▪ اقلیتها در حقوق بینالملل

  20۰۰۰تومان

تاریخچه ،پیمانها ،حدود و حمایتها
محمدرضا عظیمی ۲۲۴ ،ص
وضعیت جدیدی کــه با وقوع دو جنگ جهانی پیش آمــد ،نگاه متفاوتی را
ِ
به حقوق گروههای اقلیت میطلبید ،نــگاه متفاوتی که بتواند وجوه مختلف
این مبحث را در چارچوب ســهگانهی حقوق سیاسی ،حقوق فرهنگی و حقوق
بشر با یکدیگر آشــتی دهد .برآمدن این نگاه متفاوت در سطح بینالمللی و
محدودیتهای اجرایی شــدنش در ارتباط با حاکمیت دولتها و ویژگیهای
تاریخی هر کشور ،در این کتاب با ذکر مثال مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند.

▪ مرزبندی قومیتی

  ۳۰۰۰۰تومان

نهادها ،قدرتها و شبکهها
آندره اس ویمر /محمدرضا فدایی۱۳۹۶ ،
در کتاب حاضر مباحث قومیت و قومگرایی از منظر چگونگی عملکردشــان
مورد بحث قرار گرفتهاند .حرف اصلی نویسنده آن است که تمامی مفاهیم و
مقوالت ،آداب و رسوم ،نهادها و نمادها ،ویژگیهای زبانی و تاریخی و نژادی
و جغرافیاییای که برای تبیین قومیت به کار گرفته میشــوند نمیتوانند در
عمل به تعریف جماعتی جدا از ســایر جماعتها بینجامند مگر آنکه بتوانند
میانجی ترسیم مرزهای مشــخصی میان «یکی» و «دیگری» یا «دیگران»
به
ِ
وجهی عملی بیابند.

▪ گروههای قومی و مرزها

  ۲۵۰۰۰تومان

ساختارهای اجتماعی و تفاوتهای فرهنگی
فردریک بارت /محمدرضا فدایی ۲۳۳ ،ص۱۳۹۷ ،
مهمترین پیش ٔ
نهاده بارت در مطالعات قومشناســی آن است که گروههای
قومیتی ّرا باید همچون یک تشکیالت اجتماعی در نظر گرفت؛ مفروض دوم
آنکه تعلق تشــکیالتی بر ٔ
پایه ٔ
شیوه اســتناد فردی به مقوالت قومی تبیین
شود و بســته به موقعیت میتواند تغيیر کرده ،تقویت یا تضعیف ّگردد.
می ً
و نهایتا مفروض ســوم ،آنکه ویژگیهای فرهنگی فقط زمانی مبنای تعلق به
یک تشــکیالت قومیتی قرار میگیرند که امکان دوگانهسازی میان «خود» و
«دیگری» را میســر سازند ،یا به عبارت دیگر بتوانند موضوع مرزکشی میان
خود و دیگری قرار گیرند.
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  ۲۰۰۰۰تومان

▪ ابداع امر اجتماعی

رسالهای درباره افول هیجانات سیاسی
ژاک دونزولو /آرام قریب ۲۵۷ ،۱۳۹۵ ،ص
اغلب تاریخنگاران ،ماندگاری جمهوری سوم فرانسه را حاصل افول هیجانات
سیاسی در این کشور به شــمار میآورند .هیجاناتی که طی یک قرن جز به
تأسیس نظامهایی ناکامتر یکی از دیگری نینجامیده بود.
ِ
ماندگاری جمهوری ســوم
باعث
بــا اینهمه فقط این وجه ســلبی نبود که ِ
ِ
میان مردم
گشــت .این ماندگاری همچنین مدیون ابداع مقولــهای بود که ِ
یعنی صاحبان مشروعیت سیاسی از یکسو و باالترین قدرت سیاسی ،یعنی دولت از سوی دیگر قرار
نام امر اجتماعی.
ُگرفت :مقولهای به ِ
ّ
ثبات سیاسی نه در وادی ِصرف سیاسی
حل
راه
که
آورد
پیش
را
فرصت
این
سیاســی
افت هیجانات
ِ
ٔ
وادی امر اجتماعی جســتجو شود .وادیای میانجی که ابداعش به
و نه حوزه ِصرف مدنی بلکه در ِ
مفهوم «همبستگی» ممکن گشت.
لطف
ِ

