
بـرای یک ملت، خسـارتی بزرگ اسـت که افـراد آن، با کتاب سـر و کاری نداشـته 
باشـند، و بـرای یـک فـرد، توفیـق عظیمی اسـت که بـا کتـاب، مأنـوس و همواره 
در حـال بهره گیـری از آن یعنـی آموختـن چیزهـای تازه باشـد. با این دیـدگاه، به 
روشـنی می تـوان ارزش و مفهـوم رمزی عمیق ایـن حقیقت تاریخـی را دریافت که 
اّولیـن خطـاب خداوند متعـال به پیامبـر گرامـی اسـام )صلی اهلل علیه واله( این اسـت که: 
بخـوان! و در اولیـن سـوره ای که بر آن فرسـتادۀ عظیم الشـأن خداوند فـرود آمده، 

نـام قلم بـه تجلیل یاد شـده اسـت: »اقرأ و ربّـک األکـرم، الذی عّلـم بالقلم.«
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و دامن زدن به تولیدات خواندنی این حوزه و مقابله با 
طاغوت باشد. در این راستا و جهت کمک به این کار 
حمایت های مادی نیز برای ناشران و نویسندگانی در نظر 
گرفته شده که آثارشان از حداقل استانداردهای الزم برای 
مخاطب عامه برخوردار باشد. الزم به توضیح است که 
ناشران و نویسندگانی که دغدغۀ انقالبی دارند، طبیعتًا 
انجام  این  اما  نیازی نخواهند داشت،  انگیزۀ مادی  به 
وظیفه ای است که باید توسط دستگاه های فرهنگی و 

حمایتی انجام شود.

رحیمیان: رهـبر ما کـتاب خـوان ترین رهـبر 
دنیاست

رئیس  رحیمیان،  محمدحسن  حجت االسالم  سپس 
هیئت امنای مجمع ناشران انقالب اسالمی با اشاره بر 
آیه ای از قرآن که رسالت همۀ انبیاء پرستش خداوند و گریز 
از طاغوت است، گفت: به میزانی که اولیاء خدا را دوست 
داریم، باید از دشمنان خدا بیزار باشیم. مگر می شود 

دوستدار امام)ره( بود و از آمریکا بیزار نبود؟
ما  افزود:  جمکران  مقدس  مسجد  تولیت 
را داریم که رهبر آن  افتخار زندگی کردن در کشوری 
کتاب خوان ترین رهبر دنیاست. رهبری که اهل مطالعه، 
باید  ما  و  است  کتاب خوانی  و  کتاب  پشتیبان  و  مروج 

قدردان این نعمت باشیم.
ادامه داد: در موقعیتی هستیم که در  رحیمیان 
جنگ همه جانبه به سر می بریم که یکی از عرصه های آن 
حوزۀ فرهنگ است و یکی از اهداف دشمن در این حوزه 
تحریف تاریخ است. البته تحریف تاریخ از صدر اسالم 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی مجمع ناشران انقالب 
اسالمی، منانشر، در آستانۀ چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی، به دلیل ضرورت پرداختن به موضوع مقابله با 
جریان تطهیر پهلوی، مجمع ناشران انقالب اسالمی 
روز گذشته نشست هم اندیشی »مقابله با تحریف تاریخ 
معاصر و تطهیر پهلوی« را با حضور اساتید، ناشران و 
نویسندگان انقالبی در سالن اندیشۀ حوزۀ هنری برگزار 

کرد.
حضور  با  کارگروه هایی  همایش  این  از  قبل 
نویسندگان، ناشران و صاحب نظران حوزۀ فرهنگ برگزار 
شد که به بررسی راهکارهایی برای جلوگیری از تحریف 
ادبیات  و  نشر  حوزۀ  در  پهلوی  تطهیر  و  معاصر  تاریخ 

پرداختند.
در ابتدای همایش، میثم نیلی، مدیرعامل مجمع 
و  اساتید  از  تشکر  از  پس  اسالمی،  انقالب  ناشران 
دست اندرکاران نشست ها، توضیحاتی دربارۀ نشست ها 
و کارگروه های برگزارشده، ارائه کرد. نیلی در ادامه گفت: 
این جمع مؤمنانۀ ناشران و نویسندگان با انگیزه ای که 
دارند، اگر در سال ها بعد موفق بشوند که هر کدام یک 
یا دو کتاب برای نسل نوجوان و جوان کشور که درکی از 
انقالب ندارند و جنگ را ندیده اند، منتشر کنند، حتمًا 

موجب رضایت الهی و ناراحتی دستگاه طاغوت است.
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در پایان 
از حمایت هیئت مدیرۀ مجمع ناشران انقالب اسالمی و 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور از ناشران و نویسندگانی 
که در این حوزه آثاری منتشر کنند، خبر داد. نیلی گفت: 
امیدوارم این نشست آغازی برای قیام های فردی و جمعی 

رحیمیان: مهم ترین وظیفۀ ما دفاع از انقالب 
و نشان دادن چهرۀ پلید رژیم پهلوی است

نشست هم اندیشی مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی برگزار شد

 رئیس هیئت امنای مجمع ناشران انقالب اسالمی گفت: امروز ما با 38 سال تأخیر اقدام به مقابله با این مسئله کرده ایم و دشمن نیز از این 
غفلت جهت محو کردن آثار ضعف، خیانت ها و جنایت های پهلوی به خوبی استفاده کرده است. به هر حال این مسئله ای است که ما وظیفۀ 
مهمی در قبالش داریم و باید در چنین مقطع مهمی وظیفۀ خود را که دفاع از انقالب و نشان دادن چهرۀ پلید رژیم پهلوی است، به خوبی 

بشناسیم و در زمان خود و بدون تأخیر بدان عمل کنیم، چرا که در غیر این صورت اثرگذاری الزم را نخواهد داشت.
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نشست هم اندیشی مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی برگزار شد

را در پنج محور اصلِی »عدم توقف کار در حوزۀ نشر و 
لزوم تولیدات تصویری و نمایشی در این حوزه«، »نیاز به 
شبکۀ ارتباطی خوب بین ناشران و نویسندگان انقالبی«، 
»تدوین نقشۀ راه برای طرح بلندمدت به منظور افزایش 
کار  دستور  »در  موازی کاری«،  از  جلوگیری  و  بازدهی 
قراردادن ترجمه؛ هم ترجمه به فارسی، هم ترجمه از 
اولویت بندی  بر اساس  و »اولویت بندی کارها  فارسی« 

دشمن« برشمرد.

بر  تأکید  و  تاریخ  بازآفرینی  به  توجه  لزوم 
ناکارآمدی رژیم پهلوی

نکات  مهم ترین  ساداتی نژاد  حجت االسالم  سپس 
مطرح شده در کارگروه خود را در چند نکته توضیح داد. 
ساداتی نژاد گفت: ماهیت و چیستی انقالب اسالمی 
درست مطرح نشده و باید به آن پرداخته شود، بازآفرینی 
تاریخ بحث مهمی است که اگر ما به آن توجه نکنیم، 
توسط دیگران مصادره خواهد شد، معرفی کتاب های 
خوب باید رصد شود و معرفی آن ها در دستور کار قرار 
بگیرد، به قالب های جدید و ذائقۀ مخاطبان توجه شود، 
به کارآمدی نظام و ناکارآمدی رژیم پهلوی تأکید شود، به 
جای پرداختن به موضوعات کلی به موضوعات جزئی 
تولید  برای  افراد نخبه و صاحب نظر  به  پرداخته شود، 

محتوای خوب فراخوان داده شود.

شفیعی فر: زبان و قلم ما باید زبان فاخر، علمی 
و دقیق باشد

مراسم، دکتر شفیعی فر، عضو هیئت علمی  پایان  در 
دانشگاه تهران، با نقل قولی از مقام معظم رهبری که 
این انقالب از کم کارترین انقالب ها دربارۀ خود است، 
به کم کاری ناشران و نویسندگان و صاحب نظران در این 
زمینه اشاره کرد و گفت: برآنیم تا در آستانۀ چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی یک کمپینی از دغدغه مندان 
با  ادبیات  و  کتاب  طریق  از  و  بشود  تشکیل  فرهنگی 
تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی مقابله کنیم. اصل 
تطهیر پهلوی از سوی دشمنان وجود دارد و طرح ما باید 

متناسب با این هجمه باشد. 
زبان  از  بر استفاده  عضو هیئت علمی دانشگاه، 
فاخر در تولید آثار تأکید کرد و گفت: زبان و قلم ما باید 
زبان فاخر، علمی و دقیق باشد و این نباشد که فقط از 
فحش و ناسزا استفاده کنیم. باید رده های سنی مختلف 

را در نظر بگیریم. 
شفیعی فر افزود: تولید آثار خوب یک سوم راه است 
و کار اصلی بعد از تولید محتوای خوب، توزیع و ارائۀ 

مناسب آن است.
گفتنی است در پایان مراسم فیلم »ماجرای نیمروز« 

اکران شد.

وجود داشته است و در زمان ما هم این مسئله مبتال به 
است؛ حاال چه تحریف تاریخ پهلوی؛ چه تاریخ بعد از 
انقالب و رحلت امام )ره( که حضرت آقا هم بر مقابله با 

تحریف تاریخ بعد از رحلت امام )ره( تأکید کرده اند.
در  پهلوی  رژیم  عملکرد  تطهیر  از  رحیمیان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران گله کرد و گفت: 
چندی پیش، در میزگردی در صداوسیما مهمان برنامه 
در حال توضیح شکل گیری دانشگاه ها بود. او طوری 
صحبت می کرد که گویی تمام شکوفایی علمی در ایران 

در دوران پهلوی رخ داده است.
رئیس هیئت امنای مجمع ناشران انقالب اسالمی 
در ادامه به خفگان موجود در دوران پهلوی اشاره کرد و 
گفت: یکی از بستگان ما در آن زمان پاسبان بود. بعد از 
حادثۀ 15 خرداد او را در منزل پدربزرگم دیدم. او شروع 
کرد از استعدادهای ما تعریف کردن و در صحبت هایش به 
امام توهین کرد. من آن زمان سیزده، چهارده سال بیشتر 
نداشتم از توهین او به امام عصبانی شدم و من هم به شاه 
توهین کردم. او از این کار من به شدت عصبانی شد و یک 
لگد به من زد که چند متر پرتاب شدم و می خواست من 
را بکشد که پدربزرگ و مادربزگم نجاتم دادند. این طور آن 

زمان خفگان بود؛ اما امروز اینطور نیست.

رحیمیان: مهم ترین وظیفۀ ما دفاع از انقاب و 
نشان دادن چهره پلید رژیم پهلوی است

در پایان رحیمیان گفت: امروز ما با 38 سال تاخیر اقدام 
به مقابله با این مسئله کرده ایم و دشمن نیز از این غفلت 
آثار ضعف، خیانت ها و جنایت های  جهت محو کردن 
پهلوی به خوبی استفاده کرده است. به هر حال این 
مسئله ای است که ما وظیفه مهمی در قبالش داریم و باید 
در چنین مقطع مهمی وظیفه خود را که دفاع از انقالب 
خوبی  به  است  پهلوی  رژیم  پلید  چهره  دادن  نشان  و 
بشناسیم و در زمان خود و بدون تاخیر بدان عمل کنیم، 
چرا که در غیر این صورت اثرگذاری الزم را نخواهد داشت.

رهبر انقالب: بروید از این پدر و پسر بنویسید که فردا 
از آن ها یک انوشیروان عادل نسازند

در ادامۀ این مراسم، دکتر محمدمهدی اسماعیلی، 
دربارۀ  توضیحاتی  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
اسماعیلی  داد.  خود  کارگروه  در  ارائه شده  راهکارهای 
سخنان خود را با نقل قولی از امام خمینی)ره( که فرموده 
بودند: بروید از این پدر و پسر )رضاخان و محمدرضا( 
بنویسید که فردا از آن ها یک انوشیروان عادل نسازند، آغاز 
کرد و گفت: بعضی از خناس ها به این حرکت ها دست 
زده اند. ازین رو هیئت علمی ای در مجمع ناشران انقالب 
اسالمی تشکیل شد و یک سری محورهای کلی در این 

جلسات مطرح شد. 
دکتر اسماعیلی محورهای مطرح شده در کارگروه 

 حجت االسام 
رحیمیان: در 

موقعیتی هستیم 
که در جنگ 

همه جانبه به سر 
می بریم که یکی 
از عرصه های آن 

حوزۀ فرهنگ 
است و یکی از 

اهداف دشمن در 
این حوزه تحریف 

تاریخ است

  ساداتی نژاد: 
ماهیت و چیستی 

انقاب اسامی 
درست مطرح 

نشده و باید به 
آن پرداخته شود، 

بازآفرینی تاریخ 
بحث مهمی است 

که اگر ما به آن 
توجه نکنیم، 

توسط دیگران 
مصادره خواهد 

شد
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انتشارات ســورۀ مهر ۸۰ هزار نســخه از کتاب های 
مزین به تقریظ مقام معظم رهبری را در سی امین دورۀ 

نمایشگاه کتاب رونمایی کرد.
تازه ترین رمان وجیهه علی اکبری ســامانی با عنوان 
خواب باران از سوی نشر کتابستان معرفت که به عنوان 
ناشر برگزیده شناخته شده بود، منتشر و روانۀ بازار شد.

کتاب های وقتی مهتاب گم شد و دختر شینا در صدر 
پرفروش ترین آثار سورۀ مهر در سی امین دوره نمایشگاه 

کتاب تهران قرار گرفتند.
کتاب خداحافظ ســاالر که به خاطرات همسر شهید 
همدانــی می پردازد، از ســوی انتشــارات ۲۷ بعثت به 

سی امین نمایشگاه کتاب تهران رسید.
کتاب خاطــرات مالصالح قاری با حضور بســیاری از 
هنرمندان، بازیگران، کارگردانان و... در خانۀ هنرمندان 
رونمایی شد. انتشارات شهید کاظمی این اثر را به چاپ 

رسانده است.
مجموعۀ خاطرات خودگفتۀ مقام معظم رهبری در دو 

جلد با نام حضرت آقا در نمایشگاه کتاب عرضه شد.

کتاب آخرین نخســت وزیر در غرفۀ انتشــارات شهید 
کاظمی عرضه شــد که وزارت ارشاد جلوی توزیع کتاب 
را در نمایشگاه کتاب گرفت.  مدیر کمیتۀ امور رسانه ای 
نمایشــگاه کتاب تهران دربارۀ جمع آوری کتاب آخرین 
نخست وزیر از نشــر شهید کاظمی گفت: جلوی عرضۀ 
آن برای مدت کوتاهی گرفته شد که به دلیل هم زمانی با 
انتخابات و عنوان کتاب، حساسیت هایی ایجاد شده بود 

کتاب های خبرساز
پس از توصیۀ رهبر انقــالب دربارۀ ترویج کتاب های 
دفاع مقدس، دل نوشتۀ سرلشکر سلیمانی دربارۀ کتاب 

وقتی مهتاب گم شد، منتشر شد.
مراســم رونمایی از کتاب پیغام ماهی ها و پهلوان گود 
گرمدشــت که به زبان عربی و انگلیســی ترجمه شده 
اســت، با حضور گلعلی بابایی، از نویسندگان ادبیات 
دفاع مقدس، ســردار ریوندی، معاون هماهنگ کنندۀ 
ســپاه محمد رســول الله تهران بزرگ، ســردار ناظری 
معــاون ادبیات ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس بســیج و سپاه و جمعی از بازدیدکنندگان 
در غرفۀ انتشــارات فاتحان، در ســی امین نمایشــگاه 

بین المللی کتاب برگزار شد.
کتاب ام الرصاص تا خان طومان به همت نشــر شهید 

کاظمی در نمایشگاه کتاب تهران ارائه شد.
تازه ترین اثر ســیدحمیدرضا برقعــی با عنوان تحیر 

منتشر شد.
مدیــر توزیع و فروش آثــار آیت الله جــوادی آملی از 
توزیع ترجمۀ اردوی کتاب مفاتیح الحیات در پاکستان 

خبر داد.

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

و نیاز بود کتاب دوباره بررسی شود.

کتاب ثاراللــه که روایتی مصــّور از تاریــخ زندگی امام 
حسین)ع( از والدت تا شــهادت است، از سوی مؤسسۀ 

دارالحدیث منتشر شد.

شخصیت های خبرساز
 ســعید عاکــف از نویســندگان دفاع مقــدس گفت: 
»متأسفانه موضوعات پرداخته شده در حوزۀ دفاع مقدس، 
شخصیت محور هستند؛ درصورتی که پشتوانه و عناصر 
شــکل دهندۀ شخصیت از اهمیت بیشــتری برخوردار 

است.«
گلستان جعفریان، نویســندۀ کتاب روزهای بی آیینه 
دربارۀ این اثر گفت که حتی یک خط از این کتاب تخیل 

نیست.
محمدمهدی سیار با انتشار مطلبی نسبت به نوع نگاه 

رئیس جمهور به مقولۀ شعر، انتقاد کرده است.
سردار حمید حسام، نویسندۀ کتاب آب هرگز نمی میرد 
در مراسم جشــن امضای این کتاب تقریظ شده از سوی 
مقام معظــم رهبری در ســالن یاس گفــت:  »آب هرگز 
نمی میرد خاطرات یک نفر نیســت، خاطرات یک نسل 

است.«
ســیدعارف علوی از  اســتفادۀ دو ربات تلگرامی برای 
ایام نمایشــگاه خبــر داد و گفــت: »دو ربات گیســوم و 
bookindex@ برای اطالع رســانی بهتر در نمایشگاه در 
نظر گرفته شد. این دو ربات مختص نمایشگاه کتاب نبود؛ 
اما در ایام نمایشــگاه، اطالعات نمایشگاه شامل آدرس 

غرفه و اطالعات کتاب ها را ارائه داد.«
ســخنگوی شــورای سیاســت گذاری نمایشــگاه از 
محرومیت ۲۷ ناشر از شــرکت در نمایشگاه کتاب سال 

آینده و نمایشگاه های استانی خبر داد.
سخنگوی سی امین دوره نمایشگاه کتاب از تخلف سه 

غرفه به دلیل فروش کتاب قاچاق خبر داد و گفت: »این 
ناشران از شرکت در نمایشگاه سال بعد محروم شدند.«

سخنگوی ســی امین دوره نمایشــگاه کتاب تهران از 
فروش ۱۲۰ میلیاردی در این دورۀ نمایشگاه تا پایان کار 

آن خبر داد.
رئیس ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری از نگارش 
فیلم نامه از کتاب های وقتی مهتاب گم شــد و گلســتان 

یازدهم خبر داد.
متخصص حوزۀ نشر الکترونیک و مدیرمسئول سورۀ 
مهر الکترونیک، در نشست شبکه های اجتماعی و صنعت 
نشر که در ســالن یاس سی امین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران برگزار شد، گفت: »با گسترش بستر اینترنتی 
و شبکه های اجتماعی در کشور، ناشران با چالش تغییر 
سبک زندگی مردم و تمایل آن ها به کتاب های الکترونیک 
روبه رو شدند که جایگاه آنان را تنزل می داد؛ اما انتشارات 
ســورۀ مهر توانســت با اســتفاده از متخصصان و انجام 
پژوهش های مختلف، موقعیت خود را متناسب با نیاز مردم 
و لزوم الکترونیکی شدن کتاب، گسترش دهد و در زمینۀ 

تولید کتاب های الکترونیک پیشگام باشد.«
محمدحســین صفارهرندی عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام درجریان بازدید از ســالن یاس نمایشگاه 
کتاب گفت: شــکل صحیح برگزاری نمایشــگاه کتاب، 
دقیقًا شبیه برقراری سالن یاس است. نمایشگاه باید محل 
معرفی کتاب باشد؛ نه فروشگاهی برای فروش کتاب ها 

و توجه به مسائل مالی که توسط ناشران انجام می گیرد.

مجموعــه ای پنج جلــدی از یادداشــت های زنده یاد 
امیرحسین فردی به کوشش انتشارات مدرسه منتشر و 

برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب عرضه شد.

ناشران خبرساز
ناشران برگزیدۀ سال 95 همزمان با افتتاحیۀ سی امین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان به این شرح است:

 انتشارات قدیانی؛ انتشارات برگزیدۀ کودک نوجوان
 انتشارات افق و شهر قلم: ناشران تقدیری

 انتشارات سوره مهر: ناشر برگزیدۀ بزرگ سال غیرخصوصی  
 انتشــارات ســمت: ناشــر شایســتۀ تقدیر بزرگ ســال 

غیرخصوصی
 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ناشر 

دولتی برگزیده
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خط اخبار / خبر

انتشــارات جمهوری بیت های پیشــانی بلند شامل 
مجموعــه ســروده هایی از محمــد عظیمــی را بــرای 

نخستین بار، در نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرد.

۷۰ عنوان کتاب جدید نشر شاهد در نمایشگاه کتاب 
عرضه شد.

اطاعیۀ رخدادهای فرهنگی
ســخنگوی شورای سیاســت گذاری نمایشگاه کتاب 
تهران پرفروش ترین و کم فروش ترین ناشــران این دوره را 
معرفی کرد. بر این اســاس، پرفروش ترین ها در مقام اول 
تا ســوم در بخش التین، مقام چهارم در بخش آموزشی، 
مقام پنجم در بخش التین، مقام ششم و هفتم در بخش 
دانشــگاهی، مقام هشــتم عمومی و مقام نهــم و دهم، 
دانشگاهی و عمومی هستند. همچنین، کم فروش ترین ها 
نیز به ترتیب در بخش های دانشگاهی، عمومی، کودک، 

التین، عربی و دیجیتال بوده اند.
فرهنگسرای کتاب در سی امین دورۀ نمایشگاه کتاب 
تهران برای استفاده و مطالعه روشن دالن، اقدام به عرضۀ 
تعدادی از آثار شــاخص ادبیات به خط بریل و کتاب گویا 

کرد.
نشســت تخصصی اســتناد در خاطره نویســی دفاع 
مقدس باحضور معصومــه رامهرمزی و گلعلی بابایی در 
غرفۀ انتشارات فاتحان در سی امین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران برگزار شد. معصومه رامهرمزی در این نشست 
گفت: کتاب خاطره یک منبع مهم در تبیین رویدادهای 

جنگ محسوب می شود.
نشســت تخصصی »تاریخ نگاری جنگ ایران و عراق« 
با حضور علی رضــا کمره ای، پژوهشــگر تاریخ و محمد 
درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ در غرفۀ انتشارات فاتحان 
در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

نشست تخصصی »بایدها و نبایدهای خاطره نویسی 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس« با حضور مرتضی 
ســرهنگی، مدیر دفتر ادبیــات پایداری حــوزه هنری و 
رضا امیرخانی در غرفۀ انتشــارات فاتحان در ســی امین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
مراسم رونمایی از کتاب بچه های َمّمد گره با حضور 
سردار علی شــادمانی، معاون عملیات قرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیاء)ص( و حمید حســام در غرفۀ انتشــارات 

فاتحان برگزار شد.

 در بخش شهرستان ها نیز این ناشران معرفی شدند:
 انتشارات جمال و براق: ناشران برگزیدۀ کودک و نوجوان
 انتشارات دارالحدیث: ناشر برگزیدۀ بزرگ سال شهرستان

 انتشارات کتابستان معرفت: ناشر برگزیدۀ سال در بخش 
جنبی

 انتشارات گمان: ناشر برگزیدآ سال در بخش جنبی
 انتشارات شهید کاظمی: ناشــر برگزیدۀ سال در بخش 

جنبی

غرفــۀ انتشــارات فاتحــان، ســیزده عنوان کتــاب از 
زندگی نامه شهدای ورزشکار بسیجی را در نمایشگاه کتاب 

عرضه کرد.
مدیر انتشارات وزیر دربارۀ تازه های نشر این انتشارات 
گفــت: »در ســال 95، 72 جلد عنــوان کتــاب را با نام 
قصه های عاشــورا که روایتگر پایمردی 72 شــهید کربال 
است، چاپ کردیم. این کتاب ها در آبان ماه 95 و همزمان 
بــا ایام محرم به ظهور رســید و با کمک مجمع ناشــران 
انقالب اسالمی رونمایی شــد. این کتاب برای اولین بار 
در نمایشــگاه ســال 1396، در اختیار عالقه مندان قرار 
داده شد. این کتاب 72جلدی چیزی در حدود 11 سال 
به طول انجامید که زحمات بسیاِر نویسنده این کتاب را با 

خود به همراه داشت.
انتشارات قدر والیت با ۵۶۰ اثر در حوزه های مختلف، 
در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور پیدا 

کرد.
انتشارات کتابستان معرفت کتاب کودکستان آقا مرسل 

از داوود امیریان را در نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرد.

انتشارات ساقی با ۸۶ اثر در نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران حضور یافت که از این میان، سه اثر تازه  نشرند.

 انتشــارات موزۀ انقالب اســالمی و دفــاع مقدس ۱۹ 
عنوان کتاب چاپ اولی را در ســی امین نمایشگاه کتاب 

تهران عرضه کرد.
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واسپاری نمایشگاه کتاب
نباید شعاری باشد

تورانیان در گفت وگو با شیرازه مطرح کرد؛

وجود نداشــت و به همین دلیل، هر ســال با مشــکل 
سرگردانی مردم و گالیۀ آن ها مواجه بودیم.

در دورۀ گذشــته ایــن موضوع را آسیب شناســی 
کردیم و ســعی شــد با نگاه حرفه ای به اطالع رسانی، 
برنامه ریــزی شــود و ایــن موضــوع را از افــرادی کــه 
می خواستند اطالع رســانی کنند، شــروع کردیم؛ به 
این معنی که افرادی انتخاب شدند که تحصیل کرده و 
عالقه مند به کتاب بودند و می توانستند ارتباط خوبی 
با مخاطبان برقرار کنند که در این راســتا، 130 نفر در 
نمایشگاه سال گذشته انتخاب شدند و در سال جاری 

نیز این تعداد 145 نفر است. 
مشکل بزرگی که در این زمینه داشتیم، دسترسی 
بــه اطالعات بــود که منبــع آن نیز خانه کتــاب بود و 

عملکرد خانه کتاب را در نمایشــگاه کتــاب تهران، طی 
دوره های گذشته چطور ارزیابی می کنید؟

بــا توجه بــه اینکــه مســئولیت کمیتۀ اطالع رســانی 
نمایشــگاه کتاب تهــران را از دورۀ بیســت ونهم قبول 
کردیم، متوجه شــدیم تعریفی که از دوره های گذشته 
دربارۀ اطالع رســانی وجود داشــت، در حد نمایشگاه 
بین المللی با استانداردهای بین المللی و نمایشگاهی 
کــه به جهــت مخاطب در ســطح دنیا مطرح اســت، 
نبــود و در حد اســتانداردهای الزم برگزار نمی شــد و 
نگاه ســطحی به آن وجود داشت. شــاید این موضوع 
به دلیــل رفع تکلیف بود و چنــدان مقید به این نبودند 
که اطالعاتی را که مردم نیاز دارند، به آن ها انتقال داده 
شــود و به معنای واقعی، احترام به حقوق ارباب رجوع 

پروندۀ ویژه
گفت وگو

12

  مشکل بزرگ 
در اطاع رسانی،  
دسترسی به 
اطاعات بود 
که منبع آن نیز 
خانه کتاب بود و 
متأسفانه، خانه 
کتاب همکاری 
خوبی را در سال 
گذشته انجام 
ندادند

شمارۀ 23
شهریور 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

واسپاری نمایشگاه کتاب به ناشران که طی دوره های اخیر اتفاق افتاده است،  موضوعی است که از دید اهالی نشر با مشکالت متعددی 
روبه روست. در این رابطه، با علی اکبر تورانیان، مدیر کمیتۀ اطالع رسانی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز گفت وگویی داشتیم 

تا ارزیابی دقیق تری از اوضاع فعلی و گذشتۀ نمایشگاه را برای مخاطبان ترسیم کنیم. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

سمیه قربانی
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شمارۀ 23
شهریور 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

واسپاری نمایشگاه کتاب نباید شعاری باشد

دسترسی پیدا نکردیم و هیچ مسئولی هم نتوانست این 
کار را انجــام دهد. حال باید بــه آن ها تبریک گفت که 
این اندازه سفت و سخت در برابر این موضوع مقاومت 
کردند و امیدوارم روزی یک مسئول به این سؤال پاسخ 
دهد و همۀ گلۀ من همین است و در نمایشگاه امسال 
هم همین مشکل را داریم؛ به همین دلیل، مسئولیت 
اطالعــات را بــه عهدۀ خودشــان گذاشــتیم و منتظر 
هســتیم که ببینیم آیــا انحصار خانه کتاب شکســته 
خواهد شــد یا نه و آیا مردم ارزش پیدا خواهند کرد که 

این اطالعات در اختیار آن ها قرار گیرد؟!

روند واسپاری نمایشگاه کتاب به ناشران را چطور می بینید؟
روند واســپاری چند سالی است که مطرح است و باید 
براســاس اصل 44 قانون اساســی، امکاناتــی که در 
اختیار دولت هاســت، به بخش خصوصی منتقل شود 
و در رابطه با واسپاری نمایشگاه کتاب تهران هیچ کس 
شایســته تر از ناشــران نیســتند؛ چرا که خــود آن ها 
دست اندرکار هستند و با توجه به خالقیت ها و برنامه ها 
و نیازهایی که احساس می کنند، می توانند به خوبی از 
عهدۀ کار برآیند؛ اما برخالف آنچه مطرح شده است، 
امروز این موضوع شــعاری بیش نیســت. بــا توجه به 
اینکه خودم به طور مستقیم با این موضوع درگیر بودم 
و به عنواِن نمایندۀ تشــکل ها نیز در نمایشگاه فعالیت 
داشــته ام و عضوی از مجموعه بودم، آنچه امروز شاهد 
آن هســتیم، واگذاری و واسپاری نیست و هر سال این 
موضوع مطرح می شود و برای نمایشگاه سی ام قرار بود 
که این واسپاری به طور کامل، انجام شود؛ اما متأسفانه، 
همان روند سال گذشته بوده و در حد یک قدم کوچک 
برداشته شــده و همه چیز در دست خود آقایان است. 
همۀ بودجــه، امکانات، تصمیم گیری مســائل و... در 

متأسفانه، خانه کتاب همکاری خوبی را در سال گذشته 
انجــام ندادند و این بحث برای ماه ها کش و قوس پیدا 
کرد و از ریاست نمایشگاه تا سایر مدیران در این زمینه 
دخالت کردند؛ اما مقاومت خانه کتاب به همۀ دیدگاه ها 
چربید و اطالعات به کمیتۀ اطالع رسانی داده نشد و با 
همت و حرکت جهادی خود توانستیم آبروداری کنیم و 

اطالعات الزم برای مخاطبان را به آن ها انتقال دهیم.

چه اطاعاتی از خانه کتاب می  خواستید؟
اطالعاتی که می خواســتیم، اطالعاتی بود که به همۀ 
مشخصات کتاب اعم از عنوان کتاب، نویسنده، ناشر، 
تعداد صفحات، شابک، جلد کتاب و ... مربوط می شد 
و مــا همۀ این اطالعات را می خواســتیم که حدود 20 
آیتــم می شــد؛ اما خانه کتــاب معتقد بــود اطالعات 
حداقلــی کفایت می کنــد و این ناراحت کننــده بود؛ 
زیرا اطالعاتی را که ناشــران به جهت فرم اعالم وصول 
در اختیــار آنها قرار داده اند و حتــی کتاب را به صورت 
رایگان در اختیار آن ها گذاشــته اند، در ازای آن، از این 
موضوع ابا می کنند که این موضوع برای وزارت ارشــاد 
جای تأسف داشت که هیچ کسی نتوانست از پس این 
کار برآید و مقاومت انحصارطلبانه ای که وجود داشت، 
یک اما و ســؤال را برای همیشــه در ذهن همۀ کسانی 
که دست اندرکار کتاب هستند، به وجود آورد که رسالت، 
برنامــه و هدف خانه کتاب چیســت و به چه حقی این 
اطالعــات را در انحصار خود قرار داده اســت و مردم و 

ناشران، نامحرمان این قضیه محسوب می شوند؟!
این بحث سختی بود که بارها در جلسات مختلف 
بررســی شــد، اما من به این نتیجه رســیدم که فرمول 
غنی ســازی اورانیوم 20درصد را تمام دنیا فهمید و به 
آن دسترسی پیدا کرد؛ ولی ما به اطالعات خانه کتاب 

   در رابطه 
با واسپاری 

نمایشگاه کتاب 
تهران هیچ کس 

شایسته تر از 
ناشران نیستند؛ 

چرا که خود آن ها 
دست اندرکار 

هستند و با توجه 
به خاقیت ها 

و برنامه ها و 
نیازهایی که 

احساس می کنند، 
می توانند 

به خوبی از عهدۀ 
کار برآیند؛ اما 
برخاف آنچه 

مطرح شده است، 
امروز این موضوع 

شعاری بیش 
نیست

 جای تأسف 
داشت که هیچ 
کسی نتوانست 
از پس این کار 

برآید و مقاومت 
انحصارطلبانه ای 
که وجود داشت، 

یک اما و سؤال را 
برای همیشه در 

ذهن همۀ کسانی 
که دست اندرکار 

کتاب هستند، 
به وجود آورد که 

رسالت، برنامه 
و هدف خانه 

کتاب چیست و 
به چه حقی این 

اطاعات را در 
انحصار خود قرار 

داده است؟
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه/ گفت وگو

پس از برگزاری 29 دوره نمایشگاه کتاب تهران، چه اندازه به 
نمایشگاه کتاب مطلوب نزدیک شده ایم؟

مــن در تمام نمایشــگاه های کتاب حضور داشــته ام و 
نمایشگاه محل بســیاری خوبی برای ناشــران است و 
جشــنواره ای از کتاب برپا می شــود و مردم از سراســر 
کشــور به این نمایشــگاه می آیند و این موضوع انگیزۀ 
خوبــی به ناشــران می دهــد و مانند عید نــوروز، همۀ 
ناشران و نویسندگان و اهالی کتاب یکدیگر را می بینند. 
این دوره ها به ترتیب ســپری شــده تــا وضعیت بهتری 
حاکم شود و نمایشگاه موقعیت مطلوب تری پیدا کند؛ 
درحالی که بــه برخی فاکتورها هیچ وقت توجه نشــده 
است. وقتی نمایشگاهی برپا می شود، باید امکاناتی را 

برای مخاطبان فراهم کند.
نمایشــگاه کتاب تهران ســال ها در محل دائمی 
نمایشــگاه بین المللی در خیابان ســئول بــود. از آنجا 
به مصال رفــت و در همان زمان، ســاخت محل دائمی 
نمایشگاه کتاب مطرح بود و این پروژه زمانی طوالنی را 
طی کرد تا به شهر آفتاب رسید. سال گذشته که اولین 
حضورمان در شهر آفتاب بود، بسیاری از زیر ساخت ها 
آماده نبود و با ســختی ها و مشکالتی مواجه بودیم؛ اما 
رفتیم و با صحنه ای مواجه شدیم که اصاًل رضایت بخش 
نبود و آن اینکه باز از زیر چادرهای مصال  به زیر چادرهای 
شــهر آفتاب رفتیم. با این اوضاع، این نمایشگاه دائمی 

کتاب نیست؛ چادر، چادر است، فرقی نمی کند.

موقعیت مصای امام خمینی را در مقایسه با شهر آفتاب، برای 
برپایی نمایشگاه چطور می بینید؟

دست خودشان است و ما در واقع، اعضایی هستیم که 
کار آقایان را راحت کرده ایم.

تصمیم گیرنده و برنامه ریز خود آن ها هستند و ما 
فقــط یک عامل اجرایی کاری هســتیم و این به معنی 
واسپاری نیست. مســئوالن شعار آن را می دهند؛ ولی 
در خود بدنۀ وزارت ارشاد، مقاومت بسیار زیادی هست 
و مســئوالن هیچ انگیزه ای برای این واگذاری ندارند و 
هیچ قــدم عملی و مثبتی برای این موضوع برداشــته 
نشده است و مسئوالن باید در برابر آن پاسخ گو باشند.

بعد از نمایشگاه بیست و نهم نیز گفتم که این یک 
شعار تبلیغاتی است؛ چرا که اگر می خواست واسپاری 
انجــام شــود، این اتفــاق رخ مــی داد. در این ســوی 
ماجرا، ناشران افراد ناآشنا نیستند و شبانه روز مدیریت 
می کنند و عامل کار خودشان بوده و از توانایی فراوانی 
برخوردار هستند. اینکه خانه کتاب حاضر نشد حتی 
با توصیۀ رئیس نمایشــگاه، اطالعات الزم را به کمیتۀ 
اطالع رســانی دهد و حرف خود را به کرســی نشــاند، 
نشــان می دهد این بدنه هیچ اعتقــادی به همکاری و 
واســپاری ندارد. ما باید بدون تعارف بگوییم کســانی 
که به عنواِن مســئول، شعار واســپاری را می دهند، از 
یک مدیر زیرمجموعۀ خودشان نمی توانند این انتقال 
را انجــام دهند! چطــور می خواهیم کل نمایشــگاه را 
واگذار کنند؟ احســاس من این است که این موضوع 
بازی کردن با صنف و کوچک شــمردن ناشــران است. 
حرف من این است: وقتی چنین اعتقادی وجود دارد، 
به صورت شفاف پاسخ دهند که قصد واگذاری نداریم و 

صنف هم سرگردان نباشد.

  تصمیم 
گیرنده و 
برنامه ریز خود 
آن ها هستند و 
ما فقط یک عامل 
اجرایی کاری 
هستیم و این به 
معنی واسپاری 
نیست. مسئوالن 
شعار آن را 
می دهند؛ ولی در 
خود بدنۀ وزارت 
ارشاد، مقاومت 
بسیار زیادی 
هست و مسئوالن 
هیچ انگیزه ای 
برای این واگذاری 
ندارند و هیچ 
قدم عملی و 
مثبتی برای این 
موضوع برداشته 
نشده است و 
مسئوالن باید در 
برابر آن پاسخ گو 
باشند

 اینکه خانه 
کتاب حاضر نشد 
حتی با توصیۀ 
رئیس نمایشگاه، 
اطاعات الزم 
را به کمیتۀ 
اطاع رسانی 
دهد و حرف 
خود را به کرسی 
نشاند، نشان 
می دهد این بدنه 
هیچ اعتقادی 
به همکاری و 
واسپاری ندارد
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واسپاری نمایشگاه کتاب نباید شعاری باشد

موقعیت مصال خیلی بهتر از شــهر آفتــاب بود. چند تا 
مترو از شــمال، جنوب، غرب و شــرق داخل این محل 
بود و در مرکز شــهر قرار داشت و اکنون هم رواق های آن 
آماده شده است. حرف ما این است که شهر آفتاب فقط 
یک سالن سه قلو دارد که ناشران عمومی در آن هستند و 

امسال هم همین است و هیچ تغییری نکرده است.
شعار می دهیم که نمایشــگاه بین المللی دائمی 
کتاب ساخته شده است. کجای نمایشگاه، بین المللی 
است؟ حتی در خوِد نقشۀ پروژۀ نمایشگاه شهر آفتاب، 
12 سالن است؛ یعنی منهای ســالن سه قلو، باید این 
پروژه 12 سالن دیگر داشته باشد که هنوز آماده نیستند 
و فقط یک بخش زیر چادر قرار ندارد و بقیۀ بخش ها زیر 
چادر هستند. این نشان می دهد که دورنمایی برای این 
نمایشگاه نبوده و برنامه ریزی وجود نداشته و دل سوزی 

نیز برای این قضیه نبوده است.
سال گذشته با یک بارندگی و وزیدن باد، بسیاری 
از غرفــه داخل آب بودند و حتــی در بخش بین الملل، 
آب در غرفۀ کشــور روسیه، مهمان ویژه بود! تمام فیلم و 
عکس این ها گرفته می شــود و به دنیا مخابره می شود. 
ما چه سیری را طی کردیم؟ سال ها را می گذرانیم و طی 

می کنیم؛ ولی عماًل برنامۀ مشخصی نداریم.

