
شـما مربّـی عزیز، شـما کـه در کتاب خانه با کـودک مواجه می شـوید، شـما که قّصه 
می گویید، شـما که کتاب می فرسـتید، شـما کـه کتاب می خوانید و شـما کـه در کار 
هنـری و آفرینـش هنـری خودتان، آن کـودک را مخاطب قـرار می دهیـد، بدانید که 
االن درسـت روی نقطۀ اصلی و اساسـی حرکت می کنید. شـما درسـت آن کاری را که 
بایـد انجام گیـرد انجام می دهید. آن کسـی می تواند از کار خود، شـاد و خشـنود و از 
رضـای الهـی خاطرجمع باشـد که خألِ لحظـه را پر کند. خألِ لحظه این اسـت و شـما 
ایـن خـأل را پُر می کنید. پـس، این نکتـۀ اّول در مورد اهمیـت کار بـر روی کودکان و 
نوجوانـان اسـت؛ یا بـه تعبیر بهتـر، برای کـودکان و نوجوانان اسـت کـه در حقیقت 

بـرای آینده، بـرای خانواده ها، برای کشـور و تاریخ اسـت.
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به عبارت دیگر، تفاوت جدی ادبیات کودک و نوجوان 
در  و  است  آن  مخاطب  سن  در  بزرگ سال،  ادبیات  با 
ادبیات بودن با یکدیگر فرقی ندارند. در ادبیات کودک، 
توجه به فرم و قالب و نیز ارائۀ محتوا برای گروه سنی، 
که  اینجاست  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
می توان متذکر شد فرق نویسندگان کودک و نوجوان 
با بزرگ سال، عالوه بر لزوم تخصص ویژه در ادبیات و 
مخاطب شناسی و نیز برخورداری از دانش روان شناسی 
و جامعه شناسی و ارتباط نزدیک با مخاطب کودک، آن 
است که بایستی از تعهد الزم نیز برخوردار باشد. علت 
این حساسیت ورزی نیز معلوم است؛ چرا که مخاطب 
محیط  و  زندگی  از  تجربه اش  و  لغات  دایرۀ  کودک 
پیرامونی، محدود بوده و از آنچه می خواند و با آن روبه رو 
می شود، متأثر است. این ویژگی تخصص و تعهد بسیاِر 

نویسندۀ این گروه سنی را می طلبد. 
به جاست که برای گرامیداشت »روز ملی ادبیات 
کودک و نوجوان« در تقویم ملی ایران، این درخواست و 
انتظار اعالم شود که نویسندگان و شعرا و تصویرگران و 
ناشران محترم، به مسائلی چون تقدم تألیف بر ترجمه، 
توجه جدی به نیازهای هنری  و ادبی کودک و نوجوان 
جزو  را  سنی  گروه  این  درونیات  به  توجه  نیز  و  امروز 
دغدغه های خویش قرار دهند. همچنین در ترجمۀ آثار 
ادبی برای کودک و نوجوان، به مباحث ایرانی و اسالمی 
دقت فراوان بنمایند و به مسئولیت خویش در تربیت 

کودک و نوجوان ایران اسالمی عمل کنند.
امیدواریم به مدد الهی و همت و برنامه ریزی تمامی 
اهالی ادبیات کودک و نوجوان، شاهد تولیداتی پاک و 
مطّهر چون باطن این عزیزان، برای تمامی مخاطبان 
کودک و نوجوان داخل و خارج از کشور باشیم؛ چرا که 
اگر به باطن و درونیات و فطرت الهی این عزیزان توجه 
داشته باشیم و بر مبنای آن تولید اثر کنیم، در واقع به 

زبان جهانی ادبیات کودک و نوجوان نیز رسیده ایم. 

سّیدصادق رضایی:یکی از امتیازات مهم ایرانیان نسبت 
به دیگر ملل، این است که از دیرباز، در تمام شئونات 
زندگی به فرهنگ و هنر و ادبیات توجه داشته اند؛ به 
گونه ای که عبارت زیبای » هنر نزد ایرانیان است و بس« 

معرف توجه مردم این کشور به هنر شده است.
به جهت اهمیت ورود به این مسئله، در تقویم ملی 
کشور، روزهایی برای گرامیداشت شخصیت های بزرگ 
ادبیات چون فردوسی، حافظ، سعدی، خیام، مولوی و 
نیز روز قلم و کتاب و کتاب خوانی گنجانده شده است. 
گذشته های  از  اسالمی،  ایران  مردم  دیگر،  طرف  از 
دور، توجه جدی به تربیت کودک و نوجوان داشته  و 
همت خویش را صرف تربیت نیکوی فرزندان خویش 
شخصیت های  پیدایش  آن  نتیجۀ  که  می کرده اند 
جهان  سطح  در  علوم  رشته های  تمامی  در  تأثیرگذار 
شده است. در پرتو پیروزی انقالب اسالمی، توجه به 
کودک و نوجوان و اهمیت دوران کودکی و اثربخشی 
فعالیت ها و برنامه هایی برای این گروه سنی و عنایت 
به تأثیری که در دورۀ جوانی دارد، سبب آن شده تا در 
تمامی سطوح، برنامه ریزی های کالن و ساالنه به منظور 
تربیت جسم و روان کودک  و نوجوان در توجه مدیران 
و  به همین دلیل، در بخش فرهنگ و هنر  قرار گیرد. 
ادبیات، شاهد پیشرفت اعجازگونه ای بوده ایم که حتی 

با قبل از انقالب، قیاس کردنی نیست. 
در سال های اخیر، به منظور توجه دادن مسئولین 
محترم، معلمین گران قدر و مربیان گرامی و به طور کلی، 
و  نوجوان  و  کودک  ادبیات  اهمیت  به  تربیتی  اولیای 
سنی  گروه  این  شخصیت  شکل گیری  در  که  نقشی 
نام  به  تیرماه  روز هجدهم  تقوم ملی کشور،  در  دارد، 
شده  نام گذاری  نوجوان«  و  کودک  ادبیات  ملی  »روز 
است. اهمیت ادبیات کودک و نوجوان از اینجا ناشی 
می شود که این نوع از ادبیات، مخاطب بزرگ سال ندارد 
نامیده می شود.  ادبیات کودک  به همین دلیل هم  و 

زبان ادبیات کودک و نوجوان، توجه به 
فطرت و باطن آن ها است
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گوهر خود را بشناسند.«
مرکز  به همت  کتاب وزندگی  »پویش  داد:  ادامه  نیلی 
رسانه ای شیرازه برگزار می شود؛ اما دستگاه های مختلفی 
در این طرح مشارکت دارند، از نهاد کتابخانه های عمومی 

گرفته تا آستان قدس رضوی و نهادهای مردمی.«
وی افزود: »ما توقع داریم دستگاه های دولتی نیز در این 
طرح مشارکت کنند و حتی در بحث هایی که با وزارت 
کنند؛  حمایت  که  خواستیم  آن ها  از  داشتیم،  ارشاد 
اما ترجیح دادند فعاًل حمایتی نکنند. با این حال، این 
دلیل نمی شود ما هم ساکت بنشینیم و از کار فرهنگی 
کار  انقالب،  رهبر  تعبیر  به  و  شویم  غافل  خودجوش 
آتش به اختیار نکنیم. کار تمیز فرهنگی از جنس کتاب که 
مورد عالقۀ مردم است، می تواند نمونه ای از حرکت های 

آتش به اختیار در حوزۀ فرهنگ باشد.«

»کتاب وزندگی« و »روشنا« به گفتمان انقالب 
کمک می کنند

علی رضا مختارپور، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی 

 آیین افتتاحیۀ پنجمین مسابقۀ »کتاب وزندگی« با یاد 
شهید محسن حججی و با محوریت رمان دخیل عشق، 
اثر مریم بصیری که انتشارات کتاب جمکران آن را منتشر 
چهره های  حضور  با  ۱۲شهریور96  یکشنبه  کرده، 

فرهنگی، در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد.

حمایت نکردن ارشاد به معنای غفلت از کار 
فرهنگی خودجوش نیست

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، در 
ابتدای این نشست با بیان اینکه این پویش به نام شهید 
حججی برگزار می شود، گفت: »امیدواریم امثال شهید 
حججی ها در جامعۀ ما بیشتر دیده و تربیت شوند. شهید 
حججی یکی از فعاالن پویش در دوره های گذشته بود. 
او کجا و ماها کجا. کسانی بودند که می گفتند  امروز 
انقالب تمام شده است؛ اما امروز یک دهه هفتادی تمام 
امت اسالمی را به خود متوجه کرده و نشان می دهد 
که تربیت شــــدگان نســــل امامw و رهبری، همگی 
قابلیت های این چنینی دارند. امیدواریم که همۀ جوانان 

پویش »کتاب وزندگی« با یاد شهید 
حججی آغاز به کار کرد

6
خط اخبار 
گزارش 

 نیلی: امیدواریم 
امثال شهید 
حججی ها در جامعۀ 
ما بیشتر دیده و 
تربیت شوند. شهید 
حججی یکی از 
فعاالن پویش در 
دوره های گذشته 
بود. امروز او کجا و 
ماها کجا. کسانی 
بودند که می گفتند 
انقالب تمام شده 
است؛ اما امروز یک 
دهه هفتادی تمام 
امت اسالمی را به 
خود متوجه کرده 
و نشان می دهد که 
تربیت شــــدگان 
 w نســــل امام
و رهبری، همگی 
قابلیت های 
این چنینی دارند. 
امیدواریم که همۀ 
جوانان گوهر خود 
را بشناسند

 مختارپور: امروز 
هر ایرانی مسلمان 
دو راه بیشتر ندارد: 
یا انقالبی است و 
وفادار به انقالب و 
آرمان های آن است؛ 
یا انقالبی نیست که 
البته از تمام حقوق 
شهروندی برخوردار 
است؛ اما راهی را 
انتخاب کرده که 
سختی کمتری دارد 
و به تعبیری راه 
عافیت است

آیین افتتاحیۀ پنجمین مسابقۀ »کتاب وزندگی« با یاد شهید محسن حججی، با محوریت رمان دخیل عشق برگزار شد. 
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پویش »کتاب وزندگی« با یاد شهید حججی آغاز به کار کرد

چقدر ناشران و هنرمندان وارد پویش های کتاب خوانی 
می افزایند،  انقالب  فرهنگی  جبهۀ  سرمایۀ  به  شوند، 
اضافه کرد: »مهم خواندن کتاب ها و بعد از آن، اثرپذیری 
و رایج شدن فرهنگ این کتاب هاست نه فروش این آثار.«

شهید حججی، فعال کتابی که برای دفاع از 
ارزش ها، اسلحه دست گرفت

امین زندگانی، بازیگر، نیز در ادامۀ این مراسم با اشاره به 
اهمیت برگزاری پویش کتاب وزندگی گفت: »خوشحالم 
آشنا  این مسابقه  با  که در سومین دورۀ کتاب وزندگی 
شدم. درحالی که سال ها خأل این کار در عرصۀ آشتی با 

کتاب وجود داشت.«
زندگانی ادامه داد: »در خصوص مدافعان حرم، حرف ها 
دو نوع است؛ یا موافق صرف اند یا مخالف صرف. به نظرم 

با اشاره به حرکت های ترویجی در  کشور نیز در ادامه 
ترویج  برای  که  »تمام حرکت هایی  کتاب گفت:  حوزۀ 
فرهنگ مقاومت و شهادت صورت می گیرد، اعم از پویش 
کتاب خوانی کتاب وزندگی، روشنا، رضوی یا مسابقات 
کتاب خوانی که توسط طالب و معلمان در کشور برگزار 
می شود، همه مشعل های مختلفی هستند که هرکدام 

به تقویت سپهر گفتمانی انقالب و مقاومت می انجامد.«
وی با بیان اینکه همۀ ما دو راه پیِش رو داریم، افزود: 
»امروز هر ایرانی مسلمان دو راه بیشتر ندارد: یا انقالبی 
است و وفادار به انقالب و آرمان های آن است؛ یا انقالبی 
نیست که البته از تمام حقوق شهروندی برخوردار است؛ 
اما راهی را انتخاب کرده که سختی کمتری دارد و به 

تعبیری راه عافیت است.«
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه هر 

 زندگانی: در 
خصوص مدافعان 
حرم، حرف ها دو 

نوع است؛ یا موافق 
صرف اند یا مخالف 

صرف. به نظرم انسان 
تا درک عقیده پیدا 
نکند، سخت است 

راجع به آن قضاوت 
کند. یکی از سؤاالت 

من این بود که چرا 
در زمان جنگ 

تحمیلی، خیلی ها 
رفتند و شهید شدند 

تا اینکه در مراسم 
تشییع شهدا شرکت 

کردم. آن تریلی که 
تابوت شهدا را حمل 
می کرد، ترمز کرد و 

برخورد این تابوت های 
سبک به یکدیگر، 

دل من را لرزاند. ما 
برای رسیدن به این 

سُبکی، به خیلی 
چیزها نیاز داریم. ما 

خیلی سنگین حرکت 
می کنیم. امیدوارم 

روزی به این سبکی 
برسیم
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داده،  روی  عشق  دخیل  و  من  برای  هرچه 
لطف امام رضاb بوده است

مریم بصیری، نویسندۀ رمان دخیل عشق در سخنان 
خود با اشاره به اینکه تألیف این کتاب را مرهون لطف 
و  نوشتن  از  بعد  »بسیاری  است، گفت:   bرضا امام 
بر  کتاب  این  که  می کردند  فکر  کتاب  این  اول  چاپ 
اساس زندگی واقعی من نوشته شده است؛ درحالی که 
یک  خالل  در  پیش  سال   ۱۵ که  است  این  واقعیت 
فعالیت مطبوعاتی، خبرنگار من مصاحبه ای با همسر 
یکی از شهدا تهیه کرد. شهیدی که تا لحظۀ شهادتش 
ایده  این  از جانبازان دفاع مقدس است.  نمی دانست 
به  تبدیل  را  کار  داشتم  تصمیم  و  بود  من  با  سال ها 
فیلم نامه کنم تا اینکه در نهایت با پیشنهاد دوستان و 
بنیاد ادبیات داستانی وقت، بر مبنای این قصه رمانی 
نوشتم که البته چاپ آن در ابتدا، کمی با عجله همراه 
بود؛ اما خدا را شاکرم که با بازنویسی دوباره، منتشر شد 

و در این پویش حضور دارد.«
وی اظهار امیدواری کرد تا این کتاب و حرکت فرهنگی 
همراه با آن بتواند مخاطبانش را حتی برای لحظه ای از 

خود جدا و متوجه لطف و عنایت پروردگار کند.
بر اساس این گزارش، در حاشیۀ این مراسم که با اجرای 
فضه سادات حسینی برگزار شد، علی محمد مؤدب از 
شعرای انقالبی، یک مثنوی در رثای شهید حججی برای 
حضار قرائت کرد. همچنین در بخش دیگری، علی اکبر 

قلیچ قطعه ای را با یاد شهدا خواند.
در پایان این مراسم از پوستر مسابقه و رمان دخیل عشق 
که در پنجمین پویش کتاب خوانی کتاب وزندگی معرفی 
شده و انتشارات کتاب جمکران آن را منتشر کرده، با 

حضور جمعی از اهالی فرهنگ رونمایی شد.

انسان تا درک عقیده پیدا نکند، سخت است راجع به آن 
قضاوت کند. یکی از سؤاالت من این بود که چرا در زمان 
جنگ تحمیلی، خیلی ها رفتند و شهید شدند تا اینکه 
در مراسم تشییع شهدا شرکت کردم. آن تریلی که تابوت 
شهدا را حمل می کرد، ترمز کرد و برخورد این تابوت های 
سبک به یکدیگر، دل من را لرزاند. ما برای رسیدن به این 
سُبکی، به خیلی چیزها نیاز داریم. ما خیلی سنگین 

حرکت می کنیم. امیدوارم روزی به این سبکی برسیم.«
زندگانی در پایان گفت: »امیدوارم این مسیر با جدیت 
ادامه پیدا کند؛ زیرا از طریق همین اتفاقات است که 
تربیت می شوند و شهید حججی  محسن حججی ها 
نیز یک فعال کتاب بود که برای دفاع از ارزش ها، اسلحه 

دست گرفت.«

امروز که داعش هست، باید هملت را امروزی 
کرد

علی سلیمانی از بازیگران تئاتر و تلویزیون با اشاره به 
بزرگ  جایی  »من  گفت:  خود  کتاب خوان شدن  نحوۀ 
با مواد  از فاصله ام  با کتاب بیشتر  شده ام که فاصله ام 
مخدر بود و اصاًل کتاب و مسائل فرهنگی مطرح نبود. 
به همین خاطر، در واقع من مطالعه را کشف کردم و اولین 
کتابی که خواندم، رمان سفر به ماه اثر ژول ورن بود که 
لذت مطالعه را به من چشاند. ای کاش به جای سفر به 
ماه با کتاب نویسنده ای ایرانی، مطالعه را کشف کرده 

بودم.«
هنر  از  سر  که  هستم  نسلی  بازتاب  »من  افزود:  وی 
درآورده ایم و برای درس خواندن سختی کشیده ایم؛ اما 
باید بگویم هملت، اثر شکسپیر به چه کار امروز ما می آید؟ 

امروز داعش وجود دارد و باید این آثار را امروزی کرد.«

 بصیری: 
بسیاری بعد از 
نوشتن و چاپ 
اول این کتاب فکر 
می کردند که این 
کتاب بر اساس 
زندگی واقعی 
من نوشته شده 
است؛ درحالی که 
واقعیت این است 
که 15 سال پیش 
در خالل یک 
فعالیت مطبوعاتی، 
خبرنگار من 
مصاحبه ای با همسر 
یکی از شهدا تهیه 
کرد. شهیدی که 
تا لحظۀ شهادتش 
نمی دانست از 
جانبازان دفاع 
مقدس است

 سلیمانی: 
من بازتاب نسلی 
هستم که سر از 
هنر درآورده ایم و 
برای درس خواندن 
سختی کشیده ایم؛ 
اما باید بگویم 
هملت، اثر شکسپیر 
به چه کار امروز 
ما می آید؟ امروز 
داعش وجود دارد 
و باید این آثار را 
امروزی کرد
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پویش »کتاب وزندگی« با یاد شهید حججی آغاز به کار کرد
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اثر  نخستین  که  بوده  من  بخت یاری  »از  افزود:  وی 
داستانی شما را خوانده ام و خوب هم خوانده ام. هرچه 
نباشد، با شما هم نسل و هم پیشانی ام. من نیز از عالم 
شعر به جهان داستان هبوط کرده ام. برادر انگلستان 
نه  با عنوانش موافق نیستم؛ چرا که  ابتدا  از  شما که 
داستانی  است و نه شاعرانه، نمونه ای است از تنزیل یک 
شاعر به عرصۀ داستان است و به ضرس قاطع می گویم 

خوب از پس آن برآمده اید.«

نسل جوان داستان نویس با زبان مشکل دارند
با  ایرانی  داستا ن نویسان  از  »بسیاری  گفت:  مزینانی 
زبان، نثر، سخن، لهجه و نحو فارسی مشکل دارند، به 
ویژه نسل جوان تر؛ چرا که از طریق ادبیات فارسی با 
نثر فارسی آشنا نشده اند و انبان آن ها تهی است. فقر 
واژگانی در آثار آن ها بیداد می کند. اما کسی که یک عمر 
با غنی ترین و متعالی ترین انواع و گونه های زبان فارسی 
نمی آورد؛  کم  نظر  این   از  داشته،  سروکار  شعر  یعنی 
بسم الله  “ب”  از  که  انگلستان  برادر  در  شما  همچون 
تا “ب” تمت در اوج قرار دارد و نثرش از قضا، کارکرد 
داستان  خدمت  در  و  می کند  حفظ  را  خود  داستانی 

است.«
این نویسنده گفت: »داستان اگرچه عرصۀ تفصیل 
به شکل عجیبی تالش می کند  است، داستان مدرن 
کارکرد شعری پیدا کند و به مثابۀ یک اثر هنری ناب و 
یگانه ظهور کند. از این منظر، دیگر با تعاریف ارسطویی و 
نگاه خشک و کالسیک روبه رو نیستیم؛ با دال و مدلولی 
که یک اثر داستانی با هویت و سیر تاریخی هم سنگ ما 
داشت. از دیدگاه مدرن، داستان یعنی حلول به باطن 
رویدادها و اشیا و نوعی کشف و شهود شخصی همراه 

برادر قزوه، به عالم تفصیل خوش آمدید
محمد کاظم مزینانی در این مراسم، ضمن تبریک به 
علی رضا قزوه گفت: »برادر قزوه، به عالم تفصیل  خوش 
آمدید؛ عاَلم تاریک ماده، دنیای نرینگی و مادینگی، 
روانی  و  روحی  موقعیت های  تاریخ،  و  جغرافیا  فضای 
آدم ها، نفسانیت، بی معنایی ! شما یک عمر شازده وار 
در جهان شعر و اجمال زیسته اید. شما یک عمر با خاِل 

خیال سر کرده اید و اینک با خیال خال سروکار دارید.«
وی افزود: »نسبت شعر و داستان مدرن و شاعر و 
داستان نویس بالتشبیه، نسبت ناصرالدین شاه قاجار 
مملکت  شاه  اولی  امین السلطان.  علی اصغر  با  است 
است و یک نماد جایگاه مثالی است و پایگاه اجمال 
زنان،  زیباترین  نعمات،  همۀ  خالصۀ  و  چیکده  که 
خوش گوارترین خوردنی ها و نوشیدنی ها برای اوست؛ 
همۀ  و  است  تفصیل  نماد  او  صدراعظم  درحالی که 
کم وکاستی ها و طول و تفصیل ها به او ختم می شود: 
به  سروسامان دادن  مواجب،  پرداخت  بودجه ریزی، 

برداشت ها  و  وام گرفتن.«

داستان نویس باید به نوعی تنزیل دست بزند
نویسندۀ برگزیدۀ جایزۀ جالل گفت:  »داستا ن نویسی 
دقیقًا با چنین عواملی سروکار دارد. درحالی که شاعر 
به مثابۀ ذات ملکوتی صفات می سراید: »تا دل هرزه گرد 
من رفت به چین زلف او/ زان سفر دراز خود عزم وطن 
نمی کند« که اوج اجمال است. داستان نویس باید به 
نوعی تنزیل دست بزند. تک تک موتیف ها را تعریف پذیر 
و  گره افکنی  و  پیرنگ  و  طرح  کند.  شناسنامه دار  و 
گره گشایی را رعایت کند. برادر قزوه، به عالم تفصیل 

خوش آمدید.«

نخستین اثر داستانی قزوه از آخرین 
آثار داستان نویسان مدعی، قوی تر و 

غنی تر است

10
خط اخبار 
گزارش 

 برادر قزوه، به 
عالم تفصیل  خوش 
آمدید! یک عمر 
با خاِل خیال سر 
کرده اید و اینک با 
خیال خال سروکار 
دارید

آیین رونمایی از رمان برادر انگلستان اثر علی رضا قزوه، با حضور جمع کثیری از عالقه مندان به ادبیات داستانی در خبرگزاری فارس برگزار شد.



11

شمارۀ 24 و 25
مهر و آبان 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

نخستین اثر داستانی قزوه از آخرین آثار داستان نویسان مدعی قوی تر و غنی تر است

آثار  آخرین  از  قزوه  داستانی  اثر  نخستین 
داستان نویسان مدعی، قوی تر و غنی تر است

پایان  در  آل احمد  جالل  جایزۀ  برگزیدۀ  نویسندۀ 
این  با  داستان  کاش  قزوه،  »جناب  گفت:  سخنانش 
تجربه ها آمیخته باشد. خاطره هایی داستان شده و توقع 
دارم که این شاعر و نویسندۀ توانا در آثار بعدی، کمی 
خودش را کنار بکشد تا دیگر شخصیت ها نیز خودی 
بنمایند. توقع داریم زن ها، پریان، حیوانات و اشیا در 
داستان بعدی، حضور پررنگ تری داشته باشند؛ چون ما 
سال ها است اوج های این شاعر را دیده ایم. حال زمان آن 
رسیده است که از جایگاه شاعری پایین بیاید و به ذره ذرۀ 
زندگی بپردازد. در پایان یک نکته را باید یادآوری کنم! 
می توانم به قید قسم مدعی باشم و آن اینکه نخستین اثر 
داستانی علیرضا قزوه به مراتب از آخرین آثار بسیاری از 

داستان نویسان مدعی قوی تر و غنی تر است.

اسمی از شهید نواب  صفوی در میان نیست
اکبر خلیلی در این مراسم با اشاره به این رمان گفت:  
»قلم شیوای علی رضا قزوه سبب شد که نتوانم به راحتی 
رمان را تمام کنم و همین موجب شد که به اصل داستان 
نرسم. فضا به گونه ای بود که انگار در یک عتیقه فروشی 
گرفتار شده بودم و نمی توانستم از آن خارج شوم. روی 

این حساب، با تأنی رمان را خواندم.«
یاد  را  ما  این رمان  افزود: »رفت وبرگشت های  وی 
سبکی می اندازد که انسان ها را به چالش می کشد تا 
بتواند خواننده را به هدف خود برساند و این ما را دیر به آغاز 
کار می رساند و تا فصل هفتم، دچار سرگردانی هستیم. 
ساختارشکنی از شخصیت بازاری که می شناسیم، در 
این رمان روی می دهد که این گاهی مشمئزکننده است. 
این تا جایی پیش می رود که این شخصیت شاه دوست 
می شود و به جایی می رسد که نویسنده دست به نوشتن 
تاریخ می زند و توضیحی از تاریخ ارائه نمی کند. شهید 
نواب صفوی که بیشترین میزان عمرش را در دورۀ مصدق 

با تخیل و یا مجاز، با بهره گیری از عنصر استعاره. پس، 
از این منظر، هر داستان حاصل سیروسلوک و کشف 

نویسنده است و به همین مقدار، شخصی و تجربی.«

تکه ای از وجود نویسنده در برادر انگلستان 
به من هدیه شده است

این نویسنده گفت: »برادر انگلستان نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. آغازینۀ داستان در قطار، نگاه فرارئال 
نویسنده،.شکسـته شــدن زمان و مکــان، پیـــشرفت 
حضور  نشان دهندۀ  همه وهمه  رمان،  غــیرخطــی 
یک شاعر است که آمده در عرصۀ داستان نیز خودی 
دو  به  می تواند  ساختار  نظر  از  داستان  دهد.  نشان 
جناب  خود  اندرونی  بخش  یک  شود.  تقسیم  بخش 
قزوه است و خاطرات نوستالژیک او در سمنان قدیم، 
کهن دژ، حاج عمو، زن عمو، پدر و مادر که از نظر بنده، 
کار  از  جذاب تر  و  داستانی تر  بسیار  بخش  این  اتفاقًا 
در  بپذیریم که داستان نویس  اگر  درآمده است؛ چون 
نهایت، می خواهد جهان داستانی خود را خلق کند، 
جهانی ناب و دست نیافتنی از این بخش از داستان و از 
این جهان پرده برداری می کند. بخش دوم اثر ماجرای 
اسماعیل و رفتن به انگلیس و آمپول زدن و بیماری اش 
و بازگشت به ایران و ادامۀ زندگی گوشۀ روستاست که 
است.  داستان  بخش های  خواندنی ترین  و  بهترین  از 
به نظر بنده، حیف بود که داستانی چنین نوستالژیک 
با چنین شخصیت های زنده و جذابی پیوند بخورد. از 

قضیۀ آمپول زدن در انگلیس که بهتر است گذر کنیم.«
برخورد  در  مخاطب  توقع  »کمترین  گفت:  وی 
با هر اثر داستانی، این است که بپرسد داستان چه به 
حس  از  سخن  فقط  دیگر  اینجا  است؟  بخشیده  من 
از تجربه های زیست شدۀ  اینجا سخن  و حال نیست. 
نویسنده است که با مخاطب به اشتراک می گذارد. برادر 
انگلستان چه به من بخشیده است؟ به جرئت می توان 
گفت تکه ای از وجود نویسنده به من هدیه شده است.«

 اینجا سخن 
از تجربه های 

زیست شدۀ نویسنده 
است که با مخاطب 

به اشتراک می گذارد. 
برادر انگلستان چه به 

من بخشیده است؟ 
به جرئت می توان 

گفت تکه ای از وجود 
نویسنده به من هدیه 

شده است

 قلم شیوای 
علی رضا قزوه 

سبب شد که نتوانم 
به راحتی رمان را 

تمام کنم و همین 
موجب شد که به 

اصل داستان نرسم. 
فضا به گونه ای بود 

که انگار در یک 
عتیقه فروشی 

گرفتار شده بودم و 
نمی توانستم از آن 

خارج شوم
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کار،  از پس  قزوه  اتفاقًا  که  نزدیک می شود  فانتزی  به 
به خوبی برآمده است.« 

قزوه از پس کار برآمده است
یوسف قوجق در بخش دیگری از این مراسم گفت: »هر 
کسی که واژه را بشناسد و به آن تسلط داشته باشد، 
می تواند با شناخت مبانی نوشتن، دست به خلق بزند. 
در این مجالی که رمان به دستم رسید، به نظرم رسید که 

خوب است در رابطه با شعر و داستان سخنی بگویم.«
وی افزود: »در بخش هایی از جهان، به داستان در 
مفهوم امروزی، بیشتر اقبال نشان داده می شود؛ اما در 
نقاطی مانند ترکمنستان، به شعر بیشتر از رمان توجه 
اما  رفته؛  پایاپای حوادث پیش  می شود. شعر همواره 
داستان به خاطر نوع و نحوۀ خلق آن، با کمی تأخیر به 
حوادث پرداخته است. داستان و شعر مشترکات بنیادی 
فراوانی با هم دارند و در جامعۀ ما افرادی بوده اند که در هر 

دو عرصه موفق بوده اند.«
قوجق در پایان گفت: »ورود قزوه در این عرصه، 
اتفاق درخور توجهی است و با توجه به میزانی که از این 
رمان خواندم، به نظرم رسید توانسته است از پس کار 
برآید. نثر و همچنین خوش خوان بودن آن، توجه من را به 

خود جلب کرده است.«

برادر انگلستان 24 مرتبه بازنویسی شد
گفت:  کتاب  این  جنسیت  به  اشاره  با  شفیعی  کمال 
»اشعار علی رضا قزوه پسرهای او هستند و این کتاب در 
میان دیگر کتاب هایش، به خاطر جنس متفاوتش دختر 
است. این رمان 24 مرتبه بازنویسی شد و نسبتًا هر مرتبه 

تغییرات آن را شنیده ام و حس و حال آن را می دانم.«

این رمان غایب است و هیچ  در زندان بوده است، در 
اسمی از او به میان نمی آید.« 

قزوه در عالَم نویسندگی جای کسی را تنگ 
نکرده است

سیدصادق رضایی، مدیر حوزۀ هنری استان تهران در 
این مراسم گفت: »من چنین قضاوتی ندارم که وقتی این 
رمان را می خوانم، نویسندۀ آن را شاعر بدانم، بلکه خودم 
را با یک نویسنده طرف می دانم. این شروع برای قزوه، 
شروع خوبی است و در عاَلم نویسندگی جای کسی را 

تنگ نکرده است.«
وی افزود: »اگر این رمان در قطار خوانده شود، 
خواهید  دریافت  رمان  در  را  دومی  سیالیت  و  حرکت 
کرد. رمان محکم شروع می شود و خوانندۀ حرفه ای 
نمی تواند آن را رها کند. من معتقدم باید اسم دیگری 
مانند “کهن دژ” روی آن گذاشته می شد؛ زیرا عده ای 
را  رمان،  آن  نام  صرف  به  و  هستند  قضاوت  اهل 

نمی خوانند.« 

رمانی که می خواستند آن را جمع کنند
تهران  کتاب  نمایشگاه  ایام  »در  گفت:  رضایی 
جمع آوری  مهر  سورۀ  غرفۀ  از  را  رمان  می خواستند 
کنند؛ زیرا گمان می کردند که نویسنده می خواهد به 
نمی توان  انگلستان  برادر  با  بزند.  کنایه  رئیس جمهور 
گفت سبک قزوه چیست؛ زیرا این اولین اثر اوست و باید 
تعداد آثار بیشتری از او منتشر شود تا بتوان اظهارنظر 

قطعی کرد.« 
او اضافه کرد: »بسیاری از داستان هایی که این طور 
نوشته می شود، چه بخواهد، چه نخواهد، در بخش هایی 

 من معتقدم باید 
اسم دیگری مانند 
»کهن دژ« روی آن 
گذاشته می شد؛ زیرا 
عده ای اهل قضاوت 
هستند و به صرف 
نام رمان،  آن را 
نمی خوانند

 در ایام نمایشگاه 
کتاب تهران 
می خواستند رمان 
را از غرفۀ سورۀ 
مهر جمع آوری 
کنند؛ زیرا گمان 
می کردند که 
نویسنده می خواهد 
به رئیس جمهور 
کنایه بزند

 هر کسی که 
واژه را بشناسد و 
به آن تسلط داشته 
باشد، می تواند 
با شناخت مبانی 
نوشتن، دست به 
خلق بزند

 اشعار علی رضا 
قزوه پسرهای 
او هستند و این 
کتاب در میان 
دیگر کتاب هایش، 
به خاطر جنس 
متفاوتش دختر 
است. این رمان 24 
مرتبه بازنویسی 
شد و نسبتاً هر 
مرتبه تغییرات 
آن را شنیده ام و 
حس و حال آن را 
می دانم
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همچنین مجموعه داستان درحاشیۀ شط را نیز انتشارات 
سورۀ مهر در همان سال ها منتشر کرده است.«

وی افزود: »عالوه بر این، چندین سفرنامه مانند 
آن  از  که  نوشته ام  نیز  قونیه  سفرنامۀ  و  حج  سفرنامۀ 
استقبال شد و دو سفرنامه هم دارم که از مظلوم ترین 
آثار من است: یکی سفرنامۀ سوریه و دیگری سفرنامۀ 
هند است. همچنین یک سفرنامه هم دارم که آن را برای 
مخاطب 500 سال آینده نوشته ام که البته هنوز منتشر 
نشده؛ اما تصمیم گرفتم اندکی تغییرات با رویکرد انتظار 
در آن ایجاد کنم و هنوز بازنویسی آن را شروع نکرده ام.«

قزوه گفت: »این رمان اتفاقات گذشتۀ من در بازار 
تهران و سمنان را روایت می کند و ازآنجاکه این کتاب 
رمان است، بخشی نیز تخیل خواهد بود. رمان دیگری 
رمان  این  را  آن  تکلیف  که  دارم  نگارش  دست  در  هم 

روشن می کند.«
گفت:  نداشت«  ویال  »موال  مشهور  شعر  شاعر 
سراغ  و  هستم  تنوع طلب  من  نیز  شعری  فضای  »در 
کرده اند:   فراموش  من  نسل  که  رفتم  قالب هایی 
ترکیب بند یکی از قالب هایی است که سراغ آن رفته ام. 
این کار به نسل بعد از من جرئت داد که سراغ این قالب 

بروند.«
وی اضافه کرد: »دنیایی که این رمان دارد، با شعر 
متفاوت است. رمان دنیای تفصیل است و با دنیای شعر 
که دنیای اجمال است، فرق دارد و این تغییر دنیا برای 
شاعر دشوار است. البته نتوانسته ام سایۀ شعر را از سر 
برادر انگلستان کم کنم. من از راهنمایی افراد مختلفی 
برای این رمان استفاده کرده ام؛ بخشی را برای مرحوم 
زنوزی جاللی خواندم که بسیار استقبال کرد یا بخشی 
چشمانش  در  اشک  که  خواندم  علومی  آقای  برای  را 
حلقه زد و من را تشویق کرد. همچنین، از حضور آقای 

محمدکاظم مزینانی نیز استفاده کردم.«
قزوه گفت: »واقعًا حین نگارش این رمان متوجه 
شدم جهان رمان چقدر سخت است و اگر محمدکاظم 
مزینانی کمکم نمی کرد، در آن گیر کرده بودم. فضای 
شعر را رها نخواهم کرد و در تمام قالب ها هم کار خواهم 

کرد.«

برادر انگلستان را از روی لج ولجبازی نوشتم
مدیر مرکز آفریش های ادبی حوزۀ هنری گفت: »گاهی 
از  برخی  و قصۀ  کاری خلق کرده ام  لجاجت،  روی  از 
اشعارم این طور بوده و این رمان هم مانند این است. 
می خواستم خودم را امتحان کنم ببینم می توانم بنویسم 

یا خیر و از روی لج ولجبازی آن را نوشتم.«
انقالب  ادبیات  فضای  »در  گفت:  پایان  در  قزوه 
مخصوصًا شعر، بسیار رشد کرده ایم؛ اما تا قله راه بسیار 
داریم و این گمان را به قدر یک تفنن از من قبول کنید.«

وی افزود: »فرهنگ زورخانه، فرهنگ پهلوانی و گسترۀ 
فرهنگ های یکه را ارائه می کند و جذابیت هایی که ایجاد 
کرده، همه از نکات برجستۀ رمان است. هرچند اگر 
نویسنده در رمان بعدی دست به همین سوژه بزند، در 

واقع دست به تکرار خودش زده است.«

قزوه در دوران اوج شاعری، به داستان نویسی 
رجوع کرده است

محمد علی پور در حاشیۀ این مراسم گفت: »بین شاعران 
و نویسندگان هم نسل من، علی رضا قزوه نه تنها در نسل 
خود، بلکه در بخشی از نسل قبل از خود هم جریان ساز 
از  بخشی  او  است.  بوده  نسل پرور  به عبارتی،  و  بوده 
ظرفیت های شعر کشور در دهۀ 70 را به جامعه معرفی 
کرد. قزوه برخالف برخی شاعران شکست خورده که در 
دوران افول به داستان رجوع می کنند، در زمان اوج، به 

داستان نویسی رجوع کرده است.«

سؤالی از آقای قزوه
این مراسم گفت: »همیشه فکر  مجید سعدآبادی در 
می کنم داستان نویسی برای یک شاعر کار سختی است؛ 
ولی وقتی بخش هایی از این کتاب را شنیدم، دیدم که 
آقای قزوه توانسته رمان بنویسد. سؤالی که وجود دارد، 
این است که آیا آقای قزوه نتوانسته حرف های دلش را در 
شعر بزند و نیاز داشته که داستان  بنویسد یا حس کرده 

جایی خأل وجود دارد و باید وارد میدان شود؟« 

قزوه نشــان داده ابزار داســـتان نویسی را 
می شناسد

محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزۀ هنری در این مراسم 
گفت: »قزوه جایگاه ممتازی در شعر معاصر به خصوص 
شعر انقالب دارد و این شخصیت باسابقۀ شعری اکنون 
وارد فضای داستان شده که اثرش واقعًا فراتر از تصور 

بوده است.«
وی افزود: »قزوه در اولین ورودش، کار بسیار خوبی 
را ارائه کرده و نثر روان و شاعرانه، ویژگی این اثر است و 
به خوبی  شاعرانه  نثر  دارد،  کتاب  که  فضایی  به خاطر 
ابزار  او نشان داده  اولین کار،  از کار درآمده است. در 
از آن ها استفاده کرده  و  را می شناسد  داستان نویسی 

است.«

نتوانسته ام سایۀ شعر را از سر برادر انگلستان 
کم کنم

از  تشکر  ضمن  مراسم،  این  پایان  در  قزوه  علی رضا 
گفت:  مراسم  این  برگزارکنندگان  و  شرکت کنندگان 
»من در سال های دهۀ 60، مسئولیت ادبی مجله ای را 
داشتم که مجبور بودم نثر ادبی و داستان کوتاه بنویسم. 