▪ استاد نادان

  ۵۰۰۰۰تومان

پنج درس در باب رهایی فکر
ژاک رانسیر /آرام قریب ۱۹۹ ،۱۴۰۰ ،ص
در ســال  ،1818ژوزف ژاکوتو ،انقالبی فرانســویای که به اجبار زمانه به
عنوان مدرس ادبیات فرانســه به استخدام دانشگاه لوون درآمده بود کشف
کــرد که میتواند بدون آنکه کلمهای هلنــدی بداند و در نتیجه بدون آنکه
درسی به دانشــجویانش بدهد به آنها زبان فرانسه بیاموزد« .استاد نادان»
دریافته بود که آموزش نه نیازمند تبیینگران دانایی است که باید مسائل را
برای کســانی توضیح دهند که گویی در فهم موضوعات ناتوان هستند ،بلکه
نیازمند پذیرش اصل ٔ
ساده یکسانی هوش نزد ابناء بشر است.
آموزشی «رهایی فکر» را بنا نهاد و آن را در تقابل با آنچه «سیاق کهنه»
چنین بود که ژاکوتو ،روش
ِ
نظام آموزشی «کودنساز» مینامید قرارداد.
یا ِ

▪ در باب مدارا

  ۳۵۰۰۰تومان

مایکل والزر /صالح نجفی ۱۶۰ ،ص

ٔ
درباره مدارا را نمیتوان به
در این کتاب مایکل والزر نشان میدهد که بحث
بحث در مورد سامانهای سیاسی فروکاست .او بر این نظر است که مطالعهٔ
ً
الگوهای مدارا جویی در ســامانهای سیاسی متفاوت مسلما به دانش ما در
اینباره میافزایدّ ،اما این دانش بــدون ارزیابی جماعتهای مختلف که بر
اساس همبســتگیهای ،قومی  ،دینی ،نژادی ،سرزمینی ،طبقاتی یا جنسیتی
گرد یکدیگر آمدهاند ،ناکافی و ناکامل خواهد ماند.
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▪ جمهوریخواهی

  ۱۵۰۰۰۰تومان

نظریهای در آزادی و حکومت
فیلیپ پتی /فرهاد مجلسیپور ۴۶۰ ،ص
کتاب حاضر در دو بخش ،نظریۀ آزادی به مثابۀ عدم ســلطه را مورد توجه
قرار میدهد .در بخش اول ،این نظریه که نویســنده آن را نظریه بنیانگذار
جمهوریخواهی میداند به عنوان بدیلی برای لیبرالیسم و جامعهگرایی مطرح
میشود و در بخش ّ
دوم وجه عملی و کارکردی آن مدنظر قرار میگیرد.

▪ دربارۀ دموکراسی

  ۴۰۰۰۰تومان

رابرت دال /حسن فشارکی ۲۶۰ ،۱۳۹۹ ،ص
کتاب حاضر سعی و تالشی است ارزنده در توضیح مفهوم و کاربرد دموکراسی
نه به منزله یک دیدگاه نظری که بر بینش فلسفی انسانمحورانه استوار بوده
یا بر پایه دیدگاهی برخواسته از فرهنگ و تمدن معینی مستقر باشد ،بلکه به
مثابۀ دانشی عملی که امکان رهایی نسبی انسان از ظلم و سرسپردگی را فراهم
میآورد .به این اعتبار ،نه مطالعۀ تاریخ برآمدن مفهوم دموکراســی در دولت
شهرهای یونان جدا از دغدغه بررسی و معرفی جوانب عملی کار میباشد و نه
اشاراتش به زمینههای پذیرش نظام نمایندگی و تحدید قدرت سالطین فارغ
فحص قوانین اساســی مختلف،
از این وجه .همین انگیزه به هنگام بحث و ِ
شــیوههای گوناگون رأیگیری ،زمینههای اجتماعی و تشکالت مدنی مختلفی که تأسیس و
قوام دموکراسی را تسهیل میکنند ،نیز در نظر بوده است.

▪ چندساالری

  ۷۵۰۰۰تومان

مخالفت و مشارکت
رابرت دال /ابراهیم اسکافی ۲۹۸ ،۱۴۰۰ ،ص
ٔ
انتخاب ٔ
زمینه
اثر بدعتگذار در
واژه چندساالری توسط رابرت دال در این
ِ
گذار نظامهای سیاســی از یک ســاختار به ســاختاری دیگر ،به جای ٔ
واژه
ِ
مردمســاالری یا دموکراسی به دو دلیل انجام شدهاســت :دلیل اول آنکه
برپاســاختن
بتوان عوامل دیگری را عالوه بر حضور و مشــارکت مردم در
ِ
مردمساالری شناسایی کرد؛ دلیل دوم آنکه ،ابزارها و واسطههایی را برشمارد
میانجی آنها ،مردم در اجتماع و سیاســت
و به خواننــد ه معرفی کرد که به
ِ
مداخله میکنند تا نظام سیاســیای را تأسیس و بقایش را تضمین کنند که
نام آنها را بر خود دارد.
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  ۲۰۰۰۰تومان

