فرهنگي

گشتي ميان كتاب هاي 88
هر سال صدها عنوان كتاب جديد در
حوزههاي مختلف چاپ و منتشر ميشوند
كه در ميان آنها برخي از آثار به لحاظ
كيفيت مطالب ،نوع نگاه نويسنده ،بكر
بودن موضوع ،زاويه ديد و ...از ارزش و
اهميت بيشتري برخوردارند و مورد توجه
جامعه قرار ميگيرند ،منتقدان به نقد و
بررسي آنها ميپردازند .برخي از اين آثار
هم بنا به عللي از چشمها دور ميمانند
تا يك موقعيت مناسبي فراهم شود كه
اين آثار جايگاه خود را نزد عالقهمندان و
صاحبنظران پيدا كنند.
مروري داريم بر مهمترين آثار منتشر شده
در طول سال جاري ،آثاري كه در حوزه
دين ،فلسفه ،فرهنگ ،ادبيات اعم از شعر،
داستان ،نقد ادبي و...
ساير محمدي

يكي از اولين
كتابهايي كه امسال در
حوزه فلسفه به بازار آمد
«فلسفه در آلمان» اثر
«دكتر كريم مجتهدي»
بود كه به سرعت اهميت
خود را نشان داد .در اين
كتاب تاريخ فرهنگي و
حتي تاريخ سياسي آلمان
مرور شد
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تصحيح ديوان ش��اعران بزرگ و كالس��يك فارس��ي
س��ابقهاي ديرينه در كش��ور ما دارد و در اين ميان س��هم
حافظ بيش از ديگران اس��ت .جديدترين تصحيح ديوان
حافظ به قلم بهرام اشتري از سوي نشر آگه چاپ و منتشر
ش��ده است .اشتري نسخه خلخالي كه متعلق به سال 827
ه.ق بوده اس��اس تصحيح خود قرار داده و معتقد است كه
سه تصحيح پيشين از اين نسخه يعني تصحيح خلخالي،
قزويني و خرمشاهي هر كدام بنا به داليلي حق مطلب را ادا
نكردهاند« .غزليات شمس تبريز» با گزينش ،مقدمه و تفسير
محمدرضا شفيعي كدكني از سوي انتشارات سخن در دو
جلد منتشر شد كه بالفاصله با اقبال عمومي مواجه گشت
و به چاپهاي متعدد رسيد و ناشر را واداشت كه آن را در
يك مجلد در قطع جيبي نيز چاپ كند تا با قيمتي مناسبتر
به دست عالقهمندان برسد .اشراف و آگاهي دكتر كدكني
به اين غزليات و ريزهكاريهاي آن و شأن نزول هر مصراع
ش��گفتانگيز اس��ت و در توان هر كسي نيست به همين
علت تاكنون كسي به سراغ غزليات شمس نرفته بود.
در زمينه ترجمه شعر نيز امسال آثار درخشاني ترجمه
و منتشر شدهاند كه از آن جمله كتاب «تو مشغول مردنت
بودي» گزيده اش��عاري از آخماتووا ،جوزف برادس��كي،
چارلز بوكوفسكي ،شيمبورسكا ،ماچادو ،دنيس لورتوف،
كاواني و ...همراه با عكسهاي برگزيدگان جهان توس��ط
انتشارات حرفه هنرمند منتشر شده است .محمدرضا فرزاد
ترجمه اين شعرها را به عهده داشت.
«عصر طاليي و عصر نقرهاي ش��عر روس» گردآوري
و ترجمه حميدرضا آتش بر آب كتابي اس��ت كه توس��ط
نش��ر ني منتشر شده است .در اين مجموعه از پوشكين تا
برادس��كي برنده جايزه نوبل ادبيات حضور دارند .مترجم
ش��اعران مطرح روس را به سه دوره عصر طاليي ،عصر
نقرهاي و معاصر تقس��يمبندي كرده است و شاعران مورد
غضب حكومت كمونيستي را تحت عنوان سمبوليستها،
اكمئيستها و فوتوريستها و شاعران بدون مكتب آورده
است« .عاشقانههاي شاعر گمنام» نوشتههاي منتشر نشده
و گزيده ش��عرهاي ريچارد براتيگان نيز با ترجمه عليرضا
بهنام به بازار آمد .اين نويسنده تاكنون در كشور ما به عنوان
شاعر شناخته نميشد و تقريب ًا اغلب آثار داستانياش هم
به فارسي ترجمه و به بازار آمد.در حوزه رمان «دختري از
پرو» اثري از ماريو بارگاس يوسا با ترجمه خجسته كيهان
از سوي نشر كتاب پارسه منتشر شد .يك تراژدي -كمدي
درخشان از امريكاي التين.
