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سینما
کتاب «گفتوگوهایی با عباس کیارستمی» سلسلهای
از مصاحبههای گادفری چشایر با عباس
کیارستمی است .مصاحبهها در اواخر دهۀ  0991انجام
گرفتهاند و حاوی بحثهایی خواندنی دربارۀ بسیاری از
فیلمهای کیارستمی است که تا پیش از ترمیمشان در
سالهای اخیر بهندرت دیده شدهاند و نیز دربارۀ
شاهکارهایی که او را به شهرت بینالمللی رساندند.
گادفری چشایر ،نقدنویس برجستۀ آمریکایی ،در
گفتوگوهای گردآمده در این کتاب دربارۀ تمام
فیلمهایی که کیارستمی در سه دهه فعالیت مداوم ،از
 0439تا  ،0439ساخته است بحث می کند .کتاب
همچنین شامل گفتوگوی خود صالح نجفی با
کیارستمی است.

گفتوگوهایی با عباس کیارستمی
نوشتۀ گادفری چشایر ترجمۀ صالح نجفی
چاپ اول 103 ،صفحه 00000 ،تومان

سینما

کتاب «عباس کیارستمی و فیلم_ فلسفه» ،نامزد
برگزیدۀ کتاب برتر سال سینمای ایران در

حوزۀ ترجمه ،به یاری وارسی سینمای کیارستمی،
فیلم_فلسفهای نو و قدرتمند عرضه می کندَ .متیو
َ
تفکر
ابوت نشان میدهد فیلمهای کیارستمی
ِ
سینمایی را به میدان عمل میآورند .فیلمهای او
ً
صرفا گزارش صور بعضی ایدههای ازپیشموجود
فلسفی نیستند بلکه در عمل کار فلسفی
می کنند ،نوعی فعالیت واقعی فلسفی.
کتاب حاضر در سال  7103به زبان اصلی منتشر
شد .هنگامی که کتاب مراحل نمونهخوانی را
می گذراند عباس کیارستمی از دنیا رفت.

عباس کیارستمی و فیلم _ فلسفه
َ
نوشتۀ َمتیو ابوت ترجمۀ صالح نجفی
چاپ سوم 822 ،صفحه 00000 ،تومان

سینما
فیلسوف سینما ،یکی از
ترنس مالیک ،کارگردان _
ِ
بزرگترین معماهای سینمای معاصر جهان است،
ُ
اعتبار او از نه فیلمی سرچشمه می گیرد که در طی
بیش از چهلوپنج سال ساخته است.
کتاب «ترنس مالیک :فیلم و فلسفه» به شیوههای
ممتاز و مستقلی به بررسی و تحلیل مجموعه آثار
مالیک میپردازد :با نگاه به سنتی که مالیک در آن
کار میکند ،جهتگیری خالقانۀ فیلمساز و بحث
دربارۀ روشهایی که نقد و نقادی با توسل به آنها
میتواند نور تازهای به اعماق فلسفی این فیلمهای
تأملبرانگیز بتاباند.

ترنس مالیک :فیلم و فلسفه
تامس دین تاکر و استوارت کندال
ترجمۀ حسامالدین موسوی
چاپ دوم 182 ،صفحه 00000 ،تومان

سینما
«زیباشناسی هالیوود» ،کتابی است قابلفهم ،جامع ،با
ساختاری مناسب ،همراه با تصاویر که به بحث
دربارۀ سینمای جریان اصلی میپردازد .این کتاب را
میتوان بهعنوان کتابی درسی مورد استفاده قرار داد...
برلینر مطرح می کند که فیلمهای هالیوود به ما لذت
زیباشناختی میدهند ،و برای اثبات مدعایاش از
مباحث فلسفی و روانشناختی سود میبرد ،که منجر
به شکل گیری تحلیلهایی بکر از فیلمهای هالیوودی
مطرح میشود .این کتاب بیانیۀ پرشوری است در
دفاع از هالیوود در مقابل انبوه منتقدانی که هالیوود را
بهدلیل زیباشناسی یکدست و درنتیجه انفعالآورش
محکوم می کنند.
زیباشناسی هالیوود :لذت در سینمای امریکا

نوشتۀ تاد برلینر ترجمۀ حسامالدین موسوی
چاپ دوم 030 ،صفحه 03000 ،تومان

سینما
مجموعۀ «فیلم بهمثابۀ فلسفه» ،در سال  0493به
عنوان کتابهای تألیفی برتر سال سینمای
ایران برگزیده شدند .مجموعه حاضر  01کتاب
تحلیلی ،درمورد فیلمهای مهم و اثرگذار سینمای
جهان از منظر فلسفی و نگرشی نو است.
در مجموعۀ «فیلم بهمثابۀ فلسفه» بهدنبال بیان
نظریههای مختلف فلسفی دربارۀ فیلم نیستیم،
بلکه بیشتر در نظر داریم هر فیلمی را که میبینیم یا
به تعبیری هر فیلمی را که «میخوانیم» ،به عنوان
یک متن فلسفی ورق بزنیم .در اینجا فیلمها را
متنی فلسفی قلمداد می کنیم .مواجههای که
متفاوت از نقد فیلم عمل می کند.