▪ نقدی بر فدرالیسم

محمدرضا خوبروی پاک
 ۲۵۳ص
در این کتاب ،فدرالیسم به منزلۀ یک شیوه تفکر سیاسی و نیز راهنمای عمل
از دو منظر تاریخی تاریخی اجتماعی متفاوت مورد بررســی و نقد قرار گرفته
است .یکی از منظر امکاناتی که در اختیار میگذارد تا جوامعی که به دالیلی
نمیتوانستند الگوی یک حکومت متمرکز را سرمشق خود قرار دهند ،موفق
به تشــکیل دولت قانونی و تاسیس یک دولت -ملت بر اساس آن بشوند و
دیگری از منظر محدودیتهای این تفکر سیاسی اگر بخواهد بهمثابۀ روشی جهانشمول جهت تبیین
روابط پیرامــون -مرکز در دولت -ملتهایی که موجودیتشــان را مدیون تاریخ و فرهنگ خویش
هســتند به کار گرفته شود .بررسی موردی ایران به عنوان شــاهدی بر این محدودیت و به عنوان
کشــوری که به راهحلهایی خواناتر با فرهنگ و تاریخ خود برای روابط نامبرده دست یافته است ،از
مهمترین فصول کتاب حاضر است.

ّ
▪ ملتها مهماند

  ۳۵۰۰۰تومان

فرهنگ ،تاریخ و رویای جهانوطنی
ّکریگ کلهون /محمدرضا فدایی۱۳۹۵ ،
ملتها مهماند نه فقط از آن جهت که گنجینهای هستند از راهکارهای عملی
برای همزیســتی افرادی که به هر دلیلی خواه جامعهگرایی و خواه فردگرایی
ٔ
نقشــه
خــود را از جوانبی با یکدیگر متفاوت میدانند ،بلکه از آن جهت که
راه و ردپایی اســت از روشها و رویههایی که مردم برای زیست کرامتمند
خویش ابداع کردهاند .این ّ
لب کالم کریگ کلهون است در کتاب حاضر و
ّ
رمز سرسختی ظفرمند ملتگرایی.

▪ نخبگان و جامعه

  ۲۰۰۰۰تومان

تی.بی.باتامور ،ترجم :علیرضا طیب ۲۵۶ ،ص
کتاب حاضر ،مروری اســت انتقادی بر دعاوی نخبهگرایی و مساواتطلبی
علیه یکدیگر .و همچنین ارزیابیای است از این دعاوی در چشمانداز جهانی
شــدن الگوی دموکراســی .یعنی در چارچوب نظامی که با گسترش قدرت
تأثیرگذاری عموم مردم بر سیاستهای خرد و کالن به میانجی حقوق مدنی
و سیاسی ،مدعی تخفیف نقش و اهمیت نخبگان در جامعه است.
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▪ گفتارهای قدرت

  ۲۵۰۰۰تومان

از هابز تا فوکو
باری هیندس /مصطفی یونسی ۱۸۲ ،ص۱۳۹۹  ،
در این کتاب ،دو برداشــت از قدرت که بر اندیشه سیاسی غرب در دوران
مدرن غالب بوده اســت مورد بررسی میباشــد :یکی قدرت به منزلۀ یک
ّ
کمیت یا همان توانایی دست زدن به عمل و دیگری قدرت به مثابه مقولهای
دستکم توافق عده کثیری اســت که در نتیجۀ آن
که مســتلزم اجماع یا
ِ
اجماع و توافق برای خود حقی را در دســت زدن به عمل قائل میشوند .بر
همین زمینه است که بحث گفتار رادیکال قدرت نزد نظریهپردازان مکتب فرانکفورت و نیز لوکس
مورد توجه قرار گرفته و نشــان داده میشــود که چگونه گفتار فوکو درباره قدرت نزد او به نادیده
بحث قدرت مهمتر میشمارد.
گرفتن مقدمات تدارک ِاعمال قدرت منجر شده است که ِ
خود وی از ِ

