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کتاب دنیای شیرین بچه داری با عنوان 
پرورم نوشته  می  که  فرعی فرزندی 
لیال  خانم  ترجمه  با  و  پرنو  لورانس 
شده  نی منتشر  توسط نشر  سازگار 
پنج  تا  تولد  از  که  کتاب  این  است. 
شود  می  شامل   را  کودک  سالگی 
سالمت،  بهداشت،  موضوعات:  به 
پوشاک، تغذیه، خواب، گریه، بازی، 
تربیت  و  امنیت  کودک،  مهد  رشد، 
دنیای  پردازد.  می  سالم  کودک 
شیرین بچه داری یکی از معتبرترین 

و پرفروش ترین کتاب هایی است که 
بیش از نیم قرن است در فرانسه و سایر کشورهای دنیا منتشر می شود. 
این کتاب به حدود ۴۰ زبان ترجمه شده و چند نسل از مادران فرانسوی 
و دیگر کشورها فرزندان شان را به کمک آن بزرگ کرده اند. گروهی 
متشکل از متخصصان در رشته های گوناگون پرورش اطفال هر سال 
مطالب کتاب را بازنگری می کنند و اطالعات آن را با آخرین دستاورد 
این کتاب هر سال در فرانسه تجدید چاپ  علمی مطابقت می دهند. 
ذهن  در  که  بسیاری  پرسش های  به  بچه داری  شیرین  دنیای  می شود. 
والدین شکل می گیرد،  پاسخ می دهد. نویسنده در این کتاب نه تنها به 
تمام موضوع های روزانه  زندگی طفل می پردازد،  بلکه فصلی را هم به 
مشکالت روانی اطفال اختصاص داده است. »فرهنگ سالمتی از الف 
تا ی« نیز نام فصلی از کتاب است که بیماری های اطفال، نشانه ها و 

نحوه  مراقبت از کودک به هنگام ابتال به این بیماری ها را شرح می دهد.

به گیاهان دارویی به جای  توجه 
داروهای شیمیایی در جهان معاصر 
به شدت افزایش یافته است. در این 
گیاهان  مهمترین  نویسنده  کتاب 
دارویی را که دارای اثرات درمانی 
در رایج ترین بیماری های مخصوص 
مردان است به لحاظ علمی معرفی 
مترجم  آن  بر  عالوه  است.  کرده 
افزودن  جهت  در  زیادی  تالش 
اطالعات بومی به این کتاب جهت 
هرچه قابل استفاده تر کردن آن دارد. 
هرچند در میان پزشکان بین درست 
و غلط بودن استفاده از داروهای  
گیاهی اختالف نظر وجود دارد و 

نباید داروهای گیاهی بدون مشورت 
با پزشک مصرف شود و اگر هم مصرف شد هنگام مراجعه به پزشک با 
او درمیان گذاشته شود. امروزه طب سنتی به عنوان یک رشته تخصصی در 
دانشگاه تدریس می شود و به عنوان یک زیرشاخه و تخصص به آن نگاه 
می شود. طب سنتی تنها شناخت گیاهان دارویی نیست، بلکه ماساژدرمانی، 

حجامت، سوزن درمانی و ... جزوی از این علم محسوب می شوند. 

کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه به بررسی پیدایش تجسم، 
از  دوره ای  می پردازد.  رؤیا  و  بازی  در  نمادآفرینی  و  ذهنی  تصویر 

رشد را در نظر می گیرد که طی آن اندیشه  
تجسمی نوظهور به تدریج به سوی اندیشه  
این  در  می رود.  پیش  مفهومی  و  منطقی 
برای  اولیه   کودک  زبان  و  اندیشه  دوره 
بیان تجربه های شخصی و درک رویدادهای 
به  نیاز  کودک  و  است  ناکافی  اجتماعی 
پشتیبانی نظامی از نمادها دارد، تا بتواند 
رویدادهای غایب را مجسم و درک کند. 
میاِن  نمادین، و  اندیشه  کودک  ازاین رو 
 بازی، تقلید و سازگاری در نوسان است.
نظریه   دوره،  این  دقیِق  بامطالعه   پیاژه 
روانکاوان مشهوری مانند فروید، سیلبرر، 

آدلر و یونگ را بررسی و نقد می کند و 
ناخودآگاه«  و  »خودآگاه  نمادآفرینی  درباره   جالبی  علمی  نظریه  

ارائه می دهد. 

