاالت

شمس
مهدی ساالری نسب

453 ص، رقعی، 580000 ریال.
در عصر کالسیک تفکیک شعر و نثر از هم روشن بوده است. اما 
ساده ای  کار  حاضر  روزگار  در  آن  مصادیق  تعیین  و  شعر  تعریف 
تردید  دارند  شعر  عنوان  آنچه  از  برخی  شعریت  در  امروزه  نیست. 
است و به جای آن، برای پاره ای از آنها که با عنواِن نثر معرفی شده اند 
می توان شأن اعالی شعری قائل شد. به این ترتیب، بجاست که متون 
کهن را با فکر استخراج و تقطیع اشعار نو، از نو مطالعه کنیم. مقاالت 

شمس از جمله متون فارسی است که بسیاری از سطرهای پرجذبه و بامهابت آن را باید در شمار شعر آورد.

یز دفتر شعری است حاوی 360 قطعه از شعرهای منثور شمس تبریز همراه با  جلد دوم کتاب شمِس تبر
توضیحاتی کوتاه.

***
قدحی پر کردم

نمی توانم خوردن
قطعه 222نمی توانم ریختن.

کلکخیالانگیز
)بوطیقایادبیاتوهمناک،کراماتومعجزات(

ابوالفضل حّری

296 ص، رقعی، 160000 ریال.
این کتاب شامل دو بخش اصلی نظریه و عمل است. در بخش نظریه، دربارۀ مبانی ژانر فانتاستیک/ وهمناک 
در حوزه های مختلف ازجمله فلسفه، روانکاوی و البته ادبیات بحث می شود. سپس کاربرد فانتاستیک در 
حوزۀ روانکاوی و در آثار ینتش، الکان، سیکسوا و در مقالۀ »شگرف« بررسی می شود و همچنین تعبیر 
رویکرد  به تفصیل  پایان،  در  می شود.  ارزیابی  نیز  هوفمان  اثر  شنی«  »مرد  داستان  از  فروید  روانکاوانۀ 

ساختارِی وهمناک که تودوروف طرح کرده است، بررسی می شود 
و ژانر وهمناک به شگرف، شگفت و تمثیل و انواع فرعی تر تقسیم 

می شود.
فارسی  ادبیات  آثار  گزیدۀ  در  فانتاستیک  اصول  بخش عمل،  در 
بررسی می شود. نخست برخی از حکایات باب های ششم تا دهم 
کتاب فرج بعد از شدت تحلیل می شود و در ادامه پیشنهاد داده می شود 
در بررسی این نوع داستان ها به جای فانتاستیک، از واژۀ »کرامات« 
گزیده ای  نظامی،  هفت پیکر  داستان های  آن  از  پس  شود.  استفاده 
هند  عجایب  کتاب  حکایات  از  برخی  و  هزارویک شب  قصه های  از 
فانتاستیک  به  تودوروف  ساختاری  رویکرد  به  توجه  با  رامهرمزی 
تلقی داستان های سورۀ کهف  با  بررسی می شود. بخش دوم کتاب 

به منزله نوعی ادبیات »عجیب« یا »معجزات« به پایان می آید.

کمربند
احمد ابودهمان

ترجمۀ حسین سلیمانی نژاد

176 ص، جیبی، 120000 ریال.
در پاریس بود که چشمم به روی سرزمین و روستایم باز شد، آخر در 
آن جا فقط شاعر بودم، نه چیز دیگر. پاریس به من امکان داد که انسان 
 مستقلی باشم و معنای واقعی مدرنیته چیزی جز این نیست، 

ً
کامال

درحالی که قبیله هنوز هم مرا سلولی کوچک از پیکر بزرگ خود فرض 
می کند. حتا به چشم برخی از افراد قبیله مان، سلولی سیاه ام، چون با 
اجنبی، یا بهتر بگویم، با زنی فرانسوی ازدواج کرده ام. البته درک شان 
می کنم و می نویسم تا به آن ها بگویم که دیگران مرا درک می کنند و 

خیلی بهتر از خودمان ما را درک می کنند.
احمد ابودهمان، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار، در سال 1949 در روستایی در جنوب عربستان سعودی 
یاض در پاریس و اولین  به دنیا آمد و در سال 1982 در پاریس تشکیل خانواده داد. او مدیر دفتر روزنامۀ الر
نویسنده از شبه جزیرۀ عربستان است که به فرانسوی می نویسد. ابودهمان در سال 2000 زندگی نامه اش را 
به شکل خاطراتی طنز و خواندنی در اولین رمانش با عنوان کمربند منتشر کرد. این کتاب به زبان های زیادی 

ترجمه شد و بعدها خودش نیز آن را به عربی برگرداند.

کینکاسبوربا
ماشادو ِد آسیس

ترجمۀ عبدالله کوثری

چاپ دوم، 448 ص، رقعی، 480000 ریال.
کینکاس بوربا مجموعه ای اجتماعی، سیاسی و فلسفی است. تمثیلی 

است از مدرنیزاسیون شتابزده و ظاهرِی برزیل در اواخر قرن نوزدهم. 
این رمان در ظاهر نمونه ای از رمان های آن دوران است با مضامینی 
سیاست.  و  اجتماعی  روابط  پیمان شکنی،  خانواده،  عشق،  چون 
ُرمان است،  این سیمای آشنا رمانی است که خود نقد  اما در پس 
آن دوران  در  رایج  و رومانتیسم احساساتِی  تقلیدگر  ناتورالیسِم  نقد 

است...
چیزهای  دنبال  به  که  کسانی  می دانند«  را  خواندن  راه  و  »رسم  که  شده  نوشته  کسانی  برای  رمان  این 
»واقع نما« نیستند، بلکه خواهان محبت و حیرت ذهن، آزادی تخیل، غافلگیری و خنده ای هستند که از 

گاه مایه می گیرد. انگیزش های ناخودآ

گواداالخارا
کیم مونسو

ترجمۀ پژمان طهرانیان

چاپ دوم، 126 ص، رقعی، 120000 ریال.
کیم مونسو متولد 1952 در بارسلونای اسپانیاست.

نابش  تخیِل  با  که  می داند  قّهاری  نویسندۀ  را  او  تایمز  نیویورک 
سّنت سوررئالیسِم اسپانیایی را در تاروپوِد آثارش نهادینه کرده است. 
نویسندۀ زندۀ کاتاالن معرفی کرده  او را بزرگ ترین  ایندیپنِدنت هم 

است.
محبس هایی  و  بدعت ها  توصیف کنندۀ  را  مونسو  نوشته های 
مدّوِر  حصارهای  ــ  می سازد  خود  برای  انسان  که  دانسته اند 

خودساخته ای که گیرمان می اندازند.
مجموعه داستاِن گواداالخارا به 5 بخش تقسیم شده: بخش اول تک داستانی بلند است که با روایتی دایره ای 
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به  ارجاعاتی عجیب هستند  داستان است که  واکاوی می کند. بخش دوم چهار  را  سّنت خانوادگِی مهیبی 
داستان ها و افسانه های اساطیری و تاریخی در قالِب بازگویی های بازیگوشانۀ مونسو، که حرف های مهّمی برای 
دنیای امروز دارند. بخش سوم پنج داستان است که به ظاهر واقع گرایانه ترند اما موقعیت هایی دور از ذهن را 
برای خواننده تجّسم می بخشند. بخش چهارم تک داستانی بلند است که با روایت گسترده اش دور باطلی را به 
تصویر می کشد. دو داستاِن بخش پایانی نیز بیش از هرچیز واگویه های ذهنِی شخصیت هایی پیچیده هستند.

گواداالخارا که اولین بار در سال 1996 منتشر شد، در سال 1997 معتبرترین جایزۀ منتقدان بارسلونا را از 

آِن خود کرد و تاکنون به هشت زبان مهّم دنیا ترجمه شده است.

لیلیومجنون
درادبیاتعربیوفارسی

دکتر محمد غنیمی هالل
یحانه منصوری ترجمۀ هادی نظری منظم/ ر

344 ص، رقعی، 180000 ریال.
بنام  منتقد  و  پژوهشگر   )1968 )متوفا  هالل  نیمی 

ُ
غ محمد  دکتر 

به  است.  عربی  کشورهای  در  تطبیقی  ادبیات  پایه گذار  و  مصری 
داستان  فارسی،  و  فرانسه  زبان های  در  متخصص  استاد  این  همت 
جذاب ترین  از  یکی  به  فارسی  و  عربی  ادبیات  در  مجنون  و  لیلی 

موضوع های تطبیقی در دانشگاه های عرب تبدیل شد. کتاب وی با 
عنوان لیلی والمجنون فی األدبین العربی والفارسی از بهترین آثار تطبیقی 
در ادبیات عربی است. نویسندۀ این اثر با پرداختن به داستان لیلی و مجنون، به بررسی عشق ُعذری عربی تا 
عشق صوفیانه در ادبیات فارسی می پردازد. چه عشق صوفیانه گونه ای از عشق عذری است که تحت تأثیر 

عوامل دینی و فلسفی دگرگون شده است.
از مباحث مهم این کتاب عبارت است از بررسی اخبار مجنون و لیلی در ادبیات عربی و فارسی، تأثیر 
اخبار و روایت های عربی در منظومه های فارسی مربوط به مجنون و بیان ویژگی های خاص موضوع مزبور 
ـ علمی است و نگارنده ضمن پیونددادن ادبیات صوفی  در ادبیات فارسی. در این اثر، روش پژوهش تاریخی 

با جریان های فکری جهان شمول، به روشنگری ریشه های فلسفی اندیشه های صوفیانه نیز پرداخته است.

مبانیسبکشناسی
پیتر وردانک

ترجمۀ محمد غفاری

چاپ سوم، ویراست دوم، 230 ص، رقعی، 240000 ریال.
مبانی سبک شناسی برای کسانی تألیف شده است که آشنایی چندانی 

با شاخه های جدید سبک شناسِی زبان شناسانه ندارند. پیتر وردانک، 
نویسندۀ کتاب، مفهوم های اساسی و اصطالح های مهم حوزه های 
نمونه های  تحلیل  با  و  ساده  زبانی  به  را  سبک شناسی  مختلف 
متعدد منظوم و منثور معرفی می کند. وی همچنین، در بخش دوم 
زمینۀ  در  کالسیک  کتاب های  و  جستارها  از  را  قطعه هایی  کتاب، 

سبک شناسی نقل می کند و هریک از آن ها را شرح می دهد.
یکی از مزیت های این کتاب به منبع های موجود در زبان فارسی اشاره به شیوه های جدید بررسی سبک 
ـ مانند سبک شناسِی داستان، سبک شناسِی فمینیستی، گفتمان کاوِی انتقادی، سبک شناسِی شناختی، و جز  ـ

آن ــ و کاربرد آن ها در تحلیل متن های گوناگون ادبی و غیرادبی است.
در ویراست جدید، مترجم متن کتاب را بازنگرِی سرتاسری کرده، به حدی که در بسیاری جاها متن را از نو 
ـ فارسی به انتهای آن افزوده است. همچنین واژه نامۀ  ـ انگلیسی و انگلیسی  ترجمه کرده و واژه نامه های فارسی 
قبلی کامل تر شده است.  برخی مدخل های  با اضافه شدن مدخل های جدید و گسترش  تشریحِی مؤلف 
کتاب نامۀ فارسی این ویراست نیز تکمیل و روزآمد شده و مهم ترین منبع های فارسی در زمینۀ سبک شناسی و 

حوزه های وابسته به آن )نقد زبان شناسانه، نشانه شناسی، و روایت شناسی( را دربر گرفته است.

