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  فی نشریهمعر

  

آگاهی خوانندگان محترم از با هدف کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه » رسانیاطالع«نشریه 

به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است

از طریق پست الکترونیک  کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  هچکید

ري تاثیرگذار در تا چه اندازه بازیگ  (BRICS)که گروه بریکس اشدب می این نوشتار در راستاي فهم این موضوع

و ارزیابی اهمیت همکاري کشورهاي این گروه بر سیاست  بر میزان و نتایج ظهور این کشورهاو  نظم جهانی است

  .اي شدن هر یک از آن ها تمرکز دارد خارجی هر یک از اعضا و احتمال بالقوه قدرت منطقه

نقش مهمی در پهنه سیاست جهانی بازي ) برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقاي جنوبی( کسکشورهاي عضو بری

فرا بریکسی  يها هاي جدید و همکاري به عنوان یک گروه، هر یک از این کشورها در پی ایجاد سازمان. کنند می

 یستاده در برابراده و ننبدین ترتیب بریکس یک گروه متعادل ک. المللی ساالنه بوده است در نشست هاي بین

  . شود غرب دیده می

1- The international political economy of the BRICS  

 Li Xing 

London; New York: Routledge, 2019  
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  چکیده 

هاي اسالمی  رقابتی میان نفوذ ایران و عربستان سعودي در سرزمین هبیش از چهار دهنویسنده معتقد است که 

و تاریخ در بطن این رقابت میان تهران و ریاض دو مذهب بزرگ اسالم یعنی تشیع و تسنن . شود مشاهده می

بینند و از دید  ها این رقابت را رقابت میان تشیع و تسنن می شود، سعودي ها در یکدیگر دیده می ه آنیده شدپیچ

  .حکومت جمهوري و حکومت سلطنتی نامشروع استایده روحانیت ایران رقابتی میان 

نفوذ ایران به  دایره: این دو پارچگی ساختاري در فضاي رقابتی ژئوپولتیکی براي نفوذ بر منطقه اتفاق افتاده است

سوریه، عراق و لبنان کشیده شده است در حالی که جانشین فعال عربستان سعودي، محمد بن سلمان توانسته 

 .در یمن، قطر منزوي و لبنان بی ثبات دخالت کند

2- Cold war in the Islamic world: Saudi Arabia, Iran and 

the struggle for supremacy  

Dilip Hiro 

Oxford; New York: Oxford University Press, 2018  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

 
 

  

  جامع مدرن و کشف دوباره فراطبیعت: شایعه فرشتگان - 1  

  پیتر برگر

  غالم رشدي، آسیه حاجیترجمه ابوالفضل م

 1397 ثالث، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

بخش واقعیتی است که  که تعالیواقعیتی دیگر((ا به معنی وجود موضوع فراطبیعت ر این کتابدر  نویسنده

کوشد نشان دهد در وضعیت مدرن نیز  گذارد و می بحث میبوته ، به ))دهد تجربه روزانه ما درون آن رخ می

او . ها تا حد شایعه تنزل یافته باشند اي تعالی در زندگی روزمره سخن گفت، حتی اگر آنه توان از نشانه می

از واقعیت و  ما کشف دوباره فراطبیعت را، بیش از هر چیز، مساوي با دستیابی دوباره به گشودگی در دریافت

گونه که متألهان تحت تأثیر  ژدي، آنتنها غلبه بر ترا داند و نتیجه آن را نه  می ما  دوباره ابعاد حقیقی تجربه یافتن

 .کند تر از آن، غلبه بر ابتذال ارزیابی می اند، بلکه مهم اگزیستانسیالیسم بیش از حد بر آن تأکید کرده
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  شناسی جنسیت، جامعه و جامعه -2

  سعیده گروسی

  1395 شناسان،  جامعه: تهران

  

  

  

  

  چکیده

اش یادآور شود، به تأثیر آن  اه کلیدي جنسیت را در زندگی اجتماعیبه خواننده خود، جایگ می خواهداین کتاب 

گیرد و  در زندگی روزمره واقف و هوشیارش کند، تا به این درك نائل آید که تصمیماتی که هر فرد در زندگی می

است که  این کتاب از شش فصل تشکیل شده. است» جنسیت«الشعاع  تجربیات زندگی روزمره تا چه حد تحت

شناختی نسبت به جنس و جنسیت، خواننده را  شناختی و روان ن ضمن مروري بر رویکردهاي زیستطی آ

کند، مفاهیم پایه مربوط به جنسیت در  آشنا می» شناسی هاي رشد جنسیت در روان نظریه«همچنین با 

هاي  تفاوت نقش«، »هنجار جنسیتی«، »نقش اجتماعی و نقش جنسیتی«شناسی و از جمله مفاهیم  جامعه

و نهایتاً » پذیري جنسیتی هاي جنسیتی و جامعه کلیشه«، »پذیري جنسیتی جامعه«، »اجتماعی زنان و مردان

) شناسی خردجامعه(فردي  در این کتاب، جنسیت، هم در روابط بین. دهد می  را پوشش» یابی جنسیتی هویت«

  . است همورد توجه قرار گرفت) شناسی کالنجامعه(و هم در نهادهاي اجتماعی 
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  از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم: تاریخ اروپا - 3

  یر میلزا سرژ برستاین، پی

  ترجمه پیروز ایزدي

  1394 ثالث، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

 700 در عنوان کتابی )مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی(تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم 

   Histoire de l'Europe: du XIXe siècle au début du اي است از ترجمه این کتاب. استصفحه 