قفسه ای برای سالمت

دنیای شیرین بچه داری

گیاهان دارویی برای سالمت مردان

شکل گیری نماد در کودکان
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صفحات »درمانگاه« این هفته »سالمت« را به بهانه خبر پیوند کلیه اکبر عبدی به این مبحث کلینیکی اختصاص داده ایم. دیالیز و پیوند، آخرین امید 

بیمارانی است که کلیه هایشان توان تصفیه مواد زائد خون را ندارد؛ بیمارانی که به یاری پزشکان و اهداکنندگان چشم دوخته اند و شاید بسیاری 

از آنها در حسرت اند که زمان به عقب برگردد تا بتوانند به توصیه های پزشکان که بارها درباره سالم نگه داشتن کلیه ها از رسانه های مختلف 

آموزش داده شده، عمل کنند تا کار به اینجا کشیده نشود. هدفمان به هیچ وجه ناامید کردن عزیزانی که در انتظار این درمان هستند، نیست؛ 
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که از حضور او آگاه هستیم و... صفحه 28تکان می دهیم و حتی دعوا می کنیم، به او نشان می دهیم وقتی به کسی لبخند می زنیم، صحبت می کنیم، سر حیطه آگاهی انسانی دیگر« تعریف می کند، بنابراین »نوازش« نیاز دارند. برن، نوازش را »قرار گرفتن در طبق نظریه اریک برن، انسان ها در تمام زندگی به 

کامل برای مقابله با این بیماری خبر می دهند... صفحه 23بیوتروریسم تلقی شود. در عین حال، مسووالن وزارت بهداشت، از آمادگی باعث گسترش آن در جهان شده است. این مساله می تواند یکی از مصادیق است که دستکاری ژنتیکی دانشمندان آمریکایی در پشه های ناقل این بیماری حسابی خبرساز شده و در بسیاری از رسانه های جهان اینگونه عنوان شده بیماری »زیکا« که به وسیله نوع خاصی از پشه ها منتقل می شود، این روزها 
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پیتر اشتام در ایران
پیتر اشتام در سال 19۶3 در سوئیس به دنیا آمد. در دانشگاه 
زوریخ دوره های کوتاه مدت مختلفی چون ادبیات انگلیسی، 
کسب وکار و روانشناسی را گذراند و در این مدت به عنوان 
کارآموز در آسایشگاه روانی به کار مشغول شد. او مدتی را 
در نیویورک، پاریس و اسکاندیناوی به سر برد سرانجام در 
سال 199۰ به عنوان نویسنده و روزنامه نگار مستقل در زوریخ 
مستقر شد. اشتام مقاالت زیادی را برای نشریات و مجالت 
معتبر نوشته است. او برای نگارش نمایشنامه هایش مفتخر به 
دریافت جوایز ادبی بسیاری شد. لحن سرد و پراکنده گویی 
از ویژگی های سبک نگارش اوست. اشتام در سال 2۰۰3 

رسماً به عضویت هیات نویسندگان سوییس درآمد. 
 منتقدان روزنامه ای مثل نیویورک تایمز، اشتام را نویسنده ای 
خوانده اند که: »آثارش را مدام و مدام می شود خواند. او 
زندگی معاصر آدم ها را تکه تکه می کند و هر تکه را چنان 
زبردستانه روایت می کند که خواننده آن ها را از یاد نمی برد. «

بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، که شنبه   
به کار خود پایان داد، در چهارمین روز برگزاری خود 
میزبان این نویسنده آلمانی بود. اشتام برای دومین بار و به 
دعوت نشر افق به ایران آمد و گفت: »حدودا 2۰ سالم بود 
که تصمیم گرفتم نویسنده شوم. در آن زمان در سوئیس 
جایی نبود که نویسندگی خالق درس دهند. برای همین 
ادبیات انگلیسی خواندم و بعد رفتم روانشناسی خواندم... 
متوجه شده بودم که برای اینکه بتوانم بنویسم باید تا آنجا 

که می شود درمورد آدم ها بدانم. واقعیت این است که 
وقتی داشتم روانشناسی می خواندم خیلی چیزها درمورد 
خودم یاد گرفتم. وقتی بخواهید نویسنده بشوید تقریبا همه 

تجربه هایتان به کمک شما می آیند.«
از اشتام تا کنون ۴ کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده که 

همگی هم با مجوز خود نویسنده بوده است. 