«نوس��ترو مو» رماني از جوزف كنراد با ترجمه سهيل
س��مي است كه انتشارات ققنوس به بازار عرضه كرد .اين
رمان ازجمله آثار برجس��ته كنراد محسوب ميشود كه به
تازگي به فارسي برگردانده شد« .هرگز تركم مكن» رماني
از ايش��ي گورو نويسنده معروف ژاپني است كه با ترجمه
مهدي غبرايي از سوي نشر افق منتشر شده است .اين رمان
بي آن كه آشكارا بپرسد ،مطرح ميكند كه آيا علم آن قدر
پيش رفته كه هرگونه عواطف انساني را زيرپا بگذارد؟

رم��ان «ميوهه��اي زمين» درخش��ان تري��ن اثر كنوت
هامس��ون با ترجمه قاسم صنعوي از سوي نشر گل آذين
منتشر شده است .هامسون به خاطر نوشتن اين رمان جايزه
ب كه در يك دهه اخير با انتشار
نوبل ادبيات را گرفت .كات 
چند رمان متفاوت جاي پايش را در عرصه ادبيات داستاني
محك��م كرد ،در اين رمان نيز چون آثار پيش��ين از زبان و
طنزي ويژه س��ود ميبرد كه در آثار پيش��ينيان كمتر ديده
ميشود يا اص ً
ال ديده نميشود.
در زمينه نقد و نظريه ادبي كه در اين سالها آثار فراواني
به فارسي ترجمه و منتشر شدهاند« .رمان تاريخي» يكي از
تأثيرگذارترين آثار گئورگ لوكاچ با ترجمه اميد مهرگان از
سوي نشر ثالث منتشر شد ،رمان تاريخي كه ترجمه ديگري
از آن هم در س��ال جاري منتشر شده است به عنوان اثري
كالس��يك در زيبايي شناسي و نظريه ماترياليستي ادبيات
محسوب ميشود كه مملو از ايدههايي است كه حتي امروز
نيز به كار فهم پراكس��يس يا كنش ادبي و نقد جريانهاي
ايدئولويژيك و ارتجاعي در ادبيات و تاريخنگاري ميآيد.
«قصهه��اي عاميانه ايراني» كتابي ب��ه قلم عليرضا ذكاوتي
قراگزل��و در زمينه نقد و بررس��ي داس��تانهاي عاميانه و
قصههاي سنتي ايراني اس��ت كه انتشارات سخن به بازار
عرضه كرد .اين كتاب به بررسي آثاري مانند ابومسلمنامه،
اسكندرنامه ،رموز حمزه ،حاتمنامه و ...ميپردازد .نويسنده
در بحثي تازه و جديد قصههاي عاميانه را با زندگينامههاي
صوفيان يا به عبارت ديگر سرگذش��ت نامههاي صوفيان
را ب��ا قصههاي عاميانه پيوند ميزن��د و «تخيل مكالمهاي
باختين» كتاب ارزش��مند ديگري اس��ت كه در سال  88با
ترجمه رويا پورآذر از سوي نشر ني منتشر شد.
باختين از جمله انديشمندان و نظريهپردازان برجسته
قرن بيستم است كه در آثارش احترازي قاطع از جزمگرايي،
اقتدارطلبي و مطلقانديشي مشاهده ميشود
در حوزه فرهنگ نامهنويسي طي يك دهه گذشته رشد
و پيشرفت چشمگيري داشتيم و هر سال فرهنگنامههاي
مختلف و متعددي تأليف و منتشر ميشوند .امسال «فرهنگ
شفاهي سخن» منتشر شده است كه به اهتمام دكتر حسن
انوري ،محباهلل پرچمي و يوسف عالي عباس آباد فراهم
آمدهاند .البته پيش از اين «فرهنگ فارس��ي عاميانه» به قلم
دكتر ابوالحسن نجفي را داشتيم كه انتشارات نيلوفر منتشر
كرده بود و در چاپ جديد در يك مجله گالينگور به بازار
آمد و مورد اقبال اهل فرهنگ قرار گرفت« .فرهنگ نظريه
و نقد ادبي» كتابي به قلم سعيد سبزيان و دكتر جاللالدين
كزازي اس��ت كه انتشارات مرواريد منتشر كرده است .در
اين اثر انواع نظريههاي جديد ادبي و نقد مدرن و كالسيك
به ش��كل تفصيلي توضيح داده شده است و مخاطب را از
جستوجو در منابع مختلف بينياز ميكند.
