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براي مشاهده آخرين اخبار نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  مي توانيد توسط گوشي تلفن همراه خود از رمزينه ها عكس بگيريد

ایـن کتاب، مشـتمل بـر فرازهـای مهمـی از رهنمودهای 
رهبـر معّظـم انقـاب اسـامی، در طـول سـال های 88 
و 89، پیرامـون فتنـه سـال 88 اسـت. کتـاب بـا توجـه به 
محتـوای محـوری سـخنان معّظم له، در پنـج فصل با این 

عناویـن تدوین شـده اسـت:
دهمیـن انتخابات ریاسـت جمهوری؛ مواضـع رهبری پس 
از انتخابـات تـا نمـاز جمعـه 22 خـرداد؛ حـوادث پـس از 

انتخابـات؛ کسـب بصیـرت و جنـگ نرم.
فصل نخسـت کتاب به بررسـی و تحلیل اهمّیت انتخابات 

در نظـام اسـامی، تـاش دشـمنان برای سـرد و تعطیل یا 
بدنـام و مخدوش کـردن انتخابات، وظایف جداگانه  مـردم و نامزدها در 
انتخابـات، نکاتـی در آسیب شناسـی انتخابـات و برخـی پیش بینی های 
رهبـر معّظـم در خصـوص حضـور پرشـور مـردم در انتخابـات پرداخته 
اسـت. فصـل دوم بـه ذکر برخـی از مهمتریـن مواضع رهبـر انقاب از 
پـس از انتخابـات تا نماز جمعـه 29 خرداد اختصـاص دارد. مفّصل ترین 

فصـل این کتاب، فصل سـّوم آن اسـت کـه در عناوین 
متعـّددی به بررسـی حوادث پـس از انتخابـات پرداخته 
اسـت. در فصـل  چهـارم ایـن اثـر بـا عنـوان »کسـب 
بصیـرت«، عـاوه بـر تشـریح معنـا، ابعـاد و سـطوح 
بصیـرت و نیـز ضـرورت و اهمّیـت آن، مصادیـق ایـن 
مفهـوم مهـم در منظومـه  بیانـات رهبر معّظـم انقاب 
پیرامـون فتنـه 88 تبیین و تحلیل شـده اسـت. الزامات 
کسـب بصیرت، نتایـج فقدان بصیـرت و وظیفه خواص 
در ایجـاد بصیـرت در خـود و دیگـران، از دیگر 
موضوعات مورد بررسـی در این فصل هسـتند. 
همچنیـن  موضوعـات دیگـری چـون اهمّیت جنـگ نرم، 
معنـا و منشـأ جنگ نـرم، هدف دشـمن از جنگ نرم، خطـوط اصلی در 
جنـگ نـرم، راه های مقابلـه با جنگ نرم دشـمن، نقش افسـران جوان 
جنـگ نرم )دانشـجویان(، نقـش اسـاتید در فرماندهـی جبهه ی جنگ 

نرم و... بررسـی شـده  است.

 : : كتاب خوان دي : :

نقشه نقش بر آب
گردآورنده پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای )مد ظله العالی(/ انتشارات انقالب اسالمی /  248 صفحه

طرح از سرگي ريابوكون / اوكراين

 : : لبخند كاغذي : :

کتابخانه شهید چمران واقع در 

کوی نصر، یکی از کتابخانه های 

قدیمی و پر رفت و آمد شهر 

به ۴۵ سال قدمت و حدود ۲ 
تهران است. این کتابخانه نزدیک 

هزار عضو دارد. 1۵ مرداد 9۵ 

پس از انجام تعمیرات اساسي به 

بهره برداري رسید. 

نمایی از كتابخانه عمومی شهيد چمران شهر تهران
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

سرمقاله

حسین شاهمرادی: یک. انقالب اسالمی ایران رخدادی 
نبود که به حوزۀ جغرافیایی ایران محدود باشــد؛ بلکه 
حوزۀ اثرگذاری آن، بسیار فراتر بود و توانست با عرضۀ 
گفتمان خود، ســرمایۀ اجتماعی درخورتوجهی را در 
ورای مرزها نیز برای خود دســت وپا کند. بســیاری از 
نهضت های ضداستکباری و آزادی خواهانه ای هم که 
در دنیای پس از انقالب اسالمی به وجود آمدند، متأثر 

از انقالب اسالمی و شعارها و اهداف آن بودند.
این مســئله و همچنین نگاه جهانی انقالب اسالمی 
باعث شده که بزرگان انقالب، از همان آغازین روزها، 
خود را دربرابر این سرمایۀ اجتماعی مسئول و مکّلف 
بدانند. این نگاه را می توان در تدوین قانون اساســی 
و حتــی ســاختارهای شــکل گرفته در آن زمــان نیز 
به راحتی مشــاهده کرد. طی سال های پس از آن نیز 
جمهوری اسالمی همواره این افراد و جریان ها را جزو 
عائلۀ خود به حساب آورده و فارغ از اینکه چقدر موفق 
بوده، همواره درصدد حمایت مادی و معنوی و تغدیۀ 

فکری آن ها بوده است.
بااین حــال، در طــی همــۀ این ســال ها، قــدرت کِم 
رســانه ای، به کم توفیقی در گسترش و همه گیرکردن 
گفتمان انقالب اسالمی دامن زده است؛ چراکه یکی 
از نیازهای اصلی و همیشگی برای تقویت و گسترش 
هم فکران انقالب اســالمی در سطح جهان، »رسانه« 
است؛ رســانه ای که از طریق آن بتوان با مردم جهان 

گفت وگو کرد.

نشر
و عائلۀ انقالب اسالمی
در جهان
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

اعتقــاد حقیر بر این اســت که عمدۀ کســانی که در 
کشــور در این باره ســخن گفته و می گویند، درصدد 
پاسخ به پرسش دوم هســتند و دربارۀ »چه محتوایی 
صادر شــود؟« ســخنان عمیــق و راهبــردی در این 
حوزه کم شــنیده می شــود. حتی وقتی پای صحبت 
کارکشته های این حوزه می نشــینیم، کمتر از محتوا 
ســخن به میان می آید و بیشــتر دربارۀ ســاختارها و 

سازوکارهای انتقال محتوا می شنویم. 

دوم اینکه باوجود تجربیات موفق و ناموفق سال های 
اخیر در حوزۀ بین الملل، به نظر می رســد این حوزه، 
کماکان حوزه ای مغفول است و برنامه ای حساب شده 
و کارآمد برای سامان دادن به این مسئله وجود ندارد. 
این در حالی اســت که در ســال های اخیر و گرایش 
فزایندۀ به اسالم در غرب، تشنگان معرفت اسالمی، 
غالبــًا با کتاب های مرّوج اســالم ســعودی ســیراب 
می شــوند. عالوه بر کتاب های معرفتی، ظرفیت ها و 
مزیت های ویژۀ ادبی ما همچــون کتاب های ادبیات 
پایــداری مــا نیــز که ویــژۀ خود ماســت، متــروک و 

بالاستفاده باقی می ماند. 
در مجمــوع، به نظــر می رســد اگــر قــرار اســت در 
ایــن حــوزه، اتفاقــی بیفتــد، از رهگذر فعال شــدن 
ظرفیت های مردمی ازسوی فعاالن غیردولتی است. 
تاکنون نیــز مهم تریــن و بهتریــن تجربه هایی که در 
حوزه به دســت آمده است، به برکت فعال شدن همین 

بخش بوده است.

ســوم اینکــه در برخــی گفت وگوهایــی کــه در این 
نشــریه انجام شده است، برخی از فعاالن این حوزه، 
ملحق نشــدن ایران به کنوانســیون بــرن و کپی رایت 
جهانی را یکی از علت های عدم توفیق ایران در حوزۀ 
نظرات  دانســته اند. ضمن محترم شمردن  بین الملل 
ایــن دوســتان، معتقدیم ایــن نظر صحیح نیســت. 
دالیل مختلفی نیز برای این مسئله وجود دارد که در 
این مجال اندک فرصــت پرداختن به آن وجود ندارد 
و ان شــاءالله در یکی از شماره های آیندۀ این نشریه، 
به شکل مبســوط به آن خواهیم پرداخت. اما اجمااًل 
باید عرض کرد که ساده ترین دلیل برای این ادعا این 
اســت که هرچند ما به برن ملحق نشــده ایم؛ نسخۀ 
ترجمــه ای کتاب های ما، مادامی که بــرای اولین بار 
در ایران منتشــر نشــده باشــد )که غالبًا نشده اند(، 
موردحمایت کنوانســیون برن قرار می گیرند و ناشــر 
خارجــی از این بابــت نگرانی ندارد. لذا واردنشــدن 
مــا به بازارهای جهانی و نرســاندن محتوا به مخاطب 
خارجی، ناشــی از نبود کپی رایت نیســت؛ بلکه علل 

آن را باید در جای دیگری جست وجو کرد.

دو. نشــر یک صنعت فرهنگی اســت و عمدۀ کسانی 
کــه پا به این عرصــه می گذارند، در پــی یک دغدغه 
و نــگاه فرهنگی، این پیشــه را بــر می گزینند. از این 
منظر، انتشــارات یک بنگاه صرفًا اقتصادی نیســت 
که کاالیی تولید کند و بفروشــد و برایش مهم نباشــد 
که گوشــت می فروشــد یا پفک یا کتاب؛ بلکه در این 
نــگاه، خوِد کاالی تولیدشــده نیــز موضوعیت دارد. 
ناشر قصد دارد از طریق انتشار این کاال در جامعه، با 
مردم حرف بزند و آن ها را به ســمت و سویی مشخص 
رهنمــون کند. لذا، ناشــر خــود را نماینــدۀ گفتمان 
و اندیشــه ای می داند و بــرای ترویــج و تثبیت آن در 
جامعــه می کوشــد. از ایــن منظر، کتاب یک رســانه 

است و ناشر، صاحب رسانه.

سه. ناشــر برای گســترش اندیشــۀ خود، بــه انتشار 
کتاب دســت می یازد. او مخاطبی خاص دارد و برای 
او دســت به تولید محتــوا می زند. امــا در اینجا یک 
پرســش مهم وجود دارد: »کدام مخاطب؟« محدودۀ 
مخاطب کتاب های یک ناشــر انقالبی کجاست و یک 

ناشر تا کجا وظیفه دارد؟ 
حقیقت ماجرا این اســت که تاکنون، طی ســال های 
داخلــی  مخاطــب  بــه  عمدتــًا  ناشــران  گذشــته، 
اندیشــیده اند و بــرای او دســت بــه تولیــد زده اند و 
به ندرت کســانی بوده اند که به عائلۀ انقالب اسالمی 
در خارج از کشور نیز فکر کنند. البته مخاطب خارج 
از مرزهــا نیــز فقط همــان اقلیت معتقد به اســالم و 
انقالب و... نیســتند. چه بســا کســانی هم که هیچ 
آشــنایی با این مفاهیم ندارند، مخاطبانی باشند که 
یک ناشــر انقالبی نسبت آن ها وظیفه دارد. نامه های 
مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا نشــان از 
اهمیت این مخاطــب دارد و اینکه باید برای او کاری 
کرد. وقتی هم ســخن از رســاندن محتوا به مخاطب 
خارجی است، قطعًا کتاب یکی از مهم ترین رسانه ها 

است و ناشر یکی از مهم ترین پیام رسان ها.
در این شــماره از نشــریۀ شــیرازه کتاب، بنا داریم به 
همین مسئله بپردازیم: ناشــران انقالب چه رسالتی 
در حــوزۀ بین الملــل و نســبت به مخاطــب خارجی 

دارند؟ در این باره، چند نکته وجود دارد:

اول اینکــه در بحث در حــوزۀ بین الملل، از دو منظر 
می تــوان گفت وگــو کــرد: 1. از منظــر بحث هــای 
محتوایی 2. از منظر ســاختارها و ســازوکارهای نشر 
بین الملل. به عبارتی می تــوان دربارۀ »چه محتوایی 
صادر شود؟« و »چگونه محتوا صادر شود؟« گفت وگو 
کرد. هر دوی این ها، پرســش های مهمی هستند که 
باید به بهترین پاسخ برای آن ها اندیشید. بااین حال، 
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درحالی که از شهدای کربال نامی برده نمی شود. این سبب 
شد تا من به نوع دیگری از مقتل خوانی فکر کنم تا بچه ها 

با شهدای کربال آشنا شوند.«
وی با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ عاشورایی در بین 
مردم گفت: »با توجه به فرهنگ عاشورایی  که در سال 
57، منجر به شکل گیری انقالب اسالمی و پس از آن، 
ماجرای هشت سال دفاع مقدس و پیروزی در این فضا 
شد، الزم است امروزه هرچه بیشتر برای گسترش این 

فرهنگ تالش کنیم.«
حضور  با  عاشورا  قصۀ  کتاب  مراسم،  این  ادامۀ  در 
حجت االسالم شریعتی، حجت االسالم ناصحی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر، پرویز امینی، نویسنده، 
ترنج، محمد  مدیرعامل شرکت  سیدمحمد حسینی، 
اهلل یاری، معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور و رضا 

دباغی، شهردار منطقۀ 3 رونمایی شد.
در پایان نیز قاسم صرافان و احمد بابایی، دو تن از شاعران 
 آیینی کشور، به مناسب شهادت امام حسن مجتبی

به شعرخوانی پرداختند.

در مراسم رونمایی از مجموعۀ 72جلدی قصۀ عاشورا که 
در ترنجستان بهشت برگزار شد، پرویز امینی، نویسندۀ 
این اثر و مدیر انتشارات وزیر، دربارۀ فرایند تولید و تألیف 
کتاب گفت: »کار از سال 82 آغاز شد و ابتدا در اختیار 
یکی از ناشران دولتی قرار داده شد؛ اما متأسفانه به دلیل 
تغییر مدیران، روند کار به تعویق افتاد. در سال 92، کار 
در مجمع ناشران انقالب اسالمی و شرکت ترنج پایه ریزی 
شد و دفتر اول که مربوط به دفتر امام و حرکت ایشان 
از مدینه به کربال و شامل 15 جلد است، به چاپ رسید. 
اما تغییراتی رخ داد و تصمیم گرفتیم نوع قطع کتاب را 
تغییر بدهیم که نهایتاً امروز در 72 جلد و پنج دفتر، این 

کار را رونمایی می کنیم.«
امینی دربارۀ لزوم حمایت از مجموعه های دینی گفت: 
»متأسفانه حمایت های الزم از سوی ارگان ها و نهادها در 
این عرصه صورت نمی گیرد. 38 سال از جریان انقالب 
اسالمی می گذرد؛ اما هنوز نامی از شهدای کربال در کتب 
درسی وجود ندارد و افرادی که کامالً ناشناخته اند و با 
فرهنگ ما هم خوانی ندارند، به بچه ها معرفی می شوند؛ 

خط اخبار 
گزارش 

قصۀ عاشورا
در ترنجستان بهشت رونمایی شد
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مدیران به کمیت ها افتخار می کنند
نیلی گفت: »این سیاست های غلط و ارزیابی های نادرست 
سبب شده است شاهد ناشرانی باشیم که آثار و کتاب های 
شبه ماکت تولید می کنند؛ درحالی که عمالً تولید نشده و 
فقط چند نسخۀ دیجیتال از آن ها چاپ شده و اطالعات 
آن ها در خانه کتاب ثبت شده است و عمالً وجود خارجی 
ندارند. این سبب شده کتاب های ضعیف و غیرقابل استفاده 
گسترش پیدا کند تا جایی که یکی از عناصر ضدانقالِب 
جریان روشنفکری، به تازگی در مصاحبه ای اعالم کرده بود 
که 9۶% کتاب های منتشرشده در کشور، از نظر کیفی، 
کتاب نیستند؛ درحالی که می بینیم که تعداد عناوین کتاب 

مایۀ افتخار مدیران فرهنگی است.«
او اضافه کرد: »نتیجۀ این تورم عناوین چه بوده 
آیا مانع کتاب خوانی نیست؟ حمایت  است و همین 
وزارت ارشاد به صورت عملی از فعالیت های شبه  نشر 
است: فعالیت های غیرفرهنگی که با کاغذ ارتباط دارد؛ 

اما موجب ارتقای معرفت نمی شود.«

انتقاد به سیاست های ارشاد در ارزیابی ناشران
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی با اشاره به گزارشی 
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر کرده است، گفت: 
»می خواهم از این گزارش، نکاتی را برای نمونه ذکر کنم. 

انتقادها معطوف به شخص نیست
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی با اشاره به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سیاست گذاری فرهنگی در دولت 
یازدهم گفت: »نقد سیاست ها و عملکردها و به عبارتی، نقد 
رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این بخش، 
بیشتر مد نظر است و این سخنان ناظر به شخص نبوده و 
معطوف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت امور 
فرهنگی آن، به خصوص سیاست های آن ها در حوزۀ نشر 

است.«
او اضافه کرد: »این بحث ها معطوف به طیف خاصی در 
حوزۀ نشر نیست و این نگرانی ها در تمامی اهالی نشر دیده 
می شود. این نگرانی ها در طول سال ها، به سوی بدترشدن 
پیش رفته است. یکی از انتقادهای ما به وزارت ارشاد، 
کمیت گرایی افراطی به خصوص در حوزۀ نشر است. نگاهی 
که در حال دامن زده شدن است و تمام دل سوزان فرهنگی 
و حتی برخی از مدیران، می دانند که کمیت گرایی به محتوا 
و اساس فرهنگی، ضربه می زند. وقتی در ارشاد، کمیت 
کتاب ها برای جایزه گرفتن مهم می شود، طبیعتاً نتیجۀ آن 
انتشار کتاب های کم ارزش و کم تیراژ و غیرفرهنگی است یا 
زمانی که در نمایشگاه کتاب تهران، متراژ غرفۀ ناشر متوسط 
به تعداد کتاب های منتشرشده در سال باشد، سبب رواج 

کتاب های کم ارزش می شود.«

خیانت به همسر، هم جنس گرایی و 
خودارضایی با کدام قانون مجوز می گیرند؟

نشست خبری میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، در دفتر این مجموعه برگزار شد

در این نشست، نیلی پس از ارائۀ گزارشی از فعالیت های مجمع ناشران انقالب اسالمی، به سیاست های فرهنگی دولت و عملکرد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی انتقاداتی وارد کرد. او با خواندن از روی کتاب قوانین و مقرارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اقدامات ارشاد و 

معاونت فرهنگی را نوعی تخطی از قانون دانست که مدیران ارشاد باید پاسخ گو باشند.
وی با اشاره به اینکه دولت، بسیار روی منشور حقوق شهروندی مانور می دهد، اما نسبت به وظایف خود که قانون است و اجرای درست آن ها 

اصلی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود، سستی می کند، گفت: »این ها قانون است و ما بیانیه نمی خوانیم.«
در ادامه، مشروح این نشست خبری می آید:

1010
خط اخبار 
گزارش 

 وقتی در ارشاد، 
کمیت کتاب ها برای 
جایزه گرفتن مهم 
می شود، طبیعتاً نتیجۀ 
آن انتشار کتاب های 
کم ارزش و کم تیراژ و 
غیرفرهنگی است یا 
زمانی که در نمایشگاه 
کتاب تهران، متراژ 
غرفۀ ناشر متوسط 
به تعداد کتاب های 
منتشرشده در سال 
باشد، سبب رواج 
کتاب های کم ارزش 
می شود
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خیانت به همسر، هم جنس گرایی و خودارضایی با کدام قانون مجوز می گیرند؟

ممیزی و مانند آن بیان می کنند و به برخی کتب جایزه 
داده می شود؛ اما بعد از آن، دیگر اتفاقی برای کتاب های 
برگزیده نمی افتد. باید سؤال کرد چه اتفاقی برای این 
ناشران و کتاب ها می افتد؛ درحالی که آن ها را رها می کنند؟ 
عموم این کتاب ها نیازمند سیاست تشویقی منطبق بر بازار 
هستند. ما در جایزۀ کتاب سال یا جایزه های دیگر مانند 
پروین اعتصامی و جالل، باید کاری کنیم که آن کتاب بازار 

را درنوردد.«
تنبیهی،  سیاست های  حوزۀ  در  »اما  افزود:  وی 
این  به شدت، دچار خلل است. در  ارشاد  شاهدیم که 
هم صحبت  با  قانون  زبان  با  می دهم  ترجیح  بخش، 
کنیم. توصیه می کنم آقای رئیس جمهور و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، ایشان کتاب قوانین و مقررات ارشاد 
را که خودشان چاپ کرده اند، یک بار با دقت مطالعه 
کنند؛ به خصوص، در حوزۀ کتاب، دقت بیشتری کنند 
و پاسخ گوی قانون و اجرانشدن آن باشند. رشد ایمان و 
فضائل، جلوگیری از نفوذ فرهنگی اجانب، آگاهی جهانیان 
به اهداف انقالب و گسترش روابط فرهنگی با جهان 
به خصوص مسلمین و مستضعفان جهان، اهدافی است 
که در این کتاب، به آن اشاره شده است؛ اما آیا وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مسیر حرکت می کنند؟ 

 بهتر است خودشان کاله خود را قاضی کنند.«

وزیر ارشاد پاسخ گوی مطالبات قانونی باشد
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی با اشاره به قانون 
گفت: »اجرای قانون مهم ترین مطالبۀ جبهۀ انقالب از 
شخص وزیر است. در حوزۀ سیاست های نظارتی، ارشاد 
وظایف خود را عمل نمی کند. وضعیت آشفتۀ کتاب، نشر، 
توزیع و تولید، به عدم اجرای قوانین باز می گردد. نظارت 
بر فعالیت ناشران و کتابفروشان، از وظایف ارشاد است و 
آن ها باید تشخیص دهند که ناشر و کتابفروش در مسیر 

برای مثال، 1۰ عنوان پر شمارگانی که در این گزارش، 
به ازای هر ماه به آن اشاره شده است، به این ترتیب است: در 
ماه فروردین، سه عنوان اول آن کتب کمک درسی بوده که با 
تیراژ ۶5۰هزار نسخه منتشر شده است؛ در ماه اردیبهشت، 
چهار عنوان اول، چهار کتاب کمک درسی بود؛ در ماه خرداد 
این تعداد به پنج عنوان رسیده که شمارگان آن ها 35۴هزار 
نسخه بوده است؛ در مردادماه شاهد سه عنوان کتاب 
کمک درسی هستیم و این میزان در شهریورماه، به هفت 
عنوان از میان 1۰عنوان اول، به کتاب های کمک درسی 

رسیده که حدود 35۰هزار نسخه می شود.«
کتب  از  کتاب  هر  شمارگان  »متوسط  افزود:  وی 
کمک درسی، 82هزار نسخه در شش ماه نخست است. 
نتیجه این می شود ناشری که با 2۰۰ نسخه، کتاب منتشر 
ارائه  ارشاد  از سوی  می کند، در متوسط شمارگان که 
می شود، جا می ماند. مشکل از سوی ناشران کمک آموزشی 
نیست که به واسطۀ سیاست های غلط، مشغول فعالیت 
هستند. آنچه محل انتقاد است، سیاست های ارشاد در 
ارزیابی ها است. جمع شمارگان 22 عنوان در شش ماه 
نخست، 22میلیون نسخه است که این آمارها موجب افت 

جهت دهی فرهنگی شده است.«

و  نمی شوند  اجرا  که  تشویقی  سیاست های 
کتاب هایی که رها می شوند

نیلی گفت: »اولین وظیفۀ وزارت ارشاد، رشد فرهنگ است 
و این آمارها به ما می گوید: اگر در ارشاد، تغییرات جدی در 
سیاست گذاری رخ ندهد، همچنان باید شاهد افول وضعیت 
فرهنگی کشور باشیم. در حوزۀ سیاست های تشویقی و 
تنبیهی، می بینیم که ارشاد عملکرد درستی ندارد. برای 
مثال، جایزۀ کتاب سال که حدود یک ماه دیگر برگزار 
می گردد و معموالً با حضور رئیس جمهور محترم اجرا 
می شود. ایشان هم اغلب در آن، سخنانی در حوزۀ رفع 

  اولین وظیفۀ 
وزارت ارشاد، رشد 
فرهنگ است و این 

آمارها به ما می گوید: 
اگر در ارشاد، تغییرات 

جدی در سیاست گذاری 
رخ ندهد، همچنان باید 

شاهد افول وضعیت 
فرهنگی کشور باشیم

   توصیه می کنم 
آقای رئیس جمهور و 

وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ایشان کتاب 

قوانین و مقررات ارشاد 
را که خودشان چاپ 

کرده اند، یک بار با 
دقت مطالعه کنند؛ 

به خصوص، در حوزۀ 
کتاب، دقت بیشتری 

کنند و پاسخ گوی قانون 
و اجرانشدن آن باشند. 

رشد ایمان و فضائل، 
جلوگیری از نفوذ 

فرهنگی اجانب، آگاهی 
جهانیان به اهداف 
انقالب و گسترش 

روابط فرهنگی با جهان 
به خصوص مسلمین 

و مستضعفان جهان، 
اهدافی است که در 

این کتاب، به آن اشاره 
شده است؛ اما آیا 

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این مسیر 

حرکت می کنند؟  بهتر 
است خودشان کاله 
خود را قاضی کنند
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خط اخبار / گزارش

قطره چکانی شده و به عکس، حمایت ها از جریان های 
غیرمؤمن به انقالب، چشمگیر و تصاعدی است.«

او اضافه کرد: »عدم مدیریت در حوزۀ نشر، مشکل 
دیگری است که شاهد آن هستیم. نویسندگان و ناشران در 
بدترین وضعیت اقتصادی به سر می برند و اوضاع مدیریت 
نشر در هیچ دوره ای، به این شکل، ولنگار نبود و بخشی 
از مسئلۀ ولنگاری فرهنگی، معطوف به مدیریت فرهنگی 

است.«
نیلی گفت: »کتابفروشی ها در آستانۀ تعطیلی هستند؛ 
اما هیچ اتفاقی نمی افتد. ناشران مشکل نقدینگی دارند؛ اما 
کسی به فکر نیست و وزارت ارشاد نقشی در این راستا 

ندارد.«
او با اشاره به هیئت نظارت بر نشر، گفت: »برگزاری 
هیئت نظارت و اجرای سیاست های مرتبط از وظایف 
وزیر و معاون فرهنگی است و از آن ها باید سؤال شود. 
اکثِر اعضای هیئت نظارت که با آن ها صحبت کرده ام، 
می گویند برای شرکت در جلسات، از ما دعوت نمی شود 
و آن هایی که دعوت می شوند به این خاطر که احساس 

می کنند عمالً اتفاقی نمی افتد، شرکت نمی کنند.«

این ها مطالبات ما از حقوق شهروندی است
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در پایان گفت: 
»مسئلۀ کاغذ یکی از دالیل ضعف مدیریتی است. چرا باید 
کاغذ گران شود؛ درحالی که ما در شش ماهۀ نخست، شاهد 
نوسان ارز نبوده ایم. قیمت کاغذ در شش ماهۀ اول سال 95، 
با 3۰،۴۰ درصد افزایش قیمت روبه رو بود و این ها آیا غیر 
از این است که نشان دهندۀ ضعف مدیریتی در دولت است 
که ضرورت اصالح مدیریتی در ارشاد را نشان می دهد. 
نه صحت  و  راهبرد دقیق  نه  ارشاد  ساختار و سازمان 
عمل درستی دارد. این سخنان بخشی از مطالبات حقوق 
شهروندی ما بود که دولت یازدهم از آن، بسیار دم می زد.«

به سوی چابک ترشدن رفتیم
وی با اشاره به اینکه در این نشست، در نظر دارد به تحوالت 
مرتبط با مجمع، پس از برگزاری نمایشگاه کتاب تاکنون 
اشاره کند، گفت: »در طول این چندماهه اتفاقات مهمی 
افتاد که اوالً برخی ساختارها با تجدید نظر مواجه شد که 
آیین نامه ها، قواعد و اصول برنامه ریزی ما از جملۀ آن هاست. 
باالخره فشارهای اقتصادی که به مجموعه های فرهنگی، 
به خصوص انقالبی وارد می شد، نیازمند این تجدید قوا و 

نظر بود.«
نیلی افزود: »اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، این 
در  مؤثرتربودن  و  چابک ترشدن  به سمت  ما  که  است 
حوزۀ تشکیالت و جهت دهی محتوایی وارد شدیم و این 
مهم ترین راهبرد از نتیجۀ بازنگری های اخیر ما بوده است.«
او در ادامه گفت: »تعداد بیشتری از ناشران، برای 

سیاست های جمهوری اسالمی است یا خیر.«
او اضافه کرد: »معافیت مؤسسات نشر به خصوص 
کتابفروشان از مالیات، با وجود تمام پیگیری هایی که 
صورت گرفت، همچنان در این وضعیت رکود اقتصادی، 
درگیر آن هستیم. آیا کتاب هایی که توسط ارشاد، معاونت 
فرهنگی و اداره کتاب مجوز می گیرد، نسبتی با این قوانین 
و چارچوب ها دارد؟ وزیر ارشاد معاون فرهنگی و مدیر ادارۀ 
کتاب آن ها را به خواندن این قوانین دعوت می کند؟ این ها 
قانون است. اگر دولت قانون را اجرا نکند، دیگر سنگ روی 
سنگ بند نمی شود. وزیر ارشاد باید پاسخ گوی اجرای قانون 
و مطالبات قانونی باشد. ما بیانیه نمی خواهیم؛ این ها قانون 
است و حق شهروندان جامعه است که قانون کشور اجرا 

شود.«

خیانت به همسر، هم جنس  گرایی و خودارضایی 
با کدام قانون مجوز می گیرند؟

میثم نیلی در ادامه، با اشاره به گزارشی که از کتاب های 
مسئله دار تهیه کرده اند و طی روزهای آینده برای وزیر 
ارشاد ارسال می کنند، گفت: »پیش از این، دو گزارش 
نیز به ارشاد داده ایم و نمی توانند بگویند که بی خبریم 
و گزارش های ما ناصحانه و خیرخواهانه بوده است؛ اما 
همچنان شاهدیم که آن کتاب ها در بازار کتاب وجود دارند 
و برخی تجدید چاپ می شوند. کتاب های مرّوج خیانت 
زنان به همسران با قوانین جمهوری اسالمی چه نسبتی 
دارند؟ آیا در راستای ترویج اخالق است؟ آیا این کتاب ها به 
نفع خانواده است؟ چرا در ژانر خیانت به خانواده در کشور 

ما، به وفور کتاب در حال انتشار است؟«
وی افزود: »کتاب های مرّوج هم جنس گرایی را طی 
شش ماهۀ نخست امسال با مجوز ارشاد، در بازار می بینیم! 
این کتاب ها برای مقابله با الابالی  گری منتشر شده است 
یا در راستای اجرای ضوابط نشر کتاب است؟ کتاب هایی 
که اقوام ایرانی را مسخره و تهدید می کند و حتی ملل 
مسلمان را تحقیر می کند، در راستای قانون مجوز گرفته  
است؟ در کتاب های روان شناسی، علناً به خودارضایی و 
مصرف مشروبات الکلی توصیه شده است و رواج دهندۀ 
سبک زندگی غربی است. این کتب در راستای قانون مجوز 

گرفته اند که مجری قانون باید پاسخ گوی آن باشد.«

به  معطوف  فرهنگی؛  ولنگاری  از  بخشی 
مدیریت فرهنگی کشور

مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی گفت: »ناشری که 
این کتاب ها را منتشر می کند، جزء سه ناشری است که 
هر سال تشویق می شود و بهترین غرفه ها را در نمایشگاه 
کتاب در اختیار دارد و هیچ برخوردی با آن ها نمی شود. 
به وضوح،  می گیرد،  صورت  ارشاد  در  که  حمایت هایی 
و  محدود  و  کم  انقالب،  پای ِکار  و  دل بسته  جریان  از 

 کتاب های مرّوج 
خیانت زنان به 
همسران با قوانین 
جمهوری اسالمی چه 
نسبتی دارند؟ آیا در 
راستای ترویج اخالق 
است؟ آیا این کتاب ها 
به نفع خانواده است؟ 
چرا در ژانر خیانت به 
خانواده در کشور ما، 
به وفور کتاب در حال 
انتشار است؟

 کتاب های مرّوج 
هم جنس گرایی را طی 
شش ماهۀ نخست 
امسال با مجوز ارشاد، 
در بازار می بینیم! این 
کتاب ها برای مقابله 
با الابالی  گری منتشر 
شده است یا در 
راستای اجرای ضوابط 
نشر کتاب است؟ 
کتاب هایی که اقوام 
ایرانی را مسخره و 
تهدید می کند و حتی 
ملل مسلمان را تحقیر 
می کند، در راستای 
قانون مجوز گرفته  
است؟ در کتاب های 
روان شناسی، علناً به 
خودارضایی و مصرف 
مشروبات الکلی 
توصیه شده است و 
رواج دهندۀ سبک 
زندگی غربی است. 
این کتب در راستای 
قانون مجوز گرفته اند 
که مجری قانون باید 
پاسخ گوی آن باشد
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خیانت به همسر، هم جنس گرایی و خودارضایی با کدام قانون مجوز می گیرند؟

گفت: »مسابقات کتاب خوانی کتاب وزندگی که دبیرخانۀ آن 
در مجمع ناشران انقالب اسالمی است، از جمله کارهای 
موفق به شمار می رود که با کتاب رؤیای نیمه شب، دورۀ 
آخر آن شهریورماه به پایان رسید. در این دوره، حدود 
11۰هزار نسخه از کتاب در بازار به فروش رفت که البته 
می شد بیشتر باشد و امیدواریم در آینده، همت قوی تری 
برای افزایش شمارگان وجود داشته باشد؛ زیرا توقع از این 

پویش ها، رقم هایی چندصدهزارتایی در تیراژ است.«
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر دورۀ بعدی 
مسابقه گفت: »کتاب دورۀ بعد در دبیرخانه مشخص شده و 
طی هفته های آینده اعالم خواهد شد. ازآنجاکه روی محتوا 
دقت کرده و بحث می کنیم و با توجه به اینکه مخاطب 
انتخاب می شود.  دقت  با  کتاب ها  است،  مهم  ما  برای 
ازاین رو، برای ما اهمیت دارد کتاب های خواندنی و دارای 

پیام هایی در حوزۀ سبک زندگی انتخاب شود.«

شمارگان در »کتاب و زندگی« و »پویش روشنا« 
شبیه معجزه است

اصل کار همان  و  بهانه است  »مسابقه یک  افزود:  وی 
اثر  یک  معرفی هماهنگ  برای  کتاب  اهالی  اتفاق نظر 
دبیرخانه،  تدبیر  با  بعدی  روش های  امیدوارم  و  است 
کتاب های بهتری باشد و ازاین رو، باید اعالم کنم تیراژهای 
»کتاب وزندگی« و همچنین، پویش »روشنا« شبیه یک 
روزها،  این  در  کتاب ها  تیراژ  درحالی که  است؛  معجزه 
تیراژهای ناامیدکننده ای است. این دو پویش در سال های 
اخیر، تعیین کنندۀ پرفروش ترین کتاب های عمومی کشور 
و  روشنفکری  کتاب های  میان  در  درحالی که  بوده اند؛ 
غیردلبستۀ انقالب، این رقم نهایتاً 15 چاپ است؛ اما در 
جبهۀ انقالب طوری شده که تمام کتاب فروشی ها را درگیر 
می کند و این یک اتفاق درخور توجه است که باید قدر 

آن را دانست.«

عضویت در مجمع ناشران، ابراز تمایل کردند که نیازمند 
تقویت بنیۀ تشکیالتی بود و برای این کار، میان ناشران 
جلساتی در حال برگزاری است که نتیجۀ این هم فکری ها 
می تواند به نفع نشر انقالب باشد. تجدید قوا در شیرازه، 
دیگر اتفاقی است که باید به آن اشاره کنیم. برادر خوب 
ما احمد ذوعلم در جای دیگری مشغول خدمت شده 
و حسین شاهمرادی جای او مسئولیت مرکز رسانه ای 
شیرازه را بر عهده گرفته و او هم اکنون مشغول ایجاد 
هماهنگی میان بخش های ترویجی و رسانه ای است که 

به صورت متمرکز به ترویج کتب خوب بپردازند.«

ناشران  مجمع  گذشتۀ  ظرفیت های  احیای 
انقالب اسالمی

مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی با اشاره به این 
تجدید قوا در مجموعه اش گفت: »در بخش نرم افزاری 
نیز تجدید قوا کرده ایم و همچنین، بازسازی ظرفیت های 
گذشتۀ مجمع، بخش دیگری از فعالیت های ماست که 
مشکالت مالی مانع ادامه آن شده بود؛ اما ظرفیت های 

گذشته دوباره احیا خواهد شد تا بهتر به فعالیت بپردازد.«
وی افزود: »در سامانۀ کارشناسی ما، بسته های جدید 
مطالعاتی در موضوعات مختلف داریم که نتایج آن دیده 
حوزۀ  کتب  شناسایی  وضعیت  همچنین،  است.  شده 
ادبیات، کودک، علوم اجتماعی و... توسط سامانۀ کارشناسی 
صورت گرفته که از نظر محتوایی، ناامیدکننده است و این 
محدود به کتاب های انتهای سال 9۴ تا شش ماهۀ ابتدای 
سال 95 است که بررسی شده است. همچنین، نرم افزار 
خواندنی های2 که 171 بسته مطالعاتی را دربرمی گیرد نیز 

آماده شده که به زودی منتشر می شود.«

110هزار نسخه رؤیای نیمه شب فروخته شد
نیلی در ادامۀ سخنانش، با اشاره به مسابقۀ کتاب و زندگی 

   تیراژهای 
»کتاب وزندگی« و 
همچنین، پویش 

»روشنا« شبیه 
یک معجزه است؛ 

درحالی که تیراژ 
کتاب ها در این 

روزها، تیراژهای 
ناامیدکننده ای 

است. این دو 
پویش در سال های 
اخیر، تعیین کنندۀ 

پرفروش ترین 
کتاب های عمومی 

کشور بوده اند؛ 
درحالی که در میان 

کتاب های روشنفکری 
و غیردلبستۀ انقالب، 

این رقم نهایتاً 15 چاپ 
است؛ اما در جبهۀ 

انقالب طوری شده که 
تمام کتاب فروشی ها 

را درگیر می کند و این 
یک اتفاق درخور توجه 
است که باید قدر آن را 

دانست
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از حبیب، باید به دل بستگی های او نیز اشاره کرد و در 
کنار همۀ این ها، حبیب یک رزمنده نیز هست.«

بابایی گفت:  »شهیدحبیب غنی پور تک پسر خانواده 
است که باید تمام این ها در یک اثر لحاظ شود تا خواننده 
به درک درستی از شخصیت این شهید هنرمند برسد. 
حبیب عالوه بر رزمنده بودن، وقایع نگار نیز هست و تمام 
این ها الزم است در کتاب دیده شود که خب، کامران 
پارسی نژاد سعی کرده تمام این ها را در کتابش لحاظ 
کند و این کار بزرگی بوده که گمان می کنم مورد توجه 

شهید غنی پور نیز بوده است.«

نویسندگان  اسوۀ  می تواند  غنی پور  شهید 
مسلمان باشد

یوسف قوجق با اشاره به اینکه شهیدحبیب غنی پور را از 
نزدیک ندیده،  گفت: »وقتی کتاب را خواندم، حیفم آمد 

کامران پارسی نژاد جرئت و جسارتی ستودنی 
دارد

گلعلی بابایی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با اشاره 
به این کتاب  گفت: »همه اعتقاد و یقین داریم که هر اثر 
هنری در ارتباط با یک سوژه، دریچه ای تازه به روی ما 
خواهد گشود و کتاب در زندگی حبیب از این موضوع، 

مستثنی  نیست.«
وی افزود: »کامران پارسی نژاد جرئت و جسارتی 
ستودنی دارد که چنین کاری را قبول کرده؛ زیرا نوشتن 
از زندگی هنرمند کار دشواری است. سوژۀ حبیب سوژۀ 
بزرگی است و گفتن از او، مصادف با مسجد جواداالئمه 
است و نمی توان از پایگاهی به نام مسجد سخن گفت و از 
افرادی که در این مسجد رشد کردند، حرفی نزد. افرادی 
که امروز، هر کدام هنرمندانی هستند و نقشی را در 
جامعۀ فرهنگی به عهده دارند. همچنین در سخن گفتن 

قوجق: شهید غنی پور اسوۀ نویسندگان 
مسلمان است

کتاب  در زندگی حبیب رونمایی شد

آئین رونمایی از زندگی نامۀ داستانی شهیدحبیب غنی پور با عنوان در زندگی حبیب اثر کامران پارسی نژاد، در خبرگزاری فارس برگزار شد.

1414
خط اخبار 
گزارش 
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دسِت کم  را  جنگ  از  نوشتن  نویسندگان 
می گیرند

گفت:  کتاب  این  به  اشاره  با  شرف شاهی  کامران 
» این کتاب برای من تجدید خاطره ای شد با مرحوم 
او را داشتم.  با  امیرحسین فردی که توفیق همراهی 
نکته ای که باید در خصوص چنین آثاری گفته شود، 
این است که رجعتی به صدر اسالم کنیم و به توجه اهل 
بیتb به اهل قلم اشاره کنیم. تا جایی که دیده شده، 
این ذوات نورانی امتیازهای خاصی برای اهل کتابت قائل 
هستند که اوج آن بعد از قیام عاشوراست و من باور دارم 

که اهل بیتb همچنان نیز به اهل قلم توجه دارند.«
از وجوه مغفول مانده در جنگ  »یکی  افزود:  وی 
هشت ساله، پرداختن به اهالی فرهنگ و هنر در طول 
آن هشت سال است که برای ترویج معارف دفاع مقدس 
تالش کردند و در کنار آن، در جبهه ها مبارزه کردند و به 
شهادت رسیدند. کامران پارسی نژاد برای معرفی یکی از 
کسانی که در دو جبهه تالش می کرد، اثری خلق کرده 
که ارزشمند است. شهیدحبیب  غنی پور هم در عرصۀ 

جنگ نرم و هم جنگ سخت حضور داشته است.«
 شرف شاهی با اشاره به نوشتن در حوزۀ جنگ 
را  حوزۀ جنگ  در  نوشتن  نویسندگان  »برخی  گفت:  
دستِ کم می گیرند که به خاطر ورود ناشران دولتی به 
حوزۀ دفاع مقدس است؛ چون باعث شده نویسنده های 
مسلمان برچسب بخورند که این ها دولتی هستند و 
سفارشی می نویسند؛ درحالی که اوضاع آن ها از همه بدتر 

که چرا با حبیب دمخور نبودم و اصالً چرا با اهالی مسجد 
رفت وآمد  نداشتم.«

وی افزود: »اگر ادبیات داستانِی بعد از انقالب بخواهد 
بررسی گردد و نقش نویسندگان مسلمان کنکاش شود، 
نقش شهیدحبیب و مسجد جواداالئمه بی بدیل است. 
نمی شود کسی بخواهد ادبیات را بررسی کند و به این 
جریان نپردازد. بسیاری از نویسندگان، محصول نگاه 

فرهنگی مسجدی هستیم.«
را کوک کن   نویسندۀ رمان وقت جنگ دوتارت   
گفت:  »در این کتاب، شاهد مباحث نویسندگان مسلمان 
اما  می شود؛  پرت  داستانی  خط  از  گاهی  هستیم. 
زمانی که این مباحث را می خواندم، دورنمای خوبی از 
داستان نویسی بچه های مسلمان را می دیدم. البته کتاب 
در بیست صفحۀ ابتدایی، غلط های ویرایشی،  نگارشی و 
امالیی دارد که من را بسیار اذیت کرد و آرزو کردم کاش 

قبل از انتشار، ویرایش خوبی می شد.«
سال هاست  که  اکنون  دارد  »جا  کرد:  اضافه  او 
می گذرد،  حبیب  نام  با  جشنواره ای  برگزاری  از 
دست اندرکاران آن کتاب هایی دربارۀ این شخصیت خلق 
کنند؛ زیرا به نظرم رسید این شخصیت می تواند اسوۀ 
داستان نویسان مسلمان باشد. پارسی نژاد در این کتاب 
به نگاه نویسنده نیز پرداخته و خواننده این را در همان 
ابتدای کتاب در می یابد. مفاهیم عمیق در شخصیت 
حبیب گنجانده شده که موجب شده است شخصیت 

او ژرف تر شود.«

قوجق: شهید غنی پور اسوۀ نویسندگان مسلمان است
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اثری دربارۀ شخصیتی تاریخی نوشته می شود، خود آن 
شخصیت است که انتخاب می کند.«

»شخصیت  گفت:  حبیب  زندگی  در  نویسندۀ 
شهیدحبیب غنی پور برای من جذاب بود و لبخند او مرا 
به خود جذب کرد. من در جنگ نبودم؛ اما برای همین 
این شخصیت را انتخاب کردم؛ زیرا می خواستم با خودم 

زورآزمایی کنم تا بتوانم جنگ را بازنمایی کرده باشم.«
او با اشاره به شخصیت شهیدحبیب غنی پور گفت: 
»ویژگی های شخصیتی شهید سبب شد که سراغ او بروم. 
من این کار را سفارشی نمی دانم؛ زیرا معتقدم روبه روشدن 
با حبیب سخت است و نویسنده ها می ترسند با او رودررو 
شوند. زمانی که نوشتن کار برای شهدای هنرمند، به من 
پیشنهاد شد، ابتدا قبول نکردم؛ اما انگار که به من الهام 
شده باشد، ناگهانی گفتم: ”من دربارۀ حبیب غنی پور 
می  نویسم.“ هیچ اطالعاتی دربارۀ شهید نداشتم و در 

مقدمه، میزان شناختم را توضیح داده ام.«

منشأ ادبیات داستانی پس از انقالب، مسجد 
است نه حوزه

پارسی نژاد در پایان گفت: »بر این باورم سرمنشأ ادبیات 
و  است  جواداالئمه  مسجد  انقالب،  از  پس  داستانی 
ندارد. حوزۀ هنری در دورۀ  حوزۀ هنری هیچ نقشی 
حجت االسالم زم توانست با چند اتاق، کتاب هایی چاپ 
نیست چه  معلوم  این همه کارمند  با  امروز  اما  کند؛ 
می کند. حتی جا دارد از حبیب، فیلم سینمایی ساخته 
شود؛ درحالی که این همه فیلم در حوزه ساخته شده 

است؛ اما به این هنرمند بسیجی اشاره ای نکرده اند.«
در پایان این مراسم از کتاب در زندگی حبیب، اثر 

کامران پارسی نژاد رونمایی شد.

است.«
او در پایان گفت: »باید برای ترجمۀ کارهای جنگی 
تالش شود. همان طور که شاهکارهای جهان در حوزۀ 

جنگ بوده، در ایران نیز این چنین است.«

مرکز ثقل نویسنده های پس از انقالب
همسایه های  از  اینکه  به  اشاره  با  اصالنی  محمدرضا 
مسجد جواداالئمه بوده،  گفت: »با توجه به این همسایگی، 
اما به خاطر مشغله های کاری، نمی توانستم به کتاب خانۀ 
مسجد که پایگاه شهید و دوستانش بود، سر بزنم. حدود 
15 سال پیش، مقاله ای می خواندم که در آن، مرکز ثقل 
نویسنده های پس از انقالب را مسجد جواداالئمه معرفی 

کرده بود.«
کم،  سن  علی رغم  غنی پور  »شهید  افزود:  وی 
شخصیت مسئولیت پذیری داشت و از مجرای مسجد 
محل، به جوانان کتاب معرفی می کرد تا مانع انحراف 
جوانان شود. این در حالی بود که آن سال ها، زمینه های 

انحراف عقیدتی، بسیار فراهم بود.«

لبخند شهید من را به خود جذب کرد
کامران پارسی نژاد در پایان این مراسم، ضمن تشکر از 
برگزارکنندگان این مراسم گفت: »من باور دارم که شهید 
غنی پور در این جلسه حضور دارد و دوست داشتم که 
دوستانش در این جلسه حضور داشته باشند؛ زیرا این 
شهید شخصیت واالیی دارد و آرزو داشتم که همراهانش 

مشارکت کنند.«
 وی افزود: »به نظرم می رسد این کتاب کامل نیست 
و جا دارد باز هم کارهای دیگری دربارۀ او نوشته شود؛ 
چون شخصیت او عظمت دارد. من بر این باورم وقتی 
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کتاب گویای گرگ سالی، آخرین اثر زنده یاد امیرحسین 
فــردی از ســوی ســوره مهــر الکترونیک در دســترس 

عالقه مندان قرار گرفت.
کتاب پیامبر و قصه هایش شامل حکایاتی دربارۀ زندگی 

پیامبر اعظمr به زبان روسی ترجمه می شود.

کتاب سالم بر ابراهیم به تازگی به زبان آلمانی ترجمه 
شده است. این اثر زندگی نامه شهید ابراهیم هادی است 
که تاکنــون به عنوان یکی از کتاب هــای پرمخاطب در 

حوزۀ ادبیات دفاع مقدس مطرح است.

کتاب های خبرساز
کتـــاب مـنـظومـۀ فـکری امام خـمیـنیw بـه قـلـم 
حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه 
بــا حضــور جمعــی از صاحب نظران، فرهیختــگان و 
اندیشــمندان حوزه و دانشگاه در فرهنگسرای گلستان 

رونمایی شد.
مجموعۀ ســه جلدی دانشــنامۀ جهانی شــدن که در 
انتشــارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشــر شــده، در 
مراســمی با حضور مترجمان مجموعه، نورالله مرادی ، 
محبوبه مهاجــر و هم چنین تعدادی از صاحب نظران و 

استادان دانشگاه ها و عالقه مندان رونمایی شد.
کتاب عشق و دلبستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت 
اسالمی نوشتۀ حجت االسالم والمسلمین یاسین کمالی 
وحدت از ســوی دفتر نشــر معارف و دانشــگاه معارف 

اسالمی منتشر شد.
غزل های عاشقانه مرتضی حیدری آل کثیر در مجموعۀ 

»اشاره« از سوی انتشارات فصل پنجم منتشر شد.
کتاب چند روز پرهیجان نوشته چند نویسنده اروپایی با 
ترجمۀ حسین سّیدی از سوی دفتر نشر معارف منتشر 

شد. 
10 جلد اول مجموعۀ 100جلدی شخصیت های مانا با 
حضور و سخنرانی اصغر دادبه و کاوه بیات در تماشاخانۀ 

مهر حوزه هنری رونمایی شد.

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

17
خط اخبار

خبر
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رونمایي شد.
کتاب اســطورۀ همت نوشتۀ محسن حسام مظاهری 

توسط نشر آرما به چاپ دوم رسید.
کتاب دعوت توحیدی که روایتی از ابعاد مختلف نامۀ 
مهــم و تاریخی حضرت امامw  بــه گورباچف، آخرین 
رهبر اتحاد جماهیر شــوروی اســت، توســط موسسۀ 
فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی 

منتشر و روانه بازار کتاب شد.

شخصیت های خبرساز
محمد حمزه زاده مدیر عامل انتشارات سوره مهر پس 
از 14سال مسئولیت مدیریت در این انتشارات را واگذار 

کرد.

مراسم تودیع و معارفۀ محمدحمزه زاده و عبدالحمید 
قره داغی با حضور رئیس حوزه هنری و جمعی از مدیران 
ســتادی این نهاد انقالبی و مدیران و کارکنان نشر سوره 

مهر در حوزه هنری برگزار شد.
مرتضی امیری اسفندقه در یادداشتی شفاهی نسبت 
به انتشار کتاب های بی محتوا، بی جان و کم ارزش در بازار 

کتاب انتقاد کرده است.
منیرالسادات موسوی از نویسندگان کشورمان پیرامون 
آثار زیر چاپ خود اظهار داشــت: هدیه ای برای مســیح 
عنوان اثری است که انتشارات اندیشه ورزان آن را منتشر 

خواهد کرد.
حســین صفری مســئول غرفــۀ ایران در نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب قطــر از عالقۀ ناشــران مصری برای 

حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.
محمد ناصــری، دبیر شــانزدهمین دورۀ جشــنوارۀ 
غنی پــور از برگزاری اختتامیــه این دورۀ جشــنواره در 

اسفندماه خبرداد.
مرتضی سرهنگی با تمجید از حضور بانوان در فرآیند 
تولید ادبی با موضوع دفاع مقدس گفت: کار برای ادبیات 

کتاب تغییر در راه خدا گفتارهای عاشورایی شیخ زهیر 
عاشور بحرینی ترجمه و منتشر شد.

آئیــن رونمایــی و معرفــی کتــاب کریمانه بــا حضور 
خانواده های شهدا در کرمان برگزار شد.

روایت هایی از دیدار رهبر معظم انقالب از خانواده های 
شهدای مسیحی که در کتاب مسیح در شب قدر منتشر 

شده، به زبان عربی ترجمه شد.
دو کتاب غالمرضــا حیدری ابهری نویســندۀ کتاب 
پرفروش محمدr مثل گل بود در هجدهمین جشنوارۀ 

کتاب کودک و نوجوان در بخش کتب دینی نامزد شد.
کتاب رادمرد که با زبانی ساده و روان به زندگی سیاسی 
و اجتماعی شهید طیب حاج رضایی می پردازد، توسط 
موسسۀ فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب 

اسالمی منتشر شد.
کتاب بصیرت از نگاه قرآن از ســوی انتشــارات کتاب 

جمکران روانۀ بازار کتاب شد.
کتاب ادبیات آیه وضو و مواضع امامیه در آن توسط مرکز 

بین المللی نشر المصطفی منتشر شد.
کتاب نمایش در دوره قاجار نوشتۀ یعقوب آژند توسط 

انتشارات مولی منتشر شد.
کتاب درس هایی از قرآن نوشتۀ غالمعلی حداد عادل 

به زبان روسی ترجمه شد.

کتاب »من و دوســت …ام« بقلم محمد داستانپور در 
زمینۀ تحلیل و  بررسی منطقي محاسن و معایب روابط 
دختر و پسرکه توسط انتشــارات حدیث راه عشق ناشر 
تخصصی حوزه ازدواج و خانواده منتشــر شــده است؛ 
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اولویت های ما، انتشــار کتاب در حوزۀ جبهه فرهنگی 
انقالب است که تقریبًا دست انتشارات امیرکبیر، به جز 
چند کتاب انگشت شمار، از این کتاب ها خالی است.

