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امید اجتماعی 

)چیستی، وضعیت و 

 شناسی( سبب

دکتر هادی 

 خانیکی 

 ه کوشش()ب

پژوهشکده 

مطالعات 

فرهنگی و 

اجتماعی 

مؤسسة 

 رحمان

 وزیری 
00777 

 تومان 

« شناسی امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب»کتاب 

های ارائه شده در همایش امید  مجموعه مقاالت و سخنرانی

رود نقطه شروعی بر عزم اجتماعی  اجتماعی است که امید می

 متأثر از امید اجتماعی باشد.

یخ چند هزار ساله ایران، تاریخ فراز و فرود امید بوده است. تار

گیری از  روحیه امیدواری و تالش برای بهبود وضعیت با بهره

گاه  های فرهنگی ـ بومی ـ دینی، بهترین تکیه ها و داشته فرصت

های اجتماعی و افزایش توسعه اجتماعی  برای کاهش آسیب

ها و بالفعل  ه از پتانسیلاست. بدون امید اجتماعی، امکان استفاد

رود با افزایش امید  کردن آنها وجود نخواهد داشت. انتظار می

اجتماعی، جامعه از حالت خمودگی و انفعال خارج شود و از 

 ها برای بهبود وضعیت استفاده نماید. ترین روزنه کوچک

فصل آن به دو بخش مقاالت و  4فصل است که  5کتاب شامل 

های امید  ه و فصل پنجم به کارگاهها تقسیم شد سخنرانی

 پردازد.  جتماعی میا

 فصل اول: چیستی امید اجتماعی 

 فصل دوم: وضعیت امید اجتماعی در ایران 

 فصل سوم: سیاست و امید 

 فصل چهارم: سبب شناسی امید اجتماعی 

 های امید گفته شد فصل پنجم: آنچه در کارگاه

به « شناسی بامید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سب»کتاب 

کوشش دکتر هادی خانیکی تهیه شده و توسط پژوهشکده 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به چاپ رسیدهاست.
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 دوم 
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 شومیز 
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 صفحه

 گویند همه دروغ می 2

            س ت استیونز

           دیوید ویتس
 رقعی  نشر گمان

45777 

 تومان 

گویند در تماس خواهیم بود و  میها  گویند. آدم همه دروغ می

گویند، از دست تو ناراحت  شود. می دیگر خبری از آنها نمی

گویند دوستت دارند. در حالی که  نیستند ولی هستند، می

ها دروغ  گویند؛ به رئیس ندارند. مردم به دوستانشان دروغ می

گویند، به دکترها دروغ  گویند؛ به پدر و مادرها دروغ می می

گویند، حتی به خودشان هم  ؛ به همسرها دروغ میگویند می

ی بهتری از خود  گویند تا چهره مردم دروغ می ،گویند دروغ می

 به نمایش بگذارند.

کشند در اختیار  اما ممکن است اطالعاتی را که از آنها خجالت می

گوگل بگذارند ـ اطالعات زناشویی، مشکالت روانی، کمبود 

وجوهای  پوستان، ارزش جست یاهاعتمادبه نفس و دشمنی با س

ست که مردم  گوگل در حجم باالی آنها نیست، بلکه در صداقتی

 دهند. وجوها نشان می در جست

ی صادقانه به پاسخ سواالتی  توانیم از میان خروارها داده حاال می

                                                           برسیم که بشر در طول تاریخ عمدتا  پاسخ آنها را به دروغ داده 

 است.
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جوهره/ چگونه از 

 خودمان ناامید نشویم

مؤسسه  کن رابینسون

فرهنگی 

 خرد

 رقعی
45777 

 تومان

ی تالقی استعدادهای طبیعی و عالیق شخصی است.  جوهره نقطه

ی خود، بیش از هر زمان دیگری به  افراد، با یافتن جوهره

روند که برایش شور و  کاری میشوند و سراغ  خودشان نزدیک می

گذرد و احساس  شوق دارند؛ زمان به شکل متفاوتی برایشان می

 کنند. زنده بودن، اعتماد به نفس و شادابی می

شان  هایی که جوهره های فراوانی آمده از آدم در این کتاب مثال

شان دگرگون شده است و آنهایی که  اند و زندگی را یافته

ها  اند. خیلی از آدم اند و از خود ناامید شده شان را نیافته جوهره

گذارند تا راهی را                                         چیزهایی را که واقعا  دوست دارند کنار می

خاطر گذران  تر است. ممکن است شغلی که به بروند که امن

ی روزگار محو  ی بعدی از صحنه کنید در دهه زندگی انتخاب می

هایتان را  رفیتشود. اگر هرگز یاد نگیرید چگونه خالق باشید و ظ

 پیدا کنید.

 

 

 چاپ اول الهه ابوالحسنی

9910 
 شومیز

999 

 صفحه
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  65 –تهران 

سیمای تهران در 

 شده پژوهشی فراموش

 محسن گودرزی

 

 رقعی نشر نی
20777 

 تومان

ی انقالب در چه وضعیتی قرار داشت، مشکالت  تهران در آستانه

ظارت بر گسترش شهر شورای ن»اصلی و علل آن کدام بود؟ 

ها پرداخت.  به این پرسش 9950در گزارشی در سال « تهران

ی نامتوازن، تعمیق نابرابری و  نسبت به توسعه 50تهران ـ 

دهد و بر لزوم تغییر در  های موجود هشدار می اثری سیاست کم

الگوی توزیع ثروت در سطح کشور و چگونگی سازماندهی نظام 

ی تهران را در  د و تصویری از آیندهکن مدیریت شهری تأکید می

گذارد. اکنون که  صورت تداوم روندهای جاری برابر خواننده می

گذرد، شهر  شده می چهل سال از انتشار این گزارش فراموش

تهران همچنان با مشکالتی از قبیل تأمین درآمد پایدار، نظام 

حکمرانی شهری متناسب با تحوالت شهر و تنزل کیفیت زندگی 

حل  جه است. نویسندگان گزارش معتقدند مشکالت تهران راهموا

ریزی،  کنند که برنامه صراحت اعالم می بوروکراتیک ندارند و به

حل را باید در مشارکت واقعی مردم،  امری سیاسی است و راه

های کالن و در پیش  ی نهادهای اجتماعی و تغییر سیاست توسعه

 وجو کرد. ی متوازن جست گرفتن توسعه

 

 دومچاپ 

9910 
 شومیز

279 

 صفحه
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محمدپیامبر صلح در 

گرماگرم ستیز 

 ها امپراتوری

          ه وان ک ل
 رقعی روزنه

51577 

 تومان

که بکوشد توضیح دهد که مسلمانان  کتاب حاضر به جای آن

اندیشدند، قرآن را در بستر  درباره کتاب مقدسشان چه می

رواداری و گذشت کند. قرآن بر آزادی و  اش بررسی می تاریخی

گرانه  ورشنگ ناموجه و یفشارد و از ج نسبت به دشمنان پای می

ن به همه موحدان درست کار، و نه فقط به پیروان آدارد. قر باز می

دهد. بسیاری از بیگانگان و  پیامبر اسالم، مژده رستگاری می

جمع نه چندان کم شماری از مسلمانان هیچ یک از این اوصاف را 

اند که                                        اند، بلکه غالبا  آن را چنان تفسیر کرده نداده به آن نسبت

کند. این حقیقت نشانگر آن است که  گویی عکس آن را تأیید می

 قرآن تا چه حدی مورد سوء فهم واقع شده است.

چاپ اول  صالح طباطبائی

9910 
 شومیز

940 

 صفحه
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شاه در شطرنج رندان 

مسائل دموکراسی و 

 انتوسعه در ایر

 سعید حجاریان

 نگاه معاصر

 
 

 
 

 رقعی
 

15777 

 تومان
طبی،  طلبی و مشروطه خوانید دربارۀ اصالح در این کتاب می

طلبی و  شناسی سیاسی، دولت، دموکراسی، توسعه، صلح جامعه

 تحلیل افراد از جمله مصدق، بازرگان و خاتمی روی صحنه
 چاپ اول

9910 
 شومیز

097 

 صفحه
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 مجموعه ادبیات 7

 همراه

هدیه ای ماندگار 

برای همه افراد 

 خانواده

موسسه  عنوان کتاب 1

 کتاب همراه

 ابعاد

 جعبه 

25*27 

با روکش 

 سلفون

070777 

 تومان

گزیده ی اشعار بزرگان شعر و ادب فارسی در قطع همراه در 
بندی زیبا برای یادگاری و هدیه به آنان که دوستشان  بسته

ی مثنوی، پروین اعتصامی، ها دارید. شامل: گزیده داستان
بوستان سعدی، رباعیات مولوی، شاهنامه فردوسی، غزلیات 

 سعدی، لیلی و مجنون، غزلیات مولوی و غزلیات حافظ.
 
 
 
 

0 
تحوالت حکمرانی در 

 عصر جهانی شدن

 رقعی نگاه معاصر مانوئل کاستلز
22777 

 تومان

ها و  شک، اشکال قدیمی حکمرانی ـ در بخش عمومی، شرکت بی

اند. طیف  ای ناکارآمد شده طور فزاینده عه مدنی ـ بهجام

های سلسله  اند. سازمان ای از بازیگران پویا به میان آمده گسترده

مراتبی سنتی و از باال به پایین دیگر اثرگذاری پیشین را ندارند و 

ناکارآمدی رهبری و بوروکراتیک آنها آشکار گشت؛ در حالی که 

های جمعی و  حل قیت و راهدردنیای جدید، نوآوری و خال

 مشارکتی مورد اقبال واقع شده است.

از این رو، در سه فصل از این کتاب به بررسی ابعاد مرتبط با 

 حکمرانی جهانی پرداخته شده است.

 

 

 

 مهدی مقدری
 چاپ اول

9910 
 شومیز

944 

 صفحه
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خوان توسعه در  هفت

فر از  روایت ستاری

 تأمین اجتماعی

 میکائیل عظیمی

 رقعی کویر
07777 

 تومان

فر، پرسشی  این کتاب تاریخچه تأمین اجتماعی نیست. ستاری

را پیش کشیده و پنجه در پنجه معضلی در انداخته که   سهمگین

دار است. کلیدواژه اصلی این  بسیار گسترده چند بعدی و ریشه

است. « گیری و دستگاه دیوان ساالری کشور نظام تصمیم»کتاب 

های  های آن نظام و نقصان کاستی»این تالش،  مسأله محوری در

است. اما برای این منظور، دوره مدیرعاملی محمد « آن دستگاه

پیش « شاهد و گواه»فر در تأمین اجتماعی را به عنوان  ستارفی

 کشیده است.

رخدادها،   نگارنده تالش داشته تا با تمرکز بر فرایندها و یادآوری

با پرهیز از ماندن در علل و نتایج را پیش کشیده و 

ها، سمت و سو و  ها و نشان های اداری و اسارت در نام چهارچوب

ها برجسته کند باشد  چشم گیری اصالح فرایندها را پیش جهت

که از نمد این کتاب، کالهی نصیب توسعه این بالد و مردمان آن 

 شود. 

 

 

 

 

 

چاپ اول 

9910 
 شومیز
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 صفحه

 سینا ابن 97

 انیمحمد دهق

 رقعی نشر نی
24777 

 تومان

چندان  ی ناآرام و پرنویس که بخش زیادی از عصر نه این نابغه

ی زدوخوردها و ماجراهای سیاسی  درازش در سفر یا در بحبوبه

گذشت، پس از مرگ گویی زندگی دیگری از سر گرفت و خیلی 

که در  های اروپایی شد، چنان ها و دانشگاه زود راهی پایتخت

سیزدهم میالدی مکتبی التینی به نام او پدید آمد و  اوائل قرن

بزرگانی چون راجر بیکن و آلبرت کبیر )آلبرتوس ماگنوس( به 

ای نشان دادند و دانشمندانی چون گیوم  سینا توجه ویژه آثار ابن

های ابن سینا در                                            د و رنی و توماس آکویناس از ترس نفوذ اندیشه

یدند که به معارضه با وی میان مسیحیان اروپا خود را ناچار د

                                         برخیزند و به رد  و نقص آرای او بپردازند.
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 انقالب صنعتی سوم 99

 جرمی ریفکین

 طرح نو

 

 

 

 

 

 رقعی

 

 

 

 

00777 

 تومان

پرداز برجستة معاصر و مبتکـر اصـل    جرمی ریفکین اقتصاددان و نظریه
است « انقالب صنعتی سوم»قتصادی بلندمدت به نام ای پایداری ا برنامه

بحران اقتصادی جهانی، امنیـت  »گانة  که برای رسیدگی به مشکالت سه
تنظیم شده است. ریفکین در این کتـاب  « انرژی و تغییرات آب و هوایی

آید اهمیت این انقالب را چنین توصـیف   ترین اثرش به شمار می که مهم
کند که طبـق   ، حداقل دورنمایی فراهم میانقالب صنعتی سوم»کند:  می

های صنعتی اول                                                    آن فقیرترین کشورهای جهان، آنها که تقریبا  از انقالب
و دوم نصیبی نبردنـد، بتواننـد در نـیم قـرن آینـده، بـه عصـر تـازۀ         

داری توزیع شده، جهش کنند. وظیفة خطیر ما در حـال حاضـر،    سرمایه
بازار و به ویژه سرمایة اجتمـاعی   برداری از سرمایة دولتی، سرمایة بهره
گذار دنیا به نظام اقتصـادی انقـالب صـنعتی     ها در خدمت رسالت انسان

 سوم و عصر پساکربنی است.
 
 

 اصالن قودجانی
 چاپ اول

9910 
 شومیز

444 

 صفحه

 ایران در عصر نادر 92

 مایکل اکسورثی
 وزیری روزنه

05777 

 تومان

ترین دوران  ار یکی از پرتب و تابظهور و افول نادرشاه افش
تاریخ ایران در قرن هجدهم پس از سقوط صفویه  و فتح اصفهان 

باشد. او از سن هجده سالگی وارد  ها می توسط افغان
زدوخوردهای نظامی گردید در حالی که از هیچ مقام رسمی 
برخوردار نبود در طی دو دهة بعدی و در حالی که هنوز به چهل 

توانست نه تنها افغانها را شکست داده و از ایران  سالگی نرسیده
بیرون براند بلکه تمامی مناطقی را که در نتیجه سقوط صفویه 
                                                         حالت خودمختاری و بعضا  تمرد و جدا شدن از ایران پیدا کرده 
                                                        بودند را مجددا  تحت انقیاد ایران درآورد.  از گرجستان در 

وب را او به ضرب منتهی الیه در شمال ایران تا بحرین در جن
 شمشیر مجددا به ایران بازگردانید. 

ای بود.   نادر به معنای واقعی کلمه دارای نبوغ نظامی فوق العاده

های سنگینی وارد  ها شکست ها و عثمانی او نه تنها به روس

هایی از قفقاز، ماوراء، قفقاز و مناطق  بخشبلکه توانست ساخت 

را از  ندشده بود فرصها مت ها و عثمانی غرب ایران را که روس

با تحمیل شکست سنگین بر نیروهای هند و آنها بازپس گیرد.  

 وارد دهلی پایتخت آن سرزمین گردد. 9091در سال 
 
 
 

چاپ دوم  صادق زیباکالم

9910 
 شومیز

907 

 صفحه

 عقالنیت و آزادی 99

            آمارتیا س ن
 وزیری نی

10777 

 تومان

ها در  ترین کتاب ین و برجستهتر کتاب حاضر یکی از عمیق

ی  ی فلسفه و علوم اجتماعی است که تاکنون به رشته حوزه

مند  تحریر درآمده است. آمارتیا سن در این اثر با پیوند نظام

عقالنیت و آزادی، نگاه متعارف به عقالنیت را به چالش کشیده و 

 مثابه عقالنیت اجتماعمی ن عبور کرده است. او به آزادی به از آ

 نگرد. می

از دیدگاه سن، بین عقالنیت و آزادی ربط وثیقی وجود دارد و 

توان فهمید. به بیان  بدون فهم و درک عمیق یکی، دیگری را نمی

دیگر، آزادی به عقالنیت و عقالنیت به آزادی وابسته است، چون 

بدون داشتن آزادی، انتخاب عقالنی ممکن نیست. سن این 

به دنبال حداکثر کردن نفع شخصی  دیدگاه را که عقالنیت فقط

گوید این دیدگاه جزمی، حق عقل و  کند و می فرد است رد می

ی فرصتی آزادی تمرکز  کند و اگر بر جنبه عقالنیت را ادا نمی

تواند ما را بسیار فراتر از نفع  کنیم، مفهوم آزادی و عقالنیت می

 ون سازد.مشخصی فرد رهن

 

 

علیرضا بهشتی، 

 وحید محمودی
چاپ اول 

9910 
 شومیز

071 

 صفحه
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94 
افول و سقوط 

 شاهنشاهی ساسانی

پروانه 

 پورشریعتی

 وزیری نی
907777 

 تومان

ـال از    ـاد س این کتاب پژوهشی ممتاز و ماندگار است. پس از گذشت هفت

انتشار ایران در زمان ساسانیان، اثر کریستنسن، کتاب دکتر پورشریعتی از 

ی  رک ما در تاریخ ایران است. مشخصـه ر ارتقای دترین آثار منفرد د مهم

ـارت او را در درهـم    چشمگیر این کتاب وسعت دستور کار نویسنده و مه

انـد بـر:    ها مشتمل های مختلف است. این رشته ی رشته کننده تنیدن قانع

ـانیان    رقابت سیاسی دودمانی میان خاندان های بلندپایه، فروپاشـی ساس

های میانی،  ها، تنوع دینی در ایران سده ا و عربه ی بیزانسی پیش از حمله

نگاری، وجزئیات مهمی که از مهرها و اسناد دیگر بـه دسـت    مسائل تاریخ

ها در  توانند پژوهشگران را سال اند. هر یک از این موارد به تنهایی می آمده

ـ کما این ـا     که با بسـیاری چنـین کـرده    ژرفای خود گرفتار کنند  ـ ام انـد 

ـادار متحـد    پورشریعتی هر یک از آن موضوعات را در کلیتی مرکب و معن

 تر هریک ازآنها سهیم بوده است. کرده و در بررسی دقیق

 آوا واحدی نوایی

چاپ اول 

9910 
 گالینگور

042 

 صفحه

        ه و ی ت 95

فرانسیس 

 فوکویاما

 رقعی روزنه
90777 

 تومان

نی کرده بـود. در سـال   بی فرانسیس فوکویاما بحران کنونی ما را پیش

او نوشت نهادهای آمریکایی و جهانی گرفتار آشوب و بـیش از   2794

هـای   اند که از پس مقابله با تصـرف دولـت توسـط گـروه     آن ضعیف

های سیاسی  بینی او با ظهور جلوه نفوذ برآیند، و دوسال بعد پیش ذی

گرایـی اقتصـادی و    این امر محقق شد، یعنی همان کسانی کـه ملـی  

انــدازد. ایــن  دارگراییشــان دارد نظــم جهــانی را از اثبــات مــیاقت

هسـتند،  « مـردم »گرایان پوپولیست مدعی پیوند مسـتقیم بـا    ملی

 شوند. تعریف می به صورتی محدود                 مردمی که معموال 

در این کتاب مهم و ضروری، نویسنده معروف و روشنفکرشناخته 

از افالطـون   گیری اندیشه هویـت را  شده، فرانس فوکویاما، شکل

گرفته تا الک و روسو و تا فمینیسم و سیاست جنسـیتی جدیـد   

کند تا اخطاری اکید  کند. او به عمق این تاریخ سفر می مطالعه می

بدهد: اگر درکی عام از کرامت انسان ایجاد نکنـیم محکـوم بـه    

 تحمل کشمکش دائمی هستیم.

