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معرفی کتاب

معرفی :زهرا میر محمد

نظريه رسانهها/
نظام بهرامي کميل ،ناشر :کوير328 ،1388 ،ص46000 ،ريال.
کتاب نظريه رسانهها با رويکردي بينرشتهاي و براي دانشجويان ،دانشآموختگان و پژوهشگران
حوزه رسانه ،علوم ارتباطات ،علوم اجتماعي و علوم سياسي نگاشته شده است .اين کتاب از چهار
بخش اصلي با عناوين رويکردها و پارادايمهاي ارتباطات ،قدرت و رسانه ،تحليل گفتمان ،جامعه و
ارتباطات در انديشه مانوئل کستلز ،آنتوني گيدنز و زيگموند باومن تشکيل شده است.
نويسنده در بخش اول کتاب برآن است تا با ارائه الگوهايي براي طبقهبندي موضوعهاي علم
ارتباطات ،مطالعه مفاهيم و نظريههاي ارتباطي را به نحوي دقيقتر و منطقيتر ميسر نمايد .وي تالش
کرده است بر اساس معيارهاي مهم و تاثيرگذار که در علم ارتباطات مطرح هستند؛ سنخشناسي ساده
و شفافي معرفي شود تا دانشجويان و پژوهشگران بتوانند جايگاه مباحث متعدد و متنوع را به راحتي
از يکديگر تشخيص دهند و در بکارگيري ،ارزيابي و نقد آنها دچار خلط مبحث نشوند .در اين بخش
نظريههاي ارتباطي دانشمنداني همچون مارکس ،مارکوزه ،هابرماس ،بودريار ،بورديو و استوارت هال
بهمنظور تبيين کارآمدي الگوي پيشنهادي بررسي شده است.
بخش دوم کتاب شامل مطالعه ابعاد سياسي رسانهها و ارتباط رسانهها با حوزه سياست و به ويژه
قدرت است .نويسنده در اين بخش از کتاب از چارچوب نظري استيون لوکي و بحث معروف
چهرههاي قدرت وي ،براي تحليل رابطه رسانهها با سياست و قدرت استفاده کرده است.
در بخش سوم کتاب با بررسي شباهتها و تفاوتهاي «گفتمان فوکويي» با مفاهيمي مانند «پارادايم»،
«هژموني» « ،فرهنگ»« ،ايدئولوژي» و « درک عمومي» تالش شده است تا از خلط مبحث هايي که در
سالهاي اخير در ديدگاههاي پسامدرنيته ايجاد شده است جلوگيري شود .نويسنده در اين بخش نظريه
و افکار انديشمنداني مانند فوکو ،گرامشي ،تامپسون و آلتوسر را بررسي و تجزيه و تحليل کرده است.
آخرين بخش کتاب به مطالعه تطبيقي انديشههاي ارتباطي سه متفکر و نظريهپرداز معاصر يعني کستلز،
گيدنز و باومن اختصاص دارد .در اين بخش موضوعاتي همچون « :جامعه اطالعاتي»« ،تکنولوژي
ارتباطي» « ،هويت»« ،مدرنيته سيال» « ،بازانديشي» و «جهان چهارم» در انديشه متفکران مذکور بررسي
شده است.
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حقوق تبليغات بازرگاني/
معتمد نژاد کاظم ،ناشر :دفتر مطالعات و توسعه رسانهها560 ،1388 ،ص60000 ،ريال.
ضرورت مقرراتگذاري تبليغات بازرگاني از اوايل قرن هجدهم در کشورهاي غربي مورد توجه
قرار گرفت و سپس به موازات گسترش مطبوعات تجاري و افزايش آگهيها ،به تدريج براي جلوگيري
از سوء استفادههاي تبليغاتي و توسعه فعاليتهاي بازرگاني،مقررات اخالقي خاصي براي سازماندهي،
چگونگي فعاليتها و محدوديتهاي آگهي و مقابله با سوء استفادههاي احتمالي ،مقررات مختلف
وضع شد .ضرورت تدوين چنين مقرراتي در ايران نيز با گسترش فضاي تبليغات رسانهاي احساس شد
و بويژه در سالهاي اخير تالشها و مطالعات نسبت ًا قابل توجه بينالمللي و ملي درباره حقوق تبليغات
بازرگاني توسط پژوهشگران ايراني آغاز شده است.کتاب حقوق تبليغات بازرگاني نخستين اثر حقوقي
نويسنده در زمينه تبليغات بازرگاني است که به سبب تحوالت جديد حقوق تبليغات بازرگاني و
دگرگونيها و اقتضائات خاص ملي به رشته تحرير درآمده است .اين کتاب در چارچوب يک پژوهش
تطبيقي به بررسي قوانين و مقررات تبليغات بازرگاني کشورهاي غربي و ايران پرداخته است.
نويسنده در اين کتاب با طرح مباحثي در زمينه قوانين و مقررات تبليغات بازرگان و تجربيات برخي
از کشورهاي غربي ،به تشريح مقررات حقوقي ملي ،بينالمللي و منطقه اي مصوب دولتها پرداخته
و در بخش ديگري قوانين و مقررات حقوقي آگهي و تبليغات بازرگاني را در دورههاي قبل و بعد از
انقالب اسالمي بررسي کرده است.