محبوبه معراجی پور، نویسندۀ انتشار خاطرات زنان 
پایگاه شهید علم الهدی در کتاب دربارۀ خاک خبر داد.

مسعود پیرمرادیان، مدیرعامل دفتر نشر معارف در 
گفت وگویی از تسامح و وادادگی مدیران فرهنگی کشور 
گله کرد و با تحلیل سخنان رهبری در این باره، همگان 
را دعــوت به توســل بــه محکمات در حــوزۀ فرهنگی 
کرد. مدیر دفتر نشــر معارف با ذکر مثال هایی اوضاع 

فرهنگی کشور را مشابه دوران مهاجرانی دانست.
با حکم حجت االســالم گنابادی نژاد رئیس سازمان 
فرهنگــی آســتان قدس رضــوی، مهندس حســین 
ســعیدی بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت به 

نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( منصوب شد.
شاعر پاکستانی از شعر به عنوان یکی راه های نفوذ 
یاد کرد و گفت: در کشــور پاکستان در ابتدا هزار کپی 
از یک کتاب شعر چاپ می شود، هرچند ممکن است 

حتی کتابی تا سی بار نیز تجدید چاپ شود.

احمــد عطایی، مدیر مؤسســۀ فرهنگی هنری قدر 
والیــت، بی انضباطــی فرهنگی، کارهــای ویترینی و 
کم ارزش و ناهم پوشانی و تفرقۀ را علل اصلی ولنگاری 

فرهنگی دانست.
ســید ســلمان صفوی از انتشــار پنج عنوان کتاب 
شامل ترجمۀ انگلیسی گزیدۀ اشعار پنج شاعر معاصر 

ایران در انگلستان خبر داد.

جنگ شغل ما نیست، شوق ماست.

ابراهیــم حســن بیگی، ضمــن ابراز تأســف از نبود 
احســاس نیاز در مردم برای خرید کتاب و مطالعۀ آن، 
گفت: حل مشکالت حوزۀ نشــر و فعال شدن چرخۀ 

نشر کشور با افزایش سرانۀ مطالعه ممکن می شود.
 مدیر عامل شــرکت تعاونی ناشران قم طی نامه ای 
خطاب به وزیر ارشــاد به برخی مشــکالت حوزۀ نشر 
به ویژه در قم اشــاره و در ادامــۀ آن راهکارهایی را مورد 

توجه قرار داد.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی سبحانی نیا، 
معــاون فرهنگی هنــری مؤسســۀ دارالحدیث ضمن 
برشــمردن مشــکالت کتاب خوانی در کشــور گفت: 

ترویج کتاب خوانی نیازمند عزم  فراگیر است.
مهــدی فضائلــی در گفت وگویــی وظیفۀ ارشــاد را 
در حوزۀ کتــاب که معتقد اســت، فرهنگی ترین کاال 
محسوب می شــود، از مهم ترین وظایف ارشاد دانست 
و بیــان کــرد متأســفانه حساســیت ها در ایــن دوره 
کاهــش پیدا کرده اســت. او در این گفت وگو صحبت 
از کتاب هایی به میان آورد که مهر تأیید وزارت ارشــاد 
را دارند ولی گمان می کند که مســئولین حوزۀ کتاب 
حاضــر نباشــند این کتاب هــا را به خانواده هایشــان 

پیشنهاد  بدهند.
احمدشــاکری، منتقد ادبیات داستانی، با انتقاد از 
سبقت گرفتن انگیزه های سیاسی در مسائل فرهنگی 
و دور شــدن جایــزۀ جالل از هــدف اصلیش، متعهد 
نبودن مســئولین اجرایــی در بخش فرهنگ کشــور 
در اجــرای قانون و نبود راهبردگزینی دقیق براســاس 
فرمایشات مقام معظم رهبری را از علت های ولنگاری 

فرهنگی دانست.
علی فریدونی، عضو شــورای سیاستگذاری دومین 
دوره جایــزه کاالهای فرهنگی از غفلت در حوزۀ تولید 

محصوالت فرهنگی ویژۀ کودکان گالیه کرد.
رئیس هیئت مدیرۀ انجمن فرهنگی ناشــران کتاب 
کودک، اظهار کرد: حرکت کاروان اهدای بیش از ۱۱۰ 
هزار جلد به کتاب خانه های روستایی و مناطق محروم 

آغاز شده است.
مدیر انتشــارات امیرکبیر گفت: یکــی از مهم ترین 
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دومین نشســت هم اندیشــی هفتمین جشــنواره 
کتابخوانــی رضــوی از ســری برنامه های جشــنواره 

بین المللی امام رضا برگزار شد.
سومین نمایشــگاه تخصصی کتاِب ویژٔه حوزه های 
علمیــٔه خواهــران، طی آییــن افتتاحیــه ای با حضور 
حجت االســالم جمشیدی، مدیر محترم مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران، در قم افتتاح شد.
مرکز ترجمه در جشن هنر انقالب اسالمی 13عنوان 

از تولیدات سال 95 خود را رونمایی می کند.
جشنوارۀ مردمی رســول آفتاب که با هدف مبارزه با 
فتنه، پنج ســال  بود که راه اندازی شــده بود، در دورۀ 
ششــم که باید امســال برگزار شــود متوقف شد. دبیر 
جشنوارۀ مردمی رســول آفتاب گفت: در طول نزدیک 
به چهار سال صدارت، گوش هایشان را کیپ گرفتند تا 
ندای انقالبی رسول آفتاب را نشنوند. در حالی که نان 

انقالب در دستشان بود، از ندای انقالب گریختند.
زندگی نامه شــهید حبیب غنی پور از جمله شهدای 

هنرمند کشور با حضور چهره های ادبی رونمایی شد.
نشست هم اندیشی نویسندگان مطرح کشور در حرم 

مطهر رضوی برگزار شد.
بچه های رامهرمزی در جنوب ایران، برای خرید کتاب  

راهپیمایی کردند.
 نمایشــگاه ویژۀ کتــاب تحت عنوان »بــا بصیرت تا 
پیروزی« بــا محوریت کتــاب های مربوط بــه انقالب 
اســالمی و  فتنۀ سال 88 همزمان با فرارسیدن سالروز 
حماســۀ بزرگ مردمی نهم دی ماه تا دهۀ فجر در حال 
برگزاری است این نمایشــگاه از 9دی ماه تا 22 بهمن 
ماه در محل فروشــگاه مرکزی کتاب به نشــر در مشهد 
واقع در خیابان امام خمینیw رو به روی باغ ملی برپا 

می باشد.
 آمار نشــر کتاب در ســومین ماه پاییز و مقایسۀ آن با 
زمان مشابه در سال گذشته اعالم شد که بر اساس آن 
شمارگان متوسط کتاب در آذرماه سال جاری نسبت به 
بازۀ زمانی مشــابه در سال 94 از 20هزار و 30نسخه به 

18هزار و 34 نسخه رسیده  است.
چهاردهمین برنامه از سلسله نشست های آینه بندان 
با »نگاهی تازه به جهان داستان« به نقد و بررسی رمان 

دو جلدی از عشقاباد تا عشق آباد اختصاص داشت.
بیست و پنجمین دورۀ نمایشگاه کتاب دهلی نو برگزار 
شد. ایران در این دوره از نمایشگاه حضور دشت و 160 

عنوان اثرادبی معاصراز70 ناشر به نمایش در آمد.
ششمین جلسۀ شورای سیاســت گذاری سی امین 
نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران بــا تصویب طرح 
واگذاری فعالیت های اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به 
تشکل های نشر در نمایشگاه کتاب سال 96 همراه بود.

نشست نقد و بررسی کتاب برج ۱۱۰ برگزار شد.

ناشران خبرساز
انتشــارات نیســتان نســخه الکترونیک کتاب کجا 
باید بخوابم؟ را قبل از انتشــار نسخه کاغذی در اختیار 

عالقه  مندان قرار داد.
سازمان پژوهشــگاه فرهنگ اســالمی کتاب نظریۀ 

اعتدال در اخالق اسالمی را منتشر کرد.
جدیدتریــن محصــول مؤسســۀ خیبــر )مؤسســۀ 
تخصصی عفاف و حجاب کشور( ویژۀ ایام  الله دهۀ فجر 

در قالب ویژه نامه در 3 فصل منتشر شد.
دفتر نشــر فرهنگ اسالمی کتاب اســامه بن الدن؛ 
افســانه یا واقعیت اثر محمد سرابی که تنها زندگی نامه 

اسامه بن الدن به زبان فارسی است، منتشر کرد.
انتشــارات شــهید کاظمی کتاب حوزه باید انقالبی 
بماند را کــه بیانات رهبر معظم انقالب در جمع طالب 

حوزه علمیه قم  می باشد منتشر کرد.
 انتشــارات ســوره مهــر الکترونیک اقــدام به تولید 
تعــدادی از کتاب هــای پرمخاطــب خــود در قالــب 

کتاب های واقعیت افزوده کرد
مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسالمی گفت: حد و مرز 
تخیل در عرصۀ کتاب آرایی مهم است، بنابراین با توجه 
به اهمیت کتاب آرایی الزم است همایش هایی در آینده 

برگزار شده و به این موضوع در آن ها پرداخته شود.
به همت موسســۀ امام هادی، دو کتاب شریف 

الهدایه و االعتقادات شیخ صدوق، تجدید چاپ شد.
انتشارات قدیانی مجموعۀ هشت جلدی قصه هایی 
از امــام جواد را برای گروه ســنی کودک و نوجوان 

منتشر کرد.
انتشارات روایت فتح 13جلد از مجموعه نیمۀ پنهان 

ماه خود را دوباره زیر چاپ برد. 

اطالعیه رخدادهای فرهنگی
نشســت هم اندیشــی دربارۀ ســیمین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تهران، باحضور تعدادی از ناشران در 

مجمع ناشران انقالب اسالمی برگزار شد.
بودجه ســال 96 در حوزه نشــر و ترویج کتابخوانی 

109 میلیارد تومان پیشنهاد شد.
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 در حوزۀ نشر بین الملل
رسالت بزرگی داریم

گفت وگو با علی ناظری

لیال منصوری

علی ناظری از سال 78 مسئول اردویی سازمان بسیج بوده است و سال ها در این سازمان فعالیت کرده است. او کار فرهنگی اش را از همان 
جا آغاز کرد و بعد از آن، وارد سازمان حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس شد. ناظری هم اکنون مدیر انتشارات فاتحان و مدیر انجمن ناشران 
دفاع مقدس است و یکی از فعاالن حوزۀ نشر محسوب می شود. او در این گفت وگو، از تجارب ده سالۀ خود در این زمینه صحبت می کند و 
پتانسیل های انقالب اسالمی را به عنوان یک انقالب فرهنگی، برمی شمارد. آنچه در ادامه می آید، متن گفت وگوی شیرازه با علی ناظری است.

تفکر انقالبی مان این پیام هــا و ارزش ها را داریم. این ها 
همان ظرفیت  و به اصطالح پتانســیل انقالب اسالمی 
اســت. ما ادعا داریم این ارزش هــا، ارزش های واالیی 
هستند و باید در اختیار بشــریت قرار بگیرند. پس ما 
این ها را برای ارائه به مردم دنیا داریم و باید بتوانیم این ها 
را صادر کنیم. حاال ابزارهای زیادی وجود دارد. کتاب هم 
یکی از این ابزارهاست که می توان و باید از آن به بهترین 

شکل استفاده کرد. 

کتــاب به چه میزانی قابلیت انتقال و انتشــار این پیام ها را 
دارد؟ 

حوزۀ نشر به نظر من، از همۀ حوزه ها برتر است؛ زیرا علم 
بشر با این ابزار انتقال پیدا کرده است. این ابزار نسبت به 
هر ابزار دیگری دارای ظرفیت و گنجایش بیشتری است.
به نظر من، ابزار نشــر یکــی از برترین و بهترین 
فرصت هایی است که بشر برای انتقاِل حرف و پیامش 
در اختیارش بوده و همین االن هم وجود دارد. لذا فکر 
می کنم اگر قرار است در عرصۀ فرهنگی، به ابعاد مختلف 
یک کار توجه شود، قدم اول باید حوزۀ نشر باشد. ما هم 
در کشور خودمان، برای انتقال و انتشار پیام ها، حرف ها 
و مسائلی که فکر می کنیم جاذبۀ جهانی و حتی جاذبۀ 
داخلی دارد، ابتدا باید به سراغ حوزۀ نشر برویم و کار را 

در این حوزه شروع کنیم.

آیا در حوزۀ نشر، با  رویکردی ایدئولوژیک مواجه هستیم؟ 
من این طور احساس نمی کنم؛ یعنی اگر سؤال بکنیم آیا 
حوزۀ نشرمان توانسته رسالت انقالبی و ارزشی خود را ادا 
کرده و توانسته از پتانسیل ایدئولوژیک خودش  استفاده 

جمهوری اسالمی ایران، به طور کلی و مشخصاً در حوزۀ نشر، 
چه محتوایی برای ارائه به دنیادارد ؟ 

 ببینیــد، همان گونه که امام خمینیw هم فرمودند، 
انقالب ما ادامۀ انقالب پیامبرs است. آن چیزی هم که 
به عنواِن جهان بینی یا ایدئولوژی انقالب اسالمی  مطرح 
می شود نیز، بخش هایی از حرکت پیامبر عظیم الشان 
اسالم است. پیامبرs اولین پیامی که به مردم دادند، 
این بود: »قولوا الاله ااّلاهلل، تفلحوا«. این جمله هم سیاسی 
اســت و هم دینی؛ سیاسی است، چون می گوید: »بگو 
نیســت هیچ معبودی«، زیرا شما با اتخاذ این موضع، با 
طاغوتیان درگیر می شوید؛ هم دینی است که می گوید 
»ااّلاهلل«؛ یعنی »به جز خدا« که عبادت و بندگی مخصوص 
خداست. این حرکت سنگینی بود که پیامبر عظیم الشان 
اسالمs شروع کرد، همین حرکت باز در زمان انقالب 
اسالمی از سوی امامw صورت گرفت و دوباره احیا شد 
و خودش را نشان داد. تقریباً پیام اصلِی انقالب ما مبارزه 
با استکبار جهانی است؛ یعنی مبارزه با حاکمیت سیاسی 
و بین المللی که همه را به بندگی خودش کشانده است. 
انســان ها بندۀ انسان های دیگری شده اند و این به یک 

ساختار تبدیل شده است: ساختار استکبار جهانی.
این  همان پیام اصلی اســت، نه اینکه ما پیام معنوی 
نداریم، پیام معنوی هم داریم؛ چون این طاغوت را که 
نقد کنیم، بعد حرف ها و پیام های ما نیز آشکار می شود: 
اخالق، معنویت، توحید و یگانه پرستی، آزادی، کرامت 
انســانی، صلح و آرامش، همزیســتی مســالمت آمیز، 
انسانیت، حفظ محیط زیســت، مخرب نبودن کارها و 
برنامه ها، جلوگیری از کشتار و تکثیر سالح کشتار جمعی 
و... . این ها دیگر برنامه های بعدی است. ما در انقالب و 

پروندۀ ویژه
گفت وگو

22

  انقالب ما ادامۀ 
انقالب پیامبر)ص( 
است. آن چیزی هم 
که به عنواِن جهان بینی 
یا ایدئولوژی انقالب 
اسالمی  مطرح 
می شود نیز، 
بخش هایی از حرکت 
پیامبر عظیم الشان 
اسالم است. 
پیامبر)ص( اولین 
پیامی که به مردم 
دادند، این بود: »قولوا 
الاله ااّلاهلل، تفلحوا« 
این جمله هم سیاسی 
است و هم دینی

 پیام اصلِی انقالب 
ما مبارزه با استکبار 
جهانی است؛ یعنی 
مبارزه با حاکمیت 
سیاسی و بین المللی 
که همه را به بندگی 
خودش کشانده 
است. انسان ها بندۀ 
انسان های دیگری 
شده اند و این به یک 
ساختار تبدیل شده 
است: ساختار استکبار 
جهانی
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هســتیم و حرف تازه داریم. می دانند ما زیر بار آمریکا 
و سیطرۀ جهانی نرفتیم و مقابله کردیم؛ به ویژه، هشت 
سال دفاع مقدس خیلی تأثیر داشته است؛ یعنی از ملت 
ایران به مردم دنیا شناخت داده است؛ اما این شناخت، 
خیلی کلی و موضعی است و شناخت عمیق و مفصلی 
نیست. شناختشان در حدی نیست که بدانند ساختار 
جمهوری اســالمی چیست و در رأس آن کیست؟ این 
کســی که انتخاب می شود، چگونه انتخاب می شود و 
ساختار داخلی نظام چگونه است؟ مردم چه نقشی در 
این انقالب داشتند؟ آرمان های قانون اساسی ما چیست؟ 
نظرمان دربارۀ کشــورهای همسایه چیست؟ ما دربارۀ 
اقوام، ادیان، مذاهب، انســان های سیاه و سفید، دربارۀ 
آمریکا، دربارۀ شــوروی سابق و اصالً دربارۀ جنگ های 
مختلف، اسرائیل و دربارۀ حقوق بشر، چه نظری داریم؟ 
نظرات ما را نمی دانند. این ها همه پیام است. اگر روی هر 
کدام از این ها بحث درستی صورت گیرد، جذابیت دارد. 
انرژی عجیبی در افراد ایجاد می کند؛ انرژی عجیبی در 

این موضوعات وجود دارد.
شاید بخشی از جمله ای که چند وقت پیش، مقام 
معظم رهبری به عنواِن »جهاد کبیر« به آن اشاره کردند، 
همین تبیین است. نزدیک 38 سال از پیروزی انقالب 
گذشته اســت و ما موفق به تبیین نشده ایم؛ موفق به 
معرفی خودمان نشــده ایم که حرف ما چیست. حتی 
موفق به معرفی اتفاقات داخل مملکت خودمان نشده ایم. 
بیشتر چیزهایی که انتقال می یابد، حرف های سطحی 
و نامقبولی از مملکت، انقالب و حکومت ماست؛ وگرنه 

مسائل اساسی در حکومت ما وجود دارد.
ظرفیت خیلی عظیم و بزرگی در کشور ما وجود 
دارد که با پیروزی انقالب اســالمی، محقق شده است.
این شرایط در تاریخ چندهزارسالۀ کشور ایران هم وجود 
نداشــته و مقطع کامالً بی نظیری است؛ چون پیوند و 

درستی کند و کاری را که باید انجام می داده، انجام دهد 
یا رسالت خودش را به سرانجام برساند یا در این مسیر 
حتی حرکت کند؟ بخشی از جواب کامالً منفی است. در 
بخشی هم که جواب منفی نیست و کارهایی انجام شده، 

عملکرد خیلی ضعیفی وجود دارد.
اصالً با این حجم از مسئولیتی که انقالب به گردن 
تک تک ما، جمع ما، حکومت ما، دولت ما و مجموعه های 
ساختاری نظام ما قرار داده است، تاکنون قدم درستی 

برداشته نشده است. 
اگر یک بار پایتان را در فضای بین الملل و بیرون از 
کشور بگذارید یا با فرهیختگان دیگری در دنیا ارتباط 
برقرار کنید، بالفاصله متوجه می شوید که ما قدم های 
کافی و مقبولی برنداشــته ایم یا اصالً به روایتی، قدمی 

برنداشته ایم.
حجم کار خیلی زیاد اســت؛ رسالت بزرگی است. 
بعضی از افــراد، قدم های کوچکــی برمی دارند؛ حتی 
بعضی ها شخصاً قدمی برداشتند. نمی خواهیم بگوییم این 
تالش ها وجود ندارد؛ وجود دارد؛ ولی در مقابل آنچه باید 
انجام می شده و به گردن ماست و رسالت ماست و آنچه 
از ما انتظار مــی رود و در مجامع بین المللی، از  انقالب 

اسالمی توقع دارند، در حد صفر و خیلی ضعیف است.

 نمود کم کاری ما در این حوزه به چه صورت است؟
اول اینکــه از ما فقط یک آوازه  وجــود دارد. جمهوری 
اسالمی ایران را می شناســند، امام و رهبری ایشان را 
می شناسند؛ اما مردم آنجا شناخت دقیقی ندارند. من 
سال گذشته به مسکو رفتم و چند نوبت هم کشورهای 
عربی، عربستان، عراق و سوریه رفتم.  مردم در حد همان 
مسائل کلی و آن هم از قبل استکبار جهانی و تبلیغاتی 
که علیه ما می کنند، چیزهایــی دربارۀ ما می دانند. در 
همین حد می شناســند و می دانند ما کشوری بزرگ 

   سؤال بکنیم آیا 
حوزۀ نشرمان توانسته 

رسالت انقالبی و 
ارزشی خود را ادا کرده 

و توانسته از پتانسیل 
ایدئولوژیک خودش  

استفاده درستی کند و 
کاری را که باید انجام 
می داده، انجام دهد یا 

رسالت خودش را به 
سرانجام برساند یا در 

این مسیر حتی حرکت 
کند؟ بخشی از جواب 
کاماًل منفی است. در 
بخشی هم که جواب 

منفی نیست و کارهایی 
انجام شده، عملکرد 
خیلی ضعیفی وجود 

دارد

  نزدیک 38 سال از 
پیروزی انقالب گذشته 

است و ما موفق به 
تبیین نشده ایم؛ موفق 

به معرفی خودمان 
نشده ایم که حرف ما 
چیست. حتی موفق 

به معرفی اتفاقات 
داخل مملکت خودمان 

نشده ایم. بیشتر 
چیزهایی که انتقال 
می یابد، حرف های 
سطحی و نامقبولی 

از مملکت، انقالب و 
حکومت ماست؛ وگرنه 

مسائل اساسی در 
حکومت ما وجود دارد
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حاضر باشد بدون چشم داشتی خاص یا بدون تفکرات 
سلطه جویانه که آن را به شکل دیگری زیر سلطۀ خودش 

ببرد، کمک بدهد، دراز است. 
در حوزۀ نشر مطالب، ما دو حوزه داریم: یک حوزۀ 
شخصی داریم که ناشر خودش شخصاً کار می کند و یک 
حوزۀ دولتی داریم؛ یعنی هم باید سیاست دولت به این 

سمت باشد و هم سیاست ناشران.
ما حداقل این را در ایران نباید دو بخش کنیم. در 
ایران باید یک پیام تعریف شود؛ ولی باید تقسیم بندی 
کنیم. وظایف را بین خودمان تقسیم کنیم؛ چه کارهایی 
آن ها می تواننــد انجام بدهند و چــه کارهایی بخش 
خصوصی باید انجام بدهــد؟ یعنی بخش خصوصی و 
دولتی را نباید در مقابل هم قرار بدهیم، بلکه باید دایره ای 
را تعریف کنیم و بخشــی از این کار را به بخش دولتی 
بسپاریم و بخشی از این کار را به بخش خصوصی واگذار 
کنیم که تکمیل کننده و توجیه کنندۀ کارهای هم باشند.

آیا  االن چنین رویکردی در کشور وجود دارد؟ 
من احســاس نمی کنم. یعنی به این ســمت حرکت 
نکرده ایم که محتوا تهیه کرده باشیم و بگوییم می خواهیم 
این ها را از طریق نشر، در دنیا ترویج کنیم، بعد بیاییم 

برای این کار برنامه ریزی کنیم.

به چه دلیل؟ مشکل از ساختارهای ماست یا مسئولین ما؟ 
هم مسئولین ما و هم ساختار ما. واقعاً مسئولین ما بیش 
از اندازه، سیاسی هستند. علی رغم اینکه انقالب ما کاماًل 
انقالب فرهنگی است، پیام ما پیامی کامالً فرهنگی است؛ 
اما مسئولین ما در این چندساله نشان داده اند هر دولت 
و مجموعه ای که می آید، علی رغم اینکه اکثِر کســانی 
که انتخاب می شــوند، به عنواِن رئیس جمهور یا وزیر یا 

ارتباط بین حکومت و مردم، فوق العاده نزدیک اســت؛ 
به گونه ای که حکومت خودش را بدون مردم تقریباً هیچ 
می داند و مردم حکومت را صددرصد برای خودشــان 
می دانند و حضور خودشــان را حضــوری کامالً جدی 

می دانند.

برای انتقال و انتشار این مفاهیم و پیام ها، در دنیا چه بستر و 
زمینۀ پذیرشی وجود دارد؟ 

من فکر می کنم اگر ما تحلیلی کلی از اوضاع جهان داشته 
باشیم، می بینیم که در موقعیت فعلی، یعنی َده، بیست 
ســالۀ اخیر، در حوزه های فکری و اندیشه ای، بسیاری 
از بزرگان و نخبگان این حوزه ها، پیشــنهادهایی برای 
بشریت می دهند.  این پیشنهادها   همان پیشنهادهایی 
است که یک بار امتحان خودش را پس داده و شکست 
خورده اســت؛ مثالً ایدئولوژی مارکسیست ایدئولوژی 
شکســت خورده ای اســت و حرفی برای گفتن ندارد؛ 
ایدئولوژی لیبرالیســم هم شاید به لحاظ تئوری، کسی 
نیامده مانند مارکسیسم میخی به تابوتش بکوبد؛ ولی 
در عمل می بینیم که تئوری مرده ای اســت. انگار یک 
کسی از پشت ســر، این جنازه را و دست و پا هایش را 
تکان می دهد و وقتی خسته شد، احتماالً این جنازه را 
می اندازد و می گوید این مرده است و می گوید تمام است. 
لذا، این وضعیت که همه حس می کنند یک چیزی 
دارد می ســوزد و بوی سوختگی را متوجه می شوند یا 
می فهمند اکسیژن کم است و همه دارند خفه می شوند، 
نشان دهندۀ این است که بشریت در حال خفه شدن و در 

حال انحطاط و ازبین رفتن است. 

پس شما اعتقاد دارید که بستر و زمینۀ مناسبی وجود دارد؟ 
قطعاً همین طور اســت. دســت ها به سمت دستی که 

 در حوزۀ نشر 
مطالب، ما دو حوزه 
داریم: یک حوزۀ 
شخصی داریم که 
ناشر خودش شخصًا 
کار می کند و یک 
حوزۀ دولتی داریم؛ 
یعنی هم باید سیاست 
دولت به این سمت 
باشد و هم سیاست 
ناشران

 علی رغم اینکه 
انقالب ما کاماًل انقالب 
فرهنگی است، پیام ما 
پیامی کاماًل فرهنگی 
است؛ اما مسئولین 
ما در این چندساله 
نشان داده اند هر 
دولت و مجموعه ای 
که می آید، علی رغم 
اینکه اکثِر کسانی 
که انتخاب می شوند، 
به عنواِن رئیس جمهور 
یا وزیر یا نمایندگان 
مجلس، در سوابق 
خودشان، سوابق 
فرهنگی را بیان 
می کنند؛ ولی وقتی 
روی کار می روند، 
برنامۀ فرهنگی ارائه 
نمی دهند و به مسائل، 
با نگاه فرهنگی نگاه 
نمی کنند
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من کامالً ضعیف و عقب افتاده است. یک مثال می زنم. 
من یک ناشــرم. آن مجموعه ای که مــن را در وزارت 
ارشــاد اداره می کند، به من بگوید: »شما بعد از اینکه 
َده کتاب داخلــی چاپ کردید، باید به فکر یک کتاب 
خارجی باشــید؛ من حمایت می کنم؛ طرح خودت را 
بیاور.« من می گویم: »باشــد. من کتاب را آماده کردم.« 
بعد می گوید: »کتاب تو وقتی آماده شد، من باز فرصتی 
برای تو فراهم می کنم تا کتاب را ببری و عرضه کنی.« 
این سیاستگذاری است. آیا االن یک سیاست تشویقی 
برای کســی که می خواهد در عرصۀ کتاب و نشــر در 
خارج از کشور کار کند، وجود دارد؟ وجود ندارد. در این 
یکی، دو سال اخیر، مثالً می گویند که ما در نمایشگاه، 
برای شــما جا می گیریم. شما کتابتان را آماده کنید و 
در آنجــا عرضه کنید. من فکر می کنم در حال حاضر، 
ناشــران به قدری باید قوی باشند که فقط مشکلشان 
بحث جا و مکان در یک نمایشگاه باشد، در حالی که ما 
نمی توانیم یک کتاب خوب تهیه کنیم. خیلی عقب تر 

باید کار شود و اقدام صورت بگیرد. 
در بحث حضور در فضای بین الملل، برای انتقال 
پیام انقالب اسالمی به آن ها، ما نیاز به مطالعه ای بسیار 
قوی داریم. شــما سؤال تئوریک کردید، من هم پاسخ 
تئوریک دادم. شما گفتید: »آیا مردم دنیا آمادگی دریافت 
پیام ما را دارند؟ آیا عالقه مند به پیام ما هستند؟« من 
گفتم: »بله، اما دربارۀ این موضوع باید مطالعه شود؛ یعنی 
گروه هایی به آن کشور ها بروند و ارتباط برقرار کنند و 
ببینند آیا واقعاً مردمی در دنیا هستند که از ما بدشان 
بیاید؟ یا مردم دنیا از ما خوششان می آید؟ از ایرانی ها 
تعریف خوبی دارند؟ انقالب اسالمی را می شناسند؟ این 
مطالعات صورت نگرفته است. بعد از اینکه این مطالعات 

صورت گرفت، بیایند این گزارش را به بقیه بدهند.« 
مثالً دوست من تازه از بلگراد آمده است. می گوید: 
»من آنجا رفتم و فهمیدم چقدر به ایران و مردم ایران 
عالقه مند بوده و ضدآمریکا هســتند. آن ها ایرانیان را 
هم به عنواِن کسانی که با آمریکایی ها مقابله می کنند، 
قبــول دارند.« یک نفر خودجــوش رفته و اطالعات را 
با پرسش و تحقیق به دســت آورده است. باید در این 
زمینه کاری آکادمیک و پژوهشــی صورت بگیرد. آن 
وقت ناشران خودشــان متوجه می شوند که باید یک 
دسته بندی صورت بگیرد. عالوه بر این، وضعیت روشنی 
از اوضاع کسانی که در حوزۀ بین الملل فعالیت می کنند، 
وجــود ندارد که ما ببینیم این چند نفر که آنجا رفتند 
و به اصطالح کاری را شروع کردند، کارشان چقدر موفق 
بوده اســت؟ این ها چه روالی را طی کردند که ما این 

روال را به عنواِن یک الگو هم پیشنهاد بدهیم؟ 
حتی جمع بندی هم وجود ندارد. شما باید بروید 
آن فرد را پیدا کنید و از او ســؤال کنید که تو چگونه 

نمایندگان مجلس، در سوابق خودشان، سوابق فرهنگی 
را بیان می کنند؛ ولی وقتــی روی کار می روند، برنامۀ 
فرهنگی ارائه نمی دهند و به مسائل، با نگاه فرهنگی نگاه 
نمی کنند. این را از خروجی آن ها می شود فهمید. ما در 
38 ســال بعد از انقالب، واقعاً چه حرکتی در خارج از 
کشور برای معرفی و تبیین انقالب خودمان انجام دادیم؟! 
من زمان انقالب، دانشجو بودم. پس یک روشنفکر اواخر 
دورۀ شاه و شروع جمهوری اسالمی هستم. من در این 
مدت، این را احســاس نکردم. آن کسی هم که با عدۀ 
زیادی در ارتباط بــوده و در منطقۀ آمریکای جنوبی، 
فعالیــت و زندگی می کند، چنین حرفی می زند. او هم 
می گویــد که ما هیچ کاری بــرای این ها نکردیم، هیچ  
شــناختی از خودمان به آن ها ندادیم. این واقعاً چالش 

بزرگی است، خیلی به مسائل سیاسی پرداختیم.
البته من نمی توانم بگویم کالً نگاه فرهنگی نداریم؛ 
چون اکثِر مسئوالن، شخصیت های فرهنگی هستند. 
اما وقتــی در رأس حکومت قرار می گیریم، اغلب نگاه 
سیاسی داریم.  شما وزیری را که چند وقت پیش بود 
و تغییر کرد، در نظــر بگیرید. او چه حرکت فرهنگی 
انجام داد؟ این آدم کالً فرهنگی است و فرزند یک آدم 
روحانی فرهنگی اســت، خانوادۀ فرهنگی دارد، همۀ 
زندگی او فرهنگی اســت. بااین وجود، اتفاق خاصی در 
این سه سال نیفتاده است. چطور او یک طرح فرهنگی 
نداشــت؟! وقت به چه چیزی گذشــت؟ این کلیاتش 

است، جزئیاتش در عرصۀ نشر هم همین طور است. 

بخش خصوصی چرا این گونه نیست؟ 
اصالً اگر بخواهیم تعریف روشــنی از بخش خصوصی 
کنیم، می شــود گفت: »یا وجود نــدارد یا خیلی خیلی 
ضعیف اســت«؛ چون اکثِر بخش خصوصی کشور ما، 
به شکلی با حمایت های دولت شکل گرفته اند و همین 
االن به نوعی با حمایت های دولت زندگی می کنند. من 
با حمایت از بخش خصوصی مخالف نیســتم؛ اما فکر 
می کنم این شکل حمایت کردن، بدون برنامه و نیز بدون 

هدف گذاری و راهبرد اشتباه است.

اشاره کردید در کشور ما دولت ها برای صادرکردن انقالب به 
دنیا، نگاهی فرهنگی ندارند. آیا فعاالن بخش خصوصی چنین 

نگاهی دارند؟ 
من فکر می کنم این نگاه، ممکن اســت در افراد وجود 
داشته باشد؛ ولی اگر حمایت مالی و سیاسی و حمایت 
ساختاری نشوند، نمی توانند این دیدگاه را ادامه بدهند. 
یک فرد باید چقدر پول داشته باشد، چقدر توان داشته 
باشد، چقدر ارتباطات سیاسی داشته باشد تا بتواند در 

کشور دیگری برود؟ 
سیاستگذاری و راهبرد دولت در این باره، به نظر 

  رویکرد صدور 
انقالب، ممکن است 

در افراد وجود داشته 
باشد؛ ولی اگر حمایت 

مالی و سیاسی و 
حمایت ساختاری 

نشوند، نمی توانند این 
دیدگاه را ادامه بدهند. 

یک فرد باید چقدر 
پول داشته باشد، چقدر 

توان داشته باشد، 
چقدر ارتباطات سیاسی 
داشته باشد تا بتواند در 

کشور دیگری برود؟ 
سیاستگذاری و راهبرد 

دولت در این باره، به 
نظر من کاماًل ضعیف و 

عقب افتاده است

 من فکر می کنم 
در حال حاضر، 

ناشران به قدری باید 
قوی باشند که فقط 

مشکلشان بحث جا و 
مکان در یک نمایشگاه 

باشد، در حالی که ما 
نمی توانیم یک کتاب 

خوب تهیه کنیم. خیلی 
عقب تر باید کار شود و 

اقدام صورت بگیرد
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

امکانات و توانایی های موجودمان چیست؟ ببینیم االن 
وضعیت چگونه است؟ واقعیت ها چیست؟ چقدر توان 
و قدرت و چقدر کســری داریم؟ بر این اساس، طرحی 
واقعی و چندمرحله ای به صورت بلندمدت، کوتاه مدت و 
میان مدت تهیه کرده و برای آن، امکانات و اعتبارات و 

ساختارهای مختلف مشخص  کنند. 
چنیــن چیزی االن وجود ندارد. اگر کســی ادعا 
می کند که وجود دارد، به من آدرس بدهد. محلی به نام 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که واقعۀ بسیار بزرگی 
محسوب می شود، نداریم. خانه به دوشی است؛ از مسجد 
به حســینیه، از آنجا به تکیه، جابه جا می شود. وقتی 

این طور است، برنامه اش بد تر از این می شود. 

فرمودید حضور بین المللی ما، حضور حساب شده ای نیست؛ 
یعنی نه وضعیت ناشران حاضر مشخص است، نه این حضور 
مورد بررســی و تحلیل قرار می گیرد.  یعنی آماری در این 

زمینه وجود ندارد؟ 
آمار و اطالعات ممکن است وجود داشته باشد؛ اما این 
آمار و اطالعات، آمارِ ترازنشده و ارزیابی نشده  است که 
اگــر کنار همدیگر قرار بدهیم، متوجه می شــویم کار 
خاصی صورت نگرفته اســت. مثالً اگر بپرسند: »شما 
چند بار رفته اید نمایشــگاه بین المللی؟«، من بگویم: 
»ســه بار رفتم فرانکفورت، یک بار هم رفتم مسکو، این 
چهاربار و یک بار هم رفتم بلگراد، یعنی پنج بار« و بعد 
بپرســند: »هدف شــما در این پنج سفر چه بود و چه 
کرده اید؟ و برای آینده چه برنامه ای دارید؟«، در پایان 

می فهمند هیچ اتفاقی نیفتاده است.
در واقع ما حضور هدفمند و برنامه ریزی شــده ای 
نداریم. البته بایــد اول یک مطالعۀ کامل و همه جانبه 

صورت بگیرد و یک نیازسنجی انجام شود.
البته نیازسنجی بخشی از مطالعه است. شناخت 
آن مردم کــه این ها چه روحیاتی دارند، بخش مهمی 
از کار اســت. مثالً من سال گذشته که به مسکو رفتم، 
با یکی از نویسندگان تراز یک روسیه روبه رو شدم. در 
جلسه ای که ایشان هم بود و چند دقیقه فرصت داشتیم 
کــه با هم صحبــت کنیم، از او پرســیدم: »ما چگونه 
می توانیم بین مردم روسیه حضور پیدا کنیم؟« گفت: 
»شما با رمان و داستان می توانید ورود پیدا کنید؛ چیز 
دیگری نیاورید، مردم روسیه نمی خوانند.« بعد پرسیدم: 
»چــه موضوعاتی؟« گفت: »جنگ خوب اســت؛ چون 
مردم ما سابقۀ مقاومت و جنگ دارند و به این موضوع، 
عالقه مند هستند.« این سؤالی است که نخبه ای از یک  
جامعه به آن پاسخ داد؛ پاسخی مهمی بود؛ یعنی او یک 
جمع بندی را به ما می گویــد. یک آدم عادی نبود که 
نظرش در حد یک نفر باشد. او یک نخبه بود و نظرش 

در حد یک اجتماع است.

رفتی؟ مانند دوســت من که چند روز پیش آمد و از 
بلگراد یک گزارش به ما داد؛ البته از این گزارش ها زیاد 
وجود داشــته و دارد. باید آن ها را جمع بندی و تبدیل 

به برنامه کرد. 

به گفتۀ شما، دولت این رویکرد را ندارد، این نگاه فرهنگی 
را ندارد، این تجمیع ناشــران را ندارد، ریل گذاری نمی کند. 
االن این تعداد ناشری که در حوزۀ بین الملل و نمایشگاه های 
بین المللی شرکت می کنند و بعضاً کتاب هایشان را هم برای 

تبادل فرهنگی ارائه می دهند، با این نگاه کار می کنند؟ 
من االن ناشــری می شناســم که نمی خواهم نامش 
را بیاورم. خودش در نمایشــگاه شهر آفتاب برای من 
صحبت کرد و گفت: »آقای ناظری، من چیزی در حدود 
38 کشور و در حدود 7۰  نمایشگاه بین المللی را رفته ام 
و هرچه نمایشگاه خارجی اتفاق می افتد، از قبل آماده 
می شــوم و می روم.« گفتم: »با خــودت چه می بری؟« 
گفت: »چیز خاصی نمی برم.« یعنی از پیام های انقالب، 

چیزی را با خودش نمی برد. 
ایشــان از امکانات جمهوری اســالمی استفاده 
می کند و آدم شناخته شــده ای اســت؛ ولی پیامی از 
پیام انقالب یا اسالمی که امروز می گوید با کفر سازش 
نکنید، با شرک سازش نکنید و اسالمی را که مستقیماً 
می گوید: »بندۀ خدا باشــید نه بندۀ دیگران«، با خود 

نمی برد و حتی کتاب های دینی هم به همراه نمی برد. 
ناشران ما این نگاه را ندارند. همۀ آن ها را نمی گویم. 
اما غالب ناشران حاضر در عرصۀ بین المللی با این نگاه 
کار نمی کنند ناشران خصوصی ما بعد از 37 سال، این 
نگاه را ندارند. ممکن اســت عده ای معترض این حرف 
من باشــند. من یکی، دو ناشــر را نمی گویم؛ ولی اگر 
حرکات و برنامه هــا و اقداماتی که در این مدت انجام 
دادند، سرمایه گذاری هایی که کردند و رفت وآمدهایی 

که داشتند، جمع کنیم، چیز مقبولی نیست. 

 آیا می شود به دور از سیاســت های دولت، وارد عمل شد؟ 
ناشــران چرا این کار را نمی کنند و چه کاری می شود انجام 

داد؟ ما معطل سیاست های دولت هستیم؟ 
بله، این یک نکته اســت. این طور نیســت که ما االن 
واقعاً به جایی رســیده  باشیم که باید متوقف شویم یا 
برگردیم عقب و راهی برای آینده وجود ندارد؛ نه، ولی 
به هرحال، مجموعه ای مانند شــورای انقالب فرهنگی 
که مجموعۀ باالدستی است، ستاد فرماندهی و قرارگاه 
فرماندهی اســت، دارای کمیسیون ها و نخبگانی است 
و حتی تعدادی از این ناشــران هم در آنجا رفت وآمد 
دارند و مســئوالن به آنجا آمدوشــد دارنــد، در قدم 
نخست، باید در فضای بین الملل و در فضای داخل یک 
کار مطالعاتی  انجام دهند؛ باید مشــخص شود  االن 

 غالب ناشران 
حاضر در عرصۀ 
بین المللی با رویکرد 
صدور پیام های انقالب 
کار نمی کنند ناشران 
خصوصی ما بعد از 
37 سال، این نگاه را 
ندارند. ممکن است 
عده ای معترض این 
حرف من باشند. 
من یکی، دو ناشر را 
نمی گویم؛ ولی اگر 
حرکات و برنامه ها و 
اقداماتی که در این 
مدت انجام دادند، 
سرمایه گذاری هایی 
که کردند و 
رفت وآمدهایی که 
داشتند، جمع کنیم، 
چیز مقبولی نیست

  اگر بپرسند: 
»شما چند بار 
رفته اید نمایشگاه 
بین المللی؟«، من 
بگویم: »سه بار رفتم 
فرانکفورت، یک بار 
هم رفتم مسکو، این 
چهاربار و یک بار 
هم رفتم بلگراد، 
یعنی پنج بار« و بعد 
بپرسند: »هدف شما 
در این پنج سفر چه 
بود و چه کرده اید؟ 
و برای آینده چه 
برنامه ای دارید؟«، در 
پایان می فهمند هیچ 
اتفاقی نیفتاده است.
در واقع ما 
حضور هدفمند و 
برنامه ریزی شده ای 
نداریم
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در حوزۀ نشر بین الملل، رسالت بزرگی داریم

روشنگری باشد. هم ملت خودشان و هم ملت های دیگر 
بدانند این ها سلطه گر هستند؛ تجاوزگر هستند؛ همین 
کاری که االن جمهوری اسالمی برای اسرائیل و آمریکا 
و امثالهم در کشــور خودمان و در کشــور خودشان و 

جاهای مختلف، دارد انجام می دهد. 
دستۀ دوم کشورهایی هستند که با ما مخاصمه 
ندارند؛ ولی عالقه ای هم به ما ندارند. اگر عالقه ای هم 
باشد، بر اساس سود و منافع ملی و سیاسی خودشان 
است؛ مانند روسیه. می توانیم با این کشور ها، مناسباتی 
داشته باشیم؛ مناسبات فرهنگی که به منافع او ضربه ای 
نخورد و برای خودمان منافعی را تعریف کنیم. اگر این 
منافع بر بستر منافع او استوار باشد، ما می توانیم پیام 
خودمان را برسانیم؛ کمااینکه االن این گونه است. االن 
ما در وضعیتی هســتیم که با روسیه یا هندوستان یا 

مالزی یا کره می توانیم مبادلۀ پیام داشته باشیم. 
دستۀ سوم هم کشــورهای همراه هستند؛ مثل 
عــراق و لبنــان. االن موقعیت بســیار خوبی بین ما 
و لبنــان وجــود دارد؛ همین پیام مقاومــت که االن 
بســتری به نام حزب اهلل اســت و آن را داریم و همین 
اتفاقی که برای حکومــت فعلی اش افتاد، مثال خوبی 
اســت. رئیس جمهورش خیلی راحت انتخاب شــد؛ 
نخســت وزیرش هم همین طور، االن موقعیت بســیار 
خوبی وجود دارد و همۀ آن هــا می دانند کمک ایران 
و حــزب اهلل بود که االن همۀ مردم لبنان از اتفاقی که 

افتاده است، خوشحال هستند.
 

انتشارات شما، برای کار در حوزۀ بین الملل، برنامه و سمت و 
سویی داشته اید؟

آن قــدر گزارش کار من کم و ضعیف اســت که اکتفا 
می کنم به گفتن این که مــا هیچ کاری نکردیم، هیچ 

کاری نتوانستیم  بکنیم.

مشابه همین کار باید به شکل دقیق و گسترده تر صورت 
بگیرد. وقتی دقیق صورت گرفت، بعد شرح وضعیت یا 
صورت وضعیتی به دست می آید که مشخص  می کند 
اوالً چرا باید وارد عرصۀ کشــوری مانند روسیه شویم؟ 
ما با آن ها چه کار داریم؟ ضرورت و لزومش چیســت؟ 
وقتی این ها تبیین شد، بعد می توان هدف گذاری کرد. 
ما می خواهیــم تا قیام قیامت از ملتی به اســم ملت 
روسیه و از آســیب آن ها درامان باشیم؛ هیچ وقت در 
خــودش، ارادۀ جنگیدن و تهدیــد علیه ما را نکند. ما 
اصالً نمی خواهیــم آن ها را مانند خودمان کنیم؛ فقط 
می خواهیم مانند تهدیدی باالی ســر ما نباشند؛ این 
چگونه محقق می شود؟ ما می توانیم با کار فرهنگی، با 
ایجاد دوســتی و برادری و ایجاد یک حس خوب بین 
دو ملت که »ما هم علیه شما تهدید نیستیم و شما هم 
نباید علیه ما تهدید باشید«، این کار را به انجام برسانیم. 
ایــن را یک هدف فرض کنیم. حاال برویم ببینیم برای 

انجام این کار در حوزۀ نشر، چه باید کرد؟ 
این کار، بر عهدۀ یک نفر نیست. بر عهدۀ مجموعه ای 
از نخبگان و فرهیختگان و کار شناسان است که همت 

کنند و اطالعات کاملی از آن طرف به دست بیاورند.

موضوعاتی که ما می توانیم به دنیا ارائه کنیم، چیست؟ 
محوری تریــن حــرف پیامبرs این اســت که بگو: 
»الاله ااّل اهلل« که تفسیرش   همان چیزی است که ابتدا 
گفتم. در زمینۀ ارائه در حــوزۀ بین الملل نیز  من در 
تقسیم بندی، کشــورهای دنیا را به سه دسته تقسیم 
می کنم: یکی کشورهایی که در مقابلۀ مطلق و دشمن 
کامل ما هستند و ما فکر می کنیم این ها به این مسئله 
نیــاز دارند؛ ولی به دلیل شــرایطی که بین ما و آن ها 
وجود دارد، ارتباطات ما با آن ها حداقل اســت؛ مانند 
آمریکا و اسرائیل.برای این کشورها پیاممان، باید پیام 

  رویکرد صدور 
انقالب، ممکن است 

در افراد وجود داشته 
باشد؛ ولی اگر حمایت 

مالی و سیاسی و 
حمایت ساختاری 

نشوند، نمی توانند این 
دیدگاه را ادامه بدهند. 

یک فرد باید چقدر 
پول داشته باشد، چقدر 

توان داشته باشد، 
چقدر ارتباطات سیاسی 
داشته باشد تا بتواند در 

کشور دیگری برود؟ 
سیاستگذاری و راهبرد 

دولت در این باره، به 
نظر من کاماًل ضعیف و 

عقب افتاده است

 من فکر می کنم 
در حال حاضر، 

ناشران به قدری باید 
قوی باشند که فقط 

مشکلشان بحث جا و 
مکان در یک نمایشگاه 

باشد، در حالی که ما 
نمی توانیم یک کتاب 

خوب تهیه کنیم. خیلی 
عقب تر باید کار شود و 

اقدام صورت بگیرد
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االن در آنجــا چالش دارد: مردم ونزوئال، مردم بولیوی و 
آرژانتین. آن ها ما را قبول دارند و از ما پذیرش دارند. برزیل 
و شیلی با ما عناد خاصی ندارند و در این باره می توانیم 

کاری بکنیم که نیاز به سیاست گذاری دارد. 
ما کارهایی را شــروع کردیم؛ ولی شروع ما ضعیف 
است، دو، سه کتاب شروع قابل ذکری نیست؛ ضمن اینکه 
متفاوت است. چند کتاب ترجمه شده است؛ برای چند 
کتاب، در شــرف قرارداد هستیم؛ دربارۀ چند کتاب هم 

داریم صحبت می کنیم که چه می توانیم بکنیم. 

آیا در حوزۀ نشر، تجربۀ موفقی داشته ایم؟ 
جدیداً در روسیه، انتشارات صدرا در حال انجام کاری است 
که مربوط به جامعةالمصطفی است و در کنار کاری که 
دارند انجام می دهند، مقداری به کارهای انقالبی و دفاع 
مقدسی توجه کردند. کتاب های آقای بایرامی، امیرخانی 
و آقای حبیب احمدزاده که انتشارات سوره آن ها را کار 
کرده است، برده اند. رمان ها را آنجا برده اند، با ما هم ارتباط 
برقرار کردند. دو، سه کتاب را از ما انتخاب کردند که در 
شرف صحبت و توافق هستیم. این اجالتاً کارهای موفقی 
بوده اســت؛ چون کتاب های آقای امیرخانی یا حبیب 
احمدزاده به چاپ دوم و سوم رسیده اند. البته چاپ دوم و 
سوم در مقابل جمعیت روسیه، چیزی حساب نمی شود؛ 
یعنی ما باید بگذاریم به چاپ 5۰ و ۶۰ که برســد، آن 
وقت حرف قابل ذکر است و می توانیم بگوییم که نمونه ای 
موفق داریم؛ من نمونۀ موفق مطلق ســراغ ندارم؛ ولی 
نمونه های موفقی که فعالً کلید خورده است و دارد پیش 

می رود، همین هاست.

نکتۀ خاصی اگر دارید، بفرمایید. 
مهم تریــن نکته این اســت که ما باید بــه یک اجماع 
برسیم. باید نخبگان، فرهیختگان، نویسندگان تراز یک 
و کار شناســان با این موضوع درگیر شــوند. اگر با این 
موضوع درگیر شوند، خودبه خود در خروجی، به مطالبه 
تبدیل می شــود. دولت هم مجبور می شود، سازمان ها 
و همه بــه این رویکرد توجه می کنند، وقت می گذارند، 
انرژی می گذارند، خودشــان پای کار می آیند. احساس 
من االن این است که همه با این موضوع درگیر نیستند. 
یکی از کارهایی که شاید نشریه ای مانند نشریۀ شیرازه یا 
نشریه های دیگر می توانند انجام بدهند، این است که در 

افراد و مجموعه ها، دغدغه ایجاد کنند. 
پیشنهاد من هم این است که واقعاً اگر این حرکت 
تداوم بیابد، از یک نشریه هم می تواند شروع شود: آرام آرام 
من هم بدون شک، از امروز به بعد، مانند یکی از شما به 
این موضوع حساســیت بیشتری دارم و حتماً با ناشر و 
نشریۀ دیگری صحبت می کنم و این حرف ها برای خودم 

ملکه می شود که باید به دنبالش بروم.

برای فعالیت، کشور یا کشورهایی را شناسایی کرده اید؟
بله. ما نشستیم و صحبتی کردیم و با توجه به جمعیت 
و دشمن نبودن بعضی کشور ها، کشورهای آسیای شرقی، 
با زبان اردو را انتخاب کردیم؛ مانند پاکستان و افغانستان. 