 رحمن قهرمانپور

چاپ اول 

9910 
 میزشو

905 

 صفحه

 انسان خداگون 90

 یووال نوح حراری
 رقعی طرح نو

927777 

 تومان

هایی  ها، و بصیرت کتاب یووال نوح حراری حاوی اطالعات و آموزه

است که اگر با هشیاری و با نگاهی نقادانه از آنها بهره گرفته شود 

ت تواند به خواننده نظرگاهی ارائه دهد که از فراز آن بهتر تحوال می

 پیش رو را فهم کند و در قبال آنها مواضعی مناسب اتخاذ کند. 

انتقادی از سوی  -ای تحلیلی به همین منظور این کتاب با مقدمه

شود تا در عین  دکتر علی پایا به خواننده فارسی زبان ارزه می

گرفتن از خواندن کتاب نگاه نقادانه و تحلیلی  لذت بردن و بهره

 کتاب نبندد. خود را بر مضامین این 

 

 

 
 
 
 
 

 

مترجم نیک 

 گرگین

 

چاپ اول 

9910 

 

 گالینگور
 

0047 

 صفحه

90 

از اخالق دینی تا دین 

اخالقی از منظر طه 

 عبدالرحمن

 رقعی نگاه معاصر ابوالفضل سپاهی
22777 

کتاب حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با هدف گزارش و ارزیابی  تومان

رحمن، فیلسوف معاصر مغربی پیرامون رابطه دین و دیدگاه طه عبدال

اخالق انجام گرفته است. عبدالرحمن درآثار خود به نقد اخالقی 

مدرنیته غربی پرداخته و از این رهگذر به رابطه دین و اخالق توجه 

یک از  کرده است. وی ضمن نقد پرسش سقراط در رساله اثیترون، هیچ

ه اخالق، وابستگی اخالق به دین و گانه وابستگی دین ب رویکردهای سه

کوشدتا با بازتعریف مفاهیمی  تابد و می استقالل دین از ا خالق را بر نمی

همچون عقل، عمل ودین پاسخ دیگری برای این مسأله بیابد. وی 

الگوی اتحاد ایمانی دین و اخالق را جایگزینی مناسب برای 

راستای برساختن  داند. عبدالرحمن در گانه می رویکردهای فلسفی سه

مدرنیته اسالمی، عالوه بر نقد مدرنیته غربی از نقد سنت اسالمی نیز 

غفلت نکرده است ودر این راستا به تفصیل به نقد سنت فقهی، فلسفی 

 پردازد. های آنها می و کالمی موجود در جهان اسالم و آفت

 
 چاپ اول

9910 
 شومیز

940 

 صفحه
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90 
کره شمالی آنسوی 

 آینه

–انگ اون اوه گ

 رالف سی هاسینگ

 

 

 رقعی کویر
00777 

 تومان

فراینـد پژوهشـی میـدانی    « کره شمالی: آن سوی آینـه »کتاب 

ــین  ــبات ب ــومتی، مناس ــاختار و روش حک ــاره س ــی و  درب الملل

میالدی به  2777شمالی است که در سال  ای کره های هسته چالش

ـ     ام دست دو تن از پژوهشگران مؤسسـه بروکینگـز آمریکـا انج

 گرفته و در همان سال منتشر شده است؛ 

 این کتاب:

هـای ایـدئولوژیک را    ـ مناسبات داخلی دولت ملت در حکومت9

 کند. بررسی می

ای و درگیری یک کشور با همسایگان بر  های منطقه ـ تأثیر نزاع2

 کند. جایگاه آن در مناسبات جهانی و داخلی را روشن می

کشورهای مستقل را بررسـی  ای شدن  ـ فراز و فرودهای هسته9

 دهد.   و نتایج آن را به دست می

ـ مشکالت برخاسته از ناکارآمدی ایدئولوژی سوسیالیسـتی در  4

عرصه راهبردهای اجرایی فرهنگ سیاست و اقتصاد را نیز پـیش  

 گذارد. چشم خواننده می

سیدمصطفی 

 زاده تاج

عباس شاکری 

 سیاوشانی

چاپ اول 

9910 
 شومیز

447 

 صفحه

91 
با ماندال در کشور 

 کمان رنگین

جاوید 

 اوغلی قربان

 57777 رقعی نی

 تومان

به راستی رمز جاودانگی ماندال در چیست؟ چـه اکسـیری مـس    

ی عشـق و مـدارا    ای در غلبـه  وجود او را طال کرد تا به اسـطوره 

 برنفرت و انتقام تبدیل شود؟

ل هـا و نشـاندن نهـا    هنر بزرگ ماندال زدون خشم ونفرت از دل

هـا فـارغ از رنـگ ونـژاد در      گذشت و محبـت در جـان انسـان   

 ی بازمانده از آپارتاید بود. ماتمکده

بخشـم، ولـی    می»نشدنی  ماندال در اوج اقتدار با عبارت فراموش

و « اخــالق» دو عنصـر بـه ظـاهر متضـاد     « کـنم  فرامـوش نمـی  

ی حکمرانی و  را به هم پیوند زد و طرحی نو در عرصه« سیاست»

ی محبوبیت، به قـدرت   ترین قله رزی درانداخت. بررفیعو سیاست

ای باشـد بـرای رهبرانـی کـه خلعـت       پشت کرد تا  الگو و اسوه

بینند و آن را رسالتی ابـدی بـر    حکومت را بر تن خود زیبنده می

 کنند. دوش خود احساس می

 

چاپ اول 

9910 

 991 شومیز

 صفحه

27 

علل پژوهشی در باب 

های نهضت  و انگیزه

 عاشورا

 اسالم علوی

 مویاسالم ا

 صابر اداک

 رقعی کویر
95777 

 تومان

امر به معروف و نهی از منکر حسین بیش از آنکه ناظر بر مردم 

باشد، متوجه حکومت و عمال آن بود. زیرا به ظاهر، مردم نماز و 

آورند و مظاهر شریعت در همه  روزه و حج و زکات را به جای می

جا نمایان بود، اما شریعتی تهی از اخالق و معنویت و پهلو زده بر 

ای که در آن، اطاعت خالق جایش را به ا  منش جاهلیت. جامعه

و عبودیت پروردگار، به  بندگیو رسم طاعت مخلوق داده و راه 

ای که  تملق و چاپلوسی خلیفه ستمکار بدل شده بود. جامعه

د قادر که به دنبال جلب مردمش نه در پی کسب رضایت خداون

 محبت خلیفه قاهر بودند.

دین و دنیایشان به حکومت گره خورده بود و اندیشه و تفکرشان 

هم از منابر و مساجد حکومتی و عالمان فاسد و و ابسته اموری 

پنداشتند و  شد. اطاعت از حکومت را اطاعت از خدا می تغذیه می

 شمردند. اه میهرگونه اعتراض و مخالفت با حاکمان را گن

ای مانده بود که ظاهر مسلمانی داشت و خوی جاهلی،  ینک جامعها

فرستادند و لعن و دشنام بر علی )ع(!،  سالم و صلوات بر محمد )ص( می

نیکان و صالحان دربند بودند و فاسقان و فرومایگان برصدر، دانایان و 

 نشین بودند، جهال و چاپلوسان مسندنشین. دلسوزان خانه

و  چاپ اول 

 9910دوم 
 شومیز

244 

 صفحه
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29 
ای خیلی کوتاه  مقدمه

 بر پوپولیسم

 رقعی نگاه معاصر کاس موود
20777 

 تومان

تنظیم رابطه میان دولت، بازار و جامعه همواره مورد بحث و 

هایی دارد و  ها و بازنده مجادله بوده است. تغییرات اجتماعی برنده

یک نظام سیاسی ـ اقتصادی اگر آن تنظیم روابط در چارچوب 

زننده و معنادار به  عادالنه با یک مبنای فرهنگی و هویتی جمع

های اجتماعی و  ای که منجر به شکاف خوبی صورت نگیرد، به گونه

های مختلف  ها به عناوین و درپوشش ارزشی عمیق شود، بازنده

 کنند. واکنش نشان داده و شروع به مقاومت، مخالفت ومبارزه می

ها  هاست که به دلیل نارسایی ولیسم یک ایدئولوژی برای بازندهپوپ

های سیاسی و اقتصادی حاکم با تحریک  و نواقص موجود در رژیم

ها از طریق فعالیت احزاب  احساسات مردم، در دموکراسی

ای با نظم  ها از طریق بسیج توده پوپولیستی و در دیکتاتوری

 .کند موجود و مستقر مخالفت و مبارزه می

 احمد موثقی

 حسن اعمایی

 چاپ اول

9910 
 شومیز

902 

 صفحه

22 

زندگی زمینی و راز 

 آسمانی

چارلز تیلور و 

پیامدهای مدرنیته 

 برای دین و معنویت

 رقعی نگاه معاصر فر وحید سهرابی
99777 

 تومان

حل آنها  ای مسائل و مشکالت خاص خود را دارد و راه هر جامعه

حلی که متناسب با  آن جامعه بجوشد؛ راهنیز بایستی ازدرون خود 

آن نیست که  شرایط آن جامعه باشد. با این حال معنای این سخن 

مند شویم. نه طرد  توانیم یا نباید از تجارب دیگران بهره ما نمی

اندیشانه آنها.  کلی تجارب دیگران معقول است ونه پذیرفتن خام

گران باید جست. راه صحیح را در مواجهه منتقدانه با تجارب دی

مند  براین اساس، بررسی و تحلیل آراء اندیشمندانی که دغدغه

ای برخوردار خواهد  اند از اهمیت ویژه مسأله دین و مدرنیته بوده

 بود.

ترین متفکرانی که در  غرب به این مسأله پرداخته و  یکی از مهم

نظریاتش از جایگاه ممتازی برخوردار شده، چالرز تیلور است. 

هایش در فصل دوم این  افکار و آراء او و نیز اهمیت اندیشهشرح 

 اثر بیان شده است.

 
 چاپ اول

9910 
 شومیز

225 

 صفحه

29 

کارکرد سیاسی دین 

در هندوستان معاصر 

 هندوئیسم و اسالم
 رقعی نگاه معاصر صباح مفیدی

07777 

 تومان

این کتاب به بررسی کارکردهای سیاسی دین در هندوستان 

از اوایل قرن بیست تا قرن بیست و یکم میالدی و  معاصر

ی این کارکردها در هند قبل و بعد از استقالل و تداوم آن  مقایسه

ی  ی جامعه پرداخته است. اگرچه این کتاب حاصل مطالعه

چنددینی و چندملیتی هندوستان است، اما این کارکردها در 

شوند. این  های مختلف دیده شده و می جوامع دیگر نیز به شیوه

ی کارکرد  تواند مدخلی بر مطالعات دیگر در زمینه مطالعه می

 سیاسی دین و بررسی آن در کشورهای دیگر باشد.

 
 
 
 
 
 

 

 

 چاپ اول

9910 

 910 شومیز

 صفحه

24 

آشوب نقاط عطف 

برای کشورهای 

 زده بحران

 طرح نو رد دایموند  ج 

 

 

 

 

 رقعی

 

 

 

 

 

927777 

 تومان

 

 

 

 

 

 

ام و اوضاع آنها را از  های فراوان در هفت کشور داشته من تجربه

ام. آن کشورها  بررسی کرده ها ریچة تغییرات گزینشی در بحراند

فنالند، ژاپن، شیلی، اندونزی، آلمان، استرالیا و ایاالت متحده 

 هستند.

رسید که آیا کشورها به بحران نیاز دارند تا خواهم پ تابکدر این 

برای اجرای تغییرات بزرگ صیقل بخورند یا خیر. اگر مردم یا 

های                                                  حتی صرفا  رهبران ایشان، تصمیم بگیرند که در بحران

تواند ما را در  گذشته تأمل کنند، آنگاه آشنایی با گذشته می

 متن کتاب(های حال و آینده، یاری کند. )از  برطرف کردن بحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالن قودجانی
 

 چاپ اول

9910 

 گالینگور
090 

 صفحه
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25 
ی حقوقی مبانی فقه

 قیام عاشورا

سید صادق 

 حسینی
 رقعی نگاه معاصر

07777 

 تومان

انگیزترین نوشتار در نیم قرن گذشته، کتاب شهید جاوید  مناقشه

آبادی است که درآن  نوشته مرحوم شیخ نعمت اهلل صالحی نجف

بلکه « شهادت»هدف اصلی امام از قیام نه »تصریح شده: 

اما موفق به آن نشده بوده است، « تشکیل حکومت اسالمی»

است؛ آنگاه بحث عصمت و علم امام مورد بحث و مناقشه قرار 

 گرفته است.

در مقابل این نظریه، بیشتر عالمان شیعه برخالف نظریه فوق، بر 

اطالع داشت، اما                                                این باورند که امام از عاقبت سفر به عراق کامال 

 سالم بخشد.ای به ا برآن بود تا با فدا کردن خود، حیات دوباره

برخی از فقهای بزرگ شیعه از جمله شیخ مفید، سید مرتضی 

الهدی و شیخ طوسی که با نگرش فقهی وکالمی به بررسی  علم

 اند. ابعاد فقهی قیام پرداخته

 
 
 
 

 

 
 چاپ اول

9910 
 شومیز

912 

 صفحه

20 
سیاسی پاییز 

 های عربی انقالب

ندی الشقیفی 

 المارینی
 رقعی نگاه معاصر

90777 

 تومان
انقالب، کودتا و ها و مفاهیم انقالب، تفاوت  در این کتاب نظریه

اعتراض اجتماعی، تفاوت بین انقالب و قیام، دین و وجوب انقالب 

علیه ظلم و ستم، شواهدی برگرفته از احادیث شریف نبوی، دالیل 

انقالب، مراحل انقالب، انواع انقالب، و سرنوشت انقالب در 

گیری ترکیه  کشورهای عربی از جمله تونس، مصر، یمن و موضع

 گیرد. ها مورد بررسی قرار می البدرباره این انق
سعداهلل همایونی 

 و اکرم مدنی

 چاپ اول

9910 
 شومیز

252 

 صفحه

20 
مصرف و زندگی 

 روزمره

 مارک پاترسون
 رقعی نشر نی

42777 

 تومان

ی                     شناسی  مصرف یک حوزه دیگر جامعهبدین اعتبار، اکنون 

شناسی است و  های جامعه مطالعاتی مستقل در کنار سایر حوزه

                      های نوپدید  دیگر )مثل  قرابت بسیاری با برخی حوزه

شناسی اوقات فراغت،  شناسی سبک زندگی، جامعه جامعه

شناسی  شناسی جنسیت، جامعه شناسی سالمت، جامعه جامعه

شناسی فرهنگ( دارد.  دی و جامعهشناسی اقتصا بدن، جامعه

 ی مصرف را در ابعاد دیدهکوشد پ شناسی مصرف می جامعه

اجتماعی، فرهنگی، نمادین، اقتصادی، سیاسی و مادی آن مطالعه 

ی محوری زندگی روزمره و  کند و بر آن است که مصرف مولفه

هویت و نظم اجتماعی در جهان معاصر است. این حوزه ضد آن 

                          ی مصرف را صرفا  در چارچوب  یی است که پدیدهگرا نوع تقلیل

 کند.                                    اصول اقتصادی  عرضه و تقاضا تحلیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمال محمدی/

چاپ اول  نرگس ایمانی 

9910 
 شومیز

940 

 صفحه

 ترامپ در خانه سفید 20

 باب وود وارد
 رقعی روزنه

01577 

 تومان

اوباما گزارشات معتبری را از  باب وودوارد از زمان نیکسون تا
کتاب با جزئیات این رؤسای جمهور آمریکا ارائه داده است. 