اوضاع شهر آفتاب را برای این دوره چطور ارزیابی می کنید؟
برنامۀ مشــخصی نداریم. به طبع اعتقاد من این 
است که باید برای نمایشگاه بین المللی کتاب از مدیرانی 
استفاده شود که برنامه داشته باشند. ساختن نمایشگاه 
بین المللی هزینه های بسیاری دارد. قرار بر این بود که 
فضای نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب به دلیل باز بودن 
فضا امکانات بیشــتری را در اختیار بگذارد، ولی باز هم 
می بینیم که از برپایی چادر سخن به میان می آید که با 
توجه به شــرایط جوی نامناســب همچون بارش باران، 
طوفــان و ... باز احتمال بر هم ریختن اوضاع ناشــرانی 
که در این مکان اســکان داده شــده اند وجود دارد. این 
موضوع نشــان می دهد که ما در واقع پیشرفت خوبی را 
در این زمینه نکرده ایم و در بحث زیرساخت ها هیچ وقت 

نتوانسته ایم موفق بشویم.
امروز هم هر کســی نمایشــگاه را مانند گوشــت 
قربانی به سمتی می کشــد؛ یک روز شهرداری مدعی 
اســت، یک روز بانک شهر و روزی دیگر شخصی دیگر. 
در واقع ناشران عماًل با شرایط مبهمی مواجه هستند و 

نمی دانند که صاحب نمایشگاه چه کسی است.

   سال 
گذشته که اولین 

حضورمان در 
شهر آفتاب 

بود، بسیاری از 
زیر ساخت ها 
آماده نبود و 
با سختی ها 
و مشکاتی 

مواجه بودیم؛ 
اما رفتیم و با 

صحنه ای مواجه 
شدیم که اصًا 

رضایت بخش نبود 
و آن اینکه باز 

از زیر چادرهای 
مصا به زیر 

چادرهای شهر 
آفتاب رفتیم. با 
این اوضاع، این 

نمایشگاه دائمی 
کتاب نیست؛ 

چادر، چادر است، 
فرقی نمی کند



برگزاری نمایشگاه کار کتاب فروشان و 
توزیع کنندگان است 

محمد حمزه زاده:

ناشر از مرحلۀ تولید تا سفارش، تحویل محتوا و فعالیت 
فنی و ادبــی روی آن تا کارهای گرافیک، صفحه آرایی و 
چاپ اســت. بعد از این مرحله، وظیفۀ توزیع کنندگان 
شــروع می شــود تا کتــاب را تحویــل بگیرند و بــه انبار 
کتاب فــروش ارائه دهند. فروش کتاب به مصرف کنندۀ 
نهایی نیز بر عهدۀ کتاب فروشان است. بر اساس همین 
تعریف حرفه ای، متوجه نمی شــوم که ناشران چرا باید 
درگیر برگزاری نمایشــگاهی شــوند که اساسًا ربطی به 
وظایــف آن ها ندارد. چرا که نمایشــگاه رویدادی توأم با 

فروش است که ربطی به این وظایف ندارد. 
با این وجود این سؤال پیش می آید که آیا نمایشگاه 
برگزار شــود یا خیر، چه کسی آن را برگزار کند و با توجه 
به مشــکالتی که وجود دارد، باید از نمایشــگاه چشــم 
بپوشــیم؟ که جواب قطعًا منفی  اســت. اگر قرار باشد 
روزی نمایشــگاه به دست اندرکاران نشر سپرده شود که 
ارتباط مستقیم با مصرف کنندۀ نهایی دارد، باید گفت که 
این کار باید یا به کتابفروشان یا توزیع کنندگان داده شود؛ 
البته موّزعان، کالن فروش و عمده فروش هستند و باز هم 

کمتر به آن ها ارتباط دارد.

جانمایی  ناشــران در نمایشــگاه کتاب، بر اساس اسامی 
آن هاست. آیا می توان رویکردی را که در سالن یاس یا کارنامۀ 

نشر داشتیم، در اینجا به صورت موضوعی برگزار کنیم؟
ســال گذشته پیشــنهادی به شــورای سیاست گذاری 
نمایشگاه ارائه شــد که بر مبنای آن، سالن فروشگاهی 
به سالن های موجود اضافه شود تا در آن، کتاب ها نه بر 
اساس نام ناشران که بر اساس موضوع و عنوان چیدمان 
شوند تا از سردرگمی مخاطبان در یافتن کتاب جلوگیری 
شــود. ولی این طرح با جمع آوری نمایشــگاه مصلی و 

واسپاری نشــر را که امروزه خیلی از ناشران از آن ناراضی 
هستند، چطور می بینید؟

نمایشــگاه کتاب تهران دارای ابعاد و ســابقه  و هزینه و 
بهای تمام شــده و حساسیت هایی است که سبب شده 
این رویداد به یکی از مقاطع فرهنگی کشــور بدل شود. 
می شود در این باره گفت که دولت، بدنۀ ناشران، فعاالن 
حوزۀ نشر و نویسندگان، همگی درگیر این نمایشگاه بوده 
و از آن منفعت می برند. همین گستردگی و حساسیتی 
که در حول و حوش نمایشگاه وجود داشته است، نشان 
می دهد که بحث واسپاری و خروج دولت از تصدی گری 
و مشــارکت در برگــزاری نمایشــگاه کتاب تهــران، کار 

ساده ای نیست.
من به عنواِن فعال حوزۀ نشــر، به دلیل ابعادی که 
نمایشــگاه کتاب تهران داشــته و حساســیت هایی که 
وجــود دارد، زمانی را که برگزاری این نمایشــگاه به طور 
کامل، به صنف واگذار شود، دور می بینم. اگر بخواهیم 
مهم ترین دالیل این حوزه را بیان کنیم که چرا نمایشگاه 
کتاب تهران نمی تواند به صنف واگذار شود، باید به بهای 
تمام شدۀ نمایشگاه اشاره کنیم که با توجه به اعداد و ارقام 
اعالم شــده، علی رغم صرفه جویی هــای صورت گرفته، 
به هیچ عنــوان در تــوان صنف نیســت و نمی تواند آن را 

تأمین کند. 
در این بــاره به وجود ابربرنامه های فرهنگی تجاری 
نیاز است که فقط باید از طریق مشارکت و کمک همگانی 
در همۀ ادارات و اعضای صنف، برنامه ریزی و اجرا شود. 
نیاز اســت بیاید کنار ابربرنامۀ فرهنگی تجاری. واقعیت 
این است که امکان برگزاری نمایشگاه با مشارکت ناشران 
هست؛ اما کتاب خیلی ربطی به ناشران ندارد. از نظر فنی 
و حرفه ای، کار ناشر در انبار چاپخانه تمام می شود. کار 

پروندۀ ویژه
گفت وگو

16

 من به عنواِن 
فعال حوزۀ نشر، 
به دلیل ابعادی که 
نمایشگاه کتاب 
تهران داشته و 
حساسیت هایی 
که وجود دارد، 
زمانی را که 
برگزاری این 
نمایشگاه به طور 
کامل، به صنف 
واگذار شود دور 
می بینم
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محمد حمزه زاده، عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب، در گفت وگو با شیرازه به بررسی موضوع واسپاری نمایشگاه کتاب به تشکل های 
نشر و درستی و نادرستی این موضوع پرداخته است و ویژگی های نمایشگاه مطلوب را برشمرده که متن این گفت وگو در ادامه می آید.

یاسمن  غالمی
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برگزاری نمایشگاه کار کتاب فروشان و توزیع کنندگان است

پیشرفتۀ فضای نمایشگاه های بین المللی تهران است؛ 
دسترسی ها، سالن ها و فضاهای حاشیه ای و رفاهی که 
الزمۀ نمایشــگاه های بزرگ و بین المللی است. در شهر 
آفتاب، برخی از زیرساخت ها فراهم است و سال گذشته 
هم که نمایشــگاه کتاب در آن برگزار شــد، این رویکرد 
وجود داشــت. باید نمایشــگاه شــهر آفتاب را با فضای 
نمایشگاه بین المللی مقایسه کرد. مصلی مزایای بسیار 
برای ناشران و مخاطبان داشت که یک تکه بودن فضای 
سالن شبستان برای ناشران عمومی، یکی از آن ها بود. 
البته ناشرانی هم در زیر چادر بودند که در فضای ناایمن 
حضور داشتند. بخشی از مشکالت در نمایشگاه شهر 
آفتاب رفع شده است؛ ولی بخش درخور توجهی مانده 
اســت و آن کمبود سالن ایمن و اســتانداردی است که 
ناشران باید در آن جمع شوند که وجود ندارد و تعدادی 
زیر چادر هستند. با توجه به وجود مترو و وجود نمایشگاه 
در خارج از شهر، فضای فعلی نمایشگاه کتاب تهران را 
برای برگزاری هر نمایشگاهی مناسب تر می دانم، از جمله 
نمایشگاه کتاب تهران. البته امسال هم بازدیدکنندگان با 
مزایایی روبه رو می شوند که امیدوارم از فرصت یک سال 

استفاده شده و اوضاع تاحدی، بهتر شده باشد.

سال هاست از نمایشگاه مطلوب سخن به میان می آید. این 
نمایشگاه باید چه ویژگی داشته باشد؟

نمایشــگاه ها به طورکلی، چند هدف را دنبال می کنند 
که یکی، ارائۀ نمونه محصوالت جدید و پیشــرفت حوزۀ 
محتوایی و فناوری در هر حوزه ای است. نوآوری، تازگی 
و پیشرفت جزء مهم ترین وجوه نمایشگاه های صنعتی، 
تجــاری و علمی در دنیاســت. تکــرار و ارائۀ محصوالت 
گذشــته برای نمایشگاه ها سم مهلک است. نمایشگاه 

اجرای آن در فضای فعلی، هم زمان شــد. کمبود فضا و 
وقت، مانع از اجرا شــد. الزم است عالوه بر مکانیسمی 
که در ســالن یاس است، آثار را در سالنی دیگر با همین 
نحوۀ ارائه، عرضه کرد. این ایده هم که ناشران به صورت 
موضوعی جمع شوند، اجراشدنی نیست؛ چون عمدۀ 
آن ها فعالیت تخصصی در موضوع خاص ندارند و در هر 

شاخه ای که رونق داشته باشد، فعالیت می کنند.

آیا این امکان وجود نداشت که قانونی باشد تا ناشران در حوزۀ 
تخصصی کار می کردند و این مشکل برطرف می شد؟

اینکــه چون نمایشــگاهی هســت کــه به این شــیوه 
تقســیم بندی می شود، پس ناشــران روش کار را تغییر 
دهند، شاید منطقی نباشد؛ ولی اینکه ناشر محوری را 
بــرای فعالیت اصلی خود در نظر بگیرد و کار تخصصی 
کنــد و بــازار و مخاطبان خود را بشناســد و به درجه ای 
از کیفیت برســد که به آن صفت شــناخته شود، حرف 
درســتی اســت. ولی ناشــران بــه دلیــل چالش های 
کتاب خوانــی، ترجیــح می دهند کــه در همۀ زمینه ها 
فعالیت کنند. ناشرانی هستند که در بیش از یک یا چند 
شاخه فعالیت می کنند؛ ولی حضورشان در نمایشگاه 
کتــاب کــودک و نوجــوان به صورت تخصصی اســت. 
امیدوارم که ناشران کشــور به این نتیجه برسند که این 
چندگونگی در تولید محتوا، عالوه بر اینکه ممکن است 
کمکی به عمق بخشــیدن به کیفیت کار آن ها نکند، در 
چنین بزنگاه هایی دردسرهایی برای آن ها ایجاد کند و 

بهتر است به این سمت بروند. 

فضای شهر آفتاب را برای برگزاری نمایشگاه چطور می بینید؟
این فضا برای برگزاری نمایشگاه ساخته شده که نسخۀ 

  اگر قرار 
باشد روزی 

نمایشگاه به 
دست اندرکاران 

نشر سپرده 
شود که ارتباط 

مستقیم با 
مصرف کنندۀ 

نهایی دارد، باید 
گفت که این 
کار باید یا به 

کتابفروشان یا 
توزیع کنندگان 

داده شود

  اینکه ناشر 
محوری را برای 

فعالیت اصلی 
خود در نظر 
بگیرد و کار 

تخصصی کند و 
بازار و مخاطبان 
خود را بشناسد 
و به درجه ای از 

کیفیت برسد 
که به آن صفت 
شناخته شود، 
حرف درستی 

است. ولی 
ناشران به دلیل 

چالش های 
کتاب خوانی، 

ترجیح می دهند 
که در همۀ 

زمینه ها فعالیت 
کنند
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کاتالوگی دارد که با خواندن و دیدن آن بتوانید اطالعات 
قانع کننده ای دربارۀ محصوالتشان پیدا کنید. سال ها در 
انتشــارات سورۀ مهر این اقدام را انجام دادیم و فرازهای 
مهم کتاب و آثار گذشــتۀ نویسندگان و نسبت آن کتاب 
با کتب دیگر را ارائه کردیم. بخشی از انرژی تولیدکننده 

باید برای معرفی آثار گذاشته شود. 
نکتۀ دیگر که در نمایشگاه کتاب مطلوب باید اتفاق 
بیفتد، ایجاد و توســعۀ ارتباطات تجاری اســت که باید 
بین ناشران داخلی و خارجی به وقوع پیوندد. به خاطر 
تناسب نداشتن بین اهداف برگزاری نمایشگاه که عمدتًا 
اهداف فروشــگاهی اســت، این اتفاق مهم هم شــکل 
نمی گیرد. ناشران باید در فضای آرام در کنار هم نشسته و 
حق انتشار بخرند، بفروشند و مشارکت کنند و از امکانات 
هم اطالع یابند و راهی بــرای بازار بین الملل باز کنند. 
محصوالت فرهنگی مخاطبان بسیاری دارند و برای یک 
جغرافیای خاص تولید نمی شوند. باید موقعیتی ایجاد 
کرد که از مرزها عبور کنند و جامعۀ هشــتاد میلیونی به 
یک و دو میلیارد تبدیل شود تا به بازار یک محصول کمک 
کند و آن را عمق ببخشد. این اتفاق در نمایشگاه فعلی 
نمی افتد. راهنمایــی بازدیدکنندگان به خاطر کم کاری 
ناشــران در تبلیغ کتب روی نمی دهد. فروش مستقیم 
به دیگر بخش های صنعت نشــر کــه توزیع کنندگان و 
فروشندگان هستند، لطمه می زند. امروزه نمایشگاه ها 
به سمت تخصصی شدن می روند. باید نمایشگاه کتابی 
داشته باشــیم که فقط با موضوع روان شناسی، سبک 
زندگی، خانــواده و... برگزار شــود. اینکه مخاطب به 
نمایشــگاهی برود که با طوماری از موضوعات مواجه 

شود، نشان دهندۀ نمایشگاه مطلوب نیست. 

کتاب تهران هم اگر بخواهد به سمت نمایشگاه مطلوب 
حرکت کنــد، باید مرکز و محل ارائۀ نوآوری حوزۀ نشــر 
باشــد و نه محصوالتی که دورۀ سه یا پنج ساله را شامل 
می شــود. یکی از دالیل این اســت که نمایشگاه توأم با 

فروش است که چنین اقدامی صورت می گیرد. 
نکتۀ دیگر در نمایشگاه مطلوب، این است که اساسًا 
اگر اســم این فعالیت را نمایشگاه می گذاریم،  فروش به 
این معنی کــه االن اتفاق می افتــد، آن را از این حالت 
خارج می کند. شــبکۀ توزیع شکل نگرفته و نمایشگاه 
کتاب تهران بــار توزیع را بــه دوش می گیرد که تبعاتی 
را به همراه دارد. در یک نمایشــگاه مطلوب، راهنمایی 
مراجعان و عملیات ترویج و تبلیغ و اقناع بازدیدکنندگان 
دربارۀ انتخاب و خرید یک محصول اصل، مهم و درخور 
توجه است. کسانی که در نمایشگاه های حرفه ای شرکت 
می کنند، با این هدف می روند که آثار جدید را ارائه کنند 
و در وهلــۀ بعد، مخاطبان را قانــع کنند که در وضعیت 
بهتری نســبت به رقبا هســتند و بتوانند محصوالت را 
به نحو درســت، بــه بازدیدکنندگان معرفــی کنند. این 
مهم، یعنی ترویج و اقناع بازدیدکننده، ظرفیت زمانی و 
مکانی و نیروی انسانی را می طلبد که وضعیت  کنونی 
چنین اجازه ای نمی دهد. شرکت کننده در نمایشگاه، 
باید لوازم ترویــج، تبلیغ و اقناع بازدیدکننــده را فراهم 
کرده باشــد و اطالعات جانبی، کاتالوگ و فیلم مابقی 
اقالم ترویجی را در اختیار مخاطبان بگذارد. در وضعیت 
فعلی، ناشران با نمایشگاه کتاب تهران به عنواِن یک بازار 
برخورد می کنند و در طول سال، برای معرفی آثار جدید 
و اقناع بازدیدکنندگان و تولید محتوای جانبی و پشتیبان 
برنامۀ خاصی ندارند و کمتر غرفه ای از نمایشگاه، جزوه و 

  تکرار و 
ارائۀ محصوالت 
گذشته برای 
نمایشگاه ها سم 
مهلک است. 
نمایشگاه کتاب 
تهران هم اگر 
بخواهد به سمت 
نمایشگاه مطلوب 
حرکت کند، باید 
مرکز و محل ارائۀ 
نوآوری حوزۀ 
نشر باشد و نه 
محصوالتی که 
دورۀ سه یا پنج 
ساله را شامل 
می شود

 اساساً اگر 
اسم این فعالیت 
را نمایشگاه 
می گذاریم،  
فروش به این 
معنی که االن 
اتفاق می افتد، آن 
را از این حالت 
خارج می کند

 در وضعیت 
فعلی، ناشران با 
نمایشگاه کتاب 
تهران به عنواِن 
یک بازار برخورد 
می کنند و در 
طول سال، برای 
معرفی آثار 
جدید و اقناع 
بازدیدکنندگان 
و تولید محتوای 
جانبی و پشتیبان 
برنامۀ خاصی 
ندارند

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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مسعود پیرمرادیان، مدیر مسئول دفتر نشر معارف گفت: نمایشگاه کتابی خوب است که  جریان اقتصاد کتاب را تقویت کند نه اینکه به این جریان 
لطمه وارد کند. مهم ترین ایراد نمایشگاه کتاب این است که به جریان تجارت کتاب لطمه می زند. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی مسعود 

پیرمرادیان با شیرازه کتاب دربارۀ ویژگی های نمایشگاه مطلوب است. 

بخش، غرفه داشته باشــند که این نیز نیازمند تصمیم 
مناسب است.

 
نمایشگاه کتاب تهران 29 دورۀ خود را سپری کرده است. این 
نمایشگاه تا چه میزان به نمایشگاه مطلوب نزدیک شده است؟

نمایشــگاه کتاِب مطلوب نمایشگاهی است که جریان 
اقتصادی کتاب را تقویت کنــد، نه اینکه به این جریان 
لطمه وارد کند. متأسفانه مهم ترین ایراد نمایشگاه کتاب 
این اســت که به چرخۀ اقتصاد نشر و به جریان تجارت 
کتاب لطمــه می زند و مردم یک چهــارم از حجم خرید 
ســاالنۀ کتاب خود را از نمایشــگاه کتــاب تهران تهیه 
می کنند و این باعث می شــود که چرخۀ توزیع و عرضه 
از سوی مراکز پخش و عرضۀ کتاب مختل شده و از رونق 
کتابفروشی ها و مراکز پخش کتاب کاسته شود و شاهد 

تعطیلی آن ها باشیم.
ما وظیفه داریم در نمایشــگاه کتاب، فــروش را از 
عهدۀ ناشــران برداریم و اجازۀ فروش کتاب را به ناشــر 
ندهیم و ناشــر فقط اجازۀ نشــر کتاب را داشته باشد و 
اجازۀ تجارت کتاب را نداشته باشد و برای این کار، ملزم 
به اخذ مجوز باشد؛ یعنی فروشگاه و مرکز فروش اقدام 

به این کار کند.

چند ســالی است که مسئوالن نمایشــگاه کتاب تهران بر 
خارج شدن این نمایشگاه از شکل فروشگاهی آن تأکید دارند. 

شما تا چه اندازه این موضوع را ضروری می دانید؟
نمایشگاه کتاب باید نمایشــگاه عرضۀ کتاب باشد، نه 
محلی برای فروش کتاب. امروز نمایشگاه کتاب تهران 
فروشگاه عظیم مقطعی است که فروش کتاب همراه با 
تخفیف بوده و ناشــران برای این نمایشگاه برنامه ریزی 
خوبی می کنند و به جای اینکه آثار خود را به مردم معرفی 
کنند و از حضور مؤلفان بهره مند شوند و از امکانات نقد و 
نظر کتاب ها استفاده کنند، در نمایشگاه کتاب، به دنبال 
جذب مشتری و فروش کتاب و تأمین بخشی از نقدینگی 

کتاب خود در طول سال هستند.

نمایشگاه کتاب مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟
از نظــر من به عنــواِن یک ناشــر، نمایشــگاه مطلوب، 
نمایشــگاهی اســت که بتواند همۀ آثار مکتوب ناشران 
را در معرض دید و بررســی مردم قرار دهد. متأسفانه در 
حال حاضر، نمایشگاه این قابلیت را ندارد و علت اصلی 
این مشکل نیز این است که ما نمایشگاه کتاب تهران را 
با سایر نمایشگاه هایی که در طول سال در کشور برگزار 
می شوند، مقایسه می کنیم؛ درحالی که تنوع محصول 
در نمایشگاه کتاب بیش از نمایشگاه های صنعتی و... 
اســت و هر عنوان کتاب به عنوان یک محصول تعریف 

می شود و امکان نمایش همۀ آن ها وجود ندارد.
از طرفــی، شــرکت های صنعتــی و ســایر مراکز، 
محصوالت گذشــتۀ خود را بــا به صحنه آمدن محصول 
جدیــد، از رده خــارج می کننــد؛ اما در حــوزۀ کتاب، 
محصوالت قبلی و کتاب هایی که طی سال های گذشته 
تولید شــده، به قــوت خود باقی اســت و به محصوالت 
جدید اضافه می شــود و در صحنۀ عرضــه و تهیۀ مردم 
وجود دارد و حجم این کاال را بیش از پیش، زیاد می کند 
و ضروری است که دست اندرکاران نمایشگاه کتاب برای 

موضوعی کردن آن فکری بیندیشند. 

با توجه به مشــکاتی که در تقسیم بندی ناشران در بخش 
عمومی وجود دارد، تقسیم بندی موضوعی این بخش را چطور 

ارزیابی می کنید؟
مــا در نمایشــگاه کتاب، بخــش عمومی داریــم که با 
دسته بندی فعلی که به صورت حروف الفبا است، کار را 
برای مردم سخت کرده و سبب شده نتوانند به انتخاب 
خوب دست بزنند. این یکی از اشکاالت جدی نمایشگاه 
اســت و پیداکــردن راه حل مناســب هم کار ســاده ای 
نیست؛ چرا که نمی شود ناشر را به عنواِن تولیدکنندۀ اثر 
از جریان نمایش کتاب خارج کرد و در نظر نگرفت. خود 
ناشر باید برای معرفی کتاب در نمایشگاه حضور داشته 
باشــد و از سوی دیگر، شاید این امر سبب شود ناشران 
به دلیل کار در چندین حوزه، مجبور باشــند در چندین 

سمیه قربانی

نمایشگاه کتاب تهران
به جریان تجارت کتاب لطمه می زند

19
پروندۀ ویژه
گفت وگو

 ما در 
نمایشگاه کتاب، 

بخش عمومی 
داریم که با 

دسته بندی فعلی 
که به صورت 

حروف الفبا است، 
کار را برای مردم 

سخت کرده و 
سبب شده نتوانند 

به انتخاب خوب 
دست بزنند. این 
یکی از اشکاالت 
جدی نمایشگاه 

است و پیداکردن 
راه حل مناسب 
هم کار ساده ای 

نیست

 ما وظیفه 
داریم در 

نمایشگاه کتاب، 
فروش را از عهدۀ 

ناشران برداریم 
و اجازۀ فروش 

کتاب را به ناشر 
ندهیم و ناشر فقط 

اجازۀ نشر کتاب 
را داشته باشد 
و اجازۀ تجارت 

کتاب را نداشته 
باشد و برای این 
کار، ملزم به اخذ 

مجوز باشد

مدیر مسئول دفتر نشر معارف در گفت و گو با شیرازه کتاب:
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یعنی حالت قبل مرگ را دارند. باید برنامه ریزی و تحلیل 
دقیق داشته باشیم تا خروجی بهتری از نمایشگاه هایی 
که برگزار می شــود، به دســت آوریم. بایــد معدل فروش 
نمایشــگاه های استانی هر ســال را بگیریم؛ مثاًل معدل 
فروش سال 95 را با معدل سال 94 مقایسه کنید؛ با سال 
93 مقایســه کنید و ببینید افزایش فروش داشــته اید!؟ 
یعنی اقبال مخاطب به کتاب بیشتر یا کمتر شده است. 
سالی 60 تا 65 هزار عنوان جدید می آید؛ یعنی در واقع 
به نسبت ورود کتاب به ویترین ها، باید فروش بیشتر باشد.
برآورد ما از فروشمان این است که نسبت به سال 94، 30 تا 
40 درصد کاهش داشتیم. البته من معدلش را می گویم؛ 
چون ممکن است در نمایشــگاه های استانی، تا حدی 
فراز و فرود وجود داشته باشد. در کل، ناشران در وضعیت 
بسیار بدی هستند: هزینه ها و خدمات چاپ افزایش یافته 
و بر همین اساس، قیمت کتاب هم افزایش یافته و قدرت 
خرید مردم هم کم شــده است. خریدار، قیمت کتاب را 

نگاه می کند و سر جایش می گذارد.
 

پس نتیجه می گیریم کتاب در سبد خرید مردم نیست. درست 
است؟

اصولــی اش این اســت که بگوییم فرهنــگ کتابخوانی 

انتشارات شما چند سال است که شروع به کار کرده؟ شما یک 
انتشارات خصوصی هستید یا به نهاد و ارگان خاصی وابسته اید؟

 ما از سال 72 رسمًا شروع به کار کردیم و صرفًا خصوصی 
هستیم؛ بعضی ها فکر می کنند وابسته به بیت رهبری یا 
حتی سپاه هســتیم؛ ولی ما برای نشر بیانات موضوعی 
رهبر معظم انقالب گاهی با مؤسســۀ پژوهشی فرهنگی 
انقالب اسالمی، باال و پایین بسیاری داریم تا بتوانیم مجوز 
بگیریم. آثار دفاع مقدس هم توســط دفتر پژوهش دفاع 
مقدس بررســی می شود و بعد از ارشاد، برای چاپ مجوز 
می گیرد. عمدتًا برای هزینه های مؤسسه و تولید کتاب ها 
مقروض هستیم و از صندوق های مختلف وام می گیریم. 
همچنین مدیران انتشــارات از مؤسسه حقوقی دریافت 

نمی کنند.

فضای نشــر را در 4 ســال اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به خصوص در سال 95؟

ما خبرهایی داریم که ناشران زیادی یا ورشکسته می شوند 
و جمع می کنند یا اینکه تغییر شغل می دهند و ناشرانی 
را می شناسیم که اینجا می آیند و گاهی صحبت و درددل 
می کنند، خیلی در تنگنا هستند. در بخش کتاب، بحرانی 
پیش آمده و واقعًا بعضی از ناشــران در احتضار هستند؛ 

سجاد شیرافکن

مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت از سال 1372 آغاز به کار کرده است. این مؤسسه در زمینۀ نشر کتب در موضوعات تاریخ معاصر ایران، 
معارف اسالمی، فرهنگ دفاع مقدس، شخصیت و دیدگاه های حضرت امام خمینی و امام خامنه  ای، فعالیت زیادی داشته است و آثار خود را 

در گروه های سّنی کودک و نوجوان و بزرگ سال ارائه می   نماید.
این مؤسسه در سال 88، ناشر برگزیده در نشر فرهنگ انقالب، در سال 1389، ناشر برگزیدۀ بیست وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

و در سال های 92 و 95، برگزیدۀ نمایشگاه ملی دفاع مقدس بوده است.
به مناسبت برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت وگویی با احمد عطایی، مدیر انتشارات قدر والیت انجام شده که مشروح 

این گفت وگو را می خوانید.

برخی از ناشران در حالت احتضار هستند
گفتگوی تفصیلی تسنیم با مدیر انتشارات قدر والیت:

پروندۀ ویژه
گفت وگو

20

  ناشران در 
وضعیت بسیار 
بدی هستند: 
هزینه ها و خدمات 
چاپ افزایش 
یافته و بر همین 
اساس، قیمت 
کتاب هم افزایش 
یافته و قدرت 
خرید مردم هم 
کم شده است. 
خریدار، قیمت 
کتاب را نگاه 
می کند و سر 
جایش می گذارد
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برخی از ناشران در حالت احتضار هستند

قسمت بازرگانی اش فرستادیم که متأسفانه منتهی شد به 
تغییر آقای پرویز و منتفی شد. این مسئله می توانست تأثیر 

مثبتی در قیمت گذاری و کنترل آن داشته باشد.
ما طوری قیمت گذاری می کنیم کــه حداقل درآمدها را 
برای ادارۀ اینجا داشــته باشیم؛ چون خودمان و مدیران 
اینجا حقوق نمی گیرند و به همان حقوق که می گیرند، 

قناعت می کنند تا کاری برای انقالب انجام بدهند.

با توجه به جابه جایی نمایشگاه، از فروش سال پیش خود راضی 
بودید؟

بد نبود؛ یعنی شــاید جزء ردۀ متوسط فروش ها باشیم. 
ما مشــتری های ثابتی داریم و شناخته شــده هستیم و 
هرطور باشــد، مــا را پیدا می کنند. بنابراین، بیشــترین 
فروش ما کســانی هستند که به طور ثابت با ما هستند و 
کمتر دستخوش شناوری فروش می شویم. در نمایشگاه 
بین المللی که در مصلی برگزار می شد، بر حسب محل 
غرفه، متفاوت می شــدیم؛ اما در سال 95 چیزی نزدیک 
30 درصد فروش ما ُافت داشــت؛ با اینکه مشتری های 
ثابتی داریم؛ اما باز همچنان ُافت داشــتیم. یکی از علل 
بررسی هایی که انجام دادیم، ازبین رفتن خرید ارگان های 
دولتی و نهادی بود و علت دیگر، خود مردم هســتند که 
قدرت خریدشان تغییر کرده و علت سوم، تغییر مکان که 
نارسایی های زیادی در نقشۀ کار و اطالع رسانی به مردم 

وجود داشت.
 

امسال چند عنوان کتاب به نمایشگاه بردید؟
ما در نمایشگاه سال 96، در غرفۀ کودک و نوجوان، بیش 
از 160 اثر را ان شــاءالله عرضه کردیــم؛ چون ما دو غرفه 
داشــتیم: یک غرفه در سالن کودک و نوجوان و یکی هم 
در سالن عمومی. در غرفۀ عمومی، بیش از 400 اثر را به 

نیســت؛ اما قیمت کتاب هم مؤثر است. آن قدر که قباًل 
خریــدار می آمد، کتاب را برمی داشــت و نــگاه می کرد، 
می دید هزار تومان اســت. می خرید. اّمــا االن می بیند 
10 هزار تومان اســت و این برایش سنگین است؛ چون 
هزینه های زندگی اش هم بیشتر شده است، نمی خرد؛ در 
حال حاضر، تیراژهای بسیاری از ناشران، بسیار کم شده 
است و به خاطر تعداد کم کتاب از چاپ دیجیتال استفاده 
می کنند؛ چرا که هم انبارها را نمی توان توسعه داد و هم 
سرمایه برای سرمایه گذارِی سنگین وجود ندارد و خواب 
سرمایه هم زیاد شده است؛ بنابراین، تیراژها به شدت کم 

شده است.

آثارتان را بر چه اساسی قیمت گذاری می کنید؟
یکی از علت هایی که به بازار نشر آسیب وارد کرده، همین 
بحث قیمت گذاری اســت؛ چراکه هیــچ کنترلی بر آن 
نیست. قباًل ارشاد کنترل ناچیزی اعمال می کرد؛ حتی ما 
در زمان آقای دکتر پرویز، معاون فرهنگی و آقای هرندی که 
وزیر بودند، طرحی را بردیم؛ مبنی بر اینکه شما از بنده که 
صفحه ای 20 تومان قیمت گذاری می کنم، با 20 درصد 
تخفیف کتاب را می خرید و مانند همین کتاب را با همین 
کیفیت چاپ که صفحه ای 50 تومان قیمت گذاری شده 
است، باز هم با همان 20 درصد می خرید؛ درصورتی که 
باید تخفیف خریدهایتان را شناور کنید. برای هر صفحه، 
پایه قیمتی بگذارید و بگویید هر کس این مقدار قیمت 
زد، 20 درصد؛ اگر کسی قیمت را بیشتر زد، 30 درصد؛ 
اگر بیشتر زد، 40 درصد و.... به ما گفتند: شما خودتان 
این طرح را بدهید، ما هم نشستیم و بیش از 10، 15 روز 
کار کردیم و کتاب ها را تقسیم کردیم به قطع کتاب که یک 
رنگ باشــد، دو رنگ باشد، جلدش سخت باشد، شومیز 
باشد. همۀ شکل های مختلف را قیمت گذاری کردیم و به 

   قبًا خریدار 
می آمد، کتاب 
را برمی داشت 
و نگاه می کرد، 

می دید هزار 
تومان است. 
می خرید. اّما 

االن می بیند 10 
هزار تومان است 

و این برایش 
سنگین است؛ 

چون هزینه های 
زندگی اش هم 

بیشتر شده 
است، نمی خرد

  در سال 95 
چیزی نزدیک 

30 درصد 
فروش ما اُفت 

داشت؛ با اینکه 
مشتری های 

ثابتی داریم؛ اما 
باز همچنان اُفت 
داشتیم. یکی از 

علل بررسی هایی 
که انجام دادیم، 

ازبین رفتن خرید 
ارگان های دولتی 

و نهادی بود و 
علت دیگر، خود 
مردم هستند که 
قدرت خریدشان 

تغییر کرده 
و علت سوم، 

تغییر مکان که 
نارسایی های 

زیادی در 
نقشۀ کار و 

اطاع رسانی 
به مردم وجود 

داشت



22

شمارۀ 23
شهریور 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه / گفت وگو

رفتار دولت ها و وزیر ارشــاد هر دولتی نسبت به انتشارات ها 
چگونه است؟

در چند ســال دولت دهم، تقریبًا مجوز نشــر چشمه به 
حالت تعلیق درآمد و در نمایشگاه شرکت نمی کرد. االن 
امثال نشر چشمه دارند تقویت می شوند؛ حتی مدیریت 
استانی نمایشگاه اراک را به نشر چشمه داده بودند؛ اما 
سابقًا این طور نبود. وقتی دکتر صفار هرندی آمده بود، ما 
خدمت ایشان رفتیم. ایشان اشاره داشتند که ما به انبار 
ارشاد رفتیم و دیدیم هفت، هشت نوبت چاپ یک عنوان 
از کتاب های این قبیل ناشران در انبار است؛ یعنی همه 
را می خریدند، می ریختند آنجا. بعد ناشر می گفت: این 

کتاب در عرض سه ماه به چاپ هشتم رسید!
این خیلــی در افکار عمومی تأثیرگذار بــود؛ اما در حال 
حاضر، جشنواره های مختلف برگزار می کنند. کتاب های 
این ها را به عنوان کتــاب برگزیده انتخاب می کنند، بعد 
هم جایزه می دهند و هم خرید ویژه می کنند. حاال شما 
نمی توانید بپرسید اصاًل این همه جشنواره برای چیست، 
چقدر بودجه برای این کتاب ها و جشنواره ها رفته است؟ 
هیئت انتخاب کیســت؟ چه کتاب هایی آمده و چگونه 
انتخاب شــده اســت؟ یعنی برای حمایــت از این قبیل 

ناشران، ظاهر آراسته تری به  کار دادند.

به نظر شما، جهت گیری و اقدامات معاونت فرهنگی چقدر بر 
روی فرهنگ تأثیر دارد؟

اعتقــاد اصلی ما این اســت که باید فرهنگمــان از تأثیر 
دولت ها خارج شــود، دولتی می آید با شــعار تســامح و 
تســاهل؛ یکی می گوید من می خواهم گفتمان انقالب 
را اجــرا کنــم، بعد هــم 180 درجه فــرق می کند؛ یکی 
دیگــر می آید، مانند دولت اعتدال و می گوید من به دین 
مردم کاری ندارم، من نمی خواهم مردم را بهشــت ببرم؛ 
این جهت گیری های متفاوت بســیار در فرهنگ اثرگذار 

نمایش گذاشــتیم؛ همچنین ما 46 اثر چــاپ اول و 25 
عنوان چاپ مجدد را در نمایشــگاه امسال می خواهیم 
عرضه کردیم و بیشــترین عناویــن جدیدمان در بخش 
عمومی بود و در زمینۀ کودک و نوجوان، تعداد چاپ های 
اولمــان کمتر بــود؛ البته کارهای دیگری به مناســبت 
نمایشگاه ســی ام، آماده کردیم. ما سی توصیۀ رهبری 
را در رابطه با کتابخوانی، با عناوین آن به صورت پوستر و 

حتی A4 برای راحت خوان بودن آماده کردیم.

بخش عمومی آثار با چه موضوعاتی است؟
بخشــی مربوط به دفاع مقدس است. سبک زندگی در 
الگوی شــهیدان و رســم خوبان که امسال موفق شدیم 
حدود هشــت جلد دیگر از 72 عنوان آن را چاپ کنیم. 
البته با یک تغییر که االن تقریبــًا 64 جلد از آن ها چاپ 
شــده و شش جلد دیگر آن مانده است. رسم خوبان 72 
موضوع اســت که از زندگی نامۀ شــهدا استخراج کردیم 
و هر کس در هر موضوع و هر موقعیتی باشــد، می تواند 
مصداق مناسب خودش را پیدا کند و ببیند این شهید در 

چنین موقعیتی، چگونه عمل کرده است.
بخشــی هم در موضــوع تاریخ معاصر اســت. عالوه بر 
کتاب های چــاپ اول ماننــد تاریخ انقالب اســالمی و 
احزاب و گروه ها، رضاشــاه در قاب 190 تصویر و اشتباه 
تاریخی مصدق، کتابی دو جلدی راجع به آقای هاشمی 
رفســنجانی کار کردیم که جلد اول نزدیک 560 صفحه 
اســت که االن در انتظار مجوزگرفتن از ارشــاد است و تا 
االن، مجــوز آن نیامده و دیگری نیز نفوذ در پســابرجام 
اســت که این هم هنوز مجوزش نیامده و کتاب رهیافت 
انتخابــات 92 که به تحلیل دو ســال آخــر دولت آقای 
احمدی نژاد پرداخته و چگونگی انتخاب جناب روحانی 
را توضیح داده اســت که این گزینه هم پنج ماه است که 

در ارشاد است.

  اعتقاد اصلی 
ما این است که 
باید فرهنگمان 
از تأثیر دولت ها 
خارج شود، دولتی 
می آید با شعار 
تسامح و تساهل؛ 
یکی می گوید 
من می خواهم 
گفتمان انقاب 
را اجرا کنم، بعد 
هم 180 درجه 
فرق می کند؛ یکی 
دیگر می آید، 
مانند دولت 
اعتدال و می گوید 
من به دین مردم 
کاری ندارم، 
من نمی خواهم 
مردم را بهشت 
ببرم؛ این 
جهت گیری های 
متفاوت بسیار در 
فرهنگ اثرگذار 
است
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برخی از ناشران در حالت احتضار هستند/ نظارتی بر قیمت گذاری کتاب ها نیست

مقررات ثابت است و باید طبق مقررات حکم بدهند.

