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دكتر سهراب راهوار – استاد دانشکده فيزيك

معرفی کتاب:

«آدمي»

کتاب «آدمی» نوشته روتخر برخمن را نشر نو باا ترمماه ب باا ار روان و
خوب مزدا موحد به چاپ رسانده است .اگر کتاب هاب نوح هرارب را پا
تر مطالعه کرده باش د از خواندن این کتاب مطالب با ار مف ادب را خواه اد
آموخت.
در این کتاب او دو باور ن ک-سرشت و باد-سرشات انااان را رو دو روب
هم قرار می دهد و با تومه به آزمای هایی مختلفی که بر روب اناان انجام
شده نشان می دهد اناان طب عتای ن اک سرشات دارد و در تاور کاه در
معرض نظام هاب طبقه ساارر و رتباه ساارر قارار ن ارد و بار بارهم
امتماعی او ب شتر اهم ت داده شود ،بهترین برون داد را از زندگی مای تواناد
داشته باشد.
براب اثبا ن اه ن ک-سرشتی به مجموعه اب از شرکت ها و یا مدارسی کاه
بر اساس این فلافه عمدتا در کشور هاب اس اندی اوب ب ا شده اناد مرامعاه
می ک د و موفق ت آنها را نشان می دهد.
برخمن همان د هرارب ن ااهی باه تااریح ت اوس انااان نخاات ن از دوران
خوراک مو تا دوره ب کشاورزب و دوره ب مدرن را دارد و علت ت ها را
نظام خصوتی سازب بدون حد و مرز از دوره ب پ دای کشاورزب تا ک ون
و مخصوتا در عصر حاضر می داند.
شاید ت ل ل درست کتاب بتواند ش وه ب قضاو ماا را در زنادگی اتاحح
ک د و کمی بی طرفانه و خوش ب ن تر به دن اب اطرافمان ن اه ک م.

%

%

اطالعات كتابشناختي:
%
نام كتاب :آدمي (يك تاريخ نويد بخش)
نويسنده :روتخر برخمان
مترجم :مزدا موحد
انتشارات :نشر نو %

از
فرهنگ
و ادب

عاليه عطايي  -نويسنده

معرفی کتاب::

«نصف ال هار خون»

«ارابهب حامل ابله و قفا در عقب گروه کش ده میشاد و ساگ گحنتاون عقاب
مانده بود و در ک ارش یورتمه میرفت ،شاید بار اسااس یریازه یاتای کاه کااانی
همچاااااون بچاااااههاااااا ریبتااااای در ح واناااااا برمااااایان زان اااااد».
نمیدانم چ د وقت بود که با بیحوتل ی کتابی دست گرفتاه باشام و بعاد چ اان
مدهوش شوم که نتواناتم زم ن ب ذارم  .مککارتی را که به تور عمومیتر با
اقتباس س مایی «مایی براب پ رمردها» میش اختم چ ان شورب از ادب اا در سارم
انااااااداخت کااااااه تااااااا تااااااب پلااااااک ناااااازدم و خواناااااادم.
ویک واقع ت«:هر آنچه از ناتورال ام تا امروز ش اخته بودم در یه م رناگ باخات»
ترک بی از یریزه و اقلا م کاه م تاواب
متون ناتورال اتی را ش ل مایدهاد در
این رمان ن ز پررنگ است اما آنچه این
رمان را از هر رماانی پا از خاودش
مجزا میک د فاتلهگاذارب هوشام دانه
روایت یریزب پاربچه با بافت مامعاه
امری ا است.
این ت ه را بب د:
«قاضی گفت :وقتای ه اوز کام سان و
سال د باید با چ د تاا ساگ وحشای در
قفس قرارشون داد...باید لخت و بره اه
فااراربشااون داد ساامت ب ااابونهااا تااا
ای ه»...
مااککااارتی ابااایی ناادارد کااه نهایاات
خشونت یریزب نهفته در یک نوماوان
را بااه باااتر مامعااه آمری ااا ب شاااند و
بخوان د تا بب اد چطاور بادون یرهاب
اط ااااب راوب باااا خونااااردب تماااام
گاارههاااب فامعااه را یااک بااه یااک رو
میک د.
شب ه کاربرد مامعه ش اسی از خرد به
کحن در باتر ادب ا !

