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سرمقاله

یعنی به جای اینکه بخواهیم کتابی را از طریق شرکت های 
توزیعی و کتاب فروشــی ها ُهل بدهیم داخل بــازار، باید 
طلبی در مردم ایجاد کنیم که خودشان کتاب را به سمت 

خود بکشند.
اما این طلب چگونه به وجود می آید؟

تجربه هــای برنامه هــای ترویجــی کتــاب و پویش های 
کتاب خوانی در کشــور، مؤید این است که مواجهۀ خوب 
مردم با کتاب، باعث رغبت آن ها به کتاب می شــود. این 
بدان معناســت که دلیل کم فروش بــودن کتاب ها، الزامًا 
بدبودن یا خوش خوان نبودن آن ها نیســت؛ بلکه گاهی 
دلیل چنین مســئله ای این اســت که کســی از کتاب ما 
خبری ندارد؛ حاال هرچقدر هم می خواهد کتاب ما خوب 
و درجۀ الف باشــد. کتابی که کســی از انتشارش اطالع 

نیابد، همان بهتر که منتشر نشود.
اینجاست که از ترویج و تبلیغ ســخن به میان می آید. در 
نشر غیرســنتی، تبلیغ و ترویج کتاب، پیش، حین و پس 
از تولید کتاب، نقشی بسزا در جلب مشتری و سوق دادن 
او بــه خرید ایفــا می کند. بااین حال، هنــوز هم برخی از 
ناشــران، هزینۀ تبلیغ و ترویج را جــزو هزینه های اضافۀ 
انتشــارات می دانند و به سختی اعتباری به آن تخصیص 
می دهند و هنوز به سمت آن نرفته اند. بسیاری از ناشران 

هم سرمایه گذاری ویژه ای روی این بخش انجام داده اند. 
به هرحال، ترویج و تبلیغ کتاب، حرف وحدیث های زیادی 
دارد که در این شــماره از نشــریه، تصمیــم گرفتیم به آن 

بپردازیم و تا جایی که می شود، ابعاد آن را واشکافیم.

حسین شاهمرادی: وقتــی پای درِددل بســیاری از ناشران 
می نشــینیم، از این می گویند که شــرکت های توزیعی، 
کتابشان را توزیع نمی کنند و کتاب فروشی ها نیز تمایلی 
به خرید کتاب آن ها ندارند. کتاب هایشــان در انبار باقی 
مانــده و بایــد هزینۀ انبــار را هم بدهند. برخــی از آن ها 
حاضرند حتی کتابشان را به صورت امانی به توزیع کننده 
یا کتاب فروش بدهند تا فروخته شود. با وجود این مسئله، 
باز هم برخی کتاب هایشان با اقبال روبه رو نمی شود. این 
ناشران ضعف توزیع و زیرساخت های توزیعی را مهم ترین 
مشکل نشر می دانند و نهایتًا بسیاری از آن ها عطای نشر با 

به لقایش می بخشند و وارد حوزه ای دیگر می شوند. 
حال ســؤال اینجاست که چرا شرکت های توزیعی حاضر 
نیســتند کتاب های ایــن ناشــران را توزیع کننــد؟ چرا 
کتاب فروشی ها تمایلی به فروختن کتاب آن ها ندارند؟ مگر 

از کار بدشان می آید؟ مگر از پول بدشان می آید؟
نکته اینجاســت که شــرکت توزیعی و کتاب فروشی اگر 
نتواننــد کتابی را بفروشــند، آن را نمی خرند. اگر طلب و 
کششــی برای کتاب در بازار وجود نداشــته باشــد، آن را 
نمی خرنــد. لذا اگر کتابی در بازار طالب داشــته باشــد، 
توزیع کننده و کتاب فروش خود به سراغ کتاب خواهند آمد.
البته این مسئله نافِی مشکالت شبکۀ توزیع کتاب در کشور 
نیست. مشکالت آن سر جای خود؛ اما تجربه ثابت کرده 
است وقتی کتابی به مردم خوب معرفی شود، مردم خود 
به ســراغ آن خواهند رفت. مردم از کتاب فروش سراغ آن 
را می گیرند، کتاب فروش از توزیع کننده، او هم از ناشــر. 

تبلیغ و ترویج
بسترسازمطالبۀ مردمی کتاب

شمارۀ 12، 13 و 14
خرداد، تیر و مرداد 1395
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رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:  »اگر 
کسی کاری بکند که بتوان به این سؤال های مهم پاسخ 
داد، آن کار مهم و باارزشی است. در مجمع ناشران سعی 
کرده اند این بار را از روی دوش ها بردارند و به عبارتی، 
کتاب ها را گویا کرده اند که این کوششی ستودنی است.«

وی افزود: »اما بنده فکر می کنم هنوز کافی نیست و 
این زحمتی که کشیده شده است، احتیاج به بازنگری و 
بازنگاری دارد و شک دارم که فرد عالقه مندی را بتوان از 
این هزارتو به کتاب مد نظرش رساند و مشکوکم که این 
شیوه جواب دهد. براین باورم که شما در کار کارشناسی 
غرق شده اید و نتیجۀ آن یک طلسم پیچیده شده است.«

داده نماهـای موضوعی کتاب یـک کار فوق 
دانشـگاهی است

حدادعادل با اشاره به نحوۀ ترسیم صورت های فلکی در 
قرون وسطی گفت: »آن ها صورت های فلکی را به شدت 

کتـاب کوششـی  موضوعـی  داده نماهـای 
سـتودنی اسـت

غالمعلی حدادعادل در مراسم با اشاره به موقعیت مجمع 
ناشران در فضای نشر کشور گفت: »مجمع ناشران در عالم 
نشر، جوانه ای است که در حال بالنده شدن است و به 
امیدی تبدیل شده است. در این جنگ نرمی که علیه 
ارزش های جمهوری اسالمی به وجود آمده است،  باید از 

بانی های این کار تشکر کرد.«
وی با اشاره به این داده نماها گفت: »اصل این داده نما 
کار مهم و الزمی است. من خودم یکی از سخت ترین 
سؤاالتی که با آن روبه رو می شوم، همین است که بخواهم 
در جواب به سؤال کسی بگویم برای شروع فلسفه از کجا 
باید حرکت کند. جواب این سؤال برای دانشجویان فسلفه 
روشن است و به او گفته می شود که نظام آموزشی تو را 
هدایت خواهد کرد؛ اما پاسخ به کسی که دانشجو نیست، 

دشوار است.«

خط اخبار 
گزارش 

اشراف محتوایی در حوزۀ کتاب
با حمایت صفر مطلق دولتی

آیین رونمایی از داده نماهای موضوعی کتاب که سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقالب اسالمی آن را تولید کرده است، با حضور چهره های 
مختلف برگزار شد.
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اشراف محتوایی در حوزۀ کتاب با حمایت صفر مطلق دولتی

اگر همه با هم، دست به دست هم بدهند، شاید بشود 
آن را حل کرد.«

تولید  که  کتاب هایی  میان  از  »اکنون  افزود:  وی 
می شود، بخشی از آن ها کمافی سابق، بعد از مدتی فرو 
و  می شوند  دیده  نه  و  خریده  نه  درحالی که  می روند؛ 
این مسئله موجب کاهش انگیزه های نویسنده می شود. 
همچنین ناشر هم در آن ژانر، روش خود را تغییر خواهد 

داد.«
گفت:  اسالمی  انقالب  ناشران  مجمع  مدیرعامل 
هماهنگی  و  اطالع رسانی  روش ها،  بهترین  از  »یکی 
در این کار است. ما در مجمع ناشران، به هدایت الهی 
با  و  پنج سال گذشته  در طول  کارشناسان،  و همت 
حمایت صفر مطلق دولتی، به موفقیت ویژه ای رسیدیم 
که سامانۀ کارشناسی مجمع اشراف محتوایی در حوزۀ 
کتاب در کشور، پیدا کرده است. خروجی هایی که این 
سامانه داشته است، در قالب سیرهای مطالعاتی بسته های 

پیشنهادی و امروز در قالب داده نما ارائه می شود.«

برخورد تشریفاتی با محتوای تولیدشده
وی اضافه کرد: »این کار از آن کارهایی است که مورد تأکید 
رهبر انقالب بوده و حتی آن هایی که با جهت گیری های 
انقالبی مجمع مشکل دارند، این فعالیت ها را تشویق 
کردند؛ اما متأسفانه می بینیم بستۀ ما که به اندازۀ صدها 
ساعت کار کارشناسی زمان برده است، در وزارت آموزش 
و پرورش، به اندازۀ یک نامۀ اداری نیز مورد توجه قرار 
نگرفته است. حتی یک دانه از این بسته ها هم خریداری 
نشد. در وزارت ارشاد از این اقدامات، با عنوان یک کار 
بی نظیر نام برده شد؛ اما در آنجا نیز در حد یک سخنرانی 

از  نزد یکی  به  را  این صور  پیچیده تصویر می کردند. 
سالطین وقت بردند و او گفت که خدا باید با من مشورت 
می کرد تا این کار راحت تر شود. حاال من هم معتقدم شما 
باید با یک خدا یا امپراتور به عنواِن خدا  مشورت می کردید 

تا راه ساده تری کسب می کردید.«
ادامه  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس 
گفت: »اشکال کار را پیچیده بودن بیش از حد می دانم. 
یک فرد آماتور به این سؤاالت نمی رسد و اگر کسی به 
این سؤاالت برسد، باید شک کرد؛ البته این کار شاید در 
شعر و داستان جواب بدهد؛ اما در رشته های دیگر باید 

مشورت کنید.«
او در پایان گفت: »شما اگر می خواهید مثالً در حوزۀ 
فلسفه کار کنید، با افراد و گروه های حرفه ای مشورت 
کنید تا حاصل تجربۀ آن ها به یک پیشنهاد قابل قبول و 
منطقی برسد. من انگیزه و تالش شما را به عنواِن یک کار 
در مسیر سعی و خطا تحسین می کنم که از آن اجتنابی 
نبوده است. مشورت کنید تا به نحو شایسته، به نتیجۀ مد 
نظرتان برسید. این کار یک کار فوق دانشگاهی است و 

فوق نیاز یک ناشر است و امیدوارم موفق باشید.«

اشـراف محتوایی در حوزۀ کتـاب با حمایت 
صفر مطلـق دولتی

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، با 
اشاره به مسئلۀ اطالع رسانی در حوزۀ کتاب گفت: »یکی 
از مهم ترین مسائل کشور که در حوزۀ کتاب خوانی وجود 
دارد، عبارت است از مسئلۀ کمبود اطالعات قابل اعتنا و 
عدم اطالع رسانی دقیق به مخاطب، برای انبوه کتاب های 
تولیدشده در سال. این اتفاق یکی از معضالتی است که 

  حداد عادل: 
انگیزه و تالش شما 
را به عنواِن یک کار 

در مسیر سعی و خطا 
تحسین می کنم که 

از آن اجتنابی نبوده 
است. مشورت کنید 

تا به نحو شایسته، 
به نتیجۀ مد نظرتان 
برسید. این کار یک 
کار فوق دانشگاهی 

است و فوق نیاز یک 
ناشر است و امیدوارم 

موفق باشید

  نیلی: یکی از 
مهم ترین مسائل 

کشور که در حوزۀ 
کتاب خوانی وجود 
دارد، عبارت است 

از مسئلۀ کمبود 
اطالعات قابل اعتنا 
و عدم اطالع رسانی 

دقیق به مخاطب، 
برای انبوه کتاب های 
تولیدشده در سال. 

این اتفاق یکی از 
معضالتی است که 

اگر همه با هم، دست 
به دست هم بدهند، 

شاید بشود آن را حل 
کرد
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تشریفاتی با آن برخورد کردند؛ حتی حاضر نشدند آن را 
با نام خود منتشر کنند.«

انگیزۀ  در  بی مهری ها  »این  پایان گفت:  در  نیلی 
همکاران ما در سامانۀ کارشناسی، تأثیری نگذاشته و 
شاهد استمرار این مسیر هستیم و باید گفته شود که 
ما برای این کار، عزم جدی داریم. این جنس کارها مورد 
تحسین رهبری نیز قرار گرفت و در سال 94، در بازدید 
از نمایشگاه کتاب، از طرف همکاران ما به ایشان معرفی 

شد و عبارت محبت آمیز ایشان مورد توجه قرار گرفت.«

در داده نماهـای موضوعـی، کتـاب خـوب 
برایمـان مـالک بـود

محمد حقی، معاون سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران 
انقالب اسالمی، در این مراسم گفت: »ترویج کتاب از 
دیرباز جزو سنت های تاریخی بزرگان ما بوده و پس از 
انقالب، به خصوص در 25 سال اخیر، سردمدار ترویج 
انقالب است که در  تعارف شخص رهبر  کتاب بدون 

فضای معرفی کتاب ها سنگ تمام گذاشته اند.«
وی افزود: »در دوره ای، جریان های چپ مخاطب خود را با 
بسته های پیشنهادی کتاب مواجه می کردند و این روش 

برای اغنای مخاطب سودمند بود.«
حقی گفت: »اکنون بیش از 250 بستۀ پیشنهادی از 
سوی سامانه کارشناسی با شمولیت قابل توجهی ارائه 
شده است. با توجه به بیش از 3هزار عنوان کتاب چاپ 
اول که مطالعۀ آن به عمر کسی وصال نمی دهد و این 
فقط برای یک سال است؛ اما در بسته های پیشنهادی 
به صورت موضوعی و مخاطبی، کتاب ها دست چین شده 
و به مخاطب ارائه شده است. بی تعارف، بسیاری از کتاب ها 

سیاه کردن کاغذ و تکرار مکررات است.«
او اضافه کرد: »بعد از بسته های پیشنهادی کتاب، سیرهای 
مطالعاتی قرار دارد و در موضوع داده نما، با مخاطبی روبه رو 
هستیم که به کارشناس دسترسی ندارد و نمی تواند در 
یک موضوع، پاسخ سؤاالت خود را پیدا کند. اما در این 
داده نماها، در موضوع کتاب سؤال هایی مطرح می شود که 

مخاطب را به کتاب مدنظرش می رساند.«
معاون سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقالب اسالمی 
کتاب ها  این  تخصصی  »مخاطبان  گفت:   پایان  در 
مخاطبان جدی حوزۀ کتاب هستند. سعی کرده ایم در 
اما در  بازار توجه کنیم؛  این داده نماها، به جریان داغ 
به روزشدن آن ها، سرعت آنچنانی نداریم. زیرا عمالً این 
اتفاق امکان پذیر نیست. همچنین در انتخاب کتاب ها، 
اصراری بر استفاده از ناشران عضو مجمع نبود و تمام 
ناشران را در آن دیدیم و کتاب خوب برای ما مهم بود. در 
هر موضوع، 2هزار جلد کتاب دیده شده و سعی می کنیم 
مانند یک نقشه، آن را تولید کنیم که بر اساس تقاضای 

مخاطب، این داده نماها به تولید انبوه خواهد رسید.«

  نیلی: بی مهری ها 
در انگیزۀ همکاران ما 
در سامانۀ کارشناسی، 
تأثیری نگذاشته و 
شاهد استمرار این 
مسیر هستیم و باید 
گفته شود که ما برای 
این کار، عزم جدی 
داریم. این جنس کارها 
مورد تحسین رهبری 
نیز قرار گرفت و در 
سال 94، در بازدید 
از نمایشگاه کتاب، 
از طرف همکاران ما 
به ایشان معرفی شد 
و عبارت محبت آمیز 
ایشان مورد توجه قرار 
گرفت

   حقی: در انتخاب 
کتاب ها، اصراری بر 
استفاده از ناشران 
عضو مجمع نبود و تمام 
ناشران را در آن دیدیم 
و کتاب خوب برای ما 
مهم بود. در هر موضوع، 
2هزار جلد کتاب دیده 
شده و سعی می کنیم 
مانند یک نقشه، آن را 
تولید کنیم که بر اساس 
تقاضای مخاطب، این 
داده نماها به تولید انبوه 
خواهد رسید
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اشعار وجود دارد نشان می دهد که خالق آن شاعر است و 
متشاعر نیست اما با حذف فعل دست به فتنه زده است. 
به خاطر حذف فعل ها چیزی در ذهن خواننده از اشعار 
نمی ماند و من بر این باورم که جهان بدون فعل، جهان 
بدون حرکت است و بعد از بسته شدن کتاب خواننده 

تصویری در ذهنش ندارد.

رسانۀ ملی و برخی شاعران انقالب هم نوا با 
آن هایی که در غزل ناکام ماندند

مصطفی محدثی خراسانی در هفتاد و پنجمین عصرانه 
ادبی فارس، گفت: وجود رادفر، وجود مغتنمی است و از 
چهره هایی است که شعر انقالب را به دانشگاه برده اند. 
تصورم در مورد اشعار او این است که مخاطب با اشعار 

سروده  نشده ای روبه رو است. 
وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به برخی 
که به غزل می تازند، گفت: این روزها تاختن به غزل این 
جان مایه شعر فارسی مد شده است  که دامنه آن به 
رسانه ملی نیز کشیده شده اولین کسی که این مسئله را 
مطرح کرد، شاملو بود و این بحث ها امروز دوباره از سوی 
کسانی مطرح می شود که توفیقی در غزل و حتی در 

قالب های پست مدرن خود نیز ندارند. مثالً از ضیاء 

شاعری که با اشعارش فتنه کرد
تعاریف  به  اشاره  با  برنامه  این  در  علیپور  مصطفی 
که  تعریفی  ساده ترین  گفت:  زبان،  از  زبان شناسان 
زبان شناسان برای زبان در نظر گرفته اند ایجاد ارتباط 
است و خب حاال ارتباط زبان شناسی با شعر چیست 
ادبی  منتقدان  بزرگ ترین  دانیم  می  که  همانطور  و 
زبان شناسان بوده اند. تا جایی که زبان شناسی به عرصه 

زیباشناسی شعر نیز ورود پیدا کرده است.
وی افزود: مهمترین عنصر زبان فعل است و حال 
فکر کنید کتابی نوشته شود که یک فعل در آن نباشد 
و  عبدالرضا رادفر کتابی نوشته که در 95 صفحه آن 
هیچ فعلی به کار نرفته که من می دانم که این کار را 
تعمدی انجام داده است و به تعبیری یک پیشنهاد برای 

ادبیات است.
انجام  رادفر  ادبی گفت: کوششی که  این منتقد 
داده از سر ناتوانی و عجز نبوده به نظرم این پیشنهاد 
او نتوانسته در ادبیات ظرفیت ساز باشد و پیروانی ایجاد 
و  را می شناسد  زبان  و هم  موسیقی  رادفر هم  نکرد. 
خواسته نشان دهد که می توان جهانی بدون فعل داشته 

باشیم.
علیپور در پایان گفت: همین که موسیقی در این 

شاعری که با اشعارش فتنه کرد/ چه 
کسانی به »غزل« می تازند

هفتادوپنجمین »عصرانه ادبی فارس« برگزار شد

هفتاد و پنجمین »عصرانه ادبی فارس« پاسداشت عبدالرضا رادفر با حضور شاعران و منتقدان برگزار شد.

  مهمترین عنصر 
زبان فعل است و 

حال فکر کنید کتابی 
نوشته شود که یک 
فعل در آن نباشد و  

عبدالرضا رادفر کتابی 
نوشته که در 95 

صفحه آن هیچ فعلی 
به کار نرفته که من 
می دانم که این کار 

را تعمدی انجام داده 
است و به تعبیری یک 
پیشنهاد برای ادبیات 

است

  این روزها تاختن 
به غزل این جان مایه 
شعر فارسی مد شده 
است  که دامنه آن به 

رسانه ملی نیز کشیده 
شده اولین کسی که 
این مسئله را مطرح 

کرد، شاملو بود و این 
بحث ها امروز دوباره 

از سوی کسانی مطرح 
می شود که توفیقی 
در غزل و حتی در 

قالب های پست مدرن 
خود نیز ندارند

9
خط اخبار
گزارش
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نمی شد و جنگ در نمی گرفت ما شاهد ظهور برخی 
اسامی در شعر نبودیم از این رو پیشنهادی که رادفر به 
ادبیات داده سال های بعد دیده خواهد شد. هر چند شاید 

به کار امروز ادبیات نیاید.
ارژن در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به 
مجموعه اشعار رادفر با عنوان »هیچ بودگی«، گفت: یکی 
از دالیلی که این  کتاب مورد توجه عموم قرار نگرفت، 
اشعار  می شود  موجب  این  و  است  آن  از  فعل  حذف 
در ذهن خواننده نماند. این اشعار شاید برای امروز ما 

کارکردی نداشته باشد اما کسی از فردا خبر ندارد.
او اضافه کرد:  غزل های رادفر بسیار ساده است که 
در قالب های خراسانی و یا عراقی سروده شده و کسی که 
غزل های رادفر را بخواند باور نمی کند که شاعر این اشعار، 
شاعر همان مجموعه بدون فعل است. هر پیشنهادی که 
به ادبیات داده می شود شاید ابتدا مخرب باشد، اما بعد از 
گذر زمان به صورت منطقی می توان از آن استفاده کرد.

امروز کرمانشاه در شعر مانند خراسان قدیم 
است

عبدالرضا رادفر در پایان هفتاد و پنجمین عصرانه ادبی 
پایان  فعل  با  زبان  که  باورم  این  بر  من  فارس، گفت:  
نمی پذیرد و معتقدم هستی بدون فعل است. من در 

مجموعه »هیچ بودگی« به شعر ناب کوشیدم.
 وی افزود: دغدغه من این بود که اگر شعری خلق 
کردم حالت آونگی داشته باشد من می خواستم یک 

جهان زبانی را در این مجموعه رقم بزنم.
کرمانشاه گفت:  به شعر  اشاره  با  پایان  در  رادفر 
شعر کرمانشاه یک شعر جوان و کهن است که اولین 
جرقه های دگردیسی شعر از کرمانشاه زده شد بدون حب 
نسبت به کرمانشاه باید بگویم که این منطقه در ادبیات 

یک وزنه است و به تعبیری خراسان قدیم امروز است.

موحد یک عبارت لطیف و ظریف کسی سراغ ندارد 
اما او به غزل می تازد. حتی برخی شاعران انقالب هم 
برای جا نماندن از این اطوارها در می آورند در صورتی که 
شعر فارسی بدون غزل معنا ندارد و قله های شعر فارسی 
را غزل فتح کرده است و در همان فرم کالسیک خود 

منعطف ترین قالب شعر فارسی است.
محدثی خراسانی گفت: مسائل سیاسی، اجتماعی، 
حماسی، روایی و عرفانی در غزل جا دارد و همه اوزان در 
غزل جایگاه دارند و بیشترین ظرفیت در موسیقی شعر 
را غزل دارد و از هر سو بنگریم این ظرفیت ها به چشم 
می آید غزل حاصل سیر و سلوک شاعرانه است و اگر 
می خواهد متحول شود باید سیر و سلوک داشته باشد و 
یک شبه با بیانیه و مانیفست نمی توان آن را متحول کرد. 
غزل عرصه فضل فروشی نیست بلکه عرصه جان و الهام 
است و از این منظر غزل های رادفر ادامه جریان ریشه دار 

اصیل و شکوهمند شعر فارسی است.
او در پایان گفت: امروز حسب حال های رادفر و 
بیان تجربیات او را در شعرش می بینیم ساحت شناسی و 
زاللی در غزل های او موج می زند و این نشانه جان رادفر 
است که شعر را فدای ادا و اطوارهای متفاوت بودن خود 

نکرده است.

اگر انقالب اسالمی پیروز نشده بود
بیژن ارژن به سابقه 30 ساله دوستی خود با رادفر اشاره 
کرد و گفت:  رادفر یک نگاه کامال مدرن به حوزه شعر 
دارد و بیشتر اشعارش در حوزه سپید است گاهی برخی 
افراد پیشنهادهایی به ادبیات می دهند که ممکن است تا 
سال ها ادبیات آن پیشنهاد را نپذیرد. همانطور تا زمانی 
که درگیر جنگ بودیم خبری از سهراب نبود، اما بعد از 

جنگ سهراب مورد توجه قرار گرفت.
پیروز  اسالمی  انقالب  اگر  شاید  افزود: اصالً  وی 

  غزل حاصل سیر و 
سلوک شاعرانه است و 
اگر می خواهد متحول 
شود باید سیر و سلوک 
داشته باشد و یک شبه 
با بیانیه و مانیفست 
نمی توان آن را متحول 
کرد. غزل عرصه فضل 
فروشی نیست بلکه 
عرصه جان و الهام 
است و از این منظر 
غزل های رادفر ادامه 
جریان ریشه دار اصیل و 
شکوهمند شعر فارسی 
است

  غزل های رادفر 
بسیار ساده است که 
در قالب های خراسانی 
و یا عراقی سروده شده 
و کسی که غزل های 
رادفر را بخواند باور 
نمی کند که شاعر این 
اشعار، شاعر همان 
مجموعه بدون فعل 
است
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مجموعه داستان کجا بودی الیاس که از سوی انتشارات 
شهرســتان ادب و دربارۀ شــهدای غواص منتشر شده 
اســت، با حضــور جمعــی از اهالی فرهنــگ و هنر در 

فرهنگ سرای اندیشه رونمایی شد.
ترجمــۀ عربی دو کتــاب پیغام ماهی ها و مهتاب خین 
خاطرات و زندگی نامۀ ســردار همدانی بــرای عرضه در 

سوریه منتشر شد.
کتــاب 10 قصه عاشــورایی که فریبا کلهــر آن را برای 
کودکان و نوجوانان نوشته است، از سوی بنیاد مطالعات 

اسالمی به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.
رمان سنگی که نیفتاد به قلم محمدعلی رکنی از سوی 

نشر کتابستان معرفت منتشر شد.
کتــاب مالصالح خاطرات مالصالح قــاری که مترجم 
اسرای ایرانی در بند عراق بوده است، از سوی نشر شهید 

کاظمی منتشر شد.
کتاب نظریۀ اعتباریات و نظریۀ اجتماعی با مقاالتی از 
اساتید دانشگاه، از سوی نشر سدید روانۀ کتابفروشی ها 

شد.
کتــاب چالش های طلبگی به همت گروه ســنت های 
حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان، وابسته 

کتاب های خبرساز
مجموعۀ دو جلدی فلســفه های مضاف به کوشــش 
حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، در گروه فلسفۀ 
پژوهشکدۀ حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه سامان یافته 

و جلد نخست آن به چاپ چهارم خود رسید.
کتاب بچه های حاج قاســم، نوشــتۀ افســر فاضلی 
شــهربابکی که بــه خاطرات ســردار حســین معروفی 

می پردازد، به چاپ دوم رسید.
مجموعۀ چهارجلدی پســر کوچولویی به نام غوره به 
قلم مجید راستی و با تصویرگری سمانه رهبرنیا از سوی 

انتشارات به نشر راهی بازار شد.
آیین رونمایی دو کتاب  تازۀ نشر 27 بعثت به نام های به 

روایت همت و ساالر تیپ عمار برگزار شد.
کتاب بررسی وضعیت اسرای ایرانی در اردوگاه های عراق 
به قلم علی اصغر امانی زاده از ســوی انتشارات سروش 

منتشر شد.
زندگی شــهیدان دباغ زاده بــه روایت مادر، از ســوی 

انتشارات روایت فتح منتشر شد.
دومین چاپ از کتاب سقای آب و ادب برای حضور در 
این پویش با شــمارگان ۱۰هزار جلد منتشر و راهی بازار 

کتاب و کتابفروشی ها شد.
نشــر آرما چاپ دهم کتاب لعن های نامقدس نوشــتۀ 

حجت االسالم مهدی مسائلی را به بازار کتاب فرستاد.
پنج هزار نسخه از کتاب بچه های عاشورا اثر طاهر ایبد 
که در ششمین پویش کتابخوانی »روشنا« معرفی شده 

است، روانۀ بازار کتاب شد.

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

11
خط اخبار

خبر
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به اعضای جنبش گفته اســت که باید بعد از قرآن، این 
کتــاب را به صورت گســترده در میان مــردم توزیع کرد.
مریم طایفه حاج حســینعلی تجریشی، همسر فیروز 

زنوزی جاللی از نویسندگان کشورمان درگذشت.

بازیگر نقش مالک اشتر در سریال امام علی)ع( گفت: 
»ناشــرین ما نیازمند حمایت بیشــتری هســتند و اگر 
می خواهیم کتابخوانی در کشور جا بیفتد، باید از کسانی 

که افکار نویسندگان را منتشر می کنند، حمایت کنیم.«
 گودرزی، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ کودک و نوجوان 
گفت: »چاپ شدن کتاب دربارۀ ادبیات کودک و نوجوان 
دیگر ارزشــمند و خوشــحال کننده نیســت، بلکه این 
کتاب ها باید دارای ویژگی هایی باشد؛ یعنی واقعا نظری 

باشد.«
مجیــد قیصــری، دبیر علمی جشــنوارۀ داســتانی 
خاتم، از انتشــار فراخوان این جایزۀ ادبی در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت خبــر داد و گفت: »با هماهنگی های 
انجام شده، پوستر و بروشــور و کارت ویزیت هایی دربارۀ 
این جایزۀ ادبی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت توزیع شد.
فرماندۀ ســپاه پاســداران بــا تأکید بر ثبــت و ضبط 
خاطرات و حوادث دفاع مقدس، با ابزار هنر و شعر گفت: 
»با این وجود نویســندگان و ناشران دفاع مقدس در این 
خصوص، وظیفۀ خطیری برعهده دارند که رسیدن به این 

مهم، عزمی جهادی را می طلبد.«
نصرت الله محمودزاده، نویســنده و پژوهشــگر دفاع 
مقدس، در ویراســت مجدد کتاب مسیح کردستان را با 
عنوان محمد، مسیح کردستان، به انتشارات روایت فتح 

واگذار کرد.
مدیرعامــل مجمع ناشــران انقالب اســالمی دربارۀ 
استعفای سه وزیر گفت: »ما این حرکت را بیشتر با ابعاد 
سیاســی و پشــت پرده هایی برای انتخابات می دانیم و 
استعفاهای تشریفاتی و انتصابات جدید دولت را در مسیر 

انتخاب تفسیر می کنیم.«
مشــاور منابع و امور انســانی معاونت فرهنگی وزارت 
ارشــاد با اعالم فعال شدن تعداد 329 کارت خوان بانک 
شهر در کتابفروشی ها، از اعتبار بن کارت های اهل قلم تا 

پایان خرداد 1396 خبر داد.

به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، منتشر شد.
کتاب مفاتیح البکاء به تازگی و هم زمان با شروع ماه محرم 
و برپایی هیئت های عزاداری برای سید و ساالر شهیدان 
و یاران با وفای ایشــان، از طرف مؤسسۀ قدیم االحسان 

منتشر شد.
کتاب شرح خطبه امام حسین)ع( در منا نوشته حجت 
االسالم والمسلمین محمدرضا حدادپور جهرمی است که 

دفتر نشر معارف چاپ بیستم آن را منتشر کرد.
رمان نامیــرا که ســال گذشــته در چهارمین پویش 
مطالعاتــی »روشــنا« معرفی شــده بود، به شــمارگان 

۲۰۰هزار نسخه رسید.
کتــاب کــدام انتظــار؛ انقالبی یــا انحرافی؟! نوشــته 

محمدصادق شهبازی را دفتر نشر معارف منتشر کرد.
کتاب شبیه خودش روایت زندگی شهیدحامد جوانی از 
شهدای مدافع حرم که انتشارات روایت فتح آن را منتشر 

کرده بود، به چاپ دوم رسید.
کتاب من زنده ام خاطرات چهل ماه اســارت معصومه 
آباد در زندان های رژیم بعث عراق، به زبان روسی ترجمه 

و منتشر شد.
کتاب  عمود 1400 روایت سفر پیادۀ نجف به کربالی 
علی اکبر واالیی، به زودی از ســوی نشــر احیا، منتشــر 

می شود.
کتــاب حکومتی که ارزشش را دارد مروری بر نامه های 
نهج البالغه، از ســوی نشــر قرآن و اهل بیــت نبوت)ع( 

منتشر شد.

شخصیت های خبرساز
جواد محقق طی حکمی از ســوی مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان، دبیر هجدهمین 

جشنوارۀ کتاب کودک و نوجوان شد.
قاســم صرافان کتاب  بیت های بارانی 3 را در آســتانۀ 

فرارسیدن ماه محرم منتشر کرد.
میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، 
طی حکمی، ضمن تشــکر از زحمات و خدمات ارزندۀ 
احمد ذوعلم در طول چهار سال مدیریت مرکز رسانه ای 
شیرازه، حسین شاهمرادی را سرپرست جدید این مرکز 

رسانه ای منصوب کرد.
صدوقی، مدیر پروژۀ طاقچــه، از فروش دو میلیاردی 

کتاب در طی برگزاری مسابقۀ خندوانه خبر داد.
سیدحســن علی العمــاد، دبیــر کل جنبش تنظیم 
مســتقبل العداله یمن، از تأثیر کتاب انســان 250 ساله 
در انقــالب یمن و تغییر ذهنیت مردم ســخن گفت. او 
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گفت: »در فرآیـــندی که ممیزی پیـــش از نشــر کتاب 
انجـام می شود، الاقـل کتاب منتـشر می شـود؛ ولی در 
طـــرح واگـــذاری ممیزی، کتاب ها یا خمـیر می شوند 
یا زیرپـله ای می شـوند و فـسـاد این بیـشتر از وضـعیـت 

کنونی اسـت.«
مدیرعامــل به نشــر از اســتقبال پرشــور مردمــی از 

برترین های به نشر در طرح »تابستانۀ کتاب« خبر داد.
انتشارات قدر والیت با بیش از ۱۶۰ عنوان کتاب دفاع 
مقدس، در هفتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس 

حضور پیدا کرد.
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان چهارده 

عنوان کتاب شعر کودک به خط بریل را منتشر کرد.
انتشــارات ســورۀ مهر بــا ُنه اثــر خود در نمایشــگاه 

فرانکفورت سال 2016 شرکت کرد.
انتشارات عهد مانا کتاب آوای درد، قدیمی ترین ترجمۀ 
فارسی به  دست آمده از مقتل معروف لهوف را به  کوشش 

رضا مصطفوی منتشر کرد.
 انتشــارات آرام مجموعــۀ ســروده های آیینی پیمان 
طالبی، شاعر جوان آیینی سرای کشور را به چاپ رسانید.

انتشارات جمهوری، کتاب همه تو،  مجموعۀ شعر نغمه 
مستشارنظامی  را منتشر کرد.

مدیر انتشــارات هزارۀ ققنوس هم زمان با آغاز محرم، 
از اجرای ســیزدهمین دورۀ طرح نذر کتاب، با مشارکت 

۱۵۰ ناشر خبر داد.
انتشــارات طوبای محبت کتاب تحلیلــی هفتاد و دو 

ویژگی از خصائص حضرت رقیه علیهاسالم را منتشر کرد.
انتشــارات خیمه هم زمان با فرارسیدن ماه محرم، ماه 
عزای حســینی، جدیدترین اثر از محمدرضا سنگری، 
استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزۀ شعر آیینی 

را با عنوان شعر هیئت منتشر کرد.
انتشارات سورۀ مهر جدیدترین کتاب بهناز ضرابی زاده 

را با عنوان گلستان یازدهم روانۀ بازار کتاب کرد.
 انتشارات دلیل ما دو کتاب پرفروش عزاداری رمز محبت 

و سه رفیق را با موضوع محرم، تجدید چاپ کرد.
مؤسسۀ هالل هم زمان با آغاز ماه محرم و ایام عزاداری 
ساالر و ســرور شهیدان، اقدام به فروش ویژۀ محصوالت 
خود کرد. از جمله آثاری که این مؤسســه امســال برای 
نخســتین بار عرضه کــرد، کتاب جدیــدی از غالمرضا 
سازگار، شاعر پیشکسوت و پیرغالم اهل بیت)ع( با عنوان 
یک ماه خون گرفته 10 بود. این اثر دربردارندۀ جدیدترین 

سروده های سازگار با حال و هوای محرم است.
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجــوان با ارائۀ 130 
عنوان کتاب، در شــصت ویکمین دورۀ نمایشگاه کتاب 

بلگراد، حضور یافت.
واحــد کودک و نوجوان انتشــارات فاطمــی با عنوان 

کتاب های طوطی فعالیت خود را آغاز کرد.

سعید کشن فالح با صحنۀ تئاتر خداحافظی کرد. پیکر 
استاد کشن فالح پس از تشییع در حوزۀ هنری، در قطعۀ 

هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

محســن پرویز، معاون اســبق فرهنگی وزارت ارشاد، 
دربارۀ عملکرد وزارت ارشاد در حوزۀ کتاب گفت: »اتفاق 
خاصــی در حــوزۀ کتاب نیفتاده اســت. ما یک ســری 
مشــکالت قطعی و اساســی داریــم. در این حــوزه که 
البته مربوط به چند ســال اخیر نیست، مشکلی است 
کــه از قدیم وجــود داشــته و گاهی تالش هایــی برای 
برطرف کردنش صورت گرفته است؛ ولی با موفقیت هایی 
توأم بوده که گاهی هم خیلی موفیقت آمیز نبوده است.«

مهناز فتاحی تازه ترین اثر خود را با عنوان الیکم کن، 
برای گروه سنی نوجوان نوشت.

ناشران خبرساز
مدیر عامل انتشــارات دفتر نشــر معارف با اشــاره به 
اینکــه اجرای ممیزی را قطعــًا نخواهد پذیرفت، گفت: 
»ناشران زیادی نیستند که به حذف ممیزی عالقه دارند؛ 
وگرنه باقی ناشران تمایلی به این اتفاق ندارند و مشتاق 

نیستند.«
مدیرعامل انتشــارات مرکز اســناد انقالب اســالمی 
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هفتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از سوم تا 
نهم مهرماه در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شد.

اولین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا به مدت یک 
هفته، در مجموعۀ فرهنگی سرچشمه برپا  شد.

مراسم رونمایی از مجموعۀ ده جلدی الله های نوجوان 
که شــامل زندگی ده شــهید نوجوان دانش آموز است، 
هم زمــان با آخریــن روز از هفتۀ دفاع مقــدس با حضور 
محمدحســین صلواتیان، مدیرمسئول کیهان بچه ها و 
مؤلف اثر و نیز جمعی از دانش آموزان دبستان امام رضا)ع( 

واحد دو در مشهد، برگزار شد.
هجدهمین فهرست »الک پشت پرنده« شامل بهترین 
کتاب های کودک و نوجوان که تابســتان ســال گذشته 
انتشــار یافتند، منتشــر شــد. مجموعه 20 جلدی راز 
نقاشی های قشنگ تالیف محمد حســین صلواتیان، از 
جمله کتاب هایی است که نشان چهار الک پشت پرنده را 

در این فهرست از آن خود ساخته است.
مراسم رونمایی از کتاب بحران جمعیت در ایران)ریشه ها، 
پیامدها و راه های مقابله( تألیف فرشته روح افزا در دانشکده 
رسانه خبرگزاری فارس با حضور نویسنده، کبری خزعلی 
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی امور زنان، صالح قاسمی 
نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت و نویسنده برگزار 

شد.
به مناسبت روز جهانی عصای سفید و روز نابینایان مدیر 
کل کتابخانه ای عمومی استان تهران از کتابداران نابینا 

استان تهران تجلیل کرد.
اولین نشست از سلسله نشست های »کتاب نوش« با 
حضور آیت الله حائری شیرازی و صادق کرمیار، سه شنبه 
ســیزدهم مهرماه مصادف با دوم ماه محرم برگزار  شــد. 
»کتاب نوش« مجموعه نشســت هایی  است که به همت 
دفتر همایش ها و نشســت های کانون اندیشۀ جوان، با 

همکاری مرکز تبادل کتاب برگزار می گردد.
ستاد اقامۀ نماز، مسابقۀ سراسری کتاب خوانِی نماز، 

ویژۀ گروه سنی 15 سال به باال را برگزار می کند.
طی نشست مشــترک رئیس و مسئوالن حوزه هنری 
با نمایندگان موسســه ترجمه کــره جنوبی، تفاهم نامه 

همکاری بین این دو نهاد فرهنگی و هنری امضا شد.

 حسن عالیی، مدیر انتشارات روایت فتح، دربارۀ وظیفۀ 
ناشــران در تبیین مبانی زیــارت اربعین گفت: »تبیین 
مبانی زیارت اربعین از وظایف ناشران و نویسندگان است. 
اینکه ناشران بیایند تبیین کنند که چرا زیارت اربعین از 
نشانۀ ایمان و مؤمن شمرده شــده است؟ چرا آن قدر به 
این زیارت دعوت شده است؛ درحالی که مثاًل به زیارت 
اباعبدالله در روز عاشورا، به این شدت تأکید نشده است؟ 
باالخره این حرکت یک سری مبانی دارد. ناشران و مؤلفان 
در جهت تبیین این مبانی باید اقدام کنند که متأسفانه 

کار خاصی صورت نگرفته است.

اطالعیه رخدادهای فرهنگی
نمایشــگاه آثار منتخب دومین همایش پژوهشــی و 
کاربردی هنر و تبلیغ با محوریت کتاب آرایی در فرهنگ 
و تمدن اســالمی، از ســوی مرکــز فرهنگی هنری دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم برگزار شد.
کتاب آموزه های مهــدوی در آیینۀ کالم رضوی به قلم 
نجم الدین طبسی، از سوی انتشارات دلیل ما منتشر شد.

در پــی رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب 
تن تن و ســندباد، نوشــتۀ محمــد میرکیانی، مســابقۀ 
کتاب خوانی با موضوع این کتاب در شــهر کتاب مشهد 

برگزار شد.
اعضای هیئت مدیــرۀ مجمع عمومی ناشــران دفاع 
مقدس کشور با رأی گیری تمام اعضای آن انتخاب شدند. 
علی ناظری، مدیر نشر فاتحان؛ محمدحسین کریمی پور، 
مدیر نشــر صریر؛ پروین شریعتی، مدیر انتشارات آرمان 
براثا؛ جعفر حاجی کریم نظری، مدیر انتشارات نظری؛ 
سیدمصطفی آقامیری، مدیر انتشــارت پالک هشت؛ 
رحیم مخدومی، مدیر انتشارت رسول آفتاب و نیز محسن 
رشیدی مهرآبادی، هفت عضو اصلی این مجمع هستند.

نخستین دورۀ جایزۀ منطقه ای کتاب سال اسالم و ایران 
در حوزۀ روس زبان، پاییز ۲۰۱۶ در مسکو برگزار می شود.
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تولید محتوای خوب
پشتوانۀ تبلیغ و ترویج است

گفت وگو با سّیدصادق رضایی 

زینب محبی

سیدصادق رضایی، رئیس حوزۀ هنری استان تهران و حوزۀ هنری کودک و نوجوان کشور است. او حدود بیست سال مدیرکل کانون پرورشی 
استان های مازندران، گلستان و خراسان رضوی بوده است. به گفتۀ وی این فعالیت بیست ساله با محوریت کتاب بوده است. 

آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ما با ایشان در حوزۀ هنری استان تهران با موضوع بررسی وضعیت کتاب کودک و نوجوان و راه های 
تبلیغ و ترویج آن است.

عالقه مندی کودکان و نوجوانان به کتاب و رفتن به سمت 
آن بود. البته این جنس کارهای ترویجی، صرفاً در فضایی 
ممکن بود که ما با مخاطبمان ارتباط مستقیم داشتیم و او 

را لمس می کردیم و با او گفت وگو می کردیم. 
در آن فضا، همۀ کارها از کتاب شــروع می شد و به 
کتاب ختم می شد و  بچه ها هم به کتاب مراجعه می کردند 
و این همان ترویج کتاب و کتاب خوانی بود. ما می خواستیم 
کاری بکنیم که تمام کارهای بچه ها در این جهت باشد و 

بعد باشگاه های مختلف تشکیل می دادیم. 
حتی ارزیابی ما از باشگاه هایمان در کشور و امتیازاتی 
را که به آن ها می دادیم، بر مبنای میزان انس آن ها انجام 
می دادیم. یا حتی اگر می خواســتیم کســی از اعضای 
کانون هایمان را بررســی کنیم، کتابخانه را جست وجو 
می کردیم و سیر مطالعاتی او را متوجه می شدیم که مثاًل 
او چند سال اســت عضو کانون است و فالن کتاب ها را 

هم خوانده.
البتــه باید به یک نکته توجه کرد که ترویج کتاب 
کودک و نوجوان با کتاب بزرگ سال تفاوت ذاتی دارد؛ هم 

تعریفش متفاوت است و هم نوع ترویج متفاوت است.

امروزه برای بچه ها ســرگرمی های مختلفی ایجاد شده و نوع 
ســرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغتشان فرق کرده است. در 
چنین وضعیتی چه تغییری باید در روش های تبلیغی و ترویجی 

کتاب ایجاد شود؟
همان طور که اشــاره کردید، ســرگرمی ها و حواشی و 
مزاحمت هایی برای کتاب خوانی سنتی در جامعه به وجود 
آمده اســت؛ اما از طرف دیگر هم امیدهای فراوانی ایجاد 
شده است. یعنی مثالً شما می بینید که در گذشته، قبل 
از پیــروزی انقالب قریب به 150 مرکز فرهنگی هنری و 

شما سال های فعالیت خود در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و همچنین حوزۀ هنری تجربیات زیادی در حوزۀ ترویج 
کتاب، خصوصاً کتاب کودک ونوجوان دارید. کمی از این تجربیات 

می فرمایید؟
حوزۀ فعالیت ما همیشه کودک و نوجوان بوده است؛ یعنی 
از همان ابتدا در بخش های فرهنگی، هنری، ادبی و معارف 
اسالمی که با محوریت کتاب و کتاب خوانی بوده انجام شده 

است. 
فعالیت حدوداً بیست ســالۀ مــن در کانون، کالً با 
محوریت کتاب بود که بخش عمــده ای از آن، از جنس 
ترویج بــود. البته، ترویج کتــاب در کانون ویژگی خود 
را دارد. ببینیــد، ویژگی کار در کانــون پرورش فکری، 
مخاطب محوری و ارتباط مستقیم با مخاطب است که 
از طریق شــعبه های متعدد این کانون در کشور محقق 

می شود. 
مثالً ما برنامه هایی تحت عنوان »قصه گویی« داشتیم 
که محــور آن را کتاب قرار می دادیــم. این برنامه های 
قصه گویی، بر محور کتاب برگزار می شــدند و رســالت 
عمده شان ترویج کتاب های خوب بود و مؤثر هم بود. بعد 
از این برنامه ها، شما می دیدید یک کتاب که تعدادش ده 
عدد بیشتر نیست، سی چهل نفر برای خواندنش در نوبت 

هستند. این همان اثر ترویج کتاب و کتاب خوانی است.
یا مثالً برنامه های نقد کتاب که کودکان و نوجوانان 
خودشــان این کار را انجام می دادند و مؤثر هم بود؛ چرا 
کــه پدیدآورندۀ کتاب، نقد را از خوانندگان اصلی کتاب 
می شنید، نه بزرگ ساالن. گاهی یک نویسنده یا شاعر یک 
نقد ثابت را در چند استان می شنید و ناگزیر می پذیرفت. 
طبیعی اســت اثر وضعی این جلســات نقــد یا حتی 
بحث های آزادی که ما با محوریت کتاب برگزار می کردیم، 

پروندۀ ویژه
گفت وگو

16

  ترویج در 
آنجا دنیای خاص 
خودش را داشت، 
یا قصۀ ناتمامی را 
بیان می کردند و بعد 
می گفتند ادامۀ این 
داستان یا رمان در 
فالن کتاب است که 
در قفسه وجود دارد 
بروید ببینید، بعد 
می دیدید یک کتاب 
که تعدادش 10 عدد 
بیشتر نیست، 30، 40 
نفر برای خواندنش 
در نوبت هستند، این 
همان ترویج کتاب و 
کتاب خوانی است
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تولید محتوای خوب، پشتوانۀ تبلیغ و ترویج است

شما نهادهای دولتی و وابسته به نظام را ببینید؛ مثاًل 
آستان قدس رضوی؛ به نشر،کمیتۀ امداد، بنیاد مستضعفان، 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، آســتان مقدس 
حضرت شاهچراغ، آستان مقدس حضرت معصومه)س(، 
آســتان مقدس حضرت شاه عبدالعظیم و... . همۀ این ها 
تولیت شان از آقاست؛ یعنی همه وابسته هستند و همه 
هم کار کودک و نوجوان انجام می دهند. همچنین، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزۀ هنری، انتشارات 
مدرســه، انتشارات رشد و سازمان های دیگری که وجود 
دارند و همۀ ما خبر داریم که در حوزۀ کودک و نوجوان 
هم فعالیت می کنند. خب ســؤال اینجاست که در کجا 
این ها با هم می نشینند و مثالً می گویند سال 1396 اول 
برنامۀ 5 سالۀ ششم است. شما تا پایان برنامه می خواهید 
چه بکنید؟ شــما که ادعا دارید روزی یک عنوان کتاب، 
یعنی حدود 350 عنوان کتاب در سال تولید می کنید. 
چرا با هم آهنگی و هم افزایی در موضوعات اصلی انقالب و 

کشور دست به تولید نمی زنید؟
این ضعف ما در تولید، چه در بخش خصوصی و در 
چه در بخش دولتی، در حوزۀ ترویج دست ما را می بندد و 
این مهم است. یعنی ترویج کتاب، به پشتوانۀ تولید محتوا 

و کتاب خوب است.
این ضعف تولید جدی است. ما در بعضی موضوعات 
مهم و مبتالبه انقالب، دچار کمبود تولید هستیم. ما در 
موضوع ســبک زندگی، چند کتــاب داریم؟ چند رمان 
و داســتان و شعر داریم؟ در بحث عفاف و حجاب، چند 
رمان داریم؟ اآلن، اگر کسی بگوید: »آقای رضایی من یک 
گروه از دختران عالقه مند به کتاب را می شناسم که با هم 
در یک جایی، مثالً حسینیه، جمع شده اند و می خواهند 
کتاب بخوانند. شما چهل پنجاه عنوان کتاب دخترانه نویس 
متناسب با این ها دارید که بدهیم بخوانند؟« پس یکی از 
مشــکالت عمدۀ ما در ترویج، دست خالی مان در تولید 

کانون داشــتیم؛ اما اآلن قریب به هزار کانون داریم. پس 
این نشــان می دهد که اقبال وجــود دارد. اآلن، تنوع در 
کتاب خوانی و انتخاب امور مربوط به اوقات فراغت برای 
کودکان و نوجوانان و خانواده ها ایجاد شده است. خیلی 
ما نباید ناامید بشویم که رقیب ایجاد شده است. کتاب و 
کتاب خوانی آن قدر قوت دارد، آن قدر پرمایه و تأثیرگذار 
هست و آن قدر در بین بچه ها و خانواده ها عزیز است که 
ابزارهای جدید، خادم کتاب و کتاب خوانی شده اند. ما باید 
همۀ این ابزارهای جدیــدی را با عنوان رقیب به میدان 

آمده اند، به خدمت تبلیغ و ترویج کتاب بیاوریم.
به نظرم نیازی نیســت که ما با ابــزار و لوازم جدید 
مقابله کنیم. این ها می توانند کمک کننده باشــند. دین 
ما می گوید به روز باشــید. حضرت امیر هم می فرمایند 
فرزندان شما برای زمان خودشان هستند. آن ها را برای 
زمان خودشان تربیت کنید؛ یعنی این نشان می دهد ما 
باید برای فناوری های جدید برنامه داشته باشیم. من گمان 
می کنم فرهنگ آن قدر قوی است که می تواند ابزار را تحت 

تأثیر قرار دهد و به خدمت خودش در بیاورد.

در حال حاضر، در حوزۀ کودک ونوجوان چه کسی مسئول بحث 
تبلیغ و ترویج کتاب است؟ چه کسی به این مسئله فکر می کند؟ 

آیا صرفاً به همان فعالیت های ترویجی ناشران بسنده می شود؟
به نکتۀ درستی اشاره کردید. من قبالً هم در برنامه ای در 
خانۀ کتاب، گفتم ادبیات کودک و نوجوان اصالً یتیم متولد 
شده است. در بحث ترویج هم به همین شکل است. ما یک 
فهم برتر در ادبیات کودک و نوجوان و مجموعۀ کتاب های 
ادبیات کودک و نوجوان نداریم، یعنی مباحث فرهنگی 
هنری مربوط به کودکان و نوجوانان ســر ندارد. فرمانده 
وجود ندارد. البته شورای عالی انقالب فرهنگی گفته است 
ناشر کودک و نوجوان باید از کجا تبعیت بکند. اینکه آن 

اعمال می شود یا نه، فعالً محل بحث ما نیست.

  همۀ کارها از کتاب 
شروع می شد و ختم به 
کتاب می شد و  بچه ها 

هم به کتاب مراجعه 
می کردند، حتی اگر 
بحث آزاد هم انجام 

می شد این بحث مربوط 
به کتاب بود یعنی ما 

می خواستیم کاری 
بکنیم که تمام کارهای 

بچه ها در این مورد 
باشد و بعد باشگاه های 

مختلف تشکیل 
می دادیم

  یکی از دالیل مهم 
کم کتاب خواندن در 
جامعۀ ما، ناشران و 

نویسندگان هستند. 
این را نباید نفی کرد. 

اتفاقی که در غرب 
روی آن خیلی کار شده 

است، این است که 
روزنامه نگارانی هستند 
که کتاب های جنجالی 
را می نویسند؛ همان ها 

که جامعه را تکان 
می دهد.
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پروندۀ / گفت وگو

و انتشار آن می پردازند. ارزیابی شما از این نگاه چیست؟ 
همان گونه که شــما در سؤالتان هم به آن اشاره کردید، 
تبلیغ و ترویج، یک حلقۀ مفقوده در نشر سنتی ماست. 
بخشی به تولید محتوا اختصاص دارد و بعد هم ناشری 
هست که آن محتوا چاپ می کند. البته بخش دیگر نیز که 
بخش فروش است و ارتباط تنگاتنگی هم با ترویج دارد، 
اهمیت زیادی دارد. پس از آن نیز خریدار و مصرف کننده 
است که مهم ترین بخش است و اساساً همۀ کارها برای او 

انجام می شود.
بله، متأســفانه در برخی از انتشــارات های دولتی، 
دغدغۀ فروش وجود ندارد و فقط به فکر تولید هستند و 
همین مسئله باعث می شود که دست آخر، مجبور باشند 
کتــاب را هدیه کنند و گاهی در همان مرحله هم توجه 
نمی کنند که کتاب را به کدام منطقه و با چه بافت فرهنگی 
و اقلیمی و... اهدا می کنند و گاهی نتیجۀ عکس می گیرند. 
مثالً جلسه ای می گذارند و تصمیم می گیرند که کتاب های 
باقی مانده را به سیستان وبلوچستان اهدا کنند. حاال اینکه 
این کتاب در آنجا خوانده می شود یا نمی شود، با فرهنگ و 
مذهب آن ها سازگاری دارد یا ندارد و... اصالً مهم نیست و 

این ها همه هدردادن منابع است.
همان گونه که می دانید، هر ناشــر خصوصی شعاع 
تأثیری برای خود دارد و از طریقی کتاب هایش را به دست 
مخاطب می رســاند. توزیع کننده هایی وجود دارند که 
تصمیم می گیرند یک کتاب را پرفروش یا بایکوت کنند 
و این کار را می کنند و اصالً هم مهم نیست که آن کتاب، 
کتاب خوبی باشد یا نه. بدترین کتاب را می توانند کاری 
بکنند که به فروش برســد و بهترین کتاب را هم کاری 

می کنند که به فروش نرسد.
اتفاقاً یکی از دالیلی که مجمع ناشران انقالب اسالمی 

وارد شد، سامان دادن به همین کار بود.
در چنین وضعیتی، رفتن به ســمت ترویج و تبلیغ 
و ایجاد میل و رغبت در مردم نســبت به کتاب می تواند 
بخش عمده ای از مشکل را حل کند و این نیاز به تالش و 

فرهنگ سازی دارد. 

است. شما بگویید چند رمان داریم که به خانواده بگوییم 
بچه های شــما این ها را بخوانند اعتماد به نفسشان باال 
می رود، توکلشان به خدا زیاد می شود، انسان های باتقوایی 
می شوند، اهل برنامه می شوند، قدرت نه گفتن در آن ها 

ایجاد می شود؟ چند رمان؟
خب کودکان ما نیاز دارند این فضایل اخالقی را در 
تولیدات فرهنگی شان دیده باشند و تجربه کرده باشند و 

لمس کرده باشند تا بتوانند در زندگی به کار ببرند.

در جایی دیدم که شما دربارۀ ضعف تولید و دسترسی به کتاب 
به عنوان یکی از آفات ترویج صحبت کرده بودید. آیا شــما 

معتقدید کتاب کافی برای ترویج و خواندن وجود ندارد؟
در رابطــه با کودک و نوجوان، الحمدهلل، باور و نگاهی در 
خانواده های ایرانی وجود دارد که بســیار ارزشمند است. 
براســاس این باور، پدرومادرهای ایرانــی برای فرزندان 
خودشــان چیزی را هزینه می کنند که برای خودشان 
نمی کنند. یعنی به باور من، خانواده ها اگر با کتاب مواجه 
شوند، کتاب هم برای فرزندانشان می خرند؛ اما آیا کتاب به 

میزان کافی در دسترس این خانواده ها هست؟ قطعاً نه.
شــما فرض کنید در تعریفی عام، همۀ کسانی را 
که به مدرســه می روند تا وارد دانشگاه نشده اند، نوجوان 
بنامیم. مضاف بر این، مــا ادعا داریم برای مهدکودک ها 
و پیش دبســتانی ها هم کتاب تولیــد می کنیم. خیلی 
جاها حتی ادعا می کنند بــرای نوزادان هم کتاب تولید 
می کنند که مادران برای آن ها بخوانند. خب این می شود 
بیســت میلیون نفر. عالوه برآن، معمولش این است که 
روان شناســان، جامعه شناسان، معلمان، مربیان و مراکز 
فرهنگی و هنری  هم خریدار کتاب هســتند. حال، این 
تعداد کتابی که تولید می شود، آیا تناسب منطقی با این 
تعــداد مخاطب دارد؟ قطعاً نه. لذا در این حوزه، با فقری 

روبه رو هستیم که باید آن را در جای خود بررسی کنیم.

همان طور که می دانید برخی ناشــران، تبلیغ و ترویج یا حتی 
فروش را جزو وظایف خود نمی دانند و فقط به بحث تولید محتوا 

 سنت می تواند 
آنقدر قوی باشد 
که مدرنیته و ابزار 
جدید را به خدمت 
خودش درآورد، 
مثاًل در زمان های 
گذشته پدرها، 
مادرها، پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها و احیانًا 
نوارهای کاستی وجود 
داشت که برای بچه ها 
قصه گویی می کردند. 
اما االن قصه گویی 
آنقدر قوی است که 
شما از هر طریقی 
قصه را می خوانید 
یا می شنوید. اولین 
حرفی که مادر برای 
نوزاد خودش که تازه 
متولد شده است 
می گوید الالیی است 
که این هم قصه 
است. پس قصه گویی 
جدیدترین هنر است 
و از قدیم این موضوع 
وجود داشته است. 
آیا قصه گویی تحت 
تأثیر لوازم جدید قرار 
گرفته است یا لوازم 
جدید را به خدمت 
خودش درآورده 
است؟ نه لوازم جدید 
را به خدمت خودش 
درآورده است
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تولید محتوای خوب، پشتوانۀ تبلیغ و ترویج است

افســران، درجه داران، دختران آن ها، پسران آن ها و... هم 
انجام داد. 

حال  چطور می شود در یک جامعۀ هشتادمیلیونی 
این کار را انجام داد؟ ما می گوییم تعداد مؤمنان این جامعه 
چند نفر اســت؟ بدبینانه می گوییم ده درصد، می شود 
هشــت میلیون. ده درصِد هشــت میلیون چقدر است؟ 
هشتصدهزار نفر. نه اصالً حتی هشــت هزار نفر. خوب 
اســت؟ پس چطور 2500 نسخه کتاب چاپ می کنیم، 

روی دستمان می ماند و نمی توانیم آن را بفروشیم؟
چطور ما توانســتیم عادات بد را از بین ببریم؟ چرا 
نتوانیم کتاب خوانی  را ترویج کنیم؟ خداوند معجزۀ آخرش 
را کتــاب قرار داد و دائم می گوید قــرآن را بخوانید. این 
کتاب خوانی نیست؟ می گوید ما می دانیم شما چقدر قرآن 
را می خوانید. این کتاب خوانی نیست؟ اینکه به بندگان 
خودش که نماز شب می خوانند می گوید بعد از آن، هر 
مقداری میســر اســت این کتاب را بخوانید، این دعوت 
به کتاب خوانی اســت و بعد، این کتاب را نیز خودش در 
قرآن معرفی می کند که این سحر و جادو نیست. حتماً 
معجزه است. خداوند کتاب های قبل را هم معرفی می کند. 
می گوید داوود زبور داشت. ابراهیم این را داشت. موسی آن 
کتاب را داشت. این معرفی کتاب نیست؟ باید از خدا تبلیغ 

کتاب را یاد بگیریم.

به نظر شما، برای حل مشکل و آغاز ترویج و تبلیغ از کجا باید 
شروع کنیم؟ آیا برنامه ای وجود دارد؟

مــا برنامه نداریــم. اینکه من می گویــم ترویج و تبلیغ 
کتاب خوانی و عادت به مطالعه، صرفاً این نیست که این 
را بنر بکنیم. این سواد می خواهد. این برنامه می خواهد. این 
مدیریت می خواهد. سرمایه گذاری می خواهد. این نیست 
که این کار فقط به دلیل پول نداشتن انجام نشود. باالخره 
باید از جایی شــروع کرد. مثالً همه وعده ها و دیدارها در 
فیلم هایی که ما پخش می کنیم در کافی شاپ ها است. 
اشــکال ندارد. شما همان گوشه، فضایی درست کنید و 
چهار عنوان کتاب هم در آن باشد. این کار تأثیر دارد. این 
کار باالخره یک آغاز است و به مرور زمان، فرهنگ سازی 

می شود و کارها جلو می رود. 
مثالً طرح »ایســتگاه مطالعــه«، کاری بود که نهاد 
کتابخانه ها انجام می داد و جزو کارهای خوب و برجستۀ 
این نهاد بود. دوستان و گروهی که این کار را کرده بودند، 
درواقع این سواد را داشتند، این باور را داشتند و کارشان 
هم تأثیر خودش را گذاشت؛ اما مسئله ای که وجود دارد، 
این است که ما در بیابانی هستیم که می خواهیم آن را به 
جنگل تبدیل بکنیم. با یک درخت و دو درخت نمی شود 

جنگل درست کرد. به کارهای بسیار زیادتری نیاز داریم.

در سال 57، وقتی به حسینیه می رفتید، از جمله 
چیزهایی که در مسجد و حسینیه پذیرایی می کردند، 
ســیگار بود. بعد هم حواسشان بود که همه جاسیگاری 
داشته باشــند و الخ. اما اآلن چه؟ آیا شما حسینیه ای را 
سراغ دارید که در آن سیگار بکشند و قلیان آماده کنند؟ 
نه نداریم. عادت بدی وجود داشت، با آن عادت بد مبارزه 
کردیم، اآلن از بین رفته. شــما در فرودگاه هم که بروید، 
نهایتش می گویند اتاق سیگار آن انتهاست که آن را هم 

چند سال دیگر حذف می کنند.
یا مثالً عادت بد دیگری وجود داشــت که مردم، از 
خودروشان آشغال هایشــان را به بیرون می انداختند. با 
تالش و فرهنگ سازی، این عادت بد تا نود درصد حذف 

شده است. 
حاال من می گویم باید با همین شــکل، این عادت 
کتاب خوانی را باید بین مردم ترویج کرد. این باید تبدیل به 
عادت شود و بین مردم رواج پیدا بکند. همان گونه که برای 
حذف عادات بد، تالش و کار فرهنگی کردیم، برای ایجاد 
این عادت خوب و نیکو هم باید تالش کنیم. این نیاز به 
تالش و وقت گذاری و همکاری و هم دلی دارد که بخشی 
از آن بر عهدۀ نهادهای مربوط است و بخشی از آن بر عهدۀ 
ناشر. ناشر خودش هم باید برای ترویج کتاب های خود و 

کتاب خوانی تدبیر کند. 

پس به نظر شــما در این وضعیت که می فرمایید هیچ نهادی 
مسئول امر ترویج و تبلیغ کتاب نیست، برای ترویج کتاب و 

کتاب خوانی چه کاری می توان کرد؟
بــرای تبلیغ و ترویــج کتاب، باید هــم روی کودکان و 
نوجوانان، هم روی بزرگ ســاالن و هم روی مســئوالن 

سرمایه گذاری کنیم. 
کسانی که متولی هستند و اعتبار و پول این مملکت 
دست آن هاست، باید ســهم کتاب را بپردازند. مثالً اگر 
یک سوم تهران، کودک و نوجوان هستند، باید به همین 
نســبت از اعتبار کل، به این کار اختصاص یابد. همین 
مسئله را باید به بقیۀ حوزه ها و افراد نیز تعمیم بدهیم. پس 
باید فرهنگ سازی را در گروه های مختلف اعم از مسئوالن، 

پدرومادرها، معلمان، مربیان و... پیگیری کنیم.
شما خانوادۀ نیروهای نظامی اعم از رده های مختلف 
ارتش و ســپاه را درنظر بگیرید. چند نفرند؟ اگر بتوانیم 
برای کتاب خوان کردن این افراد فکر کنیم، اتفاقات بزرگی 
می افتد. مثالً اگر فرض کنید که ما در سال یک میلیون 
سرباز داشته باشیم و طی یک برنامه ریزی خوب و درست، 
مجموعه ای از کتاب های خــوب را به راحتی و با قیمت 
مناسب در اختیارش قرار دهیم و انگیزه های الزم اعم از 
مرخصی و ترفیع و... نیز به او بدهیم، حتماً اتفاقات بزرگی 

رخ خواهد داد و به اهدافمان دست خواهیم یافت. 
این ها فقط ســربازها بود. همین کار را می شود با 

   اگر کسی بگوید 
آقای رضایی من 

یک گروه دختران را 
می شناسم که با هم در 

یک جایی مثاًل حسینیه 
گعده داریم اینها را 

من عالقمند کردم یا 
خودشان عالقمند به 
کتاب خوانی هستند، 

شما 40، 50 عنوان 
کتاب را دارید که 

دخترانه نویس باشد؟ 
یعنی قالب قهرمانان 
آنها دختران باشند؟

 چند رمان داریم 
که به خانواده بگوییم 

بچه های شما اینها 
را بخوانند اعتماد به 

نفس شان باال می رود، 
توکلشان به خدا زیاد 

می شود، انسانهای 
باتقوایی می شوند، اهل 
برنامه می شوند، قدرت 
نه گفتن در آنها ایجاد 
می شود؟ ما قدرت نه 

گفتن را به بچه هایمان 
یاد نداده ایم، به شیوۀ 

سخنرانی که  پدر و 
مادر بگویند نیست، یا 

باید کارتون و انیمیشن 
آن پخش شود، بازی 

آن وجود داشته باشد، 
نمایش آن وجود داشته 

باشد، که اینها را قباًل 
دیده باشند یا رمان آن 

را خوانده باشند
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   در تمام 
فرصت هایی که بیننده 
تلویزیون تماشا 
می کند، می توانید به 
او کتاب معرفی کنید؛ 
یعنی هرجا نقطۀ 
تجمعی دارید، می شود 
کتاب های مناسبی را 
معرفی کرد

 بسیاری از مدیران 
تلویزیون، به کتاب 
عالقه ندارند؛ یعنی اوالً 
خودشان کتاب خوان 
نیستند و ثانیاً ضرورت 
کتاب خوان بودن جامعه 
را نمی دانند و ثالثًا 
دسته ای از مدیران 
هستند که بلد نیستند 
از این فرصت استفاده 
بکنند

ناشران و نویسندگان
از مهم ترین دالیل کم خوانی کتاب هستند

گفت وگو با محمد سرشار

عباس حسینی

قرار مصاحبه در دفتر شبکۀ کودک بود. جایی که محمد سرشار به عنوان مدیریت شبکه، عهده دار مسئولیت جدید خود شده  است. 
مسئولیت های قبلی وی عمدتاً در زمینۀ کتاب و نشر بوده و در حال حاضر نیز در شبکۀ کودک، تمرکز ویژه ای بر ترویج کتاب کودک دارد. 

 تجربیات گذشته و حال محمد سرشار، فضای خوبی را برای گفت وگو پیرامون کتاب و ترویج کتاب فراهم کرد.

می توانیــد به او کتاب معرفی کنید؛ یعنی هرجا نقطۀ 
تجمعی دارید، می شــود کتاب های مناسبی را معرفی 

کرد.

در حال حاضر، چه میزان از این ظرفیت ها بالفعل شده و زمینه 
برای معرفی کتاب فراهم شده است؟

طبیعتاً خیلی کم. چون بسیاری از مدیران تلویزیون، 
به کتاب عالقه ندارند؛ یعنی اوالً خودشان کتاب خوان 
نیســتند و ثانیاً ضرورت کتاب خوان بــودن جامعه را 
نمی دانند و ثالثاً دســته ای از مدیران هســتند که بلد 
نیســتند از این فرصت اســتفاده بکنند؛ یعنی ممکن 
است ضرورت آن را بدانند و خودشان هم عالقه داشته 
باشند؛ ولی بلد نباشند از فرصت استفاده بکنند. این ها 
دست به دست هم می دهد تا جایگاه کتاب در رسانۀ ملی 

ضعیف باشد.

چه باید کرد؟
معموالً ساختن نمونه ها و الگوها کمک می کند تا بقیه 
هم به این سمت بروند؛ یعنی ساخت برنامه هایی موفق 
که توانسته این پیوند را ایجاد کند و بعد اثربخش بوده 

در جایگاه کسی که تجربۀ کار با کتاب و رسانه را داشته اید، 
نظرتان راجع به ضرورت حضور کتاب در صداوسیما چیست؟ 
در روزگاران مختلــف، گرایــش مردم به رســانه های 
مختلف، متفاوت اســت و هر دوره  باید سعی شود که 
گرایش های مخاطب را به سمت نیازهایش ارجاع داد؛ 
یعنی از مبدأ میل باید به مقصد نیاز برسیم. کتاب جزء 
نیازهای مخاطب اســت و اگر در دوره ای، مردم عالقۀ 
بیشتری به بازی های یارانه ای دارند، باید تالش کنیم از 
آن استفاده کنیم تا به سمت کتاب حرکت کنند. اگر 
تلویزیون بیشتر نگاه می کنند، اگر بیشتر دوست دارند 
بازی ها را در ورزشــگاه ها ببینند و... به هرحال، از تمام 
این فرصت ها برای ارجاع به آن استفاده شود. تلویزیون 
هم یکی از این فرصت هاست و باید از آن استفاده کنیم 
تا بتوانیم سرانۀ مطالعۀ مفید را در جامعه بیشتر کنیم.

صداوسیما چه ظرفیت ها و قابلیت هایی در این زمینه دارد؟ 
قابلیت های زیادی دارد. فرصت های زیادی وجود دارد.

چه فرصتی؟
در تمام فرصت هایی که بیننده تلویزیون تماشا می کند، 
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   در شبکۀ کودک 
و نوجوان، یکی از 

محورهای اصلی 
مأموریت خودمان را 

دستیاری رسانۀ خانواده 
در تربیت قرار دادیم و 
یکی از اجزای مهم آن، 
عالقه مندکردن بچه ها 

به مطالعه است

 در ردۀ خردسال، با 
توجه به گزارش هایی 

که پدر و مادرها 
داده اند، به طور خاص، 
باعث شده که بچه ها 

در فروشگاه های 
بزرگ، به سمت کتاب، 

ابزار عالقه کنند و 
به آن سمت ها بروند 

و کتاب هایی که از 
طریق تلویزیون 

دیده اند، از طریق 
تصویر جلدها می توانند 
شناسایی کنند و حتی 
قصه های آن ها را برای 

بزرگ ترهایشان تعریف 
کنند؛ چون حافظۀ 

بچه ها در این مسائل، 
بسیار قوی است

در ردۀ خردســال، با توجه بــه گزارش هایی که پدر و 
مادرها داده اند، به طور خاص، باعث شده که بچه ها در 
فروشگاه های بزرگ، به سمت کتاب، ابزار عالقه کنند و 
به آن سمت ها بروند و کتاب هایی که از طریق تلویزیون 
دیده اند، از طریق تصویر جلدها می توانند شناســایی 
کنند و حتی قصه های آن ها را برای بزرگ ترهایشــان 
تعریف کنند؛ چون حافظۀ بچه ها در این مسائل، بسیار 
قوی است. یک  عادت رفتاری هم که در این ردۀ سنی 
وجود دارد، عالقه به چندبارتکرارشــدن یک مضمون 
برای آن هاست و بعد از اینکه قصۀ کتاب را می شنوند، 
دوست دارند مالک آن ها هم باشند و کتاب آن قصه هم 

در اختیارشان باشد و بتوانند استفاده کنند.
این ها تجربه هایی بوده است که ما از ابتدای سال جاری 
داشتیم و در واقع، ریل های برنامه ای را برای خردسال 
و کودک اختصــاص داده ایم. هر روز یک عنوان کتاب 
هم برای خردسال معرفی می شود و هم برای کودک. 
ان شاءاهلل در شــبکۀ امید، برای ردۀ نوجوان با رویکرد 
نقــد کتاب، این کار را پیش می بریم؛ چون قوۀ نقد در 

نوجوانان دارد فعال می شود.

فعالیت های شما در بخشی از صداوسیما، تأثیری روی بقیۀ  
شبکه ها یا کلیت سازمان داشته است؟ 

االن تا حدودی زود اســت؛ چون برنامه ای اســت که 
شــش ماه روی آنتن بوده و اینکه بفهمیم بقیه از آن، 
چه تأثیراتی را گرفته اند، هنوز زود است. باید صبر کنیم 
فرصت ســاختن آن ها را هم ببینیم تا برنامۀ آن ها هم 

است، باعث می شود باقی افراد هم به سمت آن بیایند. 
ما در ســایر برنامه هایمان هم این تجربه را داشته ایم. 
تقلید باید از یک مدل که موفق بوده است، شروع شود. 
مگر اینکه چنین اتفاقی شکل بگیرد و سرمایه گذاری 
بشــود، قله هایی که در حوزۀ برنامه ســازی دارند این 
رویکرد را پیش می برند، ایجاد شوند که بقیه هم آن ها 

را ببینند و به سمت آن بروند.

دربارۀ اتفاقــات و تجربیات خوب در زمینۀ حضور کتاب در 
صداوسیما، اگه نکته و نمونه ای هست، بفرمایید. 

دربارۀ کلیت ســازمان، من خیلی اطالع دقیقی ندارم؛ 
چون تمام شــبکه ها را رصد نمی کنم؛ ولی در شبکۀ 
کودک و نوجوان، یکــی از محورهای اصلی مأموریت 
خودمان را دســتیاری رســانۀ خانواده در تربیت قرار 
دادیم و یکی از اجزای مهم آن، عالقه مندکردن بچه ها 
به مطالعه است. در همین جهت هم حرکت کرده ایم. 
فعالً در ردۀ خردسال و کودک اتفاقاتی رخ داده است؛ 
ما در ردۀ خردسال از قالب قصه گویی استفاده کردیم 
و قصه های کتاب ها را با متحرک ســازی تصاویرشان 
برای خردساالن بیان می کنیم؛ چون آن ها نمی توانند 
مستقیماً با متن ارتباط بگیرند. در ردۀ کودک، بازیگری 
را به قصه گویی اضافه کرده ایم؛ یعنی ما مجری بازیگری 
داریم که قصه های کتاب را در فضای پس زمینه ای که 
تصاویر کتاب وجــود دارد، اجرا می کند. بازخوردهایی 
هم کــه از خانواده ها گرفتیم، خیلی خــوب بود. اوالً 
برنامه ها بســیار برای بچه ها محبوب شده است؛ ثانیاً 
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پروندۀویژه/گفتوگو

 یکی از کارهای 
مهمی که در تلویزیون 
می توانیم انجام دهیم، 
بحث اقتباس است. 
حاال چه آثار خارجی 
که داریم پخش 
می کنیم و چه آثار 
داخلی که می توانیم 
تولید کنیم؛ یعنی 
ظرفیت اضافه تری که 
داریم

 ما سریال  و فیلم 
برای مردم پخش 
می کنیم؛ ولی اعالم 
نمی کنیم که مثاًل 
این فیلم بر اساس 
فالن کتاب بوده که 
نوشته شده و ساخته 
شده است. می توانید 
به آن مراجعه کنید 
و با عمق و لذت 
بیشتری همین محتوا 
را بخوانید و استفاده 
کنید

ساخته شــده است. می توانید به آن مراجعه کنید و با 
عمق و لذت بیشتری همین محتوا را بخوانید و استفاده 

کنید؛ این ظرفیت اول است.
ظرفیت دوم در مواقعی اســت کــه مخاطب به خاطر 
موضوع خاصی به برنامه ای عالقه مند است؛ مثال برای 
شادبودن، برنامۀ طنز را نگاه می کند. اینجا فرصت خوبی 
است که اگر می خواهیم به او بگوییم کتاب بخواند، به 
او بگوییــم اگر می خواهد این لذت ادامه پیدا کند، این 
کتاب ها هم این حس و لذت را به او منتقل می کند یا 
اگر مثالً به خاطر مشکل طالق، بینندۀ برنامه ای هستید، 
این کتاب ها  راهنمای خوبی برای شماست و اطالعات 
بیشتری را در رابطه با این موضوع منتقل می کند. در 
واقع، معرفی مستقیم کتاب در جایی که تجمع مخاطب 
به دلیلی شکل گرفته است، یکی از فرصت های مناسب 
اســت و چون معرفی در مکان و زمان مناسبی اتفاق 

می افتد، میزان موفقیت هم طبیعتاً افزایش می یابد.
ظرفیــت بعدی پرداختــن به خود کتاب اســت که 
قالب های مختلفی دارد: نقد کتاب، ادامه دادن موضوع 
یک کتاب، مطالعات تطبیقی که می شود روی آن انجام 
داد و سروکارداشتن به بهانه ای در تصویر با کتاب. یک 
مقدار راجع به جلدسازی صحبت می کنیم، یک مقدار 
راجع به شــبکۀ توزیع صحبت می کنیم که در واقع، 
میزان اهتمام به کتاب را نشان بدهیم و این هم ظرفیت 

سومی است که می شود روی آن کار کرد. 
ظرفیت چهارم نوعی از اقتباس اســت که استفاده از 
محتوای کتاب، به   همان شــکلی است که بیان کردم. 
کاری که ما انجام داده ایم، یعنی متحرک سازی کتاب 
و اضافه کردن صوت به آن که ظرفیت مهمی اســت و 

می  تواند جلو برود. 