بحث فرهنگ کتابخوانی مسئوالن چطور باید ترویج و تبلیغ 
شود؟

حضرت آقا از کسانی است که در عرصۀ عمل، کتاب هایی 
را کــه مطالعه می کنند، تقریظ می نویســند تــا مردم به 
آن کتاب روی بیاورند. چرا مســئوالن دیگــر ما این کار را 
نمی کنند؟ یعنی هیچ گونه تبلیغی راجع به کتابخوانی یا 
معرفی کتاب های مفید و سالم به جامعه نمی کنند!؟ از 
ائمۀ جمعه گرفته تا نمایندگان مجلس و رؤسای جمهوری 
و وزرا، مثاًل رهبری برای 20 کتاب تقریظ نوشته و معرفی 
کرده است؛ ببینید چقدر تیراژ فروش آن ها افزایش یافته 
است! چرا آن ها این کار را نمی کنند. فرهنگ کتابخوانی 
این اســت که جزء ســبد خانوارها کتاب قرار می گیرد و 
وقتی کتاب را برمی دارد، نگوید این گران است و بگذارد 
زمین. هر چیزی که به صورت گفتمان و فرهنگ در جامعه 

دربیاید، می شود گفت که آن کار دارد پیش می رود.
اگر بخواهید االن جلوی دانشگاه، یک کتابفروشی ایجاد 
کنید، متری 50، 60 میلیون اســت. اگر همین سرمایه 
را ببرید در کار صنعتی و غیرصنعتی بخواهید اســتفاده 
کنید، چند برابر این سود به دست می آید. چرا بیاید در امر 
کتاب سرمایه گذاری کند؟ لذا باید دولت حمایت کند، نه 
حمایت های مستقیمی که مثاًل فرض کنید کتاب بخریم یا 
به یک نفر پول بدهیم، اینها الزم است؛ ولی مسّکن است، 

بلکه از آثاری که نیاز جامعه است، حمایت شود.
اگر دولت ها در فرهنگ کتابخوانی سرمایه گذاری کنند و 
عالقه به کتاب را در کشور راه بیندازند، اصاًل احتیاج هم 
نیست که از ناشران کتاب بخرند، خود مردم به کتاب عالقه 
دارند و می خرند؛ مانند برندی که در ذهنش است و تمام 

بازار را جست وجو می کند تا آن برند را تهیه کند.

است. اینکه آقا می فرمایند ولنگاری فرهنگی، یک بخش 
ولنگاری برای همین تغییر دولت هاست. هر دولتی هم 
می آید برای خودش سیاستی را تعیین می کند. فرهنگ 
به دلیل اهمیتش و اینکه باورها و اعتقادات جامعه ای را در 
جهت مثبت یا منفی شکل می دهد، باید به آن توجه شود. 
رهبری در صحبت اخیرشان فرمودند که اگر شخصیتی 
یــا دولتی طوری عمل کند که در ایمان جوان، اثر منفی 
بگذارد، باید پاسخ گو باشــد. واقعًا اثر دارد. به هرحال در 
ارشاد، ناشرانی در یک دوره پروبال می گیرند، بعد در یک 
دوره حذف می شوند؛ برای چه این طور می شود؟ ارشاد 

باید پاسخ گو باشد.
اگر ریل داشــته باشد، این اتفاقات نمی افتد. ریل ندارد، 
آدم ها هســتند و آدم ها هم بر اســاس ســلیقه و گرایش 
خود عمل می کنند. دولت به عنوان کلیت و وزارت ارشاد 
به عنــوان یک متولی فرهنگ کشــور، چــه کردند برای 
تقویت ایمان جوان ها؟ حتی شعاری هم در این زمینه ها 
وارد نمی شــوند. مثاًل چیزی راجع بــه حجاب بگویند، 
راجع به اعتکاف بگویند، راجع به ضرورت امربه معروف و 
نهی ازمنکر بگویند. چرا از آثاری که در این زمینه هست، 
حمایت نمی کنند؟ چرا با آثاری که ایمان جوانان را تضعیف 
می کند، برخورد نمی کنند؟ آیا می ترســند که آرای افراد 
ولنگار را از دســت بدهند؟ آیا مقررات ما در ارشاد، در هر 
دولتی تغییر می کند؟ مقرراِت دادن مجوز به کتاب هایی 
که در دســت بررســی اســت، ثابت می ماند؛ اما چطور 
می شــود در دولتی، اجازۀ چیزی را می دهند، در دولت 
دیگری نمی دهند؟ سلیقه و نظر خاص آمده است؛ یکی 
می گوید: »من اصولگرا هستم« و به یک سری آثار اجازه 
می دهد و به یک سری آثار اجازه نمی دهد؛ یکی می گوید: 
»من اصالح طلب هســتم« و به یک سری آثار دیگر اجازه 
می دهد، به یک ســری آثار اجازه نمی دهد؛ درحالی که 

  حضرت آقا 
از کسانی است 

که در عرصۀ 
عمل، کتاب هایی 

را که مطالعه 
می کنند، تقریظ 

می نویسند تا 
مردم به آن کتاب 
روی بیاورند. چرا 

مسئوالن دیگر 
ما این کار را 

نمی کنند؟

 اگر بخواهید 
االن جلوی 

دانشگاه، یک 
کتابفروشی ایجاد 

کنید، متری 
50، 60 میلیون 

است. اگر همین 
سرمایه را ببرید 

در کار صنعتی 
و غیرصنعتی 

بخواهید استفاده 
کنید، چند برابر 

این سود به دست 
می آید. چرا بیاید 

در امر کتاب 
سرمایه گذاری 

کند؟ لذا 
باید دولت 

حمایت کند، 
نه حمایت های 
مستقیمی که 

مثًا فرض کنید 
کتاب بخریم یا 
به یک نفر پول 

بدهیم، اینها 
الزم است؛ ولی 

مسّکن است، 
بلکه از آثاری که 
نیاز جامعه است، 

حمایت شود
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داشته یا با سیاستی، در خارج شهر برگزار شود. موقعیت 
محل و وسعت نمایشگاه بسیار مهم است؛ به این معنی 
که به اندازه ای بزرگ باشد که بتوان حدود دو هزار ناشری 
را که در آن شــرکت می کننــد و حدود دو، ســه میلیون 
مراجعه کننــده نیز دارند، در آن اســکان داد. همچنین، 
اینکه بتــوان راهروهای مناســب و اســتاندارد در میان 
غرفه های دو هزار ناشر تعبیه کرد که زن و مرد به راحتی در 

آن رفت و آمد کنند، خود موضوع مهمی است.
نکتــۀ ســوم، امکانــات مکان نمایشــگاه اســت. 
برخورداری از زیرســاخت هایی مثل سیستم فاضالب، 
آب، برق، امکانات مخابراتی و دســتگاه های پوز که همه 
زیرساخت مخابراتی می خواهد، پیوست مکان هستند. 
ازاین رو، مهم ترین دغدغۀ نمایشگاه مکان آن است که این 
مکان در عمل، در اختیار صنف ناشران و بخش خصوصی 
نیســت و نمی تواند هم باشد؛ زیرا این حجم و وسعت در 
حد بخش خصوصی و برپایی نمایشگاه ساالنه نیست. 
در این صورت، نمایشــگاه یا باید در مصلی برگزار شــود 
که محل دولتی با این وســعت و امکانات باشد یا در شهر 
آفتاب با امکاناتی که شهرداری حمایت می کند تا بتواند 
برگزار شود. این بخش از نمایشگاه واسپاری شده نیست 
و فقط باید به عنوان مستأجر در مدت برگزاری نمایشگاه، 
با مقدمات و مؤخرات در اختیار صنف باشد. معقول هم 
همین اســت. برای چنین نمایشــگاهی الزم نیست که 
صنف نشر به دنبال مکانی برای برپایی، آن هم برای یک 
بار در سال باشد. اگر مکان هایی مثل باغ کتاب که کارکرد 
نمایشگاه بین المللی داشته باشند و نمایشگاه تخصصی 
و ماهانه در آن ها گذاشــته شــود، وجود داشــته باشند، 
مقرون به صرفه است؛ ولی با حجم نمایشگاه کتاب، حتی 
در وســعت باغ کتاب هم امکان اجرا وجود ندارد. در این 

واسپاری نمایشگاه کتاب به تشکل های نشر را اقدام درستی 
می دانید یا بهتر بود این کار صورت نمی گرفت؟

واســپاری امــور اجرایی به بخش خصوصــی یک اصل 
پذیرفته شــدۀ قانون اساسی نیز به شمار می آید و منطق 
اقتصاد دنیا هم ایــن اقدام را تصدیق می کند و دولت در 
این باره، باید نقش نظارتی داشــته باشــد که این اقدام 
بهترین حالت اســت. اگر بتوانیم به این ســمت برویم و 
دولت را از تصدی گری منع کنیم، اقدام بزرگی انجام شده 
است. متأسفانه عارضۀ تصدی گری حتی در شرکت های 
خصوصی هم نفوذ کرده است و دولت به این دلیل که باید 
در همۀ امور تصدی گری کند، موفق نخواهد بود؛ ازاین رو، 

واسپاری نمایشگاه باید انجام می شد. 
مهم ترین واقعۀ حوزۀ نشــر، نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران اســت کــه بزرگ ترین رویــداد فرهنگی کل 
کشور نیز به شمار می آید. این رویداد حتی از فستیوال ها 
و جشنواره هایی چون سینمای فجر و موسیقی فجر و... 
نیز عظیم تر است. حتی می توان به جرئت گفت که این 
رویداد از دیگر نمایشگاه های صنعتی کشور هم عظیم تر 
بوده و مخاطب بیشتری دارد و باید تدارک بیشتری برای 
آن از نظر تدارکات، لجستیک و... دیده شود. نمایشگاه 
کتاب با همۀ فراز و فرودهایی که حوزۀ کتاب داشته و کتاب 
از سبد اقتصادی خانوارها خارج شده است، اما هنوز هم 

مهم ترین نمایشگاه اقتصادی ایران است. 
این نمایشــگاه چند مؤلفۀ مهم دارد؛ یکی از آن ها 
مکان نمایشگاه است. محل نمایشــگاه یا تدارک دیدن 
محلی مناسب برای آن، مهم ترین مؤلفه به شمار می رود. 
محل نمایشگاه هم از نظر موقعیت، باید در مکانی باشد 
که امکان ورود و خروج چند میلیون انســان در آن فراهم 
باشــد و هم بین بزرگراه ها واقع باشد، یا در مرکز شهر قرار 

پروندۀ ویژه
گفت وگو

24

  مهم ترین 
واقعۀ حوزۀ 
نشر، نمایشگاه 
بین المللی کتاب 
تهران است 
که بزرگ ترین 
رویداد فرهنگی 
کل کشور نیز 
به شمار می آید. 
این رویداد حتی 
از فستیوال ها و 
جشنواره هایی 
چون سینمای 
فجر و موسیقی 
فجر و... نیز 
عظیم تر است

آزاده حاجی غالمی

بررسی موضوع واسپاری نمایشگاه کتاب به تشکل هایی که در این حوزه فعالیت می کنند، موضوعی است که محل اختالف بسیاری از فعاالن 
این حوزه شده است که عالوه بر کم رنگ کردن اتحاد و انسجام میان اهالی نشر، آسیب های دیگی نیز در برپایی بزرگ ترین رویداد فرهنگی 
کشور به همراه دارد. در همین رابطه، سّیدعباس حسینی نیک، مدیر مجمع علمی فرهنگی مجد که در حوزۀ آثار حقوقی فعالیت می کند، 

توضیحاتی داده که متن آن در زیر امده است.

دولت باید به جای تصدی گری نمایشگاه،
به فکر زیرساخت باشد

حسینی نیک توضیح داد؛
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دولت باید به جای تصدی گری نمایشگاه، به فکر زیرساخت باشد

ناشرانی که در انقالب فعالیت می کنند، دخالت ندارد و 
فقط نظارت می کند. 

در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت که مدت 12 سال 
اســت در آن حضور پیــدا می کنم و دو ســال نیز در آنجا 
غرفه داشتم، این گونه است که در مرکز شهر فرانکفورت، 
نمایشگاهی بین المللی ساخته شده که چند خط مترو به 
آن متصل می شود و پارکینگ های بسیاری دارد و سالن ها 
مجهز است. شــهرت فرانکفورت نیز به نمایشگاه هایی 
است که برگزار می کند. سازه های نمایشگاه مدیریتی دارد 
که اصواًل به محتوای نمایشگاه کاری ندارد. هنگام برپایی 
نمایشگاه کتاب که فرا می رسد، اتحادیۀ ناشران آلمان در 
آنجا مستقر می شود و نمایشگاه برگزار می کند و در نهایت، 
پولی به سازمان نمایشــگاهی فرانکفورت می دهد و کار 

تمام می شود. در ایران نیز باید این کار انجام شود. 

آیا هزینه نمایشگاه با این اقدام، تأمین می شود؟
یکی از مسائل مربوط به نمایشــگاه، اجارۀ غرفه هاست 
که از ناشــران گرفته می شود که این میزان کفاف هزینۀ 
نمایشگاه را نمی دهد و باید بودجه ای به این منظور در نظر 
گرفته شود. با توجه به اینکه مکان و زیرساخت مناسبی 
در نمایشگاه بین المللی نداریم، هزینه ها بسیار زیاد است. 
عمدۀ سازه ها موقتی هستند. سیستم فاضالب و موتور 
برق و حتی آنتن موبایل که در محوطۀ شهر آفتاب نصب 
شده، موقتی و بسیار پرهزینه است. درحالی که شهر آفتاب 
به عنواِن مجتمع نمایشگاهی باید امکانات و زیرساخت 
داشته باشد. تقریبًا از سال گذشته تاکنون، زیرساختی 
به شــهر آفتاب اضافه نشده است. باز هم سیستم برق و 
فاضالب موقتی است و تأمین نشده. سالن های سه قلو 
که طبق طرح باید پنج عدد باشد، اکنون فقط یکی است. 
اگر این سالن ها ساخته می شد، به سازۀ موقت نیاز نبود 
و هزینه ها کم می شــد. تهویۀ مطبوع هم مهم است که 
استاندارد کافی باید در آن رعایت شود. سازه های موقت از 

رابطه، باید گفت که بخش مهم نمایشگاه واسپاری نشده 
و در حد اجاره است؛ اما باقی امور نمایشگاه را باید به دو 

بخش تقسیم کرد: یکی حاکمیتی و دیگری صنفی. 
بخش حاکمیتی هم قابل واسپاری نیست؛ یعنی 
سیاســت کلی و نظارت مفهومی، مســائل تشریفات و 
حراست و امنیت نمایشگاه قابل واسپاری نیست و وزارت 
ارشــاد باید آن را اداره کند. کمیته های این اقدامات نیز 
حاکمیتی است و نمی تواند و نباید در اختیار صنف باشد. 
حتی اگر دولت بخواهد آن ها را واسپاری کند، نه می تواند 

این کار را انجام دهد و نه صنف آن را تقبل می کند. 
بخش دوم بخش صنفی اســت که تعداد ناشــران 
اعم از داخلی و خارجی، ســنتی و کاغذی و الکترونیک 
را باید ســازمان دهی، ثبت نام و جانمایی کرد. جانمایی 
بخش ها و ادارۀ سالن ها و حتی برخی از موضوعات دیگر 
باید واســپاری شود؛ مثل اســتفاده از سازه های موقتی 
برای اسکان ناشران در سال های اخیر که از زمان حضور 
در مصال تاکنون، از این ســازه ها اســتفاده شده است؛ 
برخالف زمانی که در نمایشــگاه سئول بودیم و سالن ها 
استاندارد و مناســب بود. چنین اقدامی سبب می شود 
که هزینۀ انجام این اقدامات نیز کاهش یابد و به صورت 
رقابتی انجام شود. بخش دولتی دیگر نباید در این حوزه 
وارد شــود. در نمایشگاه سال گذشته که در مصال و شهر 
آفتاب برگزار شد نیز بخش خصوصی هر جا با عوامل فنی 
مواجه بود، به نوعی هزینه هــا را کاهش داد. برای تأمین 
کادر و نیروها برای بخش خصوصی مقتصدانه تر هزینه 
شد. این بخش را می شود واسپاری کرد و باید به طور کامل 
انجام شود و نیم بند نباشد که اگر باشد، صحیح نیست. 
بخش اجرایی باید با عنوان ستاد اجرایی نمایشگاه کاماًل 
مستقل عمل کند و رئیس ستاد اجرایی همۀ مسائل مالی 
و اجرایی نمایشگاه را در اختیار داشته باشد. اینکه در حکم 
معاون بوده و بخش های زیادی در اختیار دولت باشــد، 
صحیح نیســت. مثل وزارت ارشــاد که در تولید و فروش 

  مهم ترین 
دغدغۀ نمایشگاه 

مکان آن است 
که این مکان در 
عمل، در اختیار 
صنف ناشران و 
بخش خصوصی 

نیست و نمی تواند 
هم باشد؛ زیرا 

این حجم و 
وسعت در حد 

بخش خصوصی و 
برپایی نمایشگاه 

ساالنه نیست. 
در این صورت، 

نمایشگاه یا باید 
در مصلی برگزار 

شود که محل 
دولتی با این 

وسعت و امکانات 
باشد یا در شهر 

آفتاب با امکاناتی 
که شهرداری 

حمایت می کند 
تا بتواند برگزار 

شود

  یکی از 
مسائل مربوط به 
نمایشگاه اجارۀ 
غرفه هاست که 

از ناشران گرفته 
می شود که این 

میزان کفاف 
هزینۀ نمایشگاه 

را نمی دهد و باید 
بودجه ای به این 

منظور در نظر 
گرفته شود
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

این باشد که ناشــران اتحاد داشته باشند تا نمایشگاه را 
بدون حمایت مالی دولت برگزار کنند و به عقیدۀ من، این 

اقدام انجام شدنی است.
به عقیدۀ شما این امکان وجود دارد که تقسیم بندی غرفه های 
نمایشگاه بر اســاس موضوع آثاری که ناشران ارائه می دهند، 

انجام شود؟
ده ســالی اســت که این موضوع مطرح می شــود؛ ولی 
در عمل ممکن نیســت. شــاید اخیرًا ناشران تخصصی 
داشــته ایم؛ ولی در عمل، حجم زیادی از ناشران در همۀ 
حوزه ها وارد شــده اند. مثاًل عالوه بر علوم پایه، در حوزۀ 
ادبیــات و زبان هم وارد می شــوند. این گونه نمی شــود 
تقسیم بندی کرد. به طورکلی، این گونه تقسیم بندی شده 
است که ناشران دانشگاهی در یک محل و ناشران دیگر نیز 
در مکان های مجزا باشند که این نحوۀ تقسیم بندی کلی 
است و گاهی ناشری در دو سالن، غرفه می گیرد که برای 
مثال، هم در بخش کودک و هم در بخش عمومی باشد؛ 
اما اینکه بخواهیم ناشران بر اساس موضوع تقسیم بندی 
شــوند، موضوعی است که اکنون با روند فعالیت ناشران 
و با حجمی که وجود دارد، ناشدنی است. اگر نمایشگاه 
تخصصی دانشگاهی بود، می توانستیم این کار را انجام 
دهیم، البته تا حدودی و آن هم در ســالن های کوچک؛ 
ولی در وســعت نمایشــگاه کتاب که رفتن از یک سمت 
به سمت دیگر خسته کننده اســت، امکان پذیر نیست. 
بهترین حالت که همه دربارۀ آن اتفاق نظر دارند، این است 
که تقسیم بندی کلی انجام شود که عمومی، دانشگاهی، 
کودک، آموزشی و بین الملل و الکترونیک باشد و در آنجا، 
ناشران به صورت الفبایی قرار گیرند. این نحوۀ بینابینی 
اســت که هم موضوعی اســت و هم نمایشــگاهی و در 

نمایشگاه های خارجی هم این گونه است.  

نظر ایمنی و آتش سوزی، خطرساز هستند. 

با این وجود، نقش دولت چیست و چه کاری باید انجام دهد؟
دولت باید به جای اینکه به فکر تصدی گری نمایشــگاه 
باشد، زیرساخت را فراهم کند. این اقدام سرمایه ای ماندگار 
است و همۀ بخش ها می توانند از آن استفاده کنند. به نظر 
می رسد امسال دسِت کم در ظاهر واسپاری بهتری نسبت 
به سال قبل انجام شده باشد؛ ولی اصاًل کافی نیست. باید 
یک ستاد برنامه ریزی و اجرایی نمایشگاهی کتاب داشته 
باشیم که از سوی صنف انتخاب شوند و همۀ فعاالن حوزۀ 
نشــر در آن فعالیت کنند و این ســتاد باید باالترین مقام 
اجرایی و برنامه ریزی نمایشگاه بوده و بودجۀ مشخصی 
در قالب کمک دولت داشــته باشد. همین طور که سال 
به ســال که دولتی بوده و به بخش خصوصی داده شده، 
هزینه ها کاهش یافته است، اگر این اقدام به صورت کامل 
واسپاری شود ، هزینه ها از 13، 14 میلیارد تومان، به کمتر 
از 10 میلیارد تومان می رسد. بخشی از هزینه ها به واسطۀ 
اجارۀ غرفه ها و بقیه از طریق اسپانســرها تأمین شود که 
بار مالی هم برای دولت نداشــته باشد. البته این رویکرد 
ایده آل است و واقع گرایانه نیست؛ چون در دولت، آمادگی 
چنین واسپاری وجود ندارد. از سویی، مؤسسات اقماری 
دولت برای این نمایشگاه، کیسه دوخته اند و در صنف هم 

آمادگی این کار وجود ندارد. 
مهم ترین دستاورد دو، سه سال اخیر صنف، شورای 
تشکل های نشر بود که منحل شد و خساراتی را وارد کرد. 
اکنون با شــرایط اضطراری روبه رو هســتیم و اختالفاتی 
هست که نباید باشد. صنف ناشــران هم اکنون آمادگی 
الزم برای حفظ شاکلۀ خود را نیز ندارد. در سه سال اخیر، 
همگرایی میان ناشران کمتر شده اســت. امیدوارم تا دو 
سال آینده همگرایی و اتحاد در صنف به وجود بیاید و توان 

   اینکه 
بخواهیم ناشران 
بر اساس موضوع 
تقسیم بندی 
شوند، موضوعی 
است که اکنون 
با روند فعالیت 
ناشران و با 
حجمی که وجود 
دارد، ناشدنی 
است

  بهترین 
حالت که همه 
دربارۀ آن اتفاق 
نظر دارند، 
این است که 
تقسیم بندی 
کلی انجام شود 
که عمومی، 
دانشگاهی، 
کودک، آموزشی 
و بین الملل و 
الکترونیک باشد 
و در آنجا، ناشران 
به صورت الفبایی 
قرار گیرند. این 
نحوۀ بینابینی 
است که هم 
موضوعی است و 
هم نمایشگاهی و 
در نمایشگاه های 
خارجی هم این 
گونه است
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  ما وظیفه 
داریم در 

نمایشگاه کتاب، 
فروش را از عهدۀ 

ناشران برداریم 
و اجازۀ فروش 

کتاب را به ناشر 
ندهیم و ناشر 

فقط اجازۀ نشر 
کتاب را داشته 

باشد و اجازۀ 
تجارت کتاب 

را نداشته باشد 
و برای این کار، 

ملزم به اخذ مجوز 
باشد

  برای ناشران 
سؤال است که 

چرا این مسئولیت 
فقط به اتحادیۀ 

ناشران تهران 
سپرده می شود و 

اتحادیۀ ناشران 
شهرهای اطراف 
تهران، همچون 

قم نادیده گرفته 
می شوند

پروندۀ ویژه
گفت وگو

چند سالی است که صحبت از واگذاری نمایشگاه کتاب تهران به ناشران است و در این راستا، ناشران بسیاری هستند که هنوز هم نمی دانند در 
این روند، چه نقشی برعهده دارند و معتقد هستند که روند واسپاری نمایشگاه به تشکل های نشر که مشخص نیست با چه معیاری صورت گرفته 
است،  رویکرد حاکمیتی دارد. حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی در این باره، گفت وگویی با نشریۀ شیرازه انجام داده است که متن آن را 

در زیر می خوانید.

متأسفانه ناشــران نمی توانند نقش چندانی در این باره 
داشته باشند؛ چرا که این اقدام به صورت حاکمیتی انجام 
می شود و انتخاب و واگذاری این مسئولیت به تشکل ها 
نیز در همین قالب شکل می گیرد. اینکه ناشر چه نقشی 
می تواند ایفا کند، معلوم نیســت و برای ناشــران ســؤال 
است که چرا این مسئولیت فقط به اتحادیۀ ناشران تهران 
سپرده می شود و اتحادیۀ ناشران شهرهای اطراف تهران، 
همچون قم نادیده گرفته می شوند؛ این در حالی است که 
فقط اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران یا اتحادیۀ ناشران 
ایران نیستند که در عرصۀ نشر فعالیت می کنند. باید پیش 
از واگذاری، اســتعالم شــود که آیا تشکل مرتبط توانایی 
اجرایی برای برپایی نمایشــگاه را در اختیار دارد یا خیر. 
پیش از برگزاری نمایشگاه، هر سال نیز این موضوع مطرح 
می شــود که مسئوالن تشــکل ها قهر کرده اند یا ممکن 
است به نمایشگاه نیایند و...؛ منظور از این صحبت اینکه 
بار رســانه ای به چنین جریانی داده می شود که مناسب 
نیســت. این تشــکل ها نیز بعد از درخواست های بسیار 
حضور می یابند و بعد از برپایی نمایشگاه، چند جلسه نقد و 
بررسی برگزار شده و همه چیز به پایان می رسد تا سال بعد 

و همین مشکالت ادامه دارد.

نظر شما در این باره که تقسیم بندی ناشران بر اساس موضوع 
باشد، مناســب تر است یا بر همان اســاس حروف الفبا که 

سال هاست انجام می شود؟
نظر ناشران دربارۀ آنچه اکنون به اجرا درمی آید، این است 

به عقیدۀ شما واگذاری اجرای نمایشگاه کتاب تهران به ناشران،  
تا چه میزان مطلوب بوده و چه مزایایی در پی داشته است؟

این اقدام برای ناشــران بسیار مناســب است. اما معلوم 
نیســت که تشــکل ها با چه امکانات و برنامه ای انتخاب 
می شــوند. شمار تشکل های نشر بسیار است؛ اما اینکه 
اتحادیــۀ ناشــران با چه مالکــی به عنــوان برگزارکنندۀ 
نمایشــگاه انتخاب می شــود، مشخص نیســت. شاید 
مناسب تر باشد که رزومه و سال های فعالیت ناشران در این 
راستا، بررسی شده و معلوم شود چه کارنامه ای از خود، به 

جا گذاشته اند.
البته اصل واگذاری اقدام خوبی اســت؛ ولی نحوه 
و معیارهای انتخاب برگزارکنندگان در این باره بسیار مهم 
اســت که به عقیدۀ من، مســئوالن به این موضوع دقت 
چندانی نمی کنند و متأســفانه، دود آن به چشم ناشران 

می رود و تبعات و مشکالتی را به دنبال دارد. 
تشــکلی که اجرای نمایشــگاه کتاب به آن واگذار 
می شود، باید جامع، کامل و توانمند باشد؛ ولی معمواًل 
این گونه نیست و تشکل های خاصی به این منظور انتخاب 
می شوند که در اجرا، با مشکل روبه رو می شوند. اینکه چه 
امکاناتی در اختیار تشــکل های نشــر قرار گرفته است و 
برنامۀ اجرایی آنان برای این اقدام چیست نیز حائز اهمیت 
است که متأسفانه توجه چندانی به این موضوع نمی شود. 

ناشران در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی کشور چه نقشی 
می توانند ایفا کنند؟

مریم صبور

اتحادیه های ناشران شهرستان ها  در برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب نادیده گرفته می شوند

حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی:
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که روند مطلوبی انجام می شــود؛ ولی اگر این موضوع با 
مخاطبان مطرح شود،  بحث های زیادی عنوان می شود. 
اینکه تقسیم بندی به صورت موضوعی باشد یا حروف الفبا،  
باید گفت که ایده آل آن تقسیم بندی به صورت موضوعی 
است. البته انجام دادن چنین اقدامی نیز راحت نیست. 
چنانچه نمایشگاه محدودتر شود یا در استان ها برگزار شود 
یا همانند نمایشگاه فرانکفورت که صرفًا نمایشگاه است و 
نه فروشــگاه،  می توان این کار را انجام داد. اگر نمایشگاه 
به صورت موضوعی برگزار شود، مردم استقبال بیشتری 
از آن می کننــد. بســیاری از مــردم، در ایام ســال کتاب 
نمی خرند و خرید خود را در ایام نمایشــگاه و با بن هایی 
که به آن ها اختصاص داده می شــود، انجام می دهند. از 
سویی، مخاطب کتاب مد نظر خود را از نزدیک ترین ناشر 
خریداری می کند و موضوعات دیگر برایش اهمیت ندارد. 
باید گفت که اگر نمایشــگاه به صــورت موضوعی 
برگزار شــود،  شکل هدفمند و واقعی به خود می گیرد و با 
این رویکرد، به نفع نخبگان و کتابخوان ها خواهد بود،  نه 
افرادی که صرفًا برای تفریح به نمایشگاه می آیند. اگرچه 
انجام چنین روندی نیز سخت است. تعداد ناشران بسیار 

است که باید در این باره، آن ها را متقاعد کرد.

در شرایط فعلی که نمایشگاه برگزار می شود،  آیا برندسازی ناشر 
اولویت دارد یا معرفی کتبی که ارائه می شوند؟

اگر این سؤال از ناشران پرسیده شود، قطعًا برندسازی را در 
اولویت می دانند؛ چرا که اوضاع نشر نیز مناسب نیست. 
ولی انتخاب صحیح رویکرد، موضوعی اســت که پیشتر 
مطرح شــد؛ زیرا بحث کتاب و کتابخوانی مطرح است. 

  اینکه 
تقسیم بندی 
به صورت 
موضوعی باشد یا 
حروف الفبا،  باید 
گفت که ایده آل 
آن تقسیم بندی 
به صورت 
موضوعی است. 
البته انجام دادن 
چنین اقدامی نیز 
راحت نیست

  نشر شهید 
کاظمی با وجود 
اینکه سه سال 
است وارد این 
حوزه شده، 
نزدیک به 120 
عنوان کتاب دارد. 
وقتی بحث تعداد 
آثار برای واگذاری 
غرفه مطرح باشد،  
بسیاری از ناشران 
فعال از قافله عقب 
می مانند

همانند غرفۀ یاس که در نمایشگاه مصلی برگزار می شد. در 
عین حال، ناشران آن قدر مشکل دارند که هر کدام به دنبال 

برندسازی و تبلیغات خود هستند. 

نمایشگاه شهر آفتاب را چطور ارزیابی می کنید؟
اگر بتوانند مشــکل تردد مخاطبان را رفع کنند، مطلوب 
است. افراد بسیاری می گفتند که سال گذشته نمایشگاه 
به شکل مطلوب برگزار نشــد؛  ولی این گونه نبود. از نظر 
فضا،  تردد و پارکینگ مشــکالتی بوده است که امیدوارم 
این مشکالت که همگی به فضای نمایشگاه باز می گردد، 
رفع شود. از سویی، داشتن مکان مناسب برای استراحت 
مخاطبان و ســایه بان هایی به این منظــور، از الزمه های 
نمایشگاه است که باید ایجاد شود. همچنین برای تردد 
مخاطبان به مترو بسنده نشود و دیگر وسایط نقلیه نیز در 

نظر گرفته و سامان دهی شود.

به نظر شما نمایشــگاه امسال به نسبت سال گذشته چگونه 
برگزار می شود؟

قطعًا امسال بهتر از پارســال برگزار می شود. البته تصور 
می کنــم کــه بســیاری از ناشــران، به دلیل مشــکالت 
اقتصادی، نتوانند در نمایشــگاه حضور پیــدا کنند. در 
این صورت، ناشرانی در نمایشگاه حضور خواهند یافت 
که به واقع، در فضای نشــر فعالیــت می کنند. با توجه به 
تجربیات سال گذشته، مشکالت شهر آفتاب نیز امسال 
برطرف می شود و به لحاظ کیفیت نیز مناسب تر خواهد 
بود. اگر چه ممکن است با افت کّمی ناشران روبه رو شویم. 

تجربۀ نخستین حضور شما در نمایشگاه شهر آفتاب، در سال 
گذشته به چه صورت بود؟

استقبال خوبی از آثار ما به عمل آمد. امسال نیز همانند 
سال گذشته، عالوه بر ارائۀ کتاب، به معرفی آثار و دعوت از 

نویسندگان خواهیم پرداخت. 

چه پیشنهادی برای روند واگذاری غرفه ها دارید؟
این روند به صورت سنتی و قدیمی انجام می شود و تعداد 
کتاب های ناشران در آن دخیل است؛ درحالی که این روند 
باید به تدریج تغییر کند. ناشران قدیمی در حوزۀ نشر وجود 
دارند که شاید هزار عنوان کتاب داشته باشند و بر همین 
اســاس، هر ســال بهترین مکان نمایشگاه نصیب آن ها 
می شــود. در عین حال، ناشران تازه کاری هم داریم که با 

قدرت وارد حوزۀ نشر شده اند. 
نشر شهید کاظمی با وجود اینکه سه سال است وارد 
این حوزه شده، نزدیک به 120 عنوان کتاب دارد. وقتی 
بحث تعداد آثار برای واگذاری غرفه مطرح باشد،  بسیاری 
از ناشران فعال از قافله عقب می مانند. ازاین رو، بهتر است 
در واگذاری مکان و متراژ غرفه به ناشران، تجدید نظر شود. 
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 شفافیت برای 
انجام واگذاری 

برپایی نمایشگاه 
کتاب به 

تشکل های نشر، 
ضرورت است

   هنوز 
ناشران از اینکه 
با این اقدام قرار 
است چه اتفاقی 

بیفتد، درک 
درستی ندارند 
و نمی دانند که 

تفاوت برگزاری 
نمایشگاه از سوی 

ناشران و دولت 
در چیست
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موضوع واگذاری امور اجرایی برپایی نمایشگاه کتاب تهران به تشکل های نشر که در اصل دو تشکل اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران و اتحادیۀ 
ناشران ایران  آشنا  را دربرمی گیرد، موضوعی است که سبب بروز اختالف هایی در میان اهالی نشر شده و همین موضوع به برپایی مطلوب نمایشگاه 
کتاب نیز لطماتی را وارد می کند. از سویی، شفاف سازی نکردن امور اجرایی میان تشکل های یادشده و وزارت ارشاد، خود موضوع بحث است که 
با توجه به آن، می شود مشکالت بسیاری را از پیِش پای برپایی اثرگذاری این رویداد فرهنگی کشور برداشت. در همین رابطه، با مهدی رمضانی، 

مدیر نشر علیون گفت وگویی داشته ایم که متن آن را در زیر می خوانید:

مالی بین تشــکل های نشــر و وزارت ارشاد منعقد شده 
اســت. اینکه چقدر اوضاع بهتر یا بدتر شده و اکنون چه 
تغییری کــرده و در اثر واگذاری، قرار اســت چه اتفاقی 
بیفتد، جای ســؤال اســت و اینکه به اصطالح، به خود 
تشکل های نشــر واگذار شده اســت، صرفًا محل قوت 
نیست؛ مگر اینکه چنین اقدامی منجر به نتایجی شود که 
منافعی را به فضای نشر برساند که قابلیت اقدام  و تحلیل 

و بررسی دارد و باید به ضعف ها و قوت های آن پرداخت. 

چنانچه این اقدام به درستی صورت گیرد و شفاف سازی حاصل 
شود، چه مزایایی برای ناشران به همراه دارد؟

واگذارکردن امور هر صنفی به اعضای آن صنف، به طور 
قطع، مثمر ثمر اســت. با این شــرط که نظارت دقیق و 
صحیحی انجام شود تا از بروز انحراف، پیشگیری به عمل 
آید و دچار ضعف در مدیریت نشــود. در این راستا، اعضا 
نیز در برابر فضایی که با شرایط یادشده فراهم شده است، 
باید برای رشد و تعالی مجموعه تالش کنند. نباید اجازه 
داد که این فضا برای برخی از افراد به فضای رانت تبدیل 
شود. اگر سالمت فضا تأمین شود، قطعًا منافع آن به همۀ 

فضای نشر منتقل می شود. 
البته به نظر می رســد که نظارت کافی و فضای رقابتی و 
تعادلی که باید وجود داشــته باشد، موجود نیست. گاه 
اختالف و نقد جدی میان ناشران و برخی از اهالی نشر 
در فضای نمایشگاه اتفاق می افتد. از جمله اینکه در سال 

نظر شما دربارۀ واسپاری نمایشگاه به تشکل های نشر چیست 
و این اقدام را چطور ارزیابی می کنید؟

نیازمند شفاف سازی و اطالع رســانی دقیق در این باره 
هستیم. وزارت ارشاد و دولت مدعی هستند که بهترین 
راه ادارۀ نمایشــگاه، واگذاری برپایی آن به تشــکل های 
نشر است که این موضوع در سال های اول تشکیل دولت 
بیان شــد. در این سال ها، برپایی نمایشگاه واگذار شده 
و در ســال های متوالی نیز حرف های مختلفی شنیده 
شد و اختالفات موجود در نمایشگاه هم بروز پیدا کرد و 
بحث هایی دربارۀ موضوعات کاری و مالی مطرح شــد. 
بر این اســاس، شــفافیت برای انجام واگــذاری برپایی 

نمایشگاه کتاب به تشکل های نشر، ضروری است. 
از ســویی، موضوع تشــکل ها خود محل بحث اســت. 
وقتی این گونه مطرح می شود که اتحادیۀ ناشران تهران 
فعالیت مربوط بــه برپایی نمایشــگاه را برعهده بگیرد، 
آیا به این معنی اســت که تمام ظرفیت نشــر، فقط این 
مرکز اســت؟ حرف های جدی در این باره مطرح اســت 
و هیچ گاه نیز به درســتی به این موضوع پرداخته نشده 
است. امسال نیز از این موضوع سخن به میان می آید که 
نمایشگاه به صورت گسترده تر واگذار شده است و ساختار 

متفاوت تری دارد. 
هنوز ناشــران از اینکه با این اقدام قرار است چه اتفاقی 
بیفتد، درک درستی ندارند و نمی دانند که تفاوت برگزاری 
نمایشگاه از سوی ناشران و دولت در چیست. قراردادهای 

یاسمن غالمی

فرآیند واسپاری نمایشگاه کتاب
ناقص و بیمار است

بررسی واگذاری برپایی نمایشگاه کتاب تهران به ناشران در گفت وگو با مهدی رمضانی؛



30

شمارۀ 23
شهریور 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه / گفت وگو

در طول ســال های گذشــته، فضایی را تعریف کرده ایم 
کــه حول و حوش آن اتفاقاتــی می افتد و خصوصیات و 
شاخصه هایی دارد که آن را از سایر رویدادهای فرهنگی 

که در ایران و جهان می افتد، متفاوت کرده است.
قطعًا فراهم شــدن فضای قرارگیری ناشــران بر اســاس 
تقسیم بندی موضوعی، کمک می کند که از این بستر، 
بهتر استفاده شــود. در اولین دوره ای که چنین اقدامی 
صورت گرفت، چنین طرحی در مصلی به اجرا درآمد که 
در آن، کتاب های منتشرشــده به صورت موضوعی ارائه 

شده بودند. 
باید توجه داشــت که نمایشگاه کتاب تهران را به صورت 
واقعی برگزار نمی کنیم، بلکه در اصل فروشگاه بزرگی را 
برپا می کنیم. به این معنی که جنبۀ فروشگاهی نمایشگاه 
کتاب تهران بر جنبۀ نمایشــگاهی غالب است. اعداد و 
ارقامی که متصدیان و مسئوالن نمایشگاه ارائه می دهند، 
به تعداد بازدیدکنندگان و میزان خرید از نمایشــگاه باز 
می گردد که موفقیت یا شکست نمایشگاه را در برگزاری 
نشان می دهد. در این وضعیت، نمی توان با تغییر زمین 
بازی و چینش غرفه ها بر اساس موضوع، اوضاع را تغییر 
داد و اقدام جدیدی را مطرح کرد. این اقدام برنامه ریزی 
بلندمدت می طلبد تا در شــیب زمانی مناســب، به آن 
سمت برویم. این رویکرد برای نمایشگاه تعریف شده که 
فروش کتاب در آن، جا افتاده است و مخاطبان در طول 
سال، برنامه ریزی می کنند که نیازشان را در اردیبهشت ماه 

تأمین کنند. 
در کنار همین رونِد شکل گرفته، می توان فضای دیگری 
برای ارائۀ کتاب بر اســاس موضوعات، به منظور آشنایی 
مخاطبان با تازه های نشر و چنین رویکردی برپا کرد و به 
تقویت آن پرداخت تا به تدریج، پر و بال بگیرد و بتواند مثل 
یک بال نمایشــگاه به فعالیت خود ادامه دهد و به رشد 

کیفیت نمایشگاه کمک کند.  

