▪ زمین و انقالب در ایران ۱۳۴۰-۱۳۶۰

  ۴۰۰۰۰تومان

اریک ج .هوگلند /فیروزه مهاجر ۳۱۲ ،ص۱۳۹۸ ،
اصالحات ارضی نه فقط به دلیل تغییرات جامعه شناختی ای که در کشور به
وجود آورد ،بلکه از منظر تغییرات سیاسی نیز از اهمیت برخوردار است .این
تغییرات که در ســال های ٔ
دهه  ۱۳۴۰به صورت تضعیف نیروهای سیاسی
فعال و همچنین وابســتگی مالکان بزرگ به دولت رخ نمود ،در ســال های
دهه پنجاه و با بروز مشــکالت جدی در پیشبرد این برنامه که در عین حال
با افزایش آگاهی روســتائیان نسبت به موقعیت فرودست اجتماعی خویش،
افت تولید کشــاورزی و جابجایی های کالن جمعیتی همراه بود ،زمینه برآمدن نیروهای سیاســی
جدیدی را در صحنه سیاسی کشور فراهم کرد.

▪ اصالحات ارضی در کردستان
1353-1341

    90000تومان

منطق استقرار ،پیامدهای اجتماعی و تبعات سیاسی
شهین رعنایی ۶۷۲ ،ص۱۳۹۷ ،
ٔ
ب-رعیتی را در کشور ملغی
اصالحات ارضی در ایران که قرار بود رابطه اربا 
مالک اراضی کشاورزی
به
دهقان صاحبزمین و ارباب را
ســازد و زارع را به
ِ
ِ
مکانیزه تبدیل کند ،هم برنامهای بود برای نوســازی کشاورزی ،هم پروژهای
برای برقراری پیوندی مســتحکم میان شــهر و روســتا .اصالحات ارضي
برکشیدن ســاکنان دور افتادهترین
در عينحال پروژهای سیاســی بود برای
ِ
ٔ
نشانه تجلیاش شخص
روستاهای کشــور در مقام اعضای یک ملت واحد که بنا بود آشــکارترین
ٔ
برنامه تمامی
محمدرضا پهلوی باشــد در مقام شاهنشاه ایران .پس از طی سه مرحله ،این مهمترین
ٔ
رابطه ارباب-رعیتی را دچار دگرگونی ساخت اما نه ،توانست مالک
دوران سلطنت محمدرضاشــاه،

و زارع را در یک ســطح بنشاند و نه ،تولید کشاورزی را در کشــور افزایش دهد؛ در ًمکانیزه كردن
كشاورزي توفيقي نداشت و همچنين نتوانست اشتغال روستایی را بهبود بخشد .نهايتا ،به مهمترین
ٔ
چهره روستاهای کشور نيز عمل نكرد.
وعدهاش یعنی زدودن فقر از
منطق اســتقرار این برنامه قابل درک
بر
ناظر
جزئیات
به
ورود
بدون
اولیه،
اهداف
چنین انحرافی از
ِ
ِ
ِ
نیست .منطقی که در این کتاب و در مورد استان کردستان ،گام به گام و روستا به روستا پیگیری و
توصیف شد ه و ٔ
همه پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسیاش مورد مداقه قرار گرفتهاند.
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  ۳۰۰۰۰تومان

رد یک درفش
▪ آریان ،به ِگ ِ

پیشدرآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر،
زندگینامه و گزیده آثار آریا پارت ،شروین باوند
کاوه بیات و مصطفی نوری
ٔ
پدیــده کهن و دیرپای تاریخی به صورت
تبدیل هویت ایرانی در مقام یک
مبنایی جهت شکل دادن به یک دولت-ملت جدید ایرانی فرایندی است که
ّ
حداقل از اواسط قرن نوزدهم میالدی به صورت جدی آغاز گشت .آنچه در
این مجموعه ارائه میشود گوشهای است از همین سعی و تالش با تأکید بر
ٔ
پیشینه تاریخی و قومی که عبارت باشد از بحث نژاد و تلفیق آن با یکی
یکی از عناصر مفروض از یک
از آخرین روشهای دولتملتسازی اروپا در سالهای بین دو جنگ اول و دوم جهانی.

