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1 .1برای کسب اطالعات بیشتر درباره هر کتاب میتوانید به سایت ،اینستاگرام و یا کانال
تلگرام مراجعه کنید.

2 .2همچنین در سایت میتوانید در بخش اطالعات بیشتر هر کتاب ،بخشی از کتاب
موردنظر را مطالعه و دانلود کنید.

3 .3سایت دارای پشتیبانی آنالین بوده و پشتیبانان در اولین فرصت به سوآالت شما پاسخ
میدهند .و یا میتوانید به قسمت پرسشهای متداول مراجعه کنید.
4 .4خرید آنالین از وبسایت و ارسال به سراسر کشور در سریعترین زمان
5 .5قابلیت دانلود و مشاهده لیست تمامی کتابها

6 .6محتوای سایت هر  24ساعت به روزرسانی میشود؛ در نتیجه میتوانید از آخرین
اخبار نشر باخبر باشید.

7 .7با عضویت در کانال تلگرام از پیشفروش تازههای نشر با تخفیف و آخرین اخبار
مطلع شوید.
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مجموعه کتاب کوچه /احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان

کتاب کوچه دانشنامهی فولکلور ایرانزمین است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان ،که در چندین جلد به عنوان
دایرهالمعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین شدهاست .این کتاب هنوز کامل نشده و چاپ مجلدات آن به پایان نرسیده و تاکنون
 ۱۴جلد منتشر گردیده ،که یک جلد شامل قصههای کتاب کوچه و  13حرف است.
این دایرهالمعارف شامل دستهبندیهایی همچون امثال و حکم ،بازی و ترانه ،باورهای توده ،ترکیبات دیگر ،تعبیرات مصدری ،ترکیبات
جملهای و شبه جملهای ،نفرینها و دعاها ،خوابگزاریها ،چیستانها و ...میباشد.

مجموعة کتاب کوچه
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مجموعـة کتاب کوچـه

...� زودی
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یادداشتهای امیراسداﷲ َع َلم /ویراستار علینقی عالیخانی

یکی از آثار مهم تاریخ معاصر ایران یادداشتهای علم است و با توجه بهاهمیت این یادداشتها چنانچه ناشر در مقدمه کتاب آورده،
جلد  7که از  1346/٢/۱تا  ۱3۴7/۱۱/۱٢در بر میگیرد ،آخر از همهی مجلدات منتشر شده که چاپ فعلی ،یادداشتها بهترتیب تاریخی
یعنی دفتر اول از  1346/٢/۱تا  ۱3۵۱/۱۱/٢۱و دفتر دوم از  ۵3/۱/٢تا  ۱3۵۶/7/7آمده است .بازسازی و اصالح سندها و رفع نواقص و
اغالط چاپی و جاافتادگیها بدون کلمهای حذف صورت گرفته است.
از دیگر ویژگیهای این یادداشتها:
* فهرست تصاویر افزوده شده بهکتاب و نیز نمایه هر دو دفتر در آخر دفتر دوم آورده شده است.
* کتاب با صفحات چشمنواز و کاغذ مرغوب بهصورت گالینگور با کاور در  ٢3۵۶صفحه و در قطع رقعی است.
* الزم به ذکر است کتاب کاملترین متن است بدون حذف حتی یک کلمه.
* نسخه الکترونیک این مجموعه را میتوانید از طریق اپ طاقچه تهیه کنید.
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رؤیای عصر روشنگری :ظهور فلسفهی نوین /آنتونی گاتلیب ترجمهی فریبرز مجیدی

عمر فلسفة غربی اینک به دو هزار و پانصد سال رسیده است ،اما بخش بزرگی از آن در دو مقطع جداگانهای سپری شد که هر یک
حدود  150سال به طول انجامید .مقطع نخست در آتنِ سقراط ،افالطون ،و ارسطو بود ،یعنی از میانة سدة پنجم تا اواخر سدة چهارم
م گالیلهای پدید آمد .دامنهاش از دهة 1630
پیش از میالد .مقطع دوم در اروپای شمالی بود ،که در پی جنگهای مذهبی اروپا و ظهور عل ِ
تا آستانة انقالب فرانسه در اواخر سدة هجدهم گسترده است .در آن چند سا ِل نسبت ًا اندک ،دکارت ،هابز ،اسپینوزا ،الک ،الیبنیتس،
هیوم ،روسو و ولتر  -یعنی اکثر مشهورترین فیلسوفان عصر جدید  -منشأ آثاری شد .همة اینان اشخاصی متفنّن یا غیرحرفهای بودند:
هیچ یک از آنها با دانشگاهی سر و کار نداشت .در زمینة مفاهی ِم ضمنیِ عل ِم جدید و دربارة پیامدهای بلوای دینی به کندوکاو پرداختند،
و از این راه به جایی رسیدند که بسیاری از نگرشها و آموزههای سنتی را کنار گذاشتند .مجموعة تالشهای این دسته از اندیشمندان
عصر روشنگری در این مج ّلد گرد آمده است.
* جلد سخت ( گالینگور) مرغوب و در قطع وزیری
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تاریخ هنر جهان  /هورست وولدمار جنسن ،آنتونی ف.جنسن ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

نخستین ویرایش کتاب تاریخ هنر با همین نام به فارسی ترجمه و در سال  1359انتشاریافت .از آن پس ،شیفتگان رشته های هنر چشم به راه ِ ترجمه ای جدید

از ویرایش های بعدی آن (که در سال های زنده بودن نویسنده انتشار می یافت) بودند .اما این انتظار بی پاسخ ماند .سرنوشت بیشتر کتاب های بزرگ چنین
است که ناشران بین المللی ،آماده سازی ویرایش های بعدی آنها را به یک یا چند نفر می سپارند تا به این ترتیب ،کتابهای یادشده از دور خارج نشوند و
از یادها نروند .اما پس از درگذشت جنسن در سال  ،1982هم به ترتیب پیش گفته عمل شد هم آنکه پسر نویسنده یعنی انتونی ف .جنسن ،روزآمد سازی
و تکمیل نوشته ی پدر را برعهده گرفت تا نگذارد این کتاب نیز به سرنوشت کتاب های مشابه در زمینه ی هنر گرفتار آید.
من ترجمه ی جدید کتاب جنسن را در سال ( 1376از ویرایش  1995انگلیسی) آغاز کردم .آن کتاب شامل تاریخ هنر غرب به اضافه ی فصلی درباره ی
تاریخ هنر اسالمی می شد .به دلیل حذف شدن تاریخ هنرهای شرق ،افریقا ،اقیانوسیه و آمریکا (اعم از شمالی ،میانه و جنوبی) از آن ویرایش ،بر آن شدم
که فصل های ترجمه شده را با استفاده از منابع دیگر (از جمله آخرین ویرایش انگلیسی کتاب هنر در گذر زمان نوشته ی خانم هلن گاردنر) تکمیل کنم
و کتابی به نام تاریخ هنر جهان به معنی واقعی کلمه در اختیار عالقه مندان قرار دهم .در این فاصله ،فصل مربوط به تاریخ هنر اسالمی نیز از ویرایش
 1997به بعد کتاب پایه ی جنسن حذف شد و به این ترتیب اثر یادشده به کتابی در زمینه ی هنر غرب به معنی اخص کلمه تبدیل شد .ترجمه ی کنونی بر
اساس ویرایش  2003کتاب جنسن به اضافه ی فصل تاریخ هنر اسالمی از ویرایش  1995همان کتاب و  11فصل مربوط به هنرهای هند ،چین ،کشورهای
جنو ب شرقی آسیا (ویتنام ،برمه ،الئوس و کامبوج) ،کره ،جزایر اقیانوسیه ،استرالیا ،آمریکای شمالی ،مرکزی (آمریکای میانه) ،و جنوبی از آخرین ویرایش
کتاب گاردنر در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد .از  41فصل کتاب 29 ،فصل مربوط به تاریخ هنر غرب و تاریخ هنر اسالمی تمام ًا از نوشته های اصلی
خود جنسن و ویراسته ی پسرش انتونی ف .جنسن هستند .به بیان دقیق تر ،این آخرین کتابی است که تمام متن آن را جنسن ها نوشته اند و بر جلد آن نیز
فقط نام جنسن ها (پدر و پسر) نقش بسته است.
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حافﻆ عاشق و رند و  : ...شرح غزلیات حافﻆ به زبان ساده /دکتر ابراهیم قیصری

ِ
زینت اوراق بود
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خُ لد دفتر نسرین و گل را
پیشینیا ِن صاحبدل ما ،چه چه نیکو گفتهاند که در طاقچة خانة هر ایرانی ـ عرف و عامی ـ سه کتاب نفی دیده میشود :قرآن مجید ،شاهنامة فردوسی و
دیوان حافظ که نشانی از مراتب دینداری ،م ّلیگرایی و دلبستگی به عشق و عرفان تواند بود .همانطور که مخلصان پاکدل در برخورد با مشکالت زندگی
توسل به سوی قرآن دراز میکنند و استخاره میگیرند ،بالتشبیه در بروز هیجانات روحی و عاطفی نیز با دیوان حافظ از سر صدق و نیاز ،فال میزنند.
دست ّ
ِ
حافظ عاشقِ رن ِد نظرباز  ،...به زبان ساده و معانی دلپسند و سرراست؛ بیآنکه ـ علیالرسم
کتابی که اینک در دست دارید ،شرح گونهای است از غزلهای
ـ به توضیح آرایههای گوناگون شعری و اصطالحات و تعبیرات عرفانی پرداخته باشیم ،هرچند میدانیم حافظ در تمام فنون شعر ،استادِ مس ّلم است.
البته شعر خواجة شیراز از چنان قبو ِل خاطر و طب ِع سخنِ خداداد برخوردارست که جای چون و چرا ندارد .آری ،حاجت مشّ اطه نیست روی دالرام را.
شرح حاضر ،برای طبقات گوناگون جامعه بویژه نسل جوان و عالقهمند و خالصه کالم هر ایرانی ارادتمند حافظ ،فتح بابی است که با خواندن معانی و
شرح ساده و سریعاالنتقال غزلها ،بتوانند خود را برای مطالعات حافظپژوهی در سطحی عمیقتر و فضایی وسیعتر آماده سازند.
ویژگیهای متمایز این حافظ:
* شرح هر یک از ابیات در مقابل آنها

* کاغذ مرغوب

* فهرست غزل ها

* صفحهآرایی چشمنواز

* دارای کلیدواژه

* جلد سخت ( گالینگور) مرغوب و روکش دار ،در جعبه وکیوم شده
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تاريخچة تقريب ًا همه چيز  /بیل برایسن ،ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

«نميدانستم پروتون يا پروتئين چيست ،كوارك را از كواسار تشخيص نميدادم ،نميدانستم
زمينشناسها چگونه ميتوانند نگاهي به يك اليه از تودهي سنگ ديوارهي يك دره بيندازند و
عمر آن را تشخيص دهند ،حقيقت ًا چيزي نميدانستم .يك اشتياق آرام و خارقالعاده براي ياد
گرفتن و دانستن برخي نكات دربارهي اين موضوعات و دريافتن اينكه تاكنون چند نفر توانستهاند
از آنها سردرآورند آرام آرام بر وجودم چيره شد .اين همواره بزرگترين شگفتي زندگيام بوده
است  -دانشمندان چگونه از مسائل سردر ميآورند فالن دانشمند چگونه ميداند كرهي زمين چه
وزني دارد يا سنگهايش چه عمري دارند يا چه چيزهايي در اعماق زمين نهفته است؟ چگونه
ميتوانند به چگونگي و زمان پيدايش كائنات و شكل كائنات در نخستين روزهاي پيدايشاش پي
ببرند؟ چگونه ميتوانند دريابند كه در درون اتم چه ميگذرد؟
به ژنوم خوشآمديد  /راب دوسال ،مایکل یودل ترجمه ی دکتر توکلی صابری

به ژنوم خوش آمدید! سفری آموزنده و شگفتانگیز در علمی است که به طور فزآیندهای منشا ما را آشکار
میکند و نوید آینده بهتر را میدهد.کتاب با نثر روان و خواندنی ،فهم مهمترین لحظه در تاریخ زیستشناسی
را به خواننده ارائه میدهد .نویسندگان کتاب خدمتی واقعی به کسانی کردهاند که میخواهند در گفتمان
بزرگی که اکنون در علم و پزشکی در جریان است شرکت جویند و منبعی عالی برای دانشجویانی که در
هر سنی میخواهند د مورد قدرت و امکانات  DNAبیشتر یاد بگیرند.
«به ژنوم خوش آمديد سفري آموزنده و شگفتانگيز در علمي است كه بهطور فزايندهاي منشأ ما را
آشكار ميكند ونويد آينده بهتر را ميدهد .كتابي است عالي براي دانشجوياني كه در هر سني ميخواهند
در مورد قدرت و امكانات  DNAبيشتر ياد بگيرند».
ــ روبرت بازل ،اخبار  ، NBCنيويورك

«كتابي است گرانبها و خواندني براي هر كسي كه به پروژه ژنوم انساني و انقالب كنوني در ژنوميك
عالقهمند است».
ــ اريك گرين ،موسسه پژوهشهاي ژنوم انسان

 6نظريهاي كه جهان را تغيير داد  /پل استراترن ترجمه ی دکتر توکلی صابری ،بهرام معلمی

اين كتاب بهترين مغزهاي علمي تاريخ را معرفي ميكند و به توضيح هر كشف يا اختراع دانشمندي
ميپردازد كه براي هميشه شيوه زندگي و نگرش ما را به جهان تغيير داد .كتاب شش نظريهاي كه جهان
را تغيير داد كليد فهم بهتر جهان را به خواننده ارائه ميدهد .نيوتون و جاذبه :نگاهي هوشمندانه و آگاهي
دهنده به پدر فيزيك دارد  -از كارهايش گرفته سنت شكنيهايش و «نظريه بزرگ» او در اين مورد كه
چه چيزي باعث ميشود تا ما به فضا پرتاب نشويم .اينشتين و نسبيت :شرح درخشاني از نظريه نسبيت
و نگاهي شگفت به مردي كه سرنوشت قرن بيستم ر ا تغيير داد .هاكينگ و سياهچالهها :نگاهي روشنگر
بر كارهاي آيندهنگر و اراده آهنين استيون هاكينگ مياندازد و توضيحي آسان از كتاب پرفروش و مهم
تاريخ مختصر زمان ارائه ميدهد .كوري و راديواكتيويته :گزارشي مشروح و خواندني از كارها و زندگي
پراحساس و پرآشوب ماري كوري ،يكي از استثناييترين دانشمندان قرن بيستم كه كمتر شناخته شده است،
ارائه ميدهد .تورينگ و كامپيوتر :توضيح روشن و قابل فهمي از پيدايش كامپيوتر ميدهد و نگاهي دقيق بر
مردي مياندازد كه به تكامل آن ياري رساند ،تا همان جهاني را كه دگرگون ساخته بود فراموشش كند .و ...
معماي زنداني  /ويليام پاندستون ترجمه ی عباس علی کتیرایی

بازيهاي مجموع صفر ،بازيهاي جنگ ،بازيهاي جنگ سرد ــ از بازي پوكر تا آموزهي غيراخالقي ولي
فريبندهي جنگ بازدارنده از طريق بمب .كتاب موثر پاندستون دربارهي زندگي جان فون نويمان چيزي را
عرضه ميكند شبيه وضيع يك زنداني گرفتار شده در وضع كه خود ،به وجود آوردهايم.
ــ پان استيوارت

جان فون نويمان ــ پدر كامپيوترهاي جديد و از شركت كنندگان در توليد بمباتم ــ با تماشاي توپ
زدن بازيكنان در بازي پوكر نظريهي بازي را به وجود آورد ،كه تحقيقي رياضي دربارهي برخورد و
فريب است .ويليام پاندستون در معماي زنداني زندگي جان فون نويمان را با تاريخ مرحلههاي به
هم پيوستهي جنگ سرد و بررسي نظريهي بازي درهم تنيده است كه در سياست عمومي امروز تأثير
درازمدتي داشته است.
رهبران سياسي ممكن است از نظريهي بازي جز بازي با مجموع صفر چيزي ندانند ،ولي اين باعث
نميشود كه شما اين معرفي عالي يكي از زمينههاي بالنده و مورد بحث رياضيات امروز را مطالعه نكنيد.
ــ مارتين گاردنر
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آونگ گاليله  /راجر ج.نیوتون ترجمه ی بهرام معلمی

تمام هوش و حواس گاليله هفده ســاله در خالل آيين عشاء رباني در كليساي جامع پيزا متوجه اطراف
بود و نوسان چلچراغ آويخته از سقف توجه او را به خود فرا ميخواند ،با شگفتي تمام پي برد كه زمان
پيمودن ســير قوس نوسان در هنگامي كه بسيار آهسته حركت ميكرد همانقدر طول ميكشد كه قوس
بســيار بزرگي را طي ميكند .آونگ گاليله داســتان چرايي اين نوسان ،و حكايت پيامدهاي ژرف آن را
براي علم و فنآوري نقل ميكند.
«گستردهي چيزهايي كه زمان را اندازه ميگيرند ،از موجودات زنده تا ساعتهاي اتمي ،حكايت
گيرايي اســت كه نيوتون دربارهي پيوســتگيهاي زمان نقل ميكند ،كه در ضمن آن يافتههاي پرآوازه
گاليله درباره آونگها مطرح ميشــود  ...مشــتاقان علم از پيوندهايي كه نيوتون در سفري خواندني در
سرزمين زماننگاري آدمي برقرار ميكند ،لذت خواهند برد».
ــ گيلبرت تيلور ،بوك ليست

كتاب حكايتهاي علمي  /ایدرین بری ترجمه ی محمدتقی فرامرزی  -محمد شعبانی

كشف دانهي قهوه ،اختراع دستگاه تنفس غواصي و غلبه بر آبله چه وجه مشتركي دارند؟ اينها نقاط عطفي
در تاريخ علم و حماسهاي هستند كه پيش از يونانيان باستان آغاز شد و تا هزاران سال آينده نيز ادامه خواهد
يافت .اين داســتانها و ديگر داستانهاي جذاب مربوط به بســياري از مهمترين اختراعات و اكتشافات
جهان در كتاب حكايتهاي علمي تشــريح شدهاند كه به زباني شيرين و آگاهيبخش نوشته شده است
و مجموعهاي بسيار خواندني شامل بيش از شصت حكايت است كه به وسيلهي آدريان بري نويسندهي
موضوعات علمي برگزيده شدهاند .اين كتاب كه به يازده بخش تقسيم شده است ،عناويني شامل كاوش در
جهان و فضا به وسيلهي انسان تا تحوالت در ارتباطات ،شهيدان علم ،و «دانشهاي جعلي» را دربر دارد.
اين كتاب انبوه حقايق و اطالعات مربوط به افرادي را در بر ميگيرد كه نقشي حياتي در علم داشتهاند ،از
معروفترينها تا كمتر شناخته شدگان مانند گيلبرت ورنام ،ابداعكنندهي «جدول رمز يكبار مصرف» ،و
ج .س .هلدين تنها كسي كه ايمني در معادن را با بلندخواني اشعار شكسپير آزمود.
قوانين ،نظريههاي علمي و چيزهاي ديگر
سوراندرا وارما ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

كتــاب قوانين ،نظريههاي علمي ،و چيزهاي ديگر؛  176قانون ،اصل ،معادله ،نظريه و چيزهاي ديگري
را توضيــح ميدهد كه پايههاي دانش را ميســازند .تمام نامهاي بــزرگ را در علم ،مانند فيثاغورث،
نيوتون ،داروين و اينشتين ونيز چهرههاي جديد مانند راشل كارسون ،جيمز الوالك ،و استيون هاكينگ
را معرفي ميكند.
اين كتاب كوچك علم را به زبان ساده شرح ميدهد و به پرسشهايي مانند زير پاسخ ميدهد:
• قضيه فيثاغورث چيست؟
• تفاوت بين آهنگ شبانهروزي و مفهوم مشهور بيوريتيسم چيست؟
• نظريه سياهچاله چيست؟
• چه كسي اينترنت را ابداع كرد؟
چرا باد ميوزد؟  /ماتیس لوی ترجمه ی بهرام معلمی

كتابي قابل فهم و جالب و راهنمايي توانمند براي شناسايي وضع آب و هواي كرهي زمين؛ كتابي كه پس
از خواندن آن برايمان ترديد باقي نميماند كه به دگرگونيهاي جوي ،پردامنه و فوري در ســبك زندگي
و رفتار و كردارمان نياز داريم.
ــ بيل مككمي بن

چــرا باد ميوزد ،با بياني قابل فهم وبــا بهرهگيري از حكايتهاي واقعي ،توضيح ميدهد كه چگونه اين
ماجراها از وضع آب و هوا و ناديده انگاشتن پيامدهاي آن از جانب آدمي ،متأثر شدهاند .علم هواشناسي
به آرامي و تدريجي در خالل متن بيان ميشــود ،به نحوي كه فهم وضع آب و هوا به جزئي يكپارچه از
داســتانها و ماجراهايي بدل ميشــود كه طي اين كتاب نقل شدهاند .مولف كتاب ،با نتيجهگيري از تأثير
تمدن دوران معاصر بر تغييرات اقليم و پيامدهاي دگرگونســاز آن بر كرهي زمين ،خواننده را به اقدامي
فوري فرا ميخواند تا آثار گرمايش جهاني بر نسلهاي آينده را تعديل و حتياالمكان حذف كند.
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نظريه علمي چيست؟  /موتی بن  -آری ترجمه ی فریبرز مجیدی

كتاب فقط يك نظريه [با ترجمهي فارسي نظرية علمي چيست؟] به موقع انتشار يافته است .هرچند
ما در عصر علم بسر ميبريم ،اما بدفهمي عامهي مردم از نقش و ماهيت كار علمي هرگز تا بدين
حد چشمگير نبوده است .در اين كتاب آسانفهم ،گيرا و فوقالعاده كامل ،بنـ آري به بررسي اين
موضوعهاي مهم ميپردازد :علم چيست؟ علوم چه ميكنند؟ شناخت علمي چگونه پديد ميآيد؟ آيا
دين وعلم با يكديگر ناسازگارند؟ چرا دين و علم ضرورت ًا تعارضي ندارند؟ و چرا گفتن اين كه چيزي
«فقط يك نظريه» است مفهومي ندارد؟
ــ ويليام ف .مكوماس

برخي از مردم با لحني تحقيرآميز ادعا ميكنند كه تكامل «فقط يك نظريه» است ،چنان كه گويي عقيدهي
موهومي است كه ميتوان براساس سليقه ي شخصي آن را يا پذيرفت يا ناديده گرفت .اما تا آنجا كه
با انديشهي علمي ميتوان دريافت ،گفتن اين كه عقيدهاي «فقط يك نظريه» است در حقيقت احترام
گذاشتن فراوان به آن عقيده است!
افسون رياضيات  /تئونی پاپاس ترجمه ی عباس علی کتیرایی

كمتر با كتابي با اين دامنه ،اين زيبايي و چنين هوشمندانه روبرو ميشويم .كتابهاي پاپاس هميشه دربر
دارنده اطالعاتي جذاب و ارزشمند ،نه تنها براي دانشآموزان ،دانشجويان و افراد غيرمتخصص ،كه
براي پژوهشگران كاركشته نيز بوده است .پاپاس هم رياضيدان است هم شاعر ،با منطق خشك يكي و
روشنبيني سرشار از خالقيت ديگري ،و مسائلي را انتخاب ميكند كه تخيل و حس شگفتي خواننده را
در پهنه گسترده و باورنكردني جهان رياضيات برميانگيزد.
افسون رياضيات در جهان انديشه به كاوش برميخيزد ،اثر جادويي رياضيات را بر زندگي ما كشف
ميكند ،و به ما در جايي در كشف رياضيات ياري ميرساند كه انتظار آن را نداريم.

ساعت ساز نابينا  /ریچارد داوکینز ترجمه ی دکتر محمود بهزاد  -شهال باقری

«ريچارد داوكينز تكامل را به روز كرده است ...موضوع كتابش معني حيات است»

			

ــ تايمز

اوج كار ريچارد داكينز است ،شرح تكامل پرتناقض است با شور و تحسين تأثيرگذارترين اثر در
اين زمينه در يكصد سال اخير اعالم شد .به وضوح آشكار ميكند چگونه كشف داروين ،يعني فرايند
ناخودآگاه ،خودبهخودي ،بيهدف اما اساس ًا غيرتصادفي انتخاب طبيعي تنها پاسخ اين پراهميتترين
سوآل است كه :ما از كجا آمدهايم؟ چگونه چنين كه هستيم شدهايم؟ آيا نقشهي اوليهاي در كار است؟
از نظر داوكينز ،ساعتساز نابينا خود طبيعت است كه به تدريج از بنياديترين و مهمترين جزء همه
چيز ،از  ، DNAصورت و سامان يافته است.

«ظرافت طبع ونكتهسنجي مسحور كننده ...شاديآور و قابل درك براي خوانندهي غير اهل علم»

ــ آبزرور

اينشتين به آرايشگرش چه گفت  /رابرت ل.ولک ترجمه ی بهرام معلمی

چه چيزي قالب يخ را مات ميكند؟ حملهي كوسهها چگونه هواپيما را ايمن و بيخطر ميكند؟ آيا كسي كه در
اتومبيل با سرعت صوت حركت ميكند ميتواند صداي راديو را بشنود؟

آيا غالب ًا خودتان را در حال فكر كردن به معماي كوچك حيات يافتهايد؟ آيا هرگز به فكرتان رسيده كه چرا
رنگ آب اقيانوس آبي است؟ يا چرا پرندگاني را كه روي خطوط انتقال برق فشار قوي نشستهآند ،برق
نميگيرد؟ رابرت ل.ولك ،استاد ممتاز شيمي دانشگاه پيتزبورگ و مؤلف تحسين شدهي كتاب اينشتين چه
چيزي را نميدانست ،نياز به فهميدن ،و خوب فهميدن را درك ميكند .وي اكنون توضيحات جالبتري را
در مورد پديدههاي روزمرهاي چون نيروي گرانش (اگر در آسانسوري در حال سقوط باشيد ،آيا پريدن به
باال در آخرين لحظه نجاتتان ميدهد؟» و صوت (چرا رامكنندهي شير صداي غرش شالق را در ميآورد؟)،
در كنار مطالب فوق حقايق شگفت ديگري در اين كتاب آمده است .اگر گلولهاي به هوا شليك كنيد ،آيا
وقتي اين گلوله پايين ميآيد ميتواند كسي را بكشد؟ ميتوانيد دربارهي تمام اين پرسشها و پرسشهاي
ديگر در قالب راز و رمزهاي طبيعتي كه در آن زندگي ميكنيم ،پاسخهاي جالبي بيابيد.
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معماي قطب نما  /امیر د .آتسل ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

«آتسل ،نويسندهي با استعداد در عرصهي علوم براي همگان ...با شور و شوق بسيار در ژرفاي داستان
قطبنماي مغناطيسي به كارش ميپردازد ...پژوهشي خواندني و پركشش همچون شمال مغناطيسي
زمين».
-Kirkus Rewiews

«كاوشي جذاب در فنون دريانوردي ...خاطرات شخصي آتسل دربارهي دريانوردي نيز بافتي نو بر
كتاب ميافزايد ...سرشار از اشارات زيبا و نشاطبخش .گرچه آتسل در بيان داستان كتاب از مسيري
پرپيچ و خم پيش ميرود ولي براي رسيدن به مقصد خود از يك روش و از اعتماد به نفس كارآگاه
هركول پوارو به هنگام پاك كردن پُرز روي آستين ُكتش برخوردار است و مشكالت پاياني معماي
قطبنما را بزرگوارانه تشريح ميكند».
-Book Page

فيزيك ناممكنها  /میچیو کاکو ترجمه ی رامین رامبد

با ارائهي بينشي هيجانانگيز از آنچه واقع ًا در آينده ميتوانيم اميد به داشتن آن داشته باشيم ،فيزيك ناممكنها ما
را به سفري در مرزهاي علم و وراي آن ميبرد .همه روزه شاهد آنيم كه چيزهايي كه روزي از سوي دانشمندان
«امكانپذير» قلمداد ميشدند ،پا به عرصهي زندگي روزمرهي ما ميگذارند :دستگاههاي فكس ،آسمانخراشهاي
شيشهاي ،خودروهاي گازسوز ،شبكهي ارتباطي جهاني و قطارهاي شناور تندرو .در اينجا نويسندهي بهنام در سطح
جهان ،ميچيو كاكو با اطمينان مرزهاي امروزين علم را درمينوردد و براي نخستين بار از ديد يك كارشناس خبره
به بررسي علم واقعي فردا ميپردازد :زمينهاي كه معموالً قلمرو نويسندگان علمي تخيلي است .او از امكان پذيري
عملي حركت دائمي ،ميدانهاي نيرو ،نامريي شدن ،توپخانهي پرتويي ،پادگرانش و پادماده ،دورفرستي ،تلهپاتي ،روان
جنباني ،روباتها و سايبورگها ،تندتر رفتن از نور ،سفر در زمان ،انرژي نقطهي صفر ،حيات فرازميني ،حتي نهان
بيني پرده برميدارد .وي به ما نشان ميدهد كه چگونه چندتايي از اين ايدهها عم ً
ال قوانين فيزيك را نقض ميكنند.
هيچگاه تفاوت بين امكانناپذير ،نامحتمل ،و در شرف وقوع به اين روشني بيان نشده است .قلمرو علمي تخليل
در كجا پايان ميپذيرد؟ واقع ًا به چه چيزهايي ميتوانيم دست پيدا كنيم؟ كاكو در اين كتاب قابل فهم ،خواندني و
روشنگر ميگويد «هر چيزي كه امكانناپذير نباشد ،حتمي است!»
رياضيات و موناليزا  /بولنت آتاالی ترجمه ی فیروزه مقدم

«گسترهي پهناور ذهن درخشان پروفسور آتاالي ،ما را به چنان رويكردي در شناخت نبوغ لئوناردو دا وينچي ميرساند
كه سرشار است از بصيرت ،نوآوري و خودمداري ،كه كتاب حاضر را به منبعي اساسي و ضرور در ميان كتابهاي
لئوناردوشناسي تبديل ميكند .من اين اثر گرانسنگ را با احترام تمام به نظرات نويسنده مطالعه كردم».
ــ شروين تولند ،نويسندهي كتاب لئوناردو داوينچي و برندهي جايزه ملي كتاب سال 1991
براي نوشتن كتاب (چگونه ميميريم)

«پروفسور بولنت آتاالي ما را به گردشي مفرح در پيچ و خم هزارهها و قارهها ميبرد ،و هنر و معماري ،علم و رياضيات
را در زير چتر نبوغ لئوناردو به هم ميرساند .نوشتهي او تحت تاثير چشم هنرمندانهاش براي شناخت زيبايي ،ستايش
تاريخگرايانهاش از زمينهي رويدادها ،و عشق دانشمندانهاش به نظم و تقارن قرار ميگيرد .من شرحي را كه آتاالي دربارهي
شام آخر لئوناردو نوشته است اندكي پس از مشاهدهي اين شاهكار در ميالن و اندكي پس از مرمت آن نوشته است مطالعه
كردم .لئوناردو الگويي است براي انسانـ هنرمند ،معمار ،فيلسوف ،دانشمند و نويسنده به شكل مطرح شده در عصر رنسانس.
تعداد كساني كه همانند او باشند از تعداد انگشتان دست فراتر نميرود ،اما پروفسور آتاالي به بيان دقيقتر ،يك انسان عصر
رنسانس در عصر جديد است ،و ما را به بهرهگيري از نيروي تركيبي فرا ميخواند كه همان الگوي لئوناردو است».
ــ ويليام د .فيليپ ،برندهي جايزهي نوبل سال  1997فيزيك
جهانهاي موازي  /میچیو کاکو ترجمه ی سارا ایزدیار ،علی هادیان

«ميچيو كاكو ،در كتاب جهانهاي موازي ،استعداد شگرف خود را به خدمت گرفته تا به يكي از عجيبترين و
هيجانانگيزترين دستاوردهاي احتمالي فيزيك مدرن بپردازد :اين كه ممكن است جهان ما تنها جهان در بين جهانهاي
متعدد نباشد؛ شايد بينهايت جهان در يك شبكه گسترده كيهاني وجود داشته باشند كه كل جهان ما فقط يكي از
آنهاست .كاكو ،با استفاده استادانه از شوخ طبعي و تمثيل ،صبورانه خواننده را با نظريات متفاوت موجود در مورد
جهانهاي موازي آشنا ميسازد ،نظرياتي كه همگي از مكانيك كوانتومي ،كيهانشناسي و تئوري جديد  Mنشأت
ميگيرند .اين كتاب را چون سفري شگفتانگيز مطالعه كنيد .سفر در كيهاني كه نيروهاي واقعي آن ،ما را مجبور
ميسازند تا به سمت مرزهاي تخيل كشيده شويم».
ــ برايان گرين ،استاد فيزيك نظري ذرات در دانشگاه كلمبيا و نويسنده كتابهاي ساختار كيهان و واقعیت پنهان
«عالقمندان به كيهانشناسي ،سفر در زمان ،نظريه ريسمانها و جهان يازده بعدي راهنمايي بهتر از ميچيو كاكو نمييابند.
فرد كمنظيري كه خود در اين زمينهها تحقيق كرده و به خوبي ميداند چطور اين مطالب جذاب ،پيچيده و هيجانانگيز
را ارائه كند».
ــ دونالد گولد اسميت نويسنده كتابهاي جهان فراري و ارتباط با كيهان و راز آفرینش جهان هستی
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حيات هوشمند در كائنات  /پیتر اولم اشنایدر ترجمه ی دکتر حسن احمدی

جهان و كائنات چگونه شكل گرفته؟ خورشيد و منظومة شمسي ،ستارگان و منظومههاي سيارهاي چگونه به وجود
آمدهاند؟ سيارة زمين چه خصوصياتي دارد و چگونه ايجاد شده و تغيير ميكند؟ ماه چگونه پيدا شده است؟ حيات
چه زماني و چگونه در زمين به وجود آمده؟ ماشين  DNAچيست و حيات اوليه چه شكلي داشته؟ چگونه در طول 3
ميليارد سال حيات تك سلولي اوليه به حيات پرسلولي با سلولهاي تخصصي ،تكامل يافته و چگونه در  700ميليون
سال اخير موجودات بزرگ از آنها به وجود آمدهاند؟ چرا و چگونه حيات هوشمند در  2ميليون سال اخير پيدا شده؟
آيندة بشر چيست و چه خطراتي تمدن انساني را تهيد ميكند؟ آيندة بشر آينة تمدنهاي فرازميني پيشرفته است .چه
تعداد سيارات زمينمانند در كهكشان راه شيري وجود دارند و چگونه بايد آنها را شناسايي كرد؟ چه تعداد از اين
سيارات شناسايي شدهاند؟ سيارات خاكي و گازي منظومة شمسي چه خصوصياتي دارند و آيا زيستپذير هستند؟
تا به حال چه تعداد سيارة زمينمانند كشف شده؟ آيا يوفوها (بشقاب پرندهها) واقعي هستند و موجودات فضايي
به زمين آمدهاند؟ كاوشهاي فضايي تا به امروز چه دستاوردي داشتهاند و برنامه آتي كاوشهاي فضايي چيست؟
سكونتگاههاي فضايي در منظومة شمسي چگونه خواهند بود؟ ِستي چه برنامهاي را تعقيب ميكند؟ سوآالت فوق
و صدها مطلب علمي و بهروز ديگر ،در اين كتاب به گونهاي بحث شدهاند ،كه كتاب را به يكسان براي عامه مردم
و خوانندگان عادي ،دانشجويان و دانشمندان جذاب و قابل استفاده ساخته است.
كوانتوم :حکایت تولد و حیاتی شگفت  /بنش هوفمان ترجمه ی بهرام معلمی

اين كتاب سرگذشت حيرتآور فراگيرترين انقالبي را بازگو ميكند كه علم فيزيك از زمان نيوتون به
بعد به خود ديده است.
در نخستين سال قرن بيستم ماكس پالنك نظرية كام ً
ال جديدي را مطرح كرد كه بر پاية آن نور
نه به طور يكنواخت و پيوسته ،بلكه بهطور گسسته و بهصورت دستههاي كوچك يا «كوانتومها» جذب
ميشود .پنج سال بعد آلبرت اينشتين اظهار داشت كه خود تابش هم بايد به صورت كوانتوم باشد .اين
دو نظر بينش تازهاي را دربارة ساختار ماده مطرح و علم فيزيك را بكلي دگرگون نمود.
در اين كتاب سير تاريخي اين بينش جديد و مفاهيم اساسي نظريهها و كشفهاي بزرگي چون
ترازهاي انرژي اتم بورف نظرية موجي دوبروي ،معادله موج شرودينگرف اصل عدم قطعيت هايزنبرگف
مكانيك كوانتومي ديراك ،ساختار ريرز زومرفلد و غيره با زباني ساده و روشن و غيرتخصصي بيان
شده است.
علم در عمل  /جان لینهان ترجمه ی منیژه مدبر

کم پیش میآید که بتوان کتابهای علمی را هنگام استراحت به عنوان سرگرمی مطالعه کرد و از آن لذت برد.
ــ گالسکو هرالد

جان لینهان استاد فیزیک دانشگاه گالسکو در این کتاب سرگرم کننده که خواندن آن همچو گپ و
گفت پس از شام دلچسباست ما را در اشتیاق فراوانش به علم شریک میکند .او با شوخ طبعی و درایت
مخصوص به خودش توضیح میدهد که چگونه علم بر زندگی روزمرهی ما و همچنین در عرصههای
گوناگون مانند پزشکی ،سیاست ،محیط زیست ،و نیز بر پدیدههای طبیعی اثر میگذارد .افزون بر این
میکوشد بی پایگی برخی از افسانههای شبه علمی را نشان دهد.
ــ نیوساینتیست

جان فلمینگ طراح مستقل و صاحب نام که نزدیک به  30سال عضو هیئت آموزشی دانشگاه هنر
گالسکو بود ،با کشیدن طرحها و کارتونهای چاپ حاشیهی طنزآمیزی به متن میافزاید که خواندن
این مجموعه را برای همگان لذت بخش میکند.
هندبوک فیزیک  /ترجمه ی بهرام معلمی ،فریبرز مجیدی

غالب ًا یافتن پاسخ سریع به پرسش های علوم پایه برای دانش آموزان دشوار است .دانش آموزان با فرصت
محدودی که برای جستجو و نوشتن در اختیار دارند ،به دستنامه ها(هندبوک ها)ی علمی روی خوش
نشان می دهند و از آن ها بهره می برند که استقبال از کتاب های مرجع حاوی مباحث اساسی علوم و
ریاضیات موید این ادعاست .مطالبی که در ویراست جدید و تجدیدنظر شده آمده عبارتند از:

• فرهنگ اصالحات
• زندگینامه
• گاه شماری
• و همچنین مطالب سودمند و جدیدی مانند برندگان جایزه ی نوبل ،بیش از  150پیشرفت مهم ،نشانی
بیش از  30انجمن علمی و مجموعه ای بیش از  50وبگاه برای تحقیقات دامنه دارتر در حوزه های
فیزیک یا علوم مرتبط و نیز نمایه ای مفید با نمودار و جدول.
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پی گیری دیوانه وار  /فرانسیس کریک ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

«پر از نکته های جالب و نمونه ای از نویسندگی علمی.