این ها یکی از بُعدهای کار ما هستند. 
همچنین، در قسمت آســیای میانه، آن ها هم با 
ما هیچ گونه دشــمنی  ندارند و زبانشان روس است و ما 

می توانیم با آن ها کار کنیم. 
کشــورهای دیگری که به نظر ما مســاعد برای 
همکاری اند، کشورهای آفریقایی و الجزایر و تونس هستند. 
 کشورهایی هم هستند که به اروپا نزدیک اند؛ ولی با 
ما عنادی ندارند و می توانیم در آن کشور ها هم کار کنیم؛ 
مثل لبنان و ســوریه و عراق که جزو کشورهای آسیای 

غربی هستند.
فکر می کنم اینکــه ما می رویم و تــالش زیادی 
می کنیم و در نمایشگاه هایی مانند پاریس و فرانکفورت 
حضور پیدا می کنیم، نمی خواهم بگویم کار بدی است؛ 
ولی کار پرانرژی، هزینه بر و کم نتیجه و کم اثری اســت. 
ما جمعیت زیادی را از دست می دهیم. ما به کشورهای 
آفریقای جنوبی اصالً توجه نمی کنیم. در آنجا کشورهای 
زیادی داریم که نزدیک به آمریکا هم هستند؛ ولی آمریکا 

 ما نشستیم و 
صحبتی کردیم و با 
توجه به جمعیت و 
دشمن نبودن بعضی 
کشور ها، کشورهای 
آسیای شرقی، با 
زبان اردو را انتخاب 
کردیم؛ مانند پاکستان 
و افغانستان. این ها 
یکی از بُعدهای کار ما 
هستند. 
همچنین، در قسمت 
آسیای میانه، آن ها 
هم با ما هیچ گونه 
دشمنی  ندارند و 
زبانشان روس است و 
ما می توانیم با آن ها 
کار کنیم. 
کشورهای دیگری 
که به نظر ما مساعد 
برای همکاری اند، 
کشورهای آفریقایی 
و الجزایر و تونس 
هستند

  مهم ترین 
نکته این است 
که ما باید به یک 
اجماع برسیم. باید 
نخبگان، فرهیختگان، 
نویسندگان تراز 
یک و کار شناسان 
با این موضوع 
درگیر شوند. اگر با 
این موضوع درگیر 
شوند، خودبه خود در 
خروجی، به مطالبه 
تبدیل می شود
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بسیار ارزشــمندی که به قلم علما و دانشمندان دینی 
و صاحبان اندیشــۀ ما نوشته شده است، مراجعه کنید، 
می بینید به دلیل بداعت، تفــاوت و نوآوری  که در آن ها 
وجود دارد، در نشــر بین الملل خیلی حرف برای گفتن 
دارد و حداقل خاصیتش این است که در دنیا، بسیاری 
از مردم، بسیاری از اهل علم و جویندگان علم، عالقه مند 
به شنیدِن این صدای متفاوت هستند. شاید لزوماً هم با 
آن موافق نیستند و ممکن است آن را تأیید هم نکنند؛ 
ولی عالقه به شنیدنش وجود دارد؛ در حوزه های دیگر هم 

همین طور است.
 ما وقتی در بعضی از بازارهای جهانی و نمایشگاه ها 
حضور پیدا می کنیم، می بینیم که مثالً کتاب کودک ایران 
طرفداران و عالقه مندان زیادی دارد؛ هم به دلیل پیشینۀ 
قوی که در ادبیات ما وجود دارد و هم به دلیل تصویرگری 
ارزشمندی که در ایران، در سال های گذشته رشد کرده 
اســت. در حوزه های دیگر مانند حوزۀ ادبیات کالسیک 
هم  همین طور است؛ شعر ایرانی برای آن ها خیلی جذاب 
اســت و ظرفیت بسیار خوبی دارد. در رمان، هنوز شاید 
آن قدر قوی و محکم نشده ایم؛ ولی باز حرف های زیادی 
برای گفتن داریم. در متون نثر، خصوصاً نثر کالســیک 
ما، حرف های فراوانی برای گفتن هست و متأسفانه جنبۀ 
منفی آن این اســت که بنا به دالیلی، حضور ما در بازار 
جهانی، حضور خیلی، خیلی کم رنگی اســت و میزان 
حضور ما نسبت به قد و قامت ظرفیت و توانایی هایی که 

داریم، اصالً  قابل مقایسه نیست.
موانــع و چالش های فراوانی وجــود دارد. قدری از 

فرصت ها و همچنین موانع حضور ما در عرصۀ بین المللی حوزۀ 
نشر، برای عرضۀ داشته هایمان چیست؟

همان طور که مستحضر هستید، حوزۀ نشر و تولید کتاب 
در دنیا به مرور زمان تبدیل به صنعتی بین المللی شده 
است و به دلیل ارتباط بسیار وسیعی که این حوزه با تولید 
علم و دانش دارد، طبیعتاً ابزار گستردۀ انتقال دانش به 
کشورهای مختلف است. طبیعتاً مانند بسیاری از صنایع 
دیگر مدیریت و کنترل، این بازار و این شــبکۀ گستردۀ 
صنعتی نیز در اختیار کشــورهای غربی و کشورهایی 
است که به لحاِظ اقتصادی و توسعه یافتگی، شاخص های 
باالتری دارند. این پیش فرضی است که باید به آن توجه 

داشت.
نکتۀ بعدی این اســت: کشــوری مانند کشور ما 
که یک کشــور در حال توسعه و در عین حال کشوری 
پرظرفیت است، در این بازار، علی القاعده باید با تالش و 
برنامه ریزی جدی وارد شود. خوش بختانه ما چند نکتۀ 
مثبت در این زمینه داریم و متأسفانه چند ایراد و چالش 
جدی نیــز داریم؛ از جمله نکات مثبت ما، بضاعت های 
ایدئولوژیکی ماست. می خواهم بگویم ما در چند حوزه، 
هم در حوزۀ دین، هم در بعضی از حوزه های تخصصی 
نشر کتاب، مانند حوزۀ کودک و نوجوان، ادبیات کالسیک 
و... بضاعت بسیار خوبی داریم. برای اینکه نشرمان جهانی 
شود یا به عبارت ساده تر، آثار کشورمان جهانی شود، زبان 

فارسی باید به سایر زبان ها ترجمه و منتشر شود.
 این بضاعت، بضاعت بســیار ارزشــمند و درخور 
توجهی اســت. شــما اگر در حوزۀ دین، به انبوه منابع 

محمدعلی مرادیان

نشر باید به کمک
صدور پیام انقالب اسالمی بیاید

گفت وگو با دکتر امیرمسعود شهرام نیا، مدیرعامل مؤسسۀ نمایشگاه های فرهنگی ایران

  ایران که کشوری 
پرظرفیت است، در این 

بازار، علی القاعده باید 
با تالش و برنامه ریزی 

جدی وارد شود. 
خوش بختانه ما چند 

نکتۀ مثبت در این زمینه 
داریم و متأسفانه چند 

ایراد و چالش جدی نیز 
داریم؛ از جمله نکات 
مثبت ما، بضاعت های 
ایدئولوژیکی ماست. 

می خواهم بگویم ما در 
چند حوزه، هم در حوزۀ 

دین، هم در بعضی از 
حوزه های تخصصی 

نشر کتاب، مانند حوزۀ 
کودک و نوجوان، ادبیات 

کالسیک و... بضاعت 
بسیار خوبی داریم

پروندۀ ویژه
گفت وگو
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آن، کم کاری و کم عالقگی خود ماســت؛ چه ناشران و 
چه دولت؛ حتی دستگاه های فرهنگی در این حوزه، کار 
زیادی انجام نداده اند و متأسفانه، آثار ما کمتر جهانی شده 

است.
دلیل دومش تا حدی عناد و دشــمنی شبکه های 
جهانی اســت که در این موضوعات، استیال دارند؛ مثاًل 
شبکۀ جهانی صهیونیســت که در نشر هم ورود دارد و 
در بازارهای مختلف نشر، خصوصاً در بخش های دینی، به 

حضور ما در بازار جهانی خیلی عالقه مند نیستند. 

موفقیت های ما در حوزۀ نشربین الملل چه بوده است و اساسًا 
چه کارهایی در این زمینه می توانیم انجام بدهیم؟

کارهای خوب زیادی در ســال های بعد از انقالب شده؛ 
ولی پراکنده اســت. مثالً در بعضی از کشورها، رایزن ها 
کارهای خوبــی انجام داده اند؛ مثالً همین اخیراً مهمان 
ویژه نمایشگاه صربستان بودیم. رایزن ما در بلگراد طی 
سال های گذشته، اقداماتی انجام داده است که توانسته ایم 
چیزی حــدود 15۰، 1۶۰عنوان کتاب را به زبان صربی 

ترجمه کنیم.

این کتاب ها در چه موضوعاتی بودند؟
بیشــتر در حوزۀ دین بود و البته مقداری هم در حوزۀ 

ادبیات و کودک ونوجوان ورود پیدا کردیم.
در روســیه، با شیوۀ متفاوتی کار کردند و به نظرم 
کار بســیار ارزشمندی شده است. آنجا اساساً انتشاراتی 
به وجود آمده که عنوانش انتشارات »صدرا«ست و خیلی 
خوب اســت با آن ها ارتباط بگیریــد و به دلیل تالش و 
زحمات یکی دو چهرۀ ارزشــمنِد ایرانی که دارند آنجا 
زحمت می کشــند، این امکان فراهم شده است. اتفاقاً 
حوزۀ کارشــان بیشتر حوزۀ اندیشۀ دینی است و تعداد 
درخور توجهی کتاب که فکر می کنم حدود 3۰۰، ۴۰۰ 
اثر را تا االن ترجمه کرده اند. در صربستان، نشر خاصی 
نیست؛ در بوسنی، نشر دیگری وجود دارد. البته نشر صدرا 
حمایت هایی را از جمهوری اسالمی ایران می گیرد؛ ولی 
مثل یک ناشــر روسی در آنجا ثبت شده است و به زبان 
روسی کار می کند و در نمایشگاه هایی که ما می رویم، این 
نشر در بخش ناشران روسی یک غرفه دارد. تجربۀ خیلی 
خوبی بوده و خیلی موفق بوده و البته مبنای آثارش از این 

طرف تأمین شده است.
بنابراین، جاهای دیگر هم شبیه این داریم. مثالً در 
آلمان، به صورت پراکنده، کارهایی کرده اند؛ در فرانسه و 
هند، کارهای خوبی شده است؛ در پاکستان و تاجیکستان 
و جاهای مختلف، کارهای خوبی انجام شده است؛ ولی در 

مقایسه با حجم انبوه داده های ما کم است.
بخش دوم ما حضور در فرصت های نمایشگاهی بوده 
است. متأسفانه ما از این فرصت خیلی کم استفاده کردیم. 

تا حدود سه، چهار سال پیش، ما کالً فقط یک بار خارج از 
کشور، مهمان ویژه بودیم؛ آن هم به صورت خیلی محدود 
و نمایشی در نمایشگاه کتاب قطر. در دو، سه نمایشگاه 
حضور نســبتاً پررنگ پیدا می کردیم؛ یکی فرانکفورت 
بود، تا حدی هم نمایشــگاه کتاب بولونیا در ایتالیا و در 
نمایشــگاه های دیگر، تقریباً حضور نداشتیم یا خیلی 
حضورمان کم رنگ بود و به یک غرفۀ خیلی محدود ختم 
می شد. تعداد محدودی از ناشران حضور پیدا می کردند؛ از 
سه سال پیش، رویکردی را پیش گرفتیم و تالش کردیم 
مقداری حضور در نمایشــگاه های بین المللی، قوی تر، 

پررنگ تر و نیز هدفمندتر شود.
 این تصیمات همه در جهت جهانی شدن نشر کشور 
است. خوش بختانه، کارگروه بین الملل بیت مقام معظم 
رهبری هم به حمایت آمدند. ستادی تشکیل شد با عنوان 
»ستاد سیاســتگذاری حضور در نمایشگاه های خارجی 
کتاب«. دوستان ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
دوستان در مجموعه های دیگری مانند جامعةالمصطفی 
و مجمــع اهل بیتb، جاهایی که فعالیت ارزشــمند 
بین المللی دارند، در این ستاد عضو شدند و در واقع، یک 
نوع هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های مختلف شکل 

گرفت.
در حال حاضر، ســاالنه در حدود 2۰ نمایشــگاه 
خارجی، شرکت می کنیم. بعضی از این حضورها، حضور 
پررنگی است و می دانید که حضور در نمایشگاه خارجی، 
دریچۀ ورود مناسبی برای ارتباط با نشر آن کشورها و کاًل 
ارتباط با صنعت نشر جهانی است. امسال که سومین بار 
بود در این دورۀ جدید در فرانکفورت حضور پیدا کردیم، 
انصافاً حضور ایران حضور خیلی پررنگ و خوبی بود و تأثیر 
خوبی گذاشت. در مجموع، ناشران و تشکل های حاضر 
خیلی خوب عمل کردند. آرام آرام داریم به ســودآوری 
اقتصادی صحنۀ نشر بین الملل نزدیک می شویم و فکر 
می کنم شاید امسال در مقایسه با خیلی از کشورهایی 
که ســال ها بیش از ما و پیش از ما شروع کردند و جلو 
هستند، توانستیم نسبتاً موفق عمل کنیم. کشورهایی 
مانند ترکیه، اندونزی و مالزی که سال هاست خیلی خوب 
دارند در صحنۀ نشر بین الملل کار می کنند و موقعیتی 

شبیه موقعیت ما، از جهت جایگاه اقتصادی دارند.
ما در داســتان مهماِن ویژه شدن، به شکلی جدی  
ورود پیدا کردیم. سال گذشته ایران مهمان ویژۀ نمایشگاه 
کتاب مســکو بود؛ روابط خیلی خوبی شــکل گرفت و 
ارتباطات گسترده ای به وجود آمد. امسال مهمان ویژه در 
نمایشگاه بلگراد بودیم. در مجموع، خیلی موفق بود. شاید 
قدم بزرگی برای معرفی نشر ایران، کتاب ایرانی و حتی 

فرهنگ و هنر ایرانی در جامعۀ صربستان برداشته شد.
 برای ســال آینده، دو برنامه ریــزی داریم که هم 
در نمایشــگاه کتاب پکن، ایران به احتمال زیاد، مهمان 

  اگر در حوزۀ دین، 
به انبوه منابع بسیار 
ارزشمندی که به قلم 
علما و دانشمندان 
دینی و صاحبان 
اندیشۀ ما نوشته 
شده است، مراجعه 
کنید، می بینید به دلیل 
بداعت، تفاوت و 
نوآوری  که در آن ها 
وجود دارد، در نشر 
بین الملل خیلی حرف 
برای گفتن دارد و 
حداقل خاصیتش 
این است که در دنیا، 
بسیاری از مردم، 
بسیاری از اهل علم 
و جویندگان علم، 
عالقه مند به شنیدِن 
این صدای متفاوت 
هستند

 دلیل دومش تا 
حدی عناد و دشمنی 
شبکه های جهانی 
است که در این 
موضوعات، استیال 
دارند؛ مثالً شبکۀ 
جهانی صهیونیست 
که در نشر هم ورود 
دارد و در بازارهای 
مختلف نشر، خصوصًا 
در بخش های دینی، 
به حضور ما در 
بازار جهانی خیلی 
عالقه مند نیستند



31

شمارۀ  19، 20 و 21
دی، بهمن و اسفند 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

نشر باید به کمک صدور پیام انقالب اسالمی بیاید

در آمریکای التین، غیبت ســنگینی داشتیم. با وجوِد 
توجهی که در بعضی از دوره ها به سیاســت خارجی در 
آمریکای التین شد، متأسفانه در حوزۀ نشر و کتاب، توجه 
کم رنگ بــوده و در این ارتباطات، یا نبودیم یا بعضی از 
ناشران وابسته به ایران، خیلی کم رنگ حضور داشتند؛ 
درحالی که آنجا بسیار مستعد است. در آمریکای التین، 
بسیار عالقه مند به پیام انقالب اسالمی وجود دارد و فکر 
می کنم ظرفیت خوبی نیز دارد. در کشورهای عربی نیز  
فکر می کنم ظرفیت بیش از این است؛ اگرچه دولت های 
آن ها تاحدی سخت گیری می کنند و سعی می کنند مانع 

وروِد آثار ایرانی شوند.
در منطقۀ قفقاز و آســیای میانه، کارهای خوبی 
شده است؛ ولی عطش و تقاضا و نیاز برای حضور، خیلی 
پررنگ تر است، در بُعد نمایشگاه های بین المللی دیر و آرام 
جلو رفتیم؛ ولی به نظرم تا االن قدم های خوبی برداشته 
شده است که نمایشگاه فرانکفورت، بولونیا، لندن و پاریس 
نمونه هایی از نمایشگاه هایی است که کامالً بین المللی 

شده است و از تمام دنیا، در آنجا حضور پیدا می کنند.

کشورهای خارجی بیشتر طرفدار کدام حوزه های محتوایی ما 
هستند؟

خیلی متفاوت است. اوالً در مناطق مختلف متفاوت است. 
در کشورهای غربی، حوزۀ کودک ما برایشان جذاب است 
و جالب است بعضی از ژانرهایی که ما فکر می کنیم به 
آن توجه نمی کنند، برایشــان خیلی جذاب است. مثاًل 
در حوزۀ ادبیات، ادبیــات دفاع مقدس و ادبیات انقالب 
اسالمی مورد توجه آن هاست؛ چون دوست دارند. مثاًل 
در نمایشگاه فرانکفورت، به دو، سه نشستی که ما راجع 
به این کتاب ها برگزار کردیم، عالقه نشان دادند و دلیلش 
هم این اســت که دوست دارند که با این پیام متفاوت، 

ویژه خواهد بود و هم در نمایشــگاه کتاب پاریس، قرار 
اســت یکی از شهرهای ایران، یا تهران یا اصفهان، شهر 
مهمان نمایشگاه باشد. پیشنهادهای فراوانی داریم؛ در 
عین حال، در برگشت ها هم برنامه ریزی های خوبی شده 
است. حضور کشورهای مختلف در جایگاه مهمان ویژه، 
در همین سه سال که در نمایشگاه تهران، هر سال یک 
کشور مهمان ویژۀ نمایشگاه تهران بوده  است، به گسترش 
ارتباطات کمک می کند. در سایر نمایشگاه های کتاب مهم 
دنیا، باز داریم تالش می کنیم که قوی و پررنگ ورود پیدا 

کنیم، در بعضی  از آن ها توانسته ایم موفق تر ظاهر شویم.
نمایشگاه های کتاب دنیا خیلی متفاوت است. اگر 
بخواهیم تقسیم بندی کنیم، بُرد بعضی از نمایشگاه ها 
بین المللی است؛ مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت یا لندن 
یا تا حدی نمایشگاه کتاب پاریس یا حتی نمایشگاه کتاب 
پکن؛ بُرد بعضی از نمایشــگاه ها بیشتر منطقه ای است؛ 
مثالً بعضی از نمایشــگاه هایی که در کشورهای عربی 
حاشیۀ خلیج فارس برگزار می شود، نمایشگاه های مهمی 
است؛ ولی بُرد بین المللی ندارد، بُرد منطقه ای دارد؛ مانند 
نمایشگاه کتاب دوحه، شارجه، ابوظبی که ابوظبی شکل 
تخصصی تری پیدا کرده است، نمایشگاه کتاب مسقط 
در عمان و کویت و ریاض که معموالً ما در مجموع این 
نمایشگاه ها، حداقل در دو، سه نمایشگاه، شرکت می کنیم. 
در دوحه، منظم و مستمر شــرکت داریم؛ در کویت تا 
پارســال، به طور منظم شرکت داشــتیم؛ در نمایشگاه 
کتاب مسقط، دو ســال است که ارتباط خوبی داریم با 
آن ها می گیریم؛ در شــارجه هم مقداری فراز و نشیب 
داشتیم. در نمایشگاه های منطقه های دیگر، موفقیت های 
خوبی کسب کردیم؛ هندوستان نمایشگاه خوبی دارد، بُرد 
منطقه ای خوبی دارد و در آن، فعاالنه شرکت کردیم. در 
روسیه به همین ترتیب، بعضی جاها غایب بودیم؛ مثاًل 

   در حال حاضر، 
ساالنه در حدود 20 
نمایشگاه خارجی، 

شرکت می کنیم. بعضی 
از این حضورها، حضور 

پررنگی است و می دانید 
که حضور در نمایشگاه 

خارجی، دریچۀ ورود 
مناسبی برای ارتباط با 
نشر آن کشورها و کاًل 
ارتباط با صنعت نشر 

جهانی است

  در کشورهای 
غربی، حوزۀ کودک ما 
برایشان جذاب است 
و جالب است بعضی 

از ژانرهایی که ما فکر 
می کنیم به آن توجه 

نمی کنند، برایشان 
خیلی جذاب است. مثاًل 
در حوزۀ ادبیات، ادبیات 

دفاع مقدس و ادبیات 
انقالب اسالمی مورد 

توجه آن هاست؛ چون 
دوست دارند
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

ندیدم و نشنیدم که صرفاً کتاب خارجی منتشر نشود. 
ممکن است گاهی منع ترویج خشونت باشد و به کتابی، 
به دلیل اینکه مرّوج خشــونت است، توجه نشود؛ البته 
خوش بختانه، ما این را در کشور خودمان به اندازۀ کافی در 
ممیزی هایی که وزارت ارشاد انجام می دهد، سخت گیری 
می کنیم. شــاید به این دالیل، نتوانسته ایم در بازارهای 
بین المللــی برویم. حداقل من تــا االن برخورد نکردم. 
عمده ترین دلیل وارد نشــدن ما به حوزۀ نشر بین الملل 
یا کم کاری ماست یا ناآشنایی ناشــران خارجی از ما و 
ظرفیت هایمان که هر دو به هم مرتبط است. اصالً آن ها 
کتاب های ما را نمی شناسند؛ ولی وقتی می نشینید و با 
یک ناشر صحبت می کنید، آن ها تقاضامند کتاب های 
ما می شوند. من در همین نمایشگاه فرانکفورت، با یک 
ناشر سوئیسی حوزۀ کودک و نوجوان آشنا شدم که اتفاقاً 
حق نشر دو کتاب را از ایران خریده و آن ها را منتشر کرده 
اســت؛ خانمی بود که در حوزۀ کودک ونوجوان فعالیت 
داشــت و ناشــر کودک بود. و جالب است تعابیری که 
ایشان به کار می بُرد، خیلی جالب بودند. می گفت: »من 
وقتی کتاب های ایرانی را نگاه کردم و با آن ها آشنا شدم، 
به َوجد آمدم. وقتی دیــدم در ادبیات کودک و نوجوان 
شما، چه به لحاظ تصویری، چه به لحاظ داستان های حوزۀ 
کودک ونوجوان، این قدر کارهای خوب و قوی وجود دارد.«

تقریباً با هر ناشــِر ارزشمند یا ناشــر قوِی غربی 
می نشینید، وقتی دو کتاب جلوی او می گذارید و کمی 
آشنا می شــود، دو تا تصویرگری می بیند یا  داستانی را 
می شنود یا می خواند، تقریباً همین واکنش را می بینید، 
کمتر پیش می آید و دلیلی هم ندارد جز این باشد. یک 
ناشِر تاجر است و دلیلی ندارد که غلو یا تعارف کند. ممکن 
است از اثری خوشش نیاید، دیگر تعریف نمی کند. اکثراً 
وقتی این کتاب ها به آن ها معرفی می شــود، استقبال 
می کنند، عالقه نشان می دهند و ابراز تمایل می کنند تا 

در انتشار این آثار شریک شوند.
احســاس من این اســت که در کشورهای غربی، 
در این موضوعاتی که عرض کــردم، در حوزۀ کودک و 
نوجوان، در حوزۀ ادبیات و خصوصاً ادبیات انقالب اسالمی 
و ادبیات دفاع مقدس، این عالقه بیشــتر وجود دارد، در 
بعضی از کشورها، در ادبیات دینی عالقۀ بیشتری وجود 
دارد. در برخی جاها، تقاضای بیشــتری برای حرف های 
جدید ما وجود دارد؛ مشخصاً در شرق در هندوستان یا در 
چین، این عالقه بیشتر است. در روسیه، در نمایشگاهی 
که ما مهمان ویژه بودیم، حجم درخور توجهی مراجعه 
می کنند. خصوصاً در میان مسلمانان روسیه االن به دلیل 
فضایی که رشــد اسالم در آن جا بسیار چشمگیر است، 
توجه به کتاب های دینی بسیار زیاد است. جالب این است 
که عالقه به شــیعه، به همان میزان خیلی زیاد است و 

ساالنه، تعداد درخور توجهی مسلمان و شیعه می شوند.

آشنا شوند.

مالک این عالقه ای که می فرمایید چیست؟ مثالً حضور آن ها 
در نشســت های ما مالک است یا اینکه آن ها کتاب های ما را 

می خرند و چاپ می کنند؟
عرضۀ ما در بازارهای بین المللی خیلی ضعیف است. چیزی 
به آن شکل عرضه نشده است که بخواهیم بگوییم مثاًل 
شما در بازار کتاب ایران می روید و می گویید: »فالن کتاب 
عرضه شده است، چقدر فروش داشته است؟« بین دو یا 
چند کتاب، مقایسه می کنید. موضوع این است که اساساً 
کتاب های ایرانــی در بازارهای جهانی، خیلی خیلی کم 
عرضه شده است؛ شاید این صحنه برای شما پیش آمده 
یا نیامده؛ ولی خیلی از دوستانی که در کتاب فروشی های 
خارجی می گردند، به ما می گویند: »آرزوی ما این است 
که در یک گوشه، کتاب ایرانی ببینیم، نه ایرانی به زبان 
فارسی، کتابی که از زبان فارسی ترجمه شده باشد. اگر 
ادبیات کالســیک ما را بگذارید کنار که آن هم ممکن 
است گاهی حتی کم یاب باشد، آثاری مانند حافظ، موالنا 
و سعدی و تقریباً ادبیات معاصر ما، ادبیات به مفهوم عام، 
یعنی کتاب های معاصر ما، خیلی خیلی اندک ترجمه و 
منتشر شده است. حضور ما در بازار جهانی کتاب، آن هم 
خصوصاً در کشورهای غربی، تقریباً نزدیک به صفر است 

و بسیاربسیار اندک است.

آیا قوانینی از طرف کشورهای خارجی مبنی بر اجازه نداشتن 
چاپ کتاب هایی خارجی در حوزۀ کودکان وجود دارد؟

کشور با کشور متفاوت است؛ ولی قوانینی به این شکل 

 آثاری مانند حافظ، 
موالنا و سعدی و 
تقریباً ادبیات معاصر 
ما، ادبیات به مفهوم 
عام، یعنی کتاب های 
معاصر ما، خیلی خیلی 
اندک ترجمه و منتشر 
شده است. حضور ما 
در بازار جهانی کتاب، 
آن هم خصوصاً در 
کشورهای غربی، 
تقریباً نزدیک به صفر 
است و بسیاربسیار 
اندک است

   عمده ترین دلیل 
وارد نشدن ما به 
حوزۀ نشر بین الملل 
یا کم کاری ماست 
یا ناآشنایی ناشران 
خارجی از ما و 
ظرفیت هایمان که هر 
دو به هم مرتبط است. 
اصالً آن ها کتاب های 
ما را نمی شناسند؛ 
ولی وقتی می نشینید 
و با یک ناشر صحبت 
می کنید، آن ها 
تقاضامند کتاب های ما 
می شوند
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نشر باید به کمک صدور پیام انقالب اسالمی بیاید

به  نظر می رســد در این موضوعــات، البته از بین 
این موضوعات هم در حوزۀ ادبیات، عالقه مندی خاص 
خودشان را دارند. در صربستان، به حوزۀ تاریخ هم خیلی 
عالقه نشــان می دادند؛ تاحدی، به دلیل شرایط خاص 
تاریخی که داشتند، درگیری ها و جنگ ها و آخرین آن 
هم درگیری منطقه بالکان با بوسنی که این ها همه درگیر 
بودند، احساس می کنند با ایران، تجربه های مشترکی 
دارند. به شدت، از آمریکا آسیبب دیده هستند و ایران را 
هم دقیقاً شبیه خودشان می دانند و برای همین، عالقه به 
کتاب های تاریخی نشان می دادند که توافقاتی هم برای 

انتشار آثار تاریخی ایرانی به زبان صربی کردیم.
باز در کشــورهای عربی، عالقه مندی به آشنایی 
با تشــیع و کتاب های مبتنی بر این محتوا، زیاد است. 
متأســفانه، آن ها طبیعتاً در آن فضای بســته، مطلقاً 
اجازۀ عرضه نمی دهند؛ ولی در گفت وگوها با چهره های 
متفکرشــان و حتی خود ناشران آن ها که می نشینیم، 
ابراز تمایل می کنند؛ منتها دولت های آن ها به شــدت 
سخت گیری می کنند و اجازۀ فعالیت هایی از این دست 
را نمی دهند. به هنر ایرانی هم خیلی عالقه مند هستند؛ 
مثالً در نمایشــگاه دوحه، این قدر عالقه مندی به هنر 
ایرانی خصوصاً خطاطی و تصویرگری ایرانی زیاد است 
که االن تعدادی ناشر سرمایه گذاری کرده اند و هر سال 
در نمایشــگاه دوحه می آیند و حجم درخور توجهی از 
کتاب های هنری و خطاطی و نقاشی ایرانی را می آورند 
و فروش خوبی هم می کننــد؛ به دلیل اینکه عرب های 
منطقه شدیداً عالقه مند هســتند و خیلی از آن ها هم 
گرایش های ایرانی دارند؛ یعنی پیشینۀ ایرانی دارند و دو، 
سه نسل قبلشان، مهاجران ایرانی بوده اند و االن، با هنر 

ایرانی رابطۀ خوبی برقرار می کنند.

در کشورهای اروپا و آمریکا وضعیت چگونه است؟
در اروپا چند نمایشگاه است که در آن ها، حضور پررنگی 
داریم، در آلمان، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، تقریباً 
ایران قوی ترین حضور را دارد؛ در لندن، در این دو، ســه 
سالی که به دلیل نبود سفارتخانه، ارتباط کم شده بود، 
حضورمان قطع شــد؛ ولی قبل از آن، ارتباط خوبی بود 
و امسال دوباره این ارتباط دارد شکل می گیرد؛ فعالیت 
مراکز ایرانی و اسالمی هم از قبل، در لندن خیلی خوب 

بوده و آنجا بستر و زمینۀ خوبی وجود دارد.

برخی ناشران و فعاالن نشری از اعتبار بیشتر نمایشگاه لندن 
نسبت به نمایشــگاه فرانکفورت صحبت می کنند، نظر شما 

چیست؟
نه. بدون تردید، معتبرترین و بزرگ ترین نمایشگاه دنیا 
فرانکفورت است. لندن بعد از فرانکفورت و بعد از لندن 
هم پاریس. منتها لندن از جهت اینکه دنیای انگلیسی زبان 

اســت، ارتباط برقرارکردن برای ما راحت تر اســت؛ ولی 
فرانکفورت در واقع، همه زبانه است و تقریباً همۀ زبان های 
دنیا در آنجا حضور دارند؛ حتی زبان های شــرقی مانند 
عربی و حتی چینــی و ارتباطات خوبی هم می گیرند. 
تقریباً می شــود گفت: »در اهمیت و بزرگی نمایشگاه 

فرانکفورت، هیچ نمایشگاه دیگری در دنیا نیست.«

با برخی ناشــران که صحبت می کردیم خیلی مشــتاق به 
نمایشــگاه لندن بودند و می گفتند آنجا محتوایی تر است و 

نمایشگاه فرانکفورت یک مقدار فرمی است!
ارتباط ما در فرانکفورت، آسان تر است. حرفشان درست 
است، دربارۀ نمایشگاه فرانکفورت می شود گفت خیلی 
کم پیش می آید که ناشر بزرگی در این نمایشگاه غایب 
باشد؛ یعنی همۀ ناشران بزرگ دنیا تقریباً حضور دارند؛ 
به قول معروف، غول های بزرگ نشــر دنیا تقریباً همه، 
حضور دارنــد؛ ولی لزوماً همۀ این ها در لندن یا پاریس 
نیســتند؛ ولی به جهت ارتباط گرفتن، نمایشگاه لندن 
جمع وجورتر است؛ چون تقریباً اکثِر محتوای عرضه شده 
به زبان انگلیســی است، ما راحت تر در نمایشگاه لندن، 
رابطه برقرار می کنیم. به همین دلیل، ناشران ما نمایشگاه 
لندن را بیشتر می پسندند. در فرانکفورت، اکثراً کتاب ها 
از ســوی ناشــران، به زبان های اصلی عرضه می شود و 
تاحدی، ارتباط گرفتن برای ما دشوار می شود. به عالوه، 
نمایشگاه فرانکفورت بسیار گســترده است. به هرحال، 
مساحت زیر پوشش نمایشگاه در آنجا، 13۰ یا 1۴۰ هزار 
مترمربع است و خیلی عظیم است؛ اما نمایشگاه لندن، 
جمع وجورتر اســت و حدود 3۰هزار متر مربع مساحت 

دارد و به همین دلیل هم، ارتباط گرفتن راحت تر است.

رسالت ما برای اشاعۀ ایدئولوژی انقالب اسالمی در حوزۀ نشر 
بین الملل چیست؟ 

حضور در بازار نشــر بین الملل، در واقع، سه پله دارد که 
من معتقدم این سه پله باید به ترتیب طی شود: پلۀ اول 
ِصرف حضور و تبلیغ اولیه است؛ درست مانند کسی که 
به تعبیری بخواهد علم جمهوری اسالمی را برافرازد. یک 
عرض اندام است؛ یعنی مثالً ما به نمایشگاه فرانکفورت 
برویم، برای اینکه بگوییم ایران هم وجود دارد و سال ها 
هم ایران با همین نیت می رفته اســت که مثالً بگوید: 
»کتاب من این است و این هم پرچم جمهوری اسالمی 
است« که اگر یک نفر آمد، نگوید ایران در این نمایشگاه 
غایب بود. این بد نیست؛ ولی قدم خیلی خیلی اولیه ای 
اســت و گاهی ما حتی در نمایشــگاه های کوچک، در 
همین حد هم اگر شده، باید برویم و گاهی هدف گذاری 
ما در همین حد است که بگوییم: »برویم برای اینکه فقط 
اسم ایران باشد و یک کتاب ایرانی ببریم«، اگر به نتایج 
بیشتری رسیدیم، چه بهتر، ولی این قدم نخست است که 

   در میان مسلمانان 
روسیه االن به دلیل 

فضایی که رشد 
اسالم در آن جا بسیار 
چشمگیر است، توجه 

به کتاب های دینی 
بسیار زیاد است. جالب 

این است که عالقه به 
شیعه، به همان میزان 

خیلی زیاد است و 
ساالنه، تعداد درخور 

توجهی مسلمان و شیعه 
می شوند

  در نمایشگاه دوحه، 
این قدر عالقه مندی 

به هنر ایرانی خصوصًا 
خطاطی و تصویرگری 

ایرانی زیاد است که 
االن تعدادی ناشر 

سرمایه گذاری کرده اند 
و هر سال در نمایشگاه 
دوحه می آیند و حجم 

درخور توجهی از 
کتاب های هنری و 

خطاطی و نقاشی ایرانی 
را می آورند و فروش 

خوبی هم می کنند

  حضور در بازار 
نشر بین الملل، در واقع، 

سه پله دارد که من 
معتقدم این سه پله 

باید به ترتیب طی شود: 
پلۀ اول ِصرف حضور 

و تبلیغ اولیه است؛ 
درست مانند کسی که 
به تعبیری بخواهد علم 

جمهوری اسالمی را 
برافرازد
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

الزم است؛ ولی کافی نیست.
پلۀ دوم این اســت که عالوه بر اینکه حضور پیدا 
می کنیم و تبلیغ کوچکی برای خودمان می کنیم، تعامل 
و ارتباطی شــکل بگیرد که منجر به روابط عمیق تر و 
دوسویه شــود؛ آن ها هم ما را بشناسند و این رابطه در 
طول سال، ادامه پیدا کند. احیاناً ارتباطاتی را با ناشران 
مــا بگیرند و تعامالتی بین ما به وجود بیاید؛ اگرچه این 
تعامالت خیلی هم جنبۀ اقتصــادی ندارد. بنابراین، در 
واقع، قدمی عمیق تر و جدی تر از آن قدم نخست است و 
مقداری قدم بزرگ تر و مهم تری است؛ ولی باز هم مقصد 

نیست.
پلۀ سوم که به نظرم، گام اصلی و اساسی است، ورود 
به جنبۀ اقتصادی بازار جهانی نشر است؛ هدف گیری ما 
طبعاً گام ســوم است؛ ولی برای رسیدن به گام سوم، به 
معنی اینکه برای ما سودآوری داشته باشد؛ یعنی همین 
کاری که االن مثالً ناشران اروپایی یا آمریکایی یا حتی 
گاهی ناشران بزرگ شرقی انجام می دهند. او نمی آید که 
در نمایشگاه فرانکفورت خودش را معرفی کند، او می آید 
سود کند و حتی شاید آخر نمایشگاه برای خودش یک 
بیالنــی در می آورد: »من چقدر حق نشــر فروختم؟«؛ 
»چقدر درآمد کســب کردم؟«؛ »چقدر قرارداد بستم؟«؛ 
مانند شیرینی فروشی که می رود در نمایشگاه شیرینی 

یک کشور دیگر شرکت می کند.
بنابراین، قدم ســوم ورود به جنبۀ ســودآوری و 
تعامالت اقتصادی است؛ ما معتقدیم آن هدف ماست؛ 
ولی هنوز با آن فاصلــه داریم. آن چیزی که قبالً اتفاق 
می افتاد، در قــدِم اول، حداکثر متوقــف مانده بود. ما 
تــالش کردیم در قدم دوم، مقداری عمیق تر شــویم و 
گامی به سمت قدم سوم برداریم، منتها برای اینکه قدم 
سوم اتفاق بیفتد، مستلزم چند مقدمه است: یک، رفع 
موانع حقوقی. حتماً باید موانع حقوقی و بحث پیوستن 
به کنوانسیون بِرن، حمایت های قانونی که وجود دارد، 
بحث جدی شدن حمایت از گرنت، یعنی انتشار آثار ایرانی 
به زبان های خارجی برطرف شود و سرمایه گذاری شود. 
می دانید که در هر فعالیتی باید شما یک سرمایه گذاری 
بکنید تا بتوانید ســودش را برداشــت کنید. اگر شما 
بخواهید مثالً در نمایشــگاه فرانکفورت یا لندن عواید 
اقتصادی داشته باشید، باید سرمایه گذاری کنید. ابتدا 
باید دو، سه سال با برنامه و با هدف شرکت کنید؛ غرفه 
بگیرید؛ هزینه کنید دکور بزنید؛ کتاب ببرید؛ نویسنده و 
ناشر ببرید تا آرام آرام در این تعامالت، بعد از قدم دوم که 

گذشتید، وارد سودآوری اقتصادی هم بشوید.
نکتۀ ســوم هم بحث تقاعد روانی و فرهنگ سازی 
است. هنوز ناشران و مسئولین فرهنگی ما خیلی در این 
موضوع توجیه نشده اند. من گاهی در جمع ناشران، به 
شوخی می گویم: »ناشــران بزرگ ما پشتشان را به مرز 

کرده  و رویشان را به داخل کشور کرده اند و کار می کنند؛ 
یعنــی انگار آن طرف وجود نــدارد و دارند در داخل، با 
همۀ گرفتاری ها و مشکالت، زحمت می کشند و کتاب 
تولید می کنند؛ درحالی که نباید پشتشان را به مرز کنند، 
بســیاری از آثار ایرانی بازار خوبی دارد؛ االن ناشــرانی 
هستند که من توصیه می کنم با آن ها صحبت کنید؛ مثاًل 
نشر براق در قم، رفته و بازار خودش را کشورهای عربی و 
دنیای عرب زبان قرار داده است و جالب است کتاب های 
مذهبــی یا کتاب های کودک و... را به زبان عربی و با تِم 
کامالً محتوایی، اسالمی و شیعی دارد درمی آورد و بازار 
خوبی پیدا کرده و قراردادهای خوبی بسته است. شاید 
دو، سه سال است که در این بازار، ورود پیدا کرده است؛ 

ولی عناوین زیادی توانسته است بفروشد.
اگر این کار را یک انتشــاراتی بزرگ مثالً با 2هزار 
عنوان کتاب بکند، شــاید صدها عنوان بتواند بفروشد. 
گروه کوچکی مثالً چند بچه حزب اللهی متدین، آقای 
فالح و...، از قبل رفتند در منطقۀ آمریکای التین شروع 
کردند؛ با حداقل حمایت، با زحمت های شخصی، چند 
کتاب کــودک به زبان های منطقــۀ آمریکای التین و 
اسپانیایی ترجمه کردند. نشری هم در آنجا ثبت کردند 
به نام »فانوس دریایی« و آثارش را در آنجا شروع کردند 
به فروختن. نمایشــگاه هم می روند و غرفه می گیرند و 
خودشان هم فعالیت می کنند و وقتی شما دستاوردشان 
را به نسبت ســرمایه گذاری و به نسبت توان مادی شان 
مقایسه می کنید، می بینید بسیار ارزشمند است و چقدر 

در آنجا، به این موضوع عالقه نشان می دهند.
این نشــان می دهد که این بازارها ظرفیت خوبی 
دارد؛ منتها ما بایــد در واقع، این موانع را برطرف کنیم 
و این ســه پله ای که عرض کردم، به ترتیب، طی کنیم 
و با هدف گیری و ســرمایه گذاری، با ورود به این بحث، 
این کار را بکنیــم. االن خودمان مجموع اعتباراتی که 
برای این کار داریم، عدد بسیاربســیار اندکی است. در 
مقایسه شاید با نمایشگاه داخلی هم مقایسه پذیر نیست. 
به هرحال، با مشارکت و صرفه جویی داریم سعی می کنیم 
در جاهایی حضور پیدا کنیم. اگــر ایران واقعاً بخواهد 
حضور جدی پیدا کند، باید در این حوزه سرمایه گذاری 
کنــد؛ کمااینکه ترک ها این کار را کردند و ترکیه ای که 
در سال 2۰۰1، غرفۀ مجاور ما بود و یک غرفۀ 2۰متری 
با بضاعت کم داشــتند، از ایران هم ضعیف تر بودند؛ اما 
با سرمایه گذاری و با برنامه ریزی، در تمام نمایشگاه های 
بزرگ دنیا شرکت کردند و در فرانکفورت، مهمان ویژه 
شدند. آن ها برنامه ریزی خوبی کردند و االن نشر ترکیه 
جهانی شده است. امسال خوش بختانه، به اعتراف بسیاری 
از افراد، ایران توانست بهتر از ترکیه ظاهر شود؛ ولی آن ها 
سال هاست دارند کار می کنند. سرمایه گذاری بسیار خوبی 
کردند؛ با وجود اینکه ترکیه در مقایسه با ایران، بضاعتش 

   پلۀ دوم این است 
که عالوه بر اینکه 
حضور پیدا می کنیم 
و تبلیغ کوچکی برای 
خودمان می کنیم، 
تعامل و ارتباطی 
شکل بگیرد که منجر 
به روابط عمیق تر و 
دوسویه شود؛ آن ها 
هم ما را بشناسند و 
این رابطه در طول 
سال، ادامه پیدا کند

 پلۀ سوم که 
به نظرم، گام اصلی و 
اساسی است، ورود به 
جنبۀ اقتصادی بازار 
جهانی نشر است

 من گاهی در جمع 
ناشران، به شوخی 
می گویم: »ناشران 
بزرگ ما پشتشان 
را به مرز کرده  و 
رویشان را به داخل 
کشور کرده اند و کار 
می کنند؛ یعنی انگار 
آن طرف وجود ندارد 
و دارند در داخل، 
با همۀ گرفتاری ها 
و مشکالت، زحمت 
می کشند و کتاب 
تولید می کنند؛ 
درحالی که نباید 
پشتشان را به مرز 
کنند
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نشر باید به کمک صدور پیام انقالب اسالمی بیاید

داریم، شاید یکی از راه هایش همین است که نشرمان را 
جهانی کنیم و سود داشته باشیم.

به جهت صدور پیام انقالب اسالمی هم راهش همین 
است؛ یعنی ما پیام انقالب اسالمی را چگونه می خواهیم 
صادر کنیم؟ یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارهای ما 
حضور در بازار جهانی نشــر و صادرشدن آثارمان است. 
مگر ما انقالب اسالمی را چگونه شناختیم؟ مگر غیر از 
این است که از آثار امثال مرحوم شهید مطهری، در دورۀ 
اوج هیجانات انقالبی، از آثار مرحوم شریعتی شناختیم و 
آشنا شدیم. قطعاً ترجمه و انتشار این آثار که البته طبعاً 
منظورم فقط آثار شهیدمطهری نیست، ادبیات انقالب 
اســالمی می تواند به صدور ارزش هــای ما، فرهنگ ما، 
دانــش ما و ادبیات ما در حوزه های مختلف کمک کند 
و  ما در این زمینه، خیلی کم کاری کردیم. حتی گاهی 
کارهایی که دستگاه های مختلف فرهنگی ما چاپ کردند،  
در تیراژ محدودی، در واقع انبار شــده و خیلی از آن ها 
اســتفاده نشده است. فکر می کنم اگر جدی کار کنیم،  
اگر مقداری ورود جدی به بازار نشر پیدا کنیم، مثالً اگر 
رایزن ما هم بخواهد کتابی چاپ کند، این کار را به واسطۀ 
ناشری در آن کشور، منتشر کند تا به بازار کتاب راه یابد، 
توزیع شــود و به دست مصرف کننده برسد. این همان 

فضایی است که شاید کارِ نشده در آن، زیاد است.

در محتوای نشر یا پایین تر است یا حداکثر هم تراز ایران 
است. ترکیه در شعرهایش، در ادیبان و نویسندگانش، 
در بحث کالســیک که خیلی ضعیف تر از ایران است و 
در معاصر هم شــعرا و داستان نویسان خوبی دارد؛ ولی 
فکر می کنم خیلی قدبلندتر از ایران نیست؛ ولی به خاطر 
همین نکته، آثار بسیاری از نویسندگان ترک جهانی شده 
و به زبان های مختلف منتشر شده است و حمایت های 
خیلی خوبی کرده اند؛ مثالً ترک ها طرحی دارند به نام 
»تِدا« که امســال در نمایشگاه فرانکفورت، غرفۀ مجاور 
غرفه شان بود. بیش از 2هزار اثر ترک حمایت کردند تا 
آثاری که در ترکیه منتشر شده، به زبان های دیگر ترجمه 

و انتشار پیدا کند: بیش از 2هزار عنوان کتاب!
طرح گرنت ما تازه شروع شده است و امسال برای 
اولین بار در نمایشگاه فرانکفورت معرفی شد. شاید جمعاً 
2۰، 3۰ اثر حمایت شــده و منتشر شده است. هنوز در 
بحث های اقتصــادی و محتوایی خیلی فاصله داریم. به 
نظرم مسیر را پیدا کرده ایم؛ ولی به شدت اول راه هستیم 
و باید جــدی بگیریم و حمایت کنیم. همه، هم دولت، 
هم نهادهای مختلفی که در حوزۀ نشر دخیل هستند، 
هم خود بدنۀ نشر خصوصاً بخش خصوصی و قطعاً اگر 
جدی بگیریم و در این مسیر حرکت کنیم، حتی به لحاظ 
اقتصادی هم عواید خوبی دارند، مشکالتی که ما در نشر 

   اگر ایران واقعًا 
بخواهد حضور جدی 

پیدا کند، باید در این 
حوزه سرمایه گذاری 

کند؛ کمااینکه ترک ها 
این کار را کردند و 

ترکیه ای که در سال 
2001، غرفۀ مجاور 
ما بود و یک غرفۀ 

20متری با بضاعت کم 
داشتند، از ایران هم 

ضعیف تر بودند؛ اما 
با سرمایه گذاری و با 
برنامه ریزی، در تمام 
نمایشگاه های بزرگ 
دنیا شرکت کردند و 

در فرانکفورت، مهمان 
ویژه شدند. آن ها 
برنامه ریزی خوبی 

کردند و االن نشر ترکیه 
جهانی شده است

  ما مشکل جدی 
در توزیع کتاب داریم؛ 

یعنی تا حد چاپ، 
مشکل خاصی نداریم 
اما وقتی کتاب چاپ 

می شود، متأسفانه 
در باب توزیع، هنوز 

خانۀ نشری که بتواند 
در سطح بین الملل 

کار کرده و کتاب ها را 
منتشر و توزیع کند، 
نداریم و این مشکل 

جدی است
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   ارزش هایی که 
جمهوری اسالمی 
ایران حامل آن است، 
می تواند به عنوان 
الگویی بین المللی 
به ملت های دیگر 
کمک کند. باید در 
نشر بین الملل از این 
ارزش ها استفاده کرد 
و باید سعی شود تا به 
بهترین نحو آن ها را 
ارائه دهیم

  گاهی اوقات، 
ملت های مختلف 
حامل این ارزش ها 
هستند؛ اما در سطح 
نظری. ولی تجربۀ زندۀ 
اجرا و پیاده کردن 
این ارزش ها را کمتر 
دارند و جمهوری 
اسالمی، هم به عنوان 
ایدئولوژی، این 
ارزش ها را دارد و هم 
به عنوان ایدئولوژی 
عملیاتی که در واقع، 
در نظام پیاده شده 
است. لذا این ارزش ها 
باید منتقل شود و نشر 
بین الملل می تواند برای 
انتشار و انتقال این 
ارزش ها و این تجارب 
کمک کند

رسالت بین المللی نشر
جهانی کردن ارزش های اسالمی است

گفت وگو با سهیل اسعد

زینب محبی

شیخ سهیل اسعد، نویسنده و محقق آرژانتینی و مبلّغ مذهب تشیع در کشورهای آمریکای التین، خاورمیانه و اروپا است. او تاکنون بیش از بیست 
مرکز اسالمی در کشورهای حوزۀ آمریکای التین تأسیس کرده است. شیخ اسعد شش ماه از سال را در قم تحصیل می کند و شش ماه دیگر را 
در 25 کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد. او به واسطۀ تجربۀ چندین سالۀ خود در تبلیغ معتقد است جهان بینی جمهوری اسالمی ایران یک جهان بینی 
توحیدی است که دارای جامعیت و شمولیت است و از آنجاکه کاماًل مطابق فطرت انسان ها است، می تواند به عنواِن الگو برای ملت های دیگر 

معرفی شود.

است؛ زمینۀ دوم خود نظام قانونی جمهوری اسالمی است 
که در واقع، نظامی اســت که برای رفع مشکالت فرد و 
خانواده و جامعه، می تواند خیلی کمک کند. چون نظامی 
قانونی است که با نگاه عمیق به طبیعت انسان و فطرت 
انســان، مقررات خودشان را معرفی کرده است و در بُعد 
اخالقی، بحِث معنویت نظام جمهوری اسالمی که یکی از 
ارزش های اصلِی نظام است، برای رفع مشکالت اخالقی 
جامعۀ بین المللی می تواند الگو باشــد و عمالً در دو بُعد 
می تواند معرفی شود: یکی در بُعد نظری و یکی در بعد 
عملی؛ در بعد نظری، قانون اساســی جمهوری اسالمی 
منظومۀ کاملی اســت که تمام ابعاد زندگی انســان را 
دربرمی گیرد و می تواند الگو باشد و در بُعد عملی، تجارب 
اجتماعی جمهوری اســالمی در ایران، تقریباً ۴۰ سال 
است که با مفاهیم بسیار عمیق مانند فداکاری، بصیرت، 
قیام علیه ظلم و ستم آمیخته شــده است. ارزش هایی 
که به عنوان ارزش های انقالبی و انسانی معرفی می شود، 
این ها هم می تواند موضوعاتی باشد که برای پیداکردن راهِ  
حِل قطعی برای مشکالت فردی، خانوادگی و اجتماعی 

ملت های دیگر می تواند بسیار کمک کننده باشد. 
اما اینکه در چه حدی می تواند برای ملت های دیگر 
مؤثر باشد، به روش نقل و انتقال این مفاهیم بستگی دارد. 
اگر در یک قالب عمومی که خصوصیت ها و ویژگی های 
ملیتی و فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی نداشته باشد، 

می تواند مؤثر باشد.

جمهوری اسالمی تا چه میزان در انتقال ایدئولوژی خود از طریق 
حوزۀ نشر و کتاب، موفق بوده است؟ 

نمی شود حکم کلی داد. در واقع، منطقه با منطقه متفاوت 
است؛ کشور با کشور و ملت با ملت فرق دارد. آن چیزی 
که قطعی است، تأثیر بسیار آن در جهان اسالم بوده است؛ 
چه به صورت مســتقیم، مانند تأثیر جمهوری اسالمی 
ایران در لبنان و مخصوصاً در بین پیروان اهل بیت، مانند 
تأثیر جمهوری اسالمی ایران در ایجاد محور مقاومت در 

به نظر جناب عالی، جمهوری اسالمی ایران از نظر ایدئولوژیک 
چه وظیفه و رسالتی در حوزۀ نشر بین الملل دارد؟

به نظرم رسالت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران در 
نشر بین الملل دو بُعد دارد: اول اینکه آن ارزش هایی که 
جمهوری اسالمی ایران حامل آن است، می تواند به عنوان 
الگویی بین المللی به ملت های دیگر کمک کند. باید در 
نشــر بین الملل از این ارزش ها استفاده کرد و باید سعی 

شود تا به بهترین نحو آن ها را ارائه دهیم.
بُعد دوم در نقل تجارب اســت؛ چون گاهی اوقات، 
ملت های مختلف حامل این ارزش ها هستند؛ اما در سطح 
نظری. ولی تجربۀ زندۀ اجرا و پیاده کردن این ارزش ها را 
کمتر دارند و جمهوری اسالمی، هم به عنوان ایدئولوژی، 
این ارزش ها را دارد و هم به عنوان ایدئولوژی عملیاتی که 
در واقع، در نظام پیاده شــده است. لذا این ارزش ها باید 
منتقل شود و نشر بین الملل می تواند برای انتشار و انتقال 

این ارزش ها و این تجارب کمک کند.

پتانسیل و ظرفیت ایدئولوژی جمهوری اسالمی، جهت انتقال به 
سایر ملل و کشور ها، بیشتر در زمینۀ کدام مفاهیم و موضوعات 
است؟ تا چه میزان قابلیت پذیرش این مفاهیم و موضوعات در 

سایر کشور ها وجود دارد؟ 
ظرفیت هایی که جمهوری اسالمی دارد، در زمینه های 
مختلفی اســت که یکی در باب فکر است؛ جهان بینی 
جمهوری اسالمی به عنوان جهان بینی توحیدی، همان 
جهان بینی اســت که دارای جامعیت و شمولیت است؛ 
از این جهت می تواند به  عنوان یک جهان بینی که کاماًل 
مطابق فطرت انسان است، در جایگاه الگو برای ملت های 
دیگر معرفی شود. اصل جهان بینی توحیدی قطع نظر 
از اینکه اسالمی است، یعنی اصل نگاه فکری جمهوری 
اسالمی به خدا، جهان، انسان و به مسائل دیگر، آن نگاه 
توحیدی است که می تواند خیلی از مشکالت را حل کند 
و در واقع، آن خألهای معرفتی را که ملت های دیگر دارند، 
پر کند و امروز نیاز شــدید به نگاهی توحیدی مشهود 
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رسالت بین المللی نشر، جهانی کردن ارزش های اسالمی است

   ظرفیت نشر 
بین الملل بستگی 
به روشی دارد که 
می خواهیم اتخاذ 

کنیم. یکی اینکه باید 
حمله ای بزرگ و دقیق 

در ترجمه داشته باشیم 
تا نشر بین الملل بتواند 

مؤثر باشد؛ ولی این 
اتفاق تا حدودی در 
بعضی از ابعاد اتفاق 
افتاده است و هنوز 

جامعیت الزم را ندارد

  ما مشکل جدی 
در توزیع کتاب داریم؛ 

یعنی تا حد چاپ، 
مشکل خاصی نداریم 
اما وقتی کتاب چاپ 

می شود، متأسفانه 
در باب توزیع، هنوز 

خانۀ نشری که بتواند 
در سطح بین الملل 

کار کرده و کتاب ها را 
منتشر و توزیع کند، 
نداریم و این مشکل 

جدی است

کمی تفاوت دارد و می شود گفت: »هنوز مقبولیت الزم را 
پیدا نکرده است.« از این جهت، هم در باب محتوا و هم در 
باب قالب ها، باید با آن معیارهایی که در سطح بین الملل 
معرفی شده است، بیشتر هماهنگ شویم و همراهی کنیم.