 اگنس
اگنس که توسط محمود حسینی زاد ترجمه شده، نمونه ای 
درخشان از رمان پست مدرن است. رمانی که در آن مرز 
بین واقعیت و خیال برداشته شده و نوشتن به کنشی منطقی 
در خلق واقعیت تبدیل شده است. رمان، آغاز خیره کننده ای 
دارد: »اگنس مرده است. داستانی او را کشت. از اگنس، 
جز این داستان چیزی نمانده.« در همین سه جمله،  جهان 
پیچیده رمان خلق می شود. از طرفی اولین جمله خبر می دهد 
که اصلی ترین شخصیت رمان که نویسنده آن را به عنوان 
کتاب انتخاب کرده، مرده است. یعنی به نوعی پایان قصه 
در ابتدا آورده شده، هرچند در پایان رمان، این دریافت 
از کلیت داستان به پرسش گرفته می شود. از طرف دیگر 
می خوانیم: »داستانی او را کشت« این گزاره ناواقعی، کلید 
آغاز رمان است. اگر نقیضه خوانی کنیم، می شود »داستانی 
که او در آن زندگی کرد.« بنابراین هستی اگنس رابطه 
تنگاتنگی با هستی داستان دارد. و باالخره جمله  سوم 
»از اگنس، جز این داستان چیزی نمانده«. پس این داستان 
چیزی از اگنس است، چیزی که او را می کشد، همچنان که 

به او زندگی می بخشد. از اینجا به بعد روایتی را می خوانیم 
که هم چگونگی خلق اگنس در یک داستان را به تصویر 
می کشد و هم راوی زندگی و خلق اوست. طوری که پس 
از چند صفحه، مخاطب از یاد می برد که از اول نویسنده 
به او گفته که شخصیت اصلی این رمان صرفاً محصول 

یک داستان است.

ماه یخ زده
این مجموعه شامل 1۰ داستان کوتاه است. این کتاب که 
مانند دیگر آثار ترجمه نشر افق، با خرید حق انتشار اثر 
و عقد قرارداد با نویسنده به فارسی ترجمه شده، می گوید 
شکست در زندگی روزمره، رنج زیادی به همراه ندارد اما 
تداومش، می تواند انسان ها را مستأصل کند. پیتر اشتام در 
نوشتن داستان انسان هایی که دچار استیصال هستند، تبحر 
دارد. به عنوان مثال، دخترکی تنها در جنگل و کشیشی 
سرخورده که به پرندگان غذا می دهد، از شخصیت های 
داستانی این نویسنده هستند. در قسمتی از داستان »ماه 
یخ زده« از این کتاب می خوانیم: »وقتی درباره پروژه اش 
حرف می زد، کنارش ایستاده بودم و نمی توانستم چهره اش 
را ببینم، ولی صدایش پرانرژی و هیجان زده بود. گفت که 
آن زمین را سال ها پیش خریده بود، ده هزار مترمربع به 
قیمت سی هزار دالر کانادایی، زمینی که راهی به دریاچه 
ندارد، ولی چون کنار جاده اصلی است، برای کسب وکارش 
خوب است. گفت که آخر ژانویه به هالیفاکس پرواز می کند 
و از آنجا باید دو ساعت رانندگی کند تا به زمینش برسد. 

گفت که یک سال پیش آنجا بود و آن ناحیه بسیار زیباست، 
کمی دورافتاده است، ولی امکانات زیادی دارد و بهشت 

شکارچیان و ماهیگیران است.«

 تمام چیزهایی که جایشان خالی است
تمام چیزهایی که جایشان خالی است شامل 12 داستان 
کوتاه است که هرکدام بازگوکننده افکار و عواطف مقطع 
زمانی کوتاهی از انسان هایی است که وجه مشترکشان 
تنهایی است. انسان هایی که یا تنها هستند یا تنهایـشان 
گذاشته اند. بسیاری آثار اشتام را با کارور مقایسه و متأثر از 
او می دانند. دنیای داستان های پیتر اشتام واقعی و درونی 
هستند و اتفاقات در آنها بیشتر از این که جنبه بیرونی داشته 
باشند به خودآگاه و ناخودآگاه آدم ها برمی گردد. طرح 
داستان هایش درعین سادگی پیچیده اند و قابلیت کافی را 

برای همراه کردن خواننده دارند.

