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كتاب «معارف انقالب» مروری بر
دیدگاههای حضرت آیتاهلل العظمی
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و نابودی انقالب و همچنین
وظیفه مردم و نسلهای آینده
در شناخت و پاسداری انقالب
اسالمی ،اختصاص یافته است.
عالقهمندان برای تهیه این
كتاب كه به كوشش علیرضا
مختارپور و توسط مؤسسه
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
(دفترحفظ و نشر آثار حضرت
آیتاهلل العظمی سیدعلی خامنهای)
منتشر شده ،میتوانند با شماره
تلفنهای  021-66410649و
 09195593732تماس حاصل
نمایند و یا به نشانی
پست الكترونیك
Book@khamenei.ir
پیام ارسال نمایند.

تدارك جشنكتاب
ساير محمدي

گروه فرهن��گ و هنر :بخش عظيمي
از ناش��ران كش��ور در اي��ن اي��ام تالش
گس��تردهاي دارند تا عناوين بيشتري از
تازههاي كتاب در نمايش��گاه بينالمللي
كتاب تهران ت��دارك ببينند كه در واقع
جش��ن بزرگ كتاب و كتابخواني است.
بنابراي��ن در گ��زارش اين هفته س��عي
داريم گستره وسيعتري از اين ناشران را
تحتپوش��ش قرار دهيم و با هم نگاهي
گذرا بر اين آثار بيندازيم:
جلد پنجم «ش�رح مثنوي» سروده
موالن��ا جاللالدي��ن محم��د مول��وي
نوش��ته دكتر علياصغر حلبي از س��وي
انتش��ارات زوار منتش��ر ش��ده است .در
اي��ن كتاب مجموعاً  679بيت از مثنوي
ش��رح داده شده اس��ت .در مقدمهاي به
قل��م نويس��نده آمده «آنچه در ش��رح
ابيات الزم مينم��وده ،مانند بخشهاي
پيش��ين چه از نظر لغوي و چه از لحاظ
اصطالحي و چه از حيث مطالب عرفاني
و كالمي و فلس��في ،اطالعات الزم ارائه
ش��ده اس��ت ».حلبي معتقد اس��ت كه
مش��ابهتهايي ميان انديشههاي مولوي
و اس��پينوزا حكيم هلندي سده هفدهم
ميالدي و فيلس��وف مس��لمان ابنعربي
وج��ود دارد كه در خالل اين اثر توضيح
داده است« .بررس�ي انتقادي تاريخ
ادبياتن�گاري در ادب عرب�ي» ب��ه
قلم دكتر سيدحس��ين سيدي از سوي
انتشارات سخن منتشر شده است .ميان
تاري��خ و ادبيات چون ديگ��ر گزارههاي
فك��ري پيون��دي تأملبرانگي��ز وج��ود
دارد .نس��بت تاري��خ و ادبي��ات چگونه
نس��بتي اس��ت؟ميان روشهاي تاريخ و
ادبياتنگاري ميتوان نس��بتي را فرض
ك��رد؟ در اين اثر مؤلف ميكوش��د طي
چهار فصل ضمن طرح پرس��شهايي از
اين دس��ت به نقد تاري��خ ادبياتنگاري
در ح��وزه زبان و ادب عرب��ي بپردازد».
«هف�ت مكاش�فه» اث��ري از دكت��ر
محمدابراهيم ضرابيها از سوي انتشارات
كيانامهر منتشر ش��ده است .اين كتاب
شامل هفت داستان مكاشفهاي است كه
نويس��نده در سالهاي جواني ،سالهاي
انق�لاب روحي و تح��ول فكري خويش
به رش��ته تحرير درآورده است .داستان
اول روايت چندماه از ناگفتههاي زندگي
پيامبر بزرگ اس�لام(ص) قبل از بعثت
است .يا داستان شش��م به اسم خنياگر

