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چند نکته
درباره آموزشوپرورش

چاپ «پول»

کتاب یک هستی است

در ابتدای این نشست دکتر رحمتا ...فتاحی ضمن
ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و آرزوی تداوم این
رخدادهای علمی و فرهنگی گفت :نگاههای مختلفی
به کتاب میتوان داشت .برخی افراد از دید اقتصادی
بهعنوان کاال به کتاب نگاه میکنند ،برخی بهعنوان
یک منبع اطالعاتی و بعضی از افراد بهعنوان یک اثر
هنری و تاریخی.
او با مطر حکردن این پرسش که «چرا به کتاب بهعنوان
یک هستی نگاه نکنیم؟» عنوان کرد :آن چیزی که
هست و عینیت دارد و میتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیم
یک هستی است .هستی برای خودش هویت دارد و
میتواند با آنچه غیر از خودش است ارتباط برقرار کند.
کتاب نیز چون یک موجودیت و یک آفرینش فکری
و دارای مشخصههایی مثل عنوان ،نویسنده و ناشر
مجموعهای از مشخصات که یک هستی را شکلمیدهند -است ،یک هستی تلقی میشود .کمکم این
هستی شکل دیگری به خودش میگیرد .پدیدآورنده
درطــول آفرینش کتاب یک تفکر در ذهنش شکل
میگیرد و بعد با استفاده از منابعی که در زمان تألیف
یک اثر مطالعه میکند آن را خلق میکند و این زندگی
تداوم پیدا میکند.
فتاحی با اشاره به «شاهنامه» فردوسی ادامه داد:
بهعنوان مثال از «شاهنامه» نسخههای خطی،
کتا بهای چاپ سنگی ،کتا بهای چاپی معاصر،
منابع الکترونیک و دیجیتالی ،ویرایشها ،ترجمهها
و برگزیدهای مختلفی وجــود دارد که یک خانواده
و یک سپهر را تشکیل میدهند و به آن «خانواده
کتا بشناختی» میگوییم .همه اینها به دالیل
مختلفی مانند اشتراک منابع استفاد هشده برای
نگارش ،ناشر مشترک و یا تصاویر و بخشی از متن
مشترک باهم در ارتباط هستند .اینها یا ارتباط
عمودی دارنــد ،مثل برگزیدهای که براساس یک اثر
تدوین میشود و یا ارتباط افقی دارند ،مانند دو ترجمه
از یک اثــر .ما وقتی کتاب را یک هستی بدانیم ،به
شبکهای میرسیم که آمیختهای از ارتباطات عمودی
و افقی است.
کتاب محصول طبیعی انسان است
وی گفت :از دید پوپر  3عالم وجود دارد :عالم اول آن
پدیدههای مادی هستند که ما در زندگی میبینیم و از
آنها استفاده میکنیم؛ عالم دوم حاالت ذهنی است
که شامل تمام تخیالت و تفکراتی است که یک سپهر را
تشکیل میدهد و عالم سوم تجلیات این دو عالم است
در هستیای به نام کتاب .پس ازدید پوپر عالم سوم و
یا کتاب محصول طبیعی انسان است که میتوانیم
ازطریق آن خلقوخو و گرایشهای پدیدآورندهاش را
بشناسیم .کتابخانهها تجسمی از عالم سوم هستند.
این ما را به این نکته میرساند که ما باید نگاه دیگری به

