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ويترين
اكوتوريسم

كتاب«اكوتوريسم :مفهومي نو در
جغرافياي گردشگري» نوشته مهندس
علياكبري و دكتر مهدي قرخلو عضو
هيأت علمي دانشگاه تهران از سوي
نشر انتخاب منتشر شده است.
اين كتاب كه در پنج فصل و هفت
پيوست تأليف و تدوين شده ابتدا به
مقوله گردشگري ميپردازد .سپس
اكوتوريسم (طبيعتگردي).
اكوتوريسم از نگاه بينالملل،
اكوتوريسم و تجارب ساير كشورها،
اكوتوريسم در ايران را مورد بحث و
بررسي قرار ميدهد.
در پيشگفتار كتاب آمده :در گردآوري
مطالب از سند تلفيق ،اسناد پشتيبان
و گزارشهاي سند ملي توسعه و
مديريت اكوتوريسم و منابع داخلي و
خارجي متعدد استفاده شده است.

پشت دريچه جهان

مجموعهاي از شعرهاي منتشرنشده
عمران صالحي است كه انتشارات
مرواريد منتشر كرده است .اين
اشعار با بررسي دقيق كل شعرهاي
شاعر و رجوع به يادداشتها
و عالمتگذاريهايش در كنار
دستنوشتههايش فراهم آمد
كه اگر عمران صالحي در ميان ما
بود احتما ًال در انتشار آنها ترديد
نميكرد .انتشارات مرواريد در
حوزه شعر و نقد شعر كتاب «نقد
نوين در حوزه شعر» اثر دكتر پروين
سالجقه را منتشر كرد .اين كتاب
در دو بخش به نقد شعر كهن و نقد
شعر معاصر ميپردازد .سالجقه در
مقدمه كتاب مينويسد :كوشيدهام
ضمن استفاده از رويكردهاي
متنوع نقد ادبي مدرن ،ازجمله
نقد ساختارگرايانه ،فرماليستي،
روانكاوانه ،اسطورهشناختي ،اجتماعي،
زيباييشناختي و ...خواننده را در
فرايند بازخواني متن شركت دهم.

هفت�هاي ك�ه گذش�ت كتابهايي در
حوزه ش�عر و داس�تان ب�راي كودكان
و نوجوانان منتش�ر ش�ده است ،امري
مبارك ك�ه ميتواند فرهن�گ مطالعه
را در خان�واده و مدرس�ه نهادينه كند
اگ�ر به مطالعه ك�ودكان بها بدهيم .در
حوزه ش�عر و داس�تان آثار ارزش�مند
ديگ�ري هم ب�راي مخاطب�ان جدي و
دائ�م اينگونه به ب�ازار آمد كه در اين
گزارش از آنها خواهيم گفت .در حوزه
فلسفه اسلامي و فرهنگ جهانگردي
نيز خبرهاي خوبي ب�راي عالقهمندان
داريم.
«فارابي فيلس�وفي غريب» نوشته دكتر نصراهلل
حكم��ت عنوان كتاب��ي از مجموعه حكم��ت و عرفان
توس��ط نش��ر علم منتشر شده است .نويس��نده كه از
همين مجموعه كتابه��اي ديگري چون مباحثي در
عرف��ان ابن عربي ،متافيزيك حيرت (حيرت فلس��في
حكيم عمرخيام) را در همين ماه منتش��ر كرده بر اين
نكته تأكيد دارد كه ميخواهيم در راهي قدم نهيم كه
فيلسوفانمان را خودمان بشناسيم .هيچكس نميتواند
همانند ما با فيلس��وفان ما همراه و همدل ش��ود چرا
كه مس��ئله او مس��ئله ما نيز هست .ما بهتر از هركس
ديگري ميتوانيم درد فيلسوف مسلمان را درك كنيم.
دكتر حكمت درباره كتاب «فارابي فيلس��وف غريب»
مينويسد :اين كتاب مدعي آن است كه ميخواهد در
بيان ضرورت گش��ايش افقي ديگر در فارابي شناس��ي
گام نخست را بردارد.
«مجموعه مقاالت غزالي پژوهي» عنوان كتابي
است كه به اهتمام سيدهدايت جليلي از سوي مؤسسه
خانه كتاب منتش��ر شده است .اختصاص سالي به نام
امام محمد غزالي از سوي يونسكو بهانه و بستري شد
براي پژوهشگران و صاحبنظران كه به غزالي و ميراث
انديش��گي او روي آورند .گس��تره مقاالت گردآمده در
اين كتاب فقه ،اصول ،منطق ،فلس��فه ،كالم ،تفس��ير،
اخالق ،تربيت ،سياست و معرفت شناسي و ...است كه
به قلم محمدحسين ساكت ،كوجيرو ناكامورا ،عليرضا
ذكاوتي قراگزلو ،مرضيه س��ليماني ،مهناز قانعي ،رضا
داوري اردكان��ي و ابراهيمي دينان��ي و اصغر دادبه و...
فراهم آمده است.
«ديپلماسي فرهنگي» اثري از سيدرضا صالحي
اميري و س��عيد محمدي توس��ط انتش��ارات ققنوس
منتش��ر ش��ده اس��ت .مفروض اصلي كتاب حاضر بر
اين پايه استوار اس��ت كه از ميان عناصر و مؤلفههاي
مؤثر در سياست خارجي كشورها (سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و نظامي) هيچكدام به اندازه عامل
فرهنگي پايدارتر و تأثيرگذارتر از ديپلماسي فرهنگي
نيست.
به اعتقاد نويس��ندگان كت��اب ،اهداف و منافع ملي
ميتواند با به كارگيري س��رمايه فرهنگي به بزرگترين
ظرفيت و فرصت ملي و بينالمللي جمهوري اس�لامي
ايران تبديل ش��ود و هيچ ظرفيتي نميتواند به اندازه
ديپلماس��ي فرهنگي ب��راي تعامل اثربخ��ش با جهان
امروز كارآمد باشد.
«يوس�ف عليهالسلام» عنوان كتاب��ي از ثاني