متنهاییبرایهیچ
ساموئل بکت

ترجمۀ علی رضا طاهری عراقی

چاپ دهم، 88 ص، رقعی، 100000 ریال.
دنیاهای  غرق  ساکت،  دست،  در  دست  می زدیم،  قدم  هم  با  یا 
خودمان، هرکس غرق دنیاهای خود، دست در دست فراموش شده. 
این طور است که تا حاال دوام آورده ام. و امروز عصر هم انگار باز 
نتیجه می دهد، در آغوشم هستم، من خود را در آغوش گرفته ام، نه 
آن  زیر  گویی  بخواب،  حاال  وفادار.  وفادار،  اما  لطافت،  با  چندان 
چراغ قدیمی، به هم ریخته، خسته و کوفته، از این همه حرف زدن، 

این همه شنیدن، این همه مشقت، این همه بازی.
چیزی حس نمی کنم، چیزی نمی گویم، او مرا در بازوانش می گیرد و با نخی لب هایم را تکان می دهد، با 

قالب ماهیگیری، نه به لب نیازی نیست، همه جا تاریک است، کسی نیست، سرم چه شده، البد در ایرلند 
جایش گذاشته ام، توی پیاله فروشی، باید هنوز همان جا باشد، روی پیشخوان، لیاقتش همین بود.

مستأجروایلدفلهال
ان برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ سوم، 616 ص، رقعی، 560000 ریال.
»این گل بوی گل های تابستانی را ندارد، اما سختیهایی را پشت سر 
گذاشته که گل های تابستانی طاقت شان را ندارند. باران سرد زمستان 
تنها خوراکش بود و آفتاب بی رمق زمستان تنها گرمای آن. بادهای 
سرد آن را نخشکاندند و ساق هاش را نشکستند، و یخبندان بی امان 
هم آن را نسوزاند. نگاه کن، گیلبرت، هنوز تر و تازه است و شکوفا، 
روی  سرد  برف  هم  هنوز  آن که  با  باشد،  باید  گلی  هر  که  آن طور 

از صفحه 605گلبرگ هایش نشسته...«

ان برونته شخصیت مالیمی داشت و سر به زیر بود... آرام بود، صبور، فداکار، باهوش، خویشتن دار...
شارلوت برونته

اگر جوان بی تجربه ای به راهی نرود که شخصیت های منفی کتابم رفته اند، و اگر دوشیزهای احساساتی 
اگر  اما  است.  داشته  فایده ای  کتابم  صورت  این  در  است،  شده  کتابم  قهرمان  که  نشود  خطایی  مرتکب 
او عذر  از  فروتنانه  ببندد، من  را  کتابم  ناراحت  با ذهنی  و  تا شادی،  بیش تر غم نصیبش شود  خواننده ای 

ان برونتهمیخواهم، زیرا به هیچ وجه قصد نداشته ام که خواننده ام را غمگین یا ناراحت کنم.

قهرمان داستان بعد از سرخوشی های جوانانه سختی هایی را پشت سر می گذارد که آداب جامعه و عادات 
افراد در آن سهم بسیار مهمی دارد. این رمان با گسترۀ عظیم رویدادها و صحنه ها و آدم ها و زمان ها و مکان ها 

 نقد کوبنده ای است بر مناسبات مبتذل اجتماعی، و نیز اثری در تقبیح اعتیادی خانمان برانداز.
ً
عمال

آیا همیشه »پایان شب سیه سپید است«؟

محاکمۀاندرسونویل
سال لویت

ترجمۀ امین مدی

168 ص، جیبی، 140000 ریال.
این  به  می کنم  تف  اخالقیات!  این  به  می کنم  تف  من  ویرزو: 
اخالقیات! و می گویم از کسانی که در این سالن هستند سؤال کنید 

که آیا می توانستند کاری متفاوت بکنند؛ بپرسید.
شما  که  باشد  این طور  اگر  و  می رود.(  ویرز  سمت  )به  چیپمن: 
عده  وجدان  می تواند  فردی  که  تصور  این  با  باید  دیگر  می گویید، 
می کنیم  زندگی  آن  در  که  دنیایی  حال  به  کند،  تصاحب  را  کثیری 
ما  روی  پیش  که  دنیایی  صورت،  این  در  زیرا  بخوریم.  تأسف 
دستورات  اجرای  فکر  به   

ً
صرفا که  زندانبان هایی  دنیای  بود؛  خواهد  اندرسون ویل ها  دنیای  می گیرد  قرار 

فرماندهانشان هستند. )به سمت راست ویرز می رود.( و وجدانشان را رها کرده اند، و فقط از مرجع قدرتی 
وحشت دارند که روحشان را تسلیِم آن کرده اند؛ در این صورت آیا زندانبان مرتکب قتل نخواهد شد؟

سال ِلویت )1911-1977( نمایشنامه نویس امریکایی است که در اغلب آثار خود، به دلیل سابقه خدمت 
اندرسون ویل  محاکمه  می کند.  مطرح  را  جنگ  اخالقی  معضالت  متحده،  ایاالت  هوایی  نیروی  در 
التزام  تناقض میان  او است: بررسی تکان دهنده ای دربارۀ مسائل اخالقی موجود در  اثر  شناخته شده ترین 

انسان به قدرت و وجدان خویش.

امین ِمدی دانش آموخته رشته زبان انگلیسی از دانشگاه خوارزمی تهران است. از ترجمه های او می توان به 
پدرخوانده اثر جان لوئیس اشاره کرد.

منسفیلدپارک
جین آستین

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ یازدهم، 544 ص، رقعی، گالینگور، 480000 ریال.
سرگذشت پرفراز و نشیب دختری حساس، خوش قلب، محجوب که 
شاهد ماجراها، دسیسه ها و عشق های آدم های دور و بر است و در 
گرداب حوادث احساسات خود را مهار می کند. پس از آفتابی شدن 
اتفاق های  و  بر می بندد  آرامش رخت  و  ماجرایی خیانتکارانه، نظم 
غیرمنتظره قهرمان داستان )فانی پرایس( را به کام خود می کشد، اما 

او همچنان بر فضیلت های خود پافشاری می کند...
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مسمانمامان
هوشنگ مرادی کرمانی

ـ انگلیسی، 192 ص، رقعی، 15000 ریال. چاپ هشتم، فارسی 
چاپ هفدهم، فارسی، 96 ص، رقعی، 120000 ریال.

همسایه ها،  فامیل،  با  است  خانواده  یک  اعضای  روابط  از  روایتی 
در  جاری  فرهنگ  درمجموع  و  نگرانی ها  صمیمیت ها،  حکایت 
گوشه ای از این شهر بزرگ که طی ماجرایی چندساعته بیان می شود.

میدلمارچ)داستانیکشهر(
جورج الیوت

ترجمۀ رضا رضایی

1246 ص، رقعی، دورۀ دوجلدی 1700000 ریال.
گویی مرد نه تنها همسر خود را انتخاب می کند، بلکه شوهر همسر خود را نیز انتخاب می کند!

)423(
 فرزند آرزوست.

ْ
همه ما کم وبیش خیالبافیم، زیرا که خیال

)489(
چه چیز غم انگیزتر از کشمکش آدمی با نیاز به دست شستن از کاری که به کل زندگی اش معنا می بخشیده 

است؟
)629(
اگر جوانی فصل امید است، معموال علتش فقط این است که بزرگ ترها به ما امید می بندند، وگرنه هیچ 

دوره ای به اندازه دوره جوانی مهیای این نیست که احساس ها و جدایی ها و تصمیم ها را نهایی تلقی کنیم.
)810(
لحظه مهیبی است در زندگی زوج های جوان هنگامی که تنگی زنجیر عشق به ساییدگی زخم بدل می شود.
)977(
مردان و زنان دربارۀ نشانه های ناخوشی خود اشتباه غم انگیزی مرتکب می شوند و امیال ناآرام و مبهم خود را 

گاهی نبوغ می انگارند، گاهی دین و مذهب، و خیلی وقت ها هم عشقی باعظمت.
)1100(

در سلسله رمان نویسان بزرگ انگلیسی در قرن نوزدهم، که از جین آستین و خواهران برونته آغاز می شود و 
به چارلز دیکنز و تاماس هاردی می رسد، جورج الیوت به سبب مهارت و ژرف بینی اش در توصیف انگیزه ها 
مقام منحصربه فردی دارد، به طوری که بسیاری از نقادان مدرن او را بزرگ ترین رمان نویس انگلیسی قرن 

نوزدهم می دانند.
***

شخصیت های رمان میدل مارچ به رغم سادگی ظاهری شان زندگی درونی بغرنجی دارند. بعضی بر معیارهایی 
 تحسین می کنند و نه تشویق، بعضی دیگر بر عادیاتی متکی اند که 

ً
پای می فشارند که همگان آن ها را صرفا

همگان آن ها را تشویق می کنند و نه تحسین.
میدل مارچ داستان یک شهر است با همه ابعاد و مناسباتش.

از  یکی  الیوت  به وحدت می رسند. جورج  الیوت  آثار جورج  در  اخالق  و  احساس  شناخت، خالقیت، 
روشنفکران ممتاز زمانه اش بود و شناخت جامعی از هنر، موسیقی، الهیات، روان شناسی، جامعه شناسی 
و علوم طبیعی داشت و به چندین زبان نیز مسلط بود. دستاورد شگرفش این بود که همه این ها را خمیرمایه 

خالقیت ادبی اش می ساخت.
تری ایگلتن

میدل مارچ اثری است سترگ... و از معدود رمان های انگلیسی قرن نوزدهم که برای »انسان های بالغ« نوشته 

شده است.
ویرجینیا وولف

میدل مارچ شاید بزرگ ترین رمان انگلیسی قرن نوزدهم باشد.
جولین بارنز

میناگرعشق
)شرحموضوعیمثنویمعنویجاللالدینمحمدبلخی(

یم زمانی کر

چاپ پانزدهم، 1056 ص، وزیری، گالینگور، 780000 ریال.
مثنوی معنوی به شیوۀ مرسوم به ابواب و فصول، مدون و مرتب نشده، 
بلکه بر پایۀ اجمال و تفصیل انشاء شده است. بدین معنی که موالنا 
می شکافد  سخن  سخن،  از  ابتکار،  قّوت  و  انتقال  سرعت  به سبب 
از  و  به حکایت دیگر می رود  از حکایت  و  نکته می آرد  نکته،  از  و 
تمثیل به تمثیل دیگر. آنگاه از هر بخِش حکایت، نکاتی صدرنگ بر 
حسب استعداد مخاطب ایراد می کند و گریزهای اخالقی و عرفانی 
نکات،  ایراد  در ضمن  بسا  می زند. چه  روانشناختی  و  اجتماعی  و 
با  توالی حکایات  این  و  نبرده،  پایان  به  را  آن که هنوز حکایت اصلی  آورد، حال  حکایت در دل حکایت 

نکته گویی های بی شمار همراه است تا آن که دوباره بر سر سخن اصلی بازگردد.
این جهش ها و انتقاالت پیاپی و الیه الیه بودن موضوعات مثنوی یکی از علل دشواری فهم مثنوی است، 
حال آن که در مثنوی وضوحی تام به کار رفته و هیچ مطلبی به روش فضل فروشان حرفه ای گنگ و مغلق بیان 
نشده است. بدین سان برای فهم اندیشه های موالنا چاره ای نیست جز آن که مطالب اجمالی را به مطالب 

تفصیلی و بالعکس ارجاع دهیم و تفسیر مثنوی را از خود مثنوی بجوییم.

