آزاد

▪ راه سوم

 25۰۰۰تومان

▪ اعتبار باستانشناختی آریا و پارس

 ۱۵۰۰۰تومان

آنتونی گیدنز ،منوچهر صبوری کاشانی ۱۷۸ ،ص ۱۳۹۸ -
آنتونی گیدنز جامعهشناس مشهور انگلیسی بر این نظر است که پایان جهان
مشروعیتشان دعوت
دو قطبی حکومتها را به بازبینی و بازاندیشــی منابع
ِ
ّ
میکند .برای این منظور اســت که او متفکران را فرا میخواند تا«راه سومی»
را که نه نولیبرالیســم است و نه سوسیالیسم دولت رفاه تدوین کنند .جهانی
شدن که خود یکی دیگر از دالیل گیدنز برای بازکردن بحث «راه ّ
سوم» است،
باعث میشود راه حلهایی که او مطرح میکند ،از مرزهای کشورهای غربی
ٔ
منزله مباحثی جهانی مورد توجه عالقهمندان در سایر کشورها نیز قرار گیرند.
فراتر رفته و بتوانند به

محمد تقی عطایی و علیاکبر وحدتی
واهی و موهوم خواندن هویت تاریخــی ایران و آن را حاصل جعل و تحریف
ٔ
دیرینه تبلیغات پانعربی
یهودیها قلمداد کردن ،یکی از مباحث اصلــی و
ٔ
بر ضد ایران اســت که در ســالهای اخیر وجــه تعمیمیافته آن به صورت
مجموعهای تحت عنوان دوازده قرن ســکوت به قلم ناصر پورپیرار منتشر
شده است.
در این کتاب پارهای از مباحث مطرح شده در مجموعه دوازده قرن سکوت از
منظر دانش باستانشناختی مورد نقد و بررسی قرارگرفته است.

▪ ابزارهای توسعه صنعتی

هوشنگ امیراحمدی /علیرضا طیب۲۳۶ ،ص
تا پیش از فروپاشی بلوک شرق ،بحث توسعه صنعتی در میان صاحبنظران
بیشتر حول انتخابی کلی میان دو الگوی سوسیالیستی و سرمایهداری متمرکز
بود .اینک ،یعنی پس از آشکار شــدن عدم کارآیی الگوی سوسیالیستی ،آن
کشــورهایی از جهان سوم که توســعه صنعتی را مد نظر دارند ،ممکن است
گمان کنند که میتوانند بدون تأمل الزم و ضروری ،الگوی رقیب را بی کم و
کاست بپذیرند .کتاب حاضر با مروری بر تجارب کشورهای تازهتوسعهیافته
و همچنین کشــورهای غربی در اســتفاده از ابزارهای نوین توسعه صنعتی،
نشان میدهد که امکان موفقیت کشورهای جهان سوم در بهکار بردن همین
ً
ابزارها ،مستقیما به توانایی این کشورها در شناخت مزیتهای نسبی خویش و بهرهبرداری از آنها
بستگی دارد.
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آزاد

▪ شهامت

 ۴۰۰۰۰تومان

▪ مقاومت در برابر خصوصیسازی و
تالش برای نجات مدارس دولتی:
ٔ
تجربه آمریکا

 ۶۵۰۰۰تومان

پنج مرد مصری داستان زندگیشان را روایت میکنند
نیره عطیه /هما مداح۱۳۹۸ ،
شــهامت که در درک عمومی ،همچون فضیلت بهعهــده گرفتن بیواهمهٔ
ِ
ِ
کارهای دشوار ،رفتن به اســتقبال خطر و رنج و زحمت تعریف شدهاست و
ٔ
از ّ
واسطه
اهم فضائل قهرمانان در تمامی تمدنهای کهن بهشمار میرود ،به
پیوند با معرفت -معرفت به خود و بــه جهان پیرامون  ،-از دیگر مفاهیمی
همچون دلیری و بیباکی و پایداری ،جدا میشــود .به این معنا ،شــهامت
ٔ
تجربه زیسته و
مفهومی است در تعلیق ،تا زمانی که در مواجهه با موقعیتهای انضمامی ،ارجاع به
ی ما را میسازند ،محک زده شود.
روبرو شدن با اصولی که بافت زندگی فردی و جمع ِ
کشــف
الگوی
همین
از
همگی
اند،
ه
آمد
گرد
شــهامت
ذیل مفهوم
ِ
ِ
روایتهایــی که در این کتاب ِ
شهامت پیروی میکنند .یعنی کشف قدرتی درونی برای رویارویی با مسائل و مشکالت زندگی در
آغازین قرن
توخیزی که تمدن کهنســال مصر را از سالهای
چارچوب تاریخ پرتالطم و مملو از اف 
ِ
ِ
میالدی در نوردیدهاست.
بیستم

