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شش دفتر
)مجموعه اشعار محسن پزشكيان(

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
1390، 165000 ریال

محسن پزشکیان معلم و شاعر فقید 
کازروني بود که تا این اواخر ناشناخته 
مانده بود. در س��ال جاري، مجموعه 
اشعار او به کوشش عمادالدین شیخ 
الحکمایي و س��یدعلي میرافضلي 
منتشر شد. قسمتي از یک چارپارة او 
را با عنوان »ش��ط فریاد« که در سال 

1349 سروده است، مي آوریم:

چه سالی ای بهاران تو خونین
سراسر الله زاران تو خونین

به شرب سرخ می ماند تگرگت 
چه ابری،جمله باران تو خونین

سرودی سرخ با باد است امروز
ستم ویرانه بنیاد است امروز

هال دریای آزادی فردا!
خیابان شط فریاد است امروز

چند تا لیس؟
)يا چگونه هر چيزي را تخمين بزنيم(

ارکون سانتوس، ترجمة دکتر محمدرضا توکلي صابري
ناشر: مازیار، ]66462421-021[ تهران، 1390، 45000 ریال 

چنان که از اس��م کتاب برمي آید، اثري است در حوزة ریاضي، 
ولي به گونه اي نوش��ته ش��ده اس��ت 
ک��ه مي تواند از کتاب ه��اي تفریحي 
و س��رگرم کنندة ریاض��ي حس��اب 
ش��ود. بنابراین، براي دبی��ران درس 
ریاضي، دبی��ران عالقه مند به ریاضي 
و دانش آموزان خوش اس��تعداد مفید 

است.

مهارت هاي تیز و 
ریزمعلمي

مؤلف: مسعود جوانمردي
ناشر: کاني، سنندج ]08712227803[، 

1390، 124 صفحه، 2500 تومان
مس��عود جوانمردي معلمي است که 
در سنندج به خدمت اشتغال دارد. در 
این کتاب وي بس��یاري از ویژگي ها، 
اص��ول، روش ه��ا و وظایف��ي را که 
شایستة معلمي اس��ت، به زباني ساده 

بیان کرده است. کتاب سه فصل دارد با این عناوین: 
� ویژگي هاي الزم براي معلم شدن؛

� قوانین و فنون الزم در کالس داري؛ 
� نقش و وظیفة معلم در اسالم.

آموزش نامه
]فرهنگ فرادهي و 
فراگيري در اسالم[

مؤلف: بدرالّدین جماعه
گ��زارش و پژوهش: محمدحس��ین 

ساکت
ناشر: نش��ر ني، 1388، 660 صفحه، 

چاپ اول
این  بدرالدین جماع��ه )639-733( 
کتاب را ظاه��راً در اواخر قرن هفتم 

به عربي نوش��ته اس��ت. اصل کتاب حجم زیادي ندارد، ولي 
به کوشش محمدحسین س��اکت و با شرح و اضافات ایشان، 
به صورت کتابي مفصل و مؤثرتر درآمده است. در واقع باید این 
کتاب را شامل دو کتاب دانست. یکي ترجمة کتاب، به صورتي 
که گفته شد و دیگري مقدمة گزارشگر که خود تحقیقي بلند 
دربارة وضع فرهنگي، سیاسي و اجتماعي روزگار ابن جماعه و 
نهاد آموزشي »ِطباق« است؛ نهادي برجسته � وابسته به مملوکان 
مصر و ش��ام � که با شکس��ت دادن سربازان مغول و سپاهیان 

صلیبي، دگرگوني شگرفي در تاریخ اسالم پدید آوردند.
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یادمان همزاد عاشقان جهان
]قيصر امين پور[
به کوشش: زیبا اشراقي، حمیدرضا 

توکلي، مهدیه نظري
ناش��ر: مروارید ]66484612[، 640 

صفحه، 25000 تومان
این کتاب یادنامه اي اس��ت که براي 
ش��ادروان قیصر امین پور از س��وي 
خانواده و دوس��تان او منتش��ر شده 
اس��ت. کتابي اس��ت جامع ش��امل 

گفت هایي با ش��اعر، خاطرات دیگ��ران از قیصر، مقاالت 
تحقیقي، نوشته هاي قیصر، و گزینة شعر، ترانه و تصویر.