نقاب
نال الرسن

ترجمۀ مزدک بلوری

172 ص، رقعی، 240000 ریال.
آفریقایی تبارند که در  آیرین و کلر زنان دورگه  امریکا، دهه 1920؛ 
همبازی  دو  این  ندارند.  خود  در  سیاه پوستی  از  نشانی  هیچ  ظاهر 
را  یک دیگر  اتفاقی  از هم،  بی خبری  از سال ها  پس  کودکی،  دوران 
مالقات می کنند. کلر، به لطف ظاهر بلوندش، خود را سفیدپوست 
دارد  نفرت  سیاهان  از  که  ثروتمندی  سفیدپوسِت  مرِد  با  و  زده  جا 
ازدواج کرده است. او، که در ابتدا برای استفاده از مزایای سفیدپوستی 
چنین نقابی می گذارد، اکنون خواهان برداشتن این نقاب و بازگشت 

به جماعت سیاه پوستان است. پس هرگاه شوهرش به سفر می رود، او مخفیانه به جمع سیاه پوستان می آید.
در میهمانی های شبانه محله هارلم و جشن ها و مراسم سیاه پوستان، همه مجذوب چهره زیبا و شخصیت 
دوست داشتنی کلر می شوند و رابطه او با دوستان و شوهر سیاه پوست آیرین بسیار صمیمانه می شود. پس 
از چندی، سوءظنی زندگی آیرین را به جهنم تبدیل می کند. آیا بناست آیرین سرانجام از اضطراب دردآور 

هفته های گذشته رها شود؟ یا قرار است اضطرابی بیشتر و بدتر در راه باشد؟

نورثنگرَابی
جین آستین

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ نهم، 280 ص، رقعی، گالینگور، 380000 ریال.
کاترین مورلند دختری است پاک و ساده دل که از کلبۀ روستایی اش 
با آدم های  به دنیای پرتب وتاب و پیچیدۀ شهر شلوغ سفر می کند، 
تازه ای آشنا می شود و تجربه هایی را از سر می گذراند، اما در عالم 
و  مقایسه می کند  است  که خوانده  رمان هایی  با  را  خیال همه چیز 
خود را در نقش قهرمان این رمان ها می بیند. و سرانجام درمی یابد که 

دنیای اطراف واقعی تر از دنیای رمان است.

ویلت
شارلوت برونته

ترجمۀ رضا رضایی

چاپ هفتم، 712 ص، رقعی، گالینگور، 560000 ریال.
ویِلت، آخرین و پخته ترین اثر شارلوت برونته، رمانی است »اصیل« 

و نمونۀ کالسیکی از آنچه در نقد ادبی به »آشنایی زدایی« معروف 
است.

زندگی  که  جسور  اما  بی چیز  است  دختری  داستان  قهرمان 
اخالقی  فضیلت های  به  کامل  اعتقاد  با  و  برنمی تابد  را  کسالت بار 
به کام اجتماع می رود. ویِلت روایت رنج و تالش است برای ایفای 
نیز  و  عشق،  جست وجوی  و  روزمره،  بطالت های  از  گریز  وظیفه، 

کشاکش آدمی با سرنوشت ناشناخته.
شارلوت برونته ما را به سفری می برد برای کشف زوایای پنهان خیال و اندیشۀ زنانه.
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هنرداستاننویسی
)بانمونههاییازمتنهایکالسیکومدرن(

دیوید الج
ترجمۀ رضا رضایی

چاپ هفتم، 422 ص، رقعی، گالینگور، 460000 ریال.
هنر داستان نویسی کتابی است دربارۀ شیوه ها و شگردها و جنبه های 

مختلف داستان نویسی به قلم دیوید الج، یکی از بزرگ ترین نقادان 
معاصر. دیوید الج که اکنون از چهره های ممتاز نقد داستان به شمار 
می رود در 50 فصل به موضوع ها و مبحث هایی پرداخته است که در 
عالم داستان نویسی و داستان خوانی اهمیت بسیار دارند و هر نویسنده 
و خواننده ای باید با آن ها آشنایی داشته باشد. مثال ها و بررسی ها در 
این کتاب بر حدود دویست متن داستانی کالسیک و مدرن مبتنی اند که بیشتر آن ها متن مرجع به حساب 
 با فوت 

ً
می آیند. درعین حال، خوانندۀ غیرحرفه ای نیز از مطالعۀ کتاب حاضر لذت بسیار خواهد برد و عمال

و فن ها آشنا خواهد شد و پدیده ای به نام »رمان« را در چشم اندازی وسیع خواهد شناخت. این کتاب برای 
 نوعی کارگاه داستان نویسی و داستان خوانی است.

ً
خوانندگان حرفه ای تر و همچنین برای نویسندگان عمال

هنرداستاننویسی
یویو( )گزیدهایازگفتوگوبانویسندگاندرپاریسر

حسن کامشاد

چاپ چهارم، 344 ص، رقعی، 400000 ریال.
بامداد  یا داستانی در دست نوشتن دارم هر روز  هنگامی که کتاب 
آن  می کنم.  کار  به  شروع  هوا  شدن  روشن  از  پس  زودتر  هرچه 
همین طور  و  است  سرد  یا  خنک  هوا  و  نیست  مزاحم  کسی  موقع 
 نوشته ام می خوانم و چون 

ً
که می نویسم گرم می شوم. آن چه را قبال

همیشه جایی قلم زمین می گذارم که می دانم بعدش چه می شود، از 
همان جا ادامه می دهم. می نویسم تا به جایی می رسم که هنوز رمقی 
باقی مانده است و می دانم سپس چه اتفاق می افتد. پس می ایستم و 
به زندگی می پردازم تا روز بعد که دوباره به سراغش می روم. برای مثال، اگر شش صبح دست به کار شده ام، 
ممکن است تا نیمروز ادامه دهم، یا پیش از نیمروز از نوشتن باز ایستم. وقتی دست از کار می کشم بی اندازه 
تهی، و درعین حال بی اندازه ُپر و سرشارم، مانند هنگامی که به دلبر خود عشق می ورزید. اکنون هیچ چیز 
نمی تواند بیازارد، هیچ چیز نمی تواند رخ دهد، هیچ چیز مفهومی ندارد تا روز بعد که دوباره دست به کار 

شوم. انتظار تا روز بعد دشوار است...
ارنست همینگ وی 

یادداشتهاییکدیوانه
نیکالی گوگول

ترجمۀ خشایار دیهیمی

چاپ هجدهم، 304 ص، رقعی، 260000 ریال.
وجه مشخصۀ داستان های گوگول سادگی قصه نویسی، ویژگی قومی، 
بودن و سرزندگی خنده آور  بکر  و  به زندگی،  امانت محض نسبت 
قرار  دلتنگی  و  غم  عمیق  احساس  تحت تأثیر  همیشه  که  آن هاست 
است،  شاعر  گوگول  دارند:  منبع  یک  ویژگی ها  این  همۀ  می گیرد. 

شاعر زندگی حقیقی.
اولین تأثیری که هر یک از قصه های گوگول بر خواننده می گذارد 
این است که با خود بگوید: »چقدر همۀ این ها ساده، عادی، طبیعی، 
و حقیقی است، و درعین حال چقدر بکر و تازه.« این سادگی قصه نویسی، این صراحت لهجه، این پرهیز از 
نمایش پردازی، این پیش پاافتادگی و معمولی بودن اتفاقات قصه ها، عالئم حقیقی و قطعی خالقیت هستند: 

این شعری حقیقی است، شعر زندگی خود ماست.
با  می شوند،  شروع  هیچ وپوچ  با  که  هستند  سرگرم کننده ای  کمدی های  گوگول  قصه های  همۀ   

ً
تقریبا

نام می گیرند. قصه هایش همگی  پایان، زندگی  به اشک ختم می شوند، و در  ادامه می یابند، و  هیچ وپوچ 
همین طورند: اولش سرگرم کننده، سپس غم! زندگی خود ما هم چنین است: اولش سرگرم کننده، و بعد غم. 

چقدر شعر، چقدر فلسفه، و چقدر حقیقت در این جا نهفته است!
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1(الموزیکادومین
یت دوراس مارگر

ترجمۀ تینوش نظم جو
چاپ هفتم، 112 ص، جیبی، 160000 ریال.

2(داستانیکپلکان
آنتونیو بوئرو بایخو

ترجمۀ پژمان رضایی
چاپ پنجم، 144 ص، جیبی، 150000 ریال.

منتظر و بودم ایستاده خانهام 3(در
بودمبارانبیاید

ژان لوک الگارس
ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ ششم، 96 ص، جیبی، 120000 ریال.

4(همۀافتادگان
ساموئل بکت

ترجمۀ مراد فرهادپور/ مهدی نوید
چاپ نهم، 80 ص، جیبی، 120000 ریال.

5(تجربههایاخیر
بر اساس نمایشنامه ای از نادیا راس و جکوب ورن

ترجمۀ امیررضا کوهستانی
چاپ پنجم، 80 ص، جیبی، 80000 ریال.

6(آدریاناماتر
امین معلوف

ترجمۀ حسین سلیمانی نژاد
چاپ سوم، 104 ص، جیبی، 40000 ریال.

7(سهروایتاززندگی
یاسمینا رضا

ترجمۀ فرزانه سکوتی
چاپ هفتم، 128 ص، جیبی، 120000 ریال.

8(اسبهایپشتپنجره
ماتئی ویسنی یک

ترجمۀ تینوش نظم جو
چاپ هشتم، 88 ص، جیبی، 100000 ریال.

9(خیانت
هارولد پینتر

یان/ تینوش نظم جو ترجمۀ نگار جواهر
چاپ پنجم، 128 ص، جیبی، 75000 ریال.

10(تماشاچیمحکومبهاعدام
ماتئی ویسنی یک

ترجمۀ تینوش نظم جو
چاپ نهم، 128 ص، جیبی، 120000 ریال.

11(دریکخانوادۀایرانی
محسن یلفانی

چاپ دوم، 112 ص، جیبی.

12(کسیمیآید
یون فوسه

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ پنجم، 144 ص، جیبی، 180000 ریال.

13(مسمانناخوانده
ـ امانوئل اشمیت یک  ار

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ یازدهم، 144 ص، جیبی، 140000 ریال.

14(پیکرزن
همچونمیداننبرددرجنگبوسنی

ماتئی ویسنی یک
ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ نهم، 128 ص، جیبی، 120000 ریال.

15(چونآواییازداود
هانری مسکونیک

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ دوم، 88 ص، جیبی، 48000 ریال.

16(پزشکنازنین
نیل سایمون

ترجمۀ آهو خردمند

چاپ هفتم، 104 ص، جیبی، 120000 ریال.

17(رقصمادیانها
محمد چرم شیر

چاپ هفتم، 128 ص، جیبی، 100000 ریال.

ماه در مرگ از عاشقانهای 18(روایت
اردیبسشت

محمد چرم شیر

چاپ ششم، 104 ص، جیبی، 120000 ریال.

19(ازدواجهایمرده
یا سرنچ تودوروویچ آز

ترجمۀ احمد پرهیزی

چاپ پنجم، 80 ص، جیبی، 80000 ریال.

20(درخلوتمزارعپنبه
برنار ماری کلتس

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ سوم، 72 ص، جیبی، 70000 ریال.

21(اسبهایآسمانخاکسترمیبارند
نغمه ثمینی

چاپ چهارم، 144 ص، جیبی، 140000 ریال.

22(آنتیگون
ژان آنوی

ترجمۀ احمد پرهیزی

چاپ ششم، 128 ص، جیبی، 120000 ریال.
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23(ساعت25/اشخاص
محسن محبی

چاپ دوم، 128 ص، جیبی، 56000 ریال.

24(نقطهسرخط
ورونیک اولمی

ترجمۀ سمیرا قرائی

چاپ چهارم، 88 ص، جیبی، 120000 ریال.

25(خوابدرفنجانخالی
نغمه ثمینی

چاپ پنجم، 118 ص، جیبی، 120000 ریال.

