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»در زمینۀ کار عملیاتی، باید جلوی کتاب های مضر را گرفت. ما کتاب عملیاتی داریم. کتاب عملیاتی این 
است که عماًل یک نفر را دچار مشکل می کند؛ مثل همان احساسات جنسی که اول گفتم. اینجا بحث نظریه 
نیست. این کسی که خواند، خودش به طور طبیعی تحت تأثیر قرار می گیرد. جلوی این را باید گرفت؛ این 
اصاًل چیز قابل نقدی نیســت. این مالک است؛ یعنی آن نوشته ای که وقتی وارد بازار فرهنگ شد، مشغول 

عملیات می شود و قابل این نیست که به آن جواب داده شود، مضر است و بایستی جلویش را گرفت.
امام خامنه ای)مدظله العالی(، 1377/03/05
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پوشــید؛ کتاب هایی که برخالف آنچه برخی در صدد 
القای آنند، به ندرت سیاسی اند و غالباً مشکالت جدی 
اخالقی دارند و آثار و تبعات ســوء آن ها قطعاً دامان 
نهاد خانواده را خواهد گرفت؛ کتاب هایی که از سویی، 
با ســبک زندگی و فرهنِگ بومی ما سِر ستیز دارند و 
از سوی دیگر، مروج نوعی از سبک زندگی غیراخالقِی 
غیربومِی عمدتاًغربی هســتند. همــۀ این اتفاقات در 
خالء وجود یک ســازوکار نظارتی منسجم و کارآمد 

رخ می دهند.
نظارت بر کتاب، شقوقی دارد که دو شاخۀ مهم 
آن، »نظارت بر تولید« و »نظارت بر عرضه« هســتند 
کــه در حال حاضر، علی الظاهر، کل فرایند نظارت بر 
کتاب در وزارت ارشــاد، منحصر در »ممیزی کتاب« 
شده است که صرفاً بخشی از »نظارت بر تولید« است 
و دربارۀ همان هم، حرف و حدیث هایی وجود دارد. 

البته بخشــی از کتاب های مسئله دار موجود در 
بازار، کتاب هایی هســتند که مجوز وزارت ارشــاد را 
ندارند و به صورت غیرقانونی چاپ می شــوند. عامالن 

با چند پرسش مهم آغاز می کنم: آیا والدین می توانند 
با خیــال راحت فرزندشــان را به کتاب فروشــی ها 
بفرستند و مطمئن باشند فرزندشان هر کتابی بخرد، 
اگر کتاب مفیدی نباشــد، اقاًل کتاب مضری نیست؟ 
آیا می توانند اطمینان داشــته باشند همان گونه که 
وزارت بهداشت حواسش به غذای مردم هست، جایی 
و کســی و نهادی هم حواسش به کتاب، به مثابه یک 
غذای فکری برای مردم، هست؟ همان طور که پلیس 
و نیروهای مســئول امنیت، حواسشان به مواد مخدر 
و دزدی و... هســت، کســانی هم هستند که دغدغۀ 
امنیت فکری جامعه را دارند و برای آن وقت و انرژی 

می گذارند؟
گشت وگذاری در بازار کتاب کافی است تا متوجه 
بشــویم کتاب های زیادی در بازار کتاب وجود دارند 
که بدون تردید کتاب های مضر و ناسالمی هستند که 
مطلقاً نمی توان خواندن آن ها را به دیگران توصیه کرد 
و از قضا، برخالف آن چیزی که برخی ادعا می کنند، 
تعدادشــان آن قدر کم نیست که بشود از آن ها چشم 

هیئت نظارت بر کتاب کجاست؟

حسین شاهمرادی

ماهنامۀ شیرازه کتاب

سرمقاله
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آن ها در این مقال نیست، می بایست در هیئت نظارت 
بر کتاب بررسی شــوند و دربارۀ آن ها تصمیم گیری 
شــود و هیئت نظــارت بر کتاب هم بــا همین نگاه 
منصوب شــده اند. اما با اینکه ترکیــب این هیئت، 
روی کاغــذ، ترکیبــی از افراد کارشــناس، توانمند، 
مؤمن و متعهد اســت، باز هــم در کف بازار، اتفاقات 
ناخوشایندی را شاهد هستیم. قطعاً علت یا علل این 
مســئله را باید به صورت جدی بررسی و آن ها را رفع 
کرد. شاید همان گونه که عده ای از کارشناسان معتقد 
هســتند، وزارت ارشــاد با رویکردهای »تعادلی«اش 
و تالش برای راضی نگه داشــتن همه ای که شــامل 
جریان روشن فکری بیمار هم می شود، خیلی تمایلی 
به این نــدارد که ادارۀ کتاب خود را ذیل نظارت این 
هیئت قرار دهد؛ شاید اعضای این هیئت که افرادی با 
مسئولیت های مختلف و مشغله های فراوانی هستند، 
عماًل فرصتی برای این کار ندارند و جلســات نامنظم 
و در جریــان نبودن برخی از اعضــا، به پیش آمدن 
چنین وضعیتی انجامیده اســت؛ شاید تصور اعضای 
این هیئت از واقعیت بازار کتاب، تصوری غیرواقعی و 
همراه با خوش بینی اســت و تصور می کنند که همۀ 
کتاب ها در ادارۀ کتاب، به خوبی بررســی می شوند و 

به قولی وزارت ارشاد، دروازه بان خوبی است.
فارغ از اینکه کدام یک از موضوعات بیان شده یا 
حتی آنچه  ذکر نشد، علت این مسئله باشد، معلول 
ما که همان وضعیت نابســامان و نامطلوب نظارت بر  
محتوای کتاب اســت، امری غیرقابل انکار اســت که 
باید برای آن تدبیری اندیشید؛ چرا که این روند، چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، آثار فرهنگی سوئی به دنبال 
دارد و حداقلش این اســت که مسئولیت شرعی آن 
بر عهدۀ کسانی است که کوتاهی کرده اند؛ خواه این 
افراد، اعضای بزرگوار هیئت نظارت بر کتاب باشــند، 
خواه مسئولین وزارت ارشاد یا هر عزیز دیگری که در 

این حوزه، مسئولیتی دارد.

این کار از خالء نظارتی استفاده می کنند و با اغراض 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی، ایــن کتاب ها را در 
دست فروشــی ها و حتی در کتاب فروشــی ها عرضه 
می کنند. البته این دست فروش های کتاب یک تفاوت 
عمده با بقیۀ دســت فروش ها دارنــد. این تفاوت در 
آنجاست که دســت فروش های دیگر، بساط خود را 
طوری پهن می کنند که هر لحظه بتوانند در کمترین 
زمان ممکن، آن را جمع کنند و فرار کنند تا اموالشان 
ضبط نشود؛ اما بسیاری از دست فروش های کتاب، با 
خیالی آســوده که کمترین نگرانی از ضبط اموال در 
آن ها دیده نمی شود، دفتر و دستک و میز و صندلی 
هم دارند و اطمینان دارند که کســی با آن ها کاری 
ندارد و این مسئله خالء نظارتی را بیش ازپیش نشان 
می دهد. در این رابطه، به صورت مفصل در شماره های 
پیشــین صحبت کرده ایــم و در اینجــا دیگر تکرار 
نمی کنیم؛ ولی اجماالً می توان گفت که مجموعه های 
مسئول از قبیل وزارت ارشــاد، صنف و...، باید برای 
جلوگیری از عرضۀ این دســت کتاب ها، تدبیر ویژه 
و جدی داشــته باشند و از پیشرفت بیش ازپیش این 
مسئله جلوگیری کنند تا مضار فرهنگی و اقتصادی 

آن، کمتر گریبان مردم و ناشران را بگیرد. 
بخش دیگری از کتاب ها، کتاب هایی هســتند 
کــه از فیلتر ممیــزی هم می گذرنــد و علی القاعده 
نباید حاوی محتوایی خــالف اخالق و خالف قانون 
باشند؛ اما متأسفانه شــاهدیم که اتفاقاً حتی همین 
کتاب هایی هم که مجوز وزارت ارشــاد را دارند، بعضاً 
آن قدر ایرادهای جدی دارند که گاهی اوقات احساس 
می شود این کتاب ها حتی یک بار هم خوانده نشده اند، 
چه رسد به اینکه ممیزی شده باشند. البته مشکالتی 
که به جریان ممیزی کتاب وارد اســت، فقط مسئلۀ 
ســهل گیری در برخی موارد نیست؛ چه بسا بسیاری 
از اوقات، ناشــران نسبت به سخت گیری های بیجا و 
ســلیقه ای در جریان ممیزی کتــاب نیز که وقت و 
انرژی ناشر را می گیرد و گاهی به محتوای کتاب هم 

ضربه می زند، اعتراض دارند.
سهل گیری از یک سو و ســخت گیری از سوی 
دیگر، نشــان از نظام مندنبودن جریان ممیزی کتاب 
دارد. البته بخشــی از این تفاوت در برخوردها، از این 
جهت که با »انسان« سر و کار دارد و معلول تفاوت های 
فردی و شخصیتی بررسان کتاب است، طبیعی است 
و نمی تــوان بــه آن خرده ای گرفت؛ ولــی قوانین و 
سازوکارها باید به گونه ای باشند که این اختالف ها به 
حداقل برســد و سالیق و ویژگی های فردی بررسان، 

کمترین تأثیر را در فرایند ممیزی داشته باشد.
این مسائل و مسائلی از این دست که مرتبط با 
نظارت بر محتوای کتاب اســت و مجال پرداختن به 

7 هیئتنظارتبرکتابکجاست؟
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از بســته های دو سه میلی لیتری شامپو و صابون و ِکِرم 
تا تکه های کوچک انواع خوراکی ها و یا جرعه ای از یک 
نوشیدنی و... این کاالها در واقع، در حال چشاندن طعم 
خود به مخاطب هستند تا او قانع شود که خوب است از 
آن ها استفاده کند. این کار در شکل قدیمی ترش هم به 
شکل های مختلف مثل ناخنک زدن در آجیل فروشی ها و 

هندوانه فروختن به شرط چاقو وجود داشته است. 
هیچ گاه نمی تــوان طعم وبوی یک کاالی مصرفی 
یا خوراکی را از طریق تلویزیون به مخاطب چشــاند. یا 
مثالً عملکرد یک چرخ گوشت را از طریق جعبۀ جادو به 
مخاطب نشان داد. اما می توان با روایت بخشی از کتاب 
یا نشان دادن بخشی از محتوای آن در قالب یک قطعۀ 
نمایشــی، طعم آن را به تماشاگر تلویزیون چشاند. این 

دقیقاً مزیت تبلیغ کتاب از رسانه است.
بسیاری از ما هنگامی به خرید یک کتاب عالقه مند 
شــده ایم که دوستی قسمتی از آن را برای ما خوانده یا 
دربارۀ محتوای آن با ما سخن گفته است. مخاطبی که 
طعم یک کتاب را زیِر زبان خود احساس کند، به خواندن 
آن کتاب شایق می شود. منتشرکردن بخش های جذابی 
از یک کتاب در فضاهای مجازی، حتی پیش از انتشــار 
آن، دقیقاً برای چشــاندن طعم کتاب و ایجاد انتظار در 

خوانندگان برای چاپ شدن کتاب و خریدن آن است. 
کاری که مرکز رســانه ای شــیرازه در تولید تیزر 
ســینمایی کتاب دختر شــینا به دنبال آن بود، دقیقاً 
چشاندن طعم این کتاب به مذاق مخاطب است. همان 
کاری که هندوانه فروش های کنار خیابان با دادن یک قاچ 
از ُگِل هندوانه به مشــتری انجام می دهند. این را که به 
چه میزان در این امر موفق است، میزان افزایش فروش 
کتاب در بازار نشان خواهد داد. پیداکردن ُگِل کتاب البته 
به راحتِی پیداکردن گل هندوانه نیســت. کمی دقت و 
حوصله و شناخت بیشتر از مخاطب می خواهد. بهترین 
تبلیغ کتاب، به هر شــکلی که باشد، بریدن قطعه ای از 
کتاب و چشاندن آن به مشتری است. همۀ مردم کتاب 
را به شرط چاقو می خرند، حتی کتاب خوان های حرفه ای!

چه چیز می تواند یک فرد را بــرای خریدن کتابی قانع 
کنــد؟ آیا رســانۀ صوتی تصوری می تواند در تشــویق 
مخاطب به خرید کتاب مؤثر باشد؟ آیا تبلیغات تلویزیونی 
کتاب هم مانند تبلیغات ســایر کاالهاست یا امکانات و 
محدودیت های جدیدی در تبلیغ کتاب نسبت به سایر 

کاالها وجود دارد؟
عده ای معتقدند معرفی کتاب از طریق رســانه ای 
غیرمکتوب، کاری عبث و بیهوده است؛ چرا که مخاطب 
این مدیوم ها میانه ای با متن مکتوب ندارد و بهره گیری از 
صوت و تصویر برای معرفی کتاب عمالً فقط به دیده  شدن 
یک اثر زیبا می انجامد و منتج به خوانده شــدن کتاب 
نمی شود. باید سؤال کنیم در تبلیغات بازرگانی چه اتفاقی 
برای مخاطب می افتد که او را مجاب به خریدن و استفاده 

از یک محصول می کند. آیا معجزه ای در کار است؟!
یکی از چیزهایی کــه در تبلیغات تجاری و حتی 
پیش از تولید محصوالت جدید مدنظر صاحبان صنایع 
اســت، تعریف کردن یک »نیاز« جدیــد برای مخاطب 
اســت. پیش از آنکه یک محصول جدید به بازار بیاید و 
یا هم زمان با ورود آن به بازار، باید نیاز آن تولید شــود تا 
مصرف کننده قانع شود که باید از آن محصول استفاده 
کند. تبلیغ یک کاال هنگامی اثرگذاری حداکثری دارد که 
در کنار معرفی محصول، به مخاطب بقبوالند که تو، به 
استفاده از این کاال نیاز داری. در واقع، در تبلیغ یک کاال، 
نیازی مطرح می شود، واقعی یا کاذب، و هم زمان به آن 
نیاز پاسخ داده می شود. این گونه با تکرار تبلیغ، مخاطب 
رفته رفته مجاب می شود که این نیاز در زندگی او وجود 
دارد. اما تبلیغ کتاب در رسانۀ یک مزیت اساسی نسبت 
به تبلیغات سایر کاالها دارد که مشابهش تنها در تبلیغ 
فیلم و سریال و بعضی دیگر از کاالی فرهنگی وجود دارد.

حتماً دیده اید که صاحبان بســیاری از محصوالت 
مصرفی مثل انواع محصوالت خوراکی  یا کاالهای آرایشی 
و بهداشــتی، برای ترغیب مردم بــه خرید کاالی خود 
نمونه ای از آن را در حد مصرف یک نوبت یا یک تســت 
کوتاه از طرق گوناگون در اختیار مخاطب قرار می دهند. 

به بهانۀ رونمایی از تیزر سینمایی کتاب دختر شینا

کتاب به شرط چاقو

احمد ذوعلم
مدیر مرکز رسانه ای شیرازه

  بهترین تبلیغ 
کتاب، به هر شکلی که 
باشد، بریدن قطعه ای 
از کتاب و چشاندن 
آن به مشتری است. 
همۀ مردم کتاب را به 
شرط چاقو می خرند، 
حتی کتاب خوان های 
حرفه ای!
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در مسابقات کتاب و زندگی افتاد، این بود که در مجمع 
کمیته ای برای موضوع در نظر گرفته شد.

وی افزود: اتفاق من زنده ام اتفاق خوبی بود. حدود 
450 هزار نسخه از این کتاب، در بازار به فروش رسید. 
کسانی که در حوزۀ نشر فعال هستند، می دانند که این 

فروش رؤیاست.
مدیــر مرکز رســانه ای شــیرازه ادامــه داد: ما 
را  اتفــاق جدیــدی  دور ســوم،  در  می خواســتیم 
رقم بزنیــم و بحث این بــود که از همــۀ ظرفیت ها 
اســتفاده کنیم و به ســراغ یک ایــدۀ قدیمی رفتیم 
 و  این شــد کــه از مدیوم ســینما اســتفاده کردیم.
ذوعلم با بیان اینکه شــاید این اتفاق باعث می شــد تا 
استقبال مردم بیشتر شــود، افزود: کار ساده ای نبود؛ 
اما مشــورت کردیم، با محمدباقر مفیدی کیا جلسه ای 
گذاشــتیم و در نهایــت، بــه امین زندگانــی و الیکا 
عبدالرزاقی رســیدیم و با وجود مشغلۀ زیادشان قبول 

کردند و کار بسته شد.
وی گفت: کتاب و سینما می توانند به هم کمک 
کنند، شــاید این باب جدید باعث شود تا مردم کتاب 

بخوانند و این تجربۀ آخر نشود.
امین زندگانی که در این تیزر در نقش شهید حاج 

در این تیزر سینمایی، الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی 
تصویری از زندگی ســردار شــهید هژیر و همسرش 

قدم خیر محمدی کنعان را روایت کرده اند.
ســرهنگی در این مراســم گفت: در جنگ های 
دفاعی، وجود زنان اثرگذار اســت؛ یعنی مقاومت مردم 
در جبهه به روحیۀ زنان در پشــت جبهه بستگی دارد. 
ناپلئون می گوید من وقتی می خواستم به جایی حمله 
کنم پیش از آن، وضعیت روحی زنان آنجا را بررســی 
می کردم و اینکه صدام از زنان ایران شکســت خورده، 

حقیقت دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در جنگ ها 
زنان هســتند که ســاک شــوهران، برادران، پدران و 
فرزندان خود را می بندند و این مسئله روی آن ها فشار 

وارد می کند.
مدیــر دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومــت حوزۀ 
هنــری گفــت: هیچ وقــت زور گلولــه به عشــق به 
زندگی نمی رسد. کســانی که می خواستند روزگاری 
زندگــی را از ما بگیرند، فهمیدنــد، نمی توانند و این 
 ناشــی از قــدرت زنــان مــا در دوران جنگ اســت.

احمد ذوعلم، مدیر مرکز رســانه ای شیرازه در مراسم 
رونمایی از تیزر سینمایی دختر شینا گفت: اتفاقی که 

مراسمرونماییازتیزرسینمایی،کتابدخترشینا،پیشازظهرشنبهسیامآبانباحضورمیثمنیلی،مدیرعاملمجمعناشرانانقالب
اسالمی،مرتضیسرهنگی،مدیردفترادبیاتوهنرمقاومتحوزةهنری،محمدحمزهزاده،مدیرعاملانتشاراتسورۀمهر،امینزندگانی،

بهنازضرابیزاده،نویسندۀکتاب،وخانوادۀسردارشهیدابراهیمهژیردرسینماآزادی،برگزارشد.

اولین تجربۀ همراهی کتاب و سینما
گزارشی از نشست رونمایی تیزر کتاب دختر شینا

خطاخبار
گزارش 
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ادبیات هر دو فرزندان یک خانواده هستند؛ ولی ادبیات 
مانند یک خواهر بزرگ تر است که می تواند برای سینما 
مادری کند و البته سینما مانند یک جوان برومند باید 
هرجا بتواند، دستی از ادبیات بگیرد و امروز شاهدیم که 
سینما جوانمردی کرده و به کمک این خواهر بزرگتر 
آمده اســت. وی گفت: تجربۀ معرفی کتاب توســط 
هنرمندان تجربه ای اســت که پیش از این شــاهد آن 

بوده ایم و امیدواریم این تجربه ادامه پیدا کند.

ستار ابراهیمی ایفای نقش کرده بود، گفت: می گویند 
انسان وقتی زود احساساتی می شود یا دارد پیر می شود 
 A157 یا قرار است هوایی شود، من هم دیروز مستند
را در حوزۀ هنری دیدم که به شــدت تکان دهنده بود و 
امروز نیز تیزر این کتاب مــن را تکان داد. البته نباید 
گفت که تیزر دختر شــینا؛ بلکه به نظر من این فیلم 

دختر شینا است و کار خوبی را امروز شاهد بودیم.
محمد حمزه زاده هم در این مراسم گفت: سینما و 
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دیالوگ ها را بلندبلند می گفتم و گریه می کردم.

دختر شینا را دوست داشتم
او اضافه کرد: خیلی کتاب را دوست داشتم و دلم می خواهد 

کاری بکنم که بقیۀ افراد هم آن را بخوانند.
عبدالرزاقی به ارتباطی که با دختر شینا برقرار کرده 
بود، اشاره کرد و گفت: به این شکل کتابی نخوانده بودم، 
البته کتاب تاریخ شــفاهی خوانده بــودم؛ ولی کتابی که 
مربوط به خانوادۀ شهدا و جنگ باشد، مطالعه نکرده بودم و 
این کتاب اولین کتابی بود که در این سبک و شکل، مطالعه 
می کردم. البته من کارهای خوب زیاد خوانده ام؛ ولی تا این 

حد که با آن ارتباط برقرار کردم، پیش نیامده بود.
وی افزود: دختر شینا کامالً خواننده را در لحظات قرار 
می دهد و فضا را تصویر می کند. این کتاب برای من شعاری 
نبود و هیچ حس غیرواقعی ای به کتاب نداشتم و این طور 

نبود که نتوانم با شخصیت کتاب ارتباط برقرار کنم.

ای کاش این کتاب بسط بیشتری پیدا می کرد
این هنرپیشــه در ارتباط با روایت زنانۀ کتاب نیز گفت: 
روایت زنانۀ این کتاب در ارتباط گیری با کتاب تأثیر زیادی 
داشت. حتی دوست داشتم که بخش هایی از کتاب بیشتر 
بسط داده شود. قسمت های تنهایی قدم خیر که در نبود 
همســرش می گذرد و خواننده با آن در ارتباط است، به 
نظرم می رسد که بیشتر، قابلیت گسترش داشت. طول و 
تفصیل این بخش ها برای خواننده می توانســت بهتر او را 
با سختی های زندگی شخصیت اصلی کتاب آشنا کند. او 
اضافه کرد: تنهایی، نگرانی ها، دغدغۀ ازدست دادن همسر 
برای دختری که همیشه پدرش او را حمایت کرده، مسائلی 
است که کمتر نشان داده شده و بیشتر ُغر های زنانه را نشان 
داده است که به نظرم کتاب فقط بخشی از سختی های این 
خانم را نشــان داده که اگر گسترش بیشتری می داشت، 
می توانســت بهتر این تصاویر را به خواننده نشان دهد. به 

نظرم این کتاب کمی شهری نوشته شده است.

الیکا عبدالرزاقی که در تیزر سینمایی کتاب دختر شینا 
ایفای نقش کرده، در گفت وگویی، به این کتاب اشاره کرد 
و گفت: کتاب دختر شینا کتاب بسیار ساده  ای است و در 
ابتدای مواجه شدن با کتاب، با توجه به اینکه بسیار کتاب 
می خوانم، با ادبیاتی که این کتاب نوشــته شده، به نظرم 
رسید از یک فرد َده ساله تا یک بزرگ سال، می توانند با آن 

ارتباط برقرار کنند.

کتاب را دوباره خواندم
وی افزود: در ابتدای مطالعۀ این کتاب، شــیوۀ نوشتار آن را 
به عنوان نقطۀ ضعف آن پنداشتم؛ اما در ادامه، متوجه شدم 
که این کتاب روایت خاطرات است و قرار نیست درگیر سبک 
نوشتار و تکنیک  شویم و از اینجا بود که به عقب بازگشتم و 
گارد خود را باز کردم و دوباره شروع به خواندن کتاب کردم.

این بازیگر ســینما و تلویزیون، در بخش دیگری از 
سخنانش، گفت: برخی قســمت های دختر شینا را بلند 
می خوانــدم و با کتاب ارتباط برقرار کردم. به اواخر کتاب 
که رســیدم، چون منتظر شــهادت حاج ســتار بودم، با 
کاراکتر قدم خیر کامالً احساس نزدیکی می کردم و مانند او 

با قدم خیر گریه کردم
الیکا عبدالرزاقی، بازیگر تیزر سینمایی دختر شینا:

چندیپیش،خبرتولیدتیزرسینماییکتابدخترشیناباهنرنماییامینزندگانیوالیکاعبدالرزاقیمنتشرشد.اینتیرزکهاولینتیزرسینمایی
برایمعرفییککتاباست،درحالحاضردرحالپخشدرسینماهاوتلویزیوناست.بازیگرنقشقدمخیردرتیزرسینماییکتابدختر
شینا،گفت:بهاواخرکتابکهرسیدم،چونمنتظرشهادتحاجستاربودم،باکاراکترقدمخیرکاماًلاحساسنزدیکیمیکردموماننداو

دیالوگهارابلندبلندمیگفتموگریهمیکردم.

خطاخبار
گفت وگوی خبری 
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    دختر شینا کاماًل 
خواننده را در لحظات 
قرار می دهد و فضا را 
تصویر می کند. این 
کتاب برای من شعاری 
نبود و هیچ حس 
غیرواقعی ای به کتاب 
نداشتم و این طور نبود 
که نتوانم با شخصیت 
کتاب ارتباط برقرار 
کنم



خطاخبار
گزارش
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به منظور ترویج فرهنگ عاشــورایی، با همت 
ناشــران عاشورایی، بیش از شــصت هزار کتاب در 
مسیر پیاده روی اربعین، در دسترس زائران حسینی 

قرار گرفت.
در زیارت اربعین امســال، طــرح نذر کتاب، 
به همت ناشــران معارف حسینی و به منظور ترویج 
فرهنگ عاشورا و کتاب خوانی، در مسیر پیاده روی 
اربعین، کتاب هایی در اختیار زائرین سیدالشهدا قرار 

گرفت.
این طرح با هدف ترویج فرهنگ عاشــورایی و 
ترویج کتاب خوانی برای گروه های ســنی کودکان 
و بزرگ ساالن برگزار شــد. در این طرح، به همت 
ناشران معارف حسینی، بیش از شصت هزار کتاب 
به زبان های عربی، انگلیســی، فرانســه و فارسی و 
در موضوعات مختلف مرتبط با فرهنگ عاشــورا و 
همچنین کتاب کودک، در ســه موکب در مســیر 
پیاده روی نجف تا کربــال در قالب کتاب خانه هایی 
در اختیار زائــران عزیز قرار گرفت. این کتاب ها در 
موکب های علی بن موسی الرضا                                                       )ع(، شباب قاسم، نجف 
اشرف که محل بیتوتۀ زائران حسینی از کشورهای 
مختلــف بود، در اختیار زائران قــرار گرفت. زائران 
می توانستند در زمان بیتوته در این موکب ها از این 

کتاب ها استفاده کنند.
گفتنــی اســت کــه مخاطبان انگلیســی و 
فرانسوی زبان نیز از این کار فرهنگی استقبال خوبی 

به عمل آوردند.
بخــش بســیار زیــادی از ایــن کتاب ها که 
کتاب های کودک را نیز شــامل  می شد، به صورت 

اهدایی در اختیار زائران عزیز قرار گرفت.

عرضۀ بیش از شصت هزار کتاب در 
پیاده روی و زیارت اربعین

   در زیارت اربعین 
امسال، طرح نذر کتاب، 
به همت ناشران معارف 

حسینی و به منظور 
ترویج فرهنگ عاشورا 

و کتاب خوانی، در 
مسیر پیاده روی 

اربعین، کتاب هایی 
در اختیار زائرین 

سیدالشهدا قرار گرفت



باید داشته باشم؟
وی در ادامه گفت: هر جنگی در یک روز و ســاعت 
معینی آغاز می شود و در یک روز و ساعت معین نیز تمام 
می شود؛ اما دامنۀ مطالعاتی آن گسترده می شود و تا نسل ها 
ادامه خواهد داشــت. به خاطر همین مسئله، علمی به نام 

جنگ شناسی داریم.
سرهنگی گفت: آنچه ما انجام می دهیم، در حقیقت، 
نوشتن علیه فراموشی است؛ زیرا این ها اسناد جنگ است 
و نوشتن بعد از جنگ یک ُسنت است. جمله ای از ماکسیم 
گورکی دیدم که گفته بود: اجازه ندهید دیگران زندگی شما 
را بنویسند. به نظر من خیلی از آرزوهای هنری ما می تواند 

توسط ادبیات جنگ برآورده شود.

ادبیات جنگ از افتخارات حوزۀ هنری است
او اضافه کرد: ما مردمی جنگ دیده هستیم و بدون تردید 
تاریــخ به ما رجــوع می کند. اگر ما زمینه را برای رشــد 
نویسندگان و شاعران بزرگ فراهم نکنیم، این زبان رو به 
زوال خواهد رفت. ادبیات انقالب و جنگ از افتخارات حوزۀ 
هنری است؛ زیرا خودمان برایش هزینه کردیم و از جایی 

وارد نکرده ایم.
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومــت حوزۀ هنری، در 
بخش دیگری از سخنانش ضمن تشکر از برگزارکنندگان 
این مراســم، گفت: این مراســم برای ادبیات است و این 

هزار تومان داشتم. نمی دانستم 
زن بگیرم یا موتور بخرم

مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ 
هنری، در این مراســم با اشاره به مراسم ازدواجش گفت: 
جمعیتی که امــروز اینجا حضور دارنــد، از جمعیت روز 
عروسی من بیشتر است. آن زمان من ده هزار تومان داشتم 
که نمی دانستم با آن، موتور هوندای باک قرمز بخرم یا بروم 

زن بگیرم که خب، عروسی کردیم.
وی افــزود: یکی از ســخت ترین روزهــای زندگی 
من، امروز اســت. سه روز اســت همسر من می گوید چرا 
سگرمه هایت در هم است که من موضوع این برنامه را برای 
او توضیح دادم. واقعاً کار ســختی است و مانند آمپول زدن 
است. اولش آدم می ترسد؛ ولی اآلن می بینم بد هم نیست.

با وجود 36هزار شهید دانش آموز، من چه طلبی 
می توانم داشته باشم

مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
حوزۀ هنــری در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: من خجالت 
می کشم که اینجا بخواهم حرف 
بزنم. ما 36هزار شهید دانش آموز 
داریم که واقعاً رقم کمی نیست. 
خب با این اعداد، من چه طلبی 

پنجاهمینعصرانۀادبیفارسبابزرگداشتمرتضیسرهنگیباعنوان»راویعشق«برگزارشد.مرتضیسرهنگیکهاکنونمدیر
دفترادبیاتوهنرمقاومتحوزۀهنریاست،ازپایهگذارانجریانثبتخاطراتدفاعمقدساست.اودرکنارهدایتاهللبهبودیاین

جریانراشروعکردکهامروزشاهددرختتنومندادبیاتدفاعمقدسهستیم.آنچهمیخوانید،گزارشیاستازاینمراسم.

سرهنگی دیده بان ادبیات انقالب 
و دفاع مقدس است

گزارشی از پنجاهمین عصرانۀ ادبی فارس
خطاخبار
گزارش 
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نام گیرد، صحیح است.
وی گفت: یک بار شاهد بودم رهبر انقالب دربارۀ کتابی 
سؤال کردند که آیا دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری 
آن را دیده است یا نه. بعد با حالت توبیخی مبنی بر اینکه 
چرا ندیده اند، پرس و جو کردند که این دقیقاً همان مفهوم 

دیده بانی انقالب اسالمی است.

سرهنگی نگران تغییر نسل درگیر با جنگ است
حجت االسالم والمسلمین خاموشی به کتاب »پایی که جا 
ماند« و نشر آن هم اشــاره کرد و با بیان اینکه »من آن را 
کشف نکردم، بلکه اتفاقی با آن برخورد کردم«، گفت: پس 
از برخورد با این حادثه، به آقای سرهنگی زنگ زدم، وقت 
گذاشت و مطالعه کرد و در نهایت، منجر به انتشار چنین 
اثری شــد. از این نوع، بسیار داریم، ولی نگرانی سرهنگی 
چیز دیگری است. اینکه نســل، نسل درگیر با جنگ در 
حال تغییر است؛ اما این نقش دیده بان است که همه چیز 

را ببیند.
بــه گفتۀ این مقام مســئول، دیده بان فرهنگ دفاع 
مقدس باید فردی تابع والیت باشد. او گفت: من شهادت 
می دهم در والیت مداری از او درس می گیرم. مدام منویات 
رهبری را رصد می کند تا کارهای انجام شده، مرضی رضای 

حضرت آقا باشد و از آن تبعیت کند.
وی به سالمت جسمی سرهنگی اشاره کرد و با بیان 
اینکه در این مسیر، سالمتی اش هم به خطر افتاده، گفت: 
 در این نگاه، حرص و ولع او دربارۀ ادبیات دفاع مقدس آن قدر 
زیاد است که ســالمتی اش به خطر افتاده؛ ولی ما گفتیم 
نمی توانیم از شما دســت برداریم، اصرار داریم که تا انتها 

با ما باشید.

ســرمایۀ بزرگی بــرای این مملکت به شــمار می رود. هر 
اندازه نویســندگان به این طرف بیایند، ما برنده خواهیم 
شــد. بسیاری از جاهای دنیا این ادبیات انقالب و جنگ را 

می پسندند؛ زیرا شیرین است.

مدیون همسرم هستم
ســرهنگی در پایان ســخنانش گفت: ادبیات جنگ روی 
شانه های نویسندگان آن ایستاده است. فقط 36هزار شهید 
دانش آموز کافی است تا بدانیم که باید قناعت کنیم و کار 
کنیم و این چیزی اســت که ما را نجات می دهد. بســیار 
مدیون همسرم هستم؛ زیرا سال ها همیشه بچه هایم را در 
خواب دیدم و تمام زحمت آن ها روی دوش همســرم بود. 
مــن مدت زیادی فرزندام را فقط در حالت افقی می دیدم. 
صبح که می رفتم خواب بودند، شب هم که بازمی گشتم، 

بازهم خواب بودند.

خاموشی: سرهنگی باید دیده بان ادبیات انقالب 
و دفاع مقدس نام گیرد

حجت االســالم  ادامــه،  در 
رئیس  خاموشی،  والمســلمین 
ســازمان تبلیغات اســالمی، با 
بیان اینکه از حــوزۀ هنری که 
به ادبیات دفاع مقدس و انقالب 
توجه دارد، باید تشکر کرد و این 
مسیر را پاس داشت، گفت: هر بار 
با آقای سرهنگی نشستم، از همنشینی با او بهره مند شدم. 
به درستی سرهنگی راوی عشق است؛ اما او نقش دیده بانی 
را بیشتر دارد و اگر دیده بان ادبیات انقالب و دفاع مقدس 
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   حجت االسالم 
والمسلمین خاموشی: 

هر بار با آقای سرهنگی 
نشستم، از همنشینی 

با او بهره مند شدم. 
به درستی سرهنگی 

راوی عشق است؛ 
اما او نقش دیده بانی 
را بیشتر دارد و اگر 

دیده بان ادبیات انقالب 
و دفاع مقدس نام 
گیرد، صحیح است

 مرتضی سرهنگی: 
جمعیتی که امروز 

اینجا حضور دارند، از 
جمعیت روز عروسی 
من بیشتر است. آن 

زمان من ده هزار تومان 
داشتم که نمی دانستم 

با آن، موتور هوندای 
باک قرمز بخرم یا بروم 

زن بگیرم که خب، 
عروسی کردیم



من از مؤلفان آن ها بودم. جنگ تمام شــده بود و ما در 
فکر این بودیم که خاطره ای از جنگ، در کتاب درسی 
بیاوریم. چقدر گشــتیم و چقدر کم بود کتاب هایی که 
روایت جنگ در آن ها باشــد. سال های 67، 68 و 69 را 
ببینید؛ به زحمت یک خاطره را پیدا کردیم و توانستیم 

در کتاب درسی قرار دهیم.
وی افزود: ســال گذشته در فرهنگستان از طریق 
مدیر گروه ادبیات های انقالب اســالمی فرهنگســتان 
از آقای ســرهنگی و بهبودی دعوت کردیم تا گزارشی 
از ادبیات انقالب بدهند. آماری که این دوســتان ارائه 
کردند، افتخارآمیز بود. من در آن جلسه، حساس بودم 
که گزارش دوستان چگونه خواهد بود؛ با توجه به اینکه 
اساتید فرهنگستان اساتید سال خورده ای هستند که با 
عالم جنگ و جبهه کمتر ارتباط داشتند و اکنون دو نفر 
می خواهند از انقالب، گزارش بدهند. بیان این دو دوست 
به قدری واقعی، منطقی و پرمحتوا بود که موجب افتخار 
همۀ بچه های انقالب شــد و من این را با قلبم احساس 
کردم. من آن روز، رقــم ده هزار کتاب را با قحطی 25 

سال پیش که خودم لمس کرده بودم، مقایسه کردم.
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در بخش 
دیگری از سخنانش گفت:  این گنجینه به راحتی حاصل 
نشده. یک ایمان خدایی و اخالص پشت سر این مسائل 
بوده است. یک عده کار حسینی کردند و یک عده کاری 
زینبی. در کربالی جبهه هــای ایران، آقایان بهبودی و 

سرهنگی کار زینبی کردند.

سرهنگی یک راه را گشوده است
حداد عادل با اشــاره به دفاع مقدس و ارزش های نهفته 
در آن گفت: انقالب و دفاع مقدس ما دریای بی کرانه ای 
از موضوع و مضمون برای اهالی فرهنگ دارد و هرکس 

تعبیر ویژۀ عالمه جعفری 
دربارۀ مرتضی سرهنگی

 خانم محرابی، همسر مرتضی 
سرهنگی، در بخش دیگری از 
این مراســم، پس از اینکه از او 
دعوت شد تا دربارۀ شخصیت 
سرهنگی سخن بگوید، گفت: 
باید سؤالی پرسیده شود تا حرف بزنم؛ زیرا باید دربارۀ 
انسانی سخن بگویم که این شخصیت ها درباره اش سخن 
گفته اند و من باید ســی وچند سال زندگی با او را اینجا 
بازگو کنم، ولی همین بــس که رهبر انقالب گفته اند: 
»ای کاش شاعر بودم و برای سرهنگی قصیده می گفتم«.

 وی گفــت: ســال 61، خدمت مرحــوم عالمه 
محمدتقی جعفری بودم و به خاطــر ارادت من به این 
عالم وارسته و به خاطر اینکه پدرم در قید حیات نبود، 
به ایشان گفتم: »شما در این ازدواج، ولّی من باش«. در 
دیــدار اول، عالمه به بهانه ای مــن را به یک اتاق دیگر 
روانه کردند و چند دقیقه طول نکشــید که من را صدا 
زدند، اسم کوچک من را صدا زدند و گفتند یک جمله 
می گویم و آن هم اینکه »ایشــان یک شــیعۀ خوِب آقا 
امیرالمؤمنین است« و همین شــد که با ایشان ازدواج 
کردم و اینکه برویم تحقیــق و کارهایی که این روزها 

انجام می دهند، خبری نبود.

حدادعادل: سرهنگی در کربالی جبهه های 
ایران، کار زینبی کرده است

غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی، در این مراسم گفت: اکنون یاد روزهای اول بعد 
از آتش بس می افتم کتاب های فارسی دورۀ راهنمایی را 
در وزارت آموزش وپرورش در دســت تألیف داشتیم که 
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    همسر مرتضی 
سرهنگی: باید سؤالی 
پرسیده شود تا حرف 
بزنم؛ زیرا باید دربارۀ 
انسانی سخن بگویم 
که این شخصیت ها 
درباره اش سخن 
گفته اند و من باید 
سی وچند سال زندگی 
با او را اینجا بازگو کنم، 
ولی همین بس که 
رهبر انقالب گفته اند: 
»ای کاش شاعر بودم و 
برای سرهنگی قصیده 
می گفتم«



پس انداز کنم.
وی در ادامه، با بیان اینکه »برای صحبت از او، گمان 
می کنم جلوی آیینه ایستاده ام«، گفت: برایم صحبت از 

سرهنگی بی شباهت به جلوی آیینه ایستادن نیست.
بهبودی دربارۀ حضور ســرهنگی هم آن را همراه 
عذاب دانســت؛ چرا که او باید احساساتش را سرکوب 

کند و در چنین مراسم هایی حضور یابد.
وی، در ادامه، به بیان ترکیب هایی که از دو بخش 
همراه با کلمۀ »خوش« تشــکیل شــده، اشــاره کرد و 
گفــت: از آن ترکیب هایی که اولش با لغت خوش آغاز 
می شود، مثل خوش ســلیقه، خوش تیپ، خوش اخالق 
زیاد دارم؛ اما یکی از این ترکیب ها خوش فکری اســت 
که برای سرهنگی هم داللت دارد. او آدمی است بسیار 
خوش فکر، از این جهت باید یادنامه ای فراهم شــود و 
برای فعالیت های ســه دهــۀ کاری او چند نفر انتخاب 
شــوند و صحبت کنند. دربــارۀ تجربه های کاری اش و 
فوت کوزه گری  این ســال ها را ثبت کنند تا به دســت 

عالقه مندان برسد.

وجود  بابت  هنری  حوزۀ 
آقای ســرهنگی خیلی 

شاکر است
محسن مؤمنی شریف، رئیس 
حــوزۀ هنــری، در مراســم 
نکوداشــت مرتضی سرهنگی 
اظهار داشت: پیش از هر چیز 
الزم می دانم تشکر کنم از دست اندرکاران برگزاری این 
مراسم که علی رغم استنکاف آقای سرهنگی، پافشاری 
کردند و فرصتی ایجاد کردند تا دربارۀ ایشان و کار مهم 

ایشان تأملی دوباره داشته باشیم.
وی افزود: البته جناب آقای سرهنگی از اینکه در 
اینگونه مراسم و مجالس خودشان محور و موضوع قرار 
گیرند، به شدت فرار می کنند. دالیلی برای این کار دارند 
که تقریبــاً همه مان کم وبیش می دانیم، اما اخیراً وقتی 
از مجلسی از این دست برمی گشتیم، نکته ای فرمودند 
که به نظرم درســی اســت برای ما جوان ترها. گفتند: 

»می ترسم دیگه چیزی برای آن طرف نماند.«
وی تصریح  کــرد: به اعتقاد رهبــر انقالب، آقای 
سرهنگی و دوســتانش موجب شدند در حوزۀ انقالب 
و جنگ، کشــور از ادبیات وارداتی بی نیاز شود. ما امروز 
در این حوزه، شــاهد ادبیاتی هستیم که کاماًل متعلق 
به خودمان اســت و در معرفی انسان، برآمده از انقالب 
اسالمی و افتخارات فرزندان این مرز و بوم ناتوان و الکن 
نیست. برعکس، چون ریشه در فطرت انسانی دارد، در 

دل ها نشسته است.
وی با بیان اینکه ما خیلی امیدواریم این ادبیات، 

در هر بخش، از آن استفاده می کند. این حقیقت، دریای 
بی کرانۀ الهام بخش اســت و ایــن مجموعۀ خاطرات و 
واقعیت ها مانند یک معدن بزرگ است. اگر یک نفر این 
معدن را کشف کند، استخراج کند و حفظ کند خدمت 
بزرگی کرده است. این معدن در همان لحظۀ برداشت، 
برای صنعت فوایدی دارد. حال برای اهالی علوم انسانی 
و هنر این دریای بی کران دفاع مقدس، دستاوردهای این 
چنیــن دارد که از آن اســتفاده خواهند کرد و به نوعی 

سرمایه گذاری برای تاریخ آینده است.
او اضافه کرد: آقای ســرهنگی و دوستانشان یک 
راه را گشوده اند و ساخته اند. برخی رهروانی هستند که 
با هر قدم برداشتن، راه را ایجاد می کنند و بقیۀ افراد در 
مسیری که آن ها ایجاد کرده اند، قدم می زنند. وظیفۀ ما 

این است که این راه را حفظ کنیم.

رویش های  از  سرهنگی 
انقالب است

حدادعادل در پایان سخنانش با 
اشاره به قصیده ای که علیرضا 
قزوه برای مرتضی ســرهنگی 
سروده بود، گفت:  قصیده ای که 
علیرضا قزوه خواند، یک قصیدۀ 
درجه یک و تراز اول بود؛ زیرا من مخاطب شعر هستم و 
شعر را می شناسم. زبان فاخر قزوه در این قصیده، چیزی 
کمتر از قصیدۀ امیری فیروزکوهــی که دربارۀ پیامبر 
سروده است، ندارد. سرهنگی از رویش های انقالب است 

که هزار پاجوش بلند از کنار او روییده است.

بهبودی: صحبت از سرهنگی بی شباهت به 
جلوی آیینه ایستادن نیست

بهبودی در مراسم بزرگداشت مرتضی سرهنگی گفت: 
در محفلی که غلط گیر زیاد اســت، حرف درست زدن 
مشکل است. من هم مشکل بیان دارم و برای حرف زدن، 
چــه در یک تاالر بزرگ و چــه در نزد یک نفر، ناتوانم. 

ازاین رو، متنی را نوشته ام که می خوانم.
برای رهایی از ناتوانی در سخنرانی، دست به دامان 
قلم و کاغذ شــدم تا بتوانم از همــراه و همکار دیروز و 
امروزم و همدل این روزها جمالتی بگویم. گفتم همکار! 
به همۀ آجرهایی که برای دیوارچینی او انداختم، می بالم. 
گفتم همراه! به همۀ سفرهای کاری که یک سر آن در 
کنار رود ارس، خرمشهر، سن پطرزبورگ، هیروشیما و... 
می بالم. به آن همه سفرهای دلی، سفرهایی که به مکه 
و سری در کربال داشت. سفرهای غیرکاری یا رفتن به 
سونا، اســتخر، کوه تا بازی گل کوچک و سفره نشینی 
نســبتاً حالل تا چشیدن شــاه میگو و... همه را زندگی 
کردیم، تا توانســتم از رنگ آســمان دل او وام بگیرم و 
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

   غالمعلی 
حدادعادل: آقای 

سرهنگی و دوستانشان 
یک راه را گشوده اند 

و ساخته اند. برخی 
رهروانی هستند که با 

هر قدم برداشتن، راه را 
ایجاد می کنند و بقیۀ 

افراد در مسیری که 
آن ها ایجاد کرده اند، 

قدم می زنند. وظیفۀ ما 
این است که این راه را 

حفظ کنیم 

 محسن مؤمنی:
به اعتقاد رهبر انقالب، 

آقای سرهنگی و 
دوستانش موجب 

شدند در حوزۀ انقالب 
و جنگ، کشور از 

ادبیات وارداتی بی نیاز 
شود. ما امروز در این 
حوزه، شاهد ادبیاتی 

هستیم که کاماًل متعلق 
به خودمان است و در 
معرفی انسان، برآمده 

از انقالب اسالمی و 
افتخارات فرزندان این 

مرز و بوم ناتوان و الکن 
نیست



ایــن مقام مســئول در حوزۀ هنــری، به ویژگی  
سرهنگی در حوزۀ اخالق اشاره کرد و گفت:  سرهنگی 
ویژگی هایــی در حــوزۀ اخالق دارد کــه از جمله آن 
تســلطش بر زبان و گفتارش است. ساعت ها پیش این 
بزرگوار باشید و غیبت و بدگویی کسی را نمی شنوید، 
هر چند آن شخص در حق او جفا کرده باشد. متأسفانه 
در جلسات و گعده های ما، این امر مهم، اغلب، فراموش 
می شود. آقای سرهنگی نه در تعارف، بلکه عمیقاً و قلباً  
به خاطر تالش های صادقانه و قابل افتخارش، خود را از 
کسی طلبکار نمی داند، بلکه به خانوادۀ شهدا و جامعۀ 

جبهه و جنگ خود را بدهکار می داند.

قصیدۀ 63 بیتی برای مرتضی سرهنگی
قزوه ضمــن خواندن  علیرضا 
قصیــده ای در وصف مرتضی 
ســرهنگی گفت:  بــه احترام 
مرتضــی ســرهنگی که رهبر 
معظم انقالب فرمــوده بودند: 
اگر شاعر بودم، قصیده ای برای 
ایشان می سرودم، ضمن احترام 
به مقام واالی ادبی رهبــر معظم انقالب و حرمتی که 
برای شعر و ادبیات مقاومت قائل اند، وظیفۀ خود دانستم 
تا در آغاز 63 سالگی عمر پربرکت جناب آقای سرهنگی، 

این قصیده را در 63 بیت تقدیم محضرشان کنم.
در پایان این مراسم، از تمثال مرتضی سرهنگی و 
تمبر یادبود وی با حضور شرکت کنندگان، رونمایی و از 

وی تقدیر شد.

ادبیات مــا را جهانی کند، اضافه کرد: بنده به بعضی 
از عوامل این موفقیت که به مدیریت آقای سرهنگی 
برمی گردد، اشــاره می کنم و به دوستان قول داده ام 
ان شــاءاهلل در فرصت دیگری مفصل تــر عرایضی را 
مطرح کنم؛ اما آقای سرهنگی تکلیفش را با خودش 
روشــن کرده است و بعضی گیرهای رایج ما آدم های 
امروزی را ندارد. به یک وارستگی و بزرگواری رسیده 
است که انسان در حضورش احساس امنیت می کند. 
قــرآن می فرماید: ان الذین آمنــوا و عملوا الصالحات 
ســیجعل لهم رحمن ودا؛ آنانی که ایمان دارند و در 
پرتو آن عمــل صالح انجام می دهند، خداوند رحمان 
محبت آنان را بر دل ها خواهد انداخت، این یک ُسنت 

الهی است.
رئیس حوزۀ هنری به سرهنگی و دوستانش نظیر 
بهبودی، کمری و قدمی اشاره کرد و گفت: به تعبیر مقام 
معظم رهبری، این ها کارشان را خوب بلدند و هم خوب 
آن را انجام می دهند. ایشان همۀ وقتشان را برای ادبیات 
دفاع مقدس گذاشتند. این راه را با علم و اعتقاد انتخاب 

کرد و در این مسیر ایستادگی هم کرد.
مؤمنی بــا بیان اینکــه برای شــخصیتی چون 
سرهنگی از بیرون از حوزۀ هنری پیشنهادهای فراوانی 
مطرح اســت، اما ایشان در این همه سال، بر روی آن ها 
چشــم بســته و تمام وقتش برای دفتر خود قرار داده، 
گفت: از هنر مدیریت آقای سرهنگی یکی این است که 
نه تنها فاصلۀ خودش را با جریان ها و جناح های سیاسی 
حفظ کرد، بلکه موفق شــد همکاران خودش را هم در 

فتنه های و طوفان های ویرانگر سیاسی حفظ کند.
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    محسن مؤمنی:
برای شخصیتی 
چون سرهنگی از 
بیرون از حوزۀ هنری 
پیشنهادهای فراوانی 
مطرح است، اما ایشان 
در این همه سال، بر 
روی آن ها چشم بسته 
و تمام وقتش برای 
دفتر خود قرار داده، 
از هنر مدیریت آقای 
سرهنگی یکی این 
است که نه تنها فاصلۀ 
خودش را با جریان ها 
و جناح های سیاسی 
حفظ کرد، بلکه موفق 
شد همکاران خودش 
را هم در فتنه های و 
طوفان های ویرانگر 
سیاسی حفظ کند

خطاخبار/گزارش



و دکتر عطاءاهلل رفیعی آتانی و همچنین کتاب الگوهای 
کالن تولید علوم انسانی اسالمی در بستر انقالب اسالمی، 
نوشتۀ سیدمهدی موسوی و کتاب مجموعه مقاالت دومین 
کنگرۀ علوم انسانی اسالمی، پس از سخنرانی دکتر علی 
الریجانی با حضور آیت اهلل علی اکبر رشــاد، دکتر رفیعی 

آتانی و حجت االسالم رضا غالمی رونمایی شد.
همچنیــن در این همایش، اولین گالری نقاشــی 
از چهل چهرۀ متفکر برجســتۀ عرصۀ علم و فرهنگ که 
توسط استاد علیرضا ذاکری تصویرگری شده، افتتاح شد. 
این گالری با همت نشریۀ عصر اندیشه راه اندازی شده بود 
که هدف آن معرفی اندیشــمندان این عرصه به جامعۀ 

علمی، به ویژه دانشجویان، است.
مراســم اختتامیۀ ســومین کنگرۀ علوم انســانی 
اســالمی، هم زمان با مراسم اعطای دومین جایزۀ جهانی 
علوم انســانی اســالمی و تجلیل از مقام عالی علمی و 
مدیریتی مرحوم حضرت آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی، 
سه شنبه، 12 آبان ماه، در مدرسۀ امام موسی کاظم)ع( قم 
برپا شــد. آیت اهلل مکارم شــیرازی در این مراسم به ارائۀ 
ســخن پرداختند. همچنین در ادامۀ مراســم از آیت اهلل 
ابوالقاسم علیدوست، دکتر مسعود درخشان و دکتر عباس 
میرآخور به عنوان اســاتیدی که در زمینۀ علوم انســانی 
اسالمی فعالیت چشم گیری داشتند تجلیل و هدایایی به 

رسم یادبود به ایشان اهدا شد.

دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شــورای اســالمی، 
سخنران مراسم افتتاحیۀ این مراسم بود. این همایش در 
نُه کمیسیوِن فقه و حقوق اسالمی، فلسفه و روش شناسی، 
مدیریت تحول علوم انســانی، اقتصاد اسالمی، مدیریت 
اسالمی، روان شناسی اســالمی، علوم سیاسی اسالمی، 
جامعه شناســی اســالمی و آموزش وپــرورش و تحول 
بنیادین علوم انسانی و تعلیم و تربیت، مجموعاً 92 مقالۀ 

پژوهشگران در کمیسیون های نُه گانه ارائه شد.
پانصدوشــصت وپنج چکیــدۀ مقالــه و ۴0۴ اصل 
مقاله توسط دبیرخانۀ کنگره دریافت شده بود. برخی از 
شخصیت ها و اساتید صاحب نظر در حوزه های گوناگون 
علوم انســانی، چــون آیت اهلل علی اکبر رشــاد و آیت اهلل 
ابوالقاســم علیدوســت در فقه و حقوق، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر عبدالحسین خســروپناه در فلسفه و 
روش شناسی علوم انسانی اسالمی، دکتر حسن سبحانی، 
دکتر مسعود درخشان، حجت االسالم والمسلمین دکتر 
سیدعباس موســویان و حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حســن  آقانظری در اقتصاد اســالمی و دکتر سیدجالل 
دهقانی فیروزآبادی در علوم سیاسی به ارائۀ مقاالت خود 

پرداختند.
در این همایش، از کتاب نظریه، شــامل نظریه های 
چهار نظریه پرداز علوم انســانی، آیت اهلل علیرضا اعرافی، 
مسعود العالم چودوری، حجت االسالم سیدعباس موسویان 

کنگرۀبینالمللیعلومانسانیاسالمی،بههمتمجموعهایازدانشگاهها،حوزههایعلمیهومراکزعلمیوپژوهشیکشور،بهصورت
دوساالنهبرگزارمیشود.تاکنوندودورهازاینکنگرهبرگزاروامسال،سومیندورۀآنبهعنوانبزرگترینرخدادعلمیسالجاری،برپاشد.

کنگرۀ جهانی علوم انسانی اسالمی و 
تجلیل از سه استاد فعال

خطاخبار
گزارش
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  دکتر عباس میرآخور  دکتر مسعود درخشان  آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست



رمان نوجوان پســر نان و نمک، اثــر عباس جهانگیریان، 
کتــاب هم نوازی نســیم و برگ، مجموعه شــعری برای 
مخاطب نوجوان، ســرودۀ رودابه حمزه ای و کتاب طوطی 
هند برگرفته از کتاب مثنوی معنوی، به قلم حمید گروگان 
و رمان غریبــه و دریا اثر جمال الدین اکرمی و کتاب طنز 
نوجوان شاهنامه آخرش خوش است، به قلم احمد عربلو را 

منتشر کرد. 
   انتشارات مؤسسۀ شهید کاظمی کتاب های چاله های 
زندگی با هدف آسیب شناســی بیســت چالش در سبک 
زندگی، اثر سید مهدی جوادی و سید صابر امامی، با مقدمۀ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم، امانتی خاطرات 
شهید سید محسن موسوی به قلم سمانه  قائدامینی و پریسا 
اباذری، همنشــین گل خاطرات غالمرضا نوشادی که از 
همنشینان با سیداالسرا مرحوم ابوترابی است، آرامش قلبی؛ 
گمشده بشریت به قلم مهدی مطهری و عاقل تر شده ام اثر 
امین بابازاده را که ســفرنامه ای به یکی از مناطق محروم 

است، منتشر کرد.
   انتشارات بســیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( و 
به اهتمام مؤسسۀ علمی فرهنگی سدید کتاب روایت مطهر 
جدیدترین اثر حجت االسالم سوزنچی را منتشر کرد. این اثر 
به عنوان اولین جلد از مجموعۀ چهارجلدی، به تبیین زوایای 
پنهان تفکر شهید مطهری به منظور دست یابی به یک نظام 

فکری منسجم می پردازد.
   انجمن قلم ایران فراخوان ادبی »میالد در ِمنا« را برای 

محکومیت فاجعه منا منتشر کرد.
   انتشارات دلیل ما کتاب صحیح بخاری در یک نگاه، 
اثر علیرضا بابایی را که اثری دربارۀ معتبرترین کتاب حدیثی 

اهل تسنن است، منتشر کرد.
   کتاب قیام حسینی، مقارنۀ دو سخنرانی رهبر انقالب 
در سال های 1361 و 1363 با موضوع علت قیام عاشورا از 
سوی مؤسسۀ فرهنگی ایمان جهادی)صهبا( به چاپ پنجم 

رسید.
   به مناســبت یوم اهلل 13 آبان، دکتر حســن عباسی، 

   فروشــگاه مجازی کتاب خط خوان با ارائۀ بستۀ ویژۀ 
کتاب های مرتبط با محرم مخاطبان خود را به مطالعه در 

این ماه دعوت کرد.
   انتشارات قدر والیت کتاب پدری از جنس خورشید، 
نگاهی به سیرۀ شیخ الشهدای حزب اهلل، شهید شیخ راغب 
حرب را همراه با هشت کتاب دیگر در حوزۀ ایثار و شهادت 

راهی بازار کتاب کرد.
   انتشــارات کتابســتان معرفت کتاب جوشکاری اثر 
حجت االسالم حسین عالمی را با هدف نشان دادن راه های 

ازدواج عاقالنه راهی بازار کتاب کرد.
   نشر جمال برای ششمین مرتبه، کتاب زیارت عاشورا 
در نگاهی دیگر، با نگاهی به مستندات تاریخی و حدیثی 
زیارت عاشــورا، را که حجت االســالم ابهری آن را نوشته 
اســت و کتاب چهل حدیث مرتضی، به قلم محمدمهدی 
رضایی، با نگاهی به آثار شــهید مرتضی مطهری را راهی 

کتاب فروشی ها کرد. 
   در جلســۀ هیئت مدیــرۀ جدید انجمــن قلم ایران 
محمدرضا سرشار، همچون دو دورۀ گذشته، به عنوان رئیس 

انجمن قلم ایران برگزیده شد.
   نشر قدیانی رمان دکتر جکیل و آقای هاید با ترجمۀ 
فرحناز عطاریان و کتاب عــروس و کاروانش، فرازهایی از 

زندگی حضرت خدیجه)س(، را راهی بازار کتاب کرد.
   آییــن رونمایی از طرح حمایت از ترجمۀ کتاب های 
فارسی به زبان های دیگر، TOP،  با حضور علی جنتی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی، آیت اهلل دین پرور 
و جمعــی از مدیران و معاونان ســازمان فرهنگ و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی برگزار شد.
   نشــر دارخویــن کتاب روز دیــدار، به قلم جمعی از 
نویســندگان، روایتی از تشییع پیکر شــهدای غواص در 

اصفهان را منتشر کرد.
   انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر

   ناشران محترمی 
که مایل اند اخبار 
آثار و برنامه هایشان 
در این قسمت درج 
شود، اخبار خود را از 
طریق رایانامۀ نشریه، 
برای ما ارسال کنند
E-mail:
info@mananashr.ir
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   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی کتاب های بررسی 
تاریخی تفکر شیعه اثنی عشریه، به قلم غالمحسین محرمی، 
چاپ یازدهم کیش پارســایان مشــتمل بر دروس استاد 
آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی، اقتصاد تعاونی از منظر اســالم 
به قلم احمدعلی یوسفی، شعری برای او: نگاره هایی دربارۀ 
عالمه بالغی، اثر فاطمه بختیاری و درآمدی بر تاریخ نگاری 

ایرانی اسالمی، به قلم سیدابوالفضل رضوی را منتشر کرد.
   اعضای هیئت مدیرۀ انجمن قلم ایران شامل محسن 
پرویز، نایب رئیس و ســخنگوی انجمن قلم، راضیه تجار، 
عباس براتی پور، رضا اسماعیلی و کامران پارسی نژاد به دیدار 

پدر شعر انقالب استاد سبزواری رفتند.
   افتتاحیــه  دومین دورۀ مدرســۀ رمــان بعد از ظهر 
پنج شنبه، 1۴آبان ماه، در مؤسسۀ فرهنگی شهرستان ادب با 

حضور اهالی ادبیات و نویسندگان رمان برگزار شد.
   کارگاه کسب و کار ترجمه و حقوق و تکالیف مترجم 
با همکاری انجمن صنفی مترجمان شهر تهران و دانشکده 

زبان های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد.
   رمان جان شیعه، اهل سنت: عاشقانه ای برای مسلمانان 
به قلم فاطمه ولی نژاد منتشر شد. این اثر با رویکرد وحدت 
شیعه و سنی و به منظور استفاده تمام اقشار جامعه، از چاپ 
اول به طور رایگان در فضای مجازی توسط انتشارات بسیج 
دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( و به اهتمام مؤسسۀ علمی- 

فرهنگی سدید منتشر شده است.
   کتــاب روایتــی از زندگی و زمانــۀ حضرت آیت اهلل 
ســیدعلی خامنه ای، از سال 1318 تا کنون، به قلم جعفر 

شیرعلی نیا از سوی نشر سایان منتشر شد.
   کتاب ســتون 1۴52با موضــوع خاطرات پیاده روی 
اربعین نوشتۀ کیوان امجدیان در برنامۀ زندۀ کوی محبت 

شبکۀ دو سیما رونمایی شد.
   سرگذشت  سردار شهید حاج حسین همدانی باعنوان 
پیغام ماهی ها به قلم گلعلی بابایی به مناسبت اربعین این 

شهید از سوی نشر 27 منتشر شد.
   کتاب راه بی پایان؛ نگاره هایی دربارۀ عالمه طبرسی« 
به قلم فاطمه بختیاری منتشر شد. این نوشتار که به همت 
مرکز پژوهش های جوان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اســالمی تهیه شــده، اولین جلــد از مجموعه ده جلدی 
پیشــگامان دانش و فضیلت است که با این عنوان منتشر 

شده است.
   چهلمین دورۀ نمایشــگاه بین المللی کتاب کویت، 
روز چهاشنبه 18 نوامبر،  مطابق با 27آبان139۴ در محل 
نمایشگاه های بین المللی کویت افتتاح شد. مؤسسۀ الهدی 
با 181 عنوان کتاب نمایندۀ نشــر ایران در این نمایشگاه، 

شرکت کرد.
   انتشارات ســورۀ مهر کتاب نظریۀ هنر و زیبایی در 
تمدن اسالمی به قلم حسن بلخاری قهی، را در ۴53 صفحه 

و به تعداد 2500 نسخه منتشر و روانۀ بازار نشر کرد.

رئیس مرکز بررسی  های دکترینال امنیت بدون مرز ایران 
)اندیشــکدۀ یقین( در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
از کتــاب تجلی بصیرت با موضوع مروری بر اقدام انقالبی 
جریان دانشجویی در تسخیر النۀ جاسوسی، رونمایی کرد. 
کتاب تجلی بصیرت اثر مشترک وحید حسین زاده و علی 
جعفری هرستانی توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه 
امام صادق)ع( و به اهتمام مؤسســۀ علمی فرهنگی سدید 

منتشر شده است.
   با گذشت حدود یک ماه از آغاز فروش رمان نامیرا در 
قالب پویش کتاب خوانی روشنا، انتشارات نیستان سومین 
چاپ از این رمان را برای حضور در این رویداد با شمارگان 

20 هزار جلد منتشر کرد. 
   انتشارات ســروش کتاب ماجرای چراغ قرمز به قلم 
سیدهاشم حسینی برای گروه سنی نوجوان، کتاب برابری 
و آزادی ارتباطی تألیف دکتر حبیب اهلل معظمی، چاپ دوم 
کتاب رســانه های اروپایی با ترجمۀ هومن عابدی و کتاب 

گرافیک اطالع رسان 2 مطبوعات را منتشر کرد.
   انتشــارات علمــی و فرهنگــی حق چاپ و نشــر 
)کپی رایت( پنج عنوان از کتاب های کودک خود را به یک 

ناشر بین المللی خارجی واگذار کرد.
   انتشــارات علمی و فرهنگی کتاب آیین شهرداری را 
منتشر کرد. آیین شهرداری نام کتابی است که جعفر شعار 
از عربی به فارسی ترجمه و انتشارات علمی و فرهنگی پس 
از 66 سال مجدداً آن را به چاپ رسانده است. همچنین، این 
انتشارات برای دومین بار کتاب برادرزاده رامو، نوشتۀ دنی 
دیدرو را به چاپ رسانده است. کتاب برادرزاده رامو یکی از 
آثار مشهور ادبی جهان است که احمد سمیعی آن را سال ها 

پیش ترجمه کرده است.
   دفتر نشــر معارف کتاب های تفسیر قرآن برای همه 
اثر مرحوم عالمه سید علی کمالی دزفولی)ره(، بایسته های 
اخالق سیاسی از منظر مقام معظم رهبری، بررسی برخی 
دیدگاه ها و چالش ها در باب معاد، اثر حجت االسالم عباس 
نیک زاد، کاری باید کرد، اثر احســان بابایی، تاکتیک های 
جنگی دفاع از مرزهای اســالمی در دعای اهل ثغور امام 
ســجاد)ع(، اثر عالمه جعفر مرتضی عاملی، گشت ارشاد در 
آمریکا نوشتۀ سید هاشم میرلوحی و کتاب بحثی دربارۀ 
معاد، تفسیر آیاتی از سورۀ قیامت مباحث تفسیری آیت اهلل 
صالحی مازندرانی و مرگ شــیطان نزدیک اســت، به قلم 
حسن قدوسی زاده که به دیدگاه دانشمندان غربی پیرامون 

فروپاشی آمریکا پرداخته را منتشر کرد.
   دفتر نشر فرهنگ اسالمی کتاب امپراتوری عثمانی را 
منتشر کرد. امپراتوری عثمانی کتاب تاریخی نوشتۀ استاد 
افتخاری تاریخ دانشگاه شیکاگو، به تازگی به زبان فارسی 
ترجمه شده است تا عالقه مندان ایرانی با دیدگاه های این 
مورخ نامدار ترکیه دربارۀ علت هــای انحطاط و زوال این 

امپراتوری بیشتر آشنا شوند.
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  تیزر ســینمایی کتاب دختر شینا که به کارگردانی 
محمدباقر مفیدی کیا و تهیه کنندگی مرکز رسانه ای شیرازه 
تولید شده است، در ششمین جشنوارۀ عمار حاضر می شود.

   انتشارات انقالب اسالمی کتاب جاذبه  حسینی، گزیدۀ 
بیانات رهبر معّظم انقالب اسالمی در دو موضوع حضرت 

زینب کبری)س( و اربعین حسینی را منتشر کرد.
   نســخۀ الکترونیک کتاب پیغام ماهی ها اثر گلعلی 
بابایی که خاطرات سردار شهید حاج حسین همدانی است، 

منتشر شد.
   دویســت و نود و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی و 
نهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان با حضور ۴96 ناشر از 

سراسر کشور در گرگان برگزار شد.
   مؤسسۀ روایت فتح زندگی نامۀ روایی شهید غالمرضا 
رهبر خبرنــگار دوران دفاع مقدس را باعنوان نیمۀ پنهان 
ماه 23 در 72 صفحه براســاس خاطراتی از فریبا انصاری، 
همسر شهید، منتشــر کرد که ابوالفضل طاهرخانی آن را 

نوشته است.
   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و صدا و سیما 
با رأی اکثریت نمایندگان شورای اسالمی شهر تهران، به 
جمع اعضای کمیتۀ اجرایی شهر دوستدار کودک پیوستند.

   نشــر جمال، حــق بهره برداری )رایــت( تعدادی از 
کتاب هایش با موضوع حضرت رســول)ص( را به یک ناشر 

روسی فروخت.
   در آســتانۀ انتخابات مجلس، انتشارات قدر والیت، 
کتاب مجلس و نمایندگان مجلس آن گونه که باید باشند 

را راهی بازار کرد.

   با همکاری ســازمان بســیج جامعۀ زنان کشــور و 
انتشارات سروش مسابقۀ بزرگ کتاب خوانی دختران آفتاب 

از تاریخ 10آذر به مدت بیست روز برگزار شد.
   نمایشگاه کتاب شیراز از تاریخ 3 تا 8آذرماه در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار شد.
   کتاب پیامبران کربال با موضوع اشعار، نوحه ها، روضه ها 
و سبک های ویژۀ ماه صفر منتشر شد. این کتاب ارزشمند 
از تولیدات سازمان بسیج مداحان است که به مناسبت ماه 
صفر رونمایی شده و برای تمامی مداحان نخبه و تأثیرگذار 

سراسر کشور ارسال می شود.
   کتاب شکوه ایرانی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 

کتب کاربردی و دانشگاهی عرضه شد.
The Splendour of Iran کتابی اســت که در سه جلد به 
هنر، معماری و بناهای تاریخی ایران پیش و پس از اسالم، 

می پردازد.
   ایتالیا میهمان ویژۀ نمایشگاه بین المللی کتاب سال 

1396 شد.
   خاطرات شهید سعید چشم به راه از زبان اطرافیان او 
در کتابی باعنوان چشم به راه از سوی مؤسسۀ شهید کاظمی 

راهی بازار کتاب شد.
   در راستای تهیه محتوا برای طرح سالمت معنوی که 
از سوی ستاد اقامه نماز در حال انجام است، مرکز تخصصی 
نماز، کتاب آموزش تصویری احکام بیماران باعنوان سالمت 

معنوی را تولید کرده است.
   رمان سفر به گرای 270 درجه از انتشارات سورۀ مهر 

برندۀ جایزۀ بهترین داستان شرق در روسیه شد.

جایزۀ ادبی جــالل با معرفی برگزیــدگان بخش های 
مختلف به کار خود پایان داد. بنا بر نظر هیئت داوران، 

برگزیدگان بخش های مختلف به شرح زیر اعالم شدند:
بخش نقد ادبی: هیئــت داوران در این بخش دو 
کتاب روایت شناســی کاربردی، نوشتۀ علی عباسی و 
کتاب کلک خیال انگیز، نوشتۀ ابوالفضل حری را شایستۀ 

تقدیر شناخت.
بخش داستان کوتاه: هیئت داوران در این بخش دو اثر 
را شایستۀ تقدیر شناخت که شامل مجموعۀ داستان های 

آیا بچه های خزانه رستگار می شوند، نوشتۀ مهدی اسدزاده 
و نگهبان تاریکی، نوشتۀ مجید قیصری است.

بخش مستندنگاری: هیئت داوران کتاب آب هرگز 
نمی میرد، اثر حمید حسام را به عنوان برگزیده و تو در 
قاهره خواهی مرد، نوشــتۀ حمیدرضا صدر را شایستۀ 

تقدیر معرفی کرد.
بخش رمان: هیئت داوران در این بخش، دو برگزیدۀ 
مشترک را انتخاب کرد: دختر لوتی، نوشتۀ شهریار عباسی 

و پاییز فصل آخر سال است، نوشتۀ نسیم مرعشی.

برگزیدگان هشتمین دورۀ جایزۀ ادبی جالل معرفی شدند

 در مدت اخیر، پدران بزرگوارِ برادرانمان، جناب آقای 
زمان وزیری، مدیر محترم انتشــارات تالوت آرامش و 
جناب آقای امینیان، مدیر محترم انتشارات اندیشه ورزان 
آریا و همچنین مادر بزرگوار جناب آقای حســینی، 

مدیرعامل محترم تعاونی ناشــران قم بــه دیار باقی 
شتافتند. به این سه بزرگوار و خانواده های محترم ایشان 
تسلیت گفته و از خداوند منان برای این درگذشتگان 

طلب رحمت و مغفرت می کنیم.
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انا هلل و انا الیه راجعون



و  ویرایــش  مقدمــات  بــا  آشــنایی  دورۀ 
کاربردی  آموزش های  مرکز  به همت  کتاب پردازی 

نشر مجمع ناشران انقالب اسالمی برگزار شد.
در ایــن کالس هــا، محمد حســن پور نکات 
تولید، نســخه پردازی و نکاتــی از ویرایش صوری 
را تدریس کرد. حســن پور موضوع تولید کتاب را 
در ســه بخش »کالبدشناســی کتاب و موشکافی 
در ســه بخش اصلی آن )آغازین، متن و پایانی(«، 
»مروری بر قوانین و قراردادهای نشــر« و »ارتباط 
قطع کتاب با موضوع آن« و نکات نســخه پردازی 
را در دو بخــش و مباحثی از ویرایش صوری را در 
پنج بخش »مــروری بر فصل بندی کتاب«، »نکاتی 
ضروری دربارۀ پانوشت«، »نکاتی ضروری دربارۀ سر 
صفحه و پاصفحه«، »نکاتــی ضروری دربارۀ منابع 
و مراجــع« و »نکاتی ضروری دربــارۀ نقل قول« به 

شرکت کنندگان آموزش داد.
هومن عباسپور نیز در این دوره، نکات مربوط 

به ویرایش زبانی، آشنایی با منابع و نکاتی از ویرایش 
صوری را به شــرکت کنندگان آمــوزش داد. او در 
توضیح ویرایش زبانی برخی ازمســائل و مشکالت 
آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی، بالغی را مطرح کرد. 
هومن عباسپور با ارائۀ نکاتی دربارۀ الفبا، نکته هایی 
دربارۀ تقویم، فرهنگ های زبان فارسی، فرهنگ های 
دو زبانه، دایرةالمعارف ها، کتابشناســی  ها و مبحث 
آشنایی با منابع را توضیح داد. او  نکته های ویرایش 
صوری را نیز در دو بخش »برخی ازمسائل و مشکالت 

امال و رسم الخط«، »نشانه گذاری« تدریس کرد.
همچنین محمدعلی ایمانپور نکات مربوط به 
ویرایش رایانه ای در دو بخش »تنظیم گزینه ها برای 
ویرایــش در نرم افــزار ُورد«، »برخی از تنظیم های 
عمومــی در صفحه آرایــی و نســخه پردازی«را در 

دوساعت تدریس کرد.
شــرکت کنندگان در ایــن دوره پس از پایان 

دوره گواهی شرکت در دوره اخذ کردند.

همایش ملی کتاب و نشر، در روز 26آبان ماه سال 
جاری در محل همایش های بین المللی کتابخانۀ ملی 
برگزار شد. این همایش با موضوع »صنعت نشر کتاب 
و سیاست گذاری فرهنگی« و با دو محور اصلی »اقتصاد 
نشــر کتاب در ایران و مؤلفه  های تاثیرگذار در آن« و 
»الگوی بومی پیشرفت در حوزۀ کتاب و کتاب خوانی« 
و پنج محور فرعی »تأثیر مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، اندیشــه  ای بر اقتصاد نشر کتاب در ایران«، 
»اقتصاد مقاومتی و صنعت نشــر«، »آسیب  شناســی 
اقتصاد نشــر کتــاب در ایران«، »وضعیــت کنونی و 
وضعیت مطلوب صنعت نشــر کتاب در ایران از منظر 
شاخص های پیشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی« و 
»شاخص  های بومی و جهانی سنجش پیشرفت صنعت 
نشر کتاب« در مردادماه سال جاری فراخوان مقاله داد 
که مقاالت ارســالی توسط کمیتۀ علمی این همایش 
بررسی و ارزیابی و داوری شدند. این همایش در قالب 

برگزاری پنل های تخصصی  برگزار شد. 
در مراســم اختتامیــۀ این همایش، اســامی 
برگزیدگان، شایستگان تقدیر و عناوین مقاالت برتر 

به این شرح اعالم شد:

برگزیدۀ نخست: جایگاه رسانه ها در توسعۀ 
اقتصاد نشر و کتاب ایران

 برگزیدۀ دوم: کتاب سازی و تأثیر آن بر نشر 
کتاب و توسعۀ علمی و فرهنگی نویسندگان

برگزیدۀ ســوم: نقش فضاهــای هنرهای 
تجســمی و ایجاد انگیزش مطالعه و آرامش بصری 

در بین مراجعین

نخستین شایستۀ تقدیر: آیندۀ صنعت نشر 
در ایران: چالش ها و فرصت های پیش روی ناشران 

سنتی در تبدیل به ناشران الکترونیک

دومین شایستۀ تقدیر: شناخت مؤلفه های 
مطلوبیت مصرف کننــدگان کادرهای اطالعاتی در 

بازار کتاب ایران

سومین شایســتۀ تقدیر: ایجاد طرح های 
ادراکی جهت بهبود خواندن کتاب های الکترونیک

دورۀ آشنایی با مقدمات ویرایش و کتاب پردازی برگزار شد

همایش مّلی کتاب و نشر برگزار شد
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فروشکتاب،یکیازدغدغههایاصلیاهالیفرهنگوادباستکهبهعلتاطالعرسانینامناسبازسویناشرانودستگاههایمرتبطدر
اینحوزه،میزانفروشواستقبالخوانندگانازکتابها،درپردهایازابهاماستودربرخیاطالعرسانیهایینیزکهبعضاًازسویرسانهها
وناشرانصورتگرفته،بهعلتجامعنبودناطالعاتجمعآوریشده،سندقابلاتکاییدرحوزۀفروشونشرکتاببهدستنیامدهاست.گروه
کتابوادبیاتخبرگزاریفارس،درجهتپرکردناینشکافمهموهمچنین،کمکبهاقتصادنشرودرراستایترویجمطالعهومعرفی
کتابهاییکهدرمیانمخاطبانازاستقبالبیشتریبرخورداربوده،بهصورتهفتگیوبااستعالمازتعدادازکتابفروشیهایکشور،اقدام
بهانتشارفهرستیازکتابهایپرفروشهفتهازکتابفروشیهایکشورمینمایدکهاینلیستمیتواندمرجعیتیبرایانتخابکتابدر

میانمخاطبانباشد.فهرستپرفروشهایهفتههایاخیررادرجدولزیرمشاهدهکنید.

نگاهی به پرفروش های ماه گذشته؛

رنگ وبوی عاشورا در کتاب فروشی ها

خطاخبار
گزارش خبری
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پرفروش سومپرفروش دومپرفروش اول

انسان 250 سالهنامیرادختر شیناهفتۀ سوم مهر
و مردم در سیاست ایران

رحمت واسعهدختر شینانامیراهفتۀ چهارم مهر

آن بیست  و سه نفردختر شینانامیراهفتۀ اول آبان

دختران آفتابدختر شینانامیراهفتۀ دوم آبان

رحمت واسعهدختر شینانامیراهفتۀ سوم آبان

رحمت واسعهدختر شینانامیراهفتۀ چهارم آبان

حاج قاسمدختر شینانامیراهفتۀ اول آذر
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همگان در ایــن باره، می فرماینــد: »هر کس که در 
کشور مسئولیتی دارد، باید طبق نظر و ایمان اسالمی 
و احســاس تکلیفی که می کند، قاطع و شــجاعانه و 
قوی قدم بردارد. این وظیفۀ همه است. امیدواریم که 
هم شما ]ناشران[، هم ما، هم دولت، هم مجلس و هم 
قوۀ قضائیه، وظایفمان را بدانیم و از این مسئلۀ تأثیر 
بر روی ذهن ها و ایمان ها، آسان نگذریم. این مسئلۀ 
بسیار مهمی است؛ این مقطع بسیار حساسی است؛ 
این کار بسیار عظیمی اســت و نباید از آن به آسانی 
گذشــت. این کار، از مبارزه با داروی فاســد و تاریخ 
منقضی شده و از مبارزه با پزشک قالبی خیلی مهم تر 

است.«1
و تأثیر کتاب ناســالم را بیش از غذای فاســد 
می دانند: »غذای  فکر و روح ، باید سالم  و مقوی  عرضه  
شود و آن کس  که  جز این  عمل  کند، خطا یا جنایتی  
بزرگ تر از عرضه کنندۀ  مواد غذایی  ناسالم  یا بی مایه ، 

مرتکب  شده  است.«2

نظارت؛ یگانه راه حل
همچنین در بعضی زمینه ها، تنها راه، نظارت است و 
این طور نیست که ما بگوییم با کار فرهنگی می شود 
پاسخ داد و اثرات نامطلوب را از بین برد. رهبر فرزانۀ 
انقــالب، این گونــه کتاب ها را کتاب هــای عملیاتی 

در صفحۀ ۴6 می خوانیم: »ایجاد، نشــر، حفظ و 
ترویج هر چیزی که موجب ضاللت و گمراهی انسان 
شود، حرام است؛ خواه بالفعل موجب ضاللت باشد و 
خواه در آینده موجب ضاللت شــود. بنابراین، معاملۀ 

آن نیز حرام و باطل است.
مثال: اگر کســی را برای حفــظ کتاب یا فیلم 
ضالل یا ترویج آن اجیر کنند، مثاًل به روزنامه آگهی 
دهنــد و روزنامه آن را ترویج کند یا به صداو ســیما 
آگهی دهند که آن را ترویج کند، این اجاره، هم برای 
آن مســتأجر، یعنی آن کسی که این شخص را برای 
حفظ یا ترویج اجیر می کند و هم برای خود آن اجیر، 

حرام و باطل است.«

ضرورت نظارت
نظارت بر کتاب می توانــد جلوی حرام را بگیرد. چه 
نتیجه ای از این باالتر؟ و این نظارت چنان که در ادامه 
خواهد آمد، امری واجب است که بر اشخاص گوناگون 
وجوب دارد؛ پس الزم اســت حدود و ثغور آن توسط 
افراد مختلف مخصوصاً اشخاصی که با کتاب به صورت 

ویژه سروکار دارند، بررسی شود.

وظیفۀ همه
ایشــان در بیان ضرورت و اهمیــت نظارت و نقش 

بحثمهمنظارتبرتولیدوعرضۀکتابازجهاتمختلفیقابلبررسیاست.ابتدابایستبهضرورتآنپرداختوفوایدوجودآنو
مضراتنبودشرابرشمرد.قدمبعدی،نحوۀنظارتاست؛اینکهچگونهوتوسطچهکسانیصورتگیرد.

درمباحثفقهی،بحثیباعنوان»کتبضاله«وجودداردکهفقهادرآنبهحرمتنگهداریوخواندناینکتابهافتوادادهاند.البته،این
حکمشاملمحققینیکهکتابهارامیخوانندتاازمطالبانحرافیوشبهاتمطلعشوندوبهآنهاپاسخدهند،نمیشود.خواندنو
نگهداریکتاببرایایشانجایزوبلکهدرمواقعیممکناستواجبباشد.چیزیکهازاینفتوابهذهنمیآید،معمواًلکتابهایی
استکهازطرفمذاهبمخالفشیعهنوشتهشده؛ولیمالکدراینفتاوی،اضاللوگمراهیاست،چنانکهدررسالۀآموزشی

محتویفتاوایرهبرانقالبهماینبحثباعنوان»کسبدرآمدباچیزمضل«آمدهاستوشاملکتابوفیلمو...میشود.

مهدی فارسی، سامانۀ کارشناسی

در برخورد با مسائل اخالقی در کتاب ها
تعارف نداشته باشید

بررسی آرای مقام معظم رهبری دربارۀ نظارت بر کتاب
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    نظارت بر کتاب 
می تواند جلوی حرام 
را بگیرد

   غذای  فکر و روح ، 
باید سالم  و مقوی  
عرضه  شود و آن کس  
که  جز این  عمل  
کند، خطا یا جنایتی  
بزرگ تر از عرضه کنندۀ  
مواد غذایی  ناسالم  یا 
بی مایه ، مرتکب  شده  
است



 امکان پاسخ گویی نداشتن
البتــه کار فرهنگــی هم با اینکه دربــارۀ کتاب های 
غیرعملیاتی بهترین کار است، همیشه امکان ندارد و 
اگر فضای جامعه طوری است که امکان پاسخ گویی و 
رفع شبهه وجود ندارد، بایست از نشر این گونه کتاب ها 
هم جلوگیری کرد؛ »یک وقت ممکن است کشور به 
جایی برســد که در زمینه های تاریخی یا اعتقادی، 
هرچه کتاب بد منتشــر کننــد، بتوانند در مقابلش 
کتاب خوب منتشر کند. در آن موقع، شاید ما گفتیم 
که هیچ اشکالی ندارد و هرکس هرچه می خواهد، در 
زمینۀ تاریخ و کالم و عقاید بنویســد؛ به خاطر اینکه 

نامیدند و در این باره، گفتند: »در زمینۀ کار عملیاتی، 
باید جلــوی کتاب های مضــر را گرفــت. ما کتاب 
عملیاتی داریم. کتاب عملیاتی این است که عماًل یک 
نفر را دچار مشــکل می کند؛ مثل همان احساسات 
جنســی که اول گفتم. اینجا بحث نظریه نیست. این 
کســی که خواند، خودش به طور طبیعی تحت تأثیر 
قرار می گیرد. جلوی این را باید گرفت؛ این اصاًل چیز 
قابل نقدی نیست. این مالک است؛ یعنی آن نوشته ای 
که وقتی وارد بازار فرهنگ شــد، مشــغول عملیات 
می شود و قابل این نیست که به آن جواب داده شود، 

مضر است و بایستی جلویش را گرفت.«3
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

   در زمینۀ کار 
عملیاتی، باید جلوی 

کتاب های مضر را 
گرفت. ما کتاب 

عملیاتی داریم. کتاب 
عملیاتی این است 
که عماًل یک نفر را 

دچار مشکل می کند؛ 
مثل همان احساسات 
جنسی که اول گفتم. 

اینجا بحث نظریه 
نیست. این کسی که 

خواند، خودش به طور 
طبیعی تحت تأثیر قرار 
می گیرد. جلوی این را 

باید گرفت؛ این اصاًل 
چیز قابل نقدی نیست. 

این مالک است



»ما چند ســال قبل از این، بحث تهاجم فرهنگی را 
مطرح کردیم؛ بعضی ها اصل تهاجم را منکر شــدند؛ 
گفتند چه تهاجمی؟ بعــد یواش یواش دیدند که نه 
]فقط[ ما می گوییم، خیلی از کشورهای غیرغربی هم 
مسئلۀ تهاجم فرهنگی را مطرح می کنند و می گویند 
غربی ها بــه ما تهاجم فرهنگی کردند؛ بعد دیدند که 
خود اروپایی ها هم می گوینــد: »آمریکا به ما تهاجم 
فرهنگی کرده!« البد دیده اید، خوانده اید که ]گفتند:[ 
»فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم 
فرهنگــی ای به مــا کرده اند و دارنــد فرهنگ ما را 
تحت تأثیر قرار می دهند.« بعد باالخره به برکت قبول 
دیگران، این حرف ما هم موردقبول خیلی از کسانی 
که قبول نمی کردند، قرار گرفت! تهاجم فرهنگی یک 

واقعیتی است.«8

مفیدشدن بعضی کتاب ها
فایــدۀ دیگری که نظارت دارد این اســت که کتاب 
مضری را با اصالحاتی می شــود مفید و قابل استفاده 
نمود؛ »گاهی نظرات شما موجب می شود، کتابی که 
من جرئت نمی کنــم آن را به جوانی توصیه کنم که 
بخوانــد، در حالی که نقاط مثبتِ خیلی خوبی هم در 
آن کتاب هست؛ تاریخ جنگ بین الملل اول و بسیاری 
از جزئیات آن را مفصل نوشــته، که خیلی ارزشمند 
و مفید اســت، آن وقت می توانــم آن را توصیه کنم. 
بنابراین، مســئلۀ ممیزی کتاب که امروز نمی شــود 
گفت با شالق های نقادی، بلکه با فحاشی، روی گردۀ 
این آقایانی که مســئول این کار هســتند، کوبیده و 

نواخته می شود، چیز الزمی است و بد نیست.«9

در مقابلش، کســانی هستند که پاسخ دهند و کتاب 
منتشــر کنند. اما در شرایط کنونی، بالشک، کفایت 

الزم در پاسخ گویی و مقابله وجود ندارد.
... اگرچه ممکن اســت آنجا هم این فکر پیش 
بیاید که حاال اگر کســی آمــد آن مطلب را خواند و 
دچار اشــتباه و انحراف شــد، چنانچه حجم انبوهی 

داشته باشد، باز دولت مسئولیت داشته باشد.«۴

اطمینان مردم و جلوگیری از تحریف
دلیل دیگر نظارت این اســت که مردم به کتاب هایی 
که چاپ می شود، اطمینان می کنند و لذا »نمی شود 
اجازه داد که نســل جوان یک کشــور که به اعتماد 
ما می آید، کتاب را از شــما می خرد و می گوید این ها 
متدینین و در رأس کار هستند، از این طریق گمراه 
یا فاسد شــود؛ یا از این طریق دشمن بخواهد کاری 

انجام دهد.«5
از جهتی دیگر باید به این نکته توجه داشت که 
نظارت موجب جلوگیری از تحریف است و از ظلم به 
خوانندگان و کسانی که دربارۀ آن ها دروغ گفته شده 

است، جلوگیری می کند. 6و7

تهاجم فرهنگی
همچنین وجود تهاجم فرهنگی و نقشۀ دشمنان برای 
حمله به فرهنگ ایرانی و اسالمی ما ضرورت نظارت 
را بیشتر می کند. شــاید برخی وجود تهاجم را انکار 
کنند؛ ولی تهاجم به حدی اســت که حتی بعضی از 
کشورهای اروپایی از تهاجم فرهنگی آمریکا صدایشان 
درآمده است. رهبری آگاه در این زمینه می فرمایند: 
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   نمی شود اجازه 
داد که نسل جوان یک 
کشور که به اعتماد 
ما می آید، کتاب را از 
شما می خرد و می گوید 
این ها متدینین و در 
رأس کار هستند، از 
این طریق گمراه یا 
فاسد شود؛ یا از این 
طریق دشمن بخواهد 
کاری انجام دهد

  ما چند سال قبل 
از این، بحث تهاجم 
فرهنگی را مطرح 
کردیم؛ بعضی ها اصل 
تهاجم را منکر شدند؛ 
گفتند چه تهاجمی؟ 
بعد یواش یواش 
دیدند که نه ]فقط[ 
ما می گوییم، خیلی از 
کشورهای غیرغربی 
هم مسئلۀ تهاجم 
فرهنگی را مطرح 
می کنند و می گویند 
غربی ها به ما تهاجم 
فرهنگی کردند



است، حفظ مصالح عمومی نظام مطرح است؛ این ها 
یک جور نیستند. حساسیت نســبت به این دو گونه 

ابراز بیان یکسان نیست. 
گاهی یک بیانی از بیان های ممنوع، مثل اهانت 
مثاًل به یک شخص، اهانت به یک شخص معمولی در 
جامعه است. گاهی اهانت به شخصی است که اهانت 
او، زیر سؤال بردن او، تحقیر او، تحقیر یک ملت است، 
اهانت به یک نظام است، زیر سؤال بردن یک جامعه 
است، یک کشور است، این دو با هم یکسان نیستند.«

ممکن اســت یک مطلب تخصصی باشد و برای 
مخاطب خاص محدودیتی در این باره نداشته باشیم، 
ولی همیــن مطلب اگر بخواهــد در محیط عمومی 

بیاید، مشکل آفرین باشد.
همچنین ایشان می فرمایند که نظارت نباید مانع 
طرح نظریه های جدید شود.10 حتی نظریه های غلط 
هم، غیر از بعضی مواقع خاص که امکان پاسخ گویی 
وجود ندارد،11 نباید جلوی آن گرفته شــود. البته در 
این باره باید به مطلبی توجه شود که پیش تر عرض 
شــد که عبارت بود از اینکه امکان پاســخ گویی در 

جامعه وجود داشته باشد.
گفتیــم کــه متبادربه ذهــن از کتــب ضاله، 
مســائل عقیدتی اســت؛ ولی در فتوای مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( می بینیم که عنوان کلی اضالل مهم 
اســت؛ »ضاللت فقط در حوزۀ اعتقادی نیست، بلکه 
شامل فهم فقهی و شریعت و همچنین سلوک عملی 
و اخالقی نیز می شود؛ مثاًل اگر فیلمی عقیدۀ کسی را 
خراب نکند؛ اما اخالق او را فاسد  کند، ساخت، حفظ 

و پخش چنین فیلمی حرام است.«
البته »ضاللتی که حاصل می شــود، باید قطعی 
باشــد. بنابراین، اگر مســئله ای محل اختالف است، 

نمی توان به ضاللت آن حکم کرد.« 

جلوگیری از طرح مسائل ناشایست اخالقی
پس در مســائل اخالقی و جنسی هم بحث ضاللت 
مصــداق دارد و اصــاًل تعارفی نباید باشــد و دولت، 
به صورت ویژه، باید پیگیری کند؛ چرا که این مطالب 
مثل مســائل نظری نیست که بگوییم چاپ می شود 
و ما پاســخ می دهیم. بلکه به تعبیر ایشان چنان که 
قباًل اشاره کردیم، بعضی کتاب ها، عملیاتی هستند و 
اثــر نامطلوب خود را می گذارند و اصاًل نباید بگذاریم 
پخش شود. هیچ انســان عاقلی نمی گوید: »بگذاریم 
غذای آلوده پخش شود و مردم را مسموم کند، بعد ما 

درمان می کنیم!« 12و13و1۴
»بعضی از چیزها قابل پاســخ گویی نیســت. آن 
کتابی که جوان را دچار احساسات شهوانی می کند، 
چگونه قابل جبران است؟ با کدام کتاب، با کدام نوشته 

معیارها
از بحث ضرورت و فواید که بگذریم، مســئلۀ بعدی 
نحوۀ نظارت اســت. ابتدا باید ببینیم چه معیارهایی 
برای این امر وجود دارد. یکی از اصلی ترین معیارها، 

گمراه کننده و ضاللت آفرین بودن است. 

