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باسمه تعالی
انا هلل و انا الیه راجعون 

به اطالع مس��لمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که 
علیه اسالم و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین 
مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در 
هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند 
به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است 
ان شاءاهلل. ضمناً اگر کسی دست رسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام 

او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. 
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
روح اهلل الموسوی الخمینی
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ِمهر پرحادثه
ماهی که گذشت ماهی پرتکاپو و ویژه برای نشر کشور 
بود؛ ماهی که هفتۀ کتاب را در خود داشت و به تبع آن، 
بسیاری از ناشران و فعاالن حوزۀ کتاب کودک را مشغول 
کرده بود؛ ماهی که مسافران مسکو از راه رسیده بودند و 
تجربیات خود را بازخوانی می کردند؛ ماهی که مسافران 
فرانکفورت آمادۀ سفر بودند و ناگاه، با رخداد ویژۀ حضور 
نویس��ندۀ هتاک و مهدورالدم کتاب آیات ش��یطانی در 
نمایشگاه روبرو شدند و برنامه هایشان را تغییر دادند و در 

معرض یک آزمون جدی قرار گرفتند و الخ.
ما در این ش��مارۀ نشریۀ ش��یرازه کتاب، مطالب 
را در چند قس��مت به ش��ما عزیزان ارائ��ه کرده ایم. در 
»خط اخبار«، نگاهی گذرا و کوتاه به اخبار ماه گذش��ته 
پرداخته ای��م. پروندۀ ویژه ای را نیز ب��ه کتاب کودک و 
نوجوان اختصاص داده ایم. در این بخش، یک مس��ئلۀ 
مهم برای ما وجود داش��ت و آن هم این است که برای 
تربیت یک نسل انقالبی مؤمن، به چه کتابی نیاز داریم 
و ای��ن کتاب چه ویژگی هایی در ف��رم و محتوا خواهد 
داشت. البته این مجال اندک، اجازۀ پرداختن تفصیلی 

و جام��ع را به این موض��وع به ما نداد، ولی به هر تقدیر 
در حد بضاعت این نشریه، سعی کردیم مسائلی را طرح 

کنیم.
در بخش »طع��م کتاب«، کتاب ه��ای مختلفی را 
معرفی کرده ایم. یک بخش، همان معرفی کتاب نشریه 
اس��ت که به طور معمول داریم. در این بخش، تعدادی 
از کتاب ه��ای معرفی ش��ده در نشس��ت های کتابخوان 
در سراسر کشور را دس��ت چین کرده ایم و معرفی های 
آن ها را نی��ز ارائه کرده ایم. در این بخش، به مناس��بت 
فرارس��یدن ایام س��وگواری س��رور و س��االر شهیدان، 
حضرت سیدالش��هداء)ع(، کتاب هایی را با حال و هوای 
عاشورا و محرم معرفی کرده ایم. به مناسبت های دیگر 

هم کتاب هایی معرفی شده است.
در بخش »خانوادۀ نشر« به روایت هایی از مسافران 
نمایش��گاه کتاب مس��کو پرداخته ایم و در کنار آن نیز، 
گزارش��ی از ماجرای دعوت س��لمان رشدی ملعون به 

نمایشگاه کتاب فرانکفورت آورده ایم.
سردبیر

سرمقاله

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 4 و 5، مهر و آبان 1394

4



خط اخبار
پروندۀ ویژه
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خانوادۀ نشر
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برگشت و کتاب هایی که عده ای می گفتند، مشتری 
ندارند و به درد کتابخانه ها می خورند، جریان نش��ر 

کشور را تغییر داد.
حمزه زاده ضمن اشاره به فرمایش رهبر انقالب 
در س��ال 88، تأکید کرد: روند نش��ر به ش��کلی شد 
که س��ال 1388، رهبر انقالب در دیدار با هنرمندان 
فرمودند: به من می گفتند این آثار مشتری ندارد، اما 
فالن فیلم و یا کتاب دا به چاپ هش��تادم می رس��د. 
هر جا محص��والت و محتوا را با مردم مواجه کردیم 
و ب��ه موج مردم زدیم، آن موج محصول را باال برد و 

به اعتال رساند.

با خواندن این کتاب 
احساس می کنم مادرم زنده است

در ادام��ه، معصوم��ه ابراهیمی، فرزند ش��هید 
ابراهیم��ی، ضمن اش��اره به کتاب دختر ش��ینا که 
حاوی خاطرات م��ادرش بود، گف��ت: خاطرات این 
کتاب از زبان مادرم بیان ش��ده و نویسندۀ آن یعنی 
خانم ضرابی زاده با قلم روان، ش��یوا و دلنشین خود 
هر آنچه از دل برآمده نوش��ته و بر کتاب نقش بسته 

است که بر دل می نشیند.
وی گف��ت: کت��اب خاط��رات م��ادرم از دوران 

در سال های گذشته عده ای می گفتند 
محصوالت دینی و متعهد مشتری ندارد

در این مراسم، محمد حمزه زاده، مدیرعامل انتشارات 
س��ورۀ مهر، پیرامون این اثر اظهار داشت: نمی توانم 
خوش��حالی خ��ود را پنهان کن��م. به ی��اد می آورم 
روزهای��ی را که نزدی��ک به حدود 25 س��ال پیش 
ک��ه نگاه به کتاب های حوزۀ تاریخ ش��فاهی، انقالب 
و دفاع مقدس نگاه به محصوالتی بود که بیش��تر به 
درد اسناد و کتابخانه ها می خورد و می گفتند چنین 

محصوالتی مشتری ندارد.
وی با اش��اره به نامۀ یکی از مسئولین فرهنگی 
در س��ال 80، به رهبر انقالب گفت: در سال 1380، 
یکی از مس��ئولین فرهنگی کش��ور نامه ای خدمت 
رهبر انقالب نوش��ت و با ش��هامت عن��وان کرد که 
محص��والت دینی و متعهد مش��تری ن��دارد، البته 
حض��رت آق��ا در یک دی��دار حضوری در پاس��خ به 
این نوش��ته فرمودند: شما کاری به مشتری نداشته 
باشید، این کارها مش��تری خود را پیدا می کند. اما 
به فاصلۀ کمی، نویس��ندگان دف��اع مقدس و تاریخ 
شفاهی ش��کل گرفتند و نسلی که سال های پس از 
جن��گ آمدند، به دنبال هویت خ��ود بودند. رویه به 
شکلی ش��د که از حدود س��ال های 83 یا 84 ورق 

خطاخبار
گزارش 
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عهد با امام
گمشدۀ رزمندگان فرهنگی امروز است

آیین تجلیل از نویسندۀ دختر شینا
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کودکی با آشنایی با پدرم آغاز می شود. این آشنایی 
به نامزدی و ازدواج می رس��د و در مراسم عروسی تا 
به دنیا آمدن 5 فرزن��د ادامه می یابد و کتاب تألیف 

می شود.
وی گفت: حتی داستان تا لحظۀ شهادت پدرم 
روایت می ش��ود، البته این روایات چندین بار از زبان 
مادرم روایت ش��ده، ول��ی تألیف خان��م ضرابی زاده 
به گونه ای اس��ت ک��ه ما اعت��راف می کنیم، هر چند 
بار کتاب را بخوانیم، گوی��ی با هر بار مطالعه مادرم 
کنار ما نشس��ته و خاطرات را بازگو می کند. ما حتی 

احساس می کنیم مادرم زنده است.
وی در ادام��ه گفت: ما 5 فرزند بدون یاری پدر 
بزرگ ش��دیم و مادرم با ش��جاعت بسیار تربیت مان 
کرد. دعا می کنیم جایش بهش��ت باش��د. ما خود را 
مدیون قلم زدن های خانم ضرابی زاده می دانیم، چرا 
که ه��ر کس با خوان��ش کتاب برای م��ادرم فاتحه 
می خوان��د. وی در پایان س��خنان خود با تش��کر از 
مرتضی سرهنگی گفت: او پدرانه در راستای معرفی 

کتاب تالش کرد.
 

وقتی دختر شینا را می خواندم 
به حس مشترک باقدم خیر رسیدم

ش��هید  همس��ر  قاس��می زهد،  مری��م  ادام��ه،  در 
س��یدمحمدعلی رحیمی، دربارۀ این کتاب و ش��هدا 
اظه��ار داش��ت: زمانی که کت��اب را به م��ن دادند، 
گفتند که قرار اس��ت، یک محفل ادبی برگزار شود، 
خوشحال ش��دم و گفتم خوب است با همسر شهید 
از نزدیک آش��نا می شوم و او را می بینم.  وی گفت: 
کتاب را که باز کردم، در مقدمه متوجه تاریخ وفات 

این بانو ش��دم، دلم بس��یار گرفت، کتاب را بستم و 
کنار گذاش��تم. مدام با خودم کلنجار می رفتم، چون 
متأثر ش��ده بودم و انتظار چنین تاریخی را نداشتم. 
او ج��وان از دنی��ا رفته بود، ولی بعد از دو س��اعت، 
سراغ کتاب رفتم، شروع به خواندن کردم، کم کم از 
ناراحتی ام کم ش��د تا اینکه به پایان کتاب رسیدم و 
خوش��حال بودم از اینکه قدم خیر از همۀ دلتنگی ها 

رها شد و به آرامش رسید.
 

قدم ِ دختر شینا به ادبیات پایداری 
خیر بوده است

میث��م نیل��ی، مدیرعام��ل مجم��ع ناش��ران انقالب 
اس��المی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم 
و همچنین بهناز ضرابی زاده به خاطر نوش��تن کتاب 
دختر ش��ینا گفت:  هر قدر در ای��ن زمینه کار کنیم 
باز هم کم اس��ت. به نویس��نده و خانوادۀ این شهید 
ع��رض می کنم که این کتاب برای من فهم جدیدی 
از زندگی همس��ران ش��هدا به وجود آورد و قدم این 
کت��اب به عرصۀ ادبیات پای��داری حتماً خیر بوده و 
قدم خیر در وج��ود و آثار وجودی اش برکات خیری 

داشته است.
وی در ادام��ه گف��ت: ای��ن کتاب ب��رای من از 
دو جهت قاب��ل توجه بود، یک��ی اینکه دختری که 
روس��تایی اس��ت و در یک��ی از روس��تاهای یکی از 
ش��هرهای کوچک اس��تان هم��دان زندگی می کند 
ت��ا این اندازه فرهنگی اس��ت. رابطۀ عاش��قانۀ میان 
پ��در و دختر ک��ه این روزها کمرنگ ش��ده و عامل 
ناهنجاری های جامعه نیز به ش��مار می رود، در این 
کتاب روایت شده که البته این روایت حاکی از وقوع 

7 عهدباامام،گمشدۀرزمندگانفرهنگیامروزاست
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آن در عالم واقع است. پدران ما امروز از این مسئله 
غافل هس��تند و این رابطه برای من جالب و شیرین 
بود و اینکه به خاطر تعبد و تدین خود حاضر نش��ده 
دخترش را ب��ه کالس مختلط بفرس��ت و این جزو 
افتخارات خانوادۀ مس��لمان است که دین خود را بر 

همه چیز ترجیح می دهد.

عهد با امام،
گمشدۀ رزمندگان فرهنگی این دوره است

نیلی در ادامه گف��ت: دومین نکتۀ جالب این کتاب 
عهدی است که این زن و شوهرش با امام داشته اند 
و آنچه س��ختی ها را سهل و آسان می کند، یادآوری 
عهد با امام خمینی)ره( اس��ت که این بسیار بااهمیت 
است. شاید این دیالوگ حدود 8 بار در کتاب تکرار 
ش��ود که »یعنی باید از عهد با ام��ام کوتاه بیاییم؟« 
و ای��ن حال و ه��وای رزمندگان دهۀ 60 اس��ت که 
ب��ه نظرم گمش��دۀ  رزمنده های فرهنگ��ی این دوره 
اس��ت. اگر عهد با امام این قدر مهم باشد، خانواده ها 
در مبارزه ای که میان کفر و اس��الم است، همراهی 
بیشتری خواهند داشت و همراه خوبی برای طاعت 

خدا و طاعت ولی خدا خواهند بود.
مدیرعامل مجمع ناش��ران انقالب اس��المی در 
بخش دیگری از س��خنانش گفت: کتاب دختر شینا 
یک تلخی دارد و آن هم این اس��ت که آن کسی که 
در موردش حرف می زنیم، بر حسب ظاهر در جمع 
ما حاضر نیس��ت، اما از او 5 یادگار موفق در جامعه 
باقی مانده اس��ت که آنها ثمرۀ آن رنج عاش��قانه در 
زندگی با ش��هید هس��تند که موفقیت آنها شیرینی 

آن رنج است.
او اضاف��ه ک��رد: به نظ��ر من موفقی��ت زندگی 
قدم خیر در جلد دوم دختر ش��ینا دیده خواهد شد 
ک��ه فرزندان او ثمرۀ این موفقیت هس��تند و من از 

خان��م ضرابی زاده خواهش می کنم که جلد دوم این 
کتاب را بنویسند.

نیلی با اشاره به اینکه خانم محمدی به تنهایی 
توانس��ته 5 فرزند را تربیت کند، گفت: کامالً  واضح 
است که شهید در جبهه ها بوده و قدم خیر به تنهایی 

این 5 فرزند را بزرگ کرده است.

قدم خیر رسالت خود را 
به کمال انجام داده است

وی در پایان سخنانش گفت: در تاریخ گفته می شود 
ی��ک تع��داد زن و بچه در کربال بوده ان��د که به آنها 
گفته می ش��ود، دس��ت زن و بچه خود را بگیرید و 
بروید. یکی از همس��ران ش��هدای کربال در پاسخ به 
این مس��ئله می گوید چطور ش��ما در نبرد و مبارزه 
جان خود را با حس��ین مواس��ات کردی��د، ولی ما با 
همس��ر و خواهر حس��ین مواس��ات نکنیم و همراه 
نباش��یم که به نظر من این اتفاق در مورد قدم خیر 

افتاده و رسالت خود را به کمال انجام داده است.
 

قدم خیر
قدِم خیر و پربرکتی برای من داشت

بهن��از ضراب��ی زاده در بخش دیگری از این نشس��ت 
گفت: امروز در اینجا جمع شده ایم که از کتاب تقدیر 
کنی��م و من خودم را خادم خانواده ش��هدا می دانم و 

ورود خودم را به این حوزه یک اتفاق خوب می دانم.
وی اف��زود: قدم خیر، قدم خیر و پربرکتی برای 
من داشت که موجب شد وارد این عرصه شوم، زیرا 
تا پیش از آن بیش��تر به کار داستان نویسی مشغول 
ب��ودم، اما بع��د از آن تصمیم گرفتم ک��ه در حوزۀ 
خاطره نگاری دفاع مق��دس بمانم. این عرصه آنقدر 
کار زمین مانده دارد که حیفم می آید، دست به کار 

دیگری بزنم.

خطاخبار/گزارشنشستتجلیلازنویسندۀکتابدخترشینا8

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 4 و 5، مهر و آبان 1394



فروشکتاب،یکیازدغدغههایاصلیاهالیفرهنگوادباستکهبهعلتاطالعرسانینامناسبناشرانودستگاههایمرتبطدراین
حوزه،میزانفروشواستقبالخوانندگانازکتابهادرپردهایازابهامبودهودربرخیاطالعرسانیهایینیزکهبعضاًازسویرسانههاو

ناشرانصورتگرفته،بهعلتجامعنبودناطالعات،سندقابلاتکاییدرحوزۀفروشونشرکتاببهدستنیامدهاست.
گروهکتابوادبیاتخبرگزاریفارسبرایپرکردناینشکافمهموهمچنینکمکبهاقتصادنشرودرراستایترویجمطالعهو
معرفیکتابهاییکهدرمیانمخاطبانازاستقبالبیشتریبرخورداربوده،بهصورتهفتگیاقدامبهانتشارفهرستیازکتابهای

خطاخبارپرفروشهفتهازکتابفروشیهایکشورمینمایدکهاینلیستمیتواندمرجعیبرایانتخابکتابدرمیانمخاطبانباشد.
گزارش

هفتۀ سوم شهریور
عنوان کتاب ردیف

جام جهانی در جوادیه پرفروش اول

یک عاشقانۀ آرام پرفروش دوم

دختر شینا پرفروش سوم

هفتۀ چهارم شهریور
عنوان کتابردیف

دختر شیناپرفروش اول

جام جهانی در جوادیه، یک عاشقانۀ آرامپرفروش دوم

آن بیست وسه نفرپرفروش سوم

هفتۀ اول مهر
عنوان کتابردیف

دختر شیناپرفروش اول

آن بیست وسه نفرپرفروش دوم

سالم بر ابراهیمپرفروش سوم

هفتۀ دوم مهر
عنوان کتابردیف

دختر شیناپرفروش اول

سالم بر ابراهیمپرفروش دوم

آن بیست وسه نفرپرفروش سوم

پیشتازی دختر شینا در بازار کتاب
نگاهی به کتاب های پرفروش در یک ماه گذشته
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نشستخبریجشنبزرگهمدلیوهمزبانیجامعۀترجمۀایرانکهباهمکاریمرکزترجمۀحوزۀهنریوانجمنصنفیمترجمان
تهرانباحضورسعیدهحسینجانی،رئیسمرکزترجمۀحوزۀهنری،ومحمدرضااربابی،رئیسانجمنصنفیمترجمانتهران،برگزارشد.

متنیکهدرادامهمیخوانیدگزیدۀسخنرانیمحمدرضااربابیدرایننشستاست.

با یک جست وجو در فضای مجازی 
در م��ورد اس��م یک فوتبالیس��ت و یک 
مترجم معاصر نتایج جالب توجهی به دست 
خواهد آمد. انجمن صنفی مترجمان شهر 
ته��ران با مجوز وزارت کار در س��ال 93، 
تأسیس ش��د که هدف اصلی آن سامان 
دادن به فعالیت های مترجمان بوده است. 
با توجه به اینکه این انجمن زمان طوالنی 
نیست که راه اندازی شده، اما اولین آسیب را در این حوزه 
شناسایی کرده و برای رفع آن این جشن را تدارک دیده 

است.
یکی از اصلی ترین مشکالت ترجمه در کشور عدم 
هم گرایی مترجمان است و مترجمان به شکل جزایری 
هس��تند که باید به یکدیگر وصل ش��وند. در این جشن 
مطالباتی را که مترجمان دارند، می خواهیم از یک حلقوم 
به گوش متولیان این حوزه برسانیم. امروز جامعۀ ترجمه 
باید یک جامعۀ مطالبه گر باشد و گرد آمدن تحت یک نام 

می تواند مطالبات را یک صدا کند.

برای ثبت روز ملی ترجمه 
در تقویم تالش می کنیم

 روز ملی ترجمه و ثبت آن در تقویم اصلی ترین تالش 
ما اس��ت و ما ب��ه روز جهانی ترجم��ه اکتفا نخواهیم 
ک��رد و برای رس��می ش��دن آن در تقویم ملی تالش 
می کنیم. در این روز، همۀ مترجمان دعوت هس��تند 
و مترجمان ادبی، مترجمان شفاهی و سایر مترجمان 
در این جشن سهم دارند و همۀ جامعۀ ترجمه در کنار 

هم خواهند بود.

مترجمان در کشور ما 
از جایگاه واقعی خود دور هستند

امروز هیچ کس تردیدی ندارد که ترجمه 
با توجه به پیشینه اش در جامعۀ ما باید 
ب��ه جای��گاه اصلی خودش دس��ت یابد 
و هم��ه می دانند که ترجم��ه پلی برای 
تبادل فرهنگ ها اس��ت. در جهان دو راه 
برای ارتباط وج��ود دارد که یکی اتخاذ 

زبان واحد و دیگری اس��تفاده از ترجمه است. مترجمان 
در جهان دارای جایگاه ویژه ای هستند و آن هم به خاطر 
تبادل فرهنگی اس��ت. در جهان پرتقاب��ل امروز ترجمه 

می تواند به صدور ایدئولوژی و فرهنگ کمک کند.
در طول تاریخ، ایران در عرصۀ ترجمه سرآمد بوده 
و امروز، نبود یک جایگاهِ درخور شأِن مترجمان، ما را بر 
آن داشت که این جشن را برگزار کنیم. مترجمان ادبی در 
کشور ما به اسم نویسنده و یا پدیدآور شناخته می شوند 
و از جایگاه واقعی خود دور هس��تند، ولی در جهان این 
طور نیس��ت؛ بلکه مترجم دارای هویت جداگانه است. از 
همین رو، اولین گام برای ورود به این مسیر تجمیع توان 
مترجمان است تا همه به سمت یک هدف حرکت کنیم.

عدم هم گرایی مترجمان 
اصلی ترین مشکل ترجمه در کشور است

در جامعۀ ما هر کس زبان می داند خود را مجاز می داند که 
دست به ترجمه بزند که این از اصل اشتباه است. مترجمان 
در هر شکل ممکن در حاشیه هستند و متن نیز فراموش 
شده است. مترجمان ادبی ما مخاطب را سیراب می کنند، 

ولی دیده نمی شوند و از جایگاه اصلی برخوردار نیستند. ماهنامۀ شیرازه کتاب

خطاخبار
گزارش
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جزایر جداافتادۀ مترجمان
باید به هم متصل شوند

جشن جامعۀ ترجمۀ ایران، به همت انجمن صنفی مترجمان تهران

   در جهان پرتقابل 
امروز ترجمه می تواند 
به صدور ایدئولوژی و 
فرهنگ کمک کند

   در جامعۀ ما هر 
کس زبان می داند خود 
را مجاز می داند که 
دست به ترجمه بزند 
که این از اصل اشتباه 
است
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خطاخبار
گزارش دانستن زبان به تنهایی برای ترجمه کفایت نمی کند، 

ترجمه فقط برگرداندن لفظ و جمله نیست، بلکه مهندسی 
ترجم��ه یکی از کارهای ترجمه اس��ت. همچنین ما نباید 
ترجمه را محدود به ترجم��ه از زبان های اروپایی بکنیم و 
نباید یادمان بروند که دنیا محدود به اروپا نیست و از زبان 
عربی، اردو و ترکی نیز ترجمه کنیم تا ترجمۀ ما تنوع داشته 

باشد.

ترجمه برای فرهنگ ما یک فرصت است
اگر از من سؤال شود، ترجمه برای فرهنگ ما تهدید است 
یا فرصت؟ می گویم ترجمه به نظر من برای فرهنگ ما یک 
فرصت است؛ البته این زمانی تبدیل به یک فرصت می شود 
که مترجم متفکر باش��د و فقط به فروش فکر نکند، بلکه 
با یک چش��م بینا اثر را انتخاب کند تا به تقویت فرهنگ 
بومی خود کمک کند. هر سال، در نمایشگاه کتاب دنبال 
ترجمه های خانم مهدوی دامغانی هس��تم تا بتوانم از آنها 
لذت ببرم، از فضل و فضیلت دکتر آذرش��ب نیز همیش��ه 
بهره برده ام و در کارهای مختلف سیاس��ی خود از ایش��ان 
خواس��ته ام تا متن س��خنرانی های من را به عربی ترجمه 
کنند و همچنین جناب آقای امامی یک نسل را با ترجمۀ 
خ��ود بزرگ کرده اند و وجه همت خ��ود را حوزۀ کودک و 
نوجوان قرار داده اند و آقای دریابندری نیز که کسالت دارند 
و در جمع نیستند، در سال های دور که من در مؤسسه ای 
به عنوان ویراستار کار می کردم، مدیر ارشد آن مؤسسه بود.

از مترجمان پُر کار یادی بکنیم
به عنوان یک دانش��جوی قدیمی به ترجمه عالقه داشتم و 
همواره یکی از اشتغاالت جدی من ترجمه بوده، از همین رو 
در عالم ترجمه بی تجربه نیستم و هم اکنون نیز یک ترجمه 
سنگین در دس��ت دارم که با مراجعه به سایر ترجمه های 

همان کتاب، آن را ترجمه می کنم.
بد نیس��ت انجمن صنفی مترجمان ش��هر تهران از 
مترجمان پرکار جامعۀ خودمان یادی بکند و شایسته است 
که این افراد شناسایی شوند و به نسل جدید معرفی شوند. 
مرحوم احمد آرام یکی از مترجمان پرکار بوده است. روزی 
که پیکر او را از دانش��گاه تهران تشییع می کردند، نام 160 
کتابی را که او ترجمه کرده بود، به دست دانش آموزان دادند 

تا آنها پشت سر پیکر او حرکت کنند.
تطبی��ق ترجمه ه��ای آرام ب��ا متن اصل��ی یکی از 
فعالیت های من بوده. اختالف زبان ها یکی از عجایب خلقت 
اس��ت و وقتی به این اخت��الف زبان ها فکر می کنیم دچار 
حیرت می ش��ویم، اما این یک واقعیت است. این اختالف 
زبانی از ابتدا بوده و برخی نیز بوده اند که این اختالف را با 

ترجمه هایشان از بین می برده اند.
مترجمان کارشان انتقال فرهنگ هاست و با توجه به 
گس��ترش دانش در جهان، ترجمه ضرورت بیشتری پیدا 
کرده اس��ت. مترجمان ورزیده ما را با آفاق و اندیش��ه ها و 
تجربه های نو آشنا می کنند و از این مسیر به فکر و اندیشۀ 
ما رشد می دهند. ملت ها از دست مترجمان سوغات دریافت 
می کنند، منتهی جنس آن فکر و اندیشه است و این رهاورد 

آنها است.

ترجمۀ صادراتی، عبارتی بازاری است
استفاده از عبارت ترجمۀ زان سو و ترجمۀ زین سو بهترین 
عب��ارت برای ترجم��ۀ صادراتی و وارداتی اس��ت. ترجمۀ 
صادراتی عبارتی بازاری است آن هم نه بازاری خوب؛ بلکه 

بازاری هایی که دروغ می گویند.

ترجمه؛ تهدید یا فر صت؟
حداد عادل در جشن بزرگ انجمن صنفی مترجمان تهران

   بد نیست انجمن 
صنفی مترجمان شهر 

تهران از مترجمان 
پرکار جامعۀ خودمان 
یادی بکند و شایسته 

است که این افراد 
شناسایی شوند و به 
نسل جدید معرفی 

شوند

   دانستن زبان 
به تنهایی برای ترجمه 

کفایت نمی کند، 
ترجمه فقط برگرداندن 

لفظ و جمله نیست، 
بلکه مهندسی ترجمه 
یکی از کارهای ترجمه 

است



همسر شهید رحیمی و برخی از چهره های فرهنگی دیگر، 
در خبرگزاری فارس برگزار شد.

   دویست وهشتادوهفتمین نمایشگاه کتاب استانی و 
یازدهمین نمایشگاه کتاب استان کرمانشاه از تاریخ 22 تا 
28 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این 
شهر، واقع در پارک شاهد، برگزار می شود. در این نمایشگاه 
370 ناشر، بیش از 37 هزار عنوان کتاب را در 190 غرفه 

عرضه می کنند.

   انتش��ارات آس��تان قدس رضوی کتاب نیایش امام 
حسین)ع( در روز عرفه را در آستانۀ فرارسیدن 9 ذی الحجه 
و روز عرفه با شمارگانی بالغ بر 233 هزار نسخه در چاپ 

شانزدهم روانۀ بازار نشر کرد.

   نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور، در هفتۀ کودک، 
به طراحی و تولید پوس��تر این چند کتاب کودک و علم، 
برگ��زاری نشس��ت های کتاب خوان ک��ودک و نوجوان و 
هم چنین تقدیر از کتاب��داران و اعضای فعال بخش های 

کودک و نوجوان دست زد.

   یازده تش��کل نشر، طی نامه ای به رئیس نمایشگاه 
فرانکفورت، نس��بت به دعوت از سلمان رشدی، نویسندۀ 

   انتش��ارات روایت فتح کتاب عملیات فریب، نوشتۀ 
مرتضی قاضی را در آستانۀ هفتۀ دفاع مقدس منتشر کرد.

   س��ورۀ مهر کتاب مین سوسکی به عنوان پنجمین 
کتاب از مجموعۀ دار و دستۀ دارعلی، نوشتۀ اکبرصحرایی 

را منتشر کرد.

   مبان��ی نظ��ری تزکی��ه، جلد نخس��ت از مجموعه 
کتاب های آیت اهلل استاد محمد شجاعی، از سوی انتشارات 
س��روش برای چهاردهمین بار تجدید چاپ و روانۀ بازار 

نشر شد.

   نس��خۀ الکترونیک کت��اب دختر ش��ینا، اثر بهناز 
ضرابی زاده، با نصف قیم��ت روی نرم افزار خط خوان قرار 

گرفت.

   انتشارات دلیل ما، با توجه به اهمیت عید غدیر و ابعاد 
متفاوت این واقعۀ عظیم، سیر مطالعاتی غدیرشناسی را در 

دو سطح مقدماتی و تکمیلی ارائه کرد.

   آیی��ن تجلیل از بهناز ضرابی زاده، نویس��ندۀ کتاب 
دختر ش��ینا، با حضور محمد حم��زه زاده، گلعلی بابایی، 
سیدنظام الدین موسوی، میثم نیلی، دختر شهید ابراهیمی، 

خطاخبار
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خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

   ناشران محترمی 
که مایل اند اخبار 
آثار و برنامه هایشان 
در این قسمت درج 
شود، اخبار خود را از 
طریق رایانامۀ نشریه، 
برای ما ارسال کنند
E-mail:
info@mananashr.ir
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   کت��اب هلی بُ��رن از پش��ت میز، اثر مه��دی افراز و 
س��یدمحمدجواد زمانیان که از س��وی انتشارات شهید 

کاظمی منتشر شده بود، رونمایی شد. 

   کتاب خاطرات شهید طاهرنژاد توسط لیال خجسته 
نوشته و تحویل روایت فتح شد. همچنین قرار است این 
کتاب در مجموعه کتاب های از چش��م ها در روایت فتح 

منتشر شود.

   مدیرعامل انتش��ارات سورۀ مهر، از تدارک یک برند 
ویژه برای کتاب های کودک و نوجوان این انتشارات خبر 

داد.

   مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی، به نشر، از 
چاپ و انتش��ار 115 عنوان کتاب و محصول فرهنگی با 
شمارگان حدود نیم میلیون نسخه طی شش ماهۀ نخست 

سال جاری خبر داد. 

   انتشارات آس��تان قدس رضوی، به نشر، حدود هزار 
بستۀ نوشت افزار شامل دفتر، کتاب مرتبط و برچسب های 
ج��ذاب وی��ژۀ دانش آم��وزان ک��ه همگی ب��ا طرح های 
ایرانی اس��المی می باشند، به دانش آموزان بی بضاعت اهدا 

کرد.
 

   کتاب پنجره های تشنه، نوشتۀ مهدی قزلی، از سوی 
سورۀ مهر الکترونیک، در قالب کتاب گویا تولید و عرضه 

می شود.

   دو مجموعۀ شعر با نام های با این کالغ ها و هم پای 
ماه و س��تاره از سوی انتشارات هزارۀ ققنوس با شمارگان 
220 و هزار و 100 نسخه به قیمت 6 هزار و 800 تومان 
و هشت هزار و 600 تومان از سوی انتشارات هزارۀ ققنوس 

راهی بازار کتاب شد.

   چهارمین پویش مطالعاتی روشنا با محوریت رمان 
نامیرا، نوش��تۀ صادق کرمیار، فعالیت خ��ود را به صورت 

رسمی آغاز کرد.

   رمان ش��طرنج با ماش��ین قیامت، نوش��تۀ حبیب 
احمدزاده، توس��ط سورۀ مهر به چاپ بیست ویکم رسید. 
همچنین نمایش شطرنج با ماشین قیامت بر اساس این 
رمان در صدر چهارده نمایش برتر سال 2014 کانادا قرار 

گرفت.

   فراخوان نخس��تین دورۀ جایزۀ پرندۀ آبی از س��وی 

هتاک کتاب آیات شیطانی، به نمایشگاه بین المللی کتاب 
فرانکفورت، ش��دیداً اعتراض کردند و خواستار لغو برنامۀ 

سخنرانی وی شدند. 

   وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی در پی دعوت از 
س��لمان رشدی، نویسندۀ هتاک کتاب آیات شیطانی، به 
نمایش��گاه بین المللی کتاب فرانکفورت، رسماً از حضور 
جمهوری اس��المی ایران در این نمایشگاه، اعالم انصراف 

کرد.

   ش��رکت ترنج فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی 
خود را برای اولین بار در اس��تان مازن��دران، در مجتمع 

فرهنگی سیترا  برگزار کرد. 

   در سومین دوره از مسابقۀ کتاب و زندگی، تیزرهای 
کتاب دختر ش��ینا به روی آنتن شبکه های مختلف سیما 

رفت.

   کت��اب غرب چگونه غرب ش��د، اثر جیمز موریس 
بالوت، با ترجمۀ مرتضی مداحی، از مجموعۀ کتاب های 

غرب شناسی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

   کتاب فلسفۀ عرفان، به قلم حجت االسالم علی فضلی، 
از س��وی گروه عرفان پژوهشکدۀ حکمت و دین پژوهشی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی منتشر شد.

   کتاب شرحی بر مناجات حضرت امیر)ع( در مسجد 
کوفه، اثر فرشتۀ بلوچی، از سوی انتشارات دلیل ما منتشر 

شد.

   مس��ئول دبیرخانۀ مسابقۀ کتاب و زندگی از توزیع 
70 هزار نسخه از کتاب دختر شینا برای سومین دورۀ این 
مسابقه خبر داد و گفت: قرار است این اثر در هیئت های 

بزرگ استان های تهران و قم نیز توزیع شود.

   بیست وهفتمین نشست صبح ناشر، با حضور شهریار 
امینیان، مدیر انتشارات اندیشه ورزان آریا برگزار شد. 

   انتشارات روایت فتح محصوالت خود را با تخفیف 20 
درصدی در فروشگاه خود در تهران عرضه کرد.

   هفتمین دورۀ آموزش��ی مش��اورۀ کتابدار با حضور 
144 نفر از کتابداران استان های همدان،  قزوین، کرمانشاه، 
کردستان و تهران طی 4 روز از روز دوشنبه 13 مهرماه الی 
پنجشنبه 16 مهرماه در مجتمع آموزشی تفریحی رشد 

شهرستان تنکابن برگزار شد. 
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انتش��ارات علمی و فرهنگی منتشر شد. کتاب های پرندۀ 
آبی وابسته به انتشارات علمی و فرهنگی با هدف حمایت 
از تألیف رمان کودک و نوجوان، جایزۀ پرندۀ آبی را برگزار 

می کند.

   کتاب قمه زنی، سنت یا بدعت، تألیف حجت االسالم 
مهدی مس��ائلی، با ویرایش جدید با عنوان عار یا ش��عار، 
قمه زنی در ترازوی عقل و ش��رع توسط نشر آرما منتشر 

می شود. 

   رمان ش��هید عش��ق اثر احمد تورگوت که از سوی 
انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده بود، به چاپ دوم 

رسید.

   دفتر نشر فرهنگ اسالمی کتاب آغاز و انجام هستی 
و راهبری انسان، نوشتۀ سیدمحمدرضا دربندی را منتشر 

کرد.

   کتاب بایسته های تبلیغ از منظر مقام معظم رهبری، 
با تدوین احسان بابایی، از سوی دفتر نشر معارف منتشر 

شد.

   جش��ن رونمای��ی از 50 عن��وان کت��اب کودک و 
نوجوان با حضور محمد حمزه زاده، حمیدرضا شاه آبادی، 
احمد دهقان، حس��ین فتاحی، عزت اهلل الوندی، اسداهلل 
شعبانی، س��پیده خلیلی، زهره پریرخ، فرهاد حسن زاده، 
کمال شفیعی، غالمرضا بکتاش، جعفر ابراهیمی، محمود 
پوروهاب، محمدرضا ش��مس، ش��هرام شفیعی، سعیده 
موسوی زاده و جمعی از نویسندگان و شاعران حوزۀ کودک 
و نوجوان عصر دوش��نبه، 13 مهر، در فروشگاه سورۀ مهر 

برگزار شد.

   در آس��تانۀ م��اه محرم الح��رام، جدیدترین کتاب از 
سلس��له کتب تقرب به اسم نش��انۀ مظلومیت در رثای 
حضرت علی اصغر)ع(  منتشر شد. این کتاب با بهره گرفتن 
از عناصر س��معی و گرافیکی و محتوای به روز س��عی در 

شناساندن حرمله های زمان حاضر دارد.

   انجم��ن صنفی مترجمان ته��ران کارگاه ترجمه و 
فناوری را با همکاری دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی 
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، در تاریخ 28 مهر ماه، در 

این دانشکده برگزار می کند.

   ترنجستان بهشت، روز یکشنبه، نوزدهم مهر، میزبان 
جشن سالم ماه ویژۀ شاعران و نویسندگان متولد ماه های 

شهریور و مهر شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور در 
نخستین نشس��ت کتاب خوان مدرسه ای که 
در مجتمع آموزشی س��ادات موسوی برگزار 
ش��د، کتاب خواندن را یک مهارت دانس��ت 
و از دانش آم��وزان خواس��ت ب��ا به کارگیری 
ای��ن مهارت، کتاب خوب و مناس��ب را برای 
مطالع��ه و معرفی به دیگ��ران انتخاب کنند. 
به گزارش روابط عموم��ی نهاد کتابخانه های 
عمومی کش��ور، نخستین نشست کتاب خوان 
مدرس��ه ای صبح روز  18 مهرم��اه با معرفی 
8 کتاب در مجتمع آموزشی سادات موسوی 

برگزار شد. 
نه��اد  دبی��رکل  مختارپ��ور،  علیرض��ا 
کتابخانه ه��ای عمومی کش��ور، ضم��ن ابراز 
خرسندی از برگزاری این نشست، کتاب خوان 
مدرس��ه ای را یک��ی از بهترین نشس��ت های 
کتابخوان دانس��ت و در خص��وص تفاوت آن 
با نشس��ت هایی که پیش از این برگزار ش��ده 
اس��ت، گف��ت: آدم��ی هم زمان با ب��اال رفتن 
سن حواش��ی ذهنش هم زیاد می شود و این 
حواشی به قدری در ذهن ما اثرگذار است که 
گاه از خود کتاب غافل می شویم. اما نوجوانان 
عزیز م��ا این دغدغه ها را ندارند و مس��تقیم 
سراغ کتاب می روند، در نتیجه معرفی دقیقی 

از آن ارائه خواهند داد.

مختارپور در نخستین نشست کتاب خوان 
دانش آموزی 

کتاب خواندن یک مهارت است

خطاخبار14
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خط اخبار
پروندۀ ویژه

طعم کتاب
خانوادۀ نشر

کتاب کودک و آیندۀ تمدن اسالمی

یادداشت | کتاب کودک و آیندۀ تمدن اسالمی  16

گفت وگو با استاد محمود حکیمی | فرهنگ شیعی را باید با کتاب  درکودک نهادینه کنیم  17

گفت وگویی منتشرنشده از مرحوم محمدرضا علیان | ناشری که خاطرۀ مشترِک کودکان نسل انقالب است  20

گفت وگو با استاد جواد محقق | ممیزی فعلی ارشاد تضمین کنندۀ محتوای سالم نیست  24

گفت وگو با حجت االسالم حیدری | برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان به مدل های مناسِب ارائه نیاز داریم  28

گفت وگو با سیدصادق رضایی | کتاب باید خداباوری و معادباوری را در کودک تقویت کند  30

یادداشت | کتاب کودک و خطر محدود کردن دین به توصیه های اخالقی  33

گفت وگو با مجید صحاف | باید جایگاه کودک را در تمدن نوین اسالمی تبیین کنیم  34

یادداشت | چالش ها و فرصت های ترجمۀ کتاب کودک  37

گفت وگو با دکتر عبدالحسین پیروز | مشکل ما در تولید کامیک استریپ مربوط به داستان پردازی است  39

یادداشت | با کامیک استریپ می توان مفاهیم دینی را به کودکان آموزش داد  41

یادداشت | خانواده ها به کتاب خوب دست رسی ندارند  42

یادداشت | ضعف دست رسی به کتاب و انحرافات فرهنگی در کودکان  43

نگاهی به کتابخانه های تخصصی کودکان | کتابخانه هایی که فقط جای کتاب نیستند  44

گفت وگو با استاد صلواتیان | لشگری از تصویرگران جوان و پرانرژی داریم که به آنها توجه نمی کنیم  46

یادداشت |  در تولید رمان برای کودکان در ابتدای راه هستیم  48

یادداشت | فردی، اعتماد به کتاب را به خانواده ها بازگرداند  49

گفت وگو با احمدرضا اخوت | تعبد و تفکر؛ دو عنصر گمشده در کتاب کودک  52

گفت وگو با زهره حسینی | هدف غرب تربیت شهروند دموکراتیک است، هدف ما تربیت انسان کامل  55

یادداشت | نقش دولت و تشکل های نشر در ارتقای کتاب کودک  58



درک کند، لذا هرچه به کودک انتقال داده شود، با آن شکل 
می گیرد، تبدیل به انگارۀ پایدار می شود و ما به همین دلیل 
حق نداریم ورود محتواهایی را که جهان بینی و جهان حاکم 
بر کودک تراز ارزش های ما را برهم می ریزد، تجویز کنیم. 
ما باید توجه کنیم که جهان بینی و زیبایی شناسی ای که در 
کتاب کودک شکل می گیرد همان چیزی است که در نسل 
بعدی ادامه پیدا می کند و موجب ساختن و یا ویرانی یک 
تمدن می گ��ردد. پس کتاب کودک و نوجوان چه ایرانی و 
چه خارجی باید بر اساس معیارها و مبانی اندیشۀ اسالمی و 

انقالبی و بر مبنای اصول تربیتی، نقد و اصالح شوند.
مثالً انسانی که مبدأ و معاد دارد با انسانی که مبدأ و معاد 
ندارد فرق می کند؛ انس��انی که خود را دارای حیات جاودانه 
می بیند با انس��انی که خود را پ��وچ می انگارد فرق می کند؛ 
انس��انی که برای خود مسئولیتی در قبال همه چیز احساس 
می کند با  انس��انی که جز خود، ب��ه هیچ چیزی دیگر فکر 
نمی کند فرق دارد؛ انسانی که نعمت اختیار و گزینش گری 
خود را مایۀ س��عادت و ش��قاوت ابدی اش می داند، با انسانی 
که اعتقادی به مفهوم شقاوت و سعادت ندارد، فرق می کند. 

پیوس��تگی نظام فکری و منطق اندیشیدن و شیوۀ 
تطبیق عینیت ها و ذهینت ها باید مورد توجه ما باشد. به طور 
مثال، نظامات تربیتی لیبرال دموکراس��ي، سرمایه ساالر و 
ماده گرا، قطعاً با نظامات تربیتی اسالمی و انقالبی که منبعث 
است از تفکر توحید و امامت فرق می کند، برای پیدا کردن 
فرق بین آنتولوژی  ها باید سراغ بزرگان و فالسفۀ تربیت و 
علوم انس��انی رفت و به آنها مراجعه نمود. به امثال عالمه 
طباطبایی، به مرحوم شهید باهنر، به آیت اهلل مصباح و به 
استاد شهید مطهری و... باید رجوع کرد. اگر ما می خواهیم 
بفهمیم کتابی که ترجمه می کنیم، کتابی که تألیف و چاپ 
می کنیم، کدام جهان بینی را دارد رواج می دهد، باید الاقل 
معیارهای اصلی کار تربیتی را خوب بشناسیم. یک کتاب 
تربیت کننده و رش��ددهنده را بای��د بتوانیم با فهم مبانی 
اصلی تربیت از یک کتاب صرفاً س��رگرم کننده و یا احیاناً 

منحرف کننده تشخیص دهیم.

در بح��ث کت��اب ک��ودک و نوجوان، آن چی��زی که مهم 
اس��ت، معیارهای ما برای تربیت یک نسل در تراز ارزش ها 
و آرمان های مورد نظر مکتبمان اس��ت. این نکته بس��یار 
مهم اس��ت که تربیت هر نس��لی، بس��ته به جهان بینی و 
ایدئولوژی اش، با ایدئولوژی های دیگر متفاوت است؛ زیرا بر 
مبنای هر جهان بینی ، انسان شناسی ها و زیبایی شناسی ها 
ف��رق دارد و در نتیجه، برنامه ریزی ایدئولوژی برای تربیت 
نس��ل  نیز فرق می کند. همۀ تمدن ها برای کودکانشان در 
آینده مأموریتی قائل هستند و لذا تربیت و تعلیم آنها هم 
متناس��ب با مأموریت های آنها تعریف می ش��ود؛ و از آنجا 
که کودکان نس��بت به آنچه که به آنها تعلیم داده می شود 
بی دفاع هس��تند و چون هر جهان بین��ی ، مدل تربیتی و 
رفتارسازی خود را دارد، لذا دولت ها اجازۀ برهم زدن جهان 
کودکش��ان را به فرهنگ ها و افکار دیگ��ر نمی دهند، زیرا 

امتداد و آیندۀ تمدنیشان برایشان مهم است.   
س��وال این اس��ت با توجه به امانت بودن کودکان در 
دس��ت ما برای استحکام و تقویت آیندۀ تمدنی خویش ما 
چه کرده ایم؟ ما اجازۀ ورود هرگونه محتوایی از هر خاستگاه 
و مکتب��ی را بدون نقد و ب��دون معیار، فقط با حداقل های 
ممیزی، مثالً ممیزی در مورد محتواهای جنسی یا امثالهم، 
می دهی��م. آیا ما حق داریم با امانت هایی که در دس��ت ما 
هستند و قرار اس��ت آیندۀ تمدن نوین اسالمی را محقق 

کنند، این گونه با تساهل و تسامح رفتار کنیم؟
اگ��ر کودک امروز، فردا مس��ئولیتی بس��یار بزرگ و 
مأموریتی س��ترگ را بر دوش خواهد داش��ت، پس کتاب 
کودک هم مس��ئولیت و مأموریتی دارد، لذا ما برای کتاب 
کودک و نوجوان مأموریت قائلیم؛ اما در کشور، چشم اندازی 
ب��رای کتاب کودک و نوجوان مش��اهده نمی کنیم. ما باید 
این مسئله را به وضوح ببینیم که بین مأموریت های نظام 
س��کوالر غربی برای تربیت کودکان خود و مأموریت های 
انقالب اس��المی برای تربیت کودکان تفاوت های بسیاری 
وجود دارد. کودک در سن کودکی، فاقد سپر ادراکی است، 
لذا نمی تواند اندیش��ه های نامتناس��ب با اسالم و مکتب را 

کتاب کودک و آیندۀ تمدن اسالمی

میثم نیلی
مدیرعاملمجمعناشرانانقالباسالمی

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
یادداشت

ماهنامۀ شیرازه کتاب
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   همۀ تمدن ها 
برای کودکانشان در 
آینده مأموریتی قائل 
هستند و لذا تربیت و 
تعلیم آنها هم متناسب 
با مأموریت های آنها 
تعریف می شود

   هرچه به کودک 
انتقال داده شود، 
تبدیل به انگارۀ پایدار 
می شود و ما به همین 
دلیل حق نداریم ورود 
محتواهایی را که 
جهان بینی و جهان 
حاکم بر کودک تراز 
ارزش های ما را برهم 
می ریزد، تجویز کنیم

شمارۀ 4 و 5، مهر و آبان 1394



نخستین کتابی که منتشر کردید چه بود؟
تا اآلن 153 جلد کتاب در 97 عنوان کتاب از من منتشر 
شده است. نخستین اثر من در زمینۀ ادبیات دینی کتاب 
اش��راف زادۀ قهرمان بود که در سال 1347 منتشر شد. 
این کتاب دربارۀ زندگی پرافتخار مصعب بن  عمیر صحابی 
دلیر رسول اکرم)ص( بود و با استقبال نوجوانان روبرو شد.

اآلن هم مشغول هستید؟
بله. آخرین مطلبی که از من چاپ ش��ده، داستانی با 
عنوان بازگش��ت به سوی توحید راستین است که در 
ش��مارۀ شهریور 94 نش��ریۀ مکتب اسالم در 55 مین 
س��ال انتشار آن چاپ شده اس��ت. اآلن از وهابیت که 
بگذریم، یازده شبکۀ ماهواره ای برای مخاطبان فارسی 
وج��ود دارد ک��ه فقط مس��یحیت را تبلی��غ می کند. 
داستان بازگش��ت به سوی توحید راستین هم به این 
ترتیب است که چند نوجوان در اثر ناآگاهی مسیحی 
می شوند، ولی بعداً در برخورد با یک پزشک مسلمان 

که در مورد تورات و انجیل و ادیان دیگر مطالعه کرده 
است، طی حوادثی به اسالم برمی گردند.

آخرین کتاب چاپ ش��دۀ من هم امیرالمؤمنین، 
علی بن ابیطالب)ع( جانش��ین راس��تین است که سال 
گذش��ته دفتر نش��ر فرهنگ اس��المی چاپ و منتشر 
کرد. اآلن مش��غول نگارش زندگان��ی چهارده معصوم 
ب��رای نوجوانان هس��تم و این مجموع��ه را قصه های 
محب��ت نام نهاده ام. معتقدم دین راس��تین در مکتب 
اهل بیت)علیهم السالم( و شیعۀ اثنی عشری است. این سخن 
را پ��س از شصت س��ال مطالعۀ م��داوم می گویم. من 
عقی��ده دارم که در دوران ما بی��ش از هر زمان دیگر 
باید از آموزه های اهل بیت)علیهم الس��الم( سخن گفت، زیرا 
تکفیری ها با اعمال و ترورهای خود چهره ای خش��ن 
از اس��الم نش��ان داده اند، در حالی که دین اسالم دین 
محبت اس��ت؛ همان طور که امام صادق)ع( می فرمایند: 
هل الدین االالحب. آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ 

پس باید از محبت سخن گفت.

محمودحکیمیشایدبرایجوانانونوجوانانکتابخوانامروزکهبارئالیسمجادوییوداستانهایپستمدرنسروکاردارند،ناِمآشنایینباشد،
اماجوانانونوجوانانمذهبیدردهههایپنجاهوشصتبااینناموکتابهایشزیستهاند.اشرافزادۀقهرماندرشرححالمصعببنعمیر
صحابیپیامبر،سلحشورانعلویدرتوصیفنهضتسربهداران،نقابداران،پیکارسرنوشت،شهدایفخ،سوگندمقدس،سرودههایرهایی
عناوینبرخیآثارداستانیاودرآنسالهاستکهحتیعناوینآندرکنارهم،گوییحسمجاهدتوانقالبرادرمخاطببرمیانگیزاند.
کتابهاییکهبرخیازآنهانهباتیراژپنجهزارتاییکتابهایایندورهوزمانهبلکهباتیراژدههزارتاییبهچاپهایبعدمیرسیدند؛بهگونهای
کهبادرنظرگرفتنمحدودیتهادرثبتآماردقیقدرآندوران،تیراژکلآثارآقایحکیمیدرحدوددهمیلیوننسخهتخمینزدهمیشود.
عالوهبرآثارداستانیبامضامیندینی،آثاریبامضامینتاریخیودینیمانندمجموعۀ22جلديتاریختمدنونیزتألیفاتیدرخصوصتعلیم
وتربیتو...درفهرستبلندآثارآقایحکیمیبهچشممیخورد؛ضمناینکهمقاالتوآثارادبیاودرمجالتیمانندمکتباسالم،نسلنوو
پیامشادینیزخودحکایتمفصلیداردوبرخیازآنهارابایدازاولینتالشهادرزمینۀادبیاتدینیبرایکودکانونوجواناندرایراندانست.
آقایحکیمیدر72سالگی،همچنانپردغدغهوبانشاطاستودرحاشیۀگفتوگو،باجزئیاتدقیقازمراحلنگارشوچاپوتجدیدچاپ
برخیکتابهایشمیگوید.خودشمیگویداگربایکنوشتهیکنفرهمراهدرسترادرزندگیپیداکند،نویسندهاجرشراگرفتهاست.