گذشته، دربارۀ حمایت ارزی و اتحاد ناشران بین الملل، 
موضوعاتی به طور جدی بیان شد.

با واگذاری برپایی نمایشگاه کتاب به تشکل های نشر، ناشران 
چقدر در این حوزه فعالیت داشتند و موفق عمل کردند؟

ضعف این اقدام همین است که در برگزاری نمایشگاه، 
همۀ ناشران مشــارکت داده نمی شوند. در حوزۀ ناشران 
عمومی، تشکل های یادشده نمایندۀ همۀ صنوف نشر 
نیستند که این مهم ترین اشکال است. نمایشگاه به دو 
تشکل واگذار شده است. باید از آن ها سؤال شود که تا چه 
میزان منافع اهالی نشر در محیطی که نظارت کرده اند، 

برآورده شده است. 
معتقدم که فرایند واگذاری به صورت ناقص و بیمار صورت 
گرفته اســت؛ چرا که تفاوتی در ایــن دو دوره ندیدیم. از 
ابتدای این اقدام، مســائل به طور شــفاف بیان نشده و 
هدف گذاری مد نظر صورت نپذیرفته اســت. بر همین 
اســاس، ثمرات این طرح نیز مشــخص نیســت. سؤال 
اینجاســت که چه اعداد و ارقامی در این باره ارائه شــده 
اســت که ناشــران بدانند چه اتفاقی در مباحث مالی و 
عملکرد اجرایی افتاده است؟ وقتی شفاف سازی صورت 
نگیــرد، آنچه روی می دهــد نیز قضاوت پذیر نیســت و 
طبیعی اســت که نمی توان گفت چه منافعی به ناشران 

رسیده است. 

نظر شما دربارۀ تقسیم بندی موضوعی ناشران در نمایشگاه 
چیست؟

این اقدام به آن معنی است که فضای فعلی نمایشگاه را 
که نتیجۀ چندین دوره برگزاری آن در سال های گذشته 
است، تغییر دهیم و به فضای موضوعی تبدیل کنیم. در 
اینجا، باید به این نکته اشاره کرد که کارکرد نمایشگاه کتاب 
تهران، کارکرد واقعی نمایشــگاه کتاب در جهان نیست. 

  معتقدم که 
فرایند واگذاری 
به صورت ناقص 
و بیمار صورت 
گرفته است؛ چرا 
که تفاوتی در این 
دو دوره ندیدیم. 
از ابتدای این 
اقدام، مسائل 
به طور شفاف 
بیان نشده و 
هدف گذاری 
مد نظر صورت 
نپذیرفته است
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فرآیند واسپاری نمایشگاه کتاب، ناقص و بیمار است

معرفی کند که همین موضوع به فروشش منجر می شود؛ 
یعنــی اینکه بتوانیم مخاطــب نمایشــگاه را در فضای 
تحقیقی قرار دهیم یا به ســمت ارتقــای کیفیت ببریم، 

چندان عملی نیست.

حال که نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود، برای 
بازدهی بیشتر آن، چه اقدامی می توان انجام داد؟

وقتی فضای نمایشــگاه، فضای حرفه ای باشد، با لطبع 
می توان بهره برداری بهتری از آن کرد؛ کما اینکه ســال 
گذشته با افزایش مخاطب روبه رو بودیم و البته مشکالتی 
در نتیجــۀ بارندگی اتفاق افتاد که بــه این خاطر بود که 
نمایشــگاه برای اولین بار و با گستردگی بسیار، در این 
محل برگزار می شد. فضای نمایشگاه از نظر تجهیزات و 
دسترسی، رضایت بخش نبود و باید این مشکالت مرتفع 
شده و حجم سالن ها کمتر شود. در مقایسۀ میان دو فضا 
باید گفت که مصالی امام خمینی)ره( از نظر فضا برای 
برگزاری نمایشگاه مناسب تر بود. در عین حال، فضای 
شهر آفتاب باید مناسب سازی شــود تا به برگزاری بهتر 

نمایشگاه در آن، کمک شود. 

انتقادات مطرح شده دربارۀ نمایشگاه چقدر در توجه مسئوالن 
قرار گرفته است؟

متأسفانه همۀ کارهای ما در دقیقۀ پایانی انجام می شود 
و برخالف وعده و وعیدهایی که داده و بیان می شود که 
مثاًل از یک ســال قبل، نقشۀ غرفه ها داده خواهد شد و 
واگذاری صورت می گیرد،  هنوز هم اتفاق نیفتاده است. 
کارها روزآمد نیست و عقب ماندگی در برپایی نمایشگاه، 
همچنان به چشم می خورد. متأسفانه از دوره های پیشین 
درس گرفته نمی شود و با تأخیر، به یاد این می افتیم که 

باید برخی کارها را انجام دهیم.

به برندسازی ناشران در نمایشگاه کتاب باید بیشتر توجه کرد 
یا محتوای آثار؟

در نمایشگاه کتاب تهران، برندسازی صورت نمی گیرد. 
معمواًل این گونه است که در ایام نمایشگاه، از برندی که 
ساخته شده است، بهره برداری می شود. اگر نمایشگاه 
کارکرد نمایشگاهی داشــت، آنگاه می شد از برندسازی 
ســخن به میان آورد. در این راستا، ناشران می توانستند 
مانور دهند و خود را به مخاطبان ارائه کنند؛ ولی فضای 
نمایشگاه به حدی متراکم و درهم تنیده است که فضای 
عرضه به این معنی وجود ندارد. می توان این گونه گفت 

که در عمل، این کارکرِد نمایشگاه را تعطیل کرده ایم. 
برندی می تواند موفق باشــد که محتــوای خوبی را ارائه 
کند. اگر برندی محتــوای خوبی ارائه ندهد؛ ولی موفق 
باشــد، به این معنی است که توانســته از موقعیت بازار 
اســتفاده کند که این اتفاق در هر فضایی ممکن است 

روی دهد. 

آیا تبلیغاتی را که برای ناشران صورت گرفته است، جزء فرایند 
برندسازی در نظر نمی گیرید؟

تبلیغاتی که انجام می شود، به آن دلیل است که مخاطب 
بتواند نشــر مد نظر خود را بیابد. بــه اینکه تبلیغات در 
فضای نمایشگاه منجر به خرید می شود، قائل نیستم؛ 
زیرا در شلوغ ترین روزهای نمایشگاه کتاب، کم بازده ترین 
میــزان خرید را نیز شــاهد بودیم. معمــواًل مخاطبان با 
برنامه ریزی قبلی برای خرید از نمایشگاه، در آن حضور 
می یابند. البته خرید گذری هم اتفاق می افتد؛ ولی این 
فضا آن قدر جدی نیست که روی فروش ناشر تأثیر بگذارد 

و نمایشگاه را تقویت کند. 
موقعیت غرفه نیز به فروش ناشــر کمک می کند. ناشر 
در وضعیت عادی توانســته است که خود را به مخاطب 

  نمایشگاه 
کتاب تهران 

به صورت واقعی 
برگزار نمی شود، 

بلکه در اصل 
فروشگاه بزرگی 
را برپا می کنیم. 
به این معنی که 

جنبۀ فروشگاهی 
نمایشگاه کتاب 
تهران بر جنبۀ 

نمایشگاهی غالب 
است
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جایگاه آن در پازل مجموعه فعالیت های علمی فرهنگی 
وجود ندارد. بنابراین، در ابتدا باید نقشۀ فعالیت های 
علمی و فرهنگی تهیه شــود تا ببینیم در آن نقشه چه 
نقشی برای این نمایشگاه در نظر گرفته می شود؛ آنگاه 
به مطلوبیــت آن فکر کنیم. هرچند در همین شــکل 
فعلی نیز برگزارکنندگان طی هر سال در تالش هستند 
با ایجاد تســهیالت و نوآوری هایی، رضایت مخاطبان 
نمایشــگاه اعم از ناشــران و خریداران کتاب را هرچه 

بیشتر به دست آورند.    

در راه رســیدن به این هدف، با چه کاســتی هایی روبه رو 
هستیم؟

مهم ترین کاســتی همــان فقدان نقشــۀ فعالیت های 
فرهنگی است.

به عقیدۀ شما که سال هاست در حوزۀ نشر فعالیت می کنید، 

چندین سال اســت که موضوع نمایشگاه مطلوب مطرح 
می شود، برای رسیدن به این هدف، تا به امروز، چه کارهایی 

انجام شده است؟
البتــه هر فــرد و مجموعه ای وقتــی کار دنباله داری را 
شــروع می کند، عالقه مند اســت در طی مســیر، آن 
کار را ارتقا و رشــد دهد. نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما نکتۀ مهم 
تبیین جایگاه نمایشگاه در فرایند فعالیت ها و اقدامات 
علمی فرهنگــی در راســتای اهــداف علمی فرهنگی 
کشور است. روزی که این نمایشگاه متولد شد، قصد 
داشــت با دعوت از ناشران خارجی، فرصت دسترسی 
اساتید و محققان داخلی را به جدیدترین منابع مکتوب 
خارجی فراهم کند؛ اما در عمل، به دالیل مختلفی از 
جمله تحریم، نمایشگاه تا حدودی از نقش اولیۀ خود 

فاصله گرفت و به شکل امروزی درآمد. 
به نظر من، هنوز تعریف دقیقی از این نمایشگاه و 

مریم صبور

سال هاست که از نمایشگاه مطلوب سخن به میان می آید و طرح آن از سوی مجمع ناشران انقالب به وزارت ارشاد داده شده است. مشکالت 
نمایشگاه کتاب تهران راهبردی است و باید برطرف شود.  از سویی، منطق این رویداد که بزرگ ترین رویداد فرهنگی سال به شمار می آید نیز 
باید اصالح شود و در صورتی که این اقدام صورت گیرد،  می توانیم چشم انداز روشنی را پیش ِروی حوزۀ نشر شاهد باشیم. در همین رابطه، 
با علی اکبر اشعری که از فعاالن عرصۀ نشر و معاون فرهنگی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است، به گفت وگو نشستیم که 

شرح آن از نظرتان می گذرد.

نمایشگاه مطلوب
 در گرو نقشۀ فعالیت های فرهنگی 

علی اکبر اشعری تبیین کرد؛

پروندۀ ویژه
گفت وگو

32

   هنوز 
تعریف دقیقی 
از این نمایشگاه 
و جایگاه آن در 
پازل مجموعه 
فعالیت های 
علمی فرهنگی 
وجود ندارد. 
بنابراین، در 
ابتدا باید نقشۀ 
فعالیت های علمی 
و فرهنگی تهیه 
شود تا ببینیم 
در آن نقشه 
چه نقشی برای 
این نمایشگاه 
در نظر گرفته 
می شود؛ آن گاه 
به مطلوبیت آن 
فکر کنیم
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نمایشگاه مطلوب، درگرو نقشه فعالیت های فرهنگی

چند ســال اخیر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی گام 
مهمــی در ایجاد فهم مشــترک در اهمیت کار جمعی 

صنفی بوده است. 

وضعیت شــهر آفتاب را برای برپایی این نمایشگاه چطور 
ارزیابی می کنید؟

من از ابتدای طرح شهر آفتاب، به عنواِن محل دائمی 
نمایشگاه کتاب، با این کار موافق نبودم و البته دالیل 
خود را نیز به صورت یادداشــت و مصاحبه در رسانه ها 
مطرح کرده و هم در شورای سیاست گذاری نمایشگاه 
بیان کردم؛ اما چــون این تصمیم، تصمیم حاکمیتی 
است و دولت و شهرداری با توجه به همۀ مالحظات به 
این نتیجه رســیدند، طبعًا من هم به سهم خود تالش 
کرده و می کنم که نمایشــگاه به شیوۀ مطلوبی برگزار 

شود.  

آیا این امکان وجود دارد که بتوانیم تقسیم بندی غرفه ها را 
بر اساس موضوع کتاب ها انجام دهیم؟ 

همان طــور که می دانیــد، تفاوت نمایشــگاه کتاب با 
فروشــگاه در این است که نمایشگاه ناشرمحور است. 
البته معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با ایجاد ســامانۀ اطالعــات کتاب، تا حــد زیادی این 
امکان را به وجود آورده است که جویندگان کتاب، حتی 
قبل از ورود به نمایشــگاه، با مالحظۀ فهرست موجوِد 
منابع هر یک از ناشــران حاضر در نمایشگاه، راحت تر 

بتوانند به منابع مد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

نمایشگاه مطلوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
اگر ضــرورت تهیــه نقشــۀ راه فعالیت هــای علمی و 
فرهنگــی را بپذیریم، همان طــور که قباًل هم اشــاره 
کردم، مطلوبیت نمایشگاه در گروی مطلوبیت آن نقشه 
خواهد بود؛ اما اگر منظور همین نمایشگاهی است که 
همه ســاله برگزار می شود، طبعًا باید ســه مأموریت را 

هم زمان به بهترین نحو انجام دهد:
اول، فرصت دسترسی راحت و حداکثری به منابع 

مکتوب را برای مراجعه کنندگان فراهم آورد؛
دوم، امــکان حضور حداکثری منابــع مورد نیاز، 

به ویژه منابع خارجی ایجاد شود؛
ســوم، تخفیــف و تســهیالت مالــی، به ویــژه به 

مخاطبان اصلی نمایشگاه ارائه شود.

نظر شــما دربارۀ واسپاری نمایشــگاه به تشکل های نشر 
چیست؟ این اقدام با چه چالش هایی روبه رو است؟

من در بســیاری از امور، قائل به واســپاری مسئولیت 
به نهادهای صنفی هســتم. منتها به شرطی که ابتدا 
از وجــود ظرفیت پذیرش مســئولیت در نهاد صنفی، 
مطمئن شــویم یا تالش شــود تا این ظرفیت به وجود 
بیاید. به هرحال، صنفی که اعضای آن به نوعی، رقبای 
اقتصادی یکدیگر هســتند، برای اینکــه به نتیجۀ مد 
نظر برسند که موفقیت فردی آن ها در گروی همکاری 
جمعی اســت، نیازمند گذر زمان هستند؛ به ویژه، در 
اقتصاد نشر بیمار ما که ناشران اصل ادامۀ حیات خود 
را در خطر می بینند. البته به نظر می رسد که سیاست 

 من در 
بسیاری از امور، 
قائل به واسپاری 

مسئولیت به 
نهادهای صنفی 
هستم. منتها به 
شرطی که ابتدا 

از وجود ظرفیت 
پذیرش مسئولیت 

در نهاد صنفی، 
مطمئن شویم یا 

تاش شود تا این 
ظرفیت به وجود 

بیاید

  تفاوت 
نمایشگاه کتاب با 
فروشگاه در این 

است که نمایشگاه 
ناشرمحور است
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به اعتقاد من، اگر در این بحث مقداری سرعت روند 
را کمتر کنند، نتیجه و خروجی بهتری را به دنبال خواهد 
داشــت؛ ضمن اینکه باید این موضوع را مد نظر داشت 
که وزارت ارشاد در این زمینه، همواره باید در جایگاه نهاد 
نظارتی، نه فقط بر عملکردها، بلکه به طور خاص، بر آن 
بخش از واسپاری نظارت داشته باشد تا ببیند این اقدام 

به نحو مطلوب انجام شده است یا خیر.

نقش ناشران در این واسپاری چیست؟
قاعدتًا وزارت ارشاد، متولیان امر و شورای سیاست گذاری 
به این ســمت رفته اند که این بخش را به ناشران واگذار 
کنند؛ بنابراین، نقش ناشــران و تشکل های نشر بسیار 
پررنگ اســت. به اعتقاد مــن، تا حــدودی می توان به 
عمکرد ارشاد و ناشــران در این مقوله، نمرۀ قبولی داد. 
هیچ فعالیتی بدون نقــد و انتقاد نخواهد بود. بنابراین، 
بحث واســپاری نیــز به این صورت نیســت که نقدپذیر 
نباشــد. هرچند در این زمینه نیز نمرۀ قبولی را دریافت 

واسپاری  برگزاری نمایشگاه کتاب در بدنه و تشکل های نشر به 
چه صورت انجام شده است؟

در ایــن زمینه، مهم این اســت که باید عماًل مشــخص 
شــود این کار به چه صورت انجام شود یا اینکه باید چه 
مطالباتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنواِن نهاد 
نظارتی داشته باشیم. تجربیاتی که به عنواِن یک ناشر و 
مدیر مؤسسۀ فرهنگی در این زمینه داشته ام، این است 
که معمواًل سرعت واسپاری بسیار سریع بوده و این طور به 
نظر رسیده است که به خاطر نداشتن ساختارسازی هایی 
در بدنۀ نشــِر خصوصی و تشــکل های نشــر، این نوع 
فعالیت دچار آسیب هایی تاریخی خواهد شد. حداقل 
کار این است که بخشی از این ساختارسازی، می تواند 
فرهنگ سازی یا فرهنگ مشــارکت مردم و بدنۀ نشر در 
انجام و برگزاری نمایشگاه را نشان دهد که این موضوع 
بسیار مهم است. ضمن اینکه متقاباًل باید مشاهده شود 
افرادی که در این امر مشــارکت می کنند، به چه نحوی 

می توانند این کار را انجام دهند.

تیمور کاکایی

واسپاری برگزاری نمایشگاه کتاب به تشکل های نشر آن قدر سریع اتفاق افتاد که ساختارسازی مناسبی برای این اقدام صورت نگرفت که 
همین موضوع سبب واردآمدن آسیب هایی به بدنۀ نشر خواهد شد. در این راستا، الزم است با ساختارسازی، به فرهنگ سازی و رفع مشکالت 
موجود اقدام شود. هادی طالع خرسند، مدیرمسئول انتشارات خرسندی در همین رابطه، مطالبی را مطرح کرده است که پای سخن وی 

می نشینیم.

ارشاد هزینه های صرفه جویی شده در 
واسپاری نمایشگاه را خرج نشر کند

مدیر انتشارات خرسندی در گفت وگو با شیرازه کتاب:

پروندۀ ویژه
گفت وگو
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  این هزینه ها 
با برون سپاری و 
صرفه جویی های 
ناشی از آن که 
حاصل می شود، 
در کجا هزینه 
خواهد شد. این 
موضوع بسیار 
مهم است. اگر 
این بودجه ها در 
خود حوزۀ نشر 
هزینه شود، 
بسیار خوب 
خواهد بود
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شهر آفتاب کارکرد نمایشگاهی دارد

ایجاد می شود و همین موضوع به بحث سیاست گذاری 
آسیب می رساند. 

توجه به چــه نکاتی و انجام چه اقداماتــی می تواند باعث 
نزدیک شدن به نمایشگاه مطلوب شود؟

موضــوع اول در ایــن رابطــه، آن اســت که مســئوالن 
نمایشــگاه واقعًا باید برخی اقدامــات خدماتی را ارتقاء 
دهند. برای مثال، باید به آب آشامیدنی، در حد مطلوب 
توجه شود یا دربارۀ سرویس های بهداشتی چاره جویی 
شود. خدمات دیگری همچون امکان استفادۀ ناشران 
از پارکینگ های اختصاصی، تهویۀ مناســب و... را نیز 
باید در نمایشگاه امسال داشته باشند تا به حد مطلوب، 

نزدیک تر شود.  
در ســال های قبل، اعالم شد که خارج از فضای اصلی 
نمایشگاه، شاهد برپایی چادر نخواهیم بود و نمایشگاه 
به ســمتی حرکت می کنــد کــه غرفه های چــادری یا 
فضای چادری نداشــته باشیم. امیدواریم امسال تعداد 
سالن هایی که در چادر برپا می شود، کمتر شود و تعداد 
ســالن های مســتقر افزایش یابد. اطالع رســانی یکی 
از مهم ترین ملزومات نمایشــگاه اســت. اطالع رسانی 
نمایشــگاه مخصوصــًا االن که در شــهر آفتــاب برگزار 
می شود، باید در سطح بسیار باالیی باشد و از هفته های 
قبل از برپایی نمایشــگاه، تبلیغات و اطالع رســانی در 
سطح شهر و صداوسیما آغاز شود. ضمن اینکه باید به 

بخش حمل و نقل نیز توجه ویژه ای شود.

نمایشگاه کتاب را که سال گذشــته برای اولین بار در شهر 
آفتاب برگزار شد، چگونه ارزیابی می کنید؟

برخــالف آنچه همــه فکر می کردند، تجربۀ ســال قبل 

کرده اند. البته برای قوام بیشتر کار، باید جلساتی برای 
آسیب شناسی بیشتر فعالیت ها و ترمیم نقاط آسیب دیده 

برگزار می شد. 

برگزاری این طرح چه مزایایی برای ناشران به همراه دارد؟
بزرگ تریــن مزیتی کــه دارد، در بخش هزینه هاســت؛ 
هزینه هایی که در ســالیان قبل، از ســوی وزارت ارشاد 
در برگزاری نمایشگاه انجام می شد، با اجرای این طرح 
حذف شده و به نوعی، کارها برون سپاری شده است. در 
واقع، این کار یک دســتاورد خوب و مطلوب برای ارشاد 
بوده است. بسیاری از ناشران از قبل، نظرشان این بوده 
است که اگر تشکل های نشر وارد کار شوند و فعالیت ها از 
طرف آن ها صورت بگیرد، بسیار خوب خواهد بود. این 

تعامل ایجادشده را باید به فال نیک گرفت. 
همان طور کــه تأکید کردم، از نظر ارشــاد، کار بســیار 
خوبی بوده و دستاوردی برای آن ها محسوب می شود؛ 
اما نکته ای که وجود دارد، این اســت که این هزینه ها با 
برون ســپاری و صرفه جویی های ناشی از آن که حاصل 
می شود، در کجا هزینه خواهد شد. این موضوع بسیار 
مهم است. اگر این بودجه ها در خود حوزۀ نشر هزینه شود، 
بســیار خوب خواهد بود. تداوم سیاست گذاری هایی از 
این دست، بسیار مهم تر از اجرای آن است. نکتۀ مهم این 
است که این سیاست گذاری چقدر تداوم داشته باشد. 
اگر این ریل گذاری تداوم داشته باشد، به نقطۀ مطلوب 
نزدیک شــده ایم. بنابراین، اگر در آینده هم این مســیر 
ادامه یابد و بر اساس سیاست ها و اهداف مشخص شدۀ 
نمایشگاه برگزار شود، دستاورد تلقی خواهد شد. در این 
قبیل مســائل، همین که سیاســت گذاری فرهنگی در 
مسیر تثبیت قرار می گیرد، تغییرات و تحوالت سیاسی 

 اطاع رسانی 
نمایشگاه 

مخصوصاً االن 
که در شهر 

آفتاب برگزار 
می شود، باید 

در سطح بسیار 
باالیی باشد و از 
هفته های قبل از 

برپایی نمایشگاه، 
تبلیغات و 

اطاع رسانی در 
سطح شهر و 

صداوسیما آغاز 
شود. ضمن اینکه 

باید به بخش حمل 
و نقل نیز توجه 

ویژه ای شود

 برخاف 
آنچه همه فکر 

می کردند، تجربۀ 
سال قبل تجربۀ 
خوبی بود. ابتدا 
فکر نمی کردیم 

که وضعیت شهر 
آفتاب برای برپایی 
نمایشگاه مطلوب 
مهیا باشد و حتی 

این احتمال را 
دادیم که در 

نمایشگاه حضور 
نیابیم
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

دستاوردهای سال قبل را نشان دهند تا مردم با اطمینان 
خاطر بیشتری در نمایشــگاه حضور یابند. در صورتی 
نمایشگاه موفق خواهد بود و نمرۀ قبولی خواهد گرفت 

که میزان استقبال خوبی از آن به عمل آید.

روند واگذاری غرفه ها به ناشران تا به امروز چطور بوده است؟
تا به امروز هیچ خبری دربارۀ واگذاری غرفه مطرح نشده 
است؛ فقط دربارۀ میزان درخواستی فراخوان داده اند. 
امیدوارم میزان تخصیص غرفه بر اساس شایسته ساالری 
و ضوابــط باشــد و نه روابــط. معمواًل هم در ســال های 
گذشــته، واگذاری غرفه ها بر اساس شایسته ساالری و 
ارزیابی عملکرد ناشران بوده است؛ اما با این وجود، در 
مواردی نیز شاهد توصیه هایی بوده ایم و ناشری بر اساس 
پافشاری های که انجام داده، به نوعی، قانون و ضوابط را 

دور زده است.
از مســئوالن خواهش می کنم حتمًا ضوابــط را رعایت 
کننــد. وقتی ضوابــط و قوانین به یک میــزان و در یک 
کفه نسبت به همه اجرا شــود، ما تابع خواهیم بود و به 
اجرای قانون در برابر خودمان هیچ اعتراضی نداریم؛ اما 
در مواردی دیده شده است مثاًل غرفه ای بر اساس تعداد 
کتاب و فاکتورهای دیگر، مســاحت بیشــتری دریافت 
کرده یا جانمایی بهتری شده است. این گونه فعالیت ها 

می تواند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد.
همــۀ مــا می دانیم کــه برگزاری نمایشــگاه ســخت و 
مشــقت آور اســت و لذا، از مدیران ارشــاد و از همکاران 
تشکل های نشر قدردانی می کنم. امیدوارم به نکاتی که 

گفته شد، توجه شود. 

تجربۀ خوبی بود. ابتدا فکر نمی کردیم که وضعیت شهر 
آفتاب برای برپایی نمایشگاِه مطلوب مهیا باشد و حتی 
این احتمــال را دادیم که در نمایشــگاه حضور نیابیم؛ 
بــه این خاطر که از مرکز شــهر دور شــده بود و احتمال 
داشت آسیب هایی را به دنبال داشته باشد؛ اما در نهایت، 
نمایشگاه خوبی برگزار شــد. یکی از دالیل خوب بودن 
نمایشــگاه آن بود که شهر آفتاب کارکردی نمایشگاهی 
دارد و این موضوع بر مطلوبیت کار افزوده بود. امیدواریم 
شاهد این باشیم که نمایشگاه ساختارسازی های بهتری 
داشته باشد و معایب برطرف شود تا همکاران ما در حوزۀ 

نشر با مصائب کمتری مواجه باشند.
میزان استقبال از غرفۀ شما در سال گذشته، چطور بود؟

ســال گذشته اســتقبال از غرفه بد نبود و قاعدتًا مشابه 
یک ســال پیش از آنکه نمایشگاه در مصلی برگزار شد، 
نبــود و این برای ما کاماًل ملموس بود. دلیل این امر هم 
آن بود که بســیاری از شــهروندان، از برپایی نمایشگاه 
در این مکان اطالع نداشــتند. حتی در اوایل برگزاری، 
برخــی از نیروهــای کمکی کــه همــکاری می کردند، 
نمی دانستند چگونه باید در شهر آفتاب حضور یابند. من 
بار دیگر درخواست دارم که اطالع رسانی خوبی در زمینۀ 
نمایشگاه امسال صورت بگیرد تا مردم مطمئن شوند با 
کمترین زمان و امن ترین راه ها، امکان دسترســی برای 

حضور در نمایشگاه، برای آنان فراهم شده است.
بسیاری از مخاطبان، عالقه مندان و اهالی قلم که سال 
گذشــته تصور می کردند شهر آفتاب بســیار دور است، 
در نمایشــگاه حضور نیافتند و برای همین الزم اســت 
بخشی از برنامه های قبل از آغاز نمایشگاه این باشد که 

   از جمله 
برنامه هایی که 
در غرفه خواهیم 
داشت، دعوت 
از اهالی قلم 
و نویسندگان 
و رونمایی 
از کتاب های 
جدیداالنتشار 
خواهد بود
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با توجه به اینکه برگزاري نمایشگاه کتاب تهران به دو تشکل از اهالی نشر از جمله اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران واگذار شده است، با 
محمدرضا توکل صدیق، نائب رئیس این اتحادیه دربارۀ مشکالتی که این نمایشگاه با آن دست و پنجه نرم می  کند، به گفت وگو نشستیم تا با 

تجربۀ سال ها حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از آنچه هست و آنچه باید باشد، برایمان بگوید. 

سال، گردش مالی حوزۀ نشر باشد، حدود 100میلیارد 
تومان در نمایشگاه کتاب محقق می شود و این ُمسّکنی 
بر زخم های صنعت نشر است. فروش در نمایشگاه کتاب 
یک فروش نقدی اســت. دولت هم مبلغی را برای خرید 
کتاب تزریق می کند. از سوی دیگر، شور و شوقی که در 
رابطه با کتاب در جامعه، رسانه ها، جوانان و سطح شهر 

ایجاد می شود، همه جزء نکات مثبت نمایشگاه است. 

از نگاه شــما، به عنوان یکی از فعاالن برگزاري نمایشــگاه، 
آســیب ها و مشــکاتی که این رویداد با آن ها روبه روست، 

چیست؟
جابه جایی نمایشگاه آفتی است که با آن درگیر بوده ایم. 

این مسئله مردم و غرفه داران را اذیت می کند. 

آیا برای ناشران این موضوع اهمیت دارد که نمایشگاه در کجا 
برگزار شود؟

مسئلۀ مهم ثبات است. اگر محل ثابت باشد، برای همه 
خوب اســت؛ البته باید نمایشگاه دردسترس باشد. هر 
مکانی که دسترسی بیشتری داشته باشد، بهتر است؛ 
اما از آن مهم تر، ثبات محل نمایشگاه کتاب است. شهر 
آفتاب از نظر وسعت، بسیار مناسب است و فضای الزم در 
آن وجود دارد؛ اما دسترسی و تردد مردم مخاطراتی را در 

ذهن آن ها ایجاد می کند. 
بــدون اغراق می گویــم حداقل 30درصــد از غرفه های 
نمایشگاه کتاب، به این معنی که در طول سال، به صورت 
حرفه ای انتشار کتاب داشته باشند، ناشر نیستند. برخی 
غرفــه داران محلــی را می گیرند و چون در طول ســال، 
فقط چند عنوان کتاب منتشــر کرده اند، غرفه را تبدیل 
به محلی بــرای پخش کتاب می کنند. حتی کتاب های 
غیرمجاز و قاچاق را با تخفیف های باال به فروش گذاشته 

نمایشگاه کتاب مطلوب از دیدگاه شما، باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد؟

مطلوب، عنوان عام و مرزبندی نشده ای است و تعاریف 
مختلفی دارد. گاهی ما به مطلــوب، آرمان گرایانه نگاه 
می کنیم و داستانش مانند مدینۀ فاضله ای می شود که 
بیش از دو هزار ســال است بشــر مطرح کرده است؛ اما 
همچنان آرزوی دور و دست نیافتنی است؛ اما اگر منظور 
از مطلوب، امری دســت یافتنی باشــد، باید با توجه به 
شرایط و فرهنگ جامعه و اقتضائات صنعت نشر دربارۀ آن 

اظهار نظر کرد. 
نمایشگاه کتاب تهران که امســال سي امین دورۀ 
خود را ســپری خواهد کرد هم از شــرایط صنعت نشر و 
کتاب در کشور، تأثیر گرفته و هم بر آن تأثیر گذاشته است. 
نمایشــگاه کتاب تهران یک نمایشــگاه مخاطب محور 
اســت. در برپایی این نمایشگاه، بیش از آنکه به تولید و 
توزیع کتاب یا صنعت نشــر توجه شود، به ایجاد امکانی 
برای دسترسی مردم به کتاب توجه شده است و اولویت 
مدیران فرهنگی ما نیز همین است که مردم برای خرید 
کتاب به نمایشــگاه بیایند. البته اینکه در تقویم ساالنۀ 
مردم، نمایشگاه بین المللي کتاب تهران ثبت شده و برای 
حضور در آن برنامه ریزی می کنند، حسن است و موجب 
می شــود در طول ســال، مردم حداقل یک بار با کتاب 

ارتباط برقرار کرده و کتاب از ذهن مردم فراموش نشود. 

تأثیر برپایی بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشــور بر وضعیت 
صنعت نشر، به چه میزان و چه نحو است؟

با توجه به شرایطی که در صنعت نشر وجود دارد و ناشران 
از کمبــود نقدینگی رنج می برند، حداقــل 10درصد از 
فروش سال ناشــران در نمایشــگاه اتفاق می افتد. اگر 
به طور میانگین، حدود 700 تــا 800 میلیارد تومان در 

زهرا ایرجی

نمایشگاه کتاب تهران؛
مسّکنی بر زخم های صنعت نشر

توکل صدیق عنوان کرد:

37
پروندۀ ویژه
گفت وگو

 بهترین حالت 
که همه دربارۀ 
آن اتفاق نظر 

دارند، این است 
که تقسیم بندی 
کلی انجام شود 

که عمومی، 
دانشگاهی، 

کودک، آموزشی 
و بین الملل و 

الکترونیک باشد 
و در آنجا، ناشران 
به صورت الفبایی 

قرار گیرند. این 
نحوۀ بینابینی 

است که هم 
موضوعی است و 
هم نمایشگاهی و 
در نمایشگاه های 
خارجی هم این 

گونه است
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پروندۀ ویژه / گفت وگو

عرب زبــان می آینــد و بخشــی هم افرادی هســتند که 
به ناگاه، در نمایشگاه پیدا می شوند؛ یعنی یک ماه مانده 
به برپایی نمایشــگاه با قیمت های کــم، کتاب هایی که 
دو تا ســه سال از عمر آن ها گذشــته و در خارج از کشور 
تــا 80درصد تخفیف دارند، خریــداری و برای فروش به 
نمایشگاه می آورند و مدعی هستند که ناشر بین المللی 

هستند.

از دید شما، ناشر بین المللی باید چه خصوصیاتی داشته باشد 
که بتوان این عنوان را بر او نهاد؟

ناشر بین المللی واژه ای ساختگی است. در هیچ کجای 
دنیا کســی این ادعا را ندارد که ناشر بین المللی است. 
گاهــی می بینیم برخي کاغــذی را از ناشــران خارجی 
گرفته انــد، به ایــن مضمون که حق فــروش کتاب های 
آن انتشــارات را دارند. اما حقیقت این است که من هم 
حاضر هستم به هر کتابفروشی اجازۀ فروش کتاب هایم 
را بدهم. نمایندۀ ناشِر خارجی بودن، یعنی اینکه بتوان 
تمام تعامالتی را که یک ناشــر با دیگران برقرار می کند، 
به نمایندگی از آن ناشــر، در کشور دیگری انجام داد که 
هیچ کدام از ایــن افراد مدعی، چنین مدرک و امکانی را 
ندارند. پس بخشــی از بودجۀ نمایشگاه هم به حوزه ای 
مــی رود که حتی آنجا هم هدررفت دارد و کتاب خارجی 

خوب عرضه نمی شود.

نظرتان دربارۀ اختصاص یارانه ها چیست؟
یارانه باید صرف تقویت تولید کتاب شود؛ اما به این مسئله 
کمتر توجه می شــود و برخی از مدیــران به آن اعتقادی 
ندارند و معتقد هستند این یارانه متعلق به خریدار است، 

و به رقابت با ناشــران می پردازند و کتاب های بی کیفیت 
را عرضــه می کنند؛ حتی در بخش کــودک و نوجوان با 
اسباب بازی فروشــی مواجه هستیم و همین غرفه داران 
30 تا 40 درصد نقدینگی تزریق شده به نمایشگاه کتاب 
را جذب مي کنند که عماًل در اختیار افرادی غیر از ناشران 

قرار گرفته و در چرخۀ تولید کتاب و نشر قرار نمی گیرد. 

چه لزومی دارد کتاب های خارجی در نمایشگاه کتاب عرضه 
شود؟

بخش زیادی از نقدینگــی و یارانه صرف واردات و عرضۀ 
کتاب های خارجی می شود. یعنی حداقل بیش از 20 تا 
25 درصد فروش نمایشگاه، به این بخش اختصاص دارد. 
اکنون که سفارش کتاب های خارجی از طریق اینترنت 
امکان پذیر است، چرا وزارت ارشاد باید یارانه ای را از بخش 
فرهنگ و نشر کشور به دانشگاه ها بدهد؟ دانشگاه ها که 
خــود از وزارت علوم بودجه دریافــت می کنند؛ در اصل 
به این صورت اســت که مــا دوباره به دانشــگاه ها یارانه 
می دهیم و در نمایشــگاه کتاب که فرصتی برای ناشران 
داخلی است، بخشی از بودجه را به جیب ناشران خارجی 
می ریزیم. یعنی عماًل ما یارانه را به واردکنندگان کتاب و 
در اصل، به دانشــگاه ها می دهیم؛ البته ســعی شــده 
تمهیداتی اندیشیده شود تا کتاب های خارجی بیشتر به 

دست اساتید و دانشجویان برسد. 
در بخش فروش کتاب های خارجی هم مشکالتی وجود 
دارد. از 150 تا 180 غرفه در بخش خارجي نمایشــگاه 
کتاب اســت که فقط 10درصــد واردکنندگان، حرفه ای 
هســتند و در طول سال، کارشان واردکردن کتاب است. 
بخشــی هم ناشــران عربی هســتند که از کشــورهای 

   یارانه باید 
صرف تقویت 
تولید کتاب شود؛ 
اما به این مسئله 
کمتر توجه 
می شود و برخی 
از مدیران به آن 
اعتقادی ندارند 
و معتقد هستند 
این یارانه متعلق 
به خریدار است، 
نه تولیدکننده

 180 ،170  
ناشر حقیقی 
در حوزۀ کتاب 
کودک داریم؛ اما 
در نمایشگاه، 300 
غرفه در بخش 
کودک وجود 
دارد! بقیۀ این 
ناشران افرادی 
هستند که 
ناگهان فقط در 
نمایشگاه کتاب 
پیدا می شوند و 
با اصرار، غرفه ای 
را می گیرند و با 
آوردن محصوالت 
کم کیفیت، اما 
پرزرق وبرق 
و فاقد ارزش 
فرهنگی و 
بازاری، اقدام به 
فروش می کنند
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نمایشگاه کتاب تهران؛ مسّکنی بر زخم های صنعت نشر

حقیقت، نمایشگاه عرضۀ کتاب به مردم است، محدود 
بوده و در کشورهایی برپا می شود که دارای نشر پیشرفته 
نیستند؛ اما نمایشگاه های بین المللی مثل نمایشگاه 
فرانکفورت، پاریس، بلونیا و... که در کشورهای پیشرفته با 
صنعت نشر ساختارمند برگزار می شوند، نمایشگاه هایی 

به صورت تخصصی در حوزۀ نشر هستند. 
به عقیدۀ شما، برپایی نمایشگاه کتاب تهران چه کارکردهایی 

می تواند داشته باشد؟
یکی از کارکردهای نمایشگاه تهران ُپرکردن خأل توزیع در 
کشور است؛ چون مردم در طول سال، به کتاب دسترسی 
ندارند، به نمایشــگاه کتاب می آیند؛ کتاب فروشی های 
ما رو به ضعف گذاشــته و روز به روز کوچک تر می شوند و 
بخشي از ناشران ما فقط به مؤسسات و نهادهایی کتاب 
می فروشــند که از آن ها کتاب می خرند یا در نمایشگاه، 
فرصت دیده شدن برای کتاب هایشــان به وجود می آید 
و گاهی حتــی فرصت نمی کنند کتاب خــود را در یک 
کتابفروشی عرضه کنند. همۀ این اتفاقات به دلیل معیوب 
و ناقص بودن ساختار نشر ماست و نمایشگاه کتاب تهران 
به نوعــی این خأل را پر می کند؛ اما در بعضی کشــورها، 
کتابفروشــی های زنجیره ای وجود دارد کــه مردم در هر 
محله، به کتاب دسترســی دارند و با اســتفاده از شبکۀ 
مجازی و فروش آنالین می توانند نیازهای خود را تأمین 

کنند و برای خرید کتاب، به نمایشگاه ها نمی روند. 
نمی خواهم نکات مثبت نمایشــگاه کتاب تهران را برای 
کشــورمان نادیده بگیرم؛ اما باید بگویم در کشــورهایی 
که دارای صنعت نشر قوی هستند، اصاًل برپایی چنین 
نمایشــگاه هایی لزومی نــدارد، بلکه حتی بــه این فکر 
می شــود که برپایی چنین نمایشــگاه هایی به شــبکۀ 
توزیع ضربه می زند و کتابی که مردم باید در کتابفروشی 
خریداری کنند، در نمایشــگاه خریداری شده و موجب 

نه تولیدکننده. از چندین سال پیش، این بحث در وزارت 
ارشاد مطرح بوده است. اگر ما به منافع ملی خود درست 
فکر کنیم، متوجه می شویم که تولید باید حمایت و تقویت 
شود. درست است که در نمایشگاه کتاب یارانه را به دست 
خریدار می دهیم، اما این اختصاص یارانه باید به نحوی 
صورت گیرد که تولید آثار و ناشــر داخلی را تقویت کند، 
نه ناشــر خارجی را. البته در برگزاری نمایشــگاه کتاب 
مشکالتی وجود دارد که مشکل برگزارکنندگان نیست، 
بلکه مشکل بدنۀ نشر کشور اســت. کتاب قاچاق را که 
مدیران تولید نمی کنند، بلکه عده ای در جامعه هستند 
که اخــالق حرفه ای را رعایــت نکــرده و کار غیرقانونی 
می کنند و با توجه به ضعفی که در آیین نامه ها و ضوابط 

ثبت نام داریم، سوءاستفاده هایی صورت می گیرد. 
170، 180 ناشر حقیقی در حوزۀ کتاب کودک داریم؛ اما 
در نمایشگاه، 300 غرفه در بخش کودک وجود دارد! بقیۀ 
این ناشران افرادی هستند که ناگهان فقط در نمایشگاه 
کتاب پیدا می شــوند و با اصرار، غرفه ای را می گیرند و با 
آوردن محصوالت کم کیفیت، اما پرزرق وبرق و فاقد ارزش 

فرهنگی و بازاری، اقدام به فروش می کنند. 

