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خبر ادبي
ناشران به زور پول و تبلیغات آثار ترجمهای
ضعیف را میفروشند

ایبنا-امیرحسین میرزاییان :انتشار آثار ترجمه به دالیل بسیاری
همیشه بازار بهتری نس�بت به آثار تالیف داشته است .معموال انتشار
کار ترجم�ه نیازی ب�ه تصویرگری ندارد ،مترج�م حقالزحمه کمتری
طلب میکند و هنوز مدت زیادی از زمانی که نویسندههای ایرانی آثار
خودشان را به نویسنده خارجی واقعی یا مندرآوردی نسبت میدادند
و نوشتهش�ان را با عنوان ترجمه منتش�ر میکردند تا با اقبال بیشتر
مردم روبهرو شود ،نگذشته است.
آمار خانه کتاب نش�ان میدهد که مثال در س�ال 1394حدود 66
درصد کتابهای کودک و نوجوان به صورت ترجمه و  33درصد تالیف
بوده اس�ت ،و این یعنی که از همان شعله مختصری هم که آثار تالیف
در دهههای  60و  70داشت ،حاال جز کورسویی باقی نمانده است.
اما به عقیده شخصی من ،هرچند کمیت آثار تالیفی پایینتر آمده،
اما کیفیت آنها در چند سال اخیر به مراتب باالتر رفته است .به نظرم
لزوم�ی ندارد که از ترجمه و تالیف ،دو حریف مقابل هم در یک جبهه
جنگ بس�ازیم .هیچکدام از آنها به تنهایی ن�ه میتوانند و نه باید که
راه دیگری را س�د کنند .اگر از اس�تثناها ،که قاع�ده کلی را هم نفی
نمیکنند ،بگذریم؛ میبینیم که مخصوصا از نیمه دوم دهه  80مولفان
آثار کودک و نوجوان کتابهایی مینویس�ند که با زبان و روان کودک
و نوجوان ایرانی بسیار هماهنگتر است .مولفان جوانی مطرح شدهاند
که به طور کلی ذائقه کتابخوانی را به س�مت و سوی جدیدی بردهاند،
و در کار بس�یاری از آنها بهره بردن یا حداقل الهام گرفتن از کارهای
موفق ترجمه ،کامال مشهود است.
مساله اینجاست که ما حتی در انتشار آثار ترجمه هم با مشکالت
بسیاری مواجه هستیم .به عنوان مثال به مشکل ترجمههای همزمان
یا چندباره یک اثر اش�اره میکنم .در ح�وزه ادبیات کودک و نوجوان
چند انتش�ارات نوپا با پشتوانه مالی باال ،فقط کتابهای پرفروش روز
را با وارد کردن همین چند کلمه کلیدی و جستوجوی آن در یکی از
س�ایتهای کتابفروشی خارجی پیدا میکنند و همزمان به آنها هجوم
میبرند ،یا اینکه بعد از دیدن ترجمه کتاب جدیدی از نشری قدیمی و
مطرح ،به سرعت آن را دوباره ترجمه و منتشر میکنند.

تکریم اهل قلم تهران با همکاری موسسه
خانه کتاب

گفتوگو ب�ا ایبنا درباره

نصرال�ه آبادیان؛ ش�هردار منطق�ه  11در
برنامههای فرهنگی بهمناس�بت چهل س�الگی انقالب اسلامی بیان
ک�رد :منطقه  11در مباحث فرهنگی بهویژه در مقوله کتاب ،ویژهترین
منطقه تهران به حس�اب میآید ،بنابراین میطلبد تا براساس وظایف
شهرداری اقداماتی پیشبینی شود.
وی ادامه داد :یکی از اس�ناد باالدس�تی پایتخ�ت« ،طرح جامع»
و «ط�رح تفضیل�ی» پایتخ�ت اس�ت .طراح�ی پروژهه�ای مطالعاتی
ب�ا موضوع�ات کالب�دی و مرتبط با مباح�ث فرهنگی بهعن�وان مثال
درب�اره کت�اب در قال�ب طرحه�ای موضع�ی و موضوع�ی ب�ا تعیین
منطق�ه جغرافیای�ی مش�خص ،مانند موسس�ه خانه کت�اب ،میتوان
چش�مانداز قابل توجهی را ترس�یم ک�رد .اگر چنی�ن برنامههایی در
اسناد باالدستی دیده نش�وند خودبهخود نباید به چشمانداز امیدوار
باشیم.
آبادیان با اشاره به بازنگری طرح جامع شهر تهران طی سال جاری
گفت :با توجه به بازنگری طرح جامع ش�هر تهران ،طی سال جاری به
دنبال تدوین چند برنامه ویژه با چش�مانداز  10ساله هستیم .توجه به
بافت تاریخی منطقه  11که ش�امل چهارکیلومتر مربع از حصار ناصری
است و ساختمانهای فرهنگی ،مانند تاال ر وحدت و تئاترشهر همچنین
آغاز عملیات اجرای پروژه موضعی ـ موضوعی «گذر شهریار» ازجمله
برنامههای شهرداری منطقه  11تهران است.
به گفته آبادیان ،با اش�اره به ایده شهرداری منطقه  11برای حفظ
جل�وه فرهنگی خیاب�ان انقالب بعد از تاریکی هوا بی�ان کرد :با توجه
به تعطیلی کتابفروش�یها بعد از س�اعت  9ش�ب و شکلگیری نوعی
ش�بمردگی در خیابان انقالب اسلامی در نظر داریم طرح مطالعاتی
را ب�ا عن�وان «کتاب ش�بانه» انج�ام دهیم .ب�رای تحق�ق این هدف
ب�ه دنبال جلب مش�ارکت صاحب�ان کتابخانههای خانگی ،ناش�ران،
انجمنهای علمی دانش�جویی و موسسه خانه کتاب و اتحادیه ناشران
و کتابفروشان تهران هستیم.