گمراهی 
در رسالۀ آموزشی تعریف ضاللت می فرمایند: »ضاللت 
به معنای گمراه شــدن در مقابل اهتدا )هدایت شدن( 
اســت. بنابراین، کتاب ضالل کتابی است که نتیجۀ 
آن، گمراه شدن است؛ حتی ممکن است کتابی باشد 
که مؤلف به قصد اضالل آن را ننوشته باشد؛ اما کسی 
که آن را می خواند، گمراه  شود.« استادی داشتیم که 
می فرمود ممکن است اصول کافی هم برای یک نفر 
کتاب ضاله باشد. البته این امر با این دقت دیگر نسبی 
می شود و هر فردی باید برای خودش از افراد مطمئن 
که به کتاب ها و میزان آگاهی او اشراف دارند، مراجعه 
کند. ولی دربارۀ جامعه، مســئوالن تولید و نشــر و 
ممیزی کتاب باید به سطح عمومی یا سطح مخاطب 
کتاب مد نظر توجه کنند و براساس آنها، باید مجاز یا 

ممنوع بودن چاپ کتابی را مشخص کنند.
در این باره، معظم لــه می فرمایند: »البته، بیان 
عقیده و بیان فکر همه جا یکســان نیست؛ پس حکم 
واحــدی هم قهراً ندارد. بعضی از گفتن ها شــعاع اثر 
محدودی دارد؛ به عکس، بعضی از گفتن ها شــعاع اثر 
بســیار وســیعی دارد. بعضی ها اگر چیزی را، فکری 
را، نظــری را اظهار کنند، هــر اثری که بر این اظهار 
نظر مترتب بشــود، در یک دایــرۀ محدودی خواهد 
بود. به عکس، بعضی دیگــر اگر اظهارنظر بکنند، هر 
اثری که مترتب بشــود، چه خوب و چه بد، در یک 
دایرۀ وسیع و گسترده ای خواهد بود. بعضی ها مطلبی 
را با زبان معمولی و عــادی بیان می کنند که اثر آن 
عمیق نیست. اما بعضی ممکن است مطلبی را به زبان 
هنری بیان کنند، زبان مؤثری را به کار ببرند که دارای 
اثر عمیقی در دل مردم باشــد. این دو با هم یکسان 
نیســتند و اگر آثار ســوئی بر این جور بیانی مترتب 
بشود، اسالم میان این دو شیوۀ بیان فرق می گذارد. 
بعضی از بیان ها و اظهار عقیده ها در شــرایط عادی 
انجام می گیرد؛ روی این جور اظهار بیان حساســیتی 
نیســت؛ حتی اگر بیان گمراه کننده ای باشــد. چون 
امکان مقابلۀ با این بیان و خنثی کردن آثار ســوء آن 
در جامعه هســت. اما گاهی یک اظهارنظر، یک بیان 
عقیده، در شــرایط حساس اجتماعی انجام می گیرد؛ 
در آن وقتــی کــه جامعــه و نظام اســالمی محتاج 
یک پارچگی است، محتاج آرامش است، محتاج تمرکز 
است، جنگی در بین است، تهدید امنیت مرزها مطرح 
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   ضاللت به معنای 
گمراه شدن در مقابل 
اهتدا )هدایت شدن( 

است. بنابراین، کتاب 
ضالل کتابی است که 

نتیجۀ آن، گمراه شدن 
است؛ حتی ممکن 

است کتابی باشد که 
مؤلف به قصد اضالل 
آن را ننوشته باشد؛ 

اما کسی که آن را 
می خواند، گمراه  شود

  گاهی یک بیانی 
از بیان های ممنوع، 
مثل اهانت مثاًل به 

یک شخص، اهانت به 
یک شخص معمولی 

در جامعه است. گاهی 
اهانت به شخصی است 
که اهانت او، زیر سؤال 

بردن او، تحقیر او، 
تحقیر یک ملت است، 

اهانت به یک نظام 
است، زیر سؤال بردن 
یک جامعه است، یک 
کشور است، این دو با 

هم یکسان نیستند



نکرده، لذا مرجف در مدینه قابل گذشت نیست.« 17

افشای اسرار
همچنین افشــای اسرار مملکتی هم از خطوط قرمز 
اســت: »یکی از مرزهای آزادی بیان، افشــای اسرار 
مملکتی اســت که این هم باز در قرآن موردی دارد 
که به آن اشاره یا تصریح شده و آن سورۀ نساء است 
که در باب جنگ و تحریص مردم به جهاد و مســائل 
گوناگون جنگ در ســورۀ نساء مفصاًل بحث پرشور و 
کاملــی را بیان می کند؛ بعد در باب آن کســانی که 
مخالف روال جامعۀ اســالمی هستند، می فرماید که: 
»و اذا جاءهــم امر مــن االمن او الخــوف اذاعوا به«؛ 
خصوصیــت این آدم های ناباب، به حســب این آیه و 
آیات، این اســت که اگر از امن یا خوف، به هر حال 
اسرار مملکتی، چه اســراری که برای مردم در جای 
خود، خبر خوش ممکن اســت به حساب بیاید، چه 
اســراری که برای مردم خبر ناخوش ممکن اســت 
به حساب بیاید، گیرشان بیاید، بدون هیچ مالحظه ای، 
بدون رعایت هیچ گونه مصلحتی، می آیند این خبر را 
در مقابل مردم افشــا می کنند که به حسب این آیه و 

در شرع مقدس، این مذموم و ممنوع است.« 18
با کتاب هایی هم که بین فرق مسلمین19 یا اقوام 
ایجاد اختالف می شود، بایست برخورد صورت گیرد.

نحوۀ نظارت
استفاده از افراد فهیم

باید توجه داشت نظارت شرایطی دارد که باید رعایت 
شــود. نکتۀ اول استفاده از افراد فهیم است است که 
با توجه به ظرافت کار و حساسیتی که روی ممیزی 
وجود دارد، به درســتی عمل کند تــا هم بهانه ای به 
دست کســی داده نشــود و هم حقی از کسی، چه 
خوانندگان که نباید مطلب مضر به آن ها داده شــود 
و هم نویسندگانی که کتاب هایشان بررسی می شود 

بی جهت کتابشان حذف نشود، ضایع نشود.
در این باره، فرمایش رهبــر آزاداندیش انقالب 
قابل توجه اســت؛ »از آدم های فرهنگی، اهل ذهنیت 
بــاال، دارای فکر و دارای فهم اســتفاده کنید، تا آن 
چیزی کــه در این کتاب ها مضر اســت، جلویش را 
بگیرند. البته ممکن اســت در کتاب ادبی و داستان، 
چیزی مضر باشــد؛ ولی در کتاب فلسفه مضر نباشد. 
ضمناً به شما عرض کنم، هرچه سطح کتاب راقی تر 
باشــد، وجود مطلب خالف در آن کم ضررتر اســت. 
چــرا؟ چون خواننده هایش راقی تــر و صاحب فکر و 
صاحب اندیشه و محدودترند. هرچه کتاب در سطح 
وســیع تری پخش بشــود، مثل رمان ها و کتاب های 
ادبی و بعضی از شــعرها و...، وجود شــیئی منحرف 

با کدام موعظه؟ در اینجا پاسخ گویی امکان ندارد.«15

دروغ و تحریف
تــا اینجا به بحث کلی ضاللــت و مصداق اخالقی و 
اعتقادی آن اشاره کردیم. یکی دیگر از مضوعاتی که 
می تواند موجب گمراهی شود، دروغ و تحریف است 
که می بایست با آن برخورد شود و نباید به بهانۀ آزادی 
بیــان، اجازۀ دروغ و تهمت و فریــب و تحریف داده 
شود.  تحریف نشدن یکی از مرزهایی است که ایشان 
برای آزادی بیان قائل می شوند: »...همین طور تحریف. 
از مرزها، مرزهای عدم آزادی، یکی اش تحریف است. 
البته تحریف چون جنبۀ علمی دارد، قاعدتاً زبان های 
علم و زبان دانشــمندان می توانند سریع در مقابل او 
بایستند و باید هم بایستند، جنبۀ سیاسی اش کمتر 
است. اما اگر در مواردی تحریف حقایق، تحریف دین، 
تحریف مسائلی که از اسالم در اختیار مردم قرار باید 
بگیرد، این به شــکل محّرفی، تحریف شــده ای، این 
مطالب بیان بشود و تحریف بشود، اینجا هم آنجائی 
است که حکومت اسالمی و نظام اسالمی باید برخورد 

کند. این ها بخشی از مرزهای آزادی بیان است.« 16

تشنج در جامعه
معیار دیگری که در ممیزی وجود دارد ایجاد تشنج در 
جامعه است؛ »یکی از مرزها، تشنج عمومی در جامعه 
است. در قرآن، اگر برای آزادی بیان عرض کردم من 
یک دلیل و مدرک صریحی پیــدا نکردم، برای آزاد 
نبودن بیان، در موارد تشــنج عمومی، دلیل واضحی 
هســت که در ســورۀ احزاب در آیــه ای می فرماید: 
»لئــن لم ینته المنافقــون و الّذین فی قلوبهم مرض 
و المرجفون فــی المدینة لنغریّنک بهم«. »مرجفون« 
یعنی آن کسانی که در جامعه تشنج آفرینی می کنند، 
جامعه را به اضطراب می کشــانند، به حرکات ناسالم 
می کشــانند؛ این ها مرجفون در مدینه اند. »مرجف« 
یعنی آن کســی که با ســخن خود، با شایعه پراکنی 
خــود، با موضع گیــری خود، بــا اظهارنظر خود جو 
عمومی جامعه را به تشــنج می کشاند. این قابل قبول 
نیست، حتی در جامعۀ کوچک زمان پیغمبر. مدینه 
مگــر چقدر بوده؟ همۀ مدینه به قدر یکی از محالت 
تهران نه وسعت داشته و نه جمعیت داشته؛ این سر 
تا پای نظام اســالمی در زمان پیغمبر اســت. اما در 
همان جو همچون دشمنی زیاد است، چون مخالفت 
دشــمنان جدی است، چون قدرت های بزرگ متحد 
شــدند علیه اینکه نظام مدینۀ نبوی را از بین ببرند، 
چون احزاب همدســت شــدند برای اینکه اسالم را 
ریشه کن کنند، چون هنوز افکار و ایمان ها و دل ها آن 
عمق الزم را در زمینۀ مسائل اسالمی به طور عام پیدا 
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394

    از آدم های 
فرهنگی، اهل ذهنیت 
باال، دارای فکر و دارای 
فهم استفاده کنید، تا 
آن چیزی که در این 
کتاب ها مضر است، 
جلویش را بگیرند. 
البته ممکن است در 
کتاب ادبی و داستان، 
چیزی مضر باشد؛ ولی 
در کتاب فلسفه مضر 
نباشد

  یکی از مرزها، 
تشنج عمومی در 
جامعه است. در قرآن، 
اگر برای آزادی بیان 
عرض کردم من یک 
دلیل و مدرک صریحی 
پیدا نکردم، برای آزاد 
نبودن بیان، در موارد 
تشنج عمومی، دلیل 
واضحی هست



هم نکنند.«21 و همچنین به صورت ســلیقه ای عمل 
نکنند؛ »البته مواظب باشندکه تنگ نظری و کج فهمی 
و بدسلیقگی و تحمیل سلیقه بر دیگران نباشد. ممکن 
اســت چیزی به سلیقۀ شــما خوب نیست؛ ولی به 
سلیقۀ آن فرد خوب اســت. پیش یک نفر به داوری 
ببرید، هرچند ممکن است که خیلی به نفع شما نظر 

ندهد.«22

برخوردنکردن با کتاب های غیرمضر و 
قابل استفاده کردن بعضی کتاب ها 

به وسیلۀ اصالح
با کتاب هایی هم که مفید نیستند، ولی مضر نیستند، 
نباید برخورد شود: »ما نمی گوییم که شما جلو کتاب 
بیهوده را بگیرید؛ نه، معلوم نیست که ما چنین حّقی 
داشته باشــیم که اگر یک کتاب، بیهوده است، البته 
مضر نیســت، جلویش را بگیریم. امکانات کشور هم، 
اآلن آن قدر محدود نیســت که نتوانیم به بیهوده ها 
برســیم. بنابراین، جلویش را نمی گیریم؛ اما شــما 
سعی کنید که کتاب بیهوده را کتاب مفید و بهره ده 
بکنید تا کتاب های کیفی به دســت مردم برســد.«23  
البته، همان طور که گفتیم، باید ســعی شود تا جایی 
کــه امکان دارد، کتاب اصالح و قابل چاپ شــود. در 
عین حال، باید توجه داشت در بعضی آثار، این امکان 
وجود ندارد و بایســت یک نظر نهایی داده شود که 
قابل چاپ هست یا خیر: »شما اصاًل به نمایشنامه های 
شــکیپیر دســت نزنید؛ چون این ها در دنیا به ثبت 
رسیده است. مثل آثار عتیقۀ شناخته شده ای است که 
اگر یک گوشه اش را بردارید، اصاًل معلوم است که کم 

در آن، مضرتــر و خطرناک تر اســت. در یک کتاب 
علمــی، اگر یــک نفر خطایی هم کرده باشــد یا در 
یک کتاب فلسفی، نظریۀ غلطی را ترویج بکند؛ یک 
نفر دانشمند یا فیلســوف پیدا می شود و جوابش را 
می دهد. وانگهی، کســی که آن را می خواند، آن قدر 
ُرقاء فکری دارد که برای او مضر نباشــد. پس، مالک 
را ضــرر و زیان بخش بودن بگیرید؛ مثل داروی مضر، 
مثل تریاک و هروئیــن بودن بگیرید. وقتی این مبنا 
مالک شد، آن وقت شما، هم وجدانتان آسوده است 
و هم در مقابل بدخواهانی که برای این کار یاوه گویی 
می کنند، می توانید محکم بایستید. این کار، یک کار 
قاچاق نیست؛ کار درستی است.«20 از این فرمایش و 
فرمایشات دیگر درمی یابیم که با طرح نظریات نباید 
مخالفت شــود که البته پیش از این در مطالب اشاره 

کردیم و استثنائش را هم بیان نمودیم.

وقت کافی برای نظارت
نکتۀ دیگر این است که این افراد فهیم باید وقت داشته 
باشند: »افرادی را برای کار ممیزی انتخاب کنید که 
وقت داشته باشند و سرســری نگاه نکنند. بعضی از 
کتاب هایی را که برای من فرســتاده بودند، دیدم که 
بخشی از آن عالمت گذاری شده بود که ممنوع است، 
کــه به نظر من خیلی مهم نبود. بعد مطلب کتاب را 
خودم ادامه دادم و به بخشی رسیدم که عالمتگذاری 
نشــده بود و واقعاً هم مضر بود... این افراد باید وقت 
بگذارند، دقت کنند و صالحیت هم داشــته باشند. 
برای این کار، آدم های با صالحیتی گماشــته بشوند 
و آن هــا هم قصد قربت بکنند و مالحظۀ هیچ چیز را 
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   »افرادی را برای 
کار ممیزی انتخاب 

کنید که وقت داشته 
باشند و سرسری 

نگاه نکنند. بعضی از 
کتاب هایی را که برای 

من فرستاده بودند، 
دیدم که بخشی از آن 

عالمت گذاری شده بود 
که ممنوع است، که 

به نظر من خیلی مهم 
نبود. بعد مطلب کتاب 
را خودم ادامه دادم و 
به بخشی رسیدم که 

عالمتگذاری نشده بود 
و واقعًا هم مضر بود... 

این افراد باید وقت 
بگذارند، دقت کنند و 

صالحیت هم داشته 
باشند



نظارت، مسئولیت همه؛ 
جلوگیری نکردن از کتب گمراه کننده،

گناه کبیره
نظارت، همان طور کــه در ابتدای بحث هم گفتیم و 
فرمایش مقام معظم رهبری را آوردیم، فقط منحصر 
به مسئولین نمی شود و همه مسئولیت دارند. نظر به 
اهمیــت مطلب آن را تکرار می کنیم: »هرکس که در 
کشور مسئولیتی دارد، باید طبق نظر و ایمان اسالمی 
و احســاس تکلیفی که می کند، قاطع و شــجاعانه و 
قوی قدم بردارد. این وظیفۀ همه است. امیدواریم که 
هم شما ]ناشران[، هم ما، هم دولت، هم مجلس و هم 
قوۀ قضائیه، وظایفمان را بدانیم و از این مسئلۀ تأثیر 
بر روی ذهن ها و ایمان ها آســان نگذریم. این مسئلۀ 
بسیار مهمی است؛ این مقطع بسیار حساسی است؛ 
این کار بسیار عظیمی اســت و نباید از آن به آسانی 
گذشــت. این کار، از مبارزه با داروی فاســد و تاریخ 
منقضی شده و از مبارزه با پزشک قالبی خیلی مهم تر 

است.« 28
اگر ما مسئول نظارت باشیم که مستقیماً درگیر 
هســتیم و اگر نه، باز هم در هر جایی هســتیم.اگر 
می توانیم جلــوی کتاب مضری را بگیریم که موجب 
گمراهی می شــود و ایــن کار را نکنیم، طبق فتوای 
رهبری مرتکــب گناه گبیره می شــویم؛ »اضالل از 
گناهان کبیره اســت و فرقی نمی کند که با مباشرت 
انجام گیرد یا به سببیت یا منع نکردن از اضالل؛ مثل 
اینکه از زیِر دســت فردی کتاب، فیلم یا نمایشنامۀ 
گمراه  کننده ای عبور کند و او مانع نشود و در اختیار 
مردم قرار گیرد؛ چنین فردی هم موجب اضالل مردم 

شده است.«29

تأثیر تولید کتاب خوب در تسهیل امر 
نظارت

البته کار فرهنگی اثباتی و تولید کتاب مفید می تواند 
به بحث نظارت کمک ویــژه ای کند. هم با باالبردن 
سطح فکری، امکان چاپ بعضی کتاب ها فراهم شود و 
هم از فشاری که بر روی ممیزی وارد می شود، بکاهد: 
»من دربارۀ مســئلۀ ممیزی و جنجال هایی که اخیراً 
بعضی از مغرضان، علیه وزارت ارشاد به راه انداخته اند 
و بغض ها هــم که مغرض نبودند، تحــت تأثیر قرار 
گرفتند، تأمل کــردم، دیدم که این بخش مربوط به 
ممیزی کتاب در وزارت ارشاد، حقیقتاً زیر فشار قرار 
گرفته و به آن ظلم شــده اســت. در این باره، قدری 
فکر کردم، دیدم اساس کارمان، از اینجا دچار مشکل 
می شود که در تولید کتاب، ید طوالیی نداریم. تولید 
کتاب، خیلی مهم اســت. بخش معظمی از بودجه و 

امکانات وزارت را برای تولید کتاب بگذارید.«30  

شده است، بنابراین نباید دست زد.
...به هیچ وجه دست بردن در نمایشنامه مصلحت 
نیســت، حتی یک فرازش را هم نباید شــما عوض 
بکنید. اگر دیدید نمایش مناســبی نیست، اصاًل کل 
نمایش را چاپ نکنید. امــا مجموع این نمایش های 
شکسپیر نمایش های شبیه هم است. مطالب اخالقی 

و مطالب مؤثر خیلی خوب دارد.2۴
در نظر دادن هم اگر امکان اصالح وجود ندارد، 
باید یک نظر برآیندی داده شــود: »رمان را بخوانید و 
ببینید که آیا این رمان باید چاپ بشود یا نباید چاپ 

بشود. این، هم خیلی مهم است، هم خیلی سخت.
واقعاً من تصدیق می کنم که این وظیفه ای که ما 
از شــما توقع داریم که به خوبی انجام بدهید، وظیفۀ 
خیلی دشواری است. زیرا انسان باید کتاب را بخواند 
و باالخره، در مجموع، به یک نتیجه برسد که آیا این 
کتاب باید چاپ بشود، چون فوایدش بیشتر است یا 

باید چاپ نشود.« 25

مواردی که حرمت برداشته می شود
البته در بعض موارد، بنا به مصالح باالتری نمی شــود 
جلــوی بعضی از کتاب هــا را گرفت؛ مثل حالتی که 

گرفتن و بستن و زدن کمک به تهاجم است.26
از نظــر فقهی »اگر مصلحتی، راجح بر مفســدۀ 
حفظ و نشــر کتب و سایر اموری که موجب ضاللت 
اســت، وجود داشته باشــد، حرمت برداشته و حتی 
در مواردی حفظ، واجب می شــود. البته باید دید که 
مصلحت راجحۀ حفظ چیست و رجحان آن نسبت به 

مفسده چه میزان است.

مثال:
1. اگــر این کتاب ضالل را از بیــن ببریم، این 
شبه های که در ذهن بعضی ایجاد شده، باقی می ماند. 
اما اگر آن را نگه داشتیم و به اهل ِخبره دادیم که رّدیۀ 
]پاسخ[ محکمی بر این کتاب بنویسد، شبهه به کلی از 
بین می رود و در آینده هم کسی به این شبهه مبتال 
نمی شــود. پس این یک مصلحت راجحه ای است که 

حفظ آن کتب ضاله را جایز می کند.
2. اگر کتاب ضاللی را که عدۀ محدودی را گمراه 
می کند، جمع آوری کنیم و از بین ببریم، ممکن است 
گــروه زیادی تصور کنند که مطالب آن حق بوده که 
آن را جمع کردند و این کار شــبهۀ بزرگ و مشکل 

بزرگ تری را به وجود آورد.«27
البته »همان طور که باید ضاللت در چیزی احراز 
شــده باشد تا حفظ آن حرام و افنای آن واجب شود، 
مصلحــت مقابل آن هم باید جزمی و قطعی باشــد؛ 

یعنی نمی شود تنها به پندار و تصور اکتفا کرد.«

پروندۀویژه/بررسیآرایمقاممعظمرهبریدربارۀنظارتبرکتاب32

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394

    اضالل از گناهان 
کبیره است و فرقی 
نمی کند که با مباشرت 
انجام گیرد یا به 
سببیت یا منع نکردن 
از اضالل؛ مثل اینکه از 
زیِر دست فردی کتاب، 
فیلم یا نمایشنامۀ 
گمراه  کننده ای عبور 
کند و او مانع نشود و 
در اختیار مردم قرار 
گیرد؛ چنین فردی هم 
موجب اضالل مردم 
شده است

   به هیچ وجه 
دست بردن در 
نمایشنامه مصلحت 
نیست، حتی یک 
فرازش را هم نباید 
شما عوض بکنید. اگر 
دیدید نمایش مناسبی 
نیست، اصاًل کل نمایش 
را چاپ نکنید. اما 
مجموع این نمایش های 
شکسپیر نمایش های 
شبیه هم است. مطالب 
اخالقی و مطالب مؤثر 
خیلی خوب دارد



11 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص206 و 207؛ بیانات 

در دیدار با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
12 . بیانات در مصاحبۀ صداوسیما، در ششمین »نمایشگاه 

بین المللی کتاب«، 1372/02/21
13 . کتــاب کتاب وکتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبــری، چاپ یازدهم، ســال 1388؛ ص203؛ بیانات در 
دیــدار با دســت  اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب بــا رهبر انقالب، 

1376/08/19
1۴ . مصاحبه در پایان بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب، 

1377/03/05
15 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص207؛ بیانات در دیدار 

با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
16 . خطبه های نماز جمعۀ  تهران، 1366/02/18
17 . خطبه های نماز جمعۀ  تهران، 1366/02/18
18 . خطبه های نماز جمعۀ  تهران، 1366/02/18

19 . بیانــات در دیدار اعضای شــورای  عالی مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی، 1370/07/01

20 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص212؛ بیانات در دیدار 

با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
21 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص213؛ بیانات در دیدار 

با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
22 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص21۴؛ بیانات در دیدار 

با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
23 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص218؛ بیانات در دیدار 

با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
2۴ . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، ســال 1388؛ ص215؛ مصاحبه در 

پایان بازدید از دهمین نمایشگاه کتاب، 1376/02/1۴
25 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، ســال 1388؛ ص216؛ مصاحبه در 

پایان بازدید از دهمین نمایشگاه کتاب، 1376/02/1۴
26 . بیانات در آغاز به کار دهمین گردهمایی سراسری ائمۀ 

جمعه، 1373/06/21
27 . رسالۀ آموزشی، ج2، ص۴8

28 . بیانات در دیدار جمعی از ناشران، 1378/02/28
29 . رسالۀ آموزشی، ج2، ص۴7

30 . کتاب کتاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص207 و 208؛ بیانات 

در دیدار با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
31 . رسالۀ آموزشی، ج2، ص۴9

نقش  دربارۀ  رهبــری  معظم  مقام  فتوای 
حکومت در مسئلۀ کتاب های گمراه کننده

مطالــب مربوط به نظارت را با فرمایش و فتوای مقام 
معظم رهبری در رسالۀ آموزشی دربارۀ نقش حکومت 
در مســئلۀ کتاب های گمراه کننده به پایان می بریم: 
»در جامعۀ اســالمی، افزون بر مــردم، حکومت نیز 
وظیفه دارد جلوی حفظ، نشر و ترویج چیزهایی را که 
باعث ضاللت مردم می شود، بگیرد و با توجه به اینکه 
همواره افرادی از این حکم سرپیچی کرده و چیزهایی 
را در جامعه منتشــر می کنند که باعث اضالل مردم 
می شود، حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را 
هم بکند، و به وسیلۀ چیزهایی که مایۀ هدایت است، 

آن مشکالت و شائبه ها را حل کند.
 توجه نمایید که این، حکم شرعی و فقهی است، 
نه سلیقه ای. حکومت موظف اســت که نگذارد این 
گناه در جامعه واقع شــود. البته در بعضی از گناهان 
ممکن اســت حکومت برای آن ها تکلیفی نداشــته 
باشد و ورودش در وادی آن گناهان مفاسد بیشتری 
را به وجــود بیاورد، لکن اضالل از این قبیل نیســت. 
حکومت تکلیف بزرگی در این زمینه دارد. مســئلۀ 
ممیزی کتاب، ممیزی فیلم و دیگر وســایل ارتباطی 
مطــرح روز، مثل فیلترینگ ســایت های رایانه ای یا 

وبالگ نویسی و... مربوط به این مسئله است.«31

پانویس ها --------------------------------

1 . بیانات در دیدار جمعی از ناشران، 1378/02/28
2 . پیام به مناسبت آغاز هفتۀ کتاب، 1372/10/0۴

3 . مصاحبه در پایان بازدید از یازدهمین نمایشــگاه کتاب، 
1377/03/05

۴ . کتاب کتــاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص206 و 207؛ بیانات 

در دیدار با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
5 . بیانات در دیدار جمعی از ناشران، 1378/02/28

6 . کتاب کتــاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبــری، چاپ یازدهم، ســال 1388؛ ص202؛ بیانات در 
دیــدار با دســت  اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب بــا رهبر انقالب، 

1376/08/19
7 . بیانات در دیدار معلمان و اســاتید دانشگاه های خراسان 

شمالی، 1391/07/20
8 . بیانات در دیدار اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی، 

1392/09/19
9 . کتاب کتــاب و کتاب خوانی در آیینۀ رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، چاپ یازدهم، سال 1388؛ ص216 و 217؛ بیانات 

در دیدار با دست اندرکاران برگزاری هفتۀ کتاب، 1375/08/01
10 . مصاحبه در پایان بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب 

1377/03/05
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مجمع ناشران انقالب اسالمی



اســت که وظیفۀ انتخاب و معرفی این افراد به شورای 
عالی انقالب فرهنگی، بر عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی است.
متأســفانه، در دولت قبل، به دلیل اختالف رأی و 
نظری که ظاهراً بین اعضای شورا و رئیس شورا وجود 
داشــت، افرادی که معرفی شــده بودند و به تصویب 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی هم رســیده بودند، 
احکامشــان تا اواخر دولت قبل صادر نشــد و زمینۀ 
تشکیل جلسات هم به وجود نیامد. البته، در آن برهه، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد هم بــه وظیفۀ خودش برای 

تشکیل جلسات شورا عمل نکرد.

پس چرا اعضای قبلی که حکمشــان هنــوز پابرجا بود، به 
کارشان ادامه ندادند؟

بحث بر ســر همین بــود. اعضای جدید شــورا تأیید 
نشده اند، این رویه است که مسئوالن و اعضای قبلی تا 
زمانی که حکم نقض صادر نشود، باید به کارشان ادامه 
دهند. متأسفانه وزارت ارشــاد از این موضوع استفادۀ 
نادرستی کرد و به بهانۀ اینکه حکم اعضای جدید صادر 
نشــده، هیئتی را که قباًل مشــغول فعالیت بود، عماًل 
تعطیل کرد و عوامل اجرایی بــه همان روال معمول، 
کارشــان را انجام دادند. این مسئله خطای بد و بزرگی 
بود و چون نهادهای بازرســیمان به موقع رســیدگی 

همان طور که می دانید، اعضای هیئــت نظارت بر کتاب در 
دولت فعلی معرفی شدند؛ ولی جلسات این هیئت به صورت 
منظم برگزار نمی شود. به نظر شما، برگزارنکردن یا برگزاری 

نامنظم جلسات چه تبعاتی ممکن است داشته باشد؟
اگر اجازه بدهید، قبل از پاسخ دادن به سؤال شما، یک 
پیش زمینه از هیئت َ نظارت بر کتاب ارائه کنم. شــما 
می دانید که در حوزۀ کتاب، شــورای انقالب فرهنگی 
مصوبه ای با عنوان اهداف، سیاســت ها و ضوابط نشــر 
کتاب دارد. این مصوبه که در دهۀ 60، تصویب شــده 
بود، مجدداً با اصالحات در سال 88 بازنگری شد و در 
فروردین 89، تصویب و در نهایت، ابالغ شــد. در این 
مصوبه، ضوابط، سیاست های ایجابی و حدود و ضوابطی 
برای نشــر کتاب در نظر گرفته شده و طبیعتاً باید در 
جایی بر اجرای آن نظارت شــود. برای این منظور، دو 
هیئت نظارت در نظر گرفته شــده اســت. یک هیئت 
نظارت بر نشــر کتاب و دیگری هیئت نظارت بر کتاب 
کودک و نوجوان. طبق پیش بینی های انجام شــده، در 
هر دو هیئــت باید حداقل پنج نفــر از صاحب نظران 
حضور داشته باشــند. در هیئت نظارت بر نشر کتاب، 
صاحب نظران و شخصیت های علمی، دینی و فرهنگی 
مدنظر بوده و در هیئــت نظارت بر کتاب کودک هم، 
صاحب نظران آگاه به امور تربیتی از دیدگاه اســالمی 
و مسائل خاص کتاب های کودکان در نظر گرفته شده 
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هیئت نظارت بر کتاب باید از 
اعمال سلیقه ها جلوگیری کند

گفت وگو با دکتر محسن پرویز
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    متأسفانه، در 
دولت قبل، به دلیل 
اختالف رأی و نظری 
که ظاهراً بین اعضای 
شورا و رئیس شورا 
وجود داشت، افرادی 
که معرفی شده بودند 
و به تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی 
هم رسیده بودند، 
احکامشان تا اواخر 
دولت قبل صادر نشد و 
زمینۀ تشکیل جلسات 
هم به وجود نیامد. 
البته، در آن برهه، 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
هم به وظیفۀ خودش 
برای تشکیل جلسات 
شورا عمل نکرد



متأســفانه در بحــث کتاب، ما فقط بحــث ممیزی را 
می بینیم؛ درحالی که ضوابط ایجابی اگر درســت اجرا 
می شــد، فضای نشر کشــور متحول می شد و نشاط 
تازه ای به وجود می آورد. اما فعاًل تشکیل نشدن جلسات 
هیئت نظارت به تصمیم مســئوالن اجرایی برمی گردد 
که بخواهند این جریــان به وجود بیاید یا نیاید؛ وگرنه 
می دانید کــه خیلی از کارها، به همین شــکل انجام 

می شود و ظاهراً مشکلی ایجاد نمی شود.

اگر تشکیل نشدن جلســات، غیرقانونی است،  چرا نهادهای 
نظارتی برخــورد نمی کنند و  یا چرا شــورای عالی انقالب 

فرهنگی تذکر نمی دهد؟
من پیش فرضم را بر این نمی گیرم که جلســات هیئت 
تشکیل نمی شــود؛ چون اطالع کافی از روند برگزاری 
جلســات ندارم و گزارش منظمی هــم در این زمینه، 
منتشر نمی شود. اما برای من به عنوان کسی که تجربۀ 
کار اجرایی دارم، تشکیل نشــدن آن اعجاب آور خواهد 
بود و معتقدم باید به مســئولی که بدون تشکیل شدن 
هیئت نظارت، ایــن کار خطیر را انجام می دهد، مدال 

شجاعت داد.
بگذاریــد از از حوزۀ تخصصی خودم برایتان مثال 
بزنم. کســی که در یک منطقۀ دورافتاده که تخصص 
ندارد و مشغول کار طبابت می شود تا وقتی که اتفاقی 
نیفتاده، کســی کاری ندارد؛ ولی اگــر روز و روزگاری 
به مشکلی بربخورد، همۀ زندگی اش سیاه خواهد شد؛ 
چون صالحیت این کار را نداشته است. به نظر من مهم 
نیســت که آیا در هیئت نظارت افراد صاحب صالحیت 
باالیی هســتند یا بی صالحیت، مهم این اســت که به 

نمی کنند، کســی به این موضــوع توجه نکرد و دولت 
تمام شد و دولت تازه سر کار آمد. 

در دولت جدید، اعضای جدیدی معرفی شدند و 
حکم هم گرفتند و دو جلســه هم تشکیل شد و اعضا، 
آقــای مهدوی راد را هم به عنوان رئیس انتخاب کردند. 
اما متأســفانه گویا فراموش شــد که این هیئت باید 
به صورت مداوم تشــکیل شود و کارش را انجام دهد و 
نظارتی عالی داشته باشد. البته جای تأسف عمیق دارد 
که عوامــل نظارتی زمانی که به قوانین و ضوابط عمل 
نمی کنند، تذکری نمی دهند تا در همان زمان که خطا 
اتفاق می افتد، امور را اصالح کنند. ببینید خیلی اوقات 
خطایی اتفاق می افتد؛ اما در زمان الزم کســی جلوی 
آن را نمی گیرد. البته در جمهوری اســالمی با خطاها 
برخورد خواهد شــد؛ ولی وقتی از زمان آن گذشته و 

طبیعتاً آب رفته را نمی توان به جوی برگرداند. 
باید قبول کنیم طبق قانون،  وقتی جلسات هیئت 
نظارت بر کتاب تشــکیل نمی شود، تصمیمات اجرایی 
اداره کتاب مشروعیت پیدا نمی کند. ادارۀ کتاب بازوی 
اجرایی هیئت نظارت است و باید گزارش هایی به هیئت 
بدهد که چه کتاب هایی مجوز گرفته و چه کتاب هایی 
چه مسائلی داشــته اند. این هیئت باید تشکیل جلسه 
بدهد و شــرایط حوزۀ کتــاب را طبق آنچه در مصوبۀ 
شورای عالی انقالب فرهنگی وجود دارد، بررسی کند. 
این مصوبه، یک مصوبۀ وســیع و کارآمد است و چند 

آدم تمام وقت می خواهد که آن را اجرا کنند. 

برگزارنشدن جلسات هیئت نظارت چه آسیب هایی به حوزۀ 
نشر می زند یا چه خطراتی را متوجه وزارت ارشاد می کند؟
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

   باید قبول کنیم 
طبق قانون،  وقتی 

جلسات هیئت نظارت 
بر کتاب تشکیل 

نمی شود، تصمیمات 
اجرایی اداره کتاب 

مشروعیت پیدا 
نمی کند. ادارۀ کتاب 
بازوی اجرایی هیئت 

نظارت است و باید 
گزارش هایی به 

هیئت بدهد که چه 
کتاب هایی مجوز گرفته 

و چه کتاب هایی چه 
مسائلی داشته اند. این 

هیئت باید تشکیل 
جلسه بدهد و شرایط 

حوزۀ کتاب را طبق 
آنچه در مصوبۀ شورای 

عالی انقالب فرهنگی 
وجود دارد، بررسی 

کند. این مصوبه، یک 
مصوبۀ وسیع و کارآمد 

است و چند آدم 
تمام وقت می خواهد که 

آن را اجرا کنند



فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 

در ابتدای این دولت زمزمه هایی مبنی بر واگذاری ممیزی به 
ناشــران یا انتقال ممیزی به خارج از وزارت ارشاد به گوش 
می رسید. به نظر شما آیا اصوال می توان ممیزی را به ناشر یا 

به بعد از انتشار کتاب منتقل کرد؟
من اعتقــاد دارم مجوز کتــاب را نمی توانیم به بعد از 
نشر واگذار کنیم. نه برای سالم سازی فضا. چراکه برای 
سالم سازی فضا باید کارهای دیگری انجام شود. ممکن 
اســت  آثاری به صورت غیرقانونی  در جامعه منتشــر 
شود. االن در فضای مجازی به خیلی آثار بسیار مخرب 
دسترســی آسانی وجود دارد که قابل مقایسه با فضای 
کنونی نشر کشور نیست. به هر حال برای سالم سازی 
فضا، کارهای مختلفی باید انجام شود که موضوع بحث 

ما نیست.
به نظر من، کســانی که بحث انتقــال ممیزی به 
بعد از چاپ را مطرح می کنند، تصورشــان این اســت 
کتاب که چاپ شد، کیست که بخواهد آن را بخواند و 
دنبال مسئله بگردد. آن ها می خواهند ماجرا را به یک 
امر محال ارجاع بدهند، وگرنه به شکل عملیاتی، امکان 

واگذاری به بعد از چاپ نیست. 
ممیزی عالوه بر اینکه به بحث سالم ســازی فضا 
کمک می کند، کمکی برای ناشــر اســت. بسیاری از 
ناشــران، کارشناس بررســی و تأیید محتوا ندارند، در 
واقع، ممیزی به ناشــر کمک می کند تا از مشــکالت 
کتابی که در آن تخصص ندارد، باخبر شود. ناشر وقتی 
مجــوز قبل از چاپ می گیــرد، در واقع کتابش یک بار 
خوانده می شود و این به نفع ناشر است. چه بسا نکاتی 
از دست ناشر در رفته باشد که افراد امین و متخصص، 

کتاب را مطالعه می کنند و به او تذکر می دهند. 
در کنــار این موضــوع، وقتی مســئولیت را به 
ناشــران واگذار می کنید، ســرمایه اش را در معرض 
خطر قــرار می دهید. مثال  یک کتاب 500 صفحه ای 
منتشر شود و در یک جمله ، تمسخری به یکی از اقوام 
صورت گرفته باشد. نتیجه اش این است که کل کتب 
باید امحا شــود. ممکن است تبعات اجتماعی ماجرا 
را کســی نتواند کنترل کند. زمینۀ بروز مشکالت و 
مســائل در جامعۀ ما که دشمنان قسم خورده داریم، 
زیاد اســت. بعضی مشــکالت را دمِ دستی و کوچک 
می کنند و ممیزی را منوط به آثار سیاسی می کنند 
که اجازه چاپ نمی گیرند. اخیــراً در تلویزیون، یک 
تمســخری به آذری زبان ها اتفاق افتاد و زمینۀ بروز 
مشکالت فراهم شد. ما کسانی را داریم که پول خرج 
می کنند تا چنین مسائلی را بزرگ کنند و قومیت ها 
و صنوف را به هیجان بیاورند و به صحنه بیاورند و از 

آن ها سوءاستفاده کنند.

هــر حال قانون، این وظیفــه را به عهدۀ هیئت نظارت 
گذاشته است. اگر قرار باشــد مدیران اجرایی، هیئت 
نظارت را تشکیل ندهند و مطابق صالحدید خودشان 
عمل کنند، ممکن اســت اتفاقی نیفتد. اما اگر روزی 
و روزگاری قرار شــود که به این امور رســیدگی شود، 
خالف ضابطه عمل کرده اند و قطعاً اشــخاص، هم در 
حیطۀ کاری و هم در زندگی شخصی، دچار مشکالت 

اساسی خواهند شد.
به نظر من، تشــکیل هیئت نظــارت قوی که در 
حوزه های مختلف، افراد سرآمدی در آن وجود داشته 
باشــند که هم به حوزۀ کاریشان اشراف داشته باشند 
و هــم از متانت کافی برخوردار باشــند، همچنین نه 
ســخت گیرانه و نه ســهل گیرانه عمل کنند، مطمئن 
باشید جریان نشر متحول خواهد شد. پذیرفتنی نیست 
که بگوییم بود و نبود هیئت نظارت یکی است. ممکن 
اســت هیئتی تشــکیل بدهیم که افراد اهلیت الزم را 
نداشته باشند که آن مقولۀ جدایی است. اما در هیئتی 
کــه افــراد صاحب صالحیت در آن حضــور دارند، که 
هیئت فعلی چنین است، مسئولیت را از دوش مجریان 
برمی دارد و مجریان می توانند به کار اصلی خودشــان 

بهتر برسند.

یکی از انتقادهای که وارد می شــود، این است که کتاب های 
مســئله دار زیادی از ممیزی ارشــاد عبور می کنند و مجوز 
می گیرند. به نظر شــما، آیا در حال حاضر دولت می تواند بار 

مسئولیت این کتاب ها را به گردن هیئت نظارت بیندازد؟
فکر نمی کنم این توجیه در دولت وجود داشــته باشد. 
اگر به احتمال زیاد، قرار باشــد که به ماجرا رسیدگی 
کننــد، وجود هیئــت نظارت و پیگیری امور توســط 
هیئت های نظارت و عمل به ُمــّر قانون، همان چیزی 
است که در ضوابط نوشته شده است و به دولت، بیشتر 
کمــک می کند. دبیرخانۀ هیئت نظارت باید در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی مستقر باشد و موظف است 
گزارش جلسات را به صورت ســاالنه، به شورای عالی 

انقالب فرهنگی ارائه دهد. 
چیزی کــه در ضوابط، پیش بینی شــده، محکم 
و دقیق اســت و جلوی بی عدالتــی را می گیرد. وقتی 
جلسات تشکیل نشــده، ممکن است کسی متن را با 
ســلیقۀ خود بخواند و صالح بداند یا نداند که منتشر 
شود؛ اما وقتی کمیته هست، اساساً جلوی چنین اعمال 
ســلیقه هایی گرفته می شود. تشکیل هیئت نظارت بر 
کتاب، بــرای جلوگیری از تضییع حق مصوب شــده. 
ضمن اینکه برای ایــن هیئت، کمیته هایی پیش بینی 
شده است که به مســئوالن اجرایی کمک می کنند تا 
ضوابط بهتر و درســت تر عمل شود. منتهی اگر به  هر 
علت به آن عمل نکردند، مســئولیت به گردن وزارت 
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    به نظر من، 
تشکیل هیئت نظارت 
قوی که در حوزه های 
مختلف، افراد سرآمدی 
در آن وجود داشته 
باشند که هم به حوزۀ 
کاریشان اشراف 
داشته باشند و هم از 
متانت کافی برخوردار 
باشند، همچنین نه 
سخت گیرانه و نه 
سهل گیرانه عمل کنند، 
مطمئن باشید جریان 
نشر متحول خواهد 
شد. پذیرفتنی نیست 
که بگوییم بود و نبود 
هیئت نظارت یکی 
است



خود، جامعه و مصالحشان به عنواِن افرادی بصیر، فهیم 
و معقول، دارد. 

در این بین، نقش وزارت ارشــاد جمهوری اسالمی در هدایت 
مردم چیست؟

خود واژۀ »ارشــاد« که زمانی هم محل بحث بود، کاماًل 
نشان دهندۀ وظیفۀ این وزارتخانه است. ارشاد مجموعه ای 
از وظایــف حاکمیتی دارد که شــامل وظایف تربیتی و 
آموزشــی هم می شود. نظام ما چون یک نظام فرهنگی 
برآمده از یک انقالب فرهنگی است، طبیعی است که غیر 
از وزارت ارشاد، بخش های مختلف دیگری مانند آموزش 
و پروش، دانشگاه ها و... هم فعالیت فرهنگی دارند که باید 
به این ها هم توجــه کنیم. در حقیقت جزء ویژگی های 
فرهنگ در ایران این اســت که کانون های مختلفی در 

بحث فرهنگی آن فعال اند.
طبیعی اســت که قبل از انقالب، وضعیت به این 
شــکل نبود، اما با توجه به اینکه انقالب ما یک انقالب 
فرهنگی اســت و بخش های متعددی در حوزۀ فرهنگ 
مشــغول به فعالیت اند، در واقع باید گفت ارشــاد یک 
پیشانی و یک ویترین است، اما همراه با ارشاد، نهادهای 
مختلفی به فعالیت فرهنگی مشغول اند. ما حتی نهادهای 
نظامی مــان هم فعالیت هــای فرهنگی جــدی دارند. 
به صورت خاص، مثاًل بسیج که فعالیت فرهنگی جدی 

دربارۀ نقش هدایتگری حاکمیت نســبت به مردم، دو دیدگاه 
وجود دارد. برخی معتقدند که حاکمیت و نظام اسالمی نقشی 
در هدایت مــردم ندارد. در مقابل، برخــی هم معتقدند که 
حاکمیت دربارۀ هدایت مردم مســئول است. حال می خواهم 
بدانم که نظر شما دربارۀ این نقش حاکمیت چیست؟ آیا شما 

چنین نقشی را برای حاکمیت اسالمی قائل هستید؟
این بحث به صورت جدی، حدود بیســت سالی می شود 
که مطرح شده است. اگر از منظر روان شناسی اجتماعی 
به مسئله نگاه کنیم، در همۀ نظام های سیاسی، دولت ها 
و حاکمیــت وظایفی برای خود تعریــف کرده اند که از 
جملۀ آن ها آموزش است. در دولت های مدرن هم یکی 
از وظایف دولت ها در کنار تأمین امنیت، بهداشــت و...، 

فراهم کردن شرایط برای تربیت شهروندان است. 
از منظر دینی هم اگر بخواهیم به این امر نگاه کنیم، 
وظیفۀ امــام جامعه که در نگاه کلی، همان حاکمیت و 
بخش های مختلف آن اســت، این است که باید نظمی 
را بر اساس اهداف کلی نظام، در تربیت و آموزش مردم 
ایجاد کنند. این مســئله، امری طبیعی است و مختص 
ما هم نیســت. حتی می بینیم که نظام های سکوالر هم 
نظم و شــیوۀ  خاصی برای این مسئله دارند. هیچ کس 
هم نمی تواند بگوید ما وظیفــه ای در این رابطه نداریم. 
البته این اقدام مفروضه های پیشینی متعددی همچون 
باور به بلوغ، خودآگاهی و فهم منطقی این شهروندان از 

طبقمصوبۀشورایعالیانقالبفرهنگی،مسئولیتاجرایسیاستهاوضوابطنشرکتاببرعهدۀوزارتفرهنگوارشاداسالمی
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کتابوکتابخوانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیبهگفتوگوبنشینیمودرموردوضعیتنظارتبرکتابوهیئتنظارتبرکتاب
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حسین شاهمرادی

 با دغدغه و حساسیت های انقالبی 
و مذهبی کار می کنیم

گفت وگو با دکتر محمد سلگی
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نظارتبرکتاب

گفت وگو

37

ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی



ضوابط نشر کتاب تحت عنوان »مصوبۀ اصالحی اهداف،  
سیاســت ها و ضوابط نشر کتاب« است. در واقع، ما یک  
مجموعۀ ضوابط و حدودی داریم که مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی است. یک قانون داشتیم که برای دهۀ 
شــصت بود و در سال 89 اصالح شــد. در حال حاضر، 
مبنای ما همان قانون ســال 89 است که مصوبۀ جلسۀ 
660 شورای عالی انقالب فرهنگی در فروردین 89 است.
در ایــن قانون، ضوابط و اصول چاپ و نشــر آمده 
است؛ مثاًل کتاب در جهت ترویج اصول انقالب، احیای 
میراث مکتوب، مقابلۀ مؤثر با تهاجم سیاسی و فرهنگی 
باشد، توهین به ادیان آسمانی و پیامبران نباشد، تمسخر 
و توهین به فرهنگ اقوام نباشد، تبلیغ علیه نهاد خانواده 
نباشــد و... . این ها پاره ای از مواردی است که تا حدی 
مصادیق را مشخص کرده است. ما خودمان هم در بعضی 
از موضوعــات، به صورت جزئی تر کار کــرده و نتایج را 
به صورت کاربرگ هایی تدوین کرده و در هیئت نظارت، 

تصویب می کنیم. 
در این قانون، دو هیئت یا شورا در نظر گرفته شده 
اســت: یکی هیئت نظارت بر کودک و یکی بزرگ سال. 
اعضای این دو هیئت را شــورای عالی انقالب فرهنگی 
تعیین می کند. شــوراهای جدید از ســال 92 شــکل 
گرفته اند و جلساتشان به صورت منظم تشکیل می شود. 
چون تعداد اعضای هیئت نظارت بر کتاب بزرگ سال زیاد 
است، یک شورا مرکب از دو هیئت کودک و بزرگ سال با 
عنوان »کمیتۀ تخصصی هیئت نظارت« تشکیل داده ایم 
که جلســات منظمی برگزار می کنند. در جلســات به 
کلیۀ وظایــف هیئت نظارت، همچون تصویب کاربرگ، 
رسیدگی به اعتراضات ناشران، تصویب کارگروه هیئت 

نظارت استانی و تصویب آیین نامه ها پرداخته می شود.
حسب قوانین، ما باید شوراهای نظارت استانی در 
استان های مختلف داشته باشیم. تا امروز در پنج استان 
این شورا را تشکیل داده ایم و درحال بررسی پنج استان 
دیگر هستیم که برای آن ها هم شورای نظارت تشکیل 

دهیم. 
روند کار هم به این شــکل اســت که کاربرگ ها و 
برخی آیین نامه ها در کمیتۀ تخصصی و سپس در هیئت 
نظارت تصویب می شــود و به ادارۀ کتاب ابالغ می شود. 
همچنین، همان گونه که بیان شــد، هنگامی که ناشر 
نسبت به غیرمجازشــدن کتابش اعتراض دارد، کتاب 
مجدداً بررسی می شود و اگر بعد از بررسی مجدد، دوباره 
رد شد و ناشر باز هم اعتراض داشت، در این مورد، کتاب 
را بــه هیئت نظارت ارجاع می دهیم تا تصمیم نهایی را 
بگیرد. لذا این روند نشــانگر این است که هیئت نظارت 
و کمیتــۀ تخصصی آن نقش یک شــورای عالی را ایفا 

می کنند. 
به طور میانگین، کتابی که به وزارت ارشاد می آید، چقدر طول 

دارد، در صورتی که در جاهای دیگر دنیا ممکن اســت 
برای نهادهای نظامــی، فعالیت فرهنگی جدی تعریف 

نشده باشد.

پــس از گفت وگوی مختصــری دربارۀ مســائل مبنایی تر، 
می خواهیم به ســراغ بحث نظارت بر کتاب برویم. برای اولین 
ســؤال لطفاً توضیح دهید که وقتی یک کتاب می خواهد از 
وزارت ارشاد مجوز انتشار بگیرد، چه فرایندی را طی می کند؟

وقتی که کتابی برای ارزیابی ثبت می شــود، در گام اول 
همــکاران ما کتاب را تورق می کنند که ببینند اصالً آیا 
این کتاب نیاز به بررسی دارد یا نه. ما حوزه های مختلفی 
در کتاب داریم. یک ســری از کتاب ها علمی هســتند، 
مانند فیزیک و شیمی و... . این ها باید مجوز بگیرند که 
البته این مجوزگرفتن برای ثبت و گرفتن آمار کتاب ها 
هم هســت که این آمار، بعدها، در زمان نمایشگاه های 
کتــاب، در انتخاب ناشــران نمونۀ کشــوری و...، مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
بعضی از کتاب هــا، از همان لحظۀ ثبت و ورود به 
چرخۀ بررسی، بالمانع اعالم می شوند، مانند کتب فیزیک 

و شیمی و... و مابقی کتاب ها می روند برای بررسی.
در مرحلۀ بعدی، دبیران علمی، کتاب ها را به صورت 
مروری مالحظه و تورق می کنند و بعضی آثار را با توجه 
به اشرافی که دارند، بی نیاز از بررسی می بینند و بالمانع 

اعالم می کنند و کتاب می رود برای اخذ مجوز. 
یک ســری کتاب ها نیــاز به بررســی دارند که به 
گروه های بررسی می روند. در ادارۀ کتاب، حدوداً ده گروه 
بررسی فعالیت دارد که بر اساس کثرت آثار وارده به ادارۀ 

کتاب، این تقسیم بندی انجام شده است.  
هرکدام از این گروه ها یک سرگروه دارد. تعداد افراد 
گروه ها هم بستگی به کثرت آثار دارد. در گروه ها بعد از 
بررسی اعالم می شود که اثر غیرمجاز، بالمانع یا مشروط 
است و نتیجه به ناشر اعالم می شود. در صورت اعتراض 
ناشــر، کتاب در یک کمیته، به نام تجدید نظر، مجدداً 
بررسی می شود. اگر ناشر رأی این کمیته را هم نپذیرد، 
موضوع اعتراض، به شــورای کتاب، مرکب از سرگروه ها 
و کارشناسان ارشــد، ارجاع می شود. اگر اعتراض تداوم 
یابد، به عنوان آخرین مرجع، موضوع در کمیتۀ تخصصی 
هیئت نظــارت مطرح و دربارۀ اثر بحث و تصمیم گیری 

می شود. 

بعضی از ناشــران معتقدند که بعضی از ممیزی ها، بر اساس 
اعمال سلیقه انجام می شــود. طبیعی است که اعمال سلیقه 
زمانی انجام می شود که شــاخص معینی برای ممیزی وجود 
نداشته باشد. در این باره توضیح می فرمایید؟ آیا شاخص های 

ممیزی مشخص اند؟
شاخص های ما همان اصول و قواعد مندرج در مجموعه 
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   شاخص های ما 
همان اصول و قواعد 
مندرج در مجموعه 
ضوابط نشر کتاب تحت 
عنوان »مصوبۀ اصالحی 
اهداف،  سیاست ها و 
ضوابط نشر کتاب« 
است

   حسب قوانین، ما 
باید شوراهای نظارت 
استانی در استان های 
مختلف داشته باشیم. 
تا امروز در پنج استان 
این شورا را تشکیل 
داده ایم و درحال 
بررسی پنج استان 
دیگر هستیم که برای 
آن ها هم شورای 
نظارت تشکیل دهیم



پانصد عنوان هم غیرمجاز اعالم شده است.
موارد غیرمجاز طیفی از موضوعاتی همچون ترویج 
ســبک زندگی غیراخالقی، ترویج روابط خارج از شــرع 
و عرف هســتند. دســتۀ دیگر، کتاب هایی هستند که 
دارای موارد سیاسی هستند، مانند کتاب هایی که مروج 
تجزیه طلبی، تفرقه بین اقوام و... هســتند. دستۀ دیگر، 
کتاب هایی هستند که موارد دینی دارند؛ مثل کتاب هایی 

که تحت عنوان دین، به ترویج خرافات می پردازند.

زمانی وزارت ارشــاد بر کار چاپخانه ها هم نظارت مستقیمی 
داشت. اما امروز نظارت ارشاد در بحث نشر، معطوف به ممیزی 
کتاب شده است. آیا ارشاد برای نظارت بر محتوای دیجیتال، 
یا کتاب های خارجی و حتی کتاب هایی که به صورت اُفست در 

خیابان انقالب فروخته می شود، برنامه ای دارد؟
در این بحث، ما با چند مســئله روبه رو هســتیم. یک 
ســری کتا ب ها هستند که باید در حوزۀ تکثیر و توزیع 
غیرقانونــی و جعل کتاب به آن ها رســیدگی کرد. یک 
سری دیگر بدون مجوز چاپ می شــوند و یک سری از 
کتاب ها هم هستند که مجوز دارند؛ ولی توسط دیگران 

مورد سوء استفاده قرار می گیرند. 

البته با موارد دیگری هم مواجه هســتیم که نظارتی بر آن ها 
نمی شــود، مثالً یک سری از کتاب ها هستند که در چاپ اول 
مجوز گرفته اند؛ امــا مجوز چاپ دوم را ندارند یا چاپ دومش 
مشمول ممیزی شده است؛ ولی ناشر به نام چاپ اول و بدون 
اعمال اصالحات، هزاران نسخه چاپ کرده و در بازار می فروشد. 
اگر بخواهیم این حوزه را باز کنیم، شــاید چندین نوع 

می کشد تا مجوز برای آن صادر شود؟
به طــور میانگین، یک ماه طول می کشــد. در طی این 
فرایند، ســه نظر دربارۀ آن داده می شود: توسط ارزیاب، 
سرگروه و دبیر علمی. جهت ایجاد وحدت رویه و کاهش 
نقش تفاوت های فــردی در ارزیابــی، هم اکنون روالی 
گذاشته ایم که وقتی کتابی جریان بررسی را طی می کند، 
یک نفر تمام مشــروطی ها را دوباره کنترل می کند که 
چیزی از قلم نیفتاده باشــد یا سخت گیری نشده باشد. 
همچنیــن عطف به توضیحات قبلی، بعد از این فرایند، 
یک سیســتم تجدیــد نظر مجدد داریم که اگر ناشــر 
اعتراض داشت، کتاب به کمیتۀ تجدید نظر برود. اگر در 
این کمیته هم کتاب رد شد، باز ناشر می تواند به شورای 
کتاب شکایت کند که حدود َده کارشناس در این شورا 
حضور دارند و کتاب را بررســی می کنند. اگر باز هم در 
این شورا، رد شد،  حق همچنان برای ناشر محفوظ است 
و می تواند به هیئت نظارت شــکایت کند که معموالً در 

این مرحله تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

چند درصد از کتاب هایی که وارد ارشــاد می شوند، مشمول 
ممیزی می شوند؟ این کتاب ها معموالً در چه مواردی مشمول 

اصالح می شوند؟
اگر 72 هزار عنوان کتابی را که در ســال 93 ثبت شده، 
در نظر بگیریم، حدوداً پانزده هزار عنوان آن بررسی شده 
است. مابقی آثار، به دلیل علمی و آموزشی بودن، بالمانع 
شــده اند. از پانزده هزار عنوان کتاب بررسی شده، حدود 
شش هزار عنوان، مشکالت جزئی داشته اند که به عنواِن 
موارد مشروط ابالغ کرده ایم تا ناشر اصالح کند. کمتر از 
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

    اگر 72 هزار 
عنوان کتابی را که در 

سال 93 ثبت شده، 
در نظر بگیریم، حدوداً 

پانزده هزار عنوان آن 
بررسی شده است. 
مابقی آثار، به دلیل 

علمی و آموزشی بودن، 
بالمانع شده اند

    موارد 
غیرمجاز طیفی از 

موضوعاتی همچون 
ترویج سبک زندگی 
غیراخالقی، ترویج 

روابط خارج از شرع و 
عرف هستند

    یک سری 
کتا ب ها هستند که 

باید در حوزۀ تکثیر 
و توزیع غیرقانونی و 
جعل کتاب به آن ها 
رسیدگی کرد. یک 

سری دیگر بدون مجوز 
چاپ می شوند و یک 
سری از کتاب ها هم 

هستند که مجوز دارند؛ 
ولی توسط دیگران 

مورد سوء استفاده قرار 
می گیرند



رســیدگی کرده ایم و کتاب های غیرقانونی از بازار جمع 
شــده اند. اما یک ارادۀ جمعی در دستگاه های مختلف 
از جمله نیروی انتظامی، قوۀ قضائیه، تشــکل های نشر، 
وزارت ارشــاد و... نیاز است. در حال حاضر، جلساتی در 
حال شکل گیری است که دستگاه های اجرایی تشکل ها 
و... در آن حضور فعال دارند. قرار اســت در این جلسات 
مســائل و جرایم حوزۀ نشر مورد بررسی و پیگیری قرار 
گیرد. در حال حاضر، این جمع، چهار جلســه تشکیل 
داده؛ اما موانعی مانند چگونگی ورود، نحوۀ اقدام عملی 
و نحوۀ نظارت وجود دارد که باید به دقت بررسی شوند. 

البته انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی و اتحادیۀ 
ناشران و کتاب فروشــان تهران یک سری اقدمات انجام 
داده اند و هیئتی را هم تشــکیل داده اند که ما نمایندۀ 

خودمان را هم به جلسات این تشکل ها فرستاده ایم. 

قبالً بر چاپخانه ها نظارت وجود داشت. اآلن با اینکه شرایط فرق 
کرده و سخت تر شده و حتی با دستگاه های کپی و... هم دست 
به تکثیر غیرقانونی می زنند، نظارت ها کمتر شــده است. چه 

کسی قرار است بر این ها نظارت کند؟
اخیراً موردی داشتیم که کتاب غیرمجازی منتشر شده 
بود و در حال توزیع در بازار بود. گزارش آن را به ما دادند. 
کتاب را از بازار و انبار ناشر جمع کردیم و تعهد گرفتیم 
که توزیع نشود. در این مورد، خالء نظارت وجود داشت 
که همان طور که می فرمایید، باید نظارت هایمان را قوی 
کنیم. اما نظارت جامعی که مد نظر شماســت،  یک امر 
جامع است که نیاز به تعریف ساختار دارد. یعنی وزارت 
ارشاد معتقد است که یک سری وظایف قانونی دارد که 
فراتر از آن وارد حریم قوۀ قضائیه می شود و نمی تواند در 
آن حوزه ورود داشــته باشد. بنابراین باید اول، حدود و 
ثغور کار و وظایف طرفین را مشخص کنیم و بعد دست 

به اقدام عملی بزنیم.

تخلف صورت می گیرد که هرکــدام با دیگری متفاوت 
اســت. این بحث، یعنی مواجهه با پدیدۀ جعل، تکثیر و 
فروش غیرقانونی آثار دیگران، نیازمند یک عزم جدی و 

فراتر از وزارت ارشاد است. 
فی المثل، ما در دانشــگاه ها با کپی بدون مجوز و 
گستردۀ کتاب های دیگر ناشران مواجه هستیم که همین 
به اقتصاد نشر دانشگاهی، ضربۀ جدی وارد کرده است و 
محتاج حمایت و همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت 

است. 
اتحادیۀ ناشــران و کتاب فروشان، تشکل های نشر 
از جمله ناشران دانشــگاهی و معاونت فرهنگی وزارت 
ارشاد پیگیر این موضوع هستند. اما دربارۀ نحوۀ برخورد 
با پدیدۀ قاچاق کتاب، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. 
یک دیدگاه می گوید وزارت ارشاد مانند موضوع فیلم های 
قاچاق، ورود قاطع و جدی داشــته باشد و با این موارد 
برخورد کند. دیدگاه دیگر هم این اســت که دســتگاه 
قضایی باید با این موارد برخورد کند و ناشران از طریق 

شکایت، موارد را پیگیری کنند. 
این بحث ها، از چندماه گذشــته، به طور جدی در 
وزارت ارشــاد شــکل گرفته و در حال پیگیری است و 

امیدواریم در آیندۀ نزدیک به نتیجه برسد. 

واقعیت این اســت که در بحث تکثیر غیرقانونی که بیشتر 
کتاب های دانشگاهی را شامل می شــود، از جنبۀ مالی برای 
ناشر که یک فرد اســت، ضرر محسوب می شود و بسیار هم 
مهم است. اما در جای دیگر، عموم مردم صاحب حق هستند. 
انتشار کتابی که مستهجن است و بنیان خانواده را هدف گرفته 
و هم در بازار و هم در روی ســایت ها، قابل دسترسی است، به 
تعداد زیادی از افراد جامعه آســیب می زند که این هم بسیار 

مهم است. ارشاد برای مقابله با این موضوعات، برنامه ای دارد؟
تابه حال موردهایی داشــته ایم که شــکایت شــده. ما 
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     در دانشگاه ها 
با کپی بدون مجوز و 
گستردۀ کتاب های 
دیگر ناشران مواجه 
هستیم که همین 
به اقتصاد نشر 
دانشگاهی، ضربۀ 
جدی وارد کرده است 
و محتاج حمایت و 
همکاری وزارتخانه های 
علوم و بهداشت است

   دربارۀ نحوۀ 
برخورد با پدیدۀ قاچاق 
کتاب، دیدگاه های 
مختلفی وجود دارد. 
یک دیدگاه می گوید 
وزارت ارشاد مانند 
موضوع فیلم های 
قاچاق، ورود قاطع و 
جدی داشته باشد و 
با این موارد برخورد 
کند. دیدگاه دیگر هم 
این است که دستگاه 
قضایی باید با این 
موارد برخورد کند 
و ناشران از طریق 
شکایت، موارد را 
پیگیری کنند

گفتوگوبادکترمحمدسلگی



منتشر شــده، فهمیده ایم کتاب از زیر دست خود ناشر 
هم دررفته است. 

برنامه تان برای اینکه متوجه اشتباه بررسان شوید، چیست؟
به هر حال، گزارش های مختلفی به ما می رسد که بعد 
از آن، دوباره کتاب ها را بررســی می کنیم. معموالً همه 
ساله بعد از نمایشگاه کتاب، لیستی از کتاب هایی که باید 
دوباره ارزیابی شوند، تهیه می شود و ما این ها را می دهیم 
دوباره ارزیابی کنند. در این صورت، خطاها شناســایی 
می شــوند. ضمنــاً جهت تبادل نظــر و کاهش ضریب 
خطا، جلســات مختلفی با افراد و نهادهای آگاه و مطلع 
در موضوع کتاب داریم. ضمن اینکه همۀ این بحث ها و 
اختالف نظرها روی حداکثر حدود صد عنوان کتاب است 

که در میان 72 هزار عنوان کتاب قابل توجه نیست. 
ارشاد از یک طرف باید پاسخ گوی مطالبات ناشران، 
مؤلفان و اندیشــمندان قــرار دارد و از طرف دیگر، باید 
پاسخ گوی تشکل ها و افراد معترض به نحوۀ ممیزی باشد 
و قاعدتاً ما باید تعادلی بین خواســته های این دو طیف 

ایجاد کنیم که الزمۀ آن، تحمل فشار مضاعف است.

البته این دو گروه متفاوت هســتند. گروه روشن فکرانی که 
می فرمایید، معموالً فشاری که می آورند، فشاری است که به 
اصل ممیزی می آورند و بــا کلیت آن مخالف اند که البته این 
در حیطۀ اختیارات ارشاد نیست و جزء موارد تقنینی است و 
ارشاد شأن اجرا دارد و نه تقنین. اما مطالبۀ گروه دوم، مطالبۀ 
اجرای صحیح قانون ممیزی است که در حیطۀ وظایف ارشاد 
است. به هرحال، افرادی هســتند که به دنبال تخریب بنیان 
خانواده و اخالق در جامعه هستند و با همین هدف هم دست 

به انتشار اثر می زنند. 
در اینجا، یک بحث جدی وجود دارد و آن اینکه اگر برای مثال، 
وزارت بهداشــت یک محصول خوراکی را تأیید کرده است تا 
جامعه با خیال راحت آن را مصرف کند،  چرا در حوزۀ فرهنگ 
نمی توان به مهر تأیید وزارت ارشاد اعتماد کرد و مطمئن بود که 

این غذای فکری، سالم است؟
به نظرم سؤال را جور دیگری می توانید مطرح کنید: آن 
هم اینکه چه تعداد کتاب خوب چاپ می شود. برای مثال 
در حوزۀ روان شناسی که مســائل خانواده در آن وجود 
دارد، ما دقت زیادی داریم و حساسیت هایمان دوچندان 
است. فی المثل، در حوزۀ روان شناسی یا در حوزۀ دین، 
صدها و هزاران کتاب ارزنده منتشــر شــده است. لذا 
شایســته است نیمۀ پر لیوان را ببینیم و نگاه مثبتی به 

هزاران کتاب ارزندۀ چاپ شده داشته باشیم.

شما می فرمایید کتاب های روان شناسی را با حساسیت ویژه 
بررسی می کنید. اما در حال حاضر، کتاب روان شناسی در بازار 
وجود دارد که مثالً »خودارضایی« را به عنوان یک روش درمان 

حتی در خود ارشــاد هم این مسئله به بخش های 
مختلفی مانند ادارۀ کل چاپ و نشر و دفتر حقوقی و... 
مرتبط است و همۀ این ها باید دست به دست هم بدهند 

تا بتوان آن نظارت مطلوب را انجام داد. 

اآلن که با شــما صحبت می کنم، در بازار کتاب، آثاری وجود 
دارند که رسماً بنیان خانواده و اخالق را هدف گرفته اند و وقتی 
آن ها را تورق می کنیم، احساس می کنیم که این کتاب ها حتی 
یک بار »خوانده« هم نشده اند، چه رسد به اینکه ممیزی شده 
باشند. این موارد در کتاب های حوزۀ شعر و ادبیات که مخاطب 
عام هم دارد، به وفور یافت می شــود. علت این مسئله را چه 

می دانید؟
 ببینید در حوزۀ شعر و ادبیات، گروهی از داوران و ارزیابان 
ما هستند که به لحاظ فکری و فرهنگی مثل من و شما 
دارای اعتقــادات مذهبی و انقالبی هســتند و مطمئن 
باشــید با همان دغدغه ها و حساســیت های نیروهای 
انقالبی و مذهبی کار می کنند. ما در گروه هایمان افراد 
روحانی هم داریم که از نظر باور و اندیشــه، جهان بینی 

انقالبی و اسالمی دارند. 
مواردی که شما می فرمایید، به کتاب هایی مربوط 
می شود که ناشــر مواردی را که از طرف ارشاد مشروط 
شده، یا اصالح نکرده، یا اگر اصالح کرده و اعالم وصول 
هم گرفته باشد، نسخۀ اصالح نشده اش را چاپ و توزیع 
کرده است. بنابراین یک سری کتاب ها اینگونه وارد بازار 
می شــوند. تعدادی از موارد هم وجود دارد که ناشی از 
اختالف برداشت اســت. برای مثال، بنده می گویم این 
قسمت باید حذف شود و شما می گویید نه، نباید حذف 
شــود که مرجع حل این اختالف در قانون دیده شــده 

است. 
موارد معدودی هم می تواند حاصل اشــتباهات و 
خطاهای بررسی باشد که تعداد این دسته خیلی اندک 
است و به لحاظ آماری، درصد این نوع خطاها به قدری کم 
است که قابل اغماض و به لحاظ آماری قابل پذیرش است. 

این درصدی که می فرمایید از دســت بررس در می رود، چند 
درصد از »یک کتاب« است، یا چند درصد از »کل کتاب ها«؟ بله، 
گاهی چند صفحه از یک کتاب ممکن است، از دست بررس در 
برود، ولی گاهی اوقات آدم احســاس می کند »ُکل« یک کتاب 

از دست بررس دررفته است و کتاب اصالً خوانده نشده است.
طبق بازخوردهای رســیده در طول یک ســال کاری، 
نسبت به کتاب های منتشرشــده، درصد بسیار اندکی 
)قطعاً زیر یک درصد( مشــمول نکته ای اســت که در 
ســؤال آمده است. گاهی موارد این چنینی پیش می آید 
که ســرگروه کتاب را به فرد غیرمطلعی جهت ارزیابی 
سپرده باشد. گاهی بررس به نام و عنوان و پیشینۀ ناشر 
اعتماد کرده و کتاب را گــذرا خوانده، بعدها که کتاب 
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   در حوزۀ شعر 
و ادبیات، گروهی از 
داوران و ارزیابان ما 
هستند که به لحاظ 

فکری و فرهنگی 
مثل من و شما دارای 

اعتقادات مذهبی 
و انقالبی هستند 

و مطمئن باشید با 
همان دغدغه ها و 

حساسیت های نیروهای 
انقالبی و مذهبی کار 

می کنند

   گزارش های 
مختلفی به ما می رسد 

که بعد از آن، دوباره 
کتاب ها را بررسی 

می کنیم. معموالً همه 
ساله بعد از نمایشگاه 

کتاب، لیستی از 
کتاب هایی که باید 

دوباره ارزیابی شوند، 
تهیه می شود و ما 
این ها را می دهیم 

دوباره ارزیابی کنند

   همۀ بحث ها و 
اختالف نظرها روی 
حداکثر حدود صد 
عنوان کتاب است 

که در میان 72 هزار 
عنوان کتاب قابل توجه 

نیست



اسامی خارجی، ذکر اسم رئیس جمهور فالن کشور و... 
سخت گیری هایی بوده اســت. می خواهم بگویم از این 
طرف هم با ســخت گیری  زیاد ممکن است کتاب های 

خوب از دست برود و ناشر متضرر شود.
چگونه باید به یک حدی از تعادل برســیم؟ از یک 
طرف اجازه بدهیــم که در بحث خانواده مطالب جدید 
بیاید و از طرف دیگر کنترل بشــود، نقایصش هم رفع 
شود. در واقع، یک حجم باالی سخت گیری هم موجود 
است و مسئله این است که چگونه تعادل ایجاد کنیم که 
هم اقتصاد نشر آسیب نبیند و هم فرهنگ خانواده و هم 

دین و هم مسائل قومیتی.
در برخی از موارد، می توانیم اغماض کنیم که البته 
بعضی اشتباهاتمان از همین اغماض ها شروع می شود. به 
ارزیاب می گوییم چــرا این را اغماض کردید؟ می گوید: 
»به نظر من چیز خاصی نبود« و نفر بعدی می گوید: »نه، 
نباید اینگونه می شــد« و ما این را در چاپ بعدی اصالح 

می کنیم. 
ما موظفیم موازنه ای بین جامعۀ نشر، دانش جهانی 
و ارزش هــای فرهنگی و باورهایمــان برقرار کنیم. کار 
سختی هم هست. در کنار تمامی دغدغه هایی که شما در 
سؤاالت خود به آن ها اشاره کردید، جا دارد که به مسائل 
و مضیقه های نشر کشور هم توجه کنیم. این صنعت یکی 
از ابزارهای توســعۀ فرهنگی کشور است. شایسته است 
بین فعاالن این عرصه با وزارت ارشاد هم گرایی و اعتماد 
حاکم شود و نوع مواجهۀ ارشاد با کتاب های این ناشران 
یکی از عرصه های نمایش این اعتماد است. بنابراین، باید 
با ظرافت و اعتدال تمام هم پاســدار ارزش ها بود و هم 

حامی فرهنگ، اقتصاد و نشر.
حجم کاری ما در ادارۀ کتاب بسیار باالست، اما باید 
تالش کنیم هر خطایی سریعاً جبران شود. از طرف دیگر 
باید حافظ فضای نشر و مشکالت نشر هم باشیم و یک 

هم گرایی در جریان نشر ایجاد کنیم.

به مردم توصیه می کند. از قضا، این دست کتاب ها تعدادشان 
انگشت شمار هم نیست. موضع شــما نسبت به این کتاب  ها 

چیست؟ 
اگر هر مورد این چنینی سراغ دارید، به ما گزارش دهید. 
ما فرصت نخواهیم داد تا ایــن کتاب ها در بازار بمانند. 
شاید بعضی از این کتاب ها مربوط به پنج سال پیش بوده 
باشند و من از آن ها اطالعی نداشته باشم. درخواست من 
این  است که هرکدام از این کتاب ها را سراغ دارید، به ما 
بگویید تا آن ها را بررسی کرده و در صورت صحت ادعا، 

کتاب را جمع آوری کنیم.
البته بنده شــش ماه اســت که مسئول این بخش 
شــده ام. در این فاصله، گــزارش از کتابی آمده که مثاًل 
هشت سال پیش مجوز گرفته و در بازار فروخته می شود. 
ما بــرای این موارد هم اقدامی پیش بینی کرده ایم و آن 
اینکه کتاب های قدیمی تر را در سیستم ثبت و بررسی 
می کنیم که ممکن است به لغو مجوز هم بینجامد. ضمناً 
ناشر در این موارد شاکی می شود و اعتراض می کند که 

کتاب من چند بار چاپ شده، چرا لغو مجوز می کنید؟
به نظرم در این گونه موارد تفسیر اصول و بندهای 
قانون نشر بین افراد متفاوت است. در تطبیق مصادیق 
اختــالف وجود دارد. در بحث ارزیابی، می گویند باید 
ارزیابی را کّمی، عینی و مســتقل کــرد؛ اما اجرای 
همیــن موضوع در بحث کتاب دشــوار اســت. لذا 
بین رأی ارزیاب ها اختــالف وجود دارد و در نتیجه، 
می گوییم یک ارزیاب ســخت گیر است و یک ارزیاب 

سهل گیر. 
کتاب های زیادی داشــته ایم که ده بار، بیســت بار 
و ســی بار چاپ شــده اند و بعد به آن مجوز داده نشده 
است. یا سخت گیری هایی داشته ایم. دربارۀ کلماتی مانند 
شــراب که می گویند، نباید در کتاب بیاید. جایی متن 
در تقبیح شــراب بوده اســت، اما گفته ایم کلمۀ شراب 
اصاًل نباید بیاید. یا درخصوص ذکر اســامی حیوانات و 
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   کتاب های زیادی 
داشته ایم که ده بار، 
بیست بار و سی بار چاپ 
شده اند و بعد به آن 
مجوز داده نشده است

   در برخی از 
موارد، می توانیم 
اغماض کنیم که البته 
بعضی اشتباهاتمان 
از همین اغماض ها 
شروع می شود. به 
ارزیاب می گوییم چرا 
این را اغماض کردید؟ 
می گوید: »به نظر من 
چیز خاصی نبود« 

   ما موظفیم 
موازنه ای بین جامعۀ 
نشر، دانش جهانی و 
ارزش های فرهنگی و 
باورهایمان برقرار کنیم

  باید با ظرافت 
و اعتدال تمام هم 
پاسدار ارزش ها بود 
و هم حامی فرهنگ، 
اقتصاد و نشر

گفتوگوبادکترمحمدسلگی



به طورکلی وزارت ارشاد در دوره های مختلف که 
مختص یک دولت خاص هم نیست، عماًل از فعال بودن 
هیئت نظارت و عمل کامل به این قانون، اکراه داشــته 
است؛ چرا که بخشی از اختیارات وزارت ارشاد به هیئت 
نظارت که از زیرمجموعه های شورای فرهنگ عمومی 

است، منتقل می شود. 
شــاید در 27 ســالی که از تصویــب این قانون 
می گذرد، فقط در فاصلۀ سال های 82 تا 8۴ این هیئت 
فعــال بود و کار را مســتقل از معاونت فرهنگی دنبال 

می کرد.
به نظر من، به دلیل دشواری هایی که ممکن است 
این هیئت برای ادارۀ کتاب وزارت ارشاد پیش بیاورد، 
آن ها ترجیح می دهند که این جلسات با فاصلۀ زمانی 
زیاد تشکیل شود و بحث نظارت عماًل از خود ادارۀ کتاب 
ارشاد پیگیری شود. البته تشکیل نشدن این جلسات به 

ضرر فضای کلی کتاب کودک و جامعه خواهد بود.
دربــارۀ ارزیابی عملکرد هیئــت نظارت بر کتاب 
کودک هم باید گفت که در ســال های اخیر، هیچ وقت 
اطالع رسانی  روشــنی دربارۀ عملکرد هیئت نظارت بر 
کتاب کودک انجام نشده و بنابراین، ارزیابی عملکرد این 

هیئت خیلی عملی نیست.

در رابطــه با هیئــت نظارت بر کتــاب کودک، 
گفت وگویی با ســیدعلی کاشفی خوانســاری، مدیر 
انتشــارات حوا، داشتیم که اظهارات ایشان را در قالب 

یک یادداشت شفاهی در ادامه می خوانید:
طبق مصوبۀ شــورای عالی انقــالب فرهنگی در 
ســال 1367، وزارت ارشاد مکلّف به تشکیل دو هیئت 
نظارت است: یکی هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر 
که مربوط به کتاب بزرگ سال است و هیئت نظارت بر 
کتا ب های کودک و نوجــوان که مربوط به کتاب های 
کودک اســت و بر همین اصل، بــا توجه به اهمیت و 
ضرورتی که کتاب کودک داشــته اســت، قانون گذار 
ضروری دانسته اســت که به این امور رسیدگی کند. 
در مصوبۀ جدید شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 
1389 هم به این موضوع تأکید شــده و جایگاه هیئت 
نظارت بر کتاب کودک از آنچه بوده، فراتر رفته است؛ اما 
متأسفانه آنچه ما می بینیم، این است که جلسات هیئت 
نظارت مرتب و منظم برگزار نمی شود و تعداد اعضای 
هیئت نظارت کافی نیســت. وقتی جلسات با پنج نفر 
رسمیت پیدا می کند، نیازمند این است که تعداد افراد 
افزایش پیدا کند تا به طور منظم این جلسات تشکیل 

شود.

نبود هیئت نظارت
به ضرر فضای کلی کتاب و جامعه است

سیدعلی کاشفی خوانساری
نویسندۀ کودک و نوجوان و مدیر انتشارات حّوا

پروندۀویژۀ
نظارتبرکتاب

یادداشت شفاهی
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 به طورکلی وزارت 
ارشاد در دوره های 

مختلف که مختص یک 
دولت خاص هم نیست، 

عماًل از فعال بودن 
هیئت نظارت و عمل 

کامل به این قانون، 
اکراه داشته است؛ 

چرا که بخشی از 
اختیارات وزارت ارشاد 

به هیئت نظارت که 
از زیرمجموعه های 

شورای فرهنگ عمومی 
است، منتقل می شود



وی، پس از انقالب اسالمی 
ایران، مدتی را در مسئولیت های 
جملــه:  از  گذرانــد  اجرایــی 
مســئولیت عقیدتی و سیاسی 
پایگاه نهم شــکاری و آنگاه به 
حوزه بازگشــت و به ســال 62 
و پــس از مقدماتی با جمعی از 
دوستان و همراهان، مجلۀ حوزه را بنیاد نهاد و از شمارۀ 
16 تــا 36 ســردبیری آن را بر عهده داشــت و مقاالت 
بسیاری در نقد و معرفی کتاب های درسی حوزه، مسائل 
معرفتی دین و نقد و معرفی تفاسیر شیعه و سنی و تحلیل 

گرایش های تفسیری در آن مجله نگاشت.
مهدوی راد به ســال 1369 وارد دانشــگاه شد و از 
همان آغاز، تدریس مقاطع تحصیالت تکمیلی را در علوم 
قرآن و حدیث به عهده گرفت. اکنون بیش از 15 ســال 
حضور در دانشگاه تربیت مدرس حضور دارد و چهار سال 

مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث را به عهده داشت.

محمدتقی سبحانی: او در سال ۴2، در استان فارس چشم 
به جهان گشــود. در ســال 1361، وارد حوزۀ علمیه قم 
شــد و در ســال 1368، دروس حوزوی را با موفقیت به 
پایان رساند. سپس موفق شــد در سال 1386، دکترای 
خود را رشــته فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کند. 

هیئت نظارت بر نشر کتاب بزرگ سال
احمد واعظی: در ســال 13۴1 در شــهرری به دنیا آمد. 
در سال 1359، پس از دریافت 
دیپلم ریاضــی، وارد تحصیالت 
حوزوی شد. در ســال 1365، 
بعد از اتمام ســطح، تــا اواخر 
نــزد علمای وقت،  دهۀ هفتاد 
فراگیــری دروس خارج فقه  به 
و اصــول پرداخت. بــه موازات 
مطالعات حوزوی، از سال 1367، به مباحث کالم جدید 
و فلســفۀ غرب روی آورد. وی در دانشگاه های معتبری 
همچون دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( تهران تدریس کرده 
است؛ همچنین از سال 1380، پس از عزیمت به انگلیس، 
به مدت دو ســال در دپارتمان شرق شناســی دانشگاه 
کمبریج و کالج اسالمی لندن به تدریس پرداخته است. او 
از روحانیان روشن اندیش و آشنا به مباحث علمی جدید 

است.

محمدعلی مهدوی راد: در سال 133۴ در روستایی به نام 
ینگجه، از بخش سر والیت نیشابور، دیده به جهان گشود. 
او سال 13۴8، وارد حوزۀ علمیه مشهد شد و در مدرسۀ 
»آیت اهلل العظمی میالنی« که به شیوه ای نو و با برنامه ای 

منظم اداره می شد، تحصیل علوم دینی را آغاز کرد.

اواخرسال92،بنابهپیشنهادوزیرفرهنگوارشاداسالمی،شورایعالیانقالبفرهنگیازبینلیستپیشنهادیوزارتفرهنگوارشاد
اسالمیآقایاناحمدواعظی،محمدعلیمهدویراد،محمدتقیسبحانی،رضامختاری،علیرضااعرافی،محمودگلزاری،عمادافروغ،علیرضا
صدرا،مرحومصادقآئینهوند،محسنمومنی،علیمعلمدامغانی،حسینکچوئیان،محمودآذربایجانی،مهدیخاموشیوخانمفریباعالسوند
رابهعنواِناعضایهیئتنظارتبرنشرکتاببزرگسالوآقایانمحسنچینیفروشان،جوادمحقق،مظفرساالری،عبداهللحسنزادهو
خانممهنوشمشیریرابهعنواناعضایهیئتنظارتبراجرایضوابطنشرکتابکودکانونوجوانانانتخابکرد.دراینمتنبهمعرفی

اجمالیاعضایهیئتنظارتبرکتاببزرگسالوکودکمیپردازیم.

اعضای هیئت نظارت بر کتاب در یک نگاه پروندۀویژۀ
نظارتبرکتاب
گزارش

ماهنامۀ شیرازه کتاب

44

شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394



محمود گلزاری: محمود گلزاری در سال 1328، در شهر 
سیرجان در استان کرمان دیده 
به جهان گشود. او دارای دکتری 
روان شناســی از دانشگاه عالمه 
طباطبایی)ره( می باشــد. وی در 
حوزۀ روان شناسی فعالیت دارد 
و دارای تألیفــات و مقاالتــی 
اســت. از جمله سوابق اجرایی 
ایشان می توان به معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان، رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی ســازمان 

صداوسیما، مؤسس و مدیر انتشارات رشد اشاره کرد.

عماد افروغ: این نویسنده و جامعه شناس و سیاستمدار، 
متولد 1335، در شیراز است. او 
نمایندۀ مردم تهران در مجلس 
شــورای اسالمی در دورۀ هفتم 
و رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلــس بــود. از تألیفات وی 
می توان به ماقال و من قال )سه 
جلد(، خاطــرات عماد افروغ از 
1378 تا 1391، ترجمۀ کتاب 
قدرت، نگرشــی رادیکال، تألیف استیون لوکس، فضا و 
نابرابری اجتماعــی، ایجاد فضای نابرابری های اجتماعی، 
هویت ایرانی، فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی و... اشاره 

کرد.

علیرضا صدرا: وی متولد 1337 شهرستان دزفول است. 
او موفق شد دکتری خود را در 
رشتۀ اندیشۀ سیاسی از دانشگاه 
تربیت مدرس اخــذ کند و در 
سال 1367، عضو هیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
بشود. نویسنده، مدرس دانشگاه 
و سیاســت مداری است، که در 
دورۀ چهارم مجلس شورای اســالمی ،به عنوان نماینده 
حوزۀ انتخابیۀ دزفول، از اســتان خوزســتان در مجلس 
شورای اسالمی حضور داشت. برخی تألیفات وی عبارتند 
از گرایش فلســفی سیاســی در اســالم و ایران، فلسفۀ 
سیاست )حقیقت، ماهیت، واقعیت(، نقش راهبردی دولت 

در نظریه و نظام سیاسی امام خمینی)ره(.

مرحــوم صادق آیینه وند: وی متولــد 1330 در یکی از 
روستاهای تویسرکان است، دانش آموختۀ دکترای تاریخ 
اسالم از دانشــگاه القدیس یوسف لبنان، استاد دانشگاه 
تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی اســت. وی دارای 96 مقاله و 33 کتاب اســت.  

از تألیفــات وی می توان به  الگوی جامع شــخصیت زن 
مســلمان )تعاریف و ساختار(، 
 درآمدی بر نظام شخصیت زن 
مقایسه ای  )بررســی  اسالم  در 
غــرب(،  و  اســالم  دیــدگاه 
 سرچشمۀ حکمت جستارهایی 
در باب عقل و... اشــاره کرد. او 
هم اکنون مدیریت پژوهشکدۀ 

کالم اهل بیت)ع( را بر عهده دارد.

رضا مختاری: حجت االســالم رضا مختاری در ســال 
13۴2، در خانواده ای متوسط و 
کشاورز در رضوان شهر اصفهان 
متولد شد. در سال 1356، برای 
تحصیــل در حــوزۀ علمیۀ به 
قم آمــد. وی در کنار تحصیل، 
به تدریــس و تألیف و تحقیق 
پرداخت. در سال 1378، مرکز 
تدوین و نشر متون درسی حوزه )متون( را تأسیس کرد. 
همچنین در سال 1385، مؤسسۀ کتاب شناسی شیعه 
را به منظور معرفی دقیق آثار مکتوب شیعه با همکاری 
عــده ای از دوســتانش بنیان نهاد. وی مدیر مؤسســۀ 
شیعه شناســی قم اســت. تبیان صادق دربارۀ ضرورت 
پرداختن به رد عقاید وهابیت در عصر حاضر، سرگذشت 

و آرای میرفندرسکی از جمله آثار این پژوهشگر است.