▪ دیوانساالری

  ۵۰۰۰۰تومان

یوجین کامنکا /خسرو صبری ۲۶۰ ،ص۱۴۰۰ ،
گســترش و قدرت فزایندۀ دیوانســاالری یکی از پدیدههایی اســت که در
سالهای اخیر بسیار مورد توجه و موضوع بحث قرار گرفته است و با این همه
هنوز مبهم باقی مانده است .دیوانساالری ،نه فقط تمایزات میان سرمایهداری
و سوسیالیســم و کمونیســم را درنوردیده بلکه به منزلۀ نقطۀ اتصال تمدن
صنعتی غرب با امپراطوریهای باستان و جوامع کشاورزی شرق نیز به شمار
میرود .به این معنا به نظر میرسد که دیوانساالری نه فقط بر وضعیت روز
و آینده ما مسلط است ،که گذشته ما را نیز شکل داده است .کتاب حاضر با
بحث و نقادی پیرامون مفهوم ِو ِبری دیوانســاالری ناب ،کاربردهای متنوع،
آزموده و نا آزموده و عقالنی و آشفته دیوانساالری را با سیری تاریخی در تمدن های مختلف
از جهان باستان تا به امروز مورد توجه قرار میدهد.

▪ مصرف

  ۲۴۰۰۰تومان

رابرت باکاک /خسرو صبری۲۰۰ ،ص
کتاب حاضر به تغییر نقش مصرف در رابطه با ســاختار غالب اقتصادی در
کشورهای غربی پرداخته و نشــان میدهد که چکونه این پدیده که در واقع
عقالنی شدن و محدود ماندن آن در دوره ای به عنوان یکی از عوامل اساسی
در برآمدن نظام ســرمایه دارانه تلقی شده اســت ،امروز اگر نگوئیم به وجه
ماندن این نظام تبدیل
غالب ،دســت کم به یکی از عوامل محوری در پایدار
ِ
شــده است .از این روست که نویسنده مطالعه این مفهوم را امری الزامی در
مطالعات جامعه شناســی در عصر حاضر به شمار میآورد .تالش برای ارائه
نتایج مثبت و منفی گســترش مصرف به طبقات اجتماعی و سیاسی متفاوت
یکی دیگر از ویژگیهای کتاب حاضر را تشکیل میدهد.
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  ۳۵۰۰۰تومان

▪ اشرافیت

جاناتن پوویس :/فرزین آرام ۱۷۳ ،ص ۱۴۰۰ -
ٔ
اندیشه سیاسی مورد
هر چند اشرافیت امروز بیشتر به منزلۀ یک مفهوم در
ٔ
پدیده سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ویژهای ارجاع
استفاده قرار میگیرد ،اما به
دارد که قرون متمادی بر تاریخ و سرنوشــت روزمرۀ بیشتر جوامع انسانی
ٔ
پدیده نامبرده که
حاکم بوده اســت .کتاب حاضر مروری است دقیق بر آن
جنبههای متعدد و متکثرش در فصول مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

▪ نظامهای سلطانی

  ۴۰۰۰۰تومان

گردآوری :هوشنگ شهابی و خوان لینز /منوچهر صبوری
 ۴۵۰ص
حکومت باتیســتا در کوبا ،محمدرضا پهلوی در ایران و دووالیه در هائیتی و
تعدادی دیگر که در این کتاب تحت عنوان «نظامهای سلطانی» مورد بررسی
قرار گرفتهاند را از جمله خودکامهترین حکومتهای سیاســی جهان برآورد
کردهاند .این نظامها نه براساس قانون قرار دارند ،نه برپایه ایدئولوژی و نه
حتی بر مبنای اهداف واالیی که حاکمان برای خود و جامعه تعیین میکنند.
از وجوه مشخصه این نظامها ،امکانات نامحدود حاکم است در اعمال قدرت
بدون آنکه که به مجموعهای از ارزشها یا ایدئولوژیای خاص و البته قانون پاسخگو باشد.
فســاد فراگیر در تمام ســطوح جامعه که از دیگر وجوه این نوع نظامهاست ،باعث کوتاه
بودن عمر آنها و فروغلطیدنشان در هرج و مرجی است که  زمینۀ مساعدی برای برآمدن
دموکراسی محسوب نمیشود.