 سؤالی که وجود 
دارد، این است که آیا 

آقای قزوه نتوانسته 
حرف های دلش را در 

شعر بزند و نیاز داشته 
که داستان  بنویسد یا 
حس کرده جایی خأل 
وجود دارد و باید وارد 

میدان شود؟

 در اولین کار، 
او نشان داده ابزار 
داستان نویسی را 

می شناسد و از آن ها 
استفاده کرده است

 رمان دنیای 
تفصیل است و با 

دنیای شعر که دنیای 
اجمال است، فرق 
دارد و این تغییر 
دنیا برای شاعر 

دشوار است. البته 
نتوانسته ام سایۀ 

شعر را از سر برادر 
انگلستان کم کنم

 گاهی از روی 
لجاجت، کاری خلق 

کرده ام و قصۀ برخی 
از اشعارم این طور 

بوده و این رمان 
هم مانند این است. 
می خواستم خودم 

را امتحان کنم ببینم 
می توانم بنویسم 
یا خیر و از روی 

لج ولجبازی آن را 
نوشتم

نخستین اثر داستانی قزوه از آخرین آثار داستان نویسان مدعی قوی تر و غنی تر است
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مسند کار شدند که با سازوکار قانون نویسی آشنا بودند. 
اینکه  مانند  پرسش های جدی  با طرح  زمان،  این  در 
با  آن  نسبت  و  باشد  مبتنی  چیزی  چه  بر  باید  قانون 
شریعت چیست، دودستگی ها و تعارض های فکری آغاز 
شد. شیخ نوری در این مرحله، با توجه به تعارض قانون 
اساسی با شریعت و باورهای دینی و فرهنگی ایران و 
برای مهار جریانی که قانون اساسی غربی را سرلوحۀ کار 
قرار داده بود، اصل دوم قانون اساسی را پیشنهاد کرد 
تا اگر این جریان ادامه پیدا کرد، حداقل احکام مخالف 
انحالل  شریعت وضع نشود. در مرحلۀ سوم که دورۀ 
مجلس بود، دیگر شیخ فضل الله در مقام اصالح قانون 
اساسی نبود، بلکه به رّد آن دست زد. او در این مرحله، 
طرح تأسیس دارالشورای اسالمی را پیشنهاد کرد که 
البته با کارشکنی ها و سپس، فتح تهران و ماجراهای 
پس از آن که به اعدام شیخ شهید منجر شد، این طرح 

فرصت چندانی برای اجرا نیافت.«
 پایان بخش سخنان دکتر رجبی دربارۀ فتح تهران و 
خلع محمدعلی  شاه از سلطنت بود. او با اشتباه خواندن 
از  که محمدعلی شاه  است  اقدام گفت: »درست  این 
سلطنت خلع شد، اما شیرازۀ امور چنان از هم گسست 
که حتی آرامش و رفاه نسبی دورۀ سلطنت او نیز هرگز 
علمایی  ترور  و  دولت ها  سریع  رفت وآمد  نشد.  محقق 
چون آیت  الله بهبهانی و ورود نیروهای دولت های بیگانه 
به ایران، نشان دهندۀ این بی ثباتی است. در این اوضاع 

چرا مواضع شیخ فضل اهلل در برابر مشروطه 
تغییر کرد؟

محمدحسن رجبی نخستین سخنران این نشست بود 
که سخنان خود را با حضور سیاسی و اجتماعی علما 
در دورۀ معاصر آغاز کرد. ایشان با بیان اینکه مشروطه 
پدیده ای مستثنا بود، گفت: »در مشروطه مردم خواهان 
جایگزینی  و  سلبی(  )وجه  استبدادی  نظام  کنارزدن 
برای این نظام )وجه ایجابی( شدند؛ البته خواست اولیۀ 
مردم عدالت خانه بود و عموم آن ها از بی عدالتی و ظلم 
بی حد و حصر شاه و عوامل آن ها به ستوه آمده بودند. 
مردم در این انقالب می دانستند چه نمی خواهند؛ اما 
نمی دانستند چه می خواهند. به عبارت دیگر، تفاوت 
حرکت مشروطه و حرکت انقالب اسالمی این بود که در 
مشروطه، وجه سلبی حرکت معلوم بود؛ اما وجه ایجابی 
معلوم نبود؛ حال آنکه در انقالب اسالمی، هر دو وجه 

مشخص بود.«
ایشان در ادامه، مشروطه را از منظر فعالیت های 
و  کردند  تقسیم  مرحله  سه  به  نوری،  فضل الله  شیخ  
چنین بیان نمودند: »دورۀ نخست، مرحلۀ شکل گیری 
نارضایتی ها و مهاجرت علما و پذیرش خواست آن ها 
برای ایجاد عدالت خانه بود. در این دوره، شیخ   فضل  الله 
تدوین  کار  دوم،  مرحلۀ  در  کرد.  همراهی  نهضت  با 
قانون اساسی آغاز شد. در این مرحله، چون سازوکار 
کسانی  عماًل  نبود،  مشخص  مردم  برای  عدالت خانه 

گزارش تفصیلی نشست »شیخ  فضل اهلل نوری؛ حدیث نامکرر«

خوانشی نو از 
»حدیث نامکرر مشروطه« 

14

  تفاوت حرکت 
مشروطه و حرکت 
انقالب اسالمی این 
بود که در مشروطه، 
وجه سلبی حرکت 
معلوم بود؛ اما وجه 
ایجابی معلوم نبود؛ 
حال آنکه در انقالب 
اسالمی، هر دو وجه 
مشخص بود

 دورۀ نخست، 
مرحلۀ شکل گیری 
نارضایتی ها و 
مهاجرت علما و 
پذیرش خواست 
آن ها برای ایجاد 
عدالت خانه بود

خط اخبار 
گزارش 

 h نشست تخصصی »شیخ  فضل اهلل  نوری؛ حدیث نامکرر«، هم زمان با سالگرد شهادت ایشان، 10مرداد1396 در مسجد حضرت خدیجه
برگزار شد. این نشست نه تکرار مکررات، بلکه محفلی برای بررسی رویکرد شیخ شهید در برابر پدیدۀ نوظهور مشروطه از زوایایی جدید 

بود. آنچه در ادامه خواهید خواند، گزارشی از این بررسی است
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و هویت جامعه بود؛ 2. گفتمان مبتنی بر هویت که از 
طرف علما پیگیری می شد. منادیان گفتمان هویت پس 
از پیروزی مشروطه به ناظران تبدیل شدند و منادیان 

تجدد دست اندرکار تحقق نهضت گردیدند.«
 وی افزود: »ما با پدیدۀ مشروطه که ظاهرش مبارزه 
با استبداد و استعمار بود، با دنیای جدید برخورد کردیم. 
و  بر خود  تکیه  رویکرد  برخورد،  این  شیخ فضل الله در 
داشته های خود را در پیش گرفت و خودمان چیزی کم 
نداریم و نیازمند دنیای جدید نیستیم. ماهیت برخورد 
این روحانی مجاهد با دنیای جدید هم سیاسی بود؛ 
یعنی برای رسیدن به استقالل کشور به مبارزه با استعمار 
و  خراسانی  آخوند  حرکت  معتقدند  برخی  برخاست. 
آیت الله بهبهانی درست بود، نه برخورد شیخ فضل الله 
نوری. این عقیده خطاست؛ زیرا حتی اگر همۀ علما با 
هم همراه می شدند و بر منادیان گفتمان دیگر غلبه پیدا 
می کردند و نظارت مجتهدان بر وضع قوانین در مجلس 
چون  نمی شد؛  حل  مشکل  هم  باز  می یافت،  تحقق 
در آن مقطع، ما نیازمند یک برخورد گفتمانی بودیم. 
گفتمان اسالم سیاسی در آن مقطع، آمادگی حضور در 
تمامی عرصه های سیاست، حقوق بشر، اقتصاد و... را 
نداشت. اگرچه از سیدجمال مباحثی شروع شده بود، 

به هیچ وجه به گفتمان تبدیل نشده بود.«
شعر  این  تقوی،  دکتر  سخنان  پایانی  بخش  در 
مشهور مرحوم میرفندرسکی که »چرخ با این اختران، 
آنچه  دارد  زیر  در  صورتی  زیباستی/  و  خوش  و  نغز 
صورت  »در  شد:  گفته  چنین  و  مطرح  باالستی«  در 
این  افتاد،  مشروطه  در  که  اتفاقاتی  این  همۀ  زیریِن 
پهلوی،  اینکه در دورۀ  دارد. حتی  قرار  خأل گفتمانی 
تجدد با گفتمان ضعیفش زمام امور را در دست گرفت، 
امروز  چالش های  از  برخی  بود.  خأل  همین  نتیجۀ 

آشفته، با رحلت آخوند خراسانی که عزم سفر به ایران را 
داشت، به تدریج، حضور علما در عرصۀ سیاسی کم رنگ 
شد و دولت مردانی سربرآوردند که دل خوش به حمایت 

خارجی بودند.«
 

خأل گفتمانی در جریان مشروطه
ابتدا  نشست،  دیگر  سخنران  تقوی،  مصطفی  دکتر 
با  و  کرد  اشاره  جدید  دنیای  با  ایران  رویارویی  به 
و  ایران  جنگ های  از  که  رویارویی  این  نابرابرخواندن 
روس آغاز شد، از عوارض و پیامدهای آن برای جامعۀ 
ما سخن گفت. ایشان اظهار نمود: »تحوالت این دوره، 
جامعۀ ایران را به این نتیجه رساند که حاکمیت ملی، 
هویت ملی و تمامیت ارضی ما از ناحیۀ این دنیای جدید 
در معرض تهدید است و چون در این شرایط، مدیریت 
مجرای  هم  و  عقب ماندگی  عامل  هم  کشور  سیاسی 
سلطۀ استعمار در کشور است، باید در آن تحول ایجاد 
شود. این جمع بندی و اقدام برای اجرای آن بود که به 
شکل گیری نهضت عدالت خانه و پس از آن، مشروطه 

منجر شد.
بعدی  بخش  در  تاریخ  حوزۀ  پژوهشگر  این   
پیروزی  از  پس  دورۀ  اینکه  به  اشاره  با  سخنانش، 
گفت:  کرد،  تحلیل  سطح  دو  در  می توان  را  مشروطه 
»سطح نخست، سطح تبیین رویدادها، رهبران نهضت، 
فعالیت های  و  مطبوعات  انجمن ها،  اختالف ها، 
از  وضع.  این  آسیب شناسی  دوم،  سطح  و  آن هاست 
از  پس  جریان های  گفت  می توان  دوم  سطح  منظر 
پیروزی نهضت که حامالن نهضت شدند، خواسته های 
متفاوتی داشتند. بنابراین، دو گفتمان متناقض، مدعی 
رهبری مشروطه شدند: 1. گفتمان مدعی تجدد که 
باورها  ظهور و نمودش در وجه سلبی، حمله به تمام 

 در این اوضاع 
آشفته، با رحلت 

آخوند خراسانی که 
عزم سفر به ایران 

را داشت، به تدریج، 
حضور علما در عرصۀ 

سیاسی کم رنگ 
شد و دولت مردانی 

سربرآوردند که 
دل خوش به حمایت 

خارجی بودند

 دو گفتمان 
متناقض، مدعی 

رهبری مشروطه 
شدند:

 1. گفتمان مدعی 
تجدد که ظهور و 
نمودش در وجه 

سلبی، حمله به تمام 
باورها و هویت جامعه 

بود؛ 2. گفتمان 
مبتنی بر هویت که از 

طرف علما پیگیری 
می شد. منادیان 

گفتمان هویت پس از 
پیروزی مشروطه به 
ناظران تبدیل شدند 

و منادیان تجدد 
دست اندرکار تحقق 

نهضت گردیدند

 ماهیت برخورد 
این روحانی مجاهد 
با دنیای جدید هم 
سیاسی بود؛ یعنی 

برای رسیدن به 
استقالل کشور به 
مبارزه با استعمار 

برخاست

خوانشی نو از »حدیث نامکرر مشروطه«
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دفاعیات شیخ  فضل اهلل نوری در برابر فرزند
دکتر حقانی در بحث علل نگرانی علما از وضع آن زمان، 
به ترور ناصرالدین شاه اشاره کرد و گفت: »ترور این شاه 
قاجاری نقش بسیاری در نابسامانی اوضاع ایران داشت؛ 
کند.  کنترل  ایران  در  را  جریان ها  بود  توانسته  او  زیرا 
ناصرالدین شاه معضالت ایران را می شناخت و درصدد 
حل آن بود؛ البته این سخن به معنای نفی استبداد او 
نیست. پس از ترور او فرصتی برای اجماع ساختارشکنان 
قفقازی،  تروریست های  غرب گراها،  ضاله،  فرق  مثل 
فراماسونرها و... فراهم شد. آن ها برخالف مراجع شیعه 
که درصدد اصالح بودند، درصدد براندازی سلطنت و 
اسالم و تشیع در ایران بودند. عزل امین السلطان که با 
هدف تسویۀ حکومت از عوامل دارای انحراف عقیده 
قرارگرفتن  و  شد  انجام  حکومت  از  غرب  به  وابسته  و 
عین الدوله به جای او، نتیجۀ اصالحات ساختاری علما 
بود. تجربۀ دو، سه سال اول صدارت عین الدوله نشان 
داد که آن ها انتخاب درستی داشتند؛ چون به تحوالتی 
منجر شد که اگر تداوم می یافت، تحوالت خوبی را در 
کشور رقم می زد. در واقع، عین الدوله به رغم استبدادش، 
کشور را در مسیر درست انداخت. پس از آن، علما به 
فکر عدالت خانه افتادند؛ اما با گروه هایی مواجه شدند 
که دنبال براندازی بودند و مشروطه برایشان بهانه بود. 
شیخ  نوری بر اثر درگیری با این جریان ها در ایران، مورد 

نقد واقع شد.«
در  ایران  معاصر  تاریخ  مطالعات  موسسۀ  رئیس   
بخش بعدی سخنانش، محتوای نامۀ شیخ   فضل الله 
به فرزندش را تشریح کرد. ایشان اظهار نمود: »شیخ  
ایران  روز  آن  برای جامعۀ  را  نهاد اساسی   فضل الله دو 
معارفی  به  اهالی  تربیت  یکی  می دانست:  ضروری 
ولی  زمین روشن شده است،  روی  آن ها  پرتوی  از  که 
به شرطها و شروطها؛ شرط هایی که هنوز هم در نظام 
معدلت  تأسیس  دوم،  نکرده ایم؛  اعمال  آموزشی مان 
عمومی. اما چون دید از طریق مجلس می توان به این 
هدف رسید، با نهضت مشروطه همراه شد؛ به شرطی که 
نامه  این  در  او  باشند.  نظارت  برای  کسانی  علما  از 
می گوید: “پای مشروطه بودم تا زمانی که صحیح بود؛ 
تا زمانی که مبارزه با استبداد بود، اما وقتی معلوم شد 
اعالم  بگذارند،  خدا  احکام  در  بدعت  می خواهند  که 
برائت کردم.” ایشان در نهایت هم افسوس می خورد که 

مجموع حرکت علما نتیجۀ مطلوب نداد.«
 دشمن شناسی بخش پایانی سخنان دکتر حقانی 
بود که در آن به فراماسونرها، فرق ضاله، تروریست های 
قفقازی که اتباع آخوندزاده بودند و از تغییر خط، نابودی 
اساس اسالم و پروتستانتیسم اسالمی سخن می گفتند، 

تقی زاده و باندش، غرب گراها، انگلیس و... اشاره شد.
منبع: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران

جامعۀ ما، مسائل دولت ها، تلقی ما از توسعه و نگاه ما 
به جهانی شدن نشان دهندۀ این است که ما همچنان 
از همان خأل رنج می بریم و اگر برای تبیین صورت خود 
با این دنیای جدید اقدام نکنیم، این حکایت همچنان 

باقی است.«
 سخنران پایانی این نشست دکتر موسی حقانی 
بود که با تأکید بر اینکه شیخ  فضل الله چهرۀ محوری 
شخصیت  »ما  کرد:  تصریح  است،  مشروطه  ماجرای 
یا مخالف مشروطه  را در دوگانۀ موافق  شیخ  فضل الله 
قرار داده و اندیشه های او را واکاوی نکرده ایم. در منابع، 
اتهاماتی از جمله همکاری با استبداد و روسیه به شیخ 
شهید زده شده است. با توجه به همین اتهامات، قصد 
داشتم در این نشست، مواضع دشمنان شیخ  نوری را 
بررسی کنم تا موضع ایشان از این طریق روشن تر شود؛ 
اما به دلیل سندی که دربردارندۀ نامۀ شیخ فضل الله به 
یکی از پسرانش است، در ابتدا، به محتوای آن اشاره و 

در پایان به دشمنان ایشان نگاهی گذرا خواهم کرد.«
دنیای  در  اصالحی  »حرکت  داد:  ادامه  ایشان   
این  شد.  آغاز  جدی  به طور  ۱۳۱۷ق  سال  از  اسالم 
جریان دنباله داری است و این طور نیست که یک دفعه با 
مشروطه مواجه شویم و ندانیم چه کنیم. نهضت تحریم 
تنباکو نمونه ای از آغاز این حرکت اصالحی است. در 
آن زمان، وضع کشورهای اسالمی به قدری وخیم شد 
که علمای ایران و نجف و کسانی چون شیخ  فضل الله 
را  جدی  حرکت  به  نیاز  آشتیانی  حسن  میرزا  و  نوری 
احساس کردند. این پیش فرض که جریان اصالحات 
باید  ندانستیم چه  ما  و  را تجددخواهان شروع کردند 
کنیم، نادرست است. در مکاتبات میرزا حسن آشتیانی 
با پسرش کاماًل مشخص است که وضعیت ایران برایش 

نگران کننده بود.«

 حرکت اصالحی 
در دنیای اسالم از 
سال 1317ق به طور 
جدی آغاز شد. این 
جریان دنباله داری 
است و این طور 
نیست که یک دفعه 
با مشروطه مواجه 
شویم و ندانیم چه 
کنیم. نهضت تحریم 
تنباکو نمونه ای از 
آغاز این حرکت 
اصالحی است

 شیخ   فضل اهلل 
دو نهاد اساسی 
را برای جامعۀ آن 
روز ایران ضروری 
می دانست: یکی 
تربیت اهالی به 
معارفی که از پرتوی 
آن ها روی زمین 
روشن شده است، 
ولی به شرطها و 
شروطها؛ شرط هایی 
که هنوز هم در نظام 
آموزشی مان اعمال 
نکرده ایم؛ دوم، 
تأسیس معدلت 
عمومی
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زبان عصر جنگ به سر می برد و این گونه است که پس 
از سی سال از پایان جنگ، باید مالصالح را بشناسیم یا 
وقتی گفته می شود که ما از پانزده کشور، در اینجا اسیر 
داشته ایم، کسی باور نمی کند؛ درحالی که من آن ها را 

دیده ام.« 
اسرا،  از  نگهداری  در  ما  ارتش  افزود: »چهرۀ  وی 
درخشان است و باید روی آن کار کرد. ما اسارت را در 
این مسئلۀ مهمی  کشور برای اسرا سخت نکردیم که 
است. از مصر، سودان،  یمن، اردن و کشورهای دیگر ما 
در اینجا اسیر داشتیم. قیمت تمام شدۀ جنگ برای ما 
هنوز روشن نیست؛ اما کتاب هایی مانند مالصالح به ما 
کمک می کند که این قیمت را دربیاوریم و اگر این قیمت 
دربیاید، خیانت نمی کنیم و به مملکت خدمت می کنیم.«

شهید  دیگر  تا  کردیم  چاپ  را  مالصالح 
فهمیده ها از کتاب های درسی حذف نشوند

حمید خلیلی، مدیر انتشارات شهید کاظمی، در این 
مراسم گفت: »نوجوان بودیم که از مدرسه فرار می کردیم 
این شیوه  به  که  باری  آخرین  به جبهه ها می رفتیم.  و 
به جبهه رفتم، با شهید کاظمی روبه رو شدم. او من را 
نصیحت کرد که شما باید درس بخوانید و این رشادت ها 
انتشارات  در  توفیق  این  امروز  و  برسانید  دیگران  به  را 
را اجرا  ایشان  شهیدکاظمی نصیب ما شد که وصیت 

کنیم.«
وی افزود: »دربارۀ این کتاب فکر نمی کردم که با 
اقبال گسترده روبه رو شوم؛ اما به این امید چاپ کردم 
که این قهرمانان در کتاب های درسی وارد شوند که دیگر 

شهید فهمیده ها از کتاب های درسی حذف نشوند.« 

.

مالصالح، ابوترابِی آن بیست  وسه نفر بود
مرتضی سرهنگی در این مراسم، با اشاره به گونه ای از 
ادبیات جنگ با عنوان ادبیات بازداشتگاهی یا اسارت 
در  شناخته شده  ادبیات  یک  ادبی  گونۀ  »این  گفت: 
ادبیات  جنگ،  ادبیات  گونۀ  انسانی تـرین  دنیاست. 
جنس  این  از  مالصالح  کتاب  و  است  بازداشتگاهی 

است.«
وی افزود: »ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، حین 
خواندن این کتاب ها خودمان را متر می کنیم. اردوگاه 
اسیران جنگی جایی است که اولین چیزی که اسیر در 
آنجا می آموزد،  فن زنده بودن است و این چیزی است که 
آقای ابوترابی سال ها به بچه ها یاد داد. برخی آزاده ها 
زنده  بچه ها  از  خیلی  نبود،  ابوترابی  اگر  می گویند: 
فدای  را  خود  مالصالح  جایی،  چنین  در  نمی ماندند. 

زنده ماندن بچه ها می کرد.« 
»من  گفت:  مقدس  دفاع  عرصۀ  نویسندۀ  این 
معتقدم مالصالح، ابوترابی آن بیست وسه نفر است. تمام 
خبرهای آن روزگار و آن بیست وسه نفر در روزنامه های 

خارجی و عراقی بود و ما می دیدیم.«

اگر قیمت تمام شدۀ جنگ را بدانیم، خیانت 
نمی کنیم

این نویسندۀ دفاع مقدس گفت: »قیمت تمام شدۀ جنگ 
با خواندن این کتاب ها برای ما روشن می شود. تا زمانی 
که با دستور زبان تبلیغ حرف بزنیم، این قیمت را درک 
نمی کنیم. دستور زبان تبلیغی برای عصر جنگ است؛ 
اما دستور زبان تعقلی برای عصر بعد از جنگ است. 
ولی نظام تبلیغی ما در ارتباط با جنگ، هنوز در دستور 

گزارشی از نودوچهارمین »عصرانۀ ادبی فارس«

مالصالح، ابوترابِی آن بیست و سه نفر بود

 ما اسارت را در 
کشور برای اسرا 

سخت نکردیم که این 
مسئله مهمی است. 

از مصر، سودان،  یمن، 
اردن و کشورهای 
دیگر ما در اینجا 

اسیر داشتیم. قیمت 
تمام شدۀ جنگ برای 

ما هنوز روشن نیست؛ 
اما کتاب هایی مانند 
مالصالح به ما کمک 

می کند که این قیمت 
را دربیاوریم و اگر این 
قیمت دربیاید، خیانت 
نمی کنیم و به مملکت 

خدمت می کنیم

خط اخبار 
گزارش  نودوچهارمین عصرانۀ ادبی فارس ویژۀ تجلیل از مالصالح قاری و رضیه غبیشی، نویسندۀ کتاب مالصالح با حضور جمع کثیری از 

اهالی فرهنگ دفاع مقدس در خبرگزاری فارس، برگزار شد.
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یک  هرکدام  بسیجی  و  سپاهی  “ارتشی،  می گفتند: 
طرف بایستند”؛ اما باور دارم که خدا به زبان من جاری 
کرد تا بگویم ارتشی ها یک طرف، بسیجی ها یک طرف 
خدا  لطف  از  یک طرف؛این  نداریم  که  هم  پاسدار  و 

بود.«
و امت اسالم  ما  بر گردن   wبه گفتۀ وی، »امام
و  از کربال می گذرد  راه قدس  فرمود که  او  دارد.  حق 
ما امروز می بینیم که سپاه و نیروهای ایرانی در عراق 

هستند و وعدۀ امام محقق خواهد شد.«
خود  با  اینکه  بیان  با  ادامه،  در  قاری  مالصالح 
می گفتم اگر یک  نفر این خاطرات را بخواند و هدایت 
شود و از عبرت های آن استفاده کند، برای بنده کافی 
است؛ افزود: »خاطرات این کتاب را خانم غبیشی ذره، 
ذره طی دو سال که به خانۀ ما آمد، گردآوری کرد تا این 

کتاب منتشر شود.«

 مالصالح از ستاره های آبادان است
رضیه غبیشی نویسندۀ کتاب مالصالح گفت: »خدا 
را شاکرم که توفیق یافتم سرگذشت یکی از ستاره های 
شهرم را بنویسم، من خود از زخم خورده های روزهای 
همسر  پرستار  نیز  جنگ  اتمام  از  بعد  و  هستم  دفاع 

جانبازم بودم.«
وی افزود: »شخصیت مالصالح در انزوا بود و این 
شخصیت نورانی مخفی مانده بود. در واقع، این کتاب 
چهارمین اثرم است و آن قدر که مردم تهران مالصالح 
باید  و  نمی شناسند  را  او  آبادان  را می شناسند، مردم 
اینجا گالیه ای از مسئوالن شهر خود داشته باشم که 
هیچ حمایتی از این قبیل کتاب ها نمی کنند؛ هرچند 

مالصالح شیرین تر از عسل بود
اکبر خلیلی، نویسنده در بخش دیگری از این مراسم، 
آنجا  این کتاب  به کتاب مالصالح گفت: »با  با اشاره 
که شخصیت مالصالح گریه کرد، گریه کردم. آنجا که 
خندید، خندیدم و آنجا که دلش گرفت، دلم گرفت. این 
کتاب شیرین تر از عسل بود؛ به خصوص نویسنده ای که 
قدم به قدم و لحظه به لحظه با این مرد بود و حق عدالت 
را به جا آورده بود. هرچند نتوانستم کتاب را تمام کنم.«

دارد  وجود  مردی  چنین  می کنم  »تعجب  افزود:  وی 
پازلی  را  کتاب  این  ارزش هاست.  از  بسیاری  نماد  که 
می دانم که بخش دوم آن، کتاب من زنده ام است. آنچه 
من را به نوشتن مطلبی دربارۀ این کتاب ترغیب کرد، 

روح صادقی است که در این اثر دمیده شده است.« 
نویسندۀ کتاب ترکه های درخت آلبالو گفت: »نویسندۀ 
توانای این کتاب کلمه به کلمه و نکته به نکته امانت را 
رعایت کرده است. آن هایی که با حقایق آشنا هستند، 
می دانند در این کتاب چه حقایقی نوشته شده و تمام 
رنج ها و سختی های ملت ایران در آن جمع شده است. 
کاش  ای  که  است  این  توصیه ام  نویسنده،  به عنواِن 
و  فارسی سلیس می آمد  به  دیالوگ های عربی کتاب 

ترجمۀ آن در پانوشت ذکر می شد.«

فریبی که عراقی ها از مالصالح خوردند
مالصالح قاری در این مراسم، با اشاره به آیه ای از قرآن 
کریم گفت: “خداوند از کسانی که ذره ای به او ایمان 
دارند، دفاع می کند” و این سخن درستی است و من به 
تجربه دیده ام و می گویم. وقتی اسرا وارد اردوگاه شدند، 
خواستند که اسرا بر اساس یگان نظامی به صف شوند. 

 به عنواِن 
نویسنده، توصیه ام 
این است که ای 
کاش دیالوگ های 
عربی کتاب به 
فارسی سلیس 
می آمد و ترجمۀ 
آن در پانوشت ذکر 
می شد

 وقتی اسرا وارد 
اردوگاه شدند، 
خواستند که اسرا بر 
اساس یگان نظامی 
به صف شوند. 
می گفتند: “ارتشی، 
سپاهی و بسیجی 
هرکدام یک طرف 
بایستند”؛ اما باور 
دارم که خدا به زبان 
من جاری کرد تا 
بگویم ارتشی ها یک 
طرف، بسیجی ها 
یک طرف و پاسدار 
هم که نداریم 
یک طرف، این از 
لطف خدا بود

 امامw بر گردن 
ما و امت اسالم حق 
دارد. او فرمود که 
راه قدس از کربال 
می گذرد و ما امروز 
می بینیم که سپاه 
و نیروهای ایرانی 
در عراق هستند و 
وعدۀ امام محقق 
خواهد شد
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در بخشی از این مراسم امیرعلی شریفی از شعرای 
جوان کشور، شعری را به مالصالح قاری تقدیم کرد:

سخت است لبیکت فقط ورد زبان باشد
آن وقت نام هیئتت »رزمندگان« باشد

احساس یوسف را میان چاه می فهمی
نامت که در جاماندگان از کاروان باشد

 سخت است غرق ادعا باشی به حدی که
جاماندنت هم بازی لفظ و لسان باشد

در کورۀ هجران، عیار یار می سنجند
باید کمی دوری برای امتحان باشد

عاشق اگر از کوی دلبر دور افتاده
بهتر که در پس کوچه ای بی خانمان باشد

این سرنوشت شیعیان حیدر است اصاًل
انگار باید در گلویت استخوان باشد

حاال که باران شهادت قسمت ما نیست
بگذار طوفان مصیبت بی امان باشد

یا جان سپردن از غمش یا مردن از داغش
باید یکی حسن ختام داستان باشد 

بی آفتاب گنبِد زینب در این دنیا
اصاًل دلیلی نیست دیگر آسمان باشد

 
همچنین در بخشی از این مراسم، رضا اسماعیلی 
مقام  از  و  پرداخت  شعرخوانی  به  حاضران  برای 

رزمندگان دفاع مقدس تجلیل کرد.

من منتظر حمایت  آن ها نمی مانم و دست از نوشتن 
برنمی دارم.«

بیان  قاری  مالصالح  شخصیت  به  اشاره  با  او 
آرامش  به  کند،  برخورد  با مالصالح  داشت: »هرکس 
می رسد و این شخصیت باید معرفی می شد. مالصالح 
چه باشد، چه نباشد، با این کتاب ماندگار خواهد شد.«

شخصیت مالصالح شبیه شخصیت سیاوش 
است

یوسف قوجق از نویسندگان کشورمان، در این مراسم 
خاطرنشان کرد: »برای ما که در منزل نشسته ایم و از 
آسایش و امنیت لذت می بریم، این رزمندگان به گردن 
ما حق دارند و نوشتن چنین کتاب هایی بازتاب دهندۀ 

یک هزارم زحمت های آن ها در جبهه ها نیست.«
وی با اشاره به این کتاب تصریح کرد: »حین خواندن 
کیکاوس  پسر  سیاوش  داستان  یاد  مالصالح  کتاب 
سیاوش  به  بی شباهت  مالصالح  سرنوشت  افتادم. 
نیست و اگر سودابه را عامل فتنۀ سیاوش بدانیم، در 
ماجرای مالصالح آن تیمسار عراقی نقش سودابه را ایفا 
می کند. اما می بینیم مالصالح پس از آمدن به ایران، 
است  جالب  و  می جوید  برائت  واردشده  اتهام های  از 
را  او  آزادی  سند  شهیدابوترابی  مانند  شخصیتی  که 

می نویسد.«
اثر  »این  گفت:  خود  مطالب  ادامۀ  در  قوجق 
مخاطبان  طیف  ساده اش  و  روان  لحن  به خاطر 
وسیعی را دربرمی گیرد. این کتاب با خصوصیاتی که 
دارد، می تواند مخاطب را به چالش بکشاند و قابلیت 

تبدیل شدن به رمان را دارد.«

مالصالح، ابوترابِی آن بیست و سه نفر بود

 سرنوشت 
مالصالح بی شباهت 
به سیاوش نیست و 
اگر سودابه را عامل 

فتنۀ سیاوش بدانیم، 
در ماجرای مالصالح 

آن تیمسار عراقی 
نقش سودابه را ایفا 

می کند. اما می بینیم 
مالصالح پس از آمدن 
به ایران، از اتهام های 

واردشده برائت 
می جوید و جالب 

است که شخصیتی 
مانند شهیدابوترابی 

سند آزادی او را 
می نویسد
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رمان ناقوس هــا به صدا درمی آیند، نوشــتۀ ابراهیم 
حسن بیگی در مدت سه روز به چاپ دهم خود رسید.

شخصیت های خبرساز
 حمید خلیلی، مدیر مؤسســۀ ســردار شــهیداحمد 
کاظمــی، از چاپ کتاب زندگی نامۀ شــهید مدافع حرم، 

محسن حججی، به سه زبان خبر داد.
رضا رسولی از نگارش جلد دوم سه گانۀ کیان با عنوان 
خروج خبر داد و گفت: در این مجلد هم به تبعات مفاسد 

اقتصادی،  اداری و آقازادگی پرداخته شده است.
ابراهیم حسن بیگی از انتشار سومین رمان انقالبی خود 
با عنوان روایتی ســاده از چند ماجرای پیچیده در آیندۀ 

نزدیک خبر داد.
کتــاب در فرانســه تک درختی هســت، به قلم وحید 

جلیلی، توسط دفتر نشر معارف منتشر شد.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشــور تک ســوار 
دشت زید را کتابی خواندنی برای نسل جوان دانست که 
از اشکاالت معمول برخی کتاب های دفاع مقدس به دور 

است.
کتاب عاشــورایی اینجا کربالست پدر، به قلم سعیده 
اصالحی و با نقش آفرینی فرزند شهید صدرزاده، توسط 

مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت منتشر شد.
کارشناس مسئول امور بین الملل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان از مذاکره با برخی ناشران چینی برای 

کتاب های خبرساز
سالم بر ابراهیم در میان کتاب های تألیفی پرفروش 
طرح تابســتانۀ کتاب شــناخته شده اســت و  تاکنون 
نزدیک به 700هزار نســخه از این کتاب منتشر شده و 

چاپ 114 این کتاب روانۀ بازار نشر شده است.
تک ســوار دشــت زیــد روایــت زندگی نامۀ ســردار 
شهیداسماعیل قهرمانی به همت انتشارات ۲۷ بعثت 

روانۀ بازار شد.
ابوعلی کجاست؟ عنوان کتاب زندگی نامۀ خودگفتۀ 
شهیدمرتضی عطایی معروف به »ابوعلی« است که در 
کمتر از سه ماه، به چاپ دوم رسید و روانۀ بازار نشر شد.
کار تولید انیمیشن بر اساس کتاب آن بیست و سه نفر 
آغاز شد. نگارش این اثر با امیررضا معافی است و سارا 

کاوه کارگردانی آن را برعهده دارد.
کنــار قدم های جابر مجموعــه ای از خاطرات زائران 
کربال از پیاده روی اربعین از ســوی انتشارت مجنون به 

چاپ رسید.
کتاب آیین اشک و عزا در سوگ سیدالشهداb، اثر 
استاد حسین انصاریان، توســط انتشارات دارالعرفان 

منتشر شد.
یازدهمیــن جلــد از مجموعۀ یک مــاه خون گرفته 
شــامل تازه ســروده های غالمرضــا ســازگار در رابطه 
بــا مناســبت های ماه های محــرم و صفــر هم زمان با 
فرارســیدن ماه عزای اباعبدالله الحســینb منتشر 

شد.