ای از دنیای درون کاخ سفید، دونالد ترامپ وچگونگی  سابقه بی
ها در مورد سیاست خارجه و مسائل ایاالت متحده  گیری تصمیم

ها مصاحبه با منابع  دهد. وودوارد با استفاده از ساعت گزارش می
عتبر و هچنین خاطرات شخصی افراد در کنار مستندات دیگر، م

اولین کتابی است که با  اب را گردآوری کرده است. ایناین کت
ای از دنیای درون کاخ سفید در سال اول یک  دهنده جزئیات تکان

 کند. جمهور در ایاالت متحده روایت می رئیس
 
 
 

 

سحر 

 پور محتشمی
چاپ اول 

9910 
 شومیز

590 

 صفحه
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فساد دانشگاهی 

شناسی، روش  گونه)

سنجش، علل، 

آمدها و  پی

راهبردهای مبارزه با 

 (آن

داود حسینی 

 زاده هاشم

 

 آگاه

 

 رقعی

 

490777 

 تومان

اش  دانشگاه و نهاد علم، یکی از نهادهای اصلی است که خروجی»

تواند منجر به توسعه، اصالح جامعه و مبارزه با فساد شود.  می

ی الگوی  بنابراین یکی از کارکردهای اصلی و اساسی این نهاد ارائه

سازان  تعامل سالم و سازنده میان اعضای جامعه، تربیت آینده

ها  کردن آن ر مبتنی بر آموزهای اخالقی و سالمت، و حساسکشو

ی فساد و مبارزه با فساد است. اما وقتی  نسبت به پدیده

ها رو به گسترش  اند و فساد در آن ها به فساد مبتال شده دانشگاه

خواهد بود. در  هاست سخن نگفتن در این باب، بسیار غیرمسئوالن

در فصل پنجم مورد بحث قرار  ی اخیر به دالیلی که دو دهه –یکی 

 «ها رو به فزونی نهاده است. ام، روند فساد در دانشگاه داده

 

 چاپ اول

9910 
 شومیز

200 

 صفحه

97 

های  یادداشت

مطبوعاتی و 

 نویسی سرمقاله
وگو با عباس  در گفت 

 عبدی

 ایرج رستگار

 رقعی نشر نی
95777 

 تومان

ی  با توجه بـه محـدودیت منـابع علمـی و دانشـگاهی در حـوزه      

نویسی در مطبوعات، خأل اطالعاتی قابـل   نویسی و مقاله یادداشت

گوی نیاز جوانان  توانست پاسخ نمی شد. این منابع توجهی حس می

هایشـان   ها راهکار نشان دهد تا خود، سایت، و سوژه باشد و به آن

را قربانی نکنند. بنابراین، احساس نیـاز در ایـن حـوزه، در کنـار     

ای که در این زمینه داشتم مرا بر آن  ی مطالعاتی و پژوهشی سابقه

بر مبانی علمی،  داشت تا راهکاری بجویم که جدای از استواربودن

ی بیان آن، مخاطبان بیشتری را پوشـش دهـد. ایـن مهـم،      شیوه

ذهنم را به مهندس عباس عبدی معطوف کرد؛ فردی کـه از سـال   

شــک یکــی از  ام و بــی هــایش را دنبــال کــرده یادداشــت 9907

هـای   نویسان مطرح و، در عین حال، بسیار پرکـار دهـه   یادداشت

ذشت، این بـاور در ذهـنم قـوام    اخیر ایران است... هرچه زمان گ

ــرمقاله    ــات س ــال تجربی ــه انتق ــت ک ــتری یاف ــی و  بیش نویس

تنها مطلوب، بلکه ضروری اسـت؛ زیـرا    نویسی عبدی نه یادداشت

نویسـی داخـل و    تنها جلوتر از منابع علمـی سـرمقاله   عبدی را نه

هـایش را قابـل    خارج از کشور دیدم، بلکه چون ایرانی بود اندیشه

 تر یافتم. اربردیاستنادتر و ک

 

 

 

 چاپ اول

9910 
 شومیز

224 

 صفحه

99 

مهمانی خداوند 

مهبانگ معنوی ماه 

 رمضان

محمدرضا 

 علیزاده

 سیامک مختاری

 رقعی نگاه معاصر
57777 

 تومان

 بهاالدین خرمشاهی: 

ترین مباحث تفسیری،  در هر یک از گفتارهای این اثر، کاربردی

قرآن شناختی، حدیثی، نقل سخنان بزرگان دین ودانش و سپس 

اشعار مناسب از مثنوی، غزلیات شمس و دفتر اشعار دیگر بزرگان 

ده صاحبدالن است که ارتباط حکمت و ادب روشنی بخش دل و دی

                                       تام و تمام با هر گفتار یا ج ستار دارد.

نکته قابل توجه اینکه: در هر مبحثی نگرش عرفانی نیز پرتو افکن 

های صوفیانه قلدرانه بلکه لب لباب عرفان  است آن نیز نه بحث

شریعتی و همه آکنده از معارف معنوی به ویژه عرفان و معارف 

 والیی است....

 

 

 

 

 

 

 
 چاپ اول

9910 
 شومیز

210 

 صفحه

92 

هویت در سیاست 

جهان معاصر و مبارزه 

برای به رسمیت 

 شناخته شدن

 رقعی کویر فوکویاما
95777 

 تومان
های  هویت مضمونی است که سلسله جنبان بسیاری پدیده

گرا و  های پوپولیستی ملی سیاسی امروز است؛ از جنبش

گرا گرفته تا جنگ و دعواهای فکری در پردیس  جنگجویان اسالم

ها. ما نخواهیم توانست از فکر کردن به جامعه و به خود با  شگاهدان

 نگاه هویتی بگریزیم.

 

ابراهیم افشار  

 زنجانی

چاپ اول 

9910 
 شومیز

292 

 صفحه
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99 
 فرینی بازاربازآ

 تاریخ طبیعی بازارها

 رقعی نینشر  مک میالن جان
40777 

 تومان

راه فقر و « بازار بد»تنها راه رسیدن به ثروت است و « بازار خوب»

بختی است. باید به بحث بر سر خوب یا بد بودن اقتصاد بازار  نگون

پایان داد و آن را به اصالح بازارها معطوف کرد. مسئله خوب یا بد 

تواند خیر یا شر باشد؛  دن اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار میبو

ی اصلی تبدیل اقتصاد بازار بد به اقتصاد بازار خوب است.  مسئله

جا که به توصیف بازار خوب  ی کتاب، آن میالن، نویسنده مک

پردازد. بازارگرایی دوآتشه است و آن جا که پیامدهای  می

دهد، از دشمنان اقتصاد بازار سبقت  بار بازار بد را نشان می فاجعه

ی بدیع این کتاب مدح یا ذم بازار نیست بلکه  گیرد. نکته می

ها چگونگی گذر از بازار بد به  شواهد متعددی است که به کمک آن

گذار و  ی سیاست کند.برای جامعه بازار خوب را ترسیم می

یت دانشگاهی ایران این کتاب خواندنی است. زیرا ذهن را از جزم

ای بسیار بزرگ،  کند و مسئله بازارگرایی یا بازار ستیزی آزاد می

دهد. پس از  یعنی بازآفرینی بازار، را در ذهن خواننده شکل می

یابد. و  ی این کتاب، مناقشه بر سر اقتصاد دولتی پایان می مطالعه

شماری  دهد که چگونه بازارهای بی جای خود را به این مسئله می

 م به آن بستگی دارد اصالح کنیم. را که رفاه مرد

 

 زهرا کریمی 

 ساعده عزیرثالث

 

 چاپ دوم

9910 

 شومیز 
442 

 صفحه

94 

 حقیقت عاشورا

از عاشورای حسین 

)ع( تا تحریفات 

 عاشورا

 

 رقعی نینشر 
50777 

 تومان

السالم  دار بررسی نهضت امام حسین. علیه ضر عهدهکتاب حا

ی آن حضرت تا کوشش او برای جلوگیری از  است: از حماسه

ستیز بودن امام حسین تا عقالنی بودنش و پرهیزش  جنگ؛ از ستم

توان آموخت تا  هایی که از امام حسین می گرایی؛ از درس از افراط

که امام حسین  ز اینهایی که از مخالفانش باید فرا گرفت، ا عبرت

گفتند؛ و عاشورا نزاع چه  گفت. تا اینکه مخالفانش چه می چه می

 با چه بود.

نهضت عاشورا دو ویژگی برجسته داشت؛ نخست اینکه حماسی 

ستیزانه( بود، و دوم اینکه عقالنی بود؛ یعنی همان دو  )ظلم

 یابند. اما در بعد، ها توفیق نمی ای در جمع آن ای که عده ویژگی

. تقلیل یافتن آن به 9پنج تحریف سهمگین دامنگیر آن شد: 

. تفسیرهای غیرعقالنی از 2ستیزی(؛  عزاداری )با غفلت از ظلم

. تفسیرهای افراطی و 4. تفسیرهای فوق واقعی؛ 9آن؛ 

 . تفسیرهای عامیانه.5آمیز و  خشونت

 محمد اسفندیاری

 چاپ اول

9910 
 شومیز

570 

 صفحه

 پارچگی دانش یک 95

 ادوارد ویلسون
 رقعی نشر نی

50777 

 تومان

وارد، از ی دانشگاه هار پایه ادوارد ویلسون، استاد بلند

شناسی در جهان  ترین دانشمندان علوم طبیعی و زیست برجسته

آید. او تاکنون بیش از بیست کتاب نوشته و به دلیل  شمار می به

ی علمی برای  زبان غیرفنی و قلم روانی که در بیان مطالب پیچیده

گیرد، تاکنون دو بار موفق به  مخاطبان غیرمتخصص به کار می

 تزر شده است.ی پولی دریافت جایزه

ویلسون عقیده دارد از عصر روشنگری به این طرف، تقسیم علم 

های تخصصی گوناگون، هرچند مزایایی در جهت  به شاخه

ناپذیری  های جبران سازماندهی امر پژوهش به همراه داشته، زیان

بار آورده است. او در این کتاب ضمن بررسی این  برای بشریت به

ی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، موضوع از منظر علوم طبیع

اقتصاد، هنر، اخالق، و مذهب، نکات مهمی در جهت 

 دارد. سازی علوم بیان می یکپارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدابراهیم 

 محجوب

چاپ اول 

9910 

 جاپ  دوم

9910 

 شومیز
499 

 صفحه
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سازی،  دموکراتیک

توسعه و  دولت 

پدرساالر در عصر 

 جهانی شدن

 

 

 

 بوداریک 

 

 

 

 

 رقعی روزنه
41577 

 تومان

ی اصلی کشورهای  و  دموکراسی در پیوند با هم دو دغدغه توسعه

به قول معروف جهان سوم، در ابعاد اقتصادی اجتماعی و سیاسـی  

های پدر ساالر با فقـدان بیـنش صـحیح،     است. اما حاکمیت رژیم

دار، و بوروکراسی کارآمد و شایسته ساالر، مـانع از   استقالل ریشه

در این کشورها شده اسـت.  تحقق توسعه و به تبع آن دموکراسی 

شفافیت رقابت عقالنیت، اقتدار، مشروعیت، کارایی و کارآمـدی،  

ثبات سیاسی، حکومت قانون، حکمرانـی خـوب، اسـتقالل قـوه     

ها، انباشت سرمایه، محیط  قضائیه، فعالیت احزاب سیاسی و رسانه

ی متوسط، و فعالیت  مساعد برای کارآفرینی و تولید، تقویت طبقه

ی و رابطه و همکاری خوب آن با دولت، همگی بـرای  بخش خصوص

های جوامع و  تحقق توسعه و دموکراسی ضرورت دارند و از ویژگی

 های توسعه یافته و دموکراتیک هستند. نظام

 

 

 

 

  موثقیسیداحمد 
چاپ اول 

9910 
 شومیز

240 

 صفحه

90 
گرایان تاریخ  عقل

 4فلسفه غرب 

 جان کانینگهام
 رقعی روزنه

09577 

 تومان

های  اندیشیدن ما  شاهد تغییر نظری بنیادی در شیوهقرن هفدهم 

بخش قرون وسطی  درباره خودمان و جهان بود. نظر اطمینان

درباره جهانی زمین ـ مرکز که به صراحت به سود بشر طرح شده 

بینی  بود پیوسته در حال فرسودن بود، ولی همین هنگام خوش

درخصوص ای درباره امکان پرورش تبیینی روشن و جامع  تازه

بینی با عزمی برای  چگونگی کار جهان سر برآورد. این خوش

رسوخ به طبیعت ذهن انسان و نسبت آن با جهان مادی نیز همراه 

 بود.

های سه  جان کاتهام با توجه به همین زمینه فکری، کوشش

گرا ـ دکارت، اسپینوزا، الیبنیتس ـ را پی  فیلسوف بزرگ عقل

م کردن با نقش تازه انسان در گیرد که به دست و پنجه نر می

های  طبیعت و فراهم کردن فهمی یکدست از واقعیت به طرح نظام

 نوین فلسفه پرداختند...

 

 

 محمدسعید

چاپ اول  حنایی کاشانی

9910 
 شومیز

970 

 صفحه

90 
مدیریت تنوع 

 فرهنگی

 رضا هزمت

 رقعی روزنه
44577 

 تومان

مجموعه مقاالتی است کاربردی با « مدیریت تنوع فرهنگی»کتاب 
تاریخی کشورها.)چه آنها که از ابتدا چندفرهنگی   نگاه به گذشته

اند(. مجلد حاضر،  اند و چه آنهایی که بعدها چندفرهنگی شده بوده
فانه روابط قدرت و مدیریت منابع اجتماعی، ای موشکا به گونه

ها را به بحث گذاشته و به  سیاسی و اقتصادی درون و مابین گروه
بررسی چگونگی مدیریت تنوع قومی، فرهنگی در  کشورهای 

 پردازد؛ مسائلی از قبیل: مختلف می
ـ آیا افزایش تنوع قومی، فرهنگی منجر به کاهش اعتماد الزم 

 شود؟ باز توزیع و مشارکت فعال مردم نمی های برای حفظ سیاست
تواند در تقویت روابط  گرایی می های چندفرهنگی ـ آیا سیاست

 کند؟ مبتنی بر اعتماد نقشی اساسی ایفا می
ـ آیا بنیان یگانه واحدی وجود دارد که از قبل آن بتوان 

 های فرهنگی گوناگون را توجیه کرد؟ همسازی
قومی ـ فرهنگی وابسته به مکان ـ آیا فهم ما از مدیریت تنوع 

 ...مورد بحث است؟
 
 
 
 

عبدالکریم 

 زاده حسین

چاپ اول 

9910 
 شومیز

904 

 صفحه
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91 
گام به گام تا نظریه 

 آفرینی

 محمود رازجویان
 رقعی روزنه

90777 

 تومان

ریزی برای آینده  برای نقد و تحلیل گذشته و امروز، و برنامه
هستیم. این امر « آفرینی نظریه»ر از و ناگزی« نظریه»نیازمند 

های مختلف  برعهدۀ اندیشمندان و فرهیختگانی است که در حوزه
« آفرینی نظریه »و امر « نظریه»پردازند. ضرورت  به پژوهش می

رو بوده تا راهنمای پژوهشگران برای  خاستگاه پیدایش کتاب پیش
                 خ لق نظریه باشد.

است آسان که با زبانی ساده و آفرینی کتابی  گام به گام تا نظریه
                                                         روان پژوهشگر را از طرح سوال به سوی خ لق نظریه و تفهیم آن 

 کند. به جامعه هدایت می
این کتاب برای دستگیری پژوهشگر دورۀ دکتری و کارشناسی 

                                 تواند برای هر پژوهشگری که درصدد   ارشد تألیف شده و می
 .نگارش متنی با استمرار منطقی است سودمند باشد

سپیده 

چاپ اول  نژاد مسعودی

9910 
 شومیز

950 

 صفحه

47 
نامه خواجه  سیاست

 الملک طوسی نظام

دکتر هادی 

 وزیری روزنه اکبرزاده
01577 

 تومان

الملک طوسی در سالیان ممتد وزارت  تجاربی که خواجه نظام

نامه یا سیرالملوک یا پنجاه  ورده بود، در کتاب سیاست فراهم آ

مع شده است و امروزه یکی از بهترین آثار نثر فارسی در فصل ج

شود. در تاریخ اندیشه سیاسی و  قرن پنجم هجری شمرده می

همتا در آیین  نامه، اثری بی نویسی، سیاست نامه سیاست

  .کشورداری و فرمانروایی است که ایران زمین به خود دیده است

ریر درآمده این نسخه براساس نسخه هیوبرت دارک به رشته تح

 است.

چاپ اول  

9910 
 شومیز

919 

 صفحه

 فکری بی 49

پرویز 

 مقدم صمدی

 رقعی روزنه
29577 

 تومان

رمانی جامعه / روانشناسانه است و از طریق افعال « فکری بی»

هاست که شاکله اصلی و کلیتش رقم  روانکاوانه شخصیت

ز آن خارج ها چنان خوب به داستان وارد و ا خورد. شخصیت می

شوند که ستودنی است. اقشار و طبقات مختلف اجتماع به  می

های فردی، تصویر  صورتی ظریف به واسطه اعمال و دیالوگ

 اند و چه قدر عمیق! شده

هدفی دارد و آن فکر کردن است، نگاهی دوباره و « فکری بی»

های ظریف قلم مقدم به زندگی  ها و لوندی منتقدانه با شوخ طبعی

اجتماعی، به خودمان و یافتن خود میان این همه  فردی و

 شخصیت. 