 -نیویورکر

«این کتاب توسط یکی از مردان بزرگ علم نوشته شده است و به حرفه ای که موفقیت بی نظیری بوده
است باز می نگرد».
 -نیویورک تایمز بوک ریویو

ُرک ،برانگیزنده ،و متقاعدکننده ،این خاطرات بسیار تحسین انگیز کاشف دیگر مارپیچ دوتایی DNA
است« .یک خط مستقیم به ذهن خارق العاده فرانسیس کریک .خواندن این کتاب احساس شگفت
حضور مستقیم در برابر او را به من می دهد».

 -جیمز واتسون ،نویسنده مارپیچ دوتایی

چند تا ليس؟  /دکتر آرون سانتوس ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

ِگرد كردن و تخمين زدن همه روزه ما تخمينهايي در مورد زمان ،فاصله ،احتماالت و ساير مفاهيم
عددي آشنا ميزنيم .در مورد اعداد واقع ًا بزرگ و واقع ًا كوچك چطور؟ اعدادي كه الزم داريد تا پاسخ
به پرسشهاي عجيبي را پيدا كنيد كه خود را با آنها سرگرم ميكنيم.
• آيا ميتوانيد فقط با يك قاشق راه آزادي خود را از زندان حفر كنيد؟
• چند سال طول ميكشد تا زمين از سنگ قبر پوشيده شود؟
• چه ميشود اگر يك ميهماني راه بياندازيد و همهي مردم روي زمين بيايند...
• مسايل پزشكي به كنار ،آيا يك دانشجو ميتواند فقط با رشته رامن براي يك سال زندگي كند؟

در چند تا ليس؟ آرون سانتوس فيزيكدان ،مسايل تفريحي و دور از ذهن را پيش ميكشد تا شيوهي
آسان تقريب فرمي را نمايش دهد .اين روش كه از يك حدس بيمالحظه است كمك ميكند تا به اين
پرسشها با استفادهاز رياضياتي كه ميدانيد پاسخ دهيد!
چرا اندازه مهم است؟  /جان تایلر بونر ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

«كتاب اخير جان تايلر بونر خالصه استادانهاي از بيش از پنجاه سال انديشه در مورد اين است كه
چرا ارگانيسمها به اندازهاي كه دارند هستند ،و به نثر شيوايي كه از او انتظار داريم ارائه شده است.
موضوع كتاب به روشني توضيح داده شده ،و با استفاده از مثالهاي واضح پرورده شده و با نمودارها و
شكلهايي كه متن و توضيح موضوعات را تقويت ميكند آراسته گشته است».
ــ برايان ك .هال ،دانشگاه دالهوزي

«چرا اندازه مهم است خودجوشي و بينش معمول كتابي از جان تايلر بونر را دارد .اين كتاب پر از
حقايق و ايدههاي جالب ،و خواندن آن سرگرم كننده است ــ خواندن كتاب بهترين كار بعدي پس از
مصاحبه با خود مؤلف است .بونر موضوع پيچيده اندازه را در زيستشناسي با عالقهاي فراوان دنبال
ميكند .او مهارت ادبي را با پيچيدگي علمي تركيب ميكند تا توضيح دهد كه چرا بُعد و مقياس به طور
عميقي بر روي رفتار فردي و تكامل آلي اثر ميگذارد.
ــ مري جين وست ـ اِبرهارد ،موسسه پژوهشي گرمسيري اسميسونين

اينشتين چه چیزی را نمی دانست  /رابرت ل .ولک ترجمه ی بهرام معلمی

صابون چگونه چركي و كثافت را ميشناسد؟ آهنرباها چگونه كار ميكنند؟ چرا قالبهاي يخ در ليوان صداي
شكستگي ميدهند ...و چگونه ميتوانيد صداي آنها را خاموش كنيد؟ اينها پرسشهايياند كه ذهن همهي
ما را به خود مشغول ميكند و ما را به ستوه ميآورند .اكنون رابرت ولك استاد بازنشستهي شيمي دانشگاه
پيتسبورگ ،توضيحات روشن ،دقيق و جالبي را براي راز و رمزهاي زندگي روزمرهي ما فراهم آورده است.
افسانهها و اسطورههاي تكاندهنده (مانند اين باور رايج كه نمك يخبندان سطح خيابانها را ذوب ميكند)...
تشريح راز و رمزهاي دروني ماده (مث ً
ال ،چه چيزي چراغهاي تبليغاتي نئون را روشن ميكند) ...اينها و
بسياري مطالب و مباحث ديگر را دكتر ولك در قالب نكات شگفتانگيز ،و گوشزدها ،و گاهي هم حقايق
تكاندهنده ،بيان كرده است .چرا آسمان آبي است؟ چرا شعلهي شمع زرد است؟ يا چرا لباسها با مواد
رنگزدا سفيد ميشوند؟ ممكن است اينشتين از رازهاي زندگي مدرن كه اكنون فاش شدهاند ،خبر نداشته
است .اما شما ميتوانيد  -حتي اگر هرگز يك چراغ بونزن را روشن نكرده باشيد ــ با اين كتاب شگفت،
و گشايندهي دريچهاي گسترده به دنياي شگفتي كه در آن زندگي ميكنيم ،به پاسخ بسياري از معماها و راز
و رمزهاي آن پي ببريد.
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چارلز داروين  /تیم م .برا ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

دويست سال پس از تولد چارلز داروين ( ١٢فوريه  )١٨٠٩اين زندگى نامه كامال مصور و با اين حال
فشرده اين دانش ورز بزرگ را همچون يك همسر ،پدر ،و دوست معرفى مىكند.
برا كه سخنرانى هاى او با عنوان «داروين ،اين مرد بزرگ» كه در سراسر جهان خواستار دارد ،داستان
شگفت آور اين مرد را مىگويد و ايده اى كه همه چيز را تغيير داد .برا در مورد كار علمى انقالبى داروين،
و اثر آن بر روى علوم زيست شناختى مدرن و تاثير نظريه تكاملى داروين برروى تفكر غربى بحث
مىكند .ولى برا عميق تر رفته و با مجموعه اى از نكته ها و تصاوير و عكس هايى كه به دقت انتخاب
شده اند اين مرد را مى شناساند.

طرح بزرگ  /استیون هاکینگ ،لئونارد ملودینو ترجمه ی سارا ایزدیار ،علی هادیان

چگونه ميتوان به راز جهاني كه در آن هستيم پي برد؟ بيش از بيست سال پيش ،تاريخچهي زمان را
نوشتم تا توضيح دهم كه جهان از كجا آمده و به كجا ميرود .اما در آن كتاب چند پرسش مهم بدون
پاسخ ماند .چرا جهان وجود دارد؟ چرا ما وجود داريم؟ چرا قوانين طبيعت اينگونهاند؟ آيا جهان به
يك طراح يا خالق نياز دارد؟ كشف طرح بزرگ جهان ،نظريهاي كه همه چيز را توضيح دهد ،روياي
اینشتين بود .ولي در زمان اینشتين پيشرفت فيزيكدانان در درك نيروهاي طبيعت به قدري نبود كه
روياي او را به هدفي دست يافتني تبديل كند .هنگام نگارش كتاب ،تاريخچهي زمان نتايج پيشرفت های
مهمي كه بعدها صورت گرفت هنوز در اختيار نبود تا روياي اینشتين تحقق يابد .اما در سال اخير ظهور
نظريهي  ،Mرويكرد باال به پايين در كيهانشناسي و مشاهدات جديد از قبيل دادههاي ماهوارههايي چون
 EBOCو  PAMWما را بيش از پيش به آن نظريهي واحد و پاسخ به عميقترين سوآالت نزديك كرده
است .بنابراين من و لئوناردو ملودينو تصميم گرفتيم با نوشتن ادامهاي بر تاريخچهي زمان ،تالش كنيم
تا به پرسش نهايي حيات ،جهان و همه چيز پاسخ دهيم كه محصول آن طرح بزرگ حاصل چهار سال
تالش ما است.
 -مصاحبهي استيون هاكينگ با سايت آمازون

فیزیک آینده  /میچیو کاکو ترجمه ی رامین رامبد

در این کتاب میچیو کاکو ،استاد فیزیک نظری و چهرهی برجستهی علم همگانی ،با بهرهمندی از
تجربیات دست اول خود و دیدگاههای بیش از  300دانشمند برجسته در سطح جهان ،همانند گذشته
ما را به سفر میبرد :سفری در دهههای آینده ،تا ببینیم علم و تکنولوژی چه دستاوردهایی برایمان به
ارمغان خواهند آورد ،چگونه زندگیمان را دگرگون خواهند کرد ،چه آسایشی برایمان فراهم خواهند
کرد ،و چه دردهایی را از وجودمان خواهند زدود .میگویند تجربه چراغ راه آینده است .اکنون
صاحبنظری با نورافکن مسیر آینده را برایمان روشن میکند و با زبانی ساده به پیشبینی آنچیزی
میپردازد که ،به احتمال زیاد ،تا پایان این سده پیش رویمان خواهد بود .کتابی که در دست دارید
سفرنامهای است هیجانانگیز ،که نه از گذشته بلکه سخن از آینده میگوید؛ آیندهای که امید داریم دنیای
بهتری را برایمان رقم زند و این ماییم ،ما فرزندان این خاک ،که آیندهی خود را میسازیم .باشد که
بخوانیم ،بیندیشیم ،و بسازییم!
چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی را ؟ کشف کرد؟  /دیوید الیارد ترجمه ی بهرام معلمی

صابون چگونه چركي و كثافت را ميشناسد؟ آهنرباها چگونه كار ميكنند؟ چرا قالبهاي يخ در ليوان صداي
شكستگي ميدهند ...و چگونه ميتوانيد صداي آنها را خاموش كنيد؟ اينها پرسشهايياند كه ذهن همهي
ما را به خود مشغول ميكند و ما را به ستوه ميآورند .اكنون رابرت ولك استاد بازنشستهي شيمي دانشگاه
پيتسبورگ ،توضيحات روشن ،دقيق و جالبي را براي راز و رمزهاي زندگي روزمرهي ما فراهم آورده است.
افسانهها و اسطورههاي تكاندهنده (مانند اين باور رايج كه نمك يخبندان سطح خيابانها را ذوب ميكند)...
تشريح راز و رمزهاي دروني ماده (مث ً
ال ،چه چيزي چراغهاي تبليغاتي نئون را روشن ميكند) ...اينها و
بسياري مطالب و مباحث ديگر را دكتر ولك در قالب نكات شگفتانگيز ،و گوشزدها ،و گاهي هم حقايق
تكاندهنده ،بيان كرده است .چرا آسمان آبي است؟ چرا شعلهي شمع زرد است؟ يا چرا لباسها با مواد
رنگزدا سفيد ميشوند؟ ممكن است اينشتين از رازهاي زندگي مدرن كه اكنون فاش شدهاند ،خبر نداشته
است .اما شما ميتوانيد ــ حتي اگر هرگز يك چراغ بونزن را روشن نكرده باشيد ــ با اين كتاب شگفت،
و گشايندهي دريچهاي گسترده به دنياي شگفتي كه در آن زندگي ميكنيم ،به پاسخ بسياري از معماها و راز
و رمزهاي آن پي ببريد.
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اینشتین عاشق :عاشقانهای علمی /دنیس ُاوربی ترجمه ی فیروزه مقدم

یکی از برجستهترین رمانهای روشنفکرانه قرن بیستم ،در قالب کتابی پر احساس ،چالشبرانگیز و به
شدت هیجانانگیز جان میگیرد .کتاب اینشتین عاشق ،زندگینامهای است به سبک یک رمان شیرین
و جذاب .این اثر یکی از جسورانهترین تالشها برای عمومیت بخشیدن به علم در اذهان معاصر
است .نویسنده به شیوهای هوشمندانه و شیطانی خواننده را به سوی درک کیهانشناسی سوق میدهد.
با توصیف شخصیتهای دمدمیمزاج و مغزهای درخشان این دانشمندان ،کیهانشناسی را به عنوان
مقولهای انسانی و احساسی معرفی میکند .این امر خواننده را بر آن میدارد تا علم را ،آنگونه که
نویسنده با دقت و به روشنی ارائه میدهد ،بیشتر بشناسد.
در بهار سال  ۱۹٠۱آلبرت اینشتین برای آخرین بار در سن بیست و دو سالگی خانه را ترک کرد،
و به همراه میلوا ماریک بیست و شش ساله ،معشوقه و همکالسی سابق کالس فیزیک خود ،راه این
چشم انداز پر فراز و نشیب را در پیش گرفت .باید زوج ّ
جذابی بوده باشند ،اینشتین با آن چشمان
سیاه و براق ...
شگفتیهای کیهان /برایان کاکس و اندرو کوئن ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

کیهان یا عالمی که علم نوین به ما معرفی میکند با قدمتی معادل  13/7میلیارد سال و وسعتی معادل  ۴۵میلیارد
سال نوری و انباشته از  ۱۰۰میلیارد کهکشان از حیث گستردگی ما را به فروتنی وا میدارد و زیبایی آن حس
شگفتی را در ما بیدار میکند .لیکن درکمال تعجب هرچه دانش بیشتری نسبت به آن کسب میکنیم فاصله بین ما
و کیهان کاهش مییابد .شاید کیهان از حیث وسعت نامحدود و فراتر از حد تصور ما انباشته از دنیاهای بیگانه
باشد اما علم کنونی نشان میدهد که ما برای زنده ماندن به آن نیاز داریم .بدون ستارگان ،عناصری که برای
بهوجود آمدن ما الزم بود فراهم نمیشد .اگر کیهان چنین وسعتی نداشت ستارگان فرصت کافی برای اجرای
کیمیاگری خود نداشتند و کیهان نمیتوانست عمری چنین طوالنی داشته باشد .از دید کسانی که به این منظره
بالقوه بینهایتها مینگرند هیچ چیز زائد و بیهودهای در عالم وجود ندارد .بنابراین حکایت کیهان داستان زندگی
ماست و ردپای وجود انسان را از سپیدهدم پیدایش وی تاکنون دنبال میکند قبل از شکل گرفتن حیات روی
کره زمین و حتی قبل از تشکیل زمین و ما را به وقایعی برمیگرداند که در عین ناگزیر بودن شاید تصادفی هم
بودند و در کمتر از یک میلیاردیم ثانیه پس از به وجود آمدن جهان هستی اتفاق افتادند.
 100دانشمندی که جهان را تغییر دادند /جان بالچین ترجمه ی سید یوسف عرفانی فرد  -بهناز دادمان

این کتاب شما را با رشد و توسعه ایدههای علمی  ۵۰۰سال گذشته و با بانیان این ایدهها آشنا میکند.
در این کتاب از حدود سال  1500به بعد به ترتیب زمانی آمده است.
مهم در حکم فعالیتی افزایشی در همکنشی ارائه میشود و حاصل کار پژوهشگران ،معاصران
و آیندگانشان را تغذیه میکند .حتی بزرگترین ذهنهای علمی از نیوتون گرفته تا الووازیه ،پاستور و
اینشتین ،حاصل کار دیگران بهره بردهاند.
آدمی طی قرون به دفعات به راه خطا رفته است .ایدههایی که در زمانهای گوناگون از حمایت
همگانی برخوردار بودهاند مثل جهان هستی زمین مرکز ،نظریهی فلوژیستون ،اِتر و  -که بعدها نادرستی
آنها به اثبات رسیده.
چنانچه سری به پاسخ پرسشها علمی از جمله دربارهی آزمایش مایکلسون -مورلی یا کارهای
مندل یا ...بزنید ،از پیشرفتهای علمی نیمه اول قرن بیستم آگاه میشوید :حوزهی ذهنی خاصی چون
تکوین ایدهی اتم یا استداللهای مربوط به سن کره زمین و ...
کتاب زلزله :پس از آنکه زمین میلرزد /سوزان الیزابت هاف  -راجر جی .بیلهام ترجمه ی دکتر مهدی زارع  -فرناز
کامران زاد

صابون چگونه چركي و كثافت را ميشناسد؟ آهنرباها چگونه كار ميكنند؟ چرا قالبهاي يخ در ليوان صداي
شكستگي ميدهند ...و چگونه ميتوانيد صداي آنها را خاموش كنيد؟ اينها پرسشهايياند كه ذهن همهي
ما را به خود مشغول ميكند و ما را به ستوه ميآورند .اكنون رابرت ولك استاد بازنشستهي شيمي دانشگاه
پيتسبورگ ،توضيحات روشن ،دقيق و جالبي را براي راز و رمزهاي زندگي روزمرهي ما فراهم آورده است.
افسانهها و اسطورههاي تكاندهنده (مانند اين باور رايج كه نمك يخبندان سطح خيابانها را ذوب ميكند)...
تشريح راز و رمزهاي دروني ماده (مث ً
ال ،چه چيزي چراغهاي تبليغاتي نئون را روشن ميكند) ...اينها و
بسياري مطالب و مباحث ديگر را دكتر ولك در قالب نكات شگفتانگيز ،و گوشزدها ،و گاهي هم حقايق
تكاندهنده ،بيان كرده است .چرا آسمان آبي است؟ چرا شعلهي شمع زرد است؟ يا چرا لباسها با مواد
رنگزدا سفيد ميشوند؟ ممكن است اينشتين از رازهاي زندگي مدرن كه اكنون فاش شدهاند ،خبر نداشته
است .اما شما ميتوانيد  -حتي اگر هرگز يك چراغ بونزن را روشن نكرده باشيد.
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منشاء کیهان چگونگی تشکیل سیارات ،ستارگان ،کهکشانها ،و آغاز کیهان/استیونایلزترجمهیحسنفتاحی

طی قرون متمادی شناخت انسان از آسمان به طور مستمر دستخوش تحول و تکامل بوده و آرام آرام بشر توانسته مرز
میان نگرش علمی و غیر علمی را از هم تمیز دهد .آسمان ،و در معنایی وسیعتر ،جهان هستی چه در گذشته و چه حال
و چه در آینده جز الینفک و تاثیرگذار زندگی انسان محسوب شده و میشود .این کتاب یکی از سری کتابهای «جهان
اخترشناسان» است که طی سالهای اخیر در سطح بین المللی توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است.چاپ کتابهایی
از این دست موجب ارتقا دانش عمومی نجوم در میان عامهی مردم در بسیاری از کشورها شده است .نویسندهی کتاب
یکی از اعضای هیات علمی بخش فیزیک و ستارهشناسی دانشگاه کاردیف انگلستان است .دور از انصاف نیست اگر
بگوئیم این اخترشناس خوشذوق و قریحه ،با تکیه بر دانش باال و سابقهی تدریس درخشان ،کتاب را در نهایت دقت
و هنرمندی به رشتهی تحریر در آورده است .کتاب در حالی که جدیدترین تحقیقات اخترشناسی را عرضه میدارد،
همزمان به شکل هنرمندانهای مشکالت و موفقیتها و مسیر علمی را که اخترشناسان طی کرده اند را نیز بیان میکند.
به ویژه آنکه رویکرد کتاب اخترشناسی رصدی است .کتاب از چهار بخش اصلی تشکیل شده است :بخش اول به
منشاء سیارات و چگونگی شکلگیری آنها میپردازد .بخش دوم کتاب به بررسی ماهیت و تحول ستارگان میپردازد
و خوانندگان را از نظر علمی با آن نقطههای نورانی که هر شب باالی سر میبینند آشنا میکند .بخش سوم ،بررسی
تکامل کهکشانهاست .بخش چهارم و پایانی کتاب به مبحث پرمخاطره و سوآلبرانگیز کیهان شناسی اختصاص دارد.
آوای مهبانگ :تابش زمینه کیهانی و کیهانشناسی جدید  /آمدئو بالبی ترجمهی سمانه نوروزی

تابش زمینه کیهانی ( )CMBباقیمانده از گرمای مهبانگ است .سیگنالی ضعیف با قدمتی بیش از سیزده
میلیارد سال که پاسخ بسیاری از پرسشهای ما درباره ماهیت جهان را در خود دارد .این تابش در سال
 ،۱۹۶۴کامال تصادفی ،کشف شد .فسیلی که آثاری از ریشه جهان هستی را داراست و تحقیقات در این
زمینه تاکنون دو جایزه نوبل را برای محققین آن به ارمغان آورده است .بخش عمدهای از این اطالعات
در تابش طول موج کوتاه ِ زمینه کیهانی کدگذاری و به صورت امواج صوتی که آن را نوعی «موسیقی»
کیهانی میشناسیم کشف شده است .این کتاب به زبانی غیرتخصصی به بیان نظریهها ،مشاهدات و
اکتشافات از ابتدا تا کنون پرداخته است .تحقیقاتی که هنوز به پایان نرسیده و ارزش علمی آنها به طور
کامل ارزیابی نشده است .نسخههای ایتالیایی و انگلیسی این کتاب ،هر دو ،برنده چندین جایزه ادبی
و علمی شدهاند.

قانون دوم :انرژی ،آشوب و شکل  /پیتر ویلیام اتکینز ترجمه ی رامین رامبد

هیچ قسمتی از علم به اندازهی قانون دوم ترمودینامیک در آزادسازی روح آدمی سهم نداشته ،و در عین
حال کمتر بخشی از علم به این اندازه مبهم مانده است .سخن گفتن از قانون دوم همانا و به ذهن رسیدن
موتورهای بخار بزرگ ،ریاضیات عالی ،و آنتروپی به دشواری قابل فهم همان .در این کتاب امید من بر آن
است که در جهت پرده برداشتن از کارکرد این قانون ،و نشان دادن گسترهی کاربردهای آن ،گامی بردارم.
بحث را با موتورهای بخار ،و مشاهدات دقیق دانشمندان اولیه آغاز میکنم ،و آن را با بررسی فرایندهای
حیات به پایان میبرم .با نگرش به فرمولبندی کالسیکی این قانون به بررسی مکانیسم آن میپردازیم .پس
از پایان این مبحث در مییابیم که درک آن تا چه حد آسان ،و کاربردهای آن تا چه حد گسترده است .فکر
کردن به این ایده که همه فرایندهای جهان هستی حتی حیات تحت سیطرهی این قانون هستند و افزایش
تها ترسناک
بیوقفه بینظمی و اتالف انرژی در همه حال و در هر فرایندی باید صورت بگیره بعضی وق 
به نظر میرسه .در این کتاب مفاهیم قانون دوم و انتروپی و افزایش بی وقفه آشوب و بینظمی به شکلی
بسیار زیبا و نسبتا ساده توضیح داده شده .حتی نویسنده پا رو از این هم فراتر گذاشته و شرح داده که چرا
فرایندهای مربوط به فرگشت و پیدایش حیات کامال زاییده قانون دوم ترمودینامیک است.
استیون هاکینگ :ذهنی رها /کیتی فرگوسن ترجمه ی رامین رامبد

بیهیچ تردیدی ،استیون هاکینگ یکی از سرشناسترین چهرههای دوران ما به شمار میرود ــ نویسندهای پرفروش
با تاریخچهی زمان ،فیزیکدان نظری برجسته با نظریههایی بنیانبرانداز و افسونگر ،و گذشته از همهی اینها ،چهرهای
الهامبخش که در عین دست و پنجه نرمکردن با ناتوانی ویرانگرش ،شکوه ،وقار ،و بیباکی خود را به جهانیان
عرضه کرده است.
نویسندهی خوشقلم ،کیتی فرگوسن با دستیابی بیمانند به شخص هاکینگ ،در کنار عکسهایی تا کنون
نادیده و پژوهشی ژرف ،تصویری غنی و جامع از زندگی هاکینگ را در پیش روی ما میگذارد :دوران کودکی؛
ابتال به  ALSدر عنفوان جوانی؛ نبرد دیرپای شخص وی برای بقا به منظور رسیدن به فهم علمی از گیتی؛ و
باالرفتن از پلههای شهرت و اعتبار جهانی .فرگوسن به یاری قابلیت بیبدیلش در برگرداندن زبان فیزیک نظری
به زبان عادی خودمان ،کارهای علمی هاکینگ را همهفهم ساخته است .در این کتاب ،خواننده نه تنها با زندگی
شخصی  ،که به تناسب با کارها و نظریات این غول علم آشنا میشود و پی میبرد که ساختاری علمی چگونه
پا میگیرد و چرا بهگونهای تناقضآمیز به دست سازندهاش ویران میشود تا دیدگاهی اصالحشده از واقعیت به
دست آید؛ همین است که بنای علم را چنین شکوهمند میسازد .استیون هاکینگ شرح حالی است اندیشمندانه،
روشنگر ،جذاب ،و صریح از زندگی شگفتانگیز ذهنی درخشان و رها ،یا آنگونه که خوش دارد بگوید «آزاد».
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ذره در پایان گیتی /شون کرول ترجمه ی رامین رامبد

بوزون هیگز یکی از داغترین موضوعات علمی دوران ما به شمار میرود و کلید درک وجودداشتن
جرم .شون کرول ،فیزیکدان کلتک ،به شرح داستان کشف این ذره میپردازد .هزینههایی میلیارد دالری
و هزاران دانشمند در برخورددهندهی بزرگ هادرون واقع سویس در پی دست نیافتنی ترین ذره ای
هستند که چه بسا درگاهی باشد بر کشف عجیب ترینها :مادهی تاریک .ذره در پایان گیتی ،به بیان همه
دشواریها در این راه میپردازد :پول و سیاست ،حسدورزی و فداکاری ،تاریخ و آخرین تکنولوژی.
خواننده ،با قلمی شیوا به گشت و گذاری در قلمرو شتابدهنده ها ،ساختار مدل استاندارد ذرات بنیادی،
مبانی شکستهشدن تقارن ،اصول نظریهی میدان ،دلیل و اهمیت میدان و در نتیجه بوزون هیگز ،زمینهی
تاریخی این ذرهی اغواگر و دانشمندان درگیر در بنیانگذاری نظری آن ،آزمایشهای مورد استفاده در
کشف آن و ساختار آشکارسازها و دیگر مطالب برده میشود .سرانجام وی پی میبرد که چرا هیگز
مهم است و کشف آن چه امکانپذیریهایی را پیش روی ما میگذارد.
آیا کشف هیگز به معنای بسته شدن پرونده ذرات بنیادی است یا ماجرا همچنان با هیجان ادامه
پدیا خواهد کرد؟

چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی را ؟ اختراع کرد؟  /دیوید الیارد ترجمهی دکتر محمداسماعیل فلزی

این کتاب راهنمایی است برای فناوریها و اختراعها و ابداعهایی که زندگی مردم جوامع غربی را از سال ۱۵۰۰
میالدی تاکنون دگرگون ساخته است و در حکم مکمل کتاب چه کسی ،چه وقت ،چه چیزی را کشف کرد؟ است
که دربارهی کشفها و مفاهیم علمی بحث میکند .هرچند علم و فناوری به ویژه از قرن نوزدهم به بعد به شکل
ناگسستنی با هم پیوند یافته اند .علم را کنجکاوی بشر ،نیاز او به دانستن و فهمیدن به پیش میراند .اما انگیزهی
پیشبرد فناوری نیاز انسان به بقا و تکثیر است ،ضرورت دسترسی به غذا ،سرپناه ،گرما ،حمل ونقل ،ارتباط ،حفظ
سالمت ،سرگرمی و آموختن مطالب نو .مثل رویکردی که در کتاب قبلی به قلمرو علم داشته ایم ،در این کتاب
نیز اختراعها و ابداعهای عمده در بستر زمان ،مکان و محیط مورد بررسی قرار میگیرند .شما با افرادی که درگیر
مسائل بوده اند آشنا خواهید شد و به ابتکار و پشتکاری که از خود بروز دادند و شکستها یا پیروزیهایی که
داشتند پی میبرید .فناوری به همان اندازه که با اشیاء مربوط است ،با افراد نیز سروکار دارد افرادی که اختراع کردند
و کسانی که از اختراعهای آنان بهره مند شدند لذا در این کتاب به هر دو گروه توجه خواهیم کرد .برای آسانتر
کردن جستوجو نمایههایی برای افراد و اختراعها تدوین کرده ایم .مسئلهی چه وقت هم با ترتیب و تنظیم شرح
وقایع که براساس زمان است مشخص میگردد و هم با فهرست زمان ( )Time lineکه در پایان کتاب درست پیش
از دو نمایهی مذکور قرار گرفته و گامهای اصلی بخشهای مهم فناوری طی  ۵۰۰سال گذشته را در خود دارد و
راهنمای خوانندگان برای درک ماجراهاست.

در جستجوی بسگیتی :امکانپذیریهایی در موازات /جسی امزپک ترجمه ی رامین رامبد

گیتیهای موازی در جای جای علمی تخیلی حضور دارند ،و تعجبی هم ندارد .آنها به ما این امکان را میدهند تا با
بیرونرفتن کامل از جهان خودمان ،در مورد همین پرسش خیالپردازی کنیم که «اگر  ...چه؟» نه اینکه تنها بیندیشیم
جهانی که میشناسیم در اثر یک رویداد به چه صورت دیگری در میآمد .برای کیهانشناسان این پرسش مطرح نیست
که «اگر جنوبیها در جنگ داخلی آمریکا پیروز میشدند چه؟» بلکه آنان به دنبال پاسخیاند برای این پرسش که «اگر
ثابتهایی که سنگبنای بنیادی فیزیک را میسازند متفاوت بودند ،چه؟» فیزیکدانان میگویند که کوچکترین تغییری
در قوانین فیزیک به معنای درهمریختن تکامل گیتی است ،و در نتیجه هستی ما .گویی تنظیمی دقیق در کار بوده تا ما
را به اینجایی که هستیم برساند .از دیدگاه فیزیک ،ممکن است که گیتی ما یگانه نباشد! ایدهای که در این کتاب بررسی
میشود همین است؛ در جستجوی بَسگیتی ،امکانپذیریهایی در موازات.
ن اندیشهورزان این حوزه است؛ که از
نوشتارهای آمده در این کتاب ،له یا علیه این ایدهی افسونگر ،از سوی برتری 
امکانپذیری نظری بسگیتی گرفته تا سفر در زمان را در بر میگیرد .همچنین به ایدهی «ب ِرینها» و وجود بُعدهای دیگر
پرداخته میشود .و نیز وارسی این امکان که آیا به راستی «ثابتهای طبیعت» ثابتاند؟ یکی از بزرگترین دستاوردهای
علم این است که میتوانیم بپرسیم چرا گیتی به این صورتی است که هست؟ امکانپذیریهای گوناگونی برای بسگیتی
وجود دارد ،و کوشش علمی عظیمی در این راه صرف میشود تا در نهایت به این پرسش غایی بپردازد که «اگر  ...چه،
چرا ما ،چرا اکنون؟»
تاریخچه خودم /استیون هاکینگ ترجمهی رامین رامبد
کتاب پیش رو زندگینامه خودنوشت استیون هاکینگ ،دانشمند فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی است .او با
چهل سال سابقه فعالیت علمی و نگارش کتابها و مقاالت گوناگون در زمینه فیزیک و کیهانشناسی و شرکت
در همایشهای مختلف به یکی از چهرههای علمی محبوب در انگلستان و دنیای دانش تبدیل شده است .او عضو
جامعهی سلطنتی هنر و عضو ثابت جامعهی اسقفان دانشمند بود و در سال  ۲۰۰۹مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا
را گرفت .معروفترین اثر او که در سال  ۲۰۱۰منتشر و به سرعت به یکی از پرفروشترینهای آمازون تبدیل شد.
«تاریخچه زمان» است .این دانشمند از جوانی گرفتار بیماری خاصی به نام «اسکلروز جانبی آمیوتروفیک» بود که او
را از هرگونه حرکت ناتوان کرده بود .او قادر نبود دست و پایش را تکان دهد یا بدنش را خم و راست کند و حتی
توانایی سخن گفتن هم نداشت .هاکینگ ،با وجود تواناییهای فراوانش در کیهانشناسی ،جایزه نوبل نگرفت و صبح
روز چهاردهم مارس  ۲۰۱۸در سن  ۷۶سالگی در منزلش درگذشت و در کلیسای وستمینستر لندن و نزدیک آرامگاه
آیزاک نیوتون و چارلز داروین به خاک سپرده شد:
«وضعم بدتر شد ،و یکی از عوارض بیماری پیشروندهام نفستنگیهای درازمدت بود .در  ،۱۹۸۵در سفری به سرن
در سویس ،من سینهپهلو گرفتم .سراسیمه به بیمارستان رسانده شدم و به دستگاه تنفس مصنوعی وصلم کردند .پزشکان
بیمارستان تصور کردند که کار از کار گذشته و پیشنهاد کردند که دستگاه را خاموش کنند و به زندگیم پایان دهند ،ولی
جین نپذیرفت و با آمبوالنس هوایی به بیمارستان آدنبروکس در کمبریج آوردم .دکترهای آنجا به سختی کوشیدند تا
مرا به وضعیت قبلم برگردانند ،ولی در آخر مجبور به انجام تراکتومی شدند».

مجموعـة علمـی قلمروعلـم

19

www.mazyarpub.ir

فرضیه شگفت انگیز :پژوهش علمی در مورد آگاهی و روح /فرانسیس کریک ترجمهی محمدرضا غفاری

برحسب سنت ،روح انسان مفهومی غیرمادی انگاشته میشود که فقط میتواند به وسیله روانپزشکان و
عالمان علوم دینی مورد بررسی قرار گیرد .در این کتاب جدید « فرضیهی شگفتانگیز» ببرندهی جایز
نوبل فرانسیس کریک ،با بیباکی مرز بین علم و روحگرایی را با بررسی روح از منظر یک دانشمند
جدید درمینوردد و اساس وجود روح و عملکرد آن را بر پای ه ببرسیهای عمیق چگونگی کارکرد مغز
هنگام « دیدن» قرار میدهد.
خ دادن
فرانسیس کریک ،پرسشهایی را که فیلسوفان برای قرنها آنها را مطرح میکرده و در پاس 
به آنها توفیق چندانی نداشتهاند ،به گونهای توفیقآمیز مورد بررسی قرار داده است.

پیدایش جهان هستی و حیات بر کرهی زمین /ترجمه و گردآوری دکتر ابوالحسن حاجی حیدری

کتاب حاضر ترجمه و تالیفی است به زبان ساده که برای عموم تهیه شده و از چهار بخش پیدایش جهان
هستی و سیر تحول علم برای توضیح آن؛ تکامل شیمیایی و تولد سلول اولیه و به وجود آمدن حیات بر
روی کره زمین؛ تکامل بیولوژیکی از پیدایش گیاهان و جانوران گرفته تا انسان؛ و فلسفه تکامل و نظرات
مختلف دربارهی شاید کمتر کتابی با چنان موضوعات مختلفی موجود باشد که قابل فهم همگان باشد.
جهان هستی یکی از بزرگترین چالش علمی همهی ادوار بشری است .از پیدایش تاریخ تا زمان گالیله،
جهان هستی در هالهای از خرافات و جادو جنبل غوطهور بود .رویای هر فرزانهای پی بردن به فهم
قوانین بنیادی فیزیک است و این که علم چگونه زندگی بشری را رقم خواهد زد.

مریخیها خود ما هستیم /جووانی بینامی ترجمه ی هدا عربشاهی

مریخیها خود ما هستیم ،کتابی علمی است که با زبانی ساده و قابل درک برای عالقمندان نجوم ،اخترفیزیک و
پدیدههای کیهانشناختی ،بر پایه نظریه « مهبانگ» به بررسی ساختار شکل گیری شیمی و بیولوژی جهان از ۱۳/۷
میلیارد سال قبل تاکنون میپردازد و در نهایت با طرح این سوال که آیا ما تنها جانداران کیهان هستیم یا ارگانیسمهای
دیگری نیز خارج از زمین ما زندگی میکنند یا خیر ،به این نکته تاکید میکند که یافتن پاسخی برای این پرسش ،امروزه
به یکی از چالشهای مهم بشر معاصر تبدیل شده است .این کتاب ،به دلیل بهرهگیری از زبانی ساده ،شیرین و به دور
از اصطالحات تخصصی پییده در ارائه اطالعات علمی معتبر ،به عنوان منبع مفید و ارزشمند برای آنانی که پدیدههای
نجومی را تنها به خاطر عالیق شخصی مریخیها خود ما هستیم ،کتابی علمی است که با زبانی ساده و قابل درک برای
عالقمندان نجوم ،اخترفیزیک و پدیدههای کیهانشناختی ،بر پایه نظریه « مهبانگ» به بررسی ساختار شکلگیری شیمی
و بیولوژی جهان از  ۱۳/۷میلیارد سال قبل تاکنون میپردازد و در نهایت با طرح این سوال که آیا ما تنها جانداران کیهان
هستیم یا ارگانیسمهای دیگری نیز خارج از زمین ما زندگی میکنند یا خیر ،به این نکته تاکید میکند که یافتن پاسخی
برای این پرسش ،امروزه به یکی از چالشهای مهم بشر معاصر تبدیل شده است .این کتاب ،به دلیل بهرهگیری از زبانی
ساده ،شیرین و به دور از اصطالحات تخصصی پییده در ارائه اطالعات علمی معتبر ،به عنوان منبع مفید و ارزشمند برای
آنانی که پدیدههای نجومی را تنها به خاطر عالیق شخصی دنبال میکنند یا دانشآموزانی که جویندگان آینده این حوزه
علمی هستند پیشنهاد میشود .دنبال میکنند یا دانشآموزانی که جویندگان آینده این حوزه علمی هستند پیشنهاد میشود.
نابخردیهای پیشبینیپذیر :نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند /دن آریلی ترجمه ی رامین رامبد

* چرا سردرد ما پس از خوردن آسپیرین یک سنتی باقی میماند ولی بعد از خوردن آسپیرین  ۵۰سنتی از بین میرود؟ *
چرا وقتی معدهمان دیگر جا ندارد ،باز هم سراغ بوفهی مجانی میرویم؟

وقتی زمان تصمیمگیری در زندگیمان میرسد ،فکر میکنیم کنترل اوضاع در دستمان است .فکر میکنیم
انتخابهایی هوشمندانه و خردمندانه انجام میدهیم .ولی آیا به راستی چنین است؟
دن آریلی ،اقتصاددان رفتاری با یک سری آزمایشهای روشنگرانه و اغلب شگفتانگیز بر این تصور عمومی
که ما اصوالً به شیوههای خردمندانه عمل میکنیم ،خط بطالن میکشد .آریلی با در هم آمیختن تجربهی روزمره
و پژوهشهای تحولبرانگیز ،نشان میدهد که چگونه توقعات ،عواطف ،هنجارهای اجتماعی ،و دیگر نیروهای
نامریی و گویی نامنطقی ،توانایی تعقل ما را به بیراهه میکشاند .آریلی پی برده که نه تنها ما همه روزه اشتباهات
سادهی تعجبآوری انجام میدهیم ،بلکه دوباره همان نوع اشتباهات را تکرار میکنیم .ما دائم ًا اضافه میپردازیم،
دستکم میگیریم و پشتگوش میاندازیم .ما قادر نیستیم که اثرات ژرف عواطفمان را برآنچه که میخواهیم
درک کنیم و برای آنچه که داریم ارزش اضافی قایل میشویم .اما این رفتارهای گمراهکننده نه تصادفیاند نه
بیمفهوم .آنها اسلوبمندند و قابل پیشبینی -و ما را بهطور پیشبینیپذیری نابخرد میسازند .نابخردیهای
پیشبینیپذیر شیوهی بر همکنش ما با جهان دگرگون خواهد ساخت -یک تصمیم کوچک در هر زمان.
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امی نوتر ،مادر جبر نوین /مارگارت تنت ترجمه ی حسن فتاحی
در طول تاریخ علم ،زنان دانشمند زیادی بودهاند که برای بسیاری از ما چهره شناختهشدهای نیستند .یکی از آنها «آمالی
امی نوتر» است .او به خاطر دستاوردهای برجستهاش در زمینه جبر مجرد ،توپولوژی و فیزیک نظری شهرت دارد و از
سوی دانشمندانی چون «اینشتین» و «پاول الکساندروف» بهعنوان مهمترین زن در تاریخ ریاضیات نام برده شده است.
درباره نوتر کتابهای زیادی به زبان آلمانی و انگلیسی نوشته شده است که به معرفی زندگی شخصی و دستاوردهای
علمی او پرداختهاند .امی نوتر در  ۲۲مارچ  ۱۸۸۲در ارالنگن آلمان به دنیا آمد و در  ۱۳آوریل  ۱۹۳۵در پرینستون
آمریکا درگذشت .او بزرگترین و مشهورترین زن ریاضیدان آلمانی است .پدرش ،ماکس نوتر هم ریاضیدان بود.
نوتر در سال  ۱۹۰۷از رسالهی دکترای خود دربارهی ناورداها دفاع و در سال  ۱۹۱۸کتاب خود به نام «ناورداهای
دیفرانسیلی» منتشر کرد .با انتشار این کتاب در ردیف ریاضیدانان بزرگ قرار گرفت .از آن پس در زمینههای گوناگون
ریاضی نظیر ایدهآلها ،جبر مجرد ،توپولوژی ،ابر مختلطها و  ...مقاالت بکر و جالبی به جهان ریاضیات عرضه کرد.
جبری شدن ریاضیات را تا حد زیادی مدیون امی نوتر هستیم .ر کنگرهی جهانی ریاضیدانان در سال  ۱۹۳۳در
زوریخ بسیار خوش درخشید .دانشگاه با دانشیار شدن او ،به دلیل اینکه مرد نیست ،مخالفت میکرد ،ولی با یاری
هیلبرت و کالین سرانجام در سال  ۱۹۱۹او را به دانشگاه را دادند ....پاول الکساندروف عضو فرهنگستان و رئیس
انجمن ریاضیدانان مسکو در پنجم سپتامبر سال  ۱۹۳۵در سخنرانی خود به مناسبت درگذشت نوتر ،او را «بزرگترین
زن ریاضیدان ،دانشمندی سترگ ،معلمی بیمانند و انسانی فراموش نشدنی» دانست.