سبک برپایی نمایشگاه تهران با سایر نمایشگاه های کتاب در 
خارج از کشور، چه تفاوت هایی دارد؟ 

نمایشگاه کتاب تهران مدلی از نمایشگاهی است که در 
آن تک فروشی صورت می گیرد. این نوع نمایشگاه در دنیا 
معدود است. البته من سراغ ندارم که تاکنون کار علمی 
دقیقی دربارۀ بررسی و مقایسۀ نمایشگاه کتاب تهران با 
سایر نمایشگاه ها صورت گرفته باشد؛ اما در دنیا دو نوع 
نمایشگاه وجود دارد: یکی نمایشگاه عرضۀ محصوالت 
به مردم اســت که تک فروشــی اســت و دوم، نمایشگاه 
تخصصی در حوزۀ نشر اســت. نمایشگاه های ما که در 

 در دنیا دو 
نوع نمایشگاه 

وجود دارد: یکی 
نمایشگاه عرضۀ 

محصوالت به 
مردم است که 

تک فروشی است 
و دوم، نمایشگاه 

تخصصی در حوزۀ 
نشر است

  البته وزارت 
ارشاد طرح 

»عیدانۀ کتاب« 
و امثال آن را 

برگزار می کند 
که طرح خوبی 

است و به خوبی، 
در حال اجراست. 
من به آیندۀ این 

فکر امیدوارتر 
از نمایشگاه های 

استانی و حتی 
بین المللی هستم
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یا تجدیدچاپ کنند؛ درحالی که سایر ناشران به این کار 
عالقه مند هستند. می توان در نمایشگاه کتاب، بخشی 
را برای تبادل رایت داخلی ایجاد کرد، این کار باعث چاپ 
مجدد کتاب های خوب و منتفع شدن دو ناشر و یک مؤلف 
خواهد شد. همچنین می توان در نمایشگاه کتاب، محلی 
را برای معرفی و حضور مراکز پخش خوب و معتبر ایجاد 
کرد تا ناشران این مراکز را بشناسند و با آن ها ارتباط برقرار 
کنند تا کتاب هایشان بهتر به فروش برسد. باید ارتباطات 

حرفه ای در نمایشگاه کتاب تهران، تقویت شود. 

چرخش مالی را که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت 
می گیرد، چطور ارزیابی می کنید؟ 

نمایشــگاه ما از نظر مالی زیان و ضرر برای منابع کشور 
است. این نمایشگاه رویداد فرهنگی ارزشمندی است که 
باید حفظ شود، اما باید بودجۀ فرهنگی را طوری استفاده 
کنیم که بازده بیشــتری داشته و به رشد صنعت نشر ما 
کمک کند. وزارت ارشــاد برای برپایی این نمایشــگاه، 
15میلیارد تومان هزینه می کند که بخشی از این هزینه 
از ناشران گرفته می شود؛ 25 میلیارد تومان هم یارانه از 
ســوی ارشاد تزریق می شود. از سوی دیگر سازمان های 
همکار مثــل راهنمایــی و رانندگی، نیــروی انتظامی، 
اورژانس، شهرداری، شرکت واحد، مترو و... خدمات ارائه 
می دهند که عدد و رقم زیادی، هزینه درپی دارد. یعنی ما 
40 تا 50 میلیارد تومان هزینه می کنیم که از این هزینه، 
حداکثر 25 میلیارد تومان عاید صنعت نشــر می شود؛ 
درحالی که باید طوری برنامه ریزی شــود که 25 میلیارد 
بقیه نیز برای تولید این صنعت، سرمایه گذاری شود. اگر 
ما به رشد تولید ملی فکر می کنیم، باید این بودجه ها را 

صرف رشد و تأمین نیازهای صنعت نشر کنیم. 
برنامه ریزی طوالنی مدت برای نمایشگاه کتاب تهران الزم 
است؛ به نحوی که با تغییر دولت ها و مسئوالن، نمایشگاه 
صدمه نبیند. طی سال های اخیر، سیاستی در برپایی 
نمایشگاه وجود داشــته که برگزاری آن به صنف ناشران 
واگذار شود؛ اما واقعیت این است که صنف ما هم صنف 
بســیار توانمندی نیســت. صنفی که در حل مشکالت 
خود دچار چالش است، نمایشگاه را هم با همان کیفیت 
اجرا خواهد کرد. البته اگر به صنف بدهند، بهتر است؛ 
چون نگاه صنف ناشران می تواند درازمدت تر از یک مدیر 
چهارساله باشد؛ چرا که ناشران عمرشان را برای این کار 
گذاشــته و آینده آنان نیز در این کار صرف می شود و در 

درازمدت، موجب قدرتمندترشدن صنف می شود. 
اگر می خواهیم این نمایشگاه به سمت مطلوب حرکت 
کند، باید بخش هایی را که به رشــد صنعت نشر کمک 
می کند، شناسایی و تقویت کنیم تا ضمن اینکه انتفاع 
مردم از نمایشــگاه حفظ می شود، صنعت نشر هم رشد 

کند.

می شــود فروش و نقدینگی از دســت کتابفروش خارج 
شــود و این به زیان صنعت نشر است. البته وزارت ارشاد 
طرح »عیدانۀ کتاب« و امثال آن را برگزار می کند که طرح 
خوبی است و به خوبی، در حال اجراست. من به آیندۀ این 
فکر امیدوارتر از نمایشگاه های استانی و حتی بین المللی 
هســتم. اگر این بودجۀ هنگفت که در نمایشگاه کتاب 
صرف می شود، برای تقویت کتابفروشی ها صرف شود و 
مردم به کتابفروشی ها بروند، برای فرهنگ و نشر جامعۀ 

ما بهتر است.

با توجه به تجربیاتی که در این حوزه دارید،  لطفاً شرح دهید که 
رویکرد نمایشگاه هایی که در کشورهای دیگر برگزار می شود، 

چیست؟
صنعت نمایشگاه های معتبر دنیا عمدتًا نشرمحور هستند 
و تالش دارند موجب رشــد بیشــتر صنعت نشر شوند. 
اگر می خواهیم نمایشگاه کتاب متفاوتی داشته باشیم، 
باید ساختار نشــر و توزیع کتاب متفاوت شود تا بتوانیم 
نمایشــگاهی در حد نمایشگاه فرانکفورت برگزار کنیم. 
در پس زمینۀ برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت، شبکۀ 
نشر ضابطه مندی وجود دارد و افراد حرفه ای در آن حضور 
پیدا می کنند، نه عمــوم مردم. حتی بــرای ورود به این 
نمایشگاه نیز باید پول پرداخت کرد و فروش نیز فقط در 
روز آخر صورت می گیرد تا ناشران خارجی مجبور نباشند 
هزینۀ بازگرداندن کتاب هایشان را پرداخت کنند. در این 
نمایشگاه ها به این فکر می شود که ناشران، افراد حرفه ای 
و نویسندگان برای تعامل حضور داشته باشند، نه عموم 

مردم برای خرید. 
در چنین نمایشــگاه هایی به جای فروش کتاب، امتیاز 
چاپ کتاب فروخته می شود و فرصتی است برای تبادل 
رایت و مذاکرات اقتصادی در حوزۀ نشــر و چون در آنجا 
مثاًل امتیاز چاپ سه هزار جلد کتاب فروخته می شود، نه 
یــک جلد کتاب، حجم مبادالت اقتصادی چند ده برابر 
نمایشگاه ماست. درحالی که جمعیتی که در آنجا حضور 

دارد، یک دهم نمایشگاه ما نیست. 

آیا در نمایشــگاه کتاب تهران، فرصتی برای تبادل نظر بین 
ناشران وجود دارد؟ 

خیر، چنین فضایی بســیار اندك است. حتی به لحاظ 
انتقــال تجربه هم با اینکه هر ســال بودجه هایی صرف 
برپایی نشســت می شــود، ناشــر صبح تا شــب درگیر 
این اســت که غرفۀ خــود را اداره کند و کتاب بفروشــد 
و فرصت 10روزه را صرف ســخنرانی نمی کنــد؛ اما در 
نمایشگاه هایی مثل فرانکفورت، تبادل تجربۀ گسترده ای 

صورت می گیرد. 
دو پیشنهاد دربارۀ برپایی نمایشگاه کتاب دارم؛ برخی از 
ناشران امتیاز کتاب هایی را دارند که نمی خواهند چاپ 

   برخی از 
ناشران امتیاز 
کتاب هایی 
را دارند که 
نمی خواهند چاپ 
یا تجدیدچاپ 
کنند؛ درحالی که 
سایر ناشران به 
این کار عاقه مند 
هستند. می توان 
در نمایشگاه 
کتاب، بخشی را 
برای تبادل رایت 
داخلی ایجاد 
کرد، این کار 
باعث چاپ مجدد 
کتاب های خوب 
و منتفع شدن دو 
ناشر و یک مؤلف 
خواهد شد

   صنفی که در 
حل مشکات خود 
دچار چالش است، 
نمایشگاه را هم 
با همان کیفیت 
اجرا خواهد کرد. 
البته اگر به صنف 
بدهند، بهتر است؛ 
چون نگاه صنف 
ناشران می تواند 
درازمدت تر 
از یک مدیر 
چهارساله باشد؛ 
چرا که ناشران 
عمرشان را برای 
این کار گذاشته 
و آینده آنان نیز 
در این کار صرف 
می شود و در 
درازمدت، موجب 
قدرتمندترشدن 
صنف می شود
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رویکــرد به کتاب و مطالعه  رشــد درخور توجهی دارد؛ 
به طوری کــه جمعیــت کتابخوان آن در ســال 2016، 
در مقایســه با سال 2015، رشــد 1.2درصدی داشته 
 ،)ALE(است. بنا به گزارش اخیر انجمن ناشران ایتالیا
به طور میانگین، تعداد حــدود 1.5 میلیون نفر در هر 
ســال، یک کتاب با عنــوان جدید مطالعــه می کنند. 
گردش مالی )تیرن اور مالی( صنعت نشر در این کشور، 

سالیانه حدود سه میلیارد یوروست.
صنعــت نشــر در ایتالیا قدمتی بــه تاریخ اختراع 
دستگاه چاپ در جهان دارد و یکی از صنعت های مهم 
در چرخۀ اقتصاد این کشــور است. با وجود اینکه این 
صنعت بیشــتر در اختیار کارتل های بزرگ نشر است، 
ناشران مستقل و کوچک نیز حضور خوب و موفقی در 
بازار نشــر ایتالیا دارند. طبق آخرین آمار اعالم شده از 
سوی انجمن ناشران ایتالیا، 4608 مؤسسۀ انتشاراتی 
در این کشور، فعالیت می کنند که بیش از نیمی از این 
تعداد، به طور میانگین در هر ســال، 10 عنوان کتاب 
منتشــر می کنند. در مجموع، به طور میانگین ساالنه 

کشــور ایتالیــا مهمان ویژۀ نمایشــگاه کتاب امســال 
تهران اســت. طبق گــزارش روابط عمومی مؤسســۀ 
نمایشــگاه های کتاب ایران، قرار اســت این کشور در 
فضایــی 300 متــری و با حضــور بیش از 15 ناشــر و 
نویسندۀ ایتالیایی، فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در 
ارتباط با نشــر و کتاب ارائه دهد. در این کوتاه نوشــته، 
سعی می شود خالصه ای از بازار نشر کشور ایتالیا ارائه 
شود تا آگاهی اجمالی از ظرفیت ها و فرصت های بازار 
نشر این کشور، در اختیار ناشران و نویسندگان ایرانی 
قرار گیرد و به برقراری  روابط حرفه ای آن ها با بازار نشر 

ایتالیا، کمک کند. 
کشــور ایتالیــا با حــدود 61 میلیــون جمعیت و 
جامعۀ کتابخــوان 24میلیونــی، یکی از کشــورهای 
پرجمعیت در اروپاست که بازار نشر نسبتًا گسترده ای 
در مقایســه با سایر کشــورهای اروپایی دارد و به خاطر 
بزرگی صنعت نشر، در رتبۀ هفتم جهان قرار دارد. این 
کشور با برخورداری از تمدن و فرهنگی دیرپا، از مردمی 
عالقه مند به کتاب و کتابخوانی برخوردار اســت. این 

مجید جعفری اقدم
رییس آژانس ادبی و ترجمۀ پل

هفتمین صنعت نشر دنیا؛
مهمان ویژۀ نمایشگاه کتاب امسال

 در سال 
گذشته، تعداد 

عناوین کتاب های 
ایتالیایی که به 
خارج از مرزها 
راه پیدا کردند، 
به طور میانگین، 
6000 عنوان بود. 
به عبارت دیگر، 
از هر 10 عنوان 
کتاب ایتالیایی 

کپی رایت یا 
ترجمه، یک 
عنوان برای 

ترجمه و چاپ در 
کشورهای دیگر 
واگذار شده است

کنکاشی در بازار نشر ایتالیا

41
پروندۀ ویژه
یادداشت
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پروندۀ ویژه / یادداشت

کشــورهای اروپایی، به ویژه در شــمال اروپا، بیشترین 
مشتریان خرید کپی رایت کتاب های ایتالیایی هستند. 
با این حال، در ســال های اخیــر، فروش کپی رایت آثار 
ایتالیایی در کشورهای آسیایی نیز رشد درخور توجهی 
داشته است. برای مثال، تعداد آن ها در چین، از 142 
عنوان در ســال 2007، به 600 عنوان در سال 2015 

رسیده است.
به جهت موضوع و ژانر، ادبیات داســتانی، به ویژه 
رمان های جنایی،کودک و نوجوان و موضوعات مربوط 
بــه کســب و کار از اولویــت باالیی در بازار نشــر ایتالیا 
برخوردارند. حدود یک پنجم از مجموع کتاب هایی که 
در این کشور منتشر می شود، ترجمه از زبان های دیگر، 
به ویژه انگلیســی است و ســهم زبان های دیگر معادل 
10درصــد کل کتاب های ترجمه شــده و چاپ شــده 

است.
متولیان نشــر در ایتالیا، بعد ا ز پنج سال رکود در 
بازار نشرشان، برای توسعه و خروج از رکود، به امر تولید 
محتوا و فروش کپی رایت کتاب هایشان در خارج از ایتالیا 
پرداخته و سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های درخور 
توجهی داشــته اند. در این راســتا، نقــش آژانس های 
ادبی و پروژه های حمایتی از ترجمه و نشر آثار ایتالیایی 
در کشــورهای دیگر، شــایان توجه و دقت است. آن ها 
بعد از کســب موفقیت های زیاد در کشورهای اروپایی، 
توجه ویژه ای به بازارهای نشــر در کشــورهای آسیایی 
نشــان داده اند و حضــور فعال در عرصه هــا و بازارهای 
نشــر کشــورهای آســیایی، از جمله حضور در جایگاه 
مهمان ویژۀ نمایشــگاه های کتــاب ابوظبی و تهران در 
سال 2017، در راستای توسعۀ نشرشان در کشورهای 

آسیایی است.

65000 عنــوان کتاب با چاپ اول، در ایتالیا منتشــر 
می شود.

بــازار نشــر در ایتالیــا از ســال 2007، به جهت 
بحران هــای اقتصــادی، رکود ســختی را تجربه کرد و 
این رکود بیش از پنج ســال ادامه داشــت؛ اما در چند 
ســال اخیر، بازار نشــر در این کشــور رشــد و توســعۀ 
درخور توجهی داشــته اســت. این رشد بیشتر مدیون 
تغییر رویکردها و توجه بیشــتر به تولید محتوا، به ویژه 
در حوزۀ ادبیات داســتانی و کودک و نوجوان، ورود به 
بازارهای نشر بین الملل و مبادالت کپی رایت و ترجمه 
و همچنیــن تولید کتاب های الکترونیک بوده اســت. 
در سال 2015، نرخ رشد تولید کتاب های الکترونیک 
21درصد بوده است.البته در یک سال گذشته، فروش 
کتاب های الکترونیک رشــد کمتری را نشان می دهد. 
در ســال 2015، نزدیک به صد میلیون  نســخه کتاب 

چاپی در ایتالیا، به فروش رفته است.
رشــد فزاینــدۀ نرخ فــروش کپی رایــت و ترجمۀ 
کتاب های ایتالیایی در جهان، نکتۀ درخور توجه بوده 
که این نرخ رشــد به 11.7درصد رســیده اســت. این 
رشــد که در ســال 2001، معادل 3.2 درصد بود، در 
ســال 2015، به 9.5درصد رســید. در سال گذشته، 
تعــداد عناویــن کتاب هــای ایتالیایی که به خــارج از 
مرزها راه پیدا کردند، به طــور میانگین، 6000 عنوان 
بود. به عبارت دیگر، از هــر 10 عنوان کتاب ایتالیایی 
کپی رایــت یا ترجمه، یک عنوان بــرای ترجمه و چاپ 
در کشــورهای دیگر واگذار شده اســت. 49.5درصد 
از کپی رایت های واگذارشــده به ناشران در کشورهای 
دیگــر، در موضوع ادبیــات داســتانی و 42.5 درصد 
در موضــوع کــودک و نوجوان بوده اســت. اســپانیا و 

  متولیان نشر 
در ایتالیا، بعد ا 
ز پنج سال رکود 
در بازار نشرشان، 
برای توسعه و 
خروج از رکود، به 
امر تولید محتوا و 
فروش کپی رایت 
کتاب هایشان 
در خارج از 
ایتالیا پرداخته و 
سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های 
درخور توجهی 
داشته اند

 آن ها 
بعد از کسب 
موفقیت های زیاد 
در کشورهای 
اروپایی، توجه 
ویژه ای به 
یازارهای نشر 
در کشورهای 
آسیایی نشان 
داده اند و حضور 
فعال در عرصه ها 
و بازارهای 
نشر کشورهای 
آسیایی، از جمله 
حضور در جایگاه 
مهمان ویژۀ 
نمایشگاه های 
کتاب ابوظبی و 
تهران در سال 
2017، در راستای 
توسعۀ نشرشان 
در کشورهای 
آسیایی است
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هفتمین صنعت نشر دنیا؛ مهمان ویژۀ نمایشگاه کتاب امسال

ناشــران ایرانی و ایتالیایی برقرار نشــده اســت و ورود و 
حضور آثار در هر دو کشــور از قواعد معمول و روش مند 
بین المللــی مبادلــۀ کپی رایــت پیروی نمی کنــد. آثار 
ایتالیایــی  در قالب هایی غیر از مبادلــۀ رایت و ترجمه 
در ایــران، ترجمه و چاپ می شــوند و آثار ایرانی، به جز 
مــوارد اندکی، از جمله آثار مصطفی مســتور، محمود 
دولت آبادی، فریبا وفی و چند رمان نویس معاصر ایرانی 
که اخیرًا به همت چند ناشر ایتالیایی از جمله انتشارات

Ponte33  و Irfan Edizioni در قالــب خرید کپی رایت 
و ترجمه، به زبان ایتالیایی ترجمه و منتشــر شــده اند، 
حضور چندانی در بازار نشر ایتالیا ندارند. رابطۀ موجود 
غیرحرفه ای بین نشر دو کشور، نیازمند بازبینی و تمهید 
برنامه هایی فراتر از برگزاری هفته های فرهنگی است و 
سایر برنامه های فرهنگی و رسمی به واسطۀ رایزنی های 

فرهنگی هر دو کشور را می طلبد.
حضور کشور ایتالیا به عنواِن مهمان ویژۀ نمایشگاه 
کتاب امسال تهران می تواند فرصت ها و بسترهای خوبی 
برای ایجاد و برقراری رابطۀ حرفه ای و اقتصادی و حضور 
موفق آثار ایرانی در بازار نشر ایتالیا را فراهم آورد. انتظار 
می رود با برنامه ریزی مناسب مسئولین نمایشگاه کتاب 
تهران، عوامل نشر ایرانی از فرصت به دست آمده و حضور 
بیش از 15 ناشــر و نویســندۀ ایتالیایی در نمایشگاه، 
بهره برداری کنند و بتوانند روابط کاری و مفیدی با آن ها 
برقرار نمایند. امید اســت این اتفــاق فرهنگی به چند 
روز برگزاری نمایشگاه کتاب محدود نشود و تمهیداتی 
اندیشیده شــود تا در قالب همکاری های انتشاراتی 
بین نشر دو کشــور، زمینه ها و بســترهای الزم برای 

توسعۀ نشر ایران در ایتالیا فراهم آید.

آژانس های ادبی در ایتالیا، نقش مهمی در چرخۀ 
نشراین کشور، جریان ســازی، جهت دهی رویکردها و 
توسعۀ نشر بین الملل دارند. حضور فعال و موفق آن ها 
در بازارهای نشــر کشورهای مختلف، به ویژه نمایشگاه 
های کتاب و ســایر رویدادهای فرهنگی، تأثیر بسزایی 
در راه یابی کتاب های ایتالیایی در کشورهای دیگر دارد. 
حضــور 16 آژانس ادبی ایتالیایی در نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت در سال 2016، زمینه ساز فروش کپی رایت 
صدها عنوان از کتاب های ایتالیایی به ناشران خارجی 

شد.
تعامل و مراوده بین نشــر ایران و ایتالیا، علی رغم 
برخــورداری هر دو کشــور از فرهنگ و تمــدن دیرین و 
غنی، سطح مقبولی ندارد و این رابطه بیشتر یک طرفه 
بوده است. بسیاری از آثار ادبی ایتالیا در ایران، به زبان 
فارســی ترجمه شده و انتشــار یافته اند و از مخاطبین 
خاص و شــاید بیشــتری بهره می برند. همت شخصی 
بعضــی از مترجمان از زبان ایتالیایی به زبان فارســی، 
از دیرباز پای بیشــتِر آثار ادبی ایتالیا را به ایران باز کرده 
اســت. از آن جمله می تــوان به بهمــن فرزانه، مترجم 
زبردســت ایرانی اشــاره کرد که تاکنــون 60 عنوان از 
آثــار ادبی ایتالیایــی را به زبــان فارســی ترجمه کرده 
اســت. لذا، نشــر و آثار ایتالیایی تا حــدود زیادی برای 
مخاطبین ایرانی آشناست؛ اما در مقابل، آثار اندکی از 
آثار ادبی ایران به زبان ایتالیایی در اختیار و در دسترس 
مخاطبین و کتابخوان های ایتالیایی قرار گرفته است. 
اندک آثار موجود نیز بیشتر کتاب های ادبی کالسیک 
ایرانی، همچون شاهنامه و حافظ است. از طرف دیگر، 
متأسفانه تاکنون، رابطۀ حرفه ای و کاری مناسبی بین 

 حضور 16 
آژانس ادبی 
ایتالیایی در 

نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت 

در سال 2016، 
زمینه ساز 

فروش کپی رایت 
صدها عنوان 
از کتاب های 
ایتالیایی به 

ناشران خارجی 
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 حضور کشور 
ایتالیا به عنواِن 

مهمان ویژۀ 
نمایشگاه کتاب 

امسال تهران 
می تواند فرصت ها 

و بسترهای 
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ایجاد و برقراری 
رابطۀ حرفه ای و 

اقتصادی و حضور 
موفق آثار ایرانی 

در بازار نشر ایتالیا 
را فراهم آورد. 
انتظار می رود 
با برنامه ریزی 

مناسب مسئولین 
نمایشگاه کتاب 

تهران، عوامل نشر 
ایرانی از فرصت 
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از 15 ناشر و 
نویسندۀ ایتالیایی 

در نمایشگاه، 
بهره برداری کنند
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این روند داشــته ایم که امیدواریم با جدیت وزیر ارشاد و 
تداوم عملکرد معاونت فرهنگی، نوید رونمایی از شیوۀ 
واسپاری در نمایشگاه سی ام، محقق شود و نمایشگاه 
سی ویکم به صورت تمام و کمال به همت صنف نشر اجرا 
شود و وزارت ارشاد به سه موضوع برنامه ریزی، نظارت و 

حمایت بپردازد.

نظر شــما درباره اختافات صنفی چیست؟ فکر نمی کنید 
دلواپسی ها از همین اختافات ناشی می شود؟

اختالف ســلیقه از گذشــته هم وجود داشته و موضوع 
جدیدی نیست و شاید همین اختالفات باعث نگرانی ها 
و دلواپسی های طرف دیگر  شود؛ اما این اختالف نظرها 
بیِن صنفی است و باید شــاهد این تضارب آرا باشیم تا 
بتوانیم به پیش برویم و وزارت ارشــاد هم در این زمینه، 
سعۀ صدر الزم را به خرج داده و فرصت الزم را برای ایجاد 

اتفاق نظر در اختیار گذاشته است.

روند واسپاری نمایشگاه کتاب به ناشران در سال های اخیر 
مطرح شده است. در حال حاضر، این روند را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
روند واســپاری همۀ امــور، به ویژه نمایشــگاه کتاب به 
ناشران در مراسم هفتۀ کتاب سال 92 از سوی معاونت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی مطرح شده و از سوی 
صنف، استقبال شد. اساس موضوع از دو منظر صحیح 
اســت: 1. اصل 44 قانون اساســی دولــت را مکّلف به 
واســپاری می کند؛ 2. برای پیشــبرد اهــداف صنفی، 
اصلح این است که دلســوزان کاردان و با تجربۀ صنف، 
امور مربوط به خود را عهده دار شــوند و بدیهی است که 
برای یافتن استقالل در عملکرد صنفی، باید بهای آن را 
پرداخت و در یک جمله، ارادۀ پذیراشدن امور مربوط، در 

بین مسئوالن صنفی وجود داشته باشد.
در هر صــورت، روند واســپاری را خوب می بینم؛ 
ولی طی ســه ســال اخیر انتظار ســرعت بیشتری در 

سمیه قربانی

مدیر کمیتۀ تبلیغات سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دربارۀ نمایشگاه کتاب گفت: ارادۀ وزارت ارشاد بر واسپاری است؛ اما به نظر 
می رسد نگاه برخی مدیران، عامل ایجاد احتیاط ها و دلواپسی هایی در واسپاری صددرصدی نمایشگاه کتاب و )دیگر امور مربوط به نشر( به 

صنف نشر بوده و همین نگاه یکی از عواملی است که باعث ُکندی موضوع واسپاری شده است.
گفت وگوی محمدمهدی داودی پور، مدیرعامل تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران و مدیر کمیتۀ تبلیغات سی امین دورۀ نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران، دربارۀ نمایشگاه کتاب را می خوانید.

از دلواپسی های واسپاری
تا نمایشگاه بدون استراتژی کالن

 مدیر کمیتۀ تبلیغات سی امین دورۀ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

   اساس 
موضوع از دو 
منظر صحیح 
است: 1. اصل 44 
قانون اساسی 
دولت را مکّلف 
به واسپاری 
می کند؛ 2. برای 
پیشبرد اهداف 
صنفی، اصلح 
این است که 
دلسوزان کاردان 
و با تجربۀ صنف، 
امور مربوط به 
خود را عهده دار 
شوند و بدیهی 
است که برای 
یافتن استقال در 
عملکرد صنفی، 
باید بهای آن را 
پرداخت

پروندۀ ویژه
گفت وگو

44



45

شمارۀ 23
شهریور 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

از دلواپسی های واسپاری تا نمایشگاه بدون استراتژی کالن

که امیدواریم در آینده، این اتفاق بیفتد.

از نظر شما نمایشگاه مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟
نمایشگاه مطلوب نمایشگاهی است که هدفمند باشد. 
این سی امین نمایشگاهی است که به عنواِن ناشر در آن 
شرکت می کنم؛ اما هنوز نمی دانم قرار است کجا برویم 
یــا از لحاظ فرهنگی باید به کدام نقطه برســیم. وقتی 
این موضوع مشخص شد، باید راه های رسیدن به آن را 

بررسی کنیم.

یعنی ما 29 دوره نمایشگاه بدون هدف داشته ایم؟
در گفتــار هدفدار بوده اســت؛ اما بعضًا همان گفتارها 
هم در دولت های مختلف دچار ســلیقه های شخصی 
شده و این نشان از نبود استحکام در هدف گذاری دارد. 
مشکل دیگری که وجود دارد، مسئلۀ اقتصاد نشر است 
که متأســفانه تکیۀ زیادی بر فروش کتاب در نمایشگاه 
اردیبهشــت دارد و البته همین موضوع می تواند سبب 

نقصان در روند هدف گذاری شود.

پس از 29 دوره برگزاری نمایشــگاه، آیا این نمایشــگاه از 
پختگی الزم در سی امین دوره برخوردار خواهد بود؟

به نظرم بهتر اســت در پایان نمایشگاه دربارۀ این سؤال 
به پاسخ الزم برسیم. در پایان، امیدواریم واسپاری تثبیت 
شــود و خدای نکرده ایــن موضوع در آینــده به امواج 
سلیقه های شخصی مدیران آینده وزارت ارشاد سپرده 

نشود.

در حال حاضر چند درصد از کارها بر عهدۀ ناشران است؟
با توجه به اینکه مسئوالن وزارتخانه در نظر دارند از نحوۀ 
واسپاری و شــیوه نامۀ آن، در نمایشگاه سی ام رونمایی 
کنند فکر می کنم بهتر اســت درصد واســپاری را در آن 

شیوه نامه بیابیم و امیدوارم صددرصدی باشد.

به نظر شما تقسیم بندی موضوعی کتاب ها در جذب مخاطب 
مناسب تر است یا وضعیت فعلی و تقسیم بندی بر اساس ناشر؟

در رابطه با این موضوع، از سال ها پیش اقداماتی صورت 
پذیرفتــه و همچنین در رابطه با تخصیص متراژ غرفه به 
ناشر و همچنین نوع چیدمان ناشران و... پیشنهادهایی 
ارائه شــد. ناشران بر اســاس حروف الفبا تقسیم بندی 
شده و سپس تا جایی که امکان تفکیک موضوعی وجود 
داشت، اعمال شد. از جمله کودک و نوجوان که اولین 
آن ها بود، دانشــگاهی و ســپس آموزشی تقسیم بندی 
شــدند. بخــش بین الملــل هم که بــه  معنــای واقعی 
بین المللی بود و ما آن را برگزار نمی کردیم و فقط بخش 
داخلــی تحت مدیریــت صنف بود. در ادامه، به ســراغ 
بقیه ناشــران رفتیم که حدود هفت ردۀ دیویی را شامل 
می شــود و چون ناشــران این بخش اغلــب، به صورت 
تخصصی فعالیت نمی کردند، الزامًا همه را در یک بخش 

قرار دادیم و نام آن را بخش عمومی گذاشتیم.
برای دستیابی به تقسیم بندی نزدیک تر به رده های 
دیویی الزم اســت کــه در بین ناشــران بخش عمومی، 
اراده ای در جهت فعالیت تخصصی وجود داشته باشد 

 برای دستیابی 
به تقسیم بندی 

نزدیک تر به 
رده های دیویی 

الزم است که در 
بین ناشران بخش 

عمومی، اراده ای 
در جهت فعالیت 
تخصصی وجود 
داشته باشد که 

امیدواریم در 
آینده، این اتفاق 

بیفتد

  در گفتار 
هدفدار بوده 

است؛ اما بعضًا 
همان گفتارها 

هم در دولت های 
مختلف دچار 

سلیقه های 
شخصی شده 
و این نشان از 

نبود استحکام در 
هدف گذاری دارد
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واسپاری نمایشگاه کتاب به ناشران نیازمند استراتژی و اهداف کالن است و در صورتی که برنامه مدونی وجود داشته باشد، مشکالت آن حل 
خواهد شد. این موضوع طی سال ها مطرح بوده و نظرات مختلفی دربارۀ آن بیان شده است. در این باره، شیرازه گفت وگویی با سعید عالمگیر، مدیر 

انتشارات محّمد، دربارۀ سی امین نمایشگاه کتاب تهران انجام داده که متن آن را در ادامه می خوانید.

است که در نمایشگاه کتاب تهران، شاهد آن نیستیم.
یکی از شاخصه های دیگر نمایشگاه مطلوب ارتباط میان 
نویسندگان و هنرمندان و فعاالن حوزۀ کتاب است؛ چرا 
که ســه بخش هنری، فنی و علمی در حوزۀ نشر کتاب 
وجــود دارد. این تعامل در بخش فنی نظیر چاپخانه  ها و 
لیتوگرافی ها الزم اســت؛ اما مهم تــر از آن، ارتباط میان 
اندیشــه ورزان و هنرمندان شاخص است که با ناشران و 
نویســندگان تعامل داشته باشــد. در چندین جا، حلقۀ 
مفقود در حوزۀ نشــر کتاب وجــود دارد: یکی جایی که 
اندیشه ای تولید نشده است؛ جایی نیز این اندیشه تبدیل 
به کتاب نشده و جایی دیگر هم اندیشه ای تبدیل به کتاب 
شده است؛ اما عرضه نمی شود. اگر این حلقه ها را تکمیل 
کنیم، موفق خواهیم شــد و به نمایشگاه مطلوب دست 

می یابیم.

در این رابطه، با چه مشکاتی روبه رو هستیم؟
متأسفانه افق دید ناشران بین المللی نیست و این امر به 
این خاطر نیست که نمی خواهند، بلکه مشکالت تولید، 
توزیع، برگشت سرمایه و... سبب شده است که آرمان ها و 
ایده ها و... قربانی روزمرگی هایی شود که نتوان به مسائل 
اساسی فکر کرد. در این رابطه، یکی از شاخصه های دیگر 
در نمایشگاه مطلوب این اســت که گشایش اقتصادی 
داشــته باشــد. چه اشــکالی دارد که نمایشــگاه سبب 
نقدینگی و گشایش اقتصادی کسانی شود که در عرصۀ 
فرهنگی بتوانند تعامل داشــته باشند و فرصتی را که در 

طول سال پیدا نکرده اند، در این نمایشگاه پیدا کنند. 
در شرایطی هستیم که اینترنت و شبکه های اجتماعی 
برای بحث کتاب، خطر عنوان شده است؛ البته خطر نه 
به این دلیل که ممکن است کتاب حذف شود؛ چون هر 
یک به تدریج، جایــگاه خود را خواهند یافت. همان طور 
که با آمدن اینترنت، تلویزیون و رادیو و ســخنرانی ها و... 

در آستانۀ برگزاری ســی امین دورۀ نمایشگاه کتاب تهران 
هستیم. به نظرتان این نمایشگاه چه اندازه به نمایشگاه مطلوب 

نزدیک شده است؟
در رابطه با نمایشگاه کتاب تهران طی این مدت، کارهای 
خوبی انجام شده است؛ اما با نمایشگاه کتاب مطلوب، 
فاصلۀ زیادی داریم. معمواًل نمایشــگاه، بــرآورد یا ایده و 
شاخصی از آن چیزی است که در جامعۀ فرهنگی انجام 
می شود و غیر از آن نیست و در واقع، برآیند آنچه در حوزۀ 
فرهنگی رخ می دهد، در این نمایشگاه، شاهد هستیم. 
بــه این معنی که هرچه جنبۀ اقتصادی بر جامعۀ نشــر 
فشــار بیاورد، اقالم را به سمت بازاری شدن می برد و اگر 
هم جنبۀ فرهنگی آن قوی تر باشد، به وضوح در نمایشگاه 

خود را نشان خواهد داد.

از نظر شما ویژگی های نمایشگاه مطلوب چیست؟
از چند جنبه می توانیم این موضوع را بررسی کنیم. اگر 
دربارۀ نوع مکان و چیدمان نمایشگاه و سایر بخش های 
آن بخواهیــم صحبت کنیم یــا دربارۀ اهداف و مســیر 
نمایشــگاه، ویژگی های مــد نظر متفــاوت خواهد بود. 
نمایشگاه ما نمایشگاه بین المللی است و زحمات زیادی 
برای آن کشیده شده اســت؛ اما می توانست آوردگاهی 
باشد تا همۀ ناشــران بتوانند از آن بهره مند شوند. برای 
مثال، چند سال پیش همایشی با عنوان ناشران جهان 
اسالم برگزار شد که اتفاق خوبی بود و باعث تعامل میان 
ناشران شــد؛ اما متأســفانه این اتفاق ادامه پیدا نکرد؛ 
از این رو، چنین اتفاقی را می توانیم در نمایشــگاه کتاب 
تهران هم شاهد باشیم؛ مثاًل دعوت از کسانی که انجام 
می شــود تا در نمایشگاه حضور یابند، چندان هدفمند 
نیست و ارتباطی میان ناشران داخلی و خارجی هم رخ 
نمی دهد؛ ازاین رو، یکی از ویژگی های نمایشگاه مطلوب 
ایجاد ارتباط و تعامل میان ناشــران کشورهای مختلف 

سمیه قربانی

استراتژی مدون؛
الزمۀ واسپاری نمایشگاه کتاب

در گفت وگوی شیرازه با عالمگیر مطرح شد؛

   افق 
دید ناشران 
بین المللی نیست 
و این امر به این 
خاطر نیست که 
نمی خواهند، بلکه 
مشکات تولید، 
توزیع، برگشت 
سرمایه و... 
سبب شده است 
که آرمان ها و 
ایده ها و... قربانی 
روزمرگی هایی 
شود که نتوان به 
مسائل اساسی 
فکر کرد

  یکی از 
ویژگی های 
نمایشگاه مطلوب 
ایجاد ارتباط 
و تعامل میان 
ناشران کشورهای 
مختلف است 
که در نمایشگاه 
کتاب تهران، 
شاهد آن نیستیم

پروندۀ ویژه
گفت وگو
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استراتژی مدون؛ الزمۀ واسپاری نمایشگاه کتاب

نمایشگاه، لژنشــین بودند و بقیه جابه جا می شدند که 
چندان زیبنده نبود؛ اما احساس کردم این اتفاق در سال 
گذشته وجود نداشــت یا قدری فضا تلطیف شده بود و 
امیدوارم امسال نیز فضا به گونه ای باشد که عدالت رعایت 
شده باشد؛ چرا که هر ناشری اگر کتاب خوب و شاخصی 
داشته باشــد، مخاطب به دنبال آن خواهد آمد و اگر هم 
کتاب خوب ندارد و می خواهد با جایگاه خوب، آثارش را 

به فروش برساند، کار صحیحی نیست. 

