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خانم خسروي ،شما فارغالتحصيل رشته
حقوق هس�تيد ،آيا از اين مدرك استفاده
ش�غلي ه�م ميكنيد ي�ا صرف ًا ب�ه ترجمه
ميپردازيد؟ حدود  80عنوان كتاب ترجمه
و منتشر كردهايد .چند ساعت در شبانهروز
كار ميكنيد؟
حرفهام فقط ترجمه است و در شبانهروز هم
حدود  10 – 12ساعت مشغول مطالعه و ترجمه
هستم .زندگي من صرفاً از راه ترجمه ميگذرد.
اآلن روي چ�ه آث�اري كار ميكنيد؟ چه
كتابي زير چاپ داريد؟
ترجم��ه رمان «گزارش كش��تيراني» به قلم
آني رولكس را به انتش��ارات ن��گاه واگذار كردم.
اين رمان برنده جايزه پوليتزر شده و جايزه ملي
كتاب امريكا را گرفته و براس��اس اين رمان يك
فيلم س��ينمايي موفق ساخته ش��د .رمان ديگر
«كتاب دزد» اس��ت نوش��ته ماركوس زوس��اگ
كه اين كتاب هم توس��ط انتشارات نگاه منتشر
ميش��ود .يك رمان ديگر دارم به اسم «امريكن
پاس��تورال» اثر فيليپ راث كه به نش��ر چشمه
دادم .رمان «قاضي» تأليف مچ ايوان را قرار است
نشر كولهپشتي چاپ كند.
از بين حدود  80عنوان آثاري كه ترجمه
و منتشر كرديد ،اگر بخواهيد فقط دو ،سه
رمان را انتخاب كنيد ،كدامها هستند؟
«جين اير» شارلوت برونته« ،خانه خاموش»
اوره��ان پاموك و بعد هم «امريكن پاس��تورال»
فيلي��پ راث جزو بهترين آثاري اس��ت كه تا به
امروز خواندهام و ترجمه كردهام .عالقه خاصي به
اين سه اثر دارم.
از فيلي�پ راث اخي�راً رم�ان «ش�وهر
كمونيس�ت من» توس�ط فريدون مجلسي
ترجمه و منتشر شد كه رمان بسيار خوبي
اس�ت .خيلي از صاحبنظران معتقدند كه
جاي�زه نوبل بايد پي�ش از اينها به فيليپ
راث داده ميش�د ،در رم�ان «امريك�ن
پاس�تورال» چه چيزي هست كه اين همه
شما را شيفته كرده است؟
واقعي��ت اين اس��ت كه ناش��ر كت��اب مرا از
گفتوگ��و در مورد اين كتاب منع كرده اس��ت.
حتي خبر ترجم��هاش را هم نميبايد ميگفتم
ولي ش��ما اگ��ر رمان امريك��ن پاس��تورال او را
بخوانيد ،متوجه ميش��ويد ك��ه چه ظلمي به او
شده است .وقتي نويسندگاني در سطح پايينتر
از او نوب��ل ميگيرند ،جاي ش��گفت اس��ت كه
چگونه او را ناديده ميگيرند ،من رمان «ش��وهر
كمونيس��ت من» او را ديدم ولي رمان «امريكن
پاس��تورال» چيز ديگري است .به قول آن شاعر
بزرگ «رشكانگيز» است.
رم�ان «خان�ه خام�وش» پام�وك چ�ه
ويژگيهاي�ي دارد ك�ه او را در بي�ن همه
آثاري كه ترجمه كردهايد ،جزو س�ه رمان
برتر ميدانيد؟
شايد برخي آثار ديگر پاموك را بيشتر دوست
داش��ته باش��ند .رمانهايي مثل «نام من سرخ»
يا «كتاب س��ياه» يا «م��وزه معصوميت»اش را.
بهترين كاره��اي پاموك تا امروز همين چند اثر
است كه تا حدودي در يك سطح هستند .جايزه
نوبل را هم به خاطر مجموعه آثارش به او دادند،
ن��ه به يك كتاب خاص .رم��ان «خانه خاموش»
رمان خانواده است و حوادث آن هم در بين چند
خانواده ميگذرد .آثار پاموك مترجم را خيلي به
چالش ميكش��د و من اين به چالش كشيدنها
را دوست دارم.
ش�ما از نويس�ندگان مختلف�ي ترجمه
ميكنيد ،از بورخس آرژانتيني تا آكوتاگاوا