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

انتشار مشترک کتاب، خبر داد.
کتاب در رقه بودم، خاطرات »محمد الفاهم« )ابوزکریا( 
عضو جدا شدۀ داعش، توســط انتشارات نارگل منتشر 

شد.
رئیس مؤسســۀ اندیشۀ شــرق از ترجمۀ رســالۀ امام 
خمینیw و رسالۀ اجوبة االستفتائات  رهبر انقالب به 
زبان اسپانیول برای عرضه در کشورهای آمریکای التین 

خبر داد.
گلعلی بابایی با ترجمۀ انگلیسی دو کتاب ماه همراه 
بچه هاست و گردان نهم در شصت و نهمین دورۀ نمایشگاه 

کتاب فرانکفورت حضور پیدا می کند.

کتاب پادشــاهان پیاده، خرده روایت هایــی از زیارت 
اربعین، به قلم بهزاد دانشگر و محمدعلی جعفری، توسط 

انتشارات عهد مانا منتشر  شد.
معــاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیتb از 
عرضۀ نسخۀ دیجیتالی انسان ۲۵۰ساله به سه زبان در 

آیندۀ نزدیک خبر داد.
ســعید عالمیان از نگارش و چاپ کتــاب زندگی نامۀ 
شهیدحسن باقری با نوشتاری جذاب برای نسل جوان با 

نام مالقات در فکه خبر داد.
ســیدمهدی شــجاعی، نویســندۀ کتاب آن اســت 
شیوۀحکومت، در مراســم رونمایی از این کتاب گفت: 
آنچــه در ترجمۀ ایــن کتاب مدنظر داشــتم، این بود که 
هم زمان با زبان امروزی و ســلیس بودن متن، وجه ادبی 

زبان نیز حفظ بشود..
رئیس هیئت مدیرۀ مجمع ناشــران انقالب اسالمی از 
تغییر دو تن از اعضای هیئت مدیرۀ مجمع ناشران انقالب 
اسالمی خبر داد. محمد حمزه زاده، رئیس هیئت مدیرۀ 

مجمع ناشران انقالب اسالمی، با اعالم این خبر گفت: 
طبق مصوبه و تصمیم هیئت امنا و با توجه به پایان دورۀ 
دوســالۀ اعضای هیئت  مدیــرۀ مجمع ناشــران، آقایان 
حجت االسالم علی رضا سبحانی نسب، مدیر نشر جمال، 
مصطفی زمانی مدیر نشر زیارت، علی اکبر تورانیان مدیر 
نشر شهرآب، سیدغالمرضا حسینی، مدیر نشر پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــۀ اسالمی، ســیدنظام الدین موسوی، 
مدیرمسئول انتشارات خبرگزاری فارس، محمد حمزه زاده 
و میثم نیلی به عنواِن اعضای هیئت  مدیرۀ مجمع ناشران 

انقالب اسالمی انتخاب شدند.

مدیرعامل مؤسسۀ فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب 
اسالمی از انتشــار کتاب ملی  مذهبی ها خبر داد که به 

جریان شناسی نیروهای نهضت آزادی می پردازد.
مسئول روابط عمومی مجمع ناشران انقالب اسالمی از 

آغاز فعالیت مجدد نرم  افزار خط  خوان خبر داد.
محمدحسین کریمی پور، مدیر نشر صریر، از نمایش و 
معرفی ۵۴ اثر از ۶ ناشر حوزۀ دفاع مقدس در غرفۀ صریر 
در نمایشــگاه  بین المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۷ خبر 

داد.
ابراهیم حســن  بیگی، از تألیف اثر داســتانی تازه ای 
با عنوان روایتی ســاده از ماجرایی پیچیده که توســط 

انتشارات سورۀ مهر منتشر می شود خبر داد.
رضیه غبیشی، نویســندۀ کتاب مالصالح، از نگارش 
کتاب جدیدی با محوریت زندگی شــهید ســعید سیاح 

طاهری خبر داد.

مدیر دفتر نشر معارف گفت: کتاب علی از زبان علی 
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انتشارات کتابستان معرفت رمان مسافران جاده های 
سرد را به قلم مجید محبوبی منتشر کرد.

انتشــارات به نشــر رمان رؤیای آق تاریم اثر مصطفی 
جمشیدی را روانۀ بازار کتاب کرد.

 انتشــارات جمهوری کتاب رحل نی نهمین اثر وحید 
قاسمی را در آستانۀ ماه محرم منتشــر و روانۀ بازار کتاب 

کرد.

انتشارات کتاب نیستان چاپ پنجم رمان یوما را روانۀ 
بازار نشر کرد.

 دفتر نشــر معارف کتاب آئینۀ تمام نمــا  اثر آیت الله 
حائری شــیرازی را با محوریت درس هایــی از قیام امام 

حسینb  منتشر کرد.
 انتشارات سروش کتاب شــوخی های ُجحا یا همان 

مالنصرالدین معروف را روانۀ بازار کتاب کرد.
 انتشارات شهیدکاظمی کتاب ۵۷ ریشتر را که بازتاب 

انقالب اسالمی در آن سوی مرزهاست، منتشر کرد.
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــۀ اسالمی کتاب ماهیت 

معرفت عرفانی را منتشر کرد.

انتشــارات بعثت ترجمۀ عربی و انگلیسی کتاب های 
مهتاب خّین و پیغــام ماهی ها را که به زندگی و مبارزات 
شهیدهمدانی پرداخته اند،  در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 

عرضه می کند.
 انتشــارات روایت فتــح کتاب فرزند کشــمیر: پژواک 
انقالب اســالمی در شبه قارۀ هند، نوشتۀ محمدعلی 

جعفری را منتشر کرد.
 انتشارات سروش کتاب راز هستی را با تحقیق و تدوین 

کتابی روان، جذاب و خواندنی است و نگارش یک دست 
آن نشانگر هنرمندی نویسنده است.

محمد ناصــری، دبیر هفدهمین دورۀ جایزۀ شــهید 
غنی پور از آغاز به کار ایــن دوره و داوری های اولیه جایزه 

خبر داد.
حسین شــاهمرادی از مذاکرۀ مجمع ناشران انقالب 
اسالمی در فرانکفورت برای ترجمه و انتشار چهار کتاب 
من زنده ام، تاریخ مستطاب آمریکا، ادواردو و فلسطین 

خبر داد.

گلعلی بابایی از مذاکره با ناشران ایتالیایی برای ترجمۀ 
بخش هایی از کتاب پیغام ماهی  ها، سرگذشت نامۀ شهید 

حسین همدانی، خبر داد.

ناشران خبرساز
ــَدک الله  انتشــارات انقالب اســالمی کتاب بدان، َایَّ
شامل نصایح رهبر معظم انقالب اسالمی به طالب را با 

۴۰درصد تخفیف عرضه کرد.
به پیشــنهاد هیئت مدیرۀ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج و 
طی حکمی از سوی حمید انصاری، قائم مقام مؤسسۀ 
تنظیم و نشر آثار امام خمینیw، محمدمهدی بیگلری، 

مدیرعامل این مؤسسه شد.
رئیس مؤسسۀ اندیشۀ شــرق از ترجمۀ خطبۀ غدیر و 
دعای عرفه به زبان اســپانیایی برای استفادۀ مسلمانان 

امریکای التین خبر داد.
رئیس مؤسسۀ فرهنگی شهیدابراهیم هادی از ترجمۀ 
کتاب سالم بر ابراهیم به زبان عربی در لبنان و توزیع آن 

در جمع مدافعان حرم سوریه خبر داد.
مرکز مدیریت حوزه های علمیۀ خواهران و مرکز نشر 
هاجر کتاب اباعبدالله الحســین شــهید اشک به قلم 

سیدمحمدحسین میرباقری را منتشر کرد.
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اسماعیل منصوری الریجانی منتشر کرد.
ســخن  دســتواره  کتــاب  27بعثــت  انتشــارات   
می گوید، مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های سردار 

شهیدمحمدرضا دستواره را روانۀ بازار نشر کرد.
 مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت کتاب اشک و لبخند 

تألیف منیره میرزایی را منتشر کرد.
 انتشــارات ســورۀ مهــر رمان زمســتان های ســرد و 
شمعدانی های ترمه ای، روایتی از اختالف های زناشویی 

را منتشر کرد.
 مرکز اســناد انقالب اسالمی مجموعه خاطرات دکتر 
محمود صالحی را با مروری بر مسئولیت های او منتشر 

کرد.
 انتشارات انقالب اسالمی کتاب نسیم سحر، مجموعه 
احادیث ابتدای درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ایK مشــتمل بر احادیث منتخــب از کتاب 

النوادر را منتشر کرد.
کتاب داســتانی بچه های فرات، نوشتۀ لیال قربانی، 

توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد.
انتشــارات عهد مانا نمایشــنامۀ بگــو راوی بخواند، 
غم نامۀ حضرت رقیهh، نوشتۀ مجید پورولی کلشتری 

را منتشر کرد.

انتشــارات آرمــا کتــاب وریا، داســتان دختــری که 
می خواهــد متفــاوت زندگی کنــد، به قلم ســیده زهرا 

محمدی را منتشر کرد.
انتشارات سورۀ سبز با ســه عنوان کتاب من زنده ام، 
برگزیدۀ ســال ۹۴، هفت، برگزیدۀ سال ۹۲ و اطلس دو 
زبانۀ نبر دهای ماندگار، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 

۲۰۱۷ حاضر شد.
انتشــارات ۲۷بعثت کتاب درنگی در نجف، سفرنامۀ 
اربعین حسینی، به قلم جواد کالته عربی را منتشر کرد.

گروه فرهنگی شــهید ابراهیم هــادی کتاب فانوس 

حرم، با محوریت زندگی شــهید مدافع حرم، محســن 
فانوسی را منتشر کرد.

انتشــارات براق، ناشــر کتب کــودک و نوجــوان، در 
نمایشــگاه بین المللی کتاب بحرین موفق شد بیش از 
پانزده هزار نســخه از کتاب های خــود را که اکثر آن ها 
مذهبی هســتند به مخاطبان کشــورهای »بحرین« و 

»عربستان«  بفروشد.
انتشــارات قدیانی چــاپ دوم کتاب ده قصــه از امام 

صادقb ، به روایت مجید مالمحمدی را منتشر کرد.
انتشــارات پیدایش، مجموعۀ طنــز قصه های قانون 
جنگل، به قلم جمال الدین اکرمی را برای گروه ســنی 

»ب« منتشر کرد.
صد عنوان کتاب از ســوی انتشــارات کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان در شــصت ونهمین دورۀ 

نمایشگاه فرانکفورت عرضه شد.

اطالعیۀ رخدادهای فرهنگی
کتاب خواب باران نوشــتۀ وجیهه سامانی در نشست 

کتابخانۀ پیروزی، نقد و بررسی شد.
کتاب اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟ مجموعۀ 
اشعار محمود اکرامی فر، به همت خبرگزاری تسنیم نقد و 

بررسی شد.
چهارمین جلسه ازسلسله نشست های نقد و بررسی 
»کتاِب تازه« با محوریت نقد و بررسی کتاب اینان  اثر نیما 
درویش با حضور غالمرضا طریقی و حسین صیامی برگزار 

شد.
مراسم رونمایی از کتاب تک سوار دشت زید، زندگی نامۀ 
اسماعیل قهرمانی با حضور فرماندهان، نویسندگان دفاع 
مقدس، رزمندگان و خانوادۀ شهدا، در خبرگزاری تسنیم 

رونمایی شد.
کتاب پوتین  قرمزها نوشــتۀ فاطمه بهبودی با حضور 

جمعی از فعاالن فرهنگی در حوزۀ هنری رونمایی شد.
 طی مراســم اختتامیۀ دومین دورۀ دوســاالنۀ »جایزۀ 

دعبل«، اسامی برگزیدگان اعالم شد.
 اختتامیۀ پانزدهمین دورۀ مهروارۀ شعر و داستان جوان 
ســوره در مشهد برگزار شد. در این مراسم، بر حفظ زبان 

فارسی و گسترش آن تأکید شد.
 مراســم رونمایــی از کتــاب علــی از زبان علــی اثر 
حجت االســالم محمد محمدیان، در خبرگــزاری فارس 

برگزار شد.

گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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مســابقۀ بــزرگ کتاب خوانــی »کتــاب  و زندگی« با 
محوریت کتاب دخیل عشق از روز ۱۲شهریور آغاز شد 

و تا پایان آذرماه سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.
 دومین نشست تخصصی »رصد صبح« به رونمایی و 
نقد و بررســی رمان نوجوان باغ خرمالو با حضور هادی 
حکیمیان، نویسندۀ رمان، محمدرضا شرفی خبوشان، 
شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، مهدی کفاش، نویسنده 
و منتقد ادبی، محمدمهدی ســیار، کارشناس، شاعر و 
منتقد ادبی و محمدرضا وحیدزاده کارشناس و مجری، 
به همت بنیــاد فرهنگی »صبح قریب« و فرهنگســرای 

انقالب اسالمی برگزار شد.
نشست نقد و بررســی مجموعۀ داستان عطر عربی، 
مجموعۀ داســتان کوتاه بــا موضوع مدافعــان حرم به 
انتخاب مرحوم فیروز زنوزی جاللی، در فرهنگســرای 

انقالب اسالمی برگزار شد.
تازه تریــن کتاب های حوزۀ هنری کــودک و نوجوان 

هم زمان با روز جهانی کودک رونمایی شد.
کتاب پادشــاهان پیــاده، نوشــتۀ بهزاد دانشــگر و 
محمدعلی جعفری، از انتشــارات عهــد مانا، به همت 
جامعۀ ایمانی مشعر در همایش ملی هیئت های فعال 
در عرصۀ اربعیــن با حضور مدیران هیئت های مذهبی 

رونمایی شد.
ســیصد ناشر مذهبی در نمایشگاه کتاب کربال که از 
شــهادت امام سجادb تا پایان محرم در بین الحرمین 

برپا شد شرکت کردند.
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آثار، تنوع و تکثر کتاب ها و همچنین تناسب محصوالت 
با نیاز مخاطبان بستگی دارد. 

وضعیت کنونی قدری آشفته است. مثاًل در حوزۀ 
قصه های قرآنی، تکثر و تنوع هایی که هست، غیرواقعی 
و ساختگی است. چون بازار برخی کتاب ها خوب بوده 
است، تکثر و تنوع مصنوعی ساخته شده است. بیشتر 
تغییر در ناشر یا فضای شکلی قصه های قرآنی است. در 
نمایشگاه ها، ناشران حس می کنند که قصه های قرآن 
خوب فروش می رود. مؤلفان یا خودشــان به این حس 
می رسند یا حس ناشــر را به خوبی درک می کنند. پس 
از چند نمایشگاه، می فهمید که همۀ ناشران راز بزرگی 
را فهمیده اند. همه قصه های قرآنی دارند. تفاوت عمدۀ 
آن ها بیشــتر در طرح جلد و صفحه آرایی و نام نویسنده 
و لگوی نشر است. کمتر این آثار با ذوق و سلیقۀ تازه ای 
بــه بازار می آید و مخاطب احســاس می کند اگر کتابی 
دیگــر در ایــن زمینه بخرد، کاله ســرش رفته اســت و 

پدیدآورندگان کتاب های دینی کم کاری کرده اند. 
همــۀ مخاطبــان عالقه مند هســتند تا به رشــد 
خودشان کمک کنند. دنبال کتاب دینی تازه هستند؛ 
ولی وقتی کشــف جدیدی نمی یابند، سراغ کتاب های 
دیگــر می رونــد. کــودکان می خواهند هر ســال که به 
نمایشــگاه می آیند، اتفاق و رخداد ویژه ای برایشان رقم 
بخــورد و خودشــان را با یک کتاب معارف قرآنی رشــد 
 دهند؛ یعنی داشته هایشان را افزایش دهند. اگر بتوانیم 
موضوعات تازه تــری را در معارف دینی کشــف کرده و 
عرضه کنیم، کودکان به خواندن بیشتر کتاب های دینی 
رغبت خواهند داشت و به دنبال آثار جدید خواهند بود. 
اگر فهرست تولیدات یک سال را  نگاه کنید، می بینید در 

دربارۀ کتاب دینی کودک مباحث زیادی مطرح است. 
برخی اساسًا تقســیم کتاب کودک به دینی و غیر آن را 
قبول ندارند. یا تقسیمی عبث می دانند یا غلط. سخن 
دربارۀ چیستی کتاب دینی کودک و تنوع آن نیز مباحثی 
چند را می طلبد. همچنین گفت وگــو دربارۀ اینکه هر 
بحث دینی از چه ســنی باید شروع شود و در کجا ادامه 
یابد نیز بحثی شیرین است. لیکن در این نوشتار، چند 
نکتۀ پراکنده، ولــی مهم را دربارۀ کتــاب دینی کودک 
مطرح می کنم که هر کدام نیازمند گفت وگو و طرح بحث 

مفصل است.  

تکرارهای واقعی و نوآوری های مصنوعی
نکتۀ اول: مباحث دینی بسیار متفاوت بوده و نیازهای 
کودکان در این زمینه فراوان است؛ بااین حال، کتاب های 
دینی کودک و نوجوان گاهی دچار تکرار و گاهی گرفتار 
تمرکــز در برخــی از آموزه ها و معارف خاص می شــود. 
کودکان ما به تناسب سن و عالقه مندی و استعدادشان 
نیازمنــد کتاب های متفاوتی هســتند کــه در برابر این 
تشنگی، پاسخ درستی دریافت نمی کنند. اگر به تناسب 
نیازهای گوناگون کودکان، معارف دین نیز متنوع شود، 
جامعۀ ما در مطالعۀ آثار دینی، دچار دل زدگی و احساس 
خستگی از کتاب های دینی نمی شود. تنوع موضوعات، 
به ویترین کتاب فروشــی ها طــراوت و تازگی می دهد. 
وقتی مضمون جدیدی وارد چرخۀ توزیع می شود، مانند 
خونی تازه به جریان توزیع نشاط می بخشد. موضوعات 
و مضمون های جدید به روند فروش کتاب های پیشین 
نیز کمــک می کنــد. روآوردن بــه کتاب هــای دینی و 
عالقه مندکردن کودکان به این کتاب ها، بسیار به تازگی 

علی  رضا سبحانی نسب
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  وقتی مضمون 
جدیدی وارد چرخۀ 
توزیع می شود، 
مانند خونی تازه 
به جریان توزیع 
نشاط می بخشد. 
موضوعات و 
مضمون های جدید 
به روند فروش 
کتاب های پیشین 
نیز کمک می کند

 در حوزۀ 
قصه های قرآنی، 
تکثر و تنوع هایی 
که هست، غیرواقعی 
و ساختگی است. 
چون بازار برخی 
کتاب ها خوب بوده 
است، تکثر و تنوع 
مصنوعی ساخته 
شده است

پروندۀ ویژه
یادداشت
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ســودی ندارد. مردم باید به معارفی دست پیدا کنند که 
بتوانند زندگی خود را مطابق آن تنظیم کنند و به زندگی 
پیامبرp و اهل بیتشb نزدیک شوند. دانش هایی که 
جنبۀ هدایتی و راهنمایی دارد، باید در اولویت قرار گیرند. 
متأسفانه گاهی  بین ارائۀ این دو دسته اطالعات غفلت 

می شود و بر مطالب غیراصلی، بیشتر تکیه می شود. 
تشخیص مطالب اصلی و فرعی همواره در مباحث 
دینی کتاب هایی را ارائه کرده است که نویسنده به کتابش 
بالیده و مخاطب از آن نالیده است. مطالبی که نویسنده 
از آن خوشــش آمده؛ ولی اساســًا نیاز مخاطب نبوده و 
به هدایت و ســعادت و خوشبختی و راه و رسم زندگی او 
کمکی نکرده اســت. آگاهی بخشی بســیار الزم و مفید 
است؛ ولی روشن کردن چراغ ایمان نیاز اصلی مخاطبین 

است.

ادبیات کودکانه، پشتوانۀ تخصصی
نکتۀ سوم: شیوۀ بیان در کتاب های علوم دینی با شیوۀ 
بیان برای مخاطب عام کامالً  متفاوت است. برخی گمان 
می کنند با خالصه کردن کتاب هایی که تخصصی نوشته 
شده است، می توانند کتاب عمومی تولید کنند و گاهی 
با خالصه کردن کتاب های عمومــی می خواهند کتاب 
کــودک یا نوجوان بســازند. تنزیل مطلــب از مخاطبان 
خاص به مخاطبــان عام و کودکان، نیازمند ترقیق کردن 
هوشمندانه است. نویسنده باید به عمق مطلب تخصصی 
راه یابد و سپس، آن را هضم کند و برای کودک و نوجوان، 
از درون خــود مطلــب را بجوشــاند. خالصه نویســی با 
ساده نویسی بسیار متفاوت است. شما نمی توانید کتابی 
تخصصی را که در حوزه، مطالعه می شود، خالصه کنید و 
به مردم بگویید: »این برای شماست.« مثاًل بحث معادی 
که در کتاب های اعتقادی و کالمی گفته می شود، بیشتر 
بر استدالل معاد و دالیل بیان معاد است؛ اما معادی که 
قرآن تصویر کرده و برای عموم مردم باید بیان شود، بسیار 

درخت وارۀ نیازسنجی، بهبود دهندۀ تولید کتاب دینی کودک است

برخی از موضوعات، تورم شدید تولید هست و در برخی 
از موضوعات، کاماًل فقیر هستیم. مثاًل در قصه های قرآن، 
داستان های پیامبران و زندگانی اهل بیتb خیلی کار 
می شود و بیشتر کارها نزدیک به هم هستند؛ ولی دربارۀ 
سخنان اهل بیتb و سبک زندگی آنان کمتر کار شده 

است. 
گمان می رود برخی نویسندگان با تنوع موضوعات 
دینی و گوناگونی مباحث مد نظر به خوبی آشنا نیستند. 
اگر درخت وارۀ نیازهای کودکان و کتاب های موجود آماده 
گردد، پدیدآورندگان بیشتر و بهتر می توانند برای بهبود 
وضعیت موجود تالش کنند. این یک وظیفۀ حاکمیتی 
اســت که باید هزینه شود و درخت وارۀ نیازسنجی کتاب 
دینی کودک آماده شــود و برای ترمیم مســیر تولید، از 
بخش های بســیار الزم حمایت شــود. انجمن ناشــران 
کودک و نوجوان اســتان قم طرحی را بــرای این کار در 
دستور کار داشت که متأســفانه با برخی تنگ نظری ها 

حمایت نشد و این نیاز همچنان بر زمین مانده است. 

آگاهی بخشی یا ایمان افزایی
نکتــۀ دوم: بحث هــای دینــی بــه دو گونه انــد: علوم 
تخصصی دینی که مربوط به کارشناسان دین است؛ مثل 
علم فقه، فلسفه و کالم، علم حدیث، علم رجال و مانند 
این بحث ها برای مخاطب عموم و گروه کودک و نوجوان 

خیلی مناسب به نظر نمی رسد و مفید نیست. 
دستۀ دوم مباحث دینی ما معارفی است که متن و 
اصل دین را بیان می کند. معارفی که هدایت و ســعادت 
انسانی متوقف بر دانستن و عمل کردن به آن است؛ همان 
مفاهیم و معانی اصیل قرآنی که برای هدایت انســان ها 
نازل شده است. تفاوت علوم قرآن که برای خواص جامعه 
است با معارف قرآنی که برای هدایت و سعادت همۀ مردم 
نازل شده است، بسیار زیاد اســت. علوم قرآنی یا تاریخ 
قرآن دانشی شریف است؛ اما دانستنش برای بیشتر مردم 

 اگر بتوانیم 
موضوعات تازه تری را 

در معارف دینی کشف 
کرده و عرضه کنیم، 
کودکان به خواندن 

بیشتر کتاب های 
دینی رغبت خواهند 
داشت و به دنبال آثار 

جدید خواهند بود

 در قصه های 
قرآن، داستان های 

پیامبران و زندگانی 
اهل بیتb خیلی 

کار می شود و بیشتر 
کارها نزدیک به هم 
هستند؛ ولی دربارۀ 
 bسخنان اهل بیت
و سبک زندگی آنان 
کمتر کار شده است 

 اگر درخت وارۀ 
نیازهای کودکان و 
کتاب های موجود 

آماده گردد، 
پدیدآورندگان بیشتر 

و بهتر می توانند 
برای بهبود وضعیت 
موجود تالش کنند. 

این یک وظیفۀ 
حاکمیتی است 
که باید هزینه 

شود و درخت وارۀ 
نیازسنجی کتاب 

دینی کودک آماده 
شود 
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متفاوت اســت. قرآن به جای اثبات معاد، به تثبیت معاد 
برای مردم می پردازد و با ارائۀ صحنه هایی از رخدادهای 
قیامت و جهــان آخرت، معاد را می شناســاند. در بحث 
بهشت و جهنم، شــروع به تعریف اتفاقات و نشان دادن 
صحنه ای از شــیرینی و تلخی این دو موقعیت می کند. 
توضیح می دهــد که چه اتفاقاتی قرار اســت در قیامت 
بیفتد. چنین بیانی می تواند ضمن آگاهی بخشی برای 
مردم، به ایمان آنان بیفزاید و برای آن ها هشداردهنده یا 

بازدارنده از کار بد یا تشویق به انجام کار خوب باشد.
ما نیازمند بیان ســاده با ادبیات کــودک و نوجوان 
هستیم که پشتوانۀ علمی و تخصصی داشته باشد. اگر 
متن تخصصی شــود یا اطالعات عمومی بدون پشتوانه 
بیان شــود، هر دو خطاست و برای کودک مفید نخواهد 
بود. هر متن دینی باید هم آگاهی بخشی داشته باشد، 

هم ایمان افزایی و عاطفه برانگیزی. 

ده شیوۀ بیان معارف
نکتۀ چهــارم: اکنون که دربارۀ شــیوۀ بیان کتاب های 
کودک سخن به میان آمد، نباید گرفتار تکرار و تمرکزهای 
نابه جا باشــیم، شایســته اســت برخی موضوعات را که 
نیازمند تأمل بیشتر است، در اینجا بیشتر توضیح دهیم. 
نویسندۀ کتاب دینِی ما در چه موضوعات و عرصه هایی 
بیشتر الزم است قلم بزند؟ البته عرض شد که ما نیازمند 
احصای درخــت وارۀ نیازســنجی کتاب دینــی کودک 
هستیم و باید به سرعت، این نقص برطرف شود. این چند 
موضوع که بیان می شود، در حقیقت، تمرکز ذهنی بنده 
بر این موضوعات اســت؛ وگرنه قصد احصا و بیان همۀ 

نیازها را ندارم. 

پروندۀ ویژه/ یادداشت

1. قصه های قرآنی
 موضوع اول همان قصه های قرآنی است که قباًل عرض 
کردم، بیش ازحد تمرکز شــده و هر ناشــری یک سری 
کتاب قصه های قرآنی دارد یا ســفارش داده و به زودی 
وارد بــازار می شــود؛ اما خأل جدی وجــود دارد. یعنی 
قصه هــای قرآنی نیازمند قالب های نو در عرضۀ محتوا 
و شکل اســت. ناشــران غربی داســتان های حضرت 
عیسیb یا انجیل را با هزار بهانه و شکل، مرتبًا منتشر 
می کننــد. کارها نوعًا چنــان طراوت و تازگــی دارد که 
مخاطب کمتر احســاس خستگی و زدگی می کند. در 
حال حاضر، لباس های جدید محتوایی و شکلی برای 
بیان معارف قرآنی، به ویژه داســتان های قرآنی، بسیار 
الزم اســت. البته قصه های قرآنی مرزهای باریکی دارد 
که هر کس بخواهد دســت به نوآوری بزند، باید بسیار 
دقیق باشــد که گرفتار بدعت نشــود. نوآوری در شیوۀ 
بیان و عرضۀ قالب خوب اســت؛ ولی افزودن و کاستن 
از محتواهای قطعی داســتان های قرآنی کاری بسیار 

خطرناک و غلط است.

2. معارف قرآنی
 موضوع دوم که مثل یک معدن ناشناخته مانده و جاِی 
کار بسیاری دارد، معارف غیرداستانی قرآن است. قرآن 
کتاب هدایت و نقشۀ راه زندگی انسان هاست. معارف 
گوناگونی که در قرآن است و شکل داستان ندارد و نیاز 
کودک و نوجوان امروز ماست، بسیار است. انس با قرآن 
و معــارف قران و تفکر دربارۀ قالب های جدید می تواند 
جرعه های فراوانی از این دریای بیکران، به کام نوجوان 
و کودک تشنۀ معارف ما برساند. البته کار سختی است. 

 ناشران غربی 
داستان های حضرت 
عیسیb یا 
انجیل را با هزار 
بهانه و شکل، مرتبًا 
منتشر می کنند. 
کارها نوعاً چنان 
طراوت و تازگی دارد 
که مخاطب کمتر 
احساس خستگی 
و زدگی می کند. 
در حال حاضر، 
لباس های جدید 
محتوایی و شکلی 
برای بیان معارف 
قرآنی، به ویژه 
داستان های قرآنی، 
بسیار الزم است

 کتاب 
میزان الحکمه یکی 
از منابع بسیار خوبی 
است که نویسندگان 
با دانشی نه چندان 
عمیق در معارف 
دینی می توانند از 
آن استفاده کنند
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درخت وارۀ نیازسنجی، بهبود دهندۀ تولید کتاب دینی کودک است

به ویــژه، اگــر در موضوعی، نمونۀ قبلی از کار نباشــد، 
همواره نوآوری کاری بســیار سخت بوده و خواهد بود. 
قرآن حرف گفتنی و جذاب زیادی دارد؛ ولی ما بیشتر بر 
روی قصه های قرآنی تمرکز کرده ایم. ساِل گذشته آقای 
حیدری ابهری کتابی نوشتند به نام سرزمین عددهای 
قرآنی؛ چون اعدادی که در قرآن آمده، بهانه ای اســت 
برای بیان مفاهیم دینی یا کتابی در مسیر تولید دارند، 
به نام آیه های بهشتی. این کتاب تصویری را از بهشت که 
در قرآن آمده است، برای کودکان ترسیم می کند. برای 
رســیدن به یک کار قرآنی اصیل دو راه داریم. اول اینکه 
با توجه به نیازهای کودکان و پرســش های آنان ســراغ 
معــارف قرآنی برویم و آن را بــرای کودکان تنزیل دهیم 
و کاری با پشــتوانه ای تخصصی و ادبیاتی کودکانه ارائه 
دهیم. دوم اینکه آن قدر بــا قرآن انس روزانه و لحظه ای 
داشــته باشــیم که آیات را در زندگی خود حس کنیم و 
از زندگی مؤمنانه و قرآنــی که خود با آن خو می گیریم، 

برداشتی برای کودک و نوجوان بازنگاری کنیم. 

3. گنجینۀ احادیث
موضوع ســوم، گنجینۀ احادیث است. احادیث انصافًا 
دریا، بلکه اقیانوســی بزرگ است که هر نویسنده اگر تا 
آخر عمر هم درباره و به پشــتوانۀ آن ها کتاب بنویســد، 
تمامی ندارد. متأسفانه نویسندگان ما هنوز نتوانسته اند 
به خوبــی از این گنجینۀ گران بها بهره برده و کتاب های 
عمومــی به ویژه بــرای کــودک و نوجــوان تولید کنند. 
هرچند نویســندگان جــوان حوزوی درخشــش هایی 
داشــته اند، کافی نیســت.  گاهی  ترس از خراب کردن 
بحــث، گاهی دسترسی نداشــتن به معــارف حدیثی، 
گاهــی تنبلــی و وقت نگذاشــتن به انــدازۀ الزم، باعث 
شــده اســت این گنجینۀ گران بها گرفتار غباری شده 
و از دیدهــا پنهان بماند.  البتــه کتاب ها یا نرم افزارهای 
بســیار خوبی برای دسترسی آســان نویسندگان آماده 
شده اســت؛ ولی باز نیازمند صف شکنانی هستیم که 
با تولید کارهای درخشــان راه را برای دیگر نویسندگان 
هموار کنند و با ارائۀ الگوهای تازه، راه را برای کســانی 
که پیشروان صف دوم هســتند، باز کنند. کتاب میزان 
الحکمه یکی از منابع بسیار خوبی است که نویسندگان 
با دانشی نه چندان عمیق در معارف دینی می توانند از 
آن استفاده کنند. یک دورۀ احادیث نسبتًا کامل که هم 
کارشناسی اولیه دربارۀ آن ها انجام شده و هم ترجمه ای 
دقیق از آن به دســت آمده است. نویسنده می تواند این 
احادیث را محور شــعرها، متن ها و قصه های خود قرار 
دهد یا با سفر در احادیث و انس گرفتن با آن ها می تواند 
جنبه ها و متن هایی را که برای بچه ها مفید است،  پیدا 
کند و اثر خود را مبتنی بر این گنجینۀ بزرگ و عظیم بنا 

کند. 