عکس تزیینی است

علی باقریان -از نیماست که «یاد بعضی
نفرات /روشنم م ـیدارد /اعتصام یوسف/
حسن رشدیه» .نوشتهاند او جز در این شعر
و دوسه شعر دیگر هیچجا از نخبگان عصر
خویش نام نبرده اســت .شعر «نــام بعضی
نفرات» تاریخ  11اردیبهشت  1327را در
پــای خــود دارد ،زمانی که از مــرگ یوسف
اعتصامی  11ســال و از درگذشت حسن
رشدیه  4سال گذشته بود .اینکه از «بعضی
نفرات» فقط این دو تن ذکر شد هاند البد
دلیل خاصی داشته است .یوسف اعتصامی
(اعتصامالملک آشتیانی) ،پدر پروین آسمان
سخن ،و میرزاحسن تبریزی (رشدیه) یک
ویژگی مشترک داشتند که عبارت بود از
کوشش درراستای گسترش علم و دانش و
عمومیساختن آن .بهویژه حسن رشدیه
که در  18آذر  1323در 97سالگی دیده بر
جهان بست در تأسیس مدارس ابتدایی نقش
مؤثر و بینظیری داشــت .او در سخوانده
استانبول بود و تحتتأثیر شیوه تعلیم و تربیت
جدید کوشید طر حهایی نظیر آن را در ایران
عملی سازد .در استانبول مدارس ابتدایی را
«رشدیه» میخواندهاند و هم ازاینرو میرزا
حسن تبریزی به آن ُ
نامبردار شده است.
اما نتیجه کوششهای این افراد چیست؟ ما
چه داریم؟ بهنظر میرسد آموزشوپرورش
ما اشکاالت متعددی دارد که بر اهل فن
پوشیده نیست ،اما به دالیل بسیاری تا به
امروز مرتفع نشده است .چند نمونه را یادآور
میشوم :در ایــران تحصیل در چارچوب
نظام آمــوزشوپــرورش اجباری اســت .در
کشورهای بسیاری اینگونه اســت .اصل
این اجبار درست بهنظر میرسد ،اما باید با
روشهای درست و کارآمد از جلوه آن کاست.
بسیاری از کودکان و نوجوانان از بیدارشدن
در ساعتی مقرر و درسپــسدادن بهشکل
رایج متنفرند .تا همین اآلن فکری برای این
مسئله نشده است ،فکری برای لذ تبردن
دانشآموزان از تحصیل .اگر هم فکری شده،
نتیجهبخش نبوده اســت .بهنظر میرسد
ابزارهای نظام آموز شوپرورش تناسبی با
این قضیه ندارد و برای عالقهمندکردن فرد به
تحصیل و ایجاد شوق و ذوق در او کار مؤثری
انجام نشده است.
رف
ص
است.
یکپارچه
نظام
مشکل دیگر،
ِ ِ
جداکردن دانـشآمــوزان عادی از کودکان
استثنایی کافی نیست؛ باید طبقهبندیهای
مــتــنــو عتــری صـــورت گــیــرد کــه نــیــازهــا و
خصوصیات غالب دانشآموزان در آن لحاظ
شود .اگر هر محدوده جغرافیاییای فرهنگ
خاصی دارد ،شکل مطلوب آن اســت که
محتوای کتا بهای درسی نیز از ناحیهای
به ناحیهای دیگر فرق داشته باشد .البته
این بهمعنای نادیدهگرفتن یکپارچگی ملی
نیست؛ بلکه توجه به تفاوتهاست .همچنین
کودکان سرکش یا باهوش و درعینحال
درسنخوان همواره نادیده گرفته شدهاند.
درواقـــع دموکراسی که منتقدانش آن را
«استبداد اکثریت» میخوانند اینجا هم
بهضرر اقلیت تمام شده است.
کتابهای درســی مــدارس نیز از دو منظر
اشکال دارنــد ،اول محدوده محتوا و دوم
نظریبودن .عوامل بسیاری در محدودیت
محتوای کتا بهای درســی دخیل است،
عواملی که گاه تابع هیچ منطقی نیست.
البته مـیدانــیــم کــه باتوجهبه گسترش
بیحدومرز دانش نمیشود و نمیتوان همه
آن را آموخت ،اما محدودکردن غیراصولی
محتوا درست نیست .محتوای مدیریتشده
به تربیت انسانهایی میانجامد که رونوشتی
از پــدران خود هستند ،با همان محاسن و
معایب .نظریبودن محتوا نیز روشن است.
این میشود که دانشآموزان نمیتوانند از
آنچه آموختهاند در زندگی روزمره خود بهره
ببرند .میزان محفوظات آنها مرتبا افزایش
مییابد ،بیآنکه تأثیری در عملشان داشته
باشد.
مشکل دیگر که همواره بدان پرداختهاند
نظام ارزیــابــی ناکارآمد اســت ،نظامی که
دانشآموزان را وامیدارد که در زمان و مکانی
مشخص مقدار ازپیشتعیینشدهای را ارائه
دهند که اگر موفق نشوند عواقب بسیاری
گریبانگیرشان میشود .البته در سالهای
اخیر تال شهایی صــورت گرفته ،اما اصل
مشکل همچنان باقی است .این مشکالتی
که برشمردم احتماال ناشیاز کپیبرداری
از نظامهای غربی و نادیدهگرفتن مختصات
فرهنگی اســت« .خانه از پا یبست ویران
است» .باید آن را کال خراب کرد و بنایی نو
نهاد که با داشتههای ما تطبیق کند .درست
است که اصل این نظامها به ما تعلق ندارد،
اما میتوان با بازنگری در آنها تاحدممکن
از هزینهکردهای بیسود کاست.
اینها فقط چند نمونه بود .تازه این فقط
اشــکــاالت نــظــام آمــوزشــی ازمــنــظــر یک
دانشآموز است.