طی سال های گذشته، واسپاری نمایشگاه به ناشران مطرح بوده 
و تا حدودی، اجرایی شده است. روند واسپاری را چطور ارزیابی 
می کنید و چه اندازه می تواند در حل مشــکات نمایشگاه و 

رسیدن به نمایشگاه مطلوب کمک کند؟
یک سری حیطه ها مانند واســپاری نیازمند استراتژی و 
اهداف کالن است و اینکه کاری را من انجام دهم یا کس 
دیگر، مشــکلی را حل نمی کند؛ اما درصورتی که برنامۀ 
مدّونی وجود داشته باشد، این مشکل حل خواهد شد. 
گاهی شاهد بی برنامگی یا ســردرگم بودن در نمایشگاه 
هســتیم که آســیب زننده اســت و در برخی حیطه ها، 
خصوصی ســازی چنــدان حل کننده نیســت و به نظر 
می رســد باید نمایندۀ دولت در آن حیطه وجود داشــته 
باشــد و این امر سبب نشود دولت از وظایف خود سر باز 

زند. 
برخی حیطه ها مانند معادن، صنعت و... ملی اســت و 
نمی تــوان آن ها را خصوصی ســازی کرد. بحث فرهنگ 
نیز همین طور است و مقوله ای ملی است. ازاین رو، قبل 
از واسپاری نمایشگاه به ناشران باید اهداف و استراتژی 
نمایشگاه مشخص شــود که می خواهد چه مسیری را 
ادامه دهد و به کجا برسد. در این صورت، می تواند راهکار 

خوبی باشد.

کارکرد خود را از دســت نداده اند؛ اما دچار تحول شدند. 
این تحول در حوزۀ کتاب، اگر با برنامه ریزی همراه باشد، 
به نتیجه خواهد رسید و اگر نباشد، آسیب رسان خواهد 
شد. در کنار نمایشگاه کتاب، باید این اتفاقات رخ دهد و 
همراه با دانش افزایی باشد و نویسنده، ناشر، مخاطب و... 

قبل از نمایشگاه و بعد از آن، تفاوت کنند. 

نمایشگاه مطلوب از نظر مکانی، چه ویژگی هایی دارد؟
از لحاظ مکانی، دردسترس بودن و رفت وآمد آسان برای 
مخاطبان، از شــاخصه های نمایشــگاه مطلوب است و 
با توجه به اینکه در دورۀ گذشــته شــاهد بودیم، وسایل 
نقلیۀ داخل نمایشگاه، به یک سمت نمایشگاه می روند 
و این امر سبب شلوغی یک سمت و خلوتی سمت دیگر 
می شــود که اگر تدبیری برای این امر اندیشــیده شود و 
جمعیت به صورت یکنواخت پراکنده شود، عبور و مرور 
راحت تــر خواهد شــد. از جهت اطالع رســانی هم باید 

به گونه ای باشد که مردم دچار سرگردانی نشوند.

نمایشــگاه کتاب تهران در طی سال های گذشته، به صورت 
تقسیم بندی الفبایی بوده و این امر مشکاتی را برای مخاطبان 
به وجود آورده است. تقسیم بندی موضوعی چه اندازه می تواند 
در حل مشکل مخاطبان و بهترشدن نمایشگاه کتاب تهران 

کمک کند؟  
با این نوع تقسیم بندی، بیشتر مشکل غرفه بندی پیش 
می آید و ناشری که در پنج حیطه کتاب داشته باشد، در 
این صورت باید به این ناشر در پنج بخش، غرفه اختصاص 
یابد یا در یک بخش ممکن است ناشران کمتری حضور 
داشــته باشند. البته نمی گوییم بخش بندی که در حال 
حاضر وجود دارد نیز مطلوب اســت. یکی از ایرادهایی 
که به این نمایشگاه داشــتم، همین بوده که عده ای در 

  گاهی شاهد 
بی برنامگی یا 

سردرگم بودن در 
نمایشگاه هستیم 

که آسیب زننده 
است و در 

برخی حیطه ها، 
خصوصی سازی 

چندان حل کننده 
نیست و به نظر 

می رسد باید 
نمایندۀ دولت در 
آن حیطه وجود 

داشته باشد و این 
امر سبب نشود 
دولت از وظایف 
خود سر باز زند
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  هنگامی 
که تشکل 
نشر به صورت 
سراسری باشد، 
قطعاً مفهوم اتحاد 
را خواهیم فهمید 
که هرچقدر 
ناشران متحد 
باشند، می توانند 
یک صداتر شده 
و مشکات خود 
را بهتر پیگیری 
کنند

محمدحسین متولی دو دورۀ پیاپی، مدیریت کمیتۀ اطالع رسانی و روابط عمومی را عهده دار بوده و مدیر نشر الگوست. به منظور بررسی اوضاع روند 
واسپاری نمایشگاه به تشکل های نشر و بررسی آسیب ها و چالش های پیِش رو،  با وی به گفت وگو نشسته ایم که متن آن پیش روی شماست.

هستند در عمل، خیلی مستقل نیستند؛ مانند تشکل 
کودک و نوجوان که شاید حدود یک پنجم افرادی که در 
آن تشکل مشغول به فعالیت هستند، عضو آن تشکل 

نباشند. 
تشکل های نشر ظرفیت الزم برای دست گرفتن امور را 
با شیوۀ موجود ندارند. در ابتدا، باید ساز و کار اجرایی 
را فراهــم کند تا بتواند این امور را در دســت بگیرد و از 
آن سو، باید به یک تشکل سراسری دست یابد و شکل 

واحدی به خود بگیرد. 
هنگامی که تشکل نشر به صورت سراسری باشد، قطعًا 
مفهوم اتحــاد را خواهیم فهمید که هرچقدر ناشــران 
متحد باشــند، می توانند یک صداتر شــده و مشکالت 
خــود را بهتر پیگیــری کنند. اینکه تعدادی ناشــر دور 
هم جمع می شوند و به ایجاد تشکل می پردازند، به آن 
معنی است که می خواهند قدرت خود را بیفزایند. هر 
چه قدرت صنف بیشتر شود، راحت تر می توانند مسائل 

را حل کنند. 

به نظرتان روند واسپاری نمایشگاه به تشکل های نشر تا چه 
میزان انجام گرفته است؟

طی واسپاری نمایشگاه کتاب به صنف ناشران طی این 
مدت اتفاق مناسبی نیفتاده است و اگر صنف درصدد 
اســت که کار را در دســت بگیــرد، بایــد از ابتدا، نقاط 

تصمیم گیری را مشخص و از این نقطه شروع کند. 
به چند دلیل نمی توانیم در حوزه واسپاری صنفی عمل 
کنیم؛ یکی از دالیل تعدد تشــکل های نشــر است که 
تعداد زیادی ناشر داریم که منافع متفاوتی دارند و اگر 
بخواهند با این وضعیت اتحاد داشته باشند و یک  صدا 
شوند، ناممکن است. در کشورهای دیگر، هر صنف کار 
مربوط به خود را انجام می دهد و به همین دلیل است که 

اغلِب آن ها تشکل سراسری دارند. 
متأسفانه با تعدد ناشــران و منافع آنان روبه رو هستیم. 
مســئلۀ دیگری که در این باره وجود دارد، آن است که 
تشــکل های نشــر توان اجرایی چندانــی ندارند. آنان 
به غیر از اتحادیۀ ناشران، به وزارت ارشاد وابسته بوده و 

آزاده حاجی غالمی

یک تشکل سراسری در نشر نداریم
محمدحسین متولی، مدیرنشر الگو:

پروندۀ ویژه
گفت وگو
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یک تشکل سراسری در نشر نداریم

کتــاب بتواند اطالعات را به صورت درســت، مناســب 
و موضوع بندی شــده ارائه دهــد،  مخاطبان می توانند 

کتاب های مد نظر خود را به راحتی پیدا کنند. 
در عصر دیجیتال، با دسترســی به اینترنت، به راحتی 
می تــوان از طریق ســایت های مختلف، دســته بندی 
موضوعات را مشاهده کرد. بر این اساس، تقسیم بندی 
موضوعی ناشران یا کتب، اقدامی است که توجیه ندارد 

و از نظر اجرایی نیز امکان پذیر نیست. 

نظر شما دربارۀ شهر آفتاب به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه 
کتاب چیست؟

شهر آفتاب محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب 
نبوده است. به این دلیل که هم از نظر دسترسی، مکان 
مناسبی نبوده و هم از نظر سیستم تهویه در بخش های 
غیرعمومی، نامناسب بود و محل قرارگیری آن در جای 
مناسبی نیســت. جابه جایی نمایشــگاه کتاب تهران 
از مصالی امام خمینی)ره( به شــهر آفتاب اثر مثبتی 
به دنبال نداشته است و به نظر من، این اقدام اشتباه بود 
و با توجه به سال گذشته، حرکت درستی نبوده است؛ 
ولی در عین حال، مســئوالن چاره ای نیز نداشــتند و 

مکانی مناسب تر از آنجا در اختیار نبود. 
نمایشــگاه در ســال گذشــته نیــز رویکــرد موفقی در 
مجموعۀ شــهر آفتاب نداشــت. هنگامی که ناشــران 
قرار بود جابه جا شوند،  پیش بینی می کردند که از نظر 
تهویه، وضعیت مناسب تر شود و اتفاق بهتری بیفتد یا 
از نظر واگذاری غرفه ها، فضای مناسب تری در اختیار 
ناشران قرار گیرد؛ اما هنگامی که انتقال صورت گرفت، 
در عمــل دیدند که تغییــر چندانی روی نــداد؛ چادر 

در مسیر پیشبرد اهداف این صنف، ناشران تا چه میزان در 
موضوع واسپاری نمایشــگاه کتاب از سوی ارشاد به آنان، 

موفق بوده و فعالیت کرده اند؟
تعدادی از ناشران این اقدام را نوعی فرصت برشمردند 
و به دنبال آن بودند کــه بتوانند ارزش و اعتبار صنف را 
باال ببرند. تعدادی از ناشــران هم منفعت طلب بودند. 
در مجموع، بایــد گفت که صنف ناشــران در برگزاری 
نمایشــگاه کتاب چنــدان موفق عمل نکرده اســت؛ 
چرا کــه امکاناتی که در اختیار دولت قرار داشــت،  در 
اختیار صنف نبود. قوت واگذاری برگزاری نمایشگاه به 
ناشــران شاید این باشد که دست ِ کم صنف توانست در 
تصمیم گیری و مدیریت محتوای نمایشگاه، تا حدودی 
نظرات خود را حاکم کند. البته مخالف این هســتم که 

صنف با وضعیت فعلی، پیش رود.

به نظر شما تقسیم بندی موضوعی کتاب ها در جذب مخاطب 
مناسب تر است یا شرایط فعلی و تقسیم بندی که بر اساس 

اسامی ناشران صورت گرفته است؟
تقســیم بندی نمایشــگاه بر اســاس موضــوع کتب یا 
ناشران، هر کدام محاســن و معایب خود را دارد. ناشر 
غرفه ای دارد که به دنبال ترویج محصوالت خود اســت 
و تقسیم بندی غرفه ها بر اســاس موضوع، امکان پذیر 
نیســت. در خارج از کشــور یا نمایشــگاه دیگری را در 
داخل کشــور ندیده ام که با چنین رویکردی، موفقیت 

داشته باشد. چنین اقدامی عملی نیست. 
نمایشــگاه کتــاب تهــران فرصــت ترویج کتــب برای 
ناشــران است؛ در عین حال، مشــکالتی در این رابطه 
وجــود دارد. اگر سیســتم اطالع رســانی نمایشــگاه 

  در مجموع، 
باید گفت که 
صنف ناشران 

در برگزاری 
نمایشگاه کتاب 

چندان موفق 
عمل نکرده 

است؛ چرا که 
امکاناتی که در 

اختیار دولت قرار 
داشت،  در اختیار 

صنف نبود

  برخاف 
سال های قبل 

که گاه مخاطب 
دو یا سه بار به 

نمایشگاه مراجعه 
می کرد،  این میزان 

مراجعه در شهر 
آفتاب به یک باره 

کم شد. پیش بینی 
می کنم که 

نمایشگاه امسال 
ضعیف تر از سال 

گذشته برگزار 
شود



50

شمارۀ 23
شهریور 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه / گفت وگو

پیش بینی پذیر نیست. برخالف سال های قبل که گاه 
مخاطب دو یا ســه بــار به نمایشــگاه مراجعه می کرد،  
این میزان مراجعه در شــهر آفتاب به یک باره کم شــد. 
پیش بینی می کنم که نمایشــگاه امســال ضعیف تر از 

سال گذشته برگزار شود. 

در روند واگذاری غرفه ها به ناشران، چه معیارهایی باید مد 
نظر قرار گیرد؟

واگذاری غرفه ها در روزهای منتهی به برگزاری نمایشگاه 
انجام می شــود. دربارۀ متــراژ غرفه هــا و جانمایی نیز 
مشکالتی وجود دارد. در این باره، یارانه تعلق می گیرد 
و غرفه ارزان اســت. همین طور تعدادی افراد ناشــرنما 
داریم کــه با اهــداف مختلف در بخش هــای متفاوت 
نمایشگاه حضور می یابند. تعیین متراژی که در اختیار 
ناشــران قرار می گیــرد نیز بر اســاس معیارهای کّمی 
تعیین می شــود و معیارهای کیفی در این باره، لحاظ 
نمی شــود که مشــکالتی را ایجاد می کند. برای مثال، 
ممکن است برخی ناشران برای اینکه متراژ بیشتری را 
در اختیار بگیرند، اقدام به کتاب سازی کرده و آماری را 
اعالم کنند که واقعی نیست که این موضوع، کار را برای 

ناشرانی که واقعًا کار می کنند، سخت می کند. 
متراژ غرفه ها عادالنه نیســت. تا هنگامی که از ســوی 
وزارت ارشــاد یارانه داده می شود،  احتمال ارائۀ ارقام و 
آمار اشتباه و کتاب سازی در نمایشگاه، همچنان وجود 
دارد. در این رابطه، وزارت ارشاد باید قیمت واقعی را از 
ناشــر بخواهد. در این صورت، ناشرانی وارد نمایشگاه 
می شــوند که واقعًا در حوزۀ نشــر فعال هســتند و کار 

می کنند و اتفاقاتی که نباید،  نمی افتد.

قرارگیری ناشــران همان چادر قبلــی بود و فضا از نظر 
متراژ غرفه، افزوده نشده بود و در کنار این موضوعات،  
دسترســی مخاطبان و راحتی رفت وآمد آنــان را نیز از 
دست دادند. در مجموع باید گفت که بیشتر ناشران از 

این جابه جایی ناراضی هستند. 
سی امین نمایشــگاه کتاب تهران طی امسال، آخرین 
رویداد فرهنگی ســال در دولت فعلی و در دورۀ نزدیک 
به انتخابات برگزار می شــود. امیدوارم کــه این رویداد 
فرهنگــی تحت تأثیر سیاســت قــرار نگیــرد. از جمله 
تغییراتی که تاکنون شنیده ایم، اینکه تعداد پارکینگ ها 
برای ناشــران افزایــش یافته اســت و از تغییرات دیگر 
بی اطالع هستیم. سال گذشته نیز وعده های بسیاری 
داده شد؛ ولی در عمل، اتفاق چندانی را شاهد نبودیم؛ 
بنابراین تا زمانی که وارد نمایشــگاه نشویم، نمی توان 

فهمید که چه تغییراتی روی داده است. 
طی سال هایی که نمایشگاه در مصلی برگزار می شد، 
از نظــر جمعیت، رویکــرد ثابتی را شــاهد بودیم که در 
پنجشــنبه و جمعــه ابتدایــی و انتهایی زمــان برپایی 
نمایشگاه، با بیشترین حضور مخاطبان روبه رو بودیم و 
از شــنبه ابتدایی، این میزان افت می کرد و در روزهای 
دوشــنبه و سه شنبه تا واپســین روزهای نمایشگاه این 
میزان افزایش می یافت. ولی این تغییرات در نمایشگاه 
شــهر آفتاب متفاوت بــود و روند بر هم خــورد. در روز 
پنجشنبه، با شــلوغی جمعیت روبه رو شــدیم و در روز 
جمعــه، این میزان متوســط شــد و در روزهــای دیگر 
شــیب رو به پایینی را تجربه کردیم. در روزهای آخر که 
معمواًل نمایشــگاه باید شلوغ باشــد، جمعیت درخور 
توجهی را شــاهد نبودیم. امســال نیز وضعیت برای ما 

    متراژ 
غرفه ها عادالنه 
نیست. تا هنگامی 
که از سوی وزارت 
ارشاد یارانه 
داده می شود،  
احتمال ارائۀ ارقام 
و آمار اشتباه 
و کتاب سازی 
در نمایشگاه، 
همچنان وجود 
دارد. در این 
رابطه، وزارت 
ارشاد باید قیمت 
واقعی را از ناشر 
بخواهد
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سالیان سال است که برپایی غرفه ها در نمایشگا کتاب، بر اساس حروف الفبا انجام می شود که مبنای آن عناوین ناشران است. شاید مناسب باشد 
که مسئوالن برپایی نمایشگاه برای یک بار هم که شده، دست به اقدامی جدید بزنند و شرایط قرارگیری غرفه ها را تغییر دهند. سّیدغالمرضا 
حسینی، مدیرعامل انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی در گفت وگویی به این موضوع پرداخته است که شرح آن از نظرتان می گذرد.

نقش ناشران در پیشبرد این طرح تا چه میزان بوده است؟
عمدۀ  نقش ناشران برای تحقق واقعی برگزاری نمایشگاه 
و امور مرتبط به آن، تالش برای ایجاد تشکل های فراگیر 
و ملی در حوزۀ نشــر اســت. برخی تشــکل ها در حال 
حاضر، نمایندۀ  تعداد محدودی ناشر در یک امر خاص 
هســتند و نمی توان از آن ها به عنواِن نمایندۀ جامعهۀ 

بزرگ نشر کشور نام برد.

به نظر شما تقسیم بندی موضوعی کتاب ها در جذب مخاطب 
مناسب تر است یا شرایط فعلی و تقسیم بندی بر اساس ناشر؟ 
اگر تعریف دقیق و واقعی از نمایشــگاه مدنظر باشــد، 
شرایط نیازمند تغییر است؛ ولی مدلی که در حال حاضر 
اجرا می شود، برپایی یک فروشگاه بزرگ کتاب است که 
به دلیل برگزاری دوره های متعدد، تغییر آن از ناشرمحور 
به موضوع محور خیلی به مصلحت نیست و تقریبًا اجرا و 

ادارۀ  آن با مدل فعلی امکان پذیر نیست.
البته اگر قرار باشد نمایشگاه جایگاه واقعی خود را بیابد 

به اعتقاد شما روند واسپاری نمایشگاه به چه صورت است و 
ارزیابی تان از این روند چیست؟ 

برای پاسخ به این ســؤال الزم است که تعریف خود را از 
کلمه »واسپاری« با دقت بیان کنیم. اگر منظور این باشد 
که تشکل ها تا چه اندازه در برپایی و برگزاری نمایشگاه 
نقــش دارند که بایــد بگوییم تقریبًا هیــچ نقش عمده 
و مؤثــری ندارند؛ امــا اگر »واســپاری« را »پیمانکاری« 
تعریف کنیم، بله؛ می شود گفت بخشی از امور اجرایی 
نمایشــگاه به برخی تشــکل های صنفی خاص واگذار 

شده است. 

به اعتقاد شما اجرای واســپاری چه مزیت هایی را می تواند 
برای ناشران به دنبال داشته باشد؟ 

من بر این باور هستم تا زمانی که تشکل های منسجم، 
بزرگ و فراگیر وجود نداشــته باشد، برخی اقداماتی که 
در موقعیت فعلی اتفاق می افتد، چندان مزیت عمده ای 

برای ناشران نخواهد داشت.

تیمور کاکایی

ناشر خوب و کتاب خوب، مکمل یکدیگرند
در گفت وگو با سّیدغالمرضا حسینی مطرح شد؛

 تا زمانی 
که تشکل های 

منسجم، بزرگ 
و فراگیر وجود 
نداشته باشد، 

برخی اقداماتی که 
در موقعیت فعلی 

اتفاق می افتد، 
چندان مزیت 
عمده ای برای 

ناشران نخواهد 
داشت
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 اگر قرار 
باشد نمایشگاه 
جایگاه واقعی 
خود را بیابد و از 
حالت فروشگاهی 
خارج شود، 
می تواند به صورت 
موضوعی هم 
برگزار شود

  ناشر خوب 
و متعهد برای 
افزایش و جذب 
مخاطب بیشتر 
نیازمند تولید 
و چاپ کتاب 
خوب است و در 
عین حال کتاب 
خوب، معرف 
مهم و عمده برای 
ناشر است. البته 
به نظر می رسد 
انتشار کتاب 
خوب موجب 
سرعت بخشیدن 
به معرفی ناشر 
می شود

  شهر آفتاب 
از نظر طراحی 
برای برگزاری 
نمایشگاه ها 
تقریباً بی نقص 
است و البته 
افتتاح زودهنگام 
و در وضعیتی 
که هنوز برخی 
زیرساخت ها در 
آن وجود نداشت، 
به وجهۀ  آن در 
اذهان مخاطبان 
لطمه زد

52
کشــور بــرای استانداردســازی نمایشــگاه کتاب هم 
آستین همت باال بزنند و به برگزاری نمایشگاه مطلوب 

بیندیشند. 
اگر در این امر تعلل شــود، شاهد تغییر جدی نخواهیم 
بود و صرفًا شــهر آفتاب محل جدید برپایی نمایشــگاه 
می شود و همان شیوۀ سنتی ادامه پیدا می کند و شرایط 
برای تغییر رویکردها و شــیوه های برگزاری با گذشــت 

زمان، سخت تر خواهد شد.

وضعیت شهر آفتاب برای نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ انتقادات مطرح شــده در گذشته، تا چه میزان در 

توجه قرار گرفته و برطرف شده است؟
شــهر آفتاب از نظر طراحی برای برگزاری نمایشگاه ها 
تقریبًا بی نقص اســت و البتــه افتتاح زودهنــگام و در 
وضعیتی کــه هنوز برخــی زیرســاخت ها در آن وجود 
نداشت، به وجهۀ  آن در اذهان مخاطبان لطمه زد. وقتی 
نام کتاب می آید، ناخودآگاه ذهن انسان به سمت آرامش 
می رود و این یک واقعیت اســت. تحقق یک نمایشگاه 
خوب، نیاز به وضعیت مطلوبی از جنبۀ  محیطی دارد که 

امیدوارم با رفع نواقص موجود، وضعیت بهتر شود.

میزان استقبال از غرفۀ شما در سال گذشته چگونه بود؟ آیا 
برنامۀ ویژه ای برای امسال دارید؟

جابه جایی محل برگزاری نمایشــگاه و همچنین، غرفۀ 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
باعث شده بود مخاطبان با زحمت بیشتری خودشان را 

به غرفه برسانند.
دربارۀ برنامۀ ویژه ای که گفته شد، سال گذشته یک صد 
عنوان کتاب چــاپ اول عرضه کردیــم و همۀ  تالش ما 
این است که بتوانیم از نمایشگاه بیست ونهم تا سی ام، 
یک صد عنــوان کتاب چــاپ اول را برای اولیــن بار در 

نمایشگاه عرضه کنیم.

آخرین سؤال ما هم دربارۀ روند واگذاری غرفه به ناشران در 
نمایشگاه است. ارزیابی شما از این روند چیست؟ به نظر شما، 

در این واگذاری بهتر است به چه نکاتی توجه شود؟
اگر قرار باشد نمایشگاه بین المللی کتاب با همین روش 
سنتی برگزار شود، بهتر است جانمایی غرفه ها در عین 
رعایــت انصاف و عدالت، کمتریــن تغییر و جابجایی را 
داشته باشد تا بازدیدکنندگان سختی و زحمت کمتری را 

برای یافتن غرفۀ ناشران مورد عالقه متحمل شوند.
پیشــنهاد می کنم در وضعیت فعلی، یک بار غرفه ها بر 
اساس عملکرد سالیانه چیدمان شوند؛ تعداد آثار چاپ 
اول، تجدید چاپ، آثار برگزیده و...، متراژ بیشــتر غرفه 
نباید تنها وجه تمایز ناشــر پرکار و موفق از سایر ناشران 

و غرفه ها باشد.

و از حالت فروشــگاهی خارج شود، می تواند به صورت 
موضوعی هم برگزار شود.

در وضعیت فعلی، توجه به ارائۀ کتاب با موضوعات مناسب 
به مخاطب از اهمیت بیشــتری برخوردار است یا توجه به 
برندسازی ناشر برای جذب مخاطب بیشتر؟ مطرح شدن و 
معرفی کتاب های خوب در اولویت است یا مطرح کردن ناشر؟

در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم هر دو مقوله نیازمند 
توجــه جدی اســت و این  موضوعــات مکمل همدیگر 
هســتند؛ »ناشــر خوب و کتاب خوب«. ناشــر خوب و 
متعهــد برای افزایش و جذب مخاطب بیشــتر نیازمند 
تولیــد و چاپ کتاب خوب اســت و در عین حال کتاب 
خوب، معرف مهم و عمده برای ناشر است. البته به نظر 
می رسد انتشار کتاب خوب موجب سرعت بخشیدن به 

معرفی ناشر می شود.

دربارۀ شــهر آفتاب و میزبانی آن از نمایشگاه بفرمایید. با 
توجه به تجربۀ حضور در شــهر آفتاب، برای حضور بهتر و 

موفق تر چه باید کرد؟
حاال که محل مناســبی تحــت عنوان »شــهر آفتاب« 
به صورت تخصصی برای برپایی نمایشگاه های مختلف 
مّلی و بین المللی مهیا شده، الزم است متولیان فرهنگی 
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اشاره فرموده اند و خواننده به شرطی که با دیگر کتب 
مرتبط در حوزۀ دفاع مقدس مأنوس باشد، به خوبی این 
مسئله را درک می کند. حمید حسام در نگارش خاطرات 
میرزا محمد سلگی، دقت بسیاری را خرج کرده تا اثر از 
حیث استناد، دفاع کردنی باشد و برای همین، فقط به 
خاطرات جانباز سلگی اکتفا نکرده و با سایر افرادی که 
در دسترس بودند، از ردۀ فرمانده لشکر سپاه همدان تا 
رزمنده هایی که زیردست او در گردان فعالیت می کردند 
نیز مصاحبه کرده و خاطرات را محکم و مستند کرده است.
حمید حسام برای نگارش و تدوین خاطرات، قریب 
به دو سال زمان صرف کرده تا اثری خواندنی و مستند را در 
حوزۀ تاریخ دفاع مقدس به خواننده عرضه کند. این کتاب 
در سال 94، در بخش مستندنگاری جایزۀ جالل آل احمد 

حائز رتبه شد.
به  و  این کتاب وجود دارد  مهم ترین ویژگی که در 
چشم می آید، ایستادگی میرزا محمد سلگی در شرایط 
سخت است. در این کتاب، در سطرسطر آن، این مسئله به 
چشم می آید و خواننده رشادت و دالوری های این فرماندۀ 
خستگی ناپذیر روزهای دفاع مقدس را به چشم می بیند. 
در تمام خاطرات، سردار سلگی خود در خط اول نبرد و 

درگیری است و پابه پای رزمندگان حضور دارد.
کتاب آب هرگز نمی میرد اثر حمید حسام، خاطرات 
جانباز سرافراز دفاع مقدس میرزا محمد سلگی است که 
نشر صریر آن را در 742 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. 
همچنین از تقریظ رهبر معظم انقالب در ششمین همایش 
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، در کنار سه کتاب دیگر 

این حوزه، رونمایی شد.

شش کالس بیشتر سواد ندارد. روستایی و دهقان زاده 
است. دستانش با کار و تالش بیگانه نیست. قلبش نیز از 
سرچشمۀ زالل معرفت الهی سیراب شده است. خداباوری 
او زبانزد است؛ تا جایی که به »شیخ فرماندهان« شهره 
شده است. آیات قرآن و روایات و کالم معصومین با جانش 
سرشته است و بر زبانش جاری می شود. او در حرف و 
در  و  دارد  کربال  دشت  سقای  از  را  والیت مداری  عمل، 

رفتارش، این مسئله ُبروز دارد.
سردار میرزا محمد سلگی، فرمانده قهرمان گردان 
انصارالحسین)ع(  تیپ  اباالفضل)ع(  حضرت  سرافراز 
همدان آن کسی که تمام این ویژگی ها در او نهفته است 
و رهبر معظم انقالب نیز در تقریظی که بر کتاب خاطرات 
او با عنوان آب هرگز نمی میرد نوشتند، او را »شهید زنده« 
خطاب کردند. او که دو پایش را در دفاع مقدس از دست 
داده و پیش از آن نیز در عملیات های مختلف، زخم و 

جراحت برداشته بود.
کتاب آب هرگز نمی میرد، اثر حمید حسام است و در 
واقع، خاطرات او از دوران کودکی تا آخرین روزهای دفاع 
مقدس است که از 22سالگی، پا به جبهه ها گذاشت و 
در پایان جبهه ها، بدون همان پاها به منزلش بازگشت. 
در این کتاب، خواننده سراسر معنویت و ارتباط تنگاتنگ 
با ذوات مقدس معصومین را می بیند. این حاالت معنوی 
به اندازه ای زیاد است که بخش جنگ و دفاع و مقاومت در 
حاشیه قرار می گیرد و خواننده حس می کند که مشغول 

خواندن حاالت و احوال عرفاست.
رهبر معظم انقالب اسالمی در تقریظی که بر این 
کتاب نوشته اند، بر قدرت قلم و استنادات این کتاب نیز 

روایت های یک
»شهید زنده« از جنگ 

نگاهی به کتاب آب هرگز نمی میرد اثر حمید حسام؛
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55
طعم کتاب

معرفی کتاب

جاودانــۀ تاریــخ مجموعه ای اســت از بیانــات حضرت 
آیت الله العظمــی  خامنه ای)مّدظّله العالــی( با موضوع 
و محوریــت ویژگی هــا و ابعــاد شــخصّیتی حضــرت 
علی)علیه الّسالم( که توســط انتشارات انقالب اسالمی 
منتشر شده اســت. کتاب شامل ۲۶ فصل با عناوین زیر 

است:
علی)ع(؛ شــخصیتی با ابعــاد نامتناهی، آفــاق عالم ُپر 
از فضایــل امیرالمؤمنیــن)ع(، امیرالمؤمنیــن از زبــان 
پیامبر)ص(، امیرالمؤمنین)ع( در کالم امام مجتبی و امام 
صادق)ع(، جامعّیت شخصّیت امیرالمؤمنین)ع(، توازن 
شــخصّیت امیرالمؤمنین)ع(، ایمان علی)ع(، اخالص و 
تقوای امیرالمؤمنین)ع(، صبر و بصیرت امیرالمؤمنین)ع(، 
عبــادت علــی)ع(، امیرالمؤمنین)ع( فــارغ از خودّیت و 
منّیت، ایثار و انفاق امیرالمؤمنین)ع(، زهد طاقت فرسای 
علی)ع(، امیرالمؤمنیــن)ع( و انتخاب ســخت ترین ها، 
تالشــگری و جهاد امیرالمؤمنین)ع(، علی)ع( پرچمدار 
عدالت، شــجاعت بی نظیر امیرالمؤمنین)ع(، مراقبت از 
بیت المال و فقیران، امیرالمؤمنین)ع( قدرتمندی مظلوم، 

رابطه عاشقانه ما با امیرالمؤمنین)ع(
اثر ارزشــمند جاودانــۀ تاریخ   با پرداختــن به جنبه های 
مختلف شخصّیت حضرت علی)ع( در بیان رهبر معّظم 
انقالب اســالمی و با توّجه به اســتنادات تاریخی صورت 
گرفتــه در متن بیانات و پاورقی صفحــات آن بدون تردید 
راهنمای کم نظیری در شناخت موالی متقیان خواهد بود.

جاودانۀ تاریخ
بیانات مقام معظم رهبری
 انتشارات انقاب اسامی

 
 

ایــن کتــاب بــه گفتــه نویســنده تالشــی اســت پژوهشــی 
بــرای کشــف و در مقابــل هــم قــرار دادن چهره هــا و 

ــد. ــکل داده ان ــال را ش ــه کرب ــه حادث ــی ک صحنه های
ایــن کتــاب در بخــش اول خــود و از منظراعتقــادی به این 
ــان  ــل ایم ــد اه ــی مانن ــت و گروه های ــه اس ــم پرداخت مه
و کفــر پیشــگان، تحریــف کننــدگان و تحریــف ســتیزان، 
ــدان و  ــرت من ــگان، بصی ــاق پیش ــص و نف ــان مخل مومن
ــد  ــان، بلن ــگان و گمراه ــت یافت ــوردگان، هدای ــب خ فری

ــاه نظــران و… و. پرداختــه اســت. نظــران و کوت
 در بخــش دوم از ایــن کتــاب رویارویــی صحنه هــا و 
چهره هــا از منظــر اخالقــی و تربیتــی مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت و در ایــن بخــش مــواردی ماننــد آزادمــردان 
و اســیران دنیــا، و موضوعاتــی مانند همــت عالی و همت 
دانی، تطمیــع و عزتمندی، کرامت و دنائت، خوشــنامان 
و بدنامــان، پــاکان و ناپــاکان، عبــادت پیشــگان و اهل لهو 
و لعــب، حق پیشــگان و فریبــکاران و… و. مــورد توجه قرار 

گرفتــه اســت.
 ایــن کتــاب در ســومین بخــش از خــود از منظر سیاســی 
و اجتماعــی بــه موضــوع خــود وارد شــده و در ایــن زمینــه 
از منظــر ظلــم پذیــری و ظلم ســتیزی، تهدید و تســاهل، 
ــن و  ــاد، حس ــالح و افس ــا، اص ــداری توده ه ــال و بی اغف
ســوء اســتفاده از عنــوان، اطالعــت عاشــقانه و کورکورانه، 
مجاهــدان و عافیــت طلبــان و… و. چهره ها و صحنه های 

عاشــورا و کربــال را پیــش روی هــم قــرار داده اســت.

او که بود؟
گروه محققین

قدر والیت

 
 
 

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی
برای  شهریور
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کتاب ابوجهاد، صد خاطرۀ خواندنی از 
شهید عماد مغنیه است.

در مقدمۀ کتاب آمده است: چهاردهم 
مــاه مــه ســال 1948، روز تأســیس 
دولت اســرائیل بود که فلســطینی ها 
اســمش را گذاشــتند روِز نکبت. از آن 
روز به بعد، شکســت پشــت شکست 
بود برای فلســطینی ها و پیروزی برای 
صهیونیســت ها. آن قــدر کــه ارتــش 
اسرائیل به ارتش شکست ناپذیر معروف 

شده بود.
اما چنــد دهــه بعــد، در لبنــان ورق 
برگشت. این بار پیروزی های پی در پی 
نصیب جوانان حزب الله لبنان می شد 
نــه نصیــب صهیونیســت ها. حــاال، 
شکست دادن ارتش اسرائیل که روزی 
آرزوی ارتش هــای عربــی بود، محقق 
شده بود و حاال آرزوی آزادی فلسطین 

بود که پا گرفته بود.
عماد مغنیــه یکی از جوانانــی بود که 
نقشی اساســی در پیروزی های بعدی 
مقاومت در جنوب لبنان داشت؛ چه در 
آزادی غرورآفرین جنوب لبنان در سال 
2000 و چــه در شکســِت تحقیرآمیز 

صهیونیست ها در جنگ 33روزه.
صد خاطرۀ پیِش رو، تالشی است برای 
کنار زدن پرده ها از تصویِر عماد مغنیه؛ 
پرده هایی که هنــوز به طور کامل کنار 
نرفته اند و کنار نخواهند رفت، مگر بعد 
از تحقق بزرگ ترین آرزوی عماد، یعنی 

نابودِی اسرائیل.

ایــن کتــاب کــه داســتان مباهله 
برای بچه ها اســت بــا تصاویر نگین 
حســین زاده آراســته شــده روایتی 
است از ماجرای مباهله میان پیامبر 
اسالم)ص( و مسیحیان که در تاریخ 
روی داده و قرآن کریم نیز به آن اشاره 

کرده است.
داســتان این کتاب از زبــان یکی از 
سه فرد مســیحی که در روز مباهله 
به محضــر پیامبر رســیدند، روایت 
می شــود. در بخشــی از این کتاب 
می خوانیم: »و چنین شد که ما وارد 
شهر مدینه شدیم، در قالب هیئتی 
شصت نفره از بزرگان و پیروان عیسی 
مســیح. قرارمــان در مســجد بود، 
عبادتگاه او و پیروانش؛ جایی شبیه 
کلیســای خودمــان. جــای تعجب 

داشت که چرا در مسجد؟
مگر آنجا پرستش گاه خدایش نبود؟ 
بعدها فهمیدیــم که مقر حکومت او 
همان مسجد محقر و کوچکی است 
که دیوارهایش از خشــت خام بود و 
ســرپناهش از چوب و برگ درختان 

نخل.«

این کتاب خواندنی، شامل تجربیاتی از 
زبان جهادگران اردوهای جهادی است.
این کتاب در بردارنده ۶۳ داستان کوتاه 
از شــرح چنــد دوره اردوهای جهادی 
دانشجویانی است که برای رسیدگی به 
وضعیت بهداشتی، فرهنگی و معیشتی 
مــردم عزم ســفر بــه مناطــق محروم 

می کنند.
نویســنده در این کتــاب مصور تالش 
کــرده با روایتــی ملمــوس، خواندنی 
و گاه طنــز همت جوانان دانشــجوی 
کشــور را در رفع برخی محرومیت های 
بهداشــتی درمانی و فرهنگی آموزشی 
و همچنین نقاط ضعف مدیریتی را به 
تصویر بکشد و به نوعی قصه ای مستند 
از پشــت پرده حضــور جهادگــران در 

اردوهای جهادی را روایت کند.
قصــه ای از رنج مردمان نقــاط محروم 
همین کشور با فاصله ای نه چندان دور 
و همچنین کم توجهی برخی مسئولین 
و تالش های خالصانــه مردمی که این 
بــار در نمایــی از یــک اردوی جهادی 

دانشجویی متبلور شده است.
این کتاب تالشــی اســت برای نشان 
دادن ابعاد مختلف اردوهای جهادی که 
چند ســالی است با رهنمودهای رهبر 
فرزانۀ انقالب در باب جهاد سازندگی و 
حضور جوانان در این دوره ها راه اندازی 

شده است.

دعوت مردی که راست می گفت!
ابراهیم حسن بیگی 

جمکران

 
 
 

درمان دردم آرزوست
زهرا شکری

مؤسسۀ شهید کاظمی

 
 
 

ابوجهاد
سیدمحمد موسوی

روایت فتح
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بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای شهریور

روان شناســی از جملــه رشــته های 
مورد توجه در علوم انســانی اســت 
امــا  دارد،  زیــادی  عالقه منــدان  و 
متأســفانه تا به حال اندیشمندانی 
کــه دغدغــه اسالمی ســازی علوم 
را دارنــد، اغلب بــه انطباق مفاهیم 
مذهب با مفاهیم روان شناسی غرب 
پرداخته اند و کمتر به شناخت و نقد 
جریان حاکم بر روان شناسی مدرن 

پرداخته شده است.
چرا کــه بســیاری از مســائل علوم 
انســانی از جمله مســائل مطروحۀ 
روان شناسی، پرســش ها و نیازهای 
اساســی یــک جامعه اســت که هر 
اندیشمندی، متناسب با جهان بینی 
و شــرایط و اقتضائــات تاریخــی و 
اجتماعی خود بدان پاسخ می دهد. 
بنابراین، با توجــه به اهمیت تحول 
در علوم انسانی، باید گفت که علوم 
انسانی غرب به دلیل این که ناظر به 
جامعه و انسان غربی است و برگرفته 
از جهان بینــی مــادی خود اســت، 
در نســبت با جامعه ایرانی اسالمی 
بیگانه است و دستورها و روش های 
آن در این جامعــه کاربرد ندارد، چرا 
که مبنای علوم انسانی مدرن مبتنی 
بــر جهان بینــی و تفســیری مادی 
و غیرتوحیــدی از عالــم آفرینــش، 
انســان، جامعه و تاریخ است. کتاب 
روان شناســی در ترازوی نقد به تبیین 
و نقــد جریان روان شناســی غربی و 

مدرن می پردازد.