و ایااااااان نرااااااار خوناااااااارد:
«باادون خااالی کااردن امعااا و احشاااب
داخل ش م ،پاهاب عقب و کفل اساب
را پوست ک دند و مردها مشغوس بریدن
اساات ک و کباااب کااردن روب آتاا
شدند»...
به زعم من ب ان خونارد مککاارتی او
را فراتر از ف ل پ راث قرار می دهد .او
میگذارد فامعه ابتدا تغ ر را در بااتر
طب عی ایجاد ک د ،با طمان ه ریزه هااب
شک و ترس را میکارد و اترارب بار
یافل رکردنت ندارد اما چ ان میشاود
که بعد تمام کردن کتاب نفس در س ه
حبس است و هار چقادر سار را از
پ جره ب ارون ببارب کاه نفاس ب شای
ضااربان قلباات ماا ظم برنماایگااردد.
ترممه این اثر بیشک کاار پ چ ادهاب
بااوده امااا امااروز اقباااس مااا کااه ام ااان
 %خواندش را داریم .خوشم واقعا خوشم
از خواندن %.

%

اطالعات كتابشناختي :
%
نام كتاب :نصف النهار خون
نويسنده :كارمك مك كارتي
مترجم :مجيد يزداني
انتشارات :نشر چشمه

ماندانا فرهاديان – مترجم

معرفی کتاب:

«آيشمن در اورشليم»

کتاب ت ل ل م اکمه آدولف آیشمن ا از معماران و مجریان اتلی هولوکاست ا است.
اسرای ل ساس  1960آیشمن را که ب از ده ساس بود در آرژانت ن با نام معلی زندگی
میکرد ربود و در ساس  1961م اکمهاش کرد.
اما چرا وامب؟
ازآقاب فخرالدین عظ می نقلقوس می آورم« :تاریح ب از هر چ ز تف ص روشم د و
ت ل لی در زندگی گذشته بر اساس پرس هاب امروزین است .تحشی علمی است براب
یافتن پاسح به پرس هایی اساسی».
هانا آرنت ا از برماتهترین متف ران قرن ب اتم ا در این کتاب دق قاً هم ن کار را کرده و
دنباس مواب این پرس بوده که چ ونه کای بی آن ه شرور باشد شرار میک د.
«گزارشی در باب ابتذاس شر» ع وان دی ر این کتاب است .عبار ِ «ابتذاس شر»ب که آرنت
به کار برده ،اشاره دارد به شرِ عظ می که از مومودب معمولی و مبتذس مان د آیشمن
میتواند سر بزند و به مای اهی برسد که م ل ونها نفر را از هاتی ساقط ک د.
آرنت خودش یهودب بود و با مصائب هولوکاست آش ا .او تاریح اخراج ا یا در واقع
کشتار ا یهودیان در کشورهاب ت ت سلطه آلمان نازب را ن ز روایت میک د .خود این
موضوع هم با ار مالب است .کشوربه کشور رفتارب متفاو در قباس «راهحل نهایی»
نازبها در پ گرفت د :یک سر ط ف دانمارک بود که به نقل از خود آرنت:
«داستان یهودیان دانمارک بهراستی م صربهفرد است ،و رفتار مردم دانمارک و ح ومت
این کشور ،در م ان همه کشورهاب اروپا ،چه اشغاسشده ،چه شریک ن روهاب م ور ،چه
بیطرف و حق قتاً ماتقل ،نظ ر نداشت .اناان وسوسه میشود این داستان را بهع وان
مطالعه امبارب در علوم س اسی توت ه ک د ،براب تمام دانشجویانی که میخواه د دربارۀ
قدر بالقوه و عظ م نهفته در کُ ِ بیخشونت و مقاومت در برابر دشم ی که ابزارهاب
خشونت به مراتب برترب در اخت ار دارد ،چ زب ب اموزند».و شاید سر دی ر ط ف رومانی
باشد که حتی خود نازبها هم از شد قااوتشان وحشت کرده بودند.
البته خواندن نررآرنت خ لی راحت ن ات و هم حوتله میخواهد و هم دقت.
پادکاتِ «آیشمن در اورشل م» در ، BPLUSبراب داشتن پ زم هاب از مامراهاب
هولوکاست و م اکمه آیشمن و حرفهاب آرنت خوب است وان زه ایجاد میک د براب
خواندن خود کتاب .و تدالبته تاک د م م که خواندن خود کتاب اتحً چ ز دی ریات
و لطفاً به مطالب پادکات رضایت نده د% .
کتاب ب از  60ساس پ نوشته شد ،نمیدانم چرا ای قدر طوس کش د تا به فارسی ب اید.
ترممهاش را دوست داشتم که قبحً هم کتابِ مهم و وامب «%ش اتن طلام وحشت» را
به ترممه خانم شمس خوانده بودم.
%
%
اطالعات كتابشناختي:
نام کتاب :آیشمن در اورشل م