شکیبا افخمی -روز گذشته نشست «میراث ماندگار»
با هــدف بررسی وضعیت کتابخانههای اهدایی
دانشگاهها و مراکز علمی با حضور دکتر اصغر دادبه،
دکتر رحمتا ...فتاحی ،دکتر سلمان ساکت و دکتر
مجتبی مجرد در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی برگزار شد.

ویترین

در نشست «میراث ماندگار» مطرح شد

کتاب،فرزند انسان

کتاب و کسانی که کتاب را میخوانند ،منتشر میکنند
و اهدا میکنند داشته باشیم .پس کتاب خودش یک
هستی است و کسانی که کتاب اهدا میکنند درواقع
هستیبخش هستند.
در ادامه دکتر اصغر دادبه دربــاره کتابخانه اهدایی
دکتر حسین یزدگردی به کتابخانه دانشگاه اصفهان
گفت :حسین یزدگردی استاد ادبیات بود و همهچیز
درمورد دانش برای او جدی بود و ممکن بود کالسهای
او در دانشگاه تا  4ساعت هم طول بکشد .او حتی یک
بار هم در زندگیاش به جایی نرفت و تمام زندگیاش
همان کتابخانهای بود که مجموعا  5000کتاب داشت.
او بهدلیل اینکه اصفهان را یک ایران کوچک میدید و
شاگردان و دوستان زیادی در آن جا داشت ،خواست
که این مجموعه را به کتابخانه دانشگاه مرکزی اصفهان
اهدا کند.

دانشکده دیــدم دیــوان ملکالشعرا بهار بــود .بعد
بهمرور سراغ کتابهای دیگر رفتم و با یادداشتهای
نفیسی روبـهرو شدم .ایشان در کتابهای گوناگون
یادداشتهایی را همراه با ارجاع و نقد مطالب نوشته
بود و در مقدمه کتابها توضیح داده بود که هرکدام
از این کتا بها و نسخهها چگونه به دست او رسیده
است .مثال مــواردی بوده که ایشان کتابها را برای
افراد مختلف فرستاده است و نظرت آنها را همراه با
اسمشان نوشته است .حاال در نظر بگیرید محمود
فرخ این مجموعه را که حدود  6000جلد کتاب و 300
نسخه خطی است ،خودش گــردآوری کرده است و
حاال از حدود  10یا  20جلد این کتابها تنها یک یا دو
نسخه وجود دارد .او کتابدان بود؛ یعنی با تمام وجود
قدر کتاب را میدانست و میفهمید و برایش ارزش
قائل بود .کتابهای اهدایی مرحوم فرخ به دانشکده
ادبیات یک نگین است.