ي مترجم:
گفتوگو با مرضيه خسرو 

سایر محمدی

وسوسه نوشتن
در من هست

متولد  1362تهران است از مترجمان موفق نسل
بعد از انقالب ،ح�دود  80عنوان كتاب ترجمه و
منتش�ر كرده اس�ت .ن�ه كتابهاي ك�م حجم،
جديدترين رماني كه ترجمه و توسط نشر روزگار
منتشر شده «شرلي» اثر ش�ارلوت برونته است
در  688صفح�ه .چند ماه قبل نيز ترجمه «خانه
خام�وش» رمان�ي از اوره�ان پاموك را توس�ط
انتش�ارات نگاه منتش�ر كرد .صبح فلسطين از
س�وزان ابوالهواء ،جين اير از ش�ارلوت برونته،
رانده ش�ده از ساموئل بكت ،به خداي ناشناخته

ژاپني ،از خواهران برونته در قرن نوزده تا
پاموك نويسندهاي از هزاره سوم .از جيمز
جويس راست تا فيليپ راث چپ ،از بكت
غربي تا سوزان ابوالهواء شرقي و ...چگونه
اين تضادها قابل جمع است؟
مجموعهاي تحت عنوان «مدرن – كالسيك»
توسط نشر روزگار نو تدارك ديده شد كه شامل
چه��ل اث��ر از چهل نويس��نده ميش��ود .از اين
نويسندگاني كه نام ميبريد هر كدام يك كتاب از
داستانهاي كوتاه آنها ترتيب داده شد و به دست
چاپ س��پرده ش��د .من هم بين داستان كوتاه و
رمان ،داستان كوتاه را بيشتر دوست دارم .برخي
از آثار را هم به ناگزير ترجمه كردم .يعني ناش��ر
پيشنهاد ترجمه آنها را به افراد ديگري داده بود
كه نپذيرفتند بعد به من محول شد .اآلن هم نشر
روزگار ترجمه ي��ك مجموعه صد جلدي تحت
عنوان «نئوكالس��يكها» يا «ايدههاي برتر» را
به من واگذار كرد .من دوس��ت دارم اثري از هر
كدام از نويس��ندگان صاحب سبك ترجمه كنم.
اينكه نويسنده چپ است يا راست ،شرقي است
يا غربي ،از نويسندگان قرن گذشته است يا امروز
براي من فرقي ندارد .مهم خود اثر است فارغ از
اين تقس��يمبنديها .اثر شاخص و درجه يك را

از ج�ان اش�تاين ب�ك ،جزي�ره محكوم�ان اثر
فرانتس كافكا ،ه�وو از ويليام ترور ،پرده جهنم
از ريونوس�وكه آكوتاگاوا ،عط�ر گلهاي داوودي
از دي.اچ.الرن�س و ...عناوي�ن برخ�ي از آث�ار
منتشر شده اوس�ت .خسروي كه فارغالتحصيل
رش�ته حقوق اس�ت هم اكنون رم�ان «گزارش
كش�تيراني» به قلم آن�ي رولكس و «كتاب دزد»
به قلم ماركوس زوس�اگ را به انتش�ارات نگاه و
رم�ان «امريكن پاس�تورال» از فيليپ راث را به
نشر چشمه سپرده است.

همه دوست دارند ،بخوانند .من هم آدم سياسي
نيستم كه با اين معيار دست به انتخاب نويسنده
و ترجمه اثرش بزنم.
هري�ك از اين نويس�ندگان زبان خاص
خودش�ان را دارند .يكي سخت و پيچيده
مينويسد ،ديگري س�هل و ممتنع و يكي
ب�ا نثر معيار .ش�ما براي پيدا ك�ردن زبان
ترجمه كه ويژگيهاي اثر را نش�ان بدهد،
چه ميكنيد؟
قبل از ش��روع ترجمه ه��ر كتابي ،مختصري
درباره نويسنده تحقيق ميكنم ،راجع به كتابي
كه از او ترجمه ش��ده ش��ناخت پي��دا ميكنم،
در مورد س��بك و ش��يوه كار او كسب اطالعات
ميكنم .متن كتاب م��ورد نظر را مرور ميكنم،