گیتی از هیچ :چرا به جای هیچ ،چیزی هست /الرنس ام .کراوس ترجمه ی رامین رامبد

گیتی از کجا پیدا شد؟ پیش از آنچه بود؟ آینده چه پیش خواهد آورد؟ و سرانجام ،چرا به جای هیچ،
چیزی هست؟ شاید تا بهحال نظیر این سوالهای سردردآور که دنیا از ابتدا چه بود و چطور آغاز شد،
اگر در ابتدا هیچ نبود پس چه بود و یا در آینده پس از پایان جهان چه پیش خواهد آمد ،را از خودتان
یا دیگران پرسیده باشید و در نهایت هم ناراضی از ادامه صحبت در این باره ،بحثهایتان را ناتمام رها
کرده باشید .دانشمندان از نظر تاریخی همیشه بر مباحث چالشبرنگیز مرتبط با هستی تمرکز داشتهاند و
اکنون در داستان کیهانشناختی مستحکم و روشنگرانهای ،الرنس کراوس ،فیزیکدان نظری پیشتاز و استاد
دانشکده اکتشافات زمین و فضا در گروه فیزیک دانشگاه ایالتی آریزونا ،دست به تشریح پیشرفتهای
علمی انقالبی نوین میزند که این اساسیترین پرسشهای فلسفی بشر را به سوی خود جلب میکنند.
کراوس در این کتاب نشان میدهد که علم مدرن دارد به این سوال پاسخ میدهد که چرا به جای «هیچ»،
«چیزی» هست ،آن هم با نتایجی شگفتانگیز و افسون کننده .مشاهداتی تجربی به گونهای بهتانگیز زیبایند
و نظریههای نوین که آدم را به عالم هپروت میبرند ،به سادگی در گیتی از «هیچ» بیان شدهاند و به ما نشان
میدهند که نه تنها چیزی میتواند از هیچ سر برآورد که همواره همین طور بوده است.
پروفسور اینشتین عزیز :نامههای کودکان به اینشتین و پاسخهای او /آلبرت اینشتین ترجمهی دکتر محمدرضا
توکلی صابری

این کتاب جالب حاوی تقریب ًا شصت نامه از کودکان است که نه تنها عالقه جدی به جهان دانش دارند ،بلکه
برای پاسخ به پرسشهایشان بیهیچ واهمهای مستقیم ًا به سوی منبع آن رفتهاند.
پوشیده نیست که اینشتین به کودکان احترام میگذاشت و آنها را تحسین میکرد و در این مجموعه با
کودکان در سراسر جهان ،از جمله آمریکا ،ژاپن ،آفریقای جنوبی ،آلمان و انگلستان مکاتبه کرده است.
این «مرد قرن» و مکاتباتش ،در مورد موضوعات متعددی است ،از نظریه نسبیت گرفته تا حل این مسئله
که سوپ چگونه سرد میشود .اینشتین با ظرافت خاص و بازیگوشی کودکانهای ،همانند دوستان جوان در نامه
به دختر جوانی در بروکلین مینویسد« :زیاد نگران مشکالت ریاضیات خود نباشید .به شما اطمینان میدهم که
مشکالت من حتی بیشتر است ».پاسخ اینشتین به کودکان به همان اندازه نامههای آنها به او سرگرم کننده،
لطیف ،و هوشمندانه است .در این نامهها تبریک سال تولد ،امید به بهبودی ،افکار ابلهانه و زیرکانه و نیز
خلوص ،کنجکاوی و لذت محض زندگی وجود دارد .عالوه بر نامهها ،زندگینامه فشرده و گاهشمار زندگی
اینشتین و مقاله ای از پژوهشگر برجسته ای به نام رابرت شولمان در این کتاب آمده است....
کم عمق ها :اینترنت با مغز ما چه میکند؟ /نیکالس کار ترجمه ی امیر سپهرام

مدتی پیش گفتگویی با عدهای از دوستان پیش آمد ،روی یکی از همین انجمنهای مجازی ،در باب این که
چرا دیگر کسی چندان حوصله خواندن متنهای بلند را ندارد؛ بخصوص وقتی روی کامپیوتر خوانده میشود .اگر
متن اینترنتی باشد و باید آن را مستقیم روی وبالگ یا وبسایتی خواند ،وضع وخیمتر هم میشود .در ادبیات نوین
هم گرایش به نگارش و مطالعه داستان کوتاه بسیار بیشتر از پیش شده است و حتی موج به نسبت جدیدی از
نگارش داستانهای بسیار کوتاه ،که فلش استوری یا داستانک خوانده میشوند ،پدید آمده و رواج یافته است .این
داستانکها غالبا اینترنتی هستند و در حد کمتر از یک یا دو صفحه چاپی خالصه میشوند .این گفتگو کنجکاوم
کرد و بر آن شدم که عمیقتر به موضوع بپردازم .در ابتدا به نظرم رسید که شاید تنها در محیط هایی مانند شبکههای
اجتماعی یا وبالگ هایی که ،به اصطالح ،پستهایی سریع و کوتاه زیر نوشتهها گذاشته میشود ،وضع این طور
است .اما مداقه در چند وبسایت تصادفی نظرم را تایید نکرد .به همین خاطر ،مدتی را صرف بررسی بیشتر کردم و
نگاهی موشکافانهتر به چندین وبسایت و وبالگ از حوزههای متفاوت انداختم .در این دوره ،شیوه مطالعه خودم
را با دقت بیشتری زیر نظر گرفتم و نحوه نگارش توضیحات و بازخوردهایی را هم که زیر مطالب وبسایتها و
وبالگها گذاشته میشد با توجه بیشتری خواندم.
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آیندهی ذهن :کندو کاوی علمی برای فهمیدن ،بهسازی و توانمندسازی ذهن /میچیو کاکو ترجمهی رامین رامبد

ما آدمها ،پیچیدهترین ماشین طبیعت را با خود حمل میکنیم ،و آن چیزی نیست جز مغز ،ساختهشده از صدها میلیارد نورون
و ارتباطات بین آنها .و در همانندی با کامپیوتر ،این سختافزار را نرمافزاری دارد که ذهن مینامیمش .همهی دیدگاهها،
برداشتها ،و بینشهایمان ،از این «ترافزار» سرچشم ه میگیرد ،و نیز خلق و خو ،رفتار و روحیاتمان.از نبوغ گرفته تا
دیوانگی ،این مغز است که ما را در این جهان به پیش میبرد .بنابراین تردیدی وجود ندارد که مغز و کارکردهایش ،به دلیل
پیچیدگی ساختاری و عملکردی ،از دیرباز ریشه در رازآلودگی داشتهاند و شناخت آنها دلشمغولی کمابیش هر کسی بوده
که دستی بر آتش علم و دانش داشته است.
در کتاب حاضر ،میچیو کاکو ،فیزیکدان و نویسنده نامآشنا ،از حیطهی تخصصی خود بیرون آمده و ما را به گشت و
گذاری در این سرزمین به نسبت ناشناخته میبرد .خواننده ،در کنار آشنایی با ساختار و سازوکار مغز ،با تکنولوژیهای مربوط
روبهرو میشود و میفهمد که دانشمندان در این وادی چگونه پیش میروند و آخرین دستاوردها چیست؛ چگونه میتوان
به مدد این تجهیزات ،بر ناتئوانیهای جسمانی ناشی از بدکاری مغز چیره شد؛ آیا تلهپاتی و روانجنبانی شدنی است؟ سپس
کاکو ما را به گوشههای وهمناک مغز راهنمایی میکند و مغاک بیماریهای روانی را نشانمان میدهد .آگاهی و خویشتن ،که
همواره مورد توجه بشریت بوده ،در این کتاب تعریفی نو ،از دید یک فییکدان پیدا میکند :نظریهی فضازما ِن آگاهی .و نیز،
موضوعی به نسبت بحثبرانگیز پیش کشیده میشود که امروزه عامل کجفهمیهای بسیار بوده است :ارتباط نظریهی کوانتوم
ق دانستن رازهای مغز و ذهن هستند.
و آگاهی«.آیندهی ذهن» کتابی است خواندنی برای آنانی که مشتا 
علم در ادبیات علمی تخیلی 83 :پیشگویی علمی تخیلی که واقعیت علمی پیدا کردند /رابرت دبلیو .بالی
ترجمهی نگار بزرگمهر ،میثم زینلی طهرانی

حقیقت شگفت انگیزتر از خیال است .یا دست کم اینطور میگویند .اما در ادبیات علمی تخیلی معموال زمان
زیادی به طول میانجامد تا خیال به واقعیت تبدیل شود؛ بسیاری از فریبنده ترین ایدههای علم از آزمایشگاه
سرچشمه نگرفتند ،بلکه سرچشمه آنها از ذهنهای نویسندگان علمی تخیلی بود که تخیلی قوی داشتند.
خواندن داستان بیست هزار فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن ( ،)۱۸۶۹الهامبخش سایمون لِیک پسر بچه ۱۲
ساله شده و به این ترتیب او مهندس شناورهای دریایی میشود .لیک در  ،۱۸۹۵آرگوناث ،نخستین زیردریایی
که با موفقیت در آبهای آزاد از آن بهره برداری شد را طراحی کرد و ساخت .ژول ورن تلگراف تبریکی با این
مضمون برای لیک فرستاد که «بخشی از تخیل مرا» به واقعیت تبدیل کردی.
در حقیقت ،زیردریاییها از حدود دویست سال پیش از رمان ژول ورن در کتاب جادوی ریاضی ( )۱۶۴۸به
فکر جان ویلکینز رسیده بود .دیوید بوشنل در  ۱۷۷۵و رابرت فولتون در  ۱۸۰۰یک زیردریایی آزمایشی ساخته
بودند ،اما تا زمان لیک بود که زیردریاییها جنبه علمی به خود گرفتند..
افسون فیزیک :معماهای کنجکاوی برانگیز و چالشی فیزیک/
کریستوفر یارگوتسکی ,فرنکلین پاتر ترجمه ی بهرام معلمی ,مسعود مرادی جورابی

افسون فیزیک  ،کتابیست حاوی  ۳۹۷پرسش معمایی و پاسخ تشریحی آنها .در این کتاب اطالعاتی در حوزههای
مکانیک کالسیک ،الکتریسیته  ،مغناطیس  ،اپتیک ( نورشناسی) فیزیک ورزش  ،کاوشهای فضایی  ،و نجوم و اختر
فیزیک گرد آمده است  .افسون فیزیک تاکنون به چندین زبان از جمله آلمانی ،یونانی ،ژاپنی  ،چینی  ،فرانسوی ،
و سوئدی ترجمه شده است و اینک ترجمه آن به زبان فارسی منتشر میشود .در این کتاب پاسخ پرسشها و نیز
بیشتر از  ۳۰۰مرجع فراهم آمده است .از جمله پرسشهای جالبی که در این کتاب به انها پاسخ داده میشود،اینها
را میتوان بر شمرد :چرا مقدار یخ در جنوبگان هشت برابر مقدار یخ در شمالگان است؟چرا میتوانید دستانتان
رابا فوت کردن ارام گرم ،و با فوت کردن شدید انهارا خنک کنید؟یک کیلو پر سنگینتر است یا یک کیلو آهن؟
کریستوفر جارگودسکی و فرانک پاتر ،کارشناسان علم،از راههایی شگفت پرسش شمارا پاسخ میدهند.صدها
پرسش دیگر در این کتاب مطرح و پاسخ داده شده است .پی خواهید بردکه چرا صوت در اب و بخصوص در
تابستان ،بهتر منتقل میشود،وایا به راستی زنان به همان قدرتمندی مردانند یا خیر ...این مجموعه کنجکاوی بر
انگیز و نامعمول در عالم فیزیک ،شما را به گشت و گذاری دلپذیر میبرد که بستگی و ارتباط فیزیک با زندگی
روزمره را به بهترین شکلی بیان و اشکار میکند.
واقعیت پنهان :جهانهای موازی و قوانین ژرف کیهان /برایان گرین ترجمهی محمدعلی جعفری

زمانی گیتی به معنای «هر آنچه وجود دارد» بود :هرچه هست و هرچه نیست .مفهوم بیش از یک گیتی،
بیش از همهچیز ظاهرا ً تناقضآمیز است .با وجود این ،تعدادی پیشرفتهای نظری بهتدریج به تعبیر «گیتی»
حیات بخشیدهاند« .جهانهای موازی»« ،گیتیهای موازی»« ،گیتیهای متناوب»« ،فراگیتی»« ،کالنگیتی» ،یا
«بسگیتی» همگی با هم مترادفاند و به انبوه واژگانی تعلق دارند که برای توصیف گیتی ما ،و طیفی از
گیتیهای ممکن دیگر به کار میروند .اکنون ،تحلیلهای نافذ و کشفهای مرتبط ما را به درکی بیاندازه
جدید میرسانند :تفکر درباره این امکان که گیتی ما تنها گیتیای نیست که وجود دارد .کتاب واقعیت پنهان
به بررسی این امکان میپردازد.
برایان گرین ،فیزیکدان برجسته و از پیشگامان نظریه ریسمان با قلم نافذ خود ما را در این سفر شگفتانگیز
به دنیای جهانهای موازی ،مهبانگها ،بسگیتیهای شامل بدلهای بیشماری از شما ،توهم هولوگرافیک و
واقعیت مجازی همراهی میکند.
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دروغ يا درمان:حقايق انكار ناپذير درباره طب سوزني ،هوميوپاتي ،كايروپراكتيك درماني و طب
گياهي /سایمون سینگ ,ادزارد ارنست ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری
کتاب دروغ یا درمان به بررسى اثربخشى بیش از سى روش دارویى و درمانى ،از جمله طب سوزنى ،هومیوپاتى،
عطردرمانى ،کایروپراکتیک ،و طب گیاهى ،مى پردازد که همگى ادعا مى کنند اثرهاى درمانى دارند .دکتر ادزارد ،یکى
از دو نویسنده کتاب ،که اولین استاد طب مکمل در جهان است نتیجه بیش از بیست سال تحقیق و بررسى خود و
صدها پژوهشگر مسایل پزشکى را در جهان در مورد رشته هاى مختلف طب مکمل به زبانى ساده در کتاب دروغ
یا درمان ارایه داده است
فایده این کتاب این است که کارآیى و اثربخشى این روشها را که در آزمایشگاهها و بیمارستانها و مراکز تحقیقاتى
معروف دنیا با روشهاى علمی اثبات شده به زبان ساده در اختیار خواننده مى گذارد و نشان مى دهد که کدام
روشها موثرند و کدام روشها بىتاثیرند .نویسندگان با استفاده از مثالهاى تاریخى علت رویکرد جوامع مختلف را
به طب مکمل نشان مى دهند .در این کتاب نویسندگان عزم کردهاند تا حقیقت را در مورد «شربتها ،لوسیونها ،قرصها،
سوزنها ،مشتومال دادن و انرژیدهی که فرای حوزه طب مرسوم قرار دارد» آشکار سازند .این کتاب برای کسانی که
به دنبال درمانهای طب جایگزیناند آگاهی دهنده خواهد بود .از این رو خواندن این کتاب را پیش از انجام هر گونه
استفاده از روشهاى درمانى ،چه طب مرسوم و چه مکمل به همه توصیه مى کنیم.
شیمی چیست؟ /پیتر اتکینز ترجمه ی رامین رامبد

میخواهم چشمانتان را به روی جهانی شگفتانگیز ،جهانی پر اهمیت از نظر اندیشهورزی و اقتصادی بگشایم:
جهان شیمی .باید اعتراف کنم که شیمی آوازهای خوشایند ندارد .مردم آن را از دوران مدرسه به عنوان موضوعی
به یاد میآورند که عمدت ًا فهمناپذیر بود ،البته آکنده از حقایق اما اندکی درکشدنی ،بوگندو ،و چنان دور از
جهان واقعی رویدادها و سرخوشیها که انگار آن همه مفاهیم ،نوشتارها ،دستورالعملها ،و قواعد خشک
و بیروحش هیچ ربطی به زندگی نداشت .بعدا ً با هشدارهایی در مورد تأثیر زیستمحیطی مواد شیمیایی
خطرناک که به طبیعت نشت میکنند و در دشتهای سرسبز و پوشیده از شقایقها و پروانهها فاجعه میآفرینند،
کرانههای رودخانهها را که زمانی رویشگاه آویشن وحشی بود به شورهزاری مرده تبدیل میکنند ،لجنهایی
سمی و تودههای گندآلود را در نهرهایی بر جا میگذارند که زمانی آبی زالل در آنها جاری بود ،و عطر دلپذیر
و فرحبخش هوا را با بوی متعفنی جایگزین میکنند ،و در کل اوضاع را به گند میکشند ،آن آوازهی ناخوشایند،
باز هم ناخوشایندتر میشود.
میخواهم همهی اینها را به چالش بکشم .میخواهم تشویقتان کنم که با نگاهی نو و بیتعصب ،دوباره به
شیمی نظری بیفکنید ،تا همهی آن خاطرات و تلقیها زدوده شود و جایش را درک و فهم بگیرد
چگونه آپولو هوا کنیم؟ یا هفت راز درباره روش تفکر دانشمندان فضایی/
جیم النگوسکی ترجمه ی آیدین محمدی
بعد از پیشرفت برنامههای فضایی ،در فرهنگ عمومی مردم آمریکا ،دانش فضایی و دانشمند فضایی بار معنایی
جدیدی پیدا کرد .مردم کوچه و بازار هر کار پیچیدهای را به دانش فضایی مربوط میکنند و هر نابغهای که از پس
چنین مسائل پیچیدهای بر میآید را با نام دانشمند فضایی میخوانند .کتابی که در دست دارید قصد بر ارائه روش
حل مسائل پیچیدهای از این جنس را دارد و در نامگذاری کتاب هم بر این زمینه فکری مخاطب تکیه شده است.
موضوع محوری کتاب روش حل مسئله است ،نه دانش فضایی.
معادل این رویکرد در فرهنگ محاورهای مردم کشور ما نیز دیده میشود .ما در بیان روزانه خود «اتم شکافتن» و
«آپولو هوا کردن» را به عنوان سمبلهایی از پیچیدهترین کارها استفاده میکنیم .از این رو در ترجمه هم ،عنوان کتاب
را «چگونه آپولو هوا کنیم!» انتخاب کرده تا انطباق بیشتری با پیشفرض مخاطب ایرانی داشته باشد و تا حد امکان
بار مفهومی که مقصود نظر نویسنده بوده را انتقال دهد.
این کتاب برای آموزش روش درست حل مسئله به مخاطب عام نگاشته شده است .با این وجود ،با توجه به
موضوعیت دانش فضایی میتواند برای دانشجویان فنی و مهندسی (به خصوص مهندسین هوافضا) ،علوم پایه،
منجمین آماتور و مشتاقان علم بیش از دیگران جذابیت داشته باشد.
حیات چیست؟  :شیمی چگونه میشود زیستشناسی /ادی پراس ترجمه ی رامین رامبد

ادی پراس ،با فرمولبندی نوع تازهای از پایداری در طبیعت ،ریشههای شیمیایی نظریهی داروین را به ما نشان
میدهد ،و مسیری نوآورانه را پیش رویمان میگذارد که پیونددهندهی زیستشناسی به شیمی و فیزیک
است .این پیوند بیانگر آن است که «نازیستزایی و فرگشت زیستشناختی چیزی نیستند جز یک فرایند».
این نکته ،پرتویی روشنگر و هیجانانگیز بر خاستگاه حیات میافکند و توضیح شیمیایی حیرتانگیزی را
برای مشخصههای نامعمول حیات ارائه میکند.
این کتاب ارزشی بیش از خواندن دارد ذهن خوانندگان را در هم میریزد و مسیری به سوی زایش ایدههای
خیرهکنندهی بیشتر را هموار میسازد.
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پشت پردهی ریاکاری :چگونه به هرکس دروغ میگوییم به ویژه خودمان /دن آریلی ترجمهی رامین رامبد

دن آریلی نویسندهی نابخردیهای پیشبینیپذیر با پژوهشهایی تازه و پرمایه ،پیشدارویهای ما دربارهی ریاکاری
را به چالش میکشد و از ما میخواهد تا نگاهی صادقانه به خودمان بیندازیم .بیشتر ما خودمان را درستکار در نظر
میگیریم ،اما ،همگیمان دست به دغلکاری میزنیم .در هر جایی رفتارهای عاری از اخالق هست :از مراکز حکومتی
گرفته تا بورس ،از کالس درس گرفته تا کارخانه .هیچیک از ما در مصونیت نیستیم ،خواه دروغی مصلحتآمیز بگوییم
تا دردسری را رفع و رجوع کنیم خواه در صورتهزینههای «یک کوچولو» دست ببریم تا منفعتی کسب کنیم .در
پشتپردهی ریاکاری میبینیم که دغلکاری بر خالف تصور معمول برپایهی رفتار خردمندانهی هزینهـ فایده نیست .به
واقع نیروهای نابخردانهای که به شمار نمیآوریم ،اغلب بر رفتار اخالقی یا غیر اخالقی ما حکم میرانند .آریلی نشان
میدهد که چرا گفتن بعضی دروغها سادهتر است؛ چه چیزی ما را در کارهای تجاری و سیاسی به ریاکاری سوق
میدهد؛ رفتارهایی که هم به عمدند و هم به سهو .آریلی نمونههای فردی و سازمانی متععدی را به ما نشان میدهد،
تا ببینیم رفتار غیر اخالقی چگونه بر همهی ما تأثیر میگذارد ،و از آن جالبتر حتا هنگامی که خودمان را در جایگاه
رفیع معیارهای اخالقی تصور میکنیم ،عمال بازیگر پرجنب و جوش صحنهی ریاکاری هستیم .اما پایان شب سیه سپید
است .خواهیم دید که چه کنیم تا درستکار بمانیم ،و با چه ترفندهایی خودمان را از شر دغلکاری دور نگه داریم.
دن آریلی در پشتپردهی ریاکاری شیوهی نگریستن ما به خودمان ،کارهایمان ،و نیز دیگران را دگرگون میسازد.
و شغل شما چیست؟ 10 :گام تا اشتغال به سبک پورتفولیو  /بری هاپسون ،کیتی لجر ترجمهی فیروزه مقدم

مایلید کاری پیدا کنید؟ که از تمام مهارتها و عالئق شما استفاده کند؟ که به شما امکان دهد آمیزهی خارق العادهای از
کار/زندگی را تجربه کنید؟ و از انعطافی برخوردار است که به شما امکان دهد در دورههای سخت اقتصادی دوام بیاورید؟
اشتغال به شیوه پورتفولیو ـ بویژه انجام دو یا چند شغل مختلف برای کارفرمایان متفاوت را انتخاب کنید.
بر این اساس کار را حول محور خود تنظیم میکنید و از حداکثر توان خویش استفاده خواهید کرد .کار نیمه وقت،
تمام وقت و یا برای خود و  /یا برای یک سازمان ،انتخاب با شماست .در انگلستان ،حداقل یک میلیون نفر در حال
حاضر از مزایای اشتغال به شیوه پورتفولیو بهره مند شدهاند .در ده مرحلهی کاربردی ،کتاب حاضر شما را برآن میدارد
تا روش دیگری را برای رسیدن به تندرستی ،شادی و رضایت از کار کشف کنید.
به اشتغال پورتفولیوی خارق العادهی خود خوش آمدید!
بَری هاپسون یک حرفهای در عرصه پورتفولیوست .او در حال حاضر نقشهای مختلفی از روانشناس گرفته تا
کارفرمای اقتصادی ،نویسنده ،وبالگ نویس ،مدیر غیراجرایی ،مجریی،شوهر ،پدر ،پدربزرگ ،و خورهی بازی کریکت
را درهم آمیخته است .آمیزهی کار/زندگیِ کِیتی لدجر مشاور ارتباطات ،برگزارکننده و میزبان اجالس ،مربی مجری گری
و رسانه ،نویسنده ،وبالگ نویس ،گوینده ،مادر (دو کودک خردسال) و همسر (شوهری که او هم به شیوه پورتفولیو
به کار اشتغال دارد) را دربر میگیرد.
سیاهچاله :چگونه ایدهای که نیوتونیها آن را کنار گذاشتند ،اینشتین از آن بدش میآمد ،و هاکینگ
بر سرش قمار کرد ،محبوب شد  /مارسیا بارتوزیاک ترجمه ی رامین رامبد
بیش از نیمسده ،فیزیکدانان و اخترشناسان با شدت به بحث و جدل بر سر امکانپذیری بود ِن سیاهچالهها در گیتی
پرداختند .مفهوم نامأنوس مغاکی از فضازمان که هیچ چیزی ـ حتا نور ـ از دستش توان گریز ندارد ،انگار منطق را
نقض میکرد .این کتاب خواندنی ،بازگویی داستان بحثهایی پرشور دربارهی سیاهچاله است و بیانگر سهم اینشتین
و هاکینگ ،و نیز دیگر اندیشمندان پیشرویی که دیدگاه ما را نسبت به گیتی از ریشه و برای همیشه دگرگون ساختند.
مارسیا بارتوسیاک با قلم توانایش ،نشان میدهد که چگونه سیاهچاله سبب شد تا نظریهی نسبیت عام ،بزرگترین
دستاورد آن دردانهی علم ،آلبرت اینشتین ،پس از دههها ماندن در کنج عزلت و بیتوجهی ،با فر و شکوه به صحنهی
علم بازگردد و رازهای عجیب گیتی را بر ما آشکار کند .تا هنگامی که اخترشناسان ،پدیدههایی نفسگیر همچون
ستارگان نوترونی و سیاهچالگان را کشف نکردند ،گیتیِ زمانی آرام و ساکن به کیهان اینشتینی تبدیل نشد ،یعنی مکانی
سرشار از چشمههای غولآسای انرژی که تنها در پرتو نسبیت قابل فهماند.
این کتاب با پاسداشت یکصدمین سالگرد نسبیت عام ،به ما نشان میدهد که چگونه سیاهچاله نام و نشانی برای
خود کسب کرد ،و یادآوری است از سرخوردگی و هیجان دانشمندان ،و نیز گهگاهی نبردهای خندهدار که بر سر
پذیرش یکی از غریبترین ایدهها در پیشینهی آدمی رخ دادهاند.
درباره زمان :کیهان شناسی و فرهنگ در گرگ و میش مهبانگ  /ادم فرانک ترجمهی رامین رامبد

«آیا امکان دارد نه فقط با یک بانگ که با مجموعهای از بانگهای تکرارشونده روبرو باشیم؟ آیا امکان دارد گیتی ما تنها
گ هایی پرشمار که پیوسته رخ میدهند ،بی
یکی از گیتیهای بسیار در صف طوالنی چرخهها باشد؟ آیا امکان دارد بان 
ی پایان ،را پدید آورده باشد؟ مهمتر از همه آنکه شاید کل تصور ما از
شمار گیتی همزمان ،یک بسگیتی با احتماالت ب 
چ چیز نباشد که یک لحظه را به لحظۀ پسین پیوند بزند» .
زمان نادرست باشد .شاید زمان توهمی بیش نباشد .شاید هی 
زمان ،پرکاربردترین مفهوم در زبان و گفتگوهای روزمره است و با اینحال ما واقعا آن را درک نمیکنیم .آدم
فرانک در این کتاب ،داستان جذاب تالش انسان برای سردرآوردن از معنای زمان و درک آن را روایت میکند.
داستانی که از حدود پنجاه هزار سال پیش و با نیاکان شکارچی  /گردآورندهمان شروع میشود و از مسیر تجربۀ اولین
کشاورزان و شهرسازان میگذرد  .سپس با شروع رنسانس و اولین حضور ساعت در میادین شهرها ،درونمایههای
نوینی پیدا میکند .همراه با انقالب صنعتی ،شکل کامال جدیدی از زمان بر فرهنگ سیطره میاندازد و سیاستهای
جدیدی با خود به همراه میآورد .با شروع قرن بیستم ،از دل جهان برقگرفته ،شکل نوین دیگری از مواجهه با زمان
متولد میشود که خبر از دنیای وایرلس ما میدهد .سپس با طلوع عصر فضا و انقالب دیجیتال ،به خانه میرسیم ،به
عصر دقت ،س ِر وقت رسیدن و هرگز زمان کافی نداشتن.
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انفجار دیجیتال :زندگی ،آزادی و خوشبختی پس از انفجار اطالعاتی /هال ابلسون ،کن لدین ،هری لویس
ترجمه ی امیر سپهرام

هر روز ،حجمی باور نکردنی از اطالعات ،به صورت عکس ،موسیقی ،متن ،صدا ،ویدیو ،نقشه ،دادههای
خام ،جدول آماری ،نمودار و به تازگی بو و اجسام قابل چاپ با چاپگر سه بعدی ،در سپهر عظیم اینترنت
و وب تولید ،توزیع و مصرف میشود .کامپیوتر ،تبلت ،گوشی همراه ،تلفن اینترنتی ،دوربین امنیتی و به
تازگی ساعت و دیگر گجتهای پوشیدنی و گستره وسیعی از نرمافزارهایی که روی سختافزارهای کم و
بیش و یا همیشه متصل ،مبدا یا مقصد جریان اطالعاتاند.
جریان آرام زمانه سقراط ،با ابداع گوتنبرگ خروشید و شتاب گرفت و در عصر اینترنت ،نه به فوران،
که به انفجاری از بیتها انجامید .انفجاری که کسب و کار ،حریم خصوصی ،مالکیت آثار ،نظارت و
کنترل ،هویت و بسی مفاهیم و حوزههای دیگر را دگرگون کرده و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی
بسیاری داشته است.
«انفجار دیجیتال» با کندوکاو در گذشته و حال ،جایگاه و آینده محتملمان را در فضای سایبر ترسیم
میکند.
چرا  E=mc2؟ و چرا باید برایمان مهم باشد! /برایان کاکس و جف فورشاو ترجمهی بهرام معلمی

آسانترین ،سرگرمکنندهترین ،و آموزندهترین توضیح و تشریح مشهورترین معادلهی فیزیک در تاریخ
علم ،که دو دانشمند مهم امروزی ارائه دادهاند.
برایان کاکس و جف فورشاو به مرزهای علم قرن بیست و یکم سفر میکنند تا معنای واقعی نهفته
در پس زنجیرهی اسطورهای نمادهایی را دریابند که استخوانبندی معادلهی مشهور اینشتین ،را تشکیل
میدهند .آنان ،با شکافتن خود نمادها با یک رشته پرسش مواجه میشوند :انرژی چیست؟ جرم چیست؟
سرعت نور چه تاثیری بر جرم میگذارد؟ آنان در روند پاسخ به این پرسشها ،ما را به پایگاه یکی از
بزرگترین آزمایشهای علمی تاریخ هدایت میکنند .آزمایشگاه سرن با شتابگری به طول  ۲۷کیلومتر،
خوابیده در زیر مرزهای فرانسه ،سویس.
به کمک این ماشین غول آسا ،که میتواند شرایط کسرهایی از ثانیه را در اوایل تشکیل جهان هستی
پس از مهبانگ بازآفرینی کند ،کاکس و فورشاو نظریهی امروزی مربوط به منشاء جرم را تشریح میکنند.

خالقیت :روانشناسی کشف و اختراع /میهای چیکسنتمیهای ترجمه ی عباسعلی کتیرایی

خالقیت درباره ثبت لحظههائی است که به زندگی ارزش زیستن میدهد .میهای چیکسنتمیهای
روانشناس نامدار از آنچه به این لحظهها میانجامد پرده برمیدارد  -که رویداد هیجانانگیزی برای
هنرمند در تابلو یا دانشمند در آزمایشگاه است  -آنچنان که این شناخت میتواند زندگی انسانها
را بارور سازد .او با استفاده از حدود صد مصاحبه با افراد استثنائی ،از زیستشناس و فیزیکدان و
سیاستمدار و پیشگامان کسب و کار گرفته تا شاعران و هنرمندان ،و نیز سی سال پژوهش خود در این
موضوع ،از نظریه مشهور «جریان» خود در مورد کشف فرایند خالق استفاده میکند .او اندیشههائی
را مانند اینکه چرا افراد خالق اغلب خودخواه و خودپسند به نظر میرسند ،و چرا «نابغه زجرکشیده»
بیشتر یک افسانه است ،مورد بحث قرار میدهد .از همه مهمتر ،او توضیح میدهد چرا خالقیت نیازمند
آن است که پرورش پیدا کند و برای آینده کشور ،اگر نگوئیم جهان ضرورت دارد.

آب در گیتی /آرنولت هانس لمایر ترجمه ی فاطمه همتیان ،امیرنظام امیری

نقش اساسی آب در حیات بشری از تمدنهای باستانی گرفته تا تمدنهای امروزی بر همگان آشکار است .همهی تمدنهای
باستانی در نزدیکی منابع آب بنا شدهاند .وجود آب ،آبادی ،نعمت و ثروت به همراه داشته؛ و نبود آن مشکالت عدیده و
چالش بین دولتها و ملتها را .این کتاب به این موضوع میپردازد که آیا آب منحصر به زمین است؟ آیا میتوان آب را
در نقاط دیگر منظومه شمسی یا در کهکشانهای دور یافت؟ در منظوم ه شمسی اجرامی مانند دنبالهدارها و قمر سیارات
غولپیکر از بخش زیادی آب تشکیل شدهاند.
آب بعد از انفجار نخستین نسل ستارگان درخشان در  ۱۰۰میلیون سال پس از تاریخ گیتی به وجود آمد .ارسال
ماهوارهها و سفینههای فضایی به نقاط دوردست حکایت از وجود سفرههای یخی در بعضی از سیارات و قمر آن دارد.
خوشبختانه هیدروژن که یکی از عناصر تشکیلدهنده آب است ،فراوانترین عنصر در گیتی است و از نظر تعداد اتمها
 %۹۰ماده در گیتی را تشکیل میدهد و از نظر وزنی  %۷۵ماده را .پروفسور آرنولد هانسلمایر ،استاد اخترفیزیک در
دانشگاه گراتس ،دومین دانشگاه قدیمی اتریش است .حوزههای اصلی فعالیت هانسلمایر ،فیزیک خورشیدی شامل
فعالیت ،چرخهها و آب و هوای خورشید و همچنین بررسی خطراتی است که فعالیتهای خورشیدی برای ماهوارهها
و ماموریتهای حامل فضانوردان دارد .حوزهی دیگر فعالیت او اخترفیزیک است :ستارههای خورشیدسان ،سیارات
فراخورشیدی ،حیات در گیتی ،ستارههای والد سیارات ،انرژی تاریک و لنزهای گرانشی است.
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 ۷درس کوتاه فیزیک /پروفسور کارلو روولی ترجمهی دکتر قاسم کیانی مقدم

هفت درس کوتاه فیزیک کتاب پرفروش بینالمللی است که زیبایی فیزیک مدرن و لذتهای اکتشاف
علمی را به خوانندگان عرضه میدارد .کارلو روولی در این کتاب با زبانی ساده و بیانی زیبا مباحث
گوناگون فیزیک مدرن را بازگو میکند :نسبیت عام اینشتین ،مکانیک کوانتومی ،ذرات بنیادین ،گرانش،
سیاهچالهها ،معماری پیچیدهی گیتی ،و نقشی که انسانها در این دنیای غریب و شگفتانگیز ایفا
میکنند .او ما را به آخرین مرزهای دانش میبرد .به ظریفترین جزئیات بافتار فضا ،به سرچشمهی
کیهان ،و به ساز و کار درونی ذهنمان .اینجا ،در خط مقدم چیزهایی که میدانیم ،در تماس با اقیانوس
ناشناختهها ،رمز و راز و زیبایی دنیا چشمها را خیره میکند.

قفس شیشهای :کامپیوتر و اتوماسیون چه بالیی بر سرمان میآورد؟  /نیکالس کار ترجمهی امیر سپهرام

قفس شیشهای اثری است هم در بزرگداشت فناوری ،هم هشداری در مورد بهکارگیری نابهجایش؛ کتابی که
دیدگاه شما را نسبت به ابزارهایی که روزمره به کار میگیرید دگرگون میسازد .نیکالس کار در این کتاب
نقبی به پس پردهی عناوین خبری مربوط به روباتهای کارخانهای ،خودروهای بیراننده ،کامپیوترهای
پوشیدنی و پزشکی دیجیتال میزند و هزینهی پنهان تسلط نرمافزارها بر کار و تفریح را آشکار میسازد
و نشان میدهد این برنامههای کامپیوتری ،از یک سو فراغت بیشتری به زندگیمان میبخشند و از سویی
دیگر ،چیزی حیاتی از آن میربایند .وی ،با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزههای روانشناسی و
عصبشناسی که موید وابستگی عمیق شادی و رضایت خاطر افراد به سختکوشی در دنیای واقعی است،
آن چه را که تاکنون به دیدهی ظن مینگریستیم ،فاش میگوید :جابهجایی توجهمان از کار عملی به نمایشگر
کامپیوتر میتواند ما را از زندگیمان منفصل و ناخشنود سازد .این کتاب ،با آمیزهای از تاریخ ،فلسفه،
شعر و دانش ،ما را به سفری میبرد که از نخستین آثار آدام اسمیت و آلفرد نورث وایتهد میآغازد ،از
پژوهشهای معاصر در حوزهی توجه ،حافظه و شادی انسان گذر میکند و در تاملی تکان دهنده در باب
چگونگی استفاده از فناوری برای گسترش تجربهی انسانیمان به اوج میرسد.
کلید روانشناسی مدرن :در قلمرو روانشناسی (نامها و نظریهها) /
پل کالینمن ترجمهی دکتر محمداسماعیل فلزی

پل کالینمن در کتاب کلید روانشناسی مدرن میکوشد با زبانی ساده خطوط اصلی نظریههای
روانشناسی مدرن را تشریح کند و در این راه با بهرهگیری از تصاویر و نمودارهای گویا به خواننده
کمک میکند در طی خواندن صفحاتی معدود به درکی جامع و مانع از روانشناسی مدرن دست یابد.
این کتاب راهنمای مناسبی برای کسانی است مایل هستند بدون وارد شدن در ریزه کاریهای فنی و
جزئیات تخصصی فرضیههای علمی درک روشنی از چگونگی طرح و تحلیل مطالب و موارد کاربرد
نظریهها در قلمرو روانشناسی داشته باشند .نویسنده در این کتاب در کنار توضیح و تشریح نظریههای
مطرح این حوزه علمی به نقد و تحلیل آنها نیز پرداخته و در عین حال در مورد زندگی و شخصیت
دانشمندان برجسته علم روانشناسی نکات جالب و مهمی را بیان میکند.