پير ،حكايت تنبورزني اس��ت كه پس از
هفتاد س��ال زندگ��ي در عيش و نوش و
بيخبري به س��وي خدا ب��از ميگردد.
محمدابراهيم ضرابيها استاد دانشگاههاي
تهران درسگفتارهاي حافظشناسي خود
را به نام «از دولت حافظ» كه تفسيري
جامع از دوازده غزل لس��انالغيب است،
توس��ط انتش��ارات كليدر هفته گذشته
منتشر شده است ،ضرابيها معتقد است
كه حافظ ش��اعري اس��ت كه از هر واژه
ش��عرش آگاهي ،عشق وايمان ميتراود.
«رس�تم و اس�فنديار» عنوان كتابي
اس��ت كه از س��وي انتش��ارات سمت و
دانشگاه تربيت معلم منتشر شده است.
اين كتاب كه با مقدمه ،تنقيح و تعليقات
دكت��ر غالمعلي ف�لاح فراه��م آمده ،به
رزمنام��ه رس��تم و اس��فنديار يك��ي از
داستانهاي شاهنامه كه از اقبال بيشتري
برخوردار بوده ميپردازد .نويس��نده كه
سابقه دو دهه تدريس شاهنامه در سطح
كارشناسي و كارشناسي ارشد دارد گره
برخي دشواريهاي زباني و بياني اين نثر
را ميگش��ايد و ب��ه رفع برخ��ي ابهامها
ميپردازد.
«درآمدي بر ساختار اسطورهاي
ش�اهنامه» ب��ه قلم به��ار مختاريان از
سوي نشر آگه چاپ و منتشر شده است.
نويس��نده در مقدمه كتاب مينويس��د:
درك محتواي اسطورهاي شاهنامه تنها
در برقراركردن پيون��د ميان اين محتوا

و اس��طورههاي هن��د و اروپاي��ي و نيز
افس��انههاي ايراني (داستانهاي پريان)
امكانپذير است .ترتيب مقالههاي كتاب
برپايه الگوهاي مختلف اسطورهشناسي
تطبيقي تنظيم شده است« .از سنايي
تا توللي» گردآوري و نگارش مهندس
پرويز نظامي از سوي انتشارات گوتنبرگ
به بازار آمد .كتاب مذكور شرح احوال و
افكار و آثار شانزده شاعر در دوره زماني
هزار و دويست س��اله ادبيات كالسيك
فارس��ي اس��ت و نمونهه��اي زيبايي از
ش��عرهاي آنان به دست ميدهد .همين
ناش��ر كتاب «ش�هر پ�والد» رماني از
ژول ورن ب��ا ترجم��ه قاس��م صنعوي را
هفته گذش��ته به بازار فرستاد كه از اين
نويس��نده و نمايش��نامهنويس برجسته
فرانس��وي آثار فراواني به فارسي ترجمه
شده بود .ميشل استروگف رمان ديگري
از اي��ن نويس��نده تبدي��ل به س��ريالي
تلويزيوني ش��د كه در ايران دهه شصت
پخش ميشد.
«فرآيند داوري در مجالت علمي»
نقاط قوت و ضعف آن ،اثري از آن سي.
ولر با برگردان عليحس��ين قاس��مي و
س��يروس آزادي از سوي نش��ر چاپار و
پژوهش��گاه عل��وم و فن��اوري اطالعات
ايران منتشر شده است .نويسنده كتاب
خان��م ولر ناي��ب رئي��س كتابخانه علوم
بهداشت در دانشگاه ايلينويز است و اين
كتاب خصوصاً بايد براي كس��اني جالب

باشد كه مس��تقيماً بر فرآيند نشر تأثير
ميگذارن��د؛ دبيران ،بررس��يكنندگان،
ناش��ران ،مجامع علمي ،نويس��ندگان و
دانش��وران ،كتاب��داران و كارگزاراني كه
مواد علمي را توزيع ،خريداري و تدارك
ميكنند« .فرهن�گ جامع هوا فضا»
كه انگليس��ي ب��ه فارس��ي ،توضيحي و
مصور اس��ت ،به قلم مهن��دس ذبيحاهلل
كريم��ي و عل��ي محم��د خانمحمدي
ه��زاوه از س��وي نش��ر واالانديش چاپ
و ب��ه ب��ازار عرضه ش��د .فرهنگ مذكور
داراي بيش��ترين مدخ��ل ب��وده ،داراي
معادلهاي مصوب فرهنگس��تان زبان و
ادب فارسي در شاخه حمل و نقل هوايي
است .واژههاي ارائه شده براي خلبانان،
مهندس��ان هوا فضا ،تكنسينها ،اساتيد
دانشگاه ،خطوط هوايي و ...كاربرد دارد.
فرهنگ حاضر عم ً
ال در دو حوزه نظامي و
تجاري قابل استفاده است« .نيم نگاهي
به ضوابط پوش�ش در دانشگاههاي
جهان» عنوان كتابي از انتشارات ساحل
انديش��ه تهران اس��ت كه چاپ دهم آن
در قطع پالتويي منتش��ر ش��ده اس��ت.
تدوينكننده كتاب نيره قوي اس��ت اما
شيما س��ادات حس��يني و زهره سادات
آثاري مطالب كتاب را از دانش��گاههاي
امريكا ،انگليس ،استراليا ،تركيه ،آلباني،
آالس��كا ،نيجريه و بنگالدش گردآوري
و داود آس��وري برگردان مت��ن به زبان
فارس��ي را ب��ه عهده داش��تند« .كوبا و