مجموعۀ ده جلدی فیلم بهمثابۀ فلسفه
تألیف صالح نجفی
چاپ دوم ،هر جلد  38000تومان ( 30جلد)

سینما
اورسن ولز معتقد است دو چیز هست که بههیچوجه
نباید رو ی پرده نشان داد :اجرای واقعی عمل جنسی
و دعا به درگاه پروردگار .شاید این مهمتر ین چالش
ً
سینما باشد :عشق را چگونه باید ،اگر اصال بتوان،
رو ی پرده نشان داد/بازنمایی کرد؟ و یادمان باشد،
اگر سینما نبود بهاحتمال ز یاد آدمها بهشیوۀ دیگری
معاشقه میکردند یا شاید آدمها میبایست به فکر
راههای دیگری برای آموزاندن شیوههای عشقورز ی
میافتادند .و مثل همیشه سؤال ،آنوقت ،این میبود که
خود آموزگاران میبایست شیوههای «درست» عشقورزی
را از کجا یا از که بیاموزند؟

مجموعۀ ده جلدی عشق در سینما
تألیف صالح نجفی

چاپ اول ،هر جلد  38000تومان ( 30جلد)

سینما

فیلمهای کوئنتین تارانتینو سرشار از ّ
تأمالت فلسفیاند و
پرسشهایی دربارۀ عدالت و اخالق ،خشونت و
ّ
علیت و جریان ّ
سیال زمان پیش
پرخاش گری ،چیستی
می کشند .در کتاب کوئنتین تارانتینو و فلسفه ،نویسندگان
هیچ موضوعی را تابو فرض نکردهاند :از ّ
تأمالتی
زیباییشناسانه دربارۀ استفاده از خونپاشی در بیل را
بکش گرفته تا ّ
معماهای زبانی در بحث وینسنت و جولز
دربارۀ بیگمکهای فرانسوی در داستان ّ
عامهپسند .وقتی
تارانتینو بین زمانهای حال و گذشته و آینده پرش می کند،
ّ
چگونه موفق به خلق داستانی منجسم میشود؟ نویسندگان
این کتاب به این موضوعات و بسیاری موضوعات
هیجانانگیز دیگر پرداختهاند.

کوئنتین تارانتینو و فلسفه
ریچادر گرین و کی .سلیم محمد
ترجمۀ یاسر پوراسماعیل
چاپ اول 800 ،صفحه 00000 ،تومان

سینما
امیر کوستور یتسا یکی از بلندآوازه ترین فیلمسازان تاثیرگذار
اروپای شرقی است .کوستور یتسا در طی عمر سی ساله
فیلمسازی اش از گسل ها و مناقشه هایی ژئوپولتیک گذر
کرده است تا آثاری براندازانه ،شیطنت آمیز ،و اغلب
هجوآمیز بیافر یند .حین گذر از این مسیر او محبوبیت و
تحسین برای خود کسب کرد و در عین حال نبوغ و قریحه
اش را در تغییر سبک و سیاقش از رئالیسم رمانتیک به
هجوگرایی جنجال آفرین و سرآخر بدل شدن به دلقکی
احساساتی عیان کرد.
جورجو برتلینی که منتقد دانشگاهی برجسته ای است،
حرفه فیلمساز ی کوستور یتسا را به سه مرحله تقسیم می
کند _ ناسازگاری ،گسست ،و ناهماهنگی_ تا تغییرات
تار یخی و فرهنگی ای را بازتاب دهد که کوستور یتسا و
سینمایش دستخوش آنها بوده اند..

سینمای ِامیر کوستوریستا
نویسنده جورجو برتلینی
ترجمۀ وحید روزبهانی
چاپ اول 810 ،صفحه 00000 ،تومان

سینما
کتاب «چشم جانبین» تالش میکند ماهیت زیباشناسی
فیلم را ابتدا از منظر فلسفی توضیح دهد و در ادامه با بررسی
فیلمهای که این شرح و تبیین را تصویر می کنند ،ایدۀ
اصلی را گسترش و بسط بدهد.
بر مبنای ایدۀ اصلی کتاب ،ماهیت زیباشناسی فیلم یک
ماهیت غیرناب و غیرخالص است .برخالف هنرهای
دیگر که زیباشناسی ناب و فروبسته دارند ،زیباشناسی
فیلم گشوده و متأثر از زیباشناسی سایر هنرها یعنی؛ تئاتر،
نقاشی ،عکاسی ،ادبیات ،رقص و اپراست.