سرگذشت کوانتوم :داستانی در  ۴۰موقعیت  /جیم بگوت ترجمه ی محمدعلی جعفری

اگر سرآغاز تاریخی نظریهی کوانتومی را کشف «کوانتوم کنش» ماکس پالنک در دسامبر  ۱۹۰۰در نظر
بگیریم ،در زمان نگارش این کتاب ،نظریهی کوانتومی قدمتی  ۱۱۰ساله دارد .چه بسا گمان کنید این زمان
برای تسلط و فهم کامل معانی نظریه نزد فیزیکدانان کافی بوده باشد .زمانی کافی برای کنار آمدن با ایدههای
نظریهی کوانتومی دربارهی تصادف و علیّت و سرشت واقعیت فیزیکی .اما با گذشت زمان ،حیرت ما نه تنها
کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
با اینکه کسی از طرزکار واقعی نظریهی کوانتومی باخبر نیست ،اما در کل تاریخ علم ،قواعد کاربردش
بیچونوچرا ،و دقت و صحت پیشبینیهایش بیهمتا بودهاند .هرچند هنوز بحث داغ نحوهی تعبیر نظریهی
کوانتومی در جریان است ،اما دربارهی صحت بنیادی آن اختالفنظر وجود ندارد.
این کتاب گرامیداشت نظریهای شگفتانگیز اما بهکلی آزارنده ،از زمان والدتش در کورههای ساخت
چینیآالت مورد استفاده در مطالعه تابش جسم سیاه در سال  ۱۹۰۰گرفته تا وعدهی فعال کردن رویدادهای
کوانتومی جدید در برخورددهندهی بزرگ هادرون واقع در سرن ،حدود یک قرن بعد از تاریخ فوق است .این
سرگذشت در چهل «موقعیت» مه ِم کشف حقیقت یا نقطهی عطف در مسیر پیشرفت نظریه روایت میشود.
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کلید فلسفه :از سقراط و افالطون تا اخالق و مابعدالطبیعه ،کتابی برای آشنایی با تاریخ اندیشه /پل

کالینمن ترجمهی دکتر محمداسماعیل فلزی

اگرچه عدهای میگویند خواندن فلسفه نوعی اتالف وقت است ،اما در بدترین حالت میتوان آن را
نوعی ورزش فکری دانست که مایه افزایش توان نقد و تحلیل انسان میگردد .فلسفه مانند هنر محصول
فراغت آدمی است .خاستگاه آن حیرت بشر از بودن در این جهان است .اگر هستی را حجمی سیال
رهسپار نامتناهی بدانیم فلسفه تالش برای حالجی و کند و کاو در آن است یا به گفته ارسطو علم به
موجودات از آن نظر که وجود دارند .مولف این کتاب میکوشد با زبانی ساده مسائل بنیادی فلسفه و
دیدگاههای بزرگترین اندیشمندان جهان را به ما معرفی کند و در این راه با کاربرد تصاویر و نمودارهای
گویا خواننده را به درک و تعمق بیشتر عالقهمند میسازد.

راز آفرینش جهان هستی :چهارده میلیارد سال تکامل کیهانی /نیل دگراس تایسن ،دانلد گلد اسمیت ترجمه ی

دکتر جمیل آریایی

جهانهستی چگونه به وجود آمد؟ حیات چیست؟ آیا حیات برونمنظومهای هوشمندی نیز هست؟...
پاسخ درست این پرسشها و پرسشهای دیگر که ذهن آدمی را از بدو تولّد به چالش میکشند ،تنها
از راه علم و نوعی خیالپردازی هوشمندانه که در ذات علم نهفته است ممکن میشود .این کتاب
میکوشد تا داستان شگفتیهای ناگفته را بازگو کند ،آن هم به روش علمی و بهرهگیری از دانشهای
گوناگون بشری به زبانی که عا ّمهی مردم آن را درک کنند .هرچند درک مبانی و سازوکارهای رشتههای
تخصص میخواهد ،نویسندگان این کتاب به طرزی اعجازبرانگیز و باورنکردنی
مختلف علم خود
ّ
دستآوردهای علوم کیهانی را ،گاهی با بذلهگویی و گاهی هم با آوردن قطعاتی از ادبیّات جهان،
خواندنی و دلچسب کردهاند .در این کتاب از منشاء جهانهستی و طبیعت آن  ...از پادما ّده ،ما ّدهی تاریک
و انرژی تاریک ،تا امکان وجود چندجهان؛ چگونگی سازماندهی جهانهستی؛ منشاء ستارگان؛ نگرشی
نوین به جدول تناوبی عناصر؛ منشاء سیّارات ،از جمله بحث گیرایی دربارهی امکان حیات در سیّارات
برون منظومهی شمسی؛ و منشاء خود حیات سخن رفته است.
باورنکردنی،ساده  /ساده ،باورنکردنی :فیزیک در زندگی روزمره/
ورنر گروبر ترجمهی محمدرضا و عبدالرضا خزانهداری

چه چیز اجزای جهان را در کنارهم نگه میدارد؟ چگونه یک فکر ایجاد میشود؟ آیا دروازهبان هنگام ضربهی پنالتی بختی برای مهار آن
دارد؟ چگونه میتوان یک موشک کاغذی بینقص ساخت؟ به هنگام “نوازش کردن” چه اتفاقی رخ میدهد؟ سوسیس قربانی چیست؟
چگونه میتوانید خودتان یک بمب را خنثی کنید؟ چه باید کرد اگر فرازمینیها در باغچهی منزلتان فرود بیایند؟

برای ورنر گروبر ،فیزیک از آنجایی آغاز میشود که برای سایرین پایان مییابد .برای این که بتوانید فیزیک را با گوشت
و پوست خودتان احساس کنید ،نیازی نیست که یک تیغ ریشتراشی را قورت بدهید و یا در یک دورهی آموزش زنده
ماندن در کویر ثبتنام کنید .شما پیوسته با آن سر و کار دارید :هنگامی که شیر قهوهتان را هم میزنید و از خود میپرسید که
چرا روی آن را با کف شیر میپوشانند یا وقتی که با دیدن ریختوپاش در آپارتمانتان به نظریهی آشوب فکر میکنید و یا
پس از دیدن فیلمی هیجانانگیز که ذهن شما را درگیر این موضوع میکند که هنگام سقوط هواپیما باید چگونه رفتار کنید
تا در سقوط از ارتفاع  ۶۰۰۰متری و بدون چتر نجات ،زنده بمانید .همه اینها فیزیک است!
در این کتاب ،جهان به شیوهای نو توضیح داده میشود و با پدیدههای شگفتانگیز زندگی روزمره و رخدادهایی در
شرایط بحرانی روبهرو خواهید شد ،به سفرهای اکتشافی در دنیای فیزیک خواهیم رفت و پندهایی کاربردی برای زندگی
روزانه ارائه میشود و به این ترتیب ،برخی از معماهای گیجکنندهی علوم طبیعی حل خواهند شد .نکتههایی هیجانانگیز،
جذاب و به هر حال مفید که با کمک آنها و در یک چشم به هم زدن ،مبانی فیزیک بهگونهای ژرف شرح داده خواهد شد.
اهمیت زمان :میراث زمین شناسی برای اندیشهی علمی /مایکل لدرا ترجمه ی محمدرضا اسمعیلبیگ

توسعه علم زمینشناسی تاریخچهای طوالنی و جذاب دارد .همانند بسیاری دیگر از شاخههای علم،
شخصیت و انگیزههای بازیگران اصلی آن (که همیشه هم شرافتمندانه نبوده) ،تاثیر شگرفی برمسیر تحقیق و
همچنین سرعت ایجاد وگسترش ایدههای جدید داشته است.
اهمیت زمان ،نگاهی بسیار ارزشمند به پیشینه بعضی از مفاهیم کلیدی دارد که امروزه در علوم زمین
از آنها استفاده میکنیم .این کتاب زمینه تاریخی گسترش این ایدهها را بیان میکند ،سهم هر دانشمند و
متفکر را به تنهایی بازگو مینماید و نشان میدهد که چنین ایدههایی چگونه به شکل دادن دیدگاه ما از علم
و جهانی که در آن زندگی میکنیم ،کمک میکند.این کتاب برای هر فرد عالقهمند به زمینشناسی و تاریخ
علم نوشته شده است ،به ویژه برای دانشجویان و دانش آموزانی مفید است که برای نخستینبار مطالعه علوم
زمین را آغاز میکنند.
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چی میشه اگه؟  :پاسخهای علمی به پرسشهای فرضی نامعقول /رندل مانرو ترجمهی محمدعلی جعفری

این کتاب مجموعهی جوابها به پرسشهای فرضی است که کاربران مختلف از سراسر دنیا ارسال
میکنند .پرسشهایی که در نگاه اول عجیب به نظر میآیند و ظاهرا ً جوابی برای آنها وجود ندارد.
کتاب ،کتاب سال و مورد عالقه بیل گیتس معرفی شده است.

جهان تورمی :کاوشی برای نظریهی منشأ کیهانی  /آلن گوث ترجمهی دکتر جمیل آریایی

این کتاب ،داستان روزنگار کیهانشناسی نوین و واپسین نظریّهی منشاء جهان هستی است که مقبولیّت
جهانشمول یافته است .داستان را آلن گوث استاد برجستهی کیهان شناسی و فیزیک ذ ّرات دانشگاه
امآیتی روایت میکند که خود در پرداخت آن نقش به سزایی دارد .برای آنانی که عالقهمندند بدانند
نظریّههای علمی چگونه شکل میگیرند و از چه فراز و نشیبهایی میگذرند تا این که دستآخر
دانشمندان آنها را میپذیرند ،این کتاب میتواند مفید باشد .مفاهیم بس پیچیدهی کیهانشناسی و فیزیک
ذ ّرات به زبان عا ّمهفهم توصیف میشوند .آنگاه که در فصل «کِرمچالهها و آفرینش گیتیها در آزمایشگاه»
پروفسور گوث تالش میکند تا با نظریّهای که پرداخته است جهان هستی ما را در آزمایشگاه خیالی از
نو بنا کند ،داستان به اوج هیجان خود میرسد.

ژن خودخواه  /ریچارد داکینز ترجمه ی دکتر جالل سلطانی

از زمانی که ریچارد داکینز در کتاب ژن خودخواه نوشت «اگر روزی موجودات برتر فضایی از زمین بازدید کنند اولین پرسششان
برای ارزیابی سطح تمدن ما این است که :آیا آنها هنوز تکامل طبیعی را کشف کردهاند؟» بیش از  40سال میگذرد .گرچه از
زمان داروین ،در مدتی بیش از یک قرن ،تالشهای زیادی برای درک و توضیح سرشت انتخاب طبیعی از سوی مجامع علمی
صورت گرفته است ،اما کتاب ژن خودخواه این مبحث را با نگاهی نو و نگارشی همهفهم وارد اذهان و فرهنگ عمومی کرد.
ایدهی محوری کتاب ژن خودخواه این است که تنازع بقاء و تقال برای نامیرایی و جاودانگی در سطح ژنها رخ میدهد و افراد،
خانواده و گونهها صرفا حاملهایی برای ژنها و گذر آنها از نسلی به نسل دیگر هستند .در این دیدگاه ،از آنجا که ژنها  -به زبان
استعاره  -خودخواهاند ،رفتارهای تمام موجودات زنده در خدمت آنهاست و در واقع ،بدن هر موجود یک مستعمره ژنی و ماشین
بقاء ژن-هاست .پیش از این رفتارهای موجودات زنده را در خدمت بقاء فرد ،خانواده ،گروه یا گونه میدانستند نه ژن .بنابراین
برآیند رفتار ژنها در سطح فردی و اجتماعی فداکاری است ،نه خودخواهی که باعث سوءتفاهمها و مجادالت بسیاری شده است.
همچنین بسط نظریهی راهبرد پایدار تکاملی در کتاب ژن خودخواه ریشههای طبیعی راستی و درستی در رفتار را به دست میدهد.
دیدگاه ژنمحور داوکینز به تکامل طبیعی تالشهای بزرگان این عرصه در قرن بیستم را به عصر ژنوم و زیستشناسی ملکولی گره
زده و باب نوینی در پژوهشهای مرتبط با تکامل طبیعی باز کرده است .نیز در این کتاب ،برای نخستینبار واژهی «مم» به عنوان
یک واحد فرهنگی تکاملی که شبیه به ژنها همانندسازی و خودخواهانه رفتار میکند معرفی شده است .مم با رفتن از مغزی به
مغزی دیگر بقاء یافته و تکثیر میشود .مم ،پس از معرفی ،موضوع پژوهشهای بسیاری بوده است .برخی از مثالهای مم :آهنگها،
ترانهها ,اندیشهها ،اشعار ،گزین گویهها ،مدهای لباس ،شیوههای ساخت ظروف ،عکسها ،فیلمها و  ...هستند.
اخترفیزیک برای افراد بیقرار  /نیل دگراس تایسن ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

دانستنیهای اساسی دربارهی گیتی
ماهیت فضا و زمان چیست؟ ما در گیتی چه جایگاهی داریم؟ امروزه ما کمتر وقت میکنیم دربارهی کیهان
اندیشه کنیم .اخترفیزیکدان مشهور و محبوب جهانی ،نیل دگراس تایسن ،گیتی را در نوشتاری موجز و
روشن ،با زبانی طنزآمیز و گویا ،به ما معرفی میکند .این کتاب را میتوانید در اثنای کار روزمره در هر جا و
هر زمان مطالعه کنید .درحالیکه منتظر دم کشیدن چای صبحگاهی یا رسیدن اتوبوس ،قطار ،یا هواپیما هستید،
کتاب اخترفیزیک برای افراد بیقرار شما را با جدیدترین دانستنیهای مربوط به کیهان آشنا میکند :از مهبانگ
تا سیاهچالهها ،از کوارک تا مکانیک کوانتومی ،و از جستجوی سیارهها تا جستجو برای حیات در گیتی.
پرفروشترین کتاب لیست نیویورک تایمز  2018و 2019
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آشنایی با نظریه ریسمان /استیون اس .گوبسر ترجمه ی محمدعلی جعفری ,محسن ایرجی

نظریهی ریسمان اسرارآمیز است .قرار است نظریهی همهچیز باشد ،اما به لحاظ تجربی تأیید نشده است
و بیاندازه پیچیده است .این نظریه ک ً
ال درباره ابعاد اضافی ،افتوخیزهای کوانتومی و سیاهچالههاست.
نظریهی ریسمان اسرارآمیز است .قرار است نظریهی همهچیز باشد ،اما به لحاظ تجربی تأیید نشده است
و بیاندازه پیچیده است .این نظریه ک ً
ال درباره ابعاد اضافی ،افتوخیزهای کوانتومی و سیاهچالههاست.
نظریهپردازان آن اقرار میکنند که نظریه را نمیفهمند .اما محاسبات یکی پس از دیگری به نتایج مرتبط
و به شکلی غیرمنتظره زیبا میانجامد .چرا دنیا به این صورت نباشد؟ چگونه ممکن است که این حقایق
ژرف در پیوند با واقعیت ناکام بماند؟ ادعای نظریه ریسمان به اختصار این است که چیزهای بنیادی که
تمام مواد را تشکیل میدهند نه ذره بلکه ریسماناند .ریسمانها به کشهای الستیکی شباهت دارند ،اما
بسیار نازک و بسیار محکماند .الکترون از قرار معلوم درواقع ریسمانی است که در یک مقیاس طولی
ارتعاشکند و بچرخد؛ این مقیاس بسیار کوچکتر از آن است که حتا با پیشرفتهترین شتابدهندههای
ذرات جدید قادر به کاوش در آن باشیم.
دنیای اینشتین :چگونه دیدگاه اینشتین درک ما را از فضا و زمان تغییر داد /میچیو کاکو ترجمه ی سروش

آتشی

مرد قرن و یکی از صد انسان تأثیرگذار هزاره .پدر نسبیت .همرده نیوتون .بسیاری از دانشمندان با
استفاده از پیشبینیهای اینشتین با کاوش از الیههای بیرونی کیهان گرفته تا الیههای درونی اتم ،برنده
جایزه نوبل شدند .پیشبینیهای اینشتین همگی از امواج گرانشی ،چگالش بوز -اینشتین ،سیاهچالهها
گرفته تا ثابت کیهانشناسی مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین فرمول معروف  E = mc2او ،باعث
دگرگونیهای بسیار بزرگی در علم و فناوری شده است .نویسنده در مقدمه مینویسد« :آرزو دارم در
این کتاب دیدگاهی نو از کارها و تحقیقات پیشتازانهی اینشتین ارائه دهم؛ همچنین قصد دارم تصویری
دقیقتر از میراث گرانبها و با دوام او از دیدگاهی متناسب با تصورات فیزیکی ساده همانطور که خود
اینشتین باور داشت ارائه کنم .بینشهای او ،منبع سوخترسان آزمایشهای انقالبی نسل حاضر در فضای
خارجی و در آزمایشگاههای پیشرفته فیزیک است و...
در جستجوی حیات بیگانه :چشماندازی وسیعتر /پیتر لینده ترجمه ی امیرحسین سلیمانمیگونی

پیتر لیندهی اخترشناس خواننده را به صورتی جذاب و تفکربرانگیز به داستان جستجوی حیات
فرازمینی میبرد و به ویژه تحقیقات جدیدی را خواهیم دید که فعال به کشف سیارات حامل حیات
دیگر ،اختصاص یافتهاند .او روشهای استفاده شده برای تشخیص سیگنالهای محتمل از تمدنهای
دیگر و روشهایی که علوم فضایی با نتایج این حوزهی جدید تغییر میکنند را در میان میگذارد.
سوال « آیا تنها هستیم؟» رازی است که همیشه بشریت را مجذوب خود کرده و با کسب نیرویی تازه
بر اثر کشف وجود سیارات فراخورشیدی در سال  ،1995شروع به الها م بخشیدن به روشهای جدید
تفکرات در حوزهی نجوم کرده است .لینده در این کتاب تالش میکند به سواالت فلسفی زیادی پاسخ
دهد که از این حوزهی تحقیقاتی مشتق شدهاند :آیا بشریت با تغییر الگویی روبهرو است که میگوید
به عنوان جاندارانی هوشمند ،منحصر به فرد نیستیم؟ آیا میتوان با دیگر جانداران فضایی ارتباط برقرار
کرد و اگر این احتمال وجود دارد ،آیا باید این کار را انجام دهیم؟

مغز :داستان شما /دیوید ایگلمن ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

در سکوت و تاریکی درون جمجمه هر انسانی مغز فعالی وجود دارد که شرحی از واقعیت جهان را ارائه
میدهد و داستانی از هویت او را روایت میکند .دیوید ایگلمن در این کتاب ما را به سفری میبرد که در
آن با تکیه بر یافتههای نوین علوم اعصاب میتوانیم بهتر به ماهیت وجود انسان و معنای زندگی پی ببریم.
واقعیت چیست؟ ما کیستیم؟ ما چگونه تصمیم میگیریم؟ چرا انسانها در سراسر عالم به وجود هم نیاز
دارند؟ پیشرفتهای فناوری در آینده نزدیک چه تغییراتی در معنی وجود انسان ایجاد میکند؟ دستاوردهای
علوم اعصاب در افزایش تواناییهای ورزشی ،پیشگیری از نسلکشی ،درمان اعتیاد ،محدود کردن جرم و
جنایت در جوامع بشری ،معالجه ناتوانیهای جسمی و درمان کوری و کری ،و نیز نیل به جاودانگی چگونه
میتوانند مفید باشند؟
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تاریخچه جهان هستی /دیوید هیالری لیث ترجمه ی محمدعلی جعفری  -دکتر حسن احمدی کرویق

در اوایل قرن بیستم عدهای از اخترشناسان تصور میکردند جهان هستی فقط از کهکشان راه شیری تشکیل
شده؛ در حالیکه امروزه میدانیم در محدودهی جهان قابل رصد ،حدود یکصد میلیارد کهکشان وجود دارد
که تنها کهکشان راه شیری حدود یکصد میلیارد ستاره دارد .برای مدتها تصور میشد جهان ثابت است،
اکنون میدانیم در حال انبساط و کهکشانها از هم دور میشوند در حالیکه زمانی فوقالعاده به هم نزدیک و
چسبیده بودند که این فکر منتهی به وجود یک تکینگی گردید .در دههی  1980نظریه مهبانگ جای خود را
به نظریه تورمی داد .يکي از غيرقابل انتظارترين نتايج نظريهي تورمي آن است که نوسانات کوانتومي مسئول
ايجاد کهکشانهاي بعض ًا بهحدي قدرتمند است که قسمتهاي جديدي از جهان تورمي را ايجاد مينمايد و
جهان به صورت جهان رشديابندهي خودالقا درميآيد که بَسگيتي ناميده ميشود که در هر يک از بسگيتيها،
اسرار زيادي براي کشف وجود دارد .قب ً
ال تصور میشد هرچه رصد میکنیم همان است که وجود دارد .اما
امروزه بهترین تخمین فقط حدود  %5مادهي مرئي ،حدود  %27مادهي نامرئي تاريک و باالخره  %68انرژي
تاريک در جهان قابل رؤیت خود میبینیم.
آینده انسان :زمینی کردن مریخ ،سفر میانستارهای ،جاودانگی ،سرنوشت ما در فراسوی زمین  /میچیو کاکو
ترجمهی جمیل آریایی

تاریخ آدمی نشان میدهد که او بر آن است تا با هر ترفندی که شده نسل خود را در برابر حوادث طبیعی ،چون
زلزلهها و آتشفشانیهای بالق ّوه ویرانگر ،اثرهای گلخانهای ،و ...حفظ کند .دستآخر ،چه خواسته باشیم چه نه،
خورشید ستارهای است که پساز گذشت نزدیک به چهار میلیارد سال ،به اَبَرغولی تبدیل میشود و شعلههای
سوزاناش مدار زمین را فرا میگیرد ،و هر جنبدهای را روی زمین خاکستر میکند .استیون هاکینگ میگوید «تنها
شانس نجات ما در بلندمدّ ت این است که در سیّارهی زمین پنهان نمانیم ،بلکـه خود را به فضا برسانیم  . . .من
که خوشبیـن هستم .هرگاه بتوانیم تا دو قرن آینده خود را از بالیای طبیعی و انسانی مصون بداریم ،آنگاه که
در فضا پراکنده شویم ،گونههای ما ایمن خواهند ماند .همینکه مستعمـرات تازهای برای خود دست و پا کنیـم،
آیندهی ما تضمین میشود ».سـاکن شدن در فضـا به تکنـولوژی هوش مصنوعـی و محصـول آن ،روبـاتها،
و چه بسا تکنولوژیهای باالتر نیاز دارد ،ا ّما چگونه؟ در این کتاب پای سخنان میچیو کاکو ،استاد فیزیک نظری
دانشگاه سیتی در شهر نیویورک ،و نویسندهی کتابهای پرفروشی چون آیندهی ذهن ،فیزیک آینده ،و فیزیک
ناممکنها ،جهانهای موازی (همه از مجموعهی کتابهای قلمروعلم ،انتشارات مازیار) مینشینیم.
حیات  :۳انسان در عصر هوش مصنوعی  /مکس تگمارک ترجمهی جمیل آریایی

ما در آستانه دوران جدیدی ایستادهایم .آنچه روزگاری علمی تخیّلی مینمود ،شتابان به واقعیّت
حس انسان بودن ما را
میپیوندد و هوش مصنوعی ،جنگها ،جنایات ،عدالت ،اشتغال ،جامعه و حتّی ّ
دگرگون میکند .هوش مصنوعی ،بیشاز هر تکنولوژی دیگری ،توانایی آن را دارد که انقالبی در آیندهی
جمعی ما به پا کند و برای کندوکاو این آینده ،چه کسی مناسبتر از ماکس تگمارک ،استاد کیهانشناسی
دانشگاه  MITو بنیانگذار انستیتوی آیندهی حیات که پژوهشهای کنونیاش به سودمندسازی هوش
مصنوعی اختصاص دارد .در این کتاب ،تگمارک ما را به ژرفای پژوهشهای هوش مصنوعی میبرد
و با اساسیترین پرسشهای زمانه آشنا میکند .آیا با اتوماسیون ،بدون این که انسانها درآمد یا هدف
از زندگانی را از دست بدهند ،میتوانند به آسایش برسند؟ چگونه مطمئن شویم که سامانههای هوش
مصنوعی آینده ،بدون این که خراب شوند ،نادرست عمل کنند ،و هک شوند ،آنچه را ما میخواهیم
انجام میدهند؟ آیا باید از تسلیحات سالحهای آتش به اختیار ُکشنده ،هراسان باشیم؟ آیا هوش
مصنوعی به حیات کمک خواهد کرد تا بیشاز گذشته نشو ونما کند ،یا این ماشینها سرانجام همهی
شغلهای ما از ما میستانند و دستآخر جایگزین ما میشوند؟
چگونه (چرا) با سگم از فیزیک کوانتوم میگویم /چاد اورزل ترجمه ی ساناز حقگو

چاد اورزل استادیار یونیون کالج در رشتهی فیزیک اتمی ،مولکولی و اپتیکی است .در این کتاب پروفسور
چاد اورزل ،دانشمند ذرات بنیادی ،به زبانی ساده و با استفاده از کمترین معادالت ،سعی در انتقال مفاهیم
فیزیک به مخاطب از طریق مخاطبی جایگزین دارد که سگ خانگیاش باشد .از نظر او سگها بیشتر
از انسانها آمادگی پذیرش مفاهیم فیزیک کوانتوم را دارند چرا که به دنیا بدون هیچ پیش فرضی نگاه
میکنند و همیشه انتظار غیرمنتظرهها را دارند!
او با شفافیت تمام ،مفاهیمی نظیر دوگانگی موج -ذره ،اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (و برداشت غلط
عوامانه از آن) ،برهم نهی فوتون ،قطبش ،رمبش تابع موج و تباین سختگیرانهی بور بین فیزیک کوانتوم و
کالسیک ،تفسیر چند جهانی فیزیک کوانتوم که در مقابل رمبش تابع موج قرار میگیرد ،اثر کوانتومی زنو،
تونلزنی کوانتومی از میان سدهای جامد ،ذرات مجازی و الکترودینامیک کوانتومی و همچنین استفادهی
عوام فریبانه از انرژی نقطهی صفر و استفاده درمانی از فیزیک کوانتوم را در کتابش توضیح میدهد.
درال به الی کتاب ،کوشش سگ مخاطبش برای استفاده از این مفاهیم جهت پیشبرد اهداف روزانهاش
که شامل گرفتن سنجاب یا خرگوش میباشد ،روند مطالعه و درک را جذابتر و شیرینتر میکند.

www.mazyarpub.ir

30

مجموعـة علمـی قلمروعلـم

معمای بینهایت :نظریه میدان کوانتومی و پژوهشی در نظم عالم /فرانک کلوز ترجمهی تورج حوری

عنوان «معمای بینهایت» در نگاه نخست به یکی از آن بازیچههای چوبی میماند که پس از چند دقیقه بازی ،از سر استیصال
آن را به گوشه ای پرتاب میکنید ،اما معمای بینهایت در عنوان این کتاب به یک شگفتی واقعی ریاضی معطوف است که
فیزیکدانان ذرات بنیادین را در نیمهی اول قرن گذشته سردرگم کرده بود .داستان پیموده شدن این جادهی پرفراز و نشیب
توسط فیزیک ،اکنون از سوی «فرانک کلوز» فیزیکدان نظری سرشناس و نویسندهی چیرهدست ،بازگو میشود .عنـوان فرعی
کتاب کلوز «نظریهی میدان کوانتومی و پژوهشی در نظم عـالم» است و روایتگر داستان چگونگی پیدایش نظریه میدان است.
تا دههی  1930الکترودینامیک کوانتومی نظریهی زیبا و ظریفی برای برهمکنش نور با اتمها فراهم کرده بود .اما در نگاهی
موشکافانهتر ،معادالت پیشبینـی کردند که احتمال وقوع رویـدادهای خاصی بینهایت است .فرانک کلوز متولد  24جوالی
 1945فیزیکدان ذرات بنیادی و استاد بازنشستهی فیزیک دانشگاه آکسفورد است .شهرت او عالوه بر تحقیقات علمی به خاطر
سخنرانیها و تالشهایش برای عامه فهم کردن علوم است .او پس از اتمام دورهی پسادکتری در استنفورد ،از سال  1973تا
 1975در مرکز سرن سوئیس به کار تحقیقاتی مشغول بود و از سال  1997تا  2000مدیر ارتباطات و فعالیتهای آموزشی
سرن بوده است .او از سال  2001استاد تماموقت دانشگاه آکسفورد شد و در همین حین استاد مهمان دانشگاه بیرمنگام نیز
بوده است .او عالوه بر کتاب حاضر کتابهای مهم دیگری نیز تألیف کرده است از جمله :پیاز کیهانی در سال  ،1983میراث
ستارهی صبح در سال  ،2000اودیسهی ذرات در سال  ،2002فیزیک ذرات در سال  ،2004هیچ در سال  ،2008نوترینو در
سال  ،2010نظریههای همه چیز در سال  2017و چند کتاب دیگر.
پاسخهای کوتاه به پرسشهای اساسی /استیون هاکینگ ترجمه ی دکتر جمیل آریایی

استیون هاکینگ بیتردید معروفترین فیزیکدان قرن حاضر است که چندی پیش درگذشت .هاکینگ دانشمندی نستوه
و نمادی بارز از استقامت و پایداری است که بیشاز چهل سال از عمرش را به خاطر ابتال به بیماری نورون موتور
( )ALSروی صندلی چرخدار گذراند و به قول خودش شانس آورده که تنها اندام سالم بدناش مغز او بوده است.
وی مرزهای فیزیک ریاضی را در نوردیده و توانسته بعضی از اسرار درک ناشدنی سیاهچالهها را بگشاید و «تابش
هاکینگ» را پیشگویی کند که اگر آزمایش آن را تأیید کند ،جایزهی نوبل را خواهد برد .ا ّما افسوس که این جایزه به
درگذشتگان تع ّلق نمیگیرد.
پژوهشهای او دربارهی منشأ جهان هستی است و از اینرو در کتاب حاضر که گردآمدهی مقاالت پراکندهی اوست،
تالش میکند به پرسشهای کالنی چون «آیا آفرینندهای هست؟» «جهان هستی چگونه آغاز شده است؟» «آیا میتوانیم
آینده را پیشگویی کنیم؟» و ...پاسخ دهد .در مقالهی «آیا آفرینندهای هست؟» میکوشد تا بگوید جهان هستی از هیچ
و بهخودیخود آغاز گشته است و نقش آفریننده را در آن نادیده میانگارد .هر چند از دانشمندان بزرگی چون او
انتظار میرود مردم را با دانش روز آشنا کنند ،ا ّما خوانندهی تیزبین باید بداند که همهی حرفهای دانشمندان ،آنگاه
که از قلمرو علم فراتر میروند ،اساس منطقی ندارد .از این که بگذریم ،دانش علمی هاکینگ فاخر ،ژرف و بسی
خواندنی است.
زمینه ریزموج کیهانی :چگونه درک ما را از گیتی تغییر داد /رودی اوانس ترجمهی واروژان هارطون

رودری اوانس یک مروج علم با تجربه و مشتاق است .او پیوسته در بسیاری از شبکههای تلویزیونی
جهانی و همچنین رادیو و تلویزیون ایاالت متحده حضور یافته و در زمینه اخترشناسی و فیزیک
صحبت میکند .اوانس عضو هیأت تحقیقاتی دانشگاه کاردیف و سخنران فیزیک و اخترفیزیک میباشد.
رودری اوانس در این کتاب ،داستان آن چیزی که از گیتی میدانیم را به زبان ساده نقل میکند .از گیتی
جزیرهای کپتین در آغاز قرن بیستم و کشف دیگر کهکشانها در خارج از راه شیری توسط هابل گرفته
تا کارهای نخستین گاموف در زمینه ریزموج کیهانی و کشف آن توسط پنزیاس و ویلسون و تحقیقات
ماهوارهای جدید .او با رویکردی تاریخی شما را به سفری حیرتانگیز در اعماق تحقیقات زمینه
ریزموج کیهانی میبرد .در این کتاب نتایج تحقیقات جدید از جمله  ،DASIبومرنگ و ماموریتهای
ماهوارهای  COBE، WMAPو پالنک ،تشریح و تفسیر گردیدهاند تا به چگونگی ایجاد تصویر فعلی
از گیتی پی ببریم .اوانس همچنین نگاهی به تحقیقات آتی زمینه ریزموج کیهانی دارد و چیزهایی را که
هنوز باید بیاموزیم را یادآور میگردد
دوپامین ،مولکولی با خواص شگفت انگیز :چگونه یک ماده خاص مغز میتواند فرایندهای عشق ،جنسی و
خالقیت را ایجاد کند و مسیر سرنوشت نوع بشر را تعیین نماید/
دانیل ز لیبرمن ،مایکل ای .النگ ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

دوپامین نوعی پیامرسان عصبی است که نقش مهمی در حرکت ،حافظه ،پاداش ،لذت ،رفتار ،شناخت ،توجه،
خواب ،تغییرات خلقی و یادگیری در انسان بر عهده دارد .این مولکول برای مغز آدمی وسیله چندمنظوره
مهمی است که از راههای بسیار ما را وادار میکند از قلمرو لذت صرف بگذریم و به جستجوی انبوه
فرصتها و امکانهایی برویم که به مدد تخیل در ذهن ما جان میگیرند .این ماده هم برکت است و هم
نفرین .هم محرک است و هم پاداش .مادهای است متشکل از کربن ،هیدروژن و اکسیژن به عالوه یک اتم
نیتروژن  -ساختاری ساده دارد ولی نتایجی بس پیچیده به بار میآورد .این ماده ،همان دوپامین است و داستان
آن ،داستان رفتار آدمی است .عواطف ما وقتی به اوج میرسند که به دنیایی سرشار از احتمالهای دلخواه فکر
کنیم و زمانی دستخوش افول میشوند که با واقعیت مواجه شویم.
دانیل .ز .لیبرمن روانپزشک و استاد دانشگاه جورج واشینگتن در این کتاب با تکیه بر آمار و تحقیقهای
علمی درباره تأثیر این ماده بر جنبههای گوناگون زندگی انسان از جمله عشق ،ورزش ،اعتیاد ،سیاست،
خالقیت ،مهاجرت و پیشرفت بحث میکند.
اینـک اگر میخواهیـد دوپامیـن را بشناسیـد و از خـواص آن به درستـی بهرهمند شوید ،با ما همراه شوید.
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سنتشکنان :سرآغازهای شگفتانگیز و خطرناک فلسفۀ مدرن/استیون و بن ندلر ترجمهی شهاب الدین عباسی

تازههای نشر سال ( 98پس از نمایشگاه)

ی هیجانانگیز ،که با متنی روان و تصاویری روشنـگر ،داستـان پرماجرای اندیشمندان قرن
سنتشکنان! کتاب 
هفدهـم را بازمیگوید که با تن دادن به خطر تکفیر و زندان و حتی مرگ ،با مرجعیتها به چالش برخاستند
و بنیانهای فلسفه و علم مدرن را پی افکندند و به ظهور دنیای نو کمک کردند.
سنتشکنان! مقدمۀ بینظیری است در آشنایی با تولد اندیشۀ مدرن ،که با متن هوشمندانه و تصاویر
پرنشاط خود ،خواننده را در یکی از شگفتانگیزترین دورههای شکوفایی فلسفه و علم سیر میدهد .در این
دوره ،فیلسوفان و دانشمندان برجستهای چون گالیله ،بیکن ،دکارت ،هابز ،بویل ،اسپینوزا ،الک ،الیبنیتس و
نیوتون ،به طور بنیادی نحوۀ نگرش ما را به جهان ،جامعه ،و خودمان دگرگون کردند .اکنون زمینمرکزی و
حق الهی پادشاهان جای خود را به اندیشههایی جدید میداد .سنتشکنان! داستان ایدهها ،و زندگی و زمانۀ
آنها را به شکلی مبتکرانه بیان میکند.
نویسندۀ کتاب ،استیون ندلر استاد فلسفه دانشگاه و نویسندۀ کتابهای فلسفی متعدد است .یکی از
کتابهای او فینالیست جایزۀ معروف پولیتزر بوده است .بن ندلر هم طراح و تصویرگری چیرهدست است.
کتاب تحسینشدۀ سنتشکنان! را دانشگاه پرینستون در سال  2017منتشر کرد.
نقطه آبی کمرنگ :چشم اندازی از آینده بشر در فضا  /کارل سیگن ترجمه ی شهریار رضانیا

کارل سیگن ،پروفسور ستارهشناسی و علوم فضایی و مدیر آزمایشگاه مطالعات سیارهای در دانشگاه کرنل بود .وی در
هدایت برنامه فضایی آمریکا نقشی محوری داشت .او از دههی  1950مشاور و راهنمای ناسا بود ،فضانوردان آپولو را قبل
از پروازهایشان توجیه میکرد و نیز در سفرهای اکتشافی سفینههای مارینر ،مارینر ،وایکینگُ ،ویجر و گالیله به سیارهها
همکاری داشت.
دکتر کارل سیگن برای تالشهایش ،مدالهای دستاورد فوقالعاده علمی و دو بار مدال خدمات برجسته برای عموم
و همینطور جایزه دستاورد آپولو و نامگذاری سیارک  2709سیگن به اسم وی ،نایل شد .او همچنین نشان جان اف .کندیِ
علوم فضانوردی انجمن فضانوردی آمریکا ،نشان هفتاد و پنجمین سالگرد کلوپ کاشفان ،مدال کنستانتین تسیولکوفسکی
از فدراسیون فضانوردان جماهیر شوروی و نشان ماسورسکی از انجمن فضانوردی آمریکا را برای نقش فوقالعادهاش در
توسعه علوم سیارهای  -به عنوان دانشمند تربیتشده در نجوم و بیولوژی دریافت کرد .دکتر سیگن در مطالعه اتمسفرهای
سیارهای ،سطوح سیارهای ،تاریخچه زمین و بیولوژی فرازمینی خدماتی محوری ارائه کرده است .بسیاری از فعالترین
دانشمندان سیارهای که اکنون مشغول بهکارند ،دانشجویان و همکاران گذشته و حال حاضر وی میباشند.
نام و جرقه اولیه کتاب به پیشنهاد کارل سیگن به سازمان ناسا برمیگردد توصیف و تشریح بسیار تاثیرگذار کارل
سیگن با دیدن عکسی که به نام «نقطه آبی کمرنگ» معروفیت جهانی پیدا کرده است.
جایگاه انسان در گیتی  :درک وجود عظیم و آشفته ما  /پل ام ساتر ترجمه ی واروژان هارطون