▪ روشنفکران و دولت در ایران

  ۳۰۰۰۰تومان

▪ دوران سخت در سرزمینهای فراوانی

  ۳۰۰۰۰تومان

سیاست ،گفتار و تنگنای اصالت
نگین نبوی /حسن فشارکی ۳۱۰ ،۱۳۹۷ ،ص
کتاب روشــنفکران و دولت ،روایت تغییری مهم و اساسی است در اندیشۀ
روشــنفکران ایران در فاصلۀ سالهای دهۀ  1320تا سالهایی که به انقالب
 1357انجامیــد .اینکه کدام عوامل در این تغییــر مؤثر بودهاند ،چگونگی
این تغییر و نتایج آن بر فضای فکری و سیاســی کشور در این کتاب با رجوع
به نوشتههایی بررســی شدهاست که در ســالهای اخیر کمتر مورد توجه
تاریخنگاران قرار گرفتهاند .حاصل کار ،تصویری اســت که هم از پویایی و
تغییرپذیری تفکر روشنفکری ایران در این ســه دهه حکایت میکند و هم از وجود جریانی قوی در
ٔ
مطالعه آراء و عقاید
طیف روشــنفکری ایران که ابعاد آن را نمیتوان آنچنان که معمول است فقط با
تعداد معدودی از روشنفکران که در ٔ
زمره مشهورترینها به شمار میآیند ،بهدرستی دریافت.

سیاستهای نفت در ایران و اندونزی
بنیامین اسمیت  /علی طیبی۱۳۹۷ ،
رکود
پس
های
ن
دورا
در
که
هایی
ن
ا
ر
بح
از
ِ
چرا برخی از کشــورهای نفتخیز ِ
حاصل از کاهش درآمدهای نفتیشــان با آنها مواجه میشوند بر میآیند و
ٔ
نظریه شناخته ٔ
شده «دولت رانتی» و «نفرین
برخی دیگر نه؟ هیچکدام از دو
فروپاشی دولتهای نفتی در دورانهای
منابع» که بر توصیف و توضیح علل
ِ
رکود متمرکز هستند توان پاسخگویی به این پرسش را ندارند .در این کتاب،
ایی تاریخی که بر «وابستگی
تالش میشود که با بهرهگیری از مکتب نهادگر ِ
به سیر» تأکید دارد ،پاسخی به این پرسشها داده شود.
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▪ اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران

  ۵۰۰۰۰تومان

▪ رد پای تزلزل

  ۱۲۰۰۰تومان

انقالب اجتماعی
▪
ِ

  ۵۵۰۰۰تومان

۱۳۵۷-۱۳۸۷
رکسانا بهرامی تاش ،هادی صالحی اصفهانی /مهشید کریمایی۱۳۹۷ ،
اشتغال مهمترین و غتیترین شیوۀ حضور در فضای عمومی و مشارکت در آن
اســت و نه فقط منبعی برای کسب درآمد است که همچنین میانجی داوری
فرد از خود و سنجش محیط پیراموناش .اشتغال ،موجب خروج فرد از فضای
خصوصی و خانوادگی اســت و قدم گذاشتن در فضاهایی که هم میتواند افق
منفعتی و منقبتی بیشماری را بر وی بگشاید و هم او را در معرض آسیبهای
گوناگون قرار دهد .این مســائل که مقاالت کتاب حاضر تالش کردهاند الیههای گوناگون آن را در
فاصله ســالهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۸۷در ایران  ناظر بر موقعیت زنــان مورد توجه قرار دهند ،به نحو
ٔ
مداخله دولتها در امر اشتغال ـ پدیدههای متعلق به دوران متقدم سرمایهداری
چشمگیری هم با
ـ و هم مداخالت بینالمللی ـ پدیدهای متعلق به دوران متأخر این نظام اقتصادی ـ تشدید میشود.

رمان تاریخی ایران ۱۳۰۰-۱۳۲۰
کامران سپهران ۱۷۶ ،ص۱۳۹۶ ،
تا کنون تاریخنگاریهای ادبی مرسوم ،ادبیات داستانی دوره بیستساله را با
مفاهیم ایدئولوژی ناسیونالیسم و ادبیاتگریز تبیین کردهاند .کتاب حاضر با
مطالعۀ رمانهــای تاریخی این دوره و همزمان نگاه به صحنۀ ادبیات جهانی
پرتویی تازه بر این حوزه مطالعاتی میافکند.