پس از جمعآوري اين اطالعات و رسيدن به يك
شناخت نس��بي از نويس��نده و اثرش ،شروع به
ترجمه ميكنم .وقتي راجع به نويسنده و آثاري
كه از او ترجمه شده ،وقت بگذاريد ،اشراف پيدا
ميكنيد به اثري كه قص��د ترجمهاش را داريد.
حداقل روزي دو -س��ه س��اعت مطالعه ميكنم
از ادبيات كالس��يك فارسي گرفته ،يعني شعر و
تاريخ ،تا ادبيات مدرن و معاصر.
مث� ً
لا وقتی ترجمه كتاب��ي را قبول ميكنم،
م��يروم كتاب��يپرف��روش از آن نويس��نده را
ميخوانم ،يا به لحاظ سبك و زبان معروف شده
حتماً آن را تهيه ميكنم و در برنامه مطالعاتيام
ق��رار ميدهم .ب��دون مطالعه پيش��رفت ممكن
نيس��ت .مثنوي از جمله آثاري اس��ت كه خيلي
آن را ميخوانم .كتابي بسيار عميق است ،انسان
را عميق بار ميآورد ،فلس��فه و معنويتي كه در
داستانهاي مثنوي هس��ت ،كلماتي كه در اين
اش��عار ب��ه كار رفته ،اندوخته انس��ان را افزايش
ميدهد و در ترجمه خيلي به كار ميآيد.
يكي از آثار مورد عالقهات گفتهايد«،صبح
فلسطين» نوشته سوزان ابوالهواء است .در
مورد اين رمان گفتهايد هنگام ترجمهاش
گريه كردهايد .چرا؟

اين رمان داس��تان چهار نسل از يك خانواده
فلس��طين اس��ت ،از س��الهاي قبل از اش��غال
فلسطين تا سال2006ميالدي .اين كتاب بيشتر
يك داس��تان عاشقانه است تا سياسي .كسي كه
س��نگ پرت ميكند ،عاشق هم مي شود .همان
ط��ور كه در جن��گ خودم��ان و در دوران دفاع
مقدس هم جنگ و س��وگواري بود .هم عشق و
ازدواج و شادي و جشن.
«صبح فلسطين» در س��ال  2009به عنوان
پرفروشترين رمان در فرانس��ه معرفي شد .و تا
اآلن حدوداً به  20زبان در دنيا ترجمه و منتشر
شده است .س��وزان ابوالهواء كه فلسطيني است
دوران جن��گ را از نزدي��ك تجربه ك��رده و در
اين رم��ان موضوعات انس��اني و اجتماعي را در
البهالي رويدادهاي جنگ به تصوير ميكشد .و
از زاويه تازهاي به مس��ائل فلسطين نگاه ميكند
و نش��ان ميده��د كه در فلس��طين تنها جنگ
نيس��ت كه جريان دارد ،بلكه انس��انها در اين
سرزمين دغدغههاي انس��اني ديگري هم دارند.
اسم شخصيت اصلي داستان هم آمال است .من
واقعاً هنگام ترجمه اين رمان گريه ميكردم .اين
رمان وقتي چاپ شد به يكي از دوستان در حوزه
هنري هدي ه دادم .پ��س از چندي به من اطالع
داد كه من و همس��رم هم هن��گام خواندن اين
رمان گريه كرديم.
در يك�ي – دو ده�ه اخي�ر بس�ياري از
مترجم�ان مث�ل مه�دي س�حابي،نجف
دريابندري و محمود حس�يني زاد پس از
ترجمه چند اثر وسوس�ه نوشتن رهايشان
نكرد و به نوشتن روي آوردند.
وسوسه نوشتن كه در همه هست كم و بيش،
اما در مورد من خيلي كم است .واقعيت اين است
كه من تا دس��ت به قلم بشوم و داستان و رماني
بنويس��م خيلي زمان ميبرد ،من كه هيچ وقت
نميتوانم دولت آبادي يا سيمين دانشور بشوم،
هيچ وقت .وسوسه نوشتن در من هست ولي بايد
آن قدر ترجمه كنم و تجربه كسب كنم كه همه
اين اطالعات و ش��ناختي ك��ه از اين راه حاصل
ميشود ،يا شگردهاي داستان نويسي ملكه ذهن
من بشود .در آن زمان حتماً اثري خواهم نوشت.
هنوز وقت آن فرانرس��يده است .هنوز زمان الزم
دارم تا به آن پختگي برسم.
از خواه�ران برونت�ه و آثارش�ان
ترجمههاي متعدد ومختلفي منتشر شده،
از رضا رضايي گرفته تا نوش�ين ابراهيمي
كه بهتازگی ترجمه جين اير را توسط نشر
افق منتشر كرد .با اطالع از اين ترجمهها
چطور به سراغ ترجمه مجدد آثار خواهران
برونته رفتهايد؟ آيا آن ترجمهها مش�كل
داش�تند؟ و شما فكر كرديد بهتر از عهده
كار برميآييد؟
نه .ترجمههاي موجود همه خوب بودند .هيچ
وقت ب��ه خودم اجازه نميدهم كه بگويم ترجمه
فالني بد است يا ضعيف است و من دوباره ترجمه
كردم .نه همه ترجمهها خوب است ،رمان «جين
اير» يا «شرلي» داستانهاي عامهپسندي هستند
ك��ه چندين نس��ل را مجذوب خ��ود كردهاند .از
قرن نوزده تا امروز اين آثار مرتب چاپ و خوانده
ميشوند .در آس��يا ،در افريقا ،در اروپا و در همه
كش��ورها آثار خواهران برونته خوانده ميشوند.
البد چيزي در اين رمان هست كه همه را جذب
كرده است .من در ترجمه اين رمان سعي كردم
از زبان سادهتري استفاده و مخاطبان وسيعتري
را جلب كنم .من تنها تغييري كه در مقايس��ه با
ديگر ترجمهها در اين رمان اعمال كردم ،اين بود
كه زبان رمان را به روز كردم.