 

 
 

 

 

 چاپ اول 

9910 
 شومیز

992 

 صفحه
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42 

محمد بلوری: 

خاطرات شش دهه 

 نگاری روزنامه

زاده  سعید ارکان

 یزدی

 رقعی نی
00777 

 تومان

خاطرات محمد بلوری منبع دست اولی است برای پژوهشگرانی 

نگاری ایرانی در مقاطعی  نند روزنامهخواهند بدا که می

نگاران ایران  رفته و روزنامه میساز از تاریخ چطور پیش  سرنوشت

اند و چه فکر  دیده اند. چه می کرده آن مقاطع چه می در

اند.  بلوری در خاطراتش گاهی خود تاریخ را روایت  کرده می

ی وقایع تاریخی را، گاهی قالب  کند و گاهی پشت صحنه می

شود و گاهی به  های مطبوعاتی نزدیک می ایتش به گزارشرو

ن نیز ید طوالنی دارد.  شخص که در آ پاورقی داستانی با راوی سوم

ی  کند از حوادث عجیب جامعه های جذابی نیز نقل می حکایت

ها و شرایط  روزهای پیش از انقالب و گاهی حال و هوای تحریریه

کشد. و  به تصویر میکاری خبرنگاران و اهالی مطبوعات را 

گوید که چطور آن سنت  های بعد از انقالب را می همچنین روایت

گیرد  هایی صورت می شود و باز تالش نگاری گسیخته می روزنامه

که آن چینی بندزده شود. بنابراین تنوع در قالب و محتوا خوانند 

های چهل و پنجاه هم مطلع  نگاری دهه را از وضعیت روزنامه

 کند. اما خسته نمیسازد   می

 

چاپ اول 

9910 
 شومیز

049 

 صفحه

 دیگر  دوستی مؤثر 49

 پیتر سینگر

 رقعی نی
97777 

 تومان

                                                       دیگردوستی مؤ ثر هم یک ایده است، هم سبکی از زندگی که در 

پنداریم هیچ  حال رایج شدن در سراسر دنیاست. گاهی اوقات می

توانیم دنیا را تغییر            حقیقتا  میطور نیست.  قدرتی نداریم، اما این

                                                           دهیم. گرچه دنیا دفعتا  در حد مطلوب ما تغییر نخواهد کرد. بر 

توانید برسانید تمرکز کنید، نه بر مسائلی که                  خیری که شخصا  می

مانند، یا حلشان دست شما نیست. کاهش دادن رنج، چه  باقی می

ین بردن در انسان و چه در حیوانات، مطلوب است، حتی اگر از ب

گیری از                                      ها فعال  ممکن نباشد. سعی کنید با بهره برخی رنج

خیر ممکن  نهایی که در این کتاب معرفی شده است بیشتری روش

 تغییر در دنیا حاصل کنید،  و را برسانید

 

 آرمین نیاکان

چاپ اول 

9910 
 شومیز

240 

 صفحه

44 
درآمدی بر فلسفة 

 دین

 مایکل جی.ماری

 رقعی نی ی.ریمایکل س
00777 

 تومان

ای است راجع به  ی دین تحقیق گسترده کتاب درآمدی بر فلسفه

ی معاصر دین قرار  موضوعاتی که در صدر مباحث رایج در فلسفه

ترین آرا و براهین فیلسوفان گذشته و  دارند. در این کتاب مهم

ی مباحث محوری  شوند. کتاب به همه حال بررسی و تحلیل می

پردازد که از آن جمله: انسجام درونی  ین حوزه میمطرح در ا

های حامی  اوصاف خداوند، براهین الهیات توحیدی و نیز استدالل

خدایی، ایمان و عقل، دین و اخالق، معجزات، اختیار بشر و و  بی

مشیت الهی، علم و دین و جاودانگی، به عالوه در آن راجع به 

 که آثار مشابه از  شود موضوعات بسیار مهم دیگری هم بحث می

خدایی،  ورزند؛ از جمله: برهان اختفا در اثبات بی غفلت می آنها

های تثلیث و تجسد، و نسبت میان دین و  انسجام درونی آموزه

و   های کارشناسی ارشد فلسفه علم و سیاست. دانشجویان دوره

ی دین این اثر را مصاحب ارزشمندی برای خود خواهند  فلسفه

 یافت.

چاپ اول  عابدی سعید

9910 
 شومیز

490 

 صفحه
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45 

نای دین در مع

زندگی روزمره 

شناسی دین  )انسان

 عامیانه(

 محسن زال

 رقعی کویر
94777 

 تومان

آید و  معنای دین در زندگی روزمره با سبک زندگی به وجود می

شناختی است. دین آنچنان که  بنابراین عنصری اجتماعی و انسان

شود  ای دخیل می شود در آفرینش معانی ن پدیدار میدر این میا

باشند. در  بسیار انسانی می                          وما  قدسی نیستند و چه بساکه لز

شود که دیندار در آن  ورزی به خصلت میدانی تبدیل می اینجا دین

خواهی خود را برآورده  یتطلبی و هو نیازهایی چون قدرت

 .سازد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ اول 

9910 

 224 شومیز

 حهصف

40 

شصت سال ایستادگی 

خاطرات )و خدمت 

مهندس محمد 

 (توسلی

 محمد توسلی

 رقعی کویر
90777 

 تومان

های  ها، خاطرات و مصاحبه طور که مهندس بازرگان در نوشته آن

توانست  این  خود بیان کرده، چون در آن اوضاع کسی جز او نمی

مسئولیت را بپذیرد و دوره انتقال را انجام دهد، این مسئولیت را 

کرد، چنانچه از  ای که احساس می پذیرفت. او با مسئولیت و وظیفه

چه بسا شد،  کرد و این کار انجام نمی این مسئولیت شانه خالی می

داد. تحلیل و  مسئولیتی پاسخ می باید برای همیشه به این بی

داوری در این موضوع نیازمند بررسی مبانی فکری ایشان و 

مجموع رویدادهای تاریخی آن دوره است. در هر حال ایشان و 

دوستانش با احساس مسئولیت در آن اوضاع بحرانی، اداره دولت 

 (299موقت را پذیرفتند. )صفحه 
چاپ اول 

9910 
 شومیز

994 

 صفحه

 عقالنیت در کنش 40

 جان سرل

 

 

 

 طرح نو

 

 

 

 رقعی

 

 

 

 

59777 

 تومان

 

 

 

 

های سرل است.  ترین کتاب یکی از مهم« عقالنیت در کنش»کتاب 
سرل در این کتاب تالش کرده است تا تحلیلی از برخی از 

که  ینانگیزترین مسائل فلسفی ارائه دهد. مسائلی مانند ا بحث
دارای اراده آزاد                     آید؛ آیا ما واقعا  کنش ارادی چگونه به وجود می

دانیم؛ و  دهیم که بد می هستیم یا نه؛ چرا کارهایی را انجام می
های  هاست؟ جنبه عقالنیت عملی یعنی چه، و دارای کدام مؤلفه

مختلف عقل عملی در این کتاب با روشی جذاب مورد بحث قرار 
تاب فقط برای فلسفه و دانشجویان فلسفه گرفته است. این ک

تواند با  مندان به فلسفه نیز می جذاب نیست؛ بلکه دیگر عالقه
هایی برای حل برخی از  لذت این کتاب را بخوانند و در آن، افق

 مسائل اساسی زندگی خود بیابند.

 

 حسن حشمتی

 

 چاپ اول

9910 

 شومیز
952 

 صفحه
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40 
اندیشة سیاسی؛ سویة 

 ن اندیشة شیعیپنها

 

 

 

 نیا مهدی موحدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقعی وطرح ن
00777 

 تومان

گیری  اثر حاضر، به کالم سیاسی شیعه از دوران تکوین و شکل
، نه فقط یک علم یا «کالم»پردازد.  آن، تا عصر عالمه حلی می

ای است که بنای نظام  مایه و شالوده ای از الهیات، که بن شاخه
قیاس تمدن اسالمی بر آن شکل گرفته اندیشه و تمدنی در م

کالم »گردد.  است. از این نظرگاه، اهمیت کالم سیاسی مشخص می
بینی است و  شناسی و جهان تجلی و تبیین نوعی هستی« سیاسی

کند.  ی امر سیاسی و مشروعیت آن را تعیین می حوزه و محدوده
ن با کالم و اصول عقاید  در گرو پیوند آ« سیاست»حتی معنای 

ی اول  ی فکری ـ معرفتی، انسان در درجه است. در این محدوده
ورزی او هم چه بنا به ماهیت و چه با نظر  است و سیاست« مکلف»

 معنا و جایگاهی ندارد. « تکلیف»ی  به غایتش، جز در سایه
 
 
 
 
 

 چاپ اول 

9910 
 شومیز

907 

 صفحه

41 

تجسسی در وهم 

ی آزاد  و  اراده

 مسئولیت اخالقی

              گ رگ دی.کارسو

 طرح نو

 

 

 

 رقعی

 

 

 

12777 

 تومان

 

 

های  تجسسی در وهم ارادۀ آزاد و مسئولیت اخالقی، بحث»کتاب 

اد و نتایج آن را مورد تحقیق ی آز فلسفی و علمی شکاکان اراده

 قرار داده است.

های  ی آزاد و مسئولیت اخالقی طی سال گرایی دربارۀ اراده شک

ای از  اخیر در حال رشد است. درواقع، تعداد قابل مالحظه

شناسی در حال  شناسان و دانشمندان علم عصب فیلسوفان، روان

ی در شک و ی وجود ارادۀ آزاد و مسئولیت اخالق حاضر یا درباره

رسد که  کنند. به نظر می                                       تردیداند و یا اصال  وجود آن را انکار می

طور روزافزونی بیشتر  ی پژوهش به گرایان در عرصه تعداد شک

ی آزاد و  شود. با در نظر گرفتن اهمیت عمیقی که مفهوم اراده می

مسئولیت اخالقی در زندگی ما دارد ـ یعنی درک و فهم ما از 

ع و قانون ـ حائز اهمیت است که از آنچه در پی خودمان، اجتما

گرایی پدید آمده است مطلع شویم. مهم  ی شک تازه  این موج

گرایی، برای خودمان و اجتماع  است که ببینیم عواقب بالقوۀ شک

چیست. این مجموعه حاوی مقاالتی است تازه تدوین شده به قلم 

فی و علمی های مختلف فلس نظران در رشته ترین صاحب برجسته

 اند. المللی شناخته شده که از نظر بین

دکتر تقی 

 کیمیایی اسدی

 چاپ اول

9910 
 شومیز

 

092 

 صفحه

 

   

57 

درآمدی 

شناسی  برجامعه

،رفتار سیاسی

 دهی رأی

 علی کریمی

 وحید ذوالفقاری
 رقعی نگاه معاصر

00777 

 تومان

برجسته دهندگان،  گیری ترجیحات سیاسی و سیاستی رأی شکل

آرایی  های انتخاباتی نزد افکار عمومی، صف شدن مسائل و موضوع

نیروهای مختلف اجتماعی در هنگام انتخابات، الگوهای رأی دادن 

و بسیج سیاسی فقط برخاسته از اراده و تمایالت سیاسی ـ 

ایدئولوژیک فعاالن میدان انتخابات نیست، بلکه همگی ریشه در 

ماعی و محیطی دارد که خود موضوع های اجت ساختارها و زمینه

رود. متغیرهای اجتماعی  شناسی سیاسی به شمار می مطالعه جامعه

جتماعی یا اثرگذار بر رفتار شهروندان همانند پایگاه اقتصادی ـ ا

ها و  داری و مختصات مذهبی، شناسه طبقاتی، شدت و جهت دین

ی ه و ژرفاای و  نژادی، جنسیت و گستر طایفهتعلقات قومی، 

هایی مهم محسوب  ها و پیوندهای اجتماعی آنان، همبسته شبکه

 شوند. می

 
 چاپ اول

9910 
 شومیز

444 

 صفحه
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 فلسفه تحلیلی  59

 اوروم استرول

 کیت دانلن
 رقعی نگاه معاصر

1777 

گرایانه، نقش منطق  این کتاب ماهیت فلسفة تحلیلی، سنت تجربه تومان

طغیان علیه ایدئالیسم، اتمیسم  نمادی، تاریخچه فلسفة تحلیلی،

 دهد. منطقی، پوزیتیویسم منطقی و .... را مورد بررسی قرار می

 عقیل فوالدی
 چاپ اول

9910 
 صفحه 55 شومیز

 هویت به مثابه آزادی  52

 رقعی نگاه معاصر حسن حنفی
97777 

 تومان
در این کتاب موضوع و رویکرد، هویت و از خودبیگانگی، هویت واز 

و... مورد خودبیگانگی دینی، هویت واز خودبیگانگی سیاسی 

 گیرد. بررسی قرار می
ی سعداهلل همایون

 و اکرم مدنی

 چاپ اول

9910 
 صفحه 09 شومیز

 در ستایش امید  59

مهدی کمپانی 

 زارع
 رقعی نگاه معاصر

22777 

 تومان

این کتاب روایتی است از امید و آنچه بدان مربوط است. همه آنچه 

ر کتاب آمده است، تنها ن گفته شود د باید درباره امید و دفاع از آ

یک نکته را باید بارها و بارها تکرار کرد و خسته نشد: امید انفعال 

 نیست. امید همان طلب است.
 

 چاپ اول

9910 
 شومیز

951 

 صفحه

54 
از زندگی و 

 هایم اندیشه

 رقعی نگاه معاصر آلبرت شوایتسر
42777 

 تومان

 

 

 

سر برای آشنایی کتاب حاضر را بهترین اثر از آثار آلبرت شوایت

دانند. او در این کتاب روایتی صمیمی و  های او می با اندیشه

دهد و البته در حین این روایت  خواندنی از زندگی اش ارائه می

کند و دلیل نگارش آنها و                          بر محتوای  آثارش توقف می

دهد. بنابراین در این کتاب  شان را شرح می مایة کلی درون

صمیمی از رخدادهای مهم و خواندنی عالوه بر روایتی ساده و 

های او از جمله  ترین اندیشه زندگی شوایتسر، شرحی از مهم

نوازی، استعمار و  دربارۀ عیسی مسیح، پولس، باخ و ارگ

های آن، ادیان جهان و  مسائل آن، تمدن بشری و چالش

را «           حرمت  حیات»تر مفهوم  شان با تمدن، و از همه مهم ارتباط

لبته این کتاب در میانة زندگی او نوشته شده شاهد هستیم. ا

                                                         است و حا وی اوراقی از دفتر پرفراز و نشیب زندگی او ـ مثال  

 ای ـ نیست. هایش برای جلوگیری از فاجعة جنگ هسته تالش

 

 

 

 

 

 

 

 جعفر فالحی
 چاپ اول

9910 
 شومیز

992 

 صفحه
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55 
چراغ دیوژن در جامعه 

 مدرن

اکبر ظریف 

 تبریزیان
 رقعی نگاه معاصر

91777 

 تومان

آیا هنوز این سخن سورن کرکگور را به همان ژرفایی که اونوشته 

ای پادزهر ابدی در برابر نومیدی  مومن دارای گونه»کنیم؟  درک می

 «.است

ای فراخ دربرگرفته  نسان و ایمان را ورطهباید گفت اکنون بین ا

کنیم و نومیدی انگار یک گام  است. ایمان را دیگر احساس نمی

پس نشسته و جای خود را به افسردگی داده است. در حالی که 

ماند، انسان افسرده  انسان نومید هنوز در پیوند با هستی باقی می

 پیوند گسیخته از هستی است.

از که »سراید؟  اد انسان سرگردان امروز را میپابلو نرودا گویی فری

و این « ام؟ توانم پرسید، برای چه کاری به این جهان آمده می

توان برای پاسخ به آن یکی زندگی  پرسشی اساسی است که می

 کامل را زیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 چاپ اول

9910 
 شومیز

951 

 صفحه

 یک سال در آمریکا  50

خان  دکتر عیسی

 صدیق

 گر سیدرضا وسمه

 رقعی نگاه معاصر

 

 

25777 

 تومان

                                             ی عیسی صدیق صرفا  شرح عینی و خشـک مشـاهدات    سفرنامه

اش کـه   نیست. نثر شیوا و دلنشین او به همراه صداقت و صمیمیت

ی  شود، مطالعه دوستی حقیقی ممزوج می در بسیاری مواقع با وطن

ـ  ت او را اثر را برای خواننده دلچسب و شنیدن خاطرات و سرگذش

 سازد. شیرین می

هـای   همتـا میـان ذهنیـت    ای بی یکسال در آمریکا حاوی مقایسه

آمریکایی و اروپای است.  دو موضوع به لحـا  تـاریخ سیاسـی و    

تواند جالب توجه باشـند: یکـی شـرح دیـدار بـا       دیپلماتیک می

فرانکلین روزولت )رییس جمهور مقتدر آمریکـا در عصـر جنـگ    

و بخت « رئیس دولت نیویورک»رانی که هنوز عالمگیر دوم( در دو

نخست ریاست جمهوری است و ثبت و ضبط آراء او در باب ایـران  

ی مؤلـف بـا سـرتیپ پیـرس      ( و همچنین مذاکره957ـ941)صص 

 (.52)ص« نفت شمال»رئیس شرکت نفت استاندارد در باب  نایب

یک سال در آمریکا شناختی دقیق از ذهنیـت یکـی از نخبگـان    

دهد: یک سال در آمریکا عالوه بر شرح  اشاه به دست میعصر رض

دیدارها و توصیف اوضاع ایاالت متحده، نمودگر ذهنیـت و عقایـد   

 یکی از اعضای هیأت حاکمه در عصر رضاشاه است.