  مهدی ابراهیم زاده  

فرهنگ شیعی را باید با کتاب
  درکودک نهادینه کنیم

گفت وگو با استاد محمود حکیمی، نویسندۀ پیش کسوت ادبیات دینی کودک و نوجوان

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

گفتوگو
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

   من عقیده دارم 
که در دوران ما بیش 

از هر زمان دیگر 
باید از آموزه های 

اهل بیت)علیهم السالم( سخن 
گفت، زیرا تکفیری ها 

با اعمال و ترورهای 
خود چهره ای خشن از 

اسالم نشان داده اند، در 
حالی که دین اسالم دین 

محبت است



تیجانی که به بیش از 17 زبان ترجمه ش��ده اس��ت و 
نیز  آثار افرادی مانند حجت االسالم موسوی الری که 
چندس��ال پیش مرحوم شدند و سال ها از همکاران ما 
در نش��ریۀ مکتب اسالم بودند نیز باعث گرایش مردم 

به تشیع شده است.
بنابرای��ن در دوران م��ا که گروه ه��ای تکفیری 
تبلیغات وس��یعی را بر ضد آموزه های اسالم راستین 
یعنی شیعۀ اثنی عشری آغاز کرده اند، وظیفۀ هر شاعر 
و نویس��نده، قبل از هر چیز دفاع از آرمان ها و فرهنگ 
شیعۀ اثنی عشری است. برای دفاع از آرمان هر مذهب 
و مکتبی هم به آگاهی کافی از ایدئولوژی آن نیاز است. 
باید اندیشه های تش��یع علوی را بر اساس آموزه های 
قرآن کبیر و س��خنان رس��ول اک��رم)ص( و دوازده امام 

شیعیان شناخت.

چه ویژگی محوری ای در تفکر اهل بیت)علیهم السلالم( وجود دارد 
که روی آن تأکید دارید؟

همان طور که اشاره  ای داشتم، این فرهنگ بر پایۀ محبت 
است. پیروان این مکتب بر اساس آموزه های قرآن کریم 
و پیامبر اس��الم حضرت محمد)ص( و اهل بیت)علیهم الس��الم(  
او تمام انس��ان ها را دوست دارند. نویسنده ای که امروز 
می خواه��د مبلغ دین باش��د، باید بر اس��اس محبت و 

مهرورزی شعر بسراید و داستان و رمان بنویسد.

در متون دینی عالوه بر اشاره به هل الدین االالحب، اشاراتی 
مانند هل الدین االلحب و البغلض را هم داریم. تولی و تبری 
داریم. در تاریخ پیامبر و ائمه شلاهد هسلتیم که اهل جهاد 

شما از سلال های دور تا امروز با نوشتن در نشریات مذهبی 
مانند مکتب اسلالم دغدغلۀ پرداختن به مفاهیلم دینی را 
داشته اید. به نظر شما و در شرایط فعلی، کودکان و نوجوانان 
ما به چه مضامینی در تألیف کتاب های دینی برای کودکان و 

نوجوانان باید پرداخت؟
فروپاشی شوروی یک فرصت بزرگ برای نویسندگان 
دینی بود. پس از آن بود که گرایش وسیعی به دین در 
سراسر جهان آشکار شد. این که یک سره کمونیست ها 
هفتادسال تبلیغ می کردند که دین افیون توده هاست 
و... یک سره کنار زده شد. متأسفانه وهابیت با تبلیغات 
فراوان از این فرصت اس��تفادۀ زیادی کرد. از س��ال ها 
پیش کتاب های درسی دینی بیش از ده کشور افریقایی 
در عربستان به زبان محلی آن کشورها تألیف و منتشر 
می شده است. همان طور که می دانید کتاب های درسی 
با کتاب های معمول��ی از این جهت فرق دارد که یک 
نوجوان ممکن است، یک کتاب را یک دفعه بخواند یا 
حتی ممکن اس��ت نیمه کاره آن را رها کند، اما کتاب 
درس��ی چون رقاب��ت در آن موضوعی��ت دارد گاهی 
ده  بار توس��ط یک دانش آموز خوانده می ش��ود. وقتی 
اندیشه های ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب به عنوان 
کتاب درس��ی دینی برای دانش آموزان آفریقایی نشر 
پیدا ک��رد، نتیجه اش آن چیزی می ش��ود ک��ه امروز 
در رفتارهای تروریس��تی داعش می بینیم. همچنین 
تبلیغات زیادی به  نفع مسیحیت در جریان است. ما در 

مقابل این جریان ها مسئولیم.
البته علی رغم اینها، اقبال به اس��الم راستین هم 
در دنیا رو به رش��د بوده است. اس��تقبال از آثار دکتر 
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   وقتی اندیشه های 
ابن تیمیه و محمدبن 
عبدالوهاب به عنوان 
کتاب درسی دینی 
برای دانش آموزان 
آفریقایی نشر پیدا 
کرد، نتیجه اش 
آن چیزی می شود که 
امروز در رفتارهای 
تروریستی داعش 
می بینیم

   وظیفۀ هر شاعر 
و نویسنده، قبل از هر 
چیز دفاع از آرمان ها 
و فرهنگ شیعۀ 
اثنی عشری است. 
برای دفاع از آرمان 
هر مذهب و مکتبی 
هم به آگاهی کافی 
از ایدئولوژی آن نیاز 
است
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توس��ط توده ای ها از انگلیسی یا روسی ترجمه می شد 
و مترجمان با تغییر اسامی آنها آن را چاپ می کردند. 
امروز هم بسیاری ناشران همین کار را می کنند، اثری 
را از خ��ارج از کش��ور می گیرند، ترجمه می کنند و به 
اسم خودشان منتش��ر می کنند. در صورتی که کتاب 
ب��رای ک��ودک و نوجوان دق��ت و ت��الش مضاعف را 
می طلبد و باید با اندیش��ۀ درست و روش های صحیح 
تربیتی تألیف ش��ود. کس��ی که کار کودک و نوجوان 
می خواهد بنویسد، باید با روانشناسی کودک و نوجوان 
آشنا باشد، ادبیات فارسی را خوب بداند، با نویسندگان 
معاصر خوب آشنا باشد، آگاهی کافی از جامعه داشته 
باش��د و از تاریخ جامع��ه و تاریخ مذهب مردم جامعۀ 

خود آگاه باشد.
در ای��ن زمینه، آگاه��ی از روانشناس��ی کودک 
و نوج��وان و آگاه��ی از واژگان پای��ه یعن��ی واژگان 
و اصطالحات��ی ک��ه ک��ودک و نوجوان در دبس��تان 
و دبیرس��تان آموخت��ه اس��ت، از ضرورت ه��ای ورود 
به قلم��روی ادبیات ک��ودک و نوجوان اس��ت. گاهی 
کتاب های دینی ای منتش��ر می شود که من باید برای 
دانس��تن برخی واژه های آن به فرهنگ معین مراجعه 
کنم! خب این را نوجوان چگونه بفهمد؟ اگر نویسنده 
از واژه های ناآش��نا استفاده می کند، باید در پاورقی یا 
انته��ای کتاب آن را برای مخاط��ب کودک و نوجوان 

توضیح دهد.

فکر می کنید به هدفی که از نوشتن داشتید، رسیده اید؟ 
معتقدم یک نویس��نده اگر با آثارش بتواند، حتی یک 
انس��ان را به سوی خداپرس��تی و مهر ورزی و محبت 
بب��رد، اجر خودش را گرفته اس��ت. وقت��ی با برخی 
صحب��ت می کنی��م می گویند کتاب دینی ب��ه اندازۀ 
کافی هس��ت و دیگر نیازی به تألیف نیست. این گونه 
نیس��ت. اآلن، جهان تشنۀ معرفت حقیقی نسبت به 

اسالم است.
من چندسال به عنوان معلم در امارات مشغول به 
تدریس بودم. آنجا متن فرمان امیرالمؤمنین علی)ع( به 
مالک اش��تر را به زبان انگلیسی و عربی توزیع کردم. 
به واسطۀ آشنایی با همین متن، تعدادی از افراد شیعه 
ش��دند. یک نفر پزش��ک که اصاًل آمد قم و طلبه شد. 
ایش��ان به من می گفت ش��ما گنجینه هایی دارید که 
خودت��ان هم از آن بی خبرید. ای��ن فرمان امام علی)ع( 
فوق العاده است و نویسندگان دینی می توانند با مراجعه 

به  آنها آثار دینی تولید کنند.
قبل از انقالب یک مرح��وم مصطفی زمانی بود، 
اما اآلن خوشبختانه نویسندگان مذهبی زیادی وجود 
دارند و جای کار زیاد وجود دارد. باید از این فرصت ها 

و منابعی که در اختیار داریم استفاده کنیم.

بودند و با دشمنان می جنگیدند، این چگونه با اصالت دادن به 
محبت جور در می آید؟

در هر جامعۀ انسانی همیشه گروه هایی از متجاوزان به 
حقوق انسان ها وجود داشته اند که همه چیز را برای خود 
می خواس��تند و مردمان دیگر را به بردگی می گرفتند. 
در ط��ول تاری��خ انبیای الهی به نبرد ب��ا خودکامگان و 
متج��اوزان به حقوق انس��ان ها می پرداختند و پیکار با 
دشمنان آزادی و کرامت انسان ها یکی از اهداف انبیای 
الهی ب��ود. اگر نگاهی بیاندازید، ب��ه پیکارهای حضرت 
امیرالمؤمنی��ن علی)ع( و یارانش با قاس��طین، مارقین و 
ناکثین می بینید که در واقع دشمنان انسان ها بودند که 
در مقاب��ل حضرت بودند. در جنگ صفین امام علی)ع( با 
متجاوزان به حقوق انس��ان ها یعنی با معاویه و یارانش 
نبرد می کردند. معاویه بنیان گذار سلس��لۀ بنی امیه بود 

که تمام پادشاهانش متجاوز به حقوق انسان ها بودند.

در آثلار بلا صبغۀ دینلی که امروزه در بازار نشلر مشلاهده 
می کنیلم، نسلبت به کتاب هلای چند دهۀ گذشلته، برخی 
مفاهیم کم رنگ تر به نظر می رسد. مثاًل سرنوشت مجاهدان 
صدر اسالم یا کتاب هایی که توجه به عدالت و ابعاد اجتماعی 
اسالم داشتند، در گذشته مشاهده می شد، ولی امروز فقط از 
لزوم سالم کردن و آشغال نریختن توی خیابان و مؤدب بودن 

برای بچه ها گفته می شود. نظر شما چیست؟
ً ، کتاب هایی با زمینۀ دوستی، مهربانی و اخالق  بله. اخیرا
منتشر می شود. ببینید داستان نویس معلمی است که 
در یک کالس به وس��عت جامعه درس می دهد و باید 
بداند که بهداشت روح و عقل نوجوان در دست اوست. 
هر کلمه ای که او می نویس��د، در اندیشۀ مخاطبان اثر 
می گذارد و آنها را به راه درست و یا نادرست می کشاند. 
به نظر من هدف یک داس��تان نویس برای کودکان و 
نوجوانان باید این باش��د که آنها را باعاطفه و مهربان 
تربیت کند. نویس��نده بای��د روح ک��ودک و نوجوان 
را تلطیف کند و دوس��ت داش��تن را به آنها بیاموزاند. 
بررسی زندگی آدم های بی تفاوت نسبت به سرنوشت 
دیگران نشان می دهد آنها هیچ وقت فرصت نیافتند که 
جرعه ای از جام ادبیات و داس��تان های داستان پردازان 
انسان ساز را بنوشند. به همین دلیل است که قلبشان 
مانند س��نگ اس��ت و نس��بت به سرنوش��ت دیگران 
بی تفاوتند. اسالم این را نمی پسندد. ما به گونه ای باید 
این آموزه ها را بیان کنیم که در درجۀ اول مخاطبان را 

از بی تفاوتی و فقط به فکر خود بودن دربیاوریم.

از بحلث در مورد محتوای کتاب دینلی کودک و نوجوان که 
بگذریم، به نظر شلما مهم ترین بحث روشی در نوشتن برای 

کودک و نوجوان چیست؟
در دهۀ چهل، هرچه کتاب کودک و نوجوان بود، بیشتر 
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   کتاب برای کودک 
و نوجوان دقت و تالش 

مضاعف را می طلبد و 
باید با اندیشۀ درست 

و روش های صحیح 
تربیتی تألیف شود

   معتقدم یک 
نویسنده اگر با آثارش 

بتواند، حتی یک انسان 
را به سوی خداپرستی و 
مهر ورزی و محبت ببرد، 

اجر خودش را گرفته 
است



خمینی)ره( ب��ود. کتاب هایی مانند س��رالصلوة، مصباح 
الهدایه،تفس��یر س��ورۀ حمد، جهاد اکبر و مجموعه ای 
ش��ش جلدی به نام سرگذش��ت های ویژه از سرگذشت 
امام خمینی)ره( بود که جزو پرشمارگان ترین کتاب های 

منتشر شدۀ اوایل انقالب است.

در زملان دفاع مقدس، انتشلارات پیلام آزادی چه رویکردی 
داشت؟

هم زمان با تحمیل جنگ از سوی صدام و حضور مردم 
و بس��یج در جبهه ها، این نیاز احساس شد که عناصر 
فرهنگی از جمله ناش��ران، در جبهه ها حضور داش��ته 
باشند. بنابراین گروه های فرهنگی شکل گرفتند و در 
قال��ب کاروان های اعزامی به جبهه ها، نمایش��گاه های 
متع��ددی از اقالم فرهنگی به ویژه کتاب، در سراس��ر 
جبهه ها بر پا ش��د. ما نیز با همکاری انجمن اس��المی 
ناش��ران و کتابفروش��ان، در این فعالیت ه��ا در جبهه 
حضور مس��تمر داش��تیم که در این راه، جعفر ش��یخ 
علی جاس��بی که شریک انتشارات پیام آزادی و داماد 
خانوادۀ ما بود، در س��ال 1362، به ش��هادت رسید و 
هم اکن��ون، بنده با همکاری اخوی، انتش��ارات را اداره 

شلما از ناشران باسابقه هستید که بیش از سی سال است، در 
این حوزه فعالیت دارید، خوب اسلت، در آغاز، مقایسله ای از 

وضعیت نشر در قبل و پس از انقالب اسالمی داشته باشید.
انتشارات پیام آزادی، هم زمان با پیروزی انقالب تأسیس 
شد و با توجه به صبغۀ انقالب که رنگ و بوی فرهنگی 
داش��ت، تولید و نش��ر کتاب با رونق بی سابقه ای همراه 
ش��د و تعداد ناش��ران و تعداد عنوان ها به طور فزاینده 
نس��بت به قبل از انقالب افزایش یافت. قبل از انقالب، 
تعداد ناش��ران و کتابفروشی ها در سطح شهرها، بسیار 
اندک بود. شمارگان کتاب ها بین هزار تا دو هزار و تعداد 
عنوان ها در سال، کم تر از چند هزار بود، اما اوایل انقالب، 
ش��مارگان کتاب ها به مرز 10 هزار تا 30 هزار رسید و 
امروز، ما حدود دوازده هزار ناش��ر در سطح کشور داریم 
که با انتش��ار نزدیک به 60 ه��زار عنوان کتاب فعالیت 

دارند.

آن زملان، کتاب هلای چله شلخصیت های مطرحلی را چاپ 
می کردید؟

از پرش��مارگان ترین کتاب های اوایل انقالب که توسط 
پیام آزادی منتش��ر می ش��د، کتاب ه��ای حضرت امام 

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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محمدرضاعلیان،متولدسال1327شمسیدرتهراناست.ویازسال1357،فعالیتانتشاراتیخودراباتأسیسانتشاراتپیامآزادیآغاز
کرد.اوعالوهبرحضوردرهیئتمدیرهانتشارات،قائممقامانجمناسالمیناشرانوکتابفروشانتهران،عضوانجمنفرهنگیناشران
کودکونوجوانوعضوهیئتمدیرۀمجمعناشرانانقالباسالمینیزهست.انتشاراتپیامآزادیانتشاربیشاز800عنوانکتاببا
شمارگانیبیشاز30میلیونجلدکتابرادرکارنامۀخوددارد.بهعنواناولینناشرنمونۀکشوریدرحوزۀکودکونوجواندرسال1370
وناشربرگزیدۀدفاعمقدس،ناشربرگزیدۀخادمقرآنوچندنوبتناشرنمونۀنمایشگاههایبینالمللیکتابتهراننیزانتخابشدهاست.
آثارمنتشرۀاینانتشاراتانواعکتابهایدینیومعارفاسالمی،کتابهایکودکانونوجواناندرحوزۀعلمی،داستان،ادبیات،آموزشی
وآثارمرجعدرحوزۀکودکونوجواناست.آنچهدرادامهمیآیدگفتوگوییمنتشرنشدهازمحمدرضاجاسبی،مدیرفقیدانتشاراتپیام

آزادیاستکهدرسال1391،پسازچنددههمجاهدتفرهنگی،بهدیدارحقشتافت.

ناشری که خاطرۀ مشترِک 
کودکان نسل انقالب است

گفت وگویی منتشرنشده از مرحوم محمدرضا علیان، مدیر فقید انتشارات پیام آزادی
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دولت های غربی شده است. بنابراین پیش بینی می شود 
اس��تقبال از آثار اصیل دینی در کشورهای دیگر به ویژه 

کشورهای غیرمسلمان، روز به روز افزایش یابد.

با این تفسیرها، شما فکر می کنید چالش های موجود در انتشار 
کتاب های دینی چیست و چگونه می توان آنها را از بین برد؟

با توجه به گرایش ش��دید جوامع غیرمس��لمان به دین 
اسالم، حکومت های غربی نیز بیکار ننشسته اند. نخست 
با ابزار تبلیغات س��عی دارند چهره ای خش��ن از اسالم را 
نمایش دهن��د. آنها با به وج��ود آوردن القاعده با کمک 
وهابی ها، اسالم را دین خشونت معرفی می کنند. در حوزۀ 
دیگر، با تولید آثار منحرف شبه عرفانی و فلسفی در دنیا، 
سعی دارند یک نمونۀ جایگزین برای آثار دینی ارائه کنند 
که متأس��فانه این آثار را در ایران نیز ترجمه می کنند و 
به عنوان عرفان و خودس��ازی به خورد جامعه می دهند. 
وظیفۀ ما چاپ آثار اصی��ل و به روز برای کلیۀ گروه های 
س��نی به صورت هنری و زیباست. آثار مشکوکی که در 
حوزۀ عرفان، ترجمه می شوند نیز باید نقد و معرفی شوند. 
اس��تفاده از ابزارهایی مانند اینترنت هم برای معرفی آثار 

دینی، باید حتماً در نظر گرفته شود.

می کنیم.
در دوران جنگ، بیشتر چه کتاب هایی را منتشر می کردید؟

در زم��ان دفاع مق��دس، لزوم چاپ آثاری متناس��ب با 
روحیۀ ایثارگری و شهادت در جبهه ها احساس می شد. 
البته این احساس، در بسیاری از نویسندگان جوان آن 
دوران نیز به چشم می خورد. این انتشارات اولین ناشری 
بود که مجموعه های داستانی در رابطه با جنگ را منتشر 
کرد. کتاب هایی مانند من هم به جبهه می روم، قهرمانان 
جنگ، پس��ر ش��جاع به جبه��ه م��ی رود و... همچنین 
وصیت نامۀ ش��هدا با عنوان آخرین لحظه های سرخ در 
چندین جلد به چاپ رس��ید. تدوین و انتشار مجموعۀ 
پیام ها و سخنرانی های حضرت امام خمینی)ره( نیز که در 
چهار جلد منتشر ش��د، از آثار چاپ شده در آن دوران 

است. عنوان آنها، پیام انقالب بود.

گویا انقالبی هم در نشر کتاب ایجاد شده بود.
پ��س از انقالب، به علت روی آوردن جوانان به مس��ائل 
مذهبی و دینی، این انتش��ارات فعالیت خود را در حوزۀ 
آثار متنوع دینی و همچنین سیاسی آغاز کرد که البته 

بسیاری از آثار دینی، رنگ و بوی سیاسی نیز داشت.
پس از آن، با توجه به وجود قشر عظیم کودکان و 
نوجوانان، این انتشارات در این زمینه نیز فعال شد. آثار 
منتشره در این بخش در زمینۀ داستان، شعر، نقاشی و 
آموزش��ی در ش��مارگان باال چاپ  و منتشر می شد. در 
آن زمان، بخش فرهنگی جهاد س��ازندگی نیز بس��یار 
فعال بود و کتاب ها را به سراس��ر ایران و حتی روستاها 
منتقل می کرد. بنابراین شمارگان کتاب های کودکان و 
نوجوان��ان ما در هر عنوان کتاب به حدود 30 هزار جلد 

رسیده بود.

کارنامۀ نشر شما نشان می دهد که به آثار دینی و انقالبی توجه 
ویژه داشته اید، چرا؟

وقتی 98 درصد مردم به جمهوری اسالمی رأی مثبت 
می دهند، یعنی نیاز اعتقادی این 98 درصد باید از منابع 
دینی و دین رس��می یعنی اسالم تأمین شود. فرهنگ 
اسالمی در جامعۀ ایرانی غالب است. البته فرهنگ ایرانی 
نیز در این زمینه می تواند مدنظر باشد. بنابراین ضرورت 

چاپ و نشر آثار دینی در جامعۀ ما، از بدیهیات است.

انتشلار کتاب هلای دینلی در کشلورهای دیگلر را چه طور 
می بینید؟

در نشستی که با ناشران اندونزیایی داشتم، متوجه شدم 
که در اندونزی، بیش��ترین خری��د در زمینۀ کتاب های 
دینی است. البته به برکت انقالب اسالمی، آمار گرایش 
غیر مس��لمانان به اس��الم در آمریکا و اروپا و همچنین 
آفریقا، به شدت افزایش یافته است که این موجب نگرانی 
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و پ��رورش در ایفای نقش در این زمینه، بس��یار مهم 
اس��ت. مطبوعات و صداوس��یما هم که نقش ویژه ای 

دارند.

برای وضعیت انتشلارات در ایران، چه آینده ای را پیش بینی 
می کنید؟

ب��ا توجه به نق��ش فرهنگ اس��الم در پیدایش انقالب 
اس��المی، بنیان گذار جمهوری اس��المی، حضرت امام 
خمین��ی)ره( که ی��ک فقیه و یک عالم اس��المی بودند، 
همچنی��ن در حال حاضر، رهبر معظم انقالب و س��ایر 
مس��ئوالن که همه به اهمیت فرهنگ، اعتقاد و اصرار 
دارند، پیش بینی رس��یدن به نقطۀ مطلوب در فرهنگ 
کش��ور، زیاد دور از ذهن نیس��ت؛ اما به علت تغییرات 
متعدد در مدیریت های فرهنگی، متأس��فانه نمی توان 
زمان خاصی را برای رسیدن به وضع مطلوب پیش بینی 
کرد. ما به یک مدیریت ثابت در پیش برد فرهنگ کشور 
نی��از داری��م و البته هماهنگی الزم بین دس��تگاه های 
متولی فرهنگ باید به وجود بیاید. نقش مجلس شورای 
اسالمی در تأمین قوانین الزم برای این مهم نیز خیلی 

حیاتی است. 

شما آثار متعددی منتشر کرده اید، اما از دید خودتان، بهترین 
اثری که تا به حال چاپ کرده اید، چه کتابی بوده است؟

چ��ون ما حوزه های متعددی داریم، بهتر اس��ت بگوییم 
بهترین کتاب در هر حوزه کدام است. وقتی قرآن در کنار 
نهج البالغه و صحیفۀ سجادیه چاپ می شود؛ خوب است 
بگوییم قرآن؛  بعد نهج البالغه و بعد صحیفۀ س��جادیه. 
مثالً در حوزۀ قرآن، یکی از پرشمارگان ترین نمونه های 
قرآنی، توس��ط نشر ما به چاپ رس��یده است. در سالی 
که رهبر معظم انقالب، س��ال امام علی)ع( معرفی کردند، 
نهج البالغۀ ما با ترجمۀ اس��تاد حسین انصاریان، در یک 
سال، هش��ت بار تجدید چاپ ش��د. در حوزۀ کودکان، 
دایرةالمع��ارف کودکان و نوجوانان، به عنوان اولین کتاب 
مرجع کودک و نوجوان، اکنون به چاپ چهاردهم رسیده 

از جمله چالش های داخلی ما، مسئلۀ توزیع کتاب 
است. اگر بهترین آثار را تولید کنیم، اما معرفی و توزیع 
نشوند، این در واقع عدم موفقیت در اهداف ماست. گاهی 
کتاب خوبی منتشر می شود و فقط در مراکز استان ها و 
پایتخت دیده می شود. بارها شاهد بودیم که مخاطبان 
در نقاط دوردست، پس از چند سال، کتاب های ما را تازه 

دیده اند و طالب می شوند.
تبلیغات در حوزۀ کتاب بس��یار کم و البته ضعیف 
است و این مسئولیت دس��تگاه هایی مانند صدا وسیما 
و مطبوعات را سنگین تر می کند.کتابخانه های عمومی 
در سطح کش��ور به ویژه در مدارس، مساجد، دانشگاه ها 
و مراکز تولیدی و کارخانجات، بس��یار کم اس��ت و باید 

گسترش یابد.
مسئلۀ دیگر، وضعیت اقتصادی ناشران است. پس 
از آزاد شدن قیمت کاغذ، اکنون، ناشران در تأمین مواد 
اولی��ه به ویژه کاغذ دچار کمبود نقدینگی هس��تند و با 
توجه به طوالنی بودن فرایند تولید و خوابیدن سرمایه، 
الزم است وام های درازمدت و کم بهره در اختیار ناشران 
قرارگیرد تا در عرصۀ تولید کتاب، ش��اهد شور و نشاط 

بیشتری در بین ناشران باشیم.

چه راه هایی را برای پیشرفت در کار نشر پیشنهاد می کنید؟
بع��د از موضوع تبلیغ و توزیع، مس��ئلۀ داش��تن یک 
تش��کل قوی و فراگیر بیش از پیش، احساس می شود 
که با توجه به تأس��یس مجمع ناشران انقالب اسالمی، 
امید م��ی رود، این مجمع با اس��تفاده از کارگروه های 
متنوع، این چالش ها را بررسی و راهکارهای ایجابی را 
شناسایی و در اساسنامۀ خود تدوین کند. این آسیب ها 
در حوزۀ تولیدکنندۀ اولیه، یعنی نویس��نده و س��پس 
ناشران و بعد موّزعان باید مورد بررسی قرار گیرد. ناشر 
بدون موزع و موزع بدون ناش��ر، یک حلقۀ ناقص است 
که این دو باید در کنار هم بررس��ی و آسیب شناس��ی 
ش��وند. گسترش شبکۀ ویترین کتاب در سراسر ایران،  
تقویت و گسترش نقش دانش آموزان و وزارت آموزش 
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خود من خیر؛کتابی نداش��ته ام، اما اخوی اینجانب که 
شریک انتشارات از آغاز تأسیس بوده، آثار متعددی در 
حوزۀ کودک و نوجوان داشته که به ویژه در سال های اول 
انقالب، در انتش��ارات پیام آزادی، چاپ و در شمارگان 
زیاد منتش��ر می شد و مقاالتی هم در مطبوعات داشته 
اس��ت. کتا ب هایی مانند حماسۀ چهار مردان، عروسک 
چوبی، گندمک، از تو حرکت از خدا برکت، جاس��وس، 

گول زورتو نخور و...

دربارۀ انتشلارات دیگر اقوام خود بگویید که در نام همۀ آنها، 
عنوان پیام وجود دارد.

عنوان پیام به آش��نایی برادرم با حجت االسالم مصطفی 
زمانی، مؤسس انتشارات پیام اس��الم در قم باز می گردد. 
ایش��ان با توجه به عالقه به انتشارات پیام اسالم، در اوایل 
انقالب، نام پیام آزادی را برای انتش��ارات انتخاب کرد. ما 
دوس��ت داشتیم سایر اقوام و دوس��تان هم به حوزۀ نشر 
وارد ش��وند. بنابراین کمک کردیم یکی یکی به این حوزه 
وارد شوند و برای اینکه این حلقۀ خانوادگی مفقود نشود، 
ب��رای برادر دیگرم نام پیام محراب را انتخاب کردیم. برای 
خواه��رزاده ام، پیام دانش آموز انتخاب ش��د. برای باجناق 
اخوی، نام پیام نور را انتخاب کردیم و به تازگی هم اخوی، 
یک نش��ر دیگر را به نام پیام کتاب راه اندازی کرده اس��ت. 
انتش��ارات پیام آزادی را با برادرم اداره می کنیم. البته اسم 
فامیل برادرم، زمانی است و این مسئله به همان زمان باز 
می گردد که من پس از اینکه نام فامیل جاس��بیمان را به 
شناسنامه ام باز گرداندم، آن موقع، نمی دانستیم که با اجازۀ 
من، برادرم نیز می توانست نام فامیل جاسبی را برای خود 
انتخاب کند، به همین دلیل، ادارۀ ثبت احوال در آن زمان 
به ایشان اجازه نداد و او نام فامیلی زمانی را برگزید و به این 
دلیل، نام فامیلی من و برادرم با هم فرق می کند، ولی ما با 

هم برادریم و در کار انتشارات، شریک هستیم.

است. بس��یاری از کتاب های ما، در نوع خود، اولین و در 
مواردی پر شمارگان ترین کتاب ها بوده اند.

چه نقطه نظری برای هم صنفان خود دارید؟
بیش��تر هم صنفان م��ن، اهل فرهن��گ و صاحب نظر 
هس��تند و م��ا باید از نظراتش��ان اس��تفاده کنیم؛ اما 
در عی��ن حال، ناش��ران باید در ح��وزۀ فعالیت خود، 
شناخت داشته باشند و مخاطب شناسی و نیازشناسی 
را س��رلوحۀ کار خود قرار دهند، در تش��کل ها حضور 
داش��ته باشند و بدانند که حرکت های بزرگ در سایۀ 

وحدت و تشکل به سرانجام می رسد.

از کارتان راضی هستید؟ انتشارات توانسته است شما را اقناع 
کند؟

100درص��د راض��ی نیس��تم، ب��ه این عل��ت که به 
آرما ن هایی که هدف گیری کرده بودیم، نرس��یده ایم؛ 
اما از نوع ش��غل خود، یعنی انتش��ارات، بسیار راضی 
هس��تم، چون وقتی آثار منتشر ش��ده مورد استقبال 
عمومی به ویژه ک��ودکان و نوجوانان ق��رار می گیرد، 
احس��اس رضایت می کنم که توانسته ام، رضایت آنها 

را جلب کنم.

آیا فرزندان شما هم در کار انتشارات هستند و با شما همراهی 
می کنند؟

بل��ه. آنها در بخش ه��ای هنری و فنی انتش��ارات فعال 
هس��تند و امیدوارم که این کار را تا آخر و بعد از ما هم 
همچنان ادامه دهند و به کار و شغل دیگری روی نیاورند.

شاید مخاطبان برایشان جالب باشد که بدانند کسی که خود 
در این مدت در کار نشلر و انتشلارات بوده، آیا خود تا به حال 

کتابی نوشته است؟
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و هنر، خیلی به صحت و س��قم محت��وا کاری ندارد و 
نظارت بیشتر متوجه مواردی است که در قانون تصریح 
ش��ده اس��ت. مثاًل اینکه به اش��خاص و اقوام و ادیان و 
زبان ها و... توهین نش��ود و به اختالف های داخلی آنها 
دامن زده نش��ود، وگرنه ممیزی ارش��اد به اینکه فالن 
کتاب آموزش مثاًل داس��تان یا کامپیوت��ر واقعاً راهکار 
درس��تی برای یادگیری مخاطب ارائ��ه می دهد یا نه، 
کاری ندارد. هم چنین اس��ت کتاب های ضعیف و نازلی 
که با هزینه های شخصی یا توسط ناشران غیرحرفه ای 
منتش��ر می شوند. پس ممکن اس��ت کتاب هایی مجوز 
رس��می ارش��اد را هم داشته باش��ند، اما مفید نباشند 
و حت��ی گاهی مضر هم باش��ند. نکت��ۀ ظریف تر اینکه 
ب��ازار کتاب فق��ط ش��امل کتاب ه��ای مجوزگرفته از 
وزارت ارشاد نیس��ت. بسیارند کتاب هایی که به دالیل 
گوناگون، به صورت غیرقانونی چاپ می شوند و به صورت 
زیرمیزی یا در کنار پیاده روها فروخته می ش��وند. اینها 
هم جزء بازار کتاب اس��ت و ظاهراً نه وزارت ارشاد و نه 
وزارت اطالعات و نه هیچ دم و دستگاه رسمی و قانونی 

برای تربیت یک نسل مؤمن و انقالبی چه کتاب هایی و با چه 
محتوایی نیازمندیم؟ آیا کتاب هایی که در حال حاضر در بازار 

کتاب هست، چنین نسلی را تربیت می کند؟
بازار کتاب هم مثل بقیۀ بازارها پر از اجناس خوب و بد 
و متوس��ط است. همه جور متاعی در آن پیدا می شود. 
ه��م کتاب های مفید در آن هس��ت و هم مضر. وقتی 
می گویم مضر، منظورم لزوم��اً کتاب های ضددینی یا 
غیراخالقی نیست. بلکه هر نوع اثری است که آموزش 
غلط می دهد. حاال می خواهد در زمینۀ دین و تاریخ و 
سیاس��ت باشد، یا آشپزی و گلدوزی! طبیعی است هر 
کتابی که آموزه های علمی، ادبی، فرهنگی، سیاس��ی، 
هنری و حتی فنی و تکنیکی غلطی داشته باشد، باعث 

گمراهی مخاطب می شود و در نتیجه، مضر است.
پس نمی ش��ود درب��ارۀ کلیت بازار نظ��ری واحد 
داش��ت و آن را خوب یا بد قلمداد کرد. ممکن اس��ت 
کس��ی بگوید مگر ای��ن کتاب ها مجوز رس��می وزارت 
ارشاد را دارند؟ جوابش این است که اوالً بخش ممیزی 
ارش��اد، مخصوصاً در کتاب های علمی و فنی یا ادبیات 

استادجوادمحققازشاعرانونویسندگانزبردستیاستکهسالهایسالدرآموزشوپرورشنیزخدمتکردهاستوبهعبارتی
مخاطبیراکهبرایشمینویسد،بهخوبیمیشناسد.اودرهمۀمقاطعتحصیلیازدبستانوراهنماییگرفتهتاهنرستانوتربیتمعلم
تدریسکردهاست.عالوهبراین،اوسابقۀسیوچندسالهایهمدرتدریسدرکالسهایغیررسمیشعر،داستان،مطالعهوتحقیقو
روزنامهنگاریدارد.بابیشازهشتادنشریههمکاریکردهاستوسردبیریومدیرمسئولیدههفتهنامه،ماهنامهوفصلنامهودبیریپانزده
کنگرهوجشنوارۀملیدرعرصۀکتابومطبوعاترادرکارنامهدارد.اودرحوزۀویراستاریوکتابشناسیوهمچنینمدیریتهایاداریو
فرهنگینیزتجربیاتارزندهایدارد.اوکهدرحالحاضرمعاونبنیادشعروادبیاتداستانیایرانیاناست،بیشازپنجاهکتابدرحوزههای
دین،تاریخوادبیاتنیزتألیفکردهاست.استادمحقق،درمیانهمۀمشغلههایاینروزهایشان،لطفکردندوزمانیرابهپاسخدادنبه

سؤاالتمادرحوزۀکتابکودکونوجواناختصاصدادند.

  حسین شاهمرادی

ممیزی فعلی ارشاد 
تضمین کنندۀ محتوای سالم نیست

گفت وگو با استاد جواد محقق، شاعر و نویسنده

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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   ممکن است 
کتاب هایی مجوز 
رسمی ارشاد را هم 
داشته باشند، اما مفید 
نباشند و حتی گاهی 
مضر هم باشند
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دیگری خودش را متولی نظارت و کنترل آن نمی داند. 
چون یک حرفۀ بین ش��غلی و البته کثیف و غیررسمی 
است که هم به مؤلف و هم به ناشر و در کل، به صنعت 

و بازار نشر ضربه می زند.
بخش��ی از این کتاب ها فال نخود و قهوه و دیگر 
خرافات اجتماعی از نوع هندی و چینی و سرخ پوستی 
آن است و بخشی دیگر دربارۀ جادو جنبل های سنتی 
عوامانه. در میان این کتاب ها که انواع گوناگونی دارند، 
بخش��ی هم ب��ه کتاب های ممنوعۀ ادب��ی و اخالقی و 
سیاس��ی و حتی تاریخی اختصاص دارد که با تحریک 
ذائقۀ ممنوعه پس��ند عرضه می ش��وند. ای��ن کتاب ها 
البت��ه در درازم��دت، به نوعی از تربیت مشکل س��از و 
غالب��اً مضر و نادرس��ت دامن می زنند. طبیعی اس��ت 
مخاطب کم س��وادی که کتاب ابتدایی دو قرن سکوِت 
زرین کوب را از این بازار می خرد و می خواند، با کس��ی 
که کتاب های بامداد اس��الم و کارنامۀ اس��الم همین 
نویس��نده را که محصول دوران پختگی اوست مطالعه 

می کند، با دو نگاه تربیت می شوند.
البته انس��ان فرهیخته ای که اه��ل مطالعۀ جدی 
است، کتاب های موردنظرش را بر اساس فضای ملتهب 
سیاس��ت زدۀ س��ال های مختلف یا جوزدگ��ی انتخاب 
نمی کن��د. او می دان��د که مث��اًل مرح��وم زرین کوب در 
س��ال های جوانی مثل همۀ جوان ه��ا تحت تأثیر عوامل 
محیط��ی و تبلیغات ناسیونالیس��تی رضاخانی کتاب دو 
قرن س��کوت را نوشته و بعدها به جبران این اشتباه، دو 
کتاب بامداد اسالم و کارنامۀ اسالم را تألیف کرده و حتی 
در جایی به صراحت گفته اس��ت که ما در دورۀ جوانی، 
تحت تأثیر فضای ناسیونالیس��تی موج��ود، حرف هایی 
زده ایم که در ش��أن یک مورخ نیس��ت! اما همان تفکر 
رضاخانی، به مدد مشتی کاسب سودجوی بی فرهنگ و 
بی س��واد، آن کتاب پرغلط ناشیانه را در کنار پیاده رو به 
خورد آدم های بی اطالع می دهد. البته کتاب ارزش��مند 
خدمات متقابل ایران و اس��الم ش��هید مطهری در واقع 
پاس��خ به همین کتاب است. به جز شهید مطهری، افراد 
دیگ��ری هم به این کتاب پاس��خ داده ان��د. علی ای حال 
می بینید که بازار مکارۀ کتاب، شامل اینها هم می شود.

در فرهنلگ ایرانی اسلالمی چه منابلع مغفولی بلرای الهام 
گرفتن در تولید محتوای مفید و معرفت بخش برای کودکان و 
نوجوانان وجود دارد؟ چگونه می توان از این منابع بهره برد؟

از فرهن��گ ایران قبل از اس��الم اطالع��ات زیادی در 
دس��ت نیست و هیچ چهرۀ ش��اخصی از آن در نیامده 
یا شناخته نشده است که اثر یا آثاری داشته باشد. من 
هم در این زمینه، کار یا مطالعۀ تخصصی نکرده ام، اما 
از فرهنگ اس��المی ایران به دلیل ظهور و بروز هزاران 
چهرۀ نامدار علمی و ادبی یا فکری و فلسفی و هنری، 

به برکت آثاری که بر جای مانده، تا حدی مطلعیم. 
م��ا برای ک��ودکان و نوجوانان در س��ال های بعد 
از انق��الب، هر چه از مبانی دینی اس��تخراج کرده ایم، 
عموماً به تاریخ دین مربوط است و کم تر به بخش های 
معارف��ی یا معرفت��ی آن پرداخته ایم. این هم دو س��ه 
دلی��ل دارد. یک��ی اینک��ه قلم زن��ان این ح��وزه غالباً 
داس��تان نویس بوده اند و با مراجع��ۀ به یکی دو کتاب 
تاریخی می توانسته اند یک نقل تاریخی را انتخاب و به 
زبان مخاطب بازنویس��ی کنند و به ناشر بدهند تا هر 
دو با سرعت بیشتری به چرخۀ اقتصادی کار نزدیک تر 
شوند. دوم اینکه، منابع تاریخی، هم ظرفیت بیشتری 
برای قالب داس��تانی دارند و هم حساسیت کم تری رو 
حذف و اضافاتی که مستلزم دراماتیزه کردن کار است، 
وجود دارد و در کل، سهل الوصل تر هم به نظر می رسد.
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

   بسیارند 
کتاب هایی که به 
دالیل گوناگون، 

به صورت غیرقانونی 
چاپ می شوند و 

به صورت زیرمیزی 
یا در کنار پیاده روها 

فروخته می شوند. 
اینها هم جزء بازار 

کتاب است و ظاهراً 
نه وزارت ارشاد و نه 
وزارت اطالعات و نه 

هیچ دم و دستگاه 
رسمی و قانونی 

دیگری خودش را 
متولی نظارت و کنترل 

آن نمی داند

   ما برای کودکان و 
نوجوانان در سال های 

بعد از انقالب، هر 
چه از مبانی دینی 

استخراج کرده ایم، 
عموماً به تاریخ 

دین مربوط است و 
کم تر به بخش های 

معارفی یا معرفتی آن 
پرداخته ایم



فلفل تکنیکی قاطی اش می کند و می دهد دست ناشر 
و می رود سراغ کار بعدی.

یکی از منابع غنی تولید کتاب کودک و نوجوان، حادثۀ کربال 
و روز عاشوراسلت که به نظر می رسلد ظرفیت های نشکفتۀ 
بسیاری دارد. ما چگونه می توانیم از آن برای تربیت یک نسل 

انقالبی و مؤمن بهره بگیریم؟
بخشی از پاسخ این سؤال در جواب سؤال قبلی وجود 
دارد و تکرار نمی کنم؛ اما اضافه می کنم که برای تربیت 
عاش��ورایی، کتاب به تنهایی کافی نیس��ت. اصاًل وقتی 
اکثر مردم به صورت ج��دی کتاب نمی خوانند، تربیت 
با کت��اب امری مح��دود و محکوم اس��ت. مگر اینکه 
نرخ مطالعه در کش��ور باال برود؛ آن ق��در که بچه ها با 
حضور در فضای معنوی هیئت های حسینی و عباسی 
و زینبی در طول س��ال، به وی��ژه در ایام محرم، تربیت 
دینی پیدا می کنند، با خواندن کتاب تربیت نمی شوند. 
البت��ه کتاب خ��وب می تواند آن تربی��ت را عمیق تر و 

عقالنی تر کند.
هم چنین اگ��ر قصد تربی��ت عاش��ورایی داریم، 
ساخت فیلم ها و انیمیش��ن های قوی و جذاب هم در 
کنار کتاب الزم و حتی واجب است؛ اما می بینید که با 
نتایج زحمات ده سالۀ یک فیلم ساز متدین جبهه رفتۀ 
مس��لمان که برادر دو شهید است و هنوز ترکش های 
جنگ در تنش وول می خورند، چه برخوردی می کنیم. 
تازه فیلم رس��تاخیز با نظارت و حمایت مالی بسیاری 
از مراج��ع ب��زرگ معاصر در ای��ران و ع��راق و لبنان 
ساخته شده است! آن وقت به راحتی جلوی اکرانش را 
می گیریم و سازندۀ هنرمند و متعهدش را به هزار اتهام 
ناروا منکوب می کنیم. با این برخوردهای غیرفرهنگی، 
ناشیانه و غیرمنصفانه و ناعادالنه، کدام نویسنده جرئت 
می کند وارد این میدان بش��ود؟ به قول ش��اعر: مرا به 

خیر تو امید نیست، شر مرسان

بعضلی معتقدند یکی از کمبودهای حلال حاضر بازار کتاب ما، 
رمان برای کودکان و نوجوانان اسلت. آیا شلما این مسلئله را 
قبلول دارید؟ اصاًل این سلنین به رمان احتیلاج دارند یا نه؟ و 
رمانی که برای این گروه های سلنی نوشلته می شلود، باید چه 

ویژگی داشته باشد؟
شما ماشاءاهلل با یک تیر چند نشان می زنید؛ یعنی در 
یک س��ؤال چند سؤال دیگر هم جاسازی می کنید. اما 
به هرحال سعی می کنم کوتاه جواب بدهم تا حوصله بر 
نباش��د؛ به خص��وص که در این مورد بهتر اس��ت اهل 

داستان نظر بدهند.
در بازار کتاب، ما خیل��ی چیزها کم داریم، مثاًل 
در حالی که حجم عظیمی از شبه کتاب های تولیدشده 
ب��ه کتب درس��ی اختص��اص دارد، ما هن��وز از تولید 

دلیل س��وم هم اینکه نویس��ندگان این حوزه اکثراً 
با منابع متعدد کالمی و معارفی اس��الم آش��نایی زیادی 
نداشتند و ندارند. تسلط بر مبانی قرآنی و حدیثی هم کار 
ساده  ای نیست. از طرفی هم چون محتوای آنها غالباً روایی 
و داس��تانی نیس��ت و به دلیل گره خوردگیش به مسائل 
اعتقادی، حساس��یت برانگیز هم می ش��ده، نویسندگان 
غالباً به س��راغش نرفته اند. به ای��ن دالیل اصلی و فرعی 
که عرض کردم، تقریباً بسیاری از حکایات بخش تاریخی 
اسالم، به ویژه در مورد مشاهیر دینی، توسط نویسندگان 
این گروه های سّنی استخراج یا انتخاب و بازنویسی شده 
اس��ت، اما هنوز بخش تفسیری، قرآنی یا حدیثی روایی، 
مثل گنجی دربسته، چشم انتظار اهالی قلم است. به ویژه 

در حوزه های اخالقی که سخت به آن نیازمندیم.
خالصۀ کالم اینکه به عالمان فاضل جوانی احتیاج 
داریم که به عنوان واسطه و کاتالیزور عمل کنند؛ یعنی 
منابع معرفتی منّقح را به اصطالح کوچک سازی کنند 
و برای بازآفرینی و نه بازنویسی، در اختیار نویسندگان 
عرصۀ کودکان و نوجوانان بگذارند، وگرنه یک نویسندۀ 
کم حوصلۀ امروز که نمی تواند مثاًل چهل جلد تفس��یر 
المی��زان یا صدوده جلد بحاراالن��وار را با همۀ مباحث 
بحث برانگیزش بخواند تا یک کتاب چند ده صفحه ای 
کودک تولید کند؛ نه وقت��ش را دارد و نه حوصله اش 
را و ن��ه تخصص��ش را. از نظر مالی هم صرف نمی کند 
برای یک میلیون تومان حق التألیف، مثاًل پنج، ش��ش 
س��ال وقت بگذارد. می رود دو س��ه تا حکایت تاریخی 
را از یک کتاب تاریخ برمی دارد و کمی صحنه س��ازی 
و ش��خصیت پردازی می کن��د و مختصری هم نمک و 

26

   نویسندگان 
این حوزه اکثراً با 
منابع متعدد کالمی و 
معارفی اسالم آشنایی 
زیادی نداشتند و 
ندارند. تسلط بر مبانی 
قرآنی و حدیثی هم 
کار ساده  ای نیست. 
از طرفی هم چون 
محتوای آنها غالبًا 
روایی و داستانی 
نیست و به دلیل 
گره خوردگیش به 
مسائل اعتقادی، 
حساسیت برانگیز هم 
می شده، نویسندگان 
غالباً به سراغش 
نرفته اند

پروندۀویژۀکتابکودکونوجوان/گفتوگوبااستادجوادمحقق

ماهنامۀ شیرازه کتاب
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ب��ودم. در کن��ار ی��ا هم��راه اینه��ا، مس��ئولیت   ها و 
فعالیت های مطبوعاتی متعددی هم در مجالت رشد 
و سایر نشریات این گروه های سنی داشته ام. مسئول 
صفحه، س��ردبیر و مدیرمس��ئول ده ها مجله بودم. از 
هفته نامه و ماهنامه بگیر تا فصلنامه و س��النامه! اینها 
را گفتم که بدانید کم تر کس��ی در آموزش و پرورش 
کش��ور پیدا می ش��ود  که در چنین گسترۀ آموزشی 
ب��ا تنوع��ی از این دس��ت، کارکرده باش��د و خودش 
اهل نوش��تن و س��رودن هم باش��د. یعنی حرف هایم 
در ای��ن زمینه، محص��ول تجربه ایس��ت کم نظیر که 
خداوند مرا به داشتن آن موفق کرده است. به همین 
دلیل، حرف هایم قابل تأمل جدی اس��ت و نباید آنها 
را باری به هرجه��ت تلق��ی کرد. مفص��ل آن را هم در 
مصاحبه ه��ای دیگر گفت��ه ام و دالی��ل و راهکارهای 
آنه��ا را ه��م در حد توان و تجربه هایم ش��رح داده ام. 
در نوش��ته ها و سخنرانی ها هم در شهرهای مختلف، 
به وی��ژه در جمع معلمان و مدیران آموزش��ی، بارها و 
بارها طرح کرده ام. واقعیت قضیه این اس��ت که نظام 
رسمی آموزش��ی، چه در آموزش و پرورش و چه در 
آموزش عالی، مش��وق مطالعه و کتاب خوانی نیست. 
حتی مانع آن است. یعنی هیچ برنامۀ مدون مشخصی 
برای آن نداریم و نوع آموزش ها هم بچه ها را به سمت 
ش��وق انگیزی یادگیری هل نمی ده��د و فرصتی هم 

برای آن در خانه و مدرسه فراهم نمی آورد.
در ای��ن قضی��ه البت��ه خانواده ها کم ت��ر از نظام 
آموزش��ی مقصر نیس��تند. چرا که اغلب پدر و مادرها 
به خاطر بی اطالعی و بیش��تر از آن، به خاطر چش��م و 
هم چش��می های خودش��ان، نه تنها بچه ها، بلکه نظام 
آموزش��ی را هم به انحراف کش��انده اند؛ مخصوصاً در 
مدارس به اصطالح غیرانتفاعی که مس��ئوالنش ناگزیر 
ازپاس��خ دادن به مطالبۀ عمومی خانواده هایی هستند 
که پول می پردازند و ادامۀ حیات آموزشی و گسترش 

حیاط آموزشگاه اینها در دست آنهاست.
در این وانفس��ا، البته معلمان و مدیران معدودی 
هستند که نه به خواستۀ نظام آموزشی، بلکه به خاطر 
عالقه و شناخت درد و درک فرهنگی و همت خودشان، 
برخالف آب ش��نا می کنند و تالش می کنند بچه ها را 
با کتاب و مطالعه و نوش��تن و سرودن و خالقیت های 
علمی و ادبی و هنری آش��نا کنند و آشتی بدهند؛ اما 
در س��اختار آموزش رس��می، چنین درک و درایت یا 
فرصت و اختیاری وجود ندارد؛ چون خانواده ها مطالبۀ 
آن را ندارند و اولیای آموزش هم دغدغه ش��ان نیست 
و غالباً خودش��ان هم کتابخوان جدی نبوده و نیستند 
و شرایط اداری و سازمانی هم آنها را به چنین فهمی 
نمی رس��اند. ش��رح این هجران و این خون جگر/ این 

زمان بگذار تا وقت دگر.