26(دیوبندان
ودونمایشنامۀدیگر

محمد چرم شیر

چاپ چهارم، 70 ص، جیبی، 160000 ریال.

27(آخرینپرسیمرغ
محمد چرم شیر

چاپ سوم، 160 ص، جیبی، 160000 ریال.

28(پروانهویوغ
بازخوانی:نامههایونسانونگوگ

محمد چرم شیر

چاپ سوم، 53 ص، جیبی، 80000 ریال.

29(خانه
نمایشنامهبرایسهاتاقویکپشتبام

نغمه ثمینی

چاپ چهارم، 120 ص، جیبی، 120000 ریال.

30(دوشِسَملفی
جان وبستر

ترجمۀ ناهید قادری

چاپ دوم، 200 ص، جیبی، 180000 ریال.

31(ناممنریچلکوریاست
ین واینر یکمن/ کتر الن ر

ترجمۀ حسین درخشان

چاپ دوم، 96 ص، جیبی، 90000 ریال.

32(روباهانکوچک
لیلین هلمن

ترجمۀ افسانه قادری

چاپ دوم، 168 ص، جیبی، 120000 ریال.

33(پنجرۀزیرزمین
آنتونیو بوئرو بایخو

یاضی ترجمۀ طلوع ر

چاپ سوم، 190 ص، جیبی، 140000 ریال.

34(قانونپیرانیاراهینوبرای
خشنودکردنتان

تامس میدلتون/ ویلیام رولی
ترجمۀ ناهید قادری

چاپ سوم، 199 ص، جیبی، 200000 ریال.

35(داستانخرسهایپاندابهروایتیک
ساکسیفونیستکهدوستیدرفرانکفورت

داردوسهشببامادوکس
ماتئی ویسنی یک

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ چهارم، 156 ص، جیبی، 150000 ریال.

36(لطیفۀپسازشام
یل چرچیل کر

ترجمۀ ناهید احمدیان

چاپ دوم، 144 ص، جیبی، 120000 ریال.

37(ریچاردسوماجرانمیشود
)یاصحنههاییاززندگیمایرهولد(

ماتئی ویسنی یک
ترجمۀ اصغر نوری

چاپ سوم، 116 ص، جیبی، 140000 ریال.

38(اگربمیری...
یان زلر فلور

ترجمۀ گلناز برومندی/ تینوش نظم جو

چاپ دوم، 116 ص، جیبی، 120000 ریال.

39(مانفرد
لرد بایرون

ترجمۀ حسین قدسی

140 ص، جیبی، 120000 ریال.

40(مادر
یان ِزِلر فلور

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ سوم، 128 ص، جیبی، 160000 ریال.

41(آنسویآینه
یان ِزِلر فلور

ترجمۀ تینوش نظم جو

چاپ سوم، 136 ص، جیبی، 140000 ریال.

42(داستانزندگیفیلآفریقایی
کِلم مارتینی

ترجمۀ پژمان طهرانیان

76 ص، جیبی، 90000 ریال.

43(پسازباران
سرژی بلبل

ترجمۀ نگار یونس زاده

144 ص، جیبی، 120000 ریال.

44(سیندخت
یده فرجام فر

184 ص، جیبی، 180000 ریال.
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اخترشناسی
)راهنمایعملی(

یدپات ایان ر
یا ناظمی ترجمۀ پور

چاپ دوم، 299 ص، رقعی، گالینگور، 500000 ریال.
دوران  تا  تمدن ها  نخستین  از  را  نجوم  تاریخ  اکتشافات:  یخچۀ  تار

معاصر دنبال کنید.

تصاویر  آخرین  و  تصویری  راهنمای  با  فضا:  در  ما  همسایگان 

سیارات به گردش در منظومۀ شمسی بروید.

راهنمای کارامد رصد: با استفاده از نقشه ها و راهنماهای صور فلکی 

راه خود را در آسمان شب پیدا کنید و ستاره ها، کهکشان ها و دیگر 
اجرام را رصد کنید.

آسمان  در  گشت وگذار  به  تلسکوپ ها  یا  دوچشمی،  دوربین های  غیرمسلح،  چشم  با  جهان:  با  دیدار 

بپردازید.

ایان ریدپات تا سال 1972 در رصدخانۀ دانشگاه لندن کار می کرد و از آن پس مدّرس، خبرنگار و نویسندۀ 
اخترشناسی  فرهنگ  ویراستاری  و  است  انگلستان  نجوم  سلطنتی  انجمن  عضو  او  شد.  نجوم  تمام وقت 
کسفورد و اطلس ستاره های نوترونی را برعهده داشته است. ایان بیش از چهل کتاب را تألیف یا ویرایش  آ
کرده که از جملۀ آن ها می توان به چندین اطلس آسمان شب اشاره کرد. او همچنین در برنامه های رادیو و 

تلویزیونی زیادی شرکت کرده است.

همکاران دیگر:
جایلز اسپارو: فارغ التحصیل اخترشناسی از یونیورسیتی کالج لندن. او هم اکنون نویسنده و ویراستار علمی 

است.
کارول استات: مسئول سابق رصدخانۀ سلطنتی گرینویچ انگلستان که اکنون نویسنده علمی است.

اصولریاضیفلسفۀطبیعی
آیزاک نیوتن

ترجمۀ بهنام شیخ باقری

چاپ دوم، 690 ص، وزیری، 760000 ریال.
که  چرا  می نگرم.  طبیعی  فلسفه  ریاضی  اصول  بعنوان  اثر  این  به 
طبیعی  نیروهای  که  اینست  فلسفه  اصلی  وظیفه  می رسد  بنظر 
موجد حرکات در پدیده ها را بیابد و آنگاه از نیروهای بدست آمده 
گزاره های  که  است  دیدگاه  این  با  و  کند  تبیین  را  دیگر  پدیده های 
کتاب های اول و دوم را ارانه نموده ام. در کتاب سوم من این نیروها 
را در تشریح منظومه جهانی بکار گرفته ام و با استفاده از گزاره هایی 
که در کتاب های قبلی بطریق ریاضی طرح و اثبات شده اند و از روی 
پدیده های سماوی نیروی جاذبه اجسام به سوی خورشید و سیارات دیگر را بدست آورده ام و آنگاه با استفاده 
از این نیروها و گزاره های دیگر که آنها نیر جنبه ریاضی دارند حرکات سیارات ستاره های دنباله دار ماه و دریا 

را نتیجه گرفته ام. 
برگرفته از مقدمه کتاب

تاریخمختصرعلم
ویلیام باینم

ترجمۀ ماندانا فرهادیان

چاپ دوم، 368 ص، رقعی، 400000 ریال.
علم حیرت انگیز است. از پهنای بی کران فضا برایمان می گوید و از 

ریزترین موجود زنده؛ از اندام انسان و از تاریخ سیاره مان.
دانشمندان و دانش ورزان، از سِر شگفتی و حیرت، شروع کردند 
به بررسی و آزمایش و محاسبه و گاه به چنان کشف های تکان دهنده 
و بهت آوری رسیدند که آدمیان، پس از آن ها، با دنیا به طرز کامال 

جدیدی مواجه شدند.
کتابی که در دست دارید داستانی است پرماجرا در خالل زمان و 
مکان از روزگاران کهن تا به امروز؛ تا تازه ترین دستاوردهایی که انسان معاصر هنوز با آن ها درگیر است. و در 

این روایت از زندگی دانشمندانی می گوید که بعضی نام آشنا و برخی ناشناس اند.
یخ مختصر علم شرحی است به زبانی ساده و شیرین از روند رشد علم در گذر قرن ها. تار

چراچیزهامیشکنند
)ادراکجهانازدیدگاهفروپاشیآن(

مارک ابرهارت
ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ دوم، 240 ص، رقعی، 96000 ریال.
وقتی جسمی بر زمین می افتد و می شکند، در پاسخ به این پرسش که 
چرا شکست، اغلب می شنویم: »چون« زمین خورد. نویسنده معتقد 
زمین  »وقتی«  جسم  بگوییم  باید  نیست؛  درست  پاسخ  این  است 
خورد شکست. به نظر او چرا شکستن جسم دالیل بسیاری دارد که 
برای درک آن ها باید به ژرفنای دنیای اتم و مکانیک کوانتومی سفر 

کنیم؛ و البته برخی از آن دالیل را هرگز نخواهیم فهمید.
)و  علمی  تاریخی  سیری  دل نشین،  روایتی  در  کلرادو،  دانشگاه  استاد  ابرهارت،  دکتر  کتاب،  این  در 
با  و  می کند  آغاز  هستی،  جهان  باشنده  بنیادی ترین  این  ماده،  رمزآلود  دنیای  در  را  فلسفی(  اندازه ای  تا 
انفجار سفینۀ فضایی چالنجر، و نمونه های فراوان  تایتانیک،  واکاوی موارد مهمی چون غرق شدن کشتی 
دیگر می کوشد بدون استفاده از حتی یک شکل یا یک فرمول ریاضی، از دیدگاهی متفاوت، یعنی از منظر 

فروپاشی، »فهمی از کلک خیال انگیز« هستی به دست دهد.

چهوقتبهپزشکمراجعهکنیم؟
برای پزشک 450 توسط توصیهشده درمانی روش 1500 از )بیش
درمان365ناخوشیازدردبدنوضعفبعدازظهرتاتهّوع،عفونت

سینوس،زگیلومشکالتشیردهی(
آلیس فاینستاین

ترجمۀ رشاد مردوخی

چاپ دوازدهم، 552 ص، وزیری، جلد سخت، 280000 ریال.
کتابی آسان، قابل فهم همگان، و حتی سرگرم کننده. با خواندن چه 
به پزشک مراجعه کنیم؟ بیماری را از خود دور کنید و سالم  وقت 

بمانید.
 دکتر استیون یوناس، استاد طّب پیشگیری در دانشگاه 
ایالتی نیویورک و مؤلف کتاب وزنخودراکنترلکنید 

راهنمایی های این کتاب جامع، عملی، و منطقی هستند و اطالعات آن مفید، قابل فهم، و روشن است.
دکتر ورث مونی، استاد جراحی استخوان در مرکز پزشکی دانشگاه کالیفرنیا

با بسیاری از ناراحتی های  با پیشنهادات سودمند برای مقابله  راهنمایی تحقیقی و عملی برای سالمتی 
امکان  مورد  در  را  و شما  داده  نشان  را  بدن  ناراحتی های  از  روشنی  تصویر  کتاب  این  اطالعات  معمول، 

روی دادن گرفتاری های شدید راهنمایی می کند.
دکتر رابرت وایس، استادیار بیماری های پوست در دانشکدۀ پزشکی جانز هاپکینز

کتاب بسیار خوبی در زمینۀ عالئم بیماری ها، با راهنمایی های حرفه ای که برای خوانندۀ آن بسیار سودمند 
است.

دکتر وارن بیرمن، استادیار بالینی و رئیس قسمت کودکان بخش آلرژی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه واشینگتن

چیستیتکامل
ارنست مایر

ترجمۀ مهدی صادقی

چاپ سوم، 432 ص، رقعی، 480000 ریال.
در طول دو قرن گذشته شواهد بسیاری از جهان زندۀ در حال تغییر 
گردآوری شده است که برای توجیه آن ها راهی جز پذیرش تکامل 
این  تبیین  برای  مختلفی  تکاملی  نظریه های  هرچند  است.  نبوده 
تغییرات ارائه شده اما نظریۀ تکامل داروینی بیش از سایر نظریه های 
تکامل گرایانه مورد پذیرش و البته مخالفت قرار گرفته است. اهمیت 
این نظریه فارغ از دالیل مخالفان و موافقان، در تأثیرگذاری آن نه فقط 
انسانی و  بر علوم  بلکه  به منزلۀ یک علم تجربی،  بر زیست شناسی 
همۀ ارکان زندگی بشر از اقتصاد گرفته تا جامعه شناسی و حتا سیاست است. هیچ نظریه ای هرچند دقیق و 

پیچیده را نمی توان یافت که چنین تأثیری بر علوم و باورها گذاشته باشد.
چیستی تکامل به قلم یکی از سرشناس ترین تکامل گرایاِن پس از داروین نوشته شده است؛ کسی که خود 

سهم بسزایی در توسعۀ این نظریه داشته و سعی کرده است در این اثر تصویری جامع و در عین حال نه چندان 
پیچیده از نظریۀ تکامل ارائه دهد تا عالوه بر زیست شناسان، خوانندگانی با گرایش های مختلف را نیز در 

جریان این نظریه و شواهد و همچنین کم وکاستی های آن قرار دهد.

