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مجموعة کتاب کوچه

مجموعه کتاب کوچه/ احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان

کتاب کوچه دانشنامه ی فولکلور ایران زمین است که توسط احمد شاملو و با همکاری آیدا سرکیسیان، که در چندین جلد به عنوان 
دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین شده  است. این کتاب هنوز کامل نشده و چاپ مجلدات آن به پایان نرسیده و تاکنون 

۱۴ جلد منتشر گردیده، که یک جلد شامل قصه های کتاب کوچه و 13 حرف است.
این دایره المعارف شامل دسته بندی هایی همچون امثال و حکم، بازی و ترانه، باورهای توده، ترکیبات دیگر، تعبیرات مصدری، ترکیبات 

جمله ای و شبه جمله ای، نفرین ها و دعاها، خوابگزاری ها، چیستان ها و... می باشد.
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یادداشت های امیراسداهللا َعَلم/ ویراستار علینقی عالیخانی

یکی از آثار مهم تاریخ معاصر ایران یادداشت های علم است و با توجه به اهمیت این یادداشت ها چنانچه ناشر در مقدمه کتاب آورده، 
جلد 7 که از 1346/٢/۱ تا ۱3۴7/۱۱/۱٢ در بر می گیرد، آخر از همه ی مجلدات منتشر شده که چاپ فعلی، یادداشت ها به ترتیب تاریخی 
یعنی دفتر اول از 1346/٢/۱ تا ۱3۵۱/۱۱/٢۱ و دفتر دوم از ۵3/۱/٢ تا ۱3۵۶/7/7 آمده است. بازسازی و اصالح سندها و رفع نواقص و 

اغالط چاپی و جاافتادگی ها بدون کلمه ای حذف صورت گرفته است.

از دیگر ویژگی های این یادداشت ها:

* فهرست تصاویر افزوده شده به کتاب و نیز نمایه هر دو دفتر در آخر دفتر دوم آورده شده است.

* کتاب با صفحات چشم نواز و کاغذ مرغوب به صورت گالینگور با کاور در ٢3۵۶ صفحه 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 فلسفه ی نوین/ آنتونی گاتلیب ترجمه ی فریبرز مجیدی

عمر فلسفة غربی اینک به دو هزار و پانصد سال رسیده است، اما بخش بزرگی از آن در دو مقطع جداگانه ای سپری شد که هر یک 
حدود 150 سال به طول انجامید. مقطع نخست در آتِن سقراط، افالطون، و ارسطو بود، یعنی از میانة سدة پنجم تا اواخر سدة چهارم 
پیش از میالد. مقطع دوم در اروپای شمالی بود، که در پی جنگ های مذهبی اروپا و ظهور علِم گالیله ای پدید آمد. دامنه اش از دهة 1630 
تا آستانة انقالب فرانسه در اواخر سدة هجدهم گسترده است. در آن چند ساِل نسبتًا اندک، دکارت، هابز، اسپینوزا، الک، الیب نیتس، 
هیوم، روسو و ولتر - یعنی اکثر مشهورترین فیلسوفان عصر جدید - منشأ آثاری شد. همة اینان اشخاصی متفنّن یا غیرحرفه ای بودند: 
هیچ یک از آن ها با دانشگاهی سر و کار نداشت. در زمینة مفاهیِم ضمنِی علِم جدید و دربارة پیامدهای بلوای دینی به کندوکاو پرداختند، 
و از این راه به جایی رسیدند که بسیاری از نگرش ها و آموزه های سنتی را کنار گذاشتند. مجموعة تالش های این دسته از اندیشمندان 

عصر روشنگری در این مجّلد 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 1359 انتشاریافت. از آن پس، شیفتگان رشته های هنر چشم به راهِ 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، کتاب های یادشده از دور خارج نشوند و 
از یادها نروند. اما پس از درگذشت جنسن در سال 1982، هم 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 1376 )از ویرایش 1995 انگلیسی( 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 
1997 به 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 2003 کتاب جنسن به اضافه ی فصل تاریخ هنر اسالمی از ویرایش 1995 همان کتاب و 11 فصل 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 41 فصل کتاب، 29 فصل مربوط به تاریخ هنر غرب و تاریخ هنر اسالمی تمامًا 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

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ ُخلد دفتر نسرین و گل را زینِت اوراق بود

پیشینیاِن صاحبدل ما، چه چه نیکو گفته اند که در طاقچة خانة هر ایرانی ـ عرف و عامی ـ سه کتاب نفی دیده می شود: قرآن مجید، شاهنامة فردوسی و 
دیوان حافظ که نشانی از مراتب دینداری، مّلی گرایی و دلبستگی به عشق و عرفان تواند بود. همان طور که مخلصان پاکدل در برخورد با مشکالت زندگی 
دست توّسل به سوی قرآن دراز می کنند و استخاره می گیرند، بالتشبیه در بروز هیجانات روحی و عاطفی نیز با دیوان حافظ از سر صدق و نیاز، فال می زنند.
کتابی که اینک در دست دارید، شرح گونه ای است از غزلهای حافِظ عاشِق رنِد نظرباز ...، به زبان ساده و معانی دلپسند و سرراست؛ بی آنکه ـ علی الرسم 
ـ به توضیح آرایه های گوناگون شعری و اصطالحات و تعبیرات عرفانی پرداخته باشیم، هرچند می دانیم حافظ در تمام فنون شعر، استادِ مسّلم است. 

البته شعر خواجة شیراز از چنان قبوِل خاطر و طبِع سخِن خداداد برخوردارست که جای چون و چرا ندارد. آری، حاجت مّشاطه نیست روی دالرام را.
شرح حاضر، برای طبقات گوناگون جامعه بویژه نسل جوان و عالقه مند و خالصه کالم هر ایرانی ارادتمند حافظ، فتح بابی است که با خواندن معانی و 

شرح ساده و سریع االنتقال غزلها، بتوانند خود را برای مطالعات حافظ پژوهی در سطحی عمیق تر و فضایی وسیع تر آماده سازند.

ویژگی های متمایز این حافظ:

* دارای کلیدواژه * کاغذ مرغوب   * شرح هر یک از ابیات در مقابل آن ها 

* صفحه آرایی چشم نواز * فهرست غزل ها  

* جلد سخت ) گالینگور( مرغوب و روکش دار، در جعبه وکیوم شده
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6 نظریه اي که جهان را تغییر داد / پل استراترن ترجمه ی دکتر توکلی صابری، بهرام معلمی

این کتاب بهترین مغزهاي علمي تاریخ را معرفي مي کند و به توضیح هر کشف یا اختراع دانشمندي 
مي پردازد که براي همیشه شیوه زندگي و نگرش ما را به جهان تغییر داد. کتاب شش نظریه اي که جهان 
را تغییر داد کلید فهم بهتر جهان را به خواننده ارائه مي دهد. نیوتون1و1جاذبه: نگاهي هوشمندانه و آگاهي 
دهنده به پدر فیزیک دارد - از کارهایش گرفته سنت شکني هایش و »نظریه بزرگ« او در این مورد که 
چه چیزي باعث مي شود تا ما به فضا پرتاب نشویم. اینشتین1و1نسبیت: شرح درخشاني از نظریه نسبیت 
و نگاهي شگفت به مردي که سرنوشت قرن بیستم ر ا تغییر داد. هاکینگ1و1سیاهچاله1ها: نگاهي روشنگر 
بر کارهاي آینده نگر و اراده آهنین استیون هاکینگ مي اندازد و توضیحي آسان از کتاب پرفروش و مهم 
تاریخ مختصر زمان ارائه مي دهد. کوري1و1رادیواکتیویته: گزارشي مشروح و خواندني از کارها و زندگي 
پراحساس و پرآشوب ماري کوري، یکي از استثنایي ترین دانشمندان قرن بیستم که کمتر شناخته شده است، 
ارائه مي دهد. تورینگ1و1کامپیوتر: توضیح روشن و قابل فهمي از پیدایش کامپیوتر مي دهد و نگاهي دقیق بر 
مردي مي اندازد که به تکامل آن یاري رساند، تا همان جهاني را که دگرگون ساخته بود فراموشش کند. و ...

تاریخچة تقریبًا همه چیز / بیل برایسن، ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

نمي دانستم  نمي دادم،  تشخیص  کواسار  از  را  کوارک  چیست،  پروتئین  یا  پروتون  »نمي دانستم 
زمین شناس ها چگونه مي توانند نگاهي به یک الیه از توده ي سنگ دیواره ي یک دره بیندازند و 
یاد  عمر آن را تشخیص دهند، حقیقتًا چیزي نمي دانستم. یک اشتیاق آرام و خارق العاده براي 
گرفتن و دانستن برخي نکات درباره ي این موضوعات و دریافتن اینکه تاکنون چند نفر توانسته اند 
از آن ها سردرآورند آرام آرام بر وجودم چیره شد. این همواره بزرگترین شگفتي زندگي ام بوده 
است - دانشمندان چگونه از مسائل سردر مي آورند فالن دانشمند چگونه مي داند کره ي زمین چه 
وزني دارد یا سنگ هایش چه عمري دارند یا چه چیزهایي در اعماق زمین نهفته است؟ چگونه 
مي توانند به چگونگي و زمان پیدایش کائنات و شکل کائنات در نخستین روزهاي پیدایش اش پي 

ببرند؟ چگونه مي توانند دریابند که در درون اتم چه مي گذرد؟ 

به ژنوم خوش آمدید / راب دوسال، مایکل یودل ترجمه ی دکتر توکلی صابری

به ژنوم خوش آمدید! سفری آموزنده و شگفت انگیز در علمی است که به طور فزآینده ای منشا ما را آشکار 
می کند و نوید آینده بهتر را می دهد.کتاب با نثر روان و خواندنی، فهم مهم ترین لحظه در تاریخ زیست شناسی 
را به خواننده ارائه می دهد. نویسندگان کتاب خدمتی واقعی به کسانی کرده اند که می خواهند در گفتمان 
بزرگی که اکنون در علم و پزشکی در جریان است شرکت جویند و منبعی عالی برای دانشجویانی که در 

هر سنی می خواهند د مورد قدرت و امکانات DNA بیشتر یاد بگیرند.
»به ژنوم خوش آمدید سفري آموزنده و شگفت انگیز در علمي است که به طور فزاینده اي منشأ ما را 
آشکار مي کند ونوید آینده بهتر را مي دهد. کتابي است عالي براي دانشجویاني که در هر سني مي خواهند 

در مورد قدرت و امکانات DNA بیشتر یاد بگیرند.«
ــ روبرت بازل، اخبار NBC ، نیویورک

»کتابي است گرانبها و خواندني براي هر کسي که به پروژه ژنوم انساني و انقالب کنوني در ژنومیک 
عالقه مند است.«

ــ اریک گرین، موسسه پژوهش هاي ژنوم انسان

معماي زنداني / ویلیام پاندستون ترجمه ی عباس علی کتیرایی

ـ از بازي پوکر تا آموزه ي غیراخالقي ولي  بازي هاي مجموع صفر، بازي هاي جنگ، بازي هاي جنگ سردـ 
فریبنده ي جنگ بازدارنده از طریق بمب. کتاب موثر پاندستون درباره ي زندگي جان فون نویمان چیزي را 

عرضه مي کند شبیه وضیع یک زنداني گرفتار شده در وضع که خود، به وجود آورده ایم.
 ــ پان استیوارت
جان فون نویمان ــ پدر کامپیوترهاي جدید و از شرکت کنندگان در تولید بمب اتم ــ با تماشاي توپ 
به وجود آورد، که تحقیقي ریاضي درباره ي برخورد و  بازي را  بازي پوکر نظریه ي  بازیکنان در  زدن 
به  مرحله هاي  تاریخ  با  را  نویمان  فون  جان  زندگي  زنداني  معماي  در  پاندستون  ویلیام  است.  فریب 
هم پیوسته ي جنگ سرد و بررسي نظریه ي بازي درهم تنیده است که در سیاست عمومي امروز تأثیر 

درازمدتي داشته است.
باعث  این  ندانند، ولي  با مجموع صفر چیزي  بازي  بازي جز  از نظریه ي  رهبران سیاسي ممکن است 
نمي شود که شما این معرفي عالي یکي از زمینه هاي بالنده و مورد بحث ریاضیات امروز را مطالعه نکنید.
ــ مارتین گاردنر
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قوانین، نظریه هاي علمي و چیزهاي دیگر
سوراندرا وارما ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

کتــاب قوانین، نظریه هاي علمي، و چیزهاي دیگر؛ 176 قانون، اصل، معادله، نظریه و چیزهاي دیگري 
را توضیــح مي دهد که پایه هاي دانش را مي ســازند. تمام نام هاي بــزرگ را در علم، مانند فیثاغورث، 
نیوتون، داروین و اینشتین ونیز چهره هاي جدید مانند راشل کارسون، جیمز الوالک، و استیون هاکینگ 

را معرفي مي کند.
این کتاب کوچک علم را به زبان ساده شرح مي دهد و به پرسش هایي مانند زیر پاسخ مي دهد:

• قضیه فیثاغورث چیست؟
• تفاوت بین آهنگ شبانه روزي و مفهوم مشهور بیوریتیسم چیست؟

• نظریه سیاهچاله چیست؟
• چه کسي اینترنت را ابداع کرد؟

آونگ گالیله / راجر ج.نیوتون ترجمه ی بهرام معلمی

تمام هوش و حواس گالیله هفده ســاله در خالل آیین عشاء رباني در کلیساي جامع پیزا متوجه اطراف 
بود و نوسان چلچراغ آویخته از سقف توجه او را به خود فرا مي خواند، با شگفتي تمام پي برد که زمان 
پیمودن ســیر قوس نوسان در هنگامي که بسیار آهسته حرکت مي کرد همان قدر طول مي کشد که قوس 
بســیار بزرگي را طي مي کند. آونگ گالیله داســتان چرایي این نوسان، و حکایت پیامدهاي ژرف آن را 

براي علم و فن آوري نقل مي کند.
»گسترده ي چیزهایي که زمان را اندازه مي گیرند، از موجودات زنده تا ساعت هاي اتمي، حکایت 
گیرایي اســت که نیوتون درباره ي پیوســتگي هاي زمان نقل مي کند، که در ضمن آن یافته هاي پرآوازه 
گالیله درباره آونگ ها مطرح مي شــود ... مشــتاقان علم از پیوندهایي که نیوتون در سفري خواندني در 

سرزمین زمان نگاري آدمي برقرار مي کند، لذت خواهند برد.«
ــ گیلبرت تیلور، بوک لیست

کتاب حکایت هاي علمي / ایدرین بری ترجمه ی محمدتقی فرامرزی - محمد شعبانی

کشف دانه ي قهوه، اختراع دستگاه تنفس غواصي و غلبه بر آبله چه وجه مشترکي دارند؟ این ها نقاط عطفي 
در تاریخ علم و حماسه اي هستند که پیش از یونانیان باستان آغاز شد و تا هزاران سال آینده نیز ادامه خواهد 
یافت. این داســتان ها و دیگر داستان هاي جذاب مربوط به بســیاري از مهم ترین اختراعات و اکتشافات 
جهان در کتاب حکایت هاي علمي تشــریح شده اند که به زباني شیرین و آگاهي بخش نوشته شده است 
و مجموعه اي بسیار خواندني شامل بیش از شصت حکایت است که به وسیله ي آدریان بري نویسنده ي 
موضوعات علمي برگزیده شده اند. این کتاب که به یازده بخش تقسیم شده است، عناویني شامل کاوش در 
جهان و فضا به وسیله ي انسان تا تحوالت در ارتباطات، شهیدان علم، و »دانش هاي جعلي« را دربر دارد. 
این کتاب انبوه حقایق و اطالعات مربوط به افرادي را در بر مي گیرد که نقشي حیاتي در علم داشته اند، از 
 معروف ترین ها تا کم تر شناخته شدگان مانند گیلبرت ورنام، ابداع کننده ي »جدول رمز یک بار مصرف«، و

 ج. س. هلدین تنها کسي که ایمني در معادن را با بلندخواني اشعار شکسپیر آزمود. 

چرا باد مي وزد؟ / ماتیس لوی ترجمه ی بهرام معلمی

کتابي قابل فهم و جالب و راهنمایي توانمند براي شناسایي وضع آب و هواي کره ي زمین؛ کتابي که پس 
از خواندن آن برایمان تردید باقي نمي ماند که به دگرگوني هاي جوي، پردامنه و فوري در ســبک زندگي 

و رفتار و کردارمان نیاز داریم.
ــ بیل مک کمي بن
چــرا باد مي وزد، با بیاني قابل فهم وبــا بهره گیري از حکایت هاي واقعي، توضیح مي دهد که چگونه این 
ماجراها از وضع آب و هوا و نادیده انگاشتن پیامدهاي آن از جانب آدمي، متأثر شده اند. علم هواشناسي 
به آرامي و تدریجي در خالل متن بیان مي شــود، به نحوي که فهم وضع آب و هوا به جزئي یکپارچه از 
داســتان ها و ماجراهایي بدل مي شــود که طي این کتاب نقل شده اند. مولف کتاب، با نتیجه گیري از تأثیر 
تمدن دوران معاصر بر تغییرات اقلیم و پیامدهاي دگرگون ســاز آن بر کره ي زمین، خواننده را به اقدامي 

فوري فرا مي خواند تا آثار گرمایش جهاني بر نسل هاي آینده را تعدیل و حتي االمکان حذف کند.
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نظریه علمي چیست؟ / موتی بن - آری ترجمه ی فریبرز مجیدی

کتاب فقط یک نظریه ]با ترجمه ي فارسي نظریة علمي چیست؟[ به موقع انتشار یافته است. هرچند 
بدین  تا  کار علمي هرگز  ماهیت  نقش و  از  بدفهمي عامه ي مردم  اما  ما در عصر علم بسر مي بریم، 
این  بررسي  به  بن ـ آري  کامل،  کتاب آسان فهم، گیرا و فوق العاده  این  نبوده است. در  حد چشمگیر 
موضوع هاي مهم مي پردازد: علم چیست؟ علوم چه مي کنند؟ شناخت علمي چگونه پدید مي آید؟ آیا 
دین وعلم با یکدیگر ناسازگارند؟ چرا دین و علم ضرورتًا تعارضي ندارند؟ و چرا گفتن این که چیزي 

ــ ویلیام ف. مکوماس»فقط یک نظریه« است مفهومي ندارد؟
برخي از مردم با لحني تحقیرآمیز ادعا مي کنند که تکامل »فقط یک نظریه« است، چنان که گویي عقیده ي 
موهومي است که مي توان براساس سلیقه ي شخصي آن را یا پذیرفت یا نادیده گرفت. اما تا آن جا که 
با اندیشه ي علمي مي توان دریافت، گفتن این که عقیده اي »فقط یک نظریه«  است در حقیقت احترام 

گذاشتن فراوان به آن عقیده است!

افسون ریاضیات / تئونی پاپاس ترجمه ی عباس علی کتیرایی

کمتر با کتابي با این دامنه، این زیبایي و چنین هوشمندانه روبرو مي شویم. کتاب هاي پاپاس همیشه دربر 
که  غیرمتخصص،  افراد  و  دانشجویان  دانش آموزان،  براي  تنها  نه  ارزشمند،  و  اطالعاتي جذاب  دارنده 
براي پژوهشگران کارکشته نیز بوده است. پاپاس هم ریاضیدان است هم شاعر، با منطق خشک یکي و 
روشن بیني سرشار از خالقیت دیگري، و مسائلي را انتخاب مي کند که تخیل و حس شگفتي خواننده را 

در پهنه گسترده و باورنکردني جهان ریاضیات برمي انگیزد.
افسون ریاضیات در جهان اندیشه به کاوش برمي خیزد، اثر جادویي ریاضیات را بر زندگي ما کشف 

مي کند، و به ما در جایي در کشف ریاضیات یاري مي رساند که انتظار آن را نداریم.

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

»ریچارد داوکینز تکامل را به روز کرده است... موضوع کتابش معني حیات است« 
ــ تایمز    
اوج کار ریچارد داکینز است، شرح تکامل پرتناقض است با شور و تحسین تأثیرگذارترین اثر در 
این زمینه در یکصد سال اخیر اعالم شد. به وضوح آشکار مي کند چگونه کشف داروین، یعني فرایند 
ناخودآگاه، خودبه خودي، بي هدف اما اساسًا غیرتصادفي انتخاب طبیعي تنها پاسخ این پراهمیت ترین 
سوآل است که: ما از کجا آمده ایم؟ چگونه چنین که هستیم شده ایم؟ آیا نقشه ي اولیه اي در کار است؟ 
از نظر داوکینز، ساعت ساز نابینا خود طبیعت است که به تدریج از بنیادي ترین و مهم ترین جزء همه 

چیز، از DNA ، صورت و سامان یافته است.

»ظرافت طبع ونکته سنجي مسحور کننده... شادي آور و قابل درک براي خواننده ي غیر اهل علم«
ــ آبزرور

اینشتین به آرایشگرش چه گفت / رابرت ل.ولک ترجمه ی بهرام معلمی

چه1چیزي1قالب1یخ1را1مات1مي1کند؟1حمله1ي1کوسه1ها1چگونه1هواپیما1را1ایمن1و1بي1خطر1مي1کند؟1آیا1کسي1که1در1
اتومبیل1با1سرعت1صوت1حرکت1مي1کند1مي1تواند1صداي1رادیو1را1بشنود؟

آیا غالباً خودتان را در حال فکر کردن به معماي کوچک حیات یافته اید؟ آیا هرگز به فکرتان رسیده که چرا 
رنگ آب اقیانوس آبي است؟ یا چرا پرندگاني را که روي خطوط انتقال برق فشار قوي نشسته آند، برق 
نمي گیرد؟ رابرت ل.ولک، استاد ممتاز شیمي دانشگاه پیتزبورگ و مؤلف تحسین شده ي کتاب اینشتین چه 
چیزي را نمي دانست، نیاز به فهمیدن، و خوب فهمیدن را درک مي کند. وي اکنون توضیحات جالب تري را 
در مورد پدیده هاي روزمره اي چون نیروي گرانش )اگر در آسانسوري در حال سقوط باشید، آیا پریدن به 
باال در آخرین لحظه نجات تان مي دهد؟« و صوت )چرا رام کننده ي شیر صداي غرش شالق را در مي آورد؟(، 
در کنار مطالب فوق حقایق شگفت دیگري در این کتاب آمده است. اگر گلوله اي به هوا شلیک کنید، آیا 
وقتي این گلوله پایین مي آید مي تواند کسي را بکشد؟ مي توانید درباره ي تمام این پرسش ها و پرسش هاي 

دیگر در قالب راز و رمزهاي طبیعتي که در آن زندگي مي کنیم، پاسخ هاي جالبي بیابید.
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معماي قطب نما / امیر د. آتسل ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

»آتسل، نویسنده ي با استعداد در عرصه ي علوم براي همگان... با شور و شوق بسیار در ژرفاي داستان 
قطب نماي مغناطیسي به کارش مي پردازد... پژوهشي خواندني و پرکشش همچون شمال مغناطیسي 

زمین.«
-Kirkus Rewiews

بر  نو  بافتي  نیز  دریانوردي  درباره ي  آتسل  دریانوردي... خاطرات شخصي  فنون  »کاوشي جذاب در 
کتاب مي افزاید... سرشار از اشارات زیبا و نشاط بخش. گرچه آتسل در بیان داستان کتاب از مسیري 
پرپیچ و خم پیش مي رود ولي براي رسیدن به مقصد خود از یک روش و از اعتماد به نفس کارآگاه 
هرکول پوارو به هنگام پاک کردن پُرز روي آستین ُکتش برخوردار است و مشکالت پایاني معماي 

قطب نما را بزرگوارانه تشریح مي کند.«
-Book Page

فیزیک ناممکن ها / میچیو کاکو ترجمه ی رامین رامبد

با ارائه ي بینشي هیجان انگیز از آن چه واقعاً در آینده مي توانیم امید به داشتن آن داشته باشیم، فیزیک ناممکن ها ما 
را به سفري در مرزهاي علم و وراي آن مي برد. همه روزه شاهد آنیم که چیزهایي که روزي از سوي دانشمندان 
»امکان پذیر« قلمداد مي شدند، پا به عرصه ي زندگي روزمره ي ما مي گذارند: دستگاه هاي فکس، آسمان خراش هاي 
شیشه اي، خودروهاي گازسوز، شبکه ي ارتباطي جهاني و قطارهاي شناور تندرو. در اینجا نویسنده ي به نام در سطح 
جهان، میچیو کاکو با اطمینان مرزهاي امروزین علم را درمي نوردد و براي نخستین بار از دید یک کارشناس خبره 
به بررسي علم واقعي فردا مي پردازد: زمینه اي که معموالً قلمرو نویسندگان علمي تخیلي است. او از امکان پذیري 
عملي حرکت دائمي، میدان هاي نیرو، نامریي شدن، توپخانه ي پرتویي، پادگرانش و پادماده، دورفرستي، تله پاتي، روان 
جنباني، روبات ها و ساي بورگ ها، تندتر رفتن از نور، سفر در زمان، انرژي نقطه ي صفر، حیات فرازمیني، حتي نهان 
بیني پرده برمي دارد. وي به ما نشان مي دهد که چگونه چندتایي از این ایده ها عماًل قوانین فیزیک را نقض مي کنند. 
هیچ گاه تفاوت بین امکان ناپذیر، نامحتمل، و در شرف وقوع به این روشني بیان نشده است. قلمرو علمي تخلیل 
در کجا پایان مي پذیرد؟ واقعاً به چه چیزهایي مي توانیم دست پیدا کنیم؟ کاکو در این کتاب قابل فهم، خواندني و 

روشن گر مي گوید »هر چیزي که امکان ناپذیر نباشد، حتمي است!«

ریاضیات و مونالیزا / بولنت آتاالی ترجمه ی فیروزه مقدم
»گستره ي پهناور ذهن درخشان پروفسور آتاالي، ما را به چنان رویکردي در شناخت نبوغ لئوناردو1دا1وینچي مي رساند 
که سرشار است از بصیرت، نوآوري و خودمداري، که کتاب حاضر را به منبعي اساسي و ضرور در میان کتاب هاي 

لئوناردوشناسي تبدیل مي کند. من این اثر گران سنگ را با احترام تمام به نظرات نویسنده مطالعه کردم.«
ــ شروین تولند، نویسنده ي کتاب لئوناردو داوینچي و برنده ي جایزه ملي کتاب سال 1991
براي نوشتن کتاب )چگونه مي میریم(

»پروفسور بولنت آتاالي ما را به گردشي مفرح در پیچ و خم هزاره ها و قاره ها مي برد، و هنر و معماري، علم و ریاضیات 
را در زیر چتر نبوغ لئوناردو به هم مي رساند. نوشته ي او تحت تاثیر چشم هنرمندانه اش براي شناخت زیبایي، ستایش 
تاریخ گرایانه اش از زمینه ي رویدادها، و عشق دانشمندانه اش به نظم و تقارن قرار مي گیرد. من شرحي را که آتاالي درباره ي 
شام آخر لئوناردو نوشته است اندکي پس از مشاهده ي این شاهکار در میالن و اندکي پس از مرمت آن نوشته است مطالعه 
کردم. لئوناردو الگویي است براي انسان ـ هنرمند، معمار، فیلسوف، دانشمند و نویسنده به شکل مطرح شده در عصر رنسانس. 
تعداد کساني که همانند او باشند از تعداد انگشتان دست فراتر نمي رود، اما پروفسور آتاالي به بیان دقیق تر، یک انسان عصر 

رنسانس در عصر جدید است، و ما را به بهره گیري از نیروي ترکیبي فرا مي خواند که همان الگوي لئوناردو است.«
ــ ویلیام د. فیلیپ، برنده ي جایزه ي نوبل سال 1997 فیزیک

جهان هاي موازي / میچیو کاکو ترجمه ی سارا ایزدیار، علی هادیان
و  عجیب ترین  از  یکي  به  تا  گرفته  خدمت  به  را  خود  شگرف  استعداد  موازي،  جهان هاي  کتاب  در  کاکو،  »میچیو 
هیجان انگیزترین دستاوردهاي احتمالي فیزیک مدرن بپردازد: این که ممکن است جهان ما تنها جهان در بین جهان هاي 
از  ما فقط یکي  باشند که کل جهان  نباشد؛ شاید بي نهایت جهان در یک شبکه گسترده کیهاني وجود داشته  متعدد 
آن هاست. کاکو، با استفاده استادانه از شوخ طبعي و تمثیل، صبورانه خواننده را با نظریات متفاوت موجود در مورد 
نشأت   M جدید  تئوري  و  کیهان شناسي  کوانتومي،  مکانیک  از  همگي  که  نظریاتي  مي سازد،  آشنا  موازي  جهان هاي 
را مجبور  ما  آن،  نیروهاي واقعي  کیهاني که  کنید. سفر در  این کتاب را چون سفري شگفت انگیز مطالعه  مي گیرند. 

مي سازند تا به سمت مرزهاي تخیل کشیده شویم.«
ــ برایان گرین، استاد فیزیک نظري ذرات در دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب هاي ساختار کیهان و واقعیت پنهان

»عالقمندان به کیهان شناسي، سفر در زمان، نظریه ریسمان ها و جهان یازده بعدي راهنمایي بهتر از میچیو کاکو نمي یابند. 
فرد کم نظیري که خود در این زمینه ها تحقیق کرده و به خوبي مي داند چطور این مطالب جذاب، پیچیده و هیجان انگیز 

را ارائه کند.«
ــ دونالد گولد اسمیت نویسنده کتاب هاي جهان فراري و ارتباط با کیهان و راز آفرینش جهان هستی
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حیات هوشمند در کائنات / پیتر اولم اشنایدر ترجمه ی دکتر حسن احمدی
جهان و کائنات چگونه شکل گرفته؟ خورشید و منظومة شمسي، ستارگان و منظومه هاي سیاره اي چگونه به وجود 
آمده اند؟ سیارة زمین چه خصوصیاتي دارد و چگونه ایجاد شده و تغییر مي کند؟ ماه چگونه پیدا شده است؟ حیات 
چه زماني و چگونه در زمین به وجود آمده؟ ماشین DNA چیست و حیات اولیه چه شکلي داشته؟ چگونه در طول 3 
میلیارد سال حیات تک سلولي اولیه به حیات پرسلولي با سلول هاي تخصصي، تکامل یافته و چگونه در 700 میلیون 
سال اخیر موجودات بزرگ از آن ها به وجود آمده اند؟ چرا و چگونه حیات هوشمند در 2 میلیون سال اخیر پیدا شده؟ 
آیندة بشر چیست و چه خطراتي تمدن انساني را تهید مي کند؟ آیندة بشر آینة تمدن هاي فرازمیني پیشرفته است. چه 
تعداد سیارات زمین مانند در کهکشان راه شیري وجود دارند و چگونه باید آن ها را شناسایي کرد؟ چه تعداد از این 
سیارات شناسایي شده اند؟ سیارات خاکي و گازي منظومة شمسي چه خصوصیاتي دارند و آیا زیست پذیر هستند؟ 
تا به حال چه تعداد سیارة زمین مانند کشف شده؟ آیا یوفوها )بشقاب پرنده ها( واقعي هستند و موجودات فضایي 
به زمین آمده اند؟ کاوش هاي فضایي تا به امروز چه دستاوردي داشته اند و برنامه آتي کاوش هاي فضایي چیست؟ 
سکونت گاه هاي فضایي در منظومة شمسي چگونه خواهند بود؟ ِستي چه برنامه اي را تعقیب مي کند؟ سوآالت فوق 
و صدها مطلب علمي و به روز دیگر، در این کتاب به گونه اي بحث شده اند، که کتاب را به یکسان براي عامه مردم 

و خوانندگان عادي، دانشجویان و دانشمندان جذاب و قابل استفاده ساخته است.

کوانتوم: حکایت تولد و حیاتی شگفت / بنش هوفمان ترجمه ی بهرام معلمی

این کتاب سرگذشت حیرت آور فراگیرترین انقالبي را بازگو مي کند که علم فیزیک از زمان نیوتون به 
بعد به خود دیده است.

در نخستین سال قرن بیستم ماکس پالنک نظریة کاماًل جدیدي را مطرح کرد که بر پایة آن نور 
نه به طور یکنواخت و پیوسته، بلکه به طور گسسته و به صورت دسته هاي کوچک یا »کوانتوم ها« جذب 
مي شود. پنج سال بعد آلبرت اینشتین اظهار داشت که خود تابش هم باید به صورت کوانتوم باشد. این 

دو نظر بینش تازه اي را دربارة ساختار ماده مطرح و علم فیزیک را بکلي دگرگون نمود.
در این کتاب سیر تاریخي این بینش جدید و مفاهیم اساسي نظریه ها و کشف هاي بزرگي چون 
ترازهاي انرژي اتم بورف نظریة موجي دوبروي، معادله موج شرودینگرف اصل عدم قطعیت هایزنبرگف 
بیان  زباني ساده و روشن و غیرتخصصي  با  دیراک، ساختار ریرز زومرفلد و غیره  مکانیک کوانتومي 

شده است.

علم در عمل / جان لینهان ترجمه ی منیژه مدبر

کم پیش می آید که بتوان کتاب های علمی را هنگام استراحت به عنوان سرگرمی مطالعه کرد و از آن لذت برد.
ــ گالسکو هرالد
لینهان استاد فیزیک دانشگاه گالسکو در این کتاب سرگرم کننده که خواندن آن همچو گپ و  جان 
گفت پس از شام دلچسباست ما را در اشتیاق فراوانش به علم شریک می کند. او با شوخ طبعی و درایت 
مخصوص به خودش توضیح می دهد که چگونه علم بر زندگی روزمره ی ما و همچنین در عرصه های 
گوناگون مانند پزشکی، سیاست، محیط زیست، و نیز بر پدیده های طبیعی اثر می گذارد. افزون بر این 

ــ نیوساینتیستمی کوشد بی پایگی برخی از افسانه های شبه علمی را نشان دهد.
هنر  دانشگاه  آموزشی  30 سال عضو هیئت  به  نزدیک  که  نام  فلمینگ طراح مستقل و صاحب  جان 
گالسکو بود، با کشیدن طرح ها و کارتون های چاپ حاشیه ی طنزآمیزی به متن می افزاید که خواندن 

این مجموعه را برای همگان لذت بخش می کند.

هندبوک فیزیک / ترجمه ی بهرام معلمی، فریبرز مجیدی

غالبًا 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 
از کتاب های مرجع حاوی مباحث اساسی علوم و  از آن ها بهره می برند که استقبال  نشان می دهند 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 150 پیشرفت مهم، نشانی 
دامنه دارتر در حوزه های  تحقیقات  برای  50 وبگاه  از  بیش  انجمن علمی و مجموعه ای   30 از  بیش 

فیزیک یا علوم مرتبط و نیز نمایه ای مفید با نمودار و جدول.
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اینشتین چه چیزی را نمی دانست / رابرت ل. ولک ترجمه ی بهرام معلمی

صابون چگونه چرکي و کثافت را مي شناسد؟ آهنرباها چگونه کار مي کنند؟ چرا قالب هاي یخ در لیوان صداي 
شکستگي مي دهند... و چگونه مي توانید صداي آن ها را خاموش کنید؟ این ها پرسش هایي اند که ذهن همه ي 
ما را به خود مشغول مي کند و ما را به ستوه مي آورند. اکنون رابرت ولک استاد بازنشسته ي شیمي دانشگاه 
پیتسبورگ، توضیحات روشن، دقیق و جالبي را براي راز و رمزهاي زندگي روزمره ي ما فراهم آورده است. 
افسانه ها و اسطوره هاي تکان دهنده )مانند این باور رایج که نمک یخبندان سطح خیابان ها را ذوب مي کند(... 
تشریح راز و رمزهاي دروني ماده )مثاًل، چه چیزي چراغ هاي تبلیغاتي نئون را روشن مي کند(... این ها و 
بسیاري مطالب و مباحث دیگر را دکتر ولک در قالب نکات شگفت انگیز، و گوشزدها، و گاهي هم حقایق 
تکان دهنده، بیان کرده است. چرا آسمان آبي است؟ چرا شعله ي شمع زرد است؟ یا چرا لباس ها با مواد 
رنگ زدا سفید مي شوند؟ ممکن است اینشتین از رازهاي زندگي مدرن که اکنون فاش شده اند، خبر نداشته 
است. اما شما مي توانید - حتي اگر هرگز یک چراغ بونزن را روشن نکرده باشید ــ با این کتاب شگفت، 
و گشاینده ي دریچه اي گسترده به دنیاي شگفتي که در آن زندگي مي کنیم، به پاسخ بسیاري از معماها و راز 

و رمزهاي آن پي ببرید.

