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   گروپ  نتی انتشارات ز
 متحده االت یا  زونا،ی توسان، آر

www.zinatgroup.com 
hello@zinatgroup.com 

۳۳۵۵ -۶۰۰   )۵۲۰  (۱ + 

 رعامل یسس و مدؤم - یق ی اد حق ؤف

ر شـ در  یقیحق  ادؤف د.  یبهائ  ياخانوادهدر   رانیا  نیریقـص متولد ـش
از کشــور    ي، وانیبهائ  تیآزار و اذ لی، به دل 1980دهه    لیدر اوا

  متحدهاالتیاو ســرانجام ســفر خود را به   ختیگر هیخود به ترک
ــ  ام داد. پس از تحصـ اه آر  لیـ انـج ـــگ ایدر دانشـ   ۀنـ یدرزم، او    زوـن

انمیرژ ا ســـال   یدرـم ه خود را    1992ـکار کرد و ـت   ۀنـ یدرزم، عالـق
در    در حرفه رییو توســعه وب کشــف کرد. با تغ  کیگراف  یطراح

ــ  فیاو ط ،1997ســـال    ياســـتراتژ   ازجملهاز تخصـــص،   یعیوسـ
ه اع  يـهارســـاـن ه  طراحی و  ،  یاجتـم ـــع   ی، طراح تیـ ســـاوبتوسـ

ــت. در اوج    یابیـ ، ترجـمه و بازارکیـ گراف ــت آورده اسـ را به دسـ
ــکالت ه ســـال    یمشـ ه همراه داشـــت،    2020ـک ام  فؤادـب   بخشالـه

شــد و مشــتاقانه منتظر زینت گروپ  مجدد انتشــارات    ي اندازراه
 سوق دهد. يدیخود را به سمت تمرکز جد يهامهارتاست تا 

 ی ابیبازار   ستیاستراتژ  - یق ینور حق 

ــان آر یقیحق  نور ــد و  یبهائ  ياخانوادهدر    زونایدر توس متولد ش

تازه    يهايمـندعالقهآغاز کرد. او   نتیخود را در ز  يتجربه کار

اـمه  ۀنـ یدرزمخود را   ال کرده   یو طراح  شیرای، و ينـگارروزـن دنـب

ـــغل خود   ــتراتژ  عنوانـبهو آنـها را در شـ ــتیاسـ   نی ا   یابیـ ـبازار سـ

 یکارآموز ، روش سنت  کی  عنوانبه. نور  ردیگیمشرکت به کار  

ار اخبار را در  انهانتـش   يها مهارت  کهیدرحال،   ردیگیم ادی  هارـس

ــ  اسـ دو  يبردارلمیفو    یعـک ار خودرا در    ویدیـ و  نیو ـت ام    ـک ادـغ

 .کندیم

http://www.zinatgroup.com/
mailto:hello@zinatgroup.com
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 شرکت  ۀخچیتار 
  فؤاد  رعاملیشـد. مد سیتأسـ مدرن   یِتالیج ید  يِداریدر اوج ب 2005در سـال   نتیگروه ز  انتشـارات

  کی خود را در    يبود که اســتعدادها  دواری، اموتریکامپ  ةدر حوز  توجهقابل، با داشــتن اعتبار  یقیحق

ــرکت   ــرویسش ــرکتکامل که از  هاي  با س کرده و متمرکز  بی، ترککندیم تیحما  گریدهاي ش

و وب،   ۀتوـسعطراحی و ،  يزیو روم  یتالیج یمروج انتـشار د  کی  عنوانبه زینت گروپکند. اگرچه  

ــانهکاربردي   ــد، اما دامن  جادیا  یاجتماع  يهارس ــت. ز  يدیجد  يآن معنا  ۀش   نتیبه خود گرفته اس

  ی، طراح   شیرایو تمرکز در و کندیم تیفعال یمشــارکت  يناشــر  عنوانبهدر حال حاضــر  گروپ

ــ   عنوانبه  هاکتاب  یابی، چاپ ، ترجمه و بازارکتاب و جلد ــار اطالعات دق  يبرا  يالهیوس در   قیانتش

 .دارد یبهائ آئینو  یرانی، فرهنگ ایفارس اتیو ادبمورد زبان 

 لوگو
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 منتشر شده: هايکتاب

 1399خرداد  

 اخالقی و اجتماعی هايگرایی: پیامد ماده

 اثر دکتر عبدالمیثاق قدیریان
ــارســــی  نســــخــۀ ــاب  ف ــت  Materialism; Moral and Social“  ک