کتاب های کمک آموزشی و خودآموزهای عملیاتی در 
حوزۀ گوناگون به ش��دت فقیریم. در عرصۀ کتاب های 
دین��ی خوب، صحیح و بس��امان هم که به س��ؤاالت 
امروز گروه های س��نی مختلف پاس��خ بدهد، فقیریم. 
در ع��وض، به خاطر ب��الی کنکور و حرص دانش��گاه 
رفت��ن و مدرک گرفتن  های ب��دون آموختن، میلیون 
میلیون کتاب حل المسائل و تست و نمونه سؤال و آت 
آشغال هایی از این دس��ت، تولید می کنیم و خلق اهلل 
هم به جای علم آموزی و یادگیری واقعی چیزهای الزم 
و کاربردی و مفید، مثل قحطی زدگان به س��مت این 
ب��ازار هجوم می آورند تا عده ای پول پارو کنند و اینها 
هم بهترین روزها و س��ال های عمرش��ان را به تمرین 
و مطالع��ۀ چیزهای��ی بگذارند که در عم��ل نه به کار 
دینش��ان می آید و نه به درد دنیایش��ان می خورد. در 
این میان، با هج��وم ترجمۀ کتاب های ادبی، از جمله 
رمان های خارج��ی، خوانندۀ ایرانی ه��م از آثار ادبی 
خوش س��اخت و پرداخت بومی، از جمله رمان ایرانی، 

بی نصیب می ماند.
بل��ه، رمان ایرانی برای ک��ودکان و نوجوانان هم 
کم داریم. البته در دهۀ اخیر حرکت های خوبی برای 
تولید رمان  های مخصوص این گروه های س��نی شده 
اس��ت که در صورت تداوم، مایۀ امیدواری است. مثل 
طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکری که با مدیریت 
آقای ش��اه آبادی، س��ی چهل جلد آن منتشر شده؛ یا 
طرح تولید رمان انتشارات محراب قلم که با مدیریت 
آقای اقبال زاده در مراحل نهایی اس��ت و آثاری آماده 
شده اس��ت. جاهای دیگری هم به صورت پراکنده، اما 
ج��دی دارند کار می کنند. ام��ا اینکه رمان کودکان و 
نوجوانان باید چه ویژگی هایی داش��ته باشد، نیازمند 
گفت وگوی بیش��تری اس��ت که اجازه بدهید فعاًل به 
آن نپردازیم. به خصوص که اهلیت چندانی هم در آن 

نداشته و ندارم.

با توجه به سابقه  ای که جنابعالی در آموزش و پرورش دارید، 
نقش ملدارس را در ایجاد عالقۀ بله مطالعه در بچه ها چطور 
ارزیابی می کنید؟ آیا در حال حاضر، این نقش به درستی ایفا 

می شود؟
من جزء معدود معلمانی هستم که در همۀ دوره های 
آموزش��ی از ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان گرفته تا 
هنرستان و تربیت معلم، درس داده ام؛ هم در مدارس 
روزانه و هم ش��بانه، هم پسرانه و هم دخترانه، هم در 
روستاها و هم در شهرها و هم در بعضی از کشورهای 
دیگر مثل ترکیه و پاکستان. در ضمن، حدود بیست 
سال مربی و مدرس کالس های شعر و قصه و مطالعه، 
تحقیق و روزنامه دیواری و روزنامه نگاری در اردوهای 
فرهنگی، هنری، کشوری دانش آموزان و دانشجویان 
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

   به عالمان فاضل 
جوانی احتیاج داریم 
که به عنوان واسطه و 
کاتالیزور عمل کنند؛ 
یعنی منابع معرفتی 
منّقح را به اصطالح 

کوچک سازی کنند و 
برای بازآفرینی و نه 

بازنویسی، در اختیار 
نویسندگان عرصۀ 
کودکان و نوجوانان 

بگذارند

   رمان ایرانی برای 
کودکان و نوجوانان 

هم کم داریم. البته در 
دهۀ اخیر حرکت های 

خوبی برای تولید 
رمان  های مخصوص 
این گروه های سنی 

شده است که در 
صورت تداوم، مایۀ 

امیدواری است

   واقعیت قضیه 
این است که نظام 

رسمی آموزشی، چه 
در آموزش و پرورش 

و چه در آموزش 
عالی، مشوق مطالعه و 

کتاب خوانی نیست



است؛ یعنی خودشان وقت نمی گذارند که مثاًل شش 
ماه نهج البالغه بخوانند، بعد حاصل این مطالعه و انس 

یک چیزی برای کودکان باشد.
دوس��تان معموالً به س��مت کارهای��ی می روند 
که نیاز به پژوهش نداش��ته باشد و کارهای سطحی 
هس��تند. آقای پیرمرادیان تعبیر زیبایی داشتند که 
م��ا برای نیازهایمان کار نمی کنیم، کاری را که بلدیم 
انجام می دهیم. این تعبیر درس��ت است. ما نسبت به 
مش��کالت اجتماعی و بحث های فرهنگیمان کاری را 
که بلدیم انجام می دهیم، نه کاری را که الزم اس��ت. 
به طور مثال، بچه های ما الزم است با سیرۀ پیامبر)ص( 
آشنا بش��وند، ولی ما فقط بلدیم که قصه های پیامبر 
)ص( را بازگو کنیم یا بچه های ما الزم اس��ت با معارف 

قرآن آش��نا بش��وند، ولی ما بلدیم، قصه های قرآن را 
بازگو کنیم.

بعضی دوس��تان حوصله نمی کنند در حوزه های 
گوناگون کار پژوهش��ی انج��ام بدهند تا خروجی اش 
در کار کودک هم اس��تفاده ش��ود. اآلن اگر ش��ما به  
نمایش��گاه کتاب رفته باش��ید، انگار کاری مستحب 
است که هر ناشری یک کتاب دربارۀ داستان پیامبران 
داشته باش��د. ما دچار نوعی تکرار شده ایم که این به 
نظر من یک ضعف جدی اس��ت. الزمۀ خروج از این 
تکرار این اس��ت که یا دوس��تانی که با معارف دینی 

محتلوای کتلاب کودک و نوجلوان در حوزۀ دیلن را چطور 
ارزیابی می کنید؟ وضعیت موجود ما چگونه است؟

ما داشته هایمان در این حوزه کم نیست و باید راجع 
به آنها خیلی گفت وگو کنیم. کارهایی که انجام شده 
اس��ت کم  نیس��ت و نباید از  زحمات کش��یده شده 
غفلت ک��رد، اما اگر بخواهیم ن��گاه انتقادی به وضع 

موجود داشته باشیم، دو اشکال اساسی وجود دارد.
اش��کال اول راجع به موضوعاتی اس��ت که کار 
می کنیم. موضوعات ما به شدت دچار تکرار شده است. 
مثاٌل در کتاب های موجود بس��یار کم به نهج البالغه و 
قرآن پرداخته شده است. دربارۀ صحیفۀ سجادیه که 
می ت��وان گفت، اصاًل کاری صورت نگرفته اس��ت. به 
سخنان اهل بیت)علیهم السالم( و اطالعات  تاریخی نیز کم 

پرداخته شده است.
ما در بعضی از موضوعات مانند حکایت های اهل 
بیت)علیهم السالم( بسیار کار کرده ایم و دچار تکرار شده ایم 
در حالی که در بعضی از موضوعات با خأل های جدی 
روبرو هس��تیم. با وجود این خأل ه��ا انتظار داریم که 
جوان ما نهج البالغه بخواند. شما باید این جوان را در 
دبستان با نهج البالغه آشنا می کردید تا در دبیرستان 

و دانشگاه با نهج البالغه مأنوس بشود. 
علت ایجاد این خأل در بعضی از موضوعات، عدم 
انس قبلی دوستان نویسنده و ناشر با این موضوعات 

غالمرضاحیدريابهري،نویسندهوکارشناسمذهبیکودکانونوجواناناستکهتحصیالتدورۀابتداییوراهنماییرادرتهرانگذراند
وبهخاطرعالقهبهعلومدینی،تحصیالتدورۀدبیرستانرانیمهتمامرهاکردوبهشهرقمرفت.درحوزۀعلمیۀقم،تحصیلعلومدینی
راآغازکردوازاساتیدبزرگحوزهبهرهبرد.ویسهسالنیزدرمرکزفرهنگومعارفقرآنبهسؤاالتکتبیدانشآموزانپاسخمیدادو

سهسالنیزبادارالحدیثهمکاریمیکرد.
ازاوآثارمختلفیمنتشرکردهاستکهدرجشنوارههایگوناگونبرگزیدهشدهاند.دربارۀمحتوایکتابکودک،بااوگفتوگوییداشتیم

کهدرادامهمیخوانید.

نیلوفر هوشمند

برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان،
به مدل های مناسِب ارائه نیاز داریم

گفت وگو با حجت االسالم حیدری ابهری، نویسندۀ زبردست کتاب کودک

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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   در کتاب های 
موجود بسیار کم 
به نهج البالغه و 
قرآن پرداخته 
شده است. دربارۀ 
صحیفۀ سجادیه که 
می توان گفت، اصاًل 
کاری صورت نگرفته 
است. به سخنان 
اهل بیت)علیهم السالم( 
و اطالعات  تاریخی 
نیز کم پرداخته شده 
است
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کنند یا تش��ویق هایی برای ناش��رانی که کار تولیدی 
انجام می دهند، بگذارند تا آنها به سمت تألیف کتاب 
س��وق داده ش��وند یا مثاٌل در نمایش��گاه ها اولویت با 

ناشرانی باشد که کارهای تألیفی ارائه می کنند.

از چه سلنی به وسلیلۀ کتاب می توان به کلودکان آموزش 
دینی داد؟

از ه��ر زمان ک��ه بچه ها می توانند کتاب را در دس��ت 
بگیرند. بعضی از کتاب ها هستند که بچه ها می توانند 
در حم��ام هم مطالعه کنند. آم��وزش دین از بدو تولد 
ش��روع می ش��ود، منتهی دینی که ما می گوییم، این 
نیس��ت که از همان اول مثاًل زندگی امام حسین)ع( را 
برایش بگویند نه! می توان از نقاشی های دینی استفاده 
کرد که بچه  ببیند و متوجه بش��ود. راهش را باید پیدا 
کنیم. مش��کل اساسی ما نداشتن راهکار مناسب برای 
آموزش مس��ائل دینی به کودکان اس��ت. کسانی که 
مخالف آموزش مسائل دینی به کودکان هستند، راهکار 
مناسبی ندیده اند. مثاًل وقتی می گوییم باید به کودکان 
نهج البالغه یاد بدهیم، بعضی فکر می کنند، می خواهیم 
مضامین س��نگین به آنها آم��وزش بدهیم، ولی وقتی 
می گوییم می خواهیم راجع ب��ه مورچه و طاووس که 
امام علی)ع( در نهج البالغ��ه فرموده اند، صحبت کنیم، 
می گوین��د، نه ما با این مش��کلی نداریم. لذا مش��کل 

اساسی ما، در حال حاضر، نداشتن مدل است.

آشنا هستند، به حوزۀ کودک بپردازند یا نویسندگان 
حوزۀ کودک با معارف دینی انس بیشتری بگیرند تا 

بتوانند کارهای تازه تری ارائه کنند. 
اش��کال دوم مرب��وط ب��ه کیفی��ت موضوع��ات 
اس��ت. گاهی دیده می ش��ود که بعضی از دوستان به 
موضوع��ات جدی��د ورود پیدا می کنند، اما کارش��ان 
ضعیف است؛ یعنی موضوع انتخاب شده خوب است 
ام��ا به لحاظ محتوایی ضعیف  اند، حتی بازنویس��ی ها 
هم این اش��کال را دارند. من یک وقتی نشستم، قصۀ 
حضرت یوس��ف )ع( را با ترجمۀ قرآن مقایس��ه کردم. 
معلوم بود که نویس��نده حتی حوصله نکرده است، به 
ترجم��ۀ قرآن مراجعه کند و مثاًل  به گفت وگوی بین 

یعقوب و یوسف و برادران یوسف دقت کند. 
این دو اشکال در محتوا به نظر من جدی است.

بحث دیگر ما، بحث کتاب های ترجمه ای اسلت. کتاب های 
ترجمۀ ارائه شده به کودکان عماًل با مبانی اسالمی در تباین 
و تضاد است. مثاًل در خیلی از معارف، غرایز انسان را در حد 
حیوان پایین آورده اند. چه کار باید کرد؟ از طرفی نمی شود 
جلوی ورود این کتاب ها را گرفت و از طرفی دیگر نهادهای 
نظارتلی ما نظلارت کافی و وافی را ندارند. به نظر شلما چه 

اقدامی باید صورت بگیرد؟
اولین کاری که باید صورت بگیرد، این اس��ت که باید 
هشدار داد. بعضی از دوستان ما نسبت به آسیب های 
این کتاب ها توج��ه کافی ندارند؛ یعنی فکر می کنند 
که این کتاب ها خیلی هم خوب اس��ت. وزارت ارشاد 
هم نظارت هایی دارد، منتهی نظارتش��ان بیشتر ناظر 
به اش��کاالت کاماًل صریح است؛ مثاًل فرض کنید اگر 
چیزی مخالف با اس��الم یا خالف عفت عمومی باشد، 
آنه��ا برخ��ورد می کنند. بعض��ی از کتاب ها پیام های 
پنهان دارند. آن پیام های پنهان بسیار خطرناک است 
و ش��ما بدون اینکه متوجه بش��وید، این پیام ها تأثیر 

خود را می گذارد.
ما مس��یر ترجمه را نمی توانیم ببندیم و درست 
هم نیس��ت ک��ه ببندیم. ما مش��کلی با آمد و ش��د 
اندیشه ها میان کش��ورها نداریم، اما در حوزۀ  ترجمه 
مس��ئله اقتصاد غلبه پیدا کرده است. مثاًل برای یک 
کار تألیفی باید پول گرافیس��ت، تصویرگر و... بدهی 
آخر کار هم سرنوش��ت کتاب معلوم نیست، از طرف 
دیگر برای یک کتاب ترجمه صفحه ای دو هزار تومان 
می دهی ترجمه می شود و کتاب آماده می شود. سهل 
بودن کار هم در تولید و هم به لحاظ اقتصادی باعث 

می شود دوستان ناشر ما به سمت ترجمه بروند.
ارش��اد باید یک نظم��ی به ترجمه ه��ا بدهد و 
نظارتی برکار ترجمه ها داشته باشد که حداقل کسانی 
ک��ه به کار ترجمه روی می آورند، آثار فاخر را ترجمه 
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   ما دچار نوعی 
تکرار شده ایم که 

این به نظر من یک 
ضعف جدی است. 
الزمۀ خروج از این 

تکرار این است که یا 
دوستانی که با معارف 

دینی آشنا هستند، به 
حوزۀ کودک بپردازند 

یا نویسندگان حوزۀ 
کودک با معارف دینی 
انس بیشتری بگیرند 

تا بتوانند کارهای 
تازه تری ارائه کنند



کرد. ل��ذا در حال حاضر، نمی توانی��م حرف دقیق علمی 
بزنیم، اما اگر بخواهیم بر اس��اس کلی��ت آنچه که در بازار 
می بینیم، صحبتی کنیم، به نظر می رسد در حوزۀ ادبیات 
کودک و نوجوان به سرطان مبتال هستیم. هشداری هم که 
حضرت آقا در نمایشگاه کتاب در رابطه با ژانر وحشت دادند، 
نش��انه ای از همین معضل بود. آقا نس��بت به ژانر وحشت 
هشدار دادند، اما ما می بینیم که بسیاری از کسانی که کار 
کودک و نوجوان انجام می دهند، از قضا برخی از ناش��ران 
انقالبی هم در بین آنها هستند، شمشیر را از رو بسته اند و به 
این بهانه که ژانر وحشت تقویت کنندۀ تخیل کودکان است، 

هنوز دارند همان روند را ادامه می دهند. 
بهانه های دیگری ه��م دارند. می گویند این کتاب ها 
دارد تولید می ش��ود و نسبت به آن در جامعه عالقه وجود 
دارد، پس ما هم باید معادل آن را داش��ته باشیم. این چه 
استداللی است؟ آیا صرفاً به این دلیل که نسبت به چیزی 
عالقه ای در جامعه وجود دارد، باید ما هم آن را ایجاد کنیم؟ 
مثالً اگر در برخ��ی از افراد، عالقه ای به حرام خواری وجود 
دارد، ما هم بای��د به آن دامن بزنیم؟ چون عده ای میل به 
رب��ا دارند، ما هم باید به آن دامن بزنیم؟ خیر. گاهی اوقات 
نیاز است ما با یک ُعرف غلط در محتوا مبارزه کنیم و آن 

را نهی کنیم.
البته ژانر وحش��ت تنها یک مثال اس��ت. مثال های 

دیگری هم از این دست وجود دارد.

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که کتاب های کودک و نوجوان 
ملا ضعف های جدی ای در حوزۀ محتوا دارند. آیا شلما این نظر را 
قبول دارید؟ آیا معتقد به وجود خالءهای محتوایی در این حوزه 

هستید؟
همان ط��ور که می دانید، حوزۀ ک��ودک و نوجوان اهمیت 
فراوانی دارد و ما باید کارمان را از این حوزه ش��روع بکنیم. 
اگر قرار اس��ت برای ملتی کاری انجام بشود، اگر قرار است 
عادتی یا فرهنگی یا اندیشه ای در یک ملت به وجود بیاید یا 

بر آن تأکید بشود، باید از سن کودکی شروع شود. 
اگر، به عنوان مثال، ملت ما کم به سینما می روند و 
شما می خواهید عادت به سینما رفتن را در مردم تقویت 
کنید، باید روی کودکان و نوجوانان کار کرد تا نسل آیندۀ 
ما اهل سینما بشوند. این مثال را می شود به سایر حوزه ها 
هم تس��ری داد. باورهای جدی و اساس��ی زندگی را باید 
در س��نین کودکی و نوجوانی در ذه��ن افراد ایجاد کرد. 
از همین جهت است که کتاب کودک و نوجوان اهمیت 
زیادی دارد و باید برای آن برنامه ریزی و فکر جدی بشود. 
باید برای محتوایی که قرار اس��ت به این نسل از جامعه 
عرضه شود، برنامه ریزی جدی کرد که متأسفانه در حال 

حاضر این گونه نیست.
برای رصد خالءه��ای محتوایی بازار کتاب، باید یک 
بررسی علمی و دقیق انجام شده و محتوای آن تحلیل شود 
و بر اساس آن محتوا و تحلیل، در مورد این مسئله صحبت 
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مینا دهقان

کتاب باید خداباوری و معادباوری 
را در کودک تقویت کند

گفت وگو با سیدصادق رضایی رئیس حوزۀ  هنری کودک و نوجوان

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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   اگر قرار است 
عادتی یا فرهنگی یا 
اندیشه ای در یک ملت 
به وجود بیاید یا بر آن 
تأکید بشود، باید از 
سن کودکی شروع 
شود

   اگر بخواهیم بر 
اساس کلیت آنچه 
که در بازار می بینیم، 
صحبتی کنیم، به 
نظر می رسد در 
حوزۀ ادبیات کودک 
و نوجوان به سرطان 
مبتال  هستیم
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همین قالب ادبیات است. البته همان طور که گفتم، بسیاری 
از آثاری که در حال حاضر به عنوان ادبیات ارائه می ش��وند، 

نمی شود به آنها ادبیات گفت. 
این ادبیات باید مناسب حال کودکان باشد. بسیاری 
از آثاری که به نام کودک تولید می شوند، در اصل مخاطب 
کودک ندارند. کتاب هایی هس��تند که در رابطه با کودکان 
هستند، اما کتاب کودک نیستند. لذا مخاطب کتاب کودک، 

باید کودک باشد. 
عنصر عاطفه و تخیل در کتاب کودک و نوجوان بسیار 
حائز اهمیت است. کودک در این سنین، نیاز به تخیل دارد 
و اثری که برای او تولید می شود، باید این ویژگی را داشته 

باشد. 
کتاب کودک باید سرشار از یک محتوای غنی دینی 
و مذهبی باشد که به هنرمندانه ترین شکل ممکن و به دور 
از شعارزدگی و ... در کتاب گنجانده شده باشد. این ویژگی 
اخیر، وجه تمایز ما با غرب است. تأکید ما بر محتوای دینی 
چیزی اس��ت که در غرب به آن اهمیتی نمی دهند، البته 
اهمیت می دهن��د، ولی در جهت معکوس. یعنی س��عی 
می کند خداب��اوری، معادب��اوری و ... را در کودکان از بین 
ببرند. آنها نه تنها به دنبال آموزش مفاهیم دینی نیس��تند، 
بلکه به دنبال زمینی کردن و انس��انی کردن خود خدا هم 
هستند. متأسفانه بسیاری از نویسندگان ما هم از آنها و آن 

روش تبعیت می کنند. 

این نکته لزوم توجه و نظارت بر آثار ترجمه ای را بیشتر می کند. 
درست است؟

بل��ه. اینکه من قبالً گفت��ه بودم که با بیس��ت درصد اثر 
ترجمه ای موافقم، به همین علت اس��ت. البته باید تالش 
کرد، این بیس��ت درصد را هم هرچه می توانیم به نفع آثار 

تألیفی بکاهیم.

در کدام حوزه ها خالءها و ضعف ها جدی تر است؟
در همۀ زمینه ها ضعف داریم؛ در زمینۀ ادبیات به طور عام و 
ادبیات کودک و نوجوان به طور خاص، ضعف جدی داریم؛ در 
زمینۀ کتاب های تعلیمی ضعف جدی داریم؛ در تصویرگری، 

ضعیف هستیم؛ در نقد کتاب ضعیف هستیم.

نقد کتاب؟
بله، نقد کتاب. ما منتق��د خوب کتاب هم کم داریم. اصاًل 
یک��ی از مهم تری��ن کارهایی که می ت��وان در حوزۀ کتاب 
کودک و نوجوان انجام داد، تربیت منتقد قوی و خبره است. 
حداقل تأثیری که یک منتقد خوب می تواند داشته باشد، 
این است که باعث دیده شدن یک کار می شود. روشنفکرها، 
برای سرد کردن جریان حزب الهی، دائم از همدیگر تعریف 
می کنند. این تعریف آن را می کند و آن تعریف این را. حتی 
گاهی اوقات از یک آدم دست چندمشان تعریف می کنند. 

ما این کار را نمی کنیم.
حتی جوایز ادبی هم بس��یار مهم هس��تند. شاید 
برایتان عجیب باش��د که بیش از هزار جای��زۀ ادبی در 
فرانسه وجود دارد و این باعث برجسته شدن افراد و آثار 
می ش��ود. نباید از اهمیت این جنس کارها غافل بود. ما 
می توانی��م در بخش های مختلف تولید یک کتاب، اعم 
از نویس��ندگی، ویراست، آراست، تصویرگری و ...، جایزه 

تعریف بکنیم.

برای تولید یک محتوای خوب و قوی، به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 
به عبارت دیگر، یک محتوای خوب چه ویژگی هایی دارد؟

من معقتدم که بهترین روش ب��رای انتقال یک محتوا به 
ک��ودکان و نوجوان��ان، قالب ادبیات اس��ت. حتی مباحث 
آموزش��ی و ... نیز بهتر اس��ت در قالب داستان ارائه شوند. 
لذا بهترین راه برای آموزش س��بک زندگی به کودکان نیز 
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

   یکی از مهم ترین 
کارهایی که می توان 

در حوزۀ کتاب کودک 
و نوجوان انجام داد، 
تربیت منتقد قوی و 

خبره است

   من معقتدم که 
بهترین روش برای 

انتقال یک محتوا به 
کودکان و نوجوانان، 

قالب ادبیات است

   کتاب کودک 
باید سرشار از یک 

محتوای غنی دینی 
و مذهبی باشد که 
به هنرمندانه ترین 

شکل ممکن و به دور 
از شعارزدگی و ... در 
کتاب گنجانده شده 

باشد



و سازمان های مختلفی اعم از کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان، ح��وزۀ هنری، آس��تان ق��دس و ... در حوزۀ 
کتاب کودک مشغول هستند. خب اینها می توانند با یک 
هماهنگی و هم افزایی، ثمرات بهتری را برای نسل کودک و 

نوجوان ما به ارمغان بیاورند. 
ما باید بتوانیم نیاز نسل کودک و نوجوان خود را تأمین 
کنیم. نوجوان ما نیاز به رمان س��ری دارد که ما متأسفانه 
آث��اری از جنس جادۀ جنگ را ک��م داریم. یک نوجوان با 
شخصیت های یک داستان آشنا می شود و انس می گیرد و 
دوست ندارد، خیلی زود آنها را کنار بگذارد. یک رمان سری 
خوب می توان یک تابس��تان یک نوجوان را پر کند. آیا ما 

ظرفیت تولید رمان سری خوب را نداریم؟
عنصر مخاطب نیز در آثار تولیدی بسیار مهم است. 
بس��یاری از آثار تولیدش��دۀ اخی��ر، تهران زده ان��د و مردم 
ش��هرهای دیگر با آنها ارتباطی برق��رار نمی کنند. مترو و 
ترافیک و ...، مسائل تهران و کالن شهرهاست و مخاطبی که 

متعلق به این بافت نیست، آن را نمی پذیرد. 

یعنی می فرمایید باید برای حوزه هلای جغرافیایی مختلف، آثار 
مختلفی داشته باشیم؟

خیر، ولی باید از ظرفیت های کل کش��ورمان برای این کار 
به��ره ببریم. هر یک از حوزه ه��ای جغرافیایی یا فرهنگی 
کش��ور ما ظرفیت های فراوانی دارد که باید از آنها استفاده 
کنیم. کشور ما کشوری است که در یک سوی آن، محتوای 
ادبیات کودک و داستان ها و ... باران خواهی است و در سوی 
دیگر، مضامین آفتاب خواهی در داستان ها موج می زند. ما 
ام��روز رمان های دریایی کم داریم، رمان کویری کم داریم، 
رمانی که در کوهستان های کردستان اتفاق بیفتد، کم داریم 

و قس علی هذا. 
این آثار می تواند کودکان را عاشق این کشور و فرهنگ 
آن بکند. اینها ظرفیت های عظیمی است که از آن غافلیم. 

به هرحال، مخاط��ب این آثار ک��ودکان و نوجوانانی 
هستند که به راحتی تحت تأثیر این آموزه ها قرار می گیرند 

و می بایست نظارت کافی بر روی این مسئله اعمال شود. 

در رابطه با این مشلکالت در محتوای کتاب کودک و نوجوان چه 
باید کرد؟

با اینکه فرم و ظاهر کتاب خیلی مهم اس��ت و بسیاری از 
افراد از روی ظاهر و شکل کتاب تصمیم به خرید آن کتاب 
می گیرند، ولی مسئلۀ محتوا مهم تر و تعیین کننده تر است.

امروز معضل محتوا در آثار عمدۀ ناشران، حتی ناشران 
انقالبی و ناش��ران دولتی و ناش��ران وابس��ته به حاکمیت 
نیز وجود دارد. چرا باید این گونه باش��د؟ ش��ما وقتی پا به 
فروشگاه های اینها می گذارید، با کتاب هایی روبرو می شوید 
که مش��کالت جدی محتوایی دارند. بسیاری از آنها، حتی 
به لحاظ فرمی هم اش��کاالت عدیده ای دارند. مثالً کتابی 
را می بینید که نام نویسنده و تصویرگر کتاب یکی است و 
اسمش را هم ادبیات گذاشته اند، در صورتی که این کتاب 

اصالً ادبیات نیست.
به هر حال، یک ناشر مسلمان ایرانی با یک ناشر غربی 
بی اعتقاد به خدا فرق دارند. امروز بس��یاری از نویسندگان 
کودک و نوجوان ما، کسانی هستند که خدای آنها هانس 
کریستیان آندرسن اس��ت. بدیهی است که آثاری که این 
افراد تولید می کنند، نسلی را تربیت کند که اعتقاد به خدا و 

معاد و ... در آنها سست و متزلزل باشد.
علی ای حال، به نظر می رس��د که باید به وسیلۀ یک 
پژوهش علمی دقیق، خالءهای محتوایی کتاب های موجود 
در بازار را شناس��ایی کنیم و با استفاده از ناشران انقالبی و 
معتقد به این مس��ئله، برای ارتقاء کار برنامه ریزی کنیم و 
حتماً نیاز اس��ت که از ناشرانی که به مسئلۀ محتوا اهتمام 

دارند، حمایت شود.
به نظر من، ناشران بسیاری هستند که اگر در حوزۀ 
محتوا، به آنها مشاوره داده شود، با میل و اشتیاق می پذیرند 
و به تولید اثر دس��ت می زنند. حمایت از چنین ناش��رانی، 
نه تنها حمایت از آثار خوب اس��ت، بلکه الگوس��ازی برای 

سایرین هم هست. 
من معتقدم که ناشران کودک و نوجوان انقالبی باید 
دی��ن خود را به انقالب ادا کنند. ش��ما می دانید که کتاب 
ک��ودک و نوجوان، تا قبل از انقالب به صورت ویترینی بود 
و اصالً جدی نبود، اما در جمهوری اسالمی ادبیات کودک 
و نوجوان ما حیات یافت. ادبی��ات به صورت عام، و ادبیات 
ک��ودک و نوج��وان، به صورت خاص، مدی��ون این انقالب 
هس��تند و امروز هر چیزی در این حوزه وجود دارد، ثمرۀ 
جمهوری اس��المی است. بر همین اس��اس، اهالی کتاب 

کودک باید دین خود را نسبت به این موضوع ادا کنند.
عالوه بر ناش��ران خصوصی و نویسندگان، نهادهای 
دولتی هم وظیفه دارند. شما ببینید در حال حاضر نهادها 
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   امروز بسیاری 
از نویسندگان کودک 
و نوجوان ما، کسانی 
هستند که خدای 
آنها هانس کریستیان 
آندرسن است. بدیهی 
است که آثاری که این 
افراد تولید می کنند، 
نسلی را تربیت کند 
که اعتقاد به خدا 
و معاد و ... در آنها 
سست و متزلزل باشد

   ناشران بسیاری 
هستند که اگر در 
حوزۀ محتوا، به آنها 
مشاوره داده شود، 
با میل و اشتیاق 
می پذیرند و به تولید 
اثر دست می زنند. 
حمایت از چنین 
ناشرانی، نه تنها 
حمایت از آثار خوب 
است، بلکه الگوسازی 
برای سایرین هم 
هست
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کارهای ادبیات کودک و نوجوان، عدالت طلبی و بازخوانی 
زندگی شخصیت های صدر اسالم به عنوان الگوهای قیام 
علیه ظلم و ستم جریان پررنگی بود که امروزه در کارهای 
ادبیات دینی کودک ما کم تر نمود دارد. امام علی)ع( در آثار 
آن دوران فردی بود که به دنبال عدالت و استقرار حکومت 
و مبارزه با ناکثین و قاس��طین و مارقین بود، اما در آثار 
کودک زمانۀ ما بیشتر شخصیت مهربانی است که به فکر 

بچه ها و نان و شیر و عسل آنهاست.
ه��م در اقبال به عدالت و نگاه ب��ه جهاد در برخی 
آثار دهه  های گذش��ته و هم در به حاش��یه رانده ش��دن 
این مفاهی��م در آثار جدید می ت��وان تأثیر جو و فضای 
روشنفکری جامعه را نشان داد. نویسندگان مسلمان ما در 
دوران انقالب در زمانی مشغول مبارزه بودند که کمونیسم 
و جنبش های چپ در اوج بودند و الجرم در پرداختشان 
به موضوعات دینی،  به گونه ای وارد می شدند که از رقیب 

قدرتمند خود که کمونیست ها بودند، کم نیاورند.
امروز هم که ما کم وبیش دچار توسعه و تبعات آن 
ش��ده ایم، برخی روش��نفکران دین را در حاشیه و برای 
استفاده های مقطعی و مشخص در چارچوب برنامه های 
توس��عه می پسندند. آنها به کنار آمدن همۀ مردم دنیا با 
نظام سلطه معتقدند و در این راستا، بدشان هم نمی آید 
که این امر با تکیه بر اخالق اسالمی و ضرورت هم زیستی 
و مسالمت آمیز و ش��هروند مؤدب بودن و محدود کردن 

دین به توصیه به آشغال نریختن در خیابان محقق شود.
در نوشتن کتاب دینی برای کودکان و نوجوانان، در 
زمانۀ ما، باید به این موضوع توجه مضاعف داش��ت و به 
دین در همۀ ابعاد آن توجه کرد، چرا که نگاه های سکوالر 
و  نظام سلطه، دینی را می پسندد که شهروندان مطیع و 

سربه راه برای دهکدۀ جهانی بار بیاورد.

  کتاب ه��ای دینی ب��رای کودکان باید چ��ه چیزی به 
بچه ها بیآموزند؟ احکام نمازخواندن و روزه گرفتن؟ آداب 
غذاخورن؟ خداشناس��ی و توحید؟ آگاهی دربارۀ مرگ؟ 
خوش اخالقی و خوش رویی و ضرورت دروغ نگفتن؟ یا ... 

از بین اینها کدام یک اولویت بیشتری دارند؟
در تقسیم بندی متداول نزد علما، اسالم به سه بخش 
اعتقادات، احکام و اخالق تقس��یم می ش��ود. کتاب های 
کالمی عمدتاً به بخش اول می پردازند و فی المثل با اثبات 
صانع و بحث در ادلۀ ضرورت نبوت و معاد مخاطبانشان 
را در زمین��ۀ اصول اعتقادی قانع می کنند. رس��اله های 
توضیح المسائل کتاب های شاخص حوزۀ احکام هستند 
و آث��اری مانند معراج الس��عاده و جامع الس��عادات و ... از 

نمونه های مشهور کتب اخالقی اند.
به نظر می رسد در نوشتن کتب دینی برای کودک 
و نوجوان نیز باید کمابیش به این تقسیم بندی قدما توجه 
داشت. مخاطبان ما به فراخور احواالتشان هم نیاز دارند 
که با احکام دینی آشنا شوند، هم باید مبانی اعتقادیشان 
محکم شود و هم باید آداب و اخالق اسالمی را بیاموزند و 
البته در کنار اینها جای ویژه ای هم برای کتب تاریخ اسالم 

باید در نظر گرفت.
در ای��ن بی��ن، البته به نظر می رس��د تأثیر زمانه و 
گفتمان غالب بر جامعه در مش��خص کردن اولویت های 
پدیدآورندگان آثار مختلف و بالتبع آثار دینی کم نیست. 
به عنوان نمونه امروزه کتاب هایی که سعی دارند به بچه ها 
مب��ادی آداب بودن، خوش اخالق ب��ودن، دروغ نگفتن و 
منظ��م بودن را بیاموزند، فراوانند؛ اما کتابی که مس��ائل 
اعتقادی فی المثل مرگ و معاد را خوب بیان کرده باشد 
یا عدالت و ستیز با ظالمان را به خوانندگانش منتقل کند، 
کم تر پیدا می ش��ود. در دهۀ پنجاه و شصت شمسی، در 

کتاب کودک و خطر محدود کردن 
دین به توصیه های اخالقی

مهدی ابراهیم زاده

پروندۀویژۀکتاب
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   مخاطبان ما به 
فراخور احواالتشان 
هم نیاز دارند که با 
احکام دینی آشنا 

شوند، هم باید مبانی 
اعتقادیشان محکم 

شود و هم باید آداب 
و اخالق اسالمی را 
بیاموزند و البته در 

کنار اینها جای ویژه ای 
هم برای کتب تاریخ 

اسالم باید در نظر 
گرفت



نوین اس��المی اس��ت. اگر کتاب ها طوری نوشته شد 
که بچه ها توانستند فکر کنند، یعنی چطور عزت مند 
باش��ند، چطور اس��تقالل داشته باش��ند، چطور آزاد 
باش��ند و شاداب و امیدوار حرکت کنند، کتاب جامع 
کودک طراحی کرده ایم و ترکیب اینها کنار هم ما را 

به یک مدل می رساند.
حرکت ما باید بر اساس این مدل باشد. مدلی که به 
نظر من جایگاه چندانی در نشر کودک و نوجوان کشور 
ندارد. س��ال گذشته، برای بررسی این موضوع به سراغ 
برخی ناشران رفتیم. در نمایشگاه از بعضی ناشران سؤال 
کردم که برای تولید کتاب چقدر نیاز سنجی می کنید؟ 
پاسخ دادند که عالقه مندیم و نیاز داریم که نیازسنجی 
ش��ود، اما امکان آن را نداریم. نیاز، مدام در حال تغییر 
اس��ت و ناشر باید مدام در پی نیازسنجی از بازار کتاب 
باشد تا متناسب با ذائقۀ مخاطبش دست به تولید بزند؛ 
اما کتاب هایی که در این زمینه تولید می شود، خارج از 
نیاز و غیرمرتبط با نیاز مخاطب کودک و نوجوان است. 
انتخاب کتاب کودک سخت ش��ده است. امروز بیشتر 

روی گرافیک کار می شود.

به نظر شلما وضعیت نشلر کتاب در ایران چگونه است و با 
توجه به وضعیت امروز، آیندۀ آن را چطور ترسیم می کنید؟

قبل از پاسخ دادن به سؤال شما، باید چند موضوع را 
مطرح کنم، چرا که قبل از ورود به بحث کتاب کودک 
و نوج��وان باید چند مس��ئله را در نظر بگیریم. ما بر 
ای��ن باوریم که کتاب بُعد نرم اف��زاری تمدن را کامل 
می کند، برای همین باید بدانیم کتاب کودک کجای 
تمدن نوین اسالمی اس��ت. در واقع، پرسش ابتدایی 
ما باید این باش��د که کودک تراز تمدن اس��المی چه 
چیزی باید یاد بگی��رد و به چه چیزهایی نیاز دارد و 
چه خالءهایی در این راه موجود است؟ من سه مؤلفه 
را برای کودک تراز تمدن اسالمی در نظر می گیرم که 
شامل اندیش��ه ورزی، شادابی و امید و معنویت است. 
این سه مؤلفه کلیت منس��جمی است که شخصیت 

کودک را شکل می دهد.
به باور من، تمدن نوین اسالمی ویژگی هایی دارد 
ک��ه باید آنه��ا را در چند بحث خالص��ه کنیم. بحث 
عزت من��د بودن، اس��تقالل، قدرت اندیش��ه و تعقل، 
آزادی و دانش گستری جزو شاخصه های اصلی تمدن 

مجیدصحافمشاوردبیرکلنهادکتابخانههایکشوراست.اوکهتجربۀکاردرزمینۀکتابکودکونوجوانراهمدارد،درگفتوگوباما
ازفقدانراهبردتولیدکتاببرایکودکانونوجوانانمیگویدوضمنانتقادبهاینمسئلهراهحلهاییراهمارائهمیدهد.

سهراب سمنگانی

باید جایگاه کودک را
در تمدن نوین اسالمی تبیین کنیم

گفت وگو با مجید صحاف، مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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   من سه مؤلفه 
را برای کودک تراز 
تمدن اسالمی در نظر 
می گیرم که شامل 
اندیشه ورزی، شادابی 
و امید و معنویت 
است. این سه مؤلفه 
کلیت منسجمی است 
که شخصیت کودک را 
شکل می دهد
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بحث دارد. ما نمی گوییم چون آسیب هست، نباید از 
مواد مورد نیاز بهره مند ش��ویم. شما بعد دیگر قضیه 
را هم ببینید. پدر و مادرهایی هستند که عالقه مندند 
کتاب ه��ای خوب برای فرزندان ش��ان تهیه کنند، اما 
پیدا نمی کنند. ما می گوییم، باید به سمتی برویم که 

تنوع و حق انتخاب باال برود.
فضای ذهنی کودک بر اس��اس احس��اس است. 
متن باید س��اده باش��د. عالوه بر اینک��ه او را با زبان 
رسمی آشنا می کنیم، باید دایرۀ لغات او را باال ببریم. 
بحث دیگر ما عینیت است. کودک باید تصور نزدیکی 
از موضوعات داش��ته باش��د. برای همی��ن از تصاویر 
اس��تفاده می کنیم. در کتاب ک��ودک باید بحث امید 
و نشاط کانون اصلی  باشد. کودک نمی تواند اتفاقات 
س��خت را تحمل کند. برای همین است که باید ژانر 

ترس را کم کرد.
ک��ودک در ی��ک اجتم��اع پیچی��ده  زندگ��ی 
نمی کند. فضای ذهنی محدودی دارد. پس متنی که 
می نویسیم باید مناسب با فضای ذهنی کودک باشد. 
وقتی می گویم نیازس��نجی باید کنیم، قائل به چنین 
مسائلی هستم. کتاب وسیلۀ بازی نیست. کتاب باید 
به بچه انرژی بدهد، احساس کند که روانش پرورش 

پیدا می کند.
در ش��اخصی ک��ه مط��رح می کن��م و در حوزۀ 
ترویج است، وظیفه والدین مطرح می شود. مادر باید 
توانمندی قصه گویی داشته باش��د. پدر اگر بخواهد، 
کتاب��ی بخواند، جل��وی بچه با صدای بلن��د بخواند؛ 
در بس��یاری از موارد، از این طریق می توان بس��یاری 

مفاهیم را به کودک منتقل کرد.

فکلر می کنلم اگر به جلای آرمان هلا و صحبلت از مدینۀ 
فاضله، از عینیت ها  و واقعیت ها صحبت کنیم، بهتر باشد. 
آمار و عناوین منتشلر شلده در حوزۀ کلودک و نوجوان 
با ایلن معیارهایی که می گویید، خیلی فاصله دارد. شلما 
صحبت از نیاز جامعه می کنیلد، در حالی که این نیازها با 
آرمان های مطرح شلده، فاصله دارد. ملا در مدینۀ فاضله 
زندگلی نمی کنیم. در کشلور ملا بچه هلای فرزند طالق،  
بدسرپرسلت و بی سرپرسلت وجلود دارد. در بسلیاری 
خانواده ها ماهواره هم هسلت. ضمن اینکه این خانواده ها 
کودک کتاب نمی خرند، ایلن پدر و مادرند که کتاب تهیه 
می کننلد و در اختیار فرزند شلان قلرار می دهند. در این 
فضا چطور می شلود نیاز را با این آرمان ها تطبیق داد؟ در 
تمدن نوین اسالمی نباید برای کودکان کتاب در ژانر ترس 
نوشت، اما آمارها رشد این ژانر را نشان می دهند و جالب 

اینکه فروش هم دارد...
ببینید ی��ک موقع به دکتر مراجع��ه می کنید و از او 
می پرس��ید بدن من چقدر ب��ه ویتامین ها نیاز دارد و 
او هم توصیه هایی می کند. من گفتم ویتامین ها باید 
در کتاب ها باش��د تا فرد بتواند از آنها بهره مند شود. 
اگ��ر نقصی در کتاب ها یا پذیرنده که کودک اس��ت، 
وجود دارد، بحث دیگری است. سؤال این است که آیا 
توانسته ایم کتابی که مورد نیاز باشد، طراحی کنیم؟ 
می گویم، نتوانس��ته ایم. اینها ک��ه می گویم آرزوی ما 
نیست، بایدهای ما در حوزۀ کتاب کودک است. باید 
کتاب ها دارای این ش��اخص ها باشد تا به تراز تمدن 

نوین اسالمی دست پیدا کنیم. 
شرایط زندگی یک بچه و عدم تسلط پدر و مادر 
بر کودک، بحث رس��انه ها و عوامل مخرب دیگر جای 
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   پدر و 
مادرهایی هستند 

که عالقه مندند 
کتاب های خوب 

برای فرزندان شان 
تهیه کنند، اما پیدا 

نمی کنند

   بحث دیگر ما 
عینیت است. کودک 

باید تصور نزدیکی 
از موضوعات داشته 

باشد. برای همین 
از تصاویر استفاده 

می کنیم

   کودک در یک 
اجتماع پیچیده  
زندگی نمی کند. 

فضای ذهنی محدودی 
دارد. پس متنی 

که می نویسیم باید 
مناسب با فضای ذهنی 

کودک باشد



می خواهد، چگونه باید به دس��ت بیاورد؟ کدام مربی 
و معلم در کش��ور اس��ت که دستش از این چیزها پر 
باشد؟ جدای از این مسائل، جای گروه همساالن هم 
خالی اس��ت. در خیلی از حوزه ها، گروه همس��االن را 
الگو قرار می دهیم. در قاریان قرآن،  المپیادها و...، اما 
در ح��وزۀ کتابخوانی، کدام الگ��وی کتابخوانی وجود 
دارد؟ مطمئن باشید که اگر یک الگوی رقابتی ایجاد 

شود، فضا بهتر می شود.

واقعیت این است که در کشورمان با همۀ کمبودها، در حوزۀ 
نشر دسلت پری داریم؛ تولیدکننده، فروشلنده، خریدار و 
نویسنده. 9 هزار ناشر، هزاران نویسنده و تصویرگر، صدها 
کتابفروشی و شاید میلیون ها مخاطب در کشور وجود دارد. 
اما این ظرفیت ها در حال تبدیل شدن به یک تهدید بزرگ 
هسلتند. صنعت نشلر در حال ورشکسلتگی کامل است. 
مسلابقۀ خندوانه و آمار فروش کتاب ها در یک مدت کوتاه 
به ما درس های زیادی داد و آن اینکه هم ناشلر در کشلور 
ملا وجلود دارد، هم کتاب خوب و هم خریدار مشلتاق. چه 
اتفاقی افتاده اسلت که به جز مسابقه مردم به سمت کتاب 

نمی روند؟
هماهنگی و دغدغه دو کلمۀ مهم در صنعت نشر کودک 
است. خیلی ها که در  این زمینه کار می کنند، دغدغۀ 
ای��ن کار را ندارند. هماهنگ��ی از مهم ترین بخش های 
مباحث ترویجی مطالعه است. یعنی هماهنگی که باید 
صنعت نش��ر را به صورت یک زنجی��ره درآورد، وجود 
ن��دارد. هر کس حرف خ��ودش را می زند و هماهنگی 
در کن��ار دغدغ��ه بی��ن متولیان عرصه ه��ای مختلف 
ش��کل نگرفته است. دارا و س��ارا شکست خورد چون 
مکمل های دیگر آن طراحی نشد و مخاطب نتوانست 
باور کند که این کاراکترها می توانند، مفاهیمی به آنها 
منتقل کنند. البته دغدغه مهم تر از هماهنگی اس��ت. 
دغدغه، هماهنگ��ی هم می آورد. در واقع جامعه هدف 
در مباحث ش��ما کودک نیست، کس��انی هستند که 
کتاب کودک تولید می کنند. معروف اس��ت که کتاب 
بعد از 2 س��ال خواب، وارد بازار می ش��ود. یعنی کتاب 
از زمانی که تولید می ش��ود تا به دس��ت مصرف کننده 
می رس��د، 2 سال طول می کش��د. در حالی که ممکن 
است کتاب در وضعیت جدید جامعه با مخاطب ارتباط 

برقرار نکند و دیگر دغدغۀ مخاطب نباشد. 
قضیۀ پ��رورش اخالقی نونه��االن و نوجوانان و 
کودکان برای همۀ کشورها و جوامع واقعاً مهم است، 
ولی برای ما اهمی��ت مضاعفی دارد. اهمیت مضاعف 
از این جهت است که جامعۀ اسالمی یعنی جامعه ای 
که ب��ر مبنای تفکر و احکام اس��المی می خواهد بنا 
ش��ود، باید توجه بیش��تری به رشد اسالمی کودک و 

نوجوانانش بدهد.

پیشلنهادتان چیست؟ برای دسلت یابی به چنین هدفی از 
کجا باید شروع کرد؟

معتقدم بیش��ترین جایی که بچه ها در آن رفت و آمد 
می کنند، مدرسه اس��ت. بنابراین باید به این زمینه 
توج��ه کرد. بحث آموزش و پرورش اآلن یک موضوع 
کلیش��ه ای است که بخواهم دوباره به آن بپردازم؛ اما 
باور دارم که برای رس��یدن به اهداف باید از آموزش 
و پ��رورش ش��روع کرد. این تصور ک��ه بچه ها در ایام 
تحصیل باید کتاب درسی بخوانند، کاماًل اشتباه است. 
ثابت شده است که در شب امتحان اگر بچه ها بتوانند 
کتاب غیردرس��ی بخوانند، بهتر می توانند مطالب را 
یاد بگیرن��د و امتحان بدهند. قباًل ثابت ش��ده بود و 
ما ه��م در یک پروژه انجام دادی��م و همۀ خانواده ها 
پاسخ خوبی گرفتند. طوری که در ایام اوج امتحانات، 
میزان به امانت گرفتن کتاب در منطقه ای که مشغول 

مطالعه بودیم، بیشتر شد.
چرا امروز کتابخانۀ مدارس تعطیل ش��ده است 
و چ��را کتابدار مدرس��ه از ردۀ ش��غلی خارج ش��ده 
اس��ت؟ این س��ؤال را باید متولیان و کسانی که برای 
صرفه جویی در بودجه کتابدار مدرسه را حذف کردند، 

پاسخ بدهند.  
ضمن اینکه بحث رسانه هم در این میان مطرح 
هس��ت. به جرئت می توان گفت در رس��انه ها به ویژه 
رادی��و و تلویزیون، هیچ مدل جامعی برای تش��ویق 
کودکان به کتابخوانی طراحی نش��ده اس��ت. گاهی 
تبلیغ کتاب است،  گاهی معرفی کتاب است و گاهی 
یک کارش��ناس معرفی کتاب انجام می دهد، اما اثری 
ندارد. تحقیقی انج��ام دادیم که این معرفی ها چقدر 
منجر به خرید کتاب می شود، پاسخ می دانید چه بود؟ 

نزدیک به صفر.