علیرضا اعرافی: وی در ســال 1338، در شهر میبد، 
واقع در اســتان یــزد به دنیا 
آمد. وی در تفســیر، شاگرد 
آیت اهلل علی مشــکینی و در 
حسن  اســتاد  شاگرد  هیئت 
حسن زاده آملی بود. در درس 
خارج فقــه و اصول، شــاگرِد 
اســتادانی چون آیت اهلل حاج 
شــیخ مرتضی حائری یزدی، آیت اهلل فاضل لنکرانی، 
آیــت اهلل وحید خراســانی، آیت اهلل جــواد تبریزی، 
آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل شبیری زنجانی بود. 
او دروس اســفار اربعه، برهان شــفا، فصوص الحکم و 
تمهید القواعد را نزد آیت اهلل جوادی آملی و بخشــی 
از اســفار را نزد آیت اهلل شــهید مطهری آموخته، در 
زمینــۀ فلســفه، از آیت اهلل مصباح یــزدی بهره های 
زیادی برد و برای فراگیری هیئت و ریاضی، از محضر 
عالمه حسن زادۀ آملی بسیار استفاده کرد. از تألیفات 
وی می توان به فلســفۀ تعلیم و تربیت، آرای تربیتی 
دانشمندان مســلمان، جلد یک و جلد سه، مجموعه 

مقاالت و سخنرانی ها و... اشاره کرد.
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اجتماعی دانشگاه تهران و عضو 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
اســت. پژوهش های او عمدتاً 
در حــوزۀ نظریه هــای کالن 
جامعه شناسی و جامعه شناسی 
او  دارد.  قــرار  معرفــت 
فارغ التحصیل دانشگاه منچستر 
و دارای تحصیالت حوزوی است.از جمله تألیفات وی 
می توان به تجددشناســی و غرب شناسی: حقیقت های 
متضاد، نظریه های جهانی شدن: پیامد چالش های فرهنگ 

و دین و... اشاره کرد.

سیدمهدی خاموشی: وی متولد 13۴1در تهران است. او 
دارای مدرک تحصیلی دکترای 
فقه و حقوق جزا از مدرسه عالی 
شهید مطهری و سابقۀ 15 سال 
درس خارج فقه و اصول حوزۀ 
علمیــه و تحصیــالت حوزوی 
از ســال 1360 اســت.از سال 
1380 تاکنون عهده دار ریاست 
بوده  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
است. از سال 1361 تاکنون در مقطع متوسطه تدریس 
داشــته و از ســال 1369 تاکنون عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه است. رسالۀ فوق لیســانس او با موضوع جرم 
سیاسی در اسالم و رســالۀ دکترای او با عنوان بررسی 
فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دفاع 
شد. او عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو شورای 
فرهنگ عمومی کشور و عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات 

اسالمی حوزۀ علمیۀ قم است.

فریبا عالسوند: وی در سال 13۴6 در شهرستان آغاجری 
متولد شد. او تحصیالت حوزوی 
خود را از سال 1362 آغاز کرد 
و بعد از سال ها تحصیل و کسب 
علم بــه مرتبۀ اســتادی حوزه 
و دانشگاه در رشــته های فقه، 

اصول، فلسفه و کالم و... رسید.
او در حــال حاضــر عضو دفتر 
مطالعات و تحقیقات زنان حوزۀ 
علمیه قم است و تألیفاتی همچون مهارت های زندگی با 
رویکــردی دینی، زنان در موازنــۀ حق و تکلیف، زنان در 
ســیرۀ پیامبر)ص(  و... دارد. او در زمینۀ شناسایی آسیب ها 
و نیازهــای فرهنگی دینی بانوان و زمینه ســازی جهت 
اثربخشی بیش از پیش حضور اجتماعی زنان داشته است.

در 16 دی 1392،  آیینه ونــد 
چنــد ماه پس از آغاز کار دولت 
حسن روحانی، طی حکمی به 
عنوان رئیس پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگی 
منصــوب شــد. وی جایگزین 
حمیدرضا آیت الهی شد. صادق 
آیینه وند در اردیبهشت سال 9۴، دار فانی را وداع گفت. 

محسن مومنی شریف: مومنی نویسنده و منتقد ادبیات 
داستانی در ســال 13۴6 در 
بیجار متولد شــد. تحصیالت 
حوزوی خود را تا پایان سطح 
ادامــه داد. وی کار خــود را با 
دبیری سابق آموزش و پرورش 
آغاز کرد و مدتی کارشــناس 
امور تربیتی بود. همچنین به 
مدت چهار ســال مدیر داخلی مجلۀ سورۀ نوجوانان، 
عضو مؤسس، بازرس و عضو اسبق هیئت مدیرۀ انجمن 

قلم ایران نیز بوده است. 
وی در طــول بیست ســال خدمت در حــوزۀ هنری در 
بخش هــای مختلفــی از آن چون مدیــر کارگاه مفاخر 
ملی مذهبــی حوزه، بــه مــدت شش ســال قائم مقام 
مرکز آفرینش هــای ادبی حوزۀ هنری و عضو شــورای 
سیاست گذاری آن بود. وی همچنین مدیر دفتر تاریخ و 
ادبیات انقالب اســالمی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و عضو شورای سیاست گذاری پژوهشگاه ادب و 
هنر و مدرس دانشگاه نیز می باشد. در اردیبهشت 1389، 
محسن مومنی شــریف از طرف رئیس سازمان تبلیغات 

اسالمی، به ریاست حوزۀ هنری انتخاب شد.

علی معلم دامغانی: وی متولد 1330 در دامغان، است. 
وی درسال 1380 در نخستین 
ماندگار،  چهره هــای  همایش 
در  مانــدگار  به عنــوان چهرۀ 
عرصۀ شــعر و ادب فارســی 
برگزیــده شــد. همچنین در 
سوی  از  ســال1388،  دی ماه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی 
به عنوان رئیس فرهنگستان هنر انتخاب شد. محمدعلی 
معلم دامغانی، در شــمار شاعران نسل اول انقالب ایران 
)1357( است و بسیاری از شعرهای مطرح دوران انقالب 

و دفاع مقدس از سروده های اوست.

حسین کچوییان: وی متولد ســال 1338، در تهران 
است، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم 

پروندۀویژۀنظارتبرکتاب/گزارش46

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394



مجلۀ »پوپک« نیز همراه شد. وی 
برای بچه ها داستان، نمایشنامه، 
مقاله های  و  نقــد  فیلمنامــه، 
آموزشــی فراوانــی نوشــته و 
شاگردان زیادی هم تربیت کرده 
است. رمانش با نام نیمه شبی در 
حلّه نمونه ای اســت از نگارش 
داســتان هایی با صبغۀ دینی. نخستین جلد از مجموعۀ 
پنج جلدی »داستان نویســی قدم به قدم« با نام گشایش 
داســتان در سال 83 از او به چاپ رسید و مورد استقبال 
قرار گرفت. مظفر ســاالری در کنار مسئولیت هایی چون 
معاونت فرهنگی هنری دفتر تبلیغات، سردبیری فصلنامۀ 
آفرینــه را نیز بر عهده دارد و به ترجمه و تفســیر قرآن 
برای بچه ها و نــگارش دایرة المعارف موضوعی و الفبایی 
قرآن برای کودکان و نوجوانان هم می اندیشد.از جمله آثار 
وی می توان به آن روزی که افســانه آمد،  درون مایه ها و 

دست مایه های نمایشی در قرآن و... اشاره کرد.

عبداهلل حســن زاده: وی در ســال 135۴ قدم به حوزۀ 
علمیۀ قم گذاشت. دروس حوزه 
از ادبیــات، معانی بیان، منطق، 
کالم، فلسفه، اصول، فقه و عرفان 
را گذراند. از سال 63 پا به عرصۀ 
ادبیات و هنر گذاشــت. در این 
زمینه، درس های ادبیات معاصر، 
آیین نگارش و ویرایش، ادبیات 
دراماتیک، داستان نویسی، نمایش نامه نویسی، فیلم برداری، 
فیلم نامه نویســی، نقد و تحلیل فیلم، کارگردانی سینما، 
طراحی و نقاشی، عکاســی و ادبیات کودکان و نوجوانان 
را گذراند. اکنون به عنوان مدیر مســئول و سردبیر سالم 
بچه ها و پوپک و ســردبیر ســنجاقک و حدیث زندگی، 

فعالیت می کند.

مهنوش مشــیری: او متولــد دی ماه ســال 1328 و 
دانش  آموخته دانشکدۀ هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران اســت. 
وی تصویرســاز، گرافیســت و 
نویســندۀ برجسته ای است که 
دارای ســوابق درخشانی چون 
تصویرگــری  دوســاالنۀ  داور 
براتیسالوا و مدرس تصویرسازی 
دانشــگاه تهران، عضو شوراهای گرافیک و تصویرسازی 
کانون پرورش فکری، صبا و...، داور جشــنواره های هنر 
دینی، تصویرسازی، گرافیک، کتاب سال، کتاب سروش، 
مطبوعات و داور بیست سال ادبیات کودک و نوجوان در 

بخش ادبیات است.

 هیئت نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان 

محســن چینی فروشان: محســن چینی فروشان متولد 
و  اصفهــان  در  ســال 1331، 
فارغ التحصیل رشتۀ راه وساختمان 
برنامه ریــزی  فوق لیســانس  و 
فرهنگی اســت. او در ارتباط با 
کودکان و نوجوانــان خاصه در 
عهده دار  آموزش وپرورش  رشتۀ 
مشاغل مختلفی بوده است. وی 
مســئول مجالت تربیتی آموزشی رشد، عضو شورای عالی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش کتاب های درسی، 
مدیرکل دفتر انتشــارات کمک آموزشی آموزش وپرورش 
و مســئول مدارس جمهوری اسالمی ایران در اروپا بوده و 
از سال 1371 تا ســال 1388، مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان نیز بوده است. در دورۀ وی، فیلم 
بچه های آسمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
تهیه شده است. او چند دوره عضو هیئت داوران جشنوارۀ 
فیلم های تربیتی آموزشی رشد و نیز نمایندۀ مؤسسۀ سیفژ 
در هیئت داوران جشنوارۀ فیلم های کودکان حیدرآباد هند 

بوده است.

جواد محقق: نویسنده، شاعر و روزنامه نگار معاصر در سال 
1333 در همدان متولد شد. وی 
تحصیالتش را در همدان گذراند 
و در سال 1358 به عنوان دبیر 
ادبیــات به اســتخدام آموزش 
و پرورش درآمد و ســال ها در 
مدارس شــهری و روســتایی 
تدریس کرد. محقق در ســال 
1366 بــرای تدریس در مدارس ایرانی خارج از کشــور، 
ابتدا به پاکستان و سپس به ترکیه رفت. پس از بازگشت، 
در سال 1369، به سردبیری ماهنامۀ رشد معلم انتخاب 
شد و طی 13 سال، بیش از 110 شمارۀ آن را منتشر کرد.

او بعدها سردبیری ماهنامه های »رشد نوجوان« و »رشد 
کودک« و فصلنامه های »جوانه« و »رشــد آموزش هنر« 
را هم بر عهــده گرفت و ده ها شــماره از آن ها را نیز 

مدیریت کرد.
از جملــه آثار وی  می توان به قصــۀ مرد بزرگ پاپتی، 
مردی چو آفتاب، با آخرین رســول، تاوان عشق، مثل 

من به انتظار  اشاره کرد.

مظفر ساالری: متولد اســفند 13۴1 در شهر یزد است. 
از ســال 71 همکاری اش را با مجلۀ سالم بچه ها به عنوان 
مسئول داستان آغاز کرد و دو سال بعد، با همین عنوان با 
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انتقادات نمی داد و ظاهراً این طور بود که یا این انتقادها 
برایش مهم نیست یا به دلیلی نمی تواند پاسخ انتقادها 

را بدهد.
همان ایام، کارشناســان ادارۀ کتــاب از برخورد 
دوگانۀ بعضی از ناشران، به شدت گله داشتند؛ ناشرانی 
که همگی در حوزۀ ناشران جبهۀ معارض قرارداشتند. 
آن ها معتقد بودند این شــیوۀ برخــورد، غیرصادقانه 
اســت که چون طرفت به هر دلیلی حرف نمی زند، به 
روش های مختلف، به او حمله کنی. شیوۀ بعضی از این 
ناشــران در همین مقطع، این بود که از سویی، روزانه 
تعداد زیادی کتاب به ادارۀ کتاب بفرستند و کاری کنند 
تا کارشناســان ادارۀ کتاب، به لحاظ کثرت کتاب های 
رســیده، موفق به خواندن آن ها نشوند. از سوی دیگر، 
ادعا کنند که هیچ کتابی به ادارۀ کتاب نخواهند فرستاد.
شــاید توطئه ای که در آن مقطع شکل گرفت تا 
ادارۀ کتاب نهادی ناکارآمد جلوه کند، به تنهایی آن قدر 
مهم باشد که در مجالی دیگر، به آن پرداخته شود؛ اما 
در حال حاضر، قصد داریم به سیاست های دولت کنونی 

دربارۀ ممیزی کتاب بپردازیم.
رئیس جمهور در اولین برنامۀ زندۀ تلویزیونی خود، 

ممیزی کتاب موضوعی اســت که همواره در دو دولت 
گذشــته، از ســوی ناشــرانی که عموماً گرایش های 
شبه روشن فکری داشتند، با برنامه ریزی منسجم و ایجاد 
هماهنگی با بعضی رسانه ها، از آن در جایگاه ابزاری مؤثر 

برای حمله به دولت استفاده شده است.
در واقع، با این اتفاق، افرادی که همیشــه داعیۀ 
فرهنگ داشتند و مدعی بودند که نباید فرهنگ به ابزار 
و پله ای برای سیاســی ها بدل شود، حاال خود، عامدانه 

فرهنگ را قربانی سیاست می کردند.
ممیــزی کتاب که مســئله ای مربــوط به حوزۀ 
فرهنــگ بود، حاال بــه ابزاری برای سیاســی کاری و 
تأثیر سیاســی و در نهایت، رسیدن به هدف مطلوب و 
برنده شدن افراد مطلوب آن گروه، در جدال های سیاسی 

تبدیل شده  بود.
تقریباً روزی نبود که یک مترجم از طوالنی شدن 
زمان معطلی کتابش در ادارۀ کتاب ننالد. ناشــرها هم 
که شمشیر را از رو بســته بودند و حتی مدعی بودند 
که تا وقتی دولت عوض نشــود، کتــاب به ادارۀ کتاب 

نمی فرستند.
ادارۀ کتاب و وزارت ارشاد هم هیچ پاسخی به این 

ممیزی کتاب یا استانداردسازی

کیوان امجدیان
نویسنده و روزنامه نگار

پروندۀویژۀ
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   رئیس جمهور 
در اولین برنامۀ زندۀ 
تلویزیونی خود، 
به منظور ارائۀ گزارش 
صدروزۀ دولت برای 
ملت اذعان کرد: 
»خیلی از نویسنده ها 
ممنوع القلم شده 
بودند، ما آن ها را 
تبدیل به سریع القلم 
کردیم. شاید از 
همین جا بود که دور 
جدید حمله ها علیه 
ممیزی کتاب در دورۀ 
گذشته و تالش برای 
ازبین بردن یا تضعیف 
ممیزی کتاب شکل 
گرفت.«
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بهتر کتاب، مشاهده کرد.
عملکرد وزارت ارشاد در دولت یازدهم، در بخش 
کتاب و خصوصاً ممیزی، از ســال 92 تاکنون، حتی با 
نگاهی خوش بینانه، دارای حواشــی بسیار زیادی بوده 

است.
با رجــوع به روزهــای آغازین و رســمی دولت 
یازدهــم و دو گفت وگوی رئیس جمهور و وزیر ارشــاد 
در بــاب ممیزی کتاب، خیلی ها معتقد بودند که یکی 
از اساسی ترین برنامه هایی که دولت در بخش فرهنگ 

دارد، آزادسازی کتاب ها و نویسندگان مسئله دار است.
وزیر ارشاد در مردادماه سال 92، در گفت وگویی 
و در پاســخ به پرســش هایی در بــاب ممیزی کتاب 
گفت: »ممیزی را به ناشران واگذار نمی کنیم. ممیزی 
قبل از نشر را برمی داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی 
ســرمایه گذاری می کند که 3هزار تیراژ دارد، می داند 
اگر آن کتــاب از چارچوب های قانونی خارج بشــود، 
ســرمایه اش دچار مشــکل می شــود و مجبور است 
صفحاتــی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط، منطبق 
شود. لذا از همان اول، ناشر این ضوابط را مراعات خواهد 
کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشــار می رسد که آن 
هم باید در چارچوب قانون باشــد. این کار را باید افراد 
صاحب نظر و اهل فکــر انجام دهند و از خرده گیری و 

اعمال سلیقۀ شخصی خودداری شود.
همان کاری که قبل از چاپ انجام می شد، بعد از 
چاپ انجام می شود.« رئیس جمهور هم در اولین برنامۀ 
زنــدۀ تلویزیونی خود به منظور ارائــۀ گزارش صدروزۀ 
دولــت برای ملت اذعان کرد: »ما باید به نویســندگان 

به منظور ارائۀ گزارش صدروزۀ دولت برای ملت اذعان 
کرد: »خیلی از نویســنده ها ممنوع القلم شده بودند، ما 
آن ها را تبدیل به سریع القلم کردیم. شاید از همین جا 
بود که دور جدید حمله ها علیه ممیزی کتاب در دورۀ 
گذشــته و تالش برای ازبین بردن یا تضعیف ممیزی 

کتاب شکل گرفت.«
با ایــن وجود، همۀ آن ها که تــالش می کنند تا 
ممیــزی را بردارند، خوب می دانند کــه مقام معظم 
رهبری به شخصه عالقه مند به کتاب و مطالعه هستند و 
در نتیجه، به شدت روی این حوزه متمرکزند و با دقت 
و وســواس به رصد وضعیت در این بخش، می پردازند. 
ایشــان همچنین، همان قدر کــه عالقه مند و حامی 
رشد و توسعۀ کتاب های سالم هستند، به همان اندازه 
مســتحکم، اجازه نخواهند داد کتاب هایی با مشکالت 

اخالقی و اجتماعی و... در جامعه توزیع و منتشر شود.
مقام معظم رهبری از سال 1366 و دوران ریاست 
جمهوری تا همین امســال، به صورت منظم، اگرچه با 
افت و خیز زیاد و کم، از نمایشگاه کتاب بازدید کرده اند. 

شاید همین، برای صحت ادعای مذکور، کافی باشد.
اهمیــت کتاب و کتاب خوانی بــرای مقام معظم 
رهبری، به حدی اســت که همــواره ورود کتاب های 
بــا ارزش به نمایشــگاه، بــرای بازدید مــردم و البته 
وقت گذاشتن بیشتر مردم برای کتاب و کتاب خوانی به 
دغدغۀ جدی معظم له تبدیل شــده است. این دغدغۀ 
ایشــان را می توان در نوع نگاه ایشــان به کتاب های 
مختلف، از نوع موضوع کتاب گرفته تا حتی طرح روی 
جلد کتاب و نظرهای ایشان برای بهبود کیفیت هرچه 
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

  اهمیت کتاب و 
کتاب خوانی برای مقام 
معظم رهبری، به حدی 
است که همواره ورود 

کتاب های با ارزش 
به نمایشگاه، برای 

بازدید مردم و البته 
وقت گذاشتن بیشتر 

مردم برای کتاب و 
کتاب خوانی به دغدغۀ 

جدی معظم له تبدیل 
شده است. این دغدغۀ 

ایشان را می توان در 
نوع نگاه ایشان به 
کتاب های مختلف، 

از نوع موضوع کتاب 
گرفته تا حتی طرح 

روی جلد کتاب و 
نظرهای ایشان برای 
بهبود کیفیت هرچه 
بهتر کتاب، مشاهده 

کرد



می شــود، حداکثر 3تا۴هزار کتاب اســت که شــامل 
ممیزی می شود، تشریح کرد: »ممیزِی بخش عمده ای 
از این کتاب ها، مربوط به آسیب هایی است که ممکن 
اســت به زبان فارســی وارد کنند و موضوعاتی از این 
دست. در این بین، درصد خیلی کمی باقی می ماند که 
ممیزی به معنای مد نظر ما دربارۀ آن اعمال می شود و 
به لحاظ نسبت هم اگر بررسی کنیم، نسبت قابل توجهی 

نیست.«
وی بــا تأکید بر اینکه ممیزی یک قانون اســت، 
گفــت: »رئیس جمهــوری و وزیر ارشــاد و ســایرین 
موظف انــد قانون را اجرا کنند و اگــر در ارتباط با این 
قانون، اصالحاتی را مد نظر دارند، مســیر قانونی آن را 
طی کنند و تجدید نظری در آن بکنند و چون رئیس 
شــورای عالی انقالب فرهنگی هم هستند و این قانون 
هم مصوبه این شوراســت، در این مورد، دستشان باز 

است و می توانند اصالحات مدنظر را انجام دهند.«
فضائلــی موضــوع ممیزی را فقــط مختص به 
کشور ایران ندانســت و ادامه داد: »خیلی از کشورها 
که حتی مدعی آزادی بیان و اندیشــۀ آزاد هســتند، 
محدودیت هایــی در حــوزۀ کتاب اعمــال می کنند؛ 
به طوری که در اکثر قریب به اتفاق کشورها، به خصوص 
کشــورهای اروپایــی، موضــوع »هولوکاســت« جزء 
ممیزی هاســت؛ کتاب های بسیاری ســراغ داریم که 
موضوعش هولوکاســت بوده و مجوز نشر نگرفتند و 
امروز، ما می بینیم که با موضوع هولوکاست، کتابی در 

اروپا چاپ نمی شود.«
مهدی فضائلی تأکید کرد: »اگر بخواهیم واقع بینانه 
نگاه کنیم، اصل ممیزی مسئله ای غیرقابل انکار است و 
در همۀ دنیا به نسبت های متفاوت وجود دارد؛ اما آنچه 
مهم اســت، نحوۀ نظارت و اجرای بر این قانون اســت 
که می تواند بسیار تنگ نظرانه باشد یا برعکس، می تواند 
چارچوب های وســیع تری نسبت به شــرایط کشور و 
تعریفی که مــا از امنیت ملی، دین و اخالق می کنیم، 

داشته باشد.«
اما دکتر حسن روحانی همچنان بر همان اعتقاد 
اول بود و در مراســم افتتاح نمایشگاه کتاب، به مسئلۀ 
ممیزی پیش از انتشــار  کتاب ها اشــاره کرد و گفت: 
»هیچ کس در ممیزی، باالتــر از وجدان افکار عمومی 
 نیست؛ آن ها می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه 
کتابی را در انزوا قرار دهند.  صاحبان فرهنگ ما نیاز به 

ارشاد و گشت ارشاد ندارند.« 
به هــرروی، هنــوز نه وزیــر ارشــاد و نه حتی 
رئیس جمهور، نتوانســته اند راه دیگــری را جایگزین 
ممیزی کتــاب کنند. ممیزی که همه جای دنیا وجود 
دارد و با عناوین مختلفی از جمله استانداردســازی و 

معیارسازی در حال انجام است.

و فیلم ســازان اعتماد کنیم. در همین صدروزه، دیدیم 
خیلی از کتاب هایی که ممنوع شده بود و می شد آزاد 
شود، آزاد کردیم و به چاپ رسید. خیلی از نویسنده ها 
ممنوع القلم شده بودند، ما آن ها را تبدیل به سریع القلم 

کردیم.«
از همان ایام، بعضی از رســانه ها، تضعیف جایگاه 
ممیزی را کلید زده بود. هر روز چیزی منتشر می شد 
که در ممیزی دورۀ گذشــته گفته بودند، دســت  رد 
به سینۀ یکی زدن حذف شود. »زن چاق« را حذف کرده 
بودند و... که معلوم نبود راســت اســت یا دروغ و هیچ 
ســندی برایش ارائه نمی شــد. انگار تالش می شد تا 

ممیزی به ریشخند گرفته شود.
این در حالی است که طبق نظر فقهی بسیاری از 
علما و فقها، جلوگیری از گمراهی جامعه، از امور واجب 
است. بر همین اساس، حتی فروختن کاغذ به کسی که 
مطالب گمراه کننده در آن  کاغذها می نویســد، »حرام« 
است؛ زیرا کسی که به کتاب گمراه کننده و فاسد، مجوز 
چاپ  می دهد، زمینه را برای فاسدکردن جامعه فراهم 

می کند.  
از آن پس، نظریه دادن ها شروع شد. در نهایت، سه 
پییشنهاد از پیشنهادهایی بود که روی آن ها زیاد مانور 

داده می شد:
نظارت پیش از چاپ برداشــته شــود و به بعد از 

چاپ انتقال یابد؛
نظارت به کل، به ناشران واگذار گردد؛

نظارت به شهرســتان ها منتقل شــود و هر ناشر 
بتواند برای مجوز کتابش از شــهر محل اقامتش اقدام 

کند.
بحث ممیزی آن قدر شدت گرفت که خیلی ها بوی 
بد توطئه را حس کرده  بودند؛ توطئه ای که قصد داشت 
ممیزی را تمام و کمال از بین ببرد. اتفاقی که حتی در 
دورۀ طاغوت هم نیفتاده بود؛ اگرچه در آن زمان، خط 

قرمز، فقط مسائل سیاسی بود و توهین به شاه و... .
مهدی فضائلی مدیر انتشارات سروش با اشاره به 
اینکه بحث ممیزی به هیچ وجه بحث اصلی در حوزۀ 
کتاب نیست، گفت: »ما و سایر اهالی نشر معتقدیم که 
موضوعات بسیار مهم تری در حوزۀ کتاب و نشر وجود 
دارد که اصاًل به آن ها پرداخته و حتی اشاره نمی شود.«

وی افزود: »مسائلی مانند گرانی کاغذ و هزینه های 
مالی ناشران، شــبکۀ توزیع کتاب، ویترین محدودی 
که در کشــور به کتاب اختصاص پیدا کرده، تعداد کم 
فروشگاه های کتاب و مشــکالتی که کتاب فروشی ها 
دارند و پایین بودن ســطح کیفی کتاب ها، گریبان گیر 

ناشران است.«
مدیر انتشــارات ســروش بــا بیــان اینکه بین 
60تا70هــزار عنــوان کتابی که در طول ســال چاپ 
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   طبق نظر فقهی 
بسیاری از علما و 
فقها، جلوگیری از 
گمراهی جامعه، از 
امور واجب است. 
بر همین اساس، 
حتی فروختن کاغذ 
به کسی که مطالب 
گمراه کننده در آن 
 کاغذها می نویسد، 
»حرام« است؛ زیرا 
کسی که به کتاب 
گمراه کننده و فاسد، 
مجوز چاپ  می دهد، 
زمینه را برای 
فاسدکردن جامعه 
فراهم می کند
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می نماید و در عین حــال، می فرماید که می خواهم به 
ســیرۀ جدم و پدرم اقتدا کنم. بنابرایــن، تمام ارکان 
حکومت دینی به منزلۀ »رســانه«اند. برای رساندن پیام 
هدایت که از بارزترین مصادیق این رســانه در گذشته 
منبر و بعدها کتاب بوده، هرچند قرآن کریم نیز به عنواِن 
کتاب از همان نخست در میان مسلمانان، حضور زنده ای 
داشته است و امروزه هم هرچند ابزارهای رسانه ای دیگر 
حضور دارند، از اهمیت رسانه های گذشته، چیزی کاسته 
نشده است. در نتیجه، حکومت دینی نمی تواند در برابر 
این مقوله بی عنایت باشد که اساساً با فلسفۀ تأسیسش 

آمیختگی دارد.
قطعاً آنچه زمینه ســاز هدایت است، تفکر است و 
نمی توان از جامعه ای انتظار داشــت که از تفکر و نقد 
بپرهیزند؛ اما بصیرت هم داشته باشند؛ مگر آنکه بگوییم 
»بصیــرت یعنی همان که من می گویــم« که این هم، 
تبعیت کورکورانه است و هرجا تبعیت کورکورانه باشد، 
جامعه در معرض لغزش خواهد بود. امروز به دنبال زید 
می رود و فردا به دنبال عمرو؛ شبیه آنچه در صدر اسالم 
شاهد بودیم که آمدند، به مردم گفتند که سؤال نپرسید، 
پاسخ پرسش ها را با شــالق دادند ]ن.ک تفسیر سورۀ 
ذاریات درالدرالمنثور سیوطی[ و نتیجه این شد که اگر 
مسلم بیاید، با او بیعت می کنند. اگر ابن زیاد هم بیاید، 
باز بــا ابن زیاد بیعت می کنند؛ اگر علی بیاید یا معاویه، 
فرقی نمی کند. یاد گرفته اند کورمنشــانه به دنبال هر 
صدایی بروند »... و َهَمــجٌ  َرَعاٌع أَتَْباُع ُکلِّ نَاِعٍق یَِمیُلوَن 
َمَع ُکلِّ رِیح .« این، عوام بارآوردن جامعه است؛ درحالی که 

اساساً فلسفۀ وجودی حاکمیت اسالمی، هدایت و تربیت 
است. ازاین رو، امیر مؤمنان)ع( فرموده اند: »من نصب نفسه 
للناس اماماً فعلیه أن یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره 
و... و معلم نفسه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس 

و مؤدبهم«. 
در زمانــی که تربیت و هدایــت جامعه از طریق 
حکومت ممکن نباشد، حکومت دینی فلسفۀ وجودی 
خود را از دست می دهد و بدین ترتیب، چنین حکومتی 
در جهان بینی دینی، از آب بینی بز، پســت تر اســت: 
»َلَلَْفْیُتْم ُدنَْیاُکــْم َهِذهِ أَْزَهَد ِعْنِدی ِمــْن َعْفَطِۀ َعْنز«. 
این هدایت نیز از طریق همۀ ابزارهایی که در دســت 
حکومت قرار دارد، اعمال می شود؛ همۀ قوای سه گانه و 
نیروهای نظامی و انتظامی، در خدمت همین هدف اند. 
در گرماگرم کارزار صفین، فردی به نزد امیر مؤمنان )ع( 
آمد و عرض کرد که ســؤالی دارم. آن حضرت فرمودند: 
»سؤالت را بپرس.« او گفت: »مقصود از یگانگی خداوند 
چیســت؟« اصحــاب آن حضرت به فرد ســؤال کننده 
شوریدند که »مگر تشــتت  خاطر حضرت را نمی بینی 
که چنین ســؤالی را در وسط معرکه می پرسی؟!« امام 
حکمــت فرمود: »او را رها کنید که اصاًل ما برای همین 

شمشیر می زنیم.« 
مقام معظم رهبــری در جایی همۀ واجبات الهی 
و از جملــه جهاد را در ذیل »امر بــه معروف و نهی از 
منکر«، مطرح می فرمایند که هدف از این دو واجب نیز 
چیزی جز هدایت نیســت. چنان که سیدالشهدا، هدف 
خود از قیام را همین امر به معروف و نهی از منکر معرفی 

هدایت جامعه 
وظیفۀذاتی حاکمیت است

محمدرضا یقینی
 مدیرعامل کانون اندیشۀ جوان

پروندۀویژۀ
نظارتبرکتاب
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 در زمانی که تربیت 
و هدایت جامعه از 

طریق حکومت ممکن 
نباشد، حکومت دینی 

فلسفۀ وجودی خود 
را از دست می دهد و 
بدین ترتیب، چنین 

حکومتی در جهان بینی 
دینی، از آب بینی بز، 

پست تر است



خود عمل نموده اند و بدین ترتیب، آن قانون، مشروعیت 
ندارد؛ چون تصویبش فضولتاً و اقدامی بیرون از حدود 
وکالت بوده اســت. امروز نیز اگر دولــت، خود را فاقد 
مســئولیت دربارۀ این مقولۀ هدایت عقالنی و معنوی 
مــردم بداند، خود را دولتی ســکوالر فرض نموده، که 
چنین دولتی برآمده از قانون اساسی جمهوری اسالمی 
نخواهد بود، درحالی که مــردم، این دولت را بر مبنای 
میثاق قانون اساسی برگزیده اند که مأخوذ از اسالم است.
البتــه بعید اســت که مســئوالن محترم چنین 
دیدگاهی داشــته باشــند و آنچه عرض شــد، فرضی 
تئوریک اســت که امیدوارم این فرض منتفی باشــد. 
ولی باید توجه داشــت که اگر از روی غفلت، سم را به 
جامعــه ای بخورانیم، در عمل همان آثاری را دارد که با 

قصد سوء، این کار را انجام دهیم.
در پایان، مجدداً بر این دغدغۀ فرهنگی بسیاری از 
دل سوزان جامعه، از جمله مراجع معظم تقلید، تأکید 
می ورزم که نکند این دیدگاه خطرناک در بین مسئوالن 
دولتی وجود داشــته باشد که دولت، متکفل بهشت و 
جهنم مردم نیست که اگر خدای نکرده چنین نگرشی 
وجود داشته باشد، یعنی مسئوالن، خود را کارگزار یک 
نظــام الئیک فرض نموده اند که این فاجعه خواهد بود؛ 
چون کارکردها و بازدهی ایشــان هــم بازدهی چونان 
نظامی خواهد بود. این دقیقاً مثل این اســت که وزارت 
بهداشــت خود را در برابر یک اپیدمی کشنده، مسئول 
نداند و همان طور که این امر، ناآشــنایی مسئوالن این 
وزارتخانه با وظیفۀ ذاتیشــان را می رســاند، در مقولۀ 

فرهنگ هم شبیه همین داستان است.

در تربیت اسالمی، بناست جامعه حدّ االمکان از خواص 
باشند؛ تحلیل داشته باشند و بفهمند چه می کنند و کجا 
می روند و شــرط الزِم این هدف، تفکر و اندیشه است و 
ْر  الزمۀ تحقق تفکر، آزادی بیان، آرا و افکار است: »َفَبِشّ
ِبُعوَن أَْحَسَنُه...« در ادامۀ  ِعَباِد الَِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ
آیه، بندگانی که اقوال را می شنوند و از بهترینش تبعیت 
َِّذیَن  می کنند، »اولوا االلباب« معرفی می  شوند: »أُولئَک ال
َهَداُهُم اهللَّ  َو أُولئک هم اولوا االلباب«؛ یعنی: این هایند که 
هدایت  شده اند و همچنین، این هایند که صاحب ِخردند. 
یعنی اصالً صاحب خرد، غیر این نیست و هدایت شده 
هم جز ایشــان نیســت. ولی از جمله خطرناک ترین 
رهزن های این اندیشــه ورزی و خردمندی، آلوده کردن 
ســاحت فکر به نیرنگ بازی و مغلطه گری اســت و نیز 
غلبه دادن شهوات و تمایالت و هیجانات بر تأمل، همراه 
با سعۀ صدر و خویشتن داری متعّمقانه است؛ اینجاست 
که حاکمیت و نهادهای پیش بینی شــده در حاکمیت، 
موظف اند که وارد شــوند و از ســاحت اندیشه ورزی و 
حرکت جامعه به سمت هدایت مبتنی بر معرفت، دفاع 

کنند. 
اما متأســفانه در فضای فعلی، شــاهدیم که در 
مواردی ســنگ ها بسته شده اند و ســگ ها گشوده اند. 
ســوگوارانه باید گفت که شاهدیم دســتی که به نقد 
مشفقانه و ناصحانه گشوده شده، بریده شده و در مقابل، 
آن کــه لجن عفن بی اخالقــی را در جامعه می پراکند، 
بدون محدودیت و دردسر، فرصت جوالن پیدا می کند 
که هرچند این موارد، اکثریت نیست؛ اما حتی یک مورد 
آن، گل به دروازۀ خودی است. آیا بزرگواران، هورای تیم 

مقابل را برای شوت سرکششان نمی شنوند؟!
وظیفۀ نظارت و هدایت، همان طور که پیش از این 
عرض شد، وظیفۀ ذاتی ارکان حاکمیت و از جمله دولت 
اســت؛ یعنی اگر دولت به مشــکل تورم و رکود و دفن 
زباله و... هم باید بپردازد، همه به همین خاطر اســت؛ 
یعنی ایــن وظایف، همه به تبــع آن، وظیفۀ هدایت و 
طفیلی آن اســت. لذا یک وظیفۀ ذاتی حتی در صورت 
واگذاری به غیر، از عهدۀ خود دولت ســاقط نمی شود و 
باز الزم اســت که دولت بر همان نهاد نظارتی، نظارت 
کند که آیا به درستی نظارت انجام گرفته یا نه. در اوایل 
انقالب، بحثی بود که چرا خبرگان قانون اساسی، اصولی 
مثل والیت فقیه را تصویب می کند و چرا مصوبه هایش 
باب میل جماعت غرب زده یا شــرق زده نیست. در آن 
ایام، حضرت امام ســخنانی فرمودند با این مضمون که 
وقتی مردم به اسالمیت نظام و جمهوری اسالمی رأی 
دادنــد و بر همین اســاس، وکالی خود را برای تعیین 
قانون اساسی انتخاب کرده اند، یعنی این وکال فقط در 
چارچوب اســالم، مجاز در تدوین قانون هستند و اگر 
قانونی ورای اسالم تصویب نمایند، خارج از حیطۀ وکالت 
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  نکند این دیدگاه 
خطرناک در بین 
مسئوالن دولتی 
وجود داشته باشد 
که دولت، متکفل 
بهشت و جهنم مردم 
نیست که اگر خدای 
نکرده چنین نگرشی 
وجود داشته باشد، 
یعنی مسئوالن، خود 
را کارگزار یک نظام 
الئیک فرض نموده اند 
که این فاجعه خواهد 
بود؛ چون کارکردها 
و بازدهی ایشان هم 
بازدهی چونان نظامی 
خواهد بود. این 
دقیقًا مثل این است 
که وزارت بهداشت 
خود را در برابر یک 
اپیدمی کشنده، 
مسئول نداند
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خواننده را برای تأویل و تفســیرهای احتمالی کتابش 
آزاد بگذارد. 

نویســنده رمان را به افــرادی تقدیم می کند که 
طبق ادعای او در سرزمین هادس که شهری اساطیری 
اســت و ربطی به شرایط کنونی ندارد، شهید شده اند. 
در بین این شــهدا، نام افرادی چون محمد مختاری 
و محمدجعفــر پوینده نیز به چشــم می خورد که در 
قتل های موسوم به زنجیره ای توسط عناصر نفوذی در 
وزارت اطالعات به قتل رســیدند و موجب شدند این 
خط انحرافی در نیروهای امنیتی کشــف و به سزای 
اعمال خود برســند. البته نویســنده ادعا می کند که 
تمام تشــابه ها تصادفی است و انتظار دارد سگ بودن 
تمام نیروهای بازجو، داشــتن ردا، تسبیح، ریش، اسم 
کهریزک، شــکنجه، نبودآزادی، صدای گلوله در کف 
خیابان، جریان داشتن وقایع در تیرماه و فروکردن باتوم 

در...، کاماًل اتفاقی و تصادفی تفسیر شود.
گروهی که زنی را چند روز به زور به جایی منتقل 
کرده اند و از او خواسته اند جاسوسی شوهرش را کند، 

کمی داستان، مقداری صحنه های شهوانی 
کمی اسم سمبولیک 

و مقدار زیادی بیانیۀ سیاسی
اولین کتاب، کتابی اســت که در بهــار 9۴، از وزارت 
فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمی ایران مجوز گرفت. 
این کتاب، در بهترین حالت، یک داستان کوتاه است 
که نویســنده با بازی های پست مدرن کوشیده تعداد 
کلماتش را به اندازۀ یک داســتان بلند افزایش دهد. 
در واقع، نویسنده، کمی داستان، مقداری صحنه های 
اروتیک و شهوانی، کمی اســم سمبولیک از اساطیر 
یونان و مقدار زیادی بیانیۀ سیاســی داشــته که در 
وضعیت نابسامان مجوز کتاب در وزارت ارشاد، آنها را 
داخل یک هم زن ریخته و به اسم رمان وارد بازار کتاب 

کرده است.
نویسنده، در این رمان که مشحون از صحنه های 
اروتیک و الفاظ شنیع است، شیوۀ پست مدرن را برای 
داستان گویی خود انتخاب کرده و با استفادۀ سمبلیک 
از کاراکترها و فضاهای اســاطیر یونانی می کوشــد تا 

یکیازنکاتیکهصاحبنظرانبسیاری،دربارۀممیزیکتابدروزارتارشاد،مطرحمیکنند،ایناستکه»ممیزِیارشادتضمینکنندۀ
محتوایسالمنیست«وازقضا،حرفدرستیهمهست؛یعنیممکناستکتابیمجوزوزارتارشادراداشتهباشد؛ولیمحتوایآن
مضرباشد.البته،برخیسعیدارندکهدراینحرفتشکیککنندوآنراادعاییبیپایهوبیاساسجلوهدهند.فارغازبحثهاینظریو
آسیبشناسانهایکهدراینبارهمیشودومفیدهمهستند،بهتریناثباتبرایاینمدعا،نشاندادنتعدادیشاهدوگواهاست؛یعنیحتی
اگرکتابیپیداشودکهمجوزوزارتارشادراداشتهباشدوبهطریقاولی،ممیزیهمشدهباشد؛ولیُمضرومفسدهبرانگیزباشد،مؤیِّدآن
استکهممیزِیارشادتضمینکنندۀمحتوایسالمنیست.البته،تعداداینکتابها،خیلیبیشازیکیدوکتاباستوحتیاگربخواهیم
درصدیازضریبخطارابرایاینکار،طبیعیواجتنابناپذیرفرضکنیم،بازهمتعدادآنها،خیلیبیشازیکضریبخطایطبیعیاست.
دراینقسمت،بهعنواننمونهوبدونذکرنام،توضیحیاجمالیدربارۀتعدادیازاینکتابهامیآوریمکهاتفاقاًکتابهاییهستندکهدر
سالهایاخیرودردولتهایدهمیایازدهممجوزگرفتهاند؛کتابهاییکهتعدادیازآنها،جزوپرفروشترینکتابهایبازارهمبودهاند

وبهدستتعدادزیادیازمردمهمرسیدهاند؛ولیمتأسفانه،معیارهاییککتاِبممیزیشدهدرارشادراندارند.

 سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقالب اسالمی 

کتاب هایی که در فاسد بودنشان
 اتفاق نظر وجود دارد

گزارشی از چند کتاب ممیزی شده و مجوزدار

پروندۀویژۀ
نظارتبرکتاب
نقد و بررسی
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   نویسنده ادعا 
می کند که تمام تشابه ها 

تصادفی است و انتظار 
دارد سگ بودن تمام 

نیروهای بازجو، داشتن 
ردا، تسبیح، ریش، 

اسم کهریزک، شکنجه، 
نبودآزادی، صدای 

گلوله در کف خیابان، 
جریان داشتن وقایع در 

تیرماه و فروکردن باتوم 
در...، کامالً اتفاقی و 
تصادفی تفسیر شود



خیانِت عاطفی قبح زدایی کند و زن را در انتخاب مردی 
به جز همسر، برای عشق ورزی ُمحق جلوه دهد. 

ایــن رمان پــر از توصیــف ریز و جزئــی اندام 
زن هاســت. عالوه بــر توصیف فضاهــا، دیالوگ ها و 
پوشش های ناهنجار، عفت قلم در این رمان، بارها زیر 
ســؤال می رود و افراد مذهبی و ســنتی در این رمان، 
همــه بدبخت، مفلوک، بی ســواد، بی فرهنگ و دارای 
دســِت بزن و بداخالق هســتند. در کل رمان، فقط 
شخصیِت پدربزرگ، انقالبی است که او هم دیوانه ای 
بددهن و فحاش اســت که در خیابان ها راه می رود، به 
مردم فحش می دهد و در انتظار تفقد نظام از او، به دلیل 

مبارزه با رژیم شاه است.

ملغمه ای از بی هویتی، 
سکس و ژست های شبه روشنفکرانه

رمان دیگر که ترجمۀ یکی از آثار نویسنده ای مشهور، 
با آمار فروش چندمیلیونی است، ملغمه ای از بی هویتی، 
سکس و ژســت های شبه روشنفکرانه است که به اسم 
حقیقت، عشــق و فرهنــگ، به جامعــۀ کتاب خوان 
غیرحرفه ای غالب شده است. یک مرد سی ساله، معلم 
ریاضی و نویسنده ای ناموفق است. یک دختر سی ساله، 
ورزشــکار و قاتلی سریالی است. این دو، در ده سالگی، 
هم کالس بوده و از آن زمان، هردو به یکدیگر عشــق 
می ورزند و هیچ کدام از عشــق دیگری به خود چیزی 
نمی داند. این درحالی است که در این بیست سال، از 
یکدیگر دور بوده اند. متأسفانه، در سرتاسر رمان، حتی 
یک خانوادۀ کامل که نظمی فرهنگی و اجتماعی داشته 

باشد، پیدا نمی شود. 
نویسنده  سعی می کند سه حیطه را از هم تفکیک 
کند و از طریق شــخصیت های داســتان، به مخاطب 
بقبوالند که این، تفکیکی درســت است: »زناشویی«، 
»عشــق«، »رابطۀ جنســی«. یک مرد یــا زن می تواند 
هم زمان، همســر کسی باشد، عاشــق کس دیگری 
و با افراد دیگری هم رابطۀ جنســی برقرار کند. مرد، 
به طور منظم، با زنی چهل ســاله، متأهل و صاحب دو 
فرزند، رابطۀ جنســی دارد. زن نیز، به همراه دوستش 
و یا به تنهایی، به شکار مرداِن موردعالقه شان می روند 
تا شــبی را با آن ها بگذرانند. البتــه به عقیدۀ هر دو، 
این ها گذرا است و عشق، ماندگار است. حدود بیست 
درصد از رمان، به طور مســتقیم، به مســائل جنسی 
می پــردازد. فصولی از رمان به طور کامــل، در بارها و 
مشروب فروشــی ها و نهایتاً روی تخت ها جریان دارد. 
برای جذب مخاطب و همراه نگه داشــتن او، بیش از 
ده مرتبه و در فواصل تنظیم شده، نویسنده به توصیف 

جزئیاِت دقیق سکس و رابطۀ جنسی می پردازد. 
شخصیت مرِد داستان، یک معلم و نویسندۀ غالباً 

اکثراً یا تمام بدنشان به صورت سگ است و یا سرشان؛ 
البته سگ هایی عجیب که زیردستان، آنها را »آقا« صدا 
می کنند؛ سگ هایی که تسبیح شاه مقصود در دست و 
ردای قهوه ای بر دوش دارند و ریش انبوهی هم دارند. 
این زِن موردبازجویی که بســیار ترسیده است، مورد 
هتک قرار می گیرد و یکی از بازجوها با نشان دادن آلت 
مردانگی اش به او می گوید که با این »غوِل یک چشم« 
از او و تمــام معترضان انتقام می گیــرد: »با این غول 
یه چشمم از همه تون انتقام می گیرم ... این مملکت از 

این فرصتا برای آدمایی مثل من زیادگیر می یاد.«
در بخش هایی از داستان نویسنده، عبارت هایی را 
به صورت چپ گرد و برعکس در کتــاب قرار داده که 
با خوانش در آینه، مشخص می شود کلماتی است که 
بازجوها در برخورد بــا معترضان به کار می بردند. این 
کلمات به حدی شنیع اســت که اشاره به آن در توان 
نگارندۀ این سطور نیست. البته نویسنده اشاره می کند 
که برای فهم بعضی مطالب نوشــتۀ او باید آنها را در 

آیینه دید و برای آن مثال هایی نیز می آورد.

ارتباط یک زن با سه نفر: 
همسر، معشوق و هم خوابه

رمان بعدی که از قضا، برندۀ جایزۀ شهید غنی پور هم 
هست، دومین اثر این نویســندۀ زن است که پس از 
مدت ها ماندن در پشــت ممیزِی ارشــاد، در زمستان 
92، راهی بازار شــد. داســتاِن آن، به صورت ســیال، 
بین دو یا ســه زمان و از دو زاویۀ دید، روایت شــده و 
در آن، نویســنده می کوشد با استفاده از این تکنیک، 
نبوِد پیرنگ قــوی در رمان را مخفی کرده و مخاطب 
را تا آخر، با خود، همــراه کند. رمان، از جهت فرمی، 
ضعف های معتنابهی دارد. شخصیت زن رمان که مانند 
رمان قبلی نویســنده، زنی است که دچار سردرگمی 
شده و در آستانۀ چهل سالگی، همه چیِز هستی برایش 
سؤال برانگیز شده است، به هیچ وجه، به شکلی عمیق و 

جدی، برای خواننده معرفی نمی شود. 
از ضعف های فرمی داستان که بگذریم، ایرادهای 
محتوایی آن بسیار فاحش تر و عمیق تر است. شخصیت 
زن با وجود شروع یک زندگی عاشقانه با دانشجویی که 
تمام عیب های او را ندیده گرفته و به رشــد شخصیت 
او کمک بســیار می کند، در نیمۀ راه، عاشق دکتری 
می شــود و نویسنده، با گذاشتن این دیالوگ در دهان 
دوستش که می گوید: »خیانت یعنی رابطۀ نامشروع با 
مردی غیر از همســر«، می کوشد این عشق را طبیعی 
جلوه دهد. در واقع، نویسنده با سؤال هایی شبیه این که 
»آیا عشق با ازدواج و هم خوابی و...، هنوز باقی می ماند؟« 
و همچنین، با ارائۀ تعریفی نسبی از عشق، خیانت، وفا 
و مقوله های دیگری از این دست، می کوشد به نوعی، از 
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می آید؟ جرعه ای شراب سر کشید و با خودش خندید. 
او هیچ وقت، هیچ چیز برایم ندوخت.« 

در ایــن رمان، غیر از آمــوزش و تبلیغ انحرافات 
و یاددادن شــیوه های مختلف فریــب خانواده، مرگ 
نیز به عنوان امری دم دســتی معرفی می شود و آن قدر 
دختــر در مرز خیال و واقعیــت خود را مرده می بیند 
و توصیفات زیبایی از لحظات مردن و ایســتادن نبض 
هستی ارائه می کند که به خواننده القا می شود مرگ 
آن قدرها هم ترسناک نیست و فقط تجربه ای متفاوت 

است که انسان را از رنج ها خالص می کند.

مذهبی های نادان و زنازاده ای به نام مقدسه
در ادامه، به کتابی می رســیم که دومین اثر نویسندۀ 
آن است. نویســنده ای ایرانی که فارغ التحصیل رشتۀ 
گرافیک و عضو انجمن نقاشــان آمریکاست. این اثر، 
حاوی چهارده داســتان کوتاه اســت. داستان ها همه 
بیانگر اندوه و غم بسیاری است که در سینۀ زنان نهفته 
و همه را شاکی و ناالن و سیر از زندگی می کند. زنان 
در دنیای نویسنده، اگر در جامعه دیده نشوند، بیشتر 
به یک انگل ُغرُغرو، خیاالتی و مزاحم شــبیه اند و اگر 
دیده شوند، حیثیت و هستی و نیستی شان در معرض 
حکــم و حرف و عمل دیگــران خواهد بود. بی پروایی 
و سیاه نمایی قلم نویســنده که پیشتر در اثر قبلی او 
کاماًل جلوه کرده بود، در این مجموعه نیز پنجه بر رخ 
مخاطب می کشــد. در یکی از داستان ها، مرضیه، در 
هوس نوشــابۀ تگری، از پسر همسایه، باردار می شود. 
دخترش، مقدســه، به دنیا می آیــد و او نیز با فریبی 
دیگر، در نوجوانی باردار می شود. در این شبه داستان ها، 
اســامی مذهبی در زنان، اغلب متعلق به زنانی است 
کــه نفهم و نادان اند و غیبت، تهمت، دل شکســتن و 
قضــاوت در مورد دیگــران و... جزو کارهــای روزمرۀ 
آنهاست: هاجر، خاله رقیه، منیرسادات، زهره، کلثوم و...، 
همه اهل روضه و عزاداری اند؛ زبانی نیش دار دارند و با 
بی ادبی و هتاکی زنی وامانده را در جمع دوره می کنند 
و با کنایه های خود، بازار تهمت و افترا را گرم می کنند 
و ســرگرم می شوند؛ اما »ســوری« که اهل عزاداری و 
جمع های مذهبی زنانه نیست، می فهمد و درک دارد 
و می داند چطور باید مقدســه را به بهزیستی منتقل 
کرد. در مردان هم ساجد، سعید، تقی، یعقوب، موسی 
و... یا هرزه اند یا قلدر و خشــن؛ بعضی هم، مثل شیخ 
موسی، ثروتمند و شکم سیرند و تنها هنرشان تورکردن 
زن هاســت. نویسنده، متأسفانه، خط قرمزی هم برای 
خودش نگذاشته و از اسامی اهل بیت و مجالس مربوط 
به آنان نیز چشم پوشــی نکرده و در الیه های داستان 
خود، تیغ کنایه و مضحکه را کشیده است: حاجیه بتول 
شوهر نکرده؛ چون پدرش خواب حضرت رقیه را دیده 

خانه نشین است و در عوض، شخصیِت زِن داستان، یک 
ورزشــکار و قاتل سریالی است. این بدبینی به جنس 
مذکر چنان در رمان غالب است که نمی توان نویسنده 
را فقط حامی حقوق زنان دانســت، بلکه می توان او را 

نویسنده ای با گرایش های فمینیستی نامید. 
دو فرقۀ مذهبی در این رمان نقش دارند: جامعۀ 
شاهدان و ساکیاگاکه. اولی، فرقه ای مسیحی است که 
شــخصیت زن از ایماِن به آن دست برداشته و دومی، 
فرقه ای جدید و مخلوط از عقاید بودایی، مســیحی، 
کمونیستی و... اســت که کاماًل فاسد است. نویسنده، 
نه تنها در مقابــل این دو فرقه هیــچ دین حقیقی و 
درستی معرفی نمی کند، بلکه ایمان و مذهب را معادِل 
بــا همین دو فرقه می گیرد و از زبان شــخصیت های 
مختلف رمان به نقد مذهب و ایمان، به شکل عام آن، 
می پردازد. در بخشــی از کتاب، دربارۀ شخصیت زن، 
می گوید: »یبوســت یکی از چیزهایی بود که در دنیا 
از آن نفرت داشــت؛ درست به همان اندازه که از مردان 
پســتی که مرتکب خشونت خانگی می شدند و عقاید 

خشک مذهبی متنفر بود.«

رابطۀ جنسی یک مازوخیست 
و یک سادیست

پــس از رمان قبلی کــه در نوع خود، پدیــده ای در 
بی حیایی و پورنوگرافی بود، این رمان را می توان یکی 
از منحرف ترین مکتوبات چند سال اخیر دانست. این 
رمان، برای اولین بار، در بهار 9۴، با ترجمه ای نه چندان 
خوب، وارد بازار شــد. این رمان آســیایی که قصه ای 
دم دستی و سطحی دارد، به قدری بی جاذبه و تکراری 
است که اگر بازی های جنسی نویسنده را از آن حذف 
کنیم، چیزی در حّد قصه های شــب کودکان خواهد 
بود. رمان، داســتان دختر 17ساله ای است که اتفاقی، 
با پیرمردی مترجم آشنا می شود و این آشنایی به یک 
رابطۀ جنسی از نوع »مازوخیسم« در دختر و »سادیسم« 
در پیرمرد می انجامد. در بخش هایی از داســتان، آمده 
است: »»لباس هایت را دربیاور.« اولین دستوری بود که 
به مــن داد و از این فکر که مخاطــب این صدا اآلن 
فقط من هســتم، به خود لرزیدم. سرم را تکان دادم؛ 
نه به نشانۀ امتناع، بلکه برای پنهان کردن لرزشم. گفت: 
»همه را.« زیر چهرۀ آرامش، شوق و ناشکیبایی در هم 
آمیخته بود. مثل همیشــه، تمام روز محجوب بود تا 
اینکه به جزیره رسیده بودیم. اینجا بود که سلطه اش 
بر من آغاز شد.« یا: »حتی دختر خوشگلی مثل تو هم 
باید کمی به خودش برســد؛ وگرنه پسرها هیچ وقت 
توجه شان جلب نمی شود. یکی از همین روزها، برایت 
لباسی می دوزم که قســمت باسنش تنگ، ولی روی 
سینه اش کمی چین دار باشد؛ یک چیز شیک. خوشت 
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ِزنا، به شرط توافق طرفین، منعی ندارد
در کتابی دیگر، با شــمارگان 2000 نســخه، مؤلف 
دوستی های دختر و پسر و عشق بازی های قبل از ازدواج 
را راه حلی برای ازبین بردن کم رویی معرفی می کند. او 
مقاربت جنسی را قانونی تلقی کرده است و در بخشی 
از کتاب، مستقیماً رابطۀ جنسی با دوست پسر را با ذکر 
جزئیات بیان کرده اســت. در بحــث زنا، ِصرف توافق 
کردن یا نکردن طرفین را مالک برای تجویز برقراری 
ارتباط معرفی می کند. اســتفاده از نیکوتین و الکل را 

برای بزرگ ساالن عادی دانسته است.

درمانی به نام خودارضایی
گذشــته از مطالــب فوق، یکــی از چالشــی ترین 
موضوعات بیان شــده در برخی کتاب ها بحث استمنا 
و خودارضایی است. متأســفانه عالوه بر نویسندگان 
خارجی، نویســندگان ایرانی هم به طرح این موضوع 
می پردازند. برای نمونه، در کتابی، نویســندۀ ایرانی 
در پاســخ به ســؤال زن سی ســاله دربارۀ چگونگی 
رسیدن به ارگاســم می گوید: »درصد زیادی از زنان 
می توانند به آســانی و با حالــت خاصی از تحریکات، 
مانند خودارضایی، به ارگاسم برسند. و همچنین، در 
کتابی دیگر، نویســندگان خارجی کتاب می نویسند: 
»مــا )مؤلفیــن( به عنوان متخصص روابط جنســی، 
تحرکات دیگر، مثل اســتمنا را نیز در روابط جنسی 
می گنجانیم. اگــر در تعریف از رابطۀ جنســی تنها 
نزدیکی را بگنجانید، به احتمال زیاد، خود را از تجربۀ 
موارد زیاد دیگری محروم کرده اید و حداقل آن است 
که خود یا همســرتان را تحت فشــار قرار می دهید. 
اگرچه اســتمنا از نظر مذهبی کار شایسته ای تلقی 
نمی شــود، با توجه به بیماری های جنســی که این  
روزها در دنیا غوغا می کند و با توجه به نیاز انسان ها 
به ارضای جنســی، به عنوان متخصص این کار را رد 

نمی کنیم.«
حال، با نگاهی اجمالی به این کتاب ها و کتاب هایی 
با این مضامین، این سؤال در ذهن شکل می گیرد که 
آیا بررسان ارشاد که به این کتاب ها مجوز داده اند، این 
کتاب ها را مطالعه کرده اند؟ آیا تعارض این مصادیق را 
با قانون ممیزی متوجه نمی شــوند؟ بله، ممکن است 
بگویند میزانی از خطا در نظام ممیزی وزارت ارشــاد، 
پذیرفتنی و قابل مســامحه اســت؛ اما اوالً، تعداد این 
کتاب ها آن قدر زیاد است که احتمال خطای طبیعی از 
بین می رود و ثانیاً، اگر هم خطایی باشد، باید به گونه ای 
باشــد که مثاًل از ده مسئله ای که در یک کتاب وجود 
دارد، یک مسئله از قلم بیفتد؛ اما طبیعتاً نباید این گونه 
باشد که از ده کتاب، یک کتاب کاًل از قلم بیفتد و هیچ 

ممیزی نشود.

که در دامن او عروسک بازی می کند و نتیجه گرفته که 
بتول نظرکردۀ حضرت است و نباید شوهر کند! خانۀ 
آنها سبزپوش شده و تبدیل به حسینیه ای که هر ماه، 
توی آن روضه برگزار می شود. او در جوانی، می خواسته 
با پسری فرار کند که پدرش مانع شده و او را در خانه، 
حبس کرده. حاال حاجیه بتول در حسینیه اش مدیریت 
مجالس روضه و عــزاداری را بر عهده دارد و این گونه 

است که مجالس اهل بیت)علیهم السالم( شکل می گیرد.
نویســنده، با دیدگاهی به شــدت فمینیســتی، 
می گوید: »زنان با اینکه قدرت زندگی دارند و سرشار از 
محبت و عشقند، در زیر رنج های بی حساب اجتماعی 
و مردساالری، خرد و شکسته می شوند و ضربه به رگ 
حیات آنان وارد می شود. سرنوشت آنان نادیده گرفته 
شده و دفن شده است؛ همین و دیگر هیچ.« در نهایت، 
با توجه به رویکرد سیاه نمایانه ای که خانم نویسنده در 
این کتاب اتخاذ کرده، انســان یقین می کند که یا زن 
موجودی اضافی اســت که هیچ نقطۀ مثبتی در برابر 
او نیست یا ایران جهنمی است که زن ها به آن تبعید 

شده اند.

چند جرعه شراب برای کاهش فشار عصبی
عالوه بر رمان ها و داســتان هایی با مضامین بیان شده، 
متأسفانه امروزه با کتاب هایی مواجهیم که تحت لوای 
سخن علمی، ارزش های جامعه را هدف گرفته اند. یکی 
از این کتاب ها که در سال 89 در شمارگان سه هزارتایی 
چاپ شده و در ســال های بعد، دو شمارگان سه هزار 
و پنج هزارتایی دیگر هم از آن منتشــر شــده، دربارۀ 
دخترانی است که در روابطشان با دیگران دچار مشکل 
هستند و یا بعد از برقراری رابطۀ دوستی، همه چیز را 
خراب می کنند. نویســنده، در ابتدا، این دختران را به 
خودشان می شناساند و نقاط ضعفشان را نشان می دهد 
و در ادامه، به ارائۀ راهکارهایی برای تبدیل شــدن به 
ایده آل هــای مدنظرشــان می پــردازد. وی، برای این 
منظور، دخترانی را که شاد و خشنود نیستند، به هشت 
گروه تقســیم می کند و توصیه می کند که از این نوع 

دخترها نباشید.
اســاس مطالب کتاب به گونه ای است که به دختران 
مختلف، توصیه می کند برای داشتن یک قرار مالقات 
موفق با دوست پسر چه کار کنند تا دوست پسرشان را 
جذب خودشــان کنند و بتوانند رابطۀ دوستی برقرار 
کنند و در نهایت، شــاید ازدواج هم کردند. در البه الی 
داســتان هایی که تعریف می کنــد، چیزهایی مانند 

درآغوش گرفتن و بوسه زدن را هم می آورد.
در بخشی از این کتاب، َسرکشیدن چند جرعه شراب را 
پیش از قرارهای آشنایی در کاهش میزان فشار عصبی 

مؤثر می داند.
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  در کتابی 
دیگر، با شمارگان 
2000 نسخه، مؤلف 
دوستی های دختر و 
پسر و عشق بازی های 
قبل از ازدواج 
را راه حلی برای 
ازبین بردن کم رویی 
معرفی می کند. او 
مقاربت جنسی را 
قانونی تلقی کرده 
است و در بخشی از 
کتاب، مستقیمًا رابطۀ 
جنسی با دوست پسر 
را با ذکر جزئیات 
بیان کرده است
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که نقش کتاب و نشردر تهاجم فرهنگی چیست؟ چون 
در اینجا یک مســئلۀ مهم ظهور می کند و آن مســئلۀ 
سانسور است و رویکرد فراگیری که در زمرۀ مشهورات 
اســت، وجود دارد که هر نوع تأمل کردِن در مضمون و 
محتــوای کتب را در افکار عمومی، بــا یک اَنگ بزرگ 

سانسور محکوم می کند.
روی این موضوع باید بحث کرد که اصالً مســئله 
نگاه کردن به کتاب و تأمل کردن در کتاب و اجازۀ نشــر 
ندادن یــا دادن، به چه دلیلی صورت می گیرد و در چه 
شرایطی است؟ که همان شرایط جنگ فرهنگی است. 

این را هم محور سوم قرار می دهیم.
محور چهارم این اســت که ببینیم جریان تهاجم 
فرهنگــی در عرصۀ کتــاب چگونه ورود کــرده و چه 
مضامینی را مورد توجه قرار داده است و آثاری که منتشر 

شده، نوعاً نه مصداقاً، کجا را دنبال کردند؟  
محور پنجم بحث این است که ببینیم جریان تهاجم 
فرهنگی از سال شصت تا اآلن، حداقل سه دهه، در هر 
یــک از دهه ها، مضامین اصلــی حرکتش با کانون های 
عمدۀ حرکتش کجاها بوده اســت؟ یعنی، در حقیقت، 

تاریخچۀ حرکت مکتوب تهاجم فرهنگی را بحث کنیم.
در محور ششم، دربارۀ بحث نسبت کتاب، به عنوان 
ابزار اســتراتژیک تهاجم فرهنگی و اینکه چه باید کرد، 

صحبت می کنیم.

امروز می خواهیم دربارۀ »کتاب به مثابه بســتری برای 
تهاجــم فرهنگی« صحبت کنیم. در این بحث، ســعی 
می کنــم به این موضوع بپردازم و ابهاماتی را که در این 
خصوص وجود دارد، بررسی کنم. چون به نظر می آید که 
خود مسئلۀ نسبت میان کتاب و تهاجم فرهنگی و اصاًل 
نقشی که تهاجم فرهنگی می تواند از طریق کتاب داشته 
باشد، همچنین جریانی که از طریق آثار مکتوب می تواند 
ایجاد کند، محل تردید است؛ یعنی عملکرد بسیاری از 
مسئولین فرهنگی کشور، چه مسئولیتی که با آرمان های 
انقالب همدلی دارند و چه مسئولینی که اوالً روشن فکر 
هستند و ثانیاً در مقام مسئول قرار می گیرند، کاماًل این 
موضوع را نشان می دهد که این افراد ابهام ها، تردیدها و 
نکاتی دارند که ظاهراً این نکته ها باید گفته شود. حال 
اینکه ما با گروهی هم روبه رو هستیم که آن ها می دانند 
و نمی خواهند بفهمند و تظاهر به نفهمی می کنند، بحث 

دیگری است. 
بنابرایــن، بنده صحبتم را در چنــد محور عنوان 
خواهم کرد. اول، دربارۀ خوِد تهاجم فرهنگِی واقعاً موجود 
حرف می زنم؛ یعنی بحث اول ما این باشــد که تهاجم 
فرهنگــی واقعاً وجــود دارد. دوم، راجع به این صحبت 
می کنم که چرا تهاجم فرهنگی صورت گرفته اســت؟ 
یعنــی اگر می گوییم تهاجم فرهنگــی وجود دارد، چرا 
ظهور کرده است؟ سوم، راجع به این صحبت می کنیم 

استادشهریارزرشناس،باموضوع»کتاببهمثابهبستریبرایتهاجمفرهنگی«دربیستوهشتمیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران،
سخنرانیمفصلیداشتندکهمشروحاینسخنرانیرادرادامهمیخوانید.

تهاجم فرهنگی از طریق کتاب، یک 
حقیقت انکارناپذیر است

57سخنرانی شهریار زرشناس در نمایشگاه کتاب تهران
پروندۀویژۀ

نظارتبرکتاب
گزارش
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در عرصۀ فرهنگ و تبلیغــات و جنگ  روانی، به منظور 
پیشبرد اهدافشان اســتفاده می کنند. این را خودشان 
اعالم می کنند. یعنی تشــکلی به نام ناتوی فرهنگی در 
حدود سال های 19۴8، 19۴9 میالدی تشکیل می شود 
که درســت به موازات تشکل ناتوی نظامی است و این 
موضوع مکتوب شــده و ثبت شده است. یعنی یک توهم 
و تخیل یا حرف یاوه نیســت. این امری است که خود 
گردانندگان جنگ سرد در بلوک کشورهای سرمایه داری 
لیبــرال، به آن اذعــان دارند که آن ها بــرای مقابله با 
جریان مقابل خودشان در جنگ سرد که همان جریان 
سوسیالیستی بود، تشکلی به نام ناتوی فرهنگی تشکیل 
دادند. این موضوع کاماًل روشن است که وقتی قدرت ها 
کنار هم قرار می گیرند، تقابــل در عرصه های مختلف 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی صورت می گیرد. این امر 
عجیبی نیســت که زمانی که دو قدرت، دو اندیشه، دو 
جهان، دو عالم مقابل هم قرار می گیرند، خب بخشی از 
این تقابل در عرصۀ فرهنگ باشد؛ همچنان که بخشی 
از آن در عرصۀ سیاست است، بخشی در عرصۀ اقتصاد 

است و ... .
ایجاد تشکلی به منظور تضعیف ایدئولوژی حریف و 
ترویج آرای خود که تحت عنوان ناتوی فرهنگی تأسیس 
شــد، امری رسمی و ثبت شــده و اعالم شده است. پس 
مســئلۀ اینکه قدرت، خودش را در عرصۀ فرهنگ هم 
نشــان بدهد و فرهنگ به ابزاری برای اغراض سیاسی 
تبدیل شود، امر غریب و بعید و دوری نیست. اگر به عصر 
روشــن فکری اروپا نگاه کنید، در قرن هجدهم، بخشی 
از حرکت جناح سرمایه داری نوظهوری که می خواست 
باقیماندۀ اشراف فئودال و سلطنت های آن را کنار بزند 
و قدرت را در دست بگیرد، بخشی از حرکتش در عرصۀ 
فرهنگ بود؛ تهاجمی را در عرصۀ فرهنگ به اندیشه های 
فئودالی و اندیشــه های کلیسایی شروع کردند؛ کسانی 
مانند ولتر، روسو، هلوسیوس، هولباخ، دیدرو و مونتسکیو 
و... . و ایــن چیزی اســت که خود مورخیــن غربی و 

مدرنیست هم تأیید می کنند. 
پس اوالً باید بفهمیم که تهاجم فرهنگی امر غریبی 
و امر عجیبی نیســت. یعنی این نیســت که ما تعجب 
کنیم؛ مثالً فرهنگ مگر می تواند عرصۀ جنگ شود؟ مگر 
می تواند عرصۀ اغراض سیاسی شود؟ مگر می تواند عرصۀ 
هجوم برای شکست قدرت شــود؟ بله می شود و شده 

است. در نمونه های عدیده ای در تاریخ شده است. 
سؤال بعدی این است که تهاجم فرهنگی که اآلن 
در ایران درباره اش صحبت می شــود، برای چه صورت 
می گیرد؟ چرا باید تهاجم فرهنگی صورت بگیرد؟ هدف 
این تهاجم فرهنگی چیست؟ اینجا به محور دوم بحثمان 

می رسیم. 
ما برای فهم مقولۀ تهاجم فرهنگی، باید برگردیم 

بحث اول این است که بفهمیم تهاجم فرهنگی واقعاً 
وجود دارد. یعنی تهاجم فرهنگی موجود را درک کنیم. 
چون این نکته ای است که ظاهراً خیلی ها یا متوجه اش 
نیســتند یا نمی خواهند متوجه اش باشند. اگر یک نگاه 
دقیق کارشناســانه به آنچه در فضای فرهنگی کشــور 
می گذرد، داشــته باشیم، مســئلۀ ظهور و بروز تهاجم 
فرهنگی را خیلی راحت درک می کنیم و می بینیم و من 
آن را با مصادیقی روشن خواهم کرد. تهاجم فرهنگی در 
عرصۀ مطبوعات، کتاب، فیلم های سینمایی، نمایش ها، 
آثار نقاشــی، موســیقی و در همۀ این عرصه ها ظهور و 

بروز دارد.
ممکن اســت سؤال شود که مگر فرهنگ می تواند 
تهاجم کند؟ ممکن است بگوییم چرا می گوییم »تهاجم« 
فرهنگی؟ بگوییــد »تبادل« فرهنگــی؛ بگویید عده ای 
آثارشان را منتشر می کند، می نویسند و مطرح می کنند، 
عده ای هــم با این آثار مخالفت دارنــد. ُخب آن ها هم 
برونــد آثار دیگری را متقابالً بیان کنند. تبادل فرهنگی 
است. چرا از تهاجم فرهنگی حرف می زنید؟ چرا ماجرا 

را جنگی می کنید؟ 
بگذارید نگاهی کنیم به پیشینۀ تاریخی این مسئله 
در قرن بیســتم؛ یعنی زمانی که رسانه ها، به عنوان ابزار 
قدرت، به طور تام و تمــام، ظهور می کنند. البته ظهور 
رســانۀ مکتوب، به عنوان ابزار قدرت، از قرن بیستم آغاز 
نمی شــود و از قرن هفدهم اســت؛ اّما در قرن بیستم، 
به صورت بسیار سازمان یافته ای بلوک کشورهای متروپل 
سرمایه داری، بلوک کشورهای اصلی سرمایه داری، عنوان 
می کنند که از یک استراتژی و یک نوع حرکت تهاجمی 
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همسو می شدند. برای این کار ناگزیر بود که ساخت های 
ماقبلِ مدرِن تمدن های غیرغربی را در هم بشکند. یکی 
از این ســاخت ها ما بودیم. تمدن سنتی کالسیک ایران 
و یا هر چه که نامش را بگذاریم. ایران اســالمی، تمدن 
اسالمی ایرانی، تمدن سنتی یا هرچه اسمش را بگوییم. 

آن هــا ناگزیر بودند آن را بشــکنند. نقطۀ حرکت 
این شکســتن، تهاجم از طریق فرهنگ بود؛ تشــکیل 
هسته های روشن فکری، تشکیل کاْست روشن فکری که 
بعد این روشن فکرها هم تبدیل به دولتمرد شوند؛ تبدیل 
به بانیان نظام ســرمایه داری شبه مدرن در ایران بشوند؛ 
تبدیل به بانیان و مروجان فرهنگ تجدد شوند و بتوانند 

این دگرگونی را ایجاد کنند و به پیش ببرند. 
آن ها موفق شــدند و ایــن کار را کردند. از فردای 
تسلطشــان بر جنبش مشــروطه، از ســال 1288 به 
بعد، روشــن فکران هم ســو با آن ها به قدرت رسیدند و 
توانســتند در قالب رژیم پهلوی آن پروژه ای را که آن ها 
می خواستند، اجرایی کنند. یعنی صورت بندی تاریخی 
ما را تغییر دهند و صورت بندی تاریخی دیگری بیاورند 
که ما آن را با عنوان فرماســیون غرب زدگی شبه مدرن 

می شناسیم. این کار را هم کردند.
وقتی این کار را کردند، در سراسر دوران سلطنت 
پهلوی )آن 57 سال(، بیش از ده سال قبل از آن، از سال 
1288 بابه قدرت رسیدن اعضای لژ فراماسونری بیداری، 
به صورت سازمان یافته، این حرکت را شروع کردند. قبل 
از آن هم، حــدود یک قرن، به صورت غیرحاکم ولی در 
عین حال، خیلی قدرتمنــد، این کار را انجام می دادند. 
وقتی این فرماسیون را عوض کردند، فرماسیون جدیدی 

به پیشینۀ تاریخی مان؛ به دویست سال اخیر تاریخمان. 
کشــور ما، در دو قرن اخیــر، در معرض مجموعه ای از 
تحوالت بسیار بنیادین قرار گرفته است؛ تحوالتی که کل 
صورت بندی تاریخی ما را دگرگون کرده است؛ یعنی اگر 
به قبل از قرن ســیزدهم هجری و قبل از آغاز سلطنت 
قاجاریــه نگاه کنیم، از حــدود 1796 میالدی که برابر 
است با حدود 1210 هجری قمری، هرچه به دوران های 
قبــل به عقــب بروید، یعنــی بروید بــه دوران زندیه، 
افشاریه، صفویه، و همین طور به عقب برگردید، اگر چه 
گسست ها، فراز و فرودها و کشمکش ها را می بینید؛ اما 
در مجموع صورت بنــدی واحدی را می بینید که حاکم 
است و ما با عنوان تمدن سنتِی ما، تمدن کالسیِک ما، 
تمدن ایرانی اســالمِی ما و یا با هر عنوان دیگری، از آن 
یاد می کنیم. ایــن صورت بندی، در عین فراز و فرودها، 
گسست ها و تکانش هایش یک روند واحد و یک وحدتی 

دارد.
از زمانی که در آغاز دوران قاجاریه، به طور مشخص 
از حدود سال های1212، 1213 هجری قمری، استعمار 
غرب مدرن در امتداد حرکت جهان گشایانۀ استعماری 
که دارد و به سراغ چهار گوشۀ عالم رفت، به سراغ ما هم 
آمد و تحولی را شروع کرد که این تحول اساساً هدفش 
تغییــردادن صورت بندی تاریخی و هویتی ما بود و این 
کار را کرد. آن ها برای این دگرگونی، پروژه ای داشــتند 
که به آن »غرب زدگی شبه مدرن« می گوییم. خودشان به 
آن »پروژۀ تجدد« یا »پروژۀ تمدن« می گفتند. می خواهیم 
آسیایی ها را، وحشی ها را، شرقی ها را و غیرمتمدن ها را 
متمدن کنیم؛ چون نگاه غرب از آغاز همین بوده است؛ 
از زمان هرودوت، از زمان ارسطو آن ها معتقد بودند شرق 
وحشی است؛ پایگاه استبداد است؛ کانون بربریت است. 
می  خواستند این موضوع را تغییر دهند و اینجا و این بار 
هم تحت این عنوان آمدند. گفتند این ها متجدد نیستند 

و ما باید متجددشان کنیم. 
البته ایــن ظاهر ماجرا بود. هدف باطنی آن ها این 
بود که می دیدند در هند، ایران، چین، اندونزی، آفریقا، 
آمریکای جنوبی مجموعــه ای از تمدن های خودکفای 
غیرمــدرن حضــور دارند کــه این تمدن ها ســاخت 
اقتصادی و فرهنگی شــان خودکفاست و نیازی به آن ها 
ندارد و از غرب مدرن تقلیــد نمی کند. غرب مدرن در 
مسیر جهانی شدن خود باید این ساخت های خودکفا و 
منسجم را به هم می ریخت و این کشورها و سرزمین ها 
را به مجموعه های اقماری خــودش تبدیل می کرد؛ به 
مجموعه هایی اقماری که به لحاظ اقتصادی، به کشورهای 
مرکزی غرب مدرن وابسته باشند و به لحاظ فرهنگی هم 
از آن هــا تبعیت کنند و به لحاظ سیاســی هم با آن ها 
همسو باشــند. چرا؟ چون عالم غرب مدرن می خواست 
یــک نظام جهانی ایجاد کند و همــه باید به نوعی با او 
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تجسم ارادۀ سیاسی فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن در 
ایران بود و یک چیز دیگر را هم بخواهند. اینکه بخواهند 
در این صورت بندی غرب زدگی شــبه مدرن فرو بریزد و 
یک صورت بندی اســالمی جای آن را بگیرد. این چیز 
بی نظیری است به لحاظ وسعت، به لحاظ استمرار زمانی، 

به لحاظ اهداف و خیلی مسائل دیگر. 
غرب زدگی شبه مدرن که این آقایان برای ما آوردند 
و در اینجا حاکم کردند، با وقوع و ظهور انقالب اسالمی 
دچار بحران شد و ارادۀ سیاسی آن که رژیم پهلوی بود، 
فرو ریخت و درهم شکســت. آیا نظام ســلطۀ جهانی، 
نظام استکبار، نظام امپریالیزم جهانی که به خصوص در 
آن سال ها داشــت تدریجاً مدل نئولیبرال بر آن حاکم 
می شــد، حاضر بود بپذیرد که نقطــه ای مثل ایران، از 
مجموعۀ کشورهای وابســته به او و کشورهای اقماری 
و ساخت های شبه مدرن و ساخت های طفیلی درماندۀ 
مقلد غرِب مدرن رها شــود و نوعی اســتقالل و حیات 
تازه را با هر مســئله و مشــکلی که دارد، برای خودش 
پیــدا کند؟ طبیعی بود که نمی پذیرفت؛ نه فقط دربارۀ 
ایران، بلکه دربارۀ هیچ کشوری نمی پذیرفت. به خصوص 
که ایران مشــکلش این بود که یــک دعوی بزرگ هم 
داشت؛ یعنی ایران استقاللش را در پرتو یک ایدئولوژی 

از ایدئولوژی های مدرن جست وجو نمی کرد.
کوبــا اســتقاللش را در پرتــو یــک ایدئولوژی 
سوسیالیســتی جســت وجو می کــرد کــه صورتی از 
ایدئولوژی های مدرن بود؛ باز یک سخنیتی با عالم غرب 
مدرن داشت. مثاًل چین اســتقاللش را در سال 19۴9 
که مائو قدرت را کامــل گرفت، در پرتو یک ایدئولوژی 
جست وجو می کرد که از سنخ ایدئولوژی های مدرن بود، 
هر چند که به لحاظ سیاسی و اقتصادی در تضاد با نظام 
جهانی ســرمایه داری قرار داشت؛ اما ایران عالوه بر این 
که می خواســت یک استقالل سیاسی و نوعی بالندگی 
را بعد از انقالب تجربه کند، اساساً صورتی از ایدئولوژی 
را که عالم غرب مدرن داشــت، به چالش می کشــید؛ 
چون می خواست چیز تازه ای را در مقابل این، به عنوان 
آلترناتیو قرار دهد. پس میزان ضدیت اســتکبار با ایران 

که با رژیم پهلوی تأســیس شد، یک ساخت اقتصادی 
شبه مدرن داشت که وابســتۀ به غرب بود. حرکت این 
ســاخت اقتصادی به این نحو بود که عمدۀ سرمایه ای 
که در این ســاخت تولید می شد که عمدتاً هم از طریق 
نفت بود، به سمت کشورهای متروپل می رفت: به سمت 
کشورهای اصلی ســرمایه داری غرب؛ همان هایی که ما 

به عنوان کشورهای استکباری می شناسیم. 
ســاخت فرهنگی ما هم به گونه ای بود که سیطرۀ 
غرب مــدرن را بر ما تقویت و تحکیــم می کرد و قوام 
می بخشید و ما را به مقلدین آن ها تبدیل می کرد. ساخت 
سیاسی مان هم به گونه ای بود که رژیِم دست نشانده ای 
بر ســرکار آمده بود که تمامی این دو ساخت فرهنگی، 
اقتصــادی را در مســیر اغراض تعیین شــده از طرف 
امپریالیــزم حرکت مــی داد و در عین حــال، از منافع 
امپریالیزم دفاع می کرد، سیاست های منطقه ای خود را 

هم تابع سیاست های امپریالیستی می کرد. 
این فرماســیون مسلط شــد؛ ولی در دوران بسط 
و تداوم خــودش بحران آفرید؛ مشــکل ایجــاد کرد؛ 
ناکارآمدی خودش را نشــان داد و منجر به این شد که 
یک انقالب در ایران صورت گرفت؛ یک انقالب مردمی با 
ابعادی فوق العاده گسترده به لحاظ حضور مردمی؛ یعنی 
ابعادی که اصاًل شاید هیچ نظیر دیگری در هیچ انقالب 
دیگــری نتوانیم برای آن پیدا کنیم. نه »شــاید«، بلکه 
»قطعاً« نمی توانیم پیدا کنیم. بنده این را از روی تعصب 
نمی گویم. یک مروری بــه تاریخ انقالب ها بکنید، هیچ 
انقالبی را، نه انقالب اکتبر روســیه )1917(، نه انقالب 
فوریۀ روســیه )1917(، نه انقالب 1905 روســیه، نه 
انقالب 1789 فرانسه، نه انقالب 1776 آمریکا، نه انقالب 
1689 انگلســتان که در واقع یک کودتا بود، نه انقالب 
16۴9 انگلستان که به رهبری کرامول رخ داد، نه انقالب 
18۴8 فرانسه، نه انقالب 19۴5 چین، هیچ نمونه ای را 
پیدا نمی کنید که به لحاظ »وسعت مردمی« و »استمرار 
زمانی« مانند انقالب ما باشــد؛ یعنی بیش از یک سال 
تمام، میلیون ها آدم به خیابان بیایند و مرتب و مستمر 
و منظم یک چیز بخواهند و آن سرنگونی شاه، به عنواِن 
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سیاست گذاری ها را تغییر دهند و مسیر را عوض کنند؛ 
همان طور که شد. 

پس تهاجم فرهنگی چرا آغاز شد؟ تهاجم فرهنگی 
با یک نیت مشخص سیاسی آغاز شد؛ نیِت بازگرداندِن 
سلطۀ مجدد فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن به ایران. 
ساخت اقتصادِی این فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن 
آسیب دیده بود؛ اما نابود نشده بود؛ ساخت فرهنگی آن 
هم آســیب دیده بود؛ اما نابود نشده بود. صرفاً ساخت 
سیاســی آن بود که درهم شکسته بود. پس آن ها باید 
اول به ساخت فرهنگی می آمدند و آنجا را کانون حرکت 
خودشان می کردند، نیروهایشان را متمرکز می کردند. بعد 
با قدرت گرفتن در آنجا، در ساخت اقتصادی نقش آفرینی 
می کردند و بعد در این میان، به موازات این ها هم به طور 
مداوم، در هر فرصتی که ایجاد می شد، نمایندگان خود 

را وارد ساخت سیاسی می کردند. 
هــدف اصلی تهاجم فرهنگی، احیــای صورتی از 
غرب زدگی شــبه مدرن در ایران بــود. البته نه لزوماً آن 
صورت غرب زدگی شبه مدرِن ساخت پهلوی. این صورت، 
بــا هر مدل دیگری هم می آمد، بــرای آن ها مهم نبود. 
مهم این بود که آن محتوا و آن صورت کلی غرب زدگی 
شــبه مدرن احیا شود؛ حاال می خواهد مدل سیاسی اش 
ســلطنت باشــد، می خواهــد جمهوری باشــد، حتی 
می خواهد یک جمهوری اسالمی با محتوای لیبرال باشد. 
برای آن ها فرقی نمی کرد. مهم برگشت آن صورت بود و 

آن ها حرکت را در این مسیر شروع کردند.
پس به این ترتیب، تهاجم فرهنگی هدف روشــن 
سیاسی داشت هدفش این بود که بکوشد به هر شکلی 
که می تواند آن صورت بندی غرب زدگی شــبه مدرن را 

احیا کند. 
این مســئله از چه طریقی انجام  می گرفت؟ آن ها 
برای اینکــه بتوانند ایــن تهاجم را ســازمان بدهند، 
عرصه های حرکتی متفاوتی داشتند: عرصه هایی از قبیل 
مطبوعات، ســینما، کتاب، نمایش، تئاتر، نقاشی و در 
کل، همۀ حوزه هــای فرهنگی و فرهنگ عمومی. آن ها 
باید کاری می کردند که وزن هویت اسالمی و اعتقادات 
اسالمی و آرمان گرایی انقالبی را مرتب کم کنند و بر وزن 
باورها و مشهورات مدرنیستی، از هر صورت ایدئولوژیکش 
هم که باشد، فرقی نمی کند، اضافه کنند. چون همۀ این 
صورت هــا در نهایت، به نفع آن ها تمام می شــد. کافی 
بود که فقط اومانیستی باشد. سکوالریستی باشد. حاال 
می خواســت لیبرالی، نئولیبرالی، سوسیالیستی و یا هر 
چیز دیگری باشــد. البته جریان غالبی که این حرکت 
را ســازماندهی کرد، تعلق اصلیش نئولیبرالی بود، برای 

همین هم، این رویکرد مسلط شد. 
حاال بیایید کمی فضای نیروی انسانی این حرکت را 
بکاویم. درست است که بحث دربارۀ کتاب است، اما اآلن 

مضاعف و بلکه چند برابر می شد؛ چون مسئله اش فراتر 
از صرف تضادهای سیاســی و ایدئولوژیک بوده اســت؛ 
مسئله اش این است که یک چالش تمدنی پیدا می کند. 
می بیند که یک عالَمی ظهور کرده یک دعوی ای ورای 
عالَم غرب مدرن. ببینید دعوی ایران اسالمی فقط دعوی 
تضاد ایدئولوژیک نیست که مثاًل من ایدئولوژی لیبرال 
را نمی خواهم، ایدئولوژی سوسیالیســتی را می خواهم؛ 
یا ایدئولوژی سوسیالیســتی را نمی خواهم، ایدئولوژی 
فاشیستی را می خواهم. چون همۀ این ایدئولوژی ها در 
ذیل عالم غرب مدرن هستند. دعوی ایران دعوی چیزی 
فراتر از این ایدئولوژی ها بود؛ دعوی یک عالم دیگر بود؛ 
یک عهد دیگر بــود. پس این دعوی، برای آن ها، خیلی 

چالش برانگیزتر بود. 
در چنین شرایطی، جریان نظام جهانی سلطه که 
دست روی دست نمی گذاشت. کارهای مختلفی می کرد 
که شــرایط را به شرایط پیش از انقالب برگرداند. یعنی 
دوباره فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن را بتواند احیا و 

بازسازی کند.
ارادۀ سیاسی این فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن 
که رژیم پهلوی بود، در هم شکســته بود؛ نظام جهانی 
نمی توانســت از طریق این اراده سیاسی ورود کند؛ اما 
ســاخت اقتصــادی و فرهنگی همچنان برقــرار بود و 
می توانســت آنجا خانه کند و متمرکز شود و آن ها را به 

کانون فعالیت خودش تبدیل کند. 
ساخت اقتصادی نیاز به این داشت که مدیرانی سِر 
کار باشــند و مدل هایی را بیاورند که بتوانند آن ساخت 
اقتصاد شــبه مدرن را احیا کنند؛ کاری که از ســال 68 
به بعد، در ایران شــد؛ اما سال 58، آن ها نمی توانستند 
بالفاصله این کار را انجام دهند. آن ها باید آن مدیران را 
می پروراندند و این الگوها را در ذهن آن ها فرو می کردند، 
آن مدیــران را به قدرت می رســاندند و به مســئولیت 
می رساندند تا آن مدل را اجرا کنند. پس استارت حرکت 
باید با تهاجم فرهنگی زده می شد؛ با شکل دهی به یک 
جریان فرهنگی که بیایــد آرمان گرایی انقالبی را انکار 
کنــد، در مبانی دینی و اعتقادی تشــکیک ایجاد کند، 
هویت اســالمی و شیعی را انکار کند، هر نوع انقالبی را 
بگوید که انقالب امر بی حاصلی است. این مسئله را ترویج 
کند که تسلیم نظام جهانی شوید. چیزی جز این نظام 
جهانی و الگوها وجود ندارد. در مقابلش تســلیم شوید 
و آن را بپذیریــد. با پذیرفتن آن اســت که وضع خوب 

می شود. با مبارزۀ با آن، وضع خوب نمی شود. 
این باید به صورت گسترده القا می شد. باید جریانی 
از آدم ها ایجاد می شــدند که این ها را باور می داشتند و 
درون حکومت نفوذ می کردند یا آدم های حکومتی به این 
عقاید باور پیدا می کردند. مدیرانی روی کار می آمدند که 
این حرف ها را قبول داشته باشند و آن وقت، این مدیران، 
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  باید جریانی از 
آدم ها ایجاد می شدند 

که این ها را باور 
می داشتند و درون 

حکومت نفوذ می کردند 
یا آدم های حکومتی 

به این عقاید باور پیدا 
می کردند. مدیرانی 

روی کار می آمدند که 
این حرف ها را قبول 

داشته باشند و آن 
وقت، این مدیران، 

سیاست گذاری ها را 
تغییر دهند و مسیر را 
عوض کنند؛ همان طور 

که شد



گرفتیم که کتاب چیز خوبی اســت، درســت است. به 
کتاب حس احترام داریم، این هم درســت است؛ برای 
اندیشه، حرمتی قائل هستیم، این هم درست است. اما 
این هم یک حقیقت است که کتاب، نویسنده و اندیشه ها 
می توانند در مسیری خالف مسیر کمال حرکت کنند؛ 
در مسیری خالف مسیر عدالت حرکت کنند؛ در مسیر 
ترویج ظلم و در مسیر تحمیق ستمدیدگان حرکت کنند. 