سیاست و دولت رفاه در ایران
کوان هریس /محمدرضا فدایی۱۳۹۸ ،
کارکرد سیاستگذاری اجتماعی در جلب پشتیبانی برخی گروههای اجتماعی
ِ
تبدیل گروههای دیگر به نیروهای متخاصم ،امری
از
پیشــگیری
و
دولت
از
ِ
سیاسی
تبعات اجتماعی و
پذیرفتهشده است .آنچه کمتر شناختهشده است،
ِ
ِ
این سیاستگذاریهاســت .بهعبارت دیگر ،اینکه هدف تمامی دولتها در
چارچوب یک
اتخاذ سیاســتهای اجتماعی و رفاهی همواره ایجاد ثبات در
ِ
سیاسی مشخص است ،بدین معنا نیست که افراد و اقشار اجتماعیای
نظام
ِ
که از فرصت بهدست آمده توسط این سیاســتها بهره بردهاند ،همواره به
آغاز کار مشــخص کرده بودند .کتاب حاضر،
همان سم 
توســویی خواهند رفت که دولتها در ِ
رفاهی در ایران از هنگام تأسیس حکومت پهلوی تا
و
اجتماعی
سیاستگذاری
تاریخ
بر
اســت
مروری
ِ
ٔ
سیاسی کشور.
و
اجتماعی
تحوالت
بر
آن
ناخواسته
و
خواسته
تبعات
و
امروز
ِ
ِ
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▪ توسعه و تخریب

   ۸۵۰۰۰تومان

بررسی سیاستهای محیطزیستی دولت ایران
طی برنامههای عمرانی ()۱۳۲۷-۱۳۵۷
مهدی رفعتیپناه مهرآبادی ۵۷۲ ،ص۱۳۹۸ ،
اتخاذ الگوی
سیاستگذاریهای ناظر بر حفاظت از محیط زیست
نهادی در ّ
در دوران ِپهلوی ّ
حلوفصل ًمســائل و مشکالت در این حوزه را در
دوم که 
تدوین قوانینی میدید کــه منحصرا بر نقش نهادهای دولتی متمرکز بودند،
شکست این سیاستها منجر گشت .اتخاذ
اتفاق موارد به
ِٔ
در اکثر قریب به ِ
ایانه ِصرف به نقش دولت بهعنوان ّفعال مایشــاء در پیشــبرد
الگویی که خود حاصل نگاه اقتدارگر
ٔ
منفعالنه آنها .اتخاذ این الگو
فروکاستن نقش سایر کنشگران به پذیرش
سیاستها بود و در نتیجه،
ِ
هم دولت را از جلب مشــارکت عمومی برای پیشــبرد سیاستهایش محروم کرد و هم به گسترش
ٔ
دریچه مسئولیتها
تعارضات میان نهادهای هر روز پرشمارتری در دولت دامن زد که هر یک فقط از
و وظائف خود به موضوع محیطزیست توجه میکردند و دارای اولویتهای متفاوت و گاه متضاد با
یکدیگر در این زمینه بودند.

▪ نوسازی و دگرگونی

بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی بر نهاد خانواده در ایران ()۱۳۳۵-۵۷
محمدحسن پورقنبر۱۳۹۸ ،
  ۴۵۰۰۰تومان
دهه  1330تا  سالهای پایانی ٔ
سالهای میانی ٔ
دهه  ،۱۳۵۰دورهای محوری
در تاریخ معاصر ایران بهشــمار میرود .طی ایــن دوره ،از اتکای اقتصاد به
کشــاورزی کاسته شــد و صنعت جایگاه مهمی در این ســاختار پیدا کرد.
شهرنشینی رشدی شتابان یافت ،دسترسی شهرنشینان به آموزش و بهداشت
تسهیل شــد و حکومت موفق گردید بخشهای زیادی از زندگی اجتماعی و
فرهنگی در کشور را که تا پیش از این دوره ،از دسترسش خارج  بودند ،تحت
ٔ
نتیجه این
نهاد خانواده در
حاکمیت خود بیاورد .کتاب حاضــر به دگرگونی ِ
تغییرات میپردازد.
هــم حکومت ایران و هم آن نیروهای خارجیای که وی  را به اتخاذ سیاســتهایی تشــویق کردند
ٔ
نظریه مدرنیزاســیون یا نوسازی اصرار
که به این تغییرات انجامید همگی بر اتکای این برنامهها به
داشتند .از این رو در این کتاب نیز همین نظریه ،چارچوب سنجش تأثیر این برنامهها بر نهاد خانواده
خود
میباشد .حاصل کار،
ارزیابی تأثیر نوسازی اجتماعی بر نهاد خانوادهاست و همچنین ،سنجش ِ
نظریه مدرنیزاسیون به ٔ
ٔ
مثابه یک ایدئولوژی.
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ٔ
▪ محیط مصنوع و شکلگیری طبقه کارگر صنعتی