نویا ده :هانا آرنت

مترمم :زهرا شمس

انتشارا  :نشر برج

معرفی کتاب::

«اين جهان گذرا»

این مهان گذرا از دیوید کریاچن تاریح اممالی بشریت است .کریاچن این کتاب
کوچک را طورب ن اشته است که می تاوان آن را باه ع اوان مقدماه اب بار تااریح
بشریت در یک نشات خواند .ساختارب دب کتاب ،ماداوس تااریخی ،ساتون هااب
«ب دیش د» و «ب ث ک د» ،این کتاب را ماذاب کارده اسات .کریااچن در فصال
انتهایی کتاب ب ث روش ش اسی تاریح بشر را مطرح کارده و اهم ات دوره ب ادب
تاریح و نوع ن اه مورخ و اناان ش اس را به ب ث گذاشته است .کریاچن در ایان
کتاب با سه دوره ب دب عصر خوراک مویی ،عصار کشااورزب و عصار مادرن باه
بررسی ساختارهاب امتماعی ،تول د و اقتصاد ،فره گ و ارتباطاا پرداختاه اسات.
این کتاب خواندنی مقدمه اب است عالی براب دوستداران تاریح بشر و بران زان اده
این سواس که آیا ما وارد عصر مدیدب شده ایم.
اطحعا کتابش اختی:
نام کتاب :این مهان گذرا

نویا ده :دیوید کریاچن

مترمم :مزدا موحد

انتشارا  :ب دگل

«از كتاب رهايي نداريم»
 20بهمن ماه امااس ژان کلود کریر به امبرتو اکو و لاوئ س بونوئال پ وسات .ایان مارد
مهان وطن با کلما درخشان  ،نمای ناماه هااب باینظ ارب چاون «شاب آزادب»،
«مذاب ت پ هان بورژوازب»« ،م ل مبهم هوس»« ،خاطرا یک کلفت» و ...را با بونوئال
بزرگ خلق کرد .ژان کلود با ژان لوک گدار ،پ تربروک ،ف ل پ کافمن ،م لوش فورمن و
دههااا اساام باازرگ دی اار کااار کاارد و قاارن ب اااتم را قاباال ت ماالتاار کاارد.
ژان به واسطه زندگی با «نهاس تجدد» یک ایرانش اس و ایران دوست شااخص باود .در
شب بخارا ،نهاس تجدد نقل به مضمون می گوید« :زیاتن با ژان کلود به مع ا هم اارب
است ...ژان کلود یاد داد که از کار دشوار نهراس م ».کریر ،هماراه نهااس تجادد و ماادر
همارش مه ن مهانب لو(تجدد) ،مورنا را به فراناویان ش اساندند .کریر بااور داشات
«همان طور که در ایران ،ش اپ ر ،داستایوفا ی ،مول ر ،و ...خوانده می شود ،شرق ن ز
هدیااه اب بااراب یاارب دارد و آن حاااف  ،سااعدب ،خ ااام ،مورنااا و عطااار اساات »...
در مجموعه گفت و «ازکتاب رهایی نداریم»%،کریر و اکو به عشق کتاب ،به گفت او مای
نش د و به تاریح ،کتابت ،ن ارش ،ت افی ،مجموعه سازب%،کتابخانه و ...می پردازناد.
هر دو عاشق کتاب د به ع وان مامی که روح اناان در آن دم ده شده است .و کتابخانه
را س ر ان ز می دان د و می گوی د کتابخانه از کتاب هایی به ومود می آید که
نخوان م.
می توان م ،یا احتمار خواه م توانات بخوان م ،حتی اگر هرگز آن را %
%