علومعلوم



دانشنامۀکودکانونوجوانانآکسفورد
ویراستار مسئول: مهندس مجید ملکان

ویراستار مجری: مهندس محمدرضا افضلی
یار بهرامی اقدم و دیگران مترجمان: شهر

چاپ نهم، دوره 2 جلدی، 782 ص، گالسه، رنگی، مصور، جلد سخت، 1600000 ریال.
کسفورد مرجعی جذاب و گیراست که در آن دربارۀ مطالب جالب توجه و مورد نیاز  دانشنامۀ کودکان و نوجوانان آ

کودکان و نوجوانان صحبت می شود و فرصتی برای تحقیق و جست وجو در حوزه های مختلف دانش بشری 
برای ذهن کاوشگر آنان فراهم می گردد.

تا  مکانیک  و  فیزیک  از  علوم،  گوناگون  زمینه های  در  مدخل   800 از  بیش  دانشنامه  این  فارسی  متن 
زیست شناسی و روان شناسی و... را دربرمی گیرد. که در میان آن ها، نه تنها مدخل های روزآشنایی مثل باران و 
تلویزیون دیده می شود، بلکه به مطالبی دربارۀ موضوع های ناشناخته تر مثل پرورش خز و دستگاه دروغ سنج 

نیز می پردازد.

جلد اول از حرف »آ« تا حرف »ر«
جلد دوم از حرف »ز« تا حرف »ی«

در پایان، برای جست وجوی دقیق تر، نمایه ای از کل مطالب کتاب آورده شده است.

درآمدیکوتاهبهمغز
عمارالچلبی/ مارتین ترنر/ شین دلمونت

ترجمۀ محمد یوسفی

چاپ چهارم، 276 ص، رقعی، 340000 ریال.
توجه به مغز و دستاوردهای عظیمی که طی دهه های اخیر نصیب 
دانش  حوزه های  همۀ  در  تأثیرگذار  نتایجی  است  شده  دانشمندان 
مردم  عامۀ  نزد  خرافات  از  بسیاری  زدودن  از  است؛  داشته  بشری 
گرفته تا هوشیارشدن محققان در حوزه های علوم انسانی و فلسفه. در 
عصر حاضر، هر مطالعه و تحقیقی که چنین دستاوردهایی را نادیده 
بگیرد در مقطعی ناگزیر به تصحیح مفروضات خود خواهد بود. پس 
خردمندانه این است که پیش از به کاربستن مغزمان در هر تحقیقی 

ـ چه علمی چه فلسفی ــ ابتدا با آن آشنا شویم! این کتاب مدخلی است بر این مهم.... ـ

ریاضیاتچیست؟
یچارد کورانت/ هربرت رابینز ر

ترجمۀ سیامک کاظمی

چاپ هفتم، 632 ص، وزیری، 580000 ریال.
دانشجویان  دانش آموختگان،  و  مبتدیان  برای  که  چیست؟  یاضیات  ر

مجموعه ای  است،  شده  نوشته  مهندسان  و  فیلسوفان  مدرسان،  و 
خیره کننده از گوهرهای ریاضی است که تصویری جذاب از دنیای 
ریاضیات را پیش روی خواننده قرار می دهد. این ویراست دوم شامل 
فصل تازه ای به قلم یان استیوارت برای روزآمدکردن مطالب کتاب 
است که اطالعاتی دربارۀ پیشرفت های جدید ریاضیات در اختیار 
 دربارۀ اثبات قضیۀ چهاررنگ و قضیۀ آخر 

ً
خواننده می گذارد و مثال

فرما، که در زمان نوشته شدن این کتاب به دست کورانت و رابینز مسائلی حل نشده بودند، به بحث می پردازد.

ریاضیاتزیبا)جاننش،نظریۀبازیها،وجستوجویرمزطبیعت(
ید تام سیگفر

ترجمۀ مهدی صادقی

چاپ نهم، 312 ص، رقعی، 280000 ریال.
یبا را دیده اند اما عدۀ کمی ریاضیاتی را درک کرده اند که ذهن زیبای  میلیون ها نفر در سراسر جهان فیلم ذهن ز
جان نش خلق کرده است. امروزه ریاضیات زیبای نش به زبانی جهانی برای تحقیق در علوم اجتماعی تبدیل 

شده است و در دیگر رشته های علمی نظیر زیست شناسی تکاملی، 
علوم اعصاب و حتی فیزیک کوانتومی نیز نفوذ کرده است. جان نش 
بازی ها  نظریۀ  برجسته اش در دهه 1950 در زمینۀ  برای تحقیقات 
برندۀ جایزۀ نوبل سال 1994 شد. زیست شناسان تکاملی این نظریه 
را  آن   1980 دهۀ  در  اقتصاددانان  و  بردند  به کار   1970 دهۀ  در  را 
پذیرفتند. امروزه دانشمندان علوم اعصاب با استفاده از نظریۀ بازی ها 
مغز را بررسی می کنند و انسان شناس ها به کمک آن خود را به مطالعۀ 
را  آن  زیست شناسان  می کنند.  مشغول  مختلف  فرهنگ های  مردم 
برای درک  آن  از  ریاضی دانان  و  به کار می گیرند،  تکامل  تبیین  برای 
این کتاب  تام سیگفرید در  بهتر شبکه های اجتماعی بهره می برند. 
شرح می دهد که نظریۀ بازی ها چگونه علوم زیستی، علوم اجتماعی، 
و علوم طبیعی را به طریقی به یکدیگر پیوند می دهد که رؤیای آسیموف را دربارۀ روان تاریخ یا رمز طبیعت 

به واقعیت نزدیک تر می کند.

ریاضیاتعمومیوکاربردهایآن
محمدحسین پورکاظمی

جلد اول: ویراست دوم، چاپ سی ام، 560 ص، وزیری، 460000 ریال.
جلد دوم: ویراست دوم، چاپ نوزدهم، 706 ص، وزیری، 440000 ریال.

کتاب حاضر برای تدریس حساب، دیفرانسیل و انتگرال یا ریاضیات عمومی نگارش یافته است. جلد اول 
ریاضیات عمومی طی دوازده فصل به مجموعه ها، اعداد مختلط، توابع، مشتق توابع، کاربردهای مشتق، 
تفاضلی  معادالت  و  دیفرانسیل  معادالت  ماتریس ها،  و  خطی،  جبر  چندمتغیره،  توابع  سری ها،  انتگرال 

 کلیۀ مباحث ریاضیات عمومی را دربردارد.
ً
می پردازد. مطالب جلد دوم مکمل این مطالب است و تقریبا

سرشتفناوری
)فناوریچیستوچگونهتکاملمییابد(

ویلیام برایان آرتور
ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

چاپ سوم، 272 ص، رقعی، 320000 ریال.
برایان آرتور، استاد سابق اقتصاد و مطالعات جمعیت شناسی دانشگاه 
استنفورد و از متفکران پیشگام نظریۀ پیچیدگی، معتقد است فناوری 
بیش از هر عامل دیگری بر زندگی ما اثر دارد؛ با وجود این، بسیاری 
از پرسش های مربوط به این پدیده هنوز بی پاسخ مانده اند: نوآوری 
چیست؟ فناوری های نو از کجا سرچشمه می گیرند؟ چگونه تکامل 
پیدا می کنند؟ آیا تکامل فناوری شبیه تکامل موجودات جاندار است؟ 

نویسنده در این کتاب کم سابقه به این پرسش ها و بسیاری پرسش های دیگر از این دست پاسخ می دهد.
کتاب سرشت فناوری نظریه ای ظریف و نیرومند دربارۀ ریشه ها و روند تکامل فناوری است. تأثیر این کتاب 
در حوزۀ فناوری قابل مقایسه است با تأثیر کتاب ساختار انقالب های علمی تامس کوهن در حوزۀ علم. 
نویسنده با قلمی روان و غیرفنی، ضمن شرح نمونه های فراوان و متنوعی از فناوری در رشته های گوناگون، 
از اختراعات تاریخی گرفته تا فناوری های پیشرفتۀ امروزی، ما را به سفری چشم گشا می برد؛ سفری که در 
پایان آن حس می کنیم تصورمان از فناوری و تأثیرات عمیق آن بر زندگی دگرگون شده است. سرشت فناوری 

اثر کالسیک زمانۀ ماست.

فرهنگعلمیدانشآموز
)امریکنهریتیج(

نویسنده جوزف پی. پیکت
ترجمۀ مجید ملکان/ محمدرضا افضلی

536 ص، وزیری، گالینگور، رنگی، 480000 ریال.
یتیج برای دانش آموزان باالتر از 12 سال )دوره های راهنمایی و دبیرستان  یکن هر فرهنگ علمی دانش آموز امر
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نظام جدید( تدوین شده  و متوسطۀ دوم در  اول  یا متوسطۀ 
به  این دانش آموزان و دیگر عالقه مندان  برای  را  و زبان علم 
آخرین  فرهنگ  این  در  می کند.  رمزگشایی  تجربی  علوم 
پیشرفت های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی، 
اخترشناسی، بوم شناسی، و بسیاری رشته های دیگر گنجانده 
ارائه شده اند  روشن  و  زبانی ساده  به  تعریف ها  است.  شده 
و حتی دانش آموزانی که تازه مطالعۀ علوم را شروع کرده اند 

می توانند آن ها را بفهمند و از آن ها استفاده کنند.

مشخصاِت فرهنگ:
 500 از  بیش  که  دقیق  تعریف  و  مدخل   5000 از  ●  بیش 

مدخل آن خاص ترجمۀ فارسی است.
●  425 تصویر و نقشه با شرح گویا و موجز.

دانشمندان  علمی،  مهم  مفاهیم  مورد  در  یادداشت   170  ●
برجسته، و کاربرد و تاریخچۀ واژه های علمی.

و زندگی  تکتونیک صفحه ای،  فتوسنتز،  اتم،  مانند ساختار  منتخب،  برای موضوعات  تفصیلی  ●  تصاویر 
ستارگان.

●  جدول ها و نمودارهای مفید، شامل جدول تناوبی، نمودار زمان زمین شناختی، نمودار زمانی پیشرفت در 
محاسبات، و نمودار روزآمدشده ای از منظومۀ شمسی.