چرا اندازه مهم است؟ / جان تایلر بونر ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

اندیشه در مورد این است که  از پنجاه سال  از بیش  تایلر بونر خالصه استادانه اي  »کتاب اخیر جان 
چرا ارگانیسم ها به اندازه اي که دارند هستند، و به نثر شیوایي که از او انتظار داریم ارائه شده است. 
موضوع کتاب به روشني توضیح داده شده، و با استفاده از مثال هاي واضح پرورده شده و با نمودارها و 

شکل هایي که متن و توضیح موضوعات را تقویت مي کند آراسته گشته است.«
ــ برایان ک. هال، دانشگاه دالهوزي
»چرا اندازه مهم است خودجوشي و بینش معمول کتابي از جان تایلر بونر را دارد. این کتاب پر از 
حقایق و ایده هاي جالب، و خواندن آن سرگرم کننده است ــ خواندن کتاب بهترین کار بعدي پس از 
مصاحبه با خود مؤلف است. بونر موضوع پیچیده اندازه را در زیست شناسي با عالقه اي فراوان دنبال 
مي کند. او مهارت ادبي را با پیچیدگي علمي ترکیب مي کند تا توضیح دهد که چرا بُعد و مقیاس به طور 

عمیقي بر روي رفتار فردي و تکامل آلي اثر مي گذارد.
ــ مري جین وست ـ اِبرهارد، موسسه پژوهشي گرمسیري اسمیسونین

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

 DNA ُرک، برانگیزنده، و متقاعدکننده، این خاطرات بسیار تحسین انگیز کاشف دیگر مارپیچ دوتایی
احساس شگفت  کتاب  این  فرانسیس کریک. خواندن  به ذهن خارق العاده  مستقیم  »یک خط  است. 

حضور مستقیم در برابر او را به من می دهد.«
 - جیمز واتسون، نویسنده مارپیچ دوتایی 

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

ِگرد کردن و تخمین زدن همه روزه ما تخمین هایي در مورد زمان، فاصله، احتماالت و سایر مفاهیم 
عددي آشنا مي زنیم. در مورد اعداد واقعًا بزرگ و واقعًا کوچک چطور؟ اعدادي که الزم دارید تا پاسخ 

به پرسش هاي عجیبي را پیدا کنید که خود را با آن ها سرگرم مي کنیم.
• آیا مي توانید فقط با یک قاشق راه آزادي خود را از زندان حفر کنید؟

• چند سال طول مي کشد تا زمین از سنگ قبر پوشیده شود؟
• چه مي شود اگر یک میهماني راه بیاندازید و همه ي مردم روي زمین بیایند...

• مسایل پزشکي به کنار، آیا یک دانشجو مي تواند فقط با رشته رامن براي یک سال زندگي کند؟

در چند تا لیس؟ آرون سانتوس فیزیکدان، مسایل تفریحي و دور از ذهن را پیش مي کشد تا شیوه ي 
آسان تقریب فرمي را نمایش دهد. این روش که از یک حدس بي مالحظه است کمک مي کند تا به این 

پرسش ها با استفادهاز ریاضیاتي که مي دانید پاسخ دهید!
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چارلز داروین / تیم م. برا ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

دویست سال پس از تولد چارلز داروین )۱٢ فوریه ۱٨٠٩( این زندگی نامه کامال مصور و با این حال 
فشرده این دانش ورز بزرگ را همچون یک همسر، پدر، و دوست معرفی میکند.

برا که سخنرانی های او با عنوان »داروین، این مرد بزرگ« که در سراسر جهان خواستار دارد، داستان 
شگفت آور این مرد را میگوید و ایده ای که همه چیز را تغییر داد. برا در مورد کار علمی انقالبی داروین، 
و اثر آن بر روی علوم زیست شناختی مدرن و تاثیر نظریه تکاملی داروین برروی تفکر غربی بحث 
میکند. ولی برا عمیق تر رفته و با مجموعه ای از نکته ها و تصاویر و عکس هایی که به دقت انتخاب 

شده اند این مرد را می شناساند.

طرح بزرگ / استیون هاکینگ، لئونارد ملودینو ترجمه ی سارا ایزدیار، علی هادیان
چگونه مي توان به راز جهاني که در آن هستیم پي برد؟ بیش از بیست سال پیش، تاریخچه ي زمان را 
نوشتم تا توضیح دهم که جهان از کجا آمده و به کجا مي رود. اما در آن کتاب چند پرسش مهم بدون 
پاسخ ماند. چرا جهان وجود دارد؟ چرا ما وجود داریم؟ چرا قوانین طبیعت این گونه اند؟ آیا جهان به 
یک طراح یا خالق نیاز دارد؟ کشف طرح بزرگ جهان، نظریه اي که همه چیز را توضیح دهد، رویاي 
که  نبود  قدري  به  طبیعت  نیروهاي  درک  در  فیزیکدانان  پیشرفت  اینشتین  زمان  در  ولي  بود.  اینشتین 
رویاي او را به هدفي دست یافتني تبدیل کند. هنگام نگارش کتاب، تاریخچه ي زمان نتایج پیشرفت های 
مهمي که بعدها صورت گرفت هنوز در اختیار نبود تا رویاي اینشتین تحقق یابد. اما در سال اخیر ظهور 
نظریه ي M، رویکرد باال به پایین در کیهان شناسي و مشاهدات جدید از قبیل داده هاي ماهواره هایي چون 
EBOC و PAMW ما را بیش از پیش به آن نظریه ي واحد و پاسخ به عمیق ترین سوآالت نزدیک کرده 
است. بنابراین من و لئوناردو ملودینو تصمیم گرفتیم با نوشتن ادامه اي بر تاریخچه ي زمان، تالش کنیم 
تا به پرسش نهایي حیات، جهان و همه چیز پاسخ دهیم که محصول آن طرح بزرگ حاصل چهار سال 

تالش ما است. 
- مصاحبه ي استیون هاکینگ با سایت آمازون

چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی را ؟ کشف کرد؟ / دیوید الیارد ترجمه ی بهرام معلمی

صابون چگونه چرکي و کثافت را مي شناسد؟ آهنرباها چگونه کار مي کنند؟ چرا قالب هاي یخ در لیوان صداي 
شکستگي مي دهند... و چگونه مي توانید صداي آن ها را خاموش کنید؟ این ها پرسش هایي اند که ذهن همه ي 
ما را به خود مشغول مي کند و ما را به ستوه مي آورند. اکنون رابرت ولک استاد بازنشسته ي شیمي دانشگاه 
پیتسبورگ، توضیحات روشن، دقیق و جالبي را براي راز و رمزهاي زندگي روزمره ي ما فراهم آورده است. 
افسانه ها و اسطوره هاي تکان دهنده )مانند این باور رایج که نمک یخبندان سطح خیابان ها را ذوب مي کند(... 
تشریح راز و رمزهاي دروني ماده )مثاًل، چه چیزي چراغ هاي تبلیغاتي نئون را روشن مي کند(... این ها و 
بسیاري مطالب و مباحث دیگر را دکتر ولک در قالب نکات شگفت انگیز، و گوشزدها، و گاهي هم حقایق 
تکان دهنده، بیان کرده است. چرا آسمان آبي است؟ چرا شعله ي شمع زرد است؟ یا چرا لباس ها با مواد 
رنگ زدا سفید مي شوند؟ ممکن است اینشتین از رازهاي زندگي مدرن که اکنون فاش شده اند، خبر نداشته 
است. اما شما مي توانید ــ حتي اگر هرگز یک چراغ بونزن را روشن نکرده باشید ــ با این کتاب شگفت، 
و گشاینده ي دریچه اي گسترده به دنیاي شگفتي که در آن زندگي مي کنیم، به پاسخ بسیاري از معماها و راز 

و رمزهاي آن پي ببرید.

فیزیک آینده / میچیو کاکو ترجمه ی رامین رامبد

از  بهره مندی  با  همگانی،  علم  برجسته ی  چهره ی  و  نظری  فیزیک  استاد  کاکو،  میچیو  کتاب  این  در 
تجربیات دست اول خود و دیدگاه های بیش از 300 دانشمند برجسته در سطح جهان، همانند گذشته 
ما را به سفر می برد: سفری در دهه های آینده، تا ببینیم علم و تکنولوژی چه دستاوردهایی برای مان به 
ارمغان خواهند آورد، چگونه زندگی مان را دگرگون خواهند کرد، چه آسایشی برای  مان فراهم خواهند 
اکنون  است.  آینده  راه  چراغ  تجربه  می گویند  زدود.  خواهند  وجودمان  از  را  دردهایی  چه  و  کرد، 
صاحب نظری با نورافکن مسیر آینده را برای مان روشن می کند و با زبانی ساده به پیش بینی آن چیزی 
می پردازد که، به احتمال زیاد، تا پایان این سده پیش   روی مان خواهد بود. کتابی که در دست دارید 
سفرنامه ای است هیجان انگیز، که نه از گذشته بلکه سخن از آینده می گوید؛ آینده ای که امید داریم دنیای 
بهتری را برای مان رقم زند و این ماییم، ما فرزندان این خاک، که آینده ی خود را می سازیم. باشد که 

بخوانیم، بیندیشیم، و بسازییم!
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اینشتین عاشق: عاشقانه ای علمی/ دنیس ُاوربی ترجمه ی فیروزه مقدم

یکی از برجسته ترین رمان های روشنفکرانه قرن بیستم، در قالب کتابی پر احساس،  چالش برانگیز و به 
شدت هیجان انگیز جان می گیرد. کتاب اینشتین عاشق، زندگی نامه ای است به سبک یک رمان شیرین 
معاصر  اذهان  در  علم  به  بخشیدن  عمومیت  برای  از جسورانه ترین تالش ها  یکی  اثر  این  و جذاب. 
است. نویسنده به شیوه ای هوشمندانه و شیطانی خواننده را به سوی درک کیهان شناسی سوق می دهد. 
با توصیف شخصیت های دمدمی مزاج و مغزهای درخشان این دانشمندان، کیهان شناسی را به عنوان 
که  آنگونه  را،  علم  تا  آن می دارد  بر  را  امر خواننده  این  معرفی می کند.  احساسی  و  انسانی  مقوله ای 

نویسنده با دقت و به روشنی ارائه می دهد، بیشتر بشناسد.
در بهار سال ۱٩٠۱ آلبرت 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 جّذابی بوده باشند، اینشتین با آن چشمان 

سیاه و براق ...

شگفتی های کیهان/ برایان کاکس و اندرو کوئن ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

کیهان یا عالمی که علم نوین به ما معرفی میکند با قدمتی معادل ۱3/7 میلیارد سال و وسعتی معادل ۴۵ میلیارد 
سال نوری و انباشته از ۱٠٠ میلیارد 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 می یابد. 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 بینهایت ها مینگرند هیچ چیز زائد و بیهوده ای 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.

کتاب زلزله: پس از آن که زمین می لرزد/ سوزان الیزابت هاف - راجر جی. بیلهام ترجمه ی دکتر مهدی زارع - فرناز 
کامران زاد

صابون چگونه چرکي و کثافت را مي شناسد؟ آهنرباها چگونه کار مي کنند؟ چرا قالب هاي یخ در لیوان صداي 
شکستگي مي دهند... و چگونه مي توانید صداي آن ها را خاموش کنید؟ این ها پرسش هایي اند که ذهن همه ي 
ما را به خود مشغول مي کند و ما را به ستوه مي آورند. اکنون رابرت ولک استاد بازنشسته ي شیمي دانشگاه 
پیتسبورگ، توضیحات روشن، دقیق و جالبي را براي راز و رمزهاي زندگي روزمره ي ما فراهم آورده است. 
افسانه ها و اسطوره هاي تکان دهنده )مانند این باور رایج که نمک یخبندان سطح خیابان ها را ذوب مي کند(... 
تشریح راز و رمزهاي دروني ماده )مثاًل، چه چیزي چراغ هاي تبلیغاتي نئون را روشن مي کند(... این ها و 
بسیاري مطالب و مباحث دیگر را دکتر ولک در قالب نکات شگفت انگیز، و گوشزدها، و گاهي هم حقایق 
تکان دهنده، بیان کرده است. چرا آسمان آبي است؟ چرا شعله ي شمع زرد است؟ یا چرا لباس ها با مواد 
رنگ زدا سفید مي شوند؟ ممکن است اینشتین از رازهاي زندگي مدرن که اکنون فاش شده اند، خبر نداشته 

است. اما شما مي توانید - حتي اگر هرگز یک چراغ بونزن را روشن نکرده باشید.

100 دانشمندی که جهان را تغییر دادند/ جان بالچین ترجمه ی سید یوسف عرفانی فرد - بهناز دادمان

این کتاب شما را با رشد و توسعه ایده های علمی 500 سال گذشته و با بانیان این ایده ها آشنا می کند. 
در این کتاب از حدود سال 1500 به بعد به ترتیب زمانی آمده است.

مهم در حکم فعالیتی افزایشی در هم کنشی ارائه  می شود و حاصل کار پژوهشگران، معاصران 
و آیندگانشان را تغذیه می کند. حتی بزرگترین ذهن های علمی از نیوتون گرفته تا الووازیه، پاستور و 

اینشتین، حاصل کار دیگران بهره برده اند.
آدمی طی قرون به دفعات به راه خطا رفته است. ایده هایی که در زمان های گوناگون از حمایت 
همگانی برخوردار بوده اند مثل جهان هستی زمین مرکز، نظریه ی فلوژیستون، اِتر و - که بعدها نادرستی 

آن ها به اثبات رسیده.
چنانچه سری به پاسخ پرسش ها علمی از جمله درباره ی آزمایش مایکلسون- مورلی یا کارهای 
مندل یا... بزنید، از پیشرفت های علمی نیمه اول قرن بیستم آگاه می شوید: حوزه ی ذهنی خاصی چون 

تکوین ایده ی اتم یا استدالل های مربوط به سن کره زمین و ...
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منشاء کیهان چگونگی تشکیل سیارات، ستارگان، کهکشان ها، و آغاز کیهان/ استیون ایلز ترجمه ی حسن فتاحی
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 می شود. این کتاب یکی از سری کتاب های »جهان 
اخترشناسان« است که طی سال های اخیر در سطح بین المللی توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است.چاپ کتاب هایی 
از این دست موجب ارتقا دانش عمومی نجوم در میان عامه ی مردم در بسیاری از کشورها شده است. نویسنده ی کتاب 
یکی از اعضای هیات علمی بخش فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه کاردیف انگلستان است. دور از انصاف نیست اگر 
بگوئیم این اخترشناس خوش ذوق و قریحه، با تکیه بر دانش باال و سابقه ی تدریس درخشان، کتاب را در نهایت دقت 
و هنرمندی به رشته ی تحریر در آورده است. کتاب در حالی که جدیدترین تحقیقات اخترشناسی را عرضه میدارد، 
همزمان به شکل هنرمندان های مشکالت و موفقیت ها و مسیر علمی را که اخترشناسان طی کرده اند را نیز بیان می کند. 
به ویژه آنکه رویکرد کتاب اخترشناسی رصدی است. کتاب از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول به 
منشاء سیارات و چگونگی شکل گیری آنها می پردازد. بخش دوم کتاب به بررسی ماهیت و تحول ستارگان می پردازد 
و خوانندگان را از نظر علمی با آن نقطه های نورانی که هر شب باالی سر می بینند آشنا می کند. بخش سوم، بررسی 
تکامل کهکشان هاست. بخش چهارم و پایانی کتاب به مبحث پرمخاطره و سوآل برانگیز کیهان شناسی اختصاص دارد.

آوای مهبانگ: تابش زمینه کیهانی و کیهان شناسی جدید / آمدئو بالبی ترجمه ی سمانه نوروزی

تابش زمینه کیهانی )CMB( باقیمانده از گرمای مهبانگ است. سیگنالی ضعیف با قدمتی بیش از سیزده 
میلیارد سال که پاسخ بسیاری از پرسش های ما درباره ماهیت جهان را در خود دارد. این تابش در سال 
1964، کامال 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 کوتاهِ زمینه کیهانی کدگذاری و به صورت امواج صوتی که آن را نوعی »موسیقی« 
و  مشاهدات  نظریه ها،  بیان  به  غیرتخصصی  زبانی  به  کتاب  این  است.  شده  کشف  میشناسیم  کیهانی 
اکتشافات از ابتدا تا کنون پرداخته است. تحقیقاتی که هنوز به پایان نرسیده و ارزش علمی آنها به طور 
کامل ارزیابی نشده است. نسخه های ایتالیایی و انگلیسی این کتاب، هر دو، برنده چندین جایزه ادبی 

و علمی شده اند.

استیون هاکینگ: ذهنی رها/ کیتی فرگوسن ترجمه ی رامین رامبد
ـ نویسنده ای پرفروش  بی هیچ تردیدی، استیون هاکینگ یکی از سرشناس ترین چهره های دوران ما به شمار می رودـ 
با تاریخچه ی زمان، فیزیکدان نظری برجسته با نظریه هایی بنیان برانداز و افسونگر، و گذشته از همه ی این ها، چهره ای 
الهام بخش که در عین دست و پنجه نرم کردن با ناتوانی ویرانگرش، شکوه، وقار، و بی باکی خود را به جهانیان 

عرضه کرده است.
تا کنون  با دستیابی بی مانند به شخص هاکینگ، در کنار عکس هایی  نویسنده ی خوش قلم، کیتی فرگوسن 
نادیده و پژوهشی ژرف، تصویری غنی و جامع از زندگی هاکینگ را در پیش روی ما می گذارد: دوران کودکی؛ 
ابتال به ALS در عنفوان جوانی؛ نبرد دیرپای شخص وی برای بقا به منظور رسیدن به فهم علمی از گیتی؛ و 
باالرفتن از پله های شهرت و اعتبار جهانی. فرگوسن به یاری قابلیت بی بدیلش در برگرداندن زبان فیزیک نظری 
به زبان عادی خودمان، کارهای علمی هاکینگ را همه فهم ساخته است. در این کتاب، خواننده نه تنها با زندگی 
شخصی ، که به تناسب با کارها و نظریات این غول علم آشنا می شود و پی می برد که ساختاری علمی چگونه 
پا می گیرد و چرا به گونه ای تناقض آمیز به دست سازنده اش ویران می شود تا دیدگاهی اصالح شده از واقعیت به 
دست آید؛ همین است که بنای علم را چنین شکوهمند می سازد. استیون هاکینگ شرح حالی است اندیشمندانه، 
روشنگر، جذاب، و صریح از زندگی شگفت انگیز ذهنی درخشان و رها، یا آن گونه که خوش دارد بگوید »آزاد«.

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

هیچ قسمتی از علم به اندازه ی 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 گستره ی 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 فرمول بندی کالسیکی این قانون به بررسی مکانیسم آن می پردازیم. پس 
از پایان این مبحث در می یابیم 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 سیطره ی این قانون هستند و افزایش 
بی وقفه بی نظمی و اتالف انرژی در همه حال و در هر فرایندی باید صورت بگیره بعضی وقت  ها ترسناک 
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. 
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ذره در پایان گیتی/ شون کرول ترجمه ی رامین رامبد
بوزون هیگز یکی از داغ ترین موضوعات علمی دوران ما به شمار می رود و کلید درک وجودداشتن 
جرم. شون کرول، فیزیکدان کلتک، به شرح داستان کشف این ذره می پردازد. هزینه هایی میلیارد دالری 
و هزاران دانشمند در برخورددهنده ی بزرگ هادرون واقع سویس در پی دست نیافتنی ترین ذره ای 
هستند که چه بسا درگاهی باشد بر کشف عجیب ترین ها: ماده ی تاریک. ذره در پایان گیتی، به بیان همه 
دشواری ها در این راه می پردازد: 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 شکسته شدن تقارن، اصول نظریه ی میدان، دلیل و اهمیت میدان و در نتیجه بوزون هیگز، زمینه ی 
تاریخی این ذره ی اغواگر و دانشمندان درگیر در بنیان گذاری نظری آن، آزمایش های مورد استفاده در 
کشف آن و ساختار آشکارسازها و دیگر مطالب برده می شود. سرانجام وی پی می برد که چرا هیگز 

مهم است و کشف آن چه امکان پذیری هایی را پیش روی ما می گذارد.
ادامه  با هیجان  یا ماجرا همچنان  بنیادی است  به معنای بسته شدن پرونده ذرات  آیا کشف هیگز 

پدیا خواهد کرد؟
چه کسی؟ چه وقت؟ چه چیزی را ؟ اختراع کرد؟ / دیوید الیارد ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

 این کتاب راهنمایی است برای فناوریها و اختراعها و ابداع هایی که زندگی مردم جوامع غربی را از سال ۱۵٠٠ 
میالدی تاکنون دگرگون ساخته است و در حکم مکمل کتاب چه کسی، چه وقت، چه چیزی را کشف کرد؟ است 
که درباره ی کشف ها 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 انگیزه ی 
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 شکست ها یا پیروزی هایی 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 اختراع های آنان بهره مند شدند لذا در این کتاب به هر دو گروه توجه خواهیم کرد. برای آسانتر 
کردن جستوجو نمایه هایی برای افراد و اختراع ها تدوین کرده ایم. مسئله ی چه وقت هم با ترتیب و تنظیم شرح 
وقایع که براساس زمان است مشخص میگردد و هم با فهرست زمان )Time line( که در پایان کتاب درست پیش 
از دو نمایه ی مذکور قرار گرفته و گام های اصلی بخش های مهم فناوری طی 500 سال گذشته را در خود دارد و 

راهنمای خوانندگان برای درک ماجراهاست.

تاریخچه خودم/ استیون هاکینگ ترجمه ی رامین رامبد
با  او  است.  بریتانیایی  کیهان شناس  و  فیزیکدان  دانشمند  هاکینگ،  استیون  خودنوشت  زندگی نامه  رو  پیش  کتاب 
شرکت  و  کیهان شناسی  و  فیزیک  زمینه  در  گوناگون  مقاالت  و  کتاب ها  نگارش  و  علمی  فعالیت  سابقه  سال  چهل 
در همایش های مختلف به یکی از چهره های علمی محبوب در انگلستان و دنیای دانش تبدیل شده است. او عضو 
جامعه ی سلطنتی هنر و عضو ثابت جامعه ی اسقفان دانشمند بود و در سال ٢٠٠٩ مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا 
را گرفت. معروف ترین اثر او که در سال ٢٠۱٠ منتشر و به سرعت به یکی از پرفروشترین های 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 توانایی های فراوانش در کیهان شناسی، جایزه نوبل نگرفت و صبح 
روز چهاردهم مارس ٢٠۱٨ در سن 7۶ سالگی 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 پیش رونده ام نفس تنگی های درازمدت بود. در ۱٩٨۵، در سفری به سرن 
در سویس، من سینه پهلو 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 آدن بروکس در کمبریج آوردم. دکترهای آن جا به سختی کوشیدند تا 

مرا به وضعیت قبلم برگردانند، ولی در آخر مجبور به انجام تراکتومی شدند.«

در جستجوی بسگیتی: امکان پذیری هایی در موازات/ جسی امزپک ترجمه ی رامین رامبد
گیتی های موازی در جای جای علمی تخیلی حضور دارند، و تعجبی هم ندارد. آن ها به ما این امکان را می دهند تا با 
بیرون رفتن کامل از جهان خودمان، در مورد همین پرسش خیال پردازی کنیم که »اگر ... چه؟« نه این که تنها بیندیشیم 
جهانی که می شناسیم در اثر یک رویداد به چه صورت دیگری در می آمد. برای کیهان شناسان این پرسش مطرح نیست 
که »اگر جنوبی ها در جنگ داخلی آمریکا پیروز می شدند چه؟« بلکه آنان به دنبال پاسخی اند برای این پرسش که »اگر 
ثابت هایی که سنگ بنای بنیادی فیزیک را می سازند متفاوت بودند، چه؟« فیزیکدانان می گویند که کوچک ترین تغییری 
در قوانین فیزیک به معنای درهم ریختن تکامل گیتی است، و در نتیجه هستی ما. گویی تنظیمی دقیق در کار بوده تا ما 
را به این جایی که هستیم برساند. از دیدگاه فیزیک، ممکن است که گیتی ما یگانه نباشد! ایده ای که در این کتاب بررسی 

می شود همین است؛ در جستجوی بَسگیتی، امکان پذیری هایی در موازات.
نوشتارهای آمده در این کتاب، له یا علیه این ایده ی افسونگر، از سوی برترین  اندیشه ورزان این حوزه است؛ که از 
امکان پذیری نظری بسگیتی گرفته تا سفر در زمان را در بر می گیرد. همچنین به ایده ی »بِرین ها« و وجود بُعدهای دیگر 
پرداخته می شود. و نیز وارسی این امکان که آیا به راستی »ثابت های طبیعت« ثابت اند؟ یکی از بزرگترین دستاوردهای 
علم این است که می توانیم بپرسیم چرا گیتی به این صورتی است که هست؟ امکان پذیری های گوناگونی برای بسگیتی 
وجود دارد، و کوشش علمی عظیمی در این راه صرف می شود تا در نهایت به این پرسش غایی بپردازد که »اگر ... چه، 

چرا ما، چرا اکنون؟«
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فرضیه شگفت انگیز: پژوهش علمی در مورد آگاهی و روح/ فرانسیس کریک ترجمه ی محمدرضا غفاری

برحسب سنت، روح انسان مفهومی غیرمادی انگاشته می شود که فقط می تواند به وسیله روانپزشکان و 
عالمان علوم دینی مورد بررسی قرار گیرد. در این کتاب جدید » فرضیه ی شگفت انگیز« ببرنده ی جایز 
نوبل فرانسیس کریک، با بی باکی مرز بین علم و روح گرایی را با بررسی روح از منظر یک دانشمند 
جدید درمینوردد و اساس وجود روح و عملکرد آن را بر پایه  ببرسی های عمیق چگونگی کارکرد مغز 

هنگام » دیدن« قرار میدهد.
فرانسیس کریک، پرسش هایی را که فیلسوفان برای قرن ها آن ها را مطرح میکرده و در پاسخ  دادن 

به آنها توفیق چندانی نداشته اند، به گونه ای توفیق آمیز مورد بررسی قرار داده است.

پیدایش جهان هستی و حیات بر کره ی 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 درباره ی شاید کمتر کتابی با چنان موضوعات مختلفی موجود باشد که قابل فهم همگان باشد.
جهان هستی یکی از بزرگترین چالش علمی همه ی ادوار بشری است. از پیدایش تاریخ تا زمان گالیله، 
جهان هستی در هاله ای از خرافات و جادو جنبل غوطه ور بود. رویای هر فرزانه ای پی بردن به فهم 

قوانین بنیادی فیزیک است و این که علم چگونه زندگی بشری را رقم خواهد زد.

نابخردی های پیش بینی پذیر: نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل میدهند/ دن آریلی ترجمه ی رامین رامبد
* چرا سردرد ما پس از خوردن آسپیرین یک سنتی باقی می ماند ولی بعد از خوردن آسپیرین ۵٠ سنتی از بین می رود؟ * 

چرا وقتی معده مان دیگر جا ندارد، باز هم سراغ بوفه ی مجانی می رویم؟
می کنیم  فکر  است.  دست مان  در  اوضاع  کنترل  می کنیم  فکر  می رسد،  زندگی مان  در  تصمیم گیری  زمان  وقتی 

انتخاب هایی هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهیم. ولی آیا به راستی چنین است؟
دن آریلی، اقتصاددان رفتاری با یک سری آزمایش های روشنگرانه و اغلب شگفت انگیز بر این تصور عمومی 
که ما اصوالً به شیوه های خردمندانه عمل می کنیم، خط بطالن می  کشد. آریلی با در هم آمیختن تجربه ی روزمره 
و پژوهش های تحول برانگیز، نشان می دهد 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 
ساده ی تعجب آوری انجام می دهیم، بلکه دوباره همان نوع اشتباهات را تکرار می کنیم. ما دائمًا اضافه می پردازیم، 
دست کم می گیریم و پشت گوش می اندازیم. ما قادر نیستیم که اثرات ژرف عواطف مان را برآنچه که می خواهیم 
درک کنیم و برای آنچه که داریم ارزش اضافی قایل می شویم. اما این رفتارهای گمراه کننده نه تصادفی اند نه 
بی مفهوم. آن ها اسلوب مندند و قابل پیش بینی- و ما را به طور پیش بینی پذیری نابخرد می سازند. نابخردی1های1

پیش1بینی1پذیر1شیوه1ی1بر1هم1کنش1ما1با1جهان1دگرگون1خواهد1ساخت-1یک1تصمیم1کوچک1در1هر1زمان.

مریخی ها خود ما هستیم/ جووانی بینامی ترجمه ی هدا عربشاهی
و  اخترفیزیک  نجوم،  برای عالقمندان  درک  قابل  و  ساده  زبانی  با  که  است  علمی  کتابی  هستیم،  ما  مریخی ها خود 
پدیده های کیهان شناختی، بر پایه نظریه » مهبانگ« به بررسی ساختار شکل گیری شیمی و بیولوژی جهان از ۱3/7 
میلیارد سال قبل تاکنون میپردازد و در نهایت با طرح این سوال که آیا ما تنها جانداران کیهان هستیم یا ارگانیسم های 
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 چالش های مهم بشر معاصر تبدیل شده است. این کتاب، به دلیل بهره گیری 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 پدیده های 
نجومی را تنها به خاطر عالیق شخصی مریخی ها خود ما هستیم، کتابی علمی است که با زبانی ساده و قابل درک برای 
عالقمندان نجوم، اخترفیزیک و پدیده های کیهان شناختی، بر پایه نظریه » مهبانگ« به بررسی ساختار شکل گیری شیمی 
و بیولوژی جهان از ۱3/7 میلیارد سال قبل تاکنون میپردازد و در نهایت با طرح این سوال که آیا ما تنها جانداران کیهان 
هستیم یا ارگانیسم های 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 چالش های مهم بشر معاصر تبدیل شده است. این کتاب، به دلیل بهره گیری 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 پدیده های نجومی را تنها به خاطر عالیق شخصی دنبال میکنند یا دانش آموزانی که جویندگان آینده این حوزه 
علمی هستند پیشنهاد میشود. دنبال میکنند یا دانش آموزانی که جویندگان آینده این حوزه علمی هستند پیشنهاد میشود.
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امی نوتر، مادر جبر نوین/ مارگارت تنت ترجمه ی حسن فتاحی
در طول تاریخ علم، زنان دانشمند زیادی بوده اند که برای بسیاری از ما چهره شناخته شده ای نیستند. یکی از آنها »آمالی 
امی نوتر« است. او به خاطر دستاوردهای برجسته اش در زمینه جبر مجرد، توپولوژی و فیزیک نظری شهرت دارد و از 
سوی دانشمندانی چون »اینشتین« و »پاول الکساندروف« به عنوان مهم ترین زن در تاریخ ریاضیات نام برده شده است. 
درباره نوتر کتاب های زیادی به زبان آلمانی و انگلیسی نوشته شده است که به معرفی زندگی شخصی و دستاوردهای 
علمی او پرداخته اند. امی نوتر در ٢٢ مارچ ۱٨٨٢ در ارالنگن آلمان به دنیا آمد و در ۱3 آوریل ۱٩3۵ در پرینستون 
آمریکا درگذشت. او بزرگترین و مشهورترین زن ریاضی دان آلمانی است. پدرش، ماکس نوتر هم ریاضی دان بود. 
نوتر در سال ۱٩٠7 از رساله ی دکترای خود درباره  ی ناورداها دفاع و در سال ۱٩۱٨ کتاب خود به نام »ناورداهای 
دیفرانسیلی« منتشر کرد. با انتشار این کتاب در ردیف ریاضی دانان بزرگ قرار گرفت. از آن پس در زمینه های گوناگون 
ریاضی نظیر ایده آل ها، جبر مجرد، توپولوژی، ابر مختلط ها و ... مقاالت بکر و جالبی به جهان ریاضیات عرضه کرد. 
جبری شدن ریاضیات را تا حد زیادی مدیون امی نوتر هستیم. ر کنگره ی جهانی ریاضی دانان در سال ۱٩33 در 
زوریخ بسیار خوش درخشید. دانشگاه با دانشیار شدن او، به دلیل این که مرد نیست، مخالفت می کرد، ولی با یاری 
هیلبرت و کالین سرانجام در سال ۱٩۱٩ او را به دانشگاه را دادند.... پاول الکساندروف عضو فرهنگستان و رئیس 
انجمن ریاضی دانان مسکو در پنجم سپتامبر سال ۱٩3۵ در سخنرانی خود به مناسبت درگذشت نوتر، او را »بزرگترین 

زن ریاضی دان، دانشمندی سترگ، معلمی بی مانند 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 آن چه بود؟ آینده چه پیش خواهد آورد؟ و سرانجام، چرا به جای هیچ، 
چیزی هست؟ شاید تا به حال نظیر این سوال های 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، بحث هایتان را ناتمام رها 
کرده باشید. دانشمندان از نظر تاریخی همیشه بر مباحث چالش برنگیز مرتبط با هستی تمرکز داشته اند و 
اکنون در داستان کیهان شناختی مستحکم و روشنگرانه ای، الرنس کراوس، فیزیکدان نظری پیشتاز و استاد 
دانشکده اکتشافات زمین و فضا در گروه فیزیک دانشگاه ایالتی آریزونا، دست به تشریح پیشرفت های 

علمی انقالبی نوین می زند که این اساسی ترین پرسش های فلسفی بشر را به سوی خود جلب می کنند.
کراوس در این کتاب نشان می دهد که علم مدرن دارد به این سوال پاسخ می دهد که چرا به جای »هیچ«، 
»چیزی« هست، آن هم با نتایجی شگفت انگیز و افسون کننده. مشاهداتی تجربی به گونه ای بهت انگیز زیبایند 
و نظریه های نوین که آدم را به عالم هپروت می برند، به سادگی در گیتی از »هیچ« بیان شده اند و به ما نشان 

می دهند که نه تنها چیزی می تواند از هیچ سر برآورد که همواره همین طور بوده 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 انجمن های مجازی، در باب این که 
چرا دیگر کسی چندان حوصله خواندن متن های بلند را ندارد؛ بخصوص وقتی روی کامپیوتر خوانده میشود. اگر 
متن اینترنتی باشد و باید آن را مستقیم روی وبالگ یا وبسایتی خواند، وضع وخیم تر 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 داستان های بسیار کوتاه، که فلش استوری یا داستانک خوانده میشوند، پدید آمده و رواج یافته است. این 
داستانک ها غالبا اینترنتی هستند و در حد کمتر از یک یا دو صفحه چاپی خالصه می شوند. 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 شبکه های 
اجتماعی یا وبالگ هایی که، به اصطالح، پست هایی سریع و کوتاه زیر نوشته ها 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 موشکافانه تر به چندین وبسایت و وبالگ از حوزه های 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 وبسایت ها و 

وبالگ ها گذاشته میشد با توجه بیشتری خواندم.