روی آنتن بیاید و بعد متوجه شویم.

فرمودید صداوسیما فرصت است.  لطفاً جزیی تر بگویید. چه 
قالب هایی مد نظر شماست؟ مثالً در شهر می گوییم: فرصت 
این است که فالن تک پایه اگر این طور کار شود، تاثیرگذاری 
بیشتری دارد. این فرصت ها را در صداوسیما بیشتر در چه 

قالب هایی می دانید؟
محبوب ترین قالبی که فعالً در تلویزیون شناخته شده 
اســت، قالب های داستانی است. قالب های داستانی در 
خارج از کشــور را اگر بررسی کنید؛ مثالً اگر اسکار را 
ببینید، تقریباً نیمی از جوایز به آثار اقتباسی اختصاص 
پیدا کرده اســت، یعنی مابه ازای کتاب داشــته و بعد، 
تبدیل به تصویر شده است؛ یکی از کارهای مهمی که 
در تلویزیون می توانیم انجام دهیم، بحث اقتباس است. 
حاال چــه آثار خارجی که داریم پخش می کنیم و چه 
آثار داخلی که می توانیــم تولید کنیم؛ یعنی ظرفیت 
اضافه تری که داریم. حوزۀ ادبیات داســتانی ما از حوزۀ 
تلویزیون و ســینما دور است؛ یعنی این ها نمی آیند از 
آن اقتباس کنند که یکی از نکات مهم اســت؛ یعنی 
شاید الزم باشد تلویزیون در دوره هایی حتی اعالم کند 
که من فقط از ایده هایی حمایت می کنم که مبتنی بر 
اقتباس باشــد تا این خط راه بیفتد یا حتی بگوید من 
مبالغ بیشــتری را پرداخت می کنم، اگر فیلمنامه های 
اقتباســی برای من بیاید؛ چون معموالً عرف این است 
که به فیلمنامه های خالقانه، مبلغ بیشــتری پرداخت 

می شود تا اقتباسی.
این اولین و مهم ترین ظرفیت اســت. ما سریال  و فیلم 
برای مردم پخش می کنیم؛ ولی اعالم نمی کنیم که مثاًل 
این فیلم بر اســاس فالن کتاب بوده که نوشته شده و 
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  آگهی های 
بازرگانی به دلیل زمان 
کوتاهی که دارد، روی 

عناصر خاصی برای 
جذب مخاطب دست 

می گذارد. اینجا هر 
کتابی نمی تواند در 

آگهی  بازرگانی معرفی 
شود؛ یا باید موضوع 

کتاب بسیار جذاب 
باشد یا دست اندرکاران 

تألیفش آدم های 
مهمی باشند که صرف 

نام بردن از آن ها، 
مخاطب را جذب کند 
یا بعضی وقت ها ناشر، 

یعنی ناشر چنان 
تصویری از خودش در 

ذهن مخاطب ایجاد کند 
که وقتی مخاطب دست 

می گذارد، باعث شود 
این اتفاق رخ دهد

  یکی از دالیل مهم 
کم کتاب خواندن در 
جامعۀ ما، ناشران و 

نویسندگان هستند. 
این را نباید نفی کرد. 

اتفاقی که در غرب 
روی آن خیلی کار شده 

است، این است که 
روزنامه نگارانی هستند 
که کتاب های جنجالی 
را می نویسند؛ همان ها 

که جامعه را تکان 
می دهد.

ورود نکرده اســت. این خودش ظرفیت مهمی است؛ 
یعنــی کتاب بیاید در اخبــار 20:30 و به آن پرداخته 

شود و....

کدام یک بیشتر مطابق با ذائقۀ مردم است و می شود روی آن 
تمرکز کرد؟ 

نمی شود اینگونه تمرکز کرد. شــما برای ذائقه سازی، 
نیاز به بســته های راه حل دارید؛ یعنی این تنوع است 
که باعث می شود برای شخص مهم شود. اینکه فقط در 
یک زمینۀ خاص با کتاب مواجه شود، آرام آرام اهمیتش 
را در ذهنش کمتر می کند؛ مثالً مانند این اســت که 
شما از مســابقات فوتبال، فقط خبرش را ببینید؛ ولی 
در برنامه های گفت وگومحور تلویزیون نباشد؛ آرام آرام 
اهمیتش کم می شــود. همۀ این ها دست به دست هم 

می دهد تا فوتبال در ذهن مخاطب پرطرفدار شود.

بخشــی از مســئلۀ ترویج کتاب در صداوسیما،  مربوط به 
صداوسیماست.  بخشی از آن هم ناشران یا دست اندرکاران 

کتاب هستند. نقش آن ها را چگونه می بینید؟ 
یکی از دالیــل مهم کم کتاب خوانــدن در جامعۀ ما، 
ناشران و نویسندگان هســتند. این را نباید نفی کرد. 
اتفاقی که در غرب روی آن خیلی کار شده است، این 
است که روزنامه نگارانی هستند که کتاب های جنجالی 
را می نویسند؛ همان ها که جامعه را تکان می دهد. غربی 
که سابقۀ رمان نویسی اش به کلبۀ عمو تام برمی گردد که 
یکدفعه جنگ جهانی را در آمریکا راه می اندازد. بنابراین، 
اگر شما در حوزۀ تولید کتاب، چه تألیف و چه ترجمه، به 
گرایش های روز مخاطب توجه نکنید، آرام آرام رسانه ای 
مرده دارید؛ یعنی اگر مثالً حقوق های نجومی در جامعه 
مورد عالقه است و االن مردم راجع به آن حرف می زنند، 
این مابه ازای کتاب باید داشته باشد؛ طبیعتاً بین قالب 
کتاب با قالب نشــریه تفاوت وجود دارد که چه اتفاقی 
باید بیفتد؛ ولی باید راجع به آن کتاب نوشته شود؛ مثاًل 
زندگینامه نویسی؛ این همه شخصیت های جنجالی در 
سال های اخیر داشته ایم؛ از سعید مرتضوی بگیرید تا 
حسین فریدون، حسن روحانی، شهرام جزایری و بابک 
زنجانی و...؛ زندگینامۀ بعضی از این آدم ها نوشته شده 
است. این کار در غرب خیلی مرسوم است؛ یعنی طرف 
تا به علت جرمی دســتگیر می شــود و رسانه ها به آن 
می پردازند، ماه آینده قرارداد نوشتن زندگینامۀ او منعقد 
شده است و یک نفر زندگینامۀ او را می نویسد. ما تاریخ 
قهرمانان دفاع مقدس و انقالبمان را پوشش می دهیم؛ 
اما آدم های روز چه می شوند؟ دانستن زندگینامۀ آن ها 
برای مردم جذاب است؛ یعنی االن اگر کتاب زندگینامۀ 
بابک زنجانی منتشر می شد، جزء کتاب های پرفروش 
بود؛ یعنی یکی از نکات ما، تنبلی حوزۀ تولید کتاب بر 

قابلیت پنجم که وجود دارد، حوزۀ آگاهی ها و تبلیغات 
و پیا م های بازرگانی است. البته به دلیل محتوامحوری 
کتاب، اینجا مقداری محدودیت ها به دلیل ذات آگهی  ها 
وجود دارد. آگهی های بازرگانی به دلیل زمان کوتاهی 
که دارد، روی عناصر خاصی برای جذب مخاطب دست 
می گذارد. اینجا هر کتابی نمی تواند در آگهی  بازرگانی 
معرفی شود؛ یا باید موضوع کتاب بسیار جذاب باشد یا 
دست اندرکاران تألیفش آدم های مهمی باشند که صرف 
نام بردن از آن ها، مخاطب را جذب کند یا بعضی وقت ها 
ناشر، یعنی ناشــر چنان تصویری از خودش در ذهن 
مخاطب ایجاد کند که وقتی مخاطب دست می گذارد، 

باعث شود این اتفاق رخ دهد.
ظرفیت ششم در حوزۀ اطالع رسانی هایی است که در 
رســانۀ  تلویزیون و به طور خاص، در بخش های خبری 
امکان آن وجود دارد. متأســفانه ما میزان اهتمامی که 
مثالً به رباط صلیبی پای بازیکنان فوتبالمان داریم، به 
کتاب نداریم. این اهتمــام اگر در بخش خبری وجود 
داشــته باشــد، خودبه خود، فروش کتاب هــا افزایش 
می یابد؛ یعنی ما برویم سراغ نویسندگان و بپرسیم: »چه 
ایده هایی در ذهنتان دارید؟ آخرین کتابی که نوشته اید، 
چه بوده اســت؟« »این کتاب در مرحلۀ ویراستاری گم 
شده است؛ نویسنده طرح جلد این کتاب را سه بار رد 
کرده و نخواسته است. اینجا یک اختالفی بین نویسنده 
و ناشر در قراردادشان وجود دارد، راجع به کتاب حرف 

بزنیم و اخبار منتشر شود.« 
ما حاضریم به قشری که در بین آن ها بی فرهنگی خیلی 
بی شمار است، مانند ورزشکاران، اعتماد بکنیم. این ها 
را در سنین مختلف نشان بدهیم؛ ولی در حوزۀ کتاب 
که فرهنگی ترین قشر هنرمندان و کم حاشیه ترین آن ها، 
آنجا هستند؛ یعنی معاند ترین نویسندگان را هم که در 
نظر بگیرید؛ مانند سلمان رشــدی که حکم ارتداد او 
صادر شــده است، گاهی وقت ها در سبک زندگی، آدم 
نسبتاً سالم تری است به نسبت بعضی از چهره هایی که 
مــا داریم معرفی می کنیم، این کار را انجام نمی دهیم. 
این نکتۀ مهمی اســت؛ یعنی ما این ها را   رها کردیم؛ 
درحالی که اگر نویسندگان و شاعران و... در حوزۀ کتاب 
الگو شوند، جامعۀ ما جامعۀ کم تنش تری است و جامعۀ 
ســالم و فرهیخته تری است. ما می گذاریم حداکثر در 
جشن رونمایی  کتاب هایشــان و جوایزی که دریافت 
کرده اند، راجع به آن ها حرف می زنیم. هزار عنوان کتابی 
که در سال چاپ می شــود، روزانه حدود 200 عنوان 
کتاب جدید است. از این ها یک یا دو عنوان را می شود 
روزانه در اخبار معرفی کرد که: »مردم بدانید این کتاب 
جدید منتشــر شده است و این کار را می کند« و حتی 

می شود راجع به آن، بخش خبری اختصاص داد. 
ما در رادیو این را داریم؛ ولی متأسفانه در تلویزیون هنوز 
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پروندۀویژه/گفتوگو

  ناشران ما به خاطر 
سیاست های غلط 
دولت اصالحات، 
عادت کردند 
ویترین های بزرگ 
بچینند؛ چون در آن 
دوران، حمایت ها 
به کتاب های چاپ 
اول داده می شد و...؛ 
درحالی که ممکن 
است ناشری با پنج 
عنوان کتاب، بار 
خودش را ببندد و 
اثرگذار باشد؛ ولی 
نه نمایشگاه کتاب از 
این ناشر پنج عنوان 
را می پذیرد، نه ارشاد 
روی آن ناشر حساب 
باز می کند؛ چون 
تیراژ برای آن ها مهم 
نیست، بلکه تعداد 
عناوین برای آن ها 
مهم است

  نسلی که ما 
داریم در شبکۀ 
کودک و نوجوان 
تربیت می کنیم، 
ان شاءاهلل وقتی 
بزرگ شوند و 
دستشان در جیبشان 
برود، آدم های 
کتاب خوان تری 
می شوند و مصرف 
کتابشان بیشتر 
خواهد شد

را نگه دارند. در این صورت، ناشران اینگونه هم امکان 
فعالیت دارند. می شود ناشری داشته باشید که با یک 
عنوان کتاب هم هزینه های خودش را تأمین می کند 
و هم 10 نفر پرســنل را مدیریت می کند و با 100 یا 
200 هزار تیراژ، کارش پیش می رود. اشکالی ندارد؛ او 
ناشر است؛ ولی در تعاریفی که داریم، ایشان باید ناشر 
مؤلف محسوب شوند، ناشر حرفه ای حساب نمی شوند.

ناشران مشخصاً باید در رابطه با رسانه و تلویزیون، چه تغییر 
رویکردی بدهند؟

باید مقداری مدیریت اجرایی بخوانند. چون بازاریابی 
و مدیریــت را به آن ها یاد می دهند و می توانند موفق 
شــوند. چرا افرادی از بیرون بازار کتاب می آیند و این 
بازار را تکان می دهند؟ مثاًل چرا یکدفعه آقای جوکار 
از بیرون می آید و بازار کتاب را دگرگون می کند؟ چه 
شده است کسانی که خاک عرصۀ کتاب را خورده اند، 
به اینجا رسیدند؟ ایده هایشان موفق بوده و توانسته اند 

جلو بروند. 

با وضعیت فعلی و رویکرد ناشران و صداوسیما، آیندۀ کتاب را 
در صداوسیما  چگونه می بینید؟

با توجه به اینکه شــما در بازار کتاب، تغییرات جدی 
نمی بینید، فکر نمی کنم اتفاق مهمی رخ بدهد؛ حداقل 
در آیندۀ نزدیک. نســلی که ما داریم در شبکۀ کودک 
و نوجوان تربیت می کنیم، ان شاءاهلل وقتی بزرگ شوند 
و دستشان در جیبشان برود، آدم های کتاب خوان تری 
می شــوند و مصرف کتابشان بیشتر خواهد شد. البته 
آن زمان بیشتر، کتاب های الکترونیک موجود است و 
خواهند خرید؛ ولی مهم این است که با ضرورت کتاب 
در زندگی شــان آشنا شوند. چون هر روز به شیوه های 
مختلفی کتاب به آن ها معرفی شــده است. این نکتۀ 
مهمی اســت؛ ولی االن در آیندۀ نزدیــک، در تولید 
مســئله  دارید و اتفاقی رخ نمی دهد. به هرحال، هنوز 

نویسندگان ما دنبال زندگی نامه نوشتن نرفته اند.

یعنی دربارۀ کیفیت و کمیت حضور کتاب در صداوسیما  هم 
قرار نیست تغییری به وجود بیاید؟

خیر؛ چون اگر این کتاب ها کتاب های محبوبی بودند 
و پرفروش هم می شدند، تلویزیون هم به آن ها تعظیم 
می کرد؛ همان طور که راجع به دا یا کتاب های دیگری 
که پرفروش شدند، تلویزیون آمد سراغشان و از آن ها 
اقتباس و... انجام داد. اگر در بازار کتاب، اتفاقی جدی 
نداشته باشیم، این طرف هم اتفاق جدی روی نمی دهد.

البته ما کتاب خوب کم نداریم...
نه، بحث کتاب خوب نیست؛ بحث کتاب مقبول است، 

اساس گرایش های مخاطب است.
نکتۀ  دوم اســتفاده از شــیوه های جدید توزیع است. 
االن بــه کتاب الکترونیک کاری ندارم. در حوزۀ کتاب 
فیزیک، وقتی می شــود کتاب هایی که بین 30 تا 50 
هزار تومان قیمت دارد، از طریق فروش پســتی، آن ها 
را به دست مخاطب رساند و تبلیغات تلویزیونی برای 
آن ها داشــت، باید از این ظرفیت استفاده شود. اینجا 
دیگر شما نمی توانید کتاب 10هزار تومانی را از طریق 
این سیستم توزیع کنید؛ ولی همان طور که کرم حلزون 
می تواند 10میلیونــی فروش برود، کتاب هم می تواند 
فروش برود! نکته اش این اســت که ناشران ما به این 
مســئله توجه نمی کنند؛ مثاًل انتشارات قدیانی دقت 
دارد که کتاب هایش را در کیف بفروشد؛ چون می داند 
مردم به بسته ها عالقه دارند. حاال فرض کنید همین 
قضیــه در موضوعی که عالقه و نیاز مردم اســت، در 
تلویزیون هم برایش تبلیغات شــود. این هم یک نکته 
است؛ یعنی  ما شیوه های توزیع را تلفیق نکردیم؛ یعنی 
ما شــیوه های توزیع جدید را با قالب سنتی کتابی که 

داشتیم، تلفیق نکردیم.

فکر می کنید عدم حضورنداشتن کتاب در تبلیغات تلویزیونی 
از کجا نشأت می گیرد؟ از جانب ناشران است یا بحث مالی 
قضیه هم تأثیرگذار است؟ یا اینکه تسهیالتی که صداوسیما 

باید در اختیار بخش کتاب قرار بدهد، کافی نیست؟
یک حســاب دو، دو تا چهارتاست. ببینید رمانی را که 
بشود 30هزار تومان قیمت گذاشت، تعداد صفحاتش 
هم درمی آید که چند صفحه باشد. با این تعرفه هایی 
کــه وجود دارد، می شــود برای این رمــان، تبلیغات 
تلویزیونی هم انجام داد؛ چون االن در تبلیغات کتاب 
%95 تخفیف اعمال می شــود، نکته این است که باید 
ساعت و زمان و مکان هم شناسایی شود؛ مثاًل اگر رمان 
انقالب است و قیمتش 30هزار تومان است، تبلیغ آن 
باید بعد از ســریال کیمیا یا بعد از معمای شاه پخش 
شود؛ چون ما می دانیم این تیپ مخاطب آنجاست. اگر 
رمان طنز اســت، آگهی آن باید وسط برنامۀ خندوانه 

پخش شده یا زیرنویس شود.
ناشران ما به خاطر سیاست های غلط دولت اصالحات، 
عادت کردند ویترین های بزرگ بچینند؛ چون در آن 
دوران، حمایت ها به کتاب های چاپ اول داده می شد 
و...؛ درحالی که ممکن است ناشری با پنج عنوان کتاب، 
بار خودش را ببندد و اثرگذار باشــد؛ ولی نه نمایشگاه 
کتاب از این ناشر پنج عنوان را می پذیرد، نه ارشاد روی 
آن ناشر حساب باز می کند؛ چون تیراژ برای آن ها مهم 
نیســت، بلکه تعداد عناوین برای آن ها مهم است؛ در 
حالی که باید ببروند به ســمت فرمول هایی که تعداد 
صفحات کتاب، تیراژ کتاب و قیمت گذاری و همۀ این ها 
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ناشران و نویسندگان، از مهم ترین دالیل کم خوانی کتاب هستند

  تا زندگی نامۀ بابک 
زنجانی را ننویسید، 

کسی نمی تواند سریالی 
از آن بسازد. یک نفر 
باید این کار را انجام 
بدهد. شما راجع به 
سلمان فارسی چند 

رمان خوب دارید که 
بعداً بشود سریال آن را 

هم ساخت

 مشکلی که ما در 
حوزۀ کتاب داریم، 

شیوه های قیمت گذاری 
کتاب است که باید 

برای آن، فکری 
شود. در شیوۀ فعلی 
قیمت گذاری، سهمی 

برای تبلیغات دیده 
نمی شود؛ درحالی که 

برای تمام کاالها، 
هزینه های تبلیغاتی در 

آن ها دیده می شود

که ما از درصد کمی از ظرفیت بازار کتابمان استفاده 
می کنیم. وقتی این همه ظرفیت تولید و مخاطب وجود 
دارد، چرا بازار کتاب ما به روز نیست؟ آن انتقاد داخل ِ 
صنفی اســت و به جای خود؛ ولی تلویزیون نمی تواند 
به خاطر این انتقاد ســاکت باشــد و بگوید من کاری 
نکردم. صداوســیما به اندازه ای که روزانه بخواهد یک 
بخش خبری ویژه برای آن داشته باشد، کتاب داشته 

است و باید پوشش می داد. 

نظرتان راجع به تیزرهای کتاب چیست؟ ایدۀ خوبی است؟
نه. به نظر من موفق نخواهد بود؛ یعنی نوعی دوپینگ 

برای کتاب است. این شیوه جواب نمی دهد.

اگر در پایان، نکته ای دارید، بفرمایید.
مشــکلی که ما در حــوزۀ کتاب داریم، شــیوه های 
قیمت گذاری کتاب است که باید برای آن، فکری شود. 
در شــیوۀ فعلی قیمت گذاری، سهمی برای تبلیغات 
دیده نمی شود؛ درحالی که برای تمام کاالها، هزینه های 
تبلیغاتی در آن ها دیده می شود؛ مثال در حوزۀ پوشاک، 
با یک ســوم فروش خود، تمــام هزینه های تولیدتان 
به دســت می آید و با یک ســوم فروش دوم، سودتان 
تحقق پیدا می کند؛ یعنی سود 30، 40 درصدی. لذا در 
این یک سوم تیراژ باقی ماندۀ لباسی که دارید، می توانید 
حتی آن را رایگان بفروشید. ولی در حوزۀ کتاب، چون 
روش قیمت گذاری مان درست نیست، به همین دلیل، 
نمی توانیم مانور بدهیم. این یکی از نکات مهم اســت 
که باید اصالح شــود و این مســئله اراده های جمعی 
می خواهد و یک ناشــر به تنهایی، نمی تواند مشکل را 

حل کند.

کتابی است که پرطرفدار شده است.

در هر کدام، عاملی باعث پرطرفداری آن شــده است. مثاًل 
تقریظ هایی که رهبر دربارۀ کتاب نوشته اند یا چنین مواردی 

بوده و بعد صداوسیما سراغ آن رفته است...
نــه لزوماً. ما رمان های دیگری هــم داریم که رهبری 
حاشــیه برای آن ها ننوشــته اند؛ ولی از آن ها اقتباس 
صورت گرفته اســت. حــاال این یکی از شــیوه های 
مقبول شدن کتاب است. عرض من است که مثاًل شما 
تا زندگی نامۀ بابک زنجانی را ننویسید، کسی نمی تواند 
سریالی از آن بسازد. یک نفر باید این کار را انجام بدهد. 
شما راجع به سلمان فارسی چند رمان خوب دارید که 

بعداً بشود سریال آن را هم ساخت.

فقط فضای اقتباسی که نیست؛ فضای اطالعاتی وجود دارد؛ 
برنامه های ترکیبی دربارۀ کتاب وجود دارد...

یک قسمت مهم این اســت که باید داشته ای داشته 
باشــید تا سر تعظیم جلوی آن فرود بیاورید. در اینجا 

ما ضعیف هستیم.

در رابطه با حضور کتاب در صداوسیما، به نظر شما در حال 
حاضر، مقصر بازار کتاب و تولیدکنندگان کتاب هستند که 
کتاب مقبول تولید نمی کنند یا مشکل عمده از ساختارها و 

رویکردهای صداوسیماست؟
قطعاً در اینجا، صداوسیما محکوم است؛ یعنی همین 
بضاعت موجود ما در بازار کتاب، بضاعتی است که قطعاً 
تلویزیون می توانســت همۀ ظرفیت هایش را پوشش 
بدهد. بر روی این شــکی نیست. عرض ما در جایگاه 
کســی که قباًل در عرصۀ کتاب فعال بوده، این است 
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26
پروندۀ ویژه
گفت و گو

 شیرازه به توصیۀ 
کسی تأسیس نشد 
یا  بگوییم مثاًل نظام 
یا دولت یا خود رسانه 
راغب باشد که حتمًا 
شیرازه   ای تأسیس 
شود، این طور نبود. 
مجموعۀ خودجوشی 
از دل مجمع ناشران 
انقالب اسالمی 
متولد شد و قرار بود 
ظرفیت نشر کشور 
را به ظرفیت حوزۀ 
رسانه ملی متصل 
کند و بتواند به نشر 
کمک کند و برعکس، 
بتواند رسانۀ ملی را 
به لحاظ ترویج کتاب و 
کتاب خوانی غنی کند

نبود ستاد فرماندهی؛
منشأ مشکالت ترویج و تبلیغ کتاب

گفت وگو با مجید صحاف

لیال منصوری

مجید صحاف، اولین مدیر مرکز رسانه ای شیرازه و عضو سابق شورای کتاب معاونت سیما بوده است که درحال حاضر عضو دبیر کارگروه 
تخصصی کتاب دفتر مقام معظم رهبری و کارگروه کتاب شبکۀ نسیم سیما و رئیس همایش ملی کتاب و نشر است.

صحاف سال های متمادی در حوزۀ تبلیغ و ترویج کتاب فعالیت داشته است ازین رو با او به گفت وگو نشستیم تا بایدها و نبایدهای تبلیغ و 
ترویج کتاب در رسانه را بررسی کنیم. صحاف در این گفت وگو پس از بازگو کردن تجربیاتش در مرکز رسانه ای شیرازه و رسانۀ ملی از نبود 
ستاد فرماندهی در حوزۀ کتاب گله و منشأ اغلب مشکالت در حوزۀ تبلیغ و ترویج کتاب را خأل این ستاد عنوان کرد. مجید صحاف در ادامۀ 
صحبت هایش راهکارهایی جدید برای تبلیغ و ترویج کتاب ارائه می کند. آنچه در ادامه می آید گفت گوی تفصیلی است با مجید صحاف 

پیرامون تبلیغ و ترویج کتاب و کتاب خوانی در رسانه.

حوزۀ رسانه، کار رسانۀ شیرازه این بود که وضعیت موجود 
را رصد کند و این وظیفه خوب انجام شد. یادم است یک 
بار که در شورای کتاب گزارش می دادم، برای خودشان که 
رسانه ای بودند، جذاب بود و فکر نمی کردند که ما این قدر 
دقیق رصد می کنیم؛ حتی در برنامه ای ترکیبی، کتابی را 

معرفی کرده بودند و ما رصد کرده بودیم.

شما در جایگاه عضو شورا رصد می کردید یا عضو شیرازه؟
تفاوتی نداشــت. من مدیرعامل شــیرازه بودم که عضو 
شورا شــده بودم و طبیعی بود که در شیرازه این کار را 
انجام می دادم. رســانۀ ملی چندان برنامه ریزی مرتب و 
منظمی در حــوزۀ معرفی کتاب یا ترویج کتاب خوانی و 
مطالعه نداشت. شیرازه اعالم موجودیت کرد و گفت که 
حاضر است گونه های مختلف تبلیغات در حوزۀ رسانه را 
که مرتبط با کتاب است، طراحی کند و پیشنهاد بدهد و 
پیشنهاد از طریق شــورا داده می شد؛ این یک بحث بود 
که پیش گرفته شــد و تا حدی هــم در آن زمان موفق 
بــود و دلیلش هم این بود که ما توانســتیم در خیلی از 
برنامه های تلویزیونی که ترکیبی بودند، ورود کنیم و کتاب 

و مجموعه مان را معرفی کنیم.
یکی از اشکاالتی که از قبل به بحث معرفی کتاب در رسانه 
وارد بود، این بود که ما در پایان، به مردم نمی گفتیم شما 

آقای صحاف به عنواِن اولین مدیر مرکز رســانه ای شیرازه، از 
چگونگی تأسیس شــیرازه و تجاربتان در این مرکز برایمان 

بگویید.
شیرازه به توصیۀ کسی تأسیس نشد یا  بگوییم مثالً نظام 
یا دولت یا خود رســانه راغب باشد که حتماً شیرازه   ای 
تأسیس شود، این طور نبود. مجموعۀ خودجوشی از دل 
مجمع ناشران انقالب اسالمی متولد شد و قرار بود ظرفیت 
نشــر کشور را به ظرفیت حوزۀ رسانه ملی متصل کند و 
بتواند به نشــر کمک کند و برعکس، بتواند رسانۀ ملی 
را به لحاظ ترویج کتاب و کتاب خوانی غنی کند. شــروع، 
شروع سختی بود. نه اینکه فقط من بگویم، بلکه اسنادش 
موجود است؛ ازاین جهت که رسانه خودش برای خودش 
در حوزۀ کتاب تصمیم می گیرد، چه مدیر شــبکه، چه 
برنامه ساز، چه مدیر گروه. آن زمان رسانۀ ملی بنا به تقویم 
و مناسبت های ملی مذهبی و مناسبت های جهانی کتابی را 
معرفی می کرد. بیشترین کاری که انجام می داد و مستمر 
هم بود و البته خیلی غیرممتد و جداگانه انجام می شد، 

معرفی کتاب به طور عادی بود.
در آن زمان، از این جهت با ضبط رسانه آشنایی پیدا کردم 
که عضو شورای کتاب سیما شدم و نمایندگان شبکه ها 
و بعضاً مدیران شــبکه ها را در جلسات مرتب و منظمی 
می دیدم. جدای از اتصال ظرفیت نشر کشور به ظرفیت 
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نبود ستاد فرماندهی؛ منشأ مشکالت ترویج و تبلیغ کتاب

 یکی از اشکاالتی که 
از قبل به بحث معرفی 

کتاب در رسانه وارد بود، 
این بود که ما در پایان، 

به مردم نمی گفتیم 
شما چگونه کتاب را 
تهیه کنید. این سد 

در آن سال ها شکسته 
شد. یعنی این مجوز را 
گرفتیم که در پایانش 

بگوییم مثالً این کتاب را 
از ترنجستان یا شیرازه 

تهیه کنید و این خود 
امتیاز بسیار خوبی برای 

حوزۀ نشر بود

 باید اتفاقی در 
شیرازه رخ می داد که 
من نبودم. اینجا باید 

کانونی درست می شد 
و 20، 30 نفر تربیت 

می شدند و تست 
می دادند و می رفتند 

تمرین می کردند تا 
صداوسیما هر وقت نیاز 
داشت، این ها را جذب 

می کرد و برای برنامۀ 
معرفی کتاب از آن ها 
استفاده می کرد. در 

آن زمان، من توانستم 
در دو، سه نفر هم زمان 
آمادگی ایجاد کنم. من 

االن کسی را سراغ 
ندارم که االن بتواند 

بگوید من تجربۀ معرفی 
کتاب را در تلویزیون 

دارم و آمادگی دارم در 
برنامۀ تلویزیونی حاضر 

شوم

»تکرار معرفی یک کتاب باعث تاثیرگذاری می شــود« و 
وقتی کتاب را معرفی می کردیم، به مدت یک هفته، حدود 

هفت، هشت بار معرفی می شد.
این کار شــکل گرفت؛ اما نیاز به حمایت جدی داشت. 
تلویزیــون برای این کار هزینه نمی کرد. مثالً ما با هزینۀ 
شــیرازه می رفتیم کتاب تهیه می کردیم و در برنامه هم 
تهیه کننده یا فیلمبردار یا صدابــردار این کتاب را از ما 
می خواستند و این هم طبیعی است و خالصه، دست ما 
خالی می شد. اگر کسی می خواست کتاب را به او هدیه 
می دادم؛ درحالی که هیچ وقت صداوسیما برای این موضوع 
هزینه نکرد؛ ولی ما مشــکلی نداشتیم که برای این کار 
هزینه کنیم. این کار ادامــه پیدا کرد و جلو رفت. اینجا 
باید اتفاقی در شیرازه رخ می داد که من نبودم. اینجا باید 
کانونی درســت می شد و 20، 30 نفر تربیت می شدند و 
تست می دادند و می رفتند تمرین می کردند تا صداوسیما 
هر وقت نیاز داشت، این ها را جذب می کرد و برای برنامۀ 
معرفی کتاب از آن ها اســتفاده می کرد. در آن زمان، من 
توانستم در دو، سه نفر هم زمان آمادگی ایجاد کنم. من 
االن کسی را سراغ ندارم که االن بتواند بگوید من تجربۀ 
معرفی کتاب را در تلویزیون دارم و آمادگی دارم در برنامۀ 

تلویزیونی حاضر شوم.
 شــیرازه باید این قســمت را تقویت بکند. افرادی که 
به صورت افتخاری حاضر هســتند آموزش ببینند، یاد 

بگیرند و مسلط به کتاب ها شوند. 
شیوه های معرفی تلویزیون با شیوه های معرفی مطبوعات 
و معرفی ساده در یک مراسم، خیلی متفاوت است، خیلی 
خاص است و باید این اتفاق بیفتد. چیزی که االن جای آن 

چگونه کتاب را تهیه کنید. این سد در آن سال ها شکسته 
شد. یعنی این مجوز را گرفتیم که در پایانش بگوییم مثاًل 
این کتاب را از ترنجستان یا شیرازه تهیه کنید و این خود 

امتیاز بسیار خوبی برای حوزۀ نشر بود.
هم زمان با این کارها خطی را پیش گرفتیم و آن تبلیغات 
مستقیم در کنار سایر تبلیغاتی بود که رادیو و تلویزیون 
داشــت. مذاکرات این کار بیش از دو سال طول کشید و 
بعد به ثمر رسید. سختی کارش هم از دو جهت بود: یکی 
نداشتن آمادگی حوزۀ تبلیغات تلویزیونی و دیگری هم 
اینکه حاال این کتاب را چگونه معرفی بکنیم که در کنار 
قالب های دیگر تبلیغــات کم نیاورد و بتواند خوب جلوه 

کند.
یادم اســت در آن زمان، به30 شــرکت تیزرساز مطرح 
بزرگ کشــور نامه زدم و فراخوان دادم و آن ها مدل هایی 
را پیشنهاد دادند. همین طور به صورت تمرینی شروع شد 
که من دیگر جدا شــدم و بعد هم به ثمر رســید؛ یعنی 
خروجی کارها به شکلی بود که اگر اهل فن تبلیغات نبود، 
متوجه نمی شد که به لحاظ تکنیک فاصـله وجود دارد و 

جواب داد.
حاال اینکه چرا تا االن ادامه دار نبوده است، به سیاست های 
مدیرانی که االن هستند، بستگی دارد. ولی در سازمان، 
مقاومتی وجود داشت و هنوز هم است؛ چون درآمد مالی 
برای ادارۀ بازرگانی نداشت. ما در آن زمان، حدود دو سال 
داشتیم دوستان را متقاعد می کردیم که نباید سازمان از 
حوزۀ کتاب درآمد کســب کند و باید این بستر را فراهم 
کند؛ زیرا حوزۀ کتاب اگر سودی بکند، نمی تواند آن را با 
سازمان و صداوسیما تقسیم کند! که باالخره با دستورهای 

آقای ضرغامی شکل گرفت .

نمونهایی از کارهایی که در صداوسیما انجام دادید، خاطرتان 
است؟

اولین معرفی را خودم شروع کردم. معرفی به سبکی که 
خودمان دوســت داشــتیم. یعنی ما یک بخش زنده در 
برنامۀ »زنده باد زندگی« داشتیم که برنامه ای شبانگاهی 
بود و رقیب هم نداشت. خود من شروع به این کار کردم 
و دلیلش هم این بود که هم عضو شــورا بودم، هم مدیر 
شــیرازه بودم و می توانستند من را قبول کنند و این سد 
باز شد. هم زمان با من، دو، سه نفر فعالیت کردند؛ یعنی 
اگر من پنج، شــش کتاب معرفــی می کردم، فردا صبح 
برنامۀ خانوادۀ صبح شــبکه 2، همان کتاب ها را معرفی 
می کرد و دوباره در یک برنامه در شــبکه قرآن، همان ها 
معرفی می شد. نکتۀ جالبی که آن زمان کسی به آن توجه 
نمی کرد، این بود که در صداوسیما قانون نانوشته ای بین 
خودشان داشــتند و می گفتند: »اگر کتاب حسنی را به 
مردم معرفی می کنید دیگر هیچ کس حق ندارد معرفی 
کند«؛ در صورتی که ما این قانون را شکستیم و گفتیم: 
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پروندۀویژه/گفتوگو

  ما باید همیشه از 
ترویج مطالعه برسیم 
به کتاب؛ نه از کتاب 
به ترویج مطالعه؛ 
یعنی اول نیاز را ایجاد 
کنیم، بعد برسیم به 
کتاب

  تمام حرف من 
در حوزۀ تبلیغات این 
است که ما از مسیر 
نیاز باید کتاب را به 
مردم معرفی کنیم؛ 
مانند مواد خوراکی: 
زمانی که ما احساس 
کنیم یک خوراکی در 
بدنمان کم است، قطعًا 
نوشیدنی می نوشیم یا 
مواد غذایی استفاده 
می کنیم؛ مادام که 
نیاز ما را درگیر 
نکنند، طبیعی است 
که کمتر کتاب را 
انتخاب می کنیم

  چیزی که آن 
زمان من خیلی به 
آن اهمیت می دادم 
و االن هم می گویم، 
این است که باید نظام 
موضوعاتی وجود 
داشته باشد و نظام 
موضوعات هم از دل 
مردم به وجود می آید؛ 
یعنی نشان می دهد 
اولویت های مردم 
در زندگی چیست و 
شما کتاب های همان 
را معرفی کنید و 
می شود نیاز

و هنرمند لذت می برند، حرف می زنند، یاد فیلم هایشان 
می افتند؛ ولی خود هنرمند خیلی اهل مطالعه نیســت، 
حرف های کتابی نمی زند. فقط می گوید: »این کتاب را در 
بچگی خواندم و جذب آن شدم.« همۀ این ها متفاوت است 
با اینکه ما بلد باشــیم چه بکنیم که دست بر روی نیاز 

مردم بگذاریم. 

خب چطور باید به مردم کتاب را معرفی کرد تا تأثیرگذار باشد؟
تمام حرف من در حوزۀ تبلیغات این است که ما از مسیر 
نیاز باید کتاب را به مردم معرفی کنیم؛ مانند مواد خوراکی: 
زمانی که ما احســاس کنیم یک خوراکی در بدنمان کم 
اســت، قطعاً نوشیدنی می نوشیم یا مواد غذایی استفاده 
می کنیم؛ مادام که نیاز ما را درگیر نکنند، طبیعی است 

که کمتر کتاب را انتخاب می کنیم.
در حوزۀ کتاب اینگونه اســت که مثالً اگر کسی با فرزند 
خودش احساس چالش می کند، احساس بکند اولین راه 
درمانش این است که این کتاب را بخواند و بعد آن مشکل 
را رفع می کند؛ ولی االن مردم کدام راه را انتخاب می کنند؟ 
به سادگی می روند سراغ گوگل، یعنی متن های سطحی و 
غیرمســتند را انتخاب می کنند، درصورتی که ده ها برابر 
مطالب بهتر در کتاب ها موجود است. چه اشکالی دارد؟ 
ما واقعاً به جای گوگل، از کتاب اســتفاده کنیم و آن ها را 
ورق بزنیم؟ چون هم عمیق است و هم هدف نویسنده از 

نگارش مشخص است.
پس نکته این اســت که تعییــن اولویت موضوعی برای 
معرفی کتاب نباید مناســبتی باشد. می شود مناسبتی 
هم باشــد؛ اما مثالً در هفتۀ دفاع مقدس، همۀ کتاب ها 
می شــود دفاع مقدس، مگــر در آن زمان، مخاطب نیاز 
به بچه داری ندارد؛ نیاز به آشــپزی ندارد؛ نیاز به پزشکی 
ندارد؟ مطمئناً دارد. چرا ما فقط دربارۀ دفاع مقدس، کتاب 
معرفی کنیم؟ همین می شود که مردم احساس کنند این 
برنامه های تلویزیونی که یک دفعه در حوزۀ دفاع مقدس 
هجوم می آورند، نمی تواند نیازشــان را برطرف کند. این 
برنامه ها فقط توانســت به مردم بگوید هفته، هفتۀ دفاع 

مقدس است.
 چیــزی که آن زمان من خیلی به آن اهمیت می دادم و 
االن هم می گویم، این است که باید نظام موضوعاتی وجود 
داشته باشــد و نظام موضوعات هم از دل مردم به وجود 
می آید؛ یعنی نشان می دهد اولویت های مردم در زندگی 
چیست و شما کتاب های همان را معرفی کنید و می شود 
نیاز؛ مــا االن می دانیم مثالً اولین نیــاز عمومی مردم، 
آرامش در زندگی شــان است. نظرسنجی ها و پژوهش ها 
نشــان می دهد مثالً استرس %80 مردم زیاد است. حاال 
ما می توانیم کتاب دینی معرفی کنیم، کتاب روان شناسی 
معرفی کنیم، یک رمان معرفی کنیــم و...، ولی معموالً 
تهیه کننده می آید سراغ اینکه این هفته، هفتۀ فالن است 

خالی است و ما در برنامه های ترکیبی، کمتر معرفی کتاب 
می بینیم. شاید بگویم اصالً نمی بینیم؛ چون من رصدم را 

همچنان ادامه دادم و می بینم وجود ندارد.

بایدها و نبایدهای تبلیغ در رسانۀ ملی از نظر شما چیست؟
اوالً اینکه ما باید همیشه از ترویج مطالعه برسیم به کتاب؛ 
نه از کتاب به ترویج مطالعه؛ یعنی اول نیاز را ایجاد کنیم، 
بعد برسیم به کتاب؛ بایدها این است که افرادی که آمادگی 
دارند یا خود ســازمان که می خواهد برای این موضوع، 
سیاستی ایجاد کند، باید اوالً موضوع برنامه هایش را طوری 
هدایت کند که در انتها، مردم بتوانند کتاب مرتبط با آن 
را انتخــاب بکنند و ثانیاً ما واقعاً باید بتوانیم محتوایی را 
به مردم معرفی کنیم که مــردم انگیزۀ تهیه و خرید یا 
امانت گرفتنشان افزایش یابد. معرفی که از سر رفع تکلیف 
باشد، در تلویزیون جواب عکس می دهد. یعنی اوالً ایجاد 
نیاز و ثانیاً یک معرفی عمیق و جذاب الزم اســت. اینکه 
می گویم جذاب، یعنی حتماً بخشی از کتاب خوانده شود 
و به مخاطب بگوییم که از این کتاب، در کجای زندگی ات 
می توانی استفاده کنی و چه نیازی از تو را برطرف می کند؛ 
چگونه از این کتاب برای تربیت فرزندت استفاده کنی و 
چگونه مهارت های زندگی ات را از این کتاب بیاموزی. از 
آن طرف هم سازمان باید متقاعد شود که زمان مناسبی را 

برای معرفی کتاب در اختیار افراد قرار بدهد.
بحث دیگــر اینکه همۀ شــیوه های معرفی مختص به 
فرد نیســت. ما باید برای معرفی هــای یک دقیقه ای و 
پنج دقیقه ای بتوانیم برنامه سازی کنیم؛ یعنی اینکه کتاب 
نمایش داده شود، مقدمه ای گفته شود، نیاز گفته شود و 
این تکنیک و فن بتواند به کمک معرفی بیاید. همیشه 
فرد مؤثر نیست، شاید مثالً چهرۀ من هیچ وقت در رسانه، 
موردپسند مخاطبان قرار نگیرد و دافعه داشته باشد و شاید 
برعکس؛ ولی زمانی که یک برنامه به لحاظ تکنیکی خنثی، 
اما شیک ساخته شــود، مخاطب هم با آن ارتباط برقرار 

می کند.

یعنی شــما فرد را مؤثر نمی دانید، بلکه فضــای برنامه را 
تأثیرگذارتر می دانید؟

همیشه می گویم فرد مؤثر نیست؛ یکی از عوامل فرد است.

نظرتان راجع به استفاده از چهره های معروف در معرفی کتاب 
چیست؟

اگر بگوییم فالن بازیگر از این کتاب خوشــش می آید، 
نوعی کمک به ترویج کتاب خوانی است؛ ولی غالباً دیده 
شده که آن ها خیلی خودشان اهل معرفی کتاب نیستند. 
مثالً در برنامۀ کتاب باز، فکر می کنیم اگر چهره در برنامه 
بیاید، منجر به کتاب خوانی می شود؛ درصورتی که این طور 
نیست. ما چهره را می آوریم. مردم یک ساعت از آن چهره 



29

شمارۀ 15 و 16
شهریور و مهر 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

نبود ستاد فرماندهی؛ منشأ مشکالت ترویج و تبلیغ کتاب

 اولین آسیبی که 
تهیه کننده در حوزۀ 
تهیۀ کتابش به شما 

می گوید، این است که 
می گوید من به کتاب 

دسترسی ندارم یا من 
فرصت نمی کنم بروم 
و سازمان هم هزینۀ 
این کار را برای من 

فراهم نکرده است. من 
به ازای این حرف ها که 
شنیدم، یک پیشنهاد 

دادم و این پیشنهاد 
جدی گرفته نشد؛ ولی 

روزی جدی گرفته 
می شود. گفتم: »سازمان 
با این همه وسعت و این 

همه شبکه های خوبی 
که دارد، چه اشکالی 

دارد یک کتابخانه 
برای عوامل برنامه ها 

بسازد یا از مجموعه ای 
که دارد، فقط کافی 

است فراخوان خیلی 
ساده بدهد. ناشران 

کتاب هایشان را 
می فرستند. یک کتابدار 
محترم آنجا می نشیند، 

در آنجا، کتاب های 
مفید می دهند و خود 

کتابدار می شود مشاور 
تهیه کننده

مجمع ناشران انقالب اسالمی در حوزۀ کارشناسی انجام 
داده اســت، کافی است دیگر . الزم است بگویند لیست 
کتاب بدهید، مجمع در عرض پنج دقیقه، لیست کتاب ها 
را می دهــد. هیچ مانعی ندارد و نیاز به کمک هیچ جایی 
نیست. البته اگر جایی کمک کند، خوب است؛ ولی معطل 
می مانند. این دغدغه ای است که سازمان باید داشته باشد.

یعنی االن شما در حوزۀ تبلیغ در کشور، صداوسیما را بانفوذتر 
و بهتر می دانید.

به خاطر گستردگی اش، بله. البته این حرف را االن می گویم 
و پنج ســال بعد نخواهم گفت. پنج سال بعد می گویم: 
»شــبکه های اینترنتی«؛ هفت و نیم میلیون بازدیدکنندۀ 
آپارات شوخی نیست. قبل از هر فیلمی تبلیغی می آید، 
اگر کتاب در این تبلیغ اول باشد، چه اشکالی دارد؟ به این 
خاطر این را می گویم که خودم دارم روی این موضوعات 
کار می کنم. چند سال دیگر می گویم: »صداوسیما معرفی 
کتاب نکرد، مهم نیست؛ شــبکه های اینترنتی معرفی 
بکنند، مؤثرتر است.« ولی صداوسیما به دلیل اینکه االن 

مردم به آن اقبال عمومی دارند، تأثیرش بیشتر است.

در روند تبلیغ و ترویج کتاب، قائل به این هستید که باید روند 
ثابتی وجود داشته باشــد یا نه؟ مثالً االن مسابقات روشنا یا 
کتاب و زندگی یا مسابقۀ بخون وببر برنامۀ خندوانه، شوکی به 
بازار نشر وارد می کنند و بعد از اتمام این مسابقات، دوباره دچار 

رکود می شویم.
این ها همه در کنار هم معنا پیدا می کنند. به نظر من بحث، 
استمرار یک حرکت است. همیشه می گویند استمرار یک 
حرکت از شروعش ســخت تر است، شما می توانید االن 

باید این کتاب را معرفی کنیم، نه اینکه اشتباه باشد؛ ولی 
هم می تواند این کار را انجام داد و  و هم آن کار را و این ها 

قابل جمع هستند.

چرا این نکات در صداوسیما رعایت نمی شود؟ 
اولین آسیبی که تهیه کننده در حوزۀ تهیۀ کتابش به شما 
می گوید، این اســت که می گوید من به کتاب دسترسی 
ندارم یا من فرصت نمی کنم بروم و سازمان هم هزینۀ این 
کار را برای من فراهم نکرده است. من به ازای این حرف ها 
که شنیدم، یک پیشنهاد دادم و این پیشنهاد جدی گرفته 
نشد؛ ولی روزی جدی گرفته می شود. گفتم: »سازمان با 
این همه وسعت و این همه شبکه های خوبی که دارد، چه 
اشکالی دارد یک کتابخانه برای عوامل برنامه ها بسازد یا از 
مجموعه ای که دارد، فقط کافی است فراخوان خیلی ساده 
بدهد. ناشــران کتاب هایشان را می فرستند. یک کتابدار 
محترم آنجا می نشیند، در آنجا، کتاب های مفید می دهند 
و خود کتابدار می شود مشاور تهیه کننده. این اتفاق االن 
باید روی دهد و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر تهیه کننده 
و مجری نمی گویند: »ما دسترسی نداریم«. االن دلیلی که 

از این موضوع ُسر می خورند، همین است.

با این اوصاف چه باید کرد؟ چه ارگانی باید کمک کند؟
البته اگر همه کمک کنند، خوب است؛ اما در کشور ما اگر 
کسی انتظار کمک داشته باشد و منتظر بماند تا کسی به 
او کمک کند، همیشه منتظر می ماند. کمتر کاری داریم 
که با هم افزایی چند ســازمان پیش برود؛ سازمان برای 
این کار هیچ مشــکلی ندارد. محیط موجود است؛ کتاب 
موجود است؛ همه چیز موجود است. االن همین کاری که 
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پروندۀویژه/گفتوگو

 ما ستاد و 
فرماندهی در حوزۀ 
کتاب نداریم. اگر 
فرماندهی داشتیم، 
در فرماندهی 
مثاًل مجموعه 
مانورهای پنج سال 
بعد خودشان را 
برنامه ریزی می کنند؛ 
ولی در حوزۀ کتاب 
اینگونه نیست و 
یک دفعه اتفاقی 
می افتد مع بدون 
برنامه ریزی طبیعی 
است و استمرار 
آن را مردم متوجه 
نمی شوند. بازار نشر 
هم یک ماه مسابقۀ 
خندوانه می شود، 
بعد از آن، بازار دیگر 
رشد نمی بیند؛ چون 
برنامه ریزی بعدی 
مشخص نیست

  یکی از جاهایی 
که می شود نفوذ 
کرد و کتاب خوب 
معرفی کرد، سیستم 
مدرسه های هوشمند 
است و کسی به آن 
فکر نکرده است. 
والدین مجبور 
هستند بیایند آنجا 
و تکالیفشان را چک 
کنند. باید برویم 
ظرفیت این مدرسه ها 
را ببینیم و یک مدل 
بدهیم. می شود 
بهترین کتاب ها را در 
آنجا معرفی کرد

یک کار خوب را شــروع کنید، مثالً صدقه دادن؛ ولی اگر 
توانستید همیشــه صدقه بدهید، آدم خوبی هستید. بار 
اول یک بار ثواب می برید؛ ولی استمرارش باعث می شود 
در روح شما تأثیر دائمی بگذارد. طبیعی است وقتی شما 
یک مســابقه کتاب خوانی یا مجموعه مسابقات را شروع 
می کنید، اگر بتوانید با نوآوری های متناســب با رشــد 
فناوری یا رشــد مخاطب این کار ادامه بدهید، می توانید 
در حوزۀ کتاب موفق بشــوید. طبیعی است من قائل به 
این هستم. چون ما ســتاد و فرماندهی در حوزۀ کتاب 
نداریم. اگر فرماندهی داشتیم، در فرماندهی مثالً مجموعه 
مانورهای پنج سال بعد خودشان را برنامه ریزی می کنند؛ 
ولــی در حوزۀ کتاب اینگونه نیســت و یک دفعه اتفاقی 
می افتد مع بدون برنامه ریزی طبیعی است و استمرار آن 
را مردم متوجه نمی شوند. بازار نشر هم یک ماه مسابقۀ 
خندوانه می شــود، بعد از آن، بازار دیگر رشد نمی بیند؛ 
چون برنامه ریزی بعدی مشخص نیست. طبیعی است که 
یک برنامه ریزی کوتاه مدت، بلندمدت، میان مدت با یک 

استمرار معنادار یعنی مشخص باید باشد.

درست می فرمایید. خأل و نبود فرماندهی در حوزۀ کتاب کاماًل 
احساس می شود؛ اما االن چه کسی می تواند این فرماندهی را 

به نحو احسن انجام دهد؟
شــیرازه می توانســت در اینجا فرماندهی کند؛ یعنی با 
محبوبیتی که میان ناشــران به خاطــر تبلیغات برایش 
ایجاد شــد یا آیتم های معرفی کتاب یا تیزرهای معرفی 
کتاب، می توانست فرماندهی کند. رسانه هم االن بر روی 

مجمع ناشران انقالب اسالمی و شیرازه تکیۀ خاصی دارد. 
متأسفانه این استمرار در حوزۀ کتاب وجود ندارد، در حوزۀ 

ترویج مطالعه دیده نمی شود.

راه های جدید ترویج و تبلیغ کتاب چیست؟
تنها رسانه ای که اکنون در اختیار مردم است و همیشه 
با آن مأنوس هســتند، موبایل است! یعنی احتمال دارد 
شما هیچ وقت تلویزیون نبینید؛ ولی گوشی موبایلتان را 
ببینید یا رادیو گوش ندهید و روزنامه نخوانید؛ ولی گوشی 
موبایلتان را می بینید؛ یعنی االن کل پیام های مورد نیازتان 
را از طریق گوشی موبایلتان به دست می آورید. طبیعی 
است یکی از راه ها و شیوۀ تبلیغ، استفاده از ظرفیت 80، 

90 میلیونی گوشی تلفن همراه است.
البته چیزی که االن سخت است، اینکه ما باید بلد باشیم 
از تکنولوژی چگونه به نفع کتاب اســتفاده کنیم؛ یعنی 
بدانیم چه بکنیم و به کجای گوشــی موبایل نفوذ پیدا 
کنیم تا بتوانیم اقناعی پیام را برســانیم نه مثالً اجباری. 
شیوۀ اقناعی هم مهم اســت، هرجا پیام اجباری رفت، 
باعث می شود که پیام در بِلک لیست قرار بگیرد. االن این 
آژانس های مسافرتی این قدر پیام می فرستند. شما همه 
را در بِلک لیست قرار می دهید؛ حتی اگر هم نیاز داشته 
باشید، به سراغ آن پیام ها نمی روید! چون می روید سرچ 

می کنید.
 باید جوری وارد شوید که مخاطب آن را رد نکند. اپلیکیشن 
یکی از امکانات است؛ ولی مردم باز هم اگر احساس نیاز 

نکنند، برنامه ها و نرم افزارها را دانلود نمی کنند.
من می گویم به جای اینکه بیاییم از نرم افزار استفاده کنیم 
یا پیامک بزنیم یا کانال تلگرام بزنیم، چون گوشی تلفن 
همراه دریچه ای است به سمت جهان، همین ظرفیت های 
بیرون را بیاوریم. مثالً مــا بیاییم پیام هایمان را خارج از 
گوشــی، طوری قرار بدهیم که هر کســی از این مسیر 
رفت، آن پیام ها را ببیند. شما بازار تهران را ببینید. تمام 
اطراف شما مغازه وجود دارد؛ هم می توانید بفروشید و هم 
می توانید بخرید؛ یعنی معامله بکنید. باید بتوانید در تمام 
این ویترین ها کتاب را وارد کنید! هر کسی وارد این بازار 
می شود، هر چیزی که می خواهد ببیند، بتواند ببیند. اگر 
پیام هایمان را طراحی کرده باشیم، هر کسی که وارد این 
بازار می شود، هم می تواند کتاب خودش را ببیند و هم از 
کتاب های دیگر استفاده کند. منظورم این است که هم 

می تواند پیام بفروشد و هم پیام بگیرد.
یکی از جاهایی که می شود نفوذ کرد و کتاب خوب معرفی 
کرد، سیستم مدرسه های هوشمند است و کسی به آن فکر 
نکرده است. والدین مجبور هستند بیایند آنجا و تکالیفشان 
را چک کنند. باید برویم ظرفیت این مدرسه ها را ببینیم 
و یک مدل بدهیم. می شــود بهترین کتاب ها را در آنجا 
معرفی کرد. اگر بچه ها تا سن دوازده سالگی موبایل ندارند و 
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نبود ستاد فرماندهی؛ منشأ مشکالت ترویج و تبلیغ کتاب

  در حوزۀ کتاب و 
کتاب خوانی، اگر دولت 

بخواهد فرماندهی 
بکند، طبیعی است که 

گرایش های حوزۀ کتاب 
ما متفاوت می شود؛ 

یعنی مدام در نوسان 
است و گاهی هم تعطیل 

می شود. منظورم از 
فرمانده جایی شبیه 
همین شیرازه است؛ 

جایگاه هایی شبیه 
خودمان که یک دغدغۀ 
حوزۀ کتابی داریم. یک 

مقدار با کتاب آشنا 
هستیم و می توانیم این 

کار را انجام بدهیم

  تعریف کتاب خوب 
با تعریف کتابی که 

تولید می شود، متفاوت 
است. هر کتابی ارزش 
ترویج و معرفی ندارد؛ 

ولی خیلی از ناشران 
می گویند: »چون ما 
تولید کرده ایم، باید 

تبلیغ شود!«

نیست«؛ یعنی وارد بحث محتوای کتاب خوب می شویم. این هم 
از مسائلی است که وجود دارد. 

دو بحث وجود دارد: یکــی اینکه تعریف کتاب خوب با 
تعریف کتابی که تولید می شود، متفاوت است. هر کتابی 
ارزش ترویج و معرفی ندارد؛ ولی خیلی از ناشران می گویند: 
»چون ما تولید کرده ایم، باید تبلیغ شود!« این یک بحث 
است؛ بحث دوم این است که حاال صد جلد کتاب تولید 
می شــود، 30 جلد  از نظر شما پذیرفتنی است یا نه؟ با 
این %30 چه می کنید؟ اینجا طیف می رود کنار، ما 30% 
از تمــام کتاب ها را قبول داریم. همه می گویند بله؛ نکته 
این است که ما %30 کتاب خوب داریم. با این 30 درصد 
چه کرده ایم؟ فرمانده باید روی این %30 برنامه ریزی کند. 
اصالً کاری به ناشر نداریم. بر سر کتاب صحبت می کنیم. 

شما راه های ترویج جدید کتاب را گوشی موبایل عنوان کردید.
بله؛ به دلیل دریچۀ نگاه مردم.

االن جایگاه کتاب در فضای مجازی چگونه است؟
خوب نیست. ولنگاری که می گویند، اینجا اتفاق می افتد. 
شما االن کجا جریان ســازی در حوزۀ کتاب را از طریق 
گوشــی می بینید؟ مثالً وارد چند ســایت می شــوید، 
چگونه حضور کتاب را احساس می کنید؟ چیزی متوجه 
نمی شوید. چون کســی برای شما مدلی طراحی نکرده 
اســت تا کتاب دیده شــود. ولی در حوزه های مصرفی و 
خدماتی اینگونه نیست. یک دفعه فالن بانک را در خیلی از 
جاها می بینید؛ ولی فالن کتاب را خیلی از جاها نمی بینید. 

از جامعۀ آماری خارج هستند؛ ولی مدرسۀ هوشمند برای 
تبلیغ کتاب و کتاب خوان کردن آن ها مفید است.

یکی دیگــر از راهکارها، بهره برداری از پزشــکان اطفال 
کودک و نوجوان اســت؛ یعنی ما بیاییم پزشــکان را با 
حوزه های محتوایی کتاب آشنا کنیم که اگر بچه مشکل 
روانی دارد، دکتر اگر دارویی می نویسد، این کتاب را هم 
معرفی کند و در اینجا خیلی راحت می شود کتاب معرفی 
کنیم. چه اشکالی دارد بگوید اگر بچۀ شما فالن کتاب یا 
رمان را بخواند، ترســش از بین می رود، تا االن این روش 

را اجرا نکرده ایم.

چه کسانی باید این کار را بکنند؟
تمام کسانی که فعالً بودجۀ ترویج مطالعه و کتاب دارند: 
یکی وزارت ارشــاد اســت؛ دومی نهاد کتابخانه هاست؛ 
پایین تر بیاییم، سازمان تبلیغات است؛ بعد دفتر تبلیغات؛ 
پایین تر می آییم، سازمان و حوزه هنری؛ و وقتی پایین تر 
می آییم، فروشگاه های زنجیره ای کتاب؛ بعد ناشران و بعد 
نویسندگان. همۀ این ها فرمانده می خواهند. منظورم از 
فرمانده، دولت نیســت. می گفتند دولت سیاست گذاری 
نظارتی دارد؛ در حوزۀ کتــاب و کتاب خوانی، اگر دولت 
بخواهد فرماندهی بکند، طبیعی اســت که گرایش های 
حوزۀ کتاب ما متفاوت می شــود؛ یعنی مدام در نوسان 
است و گاهی هم تعطیل می شود. منظورم از فرمانده جایی 
شبیه همین شیرازه است؛ جایگاه هایی شبیه خودمان که 
یک دغدغۀ حوزۀ کتابی داریم. یک مقدار با کتاب آشــنا 
هســتیم و می توانیم این کار را انجام بدهیم. االن کسی 
مدینۀ فاضله ای در ذهنش نیست. من نمی گویم در همۀ 
مغازه های بازار، االن پیام کتاب را قرار بدهید؛ ولی حداقل 

%30 را کتاب قرار بدهید.
 هنوز جای آن فرمانده خالی اســت؛ یعنی مجموعه ای 
کــه بیاید و بگوید من در این بازار نفوذ دارم. حاال شــما 
محصوالتتان را بدهید، من می خواهم اینجا بچینم؛ بعد به 
فراخور صنف آنجا قرار می دهم. کاری که در رسانه مدنظر 
من بود، همین بود. گفتم شما برنامۀ آشپزی دارید، کتاب 
آشپزی؛ برنامۀ مهارت زندگی دارید، کتاب مهارت زندگی؛ 
برنامۀ فلسفی دارید، کتاب فلسفی؛ من می گویم برای هر 
چیزی، حتی برای تعمیر ماشــین و حتی برای گیاه هم 

کتاب وجود دارد.

فکر می کنم مشــکلی که در این حوزه وجود دارد که مانع 
شده است فرماندهی واحدی وجود داشته باشد تا همه به آن 
وصل شوند و بتوانند به آن تکیه کنند، نگاه متفاوتی است که 
دربارۀ محتوای خوب در حوزۀ کتاب وجود دارد؛ مثال االن همه 
شیرازه را قبول ندارند و شیرازه هم همه را قبول ندارد؛ یعنی 
ناشرانی وجود دارند که محتواهایشان خیلی پرفروش است؛ 
ولی کارشناسان حوزۀ انقالب می گویند: »نه، این کتاب خوب 
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پروندۀویژه/گفتوگو

   ما در آنالیز 
کتاب، %40 را 
سهم توزیع در نظر 
می گیریم؛ ولی 2% 
حق تبلیغ کتاب 
نداریم. اگر حق 
تبلیغ بیاید، هم 
مردم هزینۀ تبلیغ 
را پرداخت می کنند 
و هم ناشر آن را 
پرداخت می کند. چه 
اشکالی دارد شما 2%  
از مردم بگیرید، طرف 
می گوید اگر این 2% 
نبود، من به کتاب 
نمی رسیدم. می گوید: 
»درست است که من 
%2 بیشتر دادم، ولی 
راهی شد که به این 
کتاب رسیدم.«

  یکی از بحث های 
مهم، بحث مشاورۀ 
کتاب است. فرض را 
بر این بگذاریم که 
شما نیاز پیدا کرده اید 
برای گلخانه تان 
کتاب بخرید. چه 
کسی به شما کتاب 
معرفی می کند؟ 
هیچ کس. واقعاً کسی 
را نداریم؛ هیچ مرکز 
و مراکزی نداریم که 
مراجعه کنید. این 
کار یک زیرساخت 
سخت افزاری و 
نرم افزاری می خواهد

االن مثالً َده عنوان کتاب در برنامۀ خندوانه وجود دارد؛ 
چرا ما نمی توانیم این َده عنوان را در جایی غیر از برنامۀ 
خندوانه، در بازار معرفی کنیم؟ چرا االن مدیریت شهری 
نیامده آن َده عنوان را معرفی کند؟  پراکندگی فعالیت ها 
و عدم مهندسی با توجه به نیاز مخاطب از حضور کتاب 

در فضای مجازی است.
همه چیز فقط کتاب نیست؛ یک زمانی باید فرآوری های 
دیگری برای کتاب طراحی کنیم. در این زمینه هم هنر 
نداریم؛ شخصیت های داستان ها را چرا نمی توانیم جاهای 
دیگر نشــان بدهیم؟ چرا نمی توانیم بخشی از کتاب را 
خالصه کنیم؟ چرا همیشــه یک کتاب 300 صفحه ای 
می آید؟ ما کتاب خوان نیستیم. هیچ وقت هم آن کتاب 
را نمی خوانیم. چرا نتوانسته ایم از 10 صفحه از این کتاب 
اســتفاده کنیم؟ مدام نباید بگوییم ناشر، آن کسی که 
می خواهد کتاب را معرفی کند، باید این هنر را داشــته 

باشد و این کار را انجام بدهد.

االن ناشران برای ترویج کتاب کاری صورت نمی دهند؟ هزینه 
و بودجه ای درنظر نگرفته اند؟

ما در آنالیز کتاب، %40 را سهم توزیع در نظر می گیریم؛ 
ولــی %2 حق تبلیغ کتاب نداریم. اگر حق تبلیغ بیاید، 
هم مردم هزینۀ تبلیغ را پرداخت می کنند و هم ناشــر 
آن را پرداخت می کند. چه اشــکالی دارد شــما %2  از 
مردم بگیرید، طرف می گویــد اگر این %2 نبود، من به 
کتاب نمی رســیدم. می گوید: »درست است که من 2% 
بیشتر دادم، ولی راهی شد که به این کتاب رسیدم.« این 
نیازمند مذاکره است تا همه سهمشان را وسط بگذارند. 
ناشر می تواند ســهمش را از %40 به %35 برساند و 5% 
را بگــذارد برای معرفی کتاب. آن زمان هم توزیع کننده 
راضی است؛ چون عمده می فروشد، هم فروشگاه راضی 
است؛ چون بیشــتر می فروشــد. االن چرا همه راضی 

شــده اند که با تخفیف، کتاب های مســابقۀ خندوانه را 
بــه مردم بدهند؟ چون می گویند به جای َده کتاب، صد 
کتاب می فروشــم. این نگاه همان فرمانده است که باید 
این اتفاق بیفتد و شدنی است. نمی گویم ما از 4هزار یا 
6هزار ناشر که می گویند 800 ناشر فعال است. با 800 
آدم نمی توانیم حرف بزنیم که از این به بعد %2 از هزینه 

کتاب را صرف تبلیغ کنید. 

در بحث معرفی کتاب، دیگر جای چه چیزی خالی است؟ 
یکــی از بحث های مهم، بحث مشــاورۀ کتاب اســت. 
فرض را بر این بگذاریم که شــما نیاز پیدا کرده اید برای 
گلخانه تان کتاب بخرید. چه کسی به شما کتاب معرفی 
می کند؟ هیچ کس. واقعاً کســی را نداریم؛ هیچ مرکز و 
مراکزی نداریم که مراجعه کنید. این کار یک زیرساخت 

سخت افزاری و نرم افزاری می خواهد.
اگر این اتفاق بیفتد، بخشی از تبلیغ ما در حوزۀ مشاوره 
می رود؛ یعنی به مردم بگوییم: هرچه مشــاور به شــما 
گفت، آن را بخوانید. اینکه ما بفهمیم ســواد فرد چقدر 
است، عالقه اش  چیســت، چه خوانده است و االن چه 
باید بخواند؟ کار مشاور این است. نقش مشاور در اینجا 
مشخص می شود که تو به چه چیزی عالقه داری و نیاز 
داری و باید این را بخوانی. اینجاست که شما می توانید 
کتاِب خوب را خوب معرفی کنید. االن مثالً در مدرسه، 
دوست یک دانش آموز کتابی را خوانده است. می دهد به 
او و او هــم می خواند و به این ترتیب، این کتاب معرفی 
می شود. اینجا نقش مشاور پررنگ می شود. اگر بچه کتاب 
مناسب نخوانده باشد و آن کتاب را به دوستش معرفی 
کند، همین طور دیوار کج باال می رود. نقش مشاور یعنی 

هدایت بچه ها از سوی مربی؛ به جای توصیۀ دوستان.

ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.
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پروندۀ ویژه
یادداشت

 علی رغم آنکه 
در ابتدای پیدایش 

رسانه های جدید در 
هر دوره، میزان اقبال 
و توجه به رسانۀ قبل 

از آن، افول درخور 
توجهی یافته است، 

با توجه به کارکرد 
و جایگاه هر رسانه 
و تفاوت های آن با 

رسانه های دیگر، هر 
یک از رسانه های قبلی، 
جایگاه اختصاصی برای 

خود یافته اند

میزان اقبال و توجه به رســانۀ قبــل از آن، افول درخور 
توجهی یافته است، با توجه به کارکرد و جایگاه هر رسانه 
و تفاوت های آن با رسانه های دیگر، هر یک از رسانه های 
قبلی، جایگاه اختصاصی برای خود یافته اند. مثالً با آنکه 
تلویزیون ویژگی ها و جذابیت های بیشتری از رادیو دارد 
و علی رغم آنکه میزان اقبــال مخاطبان به رادیو پس از 
تلویزیون، دچار کاهش واضحی شــد یا به عبارت بهتر، 
دوران طالیی رادیو پــس از تلویزیون پایان یافت، رادیو 
همچنان باقی ماند و استفاده از آن، به دلیل ویژگی های 
خاصی که دارد، منقرض نشد؛ ویژگی هایی مانند ارتباط با 
فقط یک حس که حس شنوایی است؛ امکان استفاده از 
آن در حین فعالیتی دیگر مانند رانندگی؛ ارزان و قابلیت 
حمل داشــتن برای همه و... و حتی به  شــکلی خاص، 
پیشرفت ها و گسترش خود را ادامه داد؛ به طوری که حتی 
امروزه با گســترش ابزارهای ارتباطی مانند تلفن همراه، 
یکی از قابلیت های تلفن های همراه، استفاده از آن ها برای 
شنیدن رادیوست و اکثِر قریب به اتفاق تلفن های همراه، از 
این قابلیت برخوردارند. با این همه، ظهور اینترنت موقعیت 

منحصر به فردی را برای همۀ رسانه ها فراهم کرده است.
نکتۀ دیگــر در خصوص رســانه ها، به ویژه پس از 
ظهور اینترنت و فضای مجازی، ادغام رسانه های مختلف 

سال هاست در کشور ما ســخن از ضرورت و نیاز تبلیغ 
کتاب و کتاب خوانی است. نمی دانم آیا این حد و به این 
شــدت اصرار در این خصوص مربوط به کشورما است یا 
در کشورهای دیگر هم چنین رویکردی وجود دارد؟ ولی 
الاقل آنچه مشهود است، این که در بیشتِر موارد، فراتر از 
تکرار این جمله که ما بایــد کتاب بخوانیم و مردم باید 
کتاب بخوانند و بچه ها از کودکی باید با کتاب آشنا شوند، 
چندان پیشــرفتی حاصل نشده است و هرساله هم این 
نگرانی از سوی مسئوالن مرتبط با کتاب، تکرار می شود. با 
ابراز تأسف و نگرانی و نهایتاً در عمیق ترین سطح تحلیل ها، 
این تردید وجود دارد که آمار سرانۀ مطالعه دو دقیقه است 

یا شش دقیقه یا  هشت دقیقه یا 76 دقیقه! 
آیا کتاب نیاز به تبلیغ دارد؟ کتاب یکی از رسانه های 
جمعی قدیمی است. روزنامه و مجالت، رادیو و تلویزیون، 
سینما و ســایت های اینترنتی نیز گونه های دیگری از 
رسانه های جمعی هستند. در دانش ارتباطات، چالشی 
قدیمی وجود دارد که آیا رسانه های جدید باعث انقراض 
رسانه های قبل از خود می شوند؟ برای مثال، آیا با ظهور 
تلویزیون پس از رادیو، رادیو باید از بین می رفت و منقرض 
می شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که علی رغم 
آنکه در ابتدای پیدایش رســانه های جدید در هر دوره، 

اقتضائات تبلیغ و ترویج کتاب

ابراهیم شمشیری
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 تبلیغ به بیان 
ساده، عبارت است از 
اطالع رسانی دربارۀ 
یک موضوع و تالش 
برای ایجاد انگیزه و 
عالقه به آن. کتاب 
بدین ترتیب، هم 
وسیلۀ تبلیغ است 
و هم موضوع تبلیغ. 
وسیلۀ تبلیغ است؛ 
چرا که از طریق 
آن، امکان ترویج 
و آشنایی با علم و 
دانش فراهم می شود. 
موضوع تبلیغ است؛ 
زیرا تا اقبال و توجه 
به آن ایجاد نشود، 
نمی تواند کارکردهای 
خود را محقق نماید

 متولیان و 
دست اندرکاران کتاب 
و کتاب خوانی یا خود 
اهل مطالعه کتاب 
نیستند و با آن انس و 
پیوند ندارند و صرفاً به 
جهت وظیفۀ اداری و 
کارمندی خود از کتاب 
سخن می گویند یا 
فاقد مدیریت فرهنگی 
و توانایی اجرایی 
هستند

کتاب سخن می گویند یا فاقد مدیریت فرهنگی و توانایی 
اجرایی هستند. چرا که به قول معروف، با حلوا، حلوا گفتن، 
دهان شیرین نمی شود و برای تحقق هر امر یا خواسته ای، 
برنامه ریزی و اقدامات جدی و پیگیری و تالش الزم است. 
الزم اســت تا افراد، تجربه دیگران در گذشته و در دیگر 
کشورها را مطالعه کنند و بر مبنای آن، با طراحی و برنامۀ 
مناسب و نیز با سنجش وضعیت موجود و ترسیم وضعیت 
مطلوب، مسیر مناسب را برای تحقق آن خواسته و نیاز، 
اجرا کنند و سرانجام، با ارزیابی مستمر، میزان تحقق آن 
مشخص شود. البته این موضوع در خصوص اقدامات الزم 

برای ترویج کتاب خوانی در کودکان نیز صادق است.
اینجاست که مفهوم آمار و عدد و رقم معنا می یابد. 
اگر می بینیم که امروز در کشــور، برخی فقط سعی در 
مخدوش کردن آمار دارند و تالش های کسانی که سعی 
در ایجاد تصویری از وضع واقعی موجود کشور در حوزۀ 
کتاب خوانی را مخدوش می کنند؛ می شــود گفت دلیل 
اینکه برخی افراد بدون مطالعه و بدون ارائۀ هیچ مطالعه و 
پژوهشی، آمار مربوط به 40 سال قبل در خصوص مطالعۀ 
کتاب را به امروز نســبت می دهند، به آشنایی نداشتن با 
مقولۀ برنامه ریزی و فعالیت اجرایی عالمانه برمی گردد. 
ازســوی دیگر، برخی فعالیت های مؤثــر و بدیع نیز در 
خصوص ترویج کتاب و کتاب خوانی، در سال های گذشته 
در کشور، پس از مطالعات و بررسی های جامع آغاز شد 
که به دلیل کم توجهی و سهل انگاری با تغییر مدیریت، 
کنار گذاشته شد و در عوض، فعالیت های نمایشی کم اثر و 

تبلیغی کم سطح، جایگزین آن ها شد. 
با توجه به تجربۀ شخصی در یکی از نهادهای مرتبط 
با کتاب و کتاب خوانی، متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که 
شبکۀ اجتماعی کتاب خوانان حرفه ای در فضای مجازی، 
مسابقات کتاب خوانی کشوری که به صورت ماهانه برگزار 
می شــد، شــبکۀ تلویزیونی کتاب، کتابخانۀ دیجیتال، 

در یکدیگر است. تولید کتاب های صوتی و انتشار آن ها 
با رادیو، امکان پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی از 
اینترنت، کتاب هایی الکترونیکی و...، همگی از نمونه های 

ادغام رسانه های مختلف در یکدیگرند. 
حــال دربارۀ کتــاب نیز این موضوع وجــود دارد. 
کتاب یکی از قدیمی ترین رسانه های جمعی است. چه 
ویژگی هایــی در کتاب وجود دارد که بــا وجود تنوع و 
گستردگی رسانه های دیگر باعث بقای آن است؟ شیوۀ 
ارائه مطالب، انسجام و هممبستگی موضوعات، پردازش 
و عمق مطالب کتاب، همگی از ویژگی هایی هستند که 
آن را از دیگر رسانه ها متمایز می کند. از سوی دیگر، کتاب 
را می توان مادر و ریشۀ همۀ رسانه های دیگر دانست که 
پایۀ دانش و معرفت بشری و عامل اصلی ثبت و گسترش 

آن است.
یکی از کارکرهای رسانه را می توان تبلیغ برشمرد. 
تبلیغ به بیان ساده، عبارت است از اطالع رسانی دربارۀ یک 
موضــوع و تالش برای ایجاد انگیزه و عالقه به آن. کتاب 
بدین ترتیب، هم وسیلۀ تبلیغ است و هم موضوع تبلیغ. 
وسیلۀ تبلیغ اســت؛ چرا که از طریق آن، امکان ترویج 
و آشــنایی با علم و دانش فراهم می شود. موضوع تبلیغ 
اســت؛ زیرا تا اقبال و توجه به آن ایجاد نشود، نمی تواند 

کارکردهای خود را محقق نماید.
چرا توجه به کتاب در جامعۀ ما از جایگاه مناسبی 

برخوردار نیست؟
بــه نظر می رســد مهم تریــن و اصلی ترین دلیل 
مهجوریت کتاب در جامعۀ ما این است که ارتباط با کتاب 
و آموزش شیوه های مطالعۀ کتاب و مراجعه به کتاب های 
مد نظر، از کودکی به کودکان ما آموزش داده نمی شود. از 
سوی دیگر، متولیان و دست اندرکاران کتاب و کتاب خوانی 
یا خود اهل مطالعه کتاب نیســتند و با آن انس و پیوند 
ندارند و صرفاً به جهت وظیفۀ اداری و کارمندی خود از 
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  سنجش میزان 
مطالعه در کشور که طی 
پنج سال، هرساله روند 

تغییرات را در این حوزه، 
در بخش های مختلف 
مانند کتاب، روزنامه، 

مجله و فضای مجازی به 
تفکیک مشخص می کرد 

و می توانست به عنواِن 
ابزار مناسبی در مسیر 

برنامه ریزی برای ترویج 
کتاب خوانی استفاده 

شود، به دلیل بی اعتنایی 
به وضعیت مطالعه، 

تعطیل شده است

   از منظر تمدنی و 
حاکمیتی، در کنار کمک 

به ترویج و گسترش 
اقدامات داوطلبانه و 

خودجوش و تالش برای 
اثربخشی بیشتر آن ها، 
قطعاً جایگاه برنامه های 
مؤثر و فراگیر نهادهایی 

مانند صداوسیما، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
وزارت آموزش وپرورش، 

نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور و... که از لحاظ 

پوشش و پشتوانه های 
مادی و معنوی در 
سطح گسترده و 

کشوری توانایی دارند، 
منحصربه فرد و غیرقابل 

چشم پوشی است

طرح معرفی هزار کتاب برتر در حوزه ها و سرفصل های 
مختلف، طرح ایســتگاه مطالعه و طرح معرفی کتاب و 
ترویــج کتاب خوانی در نشــریه ها که همگی طرح های 
متنوع و مؤثری در حــوزۀ کتاب و کتاب خوانی بودند و 
پس از بررسی های مفصل و با پیگیری و برنامه ریزی های 
همه جانبه اجرا شــده بودند، همگی تعطیل شــده اند. 
سنجش میزان مطالعه در کشور که طی پنج سال، هرساله 
روند تغییرات را در این حوزه، در بخش های مختلف مانند 
کتاب، روزنامه، مجله و فضای مجازی به تفکیک مشخص 
می کرد و می توانســت به عنواِن ابزار مناسبی در مسیر 
برنامه ریزی برای ترویج کتاب خوانی استفاده شود، به دلیل 
بی اعتنایی به وضعیت مطالعه، تعطیل شده است و هیچ 
یک از دست اندرکاران و مسئوالن فرهنگی کشور اگر هم 

از این موضوع آگاه باشند، نگرانی و دغدغه ای ندارند.
موضــوع مهم دیگری در این خصوص که می تواند 
مبنــای عمل قــرار گیــرد، وجود هماهنگــی در بین 
دســتگاه های مختلف برای اقدام در خصوص مطالعه و 
کتاب خوانی اســت. خوشبختانه در ســال 1389، سند 
»نهضت مطالعۀ مفید«، به عنــواِن تنها قانون موجود در 
زمینۀ کتاب خوانی از سوی شورای  عالی انقالب فرهنگی 
به تصویب رسید که ظرفیت مناسبی برای اقدام هماهنگ 
بین دستگاه های فرهنگی مختلف، موظف در عرصۀ کتاب 
و کتاب خوانی است. متأسفانه باید گفت که این قانون نیز 
از سال 92، کنار گذاشته شده و متولیان، به آن بی مهری 

و کم توجهی کرده اند!
البته توجه به این نکته هم الزم اســت که اقدامات 
ُخرد و کوچک از ســوی افراد، با انگیزه های شــخصی و 
داوطلبانه نیز در حوزۀ کتاب و کتاب خوانی در کشــور، 
به شکل گسترده ای در حال انجام است و حتی گاهی یک 
مسئول غیرفرهنگی به دلیل عالیق و انگیزه های شخصی، 
اقداماتی در این خصوص انجام می دهد. اما از منظر تمدنی 
و حاکمیتی، در کنار کمک به ترویج و گسترش اقدامات 
داوطلبانه و خودجوش و تالش برای اثربخشــی بیشتر 
آن ها، قطعاً جایــگاه برنامه های مؤثر و فراگیر نهادهایی 
مانند صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت 
آموزش وپرورش، نهاد کتابخانه های عمومی کشور و... که 
از لحاظ پوشش و پشتوانه های مادی و معنوی در سطح 
گسترده و کشوری توانایی دارند، منحصربه فرد و غیرقابل 

چشم پوشی است.
به نظر می رســد یکی از عوامل مؤثر دیگر در این 
زمینه، مطالبه و پرســش از دست اندرکاران و مسئوالن 
فرهنگی بخش های مختلف در خصوص برنامه های ترویج 
کتاب خوانی است. نقش تشکل هایی مانند مجمع ناشران 
انقالب اسالمی در این رهگذر، مهم و درخور توجه است؛ 

به امید توفیق در این وظیفه.
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پروندۀ ویژه
گفت ؤگو

   مشکل اصلی ما 
این است که نویسنده 
کتاب را می نویسد و 
ناشر کتاب را چاپ 
می کند. بعد که تمام 
شد، می گوییم حاال 
کتاب را برای دو، سه 
خبرنگار بفرستیم که 
آن ها چند خبر برای 
کتاب کار کنند. از   
همان اول، نویسنده 
باید خبر تولید کتاب 
را به خبرنگاران بدهد 
و با آن ها در ارتباط 
باشد، بازخوردگیری 
کند و تبلیغ کند

ســایتی داشته باشد که در آن بنویسد. این کار از نظر 
تبلیغی، از   همان ابتدا ضعیف اســت و از   همان ابتدا، 

خودش را از چرخۀ تبلیغ حذف کرده است.