4. نهج البالغه
موضوع چهارم که بســیار جایش خالی است و کمتر به 
آن توجه شده، نهج  البالغه است. گرچه نهج البالغه در 
دِل حدیث هم می گنجد، چون کتابی است که هزار سال 
قدمت دارد و بسیار کتاب مهمی است، به صورت جداگانه 
به آن توجه کردم. اگر بگوییم در زمینۀ نهج  البالغه هیچ  
کار درخوری نشــده است، اغراق نکرده ایم. کارهایی که 
شــده، بسیار کم اســت. نهج  البالغه  نیازمند حوصله و 
دقت اســت. هم زمان بر است و هم فهم نهج البالغه کار 
هر کسی نیست. فهمش نیازمند استاد است. به هرحال 
چند نفری الزم است که عمرشان را صرف این گنج بزرگ 
بکنند و آن را برای نســل امروز بازنگاری کنند. قصه های 
نهج البالغه را الزم است بیشتر برای نوجوانان کار کنند. 
معــارف نهج البالغــه را می تــوان هزار کتاب ارزشــمند 
خواندنــی کــرد. کاری ســخت و نفس گیر اســت؛ ولی 
کاری زمین مانده و الزم اســت. این نســل تشنۀ آشنایی 
با نهج البالغه اســت؛ اما با قالبی نو و مطابق رسانه های 
امروزی. کتابی پرمحتوا؛ اما در لباسی شیک و قشنگ. 
معــارف نهج البالغه نیازمند پخت الزم و ادویۀخوش بو و 
تزیین بشقاب عرضه است. معارفی بسیار سنگین است 
که نویســنده باید ابتدا هاضمۀ خــود را قوی کند و بعد 
برای رســاندن ژرفای مطلب، حتمًا غواصــی کند و دّر و 
گوهر تحویل مخاطب بدهد. کاری بسیار الزم، ولی کاماًل 

سخت است.
البتــه به همین میــزان می شــود روی اهمیت صحیفه 
سجادیه گفت وگو کرد؛ کتابی که فقط در حد نیایش و دعا 
فروکاسته شده است. صحیفه سجادیه یکی از بزرگ ترین 

کتاب های معارف شیعه به شمار می آید.

b 5. داستان های اهل بیت
موضوع پنجم قصه های اهل  بیتb اســت و علی رغم 
تکرارهای پیوســته ای که رخ می دهد، نیاز کودک امروز 
اســت. در این باره کار زیاد انجام شده است و آثار بسیار 
ارزنده ای تولید شــده و گاهی دچار تکرار هم شــده ایم. 
اما هنوز نیاز باقی اســت و جاِی کار هســت. مثاًل هنوز 
همۀ قصه هــای اهل بیتb برای کــودکان و نوجوانان 
بازنویسی نشده اســت. بیشتِر داســتان های معروف و 
دِم دســتی چندین بار بازآفرینی شــده است که در جای 
خودش ارزشمند بوده و هســت. البته یافتن قصه های 
جدید نیازمند تحقیق و تالش است. اگر در متون روایی و 
تاریخی خود گشت وگذاری کنیم، ناگفته های به جاماندۀ 
زیادی می یابیم. البته کاری پرحوصله باید انجام داد. کار 
 bدیگر نگاه تازه به همان قصه های پیشــین اهل بیت
است. یافتن بهانه های تازه برای همان قصه های کهن نیز 
یکی از ترفندهای نویسندگی است که می شود از زندگانی 
اهل بیــتb بارها الگو گرفته، برای کودکان و نوجوانان 

  نهج  البالغه 
نیازمند حوصله 

و دقت است. هم 
زمان بر است و هم 
فهم نهج  البالغه 

کار هر کسی نیست. 
فهمش نیازمند استاد 
است. به هرحال چند 

نفری الزم است که 
عمرشان را صرف این 

گنج بزرگ بکنند و 
آن را برای نسل امروز 

بازنگاری کنند

 معارف نهج  
البالغه را می توان 

هزار کتاب ارزشمند 
خواندنی کرد. کاری 

سخت و نفس گیر 
است؛ ولی کاری 

زمین مانده و الزم 
است. این نسل 

تشنۀ آشنایی با نهج 
البالغه است؛ اما با 

قالبی نو و مطابق 
رسانه های امروزی. 
کتابی پرمحتوا؛ اما 
در لباسی شیک و 

قشنگ 

 قصه های 
اهل بیت b نیز 

علی رغم تکرارهای 
پیوسته ای که رخ 

می دهد، نیاز کودک 
امروز است. در این 
باره کار زیاد انجام 

شده است و آثار 
بسیار ارزنده ای تولید 

شده و گاهی دچار 
تکرار هم شده ایم. اما 

هنوز نیاز باقی است 
و جاِی کار هست
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پروندۀ ویژه/ یادداشت

است که می تواند بهانۀ خوبی برای ترویج معارف باشد. 
معرفی کتاب ها غیر از معارِف خود کتاب هاست که قباًل 
به آن اشــاره کردیــم. معرفی می توانــد از کتاب قرآن یا 
نهج البالغه یا صحیفه سجادیه باشد یا نوشته ای از یک 
عاِلم کوشای شیعه. اینکه خود کتاب به بچه ها معرفی 
بشــود، برای کــودکان و نوجوانان جذاب اســت. مثاًل 
قرآن چه کتابی است؟ می خواهیم خود قرآن را معرفی 
کنیــم. مانند ناِم من قرآن اســت که قــرآن از زباِن قرآن 
بیان می شود. نهج  البالغه چیست؟ مانند »زندگی نامۀ 
نهج البالغه«. صحیفه  سجادیه چگونه کتابی  است؟ یا 
معرفــی الغدیر، معرفی المیزان. البته این کتاب ها باید 
به گونه ای جذاب معرفی شــوند که کودکان و نوجوانان 
هم به بزرگی و عظمت کتــاب پی ببرند و هم بهره ای از 
معارف بلند کتاب را نیز بچشــند. توضیح شــعارگونه و 

بزرگداشت کتاب ها کافی نیست.

9. شیوۀ پرسش و پاسخ
 موضوع نهم، شیوۀ پرســش و پاسخ است. پاسخ دادن 
به ســؤاالت بچه ها با نگاه دینی، کاری بســیار جذاب و 
دل نشین است. گاهی شاید سؤال، سؤال دینی نباشد؛ 
اما می شــود با نگاه دینــی به آن پاســخ بدهیم. مانند 
ســؤالی دربارۀ باران. می توانیم با آیه ای از قرآن آن را به 
زیباترین و جذاب ترین شکل برای بچه ها توضیح دهیم. 
با این شیوه، دست نویسنده برای مطرح کردن سؤاالت 
اصلی کــودک و نوجوان بیشــتر باز اســت. هم تمرکز 
نویســنده برای نوشتن بیشتر می شــود و هم خواننده 
از پاســخ ها بهرۀ بهتری خواهد برد. این شــیوه در ارائۀ 
بسیاری از مطالب علمی هم متداول است و بسیار هم 

موفق. 

10. معارف کلی دین به صورت موضوع محور
 آخرین شیوۀ بیان معارفی که روی آن تأکید می کنیم، 
بیان معارف کلی دین به صورت موضوعات خاص است. 
مانند بحث پیامبــران و معاد و  خداشناســی که این ها 
بحث های کالن دینی است. موضوعاتی را به این شیوه 
می شــود بیان کرد که جهان شناســی بچه ها را تأمین 
می کند و الزمۀ مطالعۀ نویســندگان اســت. می توان با 
تأکید بر موضوع فرشــتگان، از دریچــۀ این موضوع به 
سایر معارف الزم برای کودک و نوجوان نقب زد. می شود 
بــه موضوعی خاص توجــه کرد و بــه بهانــۀ آن، دیگر 
معارفی را که می شــود کنار آن بیان کرد، مطرح کنیم. 
ایجاد دائرةالمعارف ها می تواند در این شــیوه بگنجد. 
دائرةالمعارف خداشناســی مثاًل. با این بهانه می شود 
معارف زیادی را کنار این موضوع، به کودک آموزش داد. 
این ســخن، بحث درازدامنی است که همین جا رشتۀ 

سخن را کوتاه می کنم. 

بازآفرینی کرد. مثاًل دربارۀ پیامبر اکرمp کتابی داریم به 
نام حکایت نامۀ پیامبر اعظم که بیش از 850 حکایت از 
زندگی پیامبرp را دربردارد و به صورت موضوعی کنار 
هم آمده اســت. این کتاب، منبع بســیار خوبی است. 
نویســنده می تواند از آن مجموعه یا مشابه آن استفاده 
کنــد و قصه هایی را کــه بهانۀ شــیرینی دارد، کنار هم 
قــرار دهد. هم حس تکرار نخواهد بود و هم به مخاطب 

نگاهی تازه دربارۀ معارف اهل بیتb داده می شود.  

6. رخدادهای تاریخ
موضــوع ششــم، تاریخ اســت. قســمت های مختلف 
از تاریخ اســالم، پیام هــای خوبی برای بچه هــا دارند. 
نویسنده می تواند یک واقعۀ تاریخی را بهانه قرار دهد و 
به گونه ای زیبا با زندگانی امروز مخاطب گره بزند. بیان 
تاریخ شیرین است و بازآفرینی تاریخ به شکل قصه هایی 
در متــن زندگانِی امروز کودک و نوجــوان هم جذابیت 
خودش را دارد؛ نه اینکه فقط تاریخ پیامبرp را به صورت 
کلی بیان کنیم. می شود صحنه ای از زندگی پیامبرp را 
انتخاب کرد و به شکل خوبی برای بچه ها داستان زندگی 
امــروز را حکایت کــرد. بنابراین، رخدادهــای تاریخی 
می تواند منبع بســیار خوبــی برای تولید آثار شــیرین 
امروزی باشد. اگر خوب بگردیم و بیشتر دنبال عبرت ها 
و حرف های گفتنی تاریخ باشیم، گنجینه های تاریخی 

بسیاری زیر تاریخ اسالم نهفته است. 

7. سبک زندگی دینی
موضوع هفتم سبک زندگی دینی است. سبک زندگی 
دینی شامل ســیرۀ اهل بیتb اســت. قصه نیست، 
ســیره اســت. مثاًل امام صــادقb می فرمایــد: »اگر 
نیازمندی دِر خانۀ شــما آمــد، نگوییــد: ای گدا! این 
پــول را بگیــر.« به او بگوییــد: »ای بندۀ خــدا، خدا به 
تو برکت بدهــد!« اهل بیتb مّنت ســر بندگان خدا 
نمی گذاشتند. این ها قصه نیست، بلکه نکته ای رفتاری 
است که می توانیم به زیباترین شکل به بچه ها بیاموزیم. 
البته همۀ این ســیره ها می تواند دســت مایۀ ساخت و 
پرداخت داســتان هایی در زندگانی امــروز و گره زدن با 
رفتار امام بشود. رفتار شخصیت های اسالمی می تواند 
منبع بعدی توجه باشــد. زندگی شخصیت ها احتمااًل 
برای بچه ها جذاب اســت؛ ماننــد اصحاب پیامبرp و 
ائمهb یا شــهدای بزرگی که در طــول تاریخ بوده اند. 
شــخصیت های عالم با توجــه به اینکه بــه زندگانی ما 
نزدیک تر هســتند، برای الگوپذیری کودکان هم بسیار 

خوب است. 

8. معرفی کتاب
موضوع هشــتم معرفی کتاب های ارزشــمند شــیعی 

 یافتن بهانه های 
تازه برای همان 
قصه های کهن نیز 
یکی از ترفندهای 
نویسندگی است که 
می شود از زندگانی 
اهل بیتb  بارها 
الگو گرفته، برای 
کودکان و نوجوانان 
بازآفرینی کرد

 سبک زندگی 
دینی شامل سیرۀ 
اهل بیتb است. 
قصه نیست، 
سیره است. مثاًل 
  b امام صادق
می فرماید: »اگر 
نیازمندی دِر خانۀ 
شما آمد، نگویید: 
ای گدا! این پول را 
بگیر.« به او بگویید: 
»ای بندۀ خدا، خدا 
به تو برکت بدهد«

 برای کودکان 
و نوجوانان جذاب 
است. مثاًل قرآن 
چه کتابی است؟ 
می خواهیم خود 
قرآن را معرفی 
کنیم. مانند ناِم 
من قرآن است که 
قرآن از زباِن قرآن 
بیان می شود
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طــرح ارائــۀ رفتارشناســی دینــی در قالــب ادبیات 
کودک، راه های متنوعی را بر بســیاری از نویسندگان 
و شــاعرانی که برای این گروه قلم می زنند، گشــوده 
است. چنین کنشی دو سؤال را در حوزۀ ادبیات دینی 
کــودکان ایجاد می کند: به ایــن معنی که کودکان در 
ارتباط با ادبیات دینی پردازشــگران فعال هســتند یا 

منفعالن اثرپذیر؟
آنچه در اینجا مهم اســت، رابطۀ کــودک با دین 
اســت. در ســال های اخیر، محققان ادبیــات دینی 
کــودک و نوجــوان در کشــورهای عربی، بیشــتر به 
موضــوع کودکان و دین پرداخته اند و در کشــور ایران 
نیز تحقیقــات محدودی در این رابطــه صورت گرفته 
است. غالبًا کودکان در ارتباط با ادبیات دینی منفعل 
در نظر گرفته شــده اند و بزرگ ســاالن به شیوۀ خود و 
بدون درنظرگرفتن اولویت های دریافتی مخاطب، این 
ادبیات را در اختیار آنان قرار داده اند. بخش مهمی که 
در این تحقیقات، بایســته است به آن بیشتر پرداخته 
شــود، بررسی نگاه کودکان به دین و تعبیر از آن،  پس 
از ارتباط با متون دینی اســت که در اختیارشــان قرار 

داده می شود.
در ایــن میــان، باید در نظر داشــت کــه ارتباط 

جهــان مترّقــی امروز کارکردهــای ارزنــده ای را برای 
جامعۀ کــودکان و نوجوانــان به ارمغان آورده  اســت. 
هرســاله ســمینارهای بی شــماری در ســطح جهان 
برگزار می شــود که تالش آنان بیشتر در جهت معرفی 
و تهیۀ خواندنی ها برای کــودکان و نوجوانان متمرکز 
شده اســت. بی گمــان در آیینۀ آثار کــودک، می توان 
نمودهــای مختلف زندگی را به نمایش گذاشــت و در 
مجموعۀ این آثار، ادبیات ســهم خاص خــود را دارد. 
در تکمیل دیدگاه فوق، جالونگو معتقد است ادبیات 
کودک پیش زمینۀ مناســبی برای کودکان و نوجوانان 
اســت و مطالعات ثابت می کند وجــود ادبیات کودک 
عالوه بر حفظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی، تداوم 

جامعه را تثبیت می کند.
در حوزۀ کشورهای مسلمان جهان، دین به عنوان 
یک واقعیت در دوران کودکی شناخته می شود. حتی 
در نقاطــی که مدرنیزاســیون زودرس بــه آن راه پیدا 
کرده اســت، خانواده ها کــودکان را از مقولۀ دین دور 
نگه نداشــته اند. در این میان، باید در نظر داشت که 
کودک اجتماعی امروز به زندگی طبیعی بدون واسطه 
نیاز دارد و زمانی دین می تواند برای او کارساز باشد که 

جزو زندگی طبیعی او شود.

مریم جاللی 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 بنیان های ادبیات دینی کودک و نوجوان

 جالونگو معتقد 
است ادبیات کودک 
پیش زمینۀ مناسبی 

برای کودکان و 
نوجوانان است 

و مطالعات ثابت 
می کند وجود ادبیات 
کودک عالوه بر حفظ 

ارزش های فرهنگی 
و اجتماعی، تداوم 

جامعه را تثبیت 
می کند

 غالباً کودکان 
در ارتباط با ادبیات 

دینی منفعل در 
نظر گرفته شده اند 

و بزرگ ساالن 
به شیوۀ خود و 

بدون درنظرگرفتن 
اولویت های دریافتی 
مخاطب، این ادبیات 

را در اختیار آنان قرار 
داده اند

پروندۀ ویژه
یادداشت
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بحث دین در ادبیــات دینی کودک و نوجوان، رویکرد 
تأمل برانگیز دیگری اســت. پرداختــن به تاریخچه ای 
از ادبیات دینی کودکان در هر کشور و طرح مباحثی 
دربارۀ راه هایی که  نویســندگان و محققــان، ادبیات 
دینــی ارائه شــده را وارد حلقه ای می کند کــه در آن، 
از چگونگــی انتخاب زبــان و ادبیاتــی درخور کودک 
و نوجوان ســخنی به میان می آید؛ بــه این منظور که 
»برداشــت کودکان از دیــن« با توجه بــه تغذیۀ ادبی 

انجام گرفته، به صورت انتقادی تحلیل شود.
 در حال حاضر دین در کشور ایران به عنوان یک 
کشور اسالمی، یکی از اصلی ترین تجربه های جاری 
زندگی کودکان است. به همین دلیل، پرداختن به آن 
نیز باید جدی در نظر گرفته شود. در ارتباط با عملکرد 
پژوهشــگران در حوزۀ ادبیات دینی کودک و نوجوان، 
همان گونــه کــه چگونگــی اســتفاده از تئوری های 
ادبی از فرمالیســم تا فمینیسم و تاریخ گرایی جدید و 
مطالعات فرهنگی در نظر گرفته می شــود تا خوانش 
و تفســیر ادبیات کــودکان صورت بگیرد، الزم اســت 
شرایطی برای ارائۀ رویکردها در تمام سطوح مرتبط با 
ادبیات دینی کودک و نوجوان نیز فراهم شود تا بتوان 

به شکل دقیق و مستند در این رابطه سخن گفت.
در زمانــی که ادبیات وارداتی در کشــورمان هر روز ابعاد 
گسترده تری می یابد، ضرورت پدید آوردن آثاری که بتواند 
ادبیــات کودک و نوجوان ایرانــی را از زاویه های مختلف 
بررسی کند، بیشتر از پیش نمود پیدا می کند. باشد که 

در راه تحقیق، کم و کاستی ها روشن و جبران گردد.

کــودکان با ادبیات دینــی را متولیان ایــن امر تعیین 
می کننــد و کــودکان نمی توانند آزادانه بــه آن مفهوم 
ببخشــند. به همین دلیل، ما نیازمند به نظریه پردازی 
هســتیم که میان مفاهیم منــدرج در ادبیات دینی و 
تجربیات کودکان رابطه برقرار کند و کودکان را منفعل 
در دریافــت مفاهیم دینی محض نداند و درعین حال، 
در نظر داشته باشــد در این رابطه، آنان کنشگرانی با 

آزادی کامل نیز نیستند.
ادبیــات دینــی، فرهنگــی را بــه کــودکان ارائه 
می دهــد که سرشــار از اعمال قدرت اســت و زمانی 
کــودک آن را با جــان و دل می پذیرد که متن آغشــته 
به لذت دریافت شــود. البته در ارتباط با این رویکرد، 
مخالفانی هــم وجود دارنــد که درک بزرگ ســاالن از 
قدرت دین و نحوۀ اعمال آن برای کودکان را زیر سؤال 
می برند و این شــبهه ایجاد می شود که در کشورهای 
مســلمان، نظریه های امپریالیســم فرهنگی در ارائۀ 
محتوای ادبیات دینی برای کودکان دخیل اســت. به 
این معنا که سطح مخاطب کودک و نوجوان پایین در 
نظر گرفته می شود و در طیف وسیعی، مفاهیم دینی 
به آنان القا می شــود؛ به طوری کــه نتوانند ایدئولوژی 
انتخابی داشــته باشند. هرچند این سؤال نیز در کنار 
چنیــن رویکردی وجــود دارد که آیا کــودکان در دورۀ 
خردســالی و کودکی، باید ایدئولوژی انتخابی داشته 
باشــند؟ یا بازتاب چنین عملکردی در آیندۀ کودک، 

تعیین کنندۀ وضعیت انتخاب اوست؟
 رعایت و حفظ »ادبیت« به عنوان دروازۀ ورود به 

 ما نیازمند 
به نظریه پردازی 
هستیم که میان 
مفاهیم مندرج 
در ادبیات دینی و 
تجربیات کودکان 
رابطه برقرار کند و 
کودکان را منفعل 
در دریافت مفاهیم 
دینی محض نداند 
و درعین حال، در 
نظر داشته باشد 
در این رابطه، آنان 
کنشگرانی با آزادی 
کامل نیز نیستند

  آیا کودکان 
در دورۀ خردسالی 
و کودکی، باید 
ایدئولوژی انتخابی 
داشته باشند؟ 
یا بازتاب چنین 
عملکردی در آیندۀ 
کودک، تعیین کنندۀ 
وضعیت انتخاب 
اوست؟

 در زمانی که 
ادبیات وارداتی در 
کشورمان هر روز 
ابعاد گسترده تری 
می یابد، ضرورت 
پدید آوردن 
آثاری که بتواند 
ادبیات کودک و 
نوجوان ایرانی را از 
زاویه های مختلف 
بررسی کند، بیشتر 
از پیش نمود پیدا 
می کند
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سیّداحمد حسینی بهارانچی
کارشناس کتاب کودک

سفارشی سازی برای تولید در زمینۀ سبک 
زندگی اسالمی؛ آری یا نه؟

نوشــتن برای کودکان و تولیــد کتاب کــودک از دیرباز 
در ایران اســالمی به صورت های گوناگونــی رخ داده و 
می دهد. این تولیدات به شکل های گوناگونی پیگیری 
شده و با همت دســت اندرکاران این حوزه وارد بازار نشر 
می گــردد. معمواًل بعد از خلق اثر به همت نویســندگان 
و شــاعران کودک، ارتباطی بین آن ها و ناشــران کودک 
و نوجوان ایجاد شــده و بر مبنای توافقاتــی، آن اثر وارد 
مسیر چاپ می شود. در این شیوه، نویسندگان با توجه 
به پیشــینۀ مطالعاتی، میــزان خالقیت و هنــری که از 
آن برخوردارند و دغدغه هایی کــه دارند، متنی را اعم از 
داستان، رمان، شعر و... می نگارند و ناشران نیز بر اساس 
مالک های گوناگونی مانند دغدغه های فرهنگی، روند 
بازار و... اثر را می خرند یا برای چاپ آن قرارداد می بندند. 
نوع دیگری که گاه ناشــران و مؤسســات گوناگون 
برای تولید کتاب برای کودک، به ســراغ آن می روند و در 
مقایسه با نوع قبلی، از فراوانی کمتری برخوردار است، 
تولید کتاب به درخواســت ناشــران و مؤسسات است. 
برخی از نویسندگان به صورت جدی با این سبک تولید 
کاماًل مخالف اند و استداللشان برای این مخالفت، این 
اســت که معتقدند محتوای تولیدشده باید برخاسته از 

فضای ذهنی و دغدغه های نویسنده بوده و از جان مایۀ 
ذهنی او نشــئت بگیرد. آن ها مدعی انــد که در کارهای 
سفارشــی، چنین رخ نمی دهد و افق فکری نویسنده و 
ســفارش دهنده به صورت طبیعی در دو دنیای متفاوت 
است و بعید اســت که غرض حاصل گردد. اما از طرف 
دیگر، ناشــران و مؤسســات گوناگونی وجــود دارند که 
به واسطۀ دغدغه ها و مأموریتی که برای آن ها تعریف شده 
اســت، به صورت جدی به دنبال تولید آثاری موافق و در 
راستای اهدافشان هستند و ازآنجا که معمواًل خود دست 
به قلم نیســتند، ناچارند برای دستیابی به اهدافشان، 
به نوعی با نویسندگان و شاعران وارد کاری گروهی شده و 
با توجیه آن ها دربارۀ موضوع مدنظرشان و به کمک آن ها، 

آثار جدیدی را خلق کنند.
اما به راستی، رأی ثواب دراین باره چیست؟ از طرفی 
تا نویسنده خود در فضای موضوع و سوژۀ مدنظر نفس 
نکشیده باشد و شــب و روز برایش دغدغه نشده باشد، 
بعید به نظر می رســد بتواند اثر بدیعــی را خلق کند و از 
طرف دیگر، موضوعات گوناگونی وجود دارد که ناشران 
و مؤسســات سعی بر تولید آثاری در آن موضوعات برای 
کودکان دارند؛ ولی خود دست به قلم نیستند و طبیعی 

 پدیدآوردن هر 
اثری اگر بخواهد در 
فضای نشر، حرفی 
برای گفتن داشته 

باشد، الزم است 
از پشتوانۀ علمی 

خوبی برخوردار بوده 
و داشتن پشتوانۀ 

علمی منوط به 
دغدغه مندشدن 

نویسنده و مطالعه و 
کسب دانش کافی 
در این راستاست. 

طبیعی است که اگر 
دغدغه ای نباشد، 

دانش کافی نیز کسب 
نمی گردد

پروندۀ ویژه
یادداشت
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اســت که هنر خلق آثار فاخر و شایسته برای کودکان را 
به تنهایی نمی توانند داشته باشند. 

برای نمونــه، یکی از زمینه هایی کــه ذهن برخی 
ناشران و مؤسسات را به خود مشغول کرده است، سبک 
زندگی اســالمی یا آداب اســالمی برای کودکان است. 
در این موضوع، بر اســاس جست وجوی ناقص نگارنده 
در بازار نشــر، کمتر آثار فاخر و مناســب برای کودکان و 
نوجوانان در ســبک های مختلف اعم از داستان، رمان، 
شعر و... برای سنین متعدد وجود دارد. کمبود اثر فاخر 
در موضوع پیش گفته می تواند دالیل گوناگونی داشــته 
باشد. شاید نویسندگان و شاعران عزیز کمتر دغدغۀ این 
موضوع را دارند یا اینکه به واســطۀ پدیدآمدن فضاهای 
جدید و به تعبیری رویکردهای روشــنفکری در ادبیات و 
به ویژه، ادبیات کودکان و نوجوانان، نویســندگان بیشتر 
به دنبال ایجاد فضایی برای لذت بردن کودکان از خواندن 
و مطالعه هستند و این هدف شاید به نظر هنرمندان اهل 
قلم، کمتر با موضوعات مدنظر رخ می دهد یا اینکه شاید 
نویسندگان محترم دانش کافی برای تولید آثاری در زمینۀ 
سبک زندگی اسالمی را ندارند و... . اما دغدغۀ اساسی 
نگارنده در حال حاضر، علل تولیدنشدن این آثار از طرف 
نویسندگان، نیست؛ بلکه این موضوع است که بهترین و 
پراثرترین روش برای هماهنگی میان مراکز و مؤسسات 
دغدغه مند در زمینۀ ســبک زندگی و آداب اســالمی با 

نویسند ه ها و شاعران عزیز چیست؟ 
شــاید در نــگاه اول به نظر برســد ایــن موضوع را 
می شــود با گفت وگویی چندســاعته و هم راستاشــدن 
افکار و افق های دید ســفارش دهندگان و نویســندگان 
حل کرد، ولی  بر اســاس تجربه، به هنگام عمل و شروع 
قلم زدن نویسنده، می بینیم که خلق آثاری استاندارد در 
زمینۀ ســبک زندگی اســالمی به این سادگی ها نیست 
و بســیار اتفاق می افتد که محصول تولیدشده با انتظار 

سفارش دهندگان فاصلۀ زیادی دارد. 
دلیل اصلــی این موضوع همان گونــه که پیش از 
این نیز گفته شــد، این اســت که پدیــدآوردن هر اثری 
اگر بخواهد در فضای نشــر، حرفی برای گفتن داشــته 
باشد، الزم است از پشتوانۀ علمی خوبی برخوردار بوده 
و داشــتن پشــتوانۀ علمی منوط به دغدغه مندشــدن 
نویسنده و مطالعه و کسب دانش کافی در این راستاست. 
طبیعی است که اگر دغدغه ای نباشد، دانش کافی نیز 
کســب نمی گردد. موضوع سبک زندگی اسالمی نیز از 
این قاعده مستثنا نیست. اگر نویسندۀ محترمی قصد 
قلم زدن در این موضوع، اعم از شــعر و داســتان و رمان 
و... را دارد، بایــد در ابتدا، به صورت تخصصی، با بحث 
سبک زندگی اسالمی آشــنا باشد و به واسطۀ مطالعات 
مداوم در منابع دســت اول و غواصــی در دریای بیکران 
معارف اســالمی، ُدرهای گوناگونی را صیــد نموده و با 

استفاده از هنری که در اختیار دارد، این محتوا را به زبان 
کــودکان و نوجوانان تبدیل نموده و در اختیار آن ها قرار 
دهد. اما مشکل اساسی در این موضوع، بدون تعارف، 
نبود اولویت در بین نویسندگان و هنرمندان برای خلق 
چنین آثاری و همچنین، ضعف مطالعات آن ها در این 

زمینه است. 
یکــی از روش هایی که به نظر می رســد می تواند 
مقداری به طرفین برای دستیابی به هدف مدنظر کمک 
کند، ترســیم »نقشــۀ راه« برای تولید آثــار این چنینی 
به صورت کاماًل مشارکتی و هماهنگ توسط نویسندگان 
و شاعران و سفارش دهندگان و ناشران است. برای ترسیم 
نقشۀ راه الزم است ابتدا دغدغۀ این موضوع ایجاد گردد 
و در ادامه، ابعاد گوناگون موضوع که معمواًل نیاز اســت 
به هنگام تولید اثر به آن ها توجه شود، از طرف نویسنده 
و ناشر تعیین گردد. نویسنده الزم است در هماهنگی با 
ناشر، در نظر داشته باشد که در عین خالقیت و سعی در 
تولید اثری بدیع و نو، الزم است از ابعاد توافق شده که از 
البه الی پژوهش ها و مطالعاتشان بدان رسیده اند، تخطی 
نکرده و در همین چارچوب، هنر خود را با قلمش بروز و 
ظهور دهد و همچنین ناشر نیز باید در ارزیابی هایش از 
اثر، به چارچوب توافقی خود با نویسنده توجه داشته و 

انتظاری بیش از توافق را در اثر، جست وجو نکند.
برای تعیین این چارچوب، طبیعی است که نویسنده 
و ناشــر در درجۀ اول باید با نگاهی فراگیر و همه جانبه و 
مبتنی بر نیازهای کودکان و نوجوانان، مبتنی بر مطالعات 
و پژوهش هــای الزم در این زمینه، موضوع مدنظرشــان 
را تعریــف و تبیین کنند و هر آنچه با تولید این اثر انتظار 
دارند تا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کودکان انتقال 
داده شود، معّین کنند. در ادامه برای روشن ترشدن مسیر 
پیشنهادی، برای نمونه نقشۀ  راهی را که برای تولید چند 
اثر در زمینۀ ســبک زندگی اســالمی بــا محوریت آداب 

اسالمی ترسیم شده است، ارائه خواهیم داد.  
در موضــوع ســبک زندگی اســالمی و آداب، الزم 
است ناشــر و نویســنده دربارۀ تعریف، اقسام، بایدها و 
نبایدهای این موضوع، به زبان مشــترکی برســند. این 
اقدام در هم افق شــدن آن ها در موضوع مدنظر، کاماًل 
مؤثر اســت. در موضوع ســبک زندگی اسالمی و آداب 
اســالمی، الزم اســت به این نقطۀ مشــترک برسند که  
آداب ضروری بــرای کودکان را در چه محورهایی دنبال 
کنند. برای نمونه، برخی از صاحبان اندیشه معتقدند در 
زمینۀسبک زندگی اسالمی، سه محور1  اساسی تعامل 
انســان با خود )آداب فردی(، تعامل انسان با هم نوعان 
)آداب اجتماعی( و تعامل انسان با اشیا و محیط زیست 
را باید مدنظر قرار داد. طبیعی است که این سه محور را 
می توان به موضوعات ریزتری تقسیم نمود؛ اما چون در 

اینجا از باب مثال مطرح شده است، آن را وا می نهیم.

 یکی از 
روش هایی که به نظر 
می رسد می تواند 
مقداری به طرفین 
برای دستیابی به 
هدف مدنظر کمک 
کند، ترسیم »نقشۀ 
راه« برای تولید آثار 
این چنینی به صورت 
کامالً مشارکتی و 
هماهنگ توسط 
نویسندگان 
و شاعران و 
سفارش دهندگان و 
ناشران است

 در موضوع 
سبک زندگی 
اسالمی و آداب، 
الزم است ناشر و 
نویسنده دربارۀ 
تعریف، اقسام، 
بایدها و نبایدهای 
این موضوع، به زبان 
مشترکی برسند

 در موضوع 
سبک زندگی 
اسالمی و آداب 
اسالمی، الزم 
است به این نقطۀ 
مشترک برسند که  
آداب ضروری برای 
کودکان را در چه 
محورهایی دنبال 
کنند
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در قــدم بعدی الزم اســت تا ناشــر با توافق نویســنده 
موقعیت هــای واقعی زندگی که معمواًل ســبک زندگی 
و آداب را می توان در آن ها ترســیم و دنبال کرد، انتخاب 
نمــوده و در عین پردازش آن، زمینــه را برای خلق اثری 
بدیع با محوریت سبک زندگی و آداب اسالمی مهیا کند. 
برای نمونه، در آدابی مانند خوردن و نوشــیدن، معمواًل 
موقعیت هایی که کــودکان در آن قــرار دارند، موقعیت 
سفره، موقعیت خوردن تنقالت، موقعیت نوشیدنی ها 
و... است. سؤاالتی که اینجا مطرح می شود، این است: 
کودکی که بناســت اثــری برای او تدوین گــردد، انتظار 
می رود در این ســنین، برای مثال سن گروه ب یا ج، چه 
نکاتی را بداند و چه چیزهایی را رعایت کند. طبیعی است 
که با مطرح کردن سؤال هایی، ذهن ها دربارۀ این موضوع 
درگیر شــده و می تواند ابعاد مختلف آن را پوشش دهد. 
برای مثال، کودکان چه زمان هایی باید غذا بخورند و چه 
زمان هایی غذا نخورند؟ کودکان به هنگام خوردن غذا چه 
نکاتی را الزم است رعایت کنند؟ کودکان بر سر سفره، در 

رویارویی با دیگران باید چه نکاتی را رعایت کند؟ و...
و در قــدم آخر الزم اســت با توجه به آنچــه دربارۀ 
نقشــۀ کلی سبک زندگی و آداب گفته شد و همچنین، 
ســؤال هایی کــه دربــارۀ موقعیت های خــاص تدوین 
گردید، نویســندگان محترم با مطالعاتــی که در زمینۀ 
ســبک زندگی اســالمی و آداب دارنــد، متن های خود 
اعم از شعر، داستان، رمان و... را تدوین نمایند. در این 
زمینه، نویسندگان می توانند متون مختصری را با توجه 
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به منابع اســالمی برای خود تدوین کننــد تا به هنگام 
خلق اثر نیم نگاهی به آن داشــته باشــند و در برخی از 
موقعیت ها، آن ها را بازتاب دهند. برای مثال، با توجه به 
متون اسالمی می توان دربارۀ آداب خوردن و آشامیدن، 
متنی این گونه تدوین کرد و در اختیار داشــت: انتظار 
می رود کودکان 5 تا 12 ســاله آداب خوردن و آشامیدن 
را رعایت کنند. برخی از این آداب عبارت  اســت از: 1. 
آداب پیش از خوردن: پیش از شــروع غذا، دست خود 
را می شوید، پیش از شروع به خوردن، بسم الله الرحمن 
الرحیــم می گوید و همواره در بیــن غذاخوردن، خدا را 
یــاد می کند؛ 2. آداب هنگام غذاخــوردن: غذای خود 
را با خوردن غذاهای ســبک شروع می کند، نشستن بر 
سر سفره را طوالنی می کند و از خوردن عجله ای پرهیز 
می کند، به هنــگام غذاخوردن غــذا را خوب می جود، 
هنگام غذاخوردن راه نمی رود، لقمه های خود را کوچک 
برمــی دارد، از خوردن غذای داغ خودداری می کند، در 
میان غذا آب و مایعات نمی نوشــد، بــرای خنک کردن 

خوردنی و آشامیدنی در آن ها فوت نمی کند و...  .2   
لیکن در پایان، باید متذکر شــد که علی رغم همۀ 
هماهنگی ها و ترسیم نقشــه، الزم است کل مسیر، زیر 
نظر کارشناس یا کارشناسان علوم اسالمی و متخصصان 
سبک زندگی اسالمی و همچنین، مدیران هنری مسلط 
بر ادبیات کــودک و نوجوان و تصویرگری انجام پذیرد تا 
در حد امکان از ناهماهنگی ها و آشــفتگی در خلق اثر 

جلوگیری گردد.

 در زمینۀ سبک 
زندگی اسالمی، سه 

محور  اساسی تعامل 
انسان با خود )آداب 

فردی(، تعامل انسان 
با هم نوعان )آداب 
اجتماعی( و تعامل 

انسان با اشیا و محیط 
زیست را باید مدنظر 

قرار داد

 الزم است تا ناشر 
با توافق نویسنده 

موقعیت های واقعی 
زندگی که معموالً 

سبک زندگی و 
آداب را می توان 

در آن ها ترسیم و 
دنبال کرد، انتخاب 

نموده و در عین 
پردازش آن، زمینه 
را برای خلق اثری 

بدیع با محوریت 
سبک زندگی و آداب 

اسالمی مهیا کنند

 کودکی که 
بناست اثری برای او 
تدوین گردد، انتظار 

می رود در این سنین، 
برای مثال سن گروه 
ب یا ج، چه نکاتی را 
بداند و چه چیزهایی 

را رعایت کند

پی نوشت  :
1. در تقسیم بندی های این چنینی معمواًل چهار نوع ارتباط را تعریف می کنند: تعامل انسان با خدا؛ تعامل انسان با خود )آداب فردی(؛ تعامل 
انسان با هم نوعان )آداب اجتماعی( و تعامل انسان با اشیا و محیط زیست. ولی با نگاه توحیدی به نظر می رسد به این تقسیم بندی خدشۀ اساسی 
وارد است و آن اینکه تعامل انسان با خدا، قسیم دیگر تعامل ها نیست و بلکه روح کلی موجود در همۀ تقسیم بندی است؛ به این معنا که در زندگی 
توحیدی سه نوع تعامل انسان با خود، هم نوعان و طبیعت با نظر به ارتباط با خداوند تبارک و تعالی است که نقش می بندد و معنا می دهد و روح 

کلی ارتباط با خدا در همۀ آن ها همواره ساری و جاری است.
2. آیت الله جوادی آملی، مفاتیح الحیاة، ص139.

سفارشی سازی برای تولید در زمینۀ سبک زندگی اسالمی؛ آری یا نه؟
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سیّدعلی محمد  رفیعی
نویسنده، پژوهشگر و منتقد حوزۀ دین، ادبیات و هنر

کلبة  بی سقف تصویرگر دینی

مقدمه: هنر دینی، هدف هنر دینی
»هنر« ترکیبی است از خالقیت و زیبایی. خالقیت بدون 
زیبایی، اختراع اســت و زیبایی بدون خالقیت، تکرار و 
تقلید. هنر دینی گونه ای هنر اســت که همچون هر اثر 
دینی دیگر بــا هدف انتقال حداقل یکــی از این هفت 

موضوع به مخاطب تولید می شود:
1. اطالعات دینی؛ 

2. اندیشۀ دینی؛
3. پیام دینی؛

4. تخیل دینی؛
5. احساس دینی؛

6. تغییر دینی؛
7. تغییر مقبول دین یا همسو با دین.

