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8

جامعه شناسی
شادی

دکتر میرطاهر

آگاه

رقعی

موسوی

00,000

شادی و نشاط برای بسیاری از جوامع یک هدف اساسی است،

تومان

هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم
آسان نیست .در سالهای اخیر توجه و اقبال اندیشمندان

(رویکرد

جامعه شناس به موضوع شادی و علل و نتایج آن بیشتر شده

اجتماعی و

چاپ اول

شناختی بر

8931

811

است و به نظر میرسد که اندیشمندان حوزههای مختلف علوم

شومیز

صفحه

انسانی به همراه فیلسوفان به چرائی و ماهیت شادی و
بهزیستی ذهنی و ارتباط آنها با حیات اجتماعی عالقهمند

مطالعه شادی)
کلیات علم اقتصاد

هستند .در کتاب حاضر به چرائی مطالعه شادی میپردازد.
دارون عجم

نشر روزنه

اوغلو

چاپ اول 31

خشتی

813,000

پیش از این علم اقتصاد تا این حد شیرین و ساده بیان نشده

تومان

است؛ عجم اوغلو ،لیبسون و لیست اساساً این کتاب را نوشتهاند

8891

تا سادگی این علم را مورد تأکید قرار دهند .کتاب حاضر

گالینگور

صحفه

محمدحسین
نعیمی پور،

که هر روزه با آن ها سروکار داریم سرمای مباحث نظری را از

سیدعلی رضا

اقتصاد بگیرد و جنبههای دوستدا شتنی و جالب این علم را در

بهشتی

0

همچنین می کوشد با مرتبط کردن مطالب خود با رویدادهایی

معرض دید و تجربه دانشجویان قرار دهند.

شیرازیی

دارون عجم اوغلو استاد تمام کرسی الیزابت و جیمز کیلیان در
دانشکدة اقتصاد مؤسسة فناوری ماساچوست  ،MITعضو
آکادمی ملی علوم ،آکادمی هنرها و علوم آمریکا ،جامعه اقتصاد
سنجان ،انجمن اقتصادی اروپایی ،و جامعه اقتصاددانان کار

9

حکومت و اعتماد
عمومی

یکی از موضوعاتی که در ابتدای امر ،ساده و بدیهی بهنظر

دونالداف کتل

نگاه معاصر

رقعی

00000

طاهر اصغرپور

چاپ اوّل

شومیز

901

چگونگی ایجاد و حفظ آن بین شهروندان و حاکمان ،و راهبردها

صفحه

و گاهبردهای علمی آن .اعتماد بین شهروندان و اعتماد

میرسد ،موضوع«اعتماد» است؛ مفهوم اعتماد به حکومت،
31

شهروندان به حکومت و برعکس است ،الزم به یادآوری است که
اعتمادِ باال ،موجب افزایش سرمایههای اجتماعی میشود.
امروزه بسیاری از اقتصاددانان ،جامعهشناسان و سیاستدانان
ادعا کردهاند که سرمایه اجتماعی ،که محصول اعتماد باال در
بین مردم با همدیگر و اعتماد شهروندان به حکومت است و
درست مثل سرمایه اقتصادی برای تولید کاال و خدمات الزم
است.
پروفسوردونالدکتل،

استاد

و

رئیس

پیشین

دانشکده

سیاستگذاری عمومی دانشگاه مریلند و استاد کنونی
مدرسه LBGواقع در مرکز واشینگتن دی.سی.است .کتاب
کاربردی حاضر ،پژوهشی دقیق در امر اعتماد در حوزههای
سیاسی-اجتماعی است که وی در سال  0081به زیور طبع
آراسته است.

1

1

خاقان
صاحبقران و

احمد کاظمی
موسوی

علمای زمان

آگاه

رقعی

چاپ اول و

شومیز

دوم و سوم

91,000

فتحعلی شاه قاجار طی حکومت سی و هفت سااله اش در اوایال

تومان

سده سیزده هجری نوزده میالدی رویه ای در رابطه با علما و اهل

980

کشف و معنا در پیش گرفت که در شکل دادن به نهادهای تازهی

صفحه

مذهبی نقشی نمایان داشته است .همزمان با عصر فتحعلی شااه
یا اندکی پس از آن عنوان ها و نهادهاایی چاون مرجاع تقلیاد،

8931

مجتهد اعلم ،رکن رابع ،واسطهی فیض ،نقطه اولای و مهامتار از
همه اصل والیت عامه ی فقهی پدید آمدند و یا جان گرفتند .این
مقامات هر یک به جاای خاود رونادهای جدیادی در جامعاهی
شریعهی ایران بنا گذاشتند .مردم ایران با تأثیرات و تبعات ایان
نهادها و عناوین را باردوش دارناد ،اماا از چگاونگی و چرایای
پیدایش این گرایش ها و رشد هسته های اقتدار دینی نوین در دو
قرن اخیر ،آن طور که باید ،آگاهی ندارند .چون کمتر نویسنده ای
به چگونگی ظهور اقتدار دینی تازه در عنااوین ماذهبی جدیاد
پرداخته و علت رشد و غلیان آنها را در یاک بساتر اجتمااعی
بررسی کرده است .به طوری که خواهیم دید ،آگاهی فتحعلی شاه
از اوضاع زمان کمتر از پادشاهان پیش و پس از خود نبود ،بلکاه
ادعای آشنایی داشاتن باا مساائل فقهای و ادبای ،جوشاش و
خوشنشینیاش با اهل شعر و روحانیت ،بهویژه با فقها و علماای
زمان ،زمینه ساز روندها و نهادهای مذکور در فوق گردید .افازون
بر اینها ،نطفه های رشد نقاشی عصر قاجار ،موسیقی دساتگاهی
ایران ،و رواج عزاداری مرسوم شیعه از دوره فتحعلی شاه بساته
شدهاند و به زمان ما رسیدهاند.
0

کتاب شمس
تبریزی(دوجلد)

مهدی
ساالرینسب

نی

رقعی

چاپ اول

گالینگور

8931

800000

من عادت نوشتن نداشتهام هرگز ،سخن را چون نمینویسم در

تومان

من میماند ،و هر لحظه مرا روی دیگر میدهد ،سخن بهانه است؛

8091

حق نقاب برانداخته است ،و جمال نموده( .مقاالت شمس،

صفحه

ص)000
شمس تبریزی عاملِ تحولِ روحی و زایشِ فکری و هنریِ
موالناست .او با اصالت اندیشه و زبان سحرآفرین خود موالنا را
شیفته کرده .او تقلید را سبب همه فسادها میداند ،به قواعد و
اعتباراتِ از پیش معین و تفکرات قالبی توجهی ندارد؛
میاندیشد ،عمل میکند و هیچگونه هراسی به دل راه نمیدهد.
چنانکه خود میگوید او را با عوام هیچ کاری نیست و تنها
انگشت بر رگِ بزرگان مینهد.
شمس اندیشمندی است تیزبین و ژرفنگر اما در عین حال از
توجه به ساحتِ عمل و فرصت شمردنِ غنیمتِ وقت غافل
نمیشود و با این که فردی است عملگرا ،از موشکافیهای نظری
هم عقب نمیماند؛ میراث حیاتِ او آمیزهای است از بینش و
روش؛ شهود و عقل.
جلد اول کتاب شمسِ تبریز طرحی است از منظومه فکریِ شمس
در سه بخش کلیِ انسان ،حقیقت ،و عشق.
جلد دوم ،دفتر شعری است شامل  900قطعه از شعرهای منثور
با توضیحاتی کوتاه.
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0

هنر خوشبختی

1

ابوریحان بیرونی

1

چین و ژاپن

آرتور

مرکز

رقعی

شوپنهاور

80000
تومان

چاپ اول
علی

آبان  8931و

عبداللهی

چاپ سوم

30

شومیز

صفحه

هنر خوشبختی دربردارندهی پنجاه قاعدهی زندگی است .این
قواعد ،بهعنوان قواعد و اصول زرین ،به شیوهی فرانسویها
تدوین و فرمولبندی شده است :یعنی شامل تأمالت و اندیشهها
و قلماندازی هایی است که حجم آن کمی از اندرزگویه و
گزینگویه بلندتر است و ،در قالب دستورالعمل ،حاوی رهنمودها

دی 8931

یا راهکارها و توصیههای تربیتی است ،و هر یک به سهم خود
دربردارندهی یک برهان فلسفی ا اخالقی است .برای نمونه،
قاعدهی ششم ،آگاهانه دست به کاری بزنیم که در توانمان است
و آگاهانه بارِ رنجی را بردوش بکشیم که نا گزیر به ما وارد
میشود.
«نباید آنطور که میخواهیم ،بلکه باید آنطور که میتوانیم
زندگی کنیم».

محمد دهقانی

نی

رقعی

80000
تومان

اول 31

شومیز

نی

رقعی

اول 31

گالینگور

هیچ مبالغه نکردهایم اگر ابوریحان را یکی از معدود دانشمندان
جهان بشمریم که  ،با عدول از معیارهای فکری و عقیدتی حاکم

11

بر روزگار خودشان ،بنیادهای تازهای برای دانش بشر پی افکنده

صفحه

و زمینههای تحول آن را فراهم کردهاند .تیزبینی و صراحت بیان
نقادانهی بیرونی چنان است که گویی با دانشمندی امروزی ،در
ردیف بزرگانی چون فروید و آینشتاین و راسل ،سروکار داریم .او
را میتوانیم نخستین هندشناس و دینپژوه و مردمشناس جهان
(به همان معنایی که امروز از این واژهها اراده میکنیم) بدانیم؛
مردی مانند لئوناردو داوینچی که قرنها از زمان خود پیشتر بود
و به مسائلی میاندیشید که به خاطر کمتر کسی از مردمان زمان
خودش یا حتی بسیاری از انسانهای روزگاران بعد خطور
میکرد .به گفتهی باباجان غفوروف« ،بیرونی چنان از روگاز خود
پیشتر بود که درخشانترین اکتشافهای او را اغلب دانشمندان
زمانش درک نمیکردند؛ نخستین کسی بود که به فرمولی ساده
برای اندازه گیری محیط زمین دست یافت ،و این را محتمل
میدانست که زمین به دور خورشید بچرخد».

نیکوس
کازانتراکیس
محمد دهقانی

91000

بر دیوارها سخنان حکیمانه کنفوسیوس نقش بسته است:

تومان

شاه همچون باد است؛ مردم همچون علف .علف باید خم شود

911

چون باد بگذرد.

صفحه

باد گذشت ،علف پژمرد ،تنها سخن باقی ماند.
ا از صفحه  808متن ا
از درهای قرمز شینتو گذشتم و وارد پارک شدم و لرزیدم،
اندیشیدم چه قدرت وسیعی نژاد سپید میداشت اگر ایمانی
بزرگ داشتیم .اکنون یا بیهوده و فاضالنه لبخند میزنیم یا
دیوانهوار در دوزخ فردیت میتنیم ،ریشهکن شده ،بدون
پیوستگی ،بدون امید .ژاپنیها شاید به سرابی موهوم ایمان
داشته باشند ،اما به نتایج بزرگ ،پرثمر ،و عملی دست مییابند؛
حال آنکه ما که به چیزی ایمان نداریم به حقارت زندگی
میکنیم و تا ابد میمیریم.
ا از صفحه  800و  808متن ا

3

3

گزارش وضعیت
اجتماعی ایران

دکتر میرطاهر
موسوی

()8831-8811

آگاه

وزیری

چاپ اوّل

شومیز

8931

800,000

« ...پرواضح است که برنامه های مداخله به منظور مهار و کااهش

تومان

مسائل و مشکالت اجتماعی در شرایط فقدان شاناخت دقیاق و

8000

بی طرفانه و جامع ،ناممکن خواهد بود .در این چهارچوب ،گزارش

صفحه

دوم تالش دارد به هفت پرسش کلی بپردازد:

آسیبهای

ا وضعیت جامعاة ایاران از حیاث تولیاد و انباشات و تصاویر

اجتماعی و

نابرابریها چگونه است؟
ا ا مسااائل و آساایبهااای اجتماااعی تولیااد شااده در سااپهر

نابرابری

نابرابریهای موجود چگونه است؟

(دوجلد)

ا این مسائل چگونه به سیاست هاای کلای توساعه و تغییارات
اجتماعی مربوط میشوند؟
ا کدامیک از بخش های جامعه در معرض تهدید بیشاتری قارار
دارند؟
ا چگونه موقعیت فرودستی و آسیب پذیری گروههاای مختلاف
اجتماعی بازتولید میشود؟ سازوکارهای این بازتولید چیست؟
ا در وضع موجود جامعة ایران در کنار آسایب هاا و تهدیادات،
فرصتها و قابلیتها کداماند؟
ا توصیههاا و تجویزهاای حاصاله از تادوین گازارش وضاعیت
چیست؟
باتوجه به گفت وگوهای طوالنی و منظم صورت گرفته در شاورای
سیاستگذاری و کمیتاة علمای ایان گازارش و درک و تحلیال
شاارایط موجااود ،در تاادوین گاازارشِ دومِ وضااعیت اجتماااعی
بی عدالتی ،نابرابری و جهت گیری به سوی کااهش ناابرابری باه
عنوان مفهوم مرکزی مورد توجه قرار گرفت کاه از جملاه علال
مهم توضیح دهنده آسیبها و مسائل اجتماعی است»...
(از مقدمة کتاب)

80

سمفونی توسعه

مجله و مقاالت

کویر

یافتهها

چاپ اول 31

(نقش رهبری سیاسی

رقعی

00000

ایده شکل گیری این کتاب یعنی تمرکز بر نقش رهبری در

تومان

توسعه ،مربوط به مصاحبهای است که دکتر محمود سریعالقلم

000

پس از بازگشت از مجمع جهانی اقتصاد  0080در داووس سوئیس

صفحه

انجام داده بود .سریعالقلم در آن مصاحبه« ،لیدر شیپ» ،نیروی

شومیز

در توسعه اقتصادی)

کار متخصص ،امنیت غذایی ،خشکسالی و آلودگیهای
محیطزیستی را از جمله پنج چالش اصلی جهان آینده
میدانست که شرکت کنندگان در اجالس داووس بر روی آن
تمرکز کرده بودند .مسأله رهبری به عنوان یکی از پنج چالش
اصلی جهان ،مهمترین چالش کشورهایی است که هنوز هم جزو
کشورهای کمتر توسعه یافته محسوب میشوند .این یعنی،
مسأله توسعه در چنین کشورهایی ،مسأله ناتوانی آنها در
رهبری یعنی همچنان مسألهای در حوزه سیاست است .با این
حال ،فهم این مسأله ،یکی از دشواریهای اصلی در کشورهای
در حال توسعه است؛ اینکه رهبری چیست؟

88

مجموعه ادبیات
همراه
هدیه ای ماندگار
برای همه افراد
خانواده

 3عنوان کتاب

موسسه

ابعاد

000000

کتاب همراه

جعبه

تومان

00*00
با روکش
سلفون

4

گزیده ی اشعار بزرگان شعر و ادب فارسی در قطع همراه در
بستهبندی زیبا برای یادگاری و هدیه به آنان که دوستشان
دارید .شامل :گزیده داستانهای مثنوی ،پروین اعتصامی،
بوستان سعدی ،رباعیات مولوی ،شاهنامه فردوسی ،غزلیات
سعدی ،لیلی و مجنون ،غزلیات مولوی و غزلیات حافظ.

80

مدیریت هزینه و
ارزش پروژهها

ری آر

روزنه

ونکاتارامان
امید خیاط

چاپ اول

رقعی

همه حق دارند

منوچهر

گزیده لطیفه های

کریم زاده

مالنصرالدین

تصویرگر
بهزاد

چاپ اول 31

تومان
980

شومیز

صفحه

8931

طرح نقد

90,000

رقعی
گالینگور

91000
تومان
903

غریب پور
89

81

گفتمان تبلیغات
انتخاباتی

80

عربستان از درون

نفیسه زارع

روزنه

رقعی

کهن

تومان

با مقدمه دکتر

8931

هادی خانیکی

چاپ اول

شومیز

900
صفحه

رابرت لیسی

کویر

رقعی

پادشاهان

محمدعلی

چاپ اول

شومیز

نهادهای دینی

عسگری

8931

(تاریخ جدید،

900000

000000
تومان
010
صفحه

لیبرالها و
افراطیون

5

مدیریت و کنترل هزینههای پروژه شامل برناماهریازی ،بارآورد
هزینه ،بودجه بندی و کنترل هزینه های پروژه در طول چرخاه ی
حیات پروژه است به نحوی که پروژه بتواند با بودجاه ی مصاوب
تکمیل شود .یکی از مهم تارین وجاوه قابال توجاه در کنتارل
هزینههای یک پروژه ،کنترل هزینههاای آن براسااس مادیریت
ارزش کسااب شااده اساات ،چاارا کااه عاادم توجااه بااه ارزش و
ارزش آفرینی در یک پروژه منجر به شکست آن می شود .باتوجه
به ضعف اغلب سازمان ها در مبحث مدیریت هزینه و هامچناین
محدودیت منابع پروژه ها ،نیاز به منابع آموزشی مناساب بارای
مدیریت هزینه و ارزش در پروژهها احساس میشود.
همه حق دارند کوششی است برای انتخاب ،بازنویسی و یا ترجمة
گزیدهای از لطیفههای مالنصرالدین.
لطیفههای دلنشین و صیقلیافتهای که ردپای بسیاری از آنها را
میتوان در هزار سالِ پیش از این پیدا کرد .مؤلف طی مقدمة مفصلی
کوشیده است نخست به این پرسش اساسی پاسخ گوید که آیا
مالنصرالدین شخصیتی است تاریخی یا شخصیتی است ساخته و
پرداختة ذهن مردم .آنگاه ،چهارصد لطیفة برگزیده را براساس
مفهوم در  83فصل طبقهبندی کرده است و برای کسانی که به
تشخیص نوع ادبی لطیفهها و طبقهبندی آنها بر این اساس
عالقهمندند مطالب روشنگری آورده است.
فرهنگ اصطالحات ،لغات و عبارات به کار رفته در لطیفهها خواندن
این کتاب را برای همه ،به ویژه برای فارسی زبانان که از حوزة
فرهنگی و زبان مادری خود دور افتادهاند ،آسانتر میسازد.
بررسی و تحلیل گفتمان انتخابات از شاخههای اصلی ارتباطات
سیاسی است و از حیث نظری و عملی اهمیت دارد و به نظر
میرسد شناخت گفتمان غالب و حاکم در دورهی انتخابات و
نقش دولت و نظام سیاسی کشور در استقرار یا عدم استقرار
توسعه سیاسی موثر باشد .آنچه واضح است این است که
تغییرات زیادی در گفتمان سیاسی کشور طی سالهای گذشته
رخ داده است« ،گفتمان اصالحطلبی» جای خود را به «گفتمان
اصولگرایی» داد و البته در پی آن «گفتمان اعتدال» سربرآورد.
با نگاهی به تحوالت دهه اخیر ایران ،خاصه حوادث پس از
انتخابات سال  8911و حال که غبار آن روزها با گذشت  1سال
کمی آرام گرفته است به نظر میرسد ضرورت دارد که تحوالت و
گفتمانهای صورت گرفته در این دوره را بررسی کرد و در سایه
مفهوم گفتمان سیاسی و گرایشهای به وجود آمده در دوران
انتخابات دهم ،تفاوت بین گفتمان نماینده جناحهای مختلف در
آن زمان را بازشناخت.
عربستان را از درون باید دید تا به رمز و رازهای ماندگاری یاک
رژیم قبایلی با حاکمانی سالخورده در دنیای جدید و در منطقهای
پرآشوب پی برد .کشوری با ثروتهای عظیم نفتی که باه خاوبی
آموخته است چگونه از این ثروت در راه بقا و تحکیم قدرت خود
بهره برداری کند .هدف اصلی رابرت لیسی ،نویسنده این کتااب،
توجه به الیه های پنهان و وجوه متعدد جامعه عربساتان اسات؛
نحوه تقسیم کار بین قدرت دینی و سیاسی ،نقاش شااهزادگان،
مساله انتخاب و انتصاب حاکمان ،وضاعیت زناان و باه خصاوص
دختران و پسران جاوان ،وضاعیت شایعیان از ابعااد مختلاف،
روحانیون سلفی با رویکردهاای افراطای شاان ،مسااله فاوران
چاه های نفت و دالرهایی که زیر ساخت های یک جامعه سنتی را
دگرگون کرد ،تضاد عمیق بین سنت و مدرنیتاه در کشاوری باا
ساختاری قبایلی و باالخره نقش مهام ایان کشاور در تحاوالت
خارجی از البی گری و معامالت تسلحیاتی در جهان غرب گرفتاه
تا جنگ در افغانستان تا حوادث  88سپتامبر.