در سال های اخیر تجربه نشان داده است که مدل های موفق 
کتابخوانی در رسانه ها، مدل آموزش و پرورشی است. یعنی 
کتاب بخوان،  امتحان بده، جایزه بگیر. در آموزش و پرورش 
جایزه نمره اسلت و اینجا هدیۀ نقدی. خب، این شلیوه در 

طوالنی مدت جواب می دهد؟ 
با اینکه من به گسترش فضای اینچنین کمک می کنم، 
اما مدل موفقی برای ترویج مطالعه نیست. درصد کمی 
از آنها که به خاطر مسابقه شرکت می کنند، دچار تحول 
و آن اتفاقی که مدنظر است، می شوند. البته این مدل 
درصدی مؤثر اس��ت، چرا که در وضعیت فعلی شأن و 

منزلت کتاب و کتابخوانی را حفظ می کند. 
م��ا کمبودهای زی��ادی هم در ح��وزۀ کتاب و 
کتابخوانی داریم. کدام بانک جامع کتاب در کش��ور 
وج��ود دارد؟ چند کاتال��وگ جامع آم��اده کرده ایم 
و ب��ه م��ردم داده ایم و از آنها خواس��ته ایم اگر کتابی 
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   برای رسیدن به 
اهداف باید از آموزش 
و پرورش شروع کرد. 
این تصور که بچه ها 
در ایام تحصیل باید 
کتاب درسی بخوانند، 
کامالً اشتباه است. 
ثابت شده است که 
در شب امتحان اگر 
بچه ها بتوانند کتاب 
غیردرسی بخوانند، 
بهتر می توانند مطالب 
را یاد بگیرند و امتحان 
بدهند

   در رسانه ها 
به ویژه رادیو و 
تلویزیون، هیچ مدل 
جامعی برای تشویق 
کودکان به کتابخوانی 
طراحی نشده است

   هماهنگی از 
مهم ترین بخش های 
مباحث ترویجی 
مطالعه است. یعنی 
هماهنگی که باید 
صنعت نشر را 
به صورت یک زنجیره 
درآورد، وجود ندارد. 
هر کس حرف خودش 
را می زند و هماهنگی 
در کنار دغدغه بین 
متولیان عرصه های 
مختلف شکل نگرفته 
است

پروندۀویژۀکتابکودکونوجوان/گفتوگوبامجیدصحاف
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می توان��د ب��ه یک کت��اب دینی با نگرش اس��المی 
تبدیل بش��ود. این نوع بهره برداری از نمایشگاه های 
خارجی کودک، بیش��ترین نوع اس��تفاده ای اس��ت 
ک��ه ما می توانیم از نمایش��گاه های خارجی داش��ته 
باش��یم. یعنی برویم س��وژه یابی کنیم، ُفرم کتاب را 
بگیریم، س��بک کتاب را بگیریم و محتوای خودمان 
را وارد آن کنی��م؛ موضوعاتی را که آنها کار کرده اند 
و غلط هایشان گرفته ش��ده، بیاوریم و در یک قالب 
و چینش قابل قبول��ی به جامعه ارائه کنیم. به عنوان 
مثال، خود بنده کتابی را تحت عنوان من عیس��ی را 
دوست دارم، در نمایشگاه بولونیا دیدم که ایده های 
خوبی را برای معرفی اهل بیت)علیهم السالم( به ما می داد. 
من از آن ایده اس��تفاده کردم و کتاب هایی را برای 
معرفی پیامبر گرامی اس��الم)ص( و اهل بیت)علیهم الس��الم( 

تولید کردیم.
نمایشگاه های خارجی بیش از آنکه برای فروش 
و واگذاری رایت مناس��ب باش��د، برای خرید رایت 
خوب اس��ت. برای کس��انی هم که دغدغۀ کارهای 
دین��ی دارند، خیلی خوب نیس��ت، چ��را که اغلب 
کتاب های دینی آنها به س��ختی قابلیت بومی سازی 
دارند. کتاب های زیادی در این حوزه وجود دارد که 
می توان آنها را ترجمه کرد، اما آسیب زا هستند. این 
کتاب ها سرش��ار از مفاهیم مس��تقیم و غیرمستقیم 

تقریباً همۀ کش��ورها برای داد و ستد با نشر کودک 
ای��ران آمادگی دارند، اما در بعض��ی کندتر می توان 
جل��و رف��ت و در بعض��ی تندت��ر. در فرهنگ غرب، 
خیلی از مسائل و موضوعات به صورت ریز تبدیل به 
کتاب شده اس��ت و وقتی توجه می کنیم، می بینیم 
ی��ک موضوع و محتوای واحد را ش��اید با پنجاه فرم 
مختلف در قالب کتاب در آورده اند. در حوزۀ دین و 
کتب دینی هم به همین شکل است که یک مفهوم 
دینی را به چندین ش��کل مختل��ف به صورت کتاب 
آماده کرده اند. ش��ما اگر نمایش��گاه کتاب بولونیا را 
بررس��ی کنی��د، می بینید که هزار گون��ۀ مختلف از 

داستان های بایبل در آنجا وجود دارد. 
کتاب های خارجی که ما با آنها روبرو هس��تیم، 
به عبارتی سه گونه اند: یک دسته کتاب هایی هستند 
ک��ه ارزش ترجمه کردن را ندارن��د و موضوعاً برای 
ما مفید نیس��تند. دس��تۀ دوم کتاب هایی هس��تند 
ک��ه اگر کم��ی بومی ش��وند، قابل ترجم��ه و چاپ 
شدن هس��تند. دستۀ س��وم هم کتاب هایی هستند 
که به عنوان یک س��رمایه و فکر برای نویس��ندگان 
هس��تند؛ یعنی کتاب در قالب مس��یحیت نوش��ته 
ش��ده و به درد چ��اپ نمی خورد، ولی اگ��ر مؤلفین 
ما کتاب را مطالعه و بررس��ی کنن��د، ایده های نابی 
را از آن به دس��ت می آورن��د که ای��ن ایده های ناب 

حجت االسالم علیرضا سبحانی نسب
مدیرنشرجمالوعضوهیئتمدیرۀمجمعناشرانانقالباسالمی

چالش ها و فرصت های
ترجمۀ کتاب کودک

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

یادداشت شفاهی
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   در فرهنگ غرب، 
خیلی از مسائل و 

موضوعات به صورت 
ریز تبدیل به کتاب 
شده است و وقتی 

توجه می کنیم، 
می بینیم یک موضوع 

و محتوای واحد را 
شاید با پنجاه فرم 

مختلف در قالب کتاب 
در آورده اند

   نمایشگاه های 
خارجی بیش از آنکه 

برای فروش و واگذاری 
رایت مناسب باشد، 

برای خرید رایت خوب 
است



که کتاب ها را ترجمه می کنند و سعی در بومی سازی 
آن دارن��د. در این مورد هم گاه��ی غفلت هایی رخ 
می دهد، برای مثال اصل و مبنای کتاب را یافته های 
غربی می گذارند و بعد ش��اهد مثال را از کتاب های 
دینی و مع��ارف می آورند. گاهی هم تلمیح به آیات 
و روای��ات می کنند که چیز خوبی از آب در نمی آید. 
البت��ه بعضاً کتاب های خوبی هم می ش��وند، ولی در 
کل چون مبنا را معارف غربی قرار داده اند، آسیب زا 
می ش��ود، چون ک��ه می خواهند از آی��ات و روایات 

استفاده کنند تا معارف غربی را توجیه کنند.  
در مجموع در ترجمۀ کتب باید احتیاط کنیم و 
ابتدا در مورد درستی کار قانع شویم و سپس کتاب 
را به چاپ برس��انیم. باید بنا را بر ناس��الم بودن این 
کتب بگذاریم، لذا دقیق بررس��ی کنیم، کارش��ناس 
نظر بدهد و اگر قانع نشدیم، آن را منتشر نکنیم.  

در واقع، ترجمۀ ناصحیح از کتب غربی موجب 
نوع��ی دوگانگی فرهنگ��ی در کودکان می ش��ود و 
جهان بین��ی غیرتوحیدی آنها به کارهای ما آس��یب  
می رس��اند. تأثیر این آموزه ها نیز تا بزرگ س��الی با 

کودک همراه است.
در بس��یاری از اوقات نیز این ترجمه ها صرفاً با 
هدف اقتصادی انجام می ش��ود، چون این ترجمه ها 
سود خوبی دارند، اما تأثیرات فرهنگی خوبی ندارد. 
لذاست که به نظر من، با ترجمه می توان در خیابان 
انق��الب برج س��اخت، اما لزوماً نمی ش��ود با ترجمه 
فرهن��گ انقالبی س��اخت. برج س��اختن در خیابان 
انقالب ب��ا فرهنگ انقالبی س��اختن تفاوت بس��یار 

زیادی دارد و کار متفاوتی می طلبد.

داروینیس��م و بیگ بنگ و نفی خ��دا و نفی نبوت و 
غیره هستند. 

مهم ترین چی��زی که دراین باره می توانم بگویم 
این اس��ت که در بخش دینی، ناش��ران مس��یحی، 
به وی��ژه آمریکای��ی، آثار خوبی ب��رای بخش کودک 
دارن��د که این امر مورد غفلت ما قرار گرفته  اس��ت. 
برخی فکر می کنند که غرب جز برهنگی و فس��اد و 
مسائل جنسی چیز دیگری برای ما ندارد، حال آنکه 
در بخش دینی آنها ناشران زیادی دارند که بسیاری 
از آنها بسیار قدرتمند هستند و حداقل ما می توانیم 
از فرم و ش��یوه و روش آنه��ا در کتاب های خودمان 

استفاده کنیم.
کتاب هایی که در حال حاضر ترجمه می ش��وند 
سه دس��ته اند. دس��تۀ اول کتاب هایی هستند که با 
نگاه��ی معارضان��ه ی��ا مغرضانه ترجمه می ش��ود و 
متأس��فانه به  هردلیلی مجوز می گی��رد و وارد بازار 
می ش��ود و اینها نوعاً برای ترویج مصارف س��کوالر 

می آید. 
دستۀ دوم ترجمۀ کتاب هایی را شامل می شود 
ک��ه تالش می کنن��د ویرایش مختص��ری در متن و 
تصاوی��ر انجام دهند و کت��اب را چاپ کنند. معموالً 
چون هزینۀ این گونه کتاب ها ارزان تر اس��ت، برخی 
ناش��رین رغبت می کنند که ای��ن کتاب ها را بیاورند 
و چون نیروی انس��انی ای ک��ه بتواند این کتاب ها را 
به ش��یرینی در بیاورد، موجود نیست، بعد از ترجمۀ 
این کتاب ها گاهی مواردی که در آن غفلت ش��ده و 

مناسب نیست یافت می شود. 
دستۀ سوم و بخش آخر هم شبه ترجمه هاست 
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   در بخش دینی، 
ناشران مسیحی، 
به ویژه آمریکایی، 
آثار خوبی برای بخش 
کودک دارند که این 
امر مورد غفلت ما قرار 
گرفته  است

   در ترجمۀ کتب 
باید احتیاط کنیم و 
ابتدا در مورد درستی 
کار قانع شویم و 
سپس کتاب را به 
چاپ برسانیم. باید 
بنا را بر ناسالم بودن 
این کتب بگذاریم، لذا 
دقیق بررسی کنیم، 
کارشناس نظر بدهد و 
اگر قانع نشدیم، آن را 
منتشر نکنیم

پروندۀویژۀکتابکودکونوجوان/یادداشتشفاهی
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ونوجوانگفتوگوکردیمکهدرادامهآنرامیخوانید.

شکل امروزی کامیک را نیز می توان پیش از هر جا در 
مجلۀ کیهان بچه ها و کتاب های انتش��ارات مصّور )در 
قبل از انقالب( و در نشریاتی نظیر کارتون و هزار قصه 

)در ابتدای انقالب( مشاهده کرد.
ثانی��اً برای عدم تولی��د کامیک در ای��ران دو دلیل 
اصل��ی وج��ود دارد؛ اول ع��دم ورود و توزیع کامیک های 
متن��وع خارج��ی. در برخی س��ال ها جل��وی کامیک ها 
گرفته شده اس��ت، مثاًل در دهۀ شصت کتاب های تن تن 
منتشر نمی شد. واقعیت آن است که رونِق خریدوفروش 
کامیک های خ��وب خارجی همواره موجب می ش��ود تا 
عالقه من��دان این هنر وارد میدان ش��وند و از میان آنها 
افرادی که استعدادی در این زمینه دارند، به صورت جدی 

درگیر تولید و نشر کامیک و رقابت با یکدیگر شوند.
دوم، ناتوان��ی در تولید کامیک، عمدتاً به ناتوانی ما 
در داستان پردازی برمی گردد. متأسفانه ادبیات داستانِی 
معاص��ر ما، ادبیاتی ضعی��ف، بی رمق و فاقد حس و حال 
الزم است و نویسندگان ما استعداد و توانایی کافی برای 
آفرینش ش��خصیت های ج��ذاب و ماجراه��ای جالب و 
درگیرکننده را ندارند. این در حالی اس��ت که کامیک ها 
به مثاب��ۀ نوعی ادبی��اِت مصور پیش از ه��ر چیز نیازمند 

داستان قوی و جذاب هستند.

کامیک استریپ از چه زمانی وارد ایران شد و چرا هیچ گاه مانند 
کشلورهای توسلعه یافته در ایران رواج آن چنلان پیدا نکرده 

است؟
از  کامیک اس��تریپ،  واژۀ  به ج��ای  اس��ت  بهت��ر  اوالً 
واژۀ کامیک��س )Comics( اس��تفاده کنی��م چراک��ه 
کامیک اس��تریپ تنها دس��تۀ خاصی از کامیک ها را در 
برمی گیرد که در قاب هایی کم و با تصاویری س��اده در 

روزنامه ها چاپ می شوند.
در ضمن، اگر منظور شما زمان ورود کامیک های 
خارجی به ایران اس��ت، باید گفت ابت��دا در دهه های 
پی��ش از انق��الب ب��ود ک��ه تع��دادی کامیک ه��ای 
انگلیسی زبان و فرانسوی، در میان مطبوعات عامه پسند 
خارجی به ایران وارد شدند؛ اما اگر منظور شما از این 
پرس��ش، یافت��ن تاریخچه ای از ش��کل بومی این هنر 
است، می توانیم به کتاب هایی نظیر عجایب المخلوقاِت 
قزوین��ی در قرن 13 میالدی و نیز برخی نس��خه های 
مصور ش��اهنامه یا کلیله ودمنه اشاره کنیم که همگی 
از نوع��ی روایت مص��ور برخ��وردار بوده اند. همچنین، 
نقاش��ی های قهوه خان��ه ای و برخ��ی اش��کال نقالی و 
پرده خوانی، نمونه های دیگری از اش��کال هنرِی قابل 
مقایس��ه با کامیک در س��رزمین ما به شمار می روند. 

ابوالفضل حیدردوست  

مشکل ما در تولید کامیک استریپ
 مربوط به داستان پردازی است

گفت وگو با دکتر عبدالحسین پیروز، استاد دانشگاه مذاهب قم

عبدالحسین پیروز

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

گفت وگو
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   رونِق 
خریدوفروش 

کامیک های خوب 
خارجی همواره موجب 
می شود تا عالقه مندان 

این هنر وارد میدان 
شوند و از میان آنها 

افرادی که استعدادی 
در این زمینه دارند، 

به صورت جدی درگیر 
تولید و نشر کامیک و 
رقابت با یکدیگر شوند



کالمی-تصویرِی آن؟

استفاده از کامیک استریپ در کتاب های کودک و نوجوان چه مزایا 
و معایبی دارد؟

استفاده از کامیک نه تنها هیچ ضرری ندارد، بلکه ضرورتی 
غیرقابل انکار است. زبان دوران ما، زبان کامیک هاست. زبان 
این عصر، دیگر زباِن صرفاً کالمی نیست، بلکه زبان تصویر 
و کالم اس��ت. امروز اگر نتوانیم ب��ه این زبان حرف بزنیم، 

بی سواد محسوب می شویم.
در کش��ور ما و در سالیان گذش��ته، برخی بر این باور 
بودند که مطالعۀ کامیک، تخیِل خالِق انسان به ویژه کودکان 
را از کار می ان��دازد، چراکه در حین مطالعۀ کامیک ها دیگر 
مجبور نیس��تیم تا خودمان تصاویری را در ذهن خود خلق 
کنی��م. در واقع این افراد گمان می کردند، اگر حین خواندن 
جمله ه��ای یک کتاب، یک معادل یا ترجمۀ تصویری از آن 
جمالت را به ذهن خود بیاوریم، تخیل خالق داشته ایم! البته 
چنین دیدگاهی باطل و خطا بود. ابن سینا می گوید تخیل بر 
دو نوع است: تمثیلی و ابداعی. تخیل تمثیلی یعنی ایجاد یک 
صورت ذهنی در ذهن. این نوع تخیل، هیچ ارزش��ی ندارد. 
اینکه ش��ما بگویید لیوان و من تصویر یک لیوان را به ذهن 
خود بیاورم، ارزش خاص��ی ندارد؛ اما تخیل ابداعی، عبارت 
است از ایجاد نوعی صورت ذهنی که تاکنون وجود نداشته 
است، مثل خلق داستانی که تاکنون خلق نشده بوده یا خلق 
تصاویری که تاکنون جایی ندیده بودیم یا خلق یک ملودی 
تازه و نظایر اینها. این نوع تخیل، خالقانه و واجد ارزش است 

و همان کاری است که از هر هنرمندی نیز انتظار می رود.
حقیقت آن اس��ت که اگر قرار بود با ندیدِن چیزی، 
انس��ان به تخیل خالق برس��د، الزم می آمد تا افراد نابینا، 
خالق ترین انس��ان ها باشند که البته چنین نیست. ضمن 
آنکه می توانیم به تجربۀ خودمان هم رجوع کنیم و ببینیم 
آیا کودکاِن دیروز ما که از خواندن کامیک محروم ش��دند، 
امروز تخیل خالق تری دارند یا افرادی که درجاهای دیگر 

دنیا، کودکی شان را با دنیای کامیک ها سپری کردند؟

چه واژه فارسی ای را به جای این کلمه پیشنهاد می کنید؟
داستان-نما گزینۀ خوبی است. کلمۀ داستان روایتگری را 
در خ��ود دارد و واژۀ نم��ا می تواند ناظر به فریم ها یا همان 
کادرهای مسلسل وار تصاویری باشد که روایت از طریق آنها 

صورت می گیرند.
البته بد نیست دربارۀ این موضوع چند منبع مطالعۀ 
خوب را هم معرفی کنم. فصلنامه فارابی، شماره 53 یکی 
از منابع خوب در این زمینه اس��ت. همچنین از آثار خوب 
در این زمینه، هنر کامیک 1، انتش��ارات کتاب آبان، کتاب 
کامیک، چاپ و نشر نظر، تاریخچۀ تحلیلی کامیک استریپ، 
انتشارات س��ورۀ مهر و چگونه کامیک اس��تریپ بسازیم، 

انتشارات خانه هنرمندان است.

فلسلفۀ استفاده از کامیک استریپ چیسلت و چرا کمتر در آثار 
کودک و نوجوان از این شیوه استفاده می شود؟

کامیک ها که امروز به عنوان هنر نهم شناخته شده اند، هنری 
تلفیقی و میان رشته ای هستند. کامیک ها ذیل دسته ای از 
آث��ار ادبی قرار می گیرند ک��ه از آن با نام ادبیات مصور یاد 
می ش��ود. خوِد ادبیات مصور، ذیل هنرهایی قرار می گیرند 
که بر روایت تصویری استوارند و به آنها هنرهای توالی محور 
)مراد از توالی، توالِی تصویری است( گفته می شود. ویژگی 
اصلِی روایت بصری، جذابیِت ذاتی آن برای انس��ان است. 
همۀ ما آدم ها دوست داریم، آنچه را می شنویم یا می خوانیم، 
تماش��ا هم بکنیم. این اصِل ساده مهم ترین دلیِل به وجود 
آمدن انواع هنرهای توالی محور است؛ اما در پاسخ به بخش 
دوم پرسش شما باید گفت برخالف کشور ما، سال هاست 
که کامیک ها بخ��ش اصلی ادبیات ک��ودک و نوجوان در 

بسیاری از کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده اند.

کامیک اسلتریپ در کتاب هلای کودک و نوجلوان چه جایگاهی 
می تواند داشته باشد؟

من صرف��اً به دو کارکرد فرهنگی مهم کامیک ها در حوزۀ 
کودک و نوجوان اش��اره می کنم: 1- کارکرد مدیاتوری یا 
واس��طه گرایانۀ کامیک ها در سوق دادن این گروه ِسنی به 
سمت مطالعه 2- کارکرد آموزشی کامیک ها. رسانۀ کامیک، 
با عرضۀ توأمان کلمه و تصویر، قوای معرفت زای بیشتری را 

در انسان فعال می کند. 
از آن مهم ت��ر، کامیک ها به دلیل به��ره بردن از زبان 
تصویری قادرند تا اطالعات بیش��تری را در زمان کمتر و با 
دقت بیشتر انتقال دهند. از همین روست که امروز بسیاری 
از کتب آموزشی در حوزه های گوناگون )خاصه حوزۀ کودک 

و نوجوان( از این رسانه استفاده می کنند.

تفلاوت نگلرش ما بله کامیک اسلتریپ بلا نگرش کشلورهای 
توسعه یافته چیست؟

در کش��ور ما هنوز درک درستی از ظرفیت های اقتصادی، 
فرهنگی، هنری، صنعتی و سیاسِی کامیک ها وجود ندارد. 
امروز صنعت تولید کامیک های ژاپنی )مانگاها(، قریب به 
ده میلیارد دالر در سال گردش مالی دارد. البته بد نیست 
بدانی��د که تولیِد کامیک در مقام ی��ک هنر مولد، همواره 
به تولید طیف گس��ترده ای از انواع کااله��ا و فرآورده های 
فرهنگی نظیر فیلم ه��ا، بازی های رایانه ای، اس��باب بازی، 

پوشاک، لوازم التحریر و... انجامیده است.

بله نظلر شلما آموزه هلای دینلی را چطلور می تلوان از طریق 
کامیک استریپ منتقل کرد؟

آم��وزِش ی��ک عمل دینِی س��اده نظی��ر وضوگرفتن یا 
نمازخواندن را در نظر بگیرید و مقایسه کنید که روایِت 
صرفاً کالمِی آن مؤثرتر، دقیق تر و سریع تر است یا روایِت 
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   در کشور ما 
هنوز درک درستی از 
ظرفیت های اقتصادی، 
فرهنگی، هنری، 
صنعتی و سیاسِی 
کامیک ها وجود ندارد. 
امروز صنعت تولید 
کامیک های ژاپنی 
)مانگاها(، قریب به ده 
میلیارد دالر در سال 
گردش مالی دارد 

   تولیِد کامیک در 
مقام یک هنر مولد، 
همواره به تولید طیف 
گسترده ای از انواع 
کاالها و فرآورده های 
فرهنگی نظیر فیلم ها، 
بازی های رایانه ای، 
اسباب بازی، پوشاک، 
لوازم التحریر و... 
انجامیده است

پروندۀویژۀکتابکودکونوجوان/گفتوگوباعبدالحسینپیروز

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 4 و 5، مهر و آبان 1394



در غ��رب بیش از س��ه دهه اس��ت ک��ه روی کامیک 
اس��تریپ به صورت جدی کار می ش��ود و اآلن بس��یار 
ج��ا افتاده که انواع و اقس��ام موضوعات مختلف اعم از 
اجتماعی، جنایی، عش��قی و... را با اس��تفاده از شیوۀ 
کامیک اس��تریپ ارائه می کنند. اگر بخواهیم تعریفی 
چند خطی از کامیک استریپ ارائه کنیم، باید بگوییم 
که نوعی فست بوک )fastbook( است که چون همراه 
با تصویر اس��ت و متن کمی هم دارد، هم خیلی سریع 
مطالعه می شود و هم خیلی در ذهن باقی می ماند. البته 
این کار در ابتدا با کارهای تن تن آغاز ش��د و منظور از 
کامیک اس��تریپ، طنز دنباله دار بود. کامیک به معنای 
طنز بود و استریپ به معنای دنباله دار. البته ما اینجا به 

آن داستان مصور می گوییم. 
ما خودمان دو داستان به این سبک کار کردیم یکی 
داستان عاشورا بود که به دو زبان چاپ شد و دیگری هم 
داستان ملیکا، مادر حضرت امام زمان)عج( بود که به چهار 
زبان ترجمه ش��د که خیلی هم جذاب اس��ت. اما کلیت 
ماجرا این اس��ت که در ایران به خاطر هزینه و زمان بری 
بس��یار، هیچ ناشری زیر بار این کار نرفته است؛ اما ما در 

حد توانمان این کار را انجام داده ایم. 
در ح��ال حاضر، ظرفیت های خ��وب و زیادی برای 
کار در حوزۀ کامیک اس��تریپ وجود دارد. دفاع مقدس، 
داس��تان های قرآنی و فرهنگ ای��ران موضوعات خوبی 
هس��تند که می توان به آنه��ا پرداخت. الحمدهلل، ما تا به 
حال، در این کار موفق بوده ایم. کامیک استریپ ملیکا را 
که تولید کردیم، با یک ش��رکت لبنانی قرارداد مشترک 
بستیم و بر طبق آن انیمیشنی به نام شاهزادۀ روم ساخته 

شد. لذا اگر این سبک گسترش پیدا کند، انیمیشن ایران 
هم رشد پیدا می کند. 

برخ��ی از اف��راد معتقدن��د که تولید آث��ار کامیک 
اس��تریپ، به دلیل باال بودن هزینۀ تصویرگری، به لحاظ 
اقتصادی توجیه پذیر نیس��ت؛ اما م��ا در حال حاضر این 
کار را می کنی��م و اقتصادی اس��ت.  من ح��دود 17، 18 
س��ال پیش، تقریباً 9 میلیون تومان برای یک کتاب 60 
صفحه ای پرداخت کردم، آن زمان این مبلغ بسیار باالیی 
بود و خیلی ها به من می گفتند جواب نمی دهد؛ اما جواب 
داد و حتی میزان استقبال از آن تا جایی بوده که چندی 
پی��ش از حرم حضرت معصومه)س( با من تماس گرفته و 
گفتند که در حال آماده س��ازی کارهای عاشورایی شما 

هستیم تا در حرم به نمایش بگذاریم.
م��ا در ایران تصویرگر خوب زیاد داریم؛ اما چون ما 
در ای��ن وادی کار نکرده ایم، فکر می کنیم نمی ش��ود، در 

حالی که می شود و کار خیلی سختی هم نیست. 
اتفاق��اً اگر بخواهیم در زمینۀ دینی، مذهبی و ملی 
کودک و نوجوان در خارج از کش��ور موفق باش��یم، یکی 
از راه های بس��یار مؤث��ر آن همین داس��تان های مصور 
می باشد. منتها رنگ و بوی تصویرگری باید ایرانی اسالمی 
باشد. با اس��تفاده از تصویرگری های غربی نمی توان آثار 
ایرانی اس��المی تولید کرد. دلیل موفقیت داستان مصور 
عاشورایی ما این بود که نگارگری آن کامالً ایرانی اسالمی 
ب��ود. ل��ذا با ی��ک برنامه ریزی درس��ت و با اس��تفاده از 
ظرفیت های��ی که وجود دارد، می توان مس��ائل مختلفی 
مانند حجاب و نماز و... را با اس��تفاده از کامیک استریپ 

کودکان و نوجوانان آموزش داد. 

با کامیک استریپ می توان مفاهیم دینی را 
به کودکان آموزش داد

علی جاسبی نیا
مدیرانتشاراتدانشآموز

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

یادداشت شفاهی
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   برخی از افراد 
معتقدند که تولید 

آثار کامیک استریپ، 
به دلیل باال بودن 

هزینۀ تصویرگری، 
به لحاظ اقتصادی 

توجیه پذیر نیست؛ 
اما ما در حال حاضر 

این کار را می کنیم و 
اقتصادی است

   دلیل موفقیت 
داستان مصور 

عاشورایی ما این بود 
که نگارگری آن کاماًل 

ایرانی اسالمی بود



ما  در کش��وری زندگی می کنی��م که جمعیت جوان 
زی��ادی دارد. ما حدود یک میلیون دانش آموز ابتدایی 

داریم و همۀ اینها نشان از جوان بودن کشور است.
طبیعتاً در چنین ش��رایطی، برنامه ریزان و مدیران 
فرهنگ��ی در حوزۀ ک��ودک و نوجوان بای��د دقت عمل 
بیش��تری داشته باش��ند، چون این کودکان هستند که 
آینده ساز کشور می شوند. مدیران باید هماهنگی های الزم 
را در مورد نشر کودک و نوجوان داشته باشند. این شامل 
همۀ کتاب ها است.  همۀ سازمان ها و تشکل هایی که به 
بحث نشر کودک و نوجوان می پردازند، نیازمند هم فکری 

بیشتری هستند، اآلن این هم فکری وجود ندارد.
هر کدام از این نهادها برای خودشان یک مسیری 
را انتخاب کردند. چه بس��ا، بعض��ی از اینها موازی کاری 
هم می کنند. وقتی در حوزۀ نش��ر می آییم وحدت رویه 
نمی بینیم. اتحادیه ها، انجمن های صنفی، وزارت ارشاد، 
کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوان��ان و وزارت 
آموزش و پرورش همۀ اینها باید یک وحدت رویه با هم 

داشته باشند، اما این طور نیست. 
دانش آموز اول دبستانی که تازه می خواهد، الفبا را 
یاد بگیرد، می بیند که رسم الخط موجود در کتاب های 
درسی اش با رس��م الخط موجود در کتاب های قصه اش 
هم خوانی ندارد و اولین ایراد از همین جا شروع می شود.
اگر بخواهم به نیازهای اصلی حوزۀ نشر کودک اشاره 

کنم، باید بگویم، به برکت جمهوری اسالمی ایران و گذشت 
سی وچند سال از آغاز انقالب، نسل اول انقالب اآلن دیگر 
در همۀ حوزه ها ش��کوفا ش��ده اند. در حوزۀ نیروی انسانی 
کتاب، ما مترجمان، نویسندگان و تصویرگان قابلی داریم. 

اما مش��کل اصلی از جایی ش��روع می شود که به 
دلیل وضعیت ضعیف اقتصادی حوزۀ نشر، ناشران خوب 
ویترین مناسبی برای عرضه ندارند. در نتیجۀ این ویترین 
نداشتن، ویترین ها و فروشگاه هایی در سر راه مردم قرار 
می گیرد ک��ه اغلب کتاب هایی با کیفیت پایین دارند و 
همین باعث می ش��ود، این تی��پ کتاب ها به خانواده ها 
برس��د و بچه ها را از همان کودکی با مطالب با کیفیت 
پایین روبرو می کند. تا زمانی که این کودک بزرگ شود 
و خودش به نمایشگاه کتاب و یا فروشگاه های کتاب راه 
پیدا کند، ذهنش با کتا ب های بی کیفیت نقش بس��ته 
است. این یکی از مشکالت اصلی است که کتاب خوب 
به دس��ت خانواده ها نمی رسد. رس��انه ها، صداو سیما، 

ویترین ناشران و...، همه و همه مؤثر هستند.
وزارت آم��وزش و پروش بیش از یک دهه اس��ت 
که بخش��ی به عنوان جش��نوارۀ کتاب های رش��د دارد. 
این جش��نواره س��ایتی دارد که هزاران کتاب خوب در 
آن وجود دارد، ولی این س��ایت را مردم نمی شناسند و 
تبلیغی برای آن وجود ندارد. صداوس��یما و رسانه های 

ما آن قدری که باید به کتاب کودک اهمیت نمی دهند.

خانواده ها به کتاب خوب 
دست رسی ندارند

نادر قدیانی
رئیسانجمنفرهنگیهنریکتابکودکونوجوان

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
یادداشت شفاهی
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   سازمان ها و 
تشکل هایی که به 
بحث نشر کودک و 
نوجوان می پردازند، 
نیازمند هم فکری 
بیشتری هستند، اآلن 
این هم فکری وجود 
ندارد

   مشکل اصلی از 
جایی شروع می شود 
که به دلیل وضعیت 
ضعیف اقتصادی حوزۀ 
نشر، ناشران خوب 
ویترین مناسبی برای 
عرضه ندارند
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کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بیش��ترین 
کتابخان��ۀ تخصص��ی ک��ودک را دارد. غی��ر از کانون، 
تعدادی از کتابخانه های عمومی در بخش هایی از خود 

یک بخش کودک هم دارند. 
دست رس��ی ب��ه کتابخانۀ کودک در کش��ور برای 
کودکان وجود ندارد، چرا که کتابفروشی کودک نداریم 
و در توزیع کتاب، چه کودک و چه نوجوان، دارای ضعف 
بس��یار هستیم؛ در واقع کتب کودک و کتابخانۀ کودک 
فقط در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست 
که والدین به خاطر اشتغال، نمی توانند کودکان را به آنجا 

ببرند و از دست رسی به آن محروم اند. 
تقریباً می توان گفت دست رسی به کتاب کودک 
محال اس��ت. حتی در کتابخانه های مدارس کش��ور، 
کتاب فعال و تازه کم پیدا می ش��ود و دست رس��ی به 

آن دشوار است. 
بح��ث مطالعه در کش��ور م��ا نیازمن��د تعیین 
سیاست های اس��تراتژیک توس��ط دولت و نهادهای 

دولتی می باشد. 
دست رس��ی به کت��اب و کتابخانۀ ک��ودک امری 
ضروری است و اولین جایی که اثر می گذارد روی تربیت 
نیروی انسانی است. باید گفت اولین گام در تربیت مطالعه 
است. کشوری که بخواهد پیشرفت کند و پیشرو باشد، 
باید افرادی آگاه به همۀ امور را دارا باش��د. این امور هم 

از طری��ق آموزش انجام می گیرد و الزمۀ آموزش، کتاب 
اس��ت. وقتی برای آگاهی و مطالعه، کتابی در دست رس 
بچه ها نباشد، دست رسِی کم تر و در نتیجه، آگاهِی کم تر 
آنها موجب می ش��ود تا وقت خ��ود را با مواد دیگری  پر 
کنند که موجب انحرافات فرهنگی آنها می ش��ود و آن 

موقع، اصالح آنها سخت و هزینه بر می شود. 
همچنین در مورد عملکرد انجمن ناشران کودک 
و نوجوان باید گفت در بهترین ش��رایط اگر ناش��ران و 
اعض��ای انجمن منصفانه و متعهدانه عمل کنند، کتاب 
خوب را بر اس��اس نیاز س��نجی و پژوه��ش تولید و به 
بازار عرضه می  کنند؛ ولی زمانی که کتاب عرضه ش��ده 
خریداری نشود، به تدریج، کتاب های ضعیف روانۀ بازار 

می شود.
با این ش��رایط هم نمی توان از ناش��ر انتظار داشت 
کتاب های مناس��ب تولید و در انبار نگهداری کند، زیرا 
مانند رودخانه ای اس��ت که باید به صورت مس��تمر، آب 
به آن وارد و خارج ش��ود و چنان چ��ه این اتفاق نیفتد، 

صدماتی را وارد می کند که جبران ناپذیر است.
 خالصه اینکه تعداد کم کتابفروش��ی های مستقل 
ک��ودکان و کتابخانه ه��ای ک��ودکان و فق��ر کت��اب در 
کتابخانه ه��ای م��دارس از عوامل مهم عدم دسترس��ی 
ک��ودکان به کتاب و کتابخان��ه و از عوامل تاثیرگذار در 

کاهش مطالعۀ کودکان و نوجوان است.

ضعف دست رسی به کتاب 
و انحرافات فرهنگی در کودکان

عبدالعظیم فریدون
مدیرانتشاراتمحرابقلم

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

یادداشت شفاهی
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   دست رسی به 
کتابخانۀ کودک در 

کشور برای کودکان 
وجود ندارد، چرا که 
کتابفروشی کودک 
نداریم و در توزیع 

کتاب، چه کودک و چه 
نوجوان، دارای ضعف 

بسیار هستیم



محمد معماریان

بهمللوازاتدرهمآمیختگیوجوهمختلللفزندگیدرحیات
امروزی،یکیازرویکردهاینویندرسللاختکتابخانههای
ویللژۀکودکانهمآناسللتکهکتابخانللهراجاییمختّص
کتابهانمیداند.کتابیکللیازچندینوچندابزارمختلف
آموزشوتفریحاستکهبهرهگیریازترکیبسنجیدهایاز
اینابزارهادرکناریکدیگر،میتواندبازدهمناسبتریدرجذب
وحفظتوجهکودکانداشتهباشللد.بهتعبیردیگر،ابزارهای
مختلفآموزشوسرگرمیکهپیشتربههردلیلازهمجدا
شللدهومکانیخاصبرایتجربۀهریکازآنهاتدارکدیده

میشد،دوبارهبرایکودکانهمگراشدهاند.
در همین راستا، آنچه یک کتابخانۀ امروزی ویژۀ 
کودکان را از س��ایر کتابخانه ه��ا متمایز می  کند، فقط 
محتوای کتاب هایی نیست که در قفسه ها کنار یکدیگر 
ردیف می ش��وند. تدارک محتوای جذاب برای سنین 

پایین، متناسب با مراحل رشد قوای شناختی و عاطفی 
بچه ها، یک پیش نیاز بدیهی اس��ت، اما طراحی فضا و 
تأمین اقالم کمک آموزشی دیگر نیز الزم است تا نتیجۀ 
الزم حاصل شود. کودکی که به هر دلیل به جایی به نام 
کتابخان��ه پا می گذارد، به دالیل��ی عالوه بر متن اوراق 
صحافی شده، نیاز دارد تا در آنجا بماند، با کتاب ها خو 
بگیرد و به بازگشت دوباره به آن مکان عالقمند باشد.

ب��ه همین خاطر، کتابخانه هایی در سراس��ر دنیا 
راه کارهای مختلف برای خل��ق محیط های ویژه برای 
کودکان را پی گیری و اجرا کرده اند. در این محیط های 
امن و جذاب، امکان مجموعه ای از فعالیت های مختلف 
و هم اف��زا برای کودکان فراهم می ش��ود. چنین جایی 
دیگر ی��ک کتابخانه به مفهومی که بزرگ س��االن آن 
را می شناس��ند، یعنی یک س��الن با ردیف قفسه های 

کتابخانه هایی که فقط جای کتاب نیستند
نگاهی به کتابخانه های تخصصی کودکان

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
یادداشت
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   آنچه یک 
کتابخانۀ امروزی 
ویژۀ کودکان را از 
سایر کتابخانه ها 
متمایز می  کند، فقط 
محتوای کتاب هایی 
نیست که در قفسه ها 
کنار یکدیگر ردیف 
می شوند. تدارک 
محتوای جذاب برای 
سنین پایین، متناسب 
با مراحل رشد قوای 
شناختی و عاطفی 
بچه ها، یک پیش نیاز 
بدیهی است
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تودرتوی پُر از کتاب همراه با کتابدارها و سیستم های 
اطالع رسانی راهنما، نیست. بلکه بیشتر به یک بُرش از 
مجموعه ای از تجربه های متفاوت در کنار هم شباهت 

دارد.
در س��اده ترین حال��ت، ایس��تگاه های نقاش��ی، 
اس��باب بازی، رایانه های ویژۀ کودکان )که سخت افزار 
و نرم افزارش��ان ب��ا در نظ��ر گرفت��ن مهارت ه��ا و 
آس��یب پذیری های ک��ودکان تهی��ه ش��ده اس��ت( و 
برنامه های دسته جمعی )هم برای کودک با والدینش 
و ه��م برای گروه های ک��ودکان( در کنار کتاب ها قرار 
می گیرند تا فض��ای غنی تری ب��رای ترکیب تفریح و 
یادگیری فراه��م کنند. کتاب پارک ه��ای مضمونی با 
بهره گیری از س��وژه های جذاب برای کودکان از قبیل 
داستان ها و فیلم های محبوب، ابزار دیگری برای ایجاد 
یک تجربۀ مفّرح کتاب خوانی هس��تند. داستان کده ها 
هم دهکده های کتاب مح��وری را در ابعاد و طرح های 
متناس��ب با خواس��ته ها و خلقیات کودکان بازآفرینی 
می کنن��د تا پذی��رای کودکان خردس��ال باش��د. در 
داس��تان کده ها، کودک به حال خود رها نمی ش��ود تا 
کتاب یا اسباب بازی مناسبی پیدا کند و مشغول گردد؛ 

بلکه ایدۀ کلیدی آن اس��ت که ی��ک نِمای کوچک از 
زندگی جمعی فراهم شود: جایی که هم در ابعاد و هم 
در نقش ها، متناسب با توانایی ها و خواسته های کودکان، 
نه طبق ذائقۀ بزرگ س��االن، ساخته شده است. در این 
مکان هاس��ت که می توان مجموعۀ برنامه هایی مانند 
کتاب خوانی، بازی، خرید در فروشگاه های مینیاتوری 
و حتی ایفای نقش های بزرگ ساالنه )مانند شغلی که 
کودک برای آیندۀ خود می پسندد( را در میان جمعی 
از هم ساالن تجربه کرد. غرق شدن در یک تجربۀ متنوع 
کودکانه، هدف این برنامه هاست و البته در گوشه و کنار 
انواع نمونه های پیاده شده از کتابخانه های ویژۀ کودکان، 
راهنمای��ان متخصص و حرفه ای نیز حضور دارند تا در 
تعامل با کودک و والدینش ش��یوۀ بهره بردای کاراتر از 

ابزارها را نیز به آنها بیاموزند.
بسیاری از مسئولین امر تربیت و آموزش کودکان 
در نقاط مختلف جهان به این جمع بندی رسیده اند که 
ادغام روش های مختلف گاهی بهتر از استفاده از آنها به 
صورت مجزا جواب می دهد. به همین خاطر است که 
امروزه کتابخانه های کودکان نه فقط خانۀ کتاب اند و نه 

مخصوص کودکان.

45 کتابخانههاییکهفقطجایکتابنیستند

ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

   کودکی که به 
هر دلیل به جایی 
به نام کتابخانه پا 

می گذارد، به دالیلی 
عالوه بر متن اوراق 

صحافی شده، نیاز دارد 
تا در آنجا بماند، با 

کتاب ها خو بگیرد و به 
بازگشت دوباره به آن 

مکان عالقمند باشد



نقش نویسلنده در خلق یک تصویر چه میزان است؟ یعنی 
نویسنده به شما، به عنوان تصویرگر، نظر می دهد؟

رابطۀ متقابل نویسنده و تصویرگر بیشتر مواقع موجب 
غن��ی و جامع ش��دن تصویر می ش��ود. مگر جایی که 
نویس��نده بخواهد س��لیقه ای در تصویرگری دخالت 
کند که این امر موجب نزول ارزش تصویر می ش��ود. 
البته این مش��کل به ندرت پیش آمده و بیش��تر دامن 

تصویرگران نوقلم را می گیرد.
مشورت کردن با نویسنده در فرآیند تصویرگری 
فرصت ارزشمندی اس��ت که نباید از آن چشم پوشی 
کرد؛ به ویژه بعضی از نویسندگان مانند آقای میرکیانی 
که در نقد و بررس��ی و مش��اوره با تصویرگران آثارش 

بسیار مؤثر و سودمند عمل می کنند.

به نظر شلما در تصویرگری کتاب کلودک به منظور افزایش 
دریافلت کودک از محتوای یک کتاب چله گزینه هایی باید 

رعایت شود؟
در نظر گرفتن ذائقۀ بصری مخاطب و همچنین توان 
درک بصری خیلی مهم است. ما اجازه نداریم مخاطب 
را اذی��ت و س��ردرگم کنیم و یا به رأی خود س��لیقۀ 
بص��ری او را تغییر داده و دفرمه کنیم. ارتقای س��واد 
بصری غیر از تغییر سلیقۀ بصری است که بحث خاص 

خود را دارد و در این مصاحبه نمی گنجد.
متاس��فأنه در رون��د تصویرگری ب��رای کودک و 
نوجوان یک جریان غیرمنطقی ظهور کرده که تعدادی 
از تصویرگران در این مسیر حرکت می کنند و آن هم 

برای خلق تصویرهای کتاب هایی که به شما سپرده می شود، 
به خصوص در حوزۀ کودک به چه مؤلفه هایی توجه دارید؟

ویژگی ه��ای مهمی از تصویرگری کتاب کودک عطف 
به متن اس��ت. گروه س��نی مخاطب متن، از 2 س��ال 
تا حدوداً 12 س��ال، در دایرۀ گروه س��نی خردسال و 
کودک قرار می گیرد که در هر ردۀ سنی از این طیف، 
ویژگی های��ی وج��ود دارد که مس��تقیماً بر مختصات 
تصوی��ر برای ای��ن مخاطب دخیل اس��ت. همچنین 
موض��وع متن به عن��وان مؤلفۀ دوم، ب��ر تصویر تأثیر 
می گذارد. متن علمی، آموزش��ی، بهداش��تی، تاریخی 
و... در ن��وع نگاه تصویرگر اثر دارد. قالب متن، ش��عر، 
داستان، پی نما، قصۀ تصویر و... نیز در ساختار تصویر 

بی تأثیر نیست.
ویژگی ه��ای مخاطب هم از عوامل مؤثر در خلق 
اثر است. تصویرگری برای کودک تهرانی با تصویرگری 
برای کودک روس��تای دورافتادۀ یک اس��تان محروم 
تفاوت می کند. به این دلیل که س��واد بصری مخاطب 
متفاوت است. گرچه با گسترش رسانه های بصری این 
تفاوت کم تر ش��ده، ولی وجود داش��ته و باید در نظر 
گرفته ش��ود. بنده تعداد زیادی کت��اب برای کودکان 
عراقی، کویتی، لبنانی و کش��ورهای دیگر تصویرگری 
کرده ام. فض��ای تصویرها با فض��ای تصویرگری برای 

بچه های ایرانی کاماًل متفاوت است.
قط��ع کتاب، تکنیک چاپ، نوع کاغذ، س��لیقه و 
ویژگی های س��فارش دهنده یا ناشر هم یقیناً باید در 

نظر گرفته شود.

لشگری از تصویرگران جوان و پرانرژی 
داریم که به آنها توجه نمی کنیم

گفت وگو با استاد محمدحسین صلواتیان، تصویرگر، کاریکاتوریست و نویسنده

محمدحسینصلواتیانتصویرگر،کاریکاتوریستونویسندۀکتابونشریاتکودکونوجوانطیسالهایطوالنیاستکهدراینعرصه
مشغولفعالیتاستوانتشاربیشازهزارعنوانکتابدرداخلوخارجازکشور،گواهیبراینسابقۀکمنظیراوست.اولینتصویرگری
اودرسال68منتشرشدهوازآنپس،بهصورتجدی،بهتصویرگریپرداختهاست.قصۀمامثلشد،روزیبودروزینبود،یکقلدو

قل،داستانهایمثنویوقصههایقرآنیازجملهکارهاییهستندکهاوتصویرگریآنهاراانجامدادهاست.
باموضوعتصویرگریکتابهایکودکوحواشیآن،بهسراغاورفتیم.اودراینگفتوگوبهتفاوتمخاطبدرخلقیکتصویربرای
کتابهااشارهکرد.همچنینازوجودخطقرمزدراینحوزهگفتوازنسلجدیدتصویرگراننیزیادکرد.درادامه،مشروحگفتوگویما

رابااومیخوانید.

 حسام آبنوس

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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   در هر ردۀ 
سنی از این طیف، 
ویژگی هایی وجود 
دارد که مستقیماً بر 
مختصات تصویر برای 
این مخاطب دخیل 
است
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یکلی از نکات مهم در تصویرگری خروجی اثر اسلت؛ یعنی 
بعد از اینکه یک کار تولید شلد، خروجلی آن که به صورت 
چاپی اسلت باید از کیفیت خوبی برخودار باشد تا جذابیت 
الزم را ایجلاد کند. شلما به عنوان تصویرگر یلک کتاب در 

مرحلۀ خروجی گرفتن نقشی دارید؟
بس��تگی به ناشر دارد. بعضی ناش��ران تصویرگر را در 
جریان روند تولید کتاب قرار داده و دخالت می دهند، 
ول��ی بعضی از ناش��ران تخ��ت گاز می روند و تا س��ر 
بجنبانی، کتاب از مرحلۀ صحافی هم گذش��ته است. 
من خیلی ذوق پیگیری کارهایم را نداشته ام و از این 
باب آثارم آسیب هم دیده اند. به هر حال، روحیۀ رفت 
و آمد به لیتوگراف��ی و چاپخانه را ندارم. خیلی همت 

کنم، روی گرافیک کار نظر می دهم.

بازخوردی از میزان ارتباط مخاطب با آثارتان داشلته اید؟ و 
به طلور کلی مخاطب ایرانی چه میزان بلا آثار ایرانی ارتباط 

برقرار می کند؟
 به لط��ف الهی، عم��دۀ کتاب هایی ک��ه تصویرگری 
ک��رده ام، پرف��روش بوده ان��د. یکی از دالیل داش��تن 
سفارش همیش��گی، با وجود رکود بازار کتاب، همین 
امر اس��ت. بعضی از کتاب هایی که کار کرده ام تقریباً 
رک��ورد ف��روش دارند. من همیش��ه طیف متوس��ط 
مخاطب را در نظر می گیرم؛ بین بچه های روستای دور 
افتادۀ فالن اس��تان مح��روم و کودک و نوجوان باالی 
ش��هر تهران، که البته کار خیلی ساده ای هم نیست. 
با همۀ اینها معتقدم امور جای دیگری رقم می خورد، 

مثل دعای مادر و یا ...

امروز وضعیلت تصویرگری کتب کلودک را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

به دلیل گسترش پدیده های نوظهور، به ویژه در عرصۀ 
رس��انه و ارتباطات، دامنۀ کت��اب محدود و محدودتر 
ش��ده و به تبع آن، تصویرگ��ری کتاب هم همین طور؛ 
ولی عرصه های جدیدی برای تصویرگری باز شده که 
برای تعریف روشن آن به زمان نیاز داریم. تصویرگران 
نوج��وان و جوان ایرانی هم به لط��ف خداوند به یک 
لش��گر وسیع تبدیل ش��ده اند. هنرمندانی که یکی از 

یکی تواناتر و مستعدتر هستند.
وقتی این جوانان عزیز پرانرژی و خاّلق را می بینم 
به وجد می آیم. مس��ئولین محترم و متولیان فرهنگی 
در برابر این ظرفیت عظیم، بار سنگینی بر دوش دارند. 
ایجاد زمینه های اش��تغال از مهم ترین کارهایی اس��ت 
ک��ه باید برای این عزیزان صورت گیرد. ما در برابر این 
فرزندان خوبمان مسئولیم و باید برایشان کارهای جدی 

انجام دهیم؛ به یاری خداوند متعال.