XXIe siècle. هویت . و تمدن از مسیر آگاهی از هویت است که می گذرد موضوع اصلی این کتاب تمدن است

رسوم و  اي از ها داراي مجموعه چه آن که آن وجود داشت یابند، گاهیاروپایی بیش از این که اروپاییان ازآن آ

 هاي فکري پی در پی به میراث نهاده شده از اندیشه یونان، این هویت بر مبناي الیه .اند ها و باورها بوده فرهنگ

انقالب اومانیستی و ثمره آن و نیز تفکر انتقادي در بطن جنبشی عظیم  مسیحیت، ساختار حقوقی دولت رومی،

  .را در مرکز تاسیس اجتماع قرار دادشکوفا شد که از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم انسان 
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

مؤسسه تحقیقات و : تهران -.نویسنده مجموعه نویسندگان/ مجموعه مقاالت: خلدون و دنیاي معاصر ابن -1

  . 1388 توسعه علوم انسانی، 

  

  . 1397 ثالث، : تهران - .دیوید هاروي؛ ترجمه مهدي داودي/ امپریالیسم نوین - 2

  

  . 1397 اطالعات، : تهران -.محمد مسجدجامعی/ پیداها و ناپیداها: ایران و ژئوپلیتیک منطقه - 3

  

نگاه، : تهران -.تونی جات؛ ترجمه فرزام امین صالحی/ بلوم، کامو، آرون و قرن بیستم فرانسه: بار مسئولیت -4

 1395 .  

  

ویراسته لئو پانیچ، کالین / Violence today: actually-existing barbarism= بربریت واقعا موجود - 5

  . 1395 نگاه، : تهران -.دانا لیز؛ ترجمه فریبرز رئیس

  

هاي دین، تجدد و مدنیت در تاسیس دولت ـ ملت در  بررسی مولفه: تاریخ تحوالت سیاسی ایران -6

تاریخ معاصر ایران، موسسه مطالعات : تهران -.حقانی تالیف موسی نجفی، موسی فقیه/ گستره هویت ملی ایران

 1397 .  

  

محمد صالح خواجه ایشان تاشکندي؛ / ها تاریخ تاشکند در آستانه سلطه روس: تاریخ جدیده تاشکند -7

  . 1398 نگارستان اندیشه، : تهران -.مهر تصحیح حسن شجاعی

  

نز؛ ترجمه ابوالقاسم فرانکل، رونالد دابلیو جو. کیوز، جفري اي. ریچارد اي/ ها تجارت جهانی و نظام پرداخت -8

  . - 1393 انتشارات دنیاي اقتصاد، : تهران - .هاشمی

  

  . 1397 نگاه، : تهران -.اسماعیلی تی؛ ترجمه ابراهیم ملک الیاس کانه/ توده و قدرت - 9

  

ثالث، : تهران -.اولریش بک؛ ترجمه رضا فاضل، مهدي فرهمندنژاد/ اي نوین به سوي مدرنیته: جامعه خطر -10

 1397 .  
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... به کوشش رضا موسوي؛ ارزیابان علمی منوچهر محمدي / پیشینه و پیامدها: استیریت جنبش اشغال وال -11

سازمان انتشارات : تهران -].شناسی براي پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، گروه علمی غرب[؛ ]و دیگران[

  . 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

  

  . 1398 نگاه، : تهران -.نیا محمدجواد مرادي/ ر تا پهلويحکایت قصر از قاجا -12

  

؛ مترجم ناصر پورابراهیم؛ نظارت و اجرا موسسه ]ویراستار لوئیس فاست/ [هاي عربی خاورمیانه بعد از قیام -13

  . 1397 ابرار معاصر تهران، : تهران -.فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی

  

اي از  شوکت مکاري؛ ترجمه محمدهادي طلعتی؛ همراه با پیشگفتار و مقاله/ در جستجوي بخشایش -14

  . - 1396 نگاه معاصر، : تهران -.محمدجعفر امیرمحالتی

  

ي تئودور لیت، فیلیپ رکالم؛  گئورك ویلهلم فردریش هگل؛ با مقدمه/ ي فلسفه تاریخ هایی درباره درس -15

  . 1396 نگاه، : تهران -.اسماعیلی لکترجمه ابراهیم م

  

: تهران -.جرج نواك؛ ترجمه پرویز بابایی/ داري مدرن از یونان باستان تا سرمایه: دموکراسی و انقالب - 16

  . 1393 نگاه، 

  

الدین  ؛ سر ویراستار اکمل]و دیگران... [نویسندگان محمدعاکف آیدین / دولت و جامعه در دوره عثمانی -17

با [پورسبحانی ؛  و ؛ ترجمه و ویرایش زیر نظر غالمعلی حداد عادل؛ مترجمان علی کاتبی، توفیق هاشماوغل احسان

  . 1397 کتاب مرجع، : تهران -.مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسالم] حمایت

  

مرکز مطالعات سیاسی و ] به سفارش[االسالمی، حامد نوري؛  محمدحسن شیخ/ دیپلماسی عمومی -18

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.الملل وزارت امورخارجه ، دانشکده روابط بین]لمللیا بین

  

 - ].اندیشکده والء[به کوشش جمعی از پژوهشگران / نگاهی نو به افکار و عقاید حلقه بهار: روایت انحراف -19

  . 1398 دیدمان، : تهران

  

؛ ترجمه معاونت پژوهش و تولید ]و دیگران... [لیف هینچون چن تا/ روش و پژوهش در مطالعات تروریسم - 20
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  . 1395 نگارستان اندیشه، : تهران -].2 ویراست [  -.نژاد زرگري
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