پروفسور اینشتین عزیز: نامه های کودکان به اینشتین و پاسخ های او/ آلبرت اینشتین ترجمه ی دکتر محمدرضا 
توکلی صابری

این کتاب جالب حاوی تقریبًا شصت نامه از کودکان است که نه تنها عالقه جدی به جهان دانش دارند، بلکه 
برای پاسخ به پرسش هایشان بی هیچ واهمه ای مستقیمًا به سوی منبع آن رفته اند.

با  آنها را تحسین می کرد و در این مجموعه  اینشتین به کودکان احترام می گذاشت و  پوشیده نیست که 
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 کودکانه ای، 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 نامه های آنها به او سرگرم کننده، 
لطیف، و هوشمندانه است. در این نامه ها تبریک سال تولد، امید به بهبودی، افکار ابلهانه و زیرکانه و نیز 
خلوص، کنجکاوی و لذت محض زندگی وجود دارد. عالوه بر نامه ها، زندگینامه فشرده و گاهشمار زندگی 

اینشتین و مقاله ای از پژوهشگر برجسته ای به نام رابرت شولمان در این کتاب آمده است....
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آینده ی ذهن: کندو کاوی علمی برای فهمیدن، بهسازی و توانمندسازی ذهن/ میچیو کاکو ترجمه ی رامین رامبد
ما آدم ها، پیچیده ترین ماشین طبیعت را با خود حمل می کنیم، و آن چیزی نیست جز مغز، ساخته شده از صدها میلیارد نورون 
و ارتباطات بین آن ها. و در همانندی با کامپیوتر، این سخت افزار را نرم افزاری دارد که ذهن می نامیمش. همه ی دیدگاه ها، 
برداشت ها، و بینش های  مان، از این »ترافزار« سرچشمه  می گیرد، و نیز خلق و خو، رفتار و روحیات مان.از نبوغ گرفته تا 
دیوانگی، این مغز است که ما را در این جهان به پیش می برد. بنابراین تردیدی وجود ندارد که مغز و کارکردهایش، به دلیل 
پیچیدگی ساختاری و عملکردی، از دیرباز ریشه در رازآلودگی داشته اند و شناخت آن ها دلشمغولی کمابیش هر کسی بوده 

که دستی بر آتش علم و دانش داشته است.
در کتاب حاضر، میچیو کاکو، فیزیکدان و نویسنده نام آشنا، از حیطه ی تخصصی خود بیرون آمده و ما را به گشت و 
گذاری در این سرزمین به نسبت ناشناخته می برد. خواننده، در کنار آشنایی با ساختار و سازوکار مغز، با تکنولوژی های مربوط 
روبه رو می شود و می فهمد که دانشمندان در این وادی چگونه پیش می روند و آخرین دستاوردها چیست؛ چگونه می توان 
به مدد این تجهیزات، بر ناتئوانی های جسمانی ناشی از بدکاری مغز چیره شد؛ آیا تله پاتی و روان جنبانی شدنی است؟ سپس 
کاکو ما را به گوشه های وهمناک مغز راهنمایی می کند و مغاک بیماری های روانی را نشانمان می دهد. آگاهی و خویشتن، که 
همواره مورد توجه بشریت بوده، در این کتاب تعریفی نو، از دید یک فییکدان پیدا می کند: نظریه ی فضازماِن آگاهی. و نیز، 
موضوعی به نسبت بحث برانگیز پیش کشیده می شود که امروزه عامل کج فهمی های بسیار بوده است: ارتباط نظریه     ی کوانتوم 

و آگاهی.»آینده ی ذهن« کتابی است خواندنی برای آنانی که مشتاق  دانستن رازهای مغز و ذهن هستند.

علم در ادبیات علمی تخیلی: 83 پیشگویی علمی تخیلی که واقعیت علمی پیدا کردند/ رابرت دبلیو. بالی 
ترجمه ی 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 ایده های علم از آزمایشگاه 

سرچشمه نگرفتند، بلکه سرچشمه آنها از ذهن های نویسندگان علمی تخیلی بود که تخیلی قوی داشتند.
خواندن داستان بیست هزار فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن )۱٨۶٩(، الهامبخش سایمون لِیک پسر بچه ۱٢ 
ساله شده و به این ترتیب او مهندس شناورهای دریایی میشود. لیک در ۱٨٩۵، آرگوناث، نخستین زیردریایی 
که با موفقیت در آب های 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، زیردریایی ها از حدود دویست سال پیش از رمان ژول ورن در کتاب جادوی ریاضی )۱۶۴٨( به 
فکر جان ویلکینز رسیده بود. دیوید بوشنل در ۱77۵ و رابرت فولتون در ۱٨٠٠ یک زیردریایی آزمایشی ساخته 

بودند، اما تا زمان لیک بود که زیردریاییها جنبه علمی به خود گرفتند..

واقعیت پنهان: جهان های موازی و قوانین ژرف کیهان/ برایان گرین ترجمه ی محمدعلی جعفری

زمانی گیتی به معنای »هر آن چه وجود دارد« بود: هرچه هست و هرچه نیست. مفهوم بیش از یک گیتی، 
بیش از همه چیز ظاهراً تناقض آمیز است. با وجود این، تعدادی پیشرفت های نظری به تدریج به تعبیر »گیتی« 
حیات بخشیده اند. »جهان های موازی«، »گیتی های موازی«، »گیتی های متناوب«، »فراگیتی«، »کالن گیتی«، یا 
»بسگیتی« همگی با هم مترادف اند و به انبوه واژگانی تعلق دارند که برای توصیف گیتی ما، و طیفی از 
گیتی های ممکن دیگر به کار می روند. اکنون، تحلیل های نافذ و کشف های مرتبط ما را به درکی بی اندازه 
جدید می رسانند: تفکر درباره این امکان که گیتی ما تنها گیتی ای نیست که وجود دارد. کتاب واقعیت پنهان 

به بررسی این امکان می پردازد.
برایان گرین، فیزیکدان برجسته و از پیشگامان نظریه ریسمان با قلم نافذ خود ما را در این سفر شگفت انگیز 
به دنیای جهان های موازی، مهبانگ ها، بسگیتی های شامل بدل های بی شماری از شما، توهم هولوگرافیک و 

واقعیت مجازی همراهی می کند.

افسون فیزیک: معماهای کنجکاوی برانگیز و چالشی فیزیک/
کریستوفر یارگوتسکی, فرنکلین پاتر ترجمه ی بهرام معلمی, مسعود مرادی جورابی

افسون فیزیک ، کتابیست حاوی 3٩7 پرسش معمایی و پاسخ تشریحی آنها. در این کتاب اطالعاتی در حوزه های 
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 می شود. در این کتاب پاسخ پرسشها و نیز 
بیشتر از 3٠٠ مرجع فراهم آمده است. از جمله پرسش های جالبی که در این کتاب به انها پاسخ داده می شود،اینها 
را می توان بر شمرد: چرا مقدار یخ در جنوبگان هشت برابر مقدار یخ در شمالگان است؟چرا می توانید دستانتان 
رابا فوت کردن ارام گرم ،و با فوت کردن شدید انهارا خنک کنید؟یک کیلو پر سنگین تر است یا یک کیلو آهن؟

میدهند.صد ها  پاسخ  شمارا  پرسش  راههایی شگفت  علم،از  ،کارشناسان  پاتر  فرانک  و  جارگودسکی  کریستوفر 
پرسش دیگر در این کتاب مطرح و پاسخ داده شده است. پی خواهید بردکه چرا صوت در اب و بخصوص در 
تابستان ،بهتر منتقل می شود،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 می برد که بستگی و ارتباط فیزیک با زندگی 

روزمره را به بهترین شکلی بیان و اشکار می کند.



23
www.mazyarpub.ir

مجموعـة علمـی قلمروعلـم

ناپذیر درباره طب سوزني، هومیوپاتي، کایروپراکتیک درماني و طب  انکار  یا درمان:حقایق  دروغ 
گیاهي/ سایمون سینگ, ادزارد ارنست ترجمه ی دکتر محمدرضا توکلی صابری

کتاب دروغ یا درمان به بررسی اثربخشی بیش از سی روش دارویی و درمانی، از جمله طب سوزنی، هومیوپاتی، 
عطردرمانی، کایروپراکتیک، و طب گیاهی، می پردازد که همگی ادعا می کنند اثرهای درمانی دارند. دکتر ادزارد، یکی 
از دو نویسنده کتاب، که اولین استاد طب مکمل در جهان است نتیجه بیش از بیست سال تحقیق و بررسی خود و 
صدها پژوهشگر مسایل پزشکی را در جهان در مورد رشته های مختلف طب مکمل به زبانی ساده در کتاب دروغ 

یا درمان ارایه داده است
فایده این کتاب این است که کارآیی و اثربخشی این روش ها را که در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی 
نشان می دهد که کدام  اختیار خواننده می گذارد و  زبان ساده در  به  اثبات شده  با روش های علمی  دنیا  معروف 
روش ها موثرند و کدام روش ها بی تاثیرند. نویسندگان با استفاده از مثال های تاریخی علت رویکرد جوامع مختلف را 
به طب مکمل نشان می دهند. در این کتاب نویسندگان عزم کرده اند تا حقیقت را در مورد »شربتها، لوسیونها، قرصها، 
سوزن ها، مشتومال دادن و انرژی دهی که فرای حوزه طب مرسوم قرار دارد« آشکار سازند. این کتاب برای کسانی که 
به دنبال درمان های طب جایگزین اند آگاهی دهنده خواهد بود. از این رو خواندن این کتاب را پیش از انجام هر گونه 

استفاده از روش های درمانی، چه طب مرسوم و چه مکمل به همه توصیه می کنیم.

شیمی چیست؟/ پیتر اتکینز ترجمه ی رامین رامبد
می خواهم چشمانتان را به روی جهانی شگفت انگیز، جهانی پر اهمیت از نظر اندیشه ورزی و اقتصادی بگشایم: 
جهان شیمی. باید اعتراف کنم که شیمی آوازه  ای خوشایند ندارد. مردم آن را از دوران مدرسه به عنوان موضوعی 
به یاد می آورند که عمدتًا فهم ناپذیر بود، البته آکنده از حقایق اما اندکی درک شدنی، بوگندو، و چنان دور از 
قواعد خشک  و  دستورالعمل ها،  نوشتارها،  مفاهیم،  همه  آن  انگار  که  و سرخوشی ها  رویدادها  واقعی  جهان 
شیمیایی  مواد  زیست محیطی  تأثیر  مورد  در  با هشدارهایی  بعداً  نداشت.  زندگی  به  ربطی  هیچ  بی روحش  و 
خطرناک که به طبیعت نشت می کنند و در دشت های سرسبز و پوشیده از شقایق ها و پروانه ها فاجعه می آفرینند، 
کرانه های رودخانه ها را که زمانی رویشگاه آویشن وحشی بود به شوره زاری مرده تبدیل می کنند، لجن هایی 
سمی و توده های گندآلود را در نهرهایی بر جا می گذارند که زمانی آبی زالل در آن ها جاری بود، و عطر دلپذیر 
و فرح بخش هوا را با بوی متعفنی جایگزین می کنند، و در کل اوضاع را به گند می کشند، آن آوازه ی ناخوشایند، 

باز هم ناخوشایندتر می شود.
می خواهم همه ی این ها را به چالش بکشم. می خواهم تشویق تان کنم که با نگاهی نو و بی تعصب، دوباره به 

شیمی نظری بیفکنید، تا همه ی آن خاطرات و تلقی ها زدوده شود و جایش را درک و فهم بگیرد

حیات چیست؟ : شیمی چگونه میشود زیست شناسی/ ادی پراس ترجمه ی رامین رامبد

ادی پراس، با فرمول بندی نوع تازه ای از پایداری در طبیعت، ریشه های شیمیایی نظریه ی داروین را به ما نشان 
می دهد، و مسیری نوآورانه را پیش روی مان می گذارد که پیونددهنده ی زیست شناسی به شیمی و فیزیک 
است. این پیوند بیان گر آن است که »نازیست زایی و فرگشت زیست شناختی چیزی نیستند جز یک فرایند«. 
این نکته، پرتویی روشن گر و هیجان انگیز بر خاستگاه حیات می افکند و توضیح شیمیایی حیرت انگیزی را 

برای مشخصه های نامعمول حیات ارائه می کند.
این کتاب ارزشی بیش از خواندن دارد ذهن خوانندگان را در هم می ریزد و مسیری به سوی زایش ایده های 

خیره کننده ی بیش تر را هموار می سازد.

چگونه آپولو هوا کنیم؟ یا هفت راز درباره روش تفکر دانشمندان فضایی/ 
جیم النگوسکی ترجمه ی آیدین محمدی

معنایی  بار  فضایی  دانشمند  و  فضایی  دانش  آمریکا،  مردم  فرهنگ عمومی  در  فضایی،  برنامه های  پیشرفت   از  بعد 
جدیدی پیدا کرد. مردم کوچه و بازار هر کار پیچیده ای را به دانش فضایی مربوط می کنند و هر نابغه ای که از پس 
چنین مسائل پیچیده ای بر می آید را با نام دانشمند فضایی می خوانند. کتابی که در دست دارید قصد بر ارائه روش 
حل مسائل پیچیده ای از این جنس را دارد و در نام گذاری 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 محاوره ای مردم کشور ما نیز دیده می شود. ما در بیان روزانه خود »اتم شکافتن« و 
»آپولو هوا کردن« را به عنوان سمبل هایی از پیچیده ترین کارها استفاده می کنیم. از این رو در ترجمه هم، عنوان کتاب 
را »چگونه آپولو هوا کنیم!« انتخاب کرده تا انطباق بیشتری با پیش فرض مخاطب ایرانی داشته باشد و تا حد امکان 

بار مفهومی که مقصود نظر نویسنده بوده را انتقال دهد.
با توجه به  با این وجود،  این کتاب برای آموزش روش درست حل مسئله به مخاطب عام نگاشته شده است. 
پایه،  علوم  هوافضا(،  مهندسین  )به خصوص  مهندسی  و  فنی   دانشجویان  برای  می تواند  فضایی  دانش  موضوعیت 

منجمین آماتور و مشتاقان علم بیش  از دیگران جذابیت داشته باشد.
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پشت پرده ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ میگوییم به ویژه خودمان/ دن آریلی ترجمه ی رامین رامبد
دن آریلی نویسنده ی نابخردی های پیش بینی پذیر با پژوهش هایی تازه و پرمایه، پیش داروی های ما درباره ی ریاکاری 
را به چالش می کشد و از ما می خواهد تا نگاهی صادقانه به خودمان بیندازیم. بیش تر ما خودمان را درستکار در نظر 
می گیریم، اما، همگی مان دست به دغل کاری می زنیم. در هر جایی رفتارهای عاری از اخالق هست: از مراکز حکومتی 
گرفته تا بورس، از کالس درس گرفته تا کارخانه. هیچ یک از ما در مصونیت نیستیم، خواه دروغی مصلحت آمیز بگوییم 
تا دردسری را رفع و رجوع کنیم خواه در صورت هزینه های »یک کوچولو« دست ببریم تا منفعتی کسب کنیم. در 
پشت پرده ی ریاکاری می بینیم که دغل کاری بر خالف تصور معمول برپایه ی رفتار خردمندانه ی هزینه ـ فایده نیست. به 
واقع نیروهای نابخردانه ای که به شمار نمی آوریم، اغلب بر رفتار اخالقی یا غیر اخالقی ما حکم می رانند. آریلی نشان 
می دهد که چرا گفتن بعضی دروغ ها ساده تر است؛ چه چیزی ما را در کارهای تجاری و سیاسی به ریاکاری سوق 
می دهد؛ رفتارهایی که هم به عمدند و هم به سهو. آریلی نمونه های فردی و سازمانی متععدی را به ما نشان می دهد، 
تا ببینیم رفتار غیر اخالقی چگونه بر همه ی ما تأثیر می گذارد، و از آن جالب تر حتا هنگامی که خودمان را در جایگاه 
رفیع معیارهای اخالقی تصور می کنیم، عمال بازیگر پرجنب و جوش صحنه       ی ریاکاری هستیم. اما پایان شب سیه سپید 

است. خواهیم دید که چه کنیم تا درستکار بمانیم، و با چه ترفندهایی خودمان را از شر دغل کاری دور نگه داریم.
دن آریلی در پشت پرده ی ریاکاری شیوه ی نگریستن ما به خودمان، کارهایمان، و نیز دیگران را دگرگون می سازد.

و شغل شما چیست؟: 10 گام تا اشتغال به سبک پورتفولیو / بری هاپسون، کیتی لجر ترجمه ی فیروزه مقدم
مایلید کاری پیدا کنید؟ که از تمام مهارت  ها و عالئق شما استفاده کند؟ که به شما امکان دهد آمیزه  ی خارق العاده  ای از 
کار/زندگی را تجربه کنید؟ و از انعطافی برخوردار است که به شما امکان دهد در دوره  های سخت اقتصادی دوام بیاورید؟

اشتغال1به1شیوه1پورتفولیو ـ بویژه انجام دو یا چند شغل مختلف برای کارفرمایان متفاوت را انتخاب کنید.
بر این اساس کار را حول محور خود تنظیم می کنید 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 شده  اند. در ده مرحله ی کاربردی، کتاب حاضر شما را برآن می دارد 

تا روش دیگری را برای رسیدن به تندرستی، شادی و رضایت از کار کشف کنید.
به1اشتغال1پورتفولیوی1خارق1العاده11ی1خود1خوش1آمدید!

تا  گرفته  روانشناس  از  مختلفی  نقش های  حاضر  حال  در  او  پورتفولیوست.  عرصه  در  حرفه  ای  یک  هاپسون  بَری 
کارفرمای اقتصادی، نویسنده، وبالگ نویس، مدیر غیراجرایی، مجریی،شوهر، پدر، پدربزرگ، و خوره ی بازی کریکت 
را درهم آمیخته است. آمیزه  ی کار/زندگِی 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 می گیرد.

درباره زمان: کیهان شناسی و فرهنگ در گرگ و میش مهبانگ / ادم فرانک ترجمه ی رامین رامبد

»آیا امکان دارد نه فقط با یک بانگ که با مجموعه ای از بانگ های تکرارشونده روبرو باشیم؟ آیا امکان دارد گیتی ما تنها 
یکی از گیتی های بسیار در صف طوالنی چرخه  ها باشد؟ آیا امکان دارد بانگ  هایی پرشمار که پیوسته رخ می دهند، بی-
شمار گیتی همزمان، یک بسگیتی با احتماالت بی  پایان، را پدید آورده باشد؟ مهم تر از همه آنکه شاید کل تصور ما از 
زمان نادرست باشد. شاید زمان توهمی بیش نباشد. شاید هیچ  چیز نباشد که یک لحظه را به لحظة پسین پیوند بزند. «
زمان، پرکاربردترین مفهوم در زبان و گفتگو های روزمره است و با این حال ما واقعا آن را درک نمی کنیم. آدم 
فرانک در این کتاب، داستان جذاب تالش انسان برای سردرآوردن از معنای زمان و درک آن را روایت می کند. 
داستانی که از حدود پنجاه هزار سال پیش و با نیاکان شکارچی / گردآورنده مان شروع می شود و از مسیر تجربة اولین 
کشاورزان و شهرسازان می گذرد . سپس با شروع رنسانس و اولین حضور ساعت در میادین شهرها، درون مایه های 
نوینی پیدا می کند. همراه با انقالب صنعتی، شکل کامال جدیدی از زمان بر فرهنگ سیطره می  اندازد و سیاست های 
جدیدی با خود به همراه می آورد. با شروع قرن بیستم، از دل جهان برق  گرفته، شکل نوین دیگری از مواجهه با زمان 
متولد می شود که خبر از دنیای وایرلس ما می دهد. سپس با طلوع عصر فضا و انقالب دیجیتال، به خانه می رسیم، به 

عصر دقت، سِر وقت رسیدن و هرگز زمان کافی نداشتن.

سیاهچاله: چگونه ایده ای که نیوتونی ها آن را کنار گذاشتند، اینشتین از آن بدش می آمد، و هاکینگ 
بر سرش قمار کرد، محبوب شد / مارسیا بارتوزیاک ترجمه ی رامین رامبد

بیش از نیم سده، فیزیکدانان و اخترشناسان با شدت به بحث و جدل بر سر امکان پذیری بودِن سیاهچاله ها در گیتی 
پرداختند. مفهوم نامأنوس مغاکی از فضازمان که هیچ چیزی ـ حتا نور ـ از دستش توان گریز ندارد، انگار منطق را 
نقض می کرد. این کتاب خواندنی، بازگویی داستان بحث هایی پرشور درباره ی 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 می دهد که چگونه سیاهچاله سبب شد تا نظریه ی نسبیت عام، بزرگ ترین 
دستاورد آن دردانه ی علم، آلبرت اینشتین، پس از دهه ها ماندن در کنج عزلت و بی توجهی، با فر و شکوه به صحنه ی 
اخترشناسان، پدیده هایی نفسگیر هم چون  تا هنگامی که  ما آشکار کند.  بر  را  بازگردد و رازهای عجیب گیتی  علم 
ستارگان نوترونی و سیاهچالگان را کشف نکردند، گیتِی زمانی آرام و ساکن به کیهان اینشتینی تبدیل نشد، یعنی مکانی 

سرشار از چشمه های غول آسای انرژی که تنها در پرتو نسبیت قابل فهم اند.
این کتاب با پاسداشت یک صدمین سالگرد نسبیت عام، به ما نشان می دهد که چگونه سیاهچاله نام و نشانی برای 
خود کسب کرد، و یادآوری است از سرخوردگی و هیجان دانشمندان، و نیز گهگاهی نبردهای خنده دار که بر سر 

پذیرش یکی از غریب ترین ایده ها در پیشینه ی آدمی رخ داده اند.
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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، داده های 
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 می شود. کامپیوتر، تبلت، گوشی همراه، تلفن اینترنتی، دوربین امنیتی و به 
تازگی ساعت و دیگر گجتهای پوشیدنی و گستره وسیعی از نرم افزارهایی که روی سخت افزارهای کم و 

بیش و یا همیشه متصل، مبدا یا مقصد جریان اطالعات اند.
جریان آرام زمانه سقراط، با ابداع گوتنبرگ خروشید و شتاب گرفت و در عصر اینترنت، نه به فوران، 
نظارت و  آثار،  مالکیت  کار، حریم خصوصی،  و  که کسب  انفجاری  انجامید.  بیت ها  از  انفجاری  به  که 
کنترل، هویت و بسی مفاهیم و حوزه های دیگر را دگرگون کرده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی 

بسیاری داشته است.
»انفجار دیجیتال« با کندوکاو در گذشته و حال، جایگاه و آینده محتمل مان را در فضای سایبر ترسیم 

می کند.

چرا E=mc2 ؟ و چرا باید برایمان مهم باشد!/ برایان کاکس و جف فورشاو ترجمه ی بهرام معلمی

آسان ترین، سرگرم کننده ترین، و آموزنده ترین توضیح و تشریح مشهورترین معادله ی فیزیک در تاریخ 
علم، که دو دانشمند مهم امروزی ارائه داده اند.

برایان کاکس و جف فورشاو به مرزهای علم قرن بیست و یکم سفر می کنند تا معنای واقعی نهفته 
در پس زنجیره ی اسطوره ای نمادهایی را دریابند که استخوان بندی معادله ی مشهور اینشتین، را تشکیل 
می دهند. آنان، با شکافتن خود نمادها با یک رشته پرسش مواجه می شوند: انرژی چیست؟ جرم چیست؟ 
سرعت نور چه تاثیری بر جرم می گذارد؟ آنان در روند پاسخ به این پرسش ها، ما را به پایگاه یکی از 
بزرگترین آزمایش های علمی تاریخ هدایت می کنند. آزمایشگاه سرن با شتابگری به طول ٢7 کیلومتر، 

خوابیده در زیر مرزهای فرانسه، سویس.
به کمک این ماشین غول آسا، که می تواند شرایط کسرهایی از ثانیه را در اوایل تشکیل جهان هستی 
پس از مهبانگ بازآفرینی کند، کاکس و فورشاو نظریه ی امروزی مربوط به منشاء جرم را تشریح می کنند.

آب در گیتی/ آرنولت هانس لمایر ترجمه ی فاطمه همتیان، امیرنظام امیری
نقش اساسی آب در حیات بشری از تمدن های باستانی گرفته تا تمدن های امروزی بر همگان آشکار است. همه ی تمدن های 
باستانی در نزدیکی منابع آب بنا شده اند. وجود آب، آبادی، نعمت و ثروت به همراه داشته؛ و نبود آن مشکالت عدیده و 
چالش بین دولت ها و ملت ها را. این کتاب به این موضوع می پردازد که آیا آب منحصر به زمین است؟ آیا می توان آب را 
در نقاط دیگر منظومه شمسی یا در کهکشان های دور یافت؟ در منظومه  شمسی اجرامی مانند دنباله دارها و قمر سیارات 

غول پیکر از بخش زیادی آب تشکیل شده اند.
آب بعد از انفجار نخستین نسل ستارگان درخشان در ۱٠٠ میلیون سال پس از تاریخ گیتی به وجود آمد. ارسال 
ماهواره ها و سفینه های فضایی به نقاط دوردست حکایت از وجود سفره های یخی در بعضی از سیارات و قمر آن دارد. 
خوشبختانه هیدروژن که یکی از عناصر تشکیل دهنده آب است، فراوان ترین عنصر در گیتی است و از نظر تعداد اتم ها 
٩٠% ماده در گیتی را تشکیل می دهد و از نظر وزنی 7۵% ماده را. پروفسور آرنولد هانس لمایر، استاد اخترفیزیک در 
دانشگاه گراتس، دومین دانشگاه قدیمی اتریش است. حوزه های اصلی فعالیت هانس لمایر، فیزیک خورشیدی شامل 
فعالیت، چرخه ها و آب و هوای خورشید و همچنین بررسی خطراتی است که فعالیت های خورشیدی برای ماهواره ها 
و ماموریت های حامل فضانوردان دارد. حوزه ی دیگر فعالیت او اخترفیزیک است: ستاره های خورشیدسان، سیارات 

فراخورشیدی، حیات در گیتی، ستاره های والد سیارات، انرژی تاریک و لنزهای گرانشی است.

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

چیکسنت میهای  میهای  می دهد.  زیستن  ارزش  زندگی  به  که  است  لحظه هائی  ثبت  درباره  خالقیت 
روانشناس نامدار از آنچه به این لحظه ها می انجامد پرده برمی دارد - که رویداد هیجان انگیزی برای 
انسان ها  این شناخت می تواند زندگی  آنچنان که  آزمایشگاه است -  دانشمند در  یا  تابلو  هنرمند در 
را بارور سازد. او با استفاده از حدود صد مصاحبه با افراد استثنائی، از زیست شناس 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 می کند. او اندیشه هائی 
را مانند این که چرا افراد خالق اغلب خود خواه و خود پسند به نظر می رسند، و چرا »نابغه زجرکشیده« 
بیشتر یک افسانه است، مورد بحث قرار می دهد. از همه مهم تر، او توضیح می دهد چرا خالقیت نیازمند 

آن است که پرورش پیدا کند و برای آینده کشور، اگر نگوئیم جهان ضرورت دارد.
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کلید روانشناسی مدرن: در قلمرو روان شناسی )نام ها و نظریه ها( /
پل کالینمن ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

نظریه های  اصلی  خطوط  ساده  زبانی  با  می کوشد  مدرن  روانشناسی  کلید  کتاب  در  کالینمن  پل 
روانشناسی مدرن را تشریح کند و در این راه با بهره گیری از تصاویر و نمودارهای گویا به خواننده 
کمک می کند 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 کاری های فنی و 
جزئیات تخصصی فرضیه های علمی درک روشنی از چگونگی طرح و تحلیل مطالب و موارد کاربرد 
نظریه ها در قلمرو روانشناسی داشته باشند. نویسنده در این کتاب در کنار توضیح و تشریح نظریه های 
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 می کند.

۷ درس کوتاه فیزیک/ پروفسور کارلو روولی ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

هفت درس کوتاه فیزیک کتاب پرفروش بین المللی است که زیبایی فیزیک مدرن و لذت های اکتشاف 
علمی را به خوانندگان عرضه می دارد. کارلو روولی در این کتاب با زبانی ساده و بیانی زیبا مباحث 
گوناگون فیزیک مدرن را بازگو می کند: نسبیت عام اینشتین، مکانیک کوانتومی، ذرات بنیادین، گرانش، 
ایفا  شگفت انگیز  و  غریب  دنیای  این  در  انسان ها  که  نقشی  و  گیتی،  پیچیده ی  معماری  سیاه چاله ها، 
می کنند. او ما را به آخرین مرزهای دانش می برد. به ظریف ترین جزئیات بافتار فضا، به سرچشمه ی 
کیهان، و به ساز و کار درونی ذهنمان. اینجا، در خط مقدم چیزهایی که می دانیم، در تماس با اقیانوس 

ناشناخته ها، رمز و راز و زیبایی دنیا چشم ها را خیره می کند.

قفس شیشه ای: کامپیوتر و اتوماسیون چه بالیی بر سرمان می آورد؟ / نیکالس کار ترجمه ی امیر سپهرام

قفس شیشه ای اثری است هم در بزرگداشت فناوری، هم هشداری در مورد به کارگیری نابه جایش؛ کتابی که 
دیدگاه شما را نسبت به ابزارهایی که روزمره به کار می گیرید دگرگون می سازد. نیکالس کار در این کتاب 
نقبی به پس پرده ی عناوین خبری مربوط به روبات های کارخانه ای، خودروهای بی راننده، کامپیوترهای 
پوشیدنی و پزشکی دیجیتال می زند و هزینه ی پنهان تسلط نرم افزارها بر کار و تفریح را آشکار می سازد 
و نشان می دهد این برنامه های کامپیوتری، از یک سو فراغت بیشتری به زندگی مان می بخشند و از سویی 
دیگر، چیزی حیاتی از آن می ربایند. وی، با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه های روان شناسی و 
عصب شناسی که موید وابستگی عمیق شادی و رضایت خاطر افراد به سخت کوشی در دنیای واقعی است، 
آن چه را که تاکنون به دیده ی ظن می نگریستیم، فاش می گوید: جابه جایی توجه مان از کار عملی به نمایشگر 
از تاریخ، فلسفه،  با آمیزه ای  کامپیوتر می تواند ما را از زندگی مان منفصل و ناخشنود سازد. این کتاب، 
شعر و دانش، ما را به سفری می برد که از نخستین آثار آدام اسمیت و آلفرد نورث وایتهد می آغازد، از 
پژوهش های معاصر در حوزه ی توجه، حافظه و شادی انسان گذر می کند و در تاملی تکان دهنده در باب 

چگونگی استفاده از فناوری برای گسترش تجربه ی انسانی مان به اوج می رسد.

سرگذشت کوانتوم: داستانی در ۴0 موقعیت / جیم بگوت ترجمه ی محمدعلی جعفری

اگر سرآغاز تاریخی نظریه ی کوانتومی را کشف »کوانتوم کنش« ماکس پالنک در دسامبر ۱٩٠٠ در نظر 
بگیریم، در زمان نگارش این کتاب، نظریه ی کوانتومی قدمتی ۱۱٠ ساله 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 ایده های 
نظریه ی کوانتومی درباره ی 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 نظریه ی کوانتومی باخبر نیست، اما در کل تاریخ علم، قواعد کاربردش 
بی چون وچرا، و دقت و صحت پیش بینی هایش بی همتا بوده اند. هرچند هنوز بحث داغ نحوه ی تعبیر نظریه ی 

کوانتومی در جریان است، اما درباره ی صحت بنیادی آن اختالف نظر وجود ندارد.
این کتاب گرامیداشت نظریه ای شگفت انگیز اما به کلی آزارنده، از زمان والدتش در کوره های ساخت 
چینی آالت مورد استفاده در مطالعه تابش جسم سیاه در سال ۱٩٠٠ گرفته تا وعده ی فعال کردن رویدادهای 
کوانتومی جدید در برخورددهنده ی بزرگ هادرون واقع در سرن، حدود یک قرن بعد از تاریخ فوق است. این 
سرگذشت در چهل »موقعیت« مهِم کشف حقیقت یا نقطه ی عطف در مسیر پیشرفت نظریه روایت می شود.
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باورنکردنی،ساده / ساده، باورنکردنی: فیزیک در زندگی روزمره/ 
ورنر گروبر ترجمه ی محمدرضا و عبدالرضا خزانه داری

چه چیز اجزای جهان را در کنار  هم نگه می دارد؟ چگونه یک فکر ایجاد می شود؟ آیا دروازه  بان هنگام ضربه  ی پنالتی بختی برای مهار آن 
دارد؟ چگونه می توان یک موشک کاغذی بی  نقص ساخت؟ به  هنگام “نوازش کردن” چه اتفاقی رخ می دهد؟ سوسیس قربانی چیست؟ 

چگونه می توانید خودتان یک بمب را خنثی کنید؟ چه باید کرد اگر فرازمینی  ها در باغچه  ی منزلتان فرود بیایند؟
برای ورنر گروبر، فیزیک از آن  جایی آغاز می شود که برای سایرین پایان می یابد. برای این که بتوانید فیزیک را با گوشت 
و پوست خودتان احساس کنید، نیازی نیست که یک تیغ ریش تراشی را قورت بدهید و یا در یک دوره  ی آموزش زنده 
ماندن در کویر ثبت نام کنید. شما پیوسته با آن سر و کار دارید: هنگامی که شیر قهوه  تان را هم می زنید و از خود می پرسید که 
چرا روی آن را با کف شیر می پوشانند یا وقتی که با دیدن ریخت وپاش در آپارتمانتان به نظریه  ی آشوب فکر می کنید و یا 
پس از دیدن فیلمی هیجان  انگیز که ذهن شما را درگیر این موضوع می کند که هنگام سقوط هواپیما باید چگونه رفتار کنید 

تا در سقوط از ارتفاع ۶٠٠٠ متری و بدون چتر نجات، زنده بمانید. همه این ها فیزیک است!
در این کتاب، جهان به شیوه  ای نو توضیح داده می شود و با پدیده  های شگفت  انگیز زندگی روزمره و رخدادهایی در 
شرایط بحرانی روبه  رو خواهید شد، به سفرهای اکتشافی در دنیای فیزیک خواهیم رفت و پندهایی کاربردی برای زندگی 
روزانه ارائه می شود و به این ترتیب، برخی از معماهای گیج  کننده  ی علوم طبیعی حل خواهند شد. نکته  هایی هیجان  انگیز، 
جذاب و به هر حال مفید که با کمک آن ها و در یک چشم به  هم زدن، مبانی فیزیک به  گونه  ای ژرف شرح داده خواهد شد.

پل  اندیشه/  تاریخ  با  برای آشنایی  کتابی  مابعدالطبیعه،  و  تا اخالق  افالطون  و  از سقراط  فلسفه:  کلید 
کالینمن ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

اگرچه عده ای می گویند خواندن فلسفه نوعی اتالف وقت است، اما در بدترین حالت می توان آن را 
نوعی ورزش فکری دانست که مایه افزایش توان نقد و تحلیل انسان می گردد. 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 می کوشد با زبانی ساده مسائل بنیادی فلسفه و 
دیدگاه های 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 عالقه مند می سازد.

