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جنگ علیه والدین
نویسندگان: سيلويا آن هيولتي و كورنل وست

ترجمه و تلخیص: معصومه محمدي
تهران، نشر معارف )تلفن: 021-88911212(

 The war against« اين كتاب ترجمه و تلخيص كتاب
parents« است. سيلويا آن هيولتي، داراي مدرك دكتري 
ــتة اقتصاد و رئيس مركز سياست گذاري اشتغال و  در رش
ــت. كورنل وست نيز مدرك دكتراي  زندگي در آمريكاس

فلسفه دارد و مؤلف كتاب ها و مقاالت متعدد است.
ــندگان در اين كتاب بر اهميت نقش و جايگاه  نويس
ــعادت و رفاه  ــاختار خانواده و تأثير آن در س والدين در س
فرزندان تأكيد كرده اند و عواملي را كه باعث تزلزل جايگاه 
خانواده شده است، مورد تحليل قرار داده اند. آن ها انگشت 
ــوي فرهنگ و اقتصاد  ــام خود را بيش از هر چيز به س اته
آمريكا نشانه مي گيرند و معتقدند توجه به تجارب ديگران 
ــالن آن ها به اثبات  ــتي كه بط و پرهيز از روّيه هاي نادرس
رسيده است، مي تواند ما را در سياست گذاري هاي درست و 
پيشگيري از معضالت اجتماعي در جامعة خود ياري كند.
ــور توجهي كه در اين كتاب  با توجه به مباحث درخ
ــت، مطالعة آن مي تواند  به صورت مستند مطرح شده اس

اطالعات سودمندي در اختيار دبيران قرار دهد.

یاسین شکرانی

دختران به عفاف روي مي آورند
نویسندگان: وندي شليت و نانسي لي دموس
مترجمان: سمانه مدني و پريسا پورعلمداري

سال نشر 1388، چاپ اول

ــي از مجموعة ده جلدي »فمينيسم در  اين كتاب بخش
 »Girls Gone Mild« ترازوي نقد« و ترجمه و تلخيص كتاب
ــال 2007 ميالدي در آمريكا منتشر شده  است كه در س

است.
ــاره به آمارهاي اخالقي  ــندگان اين كتاب با اش نويس
جامعة آمريكا، وضعيت موجود آن كشور و تأثير فمينيسم 

بر ارزش هاي اخالقي را مورد بررسي قرار داده اند.
خانم وندي شليت در اين كتاب، ضمن مرور آنچه در 
ــران و زنان رخ مي دهد،  ــال حاضر در آمريكا براي دخت ح
تصوير روشني از ترويج بي بندوباري، كه خواستة فمينيسم 
ــزارش مي دهد كه  ــت، ارائه مي كند و در عين حال گ اس
چگونه نسل جديدي در آمريكا در حال شكل گيري است 
ــان با گذشتگان متفاوت است و به دنبال  كه خواسته هايش
ــلي كه از آزادي هاي  گمشدة حقيقي خود مي گردند. نس
بي حد و حصر خود به ستوه آمده است و مي خواهد طعم 

شيرين فطرت را دوباره بچشد.
اين كتاب مي تواند رهيافت ها و رهنمودهاي جديدي 
درخصوص ارزش واقعي حيا و عفاف ارائه كند و نشان دهد 
كه حتي در جامعة آمريكايي، كه قبلة آمال عده اي است، 
گرايش به عفاف و حيا در حال پررنگ شدن است؛ چرا كه 

آن ها، راهي را رفته اند كه سرانجام خوشي نداشته است.

 عالقه مندان به اين كتاب مي توانند از مركز تحقيقات 
رايانه اي قائميه اصفهان (www.Ghaemiyeh.com) فايل 

اين كتاب را به صورت رايگان دريافت كنند.