گسس��ت رابطۀ متن و تصویر و اس��تقالل تام تصویر 
در فرآین��د تصویرگری اس��ت. بعض��ی از تصویرگران 
معتقدن��د که تصوی��ر هویت و اس��تقالل خاص خود 
را دارد و نی��از به تقید به متن نیس��ت. ممکن اس��ت 
این حرف را به زبان نیاورند، ولی در آثارش��ان مشهود 
است. به ویژه این معضل در آثار کسانی دیده می شود 
ک��ه به طور مفرط، تحت تأثیر مطالعات تصویری خود 
ق��رار می گیرند و همه چیز را فدای یک تابلوی زیبای 
نقاشی می کنند. آثارش��ان ممکن است زیبا باشد؛ اما 
ربط��ی به تصویرگ��ری ندارد. این موض��وع هم بحث 

مطول دارد و خارج از ظرفیت این صفحات است.

آیا در تصویرگری کتاب کلودک خطوط قرمز وجود دارد؟ و 
اگر وجود دارد آنها چیست؟

بله، در تصویرگری ب��رای کودکان بدون تردید حریم 
وج��ود دارد، همان ط��ور که در همۀ ش��ئونات دیگر 
کودک خط قرم��ز وجود دارد؛ از خ��وراک و ورزش و 
لباس و بازی بگیرید تا خواب و بهداش��ت و آموزش و 
بقیۀ شئونات. همان طور که اگر به یک کودک کم سن 
و سال یک کله پیاز را بدهید، بخورد، نمی تواند بخورد 
و دهانش می سوزد و گریه اش می گیرد، در تصویر هم 
همین است. هر تصویری برای کودک مناسب نیست و 

حرف های زیادی در این باره است که بماند.

تفاوت هلای تصویرگلری کتلاب کلودک و بزرگ سلال در 
چیسلت؟ و آیا مفهومی به نام تصویرگری کتاب بزرگ سال 

وجود دارد و مصطلح است؟
تفاوتش در تفاوت بین این دو مخاطب اس��ت. حتماً 
برای بزرگ س��االن هم تصویرگری وجود دارد. حداقل 
در کتاب های آموزش��ی، مثل آموزش های پزش��کی و 

البته در کتاب های غیر آموزشی هم همچنین.
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

   رابطۀ متقابل 
نویسنده و تصویرگر 
بیشتر مواقع موجب 

غنی و جامع شدن 
تصویر می شود

   ما اجازه نداریم 
مخاطب را اذیت و 
سردرگم کنیم و یا 
به رأی خود سلیقۀ 

بصری او را تغییر داده 
و دفرمه کنیم. ارتقای 

سواد بصری غیر از 
تغییر سلیقۀ بصری 

است

   در روند 
تصویرگری برای 

کودک و نوجوان یک 
جریان غیرمنطقی 

ظهور کرده که تعدادی 
از تصویرگران در این 

مسیر حرکت می کنند 
و آن هم گسست 

رابطۀ متن و تصویر و 
استقالل تام تصویر 

در فرآیند تصویرگری 
است



یک��ی از بحث های تازه ک��ه در ایران در ح��ال جا باز 
کردن اس��ت، رمان برای کودکان اس��ت. این موضوع 
مدت هاست در کش��ورهای توس��عه یافته جا افتاده و 
بنیادهای انتش��اراتی بزرگ روی آن س��رمایه گذاری 
گسترده ای انجام می دهند. البته در ایران هم، در چند 
سال اخیر، ناش��رانی در این زمینه کارهایی را منتشر 

کرده اند که مسلماً در مرحلۀ آزمون و خطا قرار دارد. 
ما خودمان چند وقتی اس��ت به اتفاق دوستان در 
واح��د ک��ودک و نوجوان حوزۀ هنری این کار را ش��روع 
کرده ای��م. چند رمان هم برای کودکان زیر چاپ برده ایم 
که به زودی منتش��ر خواهد شد. این کارها عمدتاً دربارۀ 
انق��الب و جن��گ و موضوعات اجتماعی اس��ت که فکر 

می کنم برآیند خوبی خواهد داشت.
در بحث رمان کودک باید حواس��مان باشد که این 
رمان را چه کسی و دربارۀ چه موضوعی می نویسد. اینکه 
فکر کنیم چون کار برای کودک اس��ت، باید اثری س��اده 
بنویسیم که شخصیت اول آن حتماً کودک باشد، اشتباه 
اس��ت. ما به این نتیجه رس��یده ایم ک��ه در رمان کودک 
ش��خصیت می تواند بزرگ س��ال باش��د، اما موضوع باید 
کودکانه باشد و این گروه سنی بتواند با آن ارتباط برقرار 
کند. حتی رمان کودک این قابلیت را دارد که به ماجراهای 
فانتزی، بشر غارنشین یا موضوع خون آشام نیز بپردازد. اما 
موضوعات باید به گونه ای جذاب و درست پرداخته شود که 

کودک بتواند خودش بخواند و از آن استفاده کند.
یکی از مشکالتی که در زمینۀ رمان و داستان کودک 
می بینیم، این است که نویسندگان تازه کار یا بی تجربه فکر 
می کنند به صرف اینکه خاطرات کودکی شان را بنویسند، 

اثری برای کودک خلق کرده اند، درحالی که نوشتن برای 
کودک نیاز به شناخت مخاطب، ایجاد فضایی صمیمی 

همراه با زبانی ساده و تصویری دارد. 
ما اگر قرار است برای جنگ یا انقالب که نه دغدغۀ 
ذهنی کودک است و نه آن را متوجه می شود، بنویسم باید 
به دریچۀ نگاه کودک توجه کنیم. چنین موضوعاتی اگر 
با زبانی درست و از دریچۀ نگاه کودک و با پس زمینه ای 
امروزی نوشته شود، برای کودک هم قابل فهم است و هم 
جذاب خواهد بود. درحالی که اگر موضوعات امروزی را که 
دغدغۀ کودک هم است و دست نویسنده هم برای نوشتن 
آن آزاد اس��ت، با زبانی تاریخ مصرف گذشته و قدیمی و 
بدون توجه به مخاطبش بنویسد، مسلماً اثر هیچ ارتباطی 

با کودک برقرار نمی کند. 
یکی دیگر از مسائل پیش روی ما برای خلق رمان 
برای کودک، اشتباه گرفتن گروه سنی کودک با خردسال 
است. برخی از نویس��ندگان فکر می کنند رمان کودک 
هم مانند رمان خردس��ال، اثری اس��ت که پدر و مادرها 
برای بچه ها می خوانند، درحالی که در گروه سنی کودک، 
مخاطب ما 8 تا 12، 13 س��اله ها هستند. پس اثری که 
نوش��ته می شود، باید توسط کودک خوانده شود و دارای 

تصاویری جذاب و گیرا باشد. 
بااین حال، ما در ابتدای راه هستیم و نیاز به گذشت 
زمان و خلق رمان های متعدد برای کودکان هستیم تا 
در این زمینه صاحب تجربه شویم و حرفی برای گفتن 
داشته باشیم. مسلماً نسلی که از دوران کودکی با کتاب 
و کتاب خوانی عجین باش��ند، نس��ل موفق و امیدواری 

خواهند بود.

در تولید رمان برای کودکان
 در ابتدای راه هستیم

داود امیریان
نویسنده

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
یادداشت شفاهی
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   اینکه فکر کنیم 
چون کار برای کودک 
است، باید اثری ساده 
بنویسیم که شخصیت 
اول آن حتماً کودک 
باشد، اشتباه است

   یکی دیگر از 
مسائل پیش روی ما 
برای خلق رمان برای 
کودک، اشتباه گرفتن 
گروه سنی کودک با 
خردسال است
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1345 تا 1357 و ش��روع انقالب اس��المی متوسط تولید 
ساالنۀ کتاب کودک 160 عنوان بوده است، نشان می دهد 
که به هر دلیل، خانواده ها تمایلی نداشته اند تا در آن مقطع 
برای کودکانشان کتاب بخرند. معلولی که می تواند علت های 
زیادی از جمله عدم اعتماد کافی خانواده ها به مناسب بودن 

کتاب برای کودکانشان داشته باشد.
این آمار از س��ال 57 تا پایان جنگ به حدود سالیانه 
400 عنوان کتاب تألیفی می رسد و پس از آن، روند تولید 
کتاب ها به صورت تصاعدی اوج می گیرد و یک باره به بیش 
از هزار عنوان کتاب می رس��د. هزار عنوان کتابی که البته 
درکنار ترجمه ها و سایر حوزه ها 
به عددی بسیار بیشتر می رسد.

اما چه شد که این اتفاق 
افتاد؟ ممکن است بگویید رشد 
جمعیت و زیاد شدن چندین 
برابر نف��وس طبیعتاً به همان 
نسبت هم کتاب بیشتری طلب 
می کند و تقاضا موجب تولید و 
عرضه می شود و... . این نظر اما 
صائب نیست. با استناد به همان 
آمار پیش از انقالب و حتی بعد 
از انقالب کامالً می ش��ود این 
دلیل را رد کرد. سال 46 تولید 
کتاب کودک ب��ه 128 عنوان 
رس��یده بود و ده س��ال بعد با 
وجود رش��د چندین میلیونی 
جمعیت، این عدد نه تنها چند 

ادبیات کودک، پیش از انقالب، نمود چندانی نداش��ت.کل 
این گونه از ادبیات به دو شکل تقسیم می شد. یکی شعرهای 
کودکانه ای که فقط نیمچه قافیه ای داشت و تالش می کرد 
مفهوم��ی اجتماعی را به بچه ها آموزش دهد؛ مثل ش��عر 
حسنی نگو بال بگو که نتیجه گیری آن مثالً می شد: تنبلی 

کار بدی است و بچه های خوب نباید تنبلی کنند. 
یکی دیگر هم داستان هایی بود که شخصیت هایشان 
معموالً حیوانات جنگل بودند و عموماً در خدمت نهادینه 
ک��ردن مفاهیم چپی و کمونیس��تی بودن��د. آنها هم که 
شخصیت انسان داشتند، باز هم هدفشان ترویج نظام تفکر 

کمونی بود و سیاست، مقصد 
نهاییش��ان بود و ن��ه تنزیه و 

پرورش روح پاک کودک.
ک��ودک  داس��تان های 
غیرکمونیس��تی ه��م به ج��ز 
چن��د نمون��ه از آث��ار محمود 
حکیم��ی، مانن��د وج��دان و 
هوش��مندان س��یاره و یا آثار 
عبدالکری��م بی آزار ش��یرازی، 
بقیه چنگی به دل نمی زدند و 
عموماً آن قدر ضعیف بودند که 
خانواده ها ترجی��ح می دادند از 
خیر خریدنش برای کودکشان 

بگذرند.
تعداد  فهرس��ت  ش��اید 
کتاب ها دلیل خوبی برای اثبات 
این ادعا باش��د. اینکه از س��ال 

کیوان امجدیان
نویسندهوروزنامهنگار

فردی، اعتماد به کتاب را 
به خانواده ها بازگرداند

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

یادداشت
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کتاب کودک 160 
عنوان بوده است، 

نشان می دهد که به 
هر دلیل، خانواده ها 
تمایلی نداشته اند تا 

در آن مقطع برای 
کودکانشان کتاب 

بخرند



بر س��ازمان دارد. یعنی اگر غذای خانواده مهیا بود و لباس 
هم تهیه شد و تفریحی هم جفت وجور شد، هر چقدر که 
بماند، کمی از آن را می توان صرف خواندن کتاب یا دیدن 

فیلم و نمایش کرد.
اما همین پدر و مادر برای کودکشان سبد متفاوتی را 
طراحی می کنند. سبدی که در آن یادگیری و درک بهتر 
و درست تر دنیا و ارتقای سطح اخالق و علم و دین در کنار 
آموزش های رسمی و مدرسه ای اولویت دارد؛ شاید به اندازۀ 

لباس و پوشاک و باالتر و مهم تر از تفریح.
طبیعت��اً این پدر و مادر، با هر میزان درآمد، از همان 
اول برای سه چهار اولویت اول سبد کودکشان هزینه ای را 
کنار می گذارند. همین خانواده برای رس��یدن به آن هدف 
هم چند گزینه دارد: ارتقای س��طح دانش و اخالق کودک 

از طریق سینما به وسیلۀ نمایش یا با بهره گیری از کتاب.
تا امروز، س��ینما و تئاتر برای انتخاب ش��دن توسط 
خانواده ه��ا از کتاب جامانده اند و کتاب تقریباً جای خود را 

در سبد کودک خانواده تثبیت کرده است.
نمایش متأسفانه با وجود کارکردی که در اوایل انقالب 
یافت و از وسایل گروه های مذهبی و انقالبی برای مقابله با 
شاه بود و حتی در جبهه ها نیز استقبال خوبی از آن می شد، 
به دلیل گرایش اغلب اهالی نمایش به ادبیات نمایشی غربی 
و روشنفکرانه نتوانست جای خود را میان خانواده  ها باز کند 
و اعتماد آنها را جلب کند. طبیعتاً خانواده ها و فرزندانشان 

تئاتر را عموماً از سبد خود حذف کردند. 
س��ینما هم با وج��ود هزینه های س��نگین تولید و 
محدودیت در تعداد آثار ارائه ش��ده، نمی توانست جایی در 
س��بد نیازهای فرهنگی کودک داشته باشد. سالی دو سه 
فیلم چیزی نبود که نیاز او را مرتفع کند و صرفاً می توانست 

برابر نمی شود که حتی عدد آن در مسیر حرکت نزولی به 
105 عنوان می رسد.

سال 1359، میزان تولید کتاب کودک به 433 عنوان 
و همین عدد در سال 64 به 159 عنوان کتاب می رسد. از 
سوی دیگر، بعضی ممکن است مدعی شوند بعد از انقالب، 
عالقه به کتاب و کتابخوانی به هر دلیلی بیش��تر ش��ده و 
طبیعتاً کتاب کودک هم از این قاعده مستثنا نبوده است؛ 
دلیلی که باز هم اش��تباه اس��ت. چرا که سرانۀ مطالعه در 
کشور تا چهار پنج سال پیش بسیار پایین بود و تا حوالی 
س��ال 85، پیش از آن که مردم مذهبی و معتقد و انقالبی 

به صورت جدی وارد حوزۀ کتاب بشوند، عدد پایینی بود. 
اما کتاب کودک بعد از انقالب همیشه جایگاه مطلوب 
و مناس��بی داشته است و حتی چند سال بعد از انقالب و 
از حوالی سال 67 به بعد، شروع به پیشی گرفتن از ادبیات 
بزرگ سال کرد و بعد کار به جایی رسید که حتی بسیاری 
از رمان نویسان مسیر حرکتشان را به سوی ادبیات کودک 

تغییر دادند.
با این وج��ود، مهم ترین دلیل توفی��ق قاطع ادبیات 
کودک در س��ال های پس از انق��الب و عمده ترین عاملی 
که باعث شد تا ادبیات کودک و نوجوان گوی سبقت را از 
ادبیات بزرگ س��ال برباید و به سرعت باد از آن دور شود و 

فاصله بگیرد چیست؟
همه چیز ساده تر از آن چیزی است که گمان می کنید. 
اولویت بندی اقالم مورد نیاز بزرگ ساالن با کودکان تفاوت 
زیادی دارد. در س��بد خرید بزرگ ساالن )طبقۀ متوسط( 
تنوع لباس جای��گاه مهمی ندارد و آنه��ا صرفاً همین که 
لباسشان تمیز و س��الم باشد، برایشان کفایت می کند. در 
همین س��بد، کتاب تنها نقش تفریحی و تقویتی و اضافه 
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   کتاب کودک 
بعد از انقالب همیشه 
جایگاه مطلوب و 
مناسبی داشته است و 
حتی چند سال بعد از 
انقالب و از حوالی سال 
67 به بعد، شروع به 
پیشی گرفتن از ادبیات 
بزرگ سال کرد و بعد 
کار به جایی رسید 
که حتی بسیاری از 
رمان نویسان مسیر 
حرکتشان را به سوی 
ادبیات کودک تغییر 
دادند
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را موجه می دانند توصیه ها و پیش��نهاداتش را هم در مورد 
انتخاب کتاب برای سبد کودک می پذیرند.

چهار پنج نفر مثل ف��ردی کفایت می کرد تا آرام آرام 
اعتماد نس��بی میان والدین و کتاب کودک برقرار شود. با 
نظارت و مدون کردن قانون از س��وی افرادی مانند فردی، 
ادبیات کودک نمی توانست قابل اعتماد نباشد. با نظارت ها و 
به کمک وضع قوانینی دقیق ادبیات کودک به سوی غنی 
بودن از مفاهیم دینی علم��ی و اخالقی رفت و خانواده ها 
می توانستند با اعتماد کامل برای کودکانشان کتاب تهیه 

کنند.
فردی بعد از انقالب و تا وقتی زنده بود، ادبیات کودک 
را ره��ا نکرد. او اگرچ��ه در زمینه های دیگری هم فعالیت 
داشت، همیش��ه همۀ کارهایش در کنار مدیریت کیهان 
بچه ها بود. فردی به بچه ها احترام می گذاشت. اجازه نمی داد 
هیچ کدام از کارمندهای نش��ریه به هیچ مخاطبی درشتی 
کنند. نشریه اش س��اده بود و بی آالیش؛ کیهان بچه هایی 
ک��ه درش به روی همۀ بچه ها باز بود و هر هفته در همان 
چند صفحه اش چندین بار بچه ها را به نوشتن مطلب برای 
کیهان بچه ها و چاپ شدنش تشویق می کرد. امیرحسین 
فردی همیش��ه محجوب و مهربان بود و هیچ کس بدی از 
او ندیده بود. همین هم باعث ش��ده بود که همه در ظاهر 
با او خوب باشند. از میان آن همه، اغلبشان البته فردی را 
واقعاً و از صمیم قلب دوست داشتند. لیکن گروه کمی هم 
بودند که او را عامل از رونق افتادن ادبیات کودک چپی و... 
می دانستند و تالش می کردند تا اجازه ندهند آثار کودک و 
نوجوان او در خارج از مرزها آن طور که باید دیده شود؛ اما 
فردی حاال با کمک چند نفر دیگر، نهال خشکیده و کم جان 

ادبیات کودک را به درختی تنومند تبدیل کرده بودند.

برای س��رگرمی و بهبود روحیۀ کودک و گذراندن ساعتی 
خوش کارکرد داش��ته باشد؛ اما شاید کتاب اگرچه در این 
میان حریفی نداش��ت، طبیعتاً اگر نمی توانس��ت اعتماد 
مخاطب را جلب کند، حتی ممکن بود از س��وی خانواده، 
نه تنها مورد اس��تفاده ق��رار نگیرد که حت��ی در مورد آن 
ممنوعیت ایجاد شود. مثل بعضی کتاب های صمد بهرنگی 
که خانواده ها در سال های پیش از انقالب به فرزندان کودک 
و نوجوانشان اجازه نمی دادند آنها را داشته باشند و بخوانند. 
لذا اگر اعتماد به وجود نمی آمد، کتاب ش��عر و داس��تان به 
شکل غریبی از س��بد نیازهای فرهنگی کودک و نوجوان 

کنار گذاشته می شد.
بعد از انقالب و در دورۀ انتقال یکی دو س��اله بعد از 
انقالب، اعتماد خوب و مناسبی از سوی خانواده های مذهبی 
و انقالبی نس��بت ب��ه کتاب های کودک و نوجوان ش��کل 
گرفت. اعتمادی که حاصل تالش چند چهرۀ محبوب بود. 
چهره های محبوبی که آستین باال زده بودند و آمده بودند تا 

خانواده ها را با کتاب آشتی دهند.
امیرحسین فردی یکی از این چهره ها بود. معلم دوست 
داش��تنی و محبوبی که میان اهالی محلۀ سی متری جی 
س��رآمد و از جنس خود آنها بود. مردی که خوش نامی اش 

مثال زدنی بود.
فردی در مسجد جواداالئمه، کالس هنری و فرهنگی 
دایر کرد. در همان مسجد کتابخانه ای راه انداخت. به بچه ها 
قصه نوشتن را یاد داد؛ هر روز پابه پای آنها کتاب می خواند؛ 
قصه تعریف می کرد و برایشان می نوشت؛ بچه هایی که هر 

کدام بعدها نویسنده های بزرگی شدند. 
طبیعی اس��ت که وقتی نویسنده و معلم خوش نامی 
مانند ف��ردی وارد میدان می ش��ود، خانواده ها هم چون او 
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   فردی بعد از 
انقالب و تا وقتی زنده 
بود، ادبیات کودک را 

رها نکرد. او اگرچه در 
زمینه های دیگری هم 

فعالیت داشت، همیشه 
همۀ کارهایش در کنار 
مدیریت کیهان بچه ها 
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  فردی به 
بچه ها احترام 

می گذاشت. اجازه 
نمی داد هیچ کدام از 

کارمندهای نشریه به 
هیچ مخاطبی درشتی 
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برای کیهان بچه ها و 
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می کرد

فردی،اعتمادبهکتابرابهخانوادههابازگرداند
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فعال می شود. این موضوع بسیار مهم است. ما دریافتیم 
که بس��یاری از دیدگاه ه��ا در حوزۀ تفک��ر، دارای نقاط 
مشترک اس��ت. مثالً در به کارگیری توان ادراکی انسان 
حرفی نیست، ولی یک بخشی هست که فقط در سیستم 
قرآن کریم وجود دارد و آن معیارداشتن و در واقع ارتباط 
با حق اس��ت. پرداختن به این موضوع، تفکر قرآنی را از 

بقیه ممتاز می  کند.
در تفکر قرآنی ِصرف کنش و واکنش یک گزاره با 
گزارۀ دیگر، یا یک تصور با تصور یا تصدیق دیگر مطرح 
نیس��ت، بلکه باید عنصر حق در آن جاری  ش��ود، مانند 
جاری شدن روح در پیکر، تا بتوان گفت این تفکر است. 
به خاط��ر همین موضوع چیزی که ح��اال در انواع تفکر 
خالق و نقاد یا سیس��تمی وارد فضای کودکان می شود، 
یک انحراف اساس��ی دارد و آن این است که حق در آن 
وجود ندارد. تفکِر اآلن بیشتر  علم و دانش ریاضی مدرن 
است، برای اینکه انسان بهتر زندگی کند، ولی این زندگِی 

بهتر الهی نیست؛ حیوانی است!
اینکه ما می گوییم حق منظورمان نظام فطری انسان 
است. تفکر نمی تواند از تعقل و عقالنیت جدا باشد. اگر 
تفکر از عقالنیت جدا شود، انحراف است. وقتی می گوییم 
حق، منظورمان همان عقالنیت است و عقالنیت همان 
اس��ت که فرموده اند: هر چیزی را که ش��رع به آن حکم 

کند، عقل هم به همان حکم می کند.

 با مدرسۀ قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( به عنوان مجموعه ای آشنا 
شدیم که با دغدغه های اسلالمی و قرآنی، در موضوع فلسفه 
و تفکر برای کودکان حرف هایی برای گفتن دارد. برای شروع، 

لطفاً دیدگاه تان را در مورد بحث تفکر بفرمایید.
هر کسی ایدۀ فلسفه برای کودکان را بشنود، جذب آن 
می شود! به ویژه که کارهای جالبی هم در این باره طراحی 
و اجرا ش��ده است. این رش��ته در دیدگاه ما از دو بخش 
تش��کیل می ش��ود؛ یکی بحث تفکر و چیستی آن، نوع 
تفکری که قرآن می گوید، همچنین تفاوت و تمایز تفکر 
قرآنی با تفکری که دیگران مطرح می کنند، دوم هم بحث 
سن کودک، نوجوان یا جوان؛ یعنی بررسی سن متفکر و 

اینکه ما باید از کی و چگونه آموزش تفکر را آغاز کنیم.
به نظرم این دو بحث کامالً مجزا اس��ت. فعالیت ما 
این بوده که رفته ایم سراغ تفکر، بعد رفته ایم سراغ کودک. 
در مورد تفکر حدوداً روی هفت روش و ش��یوۀ تفکر کار 
کردیم؛ مثالً تفکر قرآنی، تفکر بنیادین، تفکر اجتماعی 
و تفکر پرسشی. اینها نام هایی است که بر اساس تجربۀ 

روایی و قرآنی به آنها رسیده ایم.

 روش آموزش قرآنی تفکر و فلسفه برای کودک چه تفاوتی با 
دیگر روش ها دارد؟

بسیاری از بخش های علم حضوری انسان حاصل تفکر 
اوس��ت. لذا اصلی ترین مجرای شناخت انسان ها با تفکر 

ازجملهکسانیکهدرموضوعآموزشفلسفهبهکودکانبهشیوهایمتمرکزکارکردهاند،احمدرضااخوتاست.ایناستاددانشگاهتهران
درگروهآموزشیمدرسۀقرآنواهلبیت)ع(بهصورتاسالمیوایرانیومبتنیبرروشتفکریقرآنکریموروایاتاهلبیت)ع(دست
بهتحقیق،پژوهش،تألیفوآموزشزدهاست.برایپرداختنبهموضوعآموزشفکروفلسفهبرایکودکاناززاویۀدینی،گفتوگویی

باایشانداشتیم.

  مجید شفیعی  

تعبد و تفکر؛
 دو عنصر گمشده در کتاب کودک

گفت وگو با استاد احمدرضا اخوت پیرامون آموزش فلسفه به کودکان

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
گفت وگو
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دارند، ولی تعبدی اس��ت که خودشان تعریف می کنند. 
مثالً اینکه تو باید قانون را بپذیری! تو باید منضبط باشی! 
در صورتی که ما اولین چیزی که به بچه های هفت سال  
دوم )7 تا 14 سال( می آموزیم، تعبد است و سپس تفکر 

را به ایشان یاد می دهیم.
اگر بین ای��ن دو  جابه جایی صورت گیرد، تنها به 
تقویت طغیان خواهد انجامید. حاال در دورۀ اول چیزی 
که رایج است و در واقع بدیهی فرض می شود، این است 
که ما یک صورت تصوری از اش��یاء داریم و یک صورت 
گ��زاره ای، و تفکر کارش این اس��ت که بین صورت های 

گزاره ای و تصوری ارتباط برقرار  کند

 تفاوت های دیگر این دو رویکرد در چیست؟
در تفکر غربی مباحث را عرضی موشکافی می کنند، ولی 
در تفکر الهی و حق محور، اشیاء را طولی بسط می دهند. 
ایراد بس��ط دادن عرضی این اس��ت که شما در مواجهه 
با مش��کالت باالخره راهی را برای خروج از مشکلی پیدا 
می کنید، چون می گردید و مس��ئله را از یک جنبه دور 
می زنید. مثالش همان ح��رف امیرالمؤمنین)ع( در مورد 
معاویه اس��ت که  فرمودند: به خدا معاویه از من زیرک تر 
نیست، ولی او مقید نیست و فجور و نادرستی می کند. یا 
مثالً در آمریکا در ایالت هایی که قانون قمار در خاک شان 
را ممنوع اعالم کرده اند، برخی مردم بر روی رودخانه ها 
یا دریاچه ها قایق های مجلل مستقر می کنند و روی آب 

قمار می کنند! ظاهراً قانون را هم نقض نکرده اند!
در تفکر الهی شما وقتی با پدرتان مواجه می شوید، 
او را ولّی خودتان می دانید، از او حرف ش��نوی دارید، به 
او احترام می گذارید و او را واس��طۀ فیض الهی می دانید. 
این گون��ه در ط��ول او را باال می برید که ه��م جایگاه او 
محکم تر می شود و هم جامعه رشد می کند. این متفاوت 

 تفکر و آموزش به کودکان، پیوسلتگی جدی با ردۀ سنی آنها 
دارد. شلما چه برداشلتی از وضع فعلی و بوملی در این زمینه 

دارید؟
غربی ها روی این موض��وع خیلی خوب کار کرده اند که 
کودک چه وقتی تفکر انتزاعی اش، حسش، خیالش و... 
فعال می شود؛ از جهت رده بندی سن کودکان و همچنین 
از حیث فهمی و ادراکی  که قابل آزمایش و اندازه گیری 
است. البته بعضاً اختالف هایی در این باره وجود دارد. ما 
همان دورۀ معروف سه هفت  سال را از روایات استخراج 
کردی��م و نتیج��ه گرفتیم که در دورۀ هفت س��ال اول، 
مجاری ادراکی کودک از طریق کالم و تکلم و با کلمات 
ش��کل می گیرد. در این دوره، برای شکل گیری صحیح 
شخصیت درونی کودکان، مهم است که کلمات طیبه در 

ذهن و وجود آنان جا بیفتد.
اگر کس��ی بتواند کلمات طیبه را در ذهن و وجود 
کودکان مس��تقر کند، البته نه از راه اس��تدالل، در این 
صورت کودک به ش��کل طبیعی گرایش به حق خواهد 
داش��ت. مثالً کودک اگر در خان��ه اش خوبی و مهربانی 
ببیند، با او بازی ش��ود و کلمات طیبه بش��نود، در این 
صورت قدرت فهم او به طور طبیعی در جهت حق فعال 

خواهد شد.
در هفت س��ال دوم قب��ل از اینکه کنش و واکنش 
فکری کودک فعال ش��ود، باید عنصر تعبد را در او زنده 
و فعال کرد. اگر ش��ما عنصر تعبد را در این س��ن فعال 
نکنید، هر داده ای که به این انسان بدهید، در او به تقویت 
طغی��ان می انجامد. خالصه اینکه دو ت��ا انحراف در این 
قضی��ه احتمال وقوع دارد؛ انح��راف اول از حیث تفکر و 
خالی بودنش از ساختار حق و دومی در اثر تقدم و تأخر 
تعبد و تفکر نسبت به هم. البته در قسمت دوم شاخه های 
غربی فلسفه برای کودک یک سری نظراتی دربارۀ تعبد 
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   اگر کسی بتواند 
کلمات طیبه را در 

ذهن و وجود کودکان 
مستقر کند، البته نه 

از راه استدالل، در این 
صورت کودک به شکل 
طبیعی گرایش به حق 

خواهد داشت. مثاًل 
کودک اگر در خانه اش 

خوبی و مهربانی 
ببیند، با او بازی شود 

و کلمات طیبه بشنود، 
در این صورت قدرت 
فهم او به طور طبیعی 

در جهت حق فعال 
خواهد شد



تخصصی  دچار این مشکل هستیم.
لذا ما باید به دنبال تدبر باشیم. تدبر در لغت یعنی 
پش��ت چیزی را فهمیدن. تدبر را در پنج مرتبه تعریف 
و تقس��یم می کنند: عاقبت اندیش��ی، عاقبت س��نجی، 
عاقبت شناسی، عاقبت نگری و عاقبت گرایی. تعلیم دادن 

باید با الگوی تدبر باشد.

سیستم آموزشی کنونی ما تفکرمحور نیست. یعنی قدرت تفکر 
و قدرت انتخاب را به بچه ها نمی دهد؛ فقط موضوعاتی را بحث 
می کنلد و می گذرد! چه ضرورتی هسلت که ما بحث تفکر در 

آموزش کودکان را وارد کنیم؟
شما در واقع نکته ای را گفتید که رهبر معظم انقالب هم 
تأکیدش��ان بر همین است: اینکه شما در آموزش دروس 
نباید حافظه محور وارد شوید، بیایید افراد را اهل تجزیه و 
تحلیل و استداللی بار بیاورید؛ اما با چه روشی؟ ما اسمش 
را گذاشته ایم تفکر مشاهده ای و تفکر شنیداری. دو تا کتاب 
هم با همین نام ها داریم. وقتی می گوییم مشاهدۀ فالن فرد 
را تقویت کن، یعنی باید به او اجازۀ تجربه داد؛ به نحوی که 
از ادراک حسی به ادراک عقلی و شهودی نقل مکان کند. 
مث��الً متنی را می دهید و می گویید این را بخوان و حفظ 
کن. این می شود ادراک خیالی، ولی اگر بگویید، این جمله 
را باید لمس کند، یعنی آن را بفهمد. یعنی ادارک حسی را 

به خیالی، بعد به وهمی و سپس به عقلی  ببرد.

 یعنی آیا مشکل این است که این روش، توان رشد دادن و توان 
استخراج بحثی از بحث دیگر را در مخاطبش ایجاد نمی کند؟

بله؛ مثالً در علوم مهندس��ی چون س��اختارهای علمی 
وجود دارد و آموزش داده می شود، کارهای خوبی انجام 
می شود، ولی شما در علوم پایه نمی توانید یک قدم جلوتر 
بروید یا مثالً در علوم انسانی زمین گیر می شوید؛ یعنی به 
سمت پایه که می روید، چون با مدل غربی اختالف  نظر 
دارید، می خواهید بگذارید کنار! ابداع هم نمی توانید انجام 
دهید! برای همین در کش��ور ما پیشرفت در علوم فنی 

مهندسی اتفاق می افتد، ولی در علوم پایه نه.
اگر خ��وب دقت کنی��م، این مش��کل در زندگی 
ش��خصی افراد هم هست! مثالً ش��خصی در زندگی با 
همسرش اختالف پیدا می کند، ولی چون تفکر صحیح 
را آموزش ندیده، نمی تواند راه های مختلفی را طی کند و 
راه حل های دیگری را بیابد. یک راه  حل بیشتر بلد نیست! 
بعد در جدال می افتد بین اینکه در زندگی اش خودش را 
نگهدارد یا خدا را! در صورتی که عالوه بر این دو راه، صد 
راه دیگر هم هست که چون مسلط به ابزار تفکر نیست، 
به ذهنش نمی رسد. در حال حاضر ما می کوشیم که بر 
اساس آموزه های قرآنی، مدلی را ارائه و آموزش دهیم که 

إن شاءاهلل بر این مشکالت فائق آییم.
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(

است با اینکه شما پدرتان را عرضی بسط دهید و خدای 
ناکرده این پدر ضعفی هم داشته باشد و واسطۀ بدبختی 
شما در این عالَم هم تلقی اش کنید! دیگر  آیا سنگ روی 

سنگ بند خواهد شد؟!
خب ش��ما به کودکتان تفک��ر آزاد یاد می دهید یا 
مقید به حق؟ حاال شما می گویید تفکر مطلق اش خوب 
است. تفکر قرآنی مطلق اش خوبی است، ولی این تفکری 
که ش��ما آموزش می دهید، تفکر ابزاری است. من جّداً 
عرض می کنم اگر جلوی این قضیه گرفته نش��ود و این 
نگاه در مدارس رسوخ کند، مسائلی که اول در خانواده و 
بعد در جامعه باید به صورت تعبدی پذیرفته شود، دیگر 
پذیرفتنی نیست و چه بسا مثالً جوان هفده ساله را به این 
ادعا برساند که کی گفته چون فقط پدر است، باید بگویی 
چش��م؟! یا چرا چون این فقط شوهر است، باید بگویی 
چشم؟! مگر می شود زنی تفکر آزاد داشته باشد و برود در 
زندگی مشترک و شوهر بگوید فالن کار را بکن و این زن 
بگوید چشم؟! حاال اگر شما بگویید، فالن مطلب را دین 
بیان کرده و واقعاً هم دینی اس��ت، ولی او در حوزۀ فهم 
عقلی اش نباش��د، مثل نمازخواندن، خب چنین جوانی 
شروع می کند به طغیان که تو باید برای من ثابت کنی 

که این رفتار مربوط به دین است!

 یعنی آیا در تفکر غربی خوب و بد را از تفکر خارج کرده اند و 
عمل گرا شده اند؟

در غرب کالً تفکر را تبدی��ل به ابزار کرده اند، ولی تفکر 
در قرآن ابزار نیست؛ روش و سبک زندگی است. جامعۀ 
اس��المی اگر بخواهد کودکان خود را تربیت کند، نباید 
تفکر را به مثابۀ یک ابزار، بلکه باید آن را به عنوان سبک 
زندگ��ی در اختیار آنان ق��رار دهد. البت��ه در p.f.c هم 
جلوه هایی از اینها را به صورت قانون و مقررات آورده اند؛ 
مثالً اینکه اول باید این کار را بکنید و بعد فکر. یعنی برای 
خودشان حد زده اند. حدش را هم اخالق اجتماعی تعیین 
کرده است! ما اما حدش را اخالق اجتماعی نمی گذاریم، 
بلکه می گذاریم فطرت یا ش��رع. م��ا این وجه کودک را 
می بریم به سمت فطرتش؛ به سمت دینش. اولین کار ما 
این است که توجه کودک را به فطرتش جلب می کنیم. 
بع��دش تجزیه و تحلیل را ب��ه او یاد می دهیم. تجزیه و 
تحلیل را هم به جای اینکه عرضی یاد بدهیم، تجزیه و 

تحلیل طولی یاد می دهیم.
 اگر این دو کار را نکنیم، چه اتفاقی می افتد؟ اگر این 
کار را نکنیم، افرادی را خواهیم دید که فرضاً دانشجوی 
دکتری اس��ت، ولی حتی قدرت تحلیل مس��ائل رشتۀ 
خودش را هم ندارد! می ببینیم طرف پزشک است، ولی 
علمش آن چیزی است که در کتاب ها نوشته شده است. 
ذهن اینها طبیعتاً نمی تواند از موضوعی به موضوعی دیگر 
انتقال یابد! اآلن تقریباً می توان گفت در اغلب زمینه های 
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   در غرب کاًل 
تفکر را تبدیل به ابزار 
کرده اند، ولی تفکر 
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روش و سبک زندگی 
است. جامعۀ اسالمی 
اگر بخواهد کودکان 
خود را تربیت کند، 
نباید تفکر را به مثابۀ 
یک ابزار، بلکه باید 
آن را به عنوان سبک 
زندگی در اختیار آنان 
قرار دهد
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بیاموزد چگونه بیندیش��د، استدالل کند، دلیل بخواهد و 
به مالک ها و معیارها برای تشخیص و داوری توجه کند، 
هرگز در بزرگس��الی تحت تأثیر هر تفکری قرار نخواهد 

گرفت و راه صواب را از ناصواب تشخیص خواهد داد.
به بیان دیگر، این سیستم درست نیست که یک سری 
داده هایی را به کودکان بدهیم و آنها هم پس بدهند و دلشان 
خوش باشد که درسی خوانده اند. در واقع، تمام این داده ها 
بعدها در حل مس��ائل ذهنی به درد آنها نمی خورد؛ مانند 
داده هایی که به ما دادند و در امتحانات پس دادیم. نتیجۀ 
آن هم امروز افزایش مشکالت اجتماعی مانند باالرفتن آمار 
طالق، اعتیاد و... است، زیرا ما به بچه هایمان یاد نداده ایم که 

هر چیزی را ابتدا پردازش و بعد قبول یا رد کنند.

بحث همان دادن ماهی یا یاد دادن ماهیگیری است.
بله؛ صرفاً یک س��ری اطالعات داده شده و ما اینها را پس 
می دهیم؛ یعنی همین جور منتقل می ش��ود به ش��اگرد و 
شاگرد خودش استاد می ش��ود و...، اما همین طور که یک 
مس��ئلۀ کوچک در زندگی ما به وج��ود می آید، همه مان 
درمی مانی��م که باید چه کار کنیم؟ اینکه بتوانیم از بچگی 
ب��ه بچه  ها یاد بدهیم که فک��ر و تجزیه  و تحلیل کنند، به 
مالک ها حس��اس باشند، در قضاوت ها به چه نکاتی توجه 
کنند و خالصه یک تفکر عمیق و تعقل را بیاموزند تا وقتی 

بزرگ می شوند، افراد عاقلی باشند.

از نظر شلما اهمیت موضوع فلسلفه برای کودک چیست و بنیاد 
اسالمی حکمت صدرا از این فعالیتش چه اهدافی دارد؟

پ��رورش و آم��وزش یا هم��ان تعلی��م و تربیت صحیح 
کودکان از مهم ترین پایه های تعالی هر جامعه ای اس��ت. 
در روش ه��ای یادگیری کالس��یک، معم��والً آموزش و 
پ��رورش را به معنی یادگی��ری مطالب و حفظ آنها تلقی 
می کردن��د. معل��م مطالبی را به ش��اگرد منتقل می کرد 
و ش��اگرد آن را بعده��ا به دیگران انتقال می داد. کس��ی 
حق به چالش کشیدن اس��تاد را نداشت و نقد و بررسی 
معلومات استاد کار صحیحی به شمار نمی رفت. طبیعی 
است که این کودکان در آینده با مشکالتی در حل مسائل 
خود و دیگران روبه رو می ش��دند، زیرا تفکر نقاد نداشتند 
و این گون��ه تفک��ر را آموزش ندیده بودن��د. در مواجهه با 
مس��ائل، روش های نقد و بررس��ی موش��کافانه، تجزیه و 
 تحلیل و سپس قضاوت و داوری راجع به آن را نداشتند.
به نظر ما آن چه که بس��یار در زندگ��ی به درد می خورد، 
تفکر نقاد اس��ت که کودک بتواند درست و غلط را تمیز 
ده��د و در داوری ها جانب صحیح را بگیرد. داش��تن این 
نوع از تفکر از نیازهای مبرم و ضروری جامعۀ ماس��ت که 
بای��د از کودکی به آن پرداخت. ب��ه نظر ما کودکی که با 
این نوع تفکر پرورش یابد، تحت تأثیر القائات و تبلیغات 
سوء و تهاجم فرهنگی دشمن قرار نخواهد گرفت. پایه های 
تفک��ر عمیق و قوی را باید از کودکی بنا نهاد. کودکی که 

بنیاد حکمت اسالمی صدرا یکی از مراکزی است که در مورد آموزش فکر و فلسفه به کودکان، مورد مطالبۀ جدی 
رهبر انقالب است. این بنیاد یک مرکز تخصصی علمی در زمینۀ فلسفه و حکمت متعالیه است. در زمینۀ فلسفۀ کودکان 
هم اقداماتی داشته است. برای تشریح صورت بندی و ارتباط این نوع آموزش با حکمت صدرایی، با خانم زهره حسینی، 

مسئول گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسالمی صدرا، گفت وگو کرده ایم.

   مرضیه کرباسچی  

هدف غرب تربیت شهروند دموکراتیک
 است، هدف ما، تربیت انسان کامل

گفت وگو با دکتر زهره حسینی دربارۀ آموزش فلسفه به کودکان

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان

گفت وگو
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

   آن چه که بسیار 
در زندگی به درد 

می خورد، تفکر نقاد 
است که کودک بتواند 
درست و غلط را تمیز 

دهد و در داوری ها 
جانب صحیح را بگیرد

   کودکی که 
بیاموزد چگونه 

بیندیشد، استدالل 
کند، دلیل بخواهد و 
به مالک ها و معیارها 

برای تشخیص و 
داوری توجه کند، 

هرگز در بزرگسالی 
تحت تأثیر هر تفکری 
قرار نخواهد گرفت و 

راه صواب را از ناصواب 
تشخیص خواهد داد



خط��ر جدی این طرح این اس��ت که اف��راد ناالیق و 
ناشایست در گوشه و کنار کشور اقدام به برقراری کالس هایی 
با محتوای غربی کرده اند. این می تواند آس��یب هایی جدی 
برساند و باید کارشناسی جدی بشود. عالوه بر اینها، والدین 
نیز باید توجیه شوند که کودکانشان در جهت مثبت در حال 
تغییر اند و آموزش ببینند که با کودک پرسشگر و کنجکاو 
چگونه برخورد کنند تا خالقیت وی سرکوب نشود. یعنی 
ما حتماً باید کالس ها و جلس��اتی برای توجیه والدین هم 

بگذاریم. فقط این نیست که روی کودک کار شود.

شما معتقدید که بر اساس مبانی فلسفۀ اسالمی و حکمت صدرایی 
می شود، به کودکان فلسفه را آموخت؟

بله؛ ببینید، حکمت عملی به معنی کاربردی  کردن حکمت 
نظری در جامعه است؛ یعنی استفاده از حکمت در زندگی 
روزمره به انحاء گوناگون. تفکر در کودکان در واقع شاخه ای 
از حکمت عملی است که حکمای مسلمان مانند خواجه 
نصیرالدین و ابن س��ینا و مالصدرا به آن اشاره داشته  اند و 
از ای��ن رهگذر، مبانی این طرح در حکمت عملی فلس��فۀ 
اس��المی نهفته اس��ت. در حکمت نظری انسان دارای قوۀ 
عاقله است؛ قوه ای که با آن قادر به شناخت و معرفت است. 
انسان با این قوه توانایی دارد که از بسیاری مسائل آگاهی 

پیدا کند، اما دارای محدودیت هایی هم هست.
مبنای تعلیم و تربیت ما باید بر اساس شکوفا کردن 
استعداد ذاتی انس��ان در رسیدن به حکمت نظری باشد. 
دس��تیابی به حکمت نظری، مقدمه و سرچشمۀ حکمت 
عمل��ی اس��ت. در فلس��فۀ صدرایی، نه تنه��ا بصیرت های 
درک فلس��فۀ اسالمی حکمی و دینی یافت می شود، بلکه 
روش های��ی وجود دارد که به س��ادگی می توان به کودکان 
آم��وزش داد. البته این روش ها زمانی مؤثرتر هس��تند که 

کودکان تربیت دینی شده باشند.

این مفاهیم سنگین را چگونه به کودکان تعلیم می دهید؟
در س��طح دبستان برنامۀ ما این اس��ت که به کودکان آداب 
بح��ث کردن را ی��اد بدهیم. کودک باید ی��اد بگیرد، چگونه 

تجویز ها و توصیه های شما به والدین در مورد موضوع فلسفه برای 
کودک چیست؟

والدین باید بدانند کودکان امانت های الهی در دستان آنها 
هستند و نسبت به تربیت آنها موظفند. در مرحلۀ بعد باید 
بدانند که کودکان با فطرت پاک الهی به دنیا می آیند و هر 
نوع رفتار با آنها مانند نقش بر سنگ جاودانه می ماند. پس 
امر تربیت بسیار مهم و خطیر است. والدین باید بدانند که 
ک��ودکان ذاتاً و فطرتاً کنجکاوند. ذات حیرت و کنجکاوی 
کودکان باعث شده تا ما کودک را بالفطره فیلسوف بدانیم. 
والدین نباید این حس را در درون کودکانشان نابود کنند، 

بلکه باید با مهارت هایی آن را پرورش دهند.
ب��ه نظر ما، اولین مربیان فلس��فه و ک��ودک والدین 
هس��تند. آنها نباید روحیۀ پرسش گری را در درون کودک 
سرکوب کنند، بلکه باید به سؤاالت او بادقت گوش کنند و 
در پیدا کردن پاسخ او را راهنمایی کنند تا خودش به جواب 
برسد. دادن جواب های آماده و کامل یا سرکوب پرسشگری 
در کودک، هر دو روحیۀ کنجکاو او را از بین می برد. کودک 
باید خودش روش جست وجو برای رسیدن به جواب را بیابد 
و ط��ی کند. والدین باید نقش راهنما و تس��هیل گر را ایفا 
کنند. البته از محبت و نق��ش تربیتی آن نباید غافل بود. 
محبت به کودکان و ارضای نیازهای عاطفی آنها می تواند 
پل��ی میان کودک و والدین ایج��اد کند تا بهتر بتوانند به 

اهداف تربیتی خود برسند.

خطرات و تهدیدهای احتمالی ورود به این فضا برای تربیت نسل 
آینده چیست؟

بخش فلس��فه و کودک در  بنیاد حکمت اسالمی صدرا با 
اینکه ایدۀ اولیه را از فلس��فه برای ک��ودکان در غرب الهام 
گرفته، اما هیچ گاه در این فکر نبوده که آن را اشاعه دهد؛ 
تنها عمل به این آیه از قرآن بوده که »سخنان را بشنوید و 

از بهترین آنها تبعیت کنید«*. 
ما در طی س��ال ها فعالیت در ای��ن مرکز این طرح را بارها 
مرور و آسیب شناس��ی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم 
که هدف و مبانی فلسفه برای کودک در ایران با روش های 
غربی ها متفاوت است. هدف آنها تربیت شهروند دموکراتیک 
است و هدف ما تربیت انسان کامل است و رساندن انسان 
به رس��تگاری و ف��الح واقعی. مبانی آنها فلس��فۀ غرب و 
اگزیستانسیالیس��م اس��ت و در متون و داستان هایش��ان، 
نسبی گرایی مشهود است، اما مبنای کار ما فلسفۀ اسالمی و 

اعتقاد به اصول اخالقی است.
در این س��ال ها، س��عی کرده ایم محتواه��ای کار با 
کودکان را متناس��ب با سن آنها و با استفاده از متون کهن 
ایرانی-اسالمی تهیه کنیم که الحمدهلل مورد پسند کودکان 
نیز بوده است. این داستان ها ابزارهایی برای راه اندازی بحث 
گروهی در کالس خواهد بود که عالوه بر آموزش مفاهیم 
اخالقی، آداب بحث عملی را نیز به کودک آموزش می دهد.
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   والدین باید 
بدانند کودکان 
امانت های الهی در 
دستان آنها هستند و 
نسبت به تربیت آنها 
موظفند. در مرحلۀ بعد 
باید بدانند که کودکان 
با فطرت پاک الهی 
به دنیا می آیند و هر 
نوع رفتار با آنها مانند 
نقش بر سنگ جاودانه 
می ماند

   هدف و مبانی 
فلسفه برای کودک 
در ایران با روش های 
غربی ها متفاوت است. 
هدف آنها تربیت 
شهروند دموکراتیک 
است و هدف ما تربیت 
انسان کامل است 
و رساندن انسان به 
رستگاری و فالح 
واقعی

پروندۀویژۀکتابکودکونوجوان/گفتوگوبادکترزهرهحسینی

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 4 و 5، مهر و آبان 1394



می تواند با ماهی دوست شود یا مثالً مفهوم دزدی را بررسی 
می کردند که دزدی می تواند بد باش��د، می تواند خوب هم 
باشد! روی اصول اخالقی دست گذاشته و آنها را زیر سؤال 
ب��رده بودند که همه جا این بد اس��ت و بعضی جاها خوب 

است. اینها را در غالب داستان به خورد بچه ها می دادند.
ما کتاب های آقای لیپمن، آقای فیشر و آقای فیلیپ 
کمپ در اس��ترالیا را آسیب شناسی کردیم. کتاب های آنها 
اینجا موجود اس��ت. به این نتیجه رس��یدیم که خودمان 
داس��تان هایی الزم داریم که اوالً کودکان بپس��ندند و بعد 
هم مفاهیم غنی داشته باش��د. اآلن داستان های مولوی را 
داریم، کلیله و دمنه را داریم که البته اساسش ایرانی نیست، 
گلستان و بوستان را داریم. متون کهن خودمان هم سرشار 

از داستان های پندآموز است.

آیلا مفاهیلم و داسلتان های ایلن متلون را بله زبان کلودکان 
برگردانده اید؟

بله؛ روی اینها کار ش��ده است. حتی داستان هایی با روایت 
دینی داریم. مثالً در بحث شجاعت ما داستانی از کودکی 
امام جواد)ع( را برای بچه ها می خواندیم که بس��یار برایشان 
جال��ب بود. همۀ اینه��ا را ارزیابی هم کردی��م و نتایج آن 
موجود است که بچه ها اینها را بیشتر از داستان های غربی 

پسندیدند و ما با این کار به هدف خودمان رسیدیم.