چشم جانبین

مالحظاتی پیرامون زیباشناسی فیلم
تألیف مازیار اسالمی
چاپ اول800 ،صفحه 10000 ،تومان

سینما
شاید عنوان کتاب کمی اغراقآمیز به نظربرسد .آیا
کیانوش عیار ی فراسوی همۀ فیلمسازان تار یخ سینما
ً
است؟ آیا در جایگاهی باالتر ایستاده است؟ نه! اساسا
در هنر کلمات باالتر و پایینتر بیمعنا هستند .واژۀ فراسو در
عنوان کتاب به جایگاهی اشاره دارد که از آن سینما به
دقیقتر ین شکل ممکن دیده میشود؛ اگر کسی سینما را
از همان جایی که کیانوش عیار ی ایستاده ببیند ،دی ِد
بسیار عمیقتر و دقیقتری از فیلمسازهای مهم تار یخ
خواهد داشت .وظیفۀ این کتاب رساندن خواننده به این
جایگاه است.

کیانوش عیاری؛ فراسوی سینما
تألیف سعید احمدی علیایی
چاپ اول 801 ،صفحه 18000 ،تومان

سینما
کتاب «ادبیات ،فیلم ،فرهنگ :اصول و مبانی نقد» گام
به گام بهسمت کسب مهارت در نقد میرود و به خواننده
میآموزد که چطور بهشیوهای نقادانه به دنیا بیندیشد.
این کتاب به مدد مثالهای ارائهشده و تمرکز بر
استداللهایی اساسی و ایجاد ترکیبی بدیع از مطالعات
ادبی ،فرهنگی و سینمایی منبعی مهم و ضروری برای
دانشجویان و خوانندگان تازهکار در عرصۀ نقد فرهنگی
بهشمار میرود .با نثری قابلفهم که شامل اصول و مبانی
کامل و بهروز نقد معاصر است ،بهجز فصول فرمالیسم،
ساختگرایی ،نقد روانشناختی و تاریخی ،نقدهای
جدیدتر و پیشرویی مثل نظریۀ تکامل ،مطالعات شناختی
و نقد اخالقی و نقد بومی را هم پوشش میدهد.

ادبیات ،فیلم ،فرهنگ :اصول و مباتی نقد
نوشتۀ مایکل رایان ترجمۀ محسن فخری
چاپ اول 100 ،صفحه 00000 ،تومان

سینما
فیلمنامۀ «یک جرعه خون تازه» با انگیزۀ ساخت توسط
محمدعلی نجفی ،فیلمساز و کارگردان ایرانی ،به قلم
نغمه ثمینی نگاشته شد .اما شرایط ساخت آن دست
نیافت و اکنون این فیلمنامۀ منتشر شده است ،که با
مقدمهای تحلیلی از صالح نجفی همراه است.
فیلمنامۀ «یک جرعه خون تازه» به زندگی و شرایط دوران
حکومت حسن صباح میپردازد که هدف از آن یک
واکاوی تاریخی در آن دورۀ مهم از تاریخ ایران است.

یک جرعه خون تازه
نوشتۀ نغمه ثمینی
مشاور فیلمنامه محمدعلی نجفی
چاپ اول 338 ،صفحه 30000 ،تومان

سینما
«برای به حداکثر رساندن امکان فهمیدن یک فیلم ،باید تا
آنجا که میتوانیم از راه مطالعۀ تاریخچۀ تولید آن ،و زندگی و
نیات مؤلفان آن ،دانشمان را دربارۀ شرایط تألیف آن در
دنیای واقعی افزایش دهیم… ».
این جمله شاید سادهترین بیان نیت نویسندۀ کتاب زندگی
مؤلف باشد .اما آیا این موضوع بدیهی نیست؟
سارا کوزلوف در کتابش شرح میدهد که بیتوجهی به
ً
همین موضوع ظاهرا ساده ،سنتی دیرینه در نقد فیلم و
ادبیات دارد و در جاهایی به شدت به درک درست فیلمها و
فیلمسازان لطمه زده است.