اطحعا کتابش اختی:
نام کتاب :از کتاب رهایی نداریم
انتشارا  :ن لوفر

نویا ده :امبرتو اکو – ژان کلود کریر

مترمم :مهاتی ب ری ی

معرفی کتاب::

«روح پراگ»

روح پراگ مجموعه مقار مهم و تاث رگذار «ایوان کل ماا» اسات .مقاارتی از زنادگی
شخصی ،درباره ب ادب ا  ،فره گ و توتال تاریام ...باه ایان مقاار کاه ساام زدا
)(самиздатمی گوی د ،حاتل دوران خفقان در چ الواکیِ پس از ش ات نازب
ها تا پایان م گ سرد است .کل مااب ناود سااله از بزرگتارین نویاا دگان و متف اران
معاتر است که هم در اردوگاه مرگ ناازب هاا باوده و هام در سااسهااب دهشات اک
استال ام نفس کش ده است
.
بی مهت ن ات که می گوید -نقل به مضمون« :-مهان ت ه نبرد خ ر و شر ن اات،
بل ه ت ه نبرد دو شر است ».کل ما که در اردوگاه نازب هاا مارگ ،خفات و هاوس و
هراس را به چشم دیده است ،اعتقاد دارد کاه تجرب اا ساخت باراب نوشاتن باا ار
ارزشم دند ،به شرطی که از آن تجرب ا مان سالم بدر بریم ...و حااس م اراث ادبای و
ف اااااارب وب حاتاااااال ایاااااان بااااااه مااااااان دربااااااردن هاساااااات.
نویا دگی و ادب ا از دوران کودکی ی رمعماول هماراه کل ماا باوده ...در اردوگااه،
ادیاااه و ایل اااد هااومر را در بداار دارد و «یادداشاات هاااب پ ااک ویااک» دی ااز را...
در ایاان مجموعااه مقااار  ،ماااتارهایی خواناادنی و آموزنااده در باااب فره ااگ و
توتال تاریام مومود است .کل ما می گوید کاه آخارین سا ر مقابلاه باا خودکام اان
«قلمرو یهن و مان» است .و بی دل ل ن ات کاه ح ومات هااب توتاال تر از خوانادن
ادب ا  ،شعر و نمای نامه ای قدر هراسان د.

در قامت انتهایی این مجموعه مقار  ،نقد بل دب بار زنادگی و آثاار فارانتس کاف اا
ومود دارد که عحقم دان وب را راضی و س راب خواهد کرد .همچ ن ماتارب درباره
پراگ ،که نویا ده همان د یک اناان ،با آن ارتباط برقارار کارده و روحا را ناوازش
کرده است.