▪ درآمدی بر حقوق بینالملل

  ۲۰۰۰۰تومان

حمیدرضا ملک محمد نوری ۳۸۰ ،ص
حقــوق بینالملل ،یعنی مجموعۀ اصول و قواعــدی که در جامعه جهانی بر
روابط میان دولتها حاکم اســت ،در این کتاب با نگاهی به مراحل مختلف
سیر تاریخ گسترش آن ،مورد توجه قرار گرفته است.
نظر به ِجهانی شــدن روزافزون امور ،این قوانین که روزی فقط تنظیم روابط
میان دولتها و حــوزه دیپلماتیک و در نهایت هدایت جنگ و صلح را در بر
میگرفت .امروز به نحو فزایندهای بر کلیۀ امور جاری میان دولتها نظارت
دارد.
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▪ سیاستهای خیابانی

  ۷۵۰۰۰تومان

جنبش تهیدستان در ایران
آصف بیات /سید اسدالله نبوی چاشمی ۳۵۰ ،ص۱۳۹۹ ،
کتاب حاضر کوششی اســت برای به تصویر کشیدن مبارزات آن گروههای
اجتماعیای که به واســطۀ عدم تعلق به طبقه یا قشــر معینی ،سرنوشت،
مبارزات و تالش روزمرهشــان برای بقا ،از دید جامعهشناسی و علوم سیاسی
جدید پنهان مانده اســت .حاشیهنشینان شهری ،فروشــندگان دورهگرد،
کارگران روزمزد که همگی در این کتاب و تحت عنوان تهیدســتان شــهری
مورد توجه قرار گرفتهاند در زمره این گروه اجتماعی به شمار میروند و مبارزات و تالشهایشان
تحت عنوان سیاستهای خیابانی در کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفتهاند.
  ۶۰۰۰۰تومان

▪ شایعه

ژان نوئل کاپفرر /خداداد موقر ۴۸۰ ،ص ۱۳۹۸ -
اگر شــایعه را آنچنان که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است ،به مثابۀ
نوعی رســانۀ گروهی که تابع منطق خاص خود است در نظر بگیریم ،آن گاه
میتوان در جســتجوی شــیوۀ عملکرد آن برآمد .از این طریق میتوانیم به
پرســشهایی که در مورد شــایعه وجود دارد بهتر پاسخ دهیم .پرسشهایی
از این دســت که شــایعه چگونه پدید میآید؟ چرا در روز خاص و در میان
ظاهر میشــود؟ و همچنین به تحلیل این مسائل بپردازیم که
گروهی خاص ً
چرا شایعات عمدتا حاکی از بداقبالی هستند و اینکه پیامی که میرسانند تابع
چه قوانینی اســت؟ در پشت پیام ظاهری شایعه چه پیامهای دیگری نهفته
اســت و چرا توان ما در مهار شایعه کمتر از توانایی مان در تحدید سایر انواع
پیامهاست؟

▪ هویت اجتماعی

  ۲۵۰۰۰تومان

ریچارد جنکینز /تورج یاراحمدی ۲۸۸ ،ص
اجتماعات سیاسی و فرهنگی و ورزشی ،باورها و
نهادهای دولتی و غیردولتی،
ّ
سنتها و همچنین چگونگی احساس تعلق ،شیوه پیوند به یک گروه اجتماعی
و حتی مقاومت در برابر هویت غالب اجتماعی ،همه و همه عواملی هســتند
که بــه نوعی هم در تبیین و هم در منعکس کردن هویت اجتماعی ســهیم
میباشــند .تأثیر جداگانه و  متقابل این نهادها که باید بتوانند در عین حالی
که معرف هویت اجتماعی هستند ،هویت های فردی را نیز معنا میبخشند،
در این کتاب از منظر جامعه شناسی و روانشناسی و مردم شناسی مورد بحث
قرار گرفته است.
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▪ ایدئولوژی در منشأ معتقدات

  ۲۵۰۰۰تومان

ریمون بودن /ایرج علیآبادی
 ۳۴۸ص۱۳۹۶ ،
علیرغم آنکه امروز علم و ایدئولوژی به منزلۀ دو پدیدۀ متباین به حســاب
میآیند ،اما پیوندی که میان رشد آنها وجود داشته ،خود حکایت از این امر
دارد که این دو ،دارای کارکردهای مشابهی بودهاند .درک این تشابهها برای
تأکید دقیق بر تفاوتهای علم و ایدئولوژی ،مهمترین هدفی است که ریمون
ُ
بودن پس از ارائۀ فهرستی از مهمترین نظریهها دربارۀ ایدئولوژی -در کتاب
حاضر دنبال میکند.