معرفیکتاب

کتاب شامل پيشگفتار و مقدمه مؤلف ،دو بخش و فصلهاي مربوط به هر بخش است .بخش اول
با عنوان مباني حقوق تبليغات بازرگاني شامل دو فصل اصول حقوقي تبليغات بازرگاني و مقررات
حقوقي بينالمللي تبليغات بازرگاني است .بخش دوم نظام حقوقي تبليغات بازرگاني در ايران نام دارد.
فصل اول اين بخش به مقررات حقوقي تبليغات بازرگاني در دوره بين انقالب مشروطيت و انقالب
اسالمي اختصاص دارد و فصل دوم به مقررات حقوقي تبليغات بازرگاني در دوره پس از انقالب
اسالمي پرداخته است.
واژهنامه مهندسي صدا/
صفادل ،علي ،به همت دفتر پژوهشهاي راديو ،ناشر :طرح آينده286 ،1388 ،ص20000 ،ريال
پيدايش اولين واژهنامه درباره صدا به سال  1362بازميگردد .اين واژهنامه مختصر با هدف انتخاب
واژههاي مناسب براي لغات تخصصي آکوستيک توسط پيشکسوتان اين علم تهيه شد .واژه نام ه ديگري
نيز به همت اعضاي کميته آکوستيک دانشگاهها منتشر شد که بداليلي همچون گستردگي شاخههاي
علوم مهندسي صدا ،ناشناخته بودن علم صدا و آکوستيک در ايران ،عدم تدريس گرايشهاي گوناگون
مهندسي صدا در دانشگاهها و ...واژهگزينيها اين واژه نامه نيز مورد استقبال و استفاده مورد انتظار قرار
نگرفت .با اينحال همچنان انتخاب واژههاي مناسب براي شاخههاي مختلف مهندسي صدا بهعنوان
يک ضرورت احساس ميشد.
نويسنده کتاب واژهنامه مهندسي صدا با مرور واژههاي انتخابي براي آکوستيک معماري و موسيقي،
به واژههاي مربوط به فناوري ضبط ،پردازش و پخش صدا نيز پرداخته است و در بسياري از موارد
توضيحات بيشتر و کاملتري براي لغات معادل آورده است .واژههاي اين کتاب شاخههاي مختلف
مهندسي صدا اعم از صدابرداري استوديويي و صحنه ،آکوستيک معماري ،راديو ،تلويزيون ،پردازش
سيگنال آنالوگ و ديجيتال ،آواشناسي و آکوستيک سازها را دربرميگيرد .نويسنده کوشيده است تا با
ارائه توصيفي و انتقال مفهوم از کلمات و عبارات تخصصي به تمام دست اندرکاران شاغل و عالقهمند
به حوزه صدا درک درستتري از واژهها ،عبارات مخفف و اصطالحات مهندسي صدا را ارائه دهد.
کتابشناسي تاريخ تمدن اسالمي/
حسنيفر ،عبدالرحمن ،به همت :مرکز تحقيقات صدا و سيما ،ناشر :سروش159 ،1388 ،ص،
15000ريال
«تمدن اسالمي» در طول چندين قرن ،درجغرافياي جهان سيطره و در جهان اسالم مرکزيت داشته
است .از اينرو مسلمانان توانستهبودند با استفاده از ظرفيتهاي مادي و معنوي تمدن اسالمي جريانات
فکري و دستاوردهاي علمي و عملي متنوعي را در حوزههاي گوناگون به وجود آورند .تربيت
دانشمندان پيشرو و متفکر در عرصههاي مختلف دانش و علم ،ساخت ابزارآالت پيشرفته ،ايجاد زمينه
رشد علمي در زمينههاي مختلف معماري ،هنر ،رياضيات ،ستاره شناسي ،فيزيک ،پزشکي و  ...از جمله
رهآوردهاي تمدن اسالمي براي جامعه جهاني بوده است .بخشي از اين ميراث به صورت مکتوب
براي نسلهاي بعدي باقي ماندهاست .از آنجا که اين تمدن و ميراث گرانقدر آن با چالشهاي جدي
روبرو بوده است که در سدههاي اخير رنگ و بوي فرهنگ غربي يافتهاند ،شناسايي اين ميراث گرانبها
ضرورتي دوچندان يافتهاست .کتاب حاضر به مثابه مدخلي بر رسالت « باززايي تمدن اسالمي» تهيه
شده است تا در قالب کتابي مرجع ،مورد استفاده پژوهشگران و انديشمندان قرار گيرد.
کتاب شامل يک مقدمه و دو فصل است .در فصل اول عمدهترين آثار دست اول و اصلي که از
دانشمندان اسالمي قرن دوم تا قرن هشتم هجري قمري باقي ماندهاست ،براساس دو گونه دسته بندي
موضوعي و زباني معرفي شدهاند .دسته بندي موضوعي آثار براساس موضوعات پزشکي ،رياضيات،
نجوم ،فيزيک ،زيستشناسي ،هنر و موسيقي ،فلسفه و منطق و ...تنظيم شده است .در فصل دوم کتاب،
آثار توضيحي و تفسيري نويسندگان ،پيرامون کتابهاي علمي و تمدني دانشمندان و انديشمندان
اسالمي در قالب دسته بندي موضوعي و زباني ارائه شده است .کليد واژههاي کتاب هم براي شناخت
بيشتر از موضوع و منبع و محتواي اثر در ذيل هر منبع آمده است.
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