اطحعا

کتابش اختی:

%
%

نام کتاب :روح پراگ
نویا ده :ایوان کل ما
مترمم :خشایار دیه می
انتشارا  :نشر نی

%
%

دریافت پ ش هاد ،انتقاد
و پرس
library@sharif.ir
F.Reghabi@sharif.ir

معرفی کتاب:

«حصار و سگ هاي پدرم»

«حصار و سگ هاب پدرم» از ش رزاد حان نویا ده مهم معاتر کارد زباان ،اثارب
است کم نظ ر ،نمادین و خوف اک .رمان تصویرب ترس اک از زندگی مردسااررانه و
پدرساررانه مامعه س تی کرد زبان را به تصویر می کشد.
«حصار» نماد قلمرو قدر پدرب است که در حصار خوی پ اامبر اسات و خادا.
خدایی که مان و ماس و روح و حتی رویاهاب شب زنان ،پاران و دختاران را در
اخت ار دارد و قانون وضع می ک د و تازیانه می زند و زندان مای اف اد و زناده باه
گور می ک د ...و پار ارشد خانواده که «پدرک » است باراب از با ن باردن یال و
زنج ر راوب داستانی است رویاگونه ...و کشتن پدر همانا و موامهه با گورکن پل اد
همانا .و سگ هاب پدر! که بوب خون پدر را بر دستان پار می بوی د و باه دنباال
تا گورستان می روند ...این اثر فراواقع گرایانه ،مات م ،ترسا اک و هشادارده ده
است.
نویا ده کردزبان آرزو کرده است که فرزندان در ه چ حصارب زندگی ن د!
اطحعا کتابش اختی:
نام کتاب :حصار و سگ هاب پدرم نویا ده :ش رزاد حان مترمم :مریوان حلبچه اب انتشارا  :نشرچشمه

معرفی کتاب:

«زندگي پنهان ذهن»

زندگی پ هان یهن کتابی است از ی ی از پ ش امان علوم اعصااب دن اا کاه باا طراحای
آزمای هاب متفاو در ماتجوب فهم یهن و آگاهی است .س مان که ف زیک خوانده
است ،با ن رشی مذاب در پی طراحی آزمای ها بر روب افراد با شرایط خاص آگااهی
(مان د بچه ها ،ب ماران خاص یه ی و )...است.
ی ی از پژوه هاب ماذاب سا مان بررسای تااریح درون گرایای بار اسااس متاون
کحس ک یونانی است و فهم این ن ته که چ ونه فره گ و امتماع بر خود آگاهی اناان
 %هاب یهن درباره سرشت تف ار ،مفهاوم
ها نق داشته است .این کتاب مملو از ش فتی
%
اخحق ،نق رویا و زبان است.
%
اطحعا کتابش اختی:
نام کتاب :زندگی پ هان یهن نویا ده :ماریانو س مان

%
مترمم :ماندانا فرهادیان

انتشارا  :نشر نو

معرفی کتاب:

«باقي مانده هاي آشويتس»

«باقی مانده هاب آشویتس» اثرب است موش افانه و عم ق از ف لاوف شاه ر ایتال اایی
«مورمو آگاامبن» دربااره آشاویتس ...آگاامبن مفهاوم «هوماو سااکر» را در اتفاقاا
دهشت اک م گ مهانی دوم بازمی آفری د .واژه اب برگرفتاه از حقاوق روم باساتان باه
مع اب بی ارزش کردن مان اناان ...اناانی که حق ح ا ندارد و کشت مایز اسات
و قاتل بی گ اه .بازمانده آشویتس سوم ن کتاب از این مجموعه است که به مفاه می
چون «شاهدان آشویتس»« ،تال م شدگان»« ،مفهوم شرم» ،و «بای اانی و شاهاد » مای
پردازد .این که چ ونه درب دان آشویتس زنده می مان د که شاهد فجایع کوره هااب آدم
سوزب باش د ...و شرم ،از آن آنهایی که نمرده اند ...به قطعه اب از شعر «پریماو لِاوب»
(که بارها آگامبن به آن ارماع می دهد) تومه ک د.
Ritornate alla vostra nebbia
Non è mia colpa se vivo e respiro
e mangio e bevo e dormo e vesto panni
به یبارتان بازگردید .این تقص ر من ن ات که زنده ام و نفس می کشم ،می خورم و
می نوشم و می خوابم و می پوشم( .احااس شرم و درخواست «لِوب» از ارواح
بازمانده آشویتس)...
اطحعا کتابش اختی:
نام کتاب :باقی مانده هاب آشویتس