▪ اقتدار

  ۲۵۰۰۰تومان

ریچارد سنت /باقر پرهام۳۰۰ ،ص
از میان مفاهیم محوری علوم اجتماعی کمتــر مفهومی را میتوان یافت که
آن واحد به چندین حوزه از این علوم تعلق داشــته باشد.
مانند «اقتدار» ،در ِ
به همین دلیل نیز در کتاب حاضر ،ریچار ِس ِنت تالش کرده است با مطالعۀ
این پدیده در حوزههای مختلف روانشناســی ،جامعهشناسی ،علومسیاسی و
دست آخر مردمشناسی دستههای مختلف آن را آشکار سازدِ .س ِنت در این
کتاب نشــان میدهد چگونه افراد برای خروج از انزوای خویش خواسته یا
ناخواسته ،آگاهانه یا از روی ناآگاهی به شیوههای گوناگونی که تعدادی از آنها
در کتاب توصیف شدهاند به اقتدار تن میدهند؛ حال اگر این افراد نتوانند با
آن برخوردی انتقادی داشته باشند ،این اقتدار نه فقط جامعهپذیری آنان را با مشکالت عدیده
روبرو میسازد بلکه میتواند به فردیت آنان نیز لطمات جبرانناپذیری وارد کند.

▪ توتالیتاریسم

هربرت اسپیرو و دیگران /هادی نوری
 ۲۴۶ص
ٔ
پدیده توتالیتاریســم در غرب و شرق اروپا نظریهپردازان علوم سیاسی
بروز
و اجتماعی را به بازبینی جدی در برداشــتهای سیاسی و اجتماعی خویش
وادار کرد و به مطالعات گســتردهای دامن زد که هم تأمل در قوانین اساسی
را شــامل میشد ،هم ســنجش مجدد نقش و فعالیت سازمانهای صنفی و
سیاســی را در برمیگرفت و هم ارزیابی اندیشهها را ایجاب میکرد .کتاب
ٔ
نتیجه این
حاضر مشتمل بر تعدادی از مقاالت و مباحث مهمی است که در
مطالعات منتشر شدند.
  ۲۰۰۰۰تومان
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▪ انجمنهای کارفرمایی ،اندازۀ بنگاهها و حکمرانی
اندازه بنگاهها و حکمرانی یک رویکرد تطبیقی-تحلیلی
فرانتس تراکسلر و گرهارد هومر /حمیدرضا پیشبهار
 ۷۲۸ص۱۳۹۷  ،

   ۸۵۰۰۰تومان

کتاب حاضر به بررسی تاریخچه ،کارکرد و وظائف انجمنهای کارفرمایی در
ِ
پانزده کشور اروپایی میپردازد .طیف متنوع وظائفی که این انجمنها عالوه
بر دفاع مستقیم از منافع بنگاهها بهعهده ِ
دارند ،میتواند همراهی با دولتها
ٔ
در حوزۀ سیاستگذاری عمومی و همچنین مشــارکت اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی را شامل
شود.
در رویکردی تحلیلی ،به عوامــل تأثیرگذار بر فراز و فرود انجمنهای کارفرمایی ،نوع بنگاههایی که
هر یک مدعی نمایندگیاش هستند ،تغییراتی که طی سالها یافتهاند و چالشهایی که با آنها روبرو
ٔ
بودهاند اشــاره میشودٔ .
مقایسه
موبیش مشــترکی برخوردارند که امکان
همه مقاالت از ساختار ک 
تطبیقی را برای خود خواننده ّ
میســر ساخته و نویســندگان کتاب نیز در فصل پایانی ،نتایج تطبیقی
ِ
خویش را ارائه میدهند.
ساختار درونی این نهادها و تغییر و تحوالت آنها نیز مورد توجه قرار
عالوه بر این بررســی تاریخی،
ِ
گرفته استٔ :
نحوه عضوگیری ،نوع خدماتی که هر یک از آنها به اعضای خود ارائه میدهند و رقابتی
که میان آنها برقرار است ،مهمترین موضوعات مورد بررسی از این منظر هستند.

▪ احترام

  ۴۲۰۰۰تومان

تکوین منش در جهان نابرابریها
ریچارد ِس ِنت /بهنام ذوقی رودسری۱۳۹۸ ،
ٔ
ٔ
خود
این کتاب درباره نظامهای تأمین اجتماعــی و به معنایی کلیتر درباره ِ
تمامی ساز و کارها ،اندیشههای راهبردی و دیدگاههایی
مفهوم رفاه اجتماعی و
ِ
اســت که از بیش از یک قرن پیش بر این مفهوم سوار شدهاند .اما پرسش
محوریای که این کتاب پیش میکشد در ٔ
زمره پرسشهای معمول این حوزه
نیستند .به عبارت دقیقتر ،در این کتاب ،پرسش آن نیست که چه افرادی
باید تحت پوشــش برنامههای رفاه اجتماعی قر ًار بگیرند؛ به چه میزان و در
چه ٔ
استحقاق افراد
بازه زمانیای باید به آنها مدد رساند؛ و نهایتا چگونه باید
ِ
چگونگی ارائهٔ
را برای دریافت این کمکها سنجید .پرسش این کتاب در مورد
ِ
واژه کلیدی در طرح این پرسشٔ ،
خدمات رفاهی است و ٔ
واژه احترام است.
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▪ تاریخ بنگاهداری