پيشخوان كتابفروشيها
آیناز محمدي

« و در همه بندرگاهها از كشتي
گمشده حرف بود» مجموعه شعري
از زندهياد تيرداد نصري است كه توسط
انتشارات سوالر منتشر شد.
تي��رداد نص��ري ش��اعري عمي��ق،
دورانديش و بيادعا بود .در نقدنويسي
هم تبحر خاصي داشت و در نخستين
كتاب تحليلي جريانهاي شعر معاصر
ب در
و مدرن ايران به نام «صور و اسبا 
ش��عر امروز ايران» به قلم نوري عال از
ي جوان
او به عنوان يكي از استعدادها 
امروز و آينده ش��عر فارس��ي ن��ام برده
شد.
تي��رداد نصري در ش��عر ام��روز به
آن جايگاه��ي كه مس��تحقاش بود و
اش��عارش اين را نش��ان ميدهد هرگز
دست پيدا نكرد ،شاعري كه از امكانات
و امتي��ازات پايتختنش��يني مح��روم
مان��ده بود .اش��عاري ك��ه در اين دفتر
ميخوانيد ،اگر چه از س��رودههاي دهه
هفت��اد او اس��ت اما سرش��ار از تازگي
اس��ت .مهسا ملك مرزبان را تا پيش از
اين به عنوان مترجم ادبيات داس��تاني
ميشناختيم ،اما هفته گذشته ناگهان
ب��ا مجموعه ش��عري كه تح��ت عنوان
«گوشوارههاي گيالسي» منتشر كرد
به جرگه شاعران پيوست .مجموعهاي
كه انتش��ارات مرواريد ،ناشر تخصصي
شعر ،به بازار عرضه كرد .شعرهاي اين
شاعر هم كوتاهاند هم زباني ساده دارند،
بدون پيچيدگي و تعقيد .و بيش از همه
واقعاً شعرند و منطق شعري دارند ،شعر
انديشهاند و تصوير .عاشقانههايي بكر و
زالل ،از نمادهاي مذهبي و تاريخي به
بهترين وجه س��ود ميبرد .مهسا ملك
مرزب��ان با اي��ن مجموعه بس��ياري از
شاعران و منتقدان را غافلگير كرد.
«حاشيه باغ متروك» جديدترين
رم��ان محبوب��ه مير قديري اس��ت كه