به نظر شما در چه کشورهایی بستر مناسب تری برای فعالیت و 
بازنشر فرهنگ جمهوری اسالمی وجود دارد؟ 

اینکه در چه کشورهایی برای بازنشر فرهنگ جمهوری 
اســالمی ایران ظرفیت داریم، طبیعی است که توسعۀ 
یک فکر، یک مدل یا یک الگو، باید به صورتی باشــد که 
در واقع، از یک نقطه و دایرۀ کوچک شــروع شود و این 
دایره کم کم توسعه پیدا کند. به نظرم ابتدا این ارزش ها 
و این الگو ها باید کامالً در خود جمهوری اسالمی ایران 
تبدیل به فرهنگ شــده و جزء ضرورت های ملت ایران 
شــود. در این سطح که ما شاهد باشیم تمام ملت ایران 
در پذیرفتن این ارزش ها و قبول کردن این نظام، همه باهم 
متحد شوند یا اگر نگوییم همه، حداقل اکثریت ملت ایران 
این ارزش ها را در فرهنگ خودشان و سبک زندگی شان 
کامالً اجرا کنند. دایرۀ دوم، جهان اسالم است و ملت های 
مسلمان. در گام بعد، یعنی دایرۀ سوم، کشورهایی که با 
ارزش های جمهوری اسالمی همسو هستند، مانند بعضی 
از کشورهای آمریکای التین، کشورهای آسیایی و بعضی 
از کشــورهای آفریقایی وارد شوند. حرکت بعدی دایرۀ 
چهارم را تشکیل می دهد؛ یعنی کشورهایی که تاکنون 
با ایران و ارزش های جمهوری اســالمی ایران مخالفت 
داشتند؛ مانند بعضی از کشورهای غربی و ابرقدرت ها. اما 
آنچه مسلم است، در تمام دنیا، ملت ها و حکومت هایی پیدا 
می شوند که با جمهوری اسالمی ایران مخالفت دارند و 
خواهان اجرای چنین برنامه ای در کشور خودشان هستند 

که نمونۀ آن را در کشورهای آمریکای التین دیدیم.

خاورمیانه و در کشــورهای عربی و نیز تأثیراتی که در 
کشورهای منطقه داشته است؛ اما حکم کلی نیست که 
بگوییم کالً در ســطح بین الملل بوده است؛ در بعضی از 
مناطــق موفق تر بوده و در بعضی از مناطق کمتر موفق 
شــده است؛ اما آن چیزی که مشــهود است، این است 
که قابلیت تأثیرگذاری دارد و دلیلش همین است که ما 
در جهان اســالم، شاهد حرکت جدیدی هستیم: چه با 
عنوان قیام ملت ها؛ چه با عنوان تشکیل بعضی از حزب ها 
و مجموعه ها و گروه هایی کــه حامل انتقال ارزش های 
جمهوری اسالمی ایران هستند؛ چه در موضع گیری هایی 
که بعضی از ملت ها نسبت به ابرقدرت ها و امپریالیسم و 
کاپیتالیست اتخاذ کرده و از الگوی جمهوری اسالمی ایران 

استفاده کردند.

ظرفیت حوزۀ نشر بین الملل را برای معرفی ایدئولوژی جمهوری 
اسالمی، چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ظرفیت نشــر بین الملل بســتگی به روشــی دارد که 
می خواهیم اتخاذ کنیم. یکی اینکه باید حمله ای بزرگ 
و دقیق در ترجمه داشته باشیم تا نشر بین الملل بتواند 
مؤثر باشــد؛ ولی این اتفاق تا حدودی در بعضی از ابعاد 
اتفاق افتاده اســت و هنوز جامعیت الزم را ندارد. از این 
جهت در باب ترجمه، باید خیلی دقت بیشتر داشته باشیم 
و آن را توسعه بدهیم. مسئلۀ دوم در خود نشر و در واقع، 
توزیع کتاب هاست که ما مشکل جدی در توزیع کتاب 
داریم؛ یعنی تا حد چاپ، مشکل خاصی نداریم اما وقتی 
کتاب چاپ می شود، متأسفانه در باب توزیع، هنوز خانۀ 
نشری که بتواند در سطح بین الملل کار کرده و کتاب ها 
را منتشر و توزیع کند، نداریم و این مشکل جدی است. 
مشــکل بعدی این اســت که معیارهای اتخاذ شده در 
کتاب ها، مجالت و مقاله های ما با معیارهای بین الملل 
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 چون جمهوری 
اسالمی در تحوالت 
سیاسی، اقتصادی، 
نظامی و اجتماعی 
منطقه، نقش اساسی 
دارد، معموالً در محیط 
آکادمیک، بیشتر 
می شود مسائل را 
بررسی کرد

 در بومی سازی 
مسئلۀ نشر بین الملل 
بیشتر باید کار کنیم 
و به نظرم، باید از 
بومی ها در تولید 
محتوا و قالب بیشتر 
استفاده شود و در 
مسئلۀ توزیع، کارهای 
مهم تری انجام دهیم 
و در مسئلۀ ارزیابی 
هم باید طوری ارزیابی 
کنیم که به طور 
مستمر، نتایج را 
ببینیم

به طور کلی ارزیابی شما از کارهایی که تا به امروز انجام گرفته 
چیست؟ 

ارزیابی من این اســت کــه جای کار زیاد اســت و در 
ومی سازی مسئلۀ نشر بین الملل بیشتر باید کار کنیم و به 
نظرم، باید از بومی ها در تولید محتوا و قالب بیشتر استفاده 
شود و در مسئلۀ توزیع، کارهای مهم تری انجام دهیم و 
در مسئلۀ ارزیابی هم باید طوری ارزیابی کنیم که به طور 

مستمر، نتایج را ببینیم.

چه موضوعاتی در حــوزۀ آمریکای التین حائز اهمیت بوده و 
جمهوری اسالمی می تواند دربارۀ آن ها در حوزۀ نشر، فعالیت 

داشته باشد؟ 
موضوعاتی که بیشــتر به درد آمریکای التین می خورد، 
بیشتر موضوعات اجتماعی است. به نظرم بحث عدالت 
اجتماعی و بحثی که مربوط به جامعه می شود، باید اولویت 
پیدا کند؛ مخصوصاً موضع گیری های جمهوری اسالمی 
در برابر امپریالیست و کاپیتالیست و در برابر راه حل رفع 

مشکالت اجتماعی.

میزان موفقیت جمهوری اسالمی در تأمین نیازهای فرهنگی 
مردم آمریکای التین تا چه اندازه است؟ پیشنهاد شما در این 

زمینه چیست؟ 
به در حال حاضر، جایگاه ما به نسبتی که الزم است کارمان 
گســترش پیدا کند، خیلی کمتر است. در واقع، از لحاظ 
کّمی، هنوز نتوانسته ایم خوب کار کنیم. ما برای گسترش 
هرچه بیشتر به امکانات بیشتر، هماهنگی بیشتر بین نهادها 
و سازمان ها، کادرسازی و تربیت کادر متخصص، استقرار 
فعاالن فرهنگی در منطقه و تأسیس مراکز تخصصی که 
بتوانند در جوامع مؤثر باشند، مدیریت قوی نیروی بشری 
و امکانات داشته باشند و باالخره به یک نهضت مدیریتی 
که بتواند منطقه را به صورت تخصصی در نظر بگیرد و در 
برنامه ریزی دقت بیشتری داشته باشد، نیاز داریم که البته 

تحقق آن به زمان و همت واال نیاز دارد.

آیا جمهوری اسالمی از ظرفیت موجود، به خوبی استفاده کرده 
و در مسیر جهانی نمودن ایدئولوژی خود در حوزۀ نشر، موفق 

عمل کرده است؟ 
دربارۀ اینکه جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت موجود 
خوب اســتفاده کرده اســت یا خیر، باید گفت این هم 
نسبی اســت. ما حکم کلی نمی دهیم؛ چون همه چیز 
نسبی اســت. در جاهایی که امکانات و ابزارهای فعال 
بیشتری داشــتیم و بیشتر به ما اجازه دادند کار کنیم، 
آنجا از ظرفیت بهتر اســتفاده شده است و فعالیت هم 
بیشتر بوده است؛ اما در جاهایی که کار سخت تر است 
و خیلی هم امکانات نداشتیم و اجازه نمی دهند، کمتر 
از این ظرفیت بهره گرفته شــده است؛ ولی به طور کلی، 
می شــود گفت در گام اول کــه در واقع، تولید محتوا و 
چاپ کتاب است، تا حدودی موفق بوده است. بااین حال، 
گفتم قبالً در خود توزیع و مسئلۀ انتشار، کمبودهایی 
داشتیم. در واقع، می توانیم خیلی بهتر از این ظرفیت ها 

استفاده کنیم.

چه مراکز یا نهادهایی بیشتر متقاضی دریافت آثار جمهوری 
اسالمی هستند؟ و به نظر شما رسیدن پیام جمهوری اسالمی 
به دست این مراکز و نهاد ها چه فوایدی می  تواند داشته باشد؟ 

تجربه ای که ما داشــتیم، دانشــگاه ها هستند؛ چون تا 
حدودی محیط آنجا برای طرح مسائل متعدد باز است 
و چون جمهوری اسالمی در تحوالت سیاسی، اقتصادی، 
نظامی و اجتماعی منطقه، نقش اساسی دارد، معموالً در 
محیط آکادمیک، بیشتر می شود این مسائل را بررسی 

کرد.
دربارۀ فایدۀ آن باید گفت: دانشگاه همیشه در فهم 
عمیق مسائل، بیشتر جواب داده است تا جاهای دیگر و 
در نشر مسائل هم مؤثر تر است و خوبی دانشگاه ها هم 
همین است؛ چون بیشتر با جوانان سروکار دارند؛ جوانانی 
که در آینده، در مواقع حساس قرار می گیرند، می توانند 

در ارتباط مستقیم با نخبگان موثر باشند.
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  توجه به آژانس های 
ادبی، حضور در 

نمایشگاه های 
بین المللی کتاب 

برای واگذاری حقوق 
معنوی کتاب ها، 

تمرکز بر اقناع ناشران 
کشورهای مقصد یا 

مبادلۀ پایاپای با آن ها، 
برای نشر کتاب های 
ایرانی و بازی گردانی 

پژوهانه های دولتی برای 
تحقق ترجمۀ معکوس، 

از نمونه تالش هایی بوده 
که در این سال ها رقم 
خورده است و نتیجۀ 

آن شکل گیری رقابتی 
کاذب، غیرهدفمند، 

ازهم گسیخته و بدون 
توازن در حوزۀ انتقال 

کتاب بوده و برای 
ناشران، فقط ژستی 
از حضور در عرصۀ 

بین الملل برجا گذاشته 
است

زبان ترجمه شده است و مشخص نیست چه بازخوردهای 
مثبت و منفی  دربرداشته است.

ترجمۀ معکوس به عنوان داالنی برای انتقال تفکر ناب 
انقالب اسالمی و بستر ضروری تحقق تمدن نوین اسالمی، 
دارای حلقه ها و الیه های فراموش شده ای است که توجه 
و سرمایه گذاری هدفمند بر آن ها، ما را با ظرفیتی نوین 

روبه رو می سازد.
به اذعان کار شناسان، آنچه از ترجمۀ معکوس تاکنون 
رقم خورده است، بیشتر در حوزۀ ادبیات است؛ درحالی که 
آنچه بعد از پیروزی انقالب اســالمی در سطح کشور و 
جهان اسالم تولید شده، به مراتب بیشتر نیازمند ترجمه 
و معرفی است. ازاین رو، شروع دور جدید ترجمۀ معکوس 
را بعد از انقالب اســالمی، باید حرکت به ســمت تحقق 
تمدن نوین اسالمی تعریف کرد. این رویکرد خود دارای 
ســاحت های مختلف کاری است که در بین همۀ آن ها، 
می توان به نیازهای مراکز اسالمی کشورهای مختلف اشاره 
کرد. هم اکنون هزاران مرکز اسالمی در کشورهای مختلف 
فعالیت می کنند که هر کدام صد ها یا هزاران نفر مخاطب 
دارند و این مخاطبان هدفمند نیز نیازهای فرهنگی خود را 
مطالبه می کنند و پاسخ گویی به این نیاز ها حرکتی سنگین 

و پرتراکم را برای حوزۀ ترجمۀ معکوس رقم خواهد زد.

ترجمه داالن انتقال فرهنگ، اندیشه و تمدن و نیز ابزاری 
مؤثر و شناخته شده برای تبادل داده های فکری و فرهنگی 
است. ترجمۀ معکوس نیز به عنواِن ابزار مهندسی معکوس 
فرهنگی، روشی اســتراتژیک به شمار می رود که باید به 
نهضــت انتقال معکوس فرهنگ و تمدن تبدیل شــود. 
الزام دولت از سوی مقام معظم رهبری، مبنی بر ترجمۀ 
تولیدات کتاب در بخش هــای مختلف و قرارگرفتن در 
معرض دید جهانیان، حکایت از اهمیت این موضوع دارد.

توجه به آژانس های ادبی، حضور در نمایشگاه های 
بین المللی کتاب برای واگذاری حقوق معنوی کتاب ها، 
تمرکز بر اقناع ناشران کشورهای مقصد یا مبادلۀ پایاپای با 
آن ها، برای نشر کتاب های ایرانی و بازی گردانی پژوهانه های 
دولتی برای تحقق ترجمۀ معکوس، از نمونه تالش هایی 
بوده که در این ســال ها رقم خورده اســت و نتیجۀ آن 
شکل گیری رقابتی کاذب، غیرهدفمند، ازهم گسیخته و 
بدون توازن در حوزۀ انتقال کتاب بوده و برای ناشران، فقط 
ژستی از حضور در عرصۀ بین الملل برجا گذاشته است. این 
تحرک نابسامان، از خود آثاری را منتقل کرده است که نه 
ناظر به نیازهای مقصد بوده، نه هدفی روشن را دنبال کرده 
و نه سیاست روشنی را تحقق بخشیده است و نتیجۀ آن 
فقط عرضۀ آماری از کتاب های مختلفی است که به چند 

نیازهای مراکز اسالمی؛
داالن فراموش شدۀ ترجمۀ معکوس

فرهاد فالح
فعال حوزۀ ترجمۀ معکوس در عرصۀ بین الملل

39
پروندۀ ویژه
یادداشت
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  غربالگری 
خروجی های ترجمۀ 
معکوس نشان می دهد 
که ما به جای توجه 
به تأمین نیازهای 
جهان اسالم و مراکز 
اسالمی و ایجاد 
توازن تولید و توزیع 
اندیشه در این حوزه، 
به سمت الگوبرداری 
از فعالیت های ترجمۀ 
معکوس در دیگر 
کشور ها، سوق پیدا 
کرده ایم

  توجه به 
ظرفیت های فرهنگی، 
پیش فرض های ذهنی، 
عقبۀ تاریخی، زبان و 
فرهنگ، چالش های 
اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و نیازهای 
پیش بینی شده 
بر اساس یک 
آینده پژوهی، 
می تواند ما را در 
گزینش متن مناسب 
برای پاسخ گویی به 
نیازهای مراکز اسالمی 
کشورهای مختلف 
کمک کند و با این 
رویکرد، چه  بسا 
متنی ناشناخته از 
نویسندهای تازه کار، 
بتواند این خأل را پر 
کند و از سوی دیگر، 
متن مشهوری از 
نویسنده ای معروف، 
فاقد این ظرفیت باشد

در کشورهای مختلف، از ســوی ایران تبدیل شود. این 
سخن بدین معناست که ایران حتی باید در ترجمۀ متون 
عربی یا هر زبانی به زبان های دیگر نیز سیاست گذاری و 
مدیریت و اعمال نفوذ کند؛ زیرا ساحت نیاز ها بسیار مهم 
و استراتژیک است. در سال های اخیر، عربستان در اقدامی 
پنهان، در حال شناسایی و تحریم مترجمان کشورهایی 
است که در حال همکاری و مشارکت در فرایند ترجمۀ 
متون شیعی به زبان های مختلف هستند و همین موضوع 

اهمیت مسئله را برای ما دوچندان می کند.
بررسی متونی که تاکنون در حوزۀ ترجمۀ معکوس 
و برای تأمین نیازهای مراکز اسالمی منتشر شده است، 
نشان می دهد ترجمۀ هر متنی شایسته و بایستۀ عرضه در 
سطح بین الملل نیست. گزینش و بازنویسی و تألیف نوین، 

سه راهبرد اساسی برای این عرصه است.

گزینش متناسب
تعصب و پافشــاری بر کتاب های مشهور و نویسندگان 
معروف، باعث شــده کتاب هایی بــرای ترجمه انتخاب 
شود که فاقد اثربخشی و کارایی و گره گشایی در عرصۀ 
بین الملل باشــند. چنانچه به بازار مقصد در این نوشته 
توجه داشته باشیم که مراکز اسالمی کشورهای مختلف 
است، باید با گزینش مناسب به تأمین نیازهای مخاطب 
در جامعۀ هدف بپردازیم. توجه به ظرفیت های فرهنگی، 
پیش فرض های ذهنی، عقبۀ تاریخــی، زبان و فرهنگ، 
چالش های اجتماعی، سیاســی، فرهنگــی و نیازهای 
پیش بینی شده بر اساس یک آینده پژوهی، می تواند ما را 
در گزینش متن مناسب برای پاسخ گویی به نیازهای مراکز 
اسالمی کشورهای مختلف کمک کند و با این رویکرد، چه  
بسا متنی ناشناخته از نویسندهای تازه کار، بتواند این خأل 
را پر کند و از ســوی دیگر، متن مشهوری از نویسنده ای 

معروف، فاقد این ظرفیت باشد.

ویرایش و بازنویسی آثار 
ترجمه و عرضۀ مستقیم آثار بدون توجه به مالحظات و 
شرایط محیط عرضه، ضریب موفقیت را کاهش می دهد. 
این کم توجهی تاکنون آســیب هایی را وارد کرده است 
که به تفصیل، می توان به نمونه های آن اشــاره کرد. اما 
ساده ترین و کم هزینه ترین راهکار برای کاهش آسیب ها و 
مؤثر ترکردن متون، ویرایش محتوایی یا بازنویسی بر اساس 
ادبیات، نیاز ها، شرایط و بسترهای فرهنگی و اجتماعی 
جامعۀ مقصد اســت. چه بسا فقط با تغییر برخی واژه ها 
و تعدیل برخی بخش ها، افزون بر کارا ترشدن متن، جلوی 
خسارت ها نیز گرفته شــود. رَویۀ مراکز علمی بر انتشار 
یک کتاب برای نیازهای داخلی و ترجمۀ هم زمان آن به 
زبان های مختلف، فقط ژستی از یک فعالیت بین المللی را 
از خود برجای می گذارد و عایده ای را برای جوامع مقصد 

تولید و عرضۀ محتوا برای کودکان و نوجوانان، زنان، 
جوانان، اندیشمندان، پژوهشگران و نخبگان مراکز اسالمی 
کشورهای مختلف، خود کار پرحجمی است که اشتغال 
به حضور در نمایشــگاه ها و چانه زنی با آژانس های ادبی، 
ناشــران و مراکز مسئول را از توجه و برنامه ریزی در این 
بخش غافل کرده است. این در حالی است که همین مراکز 
اسالمی بازار بسیار بزرگی را پیِش روی ما قرار می دهد که 
حتی توان تأمین نیازهای اقتصادی حوزۀ ترجمۀ معکوس 

را نیز خواهد داشت.
غربالگــری خروجی های ترجمۀ معکوس نشــان 
می دهد که ما به جای توجه به تأمین نیازهای جهان اسالم 
و مراکز اسالمی و ایجاد توازن تولید و توزیع اندیشه در این 
حوزه، به سمت الگوبرداری از فعالیت های ترجمۀ معکوس 
در دیگر کشور ها، ســوق پیدا کرده ایم. این کپی برداری 
از طرح های ترجمۀ معکوس مثل طرح تدای ترکیه که 
نگاهی سکوالر به حوزۀ ترجمۀ معکوس دارند و تقویت 
و اجرای آن از سوی مراکز و سازمان های داخلی، ما را در 
پارادوکسی کاری قرار داده است که خروجی های آن در 

راستای تحقق تمدن نوین اسالمی نخواهد بود.
از سوی دیگر، وظیفۀ ما در ترجمۀ معکوس و تأمین 
نیازهای مراکز اســالمی کشــورهای مختلف، آن چنان 
حوزۀ وسیع و عمیقی اســت که توجه و برنامه ریزی در 
آن، فقط به انتقال و تبدیل متون فارســی به زبان های 
دیگر منحصر نمی شود؛ بلکه باید به میانداری و مدیریت 
حوزۀ ترجمۀ معکوس برای تأمین نیازهای مراکز اسالمی 
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نیازهای مراکز اسالمی؛ داالن فراموش شدۀ ترجمۀ معکوس

   تألیف های 
نوین هرچند کاری 
زمان بَر و پرهزینه 

برای نهادهای متولی 
ترجمۀ معکوس است، 

چون نیازهای به روز 
جامعۀ هدف را نشانه 

می گیرد، از ضریب 
نفوذ و تأثیرگذاری آن 
نمی توان گذشت. این 

مسئله در تجربیات 
میدانی روشن شده 
است که بی توجهی 

به تألیف های نوین و 
اکتفا به متون موجود، 

خسارات  زیادی را 
برجای گذاشته است 

که مطالعۀ میدانِی آن، 
ابعادش را مشخص 

می کند

 سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، 

به جای مدیریت و 
سیاست گذاری این 

حوزه، خود وارد کار 
میدانی شده است. 

همین تولی گری باعث 
شده ظرفیت های نهاد ها 

و گروه های مختلف 
نادیده یا کمتر دیده 
شود و سنگینی این 

کار نیز روند تحقق این 
مأموریت را با کندی و 

هزینه های بسیار مواجه 
کند

به انتشار اثری به یک یا چند زبان خارجی می شود و پس 
از آن، به دنبال بازار عرضه و مصرف برای آن اثر می گردند 

که معموالً هم موفق نیست.
از سوی دیگر، شورای عالی انقالب فرهنگی وظیفۀ 
ترجمۀ معکوس را برعهدۀ ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی گذاشته است و این ســازمان به جای مدیریت 
و سیاســتگذاری این حوزه، خود وارد کار میدانی شده 
است. همین تولی گری باعث شده ظرفیت های نهاد ها و 
گروه های مختلف نادیده یا کمتر دیده شود و سنگینی این 
کار نیز روند تحقق این مأموریت را با کندی و هزینه های 

بسیار مواجه کند.
اســتفاده از ظرفیت های گروه های مردم نهاد، ورود 
هدفمند حوزه های علمیه و دانشگاه ها، هم افزایی نهادهای 
بین المللی و کاربست تشکیالتی نهادهای فعال در عرصۀ 
بین الملــل، می تواند مأموریت تحقق ترجمۀ معکوس را 
برای مراکز اســالمی، سریع تر به مقصد برساند. اما از آن 
سو، انحصارگری و تفکیک نداشتن مدیریت و تولی گری 
و سیاستگذاری در موضوع ترجمۀ معکوس، آسیب های 
جدی را متوجه این مسئلۀ مهم بین المللی خواهد کرد؛ 
زیرا ترجمۀ معکوس را به مثابۀ دغدغۀ بین المللی، نباید 
در چارچوب سیاســت های داخلی دیپلماسی عمومی 
و دیپلماســی فرهنگی محصور کــرد. ترجمۀ معکوس 
مأموریتی جهانی برای تحقق مقدمات تمدن نوین اسالمی 
است که جز با به کارگیری همۀ ظرفیت ها و توانمندی ها 
به دســت نخواهد آمد. امید که با راه اندازی کرسی های 
اندیشــه ورزی و شــکل گیری انجمن هــای تخصصی 
ترجمۀ معکوس در حوزه های علمیه و دانشگاه ها، شاهد 
پاسخگویی مؤثر به نیازهای فرهنگی در مراکز اسالمی 

کشورهای مختلف باشیم.

نخواهد داشت.

تألیف های نوین
تألیف های نوین روشی مؤثر برای پاسخ گویی به نیازهای 
مراکز اسالمی کشــورهای مختلف است. اصرار بر متون 
موجود، توان پاســخ گویی فعال بــه نیازهای روز جوامع 
مختلــف را از ما خواهد گرفت.  تألیف های نوین هرچند 
کاری زمان بَر و پرهزینه بــرای نهادهای متولی ترجمۀ 
معکوس اســت، چون نیازهای بــه روز جامعۀ هدف را 
نشانه می گیرد، از ضریب نفوذ و تأثیرگذاری آن نمی توان 
گذشت. این مسئله در تجربیات میدانی روشن شده است 
که بی توجهی به تألیف های نوین و اکتفا به متون موجود، 
خسارات  زیادی را برجای گذاشته است که مطالعۀ میدانِی 

آن، ابعادش را مشخص می کند.

متولی ترجمۀ معکوس 
نهادهای فعال ترجمۀ معکــوس مدیریت، تولی گری و 
سیاســتگذاری این حوزه را بدون تفکیک، خواســته یا 
ناخواسته خودشان برعهده گرفته اند. شاید نتوان مرکزی 
را یافــت که با انجام تحقیقات میدانی و پایش محیطی 
به موضوعات و اقتضائات ترجمۀ معکوس در یک منطقۀ 
بین المللی دســت پیدا کند و پــس از آن، وارد عملیات 
ترجمۀ معکوس در یکی از مدل های گزینش، ویرایش یا 

تألیف نوین شود.
نویسنده یا ناشر کتابی منتشر می کند و سپس، برای 
ترجمۀ آن به زبان های مختلف، تالش می کند تا از ژست 
فعالیت بین المللی بی بهره نماند یا اینکه نهادی با مأموریتی 
بین المللی برای انتشار اثری، به دنبال متنی می گردد و از 
قضا، هم سویی نویسنده یا ناشر و آن نهاد بین المللی منجر 
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پروندۀ ویژه
یادداشت

 در دورۀ تمدنی 
معاصر و الاقل در 
سدۀ اخیر، با اختراع و 
پیشرفت صنعت چاپ، 
نسخه برداری کتاب 
به انتشار انبوه تبدیل 
گردید و امروز صنعت 
نشر از جمله صنایع و 
فعالیت های اقتصادی 
پررونق در جوامع 
مدرن و پیشرفته تلقی 
می شود

 درجۀ اهمیت 
واردات کتاب های 
خارجی چیست؟ در 
پاسخ باید گفت که 
اهمیت آن به تناسب 
اهمیت دسترسی 
به دانش بشری و 
غنی سازی کتابخانه ها 
و پژوهشگاه های خالی 
از منابع علمی جدید و 
به روز دنیاست

نموده و سیاست گذاری نماییم.
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در راه است 
و هنوز در بخش بین المللی کتاب، بیراهه می رویم. بدون 
آنکه مقید به رعایت کپی رایت باشیم، کتاب های خارجی 
را بــا چندین برابر قیمت عرف داخلی عرضه می کنیم و 
این درحالی اســت که کشورهای در حال توسعه، مانند 
هند و پاکستان و بنگالدش همگی با آنکه عضو کپی رایت 
هستند، از امتیاز قیمت عرفی کشور خود استفاده می کنند 

و این چنین، ما هم چوب را می خوریم و هم پیاز را.
ممکن است سؤال شــود که درجۀ اهمیت واردات 
کتاب های خارجی چیســت؟ در پاســخ باید گفت که 
اهمیت آن به تناسب اهمیت دسترسی به دانش بشری و 
غنی سازی کتابخانه ها و پژوهشگاه های خالی از منابع علمی 

جدید و به روز دنیاست.
اما در خصوص صادرات کتاب که در واقع، مسیری 
دوطرفه را با واردات طی می کند، باید گفت چنانچه این 
جاده ایجاد نگردد یا دارای اشــکاالتی باشد، دسترسی به 
جامعۀ هدف در خارج کشور نیز با مشکل مواجه خواهد 

بود.
از شــرایط موفقیت در عرضۀ آثار داخلی در خارج 
کشــور، عالوه بر وجود مزیت های علمی و فرهنگی، باید 
به ایجاد ساختار و برنامه ریزی برای انتشار و عرضۀ آثار در 

حوزۀ بین المللی اشاره داشت.

قداست قلم که خود حاوی خامۀ علم و اندیشۀ صاحب آن 
است، زمانی تجلی پیدا می کند که اثر متبرک خود را بر 
صفحات کتاب جاری سازد. این سنت هنوز هم رایج بوده 

و دارای رونق است.
کتاب همچنان حامل اصلی و بی بدیل علم و دانش 
بشری است و بدین لحاظ، جایگاه نشر و تدابیر انتشاراتی 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کیفیــت تولیــد محتــوا و به تعبیــری، فقــط 
حرف ِحساب داشتن کافی نیست و باید راه های رسیدن به 
مخاطب را بررسی کرد و با ذکاوت و اهتمام ویژه، بهترین و 

کارآمدترین راه را انتخاب نمود.
در دورۀ تمدنی معاصر و الاقل در سدۀ اخیر، با اختراع 
و پیشــرفت صنعت چاپ، نسخه برداری کتاب به انتشار 
انبوه تبدیل گردید و امروز صنعت نشر از جمله صنایع و 
فعالیت های اقتصادی پررونق در جوامع مدرن و پیشرفته 

تلقی می شود.
صنعت نشــر در کشــور ما، روند صعودی در رونق 
اقتصادی داشته و اگرچه همچنان با مشکالت عدیده ای 
روبه روست، گســترش امکانات آموزشی و رشد علمی و 

فرهنگی جامعه، نویدبخش وضعیتی بهتر از سابق است.
عــالوه بر بازار داخلی، الجــرم باید نگاه عمیق تر و 
جامع تری به حوزۀ خارجی داشته باشیم. متأسفانه هیچ گاه 
نتوانسته ایم تحلیل درستی از واردات و صادرات کتاب ارائه 

سازمان دهی نشر بین الملل
به ستاد و مدیریت مرکزی نیازمند  است

سیّدعباس حسینی نیک



43

شمارۀ  19، 20 و 21
دی، بهمن و اسفند 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

سازمان دهی نشر بین الملل، به ستاد و مدیریت مرکزی نیازمند  است

 اولین مرحله و 
مهم ترین گام در انتقال 

مفاهیم عرضه شده به 
جامعۀ جهانی، ترجمۀ 
آثار به زبان مخاطبان 

هدف گذاری شده 
است که ممکن است 

به زبان های عربی، 
انگلیسی، اسپانیول 

و مانند آن باشد. 
ترجمه ای که نه تنها 

مخاطب احساس نکند 
متن ترجمه می خواند، 
بلکه ادبیات آن باعث 

جذب و اشتیاق 
خواننده گردد. این 

ترجمه ها معموالً بهتر 
است به دست مترجمی 

صورت گیرد که زبان 
اصلی و مادری اش زبان 

مقصد باشد که البته 
زبان فارسی را در حد 

فهم دقیق و درست 
مطالب می داند

 تجربه نشان داده 
است که نمایشگاه های 

بین المللی کتاب فقط 
می توانند قابلیت ها 

و دستاوردهای 
ناشران را به نمایش 

بگذارند و برای انجام 
مذاکرات جدی و انعقاد 

قراردادهای همکاری، 
باید رابطۀ مستقیمی با 
ناشران مد نظر برقرار 

شود

از طرح »گرنت« موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
یا ایجاد چنین طرحی از سوی نهادهای مرتبط در داخل، 
روند انتشار آثار ایدئولوژیک و توزیع آن را در خارج کشور، 

تسهیل می نماید.
اینجانب که در حدود پنج سال پیش دارای غرفه ای 
اختصاصی در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت با اعالم ناشر 
تخصصــی در حوزۀ حقوق اســالمی و ایرانــی بودم، با 
پیشنهادهای مختلفی مواجه شدم که آثار حقوقی ایران 
با سرمایه گذاری مشترک به زبان انگلیسی منتشر کنیم. 
حتی یکی از ناشران آمریکایی که دارای پخش گستردۀ 
کتاب در آن کشور نیز بود، پیشنهاد داد کتاب های ما را به 

زبان فارسی برای فارسی زبانان مقیم آمریکا عرضه نماید.
شرط اساســی موفقیت در این حوزه، آن است که 
بخــش خصوصی با انگیزه های ملــی و فرهنگی و البته 
اقتصادی، ورود پیدا کرده و از طرف نهادها و سازمان های 

متولی در کشور، حمایت شود.
تجربه نشان داده است که نمایشگاه های بین المللی 
کتاب فقط می توانند قابلیت ها و دستاوردهای ناشران را 
به نمایــش بگذارند و برای انجام مذاکرات جدی و انعقاد 
قراردادهای همکاری، باید رابطۀ مستقیمی با ناشران مد 
نظر برقرار شود و در شرایط امروز، اکثِر ناشران بین المللی 

در لندن دارای دفاتر اصلی هستند.
در پایان، تمایل دارم پیشنهادی که در این خصوص، 
در مصاحبه با خبرگزاری ایبنا مطرح ساختم، تکرار نمایم: 
بدون شک، برای سازمان دهی نشر بین المللی، باید ستاد و 
مدیریت مرکزی ایجاد نموده و در قالب انجمن و تشکل 

مستقل، به موضوع واردات و صادرات کتاب پرداخت.

مزیت های علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
در بخش ایدئولوژیک، ممکن است دارای دو نمای داخلی و 
خارجی باشد. شرط بالغت آن است که هر کالمی با توجه 
به اقتضای حال و زمان و مکان بیان گردد و به درستی، این 
فرایند را علم معانی نامیده اند. روش مرحوم دکتر بهشتی و 

امام موسی صدر می شود الگوی ما باشد.
اولیــن مرحله و مهم تریــن گام در انتقال مفاهیم 
عرضه شده به جامعۀ جهانی، ترجمۀ آثار به زبان مخاطبان 
هدف گذاری شده است که ممکن است به زبان های عربی، 
انگلیسی، اسپانیایی و مانند آن باشد. ترجمه ای که نه تنها 
مخاطب احساس نکند متن ترجمه می خواند، بلکه ادبیات 
آن باعث جذب و اشــتیاق خواننده گردد. این ترجمه ها 
معموالً بهتر است به دست مترجمی صورت گیرد که زبان 
اصلی و مادری اش زبان مقصد باشد که البته زبان فارسی را 

در حد فهم دقیق و درست مطالب می داند.
مرحله بعد، انتشــار اثر با کیفیت متعارف و به روز 
دنیاست. برای مثال، اگر کتاب مدنظر در حوزۀ ادبیات و 
رمان باشد، به طور معمول، این گونه کتاب ها با قطع خاص 
و کاغذ سبک منتشر می شوند. انتشار کتاب های علمی نیز 
دارای مالحظات ویژه اســت که باید بر اساس عرف روز 

دنیا عمل شود.
ممکن است انتشــار آن آثار در داخل ایران، هم از 
جهت کیفیت و هم از جهت حمایت های حقوقی و حتی 
از جهت بازاریابی و فروش، مقرون به صرفه نباشد. در اکثِر 
کشورهای پیشرفته و حتی در آمریکا، ناشرانی هستند که 
حوزۀ فعالیت آن ها مباحث ایدئولوژیک مربوط به همۀ اقوام 
و مذاهب است و می توان با آن ها وارد مذاکره شد. استفاده 
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  ایران در فضای 
رسانه ای و خبری 
دنیا کشور مطرحی 
است. هرچند این 
پوشش رسانه ای با 
هدف ایران هراسی و 
اسالم هراسی انجام 
می گیرد و تهدید 
محسوب می شود، 
شناخته شدن یک 
نام و حساسیت 
مخاطبان، خود 
فرصتی برای معرفی 
نگاه جمهوری اسالمی 
است

گم شــدۀ آثار فرهنگی ما، زبان بین المللی اســت. گاه 
کتاب های جنگ و انقالب چنان نوشته می شود که ارتباط 
نســل امروز نیز با آن سخت برقرار می شود، چه رسد به 
ادبیات و زاویۀ دیدی که افراد در کشــورهای مختلف، 
بتوانند با آن ارتبــاط برقرار کنند. در برخی موضوعات، 
افرادی توانسته اند به زبان بین المللی دست یابند؛ اما کمتر 
با نگاه ایرانی و نگاه انقالب اســالمی آمیخته شده است. 
آنچه امروز نیاز داریم، آثاری با زبان بین المللی و نگاه ایرانی 

و نگاه انقالب اسالمی است.
 حضــور کتاب های ایرانی در بــازار کتاب جهان، 
چشمگیر نیست. با این وجود، تا کنون کتاب های کودک 
موفقیت بیشــتری در راه یابی به بازار بین المللی داشته 
اســت. یکی از مهم ترین دالیل آن، استفاده از تصاویر و 
همچنین، نزدیکی زبان کودکان در مناطق مختلف دنیا به 
همدیگر است و این دو ویژگی، زبان کتاب های کودک در 

ایران را به زبان بین المللی نزدیک کرده است.
الزم اســت آثاری با اســتانداردهای جهانی تولید 
شــوند. باید اندیشید که چگونه می توان آثار ایرانی را به 

سال هاســت از ایران افرادی در نمایشــگاه بین المللی 
کتاب شــرکت می کنند تا زمینۀ ترجمۀ آثاری از ایران 
را در کشــورهای مختلف فراهم کنند. در این مســیر، 
بــه موفقیت هایی محدود هم دســت یافته ایم؛ اما این 
موفقیت ها نسبتی با جایگاه رسانه ای ایران در دنیا ندارد. 
ایران در فضای رســانه ای و خبری دنیا کشور مطرحی 
است. هرچند این پوشش رسانه ای با هدف ایران هراسی 
و اسالم هراسی انجام می گیرد و تهدید محسوب می شود، 
شناخته شدن یک نام و حساسیت مخاطبان، خود فرصتی 
برای معرفی نگاه جمهوری اسالمی است. از سوی دیگر، 
جمهوری اســالمی محصول انقالبی بزرگ است که در 
زمان وقوع، پوشش خبری و رسانه ای و فوق العاده ای در 
دنیا داشت و خبرنگاران بسیاری را به ایران کشاند. در عمر 
نزدیک به چهاردهه ای جمهوری اســالمی، هشت سال 
جنگ با حساسیت های بین المللی وجود دارد. انقالب و 
جنگ دو ژانر شناخته شده و دارای مخاطب بین المللی در 
دنیا هستند؛ اما چرا در حوزۀ انقالب و جنگ، آثاری مطرح 

در حوزۀ بین المللی و حتی منطقه ای نداریم؟ 

جعفر شیرعلی نیا

 آنچه امروز نیاز داریم:
 آثاری با زبان بین المللی و نگاه ایرانی

44
پروندۀ ویژه
یادداشت
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آنچه امروز نیاز داریم: آثاری با زبان بین المللی و نگاه ایرانی

 می توان با تشکیل 
کارگاه های نقد و 

بررسی، آثار داخلی در 
حوزه های مختلف را 

بررسی کرده و فاصلۀ 
آن ها با زبان بین المللی 

را تحلیل کرد. این 
جلسات و کارگاه نقد 

و بررسی باید با حضور 
نویسنده ها یی که 

انگیزۀ تولید آثاری با 
زبان بین المللی دارند، 

برگزار شود و نتایج آن 
نیز با فرآوری، به منابع 

آموزشی تبدیل شود 
تا زمینۀ تولید آثاری با 
استاندار جهانی فراهم 

شود

 در برخی کشور ها 
مانند کشور بزرگ 

روسیه، عالقه هایی 
ویژه به موضوع جنگ 

و انقالب وجود دارد. 
می  توان با تولید 

آثار مقایسه ای در 
بخش هایی از جهان، 
سرمایه گذاری کرد. 
در این حالت، عالوه 

بر شناخت زبان 
بین المللی، باید  

شناختی از منطقۀ 
هدف نیز به دست آورد

مقدس می خوانم و می نویســم و به نتیجه رســیده ام 
شناخت دقیق از خود و طرف مقابل در این جنگ، از رمز 
و رازهای مهم پیروزی ها و شکست های جنگ بوده است: 
شناسایی دقیق که از شناخت زمین منطقۀ عملیات و 
موقعیت نیروها و تجهیزات دشمن آغاز می شد تا شناخت 
دقیق فرماندهان و حتی روحیات شــخصی آن ها. این 
شناسایی زمینۀ تسلط بر زمان و مکان را فراهم می آورد 
و این تســلط طرح های غافل گیرکننــده را پیِش روی 

فرماندهان می گذاشت. 
گمشــدۀ دیگر آثار فرهنگی ما، شناخت نامناسب 
از زمان، مکان و مخاطب آثار فرهنگی اســت. یقیناً اگر 
شناسایی مناسبی از روحیات و عالقه  و ذائقۀ فرهنگی 
مردم مناطق و کشورهای مختلف انجام گیرد، می توان 
حضور موفق تری در نمایشگاه های گوشه و کنار جهان 
داشت؛ نمایشگاه هایی که اگرچه بســیاری از آن ها نام 
بین المللی را به یدک می کشــند، شــاید بیش از %9۰ 
بازدیدکنندگانش، مردم   همان شهر و کشور هستند؛ مانند 
نمایشگاه هایی که در مسکو، بلگراد و... برگزار می شود. اگر 
بتوانیم با شناسایی دقیق، فقط یک یا چند اثر ویژۀ این 
نمایشگاه ها داشــته باشیم و با تبلیغات مناسبی دربارۀ 
همین چند اثر محدود، در این نمایشگاه ها شرکت کنیم، 

می توانیم حضور مؤثرتری داشته باشیم.
در حاشیۀ نمایشگاه های بین المللی کتاب با افرادی 
از کشورهای مختلف گفت وگوهایی داشته ام؛ آن ها هم 
سؤال های بسیاری دارند و هم بسیاری از مسائلی که از 
ایران در گفت وگو ها برایشان مطرح می شود، جذاب است. 
دقیقاً در ادامۀ گفت وگو پی جوی آثاری هستند که بتوانند 
بیشتر دربارۀ آن موضوعات بخوانند. جالب اینجاست که 

استانداردهای جهانی نزدیک کرد. برای مثال، از راه های 
دست یافتن به آثاری با زبان بین المللی، نقد آثار کنونی از 
همین زاویه است. می توان با تشکیل کارگاه های نقد و 
بررسی، آثار داخلی در حوزه های مختلف را بررسی کرده و 
فاصلۀ آن ها با زبان بین المللی را تحلیل کرد. این جلسات و 
کارگاه نقد و بررسی باید با حضور نویسنده ها یی که انگیزۀ 
تولید آثاری با زبان بین المللی دارند، برگزار شود و نتایج 
آن نیز با فرآوری، به منابع آموزشی تبدیل شود تا زمینۀ 
تولید آثاری با استاندار جهانی فراهم شود. برای این نقد و 
بررسی، عالوه بر استفاده از صاحبان آثار بین المللی باید از 
مترجمانی استفاده کرد که در این سال ها تالش کرده اند 
برخی آثار را به زبان بین المللی نزدیک کنند. در حقیقت، 
اهداف بزرگی که این روز ها از آن سخن می گوییم، با کار 
معمولی به دست نمی آید و باید تالشی متناسب با بزرگی 
هدف انجام داد. رسیدن به آثاری با زبان  بین المللی و نگاه 
ایرانی و انقالب اسالمی، نیازمند تالش، سرمایه گذاری، 

صبر و شکیبایی است.
اگر آثار ما با زبان بین المللی تولید شــود، می تواند 
مخاطب داخلی و منطقه ای را نیز جلب کند؛ اما با این 
وجود، نباید از برخی ظرفیت های منطقه ای یا کشوری 
غفلت کرد. در برخی کشور ها مانند کشور بزرگ روسیه، 
عالقه هایی ویــژه به موضوع جنگ و انقالب وجود دارد. 
می  توان با تولید آثار مقایسه ای در بخش هایی از جهان، 
سرمایه گذاری کرد. در این حالت، عالوه بر شناخت زبان 
بین المللی، باید  شناختی از منطقۀ هدف نیز به دست آورد. 
یقیناً این شناسایی با شناسایی های معمولی که انجام 

می دهیم، متفاوت است.
سال هاســت در حوزۀ جنگ ایــران و عراق، دفاع 
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 در این سال ها 
یکی از موضوعاتی 
که دربارۀ جمهوری 
اسالمی مطرح است، 
مسئلۀ حقوق بشر 
است و ما معتقدیم 
طرف های مقابل 
غیرواقعی و ناعادالنه 
دربارۀ وضعیت حقوق 
بشر در ایران سخن 
می گویند و دروغ 
هم می گویند. حال 
اگر یک مخاطب در 
نمایشگاهی بین المللی 
به شما مراجعه کند و 
شما همین سخن را 
به او بگویید و او نیز 
قبول کند و از شما 
بخواهد آثاری به او 
معرفی کنید تا دیدگاه 
جمهوری اسالمی 
دربارۀ حقوق بشر را 
بداند، چه اثری به او 
معرفی خواهید کرد؟ 

  هرچند در فضای 
رسانه ای مسلط جهانی 
با توجه به توانایی های 
ما در موضوعات 
فنی، سرمایه گذاری و 
تجربۀ رسانه ای توان 
رقابت ما درعرصۀ 
تولیدات انبوه رسانه ای 
به صورت امواج 
بزرگ، پایین است. 
اما می توان با آثار 
هدفمند متکی به 
شناسایی مناسب، به 
تأثیرگذاری رسید

بین المللی، چه در قالب شرکت نمایشگاه ها، چه به صورت 
رایزنی های فرهنگی و... ثمری ندارد. بخش دولتی باید 
پشتیبانی هدفمند از انگیزه ها و آثار خصوصی و مردمی را 
هدف خویش قرار دهد؛ چون پرثمر تر و کم هزینه تر است. 
برای مثال، وزارت فرهنگ و ارشــاد جمهوری اسالمی 
می تواند با شناسایی دقیق، موضوعات الزم را به فعاالن 
فرهنگی معرفی کند و آنگاه اگر اثری با اســتانداردهای 
جهانی خلق شــد، تمام توانش را برای حمایت از اثر و 
فراهم کردن زمینۀ حضورش در فضای بین الملل آماده 

کند.
در فضای رســانه ای مســلط جهانی بــا توجه به 
توانایی های مــا در موضوعات فنی، ســرمایه گذاری و 
تجربۀ رســانه ای توان رقابت ما درعرصۀ تولیدات انبوه 
رسانه ای به صورت امواج بزرگ، پایین است؛ اما می توان 
با آثار هدفمند متکی به شناسایی مناسب، به تأثیرگذاری 
رســید. تولیدات انبوه می تواند مزیت مالی ایجاد کند و 
فعاالن فرهنگــی را از حمایت مالی دولتی بی نیاز کند؛ 
امــا در فعالیت جایگزین، این مزیت وجود ندارد. نبودن 
مزیت مالی نباید باعث دولتی شدن فعالیت های فرهنگی 
و تولید آثار فرهنگی شود. این فعالیت ها و آثار یقیناً به 
انگیزه های خصوصی و مردمی نیــاز دارد. هرچند باید 
سازوکاری طراحی کرد که انگیزه های خصوصی و مردمی 
با پشــتیبانی دولتی انجام گیرد و البته فعالیت ها باید 

به تدریج، مزیت مالی نیز پیدا کند.
 باید از این تیرهایی که در تاریکی می اندازیم، دست 
بکشیم. معتقدم اگر زمینۀ جدی و صادقانه برای جوانان 
امروز فراهم شود، به شدت تأثیرگذار تر از نسل های پیشین 

خواهند بود.

بسیاری می خواهند کتابی در معرفی اسالم، شیعه، ایران، 
انقالب و جنگ و... ببینند. موضوعاتی که بسیار بدیهی 
اســت اگر دربارۀ هرکدام از این موضوعات چند کتاب 
داشته باشیم؛ اما نداریم. بهتر نیست به جای بردن صد ها 
کتاب با موضوعات مختلف که اغلب، زبان بین المللی هم 
ندارند، دربارۀ این موضوعات بدیهی، آثاری داشته باشیم؟ 
در این سال ها یکی از موضوعاتی که دربارۀ جمهوری 
اســالمی مطرح است، مسئلۀ حقوق بشــر است و ما 
معتقدیم طرف هــای مقابل غیرواقعی و ناعادالنه دربارۀ 
وضعیت حقوق بشــر در ایران سخن می گویند و دروغ 
هم می گویند. حال اگر یک مخاطب در نمایشــگاهی 
بین المللی به شــما مراجعه کند و شما همین سخن را 
به او بگویید و او نیز قبول کند و از شما بخواهد آثاری به 
او معرفی کنید تا دیدگاه جمهوری اسالمی دربارۀ حقوق 

بشر را بداند، چه اثری به او معرفی خواهید کرد؟ 
نکتۀ دیگر دربارۀ حضور فرهنگی ایران در جهان، 
توجه نکردن به ظرفیت های خصوصی و مردمی اســت. 
هم اکنون در ایران، هزینه های دولتی برای حضور دولتی 
در فضاهای فرهنگی دنیا انجام می گیرد؛ اما برای تقویت 
حضــور مردمی و خصوصی، برنامه ای نداریم. اگر وزارت 
ارشاد شفاف هزینۀ مســتقیم و غیرمستقیم حضور و 
شرکت در نمایشگاه های بین المللی را اعالم کند، با یک 
حساب سرانگشتی، نتیجۀ کار دقیقاً مشخص است. جالب 
اینجاست که بســیاری اوقات پیگیری ها و حضورهای 
فردی نتیجۀ بهتری از حضور پرهزینۀ دولتی داشته است 
تا جایی که دولت ها به جای تقویت حضور مردمی، آن ها را 

به نگاه رقیب می بینند و مانع تراشی می کنند.
بایــد به خود جرئــت داد. این حضــور فرهنگی 
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   آن هایی که با 
هزینۀ دولتی، پا به آن  
سوی مرزها گذاشتند، 

یا مشاهده  کننده ای 
منفعل بودند یا 

در بهترین حالت، 
بازدیدکننده ای 

صرف! که از تجربۀ 
مشاهده های خود برای 

رساندن پیام انقالب 
اسالمی و مانند آن هیچ 

بهره ای نبرده اند

  ترجمۀ آثار به 
زبان انگلیسی می تواند 

زمینۀ ترجمۀ آثار 
ایرانی را به زبان های 

دیگر نیز فراهم کند و 
شاهد آن هستیم که 

نویسندگان صاحب نام 
جهان نیز در انتشار 

کتابشان به زبان 
انگلیسی اهتمام دارند 
و همین سبب می شود 

که آثارشان به زبان های 
دیگر نیز ترجمه شود

در آن سوی مرز ها ناشناخته هستند و اگر اندک شناختی 
نیز وجود دارد، تالش شخصی خود نویسنده یا ناشر است. 
این حضورهای بین المللی باید با هدف معرفی نشر ایران 
و آثار ایرانی صورت می گرفت؛ اما بیشتر تبدیل به سفر 
خارجی برخی مســئوالن و همراهان آن ها شــده بود و 
فقط چند سال است که حضورهای بین المللی ایران به 
فروش رایت و معرفی نشر و آثار منتشرشده می انجامد؛ 

درحالی که تا قبل از این، خبری از چنین اتفاقاتی نبود. 
یکی از نکاتی که در حضور در عرصۀ نشر بین المللی 
بایــد به آن توجه کــرد، اولویت بندی حضــور ایران در 
کشــورهای دیگر است. چون گسترۀ کسانی که به زبان 
فارسی تکلم می کنند و می توانند به زبان فارسی بخوانند، 
بســیار محدود است، بهتر است برای ترجمه کتاب ها و 
معرفی نشر ایران به کشورهایی که زبان آن ها در جهان 
فراگیر تر اســت، رجوع شــود تا ترجمۀ اثر به گسترش 
تولیدات ایرانی بینجامد. با توجه به فراگیری زبان انگلیسی 
در جهــان، بهتر اســت حضور ایران در نمایشــگاه ها و 
عرصه های انگلیسی زبان قوت بگیرد تا پس از فروش یا 
تبادل آثار میان دو طرف، به گسترش نشر ایران کمک 
کند. عالوه بر این، ترجمه از زبان انگلیســی به زبان های 
دیگر نیز بسیار مرسوم است. ترجمۀ آثار به زبان انگلیسی 
می تواند زمینۀ ترجمۀ آثار ایرانی را به زبان های دیگر نیز 
فراهم کند و شاهد آن هستیم که نویسندگان صاحب نام 
جهان نیز در انتشار کتابشان به زبان انگلیسی اهتمام دارند 
و همین سبب می شود که آثارشان به زبان های دیگر نیز 

ترجمه شود. 
از آنجا که زبان انگلیسی در بیش از 5۰ کشور جهان، 
زبان رسمی است و زبان مادرِی قریب به 38۰میلیون نفر 
است، بی شک، زبان انگلیسی و کشورهای انگلیسی زبان 
مقصد مناسبی برای معرفی آثار ایرانی خواهد بود. البته 

حضور بین المللی یکی از راه های معرفی صنعت نشر هر 
کشــوری به شمار می رود و به تبع آن، جمهوری اسالمی 
ایران نیز با اســتفاده از این ظرفیــت، باید به معرفی و 
گسترش نشــر داخلی در کشورهای دیگر بپردازد. یکی 
از این راه ها حضور در نمایشــگاه های بین المللی کتاب 
اســت؛ هرچند به نظر می رسد برای این حضور نیز باید 
نقشۀ راه و برنامه ریزی داشت و صرف حضور بین المللی 
کفایت نمی کند. یعنی نباید به این اکتفا کرد که در فالن 
نمایشگاه کتاب بین المللی، با یک میزان کتاب شرکت 
کردیم، بلکه باید این موضوع توضیح داده شود که نشر 

ایران چه طرفی از این حضور بسته است. 
صدور فکر و اندیشــه یکــی از آرمان هایی بود که 
آرمان انقالب اســالمی مطرح می شــد؛ اما کمتر کسی 
برای این موضوع، راهکار عملیاتی ارائه کرده و اغلب، به 
اهمیت آن پرداخته اند و داِد سخن سر داده اند. اما نباید 
غافل شد؛ آن هایی که در طول سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، اعم از دولتی و خصوصی، تجربۀ حضور 
بین المللی را در عرصۀ نشر داشته اند، کمتر به این مسئله 
توجه نشــان داده اند و شاید بتوان توجیه کرد که ابتدا، 
در حال تجربه اندوزی بوده اند؛ اما این تجربیات باید روزی 
به نفع نشر داخل استفاده می شده است که تا سال های 
اخیر، شــاهد چنین اتفاقی نبوده ایم. درصورتی که اگر 
بدبینانه نگاه شود، می توان گفت که برخی، به ویژه آن هایی 
که با هزینۀ دولتی، پا به آن  ســوی مرزها گذاشتند، یا 
مشــاهده  کننده ای منفعل بودند یــا در بهترین حالت، 
بازدیدکننده ای صرف! که از تجربۀ مشــاهده های خود 
برای رساندن پیام انقالب اسالمی و مانند آن هیچ بهره ای 

نبرده اند. 
این مسئله از سوی تمامی جریان های فکری چپ و 
راست نیز صادق است و شاهدیم که ناشران و مؤلفان ایرانی 

فرصت  هایی که می گذرد

حسام آبنوس
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   زبان اسپانیایی 
نیز مقصد دیگری 
است که با توجه به 
گسترۀ جغرافیایی و 
جمعیتی آن که بیشتر 
از زبان انگلیسی 
است، می تواند 
به عنواِن جامعۀ هدف 
دیگر در نظر گرفته 
شود

  غالباً به 
مردم شناسی و ذائقۀ 
مخاطبان کشور مقصد 
توجهی نمی شود و 
فقط کتاب هایی که 
در داخل، با اقبال 
روبه رو بوده است، 
برای معرفی و ترجمه 
انتخاب می شود؛ اما 
فراموش می کنیم که 
مخاطب خارجی شاید 
با این آثار ارتباط 
برقرار نکند و بهتر 
است به خواست و 
سلیقۀ خارجی نیز 
توجه شود

بین المللی وجود دارد، این است که غالباً به مردم شناسی 
و ذائقۀ مخاطبان کشور مقصد توجهی نمی شود و فقط 
کتاب هایی که در داخل، با اقبال روبه رو بوده است، برای 
معرفی و ترجمه انتخاب می شود؛ اما فراموش می کنیم که 
مخاطب خارجی شاید با این آثار ارتباط برقرار نکند و بهتر 
است به خواست و سلیقۀ خارجی نیز توجه شود. ازاین رو، 
بهتر است آژانس های ادبی که کار انتقال آثار ایرانی به آن 
سوی مرز ها را بر عهده دارند، شناخت درستی از جامعۀ 
مدنظر داشته باشند تا پس از ترجمۀ اثر، اثر ترجمه شده 
یا فروخته شده با شکست روبه رو نشود. البته توجه به این 
نکته حائز اهمیت اســت که بهتر است آثاری معرفی و 
ترجمه شود که تصویری معّوج از جامعۀ ایرانی را به جهان 

منتقل نکند. 
نمایشگاه های بین المللی کتاب در جهان، فرصتی 
است برای معرفی ناشران کشور ها و با نگاهی به حضور 
کشورهای دیگر در نمایشگاه کتاب تهران، می بینیم که 
آن ها با اهداف کامالً اقتصادی و فرهنگی، پا به کشوری 
می گذارند؛ ولی ظاهراً چنین برداشت و طرز تلقی در میان 
دست اندرکاران ایرانی وجود ندارد و کمتر به ظرفیت های 
اقتصادی نشر بین الملل توجه می کنند؛ درحالی که یکی از 
معضالتی که ناشران داخلی از آن گالیه دارند، مشکالت 
اقتصادی اســت. اما اگر زمینۀ فعالیت بین المللی آن ها 
به واسطۀ حضورهای بین المللی فراهم شود، بی شک آن ها 
نیز از حاشیۀ امن اقتصادی بهره مند خواهند شد و این به 

رونق صنعت نشر داخلی می افزاید. 
در مجمــوع، اگر فرصت هــا و تهدیدهای حضور 
بین المللی برای صنعت نشر، بررسی شده و تمام جوانب 
آن سنجیده شود، بی شک می توان شاهد برکات درخور 
توجهی برای این حوزه بود تا هم صنعت نشر داخلی به 
جوامع بین المللی معرفی شود و هم فعاالن این حوزه از 

آن بهره ببرند.