جان من! جان من فدای تو باد
هیچت از دوستان نیاید یاد

»»مهدي طوسي

۱۹۶۸م مدرک فوق لیس�انس و در س�ال  ۱۹۷۴م

تحقیقات زبان فارسی هند ،استاد دانشگاه علیگر

مذک�ور دریافت کرد .عنوان رس�اله دوره دکتری

آذرمیدخ�ت صف�وی ،در خان�وادهای اه�ل

است و راهنمایی رساله دکتری او را «نذیر احمد»

خان�واده وی از صفویه�ای ای�ران بودن�د

ت�ز دکتری صفوی مقایس�ه و مطالعه تطبیقی

عظی�م آب�اد )«پتن�ا» ی کنون�ی) صاح�ب جاه و

از پای�ان تحصیالت خود به اس�تخدام دانش�گاه

الدّ وله شمسآبادی» خود نویس�ندهای پرکار بود

آذرمیدخ�ت صفوی بنیانگ�ذار و رئیس مرکز

و رئیس انجمن استادان زبان فارسی هند است.

دکترای زبان و ادبیات فارس�ی خود را از دانشگاه

اس�تان اتراپرادش مهاجرت کردند .خاندان دکتر
«آذرمیدخ�ت صفوی» اصالت ًا از دودمان سلس�له

ایشان «س�عدی ،شاعر غزلس�را و بشر دوست»

ج�دّ پ�دری ای�ن طایف�ه (ش�اه رحم�تاهلل

صفویّه ایران هستند.

صف�وی) ،در دوران حکوم�ت محم�د ش�اه

فرهن�گ و ادب در لکهن�و هن�د ب�ه دنی�ا آم�د.

بر عهده داشت.

ک�ه در دوره نادرش�اه ب�ه هن�د مهاج�رت

بین غزلس�رایی حافظ و س�عدی اس�ت .وی پس

آذرمیدخ�ت صف�وی ،اس�تاد بخش فارس�ی

اسلامی علیگر درآمد و هم اکنون مدّ ت  ۳۰سال

«مجل�ه قند فارس�ی» و «مجله این�دو ایرانیکا»

دانشگاه ،مش�غول تدریس زبان و ادبیات فارسی

صف�وی» ،که در واقع ا ّولین آموزگار و مش� ّوق وی

قریه شهر «ش�مسآباد» از توابع شهر «فرخآباد»
هند متولّد ش�د؛ زبان فارس�ی را نزد پدر خود که

او ب�ه زبانه�ای اردو ،انگلیس�ی و هندی نیز
تس� ّلط دارد و تاکن�ون در بی�ش از  ۶۰س�مینار و

غنی ایران است ،خود دانشآموخته رشته زبان و

شمار میرفت ،آموخت.

شرکت داشته است.

کردند.

«دانش�گاه علیگ�ر» ،عض�و هیئ�ت تحریری�ه

اس�ت که در بخ�ش زب�ان و ادبیات فارس�ی این

و «دانش�نامه ش�به قاره» ،در س�ال  ۱۹۴۸م ،در

است.