مبانیفلسفیمکانیککوانتوم
علیرضا منصوری

چاپ دوم، 336 ص، رقعی، 240000 ریال.
انقالبی  آغاز  بیستم  قرن  اوایل  در  کوانتوم  مکانیک  پیدایش 
حال  عین  در  و  بود  رد 

ُ
خ عالم  در  بدیع  پیش بینی هایی  در  بزرگ 

مسائل  و  فروریخت  را  کالسیک  فیزیک  فلسفِی  شالوده های 
قبیل  این  از  آورد. پرسش هایی  به وجود  را  مفهومِی مناقشه برانگیزی 
کامل  فیزیکی  واقعیت  از  کوانتوم  مکانیک  توصیف  آیا  شد:  طرح 
از یک دیگر  واقعیات طبیعت  و  ناموضعی است  واقعیْت  آیا  است؟ 
جدایی ناپذیرند؟ آیا اشیا قبل از اندازه گیری وضعیتی مشخص ندارند 
ی به وضعیت های مشخص 

ّ
و اندازه گیری موجب جهش های غیرعل

می شود؟ به قول اینشتین آیا وقتی ماه را نگاه نمی کنیم، وجود ندارد؟ این مسائل از همان ابتدای صورت بندی 
کامل مکانیک کوانتوم ذهن فیزیک دانان نظری و فالسفۀ علم را مشغول کرد و با گذشت زمان نه تنها از شور 
و حرارت آن بحث ها کاسته نشد، بلکه با کاهش سلطۀ پوزیتیویسم بیش تر هم شد و حتا برخی از افرادی که 

 این مسائل را جدی نمی گرفتند، نظر خود را تغییر دادند.
ً
قبال

از  برخی  انتقادِی  بررسی  آن ها،  فلسفی  مبانِی  و  مسائل  این  توضیح  برای  است  تالشی  حاضر  کتاب 
دیدگاه ها و الگوهای نظری مهم در این زمینه. این کتاب برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی عالقه مند به 
فلسفه و برای دانشجویان رشتۀ فلسفه عالقه مند به مبانی فلسفی علوم قابل استفاده است و دانش مقدماتی در 

ریاضیات و فیزیک برای فهم کتاب کفایت می کند.

مجموعهآثارارشمیدس
)مشتملبرروشبررسیمسائلمکانیکی(

بهنام شیخ باقری

326 ص، وزیری، 400000 ریال.
اکتشافات من در مقابل کسانی قرار گرفته است که توانایی الزم را 
بایستی در زمان حیات کونون  این قضایا  آن ها دارند.  برای بررسی 
منتشر می شد، زیرا او بیشترین توانایی را برای درک و داوری مناسب 
دربارۀ آن ها داشت. لیکن اکنون به نظرم می رسد که آن ها را با افرادی 
در میان گذارم که در ریاضیات تبحر دارند؛ به همین دلیل، قضایا را 
با اثبات هریک برای شما ارسال می کنم تا از این پس برای داوری و 

سنجش در برابر ریاضیدانان قرار داشته باشند.

مقدمهایبر
اقتصادریاضی

ادوارد داولینگ
ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب

840 ص، وزیری، 420000 ریال.
یاضی یک کتاب خودآموز درسی ریاضیات  کتاب مقدمه ای بر اقتصاد ر
و کاربردهای آن در اقتصاد است. ادوارد تی. داولینگ مؤلف کتاب 
اقتصاد  دانشجویان رشتۀ  نیاز  مورد  مباحث  در 21 فصل مهم ترین 
را در دروس ریاضیات )1(، )2( و )3( فراهم کرده است. عناوین 

برخی فصل های کتاب عبارتند از :

●  کاربردهای اقتصادی نمودارها و معادالت
●  مشتق و قواعد دیفرانسیل گیری

●  کاربردهای مشتق در اقتصاد
●  حساب توابع چندمتغیره در اقتصاد
●  توابع نمایی و لگاریتمی در اقتصاد

●  جبر خطی، ماتریس ها و ماتریس معکوس
●  ماتریس ها و دترمینان های ویژه و کاربرد آن ها در اقتصاد

●  تحلیل ایستای مقایسه ای و برنامه ریزی مقعر
●  انتگرال ها، انتگرال معین، انتگرال نامعین و کاربرد آن ها در اقتصاد

●  معادالت تفاضلی مرتبۀ اول
●  معادالت تفاضلی و دیفرانسیل مرتبۀ دوم

●  نظریۀ کنترل بهینه و...

یکپارچگیدانش
ادوارد ویلسون

ترجمۀ محمدابراهیم محجوب

433 ص، رقعی، 560000 ریال.
برجسته ترین  از  هاروارد،  دانشگاه  بلندپایة  استاد  ویلسون،  ادوارد 
دانشمندان علوم طبیعی و زیست شناسی در جهان به شمار می آید. او 
تاکنون بیش از بیست کتاب نوشته و به دلیل زبان غیرفنی و قلم روانی 
که در بیان مطالب پیچیدة علمی برای مخاطبان غیرمتخصص به کار 

می گیرد، تاکنون دو بار موفق به دریافت جایزة پولیترز شده است.
تقسیم  این طرف،  به  روشنگری  عصر  از  دارد  عقیده  ویلسون 
جهت  در  مزایایی  هرچند  گوناگون،  تخصصی  شاخه های  به  علم 
سازماندهی امر پژوهش به همراه داشته، زیان های جبران ناپذیری برای بشریت به بار آورده است. او در این 
کتاب ضمن بررسی این موضوع از منظر علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، هنر، اخالق، 

و مذهب، نکات مهمی در جهت یکپارچه سازی علوم بیان می دارد.

95   علوم .................................................................................
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محمد ابراهیم محجوبپیتر دراکرجستارهاییدررهبری 274

محمدابراهیم محجوبپیتر دراکرجستارهاییدرمدیریت 275

علی محمدیجسانیشدنواستعماردوباره 276

غالمرضا آزاد )ارمکی(، بروس کالدولچالشهایک)زندگی نامۀ فکری اف.ای. هایک( 277
امیر آزاد )ارمکی(

چگونگیرشدوفروپاشیاقتصاد)یک داستان  278
اقتصادی(

حمیرضا اربابپیتر شف، اندرو شف

حسین مهدآرامسعودالملک برق المعحقبرداشتمخصوصونظامپولیجسان 279

غالمرضا نظربلنددرآمدیبربحرانمالیجسانی 280

یداله دادگردرآمدیبرروششناسیعلماقتصاد 281

درآمدیبرعلمتصمیمگیری)تصمیم گیری چگونه  282
رخ می دهد؟(

ابراهیم افشارجیمز مارچ

عباس مصلی نژاددولتوتوسعۀاقتصادیدرایران 283

حسن درگاهی، فرهاد دولتورشداقتصادیدرایران 284
نیلی، محمد کردبچه، 

مسعود نیلی

فریدون تفضلیارناندو د سوتورازسرمایه 285

حسین راغفر، کیت گریفینراهبردهایتوسعۀاقتصادی 286
محمدحسین هاشمی

بایزید مردوخیروششناسیآیندهنگری 287

رویکردتفکرسیستمیبهبرنامهریزیومدیریت 288
استراتژیک

رشید اصالنیاستیون جی. هینز

رهیافتهاوروشهایتحقیقکیفیدرتوسعۀ 289
روستایی

عادل زارع، علی ایمانی، 
مصطفی ازکیا

غالمرضا رشیدیمیلتون فریدمنسرمایهداریوآزادی 290

اکبر قراخانی بهارسیستموتفکرسیستمی 291

غالمرضا آزاد )ارمکی(کِرن آی.وانعلماقتصاداتریشی 292

احمد سیفقرنگمشده) اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم( 293

روح الله کهن هوش نژادسالواتوره کارولوکالبدشکافیقیمتنفتدربازارهایجسانی 294

یداله دادگرمحورهایاساسیدرنظامهایاقتصادی 295

فرج اله رهنوردمدیریتاستراتژیکسیستمهایاطالعاتی 296

محمد حریری اکبریمدیریتتوسعه 297

جعفر خیرخواهانتری لین کارلمعمایفراوانی 298

مترجمنویسندهنام کتاب

حمیدرضا اربابکارول تراور، کنت الدونمقدمهایبربازاریابیالکترونیک 299

فاطمه بزازانماری برفیشرمقدمهایبرمدلهایتعادلعمومیقابلمحاسبه 300

علی اصغر سعیدیموقعیتصاحبانصنایعدرایرانعصرپسلوی 301

یادداشتهایفؤادروحانی)ناگفته هایی دربارۀ  302
سیاست نفتی ایران در دهۀ پس از ملی شدن(

غالمرضا تاج بخش، 
فرخ نجم آبادی

محسن مسرتنفتوهژمونیسمامریکا 303

منوچهر فرهنگجان مینارد کینزنظریۀعمومیاشتغال،بسره،پول 304

غالمرضا آزاد )ارمکی(دایانا هانتنظریههایاقتصادیتوسعه 305

بنجامین هیگینز، نظریههایتوسعهمنطقهای 306
دونالد ساویه

فاطمه بزازان

روانشناسی
بچههایمانبهماچهمیآموزند؟)درس هایی دربارۀ  307

لذت زندگی، عشق و هوشیاری(
مهسا ملک مرزبانپیرو فروچی

خیریه بیگم حائری زاده، تفکرخالقوحلخالقانۀمسئله 308
لیلی محمدحسین

سیمین محسنیتتسوکو کورویاناگیتوتوچان)دخترکی آن سوی پنجره( 309

حامد علی آقایی، مایکل سنت کلردرآمدیبرروابطموضوعیوروانشناسیخود 310
علیرضا طهماسب

مهناز خزائیلیجنی استینمتزراهنمایاسترس 311

سپیده حبیباروین د.یالومرواندرمانیاگزیستانسیال 312

سایرا رفیعیزیگموند فرویدروانشناسیتودهایوتحلیلاگو 313

زینت توفیقژان پیاژهروانشناسیکودک 314

زینت توفیقژان پیاژهشکلگیرینماددرکودکان 315

گیتی ناصحیادل فیبر، ایلین مزلیشکودک،خانواده،انسان 316

کودکیرامیزنند)گزیده ای از مقاالت بالینی  317
روان کاوی فروید(

مهدی حبیب زادهزیگموند فروید

محسن دهقانیمشاورۀپیشازازدواج 318

صالح نجفیزیگموند فرویدموسیویکتاپرستی 319

سودابه قاسم خان، یادگیریازطریقهمیاری 320
لیلی محمدحسین

تاریخ
آنسویاتسام)شهریور 57 تا خرداد 60، خاطرات  321

عباس امیرانتظام ـ جلد 1(
عباس امیرانتظام

آنسویاتسام)اسفند 59 تا خرداد 60، محاکمه و  322
دفاعیات عباس امیرانتظام در دادگاه انقالب ـ جلد 2(

عباس امیرانتظام

محمد دهقانیابوریحانبیرونی 323

سهراب یزدانیاجتماعیونعامیون 324

اختیارات،اصالحاتولوایحقانونیدکترمحمد 325
مصدق

مسعود کوهستانی نژاد

احد علیقلیان، دیوید تامسناروپاازدورانناپلئون)جلد اول( 326
خشایار دیهیمی

احد علیقلیان، دیوید تامسناروپاازدورانناپلئون)جلد دوم( 327
خشایار دیهیمی
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ایرانبینناسیونالیسماسالمیوسکوالریسم 328
)انقالب مشروطۀ 1285(

محمدابراهیم فتاحیونسا مارتین

احمد زیدآبادیازسردوگرمروزگار 329

اطلستاریخیایران)از ظهور اسالم تا دوران  330
سلجوقی(

رضا فرنود

احمد گل محمدی ، یرواند آبراهامیانایرانبیندوانقالب 331
محمدابراهیم فتاحی

آشوب)مطالعه ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد  332
مصدق(

احمد بنی جمالی

محمدمهدی راجی آقایسفیر)گفت وگو با محمدجواد ظریف( 333

برفرازخلیجفارس)خاطرات محسن نجات حسینی  334
عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران(

محسن نجات حسینی

احمد زیدآبادیبسارزندگیدرزمستانتسران 335

پرسیدنوجنگیدن)گفت وگو با دکتر منوچهر  336
آشتیانی دربارۀ تاریخ معاصر و علوم انسانی در ایران(