توس��ط انتش��ارات افراز منتش��ر شد.
ميرقدي��ري در اي��ن رم��ان داس��تان
زندگي و دغدغههاي معلمان مدرسهاي
را در يكي از روستاهاي اراك به تصوير
ميكش��د ،از آنجا كه نويسنده در اين
حرفه سالها تجربه اندوخته و مشكالت
زنان معلم را با پوس��ت و گوشت خود
لمس كرده ،روايتي باورپذير ،صميمي
از اي��ن گ��روه آم��وزگاران به دس��ت
ميدهد.
ميرقدي��ري ش��ش -هف��ت عنوان
مجموعه داستان و رمان منتشرشده در
كارنام��هاش دارد و رمان « و ديگران»
موفقتري��ن آنه��ا ب��ود كه ه��م جايزه
مهرگان را در سال  85گرفت هم رمان
مذكور بارها تجديد چاپ ش��د« .آش
انار» رماني نوش��ته مارشا مهران است
كه با ترجمه بهزاد كاوياني دستجردي
توسط انتشارات كتابس��را به بازار آمد.
مارش��ا مهران نويس��نده ايرانياالصل
س��اكن ايرلند بود كه ابتداي امس��ال
در خ��ارج از كش��ور دارفان��ي را وداع
گفت .وي با انتش��ار اين رمان در سال
 2005ب��ه ش��هرت رس��يد و در صدر
آث��ار پرفروش امريكا ق��رار گرفت .اين
رمان داستان س��ه خواهر ايراني است
كه در زمان انق�لاب از ايران مهاجرت
مي كنند و در شهر كوچكي در ايرلند

اقامت ميگيرند .نويسنده زندگي خود
و ي��ك خانواده لبناني مقي��م ايرلند را
الهامبخش اين رمان معرفي كرد .رمان
ديگر او كه در اواخر سال  2006منتشر
شد«گالب و نان سودا» هنوز به فارسي
برگردانده نشده« ،دراكوال» نوشته برم
استوكر از مجموعه رمانهاي كالسيك
انتش��ارات قدياني اس��ت كه بازنويسي
آن را تانيا زامورس��كي به عهده داشت
و توسط فاطمه يگانه به فارسي ترجمه
ش��د .رمان دراكوال آغازي چنين دارد:
«جاناتان هاركر چش��مانش را بست و
خ��ود را به موس��يقي خيالانگيز قطار
سپرد .او داشت براي معاملهاي با كنت
دراكوال به ترانسيلوانيا ميرفت ،جاناتان
وكيل بود و»....
ترجم��ه رمانه��اي كالس��يك
انتش��ارات قديان��ي در بي��ن جوانان و
نوجوانان مخاطبان بس��يار دارد و غالباً
اين كتابها با اقبال مواجه ميش��وند.
«سه كتاب» ش��امل مول ،دريا هنوز
آرام اس��ت و بيهودگي از احمد محمود
نويس��نده سرشناس س��رانجام توسط
انتشارات معين منتشر شد .فرزند اين
نويسنده در مقدمهاي درباره چگونگي
انتش��ار اين س��ه كت��اب در يك مجلد
مينويس��د <:ام��ا پدر راضي نميش��د،
ه��ر چند باره��ا ،بس��ياري عالقه خود

را به داش��تن اين كتابها نش��ان داده
بودند ،اما پدر ماي��ل نبود از جايگاهي
كه در عرص��ه ادبيات ايران به دس��ت
آورده بود ،به قول خودش سوءاستفاده
كن��د .ميگفت ،ارزش چ��اپ دوباره را
ندارند .اينها سياهمشقهاي دوران اول
نويسندگي من هستند».
«خش�ونت ورزان ب�ه چنگ�ش
ميآورند» نام رماني از فلنري اوكانر با
برگردان سمانه توسلي است كه توسط
انتش��ارات روزنه منتشر شد .عنوان اين
رمان گروتس��ك كه از آيهاي از انجيل
متي گرفته شده است ،روايتگر درگيري
ذهني نوجواني اس��ت به نام تارواتر كه
پ��س از مرگ داي��ي م��ادرش ،تارواتر
پير ،مي��ان انتخ��اب خدا يا ش��يطان،
دي��ن يا بيدين��ي ،مردد مانده اس��ت.
اين درگيري از همان ابتداي داس��تان
ب��ا ماجراي به خ��اك س��پردن تارواتر
پير ،كه از قرار پيامبر اس��ت و پيش از
مرگش خواس��ته طبق آيين مسيحيت
دفن ش��ود ،آغاز ميشود و تا مواجهه او
با دانش خش��ك دايي خودش كه نماد
سكوالريزم است پيش ميرود و ...رمان
«ساالر مگسها» اثر ويليام گلدنيگ
با ترجمه حميد رفيعي توسط انتشارات
بهجت به چاپ دوم رسيد .مشهورترين
رم��ان گلدنيك با چند ترجمه در ايران