فضای ترویج و تبلیغ در کشورهای غربی چگونه است؟
می توانید با هر ی پا تر مقایسه کنید. به عنواِن نمونه ای که 
از لحاظ تبلیغی، بسیار موفق است، نه از لحاظ محتوا. 
انتخاب نویســنده در   همان مرحلۀ اول، هوشــمندانه 
بوده است. می  خواهم بگویم از   همان مرحلۀ اول، مثاًل 
ایشان یک سایت دارد و مدام خبر می زند؛ خبر تولید 
می کند؛ مصاحبه می کند؛ خود نویســنده این کار ها 
را می کند و بعد ناشــر اعالم می کند فالن روز و فالن 
ســاعت، کتاب وارد بازار می شود و در کل دنیا عرضه 
می گردد. ناشــر این جّو را درســت می کند. هری پا تر 
جنبۀ تبلیغاتی ایجاد کرد و پیوست های فرهنگی آن 
زیاد شد: فیلم سینمایی و انیمیشن آن ساخته شد، بعد 
اسباب بازی آن و.... این ها کارهایی است که ناشر انجام 
می دهد. مهم این اســت که ناشر این چرخه را ببیند 
و اینجاســت که آن کتاب فروش و بخش توزیع دارد 
سود می کند و سود را به ناشر می رساند و ناشر هم به 

نویسنده؛ یعنی همۀ این ها با هم می چرخد.

مشکل ما در این زمینه چیست؟
مشکل اصلی ما این است که نویسنده کتاب را می نویسد 
و ناشــر کتاب را چــاپ می کند. بعد که تمام شــد، 
می گوییم حاال کتاب را برای دو، سه خبرنگار بفرستیم 
که آن ها چند خبر برای کتاب کار کنند. از   همان اول، 
نویسنده باید خبر تولید کتاب را به خبرنگاران بدهد و با 

این شمارۀ نشریۀ شــیرازه کتاب به تبلیغ و ترویج کتاب، با 
استفاده از ظرفیت های متفاوت تبلیغی و ترویجی معطوف 
است. برای شــروع بحث، به نظر شما اوضاع تبلیغ و ترویج 

کتاب در جامعۀ امروز ایران چگونه است؟
کارهایی است که نویسنده یا مترجم انجام می دهد و 
بعد، تولید به معنای کارهای فنی که ناشــر روی آن 
انجام می دهد، مثل اینکه چه طرح جلدی روی کتاب 
بزند، چــه فونتی را انتخاب کنــد، روی چه کاغذی، 
صفحه آرایی چگونه باشد و...؛ یک مرحله تولید هم این 
است که چگونه کتاب را چاپ کند؛ مثاًل مرحوم زهری 
برای بعضی از کتاب هایش کاغذ وارد می کرد و می گفت: 
»این کتاب این کاغذ را می خواهد«؛ کتاب هایی از ابتدای 
انقالب دســت او بوده اســت و هنوز روی آن کتاب ها 
دارد کار می شــود؛ یعنی یک بخش اینجاست و یک 
بخش هم توزیع کتاب اســت که باالخره کتاب دیده 
شود، دردسترس باشد، قابل خریداری باشد. یک بخش 
از چرخۀ تولید نیز مرحلۀ »تبلیغ« است. مشکلی که ما 
داریم، این است که تبلیغ را نهاد جداگانه ای می بینیم؛ 
یعنی آن را داخل چرخۀ تولید نمی دانیم. با اینکه باید 
داخل چرخۀ تولید دیده شود و بعد از آن هم این چرخه 
ادامه دارد: بازخورد ها را جمع کردن و به نویسنده و ناشر 
منتقل کــردن؛ برای اینکه بفهمند برای کار بعدی چه 
باید انجام دهند. برای تولید هر کتاب، بخش هایی وجود 
دارد که اگر هر کدام از این بخش ها، ایراد داشته باشد، 
کل این چرخه نمی چرخــد و بر بخش های دیگر هم 
تأثیر می گذارد؛ در داخل کشور، نویسنده هایی وجود 
دارند که برای دل خودشان می نویسند و با کسی هم 
ارتباط ندارند که مثاًل بگویند: »من دارم می نویسم« یا 

تبلیغ کتاب، برای ناشر هزینه نیست 
وظیفه است

گفت وگو با احسان رضایی

محمدعلی مرادیان

احسان رضایی، روزنامه نگار و مترجم. متولد 1355 تهران. با سمت مدیر مسئول، سردبیر، ویراستار و نویسنده در نشریات مختلف از جمله 
هفته نامه ی علمی »پزشکی نوین«، ماهنامه ی صنفی »جامعه پزشکی«، هفته نامه ی فرهنگی-اجتماعی »همشهری جوان« و روزنامه  »تهران 
امروز« مشغول همکاری است و کارشناس ادبی برنامه »باشگاه تعطیالت« رادیو جوان است. احسان رضایی به عنوان یکی از 10 داور بخش 

مسابقه ی داستان نویسی، با دبیرخانه ی پنجمین دوره ی »جایزه ی هنر و ادبیات گمانه زن« همکاری داشت.
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تبلیغ کتاب، برای ناشر هزینه نیست؛ وظیفه است

    ناشر تبلیغ 
را هزینه می بیند؛ 

وظیفه نمی بیند؛ سربار 
می بیند؛ فکر می کند 

به نویسنده یا خواننده 
لطف می کند، اگر تبلیغ 
بکند؛ درحالی که تبلیغ 
جزء کارش است؛ ما آن 
چرخۀ تولید کتاب را به 

رسمیت نمی شناسیم. 
فکر می کنیم اینکه 
نویسنده یا مترجم 

چیزی نوشت و به ما 
داد، تمام شد

  دربارۀ کتاب هم 
آن کسی که می خواهد 

تبلیغ کند، باید 
بداند این کتاب چه 
ویژگی هایی دارد و 

تفاوت و وجه تمایزش 
با بقیۀ کتاب های مشابه 
آن حوزه چیست؛ ولی 
اقتضائش این است که 
تبلیغ کننده به محتوا 

آگاه باشد

  ما باید بر روی 
ویراستاری قدری 

بیشتر متمرکز شویم؛ 
نه ویراستاری که 

غلط گیری می کند، 
ویراستاری که داستان 

را ارتقا می بخشد. 
ویراستار ها در انتشارات 

دنیای غرب، خیلی 
قدرت دارند؛ چون 

که ناشر طبق اصول 
حرفه ای اش فعالیت 

می کند

ناشران ما همیشــه کوتاه ترین راه را انتخاب می کنند. 
برخی ناشران داخلی کاسب کار هستند؛ ولی حتی به 
قواعد کاســبی هم عمل نمی کنند! نه ناشر حرفه ای 
هستند و نه کاسب حرفه ای. این گزارۀ درستی است؛ 
حتی اگر اصول کســب وکار را خــوب بدانیم، موفق 
می شــویم. ما باید بر روی ویراســتاری قدری بیشتر 
متمرکز شــویم؛ نه ویراستاری که غلط گیری می کند، 
ویراســتاری که داســتان را ارتقا می بخشد. کتابی به 
نام ویرایش از زبان ویراســتار ها وجود دارد که در این 
کتاب، ویراستاری هســت که کتاب های سنجر را که 
غول ادبیات است، رد کرده و گفته است این ایراد ها را 
دارد. ویراستار ها در انتشارات دنیای غرب، خیلی قدرت 
دارند؛ چون که ناشــر طبق اصول حرفه ای اش فعالیت 

می کند.

می توان کتاب را مانند یــک کاال دید و برایش تبلیغ کرد؟ 
اقتضای این تبلیغ و ترویج چیست؟

مــن خیلی تفاوتــی نمی بینــم در تبلیغ کردن 
کاالیی کتــاب؛ همان طور که در کاالهای دیگر، وقتی 
می خواهیم تبلیغ کنیم، باید برویم و ببینیم این کاال 
چه ویژگی هایی دارد و تفاوتش با باقی انواع چیســت، 
دربارۀ کتاب هم آن کسی که می خواهد تبلیغ کند، باید 

آن ها در ارتباط باشد، بازخوردگیری کند و تبلیغ کند.

آیا در جامعۀ غربی، دغدغۀ کتاب خواندن بیشــتر است و 
کارهای تولید کتاب، منسجم و تشکیالتی است یا نه؛ اگر ما 
هم این کار را انجام بدهیم، می توانیم به نتیجه هایی مشابه، از 

نظر تیراژ و مطالعه برسیم؟
فکر می کنم این گزاره، گزارۀ درســتی نیست. ما اگر 
تبلیغات مناسبی داشته باشیم، در اینجا هم می توانیم. 
مثالً کتاب دا چگونه به 150 نوبت چاپ رسید؟ فقط 
با تبلیغات خوب و درست و هوشمند و پیگیری مداوم 
و اســتفاده از تمام رسانه ها برای تبلیغ. این ها همه در 
کنار هم، یک فروش درست می کند و کتاب شناخته 
 می شــود. تازه ما همۀ کارهایی را که باید، برای کتاب 
دا انجام ندادیم. از داســتان کتاب هنوز فیلم ساخته 
نشــده است؛ هنوز سریال ســاخته نشده است؛ هنوز 
محصوالتی تبلیغاتی از روی کتاب تولید نشــده است 
که در کتا ب فروشــی ها یا نمایشگاه ها عرضه شود؛ ما 
هنوز همۀ  این کار ها را انجام نداده ایم. اگر این کار ها را 
انجام بدهیم، باز هم فروش این کتاب بیشتر می شود. 
در خارج هم همین طور اســت. همۀ کتاب ها پرتیراژ 
نیستند. برخی ناشــران روی کتاب ها سرمایه گذاری 
می کنند و برای تبلیــغ و ترویج آن، هزینه می کنند، 

جوابش را هم می گیرند.

مثالً ناشران می گویند ارزش ندارد هزینۀ تبلیغی کنیم؛ چون 
صرفه اقتصادی ندارد. این درست است؟

نکته همین اســت که ناشــر تبلیغ را هزینه می بیند؛ 
وظیفــه نمی بیند؛ ســربار می بیند؛ فکــر می کند به 
نویســنده یا خواننده لطف می کند، اگر تبلیغ بکند؛ 
درحالی که تبلیغ جزء کارش است؛ ما آن چرخۀ تولید 
کتاب را به رسمیت نمی شناسیم. فکر می کنیم اینکه 
نویسنده یا مترجم چیزی نوشت و به ما داد، تمام شد.

خیلی از ناشــران ما دغدغۀ کتاب ندارند و صرفاً یک فرد 
تجاری هستند. مطالعاتشان به شــدت ضعیف است؛ اکثراً 
ارتباطی با کتاب هایشان ندارند. تا چه اندازه مشکالت فضای 

نشر ما تحت تأثیر این افراد است؟
دقیقاً مشــکل ما این اســت که ناشــران ما حرفه ای 
نیســتند. حتی اقتصادی هم نیســتند؛ زیرا به هیچ 
کــدام از قواعد اقتصادی نیز عمــل نمی کنند. برخی 
ناشــران مطرح دنیا به گرافیست ها سفارش داده اند تا 
برایشــان فونت انحصاری طراحی کنند؛ حتی برخی 
با نرم افزارهای تخصصی که ســفارش داده اند و برای 
خودشان ســاخته اند، کتاب را صفحه بندی و طراحی 

می کنند. 
کوتاه ترین راه همیشه درســت ترین راه نیست؛ 
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پروندۀ ویژه / گفت ؤگو

   خبرنگار 
فرصت نمی کند همۀ 
کتاب هایی را که 
برای او می فرستند، 
بخواند. من این را 
درک می کنم. منتها 
باید تمرکزش را 
بگذارد بر روی یک 
تعداد کتاب و آن 
تعداد کتاب را خوب 
تبلیغ کند و خوب 
بتواند معرفی کند به 
قول بازاریاب ها، خوب 
پرزنت کند. آن کسی 
که کتاب را معرفی 
می کند، باید بتواند 
برای خواندن آن 
ایجاد انگیزه کند

    اگر کسی 
می خواهد تبلیغ 
کند، خودش به 
آن محصولی که 
می خواهد تبلیغ کند، 
اشراف داشته و اطالع 
داشته باشد و تفاوت 
این محصول را با 
محصول دیگر بداند

کوتاه از کتاب اطالعات داشــته باشــم تا بتوانم آن را 
معرفی کنم و ایجاد انگیزه بکنم. 

مهم تریــن اقتضائش این اســت که اگر کســی 
می خواهــد تبلیغ کند، خودش بــه آن محصولی که 
می خواهد تبلیغ کند، اشــراف داشته و اطالع داشته 

باشد و تفاوت این محصول را با محصول دیگر بداند. 
یعنی کسانی که می خواهند کتابی را تبلیغ کنند، 
باید متخصص و کار شــناس باشند؛ مثالً این رمان در 

حوزۀ کودکان ارجحیت دارد؛ به این دالیل. 
باید کار شــناس باشــد. اگر کار شــناس نباشد، 
می شود مانند بازاریاب های تلفنی که زنگ می زنند و 
ممکن اســت از هر چندصد زنگی که می زند، یک نفر 

آن محصول را بخرد. 

پس نقش مبّلغ خیلی مهم است. قدری بیشتر توضیح دهید. 
گاهی مبلّغ ها تبدیل به بازاریاب می شوند. گاهی مبلّغ 
کتاب فقط می خواهد یک کاری را انجام بدهد و برود و 
کار تمام شود و ساعت بزنند. در حوزۀ تبلیغ کتاب، باید 
میزان اثرگذاری تبلیغ را مالک موفقیت بدانیم؛ یعنی 
ما براساس تیراژ کتاب باید بفهمیم تبلیغمان مناسب 

بوده است. 
مــن در برنامه ای، کتاب هــای متفاوتی تبلیغ و 

بدانــد این کتاب چه ویژگی هایی دارد و تفاوت و وجه 
تمایزش با بقیۀ کتاب های مشابه آن حوزه چیست؛ ولی 
اقتضائش این است که تبلیغ کننده به محتوا آگاه باشد. 
معموالً تبلیغ و معرفی کتاب در نشریات است. طبیعتاً 
خبرنــگار فرصت نمی کند همۀ کتاب هایی را که برای 
او می فرستند، بخواند. من این را درک می کنم. منتها 
باید تمرکزش را بگذارد بر روی یک تعداد کتاب و آن 
تعداد کتاب را خوب تبلیغ کند و خوب بتواند معرفی 
کند به قول بازاریاب ها، خوب پرزنت کند. آن کسی که 
کتــاب را معرفی می کند، باید بتواند برای خواندن آن 

ایجاد انگیزه کند.

چگونه می تواند ایجاد انگیزه کند؟ 
اینکه خودش ابتدا توجیه شده باشد و آن انگیزه ها را 
بداند. نمی شــود من ندانم کتاب چیست و بعد ایجاد 
انگیزه بکنم. نه فقط اطالعات کلیشــه ای بدهم از نام 
کتاب و قیمت کتاب و انتشارات آن! من باید کتاب را 
ورق بزنم، ببینم این کتاب چه ویژگی هایی با چاپ های 
قبلی خودش دارد، آیا غلط تایپی ندارد؟ خوشنویسی 
آن با خط کیســت، کلمات خوانا هستند یا ناخوانایی 
دارد؟ باالخــره باید وقت بگذارم و با ویژگی های کتاب 
به طور کامل آشــنا شــوم و باید به اندازۀ یک داستان 
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تبلیغ کتاب، برای ناشر هزینه نیست؛ وظیفه است

   گاهی مبّلغ ها 
تبدیل به بازاریاب 

می شوند. گاهی مبّلغ 
کتاب فقط می خواهد 

یک کاری را انجام بدهد 
و برود و کار تمام شود و 

ساعت بزنند. در حوزۀ 
تبلیغ کتاب، باید میزان 

اثرگذاری تبلیغ را مالک 
موفقیت بدانیم

  من در برنامه ای، 
کتاب های متفاوتی 

تبلیغ و معرفی می کردم. 
ناشر برای مِن خبرنگار 

نامه نوشته و گفته است: 
»آقا این کتاب را دیگر 

معرفی نکن؛ از بس 
سراغ این کتاب را از 

من گرفته اند.« این یعنی 
من کارم را درست انجام 
دادم و این تبلیغ باعث 
شد کتاب به چاپ دوم 

برسد

   مثالً در قم، ناشران 
بسیار برجسته، بسیار 

درجه یک و بسیار 
کتاب های عالی چاپ 

می کنند؛ ولی اصالً قائل 
به این نیستند که این 
کتاب را چاپ امروزی 

کنیم و شکل امروزی به 
آن بدهیم.   همان چاپ 

علمایی که 100 سال 
پیش انجام می شده 

است،   همان را تجدید 
چاپ می کنند

تبلیغات برگزیدۀ سال را با کیفیت باال معرفی می کنند و 
بسیاری از آن ها، تبلیغاتی است که برای حقوق انتزاعی 
است، تبلیغاتی است برای موضوعات هزاربارگفته شده، 
برای خمیردنــدان که دیگر انواع تبلیغات راجع به آن 
شده است؛ اما باز هم تبلیغ می شود. بنابراین، به نظرم 
اینگونه نیست که نشود کتا ب های غیرداستانی را تبلیغ 
کــرد. ما آن مــادۀ خام را داریم؛ منتهــا باید آن مادۀ 
خام را بریزیم در قالب های مختلف؛ مثالً انگلیســی ها 
شکســپیر را دارند. برای این کتاب، کلی کار کرده اند. 
یک چاپ علمی برایش درست کرده اند، یک چاپ برای 
کودکان بی ســواد، یک چاپ برای جوانان و... آن وقت 
مــا با این همه حوزه های مختلف، مثالً حوزۀ اعتقادات 
و معارف، حوزۀ ادبیات که الی ماشــاءاهلل: خیام داریم، 
فردوســی داریم، موالنا داریم؛ اما چه کاری برای آن ها 
کرده ایم؟ ما   همان مثنوی را که نیکلسون چاپ کرده 
اســت، مدام چاپ می کنیم. همۀ کتاب فروشی ها هم 
آن را دارنــد و چند نســل آن را خوانده اند؛ ولی انواع 
و اقســام کارها می شــود روی این کتــاب انجام داد. 
دیگر از ائمه معصومین)ع( باال تر که نیســت! من اگر 
بخواهم تبلیغ کنم، کدام کتاب را تبلیغ کنم؟ کاری را 
دفتر نشــر فرهنگ اسالمی انجام داد، هنوز دارد چاپ 
می شود، مثاًل شما بگویید َده کتاب برای امام جواد)ع(، 
پنج کتاب برای امام هادی)ع(، واقعاً نداریم. مثاًل برای 
پیامبر، امام علی و امام حسین)ع(، چند کتاب داریم؛ 
ولی برای باقی امامان معصوم هیچ کتابی نداریم. چرخه 
دربارۀ کتا ب های اعتقادی از قبلش دچار مشکل است. 
شما ببینید مثالً در قم، ناشران بسیار برجسته، بسیار 
درجه یک و بســیار کتاب هــای عالی چاپ می کنند؛ 
ولی اصالً قائل به این نیســتند که این کتاب را چاپ 
امروزی کنیم و شکل امروزی به آن بدهیم.   همان چاپ 
علمایی که 100 سال پیش انجام می شده است،   همان 
را تجدید چاپ می کننــد. محتوا وجود دارد، نه اینکه 
نداریم؛ معلوم اســت که داریم. ایــن محتوا را باید در 
قالب های مختلف و متنوع بریزیم؛ اینجا چرخه متوقف 
شده است و طبیعتاً به قسمت تبلیغ هم نمی رسیم؛ به 
قسمت توزیع هم نمی رسیم؛ به قسمت بازخوردگرفتن 

و تولید مجدد هم نمی رسیم. 
وارد فضای رسانه ای شویم. باید ها و نبایدهای پخش تبلیغ در 

رسانۀ ملی چیست؟ 
نظرم این اســت که هر کتابی را نباید در رسانۀ ملی 
تبلیغ کرد. مخاطب تلویزیون از همه قشر و همه صنفی 
هستند و ما درجه بندی و ابزار کنترلی نداریم که مثاًل 
من این کتاب را معرفی بکنم یا نکنم. باید فیلترهایی 

قرار داد و همۀ کتاب ها را تبلیغ نکرد. 

مثال چه کتاب هایی؟ 

معرفی می کردم. ناشر برای مِن خبرنگار نامه نوشته و 
گفته است: »آقا این کتاب را دیگر معرفی نکن؛ از بس 
سراغ این کتاب را از من گرفته اند.« این یعنی من کارم 
را درســت انجام دادم و این تبلیغ باعث شد کتاب به 
چاپ دوم برسد. آن چرخه باید حرکت کند. یک سیکل 
است؛ هر جا سیکل قطع شود، چرخه نمی شود، خط 
مستقیم می شود و یک جا متوقف می شود. ولی چرخه 

مدام در حال حرکت است و جریان دارد. 

چندوقتی اســت در حوزۀ تبلیغ کتاب، شاهد رخدادهای 
جدید هستیم؛ مانند ســاخت تیزر برای کتاب دخترشینا 
رؤیای نیمه شب و راه اندازی چندین پویش و مسابقه. در کل، 
برای مطالعۀ کتاب، شاهد نوعی از جریان سازی هستیم. این 

را چگونه می بینید و تحلیل می کنید؟ 
مثالً همین کــه گفتید: »مردم غــرب کتاب خوان تر 
هســتند.« من گفتــم: »نــه، این طور نیســت. آن ها 
بیشــتر، تبلیغ کتاب انجام می دهند و کتاب خوان تر 
می شــوند، در متروهای پاریس، در اتوبوس های لندن 
یا در بزرگراه های برلین کتاب هم تبلیغ می شود و اثر 
خودش را هم می گذارد. اینجا هم هر زمانی برای کتاب 
تبلیغ کردیم و درست هم تبلیغ کردیم، کتاب خوانده 
می شــود؛ چون گاهی درست تبلیغ نمی کنیم. کلیپ 
سینمایی که از آن کتاب ساخته می شود، برای تبلیغ 
آن کتاب هزینه می شود و بعد آن هزینه بازمی گردد و 
این کار خودش را در فروش کتاب نشان می دهد. ولی 
تبلیغات تلویزیونی و رادیویی در ایران، کم رواج دارد و 
زیاد نیست؛ مثالً »بهشت و جهنم به روایت تصویر« که 
از شبکۀ آی فیلم پخش شد و هیچ تأثیری هم نداشت؛ 
چون تبلیغ درست نبود و تبلیغ خنده دار بود و اثری هم 

نداشت و آن کتاب را هم کسی ندید.

البته اقتضائاتی دارد؛ شما می توانید کتاب های رمان را تبلیغ 
کنید؛ ولی کتاب های اندیشه محور چگونه باید تبلیغ شود؟ 
مثالً برای گونه های مختلف مانند رمان، فیلم می ســازیم، 
پویش راه می اندازیم؛ ولــی کتاب های کاربردی محتوایی و 
مبنایی را اگر بخواهیم تبلیغ و ترویج کنیم، چه کارهایی باید 

انجام بدهیم؟ 
این را که می شــود برای رمان راحت تبلیغ کرد، قبول 
دارم؛ ولی این را خیلی قبول ندارم که برای کتاب های 
دیگر، به خصوص کتاب های اندیشه محور نمی شود تبلیغ 
کرد. به نظرم االن بچه های خوش فکر زیادی داریم؛ چه 
در حوزۀ گرافیک و ســینما که آن ها می توانند تبلیغ 
بسازند؛ همان طور که در خارج از ایران، برای کتاب های 
فلسفی خوب تبلیغ می کنند، هر سال بهترین تبلیغات 
ماه را معرفی می کنند و بهترین پوستر ها و فیلم های 
تبلیغاتی را با جست وجو در اینترنت می شود پیدا کرد و 
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پروندۀ ویژه / گفت ؤگو

ما یک شــورای کتاب داریم که قرار اســت این شورا 
شاخص ها و معیار ها را مشخص کند. ولی به نظرم این 
شــاخص ها مانند خیلی از شاخص ها و خط قرمزهای 
دیگر، خیلی متغیر است و خیلی دقیق نیست و خود 
دوستان هم دارند با آزمون و خطا این مسئله را پیش 
می برند. مثاًل ویژگی خوب کتاب هایی که االن در برنامۀ 
خندوانه معرفی شده است، اینکه همۀ آن ها خوش خوان 
هستند و با تعداد زیادی از مردم می توانند ارتباط برقرار 
کنند. ولی بعضی از مهمانان برنامه، با خودشان کتاب 
می برند تا معرفی کنند. کتاب از ناشــِر دارای مشکل 
است؛ خود کتاب، نویســنده و ناشرش دارای مشکل 
هستند؛ آن را بیرون گذاشته اند؛ چون مطمئن نبودند 
که این کتاب مشــکل دارد یا ندارد. یا مثالً کتاب در 
لیســت بازرگانی نبوده و گفتند: »اگر می خواهید این 
کتاب معرفی شود، ناشر باید هزینۀ تبلیغش را بدهد.« 

شاید بعضی جا ها این محدودیت ها درست هم باشد. باالخره 
سازمان هم سیاست هایی دارد. 

اولویت باید در معرفی کتاب، ترویج کتاب و کتاب خوانی 
باشد. ســؤال این است که آن سیاست ها چه هستند؟ 
نکته این اســت که این سیاست ها دقیق نیستند. من 
گفتم که می فهمم برای همۀ افــراد نباید تبلیغ کرد 
و همه چیــز را هم نباید تبلیغ کرد. صداوســیما نباید 
محتوای نامناســب را تبلیغ کند؛ ولــی کتابی را که 
هیچ محتوای نامناسبی ندارد و کامالً هم در چارچوب 
فرهنگ ایرانی اسالمی است، چرا نمی شود تبلیغ کرد. 
یک وقت هایی حسم این است که ما طبق آن خطوط 
سیاستی که داریم، آزمون و خطا می کنیم و هنوز هم 
به نتیجۀ نهایی نرسیده ایم؛ درصورتی که اولویت خوب و 
اولویت مهم و اول باید کتاب خوانی و درگیرکردن گروه 

بیشتری از مردم باشد. 

شــما نقش تریبون و منبر را در جریان سازی برای ترویج و 
تبلیغ کتاب چگونه می بینید؟ 

ما سطوح مختلفی از تبلیغات را داریم. یکی از سطوح 
تبلیغات، معرفی و توصیه از طریق چهره ها و مشاهیر 
اســت؛ کاری که مقام معظم رهبری انجام می دهند، 
تقریظ هایی که برای کتاب ها می نویســند، منتشــر 
می شــود و می بینیم تأثیر دارد؛ مثــالً آقای روحانی 
یک بار این کار را در برنامه های تلویزیونی شــان انجام 
دادند. این خیلی مهم است که مشاهیر بیایند و کتاب 
معرفی کنند؛ مثــالً یکی از چیزهایی که دربارۀ کتاب 
دا وجود داشــت، این بود که بازیگران زن آمدند راجع 
به کتاب حرف زدند، متنــش را قرائت کردند و...؛ این 
اتفاق در کتاب خوانی جامعه خیلی تأثیر دارد و یکی از 
سطوح تأثیرگذاری سنتی در جامعۀ ما، مبلّغین دینی و 

کتاب هایی که برای عموم مردم الزم است، رسانۀ ملی 
بایــد معرفی کند و بعد، کتاب هایی را که خوش خوان 

هستند، رسانۀ ملی تبلیغ کند: 
1. کتاب هایی را باید تبلیغ کنیم که بیشــترین 
جامعۀ مخاطب را دارد. تبلیغ در رسانۀ ملی باید اولویت 
داشته باشــد؛ مثاًل کتاب های تخصصی نقشه برداری 
نســبت به کتاب های آموزشی کودکان دبستانی، باید 

اولویت کمتری داشته باشد. 
 2. دربارۀ کتاب ها، رســانۀ ملــی وظایفی دارد و 
از جمله وظایفش این اســت که آگاهی بخشی کند و 
فرهنگ را تعالی بدهد. االن همه وظایف در یکجا جمع 
شده است؛ مثاًل ما قرار است آموزش زبان فارسی را در 
رسانۀ ملی انجام بدهیم، پس باید کتاب هایی را تبلیغ 
کند که نثر ســاده و خوش خوانی دارند؛ برای نمونه، 
کتاب های معرفی شده در برنامۀ خنداونه خوب است؛ 
اما گاهی اوقات می آیند یک کتاب فلســفی را معرفی 
می کننــد. این کتاب در جای خــودش، خیلی کتاب 
خوبی است؛ ولی با زبان پیچیده ای نوشته شده است 
یا رمان معرفی می کنند که زبان این رمان، زبان خوبی 
نیست. زمانی به کتابخانۀ ملی این پیشنهاد را دادم و 
گفتم: »بیایید هر سال از خوش خوان ترین کتاب سال 
تقدیر کنیم؛ چون آن ها هســتند که می توانند مردم 
را ســمت کتاب خواندن بکشند.« مثالً کتاب تاریخچۀ 
تقریباً همه چیز، کتابی علمی اســت و متن بســیار 
خوش خوانی دارد. آســان خوانده می  شود، مترجم هم 
خوب ترجمه کرده اســت؛ یعنی شما بخواهید کتاب 

علمی معرفی بکنید، این کتاب را معرفی کنید. 

 سختی هایی که برای معرفی و تبلیغ کتاب در رسانه، برای 
شما ملموس بوده است، چیست؟ 

ما دو نوع سختی داریم: یکی سختی های ذاتی است؛ 
مثاًل من یک کتاب دیدم، خوشــم آمده اســت یا آن 
ویژگی ها را دارد؛ ولی مثاًل این کتاب ترجمه اســت و 
یک قســمتی از آن با فرهنگ ما همخوانی ندارد این 
خود چالشی است که من این کتاب را معرفی بکنم یا 
نکنم؛ ولی نوع سختی دیگر، سخت گیری است؛ مثاًل 
مدتی گفتند: »از نادر ابراهیمی کتاب معرفی نکنید.« 
گفتیم: »چرا؟« گفت: »او جزو کانون نویســندگان بوده 
است«، گفتم: »چه کســی گفته؟« گفت: »شما اطالع 
ندارید، دلیل نمی شود. چرا من باید برای شما توضیح 
بدهم؟ سیاســت سازمان این است.« هفتۀ بعد گفتند: 
»نه، اشــتباه کردیم. ما او را با نویسندۀ دیگری اشتباه 

گرفته بودیم.« این از جنس سخت گیری است.
 

یعنی از نظر شما، شاخصی برای تبلیغ و ترویج در رسانۀ ملی 
نداریم و مدیریت آن با سلیقه های شخصی است؟ 

   کتاب هایی که 
برای عموم مردم الزم 
است، رسانۀ ملی 
باید معرفی کند و 
بعد، کتاب هایی را که 
خوش خوان هستند، 
رسانۀ ملی تبلیغ کند

   ما یک شورای 
کتاب داریم که 
قرار است این شورا 
شاخص ها و معیار ها 
را مشخص کند. 
ولی به نظرم این 
شاخص ها مانند 
خیلی از شاخص ها و 
خط قرمزهای دیگر، 
خیلی متغیر است و 
خیلی دقیق نیست 
و خود دوستان هم 
دارند با آزمون و خطا 
این مسئله را پیش 
می برند

   صداوسیما نباید 
محتوای نامناسب را 
تبلیغ کند؛ ولی کتابی 
را که هیچ محتوای 
نامناسبی ندارد و 
کاماًل هم در چارچوب 
فرهنگ ایرانی اسالمی 
است، چرا نمی شود 
تبلیغ کرد
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تبلیغ کتاب، برای ناشر هزینه نیست؛ وظیفه است

کتاب استفاده نمی کردیم. حاال داریم استفاده می کنیم 
و حتماً تأثیرگذار هم هست و بعد، در رقم های فروش، 
خودش را نشــان می دهد. اگــر گروه های اجتماعی از 
جملــه مبلّغین مذهبی و ائمۀ جمعــه و جماعات، به 
کســانی که پای منبر نشسته اند، کتاب معرفی کنند، 
شــاید شــخص   همان لحظه نرود کتاب را بخرد؛ ولی 
یک چیزی در گوشش و حافظه اش وجود دارد و بعد ها 

ترغیب به خواندن آن کتاب می شود. 

آیا ما متدی برای ترویج و تبلیغ کتاب در فضای مجازی داریم؟ 
برای تبلیغ کتاب، نه؛ ولی دیدم برای تبلیغ در فضای 
مجــازی، پروتکل هایی وجود دارد و می شــود با یک 
جست وجو آن ها را پیدا کرد. فضای مجازی ابزار عامی 
است. ما انواع کارکرد ها، انواع شبکه ها و انواع سایت ها 
را داریم و هر کدام از این ها فرمول های خاص خودشان 
را دارند: شــما در اینستاگرام عکس زیبایی بگیرید که 
با محتوای کتاب نسبتی داشته باشد؛ اِلمان هایی کنار 
آن بگذارید؛ اما در تلگــرام برعکس، کارکرد ندارد؛ در 
تلگرام متن است و متن هر چه کوتاه تر باشد، بهتر است. 
استیکر کتاب خیلی مهم است؛ استیکر برای کتاب های 
شعر داریم؛ اســتیکر ها برای شاعر ها انجام شده است؛ 

ولی من هنوز برای کتاب های داستانی و رمان ندیدم. 
 گوگل پــالس داســتان دیگــری اســت! آنجا 
مخاطبانش خاص تر هستند؛ متن جدی تر می طلبد، بر 
روی سایت چیز دیگری اســت و بر روی سایت، باید 
اطالعات کامل بدهید که از کجا قابل خریداری است. 
بخش هایی از مطلب را بگذارید. چند صفحه پی دی اف 

مذهبی هستند که قطعاً تأثیر دارند و می توانند کمک 
بکنند؛ ولی نکته این است که ما از هر سطحی استفاده 
می کنیم، یادمان نرود سطوح دیگری هم داریم. مثال ما 
سطوح آموزش را ببینیم که سطح اول، خانواده است؛ 

سطح دوم مدرسه است؛ سطح سوم رسانه هاست. 
در ســطح اول، آیا پدر و مادر کتاب دستشــان 
می گیرند؟ همین طور به صورت نمایشی که بچه ها هم 
یاد بگیرند؟ یک سریال آمریکایی هست که در بیشتِر 
صحنه ها، والدین مشــغول کتاب خواندن هستند. این 
سطح خانواده است و دارد آموزش می دهد؛ سطح دوم 
مدرسه است. جدیداً در مدرسه، کتاب خوانی گذاشته اند؛ 
قبالً که اصالً نبود و سطح سوم رسانه است. رسانۀ ملی 
ما در کل این سی و چند سال که از تلویزیون جمهوری 
اسالمی گذشته است، چند ســریال داشته که ترویج 
کتاب خوانی بکند؟ جــز کتابخانۀ هدهد چیز دیگری 
داشتیم؟ ســریالی بود که خیلی مأثر بود. سطح دیگر 
مشاهیر هستند. کســانی که ما به آن ها گروه مرجع 
اجتماعی می گوییم. این گروه هر چقدر کتاب معرفی 
کنند، در کشــور ما از گروه مشاهیر، فقط مقام معظم 
رهبری این کار را انجام می دهند؛ در صحبت هایشــان 
ارجاع می دهند به کتاب، در دیدار هایشــان با هیئت 
دولت، همیشه کتابی دستشــان است و بعد رسانه ها 
می  آینــد بررســی می کنند که این کتاب چیســت؟ 
مشاهیر وقتی یک کتاب دستشان می گیرند، بعد همه 
می گویند: »این کتاب چه بود که ایشان دست گرفت؟« 
این ها برای خواننده و گروه خبر جذاب است. ما از این 
جذابیت و محبوبیت گروه های مرجع اجتماعی، برای 

   یکی از سطوح 
تبلیغات، معرفی و 

توصیه از طریق چهره ها 
و مشاهیر است؛ 

کاری که مقام معظم 
رهبری انجام می دهند، 

تقریظ هایی که برای 
کتاب ها می نویسند، 

منتشر می شود و 
می بینیم تأثیر دارد

  از گروه مشاهیر، 
فقط مقام معظم 

رهبری این کار را 
انجام می دهند؛ در 

صحبت هایشان ارجاع 
می دهند به کتاب، در 

دیدار هایشان با هیئت 
دولت، همیشه کتابی 
دستشان است و بعد 

رسانه ها می  آیند بررسی 
می کنند که این کتاب 

چیست؟ مشاهیر وقتی 
یک کتاب دستشان 
می گیرند، بعد همه 

می گویند: »این کتاب 
چه بود که ایشان دست 

گرفت؟« این ها برای 
خواننده و گروه خبر 

جذاب است
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من فکر می کنم بعضی از رما ن هایمان قابلیت های 
ارتبــاط گرفتن با دنیا را حتــی دارد نه فقط با جامعه 
خودمان، مثال آقای مرادی-کرمانی خیلی کتاب هایش 
در خارج از ایران موفق است، مثال احمد دهقان، حبیب 
احمدزاده در آمریکا کتاب هایشان به انگلیسی ترجمه 
شــده است، انتشاراتی مانند انتشارات »سی  و سه پل« 
در ایتالیا این کار را می کند یک خانم ایتالیایی در ایران 
بوده و حاال رفته است آنجا و سالی 24 کتاب را ترجمه 
می کند و از فروشش هم راضی است. منظورم این است 
که نه تنها در بازار های کتاب خودمان بلکه در ســطح 
جهانی خیلی وقت ها حرفهایی برای گفتن داریم چون 
این حــرف را نمی گوییم، آن وقت آن حرف شــنیده 
نمی شــود و محجور باقی می ماند و می شــود حداقل 
تجربه کرد تا بفهمیم این خوش باوری که داریم درست 
است یا نه اگر نتوانیم تجربه کنیم نمی فهمیم و راهی 

هم جز این نداریم. 
 دوره اینکه چون من ناشــر فالن کتاب ها هستم 
باالخره فروشــی دارم گذشته اســت و ما با جامعه ای 
مواجه هســتیم پر از تکثر فرهنگی، پر از سلیقه های 
مختلف و باید کار هایمان ر به این سلیقه های مختلف 
و متفاوت و متنوع معرفی بکنیم تا آن ها قدرت انتخاب 

داشته باشند و بیایند انتخاب کنند.

متن را بگذارید. من فکر می کنم در ابتدای راه هستیم و 
دارد آزمون و خطاهایی می شود که این آزمون و خطا ها 

خیلی جدی تر گرفته شده است، نسبت به قبل. 

نکتۀ پایانی اگر دارید، بفرمایید. 
به نظرم می رســد ما در فضای تبلیغ کتاب، رو  به جلو 
هســتیم. ناشــران هم االن دارند برای کتاب رونمایی 
می گیرند؛ جشــن امضا می گیرند؛ یک مقدار دارند به 
تبلیغ کتاب بها می دهند؛ به خصوص در فضای مجازی، 
بیشتر انتشاراتی ها کانال تلگرام و اینستاگرام دارند؛ ولی 
یک مقدار این فضا کند اســت و مــدام آزمون و خطا 
داریم؛ این کار را انجــام می دهیم؛ اگر می خواهیم آن 
چیزی که شایستۀ بازار کتاب ماست، اتفاق بیفتد. االن 
ظرفیت بازار کتاب ما زیاد است و نشان هم داده است 
که تبلیغ مؤثر است. مثالً در کتاب های مسابقات »کتاب 
و زندگی«، من زنده ام چه تیراژ خوبی داشت؛ من و او که 
قبل از این مسابقات بود، چه تیراژ خوبی به دست آورد! 
این نشــان می دهد تبلیغ دارد جواب می دهد. گاهی 
حتی می بینیم ناشــران می آیند خبرسازی هایی برای 
کتاب هایشان می کنند. حیف است وقتی ما این ظرفیت 
بازار را داریم و کتابی ظرفیت رســیدن به 150 نوبت 

چاپ را داشته باشد؛ ولی کاری برایش نکنیم. 

 ما در فضای تبلیغ 
کتاب، رو  به جلو 
هستیم. ناشران هم 
االن دارند برای کتاب 
رونمایی می گیرند؛ 
جشن امضا می گیرند؛ 
یک مقدار دارند 
به تبلیغ کتاب بها 
می دهند؛ به خصوص 
در فضای مجازی، 
بیشتر انتشاراتی ها 
کانال تلگرام و 
اینستاگرام دارند؛ 
ولی یک مقدار این 
فضا کند است و مدام 
آزمون و خطا داریم

  من فکر می کنم 
بعضی از رما ن هایمان 
قابلیت های ارتباط 
گرفتن با دنیا را حتی 
دارد نه فقط با جامعه 
خودمان، مثال آقای 
مرادی-کرمانی خیلی 
کتاب هایش در خارج 
از ایران موفق است
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مستقیم مقولۀ کتاب و کتاب خوانی، باید وارد عمق و ریشه 
شود؛ یعنی برنامه های گوناگون صداوسیما چنان تأثیری 
در مخاطبان خود ایجاد کند که عمالً شــوق مطالعه و 
کتابخوانی را در آن ها ایجاد و تقویت نماید. وقتی مخاطبان 
احساس نمایند با مطالعۀ کتاب، عمالً پاسخ بسیاری از 
سؤاالت و دغدغه های خودشان را می توانند پیدا کنند و 
از آزمون و خطا در هر کاری جلوگیری نمایند، حتماً به 
کتاب خوانی اقبال نشان خواهند داد و رسانۀ ملی هم در 
این زمینه باید در بخش های گوناگون اعم از خبر، گزارش، 
فیلم و سریال، مستند و برنامه های گفت و گومحور، ظرفیت 

عظیم کتاب را به میدان بیاورد. 
نکتۀ مهم آن اســت که باید انس با کتاب را در ســنین 
کودکی و نوجوانی در فرزندانمان ایجاد کنیم و البته باید 

محتوای مناسب را هم در اختیارشان قرار دهیم.

اقتضائات تبلیغ و ترویج کتاب در رسانه چیست؟ تفاوت تبلیغ 
کتاب در رسانه با سایر کاالها در چه چیزی است؟

از آنجا که ما معتقدیم صداوســیما دانشگاهی بزرگ با 
محتوای اسالمی اســت، به نظر می رسد هر جایی  که 
تبلیغ و ترویج کتاب در رسانه، می تواند با تعریف ذکرشده 
ســازگاری داشته باشد، باید به آن میدان داد. اساساً نگاه 
کاالیی و تجاری به کتاب، بزرگ ترین ضربه را به این هدف 
می زند. البته کتاب هایی هم وجود دارد که با نگاه تجاری 
تولید و تبلیغ می شود؛ مانند کتاب های کمک آموزشی. اما 
به نظر می رسد اگر بخواهیم به معنای واقعی، مردم را به 
مطالعه ترغیب کنیم، بایــد قید و بندها را از پای ترویج 
کتاب در رسانه باز کنیم و اجازه دهیم کتاب خوانی، تبلیغ 
کتاب و حتی همراه داشتن کتاب برای افرادی که به آن 
می پردازند، به جایگاه ویژۀ اجتماعی تبدیل شود و بتوانیم 
در عمل نشان دهیم آن که کتاب خوان تر باشد، موفق تر 

است. 

به عنوان کســی که تجربۀ کار با کتاب و رسانه را داشته اید، 
نظرتان راجع به ضرورت حضور کتاب در صداوسیما چیست؟

یکی از اساسی ترین شئون زندگی بشر مطالعه و یادگیری 
اســت و انســان از هنگام تولد تا وفات همواره به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم، در حال یادگیری و تجربه اندوزی 
اســت. از هنگامی که خط اختراع شــد و دانش بشری 
به تدریج، حالت مکتوب به خود گرفت، آرام آرام پدیده ای 
بــه نام کتاب به وجود آمد تا ابزاری برای نگارش مطالب 
گوناگون علمی و اندیشۀ بشری و حفظ و نگهداری از آن و 
انتقال علوم به دیگران باشد. از آن هنگام تاکنون، علی رغم 
همۀ پیشرفت ها در زندگی بشر، کتاب همچنان نقش و 
اهمیت خود را در یادگیری و علم آموزی حفظ کرده است. 
این اهمیت و جایگاه مهم کتاب در زندگی انسان موجب 
شده تا رسانه ها هم همواره در بخش های مختلف به مقولۀ 

کتاب بپردازند. 
مسئلۀ ضرورت حضور کتاب در صداوسیما، فقط به مقولۀ 
ترویج و معرفی کتاب و کتاب خوانی محدود نمی شود و 
نباید محدود شود، بلکه هر فکر و اندیشه ای اساساً برای 
بالنده بودن، یادگیری و تأثیرگذاری بر ذهن مخاطبان، باید 
به اهمیت توجه به کتاب در مراحل مختلف برنامه از طرح 

تا اجرا، دقت کند. 
امروزه با توجه به پیدایش ابزارهای نوین ارتباطی و فضاهای 
مجازی که متأسفانه بخش زیادی از فکر و دغدغۀ انسان ها 
را به خود اختصاص داده، اهمیت ترویج کتاب برای تعمیق 
آگاهی ها و باورهای انسان ها در بخش های گوناگون، به ویژه 

رسانه ها و علی الخصوص رسانۀ ملی دوچندان است. 

صداوسیما چه ظرفیت ها و قابلیت هایی در زمینۀ تبلیغ و ترویج 
کتاب دارد؟

همان طور که اشــاره شــد، تبلیغ و ترویــج کتاب در 
صداوسیما از شکل ظاهری صرف، یعنی معرفی و ترویج 

زینب محبی

حامد عبدوس، متولد 1362 و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی است. او نویسندۀ کتاب قدرت نرم انقالب رنگی: 
انقالب رنگی به مثابۀ تهدید جمهوری اسالمی ایران و مترجم کتاب استراتژی نرم؛ مبانی اقدام عاری از خشونت است. با روزنامه نگار سابق 

روزنامۀ کیهان در مورد تبلیغ و ترویج کتاب در رسانه به گفت وگو نشستیم.

تبلیغ کتاب
نیازمند قالب های نو و جدید است

گفت وگو با حامد عبدوس
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 مسئلۀ ضرورت 
حضور کتاب در 

صداوسیما، فقط به مقولۀ 
ترویج و معرفی کتاب 
و کتاب خوانی محدود 

نمی شود و نباید محدود 
شود، بلکه هر فکر و 

اندیشه ای اساساً برای 
بالنده بودن، یادگیری 
و تأثیرگذاری بر ذهن 

مخاطبان، باید به اهمیت 
توجه به کتاب در مراحل 
مختلف برنامه از طرح تا 

اجرا، دقت کند

  تبلیغ و ترویج 
کتاب در صداوسیما از 

شکل ظاهری صرف، 
یعنی معرفی و ترویج 

مستقیم مقولۀ کتاب و 
کتاب خوانی، باید وارد 

عمق و ریشه شود؛ یعنی 
برنامه های گوناگون 

صداوسیما چنان تأثیری 
در مخاطبان خود ایجاد 

کند که عمالً شوق 
مطالعه و کتابخوانی را 

در آن ها ایجاد و تقویت 
نماید
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  اولین گام در 
پررنگ کردن مقولۀ 
کتاب در رسانه، ایجاد 
دغدغه در مدیران و 
برنامه سازان در برابر 
اهمیت کتاب و ترویج 
آن است

   اکنون برای 
کتاب، رقیبانی 
قدرتمند در عرصۀ 
اینترنت، بازی های 
رایانه ای و فضای 
مجازی وجود دارد 
که باید بتواند در 
این عرصۀ رقابت، 
عرض اندام کند. لذا 
یکی از سختی های 
جدی در عرصۀ 
تبلیغ و ترویج کتاب، 
ناتوانی ما در عرضۀ 
کتاب به مخاطبان 
در قالب هایی جذاب 
و دوست داشتنی 
است. لذا با 
برنامه های کلیشه ای 
و تکراری نمی توان 
به کتاب خوان کردن 
مخاطبان امیدوار بود

باشد، ناخودآگاه دغدغه هایش را در عرصۀ عمل منعکس 
می کند. پس نکتۀ اول، دربرگیری گستردۀ دغدغه در میان 
خانوادۀ بزرگ رسانه ملی است که باید به تدریج حاصل 
شود. دوم اینکه اکنون برای کتاب، رقیبانی قدرتمند در 
عرصۀ اینترنت، بازی های رایانه ای و فضای مجازی وجود 
دارد که باید بتواند در این عرصۀ رقابت، عرض اندام کند. 
لذا یکی از ســختی های جدی در عرصۀ تبلیغ و ترویج 
کتاب، ناتوانی ما در عرضۀ کتاب به مخاطبان در قالب هایی 
جذاب و دوست داشتنی است. لذا با برنامه های کلیشه ای 
و تکراری نمی توان به کتاب خوان کردن مخاطبان امیدوار 

بود.

غیبت کتاب در تبلیغات تلویزیونی برای چیست؟ مشکل از 
کجاست: از جانب ناشران یا بحث مالی و...؟

تاآنجاکه بنده در جریان هســتم، در ســال های اخیر، 
شورایی مشــورتی در بخش بازرگانی سازمان به دستور 
رؤسای ســال های اخیر سازمان ایجاد شــده بود که با 
حضور نمایندگان بخش های مختلف سازمان صداوسیما 
و نمایندۀ ناشران، ضمن بررسی تقاضاها برای پخش تیزر 
تبلیغاتی کتاب، تعداد زیادی تیزر تبلیغاتی را به صورت 
رایگان به کتاب های مصــّوب اختصاص می داد که این 
مســئله موجبات رضایت ِخاطر ناشــران و نویسندگان 
را به همراه داشــت. متأســفانه چند ماهی است که این 
شورا جلسه ای نداشته اســت که امیدوارم به زودی و با 
پیگیری های مدیر کل بازرگانی ســازمان و نظر مساعد 
ریاست محترم سازمان، جناب آقای دکتر علی عسگری، 
این شورا با اختیاراتی فراتر از گذشته، مشغول به کار شود.
به نظر می رسد اگر دستگاه های مسئول و متولی کتاب 
و در رأس آن ها وزارت ارشــاد، در این زمینه دغدغه مند 
باشند، حتماً امکان ایجاد تعامالت با سازمان جهت ایجاد 

زمینۀ تبلیغ و ترویج کتاب فراهم است.

تجربه های موفقی را که تا امروز در بحث تبلیغ و ترویج کتاب در 
رسانه وجود داشته است، بفرمایید.

بــرای نمونه می تــوان از برگزاری چهار دوره مســابقۀ 
کتاب وزندگی در سراســر کشور، با همکاری صدا وسیما 
اشــاره کرد که به اذعان مسئوالن و دســت اندرکاران، 
برگزاری این مســابقه پوشــش فراخوان مســابقه در 
شبکه های سینما تأثیر زیادی در اقبال مردم به مطالعه 
و شرکت در مسابقه داشته است. تجربۀ دوم هم برگزاری 
دو دوره مسابقۀ کتاب خوانی در برنامۀ خندوانه با عنوان 
مســابقۀ کتاب خوانی »بخون و ببر« اســت که استقبال 
هزاران نفر در این مســابقه در سنین مختلف از سراسر 
کشور و ایجاد دسترسی آسان در دریافت کتاب ها، در دو 
شکل فیزیکی و الکترونیکی، از نمونه  کارهای موفق در 
ترویج کتاب خوانی در رسانۀ ملی در سال های اخیر است. 

 بایدها و نبایدهایی را که در تبلیغ کتاب در رسانه باید در نظر 
گرفت، بفرمایید؟

متأسفانه به دلیل نبودن فکر و اندیشۀ نو و ابتکار در تبلیغ 
کتاب، برنامه سازان همواره راحت ترین راه ممکن را برای 
تبلیغ کتاب انتخاب می کنند که آن هم دردست گرفتن 
یک کتاب و نشــان دادن به مخاطــب و معرفی آن و در 
نهایت، خواندن چند سطری از آن است. به نظر می رسد 
انتخاب قالب های نو و جدید در معرفی کتاب از الزامات 
تبلیغ کتاب در رســانه اســت. در گام بعــدی، انتخاب 
کتاب های ســودمند و کاربردی برای قشرهای مختلف 
مردم که با سبک ساده و روان نگاشته شده باشد، اهمیت 
دارد. ایجاد ســهولت در دسترسی مخاطب به کتاب، از 
دیگر الزاماتی اســت که رسانه را در ترویج کتاب، موفق 

نشان می دهد. 

چه مسائلی موانع و سختی های تبلیغ و ترویج کتاب در رسانۀ 
ملی است؟

اولین گام در پررنگ کردن مقولۀ کتاب در رسانه، ایجاد 
دغدغه در مدیران و برنامه ســازان در برابر اهمیت کتاب 
و ترویج آن اســت. اگر این دغدغه ایجاد و تقویت شود، 
نیازی به بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری برای توجه 
به کتاب در برنامه ها نیست. خوشبختانه، امروز مدیران و 
برنامه سازانی در رسانۀ ملی وجود دارند که دغدغۀ ترویج 
کتاب را در رسانه دارند؛ اما تا رسیدن به نقطۀ مطلوب و 
ایجــاد دغدغۀ همگانی در این زمینه فاصله داریم. مدیر 
یا برنامه ســازی که دغدغه مند عرصۀ فرهنگ و کتاب 
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  تجربه به ما نشان 
داده که تبلیغات انگیزۀ 

خرید را در مردم  
افزایش می دهد. پس 

می توان از این امر، 
برای گرایش مردم به 
مطالعۀ کتاب و خرید 

آن استفاده نمود

  در حال حاضر، با 
ایجاد کتاب فروشی های 

بزرگ در برخی 
مجتمع های تجاری، 

فرصت معرفی و نمایش 
کتاب در کنار سایر 

محصوالت، ایجاد شده 
و تا حدودی مخاطبان 
را به سوی خود جلب 

می نماید؛ ولی این 
موضوع به بضاعت مالی 

ناشران نیز برمی گردد

معرفی می شدند. اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، 
قطعاً روش های تبلیغ و معرفی کتاب تغییر نموده و بیشتر 

شده است. 

در حــال حاضر در ایران، تبلیغات در نشــر حرفه ای ما چه 
جایگاهی دارد؟ جایگاهش خوب و مناسب است یا تا وضعیت 

مطلوب فاصلۀ زیادی داریم؟
مــا برای معرفی و جاانداختن یــک کتاب یا هر کاالی 
فرهنگی در میان مردم، به روش های درست و مناسبی 
احتیاج داریم. در حال حاضر، با ایجاد کتاب فروشی های 
بــزرگ در برخی مجتمع های تجاری، فرصت معرفی و 
نمایش کتاب در کنار سایر محصوالت، ایجاد شده و تا 
حدودی مخاطبان را به سوی خود جلب می نماید؛ ولی 
این موضوع به بضاعت مالی ناشــران نیز برمی گردد. در 

کل، همچنان با وضعیت مطلوب، فاصلۀ زیادی داریم.

تبلیغات تا چه میزان در بهبود و رونق وضعیت نشر مؤثر است؟
تبلیغات در همۀ حوزه ها برای جلب مشتری، حرف اول 
را می زند. طبیعتاً در حوزۀ کتاب های عمومی و کودک و 
نوجوان نیز نقش بسیاری برای جذب مخاطب دارد. ولی 
متأسفانه رسانه های دیداری و شنیداری کمتر به موضوع 
کتاب های عمومی می پردازند و این به خاطر ضعف بنیۀ 
مالی ناشران عمومی و گران بودن تبلیغات است که عماًل 
تبلیغات به کتاب های آموزشی و کمک درسی اختصاص 

یافته است.

در حال حاضر و با روند رو به رشــد در وضعیت نشر، روش ها و 
شیوه های مطلوب برای تبلیغ چیست؟

شما ناشری هستید که چهل ســال در عرصۀ نشر فعالیت 
داشته اید. به نظر شما، تبلیغات در نشر تا چه میزان حائز اهمیت 

است و تا چه میزان می تواند در فروش یک کتاب مؤثر باشد؟
تبلیغات همیشه بهترین روش برای جذب مخاطب بوده 
است. تجربه به ما نشان داده که تبلیغات انگیزۀ خرید را 
در مردم  افزایش می دهد. پس می توان از این امر، برای 
گرایش مردم به مطالعۀ کتاب و خرید آن استفاده نمود. 
همان اندازه که تبلیغات تجاری نیاز یک جامعه اســت، 
کاالهای فرهنگی و هنری نیز به تبلیغ و معرفی نیاز دارند. 
البته این روند باید مستمر و طوالنی مدت باشد. هرچند 
با توجه به هزینۀ بسیار زیاد تولید کتاب و تیراژ کم آن، 
معموالً ناشران عمومی بودجه ای برای تبلیغات ندارند؛ 
در نتیجه، مجبور می شوند تعدادی کتاب به رسانه های 
دیداری و شنیداری و خبرگزاری ها اهدا نمایند تا از این 
طریق، کتاب ها معرفی شود و مخاطبانی را جذب نمایند.

در گذشته، تبلیغات کتاب و روش های سنتی تبلیغ چگونه بود؟ 
تبلیغات کتاب مســئلۀ جدیدی نیســت و در گذشته 
هم وجود داشته اســت اما با روشی قدیمی تر: معموالً 
دهان به دهان یــا فردبه فرد صورت می گرفت؛ به گونه ای 
کــه افرادی کتاب را مطالعه می کردند و راجع به آن در 
جمع های دوســتان یا خویشان صحبت می نمودند. در 
نتیجه، افراد ترغیب به خواندن آن می شــدند یا اینکه 
شاعران و سخنورانی کتاب های خوب و تازۀ منتشر شده 
را در جمع مردم می خواندند یا کتاب فروش های مجرب، 
خودشان اغلِب کتاب ها را مطالعه می نمودند و با مراجعۀ 
اهالــی فرهنگ و هنر به آن ها، اطالعاتی را دربارۀ کتاب 
در اختیارشــان قرار می دادنــد و از این طریق، کتاب ها 

عاطفه صادقي

نادر قدیانی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان ایران و مدیر انتشارات قدیانی است که بخش کودک ونوجوان آن 
با نام بنفشه شناخته می شود. قدیانی از سال 1355 با تأسیس کتاب فروشی آغاز به کار کرده است و در حال حاضر دارای 2500 عنوان کتاب 

در حوزۀ خردسال و کودک و نوجوان است.
آنچه در ادامه می خوانید مصاحبۀ ما با او در مورد وضعیت تبلیغ کتاب و روش ها و شیوه های مطلوب است.

هم زمان با تولید و توزیع کتاب
باید تبلیغ آن را شروع کرد

گفت وگو با نادر قدیانی

45
پروندۀ ویژه
گفت وگو
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پروندۀویژه/گفتوگو

  برگزاری نمایشگاه 
در سطح محلی، ملی 
و بین المللی از جمله 
رایج ترین راه های 
به عرضه گذاشتن و 
معرفی کتاب است

 تهیۀ فهرست 
تازه های نشر و 
فهرست کل کتاب های 
انتشارات از ساده ترین 
و ابتدایی ترین 
روش های معرفی کتاب 
است

 صوالً ناشر در وهلۀ 
اول، باید فضای کتاب 
و کتاب خوانی را تبلیغ 
کند؛ به گونه ای که 
مردم برای مطالعه 
ترغیب شوند. سپس، 
کتاب های برجسته و 
خوب را معرفی نماید

 ناشر باید هم زمان 
با تولید کتاب و عرضۀ 
آن در کتاب فروشی ها 
تبلیغ آن را به 
شیوه های مختلف آغاز 
نماید تا عموم مردم در 
جریان چاپ و عرضۀ 
کتاب قرار گیرند

6. اختصاص جوایز مختلف به کتاب یا مطالعۀ کتاب 
به دست افرادی مشهور و پرمخاطب نیز یکی از روش های 

خوب معرفی کتاب است.
این نــکات از متداول ترین راه های معرفی و تبلیغ 
کتاب اســت. عالوه بر آن ها، ناشر می تواند در وبالگ یا 

سایت اختصاصی نشر خود نیز تبلیغ نماید. 

در بحث تبلیغات کتاب، ناشر باید به چه نکاتی توجه کند و چه 
مسائلی را در نظر بگیرد تا تبلیغ مؤثر باشد و هدف ناشر از انجام 

آن تبلیغ تأمین شود؟ 
اصوالً ناشر در وهلۀ اول، باید فضای کتاب و کتاب خوانی را 
تبلیغ کند؛ به گونه ای که مردم برای مطالعه ترغیب شوند. 
سپس، کتاب های برجسته و خوب را معرفی نماید. برای 
این کار، روابط عمومی ناشران حرفه ای معموالً خالصه ای 
از کتاب را تهیه و در اختیار مجامع خبری قرار می دهند یا 
ناشر از طریق رونمایی کتاب، آن ها را به مردم می شناساند.

در نشر حرفه ای، تبلیغ کتاب چه مراحلی دارد؟ از چه زمانی 
ناشــر باید برای تبلیغ برنامه ریزی کند و زمان آغاز شروع 

تبلیغات چه وقت است؟
به نظر من، ناشــر باید هم زمان با تولید کتاب و عرضۀ 
آن در کتاب فروشی ها تبلیغ آن را به شیوه های مختلف 
آغاز نماید تا عموم مردم در جریان چاپ و عرضۀ کتاب 

قرار گیرند.

شــما به عنواِن ناشــر قدیمی و باســابقه، آیا تجربۀ تبلیغ 
کتاب هایتان در سایر کشورها را هم داشته اید؟ اگر در این کار 
تجربه دارید، در آنجا برای تبلیغ باید به چه نکاتی توجه کرد و 

چه مسائلی را در نظر گرفت؟
خیر؛ بنده کتاب هایم را در کشورهای دیگر تبلیغ نکرده ام.

به نظر بنده، بهترین روش برای تبلیغ، طراحی برنامه هایی 
مخصوص معرفی کتاب است. اکنون در میان ابزارهای 
تبلیغی موجود، فضای مجازی در گرایش مردم به مطالعۀ 
مؤثر عمل می کند. مردم از طریق شبکه های اجتماعی 
با تازه های نشــر آشنا می شوند و به  سمت خرید کتاب 
روانه می شوند. اگر از این پتانسیل در سطح گسترده تر 
استفاده کنیم، بدون تردید جواب خواهیم گرفت. ناشران 
در سراســر جهان، با توجه به بضاعت و گسترۀ فعالیت 
خود، از روش های گوناگونی برای تبلیغ استفاده می نمایند 

که به صورت مختصر بیان می کنم:
1. برگزاری نمایشــگاه در ســطح محلی، ملی و 
بین المللی از جمله رایج ترین راه های به عرضه گذاشتن و 

معرفی کتاب است؛
2. تبلیغ در رســانه های عمومی فراگیر همچون 
تلویزیون، رادیو، نشــریات و مطبوعات، یکی از راه های 
خیلی خوب معرفی و نقد کتاب های تازه اســت. گاهی 
مطبوعات به معرفی مختصری از کتاب می پردازد و گاهی 
مقاله های مفصل و معتبری در خصوص نقد و بررسی یک 
کتاب تازه انتشاریافته چاپ می کنند که نقش مؤثری در 

معرفی کتاب  به کتاب خوان ها و جامعه دارد؛
3. تهیۀ فهرســت تازه های نشــر و فهرست کل 
کتاب های انتشارات از ساده ترین و ابتدایی ترین روش های 

معرفی کتاب است؛
4. برگزاری جلسات معرفی و نقد و بررسی کتاب ها 
که اکنون در فرهنگسراها و کتابخانه های عمومی برگزار 

می شود؛
5. برگزاری مراســم رونمایی از کتــاب نیز که از 
سوی ناشر برای آشنایی خوانندگان با کتاب و تقدیر از 
پدیدآورندگان آن برگزار می شود، قدمی دیگر در راه تبلیغ 

کتاب است؛
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  ما وقتی از کتاب 
صحبت می کنیم، 

منظورمان کتاب درسی 
یا کمک درسی یا کتاب 

دانشگاهی و از این قبیل 
نیست. این کتاب ها 

معموالً به صورت اجباری 
و از سر ضرورت، تهیه 

می شود و اختیاری برای 
تهیۀ آن ها وجود ندارد. 

بنابراین، تبلیغ برای 
این کتاب ها که در حال 
حاضر، بسیار گسترده 

نیز صورت می گیرد، 
ربطی به تبلیغ کتاب 

ندارد و صرفاً برای تبلیغ 
نام و نشان مؤسسات 

فعال در این زمینه است 
و عالوه بر این، در سرانۀ 

مطالعه و میزان مطالعه 
نیز تاثیری ندارد

ندارند، در معرض بی توجهی و غفلت قرار می گیرد. ولی 
یکی از محصوالت و کاالهایی که باید تبلیغ شود، کتاب 

است.

نکتۀ سوم: ما مجبور به استفاده از کتاب نیستیم. برای 
مثال، برای داروی تلخ هم احساس نیاز نمی کنیم؛ ولی 
چون درد داریم، به اجبار، آن را استفاده می کنیم. ولی اگر 
کتاب نخوانیم، در جامعۀ کنونی خود چندان احساس 
درد و ناراحتــی نمی کنیــم. از این جهت نیز باید برای 

کتاب، تیلیغ صورت گیرد.

نکتۀ چهــارم: ما وقتــی از کتاب صحبــت می کنیم، 
منظورمــان کتاب درســی یا کمک درســی یا کتاب 
دانشــگاهی و از این قبیل نیست. این کتاب ها معموالً 
به صورت اجباری و از ســر ضرورت، تهیه می شــود و 
اختیاری برای تهیــۀ آن ها وجود ندارد. بنابراین، تبلیغ 
برای این کتاب ها که در حال حاضر، بسیار گسترده نیز 

موضوع تبلیغ کتاب مثل تبلیــغ هر کاالی دیگری، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. بر همین اســاس، در 

همین زمینه به چند نکته اشاره می کنم.

نکتۀ اول: بین نیاز و احســاس نیــاز تفاوت وجود دارد. 
گاهی آدم به چیزی احساس نیاز می کند؛ ولی نیازش 
نیســت یا اینکه به چیزی نیاز دارد؛ ولی احساس نیاز 
به آن را ندارد. برای مثال، شخص بیمار ممکن است به 
غذایی احســاس نیاز کند؛ ولی همان غذا برای او مضر 
و به افزودن بیماری اش کمک کند. اینجا احساس نیاز 
می کند؛ ولی آن غذا نیاز او نیست یا اینکه داروی تلخی 
برای بدن آدمی الزم اســت؛ ولی هیچ گاه احساس نیاز 
بــه آن دارو در بیمار وجود ندارد. اینجا احســاس نیاز 

نمی کند؛ ولی دارو نیاز اوست.

نکتۀ دوم: کتاب از نوع دوم است، یعنی با اینکه محصول 
خوب و الزم برای آدم هاست، چون به آن احساس نیازی 

سیّد عارف علوی

47
پروندۀ ویژه
یادداشت

تبلیغ کتاب هم مثل مطالعه
متولی ندارد
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  تبلیغ کتاب باید 
به صورت حرفه ای و 
مثل یک کاال و با نگاه 
اقتصادی صورت گیرد. 
نگاه غیراقتصادی و 
تمرکز بر کار فرهنگی، 
موجب بی رونقی 
فروش کتاب و بی اثری 
تبلیغات دربارۀ کتاب 
است

  ما به تبلیغی 
از کتاب نیاز داریم 
که فروش کتاب را 
ظرف مدت کوتاهی 
از انتشارش، میلیونی 
کند. در این زمینه هیچ 
تجربۀ موفقی وجود 
ندارد و الزم است 
بررسی دقیق تری در 
این زمینه صورت گیرد

  تبلیغ برای کتاب، 
همانند خود مطالعۀ 
کتاب متولی ندارد. 
تا وقتی در کشور، 
مرکزی برای مطالعه 
و افزایش مطالعه فکر 
نکند و برنامه ریزی و 
هماهنگی انجام ندهد، 
وضعیت مطالعۀ کتاب 
و تبلیغ کتاب و هرچه 
مربوط به آن است، 
رشدی نخواهد داشت

لزومــاً موجب تبلیغ کتاب و پس از آن، افزایش فروش 
شــمارگان کتاب نمی شــود. نگاه اقتصادی به تبلیغ و 
بهره گیری از روش های تبلیغی مؤثر در معرفی و تبلیغ 

کتاب، باید در دستور قرار گیرد.

نکتــۀ دهم: ما به تبلیغی از کتاب نیاز داریم که فروش 
کتاب را ظرف مدت کوتاهی از انتشارش، میلیونی کند. 
در این زمینه هیچ تجربۀ موفقی وجود ندارد و الزم است 

بررسی دقیق تری در این زمینه صورت گیرد.

نکتــۀ یازدهم: ظرفیت های اختصاصی و گســترده ای 
برای تبلیغات کتاب وجود دارد که بدون اســتفاده رها 
شــده است. مثالً مادران دختران یا پسران دبستانی در 
کشور، چه تعداد هســتند؟ تعداد هریک از این قبیل 
جوامع میلیونی است که ما به راحتی توان استفاده از این 
ظرفیت را برای مطالعۀ کتاب یا کتاب هایی داریم؛ ولی از 

آن ها استفاده نکرده ایم.

نکتۀ دوازدهم: تبلیغ برای کتاب، همانند خود مطالعۀ 
کتــاب متولی ندارد. تا وقتی در کشــور، مرکزی برای 
مطالعــه و افزایش مطالعه فکر نکنــد و برنامه ریزی و 
هماهنگی انجام ندهد، وضعیت مطالعۀ کتاب و تبلیغ 
کتاب و هرچه مربوط به آن است، رشدی نخواهد داشت.   

نکتۀ سیزدهم: سؤال »چه کتاب هایی باید و نباید تبلیغ 
شــود؟« به نظر من فعالً سؤالی نادرست است. چرا که 
تصور می شود تبلیغ برای کتاب هایی صورت می گیرد و 
حاال باید پرسید: »این تبلیغ برای چه کتاب هایی باید و 
یا نباید باشد؟« درحالی که ما در این نقطه نیستیم. ما در 
محل »تبلیغ برای کتاب الزم اســت«، قرار داریم و برای 

این موضوع کار خاصی صورت نگرفته است.

صورت می گیرد، ربطی به تبلیغ کتاب ندارد و صرفاً برای 
تبلیغ نام و نشان مؤسســات فعال در این زمینه است 
و عالوه بر این، در ســرانۀ مطالعه و میزان مطالعه نیز 

تاثیری ندارد.

نکتۀ پنجم: ما برای کاالهای بســیاری تبلیغ می کنیم. 
برخی از این کاالها، برایمان الزم اســت و برخی دیگر، 
چندان احتیاج نیست؛ حتی بعضی از آن ها برایمان مضر 
هستند. تبلیغات باعث می شــود کاالهایی که چندان 
ضروری نیستند یا حتی مضر هستند، در جایگاه نیاز ما 

تلقی شوند و ما نیز به آن ها احساس نیاز کنیم.

نکتۀ ششم: یکی از محورهای تبلیغ، تبلیغ برای سازندۀ 
محصول است. متأسفانه در زمینۀ تولید کتاب، به ناشران 
به عنواِن تولیدکنندگان کتاب، کمتر توجه می شود. به 
نظر می رســد برای تبلیغ کتاب بیش از هر چیزی نیاز 
به تبلیغ ناشــران ممتاز و معرفی ویژگی های هر ناشر 

هستیم.

نکتۀ هفتم: تبلیغ کتاب باید به صورت حرفه ای و مثل یک 
کاال و با نگاه اقتصادی صورت گیرد. نگاه غیراقتصادی و 
تمرکز بر کار فرهنگی، موجب بی رونقی فروش کتاب و 

بی اثری تبلیغات دربارۀ کتاب است.