غلط ننویسیم
]فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي[

ابوالحسن نجفي
مرک��ز نش��ر دانش��گاهي ]ف��روش 
 .]www.bookiup.ir اینترنت��ي 
ش��انزدهم،  چ��اپ  صفح��ه،   466

1390، 7200 تومان 
»غل��ط ننویس��م« کتاب��ي مرج��ع 
اس��ت. از ای��ن رو، هم��واره قابل 
معرف��ي و همیش��ه ت��ازه اس��ت، 
چنان که در س��ال گذشته به چاپ 
ش��انزدهم رس��ید. در این کتاب، 

اس��تاد ابوالحس��ن نجفي، چندین هزار م��ورد زباني را 
ک��ه کم یا زیاد، در عرف فارس��ي زبانان غلط خوانده یا 
نوش��ته مي شوند، مورد بررس��ي و تبیین و توضیح قرار 
داده اس��ت. ویژگ��ي کتاب، همچون اغل��ب فرهنگ ها، 

خوش خوان و جذاب بودن آن اس��ت.

زندگي مشترك و حد و مرزهایش
دکتر هنري کالود � دکتر جان تاون 

سند
مترجم: فرناز فرود

 ،]021-88968890[ صابرین  ناشر: 
اول، 1390، 330 صفح��ه،  چ��اپ 

6600 تومان
از مجموعة  این کتاب یک جل��د 
»کلیدهاي همس��ران موفق« است 
با نگاهي کاربردي  که مي کوش��د 

به نیازها و مس��ائل زندگي مش��ترک بپردازد. موضوع 
اصلي کتاب عش��ق و عالقه اس��ت و نویس��ندگان آن 
دو تن از استادان دانش��گاه هاي آمریکا هستند. کتاب 
حاوي اطالعات کاربردي و نمونه هاي جدول هاس��ت 
و ب��ه خواننده پیش��نهادهایي مي دهد تا بتوان��د تعیین 

حد و مرز را در زندگي مش��ترک عملي س��ازد.

 سخن بیكن
جمل��ة مع��روف و خوب��ي از فرانس��یس بیکن نقل 
مي کنند که مي گوید: علما بر سه دسته اند؛ بعضي مانند 
مورچه هس��تند؛ از بیرون دان��ه مي آورند و مرتب انبار 
مي کنند. ذهن این ها یک انبار است. در واقع یک ضبط 
صوت هس��تند و هرچه ش��نیده اند ضبط کرده اند و هر 
وقت بخواهي همان را که یاد گرفته اند مي گویند. دستة 
دوم مانند کرم ابریش��م اند، از لعاب خودش��ان مي تنند 
و از درون خودش��ان درمي آورند. این هم عالم واقعي 
نیست، زیرا از بیرون چیزي اکتساب نمي کند، از خیال 
و درون خ��ودش مي خواهد بس��ازد، و این عاقبت در 
درون پیلة خود خفه خواهد ش��د. دس��تة سوم علماي 
واقعي هس��تند. این ها مانند زنبورعسل اند، گل ها را از 

خارج مي مکند و مي آیند عسل مي سازند.
این مس��ئله عقل مس��موع و مطبوع همین است که 
روایت مي گوید. علم مس��موع اگر ب��ه مطبوع ضمیمه 
نش��ود، کافي نیس��ت. یعني انس��ان آنچ��ه را از بیرون 
مي گی��رد باید ب��ا آن نیروي باطني، ب��ا آن خمیرمایه و 
ب��ا آن نیروي تجزیه و تحلیل خود بس��ازد تا چیزي از 

آب درآید.
سپس امام)ع( فرمود: ٰيا ِهشاُم! ُثمَّ َبيََّن َانَّ اْلَعْقَل َمَع اْلِعْلِم: 
 عقل باید با علم توأم باشد. و لذا در آن آیة قرآن فرمود: 
ِتْل��َك اْلَْمٰث��اُل َنْضِرُبها ِللّن��اِس َو ٰما َيْعِقُله��ا ِالَّ اْلٰعاِلموَن 
)عنکب��وت/ 43(. م��ا این مثل ه��اي تاریخ��ي را ذکر 
مي کنی��م، اما درک نمي کنند این ها را مگر عالمان. یعني 
اول باید انس��ان عالم باش��د، مواد خام را فراهم کند و 
بعد ب��ا عقل تجزیه و تحلیل نمای��د. مثاًل اگر ما عقلي 
قوي داشته باشیم مثل بوعلي  سینا و قرآن هم بگوید که 
تاریخ عبرت بس��یار خوبي است، ولي من که از تاریخ 
اطالعاتي ندارم، عقل من چه مي فهمد؟! یا به ما بگویند 
در تمام این عالم تکوین، آیات الهي و نش��انه هاي خدا 
هس��ت، عقل من هم عالي ترین عقل باشد، ولي من که 
از مواد به کار رفته در این س��اختمان بي اطالعم، با عقل 
خ��ودم چه چیزي را مي فهم��م و آیات الهي را چگونه 
کش��ف کنم؟! باید با علم آن ها را کشف کنم و با عقلم 

درک نمایم.

پی نوشـت
1. جامع الّصغیر، ج1، ص44.

پرورش 
استعداد عقالنی)2(

ادامه از صفحه 21
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