از جمله پژوهش�گران پرتالش در زبان فارسی به

کنفران�س بینالملل�ی ،به وی�ژه در ای�ران و هند

پس از پایان تحصیالت مقدماتی و متوسطه ،به

اجداد ایرانی وی

«دانش�گاه اسالمی علیگر» راه یافت و به تحصیل

وی از خاندان ن ّواب (نایب سلطنت یا پادشاهان

در سال ۱۹۶۶م دانش�نامه لیسانس ،در سال

«لکهنو» به «ش�مسآباد» از تواب�ع «فرخآباد» در

در رشته زبان فارسی پرداخت.

ایالت�ی) «لکهن�و» اس�ت .خاندانی ک�ه بعدها از

قاج�ار ،از ای�ران ب�ه هن�د مهاج�رت ک�رد و در

آذرمیدخت صفوی ،به پاس خدمات شایس�ته

در ترویج زبان و ادبیات فارس�ی در س�ال  ۲۰۰۶م

از رئیس جمهور هن�د «تقدیر نامه» دریافت کرد.

وی در س�ال  ۲۰۰۷میالدی برنده «جایزه طالیی»

شد.

پرش�کوهی که اینک پس از قرنها

یادروز س�عدی موزه فرهنگ فارس

خوشهچین حکمت و دانش و زبان و

و نیز نمایشگاه عکس و سند سعدیه

ی�ادروز س�عدی در س�اعت  ۲۰روز

خوشنویس�ان فارس در جنب تاالر

بروجردی ،رییس س�ازمان اس�ناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
و اسماعیل تبادار ،استاندار فارس و

نیز سعدیپژوهان و سعدیدوستان
در آرام�گاه س�عدی برگ�زار خواهد

ش�د .در این مراس�م گروه موسیقی
س�نّتی «راز و نی�از» ب�ا هنرمن�دی
ساالر عقیلی به سعدیخوانی خواهد
پرداخت.

س�خنرانی افتتاح خواهد شد .عالوه

بر این ،پنجمین ش�ماره دوفصلنامه
ادب�ی ـ تخصص�ی سعدیشناس�ی
که در واقع بیس�ت و س�ومین جلد

از مجموعه مقاالت سعدیشناس�ی

اس�ت و نی�ز پوس�تر و کارته�ای

ویژه غزل س�عدی همزمان با یادروز
سعدی چاپ و منتشر خواهد شد.

کمالی سروس�تانی اظه�ار کرد:

س�ازمان می�راث فرهنگ�ی ،صنایع

دستی و گردشگری اس�تان فارس،
در اول اردیبهش�تماه بازدی�د از

مدیر مرکز سعدیشناسی افزود:

است که سِ حر کالمش به غایت ایجاز

اردیبهش�تماه نشس�تهای علمی

س�عدیخوانی ،دومی�ن همایش ایل

آثار س�عدی او را به س�خنوری توانا

کتابخانه ملی ف�ارس برگزار خواهد

و س�لیقههای مختلف را مجذوب او

چون غالمحسین ابراهیمی دینانی،

انفسیاش به قرن هفتم میرسد ،اما

ش�مس لنگ�رودی ،به�رام گرام�ی،

پیوس�ته و م�داوم او از همان دوران

م�درسزاده س�خنرانی خواهن�د

فرارس�یدن

ش�اعر بزرگ ایرانزمی�ن ،یگانهای

تا چه کرد آن که نقش روی تو بست
که در فتنه بر جهان بگشاد

میزبان دوستدارانش میشود ،نوای

دس�ت مییازد .گس�تردگی و تنوع

یادروز س�عدی در س�ازمان اسناد و

من بگیرم عنان شه روزی
گویم از دست خوبرویان داد

میش�ود ،سعدیشناس�ان درب�اره
این ش�اعر بزرگ س�خن میگویند

و اندیش�هورزی نام�ی تبدیل کرده

شد .در نشستهای علمی استادانی

تو بدین چشم مست و پیشانی
دل ما بازپس نخواهی داد

میشود.

کرده اس�ت .اگرچه سالش�مار عمر

اصغ�ر دادبه ،جعفر مؤید ش�یرازی،

کوروش کمالی سروستانی ،دبیر

روزشمار عمر آفاقی سعدی از حضور

محمدرض�ا خالص�ی و عبدالرض�ا

در گفتوگ�و با ایس�نا اظه�ار کرد:

تاکن�ون حکای�ت میکن�د؛ حضور

ک�رد.او همچنین گف�ت :همزمان با

عقل با عشق بر نمیآید
جور مزدور میبرد استاد

«گفت�ه س�عدی» ب�ه ه ّم�ت انجمن

آرام�گاه س�عدی را رای�گان اعلام

از س�اعت  ۹صب�ح روز ش�نبه اول

ستاد برگزاری مراسم یادروز سعدی،

و نس�خ خطی س�عدی در گالری تار

او در ادام�ه در اعالم برنامههای

اس�تان فارس از جمله دکتر اش�رف

و نمایش�گاههایی به نام سعدی برپا

در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

و پ�ود و نمایش�گاه خوشنویس�ی

حض�ور مقام�ات عال�ی کش�ور و

موسیقی در شعر سعدی طنینانداز

رادیو کتاب راهاندازی میشود

بود.