نکتۀ هشتم: مخاطب شناسی در تبلیغ و معرفی کتاب، 
بســیار حائز اهمیت است. متأســفانه در تبلیغات ما، 

تمرکزی بر جامعۀ مخاطب کتاب صورت نمی گیرد.

نکتــۀ نهم: ســاخت ســرود و برنامــۀ کتاب خوانی و 
قصه گویــی و... بــرای برنامه های کــودکان و ترغیب 
کودکان به کتاب خوانی، اقدام فرهنگی خوبی است؛ ولی 
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  اگر بخواهید یک 
ستون هفتگی ارائۀ 

کتاب در یک روزنامه 
داشته باشید، راهی 

ندارید جز تجربه 
کردن؛ راهی ندارید 

جز آنکه زیر بار تعهد 
تحویل هفتگی مطلب 

به جناب سردبیر بروید 
و بعد به دلیل تعهدی 

که داده اید، خود را 
مجبور کنید تا در خالل 

و کشاکش مشکالت 
و موانع متعددی که 

حاال در هنگام نوشتن 
با آن روبه رو شده 
و دست و پنجه نرم 

می کنید، به سمت تولید 
محتوای رسانه ای دربارۀ 

یک کتاب حرکت کنید

نــدارد. ارائه کردن کتاب در زمانــۀ حال، بیش از آنکه 
آموختنی باشد، شهودی و رسیدنی است. باید فرد به هر 
دلیلی این موضوع برایش مسئله باشد و در کندوکاوها و 
تالش های شخصی، آرام، آرام به یک دریافت یا شهود 
برســد. اگر نوشتن متن ژورنالیستی در یک روزنامه یا 
نشریه را حداقل کار ممکن در ارائه کردن کتاب بدانیم، 
حتی در این زمینه هم متن مدونی که در دســترس 
باشد، وجود ندارد. ژورنالیست  ها و یادداشت نویس های 
حوزۀ کتاب چه در رســانه های وطنی، چه در گاردین 
و نیویورک تایمز و مثل آن ها، بیشــتر مبتنی بر تجربۀ 
درونی و شهودی فردی قلم می زنند؛ تازه آن هم برای 
مخاطب تخصصی و کتاب دوست؛ به ویژه در رسانه های 

وطنی. 

باید حاال حاالها تجربه کرد
این واقعیت نشــان دهندۀ یک حقیقت  غامض است. 
شما اگر بخواهید یک ستون هفتگی ارائۀ کتاب در یک 

دو، سه سالی می شود که ارائه کردن کتاب در قالب های 
رسانه ای برایم مسئله شــده است. تحصیل در رشتۀ 
ارتباطات و شــناخت انواع مدیاهای متنی و تصویری 
از یک  سو و اشــتغاالت حرفه ای در یکی از حوزه های 
مرتبط با کتاب در چند سال اخیر، از سوی دیگر، عاملی 
شده بود تا این موضوع برایم معما شود. مهم ترین سؤال 
محوری کندوکاو این چند ســال ایــن بود: »محتوای 
ترویجی رســانه ای مناســب و جذاب برای کتاب باید 
چه مختصاتی داشته باشد؟« اهمیت این سؤال وقتی 
دوچندان می شود که بخواهیم از کلیشه های فرهیختۀ 
مسلکانۀ موجود بیرون بیاییم و کتاب را نه در نسبت با 
ِکرم کتاب ها و کتاب خوان ها، بلکه در نسبت با عام ترین 

مخاطب های ممکن تعریف کنیم. 
کندکاوهایم به نتیجه خاصی ختم نشــد. تقریباً هیچ 
دستینه یا هندبوکی برای این کار نه در منابع فارسی و 
نه در منابع انگلیسی یافت نمی شود. تقریباً هیچ مطلب 
نظری یا آموزشی مدّون و مناسبی در این زمینه، وجود 

قرار نبود
سرانۀ مطالعه را به سقف بچسبانیم

»شابک« چه می کند؟

محمد صادق علی زاده

حدود پنج ماه است که برنامۀ تلویزیونی »شابک« روی آنتن شبکه سوم رفته است. برنامه ای که کوشیده تا دایرۀ مخاطبان خود را در میان 
مخاطبان عام تعریف کند. فضای مفّرح برنامه بی تأثیر از این هدف گذاری نیست. 
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  »شابک« قرار 
بود صرفاً یک حظ 
و لذت رسانه ای با 
محوریت کتاب را 
برای مخاطب خسته 
از روزمرگی های 
زندگی امروز خلق 
کند و در بهترین 
حالت، موضوع کتاب 
و مطالعه را در حد 
وسع خود، در زندگی 
عادی مخاطبان عام 
تبدیل به مسئله ای 
کند که می توانند 
در چک لیست 
روزانه شان قرار دهند

  »شابک«ی ها 
کتاب خوانی را یک امر 
معمولی می دانستند 
که همۀ قشرهای 
مردم می توانند با آن 
نسبت داشته باشند و 
استفاده و حظ خود را 
ببرند. به همین دلیل 
هم بود که تفاهم 
کردیم در »شابک«، 
برای مردم تکلیف 
تعیین نکنیم و خود 
و موضوع برنامه را 
برتر از آنان نبینیم، 
بلکه مطالعه را نیازی 
انسانی بدانیم که هر 
کسی می تواند به آن 
احتیاچ پیدا کند

داشتند، هویت برنامه را مشخص کردند. بعد از جلسات 
متعدد، مقرر شــد »شابک« برنامه ای باشد که برخالف 
رویّۀ تاکنوِن تلویزیون، صرفــاً و صرفاً مخاطب عام را 
مد نظر قرار دهد. در همان جلسات هم به این تفاهم و 
نتیجه رسیدیم که »شابک« قرار نیست مردم عادی را 

لزوماً کتاب خوان کند. 
در دنیای پر از گرفتاری های روزمرۀ اقتصادی و معیشتی، 
آن قدر حق برای مخاطبان عام قایل هستیم که وقت و 
دغدغه شان را معطوف به مسائل مهم تر بدانیم. »شابک« 
قــرار بود صرفاً یک حظ و لذت رســانه ای با محوریت 
کتاب را برای مخاطب خسته از روزمرگی های زندگی 
امروز خلق کنــد و در بهترین حالت، موضوع کتاب و 
مطالعه را در حد وسع خود، در زندگی عادی مخاطبان 
عام تبدیل به مسئله ای کند که می توانند در چک لیست 
روزانه شــان قرار دهند. چک لیستی که شاید به هیچ 
رفتاری هم ختم نشــود؛ اما حداقل می تواند دربارۀ آن 

شوخی کند، حرف بزند و حتی نظر بدهد. 
در همان جلسات هم به این نقطه رسیدیم که »شابک«، 
مطالعه و کتاب خوانی را یک کار فرهیخته، متعالی، شاق 
و متعلق به اقشار خاصی از جامعه نمی داند. »شابک«ی ها 
کتاب خوانی را یک امر معمولی می دانســتند که همۀ 
قشــرهای مردم می توانند با آن نسبت داشته باشند و 
اســتفاده و حظ خود را ببرند. به همین دلیل هم بود 
که تفاهم کردیم در »شابک«، برای مردم تکلیف تعیین 
نکنیم و خود و موضوع برنامه را برتر از آنان نبینیم، بلکه 
مطالعه را نیازی انسانی بدانیم که هر کسی می تواند به 

آن احتیاچ پیدا کند.
همین چند خطی که در باال ذکر شــد، چیزی حدود 

روزنامه داشته باشــید، راهی ندارید جز تجربه کردن؛ 
راهــی ندارید جز آنکه زیر بــار تعهد تحویل هفتگی 
مطلب به جناب ســردبیر بروید و بعد به دلیل تعهدی 
که داده اید، خود را مجبور کنید تا در خالل و کشاکش 
مشکالت و موانع متعددی که حاال در هنگام نوشتن با 
آن روبه رو شده و دست و پنجه نرم می کنید، به سمت 
تولید محتوای رسانه ای دربارۀ یک کتاب حرکت کنید؛ 
کاری که در یک دوره، خــودم را مجبور به آن کردم. 
اشــتباه نکنید! شما در حال تولید برنامۀ تلویزیونی یا 
رادیویی دربارۀ کتاب نیستید. شما فقط در مرحلۀ اول 

تولید متن قرار دارید. 
این چنین اســت که »شب تاریک و بیم موج و گردابی 
چنین هایــل« مســیر صعب العبــوری را پیش پای 
تولیدکنندگان محتوای رســانه ای بــا موضوع کتاب 
می گذارد. اجازه بدهید یک موضوع را مجدداً یادآوری 
کنم؛ همۀ این مشکالت وقتی ضرب در دو می شود که 
قرار است مخاطب شما، مخاطب عام باشد نه مخاطب 
خاصی که به طور پیش فرض به کتاب عالقه دارد. همۀ 
این ها را گفتم که بگویم: برنامه تلویزیونی »شابک« هم 

از این قاعده مستثنی نبود!

پیش تولیِد سه ماهه
مقدمات ساخت این برنامۀ تلویزیونی 12، 13 دقیقه ای 
از اوایل زمســتان گذشــته پیگیری می شــد. بعد از 
مشخص شدن تیم محتوایی که شامل دو تیم یکسان 
اتاق فکر و تحریریه، با تفاوتی جریی است که فقط دو 
کار متفاوت انجام می دهند، تهیه کننده و اسپانسر برنامه 
در جلســات متعددی که با تیم محتوایی و تیم فنی 
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  در عرصۀ ارائۀ 
رسانه ای کتاب، تقریبًا 

اصول مدّون و مشخصی 
وجود ندارد. هر که قدم 

در این مسیر می نهد، 
باید پا بر شانۀ تجربیات 

دیگرانی بگذارد که 
پیش از او در این مسیر، 
قدم و قلم زده اند. حال 

اگر تجربیاِت پیش از 
این، موجود نباشد یا 
معدود باشد، الجرم 

باید خود آستین 
همت باال زده و خطر 
خوب ازآب درآمدن یا 

نیامدن برنامه را به جان 
بخرد و تن به دریایی 
بزند که فعاًل ساحلی 

ندارد.

اما در جدول پخش، بعضاً با بی مهری های شبکه روبه رو 
شده و ساعات پخش آن به طور مکرر، جابه جا می شود، 
بااین حال، دســت اندرکاران صداوسیمایی از یک سو و 
دوســتان رسانه ای و فرهنگی از سوی دیگر از کیفیت 
برنامه در نســبت با هزینه ای که برای تولید آن صرف 

می شود، استقبال کرده اند. 
در این میان، البته نقدهایی هم از ســوی دوســتان و 
کارشناســان حوزۀ کتاب به برنامه وارد شــده است. 
نقدهای واردی که دست اندرکاران برنامه از مسئولیت 
آن شــانه خالی نکرده اند؛ اما شــاید بد نباشد دوباره 
مالحظــه ای را مرور کنیم که در بندهای ابتدایی متن 
ذکر شــد. در عرصۀ ارائۀ رسانه ای کتاب، تقریباً اصول 
مدّون و مشخصی وجود ندارد. هر که قدم در این مسیر 
می نهد، باید پا بر شانۀ تجربیات دیگرانی بگذارد که پیش 
از او در این مسیر، قدم و قلم زده اند. حال اگر تجربیاِت 
پیش از این، موجود نباشد یا معدود باشد، الجرم باید 
خود آســتین همت باال زده و خطر خوب ازآب درآمدن 
یــا نیامدن برنامه را به جان بخرد و تن به دریایی بزند 
که فعالً ساحلی ندارد. »شابک« ادعایی ندارد. قرار هم 
نبوده که سرانۀ مطالعه را به سقف بچسباند. »شابک« 
صرفاً 12 دقیقه برنامۀ تلویزیونی است که سعی کرده 
حظ رسانه ای الزم را با محوریت کتاب های سالم برای 
مخاطِب خسته از دل مشغولی های روزانۀ زندگی شهری 
برای مخاطب خود ایجاد کند. امید که در این مســیر 

موفق باشد و تاثیرگذار.

سه ماه زمان برد. زمانی که البته فرصت خوبی هم بود 
تا تیم تولید و تیم محتوایی که یکی در حیطۀ رسانۀ 
بصری تلویزیون سابقه داشت و دیگری در حیطۀ کتاب 
و رسانه های مکتوب، بیشتر با نقطه نظرات یکدیگر آشنا 
شــوند. برای تعیین نام برنامه و آیتم های مختلف آن 
طراحی کنند و حرف بزننــد و ایده بدهند. ایده هایی 
کــه بعضاً به دلیل در مضیقه بــودن وضعیت مالی، به 

سرانجامی نرسیدد یا نشد آنچه باید می شد. 
بعد از تعیین هویت نظری برنامه هم کارهای اجرایی 
و محتوایی آن آغاز شــد. حاال دیگر ورق های تقویم به 
نیمه های فروردین 95 رسیده بود و نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران هم در پیش بود. افتتاحیۀ »شابک« با کار 
سنگین تولید روزانۀ برنامه در ایام نمایشگاه، همزمان 
شد. به نوعی، دست اندرکاران ساخت برنامه بدون تمرین 
کافی، به یکباره به مسابقات جام جهانی کتاب پرتاب 

شدند. 

نقد و استقبال های توأمان
تاکنون بالغ بر 50 قســمت از برنامه »شابک« از شبکه 
سوم سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شده است. 
تولید و پخش برنامه تاکنــون با بازتاب های مختلفی 
روبه رو شده است. به طور متوسط، هر قسمت از شابک، 
تقریباً با 1/5 تا 2 میلیون تومان هزینه، تولید شــده و 
برنامه ای است که با مضیقه های شدید مالی و صدالبته 
همراهی صمیمانۀ دست اندرکاران آن ساخته می شود؛ 
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پروندۀ ویژه
یادداشت

  نقش کتاب در 
اعتالی سطح فکری 
و معنوی مردم، نقشی 
پراهمیت و محوری 
است. اگر در جامعه ای 
قصد فرهنگ سازی 
در موضوعی را 
داریم، باید برای 
جاانداختن موضوع 
مد نظر، جریان سازی 
فرهنگی صورت گیرد. 
جریان سازی فرهنگی 
با کمک و استفادۀ از 
تمامی ظرفیت های 
ممکن صورت می گیرد

سیاســی خیلی الزم است و از آن نباید صرف ِنظر کرد، 
اما هدایتگری فرهنگی و فرهنگ مردم، مهم تر اســت. 
14/10/94«؛ فرهنگ اگر مهم ترین دغدغۀ نظام بعد از 
انقالب نباشد، قطعاً یکی از دغدغه های بسیار مهم است. 

کتاب را می توان محوری ترین و عامه پســندترین 
ابــزار انتقال و ترویج فرهنگ عنــوان کرد. کتاب جزء 
اصلی ترین و پایدارتریــن ابزارهای بیان، تبلیغ، ترویج 
و انتقال فرهنگ بوده است. همچنین، نقش کتاب در 
اعتالی سطح فکری و معنوی مردم، نقشی پراهمیت 
و محوری اســت. اگر در جامعه ای قصد فرهنگ سازی 
در موضوعی را داریم، باید برای جاانداختن موضوع مد 
نظر، جریان سازی فرهنگی صورت گیرد. جریان سازی 
فرهنگی بــا کمک و اســتفادۀ از تمامی ظرفیت های 
ممکن صورت می گیرد. توصیۀ مکرر به مطالعۀ کتاب 
و کتاب خوانی از ســوی مقام معظــم رهبری، ترویج 
و تبلیغ کتاب با اســتفاده از ظرفیت نماز های جمعۀ 
سراسر کشــور، راه اندازی مسابقات کتاب خوانی مانند 
»کتاب و  زندگی«، »روشنا« و... موجب این جریان  سازی ها 
خواهد شد و به ترویج کتاب، کمک شایانی خواهد کرد. 
در این بین، ظرفیت نماز های جمعۀ سراسر کشور نقش 

نماز جمعه یکی از مراکز مهم تجمع مؤمنین و همواره از 
جمله منشأهای مهم جریان سازی  فرهنگی بعد از انقالب 
بوده اســت، محتواهای مطرح شده در نمازهای جمعه، 
به دلیــل ارتباط قوی با مراکز دینی، از جمله حوزه های 
علمیه و نهادهای حاکمیتی است که مردم به آن اعتماد 
دارند. نماز جمعه در صدر جریان ســازی های فرهنگی 
در دوران انقالب اســت. اهمیت و جایگاه فرهنگی نماز 
جمعه تا جایی است که مقام معظم رهبری در دیدار با 
ائمۀ جمعه فرمودند: »نماز جمعه همچنان که از اسم آن 
پیدا اســت، محّل جمع است، محّل اجتماع است؛ این 
هم یک فرصت بزرگی اســت برای تبیین کردن، ...ُدور 
هم جمع شدن، یک چیز دیگر است. ممکن است چند 
صد هزار نفر یک حرفــی را، یک پیامی را در اینترنت 
یا با پیامک بگیرند؛ اما این خیلی فرق می کند با اینکه 
همین چند صد هزار نفر یک جا جمع بشوند، یک نفر با 
آن ها حرف بزند، صحبت کند. این نگاه کردِن روبه رو، یک 
تأثیر فوق العادۀ دیگری دارد؛ ...نماز جمعه فرصت اجتماع 
است؛ ...نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است؛ مرکز 
فرهنگی هر شــهر، نماز جمعه است؛ ...جایی است که 
آنجا هدایتگری انجام می گیرد؛ ...ما هدایتگری فرهنگی 
را از هدایتگری سیاسی، بنیانی تر می دانیم؛ هدایتگری 

معرفی کتاب از تریبون نماز جمعه
منشأ گفتمان سازی کتاب خوانی است

محمدعلی مرادیان
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معرفی کتاب از تریبون نماز جمعه، منشأ گفتمان سازی کتاب خوانی است

  معرفی کتاب از 
طریق تریبون نماز جمعه 
را می توان به اصلی ترین 
منشأ گفتمان سازی برای 

مطالعه و کتاب خوانی 
تبدیل کرد. اقدام به 
معرفی یک کتاب در 

خطبه های پیش از نماز 
جمعه در سراسر کشور 

یا شهرهای بزرگ و 
توزیع همان کتاب در 

محل نماز جمعه، باعث 
افزایش تقاضای کتاب، 

افزایش تولید کتاب، 
افزایش سرانۀ مطالعه و 

کتاب خوانی و در نهایت، 
اعتالی فرهنگ عمومی 

کشور می شود

  ظرفیت نماز جمعه 
با امکان سازی معرفی 
کتاب از تریبون خود، 

امکان تهیۀ کتاب سالم 
را برای مخاطبان کتاب  

فراهم می کند و از طرفی 
دیگر، به چرخۀ نشر 

کمک بزرگی می کند. 
چرخۀ نشر با انتخاب و 

تهیۀ کتاب از سوی افراد 
تکمیل می گردد

مخاطبــان کتاب  فراهم می کنــد و از طرفی دیگر، به 
چرخۀ نشر کمک بزرگی می کند. چرخۀ نشر با انتخاب 

و تهیۀ کتاب از سوی افراد تکمیل می گردد.
 امــا مهم تر از این کمک هایی که با اســتفاده از 
ظرفیت  نماز های جمعۀ سراســر کشور به چرخۀ نشر 
می شود، کمک به جریان سازی فرهنگی  برای تشویق 
عموم مردم به مطالعه و کتاب خوانی اســت که اتفاق 
می افتد. مجمع ناشــران انقالب اسالمی پیرو منویات 
مقام معظم رهبری و تأکید ایشــان بر معرفی و ترویج 
کتاب با اســتفاده از ظرفیت تریبون نمازهای جمعه، 
طی همکاری هایی با ســتاد اقامۀ نماز جمعه، اقدام به 
ترویــج و معرفی کتاب کرده اســت و البته با توجه به 
توزیع هم زمان کتاب در محل نماز جمعه، توانسته است 
دغدغۀ مقام معظم رهبری در خصوص معرفی کتاب از 

طریق ظرفیت تریبون نمازهای جمعه را محقق کند.
معرفی کتــاب از طریق یکی از تریبون های مهم 
نظام، باعث جریان سازی جدیدی دربارۀ ترویج، مطالعه 
و کتاب خوانی در کشور شده است و این اقدام از سوی 
نمازگزاران استقبال شده است و تاکنون از این طریق، 
چندین جلد کتاب معرفی شده است. این اقدام بعد از 
گذشت چند نوبت، اگر در تمامی نماز های جمعۀ کشور 
انجام شود و روال پیدا کند، شاهد مطالعۀ بیشتر کتاب، 
ارتقای آمارهای مطالعۀ مردم کشــور، افزایش ســرانۀ 
خرید کتاب، افزایش شمارگان کتاب، رونق اقتصاد نشر 
و از همه مهم تر، اعتالی فرهنگ عمومی کشور خواهیم 
شــد که همه مدیون ظرفیت نمازهای جمعه و قدرت 

جریان سازی این قلب بزرگ فرهنگی انقالب است.

ویژه تری دارد و اهمیت و جایگاه نمازهای جمعۀ سراسر 
کشور در جریان سازی های سیاسی و فرهنگی برکسی 
پوشیده نیست. معرفی کتاب از این تریبون مقدس، از 
جمله مصلحت های مهم مؤمنین است؛ زیرا اوالً، دین 
مبین اســالم برای دانایی، ارزش بسیاری قائل بوده که 
آیات و روایات بســیاری نیز مؤید این نکته است؛ ثانیاً، 
موجبات رشد چشمگیر مطالعه و ترویج کتاب در جامعه 

و رونق چرخۀ نشر خواهد بود.
معرفی کتــاب از طریق تریبون نمــاز جمعه را 
می توان به اصلی ترین منشأ گفتمان سازی برای مطالعه 
و کتاب خوانــی تبدیل کرد. اقدام به معرفی یک کتاب 
در خطبه های پیش از نماز جمعه در سراســر کشــور 
یا شــهرهای بزرگ و توزیع همان کتاب در محل نماز 
جمعــه، باعث افزایش تقاضای کتــاب، افزایش تولید 
کتاب، افزایش سرانۀ مطالعه و کتاب خوانی و در نهایت، 

اعتالی فرهنگ عمومی کشور می شود.
کتاب های منتخب پس از بررســی های دقیق و 
کارشناســانه از طریق تریبون نماز های جمعه به مردم 
معرفی می گردد و عملیات ترویــج، تبلیغ و توزیع بر 
روی آن ها انجام می شود. به دلیل اعتمادی که مردم به 
جایگاه نمازهای جمعه دارند و اطمینان از مطالبی که 
در نماز جمعه مطرح می شود، کتاب های معرفی شده نیز 
با استقبال عموم مردم مواجه می شود. عموم مخاطبان 
کتاب، به دنبال کتاب هایی هســتند که سالم، پرمغز و 

دارای پیام باشد.
از طرفی، ظرفیت نماز جمعه با امکان سازی معرفی 
کتاب از تریبون خود، امکان تهیۀ کتاب ســالم را برای 
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پروندۀ ویژه
یادداشت

  کتاب از پسته 
ارزان تر است. اصاًل 
شاید مقایسه شان 
قیاس مع الفارق باشد، 
نمی دانم! این قدر 
می دانم که حاج 
حبیب پسته را وارد 
سبد خانه مان کرده 
بود و مطمئن بودیم 
شب عید که می شود، 
منصفانه ترین پستۀ 
عالم را از کجا باید 
بگیریم. اما مطمئنم 
وقتی از دختر 
نوجوان رفیق طلبه ام 
می پرسند: »پدرت 
چه کاره  است« و 
می گوید: »ناشر«، واقعًا 
نمی داند که پدرش 
چه کاره است

تو برای کتاب پسته باش!
مهدی نوری

کتاب و فروش خارجــی و... در کارهایش توفیقاتی هم 
داشته است. از ناشر برگزیدۀ کتاب کودک فالن نمایشگاه 
داخلی تا لوح تقدیر زیباترین غرفه از فستیوال کتاب قاهره 
و... . حوزۀ تخصصی اش کودک و نوجوان اســت؛ اما یک 
بار در دستش کتاب ندیده ام. یک بار نشد محض رضای 
خدا، توی مهمانی رفقا، به بچه ها کتاب بدهد. یک بار نشد 
وقتی نشسته ایم، از کتاب هایش حرف بزند و از تجدید 
چــاپ فالن کتابش برای هجدهمین بار بگوید. تا امروز 
دیده نشده اســت که بیرون از دفتر کارش، با کسی از 

کتاب و ایده و طراحی و نقاشی و... حرف بزند.
                           

کتاب از پسته ارزان تر است. اصالً شاید مقایسه شان 
قیاس مع الفارق باشد، نمی دانم! این قدر می دانم که حاج 
حبیب پســته را وارد سبد خانه مان کرده بود و مطمئن 
بودیم شب عید که می شود، منصفانه ترین پستۀ عالم را 
از کجــا باید بگیریم. اما مطمئنم وقتی از دختر نوجوان 
رفیق طلبه ام می پرسند: »پدرت چه کاره  است« و می گوید: 

»ناشر«، واقعاً نمی داند که پدرش چه کاره است. 
حاج رضا خودش هم نمی داند که وقتی ناشر است، 
یعنی کاسب است و الکاسب حبیب اهلل. حاال باید لباس 
آخوندی را بگذاری روی طاقچۀ باالی سر و به قواعد بازار 
مسلمین احترام بگذاری. توی راسته باید خوش رفتاری و 
خوش حسابی کنی. تو فقط کتاب چاپ می کنی و قرآن 

هم که چاپ کنی، شأنی باالتر از ناشران دیگر نداری. 
کتاب یعنی کاالی تولیدشــده در دست تو. برای 
تبلیغــش باید وقت و هزینه بگــذاری. کتابت را غیر از 
پخش، باید »عرضه« کنی! باید بفرستی برای فالن نشریۀ 
پرفروش و بهمان خبرگزاری پرمخاطب. باید به دســت 

اهلش برسانی. باید توی اطرافت پمپاژ کنی.
حاج حبیب خودش رسانه بود برای پسته ها. تو برای 
کتاب  ها، اگر حاج حبیب نیســتی، پسته باش! پسته از 

کتاب گران تر است.

حاج حبیب پسته فروش بود. باجناق بابای آدم که می شود 
شوهر خاله بزرگ آدم، قطعاً فامیل می شود. حاج حبیب 
همیشه در جیبش پسته داشــت. هر وقت به خانۀ ما 
می آمد، بسته ای پسته هم می آورد. حتی توی کوچه هم 
که ما را می دید، در همان عالم بچگی، کمی پسته کف 

دست ما می ریخت. 
گلپایگانی بود؛ ولی از دامغان تا رفسنجان پسته کاری 
داشت. جاهایی زمین داشــت، جاهایی کارگر داشت و 
جاهایی سلف خری می کرد. آدم دلداری بود. کاله پشمی 
سرش بود. کت فاستونی بلند می پوشید و تیپ مردهای 
قدیمی را داشت. فرقش با بقیۀ مردهای فامیل این بود که 
نه کارمند بود نه داّلل و نه نشسته بود سر میراث خوری؛ 

دستش سر زانوی خودش بود.
حاج حبیب یک بار توی جمع فامیل که بحث انواع 
پســته به میان آمده بود، چنان از انواع »خنده« پســتۀ 
خندان حرف زد که انگار صاحب عروه دارد یکی از تفریع 
فروع صالت مســافر را می گوید. عین درس خارج های 
رادیو معارف دربارۀ پســته حرف می زد: تخصصی؛ ولی 

همه گیر.
وقتــی می گفت: »احمد آقایی کشــیده باال و وای 
نمیســته و میاد پایین« فکر می کردیم دارد دربارۀ آقای 
احمد آقایی حرف می زند که تشــخصی بهم زده است! 
اکبــری و کله قوچی و شاه پســند و نوقــی و فندقی را 
عین دوستانش با همه مشــخصات روحی و روانی شان 
می شــناخت. این بود که مشتری هایش بیشتر از اینکه 
جنــس را از او بخرند، اطالعاتش را و روایتش را از حاج 
حبیب می خریدند. این »اصالت« و »شناخت« بود که پاخور 

حجره برایش ساخته بود.
                           

دوست طلبه ای دارم به نام آقارضا که بیست سالی 
هست همدیگر را می شناسیم. 10 سال پیش رفت سراغ 
کار کتاب. انتشارات و بعدتر کتابفروشی و حاال هم پخش 
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خأل، تدارک و اجرا شــده است. روشنا زمینه ای را فراهم 
آورده تا کتاب های خوب و خوش خوان، زیباتر تبلیغ شوند 
و ارزان تر و راحت تر دردسترس مردم باشند. البته قالب 
مسابقه ای و جوایز آن نیز در تشویق مخاطب به شرکت 
در پویش، بی تأثیر نیست. روشنا تالش می کند تا با تحلیل 
زمانی، فرصت های مناســب تر برای مطالعه را شناسایی 
نماید و کتاب های متناســب با آن، بازه های زمانی را در 
طرح مطالعاتی خود بگنجاند و به مخاطبش تقدیم نماید. 
یکی از این بازه های زمانی بسیار مناسب، ایام محرم 
و صفر اســت که مردِم سوگوارِ سیدالشهدا عالقه مند به 
دانستن فلسفۀ قیام اباعبداهلل)ع( و درک ابعاد معرفتی آن 
هستند. این عالقه، مردم را آمادۀ مطالعۀ ابواب مختلف 
حادثۀ عظیم کربال نموده اســت. لذا، پویش مطالعاتی 
روشنا یکی از دوره های ویژۀ خود را بر معرفی کتاب های 
خوب دربارۀ نهضت عاشورا و قیام امام حسین)ع( متمرکز 

کرده است.
پویش مطالعاتی روشنا سعی بر این دارد تا کتاب های 
مناســب برای کودکان، نوجوانان و بزرگ ســاالن را در 
ژانرهای داستانی، تاریخی و علمی تحلیلی در حوزۀ دین 
و اهل بیت)ع(، سبک زندگی، روان شناسی، دفاع مقدس و... 

شناسایی و به سبد کتاب های پویش روشنا اضافه نماید.
یکــی از ویژگی های »پویش روشــنا« در وضعیت 
جدید، این اســت که هر کتابی که در هر دوره به روشنا 
می پیوندد، دیگر از روشنا جدا نمی شود تا مخاطب از آن به 
بعد و در هر زمانی که پوسترتبلیغی آن کتاب را در تابلوی 
اعالنات دانشگاه یا مدرسه یا اداره می بیند یا نماهنگ آن 
را در شبکه های مجازی مشاهده می کند و عالقه مند به 
مطالعۀ آن می شــود، آن کتاب را از سبد روشنا انتخاب 

متأســفانه مردم کشــور ما به مطالعه کتــاب اهمیت 
نمی دهنــد و به جای آن، مدرک گرایی را هدف خود قرار 
داده اند. به همین خاطر هم ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی 
یا کالس های کنکور برایشان جذاب است؛ ولی به خرید 
و مطالعۀ کتاب های غیردرسی رغبت نشان نمی دهند؛ 
درحالی کــه مطالعۀ کتاب، دانش و آگاهی های انســان 
را افزایش می دهد؛ اما داشــتن مدرک  تحصیلی، بیشتر 
وســیله ای برای تفاخرهای اجتماعی و پیداکردن شغل 

مفید است. 
مسئولین فرهنگی ما به نیازهای سخت افزاری حوزۀ 
کتاب، همچون ساخت و تجهیز کتابخانه ها اقدام می کنند؛ 
ولی متأسفانه اهتمام چندانی برای ملزومات نرم افزاری آن، 
مثل ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین مردم 
ندارنــد. جالب اینکه همیــن کتابخانه های عمومی نیز 
بیشــتر در ایام امتحانات و کنکور مورد استفاده جوانان 
قرار می گیرند و در بقیۀ روزهای ســال، عموماً خلوت و 
سوت وکور هستند. خالصۀ مطلب اینکه ناشر و چاپ خانه 
و کتابخانه و... برقرار است، مردِم باسواد هم هستند؛ ولی 
روحیه و عالقه به کتاب خوانی، کم رمق است. لذا باید به 
خأل موجود در ترویج و ترغیب مردم به کتاب خوانی توجه 
کرد. متأسفانه نهایت اقدام سازمان ها و واحدهای فرهنگی 
در تشویق مردم به کتاب، اهدای آن به صورت مجانی به 
مردم است که اقدامی کور تلقی می شود؛ چراکه به خاطر 
توجه نکردن به ذوق و عالقۀ مخاطب، اقدامی یک طرفه 
به حســاب می آید. شــاهد این ادعا هم تأثیرنگذاشتن 
این گونه کارهــا در ترویج کتاب خوانی طی ســال های 

متمادی است.
»پویش مطالعاتی روشنا« مشخصاً برای توجه به این 

  مسئولین 
فرهنگی ما به نیازهای 

سخت افزاری حوزۀ 
کتاب، همچون ساخت و 
تجهیز کتابخانه ها اقدام 
می کنند؛ ولی متأسفانه 

اهتمام چندانی برای 
ملزومات نرم افزاری آن، 

مثل ترویج فرهنگ 
مطالعه و کتاب خوانی 
در بین مردم ندارند. 

جالب اینکه همین 
کتابخانه های عمومی نیز 
بیشتر در ایام امتحانات 
و کنکور مورد استفاده 
جوانان قرار می گیرند 

و در بقیۀ روزهای 
سال، عموماً خلوت و 

سوت وکور هستند

  روشنا زمینه ای را 
فراهم آورده تا کتاب های 

خوب و خوش خوان، 
زیباتر تبلیغ شوند 

و ارزان تر و راحت تر 
دردسترس مردم باشند. 

البته قالب مسابقه ای و 
جوایز آن نیز در تشویق 

مخاطب به شرکت در 
پویش، بی تأثیر نیست

معرفی کتاب خوب، به جای
هدیه دادن غیرهدفمند و فله اِی کتاب

مسعود پیرمرادیان
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موضوعات تاریخی، دینی، سبک زندگی، دفاع مقدس و... 
در بین مردم توزیع شده است. اولین کتابی که در روشنا 
به مردم معرفی شــد، کتاب خط روشن، خالصۀ کتاب 
الغدیر، اثر فاخر و ماندگار عالمه امینی )ره( بود و آخرین 
مجموعه ای هم که در پویش روشــنا تقدیم مخاطبین 
گردید، کتاب های مالقات در شــب آفتابــی، گام های 
سلوک و شهرضرب المثل ها بوده است. دورۀ جدید پویش 
مطالعاتی روشنا هم ان شاءاهلل از ابتدای ماه محرم )اواسط 
مهرماه( آغــاز و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشــت. 
کتاب های این دوره که پویش روشنا تقدیم به مردم ایران 
نموده اســت، عبارت  است از: کتاب سقای آب و ادب که 
روایتی ادبی و مســتند از زندگی حضرت ابوالفضل)ع( 
است، به قلم استاد سیدمهدی شجاعی نوشته شده است؛ 
کتاب رحمت واســعه که بیان خصائص رحمت واسعۀ 
خدا، حضرت سیدالشهدا)ع( در اشارات حضرت آیت اهلل 
العظمی بهجت)ره( است و نیز کتاب بچه های عاشورا به 
قلم طاهره ایبد، روایتی از کودکان و نوجوانانی است که در 

کنار امام حسین)ع( فداکاری ها و دالوری ها انجام دادند.
نکتۀ مهم دیگر اینکه تحلیــل اطالعات دوره های 
مختلف پویش مطالعاتی روشنا نشان می دهد: افرادی که 
به کتاب های این پویش روی می آورند، نه به خاطر جوایز، 
بلکه به دلیل معرفی خوب و تبلیغ مناسب آن، عالقه مند 
به شرکت در روشنا می شوند. لذا در پایان این یادداشت، 
به مسئولین فرهنگی کشور توصیه می کنیم که به جای 
هدیه دادن غیرهدفمند و فله اِی کتاب به مردم، به سمت 
معرفی کتاب های خوب و بیــان فواید و ثمرات مطالعه 
و کتاب خوانی تغییر سیاست بدهند. باشد که در آیندۀ 
نزدیک، شاهد پویایی جامعه در توجه و عنایت به کتاب 

و مطالعه باشیم.

نماید و بتواند آن را به آسانی و با قیمتی نازل تر از قیمت 
اصلی اش خریداری نماید و با مطالعۀ آن، در قرعه کشی 
هفتگی شــرکت کرده و از جوایز آن بهره مند شود. برای 
مثال،  کتاب هــای دوره های قبل همچون کتاب نامیرا، 
گام های سلوک، شهر ضرب المثل ها و کتاب مالقات در 
شب آفتابی، از طریق شبکۀ پخش کتاب، کتابفروشی ها 
و سایت اینترنتی پویش روشنا، هم اکنون قابل خریداری 

است.
یکی دیگر از خصوصیات »پویش مطالعاتی روشنا« 
خودجوش بودن و کامالً خودگردان بودن آن به واسطۀ چند 
ناشر و مرکز پخش است. دبیرخانۀ روشنا هیچ بودجه ای 
و مطلقاً هیچ بودجه ای از دولت یا سازمان های فرهنگی 
دریافت نمی کند و توانسته است هزینه های خود را با مدل 
اقتصادی خودساخته اش تأمین کند. شورای سیاستگذاری 
این پویش شامل مدیرمسؤل دفترنشرمعارف، مدیرعامل 
فروشــگاه های زنجیره ای پاتوق کتــاب و مدیران مراکز 
پخش شهید کاظمی، پخش بوستان فدک، پخش کتاب 
 فردا و پخش به نشر هستند و دبیرخانه آن نیز در تهران 

مستقر است.
از دیگر اهداف روشنا، تقویت اقتصاد نشر از طریق 
رونق کتابفروشی هاســت. ما در شورای سیاست گذاری 
پویش روشنا تالش می کنیم که جریان تهیۀ کتاب را به 
کتابفروشی ها بکشانیم؛ چرا که اگر فروشگاه های کتاب 
رونق داشــته باشد، معلوم می شــود که مردم با عالقه و 
میل شخصی شان به خرید و مطالعه کتاب رو آورده اند. 
لذا، عرضۀ کتاب را از آخرین حلقۀ شــبکۀ توزیع، یعنی 

کتابفروشی ها، یک ارزش می دانیم. 
این روزها جشن چهارسالگی »روشنا« نیز هست. در 
طول این چهارســال، بیش از نیم میلیون جلد کتاب با 

 از خصوصیات 
»پویش 
مطالعاتی روشنا« 
خودجوش بودن و کاماًل 
خودگردان بودن آن 
به واسطۀ چند ناشر و 
مرکز پخش است

 در شورای 
سیاست گذاری پویش 
روشنا تالش می کنیم 
که جریان تهیۀ کتاب 
را به کتابفروشی ها 
بکشانیم؛ چرا که اگر 
فروشگاه های کتاب 
رونق داشته باشد، 
معلوم می شود که 
مردم با عالقه و میل 
شخصی شان به خرید 
و مطالعه کتاب رو 
آورده اند. لذا، عرضۀ 
کتاب را از آخرین 
حلقۀ شبکۀ توزیع، 
یعنی کتابفروشی ها، 
یک ارزش می دانیم

 تحلیل اطالعات 
دوره های مختلف 
پویش مطالعاتی روشنا 
نشان می دهد: افرادی 
که به کتاب های این 
پویش روی می آورند، 
نه به خاطر جوایز، بلکه 
به دلیل معرفی خوب 
و تبلیغ مناسب آن، 
عالقه مند به شرکت در 
روشنا می شوند
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  مؤثرترین 
بازاریابی ها، ساده به 
نظر می آیند: شعاری 

مناسب که به سرعت، 
به خاطر سپرده 

می شود؛ نامه های 
فروش که محصول را 

چنان مطلوب جلوه 
می دهند که خواننده 
فوراً ُفرم سفارش را 

پُر می کند. اما این 
سادگی چندان ساده 

به دست نمی آید؛ بلکه 
وابسته به درک کامل 

از هم بازار هدف و هم 
محصول است؛ درکی 

که صرفاً از طریق 
برنامه ریزی و پژوهش 

تفصیلی به دست 
می آید

بازاریابی کتاب

محمد  معماریان

امروزه بازاریابی ســائقۀ نشر است. همه دنبال بازارهایی 
با نیازهای ویژه و قدرت خرید می گردند که منابع برای 
آن ها تهیه شــده و به آن ها فروخته می شود. مؤثرترین 
بازاریابی ها، ســاده به نظر می آیند: شعاری مناسب که 
به سرعت، به خاطر سپرده می شود؛ نامه های فروش که 
محصول را چنان مطلوب جلوه می دهند که خواننده فوراً 
ُفرم سفارش را پُر می کند. اما این سادگی چندان ساده به 
دست نمی آید؛ بلکه وابسته به درک کامل از هم بازار هدف 
و هم محصول است؛ درکی که صرفاً از طریق برنامه ریزی 

و پژوهش تفصیلی به دست می آید.
در عرصۀ نشــر، بســیار پیش می آید که به خاطر 
محدودیت زمانی و عجله برای آماده ســازی یک چیز، 
برنامه ریزی و پژوهش به دست فراموشی سپرده می شود. 
باید به برنامه ریــزی اســتراتژی های بازاریابی )اهداف 
کوتاه مــدت و بلندمدت( عادت کرد. تکیه بر یک برنامۀ 
بازاریابی نه تنها تمرینی برای تمرکز ذهنی و روشن شدن 
اندیشه است، بلکه به شما در اولویت بندی کمک می کند و 
البته کارزارهایی که به دقت برنامه ریزی شده باشد، شانس 

بسیار بیشتری برای دستیابی به اهدافشان دارند.
برنامۀ مؤثــر بازاریابی روزبــه روز جایگاه مهم تری 
در خرید کتاب ها هم پیدا می کند. بــرای کارگزاران یا 
مؤلفانی که عناوین متعلق به خود را به ناشــران بالقوه 
عرضه می کنند، توانایی ناشران داوطلب در ارائه و اجرای 

دکتر الیســون باورســتاک استادیار دانشــکدۀ هنر و 
علوم اجتماعی دانشــگاه کینگســتون لندن است. او 
مؤلف پرکاری هم هســت. عالوه بر ده ها مقالۀ علمی و 
روزنامه نگاری، شانزده کتاب هم در نزدیک به سی سال 
گذشته به چاپ رسانده است. از میان آن ها، پنج کتاب 
دربارۀ کتاب و صنعت نشــر، سه کتاب دربارۀ بازاریابی 
به طور کلــی و دو کتاب هم دربارۀ بازاریابی کتاب بوده  

است.
چگونه کتاب ها را بازاریابی کنیم: راهنمای ضروری برای 
حداکثر کردن سود و به کارگیری همۀ کانال های بازاریابی 
یکی از کتاب های پرفروش دکتر باوراستاک است که با 
تمجید فراوانی از ســوی مخاطبان عام و خاص مواجه 
شــده است. این کتاب ابتدا در ســال 1990 و با توجه 
به مختصات صنعت نشر آن دوران منتشر شد. ویراست 
1997 این کتاب در آستانۀ ورود تمام عیار فناوری های 
نوین ارتباطی و اطالعاتی به جوامع غربی منتشر شد، 
ویراست سوم در سال 2000 به ابعاد جدید ماجرا توجه 
می کرد و ویراست چهارم در ســال 2008، با توجه به 

گسترش پررنگ این فناوری ها تدوین شد.
این یادداشــت ترجمۀ گزیده ای از فصل اول این کتاب 
با عنوان »معنا و مؤلفه های بازاریابی در صنعت نشــر«1 
است که دامنۀ کلی این بخش از صنعت نشر را پوشش 

می دهد. 
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  در انگلستان، 
بیش از نیمی از 
کتاب های فروخته شده 
در هر سال، از طریق 
کتاب فروشی ها به 
دست مشتریان 
می رسد. کافی است 
چند روزی در یکی از 
این کتاب فروشی ها 
سر کنید تا عمق 
ماجرا را متوجه 
شوید: ایمیل های 
بازاریابی که ناخوانده 
حذف می شوند یا 
کاتالوگ هایی که 
ندیده، سر از سطل 
بازیافت درمی آورد

  فهرست  عناوین 
نشر خود را مجموعه ای 
جذاب ندانید؛ بلکه 
همانند ُخرده فروش 
یا مشتری به آن نگاه 
کنید: محصوالتی 
منفرد که تک تک 
به سادگی رد می شود 
و خرده فروش برای 
سفارش هرکدام 
باید دلیل مشخص و 
روشنی داشته باشد

سطل بازیافت درمی آورد. یا مشتریانی که با ُخرده اطالعاتی 
سراغ کتابی آمده اند: »آن کتابی را دارید که چند هفته قبل 
در رادیو حرفش را می زدند؟ اسم نویسنده اش ژوان فالنی 
بود.« هدف از این حرف ها آن است که فهرست عناوین نشر 
خود را مجموعه ای جذاب ندانید؛ بلکه همانند ُخرده فروش 
یا مشتری به آن نگاه کنید: محصوالتی منفرد که تک تک 
به سادگی رد می شود و خرده فروش برای سفارش هرکدام 

باید دلیل مشخص و روشنی داشته باشد.
عالوه بر این، فقط کتاب های دیگر نیست که رقیب 
کتاب های نشر شما محسوب می شود. ممکن است مدیری 
خدمات مشاورۀ آنالین را به یک کتاب مرجع گران قیمت 
ترجیح دهد. فردی مشــتاق به نوعی از تفریح، شــاید 
تماشای دی وی دی های آموزشی را به کتابچۀ جدید آن 
ترجیح دهد و مدیر مدرسه هم به جای خرید کتاب های 
آموزشی جدید، کارگاه یک روزه ای برای پرسنلش بگذارد. 
حجم تبلیغاتی که صرف جهت دهی الگوی خرج مشتریان 

می شود، سرسام آور است.
پس نقطۀ شروع در تدوین برنامۀ منسجم بازاریابی 
چیست؟ شاید توجه به معنای بازاریابی بتواند آغاز مناسبی 

در این مسیر باشد.

معنای بازاریابی
هیچ کس به درستی نمی داند بازاریابی چیست. هر یک از 
چهره های صنعت، فلسفه و واژگان خاص خود را در تعریف 
آن دارد. حتی دانشگاهیانی که این موضوع را تدریس و 
مطالعه می کنند هم اِجماع ندارند. به نظرم این همه تمرکز، 
مسئله را پیچیده تر کرده است؛ ولی عصارۀ همۀ آن متون 
کلیدی و واژگان تخصصی، مفهومی ساده است: بازاریابی 
یعنــی فروش مؤثر. پس اگر بازاریابــی در زمرۀ وظایف 

برنامه های منسجم بازاریابی، اهمیت ویژه ای دارد.

رقبای شما
در سال 2006 چند کتاب در جهان منتشر شده است؟ 
اآلن چندتا موجود است؟ این سؤاالت ظاهراً ساده اند؛ اما 
پاسخشان پیچیده اســت. مثالً در کنار انواع چاپ های 
کتاب های کاغذی، با مسئلۀ ترجمه، کتاب های صوتی و 
الکترونیک باید چطور برخورد کرد؟ انگلستان هر سال 
نزدیک به 130 هزار عنوان جدید، یعنی دو عنوان برای 
هر خانوار منتشر می کند و سرانۀ عنوان های جدید برای 
هر خانوار در ایاالت متحده تقریباً 5/0 کتاب است. ولی 
تالش برای یافتن تعداد کتاب های منتشرشده در مابقی 
قلمروهای دنیا، یک کابوس تمام عیار است. منتها از یک 
چیز می شود مطمئن بود: تعداد کتاب های منتشرشده، 
با هر تعریفی، در ده یا حتی بیست سال اخیر، هر سال 
افزایش یافته است. بنا به یک تخمین، 375هزار عنوان 
کتاب جدید در سال 2004 در کشورهای انگلیسی زبان 
منتشر شده  است که اگر نزدیک به 75هزار عنوان کتاب 
وارداتی را هم به آن ها بیفزاییم، به رقم 450هزار عنوان 

کتاب می رسیم.
درک گسترۀ این بازار البد رعشه به جانتان می اندازد. 
شاید شما به تناسب جایگاه یا شغلتان با عناوینی که قرار 
است به زودی وارد بازار شوند، آشنا باشید؛ ولی مشتریان 
و خرده فروشان لزوماً این اطالعات را ندارند. در انگلستان، 
بیش از نیمی از کتاب های فروخته شــده در هر سال، از 
طریق کتاب فروشی ها به دست مشتریان می رسد. کافی 
است چند روزی در یکی از این کتاب فروشی ها سر کنید 
تا عمق ماجرا را متوجه شــوید: ایمیل های بازاریابی که 
ناخوانده حذف می شوند یا کاتالوگ هایی که ندیده، سر از 
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بازاریابی کتاب

  بازاریابی در 
عرصۀ نشر، تاریخچۀ 

جدیدتری دارد. در 25 
سال گذشته، انقالبی 

تمام عیار در این حوزه 
ُرخ داده است. پیش تر، 

دبیران عهده دار ادارۀ 
شرکت های نشر بودند، 

اما امروزه این کار به 
بازاریابان سپرده شده 

است

 در صنعت 
بازاریابی محوِر نشر، 

نیازهای مشتریان 
مقدم بر تولید محصول 

یا خدمات است. 
به واقع، درک الزامات 

مصرف کننده باید 
خاستگاه محصول 

باشد. در بررسی 
نیازهای مشتریان، 

می توان منابع مختلف 
اطالعات را به کار 

گرفت: دانش تخصصی 
مؤلفان؛ داده های 

اجتماعی اقتصادی؛ 
جست وجوی 
فهرست های 

وب سایت ها و ایمیل ها؛ 
کتابچه های راهنما؛ 

روند فروش محصوالت 
مرتبط؛ دانش عمومی؛ 

صحبت با افراد و 
زیرنظرگرفتن روندها

اطالعــات را بــه کار گرفت: دانش تخصصــی مؤلفان؛ 
داده های اجتماعی اقتصادی؛ جست وجوی فهرست های 
وب سایت ها و ایمیل ها؛ کتابچه های راهنما؛ روند فروش 
محصــوالت مرتبط؛ دانش عمومی؛ صحبــت با افراد و 

زیرنظرگرفتن روندها.
محصول درست: یعنی چیزی که مشتری می خواهد 
یا پس از اطــالع از وجود آن، آمادگی خواســتن آن و 
پرداختن بهای آن را دارد. در عرصۀ نشر، این یعنی تالش 
برای یافتن ُفرمت مناســب که لزوماً یک کتاب نیست؛ 
مثالً برای یک بازار، شــاید مجله مفیدتر باشــد یا یک 
وب ســایت یا ترکیبی از چند مؤلفه مانند کتاب درسی، 
کتاب معلم و وب سایت حاوی اطالعات پشتیبان. باید در 
نظر داشته باشید آنچه مؤلف تسلیم شما می کند، فارغ از 
نوع رسانه اش، همانی نیست که نهایتاً منتشر خواهد شد؛ 
بلکه نحوۀ مناسب و حرفه ای ارائه به بازار، بخش مهمی از 

فرایند نشر است.
گفتِن چیزهای درست: یعنی گفتن چیزهایی که 
باید گفت تا خریدارِ بالقوه متقاعد به خرید شود. برای این 
کار نباید همۀ مزایای احتمالی خرید محصول را فهرست 
کنید، بلکه باید بر آنچه بــه درد بازار می خورد، تمرکز 
نمایید: مثل فروشــندگان چرخ ماشین که می توانند از 
قیمت به صرفه، چسبندگی به سطح و دوام محصولشان 
حرف بزنند؛ اما تقریباً همۀ آن ها به طور معمول بر »ایمنی« 
تمرکز می کنند. همچنین، می توانید از مزایای جنبی هم 
برای مشتری بگویید: دریافت یک محصول رایگان با فالن  
اندازه خرید، کوپُن خرید به اقشار خاص مثل دانشجویان 
یا تضمین قطعی عودت پول در صــورت ناراضی بودن 

مشتری از برخی محصوالت.
به شیوۀ درست: این یعنی استراتژی خالقانۀ درست 
که عبارت است از: سبک تبلیغ؛ ُفرمت؛ طراحی؛ نگارش 
و چینش و امثال آن که پیغام شــما شفاف و واضح به 
بازار برسد. مثالً اگر تبلیغی برای بخش کتاب های کودکان 
تهیه می کنید، تبلیغتان باید هم کودکان را جذب کند 
و هم برای کسانی متقاعدکننده باشد که تصمیم نهایی 
خرید را می گیرنــد. جاذبۀ تصویری تبلیغ باید فوری و 

بی واسطه باشد.
در زمان درست: یعنی در مناسب ترین زمان برای 
فروش محصول. مثالً بهترین زمان برای تماس با معلمان 
و آموزگاران و ارائۀ اطالعات پیرامون محتوای آموزشی، 
ابتدای ســال تحصیلی یا زمانی است که آن ها به نحوۀ 
خرج بودجۀ آموزشی شان فکر می کنند. اگر این محتوای 
تبلیغــی را در تعطیالت طوالنی مــدت، میان بازه های 
تحصیلی برایشان بفرستید، شاید کاتالوگ هایتان حتی 
ناخوانده بمانند. در مقابل، اساتید دانشگاه در وقفه های 
میان ترم های تحصیلی، فرصت بیشتری برای بررسی این 

گزینه ها دارند.

شغلی تان است، یعنی درگیر فروش محصوالت شرکتتان 
هستید. خواه مسئول شمارش پول های نقد باشید یا خیر، 

به مشتریان کمک می کنید آمادۀ وداع با پولشان شوند.
بازاریابی در عرصۀ نشر، تاریخچۀ جدیدتری دارد. 
در 25 ســال گذشته، انقالبی تمام عیار در این حوزه ُرخ 
داده اســت. پیش تر، دبیران عهده دار ادارۀ شرکت های 
نشــر بودند، اما امروزه این کار به بازاریابان سپرده شده 
است. به واقع، وزنه چنان به آن طرف چرخیده است که 
به اعتقاد بسیاری افراد، معیارهای سطح  باالی دبیری و 
ویراستاری فدا می شود؛ چون شرکت ها مبالغ روزافزونی 
صرف پیشُبرد محصوالتشان در بازار می کنند. در اینجا، 
دو فهرســت خالصــه را ارائه می کنیم: یک فهرســت 
شش بخشی از معنای بازاریابی و یک فهرست شش تایی 

برای اطمینان از درستی برنامۀ بازاریابی.
بازاریابی یعنی:

1. تمرکز بر مشتری و نیازهایش: بازارمحوربودن، نه 
محصول محور بودن؛

2. دیــدگاه درازمدت: اگر امروز بودجۀ ســنگینی 
به بازاریابی اختصاص دهید، فردا فروشتان سر به فلک 
نمی کشد. درک اثربخش از بازارها و محصول ها به مطالعۀ 

تفصیلی نیاز دارد که زمان بَر است؛
3. استفادۀ کامل از منابع موجود: واحد بازاریابی باید 
کارش را مهم بداند و کل ســازمان را درگیر و متعهد به 

بازاریابی کند؛
4. نوآوری و انعطاف پذیری: بازارها و مشتریان دائم 
در حال تغییر و تحول اند و فقط به منافع خود وفادارند. 
حتی محصوالت پرفروش هم ممکن اســت کسالت بار 
شوند. برای دست ِپیش داشتن در بازار، باید پیشاپیش به 

فکر باشید؛
5. مدیریت روابط: بازاریابی مؤثر در انزوا از دیگران 
ُرخ نمی دهد. مردم عصر حجر هم وقتی اقالم پایه، مثاًل 
خوراکی را با پوســت حیوان معاوضه می کردند، این را 
فهمیده بودنــد. امروزه هم روابط، هم درون و هم بیرون 
سازمان، اهمیت دارند: با کارکنان بالفعل و بالقوه، با بازار، با 

ذی نفعان، با نسل بعدی مشتریان؛
6. منطق داشتن: بازاریابی وجهۀ ناخوشایندی دارد؛ 
چون تحمیل اقالم ناخواسته بر افراد بی میل تلقی می شود. 
اما بازاریابی صحیح یعنی برای آنچه می خواهید و نحوۀ 
دستیابی به آن، برنامه ریزی کنید، سپس برنامه تان را پیاده 

کرده و بر آن نظارت کنید.
فهرست دوم، ایده هایی است که می تواند درستی 

برنامۀ بازاریابی شما را تضمین کند:
افراد درست: در صنعت بازاریابی محورِ نشر، نیازهای 
مشتریان مقدم بر تولید محصول یا خدمات است. به واقع، 
درک الزامات مصرف کننده باید خاستگاه محصول باشد. 
در بررسی نیازهای مشــتریان، می توان منابع مختلف 
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کمک می کند تا روش های دیگری برای حصول همان 
نتایج پیدا کنید.

6. بودجۀ در اختیار شــما چقدر اســت؟ آیا این 
محصول با برخی محصوالت دیگر هم پوشــانی دارد تا 
بتوانید بودجه شان را مشترک خرج کنید و همه را بهتر 

تبلیغ نمایید؟
7. از کدام روش های ترویجی و تبلیغی اســتفاده 
خواهید کرد؟ چه ســازوکارهای دیگری، از قبیل تبلیغ 

رایگان یا مشارکتی، در اختیار دارید؟
8. مؤلف یا تأمین کنندۀ محتــوا چه کار می تواند 
بکند؟ چه کســان دیگری را می توانید تشویق کنید که 

سفیر و مبلّغ کتابتان باشند؟
9. جــدول زمان بندی کارتان را برنامه ریزی کنید. 
تاریخ های کلیدی کدام انــد؟ چه کارهایی را باید تا چه 

زمانی انجام بدهید؟
10. از هر دو منظر کارکردی و سیاست ورزی های 
درون سازمانی و برون سازمانی، برنامه تان را باید به اطالع 
چه کسانی برسانید؟ آن هایی که سفارش ها را پردازش 
می کنند )واحد خدمات مشتریان( و آن هایی که مشکالت 
احتمالی را حل وفصل می کنند )واحد روابط عمومی(، باید 
بدانند که چه زمانی انتظار چه چیزی را داشته باشند؛ و 
همواره باید به مدیر ارشد خود بگویید که قصد چه کاری 

را دارید.
در مجموع، این نکات به تدوین برنامۀ جامع بازاریابی 

برای محصولتان کمک می کند. 

و در مکان درســت: یعنــی انتخاب بهترین محل 
برای فروش؛ جایی که بیشــترین تعداد مشتریاِن بالقوۀ 
شــما بتوانند پیامتان را دریافت کنند. مثالً می توانید از 
تبلیغ ایمیلی مستقیم یا تبلیغ در نشریات مرتبط بهره 
بگیرید یا عده ای را برای تبلیغ محصولتان، عازم مکان های 
مناسب کنید. هر سه مورد، روش های مختلف دستیابی به 
یک بازار واحد هستند که باید دربارۀ مناسب ترین روش 

تصمیم بگیرید.
در نهایت، پــس از آنکه ذهنیت شــفافی به این 
موضوعات پیدا کردید، در تدوین برنامۀ جامع بازاریابی 

باید به این َده سؤال پاسخ بدهید:
1. هدف شما چیســت و تا چه زمانی باید محقق 
شــود؟ انتظار مدیریت ســازمان از این محصول/کارزار 
بازاریابی چیست؟ این ُخرده اطالعات، همۀ کارهای شما 

را شکل می دهد.
2. محصول چیست و در مقایسه با دیگر محصوالت، 
چه کارکــردی دارد، چگونه با آن هــا رقابت می کند و 

مزیتش در چیست؟
3. برای چه کســی است؟ مزایای کلیدی اش برای 

بازار چیست؟
4. اکنون شرکت شما چگونه بازاریابی می کند؟ کدام 
فرایندهای استاندارد ترویجی و تبلیغی استفاده می شود تا 

این محصول بهتر شناخته شود؟
5. عالوه بر آن ها، چه راه هایی برای دسترسی به بازار 
دارید؟ فهرستی از تمامی محمل های ممکن تهیه کنید؛ از 
جمله، مواردی که شاید از پس هزینه شان برنیایید؛ چون 

  جایی که بیشترین 
تعداد مشتریاِن بالقوۀ 
شما بتوانند پیامتان 
را دریافت کنند. مثاًل 
می توانید از تبلیغ 
ایمیلی مستقیم یا 
تبلیغ در نشریات 
مرتبط بهره بگیرید یا 
عده ای را برای تبلیغ 
محصولتان، عازم 
مکان های مناسب کنید

  آن هایی که 
سفارش ها را پردازش 
می کنند )واحد خدمات 
مشتریان( و آن هایی 
که مشکالت احتمالی 
را حل وفصل می کنند 
)واحد روابط عمومی(، 
باید بدانند که چه 
زمانی انتظار چه چیزی 
را داشته باشند؛ و 
همواره باید به مدیر 
ارشد خود بگویید که 
قصد چه کاری را دارید

پی نوشت ها:

 Baverstock, Alison (2008) How to market books: the essential guide to maximizing profit and exploiting all channels .1
to market, 4th edition, London, UK: Kogan Page, 384 pp., ISBN 0749450207
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اقتضائات خاص برای کتاب چیست؟
شما به عنواِن بخش فرهنگی در بخشی از فعالیت دولت، 
تفکر بودجه ای دارید. آن بودجه را می گیرید و می خواهید 
کتاب تولید کنید و چیزی را توسعه بدهید. اصالً ربطی 
به بازاریابی ندارد. شما وظیفۀ فرهنگی تان را دارید انجام 
می دهید؛ ولی اگر قرار اســت کتابــی تولید کنید که 
مصرف کننده پول بدهد و بخرد، باید این چرخه را رعایت 
کنید. بازاریابی دوره های مختلفی دارد. 40، 50 سال پیش 
می گفتند بازاریابی باید کاری بکند تا کاالیی که تولید 
شده است، فروخته شود. دوره های بعد آمدند و گفتند 
که بخش بازاریابی باید بگوید آن مخاطب و مشتری چه 
چیزی نیاز دارد و براســاس آن، نیاز تولید کنیم و بازار 
را از قبل سنجیده باشد. وقتی نسنجیده عمل می کنیم، 
بازاریابی می خواهد چه کار کند؟ شما ممکن است کاالیی 
را که نیازش در بازار کم است، بخواهید بفروشید. نقطۀ 
دیگری هم داریم که می گوییم ما فکر می کنیم کتابی 
که تولید کرده ایم، نیازش در بازار وجود دارد. براســاس 
تجربه و اطالعاتمان می گوییم. این یک نوع انتخاب شده 

نسبت بازاریابی و کتاب چیست؟ بعضی ها معتقدند که می شود 
برای یک جنس مانند نوشابه، بازاریابی کرد؛ ولی برای کتاب 
می گویند نمی شود این گونه عمل کرد، بازاریابی کتاب اقتضائاتی 

دارد. این اقتضائات چیست؟
مــا بازاریابی را چگونه تعریف می کنیم؟ بازاریابی یعنی 
چــه؟ بازاریابی مجموعــه عواملی اســت از زمانی که 
تصمیم می گیریم کاالیی تولید شود، قیمت گذاری شود، 
بسته بندی شود، در مکان فروش قرار بگیرد، حمل و نقل 
داشته باشد و... تا به دست مصرف کننده برسد؛ کل این ها 
در چرخــۀ بازاریابی قرار دارند؛ یعنی قبل از تولید، یک 
مجموعه بازاریابی را نیز می بیند که تمام این ها داخل آن 
مجموعه قرار دارند. وقتی اینگونه تعریف می کنیم، اگر 
بازاریاب به کاالیی که داریم تولید می کنیم، دستور تولید 

نداده باشد، بیخود دارد تولید می شود.

وقتی می خواهیم کاالیــی را جز کتاب تولید کنیم، هدفمان 
انتقال یک فرهنگ و یک مفهوم نیست؛ ولی در تولید کتاب 
می  خواهیم یک فرهنگ را منتقل کنیم. نسبت بازاریابی و این 

محمدعلی مرادیان

شاهین ترکمن مدیر انتشارات سیته است. وی طی ده سال فعالیت خود در حوزۀ نشر، به طور تخصصی، به انتشار کتاب های بازاریابی، تبلیغات، 
فروش و برندینگ پرداخته است. در دفتر کارش به گفت وگو پرداختیم. آشنایی او با حوزۀ بازاریابی و تبلیغات از سویی، و فعالیتش در حوزۀ 

کتاب و نشر از سویی دیگر، باعث غنای هرچه بیشتر این گفت وگو گشت.

باید نیاز مخاطب را بشناسیم
گفتگو با آقای “شاهین ترکمن” مدیر انتشارات سیته و مدرس دوره های بازازیابی

61
پروندۀ ویژه
گفت ؤگو

  بازاریابی مجموعه 
عواملی است از زمانی 

که تصمیم می گیریم 
کاالیی تولید شود، 
قیمت گذاری شود، 

بسته بندی شود، در 
مکان فروش قرار بگیرد، 

حمل و نقل داشته 
باشد و... تا به دست 
مصرف کننده برسد؛ 
کل این ها در چرخۀ 
بازاریابی قرار دارند
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پروندۀویژه/گفتوگو

نشر ما سنتی است.
چند نادر ابراهیمی داریم؟ در آن دوره، چند نویســنده 
داشتیم؟ تعداد زیاد است. از هزار آدمی که می نویسند، 
10 نفرشــان می شــود نادر ابراهیمی؛ چون کسی که 
می نویسد، با جریان، با نیاز، با اجتماع، با خواسته هایش و 
با حس و حال مردم گوشه ای از آن، دارد به چیزی پاسخ 
می دهد و مردم به آن پاســخ مثبت می دهند؛ حاال در 
اجتماع ما او نویسنده ای جهانی است. چیزی می نویسد 
و جامعۀ جهانی پاســخ می گیرد؛ ولی همه که اینگونه 
نیستند، مانند هر جامعۀ دیگری، خوب ها و بدها از هم 

فاصله می گیرند، خوب ها می آیند باال و بدها می ریزند.

البته ما در ایــران، ریزش کتاب بد را نداریم. مثالً ما ده  کتاب 
با موضوعی واحد و محتوایی واحــد داریم. هر 10 عنوان هم 

تدریس و خوانده می شود..
من وارد بخش آموزش نشــده ام؛ آمــوزش را چیزهای 
دیگری هدایت می کند. ممکن اســت من عضو هیئت 
علمی دانشــگاه ایکس باشــم و کتابم را وارد آموزش 
کرده باشــم؛ همه هم مجبور هستند آن را بخوانند. در 
بخش آموزش، مســئله فرق می کند. خیلی چیزها در 
آن تأثیرگذار است؛ ولی در کتاب هایی که مردم انتخاب 
می کنند، مردم می گویند ریزش دارد یا ندارد: با خریدن و 

نخریدنشان؛ این اتفاقی است که رخ می دهد.
برای رسیدن به بازار مناسب برای هر کتابی، باید 
طبق چرخه عمل کنیم. ما یک چرخه داریم و باید این 

چرخه را ببینیم.

اگر امکان داشــتن این چرخه را فعالً نداشته باشیم، چه باید 
بکنیم؟

تولیــد نکنیم، عقل کــه داریم. همین چرخه اســت. 
تفاوتش این است که در بحث کاال، استفاده اش نیاز به 

است که براساس تجربه می گوید و االن خیلی از ناشران 
این کار را می کنند. می گوید کتاب فالن نویسنده یا آن 
موضوع خاص در بازار، اگر تولید شود، فروخته می شود. 
بعضی از رما ن ها، موضوعات روان شناسی و... به تعداد زیاد 
تولید می شود و اشخاص معلومی می گویند اگر ما کتاب 

فالن نویسنده را ترجمه کنیم، از آن استقبال می شود. 
اینجا بازاریابی چگونه می تواند به این موضوع کمک 
کند؟ من گفتم بازاریابی یک چرخه عقب تر است؛ ولی 
باز هر کاالیی که بیرون می آید، باید یک ســری نکات را 
رعایت کند. یکی اینکه مکان فروش را بتواند درست ارائه 
بدهد؛ یعنی چرخۀ پخش یا ارائه مان را درســت تعریف 
کنیم؛ دوم اینکه قیمت گذارِی درســت داشته باشیم و 
سوم اینکه بتوانیم آن را تبلیغ کنیم که این هم روش های 
مختلف، در کاالهای مختلف دارد. به دلیل اینکه اگر من 
بدانم این کتاب وجود دارد، شاید بتوانم بخرم؛ ولی وقتی 
هیچ کس نمی داند این کتاب وجود دارد، چه کسی قرار 
است بخرد؟ آدم ها که دنبال نیازشان در کتابفروشی ها 
نمی رونــد، موضوعات مختلف را به غیــر از کتاب های  
آموزشی و کمک آموزشی جست وجو کنند؛ بنابراین این 
خط ارتباطی باید پر شود تا بتوانند به مخاطبشان برسند. 
یکی از مشکالت نشر کشور این است که بازارش خیلی 
سنتی است؛ یعنی کتاب منتشر می شود و منتظر آدم ها 
هستند تا به کتابفروشــی ها بیایند و سراغ آن کتاب را 

بگیرند تا  فروخته شود.

نویســندۀ معروفی مثل نادر ابراهیمی، ایده ای برای نوشتن 
داشته است. بعد ایده اش را می آورد روی کاغذ و  رمانی می شود 
به نام یک عاشقانۀ آرام یا کتاب  های دیگر او. این کتاب را بر 
اساس نیاز جامعه نمی-نویســد، ایده خودش است و غلیان 
احساسات و منطق و فلسفه، همه پشت یک نگارش است. این 
نسبتش با بازاریابی چیست و برای این چه باید کرد؟ چون بازار 

  هر کاالیی که 
بیرون می آید، باید 
یک سری نکات را 
رعایت کند. یکی اینکه 
مکان فروش را بتواند 
درست ارائه بدهد؛ 
یعنی چرخۀ پخش 
یا ارائه مان را درست 
تعریف کنیم؛ دوم 
اینکه قیمت گذارِی 
درست داشته باشیم و 
سوم اینکه بتوانیم آن 
را تبلیغ کنیم

  یکی از مشکالت 
نشر کشور این است 
که بازارش خیلی 
سنتی است؛ یعنی 
کتاب منتشر می شود و 
منتظر آدم ها هستند تا 
به کتابفروشی ها بیایند 
و سراغ آن کتاب را 
بگیرند تا  فروخته شود
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نسبت فرهنگ سازی و بازاریابی چیست؟
ناشران به تنهایی امکان فرهنگ سازی ندارند؛ مگر چقدر 
می توانند این کار را بکنند؟ گسترۀ ارتباطی  شان محدود 
است، فرهنگ سازی مسئلۀ عمومی تری است و باید کلی 
روی آن فکر شــود. ما کتــاب را به عنواِن نیاز در بخش 
اصل زندگی مان نمی بینیم، این یکی از اشکاالت است؛ 
یعنی االن بدتر هم شده است. االن تحت تأثیر بازی های 
کامپیوتــری، همه درگیر گوشــی های موبایل و تبلت 
شده اند و این ها سطح خواندن را کم کرده و نیاز به کتاب 

را کمتر می کند و آسیب هایش خیلی زیاد است.

ناشران می گویند: »تبلیغ کتاب برای ما صرفۀ اقتصادی ندارد«؛ 
در انتشارات عمومی، آموزشی که صرفۀ اقتصادی دارد، این را 

شما قبول دارید؟
من اعتقاد ندارم. اتفاقی که می افتد، این است. چند درصد 
از ناشران ما دقیقاً اینگونه هستند. من با آن ها صحبت 
کردم، آمار و اطالعاتشــان درست است؛ ولی بعضی ها 
وجود دارند و در این مسئله دقیق هستند و کامالً متفکر 
هستند؛ ولی چرخۀ مالی چگونه تعریف شده است؟ ما 
وقتی امروز کتاب چاپ می کنیم، پانصد کتاب، هزار یا 
2هزار کتاب تولید می کنیم ، از آن طرف چه زمانی پول 
فروش آن ها را به دســت می آوریم؟ همان ناشری را که 
برای تبلیغ برای او صرفۀ اقتصادی ندارد، می گویم، چه 
زمانی پولــش را می گیرد؟ یک میانگین زمانی دارد که 
هر کتاب یک دورۀ زمانی را طی می کند. برگشت پولش 
چه زمانی است؟ بنشینند و حساب کنند اگر یک چاپ 
از کتابی از طریق پخش در طول یک سال، فروخته شود 
که خیلی استثنایی است، دو ساله پول می گیرد. از آخرین 
بخشی که تحویل می دهد و پخش می کند، دو سال طول 

مصرفش دارد؛ مدل مصرف کننده ممکن است متفاوت 
باشد؛ تناوب مصرفش ممکن است متفاوت باشد؛ دالیل 
استفاده و خرید آن ممکن است متفاوت باشد؛ چون در 
رفتارشناسی مخاطب یک سری مسائل متفاوت است، 
بایــد به آن ها توجه کرد، چــون اینجا به چندین دلیل 
سخت تر است: یکی این است که در اینجا بستۀ نیازش 
نیست، اینجا نیاز معنوی  یا یک خواسته است، یک عالقه 
است، در سبد خرید خانوار هم این ها در اولویت نیست. 
ابتدا نیازهای مهم و ابتدایی اش را انجام می دهد و بعد این 
بسته، نیازش را تأمین می کند. شاید آنچه در بازار کتاب 
می تواند به همه کمک کند، این است که ما این فرهنگ 
عمومی را تغییر بدهیم. فرهنگ خواندن در مملکت ما 

اندک است.

شما می گویید ابتدا باید فرهنگ سازی شود و بعد رفت سراغ 
بازاریابی؟

این یک مسئلۀ کلی است که همۀ ناشران دست به دست 
هم و دولت بدهیم و سطح فرهنگی مان را تغییر بدهیم؛ 
سطح آموزشمان را در حوزۀ فرهنگ تغییر بدهیم؛ آمار 
می گوید دو الی ســه دقیقه میزان مطالعه برای جوان 
ایرانی است و برای جوان آلمانی سه ساعت است. خیلی 
فاصله وجود دارد. این را می شــود با یک فرهنگ سازی 
عمومی تغییر داد. هرچه این ســرانه زیاد شود، مصرف 

کتاب هم افزایش می یابد.

گاهی در کاالهای مصرفی، بازاریابی به فرهنگ سازی کمک 
می کند؛ یعنی آن قدر بر روی یک کاال عمل تبلیغاتی و بازاریابی 

انجام می شود که کاال جزء سبک زندگی فرد می شود.
چون نیازش است.

  آمار می گوید دو الی 
سه دقیقه میزان مطالعه 
برای جوان ایرانی است 

و برای جوان آلمانی 
سه ساعت است. خیلی 

فاصله وجود دارد. 
این را می شود با یک 

فرهنگ سازی عمومی 
تغییر داد

 ما کتاب را به عنواِن 
نیاز در بخش اصل 

زندگی مان نمی بینیم، 
این یکی از اشکاالت 

است؛ یعنی االن بدتر 
هم شده است. االن 

تحت تأثیر بازی های 
کامپیوتری، همه درگیر 

گوشی های موبایل و 
تبلت شده اند و این ها 

سطح خواندن را کم 
کرده و نیاز به کتاب 

را کمتر می کند و 
آسیب هایش خیلی زیاد 

است
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اوالً یک ناشــر کوچک برای اینکه بتواند کار خودش را 
انجام بدهد، باید چرخۀ خودش را از ناشران بزرگ مجزا 
کند؛ در رقابت با آن ها نباشد؛ یعنی آنجایی که نقاط قوت 
آن هاســت، کتابی چاپ نکند و چیزی را تولید کند که 
در رقابت با باقی بازار نیســت؛ این می شود مارکتینگ. 
اول انتخاب درست از چرخۀ موجود و متمرکزشدن بر 
روی آن به او کمک می کند، دوم اینکه باید بتواند برای 
چیزی که ارائه می دهد، ارزش افزوده ایجاد کند که بابت 
آن وفاداری ایجاد شود و مشتری خودش را داشته باشد. 
این ها همه داخلی است و هنوز به بیرون نرسیده ایم. این 
است که بتواند در اولین قدم، برای خودش برندی بسازد 
که در ناشــران وجود ندارد؛ خودش را از باقی ناشــران 
مجزا کند که مصرف کننده وقتــی کتاب را می خواند، 
بداند کتاب این ناشر است یا اگر مصرف کننده کتاب را 
در پیشخوان ببیند، بفهمد از این ناشر است. انتخاب های 
درســت باعث می شــود که وفاداری در مشتری های او 
بیشتر شود و وقتی مشتری وفادار پیدا می کند، می تواند 

بهای بیشتری هم بگیرد.
حاال می خواهد بیاید ارائه بدهد؛ چون می داند برای 
چه قسمتی از بازار تولید می کند. حدود مشتری هایش را 
هم می شناسد؛ پس می تواند مشتری هایش را هم در آن 
محدوده که دارد برای آن ها تولید می کند، هدف گیری 

کند.

آیا این صحیح است که در بازار نشر داخل کشور، جز چند بازار 
نشر بزرگ، ناشر کوچک مشتری  چندانی ندارد.

من االن اینجا یک ناشر کوچک هستم.

شما مشخص اســت در چه حوزه ای تولید می کنید؛ اما ماقی 
ناشران عمدتاً اینگونه نیستند.