کینو_ آ گورا :زندگی مؤلف
نوشتۀ سارا کوزلوف
ترجمۀ روبرت صافاریان
چاپ اول 300 ،صفحه 30000 ،تومان

سینما
کتاب «کینو_آ گورا :مونتاژ» ،فراتر از یک مفهوم فنی و
تکنیکی به مونتاژ نگاه کرده است .مونتاژ را به عنوان یک
عنصر مهم و کلیدی در زیباشناسی و فرم نهایی فیلم،
مورد بررسی قرار داده و رویکردها و شیوههای مختلف آن و
دیدگاههای انتقادی در مورد میزان اهمیت مونتاژ در تاریخ
سینما وجود داشته را به شکل همزمان توضیح داده
است .یعنی از شکلهای اولیه مونتاژ در سینما که توسط
گریفیث به کار بسته شدهاند تا الگوهای پیچیدهتر مونتاژ
در دهۀ  ۰۲سینمای شوروی ،مثل آیزنشتاین و پودوفکین
تا مونتاژ کالسیک و مدرن

کینو_ آ گورا :مونتاژ
نوشتۀ ژاک اومون
ترجمۀ مهدیس محمدی
چاپ اول 380 ،صفحه 83000 ،تومان

سینما
دکوپاژ چیست؟ آیا چنان که میپنداریم ،تعریف دکوپاژ
مانند دیگر مفاهیم سینما روشن است؟ تیموتی بارنار،
ٔ
ٔ
مجموعه
نویسنده کتاب دکوپاژ و دبیر انگلیسی
ٔ
کینوـآ گورا ،سابقه معنا و مفهوم دکوپاژ را در نوشتههای
مهمترین فیلمسازان ،مورخان سینما و منتقدان جستجو
می کند تا جایگاه مهم این مفهوم را به آن بازگرداند .بارنار
با نقل قول از طیف گستردهای از نوشتهها ـ از بونوئل،
مالرو ،گدار ،بازن ،آستروک ،آیزنشتاین و… ـ و با دقتی
مثالزدنی و موشکافانه ،از سوءفهمی بزرگ در تاریخ و
ٔ
نظریه سینما پرده برمیدارد :بسیاری بیآنکه خود
بدانند ،از مونتاژ یا تدوین سخن گفتهاند ،درحالی که
دکوپاژ را مدنظر داشتهاند ،و بالعکس.

کینو_ آ گورا :دکوپاژ
نوشتۀ تیموتی بارنار
ترجمۀ قاسم مومنی
چاپ اول 310 ،صفحه 30000 ،تومان

سینما
مجموعۀ کینو_ آ گورا کوششی بدیع است برای تدقیقمفاهیم
و اصطالحات مهم مطالعات سینمایی .عنوان مجموعه
ارجاع یا شاید هم ادای دینی است به اصطالح «کینو_
ِ
پراودا» ژیگا ورتوف ،یا همان «سینما_حقیقت» که بهزعم
ورتوف به قدرت پدیدارشناختی ،مادی و مشاهده گرانۀ
دوربین سینماتوگرافی اشاره داشت .در اینجا اما «کینو» به
«آ گورا» میپیوندد ،واژهای برگرفته از یونان باستان ،بهمعنای
«مکان گردهمآیی» ،همان مکان مشهوری که تفکر در آنجا
متولد شد ،در کنار دیگر کنشهای زندگی روزمره ازجمله
ورزش ،خرید و سرگرمی .از اینرو مجموعۀ کینو_ آ گورا بر
سویۀ تفکربرانگیز سینما انگشت می گذارد.

کینو_ آ گورا :میزانسن
َ
نوشتۀ فرانک کسلر
ترجمۀ حسامالدین موسوی ریزی
چاپ اول300 ،صفحه 80000 ،تومان

سینما
کتاب «سینهفیلیای نوین» روایتی است از حال و زندگی
و تداوم سینهفیلیا در دوران اینترنت.
این کتاب اعادهحیثیتی را میماند به تماشاگری و نقد و
نوشتار در عصر شبکههای اجتماعی؛ به این که باید
سینمادوستی
بینی آنالین،
ِ
بچههای نسل اینترنت ،فیلم ِ
مجازی ،و بهطور کلی فرهنگ فیلم اینترنتی را جدیتر
گرفت ،که اگر سینهفیلیای ادوار گذشته عادتها و
آیکونها و آیینهای خود را داشته ،امروز هم سینهفیلیا
زنده است و رسم و روش خودش را دارد .پس اتفاقی
حکم
نیست که شامبو روایتش را با اعالم مخالفت با ِ
«مرگ سینهفیلیا»ی سوزان سانتاگ و مقاله «انحطاط
سینما»ی او آغاز می کند.

کینو_ آ گورا :سینهفیلیای نوین
نوشتۀ گیریش شامبو
ترجمۀ نوید پورمحمدرضا
چاپ اول 332 ،صفحه 80000 ،تومان

نمایشنامه
سینما
هر کدام از کتابهای مجموعه تئاتر بهمثابه زندگی شامل
متون اجرایی نمایشها و مقاالتی هستند که از مرحله «تولد
تا بلوغ» اجرا را روایت می کنند.
نمایشنامۀ «درخت» نوشتۀ یوجنیو باربا روایتگر درخت
زیر
تاریخ است که با شور و حرارت رشد می کند .دو راهب ِ
درختی خشک چشم به راه بازگشت پرندگاناند ،مادری زیر
سایه درخت فراموشی استراحت می کند و جنگساالرانی
در پی نابودی درختزمیناند .یوجینو بارباو گروه اودین بهمن
ماه سال  ۵۹۳۱به ایران سفر کردند و مدت پنج شب نمایش
«درخت» را در سالن حافظ تهران اجرا کردند.