80

اقتصاد رفتاری

محسن رنانی

81

ازطهران تا

بهنام

آوند دانش

وزیری

چاپ اول

شومیز

930000

راهنمایی برای درک اینکه چرا افراد واقعا تصمیمات اقتصادی و
مالی اتخاذ میکنند
رشته ی اقتصاد رفتاری بسیاری از عوامل جزئی و همچنین نه
چندان جزئی را که به انتخابهای مالی و خرید کمک میکنند،
بررسی میکند این کتاب راهنما توضیح میدهد که چگونه
عوامل روانشناختی و اجتماعی نظیر الگوهای غریزی ،فشار
اجتماعی و قالب بندی ذهنی میتوانند به شدت بر تصمیمگیری
روزمره و انتخابهای مالی ما اثر بگذارند .کتاب اقتصاد رفتاری
 for dummiesبراساس مثالهای روانشناسی و جامعهشناسی
و مبتنی بر دنیای واقعی ،بینشی ارائه میدهد که به
سرمایهگذاران در پیشگیری از ارتکاب اشتباهات تکانشی ،به
شرکتها در درک سازگارهای نهفته در انتخابهای فردی و به
دولتها و شرکتهای غیرانتفاعی در تصمیمات عمومی کمک
کند.
بررسی نقش انتخاب آزادانه در تصمیم گیری اقتصادی ا بررسی
شرایطی که ضروری هستند تا افراد با وجود محدودیتهای پیش
روی خود ،انتخابهایی داشته باشند که بیانگر اولویتهای
آنهاست.
شاد شدن ا شناسایی عواملی غیر از پول و ثروت که برای ایجاد
شادی در افراد بسیار مهم هستند ،مثال عواملی که توسط اقتصاد
رفتاری تعیف شدهاند.

10,000

تجربه گردشی در قلاب امپراتاوری روس باه کماک سافرنامه

تومان

ناصرالدین شاه

تومان
8931

سنپطرزبورغ

ابوترابیان

از پترزبورگ

صفحه

روزنه

رقعی

چاپ اول

شومیز

000
صفحه

8931

تا تهران

910

بررسی فرهنگ و تمدن روسیه با زبان شیوا و خودمانی!
خاطره نگاری از سفر به روسیه و دیدن جهانی جدید از فرهناگ
و تمدن روسیه

گالسه رنگی

از این کتاب می شود به عنوان یک راهنمای گردشگری نیاز یااد
کرد.
81

شبکههای
اجتماعی و
مجازی

محمد رهبری

کویر

رقعی

چاپ اول

شومیز

8931

810000

تکنولوژی بنا به تقدیرش که هم راهگشاست و زاینده امید و هم

تومان

به حجاب آورنده است و مانع ،به رویکرد ماا باه جهاان شاکل

830

می دهد .رویکرد ما به جهان و طبیعت همواره یکی از دو عنصار

صفحه

متمایز تکنولوژی را ممکن می کند .شبکه های اجتماعی مجاازی

آنومیهای

نیز به عنوان یکی از مصادیق تکنولوژی در روزگاار جدیاد و در

نوظهور در ایران

جامعه شبکه ای ،این امکان را دارند ،هم می توانند آگاهی بخاش
باشند ،هم میتواند فریبنده؛ هم میتوانند ارزشهای مفید بارای
جامعه را از دیگر گروه ها و جوامع با خود به همراه بیاورند و هام
می توانند عامل انتقال ارزش های مضر و مخرب باشند .جامعاه و
ارزش های مسلط در آن به هر حال تغییار خواهاد کارد و دوران
گذار و وضعیت آنومیک ،طبیعت این تغییر اسات و هار آن چاه
طبیعی است فراسوی نیک و باد اسات .مهام رویکارد و نحاوه
مواجهه ما با این تغییارات ،ایان وضاعیت آنومیاک و ارزشهاا
ووضعیت جدیدی است که شبکه های اجتماعی مجازی با خود به
همراه آوردهاند.
کتاب حاضر تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بار ایان وضاعیت
آنومیک و شکل گیری وضعیت جدید و بازنمایی آن را به بحاث و
بررسی میگذارد.

6

83

پرسشهای

تامس نیگل

نگاه معاصر

رقعی

کشنده

100000

این ناخشنودی هست که فیلسوفان اکادمیک و دانشگاهی ما که

تومان

سبک سرانه از مسئولیتشان شانه خالی کردهاند و خودشان را
سرگرم و مشغول مباحث غامض و استدالالت پیچیده و مسائل

مصطفی

چاپ اول و

ملکیان

دوم

900

شومیز

صفحه

8931

فنی کردهاند ،به موضوعات و مسائلی نمیپردازند که انسان
سرگشته را درگیر و نگران خود میکنند .لذا نیگل در این کتاب
به مسائل واقعی می پردازد :مرگ ،معنا یا فقدان معنا در زندگی
آدمی ،رابطه جنسی ،برابری ،استفاده درست از قدرت سیاسی،
جنگ ،تبعیض ،چندپارگی ارزشها ،و آگاهی و حیات آدمی .البته
بحث دربارهی بعضی از این موضوعات به صورت طبیعی در کنار
مباحثی قرار میگیرد که برای فیلسوفان حرفهای آشناتر است؛
اراده ی آزاد ماهیت هویت شخصی ،و ربط و نسبت ذهن و بدن.
در مکاتبهای که با نیگل درخصوص معنای  mortalداشتم ایشان
قید کردند که این واژه در زبان انگلیسی سه معنا دارد-8 :
=[ lethalکشنده] capable of dying (not immortal) -0
[= مستعد مرگ (نه نامیرا) و  =[ human -9انسانی] لذا این سه
معنا به خوبی لب مباحث کتاب را نشان میدهد.

00

زمان بازیافته

خاطرات بهمن

نشر اختران

رقعی

بازرگانی

910000

سال  08که دادگاهها بود و اعدامها و از این گروه فقط شما و

تومان

مسعود رجوی اعدام نشدید 89 .نفر را اعدام کردند .کمیتهی
مرکزی  80نفر بودید .این طوری که من شمردم دو نفر زنده
ماندند و بقیه اعدام شدند.
 -این  89نفری که میگویی درست نیست .چهار نفر اولیه ناصر

چاپ اول و
چاپ دوم

901

صادق ،محمدبازرگانی ،علی میهندوست ،علی باکری ،بعد

شومیز

صفحه

حنیفنژاد ،سعید محسن ،بدیعزادگان ،محمود عسگری زاده،

8931

رسول مشکینفام ،همین میشود جمعاً نه نفر.
پس در کمیتهی مرکزی کال یعنی یازده نفر بودید؟
 نه  80نفر بودیم .حسین روحانی در خارج بود و ما در زندانبودیم .نه نفر از دوازده نفر کمیتهی مرکزی اعدام شده بودند.
بیشترین اعدامی از اعضای چریکهای فدایی بودند که در
زمستان  00نوزده نفرشان را اعدام کردند .بعدها ساواک سعی
میکرد در درگیریها بکشند و زنده نگیرند یا زنده میگرفتند
اعالم میکردند که کشته شده ،شکنجهاش میکردند و بعد
میکشتند.
ببین ،نسل شما دارد وارد پارادایم نوینی میشود .شما متعلق به
نسلی هستید که شانس این را دارید که در دوران فروپاشی
ساختارهای ارزشی عمودی و گسترش ساختارهای ارزشی افقی
(احترام افقی) زندگی کنید .نسل ما راهی نداشت به جز آنکه
ساختار ارزشی عمودی قدیم را در هم بشکند تا ساختار ارزشی
عمودی خود را به جای آن بگذارد .این یک دور و تکرار بود .ما
آدمهای این دور و تکرار هزاران ساله بودیم .نسل شما امید آن
دارم که از زندان و چاردیواری این دور و تکرار رهایی یابد.

7

08

اصالح یا انقالب

00

زندگی روزمره

محمدحسین

نشر پیام

خسروپناه

امروز
8931

رقعی

تهیدستان شهری

علیرضا
صادقی

چاپ اول

000و90

مطالعات پراکنده دربارهی جنبه های مخلتف زنادگی فرودساتان

تومان

شهری در ایران کم نیست ،ولی کاری جدی ،منسجم و به روز که

011

روشنگر ابعاد جامعه شناختی ،سیاسی و فرهنگی این گروه باشاد

صفحه

به ندرت یافت می شود .کتاب علیرضا صاادقی یکای از بهتارین

تومان
شومیز

چاپ اول

آگاه

000000

حکومت های دیکتاتوری معموال با طیفی از مخالفان روبه رویند؛
مخالفانی که از نظر آراء و عقاید ،هدفها و برنامه دراز مدت و شیوه
مبارزه کم و بیش یکدیگر تفاوت و اختالف دارند و عامل اتحاد آنها
عمدتاً مخالفت با خودکامه و ادامه حکومت اوست .در میان مخالفان
معموال عدهای تالش میکنند با ترغیب و قانع کردن خودکامه به
اجرای اصالحات ،زمینه را برای گذار به دموکراسی فراهم کنند.
عدهای هم از آغاز ،یا پس از تالشهای بیحاصل برای اصالح به این
نتیجه می رسند که راهی جز سرنگونی خودکامه و حکومت او وجود
ندارد .کارآمدی هر یک از این دو شیوه به علل و عوامل مختلفی
مشروط است که یکی از آنها شخص خودکامه است .آیا خودکامه به
رغم همه هشدارها استداللها و توضیحات مستند و مستدل
مخالفان به دیکتاتوری ادامه میدهد یا اینکه اصالح و مشارکت
مردم در فرایند سیاسی و گذار به دموکراسی را میپذیرد و به هنگام
هم میپذیرد؟
 ...از اسفند ماه  8909به بعد ،سیاستمداران مشروطه خواه،
نویسندگان حقوقدانان و  ...با نوشتن نامههای سرگشاده به شاه ،به
او هشدار دادند شیوه حکمروانیاش به بن بست رسیده است و شاه
را به اصالح و نوسازی حکومت و سامان سیاسی به نفع ملت و کشور
فراخواندند .آنها خواهان اجرای قانون اساسی بودند و از شاه
میخواستند سلطنت کند نه حکومت....

030
صفحه

رقعی
شومیز

8931

کارهای تحقیقی است که با جدیت زندگی روزمره ی فرودساتان،
مقاومت و چالش های آنان را در سال های اخیر در معرض دید ماا
قرار میدهد.
(آصف بیات ا اساتاد جامعاهشناسای و مطالعاات خاورمیاناهی
دانشگاه ایلینوی)
09

هنر رفتار با زنان

آرتور

مرکز

رقعی

شوپنهاور
چاپ اول
علی عبداللهی

آبان 8931

81000

کتاب حاضر مجموعهای است جذاب و متنوع در باب زنان ،که از

تومان

میان تمام آثار مفصل آرتور شوپنهاور گرد آمده .هنر رفتار با

10

زنان ،مانند آثار دیگر شوپنهاور ،صریح ،بیپرده ،دقیق،

صفحه

موشکافانه و البته تلخ و تاریک است .شاید بسیاری با برخی

شومیز

و چاپ سوم

اندیشههای وی همصدایی نداشته باشند ،شاید هم کسانی باشند

دی 8931

که آنها را بپذیرند ،ولی هرچه باشد دیدگاههای شوپنهاور و طرز
نگاه وی به زنان ،افزون بر آشنایی بیشتر با این فیلسوف پرشور،
به کار کندوکاو در نگاه فیلسوفان مغرب زمین به زنان نیز میآید.
هنر رفتار با زنان کتابی خواندنی است ،هم برای آنها که مخالف
دیدگاههای این فیلسوف هستند ،هم برای آنها که مانند او فکر
میکنند .شوپنهاور ،در اینجا ،هم برای برخی فمینیستها
خوراک حاضر آمادهای برای جدل و تند کردن آتش توپخانهشان
در چنته دارد و هم برای محافظهکاران و مردساالران.

8

01

تحلیل شومپیتری از

پروفسور

همپایی اقتصاد

کنون لی

نهادگرا

رقعی

مهیار

چاپ اول

ادیبی

31

مایک الفگرن

نشر کویر

رقعی

وحید فراهانی

چاپ اول

شومیز

راد

31

ابراهیم

نگاه معاصر

90000

فهم چگونگی جبران عقبماندگی اقتصادی (همپایی) همواره

تومان

سوال جذابی برای متفکران بوده است .پروفسور کلون لی ،استاد

911

دانشگاه سئول اخیراً رویکردهای بدیع ،ناب و بدیلی را در برابر

صفحه

نظرات موجود مطرح کرده است که از زاویه دیگری از پدیده

شومیز

همپایی کرهجنوبی و تایوان پرده برمیدارد .وی این بار به سراغ
نقش دانش و تکنولوژی رفته است و نشان میدهد که مبتنی بر
آمار اختراعات ثبت شده در ایاالت متحده ،همپایی اقتصادی
صرفاً از طریق دنبالهروی تجربه کشورهای پیشرفته اتفاق
نمیافتد ،بلکه در برههای از زمان نیازمند خلق مسیر جدید است
تا بتواند مسیر میانبری را برای رسیدن به کشورهایی که پیشی
گرفتهاند طی کند .این مسیر ،نیازمند اندکی ریسکپذیری و
درایت در شناخت پنجرههای فرصت و شجاعت در حرکت به آن
سمت است .پنجرههای فرصتی که عمدتاً ناشی از تغییرات
فناوری هستند و در زمانی که فناوری در نقطه عطف تغییرات
خود قرار دارد ،و پدیدار میشوند و این زمانی بوده است که
کرهایها و تایوانیها آن را کشف کرده و به خوبی شکار کردهاند.
00

دولت پنهان

00

شهدای نینوا

90000

کتاب «دولت پنهان» روایت تحلیلی دقیقی است از روند تاریخی افول
سامانیافته قانون اساسی در ایاالت متحده آمریکا و برآمدن تدریجی
دولت سایه در این کشور .بهرغم آنکه شکل ظاهری دولت برخاسته
از قانون اساسی مصوب انقالب آمریکا ( ،)8110از جمله اصل بنیادی
تفکیک قوا در کلیت خود ،هنوز برقرار است ،با این حال« ،جمهوری
بافضیلت» توماس جفرسون در صدر انقالب آمریکا اکنون به نقطهای
رسیده است که عمالً توسط یک الیگارشی قدرتمند و ثروتمند اما به
شدت نهادی شده و متصلب کنترل میشود .از منظری دیگر ،مفهوم
«دولت پنهان» که نویسنده هشیارانه به کار گرفته است روایت
هولناکی است از تجسم واقعی ساختاری که به «دولت امنیت ملی»
تعبیر میشود .تحلیل تفصیلی و موشکافانه «مایک الفگرن» از ساختار
و عناصر تشکیلدهنده «دولت پنهان» و کیفیت مناسبات درونی بین
آنها ا که پشت ساختار حقوقی دولت مبتنی بر قانون اساسی النه
کرده و به خوبی استتار شده است ا به روشنی نشان میدهد که هر دو
دولت ،دولت رسمی و دولت سایه ،هر دو ساکن و مقیم واشنگتن
هستند؛ دو روح در یک بدن .اما واقعیت تلخ نظام سرمایهداری
پیشرفته آمریکایی که هنوز در شعار و گفتمان رسمی از داعیههای
اولیه دموکراسی لیبرال کالسیک دفاع میکند این است که دولت
سایه در عمل هدایت فرمان حکومتگری را در دست دارد .این کتاب
ارزشمند به فهم بهتر و دقیقتر جامعه کتابخوان و اهل تحلیل ایرانی از
کیفیت مناسبات واقعی قدرت در ایاالت متحده کمک میکند.

930000

شهدای نینوا پژوهشی است درباره  10تن شهید کربال .دراین

تومان

کتاب نخست تک تک بیوگرافی از منابع دست اول نقل شده

191

سپس با رویکرد عقالنی به سنجش میپردازد .این کتاب حاصل

صفحه

 80سال پژوهش است.

تومان
صفحه

رقعی

صالحی
خانیآباد

چاپ اول
31

100

شومیز

9

01

فرهنگ و دین

01

دیپلماسی تجاری

هیئت

طرح نقد

رقعی

مترجمان زیر
نظر بهاءالدین

چاپ اول

خرمشاهی

31

گالینگور

030000

دین کهنترین ،فراگیرترین و بانفوذترین نهاد فرهنگی انسان

تومان

است که در همة نهادهای دیگر فرهنگی -اجتماعی از جمله هنر،

000

علم ،اخالق ،سیاست ،آموزش و پرورش و غیره تأثیر دارد

صفحه

متشکل از  00مقاله است که همه از دایرهالمعارف دین ،ویراستة
میرچاالیاده برگرفته شده است و با همت عدهای از فرهیختهترین
مترجمان امروز ایران به فارسی ترجمه شده است.
این اثر متنی است مستند و معتبر که پاسخگوی نیازها و
پرسشهای علمی -تحقیقی کسانی که میخواهند از جدیترین
تحلیلها و نقد و بررسیهای رایج در حوزة دین پژوهی و فرهنگ
پژوهی امروز باخبر باشند.

وحید بزرگی

(از اهداف تا
ابزارها)

نی

رقعی

چاپ اول

شومیز

01000
تومان

8931

980
صفحه

در کتاب حاضر ،مؤلف با بررسی روندهایی مانند جهانیشدن،
گسترش همکاریهای تجاری ا منطقهای و ظهور زنجیرههای
جهانی ارزش نشان میدهد که در جهان امروز اهمیت دیپلماسی
اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است .بر این اساس،
موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانونهای توجه
نهتنها نظریهپردازان بلکه دستاندرکاران ا دولتی و غیردولتی ا
تبدیل شده است و دیپلماتهای کشورها بهطور فزایندهای وقت
خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص میدهند .با این
دیدگاه ،کتاب دیپلماسی تجاری چارچوبی برای سیاستگذاری و
تدوین دیپلماسی تجاری ارائه میکند و در این راستا به تبیین
عناصر و مؤلفههای مختلف دیپلماسی تجاری ،از تعریف و اهداف
و دستور کار دیپلماسی تجاری گرفته تا بازیگران و راهبردها و
ابزارهای آن ،میپردازد.