منتشر شده است اما تمام منتقدان اين
رمان را س��وگنامهاي ب��راي معصوميت
از دس��ت رفته انس��انها دانستهاند ،در
مورد اينكه س��االر مگسها اقتباس��ي
مس��تقيم از جزيره مرجان نوشته آرام
بالنتاين اس��ت اتفاق نظ��ر دارند .با اين
همه تنوع آرا و عقايد ابراز شده در مورد
ساالر مگسها ،با هيچكدام از آثار مشابه
قابل مقايس��ه نيس��ت و ميتوان آن را
جنجالبرانگيزترين آثار ادبي قرن اخير
به حساب آورد بويژه كه نويسندهاش در
س��ال 1983جايزه نوبل ادبيات گرفت.
«آنت ورپ» نام رماني از روبرتو بوالينو
نويس��نده شيليايي اس��ت كه با مقدمه
ناتاش��ا ويمر و برگ��ردان محمد حياتي
توس��ط انتش��ارات ش��ورآفرين به بازار
آمد .اين رمان كه تحس��ين بسياري از
منتق��دان امريكايي التين را برانگيخت
و خود نويسنده در اظهاراتي گفت :تنها
رماني اس��ت كه از نوشتن آن شرمنده
نيس��ت .آن��تورپ رماني اس��ت كوتاه
و تقطي��ع ش��ده ،با نثري ش��اعرانه كه
موضوعات متعددي مثل قتل ،جنايت،
شعر و عشق را درهم ميآميزد و خواننده
را گام به گام به دنبال خود ميكش��اند.
«يادداشتهاي زيرزميني» از جمله
آثار مطرح فيودور داستايفس��كي است
كه با ترجمه ش��هروز رش��يد توس��ط