آیا این تغییرات کودکان مطابق میل پدر و مادرها بوده است؟
اگر پدر و مادرها مجاب می شدند که این تغییرات در بچه ها 
مثبت است، آنها هم س��عی می کردند که درست برخورد 
کنند، اما اگر پدر و مادرها توجیه نمی شدند و با این موضوع 
کنار نمی آمدند، کار خراب می ش��د. مثالً مادری می آمد و 
می گفت بچۀ ما تازگی ها زیاد سؤال می کند و راجع به همه 
چیز کنجکاوی می کند و خیلی فضول شده است! بعد او را 
دعوا می کردند و این بچه سرکوب می شد. خب این تقصیر 
م��ا بود. ما این آت��ش را در دامن این بچه ها انداخته بودیم 
که سؤال کنید و راحت از کنار هر چیزی نگذرید. اگر پدر 
و مادر توجیه می ش��دند و می فهمیدند که کودک در حال 

تغییر مثبت است، کمکش می کردند.
ما به پ��در و مادره��ا می آموختیم که س��ؤال کردن 
کودکت��ان را س��رکوب نکنید. ف��وری هم پاس��خ ها را در 
دامن ش��ان نگذارید. این خوب نیس��ت که سریع احساس 
کنند، ش��ما دایرة المعارف هس��تید. بگذاری��د یک مقدار 
خودش��ان هم تحقیق کنند و بگردند. اینه��ا را به والدین 
آموزش می دادیم که جواب سؤاالت بچه ها را ندهید. شما 

هدایت گر باشید تا خودشان دنبال جواب بگردند.

پی نوشت : 
َِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه *  بخشی از آیۀ 18 سورۀ مبارکۀ زمر: ال
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(

در ی��ک گروه بحث کن��د. بتواند بدون اینکه محکوم کند یا 
محکوم شود یا تعصبی داشته باشد یا داوری غلطی کند، یک 
بحث سالم داشته باش��د. در دبستان خیلی سعی نکرده ایم 
چی��زی را آموزش دهیم؛ تنها چند مفهوم اخالقی به عنوان 
دستاویزهایی برای بحث. اما هدف اصلی این است که کودکان 
بتوانند بحث کردن سالم را یاد بگیرند. سپس در برنامۀ دورۀ 
راهنمایی، مفاهیم اخالقی را در خالل بحث آموزش می دهیم 
و در سطح دبیرستان مفاهیم فلسفی را. یعنی همین طور که 
کودک بزرگ و نوجوان و جوان می ش��ود، این مفاهیم هم با 

سنش به اصطالح بزرگ تر و غنی تر می شود.
ابزار کار ما برای کودکان دبس��تانی داستان است. 
البته از فیلم، کارتون، عکس و حتی نقاش��ی های خود 
بچه ها هم استفاده می کنیم. روش های مختلفی داریم. 
اگر ببینیم بچه ها از داس��تان خس��ته می شوند، جلسۀ 
بعد، از روش دیگری مانند بازی اس��تفاده می کنیم. ما 
فکر می کنیم داس��تان از همه بهتر اس��ت. داستان ها را 
از متون کهن بیرون کش��یده ایم و سعی کرده ایم در هر 
داستان، حداقل یک مفهوم اخالقی باشد. مربی داستان 
را در کالس می خواند و بچه ها دربارۀ آن بحث می کنند. 
ریزه کاری هایی هم دارد؛ مثل طرز نشس��تن بچه ها در 
کالس یا مثاًل اینکه معلم را آموزش می دهیم که بحث 
را به گونه ای هدایت کند تا به مطلوبش برسد و بحث از 
هدف اصلی منحرف نشود. این هم مهم است. مجموعاً 
یک روش اس��ت که هدف اصلی  آن ارتقای سطح تفکر 

در کودک است.

مهم این اسلت که پایه های تفکری ما بر اساس فلسفۀ اسالمی و 
حکمت صدرایی است.

بله؛ مبانی ما بس��یار مهم است. از سال 1378، چند سالی 
روی منابع خارجی کار   کردیم. داستان های آنها را مطالعه 
کردیم. وقتی دقیق می ش��ویم می بینیم مبانی تمام  آنها، 
مبانی فلس��فۀ غربی اس��ت. موضوعات و مفاهیمی که در 
داستان  ها کار می کردند، مبتنی بر نسبی گرایی بود. فرض 
کنید یک داس��تان داشتند به نام خرس و ماهی که خرس 
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   تفکر در کودکان 
در واقع شاخه ای از 

حکمت عملی است که 
حکمای مسلمان مانند 

خواجه نصیرالدین و 
ابن سینا و مالصدرا به 

آن اشاره داشته  اند و 
از این رهگذر، مبانی 
این طرح در حکمت 

عملی فلسفۀ اسالمی 
نهفته است

   در سطح دبستان 
برنامۀ ما این است که 
به کودکان آداب بحث 

کردن را یاد بدهیم. 
کودک باید یاد بگیرد، 

چگونه در یک گروه 
بحث کند. بتواند بدون 

اینکه محکوم کند یا 
محکوم شود یا تعصبی 

داشته باشد یا داوری 
غلطی کند، یک بحث 

سالم داشته باشد

   چند سالی روی 
منابع خارجی کار 

  کردیم. داستان های 
آنها را مطالعه کردیم. 
وقتی دقیق می شویم 

می بینیم مبانی 
تمام  آنها، مبانی 

فلسفۀ غربی است. 
موضوعات و مفاهیمی 

که در داستان  ها کار 
می کردند، مبتنی بر 

نسبی گرایی بود

هدفغربتربیتشهرونددموکراتیکاست،هدفما،تربیتانسانکامل

ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی



مفه��وم کودک��ی یک��ی از مفاهیم مهم و اساس��ی و 
تعیین کنن��دۀ محدودۀ آن اس��ت. پرداختن به مفهوم 
کودک و کودکی باعث شده که بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته با اس��تفاده از یافته ها و دیدگاه های تازه، 
نیازهای این گروه را جزء اولویّت های جامعه خود قرار 
دهند و امکانات گسترده و مناسبی را در اختیار کودکان 
بگذارند و توجه پژوهشگران در حوزه های ادبیات، علوم 
روان شناس��ی، جامعه شناسی، تاریخی تربیتی و... را به 

موضوع کودک جلب نمایند.
همچنین آموزش مطالعه به صورت غیرمس��تقیم 
می تواند در ایجاد حس لّذت برای کودکان و هدفمند 
کردن و ارتقای س��طح ادبیات کودک نقش سازنده ای 

داشته باشد.
در واق��ع بهتری��ن دس��تاورد جامعه از ش��ناخت 
مفهوم کودکی و نوجوانی، تالش در پیش��برد مطالعه، 
برنامه ریزی و رس��یدگی به نیازه��ا و عالیق کودکان و 
نوجوانان ایران زمین است. ترغیب و تشویق کودک به 
کتاب و عالقمندی و آشنائی آنها با هنر و ادبیات، سهمی 
اجتماعی است که بجاست که با ایجاد مراکز مطالعات 
و تحقیقات گسترده در این زمینه، دستاوردهای خوبی 
را جه��ت عرضۀ کت��اب در داخل و خارج از کش��ور با 
مفاهیم موجود در این دانش، حضوری همیشگی داشته 
باشیم و به عنوان یکی از شاخه های مطالعات در حوزۀ 

کتاب کودکان به آن توجه خاص نماییم و با هماهنگی 
تشکل های نشر در حوزۀ کتاب کودک و بخش دولتی، 
بی تردید در آینده می ت��وان کتبی با محتوای پرارزش 
و ب��ا ادبیاتی برتر معرفی کرد و به کمک آنها به انتقال 
پیام ها، مفاهیم، عواطف، اندیش��ه ها و همچنین لطیف 
کردن احساس��ات و استفاده از انواع قصه های پندآموز، 
اسطوره، حماسه، دانستنی های علمی و شعر کودک و 
نیز آموزش و پرورش تخیل و استعداد کودکان پرداخت.

نقش دولت و تشکل های نش��ر در ارتقای کتاب 
کودک را می توان در پنج مورد خالصه کرد.

1. تقبل هزینه های مؤلفین کتاب کودک توسط 
دولت

2. برگزاری دوره های آموزشی روانشناسی رشد و 
آشنایی مؤلفین با نیازهای کودک و نوجوان در سنین 

مختلف
3. هماهنگ نمودن مؤلفین با سیاست های تعلیم 
و تربیت در نظام تربیتی تدوین ش��ده توس��ط شورای 

عالی آموزش و پرورش
4. تش��کیل کارگروه هایی برای تقویت و پربارتر 

نمودن برنامه های تربیتی و تدوین محتوای مورد نیاز
5. آم��وزش عمومی و فرهنگ س��ازی در جامعه 
توسط رسانه های جمعی مبنی بر ضرورت کتابخوانی 

برای کودکان و اثر این عادت بر زندگی آیندۀ آنها.

نقش دولت و تشکل های نشر در ارتقای 
کتاب کودک

مریم جدلی
رئیسانجمنفرهنگیهنریزنانناشر

پروندۀویژۀکتاب
کودکونوجوان
یادداشت
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 آن بیست وس��ه نفر کتاب��ی از خاطرات اس��ارت 23 
نوجوان حاضر در جبهه ها است که به دست رژیم بعثی 
عراق اسیر شدند. در این کتاب، که احمد یوسف زاده آن 
را نگاشته، خاطرات 8 ماه ابتدایی اسارت برای خواننده 
روایت می شود؛ خاطرۀ دیدار با صدام حسین و مقاومت 
آنها در اینکه سنشان زیر 17 سال نیست تا صدام نتواند 

علیه انقالب اسالمی استفاده تبلیغی کند.

سالم بر ابراهیم
س��الم بر ابراهی��م دیگر کتابی 
است که در طول سال گذشته 
پرفروش بوده اس��ت. این کتاب 
خاطرات ش��هید ابراهیم هادی 
اس��ت که از سوی گروه ابراهیم 
هادی منتشر ش��ده است. این 
کتاب از زمرۀ کتبی اس��ت که به طور معمول پرفروش 
است و تاکنون ش��مارگان قابل توجهی از آن به فروش 

رسیده است.

من زنده ام 
سرنوش��ت بازار کتاب در سال 
93 و بخش��ی از س��ال 94 ب��ا 
کت��اب من زنده ام گ��ره خورده 
بود. ای��ن کتاب ک��ه خاطرات 
معصومه آباد از روزهای اسارتش 
در زندان های عراق در سن 17 
سالگی بود، کتابی بود که توانست پرفروش ترین کتاب 
بالمنازع سال باش��د. این کتاب هم چنان نیز در میان 
پرفروش ها دیده می ش��ود و بنا به اعالم ناشر، تاکنون 

نیم میلیون نسخه از آن منتشر شده است.

آن بیست وسه نفر
23 نوج��وان، تنه��ا قط��ره ای 
بودند از سیل نوجوانانی که در 
طول هشت س��ال دفاع مقدس 
راهی  ترفنده��ای مختل��ف  با 
جبهه ها ش��دند ت��ا لبیکی به 

فرمان پیر خود گفته باشند. ماهنامۀ شیرازه کتاب

طعمکتاب
گزارش
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ش��ده اس��ت. قصه به سرگذش��ت دختری در قبل از 
انقالب باز می گردد که به پسری عالقه مند می شود که 
آن پس��ر از مبارزین و انقالبیون است و این عالقه، وی 
را به جریان مبارزات سوق داده و هم راه و هم پای پسر 
می کند. این کتاب را فهمیه پرورش نوشته و انتشارات 

کتابستان معرفت آن را منتشر کرده است.

مترسک مزرعۀ آتشین 
مترسک مزرعۀ آتشین اثر داود 
امیری��ان، سرگذش��ت نوجوان 
س��یزده، چهارده  ساله ای به نام 
آیدین اس��ت، که در مس��یر به 
اصطالح م��رد ش��دن تصمیم 
می گیرد، به جبهه برود تا بتواند 
از رهگذر حضور در جبهه، به مردانگی دست یابد. این 
کتاب را انتشارات کتابستان معرفت منتشر کرده است.

نیمۀ پنهان ماه 
نیمۀ پنهان ماه1 را که ش��هید 
چمران به روایت هسمر شهید 
انتش��ارات روایت فتح  اس��ت، 
منتشر کرده اس��ت. این کتاب 
خاطرات همسر شهید چمران 
اس��ت که از زمان انتشار تاکنون مورد توجه مخاطبان 
بوده است. این کتاب که حجم زیادی نیز ندارد، بعد از 

گذشت چند سال از انتشار، همچنان پرفروش است.

نورالدین پسر ایران 
نورالدی��ن پس��ر ای��ران کتاب 
خاطرات س��ید نورالدین عافی 
است؛ پس��ری شانزده س��اله از 
اهال��ی روس��تای خنج��ان در 
حوال��ی تبری��ز در آذربایج��ان 
ش��رقی که مانند دیگ��ر رزمنده های نوج��وان ایران با 
تالش و زحمت ف��راوان رضایت والدین و مس��ئولین 
را ب��رای اعزام به مناطق عملیات��ی جلب کرد و از دی 
م��اه 1359، یعن��ی تنها س��ه ماه پ��س از آغاز جنگ 
تحمیل��ی، به جبهه های نب��رد با متج��اوزان رفت. او 
حضور در گردان های خط  ش��کن لش��کر 31 عاش��ورا 
را به عن��وان نی��روی آزاد، غواص و فرماندۀ دس��ته در 
جبهه های مختلف تجربه کرده و بارها مجروح ش��ده 
اس��ت. نورالدین نزدیک به هش��تادماه از دوران جنگ 
تحمیلی را علی رغم جراحات سنگین و شهادت برادر 

عباس دست طال
عباس دس��ت طال عنوان کتابی 
است که مورد توجه جامعه بوده 
و در میان پرفروش ها خودنمایی 
می کن��د. این کت��اب خاطرات 
عباس علی باقری اس��ت که به 
حرفۀ صافکاری مش��غول بوده و با آغ��از جنگ، کار و 
کاسبی را رها کرده و برای صافکاری خودروهای جنگ 
راهی جبهه می شود. این کتاب را محبوبۀ معراجی پور 

نوشته و انتشارات فاتحان منتشر کرده است.

تفحص
تفحص عنوان کتابی اس��ت که 
حمید داودآبادی آن را نوش��ته 
و مؤسسۀ شهید کاظمی آن را 
منتشر کرده اس��ت. این کتاب 
مش��اهدات داودآبادی و برخی 
نیز خاطرات دیگران از روند تفحص پیکر شهدا است. 
ای��ن کتاب تصاویری به خواننده عرضه کرده که کم تر 

دیده شده و از این منظر، ارزشمند است.

سیزده  ساله ها 
کتاب سیزده ساله ها، حکایتی 
اس��ت از نبرد و حماسه آفرینی 
نوجوانانی که هنوز طعم تکلیف 
را نچش��یده بودن��د، ول��ی به 
بهترین نحو، تکلیف خود را ادا 
کردند و بلوغشان با رسیدن به 
شهادت بود؛ آن هم بلوغ خونین. به گونه ای که سیزده 
ساله ها، روایاتی است از حضور قاسم های خمینی کبیر، 
بزرگ مردانی که به جایی رس��یدند که رهبرشان آنان 
را رهبر نامید. این کتاب را هادی ش��یرازی نوش��ته و 

مؤسسۀ شهید کاظمی منتشر کرده است.

پنجرۀ چوبی 
داس��تان بلند پنج��رۀ چوبی از 
وقایع تاریخ��ی پیش از انقالب 
آغ��از می ش��ود و در ادام��ه، به 
روای��ت دوران جنگ تحمیلی 
ع��راق علیه ای��ران می پردازد و 
ماجراهای آن تا سال 65 ادامه 
پی��دا می کند. تم��ام این وقایع در قالب یک داس��تان 
عاش��قانه و تأثیری که انقالب بر افراد می گذارد، بیان 
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اینک شوکران
اینک ش��وکران1 عنوان کتابی 
است که در آن خاطرات شهید 
منوچهر مدق به روایت همسر 
شهید نقل شده و از زمرۀ کتب 
موردتوجه انتشارات روایت فتح 
است و از زمان انتش��ار تاکنون در میان پرفروش های 
کتاب حضور پررنگی داشته است. این کتاب دارای بار 
عاطفی بسیار اس��ت و از این حیث بسیار مورد توجه 

است.

تبسم های جبهه 
تألیف  کتاب تبسم های جبهه، 
حمی��د داودآبادی، ب��ا موضوع 
طنزه��ای رزمن��دگان در دفاع 
مقدس از سوی مؤسسۀ شهید 
کاظمی راهی بازار کتاب ش��ده 
است. در این کتاب به خوبی صفا 
و صمیمیت بین رزمندگان اسالم توصیف شده است و 
بیان شوخی ها و طنزهای رزمندگان در دفاع مقدس به 

جذابیتش افزوده است.

کوچک ترش س��یدصادق در برابر چشمانش در جبهه 
ماند و در عملیات های متعددی حضور داشت و جانباز 

هفتاد درصد دفاع مقدس است.

قصۀ فرماندهان 
ای��ن کت��اب  در حقیقت عنوان 
یک مجموعه کتاب است که در 
قطع پالتویی منتش��ر شده بود. 
این کتاب ها مختصر بوده و در 
حجم کمی خاطرات فرماندهان 
دوران مقدس را بازخوانی کرده و به خواننده ارائه کرده 
است. داوود بختیاری دانش��ور این کتاب ها را نوشته و 

انتشارات سورۀ مهر منتشر کرده است.

دختر شینا 
دختر ش��ینا، خاطرات قدم خیر 
محمدی کنعان اس��ت که بهناز 
و  نوش��ته  را  آن  ضراب��ی زاده 
انتشارات سورۀ مهر آن را چاپ 
کرده است. این کتاب خاطرات 
روزهای س��خت یک زن از جنگ اس��ت که به تنهایی 
در حالی که همس��رش در جبهه ها است، بار زندگی را 
به دوش می کش��د. این کتاب دارای روایتی متفاوت از 
دوران دفاع مقدس اس��ت که به شهرها و حال و هوای 

آنجا در هنگامۀ جنگ اشاره دارد.

خاک های نرم کوشک 
خاک های نرم کوشک، اثر سعید 
پرفروش ترین  از  یک��ی  عاکف، 
کتاب های دفاع مقدس از زمان 
انتش��ارش تاکنون بوده اس��ت. 
این کتاب خاطراتی از ش��هید 
عبدالحسین برونسی است که در قالبی متفاوت منتشر 
شده است. این کتاب، تاکنون، بیش از 201 بار تجدید 

چاپ شده است.
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العالی(، قرار گرفت. گس��ترۀ اطالعات معّظمٌ له و اشراف ایشان بر 

مبانی فقهی، تاریخی و سیاسی مسألۀ فلسطین، هر محقق و 
شیفتۀ علم را به پای سخن ایشان می  کشاند. اثر حاضر تالشی 
ناچیز برای تسهیل استفادۀ عالقه  مندان به بهره  مندی از محضر 

ایشان است.

بخش هایی از کتاب
در بخش هایی از کتاب، مطلبی با عن��وان روز قدس؛ روز 
اسالم، انسانّیت، انقالب و امام آمده است: امروز روز بزرگ و 
جهانی قدس است، روز تجمع آرمان های مسلمانان جهان 
در یک کلمه و در یک جمله است، روز اتحاد صفوف همۀ 
مسلمانان از همۀ ملت ها و کشورهاست، روز اسالم است، 

روز انسانّیت است، روز انقالب است و روز امام ماست.
همچنین در بخش دیگری باعنوان مسألۀ فلسطین؛ 
مهم ترین مسألۀ دنیای اسالم نوشته است: مسألۀ فلسطین، 
مهم ترین مسألۀ دنیای اسالم است. هیچ مسألۀ بین  المللی  ای 
در دنیای اس��الم از این باالتر نیست، چون تسلّط غاصباِن 
س��رزمین فلس��طین و قدس بر این بخ��ش از پیکر اّمت 
اسالمی، منشأ بس��یاری از ضعف ها و دشواری ها در دنیای 
اسالم است. امیدواریم خدای متعال برکات و فضل خود را بر 
ملت فلسطین و بر دنیای اسالم نازل کند و آنها را مشمول 
لطف و نصرت خود قرار دهد. ما آفاق را روشن می بینیم. ما 
با ایس��تادگی، آیندۀ خوبی را برای دنیای اسالم و فلسطین 
پیش بینی می کنیم. ما معتقدیم که مرگ دنیای اس��الم و 
ذلّت و تحقیر نهایی او روزی است که در مقابل فزون  طلبی 
اس��تکبار و صهیونیسم عقب بنشیند و تس��لیم آن شود. 
امیدواریم خداوند چنین روز و چنین وضعّیتی را هرگز برای 
دنیای اس��الم پیش نیاورد. ما یقین داریم با ادامۀ مبارزات 
مردم مسلمان فلسطین و حمایت جهان اسالم، فلسطین 
به فضل الهی آزاد می شود و بیت  المقّدس و مسجداالقصی 
و سایر نقاط آن سرزمین اسالمی به آغوش جهان اسالم باز 

می گردد، ان شاءاهلل. واهلل غالب علی امره.
sahaf.ir :منبع

مجیلد صحلاف - نتانیاهو این بار در س��خنرانی خود در 
سازمان ملل به جای نقاشی کشیدن، یک کتاب معرفی کرد 
تا بتواند مردم جهان را با نگاه ایران به رژیم صهیونیستی 

آشنا کند. اما نتانیاهو کدام کتاب را پیشنهاد داده است؟
کتاب پیشنهادی نتانیاهو فلسطین از منظر آیت اهلل 
 العظمی س��ّیدعلی خامنه ای)مّدظلّه العالی( نام دارد. این کتاب 
ش��امل مرور بیانات مقام معّظم رهبری در هشت بخش 
کلّیات، شکس��ت ها و پیروزی ها، مس��ئولیت ها، جنایات، 
راه حل ها، قهرمانان، روش��نگری و آیندۀ روشن است. این 
کتاب به کوش��ش س��عید صلح میرزایی به زبان فارسی و 
انگیلسی در 416 صفحه توسط انتشارات انقالب اسالمی 
چاپ و تولید ش��د. در بخش دربارۀ کتاب این کتاب آمده 
است: »بر هیچ  کس پوشیده  نیست که انقالب اسالمی ایران 

بر پایۀ مبانی دین مبین اسالم به  وجود آمده است.»
بر همین اساس، حمایت از منافع جهان اسالم به ویژه 
ملت های مظلوم مسلمان از نخس��تین شعارهایی بود که 
توس��ط بنیان گذار مقدس جمهوری اسالمی)قّدس سره( مطرح 
 شد. این در حالی  بود که رژیم منحوس پهلوی جزو نخستین 
دولت ه��ای اس��المی بود که رژیم جعلی صهیونیس��تی را 
به رس��میت ش��ناخته بود. آرمان امام  خمینی)قّدس سره( جان 
تازه  ای به پیکر انتفاضه دمید و ابتکار تعیین جمعۀ آخر ماه 
مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، عامل ماندگاری 

مسألۀ فلسطین شد.
پ��س از ارتحال آن حکیم اله��ی، َعلَم این آرمان خواهی 
بر دوش خل��ف صالح او، یعنی حضرت آیت  اهلل خامنه  ای)مد ظلّه 
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اگر دنبال رمانی می گردید که صحنه های بمباران 
شهرها در زمان دفاع مقدس، توسط عراق را به گونه ای 
ملموس و تأثیرگذار به تصویر کش��یده باش��د و نیز اگر 
هم ذات پنداری با مادر پیری را که بی قرار پسر مفقودش 
در جبهه هاس��ت، دوس��ت دارید، آواز بلن��د علی اصغر 
عزتی پاک را بخوانید. مفقود ش��دن ه��ادی و کنکاش 
خانواده برای یافتنش زایندۀ ماجراهایی جذاب است که 
مخاطب را در حسی عمیق فرو می برد. عزتی پاک در این 
اثر در کنار روایت از تجاوز دشمن، دفاع مردم از میهن و 
نیز تلخی هایی که متجاوز بر مردم  تحمیل کرده، از قصۀ 
عش��ِق پاک غافل نشده اس��ت. بومی بودن اثر در اقلیم 
همدان از ویژگی های منحصر به فرد این روایت اس��ت. 
اقلیت های دینی نیز در این رمان مورد اشاره قرار گرفتند 
و این حکایت از ش��ناخت کافی راوی نس��بت به مکان 
روایت  اس��ت. آواز بلند را نش��ر شهرستان ادب منتشر 

کرده و برای چهارمین بار تجدید چاپ شده است.

سجاد سامانی در همین دفتر اول، لطافت طبع خود 
را به رخ مخاطِب شعرخوان کشانده است. ابیاِت پر نقش و 
نگار او دلبستگی اش به سبک هندی را به ذهن می آورد 
و آرایه ها و کنایه های او تأثیرپذیری اش از فاضل نظری. 

)در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز/ ظاهراً معنی 
برگرد نمی دانی چیست( بیشتر کش��ف های سامانی در 
حوزۀ معنا اتفاق افتاده و شعرش را به شعری تأمل برانگیز 
تبدیل کرده است. درونمایۀ اصلِی شعرهای این مجموعه 
عشق است که در کنار خودشناسی و ایمان فضای غالب 
اش��عار را رقم می زنند. زبان در ش��عر س��امانی یک پا در 
زباِن ش��اعران کالس��یک دارد و یک پا در زباِن ش��اعراِن 
امروز که ای��ن خود به علّت انتخاِب مضامینی این چنین 
اس��ت؛ یعنی دقیقاً مضامینی که یک پا در سّنت دارند و 
یک پا در مدرنیته. ش��یرینِی این غزل ها هم از همین جا 
ناشی می شود. شنیدِن قصۀ کهِن عشق از زباِن جوانی که 

بهارهای گذشته اش به سی نمی رسد.

 ایما
 سجاد سامانی

 سورۀ مهر

 آواز بلند
 عزتی پاک

 شهرستان ادب
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انتظارِ حضرت  و  موعودگرایی 
صاحب الزمان)ع��ج( در ش��عر روزگار 
ما جایگاه بایس��ته ای یافته اس��ت؛ 
به شکلی که گاه دفتر شعری کامل 
به این س��احت اختص��اص می یابد. 
جمعه ها هنوز خواب می بینند از این 
دست دفاتر شعر است. شرح هجران، 
عشق، انتظار، گالیه، محبت و دیگر 
حاالت و احساساِت شاعِر منتِظر در 
قبال امام منتَظرش پنجاه ودو غزل 
زیبا را ش��کل داده است. آرایه های 
ادبی، ظرافت های زبانی و اشاره های 
غیرصری��ح ب��ه آی��ات و آموزه های 
اس��المی، خصوصاً پیرامون انتظار، 
شعرهای این مجموعه را خواندنی تر 
کرده  است. در شعر مهّیجی محیط 
پیرامون به کمک شاعر در آفرینش 
تصاویِر محتوی معنا شتافته اند و این 
عناصر هم شامل جنگل و کوه و دریا 
می شوند و هم خیابان و کوچه و چتر 
و قطار. گرچه موضوِع تمام اش��عار 
این دفتر موعود اس��ت، به هیچ وجه 
یکنواخ��ت از کار درنیامده، چرا که 
مخاط��ب قدم به قدم با ش��عر همۀ 
موقعیت های احساسی در قباِل امام 
عصر را تجربه می کند: )نیامدن؟ نه 
هرگز به او نمی آید/ اگرچه دیر شد، 

اّما نگو نمی آید(

جنایت ه��ای  جن��گ،  ت��رور، 
ق��درت س��رویس های  و  اس��رائیل 
و در ط��رف دیگ��ر،  جاسوس��یش 
غیرت و جان فشانی همراه با زیرکی 
جوانان مقاومت و نفوذ در قلب خاک 
فلسطین اشغالی مس��ائلی است که 
درون مای��ۀ رمان��ی خ��وب از مریم 
مقانی را تش��کیل می دهد. چشمی 
که بستم، چش��می که بگشود جزو 
معدود رمان هایی است که با موضوع 
مقاوم��ت و رویاروی��ی با رژیم جعلی 
اسرائیل نگاشته شده و در این زمینه 
به روش��ن گری می پ��ردازد. این اثر، 
ج��دا از اینکه از مضمونی ارزش��ی و 
ضدصیهونیس��تی برخوردار است، از 
فرم و س��اختار فنی و حساب شده ای 
بهره می برد. نویسنده، هرچند مکان 
روایت داستان را شخصاً درک نکرده و 
پا به سرزمین اشغالی نگذاشته است، 
در فضاسازی و پرداخت مکان چنان 
حرفه ای و فنی عمل کرده اس��ت که 
مخاطب را در حسی عمیق از حضور 
در مکانی که داستان روایت می شود، 
نویس��نده، هم چنین،  فرو می ب��رد. 
علی رغم اینکه با شخصیت های بدیل 
داستان معاشرت نداش��ته، در خلق 
آنها حرف��ه ای و حساب ش��ده عمل 
کرده است. این کتاب را می توانید در 
خروجی های نشر تکا سال 1392پیدا 

کنید.

چهل وی��ک غ��زِل نجی��ب و 
محج��وب! چهل ویک ب��ار انعکاس 
جه��اِن پیرامون در آیین��ۀ وجودِی 
محمدمهدی سّیار، حق السکوتی را 
برای حرف هاِی نگفته اش، که بسیار 
بیشتر از گفته ها هستند، می آفریند 
و مخاطب اشعار را بعد از پایاِن شعر 
به فکر فرو می ب��رد. این فکر همان 
حق الس��کوتی است که مخاطب در 
قبال ش��عِر سّیار باید پرداخت کند. 
)مرغ بسمل خواند: بسم اهلل الرحمن 
الرحی��م/ در گلویم صد هزار آهنگ 

باقی مانده  است(
 زبان و تصویر در ش��عِر سّیار 
در خدمت معنا هستند و این شاید 
خود به علت فلسفه خواندِن سّیار و 
دکترای فلسفۀ مشای اوست. اشعار 
آیین��ِی ای��ن دفتر هم در راس��تاِی 
همان رسالِت اش��عار دیگر پرورانده 
ش��ده اند. بدین معنا که خواننده با 
دو جهاِن ش��ّقه ش��ده، یکی از آِن 
زندگی، دیگری از آِن ایمان و عشق 
به اهل بیت)علیهم السالم( روبرو نمی شود و 
این از امتیازاِت این شاعر است و در 
روزگارِ ما موهبتی است که شکرها را 

واجب می کند.

 جمعه ها هنوز خواب می بینند
 سودابه مهّیجی

 سپیده باوران

 چشمی که بستم، چشمی که بگشود
 مریم مقانی

 تکا

 حق السکوت
 محمدمهدی سّیار

 فصل پنجم
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قص��ۀ س��نگ و خش��ت قصۀ 
غرب��ت اس��ت. ش��اعر افغان��ی که 
سال هاس��ت مقیم ایران ش��ده، در 
این دفتر از دو غربت حرف می زند؛ 
یکی غربت و سرگردانِی هم وطنانش 
میان خط خطی های این کرۀ خاکی 
که مرز می نامندش و دیگری غربت 
هم نوعانش در ای��ن کرۀ خاکی که 
زمی��ن می نامندش. انس��ان در این 
گزینۀ ش��عر اصال��ت دارد و جایگاه 
موض��وع  هس��تی  س��احت  در  او 
گفت وگوهای ابیات شده است. وقتی 
شاعر در این شعر معروفش می گوید: 
)غروب در نف��س گرم جاده خواهم 
رفت/ پیاده آمده بودم، پیاده خواهم 
رفت( هر دو غربت مذکور را می شود 
برداش��ت ک��رد. به تناس��ِب همین 
مضامین، آنچه در این دفتر برجسته 
اس��ت، عنصر عاطف��ه و صمیمیت 
است؛ به شکلی که مخاطب خود را 
در فضایی صمیمی و پرش��ور هم نوا 
با شاعر می یابد. اشعار این مجموعه 
که در قالب های گوناگون کالسیک، 
غزل، مثنوی، چهارپاره و... س��روده 
ش��ده اند، گزینه ای از اشعار پیشیِن 
محمدکاظم کاظم��ی از دفتر پیاده 
آمده بودم ... و اشعاری است که بعداً 

در دفتر کفران به چاپ رسیدند.

آخرین  فی��روزه ای  پنجش��نبۀ 
اثر س��ارا عرفانی اواس��ط اس��فند ماه 
93، رونمایی ش��د و ن��گاه جمعی از 
اصحاب قل��م را به خ��ود جلب کرد. 
داس��تان این کتاب ح��ول دو محور 
اصلی زی��ارت صحی��ح و ارتب��اط با 
نامحرم جلو م��ی رود. مطالب مربوط 
به زیارت صحی��ح مجموعۀ اتفاقاتی 
اس��ت که برای شخصیت غزاله پیش 
می آید. از این نظر می توان پنجشنبۀ 
فیروزه ای را ح��اوی یک پیرنگ بلوغ 
دانس��ت، بلوغی که برای ش��خصیت 
غزاله به وجود می آی��د و وی در طول 
داستان با خواندن جلد اول کتاب ادب 
فنای مقربان، اثر آیت اهلل جوادی آملی، 
ب��ه درک��ی صحی��ح از زی��ارت امام 
رضا)علیه السالم( می رسد. جدا از این درک 
ش��خصی، غزاله با بی��ان موضوعاتی 
چ��ون لگد ک��ردن م��ردم، هجوم به 
س��مت ضریح و فش��ار به اطرافیان، 
تعداد بوس��یدن ضریح به عنوان تعداد 
زیارت، زیارت با هدف رفع گرفتاری ها 
و تهدید امام در خواسته ها، شلخته و 
کثیف بودن مسافران و... به گوشه ای از 
رفتارهای اشتباه برخی از زائران اشاره 
می کند. پنجش��نبۀ فیروزه ای رمانی 
یک دس��ت، جذاب، اثرگذار و یک سر 
و گردن باالتر از آثار قبلی سارا عرفانی 
است که جایگاه این نویسندۀ جوان را 

در ادبیات ایران باالتر خواهد برد.

نگاه داستانی بر پیشرفت های 
هوا و فضا در این س��ال ها، موضوع 
کتاب پرتاب نوش��تۀ محمدمهدی 
صف��ری اس��ت. ماج��را از آنجا آغاز 
می ش��ود که س��اخت تا پرتاب یک 
موش��ک به فض��ا زندگ��ی علمی و 
خانوادگی دو دانشجو را دچار تغییر 
و تحوالت می کن��د. بیان لحظه به 
لحظۀ طراحی و ساخت این موشک، 
به تصویر کشیدن سختی ها، پشتکار 
و همت و ارادۀ یک دانشجوی ایرانی، 
شهادت، و باور ارزش ها و آرمان های 
مل��ی و شکس��ت های کوچ��ک تا 
رسیدن به توفیق پرتاب همه و همه 
حادثه های فروگذار نش��دۀ نوش��تۀ 
صفری هستند که در ایده ای نو پا به 

عرصۀ وجود گذاشته است.
پرت��اب  درب��ارۀ  آن چ��ه 
شایان توجه اس��ت، آن است که در 
ملغمۀ بی س��ر و سامان انتشار انبوه 
رمان های غیرمتعهد، پرطمطراق و 
مدعی که  بیشتر آنها روحیۀ ضعف 
و بی اعتق��ادی و بی هویت��ی را القاء 
می کنند، پرتاب متعهدانه س��عی بر 
این دارد، حماسه ای را که مخاطب 
ساده از آن عبور می کند، در خاطرها 

یادآور شود.

 قصۀ سنگ و خشت
 محمدکاظم کاظمی

 کتاب نیستان

 پنجشنبۀ فیروزه ای
 سارا عرفانی

 نیستان

 پرتاب
 محمدمهدی صفری

 شهرستان ادب
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ط��راوت زندگ��ی و س��یاهی 
ظلم در جش��ن باغ ص��دری جریان 
دارد. حس نف��رت از حکومت ظلم 
و همراه��ی ب��ا مردم ظلم س��تیز و 
حقیقت طلب، حس غالب داس��تان 
هاس��ت. تصاویر ده��ۀ50 و قبل از 
آن نیز با هم��ان رنگ و بو و قدمت 
به خوبی توصیف می ش��ود و حسی 
اصیل و صمیمی به مخاطب می دهد.

جشن های 2500 ساله، به توپ 
بس��تن حرم امام رض��ا )ع( در قضیۀ 
کشف حجاب، سخنرانی آقای بهلول 
در مشهد، توده ای ها و انحراف آنان، 
برخی از بینامتنیت های کتاب است.

زن��ان در داس��تا ن ها محوریت 
دارن��د. داس��تان ها ب��ا پیرنگ های 
مناس��ب، س��بک رئال، فضاسازی و 
توصیف��ات صحنه در ح��د خوب و 
بس��یار خوب نوشته ش��ده و نشان 
دهن��دۀ اوضاع ای��ران در بریده ای از 
تاریخ مربوط به انقالب اس��ت. فعال 
بودن زن��ان در فعالیت های انقالبی، 
ترسیم شجاعت و شخصیت انقالبی 
آنان، ذکر نجابت، مظلومیت، وفاداری 
و تعهد آنان به زندگی و اعتقاداتشان 
و ظلم و س��تمی که در این مس��یر 
به آنان ش��ده گزینۀ مشترک اغلب 

داستان هاست.

به جنگ  آمریکایی  س��ربازی 
عراق اعزام می شود. قبل از اعزام، به 
مادرِ دوستش  قول می دهد که او را 
سالم برگرداند، اما در خالل جنگ، 
آن دوس��ت تعادل خود را به خاطر 
کشت و کش��تار از دست می دهد و 

قربانی این ماجراجویی می شود...
جنگ می خواس��ت م��ا را در 
بهار بکش��د این جملۀ آغازین رمان 
پرندگان زرد نوش��تۀ کوی��ن پاورز 
اس��ت. رمانی که دارای پالت نسبتاً 
خوبی اس��ت و خوانن��ده را تا آخر 
داس��تان به دنبال خود می کش��اند. 
سرگش��تگی  به خوب��ی  نویس��نده 
سربازان آمریکایی را به تصویر کشیده 
و نش��ان می دهد که چگونه  فریب 
خورده و آلت دست سیاست مداران 

دروغگو و فریبکار می شوند.
به من یاد داده بودند فکر کنم 
جنگ یک متحدکنندۀ بزرگ است 
که م��ردم را بیش��تر از هر فعالیت 
دیگ��ري در جه��ان به ه��م نزدیک 

مي کند. مزخرف بود.
پرندگان زرد را انیس��ا دهقانی 
نش��ر  و  به صورت��ی روان ترجم��ه 

شورآفرین راهی بازار کرده است.

همواره در طول تاریخ، مرگ های 
مشکوکی وجود داش��ته اند که گاه تا 
ده ه��ا و یا صدها س��ال علت وقوع آن 

حادثه پنهان مانده است.
مرگ ادواردو آنیلی پسر سناتور 
آنیل��ی ثروتمند مش��هور ایتالیایی و 
مالک کارخانجات اتومبیل سازی فیات، 
فراری، مازراتی و... از آن جمله اس��ت. 
جوان��ی که به ج��رم اس��الم آوردن و 
انتخاب مذهب شیعه مورد ظلم مافیای 
قدرت و ثروت واقع گشته و به صورت 

مشکوکی از دنیا رفت. 
بهزاد دانش��گر پ��س از چندین 
س��ال تحقیق، رمانی را با ن��ام ادواردو 
در 360 صفحه آماده و امسال توسط 
نشر آرما روانۀ بازار کرد. رمانی جذاب 
در مورد گروهی مستندس��از که برای 
س��اخت مس��تند ادواردو ب��ه ایتالیا 
رفته اند، اما مشکالتی برای آنها ایجاد 
می شود. نویسنده به طور موازی داستان 
خبرنگاری ایتالیایی را که بر روی این 
موض��وع کار کرده اس��ت نی��ز روایت 
می کند. معمای قت��ل ادواردو و رابطۀ 
خبرنگار و نامزدش و... باعث می ش��ود 
خواننده مشتاقانه تا آخر ماجرا را دنبال 
کند. چهرۀ دختر، کش می آید. شکل 
بزی می شود که موهایش را رنگ کرده 
باش��د؛ زرد یا نارنجی؛ ش��اید هم یک 
رنگ دیگر. ش��اید ش��کل یک حیوان 

دیگر، زرافه یا شتر... 

 جشن باغ صدری
 عذرا موسوی

 شهرستان ادب

 پرندگان زرد
 کوین پاورز
 شورآفرین

 ادواردو
 بهزاد دانشگر

 آرما
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 آیا تا به حال به این اندیشده ایم 
ک��ه ابزاره��ای م��درن در ظاهر در 
خدمت ما هستند، ولی در باطن بر 
ما خیانت هایی را روا می دارند. تا به 
حال به این اندیشیده اید که زندگی 
آپارتمان��ی و امکان��ات مدرن داخل 
و خ��ارج آن فرصت هایی طالیی را 
از م��ا ربوده اند؟ دیگ��ر از راه رفتن 
خبری نیست. با ماشین تا دم بلوک 
می آییم. با آسانسور  به طبقۀ دلخواه 
می روی��م. در منزل، از همۀ امکانات 
بهره مندیم. از ماشین های لباسشویی 
گرفته تا ظرفش��ویی و...، همه وهمه 
فرص��ت فعالیت های فیزیک��ی را از 
ما ربودن��د و آپارتمان یا حتی دیگِر 
خانه ه��ا را تبدیل ب��ه زندانی مدرن 
کرده اند. با داشتن دستگاه پیاده روی 
)تریدمی��ل( حتی ح��ق ورزش در 
فضای س��بز هم از انس��ان ها گرفته 
شد. کورت ونه گات در رمان پیانوی 
خودنواز سبک زندگی ماشینی را به 
چالش می کشد. مخاطب با مطالعۀ 
این رمان هم متنبه می ش��ود و هم 
لذت ادبی می ب��رد. پیانوی خودنواز 
را زهرا تراوتی ترجمه و نشر سبزان 

منتشر کرده است.

خلبان��ی هواپیمای��ش هنگام 
جن��گ در جنگل س��قوط می کند، 
ولی زن��ده می ماند. اس��تخوان های 
پایش می ش��کند و ت��وان راه رفتن 
ن��دارد، اما ک��م نیاورده  و تس��لیم 
درد پ��ا نمی ش��ود. لنگ لن��گان و 
س��ینه خیزان هجده روز تم��ام دوام 
 آورده و پیش می رود تا سرانجام به 
مقر نیروهای خودی می رس��د. این 
روای��ت بورس بوله وی اهل روس��یه 
اس��ت که برش هایی از وقایع جنگ 
جهانی دوم و نبرد شوروی با آلمان 
را در قالب رمان داستان یک انسان 
واقعی بازنمایی و نقل می کند. روایت 
این سختی ها آن قدر ملموس است 
که هر لحظه خودتان را کنار خلبان 

مجروح تصور می کنید.
داس��تان یک انس��ان واقعی را 
گامایون ترجمه و محمدرضا سرشار 
ویراش کرده است. این رمان توسط 
انتش��ارات قدیانی اولین بار در سال 
1376منتش��ر گش��ته و تا به حال 
نی��ز هش��ت بار تجدید چاپ ش��ده 
اس��ت. نکتۀ قابل توجه در مورد این 
کت��اب این اس��ت که مق��ام معظم 
رهبری)مدظله العال��ی( درب��ارۀ این کتاب 
می فرمایند: هرخلبان یا هر جانبازی 
که پایش قطع ش��ده باش��د... این 
کتاب را  که بخواند، احساس آرامش 

و رضایت می کند.

ش��اعر، پرورش دهندۀ دیده ها 
و ش��نیده های خ��ود از هس��تی و 
جهاِن پیرامونش است؛ هر چه تنوع 
دریافت ها بیشتر، تنوع ارائه ها بیشتر. 
صب��ح بنارس در بین آث��ارِ قزوه که 
شاعر نام آش��نایی است، این ویژگی 
را دارد ک��ه بر دریافت های ش��اعر 
از اقلیم هندوس��تان اس��توار است. 
شعر س��هل و ممتنع قزوه این بار با 
رس��وم، آداب و احساس های ناشی 
از زیست کردن در کشور هزارآییِن 
هندوستان ممزوج شده است. طبعاً 
اقامت در محیطی عارفانه شعرهای 
این مجموعه را هم به سمت عرفان 
کشانده و خلوتی را برای تجربه های 
سرمس��تی های  و  ش��هودگونه 
سماع گونه فراهم آورده، )سکوتستان 
فریاد اس��ت ه��ر س��طر غزل هایم/ 
اش��ارت های پنهان��م، قیامت ه��ای 
خاموش��م( اّم��ا ب��از ه��م انتقادات 
اجتماعی ق��زوه در ای��ن مجموعه 
شعر نیز به چش��م می خورد: )تمام 
تیمچه ها پر ش��د از نق��اب فروش/ 
زمانه ای اس��ت که حاّلج شد طناب 
فروش(. صب��ح بنارس که ش��امل 
هفتاد غزل و قصیده است، برگزیدۀ 
جایزۀ کتاب فصل جمهوری اسالمی 

در بخش شعر نیز شده است.

 پیانوی خودنواز
 کورت ونه گات

 سبزان

 داستان یک انسان واقعی
 بوریس پوله وی

 قدیانی

 صبح بنارس
 علیرضا قزوه

 شهرستان ادب
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آزادی ای که شعر آزاد )سپید( 
دارد، فرصت بیش��تری را در اختیار 
ش��اعر ق��رار می ده��د و می��دان را 
برای جوالِن اس��ب های معنا فراخ تر 
می کند. علی محمد مؤدب در دفتر 
عاشقانه های پس��ر نوح این میداِن 
ب��زرگ را عرص��ۀ تاخت و ت��از خود 
ک��رده و جهات��ی از جهان بینی اش 
را به تماش��اگرانش نش��ان داده که 
شاید در غزل ها و اشعار کالسیکش 
اینچنین نمایان نباشند. اشعار این 
دفتر تنها حدیث نفس و واگویه های 
در خلوِت شاعر نیستند، بلکه کاماًل 
در بس��تر جامعه اتف��اق می افتند و 
تعهد ش��اعر را در قب��اِل مردِم خود 
نش��ان می دهند. زبان در شعرهای 
این دفتر رها و در عین حال منسجم 
است، حتی در جایی که به محاوره 
می گرای��د؛ چه در ش��عرهای بلند، 
چه در شعرهای کوتاه. گل سرسبد 
ش��عرهای این دفتر ش��عری برای 
)...تو  است:  بردبار  شهیدمحمدعلی 
رفتی/ باقِر بی بی زهرا رفت/ حسیِن 
عمو رفت/ حسِن عمو رفت/ اّما هیچ 
اتفاق مهمی نیفت��اد/ تنها بعضی از 
دختران ده/ گیسوهایشان را/ دور از 

چشم شویشان/ سپید کردند(.

خاطرات هیجان انگیِز تیراندازی، 
درگی��ری، تعقی��ب و گریز، زخمی 
شدن، مفقود و ناپدید شدن دوستی 
به نام  اسماعیل که مجروح شده بود 
و نیز انتظار دردآور مادر پیرش برای 
برگش��تن او و .... بعد از گذشِت یک 
سال از آن ماجرا، در قطاری که راوی 
داستان و خانواده اش با آن به مشهد 
می روند، در ذهنش مرور می شود که 
ناگهان اسماعیل را در راهروی قطار 
می بین��د، راوی به دنبال اس��ماعیل 
م��ی رود، ول��ی باز گم��ش می کند 
و... دردس��رهای س��فر و مشکالتی 
که برای هرک��دام از اهالی خانواده 
پی��ش می آید، بر غن��ای دراماتیک 
اثر می افزاید. این ماجراهای جذاب، 
دل پذیر و پرکشمکش برای مخاطب 
نوج��وان در رمانی به ن��ام عقربه ها 
خوابش��ان می آید به قلم نویس��ندۀ 
خوش ذوق و توانمندی به نام سرکار 
خان��م معصومه عیوض��ی گنجانده 
شده است. عقربه ها خوابشان می آید 
برگزی��دۀ اوِل س��ومین جش��نوارۀ 
داس��تان انقالب اس��ت که در سال 
1391، س��ورۀ مهر منتشرش کرده 

است. 

توفیق ش��اگردِی کسی که با 
بی بی فاطمه زهرا)س��الم اهلل علیها(  ارتباط 
دارد، چیز کمی نیست. انسان وقتی 
عالئمی نظی��ر خبر از غیب و پیش 
گویی را در زنی می بیند، مهر صحت 
بر ادعای  رابطه اش با حضرت فاطمه 
زه��را)س(  می زند. به خود می بالد که 
توفیق ش��اگردی همچین استادی 
را دارد و هرچ��ه آن زن بگوی��د، با 
ج��ان و دل می پذی��رد. زندگ��ی و 
کاره��ای روزم��رۀ خ��ود را تعطیل 
می کند تا توفیق ش��اگردی اش را از 
دس��ت ندهد، فرزندش را به توصیۀ 
آن زن ب��ه اجبار به عقد دیگری در 
م��ی آورد و... رفته رفت��ه زندگی اش 
رنگی دیگر می گیرد تا اینکه معلوم 
می ش��ود، زِن مدعی مرتبط با اجنه 
بوده و به دروغ آن اخبار را منتسب 
فاطم��ه)س( می کرده  ب��ه حض��رت 
تا ش��یادی اش مس��تور بماند. این 
داستان که یک رئالیست اجتماعی 
بوده و بسیار آموزنده است، موضوع 
رم��ان فرمانروای مه نوش��تۀ خانم 
مهدیه ارطایفه را ش��کل می دهد. 
نشر تکا این رمان را در سال 1392، 

منتشرکرده است.

 عاشقانه های پسر نوح
 علی محمد مؤدب

 شهرستان ادب

 عقربه ها خوابشان می آید
 معصومه عیوضی

 سورۀ مهر

 فرمانروای مه
 مهدیه ارطایفه

 تکا
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طعمکتاب
معرفی کتاب های 
عاشورایی

70

کیمیای وصل،   س��یری در معارف زیارت عاش��ورا، 
بر اس��اس نس��خۀ جمال العارفین، حضرت آیت اهلل حاج 

سیدعلی آقای قاضی، است. 
این کتاب دریچه ای اس��ت برای فهم بیشتر زیارت 
عاشورا و انس بیشتر با آن و بهره مندی بیشتر از آن. 60 
صفحۀ ابتدایی کتاب، به بیان نکاتی دربارۀ زیارت عاشورا 
اختص��اص دارد. نکاتی مثل معنای زی��ارت، نمونه ای از 
آثار دنیوی زیارت عاش��ورا، توصیۀ برزخی عالمه امینی 
و توصی��ه به قرائت ه��ر روزۀ زیارت عاش��ورا که کمک 
می کنند با فهم بیشتر نسبت به جایگاه رفیع این زیارت 
نوران��ی به دام��ن آن چنگ بزنیم. از اینج��ا به بعد و در 
قالب بیش از 700 صفحه، مؤلف به شرح نکات اخالقی، 

عرفانی و اعتقادی، هر فراز از این زیارت قدسی پرداخته 
اس��ت. مؤلف در هر بخش، ابتدا ف��راز مربوطه را آورده و 

سپس به شرح آن اقدام کرده است. 
در واقع باید گفت که کتاب کیمیای وصل، هم چون 
آثار پیش��ین مؤلف، فقط جنبۀ تئوری و نظری نداشته و 
به نوعی راهنمای عملی سیر و سلوک نیز هست. مؤلف، 
پیش از این، در س��لوک با همسر که کتابی برای ارتقای 
معنوی و اخالقی خانواده ها و اصالح رابطۀ زوجین است، 
یا در باالترین نذر که طریقۀ ختم حدیث ش��ریف کساء 
اس��ت و یا در بادۀ گلگون که چهارصد و چهل کلمه در 
س��یر و س��لوک الی اهلل از مرحوم آیت اهلل میرزا جواد آقا 

ملکی تبریزی است، نیز این رویه را پیش گرفته بود. 