پل ام .ساتر یک اخترفیزیکدان است که شما را در یک تور گردشگری ژرف اما قابل درک از گیتی همراهی
میکند و با لحنی دوستانه و آشنا ،شور و هیجان غرق شدن در دنیای اخترشناسی را به شما منتقل میسازد.
چگونه کهکشانهایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند به ما ارتباط مییابند؟ آیا خانه ما تنها
یک نقطه کوچک آبی شناور در اقیانوسی از تاریکی است؟ پل ام .ساتر در این تور گردشگری گیتی که بسیار
بزرگتر از حد تصور میباشد ،با نشان دادن اینکه جزئی از چنین مکان بزرگ ،پیچیده و اسرارآمیز هستیم
ما را به شگفتی وامیدارد .او با استفاده از قیاسها و زبانی ساده ،روح زندگی را به کالبد دانش اخترفیزیک
میدمد و نشان میدهد چگونه ذرات ،نیروها و میدانها دست به دست یکدیگر میدهند تا بزرگترین
نمایش کیهانی را اجرا نمایند.
بیشک این کتاب برای کسانی که به آسمان پر ستاره شب خیره شدهاند و به جایگاه انسان در این
منظره بزرگ و با شکوه اندیشیدهاند ،راهنمایی ارزشمند خواهد بود.
قاتالن حیات هوشمند در کائنات  /دکتر حسن احمدی کرویق

هر روز حداقل یک انفجار عظیم به نام فورانگر تابش گامـا در کائنات رخ میدهد که به چشم قابل دید نیستند.
تلسکوپهای تشخیصدهندهی تابش گاما هم یکبار به زحمت یکی از آنها را در لحظهی وقوع تشخیص
داده و تحلیل کردهاند .چون مدت انفجار فورانگر گاما ،زیر یک ثانیه و گاهی چند ثانیه و به ندرت چند ده
ثانیه است ،اصال فرصت چرخاندن تلسکوپ گاما وجود ندارد .یکی این گوشهی آسمان ،روز بعد دیگری آن
گوشه آسمان ،یکی اینجا ،یکی آنجا و الـی آخر .اینها بعد از مهبانـگ ،قویترین انفجارات جهان هستند .این
فورانگرها ،حیات را از بین میبرند ،مگر آنکه به مقدار کافی از سیارهی دارای حیات دور باشند .آنها 90
درصد تمام کهکشانهای کائنات را عقیـم کردهاند .مراکـز شلوغی  10درصـد باقیماندهی کهکشانها نیز ،عقیم
شدهاند .مگر آنکه ،ستارهای مانند خورشید به دلیل سستی گرانش از یک خوشهی باز فرار کرده به صورت
ستارهی میدانی درآید و بدین ترتیب از محلهای شلوغ و پرستاره و پرخطر ،فاصله بگیرد .اگر یک فورانگر
گاما ،حیات هوشمند را از بین ببرد و فقط موجودات تک سلولی داخل و کف اقیانوس زنده بمانند 3 ،تا 4
میلیارد سال دیگر الزم است تا موجودات بزرگ خشکیزی و موجودات هوشمند از حیات تک سلولی کف
اقیانوس ،مجددا ً به وجود آیند .تازه باز هم عامل شانس در به وجود آمدن آنها دخیل است.
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پارادوکس :نُه معمای بزرگ فیزیک  /جیم الخلیلی ترجمه ی جمیل آریایی

چرا دوندهی اساطیری یونان باستان ،آشیل ،آنگاه که در آغاز مسابقهی دو به الکپشت تنبل اندک فرجهای میدهد،
نمیتواند بر الکپشت پیروز شود؟ چرا آسمان شب ،با آن همه ستاره ،تاریک است؟ آیا شیطانک مکسول میتواند بر
خالف یکی از مهمترین قوانین طبیعت ،قانون د ّوم ترمودینامیک ،عمل کند تا ما بتوانیم ماشین دائمالحرکهای بسازیم؟
آیا میتوان نردبان بلندی را در انباری با طول کوتاهتر جا داد؟ چگونه است که یکی از دوقلوها ،آنگاه که به کرات
دیگر سفر میکند و برمیگردد ،از دوقلوی جاماندهاش بر روی زمین سالها جوانتر است؟ آیا میتوانید در زمان به
گذشته سفر کنید و پدربزرگتان را به قتل برسانید؟ آیا شیطانک الپالس ،آن مغز متفکر همهفنحریف ،میتواند آینده
جهان را پیشگویی کند؟ چرا آنگاه که گربهای را با کپسول سیانور در جعبهای حبس میکنیم ،تا وقتی که در جعبه را
باز نکردهایم ،گربه هم مرده است و هم زنده؟ این بیگانگان کهکشانهای دیگر کجاها هستند؟ چرا در اطرافمان آنها
را نمیبینیم؟ آیا ذ ّرات میتوانند سریعتر از نور حرکت کنند؟ آیا ما از خود اختیار داریم؟  . . .نویسندهی این کتاب
جیم الخلیلی فیزیکدان کوانتومی ،ایرانی عراقی بریتانیایی که استاد دانشگاه ساسکس انگلستان و مجری برنامههای
علمی مستند تلویزیون و رادیوی بیبیسی است ،تاریخچهی هر یک از پارادوکسهای این کتاب را روایت میکند
و آنگاه به زبانی بسیار شیوا و دلنشین فیزیک زیربنایی هر پارادوکس را توصیف و دستآخر آن را حل میکند.
داستان خاستگاه انسان و جهان هستی (تاریخ بزرگ همه چیز)  /دیوید کریستین ترجمهی محمداسماعیل فلزی

دیوید کریستین در کتاب خاستگاه راهی را که عالم به گفته حافظ «از سرحد عدم تا به اقلیم وجود» پیموده با
نگاهی دقیق و گذرا بررسی میکند و در پایان ضمن بر شمردن لغزشهـا و رویکردهای نارسای کنونی بشـر
میکوشد تا راه رهایی و برون رفت از فاجعه جهانی آنتروپوسین یا دورهگذاری را که در آن هستیم نشان دهد.
وی می گوید «اگر بتوانیم این دوره گذار را طی کنیم و به جهانی پایدار برسیم با نگاهی به گذشته خواهیم دید
که انسانها توانستهاند به شکل نوینی از پیچیدگی دست یابند که میتوان آن را انقالب انسانی نامید ».دیوید
کریستین از پدر و مادری انگلیسی و آمریکایی در سال  1946در بروکلین نیویورک به دنیا آمد .در آفریقا
و انگلستان رشد و پرورش یافت .از آکسفورد انگلستان مدرک کارشناسی و از اونتاریوی کانادا کارشناسی
ارشد و سرانجام از آکسفورد مدرک دکترای تاریخ گرفـت .در فاصلـه سالهای  1975الی  2000در دانشگاه
مک کواری سیدنی تدریس کرد .او پروژه «تاریخ بزرگ» را که نوعی جمعبندی و رویکرد چندجانبه علمی
به کل تاریخ بشر است و به مطالعه تاریخ از مهبانگ تا امروز می پردازد با حمایت بیل گیتس راه اندازی کرد.
ماشینهای پیشبینی :اقتصاد سادهی هوش مصنوعی /
آجای آگراول  -جاشوا گانز  -ایوی گلدفارب ترجمه ی قاسم کیانی مقدم

ماشینهای پیشبینی درک شما از هوش مصنوعی را متحول خواهد کرد .این بهترین کتاب است در
زمینهی چیزی که احتماال بهترین فناوریای است که تاکنون ایجاد شده است».
 الرنس اچ .سامرز ،استاد کرسی چارلز دبلیو .الیوت و رئیس سابق دانشگاه هاروارد؛ وزیر سابق خزانهداری آمریکا؛ واقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی

«ماشینهای پیشبینی کتابی است سنتشکن دربارهی چیزهایی که الزم است مدیران و متخصصان
راهبردی دربارهی انقالب هوش مصنوعی از آن آگاه باشند .این کتاب با اتخاذ دیدگاهی سهلالوصول
و واقعنگرانه دربارهی فناوری ،با استفاده از اصول اقتصاد و راهبرد ،بیان میکند که هوش مصنوعی
چگونه باعث تحول بنگاهها ،صنایع ،و مدیریت خواهد شد».
 سوزان اثَی ،استاد اقتصاد فناوری ،دانشگاه استنفورد؛مشاور سابق پژوهشی مایکروسافت در نیوانگلند

«این کتاب فهمیدن هوش مصنوعی را آسانتر میکند ،و آن را در حکم یک کاالی جدید ارزان...

ماشین ژن :مسابقه برای رمزگشایی اسرار ریبوزوم /ونکی راماکریشنان ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

ونکی راماکریشنان مشترک ًا جایزهی نوبل شیمی سال  2009را به خاطر نقش خود در حل کردن ساختار ریبوزوم
دریافت کرد .او از دانشمندان ارشد آزمایشگاه زیستشناسی مولکولی  MRCدر کمبریج است .در سال  ،2015او
برای یک دورهی پنجساله به عنوان رئیس انجمن سلطنتی انتخاب شد.
ماشین ژن کتابی است مسحورکننده و آگاهیبخش که نکات زیادی را دربارهی دنیای علم ،ماهیت کشفیات
علمی ،و یکی از عمیقترین معماهای زیستشناسی قرن بیستم روشن میکند .در این کتاب ،ونکی راماکریشنان،
برندهی جایزهی نوبل شیمی ،ماجرای جذاب تالشهای خود برای کشف ساختمان مهمترین مولکول حیات ،یعنی
ریبوزوم ،را بازگو میکند.
اکثر افراد میدانند که  DNAنقشهی بدن موجودات زنده است .اما شاید نام ریبوزوم را نشنیده باشند.
ریبوزوم یک ماشین مولکولی عظیم ،متشکل از حدود یک میلیون اتم ،است که کد ژنتیکی را به پروتئینها که
تشکیل دهندهی بدن موجودات زنده هستند ،تبدیل میکند.
ماشین ژن شرح مستندی از تالش مسابقهوار دانشمندان برای شناسایی ساختمان ریبوزوم است ،کشفی
بزرگ که نقش مهمی در شناخت ما از حیات داشت و به تولید آنتیبیوتیکهای جدیدی برای کنترل عفونتها
نیز یاری رساند.
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نظریههای همه چیز  /فرانک کلوز ترجمهی تورج حوری

فرانک کلوزِ فیزیکدان با بیان پرشوری از علم انقالبی سدهی هفدهم تا زمان حاضر ،خواننده را به مرزهای
دانش میبرد .او با تمرکز روی موضوعی که نظریهپردازان آن را همه چیز معنی کردهاند ،به کاوش پیشرفتهای
بزرگ علمی پرداخته و آثار گستردهی آن را روی جنبههای گوناگون زندگی و باورهای مردم ،به رشتهی
تحریر در آورده است.
نظریههای همه چیز مورد بحث او در جستجوی یافتن توضیحی برای همهی امور شناخته شدهی عالم در تمام
حیطههای مرتبط دانش بشری و به ویژه فیزیک هستند.
با شروع از کار نیوتون روی گرانش و حرکت در قرن هفدهم تا ترمودینامیک و الکترومغناطیس مکسول در
قرن نوزدهم و سپس فیزیک کوانتومی ماکس پالنک و پل دیراک در قرن بیستم ،استاد کلوز نهایت ًا به فیزیک
معاصر و قدرت و محدودیتهای نظریهی همه چیز کنونی میرسد .چرخهای که در آن یک نظریهی همه چیز
مورد چالش واقع شده و با دیگری جایگزین میشود هم اکنون ادامه دارد.
زبان طبیعت :چگونه حسابان اسرار جهان هستی را میگشاید  /استیون استروگتس ترجمهی جمیل آریایی

«کتاب زبان طبیعت را که میخواندم ،دانستم که چرا در حال حاضر باید استیون استروگتس را از بهترین ریاضیدانان و
از بهترین نویسندگان ریاضی دنیا به شمار آورد».
«آیا شما هم از کسانی هستید که همیشه گفتهاید روزی حسابان یاد خواهید گرفت؟ خُ ب ،آن روز فرا رسیده است
و باید ممنون استیون استروگتس باشیم که کتابی چنین جامع و خواندنی دربارهی یکی از بزرگترین ایدههای تولیدی
نوع آدمی نوشته است».
«کتابی است باشکوه .استیون استروگتس توانسته از شگفتیهای پنهان و سادگی سرورآمیز حسابان پرده بردارد .کتاب
زبان طبیعت یکی از شاهکارهای «حسابان برای همه» است و برای آنان که احساس میکنند هیچگاه نفهمیدهاند حسابان
دربارهی چیست ،کتابی است خواندنی .من از خواند آن ّ
لذت بردم».
«یکی از عالیترین کتابهایی که خواندهام .اگر کنجکاو هستید که ریاضیّات دربارهی چیست و چه نقشی در جهان
هستی دارد ،این کتاب فوقالعاده را بخواند .هر آموزگار ،هر دانشجو ،و هر شهروندی از عهدهی خواندن آن برمیآید».
«استیون استروگتس از ریاضیدانان و نویسندگان مطالب علمی تراز ا ّول دنیاست .با نثری روان و دقیق ،دانش ژرف
حساباناش را از صافی میگذراند و آن را به حماسهای سرگرمکننده بدل میسازد و داستان شگفتانگیز کشفیّات
ریاضی را روایت میکند که دنیا را دگرگون کردهاند و همچنان خواهند کرد».
بدن :راهنمای ساکنان /بیل برایسون ترجمهی دکتر قاسم کیانی مقدم

«کتابی باشکوه ...بیتردید با خواندن این کتاب ،از طراحی شگفتانگیز و حتی عجیب و غریب بدن خود
حیرت خواهید کرد - ».واشینگتن پست
بیل برایسون ،نویسندهی کتاب پرفروش تاریخچهی تقریب ًا همه چیز ،در کتاب بدن :راهنمای ساکنان ،شگفتیهای
بدن انسان را از سر تا پا بازگو میکند .با نگارشی جامع و نثری افسونگر ،این کتاب نمونهای از بهترین نوشتههای
برایسون است ،کتابی که خواندن آن به همهی کسانی که میخواهند دربارهی بدن خود بیشتر بدانند ،توصیه
میشود .بیل برایسون یکبار دیگر همچون همسفری بیمانند ظاهر شده ،و راهنمای ما در سیاحت بخشهای
مختلف بدنمان میشود  ...از کارکرد دستگاههای مختلف بدن گرفته تا چگونگی التیام پس از آسیب ،و مواردی
که اعضای مختلف (متأسفانه) درست کار نمیکند و نارسا میشود .کتاب بدن پر است از واقعیتهای خارقالعاده
 ...از وقتی که شروع به خواندن این متن کنید ،بدنتان یک میلیون گلبول قرمز خون ساخته است ...و حکایتهای
جذاب به سبک و سیاق ویژهی برایسون .این کتاب درکی عمیقتر از معجزهی حیات و خصوص ًا انسان به شما
خواهد داد .همانگونه که بیل برایسون مینویسد« :ما عمرمان را در درون این تودهی گوشت گرم میگذرانیم ،و
با این حال ،تقریب ًا هیچگاه آن را جدی نمیگیریم ».کتاب بدن این بیتفاوتی را با مقدار زیادی اطالعات و حقایق
شگفتانگیز و بسیار خواندنی رفع خواهد کرد.
ماده تاریک و انرژی تاریک 95 :درصد پنهان از گیتی /برایان کلگ ترجمه ی واروژان هارطون

علیرغم آنکه اصطالحات ماده تاریک و انرژی تاریک مکررا ً از زبان اهل فن کیهانشناسی شنیده
میشود ،ولی عموم مردم شناخت درستی از آنها ندارند .نویسنده این کتاب توانسته است بهخوبی این
واژگان را برای افراد عادی تشریح کند .این کتاب درواقع به دو بخش تقسیم شده است .بخش نخست به
ماده تاریک میپردازد و انواع ممکن آنرا ،از نوترینوها گرفته تا WIMPها و ماده تاریک اَبَرسیال ،بررسی
میکند .همچنین در این بخش به نظریههای گرانش اصالحشده ،که هیچ ذره دیگری را برای ماده تاریک
پیشبینی نمیکنند و تنها اصالحاتی وارد نظریه کنونی گرانـش (نسبیت عـام) مینمایند نیز پرداخته شده
است .بخش دوم کتاب بر انرژی تاریک تمرکز دارد .با آنکه شاید ماده تاریک و انرژی تاریک شبیه به
یکدیگر به نظر برسند ،ولی پدیدههایی کام ً
ال متفاوت هستند (هرچند که با گرانش ارتباط مییابند) .از
آنجایی که هنوز اطالعات حتی کمتری راجع به انرژی تاریک داریم ،نویسنده به ارائه فهرست کوتاهی
از نظریههای موجود در این باب بسنده کرده است .این کتاب مختصر است .و این خوب است .زیرا
نظریههای ارائه شده در این کتاب هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند و در نهایت شاید
درستی یکی از آنها ثابت شود.
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هنر منطق در دنیای بیمنطق /یوجینا چنگ ترجمهی جمیل آریایی

تازههای نشر سال ( 99تابستان)

در دنیای روزمرهی ما که هیچچیز براساس منطق رفتار نمیکند و داستانهای خبری دروغ حتی نتایج انتخابات را
عوض میکنند ،آیا جایی برای منطق و عقالنیّت باقی مانده است؟ در کتاب حاضر ،یوجینا چِنگ سنّت اعجوبههای
منطق چون جورج بول ،لوئیس کارول ،و جان وِن را دنبال میکند و با استفاده از ابزار جبری و نموداری به ما مبانی
منطق را میآموزد که در این دنیای بیمنطق چگونه میتوان منطقی زیست .مثالهایی از دنیای امروزی میآورد ،از
جمله از نابرابریهای اجتماعی ،تبعیضهای نژادی و جنسیّتی ،تغییرات اقلیمی ،رفتارهای خشونتبار در جوامع
مدرن ... ،او که ریاضیدان برجستهای است بر له و علیه موارد گوناگونی که در نظر میگیرد استداللهای منطقی
مستحکمی میآورد و به ما میآموزد که در تحلیل موارد پیچیده چگونه باید از انتزاع و مدلسازی استفاده کنیم .برای
او نیز گاهی منطق طعمهی احساسات میشود و او همچنان از سفر با هواپیما میهراسد و بیشاز حد شیرینی میخورد.
حال که ریاضیدانان نمیتوانند منطقی باشند ،از ما مردم عادی چه انتظار میرود؟ در این کتاب چِنگ سازوکارهای
درونی و محدودیّتهای منطق را نشان میدهد و توضیح میدهد که چرا بیمنطقی ،برای مثال احساساتی بودن ،در
شیوهی ّ
تفکر و در تعامل و تقابل با دیگران حیاتی است .چِنگ به ما نشان میدهد که چگونه با استفاده از ترکیبی
تحجرها ،و شکلکهای اینترنتی زندگانی معقولی
از منطق و بیمنطقی میتوانیم در این دنیای مملو از بیعدالتیهاّ ،
داشته باشیم.
داستان لیزر :ماجراهای یک دانشمند /چارلز اچ .تانز ترجمه ی جمیل آریایی  -اسماعیل مهدیزاده

راوی داستان لیزر ،چارلز تانز ( )2015-1941است که خود آن را پدید آورد و از بابت آن جایزهی نوبل
فیزیک سال  1964را نصیب خود ساخت .او واژهی کشف را اینگونه تعریف میکند « ...ما کندوکاو میکنیم.
مهم است که در چه مسیری کندوکاو میکنیم و نیز مهم است که در این مسیر به چه چیزهایی برمیخوریم.
در این مسیر مدام سنگهایی بر سر راهمان سبز میشوند که هرچند لگدما ِل کسان بسیار بودهاند ،ا ّما هنوز
برگردانده نشدهاند .کشف در انتظار کسانی است که ایـن سنگهـا را پیدا میکنند و زحمت برگـرداندن
آنها را به خـود راه میدهند .اینجاست که انسان چیزی را میبیند که کسی قبل از او آن را ندیده است».
او از دوران کودکی که در مزرعهی خانوادگیاش در کارولینای جنوبی زندگی میکرد ،در مسیری که
قدم برمیداشت مدام سنگهای ریز و درشت سر راهاش را با تالشی تحسینآمیز برمیداشت و آنها را
برمیگرداند تا این که سرانجام به یکی از کشفهای بزرگ همهی دورانها ،یکی از تکنولوژیهای برتر
قرن بیستمی یعنی لیزر دست یافت .این کتاب شرح داستان پرماجرای کشف لیزر است .چارلز تانز یکی از
بازیگران اصلی تاریخ علم در قرن بیستم است و در این کتاب ما را با سهمی که در آن ایفا کرده است آشنا
میکند .داستان چالش او بر سر ثبت اختراع لیزر خواندنی است و ...
حباب یا انقالب؟ :حال و آیندهی بالکچین و رمز ارزها /نیل مهتا-آدیتیا آگاشه-پارتدتروجا ترجمه ی قاسم کیانی مقدم
برخی از کارشناسان میگویند که رمزارزها و بالکچین صرف ًا نوعی کالهبرداریاند؛ برخی دیگر میگویند که این
فناوری «بزرگترین اختراع از زمان اینترنت» است .بهسختی میتوان گفت حق با کدام طرف است .کتاب «حباب
یا انقالب» که مؤلفان آن مدیران محصول در شرکتهای گوگل ،مایکروسافت ،و فیسبوک هستند ،شایعات را کنار
میزند و تحلیلی متوازن ،جامع ،و قابلفهم از بالکچین و رمزارزها ارائه میکند.
این کتاب مبانی فناوری بالکچین و رمزارزها را بهصورت مختصر و مفید شرح میدهد ،نقاط قوت و ضعف
آنها را در نمونههای کاربردی از دنیای واقعی برمیشمارد ،تحلیل عمیقی از پیچیدگیهای فنی ،اقتصادی ،سیاسی،
و حقوقی آنها ارائه میکند ،و دیدگاههایی را دربارهی آیندهی آنها بر اساس مصاحبههای اختصاصی با دهها تن از
مدیران صنعت و فناوری بیان مینماید .آیا رمزارزها و بالکچینها حباب هستند یا انقالب؟ این کتاب به شما کمک
میکند که خودتان دربارهی پاسخ این سوآل تصمیم بگیرید.

«صرف نظر از اینکه در قبال رمزارزها نظر مثبت داشته باشید یا منفی ،کتاب حباب یا انقالب هر دو طرف بحث را
خیلی گویا توضیح میدهد و بحثهای عالمانهای را دربارهی آیندهی فناوری بالکچین ارائه مینماید».
«تمام کسانی که میخواهند از قابلیت عظیم فناوری بالکچین آگاه شوند و موانع عمیق پیش روی آن را نیز بهتر
بشناسند ،باید کتاب حباب یا انقالب را بخوانند».

جنگ سیاهچاله :نبرد من با استیون هاکینگ بر سر امن کردن جهان برای مکانیک کوانتومی

 /لئونارد ساسکیند ترجمه ی رامین جعفری آزان

وقتي يه چيزي مکيده ميشه ،توي يه سياهچاله ،براي هميشه گم ميشه؟

سه دهه پيش ،فيزيکدان آمريکايي لئونارد ساسکيند و فيزيکدان بريتانيايي استيون هاکينگ ،نبردی
رو سر جواب دادن به اين سوآل شروع کردن .هاکينگ اصرار ميکرد که هر چيزي بيفته توي سياهچاله
ناپديد ميشه .اما ساسکيند و فيزيکدان هلندي خرارت توفت تشخيص دادن که اگه اين درست باشه ،اون
وقت هر چيزي که ما دربارهي قوانين بنيادي جهان هستی ميفهميم بايد دور انداخته بشه.
جنگ سیاهچاله داستان پرشور این رقابت حماسیه که کشفی روشنگر و هیجانانگیز رو توی
فیزیک مدرن ،غیرممکنهای کوانتومی و سرنوشت ستارهها تضمین میکنه .ساسکیند و توفت برای
این که در نهایت هاکینگ رو قانع کنن که اشتباهش رو اقرار کنه ،باید فیزیک رو ُهل میدادن به سمت
یه چیزی فراتر از جادو :با اثبات این که همه چیز توی جهان فیزیکی ما  -از جمله این کتاب ،خونهی
شما ،خود شما  - ...همه چیز در حقیقت یه هولوگرامه که عکسش از دورترین قلمرو فضا طراحی شده.
ِ
طبيعت واقعي سياهچالهها که زيبا نوشته شده - ».ساينتيفيک امريکن
«شرحي از نبرد سر

مجموعـة علمـی قلمروعلـم

35

www.mazyarpub.ir

امواج گرانشی :چگونه موجکهای فضا-زمان اینشتین اسرار جهان هستی را آشکار میکنند

 /برایان کلگ ترجمهی واروژان هارطون

در چهاردهم سپتامبر  ،2015پس از پنجاه سال جستجو ،برای نخستینبار امواج گرانشی آشکار شدند ،و
علم اخترشناسی برای همیشه تغییر کرد .تا این روز تاریخی ،کاوش گیتی متکی به تابش الکترومغناطیس،
یعنی نور مرئی ،امواج رادیویی ،پرتوهای ایکس و دیگر طولموجها بود .اما امواج گرانشی  -امواجی که
در بافت فضازمان منتشر میشوند -بیاعتنا به هر چیزی ،از میان موانعی که نور را به زنجیر میکشند ،عبور
میکنند .دانشمندا ِن تداخلسنج الیگو ،آشکارسازهـای بینهایت حساسی ساختنـد کـه میتواند حرکاتی
به اندازهی صد برابر کوچکتر از هستهی اتم را تشخیص دهد .این تداخلسنج در سال  2015توانست
امواج گرانشی تولید شده حاصل از ادغام دو سیاهچاله که فضازمان را به لرزه انداخت ،آشکار کند .این
نخستینباری بود که سیاهچالهها بهطور مستقیم آشکار شدند ،ولی این رویداد بیش از این برای آیندهی
اخترشناسی در َچنته دارد .برایان کلِگ با بیانی شیوا داستان ماجراجوییهای فنّی بشر را در این حوزه بازگو
میکند .ماجراجوییهایی که مسیری نو در درک ما از کارکرد گیتی به ارمغان خواهد آورد.
چیزی عمیق ًا پنهان :جهانهای کوانتومی و پیدایش فضا -زمان /شون کارول ترجمهی تورج حوری

تازههای نشر سال ( 99پاییز و زمستان)

شون کارول فیزیکدان نظری و یکی از مشهورترین نویسندگان علم ،تاریخ قرن بیستم را بازنویسی میکند .کتاب
چیزی عمیق ًا پنهان ...که از آن به عنوان شاهکار یاد شده برای نخستینبار نشان میدهد که چگونه رویارویی
شجاعانه با معماهای بنیادین مکانیک کوانتومی طرز تفکر ما را دربارهی فضا و زمان تغییر میدهد.
بیشتر فیزیکدانان این حقیقت ناخوشایند را به درستی نشناختهاند که فیزیک از سال  1927در بحران بهسر
برده است .شکافهایی در مکانیک کوانتومی وجود داشته که به سادگی از آنها چشمپوشی شده است زیرا
مبلغان علم همـواره آن را عجیب و غیرقابلِ فهم توصیـف کردهاند .دانشگاهها نیز فعالیت در مبانی آن را جدی
نگرفتهاند .کارول در این کتاب ،پایانی را بر این بحران مجسم میکند .به نظر او  ،تنها کافی است بپذیریم که
بیش از یک نسخه از ما در جهان وجود دارد ،شون کارولهای بسیار و شما و منهای بسیار.
کپیهای شما هزارانبار در هر ثانیه به وجود میآیند .نظریهی چندجهانی رفتار کوانتومی میگوید که با هر
رویداد کوانتومی ،جهان به دو نسخه منشعب میشود که از هر نظر یکسانند مگر اینکه در جهان دیگر رویداد
کوانتومی رخ نداده باشد .به اعتقاد کارول  ،ما در آستانهی درک جدیدی از ماهیت خود و جایگاه خود در
جهان قرار گرفتهایم.
تا پایان زمان :ذهن ،مادّ ه ،و کنکاش ما برای معنی در جهانی در حال تکامل

 /برایان گرین ترجمهی جمیل آریایی

برایان گرین ،استاد فیزیک و ریاضیّات و مدیر مرکز فیزیک نظری دانشگاه کلمبیاست که پژوهشهای او
در رشتهی اَبَرریسمان زبانزد جامعهی فیزیک است .وی در این کتاب تالش میکند به شیوهای منسجم
تح ّول ّ
کل جهان هستی را از لحظهی آغازین مهبانگ تا نزدیکترین زمان مانده به پایان آن که علم
ال نوشته کام ً
میگوید ،دنبال کند و در این روایت که با آنچه قب ً
ال فرق دارد ،تمرکزش بر رویدادهایی
ِ
حیات آگاه پدیدار میشود و
بوده است که وقتی حیات پدیدار شد رخ دادهاند و به ویژه آنگاه که
برمیخیزد و اطرافاش را مینگرد و میخواهد نه تنها بداند که چگونه پدیدار گشته است ،لیکن حال
که اینجاست چه باید بکند و در آیندهای دور چه اتّفاق خواهد افتاد .پیغام نهایی آن این است که وقتی
ّ
کل زمان از آغاز تا پایان آن را در نظر میگیریم ،ر ّدپای ما در بزرگراه زمان کیهانی بسیار ناچیز است و
میخواهیم بدانیم که در این باره انسان چه کرده و چه باید بکند.
شبح در ماشین :چگونه شبکههای پنهانی اطالعات راز زندگی را آشکار میکنند
 /پل دیویس ترجمهی تورج حوری

پل دیویس ،فیزیکدان سرشناس دانشگاه ایالتی آریزونا ،نویسنده و سخنران و دارای جوایز علمی متعددی
است که به خاطر نوشتن کتاب شبح در ماشین :چگونه شبکههای پنهانی اطالعات راز زندگی را آشکار
میکنند ،جایزهی جهانی کتاب سال  2019را نیز برنده شده است .این کتاب سعی دارد به تعدادی از
بزرگترین پرسشهای بشر ،از جمله ماهیت حیات ،چرایی و چگونگی پیدایش آن و اینکه چه چیزی زنده
را از غیرزنده تمایز میبخشد ،پاسخ دهد .پل دیویس در این کتاب به توضیح برهمکنش ماده (جاندار یا غیر
جاندار) با اطالعات و آنتروپی میپردازد .کتاب حاضر نقطهی اوج چندین دهه تحقیق در وحدت فیزیک،
شیمی ،زیستشناسی مولکولی ،ژنومیک و نظریهی اطالعات برای توضیح جهان هستی و جایگاه انسان در
آن است .از دیدگاه دیویس ،مفاهیم ماده ،حیات و اطالعات ،به سختی درهم بافته شدهاند و درک درستی
از این ارتباطات پیچیده است که نهایت ًا نظریهای برای همه چیز را به دنبال خواهد داشت .خواندن کتاب
آسان نیست اما با غنا و جذابیتی که دارد ،خواننده را با چالشی دلفریب روبرو میکند.
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دگرگونیهای بزرگ :رمزگشایی چهارمیلیارد سال حیات از فسیلهای باستانی تا DNA

 /نیل شوبین ترجمهی دکتر قاسم کیانیمقدم

در طول میلیاردها سال ،ماهیهای باستانی برای راه رفتن بر روی خشکی تکامل پیدا کردند ،خزندگان به
پرندگانی تکامل یافتند که توانایی پرواز داشتند ،و نخستیان به انسانهایی تکامل پیدا کردند که روی دو پـا
راه میروند ،سخن میگویند ،و مینویسند .بیش از یک قرن است که دیرینهشناسان با سفر به مناطق مختلف
جهان در پی یافتن فسیلهایی هستند که نشان دهند اینگونه تغییرات چگونه ایجاد شدهاند .ما اکنون به
لحظهی مهمی رسیدهایم  -فسیلهای ماقبلتاریخ بههمراه فناوریDNA ابزارهای الزم را برای پاسخگویی به
پرسشهای اساسی دربارهی وجود خودمـان در اختیار ما گذاشتـه است :تغییرات بزرگ تکاملی چگونه اتفاق
میافتد؟ آیا حضور ما بر روی زمین صرف ًا نتیجهی تصادف است؟ این علم جدید ،تاریخ چندمیلیاردسالهی
تکامل را با مسیر پرپیچوخم آن که مملو از آزمایش و خطا ،تصادف و نوآوری است ،آشکار میکند .نیل
شوبین در کتاب دگرگونیهای بزرگ خواننده را به سفری اکتشافی بهدرازای چندین قرن میبرد که در آن
کاشفان و دانشمندان تالش میکنند منشأ تنوع عظیم حیات بر روی زمین را درک کنند.
جهان براساس فیزیک /جیم الخلیلی ترجمهی قاسم کیانی مقدم

جدیدترین کتاب از نویسنده پرطرفدار کتاب پارادوکسها :نه معمای بزرگ فیزیک

جیم الخلیلی ،فیزیکدان کوانتوم و نویسندهی کتابهای پرفروش ،در این کتاب با تشریح ژرفترین بینشهای حاصل
از فیزیک مدرن ،بیان میکند که این علم بسیار مهم دربارهی گیتی و ماهیت واقعیت به ما چه میگوید .کتاب با معرفی
مفاهیم بنیادی فضا ،زمان ،انرژی ،و ماده آغاز میشود ،و سپس به تشریح سه ستون فیزیک مدرن میپردازد ـ نظریهی
کوانتومی ،نسبیت ،و ترمودینامیک ـ و نشان میدهد که این سه جزء باید در کنار هم قرار داده شوند تا به درک کاملی
از واقعیت برسیم .نویسنده با مثالهایی زیبا و تشبیهاتی تأملبرانگیز ،فیزیک مقیاسهای غایی کیهانی و کوانتومی را
شرح میدهد ،دربارهی خط مقدم این رشته و نظریههای حدسی آن بحث میکند ،و اصول فیزیکی حاکم بر فناوریها و
تجربیات روزمره را بیان مینماید ،بهطوری که خواننده در مدتی کوتاه با ایدههای بزرگ فیزیک آشنا میشود .این کتاب،
فیزیک را بهعنوان تالش جسورانۀ انسان برای درک اصول بنیادینی توصیف میکند که میتواند جهان طبیعی پیرامون
ما را بهدقت توضیح دهد ،تالشی که بر پایهی ارزشهای اساسی همچون صداقت و شک انجام میشود .دانش حاصل
از فیزیک هم ما را توانمند میسازد و هم بر فروتنی ما میافزاید ،و فیزیک همچنان دلیرانه بهسوی ناشناختهها بهپیش
میرود .این کتاب که سرشار از بینشهای ژرف است ،ایدههای معمایی فیزیک را بهصورتی قابلفهم و جذاب برای
همگان ارائه میکند ،و همه را دعوت میکند که در ماجرای عمیق جستجوی حقیقت در جهان پیرامون ما سهیم شوند.
مغز پویا :پشت پردهی تغییرات پیوستهی مغز  /دیوید ایگلمن ترجمهی دکتر قاسم کیانی مقدم

قطع داروی اعتیادآور ،چه ارتباطی با دلشکستگی دارد؟ میدانستید که دشمنِ خاطرات ،زمان نیست،
بلکه خاطرات دیگر است؟ چگونه یک انسا ِن نابینا میتواند یاد بگیرد که با زبان خود ببیند ،یا یک
آدم ناشنوا میتواند یاد بگیرد که با پوست خود بشنود؟ چرا افراد در دههی  ۱۹۸۰صفحات کتابها را
اشتباه ًا اندکی قرمز میدیدند؟ چرا شبها خواب میبینیم ،و این چه ارتباطی با چرخش زمین دارد؟ و
 ...پاسخ این پرسشها درست در پشت چشمان ما است .بزرگترین فناوریای که تاکنون بر روی زمین
کشف کردهایم ،عضوی یک و نیم کیلویی است که در گنبد جمجمهی ما جای گرفته است .این کتاب
تنها به بیان چیستیِ مغز بسنده نمیکند ،بلکه کارکرد آن را نیز بررسی میکند .جادوی مغز ما در اجزای
تشکیل دهندهی آن نیست ،بلکه در این است که این عناصر بیوقفه خودشان را بهصورت پارچهای
پویا و زنده بازبافی میکنند .این کتاب ضمن ارائهی نتایج دهها سال پژوهش ،کشفیات جدید آزمایشگاه
مؤلف را نیز در زمینههای مختلف ارائه میکند ،از حسآمیزی و رؤیا گرفته تا دستگاههای پوشیدنی
فناوری عصبی که نحوهی تفکر ما دربارهی حواس را متحول کرده است.
خشم و بخشش :رنجش ،سخاوت ،عدالت  /مارتا سی نوسبام ترجمهی فیروزه مقدم و تورج حوری

نوسبام که قب ً
ال هوشمندی احساسات را تجربه کرده و به اعتقاد من صریحترین فیلسوف معاصر است ،بحث
میکند که علیرغم تاریخ طوالنی تلقی خشم چون چیزی که به لحاظ اخالقی توجیهپذیر و نشانهی مفیدی
از وقوع خطاست  -از نظر هنجاری  -خشم واکنشی نادرست است که احساسات عمیقتر و پیچیدهتر ما
را میپوشاند و مانع آشکار شدن آنها میشود .بخشش که نوسبام آن را «تغییری در ضمیر قربانی ،که خشم
و رنجش را در واکنش به اعتراف و ندامت فرد خطاکار کنار مینهد» تعریف میکند ،و به گزارهای تعاملی
متمایل میشود که در آن فرد خطاکار  ،باید از طریق اعتراف و پوزش به تأیید اخالقی فرد قربانی دست یابد.
نوسبام مشخصات و پارادوکسهای خشم را چنین خالصه میکند :خشم احساسی است که بهطور غیرعادی
پیچیده است زیرا هم درد را در خود دارد و هم به دلیل چشمانداز خوشایند تالفی ،لذت را  -خشم همچنین
مرجعی دوگانه دارد  -برای فرد یا جمع و یا برای یک کنش خاص  -کانون خشم ُکنشی است که به هدفی
نسبت داده میشود که همانا آسیب ناشی از کنشی خطاکارانه است.
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مغز :موتور رابطه (نظریهای کاربردی برای سیستم عصبی)

 /دیل پروس ترجمهی دکتر محمداسماعیل فلزی

در فلسفه غرب همواره این بحث مطرح بوده که ما چگونه به کمک حواس خود «دنیای واقعی» را
میشناسیم و درک میکنیم .دکارت و بیکن معتقد بودند شناخت مطلق از دنیای واقعی امکانپذیر است.
هیوم و کانت میگفتند دنیای واقعی از دسترس شناخت انسان دور است و انسان فقط به طور غیرمستقیم
میتواند جهان را بشناسد .جورج بارکلی با تحقیق در مورد بینایی به این نتیجه رسید که تصویری دو بعدی
که بر سطح شبکیه میافتد نمیتواند معرف ویژگیهای دنیای سه بُعدی باشد .از اینجا به مسئله معکوس
اپتیک میرسیم ،یعنی موجود زنده چگونه با توجه به خروجی میتواند ورودی را مشخص کند.
دیل پروس در این کتاب میکوشد طرز کار و نحوه عمل سیستم عصبی برای حل مسئله معکوس را روشن
کند .او نظریهی خاصی ارائه میدهد ،شواهدی برای اثبـات این نظریـه ،اقامه میکند و در پایان به شرح
معایب و نارساییهای سایر نظریههایی می-پردازد که تاکنون در مورد کارکرد سیستم عصبی مطرح شدهاند.
فیزیک چیزهای روزمره /جیمز کاکالیوس ترجمهی واروژان هارطون

ِ
فیزیک چیزهایی که زندگی ما را در جهان نوین آسان ساخته ،نداریم .عل ِم
بیشتر ما آگاهی چندانی از
شگفتانگیز در ِ
پس حسگرهای حرکتی ،صفحات لمسی و حتی یک توستر سادهی آشپزخانه چیست؟ چگونه
 GPSما را به مقصدمان میرساند؟ در این کتاب ،نویسنده ما را به سفری حیرتانگیز به ژرفای شگفت دنیای
چیزهایی که روزانه استفاده میکنیم و وجودشان را بدیهی فرض میکنیم میبرد .جیمز کاکالیوس بسیاری از
این چیزهای معمولی را در داستان یک روز معمولی گنجانده و کنجکاوی ما را برمیانگیزد تا بپرسیم یخچال
چگونه کار میکند؟ هواپیما چگونه در آسمان میماند؟ و چگونه یک مچبند آمادگی جسمانی ،تعداد قدمهای
ما را میشمارد؟ در این کتاب شرح هر یک از این چیزها به همراه داستانی کوتاه آمده تا تعامالت شگفتانگیز
نیروهای نامرئی محیط اطرافمان را بشناسیم و بدانیم پیچیدگیهای علمی که شاید کاربرد عملی آنها برای ما
روشن نباشد در تار و پود زندگی روزمره ما رخنه کرده است.