روان شناسی در ترازوی نقد
شهریار زرشناس 

سدید

 
 
 

شــخصیت اصلی این رمان، مردی به 
نام نادر اتابکی اســت که بر اساس نام 
مستعار نادر اتابکی که زیر گزارش های 
موجود از بیت شــهید دســتغیب در 
اســناد ســاواک ثبت شــده، در ذهن 
نویســنده شــکل گرفته اســت. بنابر 
مستندات ساواک قبل از انقالب فردی 
با نام مستعار اتابکی مأمور می شود که 
در بیت شهید دستغیب گزارش های 
بیــت را به صورت روزانــه و هفتگی به 

ساواک ارائه دهد.
شــخصیت نادر اتابکی کــه نامش بر 
اســاس مســتندات ســاواک انتخاب 
شده، ســاختۀ ذهن نویسنده است؛ 
اما اتفاقاتی که با توجه به حضور او در 
داستان رخ می دهد، منطبق بر زندگی 
شهید دســتغیب بوده و کاماًل واقعی 

است.
ایــن رمان ۲ دفتــر دارد کــه دفتر اول 
۱۶ فصل و دفتــر دوم ۲۳ فصل دارد. 
شــخصیت اتابکی در دفتر اول رمان، 
از آینده به گذشته روایت می کند که از 
هنگام انفجار تروریستی و شهادت آیت 
الله دستغیب آغاز شده و تدریجًا تا سال 
۵۷ به عقب می آید. در دفتر دوم رمان 
اســت که مخاطب با شخصیت راوی 

آشنا می شود.

آواز؛ بچه؛ آتش
اکبر صحرایی

جمکران

 
 
 

این کتاب چهارمین جلد از مجموعه 
مدافعان حرم انتشــارات روایت فتح 
اســت که  زندگی شهید حمیدرضا 
اسدالهی را از زبان همسرش روایت 

می کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: 
»حــاال هم ایــن قدر دم از شــهادت 
نزنیــد که مــال این حرفا نیســتید. 
بگید اگه شــهید شــدید چی به من 
می رســه؟« حمید گفت »مصطفی 
جان هرچی دارم مال تو.« گفتم »نه، 
اون چیزی که خیلی برات با ارزشــه 
رو بگو.« گفت »من یه چفیه دارم که 
برام خیلی با ارزشه.« گفتم »چی؟! 
یه چفیه؟! قرآن و پول و این همه چیز 
با ارزش داری، اون وقت یه چفیه؟« 
گفــت »این چفیه  از همــه چیز برام 
مهم تره. از دســت آقــا گرفتمش.« 
با یک عشــقی گفــت از دســت آقا 
گرفتمش که تازه فهمیدم عشــق به 
والیت یعنی چه. برایم خیلی جالب 
بود. با ارزش ترین چیــزی که در آن 
شرایط ســخت داشــت، یک چفیه 
بود. آن هم تنها به خاطر عشــق به  

آقا.«

شاهرگی برای حیات
سمانه خاکبازان

روایت فتح
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طعم کتاب / معرفی کتاب

ایـن رمـان داسـتان دختـری اسـت 
کـه در تضـاد بیـن داشـته های خـود 
و  خانـواده و اجتمـاع متحیـر مانـده 
اسـت. لیال بـه خاطر موقعیـت کاری 
پدرش که در مأموریت نظامی سـوریه 
و عـراق اسـت، مجبـور اسـت دوری و 
سـختی هایی را تحمل کنـد و تحمل 
این سـختی ها و مشـکالت نبود پدر، 
سـبب ناهنجاری های برخـوردی او با 

اطرافیانـش می شـود. 
ایـن داسـتان، خواننـده، شـاهد  در 
درگـیـری هــای شــخـصـیـت هــای 
داسـتان اسـت کـه هـر کـدام بـه نوبۀ  
زندگـی اش  کـه  دارد  رنجـی  خـود، 
می دهـد.  قـرار  تحت الشـعاع  را 
زندگـی  از  تابلـو  یـک  مقـدس  رنـج 
خـوب،  چـه  ماسـت.  اطـراف  افـراد 
کـه  می گـذارد  داسـتان  بـد.  چـه  و 
هـر شـخصیتی، خـودش، آنچـه کـه 
زندگـی اش را تحت الشـعاع قـرار داده 
اسـت دریافـت کنـد و پیـش از آنکـه 
بخواهـد تمام مشـکالتش را بـر گردۀ  
دیگری سـوار کنـد، نقش خـودش را 

ببینـد. زندگـی اش  در 
رنـج مقدس بـا واقعیاتی همراه اسـت 
کـه لحظـه لحظـه در زندگـی دختـر 
غیـر  و  مـرد، مذهبـی  و  زن  پسـر،  و 
مذهبـی جریـان دارد. داسـتان رنـج 
مقـدس، جریان همیـن امـروز دنیای 
ماسـت که داریم در آن غلت می زنیم.

رنج مقدس
نرجس شکوریان فرد

عهد مانا

 
 
 

ایـن رمـان سـه جلـدی روایـت بکـر و 
تکان دهنده ای از سـاختارهای زیستی 
بخشـی از ضعیف تریـن و در معـرض 
آسـیب ترین طبقه اجتماع؛ معتادان را 
روایـت می کنـد کـه از چند منظـر قابل 

اسـت. توجه 
نخسـتین مسـئله نـوع مواجهـه راوی 
بـا پدیـده اعتیـاد اسـت. رمـان در ایـن 
زمینـه هماننـد یـک اثـر مسـتند، امـا 
معتقد به قواعد درام، داسـتانی به درون 
تمامـی سـاختارهای زیسـتی کـه یک 
عضـو اجتمـاع را به پدیده اعتیاد سـوق 
می دهد سرک می کشـد. از جمع های 
دانشـجویی تـا طبقه هـای اجتماعـی 
ضعیف اقتصـادی و در معرض آسـیب 
که می توانند مخاطب این پدیده شـوم 
باشند در این نگاه هوشمندانه و ظریف 
فرامـوش نشـده اند و ترکیبـی از همـه 
آنهـا در قالـب روایـت داسـتانی بکـری 
پیش چشـم مخاطب به صف کشیده 
می شـوند. ایـن مسـئله امـا به شـکلی 
اتفاق می افتد که مخاطب به هیچ روی 
حـس نمی کنـد کـه در حـال نصیحت 
بـا یـک رخـداد  یـا مواجهـه  و  شـدن 
دراماتیک اسـت، بلکه او بـه عنوان یک 
شاهد متحیر در کناری ایستاده و شاهد 
اسـت کـه آنچـه بـر ذهـن و ایـده و روان 
بخش های مختلف اجتماع پیرامونش 
مـی رود چگونـه منجر به خـروج آنهـا از 

سـاختار طبیعـی زندگی می شـود.

ایــن کتــاب شــخصیت ممتــاز امام 
خمینــی )ره( را از نــگاه رهبــر معظم 
انقالب اســالمی، بررسی کرده است. 
ویژگی ها و مشخصات راه امام خمینی، 
ثمرات و نتایج حرکت امام و همچنین 
وظایف مسؤولین و ملت در فقدان امام 
عظیم الشــان، از جملــه مباحث این 

کتاب است.
در فصــل پنجــم ایــن کتــاب برخی 
خاطــرات مقام معظم رهبــری از امام 
خمینی، نقل شده اســت. در شرایط 
زمانــی خــاص بعــد از رحلــت امــام 
خمینی، که دشمنان تالش می کردند 
تا عصر امــام را پایان یافته القاء کنند و 
راه را برای نفوذ و ورود خود آماده سازند، 
مقام معظم رهبری با تشریح و توصیف 
و یادآوری دائمی شخصیت، ویژگیها و 
مشخصه های راه امام خمینی، توطئه 
دشمنان را خنثی نموده و مسؤوالن و 
مردم را به تداوم حرکت در راهی که امام 
بنیاد نهاده بودند، دعوت فرمودند و از 
تحریف راه امام و وارونه گویی شخصیت 

آن حضرت نیز جلوگیری کردند.

رویارویی صحنه ها و چهره ها در تاریخ کربا
حمید محمد قاسمی

دفتر نشر فرهنگ اسامی

 
 
 

برج سکوت
حمیدرضا منایی

کتاب نیستان
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دختران هم شهید می شوند
آزاده فرزام نیا

بوی شهر بهشت 

 
 
 

این کتــاب زندگی میثم تمار را در قالــب رمان ارائه می کند 
کــه خواننده پس از مطالعۀ این رمان از اینکه تاکنون چقدر 
از زندگی پرماجرا و جذاب میثم تمار کم اطالع بوده اســت 

شگفت زده می شود.
در بخشی از کتاب آمده است:

»-کوفه قبرستانی است که در سکوت مرگ فرو رفته.
– با این حساب این قبرستان نیازی به طوطی ندارد. مگر نه؟

میثم با تأسف سری تکان داد و آهسته گفت: »روزگاری این 
ســرزمین باغی بود که همه در ســایه نعمت هایش زندگی 

خوشی داشتند ولی…
– نمی خواهی بگویی که آن زمان درست مدت خالفت علی 

بوده؟
 – چرا همین گونه بود. او بهشــتی ســاخته بود که در آن به 
احکام خدا عمل می شد. بهشــتی که در آن سرخ و سیاه و 
سفید فرقی نداشتند. همه با هم برابر بودند و زندگی در آن …

– شعار بس است مرد عجم! این قدر خوش زبانی نکن.
 عبایش را روی دسته تخت انداخت. حریر زیبایی که زیر عبا 
پوشیده بود در نسیم تکانی خورد. تن صدایش را نرم تر کرد و 
ادامه داد: »ببین همین حاال می گویم تو را خواهم بخشید 

اما به یک شرط…
 میثم که کمی به پای چپش تکیه کرده بود سعی کرد راست 
بایستد. جای ضربه ای که سرباز به پهلویش زده بود بدجوری 
زجرش می داد. مجبور بود ســنگینی اش را روی نیمه دیگر 

بدنش بیندازد.
 – اگر همین جا، در جمع بزرگان کوفه به علی ناســزا بگویی 
و اذعــان کنی هرچه به تو گفته دروغ بوده تو را رها می کنم. 

بدون هیچ قید و شرطی.
– تو؟ به زودی دســتور خواهی داد که دســت و پای مرا قطع 

کنند و زبانم را بیرون بکشند و دهان را بدوزند.
– باور نمی کردم من این قدر سنگدل باشم.

– این را موالیم علی به من مژده داده.

باغ طوطی
مسلم ناصری

کتاب جمکران

 
 
 

دختــران هــم شــهید می شــوند، روایتــی تأثیرگــذار از 
ــی   ــه در راهپیمای ــاله ای ک ــر ۱۳ س ــری، دخت ــی مه زندگ
نهــم دی مــاه ســال ۵۷ بــه کمــک دختــری دیگــر بــه نــام 
الهــه می شــتابد. لبــاس الهــه در جریــان آن راهپیمایــی به 
چرخ هــای تانــک گیــر کــرده و بــا حرکــت تانــک بــه زمیــن 
کوبیــده می شــود، مهــری می کوشــد کــه او را نجــات 
دهــد. اگرچــه نام کتــاب و خصوصًا طــرح جلــد آن گویای 
ــران هــم شــهید  ــر اهمیــت آن نیســت، دخت ــوای پ محت
می شــوند بخش مهمــی از تاریخ انقــالب در مشــهد را ورق 

ــت می کنــد. ــد و روای میزن
نثــر روان، اســتفاده از نقــل قول هــای محلــی، فضاســازی 
بازخوانــی  روزگار،  آن  مردمــان  زندگــی  از  درک  قابــل 
شــعارهای مردمــی و در کنــار یکدیگــر ســبب ارائــه روایتــی 
فوق العــاده و دســت اول از تحــوالت آن ســال ها شــده کــه 

توســط نویســنده بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت.
ــرای  بســیاری از شــعارهای مــردم در راهپیمایی هــا کــه ب
اولیــن بــار در ایــن کتــاب آورده شــده و چــه بســا مختــص 
ــی در آن  ــردم انقالب ــگاه م ــق ن ــت، عم ــوده اس ــهد ب مش
خطــه را نشــان می دهــد کــه نــه از ســر بیــکاری و درد نــان 
انقــالب کردنــد کــه نگرانی حفــظ دیــن و ارزش هــای خود 
را داشــتند. شــعارهایی که از زبــان دختران نوجــوان، زنان و 
مــردان در کتــاب آورده می شــود و برخــی نیــز روی دیوارهــا 

ــده می شــود. و پالکاردهــا خوان
ایــن گونــه کتاب هــا کــه راوی تاریــخ انقــالب در شــهرهای 
مختلــف ایران هســتند، گنجینه ای ارزشــمند به حســاب 
می آینــد و در صــورت تکمیل و گســترش، ماننــد دانه های 
تســبیح  یکدیگــر را کامل کــرده و تاریخ انقــالب را به صورت 
ــن  ــی رود ای ــد م ــذا امی ــد کــرد. ل ــت خواهن ــجم روای منس
ــارات  ــت انتش ــا هم ــهد و ب ــه از مش ــده ک ــت فرخن حرک
ســازمان فرهنگــی شــهرداری مشــهد آغاز شــده اســت به 

تمــام شــهرها گســترش یابد.

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای شهریور
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این کتاب را می توان دایره المعارف خالصه ای دانست درباره موعود آخرالزمان 
در ادیان آســمانی. در کل، کتاب بشارت به منجی موعود با نگاهی محققانه و 
درعین حال خالصه وار به بحث منجی موعود در ادیان مختلف پرداخته است. 
این کتاب را می توان محل رجوع مناسبی برای محققین جوان دانست؛ زیرا 
هم مطالب پایه ای و اساسی که دانستن آن الزمه شروع هر تحقیقی است، در 
این کتاب گردآمده است و هم زبان کتاب، زبانی سهل و روان است. در ضمن 
حجم کتاب نیز در حدی نیست که خارج از حوصله مخاطبان جوانی باشد که می خواهند اطالعات اولیه ای را در 
این زمینه کسب کنند. همچنین ارائه منابع مفصل تر دربارۀ هر مطلب نیز از ویژگی های مثبت شایان ذکر این کتاب 
است که نویسنده به آن توجه کرده است تا درصورتی که خواننده بخواهد در مطلبی خاص عمیق تر بشود، او را میان 

منابع مختلف و متنوع سردرگم نگذاشته باشد.

بشارت به منجی موعود
علی سرایی
موعود عصر
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کتــاب شــمیم گل نرگس فرصتی اســت تا با بهره منــدی از نور ســخنان آل الله 
بیش ازپیش با موضوع مهدویت و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه آشنا شویم. 
این اثر با استناد به 313 حدیث نورانی اهل بیت علیهم السالم در موضوعات متنوع 
مهدویــت یك دوره کامــل از موضوعات مربوط به امام عصر علیه الســالم را ازنظر 
گذرانده. یکی از بهترین ویژگی های کتاب این است که در عین سادگی و اختصار 
با اســتفاده از این 313 روایت که از میان متقن ترین و معتبرترین روایات مهدویت 
انتخاب شده اند، به مهم ترین مباحث در عرصۀ مهدویت پرداخته شده است. از شناخت امام زمان و ویژگی های حضرت 
گرفته تا ویژگی های یاران امام زمان علیه السالم و وظایف منتظران تا عالئم ظهور و نشان های آخرالزمان و چیدمان روایات 
به شکلی نظام مند صورت گرفته تا به خواننده یک نظام فکری منسجم هم ارائه دهد. مطالعۀ این کتاب برای کسانی که 

می خواهند مبانی مطالعاتی مهدویت را به شکل اصولی آغاز کنند توصیه می شود.

شمیم گل نرگس
عباس رحیمی

جمال

در این کتاب یکی از عقاید شیعه به صورت کاماًل محققانه مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفته و روشن شده است که عقیده به رجعت نه مخالف کتاب و نه مخالف حدیث 
رسول گرامی است و نه با سنت حکیمانۀ خداوند بزرگ در جهان آفرینش ناسازگاری 
دارد. از طرف دیگر چون در این زمینه روایات متواتری از پیشــوایان اهل بیت وارد 

شده است، ما به آن اعتقاد جدی داریم. مباحث این کتاب به شرح ذیل می باشد:
مفهوم رجعت، شــیعه و رجعت، ظهور مهدی منتظر و رجعــت، امکان رجعت از 
دیدگاه عقل، بازگشت به دنیا در امت های پیشین، زمینه های رجعت در قرآن، صحاح و سنن، دلیل وجود رجعت در امت 

اسالمی و پرسش ها و پاسخ ها پیرامون رجعت.

رجعت از دیدگاه عقل، قرآن، حدیث
حسن طارمی

دفتر انتشارات اسامی

جایگاه امامت همچون نبوت است. دلیل نیازمندی بشر به رهبر معصوم )چه پیامبر 
و چه امام( ضعف عقل و علم انسان است. امامت کامل زمانی محقق می شود که 
رهبری امت، آن گونه که شایسته است حاصل شود و به همین دلیل الزم است که 
ظهور حضرت مهدی علیه الســالم موردتوجه قرار گیرد. هدایت جامعه با تفسیر 
درست و متحد کردن مردم زیر پرچم بندگان صالح صورت می گیرد. ظهور امام زمان 
پدیدۀ حقی است که باقدرت و عزت بر باطل چیره می شود و باطل را نابود می کند. 
بدیهی است که واگذار نمودن هدایت جامعه به انسان غیر ظلم به بشر و برخالف حکمت و عقالنیت است. در این میان 
طبیعی است که برای رهپویان و جستجوگران راه هدایت در جهت شناخت امام زمان علیه السالم سؤاالتی مطرح می گردد 
که در این مجموعه بنا شده به بخشی از آن ها پاسخ داده شود. برخی از این پرسش ها عبارت اند از: چرا امام زمان غایب 
است؟ آیا امام زمان زن و فرزند دارد؟ چگونه می توان فهمید که ما جزو یاران آن حضرت هستیم؟ آیا در زمان حکومت امام 

عصر به هیچ وجه ظلم و ستم و انحرافی نخواهد بود؟

جهت نما؛ 40 پرسش و پاسخ مهدوی
محسن قرائتی

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السام
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کتــاب معرفت امام زمان علیه الســالم و تکلیــف منتظران دو دســته مباحث را 
موردتوجه قرار داده است. اول: مباحث ناظر بر شناخت امام مهدی علیه السالم 
و ویژگی هــای آن حضرت به عنوان امام زمان و آخرین حجت خدا بر روی زمین. 
دوم: مباحث ناظر بر شــناخت، تکالیف و وظایف منتظــران در عصر غیبت، در 

وجوه فردی و اجتماعی.
مهم ترین ویژگی های این اثر عبارت اند از: ارائه مطالب بر اســاس ســیر و ترتیب 
منطقی مناسب، به گونه ای که خواننده می تواند گام به گام به نگرشی جامع، عمیق و گسترده درزمینه معارف مهدوی و 
موضوعات مرتبط با آن دست یابد؛ بررسی وجوه مختلف اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی باور مهدوی و فرهنگ 
انتظار به شیوه ای متقن و مستدل؛ بهره گیری از منابع اصلی و دست اول و دّقت در نقل اقوال و روایات؛ پاسخ گویی به 
پرسش ها و ابهام های گوناگونی که در حال حاضر درزمینه این باور و فرهنگ وجود دارد؛ تالش در جهت ارائه دیدگاهی 
متعادل و به دوراز افراط وتفریط درزمینه بسیاری از مباحث مهدوی؛ بررسی و تبیین بایدها و نبایدهایی که شایسته است 
در فعالیت های پژوهشی، آموزشی، ترویجی و تبلیغی در حوزه مهدویت موردتوجه قرار گیرند؛ معرفی منابع مطالعاتی 

برای تکمیل مباحثی که در کتاب به اجمال به آن ها پرداخته شده است.

معرفت امام زمان )ع( و تکلیف منتظران
ابراهیم شفیعی سروستانی

موعود عصر

این کتاب ارزشمند، یکی از کتاب هایی است که مطالعۀ آن برای هر منتظری مفید 
اســت. این کتاب که مجموعه مباحث گفتاری و نوشتاری استاد عالمه جوادی 
آملی درباره حضرت بقیه الله )ارواحنا فداه( است، با مقدمه ای ارزشمند از ایشان 
به دوستداران امام زمان )عجل( ارائه شده است. کتاب ذکرشده با یک پیشگفتار 
و در ســه بخش کلی سامان یافته است. بخش اول کتاب که بهترین و قوی ترین 
بخش کتاب هم هســت، امام شناسی است که شامل سه فصل می شود، فصل 
اول امامت عام؛ گزیده ای از سؤاالت مطرح شده در این کتاب عبارت اند از: چرا مردم نمی توانند خودشان امام خود را 
برگزینند؟ )شخِص حضرت مهدی با استدالل عقلی به این سؤال پاسخ گفته اند(. ویژگی های زندگی جاهالنه و معیار 
حیات معقول چیست؟ معنای حیات و مرگ در زندگی قرآن چیست؟ مراتب و نشانه های حیات عقلی چیست؟ مفهوم 

واقعی معرفت امام چیست؟
 همچنین قسمتی از موضوعاتی که مطرح می شود:

راه معرفت امام عصر و واالترین راه شناخت امام عصر، قرآن و عترت یک حقیقت و دو ظهور و جلوه هایی از هماهنگی این 
دو امام ِمعصوم، پیشوای عقاید و اخالق و اعمال و شاهد بر اعمال، مهدی موعود همسفر سالکان و قافله ساالر کاروان 

عشق، شباهت امام عصر با حضرت موسی علیه السالم و بسیاری از موضوعات دیگر.

امام مهدی؛ موجود موعود
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

اسراء
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بســیاری از آیات قرآن کریم در بدایت امر و با نگاه به ظاهر آن به نظر نمی رســد که 
ارتباطی با امام زمان علیه الســالم و مبحث مهدویت داشته باشند، اما با رجوع به 
روایات تفســیرِی معصومین درباره ی آن آیات و تدبر در معانی آن درمی یابیم که با 
حضرت حجت و بحث مهدویت مرتبط اند. نثری شیوا و روان استفاده از مثال هایی 
بســیار گویا، در شــرح روایات و معارف و مفاهیم در عین رعایت اختصار و پرهیز از 
پرگویــی از دیگر ویژگی های این اثر اســت. تعــداد معدودی از ایــن آیات در بین 
عالقه مندان بحث مهدویت مشــهورند که البته همان آیات هم با شــرح عالمانه ی استاد قرائتی نکات بدیع فراوانی برای 
خوانندگان خواهند داشــت؛ اما اکثر آیات گرداوری شــده در این اثر حتی در بین بسیاری از عالقه مندان بحث مهدویت 
هم مهجورند و نکات جدید فراوانی را دارا می باشند. مجموعۀ مطالب ارائه شده در کتاب به گونه ای تدوین یافته که یک دورۀ 
فشرده از مهم ترین معارف مهدویت در زمینه های مختلف را شامل می شود. مباحثی از قبیل مبانی اعتقادی مهدویت مانند 
امامت و جایگاه آن در ایمان، رجعت، فلسفه و چرایی غیبت، ویژگی های یاران امام زمان و وظایف منتظران حقیقی حضرت، 
عالئم ظهور و نشانه های آخرالزمان و مباحث مربوط به شناخت دشمنان حضرت که با محوریت شرح آیات قرآن در این 

مباحث ارائه شده است.

پرتوی از آیه های مهدوی
محسن قرائتی

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السام

این کتاب مهم ترین کتاب در مبانی اعتقادی مهدویت است که در این مجموعه 
آمده است و مطالعۀ آن برای هر منتظری بسیار الزم است. پیش از آن که به بحث 
در اصل مهدویت پرداخته شــود، الزم است بدانیم که اصواًل جایگاه این بحث در 

اعتقادات شیعی کجا است؟ 
آیا اعتقاد به ظهور حضرت مهدی علیه السالم و آشنایی و معرفت به آن حضرت و 
انتظار ظهور آن حضرت و توجه و توسل به آن حضرت ضرورت دینی دارد یا اینکه 

مسلمانی بدون آن نیز امکان پذیر است! اگرنه به چه علت؟
اساسًا رابطۀ ایمان و والیت اهل بیت چیست؟ تفاوت اسالم باایمان در چه چیز است؟ آیا ایمان به والیت اهل بیت در سایر 
ادیان نیز مطرح بوده؟ بشارت و هشدار اساسی به محبین اهل بیت چه چیز است و تکلیف گناهکارانی که محب اهل بیت 

هستند چه خواهد شد و بسیاری از مبانی اعتقادی دیگر.
اصواًل تا انسان به اهمیت چیزی پی نبرد، به آن دل نمی دهد و برای آن همت نمی گمارد و آن طور که شایسته است به آن 
ارج نمی گذارد. این کتاب بسیار ارزشمند در 14 فصل مهم ترین مبانی اعتقادی شیعه در این زمینه در عین اختصار و 

سادگی و روانی، درنهایت اتقان، مستدل به دالیل عقالنی و مستند به آیات و روایات تبیین ساخته است.

آثار اعتقاد به امام زمان علیه السام
هادی قندهاری

منیر



بنده فکر می کنم خوب است که 
محل های نماز جمعه، مرکز نمایش 
کتاب های خوب و کتاب های روز و 

کتاب های مطلوب باشد
مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور 1394/10/14
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کتاب نرگس داســتان خواندنِی مقطعی مهم از تاریخ کشــور عزیزمان است؛ 
داستان خوشی ها و ناخوشی های دوران انقالب که شاید کمتر بازگو شده باشد. 
کتاب  نرگس که به گفتۀ رحیم مخدومی، نویســندۀ آن، بهترین رمان اوست، 
برگرفته از خاطرات دوران نوجوانی او از روزهای پرماجرای انقالب است؛ دورانی 
که شوخی های راه مدرسه با جدیت های شعارهای آن زمان درهم تنیده شدند 
و صحنه هایی تاریخی از مبارزات نوجوانانی غیور با ظلمت و تاریکی رقم زدند. 
ماجرا از آنجایی شروع می شود که نرگس را به خاطر داشتن حجاب از مدرسه اخراج مي کنند و او از این قضیه، به دلیل 
عالقۀ زیادش به درس و مدرسه، بسیار ناراحت می شود. برادرش اسماعیل که دانش آموز کالس اول راهنمایي است، 
خود را به هر آب و آتشی می زند تا نرگس بتواند درسش را ادامه دهد. اما به پیشنهاد معلم خود، به راهی می اندیشد 
برای برگرداندن همۀ دختراني که به سبب داشتن حجاب از مدرسه اخراج شده اند و این سرآغاز ماجراهایی خواندنی 
مي شود. ماجراهای داستان نرگس چنان در هم تنیده می شوند که ذهن مخاطب با َوَلِع تمام آن را دنبال می کند و انگار 
برای بازکردن گره های کورش باید خود را در قعر سطور بیندازد و فراز و نشیب های داستان را که تمامی ندارند، از نزدیک 
دنبال کند. گاهی که خواننده با سختي هاي اسماعیل و نرگس همدردی می کند، تنها قطرات اشک است که می تواند 
التیامش دهد؛ و گاهی خنده سر می دهد از خنده های اسماعیل و دوستانش، و گاهی هم از آن همه هیجانی که در 
تمام وجودش رخنه کرده، مبهوت و شگفت زده  می شود و با آن ها در گوشه ای می نشیند و به فکر فرو می رود. داستان 

نرگس پر است از نکات لطیف و ِبکر. 

کتاب جمعه
معرفی بستۀ کتاب معرفی شده در نماز جمعه

طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که زندگی انسان در کرۀ زمین با 
محافظت و بهداشت آن گره خورده است؛ اما متأسفانه بي توجهي به آن در دنیاي 
امروز، تهدیدي جدي براي ادامۀ حیات و تمدن بشــري را به دنبال آورده است. در 
این بین، اسالم به عنوان یک دین کامل و پاسخ گو به نیازهای بشر، همواره به محیط 

زیست و بهداشت انسان توجه ویژه اي داشته است.
کتاب محیط زیست و بهداشت در سیره و سنت معصومان)ع( کوشیده است 
تا با تکیه بر قرآن کریم و احادیث اهل بیت)ع( برنامۀ دین اسالم را در این باره بیان کند. موضوعاتی که حجت االسالم ناصری 
داوودی در این کتاب، به خوبی، به آن ها پرداخته است، عبارت است از: مسئلۀ محیط زیست، بهداشت فردی و عمومی و 
شیوه های حفظ و ارتقای آن ها با بررسي منابع قرآني، فقهی، حدیثی و تاریخی؛ بحران محیط زیست و عوامل اصلي آن در 
دنیاي امروز و ارتباط آن با طبیعت، گیاهان، جانوران؛ شیوۀ تعامل صحیح و بهره وری بهتر انسان از آن ها در نگاه فرهنگ 
اسالمي؛ عوامل موفقیت مسلمانان در مسائل زیست محیطی و بسیاري از مسائل ضروري دیگر که نیاز نسل امروز براي 

زندگي بهتر در طبیعت است. 

نرگس
رحیم مخدومی

سورۀ مهر

محیط زیست و بهداشت در سیره و سنت معصومان )علیهم السام(
عبدالمجید ناصری داوودی

بوستان کتاب قم
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گلســتان یازدهم نمونه ای خوب و بالغ از روایت ســبک زندگی شــهدا و 
ایثارگران دفاع مقدس اســت که با زبانی صادقانه به شــرح زندگی یک سال و 
هشت ماهۀ مشترک شهید علی چیت ســازیان، فرماندۀ  اطالعات و عملیات 
لشــکر انصارالحسین)ع( و همسر محترمشان پرداخته است؛ فرمانده ای که 
در جبهه، به دلیل مهارت های رزمی و شجاعتش به عقرب زرد معروف بود و در 
خانه، با مادر و همسرش به اندازه ای با مهر و محبت رفتار می کرد که گویی این 
قلب رئوف هیچ گاه سابقۀ  حضور در جنگ را نداشته است. گلستان یازدهم به زیباترین شکل توانسته  است قسمت 
مهمی از نیمۀ پنهان زندگی شهید چیت سازیان را به مخاطبان معرفی کند که همان طور که اشاره شد موضوع مؤکد 

همیشگی رهبر معظم انقالب بوده است.
ضرابی زاده که پیش از این، در کتاب دختر شینا، مظهری دیگر از سبک زندگی شهیدان واالمقام ایران اسالمی 
و همسران گران قدر آنان را به زیبایی ترسیم نموده بود، این بار هم در کتاب گلستان یازدهم توانسته به خوبی از عهدۀ 
این امر برآید و روایتی جذاب و دل نشین از زندگی یکی دیگر از خانواده های ایثارگر دفاع مقدس را به تصویر بکشد. 
مقام معظم رهبری در تقریظی بر کتاب گلستان یازدهم مرقوم فرمودند: »این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر 
جهاد و اخالِص مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی بزرگ نائل آمد و هم در زمین و هم در مأل اعلی به 
عّزت رسید...«. راوی، شریک زندگی کوتاه او، صدق و صفا و اخالص را در روایت معصومانۀ خود، به روشنی نشان 
داده است. در این میان، قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف نویسنده است که به این همه، جان داده است. 

آفرین بر هر دو بانو؛ راوی و نویسندۀ کتاب.«

شهدای دانشمند هسته ای ایران، سند مظلومیت این سرزمین اسالمی هستند؛ 
دانشمندانی که با ویژگی های مشترک، اهداف هماهنگ و تالش های مستمر 
در مسیر پیشرفت علمی کشور عزیزمان گام برداشتند؛ و باعث ترس قدرت های 
استعماری جهان از تعالی جمهوری اسالمی و در نهایت، ترور و ازبین بردن این 
گنجینه های علمی شدند. ِسری کتاب های شهید علم روایتی جذاب و خواندنی 
از زندگی چند تن از شــهدای دانشمند هسته ای کشــور است که ما را با سبک 
زندگی و مجاهدت های این شــهیدان واالمقام آشنا می کند. دفتر اول از کتاب های شهید علم مربوط به شهید دکتر 
مجید شهریاری است. دانشمند عارف و استاد فرزانه ای که قبل از شهادتش، عده ای او را خیلی خوب می شناختند، و 
می دانستند غنی سازی 20درصد اورانیوم و بسیاری از پیشرفت های علمی ایران در علوم هسته ای، مدیون تالش های 
اوست و اگر نباشد، از سرعت این پیشرفت ها کاسته خواهد شد، همان ها که پس از شنیدن خبر ترور او نفس راحتی 
کشیدند و گفتند: »ترور او اقدامی غیرجنگی برای توقف پیشرفت ایران بوده است، از نخست وزیر اسراییل و رؤسای 

سازمان های اطالعاتی موساد و سیا گرفته تا منافقین مزدور و کوردل.«
دفتر دوم از کتاب  شهید علم مربوط به شهید داریوش رضایی نژاد، یکی دیگر از شهدای انقالب است که در مسیر پیشرفت 
و عدالت ایران اسالمی به درجۀ رفیع شهادت نائل شد. نخبۀ نابغه ای از عشایر ایالم که علم و اخالق و آرمان خواهی و دین 

و میهن دوستی را در خود جمع کرد و تبدیل به یکی از بهترین الگوهای جوان ایرانی شد. 

گلستان یازدهم
بهناز ضرابی زاده

سورۀ مهر

شهید علم
دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقاب اسامی

دفتر نشر معارف
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خانوادۀ نشر
یادداشت

پیچیده سازی؛ 
آیۀ قرآن 
مفهومی را 
به سادگی بیان 
کرده است؛ 
اما همان 
مفهوم ساده 
را مترجمان، با 
رعایت نکردن 
یکی دو نکتۀ 
ظریف، پیچیده 
کرده اند و دشوار 
منتقل ساخته اند

َمحکمه و داوری و شاهدآوردن است. حال، در فارسی برای 
این تعبیر چه می گوییم؟ می گوییم: »حق با فالنی است.« 
حرف »با« به راحتی در اینجا معنا را می رساند و با بافت متن 
نیز هماهنگی دارد. ما در فارسی هیچ وقت نمی گوییم: 

»حق برای فالنی است.« 
جالب اینجاســت که ۴۸ مترجم دچار گرته برداری 
شده اند و »لِـ« را مستقیم »از آِن« ترجمه کرده اند: »حق 
از آِن خداست.« به جز آن ۴۸ مترجم، دیگر مترجمان نیز 
در فضای غلطی قلم زده اند: طبری و مجتبوی گفته اند: 
»حــق خــدای راســت.« طاهــری آورده: »حــق خاص 
خداست.« و انصاریان چنین نوشته: »حق ]یعنی توحید[ 

ویژۀ خداست.« 
جز ما، فقط دو مترجم گفته اند »حق با خداست«: 
۱. احسن الحدیث که جزو ترجمه های معروف نیست؛ ۲. 

گرمارودی که بنایش ترجمۀ ادیبانه و فاخر است. 
ْهَلْکَنا ِمن َقْبِلِهم 

َ
َوَلْم َیْهِد َلُهْم َکْم أ

َ
 سجده،  :۲۶أ

 .َن اْلُقُروِن َیْمُشوَن ِفي َمَساِکِنِهْم ِمّ
در ترجمه هــای زیــر از این آیــه، مرجع ضمیرهای 
شان« معلوم نیست؛ به ویژه اینکه دربارۀ دو  »آنان، آن ها،ـ 
گروه صحبت می کند که یکی از آن دو گره اکنون زنده اند 
و یکی شان نه. به جز ابهام در مرجع ضمیر، پیچیدگی های 
دیگری نیــز در این ترجمه ها هســت که توضیحشــان 

فایده ای ندارد. با یک بار خواندن، متوجه آن ها می شود: 
مجتبوی: آیــا آنان را راه ننمود و برایشــان روشــن 
نســاخت که پیش از ایشــان چه اندازه مردمانی را هالك 

کردیم که اکنون در خانه های آنها راه می روند؟
خرمشاهی: آیا برای ایشــان روشن نشده است که 
پیش از آنان چه بسیار نسلهایی را نابود کردیم که ]اینان [ 
بر خانه و کاشانه هایشان می گذرند. )ایشان، آنان، اینان هر 

سه برای اشاره به یک گروه(
فوالدونــد: آیا بــرای آنان روشــن نگردیــده که چه 
بسیار نسلها را پیش از آنها نابود گردانیدیم ]که اینان [ در 

سراهایشان راه می روند؟ 
مکارم: آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که 
افراد زیادی را که در قرن پیش از آنان زندگی داشتند هالک 

کردیم؟! اینها در مساکن )ویران شده( آنان راه می روند.

ْکِر ترجمۀ  ْرَنا اْلُقْرآَن ِللِذّ قرآن ساده است: َوَلَقْد َیَسّ
قرآن نیز باید ساده باشد. اگر پیچیدگی هایی در قرآن برای 
ما نمود دارد، یا برخاســته از فشردگی و ایجازی است که 
به ویژه در داستان گویِی قرآن به چشم می آید یا اینکه ریشه 
در متشابه بودن برخی آیه ها دارد. برگرداِن این بخش های 
قرآن نیز در »ترجمۀ تفسیری« به راحتی انجام می پذیرد و 
می توان معنای آیه های به ظاهر پیچیده را کاماًل گشوده و 
ساده بازنمایی کرد. ما فقط در »ترجمۀ واژه به واژه« دچار 
تنگنای  ترجمه ایم که از قضا، هیچ کدام از پانزده شانزده 
ترجمۀ معروف قرآن از این نوع نیستند. پس نباید بهانه و 

مانعی باعث شود که ترجمه پیچیده و دشوارفهم باشد. 
در قســمت نخســِت ایــن نوشــته، به چهــار ایراد 
ویرایشی در ترجمه های مشهور قرآن اشاره کردیم و برای 
هریک نمونه آوردیم: ۱. دشوارنویسی؛ ۲. توالی فعل؛ ۳. 
خطای دستوری؛ ۴. کژتابی. در ادامه، چند نمونه خطای 
ویرایشــی از این ترجمه ها ذکر می کنیم که همگی دچار 
یک ایرادند: ۵. پیچیده سازی. چنان که در نمونه های زیر 
هویداست، آیۀ قرآن مفهومی را به سادگی بیان کرده است؛ 
اما همان مفهوم ساده را مترجمان، با رعایت نکردن یکی دو 

نکتۀ ظریف، پیچیده کرده اند و دشوار منتقل ساخته اند. 
آوردن این تک نمونه هــا را نباید به کّل آن ترجمه ها 
تعمیم داد و نشــاید که با این نمونه های معدود، بر ســِر 
ارزش گذاری آثار فاخر این مترجماِن نامور داورِی نهایی 
کرد. این هــا تنها نقدهایــی تک جمله ای اســت، برای 
دقــت ورزی و درنگ. همچنین، در بیــان نمونه ها، برای 
رعایت اختصــار و بــا عذرخواهی، لقب های بزرگــواراِن 
صاحب ترجمه نمی آید و به ذکر فامیل ایشــان بســنده 

می کنم:
۵. پیچیده سازی

ٍة َشــِهیًدا َفُقْلَنا  مَّ
ُ
 قصص،  :۷۵َوَنَزْعَنا ِمن ُکِلّ أ

ا َکاُنوا  ــِه َوَضلَّ َعْنُهم مَّ نَّ اْلَحقَّ ِللَّ
َ
َهاُتــوا ُبْرَهاَنُکْم َفَعِلُموا أ

َیْفَتُروَن
ِه« در عربی  نَّ اْلَحقَّ ِللَّ

َ
به نظرتان، ساده تر و روان تر از »أ

می توان گفت؟ تفسیر المیزان در اینجا می گوید که تعبیر 
»الحُق ِلـ« نظیر سخن قاضی است در هنگام داوری بین 
دو نفر: »الحُق ِلفالٍن، ال ِلفالٍن.« بافت این آیه هم، دربارۀ 

نقدی ویرایشی 
بر ترجمه های مشهور قرآن )۲(

محمدمهدی باقری
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نقدی ویرایشی بر ترجمه های مشهور قرآن )2(

آمد، به او کافر شدند. 
بهرام پور: و هنگامی که از جانب خدا کتابی برایشان 
آمد که آنچه را با خود داشــتند تأیید می کرد، و از پیش ]با 
آن [ بــر کّفار پیروزی می جســتند، ولی همین که آنچه را 

می شناختند برایشان آمد، انکارش کردند.
مشکینی: و چون برای آنها کتابی از جانب خدا آمد 
)قرآنی( که تصدیق کننده آنچه با آنهاســت )تورات(، در 
حالی که آنان پیش از آن، همواره خبر از پیروزی خود )به 
وسیله آورنده آن کتاب( بر کسانی که کفر ورزیده اند می 
دادند، )با این همه( چون آنچه آن را می شناختند برایشان 

آمد بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافران باد.
فوالدونــد: و هنگامی که از جانــب خداوند کتابی 
که مؤید آنچه نزد آنان است برایشــان آمد ، و از دیرباز ]در 
انتظارش[ بر کســانی که کافر شــده بودند پیروزی می 
جستند ولی همین که آنچه ]که اوصافش[ را می شناختند 
برایشان آمد، انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد.