1

تئاتر بهمثابۀ زندگی :درخت
نوشتۀ یوجنیو باربا
ترجمۀ محسن تمدنینژاد
چاپ اول 303 ،صفحه 88000 ،تومان

نمایشنامه
نمایشنامۀ «نمک» اثر باربا و روبرتا کارری ،اودیسهای زنانه
را روایت می کند و قصه سرگشتگی زنی است که در
جستجوی عشقی گمشده جزایر یونان را یکی پس از
دیگری پشت سر می گذارد .او برای تکرار و زنده کردن
خاطرات گذشتهاش سفری بیانتها را میان واقعیت و
خیال آغاز می کند .نمایش «نمک» بر اساس کتابی از
آنتونیو تابوکی با اجرای روبرتا کارری و یان فرسلو و
کارگردانی یوجینو باربا در سال  ۰۲۲۰برای اولینبار
در هولستبرو روی صحنه رفت و جزو اجراهای رپرتوار
گروه اودین است.
هر کدام از کتابهای مجموعه تئاتر بهمثابه زندگی شامل
متون اجرایی نمایشها و مقاالتی هستند که از مرحله
«تولد تا بلوغ» اجرا را روایت می کنند.

تئاتر بهمثابۀ زندگی :نمک
نوشتۀ یوجنیو باربا ،روبرتا کارری
ترجمۀ محسن تمدنینژاد
چاپ اول 08 ،صفحه 38000 ،تومان

نمایشنامه
«ایتسی بیتسی» نوشتۀ ایبن ناگل راسموسن ،قصۀ
عشق خود ایبن ناگل راسموسن (بازیگر گروه اودین) و
آیک اسکالوئه (نخستین شاعر نسل بیت دانمارکی)
است .این دو روزهای آغازین دهۀ هفتاد میالدی را با هم
سپری میکنند؛ فعالیتهای سیاسی ،سفر و مواد توهمزا
سراسر زندگی آنان را دربرگرفته است .ایتسی بیتسی
ترانهای دانمارکیست که آیک اسکالوئه برای عشق
جادوانهاش ،ایبن ناگل راسموسن ،سرود.
نمایش «ایتسی بیتسی» به کارگردانی یوجنیو باربا
نخستین بار در سال  0990روی صحنه رفت و جزو
اجراهای رپرتوار گروه اودین است.

تئاتر بهمثابۀ زندگی :ایتسی بیتسی
نوشتۀ ایبن نا گل راسموسن
ترجمۀ محسن تمدنینژاد
چاپ اول 08 ،صفحه 38000 ،تومان

نمایشنامه
کتاب ایستر» واگویههای مادریست برای
نمایشنامۀ « ِ
کودکی که در رحم دارد .مادری آبستن خاطرات روزمرهاش
از جنگ جهانی دوم که در دنیای بیرون در حال وقوع
کتاب ایستر
است را برای کودک آیندهاش روایت میکندِ .
روایتگر روزگار پیری نیز هست ،کهنسالی ناگزیری که
چشمبهراه نشسته است.
کتاب ایستر» نوشته و کارگردانی ایبن ناگل
نمایش « ِ
راسموسن در سال  7112برای نخستین بار اجرا شد .در
اجراهای امروزی النا فلوریس نیز او را همراهی میکند.

کتاب ایستر
تئاتر بهمثابۀ زندگیِ :
نوشتۀ ایبن نا گل راسموسن
ترجمۀ محسن تمدنینژاد
چاپ اول 02،صفحه 30000 ،تومان

فلسفه

پینک فلوید ،با ّ
موسیقی وجودی و سینماییاش،
توجه به
ِ
به یکی از تأثیرگذارترین و شناختهشدهترین گروههای راک در
طول تاریخ بدل شد .آنها با ایجاد یکجور « ِک ِرخی دلپذیر»
در مخاطبان به چنین مقامی نرسیدهاند؛ این جایگاه
حاصل برآشفتن ،بههمریختن ،به پرسش گرفتن و انتقاد
کردن است.
کمتر گروهی در تاریخ راک توانسته است به اندازۀ پینک
فلوید این همه ّ
تأمل مدهوشانه و گفتگوی فکری عمیق به
ً
راه بیندازد .کتاب پینک فلوید و فلسفه قطعا درک هواداران
گروه خارقالعاده ژرفتر می کند و برای
را دربارۀ این ِ
بیاعتقادها این موضوع را روشن می کند که راجر واترز در کنار
امثال فریدریش نیچه بخشی از ّ
سنت فلسفه است.