کتاب هایی برای محرم

کیمیای وصل
ناشر: تراث
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رحمت واسعه
مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت 

آیت اهلل العظمی بهجت

مرک��ز تنظی��م و نش��ر آث��ار 
حضرت آیت اهلل العظمی بهجت)قدس سره( 
کتابی با محوری��ت موضوع حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( و واقع��ۀ عظیم 
عاش��ورا، برگرفت��ه از گفتار و س��یرۀ 
آن عال��م عارف منتش��ر س��ازد. این 
کت��اب پ��س از ت��الش ف��روان، ب��ا 
گوناگوِن  مراحل  پشت سرگذاش��تن 
گ��ردآوری و تنظیم، با عنوان رحمت 

واسعه به مرحله نشر رسید.
این کتاب در سه بخش تنظیم 

شده است:
1. روایتی کوتاه از سیره و روش 
آن عالم ربانی: در این بخش به شرحی 
گ��ذرا از دل دادگ��ی و سرس��پردگی 
آن عال��م ع��ارف به س��احت مقدس 
اباعبداهلل الحس��ین)ع(  و  معصومی��ن 

پرداخته شده است.
2. گزی��ده ای از بیانات حضرت 
آیت اهلل العظم��ی بهجت)قدس س��ره(: این 
بخ��ش که قس��مت عمدۀ کت��اب را 
تشکیل می دهد، در 9 فصل گردآوری 

شده است.
پاس��خ ها: در  و  پرس��ش ها   .3
این بخش، گزیده ای از پرس��ش ها و 
پاسخ هایی از حضرت آیت اهلل بهجت 

قدس سره، جمع آوری شده است.

مقتل الحسین)ع(
عالمه عسگری
ایمان ماندگار

کتاب مقتل الحسین)ع( برگرفته از 
کتاب معالم المدرستین، تألیف عالمه 

سید مرتضی عسکری می باشد.
این کتاب، ح��وادث زندگی امام 
حس��ین)ع( و اوالد و اصحاب ایش��ان را 
و همچنین ماجراهای پس از شهادت 

ایشان را مورد بررسی قرار می دهد.
این کتاب، در مقایس��ه با س��ایر 
مقاتل از ویژگی های خاصی برخوردار 

است.
کثرت استناد به کتب دست اول 
تاریخ��ی در این کتاب کامالً مش��هود 
است. استفادۀ وسیع از منابع و کتب اهل 
سنت از ویژگي هاي بارز این کتاب است.

چون مرحوم عالمۀ عسکری)رضوان اهلل علیه( 
خود مورخی برجسته و متخصص در 
زمینۀ تاریخ اسالم بوده اند، لذا مطالب 
این کتاب با نگاه خاص و دقیقی نوشته 
شده است. حتی چگونگی ذکر ترتیِب 
حوادث نیز آگاهانه و با نگاهی محققانه 

صورت گرفته است.
این کتاب نقل و بررسی حوادث 
منج��ر به حادث��ۀ عاش��ورا را از مرگ 
معاویه آغاز می کند و س��پس ماجرای 
بیعت نکردن امام، دعوت مردم کوفه، 
پیمان شکنی آنان، ماجرای ُحر، حوادث 
شب عاش��ورا و ظهر عاشورا و سرانجام 
حرک��ت پیامبرگونۀ امام س��جاد)ع( و 
حضرت زین��ب)س(، پس از حادثه  ظهر 
عاش��ورا را با دقت علمی بسیار، نقل و 

بررسی می کند.

زخم عتیق  
محمدسعید میرزایی

نشر  بین الملل

کت��اب زخ��م عتی��ق  ش��امل 
س��روده های محمدس��عید میرزایی 
ش��اعر آیینی اس��ت که انتش��ارات 
بین الملل آن را به چاپ رسانده است. 
میرزایی در این کتاب اشعار عاشورایی 
خ��ود را گردآوری کرده اس��ت. زخم 
عتی��ق  در واق��ع ش��امل قصیده ها ، 
مرثیه ه��ا،  زیارت نامه ه��ا ، نوحه ه��ا،  
مخّمس ها و بحر طویل های عاشورایی 

این شاعر است.
در مقدمۀ این کتاب آمده است: 
زخم عتیق، خبر از درد بزرگی است 
که تاریخ را تحت الشعاع خود قرار داده 
و قلوب را تسخیر خود کرده است. بعد 
از عاشورا همه، هنر عشق ورزی خود 
را با آن مح��ک زدند و زانوی ادب بر 
عظمت صحنۀ ظهور عشق زدند. هر 
آنک��ه داغی از این زخم بر جگر دارد، 
نمی توان��د آرام بگی��رد و هر اثری در 
عال��م از او به جا ماند، اثری از آن داغ 
دارد و محمدسعید میرزایی از قبیلۀ 

ایشان است.

ماهنامۀ شیرازه کتاب
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داریم با حسین حسین پیر می شویم
نویسنده: علی اکبر لطیفیان

ناشر: جمهوری

بدون ش��ک هر جا بخواهیم سخنی از شعر اهل 
بیتی و هیئتی در شعر امروز بیاوریم، یکی از سرآمدهای 
آن علی اکبر لطیفیان اس��ت.امروزه در هیئات مذهبی 
شاید کسی را نتوان یافت که حداقل چند شعر از اشعار 
لطیفیان را نش��نیده باشد و مرغ دلش با این اشعار به 

آستان رفیع اهل بیت پر نزده باشد.
کتاب داریم با حس��ین حس��ین پیر می ش��ویم 
شامل حدود 134 شعر اهل بیتی در 314 صفحه است 
که توسط انتش��ارات جمهوری به چاپ رسیده است. 
لطیفیان در بخشی از مقدمۀ کتاب این گونه می نویسد: 
هنری که حق نماست، هنر الهی است. شیطان گفت: 
أن��ا خیٌر منه یعنی من بهترم از آدم، در حالی که آدم، 
اسماء الهی را به نمایش گذارد؛ نه خودش را. در منطق 
شیطان من در کار است. ملک می گوید: حق بهتر است 
و لذا به جهت ظهور اس��ماء الهی، اهِل س��جده به آدم 
است. بنابراین با سجده بر آدم نشان داد، در موقع ظهور 
حق، خودش را خاک می کند تا مانع ظهور حق نباشد. 
هروقت در قلبتان احساس کردید، دارید حق را نشان 
می دهید، ش��کر کنید، ولی هر وقت س��واد خودتان را 
می خواهید نشان بدهید، بدانید که شیطان پشت سر 

حرف هایتان خوابیده است.
 این کتاب شامل اشعار محرم و صفر می باشد. در 

یکی از غزل های آن می خوانیم ...
هجوم ناگهان و وای زینب

به سمت کاروان و وای زینب
تن آقا بدون غسل و دفن و
بدون سایه بان و وای زینب

شنیده شد صدای مادری که
نشسته قد کمان و وای زینب

رسیده بر سر گودال اّما
خمیده ناتوان و وای زینب

چهل منزل با حسین)ع(
نویسنده: علی اکبر رنجبر

ناشر: مجتمع فرهنگی عاشورا

این کتاب ش��امل س��ه مقدمه و دو بخش است. 
در مقدمۀ اول که نوش��تۀ محمدقاسم فروغی جهرمی 
اس��ت، به اهمیت نگارش دربارۀ جریان عاش��ورا و در 
ضمن اهمیت تدوین این کتاب پرداخته ش��ده است. 
مقدم��ۀ دوم کت��اب که مفصل اس��ت، نوش��تۀ دکتر 
رسول جعفریان به سیر نگارش رویدادهای عاشورا در 
دوره های تاریخی با توجه به رویکرد زمانه نسبت به آن 
واقعه اشاره ش��ده است. مقدمۀ سوم، نوشتۀ نویسندۀ 
کتاب اس��ت. ایشان هدف خود را در تألیف کتاب بیان 
راهکاری در زمینۀ آشنایی مرثیه خانان با متون اصلی 
و معتبر بیان می کند. بر این اس��اس، نوش��تن متنی 
کوتاه در موضوعات مورد نیاز وقایع عاش��ورا و برگرفته 
از مقاتل معتبر می تواند راه گشای یک مرثیه خوان در 
نیاز او به محتوای مرثیه باشد. این نوشتار به مرثیه خوان 
این قدرت را می دهد تا بخش مقتل معتبر خواندن را 
استیفا کند و بخش دوم را نیز با هنر خود فراهم آورد.

بع��د از مقدمات بخش اول کتاب با عنوان گذری 
اجمالی بر تاریخ مقتل نگاری شیعه به بیان ویژگی های 
دوران های مختلف مقتل نگاری شیعیان پرداخته است.

بخ��ش دوم کتاب با عن��وان از بهش��ت تا بقیع 
طی چهل من��زل مهم ترین وقایع عاش��ورا را از زمان 
گریۀ آدم)ع( بر امام حس��ین)ع( که باعنوان اولین مرثیه 
نام گذاری ش��ده تا برگش��ت اس��را به مدین��ه و اندوه 
همیشگی امام سجاد)ع( و اهل بیت)ع( بررسی شده است. 
در این بخش، در دو ستون ابتدا متن مقتل و در ستون 

مقابل ترجمۀ آن آمده است.
در ای��ن کتاب، 40 مقتل ب��ا موضوعات خاص و 
کاربردی دربارۀ عاش��ورا و بر اساس آن چه در مجالس 
روضه خوانی ایام محرم رایج اس��ت و البته نس��بت به 
موقعیت مکانی و زمانی ما گزینش شده اند که مجتمع 

فرهنگی عاشورا آن را منتشر کرده است.
ماهنامۀ شیرازه کتاب
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نامیرا
پویش مطالعاتی روشنا

دبیرخانۀ پویش مطالعاتی روشنا- در کوفه ای که 
18 هزار نامه برای حس��ین)ع( ارس��ال می شود، چطور 
یک باره ورق بر می  گردد و آدم هایی که تا دیروز مشتاق 
اس��تقبال از فرزند پیامبر بودن��د، ناگهان با زرق و برق 
س��که های پس��ر مرجانه پش��ت او را خالی می کنند، 
سفیرش را می کشند و بزرگان کوفه ناگهان یار قدیمی 

ابن زیاد می شوند؟
راز و رمز دگردیس��ی مردم کوف��ه چه بود؟ آیا از 
ابت��دا دروغ گفته بودند ی��ا در عرصه های پرمخاطره و 
بحبوح��ۀ ح��وادث، کم آوردند و ب��ر پیمان خویش پا 
نهادند؟ چرا از میان یک لشکر و سپاه، یکی حر درآمد 
و دیگری ابن س��عد؟ چرا امام حسین)ع( با اینکه مردم 
کوفه را می شناختند، باز هم دعوت آنان را پذیرفتند؟ 
چگونه امکان دارد مردمی که با شور و اشتیاق، امام را 
به کوف��ه دعوت می کنند در مدتی اندک، یا در مقابل 
چشم ایشان، شمشیر می زنند یا شرمنده و ترسان فرار 

می کنند تا چشم در چشم امام نشوند؟
نامیرا روایتی است از مردمان کوفه که در معرکۀ 
امتحان الهی آن قدر جانانه ش��انه خالی کردند که دود 
آن تا نسل های متمادی به چشم کوفیان رفت. آن قدر 
وص��ف حاالت روحی مردم این ش��هر و احتجاجات و 
استدالل هایش��ان در این کتاب به خوبی روایت ش��ده 
اس��ت که مخاطب با خواندن آن به شناختی واقعی و 

عمیق نسبت به وصف و حال کوفیان خواهد رسید.
در آس��تانۀ ماه عزای اباعبداهلل)ع(، با هدف ترویج 
شعور حسینی همگام با شور حسینی و نگاه از زاویه ای 
نو به قیام جاودانۀ عاش��ورا، پویش مطالعاتی روشنا با 
شعار #من-هم-سرباز-حسینم، در اقدامی غیرانتفاعی 
با هم یاری ناشر، مراکز پخش و کتابفروشان که از حقوق 
مادی خویش صرف نظر نمودند، کتاب تحسین ش��دۀ 
نامیرا را با کاهش قیم��ت از 17000 تومان به 6000 

تومان، به محبان عترت نبوی تقدیم می کند.

شهید عشق
احمد تورگوت

نشر کتابستان معرفت

احمد تورگوت نویس��ندۀ نام آش��نایی برای مردم 
ترکیه اس��ت. ازهمین روست که وقتی واقعۀ عاشورا را 
در قالب رمانی به نام ش��هید عشق نوشت، با استقبال 
کم نظیر مردم ترکیه مواجه شد و در زمانی کوتاه، 250 

هزار نسخه از آن در ترکیه فروخته شد. 
شهید عشق روایتی داس��تانی از حرکت انقالبی 
امام حس��ین)ع( و قیام عاش��واری حس��ینی است که 
بدون تخیِل مخل به اصل تاری��خ، قالبی روائی یافته، 

شاخصه های یک روایت داستانی را داراست.
ش��خصیت و قهرمان اصلِی ش��هید عش��ق امام 
حسین)ع( است که از تولد تا زمان حال روایت داستان، 
پیشینه ای خاص و متمایز نسبت به همۀ افراد معاصر 
ی��ا غیر معاص��ر خود دارد. مش��کل پی��ش روی امام 
حس��ین)ع( و موقعیت غیرمتعادل وی با مش��کالت و 
موقعیت های غیرمتعادل دیگران فرق دارد. چه بسا در 
داستان ها مش��کل پیش روی شخصیت ها، مشکالتی 
مادی هس��تند، اما در شهید عشق، مشکل و موقعیت 
غیرمتعادل حضرت، صرفاً مشکل مادی نیست. تصور 
نش��ود که مشکل اساسی دراماتیک امام حسین صرفاً 
نبود آب، کم بودن یاران، از دست دادن عزیزان و دیگر 
مسائل مادی در کربال بوده، بلکه اولین مشکل حضرت 
به خطر افتادن اصل اس��الم با روی کار آمدن شخصی 
فاسد چون یزید بود. امام برای برون رفت از این مشکل، 
حرکت خود را آغاز ک��رد و در ادامه، با موانعی عدیده 
و مادی نظیر نبود آب، کم بودن یاران، از دس��ت دادن 
عزیزان و... مواجه ش��د. این موارد در رمان به گونه ای 
هنرمندانه روایت ش��ده که حقیقتاً و به گونه ای خاص 

برای مخاطب اشک انگیز است.
نثر و زبان رمان، روان است. مترجم در ترجمۀ خود 
سعی کرده در انتخاب و چینش کلمات به گونه ای عمل 

کند که رمان برای همگان قابل فهم و قابل درک باشد.

73 کتابهاییبرایمحرم
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پریا پژوم، سفیر کتاب کتابخانه آیت اهلل مجتهد 
فارابی پل س��فید، کتاب رفاقت به س��بک تانک، اثر 
داوود امیری��ان، را معرفی کرد. وی در معرفی این اثر 
گفت: انتشارات س��ورۀ مهر رفاقت به سبک تانک را 
در س��ال 1378، چاپ کرده که موضوع آن در قالب 
طنز و مربوط به جنگ ایران و عراق است. این کتاب 
شامل 47 قطعه طنز پیرامون حوادث جنگ است که 
برای کودکان و نوجوانان نگارش ش��ده است. کتاب 
با داس��تان وارۀ می روم حلیم بخرم ش��روع می شود 
ک��ه در آن نوجوانی ش��وق رفتن به جبه��ه را دارد. 
داستان واره هایی که در ادامه روایت می شوند به نوعی 

روند تکمیلی این طرح داستانی هستند.

میترا یاوری، فعال رسانه ای، کتاب یک عاشقانۀ 
آرام، اثر نادر ابراهیمی، را معرفی کرد. وی در معرفی 
این اثر گفت: داستان کتاب یک عاشقانۀ آرام روایتی 
است از زندگی گیله مردی معلم مسلک و عاشق پیشه 
که در س��فری به منطقۀ آذربایجان، دل به دختری 
زیبا می بندد که هر دو از جنبۀ سابقۀ فعالیت سیاسی 
با یکدیگر اتفاق نظر دارند. نویسنده با خلق عباراتی 
خاص در کت��اب به طرح آن چیزی می   پردازد که به 
گفتۀ او نظریه اش برای داشتن یک زندگی مشترک 
اس��ت ک��ه رو به س��وی معنوی��ت دارد.  نقطۀ قوت 
نویس��نده در این کتاب را می ت��وان در بیان جمالت 

عاشقانه و زیبا در متن کتاب جست و جو کرد.

گزیده ای از کتاب های خواندنی که در 
نشست کتابخوان معرفی شدند

ماهنامۀ شیرازه کتاب
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محمدجواد کیانی، دانش آموز پایۀ هش��تم 
مجتمع آموزشی سادات موسوی، کتاب سالم بر 
ابراهیم را معرفی کرد. وی در معرفی این اثر گفت: 
این کتاب از س��وی گروه فرهنگی شهید ابراهیم 
هادی نگاش��ته و توسط انتشارات پیام آزادی در 
232 صفحه و قطع رقعی به چاپ رسیده است. 
س��الم بر ابراهیم زندگینامۀ شهید ابراهیم هادی 

است.

محمد خوش��ابی، کادر آموزش��ی مجتمع 
آموزشی سادات موس��وی، کتاب توجیه المسائل 
کربال، اثر س��ید علی اصغر علوی، را معرفی کرد. 
وی در معرف��ی این اثر گفت: این کتاب توس��ط 
انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( 
منتش��ر ش��د. در این کتاب، ابتدا معنا و مفهوم 
توجیه بررس��ی و در ادامه انواع و اقس��ام توجیه 
تشریح می ش��ود. س��پس مهم ترین مطلب این 
کتاب، یعنی توجیهات کسانی که امام حسین)ع( 

را یاری نکردند، مدنظر قرار می گیرد.

پوریا دهقان، دانش آموز پایۀ هشتم مجتمع 
آموزشی سادات موسوی، کتاب بی بال پریدن، اثر 
قیصر امین پور، را معرفی کرد. وی در معرفی این 
اث��ر گفت: این کتاب مجموعه ای اس��ت از یازده 
قطع��ۀ نثر ادبی که با بهره گیری از طنز و نگاهی 
شاعرانه به مسائل اجتماعی پرداخته است. کتاب 
شامل قطعه هایی به نام های 1. بی بال پریدن 2. 
کتاب ها مثل آدم ها هستند. 3. آدم ها مثل کتاب ها 
هستند. 4. زندگی در حاشیه 5. تقسیم عادالنه 6. 
خدا در همسایگی ما 7. مثل کوچه های روستا 8. 
مثل جاده های ش��هر 9. سرودی برای پاکی 10. 

پیش از آفتاب 11. چراغ سبز، است.

پوریا فراهانی، دانش آموز پایۀ هشتم مجتمع 
آموزشی سادات موسوی، کتاب راز مثل های ما، اثر 
محم��د میرکیانی، را معرفی کرد. وی در معرفی 
این اثر گفت: راز مثل های ما توس��ط انتش��ارات 
مح��راب قلم، در 304 صفح��ه و قطع وزیری به 
چاپ رس��یده اس��ت. در این مجموعه برخی از 
ضرب المثل ه��ای فارس��ی ش��رح و توضیح داده 
ش��ده و دالیل ب��ه کارگیری آنها، ریش��ۀ برخی 
ضرب المثل ها، همراه با حکایت مرتبط با آن ذکر 
شده است. این ضرب المثل ها که بر حسب الفبا 
تدوین ش��ده اس��ت، با آب انبار شلوغ کوزه زیاد 
می شکند آغاز و با ضرب المثل یک یوسف و صد 

خریدار پایان می پذیرد.
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مژگان احمدی، ش��اعر و مربی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، کتاب خداحافظ راکون 
پیر، اثر کلر ژولبرت، را معرفی کرد. وی در معرفی 
این اثر گفت: داس��تانی برای رجعت و بازگشت به 
خویشتن که با یک حرکت دوری از تولد، زندگی، 
مرگ و دوباره زندگی پس از مرگ، فلسفۀ هستی را 
با زبانی ملموس، قابل فهم و با درایت و هوشمندی 

کامل بیان می کند و بر مخاطب تأثیر می نهد.

بیتا بهرامی، کتاب بابا نظر، اثر محمدحسن 
نظرن��ژاد، را معرفی ک��رد. وی در معرفی این اثر 
گف��ت: بابانظر عنوان کتابی اس��ت که توس��ط 
انتشارات سورۀ مهر منتشر شده است. این کتاب 
حاصل مصاحبه های ش��فاهی با س��ردار شهید 
محمدحسین نظرنژاد است که طی آن خاطرات 
راوی پیرام��ون انق��الب و جن��گ تحمیلی بیان 
می شود. محمدحس��ن نظرنژاد ملقب به بابانظر 
بیشتر زمان جنگ ایران و عراق را در جبهه های 
جنگ گذراند و جراحت ها و آس��یب های جدی 
دید. مصاحبه های این کتاب توسط سیدحسین 
بیضایی انجام گرفته است و تدوین آن را مصطفی 

رحیمی به عهده داشته است.

فهیمه وثوق، کتاب مسئلۀ حجاب، اثر استاد 
ش��هید مرتضی مطهری، را معرفی کرد.  وی در 
معرف��ی این اثر گفت: ای��ن کتاب در پنج بخش 
تنظی��م ش��ده اس��ت و در آن تاریخچۀ حجاب، 
علت پیدا ش��دن حجاب، فلسفۀ حجاب، ایرادها 
و اش��کاالت )بررس��ی نقدها( و حجاب در اسالم 
بررس��ی ش��ده اس��ت. هدف نویس��نده زدودن 
انحرافاتی اس��ت که با تبلیغات جنجالی س��عی 
در گمراهی جامعه دارن��د. وی با بیان تاریخچۀ 
حج��اب اثبات می کند که حجاب تنها مربوط به 
اسالم نیست و از اعصار گذشته مورد توجه ادیان 
و مذاهب مختلف بوده است. ایشان با بیان فلسفۀ 
حجاب از جمله آرامش روانی، اس��تحکام پیوند 
خانوادگی، اس��تواری اجتماع و.. سعی در اثبات 

آثار حجاب بر زندگی فردی و اجتماعی دارد.

احم��د مرتضوی، فع��ال رس��انه ای، کتاب 
ترکه های درخت آلبالو، اثر اکبر خلیلی، را معرفی 
ک��رد. وی در معرف��ی این اثر گف��ت: این رمان 
ماجراهای انقالب و جنگ هشت ساله را می کاود. 
ش��خصیت اصلی یعنی س��رهنگ تح��ت تأثیر 
خاطراتی که از عموی خود دارد، به لباس ارتش 
در می آید، اما با توجه به تربیت مذهبی و سنتی 
ک��ه دارد، دائم از این وضع در عذاب اس��ت. او با 
انقالب همراهی می کند و با شروع جنگ خود را 

به کردستان می رساند...
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فره��اد س��وداگر، کت��اب قی��دار، اث��ر رضا 
امیرخان��ی، را معرفی کرد. وی در معرفی این اثر 
گفت: این کتاب که برگزیدۀ بیست ویکمین دورۀ 
کتاب سال در قسمت داستان است، در 9 فصل و 
296 صفحه توسط انتشارات افق به چاپ رسیده 
است. داستان همان گونه که از نام کتاب پیداست 
به ش��رح زندگی پر فراز و نش��یب شخصیتی به 
نام قیدار می پ��ردازد. نثر خاص و خالقانه، وجود 
نکات اخالقی متع��دد و درگیر کردن خواننده با 
ماجراهای کتاب از جمله شاخصه های مورد توجه 

این اثر است.

مهدی متصدی، اس��تاد دانش��گاه، کتاب امام 
علی)ع( صدای عدالت انس��انی، اثر جورج جرداق، را 
معرفی کرد. وی در معرفی این اثر گفت: اثری به زبان 
عربی با نام کامل االمام علی صوت العدالۀ االنسانیۀ 
دربارۀ  حضرت امیر)ع(، به قلم جرج جرداق، نویسنده و 
ادیب و روزنامه نگار معاصر مسیحی لبنانی که به سال 
1958 با مقدمه ای به قلم میخائیل نعیمه در بیروت 
به چاپ رسیده است. نویسنده در فصل های نخستین 
جلد اول به تاریخچۀ پیدایش دین اسالم و ستایش از 
آن پرداخته است. سپس با استناد به سخنان رسول 
اک��رم)ص(، به پیوند عمیق می��ان آن حضرت و امام 
علی)ع( اشاره و نقش او را در تحکیم ارکان دین اسالم 
بیان کرده است. مطالب جلد دوم ادامۀ مبحث جلد 
اول است. در این فصل از اصول و قوانین اجتماعی و 

سیاسی عادالنۀ مورد نظر امام بحث می شود.

ادارۀ  رئی��س  بختی��اری،  عبدالحس��ین 
کتابخانه ه��ای عموم��ی شهرس��تان ابه��ر، کتاب 
محم��د)ص( پیامب��ری برای همیش��ه، اثر حس��ن 
رحیم پور ازغدی، را معرفی کرد. وی در معرفی این 
اثر گفت: این کتاب متن پیاده شدۀ چهار سخنرانی 
از حس��ن رحیم پور ازغدی در سال های 81 و 80 
اس��ت که در ارتباط با شخصیت پیامبر اکرم)ص( در 
مناس��بت های گوناگونی ایراد شده است. نویسنده 
در چهار فصل و ب��ا عناوین موضوع چه باید کرد؟ 
حضرت محمد)ص( پیامبری برای همیشه، پیامبری 
و خاتمی��ت و اجتهاد س��رگردان، جه��اد بی هدف 

مطالب مورد نظر خود را عنوان کرده است.

سید مجید نبوی نامقی، شهردار شهر درود، 
مجموعه ش��عر پیاده آمده بودم، اثر محمدکاظم 
کاظم��ی، را معرفی ک��رد. وی در معرفی این اثر 
گفت: مجموعه ش��عر پیاده آمده بودم حاوی 33 
قطعه شعر و نخستین مجموعه شعر محمدکاظم 
کاظمی است.کاظمی شاعر نام آشنا و افغانستانی 
است که در سال های اخیر، کارنامۀ درخشانی را 

در عرصۀ ادبیات از خود برجای گذاشته است.
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می پرس��یم چطور یک آدم در طول س��فرش اینقدر 
فرصت نوشتن داشته؟

س��فرنامه از ف��رودگاه جّده آغاز می ش��ود؛ محل 
آش��نایی اولیۀ مس��افران با یکدیگر. مس��افرانی که از 
دهاتی ه��ا و پیرزن ها تا نخبه هایی مثل جالل، همه به 
یک رنگ در آمده اند. دردس��ر ها و سختی ها و کمبود 

امکانات در سفر، برای همه یکسان است.
در آشیانۀ حجاج که به انتظار بودیم، جوانک های 
بازرس با آمیخته ای از اعجاب و تحقیر نگاه می کردند؛ 
هم��ه را. به خصوص مرا. )ش��اید خی��ال می کردم؟ 
چون خ��ودم را توی جماعت بر خ��ورده می دیدم؟( 
و ک��ه بل��ه چ��ه احمق های��ی!، الب��د. و خودش��ان؟ 
بهترین مصرف کنندگان تیغ ریش تراش��ی و کراوات 
حاج��ی  و  خمیردن��دان!  و 
بع��د از اینه��ا: دهاتی ه��ا و 
بازاری ه��ا و خاله خانم ه��ا و 
اُّمل ها و تک وتوکی آدم های 
مثل م��ن. و اعجاب انگیز. و 
همه تیغ ریش تراش��ی و آن 
خررنگ کن های دیگر را رها 
ک��رده، و روان��ه به کش��فی. 
هرک��دام یک ج��ور. یکی به 
کشف سفر؛ دیگری به کشف 
کعب��ه؛ و دیگری به کش��ِف 

خوِد کشف..)ص15(

خس��ی در میقات یکی از معروف ترین س��فرنامه های 
معاصر حج اس��ت که جالل آل احمد در سال 1343 و 
در س��ن 41 سالگی، طی سفر حج نوشته است. شاید 
اولی��ن ویژگ��ی ای که از این کتاب به ذهن می رس��د، 
موقعیت ویژه ای اس��ت که نویسنده در آن پا به چنین 
سفری گذاشته و به موجب آن، این سفر می تواند فصل 
تازه ای از حیات نویسنده محسوب شود. به عبارت دیگر 
این س��فر برای آل احمد یک س��فر معمولی نیس��ت. 
آل احمدی که به این سفر می رود، همانست که روزی 
پیوستن به حزب توده را تجربه کرده است؛ آل احمدی 
که گریز از خانوادۀ مذهبی خود را و بی نمازی را و انتشار 
کتاب در اعتراض به سنت های دینی را هم تجربه کرده. 
دکتر شریعتی می گوید: اگر کسی ادوار زندگی آل احمد 

را نداند و آل احمِد خس��ی در 
میقات را با آل احمِد سال های 
24 و 25 ک��ه توده ای ش��ده 
بود، مقایس��ه کند، نمی تواند 
بپذیرد نویس��ندۀ س��فرنامۀ 

حج، هم او باشد.
آل احمد در این سفرنامه 
در هر منزل��ی و موقفی، قلم 
را دس��ت گرفت��ه و آن ق��در 
از جزئی��ات و تفاصیل س��فر 
خ��ودش به ط��ور بداهه برای 
م��ا نوش��ته ک��ه از خودمان 

طعمکتاب
معرفی کتاب
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می دهند،  سیاس��ت مداران نفوذ قابل توجهی در آن دارند. 
جالب اینجاست که می دانیم نمایشگاه کتاب فرانکفورت، 
نمایش��گاهی اس��ت که بعد از حکم تاریخی حضرت امام 
خمینی)ره(، به مدت ده س��ال، اجازۀ حضور ایران را در این 

نمایشگاه نمی داد. 
البته سیاس��ی بودن این نمایشگاه به همین جا ختم 
نمی ش��ود و اقداماتی از این دس��ت از مسئولین نمایشگاه 
به کّرات دیده ش��ده است. برای نمونه در سالی که ترکیه 
به عنوان مهمان ویژۀ نمایش��گاه حضور داشت،  غرفه ای به 
گروه��گ پ.ک.ک اختصاص یافته بود که این امر موجب 
بروز اعتراض ش��دید ناشران ترک شد. هم چنین در سالی 
که چین در نمایشگاه به عنوان مهمان ویژه حضور داشت،  
گروه های تبتی مخالف دولت چین در نمایشگاه راه پیمایی 
اعتراض آمیزی برگزار کردند. به نظر می رس��د پرداختن و 
حمایت از گروه های تندرو درست در زمانی که یک کشور 
مهم��ان ویژۀ آن دورۀ نمایش��گاه می ش��ود، یک پذیرایی 
مضحک و دهن کجی مس��ئوالن این نمایشگاه به مهمان 

ویژۀ خود است.
البته مس��ئولین نمایش��گاه همواره ادعا کرده اند که 
میدان دادن آنها به گروه های مختلف بر مبنای اصل آزادی 
بیان بوده اس��ت. اما مضحک بودن این ادعا زمانی روش��ن 
می شود که می بینیم هیچ گاه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، 

خبر حض��ور رش��دی در حالی 
منتش��ر ش��د که تش��کل ها و وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی در حال 
برنامه ریزی جدی برای حضور در این 
نمایشگاه بودند. چند روز پس از انتشار این خبر، سیدعباس 
صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
طی مصاحبه ای، سخنرانی سلمان رشدی در نشست خبری 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت را حرکتی غیرفرهنگی دانست 
و نس��بت به آن اعتراض کرد. وی اظهار داشت: فتوای امام 
خمین��ی)ره( در این موضوع نگاهی دینی اس��ت و هیچ گاه 

کم رنگ نخواهد شد.
اق��دام عجی��ب دع��وت از س��لمان رش��دی زمانی 
معنادارتر می نمود که میهمان ویژۀ نمایشگاه کتاب امسال، 
پرجمعیت ترین کشور اس��المی، یعنی اندونزی، بود. البته 
اندونزی تنها کش��ور مس��لمان حاضر در نمایشگاه کتاب 
فرانکف��ورت نبود و  در کن��ار آن، ایران،  عراق ، عربس��تان،  
ترکیه،  افغانستان،  پاکس��تان،  لبنان ، تونس ، مصر ، مالزی،  
اردن،  بحرین،  عمان و... از جمله دیگر کشورهای مسلمان 
حاضر در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت بودن��د و این اقدام 
مسئولین نمایش��گاه، عمالً یک دهن کجی آشکار به همۀ 
آنها بود و بار دیگر نش��ان داد که علی رغم همۀ  شعارهایی 
که برخی مبنی بر بی طرف و غیرسیاس��ی بودن نمایشگاه 

گزارشی از دعوت سلمان رشدی مرتد به نمایشگاه فرانکفورت توسط مدعیان دروغین آزادی بیان

پاسخ کوبنده و یک پارچۀ جامعۀ فرهنگی 
ایران به دهن کجی های فرانکفورت
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اس��ت و دولت و مجلس باید ب��ه آن ورود کنند و در کنار 
آنها رسانه ها باید نظر کارشناسان را بپرسند، زیرا حکم امام 

حکمی نیست که متوقف شده باشد.
در نشس��ت مس��افران فرانکفورت نی��ز که به همت 
مؤسسۀ نمایش��گاه های فرهنگی ایران، در سرای اهل قلم 
برگزار ش��د، پیرامون نوع مواجهۀ جمهوری اسالمی ایران 
با حضور سلمان رش��دی نویسندۀ مرتد بحث شد. گرچه 
همۀ تشکل ها با برنامه ریزی مدون برای شرح فعالیت های 
خود در این نشس��ت گرد هم آمده بودند، حضور رش��دی 
در این نمایشگاه یکی از بحث های اصلی این نشست قرار 
گرفت و نمایندگان تشکل ها نارضایتی خود را از حضور این 
نویسندۀ مرتد ابراز کردند و به بیان راه حل هایی برای مقابله 
با این تصمیم مدیران نمایشگاه فرانکفورت پرداختند. در این 
نشست، علی رغم باال گرفتن اعتراض ها در قبال این اقدام 
توهین آمیز، تصمیم مشخصی در این خصوص گرفته نشد.

امیرمسعود شهرام نیا، مدیرعامل مؤسسۀ نمایشگاه های 
فرهنگی ایران، گفت: جلساتی با آقای جنتی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و همچنین دکتر سیدعباس صالحی، معاون 
فرهنگی ایشان داشته ایم. حتی چند نمایندۀ مجلس هم 
ورود داشته اند. این گونه نیست که حضور یک نویسندۀ مرتد 
برای وزارت ارشاد و نمایندگان مجلس مهم نباشد، حتی در 
این بین، عدم حضور و تحریم هم مطرح بوده است؛ اما اگر 
در این باره در مراجع باال تصمیم گیری ش��ود، قائل به اجرا 

خواهیم بود.
روز بع��د، حس��ین نوش آبادی، 
س��خنگوی وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی، با اش��اره ب��ه برنامۀ حضور 
سلمان رشدی در نمایشگاه بین المللی 
فرانکف��ورت گفت: این یک اقدام سیاس��ی در نمایش��گاه 

کس��ی اجازۀ عرضۀ کتاب یا کتاب های��ی در دفاع از ملت 
مظلوم فلسطین و یا علیه رژیم اشغال گر قدس را ندارد.

به هر تقدیر، ای��ن خبر در داخل 
و خ��ارج ایران با واکنش های جدی ای 
روبرو شد. در اولین واکنش ها، دبیرکل 
اتحادیۀ جهانی ناشران مسلمان بود که 
به حضور این نویس��ندۀ مرتد در نمایشگاه کتاب اعتراض 
کرد. علی زارعی نجفدری، دبیرکل اتحادیۀ جهانی ناشران 
مس��لمان، با اشاره به برنامۀ س��خنرانی سلمان رشدی در 
نشست خبری افتتاحیۀ نمایشگاه، گفت:  سلمان رشدی و 
مواضع فکری و فعل و انفعالتش نس��بت به دین اسالم در 
حوزۀ نویسندگی و نش��ر، ارزش  فکری و اندیشه ای ندارد. 
آبشخور این تفکر نیز از مشورت سیاسی فکری نظام سلطه 
نتیجه می گیرد، لذا نوش��ته های سلمان رشدی هیچ گونه 

ارزش ایدئولوژیک ندارد.
وی ادامه داد:  رشدی عنصر هتاکی است که سیستم 
رسانه ای نظام سلطه س��عی دارد، او را به عنوان نویسنده و 
متفکر جا بیندازد. ولی علی رغم همۀ تالش هایی که انجام 
شد، نتوانس��تند این عتصر هتاک را به عنوان نویسنده جا 

بیندازند و این از موفقیت های حکم امام)ره( دربارۀ او بود.
امیرشهریار امینیان، مدیر انتشارات اندیشه ورزان آریا 
نیز لب به اعتراض گش��ود و گفت: به نظرم حضور سلمان 
رش��دی در این نمایشگاه یک آزمون برای ما خواهد بود و 

این نظر حاصل بررسی پانزده سالۀ ماست.
وی گفت: در موض��وع فرانکفورت دولت باید محکم 
موضع گیری کند و معتقدم اگر در نمایش��گاه فرانکفورت 
حض��ور پیدا کردی��م، باید یک جنبۀ معترضان��ۀ قوی در 
حضورمان وجود داش��ته باش��د. تصمیم گی��ری در مورد 
نمایشگاه فرانکفورت از حیطۀ اختیارات مؤسسۀ نمایشگاه ها 
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رش��دی در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت، این امر را نشانۀ 
آزادی بیان در این نمایش��گاه دانست. پاسخ وی، اعتراض 
و واکنش شدیدی را در میان اهالی نشر و فرهنگ به وجود 
آورد، چرا که ابراز خوش��حالی از حض��ور چنین فردی در 
نمایشگاه، دهن کجی مضاعفی به معترضین به این کار بود.

مس��عود پیرمرادیان، مدیر نش��ر مع��ارف، دعوت از 
سلمان رش��دی را تصمیمی سیاسی 
برای دهن کجی به مسلمانان دانست و 
خاطرنشان کرد: سلمان رشدی به دین 
و کتاب الهی توهین کرده و پیامبر خدا 
را به س��خره گرفته است. این کار او قلب یک ونیم میلیارد 
مسلمان را جریحه دار نموده است. بنابراین دعوت از چنین 
فردی نه تنها هیچ جای مباهات و خوشحالی برای نمایشگاه 
فرانکفورت ندارد، بلکه مایۀ روسیاهی و خجالت برای دولت 

آلمان است.
انجمن قلم ایران هم در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خواستار عدم شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 

در پی دعوت از سلمان رشدی مرتد شد.
در حال��ی که بازار اظهارنظره��ا پیرامون حضور این 
نویسندۀ مرتد در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت داغ بود 
و بعضی از تشکل ها علی رغم صرف هزینۀ مادی و معنوی 
بس��یار تصمیم گرفته بودند تا در این نمایش��گاه شرکت 
نکنند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی اقدامی انقالبی 
و تحس��ین برانگیز اعالم کرد که جمهوری اس��المی ایران 
به دلیل دعوت از نویسندۀ کتاب آیات شیطانی و همکاری 
نکردن برگزارکنندگان نمایشگاه برای لغو این برنامه، رسماً 

از حضور در این نمایشگاه اعالم انصراف می کند. 
در بیانیۀ ارش��اد چنین آمده ب��ود: وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی به نمایندگی از ملت بزرگ��ی که همواره 

فرهنگی اس��ت و به طور حتم در ص��ورت حضور این فرد 
مهدورال��دم در این نمایش��گاه، وزارت ارش��اد نس��بت به 

حضورش تجدید نظر خواهد کرد.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی مراتب 
نارضایتی جمهوری اسالمی ایران را از این اقدام مسئوالن 

نمایشگاه فرانکفورت ابراز کرده است.
نوش آب��ادی خاطرنش��ان کرد: این مس��ئله از جمله 
خط��وط قرمز ما به ش��مار م��ی رود و حاضر نیس��تیم در 
نمایشگاهی که بانیان آن به جای کار فرهنگی، اقدام سیاسی 

می کنند، حضور یابیم.
بعد از نشست تشکل های نشر و چانه زنی بر سر حضور 
یا عدم حضور در نمایشگاه فرانکفورت، تشکل های نشر فعال 
در جمهوری اسالمی ایران با ارسال نامه ای اعتراض آمیز به 
یورگن باس، رئیس نمایشگاه بین المللی فرانکفورت، نسبت 
به حضور س��لمان رشدی واکنش نش��ان دادند و خواهان 

حذف سخنرانی وی در نشست خبری نمایشگاه شدند.
اتحادیۀ تعاونی های ناش��ران ایران، مجمع ناش��ران 
انقالب اس��المی، مجمع ناش��ران دفاع مق��دس، انجمن 
فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، تعاونی ناشران قم، 
انجمن فرهنگی ناشران کتب دانشگاهی، انجمن اسالمی 
ناشران، شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران، انجمن 
فرهنگی هنری زنان ناشر، شرکت تعاونی ناشران خراسان و 
انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان این نامه را امضا 
کردند و تأکید کردند که دعوت از س��لمان رشدی موجب 
تحریک عواطف ناشران مسلمان می شود. اتحادیۀ ناشران 
و کتابفروش��ان تهران نیز، روز بع��د، در نامه ای جداگانه به 
هاینریش رایتمولر، رئیس اتحادیۀ ناشران آلمان، خواستار 
تجدیدنظر در دعوت از س��لمان رشدی ش��د و این کار را 
بیان گر فاصله گرفتن نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت 
از رویکرد حرفه ای و صنفی و نفوذ شائبه های ایدئولوژیک 

در حوزۀ نشر دانست.
محمدرضا سرشار، رئیس انجمن 
قل��م ایران، با اش��اره به اینکه انجمن 
قلم ایران هم به زودی بیانیه ای صادر 
می کند و نامۀ سرگشاده ای را به وزیر 
ارشاد خواهد نوشت، در گفت وگویی به حضور این نویسندۀ 
مرتد در نمایش��گاه فرانکفورت واکنش نشان داد و گفت: 
حضور س��لمان رش��دی در فرانکفورت علناً و عمالً فتوای 

تاریخی امام)ره( را هدف قرار داده است.
او افزود: اینکه جرئت می کنند در نمایشگاه فرانکفورت 
کسی را بیاورند که جهان اسالم روی او حساسیت دارد و از 
کتابی رونمایی کنند که درست مقابل فتوای امام)ره( و برخی 

دیگر از فقهای جهان اسالم است، جای تأمل بسیار دارد.
یک روز پس از ارس��ال نامۀ اعتراض آمیز تشکل های 
نشر به رئیس نمایشگاه بین المللی فرانکفورت، یورگن بوس 
پاسخ این نامه را داد. وی با ابراز خوشحالی از حضور سلمان 
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فرانکفورت می تواند الگوی مناس��بی برای هم گرایی های 
بیشتر و انسجام در جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی باشد و 
حمایت ارشاد از جبهۀ فرهنگی انقالب امری مبارک است.

پیرمرادیان هم با بیان اینکه تصمیم مسئوالن فرهنگی 
کشورمان در اعالم انصراف از حضور در نمایشگاه فرانکفورت 
تصمیم درس��تی بود، تصریح کرد: این اقدام درستی بود و 
بهتر است کش��ور اندونزی و سایر کشورهای مسلمان نیز 
در اعتراض به چنین تصمیم��ی، در حمایت از حکم امام 
خمینی)ره( و همچنین تصمیم نظام جمهوری اسالمی ایران، 
از حضور در نمایشگاه انصراف دهند تا وحدت کلمۀ جهان 
اس��الم را به رخ کش��ور آلمان و نمایندگان جبهۀ استکبار 

کشیده باشند.
پس از اعالم انصراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از حضور در نمایشگاه فرانکفورت و حمایت فّعالین نشر از 
این اقدام شایسته، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نامه ای 
خطاب به دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی و وزرای 
فرهنگ کشورهای اسالمی گفت: نمایشگاه های کتاب باید 
محلی برای تضارب آراء و احترام به مذاهب، ادیان و تعامل 
فرهنگ ها باش��د، نه مکانی برای ایجاد نفرت و خشونت و 

واگرایی فرهنگی.
او در نامه اش گفت: حضور سلمان رشدی در نمایشگاه 
بین المللی کتاب فرانکفورت و تکریم وی، به معنای کوشش 
برای عمیق تر کردن شکاف ایجاد شده بین غرب و اسالم و 

توهین به پیامبر گرامی ماست.
علی جنت��ی در پایان از مخاطبان نامه خواس��ت با 
موضع گیری هوشمندانه و به موقع خود و محکوم کردن این 
اقدام، به برگزارکنندگان نمایشگاه هشدار داده شود که این 
اقدام جز توهین به امت اسالم و تشدید فضای افراط گرایی 

و اسالم هراسی، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
پ��س از افتتاح نمایش��گاه،  وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی با بسته نگه داش��تن غرفه ها و نصب پالکاردهای 
اعتراض آمیز در غرفۀ خالی جمهوری اسالمی ایران، اعتراض 
خود را به حضور س��لمان رش��دی اعالم کرد و مخاطبان 
نمایش��گاه فرانکفورت با دیدن این صحنه متعجب شدند. 
انصراف ایران از حضور در نمایشگاه و غرفۀ خالی آن، بازتاب 
زیادی در رسانه های خبری داشت. امیرمسعود شهرام نیا در 
این رابطه گفت: روزانه چندین خبرنگار مراجعه می کنند و 
این اقدام اعتراضی ایران را پوشش می دهند. دیروز شبکۀ 
zdf شش بار از غرفه گزارش تهیه کرده است. مطبوعات و 

رسانه های غربی هم پوشش گسترده ای داده اند. 
قطعاً مجموعۀ این اقدامات به دست اندرکاران نمایشگاه 
و مخاطبان آن نشان خواهد داد که جمهوری اسالمی ایران 
هرگ��ز از خط قرمزهای خود عدول نخواهد کرد و هیچ گاه 
احکام فقهای دینی برایش کهنه نخواهد شد و همواره پیرو 

رهنمودها و اندیشه های امام خمینی)ره( خواهد بود.

حرمت گذار ادیان و فرهنگ های مختلف بوده است، ضمن 
اعتراض شدید نس��بت به این اقدام ضدفرهنگی علی رغم 
آمادگی های قبل��ی و صرف هزینه های فراوان از حضور در 
نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت خودداری نموده و از 
سایر کشورهای اس��المی نیز می خواهد در برابر این اقدام 

تحریک آمیز اعالم موضع نمایند.
کمی بعد از موضع گیری بجا و بحق وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، مجمع ناشران انقالب اسالمی هم با صدور 
بیانیه ای از حضور در این نمایشگاه انصراف داد. این تشکل 
فعال در حوزۀ نشر بیان کرد: مجمع ناشران انقالب اسالمی، 
به عنوان تشکلی که البته از ماه ها قبل، برنامه ریزی جامعی 
را ب��رای یک حض��ور قوی فرهنگی تدارک ک��رده بود، به 
حرمت وجود نازنین رسول خدا)ص( و حرمت حکم جاودانۀ 
نائب االمام خمینی کبیر، در این نمایشگاه حاضر نخواهد شد 
و از همۀ مس��ئوالن، ناشران و تشکل هایی که برای حضور 
فعاالنه برنامه  داش��تند، دعوت می کند با به رخ کش��یدن 
غی��رت دینی خود، یک پارچه، هماهن��گ و عزتمندانه، از 

حضور در نمایشگاه اعالم انصراف کنند. 
این اقدام وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی تحسین 
بس��یاری از فع��االن ح��وزۀ نش��ر را 
برانگیخت. رضا رس��ولی، عضو هیئت 
مدی��رۀ انجمن قلم ایران، با س��تایش 
اقدام وزارت ارش��اد در اعالم انصراف از 
عدم حضور در نمایش��گاه، اظهار داشت: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با این موضع شایستۀ نشان داد که صیانت از 
اصول انقالب مسامحه پذیر نیست و هیچ یک از راهبردها و 
مصلحت اندیشی ها نمی تواند، باعث بی توجهی به ارزش های 
دینی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی شود. رضا رسولی 
گفت: اقدام بجای وزارت ارش��اد در تحریم نمایشگاه کتاب 
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   پس از اعالم 
انصراف وزارت 

فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از حضور در 

نمایشگاه فرانکفورت 
و حمایت فّعالین 
نشر از این اقدام 

شایسته، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 

در نامه ای خطاب 
به دبیرکل سازمان 

همکاری های اسالمی 
و وزرای فرهنگ 

کشورهای اسالمی 
گفت: نمایشگاه های 

کتاب باید محلی برای 
تضارب آراء و احترام 

به مذاهب، ادیان 
و تعامل فرهنگ ها 

باشد، نه مکانی برای 
ایجاد نفرت و خشونت 

و واگرایی فرهنگی
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

باسمه تعالی
جناب آقای یورگن باس

رئیس محترم نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
باسالم

از سایت رسمی نمایش��گاه کتاب فرانکفورت مطلع 
شدیم که در مراسم نشس��ت خبری افتتاحیۀ نمایشگاه، 
زمانی به آقای سلمان رشدی، نویسندۀ هتاک کتاب آیات 
شیطانی که در آن صراحتاً به پیامبر مکرم اسالم و مقدسات 
بیش از 1,500,000,000 انس��ان در سراسر جهان اهانت 
نموده است، برای ارائۀ س��خنرانی پیرامون اهمیت آزادی 
بیان برای نویسندگان و صنعت کتاب، اختصاص یافته است. 
قطعاً این کار موجبات آزردگی ناش��ران ایران و بسیاری از 

ناشران مسلمان در سراسر دنیا را فراهم کرده است.
ما ناش��ران، نویس��ندگان و فعاالن فرهنگ��ی ایرانی 
و همچنین تش��کل ها و اتحادیه های صنفی نش��ر ایران، 
معتقدیم اینگونه کارها ش��ائبۀ نفوذ سیاس��تمداران را در 
ای��ن رویداد بزرگی فرهنگی القا می کند و موجب تحریک 
عواطف دینی مس��لمانان و ناشران کشورهای اسالمی که 
بخش قابل توجهی از حاضران و فعاالن نمایشگاه فرانکفورت 
را تش��کیل می دهند، می گردد و می تواند موجب تشدید 
فاصله های فرهنگی و مقدمه ای برای واگرایی بین ملت ها 
و فعاالن فرهنگی کشورها و باعث ایجاد اختالل در آزادی 

بیان شود.
از جنابعالی، بعنوان رئیس نمایش��گاه فرانکفورت، با 
جدیت می خواهیم به احترام ناشران مسلمان شرکت کننده 
در ای��ن رویداد بزرگ و به احترام ادیان ابراهیمی و پیامبر 
عظیم الشأن اس��الم، در برنامۀ نشس��ت خبری افتتاحیه 
تجدیدنظ��ر نم��وده و از دادن تربی��ون ب��ه این ش��خص 

بی صالحیت خودداری نمایید.
اتحادیۀ شرکت های تعاونی ناشران ایران

مجمع ناشران انقالب اسالمی
مجمع ناشران دفاع مقدس

 انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
تعاونی ناشران قم

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
انجمن اسالمی ناشران

شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران
انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر

شرکت تعاونی ناشران خراسان
انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان

متن پاسخ یورگن باس 
به نامۀ تشکل های نشر ایران

جناب آقای شاهمرادی
مستحضر هستم که شما از طرف تشکل هایی که 
نامش��ان در نامۀ مورخۀ 5 اکتبر آمده اس��ت، با ما 
مکاتبه می کنید. نمایشگاه کتاب فرانکفورت آقای 
سلمان رشدی را به عنوان یک نویسندۀ شناخته شده 
در سطح جهان دعوت کرده است. کنفرانس خبری 
یک روز قبل از نمایش��گاه برگزار می ش��ود. آقای 
رش��دی در مورد کتاب جدیدش که ماه گذش��ته 
چاپ شده است، صحبت می کند. ما خوشحالیم که 
آقای سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
صحبت می کند، چرا که نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
همیش��ه طرفدار آزادی بیان بوده است. خوشحال 
می ش��ویم که بحث های بیش��تر در این باره را در 

فرانکفورت داشته باشیم.