این هم یک حقیقت است. ما این را هم باید بفهمیم.
ُخب. بیایید نگاهی کنیم به اینکه این جریانی که 
ما تحت عنوان جریان تهاجم فرهنگی می شناســیم و 
کانونش روشن فکران شبه مدرن بودند، در این سال ها چه 
کرده انــد؟ نمونه هایی از حرکت آن ها در عرصۀ کتاب را 

مثال می زنم.
مثال ها اآلن مربوط به هر سه دهۀ شصت، هفتاد و 
هشتاد است و تفکیک نمی کنم. در محور بعدی صحبتم، 
هر یک از دوره ها را به تفکیک مورد بحث قرار می دهم. از 
سال های دهه های شصت، هفتاد و هشتاد شاهد بودیم 
که مجموعه ای از کتاب ها در زمینه های مختلف شروع به 
انتشار کرد. تعدادی از کتاب ها، کتاب هایی بودند که به 
تشکیک در مبانی دینی و اعتقادی می پرداختند. یعنی 
در واقع شبهه آفرینی می کردند. تمامی آن چیزهایی را 
که مجموعۀ باورها و هویت اعتقادی یک دین یا یک امت 
و یا مجموعه ای از ملت بود، موردســؤال قرار می دادند؛ 

مورد تردید و انکار قرار می دادند. 
آیــا باید فکر کنیم این ها تصادفی بود و به یک باره 
و همین جوری آمد؟ اگر این گونه فکر می کنیم، باید این 
ســؤال را پاسخ دهیم که چرا قباًل و در سال های پنجاه 
و چهل و ســی، آن ها به این صورت حمله نمی کردند و 
به این صورت، کالم شــیعی، باورهای دینی، خود دین، 
اصولی مثــل امامت، باورهایی مثــل عصمت، عدالت، 
حکومت دینی را مورد حمله قــرار نمی دادند؟ چرا، به 
یک باره، کانون حرکت روی این مســائل رفت؟ بعد به 
موازاتش شاهد هستیم که کتاب هایی منتشر می شود که 
به شکل ایجابی و به صورت گسترده، هم در ترجمه و هم 
در تألیف، به ترویج سکوالریزم مدرن، به ترویج الئیسته، 
به ترویج جدایی دین از سیاســت، به ترویج ارزش های 

مدرنیستی و به ترویج مشهورات مدرن می پردازد. 
همچنین به موازاتش )به خصوص در دهۀ شــصت 
این موضوع خیلی زیاد است( شاهد کتاب هایی هستیم 
که آرمان گرایــی را مورد انکار قــرار می دهند؛ انقالبی 
بودن را مورد حمله قرار می دهند. هر نوع امید یا تالش 
برای حرکت انقالبی علیه سیطره و علیه وضع موجود و 
به منظور ایجاد تغییر در شــرایط موجود را مورد سؤال 
قرار می دهند و به چالش می کشــند. باز شــاهد چاپ 
کتاب هایی، به خصوص در دهه های هشتاد و نود، هستیم 
که به ترویج مدل هایی نئولیبرالیســتی و سرمایه داری 

می خواهم یک مقدار دربارۀ آن نیروی انسانی که قرار شد 
این حرکت تهاجم فرهنگی را سازماندهی کند، صحبت 
می کنیم. آن نیروی انســانی در سال های دهۀ شصت، 
یعنی ســال های شصت تا شصت وهفت، شصت وهشت، 
نمی توانست تعلقات فکری خودش را، تعلقات نئولیبرالی 

خودش را آشکار و صریح عنوان کند.
این نیروی انســانی مجموعه ای اســت که حدود 
شــصت، هفتاد، هشتاد نفر آدم، حتی کمتر هستند که 
از یک جا تغذیه می شــوند. یک لیدر فکری مشــخص 
دارند که عبدالکریم سروش است. این ها در دهۀ شصت 
تابلوی علنی و آشــکار ندارند؛ تابلوشان را باال نبرده اند، 
اما کاماًل از روی عملکردشان می شود این ها را فهمید و 
شناخت. این ها تعلقات روشن فکرانه دارند و می خواهند 
در حوزه های مخلتف، جریان روشن فکری شبه مدرن را 
دوباره وارد عرصۀ کشور کنند و به متن فضای فرهنگی 
برگردانند و نوعی ایدئولوژی نئولیبراِل به ظاهر مذهبی را 
به ایدئولوژی مسلط کشور تبدیل کنند. استراتژی های 
این ها در هر یک از دهه های شصت، هفتاد و هشتاد، با 

هم متفاوت است.
 چون موضــوع بحث ما کتاب اســت، من بحث 
راجع به موضوعات دیگر را ادامه نمی دهم و به ســینما 
و مطبوعات و حوزۀ آثار نمایشــی و... اشاره ای نمی کنم 
و فقط روی کتاب متمرکز می شوم. می خواهیم ببینیم 

آن ها از طریق کتاب، چگونه عمل کردند.
گفتیم که در واقع کتاب تبدیل شــد به یک ابزار 
جنگ. ببینید ما وقتی راجع به جنگ صحبت می کنیم، 
معموالً جنــگ را فقط نظامی می فهمیم. فکر می کنیم 
جنگ فقط یعنی شــلیک موشــک، توپ و خمپاره و 
مسلسل و تفنگ و... . خیر، ماجرا فقط این نیست. جنگ 
اقسامی دارد، همچنان که خوِد استراتژیست های مدرن 
از این اقســام نام می برند. جنگ می تواند در عرصه های 
مختلف صورت بگیرد. اتفاقاً بســیاری از جنگ ها، مانند 
جنگ های اقتصادی و فرهنگی، آن چنان ضربات زیربنایی 
می زنند که توان جنگ نظامی را کاماًل برای یک کشور 
و بــرای یک ملت از بین می برند. بنابراین تعجب نکنیم 
اگر بشنویم جنگی هم به نام جنگ فرهنگی وجود دارد. 
جنگ فرهنگی ابزارش چیســت؟ جنگ فرهنگی 
که با خمپاره صورت نمی گیرد! با موشــک و مسلسل و 
هواپیمــا و تانک که صورت نمی  گیرد! با حضور ســرباز 
مســلح و باتوم و ُکلت و این ها صورت نمی گیرد! با چه 
چیــزی صورت می گیــرد؟ من کاری بــه صورت های 

سینمایی و این ها ندارم، راجع به کتاب مثال می زنم. 
جنگ فرهنگی در ایــن عرصه ای که ما درباره اش 
بحث می کنیــم، با کتاب صورت می گیرد؛ با نوشــتن. 
سربازانش نویسنده ها هستند، مترجمین هستند، ناشران 
هستند و خمپاره و موشــکش کتاب ها هستند. ما فرا 
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   این نیروی 
انسانی مجموعه ای 
است که حدود 
شصت، هفتاد، هشتاد 
نفر آدم، حتی کمتر 
هستند که از یک جا 
تغذیه می شوند. یک 
لیدر فکری مشخص 
دارند که عبدالکریم 
سروش است. این ها 
در دهۀ شصت تابلوی 
علنی و آشکار 
ندارند؛ تابلوشان را 
باال نبرده اند، اما کاماًل 
از روی عملکردشان 
می شود این ها را 
فهمید و شناخت. 
این ها تعلقات 
روشن فکرانه دارند 
و می خواهند در 
حوزه های مخلتف، 
جریان روشن فکری 
شبه مدرن را دوباره 
وارد عرصۀ کشور 
کنند و به متن فضای 
فرهنگی برگردانند 
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بازسازی ما قرار می گیرد، آثار اقتصاددان های نئولیبرال 
در کشــور، به صورت گسترده شروع به ترجمه و انتشار 
می کند. می بینید که آثار فردریش فون هایک، میلتون 
فریدمن، پوپر، آیزیا برلین که پوپر از دهۀ قبل هم بوده 
است، به صورت گسترده به میدان می آید و نئولیبرال های 
وطنی مثل آقای موسی غنی نژاد و بعضی از آقایانی که 
اآلن در دولت فعلی هم حضور دارند و افکار و دیدگاه های 
اقتصادی شــان را هم منتشر کرده اند، جوالن می دهند؛ 
دانشکده های اقتصاد ما تحت سلطۀ آن ها قرار می گیرد. 
همین ها برنامه ریزان مدل های اقتصادی ما هســتند و 
ســازمان برنامه و بودجۀ ما را راه می برند و مبانی نظری 
طرح های توسعۀ ما را طراحی می کنند و در چالش های 
اقتصادی به دولت ها فرمول می دهند. مشــخصاً همین 
دولت و قبل از آن دولت آقای خاتمی و دولت سازندگی 
و حتی تا حدود زیادی دولت آقای احمدی نژاد، از همین 

طیف اقتصاددان  ها راهنمایی می گرفتند.
این ها چه می کردند؟ این ها می خواســتند بحران 
اقتصــادی ما را در اقتصــاد نئولیبرال حــل کنند. در 
حقیقت، می خواستند بحران یک اقتصاد شبه مدرن را که 
دقیقاً به دلیل شبه مدرن بودنش به این وضع فالکت بار 
افتاده اســت، در چهارچوب های شبه مدرن حل کنند؛ 
ولی در چهارچوب راه حل های نئولیبرال شبه مدرن که 
عیناً تقلیدی از راه حل های کالن ایدئولوگ های نئولیبرال 

غربی بود.
اگر شما نگاه کنید، می بینید که مثاًل مجلۀ مهرنامه، 
حداقل دو یا ســه بار برای فردریش فون هایک یادنامه 
گرفت و ویژه نامه منتشــر کرد. فــون هایک و میلتون 
فریدمــن را به َکــّرات تبلیغ کرد. آن هــا را به الگوها و 
قهرمانان فکری اقتصاد و فرهنگ تبدیل کردند. طوفانی 
از آثار اندیشــمندان نئولیبرال از ریچارد رورتی، یورگن 
هابرمــاس، فردریش فون هایک، کارل پوپر، ِســرآیزیا 
برلین، هانا آرنت در کشور ما به َکّرات ترجمه شد، منتشر 
شد، شرح شد و آن ها به عنواِن متفکران بزرگ به ما القا 
شدند و در دانشگاه های ما آثارشان و آرائشان درس داده 

می پردازند و این مدل ها را به عنوان راه حل ها و راه نجات 
اقتصاد و مدل جامعۀ ما بیان می کنند.

 همچنین در کنارش، شاهد شروع انتشار کتاب هایی 
هستیم )بیشتر در دهۀ شصت و در دهۀ هشتاد( که به 
ترویج عرفان انحرافی، اندیشه های دینی فردانگارانه، آرای 
معنوی غیردینی، آرای دینی غیرشرعی و مسائلی از این 
دســت می پردازند. باز، شاهد انتشار نمونه هایی دیگری 
هســتیم که کتاب هایی ادبی منتشر می شود که مروج 
اخالق زدایی و نوعی روابطی هستند که نه فقط با اخالق 
دینی سازگار نیست که حتی با اخالق سالم انسانِی غربِی 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم سازگار نیست. این 
کتاب ها مروج تکنیک زدگی هستند که می خواهد ادبیات 
را از جهت گیری ها و محتوای اجتماعی و مســئوالنه و 

متعهدانه دور کند.
من برای این موارد مثال هایی را بیان می کنم. ما به 
یک باره از دهۀ شصت، با طوفانی از آثار روبه رو می شویم، 
چه ترجمه و چه تألیف، آثاری از کرین برینتون، ساموئل 
هانتینگتون، هانا آرنت، مانس اشپربر، اریک فروم و... که 
مضمون همه شان ترویج نوعی آرمان گریزی و شرم زدگی 
از انقالب است. القای این احساس است که هر انقالبی به 
شکست می انجامد، القای این احساس است که هر نوع 
آرمان گرایی، یک دیوانگی است و یک بیماری است. ما 
در سال های دهه های شصت و هفتاد، به خصوص هفتاد، 
شــاهد این هستیم که آثار عبدالکریم سروش، ملکیان، 
نراقی و کدیور شروع می کنند که بنیادهای اندیشۀ دینی 
و به طور مشــخص، باورهای شــیعی و باورهای مبتنی 
بر حکومت دینی را مورد حمالت شــدید قرار می دهد. 
جاهایــی هم که این ها کم می آورند، به ترجمه دســت 
می برنــد؛ ترجمۀ آثار محمد ارکــون، نصر ابوزید، جان 
هیک و همۀ کســانی که می تواننــد یقین زدایی دینی 
بکنند و هویت های اعتقادی را مورد حمله قرار دهند. ما، 
به خصوص در دهۀ هفتاد، شاهد این هستیم که جریان 
سیاسی نئولیبرال در کشور خیلی قوی می شود و مدل 
اقتصادی نئولیبرال از ســال 68، به عنوان مدل مرکزی 
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مجمع ناشران انقالب اسالمی

  ما در سال های 
دهه های شصت و 
هفتاد، به خصوص 
هفتاد، شاهد این 

هستیم که آثار 
عبدالکریم سروش، 

ملکیان، نراقی و کدیور 
شروع می کنند که 

بنیادهای اندیشۀ دینی 
و به طور مشخص، 
باورهای شیعی و 

باورهای مبتنی بر 
حکومت دینی را مورد 

حمالت شدید قرار 
می دهد. جاهایی هم که 

این ها کم می آورند، به 
ترجمه دست می برند؛ 

ترجمۀ آثار محمد 
ارکون، نصر ابوزید، 

جان هیک و همۀ 
کسانی که می توانند 

یقین زدایی دینی 
بکنند و هویت های 

اعتقادی را مورد حمله 
قرار دهند



می گرفت. نظام آموزش دانشگاهی ما که به نفع انقالب 
عمل نمی کرد! به ضدش عمل می کرد.

پس به ایــن ترتیب، انبــوه آن طرفی ها را تکثیر 
می کرد؛ نه این طرفی ها را. لذا یک عدم توازن قوا به وجود 
آمــد. جریان انقالب، جناح مؤمــن انقالب، نیروهایش 
اندک، توانش کم، زرادخانۀ تئوریکش ناچیز! در مقابل، 
جریــان مقابل، هم از کانال ترجمه و هم از کانال تألیف 
داخلی هایی که محصول همین نظام دانشگاهی بودند، 
هم از کانال روشن فکرانی که به حاشیه رانده شده بودند 
و دوباره با سیاست های همین آقایان، به میدان آمدند، 
هم از کانال روشن فکران خارج نشین تمام فضا را پر کرد 

و راز موفقیتشان در همین است. 
مگر ما در دهۀ شصت و هفتاد، چند داستان نویس 
مسلمان داشــتیم که می توانستند با هجوم آثار میالن 
کوندرا، مارگریت دوراس، ســاموئل بکت و ســال بلو و 
انبوه آن ها مقابله کنند. آن ها تازه نوظهور هم بودند. مگر 
چقدر قدرت تکنیکی داشــتند که بتوانند در برابر این 
هجوم آثار مقابله کنند و بایستند؟ بعد مگر ما، در دهۀ 
شصت، مانیفست تئوریک ادبیات انقالب نوشته بودیم که 
بتوانیم این بچه ها را بپرورانیم؟ ما می آمدیم با کتاب های 
داستان نویســان روشــن فکر و آثار جمال میرصادقی و 
امثال این ها، به آن ها داستان نویسی یاد می دادیم. خب 
این ها هــم با همان مقدمات شــروع می کردند. خیلی 
تعهد می خواســت که آن ها سر از کالس های گلشیری 
درنیاورند، که در می آوردند. چون شــما داشتید آن ها را 
با همان پارادایم پرورش می دادید و بعد، هشــتاد، نود 

درصدشان رفتند آن طرف. 
بنابرایــن زرادخانۀ جناح مؤمن، مرتب ضعیف تر و 
قوایش کمتر و قوای طرف دیگر قوی تر می شــد. حال، 
مسئولین در این میان چه نقشــی داشتند؟ آن ها باید 
می آمدند به جای اینکه بگویند ما داوریم، جبهۀ خودی 
را تقویت می کردند. آقایان شــما داور نیســتید. شــما 
مسئوالن یک نظام هستید. شــما مسئولید که جبهۀ 
خودی را تقویت کنید و نگذارید جبهۀ مقابل که »جبهۀ 
برانداز سیاسی« است و از طریق فرهنگ حرکت می کند، 
تقویت شود. جبهۀ مقابل در کار فرهنگ، قصد تجارت 
ندارد، قصد ترویج مبانی فرهنگی ندارد، بلکه هدف اصلی 
آن ها براندازی است و این را از آثارشان می شود فهمید. 

در فلســفه می گوییم برای فهم یک ماهیت، یک 
روش، روش به رسم است و یک روش، روش به حد. در 
روش به رسم، شما با آثار ماهیت یک پدیده را می فهمید. 
آثار آن ها نشان می دهد که آن ها ماهیتشان دقیقاً ماهیت 

برانداز سیاسی است. 
خب بیایید مــروری کنیم که این حرکت که یک 
حرکت برانداز سیاســی بود، در ایــن چند دهه ای که 
محل بحث ماست، چگونه حرکت کرد؟ در واقع، بیاییم 

شد و در همین وزارت علوم ما، در رشته هایی مانند علوم 
سیاسی و...، از آثار و آراء این افراد امتحان گرفتند.

چــرا این حرکت هــا صورت گرفت؟ بــرای اینکه 
ایدئولوژی نئولیبرال را به این کشور حاکم کنند و بتوانند 
اندیشۀ متعهد به آرمان های انقالب را به حاشیه برانند. از 
طریق چه کسانی؟ از طریق نخبگان فرهنگی و سیاسی 
و از طریق حلقه های تکنوکرات بوروکراتی که به صورت 
گســترده به خصوص از سال های دهۀ شصت به بعد، در 

کشور پرورش دادند. 
نظام دانشــگاهی ما بعد از انقالب فرهنگی درست 
نشــده بود و انقالب فرهنگی با سیطره ای که سروش بر 
آن پیدا کرد، عماًل نابود شد، عقیم شد، سترون شد و به 
ضد خودش تبدیل شد. بی دلیل نبود که این نظام انقالب 
فرهنگی در پی خودش در دهه های شــصت، هفتاد و 
هشتاد حجم عظیمی از فارغ التحصیالن علوم انسانی را 
ایجاد کرد. چون این فارغ التحصیالن علوم انسانی باید به 
سربازان حرکت بازاحیای جریان غرب زدگی شبه مدرن 

در کشور تبدیل می شدند. 
آن هــا را در دانشــگاه، با مضامیــن ایدئولوژیک 
نئولیبرال، از طریق انبوه آثار نئولیبرالی که از فیلسوفان 
و متفکران غیرایرانی و ایران ترجمه و منتشر کردند، بار 
آوردند. آن ها در دهۀ شصت، کانون تمرکزشان ترجمه 
بود، اّما از دهۀ هفتاد به بعد، هم نویسندگاِن خارج نشین 
و هم نویســندگان در ایران، دســت به قلم شدند. شما 
می بینید که از دهۀ هفتاد، نویسندگانی مانند همایون 
کاتوزیان، حسین بشــیریه، داریوش شایگان، داریوش 
آشوری و رامین جهانبگلو و...، یا کتاب می نویسند و به 
فارسی ترجمه می شود یا اصاًل خودشان به ایران می آیند 
و آثارشان را ترویج می کنند. این ها دارند برای آن حرکت 

مشخص سیاسی بسترسازی می کنند.
خیلی خامی، حماقت و بالهت می خواهد و گاهی 
هم شــاید خیانت می خواهد برای کسانی که می دانند 
معنای این حرکت چیست که ما فکر کنیم این ها فقط 
دارند در میدان اندیشــه حرکت می کنند و نظری است 
که باید با نظر جواب داد و تضارب آراء و از این حرف ها.

نه آقــا! این هــا مسلســل های فرهنگی اســت؛ 
خمپاره های فرهنگی اســت که حرکت کرده اســت و 
به خصوص این خمپاره ها در شــرایطی که طرف مقابل 

این خمپاره ها را ندارد، مؤثرتر هستند. 
طرف مقابل چه جوری باید تجهیز فکری می شد؟ 
طرف مقابل که قبل از انقالب نیرو نداشت و قدرتی هم 
نداشت! بعد از انقالب باید تجهیز می شد. بعد از انقالب 
چه کســانی باید این نیروها را می پروراندند؟ خمپاره ها 
را چه کسانی باید می ســاختند؟ دانشگا ه ها! دانشگاه ها 
که دســت همین جریــان تکنوکرات بروکراتی بود که 
اندیشــه های خودش را از ایدئولوژی هــای نئولیبرالی 
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   مگر ما در دهۀ 
شصت و هفتاد، 
چند داستان نویس 
مسلمان داشتیم 
که می توانستند با 
هجوم آثار میالن 
کوندرا، مارگریت 
دوراس، ساموئل بکت 
و سال بلو و انبوه 
آن ها مقابله کنند. 
آن ها تازه نوظهور 
هم بودند. مگر چقدر 
قدرت تکنیکی 
داشتند که بتوانند 
در برابر این هجوم 
آثار مقابله کنند و 
بایستند؟ بعد مگر 
ما، در دهۀ شصت، 
مانیفست تئوریک 
ادبیات انقالب نوشته 
بودیم که بتوانیم این 
بچه ها را بپرورانیم؟ 

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394

پروندۀویژۀنظارتبرکتاب/سخنرانیشهریارزرشناسدرنمایشگاهکتابتهران



از انقــالب و آرمان گریزی ایجاد کنــد؛ اما فقط که هانا 
آرنت نیســت. در همان دهۀ شصت، طوفانی از آثار یک 
داستان نویس هم به کشور وارد می شود که قباًل خبری 
از آن نبود. نویســنده ای به نام آرتور کســتلر متوفی به 
ســال 1983 است. از آرتور کستلر، قبل از انقالب فقط 
یک کتاب به نام از ره رســیدن و بازگشــت به فارسی 
ترجمه شــده. بعد از انقالب، از سال 60، پشت سرهم 
آثار این فرد ترجمه می شــود. ظلمت در نیمروز، عصر 
عطش، تلفنی ها، خزران. چرا؟ این ها از آرتور کستلر چه 
می خواهند؟ آرتور کستلر چه کسی است؟ آرتور کستلر 
یک یهودی مارکسیســت بوده که از مارکسیسم و هر 
نوع انقالبی گری سرخورده شده است و مطابق اسنادی 
که خانم فرانســیس ساندرز در کتاب سیا و جنگ سرد 
فرهنگی منتشر کرده اســت، آرتور کستلر، از سال های 
19۴9، 1950 به بعد، همکار ناتوی فرهنگی بوده است. 
بســیاری از آثار کســتلر به عنواِن القای انقالب گریزی، 
آرمان ستیزی و آرای نئولیبرالی توسط ناتوی فرهنگی به 
زبان های مختلف و در کشورهای مختلف جهان، از جمله 
کشورهای اروپای شرقی که با آن ها جنگ ایدئولوژیک 

داشتند، منتشر شده است. 
خب می بینید که آثار آرتور کستلر در کشور ما به 
طول و تفصیل شروع به انتشار می کند؛ برای القای همان 
احساس پشیمانی از انقالب. گفتم که مضمون اصلی و 
حرکت جریان تهاجم فرهنگی در دهۀ شــصت، القای 
پشــیمانی از انقالب اســت؛ ایجاد نسلی از انقالبی های 
سرخورده، پشیمان و شرمگین. برای همین مجبور بودند 
آثــاری را بیاورند. آثار هانا آرنت در عرصۀ تئوریک، آثار 

مثاًل آرتور کستلر در عرصۀ ادبی و... . 
یکی دیگر از کسانی که در عرصۀ ادبی به درد آن ها 
می خورد، ماسن اشپربر است. قبل از انقالب هیچ اثری 
از او به فارسی نیســت و اصاًل او را نمی شناسند. بعد از 
انقالب، به یک نویســنده مطرح تبدیل می شود. کتاب 
دوجلدی قطره اشــکی در اقیانوس او منتشــر می شود، 
بعد روشــنک داریوش چند اثر دیگر او را در انتشارات 
روشــنگران ترجمه می کند. کتــاب جباریتش ترجمه 

دهه های حرکت این جریــان را مورد بحث قرار دهیم. 
اولین دهۀ حرکت تهاجم فرهنگی در عرصۀ کتاب، دهۀ 
شصت اســت. مضمون اصلی و محوری حرکت در این 
دهه، القای پشیمانی از انقالب، آرمان گریزی و القای این 
احساس اســت که حرکت انقالبی به نتیجه نمی رسد. 
انقالب همیشه فرزندانش را می بلعد. انقالب ها همیشه 
به اســتبدادها منجر می شــوند. نمونۀ آثاری را که این 

صحبت ها در آن ها موجود است، مثال می زنم: 
وقتی نگاه می کنید، می بینید از سال 59، جریانی 
در مسیر ترجمه و نشر آثار نویسنده ای به نام هانا آرنت 
در کشور شروع می شود. قبل از انقالب، نشانه و ردپایی 
از هانا آرنت نیست، اگر هم هست، خیلی کم رنگ است. 
جریان روشــن فکری ایران، قبل از انقالب، هیچ توجهی 
به هانا آرنت نشــان نمی دهد، چون ضرورتی ندارد؛ اما، 
بعد از انقالب، می بینید سال 59، کتاب خشونتش چاپ 
می شود، ســال 60، کتاب انقالبش چاپ می شود، سال 
62، کتاب توتالیتاریزمش چاپ می شود، سال 63، کتاب 
امپریالیزم لیبرالش چاپ می شود. همین طور و زنجیروار، 
آثار هانا آرنت به بازار کشــور مــا می آید. از دهۀ هفتاد، 
شروح متعدد آثارش شروع می شود. در دهۀ هشتاد، آن 

آثاری که هنوز ترجمه نشده بود، ترجمه می شود. 
باید پرسید چرا؟ هانا آرنت چه پیامی دارد که این ها 
به او این قدر توجه می کنند و قباًل توجه نمی کردند؟ هانا 
آرنت سرخوردگی از هر نوع انقالب را القا می کند. آرنت 
این مسئله را در کتاب انقالبش آشکارا بیان می کند که 
هر انقالبــی که برای رفع ظلم و بــرای ایجاد عدالت و 
نابودی گرســنگی و فقر باشد، این انقالب، اصاًل انقالب 
نیســت و ارزشــی ندارد و یقیناً شکست می خورد. این 
انقالب همیشــه نتیجه اش به روی کارآمدن اســتبداد و 
حکومت های خشن اســت. تنها انقالبی که ارزش دارد، 
انقالبی است که برای آزادی لیبرالی انجام شود که آزادی 
لیبرالی هم یعنی آزادی سرمایه، آزادی استثمار، آزادی 

ظلم و بی عدالتی و فقر. 
هانا آرنت به این جهت ترویج می شود که می تواند 
این بســتر تئوریک را در خصوص القای ســرخوردگی 
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

  از سال 59، 
جریانی در مسیر 

ترجمه و نشر آثار 
نویسنده ای به نام 

هانا آرنت در کشور 
شروع می شود. قبل 

از انقالب، نشانه و 
ردپایی از هانا آرنت 

نیست، اگر هم هست، 
خیلی کم رنگ است. 
جریان روشن فکری 

ایران، قبل از انقالب، 
هیچ توجهی به هانا 

آرنت نشان نمی دهد، 
چون ضرورتی ندارد؛ 

اما، بعد از انقالب، 
می بینید سال 59، 

کتاب خشونتش چاپ 
می شود، سال 60، 

کتاب انقالبش چاپ 
می شود، سال 62، 

کتاب توتالیتاریزمش 
چاپ می شود، سال 

63، کتاب امپریالیزم 
لیبرالش چاپ می شود. 
همین طور و زنجیروار، 
آثار هانا آرنت به بازار 

کشور ما می آید



در آن است و وجه برجستۀ آن مبارزه با ظلم و شیطان 
اســت، یک نوع جریــان معنوی ایجاد کننــد که این 
جریان معنوی، مایه های عرفانی داشته باشد و اضطراب 
وحشتناک بشر مدرن را آرام کند، اما وجه مبارزه طلبانه 
نداشــته باشد، وجه متعهدانه و مجاهدانه نداشته باشد، 

شریعت گرا هم نباشد.
برای درســت  کردن این حرکت، بــه ترجمۀ آثار 
کارلوس کاستاندا اقدام کردند. نگاه که کنید، می بینید 
قبل از انقالب تقریباً چیزی از کاستاندا به فارسی ترجمه 
نشده است. در صورتی که کاستاندا کسی است که اوج 
آثارش در آمریکا در دهۀ 1960 است و در همان آمریکا، 
عده ای از روشن فکران منتقد، معتقد بودند کارهای او را 
سی آی اِی )CIA( پخش می کند تا از این طریق، نوعی 
معنویــت افیون زدۀ خاموش و معنویت منفعل را ترویج 

کند. 
در فاصلۀ ســال های 60 تا 67، تمام آثار این فرد، 
یکی یکی به فارســی ترجمه می شــود. چند اثر هم در 
شــرح او درمی آید. برای آثار او به خوبی جریان ســازی 
هم می شــود. موازات حرکت ترویج عرفان کاستاندایی، 
ترویج عرفان پاراجانفی و عرفان تارکوفسکی در سینمای 
ایران است که آن هم توسط جریانی ایجاد می شود که 
همۀ آن ها به عبدالکریم ســروش و نحلۀ روشن فکران 
نئولیبرال ایران برمی گردد. من نمی خواهم اســم ببرم. 
خودتان برویــد ببینید. مدیر وقت بنیــاد فارابی دهۀ 
شصت! معاون وقت سینمایی ارشاد دهۀ شصت! معاون 
وقت مطبوعاتی ارشــاد! معاون فرهنگی ارشاد! شما اگر 
این ها را بروید و ببینید، وحدت در سیاســت های آن ها 
را به راحتی می توانید ببینید. آن وقت می توانید بفهمید 
معاون فرهنگی چطور در بازار کتــاب، عرفان فردانگاِر 
منفعِل غیرمبارزه جوی غیرشــریعتمدار ترویج می کند 
و رئیس بنیاد فارابی، در همــان زمان، همان کار را در 
ســینما انجام می دهد. در مطبوعات هم همین حرکت 

وجود دارد. تهاجم فرهنگی یعنی این. 
تهاجــم فرهنگی در جریان دهــۀ 70، با توجه به 

می شــود و خالصه به یک چهره تبدیل می  شود. مانس 
اشپربر کیست؟ او هم یکی از انقالبیون بریده از انقالب و 
سرخورده است که در جریان ناتوی فرهنگی، همکاری 
مستمر دارد و در جهت ترویج اندیشه های آرمان گریزانه 
و انقالب ســتیزانه و القای سرخوردگی از انقالب تالش 
می کند. ببینید چقدر قشــنگ آدم ها را دارند چینش 
می کننــد و به جلو می آیند؟ بگذاریــد یک مثال دیگر 

بیاورم. 
یک نویسندۀ دیگر جورج اورول است. جورج اورول 
کیســت؟ او یک نویسندۀ انقالبی چپ گرا بود که مدتی 
بعد، مطابق اســنادی که ســیا و جنگ سرد فرهنگی 
منتشــر کرده و کدهــای دیگری که موجود اســت و 
خودش هم انکار نمی کند، با ام آی سیکس همکاری کرد 
و به نویسندۀ سفارشی نویس ناتوی فرهنگی تبدیل شد، 
به طوری که خودش می گوید کتاب قلعۀ حیواناتش را به 
ســفارش نوشته است. این نویسنده، در دورۀ جوانی اش 
آثاری دارد که ضد سرمایه داری و ضدلیبرالی است، مثل 
آس و پاس های لندن و روزهای برمه. مجموعه ای از آثار 
هم دارد که این آثار مضامیــن نئولیبرالی دارند، مانند 

198۴ و قلعۀ حیوانات.
جالب اســت بدانید جریانی کــه حرکت تهاجم 
فرهنگی را در دهۀ شصت تنظیم می کند، عمدۀ توجهش 
را روی آثار 198۴ و قلعۀ حیوانات می گذارد. یعنی آس 
و پاس هــای لندن مثاًل یک چــاپ می گیرد، ولی قلعه 
حیوانات تا همین امروز مرتباً چاپ می شود، 198۴ نیز به 
همین صورت. آن هم نه با یک ترجمه و نه با یک ناشر. 
هر ناشری که توانسته، با یک ترجمۀ جدیدی دوباره آن 
را وارد میدان کــرده. این حرکت ها معنی دارد. در دهۀ 
شصت، مثال های زیادی وجود دارد که به دلیل کمبود 

وقت، تنها یک نمونۀ دیگر را مطرح می کنم. 
یک نمونۀ دیگر در دهۀ شــصت، حرکتی اســت 
که این هــا در زمینۀ ایجاد یک نوع عرفان انحرافی آغاز 
می کنند. می خواستند در مقابل معنویت گرایی دین دارانۀ 
شریعت مدارانۀ اسالمی که روح مجاهدت و روح مبارزه 
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   جالب است 
بدانید جریانی 
که حرکت تهاجم 
فرهنگی را در 
دهۀ شصت تنظیم 
می کند، عمدۀ 
توجهش را روی 
آثار 1984 و قلعۀ 
حیوانات می گذارد. 
یعنی آس و پاس های 
لندن مثاًل یک چاپ 
می گیرد، ولی قلعه 
حیوانات تا همین 
امروز مرتبًا چاپ 
می شود، 1984 نیز 
به همین صورت. آن 
هم نه با یک ترجمه 
و نه با یک ناشر. هر 
ناشری که توانسته، با 
یک ترجمۀ جدیدی 
دوباره آن را وارد 
میدان کرده است

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394

پروندۀویژۀنظارتبرکتاب/سخنرانیشهریارزرشناسدرنمایشگاهکتابتهران



به صورت آشــکاری فرموله می کنند و شــروع می کنند 
نئولیبرالیزم را الگوسازی و فرموله کنند و ارائه دهند. این 

مضمون اصلی حرکت آن ها در دهۀ 70 است.
آن ها از ســوی دیگر، آشــکارا والیــت فقیه را و 
حکومت اســالمی را به چالش می گیرند. انتشار کتاب 
حکومت والیی کدیور، انتشــار کتاب کدیور دربارۀ فقه 
شیعه، انتشــار سخنرانی های سروش در این خصوص و 
ترویج پروالریزم دینی و...، در این خصوص اســت و در 

این بستر صورت می گیرد. 
این را بگذارید کنار حرکتی که آن ها در مطبوعات 
هم دارند و فرصتی نیست که من دربارۀ آن ها بحث کنم. 
در دهۀ 80، جریان حرکت این ها اســتمرار دارد. 
حرکــت این ها در دهۀ 80، با این ویژگی اســت که در 
ادبیات، به ســمت ترویج اخالق  گریزی آشکار می روند. 
این ها در دهۀ 80، احساس می کنند کامالً موفق شده اند 
کــه ادبیات آرمان گرا و ادبیات مبــارز را به کنار برانند. 
یعنی توانســته اند این مدعای بی پایه را جا بیندازند که 
ادبیات تعهد ندارد؛ ادبیات نســبتی با سیاست و آرمان 
نباید داشته باشد؛ ادبیات باید یک سره و به طور مشخص 
فقط باید به وجوه تکنیکی بپردازد. در عین حال، این ها 
در آثار ادبی دهۀ 80، به ترویج نوعی ابزوردیسم اخالقی 
می پردازند. آثار میالن کوندرا، مارگریت دوراس، سال بلو، 
ســاموئل بکت، اوژن یونسکو و خیلی های دیگر در این 

حوزه است. 
در حوزۀ اندیشه های سیاسی و مبانی نظری در دهۀ 
80، آن ها عمدتاً روی آن دسته از نئولیبرال ها که کمتر 
آن ها را مطرح کرده اند، تکیه می کنند. چهره هایی مانند 

اینکه ســال 68 با به روی کارآمدن دولت سازندگی فضا 
برای این آقایان خیلی گسترده تر شد و حرکت آن ها در 
جریان ســازی در عرصۀ کتاب هم خیلی گسترش پیدا 

کرد، مشاهده می شود.
آن ها در سال های 68 به بعد و در دهۀ 70، اوالً در 
سینما، مضامین سکوالریستی خود را با فیلم هایی مانند 
نوبت عاشــقی، شب های زاینده رود و... خیلی صریح تر و 
روشن تر بیان می کنند. در واقع، جریان نئولیبرال، ظهور 
و بروز خود را در ســینما علنــی می  کند. همین وضع 
در مطبوعات هم وجود دارد. دیده می شــود که جریان 
معاونت مطبوعاتی، از سال 69 به بعد، به دو چیز دامن 
می زند: یکی، میدان دادن به مطبوعات روشن فکر و دوم، 

میدان دادن به ژورنالیزم زرد. 
با انتشــار یک نشــریه که عکــس خانمی رویش 
است شــروع می  شود. ارغنون درســت می شود. مجلۀ 
کیان تأسیس می شــود و... . به موازات این حرکت، در 
عرصۀ نشــر کتاب هم بســیار فعال می شوند. حرکتی 
کــه در عرصۀ کتاب در دهۀ 70 و از ســال های 68 به 
بعد می کنند، خیلی گســترده است. در عرصۀ ادبیات با 
آثار فرشته ساری، امیرحسین چهلتن، آثار نویسندگان 
گذشته و حالشان و تأسیس انتشارات گردون به سمت 
ایجاد یک جریــان ادبی حرکت می کنند؛ جریانی ادبی 
که به تعهد، اخــالق، مبارزه و آرمــان در ادبیات هیچ 
اعتقادی ندارد و آنچه برایش مهم اســت، ادبیت ادبیات 
است. ادبیات تکنیک زدۀ آرمان گریز غیرمبارز که بستر 
مناســبی برای ترویج نئولیبرالیزم است. این حرکت در 
ادبیات دقیقاً صورت می گیرد به موازاتش، در بازار نشــر 
کتاب، این موضــوع در کتاب هایی که میدان ترجمه و 
فعالیت پیدا می کنند، وجود دارد. از سال های 68، 69، 
آثار نئولیبرال های خارج از کشور مثل همایون کاتوزیان 
شروع به ترجمه و انتشار به فارسی پیدا می کند. اقتصاد 
سیاســی مشــروطیت، مصدق و نبرد قدرت، مجموعۀ 
مقاالتی که کاتوزیان دربارۀ شرایط ایران دارد، از جمله 
آثار او هستند. به موازاتش حرکت بشیریه شروع می شود. 
به موازاتش، آمدن شــایگان به ایران و انتشار آثار دهۀ 
هفتادی او مثل تفکر چهل تیکه، بخش هایی از انقالب 
دینی چیســت و... که قبالً نوشــته بوده اســت، شروع 

می شود. 
این حرکت به موازات کاماًل شروع می شود و مضون 
حرکت آن ها در دهۀ 70، ترویج نوعی مدل نئولیبرالی در 
عرصۀ سیاست به عنواِن آلترناتیو حکومت اسالمی است 
و ترویج اینکه ما باید برای رفع مشــکالتمان، الگوهای 
تحلیلی نئولیبرال را به کار گیریم. کتاب های بشــیریه، 
کتاب های کاتوزیان، کتاب هــای نقیب زاده، کتاب های 
برخی از استادان دانشگاه، ترویج آشکار این دیدگاه است. 
یعنی آن ها نئولیبرالیزم را در عرصۀ سیاســت و اقتصاد 
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

   در سال های 68 
به بعد و در دهۀ 70، 

اوالً در سینما، مضامین 
سکوالریستی خود 

را با فیلم هایی مانند 
نوبت عاشقی، شب های 

زاینده رود و... خیلی 
صریح تر و روشن تر 

بیان می کنند. در واقع، 
جریان نئولیبرال، ظهور 
و بروز خود را در سینما 

علنی می  کند. همین 
وضع در مطبوعات 

هم وجود دارد. دیده 
می شود که جریان 

معاونت مطبوعاتی، 
از سال 69 به بعد، به 
دو چیز دامن می زند: 
یکی، میدان دادن به 
مطبوعات روشن فکر 

و دوم، میدان دادن به 
ژورنالیزم زرد



چیزی که در هیئت یک کتاب در آمد، پس این یک امر 
بی خطری است که فقط فایده دارد. 

ممکن اســت این ســؤال پیش بیاید که آیا شما 
طرفدار سانسور هستید؟ شما طرفدار حذف آرا هستید؟ 
شــما چرا آرا را با آرا جواب نمی دهید؟ چرا آثار را با آثار 
جواب نمی دهید؟ آیا معتقد نیســتید کــه تضارب آرا 

موجب کشف حقیقت می شود؟
اول از پاسخ به پرسش آخر شروع می کنم. این مدعا 
که تضارب آرا موجب کشف حقیقت می شود، مدعایی 
نیست که همیشــه و همه جا و همه وقت درست باشد. 
کشــف حقیقت راهش تضارب آرا نیست. اگر از منظر 
دینی نگاه کنیم، کشــف حقیقت و اســاس رسیدن به 
حقیقت، از طریق اخالص و تقوا است. خداوند می فرماید 
وقتی تو خودت را برای خدا خالص کنی، خداوند درهای 
حکمت را بر زبان و قلبت جاری می کند. پس کشــف 
حقیقت و حکیم شدن و رسیدن به حقیقت راهش، در 
اندیشــۀ دینی، تضارب آرا نیست. راهش اخالص و تقوا 
و قرب الهی اســت؛ چون شما به حقیقت معتقدید. در 
اندیشــۀ دینی حقیقت در خداست، پس نزدیکی به او، 

نزدیکی به رسیدن به حقیقت است. 
اگر عرفانی نگاه کنید، رسیدن به حقیقت در اندیشۀ 
دینی اساسش وحی اســت و اخالص خود ما و تبعیت 
دینی و تقواســت. در عرفان، از طریق تســبیح درون و 
الهامی است که الهام ربانی باشد و الهام شیطانی نباشد. 
در فلسفه، رســیدن به حقیقت از طریق تعقل است. از 
طریق تفکر سامان منِد سالِم جهت دار است که این تفکر 

خودش مبنایش یک تذکری است. 
هیچ جایی، هیچ کسی نمی گوید که اگر شما جمع 
شوید و همین جوری مرتباً با هم بحث کنید یا آرایی را 
مطرح کنید، به حقیقت می رســید. اگر شما انبوهی از 
آرای خالف و باطل را مرتب منتشــر و پخش کنید، از 
درون آمدن و پیوســتن این آرای خالف، کجا حقیقت 
ظاهر می شــود؟ ایــن چه منطقی اســت؟ این با هیچ 
روش شناســی نمی خواند؟ این مدعا یک مدعای کذب 

هابرماس، رورتی، آیزیا برلین، که کمتر آمده بودند. چون 
دهۀ 60، عمدتاً عرصه در دست امثال پوپر بود. دهۀ 70، 
بقیۀ آثار پوپر و یک ســری دیدگاه هــای وبر و مانند او 
مورد توجه بود. دهۀ 80 دهه ای است که آن ها طوفانی 
از اندیشــه های نئولیبرالی را در کشور ایجاد می کنند. و 
دهه ای است که به ترجمۀ آثار اصلی و انبوهی از شروح 
مختلف در خصوص این اشــخاص می پردازند. دهۀ 80 
دهه ای اســت که آن ها کاماًل نظام آکادمیک کشور در 
حوزۀ علوم انسانی در کنترلشان است. بنابراین، به راحتی 
می توانند آثار بشــریه، کاتوزیان، جواد طباطبایی و... را 

بیاورند و به عنواِن آثار دانشگاهی مطرح کنند.
توجــه کنید که آنچه عمدۀ تــالش آن ها در دهۀ 
80 اســت، این اســت که با حرکتی که شروع کردند و 
تســلطی که بر مجموعه نظام دانشگاهی ما از دهۀ 60 
و70 داشتند، می خواهند به تجهیز طبقۀ متوسط مدرن، 
به خصوص الیۀ فوقانی اش بپردازند. این ها، در دهۀ 80، 
می خواهند نئولیبرالیزم را بــه ایدئولوژی اصلی جامعه 
تبدیل کنند و نئولیبرالیزم را به عرصۀ فرهنگ عمومی 
بکشــانند و الگوهای رفتاری و مناسبات نئولیبرال را به 

سبک زندگی رایج جامعه تبدیل کنند.
توجه کنید که در دهۀ 70 و به خصوص دهۀ 80، 
ماهواره ها به شــدت به آن ها کمک می کنند. از طرفی، 
ریشه دارشدن ژورنالیزم زرد هم به شدت به این ها کمک 

می کند. 
بحثم را راجع به این دهه جمع می کنم و دوباره به 
بحث اولم، یعنی کتاب به عنوان محور استراتژیک تهاجم 
فرهنگی، برمی گردم و یک بحث مختصر در خصوص چه 

باید کردها خواهم داشت. 
از این بحث می خواهیم این موضوع را بفهمیم که 
کتاب و اندیشــه می تواند ابزار یک جنگ باشد؛ جنگ 
فرهنگی. جنگ فرهنگــی می تواند ابزار نابودکردن یک 
حکومت، هویت یک جامعه، به اســارت بردن مردم یک 
کشور و به ذلت کشــاندن آن ها و در واقع، به اسارت بردن 
مجموعه ای از انســان ها باشــد. یعنی ما فکر نکنیم هر 
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   هیچ جایی، هیچ 
کسی نمی گوید که 
اگر شما جمع شوید 
و همین جوری مرتبًا 
با هم بحث کنید یا 
آرایی را مطرح کنید، 
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دیگر جامعۀ باز مطرح نیســت. اینجا ما آن ها را محدود 
می کنیم و با آن ها برخورد می کنیم«. خب اینکه حرف 
تازه ای نیست. همه همین را می گویند. پس ما اسیر این 

توهمات نشویم. 
اینجــا ما نمی خواهیم از سانســور دفاع کنیم؛ اما 
می خواهیــم یک حرفــی بزنیم و آن حرف این اســت 
که در شــرایطی که توازن قوا، صورتی بسیار ناعادالنه 
دارد، یعنی جنــاح مؤمن فرهنگی انقــالب، به صورت 
وحشتناکی ضعیف اســت و جناح روشن فکری برانداز، 
معاند، فوق العاده قوی اســت، ما باید سیاســت ها را به 
ســمتی ببریم که در این سیاست گذاری ها، یکی بیش 
از دیگری حتماً تقویت بشــود. این کار را همۀ کشورها 
می کنند. وقتی آمریکا در شــروع جنگ سرد، احساس 
خطر کرد، فقط احســاس خطر کرد، مک کارتیزم را راه 
انداخت. شــروع به تفتیش عقاید کرد، شروع به کنترل 
آرا و آثار کرد. آن هم در سطح هنرمندان و روشن فکران 
و بازیگران و دانشمندان و متفکران و کمترین مماشاتی 
هم نکــرد. تازه آن ها مثل اآلن ما هم در معرض طوفان 

خانمان برانداز تهاجم فرهنگی قرار نداشتند.
در ســال 2003، وقتی آمریکا جنگش با عراق را 
آغاز کرد، بالفاصله اعالم رسمی سانسور خبرهای جنگی 
در نشــریات را اعالم کرد. دستور مستقیم دولت آمریکا 
در زمان بوش اســت که اخبار جنگ فقط باید از طریق 
پنتاگون اعالم بشود و کســی حق ندارد چیزی غیر از 
آنچه که پنتاگون اعالم می کند، منتشر کند. چرا؟ چون 

خودش را در جنگ احساس می کرد. 
خب ما هم اآلن در جنگ هستیم. آن چیزی که از 
اول مرتب می گویم، همین است. ما در جنگ هستیم و 
چون در جنگ هستیم، سیاست گذاری فرهنگی مان باید 
منطبق با جنگ باشد. من نمی گویم در سیاست  گذاری 
منطبق با جنگ، اجــازه ندهیم هیچ اثری از هابرماس، 
هانا آرنت یا الک منتشر شود. نه من این را نمی گویم؛ اما 
می گویم میزان انتشار این آثار کنترل شود و در مقابل، 
به جبهۀ انقالب این امکان داده شود که در کنار انتشار 
هر یک از این آثار، یک اثر حداقل با نقد جدی آن منتشر 

بشود. 
توازن قوا باید تغییر کند. وقتی توازن قوا به نحوی 
تغییر کرد که ما از شــرایط جنگی یا از شرایط حساس 
جنگی خارج شــدیم، آن وقت می شود سیاست ها را به 

شکل دیگری عوض کرد.
شما بروید به سیاست های دولت چرچیل، در زمان 
جنگ جهانــی دوم، نگاه کنید. واقعاً این را بروید دنبال 
کنید. این ها با ســخت گیری یا کنترل وحشتناک عمل 
می کردند. بروید نوع حرکت این ها را در سیاســت های 
فرهنگی، سیاست های مطبوعاتی، سیاست های رسانه ای 
و سیاست بازار نشرشــان را نگاه کنید. وقتی می دیدند 

ژورنالیستی است. از بیان این تعبیر معذرت می خواهم 
ولی این تعبیر در ادبیات معاصر ما به کار رفته است: این 
مدعا، مدعای »خررنگ کنی« اســت. معذرت می خواهم 
این را می گویم. این تعبیر جایی استفاده می شود که شما 
می خواهید آدمی را احمقش کنید، استحمارش کنید. 

این ها با زدن این حرف، ما را استحمار می کنند. 
اگر طوفانی از اندیشــه های باطل از شرق و غرب و 
جنوب و شــمال جریان پیدا کند، چطور از این طوفان 

حقیقت در می آید؟ تضارب آرا به این صورت نیست. 
بله! اگر واقعاً رأی و ســخن حقــی در یک طرف 
ماجرا باشد، سخن باطلی هم در طرف دیگر ماجرا باشد 
و دل آمادۀ شنیدن و پذیرشی هم باشد، می شود گفت 
از تضارب آن ها می شود یک حقیقتی را فهمید. اما اینکه 
شما طوفانی از اندیشه های گمراهی به راه بیندازید و بعد 
بگویید ما به کشــف حقیقت می رسیم، این یک دروغ 

است، این استحمار است.
اگر ما دغدغۀ حقیقت داریم، لزوماً ربطی به تضارب 
آرا ندارد. دغدغۀ حقیقت این است که شما اول به حق 

برسید و اندیشۀ حق هم مبتنی بر تذکر و تفکر است. 
خب. حاال بیایید دربارۀ این صحبت کنیم که آقایان 
می گوینــد اگر بخواهید با این اندیشــه ها مقابله کنید، 
اهل سانســور هستید. من این ســؤال را می پرسم که 
کدام حکومت، کدام نظام، کدام جامعه را در طی تاریخ 
پیدا می کنید که وقتی احساس کرد هویتش، وجودش، 
موجودیتــش، بودش، زندگیش در معــرض خطر قرار 
گرفته، مخالفین و دشمنانش را محدود نکرده است؟ آن 
را به من نشان دهید. آیا لیبرال ها این کار را نکردند؟ چرا. 
لیبرال ها همین اآلن هم این کار را می کنند. همین اآلن 
هم به آثاری که احســاس می کنند، به تعبیر خودشان، 
امنیت ملی آن هــا را برهم می زند، مجوز نمی دهند. در 
آمریکا و انگلستان و در همه جا این موضوع است. هیچ 
تئوریسین لیبرالی را پیدا نمی کنید که مدعی شده باشد 
کــه من هوادار آزادی مطلق و نامشــروطم. در تبلیغ و 
ســروصدا و هیجان و حرف، این را می گویند اما در آثار 

تئوریکشان را عرض می کنم.
شما بروید رسالۀ تسامح جان الک را ببینید. شما 
آزادِی جان اســتوارت میل را ببینید. شما به جامعۀ باز 
پوپر رجوع کنید. آن ها لیبرال ها و نولیبرال های معاصرند 
و هیچ کدامشــان ایــن حرف را نمی زننــد. کارل پوپر 
وقتی مقابل مصاحبه گر اشــپیگل قرار می گیرد، وقتی 
کــه مصاحبه گر به او می گوید: »جامعــۀ باز تو چه جور 
جامعه ای اســت؟« می گوید: »جامعه ای که در آن تغییر 
غیرخشونت بار قدرت ممکن باشد«. وقتی مصاحبه گر از 
او می پرسد: »خب اگر فاشیست ها رأی آوردند و خواستند 
از همان طریق غیرخشونت باری که تو می گویی، قدرت 
را جابه جا کننــد، آن وقت چه؟« می گویــد: »نه، اینجا 
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  اگر واقعًا رأی و 
سخن حقی در یک 
طرف ماجرا باشد، 

سخن باطلی هم در 
طرف دیگر ماجرا باشد 

و دل آمادۀ شنیدن 
و پذیرشی هم باشد، 

می شود گفت از 
تضارب آن ها می شود 

یک حقیقتی را فهمید. 
اما اینکه شما طوفانی 

از اندیشه های گمراهی 
به راه بیندازید و بعد 

بگویید ما به کشف 
حقیقت می رسیم، این 

یک دروغ است، این 
استحمار است



نمی شد، ماهواره این قدر تأثیر نمی گذاشت. 
دوستان عزیز! اگر دانشــگاه های ما مرکز و کانون 
ترویج شکاکیت و نسبی انگاری و انکار ارزش های دینی 
و ترویج اندیشه های نئولیبرالی و... و هابرماس و بشریه و 
همایون کاتوزیان و بابک احمدی نبود، امروز شما این قدر 
بدحجاب در خیابان نداشــتید. این را باید بفهمید! که 
هنوز هم مسئولین ما نمی خواهند بفهمند. من معتقدم 
عده ای از مسئولین ما این قدر هوشمند هستند که این 
را بفهمند، فقط نمی خواهند بفهمند. البته یک عده ای 
هم الیه های پایین تر هستند و جلوی ویترین قرار دارند 
که یک نوع بالهت فرهنگی دارند. آن ها تقصیری ندارند، 
اما آن عدۀ دیگر، کســانی هستند که می دانند. ببینید 
برتولت برشت می گوید: »کسی که حقیقت را نمی داند، 
احمق است؛ اما آن کس که آن را می داند و انکار می کند، 
تبهکار است«. ما با تبهکارها دست به گریبان هستیم و 
با سیاست فرهنگی تبهکارانه دست به گریبانیم و این، 

مسئله را مشکل می کند.
در پایان، یک بار دیگــر بگویم که کتاب می تواند 
به عنوان محور اســتراتژیک یک جنگ فرهنگی برانداز 
عمل کند. اینکه این قدر حضرت آقا می فرمایند شبیخون 
فرهنگی و جنگ نرم به این دلیل اســت. همین تعبیر 
اخیر ایشــان کــه می گفتند جنگ سیاســی، جنگ 
اقتصادی، جنگ فرهنگی، برای این است که بفهمیم ما 

در جنگ هستیم. استراتژی جنگی الزم داریم.
در جنگ اگر کسی به دشمن سرویس بدهد، خائن 
جنگی اســت و ما نباید بگذاریم مدیران فرهنگی ما در 
عرصۀ جنگ نرم، خیانت جنگی بکنند. این را هم بدانیم 
که هر وقت، هر جا، هر نظامی، هر جامعه ای، هر انسانی، 
هر موجود زنده ای احساس خطر بکند؛ به منظور حفظ 
خودش، دست به هر کاری می زند. از جمله محدودکردن 
اطرافش، محیطش، مراوداتش. ما نمی خواهیم سانسور 
به پا کنیم؛ امــا می خواهیم توازن قوا را به نفع نیروهای 
مؤمن جناح انقالب تغییر بدهیم و البته به نظرم مدیران 

فرهنگی ما این را نمی خواهند.

مسئله، مسئلۀ مرگ و زندگی است، به هیچ وجه اداهای 
تضارب آرایی درنمی آوردند؛ به هیچ وجه.

شــما بروید سیاســت های ناتوی فرهنگی را در 
دوران جنگ سرد نگاه کنید. مجموعۀ آثاری که این ها 
منتشــر کردند، نوع حمایت ها و نوع فشارهایی را که به 
طــرف مقابل آوردند، واقعاً نگاه کنید. هرگاه احســاس 
خطر کردند و احســاس کردند مســئله جدی اســت، 
ســخت گیری کردند؛ آن هم نه مانند سخت گیری های 
الکی ما. ســخت گیری های ما که سخت گیری نیست، 
فقط حرف است. این ظاهربینی احمقانه را ول کنید که 
تمام دانشگاهتان را دست کتاب های نئولیبرال داده اید. 
شصت، هفتاد درصد استادهای سکوالر را می فرستید سر 
کالس تا آثار نئولیبرال را ترویج کنند و به عنواِن حقیقت 
علمی به خورد دانشــجو بدهند، بعد یک آدم بی ادب را 
می گذارید جلوی در انتظامــات که به دخترهای مردم 
بگوید روسریت را فالن کن و به پسره بگوید آستینت را 
پایین بکش و... . و کینه و نفرت نســبت به انقالب را در 
ذهن او ایجاد کند و او را آماده می کنیم که برود حرف ها 
و کتاب های نئولیبرال استاد سکوالر را بشنود. سیاست 
این نیست. این عین حماقت است. من این را نمی گویم 
سیاست. این هیچ است. این که مسئول فرهنگی بگوید 
من داور هستم، شما آن وسط مسابقه بدهید، من ببینم 
چه کسی می برد. در شرایطی که یکی قدرتش صد است 
و دیگری قدرتش َده هم نیست. این ها سیاست نیست. 

این ها کشک است. این ها بازی است. 
این که از در و دیوار مملکــت نئولیبرالیزم ببارد، 
بعد گشت بیاورید در خیابان که بیشتر زمینۀ حرف های 
نئولیبرال ها را فراهم کنید. این ها سیاست نیست. من به 

این ها سیاست نمی گویم. 
ما به سیاست منسجم فرهنگی نیاز داریم؛ سیاستی 
که بفهمد جنگ نرم وجود دارد؛ جنگ فرهنگی وجود دارد 
و بفهمد این جنگ فرهنگی کجاها دارد حرکت می کند. 
جنگ فرهنگی فقط در ماهواره نیست. اگر این دانشگاه های 
ما در این بیست سال، به مرکز نشر آرای نئولیبرالی تبدیل 
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   این که از در 
و دیوار مملکت 
نئولیبرالیزم ببارد، 
بعد گشت بیاورید 
در خیابان که بیشتر 
زمینۀ حرف های 
نئولیبرال ها را فراهم 
کنید. این ها سیاست 
نیست. من به این ها 
سیاست نمی گویم

  کتاب می تواند 
به عنوان محور 
استراتژیک یک 
جنگ فرهنگی 
برانداز عمل کند. 
اینکه این قدر حضرت 
آقا می فرمایند 
شبیخون فرهنگی 
و جنگ نرم به این 
دلیل است. همین 
تعبیر اخیر ایشان 
که می گفتند جنگ 
سیاسی، جنگ 
اقتصادی، جنگ 
فرهنگی، برای این 
است که بفهمیم ما 
در جنگ هستیم. 
استراتژی جنگی 
الزم داریم
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 آبلوموف
 ایوان گنچاروف/سروش حبیبی 

 فرهنگ معاصر
رمان فاخر عالوه بر درگیرکردن آنی مخاطب با ماجراها و 
برانگیختن احساساتش، جامعه را نیز در درازمدت درگیر 
ویژگی های خود می کند. چه بســا اثری آنا، احساســی و 
هیجان انگیزاست؛ ولی چون ساختاری مستحکم ندارد، بعد 
از چنــد روز، بالکل همه چیزش از یاد می رود. اما در مقابل 
آثاری یافت می شوند که عالوه بر درگیرکردن احساسات و 
عواطف، به خاطر ساختار و نیز قصۀ خوب، روایتی ماندگار 
می شــوند و در درازمدت، جامعه را در گیر خود می کنند. 
گاهی این آثار چنان تأثیرگذارند که اصطالحات خاصشان، 
اصطالحات رایج جامعه می شوند. از جمله این آثار، رمان 
ماندگار آبلوموف است. روان شناسان اصطالح آبلوموفیسم 
را مدیون نامی هستند که ایوان گنچارف برای نام و یکی از 
شخصیت های رمانش برگزیده است. شخصیتی که علی رغم 
ثــروت و تمکن کافــی، دچار نوعی سســتی، خمودگی، 
ازکارافتادگی، خســتگی بیمارگونه، بی توجهی به زندگی، 
دوری از عشق و احساسات و پناه آوردن به خواب می شود. 

رمان آبلوموف نوشتۀ ایوان گنچارف روسی را با ترجمۀ 
سروش حبیبی در انتشارات فرهنگ معاصر مطالعه کنید.

 برج قحطی
 هادی حکیمیان 

 شهرستان ادب
برج قحطی نوشــتۀ هادی حکیمیــان و برندۀ جایزۀ 
اشــراق، روایتــی خواندنــی از  یک مبــارز انقالبی 
اســت. داستان از دبیرســتانی دخترانه در یزد شکل 
می گیرد. شــخصیت اول که برای خدمت در ســپاه 
دانش، پا به شــهر یزد می گذارد، از ساختن تئاتری 
به  نام برج قحطی در دبیرســتانی دخترانه برای ورود 
فرح به آن، شــهر قصه اش را آغــاز می کند. از اکراه 
و تنش هایش برای ســاختن تئاتــر و میل به مبارزه 
حــرف می زنــد و در همین اثنا، به زنــدان می افتد. 
در زندان، مِن راوی حافظه اش را از دســت داده و... 
استفاده از شیرینی و کشش لهجۀ یزدی، بومی نگاری 
 و فلکلورنویســی از جمله امتیازات این رمان اســت.
نــواب صفوی و رهــروان انقالبــی اش در این قصه، 
جایگاهی بارز و پذیرفتنی دارند که در بطن داستان، 
به خوبــی نمایش داده می شــود. البتــه این برش و 
برش هــای دیگر تاریخی کتــاب در عین ضربه نزدن 
به پی رنگ داســتانی، مستند و رجوع کردنی هستند 
و همۀ این ها در مجمــوع، می تواند برج قحطی را در 

لیست پیشنهادهای مطالعه مان قرار بدهد. 
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 خورشید می ماند
 کامران پارسی نژاد 

 کانون اندیشه جوان
رمان خورشــید می ماند شــرحی از 
زندگانی شــیخ بهایی از کودکی تا 
مرگ به روایت کامران پارســی نژاد 
اســت. این رمان سالم که به دور از 
بزرگ نمایی و ایجاد تصاویر غیر قابل 
لمس از زندگانی یکی از مشــاهیر 
شیعه نگاشته شــده، یک محصول 
فرهنگی خوب برای جامعۀ نوجوان 
و جوان اهل اندیشه است. قلم سادۀ 
پارســی نژاد به تمام زاوایای زندگی 
شیخ می پردازد. از کودکی پرتکاپو 
تا اشتیاق عجیب شیخ به یادگیری 
علــوم مختلف تــا حد اســتادی، 
مشــاهیری که با آن ها هم عصر و 
تحت ارتباط بــود، روابط عاطفی و 
خانوادگی و ازدواج تا ساخت حمام و 
مسجد و پل و مداخله در امور حکام 

صفوی... 
یــادآور  می مانــد  خورشــید 
ارزش هایــی چون کمــال معنوی، 
روحیۀ تهذیب و دانش اندوزی است 
که مخاطب را به اغتنام فرصت عمر 
دعوت می کند. پیشــنهاد می کنیم 
برای آشــنایی بیشــتر با این نابغۀ 
جهان اســالم رمان پارســی نژاد را 

مطالعه کنید.

 جایی که خیابان نام داشت
 رنده عبدالفتاح/ مجتبی ساقیانی 

 نشر آرما 
»من قدس را از دست دادم حیات... 
غم و اندوه به گلویم چنگ انداخته. 
همه اش، روســتا و خانــه ام که از 
سنگ آهک ساخته شده بود، جلوی 
چشمم اســت. همه اش رادیویی را 
که پدربزرگت از بازار قدیمی شــهر 

خریده بود می بینم.«
رنده عبدالفتاح در رمان جایی 
که خیابان نام داشــت، روایت کنندۀ 
دردهــای ملت مظلومی اســت که 
سال هاست از وطنشان، به زورِ اسلحه 
و قطع نامه های ظالمانه بیرون رانده 
شــده اند و لمس کردن یک مشت 
از خــاک وطنشــان، بــه آرزویی 
دســت نیافتنی برایشان مبدل شده 

است. 
ایــن اثــر در کنــار ایجــاد 
برای خواننده  همزادپنداری خوب، 
و با کششــی مناســب که در قالب 
ســفر دختری، سیزده ســال برای 
به دست آوردن مشتی از خاک خانۀ 
مادربزرگ دارد، تصویری جدید نیز، 
از مخالفان رژیم غاصب صهیونیست 
به ما می دهد. در این رمان، فلسطین 
ناسیونالیستی عربی خارج  قالب  از 
شــده و پسربچۀ مســیحی و زن و 
شــوهر یهودی نیز حیات ســیزده 
سالۀ عرب را در راه رسیدن به خاک 

وطنش کمک می کنند. 

 پنجرۀ چوبی
 فهیمه پرورش

 کتابستان معرفت
پنجره ای چوبی مشــرف به یک باغ 
و دختری که در پشــت این پنجره، 
عشقش  به دنبال  می شــود.  عاشق 
می رود و در راه رسیدن به این عشق 
زمینی، گام به گام در راه بزرگ شدن 

و بالیدن پیش می رود.
رمان پنجرۀ چوبی، سرگذشت 
دختری جوان و بی توجه به مسائل 
اعتقادی و اجتماعی اســت که در 
جریــان مبارزات انقــالب و فارغ از 
تحول جامعه و کشــورش، عاشق 
جوانی انقالبی و مبارز می شــود؛ اما 
این عشــق، او را به درک و نگاهی 
جدید از دنیای اطرافش می رساند. 
پابه پای عشــقش برای رسیدن به 
هدفــی که حاال بــرای او هم مهم 
شده است، مبارزه می کند و در ادامۀ 
هدف و آرمانش، در جنگ تحمیلی 
نیز با عشــق و حمایــت و صبوری 
خود، مایۀ دلگرمــی همراهش در 

جادۀ زندگی می شود.
رمــان پنجرۀ چوبی بــا نثری 
ساده و روان، این عاشقانه را روایت 
می کند. داســتان همچنین فضا و 
نثری زنانه دارد و از آنجا که نویسنده 
خود، یک زن است، توانسته با این 
نوع نوشــتار و َخلق دنیایی زنانه در 
داســتانش، با مخاطبان خانم خود 

ارتباط عمیق تری برقرار کند. 
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 ریشه ها 
 الکس هیلی/   علی رضا فرهمند

 امیرکبیر
برای  انقالب  رهبر  پیشــنهاد 
مطالعۀ ریشه ها نشان از خاص بودن 
این کتاب دارد؛ کتابی که تاکنون به 
37 زبان زندۀ دنیا چاپ شده است. 
سال 1767 است که کونتاکینته را 
می دزدند و پس از شکنجه، سفری 
آبــی، دور و دراز و جان فرســا بــه 
ســواحل مریلند در آمریکا می برند. 
مزرعــه داری سفیدپوســت، او را با 
850 دالر می خــرد. ادامــه کتاب، 
بســیار  زندگی  هنرمندانۀ  شــرح 
ســخت و تحت ســتم کونتاکینته 
و نســل های بعدی اش تــا »الکس 
هیلی« اســت. قانون می گوید: »اگر 
سیاه پوستی در چشم سفیدپوستی 
راست نگاه کند، ده شالق می خورد. 
اگر سفیدی قسم بخورد که سیاهی 
دروغ گفته، حــق دارند یک گوش 
او را ببرند و اگر قسم بخورد که دو 
دروغ گفته، دو گوش او را. خواندن 
و نوشــتن برای سیاهان، غیرقانونی 
اســت و کتاب دادن بــه آن ها هم.« 
این واقعیات تلخ و برخی موضوعات 
مستند تاریخی دیگر، از ظلِم رفته به 
سیاه پوستان، تکه هایی از ریشه های 
هیلی اســت که در پی دوازده سال 

پژوهش او خلق شده است.

 آینده کهن
 آرمان آرین

 زعفران 
»... این شــعارها چیســت که برای 
خودت ول می دهی؟!... تو که قبالً آدم 
عاقلی بودی. چطور شد یکهو این جور 
خل شدی شــعیب؟!... ما زرنگیم... 
همین است که هســت! تو هم اگر 
زرنگی، بیا کارکردن یاد بگیر و حالش 
را ببر! به جای اینکه... حرف های صد 
تا یه غــاز بزنــی!« )ص158( بیانی 
امروزی با نَمــی از طنز، واقعی بودن 
داستان های فرعی و استفاده از برخی 
آیات قرآن، به همراه تســلط آرین به 
داستان نویسی، از آیندۀ کهن، »کتابی 
فراموش نشــدنی« در ذهن مخاطب 

می سازد. 
»عالی جناب« به طور ناشــناس، 
از کاخش خارج می شود تا از اوضاع 
مملکتش خبری بگیــرد. پیرمردی 
بازرگان در مســیرش قــرار گرفته 
و روایتی نو و شــگفت برای او دارد. 
روایت »شب نخســت«، »شب دوم« 
و »شــب واپســین« رقم می خورد 
و پنــج جن بــه نام هــای طلمش، 
وهوش، زلنبور، ساروخ، شمهاروش، 
سعصیائیل، پادشاه را به دل تاریخی 
می برند که سراســر عبرت اســت. 
اختصــاری از زندگــی پیامبران با 
پی رنگ هایی جــذاب، ضرب آهنگی 
تند و اوج و فرودی مناسب، در خط 

فرعی آیندۀ کهن جای گرفته است.
 اما آیا پادشــاه »عبرت« خواهد 

گرفت؟ 

 دختری که 
پادشاه سوئد را نجات داد

 یوناس یوناسون / کیهان بهمنی
 نشر آموت 

دختری که پادشاه سوئد را نجات داد، 
نامی جذاب و چالش برانگیز اســت 
که مخاطب را با این ســؤال مواجه 
می کند: چطور امکان دارد دختری 
بتواند جان یک پادشاه را نجات دهد؟

نویســندۀ  یوناســون،  یوناس 
سوئدی رمان دختری که پادشاه سوئد 
را نجات داد، داستان دختری را روایت 
می کند که با تــالش و هوش خود 
مراحل ترقی و پیشرفت در کارش را 
طی کرده، با اتفاقات و ماجراها همراه 
شده و با سماجت، راز ساخت بمب 
اتم را کشف می کند. سپس با انتقال 
آن به کشــور سوئد، مانع از رسیدن 
بمب اتم به دســت صهیونیست ها  

می شود.
او به همراه دوســتانش، سال ها 
بمب را پنهانی جابه جــا کرده و در 
تمام این مدت، تالش دارد تا خود را 

به پادشاه سوئد  برساند. 
یوناسون سوئدی با نثری روان و 
ماجراهای جاندار و دارای کشمکش 
و تعلیق، خواننــده را با خود همراه 

می کند.
فضاســازی خــوب و چینش 
و  گره افکنی ها  اتفاقــات،  به جــای 
گره گشــایی ها به موقع، باعث شده 
رمان یوناســون در جذب مخاطب، 

موفق باشد.
رمان یوناسون را با ترجمۀ خوب 
کیهان بهمنی در نشر آموت بخوانید. 

طعمکتاب74

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394



 آنگاه به پایان رسیدم
 جاشوا فریس/علی قائمیان

 نشر نیستان
»ما لــوس و ننر بودیم و حقوق های 

آن چنانی دریافت می کردیم.« 
داستان صعود بر پشت بالنی از 
جنس حباب، وزیدن بادی مالیم و 
ازهم پاشیدن تمام قصرهای حبابی؛ 

کارمندانی مست از پول، شغل، 
امکانــات و بی غمی، تــا بن دندان 
نوشیده از مخدر مدرن توده های دنیا 
رویای آمریکایی که به یک باره فرو 
می ریزنند، می شکنند، با سر سقوط 
می کنند و چاقوی ســنت الهی بر 
گردن تقدیرشــان قــرار می گیرد، 

دست و پا می زنند؛ اما مذبوحانه.
رســیدم  پایــان  بــه  آنــگاه 
مرثیــۀ دیگری اســت بــر رویای 
آمریکایــی؛ این بــار از جنس رمان 
زندگی  بــا دســت مایهقراردادن  و 
کارمندان یک شــرکت بــزرگ از 
اوج تا ورشکستگی. داستان زیبایی 
از جاشــوا فریس که با زوایۀ دیدی 
خاص و اثرگذار این ُســرخوردن از 
سرســرۀ رفاه مادی را روایت کرده 
و درد و رنــج از بین رفتن آن و در 
نتیجه نابودی تمام زندگی یک انسان 
مصرف گرا را به گونه ای ملموس و با 
نماهایی نزدیک از زندگی قربانیان به 
تصویر می کشد. این رمان زیبا را نشر 
نیستان با ترجمۀ نسبتاً خوب علی 

قائمیان راهی بازار نموده است.

 قصه ها
 غسان کنفانی/ غالمرضا امامی 

 نشر روزبهان
اصطالح »ادبیات مقاومت« که اولین 
بار غسان کنفانی از آن استفاده کرد، 
امروزه کلیــدواژه ای در ادبیاِت تمام 
نویسندگانی اســت که در سرتاسر 
جهــان در مقابل تجــاوز و تهاجم 
بیگانه به کشورشــان از هنر ادبیات 
به عنواِن سالحی در مقابل ظلم، بهره 
می برند. این نــوِع ادبی، مایۀ اصلی 
بیشتِر داســتان های مجموعه ای به 

نام قصه ها از همین نویسنده است.
قصه ها  داســتان  مجموعۀ  در 
کــه از حدود پنجــاه قصه به همراه 
طراحی های ســیاه قلمی مرتبط با 
داستان ها تشــکیل شده، بخشی از 
داستان ها مقاومت و جنگ در مقابل 
تجاوز صهیونیست ها و بخشی دیگر، 
نــگاه انتقادی به فرهنــگ آن روز 
سرزمین فلسطین را بیان می کند. 
در این مجموعه، داســتان هایی نیز 
دیده می شود که نگاهی موشکافانه 
به شــخصیت آوارگان ســاکن در 
اردوگاه ها دارد. نویســنده توانسته 
به زیبایی، هر سه موضوع را در قالب 

داستان کوتاه، روایت کند. 
اســاس  بر  داســتان ها  ریتم 
موضوعشــان کند یا تند می شود. 
اتمسفر پختۀ داستان ها در کنار قّوت 
تکنیکی و فرمِی نویسنده، آن ها را 

خواندنی تر کرده است.

 تابستان آن سال
 دیوید بالداچی / شقایق قندهاری 

 آموت
تابستان آن ســال رمانی با داستانی 
جذاب دربارۀ خانواده است. دکترها 
پدر خانواده را به خاطر بیماری جواب 
انتظار مادر  اما برخــالف  کرده اند؛ 
خانواده در جریان تصادفی می میرد 
و پدر را بــا بیماری و خانواده ای در 
حال متالشی شدن، تنها می گذارد.

ایــن رماِن امیدبخــش دارای 
روایتــی ســاده و ســرگرم کننده 
برای عموم اســت. تابستان آن سال 
مشــکالت نگهداری یک خانواده را 
واکاوی کــرده و برای آن ها راه حل 

ارائه می دهد.
مبارزه با فرهنگ سرمایه داری 
و توجه به اقشار فقیر جامعه، دومین 
نکتۀ درخور توجه این رمان اســت. 
 )weat town( »شــهر عرق ریزان«
عنوانی اســت که نویسنده در این 
رابطه، به شهر داستاِن خود می دهد. 
هرچند پدر خانــواده با آن ها کمی 
درگیر اســت؛ اما درگیــری اصلی 
مســابقه ای اســت که دختر بزرگ 
خانواده با دختر یکی از سرمایه دارها 
دارد و ایــن موقعیت بحرانی تا آخر 
رمان، قصه را به خوبی پیش می برد. 
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 دهلی ستاره بود
 مرتضی امیری اسفندقه

 شهرستان ادب
»دهلی ســتاره بود/ سوســوزنان به ِسحر/ می آَمَدت 
به چشــم و نمی آَمدت به چشــم...« مرتضی امیری 
اسفندقه در مجموعۀ دهلی ستاره بود، فضای تازه ای 

را تجربه می کند که تحت تأثیر سفر او به هندوستان 
اســت. هندوســتاِن پر رمــز و راز که دســت مایۀ 
شیرین سخنی و خوش طبعِی شاعرانی چون قزوه نیز 
شــده بود، این بار از نگاه امیری اسفندقه و در قالب 
نیمایی، ظهور می کند. عناصر زیستِی مجذب کننده و 
اشتیاق درک معنای زندگی در اشعار این مجموعه، 
رنگ و بوی خاصی به آن بخشیده است که شبیه آن 
را آخرین بار در شعر سهراب چشیده بودیم. اسفندقه 
از واژه های خاّص هندی که اشــاره به رسم یا اتفاقی 
بومی دارند، به وفور در شــعرش استفاده کرده است. 
شــعرهای این مجموعه در سیال اندیشه و احساس 
غوطه ورند و بیشــتر از آنکه بــه قضاوت بپردازند، به 
تماشا نشسته اند: »دهلی/ نه گریه کرد و/ نه خندید/ 

بل به خنده/ گریست«

 آینه های سفالی
 محمدعلی مجاهدی )پروانه(

 فصل پنجم
»اینجا که من به شــوق تماشا نشســته ام/ جنس تمام 
آینه هایش سفالی است« شعر عارفانه  که در سنت شعری 
ایران قدمتی دیرینــه دارد، هنوز هم با دِم گرم و گیراِی 

شــاعرانی چون استاد مجاهدی نفس می کشد و زندگی 
می بخشد. شــاید مهم ترین ویژگی شــعر پروانه، عنصر 
معرفت بخشــی و نگاه عمیِق او به زندگی و انسان باشد. 
وقتی صحبت از حفــظ کرامت و بلندی جایگاه ائمه در 
شعر آیینی روزگار ما می شــود، شعر ایشان در اوج قرار 
می گیرد. مجموعۀ آینه های سفالی مفاهیم بلند عرفانی را 
با ارزش ها و آموزه هایی چون والیت، انتظار، شهادت و... 
توأمان داراست. استاد پروانه، از این مجموعه که همگی 
در قالب غزل ســروده شــده اند، به عنواِن مجموعه ای از 
اشعار عاطفی اش یاد کرده است؛ چرا که در این مجموعه، 
اشعار عاشقانۀ بیشتری نسبت به دفاتر دیگر ایشان دیده 
می شــود. او خود، حق مطلــب را تمام می کند که: »این 
مصرع پروانه مرا کشت که گفت/ از عشق، بالی ناگهانی تر 

نیست«

 ه  دو چشم
 قاسم صرافان

 فصل پنجم
صّرافان را اهل شعر، به عنوان شاعر آیینِی توانا، به خوبی 
می شناسند. امّا هـ دو چشم زاویه ای دیگر از طبع تغّزلی 
او را به تماشــا می گذارد که پیش از این با این وضوح 
دیده نشــده بود. این مجموعه شعرهای عاشقانۀ او را 

در بر می گیرد، که همگی از لطافت و روانِی ملموســی 
برخوردار هستند. زیست جهان مذهبی شاعر در فضاِی 
تجربیاِت عینِی عاشقانه ای که در این مجموعه دستمایۀ 
سرایش شــده اند، اثر محسوسی دارد و این اشعار را از 
غالب اشعار عاشــقانۀ جواناِن این دوره مجزا می کند. 
صّرافان عنصر روایت را برای ساخت فضای عاشقانه در 
چندین شعر ازین مجموعه که هویتی دراماتیک دارند، 
به کار گرفته است. طنازی ها و ظرافت به خرج دادن های 
شــاعر در هوای حس و حالی عاشــقانه، مجموعه را 
خواندنی تر و جذاب تر هم کرده است: »تیزی گوشه های 
ابرویت/ آن دوتا چشم ماجراجویت/ راز عطر شبیه شب 
بویت/ این به هم خوردن النگویت/ آخرش کار می دهد 
دستم// طعم لبخندهای شــیرینت/ لحن نازک، نگاه 
سنگینت/»هـ« دو چشــم پالک ماشینت/شیطنت در 

تلفظ شینت/آخرش کار می دهد دستم«
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 رقعه
 سید حمیدرضا برقعی

 فصل پنجم 
شــعر مذهبی زمانی که با عموم مردم صمیمی شود 
و با خواص هم حرف ها برای گفتن داشــته باشد، آن 
وقت می توان گفت در انجام رســالت خود موفق بوده 
اســت. مجموعۀ رقعه حاوی چنین اشــعاری است. 

روشــنگری و اشاره به مفاهیم اعتقادِی دین، عالوه بر 
ستایش ائمۀ اطهار)ع(، شعر آیینی را پخته تر می کند: 
»به حکم صبر پذیرفت درد بیعت را/ وگرنه دست خدا 
کی دهد به دشمن دست« زبان یکدست و استحکام در 
ساختار، شعرهای برقعی را میاِن خوانندگاِن حرفه ای 
شعر مطرح کرده است. در این مجموعه که چند شعر 
هم با مضمون آزاد و عاشــقانه وجود دارد، اســتخدام 
قالب های مختلف عاملی در راســتای تنوع فرمی آن 
ده است. نوستالژی  شاعر از خاطراِت مجالس مذهبی 
و عزاداری های ایام محــرم، از بخش های جذاِب این 
مجموعه است که مخاطباِن جوان را به روزگار کودکی 
می برد و وسط هیئت های باصفا و بی ریای آن روزگار، 
مبهوتانه در تماشا غرق می کند: »عطر پر رنگ چایی 
روضه/ زیــر و رو کرده خانۀ او را/ چقدر ناگهان هوس 

کردم/ طعم آن چای قند پهلو را«

 هم صدا با حلق اسماعیل
 سیدحسن حسینی 

 سورۀ مهر
»بیا عاشــقی را رعایت کنیم/ ز یاران عاشق حکایت 
کنیم...« اگرچه مرحوم سیدحســن حسینی نیازی 
بــه معرفی ندارد؛ اما برای نســل جوان تر آشــنایی 
با آثــاِر هنوز با طــروات و باروِر این شــاعِر نجیب 

الزم اســت. مجموعۀ هم صدا با حلق اســماعیل در 
سه فصل تنظیم شده اســت که فصل اول با عنوان 
»ســروده های ســحر زاد« گزیده ای از ســروده های 
پس از انقالب، فصل دوم با عنوان »شــب سروده ها« 
گزیده ای از سروده های پیش از انقالب و فصل سوم 
دفتر رباعیات مرحوم حسینی است. قالب های شعری 
این مجموعه متنوع هستند و غزل، مثنوی، رباعی و 
سپید را شامل می شــوند. در »شب سروده ها« شاعر 
با زبانی نمادین به ظلم ســتیزی می پردازد. حماسۀ 
آمیخته با امیدواری، اشــاعۀ فرهنگ ایثار و شهادت 
و حساســیت های اجتماعی از ویژگی های دو فصل 
دیگر اشعار این مجموعه است. شعر مرحوم حسینی 
با طنز و ظرافت های زبانی و مفهومِی عمیقش تأثیری 
دوچندان در مخاطب می گذارد. یادش را با خواندِن 

شعرش گرامی می داریم.
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اسالم و انقالب باشد، دست 
زن و بچــه را می گیری و 
می روی تا کاری کنی که 
نهایتــاً وهابی ها خونت را 

بریزند.
همین جا  ماجرا  این 
تمام نمی شــود. رســول 
حیدری نامی  هم هســت 
که وقتی جنگ هشت سالۀ 
عــراق علیه ایــران تمام 
می شــود، باز هم آرام و قرار ندارد. او که حتی در دورۀ 
هشت سالۀ جنگ، باز هم در جاهایی داخل خاک عراق 
عملیات انجام می داده اســت، این بار با شــروع جنگ 
غیرانسانی علیه مردم مسلمان بوسنی، راهی آن سرزمین 
می شــود و زن و بچه را می گذارد، باز هم در پناه خدا و 
بــرای یاری یک ملت مظوم تا به مردمی که از اســالم 
فقط اسمی داشــتند، پیام انقالب را برساند و به حدی 
جلو می رود که رســول حیدری در بوســنی می شود 
نمادی از یک مــرد قهرمان. این قهرمان اما، اگر ایرانی 
باشد، مخالف هم دارد که تحملش نمی کنند و حتی اگر 
چند روز به پایان مأموریتش باقی مانده باشد، خونش را 
می ریزند و رسول حیدری می شود اولین شهید ایرانی 
در بوسنی. ولی خب مردم اگر قدرشناس باشند، مانند 
مردم بوسنی برایش مقبره و مزار درست می کنند و تا 
اآلن که بیست واندی سال از شهادتش گذشته، هر ساله 
برایش مراســم می گیرند و یادشان نمی رود که رسول 
حیدری یا نام مســتعار مجید منتظــری، برای مردم 

بوسنی در روزهای سخت جنگشان چه کرد؟
با این همه، اما، این شــهدا در داخل کشور گمنام 
هستند و کمتر کســی می داند این ها چه کردند. شاید 
اگر این دو کتاب هم چاپ نمی شــد، نگارندۀ این متن 
هم نمی دانست که روزگاری رسول حیدری و محمدعلی 

رحیمی چه کسانی بودند و چه کردند؟

این   - وثوق کیا  مصطفی 
کتاب  پاییــزی،  روزهای 
خوانــدن حــس و حالی 
خوب می خواهــد و البته 
کتاب هایــی خوب تــر تا 
این حس و حــال را جال 
که  آشفته بازاری  در  دهد. 
همه جور کتاب اعم از زرد 
پیدا می شــود،  غیرزرد  و 
دو کتاب خاطره به دستم 

رسید که حس و حالی خوب را برای مدتی طوالنی در 
ذهن و روانم ادامه دار کرد.

تا به حــال، کتاب های خاطرات زیــادی خوانده 
بودم، اما دربارۀ شهدای برون مرزی کتابی نخوانده بودم، 
تا این که ر و رســول مولتان به دستم رسید. دو کتاب 
دربــارۀ مردانی که از عافیت خود و خانواده گذشــتند 
و رفتند تا پرچم نهضت جهانی انقالب اســالمی را در 
دیگر سرزمین ها برافراشته کنند و الحق که این کار را 
به شایستگی به سرانجام رساندند و مزدشان را نیز با نثار 

خون خود گرفتند.
همیشه فکر می کردم که رایزن های فرهنگی ایران 
در خارج از کشــور، افرادی کارنابلد هســتند که از سر 
رابطه به این سمت ها منصوب می شوند، اما خواندن این 
دو کتاب نظرم را عوض کرد. البته شــاید رویکرد کلی 

همینی باشد که گفتم!
وقتی می بینی که شــهید رحیمــی زندگی خود 
در ایــران را می گــذارد و به هند می رود، هشت ســال 
در بدترین شــرایط زندگی می کند تا فقط یک پیام را 
برساند، شرمنده می شــوی. تازه این پایان کار نیست. 
هشت سال زندگی در غربت که تازه تمام می شود، حاال 
نوبت پاکستان است. آن هم نه شهرهایی چون کراچی و 
اسالم آباد، بلکه شهری دورافتاده چون مولتان که حتی 
یک ایرانی هم در آن پیدا نمی شود؛ اما وقتی افق نگاهت 

یادداشتی کوتاه پیرامون دو کتاب »ر« و »رسول مولتان«

اگر این دو کتاب نبود…

ماهنامۀ شیرازه کتاب
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  همیشه فکر 
می کردم که رایزن های 
فرهنگی ایران در 
خارج از کشور، افرادی 
کارنابلد هستند که 
از سر رابطه به این 
سمت ها منصوب 
می شوند، اما خواندن 
این دو کتاب نظرم را 
عوض کرد. البته شاید 
رویکرد کلی همینی 
باشد که گفتم

 این شهدا در 
داخل کشور گمنام 
هستند و کمتر کسی 
می داند این ها چه 
کردند. شاید اگر این 
دو کتاب هم چاپ 
نمی شد، نگارندۀ این 
متن هم نمی دانست 
که روزگاری رسول 
حیدری و محمدعلی 
رحیمی چه کسانی 
بودند و چه کردند؟
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واکاوی فتنه 88
247

دست چینی از بهترین کتاب ها برای

»بعضیهااحساسدارند،احساسمسئولیتمیکنند،انگیزهدارندامااینانگیزهراغلطخرجمیکنند؛بدجاییخرجمیکنند؛اسلحهرا
بهآنجاییکهباید،نشانهنمیگیرند؛اینبراثربیبصیرتیاست.حاالماچندسالپیشدرقضیۀفتنهگفتیمبصیرت؛بعضیدهنکجی
کردندکهبصیرت!بله،بصیرت؛بصیرتکهنبود،هرچهکهمسئولیتوانگیزهبیشترباشد،احساسبیشترباشد،خطربیشتراست؛
اطمینانیدیگرنیستبهاینآدمبیبصیرتوبدونروشنبینیکهدوسترانمیشناسد،دشمنرانمیشناسدونمیفهمدکجاباید
ایناحساسرا،ایننیرورا،اینانگیزهراخرجکند.اینپسشدرکندومکهبسیاربسیارالزماست.اگراینرکندومنباشد،امربه

معروفشهماشتباهیدرمیآید،جهادشهماشتباهیدرمیآید،امِرمورداهتمامشهمدچارخطامیشودوبهکجراههمیافتد.«

دستچینی از بهترین کتاب ها 
برای واکاوی فتنۀ 88
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انقالب اســالمی که ادامۀ حرکت جهانی نبی اکرم)ص( 
و بروز دوبارۀ حکومت شــیعی در تاریخ است، همانند 
تجربۀ پیشــین خود، امروز از برخی آفت های درونی 
رنج می برد. آفت هایی که در یک ارزیابی کوتاه به قرابت 
شگفت آورشان به چالش های دورۀ پیشین حاکمیت 

تشیع  می رسیم.
در آن زمــان، مردم و جریان های خاص، هر یک 
به نحوی عدالت مــداری علــی)ع( را تهدید می کردند. 
تحجرگرایی و بی بصیرتی مردم نســبت به مقام موال 
از یک ســو، و شرایط آن روز اســالم از سوی دیگر، 
گردابــی را به وجود آورد کــه عدالت علوی را در خود 
فرو می برد. از این رو، بازخوانی شــرایط و مشــکالت 
حکومت علوی از جمله ضروریات امروز ماست. چرا که 
ما راه و عملکرد خود را در ادامۀ حکومت موال تفسیر 
می کنیم و چالش های پیش روی خود را از همان سنخ 
می یابیم. کتاب حاضر، به بررسی جریان های اثرگذار 
حکومــت علوی پرداخته اســت؛ به نحوی که قابلیت 
تطبیق بر جریان های موجود در کشور را داشته باشد. 
محتوای مذکور در دو بخش اصلی چالش های مردم و 

چالش های نخبگان ارائه گردیده است.

 عدالت در گرداب
 جواد سلیمانی امیری

 مؤسسۀ اشراق حکمت و فرهنگ اسالمی

این کتاب تالشــی اســت مبتنی بــر منظومۀ  فکری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با هدف ارایۀ روشی منسجم 
و منطقی برای تحلیل مسائل و پدیده ها در چهارچوب 

تحلیلی انقالب اسالمی.
این مجموعه در قالب یک کتاب کار و در دو گفتار 
و دو ضمیمه تنظیم شده است. فصل نخست به مقدمات 
و پیش نیازهای ضروری جهت کسب آمادگی های الزم 
برای تحلیل سیاسی پرداخته است و فصل دوم، در دو 
بخش ایجابی و سلبی، گام ها و بایسته های یک تحلیل 

سیاسی خوب و متقن را مشخص کرده است.
همچنین در پایان کتاب، دو نمونه از تحلیل های 
رهبر انقالب اسالمی از دو موضوع » مذاکره با آمریکا« و 
»نگاه تحلیلی کالن به انقالب اسالمی« به منظور تمرین 
خوانندگان و تطبیق نکات روشی مذکور در متن کتاب 
با تحلیل های صورت گرفته توســط رهبر انقالب ارائه 

شده است.
با توجه به طراحی زیبای داخل کتاب و شــکل 
صفحه بنــدی، می توان گفت مخاطــب به هیچ وجه از 

مطالعۀ آن خسته نمی شود.