03

پنج گفتار در
زمان و دربارة
فردوسی

مهدی سیدی

نی

رقعی

اول 31

شومیز

10000

بدون تردید حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی ایران در برابر

تومان

تازیان و اتراک و تاتار طی  8100سال گذشته کاری سهل نبوده

908

است ،بلکه صدها پیامبر و پیشوا و قافلهساالر فرهنگی و

صفحه

سیاسیت و نظامی به همراه میلیونها ایرانی در این راه کوشیده و
جان باختهاند تا این مروز و بوم پربال و مصیبتزده ،که یکی از
مهدهای فرهنگ و تمدن درخشان بشری است ،هنوز بر جای و
دارای فرهنگ و زبان غنی و لطیف خود است .اما بیواهمه
میتوان گفت که سهم فردوسی در این میان بیش از همه است.
پس شایسته است که به شکرانهی پشت سرگذاشتن هزار سال
پرماجرا و حادثهخیز ،و هم سپاسه و شادی فرارسیدن هزارمین
سال عمر معنوی شاعر بزرگ حماسهسرایمان ،هزار شمع پرفروغ
ستایش و مهر بیفروزیم ،و در دنیایی که میرود تا مرزهای
سیاسیاش را به مرزهای فرهنگی و زبانی بدل کند روان شاعر
شاعران ملی خود را مخاطب قرار دهیم و بگوییم که هرچند «ما
را به سختجانی خود این گمان نبود» ،اما هنوز در همان ایران
محبوب تو هستیم و به همان زبان فارسی دری سخن میگوییم
که تو کاخ نظم بلندش را پی افکندی.

11

90

گزارش وضعیت

سعید معیدفر

وزیری

آگاه

اقشار آسیبپذیر
و آسیب دیدگان

چاپ اول

اجتماعی

31

13,000

اگر نیک بنگریم در پیرامون آنچه در تصویر عمومی ،نسابت باه

تومان

مسائل اجتماعی رایج است ،مثل فقر ،بیکااری ،طاالق ،اعتیااد،

180

شومیز

صفحه

(8831ـ)8811

تورم ،نابسامانی اجتمااعی (بای قاانونی) ،تبعایض هاای قاومی،
طبقاتی ،مذهبی ،جنسی و سنی ،اول اینکاه ،ایانهاا نتیجاهی
آگاهانه ی کار یک شخص یا یک نهاد نیستند و همگان به نسبتی
در ایجاد و شیوع آنها مقصرند؛ دوم ،در نتیجهی ایان مساائل و
مشکالت ،هزاران و بلکه میلیون هاا انساان رنجدیاده و اقشاار
آسیب پذیری در هر جامعه ای دارند که عدم رسایدگی باه آناان
مشکل و مسئله را هر روز عمیق تر مایکناد و اساتمرار چناین
وضعی و بیتوجهی به چنین اقشاری مسائلهی بزرگتار را دامان
می زنند وآن هتک و مسخ انسان است ...اگر مشکالت نیازمندان
به صورت یک مسئلهی اجتما عی درآید ،آنگاه برای حال آنهاا
نیاز به یک بسیج عمومی و همه جانبه اسات .نیااز باه تشاکیل
نهادهای اجتماعی متعدد و مستمر و نه موقتی است...

خاستگاههای جهان

رابرت

مدرن

بیماکس
سعید مقدم

نشر مرکز
چاپ اول
31

وزیری
شومیز

930000

این کتاب پیدایش جهان مدرن را از منظری جهانی بررسی

تومان

میکند .تحقیقات پیشین این فرض را بدیهی میشمردند که

011

مفهوم «برآمدنِ غرب» میتواند پیدایش جهانِ مدرن را توضیح

صفحه

دهد ،و بر این نکته تأکید میکردند که اروپا ویژگیهای منحصر
به فردی داشته که به آن (و فقط به آن) امکان میداده است
زودتر از دیگران مدرن شود ،و از این رو ،صالحیت اخالقی و
قدرت این را داشته باشد که «مدرنیته» را در نقاط دیگر جهان
رواج دهد .همه ی این تحقیقات به نوعی استثنایی بودن
اروپاییان را میپذیرفتند و هدف اصلی آنها توضیح ،توجیه و
دفاع از «برآمدنِ غرب» برای سلطه بر جهان بوده است .اما
همانگونه که در این کتاب نشان داده میشود ،اروپاییان
استثنایی نبودند و یکی از مهمترین نکات تاریخ جهان تا اوایل
قرن نوزدهم ،همانندیِ گستردهی آسیا و اروپا بود.
پژوهشهای اخیر دربارهی آسیا درک ما را در مورد چرایی و
چگونگی توسعهی جهان مدرن تغییر میدهد و نقش مهمی را که
چین و هند در آغاز این روند داشتند برجسته میکند .چشمانداز

98

دیگری که دیدگاه مان را در مورد پیامدهای این توسعه دگرگون
میکند ،تاریخ محیطزیست است .تاریخ محیطزیست ،در معنای
گستردهی آن ،به تعامل میان انسان با محیطزیست میپردازد و
مشکالت مربوط به محیطزیست ناشی از تولید صنعتی ،مانند
آلودگی هوا ،آب و خاک را مطرح میکند.
این روایت از تاریخ جهان مدرن میکوشد روایتی غیر اروپامدار و
مبتنی بر شرایط اقلیمی را بازگو کند که بتواند جایگزینی باشد
برای ابرروایتِ موجود که موضوع اصلی آن «برآمدنِ غرب» است.

11

ارتداد
در ترازوی نقد

محمد ترکمان

کویر

رقعی

چاپ اول

شومیز

31

90000

اسالم دین آزاداندیشی و دعوت به تفکر است .اسالم بر رهایی

تومان

انسان از غل و زنجیر اعتقادات فاقد پشتوانه فکری تأکید دارد.

011

اسالم دلیل جهنمی شدن عدهای را عدم استفاده از عقل و تفکر

صفحه

میداند .اسالم برای کسانی که از ابزاری مانند چشم ،گوش و
عقل برای شناخت و کسب معرفت استفاده نمیکنند ارزشی قائل
نیست .ولی متأسفانه این حق آزاداندیشی و تفکر انسان ،با
موضوعی به نام ارتداد مورد تهدید واقع میشود .براساس نظر
اکثر فقها اگر مسلمانی براساس تفکر و اندیشیدن به نتیجهای
رسید که الزمه آن خروج از اسالم و ارتداد چه ملی و چه فطری
باشد ،مستوجب مجازاتهای دنیوی که غیرمنطقیترین آنها

90

قتل است ا می شود .تفکر و تعقل فرایندی است که فرآورده آن
از قبل مشخص نیست .یا باید به انسان حق آزادی تفکر و تعقل
داده نشود و یا اگر این حق برای او وجود داشته باشد ،نمیتوان
فرآیند تفکر او را مورد تهدید قرار داد .آنچه مسلم است ،اسالم
حق تفکر و تعقل را برای انسان به رسمیت پذیرفته است ،لذا
نتیجه چنین حقی برای انسان ،عدم حجیت نظر فقها درباره
مجازات دنیوی مرتد فکری است .و مضافاً اینکه مجازاتهای
دنیوی ذکر شده در فقه به هیچوجه از قرآن قابل استنباط
نمیباشد.

99

بازاندیشی در
اسالم

محمد آرگون
احمد توثقی

روزنه
چاپ اول

رقعی
شومیز

09,000

محمد آرگون در این کتاب با استفاده از رهیافت مقایساهای و باا

تومان

کاربرد ابزارهای انسان شناسی ،جامعه شناسی به بررسی مفااهیم

038

مورد بحث و اختالف امروزی ازجمله حقوق بشار ،حقاوق زناان،

صفحه

8931

ناسیونالیسم و سکوالریسم میپردازد،
در این کتاب کوشیده شده است به بسیاری از سوء برداشتهاا و
توهم ها در حوزه دین پاسخ داده شود و بازشناسی جامع دربااره
اندیشه اسالمی صورت پذیرد.
کتاب بازاندیشی در اسالم می خواهد درکی جامع تار از اساالم و
رابطه تاریخی آن با یهودیت و مسیحیت ارائه بدهد و همگاان را
به تحمل ومدارا دعوت نماید.

91

خاطرات هاشم
آقاجری از
انجمن حجتیه تا

حسین
میرزایی

کویر

رقعی

چاپ اول

شومیز

ودوم 8931

81,000

کتاب پیشرو دوره ی خاصی از زندگی دکتر سیدهاشم آقاجری را

تومان

دربرمی گیرد از ریشه و خاستگاه خانوادگی او آغاز میشاود و در

810

مقطع پیوستن اش به سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در ساال

صفحه

اول پیروزی انقالب به پایان می رسد .اهمیت دوره ماذکور بارای

سازمان مجاهدین

من ا سوای وجوه بارز تاریخ محلیاش ا این بود که در پرتاو آن

انقالب اسالمی

میتوانستم روند شکلگیری یک شخصیت (کااراکتر) انقالبای را
مشاهده کنم.
از سوی دیگار ،روایات دکتار آقااجری میانساال و تاریخادان،
درخصااوص آقاااجری جااوان و انقالباای ،ملهاام از تحلیاالهااا و
تفسیرهای تاریخی گوناگون است کاه ایان گفتگاو را باه مارور
فشرده ی تاریخ معاصر ،خاصه دهههاای  8910تاا  ،8900تبادیل
کرده است؛ امری که سوای بازنمود فعالیتهاای گذشاتهی یاک
انقالبی جوان ،دیدگاه پختهی یک شخصیت آکادمیاک اماروز را
بازتاب میدهد.

12

90

بیمنمرو

اعظم نادری

90

نگرش اقتصادی

مارگارت

روزنه

رقعی

چاپ اول

شومیز

00,000
تومان
011
صفحه

8931

دکتر شهبازی
نویسنده توانست است با عالقه و عشق فاراوان ،و باا کوشاش و
دقت کم نظیر ،کتابی بس ارزشمند در حوزه موالناشناسای پدیاد
آورد .کتاب ایشان پرتوهای درخشانی بر بسیاری از نقاط تاریکی
رابطهی شمس و موالنا میافکند و بسیاری از خطاهای مشاهور را
در این زمینه اصالح میکند
دکتر نوبهار:
مرا غافلگیر کرده بود نویسنده ی جوانی با کار خاود و چاه زیباا
توانسااته بااود آن را در قالااب مجمموعااهای از عبااارات پیااران،
محققانه و پرکشش ارائه دهد .عباراتی که دیدگان دلم بر روی هر
کدام از آنها ،لحظههاایی قفال مای شاودو سارعت مطالعاه را
می گیرد ...گویی شور خواندن ،نسخه ی نیاز ذهن مرا در الباهالی
اوراق این کتاب پیچیده است...
گفتنی زیاد دارم ولی در حال حاضر به عبارتی چند اکتفا و ادعاا
می کنم که این نوشته فراتر از یک تذکره ،رمان ،نوشاتهی ادبایِ
محض و یا در نهایت یک کتاب آموزشی است

به توسعه جماعت
محور

نشر نی

رقعی

لِدویت
منیژه نجم

8931

عراقی

چاپ اول

شومیز

100000

ما در زمانهای پیچیده به سر میبریم که نیازمند تفکری پیچیده از

تومان

پایین به باالست تا بتوان به سیاستهایی پرداخت که از باال به پایین

181
صفحه

دیکته میشوند .حقوقی که خانوادههای کارگر به سختی فراچنگ
آورده بودند از کف میروند به همان شتابی که میحط زیست رو به
نابودی میرود .به نظر میرسد مذهب بازار بر برنامهریزی منطقهای،
خواستههای اجتماعی و دولتهای منتخب برتری مییابد .اکنون که
چند کسب و کار جهانی نرم نرمک قدرت را به حلقوم خود فرو
میکشند ،جماعتها و شهروندان و خانوادهها چگونه میتواننند
آموزش و سازمان یابند تا از حقوق سیاسی خود ،معیشت خود خانه
و محله و فرزندان خود سالمت و محیط زیست خود محافظت کنند؟
در انبوه آثار دانشگاهی ،کمتر نمونه ای می تاوان یافات کاه چناین
بیوقفه میان بحثهای نظری و عملی رفت و آمد کناد .فصالبنادی
سنجیده نویسنده که بررسی موشاکافانه ای از پیشاینه کنشاگری
اجتماعی عرضه می کند ،دمساز با تجرباههاای شخصای او در ایان
زمینه است .بدینسان دانش و روش و تجربه در صفحات کتاب پیوند
می خورند تا رویکردی وحدت یافته برای رویارویی با مساائل زماناه
پردردسر ما فراهم سازند.

13

91

چه چیز به چه کسی

آلوین رات

نشر مرکز

رقعی

93000
تومان

میرسه چرا؟(اقتصاد
نوین ،جورسازی و
طراحی بازار)

محمدصادق

چاپ اول

الحسینی

8931

نصر حامد

نگاه معاصر

شومیز

980
صفحه

جورسازی تعبیر اقتصادانان است درباره ی چگونگی رسایدن باه
چیزهای بی شماری که ما در زندگی انتخاب میکنیم و آنها نیاز
باید ما را انتخاب کنند .آدم نمی تواند صارفاً باه دانشاگاه ییال
بگویید که قصد دارد برای تحصیل در آن دانشاگاه ناام نویسای
کند ،یا به گوگل خبر دهد که میخواهد آنجا کار کند .میبایست
ییل نیز او را بپذیرد یا گوگل استخدامش کند .ییل یا گوگال نیاز
نمی تواند دستور دهند که چه کسی برای تحصیل یا کار نزد آنها
برود .هم چنین ،نه مرد و نه زن نمیتوانند خیلی سااده فاردی را
برای همسری خود تعیین کنند .هر یک از آنها باید در عین حال
انتخاب شود.
جورسازی ،حتی اگر پیمانش را در آسمانها بسته باشند ،در بازار
رخ میدهد؛ و سرآغاز بازار ،همانند داستانهای عاشقانه ،اشتیاق
است .بازار با گرد هم آوردن خریداران و فروشندگان ،دانشجویان
و استادان ،کارجویان و کارفرمایان ،و حتی گاه عشقجویان ،به
شکل گرفتن و برآورده شدن اشتیاقها کمک میکند.
تا این اواخر ،اقتصاددانان اغلب از موضوع جورسازی بهسرعت
عبور میکردند...
الوین راث ،برای کارهایش در حوزهی طراحی بازار ،سال  0080به
همراه لوید شپلی جایزهی نوبل اقتصاد گرفت.

91

دایرههای ترس
زنان در گفتمان
دینی

رقعی

اوزید
ادریس امینی

چاپ اول
31

شومیز

990000

ابوزید به درستی میگوید که شاخص تشخیص پیشرفت یک

تومان

جامعه ،میزان تحقق «حقوق بشر» درآن جامعه است و قوانین

010

مربوط بهوضعیت و جایگاه «زنان» ،نشانهای آشکار از سطح این

صفحه

دستیابی خواهد بود.
ساده انگاری است که تمام آنچه را که در حکومت بر مردم رخ
میدهد ،تنها از منظر سیاسی ریشهیابی کنیم و واقعیتهای
ریشه دوانده در زیربنای فکری کسانی را که بهزعم خود
میخواهند از قدرت برای خدمت به اسالم بهره بگیرند ،نادیده
بگیریم.

14

93

تاریخ مختصر

ساموئل فالی

عدالت توزیعی

شاکر
مجید امینی

نشر مرکز
چاپ اول:

رقعی
شومیز

8931

90300

در این کتاب ،میخواهم داستانی را بیان کنم که نشان میدهد ما

تومان

چگونه از مفهوم ارسطویی عدالت توزیعی به معنای نوین آن

010

رسیدیم .از انگیزههای من برای روایت این داستان یکی جالب

صفحه

بودن آن است و یکی هم اینکه هیچگاه در قالب کتابی کامل
بررسی نشده است .اما این واقعیت که چنین اثری وجود ندارد
خود دلیل دیگری است بر نیاز به وجود چنین کتابی.
بهاحتمال فراوان ،علت نبودِ کتابی از این دست آن است که مردم
عموماً متوجه نیستند که معنای عدالت توزیعی تغییر کرده است،
یا شاید این که در طول بخش مهمی از تاریخِ انسان عمالً
هیچکس ،حتی بهعنوان ایدهآلی دست نیافتنی ،بر این باور نبوده
که همه باید نیازهای اساسیشان را تأمین شده ببینند.
عدالت توزیعی به مفهوم مدرنش خواهان آن است که دولت
تضمین کند دارایی بهگونهای در کل جامعه توزیع شود که همه از
سطح مشخصی از امکانات مادی برخوردار شوند .بحثهای جاری
دربارهی عدالت توزیعی به طور معمول حول این موضوع متمرکز
است که چه مقدار از امکانات باید تضمین شود و برای توزیع این
امکانات به چه میزان از دخالت دولت نیاز است؛ دو موضوعی که
به هم ارتباط دارند.

10

مسیح در قصر

مهسا جرینی

18

وضعیت اجتماعی

روزنه

رقعی

چاپ اول

شومیز

8931

کودکان در ایران
()8811-8831

900000
تومان
980
صفحه

پیام روشنفکر

آگاه

رقعی

مدیرطرح و

چاپ اول،

شومیز

ویراستار

8931

او چون مسیح در قصر به زندانیان مهرباانی باود و حتای وقتای
رئیس زندان بود به دلیل کمک باه زنادانیان سیاسای  03روز در
انفرادی محبوس بود« :به من گفتند که شما به زندانیان سیاسای
مالقات حضوری داده اید ،یا این ها توانسته اناد ناماه باه بیارون
بفرستند یا شما بهشان اطالع دادهاید که در بند میکروفون نصب
شده است».
با نامه ای که روز بیستم مهر  8910از بازداشتگاه اطالعات نوشت
و برای تیمسار مبصر فرستاد ،اعتراف کرد که «بودن امثال آقاای
مهندس بازرگان ،دکتر سحابی و آقای طالقانی و آقای منتظری و
امثال آن ها عاملی مؤثر در انگیزه بنده در ایجاد امکاناات بارای
حضرات بوده است زیرا رنج دیدن امثال این انسانهای شریف در
زندان جز با مساعدت و کمک به آنها جبرانپذیر نیست».

19,000

این کتاب و مقالههای مندرج در آن میتوانند راهگشاا ،راهنماا و

تومان

آشناساااز باشااند ،باارای محققااان علااوم اجتماااعی (بااهویااژه

911

جامعه شناسای اقصاتادی و آسایبشناسای اجتمااعی) کاه در

صفحه

جست وجوی حقوق و نیاز کاودک و راهبارونرفات از مشاکالت
پابرجا ،اساسی و نگران کننده ی کودکان ،به ویژه کودکاان فقیار،
هستند .اطالعات و سرنخ های مفیدی در این کتاب وجود دارد که
پژوهشگران مروری ا میدانی عمیق و تحلیلی میتوانند به خوبی
از آن بهرهبرداری کنند .مقالههای این کتاب از شماری از ماوازین
سازه ای تحقیق برخوردارند و این خصلت مثبت و مفیادی بارای
کتاب به شمار میآید.
( از مقدمهی کتاب)

15

مهدی

10

کویر

رقعی

معتمدی مهر

800000

«پیام آور آدم» ریشه در باور انسان شناختی قرآن دارد .زمانی که
قرآن می گوید :پیامبر ،انسانی همانند سایر ماردم اسات ،هرگاز
نمی خواهد بگوید که پیامبر کم توان است و بلکه وقتی میفرماید
که اگر این قرآن را بر کوهها نازل می کردیم ،از مهابت خدا فروتن
و متالشی می شدند ،در واقع از عظمت و شکوهی یگاناه باه ناام
«انسان» سخن می گوید .انسانی که فقط به واسطه انسان بودنش،
از امکان تعالی و کمالجویی تا بی نهایت برخوردار است .انساانی
که صرفاً به واسطه انسان بودنش ،الگوی مردم شده است و دیگر
مردم عادی ،جز در کاارویژه او (دریافات وحای) در هماه اماور
میتوانند پا به پای او پیش بیایند.
«پیام آورِ آدم» تنها یک حرف اساسی دارد و میخواهد بگوید که
اگر عظیم ترین رسالت تاریخ را انسانی عادی و عامی و بیسوادی
(اُمی) با اتکا به امکانات محدود بشری به انجام رسانید و اگار آن
پیامبر صاادق ،هرگاز از تعااون و مشاارکت و همکااری ماردم
زمانه اش اعالم بی نیازی نکرد ،دیگر بهانه ای نمی ماند که تفارد و
جمع گریزی ،خاموشی و بی تفاوتی ما مدعیان مسلمانی را توجیه
کند .خودباوری ،امید ،اعتمادبه نفس ،تعهد ،مسائولیت پاذیری و
پرهیز از فرافکنی ،پیام بنیادین پیامآوری است کاه خاود ،مگار
«آدمی» نمینمود.