رضا نساجی

محمد ابراهیم فتاحییرواند آبراهامیانتاریخایرانمدرن 337

علی رامینارنست گامبریچتاریخجسان 338

حسن گلریزبرتراند ام. پتنودتروتسکی)زوال یک انقالبی( 339

هاشم آقاجریداریوش نویدیتغییراتاجتماعیـاقتصادیدرایرانعصرصفوی 340

جنبشدانشجوییپلیتکنیکتسران)دانشگاه  341
امیرکبیر(

عباس عبدی

زهرا کسمتیجوی گوردنجنگپنسان)ایاالت متحده و تحریم های عراق( 342

حکایتحکمت)زندگی و زمانه علی اصغر حکمت  343
شیرازی، رجال عصر پهلوی )1((

رضا مختاری اصفهانی

محمد محمدی گرگانیخاطراتوتأمالتدرزندانشاه 344

خسرو ناقدخردکشی)روشنفکران و انقالب اکتبر( 345

علیرضا مالئی توانیدرآمدیبرروشپژوهشدرتاریخ 346

حجت الله اصیلرسالههایمیرزاملکمخانناظمالدوله 347

علیرضا مالئی توانیزندگینامۀسیاسیآیتاللهطالقانی 348

مهران توکلیسرگذشتعالموآدم 349

احمد عزیزیشتایعمر)برگه های خاطرات سیاسی( 350

فرازوفرودفرقهدموکراتآذربایجان)به روایت اسناد  351
محرمانه آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی(

منصور همامیجمیل حسنلی

علی پارسافرزندخصالخویشتن)خاطراتی از نهضت ملی( 352

سهراب یزدانیکسرویوتاریخمشروطهایران 353

کودتا)28 مرداد، سازمان سیا و ریشه های روابط ایران و  354
امریکا در عصر مدرن(

محمدابراهیم فتاحییرواند آبراهامیان 

گزارشسرمورتیمردوراند)اسنادی دربارۀ وضعیت  355
ایران در دهه پایانی قرن نوزدهم(

احمد سیفهنری مورتیمر دوراند

نصرالله دیهیمیآرتور کوستلرگفتوگوبامرگ؛شسادتنامۀاسپانیا 356

سهراب یزدانیمجاهدانمشروطه 357

محمد دهقانیمحمدبنزکریایرازی 358

مکتوباتوبیاناتسیاسیواجتماعیعلمایشیعه 359
)جلد 1 تا 4(

محمدحسن رجبی

مترجمنویسندهنام کتاب

موقعیتصاحبانصنایعدرایران)عصر پهلوی؛  360
زندگی و کارنامۀ علی خسروشاهی(

علی اصغر سعیدی

شهرام نقش تبریزیمری کینگمساتماگاندیومارتینلوترکینگ 361

محمد دهقانیناصرخسرو 362

نبردقدرتدرایران)چرا و چگونه روحانیت برنده  363
شد؟(

محمد سمیعی

نطقهاونامههایعلیمطسریدرمجلسهشتم 364
ونسم

علی مطهری

مصطفی شعاعیان، هشتنامهبهچریکهایفداییخلق 365
خسرو شاکری

هنر
محمدجواد کسائیازموسیقیتاسکوت 366

محمدرضا آزاده فراطالعاتعمومیموسیقی 367

امین شهمیریامکاناتصحنه 368

احمد ضابطی جهرمیپژوهشهاییدرشناختهنرایران 369

امین شهمیریدرآمدیبرصوتشناسیدرموسیقی 370

داریوش طالییردیفمیرزاعبدالله)نت نویسی آموزشی و تحلیلی( 371

عبدالله کوثریآندره برتونسرگذشتسوررئالیسم 372

سیسالسینما)گزیده مقاالت سینمایی 1385- 373
)1355

احمد ضابطی جهرمی

کتابآواز)رمزگشایی آواز ایرانی براساس ردیف عبدالله  374
دوامی(

داریوش طالیی

محمدرضا شیرازیکیت نسبیتنظریههایپسامدرندرمعماری 375

هنرامرمتعالیمبتذل)دربارۀ »بزرگراه گمشده«  376
دیوید لینچ(

مازیار اسالمیاسالوی ژیژک

فیلمنامه
نوشین قاضی اعظمیفرانسوا تروفواتاقسبز 377

مجید اسالمیژان کوکتواورفه 378

ژینوس کریمیچزاره زاواتینیاومبرتود 379

نیاز ساغریهال هارتلیآدمهایساده؛اعتماد 380

مرجان بیدرنگرنه کلرآزادیازآنماست 381

صفی یزدانیانویم وندرس، پتر هانتکهآسمانبرلین 382

سعید موثقینیکیتا میخالکوفآفتابخستگان 383

شهزاد رحمتیژان لوک گدارآلفاویل 384

مجید اسالمیهال هارتلیآماتور،اشتیاقماندگار 385

وودی آلن، آنیهال 386
مارشال بریکمن

مژگان محمد

صفی یزدانیانآندری تارکوفسکیآینه 387

مازیار اسالمیرابرت بنتون، دیوید نیومنبانیوکالید 388

مجید اسالمیدیوید لینچ، بری گیفوردبزرگراهگمشده 389

کیانوش عیاریبودنیانبودن 390

عبدالرضا کاهانیبیست 391
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گی یرمو آریاگا، بیستویکگرم 392
الخاندرو گونزالس ایناریتو

مهدی مصطفوی

مجید اسالمی، مژگان آندری تارکوفسکیپنجفیلمنامهآندریتارکوفسکی 393
محمد، هادی چپردار

شعله آذرهارولد پینترپیشخدمت 394

سعید الیاسی بروجنیژان رنوارتوهمبزرگ 395

حسین نعیمیفرانک نیوجنت، جان فوردجویندگان 396

ژاک بکر، خوزه جووانی، حفره 397
ژان اورل

گیلدا ایروانلو

کورش مرادیانروبر برسون، ژان کوکتوخانمهایجنگلبولونی 398

ونداد الوندی پورجان فورددلیجان 399

فردین صاحب الزمانیپل شریدررانندهتاکسی 400

شهرزاد بارفروشیوودی آلنرزارغوانیقاهره 401

ژرار براش، رقصخونآشامان 402
رومن پوالنسکی

مهرآور جعفر نادری

لیال ارجمندژاک پره ور، ژاک ویوروزبرمیآید 403

بابک احمدیکارل تئودور درایرروزخشمواردت 404

ایرج کریمیلوکینو ویسکونتیروکووبرادرانش 405

محمد ارژنگکریشتف کیشلوفسکیزندگیدوگانۀورونیک 406

شمیم هدایتیاتوم اگویانزندگیشیرینپسازمرگ 407

جان استین بک، الیا زندهبادزاپاتا 408
کازان

همایون نوراحمر

ابراهیم مختاریزینت 409

آنتونیا شرکافرانچسکو رزیسالواتورهجولیانو 410

پرویز دواییسمیوئل تیلر، آلک کاپلسرگیجه 411

مجید داودیشینوبوهاشیموتوسریرخون 412

برت کالمار، لیو مک سوپاردک 413
کاری، هری روبی

کامبیز کاهه

هوشنگ گلمکانیجوزپه تورناتورهسینماپارادیزو 414

هوشنگ گلمکانیمیکل آنجلو آنتونیونیشب 415

لیال حاتمیجان کاساوتیسشبافتتاح 416

حسین نعیمیجیمز ایجی، چارلز التنشبشکارچی 417

بهرام ری پورپل آزبرن، الیا کازانشرقبسشت 418

حسن سراج زاهدیارنست لیمنشمالبهشمالغربی 419

استنلی کوبریک، مایکل غالفتمامفلزی 420
هر، گوستاو هسفورد

شهرزاد بارفروشی

مهرآور جعفر نادریژان رنوار، کارل کخقاعدۀبازی 421

محمدرضا جوالییمیکل آنجلو آنتونیونیکسوف 422

پل شریدر، گاوخشمگین 423
ماردیک مارتین

امید نیک فرجام

امید نیک فرجامجوئل کوئن، ایتن کوئنگذرگاهمیلر 424

کاظم فرهادیمحمدعلی سجادیگزل 425

فرشته میرقادریپی یر وری، ژاک بکرگوپیسرخدست 426

کاظم فرهادیمژگان فرح آور مقدمماهمهخوبیم 427

مترجمنویسندهنام کتاب

کاظم فرهادیعلی ژکانمادیان 428

ساموئل جی. انجل، محبوبمکلمانتاین 429
وینستن میلر

حمیدرضا منتظری

هانری ژرژ کلوزو، مزدترس 430
ژروم گرونیمی

آرزو فکری ارشاد

بهرام دهقانی، مارک پپومسافر 431
علیرضا عامری

سعید ابراهیمی فر، نارونی 432
حسین ایری

ایرج کریمیاینگمار برگماننورزمستانی 433

آتوسا قلمفرساییهنریک گالیننوسفراتو،سمفونیوحشت 434

ادبیات
محمدعلی موحدابنبطوطه 435

امین علی اکبریاحتمالعکسوانزوا)مجموعه داستان( 436

رضا رضاییجورج الیوتادامبید)قصه باشکوه همدلی ها( 437

شاهرخ مسکوبارمغانمور)جستاری در شاهنامه( 438

مهشید نونهالیموریس بالنشوازکافکاتاکافکا 439

نرگس قندیل زادهعبدالخالق رکابیاسفارسخن 440

رضا رضاییان برونتهاگنسگری 441

رضا رضاییجین آستیناما 442

شایسته پیرانباربارا شوپاندیشههاینودررماننویسی 443

نگار یونس زادهمارگریت دوراساورلیاپاریس 444

ائوریپیدسائوریپیدس)پنج نمایشنامه( 445

ابوریحان بیرونیآثارباقیه 446

هرمز ریاحیآدابپاروزنان 447

محمدجعفر پویندهانوره دو بالزاکآرزوهایبربادرفته 448

تایماز افسریآستینهایرنگی 449

عبدالله کوثریآیسخولوسآیسخولوس)مجموعه آثار( 450

عبدالله کوثریکارلوس فوئنتسآئورا 451

طهورا آیتیجانت وینترسنبارگران؛اسطورهاطلسوهراکس 452

رضا رضاییامیلی برونتهبلندیهایبادگیر 453

پیمان فیوضاتبنبستیدرآفریقا 454

انوشیروان گنجی پورتزوتان تودوروف بوطیقاینثر 455

بهزبانآدمیزاد)یادداشت هایی در ستایش  456
پاکیزه نویسی و نکوهش شلخته نگاری(

رضا بهاری

مهسا خیراللهیآرتور آداموفبسار71 457

خشایار دیهیمیفئودور داستایفسکی بیچارگان 458

هرمز ریاحیبینا،بیتا،بیجا 459

حسن کامشادپایهگذاراننثرجدیدفارسی 460

رضا رضاییشارلوت برونتهپروفسور 461

مهدی سیدیپنجگفتاردرزمانوزندگانیفردوسی 462

طهورا آیتیمارگارت اتوودپنلوپیاد 463
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مزدک بلوریدونالد بارتلمیپیشگفتاریبرهیچ 464