تصویرگری دینی و محدودیت های آن
در یک جمله، فلسفه و ضرورت هنِر مصورسازی مناسب 
متن برای مخاطب را چنین می شود بیان کرد: »ارتباط 
قوی تر مخاطب با متن، بهره گیری بیشــتر مخاطب از 
متــن و تأثیر عمیق تر متن به همراه تصویر بر مخاطب با 

استفاده از عناصر زیبایی و خالقیت.«
به این منظور، تصویرگر نخســت باید بداند که کار 
او از یک ســو در خدمت، در کنار یا مکمل متن است و از 
ســوی دیگر برای مخاطب متن اجرا می شود. بنابراین، 
تصویرگر بایــد هم رابطۀ اثر خــود را با متن حفظ کند و 

هم اثر خود را متناسب با ویژگی های مخاطب بیافریند. 
پس تصویرگری، این تفاوت را با نقاشی دارد که نقاش، 
به جز کارهای سفارشی، نه به متنی متعهد است و نه باید 

پاسخ گوی مخاطبی باشد.
اما شــناخت متن دینی و حرکت از متن دینی به 
ســوی مخاطب، بــدون توشــه ای از اطالعات صحیح 
عمومی و دینی الزم برای تصویرگری و درک و احســاس 

درست دینی تصویرگر، موفقیت آمیز نخواهد بود.
از ایــن رو، تصویرگری دینی گونــه ای از هنر دینی 
است که به وسیلۀ تصویرگر دینی در فضایی محصور به 
چهــار دیوار پدید می آید: 1. متــن دینی؛ 2. مخاطب 
متن دینی؛ 3. اطالعــات عمومی الزم در تصویرگری و 

4. اطالعات و احساس های دینی الزم در تصویرگری.

1. محدودیت هــای تصویرگری در ارتباط با 
متن دینی

متنی دینی به تصویرگر می دهند و کلبه ای چهاردیواری 
در اختیار او می گذارند. موضوع این متن زیرمجموعه ای 
از مقوله  یا موضوعی دینی اســت؛ مانند جهان بینی و 
باورهای دینی؛ دســتورهای فقهی، اخالقی یا عرفانی 
دینی؛ تاریخ و رخدادهای دینی؛ شخصیت های دینی؛ 
تجربیات دینی؛ مکان های دینی؛ نهادهای دینی؛ آثار 
علمی، فنی و هنری و علوم، فنون و هنرهای دینی و.... 
قالب آن نیز زیرمجموعه ای از قالب های نگارشی است؛ 

 تصویرگر باید هم 
رابطۀ اثر خود را با 
متن حفظ کند و هم 
اثر خود را متناسب 
با ویژگی های 
مخاطب بیافریند

  تصویرگری 
دینی گونه ای از 
هنر دینی است که 
به وسیلۀ تصویرگر    
دینی در فضایی 
محصور به چهار 
دیوار پدید می آید: 
1. متن دینی؛ 2. 
مخاطب متن دینی؛ 
3. اطالعات عمومی 
الزم در تصویرگری 
و 4. اطالعات و 
احساس های دینی 
الزم در تصویرگری

پروندۀ ویژه
یادداشت
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کلبۀ  بی سقف تصویرگر دینی

مانند یادداشت، مقاله، پژوهش، گونه هایی از ادبیات و 
ادبیات داســتانی، نقِل قول یا بازنویسی هایی از آیات و 

احادیث، قالب هایی از سرگرمی و طنز و... .
در جنبــۀ کلی و عمومــی، تصویرگر باید فلســفۀ 
تصویرگــری دینــی را بداند و ضرورت و نیــاز پدیدآمدن 
چنین هنری را بشناســد. به عبارت دیگر، باید بداند که 
برای یک متن چــرا و کجا باید یا نباید تصویرگری کرد و 
کجــای متن، نیاز به تصویرگــری دارد یا نــدارد. به ویژه 
نیــاز یا عدم نیاز هر گروه از انســان ها بــه تصویرگری را 
در ســنین مختلف، باید بشناســد و بداند که اگر نیاز به 
تصویرگری دارنــد، ویژگی تصویر برای آن ها چگونه باید 
باشد. این آگاهی ها را بر اساس اطالعات روان شناسی، 
روان شناســی رشد و روان شناســی رشد دینِی مخاطب 
باید به دست آورده باشــد. او باید متن مد نظر را به دقت 
مطالعه و فهم کند. آنگاه برای تصویرگری آن، با توجه به 
ویژگی های متن و مخاطب، این پرســش ها را برای خود 

مطرح سازد و پاسخ بدهد: 
• تصویرگــری این متن، قرار اســت چند گزینه از 
هفت موضوع دینی را که در ابتدا آمد، به مخاطب منتقل 

کند؟ 
• انتقــال این هفــت موضوع باید به چه شــیوه  و 
بــا کــدام زاویۀ دید صــورت پذیرد: صریح و مســتقیم؟ 

نیمه صریح و نیمه مستقیم؟ ضمنی و غیرمستقیم؟
• سبک تصویرگری در این متن چگونه باید باشد؟ 

واقعگرا؟ نیمه تخیلی؟ تخیلی؟ انتزاعی )آبستره(؟ و...
• تصویر در نسبت با متن، کدام یک از این نقش ها 

را ایفا می کند:
1. تکــرار تصویری همــه یا بخشــی از اطالعات، 

اندیشه، پیام، تخیل، احساس یا تغییر دینی متن؛
2. انتقال اطالعات، اندیشه، پیام، تخیل، احساس 

یا تغییر دینی بیش از متن یا مکمل متن؛
3. انتقال اطالعات، اندیشه، پیام، تخیل، احساس 

یا تغییر عمومی بیش از متن یا مکمل متن؛
4. انتقال اطالعات، اندیشه، پیام، تخیل، احساس 

یا تغییر دینی متفاوت با متن اما همگرا با متن؟
مالحظه می شود که در نظر اول، تصویرگر دینی، به 
انسانی  می ماند محصور در چهار دیوار کلبه ای کوچک؛ 
اما این کلبه نه تنها کوچک نیســت، بلکــه حتی بدون 
سقف اســت. در نتیجه، پنجره هایی وسیع در موضوع، 
تأثیر، شــیوه و زاویۀ دید، ســبک و نسبت تصویر و متن، 
فــراروی تصویرگر دینی قرار دارد و آســمانی بی انتها در 

گسترۀ نگاه و پرواز اوست.
امــا در هر حال، تصویرگری، هنــری متن محور یا 
هم زیســت و همگرا با متن اســت. بااین حال، مشاهده 
می شود که برخی آثار تصویرگری، به جای متن محوری یا 
هم زیستی یا همگرایی با متن، متن ستیز یا متن گریزند و 
این با تعریف تصویرگری سازگار نیست. گویی آن ها متن 
را به سطلی در گوشۀ کلبه انداخته اند. یادشان رفته است 

که این کلبه را به خاطر همین متن در اختیار دارند.

2. محدودیت هــای تصویرگری در ارتباط با 
مخاطب متن دینی

تصویرگری، هنری مخاطب گراست. در بند پیش دیدیم 
که مخاطب نقشــی تعیین کننده در رویکرد تصویرگری 
متن دارد. به طور خالصه، تصویرگر باید برای درک درست 
از مخاطب متن دینی و تناسب تصویر با ویژگی های او به 

دانش های زیر استناد کند:
1. روان شناسی مخاطب و روان شناسی رشد او؛

2. روان شناسی رشد دینی مخاطب؛
3.  فلســفۀ تصویرگری دینی و داشتن پاسخ برای 
این پرســش های اساســی در ارتباط بــا ویژگی تصویر 
برای هر گــروه از مخاطبان: که؟ ِکی؟ کجا؟ چه؟ چرا؟ 

چگونه؟
اما بــا وجــود مزیتی که تنــوع مخاطب بــه تنوع 
تصویرگری می بخشــد، متأســفانه مشــاهده می کنیم 
که برخــی آثــار تصویرگــری به جــای مخاطب گرایی، 
مخاطب گریز، مخاطب ســتیز یــا مخاطب آزارند. آن ها 

پنجرۀ دیوار سمت مخاطب را بسته اند.

 تصویرگر   باید 
فلسفۀ   تصویرگری  

دینی را بداند و 
ضرورت و نیاز 

پدیدآمدن چنین 
هنری را بشناسد. 

به عبارت دیگر، باید 
بداند که برای یک 

متن چرا و کجا باید 
یا نباید تصویرگری 
کرد و کجای متن، 
نیاز به تصویرگری 

دارد یا ندارد

 تصویرگری، 
هنری متن محور 

یا هم زیست و 
همگرا با متن است. 
بااین حال، مشاهده 
می شود که برخی 
آثار تصویرگری، 

به جای متن محوری 
یا هم زیستی یا 

همگرایی با متن، 
متن ستیز یا متن 

گریزند و این با تعریف 
تصویرگری سازگار 

نیست
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3. محدودیت هــای تصویرگــری در ارتبــاط با 
اطالعات عمومی الزم در تصویرگری

اینکه تصویرگر باید هنر تصویرگری بداند، به ظاهر سخنی 
ســاده و بدیهی می نماید، امــا آنگاه اهمیت می یابد که 
دریابیم برخی آثار خلق شده به وسیلۀ برخی تصویرگران، 
فاقد دسِت کم یکی از دو عنصر اساسی هنر است. به یاد 
آوریم که تصویرگری هنر است و هنر آمیزه ای است از دو 
عنصــر خالقیت و زیبایی. مفهوم مخالف این تعریف آن 
اســت که اثری فاقد خالقیت یا زیبایی، هنر و اثر هنری 
نیست. برای نمونه، برخی تصویرگران برای تصویرگری یا 
حروف نگاری کتاب کودک، به ســبکی از نقاشی یا خط 
گرایش پیدا می کنند کــه ادای کودک را درمی آورد. این 

کار دسِت کم به دالیل زیر دارای اشکال است:
1. فرق است میان »نوشتن یا تصویرگرِی کودک« 
و »نوشــتن یــا تصویرگری مثــل کودک« با »نوشــتن یا 
تصویرگری برای کودک«. کودک در ســنینی اســت که 
می خواهد فرا بگیرد و واقعیت ها را کشــف کند. ما برای 
کودک می نویسیم یا تصویرگری می کنیم تا به او بیاموزیم 
و او را از جایی که هســت، به جــای دیگر ببریم؛ ولی ما 
با تکرار روش کودک و تقلیــد از او، به او چه می خواهیم 

بیاموزیم؟
2. کودک ازاین رو کج و خام و کودکانه می نویسد که 
مهارت های نوشــتاری را هنوز خوب و کامل درک نکرده 
اســت. اگر در همین ســنین، آموزش خوش نویسی  یا 
زیبانویسی ببیند، این گونه نخواهد نوشت. اگر تصاویر را 
در حالت های کج و خوابیده ترسیم می کند، ازاین روست 
که درکی از مفهوم پرسپکتیو ندارد و در این زمینه، آموزش 
ندیده است. اگر پرسپکتیو را آموزش ببیند، تحول نقاشی 

او را خواهیم دید؛
3. تکرار و تقلید، هنر نیست. بنابراین، تکرار روش 

کودک و تقلید از او کاری هنری نخواهد بود؛
4. اغلِب این آثار، زیبا نیســتند. پس فاقد یکی از 

عناصر تعریف هنر و زیبایی اند. ازاین رو هنر نیستند.

به طور خالصه، در ارتباط با محدودۀ ســوم یعنی 
اطالعــات عمومــی الزم در تصویرگــری، تصویرگر باید 
برای ارائۀ تصویر رشــددهندۀ مخاطب و مورد پســند او 

ویژگی های زیر را در نظر بگیرد:
1. توجــه به تعریــف هنر، به ویــژه اهمیت عنصر 
زیبایــی در خلــق اثر بــرای مخاطب و مهم تــر از همه، 

مخاطب کودک؛
2. توجه بــه تفــاوت آزادی نقاشــی و محدودیت 

تصویرگری؛
3. پژوهش برای دســتیابی بــه ویژگی های دقیق 

عناصر بصری غیردینی متن. 

دربــارۀ بند اخیر یعنــی پژوهش برای دســتیابی 
بــه ویژگی های دقیــق عناصر بصــری غیردینی متن، 
به این نکته توجه داده می شــود که هنرمند تصویرگر، 
چه گرایش دینی داشــته باشد، چه نداشته باشد و چه 
تصویرگری او برای متنی دینی باشد یا نباشد، اگر به کار 
خود ارزش نهد، در صورت لزوم، آستین ها را باال  می زند 
و در موضوع تصویرگــری خود تحقیق  می کند. یکی از 
رازهای ماندگاری آثار بزرگ، در اندیشه و پژوهشی است 

که پشتوانۀ آن هاست.
مهم ترین رئوس اطالعــات الزم برای هر تصویرگر 
در تصویرگــری متن دینی، به فراخــور موضوع عبارت  
اســت از: اطالعات انسان شــناختی، گیاه شناختی، 
جانورشناختی، جغرافیا و جای شناختی، گاه شناختی 
و نجــوم؛ اطالعــات پوششــی، آرایشــی و پزشــکی و 
بهداشتی؛ اطالعات معماری خارجی و داخلی مکان ها 
و آرایــش درون مکان ها؛ اطالعات حرفه ها و مشــاغل؛ 
اطالعــات دربــارۀ فرهنــگ دانش پژوهی، نــگارش و 
هنرمندی؛ اطالعات دربارۀ فرهنگ معاشــرت، تغذیه، 
عبادت، تفریح، بازی، ورزش، رزم و جنگاوری؛ اطالعات 
دربارۀ فرهنگ حمل و نقل؛ اطالعات دربارۀ جهان ماورا 
و مفاهیم انتزاعی و ماورایی دینی و چگونگی تصویرگری 

 برخی آثار خلق 
شده به وسیلۀ برخی 
تصویرگران، فاقد 
دسِت کم یکی از دو 
عنصر اساسی هنر 
است. به یاد آوریم 
که تصویرگری هنر 
است و هنر آمیزه ای 
است از دو عنصر 
خالقیت و زیبایی

 فرق است 
میان »نوشتن 
یا تصویرگرِی 
کودک« و »نوشتن 
یا تصویرگری مثل 
کودک« با »نوشتن 
یا تصویرگری برای 
کودک«

 ما برای کودک 
می نویسیم 
یا تصویرگری 
می کنیم تا به او 
بیاموزیم و او را از 
جایی که هست، به 
جای دیگر ببریم؛ 
ولی ما با تکرار 
روش کودک و 
تقلید از او، به او 
چه می خواهیم 
بیاموزیم؟
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کلبۀ  بی سقف تصویرگر دینی

موفقیت یک تصویرگر با ویژگی های ذکرشــده در 
ارتباط با محدودۀ چهارم یعنی اطالعات و احساس های 
دینی الزم بــرای تصویرگری، در گــرو بهره مندی از این 

ویژگی ها و آگاهی هاست:
1. اطالعات درســت دینی مستند به منابع معتبر 
و پژوهش در منابع معتبر برای دســتیابی به ویژگی های 

دقیق عناصر بصری دینی متن؛ 
2. احســاس خوشایند به بخش هایی از دین که به 

متن مربوط می شود؛
3. خلق یک باره یا تدریجــی تصویری مطلوب در 

ذهن هنرمند برای اجرا.

نکتۀ آخر:  جایگاهی فراتر از پدیدآورندۀ متن 
همــۀ تأکیدی که بر پایبندی تصویــر و تصویرگر به متن 
می شــود، بر این فــرض قرار دارد که متــن، برخوردار از 
پشــتوانه های علمی متن پژوهی و مخاطب شناســی و 
به دور از استناد به روایات و منابع نامعتبر یا برداشت های 
نادرســت است. در غیر این صورت، اگر تصویرگر دینی، 
انســانی روزآمد و پژوهشــگر در دین باشد و بتواند متن 
ضعیف و نامعتبر و ضعف های متن را در ارتباط با دین  و 
مخاطب بشناسد، هیچ تعهدی به تصویرگری متن نامعتبر 
و غیرکارشناسانه نخواهد داشت. به عکس، تصویرگر آگاه 
و متعهد باید ضعف های متن را به پدیدآورنده تذکر دهد 
و در صورت اصالح نشدن متن، از تصویرگری متن های 
فاقد پشــتوانه های دین پژوهانه و مخاطب شناسانه سر 
باز زند. در هر حال، کلبــه ای بر بلندا، بهتر از کاخی در 

ژرفاست. 

امور غیرمادی.
این اطالعات به روش هــای پژوهش کتابخانه ای، 
موزه ای، میدانی، نرم افزاری و ســایبری یا با پرســش از 
متخصصــان دینی و غیردینی و اهل فن در رشــته های 

گوناگون باید به دست بیاید.

4. محدودیت هــا در ارتباط بــا اطالعات و 
احساس های دینی الزم در تصویرگری

همۀ آنچه تاکنون دربارۀ آن ســخن گفتیــم، در پیوند با 
گذشتۀ هنرمند، اثری در ذهن، اندیشه، حافظه، قلب، 
روح، جان و احســاس تصویرگر می گذارند و تصویرها و 
روابطی را در مراکز گوناگون وجود او پدید می آورند که در 
ترکیب با عوامل وراثتی او، با تعبیر »درون هنرمند« از آن 

یاد می کنیم.
به بیانی تحلیلــی، ســازه های درون یک هنرمند 
تصویرگر دینی قبل از اقــدام برای تصویرگری یک متن 

عبارت  است از:
1. مجموع عوامل، عناصر، اســتعدادهای بالقوۀ 
علمــی، فنی، هنــری و دیگر ظرفیت هــا و ویژگی های 

وراثتی و غیراکتسابی درونی او؛
2. تحصیــالت، مطالعات، تجربیــات، ارتباطات، 
پژوهش ها و دســتاوردهای عینی و ذهنــی او از زندگی 

عادی؛
3. تأثیر عناصر مربوط بــه زندگی هنری و دینی او 
بر ذهن، اندیشــه، حافظه، قلب، روح، جان و احساس 

او شامل
• اطالعات عمومی و تخصصی هنری او؛

• اطالعــات او دربارۀ متن موضــوع تصویرگری و 
میزان اعتبار و استناد آن به پژوهش دینی؛

• اطالعات او دربارۀ نیازهای متن به تصویر و زاویۀ 
تصویر؛

و  مخاطب شناســی  دربــارۀ  او  اطالعــات   •
مخاطب گرایی؛

• نوع جهان بینی و میزان تعهد هنرمند؛
• دستمایه های او از پویش و پژوهش هنری؛

• دستمایه های او از مشاوره و ارتباط با اهل فن؛
• دستمایه های او از اندیشه، ایمان و تجربیات دینی 
شامل بینش ها، فراســت ها، دقت نظر و فکر، شفافیت 
اندیشــه، خالقیت و نوآوری، دریافت ها و تصاویر ذهنی 
از مفاهیــم دینــی، دریافت های فراحســی، خواب ها، 

مشاهدات، مکاشفات، شهودها و...؛
• صفای درون و میزان شفافیت ذاتی هنرمند برای 
بازتاب دادن درست حقایق خارجی در آیینۀ وجود ذهنی 

و تصاویر خیالی او؛
• ویژگی های اخالقی تصویرگر مانند شکیبایی در 
پژوهش و اجرا، روحیۀ نقدپذیری و نقد و اصالح خویش.

 هنرمند تصویرگر، 
چه گرایش دینی 
داشته باشد، چه 

نداشته باشد و چه 
تصویرگری او برای 
متنی دینی باشد یا 

نباشد، اگر به کار خود 
ارزش نهد، در صورت 
لزوم، آستین ها را باال 
 می زند و در موضوع 

تصویرگری خود 
تحقیق  می کند. یکی 
از رازهای ماندگاری 

آثار بزرگ، در اندیشه 
و پژوهشی است که 

پشتوانۀ آن هاست

 تصویرگر 
آگاه و متعهد باید 

ضعف های متن را به 
پدیدآورنده تذکر 
دهد و در صورت 

اصالح نشدن متن، از 
تصویرگری متن های 

فاقد پشتوانه های 
دین پژوهانه و 

مخاطب شناسانه سر 
باز زند
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فضای نقد در حوزۀ ادبیات کودک40
باید رشد کند

کارشناسان ادبیات »کودک و نوجوان« مطرح کردند؛ 

باید قدم های محکم تری برداریم
در این نشست، ســیدعلی کاشفی، نویســندۀ ادبیات 
کودک، با اشاره به گذشت چهل سال از انقالب اسالمی 
گفت: »ما باید شکرگزار انقالب اسالمی باشیم که پس از 
پیروزی، جهش خوبی در حوزۀ ادبیات کودک کردیم؛ اما 
این کافی نیست و باید در این حوزه، قدم های محکم تری 

برداریم.«
وی ادامه داد: »وضعیت ادبیات کودک ما نسبت به 
کشورهای همسایه و کشورهای منطقه قیاس پذیر نیست 

و این جزء برکات انقالب است.«
کاشــفی گفت: »یک نگاه تحریف تاریــخ در دورۀ 
پهلوی وجود داشت که هر پیشرفتی اگر صورت گرفته، در 

این دوره شکل گرفته است، نه در دوره های قبل.«

ما باید بنویسیم
کاشفی ادامه داد: »مهم ترین تحولی که انقالب اسالمی 
در ادبیات کودک گذاشــت، این بود کــه خودباوری را در 
نسل جوان ایجاد کرد؛ یعنی کسانی که طبق روال جامعه 
قرار نبود نویســنده شوند، دست به قلم شدند. شعار “ما 
می توانیم بنویسیم” یا “ما باید بنویسیم”، شعار حرکت این 

نسل بود.«
کاشفی افزود: »امروز شــرایط نشر کتاب کودک پا 
گرفته است و ناشران خصوصی وارد این حوزه شده اند و 
به نظرم دیگر حوزۀ هنری نباید وارد تولید کتاب های عام 
شــود، بلکه باید وارد حوزۀ مستندنگاری تاریخ نهادهای 

انقالبی و حوزۀ تاریخ شفاهی شود.«

فضای نقد در حوزۀ ادبیات کودک باید رشد کند
بابک نیک طلب، شــاعر کودک، در ادامۀ این نشست با 
اشاره به پیشرفت این حوزه پس از انقالب گفت: »بسیاری 

از ادیبان و شاعران به حوزۀ کودک و نوجوان توجه بیشتری 
کردند که از جملۀ آن ها مرحوم مهدی آذریزدی بود.«

وی ادامه داد: »در این مدت، کارهای خوبی صورت 
گرفته و توجه به این حوزه چشــم گیر است که این ها از 
برکات انقالب اسالمی است؛ ولی هنوز راه زیادی داریم 
تا به نقطۀ مطلوب برســیم. هنوز شــاعران نتوانستد با 

مخاطبان به خوبی ارتباط برقرار کنند.«
نیک طلب افزود: »ادبیات کودک در دورۀ نوپایی قرار 
دارد؛ ولی می تواند با استفاده از جلسات نقد و تحلیل، 
سریع تر به موفقیت دست پیدا کند. فضای نقد باید در این 

حوزه رشد کند تا آثار خوب به فراموشی سپرده نشود.«

آذریزدی خأل زنجیرۀ فرهنگی کشور را  پر کرد
در ادامه، سیدصادق رضایی، رئیس حوزۀ هنری کودک 
و نوجوان گفت: »نام گذاری روز ادبیات کودک و نوجوان 
از جمله افتخارات ما پس از پیروزی انقالب است؛ چون 
ما غیر از روزهای بین المللی ادبیات کودک و نوجوان که 
قبل از انقالب داشــتیم، چنین روزی در تقویم خودمان 
نداشــتیم. در ابتدا، در تمام زمینه های ادبیات کودک و 
نوجوان، ورود جدی داشتیم و سپس، این روز را نام گذاری 

کردیم که این از دستاوردهای انقالب اسالمی است.«
وی افــزود: »جا دارد از مهــدی آذریزدی یاد کنیم 
کــه مقام معظم رهبری با توجه به نگاه ویژه ای که به این 
مقوله دارند، در سفر یزد فرمودند: »ایشان )آذریزدی( در 
یک برهه از زمان، خأل زنجیرۀ فرهنگی کشور را پر کردند. 
این یک فرصت بسیار بزرگ بود و اطمینان دارم که خداوند 

اجر شما را خواهد داد.«
رضایی بیان کرد: »در میان نویســندگان و شاعران 
قبل از انقالب، کســانی بودند که آثارشــان را برای چاپ 
می بردند؛ اما به اثرشــان مجوز انتشار داده نمی شد. اما 

 وضعیت ادبیات 
کودک ما نسبت به 
کشورهای همسایه 
و کشورهای منطقه 
قیاس پذیر نیست 
و این جزء برکات 
انقالب است

 بسیاری از 
ادیبان و شاعران 
به حوزۀ کودک 
و نوجوان توجه 
بیشتری کردند 
که از جملۀ آن ها 
مرحوم مهدی 
آذریزدی بود

نشست »بررسی جایگاه ادبیات کودک و نوجوان پس از انقالب اسالمی« هم زمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و بزرگداشت مهدی 
آذریزدی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

پروندۀ ویژه
گزارش
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رسیدگی کند و حتی دیده شده است کتاب هایی چاپ 
می شــود که بین تصاویر و متن کتاب هیچ گونه ارتباطی 
وجود ندارد؛ یعنی تعــدادی تصاویر تخیلی و انتزاعی را 
بــرای کتاب در نظر می گیرند و بعد هم می گویند که این 

سبک خاص آن تصویرگر است.«
وی خاطرنشــان کــرد: »در کشــورهای خارجــی 
نویســندگان کتب برتر در زمینۀ کــودکان و نوجوانان را 
تشــویق و حمایت می کنند؛ اما در ایران خبــری از این 

اقدامات نیست.«
رئیس بخش کودک و نوجوان حوزۀ هنری وابســته 
به سازمان تبلیغات اســالمی گفت: »متأسفانه در حال 
حاضر، برخی ناشران فقط ترجمۀ کتب خارجی در ژانر 
وحشت را منتشر می کنند. البته صرف انتشار کتب ژانر 
وحشت بد نیســت؛ اما خودمان باید ژانر وحشت داشته 
باشــیم و این درست نیست که یک ناشر فقط کتب  ژانر 
وحشت را ترجمه و منتشر کند؛ چرا که این پدیده باعث 
می شود آســیب جدی به روح و روان کودکان و نوجوانان 
وارد شــود؛ در حــال حاضر، متأســفانه فاقد کتاب  های 
هیجانی و تخیلی قوی هســتیم که البته توانایی تولید 

چنین آثاری را هم داریم.«

دو اشکال در زمینۀ ادبیات کودکان و نوجوانان
وی بیــان کرد: »در نمای کلی، دو اشــکال در این زمینه 
وجود دارد: اول اینکه نویسندگان حوزۀ ادبیات کودک و 
نوجوان ما دارای دانش کافی نیستند و دوم اینکه منتقدان 
ادبی کسر شأنشان می شود کتاب های کودکان و نوجوانان 
را نقد کنند که ما وظیفه داریم این دو مشــکل را برطرف 

کنیم.«
رضایی اذعــان کرد: »توزیــع و تبلیغ کتاب بخش 
بسیار مهمی اســت که اگر مغفول بماند، هر چقدر هم 
کتاب دارای محتوای خوب باشد، مخاطبان از آن استفاده 

نمی کنند.«
در ادامه، حمید حسین زاده، معاون فرهنگی هنری 
حوزۀ هنری انقالب اسالمی گفت: »حوزۀ هنری کودک 
و نوجوان به عنوان یکی از زیرمجموعه های حوزۀ هنری، 

ادبیات انقالب و دفاع مقدس را در خود جای داده است.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر، بالــغ بر 17 
میلیون دانش آموز داریم، گفت: »باید برای خیل عظیم 

دانش آموزان برنامه ریزی ویژه ای داشته باشیم.«
حســین زاده تأکید کرد: »گاهی نویســندگان این 
حوزه بــا انتقــادات و بازخوردهای تخصصــی از جانب 
کودکان و نوجوانان مواجه می شوند که برای آن ها بسیار 

تعجب برانگیز است.«
وی افزود: »محصوالت ارزشی حوزۀ ادبیات کودک 
و نوجــوان باید در معرض تبلیغ قرار بگیــرد تا کودکان و 

نوجوانان و همچنین خانواده ها با این آثار آشنا شوند.«

همان اشــخاص در حال حاضر، از بهترین  نویســندگان 
عرصۀ ادبیات کودک و نوجوان هســتند که در حقیقت، 
بر سر سفرۀ انقالب نشسته اند؛ ادبیات کودک و نوجوان 
به هیچ وجه سیاســی نیســت؛ اما چه شــد که در زمان 
طاغــوت، دو کتاب کودک و نوجوان را سیاســی معرفی 
کردند؟ در جواب باید گفت: یا رژیم این چهره را به خودش 
گرفت یا کتاب اصاًل سیاســی نبوده. مثــاًل پس از مرگ 
صاحب اثر، نزدیکانش آن را به عنواِن اثر سیاسی معرفی 

کردند.«

تفاوت ادبیات کودک و نوجوان با بزرگ سال در 
نوع مخاطبان است

رئیس حوزۀ هنری کودک و نوجــوان ادامه داد: »تفاوت 
ادبیــات کودک و نوجوان با ادبیات بزرگ ســاالن فقط در 
نــوع مخاطبان آن دوســت و این دو نوع ادبیــات در نوع 
قالب ها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ فرق اصلی در این 
است که نویسندۀ بزرگ سال رهاست و هرچه را بخواهد، 
می نویسد؛ اما نویسندۀ کودک و نوجوان باید متخصص و 
متعهد باشد؛ چون کودکان هرچه را بخوانند، باور می کنند 
و با آن جهت می گیرند و هدایت می شــوند؛ نویســندۀ 
کودک و نوجوان باید به فرم، محتوا، قالب، والدین، نظام 
تعلیم و تربیت و باورهایی که آن جامعه همۀ هستی خود را 

به خاطر آن داده است، متعهد باشد.«

نیاز کشــورهای خارجی به ادبیات کودک و 
نوجوان ما هر روز بیشتر می شود

رضایی تصریــح کرد: »ادبیات کــودک و  نوجوان پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، به شکل تخصصی کار خود را 
شروع کرد و در حال حاضر، در تمام گونه های ادبی، چه 
در متــن و محتوا و چه در فرم و قالب، به زبان بین المللی 
رســیده اســت و محتوای بســیار طاهر و پاکــی دارد و 
به همین خاطر، نیاز کشورهای خارجی روزبه روز به ادبیات 
کودک و نوجوان کشور ما بیشتر می شود که این از برکات 

انقالب اسالمی است.«
وی اضافه کرد: »در زمان پهلــوی و قاجار، ادبیات 
کودک و نوجوان بیشــتر تعلیمــی بوده و آن قــدر فقر و 
کمبود هنرمند داشــتیم که گروهی کتاب های خارجی 
را عینًا کپی و با تصویرگری بومی عرضه می کردند؛ نظام 
شاهنشاهی فهمیده بود که برای بقای خود، می بایست 

مفاهیم تعلیم و تربیتی خودش را به کودکان بفهماند.«

برای فرهنگ  پرفروش،  از کتاب های  بعضی 
کودکان مناسب نیست

رضایــی تأکید کرد: »متأســفانه اکنون هم تعــدادی از 
کتاب های پرفروش، کپی کتاب های خارجی هستند که 
برای فرهنگ کودکان مناسب نیست و وزارت ارشاد باید 

فضای نقد در حوزۀ ادبیات کودک باید رشد کند

 در میان 
نویسندگان و شاعران 
قبل از انقالب، کسانی 

بودند که آثارشان را 
برای چاپ می بردند؛ 
اما به اثرشان مجوز 

انتشار داده نمی شد. 
اما همان اشخاص در 

حال حاضر، از بهترین  
نویسندگان عرصۀ 

ادبیات کودک و 
نوجوان هستند که در 
حقیقت، بر سر سفرۀ 

انقالب نشسته اند

 در تمام گونه های 
ادبی، چه در متن 
و محتوا و چه در 

فرم و قالب، به زبان 
بین المللی رسیده 

است و محتوای 
بسیار طاهر و پاکی 

دارد و به همین خاطر، 
نیاز کشورهای 

خارجی روزبه روز 
به ادبیات کودک 

و نوجوان کشور ما 
بیشتر می شود که 

این از برکات انقالب 
اسالمی است

 در کشورهای 
خارجی نویسندگان 
کتب برتر در زمینۀ 
کودکان و نوجوانان 
را تشویق و حمایت 

می کنند؛ اما در ایران 
خبری از این اقدامات 

نیست
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پدیــدآوری ادبیات کودک، وضعیت خوبی داریم؛ به این 
معنی که تعداد بسیار زیادی از نویسندگان در این زمینه 

فعال هستند.
انجمن نویســندگان کودک و نوجــوان حدود 500 
عضو دارد که شــاید فقط نیمی از نویســندگان کودک و 
نوجوان کشــور را شــامل شــود؛ دراین باره باید گفت که 
جمعیت کل نویسندگان کودک را باید دو برابر این میزان 
به شمار آورد. از آن سو،  تعداد کتاب های منتشرشده طبق 
آماری که وجود دارد، تعداد مطلوب و زیادی است و تعداد 
کتاب های ما نیز دارای این رشــد و سطح مطلوب است. 
باید این گونه اعالم کرد که به طور میانگین، حدود 7هزار 
عنوان کتاب کودک و نوجوان در هر ســال، در کشــور ما 

منتشر می شود.

شمار ناشرانی که به فعالیت در حوزۀ نشر ادبیات کودک و نوجوان 
می پردازند، چه میزان است و ارزیابی شما از فعالیت آن ها چیست؟

اگر بخواهیم به تنوع موضوعی نگاه کنیم، در هر شاخه ای 
از موضوعــات مختلف، اعم از ترجمه، تألیف، قالب های 
گوناگون ادبی، غیرداستانی، داستانی و...، شاهد فراوانی 
موضوع هستیم. حدود 400 ناشــر هم داریم که به طور 
تخصصی به چاپ کتاب کــودک می پردازند و آن گروه از 
مؤسسات انتشــاراتی که به صورت موردی، کتاب  کودک 

چاپ می کنند، تعداد بیشتری را تشکیل می دهند.
ایــن موضوع نشــان می دهــد کــه وضعیت کلی 
کشــورمان در این حوزه نامناســب نیست. تشکل های 

 دوازده سال تعلل در بازنگری آیین نامۀ 
نظارت بر ادبیات کودک

سیدعلی کاشفی خوانساری مطرح کرد؛

آزاده حاجی غالمی

اگر بخواهیــد در ابتدای صحبت های خــود، بر وضعیت کنونی 
ادبیات کودک و نوجوان تأملی کنید، چه موضوعاتی را قوت و کدام 

را ضعف برمی شمرید؟
باید در کنار این موضوع که نگاهی به گذشــته داریم، به 
وضعیــت مطلوبی که در ذهن ما بوده اســت نیز نگاهی 
بیندازیم. همچنین به این منظور باید مقایسه ای با سایر 
کشــورها داشته باشــیم تا بتوانیم موقعیت امروز خود را 
بهتر تحلیل کنیم. چاپ کتاب کودک در ایران مقوله ای 
دیرپاست. بر این اســاس در این حوزه، ایران از بسیاری 
از کشــورها وضعیت بهتری دارد. با آغــاز چاپ کتاب در 
ایــران، طی دورۀ فتحعلی شــاه با فاصلۀ اندکــی از دورۀ 
محمدشاه، شاهد انتشار کتاب های کودک و نوجوان در 
ایران هســتیم. این اتفاق خوبی است؛ از این نظر که در 
بسیاری از کشورها تا آن زمان، اصاًل چاپ کتاب یا چاپ 

کتاب کودک آغاز نشده بود.
فاصله ای که بین آغاز انتشــار کتــاب و چاپ اولین 
کتاب های کودک و نوجوان در ایران طی شد، بسیار کمتر 
از دیگر کشــورها بوده است. حتی در کشورهای اروپایی 
فاصله بیشتری نسبت به درک این ضرورت وجود داشته 
است که به چاپ کتاب برای کودکان بپردازند. در ایران این 

اقدام زودتر درک شده و به آن توجه شده است.
دربارۀ سابقۀ نگارش ادبیات کودک نیز باید گفت: 
نخســتین نویســندۀ حرفه ای ادبیات کودک را در دورۀ 
ناصرالدین شاه مشاهده می کنیم و بعد از آن، این جریان 
تا به امروز ادامه پیدا کرده اســت و در زمینۀ خلق ادبی و 

 آیین نامۀ نظارت 
بر کتاب های کودک 
و نوجوان بیش از 12 
سال است که به روز 
نشده و این موضوع 
به تأمل و سرعت 
عمل نیاز دارد

 چاپ کتاب 
کودک در ایران 
مقوله ای دیرپاست. 
بر این اساس در 
این حوزه، ایران از 
بسیاری از کشورها 
وضعیت بهتری دارد

پروندۀ ویژه
گفت و گو

یکی از موضوعاتی که در حوزۀ ادبیات، از حساسیت خاص برخوردار است، نگارش اثر برای گروه سنی کودک و نوجوان است که به دلیل 
ذهن پاک مخاطب و لزوم بهر ه مندی از اطالعات کافی، به دقت نظر بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که آیین نامۀ نظارت بر کتاب های 
کودک و نوجوان بیش از دوازده سال است که به روز نشده و این موضوع به تأمل و سرعت عمل نیاز دارد. به منظور تحلیل وضعیت امروز 

ادبیات کودک و نوجوان با سّیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده و شاعر به گفت وگو نشستیم.
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چندان تطبیق ندارد و از این نظر می توانیم بگوییم هنوز 
راه زیادی را برای رسیدن به نقطۀ مطلوب، پیِش رو داریم. 
از نظر کّمی نیز تعداد کتاب های دینی کودک و نوجوان 
بســیار زیاد است و شاید بتوان گفت تا حدودی این آمار 
دربارۀ زیادبودن شمارگان کتاب های کودک، غیرعادی و 

غیرضروری است.
این گفته به آن معنی اســت که حجم کتاب هایی 
که با موضوع دینی و قرآنی منتشــر می شود، به نسبت 
کل کتاب ها، درصد فراوانی را شکل می دهد؛ اما از نظر 
کیفی، این آثار به شــدت ضعیف هستند؛ به این معنی 
که تقریبــًا وجود کتاب دینی کــودک و نوجوان خوب و 

مطلوب، به ندرت و انگشت شمار است.