جمع�ه  ۳۱فروردینم�اه  ۱۳۹۷ب�ا

ِ
اردیبهشت ش�یراز ،آرامگاه سعدی

زنگ ادبيات

ادب ّیات فارس�ی از «دانشگاه اسالمی علیگر» هند

یادروز سعدی گفت :مراسم گشایش

همزم�ان

مجموعه شعرهای زندهیاد «اکبر حیدری» در قالب کتابی با عنوان
«رفتن در اتفاق» منتشر شد.
به گزارش ایس�نا ،در این مجموعه که توس�ط انتش�ارات آرادمان
منتش�ر شده ۶۵ ،ش�عر در قالب آزاد (س�پید) از این شاعر فقید ،در
 ۷۵صفح�ه ،با ط�رح جلدی از بابک گِرمچی ،هنرمند گرافیس�ت و از
دوستان او ،عرضه شده است.
حس�ن گوهرپور – ش�اعر ،روزنامهنگار و پژوهش�گر فلسفه – در
مقدم ه این کتاب نوشته است:
"...داشت تصویر دیگری را از خودش روی کاغذِ روزها میکشید؛
تصوی�ری ک�ه جامانده از س�الهای دور ب�ود؛ تصویری که ب�ا روزگار
ِ
حدیثنفسگونه،
امروزش در هم آمیخته و کمکم شعرهایی شده بود
ک�ه جایی از آن ،راوی روزها و س�الهای ده ه  ۶۰ب�ود و جایی دیگر،
ح حالی از
روزهای رنگپری�ده و بیحال معاصر را نقش میکرد؛ ش�ر 
اجتماع؛ از انسان و از عشق.
کمک�م تصمیم بر ثبت و نش�ر کلمات ش�د؛ نخس�ت ،دفتری که
حاصل شعرهای تمام سالها بود ،به انتخاب اکبر تهیه و سپس شعرها
با تأمل و وسواس شاعرانهای بازخوانی و از میان آنها تعدادی بهگزین
ی را طی میکرد که
ش�د؛ کتاب داش�ت مراحل حروفچینی و مقدمات 
«بینش�اط بهاری» از راه رس�ید .بینش�اط بهاری که وقتی چشم باز
کردیم ،دیدیم راوی کلم�ات رفته و ما ماندهایم تنها ،با کاغذهایی که
پر از خاطرهاند.
جاودانگی انسان و عشق رفته بود
اکبر رفته بود؛ ش�اعر شعرهای
ِ
و فقط کلمات�ی از او مانده بودند که به خودش ش�باهت بیپایانی
داشتند .شباهتی که تکرار تاریخ زیستن او بود.

در آموخت�ن زبان فارس�ی و آش�نایی با فرهنگ

هنرش هستیم.

ب�ا

انتشار شعرهای یک شاعر پس از درگذشتش

به جای گذاش�ته اس�ت و پ�درش «مح ّمد صادق

ما همچنان بر خوان او نشس�تهایم و

آفرین خدای بر پدری
که تو پرورد و مادری که تو زاد

"رفتن در اتفاق"

ک�ه بیش از  ۲۰جلد کتاب به زبان فارس�ی از خود

ن نام سعدی با عطر اردیبهشت شیراز
طنی 

»»سعدی

تازههاي نشر

مقام�ی ش�د.پدر بزرگ دکت�ر «صف�وی»« ،ن ّواب

برنامههای یاد ر وز سعدی اعالم شد

می روی و التفات مینکنی
سرو هرگز چنین نرفت آزاد

بخت نیکت به منتهای امید
برساناد و چشم بد مرساد

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

نگاهي به كارنامه فرهنگي آذرمیدخت صفوی

نغمه
جان من! جان من فدای تو باد
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ک�رده اس�ت و در ای�ن روز عالوه بر
عرب خمس�ه در بزرگداشت سعدی

برگزار خواهد شد .شهرداری شیراز

عالوه بر پذیرایی از بازدیدکنندگان
آرامگاه س�عدی هماهنگ�ی الزم را

برای اجرای نمایش�ی بر اساس آثار
س�عدی به کارگردانی اس�تاد رزاقی

س�امان داده و تابلوها و اتوبوسهای
شهری را به شعرهای سعدی آراسته

است.