فسادستیزی  /رابرت روتبرگ ترجمهی حسین وزیری سابقی

تازههای نشر تابستان 1400

پدیده فساد از روزگار دیرین ،از بینالنهرین باستانی تا باتالق اخالقی ژرف روزگار مدرن ما،
وجود داشته است؛ همواره عدهای در پی یافتن راهی ،برای گری ِز زیرکانه از فسادستیزی بودهاند.
این کتاب ،راهنمای تیزبینانهای برای فساد و فسادستیزی بدست میدهد ،تکامل فساد را به تصویر
میکشد و پیشنهادهایی برای کاستن از قدرت و گسترش آن رو میکند .برجستهترین رکن کوششهای
فسادستیزی ،دگرگونسازی فرهنگ سیاسی است .کتاب کاوشی فراگیر ،اما فشرده دارد در اینکه چگونه
فساد جوامعی را که در آنها امکان جایگیری می یابد ،میفرساید و چگونه میتوان با آن مبارزه
کرد .رابرت ایروین روتبرگ که رئیس افتخاری بنیاد صلح جهانی و عضو آکادمی علوم و هنرهای
آمریکاست .در این کتاب ،به شهروندان و سیاستمداران همه جناحهای سیاسی به درستی نشان میدهد
که چگونه میتوان در مبارزه بیامان با فساد پیروز شد .او نویسنده کتاب درمان فساد و بسیاری
کتابهای دیگر است.
هفت و نیم درس درباره مغز  /لیزا فِلد َمن بارِت ترجمهی دکتر قاسم کیانی مقدم

تا حاال فکر کردهاید که چرا مغز دارید؟ در این کتاب ،عصبپژوه مشهور لیزا فِلد َمن بارِت رمز و رازهای
این تودهی خاکستریرنگ را که در میان گوشهایتان قرار گرفته است ،میگشاید .این مجموعهی کمحجم،
سرگرمکننده ،و قابلفهم شامل هفت مقالهی کوتاه است (بهاضافهی مقالهی کوتاهتری دربارهی تکامل مغز)
که درسهایی روشنگرانه را از خط مقدم علوم اعصاب ارائه میکند .خواهید دید که مغز از کجا آمده،
ساختار آن چگونه است (و چرا اهمیت دارد) ،و مغز شما همچون مغزهای دیگر چگونه تمام آنچه را تجربه
میکنید ،پدید میآورد .در ضمن ،به نادرستی برخی از تصورات متداول پی خواهید برد ،مانند ایدهی «مغز
مارمولکی» و نبردی که ادعا میشود میان عقل و عاطفه ،یا حتی بین طبیعت و تربیت ،برای تعیین رفتار
شما در جریان است .کتاب هفت و نیم درس دربارهی مغز هم برای خوانندگان تفننی جذابیت دارد هم
برای حرفهایهای علمی .این کتاب پر است از غافلگیری ،شوخطبعی ،و نکتههایی مهم دربارهی طبیعت
بشر — کتابی خوشنوشت که شاید دلتان بخواهد بارها و بارها بخوانید.
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معادله خدا (در جستجوی نظریهی همه چیز)

 /میچیو کاکو ترجمهی جمیل آریایی

میچیو کاکو ،فیزیکـدان نظری بلندآوازه و نویسندهی تراز ا ّول کتابهای پرفروشی چون آیندهی ذهن و
آیندهی انسان ،داستان بزرگترین خواستهی همهی علوم را روایت میکند .نیوتون که قانون گرانش را کشف
کرد ،توانست قواعد حاکم بر آسمانها و زمین را وحدت بخشد .از آن زمان تا حاال ،فیزیکدانها نیروهای
تازهای را در چارچوب نظریههای به مراتب جامعتری جا دادهاند .با این همه ،واپسین چالش آدمی چهبسا
این باشد که به ترکیب دو نظریهی باقیمانده ،نسبیّت و نظریهی کوانتومی ،دست بزند .یکی از واالترین
دستاوردهای علم ،ادغام بنیادین همهی نیروهای طبیعت در تک معادلهای زیبا و باشکوه است که ژرفترین
اسرار علم را خواهد گشود .قبل از مهبانگ چه رخ داد؟ در سوی دیگر هر سیاهچاله چیست؟ آیا جهانها
و ابعاد دیگری نیز وجود دارند؟ آیا سفر در زمان به گذشته و آینده امکانپذیر است؟ چرا ما اینجا هستیم؟
کاکو مناقشهی پرشوری را نیز توضیح میدهد که در اطراف این معادلهی مهم جاری است...
چگونه در فضا میمیریم :ماجراجویی در پدیدههای خطرناک اخترشناختی
پل ام .ساتر ترجمهی واروژان هارطون

ِ
ترسناک
این کتاب یک تور گردشگری نفسگیر و هیجانانگیز در گیتی است و چیزهای خطرناکُ ،کشنده و
گیتی را توصیف میکند .اگر عاشق فضا هستید و حاال میخواهید آن را با چشمان خود ببینید ،اگر میخواهید
شاهد تولد یک ستاره باشید ،یا به مالقات سیاهچاله مرکزی کهکشان راهشیری بروید ،یا بدانید آیا موجودات
فضایی وجود دارند و یا چگونه میتوان از طریق کرمچالهها سفر کرد ،بهتر است دست نگهدارید! این چیزها
شما را می ُکشند!
شاید گیتی از دنبالهدارهای حیاطخلوت منظومه شمسی تا بقایای برجای مانده از مهبانگ ،و از ستارههای در
حال مرگ گرفته تا کهکشانها جوان ،باشکوه و زیبا باشد ،اما در عین حال خیانتکار نیز هست .این کتاب
با استفاده از قیاسها و زبانی ساده و گیرا ،زندگی را کالبد بیروح اخترفیزیک میدمد و نشان میدهد که
چگونه ذرات ،نیروها و میدانها دست در دست هم میدهند تا نمایش مهیجی که در باالی سرمان درحال
اجراست را خلق کنند .پل ام .ساتر استاد تحقیقات اخترفیزیک در انستیتوی علوم پیشرفته محاسباتی در دانشگاه
استونیبروک و محقق مهمان در موسسه فالترون در شهر نیویورک است و ...
گالیله و منکران علم  /ماریو لیویو ترجمه جمیل آریایی

تازههای نشر پاییز 1400

زندگانی گالیله ،یکی از بزرگترین و شگفتانگیزترین مردان تاریخ علم ،تفسیر تازهای میطلبد تا بر
کشفهای او و چالشهایی که با منکران علم داشت ،پرتو تازهای افکنده شود .چه بسا داستان گالیله
بیش از هر زمان دیگری ،با حال و هوای امروزی دنیای ما مناسبت دارد که با بحرانهای بزرگمقیاسی
دست به گریبان است ،از جمله به حداقل رساندن خطرات تغییرات اقلیمی؛ زیرا عل ِم زیربناییِ این
بحرانها را ،اقتدارگرایان زیر سوآل برده و آن را نادیده انگاشتهاند .گالیله  400سال پیش با آن روبرو
شد .کشفهای او که بر پایهی مشاهدات دقیق و آزمایشهای هوشمندانهای استوار بود ،با خرد سنتی
رایج و تعالیم آن روزگاران کلیسا همخوانی نداشت و از این رو متولّیان کلیسا که آزادی اندیشه را
برنمیتابیدند ،کتابهای او را ممنوعه اعالم کردند .راوی داستان گالیله در این کتاب ماریو لیویو،
اخترفیزیکدان و نویسنده چند کتاب پرفروش علمی ،که به مدّ ت  24سال با تلسکوپ فضایی هابل کار
کرده است .وی عضو انجمن آمریکایی پیشرفت علم است که با نگرشی جذاب از گالیله میگوید...
دومین انقالب کوانتومی :از درهمتنیدگی تا محاسبات کوانتومی و دیگر فوقتکنولوژیها
 /الرس یائگر ترجمهی فواد قاسمی  -سوران زوراسنا

این کتاب داستان دومین انقالب کوانتومی را بازگو خواهد کرد ،این انقالب قرن  21را بسیار بیشتر از اولین
انقالب کوانتومی در قرن  20مورد تأثیر قرار خواهد داد و آن را شکل خواهد داد .این کتاب جهتگیریهای
منحصر به فرد در بحثهای امروزی و آخرین پیشرفتها در تفسیر فیزیک کوانتومی و پتانسیلهای تکنولوژیکی
را ارائه داده است.
هنگامیکه شما در حال مطالعهی این کتاب هستید ،نمونههای اولیه این انقالب در آزمایشگاهها در
حال ساخته شدن هستند .حتی اگر فیزیکدانان به مخالفت با نحوهی تفسیر نظریهی اصلی فیزیک مدرن
ادامه دهند ،فوقتکنولوژیهایی همچون نانوتکنولوژی ،کامپیوترهای کوانتومی ،پردازش اطالعات کوانتومی
و دیگر تکنولوژیها به زودی زندگی روزمرهمان را شکل میدهند .این کتاب همچنین به بررسی سؤاالت
عمیق فلسفی در مکانیک کوانتومی خواهد پرداخت.
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هزار مغز :نظریه ی جدیدی برای هوش /جف هاکینز ترجمهی دکتر قاسم کیانی مقدم

جف هاکینز ،نویسندهی کتابهای پرفروش ،عصبپژوه ،و از پیشگامان صنعت کامپیوتر در این کتاب
نظریهای از هوش را ارائه میکند که درک ما از مغز و آیندهی هوش مصنوعی را متحول خواهد کرد.
با وجود همهی پیشرفتهای علوم اعصاب ،ما هنوز در زمینهی بزرگترین پرسش آن پیشرفت چندانی
نکردهایم :چگونه سلولهای سادهای که درون مغز قرار دارند ،هوش را پدید میآورند؟ جف هاکینز و تیم
پژوهشگران همکار او کشف کردند که مغز با استفاده از ساختارهایی نقشهمانند ،مدلی از جهان میسازد -
آن هم نه فقط یک مدل ،بلکه دهها هزار مدل از همهی چیزهایی که میدانیم .این کشف امکان پاسخگویی
به برخی پرسشهای مهم را فراهم میآورد ،مث ً
ال اینکه ما جهان را چگونه ادراک میکنیم ،چرا حس فردیت
داریم ،و سرچشمهی تفکر سطح باال چیست؟ کتـاب هزار مغز طالیهدار انقالبـی در درک هوش است.
کتابـی است دربارهی فکری بزرگ ،به معنای واقعی کلمه.

چگونه با سگم از نسبیت میگویم؟ /چاد اورزل ترجمهی واروژان هارطون

چاد اُورزل ،استاد فیزیک کالج یونیون ،اسکنکتدی ،نیویورک ،نویسندهی کتاب پرفروش چگونه به سگم از
فیزیک کوانتوم میگویم ،این بار نظریههای نسبیت خاص و عام اینشتین را به سگ پرسشگرش ،اِمی ،یاد میدهد
که عالقهی وافری به فیزیک دارد .در اوقات بیکاریاش روی مبل راحتی خانه مینشیند ،یا آنگاه که اِمی را
به گردش روزانه میبرد ،یا هنگام سفر که اِمی را روی صندلی پشت اتوموبیلاش مینشاند ،به پرسشهای او
دربارهی ایدههای پیچیدهی اینشتین پاسخ میدهد .چرا زمان برای ناظری که در حال حرکت باشد ُکندتر کار
میکند؟ چرا طول اجسام در حال حرکت در جهت حرکتشان کوتاه میشود؟ گرانش چه تأثیری بر نور و زمان
میگذارد؟ سامانهی مکانیابی جهانی چگونه کار میکند؟ سیاهچالهها چه نوع اجسامی هستند؟ مهبانگ چگونه
رخ داد؟ معادلهی  E = mc 2چه میگوید؟  -او با مثالهای سادهای که سگها با آنها آشنا هستند ،این ایدهها
را به اِمی میآموزد .سبک نگارش این کتاب به شیوهای است که پیش از او ،گالیله در کتاب گفتاری در باب
دو علم جدید و جورج گاموف در کتاب آقای تامپکینز در سرزمین عجایب به کار بردهاند .این شیوه نگارش
در عین حال که زنده و سرگرمکننده است ،به همهی پرسشهای هر کس ،با هر سطح سواد ،دربارهی مفاهیم
پیچیدهی یکی از شاخههای فیزیک مدرن ،نسبیت ،پاسخهای قانعکننده میدهد.
تفکر انتقادی  /جاناتان هابر ترجمهی تورج حوری

تفکر انتقادی به عنوان مهارت قرن بیست و یکمی کلیدی برای موفقیت در مدرسه و کار است .با در
نظر گرفتن تمایل طبیعی انسان به باور کردن اخبار جعلی ،استنتاجهای غلط و تصمیمگیری بر اساس
احساس به جای منطق ،میتوان گفت تفکر انتقادی برای ادامه بقای یک جامعه دموکراتیک حیاتی
است .هابر در این کتاب پیدایش ،تعریف و چگونگی آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی را توضیح
میدهد .او چنان نظمهایی را در قالب فلسفه ،روانشناسی و علم توصیف میکند و نشان میدهد که
تفکر انتقادی یک اولویت آموزشی و یک واقعیت علمی است .همانطور که باراک اوباما طی نطقی
در سال  2009دربارهی سیاست آموزش ملی میگوید :من از فرمانداران ملی و رؤسای آموزش ایالتی
درخواست میکنم استانداردها و سنجشهایی را توسعه دهند که توان دانشجو را بهطور ساده در یک
آزمون چندگزینهای نمیسنجند بلکه دربرگیرندهی مهارتهای قرن بیست و یکمی مانند حل مسئله،
تفکر انتقادی و کارآفرینی و خالقیت هستند.
فیزیک چیزهای روزمره /جیمز کاکالیوس ترجمهی واروژان هارطون
شبح در ماشین :چگونه شبکههای پنهانی اطالعات راز زندگی را آشکار میکنند

ِ
فیزیک چیزهایی که زندگی ما را در جهان نوین آسان ساخته ،نداریم .عل ِم
بیشتر ما آگاهی چندانی از
 /پل دیویس ترجمهی تورج
شگفتانگیز در ِ
حوریچگونه
چیست؟
پس حسگرهای حرکتی ،صفحات لمسی و حتی یک توستر سادهی آشپزخانه
متعددیدنیای
ژرفای شگفت
دارایانگیز به
سفریوحیرت
نویسنده ورا به
آریزونا،نویسنده ما
ایالتی کتاب،
دانشگاهدر این
سرشناسیرساند؟
مقصدمان م
دیویس ،ما را به
پل GPS
جوایز علمی
سخنران
فیزیکدان
بسیاری از
کنیم می
فرض می
وجودشان را
کنیم
استفاده می
خاطر روزانه
چیزهایی که
کاکالیوسآشکار
جیمززندگی را
برد .راز
اطالعات
پنهانی
بدیهیهای
چگونه شبکه
در وماشین:
شبح
نوشتن کتاب
است که به
یخچال
کتابرا برم
کنجکاوی ما
گنجانده و
معمولی
داستان یک
جهانی را در
ی معمولی
چیزهای
می این
بپرسیم از
انگیزدبهتاتعدادی
سعیی دارد
است .این
برنده شده
2019روزرا نیز
کتاب سال
کنند ،جایزه
زندهمهای
تعداد قد
جسمانی،
آمادگی
چگونگییک مچ
ماند؟ وو چگونه
ماهیت آسمان
چگونه در
کند؟
شمی
چگونهپرسکار
چیزی
اینکه چه
بند آن و
پیدایش
حیات،میچرایی
هواپیماجمله
بشر ،از
های
بزرگترین
ما را میشمارد؟ در این کتاب شرح هر یک از این چیزها به همراه داستانی کوتاه آمده تا تعامالت شگفتانگیز
را از غیرزنده تمایز میبخشد ،پاسخ دهد .پل دیویس در این کتاب به توضیح برهمکنش ماده (جاندار یا غیر
نیروهای نامرئی محیط اطرافمان را بشناسیم و بدانیم پیچیدگیهای علمی که شاید کاربرد عملی آنها برای ما
اوج چندین دهه تحقیق در وحدت فیزیک،
کردههی
حاضر نقط
پردازد.
آنتروپی می
اطالعات
جاندار) با
است.
کتابما رخنه
روزمره
زندگی
در وتار و پود
روشن نباشد
شیمی ،زیستشناسی مولکولی ،ژنومیک و نظریهی اطالعات برای توضیح جهان هستی و جایگاه انسان در
آن است .از دیدگاه دیویس ،مفاهیم ماده ،حیات و اطالعات ،به سختی درهم بافته شدهاند و درک درستی

برای مشاهده تازههای نشر ،در دست انتشار ،و اخبار نشر
میتوانید به وبسایت رسمی انتشارات مازیار مراجعه کنید:
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از این ارتباطات پیچیده است که نهایت ًا نظریهای برای همه چیز را به دنبال خواهد داشت .خواندن کتاب
آسان نیست اما با غنا و جذابیتی که دارد ،خواننده را با چالشی دلفریب روبرو میکند.
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Steven Weinberg

American theoretical physicist

استیون واینبرگ
فیزیکدان مشهور آمریکایی که در سال  ۱۹۷۹به همراه عبدالسالم و شلدون لی گالشو ،جایزه نوبل فیزیک را
به خاطر ادغام نیروی الکترومغناطیسی با نیروی هستهای ضعیف که به نیروی الکتریکی ضعیف معروف شد،
(کهربایی ضعیف) دریافت کرد.
تاریخ علم :تبیین جهان هستی /استیون واینبرگ ترجمهی دکتر جمیل آریایی

بیشتر کتابهای تاریخ علم را تاریخدانانی نوشتهاند که از چهرههای شاخص علم نبودهاند .اینک تاریخ علم را یکی از
برجستهترین فیزیکدانهای نظری کیهانشناسی و ذ ّرات بنیادی معاصر ،استیون واینبرگ ،برندهی جایزهی نوبل فیزیک
سال  1979روایت میکند که خود در آن نقشی ماندگار دارد .این کتاب چکیدهی هزاران سال تالش آدمی ،از یونانیان
باستان گرفته تا اعراب و اروپائیان ،برای درک جهان هستی است ،روایتی بس خواندنی و عالمانه از این میراث کهن.
واینبرگ میگوید «تاریخ علم داستانی است که دانشمندانی چون من در آن سهم داریم .دانشی از پژوهشهای گذشته
میتواند چراغ راه پژوهشهای امروزی و یاریرسان آن باشد و برای برخی از دانشمندان ،دانش تاریخ علم الهامبخش
پژوهشهای کنونی آنهاست .با وجود این ،امیدواریم پژوهشهای امروزی ما بخشی ،هر چند ناچیز ،از تاریخ بزرگ
علوم طبیعی باشد ».درس تاریخ علم رشتهی فیزیک دورهی کارشناسی ،کتاب درسی مد ّونی ندارد و این کتاب میتواند
کتاب درسی بسیار مناسبی برای این درس باشد که میتوان آن را در یک ترم تحصیلی ختم کرد.

رؤیای نظریه نهایی /استیون واینبرگ ترجمهی دکتر جمیل آریایی

استیون واینبرگ که در سال  1979برندهی جایزهی نوبل فیزیک شد ،یکی از خ ّ
القترین فیزیکدانهای معاصر دنیاست.
واینبرگ در این کتاب کنکاش همهجانبهای را برای یافتن نظریّهی نهایی وحدتیافتهی طبیعت آغاز میکند ،نظریّهای که
همهی نیروهای متفاوت طبیعت را توصیف میکند ،از نیروهای درون اتمها گرفته تا نیروی گرانشی میان زمین و خورشید.
او با نثری روان و خواندنی گامهایی را دنبال میکند که دانشمندان مدرن را از نسبیّت و مکانیک کوانتومی به مفاهیمی
چون اَبَرریسمانها و نیز این ایده که شاید جهان ما همزمان با جهانهای دیگر وجود داشته باشد ،رهنمون ساختهاند .تعداد
پرسشهایی که واینبرگ در این کتاب به آنها پاسخ گفته کمتر از پرسشهایی است که مطرح ساخته است .در میان این
پرسشها به پرسشهایی از این دست برمیخوریم که چرا هر تبیینی از سازوکار طبیعت ،تبیینهای دیگر ژرفتری را
میطلبد؟ چرا بهترین نظریّههای ما نه تنها منطقی بلکه زیبا نیز هستند؟ زیبا بودن ریاضیّات و نظریّهها چه معنایی دارد؟
مکتبهای فلسفی چه فواید و چه آسیبهایی به فیزیک رساندهاند؟ و دستآوردهای نظریّهی نهایی چه تأثیری ممکن است
بر فلسفه و باورهای دینی ما داشته باشد؟ کتاب رؤیای نظریّهی نهایی که پر است از حکایات و کلمات قصار بزرگان ،ما را
به عالم جدیدی میبرد و کمک میکند تا هر آنچه را آنجا مییابیم درک کنیم.

افکار سوم /استیون واینبرگ ترجمهی دکتر جمیل آریایی

جدیدترین کتاب نویسنده محبوب ،استیون واینبرگ در سال 2018

چهار دهه است که یکی از شارحان پرآوازهی علم ،افکار عمومی را دربارهی قوانین بنیادین طبیعت و رابطهی تنگاتنگ میان علم و
جامعه روشن میکند .استیون واینبرگ ،در این کتاب از موضوعاتی چون کیهانشناسی ،اخترشناسی ،مکانیک کوانتومی ،تاریخ علم،
محدودیّتهای دانش کنونی ،هنر کشف ،پاداش غلطاندیشی ،رابطهی میان علم و هنر حرف میزند .وی آنگاه که این جستارها را
مینوشت ،از هر سه فکری که از ذهناش میگذشت ،یکی معطوف به موضوع جستاری بوده است که آن را مینوشته و به همین خاطر
عنوان کتاب حاضر را «افکار س ّوم» گذاشته است.
استیون واینبرگ ،برندهی جایزهی نوبل فیزیک ،نویسندهی کتابهای پرفروشی چون تاریخ علم و سه دقیقهی اول ،برخی دیدگاههای
خود از بنیـادیترین و چشمگیرترین ویژگیهای فیزیک و جهان هستی را با خواننده به اشتراک میگذارد .او علم را پشت دیوارهای
آهنیـن آن نگه نمیدارد و بـدیهای سفرهای فضایی سرنشیندار ،آسیبهای نابرابری ،و اهمیّت نیازمندیهای عمومی را آن چنان که
هستند ،بیپروا برمال میکند .دیدگاه واینبرگ ،منطقی ،واقعگرایانه ،و به راستی سکوالر است .افرادی چون واینبرگ که هم جایزهی
نوبل برده باشند و هم این چنین سرگرمکننده و دستیافتنی باشند ،نادر هستند .واینبرگ در جستارهای این کتاب ،خواننده را سرگرم
میکند ،به فکر فرو میبرد ،و به او آگاهی میدهد و در عین حال دَمی از ابعاد انسانی کشفهای علمی و از پیامـدهای آن در کنکاش
نظام هستی غفلـت نمیکند.
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کایل کرکلند
مجموعه فیزیک در دنیای ما
مجموعه فیزیک در دنیای ما /کایل کرکلند

در میـــان مجموعه کتابهایی که برای فیـــزیک پایه نوشته شدهاند ،شــش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژهای دارند .این
کتابها برای آنان که فیزیک نخوانده ا ّما مایلاند بدانند وســایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار میکنند و اصول فیزیکی حاکم بر
آنها چیســت ،بســیار مفید تواند بود .هر جا که الزم بوده ،جدا از متن کتاب ،در داخل کادرها ،اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان
ساده توضیح داده شدهاند.

این مجموعه شامل شش عنوان زیر میباشد:
• اتم و ماده
• زمان و ترمودینامیک
• ذرات و جهان هستی
• نور و اپتیک
• الکتریسیته و مغناطیس
• نیرو و حرکت

ذرات و جهان هستی  /کایل کرکلند ترجمه ی اختر رجبی
فیزیک در زندگی روزمره اغلب تحتالشعاع کاربردهای هیجانانگیزتر آن ،مانند فناوری هستهای یا پیچیدگی نظریههای چگونگی
آغاز جهان هستی قرار میگیرد .این کتاب هدفش بررسی طیفی از کاربردهای علم است ،که بیان میدارد فیزیک چگونه بر فناوری و
اجتماع تاثیر میگذارد ،و به مردم کمک میکند ماهیت و رفتار جهان هستی و همهی جنبههای بسیار آن را درک کنند .ذرات و جهان
هستی ثابت میکند که قوانین و نظریههای ِسرآیزاک نیوتون و هم عصرانش چگونه از طریق پژوهش و ازمایش در فیزیک « جدید»
تکامل یافت .این کتاب مشاهدات ،نظریهها ،و آزمایشهایی را بررسی میکند که معلومات علمی را در حوزههایی از جهان هستی که
قبال بررسی نشدهاند توسعه دهد.
ذرات و جهان هستی دربرگیرندهی اطالعاتی است دربارهی:
فیزیک هستهای
گداخت
کیهان شناسی
پادماده
نسبیت
پرتوزایی
		
مکانیک کوانتومی

فیزیک ذرت بنیادی

این کتاب بیش از  ۴۰عکس و نمودار خطی ،جدول واحدهای بینالمللی استاندارد همراه با معادلهای آنها ،فرهنگ اصطالحات،
واژهنامه ،فهرست مفصل از منابع چاپی و وب ،جدول تناوبی عناصر ،و نمایه دربر دارد .کتابی ضروری برای دانشجویان ،معلمان و
خوانندگان عام است که به اطالعاتی دربارهی علم کنجکاویبرانگیز فیزیک دارند.

نیرو و حرکت /کایل کرکلند ترجمه ی بهرام معلمی

در میان مجموعه کتابهایی که برای فیـزیک پایه نوشته شدهاند ،شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژهای
دارند .این کتابها برای آنان که فیزیک نخوانده ا ّما مایلاند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار میکنند و
اصول فیزیکی حاکم بر آنها چیست ،بسیار مفید تواند بود .هر جا که الزم بوده ،جدا از متن کتاب ،در داخل کادرها،
اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ساده توضیح داده شدهاند .سیر تح ّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیلهها
نیز یکی از ویژگیهای منحصربهفرد و خواندنی این مجموعه است .چرا فضانوردی که در فضا شناور است هیچ حسی
از باال یا پایین ندارد؟ چرا گرانش بر همهچیز تأثیر میگذارد؟ چرا کاهش سرعت اتومبیل از مصرف بنزین میکاهد؟ چرا
آشوب همواره سیستمهای پیچیده پیشبینیهای درازمدت را ناکام میگذارد؟ سامانهی ترمز ضدقفل چگونه عمل میکند؟
چرخدندهها چه نقشی دارند؟ نقش فنر در سیستم تعلیق خودرو چیست؟ چگونه دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگنده
شکسته میشود؟ تصویربرداری فراصوتی چیست؟ در این کتاب به این گونه پرسشها پاسخ میدهیم
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الکتریسیته و مغناطیس  /کایل کرکلند ترجمه ی دکتر جمیل آریایی

در میان مجموعه کتابهایی که برای فیزیک پایه نوشته شدهاند ،شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژهای
دارند .این کتابها برای آنان که فیزیک نخوانده ا ّما مایلاند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار میکنند و
اصول فیزیکی حاکم بر آنها چیست ،بسیار مفید تواند بود .هر جا که الزم بوده ،جدا از متن کتاب ،در داخل کادرها،
اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ساده توضیح داده شدهاند .سیر تح ّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیلهها
نیز یکی از ویژگیهای منحصربهفرد و خواندنی این مجموعه است .دستگاه فتوکپی چگونه کار میکند؟ اصول
تصویربرداری تشدید مغناطیسی  MRIچیست؟ قطارهای پرواز مغناطیسی چگونه کار میکنند؟ وسایل رسانهای از
قبیل رادیو و تلویزیون ،دیسکهای کامپیوتری ضبط و پخش موسیقی و فیلم چگونه تح ّول یافتهاند؟ سامانههای مدرن
هدایت کشتیها و جت جنگندههای پرسرعت چگونه و بر چه اصولی استوارند؟ اساس کار نوارهای قلبی ،مغزی ،و
عضلهای چیست؟ در این کتاب به این گونه پرسشها پاسخ میدهیم.

نور و اپتیک  /کایل کرکلند ترجمه ی دکتر جمیل آریایی

در میان مجموعه کتابهایی که برای فیـزیک پایه نوشته شدهاند ،شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژهای
دارند .این کتابها برای آنان که فیزیک نخوانده ا ّما مایلاند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار میکنند و
اصول فیزیکی حاکم بر آنها چیست ،بسیار مفید تواند بود .هر جا که الزم بوده ،جدا از متن کتاب ،در داخل کادرها،
اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ساده توضیح داده شدهاند .سیر تح ّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیلهها
نیز یکی از ویژگیهای منحصربهفرد و خواندنی این مجموعه است .چرا آسمان آبی و غروب قرمز است؟ رنگینکمان
جراحی (برای مثال ،لیزیک) استفاده
چگونه تشکیل میشود؟ سراب چیست؟ لیزر چیست و چگونه پزشـک از آن در ّ
میکند؟ خودروها و قطارهای برقی مدرن چگونه کار میکنند؟ تلفنهای همراه چگونه کار میکنند و در آنها پیامرسانی
به چه شیوهای صورت میگیرد؟ سلولهای خورشیدی چگونه کار میکنند؟ چگونه پی بردهایم که جهان هستی در حال
انبساط است؟ در این کتاب به این گونه پرسشها پاسخ میدهیم.

اتم و ماده  /کایل کرکلند ترجمه ی سارا ایزدیار  -علی هادیان

در میان مجموعه کتابهایی که برای فیزیک پایه نوشته شدهاند ،شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژهای
دارند .این کتابها برای آنان که فیزیک نخوانده ا ّما مایلاند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار میکنند و
اصول فیزیکی حاکم بر آنها چیست ،بسیار مفید تواند بود .هر جا که الزم بوده ،جدا از متن کتاب ،در داخل کادرها،
اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ساده توضیح داده شدهاند .سیر تح ّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیلهها
نیز یکی از ویژگیهای منحصربهفرد و خواندنی این مجموعه است .در این کتاب در مورد ماده در ابتداییترین سطح آن
از اتم و اجزایش گرفته تا کاربرد مواد در فناوری و جامعه سخن به میان میآید چگونه پزشکان از باریکههای پروتونی
یا نوترونی برای درمان انواع مشخصی از سرطان استفاده میکنند؟ چگونه تصویر روی صفحه تلویزیو ن ظاهر میشود؟
چگونه با استفاده از باریکههای الکترونی دقیقتری جوش بین فلزات انجام میشود؟ چگونه دستگاههای مکانیکی و
الکترونیکی با فناوری نانو ساخته میشوند؟ چه عاملی موشکها را که فاقد پیستون و توربیناند به حرکت درمیآورد؟
همجوشی و شکافت هستهای چیست؟ جلیقهی ضد گلوله از چه موادی ساخته میشود؟ و ...

زمان و ترمودینامیک /کایل کرکلند ترجمه ی بهرام معلمی
در میان مجموعه کتابهایی که برای فیـزیک پایه نوشته شدهاند ،شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژهای دارند .این کتابها برای
آنان که فیزیک نخوانده ا ّما مایلاند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار میکنند و اصول فیزیکی حاکم بر آنها چیست ،بسیار

مفید تواند بود .هر جا که الزم بوده ،جدا از متن کتاب ،در داخل کادرها ،اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ساده توضیح داده شدهاند.
سیر تح ّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیلهها نیز یکی از ویژگیهای منحصربهفرد و خواندنی این مجموعه است .چرا پلها از جملهی
نخستین سطوحیاند که در آب و هوای سرد یخ میزنند؟ چرا آب یکی از باالترین ظرفیتهای گرمایی را در میان مواد مختلف دارد؟ چرا
داخل گلخانه حتی در روزهای سرد زمستان گرم است؟ چرا فضا از دمای مشخصی برخوردار است؟ چرا گرما را نمیتوان به تمامی به کار
تبدیل کرد؟ چرا موتورهای درونسوز امروزی فقط یک سوم انرژی را به کار تبدیل میکنند؟ و ...
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مجموعه آچارها
يک جعبه ابزار جديد :ما همه براي شناخت بهتر جهان ،جامعه و خودمان ،و براي رفتار بهتر
در اين دنياي شلوغ به ابزارهاي خوب و کارآمدي نياز داريم« :مجموعة آچارها» ،آچار فلسفه،
آچار علم ،آچار رياضي و آچار سياست ،براي همين کار طراحي شده است .با اين مجموعة
جالب ميتوانيد «مکانيک ماشين زندگي» خودتان باشيد و به سرزمينهاي گوناگون سفر کنيد و به
ماجراجوييهاي بسيار دست بزنيد .ساختار جالب و ساده کتابهای مجموعه آچار بسیار به فهم
و درک موضوعات کمک میکند .کتاب از سه بخش زیر تشکیل شده است:
 .1نگاه هلیکوپتری :این بخش به ایدۀ فلسفی و معموالً به آفرینندۀ آن ایده یک نگاه کلی
میاندازد ،و شرح مختصری هم از زمینهای که آن ایده در آن پدید آمد ،ارائه میدهد.

 .2میانبر :این بخش به اصطالح لباسهای ایده را درمیآورد و پیرایهها را کنار میزند تا
عناصر محوری نظریه را در معرض دید بگذارد و آن را توضیح دهد.
 .3اشاره :این بخش ،به صورت بسیار کوتاه و مختصر ،میانبری است برای سر درآوردن از
ایدۀ مورد نظر و اساس ًا به یاد سپردن آن.
پس کتاب چنین ساختاری دارد .اما از کجا باید شروع کنید؟ پیشنهاد ما این است که از کتاب
مثل یک جعبۀ هدیه یا ظرف برگهای گل استفاده کنید .هر جا که دوست دارید بروید و ایدهها
را مزهمزه کنید .اما سعی نکنید در یک نشست ،خیلی زیاد مصرف کنید! اینها ایدههای بزرگ و
عمیقی هستند .و هر کدامشان سزاوار آن هستند که کمی جویده شوند.
آچار علم 100 :راه هوشمندانه برای کمک به فهم و به یاد سپردن مهمترین نظریهها
 /کولین برس ترجمهی تورج حوری

در شرح حال دانشمندان سدههای پیشین گاهی میخوانیم که کسی تمام علوم زمان خود را فرا
گرفت .نمونههای تاریخی فراوانند مث ً
ال در ایران ابن سینا و ابوریحان و چند نفر دیگر چنین
بودند .در غرب نیز از دوران باستان مثال بارز آن ارسطو است و در دورهی جدیدتر الیبنیتس
(ملقب به استاد همه ی مشاغل) مثال خوبی است .با پیشرفت علم ،این جامعیت از کل علم به
رشته های خاصی محدود شد .مث ً
ال در ریاضیات گفته میشود که آنری پوآنکاره آخرین دانشمند
واقف به تمام شاخههای ریاضیات بود (و به قولی دیوید هیلبرت نیز چنین بوده است) .در عصر
حاضر این جامعیت حتی برای یک رشتهی علمی خاص نیز موضوعیت ندارد .برای خوانندهای
عام که میخواهد به یک دید کلی از جریانهای تاریخی اصلی پیشرفت علوم به همراه آخرین
کشفیات به زبان ساده دست یابد مطالعهی کتاب حاضر توصیه میشود .این کتاب با تلخیص
ماهرانهی نظریههای علمی به چند اصطالح مهم و پرمعنی ،شما را در یادآوری آنها کمک میکند.
نمیتوانید برنده شوید یا حتی مساوی کنید  ،این جان کالم دو قانون نخست ترمودینامیک است.
نمیتوانید بیش از انرژی داده شده یا حتی مساوی با آن از ماشینی کار بکشید .با خواندن این
کتاب احتماالً تصمیم خواهید گرفت که در یک یا چند مورد از یکصد موضوع مطرح شده در
کتاب ،عمیقتر مطالعه کنید.
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آچار ریاضی 100 :راه هوشمندانه برای کمک به فهم و به یاد سپردن مهمترین نظریهها
 /ریچارد کاکرن  ترجمهی تورج حوری
این کتاب که برای مبتدیان و دانشآموختگان ،دانشجویان و مدرسان ،و در یک کالم برای طیف وسیعی از
خوانندگان نوشته شده است ،مجموعهای خیرهکننده از گوهرهای ریاضی است که تصویری جذاب از دنیای
ریاضیات را پیشروی خواننده قرار میدهد .کتاب حاضر بیان روشنی از مفاهیم و روشهای اساسی در
تمام عرصهی ریاضیات است و نقشهای از چشماندازهای مختلف ریاضیات را در اختیار شما قرار میدهد،
یک راهنمای توریستی برای ریاضیات ،راهنمایی که هم راهها را به شما نشان می دهد و هم زبانی را که در
مقصد به آن تکلم میشود .این کتاب از خواننده یک ریاضیدان نمیسازد اما به او میگوید که جریانهای
اصلی تاریخ ریاضیات کدام بودهاند و در عینحال از جدیدترین تحوالت در علم ریاضی نیز به زبانی ساده
سخن به میان میآورد.
در این کتاب تمام روندهای عمدهی ریاضیات محض کنونی و تعدادی از نتایج مهم و هیجانانگیز قرن
گذشته گنجانده شده است .این گاهی به معنای پوشش دادن موضوعاتی است که ذات ًا پیشرفته و نیازمند
آمادهسازیهایی بیش از آن هستند که بطور منطقی از این کتاب برمیآید .برای نمونه  ،این کتاب واقع ًا
نمیتواند به شما جبر همولوژیک بیاموزد اما میتواند به شما بگوید چنین چیزی هست و تقریب ًا در کجای
نقشه میتوانید آن را پیدا کنید.