پنجشنبه بازار كتاب

شعر و رمان براي كودكان

اثنينخ��ان با ترجم��ه اميرصالحي طالقاني اس��ت كه
از س��وي انتش��ارات قدياني براي كودكان و نوجوانان
منتشر شده است.
اين كتاب كه پنجمين جلد از مجموعه «پژوهشگران
نوج��وان بيش��تر بدانند» اس��ت ب��ه موضوعاتي چون
رس��الت حضرت يوس��ف (ع) چه بود؟ حضرت يوسف
(ع) چه معجزاتي داشت؟ از زندگي او چه ميآموزيم؟
در قالب داس��تان ميپردازد .اين كتاب با كاغذ گالسه
و نقاش��يهاي رنگي در قطع رحل��ي و جلد گالينگور
منتشر شده است.
«سمفوني س�يب زميني» رماني براي نوجوانان
نوش��ته عبدالمجيد نجفي است كه از سوي انتشارات
قدياني منتش��ر شده اس��ت .بخش��ي از رمان را مرور
ميكنيم :موجي از دريا به سويش هجوم آورد .غرق در
آواز شد و بيهوش بر پلهها افتاد .سمفوني حيرتانگيز
س��يبزمينيها ادامه داشت و قطرههاي ريز باران تازه
آغاز شده بود.
«خانه تس�خير ش�ده من» رماني براي كودكان
است كه انجي سيج نويس��نده آن و مهرداد مهدويان
مترجم آن اس��ت .آرمنته ج��نزده در خانهاي قديمي
و اس��رارآميز زندگي ميكند .عم��ه بتي بداخالق گير
داده كه اين خانه عزيز را بفروشد اما موفق نميشود...
رمان «خانه تسخير شده من» را نشر افق منتشر كرده
است.
«هي�چ ،هيچ ،هيچانه» عنوان كتابي ش��امل 52

ش��عر از هفت شاعر است كه نش��ر افق براي كودكان
منتش��ر ك��رده اس��ت .جعف��ر ابراهيم��ي ،مصطف��ي
رحماندوس��ت ،افس��انه شعباننژاد ،اس��داهلل شعباني،
شكوه قاسمنيا ،بيوك ملكي و بابك نيكطلب شاعران
اين مجموعهاند و هر شعر از اين مجموعه تصويرگري
نام آش��نا و معتبر نيز دارد .اين كتاب با كاغذ گالسه و
تصاوير رنگي و جل��د گالينگور در قطع رحلي به بازار
آمد.
«رازي كه پنهان ماند» جديدترين رمان ش��هره
وكيلي اس��ت كه از س��وي نش��ر پيكان منتش��ر شده
اس��ت .وكيلي در اين رمان داس��تان يك زندگي را از
زبان راوي داناي كل روايت ميكند .با زباني ش��اعرانه،
بيحش��و و زوائد .توصيف فضا ،فضاس��ازي براي ورود
مخاطب به متن داستان در اوج است .وكيلي از معدود
نويس��ندگاني است كه هر اثر تازهاش يك پله باالتر از
اثر قبلي ايستاده است .بخوانيد :زمستان ،نجيب و آرام
فرارسيده بود و كوهها با كاله چروك برف بر سرشان،
مغرورانه در جاي خود ايستاده بودند .اگر خوب گوش
ميدادي صداي باد كه پورههاي گزنده برف را جابهجا
ميكرد ،ميشنيدي.
«راز قدرت» جديدترين كتاب راندا برن با ترجمه
ارمغان جزايري از سوي نشر پيكان منتشر شده است.
راندا برن همان نويس��ندهاي اس��ت ك��ه پيش از اين
كتاب راز را نوش��ته و ميليونها نسخه از آن در ارتباط
با خودباوري و در زمينه روانشناس��ي به فروش رفت و