پینک فلوید و فلسفه
جرج .ای رایش
ترجمۀ یاسر پوراسماعیل
چاپ دوم 100 ،صفحه 03000 ،تومان

فلسفه
کتاب حاضر منبع ارزشمندی برای کالسهای فلسفۀ
پیش از دانشگاه ،فیلسوفان و دانشجویان فلسفه ،مدیران و
مربیان ،سیاست گذاران ،کارشناسان امر آموزش و والدین
ً
است .مجموعۀ نسبتا بزرگی از این آثار در طول  31سال
گذشته ،دربارۀ ارزش فلسفه و اهمیت آن برای بزرگساالن و
کودکان نوشته شده است .و از سوی دیگر ،طیف گستردهای
از منابع مفید برای معرفی فلسفه به کودکان با روشهای
مختلف (که بسیاری از آنها در کتابنامه و ضمیمه ذکر
شده است) وجود دارد.این کتاب ،منابع کاربردی دیگری را
برای استفاده در کالسهای درس ارائه میدهد .همچنین،
مالحظهای از مباحث آموزشی ،اجتماعی و سیاسی را بیان
میکند که در حال حاضر ،در آثار مکتوب کمتر نمایان
میشوند.

پرسشگری و گفتوگو با کودکان و نوجوانان
نوشتۀ جانا مور لون و مایکل باروز
ترجمۀ مرتضی براتی
چاپ اول 132 ،صفحه 00000 ،تومان

فلسفه
بسیاری از والدین دوست دارند در مورد ایدههای فلسفی
با کودکان خود گفتگو کنند ،اما نمیدانند چگونه این
کار را انجام دهند .کتاب «کودک فلسفی» والدین را
راهنمایی می کند چگونه با آرامش با پرسشهای
فلسفی کودکان در هر سنی برخورد کنند« .جانا مور لون»
معتقد است برای اینکه کودکان از نظر عاطفی بالغ
شوند ،باید میل و توانایی خود را برای تفکر انتزاعی در
مورد خود و تجربیاتشان پرورش دهند .این کتاب راههای
سادهای را ارائه میدهد که والدین میتوانند با
پرسشهای فلسفی فرزندان خود درگیر شوند و به
پرورش «خود فلسفی» آنها کمک کنند».

کودک فلسفی
نوشتۀ جانا مور لون ،ترجمۀ مرتضی براتی
چاپ دوم 881 ،صفحه 10000 ،تومان

فلسفه
کتاب «متفکران بزرگ زیباییشناسی» به
بیستویک اندیشمند بزرگ میپردازد و دربرگیرندۀ
دو مرور کلیست یکی مرور زیباییشناسی قرون
وسطا و دیگری مرور ّ
تحوالت معاصر .
در کتاب حاضر خوانندگان با سطوح متفاوت
آشنایی با قواعد پژوهش فلسفی میتوانند به
اندیشههای اصلی اندیشمندان موردبحث دست
یابند .مخاطب این کتاب هم میتواند فردی مبتدی
باشد که میخواهد چیزی دربارۀ قلمرو
زیباییشناسی بداند و هم خوانندهای که آشنایی
بهتری با این حوزه دارد و در پی چشماندازهای
بصیرتبخشی دربارۀ این اندیشمندان بزرگ است.

متفکران بزرگ زیباییشناسی
گردآوری و تدوین الساندرو ُجوا ِنلی
بهکوشش و ویرایش امیر مازیار
چاپ دوم 820 ،صفحه 00000 ،تومان

معنا_ زندگی
کتاب «معنای زندگی» طیفی از انتخابها را پیش
روی ما قرار میدهد تا بتوانیم یکی از آنها را که برای ما
پذیرفتنیتر است ،انتخاب کنیم .کتاب پیرامون هشت
فعالیت معنادار مهم بحث میکند :عشق ،خانواده،
کار ،دوستی ،فرهنگ ،سیاست ،طبیعت و فلسفه.
بسیار ی از این فعالیتها بهخوبی شناختهشدهاند؛
چراکه هدف در اینجا بیشتر بازخوانی و تبیین برخی از
ً
انتخابهای آشناست تا کشف منابع کامال جدید
معنا .انتخابها ،جهت گیریها را نشان خواهند داد
و ما را به یافتن اولویتهای خود توانمند میکنند و یا اگر
انتخابی خالف خواستههای ما باشد ،میتوانیم هدف
دیگری را جایگز ین کنیم.