دایان َرویچ /آرمان و مهدی بهلولی ،محمدرضا نیکنژاد۱۳۹۹ /
ّ
ٔ
روشنگری
آموزش همگانی ،ستون آن تمدنی است که وعده تأسیسش با عصر ّ
برآمــدن دولتهای ملیّ در
داده شــد و از اواخر قرن هجدهم میالدی با
ِ
بسیاری از کشورهای غربی ،شکلی عینی به خود گرفت .در دولتهای ملی،
حق به آموزش نه فقط همســنگ و همتراز با ّ
ّ
حق رأی و ســایر حقوق شهروندی بهشمار آمد ،که با
برکشیدن رأیدهندگانی آموزشدیده ،کارمندانی تحصیلکرده و شهروندانی آشنا با فناوری،
وعده
ٔ
ِ
ّ
ّ
ّ
آموزش همگانی در جایگاه مقوم دموکراســی ،مؤید دیوانساالری دولت و محرک پیشرفت صنعتی
نشــانده شــد .از همین روســت که هر عاملی که ّ
حق به آموزش همگانی را تهدید کند ،همزمان
مخاطرهای برای این هر سه هدف بهشمار میآید.
کتاب حاضر حکایت چگونگی ظهور این تهدیدهاســت در کشور آمریکا در ٔ
دهه  ۱۹۸۰و همزمان،
روایت واکنش مردمانی که به مقابله با این تهدیدها برخاســتند .تقابلی که پس از حدود سه دهه
تالش ،ورق را به نفع مدارس دولتی برگرداند و بودجههای دولتی هنگفتی را که به ســوی مدارس
خصوصی سرازیر شده بودند ،به مقصد اصلیاش یعنی مدارس دولتی بازگرداند.
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آزاد

▪ کا خهایی برای مردم

 ۴۵۰۰۰تومان

افول حیات مدنی
زیرساختهای اجتماعی ،مبارزه با نابرابری و قطبی شدن و ِ
کالیننبرگ /حسین ایمانی جاجرمی۱۴۰۰،
اریک
ِ
کتاب ،اصطالح زیرســاخت نه در معنای مصطلح ّ
مهندســی
و
ی
فن
این
در
ِ
ِ
ِ
آن ،بلکه در معنای انســانی و اجتماعیاش بهکار رفتهاست ،یعنی در معنای

ی که پایههای زندگی اجتماعی بر آنها اســتوار میشوند.
ســازههایی زیربنای 
پرسش ّاول آن اســت که چه چیزهایی را باید زیرساخت اجتماعی بدانیم و
پرســش بعدی آنکه آیا این زیرســاختها حیطة ّ
معین و مشخصی را شامل
میشــوند و میتوان فضاهای متنوع شــهری را چنان تغییر داد که بتوانند چنین کارکردی داشته
باشند؟
کتاب با مــروری بر انواع زیرســاختهای اجتماعی ،آنها را از منظر نوع پیوندها و گســتردگی و
اســتحکام تعامالتی که میتوانند میانگروههای مختلف اجتماعی برقرار کنند دســتهبندی کرده
و ســپس با تأمل بیشــتر بر چند تجربة مشــخص ،هم توانمندیهای نهفته در فضاهای مختلف
شــهری را در ایفای چنین نقشــی به بحث میگذارد و هم به دیدگاههایی اشاره میکند که چنانچه
بر سیاســتگذاریهای شهری غالب شــوند ،ایجاد فضاهای متعددی را با کارکرد یک زیرساخت
اجتماعی با صرف هزینههای نازل ،ممکن میسازند.