تاریخ اجتماعی کار در صنعت نفت ایران ۱۲۸۷-۱۳۲۰
کاوه احسانی /مارال لطیفی ۶۴۲ ،ص۱۳۹۸  ،
معاصر
تاریخ
تحوالت
تمامی
مرکز
صد ســال اســت که نفت و درآمدش در
ً
کشــور قرار دارد و با اینهمه ،تاریخ این صنعت و فــراز و فرودهایش تقریبا
ِ
اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفتهاست .آنچه در
هیچگاه همچون یک تاریخ
سیاسی این صنعت است ً بر دولتها و
تبعات
باب
ِ
اختیار داریم ،کنکاش در ِ
ِ
اقتصادی این صنعت و نهایتا تأثیر متقابل
پیامدهای
منتقدان و مخالفانشان،
ِ
سیاسی نفت.
وجوه اقتصادی و سیاسی آن ،یعنی اقتصاد
ِ
منظر شکلگیری
از
ان
ر
ای
در
نفت
صنعت
اجتماعی
تاریخ
باب ورودی است بر مبحث
کتاب حاضر ِ
ِ
صنعتی در استان خوزستانٔ .
ِٔ
زاویه ورود به این مبحث ،زاویهای فضایی و جغرافیایی است
کارگر
طبقه ً
و مشخصا بر شکلگیری محیط مصنوع نفتی در شــهر پاالیشگاهی آبادان تمرکز دارد و کنشها و
تعامالت کنشگران اجتماعی دخیل در ِ
شهر صنعتی را بررسی میکند.
ِ
ساختن این ِ
   ۹۰۰۰۰تومان

▪ مواجهه با بیکاری در ایران ()۱۳۴۰ - ۵۶

امتناع از پذیرش ،اختالل در بازنمایی
محمدجواد عبدالهی ۲۷۲ ،ص۱۳۹۹  ،
ٔ
ٔ
با بررسی ٔ
فاصله سالهای  ۱۳۴۰و ۱۳۵۶
پدیده بیکاری در
شیوه مواجهه با
ِ
ن
 ،این کتاب در صدد شناســایی یکی از عواملی اســت کــه میتواند بحرا 
اقتصادی حاصل از شــتابگرفتن صنعتیشدن کشور و گسترش ناهنجاری
اجتماعی ناظر بر مدرنیزاسیون را بهیکدیگر پیوند دهد .معضلی که به هنگام
ِ
ظهورش  ،ابتدا از شناسایی آن امتناع شد و آنگاه که مورد توجه قرار گرفت به
یافتن راهحلهایی برای آن بسته شد.
نحو
نادرستی بازنمایی گشت و در نتیجه امکان ِ
ّ
ٔ
پدیده بیکاری در همین سالهای مورد بحث،
عدم امکان اتکاء به آمارهای کشــوری برای شناسایی
ٔ
ٔ
اسکان مهاجرانی
پدیده دیگر ،یکی فقر و دیگری نوع
بررسی دو
نویســنده کتاب را بر آن داشته تا با
ِ
ِ
توجوی کار بهویژه به تهران میآمدند ،تالش کند تا نوع و ابعاد آن را شناسایی کند.
که در جســ 
تخریب مســکنهای موقتیشان ،آنها را ابتدا از
در
ها
ی
شــهردار
روزافزون
مداخالت
ِ
مهاجرانی که ّ
ِ
منفعل خارج و ســپس در مقام یکی از گروههای ّفعال در جنبشی که از اواخرسال  ۱۳۵۶

موقعیت
علیه استبداد سلطنتی رو به گسترش داشت وارد کارزار انقالبی کرد.
   ۳۵۰۰۰تومان
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▪ زنان کارآفرین