روزی مثل امروز
رمان »روزی مثل امروز« درباره زندگی یک معلم میانسال 
به نام آندره آس است که شخصیتی تنها و سرخورده دارد. 
او در میانسالی تصمیم می گیرد تا دوباره اختیار زندگی اش 
را به دست بگیرد. به همین دلیل همه چیز زندگی اش را رها 
کرده و به دهکده ای که در آن متولد شده می رود. بعد از ورود 
به دهکده هم به جست وجوی فابین می پردازد. شخصیتی 
که زمانی دوستش داشته است. آندره آس جست وجو را 
با این امید انجام می دهد که هنوز بارقه ای از عشق او در 

قلب فابین باقی مانده باشد. 

نگاهی به آثار پیتر اشتام به بهانه حضورش در نمایشگاه کتاب

حضور روانشناس رمان نویس مشهور در ایران

  شرح جدیدی از »تنبیه االمه و تنزیه المله« آیت ا... نائینی منتشر شد

بازخوانی احکام حکومت داری مدرن شیعی
علی رغم  که  دارند  وجود  منابع  و  کتاب ها  از  برخی 
به  مدتی  از  انتشار- پس  زمانی  بازه  -در  اهمیت شان 
دالیل گوناگونی همچون تخصصی بودن، زبان خاص 
و... به بایگانی سپرده می شوند. اما در مقابل آثاری وجود 
دارند که چنین مشخصاتی دارند اما مورد مداقه بیشتری 
قرار می گیرند؛ کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله، محمدحسین 
نائینی از این دست آثار است. انتشار این اثر همزمان با به 
توپ بستن مجلس بود؛ دوره ای که استبداد و حکومت 
مطلقه محمدعلی شاه قاجار چنان سیطره ای یافت که 
صحبت از محدود کردن قدرت و دفاع از آزادی سیاسی 
بدیع به نظر می رسید، از این رو بود که این کتاب به یکی 
از منابع مهم شیعه در پاسخ به شیوه حکومت داری بدل 
گشت آن گونه که از آن به عنوان یکی از نخستین متون 
مرجع در فهم اندیشه دینی-سیاسی شیعه در دوره جدید 
یاد می کنند. تا پیش از انتشار »آستانه تجدد« به همت 
داود فیرحی، دو تصحیح از این کتاب وجود داشت؛ 
یکی از آن ها متعلق به آیت ا... طالقانی بود و دیگری 
حجت االسالم ورعی و البته کتابی با عنوان »درآمدی بر 
بیداری مردم« به کوشش محسن هجری منتشر شده بود 

که بر نسخه تصحیحی طالقانی استوار است. اما تفاوت 
این اثر جدید با سه کتاب پیشین چیست؟ ادبیات کتاب 
نائینی به دالیل مختلفی از جمله اصولی بودن او و همچنین 
شرایط ادبیات حاکم بر دوره زیستش، از چنان فشردگی و 
دشواری برخوردار است که خواننده نمی تواند به سادگی 
با آن ارتباط بگیرد، از این گذشته کتاب دارای ارجاعات 
گاه غیر مستقیمی است که به سادگی نمی توان آن ها را 
فهم کرد و به مقصود نویسنده پی برد. اما فیرحی که به 
اذعان خود از دوران طلبگی دغدغه شرح و تحشیه بر 
این کتاب را داشته است، در مقدمه خود کتاب »آستانه 
تجدد« را این گونه معرفی می کند: »پژوهش حاضر، ماهیت 
تصحیحی ندارد و از جنس تصحیح نسخه نیست. همچنین 
با هدف بازنویسی یا آسان سازی متن نیز انجام نشده 
و  اصطالحات  تحقیق، شرح  این  اصلی  است. هدف 
مفاهیم نظری تنبیه االمه با تکیه بر دیگر آثار محقق نائینی 
از یک سوی و ارجاع به ادبیات سنت اصولی و فقاهتی 
شیعه از سوی دیگر است.«  یکی از نکات بسیار مهم 
این اثر، فهرست نویسی موضوعی آن است. به همین 
جهت کتاب به چند فصل از جمله ماهیت حکومت، 

