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  برمجموعة»مختصرمفید«؛نشرماهی

  Very Shortزمان��ی كه اس��تاد ارجمند، جناب آقای خش��ايار ديهيم��ی، كتاب ه��ای
Introductions  )درآمدهای بسيار كوتاه( را به نگارنده معرفی كردند و پيشنهاد ترجمه شان 

را دادند جذابيت، گستردگی و گونه گونی آنها مرا شيفتة خود كرد: كتاب هايی كوچك، شكيل 
و خوش دس��ت، با موضوعاتی بس متنوع: از فلس��فه و هنر و ادبيات و تاريخ و سياست گرفته 
تا اديان و علوم و مس��ايل روز جهان؛ با نثری روان و سبكی دلنشين، به قلم متخصصان بنام 
هر قلمرو و استادان برجستة هر حيطه؛ هركدام درآمدی بر رشته، مقوله، زمينه يا شخصيتی 
خاص كه از معرفی كلی آن رشته، مقوله، زمينه يا شخصيت بسی فراتر می رود. در يك كالم: 

مختصر و مفيد.

اين مجموعه كه طيف مخاطبانش از خوانندة عادی تا دانشجويان و استادان دانشگاه و اهل 
فن را در بر می گيرد تاكنون به بيش از 20 زبان ترجمه شده است و استقبال از آن به حدی 
بوده كه برخی از عناوين آن هم اينك در دانش��گاه های جهان تدريس می شود. بنا به توصيف 
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خوِد ناشر، كتاب های اين مجموعه چنانچه از قبل با موضوع شان آشنا باشيد نوع نگاه تان را به 
آن موضوع تغيير می دهند و اگر نباشيد باب ورود به آن را به رويتان می گشايند.

انتشارات دانشگاه آكسفورد نخستين عنوان از اين مجموعه را در سال 1995 منتشر كرد 
و تاكنون بيش از 200 عنواِن آن را به چاپ رسانده است. اما ترجمة همه عناوين به فارسی نه 
خواستنی است و نه شدنی. بخشی از مجموعه به اقتضای محل نشر به موضوعاتی اختصاص 
دارد كه بيش��تر برای مخاطب بريتانيايی ذی مدخل اس��ت، مانند ادوار تاريخی يا سلسله های 
پادشاهی انگلستان؛ بخشی ديگر شامل بررسی زندگی و فعاليت افراد و شخصيت هايی است 
كه در مجموعه های ديگری كه در ايران منتشر شده و می شود بارها به آنها پرداخته شده است. 
ضمن اينكه ضرورت و نياز جامعه امروز ايران نيز در اولويت بندی ترجمة عناوين عاملی موثر به 
شمار می آيد. بر پاية اين مالحظات و داليل ديگر، بنيان كار بر پاية موضوعات، و نه اشخاص، 

و با محوريت علوم انسانی نهاده شده است.
خود جناب ديهيمی در آن زمان ترجمة يكی از كتاب های مجموعه با عنوان فلسفة قاره ای 
را شروع كرده بودند و بر ترجمة سه عنوان ديگر � فلسفة سياسی، منطق، و سياست � نظارت 
داش��تند. درواقع سرپرستی مجموعه را بنده از عنوان پنجم به بعد بر عهده گرفتم، گو اينكه 
مايل بودم همچون تجربة همكاری با ايشان در مجموعة »نام آوران فرهنگ« در اينجا نيز صرفاً 
شاگردی كنم و سررشتة كار همچنان در دست شخص ايشان، كه كهنه كار اين عرصه اند، باشد. 
باری، از اين مجموعه تاكنون، عالوه بر چهار عنوان ذكرش��ده، هشت عنوان ديگر: تاريخ، 
س��رمايه داری، انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی، جامعه شناسی، عکاسی، فاشيسم، اسطوره و 
فلسفۀ پيش سقراطی منتشر شده و بيش از ده عنوان ديگر در دست انتشار يا ترجمه است كه 

به تدريج منتشر خواهد شد.     