وی افزود :حسی که اهالی کتاب به کتاب دارند مثل
حس انسان به فرزندش اســت؛ درنتیجه د لکندن
از آنها و رسیدن آنها به جایی که اهل فرهنگ از آن
استفاده کنند یک شخصیتی میخواهد که به فرهنگ
مملکت بیندیشد و باور داشته باشد که اساس ،فرهنگ
است .خوشبختانه آن مجموعه اهدا شد و بهخوبی از
آن استفاده میشود .زمانی که این مجموعه اهدا شد،
اینگونه اهدای کتابخانهای انگشتشمار بود و ایشان
جزو پیشروان این کار بودند ،اما من امیدوارم هزاران
یزدگردی در بین جوانان پدید بیایند.
دکتر مجتبی مجرد در ادامه این نشست درباره مجموعه
اهدایی محمود فرخ خراسانی که شامل اهدای چندین
نسخه خطی به کتابخانه داشگاه فردوسی مشهد و
اهدای چندین جلد نسخه چاپی به کتابخانه آستان
قدس رضوی است گفت :اولین کتاب و یادداشتهایی
که من از مجموعه اهدایی محمود فرخ در کتابخانه

ارزش یک کتابخانه به منابع پژوهشی آن است

کتاب مثل فرزند آدم است

در پایان دکتر سلمان ساکت با مطر حکردن این
موضوع که کتابخانه قلب دانشکده و دانشگاه است
و این قلب این روزهــا خوب نمیزند گفت :فضای
پژوهش در علوم فنی ،مهندسی و پایه براساس
مقاله است ولی علوم انسانی را کتاب جلو میبرد.
روزی که تصمیم اجرای طرح تجمیع کتابخانهها در
دانشگاه فردوسی گرفته شد ،فکر کردند چون علوم
پایه و فنیومهندسی به کتابخانه نیاز ندارند درباره
علوم انسانی هم همین طور است که خوشبختانه با
مقاومتهایی که در دانشکد ههای الهیات ،ادبیات
و علو متربیتی صورت گرفت ،این  3کتابخانه را نگه
داشتند؛ اما کتابخانههایی هم که ما آ نها در علوم
انسانی نگه داشتیم کتابخانههای آموز شمحور
هستند .وقتی که مثال با کمبود فضا مواجه میشویم
بهدلیل اینکه به کتابهای آموزشی زیاد رجوع میشود

آنها را نگه میداریم و آن کتاب نفیسی که یک نسخه
از آن داریم و ممکن است سالی یک بار یک نفر از آن
استفاده کند حذف میکنیم .پس اول باید نگاه به علوم
انسانی با نگاه به علوم فنی و پایه متفاوت باشد و دوم
اینکه کتابخانههای ما پژوهشمحور باشند .بیشتر
کتا بهای درســی ارزان هستند و دردسترس .این
کتابها اهمیت یک کتابخانه را تعیین نمیکنند ،بلکه
کتابهایی که منابع پژوهشی خوبی دارند ارزش یک
کتابخانه را مشخص میکنند.

شهید شعر

یادداشت

گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش ...

مجید نظافت -سا لهای
 ۶۱-۶۰تــازه شعرگفتنم لو
رفته بود .یکیدو تا شعر که
در تنها روزنامه آن سالهای
شهرمان چــاپ کــرده بودم
من تازهجوان
باعثش شده بود .پیرمرد نازنینی که ِ
گمان میکردم با دنیای شعر نسبتی نــدارد ،اما
بهدلیل همه خوبیهایش بهشدت دوستش
داشتم صدایم کرد و گفت :پسرم! شعر میگویی؟
با تمجمج گفتم :کموبیش .تشویقم کرد و کالمی
چند پیرامون شعر گفت .باألخره به «و الشعراء
یتبعهم الغاوون» رسید و روی «االالذین آمنوا و
عملواالصالحات» تأکید کرد و خواست شعرهایم
در مدح و منقبت معصومین باشد و از مدح صاحبان
زر و زور انذار فرمود.
پرسید :جناب قدسی را میشناسی؟ خوب است
که در اخــاق و شعر همچون او باشی .قدسی
را نمیشناختم ،امــا پیگیر شناختنش شدم؛
راستقامتی سپیدموی و بزرگوار که لب به سخن