یل به خودزنی
▪ ِم ِ

 ۶۵۰۰۰تومان

بیست مقاله
ّ
آلبرت هیرشمن ،محمدرضا فرهادیپور
بیســت مقالهای که در این مجموعه منتشر شــدهاند به شیوههای گوناگون
تأکیدی هســتند بر ّ
«کنشگر عقالنی» در انتخاب میان
اهمی ِت تکیه بر نقش
ِ
مسیرهای مختلفی که همواره پیش پای فرد ،گروههای مردمی و جوامع انسانی
های
گشوده هستند .کنشگر عقالنیای که هیرشمن در تمامی آثارش ،توانایی ِ
او را در تأمل و تأنی در اموری اثبات میکند که به پیشــبرد ،حمایت و ترویج
ٔ
پشت تمامی
جامعه دموکراتیک یاری می
یک
پس ِ
ّ
رســانند .کنشگری که در ِ
َ
نظری هیرشــمن همچونتهنقش قابلرؤیت اســت .از این رو ،در
های
تقل
ِ
بنیادین مرتبط با یکدیگر را میتوان شناسایی کردّ :اول آنکه
پرسش
تمامی آثار هیرشمن همواره دو
ِ
ِ
کنشگری عقالنی ـ خواه به صورت فردی و خواه به صورت
که
اســت
چگونه و تحت چه شرایطی
ِ
جمعی ـ برانگیخته میشــود؟ و ّ
دوم آنکه چه موانعی اعم از گفتمانی و عینی میتوانند مانع از این
انگیزش بشوند؟
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آزاد

▪ اصالح زبان ترکی

 ۸۰۰۰۰تومان

▪ بهسوی جامعهای عقالنی

 ۴۰۰۰۰تومان

موفقیت فاجعهبار
ٔ
۱۴۰۰
خدیو،
طاهر
ترجمه
جفری لوئیس/
ّ
در پی فروپاشــی امپراتوری عثمانی و تأسیس یک دولت-ملت جایگزین در
ّ
بخش برجای
ِ
دل آناتولــی ،برای خلق و ابداع یک هوی ِت جدید ترکی در این ِ
مانده از امپراتوری ،رشتهتالشهای گستردهای آغاز شد.
اصالح زبان ترکی که طرد و حذف واژههای فارســی و عربی و طرح و وضع
کلمات جدید ترکی یکی از ارکان اصلی این دگرگونی را تشــکیل میداد ،به بنبســت رسیدن این
ٔ
نظریه شگفتانگیز «زبان خورشید» منجر شد و آثار بعدی این
تالشها در یک مرحله که به طرح
تجربه بر جامعه و فرهنگ ترکیه که تا به امروز نیز ادامه دارد از جمله مضامینی اســت که در این
کتاب به بحث و بررسی گذاشته شده است.

اعتراضات دانشجویی ،علم و سیاست
یورگن هابرماس /ابراهیم اسکافی۱۴۰۰ ،
موفقیت نظام سرمایهداری غرب در سه ٔ
دهه پس از پایان جنگ ّ
ّ
دوم جهانی،
ِّ
بازبینینظریههایی کرد
از حیث گسترش رفاه مادی ،منتقدانش را ناگزیر به
ِ
که اغلب معتقد بودند تضادهای موجــود در این نظام ،عاقبت به تغییرات
ســاختاری در آن خواهد انجامید .هابرماس ،موفقیت ســرمای ّهداری را نه
در تواناییاش در رفع تضادهای نامبــرده ،بلکه در جابجایی محل منازعات
فیصلهبخش میداند .جابجاییای که او آن را حاصل ّ
تحول در ســازماندهی تولید دانش بهشــمار
میآورد .این ّ
تحول به تغییر ســاختار مراکز پژوهشی انجامیده ،دانش و فناوری را به یکی از عناصر
بخش آن تبدیل کرده و خصلت روبنایی دولت را دگرگون کردهاست.
مشروعیت ِ
سیاسی این وضعیت جدید ،موضوع مقاالتی هستند
و
اجتماعی
تبعات
و
انتقادی
تحلیل
توصیف،
ِ
که در این کتاب گردآوری شــدهاند .مقاالتی که در آنها ،هابرماس از جمله دانشجویان را دعوت
دادن موضوع گفتوگوی میان علم و سیاســت در مرکزتوجهشــان ،به
میکنــد تا از طریق قرار ِ
ٔ
واســطه آنها ،نظام ســرمایهداری از جامعه،
نقد سیاســتگذاریهای تحقیقاتیای بپردازند که به
سیاستزدایی و بقای خود را تضمینمیکند.
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