کتابچه دوم

کـــــافه

کتاب

سفرنامه
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عمادالدیــن باقــی ،پژوهشــگر تاریــخ کــه
جامعهشناســی دیــن و حقــوق بشــر از دیگــر
حوزههــای مطالعاتی او اســت ،از دیگر اهالی
اندیشــه اســت که به ســراغ او رفتیم تا ببینیم
چــه میخواند و بــه ما چــه کتابی را پیشــنهاد
میدهــد .او کــه اخیــراً کتــاب «ســفرنامه دن
گارســیا دســیلوا فیگوئروآ» (ســفیر اســپانیا در
دربــار شــاه عبــاس اول) را بــرای دومینبــار
خوانــده اســت ،آن را بــرای مطالعه پیشــنهاد
عمادالدین باقی
کرد .این کتاب توســط نشــر نو در ســال 1363
ســــــــــفرنــــــامه منتشــر شــده اســت و مترجــم آن غالمرضــا
دنگارسیادسیلوافیگوئروآ سمیعی است.
این کتاب توســط ویکفور از زبان اســپانیایی به
فرانســوی ترجمه شد ســپس توسط غالمرضا
ســمیعی از فرانســه به فارســی بازگردان شده
اســت .گفتنــی اســت ایــن ســفرنامه شــخصاً
توســط فیگوئروآ نوشته نشــده بلکه برآمده از
خاطرات و تقریرات او است که به وسیله یکی
از همراهانش در ســفر ایــران تنظیم و تدوین
شده است.
اهمیــت ایــن کتــاب از آن رو اســت کــه صرفــاً
به یک ســفرنامه محدود نمیشــود و میتــوان از آن با عنوان یک رســاله
سیاســی و تاریخی یاد کرد که در کنار ارائــه اطالعات جغرافیایی ،حوادث
سیاســی و رخدادهای مشرق زمین را نیز تبیین کرده است .وی همچنین
دربــاره خلقیات شــاه عبــاس ،سیاســت ،کیفیت زندگی طبقــات مختلف
مردم و آداب و رســوم ایرانیان به تفصیل ســخن گفته است که به سختی
میتوان این اطالعات را در منابع دیگر بهدست آورد.

پی
شنهاد

عمادالدیــن باقــی کتاب دیگری نیــز با عنوان
جشن سکوت
«جشــن ســکوت» ()Celebrating Silence
اثری از شــری شــانکار عارف هندی که به زبان
انگلیسی است و به فارسی ترجمه نشده را نیز برای مطالعه پیشنهاد کرد.

کتاب

98

کتاب

کتابچه دوم
بهار 1398

آیتاهلل محمد ســروش محالتی از جمله استادانی
اســت کــه در اظهارنظرهــای خــود همــواره توجــه و
التــزام خاصی به آرای شــهید مطهــری دارد تا آنجا
که نام کتاب «اسالم و مقتضیات زمان» استاد شهید
مطهری را برای عنوان یکی از آثارش برگزیده است.
وقتی از وی پرســیدیم که چــه کتابی را برای مطالعه
پیشنهادمیکند؟معرفییککتاببهشکلعمومی
بــرای همــه را کاری دشــوار تلقی کرد اما بــا این حال
کتاب «داســتان راســتان» اثر استاد شهید مطهری را
محمد سروش محالتی
مفید دانســت چراکه به باور او ،این اثر برای ســطوح
داســتان راســتان مختلف جامعه ارزشمند و خواندنی است.
کتــاب «داســتان راســتان» در تیرمــاه  1339بــه قلم
شهید مطهری و از سوی انتشارات صدرا منتشر شد.
این کتاب برنده جایزه یونســکو در ســال  ۱۳۴۴است
و همچنیــن بــه زبانهایی چــون انگلیســی ،ژاپنی و
صربستانی نیز ترجمه شده است.
کتاب دو جلدی است و در بردارنده مجموعهای
از داستانهای کوتاه در مورد زندگی بزرگان دینی
در اســام است ،جلد نخست ،دارای  75داستان
و جلد دوم  50داســتان اســت و در مجموع 125
داســتان را شــامل میشــود .منابــع آن نیز اغلب
از کتــب احادیــث ،تواریخ و ســیره اســت .گفتنی اســت که این کتــاب در دهه
چهل و پنجاه در شــرایطی منتشــر شــد که بیشــتر کتابهای داستانی از سوی
نویسندگان چپگرا نوشته میشد.