یک سال در آمریکا تصویری دقیق و همه جانبه از نظام آموزشـی  

قیـق و  دهد: تصـویرگری د  ابتدایی و عالی در آمریکا به دست می

آمیزد.  ی تربیتی او در می ی صدیق هنگامی که با دغدغه ریزبینانه

ی تصویری همه جانبـه از وضـع مـدارس اطفـال، شـعب       به ارائه

هـای   های عملی، دانشگاه                                    گوناگون فن ی و نظری مدارس، دبیرستان

 انجامد. معتبر و مشهور و... می

 

 چاپ اول

9910 

 

 شومیز
279 

 صفحه

50 
ها در  آخرین بحث

 مورد ناسیونالیسم

 رقعی نگاه معاصر اوموت اوزکریملی
44777 

 تومان

 

 

ها درباره ناسیونالیسم، با  در کتاب حاضر با عنوان آخرین بحث

های رقیب در این  اتخاذ یک رویکرد انتقادی، ضمن ارائه دیدگاه

حوزه؛ از جمله ناسیونالیسم مدنی و ناسیونالیسم قومی، به بررسی 

ترین  گرایی پرداخته و برخی از رایج اثرات اجتماعی و سیاسی ملی

ین حوزه به صورتی دقیق و موشکافانه نقد و بررسی ابهامات در ا

 شده است.

 

 

 

 

 طاهر اصغرپور
 چاپ اول

9910 
 شومیز

212 

 صفحه
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50 
و  احزاب سیاسی 

 کارکردها

 رقعی نگاه معاصر ویلهلم هافمیستر
94777 

 تومان

احزاب سیاسی نهادهای متمایز دموکراسی مدرن هستند. آنها 

های  به هم پیوسته کرده، برنامهبندی و  منافع اجتماعی را صورت

دهند. آنها  سیاسی را توسعه داده و جامعه را با دولت ارتباط می

ها   کنند ودولت نامزدهای انتخاباتی و رهبران سیاسی را انتخاب می

بخشند. احزاب سیاسی همچنین مشارکت سیاسی  را سازمان می

اب دهند. عالوه بر این، احز شهروندان را گسترش و ترویج می

 رسانند.                                               سیاسی به مشروعیت نظام سیاسی  دموکراتیک یاری می

در این کتاب، احزاب سیاسی به عنوان نهادهای مرکزی 

ها و کارکردهای احزاب،  شوند. ویژگی دموکراسی مدرن معرفی می

های سیاسی و  عناصر سیاسی سازمان و تشکیالت آنها، چالش

به شمار                                           اجتماعی پیش  روی احزاب، موضوعات اصلی کتاب

 روند. می

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مهدی مقدری
 چاپ اول

9910 
 صفحه 10 شومیز

51 

ر کفدایش روشنپی

 وگویی در ایران گفت

ی تاریخی از  مطالعه)

نفکران سکوت تا روش

 ری ارتباطی(کروشنف

دکتر محمدامین 

 قانعی راد

 آگاه

 

 رقعی

 

070777 

این مقاالت، که طی نزدیک به دو دهه نگارش یافته و اکنون در  تومان

مندان مباحث  تواند به عالقه است، می این مجموعه فراهم آمده

ی  شناختی تحول اندیشه تفکر و روشنفکری در درک جامعه

ی تفکر در ایران کمک کند... امروزه  روشنفکری و احتماالت آینده

اگر روشنفکران ما توانسته باشند از رادیکالیسم، اتوپیسم، 

های مبتنی بر  اندیشی، سیاست مقاومت و اندیشه دوگانه

ی مدنی  وگو و جامعه توزی فاصله بگیرند و با مفهوم گفت هکین

 ارتباط برقرار کنند، تحولی اجتماعی رخ داده است. )از متن کتاب(

 چاپ دوم 

9910 
 شومیز

420 

 صفحه

 

07 

گرایی بازتابی  سنت

شناسی  مبانی جامعه

 ایران )عصر قاجار(

 اهلل راسخ کرامت

 آگاه

 

 رقعی

 

450777 

 تومان
منظور از سنت عناصر معرفتی، شناختی، فکری، فرهنگی و 

ی  ی تفکر، الگوی رفتاری، شیوه اجتماعی تأثیرگذار بر شیوه

ماعی، فلسفی و تاریخی است که تحت زندگی، تفکر سیاسی، اجت

کند،  تأثیر فرهنگ، جامعه، سیاست و اقتصاد به آرامی تغییر می

را « گرایی بازتابی ی سنت جامعه»بنابراین ویژگی بازتابی دارد.... 

توان در چهار منزل دنبال کرد... این کتاب منزل اول در این راه  می

               م و عمدتا  عصر طوالنی است و به تحوالت اجتماعی قرن نوزده

 پردازد. قاجار می

 چاپ  اول

9910 

چاپ دوم 

9910 

 شومیز
994 

 صفحه

09 
درآمدی بر 

 های پژوهش روش

 نیکالس والیمن
 وزیری نشر روزنه 

41577 

اند. کتاب  های پژوهش ابزار و فنونی برای اجرای پژوهش روش تومان

حاضر کوششی است برای ارائه مسائل اساسی درباره ماهیت 

هایی که برای اجرای انواع مختلف پژوهش در  پژوهش و روش

 گیرد. های متفاوت مورد استفاده قرار می حوزه
 مریم شکوری

ساسان بالغی 

 زاده

 صالح طباطبایی

 اول چاپ 

10 
 شومیز

277 

 صفحه
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02 

قانون، آزادی و 

 اخالق

 
درآمدی به فلسفه 

قوق کیفری و ح

 عمومی

 هربرت هارت
 رقعی نشر نی

90777 

 تومان

دهی زندگی فرد و جامعه و تعریف و حمایت از  جمع میان سامان

عبارتی میان قانون و آزادی، یکی از  های فردی، به آزادی

ترین مسائل در قلمرو حقوق عمومی است. قانون در پی  بنیادی

وق کیفری، است. ویژه از طریق نظام حق ها، به تحدید آزادی

پرسش اما آن است که معیار بنیادین قانون برای این محدودسازی 

تواند چنین نقشی را ایفا  چیست. آیا اخالق متعارف جامعه می

کند؟ آیا اخالق منحصر به اخالق متعارف است؟ مباحث این کتاب، 

اند، گویی تازگی جاودانه  که پیرامون این مسئله شکل گرفته

اند و در  ی روز آدمیان ی عالم مسئله در پهنهدارند؛ همچنان 

شود که  اند. مالحظه می بوم ایران اهمیتی دوچندان یافته زیست

سوزی دست به  ی حقوقی از جمله با چنین مسائل ذهن نظریه

های  گریبان است و راهی طوالنی در پیش است تا سنگالخ

ایران ی  ای مستقل در باب حقوق معاصر برای جامعه پردازش نظریه

های  گمان درآمدی بر فلسفه طی شود. مباحث کتاب حاضر بی

 آیند. شمار می حقوق کیفری و حقوق عمومی به

ی حقوق در دانشگاه  هربرت هارت استاد حقوق کیفری و فلسفه

 آکسفورد بود.

محمد راسخ استاد حقوق و فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی 

 است.

 
 

 

 چلپ اول محمد راسخ

9910 

 

 شومیز
990 

 صفحه

09 

ایران بین ناسیونالیسم 

 اسالمی و سکوالریسم

انقالب مشروطة 

5826 

 رقعی نینشر  ونسا مارتین
50777 

 تومان

ی ایران تا به حال بر حوادث تهران،  آثار مربوط به انقالب مشروطه

های  اند. در نتیجه، بررسی تهتبریز و تا حدی، اصفهان تمرکز داش

ی تحریر  ی رویدادهای سایر ایاالت و شهرها به رشته اندکی درباره

درآمده است. اما کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و 

سکوالریسم درصدد است تا با بازبینی این روایت تمرکزگرا، 

تحلیلی متوازن ارائه دهد. در این کتاب، نویسنده نخست نقش 

ی نوزدهم و اوایل  های سده ت اسالمی در واپسین سالمجادال

های سکوالر را تحلیل، و  ی بیستم و پیوند آن با اندیشه سده

های این مجادالت را در شهرهای تبریز، شیراز،  بندی سپس دسته

اصفهان و بوشهر بررسی کرده است. او با تحلیل تعامل بین اسالم 

رسد  بندی می این جمعی پرآشوب به  و سکوالریسم در این دوره

که تحوالت انقالب مشروطه در هر یک از شهرهای مورد بحث 

که  ای خاص آن منطقه نیز بوده است و دیگر این دارای ویژگی

بعضی از آن تحوالت حتی در خط سیر تحوالت بعدی تاریخ معاصر 

 اند. ایران هم بسیار تأثیرگذار بوده

ی                 فهان عمال  نمونهبه باور نویسنده، تحوالت این دوره در اص

گراست که چندی بعد در  نخستین آن نوع ناسیونالیسم اسالم

 نمایان شد. 9950انقالب اسالمی سال 

 

 

 

محمدابراهیم 

 فتاحی

 چاپ اول

 و دوم

 9910 

 

 شومیز
400 

 صفحه
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04 

عقل و اعتقاد دینی / 

درآمدی بر فلسفة 

 دین 

) از مجموعه 

های فرهنگ  بنیان

 امروز(

 رقعی  طرح نو مایکل پترسون 
00777 

 تومان 

عی اما بنیادی گره جهان مدرن چنان با مفاهیم و موضوعات انتزا

خورده که بازشناختن دو قلمرو از یکدیگر ناممکن شده است. 

ها و مفاهیمی  باید اذعان کرد معماران اصلی جهان جدید اندیشه

های نوین تجسم و تجسد  هستند که در قالب نهادها و سازمان

ها و مفاهیم برای ورود به  اند. راهیابی به شناخت اندیشه یافته

های  ی متجدد ضروری است. هدف مجموعة بنیانفرهنگ و دنیا

فرهنگ امروز آن است که در شرحی کوتاه، اما انتقادی و مطابق 

ترین موضوعات و مفاهیم سازنده فرهنگ امروز را  با واقع، بنیانی

ای به روی تنوع و پیچیدگی  معرفی کند؛ و از این طریق پنجره

وعة جهان مدرن بگشاید. بدیهی است بخش مهمی از مجم

های فرهنگ امروز به معرفی موضوعات و مفاهیم سازندۀ  بنیان

فرهنگ پویای ایرانی و اسالمی که نقشی ژرف در تحقق فرهنگ 

 کند، اختصاص دارد. و دنیای جدید ایفا کرده و می

 آرش نراقی 
 چاپ هشتم

9910 
 شومیز 

591 

 صفحه

 الهیات فرهنگ  05

 رقعی  طرح نو  پل تیلیش 
90777 

 ن توما
مواجهة الهیات با فرهنگ مدرن وتجلیات انضمامی آن در قلمرو 

عرفان، فلسفه، علم، نقاشی، روانشناسی و سیاست و... محتوای 

تیلیش(  دهد. نویسندۀ کتاب )پل اصلی کتاب حاضر را تشکیل می

کند تا خواننده را به حضور هموارۀ ساحت دینی در همة  تالش می

ها  کند؛ حتی اگر این آفریده های فرهنگ بشری داللت آفریده

الظاهر با دین به مفهوم محدودتر کلمه، هیچ نسبتی نداشته  علی

 باشند.

 پور مراد فرهاد

 

 چاپ سوم

9910 

 شومیز 
247  

 صفحه

00 

آیندة آزادی / 

اولویت لیبرالیسم 

 بردموکراسی 

 رقعی  طرح نو  فرید زکریا 
51777 

 تومان 

داری و احیای موازنه میان  خویشتن این کتاب دعوتی است به

دموکراسی و آزادی. این کتاب جدلی بر ضد دموکراسی نیست. 

کند که ممکن است چیزی همچون  اما این مدعا را طرح می

ای از یک چیز  وجود داشته باشد، زیاده« دموکراسی زیادی»

 آشکارا خوب. 

یک                    آید احتماال  به درد  آنچه به کار یک مجلس قانونگذاری می

 خورد. شرکت تجاری بزرگ نمی

در پیش گرفتن راه بازگشت به معنای تالش برای بازگرداندن یک 

ایم  نظم کهن نیست. ما تحوالت دموکراتیکی را که تجربه کرده

داریم. هدف،  دوست داریم و دستاوردهایش را پاس می

گونه که در قرن نوزدهم بود بلکه  دموکراسی لیبرالی است، نه آن

که باید در قرن بیست و یکم باشد. جوامع دموکراتیک گونه  آن

های جدید هستند که برای مشکالت و  محتاج راهنماها و واسطه

 زمان جدید طراحی شده باشند.

امیرحسین 

 نوروزی 

 چاپ چهارم

9910 
 شومیز 

990 

 صفحه
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00 

معنای متن / 

پژوهشی در علوم 

 قرآن 

دکتر نصر حامد 

 ابوزید 
 14777 رقعی  طرح نو 

این کتاب در واقع محصول تدریس مؤلف در موضوع علوم قرآنی 

برای دانشجویان دانشگاه قاهره است که در مدت کوتاهی پس از 

پژوهان و منتقدان  انتشار، توجه و اعتنای بسیاری از قرآن

ای از مستشرقان را به خود جلب کرد. ابوزید  مسلمان و حتی پاره

کتاب خود، کوشیده است مباحث  ترین ترین و اساسی در این مهم

رایج علوم قرآنی را از منظری تازه و با نگرش و ذهنیت امروزی 

ها  تمامی ابزارها و روش« نگرش و ذهنیت امروزی»ببیند. مراد از 

و علوم شناخته شدۀ بشری است که امروزه در اختیار داریم؛ 

و بنابراین، مهمترین نظریة طرح شده در کتاب حاضر، پیوند متن 

ن را بر هر متن ممتازی مانند  واقعیت است که ابوزید آ

 داند. شاهکارهای ادبی، از جمله قرآن، صادق می

( استاد پیشین ادبیات عرب 9149ـ2797دکتر نصر حامد ابوزید )

و علوم قرآنی در دانشگاه قاهره و همچنین استاد فقید کرسی 

رین ت مطالعات اسالمی در دانشگاه لیدن هلند و از معروف

نواندیشان دینی مصر بود که، با این کتاب خود نقطة عطفی در 

 های قرآنی )و مکتب ادبی تفسیر( ایجاد کرد. پژوهش

 نیا  مرتضی کریمی
 چاپ ششم

9910 
 شومیز 

509 

 صفحه

 اخالق خدایان  00

دکتر عبدالکریم 

 سروش 
 رقعی  طرح نو 

94777 

 تومان 

ی )مثبت و منفی( با دین، و برای ما دینداران، تبیین نسبت آزاد

بازنمودن امکان )بل فضیلت( ایمان آزادانه، سوالی است هم 

 دینی و هم سیاسی.

لود سیاسی جامعة ما این همه مذموم  آ لیبرالیسم که در فضای مه

شناسانه است که یقین را امری  افتاده است، حامل پیامی معرفت

صال  یزالخطا راداند و لذا همة آدمیان جا دیریاب بل نایاب می

زند تا با فرونهادن باد نخوت از سر، فروتنانه بر سر سفرۀ  می

انهادن ا هم، هم غذا شوند. و این یعنی ومعرفت بنشینند و همه ب

امور به عقل جمعی و پشت کردن به استبداد معرفتی و سیاسی و 

دینی. باری اگر در یک جامعة فقهی و والیی، نقد دینی و شک 

ناممکن باشد در ایمان فردی هیچ یک از این احکام ایمانی ناروا 

اید از جنس جزم دانست، آنکه جاری نیست حتی ایمان را هم نب

 یمان است، یأس است نه شک. ضد ا

 از مقدمه کتاب

 
 چاپ نهم

9910 
 شومیز 

292 

 صفحه

01 

جوان مسلمان و 

 دنیای متجدد

دکتر سیدحسین 

 نصر

 05777 رقعی طرح نو

 تومان

ید حسین نصر در این کتاب با ارائه تاریخچة مـوجزی از  دکتر س

دستاوردهای فکر و فرهنگ و تمدن اسالمی، بر ضرورت شناخت 

درست تمدن جدید و دنیای متجـدد و نیـز وقـوف بایسـته بـه      

د فکر و فرهنگ اسالمی پـای فشـرده و النهایـه    نمواریث ارجم

کـن و  حفظ اسالم سنتی را برای مقابلة درست با تمدن جدید مم

الـدین اسـدآبادی تـا دکتـر      ضروری دانسته است. از سید جمال

                                                           سیدحسین نصر، آراء فراوانی در زمینة نحوه یا اصـوال  ضـرورت   

برخورد جهان اسالم با غرب جدید عرضه شده که بخـش اعظـم   

اند. اما نگرش دکتر نصـر   آنها نگرش سیاسی به این مسأله داشته

ه در چنین چـارچوب تنگـی   به این مسأله فراگیرتر از آن است ک

شک این آخرین سـخن در ایـن زمینـه     محدود بماند. اگرچه بی

ــود.  ــد ب ــای متجــدد »نخواه ــوان مســلمان و دنی ــی از « ج یک

 ترین آثار در این زمینه است. خواندنی

دکتر مرتضی 

 اسعدی 

 دهم چاپ 

9910 
 909 شومیز 

  شومیز   حسن حشمتی 
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07 

درس این قرن / 

و گفتار همراه با د

دربارة آزادی و 

 حکومت دموکراتیک 

با کارل  ییگفتگو

 پوپر
 رقعی  طرح نو 

97777 

 تومان

نیت پوپر در درس این قرن آن است که در قبال خشونت و 

خودپرستی افراطی در جوامع امروز، که دموکراسی را به مخاطره 

توان در قبال مسائل  هایی می حل اندازد هشدار دهد. چه راه می

زیست، تغییرات الگوی جمعیت و فساد ارائه  ط به محیطمربو

کند  توان از خشونتی که در جوامع بروز می کرد؟ چگونه می

های  توان در عین حفظ نظام جلوگیری به عمل آورد؟ چگونه می

 را برای دستیابی به صلح جهانی هموار کرد؟  دموکراتیک، راه
ی کند و  این نکته یادآور هایمان را به ما کوشد مسئولیت پوپر می

را گوشزد نماید که عمل امروز ماست که دنیای فردا را به وجود 

 خواهد آورد.