مشــکل ضعــف کیفــی کتاب هــای دینــی از کمبــود اطالعات 
نویسندگان در این حوزه ناشی می شود یا به ناشران ارتباط دارد؟

عمدتًا این مشــکل دربارۀ کتاب های دینی ما به ناشران 
مربوط نمی شود، بلکه نویســندگان دراین باره کوتاهی 
می کنند که از دانش و تخصص کافی برخوردار نیستند. 
بسیاری از نویســندگانی که آثارشان از سوی مؤسسات 
انتشاراتی دینی به چاپ می رسد،  غیرحرفه ای هستند و 

این کتاب ها با نگاهی بسیار فقیرانه فراهم می شود.
همچنین نویســندگان این گونه آثار با تصویرگری 
کتاب هایشان مشــکالت بســیار زیادی دارند. کیفیت 
کتاب آرایی و چاپ و نشــر آن ها ضعیف اســت. ناشران 
کوچک، شهرستانی، بازاری و غیرحرفه ای در این حوزه 
تمرکز دارند و سالیانه ده ها و صدها مجموعه های مشابه 
قصه های قــرآن، قصه های پیامبران، قصه های چهارده 
معصومb و امثال آن را منتشر می کنند که از نظر کیفی 

قابلیت تأیید چندان مناسبی ندارد.

با توجه به حساســیتی که در حوزۀ نشــر کودک و نوجوان وجود 
دارد، نویسندگان در این حوزه با چه آسیب هایی روبه رو هستند؟

متعددی در این حوزه پا گرفته اســت که از آن جمله، به 
انجمن نویســندگان کودک و نوجوان، انجمن ناشــران 
کتاب هــای کودک، انجمــن تصویرگران شــورای کتاب 
کــودک، انجمن قلم که بخش عمدۀ آن را نویســندگان 
کودک شــامل می شــوند و انجمن هــای ویراســتاران و 

مترجمان که اخیرًا فعال شده اند، می شود اشاره کرد.
انجمن هایی مثل انجمن داستان نویسان، انجمن 
زنان ناشــر، انجمن کارفرمایی زنان ناشر، مجمع ناشران 
انقالب اسالمی، انجمن اسالمی ناشران، اتحادیه ناشران 
و کتاب فروشان، انجمن ناشران آموزشی و...، همه در این 
حوزه فعال هستند. خبرهایی هم از تشکیل انجمن های 
جدید مثل انجمن مدیران مطبوعــات کودک و انجمن 

منتقدان کتاب کودک به گوش می رسد.

حضور ایران در سطح بین المللی به چه نحوی است؟ آیا می توان 
امیدوار بود که رشد مطلوبی را در این حوزه تجربه کنیم؟

حضــور بین المللــی ایران در ســطح جهانــی، حضور 
مطلوبی است. ســهم ایرانیان از جوایز کتاب در جهان 
درخور توجه اســت و در مجموع ایــن نکات، می توانیم 
بگوییم کــه از نظــر کّمی وضعیــت بدی نداریــم. اگر 
بخواهیم وارد حوزۀ کیفیت شویم، باید گفت: شاید هنوز 
کتاب ها نمی توانند به نیازهای مخاطبان خود به میزان 
کافی، پاسخ گو باشند. مجموع تیراژ کتاب ها با جمعیت 
کودک و نوجوان کشورمان فاصلۀ زیادی دارد. بسیاری 
از کتاب ها به نحو مطلوب، توزیع و دیده نشــده و خریده 

و خوانده نمی شود.

وضعیت کّمی و کیفی کتاب هایی کــه در حوزۀ کودک و نوجوان 
منتشــر می شوند، به چه صورت است؟ آیا می شود گفت که نیاز 
قشــر کودک و نوجوان با انتشار کتاب هایی که هم اکنون در بازار 

نشر وجود دارد، برطرف می شود؟
این کتاب ها با نیازهای امروز کودکان و نوجوان کشورمان 

 فاصله ای که بین 
آغاز انتشار کتاب و 

چاپ اولین کتاب های 
کودک و نوجوان در 

ایران طی شد، بسیار 
کمتر از دیگر کشورها 

بوده است. حتی در 
کشورهای اروپایی 

فاصله بیشتری نسبت 
به درک این ضرورت 

وجود داشته است که 
به چاپ کتاب برای 

کودکان بپردازند. در 
ایران این اقدام زودتر 

درک شده 

 به طور میانگین، 
حدود 7هزار عنوان 

کتاب کودک و 
نوجوان در هر سال، 
در کشور ما منتشر 

می شود

 حدود 400 
ناشر هم داریم که 
به طور تخصصی به 
چاپ کتاب کودک 

می پردازند و آن 
گروه از مؤسسات 

انتشاراتی که 
به صورت موردی، 

کتاب  کودک چاپ 
می کنند، تعداد 

بیشتری را تشکیل 
می دهند
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شده اند. به همین دلیل، آشــنایی کودکان با قرآن کریم 
بسیار اندک است.

آیا وزارت ارشــاد به منظور ارتقای کیفــی آثاری که در حوزۀ کودک 
منتشر می شود، فرایند کنترل و نظارتی را در دست اجرا دارد؟

بحث نظارت بر آثار منتشرشده به نوعی به هیئت نظارت 
بر کتاب کودک و نوجوان که از زیرمجموعه های شورای 
عالی انقالب فرهنگی است، باز می گردد که دبیرخانۀ آن 
در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد پیش بینی شده است. 
واقعیت این اســت که آن انتظــاری که از هیئت نظارت 
می رود، چندان عینیت پیدا نکرده است و به هر دلیلی، 
حضور هیئت نظارت بر کتاب کودک را در سطح جامعه 

مشاهده نمی کنیم.
جلسات این هیئت با فاصلۀ زمانی طوالنی برگزار 
می شــود و مصوبــات آن دیربه دیر به اجــرا درمی آید . از 
ســویی، آیین نامۀ نظارت بر کتاب های کودک و نوجوان 
بیش از 12 ســال اســت که به روز نشده و هیئت نظارت 
موضع گیری های روزآمدی دربارۀ مسائل مربوط به کتاب 

کودک ندارد.
نهادهای متعددی در کشــور ما در حــوزۀ ادبیات 
کودک فعال هســتند و ما نیازمند شوراها و مجامع بین 
وزارتخانه ای در این عرصه هســتیم. ساختاری که برای 
هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان پیش بینی شده 
است، این قابلیت را دارد که نمایندگانی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 
کانــون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان، ســازمان 
بهزیســتی، انجمن های مختلف صنفی، دانشــگاه ها 
و امثال آن ها، همگی در آن عضو شــوند و کنار هم قرار 
بگیرند. با انجام چنین اقداماتی، تعامل بهتری را شاهد 
خواهیم بود و این جزیره های پراکنده به یک هم افزایی 

دست خواهند یافت.

یکی از آسیب هایی که در این حوزه با آن روبه رو هستیم، 
این اســت که برخی آثار به شــدت شــعاری هســتند و 
به صورت مستقیم به بیان وقایع پرداخته اند. عاری بودن 
از ظرافت هــا و زیبایی هــای ادبــی و هنــری، از جمله 
موضوعاتی اســت که می توان از آن ها به عنوان آســیب 
در ایــن حوزه یاد کرد. از ســویی، والدیــن به دلیل آنکه 
عالقه مند هستند مسائل دینی را به فرزندانشان آموزش 
دهند، بدون اینکه شناخت کافی از این کتاب ها داشته 
باشند، این آثار را برای فرزندان خود تهیه می کنند که در 
بیشتر اوقات تأثیرات منفی دارد؛ به این معنی که بر ذوق 
و سلیقۀ کودکان اثر منفی می گذارد و تصور آن ها را دربارۀ 
کتاب تقلیل می دهد. همچنین این آثار نمی تواند لذت 
مطالعه و شیرینی ادبیات و هنر را به کودکان منتقل کند. 
گاه حتی اشــعاری که در کتاب ها ارائه می شود، اشعار 

مناسبی نیستند و سطح کیفی نازلی دارند.
آسیب دیگری که در حوزۀ کتاب های دینی کودک و 
نوجوان مشاهده می شود، تمرکز بیش از حد نویسنده بر 
مقولۀ تاریخ و زندگی نامه است؛ این موضوع به آن معنی 
اســت که بخش اعظم این کتاب ها در سه حوزۀ تاریخ، 
زندگی نامه و احکام اســت. در حوزۀ قصه های قرآنی یا 
داســتان های چهارده معصومb نیز اغلب داستان ها 
به عاشــورا و برخی از احکام مانند نمــاز، حجاب یا روزه 
اختصاص دارد و به ندرت، آثاری در سایر حوزه ها که دین 
مفهوم بسیار گسترده و فراگیری در آن ها دارد، به چاپ 
می رســد. بر این اساس، کتاب دربارۀ موضوعاتی مانند 
اعتقادات و خداشناسی، نبوت و عدل خداوندی، امامت 
و مفهوم آن یا دربارۀ اصول دین بسیار اندک است. در این 
باره باید یادآور شویم که قرآن کریم اصلی ترین منبع برای 
قصه نویسی است؛ ولی در این حوزه نیز کتاب هایی که 
زمینۀ آشــنایی با قرآن، حکمت های نهفته در آن،  نحوۀ 
تفکر، بینش و مکتب قرآنی را فراهم کنند، به ندرت چاپ 

 حجم کتاب هایی 
که با موضوع دینی 
و قرآنی منتشر 
می شود، به نسبت 
کل کتاب ها، 
درصد فراوانی را 
شکل می دهد؛ 
اما از نظر کیفی، 
این آثار به شدت 
ضعیف هستند؛ 
به این معنی که 
تقریباً وجود کتاب 
دینی کودک و 
نوجوان خوب و 
مطلوب، به ندرت و 
انگشت شمار است

 یکی از 
آسیب هایی که 
در این حوزه با آن 
روبه رو هستیم، این 
است که برخی آثار 
به شدت شعاری 
هستند و به صورت 
مستقیم به بیان 
وقایع پرداخته اند. 
عاری بودن از 
ظرافت ها و 
زیبایی های ادبی 
و هنری، از جمله 
موضوعاتی است 
که می توان از آن ها 
به عنوان آسیب در 
این حوزه یاد کرد
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گفت:“این ها به درد ما نمی خورد. گلســتان و بوستان و 
تاریخ معجم کتاب های دنیایي اند. ما باید به فکر آخرتمان 
باشیم.” شب رفتم توي زیرزمین و ساعت ها گریه کردم و 
از همان زمان، عقدۀ کتاب پیدا کردم که هنوز هم دارم: 
از خوراك و لباس و همه چیز زندگی ام صرفه جویی می کنم 
و کتاب می خرم و از هر تفریحي پرهیز می کنم و به جای 
آن کتاب می خوانم.« در این اعتراف تاریخی، از حقیقت 
دوران کودکی و تلف شــدگی های کودکان و طبقه بندی 
اجتماعی و رگه هــای اعتراض و چند جهان بینی خرد و 

کالن نهفته است که خالصه اش به زبان نقد می شود:
• نقد جامعه شناسانۀ طبقاتی کودکان ایران؛

•نقد روانی حسرت های کودکان ایران؛
• نقد جهان ذهنی پدران و پسران؛

• آسیب شناسی منابع مطالعاتی دوران کودکی؛ 
• جریان شناسی برآمدن بزرگان از دل ناکامی ها.

آذریــزدی،  از دیگــر شــیرین کاری های مهــدی 
گذاشتن دو عنوان »حرفی برای کوچک ترها« و »حرفی 
بــا بزرگ ترهــا« در آغــاز و پایــان قصه های خــوب برای 
بچه های خوب است. مخاطب شناسی هوشمندانه ای 
که آذریزدی را در مرجع شناسی، برای کودکان، پیشگام 
کرده است. مردی که به مخاطب قصه هایش می گوید که 
این قصه ها را از چه کتابی نقل کرده است و به بزرگ ترها 
چنین رویکردی را با منطق اهل اندیشه توضیح می دهد 
و حرف های خودش را در نقد زمانه و اوضاع نشــر کتاب 
برای کــودکان و نوجوانان به ِرندی تمام می زند. این هم 
نمونــه اش از کتاب قصه های مثنوی: »من نمی خواهم 
پیوســته یک روی زندگی را به کودك نشــان بدهم؛ چه 
خوش بودی اگر در زندگی ظلم نبودي و فریب نبودی و 
شقاوت و قساوت نبودی و همه عدالت و زیبایی و شادی 

اسداهلل شکرانه
نویسنده و پژوهشگر

روایتی از راوی قصه های خوب

از هجده ام تیرماه هشتادوهشت که خاک محلۀ خرمشاه 
یزد پذیرای تن نحیف مردی شــد که در بیست وهشــتم 
اســفندماه 1300 در آن محله به دنیا آمده بود، هشــت 
سال می گذرد و مثل همۀ سال های بعد از نبودن زنان و 
مردان فرهیختۀ ایران زمین، از او نیز گاه یادی می شــود 
و همیــن؛ زیــرا می گوینــد آن قدر موضوعــات مهم تر و 
بنیادی تر در فرهنگ وجود دارد که شاید همین یادهای 
گاه به گاه هم زیاد باشد. همین است دیگر. چه می شود 

گفت.
نمی دانــم چرا بعد از این هشــت ســال ندیدنش، 
نمی خواهم باور کنــم؛ مهدی آذریــزدی از پدیده های 
فرعی فرهنگ نیســت و نمی دانم چرا یــک روز ناگهان، 
دوباره »بچۀ خوبی« خواهد آمد و »قصۀ خوبی« خواهد 

گفت.
آذریــزدی به خاطر »َمن گفتارهایــش1« یک زمینه 
اســت: زمینۀ شــناخت فصلی از تاریخ مطالعات دوران 
کودکی در ایران. فصلی که تاکنون به حقیقت، چنان که 
بایــد؛ نه دیده  شــده و نه شــناخته  شــده اســت. چند 
»َمن گفتار« آذریزدی را شاهد می آورم تا زیاده گویی نکنم 

و »حرف آخر2« را بزنم.
»اولین بــار که “حســرت” را تجربه کــردم، موقعی بود 
که دیدم پســرخالۀ پدرم که روی پشــت بام، با هم بازي 
می کردیم و هردو هشت ســاله بودیم، چند تا کتاب دارد 
که من هم می خواستم و نداشتم. به نظرم ظلمی از این 
بزرگ تر نمی آمد که آن بچۀ بی سواد، آن کتاب ها را داشته 
باشد و من که ســواد داشتم، نداشــته باشم. کتاب ها، 
گلستان و بوستان سعدی، سیداالنشاء، نوظهور و تاریخ 
معجم چاپ بمبئي بود که پدرش، از زرتشتی های مقیم 
بمبئي هدیه گرفته بود. شب، قضیه را به پدرم گفتم. پدرم 

 اولین بار که 
”حسرت“ را تجربه 

کردم، موقعي بود که 
دیدم پسرخالۀ پدرم 
که روی پشت بام، با 
هم بازي می کردیم 
و هردو هشت ساله 

بودیم، چند تا کتاب 
دارد که من هم 

می خواستم و نداشتم

پروندۀ ویژه
یادداشت
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ظهور عکس را منتشر کرده است.
حرف های اندیشــمندان و بزرگان را در شناخت و 
سوگ آذریزدی تکرار نمی کنم. از هیچ کسانی هم گالیه 
نمی کنم که غریبانه در گوشــه ای از خاک خرمشاه یزد، 
رهایش کرده اند. این ها را وقتی زنده بود، در حرف های 
شــبانه اش با من بارها و بارها گفــت و خندید و به لهجۀ 
یزدی گفت: »باد و بیده«. با رعایت ادب قلم یعنی آنکه 
بعضی دلشــان درد می گیــرد، آخ واوخــی می کنند و با 
کمی چای نبات خوب می شوند؛ اما »بیده« نوعی کنایه 
است. پارچۀ مرغوب را حشــرۀ کوچکی با آب دهانش، 
نامرغوب می کند که همه می گویند: »بید خورده«، بعد 
با قرص ضدبید، ضدعفونی اش می کنند تا بید نخورد. 
آذر می گفت: »عادت کردیم باد و بید باشیم.« بگذریم...

اما حرف آخر. دســت خط او را در آغاز این نوشــتار 
گذاشــتم تــا بگویم: نــه ادعایی داشــت؛ نه ســهمی 
می خواست؛ نه ُمریداندیش بود و نه خام و مقّلد. خودش 
بود و جهانی که برای خودش بنــا کرده بود. این جهان 
دوســویه داشــت. ســویه ای، نظری و آرمانی و سویه ای 
واقعی و حقیقی از انســان ایرانــی در طول خطی تاریخ 
و فرهنــگ ایران که هــم در کتاب هایش به شــیوه های 
گوناگون بازنمایی کرده اســت و هم در بازنویسی هایش 
با همۀ نثــر بی رقیب و دگرگون ســازی های موضوعی و 

محتوایی بسیار پخته و هوشمندانه اش.
سویۀ ناپیدای جهان آذریزدی، زندگی و حرف ها و 
نامه هایش به این  و آن و مصاحبه ها و بعضی نکوداشت ها 
و حرف و گفته هایی است که مجموع آن ها می شود »اینه 
مهدی آذریزدی3 در یکی از نامه هایش که در شمارۀ نوزده 
پژوهش نامــۀ ادبیات کودک و نوجــوان خطاب به فرهاد 
حسن زاده نوشته اســت: »با دیدار شمارۀ 15 فصلنامه 
حســرتی در دلم نشســت که چــرا تاکنــون از خواندن 

و نشــاط بودی. در ایــن صورت منظــور از قصه پردازی 
هم فقط ســرگرمی بود و همیشــه ســرگرمی های بهتر 
از قصه خوانی و قصه نویســی وجود داشــت؛ ولی حاال 
منظور از قصه ها، بیشتر نشان دادن زندگی است؛ ناگزیر 
به صورتي که هســت و بعضــی از آن ها نباید باشــد؛ نه 
به صورتي که من یا جنابعالی می خواهیم باشد و نیست 
و اگر فقط به کودك چنین دنیایی را بنماییم و به او هشدار 
ندهیم که بعضی نابسامانی ها نیز وجود دارد، دنیایی که 
در آن زندگی می کند، نشــان نداده ایم و بسی از آن زیان 
خواهد دید و به عقیدۀ من، دروغ را به هر شکلی و به هر 
نیتی که به مردم بقبوالنند، اعم از اینکه خواننده کودك 
باشد یا بزرگ، از ضرر دروغ بودن آن کاسته نمی شود و من 
تا آنجا که می فهمم، بعضی از بی عدالتی ها را در قصه ها 
نشــان می دهم و بعضی دیگر را کــه تقلیدانگیز یا مایۀ 
تباهی عقل سلیم است، ترك می کنم و در این انتخاب و 
سنجش، جز ایمانی که به کار و نیت خود دارم، مقیاسی 

نمی شناسم«. به زبان منتقدان امروز می شود:
• نقد جامعه شناسی ادبیات کودک؛ 

• نقد روان شناسی کودکی؛
• نقد رویکردهای اجتماعی در تولید آثار ادبی برای 

کودکان؛
• محورشناسی باورهای نویسنده در تولید ادبیات 

کودک.
هریک از این جمالت ســاده و کوتاه و درعین حال 
عمیق و ژرف، نشان از ذهن و زبان مرد ساده و مخلصی 
دارد که حتی یک عکس روشنفکرانه از او، در هیچ نشریه  
و قاب عکسی جا نگرفته است. همۀ عکس های او نشان 
از مرد ســاده و وارسته ای دارد که خیلی خوب خاصیت 
عدســی دوربین را می شناســد و مگر نه اینکه آذریزدی 
روزی عکاسی داشته است و روزی کتاب راهنمای چاپ و 

 از دیگر 
شیرین کاری های 
مهدی آذریزدی، 
گذاشتن دو عنوان 
»حرفی برای 
کوچک ترها« 
و »حرفی با 
بزرگ ترها« در آغاز 
و پایان قصه های 
خوب برای بچه های 
خوب است. 
مخاطب شناسی 
هوشمندانه ای که 
آذریزدی را در 
مرجع شناسی، برای 
کودکان، پیشگام 
کرده است
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تعجب نگاه کــرده بود و گفته بود »من که این  همه اهل 
کتاب هســتم و عمری با کتاب ســر کرده ام، تمامش را 
نخوانده ام. حاال این جــوان می گوید تمام جلدهای آن 
را به ســفارش شــما خوانده اســت!« پیام، آن موقع ها 
بیست ویک یا بیست ودو سال داشت و حاال دارد دکترای 
ایران شناسی اش را می گیرد. حرف بزرگی بود. راستش 
من از پیام انتظار نداشــتم. فقط بــه او گفته بودم: »اگر 
کســی می خواهد فریب آدم هایی را نخورد که تنها یک 
جهان را می شناسند، باید با جهان های ویل دورانت آشنا 
شود« و پیام شــمس الدینی ظاهرًا دوستدار جهان های 
بی شــمار شــده بود. چنان که حاال در شــعرهایش، در 

مجموعۀ بی هراس دیده شدن دیده می شود.
 بعــد از این صحبت خیلی شــخصی، حرف های 
دیگــر هم پیش آمد که در این میانه من آذری را کشــف 
کردم که زیاد می داند و فهمیدم آذر نیز مسافر جهان های 
بی شمار در شب های خلوت خویش، در آن اتاق و زیر نور 
المپ های نفتی بوده است؛ با آن سایه های شبانۀ پری وار 
زنی خیالی و دل پذیری هایش. دیگر آنکه چه لذت ها که 
می برده است. لذت های زیرکانه از جنس »یعنی چه های 

رندانۀ حافظ«:
 »هرکس از مهرۀ مهر تو به نقشی مشغول / عاقبت با 

همه کج باخته ای یعنی چه«
 در این میانه ها بود که کتاب تاریخ جنون میشــل 
فوکو را با خودم بردم و می خواســتم با آذر به این بهانه از 
دیوانگی و جنون های عارفانه و عاشقانه و عقالء المجانین 
حرف بزنیم. بعد از اینکه آذر طبق معمول در ســکوت، 
کتاب را ورق زد و چند پاراگراف را با تأمل خواند، از میشل 
فوکو سخن به میان آمد و گفتم که فوکو این روزها در بین 
»جماعت دیجیتالی« شده است: بت اندیشه! که البته 
این عنوان هم برای خودش قصــه ای دارد. خالصه اش 
آدم هایی که فقط صفرند؛ اما صفرویک بازی درمی آورند. 
هیچ کاری نمی کنند و لقلقۀ زبان  دارند. بعد کمی دربارۀ 

پایان تاریخ حرف زدیم.
حاال من و آذر نشســته ایم. سماور قل قل می کند، 
چایی پشــت چایی. ورق به ورق با جنون و کتاب جنون 
فوکو تا می رسیم به صفحۀ 217 و این حرف که »یکی از 
مجازاتی که دربارۀ بیماران مبتال به صرع و دیگر معلوالن 
این مراکز و حتی دربارۀ فقرای بی آزار و مستحق دل سوزی 
انجام می شود، این است که آنان را با دیوانگان در یک جا 
قرار می دهند«. آذر مات و انگشــت به دهان و اشــک در 
چشم گفت: »بیچاره فردوسی«. بعد قصۀ کوتاهی گفت. 
از آن قصه ها که مردم می گویند و به قولی سند تاریخی 
نــدارد؛ اما هزار ســند عقلی دارد و حســابی هم نکته و 
ریزه کاری: »هر کاری می کردند فردوسی شاهنامه را به 
اسم سلطان محمود کند، نمی کرد. عاقبت زندانش کردند 
تا شاید بر سر عقل بیاید. نیامد که نیامد. سلطان محمود 

این گونــه مطبوعات محــروم مانده ام. آخر ناســالمتی 
مــن هم از جوانی تا پیری از مالزمــان این درگاه بودم«. 
می بینید پیرمرد چقدر تواضع دارد. چقدر راحت تعریف 
نشــریه ای می کند و چقدر دوست داشتنی می گوید که 
حسرت دوران کودکی اش در نداشتن منابع خواندنی، 
همچنان پابرجاســت. من که چند ســالی با او بوده ام، 
از این  همه خلوص و ســادگی لذت برده ام و حاال هم نه 
سوگ نامه می نویسم و نه یادنامه. فقط می گویم: پیرمرد 
را نشناختیم. پیرمرد با میشل فوکو و گابریل گارسیا مارکز 
و... هم غریبه نبود. کتــاب را نمی خرید که نخواند. اگر 
ســراغ کتابی می گرفت، چیــزی از جنس برافروختگی 

ذهنی در جانش خلیده بود.
 یادم می آید گاه گداری کتاب تازه ای که می خریدم، 
می بــردم آذر هــم ببیند. علت ایــن کار هــم آن بود که 
آذر برای مطالعــه، المپی را از داخــل ورقۀ آهنی نازکی 
عبور داده بود که یعنی منعکس کنندۀ نور باشــد و بعد 
آن را با رشــتۀ کش مانندی آویزان کرده بود و اســمش را 
گذاشته بود: »چراغ دیجیتالی«. آذر در همۀ عمر از این 
دست ســاخته ها که زندگی اش را خودکفا می کرد، زیاد 
داشــت و البته این در باوری بزرگ، ریشه داشت؛ چراکه 
او »بچۀ آدم« بود. کودک فراخ خیال و آرزومند و تنهایی که 
باید خودش دست خودش را می گرفت. قامتی به بلندای 
خودش داشت بی  چشم به دیگران و زخم خورده از روزگار 
و نااهــل مردمانــی که هنوز هم نشــناختندش. باز هم 
بگذریم. این درد بزرگ را آذریزدی در شعر »قند و عسل« 

خوب آورده که از »قضاوت های گاوی« نالیده است.
 آن شــب گفت: »اســم ایــن چــراغ را دیجیتالی 
گذاشــته ام.« آن شــب از دنیای فن آوری هــای جدید و 
قضیــۀ صفرویک های جهان دیجیتال با هم حرف زدیم 
و او ســاعت ها ســر تکان داد؛ با تکرار این ترجیع بند که 
»چقدر عمر ما در سختی ها گذشت و چه ها که نکشیدیم 
و چقدر دنیا دیگر آن دنیا نیســت«. این حرف ها از ســر 
حسرت های از جنس رایجش نبود، از سر آن بود که اگر 
اندکی از این  همه فن آوری، راه به جهان دیروز نســل ما 
داشت، اتفاق های دیگری در زندگی می افتاد. بعد مثل 
همیشــه این جملۀ ترکی را گفت که »بودور که واردور«؛ 

یعنی »همین است که هست«.
بعد از آن شب، چند قرار گذاشتیم. نخست آنکه در 
گفت وگوهای گاه به گاهی از آفت های دنیای جدید هم 
حرف بزنیم. اسمش را بگذارید »آسیب شناسی خودمانی 
برای ماندن در وضعیت همیشه«. ببینیم چرا نتوانسته ایم 
با مدرنیته و غوغای نقد نو کنار بیاییم و بعد، کتاب های 
تازه ای را که من می خوانم، ببیند. به دلیلی و خاطره ای 
که از دوســت مشــترکمان پیام شمس الدینی4داشــت 
و اینکه »پیــام« به او گفته بود تاریخ تمــدن ویل دورانت 
را به ســفارش من، تمــام و کمال خوانده اســت و آذر با 

 من که این  همه 
اهل کتاب هستم و 
عمری با کتاب سر 
کرده ام، تمامش را 

نخوانده ام. حاال این 
جوان می گوید تمام 

جلدهای آن را به 
سفارش شما خوانده 

است

 آذریزدي 
درهیجدهم تیرماه 
سال 1388 هجري 

شمسي چشم از 
این جهان بربست 
تا در جهاني دیگر 
حقیقت های بزرگ 

زندگي را دریابد. او در 
حیات پرمایۀ خویش 
جهاني بس بزرگ را 

تجربه کرد



پروندة ویژه/ یادداشت48

شمارۀ 24 و 25
مهر و آبان 1396

ماهنامۀ شیرازه کتاب

هم سوخت و سوخت تا اینکه وزیرش گفت: “من می دانم 
چه کنم.” وزیر بچۀ محلــۀ چه کنم؟ چه کنم؟ بود و از آن 
کهنه کارها که وقت وقتش دست به کارهایی می زنند: از 
آن کارها... . وزیر آمد و دیوانه ای را به سیاه چالی فرستاد 
و با فردوسی هم بندش کرد. روزی فردوسی در زندان قدم 
می زد و حماســۀ مرگ ســهراب را می خواند. مرد دیوانه 
اما می خندید. فردوســی که وجه مشــترک خندۀ مرد و 
مرگ و حماســه را نمی فهمید، گفت: “چرا می خندی؟ 
مگر مرگ هم خنده دارد؟” دیوانه گفت: “راســتش من 
حرف های شما را نمی فهمم که به آن بخندم؛ اما وقتی 
شما حرف می زنید، آن ریش بلندتان تکان که می خورد، 
یاد بز گمشده ام می افتم. بز من هم وقتی حرف می زدم، 
ریشش را می جنباند که عین ریش شما بود.” آقا فردوسی 
را بگو. داد کشید: “بیایید من را از کنار این مردک دیوانه 
دور کنید. هــر کاری بگویید، می کنم.”« بعد آذر گفت: 
»بله. ظاهرًا سابقۀ تاریخی  چنین شکنجه ای در خاطرۀ 
مــا ایرانی ها مثل یــک آرکی تایپ یونگــی و نمونۀ ازلی 
باقی مانده است. این “فوکو خان” خوب گفته.« با گفتن 
فوکوخــان برای لحظــه ای، هر دو ســکوت کردیم و بعد 
قاه قاه خندیدیم. آذر، میشل فوکو را خودمانی کرده بود و 

دیگر به میشل فوکو می گفتیم: »فوکو خان«.
بعد رفتیم سر دیوانگی های راست و درست و غلط 
به غلط و قرار شــد کاری کنیم در باب »شــد و نشدهای 
دیوانگــی در ایــران«؛ و آذر از همان شــب بــه بعد گاه و 
بیگاه یادداشــت هایی به من داد که باقی است و مانده 
است زمانی که جرئت کنم و از آن دست نوشته ها بگویم 
و بنویســم. حاال من، مانده ام کی برسد زمان روکردن آن 
 همه حقیقت آذری و دیوانگی هایی که باهم داشتیم و کار 
نیمه تمام »شد و نشــدهای دیوانگی در ایران«. او رفت و 

من مانده ام با سکوت های بسیار؛ و این بیت حافظ:
»وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی / برافشان 

تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت«
آذریزدی درهجدهم تیرماه سال 1388 هجری شمسي 
چشم از این جهان بربست تا در جهانی دیگر حقیقت های 

بزرگ زندگي را دریابد. او در حیات پرمایۀ خویش جهانی 
بس بزرگ را تجربه کرد. در این جهان، او پلي ســاخت تا 
کودکان بتوانند به گذشتۀ فرهنگی و باورها و اعتقادات 
گذشــتگان خود برگردند؛ آن جهــان را تجربه کنند و با 
دستمایه ای انسانی تر روبه آینده بروند او راوی »قصه های 
خوب« بــود در این روایت گری چنان بــه »خوب« بودن 
دل بســته بود که آرزو می کرد »بچه هــای خوب« در این 
جهان که خوب بودن را از خاطرها دور می کند، قصه های 
خوب برای بچه های خوب را بخواننــد. آرزوي او برآورده 
شد. نسل های پیشین کتاب های او را خواندند و خوبی ها 
را فراموش نکردند؛ اینك دریچه های رو به فردا باز اســت 
و جهان تشنۀ خوبی اســت. بی تردید بازهم قصه های 
خــوب برای بچه هــای خوب خوانده خواهد شــد و یاد 
آذریــزدی در یادها زنده خواهد ماند. به قول خودش در 
نقل خاطره ای که برایم نقل کرد: »تا اینجا که درست بوده 

است؛ حتمًا بعد از این هم درست خواهد بود«.

 این جهان که 
خوب بودن را از 
خاطرها دور می کند، 
قصه های خوب 
براي بچه های خوب 
را بخوانند. آرزوی 
او برآورده شد. 
نسل های پیشین 
کتاب های او را 
خواندند و خوبی ها 
را فراموش نکردند؛ 
اینک دریچه های رو 
به فردا باز است و 
جهان تشنۀ خوبی 
است. بی تردید 
بازهم قصه های 
خوب براي بچه های 
خوب خوانده خواهد 
شد و یاد آذریزدی 
در یادها زنده 
خواهد ماند

پی نوشت:
1. »من گفتار« را به جای اعتراف به کار می برم. در اعتراف عوامل چندی دخیل اســت که گاهی مســتندبودن آن چندان جدی نیســت؛ اما در 
»من گفتار« جسارتی دل بخواه و کاماًل اختیاری و شخصی حضور دارد. این جسارت یعنی گفتن از »من« نه از سر منّبت و خودخواهی که برای 

آشکارگی حقیقت ذهنی و درونی.
2.حرف آخر هم قصه ای اســت بین من و آذر. همیشــه می گفت: »خیلی ها که به دیدن می آیند از همان اول، حرف آخرشــان معلوم اســت. 
می خواهند مثاًل ادای دینی کنند و... خب که چی؟ می آیند و عکسی می گیرند و هدیه ای می آورند و خبر چاپ می کنند. این ها از من گذشته 
است.« خوب بودن چیز دیگری است و بعد اصطالحی داشت که می گفت »این آدم خوبیه یا بچۀ خوبیه« که خودش قصه ای طوالنی است. حرف 

آخر این بود که ساده بگوییم و میل به ناحق نکنیم.
3.»اینه مهدی آذریزدی« داســتان جالبی دارد خالصه اش اینکه از آذر می خواهند در جمع کودکان حرفی بزند. او نمی رود و داســتانی خیالی 
می سازد. بچه ها از او می خواهند که خودش را معرفی کند و او باید بگوید: »مدرسه نرفته ام، درس نخوانده ام. مدرک ندارم. زن ندارم. شغل و خانه 
ندارم و...«. بعد یکی از بچه ها می گوید: »اینه مهدی آذریزدی؟ من که دیگر کتاب های او را نمی خوانم.« بعد بچه های دیگر هم می گویند: »ما هم 

کتاب های او را نمی خوانیم.« بعد آذر از خیال بیرون می آید و می گوید: »اون وقت بد میشه.«
4. پیام شــمس الدینی یکی از هم نشــینان آذر در سال های پایان زندگی اش بود. حکایت پیرمرد، کتابی اســت کوچک، اما خوب و خواندنی در 

شناخت مهدی آذریزدی که پیام دربارۀ آذریزدی تألیف کرده است.
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در این روزگار، رســانه های تصویــری قدرت مند و 
شبکه های مجازی به رقیبان سرسخت ادبیات کودک 
تبدیل شده اند که با فضای افسونگرانۀ خویش، ذهن و 
اندیشۀ کودکان ما را به خود می خوانند. در این وضعیت 
ویژه، فعاالن عرصۀ ادبیات کودک بیش از هرچیز، باید 
به جاذبه های هنری خود بیفزایند. پی درپی فضاهای 
جدیــدی را در آثار خــود خلق کنند تــا بتوانند به نیاز 
نوجویی این گروه ســنی پاســخ بدهند. زبان آثار خود 
را بــه زبان فهمیدنــی کودک و نوجــوان نزدیک کنند. 
بــا هوشــمندی وارد فضــای ذهنی کــودک و نوجوان 
بشــوند و از همــه مهم تر، به آگاهی بخشــی کودکان و 
نوجوانان دربارۀ مسائل ملی و جهانی کمک کنند. آثار 
جذاب با موضوع دینی، ارزشی، فرهنگی و اجتماعی 
و ســاختارهای واقعی، فانتــزی، طنز، افســانه گون و 
علمی همیشه برای کودکان و نوجوانان نیاز است؛ این 
معجزه ای است که می تواند روی دهد؛ همان کاری که 
نویسدگان و شاعران دهۀ شصت به آن همت گماشتند؛ 
یعنــی روزگاری در ادبیات کودک رقم زدند که در تاریخ 
ادبیات کودک، در ایران ماندگار شــد و تکرارناشــدنی 

باقی خواهد ماند.