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

جهان هستی چگونه به وجود آمد؟ حیات چیست؟ آیا حیات برون منظومه ای هوشمندی نیز هست؟... 
پاسخ درست این پرسش ها و پرسش های دیگر که ذهن آدمی را از بدو تولّد به چالش می کشند، تنها 
کتاب  این  می شود.  ممکن  است  نهفته  علم  ذات  در  که  هوشمندانه  خیال پردازی  نوعی  و  علم  راه  از 
می کوشد تا داستان شگفتی های ناگفته را بازگو کند، آن هم به روش علمی و بهره گیری از دانش های 
گوناگون بشری به زبانی که عاّمه ی مردم آن را درک کنند. هرچند درک مبانی و سازوکارهای رشته های 
باورنکردنی  و  اعجازبرانگیز  طرزی  به  کتاب  این  نویسندگان  می خواهد،  تخصّص  خود  علم  مختلف 
جهان،  ادبیّات  از  قطعاتی  آوردن  با  هم  گاهی  و  بذله گویی  با  گاهی  را،  کیهانی  علوم  دست آوردهای 
خواندنی و دلچسب کرده اند. در این کتاب از منشاء جهان هستی و طبیعت آن ... از پادماّده، ماّده ی تاریک 
و انرژی تاریک، تا امکان وجود چندجهان؛ چگونگی سازماندهی جهان هستی؛ منشاء ستارگان؛ نگرشی 
نوین به جدول تناوبی عناصر؛ منشاء سیّارات، از جمله بحث گیرایی درباره ی امکان حیات در سیّارات 

برون منظومه ی شمسی؛ و منشاء خود حیات سخن رفته است.

اهمیت زمان: میراث زمین شناسی برای اندیشه ی علمی/ مایکل لدرا ترجمه ی محمدرضا اسمعیل بیگ

علم،  شاخه های  از  دیگر  بسیاری  همانند  دارد.  جذاب  و  طوالنی  تاریخچه ای  زمین شناسی  علم  توسعه 
شخصیت و انگیزه های بازیگران اصلی آن )که همیشه هم شرافتمندانه نبوده(، تاثیر شگرفی برمسیر تحقیق و 

همچنین سرعت ایجاد وگسترش ایده های جدید داشته است.
اهمیت زمان، نگاهی بسیار ارزشمند به پیشینه بعضی از مفاهیم کلیدی دارد که امروزه در علوم زمین 
از آن ها استفاده می کنیم. این کتاب زمینه تاریخی گسترش این ایده ها را بیان می کند، سهم هر دانشمند و 
متفکر را به تنهایی بازگو می نماید و نشان می دهد که چنین ایده هایی چگونه به شکل دادن دیدگاه ما از علم 
و جهانی که در آن زندگی می کنیم، کمک می کند.این کتاب برای هر فرد عالقه مند به زمین شناسی و تاریخ 
علم نوشته شده است ، به ویژه برای دانشجویان و دانش آموزانی مفید است که برای نخستین بار مطالعه علوم 

زمین را آغاز می کنند.



www.mazyarpub.ir
مجموعـة علمـی قلمروعلـم28

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 پرسش شان 
برای ارزیابی سطح تمدن ما این است که: آیا آن ها هنوز تکامل طبیعی را کشف کرده اند؟« بیش از 40 سال می گذرد. گرچه از 
زمان داروین، در مدتی بیش از یک قرن، تالش های 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 همه فهم وارد اذهان و فرهنگ عمومی کرد. 
ایده ی محوری کتاب ژن خودخواه این است که تنازع بقاء و تقال برای نامیرایی و جاودانگی در سطح ژن ها رخ می دهد و افراد، 
خانواده و گونه ها صرفا حامل هایی برای ژن ها و گذر آن ها از نسلی به نسل دیگر هستند. در این دیدگاه، از آنجا که ژن ها - به زبان 
استعاره - خودخواه اند، رفتارهای تمام موجودات زنده در خدمت آن هاست 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 می دانستند نه ژن. بنابراین 
برآیند رفتار ژن ها در سطح فردی و اجتماعی فداکاری است، نه خودخواهی که باعث سوءتفاهم ها و مجادالت بسیاری شده است. 
همچنین بسط نظریه ی راهبرد پایدار تکاملی در کتاب ژن خودخواه ریشه های طبیعی راستی و درستی در رفتار را به دست می دهد. 
دیدگاه ژن محور داوکینز به تکامل طبیعی تالش های بزرگان این عرصه در قرن بیستم را به عصر ژنوم و زیست شناسی ملکولی گره 
زده و باب نوینی در پژوهش های مرتبط با تکامل طبیعی باز کرده است. نیز در این کتاب، برای نخستین بار واژه ی »مم« به عنوان 
یک واحد فرهنگی تکاملی که شبیه به ژن ها همانندسازی و خودخواهانه رفتار می کند معرفی شده است. مم با رفتن از مغزی به 
مغزی دیگر بقاء یافته و تکثیر می شود. مم، پس از معرفی، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. برخی از مثال های مم: آهنگ ها، 

ترانه ها, اندیشه ها، اشعار، گزین گویه ها، مدهای لباس، شیوه های ساخت ظروف، عکس ها، فیلم ها و ... هستند. 

چی میشه اگه؟ : پاسخ های علمی به پرسش های فرضی نامعقول/ رندل مانرو ترجمه ی محمدعلی جعفری

این کتاب مجموعه ی جواب ها به پرسش های فرضی است که کاربران مختلف از سراسر دنیا ارسال 
می کنند. پرسش هایی که در نگاه اول عجیب به نظر می آیند و ظاهراً جوابی برای آن ها وجود ندارد.

کتاب،1کتاب1سال1و1مورد1عالقه1بیل1گیتس1معرفی1شده1است.

جهان تورمی: کاوشی برای نظریه ی منشأ کیهانی / آلن گوث ترجمه ی دکتر جمیل آریایی

این کتاب، داستان روزنگار کیهان شناسی نوین و واپسین نظریّه ی منشاء جهان هستی است که مقبولیّت 
دانشگاه  ذّرات  فیزیک  کیهان شناسی و  برجسته ی  استاد  آلن گوث  را  داستان  یافته است.  جهان شمول 
ام آی تی روایت می کند که خود در پرداخت آن نقش به سزایی دارد. برای آنانی که عالقه مندند بدانند 
دست آخر  که  این  تا  می گذرند  نشیب هایی  و  فراز  چه  از  و  می گیرند  شکل  چگونه  علمی  نظریّه های 
دانشمندان آن ها را می پذیرند، این کتاب می تواند مفید باشد. مفاهیم بس پیچیده ی کیهان شناسی و فیزیک 
ذّرات به زبان عاّمه فهم توصیف می شوند. آنگاه که در فصل »کِرم چاله ها و آفرینش گیتی ها در آزمایشگاه« 
پروفسور گوث تالش می کند تا با نظریّه ای که پرداخته است جهان هستی ما را در آزمایشگاه خیالی از 

نو بنا کند، داستان به اوج هیجان خود می رسد.

اخترفیزیک برای افراد بیقرار / نیل دگراس تایسن ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

دانستنی1های1اساسی1درباره1ی1گیتی
ماهیت فضا و زمان چیست؟ ما در گیتی چه جایگاهی داریم؟ امروزه ما کمتر وقت می کنیم درباره ی 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 می کند. این کتاب را می توانید در اثنای کار روزمره در هر جا و 
هر زمان مطالعه کنید. درحالی که منتظر دم کشیدن چای صبحگاهی یا رسیدن اتوبوس، قطار، یا هواپیما هستید، 
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی قرار شما را با جدیدترین دانستنی های مربوط به کیهان آشنا می کند: از مهبانگ 

تا سیاهچاله ها، از کوارک تا مکانیک کوانتومی، و از جستجوی سیاره ها تا جستجو برای حیات در گیتی.

پرفروش ترین کتاب لیست نیویورک تایمز 2018 و 2019
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در جستجوی حیات بیگانه: چشم اندازی وسیع تر/ پیتر لینده ترجمه ی امیرحسین سلیمان میگونی

حیات  جستجوی  داستان  به  تفکربرانگیز  و  جذاب  صورتی  به  را  خواننده  اخترشناس  لینده ی  پیتر 
فرازمینی می برد و به ویژه تحقیقات جدیدی را خواهیم دید که فعال به کشف سیارات حامل حیات 
دیگر، اختصاص یافته اند. او روش های استفاده شده برای تشخیص سیگنال های محتمل از تمدن های 
میان می گذارد.  را در  تغییر می کنند  این حوزه ی جدید  نتایج  با  دیگر و روش هایی که علوم فضایی 
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 1995، شروع به الهام  بخشیدن به روش های جدید 
تفکرات در حوزه ی نجوم کرده است. لینده در این کتاب تالش می کند به سواالت فلسفی زیادی پاسخ 
دهد که از این حوزه ی تحقیقاتی مشتق شده اند: آیا بشریت با تغییر الگویی رو به رو است که می گوید 
به عنوان جاندارانی هوشمند، منحصر به فرد نیستیم؟ آیا می توان با دیگر جانداران فضایی ارتباط برقرار 

کرد و اگر این احتمال وجود دارد، آیا باید این کار را انجام دهیم؟ 

آشنایی با نظریه ریسمان/ استیون اس. گوبسر ترجمه ی محمدعلی جعفری, محسن ایرجی

نظریه ی ریسمان اسرارآمیز است. قرار است نظریه ی همه چیز باشد، اما به لحاظ تجربی تأیید نشده است 
و بی اندازه پیچیده است. این نظریه کاًل درباره ابعاد اضافی، افت وخیزهای کوانتومی و سیاهچاله هاست.

نظریه ی ریسمان اسرارآمیز است. قرار است نظریه ی همه چیز باشد، اما به لحاظ تجربی تأیید نشده است 
و بی اندازه پیچیده است. این نظریه کاًل درباره ابعاد اضافی، افت وخیزهای کوانتومی و سیاهچاله هاست. 
نظریه پردازان آن اقرار می کنند که نظریه را نمی فهمند. اما محاسبات یکی پس از دیگری به نتایج مرتبط 
و به شکلی غیرمنتظره زیبا می انجامد. 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 می دهند نه ذره بلکه ریسمان اند. ریسمان ها به کش های الستیکی شباهت دارند، اما 
بسیار نازک و بسیار محکم اند. الکترون از قرار معلوم درواقع ریسمانی است که در یک مقیاس طولی 
ارتعاش  کند و بچرخد؛ این مقیاس بسیار کوچک تر از آن است که حتا با پیشرفته ترین شتاب دهنده های 

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

با  دانشمندان  از  بسیاری  نیوتون.  نسبیت. هم رده  پدر  هزاره.  تأثیرگذار  انسان  از صد  یکی  و  قرن  مرد 
استفاده از پیش بینی های اینشتین با کاوش از الیه های بیرونی کیهان گرفته تا الیه های درونی اتم، برنده 
جایزه نوبل شدند. پیش بینی های اینشتین همگی از امواج گرانشی، چگالش بوز- اینشتین، سیاه چاله ها 
گرفته تا ثابت کیهان شناسی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین فرمول معروف E = mc2 او، باعث 
دگرگونی های بسیار بزرگی در علم و فناوری شده است. نویسنده در مقدمه می نویسد: »آرزو دارم در 
این کتاب دیدگاهی نو از کارها و تحقیقات پیشتازانه ی اینشتین ارائه دهم؛ همچنین قصد دارم تصویری 
دقیق تر از میراث گرانبها و با دوام او از دیدگاهی متناسب با تصورات فیزیکی ساده همانطور که خود 
اینشتین باور داشت ارائه کنم. بینش های او، منبع سوخت رسان آزمایش های انقالبی نسل حاضر در فضای 

خارجی و در آزمایشگاه های پیشرفته فیزیک است و...

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 
می دهد و داستانی از هویت او را روایت می کند. دیوید ایگلمن در این کتاب ما را به سفری می برد که در 
آن با تکیه بر یافته های نوین علوم اعصاب می توانیم بهتر به ماهیت وجود انسان و معنای زندگی پی ببریم. 
واقعیت چیست؟ ما کیستیم؟ ما چگونه تصمیم می گیریم؟ چرا انسان ها در سراسر عالم به وجود هم نیاز 
دارند؟ پیشرفت های فناوری در آینده نزدیک چه تغییراتی در معنی وجود انسان ایجاد می کند؟ دستاوردهای 
علوم اعصاب در افزایش توانایی های ورزشی، پیشگیری از نسل کشی، درمان اعتیاد، محدود کردن جرم و 
جنایت در جوامع بشری، معالجه ناتوانی های جسمی و درمان کوری و کری، و نیز نیل به جاودانگی چگونه 

می توانند مفید باشند؟
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حیات 3: انسان در عصر هوش مصنوعی / مکس تگمارک ترجمه ی جمیل آریایی

واقعیّت  به  شتابان  می نمود،  تخیّلی  علمی  روزگاری  آنچه  ایستاده ایم.  جدیدی  دوران  آستانه  در  ما 
می پیوندد و هوش مصنوعی، جنگ ها، جنایات، عدالت، اشتغال، جامعه و حتّی حّس انسان بودن ما را 
دگرگون می کند. هوش مصنوعی، بیش از هر تکنولوژی دیگری، توانایی آن را دارد که انقالبی در آینده ی 
جمعی ما به پا کند و برای کندوکاو این آینده، چه کسی مناسب تر از ماکس تگمارک، استاد کیهان شناسی 
دانشگاه MIT و بنیان گذار انستیتوی آینده ی حیات که پژوهش های کنونی اش به سودمندسازی هوش 
مصنوعی اختصاص دارد. در این کتاب، تگمارک ما را به ژرفای پژوهش های هوش مصنوعی می برد 
و با اساسی ترین پرسش های زمانه آشنا می کند. آیا با اتوماسیون، بدون این که انسان ها درآمد یا هدف 
از زندگانی را از دست بدهند، می توانند به آسایش برسند؟ چگونه مطمئن شویم که سامانه های هوش 
مصنوعی آینده، بدون این که خراب شوند، نادرست عمل کنند، و هک شوند، آنچه را ما می خواهیم 
هوش  آیا  باشیم؟  هراسان  ُکشنده،  اختیار  به  آتش  سالح های  تسلیحات  از  باید  آیا  می دهند؟  انجام 
مصنوعی به حیات کمک خواهد کرد تا بیش از گذشته نشو ونما کند، یا این ماشین ها سرانجام همه ی 

شغل های ما از ما می ستانند و دست آخر جایگزین ما می شوند؟

تاریخچه جهان هستی/ دیوید هیالری لیث ترجمه ی محمدعلی جعفری - دکتر حسن احمدی کرویق
در اوایل قرن بیستم عده ای از اخترشناسان تصور می کردند جهان هستی فقط از کهکشان راه شیری تشکیل 
شده؛ در حالی که امروزه می دانیم در محدوده ی جهان قابل رصد، حدود یکصد میلیارد کهکشان وجود دارد 
که تنها کهکشان راه شیری حدود یکصد میلیارد ستاره دارد. برای مدت ها تصور می شد جهان ثابت است، 
اکنون می دانیم در حال انبساط و کهکشان ها از هم دور می شوند در حالی که زمانی فوق العاده به هم نزدیک و 
چسبیده بودند که این فکر منتهی به وجود یک تکینگی گردید. در دهه ی 1980 نظریه مهبانگ جای خود را 
به نظریه تورمی داد. یکي از غیرقابل انتظارترین نتایج نظریه ي تورمي آن است که نوسانات کوانتومي مسئول 
ایجاد کهکشان هاي بعضًا به حدي قدرتمند است که قسمت هاي جدیدي از جهان تورمي را ایجاد مي نماید و 
جهان به صورت جهان رشدیابنده ي خودالقا درمي آید که بَسگیتي نامیده مي شود که در هر یک از بسگیتي ها، 
اسرار زیادي براي کشف وجود دارد. قباًل تصور می شد هرچه رصد می کنیم همان است که وجود دارد. اما 
امروزه بهترین تخمین فقط حدود 5% ماده ي مرئي، حدود 27% ماده ي نامرئي تاریک و باالخره 68% انرژي 

تاریک در جهان قابل رؤیت خود می بینیم.

آینده انسان: زمینی کردن مریخ، سفر میان ستاره ای، جاودانگی، سرنوشت ما در فراسوی زمین / میچیو کاکو 
ترجمه ی جمیل آریایی

تاریخ آدمی نشان می دهد که او بر آن است تا با هر ترفندی که شده نسل خود را در برابر حوادث طبیعی، چون 
زلزله ها و آتشفشانی های بالقّوه ویرانگر، اثرهای گلخانه ای، و... حفظ کند. دست آخر، چه خواسته باشیم چه نه، 
خورشید ستاره ای است که پس از گذشت نزدیک به چهار میلیارد سال، به اَبَرغولی تبدیل می شود و شعله های 
سوزان اش مدار زمین را فرا می گیرد، و هر جنبده ای را روی زمین خاکستر می کند. استیون هاکینگ می گوید »تنها 
شانس نجات ما در بلندمّدت این است که در سیّاره ی زمین پنهان نمانیم، بلکـه خود را به فضا برسانیم . . . من 
که خوش بیـن هستم. هرگاه بتوانیم تا دو قرن آینده خود را از بالیای طبیعی و انسانی مصون بداریم، آنگاه که 
در فضا پراکنده شویم، گونه های ما ایمن خواهند ماند. همین که مستعمـرات تازه ای برای خود دست و پا کنیـم، 
آینده ی ما تضمین می شود.« سـاکن شدن در فضـا به تکنـولوژی هوش مصنوعـی و محصـول آن، روبـات ها، 
و چه بسا تکنولوژی های باالتر نیاز دارد، اّما چگونه؟ در این کتاب پای سخنان میچیو کاکو، استاد فیزیک نظری 
دانشگاه سیتی در شهر نیویورک، و نویسنده ی کتاب های پرفروشی چون آینده ی ذهن، فیزیک آینده، و فیزیک 

ناممکن ها، جهان های موازی )همه از مجموعه ی کتاب های قلمروعلم، انتشارات مازیار( می نشینیم.

چگونه )چرا( با سگم از فیزیک کوانتوم می گویم/ چاد اورزل ترجمه ی ساناز حقگو

چاد اورزل استادیار یونیون کالج در رشته ی 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 خانگی اش باشد. از نظر او سگ ها بیشتر 
از انسان ها آمادگی پذیرش مفاهیم فیزیک کوانتوم را دارند چرا که به دنیا بدون هیچ پیش فرضی نگاه 

می کنند و همیشه انتظار غیر منتظره ها 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 سختگیرانه ی بور بین فیزیک کوانتوم و 
کالسیک، تفسیر چند جهانی فیزیک کوانتوم که در مقابل رمبش تابع موج قرار می گیرد، اثر کوانتومی زنو، 
تونلزنی کوانتومی از میان سد های جامد، ذرات مجازی و الکترودینامیک کوانتومی و همچنین استفاده ی 
عوام فریبانه از انرژی نقطه ی صفر و استفاده درمانی از فیزیک کوانتوم را در کتابش توضیح می دهد. 
درال به الی کتاب، کوشش سگ مخاطبش برای استفاده از این مفاهیم جهت پیشبرد اهداف روزانه اش 

که شامل گرفتن سنجاب یا خرگوش می باشد، روند مطالعه و درک را جذاب تر و شیرین تر می کند.
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زمینه ریزموج کیهانی: چگونه درک ما را از گیتی تغییر داد/ رودی اوانس ترجمه ی واروژان هارطون

رودری اوانس یک مروج علم با تجربه و مشتاق است. او پیوسته در بسیاری از شبکه های تلویزیونی 
فیزیک  و  اخترشناسی  زمینه  در  و  یافته  متحده حضور  ایاالت  تلویزیون  و  رادیو  همچنین  و  جهانی 
صحبت می کند. اوانس عضو هیأت تحقیقاتی دانشگاه کاردیف و سخنران فیزیک و اخترفیزیک می باشد.
رودری اوانس در این کتاب، داستان آن چیزی که از گیتی می دانیم را به زبان ساده نقل می کند. از گیتی 
جزیره ای کپتین در آغاز قرن بیستم و کشف دیگر کهکشان ها 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 
زمینه  تحقیقات  اعماق  در  حیرت انگیز  سفری  به  را  شما  تاریخی  رویکردی  با  او  جدید.  ماهواره ای 
ریزموج کیهانی می برد. در این کتاب نتایج تحقیقات جدید از جمله DASI، بومرنگ و ماموریت های 
ماهواره ای COBE، WMAP و پالنک، تشریح و تفسیر گردیده اند 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 می گردد

معمای بی نهایت: نظریه میدان کوانتومی و پژوهشی در نظم عالم/ فرانک کلوز ترجمه ی تورج حوری
عنوان »معمای بی نهایت« در نگاه نخست به یکی از آن بازیچه های چوبی می ماند که پس از چند دقیقه بازی، از سر استیصال 
آن را به گوشه ای پرتاب می کنید، اما معمای بی نهایت در عنوان این کتاب به یک شگفتی واقعی ریاضی معطوف است که 
فیزیکدانان ذرات بنیادین را در نیمه ی اول قرن گذشته سردرگم کرده بود. داستان پیموده شدن این جاده ی پرفراز و نشیب 
توسط فیزیک، اکنون از سوی »فرانک کلوز« فیزیکدان نظری سرشناس و نویسنده ی چیره دست، بازگو می شود. عنـوان فرعی 
کتاب کلوز »نظریه ی میدان کوانتومی و پژوهشی در نظم عـالم« است و روایتگر داستان چگونگی پیدایش نظریه میدان است. 
تا دهه ی 1930 الکترودینامیک کوانتومی نظریه ی زیبا و ظریفی برای برهم کنش نور با اتم ها فراهم کرده بود. اما در نگاهی 
موشکافانه تر، معادالت پیش بینـی کردند که احتمال وقوع رویـدادهای خاصی بی نهایت است. فرانک کلوز متولد 24 جوالی 
1945 فیزیکدان ذرات بنیادی و استاد بازنشسته ی فیزیک دانشگاه آکسفورد است. شهرت او عالوه بر تحقیقات علمی به خاطر 
سخنرانی ها و تالش هایش برای عامه فهم کردن علوم است. او پس از اتمام دوره ی پسادکتری در استنفورد، از سال 1973 تا 
1975 در مرکز سرن سوئیس به کار تحقیقاتی مشغول بود و از سال 1997 تا 2000 مدیر ارتباطات و فعالیت های آموزشی 
سرن بوده است. او از سال 2001 استاد تمام وقت دانشگاه آکسفورد شد و در همین حین استاد مهمان دانشگاه بیرمنگام نیز 
بوده است. او عالوه بر کتاب حاضر کتاب های مهم دیگری نیز تألیف کرده است از جمله: پیاز کیهانی در سال 1983، میراث 
ستاره ی صبح در سال 2000، اودیسه ی ذرات در سال 2002، فیزیک ذرات در سال 2004، هیچ در سال 2008، نوترینو در 

سال 2010، نظریه های همه چیز در سال 2017 و چند کتاب دیگر.

پاسخ های کوتاه به پرسش های اساسی/ استیون هاکینگ ترجمه ی دکتر جمیل آریایی
استیون هاکینگ بی تردید معروف ترین فیزیکدان قرن حاضر است که چندی پیش درگذشت. هاکینگ دانشمندی نستوه 
و نمادی بارز از استقامت و پایداری است که بیش از چهل سال از عمرش را به خاطر ابتال به بیماری نورون موتور 
)ALS( روی صندلی چرخ دار گذراند و به قول خودش شانس آورده که تنها اندام سالم بدن اش مغز او بوده است. 
وی مرزهای فیزیک ریاضی را در نوردیده و توانسته بعضی از اسرار درک ناشدنی سیاهچاله ها را بگشاید و »تابش 
هاکینگ« را پیشگویی کند که اگر آزمایش آن را تأیید کند، جایزه ی نوبل را خواهد برد. اّما افسوس که این جایزه به 

درگذشتگان تعّلق نمی گیرد.
پژوهش های او درباره ی منشأ جهان هستی است و از این رو در کتاب حاضر که گردآمده ی مقاالت پراکنده ی اوست، 
تالش می کند به پرسش های کالنی چون »آیا آفریننده ای هست؟« »جهان هستی چگونه آغاز شده است؟« »آیا می توانیم 
آینده را پیشگویی کنیم؟« و... پاسخ دهد. در مقاله ی »آیا آفریننده ای هست؟« می کوشد تا بگوید جهان هستی از هیچ 
از دانشمندان بزرگی چون او  نادیده می انگارد. هر چند  و به خودی خود آغاز گشته است و نقش آفریننده را در آن 
انتظار می رود مردم را با دانش روز آشنا کنند، اّما خواننده ی تیزبین باید بداند که همه ی حرف های دانشمندان، آنگاه 
این که بگذریم، دانش علمی هاکینگ فاخر، ژرف و بسی  از  ندارد.  فراتر می روند، اساس منطقی  از قلمرو علم  که 

خواندنی است.

دوپامین، مولکولی با خواص شگفت انگیز: چگونه یک ماده خاص مغز می تواند 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 پیام رسان 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 
انبوه  مهمی است که از راه های بسیار ما را وادار می کند از قلمرو لذت صرف بگذریم و به جستجوی 
فرصت ها و امکان هایی برویم که به مدد تخیل در ذهن ما جان می گیرند. این ماده هم برکت است و هم 
نفرین. هم محرک است و هم پاداش. ماده ای است متشکل از کربن، هیدروژن و اکسیژن به عالوه یک اتم 
نیتروژن - ساختاری ساده دارد ولی نتایجی بس پیچیده به بار می آورد. این ماده، همان دوپامین است و داستان 
آن، داستان رفتار آدمی است. عواطف ما وقتی به اوج می رسند که به دنیایی سرشار از احتمال های دلخواه فکر 

کنیم و زمانی دستخوش افول می شوند که با واقعیت مواجه شویم.
دانیل. ز. لیبرمن روانپزشک و استاد دانشگاه جورج واشینگتن در این کتاب با تکیه بر آمار و تحقیق های 
علمی درباره تأثیر این ماده بر جنبه های گوناگون زندگی انسان از جمله عشق، ورزش، اعتیاد، سیاست، 

خالقیت، مهاجرت و پیشرفت بحث می کند.
اینـک اگر می خواهیـد دوپامیـن را بشناسیـد و از خـواص آن به درستـی بهره مند شوید، با ما همراه شوید.
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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 
می کند و با لحنی دوستانه و آشنا، شور و هیجان غرق شدن در دنیای اخترشناسی را به شما منتقل می سازد.
چگونه کهکشان هایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند به ما ارتباط می یابند؟ آیا خانه ما تنها 
یک نقطه کوچک آبی شناور در اقیانوسی از تاریکی است؟ پل ام. ساتر در این تور گردشگری گیتی که بسیار 
بزرگ تر از حد تصور می باشد، با نشان دادن اینکه جزئی از چنین مکان بزرگ، پیچیده و اسرارآمیز هستیم 
ما را به شگفتی وامی دارد. او با استفاده از قیاس ها و زبانی ساده، روح زندگی را به کالبد دانش اخترفیزیک 
می دمد و نشان می دهد چگونه ذرات، نیروها و میدان ها دست به دست یکدیگر می دهند تا بزرگ ترین 

نمایش کیهانی را اجرا نمایند.
بی شک این کتاب برای کسانی که به آسمان پر ستاره شب خیره شده اند و به جایگاه انسان در این 

منظره بزرگ و با شکوه اندیشیده اند، راهنمایی ارزشمند خواهد بود.

سنت شکنان: سرآغازهای شگفت انگیز و خطرناک فلسفة مدرن/ استیون و بن ندلر ترجمه ی شهاب الدین عباسی
سنت شکنان! کتابی  هیجان انگیز، که با متنی روان و تصاویری روشنـگر، داستـان پرماجرای اندیشمندان قرن 
هفدهـم را بازمی گوید که با تن دادن به خطر تکفیر و زندان و حتی مرگ، با مرجعیت ها به چالش برخاستند 

و بنیان های فلسفه و علم مدرن را پی  افکندند و به ظهور دنیای نو کمک کردند.
سنت شکنان! مقدمة بی نظیری است در آشنایی با تولد اندیشة مدرن، که با متن هوشمندانه و تصاویر 
پرنشاط خود، خواننده را در یکی از شگفت انگیزترین دوره های شکوفایی فلسفه و علم سیر می دهد. در این 
دوره، فیلسوفان و دانشمندان برجسته ای چون گالیله، بیکن، دکارت، هابز، بویل، اسپینوزا، الک، الیب نیتس و 
نیوتون، به طور بنیادی نحوة نگرش ما را به جهان، جامعه، و خودمان دگرگون کردند. اکنون زمین مرکزی و 
حق الهی پادشاهان جای خود را به اندیشه هایی جدید می داد. سنت شکنان! داستان ایده ها، و زندگی و زمانة 

آن ها را به شکلی مبتکرانه بیان می کند.
از  استاد فلسفه دانشگاه و نویسندة کتاب های فلسفی متعدد است. یکی  نویسندة کتاب، استیون ندلر 
کتاب های او فینالیست جایزة معروف پولیتزر بوده است. بن ندلر هم طراح و تصویرگری چیره دست است. 

کتاب تحسین شدة سنت شکنان! را دانشگاه پرینستون در سال 2017 منتشر کرد.

نقطه آبی کمرنگ: چشم اندازی از آینده بشر در فضا / کارل سیگن ترجمه ی شهریار رضانیا
کارل سیگن، پروفسور ستاره شناسی و علوم فضایی و مدیر آزمایشگاه مطالعات سیاره ای در دانشگاه کرنل بود. وی در 
هدایت برنامه فضایی آمریکا نقشی محوری داشت. او از دهه  ی ۱٩۵٠ مشاور و راهنمای ناسا بود، فضانوردان آپولو را قبل 
از پروازهای شان توجیه می کرد و نیز در سفرهای اکتشافی سفینه های مارینر، مارینر، وایکینگ، ُویجر و گالیله به سیاره ها 

همکاری داشت.
دکتر کارل سیگن برای تالش هایش، مدال های دستاورد فوق العاده علمی و دو بار مدال خدمات برجسته برای عموم 
و همین طور جایزه دستاورد آپولو و نام گذاری سیارک ٢7٠٩ سیگن به اسم وی، نایل شد. او هم چنین نشان جان اف. کندِی 
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 فوق العاده اش در 
توسعه علوم سیاره ای - به عنوان دانشمند تربیت شده در نجوم و بیولوژی دریافت کرد. دکتر سیگن در مطالعه اتمسفرهای 
سیاره ای، سطوح سیاره ای، تاریخچه زمین و بیولوژی فرازمینی خدماتی محوری ارائه کرده است. بسیاری از فعال ترین 

دانشمندان سیاره ای که اکنون مشغول به کارند، دانشجویان و همکاران گذشته و حال حاضر وی می باشند.
نام و جرقه اولیه کتاب به پیشنهاد کارل سیگن به سازمان ناسا برمی گردد توصیف و تشریح بسیار تاثیرگذار کارل 

سیگن با دیدن عکسی که به نام »نقطه آبی کمرنگ« معروفیت جهانی پیدا کرده است.

قاتالن حیات هوشمند در کائنات / دکتر حسن احمدی کرویق
هر روز حداقل یک انفجار عظیم به نام فوران گر تابش گامـا در کائنات رخ می دهد که به چشم قابل دید نیستند. 
تلسکوپ های تشخیص دهنده ی تابش گاما هم یک بار به زحمت یکی از آن ها را در لحظه ی وقوع تشخیص 
داده و تحلیل کرده اند. چون مدت انفجار فوران گر گاما، زیر یک ثانیه و گاهی چند ثانیه و به ندرت چند ده 
ثانیه است، اصال فرصت چرخاندن تلسکوپ گاما وجود ندارد. یکی این گوشه ی آسمان، روز بعد دیگری آن 
گوشه آسمان، یکی اینجا، یکی آنجا و الـی آخر. این ها بعد از مهبانـگ، قوی ترین انفجارات جهان هستند. این 
فوران گرها، حیات را از بین می برند، مگر آنکه به مقدار کافی از سیاره ی دارای حیات دور باشند. آن ها ٩٠ 
درصد تمام کهکشان های کائنات را عقیـم کرده اند. مراکـز شلوغی ۱٠ درصـد باقی مانده ی کهکشان ها نیز، عقیم 
شده اند. مگر آنکه، ستاره ای مانند خورشید به دلیل سستی گرانش از یک خوشه ی باز فرار کرده به صورت 
ستاره ی میدانی درآید و بدین ترتیب از محل های شلوغ و پرستاره و پرخطر، فاصله بگیرد. اگر یک فوران گر 
گاما، حیات هوشمند را از بین ببرد و فقط موجودات تک سلولی داخل و کف اقیانوس زنده بمانند، 3 تا ۴ 
میلیارد سال دیگر الزم است تا موجودات بزرگ خشکی زی و موجودات هوشمند از حیات تک سلولی کف 

اقیانوس، مجدداً به وجود آیند. تازه باز هم عامل شانس در به وجود آمدن آن ها دخیل است.

س1از1نمایشگاه(
تازه1های1نشر1سال1981)پ
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ماشین های پیش بینی: اقتصاد ساده ی هوش مصنوعی /
 آجای آگراول - جاشوا گانز - ایوی گلدفارب ترجمه ی قاسم کیانی مقدم
ماشین های پیش بینی درک شما از هوش مصنوعی را متحول خواهد کرد. این بهترین کتاب است در 

زمینه ی چیزی که احتماال بهترین فناوری ای است که تاکنون ایجاد شده است.«
- الرنس اچ. سامرز، استاد کرسی چارلز دبلیو. الیوت و رئیس سابق دانشگاه هاروارد؛ وزیر سابق خزانه داری آمریکا؛ و 
اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی
»ماشین های پیش بینی کتابی است سنت شکن درباره ی چیزهایی که الزم است مدیران و متخصصان 
راهبردی درباره ی انقالب هوش مصنوعی از آن آگاه باشند. این کتاب با اتخاذ دیدگاهی سهل الوصول 
و واقع  نگرانه درباره ی فناوری، با استفاده از اصول اقتصاد و راهبرد، بیان می کند که هوش مصنوعی 

چگونه باعث تحول بنگاه ها، صنایع، و مدیریت خواهد شد.«
- سوزان اثَی، استاد اقتصاد فناوری، دانشگاه استنفورد؛
مشاور سابق پژوهشی مایکروسافت در نیوانگلند

»این کتاب فهمیدن هوش مصنوعی را آسان تر می کند، و آن را در حکم یک کاالی جدید ارزان...

پارادوکس: نُه معمای بزرگ فیزیک / جیم الخلیلی ترجمه ی جمیل آریایی
چرا دونده ی اساطیری یونان باستان، آشیل، آنگاه که در آغاز مسابقه ی دو به الک پشت تنبل اندک فرجه ای می دهد، 
نمی تواند بر الک پشت پیروز شود؟ چرا آسمان شب، با آن همه ستاره، تاریک است؟ آیا شیطانک مکسول می تواند بر 
خالف یکی از مهم ترین قوانین طبیعت، قانون دّوم ترمودینامیک، عمل کند تا ما بتوانیم ماشین دائم الحرکه ای بسازیم؟ 
آیا می توان نردبان بلندی را در انباری با طول کوتاه تر جا داد؟ چگونه است که یکی از دوقلوها، آنگاه که به کرات 
دیگر سفر می کند و برمی گردد، از دوقلوی جامانده اش بر روی زمین سال ها جوان تر است؟ آیا می توانید در زمان به 
گذشته سفر کنید و پدربزرگ تان را به قتل برسانید؟ آیا شیطانک الپالس، آن مغز متفکر همه فن حریف، می تواند آینده 
جهان را پیشگویی کند؟ چرا آنگاه که گربه ای را با کپسول سیانور در جعبه ای حبس می کنیم، تا وقتی که در جعبه را 
باز نکرده ایم، گربه هم مرده است و هم زنده؟ این بیگانگان کهکشان های دیگر کجاها هستند؟ چرا در اطراف مان آن ها 
را نمی بینیم؟ آیا ذّرات می توانند سریع تر از نور حرکت کنند؟ آیا ما از خود اختیار داریم؟ . . . نویسنده ی این کتاب 
جیم الخلیلی فیزیکدان کوانتومی، ایرانی عراقی بریتانیایی که استاد دانشگاه ساسکس انگلستان و مجری برنامه های 
علمی مستند تلویزیون و رادیوی بی بی سی است، تاریخچه ی هر یک از پارادوکس های این کتاب را روایت می کند 

و آنگاه به زبانی بسیار شیوا و دلنشین فیزیک زیربنایی هر پارادوکس را توصیف و دست آخر آن را حل می کند.