نگشوده جاذبهاش تحتتأثیرم قرار داد و هرچه
بیشترش شناختم به توصیه پدربزرگ بیشتر ایمان
آوردم.
شــادروان استاد غالمرضا قدسی مشهدی که از
قبیله شاعران نامی و معاصر بهشمار میرود ،در
سبک هندی چیرهدست و صاحبکسوت بود،
مردی نجیب و مؤمن و شاعری زندانرفته و مبارز
که با انبوهی از فضال و مبارزین در سالهای پیش
از انقالب رفاقت و مراوده داشت و پیش از انقالب
و پس از آن همواره محبوبالقلوب یاران انقالبی و
استادی دانشگاه ،چاپ کتاب،
متعهد خویش بود.
ِ
مسئولیت و  ...هیچگاه او را از دوستان خاکی و
بیریا جدا نکرد و او هرگز در کسوت برخی استادان
بر جعاجنشین درنیامد.
من که در خیل بیشمار شاگردانش ،طفلی
ابجدخوان بیش نبودم طی سالهایی که هرازگاه
و بهمناسبتی توفیق دیدارش نصیب میشد هرروز
بیشتر جذبش میشدم .این دیدارها و شرکت در
ادبی سالهای اول
شبهای شعر و کنگرههای ِ

کتاب دوجــلــدی «گلنبشتههای بــاروی
تختجمشید» شامل اصــل  ۶۴۷متن و
ـی عبدالمجید
ترجمه انگلیسی و فــارسـ ِ
ارفــعــی ،باستا نشناس پیشکسوت و از
معدود مترجمان خط میخی جهان ،منتشر
شد.
بهگزارش ایسنا ،این سنگنبشتهها شامل
سندهای امور مالی ایالت فارس در زمان
داریــوش بزرگ (پرداخت هزینههای سفر،
گــزار شهــای ساالنه عملکرد یک مکان و
پرداخت دستمزد از شاه تا خدمتکاران و
کارگران) میشود.
این کتاب  ۹۸۶صفحهای را «پژوهشگاه
میراث فرهنگی و گردشگری» در دو جلد
و با شمارگان  ۵۰۰نسخه و با همکاری
مرکز دائرةالمعارف بــزرگ اسالمی (مرکز
پژوهشهای ایرانی و اسالمی) منتشر کرده
است.

ترجمه اثر مشهور
پیتر سینگر

«خــاکزادی از تبار قدسیان» از زندهیاد محمد
قهرمان« ،نمونهای از شــرف و ذوق و ایمان»
از زند هیاد علی باقرزاده (بقا)« ،آسمانیتبار و
قدسیخصال» از زند هیاد مهرداد اوستا« ،پرواز
قدسی تا خیمهگاه مــاه» از دکتر رضا افضلی،
«شنید هها و دید هها» از محمد نیک و «آیینهای
برابر آتش» از یوسف بینا.
با این رباعی د لنشین ،سروده قدسی ،یادی از
او میکنیم« :با شعله عشق دل قرین دارم من/
حاصل ز حیات خود همین دارم من //گر از سخنم
شراره خیزد نه عجب /چون شمع زبان آتشین دارم
من».
* فرزند زندهیاد قدسی