آچار سیاست 100 :راه هوشمندانه برای کمک به فهم و به یاد سپردن مهمترین نظریهها
 /جولین فالندرز ترجمهی تورج حوری

اصطالح سیاست یا خطمشی در متداولترین کاربرد اجتماعی و سیاسی خود اشاره دارد به
روشی که بعد از بررسی شکلهای مختلف ،به صورت حسابشده مورد قبول و دنبال میشود.
یا به عبارتی «سیاست برنامهریزی است برای هدفها و طرز عملها ».همانطور که جورج اورول
میگوید« :در دوره ما چیزی به نام دوری از سیاست وجود ندارد ،زیرا همه موضوعات به نوعی
سیاسیاند »....سیاست دارای انواع مختلفی از جمله سیاست پولی ،مالی ،درآمدها ،خارجی،
داخلی ،دستمزدها ،محلی ،قدرت ،وابستگی و  ...است .سیاست از قدیماالیام وجود داشته ،اما
مردمان آن چون مردمان این دوره سیاسی نبودهاند زیرا با وجود رسانهها و فضای مجازی و
وجود اطالعات در دسترس ،بیشت ِر اخباری که به خورد ما داده میشود دارای جهتگیری سیاسی
بوده و با هدف مجاب کردن ما به اتخاذ دیدگاهی خاص نشر مییابند ،از اینرو باید خود را به
دانشی مجهز کنیم که بتوانیم این جهتگیریها را تشخیص دهیم .اینجاست که آچار سیاست
وارد عمل میشود.
فهم تاریخ و شرایط سیاسی کنونی میتواند سردرگمکننده و ترسناک باشد .کتاب حاضر تعاریف
مختصر  100نظریهی سیاسی کلیدی از گذشتههای دور تا زمان حاضر را در اختیار ما میگذارد.
کتاب حاضر روش سریعی برای روشن ساختن ایدهها و نظریههای سیاسی است.
آچار فلسفه 100 :راه هوشمندانه برای کمک به فهم و به یاد سپردن مهمترین نظریهها
 /رابرت آرپ و مارتین کوهن ترجمهی شهابالدین عباسی
آچار فلسفه یک کتاب «میانبر» به فلسفه است .همه با کتابهای مفصل و «طوالنیبر» آشنا هستیم ــ جادههای
طوالنی و پر پیچ و خم به طرف ایدههایی که متنهای فلسفی کالسیکی مانند نقد عقل محض کانت ،محاورات
افالطون ،و منطق ارسطو ارائه میکنند .اما آچار فلسفه نقشۀ دیگری در سر دارد :در این کتاب هزاران سال
اندیشه به فشردهترین و تقطیرشدهترین شکل در میآید .مطمئن ًا ایدههای بزرگ فلسفه را نمیتوان در چند
کلمه خالصه کرد .ولی هیچ ضرری ندارد که برای برجسته کردن اندیشههای اساسی و بیان عصارۀ مفاهیم
فلسفی ،به طور فشرده به جنبههای کلیدی اشاره کنیم .آچار فلسفه بیشتر یک طرح خاص و استثنایی است
ــ نقشهای است از  100نقطۀ تاریخی؛ و مثل یک راهنمای توریستی واقعی ،آموزشها و راهنماییهایـی در
اختیـار خواننده قرار میدهد که چطور به این نقطهها برسد و وقتی به آنها رسید ،چه کار کند.
مارتین کوهن یکی از نویسندگان کتاب ،فیلسوفی بریتانیایی است که تاکنون کتابهای متعدد و پراقبالی در
عمومی کردن مفاهیم فلسفی نوشته از جمله کتاب  101مسئلۀ فلسفی .رابرت ارپ هم فیلسوفی آمریکایی
است که در زمینۀ فلسفۀ مدرن ،علوم شناختی و فلسفۀ زیستشناسی فعالیت میکند .کتاب  1001ایدهای که
جهان را تغییر دادند ،یکی از آثار متعدد اوست که بسیار مورد توجه قرار گرفت .آچار فلسفه محصول مشترک
این دو فیلسوف ،در سال  2018منتشر شده است.
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فلسفه در عمل  /اَدَ م مورتون ترجمه ی فریبرز مجیدی

آموزش فلسفه در دوران نو به روشهاي نو نياز دارد.
نويسندهي اين كتاب ،به پيروي از نظر كانت ،كوشيده است كه هم در يادگيري فلسفه و هم در تدريس
آن به در انداختن طرحي نو همت گمارد؛ يعني آموزش فلسفه را از صورت راه يكطرفهاي كه تا كنون
عموم ًا از مبدأ معلم به مقصد شاگرد پيموده شده است به صورت جست و جويي خالق در موقعيتي
تفكرانگيز براي يافتن راهي مناسب در جهت رسيدن به هدفي از پيش سنجيده شده درآورد.
بيترديد ،گسترش اين تجربه در فضاي نهادهاي علمي و فلسفي جامعهي ما موجب دگرگوني
عمدهاي در عرصهي انديشه و پژوهش خواهد شد ،مشروط به آنكه بتوانيم خود را از بند شيوههاي
دست و پاگير سنتي برهانيم.

توسعه و نابرابري  /ترجمه ی محمد جواد زاهدی

توسعه داللت دارد بر بهبود همهي عرصههاي زندگي .اين عرصهها را در يك تقسيمبندي كلي ميتوان به
چهار حوزهي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي تقسيم كرد .هرگاه در فرايند توسعه ،سياستهاي
توسعهاي به صورتي يكپارچه و هماهنگ ،همهي اين حوزهها را دربر نگيرد و يكي از حوزهها مورد
توجه بيشتري باشد ،برنامهها و فعاليتهاي توسعه به نتايجي بدكاركردي منجر ميشوند كه همانا تشديد
نابرابريها است .اين نابرابريها كه محصول توزيع نامتعادل قدرتاند رشتهي پايانناپذيري از ديگر
آسيبها را پديد ميآورند كه به آسيبهاي دوران گذار موسوماند و ميتوانند همهي دستاوردهاي مثبت
و پيشبرندهي كوششهاي توسعهاي را محو و زايل كنند.
توسعه چيست؟ هدفهاي آن چگونه تعريف ميشود؟ نابرابري كدام است؟ و چرا اغلب ،در كشورهاي
موسوم به جهان سوم ،فرايند توسعه به تشديد نابرابريها منجر ميشود؟ ...

برخورد تمدنها  /ادوارد لوئیس ،کارن آرمسترانگ ،دیسالو ژیگولسکی ترجمه ی غ .میرزاصالح

دولت و جامعه در خاورميانه ،اين كانون برخورد و ستيز تمدنها ،كه از زمان اوركلدانيان و پادشاهي
سومريان در هزارهي چهارم پيش از ميالد تا اوايل سدهي بيستم نامي از آن خود نداشت .در دهه نخست
سدهي بيست و يكم در آستانهي تغييرات بنيادي است .تحولي كه نشانههاي آن در جاي جاي اين
قلمرو باستاني به چشم ميخورد .سرزميني كه در آن فقر مطلق و ثروت بيحساب پا به پاي هم فزوني
مييابد و از نظر سياسي سالطين و فرمانروايان مستبد و شوراهاي انقالب پهلو به پهلوي هم دارند و
هيچ يك از نظامهاي آن مصون از بلوا و كودتا و يا ضدبلوا و كودتا نيست...
جامعه و ساخت سنتي حكومت و دولت در خاورميانه زير سايهي سنگين نظام تك قطبي اقتصاديـ
سياسي جهان مدرن در حال فرو ريختن است و انگارهها و نهادهاي جديد در حال شكل گرفتن.
فراگردي كه فروپاشي بساط طالباني و سقوط رژيم بعثي عراق سپيدهدم آن است ...دگرگوني كه تاريخ
مصيبتبار آنر ا از عهد عتيق تا عصر جديد در اين كتاب ميخوانيم.
زمينة جامعهشناسي كار  /کیت گرینت ترجمه ی پرویز صالحی

با پيشرفت تكنولوژي و رشد نيروهاي توليد و بازتاب اين رشد در تكامل وسايل توليد هميشه اين سوآل
مطرح شده است كه آيا كار روزي براي انسان تمام خواهد شد؟ امروزه نيز با رشد صنايع خودكار و
كنترل خط توليد از طريق نظامهاي پيچيده ماشيني ،آيا روباتها جاي انسان را خواهند گرفت و انسان
به گوشه و حاشيه رانده خواهد شد ،و جايگاه خود را به مخلوق خويش خواهد سپرد؟ و آيا روزي
«كار» به راستي تمام خواهد شد؟ اص ً
ال كار چيست و چه تعريفي دارد كه بايد روزي تمام شود؟ نويسنده
دانشمند كتاب حاضر ،با علم و احاطهي به واقع گسترده و در حقيقت حيرتانگيز خود كار را فعاليتي
ميداند كه طبيعت را دگرگون ميكند و بطور اجتماعي انجام ميپذيرد ،و از طرف گروههاي قدرتمند
تعبير و تفسير ميگردد.
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مديریت پروژه  /دیوید ا .کله لند ،لوئیس ر .آیرلند ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

اين اثر ،نخستين كتابي است كه دربارهي كاربردهاي عملي نظريهها ،فرآيندها و روشها و فنون
مديريت پروژه به نگارش درآمده و همچنان بهترين است! در اين كتاب يك جلدي ،مديريت پروژه از
آغاز تا پايان ،با جامعيتي بيمانند براي سازمانها و شركتها تشريح شده است.
مديرت پروژه ضمن حفظ فاصلهي چشمگير خود با كتابهاي مشابه ،تنها منبع و راهنماي
موجود دربارهي مديريت راهبردي پروژه در سازمانهاي كوچك و بزرگ صنعتي بهشمار ميرود.
نويسندگان كتاب كه خود از كارشناسان نامدار جهان در زمينهي مديريت پروژه هستند ،به جنبههاي
گوناگوني چون تأكيد بر استفاده از گروههاي انعطافپذير براي اجراي راهبردهاي سازماني ــ به ويژه
تحقق تغييرات در محصوالت ،خدمات و فرآيندها ــ نيز پرداختهاند و آن را در صف مقدم طراحي
مديريت پروژه جاي دادهاند .مرجعي راهگشا در زمينهي مديريت پروژه و بررسي همهجانبهي چالشها
و فرصتهاي موجود در هزارهي جديد.
زمينة روانشناسي صنعتي/سازماني
رونالد ای .ریجو ترجمه ی دکتر داود حسین زاده ،دکتر زهرا لبادی ،پرویز صالحی

كتاب ريجو تنها كتاب درسي است كه من در ن ُه سال تدريس روانشناسي صنعتي /سازماني خود مورد
استفاده قرار داده و از دانشجويان هم بازخورند مناسبي دريافت كردهام...
ـ كريستوفر آ .كاپانو ،دانشگاه فرليخ ديكنسون

در اين كتاب كه همچون مقدمهاي جامع بر رشتهي روانشناسي صنعتي /سازماني براي دانشجويان به نگارش
درآمده است بر پيوندهاي بين تئوري و عمل تأكيد ميشود .سومين ويرايش كتاب با استفاده بيش از 1500
منبع گوناگون و روش آموزشي قوي و دانشجوپسند ،به صورتي زنده و روزآمد شده در اختيار خوانندگان
قرار ميگيرد .مسائل و موضوعات حياتي و حساسي چون تنوعات محيط كار ،ارزيابيهاي  360درجهاي،
رشد جهاني شدن ،كوچكتر كردن ابعاد سازمان و نظارت كامپيوتري بر عملكرد كاركنان از جمله مباحث
آن بهشمار ميروند.
مار و روباه  /مری هیت ترجمه ی فریبرز مجیدی

كتاب مار و روباه راهي نو و هيجانانگيز براي بررسي و فهم منطق در برابر كساني ميگشايد كه مطالب خاصي در زمينهي
منطق يا فلسفه نياموختهاند .نويسنده ،كه اين اثر را به عنوان كتابي درسي براي دانشجويان دورهي كارشناسي (ليسانس)
دانشگاههاي اسكاتلند تدوين كرده است اكنون در آن دانشگاهها تدريس ميشود ،با بهرهگيري مبتكرانه از زبا ِن تصوير و
نمودار ،به ما ميگويد كه منطق با چه شيوهاي عمل ميكند و چرا شيوهي كارش اينگونه است .او به تشريح دو دستگاه
منطقي ميپردازد:
منطق گزارهها ،كه در آن از جدولهاي سنجش صدق (يا جدولهاي ارزش) استفاده ميشود و مباحث مربوط به
برهانها و قواعد استنتاج ــ همراه با پرسشها و پاسخهايي براي هر فصل ــ بررسي ميشوند؛
منطق مجموعهها ،كه در آن با بهرهگيري از «نمودارهاي وِن» به تبيين شيوههاي استدالل (و نيز معتبر يا نامعتبر
بودنشان) پرداخته ميشود.
عالوه بر اينها ،مفهومهاي بنيادين منطق نيز مورد بحث قرار ميگيرند ،از جمله :استدالل سالم و معتبر؛ صورت منطقي؛
مغالطههاي صورتي و غيرصورتي؛ گزارههاي ضروري احتمالي؛ استدالل استقرايي در مقابل استدالل قياسي ...ــ و
نويسنده ،در خالل همهي اين مباحث ،با ديدي موشكافانه و نكتهسنج ،براي هر مورد خاصي پرسشهايي مطرح ميكند
كه پاسخ همگي آنها را در پايان كتاب ميتوان يافت.
سر دلبران  /دکتر حسن ذوالفقاری
ِّ

س ّ ِر دلبران در برگيرندهي شرح حال ،معرفي آثار ،سبك و شيوه ،و نمونهاي از آثار و اشعار و نوشتههاي
چهل تن از پژوهشگران ،اديبان ،شاعران ،و نويسندگان يكصد سالهي اخير به ترتيب سال تولد آنها
است.
در اين كتاب ،چهرههايي معرفي ميشوند كه از آثار آنان در كتابهاي درسي استفاده شده است .بنابراين،
كتاب حاضر در حكم كتابي كمك آموزشي براي معلمان و دبيران محترم زبان و ادب فارسي و راهنمايي
براي دانشآموزان بهشمار ميآيد .همچنين عموم فرهنگدوستان نيز از آن بيبهره نخواهند ماند.
كوشيدهايم به دنبال معرفي هر چهره ،كه شامل جنبههاي متفاوت زندگي علمي و اخالقي و تحصيلي آنان
است ،نمونههايي كوتاه از آثارشان را نيز ،جز آنچه در كتابهاي درسي آمده است ،بياوريم.
در پايان زندگي هر يك از شاعران و نويسندگان و پژوهشگران ،نمايهاي از منابع و مآخذ ،شامل كتابها،
مقاالت و يادنامهها براي مطالعهي بيشتر پيشبيني شده كه تقريب ًا در برگيرندهي تمام منابع موجود است.
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در آمدي بر گويششناسي  /دکتر علی اکبر شیری

گويششناسي يكي از شاخههاي جالب و پرطرفدار زبان شناسي است كه به مطالعه و بررسي صورتها
و كاربردهاي گوناگون زبان ميپردازد.
زبان فارسي با توجه به قدمت و گستردگي آن ،داراي گويشهاي متنوعي است كه شناخت و
مطالعهي هر كدام از آنها ميتواند موضوع تحقيقاتي باارزش و جالب باشد و به شناخت بيشتر زبان
و فرهنگ فارسي كمك كند.
چگونگي انتخاب موضوع و شيوههاي تحقيق از موضوعاتي است كه گويششناسي جديد
بهگونهاي دقيق و گسترده به آن پرداخته است و آگاهي از اين راهكارها براي پژوهشگران الزم و
مفيد ميباشد.
اين كتاب در واقع راهنمايي عملي است براي پژوهشهاي گويششناسي كه ضمن تعريف
اصطالحات رايج در اين علم ،مراحل و شيوههاي تحقيق را به زباني ساده معرفي ميكند و براي
راهنمايي بيشتر دانشجويان و عالقهمندان نمونههايي از كارهاي پژوهشي نيز آورده شده است
هنر تحقيق علمي  /و.ا.ب .بوریج ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

در كتاب هنر تحقيق علمي كه نخستين ويرايش آن در اواخر سدة بيستم منتشر شد ،بوريج رشد ادراك
شهودي را در شخصيت و پژوهشهاي دانشمندان بررسي ميكند و تصويري دقيق از چگونگي آغاز
و انجام تحقيق علمي در اختيار عالقمندان قرار ميدهد .هدف نويسنده اين است كه نشان دهد ذهن
انسان را چگونه مي توان به بهترين نحو ممكن براي انجام فرآيندهاي كشف علمي به كار گرفت .به
همين دليل ،اين كتاب بر «عامل انسان» يعني شخص دانشمند تمركز ميكند .اين كتاب اصول بنيادي و
شيوههاي ذهني مشترك بين انواع پژوهش را به خواننده معرفي ميكند .پروفسور بِوِريج دربارة اكتشاف
بزرگ بحث ميكند و تجربههاي دانشمندان بسياري را در اينجا باز ميگويد .ارزش كتاب هنر تحقيق
علمي ،دوري گزيدن آن از هرگونه پيشداوري است .نويسنده با برخورداري از ذهني آزاد و جهاني،
پژوهش علمي را همچون هنري خالق بررسي ميكند .اين كتاب با نثري شيوا نگارش يافته است ارزش
آن را دارد كه توسط افراد بسياري خوانده شود .بسياري از جمالت نويسنده ارزش آن را دارند كه در
تمام رساالت علمي و پژوهشي نقل شوند.
بهترين كاري كه هر محقق ،در هر مقامي ،ميتواند انجام دهد خواندن و بازخواندن اين كتاب است.
نقش سازمانهاي غير دولتي در توسعه پايدار  /محمدجواد زاهدی

فعاليت سازمانهاي غيردولتي در كنار تقويت جنبشهاي زيست محيطي نظير جنبش سبز و نيز تقويت
فرايندهاي توسعهاي نوين خاصه توانمندسازي و تامين مشاركتهاي مردمي مفيدترين و در عين حال
اجتنابناپذيرترين رهيافت براي توسعه پايدار و از آن طريق نيل به دموكراسي و ليبراليسم است.
سازمانهاي غيردولتي سازمانهاي خصوصي ،غيرانتفاعي و خودگردان هستند كه براي تأمين
هدفهاي گستردهاي در زمينه توسعه پايدار ،محيط زيست ،كاهش فقر ،گسترش برابري ،عدالت و دفاع
از حقوق بشر فعاليت ميكنند .اين سازمانها شامل انواع جمعيتها ،انجمنها ،كانونها و تشكلهاي
مردمياند كه در جهت كاهش دردها و افزايش منابع فقرا و حفظ محيط زيست ،تأمين خدمات اجتماعي
و توسعه اجتماعي در سطوح محلي ،ملي ،منطقهاي و بينالمللي فعاليت ميكنند دامنه فعاليتهاي آنها
از امور امدادي ،رفاهي ،مذهبي ،فرهنگي و اجتماعي تا دفاع از حقوق بشر ،توسعه علوم و فناوري و نيز
حمايت از گروههاي اجتماعي خاص از قبيل زنان ،جوانان و اقليتها را شامل ميشود.
نقوش هندسي اسالمي  /اریک بروک ترجمه ی بهروز ذبیحیان

از قرطبه و مراكش تا اصفهان ،در سرتاسر جهان اسالم ،شكوه و جالل نقوش هندسي مورد تحسين همگان است :چه در
فرشهاي قرار گرفته بر روي زمين و چه بر روي ديوارها .هنرمندان صنعتگري كه اين تركيبات هندسي را آفريدهاند،
استادكاران سادهاي بودهاند .با كمك يك تكه ريسمان و بعدها به وسيلهي يك خطكش غيرمدرج و يك پرگار ،منحنيها
و خطهاي راستي كشيدهاند كه در آغاز ،رسم آنها به نظر بسيار پيچيده ميآيد .بعد از آن به كمك خطها و سطوح رنگي
و نقشمايههاي گلمانندي كه در اختيار داشتهاند ،جلوهي اين خطوط و پيچيدگي اين نقشمايهها را نمايانتر كردهاند.
روشي كه در اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته است براساس اصول سادهاي است كه منطبق بر روش سنتي رسم هستند.
خواننده به همراه نويسنده نقوش پايهاي مختلفي را قدم به قدم رسم ميكند و از اين طريق براي او مشخص ميشود كه
ش نهايي ادامه مييابد .بر روي لوح فشرده (قابل
كدام خطها ميبايست همديگر را قطع كنند و اين روند تا نمايان شدن نق 
اجرا بر روي  Windowsو  ) Macهمراه كتاب ،صفحاتي آماده براي رنگآميز ،مراحل قدم به قدم رسم نقوش كتاب كه بر
اساس پيچيدگي و دشواري رسم تقسيمبندي شدهاند ،نمونههاي پويانما شدهاي از نقوش ديگر و نمونهي كامل شدهاي از
چند طرح براي كاغذ ديواري مناسب براي صفحه نمايشگر كامپيوتر آورده شده است .اكثر گروههاي سني از مخاطبين اين
كتاب هستند و همان طور كه ميشود به صورت فردي و در منزل از آن استفاده كرد .ميتوان از مطالب آن براي تدريس
در مدارس و يا بعضي واحدهاي دانشگاهي استفاده كرد .هر فردي ميتواند بدون داشتن مهارت و تخصص در رياضي و
مسائل هنري ،شخص ًا زيباترين نقوش را رسم كند و از آنها براي تهيه تابلو و يا حتي كارت پستال استفاده كند.
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منابع درسـی و دانشگاهـی

فرهنگ توصیفی رفاه و سیاستگذاری اجتماعی  /فرهاد بزرافکن/مجتبی معیری/فائقه نعمت ساعتلو

گرچه حوزهی رفاه و سیاستگذاری اجتماعی از لحاظ موضوعی دارای سابقهی طوالنی و به
تعبیری به دوران شکلگیری دولتهای مدرن برمیگردد ،با این حال ظهور این حوزهی مطالعاتی
به صورت نظاممند و منسجم و در قالب نظام دانشگاهی به نیمهی سدهی بیستم برمیگردد.
نقطهی عطف یا خیزش اصلی این مطالعات با شکلگیری دولتهای رفاهی در غرب تجلی یافت.
تا دهههای آخر قرن بیستم ،مباحث رفاه و سیاستگذاری اجتماعی عمدت ًا ذیل علوم اجتماعی
به معنای عام آن مطرح بود .اما ،امروزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی یکی از حوزههای
مطالعاتی بینرشتهای است که از دانشها و علمهای مختلف در علوم انسانی از جمله اقتصاد،
ن اینکه این نکته
جامعهشناسی ،مردمشناسی ،تاریخ ،مددکاری اجتماعی و  ...بهره میگیرد .ضم 
وجود دارد که مباحث «رفاه» و «سیاستگذاری یا سیاست اجتماعی» ،به معنای دقیق کلمه ،و به
تبع آن ،از حیث نتایج ،کام ً
ال به یک معنا نیستند...
فرهنگ انديشه ینو  /اولیور استُلی برس ،آلن بولک

فرهنگ انديشه نو مرجعنامهاي در تمام زمينههاي انديشه نو

در عصر تخصصي شدن معارف بشري نميتوان مدعي شناخت درستي در تمام زمينههاي
انديشه نو شد ،يا ادعا كرد كه كل زبان انديشه نو را ميتوان دريافت ...داراي  4000مدخل
اصلي كه  140نويسنده ودانشمند برجسته به زبان روشن نوشتهاند و تمام قلمرو انديشهي
قرن بيستم را در زمينههاي هنرها ،علوم انساني و تجربي دربر ميگيرد :زمينههايي چون علم،
جنبشها ،مكاتب ادبي ،هنري و فلسفي ،نظريهها ،ايسمها و شناسيهاي گوناگون ،مفاهيم،
مصطلحات فني ،رويدادهاي تاريخي و مكانهاي وابسته ،نامها و سازمان ها ،و مانند اينها.

فرهنگ علوم اجتماعي  /جولیوس گولد ،ویلیام ل .کولب

فرهنگ علوم اجتماعي دانشنامهاي است در بردارنده چكيده دانش رشتههايي كه
نام كلي علوم اجتماعي را بر خود دارند ،از جامعهشناسي و مردمشناسي گرفته تا
اقتصاد و علم سياست و علوم حقوق و روانشناسي.
كتاب مرجعي است كه هم پاسخگوي نياز فرهنگدوستان و هم ميتواند
كاربران و صاحبنظران اين رشتهها را به كار آيد .داراي  1200اصطالح كه
كمابيش  800اصطالح آن از يك بند گرفته تا چند صفحه تعريف شده است.

فرهنگ علم  /نی بیُ ،اواروف ،آلن آیزاکس

در اين فرهنگ توضيحات موثق و واضحي از واژگان پايه فيزيك ،شيمي ،رياضيات و نجوم ،با مختصري
از واژگان مورد استفاده در حوزههاي بيوشيمي ،بيوفيزيكف و بيولوژي مولكولي فراهم آمده است...
فرهنگ علم راهنمايي براي دانشاموزان ،دانشجويان ،معلمان ،استادان و براي كليه متخصصاني كه
شاخههاي مورد بحث در اين كتاب از حوزهي تخصصي آنها خارج ايت كمك كننده و براي خوانندگان
عمومي هم ميتواند مرجع مفيدي به شمار آيد.

فرهـنگها
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فرهنگ عوام  /امیرقلی امینی

اميرقلي اميني از نخستين كساني است كه در دورههاي اخير به گردآوري فرهنگ مردم پرداخته و تاكنون
چندين اثر باارزش به چاپ رسانده است.
اميني در سال  1302خورشيدي به فكر گردآوري مثلهاي فارسي ميافتد و بعد از مدتي در
 ،1303كتابچهي  76صفحهاي هزارويك سخن را در چاپخانه كاوياني برلن به چاپ ميرساند و از آن
به بعد با كوششهاي بسيار به تأليف و چاپ فرهنگ عوام همت ميگمارد.
فرهنگ عوام مجموعهاي از اقسام مثلها ،زبانزدها ،اصطالحات كتابي و مجازي است .اين كتاب
در سال  1338و بار ديگر در  1350منتشر شده و چاپ فعلي هم با ويراست جديد منتشر شده است.

فرهنگ ايمونولوژي  /دبلیو .جان هربرت و  ...ترجمه ی دکتر ایرج دیهیمی

دانش ژنتیک از گستردگی زیادی برخورداراست آنچنانکه به زیر شاخههای متعددی از قبیل ژنتیک
انسانی،گیاهی ،میکروب ها ،مهندسی ژنتیک و تقسیم بندی شده است.وسعت ایت علم تنها به این
گرایشها محدودنبوده بلکه با علوم دیگری از قبیل بیوشیمی  ،زیست شناسی سلولی و مولکولی،
بیوفیزیک  ،ویروس شناسی  ،ایمونولوژی  ،بیوتکنولوژی و ..مرتبط است
پيشرفت سريع در زمينة ايمونولوژي باليني و تحقيقي ،به عالوة تغييرات اساسي در مفاهيم
ايمونولوژيكي در سالهاي اخير با تكامل تكنيكي لغات و اصطالحات و در نتيجه تا حدودي سردرگمي
همراه بوده است .به همين دليل اين كتاب در راستاي برآوردن نيازهاي علمي بيولوژيستها ،پزشكان يا
بيوشيميستهايي كه خواستار دسترسي آسان به مفاهيم ايمونولوژيكي هستند تهيه شده است.

فرهنگ داروسازی /دکتر محمدرضا توکلی صابری

اين كتاب نخستين فرهنگ زبانزدهاي فارسي است .زبانزد به آن جمله يا عبارتي گفته ميشود كه در
جريان گفتگو به صورت قالبي از سوي همه به كار ميرود و بيانكنندهي موقعيت ويژه است .از اين
قبيل است عبارتهاي سالم و احوالپرسي ،تشكر ،دعا ،نفرين ،اعتراض يا متلك و پاسخ آنها .مث ً
ال در
دعوت از كسي ميگويند :در خدمت باشيم و او پاسخ ميدهد :خدمت از بندهس؛ يا در پاسخ كسي كه
ميگويد :حوصلهم سر رفت ،به طعنه پاسخ ميدهندَ :كفِشو بگير سر ن َره!
ِ
آداب معاشرت و اخالق اجتماعي است و در ارتباطات
آگاهي از زبانزدها در حقيقت بخشي از
اجتماعي به خواننده كمك ميكند.
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فرهنگ /ادبیـات عامـه

داستانهاي امثال  /دکتر حسن ذولفقاری

داستانهاي امثال دربرگيرندهي  2500داستان مثل از  130منبع است .اين مجموعه حاوي داستانهايي است كه
دربارهي ريشهي ضربالمثلهاي فارسي ساخته شده است .منبع اين داستانها بخشي متون ادب فارسي چون
مثنوي مولوي ،قابوسنامه كليله و دمنه ،مرزبان نامه ،انوار سهيلي ،آثار عطار ،سياستنامه ،و حديقهالحقيقه و
دهها اثر كالسيك فارسي و كتابهاي امثال و حكم فارسي و محلي است .بخشي از اين داستانها بر ساختهي
عوام است كه از آنها دو يا چند روايت وجود دارد .داستانهاي شيرين اين كتاب جز آنكه بيانگر ريشهي
داستاني ضربالمثلهاي فارسي است ،خود مجموعهاي از جذابترين داستانهاي رايج ميان مردم نيز هست.
اين كتاب در نوع خود جامعترين مجموعه داستانهاي مربوط به ضربالمثلهاي فارسي است كه
ميتواند منبع مهم و اساسي در اين زمينه به حساب آيد .اين داستانها كه عمدت ًا برساختهي مردم است ،جزء
منابع مهم مطالعهي ادب شفاهي نيز محسوب ميگردد .مطالعهي داستانهاي شيرين و پرجاذبه و طنزآميز اين
كتاب ما را با بخشي از فكر و فرهنگ ايراني و انديشهها و حكمتهاي مردمي آشنا ساخته و دورنمايي از
زندگي ايراني را برايمان ترسيم ميكند و خاطرات خوشي را براي هميشه در ذهن ما باقي ميگذارد.
عقاید و رسوم مردم خراسان /دکتر ابراهیم شکورزاده بلوری

کتابی که اکنون در دسترس هموطنان عزیز قرار گرفته ،بخش سوم از فولکلور یا فرهنگ عامه مردم خراسان و جزیی از
یادداشتهای مفصلی است که نویسنده مستقیم ًا از زبان توده مردم خراسان و به دنبال تحقیق در احوال و افکار ساکنان
این استان جمعآوری نموده است .اگر چه نگارنده با پرداختن به این کارها سالیان دراز از عمر خود را صرف کرده
و لذات صوری زندگی را بدل به رنج تحقیق در این موضوع نموده ،اما خوشوقت است که امروزه ثمره زحمت و
کوشش خود را به صورت کتابی در آورده و به هممیهنان خود تقدیم میکند .تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از
نظر جامعهشناسی کاری بسیار سودمند است .فرهنگ و ادب هر ملت دهها برابر بیش از آنچه در کتب و رساالت نقل و
ضبط شده است در سینه مردم عامی وجود دارد .در زبان و قلب توده مردم بسی حکایات و امثال و اصطالحات موجود
است که هر یک از آنها پندی بزرگ در بر دارد یا سند معتبری است که خصوصیات اخالقی و روحی و اجتماعی و
سیاسی حیات گذشته مردم مزبور را بیان میکند
فولکلور ( )Folkloreدر اصل یک کلمه انگلیسی است و به مجموعه آداب و رسوم و عقاید و عادات و افسانهها
و حکایات و امثال و ترانهها و اشعار عامیه اطالق میشود و یا به علمی گفته میشود که در آداب و سنن و ادب و
فرهنگ عامه بحث کند .این کلمه را اولین بار در سال  ۱۸۴۶یک نفر انگلیسی به نام  W.J. Thomasبه کار برد .قبل از
او افسانهها و اشعار و آداب و رسوم توده مردم را به نام  popular antiquitiesمیخواندند ،و لیکن از سال  ۱۸۴۶به بعد
کلمه فولکلور در همه کشورها مصطلح شد و امروز عموم نویسندگان آن را به همین لفظ به کار میبرند.
جامعالحکایات  /به کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری (قنواتی)

جامعالحکایات مجموعهای است از چهل و شش افسانه که از زبان راویان و نقاالن گردآوری و در
دوران صفوی مکتوب شده است .این افسانهها که ماجراجویانه ،جادویی ،فکاهی و تعلیمی هستند و
گاه رنگ و بوی مذهبی دارند ،با زبانی روان و بیانی شیوا به نگارش درآمدهاند.
عالقمندان به ادبیات داستانی ب ه ویژه فرهنگ مردم و آثار ادب شفاهی ،عالوه بر روایتهای
مردمی داستانهایی همچون بختیارنامه ،بسیاری افسانههای دیگر را در این کتاب خواهند خواند که شاهد
گویای فرهنگ و دانش و آداب و ادب مردم ایران زمیناند.
جامعالحکایات نام عمومی مجموعهای از نسخههای خطی ،مشتمل بر افسانهها و حکایتهای
شیرین و خواندنی است که در کتابخانههای گوشه و کنار دنیا پراکندهاند و کتابی که اکنون در دست
شماست یکی از این نسخههاست .بیگمان پس از چاپ و نشر تمامی این افسانهها میتوان به نگرشی
جامع و تحلیلی در باب فرهنگ مردم ایران دست یافت.
دو روایت از سلیم جواهری /به همراه دو مقاله از اولریش مارزلف و مارگارت میلز ترجمهی محمد جعفری (قنواتی)

داستان سلیم جواهری یکی از جذابترین و خوش ساختترین داستانهای ادبیات شفاهی است که عالوه
بر ارزشهای اجتماعی واجد ارزشهای ادبی فراوان نیز هست؛ متاسفانه از این داستان تاکنون چاپی
شایسته در ایران صورت نگرفته بود .در کتاب حاضر با استفاده از  ۱۸نسخه خطی و چاپ سنگی دو
روایت کامال متفاوت چاپ شده است که یکی از این روایتها برای نخستین بار معرفی و چاپ میشود.

ادبیات عامـه /رمان/زندگینامه
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آنا آخماتووا  /آیلین فاینشتاین ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

ايلين فاينشتاين در بيست و چهارم اكتبر  1930در ليورپول چشم به جهان گشود .در شهر
لستر ،ميراثدار روميان و نورمنها باليد و از دانشگاه كمبريج فارغالتحصيل شد .فاينشتاين
از سال  1980مدرس دانشگاه و روزنامهنگاري آزاد و مستقل بوده است .در  1990به
عضويت انجمن سلطنتي نويسندگان پذيرفته شد و موفق به اخذ دكتراي افتخاري از دانشگاه
لستر گرديد .تاكنون چارده رمان و پنج زندگينامه نوشته است كه از جملة آنان بايد زندگينامة
پوشكين ،مارينا تسوتايوا و دي .اج .الرنس ياد كرد .ترجمهاش از اشعار مارينا تستايوا كه
اولينبار در سال  1971به چاپ رسيد ،سه جايزه نصيب او كرد .در سال  1995رياست
داوران اعطاي جايزة تي .اس .اليوت را به عهده داشت و از سال  2006يكي از داوران
جايزة گوستا است.
باخ ،فيلسوف نغمهها  /دنیس آرنولد ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

يوهان سباستين باخ كه در چشم يوهانس برامس عزيزتر و عظيمتر از بتهوون بود ،تقريب ًا يكصد سال بعد
از مرگش چونان ققنوسي از ميان آتش و خاكستر خود قد برافراشت و پَر گرفت .جويباري كه معني ديگر
نامش بود به رودي خروشان مبدل شد و جها ِن موسيقي را در خود غوطهور ساخت .ما از لذت شنيد ِن
بخشي از آثار گرانقدرش براي هميشه محروم هستيم ،چون پارهاي ازدست نوشتههايش به تطاول به ثمني
ِ
دست مشتريان دادند .فيليكس مندلسون با
بخس برباد رفت و كاسبان متاع خويش در آن پيچيدند و به
اجراي پاسيو ِن متي در برلين نخستين كسي بود كه هشتاد سال پس از ِ
مرگ آن استادِ استادان گرد از چهرة
او سترد و به شيفتگان موسيقي آموخت كه آثار او ميبايد مانند كتاب مقدس پيوسته در دسترس داشت
و شومان ،كسي كه آثار باخ را رياضيات موسيقي يا موسيقي به روال رياضي ميدانست پا فراتر نهاد و او
و آثارش را سرچشمة عقل و حكمت و موسيقي خواند.

زندگینامه ی خودنوشت جان استوارت میل  /ترجمه ی فریبرز مجیدی

عصر ما به انبوه پيامبراني كه به انديشههاي متضادشان با يكديگر به رقابت
برميخيزند مباهات ميكند؛ اما نقشي كه آنان ايفا ميكنند به جامعيت و كليت
نقش استوارت ميل نيست .قابليت دسترسي به انديشههاي نو ،برآشفتگي در برابر
بيعدالتي ،تنوع خُ لق و خو ،و شكيبايي نامحدود ــ اينها صفات و كيفياتي بودند
كه ميل را به صورت آيينة همة بهترين چيزهاي عصر وي درميآوردند .او از
محدودة محيطي كه مثل همة محيطها دشوار و فشار آورند و انديشمندي بزرگ
ناگزير بوده است كه از تنگناي آن بگريزد فراتر ميرفت....