 

 دکتر علی پایا 
 چاپ چهارم 

9910 
 شومیز 

909  

 صفحه

09 

توسعه یا چپاول / 

نقش دولت در تحول 

 صنعتی 

 رقعی  طرح نو              پیتر ا وانز 
05777 

 تومان 

ایفای نقش مثبت در  چگونه دولتی از ظرفیت مناسب جهت

                                                        توسعة صنعتی برخوردار است؟ در این اثر، پیتر ا وانز استاد 

های نقش  ترین تئوریسین دانشگاه برکلی و یکی از برجسته

انی یا ددولت در اقتصاد، پاسخ سوال فوق را از یک سو به خودگر

وابسته دانسته و از سوی دیگر با « وبری»استقالل بوروکراسی 

داند. مفهوم محوری  به جامعه مرتبط میعمق اتکای دولت 

سازد تا  وی را قادر می« انی یا استقالل متکی به جامعهدخودگر»

گرا و میانی تمایز قائل شده و  های یغماگر، توسعه بین دولت

ها را در توسعة صنعتی به دلیل ایفای  موقعیت برخی دولت

عالوه بر « پرورشگری»و « قابلگی»های جدید همچون  نقش

گذشته ارزیابی کند. اوانز با استفاده از این « تصدی»و « لیتو»

جنوبی، هند و  مفاهیم، در بیش از نیمی از تجارب سه کشور کره

افزار، نیمه   )مخابرات، کامپیوتر، نرم ITبرزیل را در توسعة صنایع 

کند.  ها و غیره( بررسی کرده و نتایج چشمگیری را ارائه می هادی

ای بر ترجمة فارسی کتاب سعی کرده تا  مهاوانز همچنین در مقد

ها و نتایج طرح شده را با توجه به تحوالت چند سالة اخیر  گزاره

هایی در جهت رابطه آنها با ساختارهای  زنی بازبینی کرده و گمانه

 سیاسی ـ اجتماعی ایران صورت دهد.

 

 

 

 عباس زندباف

 عباس مخبر

 چاپ سوم 

9910 
 شومیز 

400 

 صفحه

02 

وکراسی یا حقیقت دم

ای  / رساله

شناسی در باب  جامعه

 روشنفکری ایرانی 

دکتر علی 

 میرسپاسی

 95777 رقعی طرح نو

 تومان
پرسشگری جدی دربارۀ معضل دموکراسی در ایران امری اساسی 

و کاری جدی برای روشنفکران ایرانی است. چرا بعـد از بـیش از   

جتماعی و فکری در های ا یک قرن تجربة مدرنیته و وجود جنبش

ایران، تازه امروز دموکراسی در سطح عمومی جامعـه مقبولیـت   

ای دموکراتیـک   عام یافته است؟ آیا اشتیاق به زیستن در جامعه

داری کـه زبـان و کـنش سیاسـی و      با باورها و کردارهای ریشـه 

خوانی دارد؟ آنچه دموکراسی را در  اند، هم فرهنگ ما را برساخته

ـ  جامعه محقق مـی  ازد و در فراینـدی تـاریخی آن را توسـعه    س

دهد، نهادهای دموکراتیک هستند. بینش ضـد دموکراتیـک    می

ــه ــی از شــهروندان جامع ــک  گروه ــای دموکراتی ــه نهاده ای ک

زا نخواهد بود. امـا   ن جامعه مشکل قدرتمندی دارد چندان برای آ

آمیــز  هــا و باورهــای فولکوریــک و خرافــی و خشــونت نگــرش

ای مانند ایران که نهادهای دموکراتیک بسـیار   شهروندان جامعه

ــق    ــرای تحق ــیاری ب ــکالت بس ــعیفی دارد. مش ــکننده و ض ش

 آورد. دموکراسی به وجود می

هـای   جدی نگرفتن نهادهای دموکراتیک و توجه صرف بـه ایـده  

دنیای مدرن، خود دشواری بسـیار مهمـی در جهـت اسـتقرار و     

 توسعة، دموکراسی در ایران است.

 کتاب از مقدمه

 چاپ چهارم 

9910 

 270 شومیز

 صفحه
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09 

 

 

 

 های کشنده پرسش

 570777 رقعی نگاه معاصر تامس نیگل

 تومان

این ناخشنودی هست که فیلسوفان اکادمیک و دانشگاهی ما که 

اند و خودشان را  شان شانه خالی کرده سبک سرانه از مسئولیت

غول مباحث غامض و استدالالت پیچیده و مسائل سرگرم و مش

پردازند که انسان  اند، به موضوعات و مسائلی نمی فنی کرده

کنند. لذا نیگل در این کتاب  سرگشته را درگیر و نگران خود می

پردازد: مرگ، معنا یا فقدان معنا در زندگی  به مسائل واقعی می

قدرت سیاسی، آدمی، رابطه جنسی، برابری، استفاده درست از 

ها، و آگاهی و حیات آدمی. البته  جنگ، تبعیض، چندپارگی ارزش

ی بعضی از این موضوعات به صورت طبیعی در کنار  بحث درباره

ای آشناتر است؛  گیرد که برای فیلسوفان حرفه مباحثی قرار می

ی آزاد ماهیت هویت شخصی، و ربط و نسبت ذهن و بدن. در  اراده

داشتم ایشان قید  mortalگل درخصوص معنای ای که با نی مکاتبه

  lethal -9کردند که این واژه در زبان انگلیسی سه معنا دارد: 

]= مستعد  capable of dying (not immortal) -2]=کشنده[ 

]= انسانی[ لذا این سه معنا به  human -9مرگ )نه نامیرا( و 

 دهد. خوبی لب مباحث کتاب را نشان می

 

 

 

 

 سوم چاپ  انمصطفی ملکی

9910 

 957 شومیز

 صفحه

جامعه شناسی  77

 شادی

)رویکرد اجتماعی 

و شناختی بر 

 مطالعه شادی(

دکتر میرطاهر 

 موسوی

 777,20 رقعی آگاه

 تومان

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

هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم 

های اخیر توجه و اقبال اندیشمندان  سان نیست. در سالآ

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

های مختلف علوم  رسد که اندیشمندان حوزه است و به نظر می

انسانی به همراه فیلسوفان به چرائی و ماهیت شادی و بهزیستی 

ند هستند. در م ها با حیات اجتماعی عالقه ذهنی و ارتباط آن

 پردازد. کتاب حاضر به چرائی مطالعه شادی می

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دومچاپ  

9910 

 

 904 شومیز

 صفحه

05 

 نشر روزنه دارون عجم اوغلو کلیات علم اقتصاد
 خشتی

577,941 

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

اند                         ساسا  این کتاب را نوشتهاست؛ عجم اوغلو، لیبسون و لیست ا

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

کوشد با مرتبط کردن مطالب خود با رویدادهایی که  چنین می هم

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

داشتنی و جالب این علم را در معرض  های دوست بگیرد و جنبه

 و تجربه دانشجویان قرار دهند.دید 

دارون عجم اوغلو استاد تمام کرسی الیزابت و جیمز کیلیان در 

، عضو MITدانشکدۀ اقتصاد مؤسسة فناوری ماساچوست 

آکادمی ملی علوم، آکادمی هنرها و علوم آمریکا، جامعه اقتصاد 

 سنجان، انجمن اقتصادی اروپایی، و جامعه اقتصاددانان کار

 

 

 

 

 

 

ن نعیمی محمدحسی

پور، سیدعلی رضا  

 بهشتی شیرازیی

دوم چاپ 

9910 

 9994 گالینگور

 صحفه
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حکومت و اعتماد  77

 عمومی

نظر  یکی از موضوعاتی که در ابتدای امر، ساده و بدیهی به 51000 رقعی نگاه معاصر دونالداف کتل

است؛ مفهوم اعتماد به حکومت، « اعتماد»رسد، موضوع می

ن بین شهروندان و حاکمان، و راهبردها چگونگی ایجاد و حفظ آ

و گاهبردهای علمی آن. اعتماد بین شهروندان و اعتماد 

شهروندان به حکومت و برعکس است، الزم به یادآوری است که 

شود. امروزه  های اجتماعی می                                اعتماد  باال، موجب افزایش سرمایه

دانان ادعا  شناسان و سیاست بسیاری از اقتصاددانان، جامعه

اند که سرمایه اجتماعی، که محصول اعتماد باال در بین  ردهک

مردم با همدیگر و اعتماد شهروندان به حکومت است و درست 

 مثل سرمایه اقتصادی برای تولید کاال و خدمات الزم است. 

گذاری  پروفسوردونالدکتل، استاد و رئیس پیشین دانشکده سیاست

واقع در مرکز  LBGرسهعمومی دانشگاه مریلند و استاد کنونی مد

واشینگتن دی.سی.است. کتاب کاربردی حاضر، پژوهشی دقیق در امر 

به  7057اجتماعی است که وی در سال -های سیاسی اعتماد در حوزه

 زیور طبع آراسته است.

 

 

 

 

 

         چاپ او ل طاهر اصغرپور

77 

 477 شومیز

 صفحه

00 

مدیریت هزینه و 

 ها ارزش پروژه

ری آر 

 انونکاتارام

 روزنه
 رقعی 

777,95 

 تومان

ریـزی، بـرآورد    های پروژه شامل برنامه مدیریت و کنترل هزینه
ی  های پروژه در طول چرخـه  بندی و کنترل هزینه هزینه، بودجه

ی مصـوب   حیات پروژه است به نحوی که پروژه بتواند با بودجـه 
تـرین وجـوه قابـل توجـه در کنتـرل       تکمیل شود. یکی از مهم

های آن براسـاس مـدیریت    یک پروژه، کنترل هزینههای  هزینه
ارزش کســب شــده اســت، چــرا کــه عــدم توجــه بــه ارزش و 

شود. باتوجه  آفرینی در یک پروژه منجر به شکست آن می ارزش
چنـین   ها در مبحث مدیریت هزینه و هـم  به ضعف اغلب سازمان
ها، نیاز به منابع آموزشی مناسـب بـرای    محدودیت منابع پروژه

 شود. ها احساس می ت هزینه و ارزش در پروژهمدیری

چاپ اول   امید خیاط

9910 

 

 990 شومیز

 صفحه

00 

 همه حق دارند

گزیده لطیفه های 

 مالنصرالدین

 منوچهر

 کریم زاده  

 تصویرگر

 بهزاد

 غریب پور

 طرح نقد
 رقعی

94777 

 تومان

همه حق دارند کوششی است برای انتخاب، بازنویسی و یا ترجمة 
 های مالنصرالدین. ای از لطیفه دهگزی

ها را  ای که ردپای بسیاری از آن یافته های دلنشین و صیقل لطیفه
                                                     توان در هزار سال  پیش از این پیدا کرد. مؤلف طی مقدمة  می

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 

بندی کرده است و برای کسانی که به  فصل طبقه 91مفهوم در 
ها بر این اساس  بندی آن ها و طبقه تشخیص نوع ادبی لطیفه

 مندند مطالب روشنگری آورده است. عالقه
خواندن  ها فرهنگ اصطالحات، لغات و عبارات به کار رفته در لطیفه

این کتاب را برای همه، به ویژه برای فارسی زبانان که از حوزۀ 
 سازد. تر می اند، آسان فرهنگی و زبان مادری خود دور افتاده

 971 گالینگور 10چاپ اول 

 عربستان از درون 01

)تاریخ جدید، 

پادشاهان نهادهای 

ها و  دینی لیبرال

 افراطیون

 رقعی  کویر  رابرت لیسی 
090777 

 تومان

عربستان را از درون باید دید تا به رمز و رازهای ماندگاری یـک  
رژیم قبـایلی بـا حاکمـانی سـالخورده در دنیـای جدیـد و در       

های عظیم نفتی کـه   ای پرآشوب پی برد. کشوری با ثروت منطقه
به خوبی آموخته است چگونه از این ثروت در راه بقـا و تحکـیم   

هدف اصلی رابرت لیسی، نویسنده  برداری کند. قدرت خود بهره
هـای پنهـان و وجـوه متعـدد جامعـه       این کتاب، توجه به الیـه 

عربستان است؛ نحوه تقسیم کار بین قـدرت دینـی و سیاسـی،    
نقش شاهزادگان، مساله انتخاب و انتصاب حاکمان، وضعیت زنان 
و به خصوص دختران و پسران جوان، وضعیت شـیعیان از ابعـاد   

شـان، مسـاله    ن سلفی با رویکردهـای افراطـی  مختلف، روحانیو
های یـک جامعـه    های نفت و دالرهایی که زیر ساخت فوران چاه

سنتی را دگرگون کرد، تضاد عمیـق بـین سـنت و مدرنیتـه در     
کشوری با ساختاری قبایلی و باالخره نقش مهم ایـن کشـور در   

گری و معـامالت تسـلحیاتی در جهـان     تحوالت خارجی از البی
 سپتامبر. 99ته تا جنگ در افغانستان تا حوادث غرب گرف

محمدعلی 

 عسگری

 چاپ اول 
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های اجتماعی  شبکه 07

 و مجازی

های نوظهور  آنومی

 در ایران

 رقعی  کویر  محمد رهبری
25777 

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

و مانع، به رویکرد ما به جهان شکل  به حجاب آورنده است
دهد. رویکرد ما به جهان و طبیعت همواره یکی از دو عنصر  می

های اجتماعی مجازی  کند. شبکه متمایز تکنولوژی را ممکن می
نیز به عنوان یکی از مصادیق تکنولوژی در روزگار جدید و در 

خش توانند آگاهی ب ای، این امکان را دارند، هم می جامعه شبکه
های مفید برای  توانند ارزش تواند فریبنده؛ هم می باشند، هم می

ها و جوامع با خود به همراه بیاورند و هم  جامعه را از دیگر گروه
های مضر و مخرب باشند. جامعه و  توانند عامل انتقال ارزش می

های مسلط در آن به هر حال تغییر خواهد کرد و دوران  ارزش
چه  طبیعت این تغییر است و هر آن گذار و وضعیت آنومیک،

طبیعی است فراسوی نیک و بد است. مهم رویکرد و نحوه 
ها  مواجهه ما با این تغییرات، این وضعیت آنومیک و ارزش

های اجتماعی مجازی با خود به  ووضعیت جدیدی است که شبکه
 اند. همراه آورده

های اجتماعی مجازی بـر ایـن وضـعیت     کتاب حاضر تأثیر شبکه

گیری وضعیت جدید و بازنمایی آن را به بحـث و   آنومیک و شکل

 گذارد. بررسی می
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 40777 رقعی نشر کویر مایک الفگرن دولت پنهان

 تومان

د تاریخی افول روایت تحلیلی دقیقی است از رون« دولت پنهان»کتاب 
یافته قانون اساسی در ایاالت متحده آمریکا و برآمدن تدریجی  سامان

که شکل ظاهری دولت برخاسته  رغم آن دولت سایه در این کشور.  به
(، از جمله اصل بنیادی 9000از قانون اساسی مصوب انقالب آمریکا )

ی جمهور»تفکیک قوا در کلیت خود، هنوز برقرار است، با این حال، 
ای  توماس جفرسون در صدر انقالب آمریکا اکنون به نقطه« بافضیلت

                                                            رسیده است که عمال  توسط یک الیگارشی قدرتمند و ثروتمند اما به 
شود. از منظری دیگر، مفهوم  شدت نهادی شده و متصلب کنترل می

که نویسنده هشیارانه به کار گرفته است روایت « دولت پنهان»
« دولت امنیت ملی»واقعی ساختاری که به هولناکی است از تجسم 

از « مایک الفگرن»شود. تحلیل تفصیلی و موشکافانه  تعبیر می
و کیفیت مناسبات « دولت پنهان»دهنده  ساختار و عناصر تشکیل

ـ  که پشت ساختار حقوقی دولت مبتنی بر قانون  درونی بین آن ها
نی نشان اساسی النه کرده و به خوبی استتار شده استـ  به روش

دهد که هر دو دولت، دولت رسمی و دولت سایه، هر دو ساکن و  می
مقیم واشنگتن هستند؛ دو روح در یک بدن. اما واقعیت تلخ نظام 

داری پیشرفته آمریکایی که هنوز در شعار و گفتمان رسمی از  سرمایه
کند این است که  های اولیه دموکراسی لیبرال کالسیک دفاع می داعیه

گری را در دست دارد. این  ه در عمل هدایت فرمان حکومتدولت سای
تر جامعه کتابخوان و اهل تحلیل  کتاب ارزشمند به فهم بهتر و دقیق

ایرانی از کیفیت مناسبات واقعی قدرت در ایاالت متحده کمک 
 کند. می
 
 
 

 477 شومیز 10چاپ اول  وحید فراهانی راد

 صفحه

ابراهیم صالحی  شهدای نینوا 87

 آباد خانی

 470000 رقعی نگاه معاصر

 تومان

تن شهید کربال. دراین  77شهدای نینوا پژوهشی است درباره 

کتاب نخست تک تک بیوگرافی از منابع دست اول نقل شده 

پردازد.  این کتاب حاصل  سپس با رویکرد عقالنی به سنجش می

 سال پژوهش است. 50
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 یپلماسی تجارید 09

)از اهداف تا 

 ابزارها(

 وحید بزرگی 
 نی 

 

 رقعی 

 

24777 

 تومان

شدن،  در کتاب حاضر، مؤلف با بررسی روندهایی مانند جهانی

های  ای و ظهور زنجیره های تجاری ـ منطقه گسترش همکاری
دهد که در جهان امروز اهمیت دیپلماسی  جهانی ارزش نشان می

فزایش یافته است. بر این اساس، اقتصادی و تجاری بسیار ا
های توجه  موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون

اندرکاران ـ دولتی و غیردولتی  پردازان بلکه دست تنها نظریه نه

ای  طور فزاینده های کشورها به ـ تبدیل شده است و دیپلمات
 دهند. با وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می

این دیدگاه، کتاب دیپلماسی تجاری  چارچوبی برای 

کند و در این  گذاری و تدوین دیپلماسی تجاری ارائه می سیاست
های مختلف دیپلماسی تجاری، از  راستا به تبیین عناصر و مؤلفه

تعریف و اهداف و دستور کار دیپلماسی تجاری گرفته تا 
 .پردازد بازیگران و راهبردها و ابزارهای آن، می

 

 
 
 

 

 چاپ اول 

 9910 

 990 شومیز

 صفحه

 رقعی  روزنه اعظم نادری مرو من بی 04
777,54 

 تومان

 دکتر شهبازی
نویسنده توانست است با عالقه و عشق فراوان، و بـا کوشـش و   

نظیر، کتابی بس ارزشمند در حوزه موالناشناسی پدیـد   دقت کم
ز نقاط تاریکی آورد. کتاب ایشان پرتوهای درخشانی بر بسیاری ا

افکند و بسیاری از خطاهای مشهور را  ی شمس و موالنا می رابطه
 کند در این زمینه اصالح می

 دکتر نوبهار:
ی جوانی با کار خود و چـه زیبـا    مرا غافلگیر کرده بود نویسنده

ای از عبـارات پیـران،    توانسته بـود آن را در قالـب مجمموعـه   
ی که دیدگان دلـم بـر روی   محققانه و پرکشش ارائه دهد. عبارات

شـودو سـرعت مطالعـه را     هایی قفل می ها، لحظه هر کدام از آن
الی  ی نیاز ذهن مرا در البـه  گیرد... گویی شور خواندن، نسخه می

 اوراق این کتاب پیچیده است...
گفتنی زیاد دارم ولی در حال حاضر به عبارتی چند اکتفا و ادعـا  

          ی ادبـی    ک تذکره، رمان، نوشـته کنم که این نوشته فراتر از ی می
 محض و یا در نهایت یک کتاب آموزشی است

 

 چاپ اول
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 200 شومیز

 صفحه

نگرش اقتصادی به  81

توسعه جماعت 

 محور

 مارگارت 

       ل دویت

 470777 رقعی نشر نی

 تومان

بریم که نیازمند تفکری پیچیده از  ای پیچیده به سر می ما در زمانه
هایی پرداخت که از باال به  تا بتوان به سیاستپایین به باالست 
های کارگر به سختی  شوند. حقوقی که خانواده پایین دیکته می

روند به همان شتابی که میحط  فراچنگ آورده بودند از کف می
رسد مذهب بازار بر  رود. به نظر می زیست رو به نابودی می

های منتخب  های اجتماعی و دولت ای، خواسته ریزی منطقه برنامه
یابد. اکنون که چند کسب و کار جهانی نرم نرمک قدرت  برتری می

ها  ها و شهروندان و خانواده کشند، جماعت را به حلقوم خود فرو می
تواننند آموزش و سازمان یابند تا از حقوق سیاسی خود،  چگونه می

معیشت خود خانه و محله و فرزندان خود سالمت و محیط زیست 
 کنند؟خود محافظت 

تـوان یافـت کـه چنـین      ای می در انبوه آثار دانشگاهی، کمتر نمونه
بنـدی   های نظری و عملی رفت و آمد کند. فصـل  وقفه میان بحث بی

ای از پیشـینه کنشـگری    سنجیده نویسنده که بررسی موشـکافانه 
هـای شخصـی او در ایـن     کند، دمساز با تجربـه  اجتماعی عرضه می
و روش و تجربـه در صـفحات کتـاب    سان دانـش   زمینه است. بدین

خورند تا رویکردی وحدت یافته برای رویارویی با مسـائل   پیوند می
 زمانه پردردسر ما فراهم سازند.

 چاپ اول  منیژه نجم عراقی
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 خشونت  87

و نظم های 

 اجتماعی

 71000 رقعی روزنه داگالس نورث

 تومان

چهارچوب مفهومی برای درک دو نوع نظم اجتماعی دسترسی 

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

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

سیاسی و اقتصادی توسعه یافته تر هستند، در جوامع مدرن 

ی ایجاد می شود که دسترسی باز، سازمان های اقتصادی و سیاس

رقابت سیاسی و اقتصادی خالق را تقویت می کنند ونتیجه آن 

 نوآوری، رونق و شکوفائی هر چه بیشتر است.
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علیرضا فرمهینی  زنجیره ارزش 00

 فراهانی

 400577 وزیری روزنه

 تومان

ضروری برای انتقال یک های  زنجیره ارزش معرف گستره فعالیت

محصول یا خدمت، از تعریف مفهومی و ایـده اولیـه در فازهـای    

                                                            مختلف تولید تا تحویل به مشتری نهایی و نهایتا  بازیافت پس از 

 باشد. مصرف می

های  ریزی برای کلیه افراد و سازمان آشنایی با این روش تحیلی و برنامه

 ری است.ای ضرو مدخل در امر توسعه صنعتی، منطقه ذی

مند به راهبـری توسـعه کسـب و کـار و      ـ بخش خصوصی که عالقه9

هـای کسـب و کـار  در سـطح بنگـاهی و       مند با چـالش  مواجهه نظام

 ای. اندرکاران اقدامات توسعه فرابنگاهی است و نیز مشاوران و دست

 گذار و مجری  های حکومتی سیاست ـ نهادها و سازمان2

ــ  ــرتبط در س ــهتوســعه و کارشناســان م ــی و منطق  ای طوح مل

ـ دانشگاهیان و محققان توسعه که نقـش مهمـی در انباشـت    9

توانند با فراگیری این روش  ای داشته و می دانش تجربیات توسعه

سازی هرچه بیشتر آن، فرآیند توسعه اقتصادی ـ   و بسط و بومی

 اجتماعی کشور را سرعت بخشند.
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 لئونارد باشعوری 00

 ملودینو
 رقعی نشر کویر 

45777 

 تومان

ها تا چه اندازه از تأثیر جهان ناخودآگاه بر رفتارهایمان  ما انسان

انگیزی است که در  آگاهیم؟ این کتاب درباره نیروهای حیرت

کنند. درباره تأثیر جهان ناخودآگاه بر  اذهان ما ایفای نقش می

تر از  النی ما، تأثیری بسیار قدرتمندتر و قویرفتار ارادی عق

پنداشتیم. در این کتاب لئونارد ملودینو  چه که در گذشته می آن

دهد که از  ای را ارائه می انگیز و آموزنده های شگفت آزمایش

گیری تجارب روزمره ما از  نحوه تأثیر ذهن ناخودآگاه بر شکل

دهد که  ها نشان می ایشدارد. او با ارائه این آزم جهان پرده برمی

مان با خانواده،  ما چگونه تحت تأثیر ذهن ناخودآگاه، در روابط

که برای  شویم، چگونه با این دوستان، و همکاران دچار اشتباه می

دهیم اما درک  گذاری خاص دالئلی را ارائه می انجام یک سرمایه

درستی از آن نداریم، وچگونه رخدادهای مهم گذشته را اشتباه 

آوریم. از ترجیحات سیاسی گرفته تا مقدار انعامی که  ه یاد میب

ها و ادراک ما،  ی قضاوت دهیم و همه به یک پیشخدمت می

هایی است که در دو سطح، خودآگاه ـ سطحی  انعکاس فعالیت

که ما از آن آگاهی داریم ـ و ناخودآگاه سطحی که بر ما پوشیده 

مان، محیط اطرافمان، ها، خود شود. ما انسان است ـ انجام می

ها و دیگر موجودات، و شاید از همه مهمتر جهان  سایر انسان

خواهید  کنیم. اگر می مان شناخته و درک می هستی را با اذهان

خواهید خود و دیگران را  جهان اجتماعی را درک کنید، اگر می

خواهید بر موانع متعددی که  درک کنید و فراتر از همه، اگر می

گی کامل و غنی شما است، غلبه کنید، واجب است سد راه زند

که تأثیر، نفوذ و قدرت این جهانودآگاه را که در باطن همه ما 

 نهفته است، درک کنید.

 
 

 چاپ اول  مرتضی گرجیان

9910 

 920 شومیز

 صفحه

 های زندگی بهترین 87

 

 780000 رقعی نگاه معاصر تامس هرکا

 تومان

مس هرکا فیلسوف کانادایی برخالف های زندگی نوشته تا بهترین

تواند زندگی  بسیاری از فیلسوفان که براین باورند یک خوبی می

را خوب کند معتقد است لذت، شناخت، موفقیت، فضلیت و 

 عشق/ دوستی پنج خوبی است که در زندگی خوب مؤثر است. 

 

شقایق محمد 

 زاده

 دوم چاپ

10 

 247 شومیز

 صفحه
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دارندگی در  70

 ی استبسندگ

 910777 رقعی نگاه معاصر                  س میوئل انگزان در

 تومان

 «مصطفی ملکیان»ساده زیستی: راهی به تعالی 
 Henry david)زیستی هنری دیوید ثورو  شاید بتوان پیام ساده

thoreaue)  متفکر بزرگ، اصیل، و انسان دوست امریکایی
( را، که سلسله جنبان جنبش جهانی ساده زیستی 9002-9090)

 بدین صورت تلخیص و تدوین کرد: شد،
( انسان در آن واحد، موجودی است زیست شناختی، روان 9

 – biological psychological)شناختی، و روحانی 

spiritual)  یعنی هم نیازهای زیستی دارد، هم نیازهای روانی، و
هم نیازهای روحانی / معنوی. برآورده شدن نیازهای زیستی 

دگی، یعنی طول عمر میشود، و برآورده موجب استمرار کمی زن
شدن نیازهای روانی و روحانی / معنوی موجب ارتقای کیفی 

 زندگی، یعنی بهروزی حیات. 
چون از اصل عمر و حیات برخوردار بودن شرط الزم، و البته  -2

                                                       نه کافی برای کیفیت مطلوب داشتن زندگی است طبعا  برآورده 
ز هم نه کافی برای برآورده شدن نیازهای زیستی شرط الزم و با

 شدن نیازهای روانی و روحانی / معنوی است.

تر  آید که نیازهای روانی و معنوی کم اهمیت اما از این امر برنمی

 تراند. اند؛ بل برعکس بسیار مهم از نیازهای زیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالمعلی کشانی

ویراستار: 

 مصطفی ملکیان

 سومچاپ 

9910 

 

 900 شومیز

 صفحه

چرا ملت ها شکست  75

 می خورند

 

 

 

 وزیری نشر روزنه دارون عجم اوغلو

 شومیز

010777 

 تومان

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 

ذا و قحطی از یکدیگر مجزا می شوند؟ آیا این امر و بیماری ، غ
ناشی از فرهنگ، آب و هوا و یا جغرافیاست؟ شاید جهل و غفلت 
                                                       از سیاست های صحیح علت ناکامی است؟ مطلقا  خیر. این کتاب 

 نحوه نگاه و درک شما را نسبت به جهان دگرگون می کند.
 
 
 
 
 

محسن 

میردامادی و 

 حسین نعیمی پور

چاپ 

 دهم دواز

9910 

 گالینگر

 

01577 

 تومان

 

007 

 صفحه 

ایران جامعه کوتاه  77

 مدت
 و سه مقاله دیگر 

محمدعلی 

 همایون کاتوزیان

 900777 رقعی نشر نی

 تومان

مقاله ای که در این کتاب می خوانید هر یک به نوعی مشکالت  4

تاریخی توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را  بررسی    می کند. 

نیت برای بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت در فقدان ام

دست حکومت ها که خود به انحصار قدرت  سیاسی می انجامید 

و ... در دو مقاله اول تالشی برای استقرار قانون و نظم قانونی که 

به انقالب مشروطه انجامید بررسی می شود و علل ناکامی ها و 

قاله چهارم کمبودهای این جنبش مضمون مقاله سوم است و  م

که به معنایی دنباله مقاله سوم است شرحی از زندگی و آثار 

ملک الشعرای بهار را می خوانیم که از کوشندگان راه مشروطه 

 بود ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ  عبداهلل کوثری 

 سیزدهم

9910 

 578 شومیز

 صفحه
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 رقعی  کویر   صابر اداک اخالق زمامداری 19
210777 

یاسی با حکومت را حق طبیعی افراد جامعـه  علی)ع( مخالفت س تومان

شناخت و در پـی ایجـاد    آورد و آن را به رسمیت می به شمار می

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

آن، نقشی در امتیازات اجتماعمی و اقتصـادی افـراد نداشـت و    

حساب مندی یا محرومیت از امکانات عمومی به  عاملی برای بهره

هـا   آمد. چنین نبود که نزدیکان حکومت و به اصطالح خودی نمی

ها باشـند   دارای حقوق بیشتری نسبت به دگراندیشان و ناخودی

و رشد افراد در جامعه، تابعی از مقدار نزدیکی و همراهی آنان با 

 حکومت باشد.

هـای   رفتار مداراگرانة علی )ع( با منتقـدان و مخالفـان، زمینـه   

و احساس امنیت در صـورت اظهـار مخالفـت را در     آزادی بیان

توانسـتند   جامعه ایجاد کرد و در طول حکومـت وی، افـراد مـی   

های او به راحتی اعالم کننـد و البتـه    مخالفت خود را با سیاست

آسیبی نبینند. در سیره علی )ع( خـط قرمـزی بـرای انتقـاد از     

 حکومت و شخص حاکم وجود نداشت و پاسخ سخن ـ هرقدر هم 

شـد، نـه بـا داغ و     که تلخ وموهن بود ـ تنها با سـخن داده مـی   

درفش. جواب انتقاد، منطق و برهان بود، نـه تهمـت و بهتـان، و    

کس به خاطر مخالفت زبانی با حکومـت، گرفتـار تعقیـب و     هیچ

 شد. تعزیر یا حبس و تعذیب نمی
معیار گزینش کارگزاران حکومتی در دولت علی )ع(، تنها لیاقت 

ای  های قومی و قبیله دانی و پاکدامنی افراد بود و وابستگیو کار
و سیاسی در این امر دخالتی نداشت. او در مراقبـت بـر اعمـال    
کارگزارانش نهایت دقت و در برابر خطاهایشان غایت شدت را به 

ای از جمله حفـظ آبـروی نظـام یـا      بست و به هیچ بهانه کار می
 نهاد. آبروی خاطیان، عدالت را زیر پا نمی

 

 

چاپ دوم و 

 سوم

 9910 

 277 شومیز

 صفحه

    

منابع طبیعی  77

 موهبت یا مصیبت

 

 

 

 

فردریک فن 

 درپلویک

 94577 پالتویی نشر روزنه

 تومان

بهره مندی از منابع طبیعی موهبت است یا مصیبت؟ شواهد 
تجربی حکایت از آن دارد که امکان حصول هریک از این دو 

رد این کتاب به مطالعه فرضیات گوناگون و شواهد نتیجه وجود دا
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؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد حسین 

 نعیمی پور

چاپ سوم 

10 

 912 شومیز

 صفحه

آئین ها و جشنهای  71

 ر ایران کهن د

محمود روح 

 االمینی

 290777 رقمی آگاه

 تومان

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 

ای ایران و در بین همه قشر های اجتماعی، از کهن ترین شهر ه
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 

امروز برجا مانده است، ولی در یک یا دو منطقه و استان ها تا به 
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.
 
 
 
 

 چاپ ششم 

9910 

 270 شومیز

 صفحه
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از بحران تا  77

 فروپاشی

های اعتراضی و وقوع ناآرامیهای گسترده در نقاط  با پیدایش جنبش 777,0 رقعی نگاه معاصر حسین بشیریه
مختلف جهان و به خصوص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از آغاز 

های سیاسی در برخی از  به بعد، و با وقوع انقالب و تغییر نظام 2799سال 
ای را که سابقا برای تحلیل انقالب  آن کشورها، درصدد برآمدم تا نظریه

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 

آن تحوالت و ناآرامیها را انداز شرایط پیدایش و تفاوت در پیامدهای 
توضیح دهم. این نظریه بر هشت محور استوار بوده است که چهار محور 

ها و چهار محور دیگر مربوط به اجزای  آن مربوط به مبانی قدرت دولت
های اعتراضی و انقالبی و یا فرایند بسیج سیاسی است.  جنبش
هار محور اند. چ های سیاسی نتیجه گردهمایی این هشت عامل انقالب

ها عبارتند از: بحران مشروعیت، بحران  مربوط به مبانی قدرت دولت
های  کارآمدی، بحران وحدت درونی گروه حاکم و بحران در دستگاه

سلطه و سرکوب. از سوی دیگر چهار محور مربوط به جنبش و بسیج 
انقالبی عبارتند از: حجم نارضایی عمومی، سازماندهی، ایدئولوژی 

های مخالف در  ها و گروه هبری. طبعا در نزاعی که بین دولتانقالبی و ر
آید نتیجه همواره انقالب و تغییر نظام سیاسی  شرایط بحران پیش می

نیست؛ ممکن است به جای انقالب، سرکوب سراسری صورت پذیرد و یا 
 ای سیاسی انجام گیرد و یا پیمانی برای گذار بسته شود. معامله

 

چاپ سوم  

9910 

 927 یزشوم

 صفحه

77 

 
 میناگر عشق

 شرح موضوعی 

 مثنوی معنوی

موالنا جالل الدین 

 محمد بلخی

 100777 وزیری نشر نی

 تومان

                                                       مثنوی معنوی یه شیوه مرسوم به ابواب و فصول مد ون و مرتب 
نشده بدین معنی که موالنا به سبب سرعت انتقال و قوت ابتکار 

می آورد و از حکایت از سخن، سخن می شکافد و از نکته، نکته 
به حکایت دیگر می رود واین توالی حکایات با نکته گوئی های 
 بیشمار همراه است تا آنکه دوباره بر سر سخن اصلی بازگردد.