انقالب آين�ده امريكا» اثر جك بارنز
با برگردان مس��عود صابري از سوي نشر
طاليه پرسو به بازار آمد .نويسنده در اين
كتاب به چگونگ��ي پيروزي انقالب كوبا
ميپردازد و ش��رح ميده��د كه چگونه
امريكا در جنگ با اين انقالب در جريان
حمله به خليج خوكها متحمل شكست
سخت نظامي شد.
«گرگه�ا گري�ه نميكنن�د»
رماني براي نوجوانان نوش��ته محمدرضا
يوس��في اس��ت كه از س��وي نش��ر افق
راهي كتابفروشيها شد .شهاب قهرمان
اين رمان مانند اس��مش قطعه س��نگي
س��رگردان ميان زمين و آس��مان است.
پسرك گرگ ميشود و با گرگها زندگي
ميكند و ...نشر افق رمان ديگري به نام
«جنگ كه تمام ش�د بي�دارم كن»
نوشته عباس جهانگيريان را منتشر كرده
كه ب��راي نوجوانان اس��ت .جهانگيريان
كه آثار بس��ياري در كارنامه خود دارد و
براس��اس دو كتاب هامون و شازده كدو
از او دو فيلم سينمايي در دست ساخت
است ،در اين رمان تصويري كه در زمينه
جنگ نوش��ته ش��ده ،حام��ي دزفولي از
آب��ادان جنگزده مهاج��رت ميكند و با
معلمي به نام افرا دوست ميشود...
«زمي�ن نال�ه ميكن�د» خاطرات
محم��ود ش��يرافكن يك��ي از رزمندگان
دف��اع مقدس به قلم حس��ن ش��يردل و
حس��ين شيردل از سوي انتشارات سوره
مهر منتشر ش��ده است .تدوينكنندگان
مينويسند :مداحيها ،مناجاتخوانيها
و س��خنرانيهايش هنوز زبانزد اس��ت و
دلنش��ين .با او درباره خاطراتش صحبت
كرديم به حرمت دوس��تي چندين ساله
پذيرفت و ...انتش��ارات سوره مهر كتاب
«خاط�ره ظه�ر ف�ردا» را ب��ه اهتمام
محمدحس��ين محم��دي منتش��ر كرد
ك��ه مجموع��هاي از داس��تانهاي كوتاه
جوانان شهرري اس��ت .فاطمه موسوي،

مس��عود دانشمنش ،زهره لطفي ،رقيه
افروزي ،سيدحسين موسوينيا ،مرضيه
حاجي��ان ،س��ودابه فرضيپور ،حس��ين
كرمان��ي و فروزان ميرزايي هر كدام يك
ي��ا دو داس��تان در اين مجموع��ه دارند.
«از ف�ردا زندگي خواهم كرد» رماني
جديد نوش��ته ش��هره وكيلي در دو جلد
است كه از سوي نشر پيكان به بازار آمد.
وكيل��ي يكي از موفقترين نويس��ندگان
نسل بعد از انقالب است كه با آثارش هم
در ميان مخاطب��ان نخبه و هم در ميان
سطوح متوس��ط اجتماع عالقهمندان و
خوانندگان بسيار دارد.
رم��ان ،زندگي مردي به نام س��تار را
روايت ميكند ك��ه زندگي مجللاش را
در تهران ره��ا ميكند و به جزيرهاي در
جنوب پناه ميبرد.داس��تان از زبان راوي
سوم شخص روايت ميشود و ديالوگها
به لهجه شيرين جنوبي است و نويسنده
استادانه از پس لهجه برآمده است.
«واهمههاي س�رخابي» مجموعه
نوزده داستان كوتاه نوشته احسان عباسلو
از س��وي انتش��ارات آموت منتشر شده
است .زبان ،نثر ،ديالوگها ،تصويرپردازي
داس��تان همه حكايت از آن ميكند كه
با نويس��ندهاي كاربلد مواجهيم و دوران
سياه مشق را پشت س��ر گذاشته است.
متأسفانه اغلب ناشران از اين نويسندگان
ش��ناختي حتي در چند سطر به دست
نميدهند .پش��ت جلد اي��ن كتاب جاي
مناسبي براي معرفي نويسنده اثر ميتواند
باش��د .پس به اعتبار ناشر ميتوان اثري
چون واهمههاي س��رخابي را خواند و به
ديگ��ران توصيه كرد .نش��ر آموت كتاب
«كاغذ» اثر سيامك محيالدين بناب را
منتش��ر كرد كه به تاريخچه ،نگهداري و
تاي كاغذ ميپردازد و درواقع يك كتاب
آموزش��ي براي ناشران جوان و كمتجربه
و دس��تاندركاران صنعت چاپ به بازار
عرضه كرد.