زبان اســپانیایی نیز مقصد دیگری اســت که با توجه 
به گســترۀ جغرافیایی و جمعیتی آن که بیشتر از زبان 
انگلیسی است، می تواند به عنواِن جامعۀ هدف دیگر در 
نظر گرفته شود. هرچند در این حوزۀ زبانی، اتفاقاتی در 
آمریکای التین در حال رقم خوردن است که می طلبد این 
اتفاقات سرعت و قوت بیشتری بگیرد. زبان اسپانیایی زبان 
دومی اســت که در ایاالت متحده به آن تکلم می شود و 

حجم 1۶درصدی جمعیت آمریکا را شامل می شود. 
پس بهتر است در انتخاب مقصد حضور بین المللی، 
به این مسائل دقت شــود و فقط به حضور بین المللی، 
بسنده نشود و نکاتی از این قبیل، مدنظر قرار داده شود. 
نکتۀ دیگر معرفی نویسنده و مؤلف به صورت مستقل است 
که این خود می تواند به رونق نشر داخلی، کمک درخور 
توجهی کند؛ زیرا همان طور که می دانیم، هر نویســنده 
ممکن است با چند ناشر همکاری داشته باشد و اگر مؤلف 
به جهان و جامعۀ مدنظر معرفی شــود، بی شک ناشران 
متفاوتی درگیر خواهند شد و پس از آن، ناشران می توانند 

سایر آثار خود را نیز معرفی کنند. 
یکی از آفت های حضور بین المللی همیشه دیدار ها 
و جلساتی است که بخشــی از آن به تعارفات میان دو 
کشــور می گذرد و بخش دیگر نیز توافق هایی است که 
عمالً کارکردی برای نشــر ندارد و بیشتر جنبۀ نمایشی 
دارد و اگر کارکرد داشــته باشد، به جلسات کار شناسی 
موکول می شود که خب، در مرحلۀ کار شناسی، معموالً 
این جلســات به نتیجه نمی رسد؛ زیرا فهم مشترکی از 
سوی دو طرف وجود ندارد. پس بهتر است قبل از حضور 
بین المللی، ظرفیت های کشــور مقصد شناسایی شده 
و رایزنی های مناســب برای این موضوع صورت بگیرد تا 
در هنگام حضور، به نتیجۀ مطلوب و مدنظر نشر کشور 

بینجامد. 
یکی از گره هایی که در معرفی نشر ایران، در عرصۀ 
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 دو هدف عمده را 
در سیاست گذاری ها، در 

اولویت قرار می دهند. 
هدف اول معرفی 

تمدن و فرهنگ خود 
به جهانیان، با استفاده 

از بستر فرهنگ 
مکتوب و صنعت نشر 

و هدف دیگر کسب 
درآمدهای بیشتر از 

طریق گسترش دایرۀ 
مخاطبین و مشتری های 

آثارشان و بسط 
بازارهای نشر خود در 

سایر کشور ها

 حضور مستقیم 
ناشران ایرانی در 

نمایشگاه ها، به جز 
گزینه هایی بسیار کم، 

حاصل و نتیجۀ مقبولی 
نداشته است؛ چرا که 

بازارهای بین المللی 
نشر قواعد بازی خود را 
دارند و کسانی که قصد 

ورود به این بازارها را 
داشته باشند، باید با 

مقدمات آن آشنا باشند 
و از سواد الزم برای 
حضور موفق در این 

عرصۀ مهم برخوردار 
باشند

مکتوب کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای غربی بوده اند که 
این کار عمدتاً از طریق ترجمۀ آثار نویسندگان خارجی در 
حوزه ها و موضوعات مختلف در ایران، صورت پذیرفته است. 
متأسفانه، در بعضی مواقع، شاهد رقابتی سخت بین ناشران 
ایرانی بوده ایم که برای سبقت گرفتن در ترجمه و چاپ کردن 
آثار خارجی و منتفع شدن هرچه بیشتر کوشیده اند و از توجه 
به جنبه های منفی حضور آن کتاب ها در فرهنگ خودمان، 

غافل شده اند.
حضور نشر ایران در بازارهای بین المللی نشر، از جمله 
نمایشــگاه های بین المللی کتاب، به ویژه نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت، به تاریخ چندان دوری برنمی گردد. از اواخر دهۀ 
هفتاد، مدیران معدودی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آن زمان سعی نمودند زمینه ها و بسترهایی را جهت تسهیل 
در حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه های بین المللی کتاب 
ایجاد کنند. از طرف دیگر، مؤسسۀ نمایشگاه های فرهنگی، 
وابسته به معاونت امور فرهنگی نیز مأموریت یافته بود تا در 

این حوزه فعال شود.
همچنین حضور مستقیم ناشران ایرانی در نمایشگاه ها، 
به جز گزینه هایی بسیار کم، حاصل و نتیجۀ مقبولی نداشته 
است؛ چرا که بازارهای بین المللی نشر قواعد بازی خود را 
دارند و کسانی که قصد ورود به این بازارها را داشته باشند، 
باید با مقدمات آن آشــنا باشند و از سواد الزم برای حضور 
موفق در این عرصۀ مهم برخوردار باشند که متأسفانه در 
طول سالیان، این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترِ ناشران از 
شرکت در نمایشگاه های بین المللی کتاب، حاصل عمده ای 
که برده اند، دسترسی آسان آن ها به منابع خارجی و دست 
اول، برای انتخاب، ترجمه و چاپ در ایران بوده است و شاید 
تغییر ذائقه به خاطر مسافرت خارجی و صد البته در مواردی، 
کسب آشنایی و تجربه و گسترش دید به حوزۀ نشر در سطح 

جهانی شده است.

در چنــد دهۀ اخیــر، فکر ورود و حضــور درعرصه های 
بین المللی نشر، از دغدغه های متولیان فرهنگی و صنعت 
نشر ایران بوده و هست. معموالً کشورهایی که در این حوزه 
فعال هستند و گسترۀ مخاطبین نشر خود را در سطح جهان 
تعریف می کنند، دو هدف عمده را در سیاست گذاری ها، در 
اولویت قرار می دهند. هدف اول معرفی تمدن و فرهنگ خود 
به جهانیان، با استفاده از بستر فرهنگ مکتوب و صنعت نشر 
و هدف دیگر کسب درآمدهای بیشتر از طریق گسترش 
دایرۀ مخاطبین و مشتری های آثارشان و بسط بازارهای نشر 
خود در سایر کشور هاست. اینکه آیا نشر ایران قابلیت حضور 
و رقابت در عرصه های بین المللی و بازارهای نشر جهانی را 
دارد یا نه، ممکن است سؤال کلیدی دست اندرکاران نشر و 
عالقه مندان به معرفی نشر ایران در جهان باشد. این قابلیت 
هم متوجه محتوای آثار ایرانی و هم متوجه توان اقتصادی 
صنعت نشر کشورمان است. به جهت محتوا، می توان ادعا 
کرد آثار ایرانی، به ویژه آثار کالسیک، ادبیات داستانی، ادبیات 
غیرداستانی در موضوع مطالعات اسالمی و مطالعات ایرانی 
و همچنین کودک و نوجوان، در مقایســه با آثار بعضی از 
کشورها که به خاطر توان زیاد اقتصادی و آشنایی و تسلط 
به قواعد بازی در بازارهای بین المللی نشر حضور موفقی 
دارنــد، از توانمندی باالیی برخوردار اســت. اما به جهت 
آشــنا ی با قواعد و قوانین نشر بین الملل و توان رقابت با 
غول تبلیغات و اقتصاد نشر در سطح جهانی، باید اذعان 

کنیم در حد و قوارۀ بازارهای بین المللی نیستیم.

نگاهی اجمالی به تاریخچۀ نشــر ایران در 
بازارهای بین المللی نشر

از زمانی که نشر ایران روزنۀ ارتباطی با دنیای نشر خارج پیدا 
کرد، عوامل نشر غافل از داشته های ارزندۀ خود و انتقال آن 
به جهان، بیشتر در فکر الگوبرداری و الگوپذیری از فرهنگ 

هدف گذاری و مخاطب شناسی؛
مقدمات حضور در حوزۀ نشر بین الملل

مجید جعفري اقدم
رئیس آژانس ادبی و ترجمۀ پل
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پروندۀ ویژه / یادداشت

 مطالعه و شناخت 
دقیق نمایشگاهی 
که می خواهیم در آن 
شرکت کنیم، مطالعه 
و شناخت عوامل 
نشر سایر کشورهای 
شرکت کننده در 
نمایشگاه، ارتباط با 
ناشران و سایر عوامل 
نشر برای تنظیم قرار 
مالقات ها و مذاکرات 
برای معرفی آثار، 
داشتن کاتالوگ ها 
و بروشورهای 
ویژۀ معرفی آثار، 
کار شناسی و انتخاب 
آثاری که مناسب 
عرضه در آن نمایشگاه 
باشد، داشتن نسخۀ 
انگلیسی از کتاب هایی 
که نمایش داده 
می شوند. از جمله 
مقدمات و الزامات 
حضور در بازارهای 
بین المللی نشر باشند

نمایش می دهد و...، از جمله مقدمات و الزامات حضور در 
بازارهای بین المللی نشر باشند که متأسفانه از آن غفلت 

می شود.

2. عضویت نداشتن ایران در کنوانسیون برن و 
سایر معاهدات مربوط به کپی رایت

تعهدنداشتن ایران به معاهدات رایج در نشر بین الملل، 
یکی از عمده موانعی اســت که زبان ناشران ایرانی را در 
مذاکرات با طرف های خارجــی، الکن می کند. از طرف 
دیگــر، طرف خارجی تضمین و چتر حقوقی در معامله 
با طرف ایرانی نمی بیند و این اعتمادنداشتن، کار را برای 

طرف ایرانی سخت می کند.
با قاطعیت می شــود گفت: اکثِر کتاب های ایرانی 
که در کشــورهای دیگــر ترجمه و چاپ شــده اند، در 
قالب قرارداد حقوقی رســمی نبوده است و نویسنده یا 
ناشــر ایرانی بابت آن ها رایتی دریافت نکرده است؛ چرا 
که به خاطر عضویت نداشــتن ایران در کپی رایت، امکان 
پیگیری حقوقی برای ناشر ایرانی وجود ندارد. همچنین 
ناشر خارجی اطمینانی از طرف ایرانی به عمل به تعهدات 

در مفاد قرارداد را ندارد. 
در بیشتِر مواردی که ناشران ایرانی توانسته اند رایت 
کتاب هایشــان را واگذار کنند، اعتباری و رابطۀ حقیقی 

طرف ایرانی با ناشر خارجی بوده است.

3. حمایت تعریف نشدۀ دولت از توسعۀ نشر 
بین الملل ایران

اکثِر کشورهایی که در توسعۀ بین الملل نشر خود موفق 
بوده اند، بدون شک حمایت هایی را در این حوزه تعریف 
کرده اند. بعضی از این حمایت ها در قالب ترسیم و تعیین 
پروژه هایی با طول زمانی مشخص برای توسعۀ نشرشان 

حضور ناشران دولتی نیز چندان با مطالعه و هدفمند نبوده 
است و منتج به نتیجۀ ملموســی نشده است. نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران نیز که می توانست نقش مهمی را در 
جلب توجه عوامل نشر خارجی برای حضور در این نمایشگاه 
داشته باشد، توفیق چندانی نداشته است که پرداختن به علل 

آن، خود مقال دیگری را می طلبد.

آسیب شناسی
علل این همه ناکامی از حضور در بازارهای بین المللی نشر را 

می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1. مجهزنبودن به الزامات حضور در بازارهای 
بین المللی نشر

همان گونــه که قبالً اشــاره رفت، حضــور هدفمند در 
بازارهای بین المللی نشــر، به ویژه نمایشگاه های کتاب، 
مقدمات و الزامات خود را دارد که حضور ناشیانه، بدون 
دانستن قواعد شرکت در نمایشگاه ها، عالوه بر ضرر و زیان 

مالی، شاید موجب آبروریزی حیثیتی و ملی نیز بشود. 
مطالعه و شناخت دقیق نمایشگاهی که می خواهیم 
در آن شرکت کنیم، مطالعه و شناخت عوامل نشر سایر 
کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه، ارتباط با ناشران و 
سایر عوامل نشر برای تنظیم قرار مالقات ها و مذاکرات 
برای معرفی آثار، داشتن کاتالوگ ها و بروشورهای ویژۀ 
معرفی آثار، کار شناســی و انتخاب آثاری که مناســب 
عرضه در آن نمایشگاه باشد، داشتن نسخۀ انگلیسی از 
کتاب هایی که نمایش داده می شوند، آشنایی با نحوه و 
ادبیات گفت وگو و مذاکره برای برقراری روابط حرفه ای، 
آشنایی با انواع اســناد و قراردادهای مربوط به خرید و 
فروش کپی رایت، آشــنایی معرفی کننــدۀ آثار به زبان 
انگلیسی و اشــراف کامل او از محتوای کتاب هایی که 
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  بیشتِر کشورهایی 
که مؤسساتی 

حمایت کننده در مسیر 
بین المللی شدن نشر 

کشورشان دارند، معموالً 
برای کاستن از هزینه ها، 

غرفه هایی را اجاره و 
به طور رایگان، در اختیار 

ناشر، نویسنده، آژانس 
ادبی و تصویرگر قرار 

می دهند. از این طریق، 
صاحب اثر که خود اطالع 

کافی و وافی از کتابش 
دارد، اثر خود را معرفی 

می کند

  علی رغم 
پرمحتوا بودن کتاب های 

ایرانی در مقایسه 
با کتاب های بیشتر 

کشورها، قالب و فرمت 
بیشتِر کتاب های ما از 

استانداردهای چاپ دنیا 
فاصله دارند

در کشورهای خارجی بوده اســت؛ مثل پروژۀ »تدا« در 
ترکیه که وزارت فرهنگ آن کشور برای مدت 1۰ سال 
تعریف کرده اســت و از این طریق، از ترجمه و نشر آثار 
ترک در کشورهای خارجی، حمایت می شود یا به صورت 
تأســیس دفتر یا مؤسســۀ ویژۀ حمایت از توسعۀ نشر 
بین الملل بوده است؛ مثل بنیاد کلمه در ابوظبی که در 
قالب طرح »الکتاب« در هر سال، از تمامی ناشران خارجی 
که کپی رایت کتاب عربی را خریده و ترجمه و چاپ کنند، 
از طریق پرداخت حق  ترجمۀ حداقل 1۰ عنوان کتاب، 
حمایت می کند. البته در ســال جاری، دو طرح حمایت 
از ترجمه و نشــر ایران در جهان، در سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی، معروف به طرح »تاپ« و در معاونت امور 
فرهنگی ارشاد؛ معروف به طرح »گرنت«   فعالیت خود را 

آغاز کرده اند که امیدواریم این مسیر را صحیح بپیمایند.

4. پرهزینه و زمان بَر بودن شرکت و حضور در 
بازارهای بین المللی نشر

هزینۀ اجارۀ غرفه، مســافرت، اقامت، هواپیما و...، تهیه 
کاتالوگ های ویژه و ترجمۀ کتاب ها به زبان انگلیسی، از 
جمله موانعی هستند که امکان حضور عده ای معدود از 
ناشران خصوصی و دولتی را در نمایشگاه های خارجی، 
ممکن می سازد. در نتیجه، امکان عرضۀ حجم بیشتری 
از قابلیت نشــر ایران در بازارهای بین المللی، از دســت 
می رود. بیشتِر کشورهایی که مؤسساتی حمایت کننده 
در مسیر بین المللی شدن نشر کشورشان دارند، معموالً 
برای کاســتن از هزینه ها، غرفه هایــی را اجاره و به طور 
رایگان، در اختیار ناشر، نویسنده، آژانس ادبی و تصویرگر 
قرار می دهنــد. از این طریق، صاحب اثر که خود اطالع 
کافــی و وافی از کتابش دارد، اثر خود را معرفی می کند. 
ضمناً آن مؤسسه برای ناشران و نویسندگان  حاضر در 
غرفه، مشاورۀ کارشناســی می دهند. در عرف جهانی، 
خود ناشــر اثر را برای بازاریابی و فروش کپی رایت ارائه 
می کند یا این کار را به یکی از آژانس های ادبی می سپارد 
یا کارشناسی)Scot(  برای این منظور، استخدام می کند.

5. مطابقت نداشتن کیفیت چاپ و قالب بعضی 
از کتاب های ناشران ایرانی با استانداردهای 

جهانی
علی رغم پرمحتوا بودن کتاب های ایرانی در مقایســه با 
کتاب های بیشتر کشورها، قالب و فرمت بیشتِر کتاب های 

ما از استانداردهای چاپ دنیا فاصله دارند.
نشــر ایران مخاطبین و بازارهای بالقوۀ زیادی در 
جهان دارد. برای ارتباط و دســتیابی به این فرصت ها و 
امکان ها، نیازمند برنامه ریزی برای شناسایی، اولویت بندی، 
برقراری ارتباط و معرفی آثار متناسب با سلیقه و عالقۀ 
مخاطبین خارجی هســتیم.  مطالعه و بررســی برای 

شناســایی مخاطبین و ســلیقۀ آن ها، کاری اساسی و 
بنیادین در توسعۀ نشر بین الملل هر کشوری است؛ چرا 
که اقدامات و فعالیت های بعدی بر اساس نتایج حاصل 
از این بررسی استوار خواهد بود و اشتباه در این مرحله، 
خسارت های زیادی از جمله خسارت های مالی را متوجه 

سرمایه گذاری در این حوزه خواهد کرد.
عرصۀ نشــر بین الملل مانند سایر حوزه های نشر، 
سازوکار ها و فاکتورهای خاص خود را داراست. آگاه نبودن 
از آن ها و نداشــتن تخصص و تبحــر الزم در هر کدام، 
دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شــده را برای داشتن 
حضوری موفق در بازارهای بین المللی نشر، دچار وقفه 
و شاید ناکامی کند. هدف گذاری و مخاطب شناسی که 
بحث آن ها پیش تر مطرح شد، مقدمات الزم و ضروری 
قبل از ورود و حضور در فعالیت های اجرایِی نشر بین الملل 
اســت. ابزار و بســتر های الزم برای حضور در بازارهای 

بین المللی نشر را شاید بتوان به شرح زیر لیست کرد:
1. ترجمۀ آثار به زبان یا زبان های بازارهای هدف؛

2. تهیه و تدوین معرفی نامه های مناسب در قالب 
بروشور و کاتالوگ برای معرفی آثار؛

3. حضور در بخش نمایشگاهی و سایر رویدادهای 
فرهنگی در نمایشگاه های بین المللی کتاب؛

۴. برنامه ریــزی و تنظیم قــرار مالقات های کاری 
با ناشــران، آژانس های ادبی، مترجمان، ویراســتاران و 
نویســندگان خارجی در نمایشگاه ها و سایر رویدادهای 

بین المللی مربوط به نشر؛
5. کســب اطالعات الزم دربارۀ نحــوۀ مذاکره با 
طرف های خارجی و آشنایی با تیپ های مختلف قراردادها 

و تفاهم نامه های همکاری؛
۶. آشــنایی و احتــرام به قوانیــن و معاهده های 

بین المللی مربوط به نشر کشورها؛
7. آشنایی با بازارهای نشر کشورهای مختلف. 

علی رغم همــۀ نواقص و کمبودهایی کــه در راه 
توسعۀ بین الملل نشــر ایران متذکر شدیم، برخورداری 
نشــر ایران از قابلیت گستردۀ محتوایی، اهمیت تالش 
برای جهانی کردن این نشر را نزد متولیان امور فرهنگی، 
به ویژه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دوچندان می کند. با توســعۀ نشــر ایران در عرصه های 
بین المللی، عالوه بر کمک به معرفی ارزش های اسالمی و 
انقالبی و ایرانی، از طریق فرهنگ مکتوب، از جهت دیگر 
با گسترده کردن دامنۀ مخاطبان کتاب ایران در سراسر 

جهان، به رونق اقتصاد نشر کشورمان می اندیشیم. 
به شــکرانۀ تالش و همت عدۀ کمی از عزیزان در 
حوزۀ نشر کشور، را ه هایی در این مسیر پیموده شده است 
و اندوخته ها و تجربیاتی به دســت آمده است که اکنون 
می توان با کانالیزه کردن و سامان دهی امور مربوط به نشر 

بین الملل ایران در توسعۀ آن قدهم های بزرگی برداشت.
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   بر خالف انتظار 
اولیه، مایۀ تحّیر بود که 
اهالی فرهنگ روسیه، 
شناخت درستی 
از ایران نداشتند. 
بماند که برخی از 
آن ها فرق ایران با 
کشورهای عربی و 
نیز تفاوت فارسی و 
عربی را نمی دانستند. 
طبیعتاً برای ما تلخ 
و سؤال برانگیز بود 
که در کشور همسایه 
و به زعم سیاسیون، 
برای متحد نزدیکمان، 
چرا چنین غریب و 
ناشناخته ایم؟!

   دو، سه متر آن 
طرف تر غرفۀ کشور 
ونزوئال بود. خودمان 
را معرفی کردیم. گرم 
استقبال کرد. از حضور 
ایرانی ها در نمایشگاه 
تعجب کرد. به او 
گفتیم: »دو، سه متر 
آن طرف تر ایران غرفه 
دارد!« مشخص بود 
برنامۀ دیدار متقابل و 
هدفمندی بین غرفه ها 
وجود ندارد! 

مراجعه کرد و طالب عکس دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور 
وقت بود. با لبخند جواب گرفت: »نداریم«. درخواست مرد 
مسئلۀ عجیبی نبود؛ چرا که غرفۀ سایر کشور ها مملو از 

اقالم تبلیغاتی و اهدایی کشورشان بود. 
دو، ســه متر آن طرف تر غرفۀ کشــور ونزوئال بود. 
خودمان را معرفی کردیم. گرم اســتقبال کرد. از حضور 
ایرانی ها در نمایشــگاه تعجب کرد. به او گفتیم: »دو، سه 
متر آن طرف تر ایران غرفه دارد!« مشخص بود برنامۀ دیدار 
متقابل و هدفمندی بین غرفه هــا وجود ندارد! در حین 
خداحافظی، عکسی از هوگو چاوز همراه با پرچم کاغذی 
ونزوئال و دســتبندی پالستیکی با آرم کشورش را به ما 

هدیه داد. 
در غرفۀ ترکیه هم با سؤال متفاوتی مواجه شدیم. 
متصدی غرفه پس از گپ و گفت طوالنی در خصوص کتاب 
و کتابخانه های ترکیه، با لبخند از ما پرســید: »چرا شما 
ایرانی ها این قدر به امضای تفاهم نامه عالقه مند هستید؟« 
پرســیدم: »چطور؟!« گفت: »هر بار که با ایرانی ها طرف 
می شویم، می گویند: “بیایید تفاهم نامه امضا کنیم.” یک 
بار ما می آییم ایران. چند شب هتل و پذیرایی و آخر سفر 
کلی هدیه! بعد شما می آیید ترکیه، به همین منوال: چند 
شب هتل و پذیرایی و هدیه! نهایتاً کاغذی امضا و تبادل 
می کنیــم. بعد هیچ اتفاقی نمی افتد.« گفتم: »چه عرض 

کنم؟ واقعاً جوابی نداشتم.« 
غیر از غرفۀ رســمی، چهار غرفۀ دیگر هم به ایران 
اختصاص داشت. غرفه ای یک در دو متری همجوار غرفۀ 
اصلی که به یکی از مؤسسات وابسته به ارشاد اختصاص 
یافته بــود. این غرفه، کتاب هایی از تاریخ ادبیات ایران را 
به زبان روســی عرضه می کرد. جلد بیشتِر کتاب ها زرد، 
طراحی جلد ها در حد ماقبل ظهور پدیده ای به نام طراحی 
جلد و کتاب سازی هم در حد جزوه های دانشجویی! سه 

شهریور 1391 با حمایت نهاد کتابخانه های عمومی، همراه 
با دوســت خوبم علی شیروانی، برای بازدید از نمایشگاه 
کتاب به مسکو رفتیم. هدف گذاری سفر، بررسی وضعیت 
نشر در روسیه بود. به غیر از نمایشگاه کتاب مسکو، از تعداد 
درخور توجهی کتاب فروشی و کتابخانه هم بازدید کردیم 
و گفت وگوی مفصلی با کتابداران، فروشــندگان کاغذ و 
تولیدکنندگان کتاب هایی با فرم و کاربری اســباب بازی 
انجام دادیم. آن سفر تجربیات ارزنده ای برای ما داشت و 
گزارش مفصلی از این سفر تهیه شد که طبق روال معمول 

اداری، با تغییر مدیریت ها، به بوتۀ فراموشی سپرده شد. 
بر خالف انتظار اولیه، مایۀ تحّیر بود که اهالی فرهنگ 
روسیه، شناخت درستی از ایران نداشتند. بماند که برخی 
از آن ها فرق ایران با کشورهای عربی و نیز تفاوت فارسی 
و عربی را نمی دانستند. طبیعتاً برای ما تلخ و سؤال برانگیز 
بود که در کشور همسایه و به زعم سیاسیون، برای متحد 
نزدیکمان، چرا چنین غریب و ناشــناخته ایم؟! با حضور 
در جلسۀ عمومی انجمن ادبی ایران و نیز غرفۀ ایران در 
نمایشگاه کتاب، ابهام ما رفع شد. جواب این بود: »از ماست 

که بر ماست!« 
بعد از دو روز نمایشگاه گردی، غرفۀ رسمی ایران در 
نمایشگاه را پیدا کردیم! غرفه ای نسبتاً کوچک در انتهای 
سالن جنبی که با کتاب هایی فاخر، پرحجم و سنگین! 
تزئین شده بود. چند نفر از دانشجویان ایرانی مقیم مسکو 
در غرفه، پاســخ گوی مراجعین بودنــد. قریب به اتفاق 
کتاب های غرفه، به مجموعه عکس هایی از آثار باستانی و 
طبیعت ایران اختصاص داشت. از آن کتاب ها، هر رهگذری 
که احیاناً گذرش به آن بخش می افتاد، ایران را کشوری 
زیبا، باستانی و کهن می یافت؛ صرف نظر از اینکه در ایران 

امروز چه می گذرد! 
جالب بود که در زمان حضور ما در غرفه، کامل مردی 

مجدالدین معلمی

نهضت ترجمۀ آثار و تولیدات فاخر فارسی 
باید جدی گرفته شود
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نهضت ترجمۀ آثار و تولیدات فاخر فارسی، باید جدی گرفته شود

  در نمایشگاه های 
بین المللی، در 

خوش بینانه ترین حالت، 
پیام مهم  ما به دنیا این 

می شود: »ایران کشوری 
با قدمت چندهزارساله 

است«: تخت جمشید 
داریم؛ سی وسه پل و 
سنگ نوشته داریم و 

شمالی که طبیعت زیبا 
دارد؛ و اگر بپرسند: 

»خب! ثم ماذا؟ محصول 
ادبی جدید چه دارید؟ 

رمان و شعر تازه و 
فاخرتان کدام است؟ 
حرفتان برای دنیای 

معاصر چیست؟ اصاًل 
چرا انقالب کردید؟ 

چرا جنگیدید؟ چطور 
جنگیدید؟...« انگار 

مکتوب قابل عرضه ای 
نداریم!

  برای تبدیل شدن 
به دست و قدرت بر تر 

در عرصۀ فرهنگ و 
درخشیدن در عرصۀ 
بین المللی، الزم است 
نهضت ترجمۀ آثار و 

تولیدات فاخر فارسی 
به زبان های دیگر 

جدی گرفته شده و 
هدفمند تر از گذشته، 
از فرصت های عرضۀ 

تولیدات در فضای 
بین المللی بهره ببریم

همان غرفه ای را که در مسکو، با مردمانی کتاب خوان و 
عالقه مند به کتاب های جنگی، حادثه ای و عشــقی برپا 
می کنند، برای ادای وظیفۀ خشک اداری و افزایش آمار 
حضور در نمایشگاه های بین المللی، در هر جای دیگری 

می گسترانند؛ هر سال همین غرفه و همین برنامه! 
در نمایشگاه های بین المللی، در خوش بینانه ترین 
حالت، پیام مهم  ما به دنیا این می شود: »ایران کشوری با 
قدمت چندهزارساله است«: تخت جمشید داریم؛ سی وسه 
پل و سنگ نوشته داریم و شمالی که طبیعت زیبا دارد؛ و 
اگر بپرسند: »خب! ثم ماذا؟ محصول ادبی جدید چه دارید؟ 
رمان و شعر تازه و فاخرتان کدام است؟ حرفتان برای دنیای 
معاصر چیست؟ اصالً چرا انقالب کردید؟ چرا جنگیدید؟ 
چطور جنگیدید؟...« انگار مکتوب قابل عرضه ای نداریم! 
گویی در ایراِن معاصر و خاصه بعد از انقالب اسالمی، هیچ 

محصول و حرفی برای گفتن، تولید نشده است! 
از مردم دنیا چه انتظاری داریم؟ اسم ایران را دائم در 
اخبارشان به عنواِن کشوری متخاصم با غرب می شنوند؛ 
دروغ های رســانه ها هم ضمیمه می شــود؛ ولی کمتر 
محصولی از اندیشه، هنر و ادب ایران جدید می بینند یا با 
کمتر اندیشمند و صاحب فکر و اهل قلمی از ایران جدید 
آشنا می شــوند. گزافه نیست اگر ذهنیت ناقص یا بعضاً 

ذهنیت غلطی از ایران داشته باشند. 
برای تبدیل شــدن به دست و قدرت بر تر در عرصۀ 
فرهنگ و درخشــیدن در عرصۀ بین المللی، الزم است 
نهضت ترجمۀ آثار و تولیدات فاخر فارســی به زبان های 
دیگــر جدی گرفته شــده و هدفمند تر از گذشــته، از 
فرصت های عرضۀ تولیــدات در فضای بین المللی بهره 
ببریم. حضرات جشنواره چی حتی اگر همت می داشتند 
و محصوالت موجود را هم هدفمند تر تجمیع می کردند، 

وضعمان بهتر از این بود!

غرفۀ دیگر علی رغم پرداخت هزینه، خالی مانده بود. این 
غرفه ها تنها غرفه های خالی در کل نمایشگاه بود. فقط اسم 
ایران و پرچم ایران باالی آن ها درج شده بود. غرفه ای هم 
به مؤسسه ای خصوصی منتسب بود که محصوالت دینی 
را به زبان روســی عرضه می کرد. تنوع آثار و مجالت این 
مؤسسه درخور توجه و ستودنی بود. هر چند مدیران این 
مؤسسه تصمیم گرفته بودند نامی از هویت ایرانی خودشان 

درج نکنند. 
عصر یکــی از روزها را هم به بازدید از انجمن ادبی 
ایران گذراندیم. از قضا، ظاهراً گردهمایی ماهانۀ انجمن 
بود و جمعی از ایرانی های مقیم و روس های عالقه مند به 
زبان فارسی، جمع شــده بودند. یک استاد ایرانی و یک 
اســتاد روس خطابه ای در شرح حال خواجه نصیرالدین 
طوسی ایراد کردند. بعد از جلسه، فرصت شد تا بازدیدی 
از کتابخانۀ مؤسسه داشته باشیم. کتاب ها غالباً باستانی 
و تاریخی بودند. به روز ترین کتاب  هایشان دفاعیات دکتر 
مهاجرانی در دادگاه و مجموعه کتاب های دکترعبدالکریم 
سروش بود و البته مجموعه کتاب های تکتای سرای اهل 

قلم خانه کتاب! 
بعد از پایان سفر و پرس وجو از دوستانی که تجربۀ 
بازدید از سایر نمایشگاه های بین المللی کتاب را داشتند، 
مرا به این برداشت رساند که آسمان همه جا همین رنگ 
است! حضور ایران در نمایشگاه های فرهنگی دنیا، به غایت 

تشریفاتی و کم رمق است.  
                  

نمایشــگاه ها یکی از عرصه های مهــم مواجهه و عرضۀ 
توانمندی هاست و هرساله ایران در ده ها نمایشگاه فرهنگی 
شرکت می کند. از ظواهر چنین بر می  آید که متولیان امر 
برنامه ای هدفمند و جهت دار برای معرفی دقیق گذشته 
و حال کشــور و تأثیرگذاری در مخاطب جهانی ندارند.   
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  از مخاطبین 
کتاب با عنوان اهل 
مطالعه در جامعه یاد 
می شود و اکثراً قشر 
فرهیختۀ جامعه را 
تشکیل می دهند و 
اینان بیشتر از آنکه 
تحت تأثیر جریانات 
تبلیغاتی باشند، خود 
جریانساز هستند و بر 
محیط و افراد پیرامون 
خود اثر مطلوب 
می گذارند

بهترین این رسانه هاســت. »کتاب خوب«، به مثابه یک 
رسانه از ویژگی متعددی برخوردار است که در ادامه، به 

تعدادی از آن ها اشاره می شود:
1. برای ایده های خود مستندات و دالیل ارائه می کند 
که این امر باعث می شود تا معلومات ارائه شده نسبت به 

بنگاه های سخن پراکنی از عمق بیشتری برخوردار باشد؛
2. برای تبیین نقطه نظــرات خود می تواند زمان و 

مکان کافی به خود اختصاص دهد؛
3. شــامل یــک مقدمه، یــک متــن و در پایان، 

نتیجه گیری است؛
۴. از مخاطبیــن کتاب با عنــوان اهل مطالعه در 
جامعه یاد می شود و اکثراً قشر فرهیختۀ جامعه را تشکیل 
می دهند و اینان بیشــتر از آنکه تحــت تأثیر جریانات 
تبلیغاتی باشند، خود جریانساز هستند و بر محیط و افراد 

پیرامون خود اثر مطلوب می گذارند.
5. معموالً دایرۀ اطالعات کتاب خوانان بسیار وسیع تر 

جهان قرن بیست و یکم به رسانه و تبلیغات، بسیار وابسته تر 
از گذشته است.

هــر گروه و فرقه  بــا بهره گیــری از تکنولوژی در 
رسانه های مختلف، به دنبال تبیین و تلقین محصوالت و 
ایده های خود هستند که این در مسیر تزاحم ها و تقابل ها 
بسیار شده اســت؛ به طوری که بعضاً مشاهده می شود 
گروه های ضعیف تر که قادر به تفوق نیســتند، چارۀ کار 
را در تخریب و شــبهه افکنی در مسیر گروه های قوی تر 

می بینند.
 البته بنا بر نظر کار شناسان، این رسانه ها و تریبون ها 
از ارزش یکسانی برخوردار نیستند؛ زیرا بسیاری از آن ها 
بر اثر مرور زمان، میزان تأثیر و اعتبار خود را از دســت 
می دهند. بعضــی دیگر نیز به دلیل ســاختار ارتباط با 

مخاطبین، قادر به ارائۀ استدالل و برهان کافی نیستند.
در این میان، کتاب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
به اعتقاد اهل فن، کتاب و نشــر مکتوب از قوی ترین و 

تبیین رویکردهای جمهوری اسالمی
به برنامه ریزی نیاز دارد

صفا امیری

54
پروندۀ ویژه
یادداشت
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تبیین رویکردهای جمهوری اسالمی، به برنامه ریزی نیاز دارد

  با آنکه در طول یک 
قرن گذشته، شاهد رشد 
و ظهور رسانه های بسیار 

زیادی در جامعۀ بشری 
هستیم، می بینیم که 

هیچ کدام نتوانسته اند 
جایگاه کتاب را کسب 
کرده یا تضعیف کنند؛ 
بلکه می توان ادعا کرد 

که روز به روز شاهد 
تثبیت و شکوفایی 

جایگاه کتاب هستیم

  ویژگی ها و توانایی 
های نمایشگاه های 

کتاب باعث شده 
دولت ها، سیاستمداران، 

جامعه شناسان و... 
سرمایهگذاری های 

کالنی برای این 
نمایشگاه ها 

داشته باشند تا با 
تحت تأثیرقراردادن 

صاحبان خرد و اندیشه 
و همراهی آنان، 

بیشترین تأثیر را بر روی 
افکار عمومی داشته 

باشند و جامعۀ جهانی 
را به سمت و سویی 

تعریف شده هدایت کنند

بین المللی چیست؟
ایران چه سیاست های کوتاه مدت و بلندمدتی برای 

بهره برداری از این رسانۀ بین المللی دارد؟
تا چه اندازه  بر تبیین و افکار برخاســته از انقالب 
اسالمی و ایجاد ارتباط با مخاطبین جهانی در این عرصه، 

اعتقاد دارد؟
بدون تردید جمهوری اسالمی نیز همچون مراکز 
ایده پردازی و الگوسازی جهانی، برای تبیین و تنویر افکار 
عمومی نیاز به این نمایشگاه ها در عرصۀ بین المللی دارد. 
زیرا با توجه به ماهیت جمهوری ایران و اســالمیت آن، 
دربارۀ ما مســائلی وجود دارد که برای مخاطبان جامعۀ 

جهانی روشن نیست؛ اموری مانند:
الف. محوریت تشــیع علوی در جامعۀ جهانی، در 

2۰۰ سال گذشته؛
ب. ایجاد نظامی برخاســته از تفکر شیعی، پس از 

پیروزی انقالب؛
ج. وجود روحیۀ استکبار و استعمار ستیزی در مبانی 

انقالب و بنیانگذار آن؛
د. حمایت از ملت ها در مقابل دولت های وابسته؛

ـ . به رسمیت نشناختن رژیم غاصب صهیونیستی  ه
و مبارزه با آن؛

و ....
موارد ذکرشده فقط به دنبال قرارگرفتن حق در جای 
خود است و هر انســان عاقل و آزادی خواهی در مقابل 
آن ســر تعظیم فرود می آورد؛ ولیکن مخاطب جهانی 
به دلیل آنکه فقط به تریبون های وابسته به جبهۀ استکبار 
دسترسی دارد، تحت تأثیر تبلیغات منفی این رسانه ها، 

این تفکر را تهدیدی برای جامعۀ جهانی می بیند.

از افرادی اســت که فقط از طریق رسانه های تصویری و 
صوتی کسب خبر می کنند.

و بسیاری از ویژگی های دیگر که در این مقالۀ کوتاه 
نمی گنجد، باعث شده تا کتاب جایگاه بسیار باال تر و مهم تر 

و تأثیرگذارتری نسبت به رسانه های دیگر داشته باشد.
به همین دلیل، با آنکه در طول یک قرن گذشــته، 
شاهد رشــد و ظهور رسانه های بسیار زیادی در جامعۀ 
بشری هستیم، می بینیم که هیچ کدام نتوانسته اند جایگاه 
کتاب را کســب کرده یا تضعیف کننــد؛ بلکه می توان 
ادعا کرد که روز به روز شــاهد تثبیت و شکوفایی جایگاه 
کتاب هستیم. شاهد بر این ادعا برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی کتاب اســت که ســاالنه در قریب به اتفاق 
کشورهای دنیا برگزار می شود؛ به طوری که هرساله نسبت 

به گذشته، توسعۀ کّمی و کیفی بیشتری می یابند.
این نمایشگاه ها محل عرضۀ مهم ترین دستاوردهای 
به روز مکتوب جامعۀ بشری است و بهترین مکان برای 
عرضه و هماوردی مفاهیمی است که از طرف اهل خرد 
و دانشمندان و متخصصان عرصه های مختلف علمی به 

جامعۀ جهانی ارائه می شود. 
ویژگی هــا و توانایی های این نمایشــگاه ها باعث 
شــده تا دولت ها، سیاســتمداران، جامعه شناسان و... 
سرمایه گذاری های کالنی برای این نمایشگاه ها بکنند تا 
با تحت تأثیرقراردادن صاحبان خرد و اندیشه و همراهی 
آنان، بیشترین تأثیر را بر روی افکار عمومی داشته باشند 
و جامعۀ جهانی را به سمت و سویی تعریف شده هدایت 

کنند.
سؤاالتی که اکنون مطرح می شود، این است:

 جایــگاه جمهوری اســالمی در نمایشــگاه های 
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1. روشنگری و تبیین ماهیت تفکر انقالب اسالمی؛
 2. پاسخ گویی به شبهات ایجادشده توسط جبهۀ 

مقابل؛
3. تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی به گونه ای 
که هرساله به روز شده و دستاوردهای جدید به آن افزوده 

گردد؛
۴. شناســایی و جــذب مخاطــب بین المللی در 

کشورهای مختلف؛
5. ایجاد یک ارتباط مستمر، حداقل یک بار در سال، 
در زمان برگزاری نمایشگاه ها با مخاطبین شناسایی شده و 
ارائۀ دستاوردها و پاسخ های ایجادشده در طول یک سال 

گذشته؛
۶. تشکیل نشســت و نقد و بررسی در طول مدت 
زمان برگزاری نمایشگاه ها، با دعوت از صاحب نظران آن 

کشور و مخاطبان شناسایی شده؛
7. تهیۀ کتب و جزوات از این نشست ها و ارسال برای 

دوستداران انقالب؛ 
8. ایجاد ارتباط الکترونیکی با مخاطبین و پاســخ 

به موقع به درخواست های آنان.
بدون تردید در یک برنامۀ مدون با اهداف تعریف شده 
و بهره گیری از مجریان توانمند در مدت زمان نه چندان 
طوالنی، می توان به دستاوردهای بسیار درخور توجهی 

دست یافت.
این مقاله به دنبال نقد عملکرد عزیزانی که در گذشته 
برای حضور جمهوری اسالمی قبول زحمت کرده اند، نبوده 
است؛ فقط نقدی کوتاه به نوع نگرش ما به نمایشگاه های 

بین المللی است.
جای ما در این ویترین، خالی است.

از طرفی، هر کدام از نکات ذکرشده، به تنهایی کافی 
است تا در معرض حملۀ رسانه های وابسته به جبهۀ زر و 
زور واقع شود تا در گوشه گیرکردن این تفکر و طرد آن از 

جامعۀ جهانی، سعی کنند.
بهره بــرداری نادرســت و ناکافــی و نابهنــگام از 
رسانه های مختلف در سطح جهانی، باعث شده تا تفکرات 

استعمارگرانه بعضاً به دستاوردهایی نیز رسیده باشد.
برای رسیدن به موفقیت، ما ناگزیریم که از رسانه ها 
به خوبی بهره ببریم و وارد عرصۀ جهانی شویم و آن عرصه 
را برای جبهۀ مقابل خالــی نگذاریم. یکی از مهم ترین 
رســانه ها برای ورود به عرصۀ جهانی، »نمایشــگاه های 
بین المللی کتاب« اســت؛  البته نه یک حضور نمادین و 

بدون بازخورد.
سال هاست در نمایشــگاه های بین المللی زیادی 
شرکت می کنیم و عزیزان زیادی متقبل زحمات فراوانی 
می شوند و ســاالنه، هزینه های هنگفتی از سوی نظام، 
به منظور این حضور صورت می گیرد؛ ولیکن نتایج مناسبی 
نداشته است. برای بهره گیری از نمایشگاه های بین المللی، 
نیازمند سیاستی مدون و برنامه ریزی شده برای دو دورۀ 
کوتاه مدت و بلندمدت هستیم. برنامه ای با جهت گیری 
چندگانه که هم به تبیین رویکردهای جمهوری اسالمی 
بپردازد و هم از طرف دیگر، پاسخ گوی شبهاتی باشد که از 
سوی مخالفین ایجاد می شوند. برنامه ای که بتواند اهداف 
متعددی را پوشــش دهد. موارد ذکرشده فقط به دنبال 
قرار گرفتن حق در جای خود اســت که هر انسان عاقل 
آزادی خواهی در مقابل آن سر تعظیم فرود می آورد؛ ولیکن 
مخاطب جهانی فقط به تریبون های وابسته به جبهۀ مقابل 

دسترسی دارد. مانند گزینه هایی که در ادامه می آید:

   بهره برداری 
نادرست و ناکافی و 
نابهنگام از رسانه های 
مختلف در سطح 
جهانی، باعث شده تا 
تفکرات استعمارگرانه 
بعضاً به دستاوردهایی 
نیز رسیده باشد

   یکی از مهم ترین 
رسانه ها برای ورود 
به عرصۀ جهانی، 
»نمایشگاه های 
بین المللی کتاب« 
است؛ البته نه یک 
حضور نمادین و بدون 
بازخورد

   برای بهره گیری 
از نمایشگاه های 
بین المللی، نیازمند 
سیاستی مدون و 
برنامه ریزی شده 
برای دو دورۀ 
کوتاه مدت و بلندمدت 
هستیم. برنامه ای با 
جهت گیری چندگانه 
که هم به تبیین 
رویکردهای جمهوری 
اسالمی بپردازد و 
هم از طرف دیگر، 
پاسخ گوی شبهاتی 
باشد که از سوی 
مخالفین ایجاد 
می شوند
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  افراد مثل رنه  
گنون، فریتیوف شوان، 

تیتوس بورکهردت، 
مارتین لینگس و... 

که بیشترشان اصالتًا 
هنرمندان بودند و 

حداقل دیداری کلی 
از عرفان اسالمی 

داشتند؛ خصوصاً فلسفۀ 
ابن عربی و نگاهش به 
زیبایی به عنوان یکی 
از صفت های خداوند 

متعال که از راه معرفت 
حاصل می شد. از طریق 

خواندن کتاب های 
این افراد، خیلی از 

هنرمندان و دانشجویان 
و دانشمندان غربی به 

دین اسالم گرایش پیدا 
کردند. ترجمۀ بعضی از 

کتاب هایشان به زبان 
فارسی، کار مهمی است

تفکرات و مکاتبشان می رساند، نه به راه حقیقی و خدا؛ در 
بیشترشان، به عاقبتی مانند دیوانگی یا خودکشی منجر 
می شد. اما بعضی ها به سمت شرق می رفتند و بین آن ها، 
دستۀ کمی، اساتید اهل تصوف را پیدا کردند. افراد مثل 
رنه گنون، فریتیوف شــوان، تیتوس بورکهردت، مارتین 
لینگس و... که بیشترشان اصالتاً هنرمندان بودند و حداقل 
دیداری کلی از عرفان اسالمی داشتند؛ خصوصاً فلسفۀ 
ابن عربی و نگاهش به زیبایی به عنوان یکی از صفت های 
خداوند متعال که در ســیر  معرفــت و علم حضوری و 
اکتشافات، اظهار می شــد. از طریق خواندن کتاب های 
این افراد، خیلی از هنرمندان و دانشجویان و دانشمندان 
غربی به دین اسالم گرایش پیدا کردند. ترجمۀ بعضی از 
کتاب هایشان به زبان فارسی، کار مهمی است. خصوصاً 
برای کسانی که می خواهند با تفکرات و دیدگاه بسیاری از 
مردم غرب که دنبال حقیقت هستند آشنا شوند و به این 
وسیله ، آن ها را هدایت و تشنگی معنوی شان را سیراب 

کنند. 
همین جســت وجوی روایت ها و نظــرات جدید از 
جهان بینی غربی، مرا به سمت مطالعۀ فرهنگ ها و ادیان 
سرخ پوستان امریکای التین رســاند. بنابرین، به رشتۀ 
مردم شناسی )anthropology( منتقل شدم. اما در این 
رشته، به جای اینکه با ساکنین قدیمی و بومی آمریکای 
التین آشنا بشوم،  با تاریخ قتل عام و ظلم بی نهایتی که از 
سوی اروپاییان دیدند و نیز با نهضت های ضدامپریالیسم 
و مقاومت در مقابل قدرت های بزرگ و متکبرین غرب، 

آشنا شدم. 
جست وجوی شــخصی من باالخره، مرا به هدف 
رساند و با اسالم واقعی و انقالب اسالمی ایران و خصوصاً 
با امام خمینیu و امام خامنه ای آشــنا شــدم. یعنی 

در ابتدا سپاسگزارم از فرصتی که به بنده داده شد تا دربارۀ 
منطقۀ امریکای التین، کشورم آرژانتین و وضعیت امروزه و 

نیازهایی صحبت کنم که در آنجا وجود دارد. 
من از پایتخت کشورم، بوینس آیرس، هستم. رشتۀ 
تحصیلی اصلی من هنر اســت. هنر را در مدرســۀ ملی 
هنرهای زیبا خواندم )I.U.N.A(. اما رشتۀ دیگری هم در 
دانشگاه بوینس آیرس )U.B.A.( خوانده ام که مردم شناسی 
است. به واسطۀ تحصیل در این دو رشته، توانستم این دو 
محیط، یعنی محیط دانشگاهی و محیط هنری را بشناسم. 
امــا چطور ایــن دو محیط باالخره مرا به اســالم 
رساندند؟ جریانش شاید عبارت باشد از اینکه: 1. یافتن 
چندیــن راه برای تبلیغ؛ 2. فرصتی برای آشنا شــدن با 
جوانان و وضعیت علمی در این روز ها، در منطقۀ خودم.  