جلد اول ۵۵۸ :ص
جلد دوم ۵۹۲ :ص
ُ
فری  جونز ،جاناتان زیتلین /محمدرضا  فرهادیپور
ج ِ
۱۳۹۹

دوره دوجلدی    ۱۸۵۰۰۰تومان

تاریخ بنگاهداری در این کتاب ـ که میتوان آن را دائرةالمعارفی در این حوزه
بهشــمار آورد ـ از چهار وجه مورد توجه قرار گرفته ّ و به هر یک ،بخشــی
اختصاص یافته اســت .بخشهــای ّاول و ّ
دوم (جلــد ّاول) ،بهترتیب به
رویکردها و مباحث پیرامون تاریخ بنگاهداری میپردازند؛ و جغرافیای ّ
متغیر
درونــی  و بیرونی بنگاهها را ِ
ّ
های  ســوم
مورد مطالعه قرار میدهند .بخش
و چهارم (جلد ّ
دوم) ،به تاریخ کارکردهای درونی شــرکتها؛ و تاریخ ارتباط
ِ
ٔ
بنگاهداری بهمنزله یک نهاد با جامعه میپردازند.
ّ
داریِاقتصادهای ملی را
نویســندگان تالش کردهاند که وجوه غالــب بنگاه ِ 
خود کشــورها مورد توجه قرار دهند ،با اینهمه
در چارچوب تاریخ و فرهنگ ِ
اذعان دارنــد که درک تاریخ عملکرد بنگاهها بــدون توجه به میزان باالی
تأثیرپذیریشــان از تجارب جهانی غیرممکن است .حاصل کار جای تردید
باقی نمیگذارد که علیرغم تمامــی تفاوتهای تاریخی و فرهنگی ،مرزهای
نهاد بنــگاهداری در طول تاریخ عصر جدید گشــودهتر از مرزهای ســایر
ِ
نهادهای اجتماعی نسبت به تغییرات بینالمللی بودهاند.

▪ شهروندی چندفرهنگی

  ۵۵۰۰۰تومان

نظریهای لیبرالی در باب حقوق اقلیتها
ویل کیملیکا /ابراهیم اسکافی۱۳۹۸ ،
ٔ
درباره تعدد و تفاوت نظریههایی پیرامون حقوق
کتاب حاضر هم بحثی است
اقلیتهــا که همگی در چارچوب مکتب لیبرالی قــرار میگیرند و هم نظریهای
لیبرالی پیرامون حقوق اقلیتها.نظریهای که مدعی اســت علیرغم اتکاء این
مکتب بر حقــوق فردی و آزادی و برابری تکتک شــهروندان ،میتوان در
حقوق جمعی را نیز که ناظر بر اقوام باشد ،تبیین کرد.
همین چارچوب،
ِ
ٔ
نویسنده کتاب البته ًدر راستای سایر همفکر ِان لیبرالش باقی میماند.
راهکار
ِ
مدیریت مشکالت میاندیشد و
به
که
سیاسی
عمدتا
است
راهکارهایی
یعنی
ِ
ّ
سودای حل آنها را از سر دور میدارد.
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▪ دورههای سنی و نسلها

اندازه بنگاهها و حکمرانی یک رویکرد تطبیقی-تحلیلی
ژرار موژه /حمیدرضا قلیپور ۱۶۹ ،ص۱۳۹۹  ،

   ۲۸۰۰۰تومان

سنی از ٔ
ارتقاء مقام مطالعات جامعهشناسی در مورد نسلها و دورههای ّ
دهه
ٔ
گسترده
 ،۱۹۶۰مدیون شــورشها و اعتراضاتی اســت که به دلیل حضور
جوانان در آنها نه فقط توجه گســتردهای را به این گروه ّ
سنی معطوف نمود
بلکه پایههای مکاتب سیاســیای را که بر سایر دستهبندیها استوار بودند،
نیــز به لرزه انداخت .هر چند ٔ
همه این اعتراضات به وسوســهای دامن زد برای تبیین نظریههایی
دســتاورد این توجه به نسل جوان که در این کتاب به دقت
سیاســی مبتنی بر نسل ،اما مهمترین
ِ
میزان تأثیر تمامی آن دستهبندیها است بر
و
بودن
درگیر
و
دخیل
شــرح داده شده است ،چگونگی
ِ
ســرمایههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیای که میتوانند در دوران جوانی انباشت شوند
تا در دورههای بعدی زمینههای موفقیت فرد را فراهم آورند.