نش��ر فرهنگ آرش منتش��ر ش��د .اين
نويسنده برجس��ته در سطح جهان در
رمان عميق و فلسفي «يادداشتهاي
زيرزميني» حساسترين مسائل انسان
ام��روز را ب��ا نگاهي دقي��ق و روانكاوانه
بررس��ي ميكن��د و پ��رده از رواب��ط و
اليهه��اي پنهان و آش��كاري برميدارد
كه در نهايت به كشف خودشناسانه كم
نظيري ميانجامد.
«آقاي اس�تون و شهس�واران
مالزم» رماني از و.س.نيپل با برگردان
علي معصومي است كه توسط انتشارات
بوتيمار منتشر شد.
نيپ��ل در عصر نويس��ندگان ملي
و بومي ،نويس��ندهاي بيوط��ن و فارغ
از هوي��ت ملي معرفي ميش��ود .هيچ
كش��وري نميتوان��د او را از آن خ��ود
بداند .رمان «آقاي اس�تون »...نشانه
قطع رابطه با محيط كارائيب است .اين
كت��اب هم از لح��اظ گزينش صحنه و
هم از لحاظ س��اختار و چارچوب با آثار
پيشين او تفاوت دارد .راوي داناي كل بر
همه پيشامدهاي رمان اشراف دارد اما
شخصيت مركزي داستان ،انساني بالغ
اس��ت و شخصيت شكل گرفتهاي دارد
و«....درآمدي بر نقد» اثري از مايكل
رايان ب��ا برگردان س��ارا كاظميمنش
است كه توسط انتش��ارات آوند دانش
منتشر شد ،اين كتاب با سبك نوشتاري
بس��يار س��ادهاش درآمدي است كامل
و ب��ه روز به نقد معاص��ر .از فرمگرايي
و س��اختارگرايي گرفته تا روانشناسي
و تاري��خ .كتاب مذكور پيش��رفتهاي
جدي��د در زمينه نقد – ازجمله تئوري
تكامل ،مطالعات ش��ناخت محور ،نقد
اخالق��ي و نق��د بومش��ناختي -را نيز
پوشش ميدهد .اين كتاب با مثالهاي
كاربردي ،تمركز بر اس��تدالل منطقي
و تركي��ب نوآورانهاي از مطالعات ادبي،
فرهنگي و فيلمشناس��ي منبعي است
ضروري ب��راي دانشپژوهان نوپاي نقد
ادبي و فرهنگي.
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تازههاي نشر
خداي بزرگ
«دو هزار دانشمند در جستوجوي خداي بزرگ»
به قلم پروفسور ريموند روايه با برگردان فرامرز برزگر
توسط انتشارات بدرقه جاويدان منتشر شد.
نويس��نده كتاب پروفس��ور ريموند روايه ،پروفسور
در فلس��فه ،رياضي��دان ،فيزيكدان ،كيهانش��ناس و
متخصص تجزيه و تحليل اطالعات علمي س��عي دارد
بين دين و دانش آشتي برقرار كند و مينويسد :هزاره
س��وم ميالدي ،هزاره بازگشت بشريت به سوي روح و
توجه به ملكوت است.
ارزش كتاب بدون ش��ك در دنياي پرهياهوي مادي ما نش��انه پرورش
روح ايم��ان و اعتق��اد به وجود ذات باريتعالي اس��ت .آن ه��م نه از طريق
اس��تدالالت منطقي و سنتي بلكه از روي پيش��رفتهترين حقايق علمي كه
حداقل  2000دانشمند بر آن صحه گذاشتهاند.
شيوههاي مصاحبه در مطبوعات
«شيوههاي مصاحبه در مطبوعات» نوشته سوزان
دان با ترجمه علي ايثاري كس��مايي توسط انتشارات
ايران وابسته به مؤسسه مطبوعاتي ايران به چاپ سوم
رسيد.
در اي��ن كتاب طي  9فصل ش��يوههاي احساس��ي
مصاحبه كردن ،ش��يوههاي درس��ت مصاحبه ،طرح و
نقش��ه مصاحبه ،برنامهريزي براي يك مصاحبه موفق
تشريح ميشود .مصاحبه براي بسياري از نويسندگان،
امكان نگاهي ويژه به زندگي مردم ديگر كه تجارب و شيوههاي زندگيشان
به گونهاي ديگر اس��ت ،فراه��م ميكند .در جريان مصاحبه با بس��ياري از
افراد جالب ديدار خواهيد كرد .براي تسلط بر شيوههاي گوناگون مصاحبه،
اب��زار و امكانات ض��روري يك مصاحبه موفق و قابل توجه ضروري اس��ت،
ش��ناخت كاف��ي به اين حوزه داش��ته باش��يد .اين كتاب ش��ناخت الزم را
به خواننده ميدهد.
خواب نوشتهها
«خواب نوش��تهها» عنوان كتابي از تئودور آدورنو
با برگردان س��ياوش جمادي و احسان المع است كه
توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه منتشر شد.
اگر رؤيا زبان ناخودآگاه است .رؤياهاي هنرمندان،
ش��اعران و متفكراني چ��ون كافكا ،آدرن��و ،بنيامين،
داوينچ��ي را از روي آث��اري كه در نهاي��ت بيداري و
آگاهي آفريدهاند.
مش��كل بتوان تفس��ير كرد .مس��لماً اين رؤياها با
تجربههايي ك��ه آنها در بيداري داش��تهاند بيارتباط
نيس��ت .آدورنو پس از بيدار ش��دن خوابهايش را مكتوب ميكرد .سپس
همسرش گرتل ،نسخههاي اوليه را تهيه و سرانجام آدورنو خود نيز تغييراتي