ارباب كيخسروشاهرخ  /به کوشش شاهرخ شاهرخ ،راشنا رایتر ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

كيخسرو شاهرخ كه هميشه به آيين خويش عشق ميورزيد و در انجام اصالحات اجتماعي
پيشتاز بود ،در عهد سلطنت پرتالطم ناصرالدين شاه چشم به جهان گشود .او يك تنه
پرچم جامعه تحت ستم خود را در دست داشت و همدلي صميمانهاش با مصيبتها و
مشكالت زرتشتيان ايران مهمترين فصل كتاب زندگياش بود .حضور و اهتمام او در پارهاي
از وقايع عصر قاجار و پهلوي مانند انقالب مشروطه ،سرپرستي مراسم تاجگذاري احمدشاه،
برقراري روابط با دولتهاي اروپايي ،تاسيس شركت تلفن ،كتابخانه و چاپخانه مجلس
شوراي ملي ،كشف قبر و بناي آرامگاه فردوسي ،برگزاري هزاره آن شاعر حماسهسرا و جز
آن از جمله حوادث زندگي پرماجراي ارباب كيسخرو است كه شرح دلنشين آن را در اين
كتاب ميخوانيد.
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خلقیات نیما /دکتر ابراهیم قیصری

«پیرمرد چشم ما بود» عنوان احترامآمیز مقالهای است از زندهیاد جالل آلاحمد دربارهی نیمایوشیج [علی اسفندیاری]
که در آن با گوشههایی از زندگی خصوصی و خلقوخویِ شاعر «افسانه» یا پدر شعر نو آشنا میشویم .آغاز این
مقاله ،اشاره به نخستین دیدار دورادور است و مقدمهی آشنایی و بعدها انس و الفت آن دو نامدار عرصهی شعر و نثر
ادبیات معاصر فارسی .آلاحمد میگوید« :بار اول که پیرمرد را دیدم در کنگرهی نویسندگان بود که خانهی وکس۱
در تهران َع َلم کرده بود ،تیرماه  ۱۳۲۵زِبروزرنگ میآمد و میرفت .دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند .من هم که
شاعر نبودم وعالوه بر آن جوانکی بودم و توی جماعت بُر خورده بودم .شبی که نوبت شعر خواندن او بود ــ یادم
است ــ برق خاموش شد و روی میز خطابه ،شمعی نهادند و او در محیطی عه ِد بوقی «آی آدمها»یش را میخواند.
س ِر بزرگ و تاسش برق میزد و گودی چشمها و دهان عمیق شده بود .و خودش ریزهتر مینمود .و تعجب میکردی
که این فریاد از کجای او درمیآید؟! بعد ،اولین مطلبی که دربارهاش دانستم همان مختصری بود که بهعنوان شرح
حال ،در مجموعهی کنگره چاپ زد و مجلهی موسیقی و آن کارهای اوایل را پس از این بود که دنبال کردم و یافتم».
این آشنایی دورادور طی سالهای بعد به دوستی میانجامد و پس از آنکه همسایه میشوند و کار به رفتوآمد
خانوادگی و دیدار هر روزه میرسد و ادامه دارد تا شب آخر که نیمشب بر بالین نیمای ازدسترفته «والصافات صفا»۳
میخواند .جالل ،در فاصلهی اولین دیدار و آخرین بدرود از خُ لقوخوی نیما چیزها دستگیرش شده که به قلم آورده است.
زندگي من با چهگوارا  /هیلدا گادِ ئا ترجمه ی کیوان سپانلو

«چهگوارا عيسي مسيح ما است :آرمانگرايي شهيد ،و رهانندهاي كه در پيرامونش مذهبي ،نخست به
شكلي خودجوش و سپس به شكلي رسمي ،سربرآورده و رشد كرده است .خاطرات هيلدا گادئا ،در
حكم انجيل به روايت مريم مجدليه است ــ گزارشي شورانگيز و دست اول از اين رهبر نمادين .در
اينجا با چهگوارايي آشا ميشويم كه فروتني و خارقالعادگي را يكجا در خود گرد آورده است .به
همين دليل است كه به احترامش سر تعظيم فرود ميآوريم».
ــ ايالن استاوانس نويسندهي كتاب پرفروش
The Hispanic Condition and Spanglish

«داستان زندگي گادئا به اندازهي داستان زندگي شوهرش شناخته شده نيست ،اما همين زندگي در مقايسه
با زندگي اين انقالبي نامآور بسي خارقالعادهتر است .كتاب زندگي من با چه ،نگاهي آشكارگرانه و
جذاب از درون به زندگي چهگوارا ...و گروهي جسور از انقالبيون آمريكاي التين است كه جانشان را
در راه آرماني واال بر كف نهادند و وارد پيكار شدند».
ــ نيكوالس كوزلف نويسندهي كتابهاي انقالب و هوگو چاوس

شاملوشناسي  /محمدعلی رونق

اين مجموعه مرجعي است اختصاصي كه ميدان وسيعي پيش روي جستجوگر ميگشايد .از طرفي آثار
گوناگون و متنوع احمد شاملو را در يك دورهي پنجاه ساله به نمايش ميگذارد و از طرف ديگر آنچه
را كه ديگران در زمان حياتاش و پس از مرگش دربارهاش نوشتهاند در معرض ديد و قضاوت خواننده
قرار ميدهد .با اين مجموعه فرصت شناخت ،بازنگري و كشف دوبارهي شاملو فراهم شده است.

تاج محل  /تی.ان .موراری ترجمه ی امیر نگهبان

بيش از سه قرن است كه مردم به دشت «اگرا» براي ديدن تاج محل ،موسوم به ممتازمحل ،بستر ابدي «ارجمند
بانو» ملكه هندوستان ميروند و بر اين بناي سراپا سپيد با اعجاب مينگرند .انگار طليعه جاودانگي و نماد
زيباترين زيباييهاست كه جهان آفرينش آفريده است .چه بود كه اين بلور فراسوي زيبايي را آفريد؟ فقط عشق
كه پاكترين درخشش نهاد انساني است .شاهجهان نيمي از عمر را در كنار همسرش ،و نيمي ديگر را به ياد او
و در اندوه بيپايان نيستي او به سر برد .تساليش زيستن به ياد او بود .ميخواست روح همسرش را در كالبدي
بدمد كه پاكي و زاللي عشق را تجلي كند .با اين اميد تاج محل را بنا كرد .بيست هزار زن و مرد در بيست ودو
سال باقي عمر شاهجهان ،به احداث اين بنا همت گماردند .زبدهترين معماران آن عصر از چهار گوشه جهان،
از ايران ،از سراسر هندوستان ،از كشمير ،از تركيه و هر كشور صاحب هنري ،در اگرا گرد آمدند تا اين شاهكار
بديع را خلق كنند .نفيسترين سنگ مرمر سفيد ،گرانبهاترين جواهر امپراتوري مغول به دست ناميترين هنرمندان
آن زمان ،در اين بنا به كار رفت تا اعجاز هنر را جلوهگر سازد« .تي .ان .موراري» با خامهاي شيرين اين داستان
بيادماندني را نقل ميكند و همراه با آن بخشي از تاريخ قرن هفدهم ميالدي را ورق ميزند .قدرت بيكران
امپراتوري مغول را شرح ميدهد كه در راس آن مردي كه بر پيل كوهپيكر مينشست و هزاران اسير ميگرفت،
خود اسير عشق همسر خويش بود.
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ِلتزر ترجمه ی کیومرث پریانی
نان و گلهاي سرخ  /میلتون م ِ

این کتاب شرح مبارزهی کارگران آمریکا از سال  ۱۸۶۵تا  ۱۹۱۵است برای کسب کرامت انسانی،
زندگی آبرومندانه و حقوق دموکراتیک که به روایت خود آنان ثبت و ضبط شده است.
کتاب با بهرهگیری از اسناد و مدارک به تشریح شرایط رقتباری میپردازد که کارگران آمریکا محکوم
به زیستن در آن بودند.
میلتون ملترز به خاطر کتابها ،فیلمها و برنامههای رادیو تلویزیونی مستند خود که نشاندهندهی
عشق عمیق او به اصطالحات اجتماعی و تاثیر آثارش بر مردم آمریکا به شهرت چشمگیری دست
یافت .کتاب او دربارهی بحران اقتصادی تحت عنوان برادر پشیزی در جیب داری؟ برندهی جایزهی
کریستوفر شد.
کن لوچ کارگردان سرشناس انگلیسی بر اساس فیلنامهی پاول الورتی از کتاب نان و گلهای سرخ
فیلمی به همین نام ساخته است که در فستیوال سال  « ۲۰۰۰کن» با استقبال چشمگیری روبرو شد.
فقط برایم نامه بنویس (عشاق گوالگ) /اورالندو فیجز ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

داستانی حیرت آور و شگفتی آفرین .روایت عشق و شکنجه .نامههایی که افشاگر عشقی
است بس پرسوز و گداز با روایتی عاشقانه و غیر معمول در قالب ماجرایی بیمانند .رمانی
غیرتخیلی که تجلی قهرمانانش در رویارویی با رژیمی آهنین و سرکوبگر بـاعث جذابیت
بیشتر آن میشود .داستانی حقیقی و الهامبخش و شورانگیز در وصف شکوه روح و روان
انسانهایی در عین فالکت و بدبختی؛ و قابلیت مردمانی که به هنگام تحمل شكنجه و عذاب
به آدمیانی استثنایی تغییر ماهیت میدهند؛ و اين كه عشق و دلدادگی در چنین شرایطی
نجاتبخش زندگی است.

خنجری در این باغ /واهه کاچا ترجمه ی ق .رضویزاده

کتاب حاضر رمانی است تاریخی که براساس بعضی مستندات و خاطرات بازماندگان واقعه و
دیپلماتهای مقیم آن دوره که در پایان کتاب ذکر شده،به رشته تحریر درآمده است.ضمن آنکه ذهن
خالق و آفرینش هنری نویسنده در بازآفرینی حوادث و خلق برخی شخصیتهای داستانی نقش
اساسی دارد.
واهه کاچا خود در جایی این اثر را حاصل هشت سال مطالعه و کار بی وقفه خود معرفی میکند.
واقعیتهای تاریخی گواهی است بر آنکه از زمان امپراطوری رم شرقی،اقوام و ملیتهای گوناگون
در این سرزمین کنار هم و بدون تقابل میزیسته اند و سخنی از تقابل دینی و فرهنگی نبوده است.
گرچه کسانی ناآگاهانه قتل و عام ارامنه را به حساب تقابل دینی گذاشتند ولی اسناد تاریخی خالف
آن را نشان میدهد.
این واقعه دردآور نخستین نژادکشی قرن بیستم بود بعدها به صورت الگویی در آلمان نازی،روندا
و دیگر سرزمینها تکرار شد و میشود.
سرزمين گوجههاي سبز (برنده جايزه ادبيات  / )2009هرتا مولر ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

اين كتاب ،سرگذشت گروهي دانشجوست كه هر يك در اوج رژيم خفقانآور نيكالي چائوشسكو،
واليت فالكتزدة خويش را به اميد زندگي و آيندهاي بهتر ترك ميگويند و به شهر ميآيند؛ اما آمال
و آرزوهاي حال و آيندهشان در شهري بر باد ميرود كه مصيبتبارتر از واليتشان ،تحت سيطرة
ديكتاتوري خونآشام به خود ميپيچد .دردناكتر آن كه هر يك از دوستان راوي داستان نيز يا راه
خيانت به او را در پيش ميگيرند و يا دست به خودكشي ميزنند؛ و گاه هر دو را.
همسو با اين زنهارخواريها ميخوانيم كه چگونه دولت توتاليتر ،در تمام زواياي زندگي
خصوصي مردم نفوذ ميكند و همة آنان...
ِ
سرگذشت ملتي است كه فساد و صبوري دراعماق مغز و روانشان ريشه بسته است.
مولر راوي
هرتا مولر با بينشي اعجابانگيز ،قدرت تخيلي شاعرانه ،دركي عميق و خارقالعاده دست به
افشاگري دربارهي جهان ويرانگر و لجامگسيخته زده است.
ــ سودويچ زايتونگ
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دن آرام (2جلدی)  /میخائیل شولوخوف ترجمه ی احمد شاملو

دن آرام رمانی چهار جلدی است که بزرگترین اثر میخائیل شولوخوف محسوب میشود و نوشتن آن
از سال  ۱۹۲۸تا ( ۱۹۴۰تقریب ًا  ۱۲سال) به درازا کشید و جایزه نوبل ادبیات را برایش به ارمغان آورد.
این رمان را اغلب با جنگ و صلح نوشته تولستوی مقایسه میکنند .زیرا حماسه شولوخوف همچون
«جنگ و صلح» تولستوی تلفیقی است از خصوصیات رمانهای خانوادگی-اجتماعی و تاریخی .دن
خوف» در زمان
آرام داستانی است در باره قزاقان ساکن دن و شرح زندگی یک خانواده قزاق به نام «مل ِ ُ
صلح ،سالهای سرنوشتساز جنگ اول جهانی ،انقالب  ۱۹۱۷اکتبر روسیه و یک جنگ داخلی تلخ.
احمد شاملو هفت سال آخر عمر خود را صرف ترجمه این اثر کرد و برخی از منتقدان و کارشناسان
ادبیات معتقدند که این اثر به نوعی پروژه عملیاتی شاملو برای تزریق فرهنگ کتاب کوچه به یک کتاب
بوده است و زبان ترجمه آن به گونهای است که هزاران امثله و مثال ایرانی در تار و پود این کتاب تنیده
شده است و خواننده گویی اثری را با روح و ساختاری ایرانی میخواند و قهرمانان آن اگرچه نامهایی
روسی دارند ،اما در همین گوشه و کنار ایران زندگی و زیست میکنند.
دكامرون  /جووانی بوکاچیو ترجمه ی محمد قاضی

دکامرون مشهورترین اثر جووانی بوکاچیو نویسنده قرن  ۱۴میالدی ایتالیایی است که از  ۱۰۰داستان تشکیل میشود.
بوکاچیو این کتاب را به سبک هزار و یک شب نگاشته و مواد خام این قصهها را از افسانههای یونانی ،رومی و
کشورهای مشرق زمین و گاه از زندگی روزمره مردم گرفتهاست .او این کتاب را بالفاصله پس از شیوع طاعون سال
 ۱۳۴۸در فلورانس نوشت .چارچوب اصلی دکامرون را هفت زن و سه مرد تشکیل میدهند ،که برای گریز از بالی
طاعون ،فلورانس را ترک کرده به خانههای ییالقی اطراف شهر پناه میبرند و در آن جا برای این که ذهن خود را از این
واقعه منحرف کنند به قصهگوئی برای یکدیگر میپردازند و چون خلق و خوی داستانگویان متفاوت است داستانها
دارای گیرائی و تنوع بسیار است و از مجموع آنها اوصاف شاعرانه ،عبرتآموز و غمانگیز اما لطیف و شاعرانه فراوان
بچشم میخورد .چون نویسنده واقف به روح بشری و اشخاص داستان بوده ،همه قهرمانهای آن زنده و پر از شور
زندگی هستند حتی جانوران داستانهای دکامرون .این کتاب بعدها در ادبیات برخی کشورها از جمله انگلستان مورد
اقتباس و تقلید قرار گرفت .بسیاری از نویسندگان از جمله شکسپیر از قصههای آن در نوشتن نمایشنامههای خود
استفاده کردهاند .توفيق دكامرون فوقالعاده بود و بوكاچيو نه تنها در ميان نكتهبينان خارجي بلكه در بين همشهريان
نسبت ًا بافرهنگ خود نيز خوانندگان زيادي پيدا كرد .لذت هر قصه از قصههاي دكامرون درخور آن است كه جداگانه
چشيده شود ...بوكاچيو در عين حال كه نقاش جانها است نقاش تنها نيز هست و...
قصههای کنتربری /جفری چاوسر ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

این کتاب درون مایهای همچون دکامرون دارد .جفری چاسر که یکی از بزرگترین نویسندههای انگلیسی
است ،کنتر بری را تبدیل به یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبیات کالسیک انگستان کرده است .حکایتهای
َکنتِربری مجموعه داستانهایی به قلم جفری چاوسر نویسنده انگلیسی است که در سده چهاردهم میالدی
نوشته شده است .دو تا از این حکایات به نثر و مابقی به نظم هستند .این داستانها در مورد افرادی از مشاغل
مختلف است که در سفر خود باید تعدادی داستان تعریف کنند که هر داستان ماجرای پندآموزی داشته
باشد .حکایتهای کانتربری -معروفترین اثر ادبی انگلیسی در قرن  14میالدی است که جفری چاسر آن
را نوشته و در قصههای آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا میشود .ماجراجویی عاشقانه -داستان زندگی
قدیسان -قصههای مذهبی -داستانهای تمثیلی از حیوانات و حتی موعظه .چاسر  15سال آخر عمرش
را صرف نوشتن حکایتهای کنتربری کرد که خودش هم به عنوان زایر در آن حضور دارد .در واقع در
حکایتهای کنتربری مردمی از طبقههای مختلف نقش قصهگویی را به عهده میگیرند و رفتارها و اظهار
نظرهای آنها سرنخهای زیادی درباره روش زندگی و خلق و خوی مردم آن زمانه به خواننده میدهد.
اريش فريد  /برگردان محمد خلیلی ،ژیال مشعشی

اريش فريد شاعري آلماني زبان و اتريشاالصل و نويسندهاي آزادانديش و شاعري آزاديخواه بود كه
تمام عمرش را بدون وقفه صرف مبارزه با نازيسم و ديكتاتوري كرد .در دوران جنگ ويتنام در گروه 47
به اتفاق پتر وايس و گونتر گراس مبارزاتش را برعليه جنگ و دولتهاي طرفدار جنگ ادامه داد و همين
گروه  47بود كه جمله معروف (يانكي گو هوم) را بر زبان سراسر مردم جهان جاري كرد.
اشعاري كه از او در كتابهاي درسي آلمان غربي چاپ شده بود به دستور رهبر حزب دمكرات مسيحي
حذف و كتابها سوزانده شدند .فريد در جنبشهاي دانشجويي شركت ميكرد و گاه نيز دانشجويان
با او همراه ميشدند .آثار فريد به بيش از هفت زبان ترجمه شده است و جوايز بسياري را از آن خود
كرده است.
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مذهب زمان من /پیرپائولو پازولینی ترجمه ی سیروس شاملو  -مجید راسخی

چیزی که هنرمند تاریخساز را از اندازهی بومی به ابعادی جهانی میرساند چیزی ورای شعبدههای مرسوم ِ اتاق بازرگانی
است و بیشتر شرارهگونی به ابعاد مسئولیت خطیر در برابر جهان است.
پیر پائولو پازولینی تنها هنرمندی نیست که تاجوارهی این فرهنگافروزی را به سر نهاد.
او تنها تصویرگر ِ کوچههای گلآلود و مردم تهیدست چشمهآبهای کاراکاال نبود اما حضور او و زندگیوارهی
به خونآب گرفتهاش معیاری است برای تشخیص اندازهی آزادی و تحمل ِ صدای مخالف در جهانی که آزاد نیست.
دفتر حاضر بخشی کوچک از اندیشههای مکتوب این هنرمند ایتالیایی است ،کسی که در ایران صرفا یک کارگردان
ناراضی ِ سینما شناخته شده است.
اندیشهی پازولینی از یک فراگرد کاتولیکی ِ تودهگرا آغاز شده در نوعی تمرکزستیزی قدرت و جبههی آنتی فاشیست و
آنارشیزم مدیترانهای پهلوگرفته و در تحول خویش در مقابل مدرن ِ افسارگسیختهی سرمایهداری جهانی قرار گرفته است.
و در فرهنگ بعد از جنگ دوم جهانی و اندیشهی چپ چالشهای بزرگی برجای نهاده است.
صدای شماتتآمیز پازولینی درپیچیده در الیاف هنری زمخت و بیپروا در عرصهی تمدن مدرن در پژواکی المرز م ّواج
است و تا زمانی که حضور کهنهی بیعدالتی اجتماعی برجاست ،گردِ پیری بر ابروی آثارش نخواهد نشست.
تاریخ واقعی ظهور زرتشت :بر مبنای یافتههای جغرافیایی /دکتر حسن احمدی کرویق

تعداد بیشمار مراجع زرتشتشناسی ،از دو و نیم قرن پیش ،راجع به تاریخ ظهور زرتشت نتواستهاند
عقیده قطعی ابراز کنند و زمانی حدود  400تا  8000سال پیش از میالد را در مجموع ذکر کردهاند.
محققینِ اخیر زمانی بین  2000تا  1500سال پیش از میالد مسیح را معتبر میدانند.
در این کتاب ،جغرافیای تاریخی سیستان و جغرافیای تطبیقی اوستا ذکر شده است .سیستان به عنوان
سرزمین زرتشت به اثبات رسیده است .سپس فرازهای تاریخی از جنگهای افراسیاب و گشتاسب در
اوستا متون پهلوی ذکر شده و نشان داده شده که تطبیق حیرتانگیز و باور نکردنی با جغرافیای آن
زمان سیستان دارند ،لذا نظر اغلب خاورشناسان و زرتشتشناسان که این فرازها را افسانهای و اساطیری
قلمداد کردهاند ،صحیح نیست .از تاریخ تغییر مجرای طبیعی هیرمند از دلتای جنوبی به دلتای شمالی
سیستان استفاده شده و زمان قطعی افراسیاب ،گشتاسب کیانی و زرتشت تعیین شده است .این زمان
همانا  1350سال پیش از میالد مسیح است.
انكشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان  /آ.سلطانزاده ترجمه ی ف .کوشا

آوتيس ميكائيليان ملقب به سلطانزاده به سال  1880در شهر مراغه ،در يك خانوادة فقير ارمني به دنيا آمد .در
دوران آموزش ابتدايياش سخت تحت نفوذ گرايش هنچاكيهاي (حزب سوسيال دمكرات انقالبي ارامنه) ارمني
قرار گرفت كه اكثرشان بعدها بلشويك شدند .در سن  22سالگي به هنگام تحصيالت عاليهاش در سنپترزبورگ
به عضويت حزب سوسيا ل ـ دمكرات كارگري روسيه درآمد .سلطانزاده به عنوان مشاور لنين ،وظيفه تنظيم اعالميه
مربوط به مصادره اموال سرمايهداران را در روسيه به عهده داشت .در اوايل  1920با همكاري كمونيستهايي
چون حيدرخان عمواوغلي و مصطفي صبحي (پايهگذار حزب كمونيست تركيه) به سازماندهي ارتش سرخ ايران
دست زد .پس از كنگره حزب عدالت در ژوئن  1920در انزلي و تغيير نام حزب به «حزب كمونيست ايران»،
عازم شركت در دومين كنگره بينالملل كمونيست در مسكو شد كه در اينجا لنين از او خواست طرحي دربارة
انقالب اجتماعي در خاور زمين به او ارائه دهد .مسئوليت رهبري اعتصاب بزرگ آبادان در سال  1929نيز به عهدة
او گذاشته شده بود .پس از پايان سال  1931ديگر اثري از او نيست .اتهامات جدياي چون «آنتيلنينيسم» كه به
سلطانزاده و دوستانش وارد شد ،در اين مورد شكي نميگذارد كه از ميان برداشتن آنان در همان دوران دهه 1930
انجام گرفت .اينطور به نظر ميرسد كه سلطانزاده از نخستين كمونيستهاي ايراني بود كه مشمول تصفيه فيزيكي
شد .اعدام او به تاريخ  16ژوئيه  1938ثبت شده است.
گزيده ی تاريخ تهران  /س ّید حجّ ت حسینی بالغی

اين كتاب تلخيصي از كتاب تاريخ تهران حجت بالغي است كه بيش از سي سال از انتشار آن ميگذرد.
آنچه در اين گزيده آمده تمام ًا مربوط به تهران است .در اين كتاب از خيابانها ،كوچهها ،آب انبارها،
امامزادگان ،مساجد ،بازارها ،مدارس ،موقوفات ــ اكثرا ً با پالك ثبتي آنها ــ قناتها ،حمامها ،حسينهها،
خانقاه ،تكايا ،ميدانها ،سقاخانهها ،محلهها ،قبرستانها ،گذرها ،چهارراهها ،كتابخانهها ،قصبهها،
بيمارستانها ،كاخها ،پاركها ،باغها ،رودخانهها و علت نامگذاري هر يك از آنها سخن رفته است كه
چه بسا مايه تعجب و افسوس خواننده شود.
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مذاكرات مجلس اول /به کوشش غالمحسین میرزاصالح

اين كتاب ويراستة متن كامل مذاكرات نخستين مجلس نظام مشروطه در ايران است .مجلسي آزاده،
نوآور ،با اقتدار و بيبديل در تاريخ ادوار قوة مقننه .سندي ارجمند در تاريخ انديشة سياسي عصر
جديد و شكوفة نها ِل يكصد سالة كوشش و فكر در مياني تجددخواهي ايرانيان .مجموعهاي فاخر
براي پژوهش در تفكر تاريخي و تدوين عصر معاص ِر ايران و زدودن آن از افسانه ومبالغه و ياوه ،تا
ِ
بحث آزادي و توسعة سياسي ــ
اذهان نابالغ دريابند كه در فرايند انديشة جديد اجتماعي در ايران،
بسي گستردهتر و غنيتر ــ مقدم بر ديگر مكتبهاي فكري و اقتصادي بوده است .روايت تاسيس
ِ
حكومت قانون در آن «مجلس مقدس» را از زبان فرهيختگا ِن برگزيدة مردم ميخوانيم و بر
آزادي و
خود ميباليم.

انقالب مشروطة ايران /به کوشش رحیم رضازاده ملک

از سلسله اسناد انقالب مشروطه ايران
اثر حاضر مجموعهای است از اسناد انتشار یافته دولت انگلستان (کتابهای آبی) که حاصل
گزارشهای ماموران سیاسی آن کشور در دوران مشروطیت ایران است .این اسناد که در
وزارت امور خارجه انگلیس نگهداری میشود ،مربوط به وقایع سالهای 1906م 1324 /ه .
ق تا 1913م 1331 /ه .ق است .اسناد این مجموعه نخستین بار در سال 1331ه ق به دستور
سردار اسعد بختیاری به فارسی ترجمه و چاپ شد .در ابتدای اسناد هر سال ،تقویم تطبیقی
روزهای سال قمری و میالدی به صورت جدول آمده است .کتاب با شمار فراوانی عکس
تاریخی از رجال ،حوادث و اسناد همراه شده و با ((نامنامه)) به پایان میرسد.
درآمدی بر جامعه شناسي استبداد ايراني  /غالمرضا گودرزی

ضرورت كالبدشكافي مسئلهي مهمي همانند استبداد ميتواند در پرتوي انديشه و پروسهي تجدد افقهاي تازهاي
را پيش روي ما بگشايد و پرتوي نو بر آنچه بر ما ايرانيان گذشته بيفكند .استبداد كه از تعامالت و مناسبات درون
جامعه بر ميخيزد نه تنها پديدهاي سياسي كه شايد پيش و بيش از آن موضوعي اجتماعي ،اقتصادي و همچنين
فرهنگي است .بازكاوي آن در گرو برگرفتن و اتخاذ رهيافتي است كه بتوان در پرتو و راستاي آن ابعاد فوقالعاده
پيچيده و چنداليهي آن را بررسيد .آگاهي نسبت به سطوح سهگانهي تحليل جامعهشناختي و در عين حال توجه
به ابعاد ساختاري ،كنشي و ذهني مسئلهي مورد بحث در دستيابي ما به شناختي عميقتر بسيار حائز اهميت است.

چگونه درباره چيزهاي عجيب بينديشيم  /تئودور شیک ،لوئیس وُن ترجمه ی رامین رامبد

اين كتاب از چگونگي ارزيابي منطقي سردرگمكنندهترين باورها دربارهي پديدههاي پارانرمال ،فراطبيعي ،و رازآلود سخن ميگويد .مفهوم
اصلي مطرح شده در اينجا عبارت است از باورهاي خوشبينانه از هر قسمي نيازمند داليل خوباند .جدا كردن داليل خوب از بد
امكانپذير است (حتي در قلمرو رازآلودگي) ،و سرانجام اين نكته كه فرا گرفتن اين مهارت هم سودمند و هم نيروبخش است .چگونه
دربارهي چيزهاي عجيب بينديشيم ،چگونگي بهكارگيري گام به گام اين اصول انديشيدن انتقادي را براي ادعاهاي خارقالعادهي متعددي
عرضه ميدارد و نشان ميدهد كه چرا خود اين اصول معتبرند .موارد افزوده شده به اين ويراست:
• فصلي تازه ،دربارهي منطق و مغالطههاي ساده ،جايگزين فصل  6ويراست قبلي.
• كادرهاي تازه دربارهي نيرنگ سوكال ،هيوالي الخنس ،پاگنده ،رائلباوري و طراحي هوشمندانه ،جايزهي ميليون دالري رندي
براي پارانرمال ،ديدگاه انجيل دربارهي جان ،و سوختن خودبهخودي انسان
• بخش هاي به روز شده دربارهي تكامل ،پيراروانشناسي ،و تجربيات نزديك به مرگ در فصلهاي  7و .9
• بخشهاي تازه دربارهي سوختن خودبهخودي انسان و ارواح در فصل .9
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ذهن المکان ،طب المکان :فراتر از جسم و ذهن در عصر شفابخشی /الری دوسی ترجمه ی دکتر فرخ سیف
آگاهی میتواند خود را از بند جسم رها سازد و نه تنها از توان بالقوه عدم تاثیر موضعی بر جسم خود شخص .برخوردار است ،بلکه میتواند
به صورتی المکان بر اشیاء رویدادها و مردمان دوردست حتی در صورتی تاثیر گذارد که ایشان از این که تحت تاثیر قرار گرفته اند ،مطلع
نشوند ...المکان اصطالحی است که توسط فیزیکدانان برای شرح تاثیر متقابل دور از هم ذرات ریز اتمی مانند الکترونها به کار میرود .از
آن جا که ثابت شده است ذهن انسان نیز دارای تاثیر متقابل مشابهی از دور است ،این اصطالح فیزیکی را انتخاب کرده و پذیرفتهام» .کتاب
در قالب این عناوین نگاشته شده است« :دوره طب»« ،موردی برای المکانی»« ،رویا ،دعا و منطقه :چگونه المکانی را تجربه کنیم»« ،دوره سوم
در شفا بخشی روزمره»« ،باز آفرینی طب» و «طب جاودانگی».
در نهایت ،نویسنده چشم انداز خوش بینانه از آینده پزشکی که در آن روشهای غیر موضعی (درک روانی از عالئم ،قصد بهبود) ارائه میدهد
که یکپارچه با روشهای سنتیتر ترکیب شده است .در حالی که سوءاستفادههای احتمالی این ایدهها تنها به حد کمینه رسیدگی میشود ،این
یک دستاورد چشمگیر و یک مرور مفید از پیشرفت فزاینده مهم در عمل پزشکی است.

تغذیه و ورزش مردان مریخی و زنان ونوسی /دکتر جان گری ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

دکتر جان گری کارشناس نامدار بینالمللی در زمینۀ روابط فردی ،این بار به موضوع تغذیه و ورزش با هدف تولید ترکیب شیمیایی مغزی
الزم برای دستیابی به سالمتی ،شادمانی و عشق پایدار پرداخته است .آیا میدانید که:
* یک برنامۀ غذایی ثابت ممکن است موجب افزایش وزن در زنان و کاهش وزن در مردان شود؟
* نوع تغذیۀ زن میتواند نقشی بهمراتب مهمتر از رفتار مرد در احساس کامیابی او داشته باشد.
* برای تولید ترکیب شیمیایی سالم در مغز ،زنان به همآغوشی و محبت بیشتر و مردان به روابط جنسی بیشتر نیاز دارند.
* بیشتر مردها به نشانههای کمبود دوپامین و بیشتر زنها به نشانههای کمبود سروتونین گرفتار میشوند.
* نود درصد کسانی که به مشاوران مراجعه میکنند زن هستند.
* زنان چهار برابر مردان در معرض افسردگی فصلی قرار دارند.
* یک برنامۀ ورزشی ثابت برای کاستن از وزن مرد میتواند موجب توقف کاهش وزن در زن شود.
* برخی ترکیبهای غذایی موجب خوابآلودگی مرد میشوند اما زن را با نشاط میسازند.
* مردان و زنان به دالیل متفاوت به الکل و انواع داروها معتاد میشوند.

با اجرای این برنامۀ جدید و انقالبی ،علتهای این تفاوتها و پاسخهای بسیاری از مسایل جسمانی ،روانی و هیجانی خود را کشف کنید.
اثر ایاالت متفرقه امریغ /احمد شاملو
سفر میمنت ِ
روزنامهی ِ

«روزنامهی سفر میمنت اثر ایاالت متفرقهی امریغ» نوشته احمد شاملو ( ،)۱۳۰۴ -۱۳۷۹متخلص به الف .بامداد ،شاعر و مترجم و
فرهنگنویس است.
انگیزه نگارش این سفرنامه که طی سالهای  ۶۸و  ۶۹نوشتم در واقع

شاملو در بخشی از مقدمهاش مینویسد«:کسانی گمان بردهاند
پاسخ گفتن به تُرهاتی بوده است که نشریات فارسی ایرانیهای مهاجر پس از سخنرانی من نوشتند .حقیقت این است که نه ،آن تُرهات
الیق پاسخگویی نبود .من همیشه بر این اعتقاد بودهام که خودکامهگا ِن حاکم بر ایران یکی از دیگری سفیهتر بودهاند .دوستانی که سفرنامه
ِ
سفاهت
را پیش از چاپ آن خوانده بودند ،به جز همسرم که ابتدا از نگارش آن خشنود نبود ،همه آن را نوشته موفقی ارزشیابی کردند.
حاکما ِن تاریخی ما دایرهای کهکشانیست نه محدودهای چنان بسته و محدود که من در روزنامهی سفر میمنت اثر ایاالت متفرقهی امریغ
ِ
ِ
فضاحت ناب را به نمایش بگذارم حال آنکه خودِ آن موجودات تاریخی
بینش محدودِ من مان ِع آن شده است که این
تصویر کردهام!
ِ
ِ
مکتوب ایران به ثبت رسانند» .این کتاب شامل بخشها و فصول
تاریخ
صفحات
اوج بالهت را با نبو ِغ غیرقابلِ وصفی در
ِ
توانستهاند ِ
متعددی است ،از جمله :گزارش روز به روز ،ذکر معموه مشهوره برقلی ،اهلل صفا ،در وجه تسمیه والیت قالیفورنیا ،تکمله در شکایت
از کجتابی روزگار غدار ،پارهای افاضات تاریخی که حتم ًا یادمان باشد بدهیم به آب طال بنویسند ،فصل اندر باب اینکه جوابهای هوی
است ،تفضل الهی شاخ و دم ندارد ،زبان سعدی علیهالرحمه داشت از دست میرفت که بحمداهلل ،...به قبر پدرش خندیده که گفته شاهنامه
آخرش خوش است! و اوضاع مملکت قاراشمیش است.

با الی در واشینگتن :پانوشت سفر آمریکا /محمود طیاری

این کتاب سفرنامه محمود طیاری به آمریکاست ،البته با سبکی متفاوت! محمود طیاری نوزدهم اسفند  ۱۳۱۷در رشت زاده شد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم ...« :تو نسبت به وضع من فقط میتوانی کنجکاو باشی .مثل یک جور نگاه کردن به آسمان است.
میبینی که ابرها دارند جابهجا میشوند .فقط میتوانی احتمال یک روز بارانی یا آفتابی را بدهی .کار دیگری از دستت ساخته نیست».
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جغرافیای طبیعی تاریخی سیستان :براساس نوشتههای تاریخی و بررسیهای میدانی/
دکتر حسن احمدی کرویق
کاسه سیستان یا سیستان تاریخی ،زاده رود هیرمند است و لذا جغرافیای طبیعی آن عمدتا به آب هیرمند و در درجه بعدی به باد سیستان وابسته
است .از چندین هزار سال پیش تا به امروز ،چهره زمین در سیستان در معرض تغییر بوده است .پستی و بلندی زمین ،مجرا و مسیر رود هیرمند
و شعب آن در دلتای سیستان ،دریاچهها و هامونهای سیستان ،تغییر کردهاند .در اثر این تغییرات ،مراکز سکونت و بود و باش نیز جابهجا
ی چون سدهای یکاب ،رستم ،انوشیروان و نیز انهار بزرگی چون کانال طعام
شده است .مردم سیستان با احداث بندهای بزرگ و اعجابآور 
ی امان خود را با تغییرات جغرافیای طبیعی منطقه تداوم بخشیدهاند .این تغییرات
با طول  ۱۵۰کیلومتر و انهار عظیم و باورنکردنی دیگر ،نبرد ب 
و چرایی آنها ،در کتاب حاضر بررسی شده و در نقشهها نشان داده شدهاند .این کتاب ماحصل بیش از دو دهه بررسیهای میدانی نگارنده
در سیستان ایران و افغانستان ،مطالعه کلیه آثار و نوشتههای قدیمی در باب سیستان ،از اوستا ،متو ن پهلوی و کتیبهها گرفته تا آثار جغرافیا و
تاریخنگاران اسالمی و  ...تمام تیمهای کاوشگر قرن اخیر است .جغرافیای تطبیقی متون مهم مانند دو یَشت از اوستا ،فتوح البلدان ،مسالک
و ممالک و ...ذکر و در نقشهها نشان داده شده است .نظریههای جدیدی مانند زمان ظهور زرتشت در سیستان ،چرایی و چگونگی کشتیرانی
تجارتی از قلعه بُست تا زرنج ،فقط در چند قرن اولیه بعد از اسالم ،تغییرات محتمل آتی در جغرافیای سیستان و غیره ،عرضه شدهاند».
این کتاب در  ۱۴فصل موضوعاتی مانند ریخت شناسی کاسه سیستان ،زمین شناسی این خطه ،سیالبها و خشک آبیهای تاریخی هیرمند،
دشتها و نواحی قدیمی سیستان ،انهار بزرگ قدیمی سیستان ،بندها و سدهای قدیمی هیرمند و  ...را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

سفرنامۀ سیستان (خاطرات مکماهون در سیستان) /دکتر جورج پسمن تیت ترجمه ی دکتر حسن احمدی کرویق

برای عالقمندان تاریخ و جغرافیای سیستان ،کتاب سفرنامهی سیستان آقای تیت موهبتی است .جورج پَس َمن تیت ،نقشهبردار
هیأت حکمیّت مکماهون (سالهای  1282تا 1284ش) بود که مرز بین ایران و افغانستان در حدود سیستان را نقشهبرداری
و میلهگذاری نمود که تا به امروز نیز مورد استفاده است .تیت و گروه وی یک نقشهی توپوگرافی فوقالعاده عالی از کاسهی
سیستان با برداشت زمینی تهیه نموده که تا به امروز نیز بهترین نقشه است .اثر چهار بخشی تیت به نام سیستان ،شرح تاریخ،
جغرافیا ،آثار باستانی و مردم آن که به سال 1910م انتشار یافت که آن هم به تحقیق تا به امروز بهترین کتابی است که غربیان در
مورد سیستان نوشتهاند .همانطور که در مقدمه مترجم آمده است ،نام اصلی کتاب ،سرحدات بلوچستان ،مسافرت در سرحدات
ایران و افغانستان که در سال  1909منتشر شد به سفرنامهی سیستان تغییر داده شد ،زیرا در کتاب از مرزهای بلوچستان چندان
سخنی نرفته است .این کتاب شرح بسیار ّ
جذابی از اوضاع آن زمان سیستان ،چگونگی عالمتگذاری مرز سیستان ،نقشهبرداری
سیستان و از سایر ماجراها ارائه میدهد .این کتاب در  14فصل نگاشته شده است .فصل اول کتاب اشاره به سفر سیاحان،
مأموران و کاشفانی دارد که قبل از میسیون سرحدّی مکماهون از این والیت بازدید کردهاند .در فصل دوم سفرهای قبلی تیت
به بلوچستان و نواحی جنوب شرقی سیستان و در فصل س ّوم ماجرای سفر تیت همراه با میسیون هند و افغانستان ذکر شده
است .فصل چهارم به ماجرای حکمیّت گلداسمید و سایر وقایع پیش از سفر میسیون سیستان اختصاص داشته و در فصول 5
و  6ماجرای سفر میسیون از کویته تا رأس دلتای سیستان به تفصیل ذکر شده است .از فصل  7به بعد وقایع و ماجراهای اقامت
میسیون در سیستان بیان شده و باالخره در آخرین فصل یعنی فصل  14خالصهای از جغرافیای رود هیرمند ذکر گردیده است.
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باغوحش انسانی (بازخوانی حکایتهای کهن ازوپ) :مجموعه جذابی با بیشترین حکایتهای ازوپ
جرج فایلر تاونسند  /ترجمهی محمد اسماعیل فلزی

قصههای ازوپ از دیرباز تاکنون سرچشمه الهام بسیاری از هنرمندان و نویسندگان و شاعران بوده است و
بیگمان در آینده چنین نیز خواهد بود .واقعیت آن است که این قصهها آفریدهی ذهن شخصیتی تاریخی
به نام ازوپ نیستند بلکه محصول خردِ جمعی انسانهای متعلق به فرهنگها و دورههای مختلف تاریخ
و چکیده تجربه زندگی هزارانساله بشرند .این قصهها در عین سادگی بسیار تأملبرانگیز و آموزندهاند :به
دلیل سادگی به یاد میمانند و به دلیل پیچیدگی ما را به فکر فرومیبرند ،با نقل سینه به سینه و مکتوب از
روزگاران دور به زمان حال راه یافتهاند و به بخشی از هویت و ضمیر اخالقی انسانها بدل شدهاند و مانند
جامی جهاننما جلوههایی از زندگی انسان را نشان میدهند .بزرگان معنوی جهان از سعدی و مولوی تا
مارتین لوتر از این قصهها تأثیر پذیرفته و آنها را تحسین کردهاند.