ُ
کسبوکارهای خرد و بخش غیررسمی در ایران
ٔ
ترجمه مهشید کریمایی ۲۸۱ ،۱۳۹۹ ،ص
رکسانا بهرامیتاش،
ٔ
زدن فقر مزمن
ســر
و
میالدی
۱۹۷۰
در
اقتصادی
شدن رشــد
دهه
ِ
کند ِ
و حاشیهنشــینی گســترده و ماندگار در کشــورهای غربی و کشــف این
امر که فرودســتی ،حاشیهنشــینی و اشتغال غیررســمی هیچگاه از جوامع
جهانسومیای که الگوی رشد غربی را پذیرفته بودند ،رخت بر نبسته بود،
بانی پژوهشهایی گشت که امروز در علوم اجتماعی تحت عنوان ً«مطالعات
ِ
فرودســتان» دستهبندی میشــوند .مطالعاتی که در آغاز عمدتا فرهنگی بودند و سپس به ترتیب
سویههای سیاسی و اقتصادی موضوع را مورد توجه قرار دادند  .
وجه اقتصادی این مطالعات در کشورهای خاورمیانه دیرتر از سایر نقاط جهان آغاز شد و در خاورمیانه
ٔ
کتاب
نیز ایران در ٔزمره آخرین کشــورهایی قرار گرفت که این نوع پژوهشها در آنها انجام شدندِ .
حاضر در زمره یکی از اولین کتابهایی اســت که بر وجه اقتصادی در «مطالعات فرودستان» تمرکز
کرد ه و از این جهت ،عالوه بر حصول به نتایج بدیع ،فتحبابی نیز در این زمینه بهشمار آید.
   ۴۵۰۰۰تومان

▪ هم شرقی ،هم غربی

  ۷۰۰۰۰تومان

ٔ
ٔ
ترجمه حسن فشارکی
مدرنیته ایرانی ،افشین متین،
روشنفکری
تاریخ
ِ
ٔ
ٔ
سالهای میانی دهه  1330تا  سالهای پایانی دهه  ،۱۳۵۰دورهای محوری
در تاریخ معاصر ایران بهشــمار میرود .طی ایــن دوره ،از اتکای اقتصاد به
کشــاورزی کاسته شــد و صنعت جایگاه مهمی در این ســاختار پیدا کرد.
شهرنشینی رشدی شتابان یافت ،دسترسی شهرنشینان به آموزش و بهداشت
تسهیل شــد و حکومت موفق گردید بخشهای زیادی از زندگی اجتماعی و
فرهنگی در کشور را که تا پیش از این دوره ،از دسترسش خارج  بودند ،تحت
ٔ
نتیجه این
نهاد خانواده در
حاکمیت خود بیاورد .کتاب حاضــر به دگرگونی ِ
تغییرات میپردازد.
هــم حکومت ایران و هم آن نیروهای خارجیای که وی  را به اتخاذ سیاســتهایی تشــویق کردند
ٔ
نظریه مدرنیزاســیون یا نوسازی اصرار
که به این تغییرات انجامید همگی بر اتکای این برنامهها به
داشتند .از این رو در این کتاب نیز همین نظریه ،چارچوب سنجش تأثیر این برنامهها بر نهاد خانواده
خود
میباشد .حاصل کار،
ارزیابی تأثیر نوسازی اجتماعی بر نهاد خانوادهاست و همچنین ،سنجش ِ
ٔ
ٔ
نظریه مدرنیزاسیون بهمثابه یک ایدئولوژی.
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▪ بازار و دولت در ایران

مکان بازار تهران
ِ
سیاست ِ
کشاورزیان /ابراهیم اسکافی ۳۹۲ ،ص۱۳۹۹  ،
آرنگ
ً
زدن دیدگاههای مرسوم در مورد
محک
ای
ر
ب
است
تالشــی
حاضر
اوال
کتاب
ِ
ِ
پررنگ
فاعلیت
بر
ناظر
پرسشــی
طرح
طریق
از
بازار
سیاســی
نقش
سیاسی
ِ
بازار از اعتراض به قرارداد رژی تا انقالب  ،۱۳۵۷در مقایسه با نقش منفعل
وی پس از آن .دوم تالشــی اســت برای پاســخ به همین پرسش از طریق
پردازی بازار همچون مجموعهای از شبکهها که در کنشهای شخصی
مفهوم
ِ
دیگر همتایان ،نمودی عینی مییابند.
با
تعامل
اعضایش حک شدهاند و در
ِ
به این اعتبار ،عالوه بر موشــکافیهای بدیع در انواع ارتباطاتی که هویت بازار در ایران را میسازند،
ّ
دانســت در مبحث ناظر بر فاعلیت سیاسی
مســاعی جدیای
کتاب حاضر را میتوان تشــریک
ّ
ِ
گروههای اجتماعی و نهادهای سیاستگذاری که همواره هم از جذابترین و هم از مناقشهانگیزترین
ٔ
مطالعه نظریهها و تجارب دورانهای گذار در جامعهشناسی سیاسی بودهاست.
مباحث معطوف به
   ۶۰۰۰۰تومان
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