در میان همۀ فعالیت های فرهنگی در کشــور، ادبیات 
کــودک جایگاه ویــژه ای دارد. ازآن رو که ادبیات کودک 
ادبیاتــی پایه اســت. در ادبیات کــودک، از آن چیزی 
می گوییم که ممکن است در آینده روی دهد. مخاطبان 
ادبیــات کــودک در دوران آمــوزش و یادگیری به ســر 
می برند؛ پس با خواندن هر داستان و شعری می آموزند. 
ایــن حقیقت کار و رســالت فعــاالن ادبیــات کودک را 
دشوار تر می سازد. در ادبیات بزرگ ساالن مخاطب توان 
شناخت خوب از بد را دارد؛ ولی مخاطب ادبیات کودک 
بی چون وچرا اندیشۀ نویسنده را می پذیرد و می پسندد؛ 
هرچنــد این پذیــرش نیازمند ابــزار و هنرنمایی هایی 
اســت. به هررو، آنچه بعد از هــر تولید فرهنگی صورت 
می پذیــرد، بــرای مخاطــب ادبیات کــودک و نوجوان 

پذیرفتنی خواهد شد.

دنیای امروز و ادبیات کودک
در هیچ روزگاری به اندازۀ امروز، کار نویسندگان ادبیات 
کودک و نوجوان سخت و دشوار نبوده و آن هم به دلیل 
رقیبان بزرگ و سرســختی اســت که ادبیــات کودک و 

نوجوان در کنار خود دارد.

محمد میرکیانی
نویسنده

دنیای امروز و کار دشوار ادبیات 
کودک و نوجوان

 در این روزگار، 
رسانه های تصویری 

قدرت مند و 
شبکه های مجازی 

به رقیبان سرسخت 
ادبیات کودک تبدیل 

شده اند که با فضای 
افسونگرانۀ خویش، 

ذهن و اندیشۀ 
کودکان ما را به خود 

می خوانند. در این 
وضعیت ویژه، فعاالن 
عرصۀ ادبیات کودک 
بیش از هرچیز، باید 
به جاذبه های هنری 

خود بیفزایند

پروندۀ ویژه
یادداشت
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احمدرضا اعالیی
مدیر حسینیۀ کودک شهید چمران

بایدها و نبایدها در داستان های کودکان

در نوشــتار حاضر قصد دارم به بیان برخی از مســائلی 
بپردازم که نباید در داســتان های کودکان مطرح شود. 
ایــن توصیه ها نتیجۀ مجموع مطالعات میدانی شــش 
سال کار مستقیم با کودکان پیش از دبستان و دبستان و 
نیز روان شناسی و آیات و روایات است که به سبب طوالنی 

نشدن، از ذکر آن ها صرِف نظر نموده ام.
پیش از ورود به بحث اصلی، الزم می دانم این مقدمه 
را عرض کنم که فرزند انسان از فرزند تمامی موجودات 
ضعیف تر است و بنابراین، نیاز به حمایت بیشتری دارد 
و محیط او نیز ایمن سازی بیشتری را می طلبد؛ چرا که 
با ورود کوچک ترین مهاجمی آسیب می بیند و خوردن 
یک وسیلۀ کوچک غیرخوراکی، ممکن است سالمت او 

را به خطر بیندازد.
بنابراین، داســتان های کودک نیز باید از این اصل 
تبعیت نماید و به همین دلیــل هم می گوییم نبایدهای 

داستان های کودک از بایدهای آن مهم تر است.

نباید اول: چوپان دروغگو
بچه های زیر هفت سال ممیز نشده اند و خوبی و بدی را 
به شکل عقالیی درک نمی کنند. بلکه از چیزی خوششان 
می آید؛ چون زیبا، لذیذ، مهربان، قدرت مند و... است 
یا بدشــان می آید؛ چون ترســناک، بدبو، بدشکل و... 
اســت. گاهی اوقات، ما با نگاه به این اصل که »ادب از 
که آموختی؟ از بی ادبان« سعی می کنیم به بچه ها ادب 
یاد دهیم؛ درحالی که این سن، سن ادب آموزی نیست؛ 
چون خیر و شــر را بچه ها تمییز و تشخیص نمی دهند. 
در برخی داســتان ها بــا بیان بدی ها ســعی می کنیم 
بچه ها را اصالح کنیم. مثاًل در داستان چوپان دروغگو، 
می خواهیــم بگوییم که دروغ گفتن بد اســت؛ غافل از 
اینکه به بچه ها در این داســتان، عــالوه بر دروغ گفتن، 
لذت های مردم آزاری و دروغ گویی را هم نشان می دهیم. 

نتیجه اینکه بچه ها کاماًل به این مکانیزم آگاه می شوند 
و بــه آن تمایل پیدا می کنند یا در یکی از داســتان های 
مجموعه ای خارجی که برای آموزش مهارت های زندگی 
و رفتاری به بچه ها طراحی شــده بود، تمامی رفتارهای 
زشــت را آموزش مــی داد و می گفت: »ایــن بچه چون 
بی ادب است، این کارها را می کند. شما اگر می خواهید 
با ادب باشــید، نباید میان صحبت بزرگ ترها بپرید یا با 

دهان پر صحبت کنید« و... .

نباید دوم: لولو خورخوره
کودک در ســنین زیر هفت سال، روح بسیار حساس و 
لطیفی دارد و نســبت به جدایی از عزیزان به خصوص 
پــدر و مــادر، تنهایــی، دزد، جنــگ و مــواردی از این 
دست، به شدت آسیب پذیر است؛ اما متأسفانه، طیف 
وســیعی از داســتان های کــودک، او را در معرض این 
حوادث قرار می دهد. از داستان »بزبز قندی« گرفته تا 
»شنل قرمزی« و »هانســل  و گرتل« و »جک و لوبیای 
ســحرآمیز« و... که همگی از نیروهای مهاجمی حرف 
می زنند که کودک را در معرض خطر نشان می دهد. اثر 
تخریبی این داســتان ها این است که کودک به دنیای 
اطــراف، بدبین و ترســو می شــود. درحالی که کودک 
در این ســن، باید اوج خوش بینــی و عالقه را به جهان 

پیرامونش داشته باشد.

نباید سوم: داستان های عذاب
یکی از عادت های مرسوم میان اقشار مذهبی و به تبع 
آن، کتاب هــای کــودک، تعریف کــردن داســتان های 
انبیاست. بخش الینفک این داســتان ها، عذاب الهی 
اســت. نکتۀ مهم در پرداختن به ایــن موضوعات، این 
است که بچه ها در این سن، نمی توانند مفاهیم دوقطبی 
را هضــم کنند؛ یعنــی نمی توانند قبــول کنند خدای 

 نبایدهای 
داستان های کودک 
از بایدهای آن 
مهم تر است

 گاهی اوقات، 
ما با نگاه به این 
اصل که »ادب از 
که آموختی؟ از 
بی ادبان« سعی 
می کنیم به بچه ها 
ادب یاد دهیم؛ 
درحالی که این سن، 
سن ادب آموزی 
نیست؛ چون خیر و 
شر را بچه ها تمییز و 
تشخیص نمی دهند

پروندۀ ویژه
یادداشت
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باید و نبایدها درداستان های کودکان

با کودکان پنج ساله هواپیمایی مقوایی درست کردیم تا 
به سفری خیالی برویم، یکی از بچه ها با گریه، هواپیما 
را پاره کرد و گفت: »باید بلیط بخریم و ســوار هواپیمای 
واقعی شویم و به هیچ وجه، حاضر به خیال پردازی نبود.« 
یکی از عوامل مهم در بروز چنین رشد کاریکاتوری، 
آگاهی بیش از حد اســت و مفاهیم علمی بسیار و نیز 
تجزیه و تحلیــل بابت هر اتفاق ســاده و کوچک. همۀ 
این ها دست به دست هم می دهند تا کودک سریع بزرگ 

شود. 

نباید ششم:  الفبا
نوشــتن  و حروف الفبا قالبی اســت که ذهن بچه ها را 
به ســرعت شــکل می دهد و از غرق شــدن در تصاویر، 
جلوگیــری می کنــد و بچه ها را بــرای بیــان تصویری 
تخیالتشــان محدود می کند. با وجود عطشــی که در 
کــودکان وجــود دارد، هرقــدر دانش ریاضــی و علوم و 
فارسی در این سن، کمتر منتقل شود، خالقیت بچه ها 
شکوفاتر می شود. در این سن، باید بچه ها را تشویق کرد 
تا دنیای خودشان را با زبان خودشان بسازند و هفت سال 
دوم زمانی است که ما و اجتماع برایشان ارزش گذاری و 

هنجارسازی   می کنیم. 
بنابراین، تصویر در کتــاب کودک باید کلی حرف 
برای گفتن داشته باشد و نوشــتار ارزش کمتری دارد. 
حتی ما به والدین می گوییم: »شما از روی کتاب نخوانید 
و ابتدا، بگذارید بچه ها از روی تصویر، داستان را حدس 

بزنند و بعد هم شما تصویر خوانی کنید.«

مهربان در مواقعی چنین قهار باشــد کــه بندگانش را 
از بیــن ببرد. در ســطح نازل تــر، در داســتان حضرت 
ابراهیــم b نمی توانند متوجه شــوند که چطور پدری 
این قدر مهربان می تواند بچه اش را به دســتور خدا سر 
ببرد. این ها همه ایجاد بدبینی یا ترس به خداوند ایجاد 
می کند؛ درحالی که در این ســن، باید بچه ها را تمامًا با 
جلوه هــای رحمانی خدا آشــنا کنیم: با علــم، قدرت، 

زیبایی و...، نه جلوه های قهری او.

نباید چهارم:  مفاهیم انتزاعی
در این ســن، ذهن انتزاعی کودکان شکل نگرفته است 
و عمدۀ شــناخت بچه ها از طریق محسوســات صورت 
می گیــرد. زمانی که مفاهیــم انتزاعی را بــرای بچه ها 
مطرح می کنیم، سعی می کنند با ملموس کردن آن به 
حقیقتش پی ببرند. برای مثــال، مفهوم عدد و جمع را 
باید با چند ســیب و پرتقال آموزش دهیم یا برای اینکه 
محبت را به بچه ها القا کنیم، نوازش کردن را باید نشان 
دهیم. مشــکل زمانی پیش می آید که این مابه ازا وجود 
نداشته باشد؛ مثل مفاهیم اعتباری مثل نجس و پاکی، 

مرگ و مهم ترین موضوع: خدا. 
بســیاری از این موضوعات به جز مــوارد ضروری، 
نباید مطرح شــوند؛ چرا که ذهن بچه ها آن ها را تبدیل 
به مفاهیم ملموســی می کند که برای آن ها مشکل ساز 
است. برای مثال، نجس و پاکی را امر خطرناکی می بیند 
که در صورت کوچک ترین نجاســت، ممکن اســت به 
او آســیبی برســد و در نتیجۀ این تجزیه و تحلیل، دچار 

وسواس می شود. 
اما دربــارۀ خداوند که نمی توان حرف نزد. آنچه از 
فضــای روایات و توصیه های معصومیــنb بر می آید، 
بیشــتر باید از شعارها و رفتارســازی هایی در این زمینه 
اســتفاده کرد. امام باقرb در حدیثی، دربارۀ وظایف 
اولیا در قبال اطفال بیان فرموده اند که در سه ســالگی، 
ه« را به طفــل بیاموزند؛ در  کلمــۀ توحید »ال الــه  ااّل اللَّ
ه« را به او یاد بدهند؛ در  چهارســالگی »محمد رسول  اللَّ
پنج سالگی رویش را به قبله متوجه کنند و به او بگویند که 

سر به سجده بگذارد.
مثاًل  بعد از هر غذا »خدا را شکر« گفته یا در آغاز هر 
کار، »بسم الله« بگوید؛ اما هیچ لزومی ندارد که بچه ها از 
فلسفه و حتی محتوای این شعارها در این سن، آگاه شوند.

نباید پنجم:  دنیای بزرگ ترها
آنچه در این ســن از اهمیت بسیاری دارد، احساسات و 
تخیل کودکان است. دنیای بزرگ ترها و به بیان دقیق تر، 
منطق بزرگانه و دایرۀ علت و معلول های پیچیده، رشــد 
شناختی کودکان را سرعت می بخشد و از طرف دیگر، 
دست و پای تخیل کودکان را می بندد. برای مثال، یک بار 

 در این سن، ذهن 
انتزاعی کودکان شکل 

نگرفته است و عمدۀ 
شناخت بچه ها از 

طریق محسوسات 
صورت می گیرد. 
زمانی که مفاهیم 

انتزاعی را برای بچه ها 
مطرح می کنیم، 
سعی می کنند با 

ملموس کردن آن به 
حقیقتش پی ببرند

 نوشتن  و 
حروف الفبا قالبی 

است که ذهن 
بچه ها را به سرعت 

شکل می دهد و 
از غرق شدن در 

تصاویر، جلوگیری 
می کند و بچه ها را 

برای بیان تصویری 
تخیالتشان محدود 

می کند. هرقدر دانش 
ریاضی و علوم و 

فارسی در این سن، 
کمتر منتقل شود، 

خالقیت بچه ها 
شکوفاتر می شود
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هر سال برای کودکان منتشر می شود، نشان از استقبال 
کودکان از ادبیات خودشــان دارد؛ اما ادبیات کودکان تا 
رســیدن به نقطۀ ایده آل، فاصلۀ زیــادی دارد و تالش و 

همت همۀ دست اندرکاران را می طلبد.«
وی همچنین ضمن اشــاره به برخی مشــکالت، 
خاطرنشــان کرد: شــاید بتــوان گفت کــه جدی ترین 
معضلــی که بر ســر راه ادبیات کودکان قــرار دارد، نبود 
ویترین و سیستم ناکارآمد توزیع است. ما بعد از چند دهه 
فعالیت، هنوز در شهرهای بزرگ و حتی تهران فروشگاه 
بزرگی نداریم که همۀ کتاب های چاپ شــده در کشور را 
برای مخاطب عرضه کند. هنوز فروشگاهی نداریم که اگر 
مخاطب ما به آنجا مراجعه کرد، بتواند هر کتابی که نیاز 

دارد، تهیه کند.«

منبع: خبرگزاری فارس

نــادر قدیانی از ناشــران موفق حوزۀ کــودک و نوجوان 
هم زمــان بــا روز ملی ادبیــات کودک و نوجــوان اظهار 
داشــت: »کودکان و نوجوانان هر کشور آیندۀ آن کشور 
هستند. کشور و سرزمینی از آینده ای بالنده، سربلند و 
موفق برخوردار است که کودکانی تربیت شده، باسواد، 

پرسشگر و بافرهنگ داشته باشد.«
این ناشر با بیان اینکه از طرف دیگر، همه می دانیم 
کــه بهتریــن وســیله بــرای شخصیت ســازی و تربیت 
همه جانبۀ کودکان، ادبیات مخصوص آن هاست، تصریح 
کرد: »ادبیات کودکان در ایران به صورت جدی، برخالف 
ادبیات بزرگ سال، سابقۀ زیادی ندارد و شاید نزدیک به 

شش یا هفت دهه بتوان از عمر آن یاد کرد.«
قدیانی بیان داشــت: »در همین مدت کوتاه، این 
نــوع ادبیات به رشــد و بالندگی خوبی رســیده، تعداد 
نویسندگان و ناشــران کودک و هزاران عنوان کتابی که 

»سیستم ناکارآمد توزیع« و نبود »ویترین« از 
مهم ترین مشکالت حوزۀ کودک است

قدیانی مطرح کرد:

 بهترین 
وسیله برای 
شخصیت سازی و 
تربیت همه جانبۀ 
کودکان، ادبیات 
مخصوص آن هاست

 هنوز 
فروشگاهی نداریم 
که اگر مخاطب 
ما به آنجا مراجعه 
کرد، بتواند هر 
کتابی که نیاز دارد، 
تهیه کند

مدیر انتشارات قدیانی گفت: »جدی ترین مشکل در حوزۀ ادبیات کودکان، سیستم ناکارآمد توزیع و نبود ویترین است. بعد از چند دهه فعالیت 
هنوز در شهرهای بزرگ و حتی تهران فروشگاه بزرگی نداریم که کتب چاپ شده در کشور را به مخاطب عرضه کند.«

پروندۀ ویژه
گزارش
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تالش های اســتقالل طلبانه، چالش های فکری درونی 
و بیرونــی و...، از دورۀ نوجوانی دوران ســختی ســاخته 
است. دوره ای که نوجوان بیش از پیش، نیازمند توجه و 
حمایت های خانواده، دوستان و جامعه است. حمایتی 
که در بیشــتِر مواقع به دلیل شــناخت صحیح نداشتن 
از مقتضیــات ایــن دوره، نه تنها اعمال نمی شــود، بلکه 
رفتارهای اطرافیان گرهی بر مشکالت نوجوان نیز اضافه 

می کند.
همین وجه سیال و آسیب زای نوجوانی، خاصه وقتی 
با نشناختن شرایط ســنی و الزمه های آن همراه شود، از 
نوجوان موجودی خطرناک و پیش بینی ناپذیر می سازد. 
در زمانی رام و مطیع و اندکی بعد، سرکش و مهارنشدنی. 

خب، تا وقتی می شــود در کمال عافیــت برای نونهاالن 
و کودکان قصه های ســاده با رنگ های فراوان تولید کرد 
و آن هــا را خوب فروخت، چــرا باید پا بــه عرصۀ ادبیات 
نوجوانی گذاشت که باید برای آن هزار نکته و دقت تربیتی 
و روحی روانی را در نظر گرفت؟ حاال نوجوان تشنۀ فهم و 

ارتباط و درک متقابل است که باشد!
به همین دلیل اســت که به نظر می رسد ترکیب ادبیات 
»کودک« و »نوجوان« اساسًا ترکیب متوازنی نیست و در 
بسیاری از مواقع، ادبیات نوجوان را به حاشیه برده و بدون 

دستاورد قرار می دهد.

سه. زبان مشترک
وقتی پای درددل بســیاری از پدرها و مادرها می نشینیم 
که فرزنــدی در دورۀ نوجوانی دارنــد، یکی از گالیه های 
مشترک این است که »این بچه انگار زبان ما را نمی فهمد« 
و البته روی دیگر این ســخن آن است که »بزرگ ترها هم 
انــگار زبان نوجوانــان را نمی فهمند«. برای رســیدن به 
ادبیات نوجوان، ضروری اســت که اول به زبانی مشترک 
دست یافت. زبانی که نوجوانان با آن صحبت می کنند و 
توانایی برقراری ارتباط با آن را دارند. زبانی که پر اســت از 

یک. کدام مخاطب؟
گام اول هر اقدام فرهنگی، هنری و حتی اقتصادی تعیین 
گروه مخاطبان و شناخت آن هاست. وقتی مخاطب کار 
فرهنگی مشخص نباشد، طبیعتًا نباید انتظار اثرگذاری 
و امکان اثرســنجی را هم داشــت. این امر البته در تولید 
اثر اهمیت بیشتری پیدا می کند. ذائقه و نیاز مخاطب را 
نمی توان شناخت؛ وقتی اصاًل تعریفی از مخاطب وجود 
ندارد. به نظر می رسد گام اول مشکل را می شود همینجا 
یافت. هنوز در کشــور، تعریف دقیقی از دورۀ نوجوانی و 
حتی اتفاق نظری دربارۀ سن نوجوانی وجود ندارد. وقتی 
چنین است، چه انتظاری باید داشت از معدود تولیداتی 
که به اســم نوجوان منتشــر می شــود و مخاطــب از آن 

استقبال نمی کند.
دورۀ نوجوانی علی رغم تمامی حساسیت های آن، 
کمتر در توجه صاحب نظران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی 
قرار گرفته است تا جایی که در دیدار رهبر معظم انقالب 
اســالمی با جمعی از نوجوانان، ایشــان بــر گالیۀ یکی 
از مخاطبــان از نبود آثار متناســب با این دورۀ ســنی در 
صداوسیما، قلم تأیید زدند و خواستار توجه بیشتر به این 

قشر شدند.
ظاهرًا یگانه تلقی برخی نویســندگان و ناشــران از 
این گروه مخاطب، دوره ای میان کودکی و بزرگ ســالی 
است، نه چیز دیگری. بنابراین، تعجبی ندارد که عالقۀ 
نویسندگان و ناشــران بیشتر به سمت مخاطبانی باشد 
که دو ســوی بخش نوجوانی قرار گرفته اند و شــناخت 
آن ها ســاده تر و تولید محصول و نشر آن، آسان تر است. 
به همین دلیل است که در ترکیب ادبیات کودک و نوجوان 
معمواًل کفۀ دورۀ کودکی پربارتر و تمایل به آن بیشتر است. 

دو. ترکیب نامتوازن
دورۀ نوجوانی دورۀ ســختی است. تحوالت بلوغ، رشد و 
تغییر شخصیتی، تغییرات هورمونی و فیزیکی در بدن، 

حمید جاللی
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان

نوجوانی؛ یک دورۀ ناشناخته
چهار نکته در ادبیات نوجوان

 تا وقتی می شود 
در کمال عافیت برای 

نونهاالن و کودکان 
قصه های ساده با 

رنگ های فراوان تولید 
کرد و آن ها را خوب 

فروخت، چرا باید پا به 
عرصۀ ادبیات نوجوانی 
گذاشت که باید برای 
آن هزار نکته و دقت 
تربیتی و روحی روانی 
را در نظر گرفت؟ حاال 

نوجوان تشنۀ فهم و 
ارتباط و درک متقابل 

است که باشد!

 ترکیب ادبیات 
»کودک« و »نوجوان« 

اساساً ترکیب متوازنی 
نیست و در بسیاری از 
مواقع، ادبیات نوجوان 

را به حاشیه برده و 
بدون دستاورد قرار 

می دهد

پروندۀ ویژه
یادداشت
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نوجوان دختر و پســر در سراسر کشور، 31درصد از آنان 
اعالم کرده اند که در هفته، هیچ مطالعۀ غیردرسی ندارند 
و 33درصد نیز گزینۀ کمتر از یک ســاعت را برای میزان 
مطالعه غیردرسی خود در هفته انتخاب کرده اند. البته 
این آمار با آمارهای کلی میزان مطالعه در کشور، تفاوت 
معنی داری ندارد. همین پایش، موضوعات مورد عالقۀ 
نوجوانان را به ترتیب رمان و شــعر، علمــی، اعتقادی و 

مذهبی نشان می دهد.1  
اگر بخش های مختلف معادلــۀ باال را کنار هم قرار 
دهیم، به نتیجه خواهیم رســید. اگر نوجوانان ما، البته 
مانند بسیاری دیگر از اقشار کتاب نمی خوانند و سرانۀ 
مطالعــۀ کمی دارند، چه بســا باید علــت را در خودمان 
جســت وجو کنیم. هــر زمان کــه بتوانیــم جواب های 
قانع کننده ای در خصوص میزان شــناخت از مخاطب، 
نیازسنجی مناسب، ادبیات معیار، موضوعات الزم، آثار 
مناسب تولید شــده، سیستم توزیع مناسب و مبتنی بر 
خصوصیات مخاطب و... داشته باشیم، آنگاه می توانیم 
دربــارۀ دالیــل ارتباط انــدک مخاطبان بــا محصوالت 
تولیدشده صحبت کنیم. تا زمانی که نه محصول مناسبی 
تولید شده و نه این محصول از شیوۀ درستی به مخاطب 
انتقال یافته باشد، نباید نوجوانان را به خاطر بی رغبتی به 

مطالعه، سرزنش کرد.
اتفاقًا همین نوجوانان نشان داده اند وقتی یک اثر با 
ادبیات متناسب از سوی مرجعی امین، توصیه می شود، 
بــه مطالعۀ آن ابــراز تمایل کرده انــد. برخی تجربه های 
کتاب خوانی در شهرها و استان های مختلف از سوی مراکز 

فرهنگی، نشانه ای بر این امر است.
ادبیــات نوجــوان بیــش از آنکه نیاز بــه تغییر در 
دیدگاه مخاطب داشته باشد، نیازمند تغییر و اصالح در 
نگاه تولیدکنندگان و ناشــران و مدیران فرهنگی است. 
گام اول را بایــد ما برداریم تا بتوانیم از مخاطب، انتظار 

همراهی داشته باشیم.

اصطالحات، تکه ها، شوخی ها، اشارات و کلماتی که فقط 
برای نوجوانان مفهوم است. البته مشکل فقط این نیست 
که بسیاری از نویسندگان با این ادبیات آشنا نیستند، بلکه 
مشکل این است که این ادبیات به سرعت نیز در حال تغییر 
اســت. امروز در دوران کاهش فاصله ها و کم رنگ شــدن 
مرزها به واســطۀ شــبکه های اجتماعی مجازی، حتی 
اتفاقاتــی در بیرون از مرزها نیــز موجب تغییر در ادبیات 
نوجوانان می شــود. ســریالی خارجی، فیلمی مشهور، 
برنامه ای ماهــواره ای، اتفاقی جنجالی و... تا مدت ها در 

فضای نوجوانی باقی می ماند.
البته مقصود این نیســت که به بهانۀ نزدیک کردن 
زبان سخن به ادبیات مخاطب، ضربه ای دیگر بر پیکر زبان 
فارسی بزنیم، بلکه غرض فقط تأکید بر رسیدن به زبان و 
فهم مشترک با مخاطب نوجوان است. متأسفانه، ما هیچ 
اســتانداردی برای ادبیات نوجوان نداریم. اگر در ادبیات 
کودک پرهیز از استفاده از واژه های غریب و ساده نویسی، 
تعریف روشنی دارد، مرزهای این ساده نویسی در ادبیات 

نوجوان کجاست؟
چند سال پیش در نمایشگاه کتاب، نمایندۀ یکی 
از ناشــران که مجموعه ای به نام نوجوان منتشــر کرده 
بود، به خاطر ســؤالی در خصوص معنای یک کلمه در 
اولین صفحات کتاب، از من رنجیده خاطر شد. کلمه ای 
که او خود نیز معنایش را نمی دانست و مختص محافل 

علمی بود!
شــاید زمان آن رسیده باشد که برای این منظور نیز 
فکری شود و کار در حوزۀ ادبیات نوجوان از کلی گویی های 
مــالل آور فاصله بگیرد و با ارائۀ تعاریف و اســتانداردهای 
صحیح و دقیق، کار را برای عالقه مندان تولید آثار در حوزۀ 

نوجوانان تسهیل کند.

چهار. یک سوزن به خود...
بر اســاس تحقیــق صورت گرفته، بین حــدود 15هزار 

پی نوشت:
1. این پایش به صورت اجمالی و به صورت سالیانه در حوزه های مختلف در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان اجرا می شود.

 متأسفانه، ما 
هیچ استانداردی 
برای ادبیات نوجوان 
نداریم. اگر در 
ادبیات کودک 
پرهیز از استفاده 
از واژه های غریب 
و ساده نویسی، 
تعریف روشنی 
دارد، مرزهای این 
ساده نویسی در 
ادبیات نوجوان 
کجاست؟

 تا زمانی که نه 
محصول مناسبی 
تولید شده و نه این 
محصول از شیوۀ 
درستی به مخاطب 
انتقال یافته باشد، 
نباید نوجوانان را 
به خاطر بی رغبتی 
به مطالعه، سرزنش 
کرد

 ادبیات نوجوان 
بیش از آنکه نیاز 
به تغییر در دیدگاه 
مخاطب داشته 
باشد، نیازمند تغییر 
و اصالح در نگاه 
تولیدکنندگان و 
ناشران و مدیران 
فرهنگی است. 
گام اول را باید ما 
برداریم تا بتوانیم 
از مخاطب، انتظار 
همراهی داشته 
باشیم
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فرهنگ ما انواع و اقسام نذرها وجود دارد که بیشتر شامل 
آش، شله زرد، شربت و... می شود و البته بسیار خوب 
است و باید پابرجا بماند؛ اما معتقدم که باید به اقتضای 
زمان، نوآوری هایی در این زمینه داشته باشیم. یکی از این 
نوآوری ها »نذر کتاب« است. در کشورهای غربی، چنین 
رسم هایی وجود دارد و معمواًل کاروان هایی به راه می افتند 

و در ایام خاصی از سال، به مردم کتاب هدیه می دهند.«
وی افزود: »ما در کنار آن نذر سنتی که غذای جسم 
است، به نذر برای غذای جان نیز احتیاج داریم. بنابراین 
می توانیم کتاب های خوانده شده و بالاستفادۀ خود را در 
طول سال جمع آوری کنیم و برای مثال در ایام ماه محرم، 
کتاب های مرتبط با این ایام را نذر کنیم و نذر کتاب را در 
ایام ماه رمضان، ایام حج، والدت ائمه و سایر مناسبت های 

ملی و مذهبی ادامه دهیم.«
رئیس انجمن قلم ایران همچنین با اشاره به موضوع 
»وقف کتاب« یادآور شد: »ما از قدیم االیام موضوع وقف 
را در فرهنگ خود داشته  ادعیه  و کتب  قرآن، مفاتیح 
این  از  ما  دیگر مساجد  امروز  الحمدالله  ولی  داریم؛  و 
کتاب ها اشباع شده اند. امروز به کتاب هایی نیاز داریم که 
فرهنگ و معارف دینی را در قالب ادبیات و هنر، با زبان 
روز ارائه کنند. بنابراین معتقدم که باید دایرۀ وقف کتاب را 
از کتب قرآن و مفاتیح و نهج  البالغه و ادعیه فراتر ببریم و 

به ادبیات بکشانیم.«

از  قلم«  اهل  »کتاب خوان  تخصصی  نشست  سومین 
سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همکاری انجمن 
قلم ایران، با حضور جمعی از نویسندگان و اعضای این 
نهاد  معاونان  و  از مدیران  و همچنین، جمعی  انجمن 
کتابخانه های عمومی کشور در سالن اجتماعات انجمن 

قلم ایران برگزار شد.
در این نشست، محمدرضا سرشار، رئیس انجمن 
قلم ایران با ابراز خرسندی از برگزاری سومین دوره از 
نشست های کتاب خوان ویژۀ اهالی قلم، طی سخنانی 
گفت: »برگزاری سلسله نشست های کتاب خوان حرکت 
و رسم بسیار خوبی است که در دورۀ جدید مدیریت 
نهاد کتابخانه های عمومی در سراسر کشور مطرح شده 
که کوششی ارزشمند برای گرم نگه داشتن تنور کتاب 
و کتاب خوانی در کشور است. این حرکت باعث شده 
تا کتاب به موضوع روز رسانه های جمعی تبدیل شود 
و نظر مردم و خانواده را به خود جلب کند. این اتفاق 
مبارکی است که ما به سهم خود از بانیان این حرکت 

تشکر می کنیم.«

در  کتاب خوانی  رونق  برای  پیشنهادهایی 
کشور

سرشار در ادامه، به ارائۀ پیشنهادهایی برای رونق حوزۀ 
»در  گفت:  و  پرداخت  کشور  در  کتاب خوانی  و  کتاب 

معرفی کتاب از سوی اعضای انجمن قلم
سومین نشست کتاب خوان اهالی قلم برگزار شد

طعم کتاب
گزارش 

برای  مؤثر  اقدامی  را  کتاب خوان  سلسله نشست های  برگزاری  رسانه،  اهالی  کتاب خوان  نشست  سومین  در  سرشار،  محمدرضا 
گرم نگه داشتن تنور کتاب خوانی در کشور دانست و گفت: این حرکت باعث شده تا »کتاب« به موضوع روز رسانه های جمعی تبدیل شود.

 معتقدم که باید 
به اقتضای زمان، 
نوآوری هایی در 
این زمینه داشته 
باشیم. یکی از این 
نوآوری ها »نذر 
کتاب« است. در 
کشورهای غربی، 
چنین رسم هایی 
وجود دارد و معموالً 
کاروان هایی به راه 
می افتند و در ایام 
خاصی از سال، به 
مردم کتاب هدیه 
می دهند
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اشتباه  آثار دچار  انتخاب صحیح  در  مردم  و  نمی شود 
می شوند.«

رئیس انجمن قلم ایران یادآور شد: »رهبر معظم 
انقالب در ابتدای دهۀ 80، طی بیاناتی بر موضوع نقد 
کتاب بسیار تأکید کردند که این موضوع باعث شد از سال 
1385 جایزه ای برای نقد ادبی در وزارت ارشاد پایه گذاری 
شود. با اینکه این جایزه همچنان برگزار می شود، کافی 
نیست. ادبیات بدون کمک نقد صحیح، نمی تواند رشد 
کند. با توجه به اینکه نقد از عرصه های درآمدزا نیست، 
نهادهایی مانند نهاد کتابخانه های عمومی کشور که در 
حوزۀ کتاب خوانی حساسیت ویژه ای دارد، می توانند بر 

روی آن سرمایه گذاری کنند.«

معرفی کتاب از سوی اعضای انجمن قلم
در ادامۀ این نشست، برخی از اعضای انجمن قلم ایران 
به معرفی آثار خود پرداختند. محمد عزیزی در معرفی 
کتاب شعر فرشتۀ شکسته بال، عنوان کرد: »این کتاب 
شعر درباره ُفطرِس ملک است؛ فرشته ای که به برکت امام 
حسینb بال شکسته اش در روز والدت امام سوم، شفا 
یافت و به شکرانۀ بهبودیافتن بالش، به پیامبر قول داد که 
سالِم سالم کنندگان بر امام حسینb را به آن حضرت 

برساند.«
وی افزود: »ابتدا من قصد نداشتم که این شعر را 
به صورت کتاب منتشر کنم. در انتشارات گلستان کوثر 
جشنی برپا بود که من کاغذ یادداشت این شعر را که صبح 
همان روز سروده بودم، همراه داشتم و تصمیم گرفتم که 
این شعر را در این جشن به حاضران هدیه کنم. پس از 
اینکه این شعر را خواندم، مسئولین این انتشارات تصمیم 
گرفتند که آن را در قالب کتاب منتشر کنند.« وی در ادامه 

به خوانش این شعر برای حاضران پرداخت.
همچنین علی اکبر واالیی در معرفی اثری از خود با 

ارائۀ نقد صحیح، الزمۀ رشد ادبیات
سرشار در ادامه از نقد کتاب به عنوان دیگر عامل رونق 
کتاب و کتاب خوانی یاد کرد و گفت: »متأسفانه نقد در 
کشور ما همچنان در حاشیه قرار دارد. وقتی نقد واقعی 
از سوی اهالی فن ارائه نشود، عده ای افراد نوپا در حوزۀ 
ادبیات که مسئولیت صفحات ادبیات برخی روزنامه ها را 
بر عهده دارند یا برای آن ها می نویسند، گاهی بر اساس 
تسویه حســـاب شـــخصی و ُحّب وبغض ، مطـــالبی را 

به عنوان نقد ارائه می کنند.«
وی افزود: »در دوره های گذشته، انجمن قلم ایران 
با کمک نهاد کتابخانه های عمومی ایران، ماهنامه ای به 
نام اقلیم نقد منتشر می کرد که 19 شمارۀ آن نیز منتشر 
شد؛ اما این ماهنامه در ادامه تعطیل شد و دیگر چیزی 
وجود  نقد صحیح  در کشور  وقتی  نشد.  آن  جایگزین 
نداشته باشد، سره از ناسره شناخته نمی شود و آنگاه 
هر کسی که ارتباطات قوی تری در رسانه ها دارد، بیشتر 
مطرح می شود و به این صورت، ارزش واقعی آثار عیان 

 امروز به 
کتاب هایی نیاز 

داریم که فرهنگ و 
معارف دینی را در 

قالب ادبیات و هنر، با 
زبان روز ارائه کنند. 
بنابراین معتقدم که 

باید دایرۀ وقف کتاب 
را از کتب قرآن و 

مفاتیح و نهج  البالغه 
و ادعیه فراتر ببریم و 

به ادبیات بکشانیم

 وقتی در کشور 
نقد صحیح وجود 

نداشته باشد، سره 
از ناسره شناخته 

نمی شود و آنگاه هر 
کسی که ارتباطات 

قوی تری در رسانه ها 
دارد، بیشتر مطرح 

می شود و به این 
صورت، ارزش واقعی 

آثار عیان نمی شود 
و مردم در انتخاب 
صحیح آثار دچار 

اشتباه می شوند

 با توجه به اینکه 
نقد از عرصه های 
درآمدزا نیست، 
نهادهایی مانند 

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور که در 

حوزۀ کتاب خوانی 
حساسیت ویژه ای 

دارد، می توانند 
بر روی آن 

سرمایه گذاری کنند

 معرفی کتاب از سوی اعضای انجمن قلم
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عمو رستم شد. من اسم این گونه برداشت را نظیره سازی 
یاد  اقتباس  به  آن  از  اشتباه  به  برخی  که  گذاشته ام 
می کنند. نظیره سازی به نویسنده این امکان را می دهد 
که از یک حکایت انواع و اقسام داستان ها را روایت کند.«

رضا رسولی، دیگر نویسندۀ حاضر در این نشست، 
با  بلند منتشرشدۀ خود،  به معرفی نخستین داستان 
ایام  در  »من  گفت:  و  پرداخت  سحر  به  سالم  عنوان 
نوجوانی فیلمنامه ای با عنوان صبح سبز نوشتم که در 
دوازدهمین جشنوارۀ فیلم وحدت دیپلم افتخار را دریافت 
کرد و در ادامه، کتاب سالم به سحر را بر اساس آن نوشتم. 
این کتاب روایت تالش دو نسل برای برپایی نماز است؛ 
دخترک نوجوانی که تازه به سن تکیف رسیده و از سوی 
دیگر، پیرمردی که سال ها هر روز بر بام خانۀ خود اذان 

می گفته است.«
کتاب  نشست،  این  ادامۀ  در  نیز  هنرجو  حمید 
دانه های خوشبخت را برای حاضران معرفی کرد و گفت: 
»این اثر زندگی یک پدر و پسر در جاده های جنوب کشور 
را روایت می کند. به عبارتی، این کتاب سعی دارد زحمات 
و مشقت های زندگی کارگری را از نگاه این پدر و پسر ارائه 
کند. معتقدم علی رغم تالش نویسندگان این حوزه، توقع 
جامعۀ کارگری در این گونه آثار برآورده نشده بود و بنده 
سعی کردم در این اثر، تصویر روشن تری از زندگی کارگران 

ارائه کنم.«
همچنین پدرام پاک آیین با خوانش بخش هایی از 
کتاب سفرنامۀ بوی گل، طی سخنان کوتاهی در معرفی 
این اثر عنوان کرد: »این اثر مجموعه شعر نوجوان است 
که آن ها را در دوران نوجوانی با ذکر یاد امیرالمؤمنین 

علی b  سروده بودم.«
از  تقدیر  لوح  اهدای  با  نشست،  این  پایان  در 

معرفی کنندگان کتاب تقدیر به عمل آمد.