جهــان هنری آرژانتین مقامی مهم و پیشــتاز در 
هنر مدرن غرب دارد. یکی از مشــخصات هنر مدرن از 
قرن بیســتم میالدی تا امروز، بحران جهان بینی و نگاه 
زیبایی شناسی است. بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، 
مردم در کشــورهای غرب و به خصوص هنرمندانشان، 
به دنبال روایت ها و نظرات جدید  به غیر از جهان بینی غربی 
می گشتند. نتیجۀ این جست وجو، نفوذ هنر آفریقا و شرق 
در جنبش های هنری، مثــل حجم گرایی )Cubism( یا 
 )Symbolism( یا نمادگرایی )Surrealism( فراواقع گرایی
شــد. در این جریان ها، هنرمندان می خواستند اجزای 
عمیق تر از جان و روحشــان را اکتشاف کنند. متأسفانه 
نقطۀ شروع بیشترشان از مکاتب انحرافی مثل روانکاوی 
)psychoanalysis( یا عرفان های دروغی مثل تیوسوفی 
)Theosophy( یــا روح گرایــی )spiritism( یا از طریق 
مصرف کردن انواع مختلف گیاهان توهم زا و مواد مخدر 
بود و به خاطر همین، نتیجۀ جست وجویشان، آن ها را به 

برای رسیدن به اخالق اسالمی
باید نیروهای بومی بین المللی تربیت کنیم

خلیل زوالیوس
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  وضعیت امریکای 
التین امروز، بعد از 
وفات هوگو چاوز، 
سکوت حکومت حزب 
کارگران )P.T.( در 
برزیل و تمام شدن 
دورۀ حکومت  
کیرچنر در آرژانتین، 
کاًل متفاوت شد و 
حکومت های جدید 
متأسفانه دوباره 
به سمت وعده های 
دروغین امریکایی ها 
رفتند و بار دیگر 
فریب خوردند. 
بنابرین، یک فرصت 
بزرگ تمام شده است 
یا به موقعیتی کاًل 
دگرگون تبدیل شد

  منطقۀ امریکای 
التین یک سرزمین 
بزرگ است؛ با حدود 
600میلیون نفر که 
اسپانیایی زبان هستند 
و حدوداً 200میلیون 
نفر که پرتغالی زبان اند 
و اکثراً هیچ گونه 
آشنایی با اسالم 
واقعی ندارند؛ اما به 
خاطر ظلمی که در 
طول تاریخ دیدند، 
واقعاً انتظار ظهور یک 
منجی و هدایت  و 
برقراری عدالت واقعی 
هستند

استکبار امریکا و عهدشکنی آنان و دروغ هایشان، قطعاً 
برای منطقۀ امریکای التین هم مناسب است؛ ولی این بار 
ما شیعیان باید یک قدم جلوتر برویم و قبل از آنکه فرصت 
جدید باز شود، آمادگی داشته باشیم. نقطه هایی که برای 
رسیدن به موفقیت بزرگ تر، باید در آن ها بیشتر متمرکز 

شویم، در نظر بنده، این هاست:
 باید سعی کنیم برای رسیدن به اخالق اسالمی، 
نیروهای بومی امریکای التین تربیت کنیم. هرچه امکان 
دارد، عمیق تــر و کامل تر! و ایــن کار به ترجمۀ تعداد 
بیشتری کتاب  و تعداد بیشتری مبلّغ نیاز دارد که خصوصاً 
با آن برنامه و هدف به سفر بروند. به این شکل که همان 
نیروهای جدید تربیت شده، خودشان هم شاگردان بومی 
داشته باشند و حرکت اسالمی واقعی، هرچند فقط فکری 

و اخالقی را شروع کنند.
 در زمینۀ هنری هم به آثار ادبی نیاز اســت که 
ترجمه شوند. از بومی های منطقۀ امریکای التین  برای 
نوشــتن یا ترجمه کردن کتاب ها، فیلم ها، مســتندها، 
مداحــی، مقاالت و... دربارۀ فرهنگ عاشــورا و پیام آن 
حمایت صورت بگیرد تا به این شــکل، به دســت مردم 

برسد.
منطقۀ امریکای التین ســرزمین بزرگی است؛ با 
حدود ۶۰۰میلیون نفر که اسپانیایی زبان هستند و حدوداً 
2۰۰میلیون نفر که پرتغالی زبان انــد و اکثراً هیچ گونه 
آشنایی با اســالم واقعی ندارند؛ اما به خاطر ظلمی که 
در طول تاریخ دیدند، واقعاً در انتظار ظهور یک منجی و 
هدایت  و برقراری عدالت واقعی هستند. ان شاءاهلل بتوانیم 
کاری انجام بدهیم که آن حضــرت بزرگوار و حقیقت 

اسالم، زودتر به آنجا برسد.

جست وجوی معنوی ام مرا به امام علی و اهل البیت 
پیامبــر اکرمb و جســت وجوی عدالــت و مقاومت 
ضداســتکبار، مرا به انقالب اســالمی ایران برد. یعنی 
حقیقت برای من، از یــک راه باطنی و یک راه ظاهری 
اظهار شده است؛ یعنی به یگانه ترین راه کامل و مستقیم، 

به خدا و حق آمدم. 
چطــور انقــالب اســالمی را با همــۀ دروغ های 
رسانه ای و صهیونیســتی که علیه آن است، شناختم؟ 
به برکت مبلّغان آرژانتینی که در ایران درس خواندند و 
به واسطۀ کتاب های بزرگوارانی مانند عالمه طباطبایی و 

شهیدمطهری که الحمدهلل ترجمه شدند.
در ســال های اخیر، کارها و فعالیت هایی که انجام 
شد، الحمدهلل خیلی خوب بود و ثمرات آن ها کم کم دارد 
شکوفا می شود. اما بیشترین فعالیت ها در زمینۀ سیاست 
بود. خصوصاً بین حکومت ها مثل حکومت هوگو چاوز و 

احمدی نژاد، اوو مورالس و... .
 وضعیت امریکای التین امروز، بعد از وفات هوگو 
چاوز، ســکوت حکومت حزب کارگران )P.T.( در برزیل 
و تمام شــدن دورۀ حکومت  کیرچنــر در آرژانتین، کاًل 
متفاوت شــد و حکومت های جدید متأســفانه دوباره 
به سمت وعده های دروغین امریکایی ها رفتند و بار دیگر 
فریب خوردند. بنابرین، یک فرصت بزرگ تمام شده است 

یا به موقعیتی کالً دگرگون تبدیل شد. 
به خاطر بررسی تاریخ آمریکای التین، معتقدیم که 
این دورۀ جدید، مثل دوره های قدیم تمام خواهد شــد 
و مردم که متأســفانه، امروزه دوباره در چنگال  شیطان 
بزرگ افتاده اند، باز هم صورت واقعی و خبیث امریکایی ها 
را خواهند دید. سخنرانی های مقام معظم رهبری دربارۀ 
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  تجربه به ما نشان 
داده که تبلیغات انگیزۀ 

خرید را در مردم  
افزایش می دهد. پس 

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

آن استفاده نمود

  در حال حاضر، با 
ایجاد کتاب فروشی های 

بزرگ در برخی 
مجتمع های تجاری، 

فرصت معرفی و نمایش 
کتاب در کنار سایر 

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

می نماید؛ ولی این 
موضوع به بضاعت مالی 

ناشران نیز برمی گردد

در اروپاست. آن ها به روش های مختلف، افکار ارتجاعی 
خود را در حوزۀ دین و سیاســت منتشر می کنند. اول 
آنکه با تأمین مالی کرســی های اسالم شناســی که در 
دانشگاه های اروپا تأسیس کرده اند و از این طریق، صدها 
دانشجو را تغذیه فکری می کنند. برای تأسیس هر کرسی 
اسالم شناسی، بین 2میلیون تا 2۰میلیون یورو باید به 
دانشــگاه پرداخت کرد؛ دوم آنکــه آن ها ارتباط وثیقی 
با شــبکۀ انجمن های اسالمی دانشــگاه ها دارند و امام 
جماعت و مجالت و کتاب انجمن و نمازخانۀ دانشــگاه 
را تأمین می کنند و عالوه بــر آن، در تمام روزهای ماه 
مبارک رمضــان، در نمازخانۀ دانشــگاه ها برنامه دارند 
و افطار می دهند و مجالت و کتاب هایشــان را در آنجا 
پخش می کنند؛ سوم آنکه بیشتِر مساجد اروپا را آن ها 
ســاخته اند و امام جماعت مسجد و مدیریت مسجد در 
اختیار آن هاست، لذا با توسل به شبکۀ مساجد در انگلیس 
و اروپا، افکار، کتب و مجالتشــان را به طور مداوم توزیع 
می کنند؛ چهارم آنکه با تأسیس روزنامه در اروپا، هر روز 
تحلیل های خود را در تیراژ وسیع، برای عرب ها در اروپا، 

منتشر می کنند.

موضوعات مناسبی که می توانند جهانی شوند و جای کار دارند، 
چه موضوعاتی هستند؟ 

در اســالم ناب محمدی، دو موضوع اساسی محور 
دعوت اســت: اول، دعوت به توحید الهی و پرســتش 
خدای یگانۀ Nلم یلد و لم یولدM و دوم، دعوت به عدالت و 

ظرفیت و رسالت جمهوری اســالمی برای کار در حوزۀ نشر 
بین الملل و  صدور اندیشه های اسالمی و اشاعۀ اندیشه های 

اندیشمندان شیعی چیست؟
نظریۀ جمهوری اسالمی حداقل از لحاظ تئوریک، جمع 
بین فقه شــیعی و تجربۀ مدرن عقل بشری است. این 
نظریه از سویی، بیانگر پویایی اجتهاد فقه شیعه است و 
از سوی دیگر، توقف در حد ظاهر آن برای انتقال پیامش 
به خارج ایران کفایت نمی کند، بلکه باید بر جنبۀ کلی تر 
تفکر اسالمی که دارای ابعاد فلسفی، اخالقی و عرفانی 
است، بیشــتر تمرکز کرد. لذا می توان گفت اسالم ناب 
محمدی با رویکرد عقلی که یکی از پدیده های آن 
در عصر جدید، نظریۀ جمهوری اسالمی است، ظرفیت 

بزرگی برای تعامل فرهنگی با دیگر فرهنگ ها دارد. 
باید بین عمل ایران و نظریۀ جمهوری اسالمی فرق 
قائل شد؛ چون ایران در عمل، دارای کاستی های بسیاری 
اســت که قابل دفاع نیســت و برای انتقال هم جذاب 
نیست؛ مانند فساد گستردۀ اخالقی و مالی، رشوه خواری 
و اختالس و شکاف طبقاتی، تک صدایی رادیووتلویزیون، 
سانســور مطبوعات، فشــار بر مطبوعات و خبرنگاران 
موجود در جمهوری اسالمی ایران که فرسنگ ها با نظریۀ 

جمهوری اسالمی و قانون اساسی ایران فاصله دارد.

کشورهای مختلف اسالمی مانند عربستان، مصر و ... در این 
زمینه، چه کارهایی در سطح جهانی انجام می دهند؟

االن وهابیسم عربستان بزرگ ترین رقیب تبلیغاتی تشیع 

سیّدحسین امامی

کشور ایران گنجینۀ عظیمی از ادبیات و اندیشه در اختیار دارد که همه به آن معترف هستند. آنچه مهم است، این است که باید آن را به دنیا منتقل 
کنیم؛ چیزی که امام خمینیw هم بر آن تأکید کردند. یکی از را ه های صدور انقالب که امامw هم آن را مهم می دانست، از طریق ترجمه 
تحقق می یابد؛ به خصوص اینکه آثار ارزشمندی از گذشته برای ما باقی مانده است. تا کنون، حدود 20هزار عنوان کتاب فارسی به زبان های دیگر 
ترجمه شده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی وظیفۀ مهمی در این راستا دارد. در بررسی توانمندی ها و ضعف های ما در ترجمۀ کتاب ها 
به زبان های مختلف در جهان، خصوصاً برای ایران شناسی، اسالم شناسی و صدور اندیشه های انقالب اسالمی با حجت االسالم والمسلمین، دکتر 
سیدسلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن به گفت وگو نشستیم که سال ها مدیریت مرکز اسالمی لندن را برعهده داشته و سال هاست 

در اروپا ساکن است،  و از نزدیک با فضای دانشگاهی و علمی اروپا و آمریکا آشنایی کامل دارد. اکنون متن آن گفت وگو پیش ِروی شماست.

در حوزۀ نشر بسیار ضعیف هستیم؛
چه در داخل چه در خارج

گفت وگو با سّیدسلمان صفوی

59
پروندۀ ویژه
گفت وگو
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پروندۀویژه/گفتوگو

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

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

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

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

آمریکا تا حــدودی در برخی مناطــق خاورمیانه نفوذ 
کرده است. البته اکنون تحت فشار جریان تکفیریسم به 
رهبری وهابی ها، نفوذ نظریۀ مقاومت به رهبری ایران در 
خیابان های عالَم سنی عربی کاهش یافته است. حماس 
که دیروز با ما بود، امروز دوش به دوش تکفیری ها علیه 
ایران و حزب اهلل لبنان و حکومت اسد در سوریه جنگید.

یعنی به نظر شــما بهتر است به جای انتشــار مثالً قرآن و 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه و کتب حدیثی و منابع دست 
اول، انتشار کتب اندیشمندان و دانشمندان اسالمی در قالب 

شعر و... جذابیت بیشتری برای مردم غیرمسلمان دارد؟
برای مسلمانان اروپایی، ترجمۀ گزیدۀ نهج البالغه، کلمات 
قصار رسول اهلل، و صحیفۀ سجادیه جذاب است؛ اما 
برای غیرمســلمانان، در وهلۀ اول بایــد از زبان هنر در 
حوزۀ معنوی، برای انتقال پیام اسالم بهره برداری کرد. لذا 
ترجمه و تفسیر اشعار و کتب عرفانی  و احواالت معنوی 
اولیــاءاهلل مندرج در کتاب هایی نظیــر آثار مولوی، آثار 
عطار، خواجه عبداهلل انصاری، شیخ صفی الدین اردبیلی، 
شاه نعمت اهلل ولی، شیخ ابوالحسن خرقانی، عین القضات 
همدانی، ابوسعید ابوالخیر یا ترجمۀ گزیده آثار شاعران 
معاصر ایران نظیر شهریار، امین پور و گرمارودی، احتماالً 

جذاب است. 
ما در این زمینه، مشغول طرحی شده ایم که بعداً 
توضیح خواهم داد. ترجمۀ آثار فلسفی فیلسوفان مسلمان 
بــرای تأثیرگذاری در افکار نخبگان دانشــگاهی غرب، 
بســیار حائز اهمیت است. باید در مقابل فلسفۀ مادی، 
یای نســبیت گرایی غربی حکمت خالده را که در آثار 
سهروردی، مالصدرا، مالمحسن فیض کاشانی، مالهادی 
سبزواری و آشتیانی منعکس است، به زبان های اروپایی 
ترجمه کرد. برای مخاطبین دانشگاهی، به خصوص در 
حوزۀ اسالم شناسی، خاورمیانه شناسی و ایران شناسی. ما 
اکنون از سال 2۰۰۰ میالدی، هفده سال است که مجلۀ 

قسط اجتماعی: Nلََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبیَِّناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم 
الِْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسطM)ســورۀ حدید، 
آیۀ25( است که نیاز اساسی جامعۀ بشری است و هدف 
اجتماعِی نهضت انبیاست. معنویت توحیدی که دعوت 
بشر به پرستش و راز و نیاز با وجود قدسی جمیل است، 
دارای جاذبۀ بسیاری اســت. خدایی که بشر را دوست 
دارد و دین را برای رهایی آن ها ارسال کرده است؛ نه در 
بندکردن آن ها. خدای اسالم ناب محمدی، با خدای 
فکر منحط طالبانی در عالَم ســنی و شیعی متعارض 
است. خدای طالبانی ها و تکفیری ها خدای جبار و قهار 
اســت که خشــم و آتش خود را بر گنهکاران و نادانان 
نازل می کند؛ اما خدای اسالم ناب محمدی، خدای 
بسم اهلل الرحمنالرحیم اســت که با مؤمن و نا مسلمان، 
رحمان و رحیم اســت. باب های رحمت و هدایتش باز 
اســت و نادانان و گنهکاران را به مدد نور خود، به سوی 
حق جلب می کند. او با جذب محبت آدمیان، بشر را بیدار 
می کند. او با امید به زندگی بهتر و عشق، انسان گنهکار 
را متحول می کند. در اسالم ناب محمدی، محبت و 
رحمت الهی بر قهر و غضبش غلبه دارد. چنین اسالمی 

و چنین خدایی خأل وجودی انسان امروز غربی است.

در هر منطقه، چه موضوعاتی مناســب است کار شود و ما تا 
به امروز، چه میزان در انتقال این موضوعات و مفاهیم موفق 

بوده ایم؟
در جوامعی نظیر آمریکا، اروپا، ژاپن، تعالیم معنوی اسالم 
که در اشــعار موالنا و خیام و حافظ و مناجات خواجه 
عبداهلل انصاری انعکاس  یافته است، دارای جذابیت است. 
در افریقا و آمریکای التین که در بحران فقر و شــکاف 
طبقاتی به سر می برند، نظریۀ عدالت اجتماعی اسالم با 
چهره هایی نظیر امام علــی و ابوذر غفاری، جذاب 
است. نظریۀ مقاومت اسالمی تحت تأثیر آثار دکتر علی 
شــریعتی و اقدامات ســپاه قدس در مقابل ابرهژمونی 
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در حوزه نشر بسیار ضعیف هستیم؛ چه در داخل چه در خارج

  ما وقتی از کتاب 
صحبت می کنیم، 

منظورمان کتاب درسی 
یا کمک درسی یا کتاب 

دانشگاهی و از این قبیل 
نیست. این کتاب ها 

معموالً به صورت اجباری 
و از سر ضرورت، تهیه 

می شود و اختیاری برای 
تهیۀ آن ها وجود ندارد. 

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

نیز صورت می گیرد، 
ربطی به تبلیغ کتاب 

ندارد و صرفاً برای تبلیغ 
نام و نشان مؤسسات 

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

مطالعه و میزان مطالعه 
نیز تاثیری ندارد

کرده اند. اتهامات ســنی ها و وهابی ها به شــیعیان که 
می گویند: »شیعه، مذهب ساختۀ ایرانیان است و...« این 
قبیل افســانه ها دربارۀ شــیعه در این کتاب ها تدریس 
می شود. ازاین رو، ضعف کرسی های اسالم شناسی وجود 
دارد. در آمدوشد اساتید و دانشجویان به ایران، مشکل 
وجود دارد. در حال حاضر، دانشجویان این حوزه ها برای 
تحقیق، به عربستان، کویت، مصر، ترکیه و... می روند؛ اما 
نمی توانند به ایران سفر کنند. منابعی هم وجود ندارد که 
با کمک آن ها پایان نامه نوشته شود. منبعی برای معرفی 
آثار تمدنی تشــیع در ایران، وجود ندارد. اماکن مذهبی 
خاص تمدن شیعی معرفی نشده اند. این اماکن از جنبۀ 
هنری و مذهبی اهمیت بســیار دارند؛ اما کار تحقیقی 
دربارۀ آن ها انجام نشده است. هنر اسالمی ایرانی از منابع 
درسی دانشگاه های غربی غایب است. این ها ضعف هایی 
اســت که باید برای برطرف کردن آن هــا اقدامات الزم 

صورت گیرد.

یعنی تجربۀ موفق نداشته ایم؟! اگر تجربه های موفقی تا به امروز 
در حوزۀ نشر داشته ایم، با چه موضوعات و در چه محدوده های 

جغرافیایی بوده و علت موفقیت آن ها چیست؟ 
ما تجربۀ نشر بین المللی موفقی نداشته ایم که بخواهیم 
تحلیل کنیم؛ فقط در اشــل فدراســیون روسیه، بنیاد 
مطالعات اسالمی روسیه، به مدیریت دکتر هادوی موفق 
بوده اســت. حتی در ایران، امروز کتاب ها در 5۰ نسخه 
چاپ می شــود؛ مانند کتاب های سازمان مهمی نظیر 
مؤسســۀ میراث مکتوب ایــران، البته به جز کتاب های 
سفارشی که برای استفاده و تغذیۀ فکری سازمان بسیج 

منتشر می شود.

دیگر کشورهای اسالمی چه نوع فعالیت های دینـی در بریتانیا 
دارند؟

در حوزۀ اسالم شناسی در بریتانیا، معموالً مساجد تحت 
نفوذ عربستان هســتند. ایران هیچ نفوذی در اکثریِت 
مساجد ندارد. ما نـه در بخش ایران شناسی کار درخوری 
انجام داده ایم، نـه در حوزۀ نفوذ اسالم شناسی در مساجد 
و دانشگاه ها کار مفیدی صورت گرفته است؛ بدین معنا 
که حکومت ایران هیچ کار اساســی در این رابطه انجام 
نداده؛ اما رقیب ما عربســتان کارهای مهمی انجام داده 
است. مهم ترین مســاجد بریتانیا در لندن، گالسکو و 
ادینبورو با سرمایۀ سعودی ساخته شده است. اکثِر ائمۀ 
جماعات این مساجد را هم عربستان معین می کند؛ چون 

سرمایۀ ساخت را تأمین کرده است.
انجمن های اسالمی دانشــجویان هم اکثراً تحت 
هدایت و رهبری مأموران تبلیغی ســعودی هســتند. 
 bالبته چند ســالی است انجمن ها و محافل اهل بیت
در دانشــگاه ها، به همت شــیعیان نیز راه اندازی شده و 

تخصصی ترانسندنت فیلوسوفی )حکمت متعالیه( را به 
زبان انگلیسی در اروپا منتشر می کنیم و در آمریکا، اروپا، 
کانادا، استرالیا، زالندنو و ژاپن توزیع می کنیم. این مجله 

پلی برای گفت وگوهای فلسفی بین اسالم و غرب است.

برای مسلمان ها چطور؟
برای مسلمانان اروپایی، ترجمۀ قرآن، گزیدۀ نهج البالغه، 
کلمات قصار رسول اهلل و صحیفۀ سجادیه جذاب است. 
پس از آن، بیان تحلیلی تاریخ اســالم با روش علمی و 
مستند، حائز اهمیت است. سپس، تحلیل نقش اسالم 
و مسلمانان در ساختن فرهنگ و تمدن جهانی، اهمیت 
دارد؛ به خصوص برای نســل جوان مسلمان متولدشده 
از خانواده های مهاجر یا تازه مسلمان شده ها. دانشمندان 
مســلمان نقش مهمی در پیشــرفت ریاضیات، نجوم، 

پزشکی، شیمی، فیزیک و معماری داشته اند.
همچنین، تحلیل چگونگــی برخورد با مدرنیته و 
جمع  بین هویت اســالمی و زندگی در فضای متجدد 
غربی، برای حفظ هویت اسالمی جوان مسلمان، بسیار 
مهم است. بیان فتاوی مخصوص مقتضیات زندگی در 
محیط غربی الزم است. مرحوم عالمه فضل اهلل در در این 
باره، کتابی حاوی فتاوی مختصری را منتشر کرده است.

تحلیــل مقارنه ای فرهنگ اســالم بــا مدرنیته و 
مسیحیت در حوزۀ کالم، عرفان، فلسفه، اخالق، حقوق، 

اقتصاد و سیاست نیز الزم است.

ظرفیت  حوزۀ نشر بین الملل برای معرفی ایدئولوژی جمهوری 
اسالمی تا چه میزان است؟ 

در دنیا، انتشــارات موفق بســیاری وجود دارد؛ مانند 
انتشارات پنگوئن یا هارپر کالینز که تیراژ کتاب هایشان 
صدهزاری است. مثالً انتشارات هارپر کتاب قلب اسالم 
تألیف پرفسور نصر را با تیراژ صدهزار در آمریکا منتشر 
کرد؛ ولی در ایران انتشــارات بین المللی موفق یا حتی 

نیمه موفق هم وجود ندارد.
ببینید، ضعف های زیــادی وجود دارد. مثالً منابع 
مهم و اصلی شیعه شناســی به انگلیسی ترجمه نشده 
است. البته هرچند نتوانستیم در دانشگاه سواس، مرکز 
شیعه شناسی تأسیس کنیم، درس شیعه شناسی را در آن 
دانشگاه، راه اندازی کردیم. لکن برای تدریس به مشکل 
برخوردیم؛ زیرا منابع اصلی تفســیری، فلسفی، روایی، 
کالمی و اخالقی شیعه به انگلیسی ترجمه نشده است. 
متولیان فرهنگی کشور باید برای حل این مسائل، چاره ای 
بیندیشند. بنده طرحی ارائه کردم که منابع اصلی شیعه 
در حوزه های مختلف ترجمه شود. هیئت ویراستاری و 
ترجمه هم مشخص شد؛ اما ایران گفت: »بودجه نداریم« 

و این طرح هم زمین خورد.
اهل ســنت منابع اصلی را به انگلیســی ترجمه 
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پروندۀویژه/گفتوگو

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

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

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

 b این گونه فعالیت هاســت.« مجمع جهانی اهل البیت
هم گفت: »طرح خیلی خوبی اســت؛ امــا بودجۀ الزم 
را نداریم.« ســفارت ایران در لنــدن، رایزنی فرهنگی و 
وزارت امور خارجه در دولت قبل هم گفتند: »مأموریت 
ما اسالم شناسی و شیعه شناسی نیست.« اما سعودی ها 
بودجۀ الزم را به این دانشــگاه دادند و یک ســعودی را 
به نام اسالم شــناس معرفی کردند. مســلم است وقتی 
متخصص اسالم شناسی با منابع سعودی تربیت شود، 

اسالم سعودی در دنیا ترویج می شود.
در سایر مراکز هم وضع به همین روال است. بودجۀ 
آن ها را کویت یا عربستان می دهند و منابع آن ها هم سنی 
است. البته در برخی از دانشگاه ها مانند اگزیتر، وضعیت 
بهتر اســت و برخی از دروس، مانند فلسفه هم تدریس 
می شود. البته این دانشگاه هم از کشورهای حاشیۀ خلیج 
فارس حمایت مالی می شود و آن ها هم با تشیع مسئله 

دارند و در کارهایشان مشکل ایجاد می کنند.

کشــور ها و مناطق جغرافیایی دیگر، خواهان چه کتاب ها و 
موضوعاتی هستند؟ آیا تا به امروز ما به دست آن ها رسانده ایم؟ 
کتاب در حــوزۀ اخالق، عرفان، تاریخ معتبر اســالم و 
اهل بیتb، فلسفه، کالم جدید، ادبیات، هنر، اقتصاد 
اسالمی، اندیشۀ سیاســی و رمان انسانی اسالمی، نیاز 
مناطق مختلف جهان است. برخی از این کتاب ها در ایران 
تألیف شده است؛ ولی علی رغم ترجمه، به نحو مناسب 
و گسترده، به مخاطبین غیرایرانی رسانده نشده است؛ 
مانند کتاب های آیت اهلل ابراهیم امینی، استاد اخالق و 
فلســفۀ حوزۀ علمیۀ قم، حتی به مخاطبین فارسی در 
افغانستان و تاجیکستان نیز به اندازۀ کافی نرسیده است. 
در حوزۀ تقریب مذاهب اســالمی با توجه به مشکالت 
فعلی جهان اسالم، باید برای سطوح مختلف کودکان، 
جوانان و بزرگ ساالن تحقیق های جدی صورت گیرد و 
کارهای جدی تولید و منتشر کرد تا با روش نرم، جلوی 

جنگ داخلی بین مسلمانان گرفته شود.
در پایان کالم، ضعف های عمدۀ حوزۀ نشــر را در 
موارد ذیل می بینم: در نشر اندیشه و فرهنگ اسالم، باید 
مخاطب شناسی، زمان شناسی و مکان شناسی شود که 
تاکنون نشده است؛ نسخه واحدی برای همه جا نیست؛ 
اجتهاد در حوزۀ نشــر نیز باید مفتوح باشد؛ تألیفات در 
حوزۀ تغذیۀ کودکان و جوانان بسیار ضعیف بوده است؛ 
ابعاد هنری اسالم معرفی نشده است؛ ترجمه ها ضعیف 
است؛ مســئوالن فرهنگی نتوانسته اند شبکۀ توزیع در 
غرب ایجاد کنند؛ ارتباط با محافل دانشگاهی و هنری 
بسیار ضعیف بوده است؛ ارتباط با خبرنگاران غربی دفعی 
بوده است؛ دیالوگ فرهنگی فعال بین فرهنگ اسالم و 
غرب جاری نیست که فقدان آن اسباب گسترش تنش 

سیاسی، اقتصادی و نظامی گشته است.

شــیعیان ایران، پاکستان، عراق و لبنان در این رابطه، با 
همدیگر همکاری می کنند؛ اما قدرتشان به پای قدرت 
سعودی ها نمی رسد؛ زیرا عربستان بودجۀ کالنی به این 
مساجد اختصاص می دهد. متأسفانه حکومت ایران هیچ 
طرح و برنامه و خط و مشی برای ترویج اسالم در غرب 
و معرفــی فرهنگ و تمدن ایران به غــرب ندارد. چند 
مؤسسۀ حکومتی و دولتی که در اروپا و آمریکا فعالیت 
دارند نیز کارهای تکراری و روتین انجام می دهند؛ یعنی 
این مؤسسات محل گفت وگوهای اندیشه ای بین اسالم و 
غرب نیست. اسالمی که عربستان معرفی می کند، اسالم 
وهابی تندرو اســت. در بریتانیا، بیش از 1۰۰۰ مسجد 
وجود دارد. کشورهای دیگر نظیر عراق، ترکیه، پاکستان 
و هند، در بریتانیا مســجد دارند؛ اما اکثر مساجد تحت 
فرمان سعودی است. مهم ترین، جذاب ترین و شلوغ ترین 

مساجد، متعلق به عربستان است.
مطالعات اسالمی در دانشگاه های سواس، دورهام، 
آکسفورد، کمبریج، اگزتر و... وجود دارد و بودجۀ برخی 
از این دانشــگاه ها را هم عربستان می دهد. برای مثال، 
کرسی اسالم شناسی دانشگاه سواس را عربستان تأمین 
می کند و در واقع، کرسی سنی شناسی به روایت عربستان 
اســت؛ بدین معنا که در مرکز اسالم شناســی سواس، 
عرفان تدریس نمی شود؛ زیرا سعودی ها با این مقوالت 
مخالف اند. ما قصد داشــتیم کرسی شیعه شناسی را در 
سواس، در سال 2۰۰۰ میالدی تأسیس کنیم و موافقت 
دانشــگاه را هم اخذ کردیم؛ اما متأسفانه متولیان ایران 
علی رغم تعهدشــان از این طرح، حمایت مالی نکردند. 
دفتر مقام معظم رهبری اعالم کرد: »این کار خیلی خوب 
اســت؛ اما مجمع جهانی اهل البیتb مأمور حمایت 
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  مؤسسۀ 
زیرمجموعۀ دانشکدۀ 

هنر و تئاتر است و 
دفتری در دانشگاه 

تهران دارد و دانشگاه 
تهران نیز دفتری در 

اینجا. دکتر مهدی 
محقق سال ها ستون و 

محور این ارتباط بوده اند 
و بیش از صد کتاب 

مشترک فارسی نیز از 
حاصل ها و برکات این 

همکاری است که اخیراً 
به صورت رایگان، بر روی 
وبگاِه دانشگاه مک گیل 

در دسترس همگان قرار 
گرفته است

دوسال را نیز برای نگارش این تزش در شیراز و دانشگاه 
شیراز به سر برده و پس از تدریس در ایتالیا، اکنون استاد 
رشتۀ مردم شناسی در مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه 

مک گیل است.
همچنین دکتر ستراگ مانوکیان، مؤلف پژوهشی 
درباب صد و یک غزل ســعدی دارد که در سال 137۰ 
به کوشــش رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
ایتالیا، با عنوان سیِم دِل مسکین منتشر شده و هنوز هم 
حاوی نکات تازه است؛ به ویژه از نظِر کشِف شگفتی های 
زبان ســعدی از نگاهِ زیبا و شــیفته وارِ ایران شناســی 

غیرفارسی زبان.
او در باب »مؤسســۀ مطالعات اسالمی« می گوید: 
»خوشبختانه اولین مؤسسۀ مطالعات اسالمی در کانادا 
بوده و ۶2 سال سابقه دارد و از همان موقع ایران شناسی 
جزو بخش های مورد عالقۀ اســتادان و دانشــجوهایی 
بوده که اینجا بوده اند. همچنین 15 ســال اســت که 
مؤسسه دانشجوی دورۀ کارشناسی دارد. قبالً فقط دورۀ 
کارشناسی ارشد بوده است. من فکر کنم که ما توانستیم 
این برنامۀ زبان فارســی را پیاده کنیم و ان شــاءاهلل که 
رشد پیدا کند. دید مؤسسه اینجا خیلی باز است و این 
اســم مطالعات اسالمی را باید به عنوان یک زمینۀ تأثیر 
خیلی وســیع در نظر گرفت. ما در کالس هایمان حتی 

بخش اول: نگاهی به مؤسسۀ مطالعات اسالمی
بخشــی که من در آن پژوهشگر مهمان ام، نام »مؤسسۀ 
 )Institute Of  Islamic Studies( »مطالعات اســالمی
را بر پیشــانی دارد که در دانشگاه مک گیل، بزرگترین 
دانشگاه شــرق کانادا قرار دارد. این دانشگاه همچنین 
در کنار دانشــگاه تورنتو مهم ترین دانشگاه کانادا و نیز 

دوازدهمین دانشگاه معتبر جهان است. 
مؤسسۀ زیرمجموعۀ دانشکدۀ هنر و تئاتر است و 
دفتری در دانشگاه تهران دارد و دانشگاه تهران نیز دفتری 
در اینجا. دکتر مهدی محقق سال ها ستون و محور این 
ارتباط بوده اند و بیش از صد کتاب مشترک فارسی نیز از 
حاصل ها و برکات این همکاری است که اخیراً به صورت 
رایگان، بر روی وبگاهِ دانشــگاه مک گیل در دســترس 
همگان قرار گرفته اســت و دربــارۀ این حرکت تازه در 

بخش دوم همین مقال بیشتر خواهم نوشت. 
باری اســتاد میزبان ام در این مؤسســه پروفسور 
ســتراگ مانوکیان است که دانش آموختۀ رشتۀ ادبیات 
فارسی و دارای مدرک دکتری در دو رشتۀ ایران شناسی و 
مردم شناسی است. دارالعلم: شیراز، شعر و تاریخ نام رسالۀ 
دکتری مردم شناسی این شیرازشناس خوش نام ایتالیایی 
است که انتشارات معتبر »راتلج« نیز آن را به زیور طبع 
آراســته است. ایشان بارها به ایران و شیراز سفر کرده و 

از مونترال تا تهران

سیّدفرشید سادات شریفی1
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پروندۀ ویژه
یادداشت

نگاهی به مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل
و منشورات مشترک آن با دانشگاه تهران
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پروندۀ ویژه/ یادداشت

صفحات مؤسســۀ مطالعات اســالمی، دربارۀ شــعبه/
دفتر تهران منتشر کرده اســت2، جناب دکتر محقق، 
در ســال های 19۶1-19۶2 به واسطۀ ارتباط مؤسسه 
با مدرســۀ زبان های شــرقی و افریقایــی )SOAS( به 
مک گیل می آیند و برای نخســتین بار، دروســی چون 
گفتمان )Discourse( و نیز عرفان را تدریس می نمایند 
و از دیگــر برکات حضورشــان  همکاریشــان با یکی 
از اســتاداِن مؤسسه، پروفسور ایزوتســو3 در انتشارات 
 Wisdom of“( »مجموعه کتاب های »سلسلۀ دانش ایرانی
Persia”( بوده است. در ادامۀ این مسیر و با پی گیری های 
ایشان و پروفســور چارلز آدامز، با گشایِش دفتِر تهران 
مؤسسه موافقت می شــود و سرانجام، طی مراسمی در 
تاالر فردوسی دانشگاه تهران و در چهارم ژانویۀ 19۶9، 
آیین گشایِش این دفتر با سخنرانی چهره هایی از هر دو 

کشور برگزار می شود.
محتویــات و َمراجــع و نســخ کتابخانــۀ دفتر 
تهران، دســت مایۀ اصلی پژوهش ها و منشــورات مهم 
»ایران اسالم«شناسی می شود و هم اینک روگرفت )اسکن( 
بسیاربســیار باکیفیِت 2۰۰ کتاب از این منشورات در 
قالــب پی دی اف، به صورت برخط و رایگان در صفحه ای 
از وب گاه دانشگاه مک گیل برای استفاده در دسترس قرار 
گرفته است۴ تا برکاِت این تعامل چهل وهفت  هشت ساله 
به آسانترین شکِل ممکن برای پژوهندگان و ایران دوستان 
دســت یاب شــود. قدیم چاپ ترین کتاِب این مجموعۀ 
برخط، تاریــخ 19۶9 را برخــود دارد و جدیدتریِن آن 

مربوط به ساِل 2۰12 است5.
شــایان ذکر اســت تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، 
اسکن و انتشــارِ برخِط این گنجینه به عنوان بخشی از 
طرح های پژوهشــِی دو تن از استاداِن محترم مؤسسه، 
آقایان پروفســور ف. جمیل راِگپ۶)رئیس کرسی تاریخ 
علم در جوامع اســالمی( و پروفسور رابرت ویزنُفسکی7 
)مدیر فعلِی مؤسسۀ مطالعات اسالمی و متخصص تاریخ 

تفکر اسالمی( صورت گرفته است.

در تحقیقمان نشــان می دهیم که برای فهمیدن اسالم 
شما باید چندین منطقۀ مختلف دنیا را در نظر بگیرید 
که نمی شود آن ها را از اسالم جدا کنیم و در عین حال 
برای فهمیدن آن منطقه ها هم شــناخت اســالم مهم 
اســت. به این وسیله ما می توانیم چند رشتۀ مختلف را 
با هم بیاوریم و به نظر ما )مخصوصــاً در دنیای امروزه 
که همه چیز وابســته است، و این چیزها خیلی جذاب 
اســت(، می خواهیم برگردیم بــه قدیم و مثالً تعامالت 
غرب و اسالم را مطالعه کنیم. بر این اساس، ما می توانیم 
اهمیت ایران را در جهان نشان دهیم. به این وسیله من 
فکر می کنم حتی کسانی که از ایران هیچ خبری ندارند، 
وقتی شروع می کنند به درس خواندن، از جایگاه ایران در 
دنیا آگاه می شــوند. بعضی اوقات من کمی از جداکردن 
ایران شناسی از بخش های مختلف می ترسم. البته این، 
نفِی غنی بودن ایران نیست. می دانید ایران خیلی بزرگ تر 
از آن چیزی اســت که ما می گوییم ایران شناسی. ایران 
خودش یک دنیاست. بدون شک این گونه است. بعضی 
اوقات من می ترسم محققانی که روی ایران کار می کنند، 
فقط با محققان دیگر که روی ایران کار می کنند صحبت 
کنند و مثالً با کســانی کــه روی افغانســتان یا روی 
امپراطوری عثمانی کار می کنند، صحبت نکنند. و این به 

نظر من تحقیق را محدود می کند.«
این توضیحات را دوســت قدیمی ام، دکتر شهروز 
خنجری، که پس از 1۶ ســال اینجا دوباره همدیگر را 
یافته ایم، به خوبی به این شکل خالصه می کند: از مرزهای 
چیــن تا میان اروپا و از ایران تا مغرب، هر چه در جهان 
بزرگ اسالمی رخ داده، موضوع کار این مؤسسه است و 
اشتراک استادان هم در این است که حداقل به یکی از 

زبان های این قلمرو آشنا و مسلط اند.

بخش دوم: معرفی کوتاهی از نشــر برخط 
کتاب های مشترک با دفتر تهران

براساس توضیحی رسمی که دانشــگاه مک گیل ذیِل 

  ایران خیلی 
بزرگ تر از آن چیزی 
است که ما می گوییم 
ایران شناسی. ایران 
خودش یک دنیاست. 
بدون شک این گونه 
است. بعضی اوقات 
من می ترسم محققانی 
که روی ایران کار 
می کنند، فقط با 
محققان دیگر که روی 
ایران کار می کنند 
صحبت کنند و مثاًل 
با کسانی که روی 
افغانستان یا روی 
امپراطوری عثمانی 
کار می کنند، صحبت 
نکنند. و این به نظر 
من تحقیق را محدود 
می کند

  از مرزهای چین 
تا میان اروپا و از ایران 
تا مغرب، هر چه در 
جهان بزرگ اسالمی 
رخ داده، موضوع کار 
این مؤسسه است و 
اشتراک استادان هم 
در این است که حداقل 
به یکی از زبان های این 
قلمرو آشنا و مسلط اند

پی نوشت ها:

1. دانش آموختۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی؛ مدّرس پیشین نقد ادبی دانشگاه شیراز و هم اینک پژوهشگر مهمان در 
 https://www.mcgill.ca/islamicstudies/tehran-branch :مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل )کانادا( / 2. به نشانی
/ 3. به نشانی: توشی هیکو ایزوتسو، زادۀ ۴ مه 191۴ در توکیو- درگذشتۀ 7 ژانویۀ 1993 در کاماکورا، زبان شناس، قرآن پژوه، 
اسالم شناس و فیلسوف ژاپنی بود. عالقۀ فراوان ایزوتسو به قرآن باعث شد که او برای اولین بار قرآن را به زبان ژاپنی ترجمه 
کند. این اثر در سه مجلد و طی سال های 1951 تا 1958 تکمیل شد. ایزوتسو در سال 19۶1 به دعوت ویلفرد کنتول اسمیت، 
رئیس مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل، به کانادا رفت و به تدریس متون مهم اسالمی همچون نجات ابن سینا )در 

فلسفه( و االقتصاد فی االعتقاد غزالی )در کالم( و فصوص الحکم ابن عربی )در عرفان( پرداخت. / 
۴. به نشــانی: https://www.mcgill.ca/islamicstudies/tehran-branch/tehran-branch-publications / 5. به ترتیب: شرح 
غرر الفرائد؛ معروف به شرح منظومه حکمت؛ حاج مالهادی سبزواری؛ قسمت امور عامه و جوهر و عرض؛ با تصحیح و تعلیقات 
دکتر محقق و پروفسور ایزوتسو؛ تهران، 13۴8 و منظومة فی اصول الفقه؛ شمس العلما محمدحسین قریب گرکانی؛ با مقدمه ای 

Robert Wisnovsky .7 / F. Jamil Ragep . ۶ /.1391 ،از دکتر محقق، تهران
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بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی 66
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من دیگر ما
حجت االسالم محسن عباسی ولدی

آیین فطرت

 
 
 

طعم کتاب
معرفی کتاب

عایشه بنت الشاطی، از نویسندگان چیره دست مصری است 
که چندین کتاب دربارۀ شخصیت های اسالمی به خصوص 

مادر، همسران و دختران پیامبر نوشته است.
 نویسنده در بخشی از کتاب، پدران و نیاکان زینب کبری
را معرفی می  کند. ســپس با پرداخت ادیبانۀ تولد ایشان در 
مدینه در سال ششم هجرت، به دوران غم بار کودکی حضرت 
می پردازد که مصادف با رحلت رســول خدا و شهادت 
مادرش حضرت فاطمه  اســت. در مقطعی نیز ازدواج 
حضرت زینب  با عبداهلل بن  جعفر و ثمرۀ فرخندۀ این 

وصلت را شرح می دهد. 
ترســیم صحنه  هایــی از زندگــی او در دوران امامت پدر 
بزرگوارش، امیرالمؤمنین و برادر مظلومش امام حسن 
مجتبی  و نقش آفرینی این شیرزن در حماسۀ کربال، 

بخش هایی دیگر از کتاب است.
فصل عاشــورایی زندگی وی، برجســته ترین فصل کتاب 
محسوب می شود که سبکی روایی، جذاب و داستان گونه دارد 
و به بیان وقایع بعد از شــهادت امام حسین و کاروان 
ســاالری حضرت زینب، اســارت و حضور در شام تا 

بازگشت به مدینه، پرداخته شده است.
تبیین احیاگری یاد عاشورا و رسواگری جنایات بنی امیه بر 
ضد خاندان نور و عصمت، از ســوی حضرت زینب  از 

دیگر قسمت های کتاب است.

بانوی کربال  حضرت زینب
عایشه بنت الشاطی / آیت اهلل سیدرضا صدر 

بوستان کتاب

 
 
 

مِن دیگــِر ما تالش می کند با تکیه بــر مبانی دینی، 
مهارت های تربیت فرزنــد را در دنیای امروز، با قلمی 

ساده و روان به پدران و مادران آموزش دهد.
جلــد اول ایــن مجموعــه، به مشــکالت پیــِش روی تربیت 
در دنیــای امــروز، مبانــی تربیــت دینــی و تأثیــر رفتــار 
والدیــن در تربیــت فرزنــد، ســخن می گویــد؛ رفتارهایــی 
کــه از نــگاه برخــی افــراد اثــر چندانــی در تربیــت نــدارد. 
ــت  ــر آن در تربی ــت و تأثی ــوع محب ــد دوم، موض در جل
ــل  ــارۀ دالی ــاب درب ــن کت ــد. ای ــد را بررســی می کن فرزن
محبت نکــردن والدیــن بــه فرزنــدان ســخن گفتــه و آن را 

بــه بوتــۀ نقــد کشــیده اســت.
جلد ســوم مِن دیگــِر ما به بحــث آزادی و نقش آن 
در تربیــت کودکان می پــردازد. در این کتاب، دالیل 
آزادنگذاشتن کودک از سوی والدین، یک به یک بررسی 

و نقد شده است. 
جلد چهارم از کتاب مِن دیگِر ما از سه بخش تشکیل 
شده اســت: بخش اول به رابطۀ بازی با محبت ورزی 
می پردازد. کم نیســتند پــدران و مادرانی که امروزه 
بازی بچه ها را جدی نمی گیرند. چرایی این بی اعتنایی 
موضــوع بخــش دوم اســت. در بخش ســوم هم به 

ویژگی های بازی مفید پرداخته شده است.
موضوعات مطرح شــده در جلــد پنجم این مجموعه، 
عبارت اند از: یادداشــت پزشکان بر این کتاب؛ جایگاه 
نگاه در تربیت؛ پیامدهای جســمی تلویزیونی شدن؛ 

پیامدهای تربیتی تلویزیونی شدن و... .
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این کتاب نگاهی است به نقش حیاتی و 
بی بدیل دعا در پرورش روان انسان. محور 
اساسی بحث ها در کتاب پیِش رو، جایگاه 
دعا و نقش کارساز آن در نظام آفرینش، 
نیاز ضروری انسان به دعا و رمز تکامل و 

موفقیت در دعاست.
محور اصلی بحث ها، آیات قرآن و احادیث 
اهل بیتb  است. نویسنده همچنین، 
به ابعاد روان شــناختی دعــا از دیدگاه 
دانشمندان علوم پزشکی دربارۀ این مقوله 
و تأثیر آن  در روان و جسم انسان توجه 

کرده است.
مؤلف در دو بخش، مطالب خویش را ارائه 
داده است: بخش اول، نقش نیایش را در 
تکامل انسان بیان می کند که شامل دو 
فصل با عناوین دعــا و جایگاه آن و نیاز 
انسان به دعاســت؛ بخش دوم به آثار و 
آداب دعــا می پردازد کــه از دو فصل با 
موضوع دعا و آثار نیایش و آداب و شرایط 

دعا کردن، تشکیل یافته است.
مربی در حاشیۀ این کتاب می تواند جایگاه 
دعا در زندگی انسان را تحلیل و جایگاه 

دعا را در قرآن و احادیث تبیین کند.

کتاب بانوی بانــوان به قلم ابوالفضل 
موسوی گرمارودی در بیست عنوان، 
به صورت مختصــر، زندگانی حضرت 
زهرا از جریان تولد تا شهادت را 
تشریح و تبیین کرده و در این مسیر، 
از آیات، روایات و تاریخ معتبر بهره برده 

است.
نویسنده معتقد اســت که گمراهان 
کــوردل و مادی اندیــش نمی توانند 
حقایق و تمام ابعاد شخصیتی حضرت 
زهرا را درک و باور کنند و حتی 
افرادی مسلمان نیز برخی از کرامات ها 
و شــگفتی های عالم را بدون توجه به 
قدرت بی انتهای پــروردگار توجیه و 
تـأویل می کنند که اینان درک روایاتی 
همچون این را ندارند که حضرت یک 
مخلوق نورانی و آفریده شــده از میوۀ 

بهشتی است.
یکی از مباحث حائز اهمیت این کتاب، 
بخــش نُهم با عنوان اخــالق و روش 
فاطمه و گوشــه هایی از زندگی 
او اســت که نویسنده از متن روایات و 
تاریخ، فرازهایی از زندگی پرنور حضرت 
و کرامت ها و فضیلت های ایشان را به 
نمایش گذاشته و معتقد است که اگر 
امروز حق را می شناسیم و اسالم ناب 
را از اســالم اموی و عباسی تشخیص 
می دهیم، همه را مدیون روشنگری های 

این بانوی بزرگوار هستیم.

گلستان یازدهم عاشقانۀ آرامی در دل 
جنگ اســت. خاطرات زهرا پناهی روا، 
همسر علی چیت سازیان، از سرداران 
شهید اســتان همدان است. کتاب در 
هفده فصــل تدوین شــده و از زمان 
تولد فرزند شــهید آغاز می شود تا این 
روزهــای راوی ادامه می یابد. کتاب در 
مقایسه با  دختر شینا جذابیت بیشتری 
برای خواندن دارد. اگر در کتاب قبلی 
ضرابی زاده، سادگی روایت و شیرینی 
خاطرات بود که مخاطب را به ســمت 
خود جلب می کرد، در گلستان یازدهم 
نثر نویسنده به پختگی بیشتری رسیده 
اســت؛ به طوری که ضرابی زاده تالش 
دارد تا با استفاده از تکنیک های جدید، 
فضای متفاوتی را ایجــاد کند. ایجاد 
جریان سیال ذهن در روایت خاطرات، 
فضاسازی، حفظ لهجۀ شخصیت ها در 
کتاب و شخصیت پردازی با استفاده از 
گفت وگو، از جمله تکنیک هایی است 
که در این کتاب، بیشتر از دختر شینا 

درک کردنی است.

بانوی بانوان
ابوالفضل موسوی گرمارودی  

دلیل ما  

 
 
 

گلستان یازدهم
بهناز ضرابی زاده

سورۀ مهر

 
 
 

دعا و زندگی
غالمرضا بهرامی

دلیل ما
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ــد  ــخنی چن ــا س ــه ی ــام جاودان قی
ــام  ــاق آن، ن ــورا و آف ــون عاش پیرام
ــی اســت از اســتاد محمدرضــا  کتاب
حکیمــی کــه دربــارۀ قیــام جاودانــۀ 
سیدالشــهدا نگاشــته شــده اســت.

ایــن کتــاب در هفــت فصــل نظــام 
ــات آن  ــه موضوع ــت ک ــه اس یافت
جهــان  و  عاشــورا  از:  عبارت انــد 
اســالم؛ عاشــورا و انســان نو؛ عاشــورا 
و  انقالب هــا  عاشــورا؛  عدالــت؛  و 
مســانخ؛  حکومــت  حکومت هــا؛ 
اســالم و مــردم )دیــن مردمــی(؛ 
طاغوت زدایــی؛ تنهــا راه رهایــی و 

ــر. ــیمای فق ــو س ــت؛ مح عدال
قبــل از تألیــف این کتاب، نویســندۀ 
محتــرم در دو کتــاب دیگــر خویش، 
بــه نام های بعثــت و غدیر، عاشــورا و 
مهــدی و امــام در عینیــت جامعه به 
حادثــۀ جانگــداز کربــال و شــخصیت 
اشــاره   واالی حســین بن علی
داشــته و درس هــای بــزرگ عاشــورا 

را یــادآوری کــرده اســت.
و  کتاب هــا  همــۀ  در  نویســنده 
خــود،  شعورگســتر  نوشــته های 
عدالــت را از اساســی ترین محــور 
ــالم و  ــان اس ــاع از کی ــب و دف مکت
قــرآن می دانــد، در ســومین فصــل از 
کتــاب کــه عنــوان عاشــورا و عدالت 
ــه  ــت، ب ــای داده اس ــود ج را در خ
تبییــن موضــوع عدالــت در خطبــۀ 

ــت. ــه اس ــورا پرداخت عاش

قیام جاودانه
محمدرضا حکیمی
دفتر نشر معارف

 
 
 

رمان شــب های حرم خانه روایتی از 
زندگی زنانه است و مرکزیت وقایع در 
دربار ناصری می گذرد. درواقع، نویسنده 
با تکیه و پرداختن به تعزیه خوانی زنان 
که در نوع خود موضوع بسیار جالب 
توجهی است، توانسته از حاالت روحی 
و ذهنــی زنانه تصویرهای خوبی ارائه 

کند.
در بخشــی از این رمان آمده اســت: 
»از صورت مردان دست فروشــی که 
از ســوز ســرما و ُهرم گرما سوخته 
بیرون  می باریــد.  مردانگی  بودنــد، 
کاخ دل چســب تر بود. از دیدن زنانی 
که چادر و چاقچورهــای رنگ پریدۀ 
ســرمه ای به ســر کــرده بودنــد و 
گالش هایشان سوراخ بود، بیشتر لذت 
می برد تا زنان حرم خانه با َصندل های 
فرنگی و چارقدهای رنگ به رنگشــان. 
از صورت مردان دست فروشــی که از 
سوز سرما و ُهرم گرما سوخته بودند، 
مردانگــی می باریــد. از دیدن هرچه 
خواجۀ زشت و بی مو خسته شده بود.«

شب های حرم خانه
مریم بصیری

اسم

 
 
 

بار باران قصۀ یک زن است؛ زنی که 
از خودش گذشــت تا ماندگار شود. 
زنی کــه یاد داد می توان کاری کرد 
که جاودانه شــد. می تــوان بدون 
جلــب توجه کاری کــرد و بر صدر 
نشست. بار باران ماجرای »گوهرشاد 
بیگم خانم« اســت که زائران رضوی 
ســال های طوالنی اســت وقتی به 
زیارت موالی رئوفشان می روند، به 
مسجدی که به نام او، ولی به عشق 
موالیش رضا ساخته شده است 

نیز می روند.
ســعید تشــکری در ایــن رمــان 
می کوشد تا نشــان دهد که انسان 
چگونــه متحــول می شــود. او با 
رقم زدن شــخصیت های گوناگون، 
سطح مختلفی از انسان را در رمانش 
پدید آورده تا هر خواننده ای بتواند 
با آن هــا هم ذات پنــداری کند. اما 
عالی ترین نوع تحــول در این رماِن 
تشــکری مختص به »گوهرشــاد« 
است. بانوی اول حکومت تیموریان 
کاری می کند که نــام او در تاریخ 
جاودانه شود. این در حالی است که 
اثری از نام قَدرقدرت ترین پادشاهان 
تاریخ جز در البه الی برگ های کتب 

تاریخی، باقی نمانده است.