و... .
ترجمــۀ ما: همین که از طرف خدا برایشــان قرآنی 
آمد که تأییدکنندۀ توراتشــان بود، عمدًا باورش نکردند؛ 
بااینکه قبل از آمدنش، همیشــه امید داشتند که با آن بر 
بت پرست ها پیروز بشوند و بااینکه قرآن و پیامبِر اسالم را از 

قبل می شناختند. 
.اَر الِْخَرَة ُه الدَّ  قصص،  :۷۷َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَّ

خرمشاهی: و در آنچه خداوند بر تو بخشیده است، 
سرای آخرت را بجوی.

جا دارد بپرســیم که »در... بجوی« در این بافت چه 
معنایی می دهد؟ یعنی در آن بگرد و سرای آخرت را پیدا 
کن؟ بســیاری از مترجمان دچار گرته برداری شده اند و 

»فی« را مستقیم »در« ترجمه کرده اند. 
ترجمۀ ما، مبتنی بر تفسیر: با آنچه خدا به تو داده 

است، سرای آخرت را به دست بیاور.
]ادامه دارد... .[

الهی ق.: آیا آن طوایف و قبایلی را که ما پیش از این 
مــردم کنونی هالک کردیم و اینان اینک در دیارشــان به 
جای آنها رفت و آمد می کنند هالک آنها موجب هدایت و 

عبرت اینان نگردید؟ 
ترجمۀ ما: مگر همین برای بیداری مردم کافی نیست 
که نســل های فراوانی را قبل از آن هــا نابود کردیم و حاال 

این ها دارند روی ویرانه های خانه های آن ها راه می روند؟!
نَباُء َیْوَمِئٍذ َفُهْم اَل 

َ
 قصص،  :۶۶َفَعِمَیْت َعَلْیِهُم اْل

 .َیَتَساَءُلوَن
ترجمۀ ما: راه هر بهانه  تراشی بر آن ها بسته است. از 

همدیگر هم نمی توانند پرس وجو کنند!
ترجمۀ خرمشــاهی از ایــن آیه، بــا دو واژۀ نامفهوِم 
»مشتبه« و »همپرســی«، پیچیده شده است: »آنگاه در 
آن روز همه اخبار و احوال بر آنان مشــتبه شود، و ایشان 
همپرسی نکنند.« ترجمۀ انصاریان نیز در این یک آهی  
بســیار طوالنی شــده: »پس در آن روز ]به خاطر ترس و 
هراس فراگیر و به ســبب محجوب بودن دل هایشــان و 
قطع رابطه آنان با علل و اسباب، همه[ اخبار ]واقعی[ بر 
آنان پوشیده ماند ]و راه نجات از همه طرف بر آنان مسدود 

است[، بنابراین از یکدیگر پرسش هم نمی کنند.« 
ٌق  ِه ُمَصِدّ ْن ِعنِد اللَّ ا َجاَءُهْم ِکَتاٌب ِمّ  بقره،  :۸۹َوَلمَّ
ا  ِذیَن َکَفُروا َفَلمَّ َما َمَعُهْم َوَکاُنوا ِمن َقْبُل َیْسَتْفِتُحوَن َعَلی الَّ ِلّ

 .ا َعَرُفوا َکَفُروا ِبِه َجاَءُهم مَّ
در ایــن آیه، تقریبًا همۀ ۱۵ مترجم به راهی رفته اند 
که نتیجه اش جمله ای دراز و دشوارفهم شده است. آنان با 
پایبندی به ظاهِر ساختار عربِی آیه، در فارسی اش نیز یک 

بند موصولِی طوالنی بین جملۀ پایه و پیرو گذاشته اند. 
مکارم: و هنگامی که از طرف خداوند، کتابی برای 
آنها آمد که موافق نشــانه هایی بود که با خود داشتند، و 
پیش از این، به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند )که 
با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند.( با این همه، هنگامی 
که این کتاب، و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها 
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نشــان دهد چقدر و چطور نویســنده و آثارش و این اثر 
خاصش را می شناسیم. مثاًل بنویسیم: »از پژوهش های 
جناب آقای دکتر کاووس حسن لی2  است که نخستین 
بــار در ســال ۱۳۸۳، به همت نشــر ثالث و انتشــارات 
دبیرخانۀ شورای گســترش زبان و ادبیات فارسی روانۀ 
بازار کتاب شــد و چــاپ دوم آن نیز در پاییــز ۱۳۸۶ بر 
پیشــخوان کتاب فروشــی ها قرار گرفت. در این نوشته 
برآنیم تا ابتدا به معرفی فصول کتاب و ســپس به نقد و 
بررســی آن ها بر مبنای اصالحات متن و تغییرات آن در 

چاپ دوم بپردازیم.«3
۲. گاِم مهم بعد معرفــی اجمالی کتاب از نظر تیترها و 
فصل هاســت؛ مثاًل: »اثر حاضر از شــش بخش اصلی 
تشکیل شــده اســت که به ترتیب عبارت اند از: مقدمه 
)جریان شناسی شــعر معاصر(؛ فصل نخست )نوآوری 
درحوزۀ زبان(؛ فصل دوم )نوآوری در حوز ۀ شــکل، فرم 
و ساختار(؛ فصل ســوم )نوآوری در صور خیال(؛ فصل 

الف. سِر سخن
آنچه من »یادداشــت کتــاب« می ناممــش، در حالت 
ایده آل، قرار است تصویری آگاهانه، دلپذیر، مؤثر و البته 
کم وبیش نقادانه از یک اثر بدهد؛ یعنی حساب شــده،  
جوری که هم خواننده بفهمد در آن چه گذشته و اصاًل 
به دردش می خورد که ســراغ آن کتاب بــرود یا نه و هم 

نویسنده بتواند از نوشته و نگاه ما چیزی بیاموزد. 
پیشنهادهای من در این سلسله یادداشت ها پیش 
از هر چیز، مبتنی اســت بر ۲۵۳ مقالــه ای که تاکنون 
نوشــته ام و ۶۸تای آن ها به نوعی کتابگزاری است و نیز 
مرور شیوه نامه های انگلیســی،  عربی و فرانسه در این 
فن. باری هر چه هست، ناقص است و تجربی و نیازمند 

نظر و اصالح خوانندگان و اهل فن.  

ب. نکاِت کلی
۱. چه خوب اســت برای نوشــته مان سرآغاز بگذاریم تا 

پیِک راستان1: 
سلسله یادداشت هایی در جست وجوی 
مالک هایی برای نوشتِن »بررسی کتاب«

70
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پیِک راستان: سلسله یادداشت هایی در جست وجوی مالک هایی برای نوشتِن »بررسی کتاب«

کتاب. 
قطعًا این سرخط ها را می توان اصالح و تکمیل کرد یا با 
تقدم و تأخر متفاوتی در نوشــته آورد؛ اما حسن بزرگش 
این اســت که اگر خود را مقید کنیم کارمان را با چنین 
مالک هایی که شامل و همه گیرند، پیش بریم، می توانیم 
دربــارۀ چند و چــون و خــوب و بد آن هــا منصفانه تر و 

منسجم تر به بحث بنشینیم .
۵. بیــان نقص هــا را از یاد نبریم! فقط بــه بیان عیب و 
حســن کتاب اکتفا نکنیم. مهم تر از ایــن دو و در میان 
این دو، نقص هم هســت. بگذارید تفاوت عیب و نقص 
را این طور توضیح دهم: »همه چیز را می توان بهتر کرد؛ 
چون هیچ چیز بی نقص نیســت. اما نقص با عیب یک 
فرق بزرگ دارد: عیب به کژی ارتباط دارد و باید بی گمان 
تغییر کند؛ اما نقص صرفًا کمبود است. مثل نیمۀ خالی 

لیوان که به بودِن آب در نیمۀ ُپَرش ارتباط دارد.«
این نگاه ســبب می شــود بدون بزرگ کــردن یک باره و 
یک جانبۀ اثر، از خوبی هایش بگوییم و به هنگام گفتن از 
مشکالت اثر، برای رفع عیب ها و کامل شدن ناکامل ها 
راهکار بدهیم. و این آن چیزی اســت که بــه درد هر دو 

خوانندۀ کتاب نوشِت ما می خوَرد.
در پایاِن این بخش از نوشته، مایلم برای یادآورِی دوبارۀ 
غرض و غایتمان یعنی به دست دادِن »تصویری آگاهانه، 
دلپذیر، مؤثر و البته کم وبیش نقادانه از یک اثر« ســخن 
را با نقِل سرآغاِز مقاله ای راهگشا از حضرت دکتر محمد 

استعالمی6  پایان دهم: 
»در رشته هایی  که معیارهای دقیق مانند قوانین علوم 

چهارم )نوآوری در معنا و محتوا(؛ فصل پنجم )نوآوری در 
قالب های گذشت ۀ شعر فارسی(.«4   

حتــی اگر جا دارید، می توانید ســلیقه به خرج دهید و 
جزئیاتــی را نیز بیفزایید مثل این: »پیش از این شــش 
بخش اصلی، »سپاس نامه« و »پیش گفتار« و در انتهای 
کتاب نیز دو بخش »شناسنامۀ مآخذ کتاب« و »نام نامه« 

به چشم می خورد.«5  
۳. بــاز اگر فضا و حجم مطلب و مجله یا فضایی که قرار 
است مطلبتان نشر یابد، اجازه می دهد و کتاب مقدمه 
یا پیشــگفتار یا درآمد یا چیزی شبیهش دارد که نکات 
مهمی دارد، پرداختن به آغاْزنوشــتۀ نویســنده، بسیار 
خوب و دیدبخش اســت: به ویژه در بــاب انگیزۀ تألیف 
کتاب و ویژگی هــای آن. در این بخش، آوردن نقل قولی 
از نویســنده لطف مضاعف نیز دارد: هم شرح را از زبان 
خــودش می خوانیم و هم با نثرش آشــنا می شــویم و 

می توانیم بهتر برای رفتن به سراغ اثر تصمیم بگیریم. 

پ. در جست وجوی سامان علمی
۴. اما پس از این همه، مهم ترین کار ما، در یک نگاه کلی  
و علمی  اســت که به نظر نگارندۀ  این سطور، می توان 
این بخش از یادداشــت نگاری یا نقدنویســی هر کتاب 
را در پنــج محور کلی ســامان داد:  اهمیــت موضوع و 
محتوای کتاب؛ گستره و اهمیت منابع اثر برای کارهای 
پژوهشی و شرح کوشش ها و مطالعات و عرق ریزان های 
روح در کارهای خالق؛ تشریح نوع رویکرد اثر به موضوع 
خویش؛ روش کار و محتوا؛ کیفیت ظاهری و ویرایشِی 
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پی نوشت ها:

1.  برگرفته از این مصرع حافظ که فرمود: ای پیک راستان خبر از یار ما بگو! / 2. استادتماِم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.  
/ 3. سادات شریفی، فرشید، ۱۳۸۸، »طرح مالک های علمی در شناخت و بررسی نوآوری های شعر معاصر ایران«ٰ ص۷۰ /  4.  
همان  / 5. همان  /6. استعالمی در تیرماه ۱۳۱۸ خورشیدی / ژوئن 1936م در اراک به دنیا آمد. تا هجده سالگی در زادگاه 
خود به مدرســه رفت و ســال آخر دبیرستان را در تهران گذرانید. در ســال ۱۳۳۴، در رشته های حقوق، زبان و ادبیات فارسی، 
زبان های خارجی و علوم تربیتی دانشگاه تهران پذیرفته شد. تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را ترجیح داد و همراه با آن 
علوم تربیتی را نیز در دانشسرای عالی آموخت و خود را برای آموختن به دیگران آماده کرد. بیش از چهل سال کار آموزشی او، با 
دریافت درجۀ دکتری در زبان و ادب فارسی، تصحیح و نقد شماری از شاهکارهای ادب ایران و نشر کتاب ها و مقاالت بسیار تا 

سال ۱۳۵۵ ش او را به مرتبۀ استادی زبان و ادب فارسی رساند.
دکتر اســتعالمی در دهۀ ۱۳۴۰ خورشیدی، در پربارترین سال های تدریس اســتاد بدیع الزمان فروزانفر در دانشگاه تهران، از 
نزدیک ترین شاگردان او، و در کار نقد و تصحیح دیوان کبیر شمس تبریزی از جلد هفتم تا پایان کار، دستیار استاد و نیز از معدود 

دانشجویانی بود که رسالۀ دکتری خود را با راهنمایی استاد فروزانفر و با قید ممتاز گذراند.
تدریس در سطح دانشگاه را دکتر استعالمی از سال ۱۳۴۳ و دو سال پیش از دریافت درجۀ دکتری، در دانشگاه تهران آغاز کرد. 
پس از پایان تحصیل، هم زمان با تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۴۶ از نخستین کسانی بود که در آن عهده دار 
مسئولیت شد. بازگشت به دانشسرای عالی و برنامه های تربیت معلم در سال ۱۳۴۹ کمال مطلوب او بود. در دانشسرای عالی، 
دکتر استعالمی عهده دار مدیریت خدمات آموزشی، ریاست دورۀ شبانه، مدیریت انتشارات و روابط دانشگاهی و ریاست گروه 
آموزشی زبان و ادب فارسی شد، به مرتبۀ استادی رسید و در طی ده سال خدمت صمیمانه خود همواره در میان دانشجویان و 

در کنار آن ها بود و از آن به عبارت »زیستن با عزیزان دانشجو« یاد می کرد.
زمینۀ اصلی مطالعات دکتر اســتعالمی، بیشــتر ادبیات صوفیانه و عرفانی ایران و همراه با آن، چند سالی پرداختن به ادبیات 
معاصر ایران و برای نخستین بار در سال ۱۳۴۶ آغاز تدریس ادب معاصر در دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی بوده است. آثار 
چاپ شدۀ او تا این تاریخ شامل بیست وپنج جلد کتاب، بیش از هفتاد مقاله و دوازده گفت وشنود است که در همۀ آن ها سخن 

تازه و داوری های تازه و منطقی او، به نیاز خوانندگان پاسخ می دهد.
در زمینۀ ادبیات امروز ایران، دکتر استعالمی را باید آغازگر تدریس آن در دانشگاه ها شمرد. در پاییز ۱۳۴۶ که دانشکدۀ علوم 
ارتباطات اجتماعی برای رشته های روزنامه نگاری و سینماتوگرافی و روابط عمومی تأسیس شد، او به عنواِن مدیر گروه آموزشی 
زبان و ادب فارســی آن دانشــکده جرأت کرد و درســی به نام ادبیات معاصر را در برنامه گذاشت که با استقبال دانشجویان و با 
مقابلۀ استادان ادبیات فارسی در دانشگاه های دیگر روبه رو شد؛ اما دوام کرد و در مدارس عالی دیگر نیز روزنه ای به جهان ادب 
معاصر گشــود. درس های ادب معاصر، نخست به صورت یک تاریخچه ادبیات امروز ایران عرضه شد و پس از تجدید نظرهای 
مکرر، چاپ پنجم آن را مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر در سال ۱۳۵۵ با عنوان بررسی ادبیات امروز ایران انتشار داد. پس از آن، در 
اثری دیگر، نمونه های سخن چهل نویسنده و شاعر از قائم مقام تا نیمایوشیج، با عنوان ادبیات دورۀ بیداری و معاصر/ نمونه ها با 
تحلیل انتشار یافت که آن هم مرجع پژوهندگان دیگر شد و دکتر استعالمی همواره آن دو کارخود را ناپخته و نیازمند تألیف مجدد 
می دانسته و در چهل سال گذشته، به نشر تازه ای از آن ها رغبتی نشان نداده است / 7. استعالمی، محمد، ۱۳۹۵، »پژوهش و 

مسئولیت متقابل«، بررسی کتاب تهران، ش۵۲، زمستان۹۵، ص۱۲.

از چشم نویســنده یا ویراســتار دور مانده، بارها به بازار 
می آید و هیچ کس با محبت و صفا و صداقت به صاحب 
اثر نمی گوید که چرا این اشتباه را رفع نمی کنی؛ ایراد به 
صاحب اثر به جای خود! این مالحظه هم رعایت احترام 
طرف و در شــمار حسن نیت آن دوستان خاموش است 
که خاموشِی آن ها نشان حسن نیت نمی تواند باشد! در 
کنار گود این زورخانه هم همیشه هستند پهلوان هایی 
که آن ها را  هرگز در میاِن گود نمی بینید؛ اما با هر حرکت 
پهلوان در میاِن گود، ابراز وجوِد آن ها را می شنوید و اگر 
تحســینی هم بر زبان آورند، برای پهلــواِن در میان گود 

امتیازی نیست.«7  

ریاضی حکــم نمی کند و خاصــه، در کارهایــی که در 
زمینه های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی یا  در آثار 
ادبی اســت، شاید به دلیل اینکه ســخن از مالحظات 
اخالقی در اینگونه آثار بیشــتر می آید یا به دلیِل آنگونه 
چشم پوشــِی بی منطق کــه در روابــط اجتماعی ما جا 
افتاده است، بســیاری از عزیزان، سخن گفتن از عیب 
و ایــراد کار دیگران را دشــوار می بینند و خود نیز کمتر 
می پسندند که دوست یا همکاری از عیب و ایراد کار آن ها 
سخن بگوید. و در نتیجه یک کار پژوهشی یا ویرایش یک 
متن کهــن ادبی یا تاریخی، با خطاهایی که بر پایۀ یک 
استنباط نادرست است، یا فقط خطای چاپی است که 
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بود که البته بیشتر به دلیل اسم و فعالیت های سیاسی 
ایشان بود تا محتوای آن کتاب ها.

5. کتاب هــای دکتر شــریعتی هم ممنــوع بودند 
تا وقتی که خبر شــهادت یا فوت ایشــان در سال 56 از 
انگلستان رسید. بعد از این خبر، ناشران شروع به چاپ 
آثار ایشان کردند. من زمانی اسامی جعلی را که ناشران 
روی کتاب های ایشــان می زدند، شــمردم و به 16 اسم 
مختلف رســیدم. از جمله این اسامی، علی سبزواری و 
عبدالطیف مصری بود. آثار دکتر شریعتی در این مدت، 
بسیار مؤثر بود. در سال های 56 و 57، بچه های مذهبی 
وقتی کتاب های ممنوع را چاپ می کردند، پشت کتاب 
یک شمارۀ کتابخانۀ ملی جعلی می زدند. خود همین هم 
باعث می شد که ساواک بیشتر سردرگم شود. سه دسته 
ناشر کتاب های شریعتی را چاپ می کردند: یک دسته 
که کاســب کار بودند. مثاًل یک مغازه داری در الله زار بود 
که به حسین چریک معروف بود. او با مشاهدۀ خریداران 
مشتاق آثار دکتر شریعتی، کتاب های او را چاپ می کرد 
و مثاًل کتاب دوتومانــی را پنج تومان می فروخت؛ چون 
کتاب های دکتر شریعتی هم به سرعت فروش می رفتند، 
حتی بعضی از ناشران غیرمذهبی هم برای منفعت مالی، 
به چاپ این آثار پرداختند؛ یک دستۀ دیگر، مذهبی ها 
و متدینین بودند. آن ها کتاب هــا را چاپ می کردند و با 
قیمت های ارزان تر در اختیار مردم قرار می دادند؛ دستۀ 
ســوم هم عده ای از شهرســتان ها بودند که مشــخص 
نبود دقیقًا چه کسانی هستنند و با چه انگیزه هایی این 

کتاب ها را چاپ می کنند.
6. بعضی از کتاب های حجت االسالم علی حجتی 
کرمانی هم ممنوع بود. مثل کتاب 14 داستان و کتاب 
اســالم و تبعیضات نژادی. مخصوصًا بعــد از زمانی که 

آثار چه نویسندگانی و همچنین چه کتاب ها و محتواهایی در 
دوران پهلوی ممنوع بودند؟

 من این ممنوعات را بیشتر بعد از کودتای 28 مرداد و باز 
به صورت فهرست وار و با توضیحات مختصر بیان می کنم.

1. برخــی از آثــار ســیدغالمرضا ســعیدی. او به 
چهار زبان زندۀ دنیا مســلط بود. کارمند بانک ملی بود 
و تخصصش در اقبال شناســی بود و شــاید مثــل او در 
اقبال شناسی نداشــتیم. وی در ســال 34، کتابی را با 
عنوان خطر جهود برای اسالم و ایران نوشت که در دورۀ 
حکومت نظامی تیمور بختیار ایشان را دستگیر و به قم 
تبعیــد کردند و رتبۀ اداری او را گرفتند. بعدها هم کتاب 
پیمان جوانمردان را نوشت. اسناد خوبی هم در پروندۀ 
سیاسی و مبارزاتی ایشان و هم در آثارش دیده می شود. 
2. آثار حضــرت امام)ره( به صــورت کلی، ممنوع 
بودند. کتاب های رساله عملیه، کشف االسرار، جهاد اکبر 
و والیت فقیه ایشــان را گاهی، بعضــی از افراد خّیر بازار 
چاپ می کردند. از جمله یک کاغذفروشــی به نام آقای 
مصدقی بود که برای چاپ رسالۀ حضرت امام)ره( کاغذ 

مجانی می داد.              
3. کتاب هــای مرحوم ســیدمحمود طالقانی، که 
اساســًا اســم و آثار ایشــان ممنوع بود. کتاب حکومت 
در اســالم در واقع همان کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله 
میرزای نائینی در مشروطیت بود که با مقدمه و حواشی 
ایشان در ســال 1334 تألیف شد. شــرح نهج البالغه، 
تفســیر پرتویی از قرآن، آیندۀ بشریت از نظر مکتب ما، 
ارمغان رسالت، اقتصاد اسالمی، گفتار عاشورا، جهاد و 
شهادت از دیگر کتاب های ممنوع این شخصیت روحانی 

بود.
4. برخی از آثار مهندس مهدی بازرگان هم ممنوع 

سعید ناصری

شکنجۀ کتاب ها در دستگاه  پهلوی
مروری بر فعالیت  نشر در دوران پهلوی

در گفت وگو با حاج قاسم تبریزی، از ناشران قبل از انقالب )بخش دوم(

73
خانوادۀ نشر
گفت وگو
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خانوادۀ نشر/ گفت وگو

 آثار حضرت 
امام)ره( به صورت 
کلی، ممنوع 
بودند. کتاب های 
رساله عملیه، 
کشف االسرار، 
جهاد اکبر و 
والیت فقیه 
ایشان را گاهی، 
بعضی از افراد 
خّیر بازار چاپ 
می کردند. 
از جمله یک 
کاغذفروشی به 
نام آقای مصدقی 
بود که برای چاپ 
رسالۀ حضرت 
امام)ره( کاغذ 
مجانی می داد

و دینی بود که در کودتا، توقیف شــد. کتاب سه جلدی 
جنایات تاریخ ایشان هم جزو کتاب های ممنوع آن دوران 

بود. 
12. کتاب علی مرد نامتناهی حسن صدر که از نظر 
محتوای دینی ارزش باالیی داشت. وی در سال 1340 و 
با توجه به انقالب الجزایر، کتاب الجزایر و مردان مجاهد 
را منتشــر کرد که در همان اوان انتشار، توقیف شد. در 
ســال های 1340 تــا 1357 این کتــاب بارها به صورت 

مخفی، تجدید چاپ شد.
13. آثار مرحوم حجت االســالم محمد رازی که از 
روحانیون فعال تهران و شــهرری بود و در دوران  نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت از فعاالن بود. او دربارۀ آیت الله 
کاشــانی و نهضت نفت آثاری داشــت که باعث شد در 
دوران دکتــر مصدق، دســتگیر و تبعید  شــوند. بعد از 
کودتا هم کتاب دانشمندان اســالمی را نوشت که این 
کتــاب، به دلیل تجلیل از حضرت امــام)ره( و بعضی از 

شخصیت های دینی توقیف شد.
14. مرحوم حجت االســالم علی دوانی که کتاب 
نهضت دوماهۀ روحانیت را در جریان واقعۀ انجمن های 
ایالتی و والیتی نوشت. باید گفت این کتاب اولین کتاب 
تاریخ انقالب اسالمی و نهضت حضرت امام)ره( بود که 

در آن دوران، استفاده می کردیم. 
15. حجت االسالم ســیدهادی خسروشاهی، از 
فعاالن عرصۀ نشــر و تألیف و ترجمه که در همان قبل از 
انقالب، بیش از 80 کتاب چاپ کرد. از کارهای ایشان، 
جزواتی دربارۀ شــخصیت هایی مثل کاشــف الغطا؛ در 
ســن 16ســالگی؛ و بعدها نیز دربارۀ سیدجمال الدین 
اســدآبادی بــود. ترجمــۀ آثــار ســید قطــب و رهبران 
اخوان المســلمین نیز از کارهای دیگر ایشان بود که در 
رشد اندیشۀ سیاســی مردم مؤثر بود. کتاب هایی مثل 
اســالم و صلح جهانی و عدالت اجتماعی در اســالم را 
به صورت مشترک با دیگران و کتاب های ما چه می گوییم 

و استعمار را خودش ترجمه کرد.
16. آیت اللــه ســیدعلی خامنــه ای کــه ایشــان 
کتاب هایی مثل نقش مسلمانان در نهضت آزادی هند و 
آیندۀ بشریت در مکتب ما را از سید قطب ترجمه کرد و از 
کتاب های ممنوع شد. برای یکی از این کتاب ها، بیش 
از 18 سند از مجموعه اسناد ساواک، دربارۀ کتاب های 

ممنوع داریم.
18. مرحوم صدر بالغی کــه از روحانیون و وعاظ 
برجسته از دهۀ 20 تا دهۀ 60 بودند. ترجمه و تألیف های 
ایشان از وزانت و محتوای باالیی برخوردار بود. درکارهای 
ترجمــه، به ترجمۀ صرف بســنده نمی کــرد و خودش 
کتــاب را تکمیل می کــرد. کتاب هایــی مثل جاهلیت 
قرن بیستم، قضا در اسالم و همچنین نقد آثار گلدزیهر 
از اسالم شناســان صهیونیســت که علیه اسالم مطلب 

ایشان را دستگیر و شکنجه و به ایالم تبعید کردند. بعضی 
از آثار برادر ایشــان محمدجواد حجتی کرمانی هم جزو 

آثار ممنوع بود. 
7. آثار حجت االســالم مصطفی زمانی که ایشان 
هم از مترجمین فعالی بود که از سال 43، زیر نظر شهید 
آیت الله محمد مفتح »مرکز بازشناسی اسالم« را تأسیس 
کردنــد. دو کتاب ایشــان، فرزند نیل، دربــارۀ حضرت 
موســی)ع( و ابراهیم بت شــکن که این کتاب به نوعی 
نهضت حضرت امام)ره( را نشــان می داد و ممنوع شد. 
بعدها کتاب های اســالم و بالهای نوین محمد الغزالی 
مصری، با ضعف مســلمین، دنیا در خطر سقوط است 
از ابوالحسن الندوی و نقش کلیسا در ممالک اسالمی 
عمــر فرخ را ترجمه کرد. ایشــان بیــش از 85 ترجمه و 
تألیف دارد که عالوه بر آن ها، خودش هم انتشارات پیام 
اسالم را تأسیس کرد تا کتاب ها را با قیمت های ارزان به 
نقاط مختلف ایران ارسال کند. نقش ایشان در سال های 

1343 تا 1357 بسیار شاخص بود. 
7. برخی از آثار شهید محمدحسین بهشتی مثل 

کتاب نماز، جزو کتاب های ممنوع و توقیفی بود.
8. کتاب هــای ســیدعبدالکریم هاشــمی نژاد که 
از نویســندگان و وعــاظ برجســته در تهران، خراســان 
و شــهرهای دیگر بــود. کتاب هایی مثــل مناظرۀ پیر و 
درسی که حسین به انسان ها آموخت، قرآن و کتاب های 
دیگر آســمانی، مســائل عصر ما. خود ایشــان معمواًل 
ممنوع المنبر بود و آثارش هم شــامل حکم ممنوعیت 

می شد.
9. آثار مرحوم حجت االسالم سیدجواد هشترودی، 
نظیر کتاب نقشــه های اســتعمار در راه مبارزه با اسالم 
محمدمحمود صواف که از اعضای اخوان المســلمین 
بود. وی شــخصیتی بســیار پرتالش بود که در اســناد 

ساواک از او به دفعات، اسم برده شده است.
10. کتاب های آیت الله هاشــمی رفســنجانی که 
وی در ســال 1338 فصلنامه و سالنامۀ مکتب تشیع را 
همراه با شــهید محمدجواد باهنر منتشــر کردند. این 
مجموعه از بهترین نشریات آن دوران بود که اوج معنوی 
آن مجموعه مصاحبه های عالمــه طباطبایی با هانری 
کربن بود. دو کتاب برجستۀ دیگر ایشان، یکی ترجمۀ 
کتاب سرگذشت فلسطین یا کارنامۀ سیاه استعمار اکرم 
زعیتر، ســفیر اردن در ایران بود که هم متن کتاب علیه 
رژیم صهیونیســتی بود و هم مقدمۀ آن. ایشان به دلیل 
این کتاب دستگیر و شکنجه شد. دیگری کتاب امیرکبیر 
قهرمان مبارزه با استعمار که از کتاب های مهم و برجسته 

و ممنوع آن دوران بود.
11. کتاب های سیدجعفر شهیدی بود که ایشان از 
مورخین و فعاالن دهۀ 20 تا 80 هستند. قبل از کودتا، 
مجلۀ بالغ را داشتند که از مجالت بسیار خوب سیاسی 
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شکنجۀ کتاب ها در دستگاه  پهلوی

 آیت اهلل 
سیدعلی 

خامنه ای که 
ایشان کتاب هایی 

مثل نقش 
مسلمانان در 
نهضت آزادی 
هند و آیندۀ 

بشریت در مکتب 
ما را از سید قطب 

ترجمه کرد و از 
کتاب های ممنوع 

شد. برای یکی 
از این کتاب ها، 

بیش از 18 سند 
از مجموعه اسناد 

ساواک، دربارۀ 
کتاب های ممنوع 

داریم

6. کتاب فروشــی صفی علیشاه که متعلق به یک 
یهودی به نام مشفق همدانی بود. همه نوع کتابی را هم 
چاپ می کرد و بیشتر کاسب کار بود و هم پخش داشت 

و هم انتشارات.
7. انتشارات َرز روبه روی دانشگاه که صاحب آن از 
بچه های چپ بود و زندان هم رفت. در بین کتاب هایش، 
فقط یک کتاب مذهبی داشــت که که مجموعه شــعر 

مذهبی بود با عنوان پیام.
8. انتشــارات تــوس با مدیریــت آقای باقــرزاده، 
روبه روی دانشگاه که بیشتر تحت تأثیر شخصیت خانلری 
بود و تــا اوایل انقالب هم کتاب های این طیف را پخش 
می کرد. عالوه بر آن، مرکز پخش »بنیاد تاریخ ایران« هم 

بود.
9. کالله خاور، از ناشــرین مهمی بود که از ســال 
1300 تــا 1342 فعال بود. مدیــر آن محمد رمضانی، 
مورخ، نویسنده و مصحح بود و در کنار کارهای باارزشی 
نظیر شــرح مثنوی معنوی، کارهای کم ارزش هم زیاد 
داشت. شرح مثنوی این انتشــارات، از نظر متن، یکی 
از صحیح ترین متون مثنوی است. درگیری هایی هم با 
فرانکلین و امیرکبیر داشــت؛ ولی در کل، کارنامۀ کالله 

خاور دفاع کردنی است.
10. انتشارات علمی متعلق به برادارن علمی که از 
ناشران قدیمی بود. صاحبان آن افراد مستقلی بودند و 
کتاب هایشان نیز، در حد متعارف، کارهای قابل دفاعی 

بودند.
11. انتشارات خیام که کتاب های لغت نامه، علمی 
سنگین و همچنین رجال شناسی و نظایر این ها را چاپ 
می کــرد. از ناشــران بزرگی بــود که اواســط دهۀ 40 به 

خاموشی گرایید.
12. مؤسسۀ فرانکلین که آمریکایی ها آن را تأسیس 

می نوشت.

عاوه بر ناشران مسلمان، از ســایر ناشران هم تعدادی را 
معرفی کنید.

از سال 1320، عالوه بر ناشران مسلمان، کتاب فروشان 
یا ناشرانی بودند که رویکردهای متفاوتی داشتند. بعضی 

از شاخص ترین  آن ها به شرح زیر هستند:
1. انتشــارات افجــه ای در میــدان اســتقالل یــا 
مخبرالدوله که بیشتر از اینکه ناشر باشد، کتاب فروش بود 

و البته یکی از کتاب فروشی های درخور توجه هم بود. 
2. کتاب فروشــی فروغی که هم ناشــر بــود و هم 
کتاب فروش. ســبک و ســیاق خاصی نداشت و در حد 

متعارف، کتاب عرضه می کرد.
3. کتاب فروشــی معرفت که از کتاب فروشی های 
مهــم دهۀ 20 تا 50 ما بود. کتاب های کم حجم و کاهی 
و عمدتًا ترجمه شدۀ غربی را عرضه می کرد. از کتاب های 
مذهبی هم چند جلدی داشت. کتابهایی مثل دختران 

پیامبر سخن می گویند. 
4. کتاب فروشی سپیده که متعلق به آقای محسن 
رمضانی بــود. 700 عنوان داســتان خارجی داشــت 
که هیچ کــدام از آن ها، نه محتوای دینی داشــتند و نه 
محتوای علمی. او دوستی دیرینه ای با »پهلبد« داشت 
و کتاب هایــش را معمواًل وزارت فرهنــگ می خرید. در 
دهۀ 50 در فرانســه هم تشــکیالتی راه انداخته بود که 
مثالً ً دیوان خیام را به 20 زبان مختلف چاپ کرده بود و 
خریدار اول و آخرش و هر چیزی که چاپ می کرد، همان 

وزارت فرهنگ بود. 
5. کتاب فروشی سپهر در خیابان ملت که چپ بود 
و به توده ای ها تمایل داشت. نشریه ای هم به همین نام 

داشت و تا دهۀ 60 هم همین روند را ادامه داد. 
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خانوادۀ نشر/ گفت وگو

منافع آمریکا نداشــتند؛ ولی محتوای آن ها به گونه ای 
بود که اعتقادات اســالمی ما را تضعیف می کرد. عالوه 
بر این موارد، فرانکلین، در ســال 38، هشــتصد عنوان 
فیلم را در شهرستان ها با عنوان ادارۀ اطالعات سفارت 
آمریکا توزیع کرد. ســال  53 در همان مؤسسۀ فرانکلین 
در خیابان گاندی، زیرزمین بزرگی به نام مرکز تکثیر فیلم 
درســت کردند. پخش فیلم زمینه ای شــد برای انتقال 
فرهنگ آمریکایی به صورت تصویری. از این 800 فیلم، 
فقط ســه عنوان آن ها، دربــارۀ ایران بود. یکــی دربارۀ 
رضاشــاه و محمدرضا و دیگری دربارۀ تخت جمشید و 
یکی از عناوینش هم اســالمی بود. »اســالمیش« هم 
مســتندی بود باعنوان نقش هواپیماهای آمریکایی در 
انتقال حجاج ایرانی به مکه! صنایع آمریکا، دستاوردهای 
موشــکی آمریــکا، جنگل هــای آمریکا و نظایــر این ها 
موضوعات عمدۀ این فیلم ها و مستندها بودند و با پست، 

به شهرستان ها ارسال می شدند.
در ســال 42، طرح کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان را که جزو مؤسسات اقماری آمریکایی ها بود، 
اجرا کردند. هرچند بانی آن را ملکه عنوان کردند؛ ولی 
طرح و اجرای آن را فرانکلین برعهده داشــت. در ســال 
46، روزنامۀ آیندگان را منتشــر کردنــد که البته بودجۀ 
آن را اســرائیلی ها دادند و قیدشان این بود که به منافع 
اسرائیل حمله نشود؛ ولی مدیریت کل در اختیار مؤسسۀ 
فرانکلین بود. از کارهای اقماری دیگر فرانکلین، تأسیس 
دانشگاه های ملی و دانشگاه شیراز بود. طرح دانشگاه 

دماوند را نیز داشتند؛ ولی به انجام نرسید.

کردند و دربارۀ دالیل تأســیس و اهداف پشت پردۀ آن، 
بحث زیاد است.

از اهداف پشت پردۀ مؤسســۀ فرانکلین و فعالیت هایش و 
همچنین کسانی که با آن همکاری می کردند، بگویید.

بعداز کودتای 28 مرداد، آمریکایی ها مؤسسه ای را به نام 
مؤسســۀ فرانکلین تأسیس کردند. فرانکلین در آمریکا، 
مؤسســه ای بزرگ بــود و در ایران، با اهــداف درازمدت 
تأسیس شد. برخی فکر می کردند که فقط یک انتشارات 
اســت و دلیل آن هم ایــن بود کــه کار تحقیقی زیادی 
روی آن انجام نگرفته اســت. اولین مدیر این مؤسســه، 
همایــون صنعتی زاده بــود. وی هم از ســمت پدر و هم 
از ســمت مادر، بابــی ازلی بود. مــادرش خواهر یحیی 
دولت آبادی بود. در ســال 1320 به حزب توده پیوست. 
جــالل آل احمد دربارۀ او می گویــد: »چاپار بین تهران 
و اصفهان بود.« ســال 24 به انگلیسی ها وصل شد و تا 
ســال های 28 و 29 این ارتباط ادامه داشــت. در سال 
30، به آمریکایی ها وصل شده و برای آن ها کار می کرد. 
با تأسیس فرانکلین، اولین رئیس آن شد. در ابتدا، این 
مؤسسه فعالیتش را با کار نشر و چاپ کتاب آغاز کرده و 
به تدریج، مؤسسات انتشاراتی آن دوران را مدیریت کرد. 
در واقع، در آن دوران، رشد و ترقی بنگاه های انتشاراتی 
به میزان ارتباطشــان با این مؤسسه بستگی داشت. از 
جمله انتشارات زیر نظر این مؤسسه، انتشارات امیرکبیر، 
انتشارات اقبال، انتشارات رز، انتشارات نیل و در مجموع، 
هشت مؤسسۀ انتشاراتی بودند. روشش در ابتدا این بود 
که کتب سیاست گذاری شــده اش را خــودش ترجمه، 
حروف چینــی و تصحیح می کــرد و برای چــاپ به این 
انتشاراتی ها می داد و حق تألیف، ترجمه و حروف چینی 
را از آن ها نمی گرفت؛ ولی درواقع با چاپ این آثار، مروج 

سیاست های فرانکلین بودند.
 کار دوم این مؤسســه به کارگیری حدود 29 نفر از 
توده ای ها، کسانی مثل نجف دریابندری بود که از سال 
32، از ایــن حزب جدا شــده بودنــد و از آن ها به عنواِن 
مترجم، نویســنده و مصحح استفاده می کرد. سومین 
فعالیت فرانکلین، برعهده گرفتن تدوین، تنظیم، چاپ و 
نشــر کتاب های درسی بود. در حقیقت با این مجوز، بر 
محتوای کتاب های درســی تسلط پیدا کرد. مخصوصًا 
از زمانی که چاپخانۀ 25 شــهریور را نیز تأسیس کردند. 
کســانی مثل تقی زاده و اشــرف پهلوی در آن شــریک 
بودنــد. این ها به دنبــال منافع مادی بودند و مؤسســه 
هم به دنبال اهداف اســتعماری و فرهنگــی خود بود. 
در ادامۀ فعالیت ها، ســال 38 پیک دانش آموز را منتشر 
می کنند و مدیریت ادبی آن را به دســت دو نفر از حزب 
توده می سپارند. سیاوش کســرایی و به آذین. مطالبی 
که سیاوش کسرایی یا به آذین می نوشتند، ضرری برای 

  بعداز کودتای 
28 مرداد، 
آمریکایی ها 
مؤسسه ای را 
به نام مؤسسۀ 
فرانکلین تأسیس 
کردند. فرانکلین 
در آمریکا، 
مؤسسه ای 
بزرگ بود و در 
ایران، با اهداف 
درازمدت تأسیس 
شد. برخی فکر 
می کردند که فقط 
یک انتشارات 
است 
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