مزدک بلوریادیت وارتونتابستان 465

محمد دهقانیتاریخبلعمی 466

مزدک بلوریهکتور هیومونرو )ساکی(تخممرغچسارگوش 467

رویا پورآذرمیخاییل باختینتخیلمکالمهای 468

محمد دهقانیترجمهتفسیرطبری 469

رضا رضاییجین آستینترغیب 470

نغمه ثمینیتماشاخانهاساطیر 471

ناصر ایرانیهنریک ایبسنجانگابرییلبورکمن 472

کاوه میرعباسی ریچارد باخجاناتانمرغدریایی 473

رضا رضاییشارلوت برونتهجینایر 474

آذرتاش آذرنوشچالشمیانفارسیوعربی 475

محمد دهقانینیکوس کازانتزاکیسچینوژاپن 476

محمد دهقانیحدیثخداوندیوبندگی 477

حسن کامشادحدیثنفس)جلد اول( 478

حسن کامشادحدیثنفس)جلد دوم( 479

عبدالله کوثریخوسه دونوسوحکومتنظامی 480

خاصیتآینگی)نقد حال، گزاره آرا، و گزیده آثار  481
فارسی عین القضات همدانی(

نجیب مایل هروی

مهسا ملک مرزبانسیلویا پالتخاطراتسیلویاپالت 482

فرحناز شریفیخوابیدندرهوایآزاد)مجموعه داستان( 483

خورخهلوئیسبورخس)واپسین گفت وگو؛ همراه با دو  484
گفت وشنود دیگر(

شایسته پیران

عبدالمحمد آیتیاخوان الصفادادخواهیحیوانات)نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان( 485

طلوع ریاضی، خولیو کورتاسارداستانهایکرونوپیوهاوفاماها 486
شهروز عمیدی

عبدالله کوثریپوپول ووهداستانهایکوتاهامریکایالتین 487

محمد راستگودرپیآنآشنا)آشنایان بیگانه، دفتر دوم( 488

درپیآنآشنا)مهندسی سخن در سروده های حافظ،  489
دفتر نخست(

محمد راستگو

ـامریکایی 490 کاظم فرهادیدرآمدیبرتاریخادبیاتاسپانیایی

حسین صافی پیرلوجهدرآمدیبرتحلیلانتقادیگفتمانروایی 491

صالح طباطبایینوئل کارولدربارۀنقد)گذری بر فلسفۀ نقد( 492

محمد دهقانیدقیقی 493

عبدالله کوثریماشادو د آسیسدنکاسمورو 494

دیهگویعزیز،کیالتورادرآغوشمیکشد 495

رابرتکندیازغرقشدننجاتیافتوچند 496
داستاندیگر

مزدک بلوریدونالد بارتلمی

محمود فرجامیرانندهتاکسی)مجموعه داستان کوتاه طنز( 497

راهنماینگارشپژوهشدانشگاهی)مقاله، رساله  498
و کتاب(

سعید عدالت نژاد

خشایار دیهیمیایوان کلیماروحپراگ 499

محمد دهقانیرودکی،پدرشعرفارسی 500

مترجمنویسندهنام کتاب

محمدرضا شادرولئو لوونتالرویکردانتقادیدرجامعهشناسیادبیات 501

عبدالله کوثریویلیام شکسپیرریچاردسوم 502

مریم خوزانراجر فالرزبانشناسیونقدادبی 503

مزدک بلوریدونالد بارتلمیزناسیر 504

محسن عباسیزنغمگین 505

عبدالله کوثریسنکازنانترواوتوئستس 506

کاوه میرعباسی گابریل گارسیا مارکززندهامکهروایتکنم 507

رضا رضاییجورج الیوتسایالسمارنر)قصه مرد بافنده( 508

سرچشمههایمضامینشعرامروزایران)دهخدا،  509
پروین اعتصامی، شهریار، م. امید، ...(

ولی الله درودیان

حسین نوش آذرسفرکردهها 510

سیدحسن حسینیسکانسکلمات)مقاالت، روایات، خاطرات( 511

شاهرخ مسکوبسوگمادر 512

سهآستانهنشین)بلز پاسکال، سورن کیرگگور،  513
سیمون وی(

رضا رضاییدایا جینیس الن

تارا کابلیجانی چالتیسینمایطبیعی 514

هرمز ریاحیشاخهگلیبرایجوتودیبوندونه 515

محمد دهقانیشاهنامهابومنصوری 516

شبهایوحشی)داستان روزهای آخر زندگی امیلی  517
دیکینسون، مارک تواین، ارنست همینگوی، ادگار 

آلن پو(

فرزانه دوستیجویس کارول اوتس

رضا رضاییشارلوت برونتهشرلی 518

بهاره مرادیآنی ارنوشرم 519

مهتاب بلوکیکریستیان بوبنششاثر 520

حمیدرضا آتش برآبشعرروس)عصر طالیی و نقره ای( 521

شکاریمیکسرهمهپیشمرگ)جستارها، گفتارها  522
و نوشتارها(

شاهرخ مسکوب

مهدی ساالری نسبشمستبریز)جلد 1، اندیشه ها( 523

مهدی ساالری نسبشمستبریز)جلد 2، شعرها( 524

رضا جاویدصادقهدایت،تاریخوتراژدی 525

سعید عباسپورصداهایسوخته 526

هوشیار انصاری فرریچارد براتیگانصیدقزلآالدرآمریکا 527

سعید سلطانی طارمیعروضبهزبانامروز 528

رضا رضاییجین آستینعقلواحساس 529

مزدک بلوریپاتریک دنیسعمهمیم 530

حسین صافی پیرلوجهدیوید هرمنعناصربنیادیندرنظریههایروایت 531

رضا رضاییجین آستینغروروتعصب 532

محمد دهقانیفرخیسیستانی 533

محمدبن مبارک معروف به فرسنامهقیمنساوندی 534
قیم نهاوندی

نادر مطلبی کاشانی، 
آذرتاش آذرنوش

ـفارسی 535 آذرتاش آذرنوشفرهنگمعاصرعربی

اعظم رسولی، الئورا والیاسیندیقصهازاینقراربود 536
مژگان مهرگان
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جمشید نوایی هانس کریستیان آندرسونقصۀزندگیمن 537

احسان موسوی خلخالیغادة السمانکابوسهایبیروت 538

هرمز ریاحیکارال 539

سیدحسین رضوی برقعیکاملالتعبیرتفلیسی 540

محمد دهقانیکسایی،نخستینشاعرنامدارشیعه 541

ابوالفضل حری کلکخیالانگیز 542

عبدالله کوثریماشادو د آسیسکینکاسبوربا 543

محمدمهدی کمالیانگفتههاوناگفتهها 544

پژمان طهرانیانکیم مونسوگواداالخارا 545

پیروز سیارگوهرعمر)گفت وگو با احمد آرام( 546

هادی نظری منظممحمد غنیمی هالللیلیومجنوندرادبیاتعربیوفارسی 547

مسعوده حقیقیماهخسته)مجموعه داستان کوتاه( 548

محمد غفاریپیتر وردانکمبانیسبکشناسی 549

حسن کامشادمترجمان،خائنان)مته به خشخاش چند کتاب( 550

علی رضا طاهری عراقیساموئل بکتمتنهاییبرایهیچ 551

نصرالله پورجوادیحکیم نزاری قهستانیمثنویروزوشب 552

مهدی فاتحیمردمعادیزندگیمعمولی 553

مساحتاحساس)سهراب سپهری و هنر عرفانی در  554
جهان معاصر(

مهدی رفیع

رضا رضاییان برونتهمستأجروایلدفلهال 555

رضا رضاییجین آستینمنسفیلدپارک 556

محمد دهقانیمنوچسری 557

نقاب 558

رضا رضاییجین آستیننورثنگرابی 559

مهشید میرمعزی اروین یالومونیچهگریهکرد 560

رضا رضاییشارلوت برونتهویلت 561

رضا رضاییدیوید الجهنرداستاننویسی 562

هنرداستاننویسی)گزیده ای از گفت وگو با  563
نویسندگان در پاریس ریویو(

حسن کامشادگروه نویسندگان

نمایشنامه
احمد پرهیزیآزیا سرنچ تودوروویچازدواجهایمرده 564

ازریورسایدتادیوانگی 565

تینوش نظم جونغمه ثمینیاسبهایآسمانخاکسترمیبارند 566

تینوش نظم جوماتئی ویسنی یکاسبهایپشتپنجره 567

گلناز برومندیفلوریان زلراگربمیری 568

محمد چرم شیرآخرینپرسیمرغ 569

حسین سلیمانی نژادامین معلوفآدریاناماتر 570

احمد پرهیزیژان آنویآنتیگون 571

محمد چرم شیرپروانهویوغ)بازخوانی نامه های ونسان ونگوگ ( 572

آهو خردمندنیل سایمونپزشکنازنین 573

مترجمنویسندهنام کتاب

نگار یونس زادهسرژی ِبلِبلپسازباران 574

طلوع ریاضیآنتونیو بوئروبایخوپنجرهزیرزمین 575

تینوش نظم جوماتئی ویسنی یکپیکرزنهمچونمیداننبرددرجنگبوسنی 576

امیررضا کوهستانیتجربههایاخیر 577

تینوش نظم جوماتئی ویسنی یکتماشاچیمحکومبهاعدام 578

تینوش نظم جوچونآواییازداود)براساس مزامیر داود( 579

نغمه ثمینیخانه)نمایشنامه برای سه اتاق و یک پشت بام( 580

نغمه ثمینیخوابدرفنجانخالی 581

داستانخرسهایپاندابهروایتیک 582
ساکسیفونیستکهدوستیدرفرانکفورتداردو

سهشببامادوکس

تینوش نظم جوماتئی ویسنی یک

پژمان طهرانیانکلم مارتینیداستانزندگیفیلآفریقایی 583

پژمان رضاییآنتونیو بوئروبایخوداستانیکپلکان)درام در سه پرده( 584

تینوش نظم جوژان لوک الگارسدرخانهامایستادهبودمومنتظربودمبارانبیاید 585

تینوش نظم جوبرنار ماری کلتسدرخلوتمزارعپنبه 586

ناهید قادریجان وبستردوشسملفی 587

محمد چرم شیردیوبندان)و دو نمایشنامه دیگر( 588

محمد چرم شیررقصمادیانها 589

محمد چرم شیرروایتعاشقانهایازمرگدرماهاردیبسشت 590

افسانه قادریلیلین هلمنروباهانکوچک 591

ریچاردسوماجرانمیشودیاصحنههاییاززندگی 592
مایرهولد

اصغر نوری ماتئی ویسنی یک

محسن محبیساعت25/اشخاص 593

فرزانه سکوتییاسمینا رضاسهروایتاززندگی 594

فریده فرجامسیندخت)نمایشنامه در سه پرده( 595

ناهید قادریتامس میدلتونقانونپیران 596

تینوش نظم جویون فوسهکسیمیآید 597

تینوش نظم جومارگریت دوراسالموزیکادومین 598

ناهید احمدیانکریل چرچیللطیفهپسازشام 599

تینوش نظم جوفلوریان زلرمادر 600

حسین قدسیلرد بایرونمانفرد 601

امین مدیسال لویتمحاکمۀاندرسونویل 602

ناممنریچلکوریاست)نمایشنامه ای برگرفته از  603
خاطرات ریچل کوری(

حسین درخشانالن ریکمن، کترین واینر

سمیرا قرائیورونیک اولمینقطهسرخط 604

مراد فرهادپور، ساموئل بکتهمهافتادگان)نمایشنامه رادیویی( 605
مهدی نوید

علوم
سیدحسین رضوی برقعیادویهقلبیهبوعلیسینا 606

بهنام شیخ باقریآیزاک نیوتناصولریاضیفلسفهطبیعی 607

ماندانا فرهادیانویلیام باینرتاریخمختصرعلم 608
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مهدی صادقیارنست مایرچیستیتکامل 609

ریاضیاتزیبا)جان نش، نظریه بازی ها، و جست وجوی  610
رمز طبیعت(

مهدی صادقیتام سیگفرید

سرشتفناوری)فناوری چیست و چگونه تکامل  611
می یابد(

محمدابراهیم محجوبویلیام برایان آرتور

ششعدد)نیروهای بنیادی که جهان را شکل  612
می دهند(

سعید تهرانی نسبمارتین ریس

بهنام شیخ باقریارشمیدسمجموعهآثارارشمیدس 613
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