 روش تحلیل سیاسی
 آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

 انقالب اسالمی
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با مطالعۀ این کتابچه، خواننــده می تواند به یک درک 
جمع بندی شده و نظام مند از مواضع و تحلیل های رهبر 
معظم انقالب اسالمی در برابر فتنۀ 88 دست پیدا کند، 
خطوط اصلــی تحلیل ماجرا را به دســت آورد، ارزیابی 
جامعــی از عوامل مؤثر در ماجراهــای پس از انتخابات 
داشته باشد و جایگاه، نقش و وظایف خود را در افق آینده 

مشخص نماید.
کالبدشــکافی فتنۀ هشتادوهشــت، شامل نمایۀ  
بیانات رهبر معظم انقالب از اول فروردین ســال 88 در 
حرم امام رضا)ع( تا سخنان ایشان در جمع مبلغان مذهبی 

در آستانۀ ماه محرم سال 88 است.
این کتاب با محوریت بیانات رهبر معظم انقالب در 
قالب نمودار درختی در پنج فصل تنظیم شده است که 
در فصل اول، شــاهد سخنان رهبری پیش از انتخابات 
هستیم که در آن به وظیفۀ مردم، نامزدها، چالش های 
پیش رو و آســیب های احتمالی پرداخته اند. فصل دوم، 
مواضع، تحلیل ها، آسیب شناسی، توصیه ها و هشدارهای 
ایشان در فاصلۀ انتخابات تا نمازجمعۀ تاریخی 29خرداد 
را دربرمی گیــرد. ماجرای فتنه و جوانب آن و همچنین 
راهکارهای ایشان برای خروج از فضای فتنه، فصل سوم 
این کتاب را تشــکیل می دهد. فصل چهارم به موضوع 
بصیرت توجــه دارد و فصل پنجم به جنگ نرم و بازی 

بازیگرانش می پردازد. 

 کالبدشکافی فتنۀ هشتادوهشت
 آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

 انقالب اسالمی

ســال 1388 یکی از مهم تریــن مقاطع تاریخ انقالب 
اســالمی ایران به شــمار می رود. بــروز فتنۀ بزرگ و 
سازمان یافته ای که دشــمنان قسم خوردۀ این انقالب 
و سرزمین، سال ها برای آن برنامه ریزی و آماده سازی 
کرده بودند، کشــور و همۀ  آحاد جامعه را در معرض 

آزمونی بزرگ و سرنوشت ساز قرارداد.
به مدد لطف و عنایت الهی و برکات خون شهیدان 
و با رهبری حکیمانــه و بی نظیر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، انقالب اسالمی این 
گردنۀ  دشوار را پشت سر نهاد. کتاب، حاوی فرازهای 
مهمی از رهنمودهای معظم له در طول یک سال و نیم 
پس از انتخابات، یعنی ســال 88 و 89، است و حاوی 

درس هایی ماندگار از این دوران حساس می باشد.
از مهم ترین موضوعاتی که در این کتاب به آن ها 

اشاره شده است، به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
اهمیــت انتخابــات در نظام اســالمی، دهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری، وظایف مردم و نامزدها، 
آسیب شناســی انتخابات، مواضع و رهنمودها دربارۀ  
فتنۀ  براندازی نظام اسالمی، اهمیت و معنای بصیرت، 

جنگ نرم دشمن و راه های مقابله با آن.

 نقشۀ نقش برآب
 آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

 انقالب اسالمی
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حــوادث و اتفاقات قبل و بعــد از انتخابات دورۀ دهم 
ریاســت جمهوری در ایران، در تاریخ سی ســالۀ نظام 
جمهوری اسالمی، یقیناً از حوادث و اتفاقات استثنایی 
و کم نظیر بوده است. برای کشوری که در طول این سه 
دهه و در شــرایط سخت و حتی در دوران هشت سالۀ 
جنگ تحمیلی، تقریباً همه ساله یک انتخابات سراسری 
برگزار کرده و اجازه نداده است حتی یک روز هم وقفه 
و تأخیری در انجام انتخابات ایجاد شود و عموم آن ها 
به آرامی و بدون ایجاد تنش و برخورد، برگزار شده اند. 
آنچه در دوران انتخابات دهم ریاســت جمهوری اتفاق 

افتاد، همه را شگفت زده کرد.
این شــگفتی ها ما را به این نقطه می رســاند که 
آنچه اتفــاق افتاد، نمی توانســت حاصل یک حرکت 
خودجوش، ناگهانی و بدون طراحی قبلی باشــد؛ بلکه 
حاصل یک برنامه ریزی درازمدت، طوالنی و نتیجۀ کار 
عمیق اتاق های فکر و درهم تنیدۀ دشمن بوده است و 
می طلبد که بر اساس این پیش فرض، پژوهشی عمیق 

و همه جانبه صورت گیرد.
در این کتاب، ضمن پرداختن به برنامه ریزی های 
دشمن در این جنگ، فازهای عملیاتی و اجرایی آن نیز 

بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

 انقالب اسالمی در بوتۀ آزمون
 منوچهر محمدی

 مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر

کتاب جامعه شناســی 22خرداد، نوشــتۀ آقای پرویز 
امینــی، به عنــوان یک اثــر جامعه شناســانه دربارۀ 
یک پدیدۀ اجتماعی سیاســی تأثیرگذار، نگاشــته ای 
قابل اعتنا در زمینــۀ تاریخ نگاری و نــگاه تحلیلی به 
انتخابات 22خرداد88 اســت. در کتاب، نه رویکردی 
یک سره تعریف و تملق از جریانی خاص و نه نقدهای 
یک سویه و سفارشی از جریان فکری مشخص به چشم 
می خورد؛ بلکه سعی شده با اجتناب از نگاه تک بعدی 
و تک ســاحتی، جامع نگری قابل قبولی در پرداخت به 

مسائل در آن صورت گیرد.
دیگــر آنکه، در هر فصــل و هر گفتــار، با ذکر 
متغیرهایی مشــخص، نســبت هر مطلــب با متغیر 
سنجیده می شود که این به روال منطقی طرح مسئله 
برای مخاطب کمک شایانی می کند و این گونه تحلیل 
در نقطۀ مقابل تحلیلی اســت که در آن صرفاً به ذکر 
مشهورات پرداخته می شود و مخاطب آماج اطالعاتی 
مسلسل قرار می گیرد که جمع زدن و دسته بندی آن ها 

سخت، و ماندگاری و اثرگذاری اش کم می شود.

 جامعه شناسی 22خرداد
 پرویز امینی

 ساقی
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واکاوی اندیشــه ها و یافتن ارتباطات پنهان و آشــکار 
آن ها با عوامل و کارگزاران صحنۀ سیاســت، منجر به 
دریافت شناختی عمیق از وقایع و رویدادهای پیرامون 
می شود. ارتش سری روشن فکران بر اساس یک روش 
تاریخ نگاری تازه در زمینۀ »تاریخ  ســّری« و پیوند آن 
با »تاریخ اندیشــه ها« نوشته شده و روایت ناگفته هایی 
از تاریخ سیاسی معاصر ایران و نیمۀ پنهان کارگزاران 

فتنۀ سبز و علوم انسانی سکوالر  است.
ایــن کتــاب، ضمــن بازخوانی سیاســت های 
ســرمایه داری در دولت های ســازندگی و اصالحات، 
بــه نیمۀ پنهان زندگی و حرفۀ عوامل ســرویس های 
جاسوســی غرب در حوزۀ علوم انســانی، مطبوعات، 
ترجمه، نشــر کتاب و... پرداخته و کوشیده است تا به 
این موضوع، از زاویۀ بحث هایی که رهبر معظم انقالب 
پس از فتنۀ ســال 1388، در حوزۀ علوم انسانی غربی 

ارائه دادند، وارد شود.

 ارتش سری روشن فکران
 پیام فضلی نژاد

 کیهان

جریان فتنۀ 1388 دارای ابعاد و زوایای مختلِف آشکار 
و پنهانی است که تقسیم تاریخ انقالب به پیش و پس 
از فتنه، جهت نشان دادن مواضع اشخاص و جناح های 

مختلف بی راه نیست.
انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری و پیروزی 
رئیس جمهور وقــت بر رقیبــان بانام ونشــان خود، 
ســرآغاز تنش ها و تحوالتی شــد که اگرچه ریشه در 
مدیریت های پیشین و سالیان دور داشت، تأثیر عمیقی 
در رفتار سیاســی شخصیت ها گذاشت. اکبر هاشمی 
رفسنجانی یکی از این افراد بود که در طول چهار سال 
فعالیت دولت نهم از مانع تراشی در برابر اقدامات دولت 
بازنایســتاد و همۀ مخالفان دولت را به نوعی زیر چتر 

حمایت خود بُرد. 
پــس از اعــالم نتیجۀ انتخــاب، مــردم در روز 
22خرداد88، رقبــای انتخاباتی به جــای تبریک به 
شخص منتخب، »تقلب« در انتخابات را القا کردند که 
باعث بروز فتنۀ بزرگی شــد. متأسفانه آقای هاشمی 
بعد از انتخابات 88 نیز با مواضع غیرشفاف خود باعث 

جری شدن فتنه گران شد.
این اثر به عملکرد هاشمی در انتخابات نهم و دهم 
ریاست جمهوری پرداخته و با نقل انبوهی از مدارک و 
مستندات، نحوۀ سلوک هاشمی را با جریان انتخابات 

دهم روشن می سازد.

 تکیه گاه
 محمدحسن روزی طلب

 مرکز اسناد انقالب اسالمی
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نقش دولت های بیگانه در شکل گیری و قوام فرقۀ بهائیت 
و اقدامات و اهداف آن علیه ایران بر کسی پوشیده نیست. 
این حزب سیاسی با بدعت های زشت بنیان گذاری شد و در 
دامان بیگانگان پرورش یافت؛ اما با پیروزی انقالب اسالمی 
کــه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شــوم این فرقه باقی 
نمانده بود، بهائیان از طریق هم دستی با استکبار در تضعیف 
نظام اسالمی کوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ 
مرام خود برآمدند. انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث 
متعاقب آن عرصه ای بود تا دوباره بهائیان با اشــاره محافل 
بیگانه علیه جمهوری اسالمی ایران توطئه کنند. تا پیش از 
انتخاباِت این دوره، بهائیان به دلیل بی عالقگی به سرنوشت 
ایران، در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کردند و خود را ایرانی 
نمی دانستند. اما این بار که ارادۀ محافل بهائی بر شرکت در 
انتخابــات و رأی دادن به نامزد مشــخصی قرار گرفته بود، 
پیروان خود را به شــرکت فعال فراخواندند. مردم ایران که 
با حضور چهل میلیونی خود در انتخابات، دشمنان خارجی 
را در تحقق نقشه هایشان ناکام گذاشتند، این بار نیز دست 
رد بر سینۀ ایادی داخلی آنان زدند. حوادث بعد از انتخابات 
و اغتشاشات سران فتنه باعث شد که گروه کوچک بهائیان 
نیز به گروه های آشوبگر بپیوندند و در خیابان ها با نیروهای 
امنیتی درگیر شوند. به عالوه، رسانه های غربی و در رأس آنها 
تلویزیون فارسی بی بی سی نیز با تبلیغ و حمایت گسترده 
از بهائیان، آنها را به حضور در خیابان ها تشــویق می کرد. 
با دستگیری برخی از شرکت کنندگان بهائی در اغتشاشات 
و اعترافــات آنان، نیت پلید این فرقه در ضربه زدن به نظام 
اسالمی مشخص گردید. اثر پیِش رو شامل برخی بازجویی ها 
از دستگیرشدگان بهائی در اغتشاشات روز عاشوراست که 
دقت در اعترافات و اقرارهای آنها بسیاری از ابعاد و ماهیت 

فتنۀ 1388 را روشن می سازد. 

 نقش بهائیت در فتنۀ 1388
 سلمان علوی نیک

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

فتنۀ 88 جــدا از آثار زیان بــار، واژگان و اصطالحات 
زیادی را وارد فرهنگ واژگان انقالب اســالمی کرد و 
انواع نوشــته ها را در قالب های مختلف به وجود آورد: 
طنز فتنه، دل نوشت فتنه و تدارک انواع نرم افزارها برای 
روشن کردن ابعاد مختلف و پیچیدۀ جریان فتنه برای 

مردم، از جمله ادبیات راجع به فتنه می باشد.
آرکیــو هشتادوهشــت، نوشــته های یکــی از 
روزنامه نگاران است که در همان روزگار پرازگردوغبار 
فتنه، دربارۀ حوادث و اشــخاص مختلف نوشته شده 
است. نویســنده برای بیان مقصود خود قالب طنز را 
برگزیــده کــه دارای ظرفیت های زیــادی برای بیان 

مفاهیم بلند و عالی است.

 آرکیو هشتادوهشت
 حسین قدیانی

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

طعمکتاب/بستۀپیشنهادی



85

ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

انتخابــات دهمیــن دورۀ  ریاســت جمهوری در نظام 
جمهوری اسالمی وقایعی را در برداشت که از هر لحاظ 
شایستۀ دقت و توجه است. مشارکت حدود 85درصدی 
مردم در این انتخابات که باالترین میزان مشارکت را در 
انتخابات های مختلف نشان می داد، از جملۀ این وقایع 
اســت. اما وقایع فردای روز انتخابات و اعتراض بی رویه 
و شبهه افکنی در نتیجه  و نحوۀ برگزاری انتخابات باعث 
شکل گیری جو تشــنج در جامعه شد که از نخستین 
ســاعات پس از اعالم نتایج شروع شــد و مدتی تداوم 

داشت.
مرکز اســناد انقالب اســالمی در راستای ثبت و 
ضبط تحوالت دوران حاکمیت نظام جمهوری اسالمی 
و شناساندن بهتر ماهیت جریان ها و حرکات و اغتشاشات 
اخیر، اقدام بــه بازخوانی وقایع قبل و بعد از انتخابات و 
مواضع کاندیداها، افــراد و گروه ها اقدام به چاپ این اثر 

نموده است.

 شنبۀ پس از انتخابات
 محمدسعید کاوه

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایۀ  ایدئولوژی اسالمی 
شکل گرفته و با پایبندی به احکام این دین مبین قوام 
یافته  است. طبق وعدۀ الهی که نص صریح قرآن کریم 
می باشد، خداوند مستضعفان را حاکم بر جهان خواهد 
کرد و این اراده و خواســت خداوندی الیتغیر اســت. 
نهضت امام خمینی)ره( که با همراهی مســتضعفان به 
پیروزی انقالب اسالمی منجر شد، پیروزی مظلومان بر 
مســتکبران را رقم زد. در این راستا، جمهوری اسالمی 
ایران از همان ابتدای پیروزی انقالب برای اعادۀ  حقوق 
مســتضعفین از مســتکبران تالش کرده است و این 
ایدئولوژی انقالب در تمامی تصمیم ســازی های نظام 
اســالمی جریان دارد. حوادث و وقایع بعد از انتخابات 
دهمین دورۀ  ریاست جمهوری و تمکین نکردن نامزدهای 
انتخاب نشده به قانون و رأی مردم در یک نگاه، غلبۀ روح 
طاغوتی و زیاده خواهی را جلوه گر می کند که شایستۀ 
واکاوی و ریشه یابی دقیق تر است. اثر پیِش رو با نگاهی 
به گفتمان دوم خــرداد، دالیل اقبال مردم به منتخب 
انتخابات دهم را بررسی کرده و به تالش های جبهۀ دوم 
خرداد برای دامن زدن بر شــایعه تقلب و آشوب آفرینی 
می پردازد. نگارنده با موشکافی روش های اغتشاشگران 
و نقش و همراهی بیگانگان و اپوزیسیون خارج نشین، 
به روشن کردن ریشــه و علل حوادث پس از انتخابات 

همت گماشته است. 

 شورش اشرافیت بر جمهوریت
 حمیدرضا اسماعیلی

 مرکز اسناد انقالب اسالمی
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امیرالمؤمنین علی)ع(  می فرمایند: »إّن الِفتن إذا أقبلت 
َشــّبهت و إذا أدبرت نَّبهت... فتنه ها در آغاز پیدایش، 
شبهه و اشتباه پدید می آورند.« یعنی فتنه شفاف نیست 
و توأم با شــبهه ها و ابهام هاســت و مردم را به اشتباه 
می اندازد. فتنه خود را نشــان نمی دهد. فتنه گران نیز 
دســت خــود را رو نمی کنند و نمی گوینــد که ما در 
پی فتنه گری هســتیم. اکنون که آنان خود را معرفی 
نمی کنند و به طور معمول، فتنه با اشتباه، جهل، غفلت 
و تشابه پدید می آید، چه کنیم تا فتنه را بهتر بشناسیم 
و چگونگی فعالیت فتنه گــران را بدانیم تا بتوانیم در 
مقابل آن ها موضع مناسب گرفته، وظیفه خود را درست 
انجام دهیم؟ به عبارت ساده، فتنه را چگونه بشناسیم؟ 
اگر فتنه شــناخته شود، فتنه گر نیز شناخته می شود. 
این کتاب درصدد تبیین دقیق مفهوم فتنه در فرهنگ 
اسالمی و تحلیل فتنه های اجتماعی صدر اسالم است.

 طوفان فتنه و کشتی بصیرت
 آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی

 مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

نامیــرا داســتانی شــخصیت محور اســت؛ رمانی با 
خرده روایت هایــی از تغییر روش، هدف، آرزو و عاقبت 
آدم هــا. این روزگار اســت کــه آدم هــا را در محک 
انتخاب شــدن و انتخاب کردن می گذارد و نویســندۀ 
نامیرا فقط تصویرساز صادق این رویدادهاست. کرمیار، 
کتاب را به ســبک رمان های کالسیک با شروعی آرام 
آغاز می کند، تصویرسازی می کند، شخصیت ها را یک 
به یک وارد داستان می کند، آن ها را معرفی می کند و 
با داستان پیش می برد. نامیرا اسیر اختالف روایت های 
تاریخی نشــده و البته از عقبۀ تحقیقی درستی بهره 
برده است. در نامیرا است که می فهمی بخشی از انبوه 
مردمی که به امام نامه نوشــتند، حضور امام را برای 
منافع شخصی خود می خواستند. امضاها به خاطر درد 
دین نبود؛ بلکه برای طایفه ای، ســؤال این بود که چرا 
معاویه شــام را برتر از کوفه دانســته است. وقتی که 
ابن زیاد سر کیسه را شل کرد و از بیت المال کیسه های 
طال بخشــید، دیگر آمدن امام فایده ای برای این قوم 
نداشت. قصور معاویه را یزید جبران کرده بود. شاید اگر 
امام می آمد به کوفه و زعامت قوم را برعهده می گرفت، 
اینــان باز هم مخالفــت می کردند؛ هرچنــد ابن زیاد 
هالکشــان کرد و دستشان را به خون پسر  پیامبر)ص( 

آلوده کرد.

 نامیرا
 صادق کرمیار
 کتاب نیستان
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الهــام امانــی، کتابــدار کتابخانــۀ عمومی 
اســتاد ابراهیم دهگان، کتاب بریل لهوف، نوشتۀ 

علی بن موسی بن طاووس را معرفی کرد.
وی در معرفــی ایــن اثــر گفــت: »موضوع 
این کتاب، جریان شــهادت امام ســوم شــیعیان 
حسن بن علی)ع( و واقعۀ جان سوز عاشورا است. کتاب 
حاضر برای مسافرت ها و آداب زیارت نوشته شده 
است و از آنجا که مؤلف بنا بر اختصار داشته است، 
سلسلۀ اسناد روایات را حذف کرده و تنها آخرین 
راوی یا کتاب مرجعی که روایت از آن نقل شــده، 
آورده شــده اســت. مؤلف، که هدفش بیان واقعۀ 
عاشــورا بوده، احادیث را طوری کنار هم قرار داده 

که یک جریان منسجم را تشکیل دهد.

فاطمه شــیخی، کتابــدار کتابخانــۀ عمومی 
گلســار تهران، کتاب حضرت معصومــه)س( مهمان 
هفده روزه، نوشتۀ فرید مسعودی، را معرفی کرد. وی 
در معرفی ایــن اثر گفت: »این اثر در بین کتاب های 
مربوط به زندگی حضــرت معصومه)س(، ویژگی های 
منحصربه فــردی دارد؛ از جملــه اطالعــات فراوان 
تاریخی، موارد تحقیقی، سلسله اسناد احادیث و... که 
اغلب آن موارد برای مخاطبان محقق و اهل علم بسیار 
قابل استفاده است. کتاب حاضر در هشت فصل سامان 
یافته است: خاندان آن حضرت، القاب حضرت فاطمه 
معصومه)س(، از میالد مســعود تا اجل موعود، زیارت 
حضرت معصومه)س(، مختصــری دربارۀ حرم مطهر 

حضرت معصومه)س(، قم و حضرت معصومه)س( و...

گزیده ای از کتاب های معرفی شده 
در نشست کتاب خوان
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کتابخانــه،  عضــو  ابراهیمــی،  فاطمــه 
کتــاب عاشــقانه های یونــس در شــکم ماهی، 
 نوشــتۀ جمشــید خانیــان را معرفــی کــرد.

وی در معرفی این اثر گفت: »داســتان این کتاب 
روایت دختری با  نام سارا است که به نقل داستان 
خود می پردازد. او عاشق موسیقی است که در یک 
خانوادۀ عالقمند به موســیقی رشد کرده است و 
موسیقی و ابزار آن در خانوادۀ وی، جایگاهی ویژه 
دارد. داستان این کتاب دربارۀ عشق سارا به سازش، 
لج بازی های او و برادرش و رؤیاهایی اســت که این 
شخصیت برای تبدیل شدن به یک نوازندۀ بزرگ 

در سر می پروراند.«

ویدا ســلیمی، عضو کتابخانۀ عمومی عالمه 
دهخدا، کتاب منطق الطیر، نوشــتۀ شــیخ عطار 
نیشــابوری، را معرفی کرد.  وی در معرفی این اثر 
یر یــا مقامات الطیور منظومه ای   گفت: »منِطقُ الِطّ
اســت از عطار نیشــابوری که به زبان فارســی و 
در قالب مثنــوی در بحر رمل مســدس مقصور 
)محذوف( ســروده شده  اســت. کار سرودن این 
مثنــوی در قرن ششــم هجری قمــری )1177 
میالدی( پایان یافته  اســت. ابیات این مثنوی را 
معموالً بین ۴300 تا ۴600بیت دانسته اند. مراحل 
و منــازل در راه پوییدن و جســتن عرفان یعنی 
شناختن رازهای هستی در منطق الطیر عطار هفت 
منزل اســت. او این هفت منــزل را هفت وادی یا 

هفت شهر عشق می نامد.« 

ارشدی، مسئول کتابخانه عمومی  حمیده 
عالمه دهخدا، کتاب راه زندگی الفبای ســعادت 

خانواده، نوشتۀ جواد محدثی، را معرفی کرد.
وی در معرفی این اثر گفت: »این کتاب ارائه 
تجربه ها و اصول اولیــۀ زندگی و الفبای حیات 
برین و زندگی مشــترک و معاشرت شایسته و 
آموزش روش مردم دوستانه و خداپسندانه است. 
در ایــن کتاب، رهنمودهای فراوانــی با الهام از 
مکتب وحی و تعالیم قرآن و عترت آمده اســت 
که با عناوینی چون: ســالمت خانــواده، الفت 
خانوادگی، خوشــرویی و خوشخویی، حرمت و 

حریم بزرگ ترها و... به آن ها اشاره شده است.«

زهرا شــنبدی، کتابدار، کتاب آذرخشی دیگر 
در آســمان کربال، مجموعه سخنرانی های آیت اهلل 
مصباح یزدی به قلم محمود پاک روان را معرفی کرد. 
وی در معرفی این اثر گفت: »نویسنده در این کتاب 
کوشیده شــده ضمن بیان شرایط تاریخی حرکت 
حسینی و زمینه های اجتماعی و تحوالت پیش آمده 
در جامعۀ مسلمین پس از رحلت رسول اکرم)ص( تا 
حکومت یزید، به ترســیم و تعمیم این شرایط در 
هــر زمان و مکان و امکان وقوع انحرافات در جامعۀ 

اسالمی و ضرورت مقابله با آن پرداخته شود.«
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نویســنده  شــاعر،  محمدی پور،  فرامــرز 
و پژوهشــگر، مجموعــۀ شــعر عینــک بــا 
 بــوی پاییــز، ســرودۀ خــود را معرفــی کرد.

وی در معرفی این اثر گفت: »مطالعۀ سروده های 
این مجموعه که از سوی انتشارات سورۀ مهر روانۀ 
بازار کتاب شده اســت، می تواند اندیشۀ روشن 
شعر و شعور را به خواننده ارزانی کند. نگاه شاعر 
به محیط اطراف و پژوهش های او در عرصه های 
مختلف ســبب شــده که در این مجموعۀ شعر 
ســپید با رویکردی از ارزش های انسانی و دینی، 

مؤمن به اندیشه هایی از این دست باشد.«

امیــر نقدی دیوشــلی، شــاعر و نویســنده، 
کتاب بار دیگر شــهری که دوســت می داشــتم، 
کــرد. معرفــی  را  ابراهیمــی  نــادر   نوشــتۀ 
وی در معرفی این اثر گفت: »این کتاب در کنار یک 
عاشــقانۀ آرام در زمرۀ عاشقانه ترین کتاب های نادر 
ابراهیمی است که با توجه به حجم کم، از تأثیرگذاری 
چشم گیری برخوردار است. کتاب داستان عاشقانۀ 
پسر مردی کشاورز است که سخت دل باختۀ دختِر 
خان شــده است و هنگامی این داســتان را روایت 
می کنــد که عشــقش، هلیا، پس از گــذر روزها از 
فرارشان از شهری که در آن کودکی خود را به جوانی 
سپرده بودند، او را تنها رها کرده و به خانه بازگشته 
بود. مرد عاشــق به شهری باز می گردد که روزگاری 

به خاطر عشقش از آن گریخته و طرد شده بود.«

حمیدرضا گرامی، فرمانــدار کازرون، کتاب 
انســان کامل، نوشته شــهید مرتضی مطهری و 
داستان داستان ها؛ رستم و اسفندیار در شاهنامه، 

نوشتۀ محمدعلی اسالمی ندوشن، را معرفی کرد.
وی در معرفی این اثر گفت: »کتاب انســان 
کامل مجموعه ای اســت تنظیم شــده مشتمل بر 
سیزده جلسۀ سخنرانی شهید مرتضی مطهری که 
در ســال 1353 و در ماه مبارک رمضان ایراد شده 
است. شش جلسۀ اول، این سخنرانی ها در مسجد 
جاویــد تهران و بقیه در محل دیگری ایراد شــده 
اســت. کتاب داستان داستان ها؛ رستم و اسفندیار 
در شاهنامه نیز تحلیلی  از داستان  رستم  و اسفندیار 

به عنوان برجسته ترین  داستان  شاهنامه  است.«

حجت االســالم روح اهلل زارع، فعال فرهنگی، 
کتاب حیات القلوب، نوشــتۀ عالمــه محمدباقر 
مجلسی، را معرفی کرد. وی در معرفی این اثر گفت: 
»این اثر یکی از تألیفات نفیس به جای مانده از عالمه 
مجلسی اســت که جلد اول آن دربارۀ پیامبران و 
جلد دوم، در احوال پیامبر بزرگ اســالم)ص( و جلد 
سوم آن در باب امامت است. این کتاب مورد توجه 
عالقه مندان در عصر عالمه مجلســی و پس از آن 
بوده است و علمای بزرگی همچون سید بحرالعلوم 

نسبت به آن عنایت داشته اند.«
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رقیــه احمــدی، دانش آموز، کتاب شــازده 
کوچولو، نوشتۀ آنتوان دو سنت اگزوپری را معرفی 

کرد.
وی در معرفی این اثر گفت: »این داســتان، 
اثری از آنتوان دو سنت اگزوپری است که اولین بار 
در سال 19۴3 منتشر شده و توسط احمد شاملو به 
فارسی ترجمه شده است. شخصیت اصلی داستان، 
شاهزاده ای است که از یک سیاره به زمین می آید تا 

تجربه های جدیدی کسب کند.«

حسین هاشمی، شهردار شهر شریفیه، کتاب 
چهل نامۀ کوتاه به همسرم، نوشتۀ نادر ابراهیمی را 
معرفی کرد. وی در معرفی این اثر گفت: »کتاب شامل 
چهل نامه و برگزیده ای از نامه های کوتاهی است که 
نادر ابراهیمی برای همسر خود خانم فرزانه منصوری 
نوشته است. به گفتۀ خود نویسنده، نامه هایی را که 
در سال های 63 تا 65، زمانی که تازه شروع به تمرین 
خطاطی کرده بود، در سال 66، جمع آوری کرده و آن 
را در سال 68 به چاپ رسانده است. در واقع، نامه ها 
فقط جمالت عاشــقانه و زیبا نیستند؛ بلکه شامل 
شادی ها، غم ها، اختالف ها، تفاوت باورها و دیدگاه ها 
در هر زندگی مشــترک است و راه و رسم عاشقانه و 

زیبا زندگی کردن را می آموزد.«

شــیوا پورقدیم، دانش آموز، کتاب بینوایان، 
نوشتۀ ویکتور هوگو را معرفی کرد. وی در معرفی 
این اثر گفــت: »بینوایان، نــام رمانی معروف از 
ویکتور هوگو، نویسندۀ سرشناس فرانسوی است. 
این کتاب اولین بار، در سال 1862 منتشر شده 
و یکی از بزرگ ترین رمان های قرن 19 اســت. 
وی در کتاب بینوایان به تشریح بی عدالتی های 
اجتماعی و فقر و فالکت مردم فرانسه می پردازد. 
این رمان پس از انتشار، با استقبالی بیش از حد 
انتظار مواجه شد و واکنش های انتقادی زیادی را 

به خود جلب کرد.«

نسرین قاســم زاده، دانش آموز، کتاب بهم 
میاد؟، نوشتۀ رنده عبدالفتاح را معرفی کرد.

وی در معرفی این اثر گفت: کتاب، داستان 
بلندی است دربارۀ ضرورت حفظ حجاب اسالمی 
که توســط رنده عبدالفتاح، یک دختر مسلمان 
اســترالیایی، روایت می شــود. رنده که از پدر و 
مادری فلســطینی زاده شده اســت و در حومۀ 
ملبورن زندگی می کند، با ماجراهایی حول محور 
حجاب روبه رو می شود. رمان بهم میاد؟ مخاطب 
تعریف شده ای دارد و نویسنده با هم ذات پنداری 
دقیق، موقعیت واقعی او را به تصویر می کشــد 
و مسیر داســتان را بر اساس همدلی با او پیش 
می برد و بدین ترتیب، پیام خــود را به دختران 

مسلمانی که دغدغۀ حجاب دارند، می رساند. 

طعمکتاب/معرفیکتاب90

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394



علیرضــا جعفری، رئیــس ادارۀ کتابخانه های 
عمومــی کازرون، کتاب محمــد)ص( پیامبری برای 
همیشه، نوشتۀ حســن رحیم پور ازغدی را معرفی 
کــرد. وی در معرفی این اثر گفت: »این کتاب، متن 
پیاده شدۀ چهار سخنرانی از حسن رحیم پور ازغدی 
اســت که در ارتباط با شــخصیت پیامبر اکرم)ص( 
می باشــد. در سخنرانی اول، پس از ذکر مقدماتی از 
ویژگی های آن حضرت، چند نکته از شیوه حکومت 
اسالمی پیامبر)ص( عنوان شده است. در سخنرانی دوم، 
ضمن ذکر خصوصیاتی از پیامبر اکرم)ص( از زبان امام 
حسین)ع(، به برخی رفتارهای اجتماعی این حضرت 
اشاره می شــود. در سخنرانی سوم، ازغدی به برخی 
شبهات که به دنبال تضعیف و تحریف اعتقاد به نبوت 
است، پاسخ داده و در نهایت، چهارمین سخنرانی نیز 
با الگوبرداری از جامعۀ اســالمی عهد رسول، نکاتی 
راجع بــه نظریۀ حکومت دینی مطــرح کرده و به 

انتقادات وارد بر آن پاسخ می دهد.«

عسگر محمدلو، کتابدار کتابخانۀ پانزده خرداد 
شهرستان خوی، کتاب مردی در تبعید ابدی، نوشتۀ 
نــادر ابراهیمی را معرفی کرد. وی در معرفی این اثر 
گفت: »این کتاب داستان زندگی مالمحمد صدرای 
شــیرازی به قلم و روایت نادر ابراهیمی است. کتاب 
نه با کودکی یــا نوجوانی محمدصدرا بلکه با روایت 
صحنه ای از سختی های سفر تبعید شروع می شود. 
کلیت رمان از شانزده فصل جداگانه، اما به هم پیوسته 
شکل گرفته است. سر فصل هایی با عنوان مشترک 
»راه« که در این کتاب اشاره به سفر تبعید دارد، زمان 

حال روایت رمان را تشکیل می دهند.«

پروین طاهری، کتابدار کتابخانۀ عمومی پیامبر 
اعظم)ص( شــهر ری، کتاب مفاتیح الحیات، نوشتۀ 
آیت اهلل جوادی آملی، را معرفی کرد. وی در معرفی 
این اثر گفت: »اکثر مســائل مطــرح در این کتاب 
به نوعی نگاه تمدنی اسالم را روشن می سازد؛ آن هم 
در نگاهی وسیع که حتی شامل نگاه زیست محیطی 
اســالم هم می شــود. این کتاب نقطۀ مقابل تفکر 

سکوالر به دین را به نمایش می گذارد.«

علی علیائی، مدرس دانشگاه، کتاب مقدمه ای 
بر جهان بینی اســالمی، نوشــتۀ شــهید مرتضی 

مطهری، را معرفی کرد.
وی در معرفــی این اثر گفــت: »این اثر یکی 
از کتاب های مجموعه شــش جلدی مقدمه ای بر 
جهان بینی اسالمی است که از آخرین آثار نگارشی 
اســتاد مطهری به شمار محسوب می  شود. انگیزۀ 
ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و 
نمایاندن انحرافات فکری در زمینۀ اصول دین بوده 
است. این مجموعه، در واقع، یک دورۀ اصول عقاید 
اســت )غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و 
رهبری بحث شده است( و از سبکی بدیع و بیانی 

شیوا برخوردار است.«
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آمریکاشناسی
212

 دستچینی از بهترین کتاب ها برای



 آمریکا از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی
 منوچهر محمدی

 مؤسسه انقالب اسالمی

کتاب حاضر مجموعه بیانات مقام معظم رهبری حول موضوع آمریکاست. 
به گفتۀ صاحب نظران، در میان رهبران دنیا در حال حاضر آیت ا... خامنه 
ای دارای آگاهی بســیار زیادی در زمینۀ آمریکاست و به همین دلیل، 
سخنان ایشان می تواند راهگشای حل بسیاری از سؤاالت ذهن ما باشد. 

 ایاالت شکست خورده
 نوآم چامسکی/ مترجم: یعقوب نعمتی  وروجنی

 جام جم

 »آورام نوآم چامسکی«، استاد بازنشســتۀ دپارتمان فلسفه و زبان شناسی 
مؤسســۀ فناوری ماساچوســت آمریکا، در این کتاب با ذکر نکات بسیاری 
ســعی کرده است سیاست های داخلی و خارجی دولت آمریکا را نقد کند. 
واقعیت این اســت که طبق گفته بســیاری از روشن فکران برجسته، نظام 
سیاســی این کشــور از خأل دموکراتیک عمیقی رنج می برد. ساختارهای 
قدرت نهادهای عقیدتی و مؤسسات تجاری و غول های رسانه ای و تبلیغاتی، 
نهادهای دموکراتیک این کشــور را به شدت فرسوده ساخته اند و پیگیری 
منافع زورمندان و اغنیا، به قیمت جنایات هولناک و نقض قوانین و معاهدات 
بین المللی، در پس ادعای متعالی و خیرخواهانه پنهان نگه داشته می شوند. 

 آمریکاشناسی: فراز و فرود یک امپراطوری
 حمید موالنا

 امیرکبیر

پروفســور »حمید موالنا«، اســتاد علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه 
جرج واشنگتن ایاالت متحده آمریکا، با توجه به تجربۀ 50ساله ای که از 
زندگی در آمریکا دارد، تالش می کند مخاطب کتاب خود را به شناخت 
واقع بینانه ای از ایاالت متحدۀ آمریکا برساند و در این مسیر، به مراحل 

اوج و فرود این سرزمین و تفاوت بین آمریکا و آمریکایی ها نظر دارد.
کتاب آمریکاشناسی در ســه بخش کلی »شناخت جامعه« و »شناخت 

نظام« و »شناخت فرهنگ«، به معرفی جامعۀ آمریکا می پردازد.
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طعمکتاب/بستۀپیشنهادی94

ماهنامۀ شیرازه کتاب

 نیمۀ پنهان آمریکا
 شهریار زرشناس

 کتاب صبح

آمریکا برای بسیاری ظاهر زیبایی دارد. کم نیستند کسانی که شیفتۀ 
آمریکا هســتند و حتی آن را می پرستند. کســی که دلبستۀ چیزی 
می شود، خوب است دربارۀ تاریخچه و شکل گیری آن و سازوکار داخلی 
و چگونگی استیالی آن بر جهانیان، مطالبی را بداند و این گونه نباشد که 
چشم وگوش بسته، دل سپرده شود. این کتاب با متنی بسیار خالصه، در 

صدد توصیف این سازوکارها برآمده است. 

 مداخالت
 کامران غضنفری

 کیهان
تاریخ پر فراز و نشیب کشور ما، به خصوص در دوران معاصر، ناگفته های 
بســیاری در ســینۀ خود دارد. سال های ســال ایران برای قدرت های 
خارجی همچون آمریکا و انگلیس، »جزیره ثبات« تلقی می شــد و آنان 
با آســودگی خاطر، به غارت و چپاول ثروت های این سرزمین مشغول 
بودند. پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 57 و سرنگونی رژیم پهلوی، 
مهم ترین متحد ایاالت متحدۀ آمریکا و غرب در منطقه خاورمیانه، عالوه 
بر آنکه یک شــوک بزرگ در عرصۀ بین الملل بود، شرایط استراتژیک 
خاورمیانه را دست خوش تغییرات اساسی کرد. کتاب مداخالت که توسط 
مؤلف کتاب راز قطعنامه به رشتۀ تحریر درآمده، مروری مستند به برخی 
دخالت ها و جنایات دولت آمریکا طی شصت سال اخیر در ایران دارد.   

 هاروارد مک دونالد
 سیدمجید حسینی

 افق

 سید مجید حسینی با سفر به آمریکا سعی کرده است تصویری واضح 
از وضعیت کنونی آمریکا به ما بدهد. ازجمله کارهای جالب بعد از چاپ 
کتاب، راه اندازی ســایتی با اسم کتاب است که در آن به تمام حواشی 

کتاب پرداخته شده است.
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

 چرا مردم از آمریکا متنفرند
 ضیاءالدین سردار

 اطالعات

ایاالت متحده آمریکا در چندین ســال قدرت یافتن خود و سیطره ای 
که بر جهانیان انداخته اســت، تاکنون ناتوانی بسیاری در افزایش دادن 
سطح محبوبیت خود در میان جهانیان داشته است. این مسئله در کنار 
هزینه های سرســام آور در زمینۀ فعالیت های فرهنگی و سیاســی این 
کشور، حائز اهمیت بسیاری است. در این کتاب، علل و پیش زمینه های 
شــکل گیری حادثۀ 11ســپتامبر با محوریت دخالت آشکار آمریکا در 

مسائل داخلی دیگر ملل برای منافع خود، بررسی شده است. 

 آمریکا دنیا را به کدام سو می برد؟
 جمعی از نویسندگان بنیاد فرهنگی  پژوهشی غرب  شناسی

 سروش

چرا آمریکا با ایران سر دشمنی دارد؟ اهداف و علل این دشمنی چیست؟ 
دانستن پاسخ های این سؤال ها برای کسی که دنبال تحلیلی واقع بینانه 
از شرایط سیاســی جهان اســت، ضرورتی انکارناپذیر است. به عبارت 
دیگر، راه های جدیدی که آمریکا برای حفظ سلطۀ اقتصادی و نظامی 
و سیاســی خود بر جهان و به خصوص بر کشورهای اسالمی و ایران در 
پیش گرفته اســت، چیست؟ تاریخ سیاسی آمریکا با جنگ آغاز شد و 
این کشور در طول بیش از دو قرن، همواره دنبال کسب قدرت داخلی و 

سلطه خارجی رو به اوج بوده است. 

 در بهشت شداد
 جالل رفیع

 اطالعات

یکی از راه های مفید برای شناخت آمریکا، خواندن کتاب هایی است که 
نویسنده، آن را در خالل سفر خود به این کشور نوشته است. کتاب در 
بهشت شــداد از این نوع کتاب هاست. این کتاب، ره آورد سفر نویسنده 
است؛ اما نه سفرنامه  است  و نه  خاطرات و نه گزارش، بلکه مجموعه ای 
مانند سفرنامه است؛ با همۀ تنوع و حتی تهوعی که گاه خاص سفر است.  



به دنبال پاســخ هایی روشن برای آن هاست. پرداختن به 
این اهداف و انگیزه ها موضوعی اســت که در سال های 
گذشته، از چشــم نخبگان و تحلیلگران عزیز کشورمان 
به دور مانده است، لذا برای روشن نمودن چراغی در این 
مسیر، کتاب حاضر تهیه و تدوین گردیده است. پیرامون 
نحوۀ نگارش مطالب و موضوعات در کتاب حاضر نکاتی 

مدنظر بوده است:
1. بهترین مرجع برای رســیدن به تصویری واقعی 
از انگیزه های ایاالت متحده در این موضوع، توجه جدی 
به مواضع رسمی مقامات، اندیشکده ها و سایر نهادهای 
تصمیم ساز در کشور آمریکا می باشد. بهره گیری دقیق از 
این منابع، می تواند ما را از قرارگرفتن در مسیر حدس و 
گمان بازداشته و درکی عینی از واقعیت های موجود در 
این مسئله برســاند. لذا چارچوب های اصلی تحلیلی در 
این کتاب مبتنی بر همین مواضع و مستندات بوده است.
2. برخــی از مواضع و اظهــاراِت مقامات و مراکز 
رسمی آمریکا مشــخصاً مصرف داخلی داشته و نسبت 
کمتری با آن چه در عالم واقع مورد پیگیری قرار گرفته 
است، دارد. لذا در کتاب حاضر، این دست اطالعات مورد 

تحلیل و پرداخت قرار نگرفته است.
3. در موضوعات گوناگون ســعی برآن بوده است، 
برای عمق بخشی به نتایج، از تحلیل های پشتیبان اعّم 
از مســتندات تاریخی، مبانی نظری، اطالعات فّنی و... 

بهره گیری شود.
۴. تحلیل های مطرح شده مستقیماً تصویرگِر اهداف 
و انگیزه هــای قدرت های حاکم در ایاالت متحده بوده و 
ثمررســیدن یا  نتیجه بخش نبودن آن ها تابع مؤلفه های 

دیگری است که موضوع بررسی این کتاب نبوده است.

کتاب هلی بُرن از پشــت میز با موضوع بررســی اهداف 
راهبردی ایــاالت متحدۀ آمریکا از پیگیــری مذاکرات 
دوجانبه با ایران در موضوع هســته ای به همت مؤسسۀ 

شهید کاظمی منتشر شد.
این کتاب در دوازده فصل، با محورقراردادن مواضع 
و تحلیل های رســمِی مقامات، اندیشکده ها و نهادهای 
تصمیم ســاز در کشــور آمریکا، به دنبال روشن نمودن 
انگیزه های اساســی کاخ سفید از پیگیری گفت وگوهای 

هسته ای با جمهوری اسالمی ایران است.
در مقدمۀ این کتاب آمده است:

یکی از مقاطع پرمحتوای تاریخ انقالب اسالمی، روند 
تعامالت آن با دنیای غرب در مسئلۀ هسته ای بوده است. 
بی شــک، طرف اصلی جمهوری اسالمی در این مناقشۀ 
تاریخی، دستگاه حاکمۀ ایاالت متحده آمریکا می باشد. 
کشــوری که داعیۀ رهبری همۀ تحوالت کرۀ خاکی را 
در ســر دارد، چه ظرفیت ویژه ای در بستر گفت وگوهای 
هســته ای با ایران یافته است که با چنین قّوت و دقتی 
پیگیر در به نتیجه رساندن این مذاکرات می باشد؟ مسیر 
توافقــات صورت گرفته چگونه زمینۀ مدیریت جمهوری 
اسالمی توســط حاکمیت آمریکا را فراهم خواهد آورد؟ 
چه ابعادی از سیاست های جمهوری اسالمی در جریان 
مذاکرات هسته ای مورد چالش قرار گرفته است؟ توافق 
هســته ای با چه ســازوکاری مقدمــات الزم برای ورود 
مقامات کاخ سفید به فضای تصمیم سازی ایران را فراهم 

خواهد آورد؟
این هــا پرســش هایی اســت کــه این کتــاب با 
محورقــراردادن مواضع و تحلیل های رســمِی مقامات، 
اندیشــکده ها و نهادهای تصمیم ســاز در کشور آمریکا، 

هلی ُبرن از پشت میز
کتابی برای بررسی اهداف راهبردی آمریکا از مذاکرات دوجانبه با ایران

ماهنامۀ شیرازه کتاب

طعمکتاب
معرفی کتاب
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که معموالً برای این پدیدۀ شوم مطرح می شوند. 
در این میان، تردیدی نیست که دولت و نهادهای 
صنفی و قضایی باید با یک حرکت همه جانبه و جدی، 
با این پدیده برخورد کنند تا هم هرچه زودتر شــاهد 

ازبین رفتن این جنس تخلفات باشیم. 
البته برخورد قضایی و قهری همۀ کار نیســت و 
نباید از فرهنگ سازی غافل شد. خواه یا ناخواه، بخش 
زیادی از کســانی که دست به تکثیر، عرضه یا حتی 
دانلود غیرقانونی کتاب می زنند، کسانی هستند که به 
ابعــاد مجرمانۀ این کار آگاهی ندارند. به عنوان مثال، 
خیل عظیمی از دانشجویانی که کتابی را در دانشگاه 
کپی می کنند و اســتفاده می کنند، قطعاً انگیزه های 
مجرمانه ندارند و صرفاً به دلیل ناآگاهی از این مسئله 
دســت به چنین اقدامی می زنند و حتماً اگر آگاهی 
الزم در آن ها ایجاد شود، چنین کاری نخواهند کرد. 
بخشــی از این فرهنگ ســازی بایــد از طریق 
حاکمیــت و دولت اتفاق بیفتــد؛ همان طور که مثاًل 
در فرهنگ ســازی نســبت به مســائل ترافیکی رخ 

لیال منصوری - سال هاست که ناشران و نویسندگان 
با پدیدۀ تکثیر غیرقانونی آثار خود مواجه هســتند. 
بعضی افراد ســودجو پس از تولیــد و چاپ کتاب و 
پرفروش شــدن اثری اقدام به چــاپ و تکثیر آن اثر 
بدون اجازۀ ناشر می کنند و از این طریق سود زیادی 
را به جیب می  زنند؛ البته پس از رونق گرفتن فضای 
مجــازی و با روی آوردن مردم بــه کتب الکترونیک، 
مشابه این کار در فضای مجازی نیز انجام می گرفت و 
برخی  افراد، آگاهانه یا بعضاً از روی ناآگاهی، به عرضۀ 
نســخه های غیرقانونی کتب دست می زدند و همین 
امر و راحتی و سهل الوصول بودن آن، بر نگرانی های 

ناشران دربارۀ کتاب هایشان می افزود.
وجــود چنین پدیده ای در جامعــۀ ما، می تواند 
علل گوناگونی داشــته باشــد: نبود قوانیــن  به روز، 
کارآمد و جامع، نبود نظارت بر چاپ، تکثیر و توزیع 
و عرضۀ کتاب، برخوردهای نامناسب و غیربازدارنده 
با متخلفان، آگاه نبودن مردم نسبت به وجوه قانونی و 
شرعی تکثیر غیرقانونی و...، در زمرۀ علت هایی هستند 

همه دزد هستند، مگر اینکه اعتراف کنند

ماهنامۀ شیرازه کتاب

خانوادۀنشر
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    خواه یا ناخواه، 
بخش زیادی از کسانی 
که دست به تکثیر، 
عرضه یا حتی دانلود 
غیرقانونی کتاب 
می زنند، کسانی 
هستند که به ابعاد 
مجرمانۀ این کار 
آگاهی ندارند. به عنوان 
مثال، خیل عظیمی 
از دانشجویانی که 
کتابی را در دانشگاه 
کپی می کنند و 
استفاده می کنند، قطعًا 
انگیزه های مجرمانه 
ندارند و صرفًا به دلیل 
ناآگاهی از این مسئله 
دست به چنین اقدامی 
می زنند



نفوذ رســانه ای برای کار با استفاده از کارهایی نظیر 
انتخاب شعارهایی حساسیت برانگیز همچون »من دزد 
نیستم«، با جنس فعالیت فرهنگ ساز سازگار نیست. 

قطعــاً اولیــن مخاطــب فعالیت فرهنگ ســاز 
کســانی هســتند که نســبت به خود یــک فعل یا 
تبعات مختلف آن بی اطالع اســت، وگرنه »دزد« که 
نیازی به »فرهنگ ســازی« ندارد. از قضا، دزد، معموالً 
مشــکل آگاهی نسبت به مســئله ندارد و با علم به 
غلط و مجرمانه بودن یک فعل، به آن دســت می زند. 
فعالیت فرهنگ ســاز باید از در همراهی و هم کالمی 
بــا مردم بربیاید و نه به دنبال برچســب زدن به آن ها 
و دزدخطاب کــردن آن ها. آیــا واقعاً همۀ مردمی که 
ناآگاهانه دســت به دانلــود غیرقانونی یا کپی کتاب 

انجام می زنند دزد هستند؟
این شــعار و نوع رفتاری که این پویش در پیش 
گرفته است، به گونه ای است که گویا همۀ مردم دزد 
هســتند، مگر آن هایی که جلوی دوربین این پویش 

می نشینند و اعتراف می کنند که »من دزد نیستم«.
حتی اگر با نگاه خوشــبینانه هم به این مسئله 
نگاه کنیم و انگیزه های اقتصادی و ســودجویانۀ این 
پویش را نادیده بگیریم، به نظر می رســد، باز هم این 
نقد جدی به این پویش وارد اســت که خواســته یا 
ناخواسته به مردم توهین می کند. کسی که به قصد 
فرهنگ ســازی و بدون نیت َجوسازی کاری می کند 
باید متین، محترمانه، عالمانه و صبورانه کار کند و از 
اقدامات حساسیت زا، غیرمحترمانه، غیرهوشمندانه و 

شائبه برانگیز، خودداری کند..

داد و با یک کار فرهنگی حساب شــدۀ مؤثر، جهش 
قابل مالحظــه ای دربارۀ فرهنــگ رانندگی و رعایت 
قوانین ترافیکی به وجود آمــد. بخش دیگری از این 
فرهنگ سازی، به دســت خود مردم و مجموعه های 
غیردولتی است که باید بنا به توان خود، دست به این 
کار بزنند. البته این فرهنگ سازی و فعالیت ها هم باید 

طبق آداب و قواعدی صورت بگیرد.
مدتی است که پویشــی به بهانۀ فرهنگ سازی 
برای »نه به دانلود غیرقانونی« و تحت عنوان »من دزد 
نیســتم« آغاز به کار کرده است که افرادی را جلوی 
دوربین می نشاند و این افراد اعتراف می کنند که »دزد 
نیســتند« و »با دانلود غیرقانونی مخالف اند«. هرچند، 
از ابتدای این طــرح، انگیزه های اقتصادی و تبلیغی 
این طرح، بیشتر خودنمایی می کرد تا دغدغۀ دانلود 
غیرقانونــی کتاب، به هر تقدیــر، این طرح با تابلوی 
مبارزه با دانلود غیرقانونی کتاب و حمایت از کسانی 
که به دلیل نداشتن شغل و درآمد به این »دزدی« روی 

آورده اند، کار خود را ادامه داد. 
هرچند به نظر می رســد که نبــود اقدام قاطع و 
جدی از سوی دولت و صنف، راه را برای این جنس از 
فعالیت ها بازتر می کند، و هرچند انگیزه های اقتصادی 
در این کار خیلی پررنگ به نظر می رســند، نمی توان 
گفت که نفــس این کار ایــرادی دارد و نباید انجام 
بشود. چه بسا، همان طور که پیش تر هم ذکر کردیم، 
تالش برای ایجــاد فرهنگ در این زمینه، نه تنها کار 
بدی نیســت، که کار بســیار خوبی هم هســت. اما 
قطعاً رعایت نکردن آداب این کار و تالش برای ایجاد 
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که افرادی را جلوی 
دوربین می نشاند و این 
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مخالف اند«. هرچند، 
از ابتدای این طرح، 
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و تبلیغی این طرح، 

بیشتر خودنمایی 
می کرد تا دغدغۀ 

دانلود غیرقانونی کتاب



می گویم اگر هر کشــوری جای ما بود و دفاع مقدس ما را 
داشت، حداکثر بهره برداری را از آن می کرد و هویت ملی اش 
را با این پدیده به جهان نشان می داد؛ اما متأسفانه بعضی از 
کسانی که به این نمایشگاه ها رفت و آمد داشتند، به جای 
معرفی انقالب اسالمی و ارزش های ملی ما، دنبال گرفتن 

گرین کارت و اقامت و تور اروپاگردی بوده اند. 
ما ملتی با تاریخی کهن هســتیم. گفت وگو و دیدار 
با شخص ایرانی، باید در ســطح بین الملل آرزو باشد؛ اما 
وقتی کسانی به نمایشگاه های بین المللی اعزام می شوند که 
نمی توانند ارتباط کالمی برقرار کنند، همۀ هزینه هایی که 

شده، به هدر رفته است. 
وقتی یک عده  سیاهی لشــکر با عناوین و شکل های 
مختلف به نمایشگاه های بین المللی اعزام می شوند و کاروان 
نشر، شــکل کاروان توریستی به خود می گیرد، یک ریال 

هزینه کردن هم زیان بزرگی است. 
به نظر می رســد وزارت ارشاد و مؤسسۀ نمایشگاه ها 
باید به جای اینکه متولی برگزاری غرفه در نمایشگاه های 
بین المللی باشــند، از مشورت تشکل های ارزشی نشر که 
برنامۀ  مدون و راهبردی دارند، استفاده کنند. این کار چند 
فایده برای ما دارد: اول اینکه ســابقۀ نیروها و تشکل های 
ارزشــی نشان داده اســت که به خوبی می توانند از هویت 
انقالبی و اسالمی کشورمان دفاع کنند. ضمن اینکه برنامۀ 
تشکل ها به جای فردمحوربودن بر اساس راهبردها تعریف 
شده است که مسلماً در این میان، حضور ایران را از حالت 

نمایشی و بدون هدف، درمی آورد. 
حضور فعال تشکل های ارزشی در این مسیر، موجب 
می شود بسیاری از اقدامات و هزینه های انجام شده، شفاف تر 
شده و مشخص شود چه میزان حیف و میل در این زمینه 
صورت گرفته اســت و این همه نیــروی اداری که با حق 
مأموریت هنگفت، به نمایشگاه ها اعزام شده اند، چرا بدون 

داشتن دستاورد خاصی به کشور بازگشته اند.

یکی از بحث های چند وقــت اخیر، حضور ایران در 
نمایشگاه های بین المللی اســت که به نظر من، ضرورتی 
انکارناپذیر است. ما نیاز داریم در سطح بین الملل، حضوری 
قوی داشــته باشیم که باعث ارتقای ســطح کاری ما در 
حوزۀ نشر می شود. حضور ما در عرصۀ بین الملل، موجب 
می شود به راهکارهای جدید تولید کتاب دست پیدا کنیم 
و این دســتاورد خوبی برای صنعت نشر کشور ما خواهد 
بود.با این حــال، معتقدم اگر این حضور، مدیریت شــده 
و هدفمند نباشــد، چیزی جز هدررفتن بیت المال در پی 
نخواهد داشت. اگر برآیند حضور چند سالی که ما به صورت 
پُررنگ در عرصۀ بین الملل حضور داشته ایم، بررسی شود، 
متوجه خواهیم شــد که خواستۀ ما و صنعت نشر، تأمین 
نشــده است و طنز ماجرا اینجاست که رفتن به نمایشگاه 
بزرگی چون فرانکفورت، بیشتر جنبۀ تفریحی و توریستی 
برای مدیران و مسئوالن داشته اســت. اگر بررسی شود، 
بسیاری از کسانی که در جایگاه نویسنده، ناشر یا نمایندۀ 
ایران به نمایشــگاه های خارجی رفته اند، در اولین گام که 
تعامل و برقراری ارتباط است، مشکل داشته اند. این پرسش 
مطرح می شود که وقتی مدیر یا نماینده ای از طرف صنعت 
نشر کشور به نمایشگاه های بین المللی اعزام می شود، چطور 
می تواند بدون دانستن زبان، از هویت و اصالت ما دفاع کند؟ 
در وضعیتی مانند آنچه امسال در نمایشگاه فرانفکورت پیش 
آمد، چگونه می توانیم از ارزش های خودمان به خوبی دفاع 
کنیم و وقتی نمایشگاه تمام می شود، بگوییم هزینه ای که 
از بیت المال برای اعزام نیروها، حق مأموریت و برپایی غرفه 

انجام داده ایم، دستاوردهای خوبی داشته است؟
یکی از مسائلی که صنعت نشر، امروز به آن رسیده، 
هزینۀ کمتر و بهره برداری بیشتر است. واقعاً با هزینه های 
گزافی که در این ســال ها، برای حضور در نمایشگاه های 
بین المللی انجام داده ایم، چه چیزی به دست آوردیم؟ من 
در اغلِب نمایشگاه های بین المللی حضور داشته ام و به جرئت 

حضور در نمایشگاه های بین المللی
جنبۀ تفریحی و توریستی پیدا کرده است

علی  اکبر تورانیان
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    وقتی یک عده  
سیاهی لشکر با عناوین 
و شکل های مختلف 
به نمایشگاه های 
بین المللی اعزام 
می شوند و کاروان نشر، 
شکل کاروان توریستی 
به خود می گیرد، یک 
ریال هزینه کردن هم 
زیان بزرگی است



یا دو ماه بعد شــنیدم در پاکستان اُفست شده. یعنی 
بدون اینکه به ما خبر بدهند، همان نسخه ای را که ما 
به زحمت توانســته بودیم آماده و چاپ کنیم، افست 

کرده بودند.
بخش قابل توجهی از کتاب های ما که در خارج از 
کشور قابل دسترسی است، یا چاپ های اُفست دیجیتال 
اســت یا چاپ افستی است که در چاپخانه هاست و یا 

کتاب هایی هستند که از اینجا می برند. 
آنچه ما باید به فکرش باشــیم، توسعۀ صادرات 
کتابمان اســت نه ایجاد آن. ما باید دربارۀ صادرات به 
برنامه ریزی برسیم که ایران در فرصت هایی که اولویت 

دارد، حضور پیدا کند.

کتاب های ما چه جذابیتی بــرای مخاطب خارجی دارد که 
بخواهد به ســمت آن برود و آن را مطالعه کند؟ و کدام یک 
از کتاب های ما برای مخاطب خارجی جذابیت دارد که ما به 
ســمت آن برویم و روی آن سرمایه گذاری کنیم؟ به عبارت 

دیگر، ما در حوزۀ محتوا چه مزیت هایی داریم؟
ما واژه ای داریم به نام »خارج«. خارج، در نگاه آدم های 
متفاوت، مصداق های متفاوتی دارد و این ســؤال برای 
افرادی اســت که منظورشــان از خارج فقــط اروپا و 
آمریکاســت. درصورتی که منظور ما از خارج، بیرون 
رفتــن از مرزهای ایــران اســت. بزرگ ترین خطای 

در حال حاضر، به لحاظ صادرات آثار مکتوب در چه وضعیتی 
قرار داریم؟ آیا اساساً چیزی به نام صادرات آثار مکتوب در 

کشور ما وجود دارد یا باید آن را تأسیس کنیم؟
یکی از بخش هایی که در حال حاضر، به صورت جدی 
در صنعت نشــر ما از بیرون از ایران دنبال می شود، نه 
از داخل، بردن کتاب های ایرانی به کشورهای مختلف 
است. تقریباً هر ساله حدود سه تا پنج میلیارد تومان 
کتاب های فارســِی ایرانی به کشور افغانستان می رود. 
یــک بخش قابل توجهی از کتاب هــای عراق، لبنان و 
دیگر کشورهای عربی در ایران چاپ می شود و به عراق 
و کشورهای خلیج فارس ارسال می شود. برای مثال، با 
واگذاری رایت یک کتاب در عراق، این کتاب از طریق 
آن ها بــه کویت رفته و حتی به آموزش وپرورش آن ها 
هم رسیده اســت. همچنین گزارشاتی وجود دارد که 
شخصی کتاب های ایران را تک تک، یعنی یک نسخه 
و دو نســخه، به صــورت متفاوت تهیــه می کند و به 
کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا می دهد. لذا ما صادرات کتاب 
داریم و لیکن صادرات ما نظام یافته، هدف گذاری شده 
و دقیق نیســت و ضمن اینکه صــادرات کتاب فقط 
فیزیکی نیســت و از طریق راه انداختن ای بوک ها و یا 
امکان اُفست کتاب های ما در کشورهای دیگر صادرات 
صورت می گیرد. به عنوان مثال، بنده سه کتاب به زبان 
اردو ترجمه کــردم و در ایران چاپ کردم. تقریباً یک 
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دقیق نیست



شعر و...، آثار فاخری را که ادامۀ راه سعدی و حافظ و 
مولوی و دیگران هستند یا هر چیزی که نگاه حکیمانۀ 
حکمای ما را داشته باشد، شناسایی کنیم، آن وقت این 

آثار هم همان اثرگذاری آثار پیشینیان را دارند.
متأســفانه ما برای شناســاندن آثار فاخرمان در 
بیرون از کشــورمان کارهای جــدی نمی کنیم. برای 
مثــال، افرادی کــه در حوزۀ نشــر بین الملل فعالیت 
دارنــد، به نــدرت از تعداد فعــاالن در ایــن حوزه و 
کتاب هــای آن ها اطالع دارند. همچنیــن افرادی که 
مرتب به نمایشگاه های فرانکفورت و... می روند، حلقۀ 
بســتۀ محدود کســانی را که اهل نمایشگاه هستند، 
نمی شناســند. یعنی ما حتی در ایران هم نتوانسته ایم 
تعداد ناشــران بین الملل را مشــخص کنیم. به عنوان 
مثال، مرحوم موســوی الری! ایشان به چندین زبان 
کارهای جدی داشتند و خودشان به کشورهای مختلف 
رفته و آن ها را توزیع می کننــد. در ایران، به جز افراد 
معدودی، کسی خبر ندارد که آقای موسوی الری چند 
تا کتاب چاپ کرده و به کجــا برده و توزیع کرده اند. 
همچنین انتشارات انصاریان در قم که از همه جای دنیا 
وقتی به ایران می آیند، سراغ این انتشارات را می گیرند 
برای خرید کتاب های بین المللی و لیکن ایشان نه در 
ایران شــناخته شده و نه ما ســعی کرده ایم ایشان را 
بشناسانیم. ایشان به طور طبیعی از اول انقالب شروع 
به کار کرده است و ارتباط مویرگی با خوانندگانش در 

کشورهای آفریقایی دارد. 
مــا اگر قرار اســت ادبیات معاصرمــان را صادر 
کنیم، الزمه اش معرفی است. ما حتی در ایران ناشران 
بین المللی خودمان را جمع نکرده ایم تا آن ها هم افزایی 
داشته باشند، چه برســد به خارج از کشور. لذا الزمۀ 

صدور ادبیات معاصر، معرفی ناشران بین الملل است. 

اگر بخواهیم فرهنگ خود را به سایر کشورها منتقل کنیم، 
بخشــی از آن در حوزۀ اندیشه اســت که حوزۀ اندیشه ما 
اسالمی و انقالبی اســت. اما متأسفانه خیلی شاهد نیستیم 
که کتاب هایمان در حوزۀ اندیشــه به خارج از کشور صادر 
بشود تا در اختیار مخاطبان کشورهای دیگر قرار بگیرد. آیا 
این گزاره درســت است یا خیر؟ و اگر درست است، علتش 

چیست؟
یکی از مزیت های جدی ما بحث اندیشــه ای اســت و 
تالش برای صدور انقالب و اندیشــۀ دینی اســت، اما 
متأســفانه، کارهای متفرقه در جاهای متفاوت باعث 
می شود که ما احساس کنیم هیچ کاری نمی شود. من 
قباًل که به نمایشــگاه مسکو رفته بودم، دیدم گروهی 
در زمینۀ ترجمۀ کتاب های فلســفی به زبان روســی 
کارهایی کرده اند؛ ولی بعد احســاس کرده اند که این 
وادی علی رغم اینکه اثرگذاری اش می تواند در جامعه 

دوســتان ما در صدور کتاب این بود که چشمشان به 
اروپا بوده اســت. علی رغم اینکه ما برای اروپا و آمریکا 
هم محتوا داریم؛ ولی این دیدگاه، منطقی و سنجیده 
نیست. ما یک هم جواران و همسایگانی داریم که فقط 
هم جواری جغرافیایی با ما ندارند، بلکه از نظر فرهنگی 

و دینی با ما هم جواری دارند.
در کشــور افغانستان، کتاب ایرانی را اگر فقط در 
شناســنامه، قیمت افغانی درج کنیم، گویا این کتاب 
در افغانستان برای افغان ها چاپ شده است. افغانستان 
هم جواری جغرافیایی و هم جــواری فرهنگی و زبانی 
با ما دارد. همچنین ما بــا عراق، هم جواری فرهنگی، 
جغرافیایی و دینی داریم و شکل زبان ما متفاوت است. 
خــب این باید اولویت دوم ما باشــد. چرا؟ چون آنچه 
به عنوان مزیت نسبی ماست، وجود معنویت و ویژگی 
داشتن خانواده در فرهنگمان است؛ چیزی که جوامع 
غربی از آن فاصله گرفته اند. این اشتراک را ما با عراق 
داریم، لذا صدور کتاب های ایــران به عراق با ترجمۀ 
عربی می تواند جزو اولویت های ما باشد و بعد از عبور 
از افغانستان، اولویت بعدی ما است. بعد از آن می رسیم 

به ترکیه.
ترکیه نیز با ما هم جواری جغرافیایی و هم جواری 
نسبی فرهنگی و دینی دارد. در آنجا، غلبه با اهل سنت 
است؛ اما چون مسلمان هستند، بسیاری از کتاب های 
مــا برای آن ها جذاب اســت؛ آنچه بین ما مشــترک 
است مثل بخشــی که با نگاه دینی نوشته می شود یا 
روابط اجتماعی یا ُســنن نبوی ما، مشــترک است و 
ســنن ویژۀ مذهب ما، به این معنا کــه روایاتی که از 
اهل بیت به ما رســیده، از پیامبر بوده یا در راســتای 
سخنان پیامبر اســت و مخصوصاً علمای اهل سنت و 
کتاب های اهل سنت در آن زمینه ها حاشیه های خالفی 
ندارند، لذا این هــا پذیرش دارد. همچنین کتاب هایی 
در حــوزۀ اخالق اجتماعــی و خانــواده در خیلی از 
کتاب فروشــی های خلیج فارس دیده شــده است. ما 
متأسفانه اولویت به اروپا می دهیم و فکر می کنیم اگر 
در قلب اروپا نفوذ کنیم، صادرات کرده ایم. اگر از بخش 
دینی عبــور بکنیم، بزرگ تریــن مزیت های فرهنگی 
و نشــری ما ادبیات اســت. ما اگر از دریچۀ ادبیاتمان 
نــگاه بکنیم، هر جای دنیا برویم، بازارمان را داریم. در 
اروپا، شــاهنامه، مولوی، کتاب های سعدی و حافظ به 
زبان های مختلف چاپ می شود. ادبیات فاخر ما در آن 

سوی مرزها خواهان دارد.

آیا به ادبیات معاصر ما هم توجه می شود؟
توجه آن ها به شاهنامه، مولوی و سعدی و دیگر بزرگان 
به خاطر شناختی است که ملت ها و خوانندگان از این 
افــراد دارند. ما اگر در هر ژانر، اعم از داســتان، رمان، 
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    در کشور 
افغانستان، کتاب 
ایرانی را اگر فقط در 
شناسنامه، قیمت 
افغانی درج کنیم، گویا 
این کتاب در افغانستان 
برای افغان ها چاپ 
شده است. افغانستان 
هم جواری جغرافیایی 
و هم جواری فرهنگی 
و زبانی با ما دارد. 
همچنین ما با عراق، 
هم جواری فرهنگی، 
جغرافیایی و دینی 
داریم و شکل زبان ما 
متفاوت است. خب 
این باید اولویت دوم 
ما باشد



به شــما بگویم چقــدر در این زمینــه کار کرده ایم. 
بزرگ ترین خسارت ما در ایران این است که نمی دانیم 
چه کســی چه کاری انجام داده است و باید دربارۀ آن 

چه موضعی گرفت؟

شــما به آیت اهلل موســوی الری اشــاره کردید که ایشان 
تجربیات بسیار موفقی در صادرات کتاب داشتند و توانسته 
بودند مخاطبان زیادی در نقاط مختلف دنیا به دست آورند و 
با آن ها در ارتباط باشــند و به آن ها کتاب عرضه کنند. این 
را بگذارید در کنار حضور ساالنه و مستمر ناشران و فعاالن 
فرهنگی ایران در نمایشگاه های بین المللی مثل فرانکفورت، 
بلونیا و امثالهم که عماًل زمانی که این ها از این نمایشگاه ها 
برمی گردند و ما از دســتاوردهای این سفرها از آن ها سؤال 
می کنیم، می بینیم که بخش قابل توجهــی از آن ها با نگاه 
توریستی رفته اند و شاید دستاورد چندانی به دست نیاورده 
باشند و خیلی ها معتقدند که اگر این سفرها به نمایشگاه های 
اتفــاق خاصی نمی افتد،  بین المللی را متوقف کنیم، عماًل 
چون ما دســتاورد ویژه ای نداشته ایم. آیا این درست است 
یا خیر؟ علت آن چیســت که یک نفر مانند آقای موسوی 
الری توانسته است شخصاً با تک تک مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کند و از این سمت، ما وارد نشر مدرن و حرفه ای امروز 
می شویم، ولی باز نمی توانیم موفقیت هایی را که گذشتگان ما 

داشته اند، تکرار کنیم؟
بزرگ ترین مشــکل ما این است که نگاه مسئوالن ما 
به نشر در ایران، بیمار اســت و نگاه درستی ندارند و 

زیاد باشــد؛ ولی برای مخاطبین کم و خاصی باید این 
کار را بکنند؛ لذا رو آوردنــد به کتاب های عمومی تر. 
بنابراین کارهایی شده است اما کارها منسجم نیست. 

متأســفانه در ایران کارهای مــوازی زیاد انجام 
می شــود، در خارج از کشور هم همین طور. در زمینۀ 
ترجمۀ آثار اندیشــه ای هم کارهایی شده؛ ولی آن قدر 
کارهــا متفرق و چراغ خاموش اســت و یک جا عرضه 
نمی شود که اصاًل نمی دانیم چقدر کار شده است. من 
در چند نمایشگاه خارجی که شرکت کردم، دیدم مثاًل 
در بخش عربی، یکی دو تا مؤسســه، خیلی خوب کار 
کرده اند. بحث های اندیشه ای ما را کار کرده و به عربی 
ترجمــه کرده اند که از کتاب ایرانی ما متقن تر شــده 

است. 
ما در چند جهت مزیت داریم. بحث های دینی ما 
یک بخشی هست که برمی گردد به داستان زندگی و 
بحث خانواده که این ها مزیتشان فقط برای کشورهای 
اسالمی اســت؛ اما بخش های اساسی دینی مثاًل نگاه 
دین ما به محیط زیســت، به طبیعت، به انســان و به 
ماوراء و...، این ها مســائلی اســت که با نگاه اسالمی 
ما قابل عرضه به کل جهان اســت؛ به خاطر اینکه این 
کلیات در همۀ ادیان مورد بحث قرار می گیرد. از ادیان 
هم بگذریم، همۀ اندیشه ها، همۀ فلسفه ها این ها درش 
مورد بحث قرار می گیرد. ما در این زمینه  اگر هم کار 
کرده ایم، من ناشــری که به خارج از کشور رفت وآمد 
دارم، از آن اطالع کمی دارم. یعنی من اآلن نمی توانم 
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   یکی از مزیت های 
جدی ما بحث 

اندیشه ای است و 
تالش برای صدور 

انقالب و اندیشۀ دینی 
است، اما متأسفانه، 
کارهای متفرقه در 

جاهای متفاوت باعث 
می شود که ما احساس 

کنیم هیچ کاری 
نمی شود

   متأسفانه در 
ایران کارهای موازی 
زیاد انجام می شود، 

در خارج از کشور هم 
همین طور. در زمینۀ 

ترجمۀ آثار اندیشه ای 
هم کارهایی شده؛ ولی 
آن قدر کارها متفرق و 
چراغ خاموش است و 

یک جا عرضه نمی شود 
که اصاًل نمی دانیم 

چقدر کار شده است



بیشــتری برای ما دارند. یک رقم ســنگینی، در حال 
حاضر، صرف نمایشگاه های اروپایی می شود. اآلن برای 
نمایشــگاه فرانکفورت هر میزانی که هزینه شد، حاال 
فرض می گیریم که رفته بودیم، آن چیزی که شــما 
از آن به عنواِن ورودی یــا خروجی به ایران انتظارش 
را دارید، از این نمایشگاه دریافت نمی شود. اگر یک بار 
هزینه ای که در نمایشگاه های اروپایی می کنیم، برای 
ورود به نمایشگاه افغانستان هزینه کنیم، کل فرهنگ 
مکتوب افغانستان را می توانیم متحول کنیم. یعنی یک 

نوع صدور انقالب اتفاق می افتد.

دولت باید حمایت هایی را در جهت تسهیل فرایند صادرات 
آثار مکتوب داشته باشد که این حمایت ها می تواند در قالب 
حمایت از تولید و ترجمۀ آثار باشــد یا دادن آن چیزی که 
شما حرفه ای های این حوزه به آن گرنت می گویید. این نقش 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ دولت چه نقشی در ایجاد انگیزه 

و تشویق صادرکنندگان این حوزه ایفا می کند؟
گرنت یک روش معمول است و نزدیک به 150 کشور 
دارند از ایــن ابزار برای ترجمه اســتفاده می کنند و 
این روش خوبی اســت. اآلن، بــه نظر من، حمایت از 
نمایشگاه هایی که قابلیت ارسال کتاب و فروش کتاب 
به زبان فارســی و عربی را دارند، می تواند در اولویت 
برنامۀ دولت قرار بگیرد، در کنار گرنت. نشر بین الملل 
هزینه بر است، اگر در دو زمینۀ بخش حمایت از تولید 
و بخش ترویج و توزیع دولت بتواند یک ســاماندهی 
انجام دهد و رســانه های بین المللی و نمایشــگاه های 
بین المللی را در اختیار نشــر بین الملل قرار دهد، کار 

بسیار خوبی صورت گرفته است.

هنوز نشر داخل ایران را نتوانستیم نه در بخش تولید 
به مرحلۀ قابل قبولی برسانیم، نه در بخش توزیع. این 
نگاه بیمار حتی به ایجاد نمایشــگاه های داخلی ما نیز 
سرایت کرده اســت، مثل نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران و نمایشگاه های استانی. این یک بیماری هست 
که اگر بخواهیم درباره اش گفت وگو کنیم، برمی گردد 
به نوع نگاهی که دوستان داشتند و اگر از همان اوایل 
ایجاد نمایشــگاه ها، مصاحبه ها را بخوانیم، بی توجهی 
مســئولین به کل زنجیرۀ تولیــد و توزیع را می توانید 
ببینید همین نگاه در بخش بین الملل هم وجود دارد. 
یعنی گاهی وقت ها به بعضی چیزها اصالت می دهند؛ 
مثاًل بــا توجه به اینکــه می گویند نمایشــگاه، پس 
بزرگ ترین نیاز حضور ایران هم اســت، درصورتی که 
این طور نیست. حتی اگر فرانکفورت بزرگ ترین رخداد 
کتابی دنیاست، برای ما جزء اولویت ها نیست. برای ما 
حضور در نمایشگاه افغانستان اولویت دارد تا در آنجا، 

بتوانیم کتابمان را بفروشیم.

آیا به نمایشگاه افغانستان می رویم؟
متأســفانه فقط مؤسسۀ الهدی ساالنه می رود و سالی 
یکی دو میلیارد کتاب می برد و موفق هم هســت. اآلن 
بیشــتر، دالل هایی داریم که داخل ایــران می آیند و 
کتاب ها را جمع می کنند و می برند؛ یعنی عماًل حضور 
ناشــران ایرانی در آنجا خالی اســت و کسی بازخورد 
ندارد که چه کتابی بیشــتر خریداری می شود و نقد 
آن ها نســبت به کتاب های ما چیست؟ نمایشگاه های 
عراق نیز، اولویت بیشتری برای ما دارند. نمایشگاه هایی 
که نزدیک ما هستند، مثاًل خلیج فارس، این ها اولویت 
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    اگر یک بار 
هزینه ای که در 
نمایشگاه های اروپایی 
می کنیم، برای ورود به 
نمایشگاه افغانستان 
هزینه کنیم، کل 
فرهنگ مکتوب 
افغانستان را می توانیم 
متحول کنیم. یعنی 
یک نوع صدور انقالب 
اتفاق می افتد

   حتی اگر 
فرانکفورت بزرگ ترین 
رخداد کتابی دنیاست، 
برای ما جزء اولویت ها 
نیست. برای ما حضور 
در نمایشگاه افغانستان 
اولویت دارد تا در آنجا، 
بتوانیم کتابمان را 
بفروشیم



شــاید اگر در نوزدهم اسفندماه سال 91، رهبر معظم 
انقالب برای درگذشــت آیت اهلل آقای ســیدمجتبی 
موسوی الری پیام صادر نمی کردند، اسم این نویسنده 
و شخصیت علمی دوران ما به گوش خیلی ها از اهالی 
کتاب و فرهنگ نمی رسید. حتی باوجود این پیام هم، 
هنوز بســیاری از خواص فرهنگی جامعه هستند که 
از خدمات و آثار این عالــم ارجمند بی خبرند. پیامی 
که در آن، رهبر انقالب از کتاب های ایشــان در »پنج 
قارۀ دنیا« گفتــه بودند: »خدمات ایــن عالِم فرزانه و 
بزرگوار و ارزشــمند به گســترش معارف اسالمی و 
مکتب اهل بیت)علیهم الســالم( در سراســر جهان، در چند 
دهۀ اخیر حقاً کم نظیر است و هزاران انسان منصف و 
مشتاق، با هدایت نوشته های وی که با چیرگی علمی 
و تبیین منطقی نوشته و در پنج قاره منتشر می شد، 
به سرچشمۀ حقیقت دست یافته و اسالم را شناخته و 

بدان ایمان آورده اند.«
مطالعۀ زندگی، آثار و نحوۀ عملکرد ایشان در راه 
نشر اسالم در روزگار ما که قرائت های انحرافی از اسالم، 
مانند داعش، دنیا را متأثر کرده اســت، بیش از پیش 

اهمیت می یابد. این روزها به سالگرد نامۀ رهبر انقالب 
به جوانان غربی، متعاقب حوادث سال گذشتۀ نشریۀ 
شارلی ابدوی فرانسه که مضمون آن دعوت به شناخت 
بی واسطۀ اسالم بود نیز نزدیک می شویم و از این جهت 
هم خروجی و مدل کار آقای موســوی الری خوراک 
آماده ای اســت برای کسانی که در این راستا به دنبال 

ارائۀ چهرۀ حقیقی اسالم به دنیا هستند.
خواندن سرنوشــت این عالم بی ادعا و اهل عمل 
بــرای بســیاری از فعاالن فرهنگــی از این جهت هم 
قابل استفاده و بهره برداری است که نشان می دهد در 
کار فرهنگی بیش از آنکه جذب بودجه های آن چنانی 
برای طرح های فرهنگی جــواب بدهد، اخالص و کار 
برای خداست که راهگشــا و ماندگار است. کاری که 
با یک انگیزه و نیت خالصانه آغاز می شود و به همین 
واسطه، موردتوجه قرار می گیرد و برکاتش همۀ دنیا را 

فرامی گیرد.
مرحوم آیت اهلل سیدمجتبی موسوی الری، فرزند 
مرحوم آیت اهلل ســید علی اصغر موســوی الری و نوۀ 
مجاهد بزرگ آیت اهلل العظمی سید عبدالحسین نجفی 

مهدی ابراهیم زاده

مروری بر زندگی یکی از موفق ترین ناشران و نویسندگان در عرصۀ بین الملل

آیت الله موسوی الری؛ ُپرعمل و بی ادعا

خانوادۀنشر
یادداشت
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   خواندن سرنوشت 
این عالم بی ادعا 
و اهل عمل برای 

بسیاری از فعاالن 
فرهنگی از این جهت 

هم قابل استفاده و 
بهره برداری است که 
نشان می دهد در کار 

فرهنگی بیش از آنکه 
جذب بودجه های 

آن چنانی برای 
طرح های فرهنگی 

جواب بدهد، اخالص و 
کار برای خداست که 

راهگشا و ماندگار است



ترجمۀ آلمانی این اثر را منتشر می کند.
یکی از رهبران حزب سوســیال دموکرات آلمان 
پس از ترجمه و انتشــار این کتاب به زبان آلمانی، در 
نامه ای نوشت: »مطالعۀ این کتاب تأثیر عمیقی در من 
بخشــید و دیدگاه مرا به اســالم عوض کرد.« گروهی 
از اندیشــمندان ایتالیایی که در سال 1380 به ایران 
آمده بودند، اظهار داشــتند که تعدادی از شهروندان 
ایتالیایی به واســطۀ مقاالت اتخاذشده از این کتاب به 
اسالم گرویده اند. با فروپاشی کمونیسم در شوروی، آثار 
ایشان جزو اولین کتاب هایی بود که به دست جوان ها 
در کشورهای تازه استقالل یافته می رسید. وقتی کتاب 
اسالم و ســیمای تمدن غرب در جمهوری آذربایجان 
منتشر شد، دانشگاه باکو به واسطۀ سطح عالی محتوای 
این کتاب، دکترای افتخاری به آیت اهلل موسوی الری 

اهدا کرد.
ایدۀ معرفی اسالم و تشیع به مردم کشورهای دیگر 
جهان که با کتاب اســالم و سیمای تمدن غرب شروع 
شــد، با استقبال مخاطبان در کشورهای مختلف دنیا 
کم کم گسترش پیدا کرد و با بازخوردهای مثبتی که 
کتاب در بین مخاطبانش داشت، به صورت خودجوش 
به زبان های فرانسه، ژاپنی، عربی، اسپانیولی، تایلندی، 
چینی، روسی، ماالیایی، کردی و بوسنیایی نیز ترجمه 

 شده است.
تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی 
اروپایی و آمریکایی تحت تأثیر آثار ایشان بوده اند. حامد 
الگار اســتاد معروف مطالعات اسالمی و زبان فارسی 
دپارتمان خاورمیانۀ دانشــگاه کالیفرنیای آمریکا که 
ترجمۀ مجموعه کتاب چهارجلدی اعتقادات ایشان را 
بر عهده داشته است، در نامه ای به آقای موسوی الری 
می نویسد: »مژده می دهم که من چند بار ترجمه خود 
را خواندم و هر بار که آن را خواندم، به مذهب شــیعه 
نزدیک تر شــدم و از ماه رمضان، تغییر مذهب داده و 

شیعه شده ام.«
لحن ســاده و بی پیرایۀ مرحوم موســوی الری، 
چگونگی به ثمر رســیدن این ایــدۀ خالص را روایت 

می کند:
»بعد از انتشــار این کتاب )اسالم و سیمای تمدن 
غــرب( مرتب از گوشــه و کنار جهان بــا ما مکاتبه 
می نمودند و به همیــن خاطر، زیرزمین منزل ما هم، 
محل نشر و پخش کتاب شد و خانوادۀ ما بیشتر اوقات 
مشغول بسته بندی کتاب برای ارسال بودند و فرزندم 
نیز در امور مربوط به مرکز، همکاری می کرد. جا تنگ 
بود ما هم تصمیم گرفتیم جایی را برای ارسال کتاب 
و مکاتبات خود پیدا کنیم. کم کم منزل مخروبه ای در 
همســایگی ما بود آن را خریــداری کردیم و به همت 
دوستان مخلص و نیکوکار ساخته شد. البته ابتدا ما به 

الری، در سال 131۴ در شهر الر متولد شدند؛ پس از 
تحصیالت ابتدایی و مقدمات علوم اسالمی در الر، در 
ســال 1332، برای ادامۀ تحصیل علوم اسالمی راهی 

قم شدند.
ماجرای تبلیغ اســالم و انتشــار کتاب هایی به 
زبان های خارجی توسط ایشان از آنجا شروع می شود 
که در سال 13۴2 برای معالجۀ بیماری خود به آلمان 
می روند و ابتدا مشاهداتشان را تحت عنوان »سفری به 

آلمان« در مجلۀ مکتب اسالم منتشر می کنند.
بعــد از چندی، به فکر تکمیل این یادداشــت ها 
می افتند که حاصل آن کتاب اســالم و سیمای تمدن 
غرب می شود. ایشان در این کتاب، در مقایسه ای جامع 
و مســتدل و دقیق، برتری تمدن جامع و چندبعدی 
اســالم را بر تمدن غرب به اثبات رسانده است. کتاب 
به سیر زندگی و تمدن بشر، پاسخ اسالم به مشکالت 
موجود جهان، موقعیت خانواده از نظر اســالم، طالق 
در اسالم، ازدواج موقت و تعدد همسر می پردازد و در 
فصول فرعی، علل پیشرفت مسیحیت، تمدن کنونی 
غرب، فجایع دستگاه رهبری کلیسا، تبلیغات مسیحیان 
بر ضد اســالم، اخــالق غربیان، عبادت در کلیســا، 
تناقضــات دنیای کنونی، تبعیض هــای نژادی، تزلزل 
نظام خانوادگی، حیوان دوستی و... را مورد کنکاش قرار 

می دهد.
»فرانسیس گوردین«، مستشرق انگلیسی، وقتی 
که کتاب به دستش می رســد، ابراز عالقه می کند تا 
کتاب را به زبان انگلیســی ترجمه کند. مدتی بعد هم 
»رولف سینگلر« از اساتید دانشــگاه آلمان، داوطلبانه 
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با مراجعه به سایت این مرکز در اینترنت، احتماالً 
در مرحلۀ اول دســتگاه شــما هم پرچم کشورهای 
مختلف را در کنار فونت هــای نامعلوم درهم فرورفته 
نشــان خواهد داد. به این دلیل که توضیحات و فایل 
کتاب های زیادی به زبان های مختلفی که اساساً روی 
سیستم شما نصب نشده است و احتماالً نام برخی از 
آن ها را هم نشنیده اید، در سایت این مرکز وجود دارد.

عالوه بر قرآن، نهج البالغه، صحیفۀ ســجادیه و 
کتاب اســالم و ســیمای تمدن غرب، کتاب های زیر 
ازجملــه کتاب های پربازدیدی اســت کــه در پایگاه 
اطالع رســانی این مرکز وجود دارد و برای مخاطبان 
به زبان های مختلف در دســترس است: رسالت اخالق 
در تکامل انسان، بررسی مشکالت اخالقی و روانی، دورۀ 
چهارجلدی مبانی اعتقادات در اسالم، رسالة الحقوق امام 

فکر تأسیس چنین مرکزی نبودیم، بلکه تدریجاً درست 
شد و پس از انقالب، درخواست کتاب ها بیشتر شد.«

این گونه بود که »مرکز نشــر معارف اسالمی در 
جهان« در سال 1355 باهدف معرفی اسالم با ترجمه 
آثار به زبان روز در دنیا شکل گرفت. »مرکز نشر معارف 
اسالمی در جهان« تنها به زبان های رایج و فراگیر اکتفا 
نکرده و آثاری را بــه زبان های محلی و منطقه ای نیز 
ترجمه کرده است. انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، اردو، 
ایتالیایی، تاجیکی، ماالیو، تایی، تامیلی، لهســتانی و 
لهجه های محلی و منطقه ای، ازجمله زبان هایی است 
که این مرکز کتاب هایش را به مخاطبان عرضه کرده 
است؛ به گونه ای که سوابق مکاتباتی از سوی مخاطبان 
از بیش از 110 کشور دنیا با این مرکز در قم، ثبت شده 

است و وجود دارد.
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   با فروپاشی 
کمونیسم در شوروی، 

آثار ایشان جزو 
اولین کتاب هایی 

بود که به دست 
جوان ها در کشورهای 

تازه استقالل یافته 
می رسید. وقتی 

کتاب اسالم و سیمای 
تمدن غرب در 

جمهوری آذربایجان 
منتشر شد، دانشگاه 
باکو به واسطۀ سطح 

عالی محتوای این 
کتاب، دکترای 

افتخاری به آیت اهلل 
موسوی الری اهدا 

کرد



شخصیتی آقای موسوی الری را همت بلند، جدیت در 
کار، عزت نفس، تقوا، اخــالص، امیدواری، مهربانی و 
نیازســنجی وضعیت موجــود و آینده نگری می دانند 
و تناســب کارهای ایشــان با مخاطب و نیازهای روز 
را ازجملــه ویژگی های آثار ایشــان بیــان می کنند. 
ویژگی هایــی که مرور جزئیات آن ها در نحوۀ عملکرد 
این عالم فرزانه می تواند سرمشق فعاالن فرهنگی حوزۀ 

کتاب برای امروز باشد.

منابع:
 - پایگاه اطالع رسانی مرکز نشر معارف اسالمی در جهان 

www.musavilari.org
- »مرکز نشر معارف اسالمی در جهان«، مجلۀ آینۀ پژوهش، بهمن 

و اسفند 1376، شمارۀ ۴8
- »ُمبلغ نمونۀ اسالمی در عرصۀ بین المللی، حضرت آیت اهلل 

سیدمجتبی موسوی الری«، مجلۀ منبر، پاییز 1390، شمارۀ یک
- گفت وگو با آیت اهلل سیدمجتبی موسوی الری، مجلۀ فرهنگ 

کوثر، بهمن 1377، شمارۀ 23
- گفت وگو با حجت االسالم سیدمجتبی موسوی الری دربارۀ 

فرهنگ، اخالق و تعلیم و تربیت، مجلۀ آموزش وپرورش )تعلیم و 
تربیت(، آبان 1358، شمارۀ 2

- متن سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدی در همایش »خلوص 
کامیاب« )بزرگداشت آیت اهلل سیدمجتبی موسوی الری( در تاریخ 

MesbahYazdi.org 1389/7/8، به نقل از پایگاه

سجاد)علیه السالم(، چهل گفتار از رسول اکرم)ص(، چهل گفتار 
از امام علی)علیه السالم( و...