می کشد؛ %40 هم می رود در پخش، %40 پول را بردارید؛ 
تورم این دو سال را هم حساب کنید و بعد محاسبه کنید 
که آیا پولی که برمی گردد و ناشر به دست می آورد، سود 
دارد؟ اصل پولش را هم به دســت نمــی آورد؛ دارد زیان 
می دهد. اگــر این کار را به صورت روتین انجام می دهد، 

مدام دارد کوچک می شود و آسیب می بیند.
اگر کاری کند که پولش به جای دو سال، یک ساله 
برگردد، باید ببینیم چقدر هزینه می کند که یک ساله 
برمی گــردد؟ اگر بتوانــد کاری بکند کــه هزینه های 
پرداختــی اش از آن %40 به %20 برســد و میانگینش 
به %20 برســد، همۀ این به سودش برمی گردد. اگر این 
چرخه به جای اینکه در یک سال بفروشد و در دو سال 
پول بگیرد، در شــش ماه بفروشد و به طور میانگین، در 
یک ســال پول بگیرد و بعد ایــن چرخه نیز چیزی در 
فروش مســتقیم باشــد، گردش کتاب، پخش، دادن 
کتاب به کانال های فروشی که هزینه های کمتری دارند، 
یک دفعه می بینید سودِده می شود. چگونه می تواند این 
کار را انجام بدهد؟ یعنی اگر بتواند این کار را ترویج کند، 
سودِده می شود و اگر نتواند این کار را انجام بدهد، زیان 
می کند. تبلیغات را همیشه هزینه می بینند؛ درحالی که 
این هزینه نیست. به آن ها کمک می کند بتوانند پولشان 

را برگردانند.

یعنی هدف از تبلیغات برای ناشر این است که خودش را ابتدا از 
مشکل مالی نجات بدهد؟

بله. شما می گویید صرفۀ اقتصادی ندارد؛ من االن کلی 
روش می گویم که اصالً هزینه ندارد.

ناشران کوچک چه ابزاری برای بازاریابی دارند؟ چون ناشران 
کوچک هزینه هایشان زیاد است و سود کمی دارند.

پروندۀویژه/گفتوگو

  یک ناشر کوچک 
برای اینکه بتواند کار 
خودش را انجام بدهد، 
باید چرخۀ خودش 
را از ناشران بزرگ 
مجزا کند؛ در رقابت 
با آن ها نباشد؛ یعنی 
آنجایی که نقاط قوت 
آن هاست، کتابی چاپ 
نکند و چیزی را تولید 
کند که در رقابت با 
باقی بازار نیست؛ این 
می شود مارکتینگ

  اول انتخاب درست 
از چرخۀ موجود و 
متمرکزشدن بر روی 
آن به او کمک می کند، 
دوم اینکه باید بتواند 
برای چیزی که ارائه 
می دهد، ارزش افزوده 
ایجاد کند که بابت آن 
وفاداری ایجاد شود 
و مشتری خودش را 
داشته باشد
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باید نیاز مخاطب را بشناسیم

100 حوزه به شما معرفی می کنم که ناشر ندارد.

شاید مخاطب نداشته باشد.
مخاطب دارد؛ چرا ندارد؟ باالخره در جامعۀ ما، برای هر 
موضوعی یک مخاطب وجود دارد یا ندارد؟ در دنیا همه 
چیز تخصصی شده است؛ یعنی اگر شما می خواهید مثاًل 
اسباب کشی کنید، پنج شرکت هستند که در موضوعات 
مختلف اسباب کشی به شــما سرویس می دهند. شما 
می روید سراغ آن ها و سرویس درست را می-گیرید. ما 
چون دنبال کار تخصصی نرفته ایم، همۀ کارهایمان َدرهم 
و به هم ریخته است. در نشر هم همین گونه است؛ هرچه 
موضوعات تفکیک می شوند، همه چیز روشن می شود؛ 
اما وقتی تفکیک نشــود، ناشران بزرگ همۀ موضوعات 
را تولیــد می کننــد. در تمام بخش های بــازار اینگونه 
است: مانند اینکه بگویید این همه رستوران وجود دارد، 
می توانم رســتوران بزنم یا نه؟ می توانم رستوران ایجاد 
کنم؛ ولی محدودۀ خودم را مشخص کنم؛ االن یکی از 
بزرگ ترین برندهای رستوران ما، فقط چلوکباب می دهد. 
محدود ه اش روشن است و مشتری اش هم قطعی است؛ 
مثالً فروشگاه های فســت فود انواع فست  فودها را تولید 
می کنند؛ انواع ساندویچ ها و پیتزاها را تولید می-کنند و 
به مشتری می دهند و این درست نیست. االن کسی که 
بر روی پیتزا متمرکز شود، امکان توسعه اش بیشتر است؛ 
مثالً یک نفر متمرکز شود و فقط ساندویچ همبرگر به 

مشتری بدهد، احتمال توسعه اش بیشتر است.
در همه چیز اینگونه است. کل بازار این داستان را 
دارد و فقط بازار کتاب نیســت، دوربودن و آگاه نبودن از 
چیزهای پایه و برندینگ بازار اســت و برای شما کنگ 

و عجیب است.

این اول انتخاب بوده؛ مگر حوزه ای برای بازاریابی وجود 
داشــته اســت؟ حوزه را ما ایجاد کردیم، آن بازار وجود 
داشــته؛ قبالً کســی تولید نمی کرده است. شاید نشر 
چشمه دو کتاب تولید می کرده یا نشر دیگری سه کتاب 
و متمرکز در یکجا نبوده است؛ در نتیجه، شما جایی از 
بازار را انتخاب کردید؛ چرا می آیید دنبال من؟ چون باقی 
متمرکز نیستند؛ به دلیل تمرکز من بر روی موضوع، اگر 
کتاب در این حوزه بخواهید، می آیید سراغ من. االن این 
کتاب را من چاپ کرده باشم و اگر سه ناشر دیگر هم این 
کتاب را چاپ کرده باشند، باز هم من می فروشم؛ چون 
در این حوزه، من این محدوده را برای خودم مشــخص 
کردم؛ چون در سبد من، 90 کتاب دیگر هم وجود دارد. 
اگر بخواهد بخرد، به او احساس اطمینان می دهد و من 
می گویم کار من این اســت؛ کار من رمان نیست؛ پس 
محدوده ام را مشــخص کرده ام؛ می دانم مصرف کنندۀ 
این کتاب کیست؛ محدوده هایش روشن است؛ می دانم 
مخاطب من کیســت؛ هر کسی با این موضوع سروکار 
دارد؛ لیست آن ها را پیدا کردم و با آن ها ارتباط مستقیم 
گرفتم و جاهایی که آن ها حضور داشتند، در سایت ها، 
مجالت آگهی زدم. این مجموعــه آدم ها 10، 15 هزار 
آدم هستند و همۀ آن ها در بانک اطالعاتی من هستند؛ 
چرا ناشــر کوچک مشتری ندارد؟ من اگر 10، 15 هزار 
مشتری داشته باشم، برای چاپی که امروز می شود، اگر از 
هر 6 نفر مشتری که در این لیست من وجود دارند، یک 
نفر کتاب من را خریداری کنند، یک چاپ 1500تایی 

را فروخته ام.

با محدودیت موضوعات چه کار کنیم؟
محدود نیســت. بی نهایت موضوع وجود دارد. من االن 

  به دلیل تمرکز 
من بر روی موضوع، 

اگر کتاب در این حوزه 
بخواهید، می آیید سراغ 

من. االن این کتاب را 
من چاپ کرده باشم 
و اگر سه ناشر دیگر 

هم این کتاب را چاپ 
کرده باشند، باز هم من 

می فروشم؛ چون در این 
حوزه، من این محدوده 
را برای خودم مشخص 

کردم؛ چون در سبد من، 
90 کتاب دیگر هم وجود 
دارد. اگر بخواهد بخرد، 
به او احساس اطمینان 
می دهد و من می گویم 
کار من این است؛ کار 
من رمان نیست؛ پس 
محدوده ام را مشخص 

کرده ام

  چون دنبال کار 
تخصصی نرفته ایم، 

همۀ کارهایمان َدرهم 
و به هم ریخته است. در 

نشر هم همین گونه 
است؛ هرچه موضوعات 

تفکیک می شوند، 
همه چیز روشن می شود؛ 
اما وقتی تفکیک نشود، 

ناشران بزرگ همۀ 
موضوعات را تولید 

می کنند
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نشر و افتادن در مسیر تخصصی، چه چیزی ممکن است باشد؟
شــما در هر بازاری وقتی وارد می شوید، سؤالی اصلی 
وجود دارد: برای چه کسی، چه چیزی را ارائه می دهیم 
و چرا باید بخرد؟ این سه سؤال جواب می خواهد؛ جواب 
اصلی شما این اســت که ارزش افزودۀ شما در این بازار 
چیست؟ تا ارزش افزوده ای در بازار نداشته باشید، کاالی 
شما خریدنی نیست. وقتی آن را درست تعریف می کنید، 
می توانید ارزش افزوده را روشن کنید و این ارزش افزوده 
نقطه ای اســت که بر روی آن پافشاری می کنید؛ برای 
مخاطب خاصی که هدف گــذاری کردید، باید بدانید 
مخاطب کیست، نیازش چیســت و ارزش افزوده ای که 
شما می خواهید به او بدهید، چیست؟ خودبه خود خرید 
اتفاق می افتد؛ این سؤال را همۀ کسانی که می خواهند 
تولید کنند، قالبی برای آن می ریزند تا بتوانند برای آن 
پاســخ پیدا کنند، پاسخ بدهند به نتیجه می رسند، آن 
چیزی که بر روی آن تبلیغ می کنید، ما در برند می گوییم 
که برند دو چیز است: یکی قول، یکی تعهد. می گوییم 
باید قول بدهید: »من این جنس را به شما بدهم« و تعهد 
شما این است که آن جنس را به او بدهید، این دو، برند 
شما را می سازد؛ قول شما هم عمالً شعار شماست، نقطۀ 
فشار و برتری شما نسبت به دیگران است. می تواند خیلی 
ساده باشد؛ حتی اولین قسمت این باشد که محدوده تان 
را مشخص کنید؛ مثالً کسی که می  خواهد پیتزافروشی 
ایجاد کند، می گوید: »من خوشمزه ترین پیتزا را به شما 
می دهم«، آن کســی که در بازار مبلمان است می تواند 
بگوید: »من این بخش را برای کسی که می خواهد خرید 
خاص کنــد، می دهم« یا »بهترین قیمت را با این تنوع 
تحویل می دهم«؛ یک قســمت را روشن می کند. من 
نخستین ناشــر تخصصی کتاب های بازاریابی تبلیغات 

این چیزی که می گویید، راهکار است یا شروع شکستن نشر 
سنتی؟

یک نگاه اســت. ناشــران در مقطعی، بزرگ شدند. اگر 
ببینیم آن ناشرانی که بزرگ شده اند، حتماً تصمیمات 
درستی گرفته اند و رفتارهای درســتی انجام داده اند و 
کارهای درســتی کرده اند و در آن مقطع پاسخ گرفته 
و بزرگ شــده اند یا بعضی از آن ها،  کمک های مالی از 
جایی داشته  و بزرگ شده اند؛ مثالً انتشارات امیرکبیر: اگر 
خاطرات مرحوم جعفری را بخوانید، چقدر در مارکتینگ، 
آدم فعالی بوده است؛ آدم بسیار باهوش و متفکری بوده 
است، آمده این ها هم را به هم  دوخته و رشد کرده است 
و به نقطه ای رســیده که هنوز هیچ کدام از ناشــران ما 
نزدیک آن نیستند. اینکه فضای خالی بازار را پیدا کنید 
و در آن فضای خالی، سرمایه گذاری بکنید؛ آن را بتوانید 
توسعه بدهید؛ آن بسته به تصمیمات شما است؛ ممکن 
است بازار پیچیده  باشد؛ ممکن است تصمیمات متفاوت 
باشد؛ ولی خاصیت بازار سنتی این است که کل آن آزاد 
است؛ من یک ســری بازارها را برای شما مثال می زنم. 
این بازارهای ســنتی هستند که هر کسی در آن رفتار 
درست کند و قسمتی از فضای آن را بگیرد، توسعه پیدا 
می کند؛ چون آن قدر سنتی است و هیچ کسی کاری در 
آن انجام نمی دهد. با حداقل ها توسعه رخ می دهد، یکی 
از آن ها نشر اســت. مثالً بازار مبلمان است؛ االن همه 
سنتی هستند. االن همه مانند هم هستند؛ هیچ کدام 
ایــده ای ندارند؛ بِرندی ندارند؛ هیچ قواعد بازاری در آن 

رعایت نمی شود و... .

به صورت اصولی بخواهیم بگوییم، شروع گذر از بازار سنتی 

پروندۀویژه/گفتوگو

 شما در هر بازاری 
وقتی وارد می شوید، 
سؤالی اصلی وجود 
دارد: برای چه کسی، 
چه چیزی را ارائه 
می دهیم و چرا باید 
بخرد؟ این سه سؤال 
جواب می خواهد؛ 
جواب اصلی شما این 
است که ارزش افزودۀ 
شما در این بازار 
چیست؟

 تا ارزش افزوده ای 
در بازار نداشته 
باشید، کاالی شما 
خریدنی نیست. 
وقتی آن را درست 
تعریف می کنید، 
می توانید ارزش افزوده 
را روشن کنید و این 
ارزش افزوده نقطه ای 
است که بر روی آن 
پافشاری می کنید

 برند دو چیز است: 
یکی قول، یکی تعهد. 
می گوییم باید قول 
بدهید: »من این جنس 
را به شما بدهم« و تعهد 
شما این است که آن 
جنس را به او بدهید، 
این دو، برند شما را 
می سازد؛ قول شما هم 
عماًل شعار شماست، 
نقطۀ فشار و برتری 
شما نسبت به دیگران 
است
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هســتم؛ یعنی کتاب حوزۀ تبلیغات را به شما تحویل 
می دهم و باقی را از من نخواهید؛ ولی این قسمت را به 
شما درست تحویل می دهم. پس هر کسی این حوزه را 

بخواهد، می آید سراغ من.

یعنی در نظر مخاطب، باید انحصار درست شود؟
انحصار نه؛ بلکه یک تصویر درست و شفاف. ما اسمش 
را انحصــار نمی گذاریم. تصویر شــفافی به او می دهیم 
که تو چه کاره هســتی؟ شما تا وقتی تصویر شفاف را 
نداشــته باشید، او هم تصویر درســت را از شما ندارد. 
اصالً می خواهید تبلیغ بکنید، چه می خواهید بگویید؟ 
در حال حاضر، چهار ناشــر با هم تبلیغ می کنند؛ ولی 
وقتی تصویر شفافی ندارند، دلیل انتخاب این نسبت به 
دیگری چیست؟ برای اینکه انتخاب شوند، باید چیزی 
داشته باشند؛ باید یک چیزی برای گفتن داشته باشد. 
در جایگاه سازی و در کار برندینگ، می گویند: »هر کسی 
در هر حوز ه ای، می تواند سه تا هفت اسم را ثبت ذهنی 
بکند؛ یعنی شما اگر می خواهید ماشین بخرید، هفت 
نام باید در ذهن شــما باشد و در اولویت باشد، براساس 
قدرت خریدتان وقتی اولویت بندی می کنید، سه نام در 
اولویــت می آید؛ اولی را اگر نخرید، دومی را می خرید و 
اگر دومی را نخرید، می روید سراغ سومی. آن نامی که 
خارج از  لیست است، اینجا وجود ندارد. برای اولی یک 
دلیل وجود دارد: شما می گویید به این دلیل و این دلیل 
در مغز شماســت؛ برای کتاب هم همین است. وقتی 
بودجه ای دارد و می خواهد کتاب بخرد، مثالً می گوید: 
»من اول می روم نشر فالن؛ چون رمان می خواهم بخرم. 
کتاب های این ناشــر کیفیت بهتــری دارد.« اگر کتاب 
آموزشــی بخواهد، می رود ســراغ فالن ناشر و کتاب 

تبلیغات بخواهد، حتماً می آید نزد من.

جدیداً برای تبلیغ کتاب های رمان، شــاهد ساخت تیزرهای 
سینمایی هستیم. مثالً کتاب های مسابقۀ کتاب و زندگی که 
تیزرهایش در افزایش تیراژ کتاب بسیار مؤثر بوده است؛ امکان 
تبلیغ برای ناشران تخصصی به این نحو، از نظر شما، چگونه 

است؟ راه های دیگر چیست؟
اصالً منطقی نیست. برای ناشر تخصصی مانند این است 
که تیر هوایی شــلیک کند؛ به دلیــل آنکه از آن طیف 
گسترده، بخش محدودی مشتری آن هستند. انتخاب 
رسانه براساس مخاطب اتفاق می افتد؛ شما مخاطبتان را 
کجا می توانید پیدا کنید و ارزان ترین راهی که می توانید 
به آن برسید، چیســت؟ این پاسخ کلی است؛ ولی اگر 
ناشر عمومی هستیم، می توانیم برویم تلویزیون، می توانیم 
برویم مطبوعات و وقتی ناشر تخصصی می شویم، باید 
برویم در مجــالت تخصصی. االن امــکان فراوانی در 
شــبکه های اجتماعی وجــود دارد. اینکــه گفتم پول 
نمی دهیم، به این دلیل است که در شبکه های اجتماعی، 
بدون پول هم می توانیم با کمی فکر، راِه حل های متفاوتی 
برای تبلیغ پیدا کنیم. بنابر موضوع و مخاطب، رسانه ها 
قابل دسترسی هستند. موضوع رسانه در کار تبلیغات، 

داستانی طوالنی  دارد.

در جایگاه ناشــر، تحلیلی از وضعیت فعلی و نگاه ناشران به 
مقولۀ نشر، بازاریابی و تبلیغ بفرمایید.

من معتقدم وضع نشــر نســبت به وضع کلی اقتصاد 
بد نیست، دلیلش هم این اســت که وقتی اقتصاد در 
ســرازیری اســت و چرخۀ مالی خوب نیست، درآمد 
کم می شــود. آمــار جهانی اش را می گوییــم. در همۀ 

  شما تا وقتی 
تصویر شفاف را نداشته 

باشید، او هم تصویر 
درست را از شما ندارد. 
اصالً می خواهید تبلیغ 
بکنید، چه می خواهید 

بگویید؟ در حال حاضر، 
چهار ناشر با هم تبلیغ 

می کنند؛ ولی وقتی 
تصویر شفافی ندارند، 

دلیل انتخاب این نسبت 
به دیگری چیست؟ برای 
اینکه انتخاب شوند، باید 

چیزی داشته باشند؛ 
باید یک چیزی برای 

گفتن داشته باشد

  انتخاب رسانه 
براساس مخاطب اتفاق 

می افتد؛ شما مخاطبتان 
را کجا می توانید پیدا 

کنید و ارزان ترین 
راهی که می توانید به 
آن برسید، چیست؟ 

این پاسخ کلی است؛ 
ولی اگر ناشر عمومی 

هستیم، می توانیم برویم 
تلویزیون، می توانیم 

برویم مطبوعات و وقتی 
ناشر تخصصی می شویم، 

باید برویم در مجالت 
تخصصی
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از بین می رفت. درست نشد و از بین رفت. تعداد زیادی 
از آن ها از بین رفتند؛ مثالً 20 ســال پیش، بزرگ ترین 
تولیدکنندۀ لوازم خانگی  این منطقه، کارخانۀ آزمایش 
بود. االن کجاست؟ 12 سال است که تعطیل شده است. 
آخرین هم ارج بود که تعطیل شــد. مثالً ما تلویزیون 
شهاب داشتیم، تلویزیون پارس داشتیم، این ها تعطیل 
شدند یا االن دارند ال جی و سامسونگ تولید می کنند، 
یخچال سازی های متعدد داشتیم که همه تعطیل شدند.

در نقطه ای مجبور هســتند که باالخره خودشان 
را تغییر بدهند. حدس من این اســت آن  ناشرانی که 
عقلشان می رسد، بهتر می شوند، رشد می کنند و توسعه 

پیدا می کنند و تعدادی هم ریزش دارند.

شما حرکت ناشران را به سمت توسعه می بینید؟
ناشران بزرگ زیاد داریم و قدرتشان زیاد است و عقلشان 
خوب کار کرده اســت. یکی از مشــکالتی که در حوزۀ 
نشــر وجود دارد، مکان ارائه است؛ ما مکان ارائه نداریم. 
االن در تهران 30هزار بقالی وجــود دارد؛ اما در تهران 
چه تعدادی کتابفروشی داریم؟ مثال 400 کتابفروشی. 
یک منطقــه انقالب و یک منطقــه کریم خان و باقی 
پراکنده اند و بعضی از آن ها هم کتابفروشــی نیستند؛ 
در واقع  نوشت افزارفروشی هستند. یکی از چیزهایی که 
شاید دولت می تواند کمک کند، توسعۀ آن زنجیره های 
کتابفروشــی است که به ناشران امکانات بدهد. اگر این 
اتفاق نیفتد، مشــکل دیگری به وجود می آید. یک دفعه 
زنجیره ای ایجاد می کنند؛ چون زنجیره توزیع می شوند 
و توزیع نبض بازار در دســت زنجیره است و هر کاری 
بخواهد، انجام می دهد. تنها جایی که نظم و فُرمتی دارد، 
شــهر کتاب است که آن هم در تهران 25تا و در ایران، 

این سقوط های  اقتصادی و ســرازیری های اقتصادی، 
چند موضوع کاری وجود دارد که رشــد می کنند: یکی 
خوراک است؛ یعنی شما می بینید زمانی که آمریکا در 
آن چهار، پنج سال سقوط کرد، تمام فست فودها رشد 
کردند؛ یعنــی مردم نمی توانند کارهــای بزرگ انجام 
بدهند؛ ولی می آیند یا لباس می خرند یا غذا می خورند؛ 
وســایل فرهنگی می خرند؛ یعنی اتفاقاً در شرایطی که 
رکود اقتصادی پیش می آید، این سه حوزه بعضی مواقع، 
نه تنها تحت فشار نمی روند، بلکه رشد هم می کنند. االن 
هم حدســم این است که بخش پوشاک، پوشاک ارزان 
ممکن است آسیب دیده باشــد، ولی فست فودها رشد 
درآمد دارند و االن هم اگر جریان نشــر درســت باشد، 
می تواند رشد پیدا کند. مردم کارهای بزرگ نمی توانند 
بکنند؛ ولی پول های کم خرج می کنند و اگر نمی شود و 
رشد نمی کند، به دلیل وضعیت اقتصادی نیست، به خاطر 

وضعیت خودش است.

به نظر شما، آیا ناشران در حال عبور از نشر سنتی به سمت نشر 
مدرن و جدید هستند؟

بخش فرهنگی این گونه است؛ بخشی از بخش فرهنگی، 
وظایفش را انجام می دهد و آمده است تا تأثیر بگذارد؛ 
آن بخشی که آمده تأثیر بگذارد، مشکل موضوع توسعه 
و تولید و فروشش حل نمی شود؛ چون براساس رسالتش 
تولید می کند؛ ولی آن بخش هایــی که دید اقتصادی 
دارند، مجبور هســتند که درســت ببیننــد یا هضم 
می شوند یا درست می شوند؛ مانند هر چیز دیگری. ما 
در بخش های دیگرمان آســیب دیده ایم؛ مثالً 20 سال 
پیش اگر می  گفتیم در صنایــع داخلی مان مانند لوازم 
خانگی، نقطه ای وجود داشت، یا باید درست می شد یا 

پروندۀویژه/گفتوگو

  در نقطه ای مجبور 
هستند که باالخره 
خودشان را تغییر 
بدهند. حدس من 
این است آن  ناشرانی 
که عقلشان می رسد، 
بهتر می شوند، رشد 
می کنند و توسعه پیدا 
می کنند و تعدادی هم 
ریزش دارند

  یکی از مشکالتی 
که در حوزۀ نشر وجود 
دارد، مکان ارائه است؛ 
ما مکان ارائه نداریم. 
االن در تهران 30هزار 
بقالی وجود دارد؛ اما 
در تهران چه تعدادی 
کتابفروشی داریم؟

  یکی از چیزهایی 
که شاید دولت می تواند 
کمک کند، توسعۀ آن 
زنجیره های کتابفروشی 
است که به ناشران 
امکانات بدهد
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را افزایش دهیم و نیــاز آن ها به خواندن را باال ببریم و 
کتابخوانی را توسعه بدهیم.

در آخر، اگر نکته ای دارید، بفرمایید.
ما در فرهنگمان، یک چشم وهم چشمی داریم که خیلی 
عجیب اســت، مثالً می گوییم: »ماشین من را دیدی!«؛ 
»این کتاب را من خواندم، تو هم خواندی؟« این موضوع 
اگر روزی در فرهنگ کتابخوانی بیاید که با سطح خواندن 
کتاب، برای هم ژست بگیریم، شاید به هدفمان برسیم. 
اینکــه تو چه تعداد کتاب خوانــده ای و من چه تعداد 
کتاب خوانده ام؟ این تبدیل شود به مسئله ای فرهنگی 
و آن روحیه ترویج شود، ما به هدفمان رسیده ایم. مثاًل 
من امســال بچه ها را می برم نمایشــگاه کتاب و کتاب 
می خرد. سال بعد، دوباره می گوید: »من را ببر نمایشگاه 
کتاب«؛ می گویم: »کتاب هایی که سال قبل خریدی، آیا 
خوانده ای؟ کدام هــا را خوانده ای؟ اگر خوانده ای، برویم 
بخریم.« یک سال این طور بین نمایشگاه رفتن وقفه افتاد. 
از طرف من، تهیه کردن کتاب برای بچه ها، محدودیت 
ندارد؛ چون ما به بچه هایمان نمی توانیم بگوییم چه چیزی 
را یاد بگیرد، بلکه به آن ها می-توانیم مسیر بدهیم؛ ولی 
نمی توانیم او را اجبار کنیم که چه چیزی را بخواند. مهم 
این است که بخواند و خودش هم اجازۀ نظردادن داشته 
باشد. اگر آن ها را محدود کنیم، فرهنگ کتاب خواندن 
آسیب می بیند. اگر فقط بگویم کتاب مذهبی بخوان یا 
رمان بخوان، از جایی به بعد، دیگر نمی خواند. نباید اجبار 
کنیم و این تنوع است که باعث می شود او کتاب بخواند.

50تاست.

به عنواِن ناشر، اگر بخواهید چند راهکار برای اولویت برای بحث 
ترویج کتاب بدهید، آن اولویت ها چیست؟

اوالً کار گروهی باشد، نباید انفرادی باشد؛ کار بر اساس  
یک نیاز باشد یا نیاز به وجود بیاورد؛ نیازی که خیلی از 
چیزها را تضمین می کند؛ مثالً ما در بخش های دیگر هم 
ضعیف هستیم و ضعیف عمل کردیم، مثالً مادری که 
فکر کند اگر تغذیۀ بچه اش به هم بخورد، رشدش دچار 
مشکل می شود و این موضوع در خانواده ها تثبیت شود 
که آن چیزی که قرار است هزینۀ آیندۀ فرزندانشان شود 
و آن ها را بیمه کند و دلیل روشن بودن آیندۀ فرزندانشان 
شود، ذهنشان است و این هرچه بیشتر آموزش داده شود 
و بچه بتواند مسیر زندگی اش را پیدا کند، آینده اش بیشتر 
تضمین  می شود و اگر آیندۀ او تضمین شود، آیندۀ کل 
کشور تضمین می شود. یکی از معاونین رئیس جمهور، 
در تلویزیون گفته بود: »ما االن نفت می فروشیم، کاری 
بکنیم که روزی فکر بفروشیم و این فکر را باید توسعه 

بدهیم.«
سازمان صداوسیما خیلی می تواند کمک کند. االن 
شرایطی هم وجود دارد که این همکاری را انجام بدهند؛ 
بخش های مطبوعاتی و شهرداری می تواند این قضیه را 
جزء موضوعاتش و آگهی هایش قرار بدهد؛ این کار نیز 
کار جمعی بلندمدت است و نه مقطعی. باید بگوییم این 
موضوعی اســت که ما تا پنج یا َده سال آینده آن را رها 
نمی کنیم. باید جریان ایجاد شود و سطح آگاهی مردم 

 ما در فرهنگ مان 
یک چشم هم چشمی 

داریم که خیلی عجیب 
است، مثالً می گوییم 

این ماشین من را دیدی! 
این کتاب را من خواندم 

تو هم خواندی؟ این 
موضوع اگر یک روزی 

بیاید در آن فرهنگ 
کتابخوانی که با سطح 

خواندن کتاب برای هم 
ژست بگیریم شاید 

ما به هدفمان برسیم. 
اینکه تو چه تعداد 

کتاب خواندی و من چه 
تعداد کتاب خواندم؟ 

این تبدیل شود به یک 
مساله فرهنگی و آن 

روحیه ترویج شود ما به 
هدفمان رسیدیم
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شــده بــود و تــا آن زمــان بارهــا تجدیــد چــاپ شــده 
بــود! بعــد از آن نشــنیدم کــه ســخنران شیرین ســخن 
کتابــی را کــه شــیرینی اش را چشــیده بــود روی منبــر 
بــه انبــوه جماعــت پامنبــری اش معرفــی کــرده باشــد. 
ــزد خــود اســتاد  ــد شــیرینی کتــاب هنــوز هــم ن الب

باقــی مانــده اســت!
چنــدی قبــل بــه طــور اتفاقــی در هواپیمــا بــا بــزرگ 
ــهد  ــیر مش ــتنی در مس ــت داش ــهیری دوس ــرد ش م
و  پرســید  از شــغلم  هم نشــین شــدم.  مقــدس 
گپ وگفتــی کردیــم. پرســیدم چــرا شــما کــه چهــرۀ 
ــود  ــت خ ــن موقعی ــتید از ای ــده ای هس ــناخته ش ش
بــرای معرفــی کتاب هــای خــوب بــه مــردم اســتفاده 
ــا ایــن را گفتــم چهــره در هــم کشــید  نمی کنیــد. ت
و توضیــح داد مــا کــه نمی توانیــم بــرای ناشــران تبلیغ 
کنیــم. پرســیدم آیــا شــما محدودیت هــا و مالحظاتــی 
بیشــتر از رهبــری داریــد کــه هــر چنــد وقــت یــک 
بــار یــک کتــاب خــوب بــه مــردم معرفــی می کننــد. 

پاســخش یــادم نیســت. برایــم مهــم نبــود.
در گروهــی تلگرامــی عضــو هســتم که همه، دوســتان 
فرهیختــۀ اهل فرهنگ و رســانه هســتند. همه دســت 
بــه قلــم و اهــل مطالعــه و تحقیــق و تحلیــل. گاهــی 
یکــی از اعضــای گــروه در مــورد فیلمــی ســینمایی که 
روی پــرده اســت نکتــۀ کوچکــی می گویــد یــا خبــری 
ــا  ــد از آن ت ــا بع ــت ت ــی اس ــن کاف ــذارد. همی می گ
چنــد ســاعت و در بعضــی مــوارد تــا روزهــا گفت وگــو 
ــدان و  ــم و حواشــی اش و نظــر منتق ــورد آن فیل در م
واکنش هــای مــردم بــه آن فیلــم بحــث جــاری گــروه 
ــاز هــم  ــن اتفــاق گاهــی چنــد روز بعــد ب شــود. و ای
ــار از جنبــه ای دیگــر  در مــورد همــان فیلــم و ایــن ب

ــتادی  ــتان از اس ــی از دوس ــا جمع ــش ب ــال ها پی س
درخواســت جلســه ای برای مشــورت پیرامــون طرحی 
بــرای راهنمایــی و تشــویق مــردم بــه کتــاب خوانــی 
کردیــم. ایشــان بزرگوارانــه پذیرفت و جلســه تشــکیل 
شــد. در ابتــدا کلــی از اهمیت کتــاب و اثرگــذاری اش و 
کاســتی هایی کــه داریــم بــرای اســتاد ســخن گفتیــم. 
ــا  ــه کتــاب، ســفت و ســخت پ اســتاد امــا بی اعتنــا ب
را در یــک کفــش کــرده بــود کــه امــروز ســریال های 
خانگــی اثربخشــی اش از کتــاب بیشــتر اســت و فــردا 
ــد و  ــریال ها را می گیرن ــای س ــه ای ج ــای رایان بازی ه
الــخ. هــر چــه کــرد نتوانســت مــا را مجــاب کنــد کــه 
اهمیــت فیلــم و ســریال و بازی از کتاب بیشــتر اســت. 
هــر چــه کردیــم حریــف حضرتــش نشــدیم کــه کمی 
ــدر  ــه ق ــد. حتــی ب ــاب ســخن بگوی ــارۀ کت هــم در ب
اندکــی کــه دلمــان خــوش باشــد. دل خــوش کــرده 

بودیــم بــه راهنمایــی اســتاد در مــورد کتــاب!
چنــد ســال پیــش بــا اســتادی اهــل منبــر و خطابــه 
ــۀ  ــی. در میان ــی داشــتم در مــورد کتابخوان گفت وگوی
مصاحبــه از او پرســیدم آیــا جدیــداً بــه جــز کتاب های 
ــان  ــه برایت ــیده ک ــتتان رس ــه دس ــی ب ــی کتاب طلبگ
تازگی داشــته باشــد و جذب آن شــده باشــید. ایشــان 
در جــواب فرمــود کــه بلــه، جدیــدا کتابــی از زندگــی 
فــالن چهــرۀ علمــی بــه دســتم رســیده کــه سراســر 
درس اســت و ایشــان شــخصیتی عجیب داشــته است 
ــش  ــال در بیان ــاب را کام ــۀ آن کت ــالوت مطالع و... ح
ــا داشــت.  ــاب اب ــام کت ــه از گفتــن ن ــدم. او البت می دی
پرســیدم فــالن کتــاب را می فرماییــد؟ تصدیــق کــرد. 
کتابــی کــه تــازه بــه دســت اســتاد رســیده بــود اولین 
ــته  ــع آراس ــور طب ــه زی ــش از آن ب ــال پی ــار 12 س ب

ترویج یعنی رایج کردن!

احمد ذوعلم

پروندۀ ویژه
یادداشت
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ــردم.  ــه ک ــزرگ گری ــرد ب ــالن م ــی ف ــدن زندگ خوان
ــدن  ــگام خوان ــش در هن ــده های ــی از خن ــچ کس هی
فــالن داســتان کوتــاه حــرف نمی زنــد. هیــچ کــس از 
حــالوت یــک نکتۀ اخالقــی کوچک در کتابــی اخالقی 
ســخن نمی گویــد. حتــی کســی نمی گویــد دیــروز در 
ــن  ــارۀ آن ای ــدم و نظــرم در ب ــه ای خوان ــه مقال روزنام
اســت. البــد همــه فکــر می کننــد بایــد پایدیــای ورنــر 
یگــر یــا تحــف العقــول ابــن شــعبۀ حّرانــی و جنــگ 
ــا کتاب خــوان باشــند.  ــد ت ــح تولســتوی بخوانن و صل
ــی  ــه کتاب خوان ــه اســت ک ــردم آموخت ــه م ــانه ب رس
ــه مــردم  یعنــی خوانــدن کتاب هــای فاخــر. رســانه ب
آموختــه اســت که شــما کتــاب نمی خوانیــد -بخوانید 
»نبایــد بخوانیــد«- و علــِت -بخوانیــد »بهانــۀ«- کتــاب 
نخواندنتــان هــم گرانــی کتــاب و ضیــق وقــت اســت. 
رســانه بــه مــردم آموختــه اســت که کتــاب خوانــدن از 
آِن نخبــگان و فرهیختــگان اســت و تو اگــر فرهیخته و 
نخبــه و تحصیــل کرده نیســتی بایــد فاصلــۀ قانونی ات 

بــا کتــاب را حفــظ کنــی.
ــاب.  ــردن کت ــج ک ــکۀ رای ــی س ــاب یعن ــج کت تروی
یعنــی همــه کــس همــه جــا بــا بهانه هــای مختلــف 
ــی  ــد. یعن ــرف بزنن ــد ح ــه خوانده ان ــی ک از کتاب های
ــی  ــد از کتاب ــک بن ــان ی ــه هایش ــرای بچ ــدران ب پ
ــاب  ــش از کت ــورد آن بخ ــد و در م ــیرین را بخوانن ش
بــا بچه هایشــان ســخن بگوینــد. یعنــی فرهیختــگان 
در هنــگام ســخنرانی بــه جــای کلمــات درشــت و پــر 
طمطــراق کتابــی را بــاز کننــد و بخشــی از آن را بــرای 
جماعــت بخواننــد. یعنــی مجری هــای تلویزیونــی بــه 
جــای ادا و اطوارهــای اغــراق شــده، گاهــی یــک جملۀ 
غیــر کلیشــه ای از کتابــی ناشــناخته را چاشــنی حرف 
هایشــان کننــد. یعنــی کارگردان هــا بــی بهانــه کتــاب 
دســت بازیگرانشــان بدهنــد و بازیگــران بی بهانــه 

کتــاب بخواننــد...
ترویج کتاب یعنی سکۀ رایج کردن کتاب!

ــج  ــکۀ رای ــدل س ــث و ج ــو و بح ــد. گفت وگ می افت
بحث هــای ایــن گــروه فرهنگــی اســت. ولــی هــر بــار 
کــه کســی در مــورد کتابــی چیــزی می گویــد یکــی 
ــکات کوچکــی  ــاب ن ــورد آن کت ــه زور در م ــر ب دو نف
ــکوت  ــا س ــط ب ــران فق ــالص. دیگ ــد و خ می گوین
ــای  ــری از بحث ه ــد. خب ــاره می کنن ــو را نظ گفت وگ

داغ و بگومگوهــای همیشــگی نیســت.
ــه  میکروفــون برنامــۀ هفــت بعــد از اکــران فیلمــی ب
ســراغ جماعــت حاضــر در ســینما مــی رود و از آن هــا 
حسشــان در مــورد فیلــم را می پرســد. جماعــت 
ــف  ــای مختل ــد و نگاه ه ــاال عقای ــا و احتم ــا تیپ ه ب
ــل دوربیــن می ایســتند و در مــورد  مشــتاقانه در مقاب
فیلــم نظــر می دهنــد. یکــی می گویــد ترجیــج 
می دهــم ایــن فیلــم را بــا خانــواده ام نبینــم. دیگــری 
می گویــد فیلــم چیزهــای آموزنــده ای در مــورد 
ــن  ــد از ای ــی می گوی ــت. آن یک ــه داش ــالق جامع اخ
فیلــم آموختــم کــه درب خانــه را بــه روی کســی کــه 
ــت  ــا از قیم ــس ام ــچ ک ــم! هی ــاز نکن ــم ب نمی شناس
بلیــط فیلــم و زمــان اکرانــش و... حرفــی نمی زند. همه 
خیلــی راحــت تجربــۀ شخصی شــان از تماشــای فیلــم 
را بیــان می کننــد. همــه می داننــد کــه بعــد از دیــدن 
یــک فیلــم به جــای آسیب شناســی ســینما و صحبت 
از حواشــی آن می تواننــد -بخوانیــد »بایــد«- بــه راحتی 
احســاس خــود در مــورد فیلمــی که دیــده انــد را بیان 
کننــد و تحلیــل خــود را بگوینــد و از خــوب و بد نکات 

فیلــم حــرف بزننــد. 
ــون  ــت میکروف ــوز اســت هــر وق ــه هن ــوز هــم ک هن
ســیما بــه ســراغ جماعــت پیــاده روی خیابان مــی رود 
ــا آن هــا صحبــت کنــد  ــی ب کــه در مــورد کتاب خوان
نیمــی می گوینــد وقــت کتــاب  خوانــدن ندارنــد و نیم 
دیگــر گــران بــودن کتــاب را بهانــۀ مطالعــه نکــردن 
ــی  ــی از کتاب های ــیرینی یک ــی از ش ــد. کس می کنن
ــا  ــد ب ــی نمی گوی ــد. کس ــرف نمی زن ــده ح ــه خوان ک

  ترویج کتاب 
یعنی سکۀ رایج کردن 
کتاب. یعنی همه کس 

همه جا با بهانه های 
مختلف از کتاب هایی 

که خوانده اند حرف 
بزنند. یعنی پدران برای 
بچه هایشان یک بند از 

کتابی شیرین را بخوانند 
و در مورد آن بخش از 

کتاب با بچه هایشان 
سخن بگویند. یعنی 

فرهیختگان در هنگام 
سخنرانی به جای کلمات 

درشت و پر طمطراق 
کتابی را باز کنند و 

بخشی از آن را برای 
جماعت بخوانند. یعنی 
مجری های تلویزیونی 

به جای ادا و اطوارهای 
اغراق شده، گاهی یک 

جملۀ غیر کلیشه ای 
از کتابی ناشناخته را 

چاشنی حرف هایشان 
کنند. یعنی کارگردان ها 

بی بهانه کتاب دست 
بازیگرانشان بدهند و 

بازیگران بی بهانه کتاب 
بخوانند
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امر نیک نیستند، بلکه گاهی در تمسخر و دست انداختن 
اندک کتاب خوان های اطراف خود نیز ابایی ندارند؟ و اگر 
اغلِب مردم دست به این کار نمی زنند هم حداقل با سؤال 
از کار آمــدی کتاب خوانی، حیرت خود را از این عمل و 

شک در سودآوربودن این کار نشان می دهند.
کمی عقب تر بیاییم؛ اصالً چــرا مردم باید قبول 
کنند که کتاب بخوانند و چه سودی عایدشان می شود؟ 
هنوز که هنوز است، اگر میان دانشجویان کسی کتاب 
غیردرسی بخواند، اغلب از او سؤال خواهند کرد که آیا 
مربوط به درَست اســت؟  و اگر پاسخ منفی داده شود، 
باز خواهند پرســید که پس به چه  کار می آید؟ گرچه 
پرداختن جدی و علمی در باب این موضوع، نه در توان 
بنده است و نه در این مقال می گنجد؛ اما تصور می کنم 
آنچه واقعاً امروزه برای ما معنی دارد، سود عینی و واقعی 
و آنی  است؛ سودی که بشــود به آن دست یافت و در 
امور روزمرۀ زندگی بــه کار گرفت؛ نه وعده ای در عالَم 

انتزاع و تصورات.
شــاید بهتر باشد که مســئله را از سوی دیگری 
ببینیم. چرا مردم ما وقتی تبلیغ شــهربازی را با تکرار 
کلمات »شــادی، تفریح، ســرگرمی« می شنوند، قبول 
می کنند و به آنجا می روند؟ رفتن به شــهربازی، زمان 

در یاد دارم چند سال پیش، دوستی که به تازگی 
دارای فرزندی شــده بود، برایم تعریف کرد که خدمت 
یکی از عالمان اخالق در همین تهران خودمان رسیده 
و از ایشان خواسته است برای تربیت و صالح فرزندش 
نصیحتی کنــد. آن عالِم بزرگ که خدایش بیامرزد، به 
زبانی عامیانه فرموده بودند که شما فرزندتان را به حال 
خود بگذارید و بیش از آنچه معمول بوده و اســت، در 

تربیتش دست نبرید که راه صالح همین است.
حال چندسالی  است، بل نزدیک به دهه ای که برخی 
از عزیزان دارای دغدغه، در عرصۀ کتاب وارد شده اند و 
می خواهنــد این قوم را بــه لطایف الحیلی کتاب خوان 
کنند. انصافاً زحمات زیادی هم در این راه کشــیده اند. 

دستاوردهایی داشته اند و شاید هم ناکامی هایی.
اما ســؤالی که برای من نگارنده مطرح شده، این 
است که چرا باید مردم را کتاب خوان کرد؟ احتماالً اگر 
دوربین و میکروفونی هم باشد و گذری پرگذار، می توان 
در باب فواید و حســنات کتاب خوانی و تحصیل فضل، 
ســخن ها گفت و شنید و صد البته که در اغلِب چنین 
سخنانی، شکی نیست. ولی چرا مردم ما با اینکه هرکدام 
می توانند حداقل چند دقیقه تا بعضاً ســاعتی در رثا و 
مدح کتاب خوانی صحبت کنند، نه تنها خود عامل به این 

»ترویج کتاب خوانی«
یا

»تو خوبی و این پایان تمام گفت وگوهاست!«

سپهر بایگان
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 هنوز که هنوز است، 
اگر میان دانشجویان 
کسی کتاب غیردرسی 
بخواند، اغلب از او 
سؤال خواهند کرد که 
آیا مربوط به درَست 
است؟  و اگر پاسخ منفی 
داده شود، باز خواهند 
پرسید که پس به چه  
کار می آید؟ گرچه 
پرداختن جدی و علمی 
در باب این موضوع، نه 
در توان بنده است و نه 
در این مقال می گنجد؛ 
اما تصور می کنم آنچه 
واقعاً امروزه برای ما 
معنی دارد، سود عینی 
و واقعی و آنی  است؛ 
سودی که بشود به آن 
دست یافت و در امور 
روزمرۀ زندگی به کار 
گرفت؛ نه وعده ای در 
عالَم انتزاع و تصورات
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»ترویجکتابخوانی«یا»توخوبیواینپایانتمامگفتوگوهاست!«

چند نفر را می شناســید که از خواندن کتاب های 
درسی لذت برده باشــند؟ اگر نگوییم هیچ کس، قطعاً 
تعدادشــان آن قدر اندک اســت که از کسری از صدم 
درصد، فراتر نخواهد رفت. حال ما می خواهیم این افراد را 
به کتاب خواندن تشویق کنیم. خب، واقعاً فرآیند سخت و 

پرمخاطره ای  است.
حداقلش این اســت که کتاب های معرفی شــده 
باید آن قدر جذاب و متکثر و متناســب با سلیقه های 
مختلف باشــد تا مردم بتوانند راحت و به فراخور حال 
و لذت طلبی شــان کتابی را انتخاب کنند. اما این فقط 
مسئله نیست. مســئله این است که ما می خواهیم به 
مردم آموزش دهیم؛ چه چیزی را؟ آنچه تصور می کنیم 
باعث هدایتشان می شود. بماند که این تصورها اغلب با 
خواسته های مدیران حکومتی نیز هم پوشانی بسیاری 
دارد. مدیران اساساً این را نمی توانند بفهمند که اگر مردم 
قرار نیست با کتاب خواندن آموزش ببینند، به چه دلیل 
باید این کار انجام شود. مدیران و به طور کلی، نظام های 
حاکم، از شــرق تا غرب؛ تمامی جکومت ها، نمی توانند 
تصور کنند که اگر بــا دادن هزینه ای، ایدئولوژی نظام 

حاکم را نباید تبلیغ کنند، پس چه باید بکنند؟
حاال البد تصور می کنید که فنالند، آمریکا، کره یا 
ژاپن و امثالهم، ایدئولوژی خود را تبلیغ نکرده اند؟ هیهات  
که ســاده اندیشید. مطلب درســت در همین جاست. 
سرگرمی، مقوم ایدئولوژی زندگی دوران تجدد است. اما 
ایدئولوژی حاکم در کشــور ما که ساختار این حکومت 
نتیجۀ آن اســت چه؟ سرگرمی در آن چه نقشی دارد؟ 
ســرگرمی در ایدئولوژی لیبرال دموکراسی یا سوسیال 
دموکراســی و درحقیقت بازار، بنا بر هر نوع اقتصادی 
که باشد، نقشی اساسی ایفا می کند. نقش سرگرمی در 
دنیای جدید، ایجاد غفلت مردم از مسائل مهم روزمره 
و تولید ثروت و لذت است. از سیاست گرفته تا اقتصاد 

زیادی می برد و همین مردمان با اســتفادۀ بهتر از این 
زمان، می توانند درآمد بیشتری کسب کنند یا حداقل 
می توانند اســتراحت کنند و روز بعد را با آرامش تن و 
آسایش خاطر بیشتری به کار مشغول شوند؛ اما نه تنها 
این کار را نمی کنند، بلکه شــاید درآمد چند روز خود 
را نیز در شــهربازی خرج می کنند. گو  اینکه رفتن به 
شهربازی نیز از ضروریات زندگی نیست. اما آنچه برای 
زندگی شاید ضروری تر بنماید، خرید شامپوست تا رفتن 

به شهربازی.
یا چرا مردم، حداقل قشر شهرنشین طبقۀ متوسط، 
به سینما می روند؟ مگر چه سود آنی و واقعی  برای آن ها 
دارد؟ در واقع، ساخت و خرید و فروش شامپو برای هر 
دو طرف فروشــنده و خریدار سود دارد. فروشنده پول 
می گیرد و خریدار با آن به نظافت و درنهایت ســالمت 
تن خود می پردازد. اما شــهربازی و سینما چطور؟ بله. 
سرگرمی. فقط همین. تفریح و لذت و هیجان تا مردم 
برای ســاعتی هم که شده با سرگرم شدن به خیاالت و 
اوهام از واقعیت اغلب سخت و رنج آور دنیای خود فاصله 
گیرند. اما وقتی بگوییم کتاب  بخوانید، چه باید بگوییم؟ 

همان جواب های همیشگی یا جوابی جدید؟
مردم برای دیدن فیلم، زحمت زیادی نمی کشند یا 
نیاز نیست بکشند؛ اما برای خواندن کتاب، باید حواس 
خــود را جمع کنند، جمــالت را بخوانند و در ذهن به 
معنای آن پی ببرنــد. به طورکلی، کتاب خوانی فرآیند 
پرزحمت تری نســبت به فیلم دیدن است. دیگر اینکه 
مردم به دیدن فیلم عادت کرده اند؛ یعنی تلویزیون هر 
روز فیلم هایی برای آن ها پخش می کند. اما ســال ها به 
زور ترکه و برای رســیدن بــه زندگی مرفه، کتاب های 
درسی خوانده اند و هر روز که می گذشته است، نه تنها 
برای آن ها ســرگرمی زا نبوده، بلکه پر مهنت و تلخ نیز 

گشته است.

  کتاب های 
معرفی شده باید 
آن قدر جذاب و 

متکثر و متناسب با 
سلیقه های مختلف 

باشد تا مردم بتوانند 
راحت و به فراخور 

حال و لذت طلبی شان 
کتابی را انتخاب کنند. 

اما این فقط مسئله 
نیست. مسئله این 

است که ما می خواهیم 
به مردم آموزش دهیم؛ 

چه چیزی را؟ آنچه 
تصور می کنیم باعث 
هدایتشان می شود. 

بماند که این تصورها 
اغلب با خواسته های 
مدیران حکومتی نیز 

هم پوشانی بسیاری 
دارد. مدیران اساساً این 

را نمی توانند بفهمند 
که اگر مردم قرار 

نیست با کتاب خواندن 
آموزش ببینند، به 

چه دلیل باید این کار 
انجام شود. مدیران و 
به طور کلی، نظام های 

حاکم، از شرق تا غرب؛ 
تمامی جکومت ها، 

نمی توانند تصور کنند 
که اگر با دادن هزینه ای، 
ایدئولوژی نظام حاکم را 

نباید تبلیغ کنند، پس 
چه باید بکنند؟
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را داریم. درواقع، در یک بن بســت می خواهیم از دیوار 
عبور کنیم. نتیجه مشخص است. هرچقدر هم که تصور 
پیشرفت داشته باشیم، باز هم بن بست است. فقط فاصلۀ 

سر کوچه تا انتهای بن بست را پیموده ایم و بس.
اما در نظر من نگارنده، یک راه خطرناک وجود دارد. 
راهی که شاید جنبش چپ در غرب، به آن دل  بسته بود 
و البته نتوانســت ادامه دهد  و آن عبور از این وضعیت 
است. این گونه که اگر ما مردم را به خواندن کتاب عادت 
دهیم، قطعاً تا سال های سال کتاب های سرگرم کننده 
خواهد بود. بعداز آن، شاید بتوان به این هم فکر کرد که 
کتاب های آموزنده ای را هم برایشــان تولید کنیم و در 

اختیارشان قرار دهیم.
شجاعت سؤال پرسیدن و جست وجوکردن، نتیجۀ 
طبیعی کتاب خوانی اســت و درحقیقت، کتاب خوانی 
همیشه با آگاهی مواجه است. هیچ فرد کتاب خوانی را 
نمی یابید که به دور از آگاهی، ولو نســبی و غیرعلمی و 
بی اعتنایی به جامعه و فرهنگ خود باشد. اگر ما بتوانیم 
بر وسوسۀ ایدئولوژیک خود فائق آییم و از خیر آموزش 
مردم بگذریم و نیز شجاعت مواجه شدن با پرسش های 
بسیاری را که بعضاً بنیان کن خواهد بود، داشته باشیم، 
شاید بتوانیم متوقع باشیم که یک دهه بعد با قشر بسیار 
بیشتری از مردم آگاه روبه رو شویم که بشود با آن ها بر 

سر مسائل جدی تر از سرگرمی سخن گفت.
در اینجا، دیگر مهم نیست که مردم چه بخوانند. 
مهم این است که بخوانند و عادت کنند که از خواندن 
هم می شــود لذت برد. درواقع سخن آن عالم ربانی را 
که چنین توصیه ای به دوست من کرد، می شود به کل 
جامعه نیز تعمیــم داد که بیش از آنچه معمول بوده و 
است، در تربیتش دست نبرید که راه صالح همین است.

کالن و عدالت طلبی و هرآنچه نیاز انســان بودن جامعۀ 
انسانی اســت. درست به همین خاطر است که جوامع 
سرگرم شــده، وقتی از قتل و کشتاری آگاه می شوند، 
به شدت بُهتشــان می زند. چون از اغلب گرسنگی ها و 
جنگ ها و کشتارهای جهان بی خبرند یا حداقل فراموش 
کرده اند. حق هم دارند. می خواهند عمری به آســایش 
بگذرانند. اما ایدئولوژی جمهوری اســالمی در این باره 
چه می گوید؟ تا آنجایی که من می دانم هیچ. یک سری 
حرف های اخالقی ساده از قبیل: خوب است و ما مخالف 

نیستیم و قس علی هذا.
اما عمدۀ طرفداران این ایدئولوژی متوجه نیستند 
که اگر بخواهند به ســرگرمی تن دهند، دچار همین 
معضل خواهند شد؛ چه اینکه شده اند و روزبه روز هم در 

این منجالب بیشتر فرو می روند و خود بی خبرند.
اگر هم تن در ندهند، جامعه دچار افســردگی و 
بی حالی و ناامیدی حاد می شود و همچون بیماری که 
دیگر در مقابل تمامی داروها مقاوم شــده، به هیچ چیز 
عکسل العمل نشــان نمی دهد. چه اینکه باز این اتفاق 
هم در شــهرهای بزرگی چون تهــران افتاده و مردم و 
اغلِب جوانان، خود دست به ساخت سرگرمی می زنند. 
نمونۀ تجمع نوجوانــان در مقابل مجتمع کوروش که 
باعث تعجب و حیرت بســیاری شــد و بسیاری وقایع 
دیگر در این سال ها، از همین قبیل است؛ حتی اگر این 
نوع سرگرمی سازی ها را بی معنی و احمقانه بدانیم. مهم 
نیست که سرگرمی معنایی داشته باشد یا عاقالنه شود 
و اصالً سرگرمی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مهم 
این است که سرگرمی باشد؛ به هر نحوی که می خواهد. 
انسان شهرنشین امروزی این را طلب می کند و ما هنوز 
از کتاب خوان کــردن مردم، تمّنای آمــوزش دادن آنان 

   نقش سرگرمی 
در دنیای جدید، ایجاد 
غفلت مردم از مسائل 
مهم روزمره و تولید 
ثروت و لذت است. 
از سیاست گرفته 
تا اقتصاد کالن و 
عدالت طلبی و هرآنچه 
نیاز انسان بودن جامعۀ 
انسانی است. درست به 
همین خاطر است که 
جوامع سرگرم شده، 
وقتی از قتل و کشتاری 
آگاه می شوند، به شدت 
بُهتشان می زند. چون 
از اغلب گرسنگی ها و 
جنگ ها و کشتارهای 
جهان بی خبرند یا 
حداقل فراموش 
کرده اند. حق هم دارند. 
می خواهند عمری به 
آسایش بگذرانند. اما 
ایدئولوژی جمهوری 
اسالمی در این باره چه 
می گوید؟ تا آنجایی 
که من می دانم هیچ. 
یک سری حرف های 
اخالقی ساده از قبیل: 
خوب است و ما مخالف 
نیستیم و قس علی هذا
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فرصت طرح آن در این مطلب نمی گنجد، انس با کتاب 
به عنواِن یک منش متعالی و زیبنده باید در جامعه، جدی 
گرفته شــود؛ لذا این خصلت را می شود در جایگاه یک 
مدل، با شبیه سازی هرمنوتیک نگاه کرد و در واقع، با این 
نگاه، تبلیغ و ترویج کتاب خوانی را باید به عنوان یک تفکر 
اصیل در قالب الگوهای مکاتب فکری، بررسی و مطرح 
کرده و اهمیت کتاب و کتاب خوانی را به زبانی ســاده و 
گویا بیان کرد تا در کنار تأمین نیاز کتاب خوانان حرفه ای، 
بتوان هر روز بر آمار قشــر کتاب خوان و عالقه مندان به 

مطالعۀ کتاب افزود. 
در میــان همۀ الگوها برای ترویــج یک مکتب، تبلیغ 
پیامبرگونه ای نیاز است که در نخستین گام، مرکز یا گروه 
یا فردی به عنواِن پیام آور، پیامبرگونه بین مردم آمده و 
در اقصی نقاط شهر، با توجه به سالیق و شرایط متفاوت 
و البته با پیشــنهاد مشخص و مؤثر، تفکر خاصی مانند 
کتاب و کتاب خوانی را تبلیغ و ترویج کنند. این تبلیغ با 
توجه به ویژگی های خاص پیامبری، به نحوی تأثیرگذار و 

بــه یقین می توان گفت یکــی از رفتارهایی که  اگر در 
زندگی هر فردی تبدیل به عادت شود، جدا از لذت عمیق 
و درونی خواننده، چنان تأثیر ناخودگاهی بر جان و دل 
فــرد می گذارد که بازتاب آن در نگاه و برخورد اطرافیان 
خودنمایی می کند که اگر از اهالی کتاب باشی، می توانی 
به درک این حس زیبا فخر بفروشی و اگر نباشی، حسرت 

خواهی خورد. 
در زمانه ای که کتاب خواندن رونق خودش را از دســت 
داده و در جامعــۀ ایرانی، جــزو غریب ترین تفریحات 
محسوب می شود، این پیامبر صامت نیز بیش از همیشه، 
از اندیشۀ نویسندگان از همۀ گروه ها و طیف های فکری 
و اندیشه ای متولد می شود، راه انتشارات تا کتابفروشی ها 
را طی می کند و در یک فرآیند کم وبیش ُکند، خریداری 
می شود و به دست خواننده می رسد. آمار دقیقی هم در 
دست نیست که چه تعداد از کتاب های خریداری شده، 

واقعاً خوانده می شود.
با این تفاسیر و بسیاری از مزایای دیگر کتاب خوانی که 

فاطمه رضایی- زهره یعقوبی

»پدربزرگ از پشت قفسه ها بیرون آمد و به گوشواره ای زیبا و گران بها که من طراحی کرده و ساخته بودم، اشاره کرد. خوشحال شدم که 
آن را برای ریحانه انتخاب کرده بود؛ هرچند بعید می دیدم که مادرش زیر بار قیمت آن برود. گوشواره را بیرون آوردم و به پدربزرگ دادم.

- طراحی و ساخت این گوشواره، کار هاشم است. حرف ندارد!
مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورانداز کرد...«

بخش کوتاهی از رمان رؤیای نیمه شب اثر مظفر ساالری که در نخستین مرحلۀ طرح تفریح من کتاب، با استقبال خوب اهالی کتاب روبه رو 
شد. طرحی که قرار است به همت مرکز ترویج کتاب خوانی کاف، هر بار جذاب تر و فراگیرتر، کتاب را به عنواِن اصلی مهم و جدی در زندگی 

عموم شهروندان، به عنواِن عضوی ثابت مطرح کند.

75کاف، الفبای زندگی با کتاب
پروندۀ ویژه
یادداشت

  به یقین می توان 
گفت یکی از رفتارهایی 

که  اگر در زندگی هر 
فردی تبدیل به عادت 

شود جدا از لذت عمیق 
و درونی خواننده چنان 
تاثیری ناخودگاه برجان 

و دل فرد می گذارد 
که بازتاب آن در نگاه 

و برخورد اطرافیان 
خودنمایی می کند که 

اگر از اهالی کتاب باشی 
می توانی به درک این 

حس زیبا فخر بفروشی 
و اگر نباشی حسرت 

خواهی خورد
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پروندۀ ویژه / یادداشت

باشــگاه مخاطبان این مرکز شناســایی و در گروه های 
مختلف دسته بندی شدند، برای انتخاب، مطالعه، معرفی، 
خرید و حتی فروش کتاب یا هر نوع نیاز دیگر در خصوص 
کتاب، این یار مهربان، از مشاوران مرکز راهنمایی بگیرند.«
به گفتۀ وی، »این طرح توقف نخواهد داشت و مرکز کاف 
تالش می کند همواره در این مسیر، از همۀ ویژگی های 
مطرح در الگوهای یادشــده بهره گرفته و بحث تبلیغ و 
ترویج کتاب خوانی را به عنــوان رکن روش های اصالح 
ســبک زندگی، هرچه بیشــتر فراگیر و نهادینه کند؛ 

ان شاءاهلل.«
طرح »تفریح من کتاب« یکی از طرح های زیرمجموعۀ 
کمیتۀ فرهنگ تفریح و نشــاط، از کمیته های سازمان 
فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان اســت که با 
کمــک نمایندۀ کتاب و زندگی در اصفهان، برای ترویج 
کتاب خوانــی، طراحی و همگام با طــرح ملی کتاب و 
زندگی، اجرای این طرح به مرکز ترویج کتاب کاف سپرده 
شد و تمرکز آن بر تبلیغ و توزیع کتاب رؤیای نیمه شب، 

قرار گرفت.
اجرای این طرح هم بر سه راهکار عمده متمرکز بود:

1. عضویــت در طرح از طریق ارســال پیامک: در این 
روش، از مردم خواسته شده بود که عددی را به سامانۀ 
پیامکی ارســال کنند. پس از آن، کارشناسان مرکز با 
تماس با متقاضی، وی را با کتاب و طرح آشــنا نموده و 
در باشگاه مخاطبین طرح ثبت نام می کردند. در صورت 
نیاز متقاضی برای تهیۀ رمان رؤیای نیمه شب، این کتاب 
با پیک رایگان و درون بســته بندی مخصوص طرح، به 
نشانی متقاضی ارسال می شد. این که چند هزار مخاطب 

جهان شمول، به سختی آغاز می شود تا در عین جذابیت 
و تازگی، با زبانی ساده و قابل درک برای عموم مخاطبان  

برنامه داشته باشد.
مرکز ترویج کتاب خوانی کاف با  استفاده از این روش و 
بسط دادن آن در شاخه ها و بخش های متنوع، به عنواِن 
اولیــن روش های ترویج تفکر کتاب خوانی در اصفهان و 
کشور در این مسیر نو، اما جدی و الزم گام نهاده است. 

نمایندۀ طرح کتاب زندگی در اصفهان و مسئول مرکز 
ترویج کتابخوانی کاف، به انجام بخشی از فعالیت های این 
مرکز در قالب دو مدل نگاه پیامبرگونه و امام گونه برای 
تبلیغ و ترویج کتاب خوانی در این مرکز اشــاره کرده و 
می گوید: »با توجه به اینکه هر نوع فعالیت تبلیغی نیازمند 
نگاهی دقیق و پویا اســت، در این روش، کار با تبلیغات 
گسترده و البته خالقانه برای شناسایی، جذب مخاطب و 
معرفی کتاب، آغاز و سپس، خدمات مورد نیاز و مفیدی 
به مخاطبان ارائه می شود؛ تفریح من کتاب،  طرحی است 
که این مرکز به سفارش شهرداری اصفهان، برای شروع با 

همین روش پیامبرگونه اجرا نمود.«
 در گام اول ایــن طرح با توجه بــه مدل الگوی تبلیغ 
پیامبرگونه، بعد از معرفی طرح به عالقه مندان از طریق 
روش هایی نظیر ارسال پیامک انبوه و سپس با تبلیغات 
شکیل و خالقانۀ شهری و برآورده کردن نیاز مخاطبان در 
گروه های سنی مختلف، برنامه های جانبی سادۀ عام پسند 
قابل دسترس و در عین حال جذاب و جدید، برای عموم 

تدارک دیده شد.
معین مؤمنیان اضافه می کند: »در گام دوم و در نگاهی 
امام گونه در ادامۀ این مســیر، قرار اســت افرادی که در 

  با توجه به اینکه 
هر نوع  فعالیت تبلیغی 
نیازمند نگاهی دقیق 
و پویا است، در این 
روش، کار با تبلیغات 
گسترده و البته خالقانه 
برای شناسایی، جذب 
مخاطب و معرفی کتاب 
آغاز و سپس خدمات 
مورد نیاز و مفیدی 
به مخاطبان ارائه می 
شود؛ »تفریح من 
کتاب«  طرحی است که 
این مرکز با همکاری 
شهرداری اصفهان برای 
شروع با همین روش 
پیامبرگونه اجرا نمود

 طرح »تفریح من 
کتاب« یکی از طرح 
های زیرمجموعه کمیته 
تفریح و نشاط سازمان 
فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان است 
که با کمک نماینده 
کتاب و زندگی در 
اصفهان برای ترویج 
کتابخوانی طراحی و 
همگام با طرح ملی 
کتاب زندگی، توسط 
مرکز ترویج کتاب کاف 
انجام شد و تمرکز آن 
بر تبلیغ و توزیع کتاب 
رویای نیمه شب، قرار 
گرفت
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شهری به سامانه پیامک ارسال کند، به این معنی است 
که گستردگی تبلیغات خوب بوده و پوشش جغرافیایی 

خوبی نیز داشته است.  
2. فروش میدانی کتاب: غرفه های میدانی کتاب در اماکن 
عمومی و محل های پررفت وآمد شهری به نحوی تعبیه 
شد تا در دید عموم مردم باشد و حتی در اماکن تفریحی 

بتوانند کتاب را هم تهیه کنند.
3. فروش کتاب در سطح شهر: کتاب در کتابفروشی های 
سطح شهر، فرهنگسراها و اماکن فرهنگی تابع شهرداری 
در مناطق مختلف توزیع شد تا متقاضی بتواند با خیالی 
آسوده بر اساس محل سکونت خود کتاب را از نزدیکترین 

محل تهیه نماید. 
از ویژگی هــای دیگــر این طرح می شــود به کدبندی 
کتاب ها، مخصوص طرح تفریح من کتاب اشــاره کرد 
که این امر توسط نمایندگی کتاب و زندگی در اصفهان 
هماهنگ شد تا عالوه بر شناسایی و معرفی و دسته بندی 
باشــگاه مخاطبان مرکز کاف،  تفکیــک خوبی هم در 
مسابقۀ کتاب و زندگی صورت گیرد تا شرکت کنندگان 
اصفهانی و به طور اخص، شرکت کنندگان طرح تفریح من 
کتاب مشخص شوند و امکان قرعه کشی مجزا را هم برای 

این شرکت کنندگان فراهم نمود.
این طرح تالشــی بود برای رســاندن صدای کتاب به 
پیچ وخم های زندگی روزمرۀ شهروندان اصفهانی؛ طرحی 
که شــروع خوبی را تجربه کرد و نحــوۀ اجرای طرح و 
همراهی مردم چند نکته را نشــان داد؛ اول آنکه نحوۀ 
تبلیغات طرح در سطح شهر، به گونه ای بود که انگیزه و 

کشش خوبی برای مخاطب ایجاد نمود و نیاز به توجه و 
دقت بیشتر به این مقوله را چند برابر مطرح کرد؛ ضمن 
اینکه اهمیت برنامه ریزی برای تغذیه و حفظ مخاطبان 
جذب شــده بیشتر شد و ذهن دســت اندرکاران به این 
سمت و سو رفت که با ایده پردازی، وقت گذاری و هزینۀ 
درست، هر روز بیشتر به اهداف مرکز ترویج کتاب خوانی 

کاف دست پیدا کنند.
برای ترویج کتاب و فرهنگ کتاب خوانی، شعارهای بزرگ 
و ایده های ایده آل به کار نمی آیند. بلکه باید کاری کنیم 
که فرهنگ هدیه دادن کتاب نهادینه شود. بچه ها کتاب 
را بشناسند و دوســت داشته باشند؛ مردم کتابی را که 
شــروع می کنند، حتماً به پایان برسانند؛ کتاب خوانی 
خسته کننده نباشــد؛ کتاب های کوتاه ولی پرمحتوا به 
دست مردم برسد؛ کتاب خوان ها لذت خواندن کتاب را 
با دیگران در میــان بگذارند و آن ها را ترغیب کنند. ما 
بــرای انس مردم با کتاب، باید کتاب های پرمحتوا را به 
مردم توصیه کنیم و در اختیارشان قرار دهیم؛ کتاب را 
دردسترس مردم قرار دهیم تا هر زمان تصمیم به مطالعه 

گرفتند، کتاب در اختیارشان باشد.
بایــد کاری کنیم که جمعی از مــردم، کتاب خاصی را 
بخواننــد و دربارۀ آن بحث کنند. باید کتاب برای مردم 

اصالت و موضوعیت پیدا کند.
و در نهایت، باید فرهنگ کتاب خوانی را از مرز شعارها به 
واقعیت برسانیم تا مطالعۀ کتاب بر سر سفره های مردم، 
در تفریح و کار، در رفت وآمد و مهمانی و حتی در خواب 

و بیداری، فراموش نشود.

  برای ترویج کتاب 
و فرهنگ کتابخوانی، 

شعارهای بزرگ و ایده 
های ایده آل به کار نمی 

آیند. بلکه باید کاری 
کنیم فرهنگ هدیه 
دادن کتاب نهادینه 

شود، بچه ها کتاب را 
بشناسند و دوست 

داشته باشند، مردم 
کتابی را که شروع می 

کنند حتما به پایان 
برسانند، کتابخوانی 

خسته کننده نباشد، 
کتاب های کوتاه ولی 

پرمحتوا به دست مردم 
برسد، کتابخوان ها 

لذت خواندن کتاب را با 
دیگران در میان بگذارند 
و آنها را ترغیب کنند. ما 
برای انس مردم با کتاب 
باید کتاب های پرمحتوا 

را به مردم توصیه 
کنیم و در اختیارشان 
قراردهیم، کتاب را در 

دسترس مردم قرار 
دهیم تا هر زمان تصمیم 
به مطالعه گرفتند کتاب 

در اختیارشان باشد
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نسـبت بـا مخاطب به خوبـی فکر کنید. شـاید کتابی 
کـه قصـد تولید آن را دارید، مخاطبی نداشـته باشـد! 
خوب بـودن یک کتـاب برای فروش آن کافی نیسـت. 
کتـاب شـما باید بهترین باشـد. تبلیغات بـرای کتابی 
کـه حداقل ویژگی های کتاب خوب را نداشـته باشـد، 
کاری بیهـوده اسـت. پس بـرای تولید کتابتـان به قدر 
کافـی وقـت بگذاریـد. شـک نکنیـد کـه 10عنـوان 
کتـاب 10هـزار جلـدی، بهتـر از 100عنـوان کتـاب 

هزار جلدی اسـت!

2. کتـاب و عالقه مندانـش را به هم معرفی 
! کنید

هـر کتاب خـوب، حداقلـی از مخاطبان خـود را دارد. 
کافـی اسـت کمـی تـالش کنید تـا مخاطبـان کتاب 
و کتـاب را بـا هـم آشـنا کنیـد. اولیـن مخاطبان یک 
کتـاب، متخصصـان و افرادی هسـتند کـه در موضوع 
کتاب مشـغول فعالیت هسـتند. از محققان و اسـاتید 
دانشـگاه تـا خبرنـگاران و روزنامه نـگاران و... بـه هـر 
شـکلی کـه می دانیـد، کتـاب را بـه دسـت ایـن افراد 

احمـد ذوعلـم: تبلیـغ کتـاب کار سـهل و ممتنعـی 
اسـت. از سـویی ده هـا ابـزار تبلیغـی و ترویجـی برای 
کتـاب، دِم دسـتتان وجـود دارد و از طـرف دیگـر، 
بی توجهـی بـه اقتضائات تبلیغ، ممکن اسـت شـما را 
از رسـیدن بـه هـدف اصلی تـان در تبلیـغ کتـاب دور 
کنـد. تعـدادی از کارهـای سـاده ای را که هر ناشـر یا 
مؤلـف می توانـد بـرای معرفـی کتاب هایـش از آن هـا 
اسـتفاده اینجـا آورده ام. این هـا فقط بخشـی کوچک 
از کارهایـی اسـت کـه می شـود بـرای معرفـی کتاب 
خـوب انجـام داد. بـا افـزودن ده هـا ایده و طـرح دیگر 
می شـود این  فهرسـت را تکمیل کرد. البتـه همۀ این 
روش هـا مؤثر هسـتند؛ اگـر کتاب شـما کتابی خوب 
بـا همـۀ ویژگی هـای کتـاب خـوب باشـد. از تبلیغات 

انتظـار معجزه نداشـته باشـید.

1. کتاب خوب، تبلیغ است!
تبلیـغ یک کتاب از مرحلۀ تولید آن شـروع می شـود. 
هنگامـی که فکـر تولید یک کتاب جدیـد به ذهنتان 
می رسـد، بـه مخاطب کتـاب و ویژگی هـای کتاب در 

هفده نکته برای آن ها که دوست دارند
 کتابشان دیده شود

راهکارها و تذکراتی برای ناشران و نویسندگان

تبلیغ یک کتاب از مرحلۀ تولید آن شروع می شود. هنگامی که فکر تولید کتاب جدیدی به ذهنتان می رسد، به مخاطب و ویژگی های کتاب 
در نسبت با مخاطب، به خوبی فکر کنید. شاید کتابی که قصد تولید آن را دارید، مخاطبی نداشته باشد!

 تبلیغ یک کتاب 
از مرحلۀ تولید آن 
شروع می شود. 
هنگامی که فکر تولید 
یک کتاب جدید به 
ذهنتان می رسد، 
به مخاطب کتاب و 
ویژگی های کتاب 
در نسبت با مخاطب 
به خوبی فکر کنید. 
شاید کتابی که قصد 
تولید آن را دارید، 
مخاطبی نداشته 
باشد! خوب بودن یک 
کتاب برای فروش آن 
کافی نیست

78
پروندۀ ویژه
یادداشت
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هفده نکته برای آن ها که دوست دارند کتابشان دیده شود

کنیـد. معرفـی جذابـی از کتـاب به همـراه بخش های 
خواندنـی آن کمک خوبـی برای معرفی کتاب اسـت. 
ایـن معرفی کتاب را برای فهرسـتی از افراد عالقه مند 
ایمیـل و پیامـک و تلگرام کنید. ممکن اسـت کسـی 
حوصلـۀ خوانـدن اصـل کتـاب را نداشـته باشـد؛ ولی 
حتمـاً ایـن معرفـی را می خوانـد و اگر بـرای او جذاب 
باشـد، هـم کتـاب را تهیه می کنـد و می خوانـد و هم 
خوانـدن آن کتـاب را بـه دیگـران توصیـه می کنـد. 
معرفـی خـوب کتـاب، حتی ممکن اسـت بـه فروش 

کتـاب بـد هم کمـک کند!

7. کتابتان را رایگان منتشر کنید!
بـا روزنامـه یـا نشـریه ای رایزنـی کنیـد و کل کتـاب 
به صـورت  منظـم،  به طـور  را  آن  از  بخشـی  یـا 
پاورقـی منتشـر کنید. در انتشـار قسـمت های کتاب 
دسـت ودل باز باشـید. هرچـه بخش هـای بیشـتری از 
کتاب را منتشـر کنید، احتمال خرید کتابتان بیشـتر 
می شـود. ایـن کار را در شـبکه های اجتماعی مجازی 
هـم می توانیـد انجـام دهیـد. انتشـار کوتاه کوتـاه و 
منظـم بخش هـای کتـاب، مخاطـب را درگیر خودش 

می کنـد.

8. کتابتان را به اخبار روز گره بزنید!
معرفـی کتابتـان را بـه اخبـار و موضوعـات روز گـره 
بزنیـد. اگـر کتابـی دربـارۀ تغذیـۀ سـالم داریـد، آن 
را در دل خبـری دربـارۀ مشـکالت چاقـی در تهـران 
معرفـی کنیـد. اگر کتابـی در موضوع مسـائل امنیتی 
داریـد، آن را بـه فیلـم بادیگارد وصل کنید. سـاعت ها 
بـرای یافتـن موضوعی مرتبـط با موضـوع کتابتان در 
خبرهـای روزمرۀ رسـانه ها وقـت بگذاریـد. مخاطبان 

اخبـار را از آِن خـود کنیـد.

برسـانید. آن هـا مبلّغـان کتاب شـما خواهند شـد.
 

3. هدفمند هزینه کنید!
در بازاریابـی حرفـه ای، بخشـی از درآمـد یـک کاال به 
تبلیـغ آن اختصـاص می یابـد. ناشـری کـه تولیـد او 
کتـاب خوب اسـت، حتماً باید درصدی از پشـت جلد 
کتـاب را بـه تبلیـغ آن اختصـاص دهـد. ایـن مقـدار 
حتـی اگـر فقـط 3% قیمت پشـت جلد کتاب اسـت، 

نبایـد حذف شـود.

4. کمی بیشتر وقت بگذارید!
فراینـد تولیـد کتـاب زمان بـر و هزینه بـر اسـت. اگـر 
درصـدی از قیمـت پشـت جلـد کتـاب را بـه تبلیـغ 
اختصـاص می دهیـد، درصـدی از زمـان خـود را هـم 
بـرای تبلیغ کتابتان بگذارید. با دوسـتان خـود دربارۀ 
کتاب هـای جدیدتـان و ویژگی هـای آن هـا گفت وگـو 
کنیـد. ایـن گپ وگفت هـا حتماً کتاب شـما را بر سـر 
دربـارۀ  صحبت کـردن  از  پـس،  می انـدازد.  زبان هـا 

کتابتـان با دوسـت و آشـنا دریـغ نکنید.