در آنها اعمال ميكرد و چنديادداشت توضيحي به آنها ميافزود .فرويد رؤيا
را تحقق آرزوي سركوب شده در بيداري ميداند ،درد بيعدالتيها و دوري
از موط��ن آدورنو را به نوش��تن اين آثار (رؤياهاي��ش) برانگيخت و به قول
خودش نود درصد آنها در تبعيد نوشته شدهاند.
شام با لني
«ش��ام با لني» گفتوگوی مفصل جاناتان كات با
لئونارد برنس��تاين ،موس��يقيدان و رهبر اركستر است
كه با برگردان بهزاد هوشمند توسط نشر مركز منتشر
شد.
لئون��ارد برنس��تاين ب��ه اعتق��اد قريب ب��ه اتفاق
موس��يقيدانان و صاحبنظ��ران درخش��انترين و
تأثيرگذارترين چهره موس��يقي كالسيك در امريكاي
قرن بيس��تم شناخته ميش��ود .جاناتان كات در سال
 1989يك س��ال قبل از درگذش��ت او به خانهاش م��يرود و در همان جا
اين آخرين مصاحبه ش��كل ميگيرد .برنس��تاين در اين گفتوگوي دوازده
س��اعته ب��ه زباني طن��ز ،صادقان��ه در مورد مس��ائل گوناگ��ون از باالترين
س��طوح مقوالت موسيقايي تا سياس��ت و آموزش و ...حرف ميزند .كتاب
ش��ام بالن��ي ،تصويري منحصر به ف��رد از اين هنرمند و نابغه قرن بيس��تم
به دست ميدهد.
هگل و پديدارشناسي روح
«ه��گل و پديدارشناس��ي روح» نوش��ته راب��رت
اس��ترن عنوان كتابي است كه محمدمهدي اردبيلي و
سيدمحمد جواد سيدي به فارسي برگرداندهاند و ناشر
آن هم انتشارات ققنوس است.
اين كتاب در هفت بخش به مباحثي چون بس��تر
و زمينه پديدارشناس��ي ،ديالكتيك اب��ژه ،ديالكتيك
س��وژه ،ديالكتيك عقل ،ديالكتي��ك روح ،ديالكتيك
دين ،فلسفه به مثابه ديالكتيك ميپردازد .اين كتاب
ش��رحي مقدماتي و حتياالمكان كامل و منسجم از پديدارشناسي روح به
دست ميدهد و با وجود حجم محدودش كل فرآيند تكوين روح را با زباني
ساده و قابل فهم با تعهد به متن پديدارشناسي و همچنين ارجاعات متعدد
به ساير آثار هگل و اشراف بر كل شارحان هگل تفسير ميكند.
تجربه واحد
«تجربه واح��د» يا مطالعهاي تطبيق��ي در مباني
عرفانهاي جهاني كتابي به قلم علياصغر مصلح است
كه توسط انتشارات علمي منتشر شد.
انتش��ارات علم��ي مجموع��هاي تح��ت عن��وان
انديشههاي نو تدارك ديده كه تاكنون پنج عنوان آن
در حوزههاي مختلف و به قلم افراد گوناگون نوش��ته
و منتشر شد.
«تجربه واحد» نخس��تين كت��اب از اين مجموعه
است« .نش��انههاي امر بينشان» نوشته زهرا تش��كري« ،هيدگر و حكمت
دائويي» نوش��ته مرتضي گودرزي»« ،هيدگر و هگل» از حس��ين رس��تمي
جليليان« ،دريدا و فلس��فه» نوش��ته مهدي پارس��ا از ديگر كتابهاي اين
مجموعه اس��ت .نويس��نده «تجربه واحد» معتقد اس��ت ،عرفانهاي اديان
جهاني از مهمتري��ن امكانات موجود در فرهنگهاي معاصر براي گفتوگو
اس��ت .مراد از عرفانهاي اديان جهاني ،س��نتهاي عرفاني برآمده از اديان
بزرگ جهاني يعني آيينهاي هندو ،دائو ،بودا ،مسيحيت و اسالم است .اين
پژوهش براي بازگش��ت به بنيادها و به منظور يافتن مشتركات و مشابهات
مستقر در سنتهاي عرفاني شكل گرفته است.
عقالنيت و توسعهيافتگي ايران
«عقالني��ت و توس��عه يافتگ��ي اي��ران» كتابي به
قلم دكتر محمود س��ريعالقلم اس��تاد دانشگاه شهيد
بهشتي اس��ت كه چاپ نهم آن توسط نشر فرزان روز
به بازار آمد.
اي��ن كتاب كه چاپ نخس��ت آن در س��ال1390
منتش��ر ش��د ،در مقدم��ه چاپ شش��م ب��ه روايت از
نويس��نده ميخوانيم :اين كتاب محصول بيست سال
تحقيق و تدريس پيرامون توس��عه يافتگي اس��ت .در
ابتداي كتاب چارچوب نظري خود را تحت عنوان «مكتب تحول شخصيت
ايراني» به بحث گذاشتهايم .شناخت واقعي بافت موجود فكري و اجتماعي
سياس��ي ايران مهمترين دلمش��غولي نظري من بوده است .سريعالقلم در
تحقيقاتش به اين نتيجه ميرسد كه عمده مشكل توسعهنيافتگي ايران در
افكار ما نيست ،بلكه در شخصيت پرورش نيافته ماست .مشكل ما چگونگي
تبديل فكر به عمل اس��ت .مش��كل ما ناتواني در سيستم ساختن است .در
جامع��هاي كه افراد اين قدر نس��بت به هم دافعه دارند نميتوان سيس��تم
اجتماعي ساخت و در مسير توسعه قرار گرفت.