Consequences”  »بررسی  به  »اجتماعی  و  اخالقی  پیامدهاي    گرایی؛ماده  

ــور ــعادت بر آن  ویرانگر  اثرات و  حیات و  زندگی  از  گرایانهماده  تص  و س

ــبختی ات  و  افراد  خوشـ اـع ــر  در  اجتـم ــراسـ ان  سـ ۀ.  پردازدمی  جـه ـــف  فلسـ

ــت  آن  بر  گراییـماده  بر.  دارد  برتري  و  تـقدم  روح  و  ذهن  بر  ـماده  ـکه  اسـ

اس ان  ذهن و  وجدان  روح،  تصـوري  چنین اـس  ماده  فرعی  محصـوالت  انـس

  »ایدئالیست «  یا  »گرا  پندار«  کنند،می  فکر  این  برعکس  که  کسانی  و  هستند

ــمار  به  متعادل و منطقی تعادل  یک  ایجاد  طرفدار  بهائی تعالیم.  آیندمی  شـ

 مبنی  تـمدن  ـیک رکن  دو عنوانـبه  حـیات روـحانی  و  ـمادي ـهايجنـبه  مـیان

  .است برابري و عدالت بر

 اقتصادي  و  اجتماعی  هايعدالتیبی  به  توجه  عدم  و فقر  و  ثروت  باراسف  وتفریطافراط کتاب  این  جدید  چاپ

ــمـندي ـهايبینش  و  کـندمی  وتحلـیلتجزـیه  را أثیرات  مورد  در را  ارزشـ ــالـمت  بر گراییـماده ـت   فراهم  ذهنی  سـ

ازدمی  در  چنینهم و  زیـستمحیط آلودگی و  هوائی و  آب تغییرات  گرایی،مـصرف  افزایش  در  گراییماده. ـس

 بیماري و  گرســنگی  از  هرســاله که  نفري هامیلیون  رنج  و  درد به نســبت  تفاوتیبی و  خودخواهی فســاد،  رواج

  .است داشته اثر میرند،می

 و  دهدمی شـرح  انسـانی  رفاه  معنوي ابعاد و  گراییماده  مورد  در  را  بهائی دیانت  هايدیدگاه همچنین  نویسـنده

 .است انسانی جوامع در اصالح ایجاد براي رفاه و ثروت مفاهیم در تجدیدنظر خواهان
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محقق  و اســتاد برجســته دانشــکده    ســنده،ینو  انیریقد ثاقیدکتر  عبدالم

  يها ییاز گردهما  ياریدر بسـ   ي, در مونترال اسـت. ولیدانشـگاه مک گ یپزشـک

  . کرده است یدر سراسر جهان سخنران یو دانشگاه یتخصص ،یعموم

ــترده  ـقاتیتحق ــانیا ياگسـ   یعلم   ـقاتیمـقاـله و تحق   180از  شیدر ب  توانیرا م   شـ

و   یعلوم اجتماع  نهیدر زم  ياحرفه  يهاو رسـانه  یمطالعه نمود که در مجالت علم

  يدر جـستجو "چهارده کتاب  از جمله    ـسندهیمنتـشر ـشده اـست. او نو  یروانپزـشک

  "ی روان   یـشناسـ بیو آسـ  طیمح "،   ": چالش ها و فرـصت هايری، پ  "بهـشت موهوم  

ناختروان  کردیمـصرف الکل و مواد مخدر: رو"،  گیپ  يبرا  یو روح  یـش و   "يریـش

 باشدیکتاب «ابعاد خالق رنج» م

ــ   2014»  ـثاقی«ثبوت بر عـهد و  م   يـهاکـتاب  انیـ ریدکتر ـقد  ریاخ  يـهاســـال  در ،   2021کـتاب    نیا  یو ـفارسـ

ــوفمریآلزا  يـماری«ب   یو اجتـماع  یاخالق  ياـمدـهایـ پ ؛ییگراو «ـمادّه)    2016قـبل از غروب»  (ـچاپ دوم    ی: کسـ

 یلیبورس تحص  زهینکتاب جایا  يبرا  2011دراورده است . در سال   ریرا برشته تحر» 2017و چاپ دوم   2010

 . زبان  ترجمه و منتشر شده است نیاز آثار  او به چند یکرد. برخ افتیرا در یبرجسته انجمن مطالعات بهائ