انقالب هرکدام خاطرهای شد که فراموششدنی
نیست .در دفعات نخستی که دیــدار با استاد
میسر شد از نسبتم با جناب حا جمیرزامحمد
نظافت یزدی پرسید و وقتی دانست نوه ایشانم،
سالم رساند و گفت :ما از رفقای قدیمی هستیم.
ازآنپس عنایت ویژهای به من داشت.
استاد قدسی مردی صریحالهجه و بهدور از تعارفات
ناالزم ،اما معمول بود .اهل کوتاهآمدن از حقیقت
نبود؛ حاال طرف بحث هرکه میخواست باشد.
بارها شاهد بحثهای ادیبانه ایشان با بزرگان
صراحت لهجه
بودم و دیدم که شهرت ایشان به
ِ
و رکبــودن داستان نیست .استاد در سا لهای
آخر کمحوصلهتر شده بود و دور نبود که با اندک
بیمهری یا کوتاهیای برآشوبد و شاعرانه قهر کند.
یادم هست ،بهگمانم در سومین کنگره دانشجویان
سراسر کشور که در گرگان برگزار میشد ،همه
بزرگان شعر کشور و حدود  ۲۰۰دانشجوی شاعر
گردهم آمده بودند تا در فرصتی س ـهروزه شعله
شعر را برافروزند .ما ،چند تن از جوانان آن روزهای

«گلنبشتههای باروی
تختجمشید»

کتابخانه مثل آزمایشگاه است

وی افزود :بودجههایی که برای تجهیز کتابخانهها و
بهکارگیری افراد عالقهمند در کتابخانههای دانشکده
اختصاص مییابد بسیارکم است .کتابخانه دانشکده
ادبیات بهدلیل کمبود نیروی انسانی تا ساعت 2
بعدازظهر باز است و درواقع بعد از آن قلب دانشکده
متوقف میشود .این مثل این است که به بچههای
فیزیک بگوییم آزمایشگاه تا ظهر باز است .کتابخانه
برای رشتههای علوم انسانی مانند آزمایشگاه است.
ساکت دربــاره تفاوت ارزش کتابخانههای اهدایی
عنوان کرد :مجموعههای اهدایی از نظر تعداد کتاب،
نوع کتاب ،کتابهای نفیس چاپ اول ،نسخه خطی و
کسی که کتاب را اهدا میکند ،ارزشمند میشوند .این
مجموعهها باید توسط کتابشناسان ارزیابی شوند و
اگر خوب بود به آنها جایی اختصاص داده شود.
او در پایان خواستههایش را اینگونه بیان کرد :ما باید
نیرویمستعدجذبکنیموبرایآنهاکارگاهبرگزارکنیم،
فضای فیزیکی کتابخانه دانشکده ادبیات و کتابخانه
مرکزی را گسترش دهیم ،بودجههای خاص برای تجهیز
کتابخانهها ،خرید منابع اهدایی و بهکارگیری نیروی
انسانی تخصیص دهیم ،شرایط اهداکنندگان را بپذیریم
و اجرا کنیم ،و برای این مجموعههای اهدایی فضایی
جداگانه اختصاص دهیم.

یادداشت روز

فرزانه قدسی *  -امــروز 21 ،آذرمــاه ،سالروز
درگذشت شاعر نا مآشنای خراسان ،غالمرضا
قدسی ،است .تولد و درگذشت قدسی با برگریزان
پاییز همراه بوده است .هرچند او زود از میان ما
رفت ،اما بهواسطه شکلدادن پایههای ادبیات و
شعر امروز خراسان برای همیشه زنده خواهد بود.
خوشبختانه حوزۀ هنری خراسان رضوی کتاب
«شهید شعر» را از مجموعهکتا بهای «مشاهیر
ادب خراسان» بهکوشش یوسف بینا چاپ و منتشر
کــرده که شامل زندگینامه ،برگزیدۀ اشعار و
نمونهای از نثر غالمرضا قدسی است.
در کتاب «شهید شعر» ایــن عناوین بهچشم
میخورد« :شاعر مبارز خراسان» از ط .قدسی،