5. برنامه ریزی کنید!
بـرای تبلیغاتتـان از قبـل از تولـد کتـاب، زمان بندی 
کنیـد. همـۀ مراحـل تبلیغ کتابتـان را ابتـدا در ذهن 
مـرور کنیـد و سـپس، بـر روی کاغذ بیاوریـد. ممکن 
اسـت بخشـی از مراحـل تبلیـغ کتـاب را بـه قبـل از 
انتشـار آن اختصـاص دهیـد. این زمان بنـدی احتماالً 
خیلـی سـاده یـا دقیـق و حساب شـده  باشـد. در هـر 

صـورت، رهایـش نکنید.

6. کتابتان را بنویسید!
همزمـان بـا تولـد کتـاب، همـزاد آن را هـم متولـد 

  در بازاریابی 
حرفه ای، بخشی از 

درآمد یک کاال به تبلیغ 
آن اختصاص می یابد. 

ناشری که تولید او 
کتاب خوب است، حتمًا 

باید درصدی از پشت 
جلد کتاب را به تبلیغ 

آن اختصاص دهد

  برای تبلیغاتتان 
از قبل از تولد کتاب، 

زمان بندی کنید. همۀ 
مراحل تبلیغ کتابتان 
را ابتدا در ذهن مرور 

کنید و سپس، بر روی 
کاغذ بیاورید. ممکن 

است بخشی از مراحل 
تبلیغ کتاب را به قبل 

از انتشار آن اختصاص 
دهید
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13. به طـور دائمی در شـبکه های اجتماعی 
باشید!

بخـش زیـادی از کتاب خوان هـا، بخش زیـادی از وقت 
خـود را در شـبکه های اجتماعـی مثـل گوگل پـالس 
و اینسـتاگرام و تلگـرام و... به سـر می برنـد. معرفـی 
درسـت کتـاب در صفحـات ایـن شـبکه ها، بـه دیـده 

شـدن کتـاب شـما کمـک می کند.

14. عکس نوشت بسازید!
جمالتـی کوتـاه و جـذاب و اثرگـذار از کتـاب خـود 
انتخـاب کنیـد و در کنـار تصویـر زیبای مرتبـط با آن 
در شـبکه های اجتماعـی منتشـر کنیـد. ایـن کار بـه 

عمومی شـدن کتـاب شـما کمـک می کنـد.

15. خالق باشید!
معرفـی و تبلیغ کتاب در قالب های سـنتی و رایج، کار 
خوبـی اسـت. ولی شـما می توانیـد به فراخـور جنس 
کار و مخاطـب، تبلیغات خاص خود را داشـته باشـید. 

پیشـرو باشـید و از کار خالقانه نترسید.

تقدیـر  کتابتـان  معرفی کننـدگان  از   .16
! کنید

کتـاب خـود را در فضـای مجـازی دنبال کنیـد. هرجا 
دربـارۀ کتاب شـما مطلبی نوشـته شـده، با نویسـندۀ 
آن تمـاس بگیریـد و بـا او گپی صمیمانـه بزنید. حتی 
بـرای تشـکر از او، کتابی برایش ارسـال کنید. جسـور 
باشـید و حتـی از کسـانی کـه دربـارۀ کتابتـان نقدی 
نوشـته اند یـا بـه آن انتقادی کرده اند هم تشـکر کنید.

17. مسابقه برگزار کنید و جایزه بدهید!
از کتــاب خــود مســابقه ای برگــزار کنیــد و بــه افرادی 
کــه در مســابقۀ شــما برنــده شــده اند، جایــزه بدهیــد. 
ــل  ــق و کام ــۀ دقی ــه مطالع ــراد ب ــت اف ــن کار رغب ای

ــد. ــش می ده ــاب را افزای کت

9. کتاب را افتتاح کنید!
زمان دقیق رونمایی از کتاب و شـروع فروش رسـمی 
آن را از قبـل اعـالم کنیـد و بـرای آن اطالع رسـانی 
کنیـد. حتمـاً مخاطبانـی که ماه هاسـت منتظر کتاب 
شـما هسـتند، فـروش خوبـی را در افتتاحیـۀ فروش 
رقـم خواهنـد زد! البته موفقیت کامـل این کار، منوط 

بـه اطالع رسـانی و تبلیغـات خوب از قبل اسـت.
 

10. اولیـن کتاب را خودتان به فروشـنده ها 
برسانید!

بـرای تعـدادی از کتابفروشـی ها یـک جلـد از کتـاب 
جدیـد خود را ارسـال کنیـد. این کار می شـود همراه 
بـا امضـای نویسـنده و ارسـال اقـالم تبلیغـی مثـل 
پوسـتر و بروشـور معرفی کتاب باشـد. رسـیدن اولین 
جلـد یک کتاب خوب به دسـت فروشـنده، حتی قبل 
از رونمایی رسـمی از آن، فروشـندۀ کتاب را ترغیب به 

سـفارش آن کتـاب می کند.

11. کتاب را با کتاب معرفی کنید!
بخـش کوتاهـی از کتاب هـای منتشرنشـدۀ خـود را 
در قالـب کتابچه هـای کوچـک یـا بروشـور در داخـل 
کتاب هـای دیگـر خـود معرفـی کنیـد. ایـن کار را 
می توانیـد بـا تعامـل با دیگر ناشـران هم انجـام دهید. 
بـا ایـن روش، می توانید صدهـا کتاب خـوب را در دل 
صدهـا کتـاب خـوب معرفـی کنیـد. اگـر ایـن کار را 
هوشـمندانه و با توجه به مخاطب کتـاب انجام دهید، 

اثـر آن چنـد برابـر خواهد شـد.

12. خبرنگاران را دریابید!
بـرای  اولتـان  از کتاب هـای چـاپ  ارسـال ده جلـد 
تعـدادی از خبرنـگاران فعال حوزۀ کتاب، کار سـختی 
نیسـت. ایـن کار، هم احتمال دیده شـدن کتاب هایتان 
در صفحـات کتاب خبرگزاری هـا را زیاد می کند و هم 

رابطۀ شـما و خبرنـگاران را بهتـر می کند.

  بخش کوتاهی 
از کتاب های 
منتشرنشدۀ خود را 
در قالب کتابچه های 
کوچک یا بروشور در 
داخل کتاب های دیگر 
خود معرفی کنید

  از کتاب خود 
مسابقه ای برگزار 
کنید و به افرادی 
که در مسابقۀ شما 
برنده شده اند، جایزه 
بدهید. این کار رغبت 
افراد به مطالعۀ دقیق 
و کامل کتاب را 
افزایش می دهد.
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طعم کتاب
بستۀ پیشنهادی

کتاب دیدار در پاریس که به تازگی از ســوی مؤسســۀ 
فرهنگی تحقیقاتی امام موســی صدر منتشر شده و 
چهارمین اثر از مجموعۀ تاریخ شــفاهی خاندان صدر 
است، حاوی اطالعات مهمی از رویدادها و جریان های 
مختلف سیاسی، به نقل از مرحوم دکتر حسن حبیبی 

است.
اهمیت این اثر ازآن رو مضاعف می شود که تابه حال هیچ 
کتابی که خاطرات دکتر حسن حبیبی را در خود جای داده 

باشد، منتشر نشده است.
ایــن کتاب دربرگیرندۀ دو مصاحبه اســت. ابتدا خاطرات 
مرحوم دکترحسن حبیبی که در دوران بیماری و ماه های 
آخر عمر ایشان ضبط شده و در ادامه، خاطرات همسر وی، 
خانم شفیقه رهیده با هدف گویاسازی و تکمیل اطالعات 
مرتبط با خاطرات دکتر حبیبی در همان موضوعات، به آن 

ضمیمه شده است.
همچنین، در بخش دوم کتاب، شرح حالی از دکتر حبیبی 
به نقل از آن مرحوم و مصاحبه ای از وی که در سال های اول 
انقالب دربارۀ هجرت امام خمینی)ره( به پاریس و بازگشت 

ایشان به ایران بوده، درج شده است.

طراحی جلد کتاب، همان عبارت عنوان کتاب، یعنی 
تِی لم اســت که با آب و گل نگاشــته شده و در اصل، 
معنی این کلمه هم متشکل از همین آب و گل است 

که طرح جالب و بامسّمایی است.
داسـتان کتاب، داستان قبل از تولد پسری به نام کیومرث 
اسـت کـه چندین برادر پیـش از او، هنـگام زایمان یا بعد 
از آن، فـوت می شـدند؛ امـا کیومـرث می مانـد و چشـم و 

چـراغ خانه، محله، روسـتا و حتی شهرشـان می شـود.
یکــی از نکات مثبت تی لم، جزئیات و تکیه کالم هایی 
اســت که نویسنده از منطقۀ زندگی شخصیت، یعنی 
شمال و سوادکوه آورده و اشاراتی که به مشخصه های 
رفتاری و شخصیتی ساکنان آنجا می کند، بسیار جذاب 

بوده و بر شیرینی داستان می افزاید.
بارزتریـن نکتـۀ کتاب، حس شـیرینی اسـت که مخاطب 
بـا همراه شـدن بـا شـخصیت پیـدا می کنـد و آشـنایی 
هرچنـد اجمالـی بـا برهـه ای از تاریـخ می یابـد که کمتر 
و به نـدرت و محـدود بـه آن پرداخته شـده اسـت. تنفس 
خواننـده هنـگام مطالعـۀ کتـاب در فضایـی دینـی  کـه 
نویسـنده خلـق می کنـد، مشـهود و قابـل لمـس اسـت. 
فضایـی کـه عـاری از بی اخالقی و صحبت هـا و رفتارهای 

غیرعفیفانـه و غیردینی اسـت.

دیدار در پاریس
پدرام الوندی

مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر 

 
 
 



83

شمارۀ 15 و 16
شهریور و مهر 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای شهریور و مهر

گردان قاطرچی هــا، روایت طنز و در 
عین حال خونســردانه از ماجراهای 
به هم پیوسته ای اســت که گروهی از 
رزمندگان در دوران دفاع مقدس از سر 
گذرانده اند. ماجرا از آنجا آغاز می شود 
که شخصیتی به نام یوسف که مجروح 
جنگی است، پس از مصدومیت، دوباره 
به جبهه اعزام می شود و این بار بنا به 
صالحدید فرماندۀ گردان، قرار می شود 
مســئولیت نگهداری و آموزش چند 
قاطر، به منظور حمل آذوقه و مهمات 
به مناطق صعب العبــور در ارتفاعات 
کردستان برای رزمندگان، به او سپرده 
شود. یوسف گردان جدید را که متشکل 
از چند نوجوان جسور و بازیگوش است، 
تشکیل می دهد و اتفاقاتی که در ادامه 
رخ می دهد، منجر به تغییرات زیادی 
در اخالق ، روحیــه و برخورد بچه ها 

می شود.
این رمان به موضوع جنگ از زاویۀ طنز 
نگاه کرده است. همین موضوع باعث شده 
تا حدودی تصویر شاد و مفّرح از حضور 
رزمندگان نوجوان در صحنه های مختلف 
جنگ، برای خوانندۀ نوجوان روایت شود. 
عالوه بر شــخصیت محوری یوســف، 
شخصیت »ســیاوش« هم جزو آدم های 
دوست داشتنی در این رمان است که با 
توجه به روحیۀ شاد و بازیگوشی که دارد، 
تصویر شــاد و سرزنده ای از یک نوجوان 
رزمنده در ســال های دفاع مقدس را به 

نمایش می گذارد.

تاالر فرهاد عنوان تازه ترین اثری است 
که از این نویســنده و مترجم منتشر 
شده که حول مسئلۀ عشق می گردد. در 
واقع، شاید بتوان گفت: این رمان روایتی 
از عشق است که برای خواننده لحظاتی 
شــیرین را رقم می زند. نحوۀ روایت 
پژمان در تاالر فرهاد، خواننده را مشتاق 
می کند تا کتاب را به پایان برساند و این 

مسئلۀ مهمی است.
زمان در تاالر فرهاد معنا ندارد و نویسنده 
زمان های متعــدد را در رمانش به کار 
برده و خواننده را در این زمان ها جابه جا 
می کند و روایت خود را به خواننده ارائه  
می کند. از این منظر می توان این رمان را 

یک جریان سیال ذهن خواند.
نویســنده نظریات مختلفی را برای 
خواننده از زبان شخصیت اصلی طرح 
می کند که بسیاری از آن ها ریشه در 
اندیشه های متفکران غربی دارد و حتی 
نوع نگاه راوی به عشــق نیز ناشی از 
همین جهان بینی است و همین سبب 
می شودکه تاالر فرهاد یک رمان فلسفی 

به شمار بیاید.
»عشــق پاک« مهم ترین ویژگی این 
کتاب است. نویسنده،  به طرز عفیفانه ای 
از عشق سخن گفته و خواننده نه تنها 
از خواندن این عشق منزجر نمی شود، 
بلکه به مفهوم واالی آن نیز دست پیدا 
می کند. نگاهی که شخصیت اصلی به 
معشوق خود دارد، مهم ترین دلیل برای 

بیان این نکته است.

می شکنم در شکن زلف یار اسم کتابی 
از مجموعه کتاب های پرسمان است که 
حکایات و داستان های بسیار خواندنی 
را بــا محوریــت مباحــث کاربردی 
اخالقی، ارائه می نمایــد. صاحب این 
قلم آرزوداشته است که نوشته های او 
گاهی از یک تصمیم سربرآورند، گاهی 
احســاس پاکی را زنــده کنند، گاهی 
قطرۀ اشکی از دیده ای فرو ریزند، گاهی 
رنج دیده ای را به فکر فرو برند وگاهی 
خم عشقی را بجوشانند و به شراب مهر 
مبدل ســازند. او نمی داند در این کار 
توفیقی داشــته است یا نه؛ اما دوست 
دارد آنچه را حافظ ادعا کرده اســت، 
برای یک بار هم که شده، تجربه کند: 
منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن / 

منم که دیده نیالوده ام به بددیدن

تاالر فرهاد
عباس پژمان 

اسم

 
 
 

می شکنم در شکن زلف یار
حسین سرو قامت

دفتر نشر معارف

 
 
 

گردان قاطرچی ها
داوود امیریان

کتابستان معرفت
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کتاب حاضر، دربرگیرندۀ ترجمه و 
برداشــت آزاد سیدمهدی شجاعی 
از دعای شــریف ابوحمــزۀ ثمالی 
اســت. بســیاری از ترجمه هــای 
موجود از ادعیه، به دلیل قائل بودن 
به قداســت برای متن این اذکار، به 
ترجمۀ تحت اللفظی بسنده کرده اند؛ 
در  شجاعی  سیدمهدی  درحالی که 
کتاب شکوای ســبز تالش کرده در 
کنــار وفاداری به اصــل متن دعا و 
معنای حقیقی آن، زبان روایی خود 
را شکل و شمایلی عارفانه و آهنگین 
داده و ترجمه ای متفاوت و تأثیرگذار 
به ســاِن متن، پیش روی مخاطب 

خود بگذارد.
تکنیــک شــجاعی در مواجــه بــا ایــن 
ترجمه، اســتفاده از کلمات ســاده و در 
عیــن حــال، آهنگیــن بــرای ترجمــۀ 
متــن ایــن دعاســت. او بــا توجــه بــه 
وزن و آهنــگ متــن عربــی و نیــز بــا 
ــه  ــی ک ــه جنــس مخاطبان توجــه ب
متــن کتــاب وی را مطالعــه خواهنــد 
ــه ای  ــه ترجم ــرده ب ــعی ک ــرد، س ک
ــن  ــدای از برانگیخت ــه ج ــد ک برس
ــان  احساســات بی غل و غــش مخاطب
در احســاس نیــاز بــه داشــتن ارتبــاط 
بــا پــروردگار، آن هــا را بــا زیبایی هــای 
متــن ارائه شــده از زبــان اهل بیــت)ع( 
آشــنا ســازد و در عیــن حــال، دچــار 
ــودن  ــی از متکلف ب ــردرگمی ناش س

ــن نکند. مت

 شکوای سبز
سیدمهدی شجاعی

نیستان

 
 
 

غریب قریب
سعید تشکری

به نشر

 
 
 

غریب قریب نیز چون کتاب های ادبیات داستانی پیشین او، دارای دو ویژگی 
برجسته است: نخست اینکه در همین جغرافیای خراسان روایت می شود 
و دوم اینکه محور تمام روایت ها حضرت رضا)ع( اســت. تشکری در غریب 
قریب، از همان تکنیک قدیمی خویش بهره برده اســت. فصل بندی های 

کوتاه، کوبنده و پرکشش که از ذهن درام نویسی وی نشئت گرفته است. 
در فصل نخسـت از کتاب نخسـت، داستان از وداع امام با نبی مکّرم اسالم)ص( 
و اهل بیتـش در مدینـه آغاز می شـود. در این فصل، تشـکری با هشـت بخش 
کوتـاه، از لحظـۀ هجـرت از مدینه تا شـهادت را روایت می کند: هشـت بخش 

بسـیار کوتاه؛ اما کافی و کامل.
نویسـنده در فصل دوم، سـراغ نوغانی ها می رود و عشـق و ارادت نوغانی ها را به 

تمام و کمال روایت می کند که فصلی جذاب و عاشـقانه اسـت.
فصل سـوم روایت دورۀ سـامانیان اسـت. نخسـتین دوره از ساخت وسـاز حرم 
بـه دسـت ابومنصـور عبدالرزاق توسـی که سپه سـاالر خراسـان اسـت و تمام 
ارادتـش را صـرف سـاختن بقعـۀ مبارک امـام می سـازد. فصل چهـارم روایت 

دورۀ غزنویان اسـت. 
در فصـل پنجـم، تشـکری بـه روایت ساخت وسـاز بقعـه در دورۀ سـلجوقیان 
می پـردازد؛ آنجـا کـه عبدالملـک وزیـر طغـرل سـلجوقی دسـتور بـه لعـن 
آل محمـد)ص( داده، جمـع کثیری از علما را دسـتگیر و زندانی کـرده و زیارت 

از بقعـۀ حضـرت رضـا)ع( را ممنـوع می کنـد.
فصـل ششـم در زمـان خوارزمشـاهیان می گـذرد. دوره ای که سـلطان محمد 
خوارزمشـاه بـه ساخت وسـاز محراب هایـی بیشـتر فرمـان داده اسـت. فصـل 
هفتـم دورۀ چنگیزی هاسـت. دورۀ خون ریـزی و درنده خویی و قتـل و ویرانی، 
دوره ای کـه زائـران و پناه آورنـدگان بـه امام در کنار مضجع شـریفش، قتل عام 

می شوند.
در فصل هشـتم و فصل پایانی کتاب نخست، تشـکری به روایت دورۀ ایلخانان 
می پـردازد. آن زمـان کـه خواجه نصیرالدیـن در دربـار هوالکوخـان به خدمت 
مشـغول اسـت و در ادامـه، در دورۀ غازان خـان، خون ریـزی مجـددی در حرم 

صـورت می گیرد.
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رمـان،  نویسـندۀ  احمـدی،  حسـن 
سـعی کـرده اسـت ارتبـاط خوبی با 
خواننده اش برقرار کند و او را خسـته 
و بی  حوصلـه نکند. نویسـنده در این 
رمـان کـه بـرای مخاطبیـن نوجوان 
نوشـته شـده، سـعی کرده عـالوه بر 
نـگاه نـو، پرداخـت متفاوتـی را هـم 

ارائـه کند.
هدف کتاب آشـنایی خواننـدۀ امروز 
بـا امـام رضـا)ع( اسـت. کتاب هـای 
نوشـته شـده  دراین بـاره  متعـددی 
اسـت. امـا بـرای اینکه رمـان گرفتار 
تکرار نشـده باشد، نویسنده با نگاهی 
نو و با اسـتفاده از شـیوۀ فرم و تخیل، 
داسـتان را بـا زبانی سـاده و شـیرین 
بیـان می کنـد. خواننـده در البه الی 
داسـتان و خـرده داسـتان هایی کـه 
اتفـاق می افتـد، بـا ابعـاد مختلـف 
زندگـی امـام هشـتم)ع( بـا دردهـا 
امامـت  دوران  در  کـه  رنج هایـی  و 
و زندگـی تحمـل می کننـد، آشـنا 

می شـود.
ایـن کتـاب عـالوه بـر نوجوانـان که 
مخاطبـان اصلـی آن هسـتند، برای 
دیگـران هـم مفیـد اسـت. اطالعات 
خوبـی را از زندگـی امـام)ع(، آمـدن 
ایـن بنـدۀ پـاک خـدا از مدینـه بـه 
طـوس، رفتارهایی که بـا این بزرگوار 
در طـوس و دوران و خالفـت مأمـون 
انجـام می شـود، به خوبـی منتقـل و 
حس هـای خوبـی را به خواننـده القا 

می کنـد.

در سال های دور
حسن احمدی

به نشر

 
 
 

این کتاب از چهار بخش تشـکیل شده 
اسـت: در بخـش اول بـا عنـوان »ایران 
در جنـگ جهانـی اول«، هـم از اوضـاع 
کلـی ایـران و هم از گیـالن در جنبش 
مشـروطه و جنـگ جهانـی اول و در 
نهایـت، از انقالب اکتبر 1917 روسـیه، 

می گوید.  سـخن 
بخـش دوم در ارتباط با نهضت جنگل 
اسـت که به چه نحوی تشـکیل شد و 
خاستگاه اجتماعی و انگیزه های رهبران 
چـه بوده اسـت. در پایان این بخش، به 
جنگ جهانـی اول و میرزاکوچک خان 
پرداخته و به بلشویک ها و انگلیس هم 

اشـاره ای شده است.
بخش سـوم دربـارۀ شـوروی و نهضت 
جنـگل اسـت. در ابتـدای ایـن فصـل، 
روابـط بازرگانی ایران و روسـیه توضیح 
داده شـده اسـت. در زمانـی کـه کاًل 
منطقـۀ شـمال ایـران پـر از کاالهـای 
روسـی بـود و از طـرف دیگـر، روس ها 
تشـویق بـه خریـد زمین هـای گیالن 
خـود  دولـت  طـرف  از  مازنـدران  و 

می شـدند.
در بخـش چهارم، یعنی آخرین بخش، 
به سیاست های انگلیس پرداخته شده 
اسـت که به کودتای 3اسـفند1299 و 
روی ِکارآوردن رضاخان منجر شـد. او با 
پشتیبانی انگلیس و روسیه موفق شد 
قیـام کوچک خـان را نابود کنـد و یک 
منطقۀ امـن برای انگلیس فراهـم آورد 
تا انگلسـتان بتوانـد با خیـال راحت به 

غارت نفـت ایـران ادامه دهد.

میرزا کوچک خان و استعمارستیزی
محمدامیر شیخ نوری

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی

 
 
 

کتــاب راه ناهمــوار تمــدن: هفت 
مقاله دربارۀ تمــدن به قلم های برت 
بــاودن، ادوارد تیریاکیــان، حمید 
دباشی، آرپاد ساکولسایی، گرگوری 
ِملیوئیش، کریستینا ُرخاس، مهدی 

مظفری است.
مقالــۀ نخســت: »آرمــان تمــدن: 

منشــأها، معناهــا و اشــارات«؛ 
مقالــۀ دوم: »تمــدن و سرچشــمه های 
آن«، ترجمــۀ ســیدعلی تقوی نســب؛

مقالــۀ ســوم: »برخــورد تمدن هــا: 
ــی«؛  ــعۀ تاریخ ــرای توس ــی ب مدل

مقالــۀ چهــارم: »تمــدن به منزلــۀ 
تاریــخ، کریســتینا رخــاس«، ترجمــۀ 

ســیدعلی تقوی نســب؛
مقالــۀ پنجــم: »تحلیــل تمدنــی: 
نوســازی ســنت جامعه شــناختی«، اثر 

ادوارد تیریاکیــان؛
مقالــه ششــم: »آیــا می تــوان تمدنــی 
زوال یافتــه را بازســازی کــرد؟ تمــدن 
اســالمی یــا اســالم مدنــی«، اثــر 

ــری؛ ــدی مظف مه
ــار  ــن ب ــرای آخری ــم: »ب ــۀ هفت مقال

ــی. ــد دباش ــر حمی ــدن«، اث تم
در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: 
ــم و  ــت مبه ــی اس ــدن مفهوم »تم
پیچیــده؛ بــه همیــن علت، هــر کس 
ــارۀ ایــن مفهــوم  خواســته اســت درب
ــی  ــرم از آن تعریف ــد، الج ــث کن بح
به دســت داده و ایــن تعاریــف نوبه نــو، 
بــه پیچیدگــی ایــن مفهــوم بیشــتر 

ــت.  « ــن زده اس دام

راه ناهموار تمدن
گزینش محمد مالعباسی

ترجمان
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طعم کتاب / بستۀ پیشنهادی

داســتان این کتاب دربارۀ شــفاگرفتن 
از اعضــای حــزب  فرزنــد یکــی 

ــت. ــت اس کمونیس
این رمان براســاس داســتانی مســتند 
از یــک اتفــاق در ســال 1342 اســت. 
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه در آن 
ــر اول  ــک دبی ــد کوچ ــال ها، فرزن س
ــت ترکمنستان فعلی  حزب کمونیس
دچــار ســرطان خــون می شــود و 
ــه در دوران  ــه ک ــن بچ ــزرگ ای پدرب
جنــگ جهانــی دوم در ایــران ســرباز 
بــوده، تصمیــم می گیــرد بچــه را برای 
شــفا بــه بــارگاه امــام رضــا)ع( بیــاورد. 
ــت،  ــت اس ــه کمونیس ــه ک ــدر بچ پ
به شــدت بــا ایــدۀ پدربــزرگ مخالفت 
می کنــد تــا اینکــه پدربــزرگ همــراه 
ــز در  ــه او نی ــرش ک ــت دیگ ــا دوس ب
ــوده،  ــران ب ــی دوم در ای ــگ جهان جن
بچــه را از بیمارســتان ربــوده و بــه مرز 
ایــران می آینــد. در ادامــۀ راه برایشــان 
ــا اینکــه  ــد ت ــادی می افت ــات زی اتفاق
ــزرگ  ــند و پدرب ــهد می رس ــه مش ب
بــرای شــفای بچه بــه امام هشــتم)ع( 

ــود. ــل می ش متوس
ــق آباد اول  ــد : »عش ــه می ده وی ادام
نــام شــهر عشــق آباد در ترکمنســتان 
اســت و عشــق آباد دوم کنایــه از 
ــن  ــون ای ــن تاکن ــت. م ــهد اس مش
داســتان را به صــورت مکتــوب در 
جایــی نخوانــده ام؛ ولــی به طــور روایی 
شــنیده ام و مســتند آن شخصی است 
کــه خــود در آن ماجــرا حضور داشــته 

اســت.«

از عشقاباد تا عشق آباد
منصور انوری

سورۀ مهر

 
 
 

ایـن رمـان 25 فصـل دارد و اتفاقـات و 
از زبـان راوی دوم شـخص  حوادثـش 
روایـت می شـود. محمـد محمـودی 
نورآبـادی متولد سـال 1349، از افرادی 
اسـت که در زمان جنـگ، نوجوان بوده 
و از اعضـای گردان حضرت فاطمه)س( 
حسـاب می شـده اسـت؛ گردانـی کـه 
خـودش و نیروهایـش را می تـوان در 

رمـان قنـوت آخـر دید.
ایـن کتـاب کاری متفـاوت از محمـد 
محمـودی نورآبادی اسـت کـه در آن، 
داستان پدر و پسـری را روایت می کند 
کـه ارتباطی عاطفـی و خاص بین آنان 
برقـرار اسـت؛ ولی جنگ در میانشـان 

فاصله ایجـاد کرده اسـت.
ایـن رمـان 227صفحـه ای، در مقطـع 
زمانـی عملیـات کربـالی 4 و کربالی 
5 روایـت شـده کـه بـه خانواده هـای 
رزمنـدگان نیـز اشـاره دارد و حـال و 
روز آن هـا پـس از فاش شـدن عملیات 

کربـالی 4 را نشـان می دهـد.
حـال، جنـگ میـان ایـن پـدر و پسـر 
فاصلـه انداختـه و پـدر در آرزوی یـک 
دیـدار از پسـر اسـت. در بخشـی از این 
رمـان می خوانیـم: »عباس شـیراز را به 
طـرف اهـواز ترک می کند. جای پسـر 
را بلـد نیسـت و به همین خاطـر، ناچار 
گردان به گـردان،  و  مقر به مقـر  اسـت 

دنبـال دردانه اش بگـردد...

قنوت آخر
محمد محمودی نورآبادی

جمکران

 
 
 

الفبایی  فرهنــگ  روایت نامه  کتاب 
روایت هــای رهبر معظــم انقالب 
اســالمی از دفاع مقدس از ســوی 
انتشارات شهید کاظمی، روانۀ بازار 

کتاب شد.
این کتاب شامل صدها موضوع متناسب 
با دفاع مقدس در قالب الفبایی اســت 
که از کالم ولی امر مسلمین، حضرت 
اســتخراج  خامنه ای  آیت اهلل العظمی 
شده است. این کتاب به همت معاونت 
پژوهش در مؤسســۀ روایت ســیرۀ 
شهدای قم و حجت االسالم والمسلمین 
روح اهلل ولی ابرقویی تدوین شده است.

موضوعــات اســتخراجی کتــاب، 
ســوژه های مناســبی برای راویان 
عرصــۀ دفاع مقدس اســت که در 
این کتاب گرد آمده اســت. برخی 
از موضوعات مهم روایت نامه عبارت 
است از: استقامت، آمریکا، آتش بس، 
ایمــان، بصیــرت، جانبــاز، جهاد، 
دشمن، سنت الهی، شهادت، شهید، 
قطعنامــه و... که ذیل هــر کدام از 
این عناویــن، نمایه و ریزموضوعات 

متعددی درج شده است.
با این کتــاب، منظومۀ فکری رهبر 
فرزانۀ انقالب اسالمی در زمینۀ دفاع 
مقدس و ابعاد آن ترســیم می شود. 
با مطالعۀ روایت نامه، جوانب مختلف 
جهاد و دشمن شناسی و نیز شهید 
و شهادت و دیگر موضوعات مربوط 
به جنگ تحمیلی در کالم معظم له 

روشن می گردد.

روایت نامه
شهید کاظمی
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در این کتاب، زندگی عجیب و پرفراز و 
نشیب غالمرضا عالی از جانبازان انقالب 
اسالمی از زبان خود، خانواده و همسر 

وی روایت شده است.
این کتــاب با ماجرای مفقودشــدن 
غالمرضا عالی در 21بهمن ماه57 شروع 
می شود و در ادامه، ماجرای ظن و گمان 
خانوادۀ وی مبنی بر شهادتش و حتی 
برگزاری مراسم ختم و چهلمین روز 
درگذشت وی به عنواِن شهید گمنام را 

روایت می کند.
غالمرضا عالی در ادامۀ کتاب، ماجرای 
مجروحیت و زنده ماندنش را شرح داده 
و شرحی از جانبازی خود بر اثر شلیک 
گلوله در روزهای پیــروزی انقالب را 
روایت می کند. این کتــاب در ادامه، 
شــرحی بر مصائب جسمی و روحی 
وی و فراز و نشیب های متوالی زندگی 
خانوادگــی او در جایــگاه یک جانباز 

اعصاب است.

کتاب، به خاطراتی از زندگی شهید حاج 
صــادق عبــداهلل زاده پرداخته و  نتیجۀ 
مصاحبه های نویســنده با دوســتان، 

هم رزمان و خانوادۀ شهید است.
در خاطــره ای با نــام »رئیس کالنتری 
زورگو« می خوانیم: »دختر و پسر همدیگر 
را دوســت داشتند. محرم هم بودند؛ اما 
یک نفر مانع رسیدن آن ها به هم می شد. 
پسر چند مرتبه آمده بود تا جهیزیه را 
به همراه عروس خانم به منزل خود ببرد 
که بــرادر عروس خانم که از قضا رئیس 
کالنتری هم بود، مانع می شــد. خبر به 
نحوی به گوش حاج صادق رسید. حاج 
صادق به پسر گفت: ”فردا می ری اسباب 
و اثاثیه تون رو بار ماشین می کنی، دست 
زنت رو می گیری و می ری ســر خونه و 
زندگیت. منم با خلیل فردا میام کمکت.“ 
فردا موقع اسباب کشی، دو مرتبه سرو کلۀ 
برادر دختر یعنی همان رئیس کالنتری 
زورگو به همراه چند سرباز پیدا شد. حاج 
صادق جلو رفت و چیزی در گوش برادر 
دختر گفت که او سربازها را راهی کرد که 
بروند. بعد از رفتن سرباز ها، حاجی برادر 
دختر را محکم بغل گرفت؛ به صورتی که 
نمی توانست تکان بخورد. بعد به بقیه اشاره 
کرد که سریع اثاثیه را بار بزنید و بروید. 
اثاثیه که بار زده شد و ماشین به راه افتاد، 
حاج صــادق برادر دختر را رها کرد، او را 
هل داد و به او گفت: ”حاال برو هر کاری 

می خواهی بکنی، بکن“.«

تویی که نمی شناختمت
مهدی خدادادی

فاتحان

 
 
 

سیاه ســگی، دومین کتاب روح اهلل 
درویشی نویسندۀ کودک و نوجوان 
است که مجموعۀ 10 داستان کوتاه 

را دربرمی گیرد.
ســیاه سگی داســتان پســری به 
نام تیمور اســت که ســگ سیاه و 
بزرگی دارد و اتفاقاً خود تیمور هم 
است؛  ســیاه چرده  و  درشت هیکل 
به همین خاطر، بچه ها او را هم »سیاه 
سگی« صدا می زنند. تیمور هم، گاه 
و بیگاه سگش را به جان بچه ها می 

اندازد و مردم آزاری می کند.
بچـــه ها تصـمیــم می گـیــرند بـا 
تیمـور تسویه حسـاب کننـد و نقشـه 

می چینندکـه... 
داستان سیاه ســگی داستان انتقام 

بچه هاست.
داسـتان های ایـن کتـاب در فضـای 
دهـۀ 60 می گذرنـد و حـال و هـوای 
روسـتایی دارند؛ چرا که نویسـندۀ این 
داسـتان ها، روستایی زاده اسـت و حال 
و هـوای نوسـتالژیک خـود را به خوبی 

توصیـف کرده اسـت.
»بهتریـن هدیـه«، »قصۀ بی بـی خانم«، 
نـوروز«،  عمـو  »قصـۀ  مدرسـه«،  »راه 
»پهلوی در حلبی«، »سـیاه سـگی«، »از 
سـایه تـا روشـنی«، »کمی تا سـقوط«، 
پاییـز«  »شـالق دیگـر و لحظه هـای 
عنـوان 10 داسـتان کوتاهی اسـت که 
در ایـن مجموعه داسـتان آمده اسـت.

سیاه سگی
روح اهلل درویشی

ذکر

 
 
 

شب چهلم
گروه فرهنگی شهید

ابراهیم هادی
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گزیده ای از کتاب های معرفی شده در 
نشست های کتاب خوان

عبدالنبی برفی، کتابدار،کتاب علی: زیباترین سرودۀ هستی، نوشتۀ شهید دکتر 
مصطفی چمران را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: »این کتاب در 103 
صفحه، شامل یک مقدمه و سه گفتار از مجموعه دست نوشته ها و سخنرانی های 
شهید چمران است و به همت برادر ایشان، مهدی چمران نگاشته شده است. این 
کتاب به بررسی ابعادی از شخصیت واالی موالی متقیان امام علی)ع( پرداخته 
و در مقدمه اش نیز که از زبان برادر شهید است، توصیفی از ارادت شهید چمران 

به امام علی)ع( بیان شده است.«

88
طعم کتاب
گزارش
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سمیه خدارحمی،کتاب دلیل را معرفي کرد. او در معرفي 
این اثر گفت: »این کتاب روایت حماسۀ نابغۀ اطالعات 
عملیات، شهید علی چیت سازیان بوده و همان طور 
که از عنوان آن بر می آید، مربوط به هشت سال دفاع  
مقدس است که در این کتاب، به بخشی هایی از زندگی 
و دالوری های شهید علی چیت ساز از زبان خانواده و 
هم رزمان و دوستانش پرداخته شده است. این کتاب در 
سال 1385، به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، در 12 فصل، با عنوان 12 داللت تنظیم 
شده که هر داللت آن مشتمل بر چند خاطره از مقطع 
خاصی از زندگی این شهید بزرگوار است؛ بر این قرار، 
فصل های ابتدایی کتاب به دوران کودکی و نوجوانی و 

فصل پایانی به خاطرات شهادت مربوط می شود.«

نسترن فیروزیان و بهمن کاظمی، زوج جوان عضو 
کتابخانه، کتاب راه زندگی: الفبای سعادت خانواده، 
نوشــتۀ جواد محدثی را معرفي کــرد. آن ها در 
معرفي این اثر گفتند: »هدف نویسنده از تألیف این 
کتاب، نگاشتن الفبای اولیه زندگی سعادت مندانه 
و ارائۀ راهی برای کامیاب زیستن مخاطبان، به ویژه 
زوج های جوان اســت و نویسندۀ کتاب، کوشیده 
است با بیانی ساده و روان، این آداب را به خواننده 
منتقل کند. این کتاب در 18 فصل تنظیم شده 
و هــر بخش به یکــی از آداب زندگی خانوادگی 

می پردازد.«

کلثوم غالمی،کتاب جانستان کابلستان، نوشتۀ رضا 
امیرخانی را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: 
»رضا امیرخانی در ســال 88، ســفری چندروزه به 
افغانستان داشت که حاصل این اتفاق، سفرنامه ای 
با نام جانستان کابلستان شده است. این سفر که یک 
مسافرت شخصی و برای مالقات با چند دوست افغان 
و دیدار از شهرهای مهم این کشور بود، با ماجراهای 
غیرمنتظره و جالبی برای این نویســنده همراه شد 
کــه این ماجراها گاهی هیجان انگیز اســت، گاهی 
طنزآلود و گاهی هم به آشکارشدن حقایق دردناکی 

می انجامد.
در این سفرنامه امیرخانی تنها در محدودۀ سفرش به 
افعانستان نمی ماند؛ بلکه به تاریخ و آینده، سیاست 
و اقتصــاد و وقایــع روز و گاه موضع گیــری دربارۀ 
اتفاقاتی معطوف می شود که این نویسنده همیشه در 
برابرشان سکوت کرده است. البته حکایت این کتاب 
که سفرنامۀ خانوادگی امیرخانی به افغانستان است، 
اولین تجربۀ او در گونۀ سفرنامه نیست و اتفاقاً حال 
و هوایی داســتان گونه دارد که خواننده را با همان 

کشش ها و تعلیق های داستانی همراه می کند.
امیرخانی همراه با همسر و پسر یک سال و نیمه اش 
برای سخنرانی و شرکت در مراسمی به پابوسی امام 
رضا)ع( مــی رود و وقتی می بیند که گذرنامه را نیز 
همراه خود آورده اند، تصمیم می گیرند تا سفری به 

افغانستان داشته  باشند.
وجه اشــتراک جانستان کابلستان با دیگر سفرنامۀ 
وی، داستان سیستان، در فرهنگ مردمی بوده که 
امیرخانی با آن ها ارتباط داشته است. در جایی، مردم 
خونگرم سیستانی و بلوچ و در جایی دیگر افغان هایی 
که نویســنده بارها به مردانگی شان اشاره می کند. 
قلم امیرخانی اما در جانســتان کابلستان از روایت 
صرف فاصله گرفته و در بخش هایی به تحلیل های 
اجتماعی و سیاســی رو آورده که خواننده را به یاد 

نفحات نفت می اندازد.«
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مهدی نعمتی کتاب آشــنایی با قرآن نوشتۀ شهید 
مرتضی مطهــری را معرفي کرد. او در معرفي این اثر 
گفت: »مجموعۀ آشــنایی با قرآن، سلسله مباحث 
تفسیری استاد شهید در ســال های قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی است. جلد اول این مجموعه، مقدمه و 
پیش درآمدی بر این سلسله مباحث محسوب می شود 
که در آن، به مسائلی همچون زبان قرآن، مخاطب های 
قرآن، عقل از دیدگاه قرآن و... پرداخته شده است. ویژگی 
ممتاز این مباحث، توجه به مسائل و موضوعات فکری 
و اجتماعی روز در حین تفسیر آیات قرآنی است که 

موجب تازگی و زنده بودن این مباحث گردیده است.«

بهرام نجفی کتاب خورشید می ماند، نوشتۀ کامران 
پارسی نژاد را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: 
»این کتاب که در قالب رمان منتشر شده، روایتی 
داستانی از زندگی شــیخ بهایی، دانشمند نامدار 
قرن دهم و یازدهم هجری اســت که نویسنده آن 
را با قلم روان نگاشته و فصل های کوتاه، توصیفات، 
فضاسازی های زیبا و اســتنادات تاریخی، آن را به 
اثری متمایز تبدیل کرده اســت. شــیخ بهاءالدین 
محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، از 
اندیشمندانی است که در بنیان نهادن مذهب شیعه 
در ایران و استوارکردن آن مخصوصاً از قرن هفتم 
هجری به  بعد، تالش های چشمگیری داشته است.«

مهسا مصطفایی، کتاب طنین بیداری، نوشتۀ طاهره 
صفارزاده را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: 
»نویسندۀ این کتاب اولین شعر خود را در نوجوانی 
با عنوان کودک قرن نوشــته است. این بیت وصف 

کودکی است که دارای مادری غرب زده است:
کودک این قرن هر شب، در حصارِ خانه ای تنهاست/
پر نیاز از خواب،؛ اما وحشــتش از بســتر آینده و 

فرداست
برخی از اشــعار این کتاب سخت و برخی ساده اند 
و قالب این کتاب شــعر نو و نیمایی است و بیشتِر 

موضوع آن نیز نقد سیاسی و اجتماعی است.«

ســعید قاســمی، دانش آموختــۀ الهیــات، کتاب 
عباس دست طال نوشتۀ محبوبه مرادی پور را معرفي 
کرد. او در معرفي این اثر گفت: »ماجراهای کتاب از 
زمانی کمتر از دو مــاه از آغاز جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران آغاز می شــود. داستانی از زندگی سراسر 
کار و تالش و زحمت حاج عباســعلی باقری. عباس 
دست طال مروری کوتاه است بر زندگی  و دودلی های 
او برای حضور در جبهه  ها. کتاب دربارۀ زمانی است 
که او تصمیم می گیرد برای دو هفته به جبهه برود و 

ببیند در آنجا چه کاری از دستش بر می آید.«
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صدیقه محمدی، کارشناس علوم اجتماعی، کتاب دّر 
و صدف، نوشتۀ محمد شجاعی را معرفي کرد. او در 
معرفي این اثر گفــت: »این کتاب در موضوع حجاب 
نگاشته شده است. با توجه به بحث برانگیزبودن موضوع 
حجاب در بین طرفداران در داخل و خارج کشــور و 
گاه ســهل انگاری یا جهل برخی مســلمانان در این 
باب، نگارنده سعی بر این دارد که خواننده را به تفکر 
و تأمل در چرایی و چگونگی این تکلیف الهی دعوت 
کند. این کتاب در بخش های مختلف مباحث دینی، 
اجتماعی و سیاسی، به رشــتۀ تحریر درآمده است. 
کتاب با کالم حاج عباسعلی باقری حکایت مردانگی ها 
و شب بیداری ها و کار شــبانه روزی اوست که وقتی 
می شنوی، باورش برایت سخت است. اما این مرد حّی 

و حاضر است؛ وجود دارد؛ افسانه نیست.«

رقیه شفیعی، کتابدار بخش روشن دالن، کتاب امام 
علی صدای عدالت انسانیت؛ترجمۀ کتاب علی صوت 
العدالت االنسانیة، نوشتۀ جرج جرداق را معرفي کرد. او 
در معرفي این اثر گفت: »جرج جرداق مسیحی و لبنانی 
است که در این کتاب، با بیانی بسیار شیوا به معرفی 
شخصیت امام اول شیعیان پرداخته است. نوشته اش 
چنان گیرا و با عظمت است که تحسین علمای بزرگ 
شیعه را برمی انگیزد؛ به طوری که نویسنده در صدد 
برمی آید تا کتاب تک جلدی خــود را در پنج مجلّد 
به صورت موضوعی تفصیل دهد. آنچه راجع به نویسندۀ 
این کتاب ارزشمند باید گفت، این است که وی پس 
از اتمــام این اثر بزرگ، دیگر اثری خلق نکرد؛ چرا که 
معتقد بود بعد از علی)ع( کسی لیاقت ندارد که راجع 

به او نوشته شود.«

زهرا ذوالفقاری، عضو کتابخانه،کتاب 12 قصه از امام 
علی)ع( و یارانش، نوشتۀ مژگان شیخی را معرفي کرد. 
او در معرفي این اثر گفــت: »واحد کودک و نوجوان 
انتشارات قدیانی، مجموعۀ 12 قصه از امام علی )ع( 
و یارانش را با نگاهی به نهج البالغه، به روایت مژگان 
شیخی و تصویرگری سیدحسام الدین طباطبایی برای 
گروه سنی ب و ج، منتشر کرده است. مژگان شیخی، 
با روایت شیرین و گویای خود در این مجموعه، توانسته 
است به بهترین و برترین شکل ممکن، ارتباط ساده، 

روان و درستی را با مخاطب برقرار کند.«

علی رضا صدیقی، عضو کتابخانــه، کتاب جلوه های 
الهوتی، نوشــتۀ محمدباقر تحریری را معرفي کرد. 
او در معرفــي این اثر گفت: »این کتاب شــرح زیارت 
جامعۀ کبیره است. زیارت جامعۀ کبیره از معروف ترین 
زیارت نامه ها نزد شیعیان است که از جانب امام معصوم، 
حضرت هادی)ع(، صادر شده است. نویسندۀ محترم، 
مباحث کتاب را از طریق بحث و تبادل آرا و با استفاده 
از قواعد علمی، طی سال های متوالی در سه مجلد، تهیه 

و تنظیم کرده است.«
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ســرمه در چشم غزل مجموعه ای از شعرهای والیی استاد غالمرضا شکوهی، از 
شاعران بزرگ خطۀ خراسان، در قالب های مختلف شعری است. شعر شکوهی 
سرشــار از نوآوری های مضمونی، لفظی و تصویری است. او طبع خالق خود را 
بیشــتر در عرصۀ شعر آیینی صرف کرده است و می توان گفت از بزرگان شعر 

مذهبی معاصر است.
تسلط شاعر بر موسیقی شعر و تکنیک های موسیقایی در تألیف و پرداخت، شعر او 
را از برجستگی خاصی برخوردار می کند. شکوهی  متولد 1328 است؛ ولی شعری جوان دارد و بسیار به فضای غزل امروز 
آشناست. شاید این سؤال پیش بیاید که چرا غالمرضا شکوهی خراسانی با وجود این همه ویژگی های ادبی، آن چنان که 
باید، شناخته نشده است. مهم ترین علت این مسئله شهرت گریزی شاعران خطۀ خراسان است. او در نوآوری های خود در 
شعرهای والیی، جسارت و احترام را توأمان پیش می برد تا ضمن خالقیت در حوزه های مختلف شعری، جایگاه ممدوح 

هم رعایت شود.
غالب شعرهای موجود در این کتاب در قالب غزل سروده شده اند؛ ولی تعدادی از اشعار، در قالب های دیگر هم مشاهده 
می شود. یک ضعف در ترتیب کتاب این است که این قالب ها فصل بندی نشده اند؛ یعنی مثالً خوانندۀ کتاب بعد از خواندن 

چند غزل، ناگهان به چند رباعی برمی خورد و باز به غزل و ناگهان به یک مثنوی!
از ویژگی های ذاتی شعر آیینی شکوهی، این است که مخاطب کامالً حس می کند این شعرها از یک قلب سرشار از اعتقاد 
و عشق متولد شده اند؛ یعنی شاعر به خاطر اینکه شیعه است و باید شعر مذهبی داشته باشد، شعری نسروده و جهت رفع 
تکلیف دست به قلم نبرده است، بلکه تغزل را در خدمت مدح اهل بیت)ع( گرفته است و با شوقی فراوان که از واژه های او 
به مشام می رسد، این خاندان را ستایش می کند. نبود این شاخصه، یکی از پاشنه آشیل های بیشتِر اشعاری است که در 

مدح آل اهلل سروده می شود.

سرمه در چشم غزل
غالمرضا شکوهی

جمهوری

قلم قاسم صرافان را به صمیمیت و لطافت می شناسند. کالم او سرشار از یک صفای 
درونی است که ناگزیر، مخاطب را درگیر خود می کند. این دفتر شعر شامل بخشی از 
شعرهای آیینی شاعر است که بیانگر حس عمیق و ارادت وافر شاعر به آل اهلل است. 
شعر صرافان دارای زبانی صمیمی و در عین حال، سالم است که مصداق غزل »سهل 

و ممتنع« نیز هست.
تسلط شاعر به ادبیات کهن، روند ادبیات معاصر و روایات و احادیث و قرآن در بسیاری 
از شعرها محسوس است که از قوت های هر شاعر و شعر آیینی به حساب می آید و همین خصوصیت است که صرافان را تا حد 

زیادی، از دیگر آیینی سرایان متمایز می کند.
تنوع قالب و موضوع از ویژگی های دیگر این دفتر شعر است که توانایی قلم شاعر را در قالب های مختلف، به خوبی نشان 

می دهد.
استفادۀ خوب و به جای شاعر از صنعت »تضمین« در شعرها، نکته ای دیگر است که نشان می دهد صرافان به کاربری صنایع 

ادبی و چگونگی استفاده از آن ها واقف است.
شاعر در سروده هایش، احساس را با عقل گره زده و یقیناً این گره خوردگی حاصل درک درست شاعر از مکتب اهل بیت)ع( و 

چگونگی ستایش آن بزرگواران است.
صرافان با گره هایی دل نشین که بین زبان کهن و زبان روز ایجاد کرده و با چاشنی شیرین زبانی و لطافت های زبان شعری 
خود به زبانی رسیده که هم از سالمت برخوردار بوده، هم از دشواری های زبانی و خوانشی دور است و در عین حال، فخیم 

و فاخر است.

موالی گندم گون
قاسم صرافان

آرام دل

از بس که غم حسین )ع( در خاطر ماست...
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دل سنگ آب شــد، مجموعه ای از ســروده های مذهبی علی انسانی است که 
شامل 21 بخش با موضوعات یکتاپرستی و مناجات؛ حضرت امیرالمؤمنین)ع(؛ 
حضرت زهرا)س(؛ امام حسن مجتبی)ع(؛ عرض ادب به امام حسین)ع(؛ حضرت 
زینب)س(؛ حضرت مسلم و طفالن؛ حضرت حر؛ حضرت علی اکبر)ع(؛ حضرت 
عباس)ع(؛ حضرت قاسم)ع( و حضرت عبداهلل بن حسن؛ حضرت علی اصغر)ع(؛ 
وداع امام حســین)ع(؛ عصر عاشورا؛ شــام غریبان؛ ظهر بازار کوفه؛ دیر راهب؛ 
مجلس یزید؛ حضرت رقیه)س(؛ اربعین؛ بازگشت به مدینه؛ امام سجاد)ع(؛ امام صادق و امام موسی بن جعفر)ع(؛ رثای 
امام رضا)ع( و مرثیۀ امام جواد)ع(؛ امام حســن عســکری)ع(؛ حضرت مهدی)عج( و بخش پایانی، شامل شعرهایی با 
موضوعات مختلف و پراکنده است. علی انسانی از مرثیه پردازانی است که ضمن شاعر بودن، از مادحین اهل بیت)ع( نیز 
هســت. انسانی گرایش زیادی به حافظ، صائب و بیدل دارد و این گرایش هم در شعر او نمود دارد و هم پژوهش ها و 
کارهای تحقیقی او دربارۀ این شاعران، گواه این مطلب است. شاعر در پروندۀ خود، کتاب هایی مثل زودیاب ها در شعر 
بیدل را نیز دارد که گزیده ای است از اشعار ساده تر و بی تکلف تر بیدل دهلوی یا کتاب غزل های مذهبی و عرفانی صائب 
که این نیز در نوع خود، کوششــی ستودنی است. شعر انسانی هم به لحاظ فرم، هم زبان و هم صور شاعرانه، شعری 
نسبتاً غنی است. او هم مقتضیات فنی شعر را می شناسد و هم به اقتضائات فضای هیئت آگاه است و به دنبال ایجاد 
حلقه های ارتباطی مستحکم بین این دو فضاست و تقریباً هم موفق بوده است. او در اغلِب سروده هایش، خصوصاً سوگ 
سروده و مراثی جانب اعتدال را  هم در معنی، هم در عاطفه و احساس و هم در تصویر، رعایت می کند. قریحۀ شعری 

انسانی قریحه ای جوشان، ولی در برخی اشعار، فاقد وسواس است.

دل سنگ آب شد
علی انسانی

جمهوری

کتاب یک آسمان پرواز دربرگیرندۀ مجموعه اشعار منتشرشدۀ استاد محمدعلی 
مجاهدی )پروانه( اســت که از نظر قالب شــعری، طبق طبقه بندی خود شاعر 
به هفت بخش شــامل غزل ها، تغزل ها، غزل واره ها؛ ترکیب بندها؛ ترجیع بندها؛ 
چکامه هــا؛ مثنوی ها؛ رباعی ها و بخش قالب های دیگر که به قالب های متفرقه 
اختصاص دارد، تقسیم می شود. بیشــتِر تجربه های موفق شاعر در قالب غزل 
است. مجاهدی در غزل، گرایش های زیادی به سبک اصفهانی )هندی( و شاعران 
این سبک مثل صائب تبریزی و بیدل دهلوی دارد و تقریباً در بیشتِر غزل های او، می شود رگه هایی روشن از ساختار 

شعری این سبک را مشاهده کرد.
محمدعلی مجاهدی از پیشکسوتان ادبیات آیینی و شعر والیی معاصر است و بیشتِر سروده های او، مدایح و مراثی 
اهل بیت)ع( است. بااین حال، در عرصۀ شعر دفاع مقدس یا اجتماعی یا عاشقانه نیز آثار خوبی را ارائه کرده است. استاد 
محمدعلی مجاهدی شخصیت و شاعری برجسته در حوزۀ شعر والیی است و آثار گران سنگ او چه در شعر و چه در 

پژوهش های ادبی و دینی، گواه این مدعاست.

یک آسمان پرواز
محمدعلی مجاهدی )پروانه(

سهروردی
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از بس که غم حسین )ع( در خاطر ماست...

حدود ســاعت سه گزیدۀ اشعار عاشــورایی شــاعران معاصر است که به همت 
سیدحمیدرضا برقعی انتخاب شده  و بیشتر، گرایش های فرمیک داشته و در آن ها، 
گونه ای از روایت جریان دارد. گزیدۀ شــعرهای زیادی در حوزۀ شــعر عاشورایی 
منتشر شده که هر یک ویژگی های خاصی دارند و برخی از آن ها هم صرفاً سلیقۀ 
انتخاب کنندۀ آن اشعار است؛ ولی شاید مهم ترین ویژگی این گزیده، نگاه جدید 
و نوین تری است که در این گزیده مدنظر بوده است. در کتاب حدود ساعت سه 
سعی شده از همۀ گونه ها و تکنیک های فرمیک، نمونه ای آمده باشد؛ یعنی نمونه هایی که نمود فرم در ریختار شعر است یا 
نمونه هایی که نمود فرم در تألیف و پرداخت یا ساختار شعر است. در کل، این گزیده شعر در نوع خود حرکتی نو در عرصۀ 

ارائۀ اشعار عاشورایی است که فارغ از محتوا، از لحاظ فنی هم می تواند برای مخاطب جذابیت داشته باشد.

حدود ساعت سه
سید حمیدرضا برقعی

جمهوری

 آســمان به روایت پرندۀ بی پر گزیدۀ شعر آیینی اســت از مهدی زارعی. این 
کتاب از ســه دفتر تشکیل شده است: دفتر اول شامل شانزده غزل است که 
در حقیقت باید گفت این غزل ها شانزده روایت پیوسته  از زندگانی چهارده 
معصوم)ع( است. روایت اول مربوط به میالد پیامبر گرامی اسالم)ص( است 
که شاعر با مقدمه قراردادن اوضاع و احوال جاهلیت حجاز، غزل اول را به پایان 
می رســاند. شعر زارعی سراسر ساختار فرمیک و روایی دارد. روایت از قلم و 

دفتر و سطر و واژه، از برجستگی های شعر مهدی زارعی است.
باید اعتراف کرد که ظهور ســاختار فرم در شعر آیینی، وامدار زارعی است و این اتفاق شگفت به نام او در تاریخ 

معاصر شعر آیینی ثبت و ضبط است.

آسمان به روایت پرندۀ بی پر
مهدی زارعی

فصل پنجم

همۀ آینه ها عنوان گزیدۀ غزل های عاشورایی است که مهدی مظفری ساوجی آن 
را جمع آوری کرده اســت. این گزیده شامل 103 غزل عاشورایی از شعرای امروز 
است. از محاســن همۀ آیینه ها تنوع سراینده هاست. در این دفتر که سروده های 
شعرای معاصر جمع شده اســت، هم شعر پیشکسوتان به چشم می خورد و هم 
جوان ترها. برای مثال، سه غزل از استاد محمدعلی مجاهدی )پروانه( و از چندین 

شاعر پیشکسوت دیگر نیز اشعاری به چاپ رسیده است.

همۀ آینه ها
مهدی مظفری ساوجی

سورۀ مهر
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ســواد آینه مجموعه اشعار آیینی استاد رضا جعفری اســت که از هشتاد و سه 
غزل شکل یافته است. مطلع این دفتر غزلی است مربوط به میالد پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و از هشتاد و دو غزل دیگر، ده غزل متعلق است به حضرت امیر)ع( و 25 
شعر که یکی از آن ها ترجیع بندی است متعلق به حضرت صدیقه طاهره)س(؛ دو 
غزل به امام مجتبی)ع( تعلق دارد و سی وچهار غزل برای سیدالشهدا)ع( و اصحاب 
کربالست و چهار غزل نیز دربارۀ امام رضا)ع( اشت و پنج غزل هم به ساحت مقدس 

صاحب الزمان)عج( تقدیم شده است. 
در میان شاعران آیینِی دهه های اخیر، کسانی هستند که متفاوت تر می سرایند؛ اگرچه همیشه تأثیرگرفتن از متقدمین، 
امری است که گریزی از آن نیست؛ اما به هرحال، گاهی در کنار تأثیرات مشهود، نبوغ و خالقیت و هویت شعری شاعر نیز 
مکشوف است. استاد رضا جعفری در میان آیینی سرایان، جایگاه ویژه ای دارد. تأثیر کالم بیدل یا میرزاحبیب خراسانی را 

می توان در اشعار او دریافت و رسماً می توان سبک سرایش وی را هندی معرفی کرد.
تســلط شاعر به معارف اهل بیت)ع( و تاریخ ایشان محتوای شعر را سالمت بخشــیده و اطالع او از قواعد شعری و 

دستوری، ساختار شعر را از گزند نواقص حفظ کرده است.
همین طور آگاهی کافی او از مناسبات سبک هندی و شاعران هندی گو، موجب قرارگرفتن اشعار او در ردیف سروده های 

فاخر سبک هندی است.

سواد آینه
رضا جعفری

آرام دل

آخرین غزل گزیده ای شــعری در قالب غــزل و در موضوع مهدویت با زیرعنوان 
مجموعه شــعر حضور و انتظار اســت که به کوشــش  رحیم زریان، از شاعران 
پیشکســوت شعر معاصر و نیز از کارشناســان شعر در برخی از کنگره های شعر 

کشور، جمع آوری شده است.
آخرین غزل اشــاره ای اســت به آخرین موعود و آخرین امام شــیعیان و این با 

مهدوی بودن غزل های کتاب، ارتباط مستقیم دارد.
این کتاب دارای دو مقدمۀ نسبتاً مطول از دکتر محمدرضا سنگری و زکریا اخالقی است که در آن ها، به نکات خوبی در 

حوزۀ شعر مهدوی و شعر انتظار، اشاره شده است.
در میان ژانرهای مذهبی در شعر شاید بیشترین تحول در زمینۀ شعر مهدویت و انتظار رخ داده است تا عرصه های دیگر. 
با نگاهی کلی به تاریخچۀ این نوع از شعر آیینی، می توان به سیر تحولی و تکاملی پی برد و برای دریافت بهتر این موضوع 
می شود به شعرهای عاشورایی از سده های اخیر تاکنون مراجعه کرد که جز نوآوری هایی جزیی در فرم و معدود در محتوا، 
تحول چندان و چشمگیری نداشته است؛ ولی در شعر مهدوی و به خصوص پس از حضور جدی شاعران جوان معاصر در 
این وادی، شاهد تغییرات اساسی هم در فرم و هم در معنا هستیم. حضور شاعر و عواطف و احساسات او در شعر انتظار، 
امروزه ملموس تر و محســوس تر شده و این وضعیت باعث نزدیک ترشدن شعر به زبان مردم و برقراری ارتباطی بهتر و 

عینی تر بین شعر و مخاطب شعر شده است.
در یک نگاه کلی، شعر مهدوی در گذشته، بیشتر به مدح اختصاص داشته و کمتر به فضای قبل از ظهور یا مختصات انتظار 
و سختی های آن پرداخته شده است؛ ولی در شعر مهدوی امروز، شاعر تمام قد از لحاظ احساس و تفکر در شعر حضور 

جدی دارد و مطالباتی مثل عدالت خواهی، اعتراض به وضع موجود و... از زبان او مطرح می شود.

آخرین غزل
رحیم زریان
فصل پنجم
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قبلــۀ مایل به تو دومین مجموعه شــعر شــاعر موفق و جــوان آیینی معاصر، 
سیدحمیدرضا برقعی اســت که مزین به مقدمۀ دو تن از اساتید و پژوهشگران 
ادبیات آیینی امروز، یعنی اســتاد محمدعلی مجاهدی )پروانه( و استاد سیدعلی 
موسوی گرمارودی است. برقعی از شاعرانی است که در یک قیاس کلی، نسبت به 
هم نسالن خود در یک بازۀ زمانی کوتاه، به موفقیت های ارزنده ای دست پیدا کرده 
است و دالیل موفقیت های او غیر از عنایات آل اهلل که قطعی است، همچنین طبق 
گفتۀ استاد مجاهدی در مقدمۀ کتاب، خصلت خودنقدی و دیگری،  آگاهی خوب شاعر نسبت به ادبیات کهن و نیز ادبیات 
معاصر است که از او شاعری جوان، ولی ثروتمند از نظر گنجینه های ادبی ساخته است. اغلِب شعرهای این مجموعه شعر در 
قالب غزل هستند و یک قصیده و چند مثنوی و چند چهارپاره پیوسته و یک بحر تحویل هم در میان اشعار دیده می شود. 
شعرهای این مجموعه، به لحاظ سبک، برخالف مجموعه شعر قبلی شاعر، یعنی طوفان واژه ها که اکثریت آن مخصوصاً 

غزل هایش یک ساختار تماماً اصفهانی )هندی( داشت، نزدیک به سبک عراقی است.
از لحاظ واژگانی، شــاعر با یک سری از واژه های همگون مانند شعر، غزل، واژه و کلماتی از این  دست، انس فراوان دارد. 
شاعر در همۀ غزل هایش عیناً درونیات خود را می سراید؛ چه اعتقادات خود و چه روحیات خود و همین باعث می شود 
مخاطب جذابیت و خاصیت بیشتری را در شعر او ببیند و شعر شاعر را هم از ورطۀ تکرار مکررات دور کند. در مجموع، 
سیدحمیدرضا برقعی، شاعری به روز در زمینۀ جریان های شعری است و از اتفاقاتی که پیرامون او رخ می دهد، باخبر است. 

او را می توان جزء پیشگامان شعر آیینی مدرن معاصر به حساب آورد.

قبلۀ مایل به تو
سید حمیدرضا برقعی

فصل پنجم

خاک باران خورده عنوان مجموعه اشعار آیینی سیدمحمدجواد شرافت، شاعر اهل 
ذوق دهۀ هشــتاد است. آنچه در اشعار شرافت، بیشتر از همه خودنمایی می کند، 

رندی های شاعرانۀ او در کشف مضامین و در توصیف خاندان نبوت)ع( است.
از ویژگی های خوب شعر محمدجواد شرافت می توان وحدت و سالمت زبان را نام برد. 
کامالً روشن و مبّین است که او سعی دارد از پراکندگی زبان و به هم خوردن یکدستی 
واژه ها بپرهیزد. شرافت زبانی گرم و صمیمی را به کار بسته تا مدح و مراثی اش به 

دل مخاطب بنشیند.
در این دفتر آیینی، چهار غزل متفاوت هم وجود دارد؛ یکی غزل »فصل رهایی« است که به قیام های عاشورایی عالَم، به ویژه 
انقالب بحرین تقدیم شده است؛ البته تعبیر از قیام های ظلم ستیز به قیام عاشورایی را با مسامحه می پذیریم؛ چرا که در قیام های 
ظلم ستیز مسلمانان یا غیرمسلمانان هدف نجات یک کشور است؛ اما هدف از قیام سیدالشهدا)ع( نجات و بیداری هر بشری 
است که ندای عاشورا به گوشش برسد و این ندا، ندای بشری و عادی نیست، بلکه همانند قرآن صوت رسای هدایت خداوند 
است و منحصر به یک کشور و یک ملت نیست. غزل دیگر به روح بلند امام خمینی)ره( تقدیم شده، غزل سوم به شهدای 

حادثۀ هفتم تیر و شهیدی که هم نام شاعر بوده و آخرین غزل هم به دشت آسمانی شلمچه هدیه شده است.

خاک باران خورده
سید محمدجواد شرافت

فصل پنجم

از بس که غم حسین )ع( در خاطر ماست...
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عطش زیر چتر باران مجموعه غزل عاشورایی از امیر اکبرزاده است که صبغۀ پرباری 
در شعر آیینی دارد و چند دفتر شعر مذهبی منتشر کرده است.

اکبرزاده شــاعری نسبتاً پرکار است و نمی توان گفت کمیت باالی سرایش او 
باعث کاهش کیفیت شده؛ ولی تا اندازه ای فرصت بازبینی و در صورت نیاز، بازسرایی 

برخی از اشعار را از او گرفته است.
زبان شاعر در اشعار آیینی خود و در این کتاب، تقریباً زبانی نئوکالسیک است. 
شاعر به دلیل برخورداری از یک چهره نسبتاً تئوریک، به جریان های شعری و تکنیک های فرمیک آشنایی دارد و این مطلب 

را در البه الی نکات ظریفی در شعرها می توان فهمید.
از خصوصیات شاعر در حوزۀ تألیف، می توان به توجه زیاد به فرم و به حاشیه راندن تعمدی اولویت های موسیقایی اشاره 

کرد. در ساختار عروضی هم شاعر عالقه و گرایش زیادی به استفاده از انواع اختیارات وزنی دارد.
از نکات درخور توجه و از قوت های کتاب، می شود به وجود غزل هایی در وصف اصحاب حضرت سیدالشهدا)ع( مثل 
حضرت حبیب بن مظاهر، حضرت حر، حضرت وهب، حضرت زهیربن قین و حضرت جون بن ابی مالک اشاره کرد که کمتر 

دربارۀ این بزرگان سروده شده است.
از ویژگی های خوب و مهم و الزمی که باید در وجود شاعری باشد که در عرصۀ شعر والیی قدم برمی دارد و در امیر 
اکبرزاده دیده می شــود، داشــتن یک جهان بینی معرفتی و نیز اطالع از احادیث و روایات و تاریخ اهل بیت)ع( است. شاعر 
دغدغه مند است و با یک سیر مطالعاتی و معرفتی وارد این وادی شده تا بتواند به کمک آن ها و ذوق خود، تالشی ماندگار و 

ارزشمند را در راه اعتقاد خود به انجام برساند.

عطش زیر چتر باران
امیر اکبرزاده

آرام دل

آغاز روشنایی آیینه عنوان ترکیب بند عاشورایی استاد موسوی گرمارودی است 
که در دهۀ هشــتاد، سروده شده و به جرئت می توان گفت که جزء قوی ترین و 
پرمایه ترین ترکیب بندهای معاصر است؛ چرا که در عقبۀ این ترکیب بند، چند 
دهه تجربۀ شعری قرار دارد و استاد گرمارودی آن را در هفتمین دهه از زندگانی 
خود سروده است. مجموعۀ به طبع رسیده از استاد گرمارودی، صرفاً شامل این 
ترکیب بند پانزده بندی نیست؛ بلکه در مقدمۀ آن مطالبی در دو بخش مختلف 
قرار گرفته است؛ بخش اول پیشگفتار و طرح مطالب درخور توجهی به قلم خود استاد است و بخش دوم شامل پنج 
نقد و نظر دربارۀ ترکیب بند »آغاز روشــنایی آیینه« اســت. این اثر استاد گرمارودی از آثار فاخر شعر معاصر محسوب 
می شود. جدا از آن، تجارب شعری چنددهه ای ایشان که پشتوانۀ این ترکیب بند است، خود ابیات و الفاظ و استعارات 
و تشــبیهات و کنایات و وام های برگرفته از آثار فاخر پیشینیان، گواه هویت پرمغز این پانزده بند عاشورایی است. به 
شهادت همۀ صاحب نظران در زمینۀ شعر آیینی، این مجموعه متأثر از ترکیب بند مشهور »محتشم کاشانی« است؛ بلکه 
باید گفت این ترکیب بند ماهیت تکامل یافتۀ شعر محتشم است و این تکامل مقتضای گذشت چهار قرن و اندی از شعر 
محتشم و شعر فارسی است. چهار قرنی که در آن بیدل ها پرورش یافته اند و تا این زمان، آوازۀ نبوغ آنان گوش ادبیات 
ایران را پر کرده است و امثال استاد گرمارودی، به خاطر طبع بلندشان از تأثیرگرفتن از کسانی همچون بیدل ناگزیرند.

آغاز روشنایی آیینه
سید علی موسوی گرمارودی

سورۀ مهر
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نگاه پرباران، مروری بر نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس، عنوان کتابی است 
که نقش زن در دوران دفاع مقدس را بازگو می کند. نگاه پرباران در هشــت فصل 
با عنوان های عشــق مرز ندارد: حضور زنان در جنگ؛ آتش در گلســتان: زنان در 
نخســتین روزهای دفاع مقدس؛ آرزوی آواره: آوارگی زنان در هشت سال جنگ؛ 
دست های پرمهر: زنان در پشتیبانی از جنگ؛ می خواهم کنارت باشم: همراهی زنان 
با مردان رزمنده؛ چشم هایم برای تو: مادران و همسران شهدا و دریا ساحل ندارد: 

درگیری زنان با جنگ در شهرها؛ پروانه می مانم: همسران جانبازان و مفقودان، تدوین شده است.
این کتاب با نگاهي گذرا به حضور زنان در جنگ هاي صدر اسالم و دوران پیروزی انقالب به هشت سال دفاع مقدس 
می رسد و نقش زنان را از زمان غافلگیري خانواده هاي مرزنشین تا نیاز به حضور زنان در جبهه ها و پشتیباني های مادي و 

معنوي توسط آنان مطرح مي کند.

نگاه پرباران
سمیه شریف لو

فاتحان

دختر شینا یعنی همان همسر شهید ستار )صمد( ابراهیمی هژیر وقتی بار سنگین 
یک زندگی مشترک را همراه 5 فرزند که در لحظه ی تولد هیچ کدام، شوهرش را 
در کنار خود نداشت به تنهایی بر دوش می کشید، می توانست به هرگونه اعتراض و 
ناسازگاری روی بیاورد. چیزی که امروزه ساده ترین راه احقاق حق برای زن مدرن 
است، حتی اگر آن زن خودش را یک مدیون به خون شهدا و اسالم بداند... و این 
روابط بی ریایی که بین دو شخصیت اصلی »دختر شینا« برقرار بود، نوعی بیان ساده 
و بدون سانسور نویسنده که گاها شاهد نادیده گرفتن از این دست در دیگر آثار مذهبی هستیم یکی از خاص ترین عوامل 
دلچسب بودنش شده بود؛ اما قدم خیر »محمدی کنعان« دختری که از هرگونه محبت دوجانبه ی پدر و مادر بی نصیب 
نمانده بود و معنی آسودگی در زندگی آن دوران را می دانست، ایستادگی کرد، مدعی نبود، طعم تلخ تنهایی و سختی 
زندگی را می چشــید، خیلی وقت ها احساس می کرد دلش می خواهد با صمدش قهر کند... اما همه ی اینها را داشت و 

نداشت...
»حاال دو تا دختر داشتم و کلی کار. صبح که از خواب بیدار می شدم، یا کارهای خانه بود یا شست وشو و ُرفت و روب و 
آشپزی یا کارهای بچه ها. زن داداشم نعمت بزرگی بود. هیچ وقت مرا دست تنها نمی گذاشت. یا او خانه ما بود، یا من خانه 
آن ها. خیلی روزها هم می رفتم خانه حاج آقایم می ماندم؛ اما پنج شنبه ها حسابش با بقیه روزها فرق می کرد. صبح زود 
که از خواب بیدار می شدم، روی پایم بند نبودم. اصالً چهارشنبه شب ها زود می خوابیدم تا زودتر پنج شنبه شود. از صبح 
زود می ُرفتم و می شستم و همه جا را برق می انداختم. بچه ها را تروتمیز می کردم. همه چیز را دستمال می کشیدم. هرکس 
می دید، فکر می کرد مهمان عزیزی دارم. صمد مهمان عزیزم بود. غذای مورد عالقه اش را بار می گذاشــتم. آنقدر به آن 
غذا می رسیدم که خودم حوصله ام سر می رفت. گاهی عصر که می شد. زن داداشم می آمد و بچه ها را با خودش می برد و 

می گفت: »کمی به سرووضع خودت برس.«
این طوری روزها و هفته ها را می گذراندیم. تا عید هم از راه رسید. پنجم عید بود و بیشتر دید و بازدیدهایمان را رفته بودیم. 

صبح که از خواب بیدار شدیم، صمد گفت: می خواهم امروز بروم...
خواندن یک صفحه از   یک کتاب را مي توان چندگونه تعبیرکرد؛ چیدن شاخه گلي از یک باغ، چشیدن جرعه اي از اکسیر 

دانایي، لحظه اي همدلي با اهل دل، استشمام رایحه اي ناب، توصیه یک دوست براي دوستي با دوستي مهربان و...

دختر شینا
مهناز ضرابی زاده

سورۀ مهر
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»مامان در خواب تکانی خورد. بالش را روی رخت خواب ها انداختم و به طرف حیاط 
دویدم. مهران، مهرداد و مهری در حیاط بودند. به مهری گفتم: ”یواش، داد نزن. 
مامان خوابش برده.“ گرمای آفتاب تابستان، کِف سیمانِی حیاط را داغ کرده بود. 
آِب شط کم کم، کِف حیاط را پُر می کرد. پاچه شلوارهایمان را باال زدیم و منتظر 
ماندیم که آب کامالً کِف حیــاط را پُر کند. مهران و مهرداد با پارچه، درزِ آهنِی 
کوچه را مسدود کردند. بعد از جمع شدِن آب توی حیاط باال و پایین می پریدیم. 
بازی می کردیم. آب تا زانوهایمان می رسید. از داخِل آن، گوش ماهی جمع می کردیم و به هم نشان می دادیم. وقتی کِف 
حیاط حسابی خنک شد، از بازی خسته شده بودیم. پارچه های درزِ در را برداشتیم. آب با فشار به کوچه رفت. بچه های 
کوچه پشِت در جمع شده بودند تا پای خود را با آب بشویند. خوشحال بودیم که کِف حیاط مثل هر روز، برای خواِب 

شب خنک شده است.«
دختراِن اُ. پی. دی یکی از همین خاطره نوشته هاست. خاطرات مینا کمایی در دورۀ هشت سالۀ جنگ در بیمارستاِن شرکِت 

نفِت آبادان که بیِن اهالی، معروف به بیمارستان O.P.D بوده و ناِم کتاب هم از همین اصطالح گرفته شده است.

دختران اُ پی دی
لیال محمدی

سورۀ مهر

مجموعۀ اینک شوکران روایتی است از زندگی جانبازان و شهدای شیمیایی جنگ از 
زبان همسرانشان که شمارۀ یکم آن به روایت زندگی شهید منوچهر مدق اختصاص 
دارد. روایت کتاب مانند باقی کتاب های این مجموعه، به دو صورت است؛ بیشتر به 

روایت همسر شهید است و بخش هایی به روایت دانای کل.
آغاز آشــنایی و زندگی مشترک فرشته و منوچهر که مصادف است با حوادث اول 
انقالب، خیلی شیرین و نمکین اســت. چندان هم رؤیایی و دور از ذهن نیست و 
چنان است که خوانندگان زیادی را همراه خود می کند؛ اما آنچه این زندگی را شکلی متفاوت و به دور از تکرارهای مالل آور 
می کند، این است که این عشق تا وصال، چندان به درازا نمی کشد؛ اما دل خوشی این وصال هم چندان پایدار نمی ماند. این 
کتاب به جای آنکه گزارشی از میدان جنگ باشد، روایتی است از همسر یک رزمنده و جانباز که در میدان زندگی، سلحشورانه 

پیکار می کند.