معنای زندگی
نوشتۀ الن دو باتن ،ترجمۀ محمد کریمی

چاپ اول 380 ،صفحه  80000 ،تومان

معنا_ زندگی
داستانهای بیشمار ی دربارۀ چگونهز یستن وجود دارد.
از روایتهای اجتماعی مخصوصغالب میتوان به عنوان
سرمشقهای رفتار ی برای آسانی و راحتی زندگی بهره برد.
آنها گاهی میتوانند زندگی ما را نیز شادتر کنند ،اما در اصل
داستان هستند _و داستانهایی که ممکن است از ذهن بشر
امروزی سرچشمه نگرفته باشند .بر این اساس ،بسیار ی از
این داستانها ،نوعی ناسازگار ی ایجاد میکنند که نهتنها
مفید نیستند ،بلکه بهشکل بیرحمانهای باعث آسیب
میشوند .آنها تبدیل به تلههای «روایی» [ narrative
 ]trapsمیشوند که با هم افسانۀ زندگی بیعیبونقص
را میسازند .مجموعه کتابهای «معنا-زندگی» عناو ینی
هستند باایدۀ عمق بخشیدن به زندگی آدمی و پرداختن
به معنا و اهمیت زندگی ،و واکاوی پیرامون روابط انسانی.

رهایی از افسانۀ زندگی بیعیبونقص
نوشتۀ ُپل دوالن ،ترجمۀ مرتضی براتی

چاپ اول 822 ،صفحه  01000 ،تومان

معنا_ زندگی
کیفیت روابط ما از هرچیزی در دنیا مهمتر است _ بهخصوص
رابطه با جنس مقابلِ .بلیندا السکمب کتابی جالب و
هوشمندانه برای کمک به افرادی نوشته است که در تالش
برای رسیدن به رابطۀ پایدار و رضایتبخش هستند.
ازدواجشناسی :علم و هنر باهمماندن کتابی است شایسته
برای همۀ افرادی که ازدواج کردهاند ،در فکر ازدواج هستند ،یا
افرادی که صرفأ عالقهمند به برقراری روابط خوب با دیگرانند.
نویسنده ،در کتاب حاضر علم ،خاطره و شوخطبعی
زیرکانهای را ترکیب کرده است ،و به افسانههایی در زمینههای
مختلف،از معشوقراستین گرفتهتامسائلمالیو اتاقخواب
اشاره میکند.

ازدواجشناسی :علم و هنر باهم ماندن
ُ
نوشتۀ ِلیندا السکمب ،ترجمۀ زهرا آزادفر

چاپ اول 800 ،صفحه  00000 ،تومان

معنا_ زندگی
بسیاری از ما تجربۀ خفه کردن صدای خود را در طول
سالیان دراز داشتهایم« .ابراز وجود و جرأتمندی در
زنان »کتابی قدرتمند همراه با پیشنهادات کاربردی و
هوشمندانه و مثالهایی از زندگی واقعی افراد است که به
ما کمک می کند حرفمان را بزنیم ،ابراز وجود کنیم و
حدومرزهای محکمی را برای روابط خود تعیین کنیم .با
مطالعۀ این کتاب نسبت به افکار ،احساسات و روابط
خود و نیز موانع جرأتمندی بینش پیدا می کنیم .این
کتاب آنقدر مهم است که بهراستی آرزو میکنیم خواندن
آن برای همۀ زنان و دختران در سراسر ایران یک اجبار
باشد.

ابراز وجود و جرأتمندی در زنان
آزودو هنکس
نوشتۀ دکتر جولی دی ِ
ترجمۀ زهرا آزادفر
چاپ اول 303 ،صفحه 13000 ،تومان

ادبیات داستانی
رمان «دوست اعجوبۀ من» ،کتاب اول از مجموعۀ چهارگانۀ
ِ
ناپلی اثر ِالنا فرانته ،نویسندۀ زن ایتالیایی و جزو صد
نویسندۀ اثرگذار جهان ،است.
دوستی زنان ،صادقانه به تصویر کشیده شده
در این رمان
ِ
دوستی
است و نویسنده در آن به کشف پیچیدگیهای
ِ
زنانه میپردازد .دوستیای که برای خود زنان هم سرزمینی
ناشناخته و بدون قوانین ّ
معین است و اگر به نظر افراطی
دوستی زنان _ همیشگی ،پایدار ،و ساده و
نیاید او کلیشۀ
ِ
بیآالیش_ را بههم میریزد .در این کتاب ،فرانته دنیای
خانگی را همانند میدان جنگ نشان داده و جنبۀ
بیزرقوبرق زنان را روشن کرده است .زنانی که در عین
صمیمیت ،از استعداد خاصی در زمینزدن یکدیگر
برخوردارند.