معرفی کتاب:

نویا ده :مورمو آگامبن
انتشارا  :نشر ب دگل

مترمم :مجتبی گل م مدب

«جهش اجتماعي»

از «ویل ام فون ه پِل» ،استاد روانش اسی دانش اه کوئ زل د استرال ا کتابی است مهم ،درخشاان
و خواندنی درباره روانش اسی ت املی و با ایده ب م ورب این که امتماع و رواباط امتمااعی
تاث ر بازایی در ت امل هوموساپ س ها داشته ،به روایت درآمده است.
این کتاب مملو از ایده هاب درخشان ،همراه با گزارش هاب علمی از مهم ترین آزمای هااب
انجام شده در این حوزه در چ د دهه اخ ر اسات .ایاده هااب درخشاان ایان کتااب متعددناد
همان د« :نوآورب امتماعی» دربرابر «نوآورب ف ای» ،نقا مهام خویشات دارب و ت امال آن و
%مغز ،نق امتماع در حرکت اناان از م ل
ارتباط با anterior cingulate cortex
به علفزار ،نمونه هاب ت املی رهبرب امتماع از نوع «ف ل» ها و «بابون» ها (یا رهبرب مانادر-
%
گونه و موگابه-گونه) ،ت امل و ارتباط با تعادس در شادکامی و موفق ت ،نق کشاورزب در
ش ل گ رب اساتبداد ،انتخااب باراب تول اد مرال و ...ایان کتااب مهام را از دسات نده اد.
پی نوشت :ترممه ها و انتخاب هاب م رم م مد ام ی با نشر نو ،حرفه اب و عالی است.
%

اطحعا

کتابش اختی:

نام کتاب :مه امتماعی
مترمم :م رم م مد ام ی

%
نویا ده :ویل ام فون ه پل
انتشارا  :نشر نو

معرفی کتاب:

«محمود و نگار/ديوانه اي باالي بام /
مگه تو مملکت شما خر نيس؟»

خوان داستان هاب کوتاه «عزیز نا ن» همواره دس ان ز اسات .عزیاز ناا ن نویاا ده،
مترمم ،ط زنویس اهل ترک ه بود که با داستان های تبدیل به ی ی از مهمترین م تقادان
روز مامعه و فره گ ترک ه شد.
نرر ش رین ،ط ز تلح ،تراحت ب ان و ت غ انتقاد نا ن متومه دیوانااررب ادارب ،م فعات
طلبی شخصی و حزبی ،ناابرابرب امتمااعی و اقتصاادب و ساتم و دی تااتورب پ هاان و
آش ار روزهاب قرن گشته ترک ه است
.
اسامی این سه مجموعه کتاب با ترممه روان ارساحن فصا ی و باا طباع وزیان نشار
قق ااااوس برگرفتااااه از ی اااای از داسااااتان هاااااب هاااار مجموعااااه اساااات.
«م مود و ن ار» که قصد ازدواج دارند؛ پدرانشان هرکدام عضو یاک حازب متفااو و
مخالف ی دی رند و طب عتا! امازه ازدواج نمی ده د ،این دو پدر به دفعا باراب م اافع
شخصی ،حزب خود را عوض می ک د و ه چ وقت همحزب نمی شوند تا این ن اار و
م مود دلباخته و ب چاره به هم برس د
.
داستان دیوانه اب بارب بام ،داستان درخشانی است در قریه اب کاه دیواناه اب باه باارب
پشت بام خانه اب رفته و پای ن نمی آیاد و درخواسات ایان اسات کاه کدخادا شاود!
روستای ان قبوس می ک د و این قبوس کردن همانا و درخواست هاب پشت سارهم دیواناه
همانا ...داستان پ می رود تا دیوانه امپراتور می شود!!
م ه تو ممل ت شما خر ن س؟ داستان معامله یک آمری ایی با یک ترک تاحب خرِ گار
و کااااور اساااات ،بااااا لطااااافتی باااای نظ اااار و ط اااازب اعجاااااب ان ااااز...
این داستان ها که هم خ ده بر لب می آورند و هم تلخ امی به مد توت ه می شوند ...و
به قوس ی ی از داستان هاب عزیز نا ن زندان رفته« :درست م شه ایشالح»