اینک شوکران 1، خاطرات شهید مدق
مریم برادران

روایت فتح

این کتاب خاطراتی پرکشش از روزهای آغازین حملۀ دشمن به خرمشهر را روایت 
می کند؛ حوادثی پر از کشمکش را از حضور زنان و دختران جوان و بااراده در میانۀ 
جنگ. یکی از ویژگی های اصلی این کتاب جزیی نگری هایی است که از جانب راوی 
و نویسنده بیان شده است. همین جزیی نگری ها صحنه های وقوع حوادث را بسیار 
زنده کرده اســت و گویی، شما را به آن زمان می برد. کتاب دا محصول هفت سال 
ثبت و ویرایش خاطرات خانم حسینی است که اکنون به یکی از آثار بسیار پرتیراژ و 
خواندنی  در میان آثار تاریخ شفاهی و ادبیات مقاومت تبدیل شده است. ُمهر تحسین و تأیید رهبر فرهیختۀ  انقالب اسالمی 

بر کتاب دا، از ویژگی ها و امتیازات آن است.

دا
سیده اعظم حسینی

سورۀ مهر
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این کتاب شــامل خاطرات زهرا منصف از زندگي مشترکش با حاج عباس 
کریمي اســت. در این کتاب، ارتباط لطیف شــهیدکریمي و همســر ایشــان و 
فداکاري هاي همسر یک رزمنده، به تصویر کشیده مي شود. روایت کتاب به صورت 
داستاني و فوق العاده جذاب و شنیدني ارائه شده است. در واقع، این کتاب روایتي 

است از خداساالري در خانوادۀ شهیدعباس کریمي.
نویسندۀ کتاب در معرفی کتاب، این چنین می نگارد:

»مجموعۀ  هاجر در انتظار با مددگرفتن از روایت هایي بسیار جذاب و خواندني، بهشت خانواده هایي را پیِش روي مخاطب قرار 
مي دهد تا ارائه دهنده  راهنویسي باشد به تمام همسراني که مي خواهند در زندگي شان آرامش و پیوندي ابدي داشته باشند 

و از آثار شوم و آفات دنیا در امان باشند.«

هاجر در انتظار
سعید عاکف

ساکنان ملک اعظم

بانــوان در جایگاه نیمــی از پیکرۀ اجتماع، چه در عرصه هــای جهادی و چه در 
عرصه های امدادی، سهم به سزایی در دفاع مقدس داشته اند. کتاب یکشنبه آخر، 
خاطرات و دست نوشته های روزانۀ خانم رامهرزی از دوران جنگ تحمیلی است که 
به همت خود ایشان، بازنویسی و نگارش یافته است. این کتاب به شرح خاطرات، از 
شروع حملۀ سراسری عراق به ایران تا پایان جنگ را روایت می کند. در این میانه، 

شما با صحنه های زیبایی همچون توصیف شهادت برادر ایشان روبه رو می شوید.

یکشنبۀ آخر
معصومه رامهرزی

سورۀ مهر

موضوع این کتاب دربارۀ یکی از دختران شــهید دفاع مقدس اســت. نگارنده در 
آغاز این کتاب می نویســد: »بررسی زندگی شهیده مریم فرهانیان، پرداخت یک 
شخصیت ماجراجو یا انســانی، حادثه ای نیست تا انتظار داشته باشیم حوادث و 
رویدادهای ناگفته ای در این کتاب بخوانیم. او حتی یک فرماندۀ نظامی یا طراح 
نقشــه های عملیاتی نیز نیســت تا از این منظر بتوان به توانمندی های فردی و 
استعدادهای خدادادی مردان جنگ بنگریم. آنچه نگارنده را بر آن داشته تا کتاب 
زندگی این شهید را دنبال کند و خواندنش را به دختران جوان توصیه کند، فرایند پختگی، کمال و شکوفایی یک دختر 

مسلمان جوان است که راه طوالنی عرفان صدساله را در میان  برترین مسیرها؛ در شهادت می پیماید«.
از ویژگی های خاص این کتاب، طراحی نوآورانه و فوق العاده جذاب طرح جلد آن است.

دختری کنار شط، خاطرات شهیده مریم فرهانیان نژاد
عبدالرضا سالمی نژاد

فاتحان
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رمان خوانی دفاع مقدس

اسارت بخش ویژه ای از کتاب زرین دفاع مقدس است که هیچ مجاهدی در فکر 
آن نبود و فقط شــهادت و جانبازی را در مقابل خود می دید. این کتاب خاطرات 
یک زن آزاده اســت که برای امدادرسانی به جبهه رفته است؛ اما در دومین روز 

خدمت رسانی اش در شهر محاصره شدۀ خرمشهر، به اسارت دشمن درمی آید و...
»در سلول که بسته شد، چند لحظه ایســتادند. جا خورده بودند. از بصره که راه 
افتاده بودند، فکر می کردند می خواهند برشان گردانند ایران. چرا باید آنجا نگهشان 
می داشتند؟ حتی اسم خیلی از اسرا را گرفته بودند که با خودشان ببرند ایران. حاال سر از آنجا درآورده بودند: یک سلول 
چهارمتری. کف و دیوارها کاشــی قهوه ای پررنگ بود. داخل ســوراخی نزدیک سقف، المپ کم سویی بود. با دو تا دیوار 
هفتاد، هشتاد سانتی کوتاه، کنج سلول را جدا کرده بودند. پشت آن توالت فرنگی با شیر مخلوط کن آب سرد و گرم بود. 
در آهنی دریچۀ کوچکی داشت که فقط از بیرون باز می شد. دور در را نوار الستیکی گرفته بودند. هیچ صدایی نه بیرون 
می رفت، نه تو می آمد. جای کوچک کثیفی بود؛ اما برای چند روز قابل تحمل بود. به گوشه و کنار سرک می کشیدند و 
هرچه می دیدند، برای هم می گفتند. فاطمه خم شد و حلیمه روی پشتش رفت. توی سوراخی که المپ بود، یک مداد 
پیدا کرد و آن را برداشت. روی دیوار، بین کاشی ها چیزهایی نوشته شده بود. بعضی نوشته بودند فردا قرار است اعدام شوند 

و وصیت نامه هاشان را روی دیوار کنده بودند...«

دورۀ درهای بسته
فاطمه ناهیدی

روایت فتح

سپیده کاشانی )ســرور باکوچی( با شروع انقالب اســالمی، تمام توان خود را به 
دفاع از ارزش های انقالب معطوف نمود. کتاب حکایت آنان که بقا را در بال دیدند 
یادداشت های دو سفر به جنوب این زن شاعر عصر انقالب است. او در این کتاب، در 
عین اینکه خاطره هایش از سفر به جنوب را می نگارد، با نثری آهنگین، همان قطعات 
ادبی، نثرهای شاعرانه اش را به ذهن متبادر می کند؛ نثرهای شاعرانه ای که حقیقت را 
به تصویر می کشند؛ نثرهای شاعرانه ای که فقط تخیل و صور خیال نیستند؛ نثرهای 
شاعرانه ای که فقط صنایع لفظی و معنوی نیستند؛ نثرهای شاعرانه ای که باری از اندیشه را بر دوش دارند؛ اندیشه ای به رنگ 

ارزش های پاک انقالب اسالمی و دفاع مقدس:
حکایت آنان که بقا را در بال دیدند: یادداشت های دو سفر به جنوب، شامل دو سفرنامۀ ایشان به مناطق جنگی است. مطالب 
مندرج در سفرنامۀ اول عبارت است از: شب عاشورای 59؛ خونین شهر؛ جنگ بی قانون؛ دهانی شیرین؛ از واقعیت تا حقیقت؛ 
علم یا آگاهی؟؛ بن بست ها در خیال و آنگاه که قدرت را در پنجه می فشارند!؛ دشمن در قلب خانه؛ دالوران از هر سو می آیند؛ 
باغبان چنین گفت؛ یادنامۀ سفر به جنوب؛ یکشــنبه 29آذر1360 و... و مطالب سفرنامۀ دوم عبارت است از: یادنامه ای از 

فتح المبین؛ جبهۀ شوش؛ پنجشنبه، دوازده فروردین 61- دشت عباس و... .
»مادر شهیدحسین از لحظۀ رویارویی با پیکر گلگون جوانش چنین یاد می کند: ”وقتی شنیدم که فرزندم را به شهر آورده اند، 
به استقبالش رفتم. وقتی بنا به اصرار خودم، جنازۀ حسین را به من نشان دادند تا برای آخرین بار وداع کنم، جلو رفتم و در 
کنار او زانو زدم. پوشش از رویش برگرفتم. خواستم لب هایش را ببوسم، دیدم دندان هایش را شکسته اند. خواستم چشمانش 
را ببوسم، دیدم از حدقه بیرون آورده اند. گوش های حسین را نیز با درفش کینه بریده بودند. چه بگویم که در تمام بدن نازنین 

و مطهر او، جای سالم یافت نشد!“...«

حکایت آنان که بقا را در بال دیدند
سپیده کاشانی

انجمن قلم ایران
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طعم کتاب/ بستۀ پیشنهادی

حنانه کتاب زندگی حنانه نصاری است. مریم برادران برای اینکه قصۀ زندگی حنانه 
را بنویســد، او را از آبادان به تهران دعوت کرده، دو شب در هتل مهمانش کرده و 
در این مدت کوتاه، حدود ده ساعت با او مصاحبه نموده است. حنانه نصاری قصۀ 
زندگیش را گفته و مریم برادران ذره ذره آن را شنیده و انگار که خود او باشد، در تمام 
باال وپایین های این زندگی، با او همراه شــده تا بتواند خود را جای او بگذارد و همۀ 

احساسات او را بنویسد.
»هفت ماه آزگار با سرما و گرما، بدون وسایل کافی سر کردند. اوایل زمستان، پاهای خدیجه ورم کرد. از نم و سرما، رماتیسم 
گرفته بود. اگر زود معالجه اش نمی کردند، به قلبش می زد. کلیه های فاطمه هم آن قدر درد می گرفت که امانش را می برید. 

توفیق زیر بار نرفت برای معالجه شان.«
حنانه قصۀ دختری جنگ زده است که به خاطر حملۀ صدام به خاک ایران، مجبور شده شهر و دیارش را رها کند و بگریزد به 
شهرهای دیگر. جنگ همه چیز حنانه را از او گرفته است: اول خانۀ پرخاطرۀ دوران کودکی اش را که در اروندکنار بوده و بعد 
مال و دارایی و نخل ها و لنج  پدرش را و بعد خود پدرش را و بعد مادرش را و بعد برادرش را؛ اما حنانه همه این همه سختی و 

گرفتاری و نگرانی را تحمل کرده، یا شاید چاره ای نداشته که تحمل کند.
حنانه یک بُرش به زندگی حنانه نصاری و خانوادۀ شهیدحسن نصاری است؛ برشی که به اصطالح کامالً تخت است و باال و 
پایینی ندارد؛ روایت یک زندگی که شاید هزارها مثل آن را بتوانیم ببینیم و پیدا کنیم؛ اما آنچه این کتاب را خواندنی می کند 

و خواننده را مجبور می کند تا آخر آن را یک نفس بخواند، روایت شیرین راوی است و عالوه بر آن، قلم جذاب مریم برادران.

حنانه
مریم برادران

روایت فتح

مادرها خیلی خوب یادشان می ماند تولد بچه ها، اولین خنده هایشان، لحظه لحظۀ 
بزرگ شدنشان، قدکشیدن و مدرسه رفتنشان را؛ مادرها همۀ این ها را خیلی خوب 
به  خاطر می سپارند؛ نه اینکه بخواهند در خاطرشان بماند یا برای این کار تالش 
کنند، نه! آن ها به حکم مادربودن، حافظه هایی قوی دارند. او هم همین طور است؛ 
کسی که دو فرزندش شهیده شده اند، مادر شهیدان قاضی؛ اسداهلل و محمد قاضی. 
تصاویر کودکی هایشان خیلی خوب در خاطرش مانده است: »محمد لب هایش را 
غنچه کرده و گذاشته روی لپ های سرخ اسداهلل. خنده ام می گیرد. در این سه روزه حتی نیم نگاهی هم به او نینداخته بود. 
حاال... حاال دوال شده، دست هایش را ستون تنش کرده و آرام صورتش را گذاشته روی صورت برادرش. دلم می خواهد بال 
دربیاورم.« مادر شهیدان قاضی، در دومین جلد از مجموعه کتاب های مادران، از ازدواج خود، بچه دارشدنش و رشدکردن 
پسرهایش محمد و اسداهلل، حتی از جبهه رفتن آن   ها می گوید: »چند روز بعد، اسداهلل از قم آمد. غروب، شناسنامه اش را 
برداشت و رفت مسجد. علی اکبر را راضی کرده بود که رضایت نامه اش را برای جبهه رفتن امضا کند. اجازه نمی دادند برود. 
هجده سالش تمام نشده بود. آن قدر دست به دامن ریش سفیدهای محل شد تا کارش را راه بیندازند. ساکش را بستم و با 
همسایه مان تا راه آهن بدرقه اش کردیم. یک ساعت بعد، دمق برگشت. چشم هایش کاسۀ خون بود. ساکش را انداخت یک 
گوشه.« در زندگی این مادر، لحظات سختی هم هست؛ لحظاتی که به حکم مادربودن، تحملشان دشوارتر می شود: »مردها 
آرام نشستند. برای شکستن سکوت، دوباره همان حرف های دم در را تحویل علی اکبر دادند. از وضع مملکت و زندگی توی 
جنگ گفتند. محمد را نمی شناختند. از اسداهلل تعریف می کردند. صدای قلبم توی گوشم می پیچید. حرف و حرکت های 
اسداهلل توی ذهنم دور خورد؛ ”مامان این دفعه مثل همیشه نیست.“ فکر کردم شاید عملیاتشان پیروز شده و آمده اند از 
خانواده ها تشکر کنند. به نظرم مسخره آمد. اگر این طور بود که خودش می آمد، نه کس دیگری. حوصله ام از حرف هایشان 
سر رفت. وسط حرفشان پریدم و بی هوا گفتم: ”آقا بگین. ما تحملش رو داریم.“ مادر شهیدان قاضی، در این کتاب، از زندگی 

فرزندانش می گوید. او یک مادر است. مادرها خیلی خوب یادشان می ماند...«

شهیدان قاضی به روایت مادر
رخساره ثابتی

روایت فتح
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این کتاب در 22 بخش، تدوین شــده است که نتیجۀ نزدیک به 50 ساعت 
مصاحبه در سال های 1383 و 1384 است. برای تکمیل این خاطرات، با برخی از 
رزمندگان و کادر درمانی هم دورۀ ایران ترابی نیز گفت وگو شده است.  در بخشی 

از کتاب می خوانیم:
»در ماشــین را باز کردم و باال رفتم. تمام صندلی ها را برداشته و مجروحین 
کف اتوبوس نشسته بودند. هنوز لباس منطقه را به تن داشتند. روی هر کدام یک 
پتو انداخته بودند که سرما نخورند. تمام تنشان تاول زده بود و صورت هایشان باد کرده بود؛ طوری که چشمشان جایی 
را نمی دید. هیچ کدام از آن ها باالی 30 سال سن نداشتند. دست اولین نفر را که گرفتم تا پیاده اش کنم، با صدای خفه و 
گرفته ای که به زحمت شنیده می شد، گفت: ”دست مرا نگیرید.“ گفتم: ”باشد. من گوشۀ  این پتو را می گیرم. شما هم گوشۀ 

پتوهای همدیگر را بگیرید و آهسته پشت سر هم بیایید.“ ...«

خاطرات ایران
شیوا سجادی

سورۀ مهر

این کتاب از مجموعۀ مادران، همراهی با لحظاتی از زندگی مادر شهیدان رضا و علی 
غیاثوند است. یک همراهی تلخ و شیرین. فرشته ها حواسشان جمع است، شامل 
چهارکتاب است. کتاب اول روایت مادر شهید از رضا و علی است. جایی که پیکر رضا 
برنمی گردد و چندی بعد هم شهادت علی. کتاب دوم اما روایتی است از پدر شهید؛ 
و او خود رزمنده ای ست که در جبهه، در قسمت تعاون و جمع آوری پیکرهای شهدا 
مشغول است. سخت ترین بخش کتاب، یعنی کتاب سوم، حال وروز پدر و مادر شهید 
در روزهایی نزدیک است. جایی که مادر شهید هنوز آثار روزهای جنگ را در خانه می بیند. عطاءاهلل غیاثوند پدر خوش مشرب 

و پرنشاط آن روزهای فرزندانش، اکنون خانه نشین شده و با جراحت های جنگ دست وپنجه نرم می کند.
و اما کتاب آخر؛ کوتاه و شیرین از یک مهمان. یک مهمان بزرگ که... . با هم برشی از این بخش را بخوانیم:

»...اسپند را ریختیم که گفتند آقا تشریف آوردند. می خواستم بروم جلوی در کوچه، خوش آمد بگویم؛ اما نگذاشتند. در راهرو از 
ایشان استقبال کردیم. آقا آمدند و نشستند روی مبل تکی گوشۀ اتاق. آقایان به من گفتند: ”بنشینید روی مبل کناری شان. 
بلند هم نشوید. ما خودمان پذیرایی می کنیم.“ ...آقا یک چای خوردند و یک خرما. من فقط به ایشان نگاه می کردم. خانم 
دولتی و دخترها همه داشتند گریه می کردند. برگشتم طرفشان. گفتم: ”چرا گریه می کنید؟  مگه نگفتند احساساتی نشید؟“ 
همه ساکت شدند. بعد گفتم: ”خب گریه نداره که.“ برگشتم و آقا را نگاه کردم. گفتم اآلن می رود و من دیگر نمی بینمش. 
پس تا هست، خوب نگاهش کنم. آقا گفتند که شما شهدایتان را معرفی کنید. گفتم: ”رضا و علی غیاثوند و عطااهلل غیاثوند 
قیصری“ ...چشمم افتاد به انگشتر عقیق دستشان. یک لحظه از دلم گذشت که کاش انگشتر را می دادند به من. یک دفعه 
آقا انگشتر را از دست درآوردند و گفتند: ”این را می خواستید؟ مال شما.“ خجالت کشیدم. ...گفتم: ”حیف شد آقا. خیلی دیر 
تشریف آوردید.“ آقا گفتند: ”چطور مگه؟“ گفتم: ”حاج آقای ما خیلی آرزو داشت شما رو ببینه؛ ولی متأسفانه به آرزوش نرسید. 
حتی نامه هم براتون نوشت.“ راضیه سریع گفت: ”بله آقا. حاج آقا نامه نوشته بودند. من آوردم و نامه را دادم به همین آقای 
فالنی که در بیت شما مسئوله.“ آقا چهره شان درهم رفت. رو کردند به طرف آن آقا و گفتند: ”به حساب ایشان می رسم.“ همه 
خندیدند. بعد گفتند: ”رونوشتی از نامه دارید؟“ ...راضیه سریع بلند شد و رفت پایین. از بین خرت وپرت ها و یادگاری ها، فوری 
نامه را پیدا کرد و آورد. آقا نامه را خواندند. خیلی چهره شان گرفته و ناراحت شد. گفتند که ”ببخشید اگر کوتاهی شده“... جای 

عطاخان خالی بود.«

فرشته ها حواسشان جمع است
نجمه کتابچی

روایت فتح



کتاب آه
دربارۀ کتاب آه؛ از زبان نویسنده

یاسین حجازی
نویسنده



زیـــادند کـتــاب هایی کـه فــقـــط در 
و  می شـوند  پیـدا  علمـا  و  ادبـا  کتابخانه هـای 
بقیه، چه بسـا، روحشـان هم خبردار نیسـت که 
همچیـن کتاب هایی وجود دارنـد. این واقعیتی 
اسـت. واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه حتـی اگر 
آن کتاب هـا از آن کتابخانه هـا بیـرون بیایند،  باز 
هـم، چنـدان لطفـی ندارنـد. دلیلـش شـکل و 
صورت بندی آنهاسـت: بوی کهنگی و عتیقگی 
می دهنـد و مخاطـب گمان می کنـد این کتابی 
نیسـت کـه بشـود راحت دسـت گرفـت و ورق زد 
و مثـل بقیـۀ  کتاب هـا بـی وقفـه و  دسـت انداز 

خوانـدش. 
ترجمۀ  فارسی نفس المهموم یکی از این کتاب ها 
بــود: کتابی که غالِب نقل هــای صحیِح مقاتل 
و کتــِب تاریخ را در خود جمع کــرده و جزءجزِء 
حادثۀ شهادت حســین ابن علی علیهم السالم 
ـ  ـ از شــش ماه پیشــتر تا چند ماه بعدترشـ  راـ 
نوشته است. این ترجمه را،  60 سال پیش، مرد 
دانشــمند ادیبی به نام »ابوالحسن شعرانی« از 
متن عربی  ِ 90 ســال پیــش ِ »محدث قمی« به 
تحریر درآورده اســت. ترجمه ای به نثری فاخر و 
سالم و پویا و روان، که هوای متون کهن قرن های 
5 و 6 ادبیات فارســی را در سر می اندازد. حیف 
بود چنین کتابی موزه ای بشود و همان سرنوشتی 
سرش بیاید که سر دیگر کتاب های کتابخانه های 

علما و ادبا آمده!

ابایــی نــدارم بگویــم ترجمۀ  فارســی 
نفس المهمــوم را مــن پاره پــاره کــرده ام تــا در 
بازساختنش کاری کنم تا قدمت متن خواننده 
را ســر ذوق بیاورد، نه آنکه مثل همیشه اسباِب 

دست انداز و فاصله گرفتن او از کتاب بشود. 
مــن ایــن ها را از مــتن اصــلی جــدا کــردم: 
تصویرهـا، گفت  وگوهـا و نامه هـا. بـه ایـن سـه، 
سـخنرانی های عمومـی یـا همـان خطبه هـا را 

هـم اضافـه کـردم. 
بـه نظـرم یـک تصویـر، پـاره ای از یـک نامـه یـا 
جمالتـی کـه دو نفـر بـا هـم گفته انـد و رفته انـد 
و کسـی آن میـان شـنیده، هـر کـدام، تّکـه ای 
از یـک »کـوالژ« اسـت کـه از چیـدن و کنـاِر هـم 
گذاشتنشـان می تـوان اصـِل واقعـه را فهمیـد 
و یکپارچـه کـوالژ را دیـد. زیادنـد کسـانی کـه 
علی رغـِم بسـیارها کـه بارهـا و بارهـا و هـر سـال 
قتـِل  نمی داننـد  دقیقـًا  هنـوز  شـنیده اند، 
حسین ابن علی علیهم السـالم »چه طور« اتفاق 

افتـاد.
تمــام حاشــیه های کنار متــن را هــم از کتاب 
انداختم. منظورم از حاشــیه ها یعنی تعلیقات، 
تحشــیه ها، تبیین چرایی وقایع، سلسله  اسناد 
احادیث و اخبار و همچنیــن توضیحاتی که به 
فراخــور هر خبر و حدیث، بــه صالحدید مؤلف 
یا مترجــم، داده شــده اســت. کتاب هایی که 
برای دادِن یک تصویر یــا چندخط از یک نامه، 
کلی سلسله  ِاســناد و توضیح و تحلیل و تعلیقه 
بــرای خواننده ردیف می کنند، هم بــه او اجازه 
نمی دهند کوالژش را »خودش« کامل کند هم 
بعضی وقت ها حوصله اش را ســر می برند که تا 
انتهــا بخواندشــان و از روی صفحاتی نخوانده 
نگذرد. به نظرم این توضیحات تنها برای مخاطب 
خاص محلی از اعراب دارد. مخاطب من در کتاب 
آه فقط می خواهد بداند واقعه چگونه اتفاق افتاد.

زیــاد شــنیده ام که کتــاب آه زود ورق 
می خــورد و خوانــده می شــود. گفته انــد غرق 
خواندن می شــویم و یکباره سر بلند می کنیم و 
می بینیم مثاًل 100 صفحه خوانده ایم و باورمان 
نمی شــود. دیگر شــنیده ام واقعه هــا را نه فقط 
خوانده که »تماشــا« کرده انــد. گویی یک فیلم 
مکتوب بوده است. و این تأثیر همان گرد آوردن 
عناصر دراماتیک اســت. دربارۀ قطع پالتویی و 
حروفچینی و تصویر جلد و کاًل گرافیِک کتاب هم 

زیاد این سو و آن سو شنیده ام.

مراحل طی شده برای خلق اثر

سوژۀ کتاب 

مخاطبین و استقبال از کتاب 
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خوانندۀ کتاب عیش و معاش ممکن اســت با مسائل اقتصادی مانند برکت و 
وسعت رزق، مشکالت اقتصادی خانواده، اشتغال زنان، مسئلۀ کار و تولید ثروت، 
فرهنگ مصرف، مسئلۀ مسکن و بسیاری موضوعات اقتصادی دیگر آشنا باشد؛ اما 
از راهکارهای اجرایی شدن آن ها مطلع نباشد. در این کتاب، سعی شده خواننده با 
روش های کاربردی دربارۀ این مسائل و بسیاری موضوعات دیگِر اقتصاد خانواده در 
مدل سبک زندگی اسالمی، آشنا شود. مباحثی مانند راه های کسب درآمد حالل 
و جلب برکت و وسعت رزق در زندگی، روش های سرمایه گذاری و پس انداز صحیح، راهکارهای ادارۀ منابع مالی خانواده 
و برقراری تعادل در دخل و خرج، مهارت خرید صحیح کاال و روش های مقابله با بحران های مالی خانواده، و... . در واقع، 
کتاب عیش و معاش به دنبال این است که با درنظرگرفتن تدبیر منزل و معیشت سالم در چارچوب تعالیم اسالمی، طعم 

شیرین معاش را در سایۀ معاد، به خواننده بچشاند. 

  عیش و معاش
 امیرحسین بانکی پور فرد

 حدیث راه عشق

کتاب مطلع عشق، مجموعه ای است از پندها و نصایح رهبر معظم انقالب اسالمی 
به زوج های جوان که در هنگام خواندن خطبه های عقد ایراد شده است و در قالب 
چهار »کالم« و هفت »رهنمود« ارزشمند، به زبانی ساده و دلنشین بیان گردیده 
اســت. در »کالم«ها، حکمت های نظری و دانستنی های ضروری دربارۀ ازدواج و 
خانواده بیان می شود؛ و در »رهنمود«ها، ره توشه های عملی و مهارت های کاربردی 

در زندگی مشترک، مطرح می شود. 
اگرچه مخاطب این »کالم«ها و »رهنمود«ها، در بیشتر موارد، جواناِن آغازگر راه زندگی مشترک هستند، کتاب مطلع 
عشق در عین حال، برای آن هایی که سال ها از شروع زندگی مشترکشان می گذرد نیز سودمند و راهگشاست. در مطلع 
عشق پدران و مادران نیز با نگاه ناب اسالمی دربارۀ ازدواج، بیشتر آشنا می شوند و حتی در بخش هایی از کتاب، مخاطِب 

ویژۀ رهنمودها قرار گرفته اند.

  مطلع عشق
 حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری

 انقالب اسالمی

کتاب جمعه
بستۀ شهریور ماه

معرفی بستۀ کتاب معرفی شده در نماز جمعه

بینش و نیایش یکی از کتاب هایی است که دو چهرۀ متفاوت از شهیددکتر مصطفی 
چمران را به خواننده نشــان می دهد. این کتاب از دو بخِش »بینش« که شامل 
سخنرانی های این معلم متعهد بوده و »نیایش« که مناجات های دست نویس این 
جنگ جوی پرهیزکار است، تشکیل شده و همین سبب می شود که خواننده با دو 
وجه از اندیشۀ وی روبه رو شود. در بخش »نیایش«، خواننده عبارات شگفت انگیزی را 
از نظر می گذارند که تصویر عارفی واصل از چهرۀ شهید چمران در مقابلش ترسیم 
می شود. این نیایش های عارفانه برخاسته از مبانی فکری آن اندیشمند بزرگ اسالمی است که ریشه در تعالیم عمیق دینی 
وی دارد. یکی از این نیایش ها بنا به ادعایی که در پاورقی کتاب آمده، آخرین دست نوشتۀ شهیدچمران پیش از شهادت 

است:
»مــا مخالف استفاده از تناقضات ابرقدرت هــا نیستیم. ولي معتقدیم تا وقتي که ما استقالل ذاتي و خودکفایي خود را 

تأمین نکنیم، بازیچۀ قدرت های خارجي و سیاست های شوم استعماری باقي خواهیم ماند.«

  بینش و نیایش
  شهیددکتر مصطفی چمران
  دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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سیدالشــهدا)ع( مظهر رحمت الهی بر بندگان است و خداوند به واسطۀ ایشان، 
رحمت خود را بر بندگان جاری کرده و می کند. تمامی ذوات مقدس اهل بیت)ع( 
مظاهر رحمت الهی هســتند؛ اما به تعبیری از حضرت رضا)ع( در بیان جایگاه 
سیدالشهدا)ع(، کشتی نجات اباعبداهلل)ع( از سایر ائمه بزرگ تر و سریع تر است. 
کتاب رحمت واســعه در فصل های جداگانه از مســئلۀ محبت و مودت به اهل 
بیت)ع(، به ویژه امام حسین)ع( گرفته تا عبرت هایی از قیام عاشورا سخن گفته 
است. اما اهمیت و جذابیت رحمت واسعه زمانی بیشتر می شود که مشخص شود همۀ مطالب کتاب، سخنان ارزشمند 
آیت اهلل محمدتقی بهجت است؛ به طوری که خواننده خود را در محضر آن عارف ربانی و فقیه بزرگ حس می کند. بیان 
ساده و بی تکلف، ویژگی کتاب رحمت واسعه است که به همت دفتر تنظیم و نشر آثار آیت اهلل بهجت و جمعی از شاگردان 
این فقیه عالی قدر تألیف گردیده و سعی شده تا لحن کالم آن عارِف فقیه، همچنان حفظ شود. در ابتدای کتاب، خواننده 
زندگی نامۀ مختصری از آیت اهلل بهجت و میزان ارادت این عالم جلیل القدر به زیارت مشاهد متبرکه را از نظر می گذراند و 
سپس، به مطالب بسیار جذاب و خواندنی دربارۀ فضائل و کرامات سیدالشهدا)ع(، تاریخ مربوط به آن حضرت و همچنین 
دسته های مجالس عزاداری می رسد. در کتاب رحمت واسعه، بخشی مجّزا هم برای پاسخ  به سؤاالت مرتبط با حضرت 

سیدالشهدا)ع( وجود دارد که خواننده می تواند در این بخش، پاسخ بسیاری از ابهامات و شبهه های موجود را پیدا کند.
رحمت واسعه به واسطۀ روایت ها و سخنانی که بسیاری از آن ها کوتاه و موجز هستند، برای هر خواننده ای شیرین است؛ 

به طوری که خواننده پس از دست گرفتن کتاب، غرق در دریای محبت رحمت واسعۀ باری تعالی می شود. 

  رحمت واسعه
  آیت اهلل محمدتقی بهجت 

  مؤسسۀ فرهنگی هنری البهجه

کتاب روی دست آسمان گزارشی داستانی از واقعۀ »غدیرخم« و حوادث مهم پس 
از آن را روایت می کند. روی دســت آسمان با تکیه بر 147 منبع معتبر تاریخی 
و بیانی داستان گونه، تصویری جذاب و متفاوت از ابعاد مختلف این حادثۀ بزرگ 
ترسیم کرده است. خواننده در کتاب روی دست آسمان رهسپار سفری معنوی 
به عمق تاریخ می شود که آغاز آن از »مدینه« است؛ ابتدا همراه با پیامبر اکرم)ص( 
لباس احرام به تن می کند و به »مکه« می رود و پس از  طواف خانۀ خدا، به سرزمین 
»عرفات« و »منا« باز می گردد و در میانۀ راه به برکۀ غدیر می رسد که محل درخشش خورشید امامت و والیت برای جهانیان 
است. بعد از بیعت با اماِم خود، در روی دست آسمان به »مدینه« باز می گردد؛  اما با ورود به آن شهر،  پیامبر)ص( بیمار 
می شود و سفر آسمانی او فرا می رسد که آغاز حوادث مهمی است که کارشکنی ها و خیانت های تلخی را در انحراف غدیر 

خم به دنبال می آورد.
کتاب روی دســت آســمان یک سفر بصیرت افزای تاریخی از مدینه تا مدینه است که در البالی داستان های جذاب و 
خواندنی، سؤاالت و شبهات مطرح دربارۀ مسئلۀ غدیر را نیز به زیبایی پاسخ می دهد. در واقع، رمان روی دست آسمان 
نوعی امام شناسِی تاریخی است که زبان داستانی و بیان ساده و شیوای آن، بر جذابیت و اثرگذاری کتاب بر عموم مخاطبان، 

به خصوص نسل جوان افزوده است.

  روی دست آسمان
  حجت االسالم دکتر مهدی خدامیان آرانی

  وثوق

بستۀ مهر ماه
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کتاب واجب فراموش شده، مجموعه نظرات مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای)مدظله( در باب امربه معروف و نهی ازمنکر است که در قالب کتابی خوب و 
خواندنی، گردآوری شده است تا آن هایی که می خواهند این واجب فراموش شده را 
احیا کنند و قدم در مسیری بگذارند که سیدالشهدا)ع( با خانوادۀ گرامی اش در آن 

قدم گذاشت، بتوانند شناخت درستی از آن پیدا کنند. 
در واجب فراموش شده، خواننده با موضوعاتی مانند وجوب و اهمیت امربه معروف 
و نهی ازمنکر آشنا می شود. همچنین استفتائات این حکم نیز در آن تجمیع شده تا خواننده از احکام شرعی آن نیز آگاه 
شود. آشنایی با شیوۀ امر به معروف و نهی ازمنکر، مهم ترین مسئله ای است که پس از خواندن کتاب، در ذهن خواننده ایجاد 
می شود. گروه مؤلفان این کتاب سعی داشته اند تا به این مسئلۀ مهم توجه کنند تا خواننده با ذهنیتی روشن، با مسئله 

روبه رو شود.
رهبر معظم انقالب در کتاب واجب فراموش شده، با بیانی موَجز، َمخلَص کالم را به شنونده منتقل می کنند و حرف اصلی را 
برای مخاطب بیان می نمایند. کتاب واجب فراموش شده که سیری در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در باب امربه معروف 

و نهی ازمنکر، از زوایای مختلف است، یکی از آثار پرفروش در زمینۀ امر به معروف و نهی ازمنکر است.

  واجب فراموش شده 
  مقام معظم رهبری

  خیزش نو

یکی از مباحثی که بارها و همیشه میان افراد مختلف در گرفته و خودمان نیز گاهی 
در کانون آن مباحث بوده ایم، چرایِی قیام سیدالشهدا)ع( است. قیامی که پس از 14 
قرن، نه تنها رو به خاموشی نگرویده، بلکه روزبه روز منشأ برکات بسیاری برای نوع 
بشر و زمینه ساز قیام های بسیاری علیه ظلم و ظالم در جهان بوده است. عالوه  بر 
این، باید به مسائلی که زمینه ساز این حرکت تاریخی شده اند نیز توجه داشت و برای 
تحلیل واقعۀ عاشورا، آن ها را نیز شناخت؛ زیرا ندانستن زمینه ها و عوامل مؤثر بر 
شکل گیری آن واقعۀ عظیم، ممکن است تحلیل قیام اباعبداهلل الحسین)ع( را از مسیر درست خارج کرده و نمایی غیرواقعی 

از انقالب حسینی در ذهن مخاطب ایجاد کند.
رهبر معظم انقالب اسالمی بارها و بارها، به بهانه های مختلفی از قیام عاشورا و علل آن سخن گفته اند؛ اما در بعضی از 
سخنرانی هایشان به صورت مفصل و کامل به مسئلۀ عاشورا اشاره داشته اند. چهار گفتار ایشان در سال های 71، 74، 75 
و 77 از منظر فراگیر بودن و همه جانبه بودن گفتارها، سبب شده که مؤسسۀ پژوهشی انقالب اسالمی، آن ها را در قالب 
یک کتاب با عنوان چهار گفتار منتشر کند؛ گفتارهایی که به دلیل اهمیت خاص موضوع و محتوای آن ها، در مجموعه ای 
مستقل منتشر شده اند که خواندن آن خواننده را در رسیدن به تحلیلی درست از قیام حسینی رهنمون می کند. از مطالب 
مطرح شده در کتاب چهار گفتار، تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم کسب بصیرت دربارۀ علل و زمینه های بروز حادثۀ 
عاشوراست، همچنین موضوع مهم و خواندنی دیگر در این چهار گفتار، موضوع خواص و نقش ویژۀ آنان در انحراف یا اصالح 

جامعه است که این کتاب را متمایز کرده است. 
کتاب چهار گفتار علی رغم صفحات اندکش، عالوه بر مباحث عبرت آموزی که اشاره شد، مطالب خواندنی دیگری را هم 
پیِش روی خوانندگانش قرار می دهد. مباحثی همچون: زندگی پُرفضیلت امام حسین)ع( و صفات برجستۀ ایشان، اهمیت 
مقام شهادت، اهمیت نقش ارزشمند حضرت زینب)س( و امام سجاد)ع( در حفظ و گسترش پیام عاشورا، تحلیل تاریخ 
اسالم از بعثت تا عاشورا، ویژگی های الزم برای مجالس عزاداری محرم و صفر و بسیاری مطالب خوب و مفید دیگر که 

دربارۀ قیام حسینی در این کتاب آمده است. 

  چهار گفتار
  مقام معظم رهبری

  انقالب اسالمی

کتاب جمعه
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

  رسالۀ حقوق امام سجاد)ع(
  داوود روحانی معین

  طاووس بهشت

رسالۀ حقوق امام سجاد)ع( یکی از پیشنهادهایی است که ما را در رسیدن به الگوی 
سبک زندگی ایده آل همراهی می کند. این کتاب که در واقع، نامۀ امام سجاد)ع( 
به یکی از اصحاب است، با این عنوان مشهور شده است؛ زیرا امام سجاد)ع( در آن، 
حقوق مختلفی را که بر گردن انسان است، برشمرده است. حقوق هفت گانه ای که 

از مسائل فردی تا اجتماعی را در بر می گیرد. 
حجم و قطع کتاب رسالۀ حقوق امام سجاد)ع( به اندازه ای است که می توان آن 
را همیشه در جیب همراه داشته و در فرصت های مختلفی از آن استفاده کرد. حتی تکرار و بازخوانی چندبارۀ بیانات امام 
سجاد)ع( می تواند در نهادینه شدن آن ها در رفتارهای فردی مؤثر باشد و سبب شود افراد آن را بیشتر در تعامالت روزانۀ 
خود به کار بندند. ضرورت مطالعۀ رسالۀ حقوق امام سجاد)ع( آنجا روشن می شود که روایت های این کتاب بسیاری از 
حقوق فردی و اجتماعی انسان را شامل می شود و با مطالعۀ آن، بر تأکید دین اسالم بر آن ها آگاهی پیدا می کنیم. این 
تأکید نشان دهندۀ اهمیت حقوق شهروندی از منظر اسالم است و نشان می دهد پیش از آنکه جوامع به ظاهر متمدن غربی، 
به فکر تدوین منشور حقوق شهروندی و مانند آن باشند، پیشوایان دین اسالم به این موضوع اهتمام داشته  و آن را برای 

پیروان خود تبیین کرده و توصیه های زیادی به اجرای آن داشته اند.
رسالۀ حقوق امام سجاد)ع( از منظر کاربردی بودن حائز اهمیت است. به این معنا که روایت های آن مطالبات پیچیده ای از 
مخاطب طلب نکرده و مسائلی را دربردارد که هر فردی می تواند به آن ها پایبند باشد. اجرای مطالبات این رساله به خواننده 
کمک می کند که ابتدا آسایش خویش در زندگی فردی فراهم کند و در صورت گسترده شدن آن، زمینه ساز تعالی جامعۀ 

پیرامون خود باشد. 

»گام هاي حسین همداني به بیرون پل رسید. همان  جا ایستاد. مات و متحیر مانده 
بود. اصالً نفهمید محمود شــهبازي ِکي از زیر پل بیرون آمده. داشت نماز شب 
مي خواند. کمي دورتر، نزدیک دهنۀ پل و تپۀ مجاهد. همان جا که خمپاره هاي صد 
و بیست مثل باران مي بارید. شهبازي نشسته بود وسط آتش؛ مثل ابراهیم خلیل، با 

آرامش تمام قنوت مي بست، خم مي شد، به سجده مي رفت و... .«
این بخشی از کتاب راز نگین سرخ است که خاطرات بسیار خواندنی سردار سرلشکر 
شهید حاج حسین همدانی را از روزهای سخت هشت سال جنگ تحمیلی با محوریت شهیدحاج محمود شهبازی روایت 
می کند؛ شــهید شهبازی یکی از فرماندهان برجستۀ دوران دفاع مقدس است که تأثیر زیادی در دوران قبل از جنگ 
تحمیلی، در کردستان و مبارزه با گروهک های ضدانقالب و تجزیه طلب و همچنین پس از آغاز آن داشته است. روزهایی 
که در آن، جوانان این مرز و بوم با نشان دادن از خودگذشتگی، به حفظ نظام نوپای اسالمی برخاستند و به ندای »هل من 

ناصر« رهبر زمان خویش لبیک گفتند و مقابل دشمِن تا  بُنِ دندان مسلح، ایستادند. 
اهمیت کتاب های دفاع مقدس آنجاست که رهبر معظم انقالب از جنگ با تعبیر »گنج« یاد کردند و چنین کتاب هایی 
این گنج ها را از دل تاریخ استخراج می کند. راز نگین سرخ با زبانی ساده و به دور از هرگونه پیچیده گویی و با تصویرسازی  
و فضاسازی های خوب نویسنده برای تلطیف فضای خشک جنگ، به یکی از کتاب های برتر تاریخ دفاع مقدس تبدیل 

شده است.

  راز نگین سرخ 
  حمید حسام
  بیست وهفت
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114
خانوادۀ نشر
گفت وگو

 رسول جعفریان 
می نویسد: »تأثیر این 
کتاب به حدی بود 
که بنا به نقل برخی 
دوستان، یکی از 
اساتید حوزه، پیش از 
انقالب، پیشنهاد طرح 
آن را به عنواِن کتاب  
درسی در حوزه مطرح 
کرده بود.«   

  این کتاب که از 
سوی ساواک جزء 
کتب ممنوعه شمرده 
می شد، دست به دست 
بین نیروهای انقالبی 
می چرخد و اغلِب 
انقالبیون اهل فکر با 
مطالعۀ آن، به جریان 
انقالب می پیوندند. 
ساواک نوزده بار 
این کتاب را خواند و 
کلمات آن را زیر و رو 
کرد تا شاید خط ربط 
این اثر با انقالب را 
درک کند

محور ها شد.

تا کنون چه کتاب و پژوهش هایی در این زمینه داشته اید؟
بنده اساساً پژوهشگر هستم و در موضوعات متعدد به 
تناسب اولویت و اهمیتی که دارد، تحقیق می کنم. بنده 
دربارۀ وحدت میان فرقه های اسالمی و نیز در رابطه با 
مسئلۀ جمعیت مســلمانان و ایران تحقیقاتی داشته و 
دارم که برخی به چاپ رســیده  اســت و برخی هم در 
نوبت چاپ قرار دارد. تا کنون هم حدود 10 مجلد کتاب 

داشته ام.
خب برگردیم به محتوای کتاب شــما. حکومت آل سعود در 
عربستان را به سه دوره تقسیم کرده اید. این سه دوره مشخصًا 

کدام اند و چه شاخصه هایی دارند؟
دورۀ اول به قبل از ائتالف و همکاری محمد  بن ســعود 
و محمدبن عبدالوهاب و نقش برجســتۀ مستر همفر 
بریتانیایی در اتحاد این دو و تشکیل حکومت سعودی 
برمی گردد کــه این دوره، جنگ هــا و خون ریزی های 

زیادی را در پی دارد.
در همین دوره، تعداد زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان 
در حجاز کشته می شوند و جالب این است که بسیاری 
از همین مسلمانان، اهل ســنت هستند که به دست 

چه مدتی برای تهیه و تدوین این کتاب وقت گذاشتید؟
بنده از اوایل ســال  93، کار را شروع کردم و امسال هم 
در اوایل سال  95، کار تمام شد. کتاب در اواخر مردادماه، 

چاپ و منتشر شده است.

چرا سراغ این کتاب با چنین موضوعی رفته اید؟ سابقۀ پژوهش 
در این زمینه بوده یا دلیل دیگری داشته است؟

در ابتدا موضوع تکفیر و مسئلۀ سلفی گری ذهن من را به 
خودش مشغول کرده بود و به دنبال درگیری ها  در سوریه 
این ذهنیت در من پر رنگ تر شد. در همان زمان، وقتی 
قضیه را کمی کنکاش کردم، دیدم تمام این انحرافات، 
بــه جرئت می توانم بگویم تمام این انحرافات در دنیای 
اسالم به نقش غرب، به ویژه بریتانیا در تأسیس آل سعود 
برمی گردد. لذا، من از همان زمان متمرکز شدم بر اینکه 

تاریخچه ای از آل سعود و عملکردشان داشته باشم.
البته این پژوهش در میانۀ راه و در ســال  94، مصادف 
شد با قتل عام منا. ضمن اینکه حملۀ آل سعود در یمن 
هم در همین برهۀ زمانی اتفاق افتاد. همچنین، سرکوبی 
جنبش های بیداری اسالمی عربی در منطقه، از سوی 
آل سعود، باعث شد موضوع این پژوهش کامالً در صدر 
اخبار قرار بگیرد و موضوع آل سعود هم جزو اصلی ترین 

آل سعود؛ حافظ آل یهود 
صالح قاسمی، پژوهشگر و مؤلف کتاب »آل سعیون«

حاتم مهجوری

آل سعود نام خاندان سلطنتی حاکم بر کشور عربستان است که از اواسط قرن هجدهم میالدی با »عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل« تشکیل 
شد. تاکنون هفت پادشاه آل سعود در این سرزمین، زمام امور را در دست داشته اند که نخستین پادشاه، ملک عبدالعزیز بود و شش پادشاه پس 
از او، همگی برادر هستند. دودمان آل سعود قدرت را از سال ۱۹۳۲م در کشور عربستان در دست دارد و نام کشور را منسوب به نام دودمان خود 

کرده  است.
در عربستان ۷هزار اعضای دودمان سلطنتی آل سعود، به تمامی کشور و بیش از ۲۵ میلیون ساکن آن حکمرانی می کنند. این گروه تمامی امور 
حساس کشور، یعنی ثروت های نجومی حاصل از فروش نفت و گاز و تمامی امور کشور را بدون حضور هرگونه نهاد انتخابی یا نظارت مردمی در 

اختیار خود گرفته اند.
نحوۀ زمامداری سؤال برانگیز این کشور در امور داخلی و نیز دنیای اسالم در دورۀ معاصر، سؤاالت و ابهامات فراوانی را برانگیخته است. 
به گونه ای که برخی کارشناسان تعارضات رفتاری آل سعود را نشانه های پایان و انقراض سلطۀ آنان بر سرزمین عربستان ارزیابی کرده اند. برای 
آشنایی بیشتر و داشتن نگاهی دقیق تر با ویژگی ها و اجزای مختلف این خاندان، گفت وگویی با صالح قاسمی، پژوهشگر و مؤلف کتاب آل سعیون 

داشته ایم که در ادامه می خوانید.
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آل سعود؛ حافظ آل یهود

  در این کتاب 
آمده است که »یک 

انقالب اجتماعی کلی 
و کامل و تکاملی چند 

جنبه دارد و در همۀ 
جامعه، از هر جهت 

تغییر ایجاد می کند و 
مقصود از انقالب آن 

است که مردم جامعه 
تجدید سازمان شوند و 
نظام عادالنه اجتماعی 

شکل  گیرد.«

   نهضت انقالبی 
اسالم دو دورۀ کاماًل 

مشخص داشته است: 
دورۀ تکوین ملت و 

دورۀ تأسیس دولت که 
شاهد این دوره بندی، 

ادوار وحی است که 
سوره ها را به دو دستۀ 

مکی و مدنی تقسیم 
می کند 

   منظور از تکوین 
ملت، دورۀ پروراندن 

نیروی انسانی است که 
مستلزم جهاد تربیتی 

و نهضت اعتقادی و 
اخالقی به رهبری 

پیامبر است

دارد، از همین زاویه می شود بررسی شود.
بله ، از این لحاظ ما در برهه ای بسیار حساس از حکومت 
آل سعود هستیم که قدرت از نسل دوم آل سعود به نسل 
سوم منتقل خواهد شد و این باعث می شود یک جنگ 
قدرت بسیار پیچیده  در این خاندان شکل بگیرد. به ویژه، 

مشکالتی که در حال حاضر آل سعود با آل شیخ دارند.

کمی از نقش آل شیخ در ساختار قدرت سعودی ها بگویید.
آل شــیخ به فرزندان ابن عبدالوهاب گفته می شود و در 
حقیقت، کســانی هســتند که امروز صاحبان فتوا در 
عربستان هستند. مفتیان عربســتان امروز از آل شیخ، 
یعنی فرزندان محمدبن عبدالوهاب هستند. مشکالتی که 
آل سعود با آل شیخ دارد و نیز مشکالت درونی آل سعود، 

درون قدرت  بر این پیچیدگی ها افزوده است.

این دو خاندان ظاهراً از ریشه ای متفاوت هستند؛ ولی آن طور 
که دیده می شود، در عمل، هماهنگی زیادی با هم داشته اند.

آل شیخ و آل سعود از هم جدا هستند؛ اما همیشه برای 
تقســیم قدرت، وحدتی دائمی با هم داشته اند. قدرت 
سیاسی همواره با آل سعود بوده و قدرت دینی و مسند 
فتوا به آل شیخ واگذار شده است که البته این ها همیشه 
هم باهم هماهنگ بوده اند و این اواخر، مشکالتی با هم 

دارند که مشاهده می کنیم.

در این کتاب آورده اید که ریشۀ آباء و اجداد آل سعود به یهود 
برمی گردد. به چه چیزی استناد کرده اید؟

عرض می کنم که این موضوع بسیار مهم است. جالب 
است بدانید قبل از این هم یک بار یک نفر به این مسئله 
اشاره کرده  و در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده 
است. فردی به نام ناصر السعید که حجازی االصل بوده و 
در لبنان ساکن است. ایشان حدود 50  سال قبل، کتابی 

وهابیون به قتل می رســند. اتحاد بین محمدبن سعود 
و محمدبن عبدالوهاب، در همیــن دوره اتفاق می افتد. 
محمدعلی پاشا فرزند او حاکم مصر است  و لشکری را 
به سمت حجاز می فرستد که در درگیری با سعودی ها، 

حکومت اول آل سعود در اینجا پایان می یابد.
دورۀ دوم حکومت آل ســعود بعــد از ضعف حکومت 
محمدعلی پاشا در مصر، دوباره شکل می گیرد. فردی 
به نام ترکی بن عبدالعزیز، دورۀ دوم آل ســعود را شکل 
می دهد و چند نفر بعد از او، قدرت را در دســت دارند. 
دورۀ دوم آل ســعود هم نهایتاً با جنگ داخلی وهابیون 

پایان می یابد.
دورۀ ســوم کــه مقطــع مهمی اســت، با شــورش 
ملک عبدالعزیزبن عبدالرحمن آغاز می شود. او توافقات 
پنهان و بســیار مهمی را با انگلســتان دارد و جلسات 
بســیار مهمی را با فرستادگان انگلیســی برگزار کرده 
است؛ افرادی نظیر ادوارد الرنس، گرترود بل، سرپرسی 
کوکس، ویلیام شکســپیر )این فرد غیر از آن هنرمند 

مشهور است.(
او با فرســتادگان بریتانیا جلســات و توافقات مهمی 
را می گذارنــد. همیــن ملک عبدالعزیــز در حجاز بر 
مسند می نشــیند. وی منشــوری دارد که به منشور 
ملک عبدالعزیز هم معروف است که مقرر می شود بعد 
از او، فرزندان پسرش یکی پس از دیگری پادشاه شوند 
و در صورتی که فرزندان او زنده باشند، قدرت به نوه های 
او نخواهد رسید. در واقع این پادشاهان فعلی که امروزه 
یکی پس از دیگری پادشاه عربستان می شوند، فرزندان 
ملک عبدالعزیز هستند و در حقیقت، آخرین فرزندانش 

در حال حاضر بر تخت سلطنت هستند.

خب، پس مشکالتی که درون ساختار قدرت آل سعود وجود 
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خانوادۀ نشر/ گفت وگو

که انجام دادیم، متوجه شدیم این فرد یهودی االصل و 
ساکن بصره است.

این »مردخای« چه پیشینه ای دارد و اگر یهودی االصل است، 
چه طور به عنوان اجداد آل سعود به حساب می آید؟

این فرد یک تاجر است و در عراق زندگی می کرده است. 
در همان زمان در عــراق، تعدادی از یهودیان در بصره 
زندگی می کردند. در آن زمان، این فرد چهل سال داشته 
که به همراه یهودیان دیگری به حجاز مهاجرت می کنند. 
این فرد در آنجا خودش را به عنوان مسلمان جا می زند؛ 
در حالی که اســم واقعی اش مردخای بن ابراهیم بن موشه 
بوده است؛ اســمش را به مردخای بن ابراهیم بن موسی 
تغییر می دهد. بعــد نوبت به فرزندان او می رســد. او 
پســری هم به نام ماکرن داشته که اســم او را هم به 
مقرن تغییر می دهد. این نکات خیلی مهم اســت، در 
نتیجه، محمدبن سعودبن مقرن، فرزند مقرن یا ماکرن و 
نوۀ مردخای یهودی می شود. لذا این نسب به یهودیان 

می رسد.

چطور چنین چیزی اتفاق افتاده است؟ یعنی می گویید برخی 
افــراد یهودی دین خود را در ظاهر اســالم و در باطن یهود 

می دانند؟ از روی اجبار ، ترس یا مسئلۀ دیگری بوده است؟
این یک روش کار برای یهودیان است که البته مربوط 
به االن هم نیست. از گذشته و حتی از زمان پیامبر )ص( 
اتفــاق افتاده اســت. مثالً بعد از رحلــت پیامبر)ص(، 
یکی از علمای بزرگ یهــودی، در اطراف مدینه به نام 
کعب االحبار )جمع حبر، یعنی عالم یهودی( و از افراد 
مشهور بوده است که به ناگهان، اعالم اسالم می کند و 
جالب اینجاست بدون اینکه آموزه های اسالم را دریافت 
کرده باشــد، در حکومت خلفا نفــوذ می کند و تبدیل 

به نام خاندان سعودی منتشر کرده است که فکر کنم در 
سال 64، به فارسی هم ترجمه شده است.

متأسفانه آل سعود او را از لبنان ربودند و به حجاز بردند 
و به طرز فجیعی کشتند. بعد از آن، متأسفانه ما نوشتۀ 
درخور توجهی در ایــن زمینه نداریم و یکی از دالیلی 
که من دنبال بودم تا این کار انجام شــود، این بود که 
متأســفانه منابع چندانی در اختیار نداریم. مثالً بعد از 
فاجعۀ منا، مؤسسۀ کیهان کتابی را به نام دربار شیطان 
منتشــر کرد که به بخش هایی از تاریخچۀ آل ســعود 
پرداخته و به نظرم گرچه خیلی زحمت کشیده اند؛ ولی 

جامعیت نداشته است. 

شما در پژوهش خودتان به چه استناد و از چه طریقی به آباء و 
اجداد آل سعود رسیده اید؟

شــواهد و قراین زیادی داریم؛ اما با دو روش علمی کار 
را پیش برده ایم. روش اول اینکه ما اثبات کردیم اجداد 
آل سعود به شخصی به نام ربیعة بن مانع برمی گردد که 
این فرد کسی است از قبیلۀ »عنزه« که از یهودیان داخل 
منطقۀ خیبر در زمان رســول خدا)ص( بوده که بعد از 
اسالم هم با پیامبر خدا)ص( جنگیدند و بغض و کینۀ 
عجیبی از حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( داشتند و امروز، 
آل سعود دربارۀ منطقه خیبر، تعصب فوق العاده ای دارند 

و در رابطه با آنجا اقداماتی هم کرده اند.
بخشی از آل سعود، انتساب خودشان را به شجره نامه ای 
که به ربیعةبن مانع برمی گردد، قبول ندارند؛ بخشــی 
دیگر از آل ســعود این شــجره نامه را قبول دارند. برای 
همین، مــا روش دوم را هم پیش گرفتیم. به این معنا 
که اجداد آن ها فردی به نام محمدبن ســعود است که 
بنیان گذار دورۀ اول آل ســعود بود. او پدربزرگی به نام 
مردخای بن ابراهیم بن موسی دارد که بعد از پیگیری هایی 
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آل سعود؛ حافظ آل یهود

امروز داریم می بینیم که حافظ منافع اسرائیل در منطقه، 
آل سعود اســت و وحدت استراتژیک و راهبردی با این 
مسئله دارند. پیام اخیر رهبر معظم انقالب خیلی روشن 
است و نخبگان جهانی باید بنشینند و ابعاد این پیام و 
ادبیات این پیام را بررســی کنند تا به یک منشور اقدام 
مشترک مسلمین جهان برای فتح دوبارۀ مکه تبدیل 

شود. واقعاً قائل هستم که مکه دوباره باید فتح شود.
از ابتدای شکل گیری آل سعود که بریتانیا از آن حمایت 
کــرد، با هدف براندازی حکومت عثمانی این کار انجام 
شد. برای تقابل آل سعود با حکومت عثمانی که آن زمان 
با توجه به مشــکالتی که بود، پرچم دار اسالم بود؛ اما 
به هر حال، سیطرۀ کاملی بر دنیای اسالم داشت. بریتانیا، 
دورۀ اول آل سعود را با همین هدف حمایت کرد و اتفاقاً 
موفق هم شدند و دولت عثمانی ساقط شد. اما نکتۀ مهم 
اینجاست که بعد از پیداشدن نفت در منطقۀ خاورمیانه، 
بریتانیا قصد داشــت چند راهبرد اصلــی را از طریق 
آل سعود پیش ببرد که در توافقات آن ها، مستنداتی هم 
موجود است. مهم ترین آن ها مدیریت نفت است. یعنی 
هر زمان که غرب اراده کند قیمت کم یا زیاد شود، این 
اتفاق می افتد. در همین سال های اخیر، کامالً برای ما 
مشهود بود که عربستان به گونه ای عمل کرد تا نفت که 
بشکه ای بیش از صد دالر بود، به حدود سی دالر رسید. 
این یک نشــانه اســت و در طول تاریخ هم مستندات 
بسیاری دارد. همچنین، غرب با آل سعود این گونه توافق 
کرده اند که غرب حکومت آل ســعود را حفظ کند و در 
مقابل، یکی از تعهدات آل سعود نیز این خواهد بود که 

مدیریت نفت بر اساس خواست نظام سلطه باشد.
مدیریت اماکن متبرکه مرکز تجمع مســلمانان جهان 
است و می تواند به قطبی تبدیل شود که واقعاً منافع نظام 
سلطه را به خطر بیندازد. این ها می خواهند مدیریت این 
اماکن با هماهنگی غربی ها اتفاق بیفتد و ما این را هم 
شاهدیم. کشتار سال  66 حجاج ایرانی و سایر مسلمانان 
با این بهانه که حج نباید سیاسی شود و در واقع، موضوع 
برائت از مشرکین نباید اتفاق بیفتد؛ همچنین، فاجعۀ 
منا، تخریب اماکن تاریخی بســیار ارزشمند مسلمانان 
و ... همه حاکی از این اســت که می خواهند این بناهای 
متبرک و تاریخی تخریب شود و گذشتۀ اسالم زدوده 

شود.
دیگر اینکه وحدت میان فرقه های اســالمی در جهان، 
برای غرب بســیار خطرناک است. مأموریت اصلی که 
آل سعود آن را ایفا می کند، همین تفرقه است و آتشی 
که امروز در منطقه، دامان همه را می گیرد، با مدیریت 
آل ســعود اتفاق می افتد و هدف اصلی آن جلوگیری از 
وحدت میان همۀ مســلمانان جهان است. چون غرب 
به روشنی می داند اگر این وحدت شکل بگیرد، منافعش 

به شدت به مخاطره خواهد افتاد.

به یکی از علما و راویان اســالم می شــود و دســت به 
تحریف های جدی در معارف اسالمی می زند.

جالب اســت بدانید که اسرائیلیاتی که وارد اسالم شده 
اســت، از طریق همین  گونه یهودیان نفوذی وارد شده 
اســت. خود یهودیان به این افرادی که در اصل یهودی 
هستند و دینشان را مخفی می کنند و دین جدیدی را 
به دروغ و صرفاً بــرای تحریف اعالم می کنند، »مارانو« 
می گوینــد. با توجه به این ماجرایــی که عرض کردم، 
آل سعود ریشه در مردخای بن ابراهیم  بن موشه دارد و ما 
معتقد هستیم که آل سعود از یهودیان نفوذی در دنیای 

اسالم هستند.

در این رابطه نقش دولت های غربی و سرویس های اطالعاتی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

در تاریخ افراد زیادی را داریم که از بریتانیا در سلطنت 
آل ســعود نفوذ کرده اند. افرادی مثل ادوارد الرنس که 
معروف است به الرنس عربستان. او یکی از افراد برجستۀ 
اطالعاتی بریتانیا در منطقۀ خاورمیانه و حجاز است و 
کارهای بســیار مهمی را برای بریتانیا انجام داده است. 
ویلیام شکسپیر، سیاست مدار، یکی دیگر از افرادی است 
که او هم نقش برجسته ای دارد. همچنین، عبداهلل فلیپی 
هم یکی دیگر از همین جاسوسان بریتانیا برای نیل به 
مقاصدشان است. افراد دیگری هم بوده اند که با عنوان 
سفیران فرهنگی و مشاوران فرهنگی وارد شده  و اهداف 
بریتانیا را در دنیای اسالم پیش برده اند. ما از این نمونه ها 

خیلی داریم.

پشت ِپرده های حمایت غرب از آل سعود، این بده بستان هایی 
که بین غرب و آل سعود رخ داده، اخیراً خیلی نمود پیدا کرده 
اســت. به ویژه، در مسائلی مثل حقوق بشر و برخورد دوگانۀ 
غرب با این مســئله خود را نشــان داده است که در کتاب 

خودتان به این هم اشاره ای کرده اید.
حمایت ها از این گروهک های تروریســتی به روشنی از 
سوی آل ســعود در حال انجام است و هدفشان از این 
کار هم تأمین منافع غرب بر وحدت نیافتن امت اسالم 
است. برای برخوردهای دوگانه ای که می فرمایید، به نظر 
من شواهد بسیار روشن تری از برخوردهای دوگانۀ غرب 
داریم. اصالً نیازی نیست چندان دنبال تناقضش بگردیم. 
ما امروز به روشنی وحدت راهبردی آل سعود با آل یهود 
را می بینیم. امروز به روشنی می بینیم که غرب با حمایت 
آل ســعود توانسته است رژیم صهیونیستی را سرپا نگه 
دارد. اتفاقاً سندی داریم مبنی بر اینکه ملک عبدالعزیز، 
پدر همین پادشاهان فعلی و مؤسس دورۀ سوم حکومت 
آل سعود، برای اعطا و هدیه کردن فلسطین به یهودیان، 
بــه بریتانیا تعهد داده اســت و این تعهــد را فرزندان 
ملک عبدالعزیز هم به درستی و تمام و کمال اجرا کردند و 
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کار پرســنلی، اداری، بایگانی و نامه نگاری ها آشنا شدم. 
هر روز ساعت 2 بعدازظهر می آمدم که به کارهای مغازه 

هم برسم.
با پیروزی انقالب اســالمی بــا چندین کتابی که 
منتشــر کرده بودم، هم به عنوان کتابفروش و هم ناشر، 
در غــرب تهران مشــغول بودم و بعد احســاس کردم 
کتابفروشی کافی است و در حوزۀ نشر احساس وظیفه 
کردم که ایجاب می کند بیشتر به این حوزه توجه شود. 
با توجه به اینکه در مقابل مغازۀ من چندین مدرســۀ 
دبســتانی بود و با رونقی که کارم داشت، با حفظ مغازه 
در محلۀ ناصرخسرو که آن زمان بورس داستان و ادبیات 
بود، یک شعبه آنجا تأسیس کردم و به کار نشر هم توجه 

بیشتری کردم. 
در سال های تقریباً 65، 66 بود که احساس کردم 
اگر قرار است به طور جدی به حوزۀ نشر توجه شود، باید 
به بخش هنری، ادبیات و کار شناسی هم توجه بیشتری 
شــود. اینجا بود که از ناصرخسرو به روبه روی دانشگاه 

آقای قدیانی، خودتان را معرفی کنید و بگویید چه مدتی است 
در حوزۀ نشر کار می کنید و تاکنون چه کرده اید؟

من سال 1348 در سن نوجوانی، در مدرسه ای در غرب 
تهران، مشــغول تحصیل و مسئول پیک دانش آموزی 
مدرسه بودم. این باعث شد به سمت وسوی مطالعۀ پیک 
نوروزی، کیهان بچه ها، مجلۀ دختران و پسران، سفید و 
سیاه بروم و عالقه مند به مطالعه و خواندن این قصه ها 
شــدم. معموالً در آن سال  ها، خانواده ها همیشه نگران 
اوقات فراغت فرزندانشــان بودند؛ به خصوص در منطقۀ 
غرب تهران که بیــش از 75% آن منطقه، گندم زار بود 
و یادگار امام امروزی، رودخانه  و آب بود. معموالً، بچه ها 
در این بیابان  ها سرگردان و خانواده  ها نگران آن ها بودند. 
من با راهنمایی های پدر و مــادر و پدربزرگم در فصل 
تابستان، در مغازه  ای که ملک خودمان بود، شروع کردم 
به خرید و فروش   همان مجله های دست ِدومی که داشتم 
و مطالعه کرده بودم یا کتاب های دست دوم یا کتاب های 
درســی؛ و این آغاز عشق و عالقه و کشش من به حوزۀ 

کتابفروشی بود.
که حدود ســه، چهار پرسنل هم داشتم و قبل از 
اینکه به خدمت سربازی بروم، مغازۀ من رونق عجیبی 
داشــت. آن زمان معموالً پســر ها به خدمت سربازی 
می رفتند و در قرعه کشی های مختلف شرکت می کردند 
و معاف می شــدند و می آمدند. مــن در پادگان نیروی 
هوایی همدان به خدمت ســربازیرفتم که متأسفانه یا 
خوشبختانه سرباز شــدم و عمو و دایی ام کمک کردند 
تا مغازۀ من تعطیل نشود. بعد از سه ماه دورۀ آموزشی، 
به تهران برگشتم و نزد تیمسار مربوط رفتم و وضعیتم 
را بیان کردم و ایشــان از صداقت و گفتار من خوشش 
آمد و دســتور داد من سرویسی شدم و محل خدمت 
من در پرســنل نیروی هوایی بود که در این دوران، با 

 تمرکز بر ترویج؛
بهینه سازی تولید کتاب

میزگرد رادیو گفت و گو با موضوع
»صنعت نشر و تأثیر آن بر جامعه، مخصوصاً جامعۀ علمی و ادبی کشور«
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خانوادۀ نشر
گزارش

برنامۀ »ضیافت« رادیو گفت و گو، در قالب میزگرد، به بررسی مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد. یکی از قمست های 
این برنامه به موضوع »صنعت نشر و تأثیر آن بر جامعه، مخصوصًا جامعۀ علمی و ادبی کشور« اختصاص داشت. این میزگرد با حضور 
آقایان محسن نیلی، مدیر مجمع ناشران انقالب اسالمی؛ سیدحسین عابدینی، مدیرمسئول نشر سفیر اردهال؛ علی ناظری، مدیرمسئول 
انتشارات فاتحان؛ رضا حاجی آبادی، مدیرمسئول انتشارات هزاره ققنوس؛ نادر قدیانی، مدیرمسئول نشر قدیانی؛ علی ثابت، مدیرمسئول 

نشر لوح نگار، و خانم مژگان سبزیان، مدیرمسئول نشر کامل، برگزار شد. آن چه می خوانید متن پیاده شدۀ این میزگرد است.
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تمرکز بر ترویج؛ بهینه سازی تولید کتاب

 ناظری: ما به این 
دلیل که دفاع مقدس 
را یک الگو می دانیم و 
همچنین حضور مردم 

را یکی از مؤلفه های 
این الگو می دانیم، 

لذا تمام تالشمان در 
کتاب هایمان این است 
که بیاییم این نقش را 
شناسایی کرده و بعد 

هم معرفی کنیم و الگو 
و پیشنهادی را به عنواِن 

بازآفرینی قدرت در 
عرصه  های مختلف 

ایجاد کنیم

 سبزیان: 
همکالسی هایم یک 

آمریکایی و یک 
اندونزیایی بودند و از 

من سؤاالتی دربارۀ 
ایران می پرسیدند و 

من متأسف می شدم؛ 
وقتی می دیدم هیچ 
اطالعی از کشور ما 

ندارند. این حالت تأسف 
آن قدر در من شدید 

شد که وقتی برگشتم 
ایران، کاًل کارمان را 

دربارۀ معرفی ایران و 
ایران شناسی به صورت 
تخصصی شروع کردیم 
و انرژیمان را روی این 

کار گذاشتیم

به دست بیاید. 
ما به این دلیل که دفاع مقدس را یک الگو می دانیم 
و همچنین حضــور مردم را یکی از مؤلفه های این الگو 
می دانیم، لذا تمام تالشمان در کتاب هایمان این است 
که بیاییم این نقش را شناسایی کرده و بعد هم معرفی 
کنیم و الگو و پیشنهادی را به عنواِن بازآفرینی قدرت در 
عرصه  های مختلف ایجاد کنیم. کلّیت کار ما این است که 
با رویکرد شناسایی و معرفی نقش مردم در عرصۀ نشر 

ادبیات، کار می کنیم. 

سرکار خانم سبزیان، مدیرمسئول نشر کامل، لطفاً از خودتان 
و کارتان بگویید؟ 

زمانــی که مــن بچه بــودم، به صورت دســت نویس، 
مجله هایی را درست می کردم و با بچه ها تبادل داشتم 
و به این کار، خیلی عالقه مند بودم. انتشــارات کامل از 
سال 77 کارش را با کتاب کودک شروع کرد. خوب هم 
بود؛ ولی من ســال 82 برای تحصیل به خارج از کشور 
رفتم و خاطرم هست که همکالسی هایم یک آمریکایی 
و یــک اندونزیایی بودند و از من ســؤاالتی دربارۀ ایران 
می پرسیدند و من متأسف می شدم؛ وقتی می دیدم هیچ 
اطالعی از کشــور ما ندارند. این حالت تأسف آن قدر در 
من شدید شــد که وقتی برگشتم ایران، کالً کارمان را 
دربارۀ معرفی ایران و ایران شناســی به صورت تخصصی 
شــروع کردیم و انرژیمان را روی این کار گذاشتیم. کار 
ما با شاخۀ گردشگری شروع شد و اختصاصاً به صورت 
دایرة المعارف. کار را شروع کردیم. بحث کار دایرة المعارف 
تا حدی با کتاب های دیگر متفاوت است. هر واژه ای که 
در دایرة المعارف می نویسید، باید سند معتبری داشته 
باشد. دایرةالمعارف جزء کتاب های سخت است و انرژی و 
زمان زیادی می طلبد؛ اما خوبی این کتاب ها این است که 
خوانندگان این کتاب ها، از مطالب کتاب مطمئن هستند. 
کتاب به زبان انگلیســی و فارســی چاپ شــد و 
الحمداهلل استقبال خوبی داشــت. واقعاً فکر نمی کردم 

تهــران کوچ کردم و محلی را انتخاب کردم و شــورای 
بررســی را که تعدادی از دوستان از بچه های ارتشی و 
انقالبی آن دوران بودند که خوشبختانه بعد از 27 سال 
همچنان آن شورای بررسی با   همان نیروی اولیه به قوت 
خود باقی است. این بود که احساس کردم در حوزه کتاب 

کودک و نوجوان در جامعه ما خالء وجود دارد.
انتشارات قدیانی و کتاب های بنفشه، امروز حدود 
38 نفــر پرســنل دارد و در همۀ شــاخه های آن، کار 
کار شناســی جدی است. االن 2700 هزار عنوان کتاب 
کودک و نوجوان منتشــر کرده ایم که نزدیک به 1100 
عنوان کتاب از 2700 عنوان در سامانۀ آموزش و پرورش 
تأیید شده است. شاید نزدیک 150 عنوان از این کتاب ها 
در پایان کتاب های درســی به عنوان کتاب مناسب به 
خانواده  ها توصیه شده باشد. کتاب تن تن و سندباد را در 
سال 1373 منتشر کردم و مقام معظم رهبری در   همان 
سال، یادداشتی دربارۀ آن کتاب داشتند که حدود یک 
ماه قبل از یادداشت مقام معظم رهبری، رونمایی شد. 
این کتاب در مسابقۀ کتابخوانی برنامۀ خنداونه و نیز در 

همۀ کتابخانه ها وجود دارد.

آنچه من می توانم از صحبت های شما برداشت کنم، این است 
که نشــر و کتاب با گوشت و پوست شما عجین شده است و 

به قولی، ممزوج است. 
آقای ناظری، توضیحی راجع به خودتان بفرمایید؟

سن من از کسانی که در این ضیافت حضور دارند، بیشتر 
است؛ ولی از لحاظ ســابقۀ کاری سابقۀ کمتری دارم. 
ما از اســفند 78 وارد این وادی شدیم و حدود 8 سال 
است که به عنواِن ناشر تخصصی مشغول به کار هستیم. 
حدود 150 عنوان کتاب منتشر کرده ایم. البته ما چون 
فعالیت های غیر از کتــاب هم داریم، یعنی تا حدی به 
کارهای نمایشــگاهی و کارهای دیگر هم می پردازیم، 

وقتمان خیلی در این قصه قرار نگرفته است. 
به هر حــال، در دوران جنــگ، در جنگ حضور 
داشــتیم و در دفاع مقدس، به کار کتاب دفاع مقدس 
برخورد کرد. الحمداهلل چون من نیروی نظامی و پاسدار 
هم هستم، انتشارات من وابسته به سازمان حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس بسیج و سپاه است. تقریباً 
زندگی انقالبی و ســپاهی خودمــان را در این آخرین 
مرحله، در راه نشــر آثار کشــور قرار داده ایم و نکته ای 
که خیلی برای ما مهم است، این است که به دنبال این 
هســتیم که بتوانیم در آثار و کار هایمان، به نقش مردم 
در دفاع مقدس بپردازیم. ما فکر می کنیم حکومتی که 
داریم، یک حکومت مردم پایه است و هرجا حضور مردم 
را چه در صحنۀ حکومت و عرصه های مختلف داشته ایم، 
چــه در انقالب که نتیجۀ آن را دیدیــم و چه در دفاع 
مقدس و چه در امروز و آینده، باعث می شود که موفقیت 
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تحصیــالت من گرافیک بود و از ایــن حوزه اولین کار 
من تصویرگری کتــاب کودک بود. برای ادامه تحصیل 
در رشــتۀ کامپیو تر مدلینگ به خارج از کشور رفتم و 
آنجا وقتی دیدم این ضعف اطالعاتی وجود دارد، دوباره 

برگشتم و شروع کردم.

پس تحصیالتتان به شما کمک می کند؟
هر دو خیلی مؤثر است.

آقای نیلی، خودتان را معرفی کنید و از سابقه و کارهایی که 
انجام داده اید، بفرمایید.

سابقۀ ما نسبت به دوستانی که حضور دارند، ناچیز است؛ 
یعنی عمالً سابقه ای برای عرضه ندارم؛ به جز اینکه اندکی 
در مؤسسۀ انتشــارات ایران و بعد هم باالخره در حوزۀ 
کتاب، تالش می کردم نقشی ایفا بکنم. در بحث نشر و 
در وزارت ارشاد، کمک می کردم. شروع کار حدود سال 
82 به بعد است. سال 89، تشکل مجمع ناشران با همت 
ناشران انقالبی و خوش سابقه و پرکار و مؤمن ایجاد شد 
که آنجا هم ابتدای کار تعداد ناشــران خیلی زیاد نبود؛ 
ولی به مرور زمان، ناشران خوب و مؤمن که بسیاری از 
آن ها هم در این جلسه حضور دارند، این تشکل شکل 
گرفــت و بنده هم کمک می کردم و مدیریت مجمع را 

به بنده سپردند. 
در طول حدوداً 6 ســالی که از فعالیت این تشکل 
می گذرد، به واسطۀ اینکه یَداهلل مع الجماَعه، اتفاقات خوبی 
در حوزۀ نشر صورت گرفته و هماهنگی های خوبی بین 
ناشران برای ترویج فرهنگ انقالب یا ارزش های اسالمی، 
ارزش های مکتبی و باالخره فرهنگ سالم و متناسب با 
بوم ایرانیان و بوم ملت مسلمان دارد، رقم می خورد. در 
این ســال  ها، هم در حوزۀ ترویج کتاب و هم در حوزۀ 
توزیع کتاب و از همه مهم تر در حوزۀ اطالع رســانی و 
معرفی کتاب و ارزش یابی کتاب ها کارهایی را در مجمع 
ناشران انقالب اسالمی انجام داده ایم. دو، سه وجهی که 

این قدر استقبال مردم از این کتاب ها زیاد باشد؛ به دلیل 
اینکه مخاطب این کتاب ها بیشتر کودکان 9ساله بودند 
که می خواستند دربارۀ کشــور ایران برای مدرسه شان 
تحقیق کنند تا اشــخاص ســالمند و بازنشسته ای که 

دوست داشتند دربارۀ ایران بدانند و به سفر بروند. 
به هرحال، از ســال 85 این انتشــارات این کار را 
به صــورت تخصصی انجام داد. اطالعــات کتاب ها هم 
تأییدیۀ پنج سازمان دولتی را دارد و تا حاال خدا را شکر 
خیلی خوب بوده و من خیلی راضی هستم و همین طور 
در نمایشگاه های خارجی هم استقبال زیادی شده است 
و من خودم خوشحال هستم که توانسته ام کار کوچکی 

برای معرفی کشورم انجام بدهم.  