داستان خاستگاه انسان و جهان هستی )تاریخ بزرگ همه چیز( / دیوید کریستین ترجمه ی 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 می کند و در پایان ضمن بر شمردن لغزش هـا و رویکردهای نارسای کنونی بشـر 
می کوشد تا راه رهایی و برون رفت از فاجعه جهانی آنتروپوسین یا دوره گذاری 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 انسان ها توانسته اند به شکل نوینی از پیچیدگی دست یابند که می توان آن را انقالب انسانی نامید.« دیوید 
کریستین از پدر و مادری انگلیسی و آمریکایی در سال ۱٩۴۶ در 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 سال های ۱٩7۵ الی ٢٠٠٠ در دانشگاه 
مک کواری سیدنی تدریس کرد. او پروژه »تاریخ بزرگ« را که نوعی جمع بندی 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.

ماشین ژن: مسابقه برای رمزگشایی اسرار ریبوزوم/ ونکی راماکریشنان ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم
ونکی راماکریشنان مشترکًا جایزه ی نوبل شیمی سال ٢٠٠٩ را به خاطر نقش خود در حل کردن ساختار ریبوزوم 
دریافت کرد. او از دانشمندان ارشد آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی MRC در کمبریج است. در سال ٢٠۱۵، او 

برای یک دوره ی پنج ساله به عنوان رئیس انجمن سلطنتی انتخاب شد.
ماشین ژن کتابی است مسحورکننده و آگاهی بخش که نکات زیادی را درباره ی دنیای علم، ماهیت کشفیات 
علمی، و یکی از عمیق ترین معماهای زیست شناسی قرن بیستم روشن می کند. در این کتاب، ونکی راماکریشنان، 
برنده ی جایزه ی نوبل شیمی، ماجرای جذاب تالش های خود برای کشف ساختمان مهم ترین مولکول حیات، یعنی 

ریبوزوم، را بازگو می کند.
باشند.  نشنیده  را  ریبوزوم  نام  شاید  اما  است.  زنده  موجودات  بدن  نقشه ی   DNA که  می دانند  افراد  اکثر 
ریبوزوم یک ماشین مولکولی عظیم، متشکل از حدود یک میلیون اتم، است که کد ژنتیکی را به پروتئین ها که 

تشکیل دهنده ی بدن موجودات زنده هستند، تبدیل می کند.
کشفی  است،  ریبوزوم  ساختمان  شناسایی  برای  دانشمندان  مسابقه وار  تالش  از  مستندی  ژن شرح  ماشین 
بزرگ که نقش مهمی در شناخت ما از حیات داشت و به تولید آنتی بیوتیک های جدیدی برای کنترل عفونت ها 

نیز یاری رساند.
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بدن: راهنمای ساکنان/ بیل برایسون ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم
»کتابی باشکوه... بی تردید با خواندن این کتاب، از طراحی شگفت انگیز و حتی عجیب و غریب بدن خود 

حیرت خواهید کرد.«   - واشینگتن پست
بیل برایسون، نویسنده ی کتاب پرفروش تاریخچه ی تقریبًا همه چیز، در کتاب بدن: راهنمای ساکنان، شگفتی های 
بدن انسان را از سر تا پا بازگو می کند. با نگارشی جامع و نثری افسونگر، این کتاب نمونه ای از بهترین نوشته های 
توصیه  بدانند،  بیشتر  بدن خود  درباره ی  که می خواهند  به همه ی کسانی  آن  که خواندن  کتابی  است،  برایسون 
می شود. بیل برایسون یک بار دیگر همچون هم سفری بی مانند ظاهر شده، و راهنمای ما در سیاحت بخش های 
مختلف بدن مان می شود ... از کارکرد دستگاه های مختلف بدن گرفته تا چگونگی التیام پس از آسیب، و مواردی 
که اعضای مختلف )متأسفانه( درست کار نمی کند و نارسا می شود. کتاب بدن پر است از واقعیت های خارق العاده 
... از وقتی که شروع به خواندن این متن کنید، بدن تان یک میلیون گلبول قرمز خون ساخته است ...و حکایت های 
جذاب به سبک و سیاق ویژه ی برایسون. این کتاب درکی عمیق تر از معجزه ی حیات و خصوصًا انسان به شما 
خواهد داد. همان گونه که بیل برایسون می نویسد: »ما عمرمان را در درون این توده ی گوشت گرم می گذرانیم، و 
با این حال، تقریبًا هیچ گاه آن را جدی نمی گیریم.« کتاب بدن این بی تفاوتی را با مقدار زیادی اطالعات و حقایق 

شگفت انگیز و بسیار خواندنی رفع خواهد کرد.

نظریه های همه چیز / فرانک کلوز ترجمه ی تورج حوری
فرانک کلوزِ فیزیکدان با بیان پرشوری از علم انقالبی سده ی هفدهم تا زمان حاضر، خواننده را به مرزهای 
دانش می برد. او با تمرکز روی موضوعی که نظریه پردازان آن را همه چیز معنی کرده اند، به کاوش پیشرفت های 
به رشته ی  باورهای مردم،  آثار گسترده ی آن را روی جنبه های گوناگون زندگی و  بزرگ علمی پرداخته و 

تحریر در آورده است.

نظریه های همه چیز مورد بحث او در جستجوی یافتن توضیحی برای همه ی امور شناخته شده ی عالم در تمام 
حیطه های 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 نهایتًا به فیزیک 
معاصر و قدرت و محدودیت های نظریه ی همه چیز کنونی می رسد. چرخه ای که در آن یک نظریه ی همه چیز 

مورد چالش واقع شده و با دیگری جایگزین می شود هم اکنون ادامه دارد.

زبان طبیعت: چگونه حسابان اسرار جهان هستی را می گشاید / استیون استروگتس ترجمه ی جمیل آریایی
»کتاب زبان طبیعت را که می خواندم، 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 گفته اید روزی حسابان یاد خواهید گرفت؟ ُخب، آن روز فرا رسیده است 
و باید ممنون استیون استروگتس باشیم که کتابی چنین جامع و خواندنی درباره ی یکی از بزرگترین ایده های تولیدی 

نوع آدمی نوشته است.«
»کتابی است باشکوه. استیون استروگتس توانسته از شگفتی های پنهان و سادگی سرورآمیز حسابان پرده بردارد. کتاب 
زبان طبیعت یکی از شاهکارهای »حسابان برای همه« است و برای آنان که احساس می کنند هیچ گاه نفهمیده اند حسابان 

درباره ی چیست، کتابی است خواندنی. من از خواند آن لّذت بردم.«
»یکی از عالی ترین کتاب هایی که خوانده ام. اگر کنجکاو هستید که ریاضیّات درباره ی چیست و چه نقشی در جهان 
هستی دارد، این کتاب فوق العاده را بخواند. هر آموزگار، هر دانشجو، و هر شهروندی از عهده ی خواندن آن برمی آید.«
»استیون استروگتس از ریاضیدانان و نویسندگان مطالب علمی تراز اّول دنیاست. با نثری روان و دقیق، دانش ژرف 
داستان شگفت انگیز کشفیّات  بدل می سازد و  به حماسه ای سرگرم کننده  را  آن  از صافی می گذراند و  را  حسابان اش 

ریاضی را روایت می کند که دنیا را دگرگون کرده اند و هم چنان خواهند کرد.«

ماده تاریک و انرژی تاریک: 95 درصد پنهان از گیتی/ برایان کلگ ترجمه ی واروژان هارطون

شنیده  کیهان شناسی  فن  اهل  زبان  از  مکرراً  تاریک  انرژی  و  تاریک  ماده  اصطالحات  آن که  علی رغم 
می شود، ولی عموم مردم شناخت درستی از آن ها ندارند. نویسنده این کتاب توانسته است به خوبی این 
واژگان را برای افراد عادی تشریح کند. این کتاب درواقع به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست به 
ماده تاریک می پردازد و انواع ممکن آن را، از نوترینوها گرفته تا WIMPها و ماده تاریک اَبَرسیال، بررسی 
می کند. همچنین در این بخش به نظریه های گرانش اصالح شده، که هیچ ذره دیگری را برای ماده تاریک 
پیش بینی نمی کنند و تنها اصالحاتی وارد نظریه کنونی گرانـش )نسبیت عـام( می نمایند نیز پرداخته شده 
است. بخش دوم کتاب بر انرژی تاریک تمرکز دارد. با آن که شاید ماده تاریک و انرژی تاریک شبیه به 
یکدیگر به نظر برسند، ولی پدیده هایی کاماًل متفاوت هستند )هرچند که با گرانش ارتباط می یابند(. از 
آنجایی که هنوز اطالعات حتی کمتری راجع به انرژی تاریک داریم، نویسنده به ارائه فهرست کوتاهی 
از نظریه های موجود در این باب بسنده کرده است. این کتاب مختصر است. و این خوب است. زیرا 
ابتدایی توسعه خود قرار دارند و در نهایت شاید  ارائه شده در این کتاب هنوز در مراحل  نظریه های 

درستی یکی از آن ها ثابت شود.
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هنر منطق در دنیای بی منطق/ یوجینا چنگ ترجمه ی جمیل آریایی
در دنیای روزمره ی ما که هیچ چیز براساس منطق رفتار نمی کند و داستان های خبری دروغ حتی نتایج انتخابات را 
عوض می کنند، آیا جایی برای منطق و عقالنیّت باقی مانده است؟ در کتاب حاضر، یوجینا ِچنگ سنّت اعجوبه های 
منطق چون جورج بول، لوئیس کارول، و جان ِون را دنبال می کند و با استفاده از ابزار جبری و نموداری به ما مبانی 
منطق را می آموزد که در این دنیای بی منطق چگونه می توان منطقی زیست. مثال هایی از دنیای امروزی می آورد، از 
جوامع  در  رفتارهای خشونت بار  اقلیمی،  تغییرات  جنسیّتی،  و  نژادی  تبعیض های  اجتماعی،  نابرابری های  از  جمله 
استدالل های منطقی  نظر می گیرد  له و علیه موارد گوناگونی که در  بر  او که ریاضیدان برجسته ای است   ... مدرن، 
مستحکمی می آورد و به ما می آموزد که در تحلیل موارد پیچیده چگونه باید از انتزاع و مدل سازی استفاده کنیم. برای 
او نیز گاهی منطق طعمه ی احساسات می شود و او هم چنان از سفر با هواپیما می هراسد و بیش از حد شیرینی می خورد. 
حال که ریاضیدانان نمی توانند منطقی باشند، از ما مردم عادی چه انتظار می رود؟ در این کتاب ِچنگ سازوکارهای 
درونی و محدودیّت های منطق را نشان می دهد و توضیح می دهد که چرا بی منطقی، برای مثال احساساتی بودن، در 
شیوه ی تفّکر و در تعامل و تقابل با دیگران حیاتی است. ِچنگ به ما نشان می دهد که چگونه با استفاده از ترکیبی 
از منطق و بی منطقی می توانیم در این دنیای مملو از بی عدالتی ها، تحّجرها، و شکلک های اینترنتی زندگانی معقولی 

داشته باشیم.

حباب یا انقالب؟: حال و آینده ی بالک چین و رمز ارزها/ نیل مهتا-آدیتیا آگاشه-پارتدتروجا ترجمه ی قاسم کیانی مقدم
این  از کارشناسان می گویند که رمزارزها و بالک چین صرفًا نوعی کاله برداری اند؛ برخی دیگر می گویند که  برخی 
فناوری »بزرگ ترین اختراع از زمان اینترنت« است. به سختی می توان گفت حق با کدام طرف است. کتاب »حباب 
یا انقالب« که مؤلفان آن مدیران محصول در شرکت های گوگل، مایکروسافت، و فیس بوک هستند، شایعات را کنار 

می زند و تحلیلی متوازن، جامع، و قابل فهم از بالک چین و رمزارزها ارائه می کند.
این کتاب مبانی فناوری بالک چین و رمزارزها را به صورت مختصر و مفید شرح می دهد، نقاط قوت و ضعف 
آن ها را در نمونه های کاربردی از دنیای واقعی برمی شمارد، تحلیل عمیقی از پیچیدگی های فنی، اقتصادی، سیاسی، 
و حقوقی آن ها ارائه می کند، و دیدگاه هایی را درباره ی آینده ی آن ها بر اساس مصاحبه های اختصاصی با ده ها تن از 
مدیران صنعت و فناوری بیان می نماید. آیا رمزارزها و بالک چین ها حباب هستند یا انقالب؟ این کتاب به شما کمک 

می کند که خودتان درباره ی پاسخ این سوآل تصمیم بگیرید.
»صرف نظر از این که در قبال رمزارزها نظر مثبت داشته باشید یا منفی، کتاب حباب یا انقالب هر دو طرف بحث را 

خیلی گویا توضیح می دهد و بحث های عالمانه ای را درباره ی آینده ی فناوری بالک چین ارائه می نماید.«
»تمام کسانی که می خواهند از قابلیت عظیم فناوری بالک چین آگاه شوند و موانع عمیق پیش روی آن را نیز بهتر 

بشناسند، باید کتاب حباب یا انقالب را بخوانند.«

داستان لیزر: ماجراهای یک دانشمند/ چارلز اچ. تانز ترجمه ی جمیل آریایی - اسماعیل  مهدی زاده
راوی داستان لیزر، چارلز تانز )۱٩۴۱-٢٠۱۵( است که خود آن را پدید آورد و از بابت آن جایزه ی نوبل 
فیزیک سال ۱٩۶۴ را نصیب خود ساخت. او واژه ی کشف را این گونه تعریف می کند »... ما کندوکاو می کنیم. 
مهم است که در چه مسیری کندوکاو می کنیم و نیز مهم است که در این مسیر به چه چیزهایی برمی خوریم. 
در این مسیر مدام سنگ هایی بر سر راه مان سبز می شوند که هرچند لگدماِل کسان بسیار بوده اند، اّما هنوز 
برگردانده نشده اند. کشف در انتظار کسانی است که ایـن سنگ هـا را پیدا می کنند و زحمت برگـرداندن 
آن ها را به خـود راه می دهند. اینجاست که انسان چیزی را می بیند که کسی قبل از او آن را ندیده است.« 
که  مسیری  در  می کرد،  زندگی  جنوبی  کارولینای  در  خانوادگی اش  مزرعه ی  در  که  کودکی  دوران  از  او 
قدم برمی داشت مدام سنگ های ریز و درشت سر راه اش را با تالشی تحسین آمیز برمی داشت و آن ها را 
برمی گرداند تا این که سرانجام به یکی از کشف های بزرگ همه ی دوران ها، یکی از تکنولوژی های 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 

می کند. داستان چالش او بر سر ثبت اختراع لیزر خواندنی است و ...

جنگ سیاهچاله: نبرد من با استیون هاکینگ بر سر امن کردن جهان برای مکانیک کوانتومی
/ لئونارد ساسکیند ترجمه ی رامین جعفری آزان

وقتي1یه1چیزي1مکیده1میشه،1توي1یه1سیاهچاله،1براي1همیشه1گم1میشه؟
سه دهه پیش، فیزیکدان آمریکایي لئونارد ساسکیند و فیزیکدان بریتانیایي استیون هاکینگ، نبردی 
رو سر جواب دادن به این سوآل شروع کردن. هاکینگ اصرار مي کرد که هر چیزي بیفته توي سیاهچاله 
ناپدید میشه. اما ساسکیند و فیزیکدان هلندي خرارت توفت تشخیص دادن که اگه این درست باشه، اون 

وقت هر چیزي که ما درباره ي قوانین بنیادي جهان هستی مي فهمیم باید دور انداخته بشه.
توی  رو  هیجان انگیز  و  روشنگر  کشفی  که  حماسیه  رقابت  این  پرشور  داستان  سیاهچاله  جنگ 
برای  توفت  و  ساسکیند  می کنه.  تضمین  ستاره ها  سرنوشت  و  کوانتومی  غیرممکن های  مدرن،  فیزیک 
این که در نهایت هاکینگ رو قانع کنن که اشتباهش رو اقرار کنه، باید فیزیک رو ُهل می دادن به سمت 
یه چیزی فراتر از جادو: با اثبات این که همه چیز توی جهان فیزیکی ما - از جمله این کتاب، خونه ی 
شما، خود شما ... - همه چیز در حقیقت یه هولوگرامه که عکسش از دورترین قلمرو فضا طراحی شده.

»شرحي1از1نبرد1سر1طبیعِت1واقعي1سیاهچاله1ها1که1زیبا1نوشته1شده.«1-1ساینتیفیک1امریکن

تازه1های1نشر1سال1991)تابستان(
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امواج گرانشی: چگونه موجک های فضا-زمان اینشتین اسرار جهان هستی را آشکار می کنند
/ برایان کلگ ترجمه ی واروژان هارطون

در چهاردهم سپتامبر ٢٠۱۵، پس از پنجاه سال جستجو، برای نخستین بار 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 طول موج ها بود. اما امواج گرانشی - امواجی که 
در بافت فضازمان منتشر می شوند- بی اعتنا به هر چیزی، از میان موانعی که نور را به زنجیر می کشند، عبور 
می کنند. دانشمنداِن تداخل سنج الیگو، آشکارسازهـای بی نهایت حساسی ساختنـد کـه می تواند حرکاتی 
به اندازه ی صد برابر کوچک تر از هسته ی اتم را تشخیص دهد. این تداخل سنج در سال ٢٠۱۵ توانست 
امواج گرانشی تولید شده حاصل از ادغام دو سیاهچاله که فضازمان را به لرزه انداخت، آشکار کند. این 
نخستین باری بود که سیاهچاله ها به طور مستقیم آشکار شدند، ولی این رویداد بیش از این برای آینده ی 
اخترشناسی در َچنته دارد. برایان کلِگ با بیانی شیوا داستان ماجراجویی های فنّی بشر را در این حوزه بازگو 

می کند. ماجراجویی هایی که مسیری نو در درک ما از کارکرد گیتی به ارمغان خواهد آورد.

تا پایان زمان: ذهن، ماّده، و کنکاش ما برای معنی در جهانی در حال تکامل
/ برایان گرین ترجمه ی جمیل آریایی

برایان گرین، استاد فیزیک و ریاضیّات و مدیر مرکز فیزیک نظری دانشگاه کلمبیاست که پژوهش های او 
در رشته ی اَبَرریسمان زبانزد جامعه ی فیزیک است. وی در این کتاب تالش می کند به شیوه ای منسجم 
تحّول کّل جهان هستی را از لحظه ی آغازین مهبانگ تا نزدیک ترین زمان مانده به پایان آن که علم 
می گوید، دنبال کند و در این روایت که با آنچه قباًل نوشته کاماًل فرق دارد، تمرکزش بر رویدادهایی 
بوده است که وقتی حیات پدیدار شد رخ داده اند و به ویژه آنگاه که حیاِت آگاه پدیدار می شود و 
برمی خیزد و اطراف اش را می نگرد و می خواهد نه تنها بداند که چگونه پدیدار گشته است، لیکن حال 
که اینجاست چه باید بکند و در آینده ای دور چه اتّفاق خواهد افتاد. پیغام نهایی آن این است که وقتی 
کّل زمان از آغاز تا پایان آن را در نظر می گیریم، رّدپای ما در بزرگراه زمان کیهانی بسیار ناچیز است و 

می خواهیم بدانیم که در این باره انسان چه کرده و چه باید بکند. 

چیزی عمیقًا پنهان: جهان های کوانتومی و پیدایش فضا- زمان/ شون کارول ترجمه ی تورج حوری
شون کارول فیزیکدان نظری و یکی از مشهورترین نویسندگان علم، تاریخ قرن بیستم را بازنویسی می کند. کتاب 
چیزی عمیقًا پنهان... که از آن به عنوان شاهکار یاد شده برای نخستین بار نشان می دهد که چگونه رویارویی 

شجاعانه با معماهای بنیادین مکانیک کوانتومی طرز تفکر ما را درباره ی فضا و زمان تغییر می دهد.
به سر  از سال ۱٩٢7 در بحران  فیزیک  نشناخته اند که  به درستی  را  ناخوشایند  این حقیقت  فیزیکدانان  بیشتر 
برده است. شکاف هایی در مکانیک کوانتومی وجود داشته که به سادگی از آن ها چشم پوشی شده است زیرا 
مبلغان علم همـواره آن را عجیب و غیرقابِل فهم توصیـف کرده اند. دانشگاه ها نیز فعالیت در مبانی آن را جدی 
نگرفته اند. کارول در این کتاب، پایانی را بر این بحران مجسم می کند. به نظر او ، تنها کافی است بپذیریم که 

بیش از یک نسخه از ما در جهان وجود دارد، شون کارول های بسیار و شما و من های بسیار.
با هر  ثانیه به وجود می آیند. نظریه ی چند جهانی رفتار کوانتومی می گوید که  کپی های شما هزاران بار در هر 
رویداد کوانتومی، جهان به دو نسخه منشعب می شود که از هر نظر یکسانند مگر اینکه در جهان دیگر رویداد 
کوانتومی رخ نداده باشد. به اعتقاد کارول ، ما در آستانه ی درک جدیدی از ماهیت خود و جایگاه خود در 

جهان قرار گرفته ایم. 

شبح در ماشین: چگونه شبکه های پنهانی اطالعات راز زندگی را آشکار می کنند

/ پل دیویس ترجمه ی تورج حوری

پل دیویس، فیزیکدان سرشناس دانشگاه ایالتی آریزونا، نویسنده و سخنران و دارای جوایز علمی متعددی 
است که به خاطر نوشتن کتاب1شبح1در1ماشین:1چگونه1شبکه1های1پنهانی1اطالعات1راز1زندگی1را1آشکار1
می1کنند،1جایزه1ی1جهانی1کتاب1سال120191را1نیز1برنده1شده1است. این کتاب سعی دارد به تعدادی از 
بزرگترین پرسش های بشر، از جمله ماهیت حیات، چرایی و چگونگی پیدایش آن و اینکه چه چیزی زنده 
را از غیرزنده تمایز می بخشد، پاسخ دهد. پل دیویس در این کتاب به توضیح برهمکنش ماده )جاندار یا غیر 
جاندار( با اطالعات و آنتروپی می پردازد. کتاب حاضر نقطه ی اوج چندین دهه تحقیق در وحدت فیزیک، 
شیمی، زیست شناسی مولکولی، ژنومیک و نظریه ی اطالعات برای توضیح جهان هستی و جایگاه انسان در 
آن است. از دیدگاه دیویس، مفاهیم ماده، حیات و اطالعات، به سختی درهم بافته شده اند و درک درستی 
از این ارتباطات پیچیده است که نهایتًا نظریه ای 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 می کند.

تازه1های1نشر1سال1991)پاییز1و1زمستان(
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مغز پویا: پشت پرده ی تغییرات پیوسته ی مغز / دیوید ایگلمن ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم
قطع داروی اعتیادآور، چه ارتباطی با دل شکستگی دارد؟ می دانستید که دشمِن خاطرات، زمان نیست، 
ببیند، یا یک  نابینا می تواند یاد بگیرد که با زبان خود  بلکه خاطرات دیگر است؟ چگونه یک انساِن 
آدم ناشنوا می تواند یاد بگیرد که با پوست خود بشنود؟ چرا افراد در دهه ی ۱٩٨٠ صفحات کتاب ها را 
اشتباهًا اندکی قرمز می دیدند؟ چرا شب ها خواب می بینیم، و این چه ارتباطی با چرخش زمین دارد؟ و 
... پاسخ این پرسش ها درست در پشت چشمان ما است. بزرگ ترین فناوری ای که تاکنون بر روی زمین 
کشف کرده ایم، عضوی یک و نیم کیلویی است که در گنبد جمجمه ی ما جای گرفته است. این کتاب 
تنها به بیان چیستِی مغز بسنده نمی کند، بلکه کارکرد آن را نیز بررسی می کند. جادوی مغز ما در اجزای 
تشکیل دهنده ی آن نیست، بلکه در این است که این عناصر بی وقفه خودشان را به صورت پارچه ای 
پویا و زنده بازبافی می کنند. این کتاب ضمن ارائه ی نتایج ده ها سال پژوهش، کشفیات جدید آزمایشگاه 
مؤلف را نیز در زمینه های مختلف ارائه می کند، از حس آمیزی و رؤیا گرفته تا دستگاه های پوشیدنی 

فناوری عصبی که نحوه ی تفکر ما درباره ی حواس را متحول کرده است.

خشم و بخشش: رنجش، سخاوت، عدالت / مارتا سی نوسبام ترجمه ی فیروزه مقدم و تورج حوری

نوسبام که قباًل هوشمندی احساسات را تجربه کرده و به اعتقاد من صریح ترین فیلسوف معاصر است، بحث 
می کند که علی رغم تاریخ طوالنی تلقی خشم چون چیزی که به لحاظ اخالقی توجیه پذیر و نشانه ی مفیدی 
از وقوع خطاست - از نظر هنجاری - خشم واکنشی نادرست است که احساسات عمیق تر و پیچیده تر ما 
را می پوشاند و مانع آشکار شدن آنها می شود. بخشش که نوسبام آن را »تغییری در ضمیر قربانی، که خشم 
و رنجش را در واکنش به اعتراف و ندامت فرد خطاکار کنار می نهد« تعریف می کند، و به گزاره ای تعاملی 
متمایل می شود که در آن فرد خطاکار ، باید از طریق اعتراف و پوزش به تأیید اخالقی فرد قربانی دست یابد. 
نوسبام مشخصات و پارادوکس های خشم را چنین خالصه می کند: خشم احساسی است که به طور غیرعادی 
پیچیده است زیرا هم درد را در خود دارد و هم به دلیل چشم انداز 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 می شود که همانا آسیب ناشی از کنشی خطاکارانه است.

DNA دگرگونی های بزرگ: رمزگشایی چهارمیلیارد سال حیات از فسیل های باستانی تا
/ نیل شوبین ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

در طول میلیاردها سال، ماهی های باستانی برای راه رفتن بر روی خشکی تکامل پیدا کردند، خزندگان به 
پرندگانی تکامل یافتند که توانایی پرواز داشتند، و نخستیان به انسان هایی تکامل پیدا کردند که روی دو پـا 
راه می روند، سخن می گویند، و می نویسند. بیش از یک قرن است که دیرینه شناسان با سفر به مناطق مختلف 
جهان در پی یافتن فسیل هایی هستند که نشان دهند این گونه تغییرات چگونه ایجاد شده اند. ما اکنون به 
لحظه ی مهمی رسیده ایم - فسیل های ماقبل تاریخ به همراه فناوری   DNA   ابزارهای الزم را برای پاسخ گویی به 
پرسش های اساسی درباره ی وجود خودمـان در اختیار ما گذاشتـه است: تغییرات بزرگ تکاملی چگونه اتفاق 
می افتد؟ آیا حضور ما بر روی زمین صرفاً نتیجه ی تصادف است؟ این علم جدید، تاریخ چندمیلیاردساله ی 
تکامل را با مسیر پرپیچ وخم آن که مملو از آزمایش و خطا، تصادف و نوآوری است، آشکار می کند. نیل 
شوبین در کتاب دگرگونی های بزرگ خواننده را به سفری اکتشافی به  درازای چندین قرن می برد که در آن 

کاشفان و دانشمندان تالش می کنند منشأ تنوع عظیم حیات بر روی زمین را درک کنند. 

جهان براساس فیزیک/ جیم الخلیلی ترجمه ی قاسم کیانی مقدم
جدیدترین کتاب از نویسنده پرطرفدار کتاب پارادوکس1ها:1نه1معمای1بزرگ1فیزیک

جیم الخلیلی، فیزیکدان کوانتوم و نویسنده ی کتاب های پرفروش، در این کتاب با تشریح ژرف ترین بینش های حاصل 
از فیزیک مدرن، بیان می کند که این علم بسیار مهم درباره ی گیتی و ماهیت واقعیت به ما چه می گوید. کتاب با معرفی 
مفاهیم بنیادی فضا، زمان، انرژی، و ماده آغاز می شود، و سپس به تشریح سه ستون فیزیک مدرن می پردازد ـ  نظریه ی 
کوانتومی، نسبیت، و ترمودینامیک ـ  و نشان می دهد که این سه جزء باید در کنار هم قرار داده شوند تا به درک کاملی 
از واقعیت برسیم. نویسنده با مثال هایی زیبا و تشبیهاتی تأمل برانگیز، فیزیک مقیاس های غایی کیهانی و کوانتومی را 
شرح می دهد، درباره ی خط مقدم این رشته و نظریه های حدسی آن بحث می کند، و اصول فیزیکی حاکم بر فناوری ها و 
تجربیات روزمره را بیان می نماید، به طوری که خواننده در مدتی کوتاه با ایده های بزرگ فیزیک آشنا می شود. این کتاب، 
فیزیک را به عنوان تالش جسورانة  انسان برای درک اصول بنیادینی توصیف می کند که می تواند جهان طبیعی پیرامون 
ما را به دقت توضیح دهد، تالشی که بر پایه ی ارزش های اساسی همچون صداقت و شک انجام می شود. دانش حاصل 
از فیزیک هم ما را توانمند می سازد و هم بر فروتنی ما می افزاید، و فیزیک همچنان دلیرانه به سوی ناشناخته ها به پیش 
می رود. این کتاب که سرشار از بینش های ژرف است، ایده های معمایی فیزیک را به صورتی قابل فهم و جذاب برای 
همگان ارائه می کند، و همه را دعوت می کند که در ماجرای عمیق جستجوی حقیقت در جهان پیرامون ما سهیم شوند.
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مغز: موتور رابطه )نظریه ای کاربردی برای سیستم عصبی(
/ دیل پروس ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

را  واقعی«  »دنیای  خود  حواس  کمک  به  چگونه  ما  که  بوده  مطرح  بحث  این  همواره  غرب  فلسفه  در 
می شناسیم و درک می کنیم. دکارت و بیکن معتقد بودند شناخت مطلق از دنیای واقعی امکان پذیر است. 
هیوم و کانت می گفتند دنیای واقعی از دسترس شناخت انسان دور است و انسان فقط به طور غیرمستقیم 
می تواند جهان را بشناسد. جورج بارکلی با تحقیق در مورد بینایی به این نتیجه رسید که تصویری دو بعدی 
که بر سطح شبکیه می افتد نمی تواند معرف ویژگی های دنیای سه بُعدی باشد. از اینجا به مسئله معکوس 

اپتیک می رسیم، یعنی موجود زنده چگونه با توجه به خروجی می تواند ورودی را مشخص کند. 
دیل پروس در این کتاب می کوشد طرز کار و نحوه عمل سیستم عصبی برای حل مسئله معکوس را روشن 
کند. او نظریه ی خاصی ارائه می دهد، شواهدی برای اثبـات این نظریـه، اقامه می کند و در پایان به شرح 
معایب و نارسایی های سایر نظریه هایی می- پردازد که تاکنون در مورد کارکرد سیستم عصبی مطرح شده اند. 

فسادستیزی / رابرت روتبرگ ترجمه ی حسین وزیری سابقی

ما،  مدرن  روزگار  ژرف  اخالقی  باتالق  تا  باستانی  بین النهرین  از  دیرین،  روزگار  از  فساد  پدیده 
بوده اند.  فسادستیزی  از  زیرکانه  گریِز  برای  راهی،  یافتن  پی  در  عده ای  همواره  است؛  داشته  وجود 
به تصویر  را  فساد  تکامل  بدست می دهد،  فسادستیزی  و  فساد  برای  تیزبینانه ای  راهنمای  کتاب،  این 
می کشد و پیشنهادهایی برای کاستن از قدرت و گسترش آن رو می کند. برجسته ترین رکن کوشش های 
فسادستیزی، دگرگون سازی فرهنگ سیاسی است. کتاب کاوشی فراگیر، اما فشرده دارد در اینکه چگونه 
مبارزه  آن  با  می توان  چگونه  و  می فرساید  یابد،  می  جایگیری  امکان  آنها  در  که  را  جوامعی  فساد 
آکادمی علوم و هنرهای  بنیاد صلح جهانی و عضو  افتخاری  ایروین روتبرگ که رئیس  رابرت  کرد. 
آمریکاست. در این کتاب، به شهروندان و سیاستمداران همه جناح های سیاسی به درستی نشان می دهد 
بسیاری  و  فساد  درمان  کتاب  نویسنده  او  شد.  پیروز  فساد  با  بی امان  مبارزه  در  می توان  چگونه  که 

کتاب های دیگر است. 

فیزیک چیزهای روزمره/ جیمز کاکالیوس ترجمه ی واروژان هارطون
علِم  نداریم.  ساخته ،  آسان  نوین  جهان  در  را  ما  زندگی  که  چیزهایی  فیزیِک  از  چندانی  آگاهی  ما  بیشتر 
شگفت انگیز در پِس حسگرهای حرکتی، صفحات لمسی و حتی یک توستر ساده ی آشپزخانه چیست؟ چگونه 
GPS ما را به مقصدمان می رساند؟ در این کتاب، نویسنده ما را به سفری حیرت انگیز به ژرفای شگفت دنیای 
چیزهایی که روزانه استفاده می کنیم و وجودشان را بدیهی فرض می کنیم می برد. جیمز کاکالیوس بسیاری از 
این چیزهای معمولی را در داستان یک روز معمولی گنجانده و کنجکاوی ما را برمی انگیزد تا بپرسیم یخچال 
چگونه کار می کند؟ هواپیما چگونه در آسمان می ماند؟ و چگونه یک مچ بند آمادگی جسمانی، تعداد قدم های 
ما را می شمارد؟ در این کتاب شرح هر یک از این چیزها به همراه داستانی کوتاه آمده تا تعامالت شگفت انگیز 
نیروهای نامرئی محیط اطراف مان را بشناسیم و بدانیم پیچیدگی های علمی که شاید کاربرد عملی آن ها برای ما 

روشن نباشد در تار و پود زندگی روزمره ما رخنه کرده است.

هفت و نیم درس درباره مغز / لیزا ِفلدَمن باِرت ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

تا حاال فکر کرده اید که چرا مغز دارید؟ در این کتاب، عصب پژوه مشهور لیزا فِلدَمن بارِت رمز و رازهای 
این توده ی خاکستری رنگ را که در میان گوش هایتان قرار گرفته است، می گشاید. این مجموعه ی کم حجم، 
سرگرم کننده، و قابل فهم شامل هفت مقاله ی کوتاه است )به اضافه ی مقاله ی کوتاه تری درباره ی تکامل مغز( 
ارائه می کند. خواهید دید که مغز از کجا آمده،  که درس هایی روشنگرانه را از خط مقدم علوم اعصاب 
ساختار آن چگونه است )و چرا اهمیت دارد(، و مغز شما همچون مغزهای دیگر چگونه تمام آنچه را تجربه 
می کنید، پدید می آورد. در ضمن، به نادرستی برخی از تصورات متداول پی خواهید برد، مانند ایده ی »مغز 
مارمولکی« و نبردی که ادعا می شود میان عقل و عاطفه، یا حتی بین طبیعت و تربیت، برای تعیین رفتار 
شما در جریان است. کتاب هفت و نیم درس درباره ی مغز هم برای خوانندگان تفننی جذابیت دارد هم 
برای حرفه ای های علمی. این کتاب پر است از غافلگیری، شوخ طبعی، و نکته هایی مهم درباره ی طبیعت 

بشر — کتابی خوش نوشت که شاید دلتان بخواهد بارها و بارها بخوانید. 