در حوزه دين و فلسفه امسال كتاب «كوثر» تأليف دكتر
عبدالرحيم گواهي را نشر علم در دو جلد منتشر كرده است
كه در جاي خود از اهميت فراواني برخوردار اس��ت« .زن
در داستانهاي قرآن» اثري تحقيقي به قلم دكتر قمرآريان

است كه اخيرا ً از سوي انتشارات سخن به بازار آمد .در اين
داستانها كه بيشتر درباره پيغمبران گذشته است ،ميتوان
نمونهه��اي موفق زن را در قصص قرآن��ي يافت .در اين
بررس��يها در كنار «رحمه» زن ايوب كه قهرمان گذشت
و فداكاري اس��ت زن لوط كه مظهر فس��اد و تباهي است
قرار دارد در مقابل «مريم» كه اس��طوره تقوا و پاكي است،
زن پوتيفار مظهر عشق و ش��هوت و بيپروايي قرار دارد.
نويسنده در اين اثر سعي دارد نقشي را كه زن در قصههاي
قرآن مجيد دارد ،روشن كند تا چراغ راهي براي زنان امروز
باشد« .ويژگيهاي بالغي بيان قرآني» اثر دكتر عبدالعظيم
ابراهيم محمد المطعني «سبكشناسي اعجاز بالغي قرآن»
اثر دكتر محمدكريم الكوار« ،كاركرد تصوير هنري در قرآن
كريم» اثر دكتر عبدالس�لام الراغب« ،تحليل زبانشناختي
جزء س��يام قرآن» تأليف محمود احمد نحله و «بررس��ي
سبك شناختي همسانيها و ناهمسانيهاي واژگان قرآن»
اثر دكت��ر فايز عارف علقرع��ان و ...از جمله ترجمههاي
اين اس��تاد دانشگاه است كه در س��ال  88منتشر شدهاند.
«تاريخنگاران و مكتبهاي تاريخنگاري در اس�لام» اثري
از دكتر رمضان زينالعابديني است كه انتشارات چاپخش
به تازگي منتش��ر كرده اس��ت« .هنر در گرماگرم انقالب»
كتاب��ي دوجلدي در قطع رحلي اس��ت ك��ه به قلم مجيد
جعفري الهيجاني از س��وي پژوهشگاه فرهنگ و معارف
منتش��ر شده اس��ت.در حوزه مس��تندنگاري ادبيات دفاع
مقدس كتاب «بابانظر» خاطرات شفاهي شهيد محمدحسن
نظرنژاد از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است كه
مصاحبههاي اين اثر توسط سيدحسين بيضايي و تدوين آن
توسط مصطفي رحيمي انجام گرفته است .پس از موفقيت
كمنظير كتاب «دا» كه مسئوالن انتشارات سورهمهر تا ايام
نمايش��گاه بينالمللي كتاب تهران چاپ صدم آن را وعده
دادند وتحقق يافت ،كتاب بابانظر نيز در مدت كوتاهي پس
از انتشار بيش از ده بار تجديد چاپ شده است.
يكي از اولين كتابهايي كه امسال در حوزه فلسفه به
بازار آمد «فلس��فه در آلمان» اثر «دكتر كريم مجتهدي» بود
كه به سرعت اهميت خود را نشان داد .در اين كتاب تاريخ
فرهنگي و حتي تاريخ سياسي آلمان مرور شد .هولدرلين
شاعر آلماني فصل درخوري را اشغال كرد و درگيريهاي
اروپا با عثماني نشان داده شد.
مجتهدي در مصاحبهاي گفته بود ميخواس��ته نش��ان
ده��د فرهنگ و تاريخ چقدر در فلس��فهها و فهم آن مهم
و مؤثر هس��تند .اين كتاب وقتي به ب��ازار آمد كه وي در
حال نوش��تن كتابي به نام «افكار ه��گل» بود كه هنوز به
بازار نيامده ولي كنجكاوي دانش��جويان و عالقهمندان به
فلس��فه را جلب كرده اس��ت .كتابهاي ديگري از همين
نويسنده مثل «دونس كاتوس دكانت» و «فلسفه تاريخ» از
همين قلم امسال تجديد چاپ شد.همچنين «مقدمهاي بر
علوم انس��اني» اثر ديلتاي در سالي كه گذشت به ترجمه
منوچهر صانعي درهبيدي به بازار آمد كه در نوع خود قابل
توجه بود.