 

 چاپ  کریم زمانی

 پانزدهم

5478 

 5011 کالینگور

 صفحه

 920777 وزیری نشر نی  ما ایرانیان 78

 تومان

سؤال  نیدارد؟ در پاسخ به ا ییها ضعف انیرانیما ا اتیخلق ایآ
و  یعلم ئتیه یمتشکل از اعضا یآمار ی درصد از جامعه 10

ها مشکل را  اند. آن کشور پاسخ مثبت داده یها از نخبه یگروه
عدم  ،یستیرودربا ،یریانتقادپذ ،یدر ضعف فرهنگ کار جمع

رواج دروغ  ،یورزغلبه احساسات بر خرد ،یخودمحور ت،یشفاف
 اند برشمرده ینیب شیپ  رقابلیغ یتارهاو رف

چاپ بیست  

  دومو 

9910 

 

 200 شومیز

 صفحه

 حدیث نواندیشان  77

 دینی

)یک نسل بعد از 

 (عبدالکریم سروش

سید هادی 

 طباطبائی

 کویر

 

 550777 رقعی

 تومان

این کتاب شرح آراء برخی از متفکرانی است که برآنند تا رحمت 
کوشند تا نه تصلبی  شند. افرادی که میدینداری را به تصویر ک

های گذشتگان نشان دهند و نه به تمامه پشت پا بر  بر برداشت
آن نهند؛ دین و دینداری را نه زنجیری به پای دینداران، که 
نردبانی برای عروج به آسمان معرفی کنند. یکی ابوالقاسم فنائی 

خن به است که اخالق را برکشیده و از تقدم آن برفهم دینی س
میان آورده است. او به تصویر کشیده که اگر به زیور اخالق 

ای، ثمرات مبارکی به  مزین نیستی و گام در وادی دین نهاده
ارمغان نخواهی آورد. دیگری آرش نراقی است که نشان داده 

سوز  های ایمان ای که از چرخ فلک، سنگ پرسش است در زمانه
ه به کلوخی حوالت داده بارد و کمتر موضعی از دین است ک می

توان دل قوی داشت و به هر سوال و پرسشی خانه  نشود، می
ویران نکرد و بنای دینداری را در همین جهان سرعت زده، 
همچنان استوار نگه داشت. و آن سوم سروش دباغ است. وی بر 

ای دل سپرد که هم سهم  توان به منظومه آن است که می
دارد؛ هم معنویت  خرد را پاس می نهد و هم باورهای دینی را می

تواند رغبت دینی را در  را وجهه همت ساخته است و هم می
عصر مدرن به همراه آورد. این اندیشمندان متاخر اینک حدیث 

توان آن را شنید و مناعش  اند. حدیثی که می خویش را بازگفته
حدیث نواندیشان دینی؛ یک نسل پس از »را سنجید. 

 «عبدالکریم سروش
 

 9910 

 چاپ دوم

 

 490 شومیز

 صفحه
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 خردکشی 500

روشنفکران و 

 انقالب اکتبر

 950777 رقعی  نشر نی خسرو ناقد

 تومان

ها و احزاب کمونیستی انقالب اکتبر را  نه تنها کمونیست
ساز و روسیه شوروی را سرآغاز عصری جدید  رخدادی دوران

ذیر ساخته پ ای آرمانی را امکان دانستند که تحقق جامعه می
است، بلکه بسیاری از روشنفکران غیرکمونیست در غرب و 

بینی و امیدواری و گاه با شور و  دیگر نقاط جهان نیز با خوش
ناپذیری فرایند تحوالت این سرزمین را دنبال  شوق وصف

کردند. تشویق و ترغیب این دسته از روشنفکران و جذب  می
کی از اهداف احزاب آنان به منظور حمایت از روسیه شوروی، ی

کمونیستی و، پیش از همه، حزب کمونیست روسیه شوروی بود. 
ای به راه انداختند تا با  از این رو، کارزارهای تبلیغاتی گسترده

های گوناگون و  ها و برپایی کنگره ها و نشریه انتشار روزنامه
های  دعوت از نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران و شخصیت

دار از روسیه شوروی و مشاهده تحوالت آن، به نامدار برای دی
اهداف خود دست یابند. تالش و تبلیغات آنان تا حدی به ثمر 

های میان دو جنگ جهانی، بسیاری از  رسید و در سال
روشنفکران از گوشه و کنار جهان به اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی سفر کردند تا شاهد فرایند انقالب ا کتبر 

رویدادهای پس از آن باشند. هدف آنان بیش از  و تحوالت و
پیش از همه آن بود که ببینند اکنون که حاکمان جدید، آن گونه 

با سرنگونی »که در مانیفست حزب کمونیست آمده است. 
همه قدرت را به دست « قهرآمیز تمام نظام اجتماعی پیشین

 هایی روی داده و چه تحوالتی در شرف اند، چه دگرگونی گرفته
کعبه آمال »هایی از جامعه آرمانی آنان در  وقوع است و آیا نشانه

 شود. یافت می« پرولتاریا
 
 

  

 سوم چاپ

9910 

 202 شومیز

 صفحه

نبرد قدرت در  979

ایران )چرا  و 

چگونه روحانیت 

 برنده شد؟(

 وزیری  نی  محمد سمیعی 
00777 

 تومان

را در  توفانی سرکش در مدت کوتاهی کشور 9950در سال 

                                                      نوردید و فرزندان  ایران  مدرن، که شب و روز در میانشان 

گرایی ترویج شده بود، بساط شاهنشاهی را  دوستی و غرب شاه

ی نیروهای  برای همیشه برچیدند و به این ترتیب، از میان همه

                                        گرایان گرفته تا روشنفکران لیبرال، ه مای  سیاسی ایران، از چپ

وحانیت نشست؛ اما چرا و چگونه؟ چه ی ر ناگاه بر شانه قدرت به

منطقی بر اذهان ایرانیان حاکم بود و چه شد که آنان با پشت 

را ترجیح دادند؟ « جمهوری اسالمی»کردن به مظاهر نوگرایی، 

ی ایرانی راهی برخالف سکوالریسم، موج غالب  چرا جامعه

ی مخالفان  جهانی، در پیش گرفت؟ چرا مردم ایران از میان همه

مداران کارکشته،  پهلوی، که در میان آنان سیاست رژیم

پرست از چپ و  متخصصان برجسته و مبارزان با صداقت و وطن

راست بودند، روحانیان و نظام پیشنهادی آنان را برگزیدند؟ و 

سرانجام این که نبرد قدرت در این سرزمین به چه سویی خواهد 

های علمی و  رفت؟ در این کتاب تالش شده است باتکیه بر روش

 ها پاسخ داده شود. های ایدئولوژیک به این پرسش فارغ از نگاه

 

 

 پنجمچاپ 

9910 

 070 شومیز

 صفحه
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اقتصاد در ایران  507

 مدرن 

توسعه بر 

محورآموزش، 

 فرهنگ و تمدن

دکتر حسین 

 عظیمی

 220777 رقعی نشر نی

 تومان

امعة محل زندگی تواند با واقعیات ج پرداز اقتصادی نمی نظریه»
پرداز  خود از نظر پژوهشی و تحقیقی بیگانه باشد. نظریه

اقتصادی کسی است که نه تنها به واقعیات زندگی اقتصادی 
اطراف خود )جامعة خویش و جامعة جهانی(، بلکه به مطالعة 

سازی در زمینة این واقعیات، به  مستقل این واقعیات، به فرضیه
ه و به کاربرد نتایج حاصله در امور ها در جامع آزمون این فرضیه

پرداز اقتصادی، برای  جامعه به شدت توجه دارد. البته نظریه
های قبلی در جریان  سرعت و سهولت کار، باید از طریق آموزش

مفاهیم، قضایا و نظرات اقتصادی مطرح شدۀ قبلی قرار گرفته 
پرداز شروع کننده یک علم نیست، ولی  باشد. لذا هر نظریه

پردازی برخورد علمی با واقعیات جامعه و  اصلی برای نظریه شرط
های  جوامع است و نه مسلط بودن بر مفاهیم و قضایا و نظریه

 «قبلی در یک علم.

 کتاب 20صفحه 

توان شادروان حسین عظیمی را اقتصاددانی  با تعریف فوق می

ریزی و  کوش در عرصة دانش اقتصاد و در زمینة برنامه سخت

ای از  سعة کشور دانست. مجموعة حاضر برگزیدهدلبستة تو

ها و مقاالت اوست، باشد که برای دوستداران رشد و  سخنرانی

 کار آید. توسعة ایران به

 

 

 

 

 

 

 

 

به کوشش خسرو 

 نور محمدی

 سومچاپ 

10 

 92 شومیز

 صفحه

ایران بین دو  504

 انقالب

 777,07 وزیری نشر نی پرواند آبراهامیان

 تومان

اضر، در واقع بنیادهای اجتماعی سیاست در ایران را کتاب ح

کند که چگونه توسعه  تحلیل و، این موضوع را بررسی می

تدریج ویژگیهای زندگی سیاسی در ایران  اجتماعی به -اقتصادی

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

ت، است. کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است. بخش نخس

با بررسی سده نوزدهم، انقالب مشروطه و حکومت رضا شاه، 

دست  پیشینه تاریخی الزم را برای فهم تحوالت ایران نوین به

های سیاسی  دهد. بخش دوم، زمینه اجتماعی دگرگونی می

( تا 9927سالهای فروپاشی حکومت رضا شاه )شهریور 

 ( را9992گیری حکومت خودکامه محمدرضا شاه )مرداد  شکل

های  کند. در بخش پایانی هم با توصیف برنامه تجزیه و تحلیل می

اقتصادی محمدرضا شاه، تنشهای سیاسی که  -اجتماعی

ها تشدید شده بود و سرانجام وقوع انقالب  واسطه این برنامه به

 شود. ، بررسی می9950اسالمی سال 

چهارم چاپ  احمد گل محمدی

10  

 

 071 گالینگور

 صفحه

براهیم محمد ا

 فتاحی

چاپ 

 سیزدهم

15 

 952 شومیز

 صفحه

 250777 رقعی نشر نی پرواند آبراهامیان تاریخ ایران مدرن 507

 تومان

ای است برای آشنایی  تر در حکم مقدمه این کتاب بیش

خوانندگان عادی که از خشم و خروش ایران مدرن 

کوشد توضیح دهد که چرا ایران در اغلب  اند؛ و می زده شگفت

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

کند؛ و چرا در یک سده دو انقالب عمده را  به ذهن متبادر می

وقوع پیوسته( تجربه کرده؛ و از  ها در دوران ما به )که یکی از آن

تر چرا اکنون یک جمهوری اسالمی در آن مستقر است.  همه مهم

دانان،  کند که ما تاریخ تأیید میفرض ای. اچ. کار را  این اثر پیش

کوشیم تا  کنیم و می گذشته را ناگزیر از منظر حال درک می

توضیح دهیم که گذشته، چرا و چگونه به حال و وضعیت کنونی 

                      که خود  کار، نیز شاید  فرض، چنان انجامیده است. اما این پیش

                                                   بدان اذعان کند، ممکن است یک اشکال کامال  واضح داشته 

 باشد.

محمد ابراهیم 

 فتاحی

چاپ 

 سیزدهم

15 

 952 شومیز

 صفحه
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 تلنگری به ذهن 975
 راجر فن اک

 منظومه خرد

 
 رقعی

99777 

 تومان

پردازد: خالقیت در هنر و  ی خالقیت می تلنگری به ذهن به مقوله
های ذهنی  کوشد مخاطبش را از چارچوب خالقیت در زندگی. می

پس داده، بیرون بکشد و به  شده و مسیرهای امن امتحان عادتی
 ماجراجویی وادارد.

های سنی، از  ی گروه ست مخصوص همه کتابی« تلنگری به ذهن»
نوجوانان گرفته تا کسانی که سنی ازشان گذشته. از دید 

 ی کتاب هر ذهنی به نوعی به تلنگر نیاز دارد! نویسنده
بخش، ضروری و در دسترس همگان است...  خالقیت امری لذت

کنم از  کند. فکر می تاب مبانی اصلی تفکر خالق را ارائه میاین ک
ی مردم نیاز به  آن رو که جهان دائم درحال تغییر است، همه 

ها باید تشویق  های تفکر خالق دارند. این مهارت کسب مهارت
ی سوم دبیرستان  آموز پایه شوند و پرورش یابند. اگر دانش

افزار یا مادر  نویس نرم رنامهباشید یا مدیر مالی شرکت تبلیغاتی، ب
 های مفیدی در این کتاب بیابید. کنم که ایده خانواده، فکر می

 

چاپ چهارم  انوشه ضرغام

9914 

 990 شومیز

 صفحه

گفتار درباره  82 970

 داری سرمایه

گذرد و وقتی تصمیم  که بفهمیم در جهان چه می برای برای آن» 777,45 رقعی  آگاه  هاجون چانک
اند  گیری نشسته های تصمیم یم از کسانی که در جایگاهدار

های درست را انتخاب کنند، بتوانیم  مشی بخواهیم که خط
شهروندگرای فعال »گونه برخورد و عمل کنیم که من آن را  آن

                                             نامم، الزم نیست حتما  از همه جزییات فنی سر در  می« اقتصادی
های دیگر  ه جریانگون آوریم. در زندگی روزمره، ما راجع به همه

کنیم:  ها ـ قضاوت می رغم نداشتن تخصص فنی در آن هم ـ علی
الزم نیست متخصص امراض واگیردار باشیم تا بدانیم که برای 

ها باید  ها، و رستوران های تولید موادغذایی، قصابی کارخانه
 ضوابط بهداشتی وجود داشته باشد.

 

 

چاپ چهارم  ناصر زرافشان

9910 

 صفحه 477 شومیز

 تضاد دولت و ملت 507

)نظریه تاریخ و 

 سیاست ایران(

دکتر محمدعلی 

 همایون کاتوزیان

 777,92 رقعی نشر نی

 تومان

راستی توانایی  برای بررسی گذشته و حال ایران رویکردی که به

رسد. این رویکرد  نظر می بینی داشته باشد الزم به تبیین و پیش

کند تا تاریخ و سیاست  کمک می های مبتنی بر آن به ما و بررسی

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

 –مانند علل دشمنی مستمر میان دولت و جامعه ایران  -بغرنج

 دست یابیم.

حال، وابسته  این کتاب مجموعه مقاالتی مستقل و، درعین

اند که در مجموع دالیل و شواهد مؤید نظریۀ حکومت  هم به

ها و اعتبار علمی  ها ریشه دهند. و در آن دست می دکامه را بهخو

نظریۀ حکومت خودکامه و مطالعات موردی مرتبط با آن ارائه 

                       های ایرانی، فر ه ایزدی  شده است. همچنین نظریۀ عمومی انقالب

و حق الهی پادشاهان، لیبرالیسم اروپایی و مفاهیم نو آزادی در 

 ر گرفته است.ایران، و ... مورد بررسی قرا

 

 

یازدهم چاپ  علیرضا طیب

78 

 757 شومیز

 صفحه

مکتب در فرایند  508

 تکامل

سید حسین 

 مدرس طباطبائی

 550777 رقعی کویر

 تومان

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

تاریخ تشیع )درقرون اولیه( است که مورد استقبال چشمگیر 

ل تحقیق و مطالعه در ایران قرار گرفته است. پژوهشگران و اه

این کتاب توانسته است پاسخگویی شایسته ای به ابهامات و 

زوایایی نا روشن تاریخ تحول اندیشه تشیع در نخستین سده 

 های شکل گیری آن باشد.

 

 

 

 چهارم چاپ  هاشم ایزدپناه

9910 

 912 شومیز

 صفحه
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971 

 ناردلئو ها بینی جدال جهان

 ملودینو

 07777 رقعی نشر کویر

 تومان

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

ها همه  اند. در رویکرد آن                                جهان هستی صرفا  مادی حمایت کرده

های فیزیکی و مفاهیمی مانند عشق، معنای زندگی، و  پدیده

رفته ها، در جهان مادی شکل گ هوشیاری و خودآگاهی ما انسان

 است.

اما دیپاک چوپرا بر این باور است که حتی تصور این که روش 

                                                         علمی  حاضر، قادر به توضیح هوشیاری و خودآگاهی باشد دور از 

رسد. مفاهیمی چون عشق و معنای زندگی ریشه  نظر می ذهن به

ها را از طریق روش علمی و  در مغز انسان ندارد که بتوان آن

دیدگاه لئونارد ملودینو، هیچ چیز شناخت مغز توضیح داد. از 

سزاوار خلق جهان هستی نیست و این مغز فیزیکی است که 

 خالق ذهن است.

های مهیج و  در این کتاب، دیپاک چوپرا و لئونارد ملودینو پاسخ

اند: آیا  ترین پرسش انسان ارائه کرده ای را در مورد مهم ماهرانه

سرنوشت ما  های زیستی هستیم که طور ساده ماشین ما به

                                                         فراموشی و مرگ است، یا موجوداتی فناناپذیریم که موقتا  جسم 

 کنیم؟ مادی را تجربه می

گونه به  اند و آن نویسندگان این کتاب حق منازعه را به جا آورده

توانید خواندن کتاب را  اند که شما نمی این موضوع پرداخته

و دین ای در جدال بین علم  متوقف کنید. این کتاب فصل تازه

گشوده است. ارزش این کتاب، با گذشت زمان، بیشتر خواهد 

 .شد

 چاپ دوم

9910 

 912 شومیز

 مرتضی گرجیان  صفحه
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