ــ   از ــانیا دیمف  اریخدمات بس ــ  توانیم  ش ــک  تیمعنو"  نهیدر زم  يادوره سیاز تاس در گروه   "یو اخالق در پزش

در مؤســســه    سیتدر زیو ادامه آن  تا کنون  و ن  2002در ســال  لیدانشــگاه مک گ یمطالعات آموزش پزشــک

تا  2006 سـالاز   (Online Bahá'í Institute for Higher Education) رانیا  یبهائ  یآموزش علم

 را نام برد 2012

ــک  تیمعنو  تیدر مورد اهم  یمحقق بهائ  کیعنوان  به  انیریدکتر قد ــول بهائ یدر امور پزش در   یو کاربرد اص

ــکالت اجتـماع ــوص اذ نیدر زـمان ـحال و همچن  یـحل مشـ و مـقاالت   قیتحق  رانیا  انیـ و آزار بـهائ تیـ در خصـ

تا  1995  ياـساله نیب  کایردر قارات آم  یبهائ  نیمـشاور  ئتیعنوان عـضو هبه  ـشانیمنتـشر کرده اـست . ا  يمتعدد

 سال خدمت کرده است. نیچند ياهللا در کانادا براحقوق يامنائتیعنوان عضو هبه نیو همچن 2005
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با ذوق که  تکتیـشاعر، نقاش و آرشـ   ـسنده،یـسرکار خانم ماه مهر گلـستانه نو

کتاب   نیموجود است، نهم  رانیوکنار ادر گوشه  شانیهنوز آثار با ارزشش ا

ا ان کو  2020  انیـ خود را در ـپ ارـگ ـــت د. سـ دـن ه ـچاپ رســـاـن از آن   یکی  ریـب

کند یآنچنان مجذوب م  شیهانادر است که خواننده را با داستان  يهاکتاب

تارگان کو ـشگفتاریاز پ یدر بخشـ   انشـ ی. اـستیکه قادر به بـستن کتاب ن   ری ـس

 :اندنوشته نیچن

ــال    در«   ةنبودم، در منزل خـانواد   شیب  یکـه جوان خـام  1956ســ

همـسرم «گلـستانه»، در قاهره توـسط جناب محمدرـضا گلـستانه، پدر همـسرم،  

ـــته  يـبا آـثار ـــناد و نوشـ ـــندوق بزرگ از اسـ دقت  ـکه ـبه یبـهائ يـهادر دو صـ

 زیانگمحمدرـضا و ـشوق  يآـشنا ـشدم. در مدّت ـسه ماه آقا ـشد،یمحافظت م

. از  کردندیم  تیحکا  میرا برا یبهائ  يهاداســـتان دمیفق مســـرخانم، مادر ه

ـــته ــتـند.   هاتیـ حـکا نیمـهاجر  يهايو فداکار کیـ دور و نزد  يهاگذشـ داشـ

چند خط و ع وداع    کوتاه بود و چون خواب گذشـت. در موق  امیعمر آن ا

 ریتقد  دیننمودم. شـا  يگریبر بردن آثار د یبرداشـتم و سـع  ادگاریعکس به  

باعث    رانیا 1978  یدر مصـر بماند. انقالب اسـالم  نهیگنج   نیابر آن بود که 

آن الواح و اوراق در    داری. حسـرت دمیرا رها کن  رانیا یخالشـد که دسـت

 .ماند یقلبم باق

ال  پس تانه، در ـس ا گلـس ناد و آثار در    ۀآن بزرگوار هم تیطبق وصـ  1961از ـصعود جناب محمدرـض اـس

که در آن موقع مهاجر بن   انیـشمیخانم ابر  نیگلـستانه «فرزند پنجم» و همـسرش مه  اضیمرحوم ر  اریاخت

حمل   هیســکندرها از قاهره به اآثار و کتاب  م،یبودند، قرار گرفت. تا آنجا که اطالع دار  یبیدر ل  يغاز

 است. ياهر کتابخانه نتیو ز نهیخانم گلستانه گنج  گرِیکتاب همانند هشت کتاب د نیشد و ...» ا

 1399مهر 

 ر یکو ۀیاز دو شهر حاش يادی ر،ی ستارگان کو

 مهر گلستانه (وحدت) خانم ماه اثر
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ــال   ــتانه (وحدت) س   یبهائ   يا، در طهران در خانواده1935خانم ماه مهر گلس

 لیخاطر ازدواج و تشـکحقوق طهران را به  ةدر دانشـکد لیمتولّد شـد. تحصـ 

ــرـکت نـفت ا د شـ ــر ـکه ـکارمـن ا همسـ ام ـگذارد و ـب اتـم ه   رانیـخانواده ـن بود ـب