نش��ر ققنوس مجموعه بيست و يك
داس��تان كوتاه از محمدجواد جزيني را
به نام «كس�ي براي قاطر مرده گريه
نميكند» منتشر كرد كه از اين نويسنده
پيش از اين آثار متعددي خواندهايم.
جزيني ازجمله نويس��ندگان نس��ل
انق�لاب اس��ت كه ب��ا چاپ آث��ارش در
ح��وزه هنري ب��ه جامعه ادب��ي معرفي
ش��د« .عش�ق و س�اير اهريمن�ان»
رماني از گابريل گارسيا ماركز با ترجمه
كيومرث پارس��اي از س��وي انتش��ارات
آريابان منتش��ر ش��ده اس��ت .اين رمان
ك��ه در اوايل دهه هفتاد به نام از عش��ق
و ديگ��ر ش��ياطين توس��ط مترجم��ان
مختلف ترجمه و منتش��ر شد ،براساس
داستان گروهي است كه هنگام تخريب
گورستاني قديمي ،با جنازه راهبهاي كه
چندصدس��ال از مرگش ميگذرد مواجه
ميش��وند كه موهايش همچنان پس از
مرگ رشد ميكند و ...نشر اخوان ترجمه
ت��ازهاي از كتاب مع��روف جبران خليل
جبران به نام «پيامبر و ديوانه» منتشر
كرد كه رضا محم��ودي فقيهي آن را به
فارس��ي برگردانده اس��ت .مهمترين اثر
جبران در ايران نزديك به س��ي ترجمه
دارد و مترجمان برجستهاي هم در ميان
مترجمان گمنام در فهرست مذكور جاي
ميگيرن��د .البته اين ناش��ر متن دوزبانه
(فارس��ي -انگليس��ي) اين اثر را هم در
كتابي جداگانه به بازار عرضه كرد.
«ش�هر جنون» رماني نسبتاً كوتاه
نوشته زهره جمشيدي است كه از سوي
نشر افراز به بازار آمد.
اين رمان داس��تان مردي به نام سام
اس��ت كه از زبان س��وم ش��خص روايت
ميشود .سام در اتاق نشيمن كه مشرف
به ميدان اصلي شهر است ،از تيمارستاني
س��خن ميگويد كه پر از ديوانه اس��ت.
ديوانهها به آدمه��اي عاقل ميخندند و
عاقلها به ديوانهها و...
«پيترپ�ن» نام رماني براي نوجوانان
اس��ت كه جيمز متي��و بري نويس��نده
اسكاتلندي آن را نوشته و رامك نيكطلب
آن را به فارس��ي برگردانده و ناش��ر آن
انتشارات قدياني است.در اين كتاب يكي
از شورانگيزترين ماجراهاي جزاير خيالي
وجود دارد و شرح سفر كودكان سحرآميز
است .اين رمان براساس نمايشنامهاي به
قلم همين نويسنده فراهم آمد .پيتر پن
بهترين نمايش��نامهاي بود ك��ه تاكنون
براي كودكان و نوجوانان نوش��ته ش��ده
است .انتشارات قدياني يك مجموعه ده
جلدي به ن��ام «قصههاي تصويري از
كليله و دمنه» به روايت مژگان شيخي
و تصويرسازي فرهاد جمشيدي در قطع
خش��تي منتش��ر كرد كه س��رانجام اين
10جلد را در يك كت��اب به بازار عرضه
كرد .اين قصههاي تصويري براي كودكان
و نوجوانان بسيار جذاب است.