آیت اهلل موســوی الری در طرح مسائل اسالمی 
از دیدگاه تشیع روشــی »تقریبی« داشتند. ایشان در 
مصاحبه ای دراین باره می گویند: »نخست باید مسائل 
کلی اسالم مطرح شود و نباید در آغاز به امور اختالفی 
دامن زد. باید کتاب هایی دربارۀ ســیره و شــرح حال 
ائمه)علیهم السالم( نگاشته شود...مثاًل به آن ها معرفی کنیم 
که امام صادق)علیه الســالم( چه شخصیتی بوده است و چه 
شاگردانی تربیت نموده است، اگر بتوانیم و از روایت ها 
و کتب آنان در خصوص ائمه اســتفاده کرد و به آن ها 

ارائه دهیم، جاذبۀ بیشتری دارد و بسیار مؤثر است.«
در مکاتبات با الئیک ها در ابتدا از اســالم چیزی 
نمی گفتند. ابتدا از این که خدایی هســت و هســتی 
خالقی دارد شــروع می کردند. ابتدا تفکر خداشناسی 
را نهادینــه می کردند و اصل امامــت را برای گام آخر 
می گذاشــتند و آرام آرام مطالــب را بیان می کردند تا 

مخاطب به امامت می رسید.
ایشــان معتقد بودند که بایــد در دروس حوزه 
تحولی ایجاد شــود، قــرآن از مهجوریت بیرون آید و 
طالب به تفسیر بیشتر بپردازند و تفاسیری نوشته شود 
که دنیاپسند باشد. ایشان می گفتند ما تفسیر دنیاپسند 
برای جهان امروز کم داریم و ائمۀ معصومین)علیهم الســالم( 

هم هنوز ناشناخته باقی مانده اند.
آیــت اهلل مصباح یزدی در همایش بزرگداشــت 
ایشــان در ســال 1389 که با نام »خلوص کامیاب« 
به همت جامعةالمصطفی العالمیه برگزار شد، ویژگی های 
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  ایشان معتقد 
بودند که باید در 
دروس حوزه تحولی 
ایجاد شود، قرآن از 
مهجوریت بیرون آید 
و طالب به تفسیر 
بیشتر بپردازند و 
تفاسیری نوشته شود 
که دنیاپسند باشد. 
ایشان می گفتند ما 
تفسیر دنیاپسند برای 
جهان امروز کم داریم و 
ائمۀ مصومین )علیهم السالم( 
هم هنوز ناشناخته 
باقی مانده اند



کمتر از بازار، به مشــتریان می فروخت و عایدات آن نیز 
برای توسعۀ کتابخانه استفاده می شد.

این روند اما، مخصوص آمریکا نیست. 57درصد از 
دست اندرکاران خرده فروشی کتاب های چاپی در آلمان، 
در ســال 2013 گفته بودند که انتظار دارند در مواجهه 
با سهم فزایندۀ بازار کتاب های الکترونیک، درآمدهایشان 
طی دو ســال آینده، کاهش یابد. لهستان امسال اولین 
برنامۀ حمایت از کتاب فروشی های مستقل کوچک را در 
شهر کراکوف، اقامتگاه سابق دو برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات 
)چسالو میلوش و ویسالوا شیمبورســکا(، پیاده کرده 
است. یونسکو در ســال 2013، عنوان »شهر ادبیات« را 
برای کراکوف انتخاب کرده بود. اما فشارهای اقتصادی 
در سال های اخیر موجب کاهش فعالیت های فرهنگی 
مســتقل در این شهر شــده اند که محفل روشن فکری 
فرهنگی لهســتان تلقی می شــود و کتاب فروشی های 
قدیمی و معتبری نیز یکی پــس از دیگری، در میدان 
اصلی این شــهر تعطیل می شدند. به گزارش وب سایت 
هنــدو، کتاب فروشــی های دهلی نیــز، درگیر جنگ 
طاقت فرســایی برای بازنگه داشتن درهای خود هستند. 
به گفتۀ صاحبــان این فروشــگاه ها، افزایش محبوبیت 
پایگاه های خرید آنالین، خواه خرید کتاب الکترونیک یا 
چاپی، مشتریان را از این مغازه ها دور کرده است. گزارش 
گاردین در زمستان سال 1392 می گوید که با افزایش 

دردسرهای کتاب فروشی ها
گرفتاری های مغازه های کتاب فروشــی در قرن جدید، 
ماجرایی پنهانی نیســت. به گفتۀ استیو واسرمن، در دو 
دهۀ پیش، بیش از ۴هزار کتاب فروشی مستقل در ایاالت 
متحده فعال بوده اند؛ اما اکنون کمتر از 2هزار فروشگاه 
باقی مانده اند. سرنوشــت دو نمونه از کتاب فروشی های 
زنجیره ای این کشــور که خود در قتل عام فروشگاه های 
کوچک تر نقش داشته اند، شایان توجه ویژه است. بُردرز 
در سال 2011، اعالم ورشکستگی کرد و صدها فروشگاه 
خود در سرتاســر آمریکا را تعطیل نمود. این واقعه در 
کوتاه مدت، به نفع بارنزاندنوبل، رقیب شانه به شانۀ بُردرز، 
تمام شد؛ اما این شرکت نیز علی رغم سهم درخور توجه 
خود در فروش کتاب، بر روی لبۀ تیغ حرکت می کند. در 
جزیرۀ منهتن نیویورک، از 2۴9 کتاب فروشی فعال در 
ســال 1981، تعداد 20۴ کتاب فروشی وارد قرن جدید 
شدند؛ اما ظرف پانزده ســال، این رقم با افت سریع به 
109 عدد کاهــش یافت. این گونه دردســرها عالوه بر 
فروشــگاه های زنجیره ای، دامن انواع کتاب فروشی های 
مســتقل تجاری و عام المنفعه را گرفته اند. برای نمونه، 
کتاب فروشی کتابخانۀ مرکزی مینیاپولیس آمریکا نیز، 
بهار امســال تعطیل شد. این کتاب فروشی که با کمک 
داوطلبان و گروه های دوستی گردانده می شد، کتاب های 
دست دوم، اهدایی و از  رده خارج شدۀ کتابخانه را به قیمت 

آغاز عصر کتاب فروشی های جدید

محمد معماریان

روزدوازدهمآبان،آمازوناولینشعبۀکتابفروشیغیرمجازیخودرادرسیاتلافتتاحکرد.ایناتفاقکهفقطمدتیقبلازتأسیسفروشگاه
اعالمشدهبود،سروصدایزیادیبهپاکرد.راهاندازییککتابفروشیسنتیومملّوازقفسههایکتاب،ازجانِبشرکتیکهمقصراصلی
افولکتابفروشیهایمستقلتلقیمیشود،حرکتیاستکهدرنگاهاول،طنزآمیزبهنظرمیرسد.اماجنیفرَکست،معاونآمازونبوکز،
میگوید:»مابیستسالتجربۀکتابفروشیآنالینرابرایساختفروشگاهیاستفادهکردهایمکهمزایایخریدآفالینوآنالینکتاب

راادغاممیکند.«

خانوادۀنشر
یادداشت
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   یونسکو در 
سال 2013، عنوان 

»شهر ادبیات« را برای 
کراکوف انتخاب کرده 

بود. اما فشارهای 
اقتصادی در سال های 

اخیر موجب کاهش 
فعالیت های فرهنگی 
مستقل در این شهر 

شده اند که محفل 
روشن فکری فرهنگی 
لهستان تلقی می شود 

و کتاب فروشی های 
قدیمی و معتبری نیز 

یکی پس از دیگری، در 
میدان اصلی این شهر 

تعطیل می شدند



در رونــدی آرام ولی یکنواخت، رو به نزول بوده اســت. 
در ســال 201۴، از مجموع 635 میلیون نسخه کتاب 
فروخته شده در این کشور، کتاب های الکترونیک سهمی 
نزدیک به 220 میلیون نســخه را از آِن خود کردند. با 
این حــال، مدیرعامل واترســتونز، بزرگ ترین زنجیرۀ 
خرده فروشــی کتاب انگلســتان، می گوید که قسمت 
نفس گیر نبرد ایبوک با کتاب های چاپی، به پایان رسیده 
است و سهم دو طرف نسبتاً تثبیت شده است. گزارش 
نیویورک تایمز از افت فروش کتاب های الکترونیک، در 
سال جاری میالدی نیز این نظر را تأیید می کند. استفن 
فاولر، مالک یک کتاب فروشی مستقل کوچک در تورنتو 
که کسب وکار توزیع کتاب های چاپی خود را الکترونیک 
کرده است، در توضیح علت افول این حرفه در شهر خود 
می گوید: »هرچند کتاب ها دیگر به قدر گذشته محبوب 
نیســتند؛ اما به هر روی، بعید اســت بــه زودی کتاب 

الکترونیک جای کتاب چاپی را بگیرد.«
شکل گیری بازارهای گســتردۀ موازی کتاب های 
چاپــی و به طور خاص، بازار کتاب های دســت دوم نیز، 
عامل دیگر مشــکالت کتاب فروشی هاســت. این عامل 
به طور خاص، فروش کتاب های علمــی و آکادمیک را 
تهدید می کند که معموالً گران قیمت هستند و خطری 
برای کتاب فروشی های دانشگاهی محسوب می شود که 
در گذشته، بخش پرفایده ای از این صنعت بوده اند. حتی 
بارنزاندنوبل با هفتصد فروشــگاه دانشگاهی در ایاالت 

متحده هم این خطر را احساس کرده است.
به واســطۀ عواملی کــه آمد، کتاب فروشــی های 
مستقل و حتی زنجیره ای در حاشیۀ باریک سربه سر یا 
سود اقتصادی، فعالیت می کنند. این وضعیت شکننده، 

فشار رقابت از سوی سوپرمارکت ها، آمازون و کتاب های 
انگلستان  تعداد کتاب فروشی های مستقل  الکترونیک، 
با یک ســوم کاهش به کمتر از هزار عدد رسیده است. 
به گفتۀ ســارا باتلر در این گــزارش، روندهای اقتصادی 
موجب تعطیلی پانصد کتاب فروشــی مســتقل از سال 

2005 به این سو در انگلستان شده است.

علت چیست؟
سارا باتلر علت اصلی را تغییر عادات و ذائقۀ خرید مردم 
می داند. این تغییر ذائقه را در چند سو می توان ردگیری 

کرد.
یکــی از علل اصلی این تغییــر عادت، ظهور غول 
کتاب فروشی آنالین یعنی آمازون بوده است که در مقام 
سرسخت ترین رقیب، برای سایر کتاب فروشی های جهان، 
آنالین یا آفالین، ظاهر شد. رشد آمازون به گونه ای بوده 
است که در سال 2011، سهم این شرکت از کتاب های 
فروخته شــده در ایاالت متحده 22.6درصد بود که آن 
را در صدر فهرســت و باالتر از رقیب قدرتمندی مانند 
بارنزاندنوبل با سهم 17.3درصد قرار می داد. شبکه های 
توزیع اینترنتی که به ابتــکار آمازون رونق پیدا کردند، 
امکان دسترسی ساده تر و بهره مندی از قیمت های بهتر 
را حتی برای کتاب های چاپی فراهم می کنند تا به تدریج 

کار را برای فروشگاه های سنتی تر سخت کنند.
بخش دیگری از ماجرای افول کتاب فروشی ها، به 
محبوبیت کتاب های الکترونیک مربوط می شود. فروش 
کتاب های چاپــی در ایاالت متحــده، بزرگ ترین بازار 
کتاب دنیا، در سال 2007 پس از مدتی افول، به رکورد 
17.18 میلیارد دالر دســت پیدا کــرد؛ اما از آن زمان، 
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  سارا باتلر علت 
اصلی را تغییر عادات 
و ذائقۀ خرید مردم 
می داند. این تغییر 
ذائقه را در چند سو 
می توان ردگیری کرد.

یکی از علل اصلی این 
تغییر عادت، ظهور 
غول کتاب فروشی 
آنالین یعنی آمازون 
بوده است که در 
مقام سرسخت ترین 
رقیب، برای سایر 
کتاب فروشی های 
جهان، آنالین یا 
آفالین، ظاهر شد

 شکل گیری 
بازارهای گستردۀ 
موازی کتاب های 
چاپی و به طور خاص، 
بازار کتاب های 
دست دوم نیز، عامل 
دیگر مشکالت 
کتاب فروشی هاست. 
این عامل به طور خاص، 
فروش کتاب های علمی 
و آکادمیک را تهدید 
می کند



تبدیل کرده است. گوو یاکیان، نویسندۀ کتابی دربارۀ 
کتاب فروشی های چین، می گوید این فروشگاه ها سعی 
می کننــد مؤلفه هــای دیگری نیز بــه تجربۀ خرید و 
خوانش کتاب بیفزایند تا ارزش افزوده ای برای مخاطب 
به همراه داشته باشند. راه اندازی کافه کتاب، باشگاه های 
کتاب خوانی، فروشــگاه های 2۴ســاعته و شعبه های 
مضمونــی، از جملــۀ این مؤلفه ها هســتند. این رونِد 
ارائۀ خدمات جانبی البته جهانی اســت. کتاب فروشی 
»شکسپیر & کمپانی« پاریس، یکی از نقاط مشهور این 
شهر که محفل مالقات همینگوی و دوستانش در بازۀ 
میان دو جنگ جهانی بوده است، پس از شصت سال، 
اصرار سرمایه گذاران باالخره پذیرفت کافه ای کنار مغازه 
راه اندازی کند تا حس نوستالژیِک بازگشت به گذشته، 
همراه با تجربۀ کتاب  در کنارۀ رود ســاین، مشتریان 
بیشــتری را جلب نماید و نمونه هــای رادیکال تری از 
عرضۀ کتاب، به صــورت آلترناتیو نیــز موفق بوده اند. 
برای نمونه، یک مهمان ســرای ویژۀ »خوره های کتاب« 
در توکیو، نمونۀ دیگــری از راهکارهای متفاوت برای 
ادغام میل به کتاب خوانی با ســایر نیازهای مشتریان 
اســت. کابین های کوچک خواب، به سبک مرسوم در 
ژاپن، با نور مالیم چراغ مطالعه، پشت قفسه های کتاب 
ردیف شده اند و کتاب هایی نیز از سقف آویزان هستند 
تا بتوان یک  شــب آرام را با بو و مزۀ لغات مکتوب در 

کاغذ گذراند.
در مجموع، شاید بتوان ادعا کرد که با فروکش کردن 
موج »گونه های جدید کتاب و کتاب فروشــی«، فضا برای 
به  روزرسانی کتاب فروشی های سنتی در شمایلی جدید، 

جهت ارضای نیازهای کتاب خواهان فراهم شده است.

آن ها را در برابر ســایر فشــارهای بازار، مثاًل افزایش 
اجاره بهای امالک یا حداقل دســتمزدها آســیب پذیر 

می کند.

راهکار بقا
تأمین  و  بازاریابی کتاب فروشی ها  بهینه سازی عملکرد 
ارزِش افزون بر خرید کتاب به مشتریان، گویا دو راهکار 

اصلی بقای کتاب فروشی های سنتی در دنیا هستند.
در یک سو، بهره مندی از پایگاه های داده های وسیع، 
برای انتخاب بهینۀ کتاب هایی که درون قفسه هاست و 
متناسب سازی ذخیرۀ انبار با عالیق مشتریان، مخاطبان 
را به صورت هدفمندتر به فروشــگاه ها می کشــاند و در 
هزینه های ادارۀ فروشــگاه صرفه جویــی کند. این گویا 
همان مزیتی اســت که آمــازون در راه انــدازی اولین 
کتاب فروشی خود به سبک سنتی دنبال می کند و قصد 

الگوسازی آن را دارد.
در سوی دیگر، چیزی عالوه بر کتاب نیز می توان 
به مشتریان تحویل داد تا حضور در مغازه را برای آن ها 
به صرفه کند. شاید یک استثنای مهم در میانۀ افول بازار 
کتاب فروشی ها، چین باشــد. کتاب فروشی های چین 
طی دو دهۀ گذشــته، رشد و ســود درخور توجهی را 
نصیب خود کرده اند و در عرصۀ بین المللی نیز به چشم 
آمده اند. یکی از شعبه های کتاب فروشی زنجیره ای شهر 
نانجینگ، در نزدیکی استادیوم ووتایشان، در فهرست 
ده تایی زیباترین کتاب فروشــی های دنیــا به انتخاب 
بی بی سی، در ســال 2013 قرار داشت. ثمردهی این 
بــازار، پیروی از »الگوی چینی« در صنعت نشــر را به 
یکی از ضرب آهنگ های مکرر تحلیل های این صنعت 
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 شاید بتوان 
ادعا کرد که با 
فروکش کردن 

موج »گونه های 
جدید کتاب و 

کتاب فروشی«، فضا 
برای به  روزرسانی 
کتاب فروشی های 

سنتی در شمایلی 
جدید، جهت ارضای 

نیازهای کتاب خواهان 
فراهم شده است

  کتاب فروشی های 
چین طی دو دهۀ 

گذشته، رشد و سود 
درخور توجهی را 

نصیب خود کرده اند و 
در عرصۀ بین المللی 
نیز به چشم آمده اند. 

یکی از شعبه های 
کتاب فروشی 

زنجیره ای شهر 
نانجینگ، در نزدیکی 
استادیوم ووتایشان، 

در فهرست 
ده تایی زیباترین 

کتاب فروشی های دنیا 
به انتخاب بی بی سی، 

در سال 2013 قرار 
داشت



کتاب فروشی های شهر
گــزارش چند ماه پیش انجمن فرهنگی شــهرهای 
جهان، تعداد کتاب فروشی های تعدادی از پایتخت ها 
و شــهرهای دیگــر دنیا را فهرســت کــرده بود. با 
تقسیم تعداد فروشــگاه ها بر جمعیت هر شهر، برای 

مشخص شدن سرانۀ فروشــگاه ها، می توان نمایی از 
وضعیت فعلــی را دریافت. ردیف مربــوط به تهران 
را بنا به گفته های شــهردار تهــران، دکتر قالیباف، 
در اختتامیۀ نمایشــگاه کتاب امسال به این جدول 

افزوده ام.

تعداد کتاب فروشی به ازای هر صد هزار نفر جمعیتشهر

21آمستردام

7برلین

3بوگوتا

24بوئنوس آیرس

22هنگ کنگ

3استانبول

23ژوهانسبورگ

4لندن

12لس آنجلس

16مادرید

7مونترآل

5مسکو

4بمبئی

9نیویورک

46پاریس

5ریودژانیرو

3سائوپائولو

5سئول

6شانگهای

3سنگاپور

9استکهلم

10سیدنی

13توکیو

11تورنتو

10تهران
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می  شــود. ممکن اســت عده ای با خود بیندیشند که 
کوچک شدن نمایشگاه های کتابی همانند فرانفکورت 
و مسکو، نشان دهندۀ کم رونق شدن بازار نشر و فروش 
کتــاب در دنیا اســت؛ اما به عقیدۀ مــن، این تغییر 
مقیاس در اندازۀ نمایشــگاه های بین المللی کتاب، به 
معنی کاهش سرانۀ مطالعه در جوامع مختلف نیست. 
در حقیقت، دالیــل این امر را باید به افزوده شــدن 

انتخاب های نوین در عرصه اقتصاد نشر نسبت داد.
نوامبر امســال، کتاب فروشــی »بارنز اند نوبل« 
نیویــورک، بزرگ ترین کتاب فروشــی جهای و دارای 
1۴هزار متر مربع فضای عرضه کتاب، تعطیل شــد. 
طبق اطالعات موجود، مدیران ارشد این فروشگاه های 
زنجیره ای کتاب به دنبال تعطیل کردن تمام شعبه های 
آن در ایاالت متحده آمریکا هستند. شاید جالب باشد 
که بدانیم امروز دیگر در شهر لس آنجلس که از لحاظ 
سرانۀ مطالعه، آمار بسیار خوبی در کشور آمریکا دارد، 
کتاب فروشی »بارنز اند نوبل« فعالیتی ندارد. چرا چنین 
اتفاقی رخ داده است؟ پاسخ این سؤال را باید در حضور 

کاهش فعالیت های حوزۀ کتاب: 
فاجعه یا پیامد موردانتظار؟

امســال فرصتی شــد که در نمایشــگاه کتاِب هنِر 
نیویورک حضور داشته باشم. این نمایشگاه در مقایسه 
با ســال های قبل بزرگ تر شده بود؛ به این معنی که 
اداره کنندگان آن، بخش های جدیدی را به آن افزوده 
بودند. خوب اســت بدانید که بازدیدکنندگاِن امساِل 
نمایشگاه کتاِب فرانکفورت نقل می کردند که در این 
دوره از نمایشــگاه سالن شــمارۀ 9 آن تعطیل شده 
بود؛ به بیانی دیگر این نمایشــگاه نسبت به سال های 
گذشته کوچک تر شــده بود! هر دو نمایشگاه، یعنی 
نمایشــگاه نیویورک و فرانکفورت، ویژه کتاب بودند، 
پس عامل اصلــی تفاوت در توســعه یکی و کاهش 
حجــم فعالیت دیگری از چه بابت بوده اســت؟ برای 
درک این تفاوت، کافی است بدانیم که نمایشگاه کتاب 
نیویورک، نمایشگاهی کاماًل تخصصی است و نمایشگاه 
فرانفکورت، با وجود شــهرت فراوان و اقبال جهانی به 
آن، جزء نمایشــگاه های عمومی کتاب دســته بندی 

اقتصاد نشر در جهان در حال تغییر است

سید مجید حسینی
مدیر نشر شهر

خانوادۀنشر
یادداشت شفاهی
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   نوامبر امسال، 
کتاب فروشی 

»بارنز اند نوبل« 
نیویورک، بزرگ ترین 

کتاب فروشی جهای 
و دارای 14هزار متر 
مربع فضای عرضه 
کتاب، تعطیل شد. 

طبق اطالعات 
موجود، مدیران ارشد 

این فروشگاه های 
زنجیره ای کتاب 

به دنبال تعطیل کردن 
تمام شعبه های آن در 
ایاالت متحده آمریکا 

هستند

دکترسیدمجیدحسینیدانشآموختۀاندیشۀسیاسیوعضوهیئتعلمیدانشکدۀحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهراناست.اوهماکنون
مدیرعاملمؤسسۀنشرشهر،مدیرکانونفرهنگ،ادبواندیشه)کفا(وعضوشورایعالیفرهنگیواجتماعیشهرداریتهراناست.
سیدمجیدحسینیدرگذشته،مدیرگروهمجالتهمشهریبودهوفعالیتمطبوعاتیخودرابامدیرمسئولیفصلنامۀ»روایت«ادامهداده
است.مجلۀروایتبارویکردینو،پدیدههایفرهنگیواجتماعیکشوررابااستفادهازروایتناظرانمختلفواکاویمیکند.متنیکهدر

زیرمیخوانید،حاصلگفتوگویمابادکترسیدمجیدحسینیاستکهبهشکلیادداشتتنظیمشدهاست.



فروش کل، میان این دو نوع شیوۀ تولید کتاب تقسیم 
شده است. مدیران این وب سایت پیش بینی می کنند 
آمار فروش کتاب های الکترونیک در سال های آینده 
باالتر برود و در طی چند ســال آینده، فروش کتاب 
کاغذی در وب سایت آمازون به یک سوم میزان فروش 
کل، کاهش یابد. مفهوم این تغییرات این اســت که 
عالوه بر حضور موثر شرکت های پستی در بازار نشر که 
کتاب خوانان را از مراجعه به فروشگاه های کتاب بی نیاز 
می کنند، نشر الکترونیک نیز آینده خوبی در کسب و 
کارِ تولید و عرضه کتاب دارد. به قول اهالی بازار، آینده 
بازار نشر کتاب متعلق به کتاب های الکترونیکی است. 
با توجه به مباحث گفته شــده، به عقیدۀ من اقتصاد 
نشر به آن معنا که برخی صاحب نظران و تحلیل گران 
معتقدند، ضربه نخورده اســت. شاید به جرئت بتوان 
گفت: تنها تغییر مهم در سطح جهانی در این حوزه، 
کاهش ســهم میزان فروش کتاب های کاغذی به نفع 

فروش کتاب های الکترونیکی است.
امروز در دنیا، بســیاری از مخاطبــان، ترجیح 
می دهند کتاب را به صورت الکترونیک خریداری کنند؛ 
چرا که عالوه بر وجود ابزار و امکانات مناســب برای 
مطالعه ساده و بی دردسر آن، به این شیوه، دسترسی 
به کتاب نیز از ســهولت بیشــتری برخوردار است و 
نگهداری آن برای مخاطبان زحمت زیادی ندارد. حتی 
بسیاری از ناشــران، به جای حضور در نمایشگاه های 
بین المللــی، ترجیح می دهند خریــد حقوق معنوی  
انتشــار کتاب های خود را در بســتر فضای مجازی 
انجام دهند. با همه این تفاســیر، در حال حاضر هنوز 

حساب شده و قدرتمند نشر الکترونیک در بازار کتاب 
جســت وجو کرد. عالوه براین، در شرایطی که به دلیل 
اســتقرار نظام مند سامانه های تحویل کتاب، در اغلب 
کشورهای توســعه یافتۀ صنعتی، شرکت های پستی، 
زمان سفارش کتاب کاغذی تا تحویل آن به مشتری 
به کمتر از یک روز رســیده است. شــاید بسیاری از 
اهل مطالعه با درنظرگرفتن هزینه های ریالی و زمانی 
رســیدن به محل فروشگاه کتاب و خرید مستقیم از 
آن، ترجیح بدهنــد که حتی کتاب های کاغذی را به 

شیوه های جدید سفارش دهند و خریداری کنند.

نگاهی به اقتصاد کتاب 
در کشورهای توسعه یافتۀ صنعتی

امروز در کشــوری مانند امریکا، وب ســایت آمازون 
به عنــواِن پدیده اقتصاد نشــر و فراگیرشــدن کتاب 
الکترونیــک در کنار سیســتم های پُســتی کارآمد، 
مســئولیت پذیر، سریع و دقیِق تحویل کتاب، موجب 
شده است تا کسب و کار کتاب فروشی ها رونق گذشته 
را نداشته باشند و رو به تعطیلی بروند. این تعطیلی را 
نباید به منزلۀ افت بازار نشر یا کاهش تعداد خوانندگان 
کتاب فرض کرد؛ چرا که اقتصاد نشــر همانند سایر 
کسب و کارها متأثر از تغییرات محیطی، هماهنگ با 
ذائقۀ مشــتریان و همگام با پیشرفت های فناورانه، در 

حال تغییر است.
مطابق آمار ســال جــارِی وب ســایت آمازون، 
نســبت فروش این وب سایت برای کتاب های کاغذی 
و الکترونیک به صورت مساوی، هر کدام 50درصد از 
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    مطابق آمار 
سال جارِی وب سایت 
آمازون، نسبت فروش 
این وب سایت برای 
کتاب های کاغذی و 
الکترونیک به صورت 
مساوی، هر کدام 
50درصد از فروش کل، 
میان این دو نوع شیوۀ 
تولید کتاب تقسیم 
شده است. مدیران این 
وب سایت پیش بینی 
می کنند آمار فروش 
کتاب های الکترونیک 
در سال های آینده 
باالتر برود و در طی 
چند سال آینده، 
فروش کتاب کاغذی 
در وب سایت آمازون به 
یک سوم میزان فروش 
کل، کاهش یابد
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مانند تاجیکســتان و افعانستان است. ما در خصوص 
کشــورهای فارســی زبان، نیاز به ایجاد و یا توســعه 
امکان عرضه کتاب یا کتاب فروشــی داریم، نه ایجاد 
غرفه در نمایشگاه های آن ها به منظور معرفی و ترویج 
آثار جدید تولید شده در کشور. البته با درنظرگرفتن 
تمام جوانب کار می توان گفت: باید حضور قدرتمند 
و برنامه ریزی شده در عرصۀ بین الملل از طریق حضور 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، در اولویت باشد. چرا 
که این نمایشگاه، به نوعی اســکار عرصۀ نشر کتاب 

است. 
وقتی برای حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
حساب شده و دقیق عمل نکنیم، ظهور و بروز قدرت 
فرهنگی مان کم رنگ و ضعیف می شود. امروز ترکیه، 
مالزی و حتی کشــوری مانند اندونزی متوجه چنین 
فرصت مناســبی در ارائۀ دستاوردهای فرهنگی خود 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شده اند و در سال های 
اخیر عملکرد قابل قبولی داشــته اند. بر این اســاس، 
به جای پیگیری و تفاخر به فروش اثر در نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت، باید به دنبال حضور قدرتمند در این 
رویداد فرهنگی باشیم. بنابراین، عالوه بر غفلت نورزیدن 
از حضور مؤثر در نمایشگاه های بین المللی کتاب، باید 
بــا ایجاد آژانس های ادبی فعال، به دنبال بازاریابی آثار 
تولیدی خود باشــیم که خودنمایی تعــدادی مدیر 
فرهنگی دولتی در نمایشگاه های مختلف کتاب و ارائۀ 
گزارش عملکرد بر این مبنا، دردی را از صنعت نشــر 

کشور دوا نخواهد کرد.

نمایشگاه های کتاب از پایه های اصلی مناسبات عرصۀ 
تولید و نشــر کتاب هستند و کماکان اهمیت خود را 
تــا حدود زیادی حفظ کرده اند و فکر نمی کنم به این 

زودی ها، دچار تعطیلی و انحالل شوند.

ما، بازارها و ابزارهای نوظهور عرصه نشر
حال ســؤال اینجاســت که در چنین فضایی ناشران 
ایرانــی در بخــش دولتی و خصوصی بایــد چه نوع 
مواجهه ای با تحوالت عرصۀ نشر داشته باشند؟ پاسخ 
آن ساده است؛ حرکت به سمت نشر الکترونیک. زیرا 
اگــر بر مبنای روال فعلی پیش برویم که ناشــران ما 
دودستی به نشر کتاب کاغذی چسبیده اند و به سمت 
نشــر الکترونیکی نمی روند، به سرعت از چرخۀ تولید 
کتاب حذف خواهیم شــد. برای دست یابی به نقطۀ 
ایده آل هم باید به ســمت تأسیس آژانس های ادبی و 
ســرمایه گذاری بر روی آن ها حرکت کنیم. امروز در 
ایران، حق نشــر کتاب به صورت حرفه ای و از طریق 
آژانس های ادبی به فروش نمی رسد. آژانس های ادبی 
می توانند با ایجاد نشــان تجاری معتبر و زیرساخت 
مناسب، صنعت نشــر ما را متحول کنند و با ارتباط 
با ناشران، آنان را به سوی نشر الکترونیک سوق دهند. 
امروز آژانس های ادبــی به راحتی می توانند در زمینۀ 
معرفی و حضور جهانی یک اثر فعالیت کنند. خرید و 
فروش کپی رایت با کمک این آژانس ها بسیار آسان تر 
و کم هزینه تر خواهد بود و هم اکنون این شیوۀ فروش 

آثار در دنیا کاماًل رایج و فراگیر است.
مــورد دیگری که همزمان بــا ایجاد آژانس های 
ادبی باید آن را پیگیری کنیم، اقناع و تشــویق بخش 
دولتــی برای ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز نشــر 
کتاب الکترونیکی اســت. بخــش دولتی باید به جای 
سرمایه گذاری در راه اندازی فروشگاه های بزرگ مقیاس 
برای فروش کتاب کاغذی، به دنبال ایجاد زیرســاخت 
ترویج صنعت نشــر الکترونیک باشــد. همان طور که 
فروشــگاه کتاِب کاغذی نیازمند زمین، ســاختمان، 
نرم افزار فروش و... است، توسعۀ صنعت نشر الکترونیک 
هم به زیرساخت هایی متناسب با قد و قواره خود نیاز 
دارد. به بیان دیگر، صنعت نشــر کتاب الکترونیک را 

نمی توان به فروش اینترنتی کتاب فرو کاست.
در چنیــن فضایی، بســیاری از افراد، حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی کتــاب را از اولویت های 
صنعت نشر کشور نمی دانند و معتقدند که ابتدا باید 
با حوزۀ کشورهای فارسی زبان و سرزمین های دارای 
قرابت فرهنگی با ایران تعامل کرد. باید اذعان کرد که 
در این زمینه، بحث بر سر اولویت نیست. حضور ایران 
در نمایشگاه های بین المللی، مقوله ای جدا از کسب، 
سهم بیشــتر از بازار کتاب کشــورهای فارسی زبان 
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   وقتی برای حضور 
در نمایشگاه کتاب 

فرانکفورت حساب شده 
و دقیق عمل نکنیم، 
ظهور و بروز قدرت 

فرهنگی مان کم رنگ و 
ضعیف می شود. امروز 
ترکیه، مالزی و حتی 

کشوری مانند اندونزی 
متوجه چنین فرصت 

مناسبی در ارائۀ 
دستاوردهای فرهنگی 

خود در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت 

شده اند و در سال های 
اخیر عملکرد قابل 

قبولی داشته اند



یک سال حافظ شناسی را مطرح کردیم و...، ولی به نظر 
من شاید نمایشگاه بین المللی جای این کارها نباشد. 
از نظر سیاســی هم در بعضی از سال ها انفعال بوده و 
در بعضی از سال ها فعال بوده است، ولی برنامه ریزی 
کالن سیاســی برای حضور در نمایشگاه های سیاسی 
نداشــته ایم. بنابراین، می خواهم عرض کنم هیچ کدام 
از نمایشــگاه هایی که تاکنون رفته ایم، با هدف گذاری 
بلندمدتی که حساب شده باشد، نبوده است؛ به طوری 
که ناشــر بداند چه کاری انجام دهد و یا مؤسســه و 
واردکننده بدانند چه کاری باید انجام دهند. بعد از آن 
بازخورد بگیرد و بگوید ما چند هدف داشــتیم  و در 
نمایشگاه حضور پیدا کردیم و این هدف ها فالن درصد 
محقق شد و برگشــتیم. به هر حال، من ندیدم. مگر 
اینکه صرفاً حضوری بوده و در حضوری نمایشــگاهی 
انجام شــده و کتابی بردند و به نمایش گذاشــتند و 
جلوه ای از نشــر ارائه شده و ثمرات حداقلی هم برای 

نشر کشور داشته است.«

تعداد رایت های فروخته شده، در مقایسه با 
سایر کشورها، عدد قابل توجهی نیست

امیر صالحی طالقانی، مدیر نشــر نحــل و از فعاالن 
عرصۀ بین الملل، شناخته شدن نشــر ایران به عنواِن 
یک نشــر بین المللی را جزء دستاوردهای این حضور 

حضور ایران، منطبق 
با فلسفۀ وجودی خود 
نمایشگاه ها نبوده است

حـــجـت االســــالم علیرضا 
سبحانی نسب، مدیر انتشارات 
از فعــاالن نشــر  جمــال و 
بین الملــل معتقد اســت که 
نمایشــگاه های بین المللی که پیش رو داریم و گاهی 
نشــر ایران هم حضور پیدا می کنــد، هر کدام با یک 
منطق و رویکرد و عملکرد خاصی برگزار می شــود. او 
در ادامه می گوید: »اما متأســفانه حضور نمایشگاهی 
ایران در نمایشــگاه های متفاوتی که رفته اســت، تا 
جایی که ما خبر داریم، منطبق با فلسفۀ وجودی خود 
نمایشــگاه ها نبوده است. بنده چند نمایشگاهی را که 
همراهی و بازدید کردم، دیدم که مؤسسۀ نمایشگاه ها 
حضور داشــته، ولی مطابق شعار مثاًل فرانکفورت که 
اقتصاد، سیاســت و فرهنگ است، نبوده است. بحث 
اقتصاد که اصاًل کار نشــده اســت. یعنی نتوانسته اند 
برنامه ریزی دقیق یک ســاله ای برای این کار داشــته 
باشــند. از نظر فرهنگی هم اینکــه بتوانند به صورت 
جدی و با پیام حضور پیدا کنند، به نظر من ملموس 
نبوده است. اینکه می گوییم نبوده، شاید بیایند و دفاع 
کنند و بگویند ما یک سال موسیقی را مطرح کردیم، 

یکیازنکاتیکهدربارۀحضورایراندرنمایشگاههایبینالمللیمطرحمیشود،ایناستکهایرانپسازچندینسالحضوردراین
نوعنمایشگاهها،چهدستاوردیداشتهاستوبهچهمیزانتوانستهاستبااستفادهازحضوردرایننمایشگاهها،کتابهایخودرابهدست
مخاطببینالمللیبرساند.دراینبارهحرفوحدیثهایمختلفیمطرحمیشود.اینسؤالراازچندنفرازفعاالناینحوزهپرسیدیمو

پاسخهایجالبیشنیدیم.

نیلوفرهوشمند

در این سال ها 
فقط تجربه به دست آورده ایم

گزارشی از دستاوردهای حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی
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   حجت االسالم 
سبحانی نسب: 
هیچ کدام از 
نمایشگاه هایی که 
تاکنون رفته ایم، با 
هدف گذاری بلندمدتی 
که حساب شده باشد، 
نبوده است؛ به طوری 
که ناشر بداند چه کاری 
انجام دهد و یا مؤسسه 
و واردکننده بدانند چه 
کاری باید انجام دهند. 
بعد از آن بازخورد 
بگیرد و بگوید ما چند 
هدف داشتیم  و در 
نمایشگاه حضور پیدا 
کردیم و این هدف ها 
فالن درصد محقق شد 
و برگشتیم



هندی به نمایشگاه فرانکفورت می آیند. آن ها حداقل 
صد کتاب را می فروشــند، یعنی سه هزار عنوان کتاب 
می فروشــند و در فروش به ده کشور یعنی سی هزار 
رایت می فروشند. در مقابل، ایران خیلی خوش بینانه، 
شاید در هر سال و در هر نمایشگاه سی رایت فروخته 
باشد. سی در مقابل سی هزار می شود یک هزارم، یعنی 

یک دهم درصد.«

کتاب های ما مناسب 
ذائقۀ مخاطب خارجی نیست

او یکی از دالیل فروش کم کتاب ها را در این می داند 
که کتــاب ایرانی به ذائقۀ مخاطــب خارجی خوش 
نمی آید و باید مطابق با ذائقــۀ او کتاب تولید کنیم. 
او می گوید: »قورمه ســبزی یک غذای مطلوب ایرانی 
اســت و همه، آن را دوست داریم؛ اما آیا یک اروپایی 
می تواند راحت بخوردش؟ خیر. باید مطابق ســلیقه و 

ذائقۀ آن ها ساخت.«
صالحی طالقانی معتقد است که هزینه هایی هم 
که برای حضور در نمایشگاه های بین المللی می شود، 
در مقایسه با دستاوردی که برای ما دارد، ناچیز است؛ 
مثاًل اگر یک نمایشــگاه فرانفکــورت پانصد میلیون 
تومــان هزینه دارد، این هزینــه در مقابل چیزی که 
برای ناشران دارد و چیزی که آن ها یاد می گیرند عدد 

قابل توجهی نیست.«

نمایشگاه های خارجی فرصت ارتباط گیری 
با بدنۀ نشر کشورهای خارجی است

امیرمسعود شهرام نیا، مدیرعامل مؤسسۀ نمایشگاه های 
فرهنگی ایران، ارتباط گیری با بدنۀ نشــر کشورهای 

می داند و می گوید: »از ســال 2000 به بعد که ایران 
حضور پررنگ تری در نمایشــگاه های مختلف داشته 
اســت، ارتباط هــای فراوانی گرفته شــده و یکی از 
دستاوردهای آن، این اســت که در حال حاضر، نشر 
ایران را به عنواِن یک نشــر بین المللی می شناســند؛ 
می دانند ما پنج نویسندۀ مطرح داریم، دانشگاه های ما 
اطالعات ارزشمندی دارند و دانشمندان بزرگی داریم 
که در ایران می نویسند و صاحب کرسی هستند و باید 

به سراغشان بیایند.«

ایران، در هر نمایشگاه، 
حداکثر سی عنوان 
کتاب فروخته است

صالحــی طالقانــی معتقــد 
و  فرهنگی  تبــادالت  اســت 
یادگرفتــن، مهم تــر از تعداد 
به فروش  که  است  کتاب هایی 
رفته است. او می گوید: »تعامالت بین المللی، یاددادن 
و یادگرفتن که این تبادالت بســیار ارزشــمند است، 
یکی از دســتاوردهای بزرگ اســت؛ اما اینکه چقدر 
توانســته ایم کتاب عرضه کنیم، چقدر موفق بودیم و 
چقدر فروختیم؟ یک زمانی آمار می دهیم می گوییم 
پنج کتاب فروختیــم، یک موقــع می گوییم پانصد 
کتاب فروختیم. این عددها فقط به کّمیت نیســت، 
بلکه گاهــی کیفیت هم مطرح اســت. اگر بخواهیم 
ببینیم در عرصــۀ بین المللی چقــدر موفق بوده ایم 
و چقــدر رایت فروخته ایم یا چقــدر کتاب هایمان را 
عرضــه کرده ایم، عدد، عدد قابل توجهی در مقایســه 
با کشــورهای دیگر نیســت. تقریباً بیش از سی ناشر 
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   صالحی طالقانی: 
تعامالت بین المللی، 
یاددادن و یادگرفتن 

که این تبادالت بسیار 
ارزشمند است، یکی 

از دستاوردهای بزرگ 
است؛ اما اینکه چقدر 

توانسته ایم کتاب 
عرضه کنیم، چقدر 

موفق بودیم و چقدر 
فروختیم؟



مدیرعامل مؤسسۀ نمایشگاه های فرهنگی ایران 
ادامه می دهد: »با توجه به این که نمایشگاه فرانکفورت 
مهم ترین نمایشــگاه کتاب دنیا اســت و تقریباً تمام 
ناشــران مهم دنیا از کشورهای مختلف در آن حضور 
دارند، ما هم تالش می کنیم تا با حضور پررنگ ناشران 
فعال در عرصۀ بین الملل و تشکل های نشر، آثار نشر 
جمهوری اسالمی ایران را معرفی کنیم و تعامالتی را 
با ناشران ایجاد کنیم و در جهت درآمدزایی اقتصادی 

برای نشر کشورمان برنامه هایی را اجرا کنیم.«

در نمایشگاه فرانکفورت 
سال گذشته، حدود 
بیست عنوان کتاب 
منجر به قرارداد شد

تعــداد  دربــارۀ  شــهرام نیا 
کتاب های ایرانی فروخته شــده 
خارجــی  نمایشــگاه های  در 
می گوید: »چون مؤسسۀ نمایشگاه ها خود طرف قراردادها 
نیست، لذا من هر عددی بگویم، تخمینی است. در سال 
گذشته، طبق آماری که از ناشران حاضر در نمایشگاه و 
آژانس های ادبی به دست آمده، حدود بیست عنوان کتاب 
در نمایشــگاه فرانکفورت منجر به قرارداد شده است. یا 
در نمایشگاه مســکو که امسال به عنوان مهمان ویژه در 
آن حضور داشتیم، دوستان انجمن ناشران دفاع مقدس، 
دوستانی از ناشــران انقالب اسالمی و بعضی از ناشرانی 
که حضور داشــتند، بیان کردند کــه در موارد مختلفی 
توانستند تفاهم هایی را بکنند. هرچند، از نظر اقتصادی، 
ممکن اســت نتوان انتظار داشت که آوردۀ خوبی داشته 

باشند.«
شهرام نیا البته وضعیت فعلی را وضعیت مطلوبی 
ارزیابی نمی کند و می گوید: »اگر بگویم از شرایطی که 

خارجــی و دیپلماســی فرهنگــی را هدفــی مهم 
برمی شــمرد و می گوید: »در خصــوص فواید و نتایج 
حضور در نمایشــگاه های خارجی کتــاب، مخصوصاً 
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت، می تــوان گفت معموالً 
نمایشــگاه کتاب در کشــورهای مختلف یک فرصت 
فرهنگی برای ارتباط با بدنۀ نشر آن کشورها و تعامل 
بــا افراد مختلــف جامعه و مردمی اســت که در آن 
کشورها هستند؛ لذا سال ها سعی شده است از فرصت 
ویژۀ حضور در نمایشــگاه های کتــاب به عنوان یک 
فرصت برای دیپلماســی فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران استفاده شود.«
شهرام نیا با اشاره به برنامه ریزی برای بهره برداری 
از برنامه هــای جانبــی در نمایشــگاه های خارجی 
می گوید: »ســطح حضور ما در نمایشگاه چند سطح 
مختلف اســت. گاهی این حضور یک حضور حداقلی 
اســت و در حد معرفی صنعت نشــر ایران، نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، بازاریابی و جذب مشــتریانی 
برای نمایشــگاه کتاب تهران اســت؛ لــذا در قالب 
نمایشگاه در حد یک غرفۀ محدود با این منظور حضور 
پیدا می کنیم. اما سعی می کنیم برنامه های مختلفی 
مثل حضور برخی از نویسندگان، برگزاری روز ایران، 
ارائۀ آثار و کتاب های ایرانی و توزیع بروشور و نامه های 
مختلف داشته باشیم. اخیراً در نمایشگاه های مختلف 
سعی کردیم نامۀ مقام معظم رهبری به جوانان غربی 
را معرفــی و یا عرضه کنیــم. در بخش جنبی تالش 
کردیم در جهت ارتباطــات فرهنگی هم برنامه هایی 
داشــته باشــیم. در برخی از نمایشــگاه ها مقداری 
گسترده تر و تخصصی تر حضور پیدا می کنیم و سطح 
حضور ما گسترده تر است. به صورت خاص، نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت و نمایشــگاه هایی کــه ما در آن ها 

مهمان ویژه می شویم، این ویژگی وجود دارد.«
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    شهرام نیا: سطح 
حضور ما در نمایشگاه 
چند سطح مختلف 
است. گاهی این حضور 
یک حضور حداقلی 
است و در حد معرفی 
صنعت نشر ایران، 
نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، بازاریابی 
و جذب مشتریانی 
برای نمایشگاه کتاب 
تهران است؛ لذا در 
قالب نمایشگاه در حد 
یک غرفۀ محدود با 
این منظور حضور پیدا 
می کنیم



ورود دارد: یکی اینکه خود ناشــران وارد عمل بشوند 
که این ســرمایۀ زیادی می خواهــد و امکان تحققش 
خیلی کم اســت. راه دوم، اینکه ما بیاییم از امکانات و 
پشتوانه های دولتی استفاده بکنیم. اینجا یک واسطه و 
مجموعه ای به اسم دولت جمهوری اسالمی مطرح است 
که او بستر و زمینۀ حضور آثار را در فضای بین المللی 
فراهم می کند. هرچه با برنامه تر و هدفمندتر وارد این 

فضاها بشوند، ما بهتر می توانیم نتیجه بگیریم.«

ما در فرانکفورت صاحب یک دستاورد 
کامل و مثبت، نیستیم

ناظری با مثبت ارزیابی نکردن دســتاورد حضور ایران 
می گوید: »حضــور ما در نمایشــگاه های بین المللی، 
هم مســکو، هم فرانکفورت، تحت تأثیر تالشی بوده 
که از قبل توســط دولت انجام گرفته اســت. به نظر 
مــن، ما در فرانکفورت، صاحب یک دســتاورد کامل 
و مثبت نیســتیم. ما در این سال ها فقط توانسته ایم 
تجربه به دســت آوریــم؛ ولی، به نظر مــن، موفق به 

عملیاتی کردن و کاربردی کردن آن نشده ایم.«
او ادامه می دهد: »مجمع ناشــران دفاع مقدس 
حدود صدوســی، چهــل عنوان کتاب بــه زبان های 
مختلف عربی،  انگلیســی، اردو، روسی و فرانسه دارد 
و هر ســاله تعدادی از این کتاب ها را به نمایشــگاه 
فرانکفورت می برد. از کتاب هایمان بازید هم می شود؛ 
ولی مشــکل بعدی ما همین اســت که من می گویم 
ســازوکار دولتی، کارآمدی الزم را ندارد؛ زیرا بعد از 
نمایشــگاه همه چیز به پایان می رســد. در حالی که 
مــا در آنجا قرارومدارهایمــان را می گذرایم و بعدش 
باید پیگیری کنیم، ناکارآمدی سازوکارهای ما باعث 

می شود که ما به نتیجه نرسیم.«

در آن قرار داریم، راضی هستیم، قطعاً خطا گفته ایم؛ 
چون تا ســطح مطلوب، با توجه به ســرمایه گذاری 
انجام شــده، هنوز فاصلۀ زیــادی داریم. امــا از نظر 
میزان موفقیت در نمایشــگاه ها، خوشــبختانه ما در 
نمایشــگاه های مختلف توانستیم در برخی از حوزه ها 
که دنیا از ایران توقع دارد و می شناســد مانند حوزۀ 
ادبیات دفاع مقدس موفقیت های خوبی کسب کنیم.«

در ارتباط گیری بدنۀ نشر ایران 
با نشر بین الملل، هنوز عقب هستیم

او ادامــه می دهد: »در مجموع ایــن تأثیر بوده؛ ولی 
واقعیت این اســت که ما تا ســطح مطلــوب نه تنها 
درخصــوص کتاب های دفــاع مقدس و یــا انقالب 
اسالمی، بلکه در جهت ارتباط گرفتن بدنۀ نشر ایران 
با نشر بین الملل متأسفانه هنوز عقب هستیم و خیلی 
فاصلــه داریم و کارهای نکردۀ ما بیشــتر از کارهای 

انجام شدۀ ماست.«

انتقال کتاب های دفاع 
مقدس به سایر کشورها 

هنوز موفقیت آمیز 
نبوده است

مجمع  رئیس  ناظــری،  علی 
ناشــران دفــاع مقــدس هم 
عملکــرد ایــران را در ایــن 
ســال ها موفقیت آمیز نمی داند و اظهــار می کند: »ما 
باید زمینه ای را فراهم کنیم که آثارمان بتواند به سایر 
کشورها منتقل بشــود. این کلیات ذهن من است و 
مدتی اســت که در این زمینه فعالیت می کنم. تالش 
ما و دوســتان ما این است که بتوانیم کتاب های دفاع 
مقدس را به کشورهای دیگر منتقل بکنیم، اما این کار 

هنوز به طور موفقیت آمیز صورت نگرفته است.«
ناظری البتــه فضای کار در کشــورهای مختلف 
را متفاوت می داند و می گوید: »فضای کشــورها با هم 
متفاوت اســت؛ هم فضای مردمی و هم دولتی. فضای 
روسیه فضای خوبی اســت. هم مردمش از ملت ایران 
خوششان می آید و مشکلی ندارند و شاید هم عالقه مند 
به برقراری رابطه هســتند و هم دولتشــان با دولت ما 
مشکلی ندارد و محدودیت ایجاد نمی کند. اما رابطۀ  ما با 
کشورهای دیگر به همین نسبت تفاوت دارد و به همین 

نسبت فعالیت هایمان تحت تأثیر این تفاوت هاست.«

دولت باید بابرنامه تر و هدفمندتر وارد شود
مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس با اشاره به لزوم 
حرکت هدفمندتر و بابرنامه تر دولت در این نمایشگاه ها 
می گویــد: »برای حضور در فضای بین الملل، دو طریق 
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   علی ناظری: 
ما باید زمینه ای را 

فراهم کنیم که آثارمان 
بتواند به سایر کشورها 

منتقل بشود. این 
کلیات ذهن من است و 
مدتی است که در این 
زمینه فعالیت می کنم. 
تالش ما و دوستان ما 

این است که بتوانیم 
کتاب های دفاع مقدس 

را به کشورهای دیگر 
منتقل بکنیم، اما 

این کار هنوز به طور 
موفقیت آمیز صورت 

نگرفته است



نشــر ایران مواجه شــد و همگان بر انصراف از حضور 
تأکیــد کردند، هرچند نظراتی نیز در این زمینه وجود 
داشــت که معتقد بود حضور ایران در این نمایشگاه و 
ارائۀ منطق خود در مخالفت با ســلمان رشــدی و نیز 
معرفی پیامبر اســالم به طرق مختلف، می تواند اقدام 
مسئوالن نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دعوت از این 
شخص مرتد را خنثی کند؛ اما به دلیل کمبود وقت و نیز 
دست خالی پیشنهادکنندگان، این طرح به مرحلۀ اجرا 
نرسید و همان تصمیم اولی، یعنی انصراف از حضور در 

نمایشگاه به مسئوالن نمایشگاه اعالم شد. 
نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت در نهایــت، با 
حاضرنشدن ایران برگزار شد و مراجعه کنندگان نیز با 
غرفۀ بسته روبه رو شدند و دالیل حاضر نشدن ایران در 

این دوره را نیز از دو کارشناس اعزامی ایران شنیدند.
با این حال، یک سؤال بسیار مهم و کلیدی در اینجا 

فقــط چند روز مانــده به آغاز نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت، خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد با این 
عنوان که »سلمان رشدی نمایشگاه کتاب فرانکفورت را 
افتتاح می کند«. همین خبر کافی بود که تمام برنامه های 
ایران اعم از حضور دولتی و غیردولتی تحت الشعاع قرار 
بگیرد؛ چرا که حضور سلمان رشدی که با فتوای امام 
راحل مهدورالدم شناحته شده، آشکارا یک دهن کجی 
به ایران بود به خصوص در دورانی که غرب ادعا می کرد، 
پس از توافق در عرصۀ هسته ای می تواند باب مراوده با 
ایران را تسهیل تر کند؛ ولی این بار، دست به اقدامی زده 

بود که جزو خطوط قرمز ایران به شمار می رفت. 
خیلی زود جلسه ها تشکیل شد و نهایتاً راهکاری 
که از طرف وزارت ارشــاد ایران اعالم شــد، انصراف از 
حضور در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت به دلیل حضور 
سلمان رشدی مرتد بود. این تصمیم با حمایت اهالی 

باید با دست ُپر و بابرنامه 
در نمایشگاه های بین المللی حاضر شویم

مصطفی وثوق کیا
دبیرسروبس کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس
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خانوادۀنشر
گزارش
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    راهکاری که از 
طرف وزارت ارشاد 
ایران اعالم شد، 
انصراف از حضور 
در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت به دلیل 
حضور سلمان رشدی 
مرتد بود. این تصمیم 
با حمایت اهالی نشر 
ایران مواجه شد و 
همگان بر انصراف از 
حضور تأکید کردند

شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394



سال بعد را چه کنیم؟
برای سال های بعد و در صورت مواجهه با اتفاقی مشابه 
چه باید کرد؟ سبحانی نســب می گوید باید نقشۀ راه 
داشت و البته در ســال 2016 دیگر نمی شود فقط با 

دست خالی اعتراض کرد: 
»ما نیازمند یک نقشــۀ راه هستیم برای سال بعد 
و از امروز باید درباره اش فکر و هزینه شــود. یک سال 
روی ایده های الزم کار شــود تا در ســال 2016 دیگر 
نگوییم دستمان خالی است، پس فقط اعتراض کنیم. 
برای حضوری با دســت پر از امروز فکر کنیم. معاونت 
محترم هم از امروز سرمایه گذاری کند. آبروی نظام در 
گرو تصمیم های درست است؛ نه تصمیم های درشت. به 
یقین با این همدلی که در این نمایشگاه به وجود آمده 
است، می توان از حمایت تشکل ها و بخش خصوصی به 
بهترین شــیوه برای حفظ آبروی نظام و نشر ایران در 

خارج از کشور استفاده کرد.«

گل زدن در آخرین ثانیه 
و مقابله با پنالتی یورگن باس

امیر صالحی طالقانی، مترجم و مدیر انتشــارات نحل، 
نفر بعدی بود که پاسخ گوی سؤاالت بود. وی نیز تجربۀ 
سال ها حضور در نمایشگاه های بین المللی را دارد. وی 
در بدو شروع و در پاسخ دربارۀ حضورنیافتن اعتراضی 
ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک مثال فوتبالی 

می زند: 
»در آخرین ثانیۀ آخریــن دقیقۀ وقت اضافه هم 

مطرح است و اینکه اگر در دوره های آتی این نمایشگاه 
و ســایر رخدادهای بین المللی، باز اقدامات مشابهی از 
سوی برگزارکنندگان نمایشگاه انجام شود، ایران باید 
چه تصمیمی بگیرد؟ اگر دیگر نمایشــگاه مطرح اروپا 
مثل نمایشــگاه کتاب پاریس، نمایشگاه کتاب لندن و 
یا حتی نمایشــگاه کتاب بولونیا روزی تصمیم بگیرند 
به نحــوی دهن کجی کنند، در آن صــورت تکلیف ما 
چیست؟ بهترین راه برخورد با این نوع اقدامات چیست؟ 
چه راهبردی باید در دستور کار ایران قرار بگیرد؟ سؤال 
مهم تر اینکه این جنس واکنش ها تا چه اندازه در چشم 

مخاطب غربی مهم و پراثر جلوه می کند؟
برای رسیدن به جواب این پرسش ها، با چند تن از 
اهالی نشر که تجربیاتی نیز در حوزۀ بین الملل داشتند، 

صحبت کردیم و نظرات آن ها را جویا شدیم.

نشر ایران امسال مورد توجه قرار گرفت
علیرضا سبحانی نسب، مدیر انتشــارات جمال، دربارۀ 

نتایج حضورنیافتن ایران در این دوره معتقد است: 
»من یقین دارم که هیچ سالی به اندازۀ امسال نشر 
ایران در کانون توجهات نبوده اســت. نشر ایران مورد 
دقت و توجه قرار گرفت. جهان، یا بخشــی از جهانیان 
با رویدادی روبه رو شدند که شاید تاکنون ندیده بودند؛ 
چیزی از جنس ُمحّرم؛ هزینه کردن پای ارزش ها. امسال 
برای ناشران اسالمی هم نشر ایران مزه ای دیگر داشت. 
شــاید شرمندگی را بتوان از ضمیر برخی از آنان حس 
کرد... ناشران خصوصی علی رغم هزینه های شخصی، 
دشمنی دشــمنان را برنتافتند و کاسۀ خود را از نظام 
جــدا نکرده و با حضوری فعــال در عرصه و انجام یک 
عملیات ســلبی و اعتراضی، همراهی خود را به خوبی 
نشان دادند. آنچه اتفاق افتاد، تالشی ناباورانه بود برای 

نصرتی از قبل مژده داده شده.«
ایــن مدیــر باتجربۀ نشــر که ســال ها قبل در 
نمایشــگاه های خارجی نیز به صورت متعدد شــرکت 
کرده، از نقشه های آینده ای که احتماالً برای ما کشیده 

خواهد شد، این چنین می گوید:
»مدیران نمایشگاه برای حضور ایران در سال آینده، 
اگر شرط نگذارند، نقشه ای بازدارنده خواهند داشت؛ از 
جنس آوردن کشــیش قرآن ســوز یا کاریکاتوریست 

دانمارکی و یا شیرین و ترشی دیگر.«
سبحانی نسب، در عین حال، معتقد است که برای 
ســال بعد، از همین امروز باید شروع کرد: »نمایشگاه 
2016 برای حرفه ای های نشر بین الملل از همین امروز 
شروع شده اســت. از ایمیل بازی های تجاری گرفته تا 
ترجمه و هزینه و سفرهای الزم و دیگر کارها. از این رو، 
دیگر سال 2016 نمایشگاهی عادی درخور جمهوری 

اسالمی ایران نخواهد بود.«
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   سبحانی نسب: 
»ما نیازمند یک نقشۀ 
راه هستیم برای سال 

بعد و از امروز باید 
درباره اش فکر و هزینه 

شود. یک سال روی 
ایده های الزم کار 

شود تا در سال 2016 
دیگر نگوییم دستمان 
خالی است، پس فقط 

اعتراض کنیم. برای 
حضوری با دست پر 
از امروز فکر کنیم. 

معاونت محترم هم از 
امروز سرمایه گذاری 
کند. آبروی نظام در 

گرو تصمیم های درست 
است؛ نه تصمیم های 

درشت. به یقین با 
این همدلی که در 

این نمایشگاه به وجود 
آمده است، می توان 
از حمایت تشکل ها 

و بخش خصوصی به 
بهترین شیوه برای 
حفظ آبروی نظام و 

نشر ایران در خارج از 
کشور استفاده کرد.«

 



 The نمایشــگاه ادعا کرد و من در صفحۀ دوم مجلۀ
Bookseller Daily روز ســوم نمایشگاه. ...اما حتی 
دریــغ از دریافت یک »دمت گــرم« تلگرامی از خواص 

گوناگون متنوع مختلف!

سواد بین الملل در حد پنجم دبستان!
با همۀ این حرف ها، حــرف  صالحی طالقانی می گوید 
نباید منفعل باشیم. این یک کلمه را خود بیشتر توضیح 
می دهــد و می گوید مصداق منفعل نبــودن در عرصۀ 

بین الملل مترادف با داشتن سواد این حوزه است: 
»امــروز در هر حوزه و عرصه ای که ورود می کنید 
باید که سواد حرفه ای آن را داشته باشید. متوسط سواد 
نشــر بین المللی مان در بین اهل فضــل و ادب حوزۀ 
بین الملل، همین حدود پنجاه، شصت نفر، بدون اغراق 
در حد پنجم دبســتان هم نیســت؛ اما اولین راهکار، 
باالبردن ســواد و اطالعات است. ما خیلی اطالعات از 

حوزۀ بین الملل کم داریم.«
این نداشــتن سواد بین المللی، به تعبیر این فعال 
نشر، باعث می شود که قواعد بازی را ندانیم و به راحتی 

در این عرصه ها غافل گیر می شویم:
»وقتی اطالعات نداشته باشــیم و قواعد بازی را 
ندانیم، به راحتی منفعل می شویم. این ها امثال سلمان 
رشــدی زیاد دارند و کتاب های مانند آن هر روز چاپ 
می شود. در همین نمایشگاه کتاب شارجه که این ایام 
برپاست، مالحظه بفرمایید که علناً کتاب های مخالفین 
و معاندین منتشــر می شود و حمایت می کنند. ما چرا 

جوابی و اعتراضی به آن ها نداریم؟«

بدون ارائۀ منطق، شکست می خوریم
سیدعارف علوی، معاون مجمع ناشران انقالب اسالمی 

می توان گل زد و نتیجه را عوض کرد؛ پس باید همیشه 
به هوش بود. انفعال راه چاره نیست.« 

این جمله نشــان می دهد که صالحی نیز در برابر 
بی برنامگی ایران در این دوره، احساس خوبی ندارد. او 

صراحتاً می گوید: 
»بزرگوارانی که در ایام برپایی نمایشگاه در تهران 
تشریف داشتند، در برابر این ضربۀ پنالتی آقای یورگن 
باس، رئیس نمایشگاه، چه عکس العملی نشان دادند؟!« 
اشارۀ غیرمستقیم طالقانی به ضربۀ پنالتی را شاید 
به همیــن اعتراض کم رمق ایران بدانیــم و البته نگاه 
خوش بینانه ای که تا روز آخر در مسئولین ارشاد وجود 
داشت که شاید مسئولین نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
دعوت خود را به خاطر اعتراض ایران از سلمان رشدی 
پس بگیرند. اتفاقی که عماًل با توجه به سابقۀ غرب در 

حمایت از سلمان رشدی محال می نمود.
»مــا تعــداد انگشت شــمار ناشــران خصوصِی 
حاضردرنمایشــگاه، در مقابل این حرکت ایســتادیم 
و اعالم کردیم در نمایشــگاه هستیم؛ ولی در حمایت 
از تصمیم نظام، غرفه هایمان را بــاز نخواهیم کرد. ما 
به عنوان یک شــیعۀ مقلد که مشغلۀ فرهنگی داریم، 
رفتیم، همۀ مشــکالت و هزینه ها را به جان خریدیم 
و حرف زدیم و حرف شــنیدیم و دفاع کردیم از حکم 
تاریخی قاعدمان و مقام شامخ پیامبر رحمتمان؛ هم با 
حضور در میدان و هم در رسانه ها؛ مشابه آنچه آن ها از 
آن بهره بردند برای رسیدن به مقاصد پلیدشان. طبیعی 
است که او، سلمان رشدی ملحد است و با حمایت آمده 
است و من امیر صالحی طالقانی هستم، مدیر مسئول 
مجلۀ Printed in Iran که بی هیچ پشتیبانی آنجا 

بودم؛ برای دفاع از تصمیم نظام.
او در صفحۀ اول مجلــۀ Show Daily روز اول 
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    صالحی طالقانی: 
وقتی اطالعات نداشته 
باشیم و قواعد بازی 
را ندانیم، به راحتی 
منفعل می شویم. این ها 
امثال سلمان رشدی 
زیاد دارند و کتاب های 
مانند آن هر روز چاپ 
می شود. در همین 
نمایشگاه کتاب شارجه 
که این ایام برپاست، 
مالحظه بفرمایید 
که علنا کتاب های 
مخالفین و معاندین 
منتشر می شود و 
حمایت می کنند. ما 
چرا جوابی و اعتراضی 
به آن ها نداریم؟
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همۀ ناشران با تصمیم وزارت ارشاد همراهی و همدلی 
داشتند؛ امری که علی اکبر تورانیان، مدیرعامل شرکت 

تعاونی ناشران دانشگاهی نیز آن را تأیید می کند:
»در نمایشــگاه های کتاب همچــون فرانکفورت، 
چنین اتفاقاتی قطعاً با برنامه ریزی ازپیش تعیین شده رخ 
می دهد و به نظرم مهم ترین بحث آن ســنجش عیار 
ماســت. در این باره، نباید اسیر سخنان روشن فکران 
باشــیم. قصۀ سلمان رشدی یک بار دیگر به دنیا ثابت 
کرد که مردم و دولت ایران در این قضیه در یک موضع 
هســتند و اگر مشابه این کار تکرار شــود، ناشران ما 

سخت تر در مقابل آن خواهند ایستاد.«

دچار بحرانیم
از مجموع سخنان افراد این گزارش و نیز سخنان دیگر 
فعاالن نشــر که دربارۀ حضورنیافتن ایران در این دورۀ 
نمایشگاه فرانکفورت اظهارنظر کرده بودند، بر می آید که 
برای حضور مؤثر و قوی در رویدادهای بین المللی باید 
فکر و برنامه ریزی کرد و برای اتفاقاتی مشــابه، راهکار 
داشــت و نقشــۀ راه تعریف کرد. این کار مستلزم این 
است که دستگاه های فرهنگی به این رویدادها به منزلۀ 
یک رخداد زودگذر نگاه نکنند که قرار باشد از یک ماه 
قبل از حضور، تازه برنامه ریزی را شروع کنند که نتیجۀ 
این برنامه ریزی های کوتاه مدت این می شود که وقتی 
تصمیم گرفته می شود در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
شرکت نکنیم، چیز قابل عرضه ای در چنته نداریم. برای 
کشوری مثل ایران که ام القرای جهان اسالم محسوب 
می شود، پذیرفتنی نیست که چند کتاب جهانی دربارۀ 
پیامبر اسالم نداشته باشــد و تازه در موقع بحران، به 
فکــر ترجمۀ کتابی خاص باشــند و آن هم در نهایت، 

بی ثمر باشد.

نیز که سابقۀ حضور در نمایشگاه  های کتاب خارجی را 
دارد، دربارۀ حضورنیافتن ایران در این دوره و نتایج آن 

معتقد است:
»اینکه امسال ما نرفتیم و به خاطر حضور سلمان 
رشدی اعتراض کردیم، دارای منطقی بود که پذیرفته 
شد. دولت هم اعالم کرد که شرکت نمی کند. طبیعتاً 
این کار اگر بخواهد تکرار شود، باید روی موضع خودمان 
بایســتیم. این یک »ولی« دارد کــه دالیل خود را باید 
خوب معرفــی کنیم. مــا کار اول را که حضورنیافتن 
بود، کردیم؛ ولی حرکت دوم که الزم و شایســته بود، 

به صورت کامل انجام نشد«
علوی معتقد اســت که این حرکــت باید بازتاب 
داشته باشــد و بدون این حرکت نتیجه کار مشخص 

نخواهد شد:  
»اگر قرار باشد این مدلی انجام شود، ما سودی از 
نرفتن نمی بریم. باید مکرر اعتراض خودمان را نشــان 
دهیم. باید با ناشــران حاضر در نمایشگاه هم مکاتبه 
می کردیم و دالیل حضورنیافتن خودمان را می گفتیم. 
ولی این مدل و شکل نرفتن فایده نخواهد داشت. این 
کار یک فرصت برای ماست که بگویم با سلمان رشدی 
و نوع نگاه غرب به اسالم و ادیان مشکل داریم؛ ولی اگر 
کار این شــکلی که انجام شد، صورت بگیرید، سودی 

برای ما نخواهد داشت.«
با اینکــه در روزهای برگزاری نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت حضورنیافتن ایران در رسانه ها بازتاب داشت، 
عموم ناشران شرکت کننده از این دالیل بی اطالع بودند 
و شاید بهتر بود سایر دستگاه های مرتبط فرهنگی در 
ایــن حوزه به کمک وزارت ارشــاد می آمدند تا دالیل 

حرکت اعتراضی ایران بهتر تببین شود. 
اتفاقات این دوره نشــان داد کــه در این زمینه، 
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   سیدعارف علوی:
»در نمایشگاه های 

کتاب همچون 
فرانکفورت، چنین 

اتفاقاتی قطعًا 
با برنامه ریزی 

ازپیش تعیین شده رخ 
می دهد و به نظرم 
مهم ترین بحث آن 

سنجش عیار ماست. 
در این باره، نباید اسیر 

سخنان روشن فکران 
باشیم. قصۀ سلمان 

رشدی یک بار دیگر به 
دنیا ثابت کرد که مردم 

و دولت ایران در این 
قضیه در یک موضع 
هستند و اگر مشابه 
این کار تکرار شود، 
ناشران ما سخت تر 

در مقابل آن خواهند 
ایستاد.«



در ادامه، با اســتفاده از صحبت های یورگن باس، 
رئیس نمایشگاه، این دوره را »سیاسی ترین« دورۀ نمایشگاه 
فرانکفورت می نامد که حضور رشدی، آن را تشدید کرده 

تا آنجا که ایران تهدید به تحریم نمایشگاه نموده است.
آ ب ث در مطلب دوم خود، در 13 اکتبر، در آستانۀ 
افتتاح نمایشگاه، تیتر زده است: »رشدی نمایشگاه امسال 
را سیاسی تر کرد.« این مطلب با اشاره به َجّو امنیتی ناشی 
از حضور رشدی در نمایشگاه، آغاز و با صحبت های این 
نویسندۀ هتاک در افتتاحیه ادامه می یابد. در ادامه، آ ب ث 
خبر حضور نیافتن ایران را با یادآوری حکم تاریخی امام 

خمینی)ره( آورده است.

ال پائیس، پرتیراژترین روزنامۀ اسپانیایی زبان وابسته به 
بنیاد رسانه ای پی ریسا نیز که در 22 کشور فعال است، این 
خبر را حائز اهمیت دیده است. این روزنامه به طور هم زمان 
در آلمان، بلژیک، ایتالیا، مکزیک و آرژانتین چاپ می شود 
و علی رغم مواضعش علیه دولت های انقالبی، در تمام قارۀ 
آمریکا مخاطب دارد. ال پائیس هم زمان با افتتاح نمایشگاه 
نوشت: »ایران به علت حضور رشدی از شرکت در نمایشگاه، 
انصراف داد.« ال پائیس در وصف رشــدی تیتر زده است: 

»مهم ترین نویسندۀ دنیا در افتتاحیۀ نمایشگاه« 
ال پائیس مطلب خود را این گونه شروع کرده است: 

سماء رضوی  - اقدام اعتراضی ایران در انصراف از حضور 
در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت، مهم ترین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب در دنیا، به علت حضور نویسندۀ هتاک، 
سلمان رشدی، در رســانه های اسپانیایی زبان هم، مورد 
توجه قرار گرفت رسانه ها به آن پرداختند. آنچه در ادامه 
می آید، نمونه هایی از برجسته ترین این نشریه ها و در واقع، 
نشــریه های مرجع است؛ چه اینکه اگر فقط هر کدام از 
نشریه های آب ث، ال پائیس و ال موندو هم به این اقدام 
پرداخته بودند، فارغ از مشــی سیاسی و فکری شان و با 
درنظرگرفتن حوزۀ نفوذ و دایرۀ مخاطبشــان، اهمیت و 

برجستگی این اقدام را نشان می داد.
شایان ذکر است که در متِن تمام مطالب پیِش رو، 
به کارنامۀ موهن رشــدی، واکنش جهان اسالم و حکم 
تاریخی امام خمینی پرداخته شده که به منظور پرهیز از 

تکرار، آورده نشده است.

 آ ب ث قدیمی ترین روزنامۀ اســپانیایی زبان با ســابقۀ 
بیش از صدســال انتشار و گرایش های سلطنت طلبانه و 
دست راستی، یک هفته قبل از افتتاح نمایشگاه، به تاریخ 6 
اکتبر در صفحۀ فرهنگ خود چنین تیتر می زند: »دعوت 
به تحریم نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از سوی ایران، در 

اعتراض به حضور رشدی«. 

یکیازمسائلیکهپیشازنمایشگاهکتابفرانکفورترخدادوعکسالعملمسلمانانرابرانگیخت،دعوتازسلمانرشدی،بهعنوان
سخنرانافتتاحیۀایننمایشگاهبود.ایندعوت،عکسالعملفعاالننشرومسئولینرابرانگیختونهایتاًپسازتالشهاییکهبرای
لغواینحضورانجامشد،منتجبهلغوبرنامۀسخنرانیوینشد،ایرانازحضوردرایننمایشگاهانصرافداد.حاضرنشدنایراندراین
نمایشگاه،دررسانههایمختلفجهانمنعکسشدواخبارآنپخششد.آنچهدرادامهمیخوانید،بازتابرسانهایحاضرنشدنایران
درایننمایشگاهدررسانههایمختلفاستکهفارغازنوعموضعگیری شانکهطبیعتاًمنطبقباسیاستهایرسانههایرسانهشان
است،حکایتازدیدهشدنایناتفاقداردکهازقضا،درمواردی،ناراحتیرسانههایوابستهبهجریانسلطهراازالبه الیسطوِر
آنهامیتوانبهوضوحمشاهدهکرد.به اینمنظور،تعدادیازمهمترینرسانههایآلمانی،انگلیسی،عربی،اسپانیولیوفرانسهزبانو

همچنینبرخیخبرگزاریهایداخلیبررسیشدهاند.

ایران قدرتمندانه اعتراض کرد
گزارشی از بازتاب انصراف ایران 

از حضور در نمایشگاه فرانکفورت در رسانه های جهان

رسانه های اسپانیایی زبان
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کرده است. 

روزنامه لوس تییمپوس از کشور بولیوی نیز در 1۴ اکتبر 
تیتر خود را از صحبت های افتتاحیۀ رئیس نمایشــگاه 
انتخاب کرده اســت: »بازگشایی نمایشــگاه کتاب در 

فضایی شدیداً سیاسی« 
این روزنامه در توضیح صحبت های باس در حمایت 
از آنچه آزادی بیان خوانده اســت، به دعوت از رشدی و 

تحریم از جانب ایران اشاره کرده است.

 الراسون دیگر روزنامۀ بولیویایی با گرایش ملی و منتقد 
آمریکا در مطلبی در باب بررســی کارنامۀ نمایشــگاه 
امسال به تاریخ 30 اکتبر، به حضورنیافتن ایران، رشدی 
و کارنامۀ وی می پردازد. الراسون نوشته است: »نمایشگاه 
امسال بعد از تحریم بحث برانگیز ایران به آرامی طی شده 

است.«

روزنامۀ مکزیکی میلنیو وابسته به بنیاد رسانه ای میلنیو 
با تمایالت لیبرال سرمایه داری در مطلبی شدیداللحن با 
عنوان »فرهنگ سانسور« به تاریخ 17 اکتبر، به بررسی 
حضورنیافتن ایران در نمایشــگاه پرداخته است. گرچه 

»مذهب، سیاست و آزادی بیان، نمایشگاه شصت وهفتم 
را تحت تأثیر قــرار داده اند. ایران در اعتراض به حضور 
رشــدی نمایشگاه را تحریم کرده اســت. از نظر آن ها، 
کتاب آیات شیطانی کتابی کفرآمیز است.« رشدی هفتۀ 
قبــل، 6 اکتبر، به خبرنگار ال پائیــس دربارۀ اعتراض 
ایران به حضورش گفتــه بود: »چیزی ندارم که در این 
بــاره بگویم. اگر نمی خواهند بیایند، نیایند؛ ولی من به 
نمایشــگاه می روم.« این مطلب در ادامه، به ابراز تأسف 
یورگن باس مدیر نمایشگاه از حضور نیافتن ایران اشاره 
کرده و از قول وی، اضافه می کند که رشدی همواره در 

تهدید است.

روزنامــۀ لیبــرال ال مونــدو، برجســته ترین روزنامۀ 
دیجیتال اســپانیا، با رکورد بازدید 2۴ میلیون در روز، 
به تاریخ 12 اکتبر با تیتر »سیاســی ترین نمایشگاه این 
سال ها«، الهام گرفته از صحبت های مدیر نمایشگاه، به 
حضورنیافتن ایران اشاره می کند. همچنین در مطلب 
دوم خود در این باره، به تاریخ 13 اکتبر تیتر زده است: 
»انصراف ایران از نمایشــگاه فرانکفورت به خاطر حضور 

رشدی« 
ال موندو در بیانی کنایی و تأمل پذیر می نویســد: 
»در نمایشگاه امسال، بیش از 7 هزار ناشر از کشورهای 
مختلف حضــور دارند که ایران در بین آن ها نیســت. 
به نظر می رسد مقامات ایرانی به خاطر خستگی ناشی از 
مذاکرات توافق هسته ای و پذیرش ارزش های غربی، در 
ازای پاسخ منفی نمایشگاه به لغو برنامۀ حضور رشدی، 

از شرکت در نمایشگاه کتاب انصراف دادند!«

روزنامــۀ آرژانتینی”کالریــن هم که مّتحد رســانه ای 
ال پائیس در این کشــور محســوب می شود، با معرفی 
رشــدی و فتوای امام دربــارۀ او، به حضورنیافتن ایران 
می پردازد. کالرین در پایان افزوده اســت باید بیش از 
یــک هفته منتظر بود و دید که آیا به فتوای مربوط در 

مهم ترین نمایشگاه کتاب عمل می شود یا خیر!

خرنــادا روزنامــه انقالبی، ضدآمریکایــی و پر طرفدار 
مکزیکی که نوآم چامســکی درباره اش گفته: »شــاید 
تنها روزنامۀ مستقلی است که در همۀ نیمکره شمالی 
می شناســم، هم به انعکاس این خبر پرداخته اســت. 
خرنادا در مطلب 18 اکتبر خود برخالف دیگر رسانه ها 
که موضع علیه رشدی را بیشتر اقدامی ایرانی می دانند، 
با معرفی کامل وی و کتاب موهنش و همین طور فتوای 
امام، اثر وی را را موجب خشــم همه مسلمانان معرفی 
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حمیده خویی - در کنار رســانه های انگلیسی، آلمانی و 
اسپانیولی زبان، رسانه های فرانسه زبان نیز به پوشش خبر 
انصراف ایران از حضور در نمایشگاه و توضیح علل تاریخی 
آن پرداختند. این خبر در بسیاری از شبکه های اجتماعی و 

رسانه های اینترنتی انتشار یافت.

روزنامــۀ فیگارو )Le figaro( که یکــی از قدیمی ترین و 
مشهورترین روزنامه هاِی صبِح فرانسه و از جملۀ معروف ترین 
نشــریاِت جهان است، شش روز پیش از آغاز نمایشگاه، با 
تیتر »رشــدی در نمایشگاه فرانکفورت: ایران مسلمانان را 
به تحریم فراخواند!« به توصیف این حرکت ایران پرداخت. 
فیگارو نوشت: »نویسندۀ کتاب آیات شیطانی، که در سال 
1989 با فتوای آیت اهلل خمینی)ره( به مرگ محکوم شــده 
است، یکی از میهمانان افتخاری این نمایشگاه کتاب است. 
ایــران ضمن اعتراض، تهدید به تحریم رویدادی کرده که 
در 1۴ اکتبر افتتاح خواهد شــد.« ایــن روزنامه در ادامه 

می نویسد: »با گذشت 27 سال، سلمان رشدی، همواره در 
خطر کشته شدن است. از ســال 1989، وی در حالی که 
شمشــیری برهنه و تیغی بُّران در باالی سرش قرار دارد، 
زندگی می کنــد. آیت اهلل خمینی)ره(، طــی فتوایی، همۀ 
مسلمانان جهان را به کشتن این نویسنده دعوت کرده بود.«

این روزنامۀ پرشــمارگان، دالیل اعتراض کشورمان 
را این گونه انتشــار می دهد: »معــاون وزیر فرهنگ ایران، 
ضمن اعتراض، از کشورهای مسلمان درخواست کرد که 
این رویداد را تحریم کننــد. عباس صالحی تصریح کرد: 
مسئوالن، آزادی بیان را به عنوان موضوع نمایشگاه انتخاب 
کرده اند، ولی از کسی دعوت به عمل آورده اند که به اعتقادات 
ما توهین کرده است. توهین های سلمان رشدی و برخی 
کاریکاتوریست ها، تخطی از آزادی بیان است.« رمان نویس 
بریتانیایی از حدود ســه دهه قبل، با کتاب کفرآمیز آیات 
شیطانی، که در سپتامبر سال 1988 چاپ شد، به شهرت 
رسید. وی با توصیف حضرت محمد)ص( در این کتاب، خشم 

مسلمانان جهان را برانگیخت.«

میلنیو سیدعباس صالحی را به اشــتباه، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی معرفی می کند و لحنی تند و بعضاً 
تمسخرآمیز دارد، در پایان مقاله، به نتیجۀ جالبی رسیده 
اســت: »آن چه آقای عباس صالحی انجام داد، فقط یک 
تحریم ســاده نبود. او به میلیون ها متعصب بیمارذهن 
یادآوری کرد کــه هنوز وظیفه ای انجام نشــده دارند؛ 
وظیفه ای که به خاطر عشق به پیامبرشان باید در حق 

یک نویسنده اجرا کنند: وزیر فرهنگ نازنین!«

نشــریۀ  الدیاریا، دومین نشــریۀ پرمخاطب اروگوئه با 
تمرکز بر مسائل علوم انسانی در مطلب خود، هم زمان 
با آغاز نمایشــگاه به تاریخ 1۴ اکتبر نوشت: »سیاست 
و آزادی بیان قبل از شــروع نمایشگاه شصت و هفتم، 
خبرساز شدند.« الدیاریا در ادامه آورده است: »ایران در 
روزهای اخیر، اعتراضات شــدیدی علیه حضور رشدی 

ابراز نمود و نهایتاً از نمایشگاه انصراف داد.«

رسانه های فرانسه زبان
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روزنامۀ فیگارو با بیان علل فتوای بنیان گذار انقالب 
اسالمی، عمالً مخاطبان فرانســه زبان خود را با این اتفاق 
تاریخی آشنا کرد: »در آن زمان، کتاب های سلمان رشدی 
در انگلســتان به آتش کشیده شد. )...( به جز از اعتراضات 
خشونت آمیز در بسیاری از کشــورهای مسلمان، انتشار 
کتاب در ایاالت متحده، حمله هایی را علیه مرکز فرهنگی 
آمریکاییان اســالم آباد در فوریۀ 1989 به دنبال داشت. در 
1۴ فوریه، آیت اهلل خمینی)ره( فتوایی علیه این نویســنده 
صادر کرد. این محکومیت بار دیگر در سال 2005 توسط 
رهبر معظم، آیت اهلل علی خامنه ای، و در سال 2007 توسط 

رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد، تصدیق شد.«
این روزنامه، ضمن ارائۀ نقل قولی از مدیر نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت، مبنی بر اینکــه »بیوگرافی و آثار ادبی 
رشدی، به وی جایگاهی مهم در مقیاس جهانی برای بحث 
دربارۀ آزادی بیان بخشیده است«، نظر یورگن باس در دفاع 
از سلمان رشدی را مطرح نمود. روزنامۀ فیگارو یادداشت 
خود در باره ایران را با این جمالت به پایان رســاند: »این 
کشور نمی بایست ... مســلمانان را به تحقیر بزرگ ترین 

نمایشگاه کتاب دنیا تشویق می نمود.«

رســانۀ مهم دیگری که این خبر را پوشش داده بود، رادیو 
بین المللی فرانســه )rfi( بود. این ایستگاه رادیویی دولتی 
فرانسه که به 20 زبان زندۀ دنیا برنامه تولید و پخش می کند، 
مانند دیگر رسانه های فرانسه به توصیف این حرکت ایران 
پرداخت: »نه ماه پس از سوءقصد به هفته نامۀ شارلی ابدو، 
با دعوت سلمان رشدی به نمایشــگاه کتاب، آزادی بیان 
بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. دعوت سلمان رشدی 
توسط مدیریت نمایشگاه کتاب و اهمیت به حضور وی در 
ابتدای این رویداد، منجر به یک جنجال شد. چند روز قبل، 
تهران با انصراف از غرفۀ بین المللی، تصمیم به تحریم این 
رویداد گرفت و از دیگر کشورهای مسلمان هم درخواست 
انجام چنین کاری را نمود. مدیر نمایشگاه فرانکفورت ضمن 
اظهار تأسف بابت انصراف وزیر فرهنگ ایران، تأکید کرد: 
»آزادی بیان قابل معامله نیســت. نباید فراموش کنیم که 

رشدی همواره برای کارش در معرض تهدید است.« 

یکی از مهم ترین رسانه های فرانسه نیز که در مرکز توجه 
بســیاری از افراد فرانســه زبان قرار دارد، این حرکت ایران 
را پوشــش داد. شبکۀ فرانسfrance( 2۴ 2۴( که یکی از 
مشهورترین شبکه های بین المللی فرانسه زبان است، سعی 
کرد با دیدی سیاســی تر از دیگر رسانه ها، به توصیف این 
رویداد بپردازد. این شــبکه حضور ســلمان رشــدی در 
نمایشــگاه فرانکفورت را زیانی بزرگ بــرای ایران خواند. 
فرانس 2۴ پس از اشــاره به ســخنان یورگن باس و لزوم 

حضور رشدی برای موضوع آزادی بیان، می نویسد: »سلمان 
رشدی در سال 1989 با فتوای آیت اهلل خمینی)ره( ایرانی، 
برای کتاب آیات شیطانی مواجه شد. با گذشت 25 سال، 
این مسئله موجب ناراحتی ایران شد و این کشور تصمیم 
گرفت این نمایشگاه بین المللی را تحریم کرده و از گرفتن 
غرفۀ بین المللی صرف نظر کند.« در ادامه، این شــبکه، به 
تأسف مدیر نمایشگاه از انصراف ایران اشاره کرده و می گوید: 
»یورگن باس تأیید کرد که تعدادی از انتشارت های ایرانی در 

هر حال در نمایشگاه شرکت می کنند.«

یکی دیگر از رسانه های مکتوب مطرح در کشور فرانسه که 
به تشریح اقدام ایران در تحریم نمایشگاه کتاب پرداخت، 
روزنامۀ لوپاریزین )le parisien( اســت. لوپاریزین اولین 
روزنامۀ بین المللی فرانسه است که بیشترین مخاطب را در 
پاریــس و ایل دو فرانس دارد. این روزنامه هم با رویکردی 
شــبیه شبکۀ فرانس 2۴، به تشریح فتوای امام خمینی)ره( 
دربارۀ ســلمان رشدی و تحریم نمایشــگاه توسط ایران 

پرداخت.

سیر بازتاب حرکت ایران در رسانه های فرانسه به روزنامۀ 
لومتن )le matin( می رســد که بیش از 25 ســال سابقۀ 
فعالیت دارد. این روزنامه با اشاره به اینکه ایران نمایشگاه 
فرانکفورت را به خاطر حضور رشــدی، تحریم کرده است، 
سخنان وزیر فرهنگ را نقل می کند: »نمایشگاه فرانکفورت 
تحت عنوان آزادی بیان، شخصیتی منفور در جهان اسالم را 
دعوت کرده است و موقعیتی برای سلمان رشدی، نویسندۀ 
کتاب کفرآمیز آیات شیطانی فراهم آورده تا به سخنرانی 
بپردازد.« این روزنامه در ادامه، با تعبیری جالب توجه، این 
حرکت ایران را توصیف می کند: »ایران قدرتمندانه اعتراض 
کرد« و تصمیم به شرکت نکردن در این نمایشگاه گرفت. 
تهران همچنین از دیگر کشــورهای مســلمان خواست 
تا عکس العمل نشــان دهند. ایران پیــش از این نامه ای 
اعتراض آمیز به مســئوالن نمایشگاه فرستاده بود و از آنان 

خواسته بود از دعوت سلمان رشدی صرف نظر کنند.«
مسئلۀ قابل تأمل و بســیار مهم دربارۀ عکس العمل 
رسانه های فرانسه نسبت به حرکت اعتراض آمیز ایران آن بود 
که تقریباً تمام این رسانه ها، به تشریح فتوای امام خمینی)ره( 
پرداخته و خواسته یا ناخواسته مسئلۀ والیت مداری، تقلید 
و مرجعیت در اسالم را به جهانیان معرفی کردند. تمام این 
رسانه ها هنگامی که خبر درخواست ایران از دیگر کشورهای 
مسلمان را مطرح می کردند، وحدت سیاسی و دینی میان 

مسلمانان را به مخاطبان خود گوشزد می نمودند.
روزنامه لومتــن، در توضیح این فتــوا، از لفظ »امام 
خمینی« استفاده می کند: »در فوریۀ 1989، امام خمینی، 
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آزاده عطار - پس از آنکه جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرد که از حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به دلیل 
سخنرانی سلمان رشدی خودداری می کند، رسانه های 
آلمانی زبان این اقدام را بــا پرداختن به اقدام وی در 
انتشــار کتاب آیه های شیطانی و رویکرد ایران پس از 
صدور فتوای امام خمینی)ره( مبنی بر ارتداد وی محور 
توجه قرار دادند. نخســت خبرگزاری آلمان بود که به 
موضوع غیبت ایران در نمایشگاه پرداخت و در ادامه، 

دیگر نشریات هم از این موضوع غافل نشدند.

هفته نامۀ اشــپیگل در مطلبی با عنوان »ایران نمایشگاه 
فرانکفورت را تحریم کرد« نوشــت که این کشور به این 
دلیل در نمایشگاه یاد شده شرکت نمی کند که سلمان 
رشدی به عنوان سخنران مهمان دعوت شده است. این 
نویسنده هندی-انگلیسی به دلیل کتاب توهین آمیزی که 
دربارۀ اسالم نوشته است، مورد نفرت جهان اسالم است. 

روزنامۀ فرانکفورتر آلگماینه هم نوشت که ایران تهدید 

خود را اجرایی کرد و نوشت که چون قرار است سلمان 
رشــدی در مراســم افتتاحیۀ نمایشــگاه فرانکفورت 
سخنرانی کند، جمهوری اسالمی هم اعالم کرد که در 

این نمایشگاه شرکت نمی کند.

بخش آلمانی شبکۀ خبری یورونیوز هم اعالم کرد که 
ایران به دلیل حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت شرکت نمی کند. وی برای سخنرانی دربارۀ 
آزادی بیان به نمایشگاه فرانکفورت دعوت شده است، 
اما این اقدام ایران را خشــمگین کرده است. در سال 
1989، به دلیل نوشــته های ضداسالمی  رشدی، علیه 

وی فتوایی صادر شد.

شبکۀ خبری )ZDF( هم با انتشار فیلمی از روند آماده شدن 
نمایشگاه، به انصراف دولت ایران از حضور در نمایشگاه سال 
جاری اشاره کرد و اعالم کرد که به این ترتیب شمار زیادی 
از انتشارات های ایرانی در نمایشگاه حضور نخواهند داشت 
و همۀ این ها به دلیل ســخنرانی سلمان رشدی در مراسم 

بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، فتوای )حکم اسالمی( 
کشتن سلمان رشدی، نویسندۀ بریتانیایِی هندی االصل 
را که اکنون 68 ســاله است، به خاطر کتاب کفرآمیز آیات 

شیطانی صادر نمود و وی را مرتد اعالم کرد.«
این روزنامه هم سعی کرد با بیان نظریات افراد مختلف 
در ایران، در رابطه با حکم ســلمان رشدی مرتد، صبغه ای 
سیاسی به یادداشت خود دهد: »دولت اصالح طلب محمد 
خاتمی در ســال 1998 وعــده داد که ایران فتوایی را که 
باعث شده بود این نویسنده ده سال مخفی بماند، تحمیل 
نمی کند. ولی رهبر معظم ایران، آیت اهلل خامنه ای، جانشین 

آقای خمینی، در سال 2005 بار دیگر تایید کرد که سلمان 
رشدی مرتد است و می بایست بدون محاکمه کشته شود. 
در سال 2007 هم دولت محافظه کار محمود احمدی نژاد 

اعالم کرد که این »فتوایی همیشه معتبر« است.«
دیگر رسانه های فرانسه زبان، اعم از رسانه های مکتوب، 
شنیداری و مجازی نیز به توصیف دالیل انصراف کشورمان 
از حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت پرداختند 
و بدین ترتیب پیــام ایران به مخاطبان خود را انتقال دادند. 
شیوۀ پرداختن این رسانه ها به موضوع، نقدی تاریخی بر اقدام 
نفرت انگیز سلمان رشدی در نوشتن کتاب آیات شیطانی بود.