تازه1های1نشر1تابستان14001
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معادله خدا )در جستجوی نظریه ی همه چیز(
/ میچیو کاکو ترجمه ی جمیل آریایی

میچیو کاکو، فیزیکـدان نظری بلندآوازه و نویسنده ی تراز اّول کتاب های پرفروشی چون آینده ی ذهن و 
آینده ی انسان، داستان بزرگترین خواسته ی همه ی علوم را روایت می کند. نیوتون که قانون گرانش را کشف 
کرد، توانست قواعد حاکم بر آسمان ها و زمین را وحدت بخشد. از آن زمان تا حاال، فیزیکدان ها نیروهای 
تازه ای را در چارچوب نظریه های به مراتب جامع تری جا داده اند. با این همه، واپسین چالش آدمی چه بسا 
این باشد که به ترکیب دو نظریه ی باقیمانده، نسبیّت و نظریه ی کوانتومی، دست بزند. یکی از واالترین 
دستاوردهای علم، ادغام بنیادین همه ی نیروهای طبیعت در تک معادله ای زیبا و باشکوه است که ژرف ترین 
اسرار علم را خواهد گشود. قبل از مهبانگ چه رخ داد؟ در سوی دیگر هر سیاهچاله چیست؟ آیا جهان ها 
و ابعاد دیگری نیز وجود دارند؟ آیا سفر در زمان به گذشته و آینده امکان پذیر است؟ چرا ما اینجا هستیم؟ 

کاکو مناقشه ی پرشوری را نیز توضیح می دهد که در اطراف این معادله ی مهم جاری است...

گالیله و منکران علم / ماریو لیویو ترجمه جمیل آریایی

زندگانی گالیله، یکی از بزرگترین و شگفت انگیزترین مردان تاریخ علم، تفسیر تازه ای می طلبد تا بر 
کشف های او و چالش هایی که با منکران علم داشت، پرتو تازه ای افکنده شود. چه بسا داستان گالیله 
بیش از هر زمان دیگری، با حال و هوای امروزی دنیای ما مناسبت دارد که با بحران های بزرگ مقیاسی 
اقلیمی؛ زیرا علِم زیربنایِی این  دست به گریبان است، از جمله به حداقل رساندن خطرات تغییرات 
بحران ها را، اقتدارگرایان زیر سوآل برده و آن را نادیده انگاشته اند. گالیله ۴٠٠ سال پیش با آن روبرو 
شد. کشف های او که بر پایه ی مشاهدات دقیق و آزمایش های هوشمندانه ای استوار بود، با خرد سنتی 
رایج و تعالیم آن روزگاران کلیسا هم خوانی نداشت و از این رو متولّیان کلیسا که آزادی اندیشه را 
لیویو،  این کتاب ماریو  او را ممنوعه اعالم کردند.  راوی داستان گالیله در  برنمی تابیدند، کتاب های 
اخترفیزیکدان و نویسنده چند کتاب پرفروش علمی، که به مّدت ٢۴ سال با تلسکوپ فضایی هابل کار 

کرده است. وی عضو انجمن آمریکایی پیشرفت علم است که با نگرشی جذاب از گالیله می گوید...

چگونه در فضا میمیریم: ماجراجویی در پدیده های خطرناک اخترشناختی

 پل ام. ساتر ترجمه ی واروژان هارطون
این کتاب یک تور گردشگری نفس گیر و هیجان انگیز در گیتی است و چیزهای خطرناک، ُکشنده و ترسناِک 
گیتی را توصیف می کند.  اگر عاشق فضا هستید و حاال می خواهید آن را با چشمان خود ببینید، اگر می خواهید 
شاهد تولد یک ستاره باشید، یا به مالقات سیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری بروید، یا بدانید آیا موجودات 
فضایی وجود دارند و یا چگونه می توان از طریق کرم چاله ها سفر کرد، بهتر است دست نگهدارید! این چیزها 

شما را می ُکشند! 
شاید گیتی از دنباله دارهای حیاط خلوت منظومه شمسی تا بقایای برجای مانده از مهبانگ، و از ستاره های در 
حال مرگ گرفته تا کهکشان ها جوان، باشکوه و زیبا باشد، اما در عین حال خیانت کار نیز هست. این کتاب 
که  می دهد  نشان  و  می دمد  اخترفیزیک  بی روح  کالبد  را  زندگی  گیرا،  و  زبانی ساده  و  قیاس ها  از  استفاده  با 
باالی سرمان درحال  نمایش مهیجی که در  تا  میدان ها دست در دست هم می دهند  نیروها و  چگونه ذرات، 
اجراست را خلق کنند. پل ام. ساتر استاد تحقیقات اخترفیزیک در انستیتوی علوم پیشرفته محاسباتی در دانشگاه 

استونی بروک و محقق مهمان در موسسه فالترون در شهر نیویورک است و ...

دومین انقالب کوانتومی: از درهم تنیدگی تا محاسبات کوانتومی و دیگر فوق تکنولوژی ها

/ الرس یائگر ترجمه ی فواد قاسمی - سوران زوراسنا

این کتاب داستان دومین انقالب کوانتومی را بازگو خواهد کرد، این انقالب قرن ٢۱ را بسیار بیشتر از اولین 
انقالب کوانتومی در قرن ٢٠ مورد تأثیر قرار خواهد داد و آن را شکل خواهد داد. این کتاب جهت گیری های 
منحصر به فرد در بحث های امروزی و آخرین پیشرفت ها در تفسیر فیزیک کوانتومی و پتانسیل های تکنولوژیکی 

را ارائه داده است.
هنگامیکه شما در حال مطالعه ی این کتاب هستید، نمونه های اولیه این انقالب در آزمایشگاه ها در 
حال ساخته شدن هستند. حتی اگر فیزیکدانان به مخالفت با نحوه ی تفسیر نظریه  ی اصلی فیزیک مدرن 
ادامه دهند، فوق تکنولوژی هایی همچون نانوتکنولوژی، کامپیوترهای کوانتومی، پردازش اطالعات کوانتومی 
و دیگر تکنولوژی  ها به زودی زندگی روزمره مان را شکل می دهند. این کتاب همچنین به بررسی سؤاالت 

عمیق فلسفی در مکانیک کوانتومی خواهد پرداخت.

تازه1های1نشر1پاییز14001
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هزار مغز: نظریه ی جدیدی برای هوش/ جف هاکینز ترجمه ی دکتر قاسم کیانی مقدم

کتاب  این  در  کامپیوتر  پیشگامان صنعت  از  و  پرفروش، عصب پژوه،  کتاب های  نویسنده ی  هاکینز،  جف 
را متحول خواهد کرد.  آینده ی هوش مصنوعی  از مغز و  ما  ارائه می کند که درک  را  از هوش  نظریه ای 
با وجود همه ی پیشرفت های علوم اعصاب، ما هنوز در زمینه ی بزرگ ترین پرسش آن پیشرفت چندانی 
نکرده ایم: چگونه سلول های ساده ای که درون مغز قرار دارند، هوش را پدید می آورند؟ جف هاکینز و تیم 
پژوهشگران همکار او کشف کردند که مغز با استفاده از ساختارهایی نقشه مانند، مدلی از جهان می سازد - 
آن هم نه فقط یک مدل، بلکه ده ها هزار مدل از همه ی چیزهایی که می دانیم. این کشف امکان پاسخ گویی 
به برخی پرسش های مهم را فراهم می آورد، مثاًل اینکه ما جهان را چگونه ادراک می کنیم، چرا حس فردیت 
داریم، و سرچشمه ی تفکر سطح باال چیست؟ کتـاب هزار مغز طالیه دار انقالبـی در درک هوش است. 

کتابـی است درباره ی فکری بزرگ، به معنای واقعی کلمه.

تفکر انتقادی / جاناتان هابر  ترجمه ی 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، استنتاج های غلط و تصمیم گیری بر اساس 
بقای یک جامعه دموکراتیک حیاتی  ادامه  برای  انتقادی  تفکر  منطق، می توان گفت  به جای  احساس 
توضیح  را  انتقادی  تفکر  ارزیابی  و  آموزش  چگونگی  و  تعریف  پیدایش،  کتاب  این  در  هابر  است. 
می دهد. او چنان نظم هایی را در قالب فلسفه، روانشناسی و علم توصیف می کند و نشان می دهد که 
تفکر انتقادی یک اولویت آموزشی و یک واقعیت علمی است. همان طور که باراک اوباما طی نطقی 
در سال ٢٠٠٩ درباره ی سیاست آموزش ملی می گوید: من از فرمانداران ملی و رؤسای آموزش ایالتی 
درخواست می کنم استانداردها و سنجش هایی را توسعه دهند که توان دانشجو را به طور ساده در یک 
آزمون چندگزینه ای نمی سنجند بلکه دربرگیرنده ی مهارت های قرن بیست و یکمی مانند حل مسئله، 

تفکر انتقادی و کارآفرینی و خالقیت هستند.

چگونه با سگم از نسبیت می گویم؟/ چاد اورزل ترجمه ی واروژان هارطون
از  به سگم  نویسنده ی کتاب پرفروش چگونه  نیویورک،  یونیون، اسکنکتدی،  فیزیک کالج  استاد  اُورزل،  چاد 
فیزیک کوانتوم می گویم، این بار نظریه های نسبیت خاص و عام اینشتین را به سگ پرسشگرش، اِمی، یاد می دهد 
که عالقه ی وافری به فیزیک دارد. در اوقات بیکاری اش روی مبل راحتی خانه می نشیند، یا آنگاه که اِمی را 
به گردش روزانه می برد، یا هنگام سفر که اِمی را روی صندلی پشت اتوموبیل اش می نشاند، به پرسش های او 
درباره ی ایده های پیچیده ی اینشتین پاسخ می دهد. چرا زمان برای ناظری که در حال حرکت باشد ُکندتر کار 
می کند؟ چرا طول اجسام در حال حرکت در جهت حرکت شان کوتاه می شود؟ گرانش چه تأثیری بر نور و زمان 
می گذارد؟ سامانه ی مکان یابی جهانی چگونه کار می کند؟ سیاهچاله ها چه نوع اجسامی هستند؟ مهبانگ چگونه 
رخ داد؟ معادله ی E = mc 2 چه می گوید؟ - او با مثال های ساده ای که سگ ها با آن ها آشنا هستند، این ایده ها 
را به اِمی می آموزد. سبک نگارش این کتاب به شیوه ای 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 برده اند. این شیوه نگارش 
در عین حال که زنده و سرگرم کننده است، به همه ی پرسش های هر کس، با هر سطح سواد، درباره ی مفاهیم 

پیچیده ی یکی از شاخه های فیزیک مدرن، نسبیت، پاسخ های قانع کننده می دهد.

فیزیک چیزهای روزمره/ جیمز کاکالیوس ترجمه ی واروژان هارطون
علِم  نداریم.  ساخته ،  آسان  نوین  جهان  در  را  ما  زندگی  که  چیزهایی  فیزیِک  از  چندانی  آگاهی  ما  بیشتر 
شگفت انگیز در پِس حسگرهای حرکتی، صفحات لمسی و حتی یک توستر ساده ی آشپزخانه چیست؟ چگونه 
GPS ما را به مقصدمان می رساند؟ در این کتاب، نویسنده ما را به سفری حیرت انگیز به ژرفای شگفت دنیای 
چیزهایی که روزانه استفاده می کنیم و وجودشان را بدیهی فرض می کنیم می برد. جیمز کاکالیوس بسیاری از 
این چیزهای معمولی را در داستان یک روز معمولی گنجانده و کنجکاوی ما را برمی انگیزد تا بپرسیم یخچال 
چگونه کار می کند؟ هواپیما چگونه در آسمان می ماند؟ و چگونه یک مچ بند آمادگی جسمانی، تعداد قدم های 
ما را می شمارد؟ در این کتاب شرح هر یک از این چیزها به همراه داستانی کوتاه آمده تا تعامالت شگفت انگیز 
نیروهای نامرئی محیط اطراف مان را بشناسیم و بدانیم پیچیدگی های علمی که شاید کاربرد عملی آن ها برای ما 

روشن نباشد در تار و پود زندگی روزمره ما رخنه کرده است.

شبح در ماشین: چگونه شبکه های پنهانی اطالعات راز زندگی را آشکار می کنند

/ پل دیویس ترجمه ی تورج حوری

پل دیویس، فیزیکدان سرشناس دانشگاه ایالتی آریزونا، نویسنده و سخنران و دارای جوایز علمی متعددی 
است که به خاطر نوشتن کتاب1شبح1در1ماشین:1چگونه1شبکه1های1پنهانی1اطالعات1راز1زندگی1را1آشکار1
می1کنند،1جایزه1ی1جهانی1کتاب1سال120191را1نیز1برنده1شده1است. این کتاب سعی دارد به تعدادی از 
بزرگترین پرسش های بشر، از جمله ماهیت حیات، چرایی و چگونگی پیدایش آن و اینکه چه چیزی زنده 
را از غیرزنده تمایز می بخشد، پاسخ دهد. پل دیویس در این کتاب به توضیح برهمکنش ماده )جاندار یا غیر 
جاندار( با اطالعات و آنتروپی می پردازد. کتاب حاضر نقطه ی اوج چندین دهه تحقیق در وحدت فیزیک، 
شیمی، زیست شناسی مولکولی، ژنومیک و نظریه ی اطالعات برای توضیح جهان هستی و جایگاه انسان در 
آن است. از دیدگاه دیویس، مفاهیم ماده، حیات و اطالعات، به سختی درهم بافته شده اند و درک درستی 
از این ارتباطات پیچیده است که نهایتًا نظریه ای 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 می کند.

برای1مشاهده1تازه1های1نشر،1در1دست1انتشار،1و1اخبار1نشر1
میتوانید1به1وبسایت1رسمی1انتشارات1مازیار1مراجعه1کنید:
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تاریخ علم: تبیین جهان هستی/ استیون واینبرگ ترجمه ی دکتر جمیل آریایی

بیشتر کتاب های تاریخ علم را تاریخدانانی نوشته اند که از چهره های شاخص علم نبوده اند. اینک تاریخ علم را یکی از 
برجسته ترین فیزیکدان های نظری کیهان شناسی و ذّرات بنیادی معاصر، استیون واینبرگ، برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک 
سال 1979 روایت می کند که خود در آن نقشی ماندگار دارد. این کتاب چکیده ی 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 می گوید »تاریخ علم داستانی است که دانشمندانی چون من در آن سهم داریم. دانشی از پژوهش های گذشته 
می تواند چراغ راه پژوهش های امروزی و یاری رسان آن باشد و برای برخی از دانشمندان، دانش تاریخ علم الهام بخش 
پژوهش های کنونی آن هاست. با وجود این، امیدواریم پژوهش های امروزی ما بخشی، هر چند ناچیز، از تاریخ بزرگ 
علوم طبیعی باشد.« درس تاریخ علم رشته ی فیزیک دوره ی کارشناسی، کتاب درسی مدّونی ندارد و این کتاب می تواند 

کتاب درسی بسیار مناسبی برای این درس باشد که می توان آن را در یک ترم تحصیلی ختم کرد.

افکار سوم/ استیون واینبرگ ترجمه ی دکتر جمیل آریایی
جدیدترین1کتاب1نویسنده1محبوب،1استیون1واینبرگ1در1سال20181

میان علم و  تنگاتنگ  بنیادین طبیعت و رابطه ی  قوانین  افکار عمومی را درباره ی  پرآوازه ی علم،  از شارحان  چهار دهه است که یکی 
علم،  تاریخ  کوانتومی،  مکانیک  اخترشناسی،  کیهان شناسی،  چون  موضوعاتی  از  کتاب  این  در  واینبرگ،  استیون  می کند.  روشن  جامعه 
را  این جستارها  که  آنگاه  وی  می زند.  هنر حرف  و  علم  میان  رابطه ی  غلط اندیشی،  پاداش  کشف،  هنر  کنونی،  دانش  محدودیّت های 
می نوشت، از هر سه فکری که از ذهن اش می گذشت، یکی معطوف به موضوع جستاری بوده است که آن را می نوشته و به همین خاطر 

عنوان کتاب حاضر را »افکار سّوم« گذاشته است.
استیون واینبرگ، برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک، نویسنده ی کتاب های پرفروشی چون تاریخ علم و سه دقیقه ی اول، برخی دیدگاه های 
خود از بنیـادی ترین و چشمگیرترین ویژگی های فیزیک و جهان هستی را با خواننده به اشتراک می گذارد. او علم را پشت دیوارهای 
آهنیـن آن نگه نمی دارد و بـدی های سفرهای فضایی سرنشین دار، آسیب های نابرابری، و اهمیّت نیازمندی های عمومی را آن چنان که 
واینبرگ که هم جایزه ی  افرادی چون  است.  راستی سکوالر  به  و  واقع گرایانه،  منطقی،  واینبرگ،  دیدگاه  برمال می کند.  بی پروا  هستند، 
نوبل برده باشند و هم این چنین سرگرم کننده و دست یافتنی باشند، نادر هستند. واینبرگ در جستارهای این کتاب، خواننده را سرگرم 
می کند، به فکر فرو می برد، و به او آگاهی می دهد و در عین حال َدمی از ابعاد انسانی کشف های علمی و از پیامـدهای آن در کنکاش 

نظام هستی غفلـت نمی کند.

رؤیای نظریه نهایی/ استیون واینبرگ ترجمه ی دکتر جمیل آریایی
دنیاست.  معاصر  فیزیکدان های  از خاّلق ترین  یکی  فیزیک شد،  نوبل  برنده ی جایزه ی   1979 واینبرگ که در سال  استیون 
نهایی وحدت یافته ی طبیعت آغاز می کند، نظریّه ای که  یافتن نظریّه ی  این کتاب کنکاش همه جانبه ای را برای  واینبرگ در 
همه ی نیروهای متفاوت طبیعت را توصیف می کند، از نیروهای درون اتم ها گرفته تا نیروی گرانشی میان زمین و خورشید. 
مفاهیمی  به  کوانتومی  مکانیک  نسبیّت و  از  را  دانشمندان مدرن  که  دنبال می کند  را  گام هایی  نثری روان و خواندنی  با  او 
چون اَبَرریسمان ها و نیز این ایده که شاید جهان ما همزمان با جهان های دیگر وجود داشته باشد، رهنمون ساخته اند. تعداد 
پرسش هایی که واینبرگ در این کتاب به آن ها پاسخ گفته کمتر از پرسش هایی است که مطرح ساخته است. در میان این 
را  ژرف تری  دیگر  تبیین های  طبیعت،  سازوکار  از  تبیینی  هر  چرا  که  برمی خوریم  دست  این  از  پرسش هایی  به  پرسش ها 
معنایی دارد؟  نظریّه ها چه  بودن ریاضیّات و  زیبا  نیز هستند؟  زیبا  بلکه  تنها منطقی  نه  ما  نظریّه های  بهترین  می طلبد؟ چرا 
مکتب های فلسفی چه فواید و چه آسیب هایی به فیزیک رسانده اند؟ و دست آوردهای نظریّه ی نهایی چه تأثیری ممکن است 
بر فلسفه و باورهای دینی ما داشته باشد؟ کتاب رؤیای نظریّه ی نهایی که پر است از حکایات و کلمات قصار بزرگان، ما را 

به عالم جدیدی می برد و کمک می کند تا هر آنچه را آنجا می یابیم درک کنیم.

Steven Weinberg
American theoretical physicist

استیون واینبرگ
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با1نیروی1هسته1ای1ضعیف1که1به1نیروی1الکتریکی1ضعیف1معروف1شد،1 به1خاطر1ادغام1نیروی1الکترومغناطیسی1
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مجموعه فیزیک در دنیای ما/ کایل کرکلند

در میـــان مجموعه کتاب هایی که برای فیـــزیک پایه نوشته شده اند، شــش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژه ای دارند. این 
کتاب ها برای آنان که فیزیک نخوانده اّما مایل اند بدانند وســایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و اصول فیزیکی حاکم بر 
آن ها 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 شده اند.
این مجموعه شامل شش عنوان زیر می باشد:

• اتم و ماده
• زمان و ترمودینامیک 
• ذرات و جهان هستی 

• نور و اپتیک 
• الکتریسیته و مغناطیس

• نیرو و حرکت

Kyle Kirkland
Physics in Our World

کایل کرکلند
مجموعه فیزیک در دنیای ما

ذرات و جهان هستی / کایل کرکلند ترجمه ی اختر رجبی
فیزیک در زندگی روزمره اغلب تحت الشعاع کاربردهای هیجان انگیزتر آن، مانند فناوری هسته ای یا پیچیدگی نظریه های 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 همه ی جنبه های بسیار آن را درک کنند. ذرات و جهان 
هستی ثابت میکند که قوانین و نظریه های ِسرآیزاک نیوتون و هم عصرانش چگونه از طریق پژوهش و ازمایش در فیزیک » جدید« 
تکامل یافت. این کتاب مشاهدات، نظریه ها، و آزمایش هایی را بررسی میکند که معلومات علمی را در حوزه هایی از جهان هستی که 

قبال بررسی نشده اند توسعه دهد.
ذرات و جهان هستی دربرگیرنده ی اطالعاتی است درباره ی:

فیزیک ذرت بنیادی فیزیک هسته ای  گداخت  کیهان شناسی  پادماده 
نسبیت پرتوزایی  مکانیک کوانتومی  

این کتاب بیش از ۴٠ عکس و نمودار خطی، جدول واحدهای بین المللی استاندارد همراه با معادل های آنها، فرهنگ اصطالحات، 
واژه نامه، 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 درباره ی علم کنجکاوی برانگیز فیزیک دارند.

نیرو و حرکت/ کایل کرکلند ترجمه ی بهرام معلمی
در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیـزیک پایه نوشته شده اند، شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژه ای 
دارند. این کتاب ها برای آنان که فیزیک نخوانده اّما مایل اند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و 
اصول فیزیکی حاکم بر آن ها 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 شده اند. سیر تحّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیله ها 
نیز یکی از ویژگی های منحصربه فرد و خواندنی این مجموعه است. چرا فضانوردی که در فضا شناور است هیچ حسی 
از باال یا پایین ندارد؟ چرا گرانش بر همه چیز تأثیر می گذارد؟ چرا کاهش سرعت اتومبیل از مصرف بنزین می کاهد؟ چرا 
آشوب همواره سیستم های پیچیده پیش بینی های درازمدت را ناکام می گذارد؟ سامانه ی ترمز ضدقفل چگونه عمل می کند؟ 
چرخ دنده ها چه نقشی دارند؟ نقش فنر در سیستم تعلیق خودرو چیست؟ چگونه دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگنده 

شکسته می شود؟ تصویربرداری فراصوتی چیست؟ در این کتاب به این گونه پرسش ها پاسخ می دهیم
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اتم و ماده / کایل کرکلند ترجمه ی سارا ایزدیار - علی هادیان
در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیزیک پایه نوشته شده اند، شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژه ای 
دارند. این کتاب ها برای آنان که فیزیک نخوانده اّما مایل اند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و 
اصول فیزیکی حاکم بر آن ها 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 شده اند. سیر تحّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیله ها 
نیز یکی از ویژگی های منحصربه فرد و خواندنی این مجموعه است. در این کتاب در مورد ماده در ابتدایی ترین سطح آن 
از اتم و اجزایش گرفته تا کاربرد مواد در فناوری و جامعه سخن به میان می آید چگونه پزشکان از باریکه های پروتونی 
یا نوترونی برای درمان انواع مشخصی از سرطان استفاده می کنند؟ چگونه تصویر روی صفحه تلویزیون  ظاهر می شود؟ 
چگونه با استفاده از باریکه های الکترونی دقیق تری جوش بین فلزات انجام می شود؟ چگونه دستگاه های مکانیکی و 
الکترونیکی با فناوری نانو ساخته می شوند؟ چه عاملی موشک ها را که فاقد پیستون و توربین اند به حرکت درمی آورد؟ 

همجوشی و شکافت هسته ای چیست؟ جلیقه ی ضد گلوله از چه موادی ساخته می شود؟ و ...

الکتریسیته و مغناطیس / کایل کرکلند ترجمه ی دکتر جمیل آریایی
در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیزیک پایه نوشته شده اند، شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژه ای 
دارند. این کتاب ها برای آنان که فیزیک نخوانده اّما مایل اند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و 
اصول فیزیکی حاکم بر آن ها 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 شده اند. سیر تحّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیله ها 
اصول  کار می کند؟  فتوکپی چگونه  است. دستگاه  این مجموعه  منحصربه فرد و خواندنی  از ویژگی های  یکی  نیز 
تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI چیست؟ قطارهای پرواز مغناطیسی چگونه کار می کنند؟ وسایل رسانه ای از 
قبیل رادیو و تلویزیون، دیسک های کامپیوتری ضبط و پخش موسیقی و فیلم چگونه تحّول یافته اند؟ سامانه های مدرن 
هدایت کشتی ها و جت جنگنده های پرسرعت چگونه و بر چه اصولی استوارند؟ اساس کار نوارهای قلبی، مغزی، و 

عضله ای چیست؟ در این کتاب به این گونه پرسش ها پاسخ می دهیم.

زمان و ترمودینامیک/ کایل کرکلند ترجمه ی بهرام معلمی

در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیـزیک پایه نوشته شده اند، شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژه ای دارند. این کتاب ها برای 
آنان که فیزیک نخوانده اّما مایل اند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و اصول فیزیکی حاکم بر آن ها 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 شده اند. 
سیر تحّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیله ها نیز یکی از ویژگی های منحصربه فرد و خواندنی این مجموعه است. چرا پل ها از جمله ی 
نخستین سطوحی اند که در آب و هوای سرد یخ می زنند؟ چرا آب یکی از باالترین ظرفیت های 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 نمی توان به تمامی به کار 

تبدیل کرد؟ چرا موتورهای درونسوز امروزی فقط یک سوم انرژی را به کار تبدیل می کنند؟ و ... 

نور و اپتیک / کایل کرکلند ترجمه ی دکتر جمیل آریایی
در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیـزیک پایه نوشته شده اند، شش جلد کتاب فیزیک در دنیای ما جایگاه ویژه ای 
دارند. این کتاب ها برای آنان که فیزیک نخوانده اّما مایل اند بدانند وسایل مدرن زندگانی امروزی چگونه کار می کنند و 
اصول فیزیکی حاکم بر آن ها 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 شده اند. سیر تحّول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیله ها 
نیز یکی از ویژگی های منحصربه فرد و خواندنی این مجموعه است. چرا آسمان آبی و غروب قرمز است؟ رنگین کمان 
چگونه تشکیل می شود؟ سراب چیست؟ لیزر چیست و چگونه پزشـک از آن در جّراحی )برای مثال، لیزیک( استفاده 
می کند؟ خودروها و قطارهای برقی مدرن چگونه کار می کنند؟ تلفن های همراه چگونه کار می کنند و در آن ها پیام رسانی 
به چه شیوه ای صورت می گیرد؟ سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟ چگونه پی برده ایم که جهان هستی در حال 

انبساط است؟ در این کتاب به این گونه پرسش ها پاسخ می دهیم.



آچارعلم:100راههوشمندانهبرایکمکبهفهموبهیادسپردنمهمتریننظریهها
/کولینبرسترجمهیتورجحوری

در شرح حال دانشمندان سده های پیشین گاهی می خوانیم که کسی تمام علوم زمان خود را فرا 
گرفت. نمونه های تاریخی فراوانند مثاًل 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 دوره ی جدیدتر الیب نیتس 
)ملقب به استاد همه ی مشاغل( مثال خوبی است. با پیشرفت علم، این جامعیت از کل علم به 
رشته های خاصی محدود شد. مثاًل در ریاضیات گفته می شود که آنری پوآنکاره آخرین دانشمند 
واقف به تمام شاخه های ریاضیات بود )و به قولی دیوید هیلبرت نیز چنین بوده است(. در عصر 
حاضر این جامعیت حتی برای یک رشته ی علمی خاص نیز موضوعیت ندارد. برای خواننده ای 
عام که می خواهد به یک دید کلی از جریان های تاریخی اصلی پیشرفت علوم به همراه آخرین 
با تلخیص  این کتاب  یابد مطالعه ی کتاب حاضر توصیه می شود.  کشفیات به زبان ساده دست 
ماهرانه ی نظریه های علمی به چند اصطالح مهم و پرمعنی، شما را در یادآوری آن ها کمک می کند. 
نمی توانید برنده شوید یا حتی مساوی کنید ، این جان کالم دو قانون نخست ترمودینامیک است. 
نمی توانید 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 یک صد موضوع مطرح شده در 

کتاب، عمیق تر مطالعه کنید.
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مجموعة آچارهـا

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 سرزمين هاي گوناگون سفر کنيد و به 
ماجراجويي هاي بسيار دست بزنيد. ساختار جالب و ساده کتاب های مجموعه آچار بسيار به فهم 

و درک موضوعات کمک می کند. کتاب از سه بخش زير تشکيل شده است:
1. نگاه هليکوپتری: اين بخش به ايدۀ فلسفی و معموالً به آفرينندۀ آن ايده يک نگاه کلی 

می اندازد، و شرح مختصری هم از زمينه ای که آن ايده در آن پديد آمد، ارائه می دهد.
2. ميان بر: اين بخش به اصطالح لباس های ايده را درمی آورد و پيرايه ها را کنار می زند تا 

عناصر محوری نظريه را در معرض ديد بگذارد و آن را توضيح دهد.
3. اشاره: اين بخش، به صورت بسيار کوتاه و مختصر، ميان بری است برای سر درآوردن از 

ايدۀ مورد نظر و اساساً به ياد سپردن آن.
پس کتاب چنين ساختاری دارد. اما از کجا بايد شروع کنيد؟ پيشنهاد ما اين است که از کتاب 
مثل يک جعبة هديه يا ظرف برگ های گل استفاده کنيد. هر جا که دوست داريد برويد و ايده ها 
را مزه مزه کنيد. اما سعی نکنيد در يک نشست، خيلی زياد مصرف کنيد! اين ها ايده های بزرگ و 

عميقی هستند. و هر کدام شان سزاوار آن هستند که کمی جويده شوند.

Hacks Series

مجموعه  آچارها   



آچارریاضی:100راههوشمندانهبرایکمکبهفهموبهیادسپردنمهمتریننظریهها
/ریچاردکاکرنترجمهیتورجحوری

این کتاب که برای مبتدیان و دانش آموختگان، دانشجویان و مدرسان، و در یک کالم برای طیف وسیعی از 
خوانندگان  نوشته شده است، مجموعه ای خیره کننده از گوهرهای ریاضی است که تصویری جذاب از دنیای 
در  اساسی  و روش های  مفاهیم  از  روشنی  بیان  کتاب حاضر  می دهد.  قرار  پیش روی خواننده  را  ریاضیات 
تمام عرصه ی ریاضیات است و نقشه ای از چشم اندازهای مختلف ریاضیات را در اختیار شما قرار می دهد، 
یک راهنمای توریستی برای ریاضیات، راهنمایی که هم راه ها را به شما نشان می دهد و هم زبانی را که در 
مقصد به آن تکلم می شود. این کتاب از خواننده یک ریاضیدان نمی سازد اما به او می گوید که جریان های 
اصلی تاریخ ریاضیات کدام بوده اند و در عین حال از جدیدترین تحوالت در علم ریاضی نیز به زبانی ساده 

سخن به میان می آورد. 
قرن  هیجان انگیز  و  مهم  نتایج  از  تعدادی  و  کنونی  ریاضیات محض  عمده ی  روندهای  تمام  کتاب  این  در 
نیازمند  و  پیشرفته  ذاتًا  که  است  موضوعاتی  دادن  پوشش  معنای  به  گاهی  این  است.  گنجانده شده  گذشته 
واقعًا  کتاب  این   ، نمونه  برای  برمی آید.  کتاب  این  از  منطقی  بطور  که  هستند  آن  از  بیش  آماده سازی هایی 
نمی تواند به شما جبر همولوژیک بیاموزد اما می تواند به شما بگوید چنین چیزی هست و تقریبًا در کجای 

نقشه می توانید آن را پیدا کنید.

آچارفلسفه:100راههوشمندانهبرایکمکبهفهموبهیادسپردنمهمتریننظریهها
/رابرتآرپومارتینکوهنترجمهیشهابالدینعباسی

ـ جاده های  آچار فلسفه یک کتاب »میان بر« به فلسفه است. همه با کتاب های مفصل و »طوالنی بر« آشنا هستیمـ 
طوالنی و پر پیچ و خم به طرف ایده هایی که متن های فلسفی کالسیکی مانند نقد عقل محض کانت، محاورات 
افالطون، و منطق ارسطو ارائه می کنند. اما آچار فلسفه نقشۀ دیگری در سر دارد: در این کتاب هزاران سال 
اندیشه به فشرده ترین و تقطیرشده ترین شکل در می آید. مطمئنًا ایده های بزرگ فلسفه را نمی توان در چند 
کلمه خالصه کرد. ولی هیچ ضرری ندارد که برای برجسته کردن اندیشه های اساسی و بیان عصارۀ مفاهیم 
فلسفی، به طور فشرده به جنبه های کلیدی اشاره کنیم. آچار فلسفه بیشتر یک طرح خاص و استثنایی است 
ــ نقشه ای است از 100 نقطۀ تاریخی؛ و مثل یک راهنمای توریستی واقعی، آموزش ها و راهنمایی هایـی در 

اختیـار خواننده قرار می دهد که چطور به این نقطه ها برسد و وقتی به آن ها رسید، چه کار کند.
مارتین کوهن یکی از نویسندگان کتاب، فیلسوفی بریتانیایی است که تاکنون کتاب های متعدد و پراقبالی در 
عمومی کردن مفاهیم فلسفی نوشته از جمله کتاب 101 مسئلۀ فلسفی. رابرت ارپ هم فیلسوفی آمریکایی 
است که در زمینۀ فلسفۀ مدرن، علوم شناختی و فلسفۀ زیست شناسی فعالیت می کند. کتاب 1001 ایده ای 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 2018 منتشر شده است.

آچارسیاست:100راههوشمندانهبرایکمکبهفهموبهیادسپردنمهمتریننظریهها
/جولینفالندرزترجمهیتورجحوری

به  دارد  اشاره  خود  سیاسی  و  اجتماعی  کاربرد  متداول ترین  در  خط مشی  یا  سیاست  اصطالح 
روشی که بعد از بررسی شکل های مختلف، به صورت حساب شده مورد قبول و دنبال می شود. 
یا به عبارتی »سیاست برنامه ریزی است برای هدف ها و طرز عمل ها.« همانطور که جورج اورول 
می گوید: »در دوره ما چیزی به نام دوری از سیاست وجود ندارد، زیرا همه موضوعات به نوعی 
خارجی،  درآمدها،  مالی،  پولی،  سیاست  جمله  از  مختلفی  انواع  دارای  سیاست  سیاسی اند....« 
داخلی، دستمزدها، محلی، قدرت، وابستگی و ... است. سیاست از قدیم االیام وجود داشته، اما 
و  مجازی  فضای  و  رسانه ها  با وجود  زیرا  نبوده اند  سیاسی  دوره  این  مردمان  آن چون  مردمان 
وجود اطالعات در دسترس، بیشتِر اخباری که به خورد ما داده می شود دارای جهت گیری سیاسی 
بوده و با هدف مجاب کردن ما به اتخاذ دیدگاهی خاص نشر می یابند، از این رو باید خود را به 
اینجاست که آچار سیاست  بتوانیم این جهت گیری ها را تشخیص دهیم.  دانشی مجهز کنیم که 

وارد عمل می شود.
فهم تاریخ و شرایط سیاسی کنونی می تواند سردرگم کننده و ترسناک باشد. کتاب حاضر تعاریف 
مختصر 100 نظریه ی سیاسی کلیدی از گذشته های دور تا زمان حاضر را در اختیار ما می گذارد. 