بار باران
سعید تشکری

نیستان
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نشـر سـاقی رمانی را با عنـوان پیغام 
وینسـنس به قلـم محمدتقـی عرب، 
روانـۀ بـازار کتـاب کـرده اسـت کـه 
به گفتۀ ناشـر در قالب رمانی تخیلی، 
سـایبری  دسترسـی  موضـوع  بـه 
در  ایرانـی  دانش آمـوزان  از  جمعـی 
پـی یـک ماجراجویـی، به سـایت ناو 
هواپیمابـر وینسـنس و در نهایـت، 

مقابلـۀ ایـن دو طـرف می پـردازد.
قـهرمــان ایـن رمــان کـه ویــژۀ 
دانــش آموزان دبیـرســتانی تألـیف 
شـده اسـت، دانــش آموزی است به 
نـام حسـین. او در حـال آماده شـدن 
بـرای شـرکت در آزمـون سراسـری 
ورود بـه دانشـگاه های کشـور اسـت. 
حسـین همچنین نویسـندۀ وبالگی 
بـا عنوان »پـرواز بی فرود« نیز هسـت 
و از طریـق یکـی از معلمـان خـود، 
مطلـع می شـود کـه ایـن وبـالگ به 
فهرســتی موســوم بـه »OED« وارد 
شـده کـه مخفـف مراکـز مخالـف 
دموکراسـی اسـت که سـازمان سـیا 

آن هـا را معرفـی می کنـد.

پیغام وینسس
محمدتقی عرب

ساقی

 
 
 

کتـاب مـن ازدواج نمـی کنم، شـامل 
زیبـا،  داسـتان های  از  مجموعـه ای 
شـنیدنی و جذاب اسـالمی اسـت که 
همگی حول محـور ازدواج، این سـنت 
زیبا و حسنۀ رسـول خدا به زیبایی 
در کنـار هـم قـرار گرفته اند. نویسـنده 
در ایـن کتـاب، با جمـع آوری حکایات 
و داسـتان های عصـر ائمـۀ معصومین 
و با اسـتفاده از خالقیت های داسـتانی، 
ابهامـات و سـؤاالت جوانـان در شـرف 
ازدواج را بـا بیانـی دل نشـین و البتـه 

غیرمسـتقیم پاسـخ می دهد.
اثــر ارزشـمند آیــت اهلل محـمــدی 
ری شـهری با نـام تحکیـم خانـواده، از 
نـگاه قرآن و حدیث، منبع اصلی کتاب 

اسـت. حاضر 
عنـواِن به ظاهر غیرمنطقـی و عجیب 
ایـن کتـاب در واقع تعریضی اسـت به 
آنان کـه بـه بهانه هـای مختلف یـا دیر 
ازدواج می کننـد، یا تصمیـم گرفته اند 
اول،  نـگاه  در  شـاید  نکننـد؛  ازدواج 
انتظـار مـا این اسـت کـه داسـتان ها و 
 مشـکالت جوانان عصر رسول خدا
و دیگـر معصومین، ارتبـاط چندانی با 
زمـان حاضـر و مشـکالت جوانـان این 
زمـان نداشـته باشـد؛ ولـی بـا خواندن 
ایـن داسـتان ها، تغییر محسوسـی در 

انتظارمـان پدید خواهـد آمد.

پیدایــش موانــع و مشــکالت فــراوان 
در مســیر تربیــت فرزنــدان، شــناخت 
شــیوه های درســت و کارآمــد تربیتی 
را ضــروری می ســازد. شــیوه و ســیرۀ 
ــد  ــت می توان ــی در تربی ــای اله اولی
راهــی مؤثــر در هدایت فرزندان باشــد. 
 کتــاب حاضر، ســیرۀ پیامبــر اکرم
و ائمــهb و بــزرگان را در تربیــت 
کــودکان و نوجوانــان بیــان می کنــد و 
نکته  هــای روان شــناختی و تربیتی آن 

ــه می  دهــد. ــه خواننــده ارائ را ب
صد حکایــت تربیتــی شــامل روایات، 
دوران  از  نکته هایــی  و  حکایــات 
کودکــی بزرگان اســت کــه گردآورنده 
آن را از منابــع مختلــف اســتخراج 
ــرد آورده  ــتار، گ ــن نوش ــرده و در ای ک
اســت. عناویــن برخــی مطالــب کتاب 
بدیــن قــرار اســت : توجــه به کــودک؛ 
ــاروا؛  ــض ن ــدران؛ تبعی ــئولیت پ مس
تربیــت قبــل از تولــد؛ فرزنــد؛ نتیجــۀ 
دعــا؛ کــودک و تأثیــرات محیــط؛ 
بوســیدن کــودک؛ گام اول در تنبیــه 
کــودک و... . گردآورنــده در این نوشــتار 
بــر آن اســت ضمــن بازگوکــردن 
بــزرگان،  زندگــی  از  گوشــه هایی 
شــیوه های صحیــح ارتبــاط والدیــن با 

کــودکان را تبییــن نمایــد.

صد حکایت تربیتی
مرتضی بذرافشان

بوستان کتاب

 
 
 

من ازدواج نمی کنم 
کبری التج

دارالحدیث 
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دربرگــیرنـــدۀ  کـتـــاب  ایـــن 
انقالبــی  مواضــع  برجســته ترین 
ــۀ  ــالمی در فاصل ــالب اس ــر انق رهب
ســال های 13۶8 تــا 139۴اســت کــه 
بــه انتخاب نویســنده، از میــان بیانات 
ــاب و در  ــه انتخ ــای معظم ل و پیام ه
ایــن کتــاب، گــردآوری شــده اســت.

ــت از  ــل نخس ــاب در فص ــن کت ای
خــود، بــه بررســی مهم تریــن مواضع 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق انقالب
موضــوع سیاســت خارجــی پرداخته 
اســت و طــی آن در فصولــی جداگانه، 
ــال  ــالب را در قب ــر انق ــع رهب موض
کشــورهای مســتکبر، موضــوع رهبر 
انقــالب در مواجهــه بــا رژیم اشــغالگر 
ــش هســته ای در  ــز چال ــدس و نی ق
ــی  کشــور، بررســی کــرده و در فصل
مجــزا نیــز بــه مســئلۀ بیــداری 
ــه نشــان داده اســت. اســالمی، توج

کتــاب در فصــل دوم خــود بــه 
بررســی مواضــع انقالبــی رهبــری در 
ــردازد  ــی می پ ــت داخل ــد سیاس بع
و طــی آن، اظهارنظرهــای ایشــان 
ــۀ  ــال 1378،  فتن ــۀ س ــارۀ فتن درب
ســال 1388، مواضــع فرهنگــی رهبر 
ــارۀ  انقــالب و باورهــای ایشــان را درب
تعمیــم انقالبی گــری بــه همــۀ ارکان 
و شــئون نظــام بررســی کرده اســت.

من انقالبی ام
مرتضی مهدوی یگانه

ساقی

 
 
 

ــی حضــور  ــورایی، گاه ــات عاش در روای
برخــی نوجوانــان کم سن وســال در 
صحنه هــای نبــرد تأییــد شــده اســت. 
ایــن نوجوانــان اغلــب، فرزنــدان حضرت 
زینــب و مســلم بن عقیلj و... 
هســتند. امــا منظومــۀ ظهــر روز دهــم 
روایتگــر رشــادت نوجوانی گمنام اســت 
کــه دربــارۀ او چیــز زیــادی نمی دانیــم. 
فقــط در یکــی از ابیــات می خوانیــم که 

ــد:  ــام او را خطــاب می کن ام
»تو فرزند آن مردی که لختی پیش 

خون او در قلب میدان ریخت 
هدیه از سوی شما کافی است...«

ایــن کتــاب در ســال 73 انتشــار یافتــه 
ــس از درگذشــت  اســت و ســال 87، پ
و  به همــراه تصویرســازی  شــاعرش 
طراحــی گرافیکــی ویــژه، بــار دیگــر در 
اختیــار نوجوانــان و کــودکان عالقه مند 
بــه واقعــۀ عاشــورا و دوســت داران شــعر 

ــرار گرفتــه اســت. ــور ق قیصــر امین پ
منظومــۀ ظهــر روز دهــم قیصــر 
ــت  ــای مثب ــۀ ویژگی ه ــور، هم امین پ
ــوان را دارد.  ــورایی نوج ــر عاش ــک اث ی
منظومــه ای کــه بــا توجــه بــه کیفیــت 
ارائۀ آن از قیمت مناســبی نیــز برخوردار 
اســت. امیــد اســت کــه ایــن اثــر، نمونه 
و ســرلوحه ای بــرای ســرایندگان و 
گردآورندگان اشــعار عاشــورایی نیمایی، 

ــودک و نوجــوان باشــد. ــرای ک ب

ظهر روز دهم
قیصر امین پور

شهرستان ادب

 
 
 

نمی دانیــد چقدر باید بــا فرزندتان 
صمیمی بشوید؟ حد و اندازۀ تنبیه 
و تشــویق را نمی دانید؟ می ترسید 
اگر خیلی محبت کنیــد، فرزندتان 
به اصطالح، پررو شود؟ دوست دارید 
فرزندتان کتاب خوان شود؛ اما راهش را 
بلد نیستید؟ مانده اید با استقالل طلبی 

او در سن بلوغ چه کنید؟
این هــا تعــداد انگشت شــماری از 
ســؤال های فراوانی است که احتماالً 
همۀ پدر و مادرها با آن روبه رو هستند. 
سؤال هایی در حوزۀ تربیت فرزند که 
روز به روز و با تغییر ســن فرزندان و 
تغییر شرایط اجتماعی، بیشتر و بیشتر 
هم می شــود و تازه کلی سؤال هم 
وجود دارد که خیلی از والدین اصاًل 
هیچ وقت به آن ها فکر نمی کنند؛ یعنی 
رسیدن به جواب درست سؤال های 
تربیتی یک چیز اســت و داشــتن 
سؤال های درست و مهم، چیز دیگر. و 
این هر دو مسئله، این روزها در میان 
تعداد زیادی کتاب های روان شناسی 
زرد و عامه پسند گم شده اند که معلوم 
نیست نویسنده اش چه ربطی به پدر و 

مادر و فرزند ایرانی مسلمان دارد.
در این اوضاع و احوال، داشتن منبعی 
مطمئــن و دینی که بر پایۀ احادیث 
و روایات، نکات تربیتی را بیان کند، 
غنیمت است. اگر دنبال چنین چیزی 
می گردید، کتاب سلوک با فرزند باب 

خود شماست.

سلوک با فرزند
جعفر صالحان

تراث
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آفتاب غریب عنوان یکی از جلدهای مجموعۀ چهارده خورشــید و یک آفتاب 
است که با بیان یک صد داستانک از زندگانی امام حسن، خواننده را با خود 
همراه می کند و بیشتر برای کسانی مناسب است که اطالعات زیادی از این امام 

غریب ندارند.
هر کدام از دیگر مجلدات این مجموعه به عنوانی نام گذاری شــده است که هر 
کدام صفتی بر »آفتاب« وجود آن معصوم است. به عنوان مثال کتاب آخرین آفتاب 

دربارۀ پیامبر اکرمr یا آفتاب برِ نی برای امام حسین نگاشته شده است.
در نوشتۀ پشت جلد کتاب می خوانید:

-  عده ای مسلمان ظاهرنما آمدند برای دادن شعار
- عده ای حریص آزمند آمدند برای کسب غنایم

- عده ای از بازماندگان صفین آمدند برای گرفتن انتقام
- عده ای از خوارج آمدند برای کشتن معاویه

- عده ای متعصب قبیله ای آمدند برای تصفیه حساب های شخصی.
- تعداد انگشت شماری شیعه

همه باهم شدند سپاه امام.

آفتاب غریب
مریم کریمی

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

دریا، طوفان، تالطم صید لحظاتی است که در ساحل طوس، در سایه سار چشمان 
ضامن عشــق، امام رضا حاصل شده است و مخاطب را به تماشای زندگانی 

امامی غریب تر از او، امام حسن مجتبی، دعوت می کند.
دریا، طوفان، تالطم مجموعۀ شش قسمتی با نثری زیبا و ادبی از فرازهای تاریخ 

امام دوم شیعه است.
در صفحۀ 21 کتاب می خوانیم: »مگر فطرت انسان خدایی نیست؟ پس او را چه 
می شود که با اسطورۀ وحی، با عصارۀ ملکوت چنین می کند؟! روزی که دنیا صاحب حسن شد، زمین برکت گرفت. به 
خدا قسم، آسمان گسترده تر شد. فرشتگی پهنا گرفت و بشریت به حرکت افتاد. حسن نادرترین هدیۀ آفرینش بود.«

دریا، طوفان، تالطم
محبوبه زارع

بوستان کتاب

خالصه ای از زندگی امام حسن در قالب یازده قصۀ کوتاه برای گروه های سنی 
 ب و ج بازگو شده است. نخستین قصه با نام »دو گل خوش بو« از تولد امام حسن
در خانوادۀ حضرت علی و فاطمه سخن می گوید. فضایل اخالقی و تربیتی 

امام در سنین کودکی و نوجوانی، مضامین چند داستان دیگر را تشکیل می دهد.

امام حسن برای دبستانی ها
حسین فتاحی

قدیانی
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آفتاب ُحسن

لشکر امام حسن، به فرماندهی عبیداهلل بن عباس برای جنگ با معاویه خیمه 
زده بود. امام دســتور داده بود که اگر به عبیداهلل گزندی رســید، قیس بن سعد 
عباده، جانشــین او باشد و پس از او سعیدبن سعد فرماندهی را به عهده بگیرد. 
به زودی، دو تن از جاسوسان در لشکر امام، خبر خیانت عبیداهلل را دادند. لشکر 
دچار غم و ناامیدی شــد. اما قیس بن ســعد عباده فرماندهی لشکر را بر عهده 
گرفت و با ســخنان امیدبخش خود، روحیۀ ســربازان را تقویت کرد. به زودی، 
شایعاتی از سازش امام با معاویه، زخمی شدن امام و... در بین لشکر پیچید و قیس بن سعد عباده یکی از یاران خود به 

نام سعیدبن قیس را برای درست یا دروغ بودن سخنان جاسوسان معاویه، به سوی خیمه گاه سربازان معاویه فرستاد. 
ماجرای جنگ لشکر امام حسن و معاویه از زبان قیس بن سعد عباده، سعیدبن قیس، عبداهلل بن نوفل، حجربن عدی، 

زیادبن ابیه، مغیرة بن الشعبه و مروان بن حکم، برای کودکان به نگارش درآمده است.

صلح بدون آشتی
مصطفی خرامان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در این کتاب، نویسنده با بهره گیری از شیوۀ بیان راوی برای روایت داستان خود 
و در کنار استفاده از نثری موزون، به موضوعاتی چون ازدواج حضرت علی با 
حضرت فاطمه، والدت امام حسن، ماجراهای تاریخی مانند غدیر خم، 
رحلت پیامبر اکرمr، شهادت حضرت علی، صلح امام حسن با معاویه 

و شهادت امام حسن می پردازد.
در کتاب غنچۀ یاس کبود احادیث و روایات و نقل  های ارائه شده در منابع دینی و 
تاریخی دربارۀ زندگی ائمه، در خدمت متن داستانی کتاب درآمده است و همین مسئله منجر به این شده که داستان 
این کتاب با وجود اینکه روایت تاریخی شنیده شده  ای دارد، برای مخاطب بسیار خواندنی گردد و نگاه تازه ای به این 

بخش از تاریخ اسالم را در دید مخاطبان ایجاد کند.

غنچۀ یاس کبود
هادی شریفی

نیستان

کتاب، قصۀ کودکی امام حسن مجتبی بوده و کوششی است برای نشان دادن 
زیبایی های وجودی ایشان که به راستی، زیبا بود و حسن شایسته ترین نام برای 
او. زندگی او قصۀ شــگفت صبوری و زیبایی و پاکی اســت؛ قصۀ مظلومیت و 
کرامت و غربت. هفت ســاله بود که نگاه مهربان پیامبــر بر زانوان پدرش 
علی بســته شد و چند ماه بعد، اندوه ســنگین تشییع غریبانۀ مادر را در 
شبانگاه اشک و سکوت گذراند. در نوجوانی، تنهایی پدر را چشید و در جوانی، 

دوشادوش پدر در جمل و صفین شرکت کرد. 
پــس از خواندن این کتاب که فقط راوی برخی نکته ها و قصه های کودکی و نوجوانی امام مجتبی اســت، هیچ 
انتظاری نیست جز آنکه این فضیلت ها و عظمت ها را در خویش جست وجو کنیم و چنان باشیم و شویم که خوی ما 
حسن و روی ما حسن و گفت وگوی ما حسن باشد که اگر چنین شویم، آفریدن بهشت و زیستنی بهشتی را پیش از 

زیارت بهشت فردا شاهد بوده ایم.

امام خوبی و زیبایی
محمدرضا سنگری

خورشید باران
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امام حسن امام خوبی ها بود. پسر اول حضرت علی و حضرت فاطمه و 
نور چشم پیامبرr. کسی که از کودکی به دیگران درس می آموخت. به پیرمردی 

که وضو نمی دانست، وضوگرفتن یاد می داد و به درراه ماندگان کمک می کرد.
این کتاب قصه هایی از زندگی امام حســن را با زبانی شــیرین و شیوا برای 
کودکان و نوجوانان روایت می کند که اکثراً این داستان ها برای مخاطب تازگی دارد 

و تأثیرگذار و قابل الگوگرفتن است.

فرشته های خندان
مسلم ناصری

به نشر

در قصر تنهایی روایتگر ماجرای صلح امام حسن مجتبی است که به صورت 
داستانی، از شهادت حضرت علی )21 ماه رمضان( شروع می شود.

بخشــی از عناوین کتاب عبارت اســت از: من فرزند پیامبرr هستم؛ بیعت با 
خورشــید؛ دو جاسوس با سکه های طال؛ آیا آرزوی مرگ داری؟؛ پیراهن خونین 
خلیفه؛ سربازان سرخ می آیند؛ عروس زیبا در کجاست؟؛ پیش به سوی شام؛ فدایی 

سکه  ها هستم؛ چرا هیچ کس جواب نمی  دهد؟؛ فرماندۀ ما کجا رفته است؟ و... .
کتاب برای کسانی که می خواهند دربارۀ صلح امام حسن بیشتر بدانند، جزو بهترین کتاب های موجود در بازار و گزینۀ 

بسیار مناسبی است.

در قصر تنهایی
مهدی خدامیان آرانی

وثوق

تنهاتر از تنها زندگانی امام حســن را در جمله هایی کوتاه و دل نشین، با 
کالمی ســاده و روان و در بخش هایی کوتاه و بدون حاشــیه، بیان می کند: 
وقتی چراغ خانۀ فاطمه و علی به نور حســن روشــن شــد، شاید 
خوشحال ترین مرد روی زمین پیامبرr بود. دوست و دشمن در تاریخ، به 
عالقۀ بی حد پیامبرr به حســن و برادرش اذعان داشته و دارند. بچۀ 
اولشان به دنیا آمد. فاطمه به علی گفت: »اسمش را چه می گذاری؟« 
علــی گفت: »بگذار ببینیم پیامبرr چه می گوید.« بچــه را که در پارچۀ زردی پبچیده بودند، بردند پیش 
پیامبرr. پیامبرr گفت: »مگر نگفته بودم او را در پارچۀ زرد نپیچید.« آن پارچه را کنار گذاشت و پارچه ای 
ســفید دورش پیچید. گفتند: »آورده ایم برایش اســم انتخاب کنید.« پیامبرr گفت: »بگذارید ببینم خدا چه 
می گوید.« جبرئیل نازل شد و گفت: »علی برای تو مثل هارون است برای موسی. اسم پسر علی را همان 
اسم پسر هارون بگذار: شّبر«. پیامبر گفت: »ولی زبان ما عربی است.« گفت: »اسمش را بگذار حسن؛ یعنی زیبا، 
خوب.« پیامبرr در گوش راست حسن اذان گفت و در گوش چپش اقامه. گوسفندی برایش عقیقه کرد و 

گفت: »موی سرش را در روز هفتم بتراشند و هم وزن آن نقره صدقه بدهند.«
...این بود تا روزی که امیرالمؤمنین از دنیا رفت و مردم با نوۀ پیامبرr و وصی امیرالمؤمنین به عنوان 
 معاویه را خوشحال کرد؛ ولی خبر خالفت امام حسن ،خلیفه بیعت کردند. خبر شــهادت حضرت علی

سخت او را به فکر فرو برد؛ چون هیچ بهانه ای برای مخالفت با حسن نداشت...«

تنهاتر از تنها
مهدی قزلی

امیرکبیر



شمارۀ  19، 20 و 21
دی، بهمن و اسفند 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

انقالب اسالمی و نظام بین الملل
انقالب اسالمی و نظام بین الملل

254

دست چینی از بهترین کتاب های تاریخ انقالب اسالمی

75
طعم کتاب

بستۀ پیشنهادی



76

شمارۀ  19، 20 و 21
دی، بهمن و اسفند 1395

ماهنامۀ شیرازه کتاب

طعم کتاب/ بستۀ پیشنهادی

بازتاب جهانی انقالب اسالمی
منوچهر محمدی

پژوهشگاه  فرهنگ  و اندیشه  اسالمی
کتاب بر آن است تا بازتاب و آثار جهانی انقالب اسالمی را بنمایاند. مؤلف به انقالب 
اســالمی از دید صاحب نظران و در مقایسه با انقالب های بزرگ جهان پرداخته، 
بُرد فرامرزی و صدور انقالب اسالمی را بررسی می نماید. سپس، به بررسی اثرات 
انقالب اسالمی در جامعۀ جهانی و جهان اسالم پرداخته و با تفکیک میان دولت ها 
و ملت ها، به تفاوت هایی اساسی  اشاره می کند که جوامع مختلف در اثر پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران پیدا کرده اند. وی در بخش نتیجه گیری، این تأثیرات را در 
سه بخش کلی مطرح ساخته و نشان می دهد پیروزی انقالب اسالمی موجب تحوالت عمیقی در جامعه جهانی و نظام 

بین الملل گردید.

مطالب این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. برخی از مباحث کتاب عبارت است 
از: پیشینۀ روابط ایران و ایاالت متحده از برقراری روابط رسمی تا انقالب اسالمی؛ 
ذهنیت و رفتار ایاالت متحده در دورۀ جنگ تحمیلی؛ ذهنیت و رفتار ایاالت متحده 
در دورۀ بازسازی اقتصادی و ذهنیت و رفتار ایاالت متحده در دورۀ ریاست جمهوری 

خاتمی بررسی شده است.

 الگوهای رفتاری ایاالت متحدۀ امریکا
در رویارویی با جمهوری اسالمی ایران)1357 تا 1380(

بهرام نوازانی
مرکز اسناد انقالب اسالمی
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نویســندۀ کتاب  عصر امام  خمینیw تالش  کرده  است  در اثر خود ویژگی های 
اصلی دورانی را که انقالب در آن ظرف زمانی به وقوع پیوســته است، بیان کند. 
او با اســتفادۀ فراوان از  کتاب ها و نشریات  مختلف  و با بررسی  دقیق  تحلیل ها و 
اظهارنظرهای  صاحب نظران  کشورهای  اسالمی  و اندیشمندان  جهان  غرب،  درصدد 
ارائۀ تصویری  جامع  از عصر امام  خمینیw، برآمده  اســت ؛ عصری که بیداری 

اسالمی، زمینه ساز ظهور حضرت حجتf خواهد شد.

کتاب به نظریات کالسیک و جدید ژئوپلیتیک، اهمیت عنصر مذهب به طور عام 
و عنصر تشیع به طور خاص، به عنوان عاملی مؤثر بر جغرافیای سیاسی پرداخته و 
نقش ایدئولوژی تشیع در آگاهی و بینش کارگزاران انقالب اسالمی و تأثیر آن در 
منطقه را در قالب بحث صدور انقالب و تهدید منافع غرب، مطرح نموده اســت. 
جغرافیای پراکندگی شیعیان و نقش آن ها موضوع دیگری است که مؤلف بررسی 
نموده اســت. بنابر نظر نویسنده، شیعیان یکی از عوامل مهم در تعیین معادالت 
سیاسی امنیتی منطقه به شمار می روند. او تشیع را مهم ترین کارگزار در سطح جغرافیای سیاسی شیعه و حتی جهان اسالم 
مطرح کرده است. این امر با ساختار نظام بین الملل مد نظر آمریکا در چالش قرار دارد و موجب نگرانی غرب از انقالب 

اسالمی شده است.  

 wعصر امام خمینی
میراحمدرضا حاجتی

بوستان کتاب

ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمی
نفیسه فاضلی نیا

 شیعه شناسی

این کتاب شامل مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید، مرتضی مطهری 
دربارۀ انقالب اسالمی ایران است. دو سخنرانی از این مجموعه که در زمان اوج نهضت 
اسالمی ایراد شده، تحت عناوین اهداف روحانیت در مبارزات و مفهوم آزادی عقیده، 
بخش اول و دوم این کتاب را تشکیل می دهند. بخش سوم این کتاب، تحلیل انقالب 
اسالمی نام گرفته که مجموع دو سخنرانی همراه با پرسش وپاسخ آن متفکر شهید 
است. بخش چهارم کتاب، مجموع سخنرانی های آن استاد شهید با موضوع آیندۀ 
انقالب اسالمی ایران است که شامل هفت سخنرانی است. بخش پنجم این کتاب نیز دربارۀ جمهوری اسالمی است که شامل 

یک مصاحبۀ مطبوعاتی و سه مصاحبۀ تلویزیونی است.

آیندۀ انقالب اسالمی ایران
آیت اهلل شهیدمرتضی مطهری

صدرا

انقالب اسالمی و نظام بین الملل
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این کتاب دربارۀ مهم ترین چالش های دو نظام متفاوت و متعارض، یعنی اسالم 
و لیبرال ســرمایه داری، در قالب دو دولت ایران و آمریکا، با دیدگاهی واقع بینانه و 
به دور از تحلیل های افراطی یا ساده انگارانه، بحث کرده است. پیروزی انقالب اسالمی 
معادالت جهانی و منطقه ای را تغییر داد و از این رو، چالش های ایران و آمریکا یکی 
از موضوعات تحقیقاتی مراکز مطالعات سیاسی و استراتژیک در کشورهای مختلف 
شــده است. چالش های موجود در روابط دو دولت، به گونه ای است که چالش های 
دیگر را نظیر مقاومت حزب اهلل لبنان، مقاومت ملت فلسطین، شکست لشکرکشی در عراق و افغانستان، تضعیف موقعیت 
داخلی و بین المللی و باالخره بیداری اسالمی و جنبش ضدسرمایه  داری، به دنبال داشته است. تحوالتی که هر کدام می تواند 

مقدمۀ تغییرات دیگری بر ضد نظام سلطۀ استکباری آمریکا باشد.

چالش های ایران و آمریکا
جواد منصوری

مرکز اسناد انقالب اسالمی

کتاب، چهار موج بیداری اسالمی را در چهار بخش مطرح کرده و دربارۀ آن ها بحث 
و اظهارنظر می کند. نویسنده در هر یک از این چهار بخش، به بیداری اسالمی در 
گسترۀ تاریخ ایران، نظریه پردازی و انقالب اسالمی ایران، فلسفۀ مدنی ایران و تمدن 
اسالمی، به ابعاد مختلف و مراحل گوناگون بیداری اسالمی پرداخته است. در بخش 
نخست، به اندیشۀ سیاسی در نهضت های اسالمی تاریخ معاصر ایران و تالقی سنت 
و تجدد، عدالت خواهی به عنوان اســاس نهضت مشروطه و نیز جنبش ملی توجه 
شــده است. سپس، در ضمِن بررســی نظریه پردازی ها دربارۀ انقالب اسالمی، با طرح پرسش از غرب در ساحت بیداری 
اسالمی، فلسفۀ قیام امام حسین را با فلسفۀ انقالب اسالمی مقایسه می کند و بعد از آن، انقالب اسالمی را به عنوان بنیاد 
شالوده شکنی در نظریه پردازی غرب، مطرح می نماید. در بخش سوم، با نام فلسفۀ مدنی ایران، ابتدا جوهرۀ سیاست مقدس 
و فلسفۀ مدنی اسالمی مرور می شود و سپس، شهرسازی و مدنیت اسالمی و نسبت آن با هویت ملی مقایسه می گردد. 
تکوین هویت ملی ایرانیان و ذات این هویت و نیز بررسی اندیشۀ محافظه کاری در ایران، مباحث پایانی این بخش را تشکیل 

داده است.

 انقالب فرامدرن و تمدن اسالمی
موسی نجفی

مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران

بی شک، شناخت حرکت بیداری اسالمی در منطقه، بدون بررسی نظریات تأثیرگذاران 
و رهبران راستین آن، امری بس دشوار خواهد بود؛ ازاین رو، بازخوانی این میراث و نشر 
آن، وظیفۀ اسالمی و انقالبی رهروان امامw و رهبری است. مجموعه ای که پیش ِرو 
دارید، دیدگاه های حضرت امام خمینیw، بنیانگذار جمهوری اسالمی و بیانات 
مقام معظم رهبری در این موضوع، تحریر، تنظیم، باب بندی و فصل بندی شده است. 

بیداری اسالمی، هویت تمدنی و چالش های پیِش رو
تقی صوفی نیارکی

انقالب اسالمی
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کتاب به بررسی سیاست های آمریکا در قبال ایران، در طول جنگ سرد پرداخته 
است و حاوی 12 سند مربوط به این دوران است که تحوالت را از زمان بروز غائلۀ 
آذربایجان تا جنگ خلیج فارس، دربرمی گیرد. تحوالت آذربایجان پس از سقوط 
دولت خودمختار، متن تلگرام های هندرسون، سفیر آمریکا در ایران در آگوست 
1953، در خصوص کودتای 28 مرداد و ســقوط دولت مصدق، متن نامۀ جان 
اف. کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا به برخی از مقامات بلندپایۀ این کشور در 
خصوص اوضاع ایران در سال 19۶3، سیاست آمریکا در قبال تحوالت داخلی ایران در سال 1985 و چشم انداز احتمالی 

روابط ایران و آمریکا پس از ارتحال امام خمینیw از جمله موضوعات این اسناد است.

سیاست آمریکا در قبال ایران در طول جنگ سرد
دانشگاه جورج واشنگتن؛ نعمت اهلل عاملی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

این اثر با هدف پاســخ گویی به این پرسش اصلی که »فلسطین از چه جایگاهی 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برخوردار است؟« تدوین شده است. 
نگارنده در این راســتا، عالوه بر شرح تاریخ مناسبات جمهوری اسالمی ایران و 
فلسطین، سعی دارد تا با استفاده از ابزار نظری موجود در رشتۀ روابط بین الملل، 
استداللی علمی و درخور، دربارۀ چرایی این مناسبات ارائه کند. کتاب، مشتمل بر 
چهار فصل است. در فصل اول، پارادایم سازه انگاری بررسی شده و سعی گردیده 
چارچوبی تئوریک برای فهم بهتر مواضع جمهوری اسالمی ایران دربارۀ فلسطین ارائه شود. در فصل دوم، با تحلیل مبانی 
و اصول سیاست خارجی ایران و تبیین هویتی آن، محذورات و مقدرات سیاست خارجی کشور در سه محیط داخلی، 
منطقه ای و بین المللی تبیین و یک الگوی مطالعاتی برای بررسی سیاست خارجی ایران در قضیۀ فلسطین ارائه شده 
اســت. فصل بعدی، به مرور تاریخی مواضع جمهوری اسالمی ایران دربارۀ فلسطین اختصاص دارد و در فصل چهارم، 

جایگاه فلسطین در سیاست خارجی ایران در چارچوب دو بخش ایدئولوژیک و استراتژیک بررسی شده است.

جایگاه فلسطین در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
احمد فریدونی، نسیبه شهبازی

مرکز اسناد انقالب اسالمی

این کتاب خاطرات سّیدمحمدهاشــم  پوریزدان پرست از 2۴ روز نخست تسخیر 
النۀ جاسوســی آمریکا در ایران اســت. کتاب در ابتدا، با موضوع بررسی علل و 
زمینه های تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا در ایران، آغاز می شود و برای این موضوع، 
به موضوعاتی چون غائله گنبد، عدم همراهی دولت موقت با سیاست های انقالب 
اسالمی و مروری بر فعالیت ها و ترور شهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی و 
مطبوعاتی بنی صدر و رحلت آیت اهلل طالقانی می پردازد. سپس، روزشمار 2۴ روز 
از حضور راوی در النۀ جاسوسی است که شامل روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این مکان است. این کتاب 

مسائل بسیاری را برای عالقه مندان به تاریخ انقالب آشکار می کند.

روز خدا
سیدمحمدهاشم پوریزدان پرست

مرکز اسناد انقالب اسالمی



جهان
تشنۀ معارف انقالب اسالمی است

سّیدسجاد کشمیری



جهان
تشنۀ معارف انقالب اسالمی است

انقالب اسالمی فقط انقالبی ایرانی نبود، بلکه به قول 
حضــرت امام راحلw انفجــار نور بود که اشــعه اش در 
همۀ جهان پخش شد. کشــمیری ها هم که ایران را با نام 
میرسیدعلی همدانی، میرشــمس الدین عراقی و اجداد 
امام خمینیw همچون دین علی شــاه می شــناختند، 
از این نور اســتقبال کردند و نور امیدی در دلشان تابیدن 
گرفت. البته قرار بود از طلوع خورشید انقالب، فقط ابراز 
خرسندی و خوشحالی نکنیم، بلکه از آن استفاده کنیم و 
خودمان را برای آینده ای روشــن مهیا سازیم. قرار بود این 
انقالب به جهان و جهانیان صادر شود و نه فقط صدایش، 
بلکه حقیقت و معارفش هم به جهان عرضه شود؛ ولی ما 
کوتاهی کردیم و نه فقط معارف ناب اسالم و انقالب که خود 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی را هم نتوانستیم به جهان 
معرفــی کنیم. آن وقت یکی از خارج می آید و با ســاختن 
مستند روح الله، گوشه هایی از زندگی و نهضت این ابرمرد 
را معرفی می کند و این مستند به زبان های مختلف از جمله 
زبان اردو، ترجمه می شــود و به دست دوستان اهل سنت 
ما در کشمیر می رسد و می فهمند که این روح الله الخمینی 
چه کسی بوده؛ آن ها یقۀ ما را می گیرند و می گویند: »شما 
به ما خیانت کردید که بیســت ســال این امام بزرگوار را از 
ما پنهان نگه داشــتید.« آن وقت ما تازه متوجه می شویم 
که چه گوهرهایی داریم که خودمــان متوجه ارزش آن ها 
نبوده ایم. بماند که این داستان خیلی طوالنی است و جای 

عرضه اش اینجا  نیست.
ما هم مثل خیلی ها منتظر بودیم که دیگران بیایند و امام 
وآقا و شهدا و معارف انقالب را به ما معرفی کنند تا عطش 
روح ما هم برطرف گردد؛ ولی دیر فهمیدیم که تشنه را باید 
بــه چاه بیاید و از این اتفاق کــه اتفاق نیفتاده بود، نتیجه 
گرفتیم تا خودمان نجنبیم، کســی برای ما کاری نخواهد 
کرد. از این قرار، چند تن از طالب جوان انقالبِی دوستدار 
انقالب و امام و شــهدا، دست به کار شدند و ترجمه و نشر 
و توزیــع معارف انقالب اســالمی را برای مــردم و جوانان 
کشمیر شروع کردند. االن جوانان کشمیر انقالب را با نام 
امام خمینیw می شناسند؛ همان طور که امام خامنه ای 
فرمودند: »این انقالب بدون نام امام در هیچ جای جهان، 
شناخته شده نیست. االن جوانان کشمیر شهدای انقالب 
و شــهدای دفاع مقدس را الگوهای واقعی برای خودشان 
می داننــد و همواره دنبال این ســتارگان هســتند که در 
این زمــان تاریک، راه را به ما نشــان می دهند. االن مردم 
کشمیر انقالب را با نام جانبازان سرافراز جمهوری اسالمی 
می شناسند که تا مرز شهادت رفتند و برگشتند. تا آنچه دیده 
و لمس و حس کرده بودند، برای ما بازگو کنند و شــاهدان 
زندۀ ایثار و فداکاری در راه اســالم برای نســل های بعدی 
باشــند و االن ما کشمیری ها این انقالب را با نام آزادگانی 
می شناسیم که جسم هایشان ماه ها و سال ها در قید و بند 
زندان مخوف بعثی ها بود؛ ولی روحشان با آزادگی اسرای 
کربال گره خورده بود تا بتوانند پیام این انقالب عاشورایی، 
حسینی، زینبی، خمینی را مثل امام سجاد و حضرت 

زینبدر محاصرۀ دشمنان، به جهانیان برسانند.
زندگی و خاطره های همین شــهدا و جانبــازان و آزادگان 

ســرافراز بود کــه با وجــود هجمه های هالیــوودی و 
بالیوودی علیــه دین و اعتقادات جوانــان ما و فرهنگ ما 
در زمان جنگ نرم تحمیلی، آتش عشــق به خدا و رسول 
و اهل بیت و دین و انقالب اســالمی را در دل های جوانان 
این مرز و بوم، شعله ور تر کرد و آن ها را نسبت به این معارف 

اصیل، تشنه تر گردانید. 
برای همین است که وقتی کتاب من زنده ام خانم معصومه 
آباد به همت یکی از برادران ما، به زبان اردو ترجمه می شود 
و مؤسســۀ فکری و فرهنگی شــهید مطهری کشمیر آن 
را به چاپ می رســاند، با اســتقبال بی نظیر جوانان دختر 
و پســر مواجه می شــود و 4هزار نســخه از این کتاب، در 
مدت کمتر از ســه ماه به فروش می رســد. فصل زمستان 
اکثِر مدارس و مراکز آموزشــی تعطیل اند و فرصت خوبی 
اســت که این جوانان تشنۀ معارف انقالب، خودشان را با 
این کتاب 600صفحه ای ســیراب کنند؛ حتی بعضی ها 
آن قدر فرصت داشــته باشند که دو، ســه دور این کتاب را 
بخوانند. کتاب گرچه نوشتۀ خانمی است که خاطراتش 
را در زندان های بعثی و صالبت و شــجاعت و شهامتش را 
در برابر یزیدیان زمان بازگو می کند، برای مردان هم خیلی 
جذاب و خواندنی و درس آموز است که مردانگی واقعی را 
از این دختر هفده ســالۀ ایرانی یاد بگیرند. خیلی ها اهل 
کتاب خواندن نیستند و شــاید در زندگی۵۰ساله، غیر از 
کتاب های مدرســه و مکتب، بیش از چند کتاب نخوانده 
باشند؛ ولی کتاب من زنده ام را که به دست می گیرند، دیگر 
همۀ کار هــا را ول می کنند و فقط به کتاب می چســبند؛ 
حتــی خانواده ها را هم به حرف و اعتــراض وا می دارد که 
ایــن چه کتابی اســت. دختران و خانم های مــا کار خانه 
را ول کرده و مشــغول کتاب خوانی شــدند. خیلی ها این 
کتاب را با عشق و دل می خوانند و زار، زار اشک می ریزند؛ 
انگار نه یک کتاب خاطرات، بلکه کتاب روضۀ  اباعبدالله 
دستشــان داده باشــند. ماجرای کتاب خوانی من زنده ام 
وقتی جالب تر می شــود که مؤسســۀ فکــری و فرهنگی 
شهیدمطهری، مسابقۀ کتاب خوانی این کتاب را در سراسر 
کشمیر اعالم می کند و روز موعود حدود 2هزار دختر و پسر 
جوان دانشجو، در یک جا حاضر شده و امتحان می دهند. 
وقتی از احساسات و خاطرات جوان ها دربارۀ کتاب سؤال 
می شود، بیشترشان یک حرف دارند: »این کتاب عطش 
ما را بیشتر کرده و ما منتظر کتاب های بعدی در این زمینه 

هستیم.«
شــاید خیلی ها هنوز باور نکرده اند که انقالب اســالمی 
و جمهوری اســالمی ایران ظرفیت هــای عظیم معارفی 
دارد که جهان تشــنۀ آن است. چشــمه های معارف ناب 
همچون اندیشه های حضرت امام راحلw، اندیشه های 
امام خامنه ای، آثار شــهیدمرتضی مطهری، ادبیات دفاع 
مقــدس، زندگی نامه های شــهدای گران قــدر، خاطرات 
رزمندگان اســالم، خاطرات و کتاب هایی چون من زنده ام 

و... .
برای این کار الزم است که نهضت ترجمۀ معارف انقالب و 
اسالم به زبان های زندۀ دنیا راه اندازی شود و در حد توان، 

این معارف به جهان عرضه شود.
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داســتان کتاب تن تن و ســندباد داستان تهاجم همیشــگی فرهنگ غرب بر 
ســرزمین های شــرقی اســت؛ اما این  بار در قالب ماجرای جــذاب گروهی از 
قهرمان های پوشالی و خیالی داستان های غربی مثل »تن تن«، »سوپرمن«، »تارزان« 
و »کینگ ُکنگ« که راهی مشرق زمین می شوند تا بتوانند بر سرزمین و اندیشۀ 
آن ها مسلط شوند؛ اما محمد میرکیانی تمام اسطوره های خاطره انگیز مشرق زمین 
مانند »ســندباد«، »علی بابا«، »پهلوان پنبه«، »رستم« و »عالءالدین« را از دل تاریخ 
احضار می کند تا با قدرت عقل، خودباوری و اتحادشان و با تکیه بر ارادۀ الهی، سرزمین خود را نجات دهند. در حقیقت، 

میرکیانی تالش کرده است حقیقتی تاریخی را در قالب داستانی خیالی، برای نوجوانان بازگو کند.
اگرچه کتاب تن تن و سندباد بیش از بیست سال پیش در واکنش به تهاجم فرهنگی غرب و تأکیدات فراوان رهبر معظم 
انقالب در این زمینه نوشته شده است؛ اما امروز در سال هایی که هجمۀ تهاجم فرهنگی نسبت به سال های قبل، به مراتب 
بیشــتر شده و ابزارهای رسانه ای جدیدتر و پیچیده تری برای تسلط و یکسان سازی فرهنگی به میدان آمده ، اهمیت 
بیشتری برای نوجوانان انقالب اسالمی پیدا کرده است؛ به گونه ای که مقام معظم رهبری در یادداشت کوتاهی بر کتاب 
تن تن و سندباد چنین نوشته اند: »من هم همین قصه را همیشه تعریف می کردم! حیف که خیلی ها آن را باور نداشتند... 

حاال دیگر کار من آسان شد! همین بس است که نسخۀ این کتاب را به همۀ بچه ها بدهم.«

  تن تن و سندباد
 محمد میرکیانی

 قدیانی

کتاب جمعه
بستۀ آبان ماه

معرفی بستۀ کتاب معرفی شده در نماز جمعه

قدیم ترها یادمان هست گاهی مهمانی ها روی پشت بام خانه ها برپا می شد. به 
جای بشقاب های یک نفره، طبقی در مقابل چند نفر می گذاشتند و با مهر و محبت، 
دسته جمعی غذا می خوردند. آن روز، بزرگ ترها به ما کوچک ترها می گفتند: »رزق 
ما از آسمان می آید.« امروز هم پشت بام خانه هایمان سفره شده و یک بشقاب برای 
همه می گذارند. اما حاال دیگر کسی در پشت بام غذا نمی خورد. با این حال، باز هم 
غذاهایمان از آسمان می آید؛ اما از راه این بشقاب به خانه مان سرازیر می شود. همه 
با هم می نشینند و با حرص و ولع، غذای این بشقاب را می خورند! قدیم ترها غذاخوردنمان چیزی طول نمی کشید. اما چرا 

غذاهای این بشقاب، تمامی ندارد؟ صبح تا شب، شب تا صبح! پس ِکی سیر می شویم؟
نویسنده در کتاب بشقاب های سفرۀ پشت باممان با توجه به مسائل روز جامعه، موضوعات مورد نیاز خانواده دربارۀ 
این رسانۀ عصر ما را با زبانی ساده و روان بیان می کند. کتاب با اشاره به تهدیدهای این ابزار تهاجم فرهنگی برای خانواده ها، 
سعی کرده به سؤاالت رایج مخاطبان پَروپاقرص این رسانه و توجیهات طرفداراِن سرسخت آن هم پاسخ بدهد. نویسنده در 
بشقاب های سفرۀ پشت باممان با آوردن شاهد، مثال هایی نشان می دهد که استفاده از ماهواره و رسانه های غربی، بیش از 
آنکه استفادۀ علمی و فرهنگی داشته باشد، موجب دورشدن از معنویت، بی غیرت شدن تدریجی مردم، ترویج فرهنگ بیگانه، 
گسترش لذت گرایی و فراهم کردن زمینه های گناه و مفاسد اجتماعی در جامعۀ ایران شده و موجبات انحطاط فرهنگی و 

همچنین ناامنی سیاسی را فراهم می آورد.

  بشقاب های سفرۀ پشت باممان
  حجت االسالم محسن عباسی ولدی

  جامعة الزهرا
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کتاب تبار انحراف روایتی تحلیلی و جذاب از تاریخ آفرینش بشر تا تاریخ صدر 
اسالم است که در سه مجلد، زیر نظر حجت االسالم مهدی طائب تدوین شده 
است. سومین مجلد از این مجموعۀ ارزشمند، حوادث تاریخی مهمی را که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم، با نهضت حسینی مرتبط بوده و زمینه ساز یا پیامد آن 

قیام تاریخی به شمار می آیند، بررسی نموده است. 
حجت االســالم طائب در این مجلــد از کتاب تبار انحراف، بــا ورود به فضای 
سیاسی اجتماعی، پایان حکومت حضرت علی و آغاز حکومت امام حسن مجتبی  به تحلیل فعالیت های انحرافی 
معاویه پرداخته و با بررسی موقعیت کوفه و مشکالت امام مجتبی و وضعیت یاران ایشان، تحت عنوان »نرمش 
قهرمانانۀ تاریخ«، اقدامات امام در مقابله با دشمن و صلح تاریخی آن حضرت را ابتکاری منحصربه فرد از ایشان معرفی 
می کند. اما در این مقطع از تاریِخ پرفرازونشیب اسالم متوقف نشده و با نقد این ذهنیت اشتباه که امام حسن  و امام 
حسین  در زمان معاویه هیچ گونه فعالیت مؤثری نداشتند، دو موضوع مهم و ناشناختۀ این دوران را بیان می کند و 
مخاطب را با اوضاع شام، جنس فعالیت های معاویه، سازمان نفاق و اوضاع مدینه و کوفه آشنا می کند تا زمینۀ مناسبی 

برای تحلیل جریانات انحرافی فعال در زمان قیام تاریخی ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین  فراهم شود.
نگاهی نو به حوادث مربوط به قیام عاشورا، از چرایی و چگونگی خروج امام حسین  از مدینه تا واقعۀ عظیم کربال 
و سپس روشنگری های امام سجاد و حضرت زینب در مقابل جریانات انحرافی کوفه و شام، خصوصاً جریان 
عبداهلل بن زبیر در مکه و مدینه و تزلزل حکومت شام، از مباحث بسیار مهم و خواندنی کتاب تبار انحراف است. اما تحلیل ها 
و نظرات خاص و متفاوت نویسنده در رابطه با قیام مختار و نحوۀ انتقام وی از قاتالن شهدای کربال، به جذابیت این 

کتاب افزوده است.

  تبار انحراف
  حجت االسالم مهدی طائب

  کتابستان معرفت

لطفاً چشــمان خود را ببندید و این صحنه را تجســم کنید: مادر درحالی که از 
عصبانیت برافروخته شده، سرِ کودک فریاد می زند و می گوید: »چرا نمی فهمی؟ صد 
بار به تو گفته ام اسباب بازی هایت را از وسط اتاق جمع کن؛ این چه وضعیه؟ مگه 
به تو نگفتم روی دیوار خط خطی نکن؛ برای چی این موقِع شب بدو بدو می کنی؟ 
همسایه ها از خواب پریدن؛ مگه من نگفتم وقتی باهات حرف می زنم، حواست به 
من جمع باشه«. حتماً این صحنه ها را به راحتی تجسم کردید؛ زیرا این داستانی 
است که تقریباً هر روز برای بسیاری از والدین در تربیت فرزندانشان رخ می دهد. شاید این سؤال به ذهن شما هم رسیده 
باشد که این مشکالت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا اصالً حل شدنی هستند یا نه؟ گاهی تهدید، فریاد، تنبیه و 
سخت گیری می تواند رفتار بد را متوقف کند؛ اما آیا از نتایج بلندمدت آن مانند تنفر و تمرد و تسلیم در امان خواهد ماند؟ 
بی قانونی و تربیت سهل گیرانه چطور؟ آیا می تواند جایگزین تنبیه شود و آیا از فرزندان، افرادی متوقع و خودخواه نخواهد 

ساخت؟ آیا این ها سبک درست تربیت است یا بی تربیتی؟
کتاب تربیت سالم در خانه راهکارهایی را در راستای تربیت فرزندان بی ادب در پنج روز هفته، از روز شنبه تا چهارشنبه 
برنامه ریزی کرده و از والدین خواسته این راهکارها را برای تغییر رفتار فرزندشان انجام دهند و در آخر، مثال هایی کاربردی 

از روابط والدین و فرزندانشان آورده است.

  تربیت سالم در خانه
  دکتر ِجین نِلِسن / محمدجواد فرشچي و ریحانه ایزدي

  سازوکار
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بستۀ آذرماه

ققنوس فاتح نام کتابی اســت که در آن، با شخصیت دانشجوی شهیدی آشنا 
می شوید که 22ساله بود؛ اما دالوری های زیادی را در کارنامۀ رزمندگی اش ثبت 
کرد و در آسمان تاریخ دفاع مقدس، خوش درخشید. فرماندۀ جوان انقالبی که 
مصاحبه هایش دربارۀ دانشجویان پیرو خط امام با صالبتی که در سیمایش بود، در 
رسانه های غربی غوغا کرده بود: شهیدمحسن وِزوایی دانشجوی دانشگاه صنعتی 
شریف و فرماندۀ دلیر جبهه های نبرد حق علیه باطل. کتاب ققنوس فاتح بیست 
روایت داســتانی از سرگذشت سراسر جهاد و ایثار شهید وزوایی است که مبارزات او قبل از پیروزي انقالب اسالمي تا 
فعالیت های مجاهدانۀ او پس از انقالب و ماجرای تسخیر النۀ جاسوسي آمریکا و سرانجام فداکاری های او در جنگ تحمیلی 
را دربردارد. گلعلی بابایی بر اساس مستندات و خاطرات تاریخی موجود از شهید وزوایی، اثری جذاب و پرکشش آفریده 

است.
شهیدمحسن وزوایی، فرماندۀ گردان حبیب بن مظاهر در تیپ تازه تأسیس محمدرسول اهلل، یکی از آن شخصیت های 
بی بدیل تاریخ انقالب است که بسیاری از افراد، نام او را شنیده اند؛ از جمله در فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« که ماجرای 

برخورد او با فرماندۀ تیپ 27 به تصویر کشیده شده است. 
اتفاقی نیز در پشت جلد کتاب ققنوس فاتح رقم خورده که از بیانات مقام معظم رهبری است که فرمودند: »برخورد حاج 
احمد متوسلیان با شهید وزوایی، این خودش موضوع یک فیلم است و می شود از این واقعه، یک فیلم درست کرد. این ها 

خیلی جالب است. بنده هم حاج احمد را می شناختم و هم شهید وزوایی را.« 

  ققنوس فاتح 
  گلعلی بابایی

  شاهد

کتاب سبک زندگی اسالمی در سیرۀ رضوی یکی از کتاب های بسیار خوبی است 
که با نگاه به سیرۀ حضرت امام رضا، سبک زندگی ایده آل دینی و اسالمی را 
به خوانندۀ خود معرفی می کند. ازاین رو، با خواندن کتاب سبک زندگی اسالمی در 
سیرۀ رضوی به تصویر درستی از زندگی به سبک اسالمی دست پیدا می کنیم؛ چرا 
که شیوه و روش پیشوایان دین، بهترین راهنما برای رسیدن به هدف های زندگی 
انسانی است؛ البته عالوه بر مطالعۀ مطالب کتاب، باید در به کاربستن آن ها هم تالش 

کنیم تا در سایۀ عمل به آن، از لذت زندگی دینی بهره مند شویم.
مهم ترین ویژگی کتاب که اهمیت خواندن آن را دوچندان می کند، سادگی توصیه ها و راه و رسمی است که از زندگی امام 
هشتم بیان شده که باعث می شود خواننده تصور نکند برای رسیدن به سبک زندگی اسالمی مجبور است مسیر دشوار و 
ناهمواری را طی کند. امروزه تبلیغات نامطلوبی از سوی بدخواهان صورت می گیرد تا نشان دهد زندگی دینی یک شیوۀ 
سخت و دشوار است و بایدها و نبایدهای آن دست و پای فرد دین دار را می بندد؛ اما مطالب کتاب که همراه با پیام مقام 
معظم رهبری به کنگرۀ بین المللی امام رضا  نیز هست، نشان می دهد که رسیدن به زندگی با سبک اسالمی، نه تنها 

کار دشواری نیست، بلکه بسیار دل پذیرتر و کارآمدتر از روش های دیگر است.

  سبک زندگی اسالمی در سیرۀ رضوی
  مصطفي میرامین محمدي

  دفتر علم

کتاب جمعه
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

  پیامبر و قصه هایش
  حجت االسالم غالمرضا حیدری ابهری

  جمال

از آنجا که بخش عمده ای از سیرۀ آخرین پیام آور الهی در ضمن داستان های 
زندگی آن حضرت به دســت ما رسیده اســت، می توانیم با بیان آن ها به ترویج 
سیرۀ نبوی در جامعه کمک کنیم؛ به خصوص برای گروه سنی کودک و نوجوان 
که شاید شناخت درستی نسبت به زندگی پیامبر مهربان اسالم نداشته باشند. 
ازاین رو، حجت االسالم غالمرضا حیدری ابهری که کتاب های بسیاری برای کودکان 
و نوجوانان در زمینۀ معارف ناب اســالمی تألیف کرده است، با استفاده از همین 
قصه ها و حکایت ها، مجموعۀ پنج جلدی ارزشمندی با عنوان پیامبر و قصه هایش نوشته که انتشارات جمال آن را منتشر 

کرده است.
حیدری ابهری در این کتاب، عالوه بر انتخاب حکایت های مفید و متناسب با سن مخاطب، سعی کرده سادگی و صمیمیت 
را که از مهم ترین ویژگی های زبان کودک و نوجوان است، رعایت کند. حکایت های کتاب پیامبر و قصه هایش از اخالق 
فردی و اجتماعی رسول خدا و نحوۀ برخورد ایشان با دوستان، دشمنان و حتی طبیعت و حیوانات، تصویری جامع 
و جذاب از سیرۀ نبوی برای مخاطب کم سن وسال خود به تصویر می کشد و از این راه، کوشیده تا خواننده را به پیامی که 
در دل هر حکایت وجود دارد، توجه دهد. همچنین، در کنار هر حکایت، بخشی با عنوان بیشتر بخوان، بهتر بدان قرار 
داده شده تا مخاطِب کوچِک کتاِب پیامبر و قصه هایش بتواند بیشتر به عمق موضوع وارد شود و با مطالعۀ آن، بهتر به 

موضوع اصلی پی ببرد. 