910000

اقتصاد نفت شاید پیچیده ترین و پررماز و رازتارین اقتصااد در
جهان سرمایه داری باشد .نفت جزئی از مجموعهی مناابع حامال
انرژی اما مهم ترین و پرسودترین نوع آن است که با سایر مناابع
انرژی از قبیل زغال سنگ ،هسته ای ،آبی ،و منابع تجدیدپذیر در
رقابت دائمی در بازار جهانی قرار دارد.
لذا تصادفی نیست که خود نفت به عنوان مهمترین عامل رشد
اقتصادی در جهان ،سبب نزاع بینالمللی بر سر تقسیم منابع و
رانتهای نفتی ،به حساسترین عامل ژئوپولیتیکی و هژمونیستی
دولت امریکا تبدیل شده است .اما آسیبهای زیست محیطی
مصرف انرژیهای فسیلی ،به خصوص نفت ،جامعهی انسانی را به
اجبار به طرف استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر سوق میدهد.
این کتاب ارزیابی جامعی از اقتصااد نفات و آینادهی انارژی در
جهان و ایران با استفاده از تئوری رانات و مقولاههاای قادرت و
تکنولوژی ارائه میدهد.

81000

کتابی ک ه در دست دارید مدخلی عمومی و مقدماتی است در بابِ
جنسیت و عوامل اجتماعی مؤثر در شکلگیری و تغییر و تحول
آن.
مؤلف مقولهی جنسیت را در عرصههای گوناگون و از زوایای
متفاوت بررسی کرده است .از تمایالت جنسی گرفته تا میزان
مشارکت سیاسی و الگوهای جرم و «کژروی» .در هر یک از این
عرصهها ارائهی بررسیهای مختلف از فرهنگهای گوناگون به
ملموس شدن بحثها افزوده و برقراری ارتباط خواننده را با
مسائل مورد بحث آسانتر کرده است .کَرِت نشان میدهد که
چگونه «زنانگی» و «مرانگی» نه ویژگیهای ذاتی ،مطلق و
فراسوی زمان و مکان ،بلکه مقوالتی اجتماعی و فرهنگی ،ساخته
و پرداختهی شرایط تاریخی معین و گاه حتی دستخوش نیازهای
سیاسی و اقتصادی زودگذرند .از اینرو نگرش انتقادی به مقولهی
جنسیت نه تحلیلی از «ذات» این پدیده بلکه کنکاشی است
مشخص و تاریخی در جنبههای مختلف زندگی اجتماعی،
فرهنگ و سیاست.

تومان
چاپ اول

شومیز

8931

819
صفحه

پیامآور آدم

19

نفت و هژمونیسم

محسن مسرت

نی

رقعی

اول 31

شومیز

نی

رقعی

تومان

آمریکا

101
صفحه

11

جامعهشناسی

استفانی کرت

تومان

جنسیت
کتایون بقائی

اول 31

شومیز

080
صفحه

16

10

مبانی اقتصاد رفتاری

نرگس حاجی

(تصمیم گیری فردی)

مالدرویش

نهادگرا

رقعی

با مقدمه دکتر

چاپ اول

حسین راغفر

31

جیمز ال کاکس

نشر مرکز

وزیری

جعفر فالحی

چاپ اول

شومیز

شومیز

90000

برای تشخیص عقالیی بودن قضاوتها و انتخابهای افراد ،الزم

تومان

است که آنها را با یک هنجار بسنجیم .عموماً در علم اقتصاد،

900

هنجار استفاده شده برابر است با آنچه نظریههای اقتصاد

صفحه

نئوکالسیک پیشبینی میکنند .واقعیت این است که دلیلی
وجود ندارد که بپذیریم نظریههای اقتصادی هنجار درست را
معرفی میکنند ،عدول از آنها غیرعقالیی است و الزم است که
افراد برای سعادتمندی به تجویزهای برآمده از نظریههای
اقتصادی عمل کنند .چه بسا که افراد در تصمیمگیریهای خود
سازوکار بسیار متفاوتی از آنچه نظریههای اقتصادی فرض
میکنند را استفاده میکنند.

10

پدیدارشناسی دینی

11

کارگران بیطبقه

31

10,000

کتاب پدیدارشناسی دین  /ممکن است زندگینامه دین پژوههای

تومان

مطرح ،شیوه تکامل رشته دین پژوهی را به ما نشان بدهد .اما جیمز

901

کاکس در این کتاب چیزی جالبتر و مهمتر را به ما عرضه میکند .او

صفحه

به ما نشان میدهد که دین پژوهی به چه معنا بوده است .اکنون به چه
معنا است و چه معنایی میتواند داشته باشد.

(توان چانه زنی

علیرضا
خیراللهی

کارگران در

آگاه

رقعی

چاپ اول

شومیز

00000

این کتاب تحلیلی است از مفهوم قشربندی اجتماعی و طبقهی

تومان

اجتماعی ،و نگاهی است اجمالی به تاریخ چارچوبهایی که برای

901

درک و تبیین تداوم نابرابریهای اجتماعی پدید آمده است.

صفحه

همچنین در این کتاب ،به میراث کالسیک تحلیل طبقاتی و کارهای

تومان
001
صفحه

8931

ایران پس از

000و90

«حضور تشکل های کارگری در ساختار اقتصادی جواماع مادرن،
باتوجه به وجاود مناافع متعاارض در رواباط میاان کاارگران و
کارفرمایان ،اهمیت زیادی دارد .این سازمان ها ،هام باه عناوان
میانجی تعارضات اقتصاادی در فرایناد کاار و هام باه عناوان
مهم ترین سازوکار تدافعی کارگران ،نقشی حیاتی در نظاام هاای
اقتصادی موجود ایفا میکنند .بدیهی است که کارگر منفرد فقاط
می تواند سر دستمزد و شرایط کاری شخص خود با کارفرماا وارد
مذاکره شود و گرفتن امتیازات کالنتار تنهاا از رهگاذر قادرت
جمعی کارگران در فرایند مذاکره یا منازعه امکان پذیر اسات .از
طرف دیگر ،با تأمین یاکطرفاهی مناافع کارفرمایاان در نباود
تشکل های کارگری معیشات ،قادرت خریاد و امکاناات ماادی
کارگران برای بازتولید حیات اجتماعی شان کاهش می یابد .زیارا
کارفرمایان همواره تمایل دارناد دساتمزدها و امکاناات رفااهی
کارگران را برای افزایش ارزش آفرینی از فرایناد کاار و تضامین
روند انباشت سرمایه به حداقل ممکن کااهش دهناد .بناابراین،
حضور تشکلهای کارگری هم برای احقاق حقوق کاارگران و هام
برای جلوگیری از فرسایش نسلی و بیننسلی آنها اهمیت بسیار
زیادی دارد( »...از متن کتاب)

انقالب)

11

طبقه و قشربندی

رزماری

اجتماعی

کراپتیون
هوشنگ نایبی

نی

رقعی

اول 31

شومیز

مارکس و وبر اشاره میشود .سپس نحوهی اندازهگیری ساختار
طبقاتی عنوان میشود که تالش منظمی است برای عملیاتی کردن
ساختار طبقاتی برحسب تقسیمبندی ساختار شغلی ،در اینجا ،هم
طرحهای طبقاتی رسمی مورد کندوکاو قرار میگیرد ،هم طرحهای
جامعهشناختی ،و هم طرحهایی که محققان سیاستپژوهی و
بازارپژوهی به کار میبرند.
سپس ،بع د فرهنگی طبقه با شرحی از مفهوم «پایگاه» همراه با
مفهوم «شهروندی» مارشال و رویکرد بوردیو به طبقه همراه با
کاربردهای این رویکرد در کندوکاو طبقهی متوسط و طبقهی
کارگر به میان میآید .و سرانجام نقش خانواده در بازتولید
نابرابریهای طبقاتی و تحرک اجتماعی مطرح میشود.

17

13

رویکردهای
معاصر در
معرفتشناسی

آرا داگالس
گایوت
هاشم مروارید

نی

رقعی

اول 31

شومیز

00

08

جامعهشناسی

پدرام
ابراهیمی

روزنه

رقعی

چاپ اول

شومیز

مایکل بوراووی

نی

رقعی

مردممدار در

00

ایران ،اسالم،
تجدد

180

00,000
تومان
000
صفحه

8931

کارزارعمل

تومان
صفحه

دینی

تاریخ رویتردمیل

00000

90000
تومان

بهرنگ

چاپ اوّل

صدیقی

8931

مرتضی

طرح نقد

شومیز

صفحه

رقعی

اسعدی
چاپ اول
31

900

گالینکور

کتاب پیشرو ترجمهی مجموعهی منتخبی از مقاالت در زمینهی
معرفتشناسی دینی است که دو تن از فیلسوفان دین آنها را
گردآوری و ویرایش کردهاند .این مجموعه شش بخش دارد که هر
بخش به یک رویکرد دربارهی توجیه باور دینی اختصاص داده
شده است .در هر بخش ابتدا سه مقاله رویکرد مورد نظر را
توضیح میدهد و ازآن دفاع میکند ،سپس مقالهی آخر از
رویکرد مذکور انتقاد میکند.
از امتیازات این مجموعه جامعیت آن در گردآوری رویکردهای
مختلف ،سوگیری نکردن به نفع یک رویکرد مشخص ،برجسته
بودن نویسندگان مقاالت ،وجود کتابنامههای جامع در انتهای
هر بخش است .عالوه بر مقاالت ترجمهشده ،مقالهای با عنوان
«مروری بر رویکردهای معاصر در معرفتشناسی دینی» به قلم
مترجم در آغاز کتاب آمده است که با مطالعهی آن میتوان
دیدی کلی نسبت به این رویکردها پیدا کرد .این مقاله در واقع
مقدمهای است برای فهم بهتر مقاالت ترجمه شده و ربط آنها به
یکدیگر.
کتاب تاریخ روی تردمیل نوعی نوشتار اجتمااعی اسات کاه در
قالب طنز بیان شده است در این کتاب نویسنده بهانه رویدادهای
تاریخی مختلف از قبیل مرگ یا تولد شخصیتهای مهم تااریخی
به بیان مشکالت اجتماعی ،سیاسای و فرهنگای در قالاب طناز
پرداخته است
نویسنده این کتاب پدرام ابراهی از طنزپردازان ژورنالیستی است
که ستون طنز تاریخ روی تردمیل را در روزنامه قانون دارد
یکی از کتابهای پرفروش نمایشگاه کتاب 31
همواره در جامعهشناسی فراخوانهایی برای جلب توجه به مردم
بوده است که نخستینِ آنها همان عبارت مشهورِ مارکس
دربارهی لزوم تغییر جهان در عینِ فهم آن است و همچنین
مدعای دورکیم مبنیبر اینکه جامعهشناسی اگر صرفاً نظرورزی
باشد ،ارزش یک ساعت صرفِ وقت هم ندارد .اما در دهة گذشته،
در عصرِ بنیادگراییِ بازار ،این ایده در قالب جامعهشناسی
مردم مدار در اقصا نقاط جهان اوج چشمگیری یافته است .در این
بزنگاه تاریخی که بازارها را محل تمامیِ مسائل دانسته میشوند
ا از فقر گرفته تا تغییرات اقلیمی ،و از رکود اقتصادی تا بیثباتیِ
سیاسی ا نه فقط بقای جامعهشناسی که زیست اجتماعی افراد
بیش از هر زمانی تهدید میشود .این کتاب مشتمل است بر
تجارب بهکارگیریِ ایدهی جامعهشناسی مردممدار در عمل و در
میان افرادِ کشورهای گوناگون ،تا نظرورزی در این خصوص در
مسیر تغییرجهان قرار گیرد .مرور این تجارب میتواند مسیر
تازهای پیش پای جامعهشناسی و جامعهی ایران بگذارد.

090000

وجه اصلی گردآوری مقاالت کتاب حاضر این بوده است که بهرغم

تومان

آنکه این مقاالت پیوندهای بالفصل و اندامواری با یکدیگر ندارند،

111

بهطورکلی در بازبینی جهانی از حرکتهای فکری اسالمی در

صفحه

قرون جدید و تعامل و تقابل میان اسالم و غرب ،بویژه غرب
جدید ،و وارسی گوشههای مهمی از زمینههای این تعامل و تقابل،
همسو بودهاند .درهر کدام از این مقاالت گوشههایی از زمینهها،
علل و آثار و نتایج این حرکتهای فکری یا دادوستدها و ستیز و
سازشهای میان غرب و اسالم مورد بررسی قرار گرفته و بهمیزان
و نحوة نفوذ مفاهیم و پدیدههای فکری ،فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی جدید غرب در سرزمینهای اسالمی،
ازجمله ایران و میزان قبول و انکار آنها از سوی متفکران اسالمی
عنایت شده است.

18

09

سیاست شادکامی

درک

نگاه

آنچه حکومت

باک

معاصر

نرگس

چاپ اول

سلحشور

30

می تواند از
تحقیقات جدید در

رقعی
شومیز

010000

در عمق کوه های هیمالیا کشور کوچک بوتان تا دهه 8300

تومان

تقریبا برای جهان خارج ناشناخته بود .فقر ،بی سوادی و مرگ و

900

میر نوزادان ،این کشور را در ردیف بدترین کشورها قرار داده بود

صفحه

ولی ،در سال  8310چیزی نا متعارف در این کشور دور افتاده رخ
داد که توجه مردم سرتاسر جهان را به خود جلب کرد .پادشاه

باب مهرورزی

جدید ،جی جم سینگی وانجوک ،اعالم کرد که از این پس معیار

بیاموزد

اصلی ملت او برای اندازه گیری پیشرفت "شادکامی نا خالص
ملی" خواهد بود و نه تولید ناخالص ملی ،او با بیان طرح توسعه
ی پنج ساله اعالم کرد " :اگر در پایان زمان طرح ،ملت ما
شادکام تر از پیش نشوند ،باید بدانیم که طرح ما شکست خورده
است"  .چهار رکن شادکامی نا خالص ملی که در این کتاب آمده
با مؤلفه حکمرانی خوب و استقرار دموکراسی آغاز می شود و...

01

برنامه ریزی در
ایران

مسعود

نشر نی

رقعی

نیلی
چاپ اول

تحلیلی تاریخی با

شومیز

30

تمرکز بر تحوالت،
نقش و جایگاه

000000

درمورد این که کشور های مختلف از جمله ایران ،به چه نحو

تومان

اداره می شوند و آنچه در عمل اتفاق می افتد تا چه حد به طور

900

مسقیم یا غیر مستقیم با سیاست های اتخاذ شده ارتباط دارد،

صفحه

به رغم ارزش باالی یادگیری ،اطالعات زیادی وجود ندارد.

چاپ دوم

عملکرد سازمان برنامه و بودجه در نقش دستگاه تنظیم کننده ی

31

برنامه های میان مدت و بودجه های سنواتی و به مثابه محل

سازمان برنامه و

تالقی آرمان و آرزو های سیاستمداران در یک طرف ،منابع و

بودجه

محدودیت ها در طرف دیگر ،حاوی جلوه هایی آموزنده از سقف
کیفیت حکمرانی در ایران است .تحوالت تاریخی برنامه ریزی به
عنوان جلوه ای از محتوای حکمرانی و سازمان برنامه و بودجه به
عنوان شاخصی از کیفیت نهادی آن در ایران ،درس های بسیاری
برای آموختن دارد که در این کتاب به بخش هائی از آن پرداخته
شده است.

00

فهم فرآیند
تحول اقتصادی

داگالس

نشر

نورث

نهاد گرا

میرسعید

چاپ اول

مهاجرانی

30

رقعی
شومیز

900000

این کتاب که در  80فصل تنظیم گردیده است یکی از موفق ترین

تومان

کوشش ها در زمینه فهم فرآیند تحول اقتصادی قلمداد می شود

010

و در زمره برجسته ترین آثار اقتصاد دان بزرگ فقید ،داگالس

صفحه

نورث است .او در این کتاب با رویکردی فرا رشته ای تصریح می
کند که"تحول اقتصادی" تابعی از سه مجموعه بنیادی از امور

چاپ دوم

غیر اقتصادی هستند که عبارت است از :تحول در کمیّت و

31

کیفیت جمعیت ،تغییر در ذخیره دانائی به ویژه دانش تسخیری
برای غلبه بر طبیعت و باالخره تغییر در چهارچوب نهادی که
تعیین کن نده و ساختار تحول توسعه گرا در حیطه اقتصادی ،ابتدا
باید یک صورت بندی اندیشه ای منضبط و روشمند از وضع
مطلوب فراهم شده باشد تا تغییر مطلوب قابلیت عینیت پیدا
کند.

19

00

قدرت ،جامعه
مدنی ،مطبوعات

دکتر هادی

طرح نقد

وزیری

خانیکی

110000

مطبوعات در ایران ،از آنجا که جانب تحول و ارتباط را میگیرند
(حتی مطبوعات دولتی) به آسانی میتوانند مخل نظمهای
سنتی تلقی شوند .همچنین مطبوعات متعارفاً به سوی جامعه
باز و نوعی تکثرگرایی در قدرت گرایش دارند ،که با ساختار
سیاسی توسعه نیافته و گرایش به سوی بسته بودن و تمرکز ،در
تعارض است .یعنی معموالً کارکرد آنها در دامن زدن به
مشارکت و رقابت عمومی ،مطلوب نظامهای خودکامه نبوده
است .اما نکته اساسی در اینجا این است که اساسا در جامعهای
مثل ایران ،مطبوعات ،متغیری مستقل نیستند و به دلیل
مشخص نبودن وضعیت نهادهای مدنی و سیاسی ،مثل احزاب،
سندیکاها ،انجمنها و گروههای داوطلبانه و زوال تدریجی یا
آمرانه ،گروههای سنتی و عرفی ،به سرعت جایگزین آنها
میشوند .به این دلیل ،مطبوعات در جوامعی این چنین ،کارکرد
سیاسی پیدا میکنند و در تحوالت اجتماعی و نااستواریهای
سیاسی ،نقش فعالی مییابند .البته روشن است که به همان
نسبت ،ضربهپذیرتر هم میگردند و بقایا فنا ،رشد یا رکود آن،
تابعی از حدود توسعه یافتگی قدرت سیاسی و وضعیت دولت
مستقر میشود.

000000

ما از تجربه مان چیزی فرانگرفته ایم که بتوانیم امروز از چیزی

تومان

به نام انباشت تجربه صحبت کنیم ،تاریخ مان را می خوانیم اما

تومان
چاپ اوّل

شومیز

30

010
صفحه

چاپ دوم
8931

01

فرهنگ ،تاریخ،
سیاست

همایون

شرکت

کاتوزیان

سهامی

رقعی

انتشار
چاپ دوم

در عمل از آن نتیجه و درس نمی گیریم .البته پیشرفتهایی
011

شده و من نمی خواهم آیه ی یأس بخوانم .ولی به هر حال هنوز

صفحه

بازار تهمت و اتهام در میان ما داغ است .چه قدر دروغ بی دلیل

شومیز

8930

می گوییم ،می توانیم از همه انتقاد کنیم ولی تمایلمان به
فحاشی و اتهام زنی است .اینها ربطی به دولت ندارد ،ما جامعه
ای کوتاه مدت هستیم در حالی که بلند مدت شدنمان ممکن
است و ممتنع ،دست خودمان است که به کجا برویم.