به   ددو فرزند بو  يکه دارا 1962در خوزـستان منتقل ـشد. ـسال   مانیمـسجدـسل

و شــعر   یبه نقّاشــ  یکودک  امیهمراه همســر و خانواده به لندن رفت. چون از ا

  يبرا  یمیاسـتاد رضـا صـم  یدر کالس نقّاشـ   یسـالگو از ده  دیورزیعشـق م

  ةطرح و نقش پرداخته بود، در لندن به دانشـکد   يریادگیمدّت هفت سـال به 

ا تیـ راه    ینیتزئ  يهنرـه ذ رتبـ   اـف ا اـخ د از پنج ســـال ـب ه در  لاوّ  ۀو بـع تیـ ـب   اـف

 . دیموفّق گرد یو ساختمان يوارید ناتیتزئ ۀدانشنام

 يهنر تیبازگـشت. فعال  رانیبه ا  1966بود. در ـسال   رانیدر هنر ا  موریمغول و ت  ۀحمل ریدر مورد تأث ـشانیا  یلیتحصـ  ۀنامانیپا 

و  نیطهران شــروع شــد و تا تزئ  یاز تاالر رودک يکارشــهیو شــ   کیو موزائ کیبزرگ از ســرام  واریدو د  ياو از طرح اجرا

ادامه    یعموم  يهااز منازل و ساختمان  ياریو بس  هامارستانیب  ،يکشاورز  وزارتده بانک، دو هتل بزرگ، ساختمان  لیتکم

کدافتی ال در دانـش ت  کیدرامات  يهنرها  ة. او به مدّت ده ـس پکت ۀطهران در رـش حنه تدر  شیو آرا  ا»ی«مناظرومرا  ویپرـس   سی ـص

 رییاو با تغ  یو ـسازندگ ی. دوران بالندگددر ـسازمان برنامه انتخاب شـ   یو ـساختمان ینیمهندس مـشاور تزئ  نیعنوان اوّلنمود. به

و در سـال   دیدر وطن را ترك گو  یباعث شـد که زندگ ،یبهائ  انتیاو به د  مانیبعلّت ا  دیو آغاز خشـونت دولت جد  میرژ

ــته و با دل 1979 ــته همراه خانواده وارد امر یناخواسـ ــکآرام نگرفت و مو زیگردد. در غربت ن  کایخسـ ــتاد  لیفّق به تشـ هشـ
 .دیگرد کایاروپا و امر  ا،ی ) در نقاط مختلف آسکی و سرام  یمس، کاش  ،يناکاری (آبرنگ، م  ینقّاش  یو گروه يفرد شگاهینما

و   یرانیا  اتیاز مقاالت او در نشــر  ياری. بســ ورزدیعشــق م  خ یو تار  یســندگیبه شــعر، نو ،یموازات نقّاشــ گلســتانه به  خانم

  وی در راد  یبعد از انقالب اـسالم  رانیا ریاخ  يـشهدا نیو همچن  رانیدر مورد هنر ا  یاـست. گفتگوهائ  دهیبه چاپ رسـ   یخارج

 . مختلف داشته است يهاونیزیو تلو

بعد از انقالب   یبهائ  ينفر از ـشهدا 215  ةدربار  ادگارها»یاـست: «پروازها و    دهیـشرح گرد  نیموفّق به چاپ چند کتاب به ا  او

ــالم ــ  ،یاسـ ــ   مرـغانی«سـ ـــنگ  نوسیژ ادیـ زـمان ـقاـجار، کـتاب «ـبه  نیطهران و قزو  يـهادر مورد زـندان  اـنه»،یـ بلـند آشـ و هوشـ

  یـشرح زندگان   درخ»یـشـصت و پنج ـسال، کتاب «شـ  یاو در ط  يهایو نقاشـ   عاراز اشـ   يادهیگز  ها»ادوارهیکتاب « »،يمحمود

 ».ریمن» که منتشر نشده و کتاب «ستارگان کو یکتاب «زندگان ان»،یثاقیو م يکتاب «خاندان اقرار ،یبهائ دیشه کی

خانواده   لینموده و تشــک هیعال التیگلســتانه، چهار فرزند دختر دارند که تحصــ   یدکتر عل دشیگلســتانه و همســر فق  خانم

 هستند. جهیاند و اکنون صاحب پنج نوه و چهار نتداده