رسانه های آلمانی زبان
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افتتاحیۀ نمایشگاه است در بخشی از این گزارش به فتوای 
امام خمینی)ره( علیه رشدی هم پرداخته شده است.

شــبکۀ خبری )ARD( دیگر رسانۀ آلمانی بود که به 

خودداری ایران از حضور در نمایشگاه امسال واکنش 
داد و نوشــت که چون سلمان رشــدی به نمایشگاه 
می آید، ایران هم در نمایشگاه حاضر نخواهد شد و از 
دیگر کشورهای اسالمی خواسته است که آن ها هم در 

نمایشگاه شرکت نکنند.

محمد معماریان - آژانس خبری فرانســه )AFP( در 
عنوان گزارش خود از افتتاح نمایشــگاه فرانکفورت به 
تحریم آن از ســوی ایران اشــاره کرد و نوشت: »ایران 
از ســایر ملت های مسلمان خواســته است به تحریم 

نمایشگاه بپیوندند.«

خبرگزاری آسوشــیتدپرس در گزارشــی اختصاصی، 
اما کوتاه، در 67 کلمه، خبر جمع شــدن غرفۀ ایران از 

نمایشگاه را منتشر کرد.

دویچه وله، خبرگزاری رســمی آلمــان، در دو گزارش، به 
تهدید ایران به تحریم نمایشــگاه و باقی ماندن نزدیک به 
َده ناشــر ایرانی در این نمایشگاه، اشاره کرده است. در این 
گزارش ها، همچنین به اعتراض عربستان سعودی، به انتشار 
ترجمۀ این کتاب از طرف جمهوری ِچک اشاره کرده است.

مجلۀ آتالنتیک با اشــاره به گزارش گاردین، مبنی بر 
تهدید ایران به تحریم نمایشگاه تالش کرد که عواقب 
این کار را به سوی نویسندگان ایرانی بازگرداند و اشاره 
کرد که نمایشگاه فرانکفورت بزرگ ترین جشنوارۀ دنیا 
در نوع خود است و نویسندگان ایرانی بیش از همه، از 

این اقدام متضّرر خواهند شد.

وب ســایت ایرلندی اخبار فوری، در گزارشــی ویژه به 
خوانندگان خود خبر داد که ایران در اعتراض به دعوت از 
سلمان رشدی به عنواِن سخنران افتتاحیه، این نمایشگاه 
را تحریم کرده است. این وب سایت از گفته های مقامات 
وزارت ارشاد ایران در صداوسیما نقل کرده است که این 

اقدام نمایشگاه را »ضدفرهنگی« نامیده اند.

پایگاه خبری یورونیوز نیز با اختصاص گزارشــی ویژه 

به تحریم نمایشگاه از سوی ایران، اشاره کرد که سال 
گذشــته نزدیک به 270هزار نفر از 132 کشور دنیا از 

این نمایشگاه بازدید کرده اند.

پایگاه فایننشال تریبیون در گزارش تحریم نمایشگاه 
از سوی ایران، گفته های یکی از فعاالن ادبی ایتالیایی 
را به نقل از خبرگزاری ایرنا منعکس کرد که »تأســف 
عمیق« خود را از غیبت ایران ابراز کرده بود. همچنین 
در این گزارش، صحبت های یکی از دانشجویان آلمانی 
عالقه مند به »ادبیات خاورمیانه و خصوصاً ایران« ارائه 
شده که گفته بود: »از سیاست جهانی سردرنمی آورم؛ 
اما پول زیادی برای اینکه اینجا باشــم، خرج کرده ام 
و اآلن چیزی جز یک تــاالر بزرگ خالی نمی بینم.« 
این پایگاه عنوان گزارش خود را از صحبت های یکی 
از مســئوالن ارشد نمایشگاه فرانکفوت انتخاب کرده 
است که گفته بود: »جای ایران به شدت خالی است.«

روزنامۀ انگلیســی گاردین در دو گــزارش متوالی در 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 1۴ و 15 مهر، تهدید 
ایران به تحریم نمایشگاه و سپس اقدام ایران به بستن 
غرفۀ خــود را گزارش داد. در گزارش اول که خبرنگار 
ایرانی این روزنامه تهیه کرده اســت، اشــاره شده که 
سال گذشته، 282 ناشر ایرانی با بیش از 1200 عنوان 
کتاب، در فرانکفورت حاضر شده بودند. این خبر به نقل 
از خبرگزاری هــای ایرانی، نقــل می کند که دعوت از 
سلمان رشدی، تحقیر عمدی مهمان افتخاری امسال 

نمایشگاه، یعنی کشور اندونزی بوده است. 
گــزارش دوم گاردین، بازنویســی روایت آژانس 
خبری فرانسه بود که بیشــتر به توضیح پیش زمینۀ 
این ماجرای جنجالی و نظرات مســئولین نمایشگاه 

اختصاص داشت.

پایگاه خبری حریــت دیلی نیوز، متعلق به ترکیه نیز، 
در عنــوان و متــن گزارش خود از افتتاح نمایشــگاه 
فرانکفــورت، به دعوت از ســلمان رشــدی و تحریم 
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نمایشگاه توســط ایران اشاره کرد. با این حال، بخش 
عمدۀ محتوای این گزارش به انعکاس گفته های سلمان 

رشدی اختصاص داشت.

پایگاه خبری آی بی تایمز در گزارشی با عنوان »به خاطر 
دعوت از رشــدی، ایران نمایشگاه کتاب فرانکفورت را 
تحریم می کند«، تصمیم مســئوالن وزارت ارشــاد به 
تحریم شصت وهشــتمین نمایشگاه کتاب فرانفکورت 
را منعکس کرد. این گــزارش ترکیبی از اخبار آژانس 
خبری فرانسه و گاردین را به همراه اطالعات پیش زمینۀ 

ماجرا در اختیار کاربران خود قرار می داد.

روزنامۀ انگلیســی ایندیپندنت نیز خبر تحریم نمایشگاه 
توســط ایران را به صورت مجّزا در مقالــه ای با این عنوان 
منتشر کرد: »پس از اعالم رشدی به عنوان سخنران مهمان، 
ایران از نمایشــگاه کتاب فرانکفورت خارج می شود.« این 
روزنامــه نیز تالش کرد این تصمیم را یک تصمیم دولتی 
نشــان دهد و مدعی شد که به گفتۀ مسئوالن نمایشگاه، 

تعدادی از ناشران ایرانی در آنجا حاضر خواهند بود.

روزنامۀ کانادایی نشنال پُست خبر تهدید ایران به تحریم 
نمایشگاه را به قلم یک روزنامه نگار ایرانی منتشر کرد. 
در این خبر، مواضع مقامات ایرانی از جمله سیدعباس 
صالحی، معاون وزارت ارشــاد و فرهنگ اســالمی و 

همچنین مسئوالن نمایشگاه منعکس شده بود.

نیوزویک در بخشی از گزارش خود با عنوان »نمایشگاه 
کتــاب فرانکفورت آوارگان را بــه بازدید رایگان دعوت 
می کند«، در یــک پاراگراف به لغو برنامــۀ ایران برای 
حضور در نمایشگاه، در اعتراض به حضور سلمان رشدی 

اشاره کرد.

مجلۀ پابلیشرز ویکلی، هفته نامۀ ناشران که اخبار مربوط 
به صنعت نشر را پوشــش می دهد، در گزارشی دربارۀ 
برنامۀ افتتاحیۀ نمایشــگاه با حضور ســلمان رشدی، 
اعتراض ایران و بسته شدن غرفۀ رسمی کشورمان را به 

خوانندگان خود اطالع داد.

پایــگاه خبری جاکارتاپُســت اندونزی که کشــورش 
مهمان افتخاری نمایشگاه فرانکفورت بوده و بزرگ ترین 
جمعیت مسلمان دنیا را دارد، یک گزارش ویژه؛ اما کوتاه 
از تحریم نمایشگاه از سوی ایران، منتشر کرد که نیمی 
از آن، به ســابقۀ اقدامات ایران دربارۀ رشدی اختصاص 

داشت.

پایگاه خبری تودیز زمان، نســخۀ انگلیســی روزنامۀ 
زمان ترکیه، در یک خبر کوتاه، تحریم نمایشگاه کتاب 

فرانکفورت از طرف ایران را پوشش داد.

پایگاه خبری تی وی آی پاکســتان در گزارشــی نسبتاً 
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طوالنی با عنوان »در اعتراض به حضور رشــدی، ایران 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت را تحریم می کند«، به نقل از 
وزیر ارشاد کشورمان نوشت که دعوت از سلمان رشدی 

»احساسات مذهبی مسلمانان را جریحه دار می کند.« 

روزنامۀ آمریکایی نیویورک تایمز خبر آسوشــیتدپرس 
دربارۀ تحریم نمایشــگاه از ســوی ایران را بازنشر کرد. 
همچنین در بخش وبالگ های وب سایت این روزنامه، 
گزارشی به سخنرانی سلمان رشدی و تحریم نمایشگاه 

توسط ایران اختصاص داشت.

پایگاه های خبری ایندیاتایمز، دهمین وب سایت پربینندۀ 
هند و رتبۀ 113 وب ســایت های دنیا طبق برآوردهای 
وب ســایت الکســا و بیزنس اینســایدر، گزارش کوتاه 
آسوشــیتدپرس دربارۀ تحریم نمایشگاه از سوی ایران را 

بازتاب داد.

روزنامۀ انگلیسی دیلی میل در یک گزارش ویژه، تهدید 

ایران به تحریم نمایشــگاه به خاطر دعوت از ســلمان 
رشدی را پوشش داد. این روزنامه نیز مانند برخی دیگر 
از رســانه هایی که این خبر را منعکس کردند، اشــاره 
کرد که رهبر ایران ده  ســال پیش، بر اعتبار فتوای امام 

خمینی)ره( دربارۀ سلمان رشدی صّحه گذاشته است.

روزنامۀ انگلیسی تلگراف نیز با بازنشر گزارش آژانس 
خبری فرانســه، خبر ویژه ای دربارۀ تحریم نمایشگاه 
از طــرف ایران، کار کرده اســت. وب ســایت خبری 
آمریکایی راواستوری، اخبار خام، هم به نقل از آژانس 
خبری فرانســه، تهدید ایران به تحریم نمایشــگاه را 

پوشش داد.

روزنامه های رژیم اشغالگر قدس، یعنی تایمز و یدیعوت 
آهارانوت نیز گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس دربارۀ 
تحریم نمایشگاه از ســوی ایران را کار کرده اند. پایگاه 
خبری ســالن، متعلق به گروه رسانه ای سالن و یکی از 
وب گاه هــای مطرح در زمینۀ اخبار روزمره نیز، گزارش 

آسوشیتدپرس را انعکاس داده است.

ملیحه رضایی - دعوت از ســلمان رشــدی به بهانۀ 
انتشــار آخرین کتاب وی، برای ایراد ســخنرانی در 
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت، منجر به اعتراض شدید 
ایران و تحریم نمایشــگاه از ســوی ایران شد. بازتاب 
این حرکت از سوی خبرگزاری های عربی به تأسی از 
خبرگزاری های انگلیسی زبان، به زمینۀ تاریخی صدور 
حکم ارتداد و قتل ســلمان رشــدی، به سبب نوشتن 
کتاب آیات شیطانی، در ساختار سیاسی سه دهۀ اخیر 

ایران توجه داشت. 

الجزیره که شبکه ای تلویزیونی با مرکزیت دوحۀ قطر 
اســت، در رابطه با این مسئله، بیش از آنکه به تحریم 
نمایشــگاه بپردازد، از روند تاریخی فتوای ارتداد امام 
خمینی)ره( و عکس العمل هــای دولت های مختلف و 
ساختار سیاسی ایران نوشــت. الجزیره اعالم کرد که 
ایران نمایشگاه فرانکفورت، یکی از نمایشگاه های مهم 
کتاب جهان را به دلیل حضور ســلمان رشدی، تحریم 
کرد. براســاس بیانیۀ وزارت ارشاد ایران، ایران به دلیل 
حضور سلمان رشدی، نویسندۀ انگلیسی، تصمیم به 
تحریم نمایشــگاه کتاب فرانکفورت گرفت که سال ها 
پیش، جمهوری اســالمی ایران او را به دلیل نوشــتن 

کتاب موهن آیات شــیطانی، مهدورالدم خوانده بود. 
ایران اعالم کرد این نمایشگاه با فرصتی که به رشدی 
داد تا حرف های خود را به گوش همه برســاند، با این 
عمل به مقدسات مسلمانان توهین کرده است. ایران 
به همین دلیل مراتب اعتراض شــدید خود را اعالم و 

نمایشگاه کتاب فرانکفورت را تحریم می کند.  
ایران همچنین دیگر کشــورهای اســالمی را به 
تحریم این نمایشــگاه فراخواند و اعالم کرد این پایان 

ماجرای توهین به مقدسات اسالم نخواهد بود.  
پس از نوشــتن کتاب آیات شــیطانی، در سال 
1989، امام خمینی)ره( دربارۀ ســلمان رشدی فتوای 
ارتداد داد و اجازۀ قتل او را صادر کرد. در سال 1998، 
در دوران اصالحــات خاتمــی، رئیس جمهور ســابق 
ایران، در عملی نشدن فتوا و فراموشی آن تالش هایی 
انجام داد؛ اما در ســال 2005 بــا فتوای مجدد رهبر 
کنونی جمهوری اســالمی ایران، آیــت اهلل خامنه ای، 
وی مهدور الدم اعالم شــد. در ســال 2007، در دورۀ 
احمدی نژاد و تأکید بر حکم، این فتوا همچنان پابرجا 

ماند.

المنار، شبکۀ اطالع رسانی و رسانه ای حزب اهلل لبنان، 
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نوشــت: »وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی جمهوری 
اسالمی ایران، دعوت از سلمان رشدی را بازی مذهبی 
و سیاسی عنوان کرد و این دعوت را محکوم و حضور 

در نمایشگاه را تحریم کرد.«
در بیانیه ای که از ســوی ایــن وزارتخانه دربارۀ 
مشــارکت نکردن ایران در این نمایشگاه منتشر شد، 
تأســف خود را از تناقض آشــکار با اهداف فرهنگی 
اعالم شــدۀ نمایشــگاه ابراز کرد و اعالم کرد: »امسال 
به دلیل دعوت یکی از چهره های مهم نفرت انگیز جهان 
اسالم، یعنی سلمان رشدی مرتد، نویسندۀ کتاب آیات 
شیطانی، و دادن فرصتی به او برای ایراِد سخنرانی در 

نمایشگاه، شرکت در آن را تحریم می کند.
همچنین تأســف خود را از این موضوع ابراز کرد 
که مســئوالن این نمایشــگاه خود را بازیچۀ دســت 
صهیونیست ها قرار داده و با این حرکت خود، احساسات 

مسلمانان را جریحه دار کردند.«

القدس العربی به نقل از رویترز، ضمن اشاره به تحریم 
نمایشــگاه توسط ایران نوشت: »عربستان سعودی نیز 
ســفیر دولت چک را در رابطه با چاپ ترجمۀ جدید 
از آیات شــیطانی و توهین به مســلمانان فراخواند و 
خواستار توقف انتشار کتاب شد. القدس العربی در ادامه 
نیز به هم جهت شدن ایران و عربستان در رابطه با فتوای 

ارتداد سلمان رشدی پرداخت.«

فرانس 2۴ نام شــبکه ای خبری است که به سه زبان 
فرانسه، انگلیسی و عربی، اخبار پخش می کند. بودجۀ 
شــبکۀ فرانس را دولت فرانســه تامین می کند. این 
خبرگزاری، متأثر از الجزیره، خبر تحریم نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت را عکس العمل سیاســی دولتمردان 

ایران به این موضوع دانست.

العربیه که یکی از شبکه های مهم خبرِی عرب زبان است 
و از امارات اداره می شود، در رابطه با ایران و انصراف از 
حضور در نمایشگاه فرانکفورت، ضمن اشاره به بیانیۀ 
وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی و نکوهش آزادی بیانی 
که به توهین مســلمانان منجر شده است، نوشت که 
فتوای ارتداد و قتل رشــدی که امام خمینی)ره( سال 
1989 صادر کرده اســت، بــه اعتراض جدی مقامات 

جمهوی اسالم ایران منجر شده است.

خبرگزاری هافینگتون پســت عربــی نیز خبر تحریم 
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت از ســوی ایران را بازتاب 
داد و بر دعوت ایران از کشــورهای اسالمی، در تحریم 
نمایشگاه و شــروع جریان جدید توهین به مقدسات 

اسالم تأکید داشت.
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مدیران دولتی پرداخت و نوشت: »اعزام نمایندگانی از 
انتشاراتی های کشور، همراه با دست اندرکاران مؤسسۀ 
نمایشگاه های فرهنگی ایران به آلمان، برای حضور در 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، درحالی که بنا بر اعالم این 
مؤسسه، حتی از چیدن کتاب در قفسه های غرفۀ ایران 
خودداری شــده و دور تا دور آن با روبان مشکی بسته 
شده اســت، مفهومی ندارد؛ به ویژه آنکه متأسفانه در 
میان افراد اعزام شده، نمایندگانی از حوزۀ نشر ادبیات 

متعهد و ارزشی نیز حضور دارند.
اگر اخبار و تصاویر حضور این افراد در نمایشگاه 
کتــاب فرانکفــورت را در خبرگزاری ها و به شــکل 
غیررسمی تر آن در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، 
متوجه خواهید شد که نفرات زیادی از کشورمان، راهی 
آلمان شــده اند؛ اما آیا چنین حضوری با اصل تحریم 
و اعتراض جمهوری اسالمی ایران به دعوت از سلمان 
رشــدی مرتد مغایرت ندارد؟ اینکه شماری از فعاالن 
نشــر و مدیران فرهنگی ما، مقابل غرفۀ تعطیل ایران 
بایستند و دلیل بســته بودن آن را توضیح دهند، چه 
معنایی می تواند داشته باشد؟ جالب تر آنکه چند مدیر 
بی ربط بــه حوزۀ کتاب و ادبیات هــم، در میان افراد 

اعزامی هستند!«
این خبرگزاری با انتقاد شدید از حضور فعاالن نشر 
ایران در این نمایشگاه نوشت: »در متنی که به صورت 
بنر در غرفۀ جمهوری اسالمی ایران نصب شده، آمده 
است: »دعوت از نویســنده ای که به مقدساِت بیش از 
یک میلیارد انســان، به بهانۀ »آزادی بیان« بی احترامی 
می کند، در کنفرانس خبری نمایشگاه بین المللی کتاب 
فرانکفورت، نقض آشکار اعالمیۀ جهانی »حقوق بشر« 

است. ما به این حرکت غیرفرهنگی اعتراض داریم.«
سؤال اینجاست که آیا بار توضیحی شرکت نکردن 
کشورمان در این رویداد فرهنگی را بنرها و استندهای 
چندزبانه به دوش نمی کشــیدند و آیا الزم بود افرادی 
به نمایندگــی از چند مؤسســۀ انتشــاراتی دولتی و 
خصوصی و حتی مدیران فرهنگی ایران، به فرانکفورت 
بروند؟ ضمن اینکه بیشتر افراد اعزامی به نمایشگاه های 
خارجی، معموالً زبان  دیگری غیر از زبان مادری شان را 
نمی دانند و رفت وآمدشان به فرانکفورت، جز زیان مالی 
و خروج ارز از کشور، نتیجه ای ندارد. البته، گشت وگذار 
در یکی از شهرهای مدرن اروپا، خودش هم فال است 

و هم تماشا!«
مشــرق حضور این افــراد را تقلیــل حکم امام 
خمینی)ره( دانســت و تأکید کرد: »حضور در نقطه ای 
که بوی مشــمئزکننده و نفرت آور ســلمان رشــدی 
مرتد، از آن استشمام می شود، هرقدر هم که انقالبی و 

لیال منصوری -خبرگزاری تســنیم با انتشــار تصاویر 
غرفه های خالی ایران، تحریم این نمایشگاه بین المللی 
را اقدامی هوشــمندانه دانســت و نوشــت: »با اقدام 
هوشــمندانۀ مؤسسۀ نمایشــگاه های فرهنگی ایران، 
مجــری برپایی غرفۀ ایران در نمایشــگاه، تعدادی از 
نمایندگان ایران با حضــور در غرفه  ای با طراحی زیبا 
و وسیع، اما خالی،  به مراجعه کنندگان به غرفه، دربارۀ 
چرایی حضورنیافتن ایرانیان در نمایشگاه، توضیحاتی 

را ارائه کردند.
توزیع ترجمۀ انگلیسی رمان محمد)ص( و نامۀ مقام 
معظم رهبری به جوانان غربی، از دیگر اقدامات ایران 
در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت بوده است.  همچنین 
نصب پوســترهای اعتراضی ایران به زبان های آلمانی 
و انگلیســی ، نصب نوار مشکی مقابل غرفه و... از دیگر 
اقداماتی اســت که توجه بازدیدکنندگان و ناشــران 
کشورهای مختلف حاضر در نمایشگاه را به خود جلب 

کرده است.
این خبرگــزاری همچنین در گزارشــی دیگر، 
اقدام ایران را در تحریم این نمایشگاه را موفقیت آمیز 
دانست و در گزارشی مفصل ابراز داشت: »نسخه ای که 
وزارت ارشاد برای نمایشگاه کتاب فرانکفورت پیچید 
و مؤسســۀ نمایشــگاه های فرهنگی آن را اجرا کرد،  
جواب گو بود،  چرا که پیش از آغاز نمایشگاه و روزهای 
نخست،  چندین بار جلساتی میان مسئوالن نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت و نمایندگان ایرانِی حاضر برگزار شد و 
فرانکفورتی  ها بر بازبودن غرفه و حضور ایرانیان به شیوۀ 

معمول اصرار ورزیدند.
اگر نگاهــی همه جانبه به حضور ایــران در این 
دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت داشته باشیم ، باید 
گفت،  هر چند نشر ایران هزینۀ مالی بسیاری را برای 
حضورنیافتن در نمایشگاه کتاب فرانکفورت متحمل 
شد و فرصت هایی را نیز از دست داد ، اما در بُعد دیگری 
از ماجرا، فرصت هایی برای معرفی ایران اسالمی امروز 
به دســت آورد که شــاید در کمتــر موقعیت دیگری 

می توانست نظیر آن را تجربه کند.«

خبرگزاری مشرق نیز تحریم نمایشگاه فرانکفورت را 
از سوی جمهوری اسالمی ایران، اقدامی مثبت ارزیابی 
کرد؛ اما با انتشار متنی با عنوان »حضور در نمایشگاه 
تحریم شده با گذرنامۀ ایرانی/ تقلیل حکم سلمان رشدی 
به توزیع بروشور« به  انتقاد از عملکرد برخی از ناشران 

رسانه های داخلی
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خبرگزاری مهر با انتشار خبری باعنوان »غرفۀ ایران 
در فرانکفورت به کانون توجه رســانه ها تبدیل شده 
اســت«، تصاویر غرفه های خالی ایــران را در اختیار 
مخاطبان خود قرار داد. این خبرگزاری در گزارشش 
به نقــل از یک فرد مطلع، به دیگر اقدامات اعتراضی 
ایران این چنین اشــاره کرد: »برخی از این اقدامات 
اعتراضی ایران که در محل غرفۀ جمهوری اسالمی 
ایران به نمایش گذاشــته شــده است، عبارت اند از: 
تهیه و نصب بنرهایی با موضوع دلیل حضورنیافتن 
ایــران و نصب آن در چهار گوشــۀ غرفــه، توزیع 
بروشــور به دلیل حضورنیافتن ایران در نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت، توزیع بروشــور انگلیســی اعجاز 
قــرآن کریم، طراحی و چاپ پوســتر »من محمد را 
دوســت دارم«، در دو طرح متفــاوت و نصب آن در 
غرفــه و اهدا به بازدیدکننــدگان متقاضی، طراحی 
چهار پوســتر با محتــوای آزادی بیان و اعتراض به 
حضور ســلمان رشــدی و نصب آن در غرفۀ ایران، 

هدیۀ رمان محمد)ص( به بازدیدکنندگان.
خبرگزاری ایبنا نیــز به بازتاب خبری غرفه های 
خالی ایران اشــاره کرد و نوشت: »بســته بودن غرفۀ 
جمهوری اسالمی ایران و دیگر ناشران ایرانی موجب 
جلب توجــه بازدیدکنندگان، خبرنگاران و عکاســان 
رسانه های حاضر در نمایشگاه فرانکفورت شده است. 
همچنین اقدام اعتراضی ایران در این نمایشگاه بازتاب 
گسترده ای در رسانه ها پیدا کرده و شکل جدیدی از 

اعتراض مدنی را به نمایش گذاشته است.

غیرت مندانه باشد، آن حکم تاریخی را به یک اعتراض 
تنزل می دهد؛ اعتراضی که بــا تحریم قاطع ایران در 
رسانه های پرمخاطب جهان مثل دویچه وله، تلگراف، 

بی بی سی، ایندیپندنت و ... بازتاب یافته بود.
کاش، همۀ کســانی کــه با گذرنامــۀ ایرانی به 
فرانکفورت رفتنــد و گمان می کنند با حضور به موقع 
و توزیع بروشــور اعتراضی، صدای غیرت مندانۀ ایران 
را به دنیا رســاندند، حکم تاریخی و خدشه ناپذیر امام 
خمینی)ره( علیه نویسندۀ منفور آیات شیطانی را یک بار 
دیگر می خواندند و بعد، گردشــگر نمایشگاه شصت و 

هفتم می شدند!«

خبرگزاری فارس پس از تحریم نمایشــگاه توســط 
ایران و با آغاز نمایشــگاه فرانکفورت، با اشاره به اعزام 
نمایندگان مؤسسۀ نمایشــگاه ها برای ابالغ اعتراض 
ایران نوشت: »نکتۀ حائز اهمیت اینکه مجمع ناشران 
انقالب اسالمی و اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران 
کتاب ها و محمولۀ مد نظــر خود را پس از این، اعالم 
نمایشگاه به دلیل حضور نویسندۀ مرتد به فرانکفورت 
ارسال نکردند. اما دو روز پیش، محموله  ای از کتاب ها 
به نمایشگاه از سوی ایران ارسال شده است که باید دید 
با توجه به این تحریم، ارسال کتاب های ایران برای چه 

منظوری بوده است.«
خبرگزاری فارس همچنین به پوشش این اقدام 
جمهوری اســالمی ایران پرداخت و عالوه بر انتشــار 
تصاویر غرفه های خالی ایران و تعجب بازدیدکنندگان، 
بیانیه های نوشته شده از سوی ناشران و افراد حاضر در 

نمایشگاه را منتشر کرد.
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اسالمی ایران در بدترین جای سالن ۴ قرار داشت. حال 
سؤال اینجاســت: با تغییراتی که امســال در جانمایی 
غرفه ها و جابه جایی سالن ها پیش آمده بود )سالن 8 که 
یکی از بزرگ ترین غرفه ها بود، به کلی از نمایشگاه حذف 
شده بود( و نمی شــد ادعا کرد که غرفه های سالن ۴ از 
سال ها پیش جای خود را رزرو کرده بودند، آیا نمی شد با 
کمی درایت جای بهتری را گرفت. این در حالی است که 
جانمایی ها براساس قیمت اجارۀ غرفه نبوده و غرفه های 
بــا مدیریت و برنامه ریزی قوی تر می توانند صاحب جای 
بهتری شــوند. البته غرفۀ کودک نیز وضعیت مشابهی 
داشــت. این غرفه در انتهای سالن و در میان غرفه های 
عروسک فروشی و غرفه های سیاسی که ربطی به کتاب 

ندارند، جانمایی شده بود.
باالخره تا روز چهارشنبه، 22مهرماه، روز افتتاحیه، 
غرفه حاضر شــد؛ اما کتاب ها و وسایل هنوز نرسیده بود 
و معلوم نبود اگر تحریم صورت نمی گرفت، مســئوالن 
محتــرم غرفه، بــدون کتــاب و کاتالــوگ و... چه کار 

می خواستند  بکنند.
ای کاش به جــای این همه هزینه، از چهارشــنبۀ 
هفتۀ قبل که وزارت ارشــاد رســماً موضــع خود را در 
قبال نمایشگاه مزبور اعالم کرد، متن مناسبی تهیه و به 
زبان هــای مختلف ترجمه و در قالب یک بروشــور و در 
تعداد وسیع به بازدیدکنندگان داده می شد تا هم شخصی 
که خیلی در جریان مســایل نبود، تفسیربه رأی نکند و 
هم شکیل تر، منســجم تر، هدفمندتر و وسیع تر این کار 

صورت پذیرد.
در هر صورت، روز یکشــنبه، 26مهرماه، نمایشگاه 
فرانکفورت بدون هیچ دستاورد مثبتی با صرف چندصد 
میلیون تومان هزینه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به پایان رسید و مسئوالن به جای این که بیشتر به فکر 
توضیح تحریم نمایشگاه توسط دولت باشند، نگران تلگرام 

و خبرسازی در آن بودند و از یکدیگر تشکر می کردند.

صبــح روز دوشــنبه، 20 مهرمــاه 9۴، از تهــران عازم 
فرانکفورت شــدیم و قبل از ظهر به این شهر رسیدیم. 
از آنجایی که ســه ماه قبل هتــل را رزرو کرده و در آن 
موقع خبــری از انصراف از حضور در نمایشــگاه نبود، 
هتل را نزدیک نمایشــگاه انتخاب کرده بودیم، تا از نظر 
رفت وآمد به مشــکلی برنخوریــم. بعدازظهر همان روز، 
عازم محل برگزاری نمایشــگاه شــدم. غرفه آرایی غرفۀ 
جمهوری اســالمی ایران هنوز انجام نشده و نمایندگان 
مؤسسۀ نمایشگاه های فرهنگی ایران با پیمان کار مربوط 
بحث و جدلی بر ســر تســریع در انجام کار داشتند. در 
حالــی که انتظار می رفت حاال که قرار بر تحریم شــده 
و قرار نبود کتابی به نمایش درآید، حداقل از ســاختن 
برخی قســمت ها مانند قفسه ها، محل پذیرایی، انبار و... 
جلوگیری شــود تا هم صرفه جویی در هزینه ها شــود و 
هم فرصت برای برنامه ریزی و آماده سازی سخت افزاری 
مواردی که برای حضور اعتراض آمیز الزم بود انجام شود. 
برای مثال، بنری که به عنوان توضیح تحریم نمایشــگاه 
توسط جمهوری اسالمی ایران تهیه شده بود، همان گونه 
که در عکس ها مشــخص اســت، تنها به زبــان آلمانی 
بوده و تا روز ســوم از بنر به زبان انگلیسی خبری نبود، 
درحالی که اکثر بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف دنیا 
بودند و زبان آلمانی نمی دانســتند یا فردی که در غرفه 
برای توضیح به بازدیدکنندگان نشسته بود، از روز جمعه 
،یعنی روز سوم از نمایشگاه پنج روزه در غرفه مستقر شد 
و این در حالی اســت که بســیاری از افراد حرفه ای روز 
جمعه نمایشگاه را ترک می کنند، چرا که روزهای شنبه و 
یکشنبه بازدید عمومی صورت گرفته و نمایشگاه از حالت 

حرفه ای درمی آید.
امسال غرفۀ جمهوری اسالمی ایران، از سالن 5 به 
سالن ۴ انتقال یافته و در انتهای سالن و در میان دو دیوار 
بلند بود و این باعث شده بود که کمتر کسی از کنار غرفه 
ایران عبور کند. شاید بتوان ادعا کرد که غرفۀ جمهوری 
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   باالخره تا روز 
افتتاحیه، غرفه حاضر 

شد؛ اما کتاب ها و 
وسایل هنوز نرسیده 

بود و معلوم نبود 
اگر تحریم صورت 

نمی گرفت، مسئوالن 
محترم غرفه، بدون 
کتاب و کاتالوگ و... 
چه کار می خواستند 

بکنند



بین المللی کتاب فرانکفورت شــرکت کــرد و عبداهلل 
گل، رئیس جمهــور ترکیه و ارهان پاموک، نویســندۀ 
برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات، پیام خــود را برای این دوره 
از نمایشگاه اعالم کردند. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
غرفه ای نیز به گروه کردهای مخالف ترکیه موســوم به 
»پ ک ک« داده شده بود که در آن نقشه ای از کردستان 
بزرگ را نصب کرده بودند و اعتراضات غرفۀ ترکیه باعث 
درگیری بین ترک ها و اعضای گروه پ ک ک در بیرون 

از نمایشگاه شد.
دویچه وله نیز این چنین به سیاست های ضدونقیض 
مسئوالن نمایشگاه فرانکفورت اشاره کرد: سالی که چین 
میهمان افتخاری نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت 
آلمان بود، خانم آنگال مرکل به همراه معاون رئیس جمهور 
کشور چین، نمایشــگاه را افتتاح کرد. پیام این دوره از 
نمایشگاه »چین و آگاهی ها و واقعیات جهان« بود. در این 
دوره، یورگن باس، تحت فشار دولت چین »بی لینگ« 
و »دای کینگ«، دو نویســندۀ مخالف سیاست های این 
کشور را از لیست دعوت شدگان به نمایشگاه حذف کرد. 
رفتار دوگانۀ مقامات رسمی آلمان آنجا هویدا شد که در 
خالل نمایشگاه همان سال که چین میهمان افتخاری 
بود، خانم آنگال مرکل با داالیالما، رهبر بودائیان جهان 
و مهم ترین مخالف سیاست های حکومت چین، دیدار و 

گفت وگو کرد.
بررســی کارنامــۀ ســه دوره از برنامه ریزی های 
مسئوالن بزرگ ترین نمایشگاه کتاب، این احتمال را در 
ذهن پررنگ تر می کند که در سال های آتی هم شاهد 
رفتارهای مغرضانه و سودجویانه از طرف متولیان این 

نمایشگاه به ظاهر فرهنگی خواهیم بود.

تحقیقاتی کــه از چندین ســال برپایی نمایشــگاه 
بین المللی کتاب فرانکفورت صورت گرفته، نشان دهندۀ 
این اســت که در هر دوره از این نمایشگاه، مسئوالن 
برگزارکننــده، میهمانانی کاماًل متعــارض و متضاد 
را به عمــد در یک زمان و مکان جــاداده و در جهت 
پیشبرد و نیل به اهداف سیاسی اقتصادی، این تعارض 
فاحش را در لفافۀ »پز روشن فکری« در نمایشگاه کتاب 

فرانکفورت به نمایش می گذارند. 
پُــز آزادی بیــان برگزارکننــدگان نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت امســال هم نمــودی دیگر یافت و 
برگزارکنندگان نمایشــگاه با دعوت از سلمان رشدی 
به عنوان سخنران در نشست مطبوعاتی این نمایشگاه، 
بار دیگر بر رفتارهای متناقض خود صحه گذاشــتند. 
عنوان امسال »اندونزی، 1700 جزیرۀ خیال« بود. در این 
دوره از نمایشگاه، بسیاری از جنبه های فرهنگی هنری 
و ادبی و مذهبی کشور اندونزی به نمایش گذاشته شد 
و از بســیاری نویسندگان مسلمان در این دوره دعوت 
شد که در محل نمایشگاه حضور یابند. گرچه بعضی، 
ساده انگارانه، هم زمانی دعوت از سلمان رشدی و انتخاب 
کشور مسلمان اندونزی به عنوان مهمان ویژۀ نمایشگاه 
را امری تصادفی تلقی کردند و دم از آزادی بیان زدند، 
بررسی اقدامات گذشتۀ مسئوالن این نمایشگاه نشان 
می دهد که اقدامات صورت گرفته در این نمایشگاه کاماًل 
برنامه ریزی شده و بی حرمتی به مهمان ویژۀ آن دوره 
از نمایشگاه است، به طوری که گاردین و دویچه وله نیز 
به رفتارهای دوگانۀ مسئوالن نمایشگاه اشاره می کنند.

روزنامۀ گاردین در این باره می نویســد:   در ســال 
2008، ترکیــه به عنوان میهمان ویژه، در نمایشــگاه 

دهن کجی به میهمانان نمایشگاه 
برنامه ریزی شده و سابقه دار است

لیلی کریمی
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    پُز آزادی بیان 
برگزارکنندگان 
نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت امسال 
هم نمودی دیگر یافت 
و برگزارکنندگان 
نمایشگاه با دعوت 
از سلمان رشدی 
به عنوان سخنران در 
نشست مطبوعاتی این 
نمایشگاه، بار دیگر بر 
رفتارهای متناقض خود 
صحه گذاشتند
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مخاطب به دســت داد و یکی از ثمرات این طرح و بانک 
اطالعاتی، مجموعۀ پرســش و پاسخ دانشجویی بود که 
هم اکنون آمادۀ چاپ اســت. در این مجموعه، ســؤال 
مخاطب مطرح می شود و پس از آن، تحلیل کارشناس از 
سؤال و بعد کتاب های متناسب با سؤال مخاطب آورده 

می شوند.
طرح کمی کتــاب، در ابتدای امــر، زیر نظر نهاد 
کتابخانه ها بود و اپراتورهای طرح، همه کارشناس و اهل 
کتاب بودند و در عین حال، مشــاوران غیرحضوری که 
در موضوعات مختلف تخصص داشــتند، راهنمایی های 
الزم را به مخاطبین عرضه می کردند. پس از گذشت دو 
سال، طرح با مشکل حمایت نشدن مواجه شد. استقبال 
مردم از طرح، ثابت کرد که نیاز به معرفی کتاب در مردم 

وجود دارد.
قبل از طرح حدود یک ســال طول کشید تا ثابت 
شود که نگاه طرح کمی کتاب با نگاه های دیگر متفاوت 
است و طرح به خوبی پیش می رفت و استقبال بسیار فراتر 
از حد انتظار بود. با اینکه تبلیغات طرح تعمداً محدود بود 
و فقط با یک خط تلفن پاسخ گویی انجام می شد، تبلیغات 
دیگر بین اقشــار خاصی مانند دانشجوها و انجمن های 

فرهنگی و هیئت های مذهبی صورت می گرفت.
این طــرح اتفاقات خوب زیادی داشــت؛ ازجمله 
این که یکــی از مخاطبان مادری بود که به دلیل تغییر 
مقطع تحصیلی دخترش دغدغۀ حجابش را داشــت و 
کتابی به وی معرفی شد و بعد از مدتی، تماس گرفت و 
اعالم رضایت کرد و به مخاطبان ثابت تبدیل شد. حتی 
مخاطبان بعد از اینکه متوجه تعطیلی طرح شــدند، با 

مسؤلین طرح تماس گرفته و پیگیر می شوند.
ایــن طرح، پــس از توقف، حتی در کمیســیون 
فرهنگی شهرداری و شــورای شهر تصویب شد و برای 
تأمین بحث های مالی راه هایی یافت شد؛ ولی متأسفانه 

موفق نبود.

لزوم گسترش کتاب خوانی به همگان اثبات شده است؛ 
ولی از آنجا که در کشــور ما کتاب خوانی جایگاه بایستۀ 
خود را در بین مردم ندارد، طرح ها و ایده های گوناگونی 
جهت ترویج کتاب خوانی اجرا شــده است که هر کدام 
به نحوی موفق بوده اند؛ اما هنوز نتوانسته اند به طور کامل 

در این امر موفق باشند.
طرح کمی کتاب یکی از ایــن طرح های خالقانه 
است که توسط گروهی از جوانان شهرهای جنوبی کشور 
اجرا شده اســت. پیران، یکی از مسئولین برگزاری این 
طــرح، راجع به چگونگی اجرای آن، توضیحاتی را به ما 

ارائه کرده است.
این طرح به صورت تلفنی و در قالب معرفی کتاب 
به عالقه مندان بود که حدود دوسال ونیم پیش آغاز شد. 
فاز اول آن یک ســال و فاز دومش هفــت ماه به طول 
انجامیــد. با توجه به این که قباًل معرفی کتاب به صورت 
تلفنی صورت می گرفت و اپراتور پاســخ گو بود و نتیجۀ 
دلخواه را به دست نمی داد و نمی توانست اعتماد مردم را 
جلب کند، طرح کمی کتاب راه اندازی شــد که طی آن 
نیروی انسانی، مستقیماً به عالقه مندان کتاب، بر اساس 
موضوع مدنظرشــان منابع مطالعاتــی معرفی می کرد. 
سیرهای مطالعاتی معموالً موفق نیستند؛ چرا که موضوع 
را در اولویــت قرار می دهند؛ درصورتی که در درجۀ اول، 
باید مخاطب در نظر گرفته شــود و تفاوت این طرح با 
ســیرهای مطالعاتی مانند تفاوت طب سنتی و پزشکی 

تجربی است.
یکی از شاخصه های این طرح، این بود که اولویت 
بین کتاب   ها مطرح نبود و کتاب ها صرفاً بر اســاس نیاز 
مخاطب معرفی می شدند و جنس مخاطبان متفاوت بود 
و تقریباً از اقشار مختلف مخاطب داشت حتی مخاطبان 
ثابتی تماس می گرفتند؛ درحالی که کتاب خوان حرفه ای 
بودنــد، از راهنمایی اپراتورها رضایت کامل داشــتند. 
طیف هــای مختلف مخاطبان، یک بانــک اطالعاتی از 

زهرا سوهانکی

طرح »کمی کتاب« ثابت کرد 
نیاز به معرفی کتاب در مردم وجود دارد

    طرح 
»کمی کتاب« یکی از 

این طرح های خالقانه 
است که توسط گروهی 

از جوانان شهرهای 
جنوبی کشور اجرا 

شده است. پیران، یکی 
از مسئولین برگزاری 

این طرح، راجع به 
چگونگی اجرای آن، 

توضیحاتی را به ما ارائه 
کرده است



برخی معتقدند کتاب های علوم انسانی فروش خوبی ندارند. آیا 
این مسئله را قبول دارید، علت آن را چه می دانید؟

آنچه مســلم اســت ما نباید از کتاب های تخصصی 
منتشرشده در حوزۀ علوم انسانی توقع تیراژهای کتاب های 
آموزشی، کمک آموزشی یا حتی رمان و... را داشته باشیم. 
بدیهی است که طیف مخاطبان موضوعات مختلف، متفاوت 

است.
در اینجا برای ملموس ترشدن موضوع، یک مثال می آورم: آیا 
ما می توانیم تیراژ تولید و مصرف داروهای مسکن  معمولی را با 

تیراژ و مصرف داروهای بیماری های خاص مقایسه کنیم؟
خیر! حتماً چنین مقایســه ای درست نیست و کاماًل 
مشــخص و مشهود است که در واقع، این سؤال یعنی 
از متصدی داروخانه بپرســیم شما قرص استامینوفن 

بیشتر می فروشید یا داروی بیماری ام اس!
پس الزم اســت ما ســطح توقع خــود را در میزان 
تولید و عرضۀ کتاب های تخصصی مشخص کنیم. هرچند 
معتقدم شرایط را می شود بهتر کرد. به نظر بنده، تأسیس 
فروشگاه های بزرگ تخصصی عرضۀ  کتاب های حوزۀ علوم 
انسانی اسالمی، پرهیز از چاپ کتاب های با موضوع یکسان، 
موازی کاری، تولید کتاب ضعیف و توجه به کیفیت عرضه 

یکی از مشکالت عمدۀ ناشران علوم انسانی بازاریابی و فروش 
است و تقریباً کتاب های کمی از تولیدات علوم انسانی ناشران 
مجال عرضه در بازار را می یابند، دلیل این اتفاق را چه می دانید، 

مخاطب یا ناشر؟
حوزۀ علــوم انســانی در عین حال کــه دارای تنوع 
قابل مالحظه ای در موضوعات است؛ اّما به نسبت سایر 
حوزه ها، مخاطب محدودتری را شــامل می شود و در 
واقع، یک کار تخصصی است. بدیهی است تولید کتاب 
در حوزۀ علوم انســانی اقتضائات خاص خود را دارد و 
به نسبت حجم کل تولید مکتوب کشور، سهم آن کم 
است و در رقابت با کتاب های آموزشی، کمک آموزشی 
و عمومی سهم بسیار محدودتری هم در لیست مراکز 
پخش، سبد بازاریابان و ویترین کتاب فروشی ها دارد. 
به نظر می رسد در پاســخ به این سؤال این گونه باید 
مطرح کرد که مخاطب و ناشــر نقش جدی ندارند و 
همه چیز برمی گردد به وجود نداشتن زیرساخت های 
کارآمد در شبکه های توزیع کتاب کشور، که در حال 
حاضر، معضل اصلی نشــر کشور را رقم می زند و سایر 
بخش های صنعت نشر هم از ضعف شبکۀ توزیع متأثر 

هستند.

سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمیدرزمرۀناشرانیاستکهدرسالهایاخیرموفقشدهاستدرشماربهترینناشران
تخصصیجایبگیرد.اگرامروزبخواهیمنامدوسهناشرتخصصیخوبدرحوزۀعلومانسانیاسالمیرابیاوریم،قطعاًنامسازمانانتشارات
پژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی،یکیازآنهاخواهدبودواینیعنیاینناشرتوانستهاستدرحوزۀتخصصیخود،اعتباریبرای
خوددستوپاکند.وضعیتکنونیاینانتشارات،به میزانقابلتوجهی،حاصلمدیریتموفقسیدغالمرضاحسینیدراینسالهاست.در
روزهاییکهبرخیمعتقدندکتابهایعلومانسانی،اقبالیدربازارندارند،گفتوگویکوتاهیباسیدغالمرضاحسینیتدارکدیدیمکهدر

ادامهمیخوانید.

سهراب سمنگانی

یکصد عنوان کتاب در دست انتشار داریم

گفت وگو با سیدغالمرضا حسینی 
مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
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  به نظر بنده، 
تأسیس فروشگاه های 
بزرگ تخصصی عرضۀ 
 کتاب های حوزۀ علوم 
انسانی اسالمی، پرهیز 
از چاپ کتاب های 
با موضوع یکسان، 
موازی کاری، تولید 
کتاب ضعیف و توجه 
به کیفیت عرضه 
و ایجاد درگاه ها و 
ویترین های فروش 
اختصاصی می تواند 
سهم کتاب های حوزۀ 
علوم انسانی اسالمی 
را در سرانۀ کل تولید 
مکتوب کشور ارتقاء 
دهد



این اشکال وارد است که باید از سوی متولیان امر برطرف 
شود.

بخش دوم این ســؤال را این گونه پاسخ می دهم که 
حتماً کتاب های بسیار خوب و عالی وجود دارند که ضرورت 
چاپ آن ها قطعی اســت که خوانندۀ محدودی هم دارد. 
برای مثال، در یک رشتۀ خاص در حوزۀ علوم انسانی و در 
سطح نظریه پردازی، کتاب های علمی بسیار عمیق و دقیق 
از سوی اساتید مبّرز حوزه و دانشگاه به رشتۀ تحریر درآمده 
است که صرفاً دارای مخاطب چند صدنفری یا چند ده نفری 
است و حتی به عنوان کتاِب سال هم معرفی شده است. پس 
نتیجه می گیریم صرف میزان فروش یک کتاب، شاخص 

ارزش گذاری نمی تواند  باشد.

اگر امکان دارد کمی از فعالیت های پیِش رویتان در انتشارات 
پژوهشگاه بفرمایید و تازه ترین اثری را که منتشر کرده اید، به 

ما معرفی کنید.
ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــۀ 
اسالمی به عنواِن یک ناشــر تخصصی در حوزۀ علوم 
انسانی اسالمی با پشــتوانۀ علمی بیش از بیست سالۀ 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی در حال فعالیت 
اســت و در حال حاضر حدود یک صــد عنوان کتاب 
مفصل را با موضوعات متنوع در دســت آماده سازی و 

چاپ دارد.
کثــرت یا وحــدت وجود، اثر حســین عشــاقی، 
معرفت شناســی و نفس شناســی کانت، اثر اســماعیل 
سعادتی خمسه و اقتصاد تعاونی از منظر اسالم، اثر احمدعلی 
یوسفی، جدیدترین کتاب های منتشرۀ سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی هستند و عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با مراجعه به پایگاه 
خبری سازمان انتشارات   اطالعات دقیق و تکمیلی دریافت  

کنند.

و ایجاد درگاه ها و ویترین های فروش اختصاصی می تواند 
سهم کتاب های حوزۀ علوم انسانی اسالمی را در سرانۀ کل 

تولید مکتوب کشور ارتقاء دهد.

برای بهترشــدن وضعیت بازار کتاب های علوم انســانی چه 
کارهایی می توان انجام داد؟

همان گونه که قبل تر هم عرض شــد، وقتی محصول 
تولیدشده دارای شرایط و ویژگی های منحصربه فرد و 
دارای طیف خاص مخاطب و مصرف کننده اســت، به 
نظر نمی رسد این سؤال دقیق باشد که چطور می شود 
کتاب های تخصصی را مانند بعضی کتاب های عمومی 
پرفروش کرد؟! در این زمینه باید تالش کرد شرایط را 
بهبود بخشید و تا حد ممکن کتاب در دسترس باشد.

شاید الزم نباشد همۀ افراد متخصص در حوزۀ علوم 
انسانی و اسالمی کتابی را خریداری کنند، بلکه می توانند 
آن را در کتابخانه های تخصصی مراکز دانشگاهی و حوزوی 

بیابند.

ویژگی های یک کتاب خوب در حوزۀ علوم انسانی چیست و 
چگونه می توان آن را ترویج کرد؟

شهرت و ســوابق مؤلف یکی از شــاخص های تولید 
کتاب خوب است. بدیهی است دغدغه مندی و حضور 
فعال نویسنده در محافل علمی پژوهشی، نقش و تأثیر 
قابل توجهی در معرفی و عرضۀ کتاب خواهد داشــت. 
البته شاخص های دیگری نیز همچون انسجام محتوا از 
حیث علمی، نوآوری، عدم تکرار، حجم مناسب، پرهیز 
از پرنویســی، ضرورت و به روز بودن موضوع، توجه به 
خواســت و نیاز مخاطب، روزآمــدی، جامعیت، طرح 
ســؤال های جدید و ایجاد افق های تــازه، روان بودن و 
رعایت زبان علمی و... می توانند در تولید کتاب مطلوب 

مورد توجه قرار گیرند.

با توجه به اینکه بخشــی از کتاب های علوم انسانی با حمایت 
مجموعه های دولتی تولید می شوند، آیا می شود گفت که ناشر 
دغدغۀ فروش آن را ندارد؟ و آیــا تعداد مخاطب یک کتاب 

می تواند معیار خوب یا بد بودن آن کتاب باشد؟
تولید محتوا در حوزۀ علوم انســانی اسالمی، در واقع 
تولید علم اســت، تولیــد در این ســطح از کیفیت،  
حساســیت ویــژه ای دارد و نیازمند صــرف زمان و 
هزینه های قابل مالحظه ای اســت که معموالً از عهدۀ 
فرد یا مؤسســات کوچک خصوصی به تنهایی خارج 
است و در این زمینه ممکن است دستگاه های حمایتی 

کمک کنند.
این آسیب که به آن اشاره کردید، در سال های اخیر 
به دلیل کاهش بودجه های فرهنگــی و یارانه های مرتبط 
به شدت کاهش یافته است؛ ولی متأسفانه در برخی مواقع 
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   شهرت و 
سوابق مؤلف یکی 

از شاخص های 
تولید کتاب خوب 

است. بدیهی است 
دغدغه مندی و حضور 

فعال نویسنده در 
محافل علمی پژوهشی، 

نقش و تأثیر 
قابل توجهی در معرفی 
و عرضۀ کتاب خواهد 

داشت

  تولید محتوا در 
حوزۀ علوم انسانی 

اسالمی، در واقع تولید 
علم است، تولید در 

این سطح از کیفیت،  
حساسیت ویژه ای 

دارد و نیازمند صرف 
زمان و هزینه های 

قابل مالحظه ای است 
که معموالً از عهدۀ فرد 

یا مؤسسات کوچک 
خصوصی به تنهایی 

خارج است و در این 
زمینه ممکن است 

دستگاه های حمایتی 
کمک کنند



نیســت که همه جای دنیا با یک معیار واحد دست به 
سنجش میزان مطالعه بزنند. مثالً در بعضی از نقاط دنیا، 
مطالعۀ تابلوها و بنرهای شهری را هم جزء سرانۀ مطالعه 
به حساب می آورند. اگر ما هم بخواهیم این طور حساب 
کنیم، سرانۀ مطالعۀ وضعیت بســیار متفاوتی خواهد 
داشت. یا مثالً خیلی جاها خواندن انجیل و کتب دینی 
را جزء ســرانۀ مطالعه قرار می دهند که به نظر من، ما 
هم باید خواندن قــرآن و مفاتیح و... را جزء مطالعه به 
حســاب بیاوریم؛ البته خب باید میزان آن را به صورت 

تفکیک شده ارائه دهیم. 
لــذا ما هم بایــد بیاییم و شــاخص های مطلوب 
خودمان را برای سنجش میزان مطالعه تدوین و تعیین 

کنیم و بر اساس آن سنجش را انجام دهیم. 

این سرانۀ مطالعه چگونه حساب می شود و چه کسی متولی 
آن است؟

ســنجش وضعیت مطالعۀ کشــور تا پایان سال عماًل 
از ســوی شــورای فرهنگ عمومی و نهاد کتابخانه ها 
پیگیری می شد؛ بیشــتر شورای فرهنگی عمومی بود 
و نهاد کتابخانه ها هــم در این زمینه کمک می کرد و 
چون آقای واعظی مســئول هــر دوی این ها بود، این 
کار را پیگیری می کرد. اما بعد از آن، سنجش وضعیت 
مطالعۀ کشــور عماًل صورت نمی گیرد و کســی هم 

شما با توجه به مسئولیت هایی که در حوزۀ کتاب داشته اید و 
با مطالعه سروکار داشته اید، وضعیت مطالعه و کتاب خوانی در 

کشور را چگونه می بینید؟
همان طور که همه می دانند و همه می گویند، وضعیت 
مطالعه در کشور مطلوب این جمعیت نیست و طبیعتاً 
انتظار می رود با توجه به سابقۀ فرهنگی که ملت ما دارد، 
وضعیت مطالعه بهتر باشد. در خوش بینانه ترین آماری 
که موجود اســت و در سال 91 و از یک جامعۀ آماری 
هفده هزار نفری به دســت آمد، حدود چهل تا شــصت 

درصد مردم، در سال هیچ کتابی مطالعه نمی کنند.

این آمار شامل کتاب های درسی هم می شود؟
خیر. مــا وقتی صحبت از ســرانۀ مطالعه می کنیم، از 
کتاب های غیردرسی صحبت می کنیم، وگرنه با احتساب 
کتاب های درســی، اعم از دانشــگاهی و مدرسه ای که 
ســرانۀ مطالعه خیلی باال می رود. مضاف بر این، اصاًل 
مطالعۀ افراد در همۀ ســنین را هم جزء سرانۀ مطالعه 
به حســاب نمی آورند. فکر می کنم  از چهارده سال به 
باالســت و مطالعۀ کودکان را حساب نمی کنند و اگر 

آن ها را حساب کنند، خب سرانۀ مطالعه باالتر می رود.

با چه منطقی این ها را جزء سرانۀ مطالعه به حساب نمی آورند؟
خب در هر جایی معیارهایی را در نظر می گیرند. این طور 

افزایش سرانۀ مطالعه 
در گرو معارفۀ خوب کتاب است

گفت وگو با سیدعارف علوی، مسئول دبیرخانۀ مسابقۀ کتاب و زندگی

ازمیزانکِمسرانۀمطالعهدرکشورکهبگذریم،خیلیهاهستندکههمینمقدارکمراهمکمترازمقدارواقعیاعالممیکنندواینچیزی
استکهسیدعارفعلویمعتقداستامکانبرنامهریزیعالمانهوواقعبینانهراازمامیگیرد.بههمینمناسبت،باموضوعوضعیتمطالعه
درکشور،باسیدعارفعلویگفتوگوکردیم.علوی،تجربۀخوبیازفعالیتدرنهادکتابخانههایعمومیکشورداردواکنونهممعاون
مجمعناشرانانقالباسالمیومسئولدبیرخانۀسلسلهمسابقاتکتابوزندگیاست.آنچهدرادامهمیخوانیدگفتوگویمابااینمدیر

فرهنگیاست.

مجتبی کبک کوهساری
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مفید، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی هم هست 
و با توجه به این ســند می توان سنجش مطالعۀ کشور 
را بر اســاس معیارهای موجود، بــه نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور سپرد یا شاخص ها را به مرکز آمار بدهند 
و مرکــز آمار مانند بقیۀ آماری که می گیرد، این آمار را 

هم محاسبه کند. 
اولین سنجشی که از میزان مطالعه شده، مربوط 
به حدود ســال 50 اســت که میزان مطالعه حدود دو 
دقیقه بوده اســت. البته باید ببینیــم در آن دوره چه 
چیزهایی را ســنجش کرده اند، چون در آن زمان مثاًل 
شاید کمتر از هزار عنوان کتاب منتشر می کردیم و اآلن 
حدود هفتادهزار عنوان کتاب منتشر می کنیم که حدود 
هفتاد برابر است. خب با این میزان از افزایش عناوین و...، 
طبیعی است که میزان دو دقیقه ای که اعالم می شود، 

نادرست است.

ســرانۀ مطالعه در حال حاضر چند دقیقه است؟ آیا میزانی 
به صورت رسمی اعالم شده است؟

در حال حاضر عددی رسمی وجود ندارد. تنها سنجش 
صورت گرفتۀ دقیق علمی و سنجشی است که شورای 
فرهنگ عمومی دو، سه سال انجام داده است و اعدادی 
که به دست آمده، مربوط به کل مطالعه است؛ چون هر 
نوع خواندنی را مطالعه می گوییم، ولی آن چیزی که در 
این پیمایش سنجش شده است، شامل مطالعۀ کتاب، 
نشریه، دیجیتال یا غیردیجیتال، روزنامه، قرآن و ادعیه 
است که آمار هر کدام به تفکیک وجود دارد و مجموعاً 

حدود 76 دقیقه است. 
جالب این است که این آمار سال به سال در حال 
کاهش بود. آخرین ســالی که این سنجش انجام شد 

متولی اش نیست. 
به نظر من اصل مشــکل هم همین جاست که ما 
هیچ متولی ای برای مطالعۀ کشور نداریم. یک معاونت 
فرهنگی در وزارت ارشــاد داریم که عماًل کار فرهنگی 
انجام نمی دهد و صرفاً کار کتابی انجام می دهد. کارهای 
کتابی وزارت ارشاد هم کاری به مطالعه ندارد و صرفاً به 
خود کتاب می پــردازد. آن هم بماند که اصاًل چطور به 
کتــاب کار دارد و... که خودش یک قصۀ دیگری دارد و 

کاری به آن نداریم. 
البته من معتقدم وزارت ارشــاد توانایی، انگیزه و 
ظرفیت پرداختن به وضعیت مطالعۀ کشــور را ندارد و 
نمی تواند با مجموعه های خودش این کار را انجام دهد؛ 
یعنی اصاًل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای این کار 
ساخته نشده و توان آن را ندارد. در استان ها هم ظرفیت 

کافی را برای پیگیری این کار ندارد. 
بهترین ارگانــی که می تواند به ایــن بحث ورود 
کند، نهاد کتابخانه های عمومی کشور است. چون کار و 
وظیفۀ ذاتی نهاد کتابخانه ها فراهم کردن امکانات مطالعه 
در کشور است. یعنی نهاد کتابخانه ها می تواند پایگاه و 
متولی مطالۀ کشور باشد، ضمن اینکه پراکندگی اش هم 
در سطح کشور نســبت به همۀ دستگاه های فرهنگی 
دیگر نسبتاً خوب است. یعنی با حدود سه هزار کتابخانه 
و سه هزار مرکز در نقاط مختلف کشور می تواند متولی 

خوبی برای مطالعۀ کشور باشد. 
به نظرم اگر قرار است یک مرکز متولی کتاب خوانی 
کشور باشــد، نهاد کتابخانه های عمومی کشور بهترین 
گزینه برای این کار اســت و این نکته در فرمایشــات 
مقام معظم رهبری هم هســت و ایشان بیشتر به نهاد 
کتابخانه ها توجه دارند. این نکته در سند نهضت مطالعۀ 
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 به نظر من 
اصل مشکل هم 

همین جاست که ما 
هیچ متولی ای برای 

مطالعۀ کشور نداریم. 
یک معاونت فرهنگی 

در وزارت ارشاد داریم 
که عماًل کار فرهنگی 

انجام نمی دهد و 
صرفًا کار کتابی انجام 

می دهد. کارهای کتابی 
وزارت ارشاد هم 

کاری به مطالعه ندارد 
و صرفًا به خود کتاب 

می پردازد

 نهاد کتابخانه ها 
می تواند پایگاه 

متولی مطالعۀ کشور 
باشد، ضمن اینکه 

پراکندگی اش هم در 
سطح کشور نسبت 
به همۀ دستگاه های 

فرهنگی دیگر نسبتًا 
خوب است. یعنی با 

حدود سه هزار کتابخانه 
و سه هزار مرکز در 

نقاط مختلف کشور 
می تواند متولی خوبی 

برای مطالعۀ کشور 
باشد



بنابراین، در برنامه ریزی ها نمی توان بر اساس فکر، خیال 
یا تصور کاری کرد. 

به نظر شما، برای وضع مطالعه چه باید کرد؟
من معتقدم قبــل از هر کاری باید یــک متولی برای 
مطالعه تعیین کرد و هر کس هر کاری خواست بکند با 
او هماهنگ کند و از او کمک بگیرد. این اتفاقی است که 

متأسفانه نیفتاده و به نظرم باید بیفتد. 
دوم اینکه باید بتوانیم به صورت سالیانه وضعیتمان 
را بســنجیم. وقتی ســنجش انجام نشــود، نمی توان 
برنامه ریزی کرد. یعنی اآلن مثاًل ممکن اســت ما فکر 
کنیم که شبکه های اجتماعی ما را از کتاب خواندن باز 
داشــته اند؛ ولی وقتی بررسی کنیم و سنجش وضعیت 
انجــام دهیــم، متوجه شــویم که نــه، کاًل دو درصد 
جابه جایی در میزان مطالعه اتفاق افتاده است که آن هم 
مثاًل چیزی قابل توجه یا غیرطبیعی نیست. لذا سنجش 
علمی و دقیق و حساب شــده به ما کمک می کند که 
بــه دور از تخمین هــای غیرعلمی و خیالــی و ذهنی 

برنامه ریزی کنیم. 
بحث بعدی، چیزی اســت که هر محصولی برای 
معرفی خودش نیاز دارد و آن تبلیغات است. کتاب نیاز 
به تبلیغات دارد و برای افزایش کتاب خوانی باید به تبلیغ 
بپردازیم. البته چند سالی است که حرکت های خوبی در 
صداوسیما شروع شده؛ اما خیلی کم است. به عقیدۀ من، 
تبلیغات کتاب باید در بخش بازرگانی صداوسیما باشد، 
نه در بخش های حاشیه ای. یعنی وسط تبلیغ بانک، مواد 
شوینده، پفک و چیپس و... تبلیغ کتاب هم بشود. البته 
در بخش های دیگر مانند خبر یا برنامه های خانوادگی 

و آمارش منتشر شد، نشــان می داد که سرانۀ مطالعۀ 
مکتوب کم شده و آمار مطالعۀ دیجیتال باال رفته است. 
البته یک پیمایش دیگر با یک روش متفاوت دیگر 
هم انجام شــده بود. چون مثاًل وقتی از افراد می پرسید 
»چند کتاب مطالعه کرده اید؟«، چون کتاب خواندن کار 
خوبی است، ممکن اســت افراد آماری غیرواقعی ارائه 
دهند. در ســنجش دیگری که با عنوان »گذران وقت« 
انجام شــده بود، پرسیده بودند که در هر بیست دقیقه 
چه فعالیت هایی انجام داده اید؟ که افراد هم جواب داده 
بودنــد. خب در این نوع آمارگیری آمار متفاوت تر بود و 
میزان مطالعه قدری پایین تر بود و آمار به حدود دوسوم 
کاهش پیدا کرده بود. با این حال همۀ این آمارهای دو 

دقیقه و امثال این ها درست نیست.

با این اوصاف، گســترش فضای مجازی و شبکه های موبایلی 
سرانۀ مطالعه بسیار بیشتر هم هست. درست است؟

ببینید مثالً تلگرام کتاب نیست؛ ولی نوعی خواندن است. 
من فکر می کنم شبکه های اجتماعی را هم می توان در 
آمار ســرانۀ مطالعه آورد؛ اما باید در ســنجش ها، همۀ 
آن هــا را در یک گروه قــرار داد و تفکیک کرد. یعنی 
اگــر هر زمینه ای که قرار اســت در بحث ســرانه وارد 
شــود، به تفکیک بیان شود، آن وقت می شود آمارهای 
منتشرشده در طول سال ها را کنار هم گذاشت و به یک 
نتیجه دست پیدا کرد. ما بدون داشتن آمارهای دقیق 
نمی توانیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم. یعنی یک 
وقت اســت که شما فکر می کنید سرانۀ مطالعه پایین 
است و افکار عمومی هم چنین مسئله ای را قبول دارد؛ 
اما واقعیت های آماری خالف حرف شما را ثابت می کند. 
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خانوادۀنشر/گفتوگوباسیدعارفعلوی،مسئولدبیرخانۀمسابقۀکتابوزندگی

شمارۀ 6 و 7، آذر و دی 1394

   من فکر می کنم 
شبکه های اجتماعی 
را هم می توان در آمار 
سرانۀ مطالعه آورد؛ اما 
باید در سنجش ها، همۀ 
آن ها را در یک گروه 
قرار داد و تفکیک کرد. 
یعنی اگر هر زمینه ای 
که قرار است در بحث 
سرانه وارد شود، به 
تفکیک بیان شود، آن 
وقت می شود آمارهای 
منتشرشده در طول 
سال ها را کنار هم 
گذاشت و به یک نتیجه 
دست پیدا کرد. ما 
بدون داشتن آمارهای 
دقیق نمی توانیم 
برنامه ریزی درستی 
داشته باشیم

  هر محصولی برای 
معرفی خودش نیاز 
دارد و آن تبلیغات 
است. کتاب نیاز به 
تبلیغات دارد و برای 
افزایش کتاب خوانی 
باید به تبلیغ بپردازیم. 
البته چند سالی است 
که حرکت های خوبی 
در صداوسیما شروع 
شده؛ اما خیلی کم 
است. به عقیدۀ من، 
تبلیغات کتاب باید 
در بخش بازرگانی 
صداوسیما باشد، نه در 
بخش های حاشیه ای



شما مســئول بزرگ ترین طرح کتاب خوانی کشور در یکی دو 
سال اخیر بوده اید. تأثیر این جنس طرح های کتاب خوانی را بر 
عالقه مندکردن مردم به کتاب و مطالعه چگونه ارزیابی می کنید؟ 
چون بعضی معتقدند برگزاری چنین طرح هایی که مردم را با 
انگیزۀ جایزه، به سمت کتاب خوانی می کشانند، نمی توانند تأثیر 

بلندمدتی داشته باشند. نظر شما در این باره چیست؟ 
مهم ترین تأثیری که این سه دوره مسابقه داشته است، 
تأثیر معارفۀ کتاب بوده است. یعنی ما توانستیم با کمک 
مجموعه های تبلیغی، فروشــگاهی و توزیعی و ســایر 
مجموعه های فرهنگی که کارهای ترویجی و فرهنگی 
می کننــد، کتاب را به مردم معرفــی کنیم و یقیناً هم 
مؤثر بوده اســت. علی رغم وجود برخی ناهماهنگی ها، 
اهتمام نکردن ها، همراهی نکردن ها و... که باعث شــده 
نتوانیم از همۀ ظرفیتمان بهره ببریم، توانســتیم ظرف 
دو، ســه ماه، فروشــی بالغ بر فروش چندین سال یک 
ناشر را رقم بزنیم. این نتیجۀ معارفۀ خوب کتاب است 
که باعث شده که کتاب، حتی پس از اتمام زمان مسابقه 

هم فروش خوبی داشته باشد. 
بر مبنــای همین تجربه، به نظرم آن کســی که 
متولی کتاب خوانی و مطالعه در کشــور می شود، باید 
تصمیم بگیرد که مثاًل صد یا صدوپنجاه کتاب را برای 
مخاطبان مختلف، در سال معرفی و پرفروش کند. یعنی 
کاری کننــد که بخش عمده ای از مردم این کتاب ها را 
ببینند و بخوانند و کتاب به شــمارگان میلیونی برسد. 
خب اگر این اتفاق بیفتد، یقیناً سرانۀ مطالعه هم جابه جا 

می شود و این یک چیز کامالً دست یافتنی است. 
یعنی اگر نهاد کتابخانه ها با شناختی که من از آن 
دارم، تصمیم بگیرد با کمک بقیۀ سازمان ها و نهادها صد 
کتاب را برای مخاطبان مختلف پرفروش کند، به راحتی 

می تواند این کار را بکند.

هم خوب اســت که کتاب مطرح شود؛ اما باید بتوانیم 
کتاب را به عنوان یک کاال تبلیغ کنیم. به نظرم جای این 

مسئله در صداوسیمای ما خالی است. 
این کار باید در همۀ رســانه ها گسترش پیدا کند 
تا معارفۀ کتاب اتفاق بیفتد. یعنی اآلن بچه های ما هر 
کدام حداقل شش، هفت پودر شوینده را می شناسند، 
اما هیچ کدامشــان با شش، هفت کتاب خوب از طریق 
صداوسیما آشــنا نمی شــوند. لذا به همان میزان که 
کاالهای دیگر در صداوسیما تبلیغ می شوند، کتاب هم 
باید تبلیغ شــود. به نظرم این مهم ترین کاری است که 

می توان انجام داد. 
اگر جســت وجویی در بحث کتاب و کتاب خوانی 
داشــته باشــید، می بینید که بســیاری از مسئوالن 
و کارشناســان قیمت کتــاب را یکــی از عوامل مهم 
کتاب نخوانــی ما ایرانی ها می داننــد، در حالی که، من 
معتقدم قیمــت آن قدرها مؤثر نیســت. قیمت کتاب 
آن قدرها در کشــور ما باال نیســت. اگر معارفۀ کتاب 
به خوبی اتفاق بیفتــد و فرهنگ مطالعه در میان مردم 
ما جا بیفتد، حتی اگر قیمت کتاب باال باشــد، سه هزار 
کتابخانه در کشــور داریم که مردم بــه آن ها مراجعه 
می کنند و کتاب ها را مطالعه می کنند. ولی خب چون 
معارفۀ خوبی صــورت نمی گیرد، کتابخانه ها هم خالی 
می ماند. صداوسیما می تواند وارد بشود و به انتخاب مردم 
جهت بدهد. وقتی کتابی در رســانه تبلیغ شود و مردم 
به آن اقبال نشان دهند، نهاد کتابخانه ها مجبور می شود 
آن کتاب را بخرد و در کتابخانه هایش بگذارد. صداوسیما 
اگــر توجه مردم را به کتابی جلب کند، مانند کاری که 
با کتاب مفاتیح الحیاة یا کتاب من زنده ام انجام داد، همۀ 
کتاب فروشی ها و کتابخانه ها و... مجبور می شوند کتاب 

را بیاورند. 
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  اآلن بچه های ما 
هر کدام حداقل شش، 

هفت پودر شوینده 
را می شناسند، اما 

هیچ کدامشان با شش، 
هفت کتاب خوب از 

طریق صداوسیما آشنا 
نمی شوند. لذا به همان 

میزان که کاالهای 
دیگر در صداوسیما 

تبلیغ می شوند، کتاب 
هم باید تبلیغ شود

  وقتی کتابی در 
رسانه تبلیغ شود و 

مردم به آن اقبال نشان 
دهند، نهاد کتابخانه ها 

مجبور می شود آن 
کتاب را بخرد و در 

کتابخانه هایش بگذارد

  به نظرم آن کسی 
که متولی کتاب خوانی 

و مطالعه در کشور 
می شود، باید تصمیم 
بگیرد که مثاًل صد یا 

صدوپنجاه کتاب را 
برای مخاطبان مختلف، 

در سال معرفی و 
پرفروش کند. یعنی 

کاری کنند که بخش 
عمده ای از مردم این 

کتاب ها را ببینند و 
بخوانند و کتاب به 
شمارگان میلیونی 

برسد



شاخصه های آن، اتفاق نظر وجود ندارد. نمی خواهم وارد 
این موضوع شــوم؛ اما آنچه مسلم و مورد اتفاق اهالی 
فرهنگ است، این است که سرانۀ مطالعه پایین است. 
اما بعضی جاها آدم تعجب می کند که خواندن پیامک 

و زیرنویس اخبار را هم در بحث سرانه وارد می کنند. 
در بحــث ســرانۀ مطالعــه، منظور مــا مطالعۀ 
خودانگیخته و مطالعۀ آزاد اســت. مطالعه ای است که 
فــرد بدون اجبار، مثاًل برای گذراندن یک امتحان یا ...، 
ســراغ کتاب برود. امروز گفتن اینکه سرانه کم است 
یا زیاد اســت، خودش برای جامعۀ کتاب ما مســئله 
شده اســت که خود این موضوع، فرعی است و باعث 

بی توجهی به اصل مسئله می شود.

به نظر شما، نهادها و مجموعه های مختلف چه نقشی می توانند 
در جهت افزایش میزان مطالعــه و فرهنگ کتاب خوانی در 

کشور ایفا کنند؟
دستگاه های مختف باید یک جورچین را تکمیل کنند 
تا به یک چشم  انداز برسیم. در حوزۀ فرهنگ، اثرگذاران 
متعدد وجود دارند. پیشتر، گفتم که رسانه نقش اول را 
دارد. در یک برنامۀ رادیویی یا تلویزیونی، کتابی معرفی 
می شــود و برای آن جریان ســازی می شود، می بینیم 
تقاضای زیادی ایجاد می شود و تیراژ باالی صدهزار پیدا 
می کند. پس، رسانه در تحریک تقاضا، ارجاع مردم به 
کتاب و ذائقه سازی مؤثر بوده. ما معتقدیم نه تنها رسانه، 
بلکه گفتمان عمومی جامعه باید کتاب باشــد. اگر هر 
هفته، یک تیتر مؤثر با موضوع کتاب در رسانه ها باشد، 
اثرگذاری فراوانی خواهد داشت. کتاب خوانی در جامعه 

یک ارزش است. 
نقش دوم، آموزش و پرورش اســت. این دستگاه 
بزرگ با مخاطبان چند میلیونی نقش اساسی در بحث 
کتاب و کتاب خوانی دارند. چقدر مسئوالن به خصوص 

امروز، مسئله ای به نام سرانۀ مطالعه یکی از دغدغه های اصلی 
مسئوالن است. به نظر شما، چطور می توان بحث سرانۀ مطالعه 

را سامان داد؟
موضوعی که به عنوان ســرانۀ مطالعه مطرح می شــود، 
جنبه های متعدد دارد. برای اینکه به جامعه ای کتاب خوان 
و اهل مطالعه گفته شود مؤلفه های مختلفی برمی شمرند. 
یکی شــمارگان کتاب در آن جامعه است. مؤلفۀ دیگر، 
میزان مراجعه به کتابخانه های عمومی است و اینکه کتاب 
چقدر دردســترس مردم هست و چقدر امانت می گیرند. 
مؤلفۀ ســوم، گفتمان عمومی جامعه اســت که چقدر 

پیرامون کتاب و کتاب خوانی جریان دارد.
وقتی این سه مؤلفه را در جامعۀ خودمان می بینم، 
در هر سه موضوع ضعف داریم. طبق آمارهای رسمی، 
شمارگان کتاب زیر هزار نسخه است. در موضوع مراجعه 
به کتابخانه های عمومی کشــور، با 3200 کتابخانه در 
سراسر کشور، حدود 2.5 میلیون عضو در کتابخانه ها 
وجود دارد. در موضوع گفتمان عمومی هم غیر از مقام 
معظم رهبری که خودشــان اهل مطالعه هستند و در 
ترویج این فرهنگ اهتمام دارند، چه کسی در موضوع 

کتاب توصیه و ورود دارد؟ 
از طرف دیگر، عناصر گفتمان ســاز مانند رسانه ها و 
نشریات غیر از مواقع مناسبتی مثل نمایشگاه کتاب و روز 
کتاب و کتاب خوانی و... ســراغ موضوع کتاب نمی آیند و 
برایشان مطرح نیست. سهم برنامه های موضوع کتاب را 
در رسانه ملی ببینید. در کل در این زمینه هم نقص داریم.

برای تعیین ســرانۀ مطالعه شــاخصه های مختلفی مطرح 
می شــود که دربارۀ آن ها اختالف نظر وجود دارد. شاخصه ها 
چطور باید تعیین شود و کدام نوع از کتاب خوانی می تواند به 

سرانۀ مطالعه اضافه کند؟
موضوع ســرانۀ مطالعه مناقشه برانگیز اســت. دربارۀ 

نهادکتابخانههایعمومیکشور،مجموعهایاستکهنسبتبهمطالعهوکتابخوانیدرکشوردغدغهمنداست.بهمناسبتهفتۀکتاب
وکتابخوانیبهسراغیکیازمدیراناینمجموعهرفتیموبااوگفتوگوکردیم.علیرمضانی،مدیرکلتأمینمنابعنهادکتابخانههای
عمومی،درزمرۀمدیرانجوانوخوشفکرنهادکتابخانههایعمومیکشوربهحسابمیآیدوباتوجهبهمسئولیتیکهدراینمجموعه
دارد،نبضکتابخانههایکشوررادردستداردوبهخوبیمیتواندکموکیفآنبخشازکتابخوانیراکهباکتابخانههاسروکاردارد،تشریح

کند.آنچهدرادامهمیخوانید،گفتوگویماباعلیرمضانیاست.

عباسعلی حیدری

عناصر گفتمان ساز 
عملکرد ضعیفی در معرفی کتاب دارند

گفت وگو با علی رمضانی، مدیرکل تأمین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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    عناصر 
گفتمان ساز مانند 
رسانه ها و نشریات غیر 
از مواقع مناسبتی مثل 
نمایشگاه کتاب و روز 
کتاب و کتاب خوانی و... 
سراغ موضوع کتاب 
نمی آیند و برایشان 
مطرح نیست. سهم 
برنامه های موضوع 
کتاب را در رسانه ملی 
ببینید. در کل در این 
زمینه هم نقص داریم



6000 کتابدار فعالیــت می کنند و حدود ۴0 میلیون 
نســخه کتاب وجود دارد. امروز بیــش از 300 عنوان 
نشــریه وارد کتابخانه های عمومی کشــور می شود. با 
این وجود ما در بحث تکمیل منابع اطالعاتی به دلیل 
محدودیت مالی عقب هستیم. در بحث نیروی انسانی 
کارهایی شــروع شده اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم. 
االن در کشــور کتابخانه های آماده داریــم،  اما چون 
کتابدار نداریم 6 ســاعت در روز باز هستند. اگر نیروی 
انسانی تأمین شود می توانیم این را به دو برابر برسانیم. 
محدودیت هایی وجود دارد که نمی گذارد فعالیت های 
نهاد گســترده شود. این دســتگاه که بیش از 6000 
کتابدار دارد جریان خودش را دنبال می کند اما نیاز به 

تقویت و حمایت دارد.

نهاد حرکت های فرهنگی موثری را شروع کرده؛ حرکت هایی 
مانند آموزش های کتابداران و نشست های کتاب خوان. برای 

چنین اقداماتی چه مشکالت و مسائلی پیش رو دارید؟
نشست های کتاب خوان یکی از کارهای نهاد برای ترویج 
مطالعه است. امروز که صحبت می کنیم بیش از 200 
نشست در کشور برگزار شــده. به طور متوسط در هر 
نشست 10 کتاِب خوانده شده معرفی شده است. جمعاً 
چیــزی حدود 2000 عنوان کتاب در این نشســت ها 
معرفی شده و خودش ظرفیت بالقوه ای است که مردم 
از آن مطلع شــوند. این نشست ها در کشور راه افتاده، 
نشست های برجستۀ آن از شبکه آموزش در حال پخش 

است و بازخوردهای مثبتی دارد. 
عالوه بر این، از همان اول هم اعالم کردیم که نهاد 
را متولی نشست های کتاب خوان نمی دانیم و خوشحال 
می شویم دستگاه ها و نهادهای دیگری ورود کنند و آن 
را ادامه بدهند. این یک گام اســت که نهاد برداشته تا 
گفتمان عمومی جامعه به ســمت کتاب خواندن برود. 
اولین محدودیت ما در نشست کتاب خوان این است که 
بقیــۀ متولیان جامعه به این توجه نکردند و الگوگیری 
نکردند. ما انتظار داریم این نشســت ها عمومی شود و 

حتی در گعده های خانوادگی هم نفوذ پیدا کند.
واقعیــت این اســت که موضــوع ترویج مطالعه 
در کشــور یک نظام واره اســت که همه اجزای آن از 
شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، 
رســانه ها،  آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، کتابخانه ها، ناشــران، تشــکل های نشر و... 
باید نقش خودشــان را ایفا کنند. به صورت بخشی و 
دستگاهی نیست. کار گروهی است و با این روزمرگی ها 
پیش نمــی رود. اگر انقالبی در این زمینه اتفاق بیفتد، 
می توانیم امیدوار باشیم تا به منویات و مطالبات مقام 
معظم رهبری عمل کنیم که مسیر سعادت جامعه را 

از رهگذر تقویت حوزه کتاب و کتاب خوانی می دانند.

چقدر مقام معظم رهبری بگویند زنگ کتاب خوانی در 
مدراس داشــته باشــیم. اخیراً وزیر آموزش و پرورش 
گفتند: به جمع بندی نرســیدیم که زنگ کتاب خوانی 
ایجاد شود. نمی شــود که یک تصمیم عمومی گرفته 
شــود و در جمع بندی نهایی به اجرا درنیاید. در بحث 

کتاب، عادت کتاب خوانی باید از کودکی ایجاد شود. 
ســوم، نقش دســتگاه های عمومــی مانند نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور است. نهاد، وظیفۀ ذاتی 
عمرانی برای توسعۀ کتابخانه  ندارد. نهاد موظف است 
وقتی کتابخانه ای تحویلش شد، در اداره و تأسیس آن 
ورود پیدا کند. در کشور، پروژه های نیمه کاره داریم که 
دســتگاه های دیگر متولی ساخت آن هستند. بیش از 
۴50 زمین اهدایی از افراد خیر و... داریم که کاری روی 
آن نشده است. مطابق چشم انداز 1۴0۴، نهاد باید برای 
هر صد نفر، هشت مترمربع فضا داشته باشیم. در این 
مســئله، عقب هستیم. در جذب اعضا، به واسطۀ اینکه 
گفتمان ارزشــی جامعه، کتاب و کتاب خوانی نیست، 
عقب هستیم. امروز، افراد برای اینکه کتاب نمی خوانند 
و عضو کتابخانه نیستند، تقبیح نمی شوند. اما اگر گوشی 

گران قیمت نداشته باشند، تقبیح می شوند. 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور 2300 کتابخانه 
دارد که متعلق به نهاد اســت. به ایــن آمار، باید 900 
کتابخانۀ مشارکتی را هم افزود. در این 3200 کتابخانه 
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ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

   موضوع ترویج 
مطالعه در کشور یک 

نظام واره است که همه 
اجزای آن از شورای 

عالی انقالب فرهنگی، 
شورای فرهنگ 

عمومی، رسانه ها،  
آموزش و پرورش، 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کتابخانه ها، 
ناشران، تشکل های 

نشر و... باید نقش 
خودشان را ایفا کنند. 

به صورت بخشی و 
دستگاهی نیست. 

کار گروهی است و با 
این روزمرگی ها پیش 

نمی رود



این کشور کیست؟
در کشور ما چند نهاد فرهنگی وجود دارند که همگی 
به فراخور حال مدیرانشان، در هر برهه ای، کارهایی در 
زمینۀ کتاب خوانی انجام می دهند و با تغییر مدیر، روال 
تا حدودی تغییر می کند. سازمان تبلیغات اسالمی، حوزۀ 
هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، سازمان 
اوقاف و امور خیریه، آموزش وپرورش، شــهرداری ها و...، 
همه، به نوعی، در این موضوع خود را مســئول می دانند 
و چند برنامه نیز در زمان های مختلف اجرا می کنند؛ اما 
به نظر می آید دو ارگانی که کاماًل در این موضوع درگیر 
هستند و باید در این زمینه فعال باشند، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور هستند. 
مسلماً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نقش اول را 
ایفا می کند، به دلیل اینکه ممیزی کتاب، صدور مجوز و 
ارتباط با نویســندگان و ناشران از طریق این وزارتخانه 
اتفــاق می افتد و همین طور وزیــر محترم فرهنگ نیز 
به عنوان رئیس هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور 

همه از کتــاب و کتاب خوانی صحبــت می کنند؛ به 
وقتش از آن بهره می برند و خودی نشــان می دهند و 
صحبت های خود را مســتند می کنند و به وقتش، از 
کم بود سرانۀ مطالعه نگرانی نشان داده و خود را دل سوز 
این موضوع می دانند. اما چرا در شلوغی کارهایی که در 
این زمینه می شود کمتر به این سؤال فکر کرده ایم که 
اثر کارها چگونه بوده اســت و آیا در طول این سال ها 
می توانســته ایم کارهای اثرگذارتری هم انجام دهیم؟ 
چرا این همه کارهای تکراری توسط ارگان های مختلف 
انجام می شــود، اّما هیچ گاه به فکر این نمی افتند که 
قباًل نیز این اتفاق افتاده و این کار انجام شده است؛ لذا 
از نتایــج آن بهره ببریم و معموالً نعل به  نعل همان کار 
را انجام می دهند و همان نتایج قبل حاصل می شــود. 
سؤال دیگر اینکه اگر تمام مشکالت موجود در زمینۀ 
کتــاب و کتاب خوانی را فهرســت کنیــم و بخواهیم 
آن ها را از میــان برداریم، چه ارگانی یا ســازمانی یا 
وزارتخانه ای باید بر این کار نظارت داشته باشد و نقش 
هماهنگ کننده را ایفا کند؟ اصاًل متولی کتاب خوانی در 

کندوکاوی در اوضاع و احوال کتاب خوانی

تو خود حجاب خودی
حافظ از میان برخیز

علیرضا رحمانی
رئیس ادارۀ نهاد کتابخانه های شهرستان شیراز
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   درست است 
که وزارت فرهنگ و 
ارشاد متولی اصلی در 
موضوع کتاب است؛ اما 
در موضوع کتاب خوانی 
بهتر است نهادی دیگر 
که وظیفۀ اصلی خود 
را کتاب خوان نمودن 
تعریف کرده است، 
متولی این امر شود 
و در این راستا تالش 
نماید. می توان با درک 
این موضوع و تجربۀ 
جدیدی از کاِر گروهی 
و تیمی و یکسان دیدن 
رتبۀ همۀ فعاالن این 
حوزه نتیجه گرفت



بایــد یکی از این دو نهاد باشــند و به نظر می آید ذیل 
شوراهای فرهنگ عمومی، فکری برای سروسامان دادن 
به این موضوع پایه ای بشود. می توان با تعریف کارگروهی 
ویژه به دبیری نهاد کتابخانه ها، فعالیت های این حوزه را 
رصد و مدیریت و تقویت کرد. مسلماً اگر همۀ نهادهای 
فرهنگی از تجربیات هم و ظرفیت های هم کمک بگیرند 
و با تالشــی واحد به سمت هدف حرکت کنند، نتیجۀ 

بهتری خواهیم گرفت.
درســت اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد متولی 
اصلی در موضوع کتاب است؛ اما در موضوع کتاب خوانی 
بهتر اســت نهــادی دیگر کــه وظیفۀ اصلــی خود را 
کتاب خوان نمــودن تعریف کرده اســت، متولی این امر 
شــود و در این راستا تالش نماید. می توان با درک این 
موضوع و تجربۀ جدیدی از کارِ گروهی و تیمی و یکسان 
دیدن رتبۀ همۀ فعــاالن این حوزه نتیجه گرفت. البته 
اینکه چه ارگانی در کشــور کتاب خوانی را پیش ببرد یا 
نظارت بر این امر و هماهنگی را عهده دار باشد، از وظیفه 
و مسئولیت قانون گذاران و مجریان قانون کم نمی کند 
و آن ها هستند که باید دغدغۀ افزایش سرانۀ مطالعه را 
به طور جدی داشته باشند و پیگیری نمایند. یادم هست 
در جایی خواندم کشوری اروپایی که سرانۀ مطالعۀ خوبی 
نیز دارد، برای بهبود این ســرانه، چند سال گذشته در 
برنامه پنج یا ده ساله اش، ساخت کتابخانه های محله ای 
به تعداد بسیار زیاد را پیش بینی کرده بود و این یکی از 
موارد اصلی برنامۀ آن کشــور بود که خود مسئولیت ما 
که شعار فرهنگی بودنمان گوش فلک را پر کرده است، 

بیشتر می کند.

نقشی اساسی در عملکرد نهاد کتابخانه ها نیز دارد.
اگر در ســایت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
به دنبال کتاب و کتاب خوانی بگردید، به دفتر توســعۀ 
کتاب و کتاب خوانی می رسید. در این دفتر، گویا بیشتر 
بر روی ممیزی کتاب و نشر کتاب کار می شود و برنامه ای 
برای گســترش کتاب خوانی ندارنــد که این خود جای 
سؤال دارد. شــاید مهم ترین برنامۀ این دفتر، برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه های استانی باشد که 
آن ها نیز تأثیر چندانی در روند کتاب خوان شــدن مردم 

نداشته و بعضاً دنده عقب رفته اند.
نهاد کتابخانه های عمومی اما، حال و وضع دیگری 
دارد. این نهاد با داشــتن شعبه های زیاد کتابخانه ها در 
سطح کشور، بیش از 2500 کتابخانه و 6000 کتابدار، 
به گفتۀ مسئوالن آن می تواند در جای جای کشور مؤثر 
باشد و نقشی مهم بازی کند. مسئوالن نهاد نیز به نظر 
می آید به این موضوع می اندیشــند که باید کاری کرد 
که کتاب خوانی رواج پیدا کنــد؛ وگرنه کتابخانه بدون 
کتاب خوان، از درجۀ اعتبار ساقط می شود و کاری برای 

انجام ندارد.
دورۀ جدید مدیریت این نهــاد، با افزایش حقوق 
کتابداران همراه شــد که بسیار جای خوشحالی داشت، 
بــرای این عزیزان و همۀ کســانی کــه نگران فرهنگ 
هستند؛ زیرا تا این افراد دغدغۀ معیشت داشته باشند، 
دل ودماغی برای کار فرهنگی دغدغه مند ندارند. اما پس 
از بهبود نسبی این وضعیت، نهاد کتابخانه با شتاب کندی 
به سمت طرح های جدید در حوزۀ کتاب خوانی حرکت 
کرده اســت. هرچند برنامه های خوبی در این مدت در 
سطح کشور برنامه ریزی و اجرا شده است؛ اما شتاب کار 
را می توان بیشتر از این کرد. در ضمن، شاید اگر به جای 
اجرای زیاد و مستمر برنامه های پرطمطراق و بزرگ، به 
برنامه های کوچک و فعال ســازی کتابخانه ها فکر شود، 
نتایج کار ملموس تر و در سطح کالن بهتر باشد. این نهاد 
فرهنگی مشکالت مالی بسیاری نیز دارد. در واقع، طبق 
قانون، اعتبارات مالی این نهاد بیشتر از طرف شهرداری ها 
تأمین می شود که شهرداری ها دعوایی همیشگی بر سر 
رقم اعتبار اختصاص یافته به این نهاد داشته اند و پس از 
تصویب تبصره ای در سال گذشته، ذیل قانون کتابخانه ها، 

این دعوا عمیق تر نیز شده است.
نکتۀ دیگر ساخت کتابخانه است که باز بر دوش دو 
وزارتخانۀ دولتی فرهنگ و ارشاد و مسکن و شهرسازی 
است و تقریباً هیچ ارتباطی به این نهاد پیدا نمی کند، اما 
بهره برداری از مکان ها بر عهدۀ این نهاد اســت. لذا بهتر 
اســت برای مشــکالت این نهاد فکری کرد؛ چه از نظر 
اعتبار موردنیاز آن و چه از نظر فراهم کردن زیرساخت ها، 

مانند ساخت کتابخانه های مناسب و... . 
همان طور که گفته شد، متولیان اصلی کتاب خوانی 
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    اگر در سایت 
وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی به دنبال 
کتاب و کتاب خوانی 

بگردید، به دفتر توسعۀ 
کتاب و کتاب خوانی 

می رسید. در این دفتر، 
گویا بیشتر بر روی 

ممیزی کتاب و نشر 
کتاب کار می شود 

و برنامه ای برای 
گسترش کتاب خوانی 

ندارند که این خود 
جای سؤال دارد. 