01

مقدمه ای بسیار
کوتاه بر انقالبها

جک

کویر

رقعی

گلدستون
عباس حاتمی

چاپ اول

830000

این کتاب یکی از  100عنوان کتاب از مجموعه ای است که

تومان

انتشارات آکسفورد و تحت عنوان "مقدمه ای بسیار کوتاه بر

001

انقالب ها "...از سال  8330در موضوعات گوناگون چاپ کرده

صفحه

است .کتاب های این مجموعه از سوی مهمترین متخصصین هر

شومیز

30
چاپ دوم

حوزه نوشته شده است".مقدمه بسیار کوتاه بر انقالب ها" از

31

چند ویژگی کم نظیر برخوردار است اوالً بصورت مختصر و
مفیدمباحث گوناگون نظری در باب انقالب را به بحث می گذارد،
ثانیا با کند و کاو در تاریخ انقالبها به بررسی بیش از  00انقالب
عمده جهان در یک طیف گستره ،یعنی از 000سال قبل از میالد
تا  0088می پردازد .کتابی مفید برای عموم خوانندگان.

03

فقه و حکمرانی
حزبی

داوود

نشر نی

رقعی

فیرحی
چاپ اول
30

100000

"حکمرانی حزبی" صرفا یکی از انواع حکمرانی هاست ،نوعی از

تومان

ملک داری ،مهارت و صناعت کشور داری که در دوره ی معاصر

001

و در دولت مدرن اهمیت یافته است ،ماهیت این نوع از

صفحه

حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با

شومیز

چاپ دوم

حکمرانی های بدیل و سنتی دارد؟ معیار های صحیح و نادرست

30

در حکمرانی حزبی چیست؟ و سرانجام چه نسبتی میان صنعت
حزبی و دانش فقه ،به مثابه ی مهم ترین میراث مسلمانی در
حوزه حکمت عملی دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این
مسائل صورت گرفته است.
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00

خشونت
و نظم های
اجتماعی

داگالس نورث

روزنه

رقعی

جعفر

چاپ اول

شومیز

خیرخواهان

30

18000

چهارچوب مفهومی برای درک دو نوع نظم اجتماعی دسترسی

تومان

محدود و دسترسی باز ارائه می دهد .همچنین به این پرسش

100

بسیار مهم پاسخ می دهد که چرا جوامع دسترسی باز از لحاظ

صفحه

سیاسی و اقتصادی توسعه یافته تر هستند ،در جوامع مدرن

چاپ دوم

دسترسی باز ،سازمان های اقتصادی و سیاسی ایجاد می شود

31

که رقابت سیاسی و اقتصادی خالق را تقویت می کنند ونتیجه
آن نوآوری ،رونق و شکوفائی هر چه بیشتر است.

08

فروپاشی

00

چالشهای

فریدون

نشر نو

رقعی

مجلسی

010000

چگونه جهان ما میتواند به بهترین شکل از خودکشی

تومان

زیست بومی جلوگیری کند؟
آسیبهای زیست محیطی ،تغییرات آب و هوایی ،جهانی شدن،

چاپ اول

شومیز

8930

000

رشد سریع جمعیت ،تصمیمهای سیاسی نابخردانه همه عواملی

صفحه

بودهاند که در سراسر دنیا باعث فروپاشی جوامع شدهاند ،اما

چاپ سوم

بعضی جوامع با چاره اندیشیهای مناسب راه بفا را در پیش

31

گرفتند .جرد دایموند به یافتن الگوی بنیادین فاجعه میپردازد
و با استفاده از رشتهای از روایتهای فرهنگی تاریخی جالب
نظریهای فراگیر و جهانی ارائه میدهد .فروپاشی از فرهنگهای
پولینزیایی در جزیره ایستر به تمدنهای پررونق اناسازی و
مایا در امریکا و سرانجام به مهاجرنشین محکوم بهفنای
وایکینگها در گرینلند رسید.
امروز هم مشکالتی مشابه فراروی ماست و هم اکنون فاجعه
گریبانگیر رواندا و هاییتی شده است و حتی چین و استرالیا
سعی دارند با ابداع روشهای نوین با آن به مقابله برخیزند.
کتاب هوشمندانه و روشنگر و بسیار جذاب فروپاشی جای خود
را در میان کتابهای اساسی زمانه ما باز کرده و به بیش از
98زبان از جمله مغولی و بلغاری و اندونزیایی ترجمه شده است.

دانشگاه در ایران

دکتر هادی

پژوهشکده

خانیکی

مطالعات

رقعی

000000

در زمان و زمینهای که حد و مرز واقعی هر کنش و کنشگری به

تومان

روشنی مشخص نیست؛ در مرزبودگی نوعی تالش برای رهایی

فرهنگی و

از اسارت در یکی از میدانهاست .هر میدانی از دانش ،فرهنگ

اجتماعی

و سیاست به حسب سنتها و آیینهای خود ،میتواند ورود به

چاپ اول
8930

شومیز

191
صفحه

میدان های دیگر را درخالف آمد آن عادات و آداب بداند و از
اندیشیدن و نوشتن از این بابت در بابی دیگر پروا کند .موضوع
و میدان دانشگاه هم از این رسم زمانه برکنار نمانده است.
دانشگاه در ایران هم سرشت و هم سرنوشت با فرهنگ،
سیاست ،آزادی و توسعه است ،اما این درهم تنیدگی و در هم
آمیختگی در بیشتر زمینهها یا مغفول مانده و یا گرفتار
سادهاندیشی شده است.
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09

پیدایش
ناسیونالیسم

رضا ضیاء

نشر مرکز

رقعی

ابراهیمی

910000

ناسیونالیسم بیجاساز به دنیا آمد تا مرهمی باشد بردرد جانگاه

تومان

عقب ماندگی ایران از اروپا ،اما فقط مسکن بود و درد را دوا
نکرد .ناسیونالیسم بیجاساز تنها یکی از انواع ناسیونالیسم در

ایرانی
ترجمه حسن

اسفند

افشار

8930

شومیز

صفحه
901

چاپ اول

ایران است .ناسیونالیسمی است که جابهجا شده ،نابه جا شده،
وارداتی است ،بومی نیست ،ریشه در خاک ایران ندارد ،نهالش
را از خارج آورده و در ایران کاشتهاند .شاخ و برگش مصنوعی و
عاریتی است .عناصری را به هم چسبانده و چیزی التقاطی و
من درآوردی ساختهاند .و آکنده است از احساسات ضدعربی و
افسانههای راجع به نژاد آریایی و ایران باستان.

01

خاطرات و تأمالت
در زندان شاه

محمد محمدی

نشر نی

رقعی

گرگانی
8930

شومیز

چاپ اول

910000

عمل سیاسی و اجتماعی ،به اصطالح «استراتژی» یا خط مشی،

تومان

بسیار پیچیده است .در بسیاری موارد ،آنچه در پس ذهن فرد

011

میگذرد گفته نمیشود و یا در مواردی قابل گفتن نیست.

صفحه

افرادی در اعماق ذهن خود ،محاسباتی دارند .گاه زمانه چنان
است که قادر نیستند چیزی بگویند ،لذا دردمندانه و هشیارانه
و با فرصتطلبانه ،مهر سکوت بر لب میگذارند ،اما در گوشه و
کنار بعضی خاطرهها ،مسائل مطرح میشود که میتواند در
مواردی ،ریشهومبنای بعضی «مواضع» را روشن کند و
تجربههای گران قیمتی را به نسلهای بعدی انتقال دهد.
همواره نگران بودهام 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.

00

حاج آخوند

00

اسالم انتقادی و

دکتر

انتشارات

عطاء اهلل

امید

مهاجرانی

ایرانیان
اول 8930

رقعی

سلفیهای جهادی

فرامرز

000000

مسلمانان ،پس از افول قدرتشان همواره خواهان بازگشت به

تومان

عصر طالیی خود بودهاند .هنگامی که این خواست و آرزو بدون

تومان
شومیز

سوم 8931

نقد فرهنگ

010000

مهاجران یا مارون رنگ و رو و رونق بهشت برین را داشت .بوی
بهشتی آن سرزمین که اکنون در دنیای خیال و مثال
میدرخشد .مشام جان را تازه میکند .بهشت مهاجران ،طبیعت
زیبا ،دشت زمردین چما ،نهر نقرهای نایه ،چشمه فروزنده آب
حیات دوزاغه ،میدان ده که غرق صدای برهها و گوسفندان و
بزهای بازیگوش و ماغ گاوها بود ،ردی از غبار آبی که از پس
تاخت اسبها دیده میشد ،صدای پرطنین رحم خدا ،چوپان
ده ،همه خواستنی و دوست داشتنی بود .اما حاج آخوند چیز
دیگری بود؛ روحانی مال ،ادیب و نکته دان و عارفی که از غوغای
جهان بیرون از مدرسه و شهر گریخته بود؛ شیخی شاد که
خانقاهی نداشت...

010
صفحه

رقعی

میرزازاده

نظر کردن به تحوالتی که در جهان اتفاق افتاده ،بروز و ظهور
چاپ اول
8930

900

شومیز

صفحه

مییابد ،شرایط را برای رویکردهای جهادی فراهم میکند.
سلفیها با استفاده از منطق زور ،خواهان بازگشت به روزگار
باشکوه صدر اسالم هستند .در این کتاب ،روند شکلگیری
سلفیها و مسائلی که آنها را به سوی جهاد سوق داده ،با نگاهی
انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است .در این کتاب از وجه انتقادی
و توام با عقالنیت اسالم ،برای تحلیل سلفیهای جهادی که عقل را
در حاشیه قرار دادهاند ،بهره گرفته شده است.
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01

حکایت حکمت

رضا مختاری

زندگی و زمانه

نشر نی

رقعی

چاپ اول

شومیز

8930

000000

علی اصغر حکمت شیرازی از جمله رجال فرهنگی و

تومان

سیاسی عصر پهلوی است که کارنامهای پرفراز و نشیب

990

دارد .حکایت حکمت حکایت نسلی است که از مشروطه

صفحه

سربرآورد و در دوره رضاشاه تجربه دولتمردی را از سر
گذراند ،تجربهای که با نوسازی در حوزههای گوناگون
همراه بود .این نوسازی از اهداف مشروطه بود ،اما در
حوزه سیاست میراث مشروطه پاس داشته نشد .نسل
حکمت در بیم و امید ،گاه مطیع و گاه منتقد ،کارنامهای از
خود به جای گذاشت که از نیک و بد در آن میتوان
جست وجو کرد .از همین رو ،برخی از میراث حکمت
مانند دانشگاه تهران ،ورزشگاه امجدیه ،آثار مکتوب و ...
همچنان در جامعه ایران ساری و جاری است.

01

زنجیره ارزش

علیرضا

روزنه

وزیری

فرمهینی

030000

زنجیره ارزش معرف گستره فعالیتهای ضاروری بارای انتقاال

تومان

یک محصول یا خادمت ،از تعریاف مفهاومی و ایاده اولیاه در
فازهای مختلف تولید تا تحویال باه مشاتری نهاایی و نهایتااً

فراهانی
چاپ اول
8930

شومیز

011

بازیافت پس از مصرف میباشد.

صفحه

آشنایی با این روش تحیلی و برنامهریزی برای کلیه افراد و سازمانهای
ذیمدخل در امر توسعه صنعتی ،منطقهای ضروری است.
8ا بخش خصوصی که عالقهمند به راهباری توساعه کساب و کاار و
مواجهه نظاممند با چالشهاای کساب و کاار در ساطح بنگااهی و
فرابنگاهی است و نیز مشاوران و دستاندرکاران اقدامات توسعهای.
0ا نهادها و سازمانهای حکومتی سیاستگذار و مجری
توسااعه و کارشناسااان ماارتبط در سااطوح ملاای و منطقااهای
 9ا دانشگاهیان و محققان توسعه که نقش مهمای در انباشات
دانش تجربیات توسعه ای داشته و می توانند باا فراگیاری ایان
روش و بسط و بومی سازی هرچاه بیشاتر آن ،فرآیناد توساعه
اقتصادی ا اجتماعی کشور را سرعت بخشند.
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03

قوانین اقتصادی

10

باشعوری

دنی رودریک

نهادگرا

رقعی

سمیه جعفری

چاپ اول

شومیز

81000
تومان
011

وجه مهمی که نویسنده در این کتاب مورد توجه قرار داده
است .حد مطلوب استفاده از ریاضیات در قلمروی این دانش
است .وی بهشکلی کامالً منطقی و منصفانه کاستیها و
محدودیتهای مدلها برای فهم واقعیت راحتی در سطح

30

کشورهای صنعتی پیشرفته به نمایش گذاشته است .او در این
زمینه بروی سه اشکال اساسی تأکید دارد که در همه جای دنیا
هنگام کاربست این مدلها متناسب با شرایط خاص هرجامعه و
ترتیبات نهادی حاکم برآن باید مورد توجه قرار بگیرد .این سه
اشکال بهترتیب عبارتند از :مشکل آزمونپذیری که وی با
شواهد و استداللهای بسیار ارزشمند نشان داده است که
بسیاری از مدلهایی که اقتصاددانان مورد استفاده قرار
میدهند بهمعنای دقیق کلمه آزمونپذیر نیستند .مشکل دوم
مورد اشاره رو دریک تناقضهای مشاهده شده در یافتههایی
است که مدلهای متفاوت با استفاده از یکپایه آماری واحد به
نمایش گذاشتهاند .او دراین زمینه تصریح میکند که رشته
اقتصاد مملو از مدلهایی است که برای مسائل معین در دوره
زمانی معین و مبتنی بر دادههای یکسان نتایج بهکلی متناقض
بهبار میآورند .باالخره مشکل سوم مساله سرعت و شتاب
تغییرات در حیطههایی است که مدلها برای آنها ساخته
شدهاند .وی دراین زمینه میگوید واقعیتهای اجتماعی تغییر
پذیرند و بنابراین ،آزمون اعتبار علمی مدلها را با چالشهای
اساسی روبهرو میسازند.

لئونارد

نشر کویر

رقعی

مرتضی

چاپ اول

شومیز

گرجیان

8930

ملودینو

01000

ما انسانها تا چه اندازه از تأثیر جهان ناخودآگاه بر رفتارهایمان

تومان

آگاهیم؟ این کتاب درباره نیروهای حیرتانگیزی است که در

901

اذهان ما ایفای نقش میکنند .درباره تأثیر جهان ناخودآگاه بر

صفحه

رفتار ارادی عقالنی ما ،تأثیری بسیار قدرتمندتر و قویتر از
آنچه که در گذشته میپنداشتیم .در این کتاب لئونارد ملودینو
آزمایشهای شگفتانگیز و آموزندهای را ارائه میدهد که از
نحوه تأثیر ذهن ناخودآگاه بر شکلگیری تجارب روزمره ما از
جهان پرده برمیدارد .او با ارائه این آزمایشها نشان میدهد که
ما چگونه تحت تأثیر ذهن ناخودآگاه ،در روابطمان با خانواده،
دوستان ،و همکاران دچار اشتباه میشویم ،چگونه با اینکه
برای انجام یک سرمایهگذاری خاص دالئلی را ارائه میدهیم اما
درک درستی از آن نداریم ،وچگونه رخدادهای مهم گذشته را
اشتباه به یاد می آوریم .از ترجیحات سیاسی گرفته تا مقدار
انعامی که به یک پیشخدمت میدهیم و همهی قضاوتها و
ادراک ما ،انعکاس فعالیتهایی است که در دو سطح ،خودآگاه ا
سطحی که ما از آن آگاهی داریم ا و ناخودآگاه سطحی که بر ما
پوشیده است ا انجام میشود .ما انسانها ،خودمان ،محیط
اطرافمان ،سایر انسانها و دیگر موجودات ،و شاید از همه
مهمتر جهان هستی را با اذهانمان شناخته و درک میکنیم.
اگر می خواهید جهان اجتماعی را درک کنید ،اگر میخواهید
خود و دیگران را درک کنید و فراتر از همه ،اگر میخواهید بر
موانع متعددی که سد راه زندگی کامل و غنی شما است ،غلبه
کنید ،واجب است که تأثیر ،نفوذ و قدرت این جهانودآگاه را که
در باطن همه ما نهفته است ،درک کنید.
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18

مدیریت و علم
جدید
کشف نظم در

مارگات ویتلی

معاصر
منصور رکنی

چاپ اول

زاده

30

تامس هرکا

نگاه معاصر

رقعی

شقایق محمد

چاپ اول

شومیز

دنیای آشوبناک
10

بهترینهای
زندگی

نگاه

رقعی
شومیز

010000

مدیریت و علم جدید کاربرد علوم زیستی ،شیمی ،و بهخصوص

تومان

فیزیک کوانتومی در مدیریت کسب و کار است طبق این دیدگاه

011

برنامهریزی از قبل صورت نمیگیرد بلکه دریک میدان باجرح و

صفحه

تعدیل انجام میگیرد فضا تهی نیست میدانهای نامرئی صورت
بخش رفتارند.

زاده

30

010000

بهترینهای زندگی نوشته تامس هرکا فیلسوف کانادایی

تومان

برخالف بسیاری از فیلسوفان که براین باورند یک خوبی

010

می تواند زندگی را خوب کند معتقد است لذت ،شناخت،

صفحه

موفقیت ،فضلیت و عشق /دوستی پنج خوبی است که در
زندگی خوب مؤثر است.

19

 81ویژگی رهبران

آل گیتی

روزنه

وزیری

بزرگ

190000

در این کتاب تالش شده با ارائه مثالهایی از رهبران موفق و

تومان

ناموفق معاصر ،همچون هیتلر ،مارتین لوتر کینگ ،استیوجابز،
اپرا وینفری و  ...بر نقش ویژگیهای اخالقی این رهبران،

امیر خیاط

چاپ اول

میترا خطیب

30

سَمیوئل

نگاه معاصر

شومیز

011

بهعنوان ستون های اصلی یک رهبری بزرگ ،تأکید شود و

صفحه

بهدنبال آن ده ویژگی منحصربفرد رهبران بزرگ شمرده و
معرفی شود.

11

دارندگی در
بسندگی است

رقعی

انگزانِدر

800000
تومان

غالمعلی

چاپ اول

کشانی

8931

801

شومیز

صفحه

ویراستار:
مصطفی
ملکیان

ساده زیستی :راهی به تعالی «مصطفی ملکیان»
شاید بتوان پیام سادهزیستی هنری دیوید ثورو (Henry
) david thoreaueمتفکر بزرگ ،اصیل ،و انسان دوست
امریکایی ( )8181-8100را ،که سلسله جنبان جنبش جهانی
ساده زیستی شد ،بدین صورت تلخیص و تدوین کرد:
 ) 8انسان در آن واحد ،موجودی است زیست شناختی ،روان
– (biological psychological
شناختی ،و روحانی
) spiritualیعنی هم نیازهای زیستی دارد ،هم نیازهای روانی،
و هم نیازهای روحانی  /معنوی .برآورده شدن نیازهای زیستی
موجب استمرار کمی زندگی ،یعنی طول عمر میشود ،و برآورده
شدن نیازهای روانی و روحانی  /معنوی موجب ارتقای کیفی
زندگی ،یعنی بهروزی حیات.
 -0چون از اصل عمر و حیات برخوردار بودن شرط الزم ،و البته
نه کافی برای کیفیت مطلوب داشتن زندگی است طبعاً برآورده
شدن نیازهای زیستی شرط الزم و باز هم نه کافی برای برآورده
شدن نیازهای روانی و روحانی  /معنوی است.
اما از این امر برنمیآید که نیازهای روانی و معنوی کم اهمیتتر
از نیازهای زیستیاند؛ بل برعکس بسیار مهمتراند.