در حوزۀ ایران شناســی، فقط شما فعالیت دارید یا انتشارات 
دیگری هم فعال هستند؟ 

به صورت کامالً تخصصی فقط ما هستیم؛ ولی ناشران 
دیگری هم وجود دارند که زحمت کشــیده اند و دربارۀ 
ایــران، کتاب چــاپ کرده اند؛ ولی تخصصــی نبوده و 
جسته و گریخته کتاب هایی را چاپ کرده اند و به صورت 
دایرة المعارف نبوده اســت. ما االن کتاب هایی داریم که 
تصاویر خوبی دارد؛ مثالً اختصاصاً حوزۀ گردشــگری را 
توضیح می دهد یا مثالً اختصاصاً یک اســتان را فقط 
توضیح داده است؛ ولی تکمیل نشده است، چون ناشران 
دیگر فراغتشان در این زمینه نبوده است که فقط بیایند 
این کار را انجام دهند؛ ولی ما انرژیمان را فقط در حوزۀ 

ایرا ن گردی قرار دادیم. 

دغدغه ای که در دوران تحصیل به وجود آمد، باعث شــد در 
حوزۀ ایران گردی وارد عمل شوید؟ 

دقیقاً. من به عنوان یک خانم در حوزۀ نشــر، وقتی که 
دانشــجویان را می دیدم که این قدر اطالعاتشان دربارۀ 
ایران کم اســت، ناراحت می شدم؛ نه فقط دربارۀ ایران، 

حتی دربارۀ فعالیت های خانم ها در ایران. 

به دلیل تبلیغات سویی اســت که در خارج، علیه کشور ما 
می شود. 

بله. وقتی برگشــتم، دیدم ما در ایــران، کتاب مدّون و 
مکتوب خیلی کم داریم؛ یعنی احساس می کنم خیلی 
راه باقی مانده اســت. همان طور که فرمودند، باید روی 
ارزش های دفاع مقدس کار بکنیم تا ایران را بشناسانیم و 

بسیار جای کار وجود دارد.

ابتدا باید ایران را به همۀ جهان معرفی کنیم و وقتی معرفی 
شود، بخشی از ایران و بخشی از هویت کشور، هویت ایثار و 

جهاد و فرهنگ دیرینه ماست که با هم قرین هستند.
تحصیالت شما مرتبط با حوزۀ نشر است یا خیر؟

 سبزیان: ما در 
ایران، کتاب مدّون 
و مکتوب خیلی کم 
داریم؛ یعنی احساس 
می کنم خیلی راه باقی 
مانده است. همان طور 
که فرمودند، باید 
روی ارزش های دفاع 
مقدس کار بکنیم تا 
ایران را بشناسانیم و 
بسیار جای کار وجود 
دارد

 نیلی: سال 89، 
تشکل مجمع ناشران 
با همت ناشران 
انقالبی و خوش سابقه 
و پرکار و مؤمن 
ایجاد شد که آنجا 
هم ابتدای کار تعداد 
ناشران خیلی زیاد 
نبود؛ ولی به مرور 
زمان، ناشران خوب 
و مؤمن که بسیاری 
از آن ها هم در این 
جلسه حضور دارند، 
این تشکل شکل 
گرفت
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رهبر انقالب در سال قبل که به نمایشگاه آمدند، وقتی 
کار بچه ها را دیدند و زحماتی که کشیده بودند و تنوع را 
دیدند، فرمودند این خیلی کار خوبی است و شما دارید 
کار من را راحت می کنید و ما این طور حدس زدیم که از 
این باب بود که خود رهبر انقالب تالش خیلی جدی ای 
در معرفی کتاب های خوب به جامعه و برای رفع نیازهای 

آن دارند و ایشان این محبت را ابراز کردند.

یکی از خوشبختی های ما این است که مقام معظم رهبری با 
ســبقه ای که در حوزۀ فرهنگ دارند و وسعت مطالعاتیشان، 
همیشه راهنمای قشر جوان و نوجوان و الگویی برای ما هستند 
تا در این حوزه بتوانیم فعالیت ایشان را نصب العین قرار بدهیم. 

آقای حاجی آبادی شما بفرمایید.
گفت: »همۀ کلید ها شاه اند و هیچ شاهی کلید نیست. 
جهان را که آفرید خدا هیچ درختی را برای دارشــدن و 
درشدن نیافرید، خون من را پای درختانی می ریختند که 
خانه هایشان آباد شاهان یکی از ما بودند که شانس زیادی 
داشتند در دزدید شادی ها« این بخش هایی بود از کتاب 
هوس پایین آمدن من را به دنیا کشاند، از آقای شهرام 

مقدسی که انتشارات هزارۀ ققنوس چاپ کرده است. 
انتشارات ققنوس کارش را از سال 82 شروع کرده 
اســت. البته من کار مطبوعاتی ام را سال 72 با روزنامۀ 
سالم شــروع کردم و گزارش ها و داستان ها در روزنامه 
سالم چاپ می شد و تا االن هم حدود 500 عنوان کتاب 

در هزارۀ ققنوس منتشر شده است.

خود شما؟
پنج، شــش کار تألیفــی در حوزه هــای مختلف دارم. 
آموزش روزنامه نگاری و بیشتر داستان، چون تخصص 
خودم است. انتشــارات ما به غیر از بحث چاپ کتاب، 
در زمینه های دیگر فرهنگی اقدام کرده است. احتماالً 
با طرح نذر کتاب آشنا هســتید که از سال 88 شروع 
شــده اســت و تا االن نزدیک به 13 دوره از این طرح 

شاید کار همکاران خودم را ضایع نکرده باشم، باید بگویم 
یکی کاری اســت که در بحث مغفول ماندن بسته های 
پیشنهادی و سیر مطالعاتی و هدایت مطالعه در کشور 

که به شدت الزم است، انجام شده است. 
از این باب، بسیار خدا را شکر می کنیم که توفیق 
پیدا کرده ایم برای اولین بار در کشــور، بعد از سال  ها، 
فرآیند علمی و دانش بنیانی را پایه گذاری کنیم که شاید 
ســاالنه طبق آمار، بیش از 70هزار عنوان کتاب چاپ 
می شود و این 70هزار عنوان کتاب، غیرقابل دیدن است 
و باالخره، برای کسی که پول اندکی در جیبش دارد و 
می خواهد خرج کند، حتماً برای انتخاب کتاب، نیازمند 
یک مشاورۀ امینانه اســت. یکی از کارکردهای مجمع 
ناشران این بوده که در سال های گذشته، حدود 400 و 
اندی بستۀ پیشنهادی و سیر مطالعاتی به جامعۀ مخاطب 
در موضوعات مختلف و متنوع از آشپزی تا تاریخ انقالب، 
مثالً بحث توحید، امامت و عدل و موضوعات اعتقادی و 
زبربنایی ارائه کرده است تا مثالً فرض کنید کتاب های 

طنز یا شعرهای اجتماعی.

به چه حالتی ظهور می کنند؟
هم در بستر الکترونیک این اتفاق می افتد و هم در بستر 
کاغذ؛ به خصوص، در نمایشگاه های فرهنگی مهم کشور 
که مهم ترین آن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است. 
مانند یک نقشــۀ راه، در موضوعات مختلف،، جزوات و 
بروشورهایی را به مخاطبان می دادیم؛ در حوزۀ کتاب های 
کودک برای مخاطــب کودک، برای مربیان، برای اولیا، 
برای جوانان و دانشجویان، برای اقشار مختلف جامعه، 
کتاب هایــی را در موضوعات مختلف چــاپ کرده ایم 
و به آن ها نقشــه ای درســت، به زعم خودمان براساس 
کارشناسی هایی که شاید نزدیک 4 سال است مستمراً 
در حال انجام است، ارائه کردیم. امیدواریم این ها استمرار 
پیدا کند. کار حتماً نواقصی دارد؛ ولی همیشه از طرف 
بزرگان و پیشکسوتان در این زمینه تحسین شده ایم و 

امیدواریم با همین فرمان بتوانیم پیش برویم.

این موضوعی که می فرمایید امکان راهنمایی از طریق مجمع 
شــما وجود دارد که همۀ حوزه ها را تحت پوشــش دارید و 
راهنمایی می کنید، ایده و موضوع جالبی اســت و اینکه در 
جاهای مختلف این کار را انجام می دهید، بستر آن خیلی مهم 

است.
ضعف اصلی ما در رســانش ایــن کار صورت گرفته به 
مخاطب است. در نمایشــگاه، این فرصت وجود دارد و 
بعضی اوقات ســالن یاس به عنوان مبدأ این حرکت در 
نمایشگاه، بســتری بوده که این کار انجام شود؛ ولی ما 
فکر می کنیم هنوز هم ضعف در استفاده از ابزار رسانه ای 
و مجازی در پیشبرد این هدف و وظیفۀ مهم وجود دارد. 

  نیلی: یکی از 
کارکردهای مجمع 

ناشران این بوده که 
در سال های گذشته، 

حدود 400 و اندی 
بستۀ پیشنهادی 

و سیر مطالعاتی به 
جامعۀ مخاطب در 

موضوعات مختلف و 
متنوع از آشپزی تا 

تاریخ انقالب، مثاًل بحث 
توحید، امامت و عدل 
و موضوعات اعتقادی 
و زبربنایی ارائه کرده 

است تا مثاًل فرض 
کنید کتاب های طنز یا 

شعرهای اجتماعی

 نیلی: رهبر انقالب 
در سال قبل که به 

نمایشگاه آمدند، وقتی 
کار بچه ها را دیدند و 

زحماتی که کشیده 
بودند و تنوع را دیدند، 

فرمودند این خیلی 
کار خوبی است و شما 
دارید کار من را راحت 

می کنید
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خانوادۀ نشر/ گزارش

نمایشگاهی و فرهنگی هنری قالب تولیدات نشر لوح نگار 
در حوزۀ کتاب های هنری، تصویری و بخشی در حوزۀ 
علوم انسانی است. جا دارد در این حوزه، کتاب های حوزۀ 
هنر زیاد شــود. یک سری محدودیت ها وجود دارد؛ اعم 
از اینکه شرایط اقتصادی تولید کتاب ها شرایط ویژه ای 
اســت. در این سال  ها، مشخصاً از سال 85 که به صورت 
حرفه ای وارد این حوزه شده ام، با پیشکسوتان آشنا شدم 
و از تجربیات این همکاران که در این جلسه هم خیلی 
از دوســتان در جایگاه استاد من حضور دارند، توانستم 
استفاده کنم و به نسبت سال های گذشته، تجربیات من 
بیشتر شــده است. در کنار حوزۀ نشر، کار آموزش، کار 

گرافیک و تدریس را در دانشگاه تهران انجام می دهم.

یکی از دغدغه هایی که وجود دارد این است که چطور می شود 
افرادی مانند شما را افزایش داد که در این حوزه دغدغه دارند 
و افرادی که دلشان برای فرهنگ می سوزد و افرادی که واقعًا 
برای آن ها مهم اســت که فرهنگ و کتابخوانی به چه سمتی 
می رود و چطور افرادی مانند شما بازتربیت شوند؛ یعنی این طور 
نباشد که به شما معطوف باشیم و دایرۀ افراد دغدغه مند به شما 
محدود نباشد و افرادی مانند شما را بیشتر تربیت کنیم و این 

افراد را زیاد کنیم؟
بخشــی از ورود من به حوزۀ نشر، به دلیل عالقه ای بود 
که به کار انتشارات داشتم. همان طور که شما فرمودید، 
نیاز این مســئله مشهود است و الزم است چه در حوزۀ 
دانشگاهی و آکادمیک و چه در حوزه های خانواده هم بر 
روی این قضیه کار کنیم و بتوانیم بیشتر و بیشتر نیروی 

خوب تربیت کنیم. 
ما باید ســعی کنیم همین افرادی که در این کار 
هســتند، بمانند و یکی یکی جدا نشوند؛ چون وضعیت 
طوری شده است که االن بعضی ها کم کم دارند تیراژشان 
را کم می کنند و خیلی از افراد از این حوزه جدا شده اند.

آقای عابدینی، مدیرمسئول نشریۀ سفیر اردهال، خودتان را 

اجرا شــده اســت و االن هم چون نزدیــک ماه محرم 
هســتیم، الزم است اشاره کنم ان شاءاهلل دورۀ سیزدهم 
آن، محرم امســال انجام خواهد شد. طرح خوبی است 
با شعار اینکه می توانیم همزمان با غذای جسم به غذای 
روح مردم هم بپردازیم و در ایام محرم، نذری کتاب هم 
انجام بدهیم. این از کارهایی بود که انتشــارات ما انجام 
داد. آموزش داستان نویســی در دفتر انتشارات ما انجام 
می شود؛ همچنین آموزش شعر و آموزش فلسفه. چند 
جشــنواره هم برگزار کرده ایم. جشنوارۀ کوتاه که شش 
دورۀ آن برگزار شد و خوشبختانه انتشارات سفیر هم از   
همان ابتدا، همراه ما بود. جشنوارۀ شعر کوتاه هم از جمله 
جشنواره های اجراشده از سوی انتشارات ما بود که سال 

گذشته، دور اول آن برگزار شد. 

خودتان چه مدتی است در این حوزه فعالیت دارید و تحصیالت 
شما چقدر با این موضوع مرتبط است؟ و دغدغۀ شما در حوزۀ 

کتاب از چه زمانی شروع شد؟ 
پیامبران به دو دسته تقسیم می شوند: پیامبرانی که 
دارای کتاب هستند و پیامبرانی که کتاب ندارند. معجزۀ 
پیامبر خاتم هم کتاب بوده است. اهالی رسانه کتاب را 
رسانه می دانند و بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی و 
تاریخ، بار ها گفته اند ملتی که نتواند تاریخ خودش را حفظ 

بکند، قاعدتاً با کتاب، محکوم به تکرار آن خواهد بود. 
دغدغۀ نوشــتن از   همــان دوران نوجوانی در من 
آغاز شــد. نوشتن آرامش خاصی به انسان می دهد. من 
به دوســتان توصیه می کنم حتماً حتی اگر شده است، 
گزارش روزانۀ زندگی خودشان را بنویسند. آرامشی که 
نوشتن به انسان می دهد، آرامش خوبی است؛ به اضافۀ 
اینکه ماندگاری نوشته از تمام هنر ها خیلی بیشتر است. 
به همین دلیل بود که هنوز که هنوز اســت، این عادت 
خوب را فراموش نکرده ام. حاال گاهی وقت ها نوشــتن 
مجازی می شــود و در صفحات شــبکه های اجتماعی 
این اتفاق می افتد؛ اما کوچک ترین خاطرات را ســعی 
کنند بنویسند و مطمئن باشند که به اعتالی فرهنگ 
مملکتشــان کمک خواهند کرد. از سال 82، تقریباً هر 
هفته یک عنوان کتاب انتشــارات هزارۀ ققنوس چاپ 

کرده که خیلی خوب است. 

آقای علی ثابت، خودتان را معرفی کنید.
بــا توجه به اینکه حوزۀ کار من در حوزۀ فرهنگ و هنر 
بود، از ســال 72 در کار گرافیک مطبوعاتی با دوستان 
ناشــر و قشــرهای دیگر همکاری می کردم. عالقۀ من 
هم در این حوزه با توجه به اینکه با واســطه کار نشر را 
انجام می دادم، از سال 85 منجر به این شد که به صورت 
حرفه ای با تأسیس انتشــارت لوح  نگار وارد کار انتشار 
کتاب شوم. با توجه به حوزۀ فعالیت خودم، فعالیت های 

  حاجی آبادی: 
طرح نذر کتاب از 
سال 88 شروع 
شده است و تا االن 
نزدیک به 13 دوره از 
این طرح اجرا شده 
است و االن هم چون 
نزدیک ماه محرم 
هستیم، الزم است 
اشاره کنم ان شاءاهلل 
دورۀ سیزدهم آن، 
محرم امسال انجام 
خواهد شد. طرح 
خوبی است با شعار 
اینکه می توانیم 
همزمان با غذای 
جسم به غذای روح 
مردم هم بپردازیم و 
در ایام محرم، نذری 
کتاب هم انجام بدهیم
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فعالیتشان، بدون توجه به این قضایا، به صورت عمومی 
کار می کنند؛ ولــی زمان که می گذرد، بحث تخصصی 
پیش می آید. ما هم در نیمۀ دوم فعالیتمان که 5 سال 
اول گذشــته بود، احســاس کردیم در یک زمینه باید 
سرآمد باشیم و ما را بشناسند و االن، در بازار، ما را ناشر 
تخصصی طب سنتی می شناسند: ناشر تخصصی طب 
سنتی، متون و نسخ خطی. طب سنتی االن در جامعۀ ما 
دارد جزء دغدغه های اصلی مردم می شود. همان طور که 
حضرت آقا فرمودند: »دغدغۀ قلبی من طب اسالمی ایرانی 
است و به آن بپردازید«؛ این جمله خیلی به دل ما نشست 
و سعی کردیم فعالیتمان را مقداری گسترده تر کنیم. در 
زمینۀ طب سنتی، شاید حدود 200 عنوان کتاب داشته 
باشیم که در بحث تغذیه است؛ طب مکمل است؛ احیای 
متون قدیمی طب سنتی است. در کشور ایران از دیرباز 
طب سنتی بوده است. کتاب قانون حدود 400 سال در 
دانشگاه های اروپا تدریس می شده و االن ما داریم کم کم 
به آن روی می آوریم. در ایران، تنها یک ترجمۀ فارسی 
از آن شــده است که ترجمۀ مرحوم شرف کندی است 
که یک سری نواقص دارد و کسی دیگر هنوز به او دست 

نزده است. 
کتاب الهاوی جناب رازی هنوز یک ترجمۀ واحد 
فارســی ندارد؛ یعنی سه جلد کتاب رازی هنوز ترجمۀ 

کامل نشده، بلکه جسته و گریخته ترجمه شده است. 

این به دلیل مرجع بودن کتاب است یا معروف بودن کتاب؟ 
مرجع بودن. اولین نســخۀ فارســی کتاب طب، کتاب 
ذخیرۀ خوارزمشــاهی است؛ یعنی بعد از کتاب رازی و 
کتاب ابوعلی سینا که قانون و الهاوی است، کتاب فارسی 
در زمینۀ طب نداریم. این کتاب در 10 کتاب نوشته شده 
و هنوز تصحیح کاملی از آن نشــده است. خوشبختانه 
امســال این کتاب را تصحیح کردیم و به صورت کامل، 
حدود چهار سال روی آن وقت گذاشتیم. جشنواره ای در 
15شهریور برگزار می شود به نام جشنواره ملی گیاهان 
دارویی که انشاءاهلل این کتاب آنجا رونمایی شود و همه 

از آن استفاده کنند.
در این چند ســال هم توفیقاتی داشتیم. مثالً در 
ســال 92، به عنواِن ناشر برگزیده انتخاب شدیم و االن 
کارهای زیادی داریم و حدود 17 پرســنل در انتشارات 
هســتند: بخش طراحی، بخش گرافیک و بخش چاپ 
مجزا...؛ به دلیل اقتصاد نشر که در این چند سال خیلی 
ضعیف شده است، مجموعۀ چاپ دیجیتال را راه اندازی 
کرده ایم که تا نویســنده در دفتر بنشــیند و چایش را 
بخورد، کتاب او چاپ شده است. یعنی امکانات این قدر 
قوی است که بر اساس نیاز بازار کتاب تولید می کنیم؛ 

ولی باز با تمام این مشکالت، این نیاز وجود دارد.

معرفی بفرمایید.
انتشارات ســفیر اردهال که به اردهال نامگذاری شده، 
مربوط به اردهال اســت؛ منطقه ای در 35 کیلومتری 
کاشــان که امامزاده ای الزم التعظیــم در آنجا بوده که 
فرزند بالفصل حضرت علی بن باقر اســت که به مراسم 
قالی شویی اش معروف اســت و این مراسم هر سال در 
دوم مهر ماه برگزار می شود. من بچه اردهال هستم و به 
دلیل حس ناسیونالیستی که داشتم ]می خندد[ نام سفیر 
اردهال را روی انتشارات گذاشتیم و تا االن هم از توفیقات 
معنوی آن برخوردار شده ایم و اولین روستایی هستیم که 

در تهران، سفارت خانه داریم. ]می خندد[ 
شروع فعالیت ما سال 75 بوده است و تا االن، حدود 
550 عنوان کتاب در زمینه های مختلف داشــتیم که 
حدوداً می شود گفت هر هفته یک کتاب کار شده است 
و تعداد صفحات بیشتِر کتاب هایمان بیش از 200، 300 
صفحه اســت. اولین کتابی که یادم است چاپ کردیم، 
در زمان خدمت سربازی بیمارستان نجمیه بودیم و من 
لیسانس مهندس برق داشتم و آنجا خدمت می کردم. در 
بخش آموزش بیمارستان بودیم که یک سری پم فلت بود 
که هر روز چاپ و تکثیر می شد. به ذهنم رسید که آن ها 
را به صورت کتاب درآورم و در   همان ابتدای کار، شاید در 
طول پنج، شش ماه توانستیم 1000 دوره از این کتاب ها 
را با دستگاه ریســتوگرافی چاپ و پخش کنیم. بعد از 
خدمت سربازی، این کار را شروع کردم و خیلی جدی تر 
به کار نشر پرداختم و در شروع فعالیت، باز هم کتاب های 
مختلف در زمینه های مختلف بود. من در زمینۀ سیاسی 
کار کردم. حــدود 30، 40 عنوان کتاب چاپ کردم که 
در آن ها کتاب شاخص داشتیم. یکی از کارهای شاخص 
فرهنگ جامعه فلســطین بود که یک دوره کتاب سه 
جلدی بود و حدود 3 هزار صفحه داشت. سه سال زمان 
ما را گرفت تا چاپ شد. در بخش ورزش، تاریخ، کودک 
و نوجوان، دین و در بخش دفاع مقدس هم حدود 15، 
16 عنوان کتاب چاپ کرده ایم.  معموالً ناشران در شروع 
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خانوادۀ نشر/ گزارش

 عابدینی: دید 
بسیاری از مردم این 
است که ناشران کار 
فرهنگی می کنند و 
فقط یک کتاب چاپ 
می کنند. به هر حال، 
اداره کردن انتشارات 
در جایی مانند 
پایتخت ایران، حداقل 
ماهی 20 میلیون 
هزینه دارد. برای یک 
مؤسسه انتشاراتی 
کوچک، باید کار 
اقتصادی هم بکنیم، 
مخاطب سنجی یکی 
از موضوعات مهمی 
است که ما باید این 
کار را انجام بدهیم و 
مخاطب سنجی بکنیم

 قدیانی: الزمۀ 
تولید این کتاب ها 
نیاز جامعه است و 
تیراژهای معقول 
خودش را هم نیاز 
دارد. وقتی تولید 
کتاب متوقف می شود، 
جایی از کار، بیمار 
است. ما نمی توانیم 
بگوییم مردم 
کتابخوان نیستند

همۀ ما دربارۀ افراد فعال در حوزۀ نشر کتاب، چنین تصویری 
داریم؛ چرا این تصویر ناخودآگاه به ذهن متبادر می شود؟

قدیانی: طبیعتاً حوزۀ فرهنگ حوزه ای است که معموالً   
همان کتابفروشی جزء دوران نوجوانی را هم که در نظر 
بگیریم یا نوشت افزارفروشی ها یا ناشران آن دوران، همه 
را خوش نــام می دیدم و به همین دلیــل، در این دوران 
هنوز این مسئله به قوت خودش باقی است. این نشان 
از فرهنگ و ادب صنعت فرهنگی ماســت که در حوزۀ 

صنعت و نشر هم نمایان می شود. 
من می بینم خوش بختانه تمام دوستان در اینجا، 
گلچینی هســتند که از تمام رشته ها در اینجا حضور 
دارند و این از افتخارات نظام ماســت. من 4 ســال در 
ریاســت سطح ناشران و کتابفروشان را به عهده داشتم 
با دغدغه هایی که داشــتم اغلب با گروه دوستان آشنا 
بــودم، ولی آن ها را از نزدیک زیارت نکرده بودم. یکی از 
دغدغه ها و نگرانی هایی که سال ها شاید حدود یک دهه 
است در ذهنم وجود دارد، همیشه همراهم است و شاید 
در یکی، دو سال اخیر، کمی این دغدغه کمرنگ شده 
باشد؛ ولی همچنان به قوت خودش باقی است، این است 
که ما می بینیم در حوزۀ تربیت نیروی انســانی، چه در 
حوزۀ تدریس، چه در حوزۀ تألیف، چه در حوزۀ گرافیک 
و تصویرگری و ویراستاری، به واقع داریم رشد می کنیم و 
احساس کمبود در این حوزه نمی کنم. ولی این نگرانی 
که دوستان فرمودند حفظ این گروه را واقعا این نگرانی 
وجود دارد که این کتاب ها و این پژوهش ها و این همه 
زحمت در حوزۀ طب سنتی، در حوزۀ ایران گردی، این 
همه زحمت کشیده می شــود. روزی اگر اقتصاد آن ها 
ناموفق باشد، طبیعتاً اگر تعطیل نکنند، حداقل فتیلۀ 
کارشان را پایین تر می کشند.جامعۀ ما به این کتاب ها نیاز 
دارد. برای مثال، حدود 22 سال قبل، تلویزیون برنامه ای 
داشــت و من سه، چهار روز در آن برنامه،  میهمان بودم 
و مصاحبه هایی زمانی انتشارات پیام آزادی. این برنامه 
چندین هفته از تلویزیون پخش می شد که ما چگونه به 
ویترین کتاب بپردازیم. االن می بینم بعد از آن ســال ها 
که ما پیگیری کردیم، الحمدهلل شهر کتاب شکل گرفت 
و مدتی متوقف شد؛ ولی به تازگی، فروشگاه های بزرگ 
راه اندازی می کنند و عالقه مندان به سمت و ســوی آن 
می روند. چیزی که باعث نگرانی می شود، این است که 
الزمۀ تولید این کتاب ها نیاز جامعه اســت و تیراژهای 
معقول خودش را هم نیاز دارد. وقتی تولید کتاب متوقف 
می شود، جایی از کار، بیمار است. ما نمی توانیم بگوییم 

مردم کتابخوان نیستند. 
باالخره مردم ما گرفتار هستند. به دالیل سختی 
زندگی و چندشــغله بودن آن ها حقیقت دارد که وقت 
مطالعه کردن ندارند و مقداری هم به جامعه برمی گردد 
که نتوانسته ایم کتاب را به راحتی به دست مردم برسانیم. 

این نیاز نیاز فرهنگی اســت یا اقتصادی؟ یا نگاه می کنید و 
می بینید االن می شــود روی این موضوع کار کرد و مخاطب 

جذب نمود؟
دید بسیاری از مردم این است که ناشران کار فرهنگی 
می کنند و فقط یک کتــاب چاپ می کنند. به هر حال، 
اداره کردن انتشــارات در جایی ماننــد پایتخت ایران، 
حداقل ماهــی 20 میلیــون هزینــه دارد. برای یک 
مؤسسه انتشاراتی کوچک، باید کار اقتصادی هم بکنیم، 
مخاطب ســنجی یکی از موضوعات مهمی است که ما 
باید این کار را انجام بدهیم و مخاطب سنجی بکنیم. در 
حال حاضر، طب سنتی جایگاه خودش را دارد و منابع 
مختلفی هم داریم. فکر می کنم اگر 10، 20 ناشــر هم 
بخواهند در زمینۀ ما فعالیت کنند، تا 100 سال آینده 
مطلب برای تولیدکردن دارند، چه مطالب کهن پزشکی و 
چه مطالب روز دنیا که االن دارد روی آن بحث می شود. 
تا االن کتابی دربارۀ پرورش زالو نداشته ایم، زالودرمانی 
یکی از رشــته هایی است که در همه جای دنیا روی آن 
کار می شود، روسیه با آن قِدمتش دارد روی زالودرمانی 

کار می کند؛ ولی ما کتابی دربارۀ پرروش زالو نداشتیم. 
االن در کشور، شاخه های مختلف طب سنتی در 
حال رشــد اســت و خیلی به آن نیاز است. ما هم این 
نیاز را احســاس کردیم و داریم روی آن کار می کنیم. 
رشتۀ تحصیلی من مهندسی برق است و هیچ ارتباطی 
به کار نشر ندارد؛ ولی من عاشق کار نشر هستم. وقتی 
بخواهیم یک کتاب 500 صفحه ای را چاپ کنیم، حداقل 
40 میلیون هزینــه می خواهد و اگر این 40 میلیون را 
در کار دیگری سرمایه گذاری کنیم، قطعاً سود بیشتری 
دارد؛ ولی کتاب ها مانند بچه های ما هستند و ما از چاپ 
آن ها لذت می بریم، خســتگی روحی اصالً نداریم و اگر 
خدا عمر بدهد، تا 100 سال دیگر هم خسته نمی شوم و 

فقط خستگی جسمی است.

چگونه افرادی مانند شما را با تمام مشکالت اقتصادی که وجود 
دارد، می توانیم پیدا کنیم؟

باالخره اگر حمایت و کار شناسی شود و ببینند در نشر 
کشور چه کســانی کار می کنند، بهتر می شود. خیلی 
از مؤسسات هســتند که شاید خیلی کار نشر و توزیع 
نمی کنند؛ ولی تمام یارانه ها و تمام کمک هایی که در این 
زمینه می شود، به سمت و سوی آن ها می رود. ناشرانی 
هم مانند ما هستند که دوست دارند کار نشر کنند، اما 
چون شناسایی و حمایت نشده اند، کار را کنار گذاشته اند 
و ما به دلیل عشــق به این کار، توقعی در زمینۀ مالی 

نداشته ایم و امید داریم بهتر شود.

وقتی از افراد فعال در حوزۀ نشر صحبت می شود، تصویری که 
به ذهن می آید، افراد بسیار خوش نام و شریفی به ذهن می آید. 
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تمرکز بر ترویج؛ بهینه سازی تولید کتاب

 قدیانی:  باالخره 
مردم ما گرفتار هستند. 
به دالیل سختی زندگی 

و چندشغله بودن 
آن ها حقیقت دارد 

که وقت مطالعه کردن 
ندارند و مقداری هم به 

جامعه برمی گردد که 
نتوانسته ایم کتاب را 

به راحتی به دست مردم 
برسانیم

 قدیانی: در کشور 
ما، ناشری که در حوزۀ 

عمومی فعالیت کند 
و 100 صد سال عمر 
داشته باشد، بیش 

از دو، سه انتشارات 
نیست؛ درحالی که 

کمپانی انتشار در جهان 
عمر 200، 300 ساله را 

در جهان طی می کنند. 
یک کتابفروشی در 

لندن دیدم که عمرش 
250ساله بود. این ها 

سرمایۀ کشورمان 
هستند

حرفه ای نمی رسیم آمار خانه کتاب به 12هزار می رسد.
اینجاست که خأل کتابفروشی احساس می شود و 
دوستان باید گروهی فکر کنند. یکی از آروزهای من این 
است که واقعاً بتوانم در این سن و سال، یک کتابفروشی 
تأسیس کنم و امتیاز قدیانی، به این راحتی تعطیل نشود؛ 
چون به جرئت می توانم بگویم که در کشور ما، ناشری 
که در حوزۀ عمومی فعالیت کند و 100 صد سال عمر 
داشته باشد، بیش از دو، سه انتشارات نیست؛ درحالی که 
کمپانی انتشــار در جهان عمر 200، 300 ســاله را در 
جهان طی می کنند. یک کتابفروشی در لندن دیدم که 
عمرش 250ساله بود. این ها سرمایۀ کشورمان هستند. ما 

در کشور واقعاً نگران این قضیه هستیم. 
ناظری: آیا حوزۀ نشر ما مریض یا بیمار است؟ 

قدیانی: حوزۀ نشر ما را 12هزار تا بیمار کرده است؛ 
ولی آن 300، 400 ناشــری که کار می کنند، صحیح و 
درســت است؛ ولی ما کتابفروشــی نداریم که این ها را 
عرضه کنیم و مردم به راحتی ببینند و بخرند. این باعث 
می شود که نگرانی در ما ایجاد شــود و آن 300، 400 

ناشر، روزی افت بکنند و سطحشان پایین بیاید. 
ناظری: اگر حوزۀ نشــر را یک مثلث به اسم تولید 
کتاب، توزیع کتاب و ترویج کتاب بدانیم، شما مشخصاً 

بفرمایید آن بیماری یا عیب و نقص را کجا می بینید؟
در   همــان توزیــع و ترویج، مردم عامــه توزیع را 
نمی شناســد ویترین را می شناسد، این شکل گیری ما 

راحتی قابل توزیع و تولید است. 
ناظری: یعنی شما در تولید، مشکلی نمی بینید؟ 

نخیر! مشکل،  ویترین است. وقتی مردم این کتاب ها 
را بخرند، خودبه خود آن مرکز تولید، به صورت مکانیزم 
شــکل می گیرد؛ بزرگ ترین توزیع کنندگان کتاب در 
دنیا نیز به صورت الکترونیکی، برای چندین کتابفروشی 
شکل گرفته اند. ما در کشور، چند کتابفروشی 200متری 

حدود 10 ســال قبل، چند خانم پیگیر بودند که با ما 
قرارداد ببندند تا یک فروشگاه کتاب راه اندازی کنند و 
االن آن فروشــگاه چندین شعبه در کشور ما راه اندازی 
کرده اســت و به راحتی، کتاب به فروش می رسد. این 
بود که مــن هر جا گفت وگو و صحبــت می کردم، به 
فروشگاه های زنجیره ای پی درپی اشاره می کردم و اخیراً 
هم بعضی از فروشگاه های زنجیره ای داخلی پراکنده هم 

داریم.

یعنی اگر ابتکار به خرج داده شود، می توانیم بازار را به دست 
بیاوریم.

قدیانی: در نتیجۀ مصوبه شورای شهر تهران که سال 88 
تصویب و ابالغ شد که تمامی کاربری هایی که در حوزۀ 
ایجاد کتابفروشی شکل بگیرد، 90% تخفیف دارد؛ ولی 
مجریان حاضر نیستند این کار را به راحتی انجام دهند 
و ســرمایه گذاران داخلی را جذب کنند. من این مسیر 
را که طی می کنم، توانســته ام تمام اطرافیان را با اینکه 
تحصیالت عالی هم دارند، اطراف خودم جمع کنم. االن 
یک چاپخانۀ خصوصی داریم، کتابفروشی غرب تهران را 
داریم و االن هم درصدد تأسیس کتابفروشی دیگری در 

غرب تهران هستیم. 
پیشــنهاد من به دوســتانی که وارد حوزۀ نشــر 
می شــوند، این اســت که مثالً به جای 50 کتاب، 40 
کتاب تولید کنند و مقداری از سرمایه هایشان را به صورت 
گروهی هزینه کنند و فروشگاهی حداقل بیش از 200 
متر راه اندازی کنند؛ در این صورت، یقیناً موفق می شوند 
و از نظر اقتصادی جواب می دهد. ما معتقدیم طبق آمار 
خانه کتــاب ایران، حدود 85% تولید کتاب کشــور، در 
دست 100 ناشر است. این خیلی نگران کننده است. اگر 
بگوییم همۀ کسانی که به صورت تخصصی کار می کنند، 
در آمــار بیاوریم، به بیش از 400 ناشــر اســتخوان دار 
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خانوادۀ نشر/ گزارش

حاجی آبادی: ما گاهی 
وقت ها در تولید، 
دچار مشکل هستیم؛ 
یعنی آن نویسنده ای 
که کار را می نویسد 
یا تولید می کند، به 
ذائقه و نیاز مخاطبان 
خودش نگاه نمی کند. 
از آن طرف، ناشر هم 
همین طور. آن قدر 
فشار اقتصادی روی او 
زیاد است که مجبور 
است قیمت کتاب را 
افزایش دهد تا بخشی 
از هزینه هایش را 
جبران کند؛ قیمت که 
افزایش پیدا می کند، 
قاعدتاً فروش هم کم 
می شود

  حاجی آبادی: 
فرهنگ ما مردم 
شهری بیشتر فرهنگ 
شنیداری و گفتاری 
است تا نوشتاری. 
هنوز که هنوز است 
ما دوست داریم قصه 
را زبان مادربزرگمان 
بشنویم، هنوز من و 
شما و دوستان، بیشتر 
دوست دارند صدا را 
بشنوند تا اینکه کتاب 
را بخوانند. بخشی 
از مشکالتی که در 
توزیع یا خوانده شدن 
کتاب وجود دارد، این 
فرهنگ شفاهی است 
که باید روی آن کار 
شود

خودش نگاه نمی کند. از آن طرف، ناشر هم همین طور. 
آن قدر فشار اقتصادی روی او زیاد است که مجبور است 
قیمت کتاب را افزایش دهد تا بخشی از هزینه هایش را 
جبران کند؛ قیمت که افزایش پیدا می کند، قاعدتاً فروش 

هم کم می شود. 
من بارها در بخش توزیع، صحبت کرده ام؛ متأسفانه، 
هنوز که هنوز است، دچار یک آپارتاید رسانه ای هستیم. 
برای بعضی از کتاب ها، کاری که آقای نیلی در مجموعۀ 
ناشــران انجام داده اند، کار زیبایی است. بحث فرهنگ 
مطالعــه را آنجا در پیش گرفتند، خیلی  از کتاب هایی 
که مطالعه نشده است، همین االن هم خیلی کتاب های 
خوبی در همۀ حوزه ها وجود دارد که دیده نشده است 
و فکر می کنم از دســت این جمعی که اینجا هستیم، 
تا حدودی خارج است. ما باید تا جایی که می توانیم از 
همۀ ظرفیت ها برای معرفی کتاب هایمان استفاده کنیم. 
برای نمونه، کتابی داشتیم با نام جامعه شناسی تحریفات 
عاشــورا که به تحریفات عاشورا پرداخته ایم. این کتاب 
شش بار چاپ شده است؛ ولی به جرئت می توانم بگویم 
که این کتاب یکی یکی در نمایشگاه های مختلف، فروش 
رفته اســت. وقتی من می گویم این کتاب را بخوانید، 
مخاطب وقتی چهار صفحه از این کتاب را می خواند، تازه 
متوجه می شود چه کتاب خوبی است. کتاب های حوزۀ 
کودک هم همین طور است. فکر نمی کنم فضایی برای 
معرفی کتاب هایی که تاکنون دیده نشده است، به وجود 

آمده باشد. 
ثابتی: محور تولید نویسنده است، محور توزیع ناشر 
است و محور ترویج مردم هستند؛ یعنی ما کار را ترویج 
می کنیم که ضرورت هایی که دنبال آن هستیم، به نیاز 
تبدیل کنیم. با تبلیغ، ترویج و اطالع رســانی که مردم 
دنبال آن بروند. من نمی خواهم مقایسه  کنم؛ ولی شما 
تصور کنید کسی که به چیزی عادت دارد. اگر کمیاب 

داریم؟ کل آن به 100 عدد نمی رســد و برای همین، 
توزیع کنندۀ حرفه ای هم شکل نمی گیرد. 

حاجی آبادی: هر رسانه کارکرد خودش را دارد. در 
بحث کتاب، اتفاقی که افتاده، این است که فرهنگ ما 
مردم شهری بیشتر فرهنگ شنیداری و گفتاری است 
تا نوشتاری. هنوز که هنوز است ما دوست داریم قصه را 
زبان مادربزرگمان بشنویم، هنوز من و شما و دوستان، 
بیشــتر دوست دارند صدا را بشــنوند تا اینکه کتاب را 
بخوانند. بخشی از مشکالتی که در توزیع یا خوانده شدن 
کتاب وجود دارد، این فرهنگ شفاهی است که باید روی 
آن کار شود و کار ناشران و نویسندگان هم نیست، بلکه 
عزم ملی می خواهد تا این اتفاق رخ دهد و برســیم به 
اینکه مانند ژاپن، وقتی طرف وارد قطار می شود، کتاب 
دستش باشد و از این ایستگاه تا آن ایستگاه، بتواند یک 

کتاب بخواند. 
در این طرح هایی هم که مدت های مدیدی است از 
سوی سازمان های دولتی و شبه دولتی و خصوصی انجام 
شده، فکر می کنم به این بخش اساسی  نگاه نشده است. 
در جایی صحبت می کردم، بحث ترویج کتاب خوانی بود. 
دوستان دولتی هم بودند. من با مزاح گفتم: ما همۀ راه  ها 
را رفته ایــم: کتاب رایگان داده ایم؛ بن کتاب داده ایم؛ بن 
الکترونیک داده ایم؛ فروشگاه های آنچنانی ایجاد کرده ایم؛ 
شهر کتاب هایی که ایجاد شده است و در   نهایت، با مزاح 
گفتم: »فکر کنم دوستان باید با کمربند بیفتند به جان 
مردم که حتماً باید کتاب بخوانید«؛ یعنی شاید این طور 

بگوییم که کم کاری در همۀ حوزه ها بوده است. 
من   همان ابتدا، بحث پیامبــران و ارزش کتاب را 
مطرح کــردم. می خواهم بگویم هم حرف آقای قدیانی 
درست است و هم حرف آقای ناظری؛ ما گاهی وقت ها 
در تولید، دچار مشکل هستیم؛ یعنی آن نویسنده ای که 
کار را می نویسد یا تولید می کند، به ذائقه و نیاز مخاطبان 
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تمرکز بر ترویج؛ بهینه سازی تولید کتاب

 ثابتی:  اگر ما 
بتوانیم کتاب خوانی 

را به شکلی بین مردم 
به نیاز تبدیل کنیم 

و بخشی از زندگی او 
قرار بدهیم، آن وقت 
خودبه خود نویسنده 
هم به چالش می افتد 
و تولید خوبی خواهد 
داشت. حتی اگر هم 

خیلی دور باشد و 
فروشگاهی برای آن 

وجود نداشته باشد، راه 
طوالنی را طی می کند و 

کتاب را پیدا می کند

  نیلی:  نشر ما 
یک سری بیماری هایی 

پیدا کرده است؛ یک 
بیماری که خیلی هم 
گفته نمی شود، »تورم 
عناوین« است. قرآن 

آیۀ  خیلی بامزه ای 
دارد؛ در ابتدای 

سورۀ تکاثر: »اَلهاُکم 
الُتکاثر«؛ یعنی »شما را 

این کثرت گرایی تان، 
تکثرگرایی تان بازی 

داد.« چه اشتباهی االن 
دارد رخ می دهد؟ اینکه 

تعداد کتاب ها افزایش 
یابد، بد است؟ نه، اما 

اینکه نیمی به اصطالح 
کتاب باشد؛ ولی در 
واقع، کتاب نباشد؛ 

ولی ما آن ها را حساب 
بکنیم، این بد است

می شود. 
یکی از راهکارها را بگویم که »تمرکز بر ترویج« است: 
ترویج در کتاب هایی رخ می دهد که کتاب های ممتاز و 
به اصطالِح ما 4ســتاره، 5ستاره هستند. وقتی بر ترویج 
تمرکز می کنید، عمالً هم تولید را بهینه می کنید و ارتقا 
می دهید و هم به خاطر عملیات ترویجی، مخاطب را برای 
کتاب خوب در فروشگاه دعوت می کنید. اتفاقی که برای 
کتاب جام جهانی در جوادیه، کتاب آقای قدیانی افتاد یا 
اتفاقی که برای کتاب من زنده ام، کتاب نشر بروج خانم 
معصومه آباد افتاد که توصیه می کنم کتاب من زنده ام 
را بخواند  وقتی این اتفاق افتاد، عمالً مردم برای خرید 
آن کتاب به فروشــگاه مراجعه می کردند و این خودش 
رونقی برای کتابفروشی بود و در عین حال، به من ناشر 
و تولیدکننده می گفت: اگر کتاب در این حوزه باشــد و 
به لحاظ محتوایی، این قدر غنا داشته باشد، قابلیت اینکه 
ترویج سراسری شود و 220هزار نسخه، ظرف دوماه ونیم 
به صورت تک نسخه، تک نسخه در فروشگاه ها فروش برود، 
وجود دارد. به نظرم، بیش از 35هزار نسخه از کتاب جام 
جهانی در جوادیه، ظرف مدت کمتر از یک ماه فروش 
رفت و دالیل آن یکی خوب بودن کتاب است و زحمات 
نویسنده و تولیدکننده و امثال این هاست، یکی هم آن 
انرژی  که در ترویج گذاشــته می شود و به فروشگاه ها 
کمک می کند. به نظرم تمرکز بر ترویج، راهکار برو ن رفت 

از اوضاع فعلی است. 
حاجی آبادی: ایشان فرمودند طب سنتی در زندگی 
فعلی، ضرورت اســت. االن ایشان که به ضرورت و نیاز 
جامعه توجه کرده اند، بپرســیم چقدر کتاب های آن ها 
فروش رفته اســت؟ ممکن اســت فروشگاه خوبی هم 
نداشــته باشــند؛ ولی به یک نیاز توجه کرده  و در این 

جهت حرکت کرده اند. 
عابدینی: شما ابتدا باید مخاطب سنجی بکنید که 
برای چه کســی می خواهید چــاپ کنید؟ چه چیزی 
می خواهید چاپ کنید؟ من کتاب ذخیره خوارزمشاهی 
را که شش جلدی اســت، چاپ می کنم. به عنواِن یک 
کتاب اصیل، توقعی نیست که 10هزار کتاب به فروش 

برود. توقعم در حد 300 یا 400 یا هزار کتاب است. 

برآورده می شود؟ 
بلــه قطعاً. چــون دقیــق کار می کنــم و مخاطب را 
می شناســم. من از تجربۀ خودم بگویم: »ما در اردهال، 
یک فروشگاه کوچک کتاب زدیم؛ به لحاظ نیازهایی که 
آنجا داشتیم: یکی معرفی امامزاده ای بود که آنجا وجود 
دارد و معرفــی کتاب های ادعیــه، به دلیل اینکه مردم 
برای زیارت می آمدند، می دیدند؛ یکی هم شاعری مثل 
سهراب سپهری در اطراف؛ چون تمام کتاب هایی که از 
سهراب وجود داشــت، من از تمام ناشران جمع کردم 

شود، به هر شکلی شده آن را پیدا می کند. اگر ما بتوانیم 
کتاب خوانی را به شکلی بین مردم به نیاز تبدیل کنیم 
و بخشــی از زندگی او قرار بدهیم، آن وقت خودبه خود 
نویســنده هم به چالش می افتد و تولید خوبی خواهد 
داشت. حتی اگر هم خیلی دور باشد و فروشگاهی برای 
آن وجود نداشته باشد، راه طوالنی را طی می کند و کتاب 

را پیدا می کند. 
قدیانی: پژوهش های جهانی نشــان می دهد تمام 
فروشــگاه های زنجیره ای موفق در دنیا، آن کسانی که 
فروش روزمره شــان را می کنند، حدود %30 یا %25 با 
علم به اینکــه می دانند مردم این جنس را الزم دارند و 
به فروشگاه مراجعه می کنند که %70 خرید ها اتفاقاتی 
است که احســاس می کنند یک روز نیازشان می شود. 
من وقتی به فروشگاه زنجیره ای مراجعه می کنم، به نیت 
خرید %30 رفتــه ام و %70 آن را با دیدن در آنجا، وادار 
می شــوم بخرم که شاید روزی الزم داشته باشم. کتاب 
هم آن %30 که مردم نیــاز دارند، دنبال آن می روند و 
می خرند و %70 بعدی را باید جلوی چشم خود ببینند و 

جذب شوند و بخرند. 
آقای نیلی: در کار ویترین که نیاز محسوب می شود، 
در این موضوع شــکی نیست؛ یعنی کاریکاتوری است، 
اگر کمی فکر کنیم، برای 12هزار ناشر که طبق آمار ها 
واقعیت هم ندارد، می گویند 3هزار فروشگاه در کل کشور 
وجود دارد؛ 12هزار ناشر هستند و 3هزار فروشگاه. حاال 
فروشگاه 30متری است، 25 متری است یا کمی بزرگ تر. 
این قضیه باید معکوس باشد. درستش این بود که ما باید 
3هزار ناشر داشته باشیم؛ حتی کمتر و 12هزار فروشگاه 
که االن ما در کشور، شهرهایی داریم بدون کتابفروشی! 

این اصالً فاجعه است و به نظر من، نیاز به دقت دارد . 
نکتۀ درخور توجه این اســت که نشر ما یک سری 
بیماری هایی پیدا کرده است؛ یک بیماری که خیلی هم 
گفته نمی شــود، »تورم عناوین« است. قرآن آیۀ  خیلی 
بامزه ای دارد؛ در ابتدای ســورۀ تکاثر: »اَلهاُکم الُتکاثر«؛ 
یعنی »شما را این کثرت گرایی تان، تکثرگرایی تان بازی 
داد.« چه اشــتباهی االن دارد رخ می دهد؟ اینکه تعداد 
کتاب ها افزایش یابد، بد اســت؟ نــه، اما اینکه نیمی 
به اصطالح کتاب باشد؛ ولی در واقع، کتاب نباشد؛ ولی 
ما آن ها را حساب بکنیم، این بد است. االن در جامعۀ ما 
چیزی به نام مشکل اقتصادی وجود دارد و این یک مقدار 
کتاب را از ســبد کاال خارج می کند. طبیعی است وارد 
فروشگاه نمی شود؛ چون انگیزۀ زیادی برای هزینه کردن 
ندارند. اگر این فروشگاه جذاب هم نباشد و یک فروشگاه 
تنگ و کوچک مثالً 25 یا 30 متری باشــد، این خیلی 
جالب نیست و مشتری داخل آن نمی شود. بنابراین، این 
فروشگاه محکوم به شکست است. پس مرکز پخش آن 
هم محکوم به شکست است، ناشر هم محکوم به شکست 



128

شمارۀ 15 و 16
شهریور و مهر 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

خانوادۀ نشر/ گزارش

االن مردم کشور ما اتفاقاً اهل مطالعه هستند. شما 
ببینید، آمار بسیار زیادی به سایت ها مراجعه می کنند 
و اطالعاتی که مشخص نیست درست است یا غلط را 
دریافت می کنند. ما در سازمانی مانند وزارت ارشاد که 
کتــاب را از مرحلۀ تولید تا توزیع تا بعد از چاپ کتاب 
بررسی و ممیزی می کند و مطالبش را کنترل و نظارت 
می کند، داریم؛ ولی چنین چیزی را حتی در دنیا دربارۀ 
سایت ها نداریم. ولی االن اکثِر مردم به جای خرید کتاب، 
به سایت ها مراجعه می کنند. اگر این را نهادینه کنیم که 
وجود کتاب برای انســان یک نیاز است و نیاز را ایجاد 
کنیم، کار صحیح انجام داده ایم؛ ولی ما هنوز نیاز واقعی 
به کتــاب را ایجاد نکرده ایم و  در دبســتان، به بچه ها 
نمی گوییم: »بروید در کتاب تحقیق کنید و به سایت ها 

رجوع نکنید.« 
در مرحلۀ بعد هم ویترین ها مهم هستند که هم 
آمار جهانی این موضوع را نشــان می دهد و هم اینکه 
حرکت خوبی انجام شده است؛ مانند سایت خوبی که در 
ایران داریم به نام »کتاب دات آی آر« که مربوط به سایت 
خانۀ کتاب است و برای هر ناشر، پَنلی درست کرده است 
و کتاب های هر ناشر را روی آن قسمت قرار داده است. 
سایت های مشــابه دیگری آرام آرام درحال شکل گیری 
هستند. باید امکان فروش پستی هم فراهم شود. البته ما 
تا سایت های معروف خارجی که رساندن کتاب به دست 
مشــتری را با هلی کوپتر، کمتر از 20 دقیقه کرده اند، 
خیلی فاصله نداریم؛ اما هر دو ضرورت، هم تکنولوژی و 
هم ویترین باید انجام شود. قبل از آن، باید ماهیتاً کتاب 

را تعریف کنیم. 
عابدینی: ماهیتاً این نیاز کاذب ایجاد شده است؛ اما 
به شکل دیگری این اتفاق رخ داده است. االن بچه های 
ما به جای اینکه در مدرسه کتاب های علمی و داستانی 
بخوانند، کتاب های آموزشــی می خوانند. من ناشری را 
سراغ دارم که از ابتدای تیرماه شروع به چاپ می کند و 
تا آخر مهرماه فقط یک چاپخانه عظیم روزی پنج، شش 
نیســان کتاب چاپ می کند. فقط هم در یک موضوع: 
مثالً ریاضی. پدر و مادر این کودک شاید حاضر باشند 
200، 300 هزار تومان بدهند و کتاب ریاضی بخرند تا 
ریاضی فرزندانشان بهتر شود؛ ولی حاضر نیستند یک 
کتاب داستان با قیمت کم برای فرزندانشان بخرند! این 
نیاز کاذب از طرف دیگر وجود دارد و یک عده دارند سود 
می برند؛ آن هم ناشران آموزشی هستند و همۀ آن ها با 
تیراژهای بسیار باال حدود 450هزار تیراژ. ناشران عمومی 
ما هیچ استفاده ای از این کار نمی برند که دانش بچه های 

ما زیاد شود. 
حاجی بابایــی: دولت وزارت ارشــاد را پایۀ اصلی 
محاکمه می داند؛ ولی مشــخصاً از نظر من، پایۀ اصلی 
آموزش وپروش است؛ به دلیل اینکه دانش آموز را از ابتدا، 

و آنجا برده بودم. روزهایی وجود داشــت که ما به اندازۀ 
یک کتابفروشی در تهران، در آنجا فروش داشتیم؛ یعنی 
دقیقا اگر در تهران روزی 2میلیون فروش می کردیم، در 
آن روستا هم که عده ای هم از جاهای دیگر می  آمدند، 
همیــن بود؛ چون ویتریــن را آنجا گذاشــته بودیم و 
کتاب های مناسب برای آنجا را انتخاب کرده بودیم. بعد 
آمدیم با پخش کننده ها آشــنا شدیم و اغلِب آن ها هم 
به نوعی چک هایشان برگشت می خوَرد یا تخفیف زیادی 
از ناشران می گیرند و بعد هم چک یک ساله می دهد. آیا 
این چک پاس شــود و آیا نشود؟ این ها باعث شد ما از 

پخش کننده ها هم دور شویم. 
 االن متوجه می شویم تنها راه آن ویترین است و 
خیلی از ناشــران، این توان را ندارند که برای خودشان 
ویترین ایجاد کنند؛ ولــی مکان هایی وجود دارد؛ مثاًل 
االن یــک پخش کننده در قم وجــود دارد که در تمام 
مراکز استان ها، جاهایی به نام پاتوق کتاب تعریف کرده 
اســت؛ یعنی در هر استان، یک فروشگاه 200 متری با 
عنوان پاتوق کتاب ایجاد کرده اســت. ما با هر کدام از 
این پاتوق ها تماس گرفته ایــم و نمونه کارمان را برای 
آن ها فرستادیم، امکان نداشت برای دفعۀ دوم، سفارش 
خیلی بزرگ نداشته باشند؛ با توجه به اینکه یکی یکی 
مراکزی را کــه در زمینۀ طب ســنتی، گیاه درمانی و 
مکان های مطالعاتی که با ما در ارتباط هستند، دیدیم 
و در فروشــگاه های طب سنتی که مواد طب سنتی و 
غذاهای طب سنتی و غذاهای ارگانیک می فروشند، در 
مراکزی که درمان های طب سنتی انجام می دهند، کتاب 
را در ویتریــن آن ها قــرار داده ایم و خیلی راحت داریم 
پخش می کنیم. اگر هم پخش نمی کردیم، سِر پا نبودیم 
و مطمئناً اقتصاد ما از فروش این کتاب ها تأمین می شود. 
برای خیلی از ناشران دیگر هم این اتفاق می شود بیفتد. 

مهم ترین موضوع،   همان ویترین است. 
ســبزیان: به نظر مــن، قبل از توزیــع و ویترین، 
همان طور که گفتند، به نظرم باید ضرورت ماهیت کتاب 
و فرهنگ کتاب را جا بیندازیم؛ یعنی قبل از اینکه دربارۀ 
موضــوع کتاب صحبت کنیم، اگر در دبســتان بچه ها 
درک کنند کتاب خوانی یک ضرورت اســت، خیلی از 
مشــکالت را در آینده نخواهیم داشت. به طور مثال، در 
نظام ســرمایه داری یک عرضه و یک تقاضا وجود دارد؛ 
وقتی تقاضا کم می شود، تقاضای کاذب ایجاد می کنند؛ 
چرا ما نمی آییم تقاضای واقعی دربارۀ کتاب ایجاد کنیم 
و به دانش آموز دبستانی بگوییم: »شما باید برای دریافت 
اطالعات، به کتاب که یک ســند معتبر است، مراجعه 
بکنی نه به سایت های اینترنتی«؛ مانند مثالی که آقای 
قرائتی زدند و گفتند: »سایت ها مانند دیوار کوچه است 
و هر کسی می آید، با ذغال روی آن چیزی می نویسد« و 

این واقعیتی است. 

 سبزیان: قبل 
از توزیع و ویترین، 
همان طور که گفتند، 
به نظرم باید ضرورت 
ماهیت کتاب و 
فرهنگ کتاب را 
جا بیندازیم؛ یعنی 
قبل از اینکه دربارۀ 
موضوع کتاب صحبت 
کنیم، اگر در دبستان 
بچه ها درک کنند 
کتاب خوانی یک 
ضرورت است، خیلی 
از مشکالت را در 
آینده نخواهیم داشت

 سبزیان: ما هنوز 
نیاز واقعی به کتاب 
را ایجاد نکرده ایم و  
در دبستان، به بچه ها 
نمی گوییم: »بروید در 
کتاب تحقیق کنید 
و به سایت ها رجوع 
نکنید.«

 عابدینی: پدر و 
مادر کودک شاید 
حاضر باشند 200، 300 
هزار تومان بدهند و 
کتاب ریاضی بخرند 
تا ریاضی فرزندانشان 
بهتر شود؛ ولی حاضر 
نیستند یک کتاب 
داستان با قیمت کم 
برای فرزندانشان 
بخرند!
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می شود؛ همچنان که در تهران، این مسئله در چند سال 
اخیر به وجود آمده است. 

دربارۀ کتاب، این حرکت، روبه جلو نبوده است. علتش چیست؟
عابدینی: متأسفانه ما در تمام حوزه ها، تعدادی کاسب 
داریم. توهین به مقام شــامخ معلمین و کسانی که در 
آموزش وپرورش هستند، نباشــد؛ اما چه ضرورتی دارد 
وقتی مِن معلم، پایۀ هشــتم ابتدایــی را تدریس کنم، 
دانش آموز مجبور باشــد یک کتاب آموزشــی ریاضی 
را بخــرد و بخواند؟ چه نیازی بــه کالس های کنکور و 
کالس های کمک آموزشی وجود دارد؟ آن هم یک ناشر! 
به خصوص که او هم می داند یک ســری از این کتاب ها، 
به صــورت رایگان در اختیارشــان قــرار می گیرد. این 
استخوان الی ِزخم گذاشتن در همۀ حوزه ها وجود دارد. 
در حوزۀ رســانه هم وجود دارد، در حوزۀ رسانه، به این 
شکل است که بسیاری از رسانه های دیداری، شنیداری، 
مکتوب، رسانه های مجازی و فضای مجازی که به وجود 
آمده، بیشتر سراغ آثار اقتصادی حوزۀ نشر می روند؛ یعنی 
دنبال ناشری می روند که بتواند به آن ها کمک اقتصادی 

کند. 
مــن از این برنامه تشــکر می کنم کــه اجازه داد 
نام انتشــاراتمان را بگوییم و کتاب معرفی کنیم؛ چون 
برنامه های دیگر اجازه نمی دادند. مثالً االن در روزنامه، 
چند جا معرفی کتاب می بینید؟ متأســفانه اتفاقی که 
افتاده اســت، این است که یک سری بخش های دولتی 
و شــبه دولتی وارد شــده اند که هنوز که هنوز است، 
برخالف نظر کســانی که در این جمع هستند، توقع و 
برایندشان از نشر این اســت که انتهای فرایند کتاب، 

برای کتاب خریدن تربیت نمی کند؛ یعنی می داند باید 
برای خرید سال 5 تا 10 کتاب را مدرسه به او می دهد  
با یک مقدار هزینه و متأسفانه این کار بین نویسندگان 
مختلف رقابت ایجاد می کند؛ چرا مثالً موضوع فیزیک 
پایۀ ششــم، هفتم یا هشتم بین نویسندگان مختلف، 
به صورت رقابتی از ســوی ناشران مرتبط تولید نشود؛ 
ولی محتوا یکی باشد؛ یعنی با ادبیات مختلف و نگاه های 
تخصصی خودشان تولید می کنند. همچنان که برای یک 
موضوع، اساتید کتاب های متعددی را می توانند انتخاب 
کنند و آن را معرفی کنند؛ ولی موضوع مشترک است. 

در ایــن قضیه، به نظرم ما بچه ها و دانش آموزان را 
تربیت نمی کنیم که برای موضوع خاص بروند کتاب های 
مختلف را ببینند و از بین آن ها بهترین را انتخاب بکنند. 
اصالً رفتن به کتابفروشی را به بچه ها آموزش نمی دهیم 

و ترغیبشان نمی کنیم. 
مسئلۀ بعدی   همان بحث ویترین کتاب است. در 
چند ســال اخیر، چند کتابفروشی با نام شهر کتاب و... 
ایجاد شده است؛ ولی این شهر کتاب ها در شهری مانند 
تهران و یکی دو شــهر دیگر که با تهران رقابت دارند، 
وجود دارد و در بسیاری از شهرهای کوچک دیگر، حتی 
کتابفروشــی 20 یا 30 متری هم وجود ندارد. مسئلۀ 
دیگــری که وجود دارد، البته در تهــران، در این یکی، 
دو، سه سال اخیر بهتر شده و کتابفروشی های بزرگ با 
وسعت مناسب، تأسیس شده است؛ با آرایش و تزییناتی 
که در کتابفروشی ها وجود دارد؛ چون به هرحال، تزیینات 
و نورپردازی هایی که در مغازه ها و شــهر ها وجود دارد، 
مشتری را جذب می کند. در کتابفروشی ها هم اینگونه 
اســت و این دکــور و تزیینات، باعث جذب مشــتری 

 حاجی بابایی: ما 
بچه ها و دانش آموزان 
را تربیت نمی کنیم که 

برای موضوع خاص 
بروند کتاب های مختلف 
را ببینند و از بین آن ها 

بهترین را انتخاب 
بکنند. اصاًل رفتن به 

کتابفروشی را به بچه ها 
آموزش نمی دهیم و 
ترغیبشان نمی کنیم

   عابدینی:  متأسفانه 
ما در تمام حوزه ها، 

تعدادی کاسب داریم. 
توهین به مقام شامخ 
معلمین و کسانی که 
در آموزش وپرورش 

هستند، نباشد؛ اما چه 
ضرورتی دارد وقتی 

مِن معلم، پایۀ هشتم 
ابتدایی را تدریس 

کنم، دانش آموز 
مجبور باشد یک کتاب 

آموزشی ریاضی را 
بخرد و بخواند؟ چه 
نیازی به کالس های 
کنکور و کالس های 

کمک آموزشی وجود 
دارد؟ آن هم یک ناشر! 
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شده است؛ چون متن در گوشی مخاطب دانلود می شد. 
در نتیجه، همۀ عزیزانی که اینجا کار می کنند، باید 
تالش کنند از تمام فرصت ها اســتفاده کنند و بتوانند 
تمام تهدیــدات را تبدیل به فرصت کنند. فکر می کنم 
اگر درس انشای بچه های ما راه می افتاد و به سرنوشت 
کتاب های درسی دچار نمی شد و بچه های ما با نوشتن 
آشــنا می شــدند؛ اگر بچه های ما با نوشتن و خواندن 
شاهنامه آشنا می شدند؛ با سعدی خوانی و حافظ خوانی 
آشنا می شدند ... من که خجالت می کشم در این کشور 
با این عقبه فرهنگی؛ وقتی حافظ را می گذارید جلوی 

جوان 25ساله؛ به سختی می تواند بخواند. 
قدیانی: من می خواهم تجربۀ کار اجتماعی ام را در 
20 سال گذشته، بگویم که غیر از کار نشر، در اتحادیه در 
تعاونی و در جاهای دیگر مشغول بودم. من می گویم یک 
مقدار نگرشمان را نسبت به مردم تغییر بدهیم و نگوییم 
کتاب خوان نیستند؛ من هم نمی گویم همه کتاب خوان 
هستند؛ اما علت فقط مردم نیســتند. در کشور ژاپن، 
حدود 3500 کتابفروشــی گســترده و خیلی بزرگ و 
زنجیره ای وجود دارد. 700 ناشر آنجا فعال هستند که 
200 ناشر، ناشران اصلی هستند. این آمار در حوزۀ کتاب 
در ژاپن، تقریباً در دنیا، در سطح برتری قرار دارد. اقتصاد 
در کشور ما، در پنج سال گذشته، در بسیاری از موارد، 
راکد و بیمار اســت؛ حتی در لوازم خانگی؛ اما در حوزۀ 
کتاب ندیدیم که مانند ســایر حوزه ها دچار رکود شده 

باشد؛ حداقل من ندیدم. 
برای جمع بندی می خواهم بگویم: »همکاران ناشر 
ما، غیر از ناشــران جوان که یک دهــه را گذرانده اند و 
همچنان فعال هستند، می توانند اندکی از حوزۀ نشرشان 
بکاهند و به حوزۀ ویترین به صورت گروهی و اجتماعی، 
توجه کنند که این موضوع خیلی می تواند به این حوزه 

چاپ شــدن آن اســت. گاهی اوقات یک مقدار جلو تر 
می روند و می گویند که انتهای فرایند نشر، خریده شدن 
کتاب است؛ درحالی که به نظر من، انتهای فرایند نشر، 
خوانده شدن کتاب است؛ حتی اگر کتابفروش می رود، 
ما نباید کالهمان را باال بیندازیم. ما زمانی باید خوشحال 
باشــیم که کتاب ما خوانده شــود و در مخاطب، تأثیر 
گذاشــته باشــد. زمانی که یک فیلم خیلــی خوب را 
می بینید، وقتی از سینما بیرون می آیید، اگر درام باشد، 
چشمانتان پر از اشک می شود. کتاب خصوصی ترین تأثیر 
را در افراد می گذارد. در مباحث رسانه ای، وقتی این اتفاق 
بیفتد، ما باید خوشحال شویم و همه هم دست اندرکار 
هســتند؛ یعنی اگر بخواهم لیستی از کسانی که باعث 
این استخوان الیِ زخم شده اند، از خودم شروع می کنم: 
به عنواِن یک ناشر که نتوانستم کتاب خوب نشر بدهم 
تا برسیم به همۀ دست اندرکاران امور فرهنگی کشور که 
آن ها هم نتوانستند فرهنگ شفافی  را به فرهنگ مکتوب 

برسانند و استفاده از تهدیداتی که وجود دارد. 
ســرکار خانم بحث اینترنتی فروش کتاب را بیان 
کردند. خیلی از افراد ترســیدند. زمانی که برنامه های 
موبایلی آمد، همه گفتند تمام شــد؛ االن همه می روند 
ســراغ اینترنــت، فیس بوک و تلگرام و کتــاب را کنار 
می گذارند که االن دارند از همین ابزار ها که به شــکل 
تهدید بود، در جای فرصت استفاده می کنند. برای فروش 
کتاب، ما حداقل پنج، شش شرکت بزرگ داریم که دارند 
فایل متنــی کتاب های مــا را در نرم افزار های موبایلی 
می فروشند و جالب است. برای من خیلی عجیب بود که 
دو عدد از کتاب های انتشارات خودمان که سابقۀ زیادی 
هم داشت، وقتی در آنجا رایگان قرار دادیم، ظرف مدت 
محدودی 5 تا 10هزار بازدیدکننده، آن ها را دانلود کرده 
بودند و بعد هم طوری بود که متوجه می شدید مطالعه 

  عابدینی: 
انتهای فرایند نشر، 
خوانده شدن کتاب 
است؛ حتی اگر 
کتابفروش می رود، ما 
نباید کالهمان را باال 
بیندازیم. ما زمانی 
باید خوشحال باشیم 
که کتاب ما خوانده 
شود و در مخاطب، 
تأثیر گذاشته باشد

  عابدینی: فکر 
می کنم اگر درس 
انشای بچه های ما 
راه می افتاد و به 
سرنوشت کتاب های 
درسی دچار نمی شد 
و بچه های ما با نوشتن 
آشنا می شدند؛ اگر 
بچه های ما با نوشتن 
و خواندن شاهنامه 
آشنا می شدند؛ 
با سعدی خوانی و 
حافظ خوانی آشنا 
می شدند ... من که 
خجالت می کشم 
در این کشور با این 
عقبه فرهنگی؛ وقتی 
حافظ را می گذارید 
جلوی جوان 25ساله؛ 
به سختی می تواند 
بخواند
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تمرکز بر ترویج؛ بهینه سازی تولید کتاب

کتابی بنویسد، حتی مصاحبۀ قبل از شروع دارد؛ در حین 
کارش، مصاحبه می کند... من االن مشغول چنین کاری 
هستم؛ یک نوع اطالع رسانی می کند و البته نویسنده هم 
نباید بدون اطالع و بدون توجه به نیاز جامعه بنویسد. 
باالخره نویســنده برای مردم می نویســد؛ حتی مردم 
بین الملل اگر باشد، باید نیاز های آن ها را در نظر بگیرد و 
مانند یک داور که پاسخی به نیاز اوست، کارش را کامل 
انجام دهد. من فکر می کنم تعادل این مثلث باید ایجاد 
شود و هر کســی در این مثلث نقشی دارد، باید نقش 

خودش را درست ایفا کند. 
ســبزیان: من آخرین صحبتم را مزین می کنم به 
یکــی از صحبت های مقام معظم رهبری که در یکی از 
نمایشگاه های کتاب فرمودند. این جمله عمیقاً در دل 
من نشســت. ایشان فرمودند: »هیچ چیز جای کتاب را 
نمی گیرد.« این جمله در نگاه اول، خیلی جملۀ ساده ای 
است؛ اما واقعاً هیچ چیزی جای کتاب را نمی گیرد. کاش 
ما کاری انجام بدهیم و این مسئله را برای همه، به گونه ای 
روشن و مشخص کنیم که همه آن را واقعاً درک کنیم. 
وقتی ما همه درک کنیم که چقدر به خواندن کتاب نیاز 
داریم و چقدر با خوانــدن یک صفحه از کتاب آرامش 
می گیریم، در هر زمینه ای که عالقه مند هســتیم. باور 
کنید در ابتدا، خیلی از مشکالت شخصی، روحی و روانی 
انسان ها شــروع به حل شدن می کند و انسان شروع به 
ساخته شدن می کند و بعد هم تأثیر شگرفش در جامعه 
اســت. االن متاســفانه در این شبکه های اجتماعی، به 
فرهنگ و ادبیات ما ضربه های عمیقی زده می شــود و 
حتی در نوشتار و متن های ما، ایرادات ویرایشی به سرعت 
تکثیر می شود. ایرادات فرهنگی تکثیر می شود و حتی 
رســم الخط و این موارد، فرهنــگ و حتی گویش ما را 
تغییر می دهد و هیچ کس نمی تواند بر روی این ها نظارت 
کند؛ چون هیچ کدام از کانال کتاب نیستند. البته من با 
اینترنت مخالف نیستم و معتقدم کاربرد و ضرورت آن را 
در جامعۀ فعلی نمی شود نادیده گرفت. ولی ما باید زمینۀ 
فعالیتمان را بیشــتر کنیم و هیچ چیزی جای کتاب را 

نخواهد گرفت. 
ثابت: ما فروشگاه بزرگی را در غرب تهران با وسعت 
بیش از 400 متر راه اندازی کردیم و دربارۀ ایجاد ویترین 
صحبت شد. خاطره ای را تعریف کنم: چند شب پیش 
یکی از مدیران حوزۀ فرهنگ شــهر تهران، به فروشگاه 
آمده بودند. جالب بود که باور نمی کردند این فضا برای 
فروشگاه کتاب را با چه انگیزه ای ایجاد کرده ایم. هرچه 
می گفتیم، می گفــت: »نه. این فضا بــرای کار دیگری 
مناســب بود و بهتر بود کار دیگــری را در اینجا انجام 
می دادید.« متأسفانه این نگاه منفی در بعضی از مدیران 
ما هم رسوخ کرده و باعث شده است ویترین کمتر ایجاد 

شود.

کمک کند. من االن حدود نیم قرن اســت که در این 
حوزه هســتم؛ ولی همچنان می خواهم کاری کنم که 

وارثان ویترین را ادامه بدهند و از بین نبرند.« 
نیلی: من یک پیشنهاد می خواهم به مخاطبان و 
فعاالن این حوزه بدهم و آن این اســت که ما با کاالیی 
ســروکار داریم که هر یک عدد کتاب، یک دانه است! 
برخــالف اینکه مثالً بروید در موبایل فروشــی: َده برند 
می بینید که شاید هر کدام 10، 20 شماره و کد داشته 
باشــد؛ ولی خب، کتاب اینگونه نیست و واقعاً یک عدد 
کتاب، یک عدد اســت و تعداد زیاد اســت. من از کجا 
بفهمم این کتــاب از من، چه نیازی را برطرف می کند 
و آن کتــاب از کجا بداند که من چه نیازی دارم؟ کتاب 
معجزۀ پیامبر خاتم)ص( بوده است و خدا نسبت به آن 
تعدی کرده اســت؛ یعنی گفته: »این کتاب سند است؛ 
ولی همین کتاب مبین بــرای اینکه افراد بفهمند این 
کتاب چیست، مبّین دارد و پیامبران مبّین همین کتاب 
هستند«. ما اگر بخواهیم مسئلۀ کتاب خوانی و فرهنگ 
در این کشور حل شود، جامعۀ نوجوان از حالت سطحی 
به سمت عمیق اندیشی پیش برود و فرهنگ کهن عظیم 
اسالمی ایرانی ما به نسل جوان منتقل شود، راهش این 
اســت که یک نهضت معرفی کتاب ایجاد شود؛ یعنی 
شعارهای توده ای دهۀ 30 که می گفتند: »دوست داری 
با دوست من دوســت داره با دوست تو که دوست داره 
با دوســت من دوست بشه، دوست بشی« در تشکیالت 

خودشان مکانیزم رفاقتی بود. 
 به نظرم الزم است دربارۀ کتاب، این اتفاق بیفتد. 
من امشب تالش کردم مخاطبان خودم را به این نکته 
توجه بدهم که وقتی کتاب خــوب را خواندید و لذت 
بردید، تالش کنید دوستان خودتان و کسانی را که آن ها 
را دوست دارید، به آن کتاب حساس کنید و به آن کتاب 
عالقه مند کنید و کاری کنید که آن ها هم به دوســت 
شما حساس شوند و این هم یکی از آن راه هاست و در 
کنار ویترین و ارتقای تولید و فرهنگ شفاهی، می شود 

استفاده بکنیم. 
ناظری: ولی یک اولویت بندی الزم است؛ نظر من 
موافق با آقای نیلی و خانم سبزیان است؛ یعنی پرداختن 
به نیــاز و حتی گاهی، ایجاد نیاز کاذب اســت. و بعد، 
مقدمه ای برای ورود به نیاز واقعی الزم و در تقدم است و 

البته ویترین و بحث های دیگر را رد نمی کنم. 
این مثلث تولید، توزیع و ترویج، مثلثی اســت که 
در ارتباط دوطرفه با هم است؛ یعنی ناشر برای ترویج، 
اقدامی انجام بدهد. در خارج، قیمت گذاری که پشــت 
کتاب اســت، یک تقســیم بندی دارد: مقداری سهم 
خود ناشــر است، مقداری ســهم فروشگاه است که به 
توزیع کننده می دهد و مقداری هم برای تبلیغ و ترویج 
کتاب کنار می گذارد. همچنین، نویسنده وقتی می خواهد 

  نیلی: اگر بخواهیم 
مسئلۀ کتاب خوانی و 
فرهنگ در این کشور 

حل شود، جامعۀ 
نوجوان از حالت 
سطحی به سمت 

عمیق اندیشی پیش 
برود و فرهنگ کهن 

عظیم اسالمی ایرانی ما 
به نسل جوان منتقل 

شود، راهش این است 
که یک نهضت معرفی 

کتاب ایجاد شود

  ثابت: چند شب 
پیش یکی از مدیران 

حوزۀ فرهنگ شهر 
تهران، به فروشگاه 

آمده بودند. جالب بود 
که باور نمی کردند این 

فضا برای فروشگاه 
کتاب را با چه انگیزه ای 

ایجاد کرده ایم. هرچه 
می گفتیم، می گفت: 

»نه. این فضا برای کار 
دیگری مناسب بود و 
بهتر بود کار دیگری 

را در اینجا انجام 
می دادید.« متأسفانه 

این نگاه منفی در بعضی 
از مدیران ما هم رسوخ 

کرده و باعث شده است 
ویترین کمتر ایجاد 

شود.
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