علیرضــا بهشــتی ،اســتاد علوم
سیاســی و عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه تربیــت مــدرس که به
تازگــی کتــاب «بهــار زندگــی در
زمســتان تهــران» را خوانــده،
آن را کتــاب ارزشــمندی بــرای
مطالعــه میدانــد .کتــاب «بهار
زندگــی در زمســتان تهــران»
جلــد دوم بــرای کتــاب «از ســرد
علیرضا بهشتی
و گــرم روزگار» بــه شــمار میآید
بـــــهارزنــــدگـــی کــه و در واقــع زندگینامــه احمد
در زمستان تهران زیدآبــادی اســت و بــه قلم خود
او بــه رشــته تحریــر درآمــده و
به همت نشــر نی منتشــر شــده
اســت .زیدآبــادی روزنامهنگار و
تحلیلگر مســائل سیاسی است،
در رشته علومسیاســی دانشگاه
تهــران تحصیل کــرده و دکترای
علومسیاسی از دانشکده حقوق
دانشــگاه تهــران دارد .کتــاب «از
ســرد و گــرم روزگار» در کمتــر از
2ســال به چاپ یازدهــم و «بهار
زندگــی در زمســتان تهــران» که
امســال منتشــر شــده اســت طی چندماه به چاپ ســوم رسید.
علیرضــا بهشــتی ،در خصوص اینکــه چه چیزی کتــاب «بهار
زندگی در زمســتان تهران» را خواندنی کرده است ،عنوان کرد:
«صداقــت ،صمیمیــت و توجــه همزمــان به مباحــث فکری،
اجتماعــی و زندگــی .از این لحاظ من آن را یک زندگینامه ســه
بعدی میدانم .این کتاب مربوط به حوادث دهه شصت است
و شــاید علت عالقه من به آن بهدلیل خاطرات زیاد من از این
دوره اســت .با این حال ،خواندن کتاب را بخصوص برای نسل
جوانی که میخواهند به یک جریانشناسی فکری و سیاسی از
دههشصتبرسند،مفیدمیدانم».
کاظــم موســوی بجنــوردی،
بنیانگــذار و رئیــس مرکــز
دایرةالمعــارف بزرگ اســامی
اســت کــه کتابهــای بســیاری
زیــر نظــر او در مجموعــه تحت
مدیریتاش منتشــر شده است
ولی وقتی از وی پرسیدیم که چه
کتابــی را بــرای مطالعــه توصیه
میکنــد ،او کتــاب «تاریخ جامع
کاظم موسوی بجنوردی ایران» را معرفی کرد .این کتاب،
تاریخ جامع ایران در بیســت جلــد تدویــن شــده
اســت 10 ،جلــد آن در ســال ۹۳
و مجموعــه کامــل آن در ســال
 ۱۳۹۴روانه بازار نشــر شد و بیش
از  170اســتاد برجسته در تدوین
آن مشــارکت داشــتند .از جمله
اســتادانی که بهعنوان مشاور در
این طرح حضور داشتند میتوان
بــه ایــرج افشــار ،شــرفالدین
خراســانی ،عنایــتاهلل رضــا،
ســیدجواد طباطبایــی و فتحاهلل
مجتبایــی اشــاره کرد .بســیاری کتــاب «تاریــخ جامع ایــران» را
بزرگتریــن کتــاب تاریــخ کشــور توصیــف کردهاند کــه پنج جلد
نخست آن به تاریخ ایران پیش از اسالم و پانزده جلد بعدی به
تاریخ ایران پس از اسالم اختصاص دارد.