10

صدائی که شنیده
نشد

علی اسدی

نشر نی

وزیری

مجید تهرانیان

910000
تومان

چاپ اول
30

شومیز

900
صفحه

چاپ هشتم
31

25

این کتاب بخشی از تحقیقاتی ا÷÷ست که در دهه پنجاه
شمسی با عنوان "طرح آینده نگری" انجام شد .گذشت سالیان
متمادی از زمان انجام این تحقیقات که اولین نظرسنجی های
ملی در کشور است ،ارزش های آن را بیش از پیش آشکار کرد
و نشان داد که چگونه در زیر پوست جامعه جریان دینی در
حال رشد بود ،برای ما که در سال های بعدی از این تحقیق
شاهد انقالب بودیم ،شاید جای شگفتی باشد که چگونه چنین
عالمت هایی دیده و صدای جامعه ای که در این تحقیق پژواک
یافته بود ،شنیده نشد.

10

سبک زندگی بهتر،
طول عمر
بیشتر

11

اندیشههای نو در
مدیریت

مارک

طرح

اورباخ

نقد

زهره احمدی

چاپ اول

جواد
مهدیزاده

شومیز

لویی فیشر

000
صفحه

آگاه

رقعی

80,000

چاپ اول،

شومیز

090
صفحه

8930

شهری

11

تومان

30

وحکمروایی

گاندی و استالین

رقعی

000000

نشر قطره

رقعی

00,000

آیا می دانید که فقط و فقط یک سوم از فرایند پیری متأثر از
ارث و عوامل زیست شناسی است؟ به این معنی دو سوم دیگر
آن وابسته به شما و سبک زندگی ای است که بر می گزینید،
مهم نیست در چه سن و سالی هستید .این کتاب شما را یاری
میدهد تا با آگاهی از تغذیه و علم بر چگونگی کارکرد بدنتان
کارائی خود را افزایش داده و با تغییر در سبک زندگی عمری
طوالنی تر همراه با سالمت بیشتر داشته باشید .دکتر مارک
اورباخ در جایگاه روماتولوژلیست و ورزشکار حرفه ای حاصل
مطالعه و تالش خود را خالصانه با ما در میان می گذارد.

موضوع :مطالعات شهری
در حقیقت پیدایش و تحول رویکردها و الگوهای جدید در
حوزهی حکومتهای محلی و مدیریت شهری تالشی است برای
یافتن شیوههایی کارآمدتر برای پاسخگفتن به انبوه نیازها و
مسائلی که شهرهای بزرگ ،پیچیده و پویای امروز گرفتار آنها
هستند .محتوای اصلی همهی این کوششهای نظری و عملی
درس آموختن از تجربههای جهانی و بهرهگرفتن از آنها در راه
توسعهی پایدار سرزمین ،بهسازی زندگی شهری و رضایت
همهی شهروندان است.
مجموعه مقاالت حاضر کوششی جمعی و هدفمند برای شناخت
و فهم محتوای اصلی مفاهیم و واژگاان حکامروایای شاهری و
چگونگی بهره مندی از آن ها در شرایط کنونی ایران است که باا
شتاب به سوی شهری شدن و پیامادهای فزاینادهی آن پایش
میرود.

چرا گاندی در کنار استالین؟
این دو چه شباهتی با هم دارند؟

دو نشان بر سر دو

اسم گاندی را کم و بیش شنیدهایم و نام استالین را هم.

راهی بشریت
غالمعلی

چاپ اول

کشانی

30

شومیز

010
صفحه

چاپ چهارم

یکی درویشی بوده اخالق مدار ،با لبخندی مشهور بر لب ،که یکی از
معماران جهان بدون خشونت به حساب میآید.
دیگری ارتشبدی بوده بیلبخند ،که کشوری را از میانهی خرابههای
سرنگونی تزاریسم و جنگ اول جهانی در دست گرفت و به شکلی

31

که میخواست شکل داد .این دو چرا باید در کنار هم بنشینند؟
نویسنده ،لویی فیشر ،شوروی شناس ،هندشناس و گاندیشناس
شاخصی است که در کتابش ،شرح دریافتهای دست اولش را از این
دو ،در کنار هم میگذارد و با تجربهای که از سوسیالیسم واقعا موجود
و مخاطرات اخالقی و سیاسی و اقتصادی موجود بر سر راه بشر به
دست آورده ،در هم میآمیزد و خواننده را به انتخاب میان این دو
دعوت میکند:
میخواهی استالینی باشی یا درصدی یا پنجاه درصدی یا
صددرصدی؟
یا گاندیای کوچک باشی در حد وسع خود! اما با آستینی باال زده
برای دادن هزینهای برای این انتخاب دوران ساز خود!
این چنین است که گاندی و استالین ،در یک کتاب هم نشین هم
میشوند!
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13

بحران بیپایان

10

ریشهها و

جان
بالبیفاستر

آگاه

رقعی

90,000

خسرو
کالنتری

چاپ اول

تکامل سرمایه داری جهانی ،از تکوین انحصارهای چندقطبی تا
ابعاد مختلاف بحاران کناونی اقتصااد جهاانی ،از کشاورهای

چاپ
دوم31

این کتاب سعی در نشان دادن دقیق تبیینی تااریخی دارد کاه

شومیز

 900صفحه

ساارمایهداری پیشاارفته تااا اقتصااادهای نوظهااور و بااهویااژه
سرمایه داری دولتی در چین ،را در برمی گیرد .از دهاه 8310تاا
امااروز ،انحصااارات اقتصااادی بااه دنبااال کاااهش سااودآوری

30

سرمایه گذاری در تولید ،به سوداگری مالی روی آوردهاند .ایجاد
روبنای عظیم مالی استوار بر زیربنای درگیار رکاود ممتاد باه
حباب های مالی متعددی انجامیده که ترکیادن یکای ترکیادن
سلسله وار دیگر حباب ها را به دنبال داشته است؛ بادین ساان،
نتیجه ترکیدن آخرین آن ها را در بحاران 0001اا 0003تجرباه
کردیم و شاهد باودیم کاه تنهاا کماک هاای تریلیاون دالری
دولتهای سرمایه داری ا البتاه باه هزیناه ماردم ا باود کاه
مؤسسااات ورشکسااته را از انهاادام نجااات داد .انحصااارهای
چندملیتی ،تحت نظام تجارت آزاد ا که حرکت سارمایه را آزاد
ولی به انحای مختلف بر سر حرکت نیروی کار سادها و ماوانعی
ایجاد کرده است ا درجستوجوی سرمایهگذاری ساودآور ،باه
صدور سرمایه به کشورهای جنوبی جهان پرداختند ،تاا ضامن
انتخاب از قوانین کار ،یعنی دستآورد سالیان مباارزه کاارگری
در کشاورهای شاامالی جهاان ،کااارگران جناوبی جهااان را در
غیرانسانیترین شرایط کار مورد بهرهکشی قرار دهند.

اندیشهها
(مقالههائی در

علی نقی

آگاه

منزوی
صدری افشار

چاپ اول

رقعی
شومیز

10,000

علینقی منزوی محقق ،نسخهشناس ،متخصص کتاابشناسای،

تومان

مترجم ،و کارشناس فلسفه ی دوره ی اسالمی (به ویژه فلسفه ی

 118صفحه

اشراق و گنوسیسام) در ساال  8900خورشایدی ( 8309م) در
شهر سامره عاراق متولاد شاد .نیاکاان وی ایرانای و هماه از

8930

تاریخ و اندیشه

شخصیت های برجسته و سرشناس به شمار می رفته اند و برخی

ایرانیان)

آنان از فقهاا و علماای سرشاناس شایعهی امامیاه محساوب
ماایشااوند .پاادرش ،شاایخ آقااابزرگ مناازوی تهراناای از
سرشناس ترین و مشهورترین علماای شایعهی دورهی معاصار
بود ...منزوی زندگی پرفراز و نشیبی داشته است؛ از سال 8910
تا  8900به صورت تبعید اختیاری در بیروت به سر میبرد و این
دوران علی رغم دوری از وطان پیامادهای مثبتای بارای او در
برداشت .منزوی در بیروت چند اثر خودش را به چاپ رسانید و
عالوه بر این ها در دانشگاه سنت ژوزف نیز به تحصایل ادبیاات
عرب پرداخت و موفق شد در شتهی فلسفهی اسالمی نیز دکترا
بگیرد ...از سال  8901خ به ایران بازگشت و عالوه بر تدریس در
دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران ،مشغول چاپ و نشار آثاار و
تألیفات خود گردید.
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18

انسانگرائی در
تفکر اسالمی

محمد

طرح نقد

وزیری

10,000

آرگون
احسان

چاپ اوّل 30

گالینگور

موسوی

011
صفحه

خلخالی

10

مقدمهای بر
اقتصاد ایران

دکتر عباس

نشر رافع

وزیری

شاکری
استاد

چاپ اول

دانشگاه

30

اثر حاضر برجستهترین اثر محمد آرگون متفکر نامبردار و
نواندیش اسالمی است .آرگون میکوشد از طریق پژوهش در
بعضی از متون کالسیک متفکران اسالمی ،مانند ابن مسکویه و
ابوحیان توحیدی و  ...که عمدتاً به قرن چهارم هجری تعلق
دارند ،ریشههای عمیق گرایش به اومانیسم و انسانگرایی را در
فرهنگ اسالمی بازشناسی کند .از نظر این متفکر برجستة
اسالمی ،انحطاط و شکستی که گریبان فرهنگ انسانگرایانه را
در تمدن اسالمی گرفته است باید از منظر جامعه شناسانه مورد
تدقیق و پژوهش قرار گیرد .عقالنیست انسانگرا ،در جهان
اسالم فصلی درخشان و درخور تحقیق در تمدن بشری است؛
خوانش دقیق آن میتواند به فرهنگ انسانگری بشری غنای
بیشتری ببخشد .آرگون در این کتاب چهرهای بدیع و خواندنی
ازاومانیسم اسالمی به کمک متون و حوادث تاریخی ترسیم
میکند .آشنایی با این چهرة اسالم برای خواننده بسیار جذاب
و خواندنی است.

10,000

هدف ما از مطالعه علم اقتصاد و تدریس این رشته برای

تومان

دانشجویان باید معطوف به حل مشکالت کشور باشد .پرداختن

100

به مسائل رسمی آکادمی نباید ما را از پرداختن به مشکالت

صفحه

کشور باز دارد بنابراین درس خواندن ما در دانشگاهها نیز باید

شومیز

به گونه ای باشد که به رفع مشکالت کشور بینجامد .نظریات

عالمه

باید در حیطه علم کاربردی و منتهی به تولید دانش شود.

طباطبائی

ارائه مدلی مطلوب برای اقتصاد ایران
مؤلف عالوه بر تاریخچهای از نظریات مدل مطلوبی برای اقتصاد
ایران ارائه میدهد .چراکه اقتصاد ایران مسائل خاص خودش را
دارد و بسیاری از مسائل علم اقتصاد در کشورهای دیگر در
کشور ایران گونه دیگری وجود دارد .بهطور مثال بانکها در
خارج از کشور کارکرد خاصی دارند اما در کشور ما بانکها به
گونه دیگری عمل میکنند.

19

جابجایی دو
انقالب
(چرخشهای امر

مهدی

نشر تیسا

رقعی

نجفزاده

000300

کتاب حاضر در اصل ،در صدد پاسخ به این پرسش است که چرا

تومان

در جامعه سنتی و عقب مانده ایرانی دوره قاجاریه ،انقالبی
مدرن؛ و در جامعه نو شده ایرانی دوره پهلوی ،انقالبی مذهبی و

چاپ اول 30

دینی درجامعه

چاپ

ایرانی)

چاپ دوم 31

شومیز

111

سنتی رخ داده است؟ منطق تاریخ به ما میگوید با توجه به

صفحه

گستردگی نقش مذهب در دوره قاجار ،ابتدا باید انقالبی اسالمی
رخ میداد و سپس به پیکره آنچه رضاشاه از جامعه ایرانی
ساخت ،قانون مشروطه استوار میشد؛ اما گویا جامعه ایرانی
مسیری وارونه را طی کرده است .کدام عوامل و نشانهها چنین
وارونگی شگرف تاریخی را توجیه پذیر میسازد؟ کتاب حاضر،
روایتی بکر از این جابجایی تاریخی ارائه میکند و مدعی است
جمهوری اسالمی ،به همان شکلی که اکنون است ،آمال تاریخی
روشنفکران ایرانی (اعم از چپ و راست) طی یکصد سال
گذشته بوده است.
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11

قوانین مغز برای

جان مدینا

نشر طرح نقد

رقعی

زهره

چاپ اول

شومیز

احمدی

30

هادی

نشر هرمس

بقا و موفقیت در
محیط خانه ،کار و
تحصیل

100000

به راستی آموزش در انسان چگونه انجام میپذیرد؟ خواب و

تومان

همینطور فشارهای روانی چه تاثیری در مغز ما میگذارند؟ چرا

900

انجام چند فعالیت همزمان با هم برای آدمی تنها یک آرزوست؟

صفحه

چرا مطالب آموخته شده را به راحتی از یادمیبریم؟ و به چه
علت تکرار اطالعات تازه درک شده از اهمیت بسیاری برخوردار
است؟ آیا حقیقت دارد مردان و زنان مغزهای متفاوت از
یکدیگر دارند؟ جان مدینا محقق و زیستشناس مولکولی و
مدیر تحقیقات آموزش علمی و دانشگاه پاسیفیک سیاتل
آمریکا ،حاصل سالها تالش خود را درباه اینکه شناخت و دانش
ما از مغز تا چه حدی می تواند بر شیوه تربیت ما بر کودکانمان،
عملکرد کاری ما در محیط کار و بر نحوه یادگیری فرزندانمان در
محیط آموزش و مدرسه تأثیر گذار باشد را با زبانی روشن و
البته دقیق با خواننده در میان میگذارد.

10

در جهان
گفت و گو

رقعی

خانیکی

000000

گفت و گو نیاز دیرین انسانی است،که در طول تاریخ اندیشیده
و "گفت و گوی تمدن ها" ضرورت نوین جهانی است که در
عمیق ترین الیه های خویش به خردورزی رو آورده است .پس
این موضوع چنان ظرفیتی دارد که مبنای نظریه پردازی ها و
تجربه اندوزی ها گوناگون باشد .هرکس گام در راه گفت و گو
می گذارد نقطه عزیمت خویش را ندانستن قرار می دهد و چون
می داند که گفت و گو از شنیدن آغاز می شود ،جسارت ورود
به عرصه های ناشناخته را دارد.

100000

عجم اوغلو استاد اقتصاد کاربردی در دانشکده اقتصاد دانشگاه
ام .آی .تی است .پیرامون دموکراسی و دموکراسی سازی به
طور خاص ،کتاب های علمی معدودی به فارسی وجود دارد،
رویکرد اقتصادی این کتاب از چنان قدرت و صالبتی برخوردار
است که خواننده ایرانی را به تحسین وا خواهد داشت .این اثر
ارزشمند به سرعت به زبان های مختلف ترجمه شده است.

100000

کتابی با نگارش درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می دهد
که قرن ها متخصصان را درمانده کرده است ،چرا برخی کشورها
ثروتمند و برخی دیگر فقیرند و به واسطه ثروت و فقر ،سالمتی
و بیماری  ،غذا و قحطی از یکدیگر مجزا می شوند؟ آیا این امر
ناشی از فرهنگ ،آب و هوا و یا جغرافیاست؟ شاید جهل و
غفلت از سیاست های صحیح علت ناکامی است؟ مطلقاً خیر.
این کتاب نحوه نگاه و درک شما را نسبت به جهان دگرگون می
کند.

810000

 1مقاله ای که در این کتاب می خوانید هر یک به نوعی

تومان

مشکالت تاریخی توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را بررسی

تومان
چاپ دوم

130

شومیز

صفحه

10

ریشه های
اقتصادی
دیکتاتوری و

11

دارون عجم
اوغلو و...
جعفر

تومان
چاپ پنجم

شومیز

خیرخواهان

دموکراسی

و...

چرا ملت ها

دارون عجم

شکست می خورند

نشر کویر

وزیری

صفحه

نشر روزنه

وزیری

اوغلو
محسن

010

تومان
چاپ پنجم

شومیز

میردامادی و

010
صفحه

حسین نعیمی
پور

11

ایران جامعه
کوتاه مدت
و سه مقاله دیگر

محمدعلی

نشر نی

رقعی

همایون
کاتوزیان
عبداهلل کوثری

می کند .فقدان امنیت برای بخش خصوصی ،انحصار ثروت و
چاپ
دوازدهم

801

قدرت در دست حکومت ها که خود به انحصار قدرت سیاسی

صفحه

می انجامید و  ...در دو مقاله اول تالشی برای استقرار قانون و

شومیز

نظم قانونی که به انقالب مشروطه انجامید بررسی می شود و

8931

علل ناکامی ها و کمبودهای این جنبش مضمون مقاله سوم است
و مقاله چهارم که به معنایی دنباله مقاله سوم است شرحی از
زندگی و آثار ملک الشعرای بهار را می خوانیم که از کوشندگان
راه مشروطه بود ...

29

13

اخالق زمامداری

صابر اداک

30

چگونگی رشد و

کویر

رقعی

چاپ دوم و

شومیز

سوم 8931

830000

علی(ع) مخالفت سیاسی با حکومت را حق طبیعی افراد جامعه

تومان

به شمار می آورد و آن را به رسمیت می شناخت و در پی ایجااد

000

جامعه ای یکدست و مطیع نبود .همراهی با حکومت یا تعارض با

صفحه

آن ،نقشی در امتیازات اجتماعمی و اقتصادی افاراد نداشات و
عاملی برای بهرهمندی یاا محرومیات از امکاناات عماومی باه
حساب نمی آمد .چنین نبود که نزدیکان حکومت و به اصاطالح
خودی هاا دارای حقاوق بیشاتری نسابت باه دگراندیشاان و
ناخودی ها باشند و رشد افراد در جامعه ،تابعی از مقدار نزدیکی
و همراهی آنان با حکومت باشد.
رفتار مداراگرانة علی (ع) با منتقدان و مخالفاان ،زمیناه هاای
آزادی بیان و احساس امنیت در صاورت اظهاار مخالفات را در
جامعه ایجاد کرد و در طول حکومت وی ،افاراد مای توانساتند
مخالفت خود را با سیاست های او به راحتی اعالم کنند و البتاه
آسیبی نبینند .در سیره علی (ع) خط قرمازی بارای انتقااد از
حکومت و شخص حاکم وجود نداشت و پاسخ ساخن ا هرقادر
هم که تلخ وموهن بود ا تنها با سخن داده میشد ،نه باا داغ و
درفش .جواب انتقاد ،منطق و برهان بود ،نه تهمات و بهتاان ،و
هیچ کس به خاطر مخالفت زبانی با حکومت ،گرفتاار تعقیاب و
تعزیر یا حبس و تعذیب نمیشد.
معیار گزینش کارگزاران حکاومتی در دولات علای (ع) ،تنهاا
لیاقت و کاردانی و پاکدامنی افراد بود و وابستگیهاای قاومی و
قبیله ای و سیاسی در این امر دخالتی نداشت .او در مراقبت بار
اعمال کارگزارانش نهایت دقت و در برابار خطاهایشاان غایات
شدت را به کار میبست و به هیچ بهانهای از جمله حفظ آباروی
نظام یا آبروی خاطیان ،عدالت را زیر پا نمینهاد.