%
%

%
اطحعا

کتابش اختی:

%

نام کتاب :م مود و ن ار  /دیوانه اب بارب بام  /م ه تو ممل ت شما خر ن س؟
انتشارا  :قق وس
مترمم :ارسحن فص ی
نویا ده :عزیز نا ن

معرفی کتاب:

«ايران بين دو انقالب»

ایران ب ن دو انقحب ،پژوهشی است عم ق و درخشان از استاد تاریح ایران ،یرواناد
آبراهام ان .آبراهام ان ایرانی-ارم ی ،فاار الت صا ل آکاافورد و دانشا اه کلمب اا،
هماک ون استاد کالج باروک دانش اه ن ویورک است .وب از مهمترین م ققان تااریح
معاتر ایران است که در این کتاب به سرگذشت ایران ماب ن انقاحب مشاروطه تاا
انقحب اسحمی پرداخته است.
ن ته مالب تومه ،ارائه آمار دق ق از رویدادهاب تاریخی اسات .آماار اعضااب هار
یک از احزاب س اسی ،م زان نفویشان در ب ن ات اف متفاو  ،در آمدها و سارمایه
گذارب هاب اقتصادب و ...مالب تومه است .آبراهام ان با دقت ترک اب فراکاا ون
هاب مجلس ،ارتباط هر کدام از آنها با روس و ان ل س و دربار و بازار و روحان ون
را به تصویر می کشد .روایت آبراهام ان با تقریب خوبی بیطرفانه و خونارد است
و در پژوه از ه جانا ملای گرایاناه و ضادب انه خاود را دور ن ااه مای دارد.
در این کتاب اندیشه هاب دهها چهره مهام تااریح معاتار ایاران واکااوب شاده و
موقع ت هر یک نابت به ایدئولوژب هاب باب روز و ماردم سا ج ده شاده اسات.
پس از مطالعه این کتاب احااس می شود که ایران ه وز ماائل حل نشاده اب دارد
که ریشه هاب آن به ب از تد و پ جاه ساس پ برم ردد :ماائلی چاون مفهاوم
ملت ،قوم ت ،زبان م لی و مع ار .مفهوم رودررویی با یرب .مائله س ت و تجادد.
درخواست مشروطه و مشروعه و شاید مهمتر از همه اماراب «عادالت» باه ع اوان
مااااائله امتماااااعی ،و کاااااب «آزادب» بااااه ع ااااوان مااااائله فااااردب...
اگر براب تاریح معاتر ایران ده کتااب را بخواه اد بخوان اد ،اثار آبراهام اان را باا
آسودگی خاطر در ل ات ده تایی خودتان قرار ده د.

اطحعا

کتابش اختی:

%
%

نام کتاب :ایران ب ن دو انقحب
نویا ده :یرواند آبراهام ان
مترمم :احمد گل م مدب ،م مد ابراه م فتاحی
انتشارا  :نشر نی

%
%

راهنماي مشابهت يابي

http://library.sharif.ir/174

معرفی کتاب:

«ژاک قضا و قدري و اربابش»