در ايران ترجمههاي مختلفي از آن به بازار آمد .كتاب
راز قدرت اين نويس��نده كه مكمل كتاب قبلي است،
چند ترجمه از آن منتش��ر ش��ده ك��ه ترجمه ارمغان
جزايري قابل اعتماد است.
«دختري از پرو» جديدترين رمان ماريو بارگاس
يوسا نويسنده پرويي و برنده جايزه نوبل ادبيات است
ك��ه با ترجمه خجس��ته كيهان از س��وي نش��ر كتاب
پارسه سال گذشته منتش��ر شده بود و پس از آن كه
نويس��ندهاش جايزه نوبل را دريافت كرد ،سريعاً مورد
توج��ه عالقهمن��دان رمان قرار گرف��ت و به چاپ دوم
رس��يد .اين رمان داستان پسري به اسم ريكاردو است
كه در يك��ي از بهترين محالت ليم��ا زندگي ميكند
و با دختري آش��نا ميش��ود كه او را شيليايي كوچك
مينامن��د .ام��ا آن روزها نميش��د پيشبيني كرد كه
اين دختر چند س��ال بعد در كوباي فيدل كاس��ترو به
يك چريك مبارز تبديل ميش��ود و سپس در پاريس
در دوران پس از جنگ به همس��ري يك سياس��تمدار
فرانس��وي درميآيد و ريكاردو از كش��وري به كش��ور
ديگر به دنبال او ميگردد.
«رگب�ار» مجموعه يازده داس��تان كوت��اه از ميثم
كياني شاعر و نويس��نده نسل امروز است كه از سوي
نشر چشمه منتشر شده است .نويسنده پس از سالها
نوشتن و نوشتن و دور ريختن سياه مشقها ،سرانجام
ب��ه زبان و جهان داس��تان تازهاي رس��يد ك��ه به باور
منتق��دان قابل عرضه ب��ه جامعه اس��ت .اما مجموعه

داستان رگبار روايت نس��ل جوان ديروز است تا نسل
ج��وان امروز؛ نس��لهايي كه يا ديده نش��دند يا آنقدر
ديده شدند كه از ياد رفتهاند.
«به چيزي دس�ت نزن» مجموعه هفده داستان
كوتاه نوش��ته ليال عباسعليزاده است كه از سوي نشر
آم��وت به بازار آمد .داس��تانهاي اين مجموعه عموماً
از فضاي ش��هري با مختصاتي كه زندگي انسانها در
چنين فضايي ايجاب ميكند ،مايه ميگيرد .شاديها،
س��وگواريها ،روابط افراد هر يك ب��ه خواننده متذكر
ميشود كه كجا و در چه عصري زندگي ميكند.
نش��ر آموت رمان «ش�ب آفتابي» تازهترين رمان
نسرين ثامني را منتش��ر كرده است .نسرين ثامني از
انتش��ار اولين رمانش در س��ال  61تا امروز كه نزديك
به س��ه دهه ميگذرد ،پركارترين نويسنده زن پس از
انقالب بوده است .نسلي از خوانندگان رمان با خواندن
آث��اري مانند«گل��ي در ش��ورهزار» از او رمان خوان و
اهل مطالعه ش��دهاند .اين نويس��نده راوي رنج انسان
امروز اس��ت و «ش��ب آفتابي» به گمان اين نويسنده
متفاوتترين رمان اوست.
«از ش�ب دس�ت كش�يدم» مجموع��هاي از
شعرهاي سپيد سارا افضلي است كه نشر آموت راهي
كتابفروشيها كرد .شاعر اين مجموعه ،شاعر طبيعت
است ،شعرش شعر انديشه و سرشار از رنگهاي خفته
طبيعت اس��ت با برشهايي غافلگيركننده و معلق در
فضاي وهم و انديشه و معصوميت.