دوست اعجوبۀ من
نویسنده ا ِلنا فرانته ،ترجمۀ فریده گوینده
چاپ دوم 138 ،صفحه 03000 ،تومان

ادبیات داستانی
رمان «داستان یک نام جدید» کتاب دوم از مجموعۀ
چهارگانۀ ناپلی اثر ِالنا فرانته است.
«داستان یک نام جدید» مانند سایر کتابهای چهارگانۀ
ناپلی؛ صادقانه ،بیتزویر ،بهشدت شخصی و دارای
اعترافهای تکاندهنده استِ .النا فرانته در این کتاب،
موضوع خیانت ،عشق و مرزهای باریک آن با تمایالت
ِ ُ
سرکش ،افتوخیزهای زندگی زناشویی ،تمایل یا
عدمتمایل برای داشتن فرزند ،تالش برای حفظ هویت
در ازدواج سنتی ،و نیز سرخوردگی در عشق ،ترکشدگی و
آوارگی را بهطرزی قاطعانه و فارغ از سطحینگری به
تصویر می کشد.

داستان یک نام جدید
نویسنده ا ِلنا فرانته ،ترجمۀ فریده گوینده
چاپ اول 030 ،صفحه 00000 ،تومان

ادبیات داستانی
رمان «آنان که میروند و آنان که میمانند» کتاب سوم از
مجموعۀ چهارگانۀ ناپلی اثر ِالنا فرانته است.
این رمان روایتگر سالهای میانسالی راوی داستان ِالنا و
دوست اعجوبهاش لیالست ،و مانند سایر کتابهای
مجموعه خواننده را بارها در حالت تعلیق نگاه میدارد.
نویسنده با نگاهی موشکافانه به مسائلی چون زندگی
زناشویی ،خیانت ،مادرانگی ،طالق ،خواستن و
ماللت روابط جنسی و سرخوردگی
نخواستن فرزند،
ِ
جسم و تالش برای حفظ هویت در ازدواج با ذکر جزئیاتی
بهظاهر عادی اما بسیار برجسته میپردازد .این اثر
همچنین ما را با ّ
تحوالت سیاسی ایتالیای پس از جنگ
جهانی دوم  ،جابهجایی قدرت در این کشور و بهتبع آن
در ناپل ،با نگاهی بیطرفانه آشنا می کند.

آنان که میروند و آنان که میمانند
نویسنده ا ِلنا فرانته ،ترجمۀ فریده گوینده

چاپ اول 120 ،صفحه 00000 ،تومان

ادبیات داستانی
رمان «داستان کودک گمشده» کتاب چهارم از
مجموعۀ چهارگانۀ ناپلی اثر ِالنا فرانته است .نوشتههای
فرانته قدرتی سحرآمیز دارند و از بینشی عمیق نسبت به
مسائل فرهنگی و روانشناسی برخوردارند .به نظر
بعضی منتقدان النا فرانته در جلد چهارم که پایان
خیره کنندۀ چهارگانۀ ناپلی است جایگاه این رمان را
بهعنوان شاهکاری ادبی تثبیت می کند .او در این جلد
پیوند عمیق بین امور سیاسی و خانگی را پی می گیرد.

داستان کودک گمشده
نویسنده ا ِلنا فرانته ،ترجمۀ فریده گوینده

چاپ اول  010 ،صفحه 00000 ،تومان

ادبیات داستانی
مکث منگ» داستانی ایرانی بهقلم علی کاظمیان
« ِ
است.
هر چی که هستیم و میشویم به همان خشت اول،
یعنی به کودکی ،ربط دارد .کودکی یعنی پشت صحنۀ
زندگی .در پشت صحنه تمر ین کردهایم ،یاد گرفتهایم،
مشاهده کردهایم ،کارگردانی شدهایم ،چهرهپرداز ی
شدهایم ،و حاال رو ی صحنه در بزرگسالی به ایفای
نقشی میپرداز یم که آموخته بودیمش .آنچه روی
صحنه از ما سرمیزند همانیست که در متن نوشته
شده بود ،متنی که جلومان گذاشته بودند تا بخوانیم و
اجراش کنیم .وقتی پشت صحنه آرام و آسوده نباشد
تمرکز باز یگر رو ی صحنه بههم خواهد خورد.

مکث منگ
ِ
نوشتۀ علی کاظمیان

چاپ دوم  300 ،صفحه 81000 ،تومان

ادبیات داستانی
«یک دایره چرکین شده» داستانی ایرانی بهقلم شهال
سلیمانی است.
فرو ید ( )0903میگوید :رؤ یا شبیه تکهای از موزائیک
است که از اجزای گوناگونی از سنگ تشکیل شده
است که با ماده ای چسبناک به هم متصل شدهاند.
در رمان «یک دایره چرکین شده» نیز دایره آن مادۀ
چسبناک است که شخصیتهای داستان؛ فرو ید،
ٔ
گذشته شخصی و تار یخیش را
تافگه ،امیر و مادرش و
به هم مرتبط کرده است ،و آنها را از هم دور و نزدیک
میکند.

یک دایره چرکین شده
نوشتۀ شهال سلیمانی

چاپ دوم  333 ،صفحه 80000 ،تومان