کتاب حاضر روش سریعی برای روشن ساختن ایده ها و نظریه های سیاسی است.
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برخورد تمدن ها / ادوارد لوئیس، کارن آرمسترانگ، دیسالو ژیگولسکی ترجمه ی غ. میرزاصالح

دولت و جامعه در خاورمیانه، این کانون برخورد و ستیز تمدن ها، که از زمان اورکلدانیان و پادشاهي 
سومریان در هزاره ي چهارم پیش از میالد تا اوایل سده ي بیستم نامي از آن خود نداشت. در دهه نخست 
بنیادي است. تحولي که نشانه هاي آن در جاي جاي این  سده ي بیست و یکم در آستانه ي تغییرات 
قلمرو باستاني به چشم مي خورد. سرزمیني که در آن فقر مطلق و ثروت بي حساب پا به پاي هم فزوني 
مي یابد و از نظر سیاسي سالطین و فرمانروایان مستبد و شوراهاي انقالب پهلو به پهلوي هم دارند و 

هیچ یک از نظام هاي آن مصون از بلوا و کودتا و یا ضدبلوا و کودتا نیست...
جامعه و ساخت سنتي حکومت و دولت در خاورمیانه زیر سایه ي سنگین نظام تک قطبي اقتصادي ـ 
در حال شکل گرفتن.  نهادهاي جدید  و  انگاره ها  و  است  ریختن  فرو  در حال  مدرن  سیاسي جهان 
فراگردي که فروپاشي بساط طالباني و سقوط رژیم بعثي عراق سپیده دم آن است... دگرگوني که تاریخ 

مصیبت بار آنر ا از عهد عتیق تا عصر جدید در این کتاب مي خوانیم.

فلسفه در عمل / اََدم مورتون ترجمه ی فریبرز مجیدی

آموزش فلسفه در دوران نو به روش هاي نو نیاز دارد.
نویسنده ي این کتاب، به پیروي از نظر کانت، کوشیده است که هم در یادگیري فلسفه و هم در تدریس 
آن به در انداختن طرحي نو همت گمارد؛ یعني آموزش فلسفه را از صورت راه یکطرفه اي که تا کنون 
عمومًا از مبدأ معلم به مقصد شاگرد پیموده شده است به صورت جست و جویي خالق در موقعیتي 

تفکرانگیز براي یافتن راهي مناسب در جهت رسیدن به هدفي از پیش سنجیده شده درآورد.
بي تردید، گسترش این تجربه در فضاي نهادهاي علمي و فلسفي جامعه ي ما موجب دگرگوني 
عمده اي در عرصه ي اندیشه و پژوهش خواهد شد، مشروط به آن که بتوانیم خود را از بند شیوه هاي 

دست و پاگیر سنتي برهانیم.

توسعه و نابرابري / ترجمه ی محمد جواد زاهدی

توسعه داللت دارد بر بهبود همه ي عرصه هاي زندگي. این عرصه ها را در یک تقسیم بندي کلي مي توان به 
چهار حوزه ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي تقسیم کرد. هرگاه در فرایند توسعه، سیاست هاي 
توسعه اي به صورتي یکپارچه و هماهنگ، همه ي این حوزه ها را دربر نگیرد و یکي از حوزه ها مورد 
توجه بیشتري باشد، برنامه ها و فعالیت هاي توسعه به نتایجي بدکارکردي منجر مي شوند که همانا تشدید 
دیگر  از  پایان ناپذیري  قدرت اند رشته ي  نامتعادل  توزیع  که محصول  نابرابري ها  این  است.  نابرابري ها 
آسیب ها را پدید مي آورند که به آسیب هاي دوران گذار موسوم اند و مي توانند همه ي دستاوردهاي مثبت 

و پیشبرنده ي کوشش هاي توسعه اي را محو و زایل کنند.
توسعه چیست؟ هدف هاي آن چگونه تعریف مي شود؟ نابرابري کدام است؟ و چرا اغلب، در کشورهاي 

موسوم به جهان سوم، فرایند توسعه به تشدید نابرابري ها منجر مي شود؟ ...

زمینة جامعه شناسي کار / کیت گرینت ترجمه ی پرویز صالحی

با پیشرفت تکنولوژي و رشد نیروهاي تولید و بازتاب این رشد در تکامل وسایل تولید همیشه این سوآل 
مطرح شده است که آیا کار روزي براي انسان تمام خواهد شد؟ امروزه نیز با رشد صنایع خودکار و 
کنترل خط تولید از طریق نظام هاي پیچیده ماشیني، آیا روبات ها جاي انسان را خواهند گرفت و انسان 
به گوشه و حاشیه رانده خواهد شد، و جایگاه خود را به مخلوق خویش خواهد سپرد؟ و آیا روزي 
»کار« به راستي تمام خواهد شد؟ اصاًل کار چیست و چه تعریفي دارد که باید روزي تمام شود؟ نویسنده 
دانشمند کتاب حاضر، با علم و احاطه ي به واقع گسترده و در حقیقت حیرت انگیز خود کار را فعالیتي 
مي داند که طبیعت را دگرگون مي کند و بطور اجتماعي انجام مي پذیرد، و از طرف گروه هاي قدرتمند 

تعبیر و تفسیر مي گردد.
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مار و روباه / مری هیت ترجمه ی فریبرز مجیدی
کتاب مار و روباه راهي نو و هیجان انگیز براي بررسي و فهم منطق در برابر کساني مي گشاید که مطالب خاصي در زمینه ي 
منطق یا فلسفه نیاموخته اند. نویسنده، که این اثر را به عنوان کتابي درسي براي دانشجویان دوره ي کارشناسي )لیسانس( 
دانشگاه هاي اسکاتلند تدوین کرده است اکنون در آن دانشگاه ها تدریس مي شود، با بهره گیري مبتکرانه از زباِن تصویر و 
نمودار، به ما مي گوید که منطق با چه شیوه اي عمل مي کند و چرا شیوه ي کارش این گونه است. او به تشریح دو دستگاه 

منطقي مي پردازد:
منطق1گزاره1ها، که در آن از جدول هاي سنجش صدق )یا جدول هاي ارزش( استفاده مي شود و مباحث مربوط به 

برهان ها و قواعد استنتاج ــ همراه با پرسش ها و پاسخ هایي براي هر فصل ــ بررسي مي شوند؛
منطق1مجموعه1ها، که در آن با بهره گیري از »نمودارهاي ِون« به تبیین شیوه هاي استدالل )و نیز معتبر یا نامعتبر 

بودنشان( پرداخته مي شود.
عالوه بر این ها، مفهوم هاي بنیادین منطق نیز مورد بحث قرار مي گیرند، از جمله: استدالل سالم و معتبر؛ صورت منطقي؛ 
مغالطه هاي صورتي و غیرصورتي؛ گزاره هاي ضروري احتمالي؛ استدالل استقرایي در مقابل استدالل قیاسي... ــ و 
نویسنده، در خالل همه ي این مباحث، با دیدي موشکافانه و نکته سنج، براي هر مورد خاصي پرسش هایي مطرح مي کند 

که پاسخ همگي آن ها را در پایان کتاب مي توان یافت.

مدیریت پروژه / دیوید ا. کله لند، لوئیس ر. آیرلند ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

فنون  و  روش ها  و  فرآیندها  نظریه ها،  عملي  کاربردهاي  درباره ي  که  است  کتابي  نخستین  اثر،  این 
مدیریت پروژه به نگارش درآمده و همچنان بهترین است! در این کتاب یک جلدي، مدیریت پروژه از 

آغاز تا پایان، با جامعیتي بي مانند براي سازمان ها و شرکت ها تشریح شده است.
راهنماي  و  منبع  تنها  مشابه،  کتاب هاي  با  خود  چشمگیر  فاصله ي  حفظ  پروژه ضمن  مدیرت 
مي رود.  به شمار  صنعتي  بزرگ  و  کوچک  سازمان هاي  در  پروژه  راهبردي  مدیریت  درباره ي  موجود 
نویسندگان کتاب که خود از کارشناسان نامدار جهان در زمینه ي مدیریت پروژه هستند، به جنبه هاي 
گوناگوني چون تأکید بر استفاده از گروه هاي انعطاف پذیر براي اجراي راهبردهاي سازماني ــ به ویژه 
تحقق تغییرات در محصوالت، خدمات و فرآیندها ــ نیز پرداخته اند و آن را در صف مقدم طراحي 
مدیریت پروژه جاي داده اند. مرجعي راهگشا در زمینه ي مدیریت پروژه و بررسي همه جانبه ي چالش ها 

و فرصت هاي موجود در هزاره ي جدید.

زمینة روان شناسي صنعتي/سازماني

رونالد ای. ریجو ترجمه ی دکتر داود حسین زاده، دکتر زهرا لبادی، پرویز صالحی

کتاب ریجو تنها کتاب درسي است که من در نُه سال تدریس روان شناسي صنعتي/ سازماني خود مورد 
استفاده قرار داده و از دانشجویان هم بازخورند مناسبي دریافت کرده ام...

ـ کریستوفر آ. کاپانو، دانشگاه فرلیخ دیکنسون

در این کتاب که همچون مقدمه اي جامع بر رشته ي روان شناسي صنعتي/ سازماني براي دانشجویان به نگارش 
درآمده است بر پیوندهاي بین تئوري و عمل تأکید مي شود. سومین ویرایش کتاب با استفاده بیش از 1500 
منبع گوناگون و روش آموزشي قوي و دانشجوپسند، به صورتي زنده و روزآمد شده در اختیار خوانندگان 
قرار مي گیرد. مسائل و موضوعات حیاتي و حساسي چون تنوعات محیط کار، ارزیابي هاي 360 درجه اي، 
رشد جهاني شدن، کوچک تر کردن ابعاد سازمان و نظارت کامپیوتري بر عملکرد کارکنان از جمله مباحث 

آن به شمار مي روند.

سِرّ دلبران / دکتر حسن ذوالفقاری

سِرّ دلبران در برگیرنده ي شرح حال، معرفي آثار، سبک و شیوه، و نمونه اي از آثار و اشعار و نوشته هاي 
چهل تن از پژوهشگران، ادیبان، شاعران، و نویسندگان یک صد ساله ي اخیر به ترتیب سال تولد آن ها 

است.
در این کتاب، چهره هایي معرفي مي شوند که از آثار آنان در کتاب هاي درسي استفاده شده است. بنابراین، 
کتاب حاضر در حکم کتابي کمک آموزشي براي معلمان و دبیران محترم زبان و ادب فارسي و راهنمایي 

براي دانش آموزان به شمار مي آید. هم چنین عموم فرهنگ دوستان نیز از آن بي بهره نخواهند ماند.
کوشیده ایم به دنبال معرفي هر چهره، که شامل جنبه هاي متفاوت زندگي علمي و اخالقي و تحصیلي آنان 

است، نمونه هایي کوتاه از آثارشان را نیز، جز آنچه در کتاب هاي درسي آمده است، بیاوریم.
در پایان زندگي هر یک از شاعران و نویسندگان و پژوهشگران، نمایه اي از منابع و مآخذ، شامل کتاب ها، 
مقاالت و یادنامه ها براي مطالعه ي بیشتر پیش بیني شده که تقریبًا در برگیرنده ي تمام منابع موجود است.
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نقش سازمان هاي غیر دولتي در توسعه پایدار / محمدجواد زاهدی

فعالیت سازمان هاي غیردولتي در کنار تقویت جنبش هاي زیست محیطي نظیر جنبش سبز و نیز تقویت 
فرایندهاي توسعه اي نوین خاصه توانمندسازي و تامین مشارکت هاي مردمي مفیدترین و در عین حال 

اجتناب ناپذیرترین رهیافت براي توسعه پایدار و از آن طریق نیل به دموکراسي و لیبرالیسم است.
تأمین  براي  که  هستند  خودگردان  و  غیرانتفاعي  خصوصي،  سازمان هاي  غیردولتي  سازمان هاي 
هدف هاي گسترده اي در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابري، عدالت و دفاع 
از حقوق بشر فعالیت مي کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل هاي 
مردمي اند که در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعي 
و توسعه اجتماعي در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بین المللي فعالیت مي کنند دامنه فعالیت هاي آن ها 
از امور امدادي، رفاهي، مذهبي، فرهنگي و اجتماعي تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوري و نیز 

حمایت از گروه هاي اجتماعي خاص از قبیل زنان، جوانان و اقلیت ها را شامل مي شود.

در آمدي بر گویش شناسي / دکتر علی اکبر شیری

گویش شناسي یکي از شاخه هاي جالب و پرطرفدار زبان شناسي است که به مطالعه و بررسي صورت ها 
و کاربردهاي گوناگون زبان مي پردازد.

زبان فارسي با توجه به قدمت و گستردگي آن، داراي گویش هاي متنوعي است که شناخت و 
مطالعه ي هر کدام از آن ها مي تواند موضوع تحقیقاتي باارزش و جالب باشد و به شناخت بیشتر زبان 

و فرهنگ فارسي کمک کند.
جدید  گویش شناسي  که  است  موضوعاتي  از  تحقیق  شیوه هاي  و  موضوع  انتخاب  چگونگي 
پژوهشگران الزم و  براي  راهکارها  این  از  آگاهي  و  است  پرداخته  آن  به  و گسترده  دقیق  به گونه اي 

مفید مي باشد.
تعریف  ضمن  که  گویش شناسي  پژوهش هاي  براي  است  عملي  راهنمایي  واقع  در  کتاب  این 
براي  و  مي کند  معرفي  ساده  زباني  به  را  تحقیق  شیوه هاي  و  مراحل  علم،  این  در  رایج  اصطالحات 

راهنمایي بیشتر دانشجویان و عالقه مندان نمونه هایي از کارهاي پژوهشي نیز آورده شده است

هنر تحقیق علمي / و.ا.ب. بوریج ترجمه ی محمدتقی فرامرزی

در کتاب هنر تحقیق علمي که نخستین ویرایش آن در اواخر سدة بیستم منتشر شد، بوریج رشد ادراک 
شهودي را در شخصیت و پژوهش هاي دانشمندان بررسي مي کند و تصویري دقیق از چگونگي آغاز 
و انجام تحقیق علمي در اختیار عالقمندان قرار مي دهد. هدف نویسنده این است که نشان دهد ذهن 
انسان را چگونه مي توان به بهترین نحو ممکن براي انجام فرآیندهاي کشف علمي به کار گرفت. به 
همین دلیل، این کتاب بر »عامل انسان« یعني شخص دانشمند تمرکز مي کند. این کتاب اصول بنیادي و 
شیوه هاي ذهني مشترک بین انواع پژوهش را به خواننده معرفي مي کند. پروفسور بِِوریج دربارة اکتشاف 
بزرگ بحث مي کند و تجربه هاي دانشمندان بسیاري را در اینجا باز مي گوید. ارزش کتاب هنر تحقیق 
از ذهني آزاد و جهاني،  با برخورداري  از هرگونه پیشداوري است. نویسنده  علمي، دوري گزیدن آن 
پژوهش علمي را همچون هنري خالق بررسي مي کند. این کتاب با نثري شیوا نگارش یافته است ارزش 
آن را دارد که توسط افراد بسیاري خوانده شود. بسیاري از جمالت نویسنده ارزش آن را دارند که در 

تمام رساالت علمي و پژوهشي نقل شوند.
بهترین کاري که هر محقق، در هر مقامي، مي تواند انجام دهد خواندن و بازخواندن این کتاب است.

نقوش هندسي اسالمي / اریک بروک ترجمه ی بهروز ذبیحیان
از قرطبه و مراکش تا اصفهان، در سرتاسر جهان اسالم، شکوه و جالل نقوش هندسي مورد تحسین همگان است: چه در 
فرش هاي قرار گرفته بر روي زمین و چه بر روي دیوارها. هنرمندان صنعت گري که این ترکیبات هندسي را آفریده اند، 
استادکاران ساده اي بوده اند. با کمک یک تکه ریسمان و بعدها به وسیله ي یک خط کش غیرمدرج و یک پرگار، منحني ها 
و خط هاي راستي کشیده اند که در آغاز، رسم آن ها به نظر بسیار پیچیده مي آید. بعد از آن به کمک خط ها و سطوح رنگي 
و نقش مایه هاي گل مانندي که در اختیار داشته اند، جلوه ي این خطوط و پیچیدگي این نقش مایه ها را نمایان تر کرده اند. 
روشي که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است براساس اصول ساده اي است که منطبق بر روش سنتي رسم هستند. 
خواننده به همراه نویسنده نقوش پایه اي مختلفي را قدم به قدم رسم مي کند و از این طریق براي او مشخص مي شود که 
کدام خط ها مي بایست همدیگر را قطع کنند و این روند تا نمایان شدن نقش  نهایي ادامه مي یابد. بر روي لوح فشرده )قابل 
اجرا بر روي Windows و Mac ( همراه کتاب، صفحاتي آماده براي رنگ آمیز، مراحل قدم به قدم رسم نقوش کتاب که بر 
اساس پیچیدگي و دشواري رسم تقسیم بندي شده اند، نمونه هاي پویانما شده اي از نقوش دیگر و نمونه ي کامل شده اي از 
چند طرح براي کاغذ دیواري مناسب براي صفحه نمایشگر کامپیوتر آورده شده است. اکثر گروه هاي سني از مخاطبین این 
کتاب هستند و همان طور که مي شود به صورت فردي و در منزل از آن استفاده کرد. مي توان از مطالب آن براي تدریس 
در مدارس و یا بعضي واحدهاي دانشگاهي استفاده کرد. هر فردي مي تواند بدون داشتن مهارت و تخصص در ریاضي و 

مسائل هنري، شخصاً زیباترین نقوش را رسم کند و از آن ها براي تهیه تابلو و یا حتي کارت پستال استفاده کند.
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فرهـنگها

فرهنگ علوم اجتماعي / جولیوس گولد، ویلیام ل. کولب

فرهنگ علوم اجتماعي دانش نامه اي است در بردارنده چکیده دانش رشته هایي که 
نام کلي علوم اجتماعي را بر خود دارند، از جامعه شناسي و مردم شناسي گرفته تا 

اقتصاد و علم سیاست و علوم حقوق و روانشناسي. 
مي تواند  هم  و  فرهنگ دوستان  نیاز  پاسخ گوي  هم  که  است  مرجعي  کتاب 
که  اصطالح   1200 داراي  آید.  کار  به  را  رشته ها  این  صاحب نظران  و  کاربران 

کمابیش 800 اصطالح آن از یک بند گرفته تا چند صفحه تعریف شده است.

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

گرچه حوزه ی رفاه و سیاست گذاری اجتماعی از لحاظ موضوعی دارای سابقه ی طوالنی و به 
تعبیری به دوران شکل گیری دولت های مدرن برمی گردد، با این حال ظهور این حوزه ی مطالعاتی 
برمی گردد.  بیستم  نیمه ی سده ی  به  دانشگاهی  نظام  قالب  در  و  منسجم  و  نظام مند  به صورت 
نقطه ی عطف یا خیزش اصلی این مطالعات با شکل گیری دولت های رفاهی در غرب تجلی یافت. 
تا دهه های آخر قرن بیستم، مباحث رفاه و سیاست گذاری اجتماعی عمدتًا ذیل علوم اجتماعی 
حوزه های  از  یکی  اجتماعی  سیاست گذاری  و  رفاه  امروزه  اما،  بود.  مطرح  آن  عام  معنای  به 
مطالعاتی بین رشته ای است که از دانش ها و علم های مختلف در علوم انسانی از جمله اقتصاد، 
جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ، مددکاری اجتماعی و ... بهره می گیرد. ضمن  این که این نکته 
وجود دارد که مباحث »رفاه« و »سیاست گذاری یا سیاست اجتماعی«، به معنای دقیق کلمه، و به 

تبع آن، از حیث نتایج، کاماًل به یک معنا نیستند...

فرهنگ اندیشه ی  نو / اولیور اسُتلی برس، آلن بولک

فرهنگ اندیشه نو مرجع نامه اي در تمام زمینه هاي اندیشه نو

در عصر تخصصي شدن معارف بشري نمي توان مدعي شناخت درستي در تمام زمینه هاي 
اندیشه نو شد، یا ادعا کرد که کل زبان اندیشه نو را مي توان دریافت... داراي 4000 مدخل 
اصلي که 140 نویسنده ودانشمند برجسته به زبان روشن نوشته اند و تمام قلمرو اندیشه ي 
قرن بیستم را در زمینه هاي هنرها، علوم انساني و تجربي دربر مي گیرد: زمینه هایي چون علم، 
جنبش ها، مکاتب ادبي، هنري و فلسفي، نظریه ها،  ایسم ها و  شناسي هاي گوناگون، مفاهیم، 
مصطلحات فني، رویدادهاي تاریخي و مکان هاي وابسته، نام ها و سازمان ها، و مانند این ها.

فرهنگ علم / نی بی، ُاواروف، آلن آیزاکس

در این فرهنگ توضیحات موثق و واضحي از واژگان پایه فیزیک، شیمي، ریاضیات و نجوم، با مختصري 
از واژگان مورد استفاده در حوزه هاي بیوشیمي، بیوفیزیکف و بیولوژي مولکولي فراهم آمده است...

فرهنگ علم راهنمایي براي دانش اموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و براي کلیه متخصصاني که 
شاخه هاي مورد بحث در این کتاب از حوزه ي تخصصي آن ها خارج ایت کمک کننده و براي خوانندگان 

عمومي هم مي تواند مرجع مفیدي به شمار آید.
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فرهنگ داروسازی/ دکتر محمدرضا توکلی صابری

این کتاب نخستین فرهنگ زبانزدهاي فارسي است. زبانزد به آن جمله یا عبارتي گفته مي شود که در 
جریان گفتگو به صورت قالبي از سوي همه به کار مي رود و بیان کننده ي موقعیت ویژه است. از این 
قبیل است عبارت هاي سالم و احوال پرسي، تشکر، دعا، نفرین، اعتراض یا متلک و پاسخ آنها. مثاًل در 
دعوت از کسي مي گویند: در خدمت باشیم و او پاسخ مي دهد: خدمت از بنده س؛ یا در پاسخ کسي که 

مي گوید: حوصله م سر رفت، به طعنه پاسخ مي دهند: َکفِشو بگیر سر نَره!
ارتباطات  در  اجتماعي است و  معاشرت و اخالق  آداِب  از  زبانزدها در حقیقت بخشي  از  آگاهي 

اجتماعي به خواننده کمک مي کند.

فرهنگ عوام / امیرقلی امینی 

امیرقلي امیني از نخستین کساني است که در دوره هاي اخیر به گردآوري فرهنگ مردم پرداخته و تاکنون 
چندین اثر باارزش به چاپ رسانده است.

امیني در سال 1302 خورشیدي به فکر گردآوري مثل هاي فارسي مي افتد و بعد از مدتي در 
1303، کتابچه ي 76 صفحه اي هزارویک سخن را در چاپخانه کاویاني برلن به چاپ مي رساند و از آن 

به بعد با کوشش هاي بسیار به تألیف و چاپ فرهنگ عوام همت مي گمارد.
فرهنگ عوام مجموعه اي از اقسام مثل ها، زبانزدها، اصطالحات کتابي و مجازي است. این کتاب 
در سال 1338 و بار دیگر در 1350 منتشر شده و چاپ فعلي هم با ویراست جدید منتشر شده است.

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

ژنتیک  قبیل  از  متعددی  شاخه های  زیر  به  آنچنانکه  برخورداراست  زیادی  گستردگی  از  ژنتیک  دانش 
این  به  تنها  علم  ایت  است.وسعت  شده  بندی  تقسیم  و  ژنتیک  مهندسی  ها،  میکروب  انسانی،گیاهی، 
مولکولی،  و  سلولی  شناسی  زیست   ، بیوشیمی  قبیل  از  دیگری  علوم  با  بلکه  محدودنبوده  گرایش ها 

بیوفیزیک ، ویروس شناسی ، ایمونولوژی ، بیوتکنولوژی و ..مرتبط است
مفاهیم  در  اساسي  تغییرات  عالوة  به  تحقیقي،  و  بالیني  ایمونولوژي  زمینة  در  سریع  پیشرفت 
ایمونولوژیکي در سال هاي اخیر با تکامل تکنیکي لغات و اصطالحات و در نتیجه تا حدودي سردرگمي 
همراه بوده است. به همین دلیل این کتاب در راستاي برآوردن نیازهاي علمي بیولوژیست ها، پزشکان یا 

بیوشیمیست هایي که خواستار دسترسي آسان به مفاهیم ایمونولوژیکي هستند تهیه شده است.
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جامع الحکایات / به کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری )قنواتی(

جامع الحکایات مجموعه ای است از چهل و شش افسانه که از زبان راویان و نقاالن گردآوری و در 
دوران صفوی مکتوب شده است. این افسانه ها که ماجراجویانه، جادویی، فکاهی و تعلیمی هستند و 

گاه رنگ و بوی مذهبی دارند، با زبانی روان و بیانی شیوا به نگارش درآمده اند.
بر روایت های  ادب شفاهی، عالوه  آثار  و  مردم  فرهنگ  ویژه  به   داستانی  ادبیات  به  عالقمندان 
مردمی داستانهایی همچون بختیارنامه، بسیاری افسانه های دیگر را در این کتاب خواهند خواند که شاهد 

گویای فرهنگ و دانش و آداب و ادب مردم ایران زمین اند.
جامع الحکایات نام عمومی مجموعه ای از نسخه های خطی، مشتمل بر افسانه ها و حکایت های 
شیرین و خواندنی است که در کتابخانه های گوشه و کنار دنیا پراکنده اند و کتابی که اکنون در دست 
شماست یکی از این نسخه هاست. بی گمان پس از چاپ و نشر تمامی این افسانه ها می توان به نگرشی 

جامع و تحلیلی در باب فرهنگ مردم ایران دست یافت.

داستان هاي امثال / دکتر حسن ذولفقاری
داستان هاي امثال دربرگیرنده ي 2500 داستان مثل از 130 منبع است. این مجموعه حاوي داستان هایي است که 
درباره ي ریشه ي ضرب المثل هاي فارسي ساخته شده است. منبع این داستان ها بخشي متون ادب فارسي چون 
مثنوي مولوي، قابوسنامه کلیله و دمنه، مرزبان نامه، انوار سهیلي، آثار عطار، سیاست نامه، و حدیقه الحقیقه و 
ده ها اثر کالسیک فارسي و کتاب هاي امثال و حکم فارسي و محلي است. بخشي از این داستان ها بر ساخته ي 
عوام است که از آن ها دو یا چند روایت وجود دارد. داستان هاي شیرین این کتاب جز آن که بیانگر ریشه ي 
داستاني ضرب المثل هاي فارسي است، خود مجموعه اي از جذاب ترین داستان هاي رایج میان مردم نیز هست.
که  است  فارسي  به ضرب المثل هاي  مربوط  داستان هاي  مجموعه  جامع ترین  نوع خود  در  کتاب  این 
مي تواند منبع مهم و اساسي در این زمینه به حساب آید. این داستان ها که عمدتًا برساخته ي مردم است، جزء 
منابع مهم مطالعه ي ادب شفاهي نیز محسوب مي گردد. مطالعه ي داستان هاي شیرین و پرجاذبه و طنزآمیز این 
کتاب ما را با بخشي از فکر و فرهنگ ایراني و اندیشه ها و حکمت هاي مردمي آشنا ساخته و دورنمایي از 

زندگي ایراني را برایمان ترسیم مي کند و خاطرات خوشي را براي همیشه در ذهن ما باقي مي گذارد.

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 مستقیمًا از زبان توده مردم خراسان و به دنبال تحقیق در احوال و افکار ساکنان 
این استان جمع آوری 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 هم میهنان خود تقدیم می کند. تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از 
نظر جامعه شناسی 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 می کند
فولکلور )Folklore( در اصل یک کلمه انگلیسی است و به مجموعه آداب و رسوم و عقاید و عادات و افسانه ها 
و حکایات و امثال و ترانه ها و اشعار عامیه اطالق می شود و یا به علمی گفته می شود که در آداب و سنن و ادب و 
فرهنگ عامه بحث کند. این کلمه را اولین بار در سال ۱٨۴۶ یک نفر انگلیسی به نام W.J. Thomas به کار برد. قبل از 
او افسانه ها و اشعار و آداب و رسوم توده مردم را به نام popular antiquities می خواندند، و لیکن از سال ۱٨۴۶ به بعد 

کلمه فولکلور در همه کشورها مصطلح شد و امروز عموم نویسندگان آن را به همین لفظ به کار می برند.

دو روایت از سلیم جواهری/ به همراه دو مقاله از اولریش مارزلف و مارگارت میلز ترجمه ی محمد جعفری )قنواتی(

داستان سلیم جواهری یکی از جذابترین و خوش ساخت ترین داستان های ادبیات شفاهی است که عالوه 
بر ارزش های اجتماعی واجد ارزش های ادبی فراوان نیز هست؛ متاسفانه از این داستان تاکنون چاپی 
شایسته در ایران صورت نگرفته بود. در کتاب حاضر با استفاده از ۱٨ نسخه خطی و چاپ سنگی دو 
روایت کامال متفاوت چاپ شده است که یکی از این روایت ها برای نخستین بار معرفی و چاپ می شود.
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زندگینامه ی خودنوشت جان استوارت میل / ترجمه ی فریبرز مجیدی

رقابت  به  یکدیگر  با  متضادشان  اندیشه هاي  به  که  پیامبراني  انبوه  به  ما  عصر 
کلیت  و  به جامعیت  مي کنند  ایفا  آنان  که  نقشي  اما  مي کند؛  مباهات  برمي خیزند 
نقش استوارت میل نیست. قابلیت دسترسي به اندیشه هاي نو، برآشفتگي در برابر 
بي عدالتي، تنوع ُخلق و خو، و شکیبایي نامحدود ــ اینها صفات و کیفیاتي بودند 
از  او  درمي آوردند.  وي  عصر  چیزهاي  بهترین  همة  آیینة  به صورت  را  میل  که 
محدودة محیطي که مثل همة محیط ها دشوار و فشار آورند و اندیشمندي بزرگ 

ناگزیر بوده است که از تنگناي آن بگریزد فراتر مي رفت....

آنا آخماتووا / آیلین فاینشتاین ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

ایلین فاینشتاین در بیست و چهارم اکتبر 1930 در لیورپول چشم به جهان گشود. در شهر 
لستر، میراث دار رومیان و نورمن ها بالید و از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شد. فاینشتاین 
به   1990 در  است.  بوده  مستقل  و  آزاد  روزنامه نگاري  و  دانشگاه  مدرس   1980 از سال 
عضویت انجمن سلطنتي نویسندگان پذیرفته شد و موفق به اخذ دکتراي افتخاري از دانشگاه 
لستر گردید. تاکنون چارده رمان و پنج زندگینامه نوشته است که از جملة آنان باید زندگینامة 
پوشکین، مارینا تسوتایوا و دي. اج. الرنس یاد کرد. ترجمه اش از اشعار مارینا تستایوا که 
اولین بار در سال 1971 به چاپ رسید، سه جایزه نصیب او کرد. در سال 1995 ریاست 
الیوت را به عهده داشت و از سال 2006 یکي از داوران  داوران اعطاي جایزة تي. اس. 

جایزة گوستا است.

باخ، فیلسوف نغمه ها / دنیس آرنولد ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

یوهان سباستین باخ که در چشم یوهانس برامس عزیزتر و عظیم تر از بتهوون بود، تقریبًا یکصد سال بعد 
از مرگش چونان ققنوسي از میان آتش و خاکستر خود قد برافراشت و پَر گرفت. جویباري که معني دیگر 
نامش بود به رودي خروشان مبدل شد و جهاِن موسیقي را در خود غوطه ور ساخت. ما از لذت شنیدِن 
بخشي از آثار گرانقدرش براي همیشه محروم هستیم، چون پاره اي ازدست نوشته هایش به تطاول به ثمني 
بخس برباد رفت و کاسبان متاع خویش در آن پیچیدند و به دسِت مشتریان دادند. فیلیکس مندلسون با 
اجراي پاسیوِن متي در برلین نخستین کسي بود که هشتاد سال پس از مرِگ آن استادِ استادان گرد از چهرة 
او سترد و به شیفتگان موسیقي آموخت که آثار او مي باید مانند کتاب مقدس پیوسته در دسترس داشت 
و شومان، کسي که آثار باخ را ریاضیات موسیقي یا موسیقي به روال ریاضي مي دانست پا فراتر نهاد و او 

و آثارش را سرچشمة عقل و حکمت و موسیقي خواند.

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

کیخسرو شاهرخ که همیشه به آیین خویش عشق مي ورزید و در انجام اصالحات اجتماعي 
تنه  یک  او  گشود.  جهان  به  چشم  شاه  ناصرالدین  پرتالطم  سلطنت  عهد  در  بود،  پیشتاز 
و  مصیبت ها  با  صمیمانه اش  همدلي  و  داشت  دست  در  را  خود  ستم  تحت  جامعه  پرچم 
مشکالت زرتشتیان ایران مهمترین فصل کتاب زندگي اش بود. حضور و اهتمام او در پاره اي 
از وقایع عصر قاجار و پهلوي مانند انقالب مشروطه، سرپرستي مراسم تاجگذاري احمدشاه، 
مجلس  چاپخانه  و  کتابخانه  تلفن،  شرکت  تاسیس  اروپایي،  دولت هاي  با  روابط  برقراري 
شوراي ملي، کشف قبر و بناي آرامگاه فردوسي، برگزاري هزاره آن شاعر حماسه سرا و جز 
آن از جمله حوادث زندگي پرماجراي ارباب کیسخرو است که شرح دلنشین آن را در این 

کتاب مي خوانید.



53
www.mazyarpub.ir

زندگینـامه/ رمـان

شاملوشناسي / محمدعلی رونق

این مجموعه مرجعي است اختصاصي که میدان وسیعي پیش روي جستجوگر مي گشاید. از طرفي آثار 
گوناگون و متنوع احمد شاملو را در یک دوره ي پنجاه ساله به نمایش مي گذارد و از طرف دیگر آن چه 
را که دیگران در زمان حیات اش و پس از مرگش درباره اش نوشته اند در معرض دید و قضاوت خواننده 

قرار مي دهد. با این مجموعه فرصت شناخت، بازنگري و کشف دوباره ي شاملو فراهم شده است.