ارادتمند شما
رئیس نمایشگاه فرانکفورت

یورگن باس

نامه تشکل های نشر
 در اعتراض به حضور سلمان رشدی

خانوادۀنشر/گزارش84
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باسمه تعالی
»من به تم��ام دنیا با قاطعیت 
اعالم می کنم ک��ه اگر جهانخواران 
بخواهند در مقابِل دین ما بایستند، 
ما در مقابل همۀ دنیای آنان خواهیم 

ایستاد.« امام خمینی )رحمة اهلل علیه(

ای��ران یک  انقالب اس��المی 
انقالب عمیقاً فرهنگی است که بر 
پایۀ آموزه های وحیانی پیامبر گرامی 

اس��الم ش��کل گرفت و به برکت وجود مقدس حضرت 
رسول)ص(، قریب به چهار دهه است که خواب مستکبرین 
عالم را آشفته کرده است. بی دلیل نیست که گاه و بی گاه 
و با بهانه و بی بهانه به ساحت این وجود مقدس هجمه و 
جسارت می کنند تا شاید به خیالشان اجازه ندهند قلوب 

بیشتری شیفتۀ آیین و مرام این اسوۀ حسنه شود.
نمایش��گاه بین المللی کتاب فرانکفورت امس��ال 
عرصۀ دیگ��ری از این تالش های تفرقه افکن و واگرایانه 
ش��د و علی رغم ادعاهای فراوان این نمایش��گاه مبنی 
بر بی طرفی، رس��ماً اعالم کردند که س��لمان رش��دی، 
نویس��ندۀ مهدورالدم کتاب آیات ش��یطانی، سخنران 
کنفرانس خبری افتتاحیۀ نمایشگاهشان خواهد بود و 
با موضوع »اهمیت آزادی بیان« به ایراد س��خن خواهد 
پرداخت. طبعاً این رفتار سیاسی، با اعتراض متین قاطبۀ 
تشکل های باغیرت نشر ایران و درخواست جدی برای 
تجدیدنظر روبه رو ش��د؛ اما لحن غیرمؤدبانه و پاس��خ 
بی مالحظۀ مدیران نمایشگاه در ابراز افتخار و خوشحالی 
از این اقدام و حمایت همه جانبه شان از سلمان رشدی 
نشان داد که تا چه میزان سیاست های ضداسالمی و نفوذ 
صهیونیزم می تواند در تاروپود یک رویداد ظاهراً فرهنگی 

مؤثر واقع شود.
طنز تلخ ماجرا آنجاس��ت که نویس��نده ای که به 
مقدسات یک ونیم میلیارد انسان در سراسر جهان صریحاً 
توهین کرده است، قرار اس��ت در مورد اهمیت »آزادی 
بیان« س��خن براند و امروز نمایش��گاهی داعیۀ دفاع از 
آزادی بیان دارد که ده س��ال تمام به نش��ر ایران اجازۀ 
حضور در نمایش��گاه و ارائۀ یک جلد از کتاب هایش را 
نمی داد؛ نمایشگاهی دم از آزادی بیان می زند که عرضۀ 
یک عنوان کتاب در نقد جنایات صهیونیست ها و دفاع از 

مردم مظلوم فلسطین را در خود برنمی تابد.

آنچه مسلم است، یک طراحی 
سیاسی دقیق و حساب شده پشت 
این برنامه وجود دارد و این دعوت، 
زمانی معنادارتر می شود که می بینیم 
یک��ی از بزرگ تری��ن کش��ورهای 
اسالمی یعنی اندونزی، میهمان ویژۀ 
این نمایش��گاه است و اعتراض های 
مختلف فعاالن فرهنگی مسلمان و 
تشکل ها و ناشران بین المللی با پاسخ 
منفی و بی پروای مسئوالن نمایشگاه 
روبه رو می شود. بدون شک دولت ما و ناشران عزیز ما در 
آس��تانۀ یک آزمون هستند. دشمن می خواهد غیرت و 
انسجام فرهنگی ما را به ویژه پس از مذاکرات هسته ای 
بس��نجد و به خیالش بتواند اندک خللی و یا سس��تی 
بیابد و تدارک رخنه ای نماید و مرزهای اعتقادی مان را 

فرسنگ ها جابه جا کند، زهی خیال باطل!
امروز نیز مانند همیشه، ایران سربلند، به عنوان مبدأ 
صدور حکم تاریخی امام خمینی)ره( و بیرق دار مبارزه با 
مستکبران عالم، الهام بخش جهان اسالم است و تیری 
که ام��ام در دو دهه قبل رها نمود، قطعاً روزی به قلب 

هتاکان خواهد نشست.
دولت و ملت ایران اس��المی ه��م دل و هم زبان اند 
و یقین��اً نمی توانند حضور نحس این نویس��ندۀ هتاک 
را در پیشانی نمایشگاه فرانکفورت برتابند و یک پارچه 
با عدم حضور در نمایش��گاه، به این دهن کجی آش��کار، 
واکنش نش��ان می دهن��د و اج��ازه نمی دهند مرزهای 

فرهنگی و اعتقادی لگدمال اجانب شود.
مجمع ناشران انقالب اسالمی، به عنوان تشکلی که 
البته از ماه ها قبل، برنامه ریزی جامعی را برای یک حضور 
قوی فرهنگی تدارک کرده بود، از همۀ مسئوالن، ناشران 
و تش��کل هایی که برای حضور فعاالنه برنامه  داشتند، 
دع��وت می کند با به رخ کش��یدن غی��رت دینی خود، 
یک پارچه، هماهنگ و عزتمندانه، از حضور در نمایشگاه 

اعالم انصراف کنند.
بی تردید، این رخ��داد پیش آمده، آزمونی جدی و 
فرصتی برای عرض ارادتی مجدد به ساحت اسالم ناب 
محمدی و مبارزه با صهیونی��زم جهانی و دارای پیامی 
روشن برای دست اندرکاران نمایشگاه فرانکفورت برای 
خارج شدن از چنبرۀ سیاس��ت بازان و اختالف انگیزان 

خواهد بود.

بیانیۀ مجمع ناشران انقالب اسالمی در خصوص سخنرانی سلمان رشدی 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
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غیرسیاسی در غرب است، در گزارشی، در سال 2012، 
پیرامون حضور ایران و ناشران دفاع مقدس اعالم کرده 
که از حضور مجمع ناشران دفاع مقدس نگران هستند 
و در گزارش خود، تصریح کرده که کتب این ناشران به 

جنگ، شهادت و جهاد توجه دارد.
آنها نام��ه ای ب��ه یورگن باس، رئیس نمایش��گاه 
فرانکفورت، نوش��ته اند تا اقدامی در این راس��تا بکنند 
ک��ه او گفته بود، ما نمی توانی��م در این زمینه اقدامی 
انجام دهیم و آنها خودشان اعالم کردند که باید کاری 
کنیم تا آنها نتوانند شرکت کنند. آنها گفته اند نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت در حالی دارد آغاز می شود که مجمع 
ناشران دفاع مقدس در این نمایشگاه شرکت می کنند.

برخی برای گردش 
به نمایشگاه های خارجی می روند

م��ا امروز با جهانی روبه رو هس��تیم که مانند یک اتاق 
تاریک است و ما در فرصت محدود می خواهیم در این 
اتاق تاریک یک فیل را بشناسانیم. امروز برخی اگر در 
نمایش��گاه ها شرکت می کنند، به بهانۀ گردش در یک 
کش��ور خارجی اس��ت که در کنار آن یک روز هم به 
نمایشگاه می روند. رایزنی های فرهنگی در کشورهای 
مختلف حتی آنهایی که زاویۀ دیدشان با ما یکی است، 
کار نکردن��د در حالی که این یک حوزه فراخ اس��ت و 
افراد باانگیزه را می طلبد تا در این حوزه کار کنند. ما در 
این دورۀ نمایشگاه فرانکفورت جعفر شیرعلی نیا، حسن 
گلچین، مری��م برادران، محبوب��ه معراجی پور و بهناز 

ضرابی زاده را با خود همراه خواهیم کرد.

تا سلال 97 میالدی به خاطر فتلوای امام از 
شلرکت در نمایشلگاه فرانکفلورت تحریم 

بودیم
از سال 1999 میالدی، بحث ترجمۀ آثار ایرانی ایجاد 
شد و آن هم برمی گردد به اولین حضورم در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت، زیرا ما تا س��ال 97، به خاطر فتوای 
امام خمینی)ره( در ارتباط با س��لمان رشدی از شرکت 
در نمایشگاه فرانکفورت تحریم بودیم. در حالی که آنها 

داعیه دار آزادی بیان هستند.
در اولین حضور در نمایشگاه فرانکفورت، به نحو 
بد و بدوی، با ما برخورد کردند و جای نامناسبی به ما 
اختصاص دادند. آنجا ح��س کردم که ظرفیت عظیم 
انتق��ال تجربیات به خارج از ای��ران وجود دارد. پس از 
ای��ن بود که رصد کردیم تا ببینیم چه آثاری آن طرف 
پذیرفته می شود. زیرا هر اثری آن طرف مخاطب ندارد. 
از همین رو، از دریچه رمان، با ناشران خارجی صحبت 

کردیم.
اگر به مراکز اسالمی آلمان که از نظر فکری به ما 
نزدیک هستند، بروید، شاهد آثار شاخص دفاع مقدس 
م��ا در آنجا خواهید بود که این حاصل فعالیت های ما 
در آنجا است. امس��ال تعداد زیادی قرار مالقات از آن 
س��و به ما پیش��نهاد شده و این نش��ان می دهد که ما 

شناخته شده ایم.

از حضور ناشران دفاع مقدس 
در فرانکفورت نگران هستند

مرکز مطالعاتی ویزنتال که وابسته به مجامع سیاسی و 

خانوادۀنشر
گزارش
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قیافه ای جدی برانداز می کند. این فضای امنیتی برای 
یک کتابخانۀ کودک کمی غریب است. روز قبل که در 
مسیرم به سمت محل اقامت از سر کنجکاوی وارد این 
س��اختمان شدم، از این فضای امنیتی و حضور پلیس 
که بعد فهمیدم پلیس نیست، مأمور حفاظت کتابخانه 
اس��ت، کمی جا خوردم. و البته ه��ر چه تالش کردم 
نتوانستم با کسی صحبت کنم و بفهمم اینجا کجاست. 
فقط از رفت و آمد نوجوانان می ش��د فهمید که جایی 
ش��بیه به یک مرکز فرهنگی یا مدرسه است. روس ها 
زبان روسی را خوب می دانند! اما اکثریتشان در مقابل 
سؤال کن یو اس��پیک انگلیش با افتخاری آمیخته به 

تأسف به عالمت نفی سر تکان می دهند.
الب��ی ورودی کتابخان��ه فضایی ح��دود 50، 60 
متری اس��ت. سمت چپ البی چند رگاِل بزرگ لباس 
ب��رای آویزان کردن ک��ت و کاله بازدیدکنندگان قرار 
دارد. بای��د کاپش��ن بهاره ام را تحویل م��ی دادم که در 
طول بازدید، دس��ت وپاگیرم نباش��د. در سمت راست 
الب��ی، پیش خوان بزرگی ق��رار دارد که دو صندلی در 
پش��ت آن هست. خانم نسبتاً مسنی پشت پیش خوان 
نشسته و راهنمایی مان می کند. قباًل برای بازدید گروه 
کوچ��ک ما از بخش های مختل��ف کتابخانه هماهنگ 
شده است. به همین دلیل، باید منتظر بمانیم تا راهنما 
از راه برس��د. دقایقی منتظر می ایستیم. پسر نوجوانی 
از پاگرد کوچ��ک باالی پله هایی ک��ه حدود یک متر 

کتابخانۀ دولتی کودکان مس��کو کم ت��ر از صد متر با 
مح��ل اقامتمان فاصله دارد؛ طبقۀ زیرین س��اختمانی 
هفت هش��ت طبقه در گوش��ۀ میدان آکتیابرسکایای 
مسکو؛ درس��ت روبروی ساختمان وزرات کشور دولت 
فدرال روس��یه. البته این ظاهر کار اس��ت و با ورود به 
ساختمان می فهمیم خود کتابخانه دو سه طبقه است. 
آکتیابرس��کایا، میدانی اس��ت مربع شکل با مساحتی 
نزدیک به میدان امام اصفهان. مجس��مۀ مرتفع لنین 
در میانۀ میدان خودنمایی می کند. چند روز دیگر روز 
مسکو است و به همین مناسبت پرچم های رنگینی در 
چند نقطۀ میدان برافراشته اند. حدود ساعت ده صبح 
قرار داریم و باید س��ر موقع در کتابخانه باش��یم. برای 
ورود ب��ه الب��ی ورودی کتابخانه، باید از س��ه در عبور 
کن��ی. در اول را که باز می کن��ی، وارد اتاقکی یکی دو 
متری می شوی. از آن جا می پیچی به چپ و در دوم و 
بعد داالنی به عرض یکی دو متر و طول سه چهار متر را 
طی می کنی و به راست می پیچی تا وارد البی کتابخانه 
ش��وی. درِ ورودی البی، گیتی الکترونیکی است شبیه 
آنچه در فرودگاه ها و مراکز مهم امنیتی هست! درست 
مثل فرودگاه باید وسایل فلزی جیب را روی میز کنار 
گیت بگذاری و وارد ش��وی. البته مثل فرودگاه خبری 
از تسمه نقاله و دستگاه ایکس رِی نیست. خانم نگهبان 
جوان و مسلح با لباسی شبیه به افراد پلیس دو دستش 
را به پش��ت گره کرده و افرادی را که وارد می شوند، با 

احمد ذوعلم
مدیرمرکزرسانهایشیرازه
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بیست متری رسیده ایم. زن میان سالی که به انتظار ما 
ایس��تاده و می فهمیم رئیس کتابخانه است، همکارش 
را که خانم جوانی است، به ما معرفی می کند. توضیح 
می دهد که او یکی از بهترین کتابداران کتابخانه است 
و قرار است بخش های مختلف را برایمان توضیح دهد. 
حرف های رئیس کتابخانه و کتابدار جوان را دوس��ت 
روس��ی دانمان ترجمه می کند. هم��ان ابتدا می فهمم 
که کتابدار جوان انگلیس��ی هم می دان��د. بنابراین هر 
جا س��ؤالی دارم، برای اس��تفاده از وقت، می پرس��م و 
پاسخ می گیرم. کتابدار ادعا می کند، این جا بزرگ ترین 

کتابخانۀ اختصاصی کودکان دنیاست.
وارد راهروی بزرگی می ش��ویم ک��ه در دو طرف 
آن چن��د در ب��رای ورود به اتاق های جانبی هس��ت. 
روی دیوارها تصاوی��ری فانتزی از هواپیماهای جنگی 
هس��ت. در کنار دیوارها هم ویترین ه��ای میزی قرار 

از زمی��ن فاصله دارد، مادرش را که در البی ایس��تاده، 
صدا می کند و با او گفت وگو می کند. ش��اید مشورتی 
می گیرد ب��رای انتخاب یا اجازۀ برای دقایقی بیش��تر 
مان��دن در کتابخانه! بر روی یکی از دیوارهای س��الن 
انتظار، بورد کوچکی پر از اطالعیه های رنگارنگ نصب 
شده اس��ت. ظاهراً برنامه های مختلف کتابخانه است. 
دختر و پس��ر جوانی مش��غول خواندن مطالب بورد و 
مش��ورت با هم هس��تند. کامل زنی به همراه پس��رش 
ب��ر روی صندلی های میز کوچک کنار بورد مش��غول 

گفت وگو و پر کردن فرمی هستند.
بعد از چند دقیقه، دوس��تم با چند کارت ورودی 
کتابخانه می رسد. چند پله باال می رویم و با زدن کارت 
به داخل کارت خوان دِر اتوماتیکی ش��بیه ورودی های 
مترو باز می شود و بعد از گذشتن از یک پاگرد کوچک، 
باز دو س��ه پله باال می رویم. حاال ب��ه پاگردی حدوداً 
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دارد و داخ��ل ویترین ه��ا کتاب های��ی در مورد جنگ 
جهان��ی دوم. روس ه��ا جن��گ جهان��ی دوم را جنگ 
دفاع وطنی می خوانند؛ جنگی که 27 میلیون کش��ته 
از روس ه��ا گرف��ت و ح��اال هنوز آت��ش خاموش این 
جنگ پس از هش��تاد س��ال برای روس ها گرم است. 
تصاوی��ر هواپیماهای جنگی روی دیواره��ا با نورهای 
گرم هالوژن روش��ن شده اند. در ویترین مقابل تصاویر 
هم، کتاب های جنگی مربوط به گروه س��نی کودک و 
نوجوان تعبیه ش��ده است. بعداً می فهمم که تصاویر و 
حال وهوای این راهرو به فراخور مناسبت های مختلف 
تغییر می کند. وارد سالن سمت راست راهرو می شویم. 
اتاق بزرگی اس��ت برای کتاب های نوجوانان باالی 11 
سال. ظاهراً روس ها تقسیم بندی مستقلی دارند برای 
رده بندی کتاب های کودک و نوجوان: از نوزادی تا دو 
سال، دو تا پنج س��ال، پنج تا ده سال و یازده سال به 
باال! تقسیم بندی عجیبی است. چند نوجوان در میان 
کتاب ها پرسه می زنند. دختر نوجوانی هم در حالی که 
هدفون در گوش دارد، مشغول مطالعه است! کنار اتاق 
صفحۀ نمایش��ی قرار دارد که توجهم را جلب می کند. 
راهنما توضی��ح می دهد که این دس��تگاه تازه این جا 
نصب ش��ده و در مرحلۀ آزمایش اس��ت. قرار اس��ت با 
کارت ه��ای الکترونیکی که در اختیار اعضای کتابخانه 
قرار می گی��رد، امانت گیری کتاب به صورت اتوماتیک 
انجام شود. توضیح می دهد که این کار به صورت کامال 
اتوماتیک انجام نمی شود و کتابداران این مجموعه هم 
بر انجام درس��ت کار نظارت می کنند. یکی از دوستان 
که ناش��ر کتب دینی کودک اس��ت، در مورد کیفیت 
و تن��وع کتاب های دینی س��ؤال می کن��د. کتابداران 
کمی به هم نگاه می کنند و جست وجویی در سیستم 
رایانه؛ دریغ از یک کتاب. این س��ؤال و جواب البته در 
بخش ه��ای مختلف بازدید ادامه پیدا می کند و تا آخر 
جواب منفی است. فقط در بخش چند زبانۀ نمایشگاه 
چند کتاب محدود در مورد ادیان یافت می شود! برای 

همه مان عجیب است.
در انته��ای راهرو به پاگرد بزرگی می رس��یم که 
پله های اطرافش ما را به دو طبقۀ باال می رساند. قایقی 
روزنامه ای شبیه آنچه در کودکی با روزنامه می ساختیم، 
در مقیاس��ی بزرگ در وسط پاگرد ساخته شده است. 
تکه های بزرگ پنبۀ آویزان ش��ده از س��قف هم یادآور 
جنگیدن س��ربازهای روس��ی در دل برف و سرماست. 
روی دیوارهای اطراف پاگرد هم تصاویری گرافیکی از 
همین مبارزات به همراه فرش��ته هایی عروسکی نصب 
شده است. اتاق های طبقات باال هر کدام اختصاص به 
کاری دارند؛ یکی کافه ای است جمع و جور با میزهای 
س��بز و زرد و س��رخ برای کودکان و والدینشان؛ اتاق 
دیگر به قصه گویی برای کودکان اختصاص دارد. راهنما 

توضی��ح می دهد که این جا ی��ک نفر برای بچه ها قصه 
می گوی��د و حتی بچه ها با بازی ک��ردن در نقش های 
کوچک در این قصه گویی ش��ریک می ش��وند. فضای 
کم نوری دارد و تصاویر عجیب دیوارها طوری طراحی 
ش��ده ک��ه بچه ها را بب��رد به فضاه��ای رؤیایی جن و 
پری. فضای نیمه تاریک ات��اق و تصاویر روی دیوارها 
محیط اتاق را کمی ترس��ناک کرده اس��ت. شاید هم 
برای هیجان بیشتر بچه ها این گونه طراحی شده. اتاق 
دیگر س��النی کوچک است برای آش��نایی با مشاهیر 
ادبی گذش��تۀ روسیه؛ اتاقی ساده و بدون زلم زیمبو با 

مبلمانی ساده تر دور تا دور آن. نوجوان های دبیرستانی 
به صورت دسته جمعی از طرف مدارس این جا می آیند 
برای گفتن و ش��نیدن پیرامون بزرگان ادبیات روسیه؛ 
ای��دۀ خوبی اس��ت و به راحتی قاب��ل الگوگیری برای 
مش��اهیر ادبی ملّ��ی و حتی علمای مس��لمان. ویدئو 
پروژکتور سقفی نشان می دهد، امکان پخش فیلم هم 
دارد. پیانویی هم در گوشۀ اتاق خودنمایی می کند که 

دقیقاً نمی فهمم کارکردش چیست!
تا چش��م به هم می زنیم سه ساعت گذشته. همه 

خسته شده ایم. کم کم باید کتابخانه را ترک کنیم.
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یا دموقراضه، مردگان باغ سبز، سفر به گرای 270 درجه 
و یکی دو کتاب دیگر که به همت مرکز مطالعات فرهنگ 
اس��المی صدرا در چند سال اخیر به روسی ترجمه شده 
است، اثر خاصی از جبهۀ ادبی متعهد به انقالب اسالمی 
در روسیه منتشر نشده است. تمام باال و پایین کردن های 
فرهنگی مقامات ایران��ی در عرصۀ بین الملل به چند اثر 

خاص از دوران ادبیات کالسیک ایران محدود می شود.
چ��اپ نام یک کتاب بر روی یک تک��ه کاغذ و قرار 
دادن آن روی جلد کتاب، آن هم کتابی که زبانش فارسی، 
انگلیس��ی، عربی یا... اس��ت، نتیجه ای جز شوکه شدن و 
تعجب مردمی که به دنبال کتابی از ایران با زبان روس��ی 
آمده بودند، نداش��ت. بضاعت جبهۀ ادبی انقالب اسالمی 
کم نیس��ت و امروز بخش اعظمی از کتب پرفروش ایران 
مربوط به این دس��ت از آثار اس��ت، ام��ا در عالم ترجمۀ 
معکوس چیزی قابل ع��رض، الاقل برای مخاطبان روس، 

وجود نداشت. 

دو
از هم��ان زمان، ارتباط توده و چپ های ایرانی با ش��وروِی 
کمونیستی، رفت و آمد ادبی ایران و روسیه به صورت فردی 
و خارج قاعدۀ فرمالیس��تی دیپلماتیک دولت ها، سرعت 
بیشتری داشت. برای دوره ای، ادبیات کالسیک شوروی در 
ایران متکثر منتش��ر شد و عدۀ زیادی متأثر از چپ ها، در 

یک
امی��دوارم در آیندۀ نزدی��ک، این کتاب به زبان روس��ی 
هم چاپ ش��ود. رهنمودهای ارزشمند آیت اهلل خامنه ای 
می تواند راهنمای خوبی برای مردم ما و پیروان مذهب های 
کشور ما باشد تا برای هدایت کشور خود از این رهنمودها 
بهره ببرند. این تصمیمات و توصیه  ها مبتنی بر ارزش های 
اخالقی، علمی و عملی اس��ت و از این جهت قابل اعتنای 
جدی است تا مردم کشور من بتوانند خیلی بهتر با اندیشۀ  
روحان��ی و اخالقی رهبر ایران در ادارۀ یک جامعه آش��نا 

شوند.
این بخش��ی از حرف های پروخانف، دبیرکل انجمن 
نخبگان روسیه، بود که در برنامۀ رونمایی از نسخۀ انگلیسی 
کتاب روشنای علم در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 
مطرح شد. هرچند تمجید او از رهنمودهای رهبر انقالب 
بخش دلچس��ب ماجرا بود، این سخنان بخش تلخی هم 
داشت. اگر او اهل کنایه نبود که بود )در بخشی از سخنان 
خود انتقادی کنایه آمیز نس��بت ب��ه محمود احمدی نژاد 
ک��ه روزی هوادارش بود، بیان کرد(، اینکه در یک جامعۀ 
روس زبان کتابی به زبان روس��ی از شخص اول جمهوری 
اس��المی ایران برای رونمایی آماده نشده است، همان قدر 
غیرقابل پذیرفتن است که رونمایی نسخۀ انگلیسی برای 

مخاطب روس زبان، عجیب یا مضحک. 
 به غیر از من او، شطرنج با ماشین قیامت، دموکراسی 
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ایران، به داستان سرایی پرداختند، اما در همان دوران هم 
فکری برای ترجمۀ معکوس نشد. سایۀ سنگین ایدئولوژی 
کمونیسم، مرزهای فکری روشنفکران ایرانی را درنوردیده 
بود و ایدئولوژی، جهان بینی و مکتب اعتقادی خاصی برای 
جانشینی در ایران پیش از انقالب اسالمی به صورت فراگیر 

وجود نداشت چه برسد به انتقال آن به فراتر از مرزها. 
36 س��ال پیش، انقالبی در مرزهای سرزمین ایران 
رخ داد و ق��درت مکت��ب فکری انق��الب خمینی، همۀ 
ایدئولوژی های شرقی و غربی را به کناری نهاد. اندکی بعد، 
بزرگ ترین اتفاق تاریخ معاصر شوروی رخ داد و حلقه های 
بستۀ ایدئولوژیک کمونیسم، یکی بعد از دیگری، باز شد و 
فکرها و ذهن ها و قلب ها خالی ش��د و ماجرای دهۀ 30 و 
40 ایرانی، اینجا در روس��یه تکرار شد. اما آیا ایران نقش 
متقابلش را برای تزریق ایدئولوژی انقالب اسالمی به روسیه 
پذیرفت؟ به غیر از دو نامۀ امام خمینی)ره( به گورباچف و 
نامۀ رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و امریکای شمالی 
اقدام قابل توجه دیگری در معرفی ایدئولوژی اسالم حقیقی 

صورت گرفته است؟

آخر
می ت��وان انتقاد کرد از جبهه های دیگ��ر که پا به میدان 
گذاش��ته و فعال ش��ده اند. می توان انتقاد کرد از معرفی 
عجیب و تاریخ مصرف گذش��ته از ایرانی که الاقل قرابت 
چندانی با گفتمان خمینی کبیر ن��دارد. اما انتقاد کافی 
نیست؛ باید به میان گود آمد و فکر نه، عملیات ایجابی کرد.
جای نویس��ندگان، ناش��ران یا مدیران متعهد، با 
انگیزه و باهوش برای ارتباط با روس ها یا هر جای دیگر 
دنیا، برای راه اندازی فعالیت مشترک و شکستن تحدید 
مرزهای جغرافیایی خالی اس��ت. دولت ها خسته اند از 
پیگیری مس��تمر این آرمان یا ع��زل و نصب ها یا نبود 
راهبرد اج��ازه نمی دهد که علی رغم وج��ود انگیزه ها، 

اتفاق قابل توجهی بیفتد.
باید بخش مردمی و فعالیت های خودجوش فعال 
شود. شاید تنها اقدام امیدبخش و مستمر برای معرفی 
جهانی انقالب اس��المی ایران ب��ا زباِن فرهنگ، هنر و 
ادب این باشد که جناح فرهنگی مؤمن خود برای این 
بروز فعال شود. به مطالبه بسنده نکند و خود را برای 
حضور جهانی تجهیز و توانمند کند. برای به راه افتادن 
یک جریان قوی، به نظر می رسد باید جبهۀ تجهیزشدۀ 
انقالب اسالمی، مدیران خسته و کم انگیزه را فراموش 

کند و خود اقدام کند. 

پی نوشت
این مسئله به حوزه های تبلیغ دینی، رسانه، سینما و... نیز 

قابل تعمیم است. 
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و حجم بازدیدکننده ملیونی از سوی دیگر این تمهید 
و مدیریت را از نمایشگاه های بین المللی کتاب ایرانی 
گرفته اس��ت. البته گاهی ایرانی جماعت فکر می کند 
چرا باید اسراف شود. اگر فضایی خالی پیدا شود، حتماً 
با چیزی مثبت مانند فروش ساندویج یا آب معدنی پر 

می کند که نکند اسراف شود.
می توانم دقیق اظهار نظر کنم، ولی گمان می کنم 
یکی از نقاط ضعف این رویداد فرهنگی اطالع رس��انی 
آن ب��ود، زیرا وقتی به کتابفروش��ی یک ناش��ر رفتیم 
و کتابی را خواس��تیم که از ناش��ری دیگ��ر بود و در 
نمایشگاه تمام شده بود، کارمند آنجا مبهوت می گفت 
نمایشگاه کتاب؟ ش��اید آن کارمند خبر نداشت، ولی 
ناشران داخل مس��کو همه به نمایشگاه نیامده بودند. 
رفتاری که در دو سال اخیر با نمایشگاه قرآن می شود 
و این نمایشگاه اهمیت خودش را از دست داده است.
ندانس��تن زبان نمایشگاه بخش زیادی از قضاوت 
درست را می گیرد و تو نمی توانی قضاوتی دقیق داشته 
باش��ی. بنده در دو نمایش��گاه فرانسه و روسیه همان 
حالی را داشتم که بازدیدکنندگان غیرفارسی زبان به 
نمایشگاه های بین المللی ایران با کتاب فارسی می آیند. 
واقعاً آدم نمی داند این کتاب دارای محتوای باالست یا 
متوسط یا ضعیف. در مورد محتوای کتاب های روسی 
هیچ نظری ندارم. البته در مورد اینکه رمان در روسیه 

آنچه در ذیل می خوانید نه به عنوان کارش��ناس، بلکه 
به عنوان یک بازدیدکنندۀ معمولی از نمایشگاه روسیه 
خدمت شما تقدیم می کنم. منتظر راهنمایی دوستان و 

بهره جستن از نقدهایتان هستم.
نمایش��گاه مس��کو در محیطی کوچ��ک برگزار 
شده بود؛ چیزی کمتر از شبستان مصال. بنا به اظهار 
دوستانی که س��ال ها در مسکو هستند، از چهار سال 
پی��ش مرت��ب از میزان و کیفیت نمایش��گاه مس��کو 
کاسته شده است. قباًل چهار سالن به نمایشگاه کتاب 
اختصاص داش��ت، ولی این سال های تحریم، هر سال 
کم ش��ده و امس��ال این حجم به یک چهارم رسیده 
ب��ود. کل این محیط این س��الن نی��ز به صورت کامل 
استفاده نشده بود. حتی بخش قابل توجهی به اسباب 
ب��ازی فروش��ی و برنامه های جنب��ی اختصاص یافته 
بود. همچنین همۀ کس��انی که ش��رکت کرده بودند، 
ناش��ر نبودند، بلکه سهم کتابفروش��ان نمایشگاه هم 
قابل توجه بود. جالب تر اینکه داخل نمایش��گاه حتی 
غرفه ه��ای حراجی نیز داش��تیم. برخی از کتاب هایی 
که بنده خریدم، از غرفۀ حراجی نمایش��گاه خریداری 
ک��ردم. البت��ه از امتی��ازات نمایش��گاه، راهروه��ای 
بس��یار په��ن و اس��تاندارد آن بود که البت��ه در همۀ 
نمایشگاه های بزرگ جهان این مقوله رعایت می شود. 
)البته محدودیت فضای نمایش��گاهی ایران از یک سو 

حجت االسالم علیرضا سبحانی نسب
مدیرنشرجمالوعضوهیئتمدیرۀمجمعناشرانانقالباسالمی
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پرفروش داش��تند. همه رمان. تمام آنها را کارشناسی 
که به زبان انگلیسی مسلط بود، برای ما توضیح داد و 
حتی باعث شد که دوستم کتاب برادران کارامازف را 
خریداری نماید. البته در برخی کتابفروشی ها، شما با 

معظل ندانستن زبان انگلیسی مواجه می شدید.
در ی��ک کتابفروش��ی، هیچ ی��ک از کارمندان 
انگلیس��ی بلد نبودند. یک پس��ر بچۀ س��یزده ساله 
روسی به دادمان رسید. انگلیسی شسته رفته ای بلد 
بود. کام��اًل خوب صحبت کرد و مش��کل ما را برای 
خری��د کتاب حل کرد. در آنج��ا ما بیش از چهارصد 
هزار تومان کتاب خریداری کردیم. جوانان روس��یه 
ب��ه زب��ان انگلیس��ی رو آورده اند. اما بزرگس��االن یا 
میانس��االن قدری با انگلیس��ی قهر هس��تند. هنگام 
مراجعه با س��طح ش��هر در ایتالیا نیز این مش��کل را 
داش��تیم؛ البته کمتر از روس��یه. در اروپا دس��ت کم 
انگلیسی را به رس��میت می شناسند و تابلوها بیشتر 
دو زبانه هس��ت و زبان دوم انگلیس��ی است. روسیه 
گویا مصّر در محو انگلیس��ی اس��ت. هیچ راهنمایی 
درس��تی به زبان انگلیسی نمی یابی. اساساً در مسکو 
برای توریس��ت هیچ حس��ابی باز نکرده اند؛ حتی در 
مترو. البته این در مس��کو خیلی هوی��دا بود. ظاهراً 
در ش��هرهایی چون سن پترزبورگ این مشکل کمتر 

است.
نکت��ۀ دیگر، حض��ور نویس��ندگان در غرفه های 
ناش��ران ب��ود که به ص��ورت جدی پیگیری می ش��د. 
یعنی جایی درخور درس��ت می کردند تا نویسندگان 
با خوانندگان ارتباط نزدیک داش��ته باشند. نویسنده 
در مورد کتاب��ش توضیح می داد و در صورت مقتضی 
به نقد خواننده هم گوش می داد. همه در فضایی آرام 
انجام می ش��د. نویسنده یا ناشر حس نمی کرد که نقد 
کتابش یعنی دشمنی. نسبت به نقدها مالیم و مثبت 
برخورد می کردند. کس��ی که نقد داشت، میکروفن را 
میگرفت و به س��خن می پرداخت. گاهی با نویس��نده 
شوخی هم می کرد، ولی هیچ کس از نقد کتاب یا نگاه 

نویسنده برآشفته نمی شد.
نکت��ۀ دیگر، در مورد ناش��رانی بود که اختصاصاً 
فق��ط در مورد کتاب های دین��ی کار می کردند. یعنی 
ناش��رانی بودند که تمام عمرشان را برای ترویج بایبل 
گذاش��ته بودند. از بایبل نفیس چند ملیونی، داشتند 
ت��ا کتاب های کودک و داس��تان هایی از عهدین برای 
نوجوانان. البته بنده یبش از دو یا سه ناشر این چنینی 

ندیدم.
از ناشران جهان اسالم غیر از ناشران ایرانی، من 
فقط یک ناشر ترک را در نمایشگاه دیدم. شاید ناشری 
دیگر هم بود، ولی من آنچه دیدم همان ناشر ترکیه ای 

بود.

س��هم بسیار عالی در غنای صنعت نشر آن دیار دارد، 
در نمایش��گاه قابل لمس بود. کتاب های رمان با کاغذ 
خاص و قطع خاص و قیمت بس��یار مناسب بسیار در 

دسترس بود.
کتاب های کودک و یا س��بک های جدید را فقط 
به صورت ترجمه می توانستی ببینی. البته اگر هم بود 
در نمایش��گاه چیزی عرضه نش��ده بود. من دو مقوله 
را بس��یار پیگیر بودم و در نمایشگاه اصاًل کاری بومی 
ندیدم. یکی کتاب های وردلس بود و دیگری کتاب های 
کامیک. کتاب های کامیک ژاپنی چندین نوع توس��ط 
ناشران مختلف ترجمه ش��ده بود. همچنینتن تن هم 

الی کارهای ناشران دیده می شد.
یک��ی از نکات برجس��تۀ کتاب کودک روس��یه، 
چاپ کتاب های کودک روی کاغذ تحریر بود. بیش��تر 
کتاب ه��ای کودک روی کاغذ تحریر چاپ ش��ده بود. 
البته گرماژ کاغذهای تحریرش��ان و یا زیر دس��ت آن 
چیزی بیش از هش��تاد گرم ب��ود و کمتر از صد گرم. 
ش��اید نود گ��رم بود. ول��ی چی��زی از کیفیت کتاب 

نمی کاست. 
از ن��کات دیگ��ر اینکه با ب��رادران چینی مراوده 
خوب��ی داش��تند و بیش��تر کتاب های جلد س��خت 
کودکشان در چین تولید می شد و به روسیه می آمد. 
حتی یک روس��ی را که کارش همین بود و در چین 
اقامت داش��ت، مالقات کردی��م و از چندوچون کارها 

مطلع شدیم.
کارهای بومی کودکش��ان ک��م و ترجمه هایی از 
زبان های متعدد بسیار بیشتر از کارهای بومیشان بود.

یک نکته بسیار مهم در امر قیمت گذاری کتاب، 
شروع قیمت از ناشر و ختم به کتابفروش بود. کتاب ها 
همه بدون قیمت چاپ می ش��ود. و ناش��ر با محاسبه 
سهم س��ود خودش، کتاب ها را به پخشی می فروشد. 
پخش��ی هم با کش��یدن س��هم س��ود خودش روی 
کتاب، به کتابفروش ها می فروش��د و کتابفروش ها هم 
به تناس��ب هزینه و موقعیت ف��روش، قیمت کتاب را 
مش��خص و روی جلد لیبل می چس��باند. یعنی سیر 
قیمت گذاری از ناشر ش��روع می شود و به کتابفروش 
ختم می ش��ود. ولی در ایران ناش��ر برای کل زنجیره 
توزیع تصمیم گیری می کند. کتابی را که در نمایشگاه 
به خاطر گران بودن نخریدم و بعد از یک ساعت تمام 
ش��ده بود، در کتابفروش��ی با قیمت دو برابر خریدم. 
برخ��ی کتاب ها را در چند جا بررس��ی کردم و هر جا 

یک قیمت داشت.
کتابفروش��ی ها نوعاً کارش��ناس فروش داشتند. 
یعنی کس��انی که آماده بودند، کتاب های خودش��ان 
را کاماًل توضیح دهند. به یک کتابفروش��ی بزرگ که 
در س��ه طبقه بود، رفیتم. یک میز ب��رای کتاب های 
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کتاب باید َدم دست مردم باشد

مصطفی وثوق
دبیرسرویسکتابوادبیاتخبرگزاریفارس

چطور می ش��ود مردم کتاب خوان ش��وند؟ یا این که 
چطور باید مردم را به کتاب خوانی عادت داد؟ 

پرس��ش های فوق البته جواب های طوالنی دارد و 
عوامل بسیاری را در حوزۀ فرهنگ و اقمار خود را درگیر 
می کند. قصد من نیز در این مجال پاسخ به این سؤال ها 
نیست. این س��ؤال ها از آن باب در ابتدای این یادداشت 
آمد که می خواهم یک نمونه مش��اهدۀ تجربی را در این 

مجال بازگو کنم. 
در دهۀ اول ش��هریور بود که ایران به عنوان مهمان 
ویژۀ نمایش��گاه کتاب مس��کو حضور پیدا کرد و به تبع 
آن، خبرنگاران و اهالی کتاب نیز در این رویداد ش��رکت 
کردند. می دانیم که روس��یه در میان کش��ورهای دارای 
سرانه مطالعه در رتبۀ دوم قرار دارد و با این که در چند 
س��ال اخیر، آمار مطالعه شان نزول کرده و به حدود یک 
ساعت و 15 دقیقه رسیده است، باز هم درصد باالیی از 

مردم این کشور مطالعه را دستور کار خود دارد.
در شهر مسکو که قدم بزنی، دیدنی های زیادی وجود 
دارد، اما اگر اهل کتاب باشی و خبرنگار، وجود دکه های 
کتاب در حاش��یۀ خیابان در فواصل ک��م در مکان های 
مختلف توجهت را به خود جلب می کند. دکه  هایی شبیه 
دکه های روزنامه فروشی که مردم را به خود صدا می زند، 
جلوتر که بروی متوجه می ش��وی که این کتاب ها دست 

دوم هس��تند و با قیمت کم تری به فروش می رس��ند. از 
این دکه ها در مسکو که ما دیدیم زیاد بود. در ورودی ها 
و داخل مترو هم بود در حاشیۀ خیابان ها هم که بسیار. 
حتی در برخی مراکز خرید به شکل شکیل تر وجود دارند. 
در کنار هر دکه نیز معموالً مش��تری وجود دارد و کتابی 
را انتخاب می کند. اگر به فروشگاه های زنجیره ای مسکو 
سر بزنید، که ما زدیم، می بینید که در کنار همۀ ملزومات 
زندگی روزانه، قفس��ه های بزرگ کتاب در انواع مختلف، 
وجود دارد؛ تا مردم در کنار مایحتاجش��ان کتاب را هم 
بخرند و در س��بد کاالی خود قرار دهند. این ها همه در 
کنار شبکۀ قدرتمند فروشگاهی در مسکو و کل روسیه 

است که مردم را به کتاب نزدیک می کند.
ابتدایی ترین نتیجه ای که نگارنده از این مشاهده ها 
داش��ت، این بود که کتاب در وهلۀ اول باید جلو چش��م 
مردم باش��د. مردم باید اول کت��اب را ببینند، بعد هوس 
کنند آن را بخرند. در فروشگاه های زنجیره ای اگر اهمیتی 
هم تراز به کتاب در مقابل خوردنی ها و پوش��یدنی ها و... 
داده ش��ود، می توان روی این مسئله هم حساب کرد که 
مردم کتاب بخوانند. نمی شود کتابی را تبلیغ و رسانه ها 
را برای ترویج کتاب بس��یج کرد، ولی خب اگر شبکه ای 
نباشد که کتاب را به مردم بدهد، این همه تبلیغ و ترویج 

نتیجۀ معکوس دارد.
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این نمایشگاه ها بوده است. 
طبیعی اس��ت که این سفرها هزینه های گزافی 
را به دولت تحمیل می کند. هرچند هنوز آمار دقیقی 
از میزان این هزینه ها در دس��ت نیست، یک حساب 
سرانگشتی س��اده کافی است تا میزان تقریبی اعداد 
و ارقام به دس��ت بیاید و همین اعداد و ارقام تقریبی 
ه��م، ولو با ضریب خطای باال، باز هم گزاف بودن این 
هزینه ها را نشان می دهد. اما هیچ گاه هیچ آمار دقیقی 
از این هزینه ها منتش��ر نمی ش��ود و فضای فرهنگی 
کشور از آنها اطالع دقیق نمی یابند. هزینه های گزافی 
ک��ه گاهی با پرداخت بی��ش از نرخ معمول هم انجام 

می گیرد، سؤاالتی جدی در ذهن ایجاد می کند. 
فرات��ر از هزینه های گزاف انجام ش��ده برای این 
سفرها، مقایس��ۀ هزینه ها و دس��تاوردهای سفر هم 
نتیجه های جالبی را به ذه��ن متبادر می کند. به هر 
حال کسانی هس��تند که معتقد هستند حوزۀ مزیت 
بین المل��ل جغرافیای��ی جمهوری اس��المی ایران در 
عرصۀ کتاب، بیش از اینک��ه فرانکفورت و بولونیا و... 
باش��د، کش��ورهای فارس��ی زبان منطقه و پس از آن 
کشورهای اسالمی دیگر هس��تند که سرمایه گذاری 

رضلا رها - عقل ایجاب می کند که پیش از انجام هر 
کاری، س��ود و زیان آن س��نجیده شود. بنابراین باید 
هر کاری به صورت حساب ش��ده ای بررس��ی ش��ود تا 
هزینه و فایده ه��ای آن مورد ارزیابی قرار گیرد. فراتر 
از بح��ث هزینه فایده، ما با بح��ث هزینۀ فرصت هم 
مواجه هستیم که در آن انتخاب بهترین گزینه مطرح 
اس��ت. در این بحث شما باید با هزینه ای که پرداخت 
می کنید، بهترین انتخاب را داش��ته باش��ید تا مبادا 
ضرر کنید. یعنی مثاًل وقتی ش��ما تصمیم می گیرید 
سری به کتابفروشی های انقالب بزنید و کتابی بخرید 
بای��د عالوه بر مبلغ خرید و هزینۀ رفت و آمد، هزینۀ 
فرصتی را هم که از دس��ت می دهید، حساب کنید تا 
ببینی��د آیا صرف می کند مثال ب��رای یک کتاب 10 
هزار تومانی 100 هزارتومان هزینۀ فرصت بپردازید؟ 
ای��ن مقدمه را گفت��م تا به یک بح��ث مغفول 
بپردازم و آن هزینه ای اس��ت که م��ا برای حضور در 

نمایشگاه های کتاب کشورهای دیگر می پردازیم. 
هر ساله، افراد بسیاری از ایران، به نمایشگاه های 
کتاب خارجی، نظیر فرانکف��ورت، بولونیا، پاریس و... 
اعزام می شوند و در سالیان اخیر، ایران یک پای ثابت 

هزینه های میلیاردی برای 
نمایشگاه های بین المللی؛ به چه قیمتی؟

خانوادۀنشر
پروندۀنمایشگاهمسکو

یادداشت
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آیا حض��ور ما در افغانس��تاِن هم زبان، کافی اس��ت؟ 
تاجیکستان و... را چه کرده ایم؟ چقدر برای این حوزۀ 

مزیتی خود، خرج کرده ایم؟
این تازه س��ؤال از »هزینه فایده« است و ما هنوز 
صحبت��ی از »هزینه فرصت« به می��ان نیاورده ایم. آیا 
تابه حال از خودمان پرسیده ایم که با هزینۀ یک سال 
نمایش��گاه فرانکفورت چه کارهایی در داخل کش��ور 
می توان کرد؟ وقتی ما در داخل مشکالت زیرساختی 
جدی در حوزۀ نش��ر داری��م و مثاًل با ی��ک میلیارد 
تومان، نه هزینه، بلکه وام به ناش��ران و کتابفروش��ان 
و موزعان می توانیم نفس تازه ای به نش��ر بدهیم، چه 
لزومی دارد این رقم را هزینۀ یک س��فر چند روزه به 
فرانکفورت کنیم و دست آخر هم جز صادرات پسته 
و کباب ایران، کار قابل توجه چندانی نکرده باش��یم؟ 
وقتی در حال حاضر، یکی از مش��کالت اصلی نشر ما 
نبود نقدینگی ناشران است، و بسیاری از ناشران لنگ 
سه میلیون و چهار میلیون تومان هستند، چه لزومی 
دارد این همه هزینه را صرف س��فر به مس��کو کنیم 
و چیز خاصی برای عرضه نداش��ته باش��یم؟ از اعتبار 
این هزینه ای که خرج س��فر به مس��کو و فرانکفورت 
می ش��ود، به چند کتابفروش می ت��وان وام بلندمدت 
کم بهره داد تا قدری توزیع و فروش کتاب در کش��ور 

جان بگیرد؟
و م��ا هن��وز پاس��خ جدی ب��ه این پرس��ش ها 

نشنیده ایم.

بایس��ته ای ب��ر روی آنها انجام نش��ده و نمی ش��ود. 
کتاب های فارس��ی زبان و حاوی اندیش��ه های ایرانی، 
بیش از آنکه در اروپا خریدار داش��ته باشد، در منطقۀ 
خودمان و در میان مس��لمانان خریدار دارد و ما عماًل 
هیچ گاه به صورت ج��دی به آن فکر نکرده ایم و برای 

آن برنامه ریزی نداشته ایم. 
با همۀ این تفاس��یر، خوب اس��ت یک نفر پاسخ 
بدهد که در سال هایی که هزینه های میلیاردی برای 
سفر به مسکو و فرانکفورت و بولونیا و پاریس کردیم، 
چ��ه تعداد کت��اب مقوم فرهنگ جمهوری اس��المی 
ای��ران را به خارج از مرزها صادر کرده و به مخاطبان 
غیرایرانی رس��انده ایم؟ چند رایت کتاب فروخته ایم؟ 
ای��ن همه دی��د و بازدیدی ک��ه در آمارهایمان اعالم 
می کنیم، در چند مورد به نتیجۀ نهایی منجر ش��ده 
اس��ت؟ با چه تع��داد از ناش��راِن هم جبهۀ جمهوری 
اس��المی ایران در دنیا ارتباط برقرار کرده و ش��بکه 
ساخته ایم؟ کجا قدرت رایزنی خود را افزایش داده ایم؟

وقت��ی به ای��ن س��ؤاالت به صورت ج��دی فکر 
می کنی��م، می بینی��م ماجرا ب��ه یک ت��راژدی غم بار 
می ماند. خوب است، گزارشی واقعی از دستاوردهای 
حضور ایران در این دس��ت نمایش��گاه ها ارائه شود تا 
متوجه شویم چه چیزی به دست آورده ایم؟ به راستی 
این همه ذوق و ش��وق برای رفتن به این نمایشگاه ها 
از کجا ناش��ی می ش��ود؟ چرا ذوقی که برای رفتن به 
فرانکف��ورت و بولونیا وجود دارد، برای رفتن به بصره 
و بغ��داد وجود ندارد؟ چرا پاکس��تان را درنیافته ایم؟ 
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