به گزارش ایس�نا ،آیین راهاندازی رسمی شبکه رادیویی کتاب که
از اول اردیبهش�ت ماه  ۹۷فعالیت  ۲۴ساعته خود را با تولید و پخش
ویژه برنامههایی با موضوع کتاب و کتابخوانی به صورت زنده و تولیدی
آغاز میکند ،سهش�نبه (چهارم اردیبهش�ت ماه) و همزمان با سالروز
تأسیس رادیو در ایران برگزار میشود.
ب�ا توجه ب�ه این مهم که توج�ه به کتابخوانی و س�رانه مطالعه در
هر کش�ور ش�اخصه ارزیابی توس�عه و پیش�رفت فرهنگی آن کشور
محسوب می شود ،معاونت صدای رسانه ملی رادیو کتاب را با همکاری
صاحبان اندیشه ،نویسندگان ،مترجمان ،مصحفان ،اصحاب رسانه در
مطبوعات و خبرگزاری های تخصصی حوزه کتاب ،به صورت  ۲۴ساعته
راه اندازی میکند که برنامههای متنوعی در قالبهای مختلف رادیویی
در این شبکه تولید و پخش خواهد کرد.
بر این اس�اس و با توجه به این امر که کشور ما با دارا بودن تمدن
چند هزار ساله و مراکز متعدد علمی و فرهنگی و کتابخانههای معتبر،
از کش�ورهای سرآمد در حوزه تولید و نش�ر علم و اندیشه در اعصار
گوناگون بوده است ،به واسطه این پشتوانه دیرینه باید تالش شود تا با
جریانسازیهای فرهنگی به شکلگیری نهضت کتابخوانی در عرصه
ملی پرداخته و میتوان گفت که راهاندازی رادیو کتاب ،تالش�ی برای
به ثمر نشستن این قصد و اندیشه است.
بررس�ی وضعیت کتاب و کتابخوانی در کش�ور ،آس�یب شناس�ی
چرخه نش�ر در کش�ور ،کتاب و فضای مجازی ،کتاب گویا ،کودکان و
کتاب ،وضعیت نشر کتب هنری و دهها عنوان دیگر ساختار محتوایی
رادیو کتاب را تشکیل میدهد.
این ش�بکه رادیویی از اول اردیبهشت ماه ساعت  ۶صبح بر روی
ط�ول موج افام ردی�ف  ۹۵/۵مگاهرت�ز فعالیت خ�ود را با مدیریت
نیلوفر زندیان آغاز میکند و مراسم افتتاح رسمی رادیو کتاب در روز
سه ش�نبه ( ۴اردیبهشت ماه) و همزمان با س�الروز تأسیس رادیو در
ایران برگزار می شود.
همچنی�ن با هدف ارتقاء فرهنگ مطالع�ه و کتابخوانی و همگام با
فن�اوری روز ،وبگاه جدید و اپلیکیش�ن ویژهی کت�اب گویا ،همزمان
با س�الروز تأس�یس رادیو و آیین راه اندازی رادیو کت�اب ،راه اندازی
میش�ود.خوانش کت�اب در دو قال�ب روای�ی و اجرای نمایش�ی که با
اجرای خوب هنرمندان و صدا پیش�گان رادیو با هدف انتقال احساس
و جذابیت بهتر و بیش�تر برای ش�نونده ،تنوع در موضوع داستانها و
ژانرهای متفاوت در رمانها ،دسترس�ی و دریافت رایگان و آس�ان به
تمام�ی کتابهای گویا و همچنین غنابخش�یدن به محتوای کتاب ها،
از مه�م ترین امکاناتی اس�ت که مخاطبان و کارب�ران از آن بهره مند
خواهند شد.عالقمندان به شنیدن کتاب گویا میتوانند برای دریافت
کتاب گویا به نش�انی وب گاه  www.iranseda.irمراجعه و با نصب
اپلیکیشن ایران صدا از امکانات ویژه ای که برای گوشی های اندروید
و  IOSقابل استفاده است ،بهره مند شوند.
جمعی از مقامات کش�وری و لش�گری ،بزرگان حوزه نشر و کتاب،
پیشکس�وتان رادی�و ،برخی از اصحاب رس�انه و مطبوع�ات از جمله
مهمانان این مراسم خواهند بود.

