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اولین تالشم را تقدیم میکنم
به همه کسانی که
در این راه دلم را گرم کردند.
«مترجم»
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یادداشت دبیر مجموعه

یادداشت دبیر مجموعه
آفریدن زیبایی؛ و هنرمند کسی است که با استفاده از دانش و
توانایی
هنر یعنی
ِ
ِ
مهارت و آموختههایش ،و آمیختن آن با ذوق و احساس و اندیشهاش ،چیزی
میآفریند که احساس زیبایی و لذت را برمیانگیزد .با این وصف ،میتوانیم تعبیر
«هنر» را تعمیم دهیم و به هر کار درست و دقیق و سنجیدهای که از روی دانایی و
هنر زندگی سخن
دقت و تجربه انجام شده باشد اطالق کنیم .پس ،وقتی از ِ
میگوییم ،در واقع ،به آ گاهیها و مهارتها و آموختنیهایی اشاره میکنیم که با آن
زندگی ارزشمند و زیبا و دلپذیری بسازیم.
میتوانیم
ِ
ارزش زیستن داشته باشد و احساس آرامش و رضایت
اگر میخواهیم زندگیمان ِ
نصیبمان شود ،باید به جنبههای گوناگون زندگی ،هنرمندانه نگاه کنیم؛ یعنی باید
دانش و تجربه و ذوق و ِخرد را در هم بیامیزیم و هر کاری را ،نه از روی تقلید و
عادت ،بلکه آ گاهانه ،و آنگونه که شایسته است انجام دهیم .با این رویکرد ،زندگی
برقراری ارتباط درست با دیگران ،هنر
آمیزهای از هنرهاست؛ هنر اندیشیدن ،هنر
ِ
کنترل عواطف و احساسات ،هنر عشق ورزیدن ،هنر نگاه کردن ،هنر شنیدن ،هنر
پرسیدن ،هنر گفتوگو کردن ،هنر رنج کشیدن ،هنر شاد بودن ،و حتی هنر نفس

کشیدن .و الزمه ساختن زندگی زیبا و ارزشمند ،یادگیری چنین هنرها و مهارتهایی
است.
مجموعه هنر زندگی شامل کتابهایی است که هر یک به جنبهای از زندگی
اختصاص دارد و مجالی برای تأمل و یادگیری در آن زمینه را فراهم میآورد .این
کتابها به دست ترجمهآموزان دورههای پرورش مترجم در مدرسه آنالین ترجمه و
با نظارت من ترجمه شده است و البته ترجمه کتابهای دیگری از این مجموعه
همچنان در حال انجام است و بهتدریج به این مجموعه افزوده میشود .این کتابها
در موضوعات گوناگون و برای طیف متنوعی از مخاطبان تهیه شده است و امیدوارم
انتشار آنها تأثیری ،هرچند اندک ،در توسعه فکری و فرهنگی و اجتماعی کشور
عزیزمان داشته باشد.
از مترجمان این کتابها که با حوصله و صبوری و دقت ،ترجمه این کتابها را
به پایان رساندند ،و از دوستان و همکاران نازنینم که در بازبینی و ویرایش این کتابها
به من کمک کردند از صمیم قلب سپاسگزارم .این مجموعه بیش از همه مرهون
کوششها و پیگیریهای دکتر امیر احمدی ،مدیر فرهیخته نشر نویسه پارسی است
که اندیشه و منش ،و بهویژه شخصیت الهامبخش او انگیزه و توان ما را در تهیه این
مجموعه ،بیشتر و بیشتر میکند.
روحالله سلیمانیپور
تیر 1400
تفکر زائد
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از راههای زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و بازخوردهایتان را درباره هر یک
از کتابهای مجموعه هنر زندگی برایمان بفرستید:
تلفن۰۹۳۶۴۶۰۴۸۷۰ :
پست الکترونیکinfo.translationschool@gmail.com :
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