«ژاک قضا و قدرب و ارباب » شاه ار قرن هجدهم از «دنی دیدرو» اسات .در ایان
رمان ف اهی دیدرو داستان ماتخدم به نام ژاک را که همراه ارباب قصاد عزیمات
به م انی نامعلوم را دارد ،تعریف می ک د .قارار اسات در ایان سافر ،ژاک داساتان
روابط عاشقانه خود را تعریف ک د ،ولی گاه به گاه توسط شخص ت هاا و اتفاقاا
مدید ،این داستان قطع می شود .این رمان که با ار وامدار دن ک شاو ساروانتس
است ،ایده اب اتلی را دنباس می ک د و آن این که هرچه در این زندگی از خوب و
بد اتفاق می افتد ،درآسمان ها نوشته اند .ممله معروف آن که:
)"("tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écritlà-haut

این نشانی از مبرگرایی است .می دان م که دیادرو از مهمتارین چهاره هااب دایاره
المعارف نویاای فرانااه و هام عصار رپاحس معاروف ماروج ایاده مبرگرایای
(دترم ام) است و مالب خواهد بود که این ریشه ف رب را در این اثر واکااوب و
در برابر سرنوشت باورب ما ت قرار داد .از سوب دی ر ژاک نمای اده آن بااورب
است که نظام سلاله مراتبی و ارباب و رع ت در حاس اضم حس است ،ایده اب که
انقحب فراناه تجلی آن در آخر قرن هجدهم شد .این کتااب را شا للر باه آلماانی
ترممه کرد و در فراناه پس از مرگ دیدرو به طبع رس د.
اطحعا کتابش اختی:

نام کتاب :ژاک قضا و قدرب و ارباب  ،نویا ده :دنی دیدرو ،مترمم :م و مش رب

معرفی کتاب:

«زمان دست

انتشارا  :نشر نو

دوم»

کتاب « زمان دست دوم از سوتحنا ال ا ویچ» یک تاریح شافاهی از فروپاشای ات ااد
مماه ر شوروب و ظهور روس ه مدید را ارائه می دهد .کتاب با گردآورب ن رش هاا
به سبک مات د ،فروپاشی ات اد مماه ر شوروب و نمودار نزولی فره اگ شاوروب را
ترس م کرده است .در این کتاب ،وقایع زمان کمون ام را بازگو می ک د.
این کتاب حاضر نت جه ده ساس تحش نویاا ده و سافرهاب او باه شاهرهاب مختلاف
شوروب سابق و یافتن افرادب است که از آن دوره ساخن مای گوی اد .اگار بخواه اد
روس ه معاتر و شوروب کمون ات را بش اس د ،کتااب باا ار خاوبی اسات .مطالعاه
خاطرا و درد و رنج هاایی کاه ماردم در دوره کمون اات و سوس ال اام (از زماان
ن ،دوران خروشچف و اساتال ن زدایای و
انقحب اکتبر  ، 191۷به قدر رس دن استال %
 %و ساقوط کمون اات و
اتحح طلبای ،دوران برژناف و ورود گوربااچف و یلتاا ن
مصرف گرایی) و بعد از آن کش دند تجربه اب عالی باود .ای اه مردمای در ایان دن اا
باش د که تا حد وحشت اکی از ستم ،بی عادالتی ،فقار و رناج را تجرباه کارده باشا د.
نویا ده در این اثر خوب نشان میدهد که چ ونه فروپاشی و هارجومارج برآماده از
%
آن ،بر م ل ونها اناان تأث ر عج بی گذاشت و چه عشقها ،موانیها ،رؤیاها ،قهرمانها
%
و درنهایت زندگیهایی که ناگهان عوض شد.
اطحعا کتابش اختی:
نام کتاب :زمان دست دوم نویا ده :سوتحنا ال ا ویچ مترمم :شهرام همت زاده

انتشارا  :ن اتان

صب
ن
ب
ربآمد باد ح و وی وروز

بخ
پی
هب کام دوستان و ت روز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
سعدي

%
%

%
%

«هفت سين»

اثر استاد:

كمال الملك

اسكن كنيد و
عضو كتابخانه شويد