پول و قیمتها چگونه بر باورها و ارزشها و
احساسات ما تأثیر میگذارد؟ این سؤالی
اســت که اریــک لونرگن در کتاب «پــول»
کوشیده به آن پاسخ دهد.
بهگزارش ایبنا ،کتاب «پول» ،نوشته اریک
لونرگن ،با ترجمه احمد علیقلیان توسط نشر
«نو» در مجموعه «کتابخانه فلسفه زندگی»
منتشر شد.
مخاطبان کتاب «پــول» در پنج فصل با
عناوین «وابستگی متقابل « ،»1زمــان و
پــول»« ،انــدازهگــیــری»« ،افــســون پــول»،
«وابستگی متقابل  »۲میتوانند با مباحث
این اثر آشنا شوند.
نشر «نو» کتاب حاضر را با شمارگان ۷۷۰
نسخه در  ۱۹۲صفحه بهقیمت ۱۷هــزار
تومان منتشر کرده است.

شعر مشهد ،ازجمله مصطفی محدثی خراسانی،
عباس ساعی ،محمدکاظم کاظمی ،سیدعبدا...
حسینی و  ،...در رکاب تنیچند از اساتید ،ازجمله
استاد قدسی و  ،...میهمانان کنگره بودیم و از
مشهد تا گرگان مینیبو سسواری شاعرانهای
داشتیم ،درحالیکه چــراغ شعر میسوخت و
میافروخت.
بعدازظهری در ایــام برگزاری کنگره ،استاد از
دستاندرکاران مراسم خواست او را به روستایی
در حوالی گرگان برسانند تا با دوستی دیداری
تــازه کند .ساعتی گذشت تا وسیلهای آمــاده
شد .استاد گمان بیمهری و کوتاهی برد .ناگاه
چمدا نبهدست بهسمت خروجی راه افتاد.
هرچه برای وساطت دنبال استاد رفتیم فایدهای
نداشت .استاد ،بیالتفات به ما ،بلند زمزمه کرد:
«گر فلک یکصبحدم با من گران باشد سرش/
شام بیرون میروم چون آفتاب از کشورش» و رفت،
و ما هنوز حیرتدمیده آن رفتن و کوچ آخرینش،
همدوش درد و دریغ.

کتاب «آزادی حیوانات» ،معرو فترین اثر
فیلسوف شهیر استرالیایی ،پیتر سینگر،
بهتازگی روانه بازار نشر شده است.
انتشار اولیه اش در
اثر برجسته از زمان
ِ
این ِ
بخشی جنبشی جهانی
الهام
با
1975
سال
ِ
ساختن نحو ه رفتار با
ن
دگرگو
ـدف
ـ
ه
و با
ِ
ِ
ـرد د لنگران
ـ
م
و
زن
ها
ن
میلیو
حیوانات،
ِ
نقاط جهان را دربــرابــر عواقب
در سراسر ِ
سوءاستفادههای تکاندهنده از حیوانات
هشیار کرده است.
«آزادی حیوانات» با ترجمه بهنام خداپناه در
 488صفحه و بهقیمت 35هزار تومان در نشر
«ققنوس» چاپ شده است.

انتشار «هملت» دوزبانه
«هملت ،شاهزاده دانمارک» ،از آثار ویلیام
شکسپیر ،بهصورت دوزبانه و براساس متون
معتبر در انتشارات «مهراندیش» منتشر شد.
ترجمه این اثر را علی سالمی انجام داده
است.
بهگزارش ایبنا ،انتشارات «مهراندیش»
برای نخستینبار ترجمه آثار ویلیام شکسپیر
را بهصورت دوزبانه و براساس متون معتبر و
ترجمه از زبان اصلی وویژگیهایی کاربردی
منتشر میکند.
«هملت» اولین اثر از مجموعهآثار شکسپیر
است .هدف از این مجموعه ارائه ترجمههایی
با سبکی نزدیک به سبک شکسپیر بههمراه
مقالهای انتقادی درباره هر اثر و استفاده از
کاملترین و صحیحترین نسخه آثار اوست.