فروپاشی اقتصاد

پیتر شف

نشر نی

وزیری

دکتر حمید

چاپ ششم

شومیز

رضا ارباب

31

فردریک فن

نشر روزنه

010000

چگونه دولت ها می توانند بدون داشتن درآمد خرج کنند؟ به

تومان

چه دلیل برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند؟ راه درمان

011

رکود اقتصادی چیست؟ پس انداز بیشتر،مصرف بیشتر؟ این

صفحه

کتاب با استفاده از تصاویر کارتونی ،طنز و داستان مفاهیم
پیچیده مربوط به رشد اقتصادی و نظام پولی و بسیاری از
مهمترین اصول علم اقتصاد را شرح میدهد و خواننده را به یک
درک عمیق از چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد می رساند.

38

منابع طبیعی
موهبت یا مصیبت

پالتویی

درپلویک

81000
تومان

محمد حسین

چاپ سوم

نعیمی پور

31

830

شومیز

صفحه

*

31

بهره مندی از منابع طبیعی موهبت است یا مصیبت؟ شواهد
تجربی حکایت از آن دارد که امکان حصول هریک از این دو
نتیجه وجود دارد این کتاب به مطالعه فرضیات گوناگون و
شواهد مورد استناد آن ها در پاسخ به این سوال می پردازد که
چرا برخی از کشورها از وجود منابع طبیعی منتفع و برخی
متضرر شده اند؟

30

محمود روح

آئین ها و
جشنهای کهن در

االمینی

در سایه خشونت
سیاست ،اقتصاد و

و...

مسائل توسعه
31

از بحران تا
فروپاشی

شومیز

8931

داگالس نورث
محسن

نشر روزنه

*

001
صفحه

وزیری

تومان
چاپ سوم

شومیز

میردامادی و
حسین نعیمی
حسین
پور

10,000

در نیمه دوم قرن گذشته باوری میان نظریه پردازان و سیاست
گذاران شکل گرفت مبنی بر آن که مردم ساالری به عنوان
یکی از ارزشمند ترین دستاوردهای اجتماعی بشر معاصر می
تواند چاره ی تمامی مشکالت عقب افتاده ترین جوامع جهان
باشد اقتصادهای مبتنی بر دانش را اصالح کند ،خشونت را
مهار سازد و توسعه و رفاه به ارمغان بیاورد ،اما...
با پیدایش جنبشهای اعتراضی و وقوع ناآرامیهای گسترده در نقاط
مختلف جهان و به خصوص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از آغاز
سال  0088به بعد ،و با وقوع انقالب و تغییر نظامهای سیاسی در برخی
از آن کشورها ،درصدد برآمدم تا نظریهای را که سابقا برای تحلیل
انقالب ایران و توضیح فرایند گذار به مردم ساالری در برخی از
کشورها تنظیم کرده بودم ،برای تحلیل تحوالت سیاسی اخیر به کار
ببرم ،و از آن چشم انداز شرایط پیدایش و تفاوت در پیامدهای آن
تحوالت و ناآرامیها را توضیح دهم .این نظریه بر هشت محور استوار
بوده است که چهار محور آن مربوط به مبانی قدرت دولتها و چهار
محور دیگر مربوط به اجزای جنبشهای اعتراضی و انقالبی و یا فرایند
بسیج سیاسی است .انقالبهای سیاسی نتیجه گردهمایی این هشت
عاملاند .چهار محور مربوط به مبانی قدرت دولتها عبارتند از :بحران
مشروعیت ،بحران کارآمدی ،بحران وحدت درونی گروه حاکم و بحران
در دستگاههای سلطه و سرکوب .از سوی دیگر چهار محور مربوط به
جنبش و بسیج انقالبی عبارتند از :حجم نارضایی عمومی ،سازماندهی،
ایدئولوژی انقالبی و رهبری .طبعا در نزاعی که بین دولتها و گروههای
مخالف در شرایط بحران پیش میآید نتیجه همواره انقالب و تغییر
نظام سیاسی نیست؛ ممکن است به جای انقالب ،سرکوب سراسری
صورت پذیرد و یا معاملهای سیاسی انجام گیرد و یا پیمانی برای گذار
بسته شود.
مثنوی معنوی یه شیوه مرسوم به ابواب و فصول مدّون و مرتب
نشده بدین معنی که موالنا به سبب سرعت انتقال و قوت
ابتکار از سخن ،سخن می شکافد و از نکته ،نکته می آورد و از
حکایت به حکایت دیگر می رود واین توالی حکایات با نکته
گوئی های بیشمار همراه است تا آنکه دوباره بر سر سخن
اصلی بازگردد.

تومان
چاپ ششم

ایران

39

آگاه

رقمی

080000

کتاب حاضر به جشن ها و آیین های کهنی پرداخته است که
برگزاری آن ها به رغم همه دگرگونی ها و پیش آمدهای
اجتماعی و سیاسی پابرجا مانده است.کتاب دارای سه بخش
است :بخش نخست شامل جشن ها و آئئین هایی است که همه
شهر های ایران و در بین همه قشر های اجتماعی ،از کهن ترین
زمان ها تا به امروز برگزار می شود .این جشن ها عبارت اند از:
نوروز،یلدا و مهرگان ،در بخش دوم از جشن های کهن سخن
می رود که در بسیاری از شهر ها به دست فراموشی سپرده
شده ولی در یک یا دو منطقه و استان ها تا به امروز برجا مانده
است ،مانند جشن سده در کرمان و جشن تیرگان در مازندران.
بخش سوم درباره آیین هایی است که نمی توان نام جشن بر
آن ها نهاد ،آیین هایی که از دیرباز به وسیله مذهبی زردشتی،
ارمنی ،شیعه ،در منطقه های کوهستانی یزد ،با کودکاشان
برگزار می شود.

000
صفحه

نگاه معاصر

رقعی

1,000

بشیریه
چاپ اول

شومیز

8931

800
صفحه

چاپ دوم
8931

30

میناگر عشق

موالنا جالل

شرح موضوعی

الدین محمد

مثنوی معنوی

نشر نی

وزیری

تومان

بلخی
کریم زمانی

چاپ

کالینگور

شانزدهم 31

30

آنچه با پول
نمی توان خرید

110000

8000
صفحه

مایکل سندل

نشر مرکز

رقعی

حسن افشار

چاپ اول

شومیز

830000
تومان

31

080
صفحه

چاپ نهم
31

31

در یک جامعه خوب چه چیزی نباید فروشی باشد؟ اثری بر
انگیزنده و پر معنا به لحاظ نظری ،فراخوانی به بیدار باش ،برای
درک و پذیرش نیاز شدید به یافتن شیوه ای عقالنی برای
سخن گفتن از انسانیت ،رساله ای درخشان ،آسان فهم ،زیبا و
شوخ طبع.

31

ما ایرانیان

31

حدیث نواندیشان

نشر نی

وزیری

چاپ بیست و

شومیز

000000

آیا خلقیات ما ایرانیان ضعفهایی دارد؟ در پاسخ به این سؤال
 30درصد از جامعهی آماری متشکل از اعضای هیئت علمی و
گروهی از نخبههای کشور پاسخ مثبت دادهاند .آنها مشکل را
در ضعف فرهنگ کار جمعی ،انتقادپذیری ،رودربایستی ،عدم
شفافیت ،خودمحوری ،غلبه احساسات بر خردورزی ،رواج
دروغ و رفتارهای غیرقابل پیشبینی برشمردهاند

910000

این کتاب شرح آراء برخی از متفکرانی است که برآنند تا
رحمت دینداری را به تصویر کشند .افرادی که میکوشند تا نه
تصلبی بر برداشتهای گذشتگان نشان دهند و نه به تمامه
پشت پا بر آن نهند؛ دین و دینداری را نه زنجیری به پای
دینداران ،که نردبانی برای عروج به آسمان معرفی کنند .یکی
ابوالقاسم فنائی است که اخالق را برکشیده و از تقدم آن برفهم
دینی سخن به میان آورده است .او به تصویر کشیده که اگر به
زیور اخالق مزین نیستی و گام در وادی دین نهادهای ،ثمرات
مبارکی به ارمغان نخواهی آورد .دیگری آرش نراقی است که
نشان داده است در زمانهای که از چرخ فلک ،سنگ
پرسشهای ایمانسوز میبارد و کمتر موضعی از دین است که
به کلوخی حوالت داده نشود ،میتوان دل قوی داشت و به هر
سوال و پرسشی خانه ویران نکرد و بنای دینداری را در همین
جهان سرعت زده ،همچنان استوار نگه داشت .و آن سوم
سروش دباغ است .وی بر آن است که میتوان به منظومهای دل
سپرد که هم سهم باورهای دینی را مینهد و هم خرد را پاس
میدارد؛ هم معنویت را وجهه همت ساخته است و هم میتواند
رغبت دینی را در عصر مدرن به همراه آورد .این اندیشمندان
متاخر اینک حدیث خویش را بازگفتهاند .حدیثی که میتوان
آن را شنید و مناعش را سنجید« .حدیث نواندیشان دینی؛
یک نسل پس از عبدالکریم سروش»

000000

نه تنها کمونیستها و احزاب کمونیستی انقالب اکتبر را
رخدادی دوران ساز و روسیه شوروی را سرآغاز عصری جدید
میدانستند که تحقق جامعهای آرمانی را امکانپذیر ساخته
است ،بلکه بسیاری از روشنفکران غیرکمونیست در غرب و
دیگر نقاط جهان نیز با خوشبینی و امیدواری و گاه با شور و
شوق وصفناپذیری فرایند تحوالت این سرزمین را دنبال
میکردند .تشویق و ترغیب این دسته از روشنفکران و جذب
آنان به منظور حمایت از روسیه شوروی ،یکی از اهداف احزاب
کمونیستی و ،پیش از همه ،حزب کمونیست روسیه شوروی
بود .از این رو ،کارزارهای تبلیغاتی گستردهای به راه انداختند
تا با انتشار روزنامهها و نشریهها و برپایی کنگرههای گوناگون و
دعوت از نویسندگان ،هنرمندان ،روشنفکران و شخصیتهای
نامدار برای دیدار از روسیه شوروی و مشاهده تحوالت آن ،به
اهداف خود دس ت یابند .تالش و تبلیغات آنان تا حدی به ثمر
رسید و در سالهای میان دو جنگ جهانی ،بسیاری از
روشنفکران از گوشه و کنار جهان به اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی سفر کردند تا شاهد فرایند انقالب ا
کتبر و تحوالت و رویدادهای پس از آن باشند .هدف آنان بیش
از 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» همه قدرت را به دست
گرفتهاند ،چه دگرگونیهایی روی داده و چه تحوالتی در شرف
وقوع است و آیا نشانههایی از جامعه آرمانی آنان در «کعبه
آمال پرولتاریا» یافت میشود.

تومان
یکم 31

011
صفحه

چاپ اول
31

دینی

سید هادی
طباطبائی

(یک نسل بعد از

33

روشنفکران و
انقالب اکتبر

تومان
8931

عبدالکریم سروش)

خردکشی

کویر

رقعی

شومیز

چاپ دوم

خسرو ناقد

191
صفحه

نشر نی

رقعی

8930

شومیز

تومان
چاپ دوم

000
صفحه

32

800

تئوری توطئه در
ایران

پرواند

نشر نی

رقعی

آبراهامیان

810000

درباه کتاب جستارهایی دربارة تئوری توطئه در ایران انتساب

تومان

نابسامانیهای سطحی و عامه پسند از پدیدههای بسیار

احمد اشرف و

پیچیدة اجتماعی است .این فروکاستن علل و عوامل پیچیده

محمد همایون

پدیدههای مختلف اجتماعی پیوند خورده با پدیدههای

کاتوزیان

اجتماعی دیگر و بسترهای تاریخی گوناگون ،به یک امر اخالقی

محمد ابراهیم

8930

811

فردی یا جمعی (توطئه) تحویلی ناروا است و امکان درک و

صفحه

تبیین درست تحوالت و رویدادهای اجتماعی را از بین میبرد.

شومیز

فتاحی

ولی در ایران معاصر چنین رهیافت توطئه محورانه بسیار رایج
و شایع بوده است .گفتارهایی که در این کتاب آمده است در
برگیرندة تصویری گویا از جایگاه محوری مفهوم توطئه و
توطئهباوری در فرهنگ ،سیاست و تاریخ معاصر ایران است.
808

گاه و بیگاهی
دانشگاه
در ایران

مقصود
فراستخواه

آگاه

رقعی

چاپ دوم 30

شومیز

90,000

در جوامع توسعه یافته ،دانشگاه ها در تحول و پویا هستند وباا

تومان

محیط خود سازگاری فعالی دارند اما این تحول باه معناای آن

910

نیست که از دانشگاه بودن دربیایند و گاه و بی گاه شاوند .اماا
علم در ایران رندُم بود ،امر تصادفی بود .تصادفاً یک پادشااهی
از علم حمایت می کرد و تصادفاً یک پادشاهی حمایت نمیکرد.
گاه و بیگاه بود.
در تأسیس علم و نهادمندی آن مشکل داشاتیم .یعنای عقاال
بودند ولی سازمان یابی عقال نبود .دانشایان بسایار باشاکوه و
قابل مقایسه با ترازهای جهانی بودند اما نهادهای دانشی بسیار
معدود و ضعیف بودند یا اصالً نبودند .این بود که علمورزی گااه
و بیگاه میشد.
«دانشااگاه کارخانااه نیساات تااا آدمهااایی بسااازد کااه تااابع
ایدئولوژی های دولتی یا بازاری باشاند .دانشاگاه محال رشاد
استعدادهای بی پایان و ناشناخته ی بشاری اسات .از آماوزش
دانشگاهی انتظار می رود که پلتفرمی بارای یاادگیری فعاال و
مشارکتی نسلهای تازه ی دانایی باشد ،پلتفرمای بارای رشاد
قابلیتهای ناشناختهی بشری و خالقیتهای متناوع .ایانکاه
دانشگاه صرفاً نیروی متخصص برای دولت یا برای بازار تربیات
کند کافی نیست؛ بلکه چشم ها دوخته شده اسات تاا از درون
آموزش دانشگاهی ارتقای کیفیت زندگی و تعاالی شاهروندی
اجتماعی و مشارکت اجتماعی و شایستگی های کانونی ،مانناد
تفکاار انتقااادی و دیگرپااذیری ،بیاارون بیایااد .کااارآفرینی
دانش آموختگان دانشگاه کمترین ثمره ی آماوزش دانشاگاهی
است».
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800

نبرد قدرت در
ایران (چرا و

محمد سمیعی

چگونه روحانیت

نی

وزیری

چاپ سوم

شومیز

8931

برنده شد؟)

01000
تومان
101
صفحه

در سال  8901توفانی سرکش در مدت کوتاهی کشور را در
نوردید و فرزندانِ ایرانِ مدرن ،که شب و روز در میانشان
شاهدوستی و غربگرایی ترویج شده بود ،بساط شاهنشاهی
را برای همیشه برچیدند و به این ترتیب ،از میان همهی
نیروهای سیاسی ایران ،از چپگرایان گرفته تا روشنفکران
لیبرال ،هُمای قدرت بهناگاه بر شانهی 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 جامعهی ایرانی راهی برخالف
سکوالریسم ،موج غالب جهانی ،در پیش گرفت؟ چرا مردم
ایران از میان همهی مخالفان رژیم پهلوی ،که در میان آنان
سیاست مداران کارکشته ،متخصصان برجسته و مبارزان با
صداقت 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 باتکیه بر روشهای علمی و فارغ از نگاههای
ایدئولوژیک به این پرسشها پاسخ داده شود.

809

دفتر عقل و آیت
عشق
(دوره سه جلدی)

دکتر

طرح نقد

وزیری

غالمحسین
دینانی

چاپ چهارم

8100000

درست است که فالسفه اسالمی با چشم عقل و استدالل به

تومان

بررسی مسائل هستی میپردازند ولی این بزرگان از چشم دل

گالینگور

31

8000

و نگاه شهود و عالم حضور نیز غافل نبودهاند و انسان را

صفحه

موجودی ذوالعینین میشناسند .این اندیشمندان بزرگ
همانگونه که به تشکیک در وجود قائل بوده و آن را دارای
مراتب مختلف و متفاوت میشناسند معرفت را نیز دو مراتب
دانسته و از مراحل مختلف آن غافل نبودهاند و در اینجاست
که فلسفه اسالمی بهعرفان نزدیک شده و بسیاری از
فیلسوفان با گروهی از عارفان هماهنگی و همدلی خود را ابراز

801

اقتصاد در ایران
امروز
توسعه بر
محورآموزش،
فرهنگ و تمدن

دکتر حسین

نشر نی

رقعی

عظیمی

000000
تومان

به کوشش

چاپ دوم

خسرو نور

30

000

شومیز

صفحه

محمدی

داشتهاند.
«نظریهپرداز اقتصادی نمیتواند با واقعیات جامعة محل زندگی
خود از نظر پژوهشی و تحقیقی بیگانه باشد .نظریهپرداز
اقتصادی کسی است که نه تنها به واقعیات زندگی اقتصادی
اطراف خود (جامعة خویش و جامعة جهانی) ،بلکه به مطالعة
مستقل این واقعیات ،به فرضیهسازی در زمینة این واقعیات ،به
آزمون این فرضیهها در جامعه و به کاربرد نتایج حاصله در امور
جامعه به شدت توجه دارد .البته نظریهپرداز اقتصادی ،برای
سرعت و سهولت کار ،باید از طریق آموزشهای قبلی در
جریان مفاهیم ،قضایا و نظرات اقتصادی مطرح شدة قبلی قرار
گرفته باشد .لذا هر نظریهپرداز شروع کننده یک علم نیست،
ولی شرط اصلی برای نظریهپردازی برخورد علمی با واقعیات
جامعه و جوامع است و نه مسلط بودن بر مفاهیم و قضایا و
نظریههای قبلی در یک علم».
صفحه  00کتاب
با تعریف فوق میتوان شادروان حسین عظیمی را اقتصاددانی
سختکوش در عرصة دانش اقتصاد و در زمینة برنامهریزی و
دلبستة توسعة کشور دانست .مجموعة حاضر برگزیدهای از
سخنرانیها و مقاالت اوست ،باشد که برای دوستداران رشد و
توسعة ایران بهکار آید.

34

800

دولت و جامعه در
ایران
(انقراض قاجار و
استقرار پهلوی)

دکتر

نشر مرکز

وزیری

01,000

این کتاب ،یکی از مهمترین و علمیترین کتبی است که در

محمدعلی

زمینه تاریخ معاصر ایران ،به رشته تحریر درآمده است .کتاب

همایون

حاضر پس از یک بررسی اجمالی منباب وقایع و رویدادهای

کاتوزیان

منتهی به انقالب مشروطه ،وارد دوران پس از مشروطه شده،

ترجمه حسن

چاپ نهم 30

101

حکومت احمد شاه قاجار را مورد بررسی قرار میدهد .در ادامه

صفحه

به کودتای  8033پرداخته و نقش رضا خان و سید ضیاء الدین

شومیز

افشار

طباطبایی را در این کودتا به نقد میکشد .وقایع پس از کودتا،
برنشستن رضا خان بر مسند رییس الوزرایی ،پیشنهاد استقرار
حکومت جمهوری و نهایتاً تاجگذاری رضا شاه که مصادف
می شود .با انقراض رسمی قاجاریه و آغاز حکومت سلسله
پهلوی ،بخشهای مهم این کتاب است.