وجوب تحدید حکومت در عصر غیبت، مشروطه و 
تحدید حکومت، مشروعیت و شرایط مداخله مجلس 
و... تقسیم شده است. از این گذشته سه پیوست مهم 
نیز در انتهای کتاب گنجانده شده که شامل 1( ترجمه 
منیه الطالب، تقریر بحث محقق نائینی در باب »والیت 
فقها و عدول مومنین« 2(فتوای استداللی شیخ فضل ا... 
نوری در »حرمت مشروطه« 3( مقدمه آیت ا... طالقانی بر 
تنبیه االمه است.  در پشت جلد کتاب می خوانیم: »تنبیه األمه 
و مؤلف ارجمندش نماد مکتبی فقهی ـ سیاسی شد که 
بیان دینی از آزادی و دموکراسی در مذهب شیعه فراهم 
می کرد یا حداقل مقدمات چنین مهمی را تدارک می دید. 
به همین دلیل است که تنبیه األمه در مرکز مناقشات معاصر 
ما، درباره  استبداد و مردم ساالری از یک سو، و نوگرایی 
مذهبی و سکوالر از سوی دیگر نشسته و در این چهار 
سوق، همزمان مورد توجه عالقمندان به مذهب، سیاست، 
تاریخ و ملیت قرار گرفت و »جاذبه و دافعه « پردامنه ای 
برانگیخت. بحران اندیشه و سیاست در ایران معاصر، و 
اهتمام و توسعه  علوم انسانی در سطوح آموزش عالی، 
موجب اقبال روزافزون به تاریخ اندیشه  سیاسی معاصر 

و  گردید 
از باز هم تنبیه األمه نائینی اهمیت مضاعفی 

ادبیات  اما  کرد.  پیدا  دموکراسی  و  دین  رابطه   دیدگاه 
کتاب نائینی چنان فشرده و دشوار است که خواننده و 

پژوهشگر امروز را با مشکالت جدی مواجه می کند.«

 آستانه تجدد  
نویسنده: داود فیرحی 
ناشر: نی 
قیمت: ۴۰ هزار تومان

فرانک کالنتری
 

ادبیات آلمانی زبان سال ها تحت تأثیر جنگ جهانی و فضای سیاست زده آلمان 
بود اما نسل جدید نویسندگان آلمانی زبان، کسانی که قلم شان بعد از فروریختن 
دیوار برلین قوام یافت، بنا به شرایط، بیشتر دغدغه های زندگی روزمره را 
دنبال می کنند و طبیعی است که تحت تاثیر فرهنگ مسلط و سبک زندگی 
آنگلوساکسون قرار بگیرند. این نسل جدید و چهره های جوان مهد فلسفه 
مدرن، در دورانی رشد کرده اند که فضای آلمان، غیرسیاسی و نسبتاً آرام بود 
و نه خبری از وحشت جنگ سرد وجود داشت و نه جنبش های دانشجویی 
سروصدا می کردند و نه چریک ها و پارتیزان های آمریکای التین جذابیت 
داشتند. به این ترتیب »زندگی« در آثار این نسل جریان دیگری یافت، زیباتر 
شد و انسانی تر.  آشنایی فارسی زبانان با نسل جدید نویسندگان آلمانی زبان را 
باید مرهون همت های محمود حسینی زاد، علی اصغر حداد  و علي عبداللهي 
دانست. استقبال از آثار این نویسندگان، توجه بیشتر به ادبیات آلمانی را در 
پی داشت و کتاب های بیشتری از نویسندگان جوان و البته موفق ژرمن ها 
ترجمه و منتشر شد. پیتر اشتام یکی از چهره های برجسته این نسل است 
که آثارش ترجمه و توسط نشر افق به دست کتاب خوان های ایرانی رسید.