شاید مهم ترین برنامۀ 
این دفتر، برگزاری 

نمایشگاه کتاب تهران 
و نمایشگاه های 

استانی باشد که آن ها 
نیز تأثیر چندانی در 

روند کتاب خوان شدن 
مردم نداشته و بعضًا 

دنده عقب رفته اند



روســتاها زندگی می کنند، یعنی 35درصد از جمعیت 
بالقوه کتاب خــوان، در این نقاط هســتند و وقت آزاد 
بیشتری دارند. امروز در شهرها به دلیل پیچیدگی های 
مادی، مشکل فراغت داریم. در روستاها این طور نیست 
و فکر می کنم فراغت مردم بیشتر است. بااین حال، آنچه 
کارشناســان دربارۀ ســرانۀ مطالعه می گویند، خواندن 
کتاب های عمومی اســت؛ وگرنه خوانــدن کتاب های 
درسی فضیلتی ندارد. برای همین، نهاد برای خود وظیفه 
می داند که به سمت توســعۀ کتابخانه های روستایی و 

مناطق کمتربرخوردار برود.«

مسئله ای به نام توسعه در زمینۀ کتاب خوانی
نبود زیرســاخت های مناســب برای دسترسی عادالنۀ 
همۀ مردم کشــور به کتاب، یکی از مشــکالتی است 
که کارشناســان به آن اذعان می کنند. معاون توســعۀ 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور در این باره می گوید: 
»اگر بخواهیم ذیل موضوع دسترســی به کتاب صحبت 
کنیم، یک مشکل ریشــه دار در کشور داریم و همه به 
آن واقفیم. ما در کشورمان شبکۀ توزیع گستردۀ کتاب 
نداریــم. کتاب فروشــی های فراگیــر و همگانی بزرگ 
هم نداریم. در ســال های گذشــته، به خصوص در یک 
دهــۀ اخیر، دولت برای پرکردن ایــن خأل، به برگزاری 
نمایشــگاه های کتاب استانی رو آورده است. استان های 

فضیلت کتاب خواندن
یکــی از مســائل مناقشــه برانگیز در حــوزۀ کتاب و 
کتاب خوانی، انتشــار آمارهای اختالف برانگیز ســرانۀ 
مطالعه اســت. محمد اله یاری در پاسخ به این سؤال که 
از چه راهی می توان آمار واقعی کتاب خوان های کشور را 
تهیه و منتشر کرد، می گوید: »اآلن بحث سرانۀ مطالعه 
بحثی کلیشه ای است. ممکن است کلی جدل شود بر سر 
اینکه سرانۀ مطالعه دو دقیقه است یا چهار دقیقه. اینجا، 
اختالف بر ســر کسانی اســت که کتاب می خوانند. اما 
موضوع بحث من این است که چه میزان از سبد جامعۀ 
کتاب نخــوان کم کردیم و به ســبد جامعۀ کتاب خوان 
افزوده ایم. برای ما این فضیلت است. یعنی بیشتر از اینکه 
به فکر ارائۀ سرانه ای برای جامعۀ کتاب خوان باشیم، باید 
به فکر  کتاب خوان کردن آن بخش از جامعه باشیم که 

اصاًل کتاب نمی خواند.«
اله یاری با تأکید بر اینکه ما در بحث کتاب خوانی به 
فکر صرفۀ اقتصادی نیستیم، ادامه می دهد: »برآوردهای 
خوش بینانــه این اســت که هنوز 35درصــد مردم در 
نقاط کمتربرخوردار و روســتاها زندگی می کنند. نهاد 
دو وظیفــه دارد: کمک به ترویــج کتاب خوانی و دوم، 
توسعۀ کتابخانه ها. در فاز توسعۀ کتابخانه ها، هدف این 
اســت که این فضای فرهنگی در اختیار همۀ افراد، چه 
شهری و روستایی، باشد. اگر بپذیریم این 35درصد در 

نهادکتابخانههایعمومیکشوریکیازمؤثرتریندستگاههایکشوردرزمینۀکتابوکتابخوانیاستکهبهعقیدۀبسیاریاز
کارشناسانفرهنگی،مرجعیقابل اعتمادبرایارائۀآمارهایکتابخوانیدرکشوراست.بیشک،نهادکتابخانههایعمومیکشوربا
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    برآوردهای 
خوش بینانه این 
است که هنوز 
35درصد مردم در 
نقاط کمتربرخوردار 
و روستاها زندگی 
می کنند. نهاد دو 
وظیفه دارد: کمک به 
ترویج کتاب خوانی 
و دوم، توسعۀ 
کتابخانه ها. در فاز 
توسعۀ کتابخانه ها، 
هدف این است که 
این فضای فرهنگی در 
اختیار همۀ افراد، چه 
شهری و روستایی، 
باشد. اگر بپذیریم این 
35درصد در روستاها 
زندگی می کنند، یعنی 
35درصد از جمعیت 
بالقوه کتاب خوان، در 
این نقاط هستند



موثری پیدا می کنند. اله یاری دربارۀ نقش کتابخانه های 
روســتایی در بهبود وضعیت کتاب خوانی و موانع پیش 
روی آن می گوید: »همان طور که می دانید، ســاعت کار 
برخی کتابخانه های روســتایی روزی ســه ساعت بود، 
بعضی یک روز در میان بود، بعضاً کتابدار ثابت نداشتند و 
گاهی، به صورت افتخاری فعالیت می کردند. در آن دوره، 
حقوق کتابدار از پنجاه تا 250 هزار تومان بود. اتفاقی که 
در دورۀ جدید افتاده، این است که حقوق کتابدار به بیش 
از پانصد هزار تومان رسیده و در حال حاضر، با افزایش 
ساعت کاری شان به پایۀ حقوق وزارت کار نزدیک شده 

است.«

طرح هایی که به بهبود وضعیت کتاب خوانی 
کمک می کند

تجربه نشــان داده اســت که تبلیغ و ترویج مناســب 
کتاب، هم فروش آن را تضمین می کند و هم مخاطبان 
فراگیری برای آن پیدا می کند. اله یاری دربارۀ طرح های 
موفــق کتاب خوانی در نهاد می گوید: »یکی از طرح های 
موفق نهاد در زمینۀ کتاب خوانی، نشست های کتابخوان 
است که مورداســتقبال هم قرار گرفته است. تاکنون، 
بیش از دویســت نشست برگزارشده است. تاپایان سال 

هم چهارصد نشست دراین رابطه خواهیم داشت. 
دراین نشســت ها، کتابداران، مســئوالن استانی، 
اســاتید دانشــگاه وحــوزۀ علمیه و مقامات اســتانی، 
چکیده ای از یک کتاب را معرفی کرده و مخاطبان را با 

آن کتاب آشنا می کنند.«
او ادامــه می دهــد:  »نهاد کتابخانه هــای عمومی 
برای کمک به ســایر دســتگاه ها، بــرای ترویج کتاب 
وکتاب خوانی، به سراغ کتاب های دانشجویی هم رفته و 
تعهدکرده  بعد از حضور در مراســم انتخاب کتاب سال 
دانشــجویی، تعدادی از کتاب های برگزیده را خریداری 
و شــرایط عضویت رایگان برگزیدگان در کتابخانه های 

عمومی را فراهم کند.«
اله یاری با تأکید بر اینکه کتابخانه ها به عنواِن یکی 
از پایگاه های مردمی در ترویج فرهنگ اســت و باید با 
توســعۀ این فضاهای فرهنگی زمینۀ دسترسی عمومی 
به کتاب مهیا شود، می گوید: »در دورۀ جدید، ما به دنبال 
توانمندسازی کتابداران از طریق آموزش های تکمیلی به 

آنها هستیم.«
او ادامــه می دهد: »اآلن همۀ کتابخانه های عمومی 
بخش کودک دارند؛ اما 1700 کتابخانه، بخش مجزای 
مخصوص کودک با کتاب آرایی و فضاســازی مخصوص 
دارند. اآلن تعداد قابل توجهی از کتابداران کودک در نهاد 
فعالیت می کنند. سال گذشته، کارگاه آموزشی توان افزایی 
برای کتابــداران بخش های کــودک را برگزار کردیم و 
امســال هم دو دورۀ مهارت قصه گویی برای کتابداران 

ما هم استان های کوچکی نیستند که همۀ مردم امکان 
دسترسی به نمایشگاه و تهیۀ کتاب های موردنظرشان را 

داشته باشند.«
اله یاری، در ادامه، به نکتۀ دیگری هم اشاره می کند: 
»نکتۀ دیگر که باید به آن توجه کنیم، شــرایط زندگی 
امروز، به خصوص زندگی آپارتمان نشــینی اســت که 
موجب شده سرانۀ فضای فرهنگی در خانه کاهش پیدا 
کند. امروز، مردم برای تلویزیون، فضای خاصی در نظر 
می گیرند و عماًل به دلیــل کوچک بودن فضای خانه ها، 
جایی برای کتابخانۀ شخصی باقی نمی ماند. اگر فضای 
کوچکی هم وجود داشته باشد، همۀ افراد این استطاعت 
را ندارند که همۀ کتاب های موردنیازشــان را خریداری 
کنند. اگر هم داشته باشند، معموالً به کتاب های درسی 

فرزندانشان اختصاص می دهند که اولویت دارد.«
او ادامه می دهد: »معنی اش این است که ما به یک 
فضــای عمومی نیاز داریم که مردم بتوانند دسترســی 
به کتاب داشــته باشند و این ســرانۀ فرهنگی حاال که 
به صورت فردی و شــخصی میسر نیست، باید به صورت 
عمومی از ســوی دولت ها تأمین شود. لذا مکانی به نام 
کتابخانــه، ارزش افــزوده پیدا می کنــد. به خصوص در 
شهرستان های کمتر برخوردار، دورافتاده و روستاها که از 

اهمیت دوچندانی برخوردارند.«
در این فضا است که کتابخانه های عمومی حضور 
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   نهاد کتابخانه های 
عمومی برای کمک 
به سایر دستگاه ها، 

برای ترویج کتاب 
وکتاب خوانی، به سراغ 

کتاب های دانشجویی 
هم رفته و تعهدکرده  

بعد از حضور در 
مراسم انتخاب کتاب 

سال دانشجویی، 
تعدادی از کتاب های 
برگزیده را خریداری 

و شرایط عضویت 
رایگان برگزیدگان در 

کتابخانه های عمومی را 
فراهم کند



کتابخانه باید کتابی خرید کــه مردم اقبال دارند. رونق 
کتابخانه رونق اقتصاد را هم می تواند برای ناشر به ارمغان 
بیاورد؛ اما نهاد نمی تواند فقط با هدف تقویت اقتصاد نشر 

نسبت به خرید از ناشران اقدام نماید.«
اله یاری با گالیه از ناشران در معرفی مناسب آثارشان 
می گوید:  »حرف ما با ناشر این است که فضای کتابخانه، 
کتابــدار و خواننــده را باید بســنجند. اآلن کتاب های 
عامه پسند، در کتابخانه، مورداقبال است. جالب این است 
که عامه پسندهای دهۀ 70، بیشترین اقبال را دارند؛ اما 
مخاطب، علی رغم اینکه کتاب های عامه پسند دهۀ 80 و 
90 در کتابخانه وجود دارد، کمتر آشنایی دارد و کمتر 
امانت می گیرد. یکی از دالیلش این اســت که مؤلفان و 
ناشران روی کتابشــان تبلیغ و ترویج مناسبی ندارند و 

کتاب را خوب معرفی نمی کنند.«
او ادامه می دهد: »اگر در کتابخانه ای دو سال کتابی 
امانت گرفته نشود، در فرایند وجین قرار می گیرد. برای 
همین ما باید به ســمتی برویم که کتابی بدون خواننده 
از کتابخانه خارج نشــود و ناچاریم که ذائقۀ مخاطب را 

درنظر  بگیریم.«

توسعۀ اجتماعی کتابخانه ها
تصور عمومی این اســت که نهــاد کتابخانه ها، نهادی 
خدماتی در زمینۀ کتاب است. اما به گفته اله یاری امروز 
کتابخانه در ســایر نقاط دنیا یک مکان صامت نیست. 
درست اســت که فضای ساکتی دارد؛ ولی زبان گویایی 
دارد. او می گوید: »یک وقت نگاه ما این اســت که صرفاً 
به صورت فیزیکی افزایش کتابخانه بدهیم و مسئولیت 
اجتماعــی در قبال افراد نداشــته باشــیم. ما کتابخانه 
می سازیم و مانند یک ادارۀ خدماتی از 7صبح تا 8شب 
یک کتابدار می گذاریم و کار خدماتی انجام می دهیم. این 
تعریف حداقلی از آن چیزی است که کتابخانه می تواند با 
اهالی منطقه ای کــه در آن کتابخانه وجود دارد، انجام 
دهد. این اتفاق در ایران در حال شــکل گیری اســت و 
الزم است تقویت شود. الزم است گفت وگوهای فرهنگی 

پیرامون کتابخانه شکل بگیرد.«
او ادامه می دهد: »دیدگاه دیگر این است که کتابخانه 
می تواند مرکزیت فرهنگی در آن منطقۀ جغرافیایی پیدا 
کند و وارد شئون اجتماعی هم شود. در همان نگاه اول، 
اگر فرض کنیم کتابخانه یک نهاد خدماتی است، کسی 
که به عنوان کتابدار در آنجا مشغول کار است، باید فضای 
نشــر و کتاب را بشناسد؛ ناشر و نویسنده را بشناسد تا 
بتواند به مراجعین کمک کند. برای همین، نهاد با سرعت 
زیادی دوره های آموزش کتابــدار و... را برگزار می کند. 
کتابدار، در یک کتابخانۀ کوچــک، با طیف ده، دوازده 
هزارتایی کتاب روبه روست. در چنین فضایی، باید قبول 
کنیم که کتاب ها اجناس کتابدار هســتند و باید بداند 

کودک داشتیم. نهاد، امسال، عمدۀ هزینه هایش را صرف 
تجهیز بخش کودک کتابخانه ها کرده است.«

به گفتــۀ اله یــاری، 18تیرماه، بســته ای غنی از 
کتاب های کودکان به کتابخانه ها ارسال شد. او در ادامه 
می گوید: »مهرماه، کتابدارانی که دوره های آموزشــی را 
گذراندند خواستیم ماداران عضو کتابخانه را دعوت کنند 

و مهارت قصه گویی را به آن ها آموزش دهند.«

اقتصاد نشر 
در گرو وجود کتاب خوان حرفه ای است

یکی از انتقادات بعضی ناشران این است که نهاد با داشتن 
3200 کتابخانه، عماًل می تواند تیراژ یک عنوان کتاب را 
از ناشر بخرد. همین می تواند بازار کتاب را متحول کند. 
اما اله یاری به این انتقاد، نگاه دیگری دارد. او می گوید: »ما 
تا اآلن، عمدۀ توجهاتمان در حوزۀ کتاب و کتاب خوانی 
معطوف به کتاب، ناشر، نمایشگاه کتاب و در کل، اقتصاد 
نشر بوده است؛ اما برای ترویج کتاب خوانی، نمی توانیم 
چشممان را به کتابخانه و فردی به نام کتابدار ببندیم. 
فکر می کنم اگر به این دو عنصر مهم بیشتر توجه کنیم، 
چرخۀ اقتصاد نشر بهتر می چرخد و اوضاع اقتصاد نشر 

بهتر خواهد شد.«
معاون توسعۀ نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه 
می دهد: »اگر به آمارهای نشر مؤسسۀ خانۀ کتاب مراجعه 
کنید، بسیاری از مسائل مشخص می شود. گزارش های 
نشر سال 93 خانۀ کتاب می گوید: »ارزش نشر کتاب های 
منتشرشــده در ســال 93، حدود 1۴00میلیارد تومان 
اســت. این آمار هم بر اساس خوداظهاری است. ممکن 
است ناشری بنویسد هزار نسخه؛ ولی 100نسخه چاپ 
کرده باشد. در ســال 93 و در کل کشور، 150میلیون 
نسخه چاپ شده اســت. همۀ بودجه های خرید ارشاد،  
نهاد و آن ها که خرید می کنند، به ۴0میلیارد نمی رسد. 

این مبلغ کجا و آن مبلغ کجا.«
اله یاری می گوید: »سال گذشــته در نهاد بررسی 
کردیم که اگر بخواهیم از هر نســخه کتاب داستانی که 
در کشور منتشر می شود، یک نسخه بخریم، 200میلیارد 
تومان بودجه الزم داریــم. در چنین وضعیتی، چاره ای 
جز انتخاب کردن کتاب ها وجود ندارد. ضمن اینکه ما با 
محدودیت مخازن مواجه هستیم. عالوه براین، اگر کتابی 
دو سال امانت گرفته نشود، خودبه خود، در فرایند وجین 
قرار می گیرد. نکتــۀ دیگر اینکه فرض کنید یک کتاب 
به خاطر خوب بودن فروش برود. فرض کنید کتابخانه ها 
این را بخرند. مسلماً ناشر از این اتفاق ضرر می کند؛ چون 
دیگر کسی کتاب را نمی خرد. سیاست نهاد این است که 
با یک سیاســت تأخیری کتاب را می خرد. بنابراین باید 
بدانید آنچه در کتابخانه به عنوان منبع می خرید، کمک 
به اقتصاد نشر نیســت، کمک به کتاب خوانی است. در 
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    سال گذشته در 
نهاد بررسی کردیم 
که اگر بخواهیم از هر 
نسخه کتاب داستانی 
که در کشور منتشر 
می شود، یک نسخه 
بخریم، 200میلیارد 
تومان بودجه الزم 
داریم. در چنین 
وضعیتی، چاره ای جز 
انتخاب کردن کتاب ها 
وجود ندارد. ضمن 
اینکه ما با محدودیت 
مخازن مواجه هستیم



ترغیب کرد؛ چون نگهداری و ادارۀ آن باید به دست مردم 
باشد.«

او ادامه می دهد: »اآلن نظارت خوبی را دفتر عمرانی 
نهاد انجام می دهد. پروژه هایی که قرار اســت به صورت 
َخّیرســاز و مشــارکتی تحویل بگیرد، در طول پروژه، 
نظارت می کند که حداقل استانداردها رعایت شود. اآلن 
تعدادی زمین در کشور در اختیار نهاد است که واقف و 
یا خّیر برای ســاخت کتابخانه، در نظر گرفته؛ اما چون 
فعالً هزینۀ ساختش پیش بینی نشده، نهاد دست به آن 
پروژه ها نمی زند تا بودجۀ آن در همۀ زمینه ها پیش بینی 

شود.«
معاون توســعۀ نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تأکید می کند:  »عمدۀ  افتتاح کتابخانه هایی که اخیراً من 
رفتم خّیرساز بود. اخیراً در نطنز، خانوادۀ متوفی، هزینۀ 
دیۀ پدرشــان را صرف تکمیل ســاخت کتابخانه کرده 
بودند. یا در مازندران، پدری، به دلیل از دست دادن سه 
فرزندنش، هزینۀ ساخت کتابخانه را به عهده گرفته بود. 
نمونه ها فراوان است. در سال 9۴ قرار داریم که همایش 
تجلیل از خّیرین کتابخانه ساز را برگزار کنیم. شخصاً با 
بســیاری از خّیرین گفت وگو کردم و می گویند ساخت 
کتابخانه برایشــان اهمیت زیادی دارد. برای همین، با 
پررنگ کردن موضوع کتابخانه سازی، می توانیم بر تعداد 
خّیرین کتابخانه ســاز بیفزاییم. در نهاد، انجمن خّیرین 
اهدای کتاب هم در حال شــکل گیری اســت. در این 
انجمن، بنا داریم مشارکت آن هایی را که پول کافی برای 
ســاخت یک کتابخانه ندارند، جلب کنیم. در این طرح، 
افراد می توانند به صورت دوره ای یا ماهانه، به نهاد برای 

تأمین منابع کتابخانه )کتاب( کمک کنند.«

برای مراجعه کننده چه کتابــی معرفی کند. این نقش 
حداقلی امانت دادن و امانت گرفتن است.

به گفتــۀ اله یاری، بــرای تبدیل شــدن به نقش 
حداکثــری برای کتابدار و کتابخانــه، باید فعالیت های 
ترویجی هم به تدریج اضافه شود. همۀ کارهای ما در نهاد 
کتابخانه ها به این دلیل است که مشارکت افراد با کتابخانه 

به حداکثر خود برسد.
او ادامه می دهد:  »یکی از دوستان مطالعه ای را در 
یک کشور اروپایی گزارش می داد که اینترنت کتابخانه 
در آن کشور، سه ایستگاه اتوبوس قبل و بعد از کتابخانه 
را پوشش می دهد. فردی که در این فضا قرار می گیرد، 
اطالعات کتابخانه برایش می آید و به او پیشنهاد می دهد 
که فالن کتاب را می توانــی بخوانی یا دانلود کنی. این 
تأثیری است که یک کتابخانۀ پویا بر محیط جغرافیایی 

خود می تواند بگذارد.«

ارزشی به نام کتابخانه سازی
در جامعــۀ مــا، خیرین نقــش مهمی را در توســعۀ 
زیرساخت های فرهنگی ایفا می کنند. اله یاری، با اشاره به 
اینکه مادۀ یک قانون تأسیس شرح وظایف کتابخانه های 
عمومی، وظیفۀ ســاخت را در شــرح وظایف کتابخانۀ 
عمومی دیده، می گوید: »با این وجود، بودجه های عمرانی 
برای ساخت کتابخانه، یا در اختیار وزارت ارشاد است یا 
وزارت راه و شهرسازی. پس عمالً نهاد کتابخانه ها، مدیر 
بهره بردار کتابخانه ها است. به این دو حالت، مدل سومی 
را هم باید اضافه کنیم و آن هم کمکی است که خیرین 
برای ساخت و تجهیز انجام می دهند که قابل توجه است 
و نمی شــود از آن گذشــت. این بخش را باید تشویق و 
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   کتابخانه می تواند 
مرکزیت فرهنگی در 

آن منطقۀ جغرافیایی 
پیدا کند و وارد 

شئون اجتماعی هم 
شود. در همان نگاه 
اول، اگر فرض کنیم 

کتابخانه یک نهاد 
خدماتی است، کسی 

که به عنوان کتابدار 
در آنجا مشغول کار 

است، باید فضای نشر و 
کتاب را بشناسد؛ ناشر 
و نویسنده را بشناسد 

تا بتواند به مراجعین 
کمک کند. برای همین، 

نهاد با سرعت زیادی 
دوره های آموزش 

کتابدار و... را برگزار 
می کند. کتابدار، 
در یک کتابخانۀ 

کوچک، با طیف ده، 
دوازده هزارتایی 

کتاب روبه روست. 
در چنین فضایی، 

باید قبول کنیم که 
کتاب ها اجناس کتابدار 

هستند و باید بداند 
برای مراجعه کننده 

چه کتابی معرفی 
کند. این نقش 

حداقلی امانت دادن و 
امانت گرفتن است



ارزش است.
فیض با اشاره به کتاب های مجوزگرفته از وزارت 
ارشــاد گفت: »زمانی که یک کتاب از وزارت ارشــاد 
مجوز می گیرد، انتظار می رود که آن را در کتابخانه ها 

ببینیم، اما گاهی این اتفاق رخ نمی دهد.«
فیض، با اشــاره به ارائۀ بِن کتاب برای اهل قلم، 
گفت: »ارائۀ بن کتاب به اهالی قلم غلط است. این کار 
باید به صورت تخفیف در طول سال اتفاق بیفتد؛ زیرا 
در شــأن یک نویسنده و یا شاعر نیست که بخواهد از 

طریق بن کتاب خرید کند.«
وی در پایان اظهار کرد: »باید فکر جامع تری برای 
کتاب خوانی شــود. هفتۀ کتاب، هرساله، در حد چند 
مســابقه و برنامه و گــزارش و درنهایت، دادن جایزه 
خالصه می شــود. همۀ این ها روال های تکراری است 
که هرسال شاهدش بوده ایم؛ البته به این معنا نیست 
که زحمت کســانی را که تالش کردند و نگاه مثبت 
دارند، نادیده بگیرند. این حرکت بســیار مثبت است؛ 
ولی می تواند بیشتر از این تاثیرگذار باشد، با مدیریت 
درســت، می توان کارشناســی بهتری انجام داد و در 

نهایت، شاهد راندمان باالتری باشیم.

ناصر فیض، درخصوص تفاوت هفتۀ کتاب امســال با 
ســال گذشته، گفت: »هرسال، وقتی هفتۀ کتاب آغاز 
می شود، این ادعا را به دنبال خود دارد که هفتۀ کتاب 
امسال با سال های دیگر متفاوت است؛ اما درحقیقت 
این طور نیســت. عمده ترین تفاوت شاید در افزایش 

تعداد رشته ها باشد.
فیض ادامــه داد: افزایش تعداد رشــته ها روش 
مناسبی برای افزایش کتاب خوانی نیست. ما برای ترویج 

این امر نیازمند روش های علمی و کاربردی هستیم.
معیار هایی که در هفتۀ کتاب لحاظ می شود، باید 
مطابق با جامعه ای اســالمی و دینی باشد؛ زیرا ما در 
این جامعه زندگی می کنیم و نگاه دینی و اخالقی یک 

ناصرفیض،شاعروطنزپردازکشورمان،درگفتوگوییبهبیاننکاتیدربارۀهفتۀکتابپرداخت.اودرسخنانشبرنامههایاینهفتهرا
تکراریدانستوگفت:هرسالهبرنامۀسالهایگذشتهخودراتکرارمیکنند.آنچهدرادامهمیآید،گزیدهایازسخنانناصرفیضدر

اینمصاحبهاست.

روال هفتۀ کتاب تکراری شده است
ناصر فیض:
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خانوادۀنشر
گفت وگو
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    باید فکر 
جامع تری برای 
کتاب خوانی شود. هفتۀ 
کتاب، هرساله، در حد 
چند مسابقه و برنامه 
و گزارش و درنهایت، 
دادن جایزه خالصه 
می شود. همۀ این ها 
روال های تکراری است 
که هرسال شاهدش 
بوده ایم



کتابی که این تن رنجور و نحیف کتاب خوانی کشــور را 
ولو یک قدم به پیش نبرد و تکانی ندهد، دو زار نمی ارزد 
و چقدر تأسف آور است که همین هم شده و کسی عین 
خیالش نیســت و همچنان به دادار دودور جشــن آغاز 

هفتۀ کتاب دل خوشیم و بس!
اصلش این است که اگر بخواهیم ببینیم یک کار یا 
اقدام خاص به نتیجۀ دلخواه رسیده است، باید اتفاقات 
حاصل از آن کار را با آنچه در نظر داشــتیم و انتظارش 
را می کشیدیم، مقایسه کنیم تا دستمان بیاید که آنچه 
واقع شــده، با آنچه باید واقع می شد، چقدر تطابق دارد؛ 
امــا دربارۀ هفتــۀ کتاب، خیلی هم به ایــن کار نیازی 
نیســت. یعنی اغلِب کارهایی که در این هفته و به اسم 
کتاب خوانی انجام می شود، آن قدر از مرحله پرت هستند 
که از همان ابتدا می توان مطمئن بود کوچک ترین اثری 

بر حال و روز کتاب خوانی کشور نخواهند داشت.
»عضویت رایگان هیئت هــای مذهبی در بیش از 
دوهزار کتابخانۀ تحت پوشش سازمان تبلیغات اسالمی«، 
»اجرای ســرود همگانی یار مهربان در ســطح مدارس 

امســال، بیست وســومین ســال برگزاری هفتۀ کتاب 
در ایران است. آبان ماه ســال 1372، اولین دورۀ هفتۀ 
کتاب بر اســاس آیین نامه ای مشخص و با مدیریتی که 
بر اســاس این آیین نامه بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی افتاده بود، برگزار شــد. اکنون که آن کودک 
نوپا، به یک جوان 23ســاله تبدیل شــده است، دیگر 
کســی خیلی یادش نیست که اصاًل این هفته برای چه 
ایجاد شــد و کدام ضرورت به پیدایــش آن و برگزاری 
مراســم های مختلف در آن انجامید. حاال، مثل خیلی 
اتفاقات و برنامه ها و مناسبت ها و جشنواره ها و یادمان ها 
و... فرهنگی، همۀ مسئوالن می دانند که در آبان ماه باید 
هفتۀ کتاب را برگزار کنند و البته مردم هم می دانند که 
اگر در این هفته هم مانند قبل، کتاب نخوانند، آب از آب 

تکان نخواهد خورد!
خالصه اش این است که هفتۀ کتاب باید به افزایش 
کتاب خوانی منتج شود؛ باقی حکایت آفتابه لگن است که 
اگر نه هفت دست، بلکه هفتاد دست هم باشد، تا شام و 
ناهار کتاب خوانی جور نشود، اضافه است و بیخود. هفتۀ 

کتاب و کتاب خوانی 
بچۀ سرِراهی نهادهای فرهنگی

محمدرضا شهبازی
نویسنده و طنزپرداز

خانوادۀنشر
یادداشت
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   هفتۀ کتاب باید 
به افزایش کتاب خوانی 

منتج شود؛ باقی 
حکایت آفتابه لگن 

است که اگر نه هفت 
دست، بلکه هفتاد 

دست هم باشد، تا شام 
و ناهار کتاب خوانی 

جور نشود، اضافه است 
و بیخود. هفتۀ کتابی 

که این تن رنجور و 
نحیف کتاب خوانی 

کشور را ولو یک قدم 
به پیش نبرد و تکانی 
ندهد، دو زار نمی ارزد



کــه همان چهارتا کتاب خوانی هم که نتوانســته بودند 
بیایند نمایشــگاه کتاب تهران، در این نمایشــگاه های 
استانی کتاب های یک سالشان را می خرند و دیگر سراغ 
کتاب فروش های شهرشــان نمی روند، مگر برای خرید 
خودکار یا سیمی کردن جزوۀ دانشگاه! و البته مسئوالن 
فکر می کنند با همان منطقی که نمایشگاه کتاب تهران 
باید باشــد، حتماً نمایشگاه کتاب استانی هم باید باشد 
دیگر؛ و کســی حال ندارد به ایــن فکر کند که چطور 
می توان نمایشــگاه های استانی را جوری برگزار کرد که 

کتاب فروش شهرستانی از آن منتفع شود؛ نه مغبون.
اما همه این بدبختی ها از چیست؟ از اینکه کتاب و 
کتاب خوانی، بچۀ سرراهی نهادهای فرهنگی کشور است 
که هر کدام اگر وقت کنند، حاضرند بعد از ساعت کاری، 
دســتی به سرش بکشــند تا از اجر اخروی یتیم نوازی 
برخوردار شوند. همه حاضر هستند برایش پیامک بزنند 
و روی فیش حقوقی کارکنان رسیدن هفته اش را تبریک 
بگویند)!( اما هیچ کس پیدا نمی شــود که واقعاً برایش 
پدری کند و فکری درســت و حسابی برایش بیندیشد 
و دستش را یک جا بند کند تا کم کم روی پای خودش 
بایستد و آقای خودش شود. جایی نیست که بنشیند و 
درست فکر کند که واقعاً درد کتاب خوانی کشور چیست 
تا هر ســال در هفتۀ کتاب یک قدم، فقط یک قدم و نه 
بیشــتر، برای درمان این درد برداشته شود. در عوض، 
هفتۀ کتاب را پر کرده ایم از کسانی که نه دغدغۀ کتاب 
و کتاب خوانــی دارند و نه حالش را و نه بودجه اش را، و 
خودشــان هم نمی دانند باید چه کنند و فقط از ترس 

اینکه بهشان نگویند بی عرضه، یک کاری می کنند.
این است که به جای یک اقدام مؤثر و مفید، هرچند 
کوچک باشد، یکی زورش به حاشیۀ سفید فیش حقوقی 
می رسد، یکی به گروه سرود مدرسه و یکی هم به سه متر 
پارچه و البته مردم هم زورشــان به کتاب که همچنان 

بی خیالش شوند.

کشــور«، »اختصاص زنگ انشا به مطالعۀ مفید«، »نصب 
بنرهــای تبلیغاتی مزین به فرازهایــی از فرمایش های 
مقام معظم رهبــری در حوزۀ کتــاب و کتاب خوانی«، 
»درج تبریــک هفتۀ کتاب در ســربرگ نامه های اداری 
و فیش هــای حقوقــی واحدهــای تابعۀ ســازمان« و 
»ارســال پیامک« از جملۀ این کارها است که همگی از 
جمله اقدامات دستگاه ها و سازمان های مختلف در هفتۀ 
کتاب اســت و جالب آن است که این اقدامات را هم با 
افتخار در بیالن کاری خود آورده اند و حتماً چشم به راه 
تقدیرنامــه هــم بوده اند برای این نخــودی که در آش 

کتاب خوانی کشور انداخته اند!
از این هــا که بگذریم، برخی کارها هم بیشــتر به 
چشم می آیند و بی انصافی است اگر از آن ها اسم نبریم. 
مشهودترینشان برگزاری انواع نمایشگاه های کتاب است. 
نمایشــگاه هایی که با استفاده از دو میز، سه متر پارچه، 
یک فروشــنده که برایش فرقی ندارد کتاب بفروشد یا 
هات داگ، و البته 50 جلد کتاب دربارۀ موضوعاتی چون 
اجنه، تأثیر سحرخیزی در ســالمت کبد، ملیله دوزی، 
ســفره آرایی، تاریخ هخامنشــیان و... برگزار می شــود! 
ایستگاه های مترو، البی طبقۀ همکف سازمان ها، پیاده رو 
اصلــی محله هــا و... از جمله مکان هــای برگزاری این 
نمایشگاه ها است؛ نمایشگاه هایی بی هدف و سطحی که 
اگر از شانس چهارتا کتاب به دردبخور هم در آن ها پیدا 
شود، اثر منفی و مخرب آن ها در عادت دادن مخاطب به 
خرید کتاب با تخفیف، بیش از فایدۀ فروش آن چهارتا 

کتاب است.
همین نمایشگاه ها وقتی می روند در شهرستان ها، 
می شــوند یک سری نمایشگاه کتاب اســتانی که خود 
ناشران غرفه دارانش هســتند و خودشان از تهران بلند 
می شــوند، می روند آنجا و کتاب را بــا تخفیف عرضه 
می کنند و با هر کتابی هم که می فروشند، کتاب فروش 
شهرستانی را یک گام به تعطیلی نزدیک می کنند؛ چرا 
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    کتاب و 
کتاب خوانی، بچۀ 
سرراهی نهادهای 
فرهنگی کشور است 
که هر کدام اگر وقت 
کنند، حاضرند بعد از 
ساعت کاری، دستی 
به سرش بکشند تا از 
اجر اخروی یتیم نوازی 
برخوردار شوند. همه 
حاضر هستند برایش 
پیامک بزنند و روی 
فیش حقوقی کارکنان 
رسیدن هفته اش را 
تبریک بگویند)!( اما 
هیچ کس پیدا نمی شود 
که واقعًا برایش پدری 
کند و فکری درست 
و حسابی برایش 
بیندیشد 



مدیر انتشــارات دارالحدیث اضافه کرد: بخشــی از 
کتاب های ما گزیده اســت. آیت اهلل ری شهری از سه سال 
گذشته به معاونت فرهنگی مؤسســه، دستور تولید آثار 
عمومی تر را دادند و در سال گذشته، بیش از چهل عنوان 
کتاب برای مخاطب عام تولید شد. در اصل، با پشتوانۀ آثار 
تخصصی دارالحدیث، آثاری عمومی تر برای مخاطب عام 

تولید می شود.

نمی خواهیم آثار عمومی مان 
صرفاً بازاری باشد

وی ادامه داد: تاکنون یازده عنوان اثر در حوزۀ کودک منتشر 
کردیم و هشــت عنوان نیز در دست انتشار است. قرار بود 
چهل عنوان باشد، ولی به خاطر این که دارالحدیث را ناشر 
تخصصی می شناسند، باید زمینۀ توزیعی مناسب فراهم 
شود. ما نمی خواهیم آثار عمومی مان صرفاً بازاری باشد و 

به دنبال کار با کیفیت هستیم.

راه اندازی جریان نشر کتب کودک دینی 
در قم 

سبحانی نیا دربارۀ روند نشر کتاب های کودک گفت: جریانی 
در قم دربارۀ کتاب های کودک راه انداختیم و انجمن کتاب 
کودک در قم با همکاری دو انتشارات دارالحدیث و جمال 
راه اندازی شــد و می خواهیم در قم جریان کتاب کودک با 

رویکرد دینی راه بیفتد.
وی با اشــاره به کتب انتشــارات دارالحدیث دربارۀ 

بیست وهشتمین نشست صبح ناشر با حضور حجت االسالم 
محمدتقی سبحانی نیا، مدیر انتشارات دارالحدیث قم، برگزار 

شد.
مدیر مؤسسۀ انتشــارات دارالحدیث در ابتدای این 
نشســت به ذکر تاریخچه کوتاهی از روند شــکل گیری 
مؤسسۀ دارلحدیث اشاره کرده و پیرامون انتشار کتاب های 
مؤسســه گفت: در طی بیست سال کار پژوهشی مؤسسۀ 
دارالحدیث بالغ بر 3۴0 عنوان کتاب منتشــر شــده که 
بسیاری از این آثار، چندجلدی هستند. مثل دانشنامۀ امام 
حســین)ع( که 16جلدی به طور میانگین، 650جلد کتاب 

منتشر شده است.
وی ادامه داد: تمام کتاب هــای دارالحدیث به همت 
انتشــارات چاپ شده و کمتر از بیســت  عنوان، از سوی 
دانشگاه تولید شده که چون کتاب درسی بود با همکاری 

انتشارات سمت روانۀ بازار نشر شد.

در کنار رویکرد تخصصی رویکردی 
عمومی و ترویجی را هم پیگیری می کنیم

سبحانی نیا دربارۀ روند و رویکرد آثار این انتشارات نیز گفت: 
رویکرد اصلی انتشــارات قرآن و حدیث است و حدود سه 
ســال اســت که در کنار رویکرد اصلی رویکردی عمومی 
و ترویجــی را هم پیگیری می کنیم. بیشــتر کتاب های 
چاپ شــدۀ دارالحدیث تخصصی و دارای مخاطب خاص 
اســت و لذا برخی از آثار تبدیل به آثار کوچک تر و دارای 

مخاطب  عام تری می شود.

مدیرانتشاراتدارالحدیثگفت:جریانیدرقمدربارۀکتاب هایکودکراهانداختیموانجمنکتابکودکدرقم،باهمکاریدو
انتشاراتدارالحدیثوجمالراهاندازیشدومیخواهیمدرقم،جریانکتابکودکبارویکرددینیراهبیفتد.

می خواهیم جریان کتاب کودک 
با رویکرد دینی راه بیفتد

گزارشی از بیست وهشتیمن نشست صبح ناشر

خانوادۀنشر
گزارش
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  آیت اهلل ری شهری 
از سه سال گذشته 
به معاونت فرهنگی 

مؤسسه، دستور تولید 
آثار عمومی تر را دادند 

و در سال گذشته، 
بیش از چهل عنوان 

کتاب برای مخاطب عام 
تولید شد

  به خاطر این که 
دارالحدیث را ناشر 

تخصصی می شناسند، 
باید زمینۀ توزیعی 

مناسب فراهم شود. 
ما نمی خواهیم آثار 

عمومی مان صرفًا 
بازاری باشد و به دنبال 

کار با کیفیت هستیم



کشــوری درخواســت کند، نرم افزار را در اختیارشان قرار 
می دهیم.

انتشارات دارالحدیث خودگردان است
»انتشــارات دارالحدیث خودگردان اســت.« سبحانی نیا با 
ذکر این مطلب، ادامه داد: ما از ابتدا هم بودجه نداشــتیم 
و مؤسسه بودجه ای در اختیار ما قرار نداده است. به همین 
دلیل است که حرکت انتشارات ما به سمت عمومی تر شدن 
و ترویجی پیش می رود. در حوزۀ فرهنگی رویکرد مؤسسه، 
فرهنگی است و در حوزۀ نشــر نگاه اقتصادی داریم و در 
این راستا، تولید کتاب حجیم را به دالیل اقتصادی محدود 
کردیم و به سمت چاپ کتاب های عمومی تر، کم حجم تر و 

همه فهم تر رفتیم.
سبحانی نیا در خاتمه به مشکالت ناشران نیز گریزی 
زد و گفت: مشــکالت ما از دیگر ناشران کمتر است؛ چون 
محل عرضۀ آثارمان متعدد اســت. به دلیل نوع تولید، ما 
مشتری های زیادی داریم. با اینکه در تنگنا هستیم، با بحران 
مواجه نیستیم. ما فکر می کردیم که سال 93 که تمام شود، 
مشکالت کمتر می شود؛ ولی در سال 9۴، اوضاع بدتر شد.

ارشاد تا کی می خواهد از ناشران کتاب بخرد؟
وی با پیشنهاد این که کمیته ای برای پیگیری و شنیدن 
پیشنهادات ناشــران تشکیل شود، سخن خود را این گونه 
پایــان داد: این که ارشــاد از ناشــران کتــاب بخرد و در 
کتابخانه ها توزیع کند، خوب است؛ اما تا کی باید این کار 
انجام شود؟ هر چقدر تعداد ناشران زیاد شود، حمایت ها هم 

کمتر خواهد شد.

امام حســین)ع( افزود: هشــت اثر دربارۀ امام حسین)ع( در 
دارالحدیث منتشــر شــده که مهم ترین آن دانشامۀ امام 
حسین)ع( در 16جلد است. کتاب دیگر، »حکمت نامۀ امام 
حســین)ع( در دوجلد و کتاب شهادت نامۀ امام حسین)ع( و 

گزیدۀ آن در دو جلد است.
مدیر نشر دارالحدیث، با اشاره به تهیۀ دو مدل کتاب 
حکمت نامه ها و فرهنگ نامه  ها، ادامه داد: فرهنگ نامه ها با 
رویکرد ســبک زندگی از کتب اصلی تخصصی استخراج 
شده و در زمینه های مهمانی، آرزو، بصیرت، جمعه، زیارت و 
مسجد تولید شده است. کتب حکمت نامه نیز از جمله آثار 

گزیده ای است که برای عموم قابل استفاده است.
وی بــه تولید دو نرم افزار نیز اشــاره کرد و افزود: دو 
نرم افزار نیز برای استفادۀ خاص و عام تولید شده است. یکی 
نرم افزار دانشنامۀ امام حسین)ع( که تخصصی است و دیگری 

نرم افزار ثاراهلل است که ترویجی و چندرسانه ای است.

ترجمۀ سی اثر دارالحدیث به زبان های دیگر
سبحانی نیا به رویکرد بین الملل این انتشارات نیز گریزی 
زد و از ترجمۀ ســی اثر دارالحدیث به زبان های دیگر خبر 
داد و گفــت: برخی از آثار از جمله میزان الحکمه به دوازده 
زبان زنده ترجمه شده و حتی در میان غیرمسلمان ها نیز 

مشتری دارد.
وی با بازخوردهای انتشــار آثار دارالحدیث نیز اشاره 
کرد و گفت: کتاب حکمت نامۀ حضرت عیســی را که در 
ســفر ارمنســتان عرضه کردیم، به قدری موردتوجه قرار 
گرفت که خودشــان متکفل ترجمه و توزیع آن شدند. ما 
چون نمی توانیم در کشورهای دیگر آثار را عرضه کنیم با 
نهادهایی مثل جامعةالمصطفی فعالیت می کنیم؛ ولی اگر 
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  در حوزۀ فرهنگی 
رویکرد مؤسسه، 
فرهنگی است و 
در حوزۀ نشر نگاه 
اقتصادی داریم و در 
این راستا، تولید کتاب 
حجیم را به دالیل 
اقتصادی محدود 
کردیم و به سمت چاپ 
کتاب های عمومی تر، 
کم حجم تر و همه فهم تر 
رفتیم

  این که ارشاد از 
ناشران کتاب بخرد و 
در کتابخانه ها توزیع 
کند، خوب است؛ اما تا 
کی باید این کار انجام 
شود؟ هر چقدر تعداد 
ناشران زیاد شود، 
حمایت ها هم کمتر 
خواهد شد



چگونه این مهارت را آموزش دهند؟
اینکه کتاب خوانی یک مهارت است و باید آن را 
فراگرفت و باید آن را آموزش داد، یک اصل اســت که 
بی توجهی به آن، سبب شده بسیاری از مردم ما کتاب 
خواندن را بلد نباشند. آیا پدر و مادری که کتاب خوانی 
را بلد نیست، آیا مربی و معلمی که نمی داند چگونه باید 

کتاب خواند، می تواند این کار را آموزش دهد؟
نکتۀ جالب اینجاست که بسیاری از مهارت های 
موردنیاز کودکان را از طریق کتاب های متنوع آموزش 
می دهیم. عناوین بسیاری از کتاب های کودکان مربوط 
به آموزش مسواک زدن، عبور از خیابان، خرید، آشنایی 
با مشاغل و حرفه ها و... است، و نیز کتاب های متعددی 
دربارۀ چگونگی آموزش مهارت های موردنیاز کودکان 
به والدیــن تألیف یا ترجمه شــده اند؛ از آداب تغذیۀ 

کودکان تا آموزش شیوۀ دستشویی رفتن.
اما دربارۀ خود مهارت کتاب خوانی، برای کودکان 
و نیز والدین و مربیانشــان، آثار اندکی تولید و عرضه 

قبــل از کتاب خواندن باید چیزهایی را بدانید. مهارت 
کتاب خوانی را باید به کودکان آموزش داد.

اگــر چه آمار تیراژ و فــروش کتاب های کودک، 
بیش از کتاب های بزرگ ســال اســت، می توان ادعا 
کرد کتاب خوانی کودکان وضع بهتری از کتاب خوانی 
بزرگ ســاالن ندارد. نمی دانم همایشی و پژوهشی در 
این باره انجام گرفته است یا خیر؛ اما به شکل استقرایی 
از آنچه در تربیت و رفتار کودکان نمایان است، چنین 

ادعایی واقعی است. مشکل در کجاست؟ 
البته در اینکه فروش کتاب های کودکان بیشــتر 
از کتاب های بزرگ ساالن اســت، تردیدی نیست؛ اما 
چرا کتاب های فروخته شده خوانده نمی شود؟ یا اینکه 
این طور بپرسیم: چرا کودکان ما نیز کتاب خوان نیستند؟ 
برای نزدیک شدن به پاســخ این سؤال یا روشن شدن 
اطراف تاریک آن، بهتر است این مسئله را بررسی کنیم 
که آیا کودکان کتاب خواندن را می آموزند؟ آیا کسانی 
کــه باید کتاب خوانی را به کودکان بیاموزند، می دانند 

مهارت کتاب خواندن را جدی بگیریم

یاسر احمدوند
مدیر مرکز آموزش های کاربردی نشر

خانوادۀنشر
یادداشت
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   در اینکه فروش 
کتاب های کودکان 

بیشتر از کتاب های 
بزرگ ساالن است، 

تردیدی نیست؛ اما چرا 
کتاب های فروخته شده 

خوانده نمی شود؟ یا 
اینکه این طور بپرسیم: 

چرا کودکان ما نیز 
کتاب خوان نیستند؟ 



این توانایی، متون خوب را تولید و ترویج کنند. قطعاً 
تولید کتب خوب، به این فرهنگ سازی کمک مهمی 

خواهد کرد.

ه . کتابخانه ها و کتابداران 
برخی از کتابخانه ها بخش ویژۀ کودک راه اندازی کرده 
و مخزن کتاب های کودک را غنی کرده اند، اما کتابدارها 
آمــوزش الزم را برای یاددادن مهارت کتاب خوانی فرا 

نگرفته اند.
به آنچه گفته شــد، می توان موارد دیگری را نیز 
اضافه کرد. اگر این نیاز احســاس شــود که بخشی از 
شــکل موجود در انس نداشتن با کتاب و نخواندن آن 
این اســت که »مهارت کتاب خواندن« را نیاموخته ایم، 
می توان اقدامات مؤثــر و فراوانی برای رفع آن تدارک 

دید.
»مهــارت کتاب خواندن« را جدی بگیریم. والدین 
باید بیاموزند چه کتابی را و از کجا برای فرزندانشــان 
تهیه کنند؟ چه مکانی را در خانه به کتابخانۀ کودکشان 
اختصــاص دهنــد؟ کتاب های کــودک را چگونه در 
زندگی روزمرۀ کودکشــان داخل کنند؟ برای سنین 
مختلف چگونــه کتاب بخوانند؟ چند دقیقه کتاب در 
روز بخوانند؟ ربط تصاویر و متن کتاب ها را چگونه به 
کودک بیاموزند؟ کودکان پیش از دبستان و کودکان 

دبستانی چه تفاوتی در کتاب خوانی دارند؟
کودک چه بخشــی از موضــوع و متن کتاب را 
می تواند به خاطر بســپارد؟ و بسیاری موضوعات مهم 
دیگــر در این زمینــه. همچنین، مربیــان باید این 
مهارت هــا و دیگر مهارت های موردنیاز را در مدارس 

آموزش دهند.

شده   اند و این آثار بسیار اندک هم خوب معرفی و عرضه 
نشده اند.

اگر توقــع داریم اتفاقی در زمینــۀ کتاب خوانی 
کــودکان رخ دهد، باید به آموزش این مهارت مهم به 
کــودکان و والدین و مربیانشــان توجه ویژه کرد. این 
آموزش باید در چند سطح و به چند شیوه برنامه ریزی 

و پیگیری شود:

الف. مدارس 
قطعاً آمــوزش مهارت کتاب خوانی بایــد در مدارس 
جایگاه داشــته باشد. برخی مدارس زنگ کتاب خوانی 
دارند. بســیاری از مدارس کتابخانــه و برخی از آن ها 
کتابدار دارند، اما همۀ این ها بدون دانستن اینکه چگونه 
باید کتاب خواند، نتیجه ای در بر خواهد داشت؟ اهمیت 
موضوع به قدری اســت که وجود متنی در کتاب های 

درسی نیز دست یافتنی است.

ب. رسانه ها 
بخش درخور توجهی از آنتن صداوسیما به برنامه های 
حوزۀ کودک اختصاص داده شده؛ ولی در این برنامه ها 
و در شبکه های مختلف آموزش، چگونه کتاب خواندن 
جایی ندارد. به این موضوع، الزم اســت توجه شود و 
برای تولید برنامه های اختصاصی در این موضوع تدارک 
شــود. اگر صداو سیما در این زمینه اقدام کند، به تبع 
آن رســانه های مکتوب و مجازی نیز نمونه ها را تولید 

و تکثیر می کنند.

ج. ناشران: 
ناشران نیز خود باید دست به کار شوند و برای آموزش 
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  قطعًا آموزش 
مهارت کتاب خوانی 
باید در مدارس 
جایگاه داشته باشد. 
برخی مدارس زنگ 
کتاب خوانی دارند. 
بسیاری از مدارس 
کتابخانه و برخی از 
آن ها کتابدار دارند، 
اما همۀ این ها بدون 
دانستن اینکه چگونه 
باید کتاب خواند، 
نتیجه ای در بر خواهد 
داشت؟

  والدین باید 
بیاموزند چه کتابی 
را و از کجا برای 
فرزندانشان تهیه 
کنند؟ چه مکانی را 
در خانه به کتابخانۀ 
کودکشان اختصاص 
دهند؟ کتاب های 
کودک را چگونه 
در زندگی روزمرۀ 
کودکشان داخل کنند؟



کرده بودم. با نوازش آن خوابیده، با رؤیاهایش پرواز کرده، 
با داســتان هایش اشــک ریخته و با هوای تازه اش نفس 

کشیده بودم.
ناگهــان از بین جمــع، صدایی تلــخ گفت: »مگه 

کتاب خوندن هم جایزه می خواد؟!« 
و بعد، صدای خندۀ بچه ها که بادکنک افتخاری را 
که خانم ناظم باد کرده بود، به طرفةالعینی منفجر کرد...

هنوز هم هرگاه کتاب می خوانم، تلخی کالم گزندۀ 
آن دانش آموز، ذائقه ام را آزار می دهد.

هزار بار به این فکر کرده ام که چرا باید دانش آموزی 
را به خاطر زیاد کتاب خواندن تشویق کرد و آن تشویق را 
کوبید توی سر بقیه؟! یا در سطح کالن تر، چرا باید مدام 
به خاطــر کتاب خواندن یا به عبارت بهتر، کتاب نخواندن، 
مشمول سیاست های تشویقی شویم؟! کتاب قرار است 
کجــای زندگی ما را پــر کند یا به کدام نیاز ما پاســخ 
بدهد که ســرانه اش برایمان نگران کننده و مهم باشد؟! 
ســهم کتاب در دنیای امروز، برای کسب علم و دانایی 
چقدر است؟! اصاًل کتاب خواندن، چه سهمی در موفقیت 

انسان های امروز دارد؟!
همیــن آمار نیم بنــد کتاب خوانــی را نیز مدیون 
مدرک دارهایی هستیم که با جزوه و مقاله و نهایتاً فالن 
کتابی که به زور فالن اســتاد یا فالن پروژۀ درسی تهیه 
کرده اند، کســب علم و معرفت! می کنند و آمار ســرانۀ 
مطالعــه را افزایش می دهند. نه اشــتیاق مدرســه و نه 
تالش برای کسب رتبه و مدارک علمی، نه سیاست های 
حمایتی و تشویقی و نه هفته ها و نمایشگاه های کتاب، 
سرانۀ مطالعه را افزایش نمی دهند؛ مادامی که پاسخ این 
سؤاالت اساسی، جزئی از بدیهیات ذهنی و خدشه ناپذیر 

یک ملت نشود.

تمام دوازده ساِل دانش آموزی، به ما یاد داده بودند 
که باید دانشگاه بروی تا حرفت را بخوانند و بخرند. دوازده 
سال؛ اول، صِف صبحگاه و بعد کالس. حتی روزهای سرد 

زمستان. 
صــف صبحگاه، مرکــز قدرت نمایی شــاگردهای 
مدرســه بود. از خواندن قرآن و شعار هفته و سرودهای 
دســته جمعی گرفته تا ادای دکلمه با حرکات متناوب 
دست در هوا، ورزش صبحگاهی، چک کردن بهداشت و 
گاهی سخنرانی های بی سرو تَهی که رنج روی پا ایستادن 

را داشت؛ ولی به حضور در کالس می ارزید.
یک بار که در صف صبحــگاه، مرتب و منظم، ولی 
ســربه هوا ایســتاده بودم، ناگهان بچه ها صدایم کردند: 
»آهای، خانــم ناظم تو رو صدا می زنــه. برو باالی صف 

دیگه.« با شنیدن این خبر، ضربان قلبم ایستاد.
هر کدام از پاهایم، اندازۀ یک کوه یخ بود؛ ولی فریاد 
خانم ناظم مرا به چشــم بر هم زدنی، باالی صف کشاند. 
ناظــم تند و تنــد حرف هایی مــی زد؛ از درس خواندن، 
از کتاب خوانــدن، از کتابخانۀ مدرســه. یکی در میان، 
حرف هایش را نمی شــنیدم. نگاه  بچه های مدرسه روی 

دوشم سنگینی می کرد. دهانم خشک شده بود: 
»از ایــن شــاگرد فعــال در کتابخانــه، به عنوان 

کتاب خوان ترین فرد مدرسه تقدیر می کنیم.«
از صــدای دســت های بچه هــا بــرای تشــویق 
کتاب خوان ترین شاگرد مدرسه، به خود آمدم. یخ وجودم 
کم کم آب شــد. آب دهانم را قورت دادم و نفس راحتی 

کشیدم. 
ســرم را بــاال گرفتــم و زیرچشــمی نگاهی به 
هم کالســی هایم انداختم. گویی نوبــل کتاب خوانی را 
گرفته ام. حس شیرین کتاب خوانی را بارها و بارها تجربه 

برایبسیاریازما،اولینروزورودبهدانشگاه،بهاندازۀاولینروزورودبهمدرسههیجانانگیزاست؛روزیکهبهشبمحفوظات
طوطیوارِدوازدهسالدانشآموزیگرهخورد؛روزیکهگمانمیبردیمصفرهایمادرمقابلیکهاییکهدردانشگاهخواهیم
آموخت،ارزشمندوارزشمندترمیشود.متأسفانهبراینسلما،دانشگاهآنگمشدۀمطلوبینبودکهسیمرغواردرپیاشبودیم؛هرچند
سعیمیشدیاسعیمیکردندتاباتبلیغات،دانشگاهرامحلکسبدانش،قالبمانکنند.ازخیلیقبلتر،اتفاقیافتادهبودکهدرضمیر

ناخودآگاهما،اجازهنمیداددانشگاهمحلیبرایکتابخوانیباشد.نسلمادربهترینحالت،درسخوانبودنهکتابخوان.ایننسلماهمکه
میگویم،برایخودشحکایتیاست:نسلیکهصرفاًبهواسطۀدانشجوبودندرجرگۀفرهیختگانواقعمیشدوحتیاینامتیازرامییافت

کهبهخواستگاریبرودوباهمینِسمت،زنبگیرد!

مرضیه احمدی

َترک بر دیوار بدیهیات

خانوادۀنشر
ازمجموعۀکتابنخوانی

یادداشت
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  همین آمار نیم بند 
کتاب خوانی را نیز 

مدیون مدرک دارهایی 
هستیم که با جزوه 

و مقاله و نهایتًا فالن 
کتابی که به زور 

فالن استاد یا فالن 
پروژۀ درسی تهیه 

کرده اند، کسب علم 
و معرفت! می کنند و 
آمار سرانۀ مطالعه را 
افزایش می دهند به 
خودمان است و در 

معرفی انسان، برآمده 
از انقالب اسالمی و 

افتخارات فرزندان این 
مرز و بوم ناتوان و الکن 

نیست



به خواندن »کتاب« خداست که شــوربختانه آن را هم 
چندان جدی نمی گیریم. رهبر عزیزمان در این باره، نیکو 
می گویند: »در قدیم، عادت قرآن خواندن وجود داشت که 
این را هم، زمان پهلوی از بین بردند. پیرمردان و پیرزنان 
ما سواد فارسی خواندن نداشتند، اّما قرآن را یاد می گرفتند 
و می خواندند. این چیز خیلی خوب و ارزشمندی بود. اّما 
آن را از میان ما برداشتند و مردم را هم به کتاب خواندن 

عادت ندادند.«
دشــمن، با زرنگی قرآن را روبه روی کتاب خواندن 
قرار داد؛ درحالی که مگر قرآن، کتاب نیســت و مگر در 
آن کم توصیه به تفکر شــده است؟! ولی حاال ما نسبت 
به گذشتگانمان ترقی معکوس کرده ایم؛ یعنی نه قرآن 

می خوانیم و نه کتابی دیگر!
البته همان طور که ذکرش رفت، ما استعداد خوبی 
در ســر به راه کردن دیگران و استفاده از فرصت ها داریم! 
مثل استفاده از ماهواره که به خانه هایمان راهش دادیم 
تا از برنامه های علمی اش عقب نمانیم و موبایل که کم کم 

از وسیله ای ارتباطی تبدیل شد به جزئی از وجودمان! 
بماند که حاال دیگر از فرط خســتگی پای ماهواره 

خوابمان می برد و موبایل به دستمان چسبیده است.
نکند بچه هایمان یادشان برود ما برای چه ماهواره و 

موبایل را به خانه هایمان راه دادیم؟!
حاال که بازار فرزندآوری داغ اســت، حواسمان باشد 
که نســل های بعدی مثل ما نباشند و کاله سرشان نرود 
و به جای طال، دلشان به حلبی جات خوش نباشد. آستین 
همت را باال بزنیم و رفاقتشان را با کتاب سر و سامانی بدهیم. 
خوبی اش این است که کتاب، جوانی و پیری نمی شناسد، 
نگاه منفعت گرایانه یا مخلصانه نمی شناسد. همه جوره با ما 
راه می آید؛ ولی تا عامل نشــویم، حرفمان بی اثر است. با 

کتاب رفیق شویم؛ حداقل به خاطر فرزندانمان.

 آدم باید دنبال رفیق خوب باشد. کسی که اگر خواستی 
خطا بروی، سنگی به شیشۀ مردم حواله کنی یا زنگی را 
بزنی و پا به فرار بگذاری، عوض همراه شــدن با تو، بزند 
پِس سرت و دست پسربچۀ تخس درونت را بگیرد، ببرد 
حوالی آدمیت و شــعور. ولی راستش ما از همان ابتدا، 
دنبــال آدم کردن دیگران بودیم. دنبال ســربه راه کردن 
بچۀ مردم! دنبال اینکه بدی های دیگران را با خوبی های 
خودمان اصالح کنیم. مثالً بدی سینما و تلویزیون را با 

برنامه های آموزنده و باحجاب کردن خانم ها!
زیاد به گوشــمان خوانده اند که رفیق خوب، آدم را 
سر به راه می کند؛ رفیق شــفیق، مونس تنهایی روزهای 
سخت و آسان توست. حاال وقتش است: گذشته ات را زیر 
و رو کن.  همۀ خرده ریزه هــای کودکی ات را بریز داخل 
یک صندوق. حاال زحمت بکش و این خرده ریزه ها را هم 
بزن! دستت را فرو کن توی صندوق و کتابی از داخل آن 

بکش بیرون... 
چه شد؟! پس چرا این طور مبهوت نگاهم می کنی؟! 
ُخب مگر این صندوق رفاقتت نبود؟! بین این همه خاطره 

و نوستالوژی، یعنی یک کتاب پیدا نمی شود؟! 
واقعیت این است که کتاب خواندن، عالقه مندی و 

باور ماست، نه عادت و بخشی از برنامۀ زندگی مان.
کتاب برایمان رفیق شفتالوســت. رفیقی که باید 
باشــد؛ ولی نیســت. توی آن صندوقچــه از کارتون و 
خوردنی و پوشیدنی همه چیز هست؛ مگر آنکه باید باشد. 
غافل از آنکه این رفیق شفیق آن قدر مهم است که برای 
شناخت تو به سراغش می روند و می شود معیاری برای 
سنجیدنت؛ همان طور که مد شده در برگه های استخدام، 
نام کتاب هایــی را که خوانده ای نیز، می پرســند!البته 
البه الی پند و اندرزهای گذشــتگان و بزرگان، خواندن 
کتاب بسیار توصیه شده است. شاهدش توصیۀ فراوان 

ازهمانکودکی،هرزمانتویکوچه،پیکسیرفتیکهدستشرابگیریوبیاوریتاهمراهلحظههایتنهاییاتباشد،بااوبساط
خالهبازی،چایخوران،توپشوتکنانورکابزدنراهبیندازی،مادرتروزیهزارباربهگوَشتخواندهاست:»ُدردانهام،میرویکوچه،

دستهرکسوناکسیرانگیرونیاورتاپایشرابهلحظاتتبازکنی.«

زهرا سلطانی

باور یا عادت، مسئله این است
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  دشمن، با زرنگی 
قرآن را روبه روی 
کتاب خواندن قرار 
داد؛ درحالی که مگر 
قرآن، کتاب نیست و 
مگر در آن کم توصیه 
به تفکر شده است؟! 
ولی حاال ما نسبت به 
گذشتگانمان ترقی 
معکوس کرده ایم؛ یعنی 
نه قرآن می خوانیم و نه 
کتابی دیگر



اندیشیده اند، انتخاب می کنیم. 
هایپرمارکت صرفاً فروشگاه نیست، بلکه قبل تر از 
آن، »رسانه« است. رسانه ای که به گونه ای طراحی شده 
تا ناخودآگاه به ســمت آنچه نیاز نداریم، کشانده شویم 
و فقــط زمانی بــه خود می آییم کــه در کنار صندوق 
فروشگاه، برگۀ باالبلند قیمت ها را می بینیم. این ساختار 
جدید اغواگر، متأســفانه حتــی در حداقلی ترین وجه 

دربارۀ کتاب، ارائه نشده است.
در شــهر اصفهان که پایتخــت فرهنگی جهان 
اسالم نیز هســت، گذار از سوپرمارکت به هایپرمارکت 
و سیتی سنتر آغاز شــده است؛ ولی هایپرکتاب و شهر 
کتابی نیست؛ جایی که بتوانی با خانواده ات آنجا بروی. 
سبد خرید در دست بگیری.کتاب های خوب را ببینی. 
تاریــخ مصرفشــان را چک کنی. برای کشــف کتاب 
متناســب با ذائقه ات، اجازۀ تست کردن داشته باشی. از 
کودکی عکس بگیری که در سبد چرخ دار با کتاب های 
خریداری شده ات بازی می کند. در آنجا کتاب بخوانی، از 

کتاب لذت ببری و خالصه، با کتاب زندگی کنی.
اگر به مســئولین فرهنگی بگوییم که لیستی از 
مشــکالت فرهنگی ارائه بدهند،  قطعاً در آن لیســت، 
گزینه ای مشترک وجود دارد و آن فرهنگ کتاب نخوانی 
اســت. دربارۀ ضــرورت ایجاد فرهنــگ کتاب خوانی، 
سخنرانی ها، مقاله ها و حتی کتاب های فراوان نوشته شده 
است؛ اما دربارۀ چگونگی ایجاد این فرهنگ، راه ِحل های 
عملیاتی دیده نمی شود و فقط به کارهای نمادین، آن 
هم در هفتۀ کتاب و کتاب خوانی اکتفا کرده ایم. قبل از 
اینکه بخواهیم به زورِ بخشنامه و ازسرردکردن گزارش، 
مردم را کتاب خوان کنیم یا کتاب خوان جلوه دهیم، باید 
در و دیوار و شهرمان را سامان بدهیم. درودیوار و شهری 
که در آن همه نوع مغازه ای هســت، اال فروشــگاه های 

جورواجور کتاب؛ کتاب خوان تربیت  نمی کند.
هر چقدر هم که آمار را باال و پایین کنیم، درودیوار 

گواهی بدهد، ما را با کتاب کاری نیست!

غفلت و گذر زمان را متوجه نشدن، اگر نگوییم خطرناک، 
اتفاق نگران کننده ای برای انسان دینی است. اصاًل چه 
ضرورتی دارد که ما برای خریدی ساده، تا این حد میان 

اجناس مختلف و هزار رنگ، سرگردان باشیم؟!
این همه تنوع نشــانۀ چیســت؟ نکند این همه 
جلوه گری اجناس برای بازداشتن ما از چیزی باشد که 
باید ببینیم و بشنویم و درباره اش فکر کنیم؟ آخر مگر 
کار پاک کن یا مداد تراش چقدر پیچیده است که باید 
این همه مدل و رنگ داشته باشد؟ آدمها به کجا چنین 
شــتابان می روند که دنیایشــان لنگ این همه تنوع از 

اجناس گوناگون شده است؟ 
 به خود امید دادم که این فقط بخشــی از شــهر 
شــلوغ و پر از فکر و حادثۀ ماست، همه جا که این طور 
نیســت و همه کس که این گونه زندگی نمی کنند؛ ولی 
در و دیوار شهر فریاد می زدند. فریاد می زدند: »بفرمایید 
فســت فود«؛ »بفرمایید هایپرمارکت«؛ »بفرمایید چای 
و قلیان«. یگانه نقطۀ امیــدواری، همین تابلوهای کنار 
ایستگاه های اتوبوس و سر چهارراه ها بود که برای چند 

ثانیه، تکانی به سلول های خاکستری می داد.
چقدر این در و دیوار به ما امان می دهد تا فکرکنیم 
چقدر این زندگی و ســاختارش ما را به سوی مطالعه و 

تفکر پیش می بَرد؟! 
قبالً این روایت از امام حســن مجتبی)ع( را خوانده 
بودم که می فرمایند: »متعجبم از آن ها که به غذای جسم 
خود می اندیشــند؛ اما در غــذای روح دقت نمی کنند. 
خوراک زیان بار را از شکم، دور نگه می دارند؛ اما قلب را 

با مطالب هالک کننده آکنده می کنند.« 
ما حتی یــک مرحله از  حالتی که امام مجتبی)ع(

متصور شــده اند، عقب تر رفته ایم. نه تنها دیگر به غذای 
جســممان نیز نمی اندیشــیم، بلکه دیگــر اصالً وقت 
نداریم که بیندیشیم! ما آن قدر درگیر اجناس متنوع و 
رنگ به رنگ هستیم که فرصتی برای اندیشیدن نداریم. 
در بهترین حالــت، بین همین اجناســی که برایمان 

اولینبارکهبهسیتیسنتررفتم،جاییکهدکترحدادعادلآنرا»قلبشهر«معناکردهاند،تنوعاجناسشآنچنانچشممراگرفتکههنگام
خرید،متوجهگذرزماننشدم.ازشیرمرغتاجانآدمیزاد،همهچیزبود.آنهمنهیکرقم،بلکهششصدرقموازهررقم،ششصدنوع.اصاًل

اگرمیخواستیخریدکنی،ساعتهابایدفکرمیکردیکهکدامیکراانتخابکنی.تازهمطمئنمبعدازپایانخرید،غصهمیخوردی
چرافالنچیزرانخریدمیاازفالننوع،آنیکیمدلشبهترنبود؟!

زهرا عسگری

درودیوار گواهی بدهد، کاری نیست
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  اگر به مسئولین 
فرهنگی بگوییم که 
لیستی از مشکالت 

فرهنگی ارائه 
بدهند،  قطعًا در آن 

لیست، گزینه ای 
مشترک وجود 

دارد و آن فرهنگ 
کتاب نخوانی است. 

دربارۀ ضرورت ایجاد 
فرهنگ کتاب خوانی، 

سخنرانی ها، مقاله ها و 
حتی کتاب های فراوان 

نوشته شده است؛ 
اما دربارۀ چگونگی 
ایجاد این فرهنگ، 

راه ِحل های عملیاتی 
دیده نمی شود



جودی خراسانی بود.
اسدی جنتی با اشاره به اینکه نشر کتب مذهبی 
و دینی بیشتر مد نظرش بوده، گفت: عالوه بر این، در 
سایر موضوعات نیز کتاب چاپ می کردیم. من کتاب 
نشان از بی نشــان ها را نیز که برای بار اول، انتشارات 
زوار آن را منتشــر کرده بود، منتشر کردم. چاپ اول 
این کتاب را که از ســوی زوار راهی بازار شــد، تهیه 
کردم و به شــدت به آن عالقه مند شدم و از پنج هزار 
نســخۀ چاپ اول آن، حدود ۴500 نســخه را خودم 
فروختــم که در چاپ دوم مؤلف کتــاب، کتاب را به 
مــن داد تا چاپ کنم و تاکنون بیش از ۴0 بار تجدید 

چاپ شده است.

از پانزده سالگی وارد کار کتاب شدم
وی در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه فعالیت خود 
را از پانزده سالگی در سال 5۴، آغاز کرده گفت:  از آنجا 
که به این کار عالقه داشتم، با کمک دایی خود که در 
بازار جعفری بود، به انتشارات آسیا وارد شدم. یک سال 
آنجا بودم و بعد، در سال 55، کتاب فروشی نشر آسیا در 
خیابان جمهوری را تحویل گرفتم و بعد از آن، تصمیم 

گرفتم که خودم وارد کار نشر و فروش کتاب شوم.
مدیر انتشــارات جمهوری گفت: بعد از پیروزی 
انقالب اســالمی کتاب های شــهید مطهــری، دکتر 
شریعتی و امام خمینی)ره( را منتشر کردیم و بعد از آن، 
مستقل شــدیم و اولین کتابی که چاپ کردیم کتاب 

بیستونهمیننشستصبحناشر،باحضورحسناسدیجنتی،مدیرانتشاراتجمهوری،درمرکزرسانهایشیرازهبرگزارشد.آنچهدرادامه
میخوانید،گزارشیازایننشستاست.

مشکالتمان در نشر
چندان قابل توجه نیست

گزارشی از بیست ونهمین نشست صبح ناشر

ماهنامۀ شیرازه کتاب

خانوادۀنشر
گزارش
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    تا پیش از چاپ 
قرآن و مفاتیح، از 
چاپ قرآن وحشت 
داشتم؛ زیرا معتقد 
بودم که چاپ قرآن 
یک شایستگی هایی 
می  خواهد و من آن را 
در خودم نمی دیدم تا 
اینکه یک دوستی که 
مترجم قرآن بود، به 
من گفت که قرآن چاپ 
کن و من توضیحاتم را 
به او دادم؛ اما او اصرار 
کرد و ما هم برای 
اولین بار قرآن چاپ 
کردیم و این مسیر را 
ادامه دادیم.
»ای کاش شاعر بودم و 
برای سرهنگی قصیده 
می گفتم«



خورده، تمامش که کاغذ نیست و این ناشران هستند 
که این مســئله را بزرگ می کننــد وگرنه هزینه های 
جانبی، مثل چاپ، انبارداری، باربری و... بســیار بیشتر 
از کاغذ است، پس مشکالت نشر فقط در کاغذ نیست.

مدیر انتشارات جمهوری در ادامۀ سخنانش گفت: 
بسته به نوع کتابی که چاپ می کنیم، از کاغذ داخلی و 

خارجی استفاده می کنیم.
وی در پاســخ به این ســؤال که اگر بخواهد پنج 
مشــکل اصلی را که با آن ها دست و پنجه نرم می کند 
برشمارد، گفت: هیچ فشاری نیست که بخواهم آن ها را 
به عنوان مشکل تلقی کنم، البته به خاطر اینکه مخاطب 
کتاب، در مجموع، کم شده، فشار روی ناشر است؛ ولی 

آن چنان درخور توجه نیست.

آن هایی که می گویند بازار کساد است، 
شاید توقعشان زیاد است

اسدی جنتی در پاسخ به این سؤال که در شرایطی که 
اکثر ناشــران از اوضاع گالیه دارند، چگونه شما گالیه 
ندارید و با مشکلی روبه رو نیستید، گفت:  من وصل به 
ائمه هســتم و در هیچ مرحله ای به هیچ کســی برای 
دنیای خودم پیشنهادی مطرح نکرده ام. بر همین مبنا، 
با توجه به وعده های خداونــد در قرآن عمل می کنم. 
اگر بخواهیم باور کنیم که رزاق خداوند است، آن وقت 

گره ها باز خواهد شد. 
آن هایی که می گویند بازار کساد است، شاید توقعشان 
زیاد اســت. باید از این ها پرســیده شود که دنبال چه 

چیزی هستند؟

از چاپ قرآن وحشت داشتم
وی با اشــاره به اینکــه به چاپ قــرآن و مفاتیح نیز 
می پــردازد، گفت: تا پیش از چــاپ قرآن و مفاتیح، از 
چاپ قرآن وحشــت داشتم؛ زیرا معتقد بودم که چاپ 
قرآن یک شایســتگی هایی می  خواهــد و من آن را در 
خودم نمی دیدم تا اینکه یک دوستی که مترجم قرآن 
بود، به من گفت که قرآن چاپ کن و من توضیحاتم را 
به او دادم؛ اما او اصرار کرد و ما هم برای اولین بار قرآن 

چاپ کردیم و این مسیر را ادامه دادیم.
مدیر انتشــارات جمهوری گفت:  ایــن روزها اگر 
خودمان را نگویم، اکثر نشرها تعطیل هستند و آن هم 
بیشــتر به دالیل مالی است. خب یک زمانی ارشاد به 
ناشــران کاغذ می داد، از همین رو، برخی افراد پروانۀ 
نشــر می گرفتند تا کاغذ بگیرند و بفروشند؛ ولی امروز 
آن کاغذ هم نیست و دیگر آن افراد کار نشر را تعطیل 
کرده اند، اما کار ما یک برکت خاصی دارد و این از لطف 
خداســت. ما برای هر کتابمان کمتر از دوهزار نسخه 
چاپ نمی کنیم، درحالی که برخی دویست نسخه هم 

چاپ می کنند.

تعرفۀ واردات کاغذ باید افزایش پیدا کند
اسدی جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
تعرفۀ کاغذ گفت: اگر همۀ ناشران به این فکر کنند که 
باید کتاب منتشــر کنند، پس دیگر باال و پایین رفتن 
قیمت کاغذ برایشــان فرقی نخواهد کرد. به نظر من، 

تعرفۀ واردات کاغذ باید افزایش پیدا کند.
او اضافه کــرد: کتابی که چهل هزار تومان قیمت 
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  اگر همۀ ناشران به 
این فکر کنند که باید 
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رفتن قیمت کاغذ 
برایشان فرقی نخواهد 
کرد. به نظر من، تعرفۀ 

واردات کاغذ باید 
افزایش پیدا کند

 اگر بخواهیم باور 
کنیم که رزاق خداوند 

است، آن وقت گره ها 
باز خواهد شد. آن هایی 

که می گویند بازار 
کساد است، شاید 

توقعشان زیاد است. 
باید از این ها پرسیده 

شود که دنبال چه 
چیزی هستند؟



ایشــان بارها تأکید کرده اند که: »کسانی که اهل مراجعۀ 
به کتاب هستند، احتیاج دارند که اهل نظر و اهل اطالع، 
کتاب ها را به آن ها معرفی کنند. ]زیرا[ هر کتابی یک نوع 
فایده ای دارد، لکن وقت انسان محدود است.«)73/2/20(

پیرو این حرکت مبارک، اقدامات شایســته ای در 
زمینۀ ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در منابر نماز 
جمعه آغاز گردید، که یکــی از جدی ترین آن ها، طرح 
ویژۀ مجمع ناشران انقالب اسالمی است که با همکاری 
صمیمانۀ شورای سیاست گذاری ائمۀ جمعۀ سراسر کشور 
در حال پیگیری و اجرا اســت. نخســتین گام این طرح 
در نماز جمعۀ 30 آبان 1393 در تهران برداشــته شد و 
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در فرصت پیش 
از خطبه های نماز جمعۀ تهران، پس از اشاره به ضرورت 
اجرای طرح مزبور در راســتای دغدغه های مقام معظم 
رهبری در حوزۀ ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، به 
معرفی یک کتاب پرداخت. پس از آن، اقدامات قابل توجه  
دیگری نیز صورت گرفت که تا امــروز ادامه دارد. از آن 

جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- معرفی تخصصی کتاب در نشریۀ داخلی شورای 
سیاست گذاری ائمۀ جمعه سراسر کشور، ماهنامۀ فرهنگ 

جمعه، به طور مستمر تاکنون.
- ارســال هفتصد بستۀ  پیشنهادی کتاب، همراه با 
کتابچۀ »دغدغه های کتاب 1« با عنوان »چرا ائمۀ جمعه 
باید به ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بپردازند؟« به 
ستادهای نماز جمعۀ سراسر کشور که مورد استقبال و 

با توجــه به دغدغه هــا و تاکیدات مکــّرر رهبر معظم 
انقالب اســالمی در خصوص اهتمام نخبگان به ترویج 
فرهنــگ کتاب و کتاب خوانی و با عنایت به این که یکی 
از شیوه های مؤثر ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه و 
معرفی کتاب های مفید و مورداطمینان به اقشار گوناگون، 
استفاده از منابر تأثیرگذار دینی است که در میان مردم 
از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار اســت،  منابر مقدس 
نماز جمعه و جایگاه علمی و اجتماعی ائمۀ محترم جمعه، 
بسیار حائز اهمیت است. چرا که از یک سو، نماز جمعه 
که محل اجتماع دل های مشتاق به معارف ناب اسالم و 
انقالب بوده، فرصتی مغتنم جهت ترویج کتاب های مورد 
نیاز اقشار گوناگون جامعۀ اسالمی ایران و نهادینه کردن 
فرهنگ ارزشمند کتاب خوانی به شمار می آید و از سوی 
دیگر، تأثیرگذاری امام جمعه بر آحاد مردم شــهر خود، 
که برخاسته از وجاهت و اعتبار وی در میان جامعه است، 
منابر پرشکوه نماز جمعه را به بستری مناسب برای تحقق 

این مهم تبدیل نموده است.
خوشــبختانه، جامعۀ فرهنگی ما تاکنون شــاهد 
تالش های قابل تقدیری از سوی شورای سیاست گذاری 
ائمۀ جمعه و نیز ائمۀ محترم جمعۀ سراسر کشور در حوزۀ 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بوده اســت  که باید 
گفت سرآغاز آن،  اقدام ارزشمند مقام معظم رهبری در 
خطبۀ نمــاز جمعۀ تهران در 19خرداد137۴ مصادف با 
عاشورای حسینی بود که معظم له با معرفی کتاب فاخر 
لهوف، بخش هایــی از آن را قرائت نمودند. چراکه خود 

»کتابخوانیچیزیاستکهبراییکملت،فریضهاست؛واجبوالزماست)71/2/17(،واقعاًخدامیداندمنوقتییادممیآیدواین
چیزیاستکهتقریباًهیچوقتازیادمنمیرودکهمردممامطالعه کردنرابلدنیستند،بهقلبمنفشارمیآید.ازاینبابت،ماچقدرداریم
هرساعتخسارتمیبینیم؟!اینچقدرخسارتاست؟!واقعاًاینبهعهدۀچهکسیاست؟)70/11/29(امروزکتابخوانیوعلمآموزی
نهتنهایکوظیفۀملی،کهیکواجبدینیاست...)72/10/4(آنچهدراینبرههاززمان،اهمیتزیادیدارد،وادارکردنمردمبهتفکرو
تأملاستومابایدبرایبازکردنراهفکرمردموبرخوردارشدنآنانازقدرتتفکروتحلیل،برنامهریزیکنیم؛زیرادچارشدنمردمبهآفت
بزرگبیتحلیلیوعدمتفکر،ضایعاتجبرانناپذیریرابهدنبالخواهدداشتومنبرنمازجمعهمیتواندنقشمهمیرادرواداشتنمردمبه

تدبروتفکرایفاکند.)78/2/20(«)مقاممعظمرهبری)دامظله((
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عنایت ائمۀ محترم جمعه قرار گرفت.
- ترویــج کتــاب و فرهنــگ کتاب خوانــی در 
خطبه هــای نماز جمعۀ هر هفته کــه در یک فرصت 
پنج دقیقــه ای، ضمــن بیان دغدغه هــای مقام معظم 
رهبــری در خصــوص گســترش فرهنــگ کتاب و 
کتاب خوانی در جامعه، بــه معرفی یک کتاب مفید و 
متناسب با نیاز اقشار گوناگون مردم، پرداخته می شود. 

ضمن اینکه امکان تهیۀ همان کتاب پس از اتمام نماز 
جمعه برای نمازگزاران عالقه مند فراهم اســت. از آغاز 
این حرکت مبارک تاکنون که یک ســال تداوم یافته، 
نزدیک به شصت عنوان کتاب فاخر در بیش از هشتصد 
نماز جمعۀ شهرها و شهرســتان های کشور معرفی و 
عرضه شده که با اســتقبال مخاطبان روبه رو گردیده  

است. عناوین این کتاب ها به شرح ذیل است:
ناشرپدیدآورندهعنوانردیف
سوره مهرهدایت اهلل بهبودیسفر به قبله1
وثوقمهدی خدامیان آرانیروی دست آسمان2
صدرامرتضی مطهریحماسۀ حسینی3
امیرکبیرسیدبن طاووس/ سیداحمد فهری زنجانیاللهوف علی قتلی الطفوف۴
سوره مهرمقام معظم رهبریمن و کتاب5
بروجمعصومه آبادمن زنده ام6
انقالب اسالمیمقام معظم رهبری/ علیرضا مختارپورپرسش و پاسخ7
نیستانصادق کرمیارنامیرا8

سنن النبی9
سید محمدحسین طباطبایی/ محمدهادی فقهی، 

به کوشش: سیدهادی خسروشاهی
بوستان کتاب قم

انقالب اسالمیمقام معظم رهبرینقشۀ نقش برآب10
عابدسعید زاهدیماضی استمراری11

12
همنام گل های بهاری؛ نگاهی نو به 
زندگی و شخصیت پیامبرگرامی)ص(

دفتر نشر معارفحسین سّیدی ساروی

13
کوچه نقاش ها: خاطرات سید ابوالفضل 

کاظمی
سوره مهرراحله صبوری

تالوت آرامشجمعی از محققانحریم ریحانه1۴
سوره مهرمحسن کاظمیخاطرات احمد احمد15
بوستان  کتاب  قممیراحمدرضا حاجتیعصر امام خمینی)ره(16
مرکز بین المللی نشر إسراءعبداهلل جوادی آملیمفاتیح الحیات17
نیستانسید مهدی شجاعیآفتاب در حجاب18
دفتر نشر فرهنگ اسالمیسیدجعفر شهیدیزندگانی فاطمه زهرا)س(19

کمیتۀ موضوعی مرکز صهباخانواده20
مؤسسۀ فرهنگی هنری ایمان 

جهادی
خادم الرضا)ع(حسین دهنوینسیم مهر )3 جلد(21
نیستانسیدمهدی شجاعیکشتی پهلوگرفته22
صدرامرتضی مطهریآیندۀ انقالب اسالمی ایران23

اینک شوکران )5 جلدی(2۴
مریم برادران، مرجان فوالدوند، زینب 

عزیزمحمدی، زهره شریعتی، هاله عابدین
روایت فتح

محمدتقی مصباح یزدیجامی از زالل کوثر25
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره(
سوره مهرمحسن مومنی شریفدر کمین گل سرخ26
دفتر نشر معارفشهریار زرشناسنیمۀ پنهان آمریکا27
صدرامرتضی مطهریجاذبه و دافعۀ علی)ع(28
بوستان فدکغالمرضا حیدری ابهریمحمد)ص( مثل گل بود29
سروشمقام معظم رهبریشعاعی از نیر اعظم30
دارالحدیثمحمد محمدی ری شهریگزیدۀ دانشنامۀ امام حسین)ع(31

جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویتآفتاب مهر32
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 

موعود)عج(
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همان طور که مقام معظم رهبری فرموده اند »برای 
یک ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن، با کتاب سر 
و کاری نداشته باشند و برای یک فرد، توفیق عظیمی 
است که با کتاب، مأنوس و همواره در حال بهره گیری 
از آن یعنی آموختن چیزهای تازه باشد. ]لکن[ با تلخی 
باید اعتراف کنیم که رواج کتاب و روحیۀ کتاب خوانی 
در میــان ملت عزیز ما که  خود یکی  از مشــعل داران  
فرهنگ  و کتاب  و معرفت  در طول  تاریخ  پس  از ظهور 
اسالم  بوده  است ، بســی  کمتر از آن چیزی  است  که  
از چنین  ملتی  انتظار مــی رود.) 72/10/۴( اآلن نظام 
جمهوری اســالمی به انواع و اقسام کارهای فرهنگی 
در سطوح مختلف نیازمند است. هرکس بتواند در این 
زمینه ها کاری بکنــد، باید بداند که همان کار الزم را 
انجام داده است. ما کار موازی و کار زیادی نداریم. اگر 

ده کار موازی هم در زمینه های فرهنگی انجام بگیرد، 
زیادی نیست؛ چون عقب افتادگی و کمبود خیلی زیاد 
است. به همین دلیل هم اآلن در بین مردممان، کتاب، 
کتاب خوانی و مطالعه و اشــتغال بــه ذهنیات، کم و 
مهجور است؛ این به خاطر همین کم کاری های گذشته 
اســت.)76/9/3( مردم ما، با کتــاب، بیش از آنچه که 
امروز انس دارند، باید انس بگیرند.) 71/2/17(« اکنون 
با توجه به اینکه ائمۀ محترم جمعه به این امر خطیر 
کامالً آگاه اند و فضای ملکوتی و معنوی نماز جمعه نیز 
فرصت بسیار مناسبی را فراهم نموده تا به این واجب 
دینی و ملّی جامۀ عمل پوشــانده شود، امید است تا 
با گســترش هر چه بیشــتر طرح مذکور، گام مؤثری 
جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در راستای 

پایه گذاری تمدن بزرگ اسالمی برداشته شود.

33
خط امام: مروری اجمالی بر اندیشۀ 

امام خمینی)ره(
بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی)ره( در 

دانشگاه ها
دفتر نشر معارف

فاتحانمحبوبه معراجی پورعباس دست طال3۴

اخالقمیرزا جواد ملکی  تبریزی/ ابراهیم محدثالمراقبات35

سوره مهرعزت اهلل الوندیپشت شیشه های مات36

مؤسسۀ امام صادق)ع(جعفر سبحانی تبریزیفروغ والیت37

دفتر نشر معارفسیدهاشم میرلوحییوسرائیل و صهیوناکراسی38

39
رؤیای آمریکایی؛ روایتی دیگر از تاریخ 

مردم آمریکا
هاللهاوارد زین/ فاطمه شفیعی سروستانی

کتابستان معرفتابراهیم حسن بیگیسال های بنفش۴0

شرکت انتشارات کیهاندفتر پژوهش های مؤسسۀ کیهاندربار شیطان۴1

دفتر نشر معارفکمال السید، حسین سیدیششمین باغبان اندیشه۴2

شرکت انتشارات کیهانکامران غضنفریمداخالت )2 جلد(۴3

سوره مهرزهره یزدان پناه، ابراهیم حسن بیگیستارۀ من، گلستان در آتش۴۴

محمدتقی مصباح  یزدینگاهی گذرا به نظریۀ والیت فقیه۴5
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره(
سازمان چاپ و نشر دارالحدیثمحمد محمدی ری شهری/ حمیدرضا شیخیتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث۴6

مرکز اسناد دفاع مقدسفرهاد درویشیجنگ ایران و عراق پرسش ها و پاسخ ها۴7

ملک اعظمسعید عاکفحکایت زمستان۴8

دفتر نشر معارفمحمد حسین مشکوریخط روشن۴9

جمالغالمرضا حیدری ابهریخداشناسی قرآنی کودکان50

وثوقمهدی خدامیان آرانیهفت شهر عشق51

علی اکبر رنجبرانچهل منزل با حسین)ع(52
زمزم اندیشه )مجتمع فرهنگی 

عاشورا(
خیزش نومحمدصادق کوشکیتاریخ مستطاب آمریکا53

امام سجاد)ع(/ حسین انصاریانصحیفۀ سجادیه5۴
مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری 

اسالمی ایران
سوره مهربهناز ضرابی زادهدختر شینا55

سوره مهرگروه نویسندگانفرماندۀ من56
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