▪ محافظهکاری

  ۳۰۰۰۰تومان

خیال و واقعیت
نیزبت /محمدرضا فدایی ۲۰۰ ،ص۱۳۹۹ ،
رابرت ِ
اغواگری انقالب ،فرصتی را
قــدرت
و
مدرن
جهان
جذابیت
تدریجی
محــو
ِ
ِ
ِ
ِ
دفاعی خود خارج شــود .فرصتی
الک
از
کاری
ه
محافظ
گفتار
تا
آورد
فراهم
ِ
که مدافعانش  از آن ســود برده تا آن را به سطح یک ایدئولوژی ارتقا دهند:
مهم غرب در دو ٔ
سومین ایدئولوژی سیاســی ّ
سده اخیر در کنار لیبرالیسم و
ِ
کتاب حاضر را میتوان مانیفست این ایدئولوژی بهشمار آورد.
سوسیالیسمِ .
مقام یک ایدئولوژی
در
کاری
ه
محافظ
برکشــیدن
لوازم
تمامی
در این کتاب،
ِ
ِ
ادموند برک به ٔ
ٔ
نقد
مکتب،
این
بنیانگذار
منزله
اندیشه
بازخوانی
گرد آمدهاند.
ِ
ِ
ٔ
بنیانگذاران جامعهشناسی از منظر محافظهکاری.
فلســفه حقوق طبیعی ،و بازخوانی آراء
محابای
بی
ِ
ِ
یافتن همبســتگیهای اجتماعی و سیاسی در
ای
ر
ب
شان
ش
کتاب  ،تال
این
در
که
شناســانی
ه
جامع
ِٔ
اندیشه محافظهکار برآورد میشود .این بازخوانی
جهان مدرن به معنای جســتجویی الهام گرفته از
ِ
همچنین اقتصاددانانی همچون کینز و شومپتر ،فالســفهای چون هگل و کیهرکگور و خیل عظیمی
ّ
ســن ِت علوم سیاســی در میــان لیبرالها،
ی را نیز در بر میگیرد که در
از نظریهپردازان سیاســ 
سوسیالیستها و آنارشیستها جای داده میشوند و اکنون خواننده درمییابد که از وجود یک وجه
محافظهکارانه در اندیشهشان نیز نمیتوان غافل بود.
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▪ دولت احیاگر

  ۶۰۰۰۰تومان

رسالهای در باب سیاست شهر
ژاک دونزولو و فیلیپ استپ  /حمیدرضا قلیپور۱۴۰۰ ،
ٔ
ٔ
حومه شهر لیون در فرانسه
محله َم ِنگت در
شورشی که در سال  ۱۹۸۱از
ٔ
صحنه یک جنگ داخلی تمامعیار
آغاز شد و برای چند روز این شهر را به
تبدیل نمود ،مضمون توســعه را دچار بحران کــرد و کارکرد دولت را در
پیشگیری از وقوع تعارضهای اجتماعی زیر سؤال برد.
دولت مدرن با اعتراضات شــهری و شهروندی بیگانه نبود .هم تأسیس
مطالبات شهرنشــینان بود و هم ثباتش در
این دولت پیامد اعتراضات و
ِ
ٔ
ٔ
ات نهادینه تولید به شیوه صنعتی.
مدیون اعتر
شــکل جمهوری،
اضات شــهروندان علیه خطر ِ
ِ
ٔ
ی و نه سخنگو .نه کسب
مطالبه مشخصی داشتند ،نه ســازمانده 
اما این شورشــیان جدید نه

ت این جوانان ناشی
قدرت سیاسی دغدغهشان بود و نه آرمانی را نمایندگی میکردند .عصبانی 
ی بود .جوانانی که مسکن برایشان زندان ،مدرسه َم َ
حبس ،پلیس تهدید و عدالت
از طردشدگ 
در ُحکم َوهم بود.
«سیاست
تبیین سیاست جدیدی بود که در این کتاب ًاز آن به عنوان
ِ
تغییر این وضعیت مستلزم ِ
ٔ
فقر مالی بلکه
رهگذر
از
صرفا
نه
را
طردشدگی
مسئله
به
پاسخ
که
شهر» یاد شدهاست .سیاستی
ِ
ّ
در ُبعد اجتماعیاش مدنظر قرار داد.
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