پیامبر عظیم الشأن اسالم الگوی جاودانۀ خوبی، مهربانی، اخالق، حکمت، ادب و 
ایمان است که تا ابد همچون چراغی پرفروغ، روشنی بخش زندگی انسان ها در همۀ 
عصرها و نسل ها خواهد بود. حال برای الگوپذیری از روش و منش آن بزرگوار باید به 
سبک زندگی ایشان در عرصه های گوناگون سلوک فردی و اجتماعی مراجعه کنیم. 
برخی از کتاب هایی که در این رابطه نوشته شده است، برای اقشار مختلف جامعه 
کاربردی نیست که یکی از دالیل آن، زبان دشوار آن هاست. کتاب سیاحت جمال 
یکی از بهترین کتاب هایی است که با بیانی روان و شیوا، عموم مخاطبان را با شیوۀ زندگی پیامبر اکرم آشنا می کند؛ به 

گونه ای که خواننده به خوبی با آن ارتباط برقرار کرده و مفاهیم آن را دریافت می کند. 
 نویسندۀ کتاب، فقط به بیان روایات مربوط به سیرۀ نبوی بسنده نکرده و از ابعاد گوناگون، به شخصیت پیامبر اکرم
پرداخته و زوایای مختلف زندگی ایشان را به زیبایی، برای خواننده ترسیم کرده است. بر خالف برخی افرادی که در نقاطی 
از جهان سعی می کنند تصویری نادرست را از اسالم و پیامبر رحمت آن به تصویر بکشند، نویسندۀ کتاب سیاحت جمال 
سعی کرده در ذیل عناوین متنوعی، تصویری واقعی  و درست از زندگی فردی، اجتماعی، و سلوک عبادی و معنوی پیامبر 

اسالم به مخاطب ارائه دهد و به خوبی هم از عهدۀ آن برآمده است. 

  سیاحت جمال 
  حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری

  مهر هشتم
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88
خانوادۀ نشر
گفت وگو

 قباًل موفقیت های 
زیادی نداشتیم؛ 
عرصۀ نشر قباًل خیلی 
در اختیار نیروی 
انقالبی نبود؛ در 
کاری هم که بخشی 
از آن اقتصادی است 
و سابقه و تجربه هم 
بخواهد، به این راحتی 
نمی شود تأثیر زیادی 
گذاشت. یک عده از 
دوستانی که آمدند و 
در این عرصه ماندند 
و تأثیرگذار شدند؛ 
حضورشان و استمرار 
حضورشان باعث 
شکل گیری این شد 
که در عرصۀ نشر هم 
جبهۀ فرهنگی انقالب 
را ببینیم

حاال این حضور می تواند به شکل ناشر باشد که نمونه های 
زیادی داریم؛ هــم در عرصۀ خصوصی و هم دولتی؛ اما 
مطمئناً عرصۀ خصوصی مهم است و ناشران خوش فکری 
در ایــن حوزه وارد شــدند و حتی در بخــش توزیع و 
فروشگاه داری هم ورود پیدا کردند و این جبهه کسانی را 

به خودش دید که پای کتاب ایستادند.
به نظرم به صورت اختصاصی تر، چیزی که در اختیار 
بچه های حزب اللهی و جبهــۀ فرهنگی در حوزۀ کتاب 
است، بحث تبلیغ و ترویج کتاب است. این عرصه را هم 
به نوعی فتح کردند؛ از سال 9۰ که حضرت آقا در دیدار 
با کتابداران به بحث تبلیغ کتاب اشاره کردند، این مسئله 

تبلیغ را تشدید کرد.
تأثیر مجمع ناشران در این موضوع که بتواند کارهای 
پراکندۀ ناشران در زمینۀ تبلیغ را تجمیع کند، زیاد بود؛ 

توانستیم کارهای مختلف را کنار هم جمع کنیم.

به نظرتان چرا مهم اســت که جبهۀ فرهنگی انقالب وارد این 
عرصه شود؟ ما می دانیم که جامعه کتابخوانی نداریم؛ اما ورود 

به این عرصه چرا آن قدر مهم است؟ 
دربارۀ این مسئله که جامعه کتابخوان نیست، باید نکته ای 
را بگویم. ما فرض می کنیم اصالً کتاب مهم نیست؛ اما چرا 

در چند سال اخیر، جبهه فرهنگی انقالب بسیار در حوزۀ کتاب، 
فعال شده اســت. کمی از فعالیت های خودتان در این حوزه 

بگویید؟ 
بنده تقریباً از ســال 87 وارد ارشاد لرستان شدم. خیلی 
مستقیم و از سال 89 با نهاد کتابخانه ها کار کتاب را شروع 
کردم؛ کامالً اختصاصی کار کردم و بعد از آن، با توجه به 
تأکیداتی که دوستان داشتند و اهمیتی که حضرت آقا 
برای حوزۀ کتاب قائل بودند که این حوزه مظلوم است، به 
نظرم رسید با تجربه ای که طی این سال ها داشته ام، دیگر 
از این عرصه خارج نشوم؛ بعد از نهاد هم همکاری با مجمع 

ناشران انقالب اسالمی شروع شد و تا االن ادامه دارد.
بحث کتاب همواره مطرح بوده است؛ اما اینکه شما 
می فرمایید که نیروهای انقالبی روی این موضوع تأثیرگذار 
باشند، کامالً بحث درستی است؛ قبالً موفقیت های زیادی 
نداشتیم؛ عرصۀ نشر قبالً خیلی در اختیار نیروی انقالبی 
نبود؛ در کاری هم که بخشی از آن اقتصادی است و سابقه 
و تجربه هم بخواهد، به این راحتی نمی شود تأثیر زیادی 
گذاشت. یک عده از دوستانی که آمدند و در این عرصه 
ماندند و تأثیرگذار شدند؛ حضورشان و استمرار حضورشان 
باعث شــکل گیری این شد که در عرصۀ نشر هم جبهۀ 

فرهنگی انقالب را ببینیم.

جبهه فرهنگی انقالب
بحث ترویج و تبلیغ کتاب را فتح کرد

سّید عارف در گفت وگو با نسیم آنالین:

هفتۀ کتاب که می آید، بهانه ای می شود تا بیشتر از کتاب بگوییم و بشنویم. چند سالی است که جبهۀ فرهنگی انقالب در حوزۀ نشر جای پایش را 
محکم کرده است و فعالیت های فراوانی انجام می دهد.

آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی سیدعارف علوی با خبرگزاری نسیم آنالین است که دربارۀ فعالیت ها و کم وکاستی های حوزۀ نشر صحبت 
می کند.
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جبهه فرهنگی انقالب بحث ترویج و تبلیغ کتاب را فتح کرد

   االن بسیاری از 
فیلم ها بر اساس رمان ها 
ساخته می شوند. خیلی 
از مطالبی که در فضای 

مجازی می بینیم، اگر 
ریشه یابی شود، متوجه 
می شویم که از کتاب ها 

برداشته شده اند؛ اگر 
معجزۀ پیامبری کتاب 

باشد، آن پیامبر ماست؛ 
یعنی آیندۀ تمدن ما 
بر اساس کتاب شکل 
می گیرد؛ باید خیلی 

روی این مسئله تأکید 
کنیم

   متأسفانه 
کتاب هایی که سبک 

زندگی غربی را ترویج 
می کنند، خیلی زیاد 

است؛ چه در کتاب های 
عامه پسند، چه خواص؛ 

در کتاب هایی هم که 
سبک زندگی درست را 
معرفی می کنند، این را 

نتوانستیم خوب ارائه 
دهیم. یا در حوزه های 
مختلف، مثاًل در زمینۀ 

مهدویت، ما چند کتاب 
رمان داریم؟ چند رمان 

دربارۀ زندگی یاران 
پیامبر داریم که تخیلی 

نوشته شده باشد؟

تأثیرگذاری که این حوزه دارد.
نوع زندگی که در قالب داســتان و خاطره می آید، 
نوع زندگی و معارف را نشــان می دهد؛ حاال این معارف 
و چگونه زندگی کردن ها، سبک زندگی غربی است؛ یک 
بار هم سبک زندگی اسالمی است؛ متأسفانه ما در تولید 
کتاب هایی که سبک زندگی را با خواننده زندگی می کنند، 
بدون اینکه چیزی بگویند؛ خیلی ضعیف هستیم. االن 
اگر می خواهیم موفق شویم و مردممان آن چیزی را که 
می خوانند، بتوانند زندگی کنند، راهش استفاده از همین 
ابزار رمان و خاطره است؛   همان چیزی که االن به نوعی، 
فیلم و سینما نشان می دهد و تأثیری که این ها در زندگی 

مردم دارد.
بــه نظرم در کتاب هم این درصد زیاد اســت و در 
بخــش عظیمی می تواند تأثیر بگــذارد؛ ولی ما ضعیف 
هستیم. هرچند تولیداتی در این عرصه داریم؛ اما کم است؛ 
متأسفانه کتاب هایی که ســبک زندگی غربی را ترویج 
می کنند، خیلی زیاد است؛ چه در کتاب های عامه پسند، 
چه خواص؛ در کتاب هایی هم که سبک زندگی درست را 
معرفی می کنند، این را نتوانستیم خوب ارائه دهیم. یا در 
حوزه های مختلف، مثالً در زمینۀ مهدویت، ما چند کتاب 
رمان داریم؟ چند رمان دربارۀ زندگی یاران پیامبر داریم 

که تخیلی نوشته شده باشد؟
در زمینۀ انقالب بــا تمامی تالش هایی که در این 
زمینه صورت گرفته، ما چند رمان خوب داریم که برای 
مخاطب عمومی نوشته شده باشد؟ و یک دختر دبیرستانی 

آن قدر کتاب از طریق کسانی که ما آن ها را خیلی انقالبی 
نمی دانیم، ترجمه می شود؟

اگر کتاب در جامعه اهمیت ندارد؛ چرا آن قدر کتاب ترجمه و 
تألیف می شود؟ 

این همه اصرار برای ترجمه و تألیف کتاب برای چیست؟ 
این مسئله نشــان می دهد کتاب بسیار اهمیت دارد؛ به 
فرض اینکه ما خودمان هم نمی دانیم کتاب مهم است یا 
نه؛ اما از توجه جبهۀ مقابل، متوجه می شویم کتاب بسیار 

حائز اهمیت است.
 االن بســیاری از فیلم ها بر اساس رمان ها ساخته 
می شوند. خیلی از مطالبی که در فضای مجازی می بینیم، 
اگر ریشه یابی شود، متوجه می شویم که از کتاب ها برداشته 
شده اند؛ اگر معجزۀ پیامبری کتاب باشد، آن پیامبر ماست؛ 
یعنی آیندۀ تمدن ما بر اساس کتاب شکل می گیرد؛ باید 

خیلی روی این مسئله تأکید کنیم.
اینکه به چه شکلی کتاب را ارائه بدهیم، مهم نیست؛ 
همین  که آن را تولید کنیم، مهم است؛ می خواهد در قالب 
دیجیتال باشد یا کاغذ؛ چیزی که اهمیت دارد، کتاب شدن 
مطالبی است که به آن نیاز داریم؛ حاال اینکه مردم چطور 
می توانند از آن اســتفاده کنند، جای بحث دارد و به ما 

برمی گردد که چطور این کتاب ها را ارائه دهیم.
بنابراین، اهمیت این مسئله ابتدا از نگاهی که جبهۀ 
مقابل دارد، مشخص می شود و نیاز خود ما و همچنین، 
نگاهــی به آن طرف دنیا که از ما در این حوزه قدیمی تر 
هستند، نشان می دهد کتاب همچنان وجود دارد و فقط با 
تکنولوژی جدید ممکن است شکل و قالب آن عوض شده 
باشد و ما نباید به اشتبا ه بگوییم که باید آن را   رها کنیم و 

به سمت چیزهای دیگر برویم.

به عنوان کار شناس کتاب، فکر می کنید نیاز جامعۀ ما به سمت 
چه کتاب هایی اســت؟ این ســؤال را با توجه به این مسئله 
می پرسم که چندین دوره مسابقۀ »کتاب و زندگی« برگزار شده 
است و این مسابقه به نحوی بوده که با عموم مردم سروکار داشته 

است.
جامعــۀ ما طالب رمــان و خاطره اســت. فکر می کنم 
نظرســنجی های مختلفی در این زمینه صورت گرفته 
است؛ بیشترین مخاطب در حوزۀ کتاب، در بخش ادبیات 
وجود دارد؛ آن هم در بخش رمان و داستان و خاطرات؛ 
در تجربۀ مسابقۀ کتاب و زندگی هم همین را داریم؛ در 
فروش کتاب هم همین مسئله را می بینیم؛ این بخش 
چون خوانش راحت تــری دارد و چون مرور یک زندگی 
اســت، برای مردم راحت تر است و برای همین، باید به 
این حوزه توجه کرد؛ مردم به این ســمت می روند و ما 
هم باید به این کتاب ها رجوع کنیم؛ البته نه صرفاً به این 
خاطر که مردم به این سمت می روند، بلکه به خاطر میزان 
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خانوادۀ نشر/ گفت وگو

که دارد، پول های کتاب را در این زمینه ها خرج می کند!
این توجه و حرفی که در دولت جدید زده شــد که 
»می خواهیم کار را به تشکل ها واگذار کنیم«، اگر این اتفاق 
بیفتد و دولت نظارت کند و از تشکل ها مطالبه گری کند، 
باعث می شود هزینه ها درست مصرف شود و می شود. آن 

وقت می شود به نظارت دولت، جهت دهی مشخصی داد.
مثالً اتفاقی که در دو نمایشــگاه اخیر بین المللی 
داشــتیم. منظورم در نمایشگاه های بلگراد و فرانکفورت 
است. غرفۀ خوبی زدیم؛ مهمان ویژۀ بلگراد بودیم؛ بعد چه 

کاری انجام دادیم؟!
تأثیر کتابی ما در بلگراد چیست؟ کتاب های انقالبی 
که آنجا بردیم، چه بود؟ متأسفانه کتابی هم که ما آنجا 
می بریم، کتاب ضدانقالب است؛ کتابی می رود که ربطی 
به انقالب ندارد؛ کتاب پاییز فصل آخر ســال است، چه 
ربطی به انقالب دارد؟ چه نســبتی با ادبیات داستانی ما 

دارد که به بلگراد می رود؟
همۀ این هــا را بگذاریم کنارِ صحبت های حضرت 
آقا و ببینیم چه نســبتی از حرف های ایشان را در حوزۀ 
بین الملل اجرا کرده ایم؟ ما باید مشخصاً وقتی مبلغی را 
برای نمایشگاهی خرج می کنیم، بدانیم چند کتاب از این 
نمایشگاه به کتابخانه ها و به دست مردم آن کشور می رسد.

چه کار جدیدی در نمایشگاه های بین المللی صورت 
می گیرد؟ کار جدید چادر جدید نیست؟! کار جدید یعنی 
کاری کنیم که تا به حال نکرده ایم؛ یعنی ارائۀ جدیدی 
داشته باشیم و شیوۀ حضور را عوض کنیم؛ ما اصالً در این 

زمینه، کاری نمی کنیم.
همۀ مواردی که حضرت آقا گفتند، استخراج شده 
و وجود دارد و باید از آن ها بهره گرفت. این کار در بخش 
دولتی، ضعیف انجام می شــود؛ اگر دولت از کار اجرا که 

یا یک خانم خانه دار، همه این کتاب را بخوانند؟ ما در این 
زمینه، واقعاً نیاز داریم و باید خیلی کار کنیم؛ اما هنوز برای 

رسیدن به نقطۀ مطلوب، راه زیادی داریم.
در زمینۀ دفاع مقدس، کتاب های زیادی منتشر شده 
است؛ اما باز در همین زمینه، چند رمان داریم که بخشی از 

دفاع ما و سبک زندگی اسالمی را نشان می دهد؟ 
اما عکس این مســئله وجود دارد که تعداد زیادی 
رمان داریم که دفاع بی مقدس ما را نشان می دهد؛ جنگ 
غیرمقدســی را بازگو می کند؛ این نشان می دهد کتاب 

تأثیرگذار است و باید روی این حوزه ها کار کنیم.

صحبت های رهبری در زمینۀ کتاب همیشه مهم بوده است. به 
نظر شما در این حوزه، چقدر به حرف های ایشان توجه می شود؟ 
نیروهای حزب اهلل تالششان بر این است که توجه کنند؛ 
حــاال اینکه چقدر می تواننــد و نتیجه می دهند، بحث 
دیگری است؛ در برخی مواقع، جنس کار متفاوت است و 
سخت جلو می رود؛ مثالً تولید رمان، واقعاً به این راحتی ها 

نیست؛ باید به مرور زمان انجام شود.
در بخش هایی می شــود کارهایی انجــام داد؛ اما 
کم توجهی یا بی توجهی می شود؛ بیشتر هم در بخش های 
دولتی این اتفاق می افتد؛ کاری هم ندارم که این دولت یا 
دولت دیگر بر سر کار باشد؛ دولت ها معموالً حواسشان 
جمع نیست؛ آن قدر درگیر جشنواره برگزارکردن می شوند 
که اصل کار را نمی بینند و چاره اندیشی نمی شود؛ به دلیل 
محدودیت هایــی که در این حوزه دارند، عمالً مســائل 

مربوط به کتاب، حل نشده باقی می ماند.
متأسفانه چون پول های حوزۀ فرهنگ حساب رسی 
نمی شود، در جاهای دیگر هزینه می شود؛ از طرح ترافیک 
تا حتی خرید ماشین؛ ارشاد از طریق مؤسسات پیرامونی 

 در بخش هایی 
می شود کارهایی انجام 
داد؛ اما کم توجهی یا 
بی توجهی می شود؛ 
بیشتر هم در 
بخش های دولتی این 
اتفاق می افتد؛ کاری 
هم ندارم که این دولت 
یا دولت دیگر بر سر 
کار باشد؛ دولت ها 
معموالً

 متأسفانه چون 
پول های حوزۀ فرهنگ 
حساب رسی نمی شود، 
در جاهای دیگر هزینه 
می شود؛ از طرح 
ترافیک تا حتی خرید 
ماشین؛ ارشاد از طریق 
مؤسسات پیرامونی که 
دارد، پول های کتاب را 
در این زمینه ها خرج 
می کند!
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جبهه فرهنگی انقالب بحث ترویج و تبلیغ کتاب را فتح کرد

اقتصادی است.
در موقعیتی که کتاب های معارض و غرب زده در کشور، 
بیشــتر از 2۰۰ عنوان چاپ نمی شــود، رسیدن به این 
عددها مهم اســت: 2۰۰هزارتایی شدن کتاب من زنده ام 
و 15۰هزار تایی شدن کتاب خانواده و دختر شینا بدون 

اینکه دستگاهی ورود کند و هدیه ای بدهد.
گام بعدی مان در این عرصه، باید میلیونی شــدن 
باشــد؛ یعنی باید بگردیم و در این عرصه، الگویی برای 
میلیونی شدن پیدا کنیم؛ یعنی هم کتابی که ظرفیت این 
را دارد، هم شیوۀ عمل این اتفاق. ما باید در سال دو کتاب 
داشته باشیم که این ظرفیت میلیونی شدن را داشته باشد؛ 

گام بعدی »کتاب و زندگی« باید این باشد.
یک گام کوتاه ترمان که باید انجام دهیم، پرتیراژکردن 
کتاب های عمومی است که نمی خواهیم خیلی عملیات 
ویژه برایش داشته باشیم. می خواهیم ۴۰هزارتایی شود و 
جبهۀ انقالب خیلی راحت می تواند این کار را انجام دهد و 

تجربۀ »کتاب و زندگی« این را نشان داد.

 به نظرتان بزرگ ترین قوت و ضعف حوزۀ کتاب در حال حاضر 
چیست؟ 

به نظرم غیر حرفه ای بودن و سنتی بودن حوزۀ نشر ما یکی 
از ضعف های حوزۀ نشــر ماست؛ خیلی ها نشر را حیاط 
خلوتی برای کارهای دیگرشان انتخاب کردند؛ شما کسی 
را سراغ ندارید که همین جوری مجوز کارخانۀ سیمان 
گرفته باشد؛ اما مجوز های نشری که از سوی ارشاد صادر 

می شود، گواه این مطلب است.
آمار در این حوزه هم یکی از معضالت است و به نظر 
می آید که آمار درست و صحیحی در حوزۀ نشر نداریم؛ 
خانۀ کتاب اطالعات درســت نمی دهند و اطالعاتشان 
مخدوش و متناقض است؛ ساماندهی این بخش هم الزم 

است.
خانۀ کتاب به اســم خصوصی بودن که البته همۀ 
بودجــه اش را از دولت می گیــرد، االن انحصاری برای 
خودش در عرصۀ کتاب ایجاد کرده اســت و کسی که 
می خواهد تحقیقی در حوزۀ کتاب کند، باید اطالعاتش 

را بخرد که معلوم نیست این اطالعات هم درست باشد.
در تبلیغ کتاب، حال بهتری داریم. به نظرم ضعف 
عمده ای که در این حوزه داریم و متأسفانه چون استمرار 
نداشته است، ضعف وجود دارد، حوزۀ نقد کتاب است. ما 
در حوزۀ نقد کتاب بسیار ضعیف هستیم؛ این نقدها اگر 
وجود داشته باشد، می تواند در حوزۀ نشر بسیار تأثیرگذار 

باشد.
اکثریت جلســات نقد ما جلسۀ تعریف از نویسنده 
و کتاب است؛ حوزۀ نقد باید حوزه ای جدی و بی تعارف 
باشد؛ وقتی می خواهید کتابی بخرید، باید نقدهای متعدد 

از آن کتاب باشد که با آگاهی، آن را انتخاب کنید.

این همه حرفش را می زند، کنار بکشد و این مؤسساتی 
که پول ها را در کار غیرکتابی خرج می کنند، این ها هم به 
بخش های خصوصی توانمند واگذار شود، آن وقت شاهد 

اتفاقات خوب در این زمینه هستیم.

حاال که اگر به بحث جزئی تر نــگاه کنیم، حضرت آقا در این 
دولت، دو بار به نمایشگاه کتاب نیامدند؛ به نظر شما چرا این 

اتفاق می افتد؟ 
آقا هــر وقت که نارضایتی از حــوزۀ کتاب، به خصوص 
محتوا داشته باشند، این اتفاق می افتد. یک دوره در زمان 
مهاجرانی بود و در دورۀ اخیر هم همین بود و به نظرم این 
برمی گردد به نگاهی که حضرت آقا دارند؛ اما دوستان این 

را تعمیم می دهند به بولتن نویسی ها و این ها.
اگر در هر حوزه  بتوانند این حرف ها را بزنند، در حوزۀ 
کتاب که حضرت آقا اشــراف کامل دارند که نمی توانند 
بگویند؛ اتفاقاتی که در این چندساله افتاده و نوع نگاه و 
تکریمی که متأسفانه از جبهۀ معارض نشر در این چند 
ساله شد؛ احتماالً دلیل اصلی برای این حضورنداشتن ها 
باشد؛ با همۀ تأکید حضرت آقا که باید در این زمینه، از 
کسانی که دل در گرو انقالب ندارند، استفاده و حمایت 
نشود، اما حمایت شد؛ توجه کردند و باعث تقویت شدن و 

جان گرفتن ناشران این حوزه شدند.
همۀ این ها را باید با هم ببینیم که دالیل نارضایتی 
ایشان چیست؟ این مجموعه کار ها و این نوع نگاهی که در 
ارشاد وجود دارد و امیدواریم با عوض شدن وزیر ارشاد و با 
وجود اینکه به نگاه آقای صالحی امیری هم امیدی نداریم، 
اما امیدواریم این تغییر بتواند کمک کند و این نوع نگاهی 

که در ارشاد وجود دارد، عوض شود.

کار دیگری که مجمع برای تبلیغ کتاب شــروع کرد، ساختن 
تیزر بود که فکر تازه ای بود و قبل از این، رونق نداشت. کمی هم 

دربارۀ این مسئله صحبت کنیم. این فکر از کجا آمد؟ 
این بحث ریشه دار بود؛ در مسئلۀ تبلیغ کتاب، آقا بسیار 
تأکید داشتند و به صداوســیما هم این بحث را خیلی 
گفتند؛ غیر از اینکه در خبر اعالم کنیم کتابی منتشر شده 
یا در جایی از یک فیلم ســینمایی، کتابی را بگذاریم تا 
بیننده ببیند، دنبال راه جدیدی برای تبلیغ بودیم که همۀ 

این ها پررنگ شود.
عالوه بر این ها، به کتاب، نگاه اقتصادی هم داشته 
باشیم و به آن، به دید کاال نگاه کنیم. یکی از روش هایی 
که در مسابقۀ »کتاب و زندگی« هدف گذاری شد، تبلیغ 
کتاب بود که ما این تبلیغ کتاب را رواج دهیم تا وسیله ای 

شود که بتواند افراد را تهییج کند تا کتاب را بخرند.
قبل از اینکه مسابقه را شروع کنیم، به چند موضوع 
توجه شد: تبلیغ معرفی مناسب کتاب ها، توزیع درست 
کتاب در کل کشور و حتی تیراژ کتاب ها که یک بحث 

   االن بسیاری از 
فیلم ها بر اساس رمان ها 
ساخته می شوند. خیلی 
از مطالبی که در فضای 

مجازی می بینیم، اگر 
ریشه یابی شود، متوجه 
می شویم که از کتاب ها 

برداشته شده اند؛ اگر 
معجزۀ پیامبری کتاب 

باشد، آن پیامبر ماست؛ 
یعنی آیندۀ تمدن ما 
بر اساس کتاب شکل 
می گیرد؛ باید خیلی 

روی این مسئله تأکید 
کنیم

   متأسفانه 
کتاب هایی که سبک 

زندگی غربی را ترویج 
می کنند، خیلی زیاد 

است؛ چه در کتاب های 
عامه پسند، چه خواص؛ 

در کتاب هایی هم که 
سبک زندگی درست را 
معرفی می کنند، این را 

نتوانستیم خوب ارائه 
دهیم. یا در حوزه های 
مختلف، مثاًل در زمینۀ 

مهدویت، ما چند کتاب 
رمان داریم؟ چند رمان 

دربارۀ زندگی یاران 
پیامبر داریم که تخیلی 

نوشته شده باشد؟
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خودش قرار داد و طبعاً عمدۀ توجه نویســنده ها هم به 
این موضوع جلب شــد. دلیل دیگری هم که می توان به 
آن اشاره کرد، احتیاط درست یا نادرست نویسندگان از 
بازخورد آثارشان در جامعه است. اگر یادتان باشد، تا چند 
سال پیش، نوشتن داستان هایی با دستمایۀ طنز و حتی 
برخی موضوعات دربارۀ جبهه و جنگ تحمیلی، متداول 
نبود و نویسندگان کمتر به نگارش این نوع آثار با مفاهیمی 
عمیق تر می پرداختند؛ اما به مرور، نوع نگاه ها به موضوع 
جنگ تحمیلی از سطح احساسی فراتر رفت و آثاری که 
عمیق تر به موضوع جنگ می پرداختند، در ادبیات داستانی 
نگاشته شد. دلیل دیگری هم البته دارد. نویسندگانی که 
با بروز و ظهور انقالب اســالمی و در راستای آرمان های 
انقالب اسالمی و احساس نیاز نظام به نیروهای فرهنگی 
قلم به دست گرفتند، در آن سال ها، به محتوا بیشتر از فرم 
و ساختار اهمیت می دادند که البته این موضوع، طبیعی 
است. این افراد در طول این سال ها به پختگی الزم در فرم 
و محتوا رسیده اند و آثار خوبی نیز نوشته اند. مسلماً همین 

موضوعاتی که در این سال ها دستمایۀ کتاب های دفاع مقدس 
شده، چقدر تغییر کرده است؟

من ادبیات دفاع مقدس و ادبیات انقالب اســالمی را در 
تداوم هم می دانم. ادبیات دفاع مقدس در حقیقت، ادبیات 
تبلور یافتۀ ادبیات انقالب اسالمی است. چون ارزش هایی 
که با شکل گیری انقالب اسالمی مطرح شد، به نوعی در 
ادبیات دفاع مقدس شکل گرفت، قوام پیدا کرد و دوام یافت. 
مفاهیم و ارزش هایی چون ایثار، مقاومت در برابر ظلم، دفاع 
از کیان میهن، مبارزه با ظلم و امثالهم، ارزش هایی است که 
با شکل گیری انقالب معنا پیدا کرد و در هشت سال جنگ 
تحمیلی نیز همین ارزش ها مصداق های جدیدی پیدا کرد 
و مفهوم وسیع تری یافت. اما اینکه آثار نوشته شده دربارۀ 
دفاع مقدس، به مراتب بیشتر از انقالب اسالمی است، حرف 
درستی است و البته دالیل زیادی نیز می تواند داشته باشد 
که یکی از آن ها، وقوع این دو رخداد مهم در پس هم است. 
یعنی نویسنده ها تا آمدند دربارۀ پدیدۀ انقالب بنویسند، 
جنگ تحمیلی رخ داد که همۀ موضوعات را تحت الشعاع 

ادبیات دفاع مقدس
تبلور ادبیات انقالب است

گفت وگو با یوسف قوجق؛

92
خانوادۀ نشر
گفت وگو

یوسف قوجق، نویسندۀ اهل گلستان، نام آشنایی در حوزۀ ادبیات مقاومت و دفاع مقدس است. قوجق قریب به سی سال است که 
می نویسد. از مردمان سلحشور ترکمن، از مقاومت و پایداری مردان و زنان ایران زمین و از دفاع مقدس. سنجاقک ها روی آب، نردبانی رو به 
آسمان، کوه زیر پای من است، کربالی پنج، زاویه و اضطراب از جمله مجموعه خاطرات رزمندگان است که با بازنویسی وی، در جشنواره های 
مختلف ادبی ادبیات پایداری، جوایزی را به خود اختصاص داده است. یاد یوسف زندگی نامۀ داستانی شهید کامبیز، یوسف ملک شامران، 
نویسندۀ ادبیات کودکان و نوجوانان هم از جمله آثار او در این حوزه است. با یوسف قوجق، نویسندۀ کودک و نوجوان کشورمان دربارۀ 

ادبیات دفاع مقدس به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

  ادبیات دفاع 
مقدس در حقیقت، 
ادبیات تبلور یافتۀ 
ادبیات انقالب اسالمی 
است

 نویسنده ها تا 
آمدند دربارۀ پدیدۀ 
انقالب بنویسند، 
جنگ تحمیلی رخ داد 
که همۀ موضوعات را 
تحت الشعاع خودش 
قرار داد و طبعاً عمدۀ 
توجه نویسنده ها هم 
به این موضوع جلب 
شد

 به مرور، نوع 
نگاه ها به موضوع 
جنگ تحمیلی از 
سطح احساسی فراتر 
رفت و آثاری که 
عمیق تر به موضوع 
جنگ می پرداختند، 
در ادبیات داستانی 
نگاشته شد

رضا شاعری
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ادبیات دفاع مقدس، تبلور ادبیات انقالب است

هستند. گاهی نهاد یا ارگانی این سفارش را به نویسنده 
می کند که ُرمانی با فالن موضوع بنویسد. قطعاً آن نهاد و 
ارگان هم با توجه به احساس نیازی که مخاطبین جامعه 
دارند، دست به سفارش نگارش می زند تا برخی جاهای 
خالی را پر کند. به نظرم، نویسنده ای هم که ادعا می کند 
سفارشی نویس نیست، به قول خودش دلی می نویسد؛ اما 
هم او نیز به نوعی اثر خود را بر اساس نیاز و به تعبیری، به 
سفارش بخشی از جامعه، می نویسد. از این منظر اگر نگاه 
کنیم، سفارشی نویسی فی نفسه بد نیست، بلکه شیوه ای 
خوب اســت که متولیان فرهنگی از طریق آن می توانند 
خألهای ادبی و نیاز جامعه را در موضوع و قالبی پر کنند. 
زندگي نامۀ داستانی شهید کامبیز )یوسف( ملک شامران که 
چند ســال پیش از کانون پرورش فکری چاپ شده و در 
جشنوارۀ کتاب سال دفاع مقدس هم تقدیر شده است، 
کاری بود که به ســفارش کانون نوشته بودم. در نگارش 
کارهای سفارشی، مهم ترین چیز، برقراری ارتباط حسی و 
دلی با موضوع سفارش شده است. فقط در این صورت است 
که اثر سفارش شده، به بخشی از ادیبات ما تبدیل می شود. 

اگر بخواهید به آثار فاخر یا نویسندگان شاخص ادبیات دفاع 
مقدس اشاره کنید، از چه کسانی نام می برید؟

راه زیادی پیش ِرو داریم تا به آثاری اشاره کنیم که قله های 
ادبیات دفاع مقدس در کشورمان به شمار بیایند؛ اما اکنون 
نیز داشته هایی داریم که می شود به آن ها بالید. دوست 
ندارم به اثر خاصی اشاره کنم؛ اما از بین نویسندگانی که 
در این زمینه، صاحب آثاری متفاوت تر هستند، می توانم به 
امیرخانی، بایرامی، حسن بیگی، افهمی، شجاعی، دهقان، 
قیصری و برخی دیگر از دوســتان که االن حضور ذهن 

ندارم، اشاره کنم. 

نویسندگان، فارغ از سالیق گروهی، حزبی و جناحی مورد 
قبول نظام، با تجربه ای که در این ســال ها اندوخته اند، 
کارهایی ماندگار در ادبیات انقالب و دفاع مقدس خواهند 
نوشت. این نویسندگان، سال ها برای ارتقای سطح کیفی 
و فنی آثار و یافتن ســبک و فرم تالش کرده اند و قطعاً 
بهره برداری از تجربیات گران قدر این نویسندگان متعهد، 
هم وظیفۀ متولیان فرهنگی است و هم ارج نهادن به قلم و 
تالش ارزندۀ آن ها. قطعاً این دسته از نویسندگان، ذخایری 
برای نظام هســتند و به راحتی به این سطح از تجربه و 
دانش نرســیده اند. فقط کافي است متولیان فرهنگی از 
آن ها حمایت کنند و شرایط مناسبی را برای نگارش اثر 

خوب فراهم بیاورند. 

در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس، روایت ها به شیوۀ خاطره مؤثرتر 
است یا رمان و داستان؟

»خاطره« و »داستان« دو قالب متفاوتی هستند که در عین 
تفاوت، وجوه تشابه زیادی هم با یکدیگر دارند. خاطرات 
می توانند در جایگاه منبعی غنی، به نویسنده کمک کنند 
تا اثری فاخر خلق نماید. به نظرم، توجه به تاریخ شفاهی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس و ثبت خاطرات بازماندگان 
این دو حوزه، کاری است که تا دیر نشده، باید انجام شود. 
خاطراتی که شــخصیت های تأثیرگذار در شکل گیری 
انقالب اسالمی در ذهن خود دارند، به مراتب و در مقایسه 
با خاطرات جنگ تحمیلی، کمتر به ثبت رسیده اند و همت 
ملی بلندی می طلبد. چون همین خاطرات، منابع خام و 
دست اولی را در اختیار نویسندگان ادبیات داستانی و نیز 
پژوهشگران قرار می دهد که بسیار ارزشمند است. با شما 
موافقم که می گویید نهضت خاطره نویسی در چند سال 
اخیر، بر ژانرهای دیگر ادبیات داستانی پیشی گرفته است؛ 
اما هر کدام جایگاه خودش را دارد. نگارش داستان هایی 
براســاس مستندات زندگی شــخصیت های تأثیرگذار 
در انقالب اســالمی و دفاع مقدس نیز بازخورد خوبی در 
جامعه داشــته و اقبال عمومی زیادی به آن شده است. 
این ها دالیل زیادی دارد. عامه پســند و فهم پذیرتربودن 
قالب خاطره، راحت تربودن خاطره نویسی و نیازنداشتن به 
خالقیت در مقایسه با ُرمان نویسی، از جملۀ این عوامل 
اســت. رمان نویس هرچند ابــزار کارش با خاطره نویس 
و زندگینامه نویس شــبیه اســت، کاری که قرار است 
ُرمان نویس بکند، کامالً با خاطره نویس و زندگي نامه نویس 

متفاوت است. 

نظرتان دربارۀ سفارشی نویسی در حوزۀ دفاع مقدس چیست؟ 
چه از جانب دولت یا نهادهای خــاص! اصالً خودتان اهل کار 

سفارشی هستید؟
به نظر من، سفارشی نویســی به خودِی خــود امر بدی 
نیست و به یک معنی، همۀ نویسندگان سفارشی نویس 

 خاطراتی که 
شخصیت های تأثیرگذار 

در شکل گیری انقالب 
اسالمی در ذهن خود 
دارند، به مراتب و در 

مقایسه با خاطرات 
جنگ تحمیلی، کمتر به 
ثبت رسیده اند و همت 

ملی بلندی می طلبد

 سفارشی نویسی 
فی نفسه بد نیست، 
بلکه شیوه ای خوب 

است که متولیان 
فرهنگی از طریق آن 

می توانند خألهای 
ادبی و نیاز جامعه را 

در موضوع و قالبی پر 
کنند. 

 در نگارش کارهای 
سفارشی، مهم ترین 

چیز، برقراری ارتباط 
حسی و دلی با موضوع 

سفارش شده است. فقط 
در این صورت است 
که اثر سفارش شده، 

به بخشی از ادیبات ما 
تبدیل می شود
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مرضیــه حدیدچــی )دبــاغ( از جملــه زنــان مبــارز در ســال های 
منجــر بــه پیــروزی انقــاب  اســت کــه فعالیت هــا و حرکت های 
سیاســی خــود را از ســال 1346 آغــاز کــرد و ایــن مبــارزات را 
تــا پایــان عمــر بــا برکتــش در خدمــت بــه اســام و انقــاب 

اســامی ادامــه داد.
وی پیــش از پیــروزی انقــاب اســامي ســابقة مبارزاتــی طوالنی 
در ســوریه و لبنــان داشــت و دوره هــای چریكــی و رزمــی 
متعــددی را طــي کــرد و جــزو تیــم امنیــت امــام خمینــی)ره( 
ــامي در  ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــود. پ ــاتو ب در نوفل لوش
ــم  ــو تی ــدان، عض ــپاه هم ــده س ــه فرمان ــت هایي از جمل پس
ــه  ــان ب ــی ایش ــة تاریخ ــل نام ــرای تحوی ــام)ره( ب ــی ام اعزام
گورباچــف، مســئول  بســیج خواهــران کشــور و نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی  مشــغول بــه خدمــت بــوده اســت. 
البتــه در عیــن توفیــق در دوران مبــارزات و مســئولیت هاي 
دشــوار متعــدد، ایــن بانــوي انقابــي زندگــی خانوادگــی موّفقي 
نیــز داشــته اســت. در کتــاب بــه خاطــرات ایــن بانــوي فقیــد از 

ــه شــده اســت. ــون پرداخت ــاد گوناگ ابع
ایــن کتــاب بــا دســت نوشــته ای از خانــم دبــاغ آغــاز و پــس 
ــریان«،  ــن »س ــا عناوی ــل ب ــار در 5 فص ــه و پیش گفت از مقدم
ــت ها«  ــرق« و »پیوس ــیاحت ش ــواج«، »س ــرت«، »ام »هج

تنظیــم شــده اســت.

ــاب در  ــگارش ایــن کت ــزه ن بهــزاد دانشــگر، در خصــوص انگی
ــدا  ــده در ابت ــد نگارن ــش را بخواهی ــد: »حقیقت ــه  می گوی مقدم
بنــا نداشــت چنیــن کتابــی دربــاره انقــاب بنویســد. ایــن کتاب 
ــؤال  ــد س ــه چن ــخ ب ــرای پاس ــت ب ــی اس ــع فیش های در واق
کــه همــه  ایــن ســال های جوانــی نگارنــده بــا او همــراه بــوده 
ــای  ــن دغدغه ه ــر از مهم تری ــال های اخی ــن س ــت و در ای اس

ــد.  ــی اش بوده ان ذهن
ــد؟  ــاب کرده ان ــدف انق ــدام ه ــرای ک ــردم ب ــه م ــاً اینك مث
ارزان شــدن کاالهــای اساســی؟... آزادی؟... دیــن؟... مگــر 
ــاه  ــود در رف ــه می ش ــه گفت ــه ک ــر آن گون ــتند؟ مگ ــن نداش دی
ــی  ــه دورنمای ــاب چ ــر انق ــاً رهب ــد؟ اساس و آســایش نبوده ان
از حكومــت آینــده بــرای مردمــش تصویــر کــرده بــود؟ 

ــود؟ و...« ــه ب ــوی چ ــت پهل ــارة حكوم ــش درب حرف های
دانشــگر یــك کتابخــوان حرفــه ای در موضوع خاطــرات انقاب 
اســت. او در ایــن اثــر، مجموعــه  ای کم نظیــر و بســیار جــذاب 
ــفاهی  ــخ ش ــده از تاری ــنیده ش ــر ش ــاب و کمت ــی ن ــا نكات را ب
ــان اقشــار مختلــف )موافــق و مخالــف( انقــاب  انقــاب از زب
ــان  ــاب، چیدم ــت کت ــبك روای ــت. س ــرده اس ــردآوری ک گ
ــذار در  ــراد تأثیرگ ــر از اف ــاه و مختص ــفاهی کوت ــرات ش خاط
جریــان انقــاب اســت، بــه گونــه ای کــه در کنار هــم تصویــری 
نســبتاً منســجم از تاریــخ تحــوالت انقــاب در ذهــن خواننــده 

ــد. ــاد می کن ایج

شــاید بــه جرئــت بتــوان گفــت ایــن کتــاب یكــی از بهتریــن، 
جذاب تریــن و جوان پســندترین آثــاری اســت کــه در خصــوص 
ــده  ــگارش ش ــي( ن ــم انقاب)مدظلّه العال ــر معّظ ــی رهب زندگ
 اســت. بهتریــن از ایــن حیــث کــه در آن بــه ذکــر وقایعــی نــاب 
و کمتــر شنیده شــده در خصــوص زندگــی فــردی و اجتماعــی 
ــه علــت اســتفاده  ــن ب ایشــان اشــاره شــده اســت. جذاب تری
بهینــه از هنــر گرافیــك در طراحــی کتــاب بــه شــكلی بدیــع و 
ــوع  ــاب ن ــث انتخ ــند ترین از حی ــین و جوان پس ــیار دلنش بس
ــاً چالشــی  ــه مســائل احیان ــن ب ــان و پرداخت ــات و گفتم ادبی
ــه آن هــا پرداختــه  کــه در کتاب هــای مرســوم شــاید خیلــی ب

نشــود.
ــث  ــات از حی ــمار صفح ــداد کم ُش ــود تع ــا وج ــاب ب ــن کت ای
ــه  ــی ک ــی از موضوعات ــت. برخ ــر اس ــب کم نظی ــوع مطل تن
ــد  ــه شــده عبارت ان ــه آن پرداخت ــع ب ــه شــكل بدی ــاب ب در کت
ــه اهلل(  ــای خامنه ای)حفظ ــوص آق ــام)ره( در خص ــر ام از: نظ
ــزرگان؛  ــر ب ــری از منظ ــم رهب ــام معّظ ــان؛ مق ــری ایش و رهب
ــه اهلل( در دوران  ــت اهلل خامنه ای)حفظ ــرت آی ــرد حض عملك
ــان؛  ــتی ایش ــخصی و ساده زیس ــی ش ــدس، زندگ ــاع مق دف
ارتبــاط ایشــان بــا اقشــار مختلــف جامعــه؛ کتاب هــا دوســتان 
تنهایــی رهبــری؛ نظــر سیاســت مداران بــزرگ جهــان در 

ــری و... ــوص رهب خص

ــگارش  ــرای ن ــد: »ب ــاب می گوی ــن کت ــة ای نویســنده در مقدم
ــق  ــی تحقی ــودم و وقت ــه رو ب ــددی روب ــع متع ــا مناب ــاب ب کت
داســتان را شــروع کــردم گمــان نمی کــردم بــا حجــم انبوهــی 
از اطاعــات مواجــه شــوم. حجــم منابــع باعــث شــد تــا در ابتدا 
اثــر را بــر اســاس همــه اطاعــات آن روز بنویســم، امــا پــس 
ــط مســتند  ــت فق ــرا روای ــرد، زی ــر ک ــی نظــرم تغیی از بازخوان
و تاریخــی باعــث خســته شــدن مخاطــب نوجــوان می شــود 
بــه همیــن دلیــل برخــی حــوادث ]نظیــر پیوســتن ارتــش بــه 
ــه  ــا اعامی ــی ب ــت نظام ــام حكوم ــردم و شكسته شــدن اع م
امــام خمینــی )ره([ را کــه بــه نظــرم جذابیــت بیشــتری بــرای 
مخاطــب نوجــوان داشــتند در ماجرا هــای کتــاب پررنــگ 

کــردم.«
ایــن رمــان کــه مخصــوص ردة ســني نوجــوان اســت؛ ماجرای 
چنــد روز از زندگــی دختــر نوجوانــي بــه نــام ســپیده در روزهای 
ــروزی انقــاب اســت. مــادر ســپیده از فعــاالن  ــه پی نزدیــك ب
ــروزی  ــت، پی ــاواک اس ــای س ــزو نیروه ــدرش ج ــی و پ انقاب
انقــاب در ایــن داســتان فرصتــي می شــود تــا ســپیده مــادرش 
ــا  ــه خیابان ه ــوی ب ــم پهل ــه رژی ــه علی ــانی ک ــان کس را در می
ــت  ــر جذابی ــاب ب ــر کت ــد. تصاوی ــت وجو کن ــد، جس آمده ان
ــه  ــاب ب ــال حــس و حــال فضــای داســتانی کت ــزان انتق و می

مخاطــب افــزوده اســت.

ــت  ــوان اس ــاه آبادی خوش خ ــا ش ــای حمیدرض ــر کتاب ه اکث
و قلــم او بــرای نوجوانــان و حتــی بزرگ ســاالن جــذاب اســت. 
اکثــر آثــار او ماننــد ایــن کتــاب ریشــه در حقایــق مهــم تاریخی 
دارنــد و دقــت وافــر او بــرای ذکــر دقیــق و بی کــم و کاســت 
ــوم از  ــرای عم ــین ب ــی دل نش ــه زبان ــی ب ــق تاریخ ــن حقای ای

ــار اوســت. ویژگی هــای دیگــر آث
ایــن کتــاب روز ُشــمار حرکتــی اســت کــه در ســال 1356 آغــاز 
می شــود و ســرانجام بــه انقــاب اســامی در٢٢ بهمــن ســال 
135٧ منجــر مــی گــردد. مــرگ مشــكوک آقا مصطفــی 
خمینــی در نجــف و حواشــی پُردامنــة ایــن واقعه، مــرگ مرموز 
ــه  دانشــجویان در  ــردم و ب ــای م ــر شــریعتی و واکنش ه دکت
داخــل و خــارج از کشــور بــه ایــن اتفــاق، مقالــة توهین آمیــز 
محمدرضــا پهلــوی  خطــاب بــه امــام خمینــی )ره( کــه بــا نــام 
مســتعار احمــد رشــیدی مطلــق در روزنامــة اطاعــات منتشــر 
می شــود و تبعــات عظیــم آن و... برخــی از وقایعــی اســت کــه 
شــاه آبادی در ایــن کتــاب بــه روایــت آن هــا پرداختــه اســت.

خاطرات مرضیه حدیدچی )دباغ(
به روایت اول شخص مفرد

امتداد امام

وقتی همه بیدار بودند!
 )روایت داستانی از روز 22 بهمن 1357( 

... و حركت آغاز می شود
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مجموعه چهار جلدی

انقــاب اســامی ایــران بــه عنــوان جنبــش اجتماعیـ  سیاســی 
معطــوف بــه ارزش هــا از معــدود انقاب هــای فراگیــر در قــرن 
بیســتم محســوب می شــود کــه در آن اصــول اســامي و 
اعتقــادات مــردم، مهم تریــن عامــل پیش برنــدة انقــاب 
ــردم  ــی م ــت انقاب ــد حرک ــر رون ــروری ب ــا م ــت. ب ــوده اس ب
ــرت  ــری حض ــی و هدایتگ ــت دین ــری مرجعی ــه رهب ــران ب ای
ــی از  ــي جمع بندی نهای ــه نوع ــوان ب ــی)ره(  می ت ــام خمین ام
ــه در  ــت یافت ک ــت دس ــی مل ــات تاریخ ــته ها و مطالب خواس
قالــب اعامیه هــا، شــعارها و دیوارنوشــته ها بــروز یافتــه اســت. 
شــعارهای مــردم انقابــی را در واقــع می تــوان شــالوده و 
ــن رو، به منظــور شــناخت  ــن جنبــش دانســت. از ای نمــاد ای
و تحلیــل هرچــه دقیق تــر و جامع تــر انقــاب اســامی، 
گــردآوری و تحلیــل آن هــا اقدامــی ضــروری می نمایــد. تكــرار 
ایــن شــعارها و مفاهیمــی کــه در دل آن هــا بــود، خــود باعــث 
ــان  ــد و جری ــردم می ش ــودة م ــی در ت ــور انقاب ــش ش افزای
نهضــت را بــه پیــش می بــرد و در ادامــه، ایــن »شــور ِانقابی« 
بــه »شــعور ِانقابی« تبدیــل می شــد و ایــن فرآینــدی بــود کــه 
ــاب اســامی را مشــخص می ســاخت.  ــت انق ــی ماهی به خوب
ــی  ــعارها یك ــن ش ــا ای ــاب ب ــدة انق ــل های آین ــنایی نس آش
ــاب  ــگ انق ــا »فرهن ــان ب ــنایی ایش ــای آش ــن راه ه از بهتری
اســامی« اســت؛ از ایــن روی، مطالعــه و بازخوانــی ایــن 
شــعارها در ایــن دوره و پــس از گذشــت 3٧ ســال از انقــاب 
اســامي، می توانــد افــق آینــده را بــراي نســل جــوان تبییــن 

نمایــد.

فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی

تدوین و انتشار در مركز اسناد انقالب اسالمی
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ــد:  ــاب در خصــوص اثــرش ایــن چنیــن مي گوی نویســندة کت
ــا هــدف ترســیم ســیمایی از شــعر انقــاب  ــاب حاضــر ب »کت
اســامی ایــران و بدایــع صــوری و معنــوی آن، در پرتــو نقد آثار 
چنــد تــن از شــاعران عصــر انقــاب فراهــم آمــده اســت. بــا 
ایــن نقد هــا در پــی آن بــوده ام کــه ضمــن ارزیابــی آثــار ایــن 
شــاعران، گزارشــی هــم از رونــد تكویــن و بالندگــی ایــن جریان 
بــه دســت دهــم. کانــون توجــه در ایــن نقدهــا، جریــان شــعر 
انقــاب در دهه هــای پنجــاه و شــصت و شــاعران سرشــناس 
آن بــوده اســت. البتــه کوشــیده ام کــه ســیر کار هــر شــاعر را 
ــی   ــات او پ ــا واپســین ســال های حی ــر و ی ــا ســال های اخی ت

گیــرم.«
ده شــاعری کــه در ایــن مجموعــه بــه تحلیــل کارنامــه عملــی 

ایشــان پرداختــه شــده اســت عبارتنــد از:
ــی  ــارزاده، عل ــره صف ــتا، طاه ــرداد اوس ــبزواری، مه ــد س حمی
موســوی گرمــارودی، نصــراهلل مردانــی، علــی معلــم، حســن 
حســینی، قیصــر امین پــور، احمــد عزیــزی و ســلمان هراتــی.

ــت و  ــل کیفی ــه تحلی ــی ب ــر ادب ــم از منظ ــاب ه ــن کت در ای
چگونگــی اشــعار شــعرا پرداختــه شــده و هــم از حیــث موضوع 
و نســبت موضوعــات بــا انقــاب اســامی، مطالبــی ارائــه شــده 

اســت.

ده شاعر انقالب

نوشته: محمدكاظم كاظمی؛ انتشارات: سوره مهر
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ــه  ــت ک ــذاب اس ــیار ج ــی بس ــر تاریخ ــك اث ــاب ی ــن کت ای
ــی)ره( از  ــرای حضــرت امــام خمین ــه ب ــی ک ــن اتفاقات مهم تری
ــا 1٢  ــر ت ــراق )11 مه واپســین روز هــای حضــور ایشــان در ع
بهمــن 5٧( رخ داد را بــا روایــت داســتانی بیــان کــرده اســت. 
ــب از اقامــت  ــی جال ــه ذکــر خاطرات ــاب ب قســمت عمــده کت
چندماهــه حضــرت امــام)ره( در روســتای نوفل لوشــاتوی 
فرانســه می پــردازد. آنچــه بیــش از هــر چیــز در ایــن 
ــار و ســیرة حضــرت  ــر شــگرف رفت ــه نمــود دارد تأثی مجموع
امــام)ره( بــر مــردم آن روستاســت. تــا جایــي کــه در روز وداع 
امــام)ره( مــردم آنجــا در خصــوص تأثیــر اقامــت امــام)ره( بــه 
خــود ایشــان می گوینــد: »احســاس می کردیــم کــه آرامشــی 
ــه  ــم ک ــاس می کردی ــد. احس ــایه می افكن ــا س ــر م ــب ها ب ش
ــرده  ــوع مجــدد ک ــن ســرزمین طل مســیح علیه الســام در ای

اســت.«
ــام  ــا ام ــی ب ــوران امنیت ــه و مأم ــت فرانس ــل دول عكس العم
خمینــی )ره( و ارتبــاط ایشــان بــا ســایر شــخصیت های جهــان 
غــرب و جهــان اســام در ایــن مــّدت، از دیگــر وقایــع جــذاب 

و کمتــر شــنیده شــده ایــن کتــاب اســت.

آخرین هجرت 

نوشته: مجیدمالمحمدی؛انتشارات:كانونپرورشفكریكودكانونوجوانان
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