خلقیات نیما/ دکتر ابراهیم قیصری
»پیرمرد چشم ما بود« عنوان احترام آمیز مقاله ای است از زنده یاد جالل آل احمد درباره ی نیمایوشیج ]علی اسفندیاری[ 
که در آن با گوشه هایی از زندگی خصوصی و خلق وخوِی شاعر »افسانه« یا پدر شعر نو آشنا می شویم. آغاز این 
مقاله، اشاره به نخستین دیدار دورادور است و مقدمه ی آشنایی و بعدها انس و الفت آن دو نامدار عرصه ی شعر و نثر 
ادبیات معاصر فارسی. آل احمد می گوید: »بار اول که پیرمرد را دیدم در کنگره ی نویسندگان بود که خانه ی وکس۱ 
در تهران َعَلم کرده بود، تیرماه ۱3٢۵ زِبروزرنگ می آمد و می رفت. 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 عهِد بوقی »آی آدم ها«یش را می خواند. 
سِر بزرگ و تاسش برق می زد و گودی چشم ها و دهان عمیق شده بود. و خودش ریزه تر می نمود. و تعجب می کردی 
که این فریاد از کجای او درمی آید؟! بعد، اولین مطلبی که درباره اش دانستم همان مختصری بود که به عنوان شرح 
حال، در مجموعه ی کنگره چاپ زد و مجله ی موسیقی و آن کارهای اوایل را پس از این بود که دنبال کردم و یافتم.«
این آشنایی دورادور طی سال های بعد به دوستی می انجامد و پس از آن که همسایه می شوند و کار به رفت وآمد 
خانوادگی و دیدار هر روزه می رسد و ادامه دارد تا شب آخر که نیم شب بر بالین نیمای ازدست رفته »والصافات صفا«3 
می خواند. جالل، در فاصله ی اولین دیدار و آخرین بدرود از ُخلق وخوی نیما چیزها دستگیرش شده که به قلم آورده است.

زندگي من با چه گوارا / هیلدا گاِدئا ترجمه ی کیوان سپانلو

»چه گوارا عیسي مسیح ما است: آرمان گرایي شهید، و رهاننده اي که در پیرامونش مذهبي، نخست به 
شکلي خودجوش و سپس به شکلي رسمي، سربرآورده و رشد کرده است. خاطرات هیلدا گادئا، در 
حکم انجیل به روایت مریم مجدلیه است ــ گزارشي شورانگیز و دست اول از این رهبر نمادین. در 
این جا با چه گوارایي آشا مي شویم که فروتني و خارق العادگي را یک جا در خود گرد آورده است. به 

همین دلیل است که به احترامش سر تعظیم فرود مي آوریم.«
ــ ایالن استاوانس نویسنده ي کتاب پرفروش
 The Hispanic Condition and Spanglish 
»داستان زندگي گادئا به اندازه ي داستان زندگي شوهرش شناخته شده نیست، اما همین زندگي در مقایسه 
با زندگي این انقالبي نام آور بسي خارق العاده تر است. کتاب زندگي من با چه، نگاهي آشکارگرانه و 
جذاب از درون به زندگي چه گوارا... و گروهي جسور از انقالبیون آمریکاي التین است که جان شان را 

در راه آرماني واال بر کف نهادند و وارد پیکار شدند.«
ــ نیکوالس کوزلف نویسنده ي کتاب هاي انقالب و هوگو چاوس

تاج محل / تی.ان. موراری ترجمه ی امیر نگهبان
بیش از سه قرن است که مردم به دشت »اگرا« براي دیدن تاج محل، موسوم به ممتازمحل، بستر ابدي »ارجمند 
با اعجاب مي نگرند. انگار طلیعه جاودانگي و نماد  بانو« ملکه هندوستان مي روند و بر این بناي سراپا سپید 
زیباترین زیبایي هاست که جهان آفرینش آفریده است. چه بود که این بلور فراسوي زیبایي را آفرید؟ فقط عشق 
که پاک ترین درخشش نهاد انساني است. شاه جهان نیمي از عمر را در کنار همسرش، و نیمي دیگر را به یاد او 
و در اندوه بي پایان نیستي او به سر برد. تسالیش زیستن به یاد او بود. مي خواست روح همسرش را در کالبدي 
بدمد که پاکي و زاللي عشق را تجلي کند. با این امید تاج محل را بنا کرد. بیست هزار زن و مرد در بیست ودو 
سال باقي عمر شاه جهان، به احداث این بنا همت گماردند. زبده ترین معماران آن عصر از چهار گوشه جهان، 
از ایران، از سراسر هندوستان، از کشمیر، از ترکیه و هر کشور صاحب هنري، در اگرا گرد آمدند تا این شاهکار 
بدیع را خلق کنند. نفیس ترین سنگ مرمر سفید، گرانبهاترین جواهر امپراتوري مغول به دست نامي ترین هنرمندان 
آن زمان، در این بنا به کار رفت تا اعجاز هنر را جلوه گر سازد. »تي. ان. موراري« با خامه اي شیرین این داستان 
بیادماندني را نقل مي کند و همراه با آن بخشي از تاریخ قرن هفدهم میالدي را ورق مي زند. قدرت بیکران 
امپراتوري مغول را شرح مي دهد که در راس آن مردي که بر پیل کوه پیکر مي نشست و هزاران اسیر مي گرفت، 

خود اسیر عشق همسر خویش بود.
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خنجری در این باغ/ واهه کاچا ترجمه ی ق. رضوی زاده

و  واقعه  بازماندگان  خاطرات  و  مستندات  بعضی  براساس  که  تاریخی  است  رمانی  حاضر  کتاب 
دیپلمات های مقیم آن دوره که در پایان کتاب ذکر شده،به رشته تحریر درآمده است.ضمن آنکه ذهن 
نقش  داستانی  شخصیت های  برخی  خلق  و  حوادث  بازآفرینی  در  نویسنده  هنری  آفرینش  و  خالق 

اساسی دارد.
واهه کاچا خود در جایی این اثر را حاصل هشت سال مطالعه و کار بی وقفه خود معرفی میکند.
امپراطوری رم شرقی،اقوام و ملیت های گوناگون  از زمان  واقعیت های تاریخی گواهی است بر آنکه 
در این سرزمین کنار هم و بدون تقابل می زیسته 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 سرزمین ها تکرار شد و میشود.

نان و گل هاي سرخ / میلتون ِملتِزر ترجمه ی کیومرث پریانی

انسانی،  برای کسب کرامت  است  تا ۱٩۱۵  از سال ۱٨۶۵  آمریکا  کارگران  مبارزه ی  کتاب شرح  این 
زندگی آبرومندانه و حقوق دموکراتیک که به روایت خود آنان ثبت و ضبط شده است.

کتاب با بهره گیری از اسناد و مدارک به تشریح شرایط رقت  باری میپردازد که کارگران آمریکا محکوم 
به زیستن در آن بودند.

میلتون ملترز به خاطر کتاب ها، فیلم ها و برنامه های رادیو تلویزیونی مستند خود که نشان دهنده ی 
به شهرت چشم گیری دست  آمریکا  بر مردم  آثارش  تاثیر  اجتماعی و  به اصطالحات  او  عشق عمیق 
یافت. کتاب او درباره ی بحران اقتصادی تحت عنوان برادر پشیزی در جیب داری؟ برنده ی جایزه ی 

کریستوفر شد.
کن لوچ کارگردان سرشناس انگلیسی بر اساس فیلنامه ی پاول الورتی از کتاب نان و گل های سرخ 

فیلمی به همین نام ساخته است که در فستیوال سال ٢٠٠٠ » کن« با استقبال چشم گیری روبرو شد.

فقط برایم نامه بنویس )عشاق گوالگ(/ اورالندو فیجز ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

نامه هایی که افشاگر عشقی  داستانی حیرت آور و شگفتی آفرین. روایت عشق و شکنجه. 
است بس پرسوز و گداز با روایتی عاشقانه و غیر معمول در قالب ماجرایی بی مانند. رمانی 
غیرتخیلی که تجلی قهرمانانش در رویارویی با رژیمی آهنین و سرکوبگر بـاعث جذابیت 
بیشتر آن می شود. داستانی حقیقی و الهام بخش و شورانگیز در وصف شکوه روح و روان 
انسان هایی در عین فالکت و بدبختی؛ و قابلیت مردمانی که به هنگام تحمل شکنجه و عذاب 
شرایطی  چنین  در  دلدادگی  و  عشق  که  این  و  می دهند؛  ماهیت  تغییر  استثنایی  آدمیانی  به 

نجات بخش زندگی است.

سرزمین گوجه هاي سبز )برنده جایزه ادبیات 2009( / هرتا مولر ترجمه ی غالمحسین میرزاصالح

نیکالي چائوشسکو،  اوج رژیم خفقان آور  این کتاب، سرگذشت گروهي دانشجوست که هر یک در 
والیت فالکت زدة خویش را به امید زندگي و آینده اي بهتر ترک مي گویند و به شهر مي آیند؛ اما آمال 
و آرزوهاي حال و آینده شان در شهري بر باد مي رود که مصیبت بارتر از والیت شان، تحت سیطرة 
دیکتاتوري خون آشام به خود مي پیچد. دردناک تر آن که هر یک از دوستان راوي داستان نیز یا راه 

خیانت به او را در پیش مي گیرند و یا دست به خودکشي مي زنند؛ و گاه هر دو را.
زندگي  زوایاي  تمام  در  توتالیتر،  دولت  چگونه  که  مي خوانیم  زنهارخواري ها  این  با  همسو 

خصوصي مردم نفوذ مي کند و همة آنان...
مولر راوي سرگذشِت ملتي است که فساد و صبوري دراعماق مغز و روانشان ریشه بسته است.

به  دست  خارق العاده  و  عمیق  درکي  شاعرانه،  تخیلي  قدرت  اعجاب انگیز،  بینشي  با  مولر  هرتا 
ــ سودویچ زایتونگافشاگري درباره ي جهان ویرانگر و لجام گسیخته زده است.
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قصه های کنتربری/ جفری چاوسر ترجمه ی دکتر محمداسماعیل فلزی

این کتاب درون مایه ای همچون دکامرون دارد. جفری چاسر که یکی از بزرگترین نویسنده های انگلیسی 
است، کنتر بری را تبدیل به یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبیات کالسیک انگستان کرده است. حکایت های 
َکنتِربری مجموعه داستان هایی 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 داستان ها در مورد افرادی از مشاغل 
مختلف است که در سفر خود باید تعدادی داستان تعریف کنند که هر داستان ماجرای پندآموزی داشته 
باشد. حکایت های کانتربری- معروف ترین اثر ادبی انگلیسی در قرن 14 میالدی است که جفری چاسر آن 
را نوشته و در قصه های آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می شود. ماجراجویی عاشقانه- داستان زندگی 
قدیسان- قصه های مذهبی- داستان های تمثیلی از حیوانات و حتی موعظه. چاسر 15 سال آخر عمرش 
را صرف نوشتن حکایت های کنتربری کرد که خودش هم به عنوان زایر در آن حضور دارد. در واقع در 
حکایت های کنتربری مردمی از طبقه های مختلف نقش قصه گویی را به عهده می گیرند و رفتارها و اظهار 

نظرهای آن ها سرنخ های زیادی درباره روش زندگی و خلق و خوی مردم آن زمانه به خواننده می دهد. 

دن آرام )2جلدی( / میخائیل شولوخوف ترجمه ی احمد شاملو

دن آرام رمانی چهار جلدی است که بزرگترین اثر میخائیل شولوخوف محسوب می شود و نوشتن آن 
از سال ۱٩٢٨ تا ۱٩۴٠ )تقریبًا ۱٢ سال( به درازا کشید و جایزه نوبل ادبیات را برایش به ارمغان آورد. 
این رمان را اغلب با جنگ و صلح نوشته تولستوی مقایسه می کنند. زیرا حماسه شولوخوف همچون 
»جنگ و صلح« تولستوی تلفیقی است از خصوصیات رمان های خانوادگی-اجتماعی و تاریخی. دن 
آرام داستانی است در باره قزاقان ساکن دن و شرح زندگی یک خانواده قزاق به نام »ملِخُوف« در زمان 
صلح، سال های سرنوشت ساز جنگ اول جهانی، انقالب ۱٩۱7 اکتبر 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 گونه ای 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 می خواند و قهرمانان آن اگرچه نام هایی 

روسی دارند ،اما در همین گوشه و کنار ایران زندگی و زیست می کنند.

دکامرون / جووانی بوکاچیو ترجمه ی محمد قاضی
دکامرون مشهورترین اثر جووانی بوکاچیو نویسنده قرن ۱۴ میالدی ایتالیایی است که از ۱٠٠ داستان تشکیل می شود.

بوکاچیو این کتاب را به سبک هزار و یک شب نگاشته و مواد خام این قصه ها را از افسانه های یونانی، رومی و 
کشورهای مشرق زمین و گاه از زندگی روزمره مردم گرفته است. او این کتاب را بالفاصله پس از شیوع طاعون سال 
۱3۴٨ در فلورانس نوشت. چارچوب اصلی دکامرون را هفت زن و سه مرد تشکیل می دهند، که برای گریز از بالی 
طاعون، فلورانس را ترک کرده به خانه های ییالقی اطراف شهر پناه می برند و در آن جا برای این که ذهن خود را از این 
واقعه منحرف کنند به قصه گوئی برای یکدیگر می پردازند و چون خلق و خوی داستان گویان متفاوت است داستان ها 
دارای گیرائی و تنوع بسیار است و از مجموع آنها اوصاف شاعرانه، عبرت آموز و غم انگیز اما لطیف و شاعرانه فراوان 
بچشم می خورد. چون نویسنده واقف به روح بشری و اشخاص داستان بوده، همه قهرمان های آن زنده و پر از شور 
زندگی هستند حتی جانوران داستان های دکامرون. این کتاب بعدها در ادبیات برخی کشورها از جمله انگلستان مورد 
اقتباس و تقلید قرار گرفت. بسیاری از نویسندگان از جمله شکسپیر از قصه های آن در نوشتن نمایشنامه های خود 
استفاده کرده اند. توفیق دکامرون فوق العاده بود و بوکاچیو نه تنها در میان نکته بینان خارجي بلکه در بین همشهریان 
نسبتًا بافرهنگ خود نیز خوانندگان زیادي پیدا کرد. لذت هر قصه از قصه هاي دکامرون درخور آن است که جداگانه 

چشیده شود... بوکاچیو در عین حال که نقاش جان ها است نقاش تن ها نیز هست و...

اریش فرید / برگردان محمد خلیلی، ژیال مشعشی

اریش فرید شاعري آلماني زبان و اتریش االصل و نویسنده اي آزاداندیش و شاعري آزادي خواه بود که 
تمام عمرش را بدون وقفه صرف مبارزه با نازیسم و دیکتاتوري کرد. در دوران جنگ ویتنام در گروه 47 
به اتفاق پتر وایس و گونتر گراس مبارزاتش را برعلیه جنگ و دولت هاي طرفدار جنگ ادامه داد و همین 

گروه 47 بود که جمله معروف )یانکي گو هوم( را بر زبان سراسر مردم جهان جاري کرد.
اشعاري که از او در کتاب هاي درسي آلمان غربي چاپ شده بود به دستور رهبر حزب دمکرات مسیحي 
حذف و کتاب ها سوزانده شدند. فرید در جنبش هاي دانشجویي شرکت مي کرد و گاه نیز دانشجویان 
با او همراه مي شدند. آثار فرید به بیش از هفت زبان ترجمه شده است و جوایز بسیاري را از آن خود 

کرده است.



www.mazyarpub.ir
دیگر آثـار56

انکشاف اقتصادي ایران و امپریالیسم انگلستان / آ.سلطانزاده ترجمه ی ف. کوشا
آوتیس میکائیلیان ملقب به سلطانزاده به سال 1880 در شهر مراغه، در یک خانوادة فقیر ارمني به دنیا آمد. در 
دوران آموزش ابتدایي اش سخت تحت نفوذ گرایش هنچاکي هاي )حزب سوسیال دمکرات انقالبي ارامنه( ارمني 
قرار گرفت که اکثرشان بعدها بلشویک شدند. در سن 22 سالگي به هنگام تحصیالت عالیه اش در سن پترزبورگ 
به عضویت حزب سوسیال  ـ دمکرات کارگري روسیه درآمد. سلطانزاده به عنوان مشاور لنین، وظیفه تنظیم اعالمیه 
مربوط به مصادره اموال سرمایه داران را در روسیه به عهده داشت. در اوایل 1920 با همکاري کمونیست هایي 
چون حیدرخان عمواوغلي و مصطفي صبحي )پایه گذار حزب کمونیست ترکیه( به سازمان دهي ارتش سرخ ایران 
دست زد. پس از کنگره حزب عدالت در ژوئن 1920 در انزلي و تغییر نام حزب به »حزب کمونیست ایران«، 
عازم شرکت در دومین کنگره بین الملل کمونیست در مسکو شد که در این جا لنین از او خواست طرحي دربارة 
انقالب اجتماعي در خاور زمین به او ارائه دهد. مسئولیت رهبري اعتصاب بزرگ آبادان در سال 1929 نیز به عهدة 
او گذاشته شده بود. پس از پایان سال 1931 دیگر اثري از او نیست. اتهامات جدي اي چون »آنتي لنینیسم« که به 
سلطانزاده و دوستانش وارد شد، در این مورد شکي نمي گذارد که از میان برداشتن آنان در همان دوران دهه 1930 
انجام گرفت. این طور به نظر مي رسد که سلطانزاده از نخستین کمونیست هاي ایراني بود که مشمول تصفیه فیزیکي 

شد. اعدام او به تاریخ 16 ژوئیه 1938 ثبت شده است.

مذهب زمان من/ پیرپائولو پازولینی ترجمه ی سیروس شاملو - مجید راسخی
چیزی که هنرمند تاریخ ساز را از اندازه ی بومی به ابعادی جهانی می رساند چیزی ورای شعبده های مرسوم ِ اتاق بازرگانی 

است و بیشتر شراره گونی به ابعاد مسئولیت خطیر در برابر جهان است.
پیر پائولو پازولینی تنها هنرمندی نیست که تاجواره ی این فرهنگ افروزی را به سر نهاد.

او تنها تصویرگر ِ کوچه های گل آلود و مردم تهی دست چشمه  آب های کاراکاال نبود اما حضور او و زندگی واره ی 
به خونآب گرفته اش معیاری است برای تشخیص اندازه ی آزادی و تحمل ِ صدای مخالف در جهانی که آزاد نیست.

دفتر حاضر بخشی کوچک از اندیشه های مکتوب این هنرمند ایتالیایی است، کسی که در ایران صرفا یک کارگردان 
ناراضی ِ سینما شناخته شده است.

اندیشه ی پازولینی از یک فراگرد کاتولیکی ِ توده گرا آغاز شده در نوعی تمرکزستیزی قدرت و جبهه ی آنتی فاشیست و 
آنارشیزم مدیترانه ای پهلوگرفته و در تحول خویش در مقابل مدرن ِ افسارگسیخته ی سرمایه داری جهانی قرار گرفته است.

و در فرهنگ بعد از جنگ دوم جهانی و اندیشه ی چپ چالش های بزرگی برجای نهاده است.
صدای شماتت آمیز پازولینی درپیچیده در الیاف هنری زمخت و بی پروا در عرصه ی تمدن مدرن در پژواکی المرز مّواج 

است و تا زمانی که حضور کهنه ی بی عدالتی اجتماعی برجاست، گردِ پیری بر ابروی آثارش نخواهد نشست.

تاریخ واقعی ظهور زرتشت: بر مبنای یافته های جغرافیایی/ دکتر حسن احمدی کرویق

تعداد بیشمار مراجع زرتشت شناسی، از دو و نیم قرن پیش، راجع به تاریخ ظهور زرتشت نتواسته اند 
عقیده قطعی ابراز کنند و زمانی حدود 400 تا 8000 سال پیش از میالد را در مجموع ذکر کرده اند.

محققیِن اخیر زمانی بین 2000 تا 1500 سال پیش از میالد مسیح را معتبر می دانند.
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 جنگ های افراسیاب و گشتاسب در 
با جغرافیای آن  باور نکردنی  پهلوی ذکر شده و نشان داده شده که تطبیق حیرت انگیز و  اوستا متون 
زمان سیستان دارند، لذا نظر اغلب خاورشناسان و زرتشت شناسان که این فرازها را افسانه ای و اساطیری 
قلمداد کرده اند، 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 1350 سال پیش از میالد مسیح است.

گزیده ی تاریخ تهران / سّید حّجت حسینی بالغی

این کتاب تلخیصي از کتاب تاریخ تهران حجت بالغي است که بیش از سي سال از انتشار آن مي گذرد. 
آنچه در این گزیده آمده تمامًا مربوط به تهران است. در این کتاب از خیابان ها، کوچه ها، آب انبارها، 
امامزادگان، مساجد، بازارها، مدارس، موقوفات ــ اکثراً با پالک ثبتي آن ها ــ قنات ها، حمام ها، حسینه ها، 
قصبه ها،  کتابخانه ها،  چهارراه ها،  گذرها،  قبرستان ها،  محله ها،  سقاخانه ها،  میدان ها،  تکایا،  خانقاه، 
بیمارستان ها، کاخ ها، پارک ها، باغ ها، رودخانه ها و علت نام گذاري هر یک از آن ها سخن رفته است که 

چه بسا مایه تعجب و افسوس خواننده شود.
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درآمدی بر جامعه شناسي استبداد ایراني / غالمرضا گودرزی

ضرورت کالبدشکافي مسئله ي مهمي همانند استبداد مي تواند در پرتوي اندیشه و پروسه ي تجدد افق هاي تازه اي 
را پیش روي ما بگشاید و پرتوي نو بر آنچه بر ما ایرانیان گذشته بیفکند. استبداد که از تعامالت و مناسبات درون 
جامعه بر مي خیزد نه تنها پدیده اي سیاسي که شاید پیش و بیش از آن موضوعي اجتماعي، اقتصادي و همچنین 
فرهنگي است. بازکاوي آن در گرو برگرفتن و اتخاذ رهیافتي است که بتوان در پرتو و راستاي آن ابعاد فوق العاده 
پیچیده و چندالیه ي آن را بررسید. آگاهي نسبت به سطوح سه گانه ي تحلیل جامعه شناختي و در عین حال توجه 

به ابعاد ساختاري، کنشي و ذهني مسئله ي مورد بحث در دستیابي ما به شناختي عمیق تر بسیار حائز اهمیت است.

مذاکرات مجلس اول/ به کوشش غالمحسین میرزاصالح

این کتاب ویراستة متن کامل مذاکرات نخستین مجلس نظام مشروطه در ایران است. مجلسي آزاده، 
اندیشة سیاسي عصر  تاریخ  ارجمند در  مقننه. سندي  قوة  ادوار  تاریخ  بي بدیل در  اقتدار و  با  نوآور، 
فاخر  ایرانیان. مجموعه اي  تجددخواهي  میاني  در  فکر  و  سالة کوشش  یکصد  نهاِل  و شکوفة  جدید 
براي پژوهش در تفکر تاریخي و تدوین عصر معاصِر ایران و زدودن آن از افسانه ومبالغه و یاوه، تا 
اذهان نابالغ دریابند که در فرایند اندیشة جدید اجتماعي در ایران، بحِث آزادي و توسعة سیاسي ــ 
اقتصادي بوده است. روایت تاسیس  بسي گسترده تر و غني تر ــ مقدم بر دیگر مکتب هاي فکري و 
آزادي و حکومِت قانون در آن »مجلس مقدس« را از زبان فرهیختگاِن برگزیدة مردم مي خوانیم و بر 

خود مي بالیم.

انقالب مشروطة ایران/ به کوشش رحیم رضازاده ملک

از سلسله اسناد انقالب مشروطه ایران

اثر حاضر مجموعه ای است از اسناد انتشار یافته دولت انگلستان )کتاب های آبی( که حاصل 
اسناد که در  .این  ایران است  ماموران سیاسی آن کشور در دوران مشروطیت  گزارش های 
وزارت امور خارجه انگلیس نگهداری می شود، مربوط به وقایع سال های ۱٩٠۶م / ۱3٢۴ه  . 
ق تا ۱٩۱3م / ۱33۱ه  .ق است. اسناد این مجموعه نخستین بار در سال ۱33۱ه  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 می رسد.

چگونه درباره چیزهاي عجیب بیندیشیم / تئودور شیک، لوئیس ُون ترجمه ی رامین رامبد
این کتاب از چگونگي ارزیابي منطقي سردرگم کننده ترین باورها درباره ي پدیده هاي پارانرمال، فراطبیعي، و رازآلود سخن مي گوید. مفهوم 
اصلي مطرح شده در این جا عبارت است از باورهاي خوش بینانه از هر قسمي نیازمند دالیل خوب اند. جدا کردن دالیل خوب از بد 
امکان پذیر است )حتي در قلمرو رازآلودگي(، و سرانجام این نکته که فرا گرفتن این مهارت هم سودمند و هم نیروبخش است. چگونه 
درباره ي چیزهاي عجیب بیندیشیم، چگونگي به کارگیري گام به گام این اصول اندیشیدن انتقادي را براي ادعاهاي خارق العاده ي متعددي 

عرضه مي دارد و نشان مي دهد که چرا خود این اصول معتبرند. موارد افزوده شده به این ویراست:
• فصلي تازه، درباره ي منطق و مغالطه هاي ساده، جایگزین فصل 6 ویراست قبلي.

• کادرهاي تازه درباره ي نیرنگ سوکال، هیوالي الخ نس، پاگنده، رائل باوري و طراحي هوشمندانه، جایزه ي میلیون دالري رندي 
براي پارانرمال، دیدگاه انجیل درباره ي جان، و سوختن خودبه خودي انسان

• بخش هاي به روز شده درباره ي تکامل، پیراروانشناسي، و تجربیات نزدیک به مرگ در فصل هاي 7 و 9.
• بخش هاي تازه درباره ي سوختن خودبه خودي انسان و ارواح در فصل 9.
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روزنامه  ی سفِر میمنت اثِر ایاالت متفرقه امریغ/ احمد شاملو
و  مترجم  و  شاعر  بامداد،  الف.  به  متخلص   ،)1304  -1379( شاملو  احمد  نوشته  امریغ«  متفرقه ی  ایاالت  اثر  میمنت  سفر  »روزنامه ی 

فرهنگ نویس است.
شاملو در بخشی از مقدمه اش می نویسد:»کسانی گمان برده  اند انگیزه   نگارش این سفرنامه که طی سال  های ۶٨ و ۶٩ نوشتم در واقع 
پاسخ گفتن به تُرهاتی بوده است که نشریات فارسی ایرانی  های مهاجر پس از سخنرانی من نوشتند. حقیقت این است که نه، آن تُرهات 
الیق پاسخ گویی نبود. من همیشه بر این اعتقاد بوده  ام که خودکامه  گاِن حاکم بر ایران یکی از دیگری سفیه  تر بوده  اند. دوستانی که سفرنامه 
را پیش از چاپ آن خوانده بودند، به جز همسرم که ابتدا از نگارش آن خشنود نبود، همه آن را نوشته   موفقی ارزش یابی کردند. سفاهِت 
حاکماِن تاریخی ما دایره  ای کهکشانی  ست نه محدوده  ای چنان بسته و محدود که من در روزنامه  ی سفر میمنت اثر ایاالت متفرقه  ی امریغ 
تصویر کرده  ام! بینِش محدودِ من مانِع آن شده است که این فضاحِت ناب را به نمایش بگذارم حال آن که خودِ آن موجودات تاریخی 
توانسته اند اوِج بالهت را با نبوِغ غیرقابِل وصفی در صفحاِت تاریِخ مکتوِب ایران به ثبت رسانند«. این کتاب شامل بخش ها و فصول 
متعددی است، از جمله: گزارش روز به روز، ذکر معموه مشهوره برقلی، اهلل صفا، در وجه تسمیه والیت قالی فورنیا، تکمله در شکایت 
از کج تابی روزگار غدار، پاره ای افاضات تاریخی که حتمًا یادمان باشد بدهیم به آب طال بنویسند، فصل اندر باب اینکه جواب های هوی 
است، تفضل الهی شاخ و دم ندارد، زبان سعدی علیه الرحمه داشت از دست می رفت که بحمداهلل...، به قبر پدرش خندیده که گفته شاهنامه 

آخرش خوش است! و اوضاع مملکت قاراشمیش است.

ذهن المکان، طب المکان: فراتر از جسم و ذهن در عصر شفابخشی/ الری دوسی ترجمه ی دکتر فرخ سیف
آگاهی می تواند خود را از بند جسم رها سازد و نه تنها از توان بالقوه عدم تاثیر موضعی بر جسم خود شخص. برخوردار است، بلکه می تواند 
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 الکترون ها به کار می رود. از 
آن جا که ثابت شده است ذهن انسان نیز دارای تاثیر متقابل مشابهی از دور است، این اصطالح فیزیکی را انتخاب کرده و پذیرفته ام«. 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 روش های غیر موضعی )درک روانی از عالئم، قصد بهبود( ارائه می دهد 
که یکپارچه با روش های سنتی تر ترکیب شده است. در حالی که سوءاستفاده های احتمالی این ایده ها تنها به حد کمینه رسیدگی می شود، 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 بین المللی در زمینة 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 می دانید که:
* یک برنامة غذایی ثابت ممکن است موجب افزایش وزن در زنان و کاهش وزن در مردان شود؟

* نوع تغذیة زن می تواند نقشی به مراتب مهم تر از رفتار مرد در احساس کامیابی او داشته باشد.
* برای تولید ترکیب شیمیایی سالم در مغز، زنان به هم آغوشی و محبت بیشتر و مردان به روابط جنسی بیشتر نیاز دارند.

* بیشتر مردها به نشانه های کمبود دوپامین و بیشتر زن ها به نشانه های کمبود سروتونین گرفتار می شوند.
* نود درصد کسانی که به مشاوران مراجعه می کنند زن هستند.

* زنان چهار برابر مردان در معرض افسردگی فصلی قرار دارند.
* یک برنامة ورزشی ثابت برای کاستن از وزن مرد می تواند موجب توقف کاهش وزن در زن شود.

* برخی ترکیب های غذایی موجب خواب آلودگی مرد می شوند اما زن را با نشاط می سازند.
* مردان و زنان به دالیل متفاوت به الکل و انواع داروها معتاد می شوند.

با اجرای این برنامة جدید و انقالبی، علت های این تفاوت ها و پاسخ های بسیاری از مسایل جسمانی، روانی و هیجانی خود را کشف کنید.

با الی در واشینگتن: پانوشت سفر آمریکا/ محمود طیاری 
این کتاب سفرنامه محمود طیاری به آمریکاست، البته با سبکی متفاوت! محمود طیاری نوزدهم اسفند ۱3۱7 در رشت زاده شد. 

در بخشی از این کتاب می خوانیم: »... تو نسبت به وضع من فقط می توانی کنجکاو باشی. مثل یک جور نگاه کردن به آسمان است. 
می بینی که ابرها دارند جابه جا می شوند. فقط می توانی احتمال یک روز بارانی یا آفتابی را بدهی. کار دیگری از دستت ساخته نیست.«
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جغرافیای طبیعی تاریخی سیستان: براساس نوشته های تاریخی و بررسی های 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، دریاچه ها و هامون های سیستان ، تغییر کرده اند. در اثر این تغییرات ، مراکز سکونت و بود و باش نیز جابه جا 
شده است. مردم سیستان با احداث بندهای بزرگ و اعجاب آوری  چون سدهای یکاب ، رستم ، انوشیروان و نیز انهار بزرگی چون کانال طعام 
با طول ۱۵٠ کیلومتر و انهار عظیم و باورنکردنی دیگر، نبرد بی  امان خود را با تغییرات جغرافیای طبیعی منطقه تداوم بخشیده اند. این تغییرات 
و چرایی آن ها ، در کتاب حاضر بررسی شده و در نقشه ها نشان داده شده اند. این کتاب ماحصل بیش از دو دهه بررسی های میدانی نگارنده 
در سیستان ایران و افغانستان ، مطالعه کلیه آثار و نوشته های قدیمی در باب سیستان ، از اوستا ، متون  پهلوی و کتیبه ها گرفته تا آثار جغرافیا و 
تاریخ نگاران اسالمی و ... تمام تیم های کاوشگر قرن اخیر است. جغرافیای تطبیقی متون مهم مانند دو یَشت از اوستا ، فتوح البلدان ، مسالک 
و ممالک و... ذکر و در نقشه ها نشان داده شده است. نظریه های 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 شده اند.« 
این کتاب در ۱۴ فصل موضوعاتی مانند ریخت شناسی کاسه سیستان، زمین شناسی این خطه، سیالب ها و خشک آبی های تاریخی هیرمند، 
دشت ها و نواحی قدیمی سیستان، انهار بزرگ قدیمی سیستان، بندها و سدهای قدیمی هیرمند و ... را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

سفرنامة سیستان )خاطرات مکماهون در سیستان(/ دکتر جورج پسمن تیت ترجمه ی دکتر حسن احمدی کرویق
برای عالقمندان تاریخ و جغرافیای سیستان، کتاب سفرنامه ی سیستان آقای تیت موهبتی است. جورج پَسَمن تیت، نقشه بردار 
هیأت حکمیّت مکماهون )سال های 1282 تا 1284ش( بود که مرز بین ایران و افغانستان در حدود سیستان را نقشه برداری 
و میله گذاری نمود که تا به امروز نیز مورد استفاده است. تیت و گروه وی یک نقشه ی توپوگرافی فوق العاده عالی از کاسه ی 
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 نوشته اند. همانطور که در مقدمه مترجم آمده است، نام اصلی کتاب، سرحدات بلوچستان، مسافرت در سرحدات 
ایران و افغانستان که در سال 1909 منتشر شد به سفرنامه ی سیستان تغییر داده شد، زیرا در کتاب از مرزهای بلوچستان چندان 
سخنی نرفته است. این کتاب شرح بسیار جّذابی از اوضاع آن زمان سیستان، چگونگی عالمت گذاری مرز سیستان، نقشه برداری 
سیستان و از سایر ماجراها ارائه می دهد. این کتاب در 14 فصل نگاشته شده است. فصل اول کتاب اشاره به سفر سیاحان، 
مأموران و کاشفانی دارد که قبل از میسیون سرحّدی مکماهون از این والیت بازدید کرده اند. در فصل دوم سفرهای قبلی تیت 
به بلوچستان و نواحی جنوب شرقی سیستان و در فصل سّوم 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 6 ماجرای سفر میسیون از کویته تا رأس دلتای سیستان به تفصیل ذکر شده است. از فصل 7 به بعد وقایع و ماجراهای اقامت 
میسیون در سیستان بیان شده و باالخره در آخرین فصل یعنی فصل 14 خالصه ای از جغرافیای رود هیرمند ذکر گردیده است.



باغ وحش انسانی )بازخوانی حکایت های کهن ازوپ(: مجموعه جذابی با بیشترین حکایت های ازوپ

جرج فایلر تاونسند / ترجمه ی محمد اسماعیل فلزی

قصه های ازوپ از دیرباز تاکنون سرچشمه الهام بسیاری از هنرمندان و نویسندگان و شاعران بوده  است و 
بی گمان در آینده چنین نیز خواهد بود. واقعیت آن است که این قصه ها  آفریده ی  ذهن شخصیتی تاریخی 
به نام ازوپ نیستند بلکه محصول  خردِ جمعی انسان های متعلق به فرهنگ ها و دوره های مختلف تاریخ 
و چکیده تجربه زندگی هزاران ساله بشرند. این قصه ها در عین سادگی بسیار تأمل برانگیز و آموزنده اند: به 
دلیل سادگی به یاد می مانند و به دلیل پیچیدگی ما را به فکر فرومی برند، با نقل سینه به سینه و مکتوب از 
روزگاران دور به زمان حال راه یافته اند و به بخشی از هویت و ضمیر اخالقی انسان ها بدل شده اند و مانند 
جامی جهان نما جلوه هایی از زندگی انسان را نشان می دهند. بزرگان معنوی جهان از سعدی و مولوی تا 

مارتین لوتر از این قصه ها تأثیر پذیرفته و آن ها را تحسین کرده اند. 