800

اقتصاد سیاسی
ایران
(از مشروطیت تا
پایان عصر

دکتر

نشر

محمدعلی

مرکز

وزیری

93,000

بررسی مستند و مستدل و کارشناسانهای از تحوالت اقتصاد

تومان

ایران از اوان مشروطه تا انقالب اسالمی به موازات گزارش

همایون

تاریخی از فراز و نشیبهای سیاسی و اجتماعی ایران در این

کاتوزیان

دوران ،نویسنده این دوران را به چهار مرحله تقسیم میکند:

پهلوی)

ترجمه محمد

چاپ بیست و

رضا نفیسی

سوم

ایران بین دو

پرواند

110

نخست دورهی مشروطه که تحت عنوان دولت و انقالب بررسی

صفحه

میشود ،سپس دورهی سلطنت رضاشاه که زیر عنوان دولت و

شومیز

ضد انقالب بدان میپردازد ،پس از آن ،بخش فترت ،دموکراسی

31

و دیکتاتوری است دربارهی رویدادها و اوضاع زمان اشغال
ایران در جنگ دوم و دمکراسی متعاقب آن که به دیکتاتوری
انجامید .آخرین مرحله دورهی استبداد نفتی و توسعهی
اقتصادی است که سالهای  90تا  01را دربر میگیرد و
نویسنده استبداد و تظاهر به مدرنیسم را ویژگی آن میشمارد.

801

انقالب

نشر نی

وزیری

آبراهامیان
احمد گل

چاپ بیست و

محمدی

سوم

90,000

کتاب حاضر ،در واقع بنیادهای اجتماعی سیاست در ایران را

تومان

تحلیل و ،این موضوع را بررسی میکند که چگونه توسعه

103

اقتصادی -اجتماعی بهتدریج ویژگیهای زندگی سیاسی در

صفحه

ایران را ،از انقالب مشروطه تا پیروزی انقالب اسالمی ،شکل

شومیز

داده است .کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است .بخش

31

نخست ،با بررسی سده نوزدهم ،انقالب مشروطه و حکومت رضا
شاه ،پیشینه تاریخی الزم را برای فهم تحوالت ایران نوین
بهدست میدهد .بخش دوم ،زمینه اجتماعی دگرگونیهای
سیاسی سالهای فروپاشی حکومت رضا شاه (شهریور  )8900تا
شکلگیری حکومت خودکامه محمدرضا شاه (مرداد  )8990را
تجزیه و تحلیل میکند .در بخش پایانی هم با توصیف
برنامههای اجتماعی -اقتصادی محمدرضا شاه ،تنشهای
سیاسی که بهواسطه این برنامهها تشدید شده بود و سرانجام
وقوع انقالب اسالمی سال  ،8901بررسی میشود.

35

801

تاریخ ایران
مدرن

پرواند

نشر نی

رقعی

آبراهامیان
محمد ابراهیم

چاپ سیزدهم

فتاحی

30

دکتر محسن

طرح نقد

000000

این کتاب بیشتر در حکم مقدمهای است برای آشنایی

تومان

خوانندگان عادی که از خشم و خروش ایران مدرن

900

شگفتزدهاند؛ و میکوشد توضیح دهد که چرا ایران در اغلب

صفحه

خبرها حضور دارد؛ چرا تصاویر «آلیس در سرزمین عجایب» را

شومیز

به ذهن متبادر میکند؛ و چرا در یک سده دو انقالب عمده را
(که یکی از آنها در دوران ما بهوقوع پیوسته) تجربه کرده؛ و
از همه مهم تر چرا اکنون یک جمهوری اسالمی در آن مستقر
است .این اثر پیشفرض ای .اچ .کار را تأیید میکند که ما
تاریخدانان ،گذشته را ناگزیر از منظر حال درک میکنیم و
میکوشیم تا توضیح دهیم که گذشته ،چرا و چگونه به حال و
وضعیت کنونی انجامیده است .اما این پیشفرض ،چنانکه خودِ
کار ،نیز شاید بدان اذعان کند ،ممکن است یک اشکال کامالً
واضح داشته باشد.

803

چرخههای افول
اخالق و اقتصاد

وزیری

رنانی

000000
تومان

چاپ سوم 31

شومیز

نشر مرکز

وزیری

000
صفحه

بهنظر میرسد در عصری بهسر میبریم که درآن اخبار
قانونشکنیها روند فزایندهای به خود گرفته است .البته این
مسأله با مشاهدهی چند آمار ساده بهراحتی قابل تأیید است .آیا
عقالنیت رفتاری ،انسان اقتصادی را وادار میکند که در
قانونشکنی منفعت خود را مطالبه کند؟ آیا این جوامع هستند که
با پاداش دادن به فرصتطلبیها ،بذر بیاعتمادی میکارند و آنرا
پرورش میدهند تا به اذهان اینگونه القا نمایند که «اگر صداقت
پیشهنمایی کالهت پس معرکه است»؟ آیا میتوان تصور کرد که در
چنین مسیری ناگزیر هرکس محدودهی اعتمادش تنگتر شود و
در درون حفاظهایی که بهدور خود ساخته است ،محصور گردد
بدون آنکه بتواند حتی گامی در جهت همان عقالنیت رفتاری
بردارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که در ادبیات رفتار عقالنی،
عمل اخالقی جایگاهی داشته باشد؟ اگر چنین پرسشی پذیرفتنی
است ،جایگاه آن دراین ادبیات کجاست؟ مقیاس اندازهگیری آن
چیست؟ و مسیر بازگشت بهسوی آن چیست؟
این پرسشهایی است که تالش شده است دراین کتاب بهآن
پرداخته شود و درحد بضاعت بهآن پاسخ داده شود.

880

استبداد،
دموکراسی و
نهضت ملی

دکتر
محمدعلی

88,100

کتاب استبداد ،دموکراسی و نهضت ملی مجموعه مقاالتی از

تومان

دکتر محمد علی همایون کاتوزیان بطور مفصل و بسیار جذاب

همایون

بهمعانی واژههای مختلف علم سیاست پرداخته که البته هدف

کاتوزیان

کتاب چیزی فراتر از توضیح و تبین واژههای فوق میباشد.
819

ایشان نظریهی جالبی راجع به تاریخ ایران دارند که میتوان

صفحه

آن را دایرهای معیوب استبداد -هرج و مرج -استبداد نامید و

چاپ هفتم
8931

شومیز

کم آبی را از دالیل چنین وضعیتی میداند .کتاب استبداد،
دموکراسی و نهضتهای ملی در ایران مجموعة برخی از
مقاالتی است که در عرض دوازده سال گذشته به فارسی
منتشر شدهاند و در اینجا به شکلی تازه و با بیانی که به فهم
عمومی خواندگان نزدیکتر است ،ارایه گردیده است.
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888

تلنگری به ذهن

880

راجر فن اک
انوشه ضرغام

منظومه خرد
چاپ چهارم

رقعی

88000
تومان

شومیز

8931

891
صفحه

 18گفتار درباره

هاجون چانک

آگاه

رقعی

10,000

سرمایهداری

ناصر زرافشان

چاپ چهارم

شومیز

 100صفحه

889

8931

روزنه

وزیری

رحمان

چاپ دوم

شومیز

قهرمان پور

8930

فوکویاما

00,0000
تومان
 000صفحه

نظم و زوال
سیاسی

تلنگری به ذهن به مقولهی خالقیت میپردازد :خالقیت در
هنر و خالقیت در زندگی .میکوشد مخاطبش را از
چارچوبهای ذهنی عادتیشده و مسیرهای امن امتحان پس
داده ،بیرون بکشد و به ماجراجویی وادارد.
«تلنگری به ذهن» کتابیست مخصوص همهی گروههای سنی،
از نوجوانان گرفته تا کسانی که سنی ازشان گذشته .از دید
نویسندهی کتاب هر ذهنی به نوعی به تلنگر نیاز دارد!
خالقیت امری لذتبخش ،ضروری و در دسترس همگان
است ...این کتاب مبانی اصلی تفکر خالق را ارائه میکند .فکر
میکنم از آن رو که جهان دائم درحال تغییر است ،همهی
مردم نیاز به کسب مهارتهای تفکر خالق دارند .این مهارتها
باید تشویق شوند و پرورش یابند .اگر دانشآموز پایهی سوم
دبیرستان باشید یا مدیر مالی شرکت تبلیغاتی ،برنامهنویس
نرمافزار یا مادر خانواده ،فکر میکنم که ایدههای مفیدی در این
کتاب بیابید.
«برای برای آنکه بفهمیم در جهان چه میگذرد و وقتی تصمیم
داریم از کسانی که در جایگاههای تصمیمگیری نشستهاند
بخواهیم که خطمشیهای درست را انتخاب کنند ،بتوانیم
آنگونه برخورد و عمل کنیم که من آن را «شهروندگرای فعال
اقتصادی» مینامم ،الزم نیست حتماً از همه جزییات فنی سر
در آوریم .در زندگی روزمره ،ما راجع به همهگونه جریانهای
دیگر هم ا علیرغم نداشتن تخصص فنی در آنها ا قضاوت
میکنیم :الزم نیست متخصص امراض واگیردار باشیم تا بدانیم
که برای کارخانههای تولید موادغذایی ،قصابیها ،و رستورانها
باید ضوابط بهداشتی وجود داشته باشد.
فوکویاما پس از کتاب جنجالی پایان تاریخ اینک کتاب دیگری
نوشته است که از زمان انتشار تاکنون بحثهای دامنهداری را
درباره نسبت توسعه و دموکراسی ،ویژهخواری و اهمیت نظام
اداری در دنیای امروز دامن زده است .لب کالم وی آن است که
توسعه در نهایت محصول تصمیمهای سیاسی در مقاطع
حساس تاریخی است .او یادآوری میکند که بعد از سه دهه و
به خاطر گسترش ویژهپروری و پدرساالری در نظامهای
دموکراتیک نوظهور و حتی به اثبات باردیگر اهمیت وجود یک
نظام اداری مستقل شایستهساالر در حال افزایش است.
چالش آینده دموکراسی ها برقراری توازی میان حاکمیت قانون

881

مردم در سیاست
ایران
(پنچ پژوهش
موردی)

پرواند

نشر چشمه

وزیری

آبراهامیان
بهرنگ رجبی

00000
تومان

چاپ هفتم
8931

813

شومیز

صفحه

37

از یک طرف و حکمرا نی خوب و کارآمدی از طرف دیگر است.
کتاب «مردم در سیاست ایران» نوشته یرواند آبراهامیان -
( )8983تاریخ نگار ارمنی -آمریکایی زاده ایران است .او
بهعنوان یکی از برجستهترین تاریخنگاران ایران معاصر
شناخته میشود که در سالهای فعالیت خود آثار ارزشمندی
چون «ایران بین دو انقالب»« ،کودتا» و «تاریخ ایران مدرن» را
به رشته تحریر درآورده است .این کتاب حاصل پژوهشهای او
درباره نقش و جایگاه مردم در سیاست ایران است .موضوع
محوری پژوهشهای یرواند آبراهامیان در این کتاب ،تغییرات و
تحوالتی است که نه از گذر گفتوگوها و بدهبستانهای
سیاستمداران حرفهای پشت درهای بسته ،بلکه به واسطهی
حضور مردم در خیابان یا همبستگی اصناف و جمعیتها برای
رسیدن به خواستهایی جمعی بهدست آمده .این پژوهشها از
قدرتی میگویند که بیقدرتان جامعه دارند و از نقشی عمده
که در شماری از گرهگاههای تاریخ ایران داشتهاند – و البته که
این نقشآفرینی همیشه هم به حماسههایی شورآفرین
نینجامیده.

880

تضاد دولت و ملت

دکتر

(نظریه تاریخ و

محمدعلی

سیاست ایران)

نشر نی

رقعی

90,000

برای بررسی گذشته و حال ایران رویکردی که بهراستی

تومان

توانایی تبیین و پیشبینی داشته باشد الزم بهنظر میرسد .این

همایون

رویکرد و بررسیهای مبتنی بر آن به ما کمک میکند تا تاریخ

کاتوزیان

و سیاست ایران را بهتر بفهمیم .و به حل بسیاری از مسائل

علیرضا طیب

چاپ

شومیز

چهاردهم

180
صفحه

پیچیده و بغرنج -مانند علل دشمنی مستمر میان دولت و
جامعه ایران – دست یابیم.
این کتاب مجموعه مقاالتی مستقل و ،درعینحال ،وابسته
بههماند که در مجموع دالیل و شواهد مؤید نظریة حکومت
خودکامه را بهدست میدهند .و در آنها ریشهها و اعتبار
علمی نظریة حکومت خودکامه و مطالعات موردی مرتبط با آن
ارائه شده است .همچنین نظریة عمومی انقالبهای ایرانی ،فرّه
ایزدی و حق الهی پادشاهان ،لیبرالیسم اروپایی و مفاهیم نو
آزادی در ایران ،و  ...مورد بررسی قرار گرفته است.

880

مکتب در فرایند
تکامل

سید حسین

کویر

رقعی

900000

این کتاب در سالهای اخیر یکی از اثر گذارترین آثار در زمینه

تومان

تاریخ تشیع (درقرون اولیه) است که مورد استقبال چشمگیر

مدرس
طباطبائی
هاشم ایزدپناه

پژوهشگران و اهل تحقیق و مطالعه در ایران قرار گرفته است.
چاپ

930

این کتاب توانسته است پاسخگویی شایسته ای به ابهامات و

صفحه

زوایایی نا روشن تاریخ تحول اندیشه تشیع در نخستین سده

شومیز

سیزدهم

های شکل گیری آن باشد.

8931

881

تجربه مدرنیته

881

جامعهشناسی

مارشال برمن

طرح نقد

رقعی

مراد

چاپ دوم 31

شومیز

000000
تومان
010
صفحه

فرهادپور

مدرن بودن یعنی زیستن یک زندگی سرشار از معما و تناقض،
مدرن بودن یعنی اسیر شدن در چنگ سازمانهای
بوروکراتیک عظیمی که قادر به کنترل و غالباً قادر به تخریب
همة اجتماعات ،ارزشها و جانها هستند؛ و با این همه دست
بسته نبودن در پیگیری عزم راسخ خویش برای مقابله با این
نیروها ،جنگیدن به قصد تغییر جهانِ این نیروها و تصاحب آن
برای خودمان.
برای مدرن بودن باید هم انقالبی و هم محافظهکار بود؛ مهیای
تحقق امکانات جدید در عرصة تجربه و حادثه و ماجرا ،هراسان
از آن اعماق نیهیلیستی که فرجام بسیاری از ماجراجوییهای
مدرن است .و مشتاق و جویای آفرینش و درآویختن به امری
واقعی ،آن هم درست در زمانی که همه چیز دود میشود و به
هوا میرود.
این کتاب میکوشد غنای معنوی فرهنگ مدرنیستی را برای
مردان و زنان کوچه و بازار و همة انسانهای مدرن احیاء کند ،و

مردممدار
جامعهشناسی در
قرن بیست و یکم

گروه

نی

رقعی

بهرنگ

چاپ دوم

شومیز

صدیقی

8930

نویسندگان

01000
تومان
190
صفحه

38

نشان دهد چگونه ،برای همة ما مدرنیسم همان رئالیسم است.
جامعهشناسی مردممدار نوعی جامعهشناسی است که فراتر از
محدودههای دانشگاه ،به سراغ مردمان گوناگون میرود و با
آنان دربارهی ارزشهای بنیادین به گفتگو مینشیند.
جامعهشناسی مردممدار میکوشد به مردمان کمک کند به
درکی عمیقتر از آن شرایط تاریخی و اجتماعی دست یابند که
از آنان کسانی را میسازد که هستند .برخالف
جامعهشناسیهای حرفهای و سیاستگذار ،جامعهشناسی
مردممدار به جای مباحث تکنیکی ،دلمشغول ارزشها و
نیتهاست و نیز برخالف جامعهشناسیهای حرفهای و
انتقادی ،به مردمانی توجه دارد که بیرون از دانشگاهاند ،به
تعبیر مایکل بوراووی ،جامعهشناسی مردممدار مبین منافع
بشری است ،منافعی که در گرو عقب راندن استبداد دولت و
جباریت بازار است.

883

دولت و توسعه
اقتصادی در

عباس مصلی

نشر نی

رقعی

نژاد

ایران

چاپ چهارم

شومیز

نشر کویر

رقعی

900000

فرایند توسعه در شکل جامع آن باید همهی جنبههای

تومان

فرهنگی ،ا قتصادی ،اجتماعی وسیاسی را درهم آمیزد و ابعاد

900

گوناگون حیات آدمی را دربرگیرد .تجارب تاریخی نشان

صفحه

میدهد که آزادی سیاسی و نظام سیاسی مردم ساالر به حفظ و
گسترش آزادیهای اقتصادی کمک میکند .بنابراین آزادی
سیاسی پیشنیاز آزادی اقتصادی و توسعه است .در ارتباط با
مقولهی توسعه اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
نقش دولت بسیار تعیین کننده است بهخصوص در کشورهای
در حال توسعه که دولت ،مجری و کارگزار نوسازی اجتماعی –
اقتصادی محسوب میشود؛ این نقش بسیار جدی است .در این
کشورها ،ماهیت اجتماعی دولت نیروها و طبقات اجتماعی
تشکیلدهندهی ساختار دولت -تأثیر مهمی بر توسعهیافتگی
یا توسعهنیافتگی این جوامع دارد .بنابراین موضوع دولت
توسعهگر از اهمیت خاصی برخوردار است.

جدال جهانبینیها

لئونارد
ملودینو

چاپ دوم
مرتضی

شومیز

8931

90000

استیون هاوکینگ و لئونارد ملودینو در کتاب «طرح باشکوه» از

تومان

جهان هستی صرفاً مادی حمایت کردهاند .در رویکرد آنها همه

930

پدیدههای فیزیکی و مفاهیمی مانند عشق ،معنای زندگی ،و

صفحه

هوشیاری و خودآگاهی ما انسانها ،در جهان مادی شکل گرفته
است.

گرجیان

اما دیپاک چوپرا بر این باور است که حتی تصور این که روش
علمیِ حاضر ،قادر به توضیح هوشیاری و خودآگاهی باشد دور
از ذهن بهنظر میرسد .مفاهیمی چون عشق و معنای زندگی
ریشه در مغز انسان ندارد که بتوان آنها را از طریق روش
علمی و شناخت مغز توضیح داد .از دیدگاه لئونارد ملودینو،
هیچ چیز سزاوار خلق جهان هستی نیست و این مغز فیزیکی

800

است که خالق ذهن است.
در این کتاب ،دیپاک چوپرا و لئونارد ملودینو پاسخهای مهیج و
ماهرانهای را در مورد مهمترین پرسش انسان ارائه کردهاند :آیا
ما بهطور ساده ماشینهای زیستی هستیم که سرنوشت ما
فراموشی و مرگ است ،یا موجوداتی فناناپذیریم که موقتاً
جسم مادی را تجربه میکنیم؟
نویسندگان این کتاب حق منازعه را به جا آوردهاند و آنگونه
به این موضوع پرداختهاند که شما نمیتوانید خواندن کتاب را
متوقف کنید .این کتاب فصل تازهای در جدال بین علم و دین
گشوده است .ارزش این کتاب ،با گذشت زمان ،بیشتر خواهد
شد.

808

فرهنگ
دموکراتیک شدن

کارل مانهایم

نشر نی

وزیری

پرویز اجاللی

چاپ پنجم

شومیز

8931

1000

اگر جامعهی مدرن دیگر نمیتواند مثل گذشته بر اساس

تومان

سلسلهمراتب ثابت و تغییرناپذیر خود مبنایی برای ارزیابی ما از

881

خویشتن خویش فراهم آورد ،میبایست تالش کنیم و الگوهای

صفحه

جدیدی برای ارزیابی خود بر اساس حقایق اصیلتر و عمیقتر
انسانی بهوجود آوریم .این است وظیفهی واقعی عصر
مردمساالری ،وظیفهای که هنوز به انجام نرسیده است.

39