عنوان تندبادی از سامرا گفت: »این اثر داستان تحریم 
تنباکو و قیام ملت ایران علیه قرارداد استعماری رژی را 
با  نیمۀ دوم دهۀ 70  روایت می کند که پیش ازاین، در 
عنوان باد در گیسوان آتش منتشر شد و در همان سال، 
جایزۀ جشنوارۀ رشد را از آِن خود کرد و به چاپ پنجم 
این کتاب تجدید چاپ  اخیر،  اما در سال های  رسید. 
صورت گرفته،  پیگیری های  با  نهایت،  در  که  نمی شد 
به ناچار برای انتشار آن مجبور شدم بر اساس سلیقۀ ناشر، 
دو فصل دیگر به این اثر اضافه و آن را با عنوان تندبادی از 

سامرا   منتشر کنم.«
وی از این اثر به عنواِن رمانی  تاریخی یاد کرد و گفت: 
»در میان حوزه های مختلف نویسندگی، ارزش گذاری 
رمان های تاریخی آن گونه که شایستۀ آن است، صورت 
نگرفته و معمواًل این گونه آثار در جشنواره ها، جزء آثار 
برای  که  دانست  باید  اما  نمی شوند.  محسوب  خالق 
تاریخی،  پژوهش های  بر  عالوه  آثاری  چنین  نگارش 
شخصیت های  پرورش   و  داستان  به  خالقانه  نگاهی 
فرعی، حول محور شخصیت های اصلی آن وقایع تاریخی 
نیاز است که توجه به این موضوع جایگاه ویژه ای به این 

آثار می بخشد.«
نیز  نویسندۀ کتاب عمو رستم  میرکیانی،  محمد 
آغاز  دربارۀ  رایج  تعاریف  به  اشاره  با  نشست،  این  در 
داستان نویسی نوین ایرانی از دورۀ مشروطه، عنوان کرد: 
»من سال ها پیش کتابی را دیدم با عنوان تفسیر سورۀ 
یوسف، که به امالی احمدبن محمدبن زید طوسی، از 
قرن هشتم  در  تألیف شده  تفاسیر  و  ادبی  متون کهن 
هجری و با تصحیح استادمحمد روشن از سوی انتشارات 

علمی فرهنگی منتشر شده بود.«
وی افزود: »با خواندن این کتاب به تکنیک هایی در 
داستان نویسی دست یافتم که مبنایی برای نوشتن کتاب 

 با خواندن این 
کتاب به تکنیک هایی 
در داستان نویسی 
دست یافتم که 
مبنایی برای نوشتن 
کتاب عمو رستم 
شد. من اسم این 
گونه برداشت 
را نظیره سازی 
گذاشته ام که برخی 
به اشتباه از آن به 
اقتباس یاد می کنند. 
نظیره سازی به 
نویسنده این امکان 
را می دهد که از یک 
حکایت انواع و اقسام 
داستان ها را روایت 
کند

 سال ها پیش 
کتابی را دیدم با 
عنوان تفسیر سورۀ 
یوسف، که به امالی 
احمدبن محمدبن زید 
طوسی، از متون 
کهن ادبی و تفاسیر 
تألیف شده در قرن 
هشتم هجری و با 
تصحیح استادمحمد 
روشن از سوی 
انتشارات علمی 
فرهنگی منتشر 
شده بود
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راه بندان چنان که از نام آن برمی آید، به موضوعات مرتبط 
با شــهر توجه کرده اســت؛ اما همچون سایر کتاب های 
عرفان پور از نظر مضمون، دارای تنوع است و به موضوعات 
اجتماعی محدود نمی شــود و به خصــوص عالقه مندان 
رباعیات عاشــقانه در این مجموعه اشعار جالب توجهی 

خواهند یافت.
این مجموعه دربردارندۀ ســروده های سال های 94 و 95 
اســت. در این اثر، حدود 60 یــا 70 رباعی با موضوعات 
مختلف گردآوری شده که در همۀ آن ها یک ویژگی مشترک 
وجود دارد و آن این است که در راه بندان، در تهران سروده 

شده اند.
بخشــی از رباعی هــای راه بندان نیز به فضای شــهری، 

موضوعات اقتصادی، اجتماعی و روزمره اختصاص دارد.
ســروده های جمع آوری شــده در راه بندان پیــش از این 

منتشر نشده بود.

راهبندان
میالد عرفان پور
شهرستان ادب

 
 

پرتــاب  رمان کم حجمی اســت کــه بــه روزمره های یک 
مهندس موشکی می پردازد که در وزارت دفاع مشغول به 
کار شده است. لغت »روزمره ها« را در جای درست خود به 
کار برده ام؛ چرا که هم لحن و زبان شخصیت اصلی که نیما، 
همان مهندس مذکور است، هم نحوۀ پیشبرد داستان و 
هم زاویۀ دید اثر، همه شباهت بسیاری به »خاطره نویسی« 
یا »ثبت وقایع روزمره« دارند. در حقیقت، اولین مواجهۀ ما 
با داستان و شخصیت هایش، از لحظاتی قبل از شروع یک 
جلســۀ اداری مهم که بناست به چند و چون ساخت یک 

موشک و رادار هدف یاب آن بپردازد، آغاز می شود.

پرتاب
مهدی صفری 

شهرستان ادب

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی
برای  مهر
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نویســنده در رمان لم یزرع سعی کرده 
به نوعــی مظلومیت شــیعیان عراقی 
در طول هشــت ســال دفاع مقدس را 
به تصویر بکشد. شــیعیانی که اگر در 
جنگ حضور داشــتند، ناچار از فشار 
حزب بعث بوده و اگر حضور نداشته اند 
نیز زندگی و عرصه چنان بر آن ها تنگ 
می شده که توان فکری و جسمی برای 

زندگی باقی نمی مانده است.
لم یــزرع بــا چنیــن تمــی بــه ســراغ 
ماجرای کشتار شیعیان منطقه دجیل 
در عــراق رفتــه اســت. شــیعیانی که 
به خاطر ســوءقصد و ترور ناکام صدام 
در روستایشــان و نه توســط خودشان 
حتی، حزب بعث تمامی خانه و کاشانه 
و زمین هــای کشاورزی شــان را نابــود 

می کند.
داســتان ایــن رمــان با هوشــمندی 
نویســنده و برای دورشــدن از لختی و 
کرختی فضــا، از چنــد زاویه دید بهره 
می بــرد. راوی اصلــی رمان ســربازی 
جوان با نام سعدون است که از شیعیان 
دجیل است و دلباختۀ احلی دختری 
از اهــل ســنت ایــن منطقه اســت و 
ســنت های قبیله ای اجــازۀ وصلت به 
آن ها نمی دهد. ســعدون در بن بست 
این رویداد تصمیم می گیرد داوطلبانه 
عازم جبهه شــود و این آغــاز فرجامی 
عجیــب بــرای اوســت؛ فرجامــی که 
برخالف تصورش نه در جبهه، بلکه در 
زادگاهش که از آن فراری شــده است، 

رقم می خورد.

 کتاب ماجراجویی های جهانی آمریکا 
از جنــگ جهانی دوم تــا تهاجم به 
عراق، پنج بخش دارد که بر اســاس 
ســیِر تاریخــِی مداخــالت آمریــکا 
تدویــن شــده اند. ایــن بخش ها از 
جنگ جهانی دوم شــروع شده و از 
مداخالت افراط گرایانۀ جانســون و 
کندی عبور می کند تا به دوران جنگ  
سرد برســد. مهم ترین مقطع پس از 
جنگ ســرد، حادثۀ ۱۱ســپتامبر و 
آغاز دوران جدیــِد ماجراجویی های 
آمریکاســت. از انــواع مداخله های 
آمریکا، با استفاده از آمارهای دقیق 
و ترســیم آن ها در قالب جدول، ۳۴ 
نمونه بررســی شــده و در هر نمونه، 
روش های مداخله و میزان خسارات 
نیز بیان شده است تا اهداف پنهان 
آمریکا در پِس ادعاهای فریبندۀ این 
کشور آشــکار گردد. نویســنده واژۀ 
»مداخله« را دارای مفهومی رقیق تر 
از جنگ دانســته و کوشــیده است 

فقط به مداخله های آمریکا بپردازد.

کتاب ســراب برجــام مجموعــه ای از 
حدود هفتــاد مقاله و گزارش نســبتًا 
گســترده  از طیف نخبگان انقالبی با 
موضوعات بررســی مناســبات ایران و 
غرب، خطوط قرمز رهبر، دستاوردها 
و همۀ ابعاد فنی، حقوقی، سیاســی، 
امنیتــی و اقتصادی برجام اســت. در 
این کتاب مقاالتی از حسین کچوییان، 
پیــروز مجتهــدزاده، ناصــر نوبــری، 
هوشــنگ  الریجانــی،  محمدجــواد 
امیراحمدی، شهریار زرشناس، محمود 
نبویــان، فریدون عباســی، حســین 
محمــدی،  مهــدی  شــریعتمداری، 
آیت الله ســیفی مازندرانی و... منتشر 
شده است. دکتر فؤاد ایزدی در مقدمۀ 
کتــاب، برجــام را تفکــِر وابســتگی و 
نادیده گرفتن ظرفیت داخلی می داند 
که زمینه ساز پیروزِی دشمن با کمترین 

هزینه و بدون لشکرکشی می شود.

ماجراجویی های جهانِی آمریکا
مایکل جی سالیوان

سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

 
 

سراب برجام
حسین ایزدی و منصور شریفی 

شهید کاظمی

 
 
 

لم یزرع
محمدرضا بایرامی

نیستان
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این کتاب به تاریخ، راهبرد و رویکرد 
آخرالزمانی دولت اسالمی پرداخته 
اســت. ویلیام مک کنتــس دکترای 
خود را در رشتۀ مطالعات خاورمیانه 
از دانشگاه پرینستون گرفت و اکنون 
در دانشــگاه جان هاپکینز تدریس 

می کند.
او کــه هم مناســبات میان شــیعه و 
سنی را می شناسد و هم رویکردهای 
تکفیری ها را، بنیان گــذار و یکی از 
جهادیکاست.  وب سایت  سردبیران 
در این کتاب، از ظهور و شکل گیری 
داعش روایتی ارائه می شود که در دل 
آن، می توانیم با عمق اندیشــه های 
گروهــی که خود را دولت اســالمی 

می نامد، آشنا شویم.

رستاخیز داعش
ویلیام مک کنتس

اسم

 
 
 

کتاب بادیگارد یازدهمین شــماره از 
مجموعۀ مدافعان حرم به زندگی نامۀ 
باقــری  شــهیدعبدالله  داســتانی 

پرداخته است.
شــهید مدافع حرم، عبداللــه باقری 
نیارکــی، متولــد ۲۹ فروردیــن  ۶۱ از 
پاســداران ســپاه انصارالمهدیf و 
اعضای تیم حفاظت بود که داوطلبانه 
برای دفاع از حرم عقیلۀ بنی هاشم به 
ســوریه رفته و در شب تاسوعای سال 
۹۴ به دســت تروریست های تکفیری 
در حومۀ شهر حلب به شهادت رسید. 
از این شــهید واالمقام، دو فرزند دختر 
به نام های محدثه، ۱۲ســاله و زینب، 

پنج ساله به یادگار مانده است.

بادیگارد
افروز مهدیان

روایت فتح

 
 
 

بخارهای رنگی، کتابی است مشتمل 
بر 17 داستان کوتاه که همه در یک 
نشانی مشترک اند: همگی بر مبنای 
واقعــه ای مذهبی تاریخــی نوشــته 
شــده  است. تفاوت در اینجاست که 
گاه تاریخ، خود بــه تفصیل واقعه را 
ذکر کرده و سیدمیثم موسویان قلم 
توانایــش را به کار گرفته و مشــغول 
»بازنویســی« اش شــده و گاه، تنها 
رگــه ای داســتانی در دل واقعــه ای 
پنهان بــوده و نویســنده با چشــم 
نافــذش، آن را دیده و به مدد خیال، 
»بازآفرینی «اش کرده اســت؛ مانند 
آنچه در داســتان »پــرواز« رخ داده: 
روایت عده ای رقاصه در دربار امیری 
مســت که به قصد جادو و دزدی به 
رقــص درآمده انــد و حضــور مبارک 
حضرت صــادقb، بساطشــان را 
برمی چینــد. این اتفــاق ظریف که 
موســویان آن را از البــه الی روایات و 
مستندات بیرون کشیده، آن قدر به 
زیبایی بازآفرینی شــده که مخاطب 
از خاطر می برد با یک بازنویســی از 

واقعه ای تاریخی روبه روست.

بخارهای رنگی
سید میثم موسویان

شهرستان ادب
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طعم کتاب / معرفی کتاب

ایـن کتـاب در 10 فصـل از یک سـو به 
ریشـه های پیدایـش بهائیـت، یعنـی 
پرداختـه  بابی گـری  و  شـیخی گری 
و از سـوی دیگـر از نقـش کشـورهای 
اسـتعماری مثـل روسـیه، انگلیـس، 
آمریکا و در نهایت صهیونیسـم در این 
زمینـه سـخن بـه میـان آورده اسـت. 
ازآنجاکه ماهیت ضداستعماری اسالم 
می شـود،  ایشـان  طمـع ورزی  مانـع 
نیرومنـد،  ایـن سـد  در  رخنـه  بـرای 
افکار پوشـالی خود را بیشـتر در حوزۀ 
به واسـطۀ  و  اسـالمی  کشـورهای 
حکومت هـا و عوامـل دست نشـانده 
متمرکـز کـرده و فرقه هـای ضالـه ای 
آورده انـد.  به وجـود  را  بهائیـت  چـون 
به همین منظـور، در این کتاب ضمن 
طرح کـردن کلیـات بحث در بـاب این 
فرقه هـا و همچنیـن، سـخن گفتن از 
اولیـن فرقه هـای انحرافـی در تاریـخ، 
بـه  نیـز در هـر فصـل  به طـور مجـزا 
فرقه هایی مانند »شـیخیه«، »بابیه« و 

»بهائیـت« پرداختـه اسـت.

کژراهۀ بی پایان
روح اهلل شاکری زواردهی 

دفتر نشر معارف 

 
 
 

این کتـاب با تمرکز بر نقش روحانیت 
در اقتصاد مقاومتـی، تالش می کند 
اقتصـادی  و  علمـی  وظایـف  تـا 

روحانیـت را متذکـر شـود. 
ایـن کتاب در پنج فصل تنظیم شـده 
اسـت. نویسنده پیشـینۀ دامنه داری 
از تاریخ اقتصاد مقاومتی در اسـالم و 
ایـران ذکـر کـرده و به  شـیوۀ مقاومت 
یـا  خنـدق  جنـگ  در  مدینـه  مـردم 
می کنـد.  اشـاره  شـعب ابی طالب 
تـالش  از  متعـددی  نمونه هـای  وی 
روحانیـان در اتـکا بـه تولیـد داخـل و 
پیگیـری اقتصـاد مقاومتـی را بـا اتکا 
به واقعۀ رژی، رویتر و تأسـیس شرکت 
تبییـن  علمـا،  به همـت  اسـالمیه 

می کنـد. 
آقـای مالک کاوشـی در مفهـوم دفاع 
و جهاد انجـام داده و »جهاِد دفاعی« 
»واجـب  را  اقتصـادی  عرصـۀ  در 
شـرعی« می شـمارد و بر این وجوب، 
توضیح المسـائل  رسـالۀ  از  فتاوایـی 
امام خمینـیw نیـز ذکـر می کنـد. 
زمینه هـای  بررسـی  در  نویسـنده 
حضور و کمـِک روحانیـت به اقتصاد 
مقاومتی، به سـه مسـئلۀ »تحقیق«، 
اشـاره  »مطالبه گـری«  و  »تبلیـغ« 

می کنـد. 

کتاب هشــت میلی متــر از انقالب به 
خاطــرات شــفاهی علــی میرقطبی 
از نحــوۀ  ســاخت مســتند »انقــالب 
در ســبزوار« می پــردازد که بــا دوربین 
تمامــی  از  هشــت میلی متری خــود 
اتفاقات راهپیمایی مردم سبزوار علیه 

رژیم پهلوی فیلم گرفته است.
علی میرقطبی در این مستند تظاهرات 
مردم، سفر علما به اسفراین و ششتمد و 
شهادت مردم در روزهای نهم و دوازدهم 
محرم 57 را به تصویر کشــیده و بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی فیلم را تدوین 

می کند.
کتاب هشت میلی متر از انقالب روایتی 
از رویدادهای تأثیرگذار تاریخی سبزوار 
در ماه هــای منتهی به پیروزی انقالب 
اســالمی اســت و در ایــن اثــر، روند 
فیلم ســازی مســتند در بحرانی ترین 
روزهای کشــور در ســال 57 در قالب 
خاطــرات علی میرقطبی مرور شــده 

است.
هشت میلی متر از انقالب اولین کتاب 
از سری کتاب های واحد تاریخ شفاهی 
جبهــۀ فرهنگــی انقــالب اســالمی 
ســبزوار، حاصل 20 ساعت گفت وگو 
با علی میرقطبی اســت که از سال 89 
آغاز شده و مصاحبه، تحقیق و تدوین 
این کتــاب را محمد اصغرزاده برعهده 

داشته است.

انقالب؛ خاطرات شفاهی  از  میلی متر  هشت 
علی میرقطبی از مستند »انقالب در سبزوار« 

 محمد اصغرزاده 
دفتر نشر معارف 

 
 
 

نقش  و  مقاومتــی  اقتصاد 
روحانیت در پیشبرد آن

محمدرضا مالک
وثوق
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این کتاب با نگاهی گذرا به حضور زنان 
در جنگ هــای صــدر اســالم و دوران 
پیروزی انقالب به موضوع هشت سال 
دفاع  مقدس می پردازد و نقش زنان را از 
زمان غافلگیری خانواده های مرزنشین 
تا نیــاز به حضــور زنــان در جبهه ها و 
پشتیبانی های مادی و معنوی توسط 

آنان مطرح می کند.
نــگاه پربــاران 549 روایــت کوتــاه را 
دربــر گرفته و در هشــت فصل تدوین 
شــده اســت. عنوان های هشت گانۀ 
کتــاب عبارت اســت از: »عشــق مرز 
جنــگ«،  در  زنــان  حضــور  نــدارد؛ 
»آتش در گلســتان؛ زنان در نخستین 
»آرزوی  مقــدس«،  دفــاع  روزهــای 
آواره؛ آوارگــی زنــان در هشــت ســال 
جنگ«، »دســت های پرمهر؛ زنان در 
پشــتیبانی از جنــگ«، »می خواهــم 
کنارت باشــم؛ همراهی زنان با مردان 
رزمنده«، »چشم هایم برای تو؛ مادران 
و همسران شهدا«، »دریا ساحل ندارد؛ 
درگیری زنــان با جنگ در شــهرها« و 
»پروانه می مانم؛ همســران جانبازان و 

مفقودان«.

آخرین نخست وزیر
جواد موگویی
شهید کاظمی

  
 

این اثر از تازه ترین کتاب های انتشارات 
شهرســتان ادب و برگزیدۀ نهمین دورۀ 
جایزۀ داســتان انقالب، رمانی اســت 
که نوجوانان را با فضای کشــور در زمان 
جنگ جهانی دوم و فرار رضاشــاه آشنا 
می کند. ایــن رمان بــا زبانی طنزگونه 
و روان و در خــالل ماجراجویی هــای 
قهرمانان داســتان، مخاطــب را با فقر 
فرهنگی، اقتصادی و ستم  هایی که رژیم 
شاهنشــاهی به مردم روا داشته، آشنا 
می کند. داستان با مسئلۀ کشف حجاب 
آغاز می شود. در این رمان، رواِج کشیدن 
چادر زنــان و أخاذی ددمنشــانه از این 
طریق، از مردم سادۀ روستایی به تصویر 
کشیده می شود. نویسنده با ترسیم فقر 
مردم یک روستا و تضاد طبقاتی که بین 
مردم شهری و روســتایی وجود داشته 
اســت، به خوبــی توانســته بی تفاوتی 
رضاشــاه به مســائل اساســی مردم و 

مشغول بودن او را به ظواهر نشان دهد.

باغ خرمالو
هادی حکیمیان
شهرستان ادب

 
 
 

نگاه پرباران
سعید زاهدی و سمیه شریفلو

سدید
ایــن کتــاب در واقع، نگاهی بــه زندگی 
میرحســین موســوی بوده کــه آخرین 
نخســت وزیــر در جمهــوری اســالمی 
اســت. در ایــن کتــاب، نگارنده نگاهی 
بــه ســیر زندگــی او از 1320 تــا 1368 

ــت. انداخته اس
ایــن کتــاب در ارتبــاط بــا ســوابق پیش 
از انقــالب میرحســین موســوی در 
رونــد مبــارزات اســت کــه روایــت ایــن 
ــن  ــه آخری ــد ک ــان می ده ــاب نش کت
نخســت وزیر جمهوری اســالمی فاقد 
ســابقۀ برجســته ای در مبــارزات بــوده 

اســت.
همچنیــن در ایــن کتــاب، به پیشــینۀ 
نیــز  آخریــن نخســت وزیر  همســر 
ــه  ــد اینک ــت. مانن ــده اس ــاراتی ش اش
در  موســوی  میرحســین  همســر 
ــی  ــون اساس ــرگان قان ــات خب انتخاب
ســازمان  کاندیــدای  به عنــوان 
مجاهدیــن شــرکت کــرده کــه پــس از 
رأی نیــاوردن اعالم تقلــب در انتخابات 

می کنــد.

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای مهر
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»میرمهنا« قوم و خویش و یارانش را به جزیرۀ خشــک و سوزان خارکو برده بود. از 
همانجا خارک را زیر نظر داشت؛ خارک که دژ هلندی   ها، استوار و نفوذناپذیر از آن 
دفاع می   کرد. میرمهنا دیر یا زود به خارک حمله می   کرد؛ تا آن وقت چندین کشتی 
هلندی   هــا را در دریا به تصــرف درآورده بود. هنگامی که نمایندۀ هلندی   ها برای 
گفت   و   گو به خارکو آمده بود، میرمهنا هدایای هلندی را به طرف او پرتاب کرده بود 
و با فریادی وی را رانده بود. هلندی   ها دانسته بودند که باید منتظر حملۀ میرمهنا 

بمانند...
کتاب، روایتی است داستانی از زندگی میرمهنا، دریانورد مبارز ایرانی که توانست هلندی های استعمارگر را از جزیرۀ خارک 

بیرون براند.

جادوی دژ
جعفر توزنده جانی

مدرسه

رهبری نظام اسالمی ادامۀ امامت و نبوت پیامبران است و به فرمودۀ حضرت امام 
خمینیw: »والیت فقیه یک هدیۀ الهی اســت به شما... والیت فقیه یک چیزی 
است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان والیت رسول الله است...« 

شناخت هرچه بیشتر ما از این نعمت الهی، موجب می شود در برابر تبلیغات شدید 
دشمنان نظام اسالمی، دچار سردرگمی و بی بصیرتی نشویم.

کتاب، دربارۀ  اصلی ترین ریشۀ انقالب اسالمی بحث می کند؛ یعنی مسئلۀ رهبری 
حکومت اسالمی.  

هدیۀ آسمانی
مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت

  قدر والیت

سیاه چمن ماجرای روستایی با همین نام است که مردم آن در زیر ظلم »خان« قرار 
گرفته و برای نجات خود و البته در جریان انقالب، دست به اقداماتی می    زنند که 
داســتان را جذاب و خواندنی می   کند. کتاب تصویرگر مبارزات سیاســی مردم در 
زمان ســقوط پهلوی است. از همان آغاز داستان شرح کاملی از خفقان آن دوران 
و شــرایط حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی در ایران، به مخاطب داده می   شود 
و او را از همراهــی مطلوب، بی   دریغ نمی   گذارد. امیرحســین فــردی با قراردادن 
خواننده در بطن مشکالت و مصائبی که در آن دوران گریبان   گیر مردم بود، شروع 
می   کند و سعی بر آن دارد تا اتفاقات حاضر در داستان را به وقایع بزرگ آن زمان و وقوع انقالب در ایران بسط دهد. در واقع، 
جامعه   ای که سیاه چمن توصیف می   کند، نمونه   ای از خروار بوده و تالش مردم ایران را در به ثمررسیدن انقالب اسالمی در 

ابعاد کوچک تر شرح می   دهد.

سیاه چمن
امیرحسین فردی

سورۀ مهر

کتاب هایی برای نوجوانان
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عکس می   گیرم چیلیک چیلیک! با دوربین آگفای آقای فرماندار عکس می   گیرم 
از آبشــار مذاب که جیز جیز جیز در دریا می   ریزد. افســرها و جاشوها مرده   اند. 
هر سی و سه نفر در همۀکابین   ها، ناخدا، پل فرماندهی، کشتی بزرگ، بزرگ   ترین 
نفتکش دنیا، نفتکش کره   ای سی فایف ژانت، در آتش موشک میراژهای عراقی، 

پاک شده   اند در افق دریای پرآب و آبی.
داستان این اثر روایت چند نوجوان از جزیرۀ قشم است که ابتدا از سر کنجکاوی 
و ارضای حس ماجراجویی و کاماًل آگاهانه درگیر کشف اتفاقاتی مربوط به یک 
الیروب می   شوند و همین امر موجب می   گردد در دل این اکتشاف با افرادی مرموز و خطرناک روبه رو شوند. همین مقابله 

با آن ها باعث می   شود ماجرایی که ابتدا از سر کنجکاوی آغاز شده، در پایان به آرمانی بزرگ تبدیل شود.

روز نهنگ
عباس عبدی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مهم نیســت چقدر واژه و اصطالح مشترک داشته باشیم. مهم   تر از واژۀ مشترک 
برای من و تو، وجود قلب مشــترکی اســت که اگر بین گفت وگوهایمان دیواری 
بســازند تا ارتباط کالمی نداشته باشــیم، برای قطع کردن ارتباط، قلب   هایمان 

ناتوان بمانند.
اما حاال، من روبه رویت نشسته   ام و با دنیایی اشتیاق، از روزگار و دنیای تو حرف 
می   زنم. مســئله   ای را مطرح می   کنم و تو می خنــدی. گاهی موضوعی را پیش 
می   کشم، تو پاهایت را جابه جا می   کنی و خودت را عقب می   کشی و ابروانت را به هم گره می زنی و من می   مانم: از کجا 

بگویم که بیشتر حرف دلت را زده باشم؟...
دخترانه شامل ۲۹ یادداشت با عناوینی چون »به زنجیرکشیدن قلب ها عمومی شده است«؛ »تو دختری«؛ »دشت پر 
حادثۀ بلوغ«؛ »آهسته حمل شود، شکستنی«؛ »او که یادش شیرین است« و ... است که نویسنده با زبانی صمیمی و 

زیبا دغدغه هایش را با دختران نوجوان بیان می   کند.

دخترانه
سمیه سادات لوح موسوی

آرما

به مرده می   ماند! چنان نحیف و اســتخوانی بود که در نگاه صاحب   بن   قیس 
چنین می   نمود. نشســته بود کنج دیوار. زانوها را به ســینه چسبیده، سر بر 
شــانۀ راســت خمیده. نشــانی از اقتدار آن روزهایش نبود. داستان از دیدار 
صاحب   بن   قیس و کمیل   بن    زیاد در زندان آغاز می   شــود. کمیل و صاحب به 
مروِر خاطرات و جنگ   آوری   ها و شکست  هایشــان می پردازند. از خدعه   های 
معاویه می   گویند. کمیل دیگر پیر و فرتوت شــده و در زندان حجاج   بن یوسف 
به ســر می برد. در زندان به قیام و شورش علیه حجاج دست می   زند و وقایعی 

در این جریان رخ می   دهد.

مردی مثل کمیل
ابراهیم حسن بیگی

 مدرسه
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شیرزنی شد، پشت بلندگوی باغ بهشت رفت و کوبنده 
فریــاد زد: »علی آقا، با تو می مانم تا تنهــا یادگارت را 

بزرگ کنم.«
من تصمیمم را گرفته بودم. باید زندگی این زن ها 
را می نوشــتم. چون چیزی جز نوشــتن نمی توانست 
این همه صبر، نجابت، مقاومت، شجاعت، فداکاری و 
ایمان را به تصویر بکشد و جلوی چشمان نسلی دیگر 

بنشاند.
من باید می نوشــتم که قهرمانی، فقط حماسه سازی 
نیست. فداکارانه گذشتن از عزیزترین و گران بهاترین 
چیزی اســت که داری. اگر تمام هســتی و زندگی ات 
شــانه های محکم همسری باشــد و از او، در راه عزت 
و شــرف و ایمان و هدف یک ملت گذشــتی، آن وقت 
قهرمان شــده ای. این ها را باید می نوشــتم. پس وارد 
مسیر روشنی شدم. چه نشانه ها و کشف و شهودهای 
زیبایــی را در ایــن راه تجربه کردم. چــه صبوری های 
دوست داشتنی، مقاومت های سرسختانه، اشک های 
شیرین و مویه های شــادی آفرینی را چشیدم تا دختر 
شینا و گلستان یازدهم متولد شدند و با مطالعۀ آن ها 
اشک غرور و افتخار از چشمان مردمان پاک سرزمینم 

جاری شد.
نوشتم که علی آقا اهل معنا بود. حاج ستار با آن 
باالها سر و سّرش بیشتر بود. آخر حیف است که نسل 
امروزی ها ندانند علی آقا چیت سازیان چه شیری بود 
و تمام جوان های همدانی آرزو داشتند مثل او باشند. 
حاال با افتخار، همۀ شهر سرمان را باال گرفته ایم. مرام 
علی آقا خیلی ها را به میدان آورده. این ها نتیجه و پیام 

خون است.
حاال خرســندم و خدا را هزاران بار شکرگزارم که 
توجه و تقریظ مقــام معظم رهبری به این چهار کتاب 
عزیز، باعــث توجه همۀ ما نویســندگان، هنرمندان، 
مسئوالن و آحاد مردم به وظیفۀ خطیرمان شده است؛ 
وظیفه ای که اصلش در حفظ و پاسداشت ارزش های 
واالی شــهادت است؛ زیرا کار شــهدا با نپرداختن به 

آن ها، ناتمام خواهد ماند.

گفتم من زندگی این زن را می نویسم. تصمیمم را گرفته 
بودم. باید می نوشــتم. چون جز نوشتن هیچ کاری به 
این اندازه خاطرم را آسوده و تکلیفم را روشن نمی کرد. 
وقتی می نوشتم از آن همه پاکی و خلوص، حالم خوب 
می شــد. آن قدر که ندانم چطور آن همــه انرژی پیدا 
کرده ام که بعد از شش ساعت کار اداری ناهار خورده، 
نخورده، بدوم خانه اش. خانه ای در خیابان پاســداران 
همــدان که هنوز بوی عشــق مــی داد. صدای خندۀ 
حاج ستار از در و دیوارش به گوش می رسید. خانه ای 

که در آن روزها، خانۀ امیدم شده بود.
من زنم. معنی عشق را می فهمم. معنی سرپناه، 
تکیــه گاه. می دانم که همه چیز یک زن چهاردیواری و 
امنیت خانه و همســر و فرزندان اوست. هزار کار بلدم 
تا نگذارم ســتون خانه ام سست شــود و پایین بریزد؛ 
اما خانۀ او داشــت فرو می ریخت. جنگ شده بود. از 
آسمان آتش می بارید و خون روی دیوارها شتک می زد. 
هر هفته چند جوان رعنا، چند تازه داماد شهید را روی 
دســت ها توی شهر می چرخاندند و بعد شیرزنانی که 
مادران آن ها بودند، جگرگوشه هایشان را غسل و کفن 
می دادنــد و به ســینۀ خاک می ســپردند. بااین حال، 
سرپا و اســتوار می ایستادند، سینه ســپر می کردند. 
فریاد می زدند: »حیف که دیگر سپری نداریم تا در راه 

علی اصغر حسین فدا کنیم.«
من این ها را دیده بودم. طعم جنگ را چشــیده 
بــودم. بــوی بــاروت و خــون و گوشــت ســوخته را 
می شــناختم. آوارگــی را دیده بودم. ترس شــب های 
بمبــاران را، صبــوری زنــی را که در یــک لحظه تمام 
زندگــی اش زیر تلی از خاک مانده: همســر، فرزندان 
و پدر و مادرش. من با جنگ بزرگ می شــدم. عشق را 
در جنــگ تجربه می کردم. در جنگ، روی تیغۀ مرگ و 

زندگی می دویدم.
من قدم خیر را می فهمیدم. زهراخانم پناهی روا را 
درک می کردم. می دانستم که چرا او دلش می خواست 
همســر یک پاسدار شــود. می دانســتم چطور بعد از 
علی آقا با اینکه نوعروســی نوزده ســاله بــود، یک باره 

دل نوشتۀ ضرابی زاده برای
همۀ قهرمانان نجیب کتاب هایش 
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کتاب معیشــت مؤمنانه به بررســی چهار مفهوم کلیدی در سبک زندگی دینی 
در ســاحت اقتصاد فرد و جامعه یعنی زهد، رفاه، تجمل گرایی و اشــرافی گری 
می پردازد. کتاب معیشت مؤمنانه که این چهار مفهوم اساسی را  از منظِر جامع نگِر 
رهبر معظم انقالب بررسی می کند، به دنبال تبیین این مطلب است که در بینش 
الهی، انســان متکامل کسی است که هم به آبادی دنیا می پردازد و هم به آبادی 
آخرت. و حاصل این دو، رســیدن به حیاتی است که در اصطالح قرآنی از آن به 
»حیات طیبه« تعبیر شــده است. این نوع حیات انســانی در سایۀ رشد اخالق 
فردی و پیشــرفت معنوی، علمی، فرهنگی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
به دست می آید. کتاب معیشت مؤمنانه مؤلفه های مهم و راهکارهای مناسب برای رسیدن به این هدف و آرماِن بلند را 
از دیدگاه رهبر معظم انقالب معرفی می کند. ازآنجاکه ایشان همواره با زبان مردم سخن گفته و مخاطب خود را عموم 
مردم در نظر گرفته اند، فهم مطالب کتاب بسیار آسان است؛ به گونه ای که خواننده با متن کتاب، ارتباطی کاربردی 

برقرار می کند و برای به کاربستن آن ها مسیر دشواری را پیِش رو تصور نمی کند.

کتاب جمعه
معرفی بستۀ کتاب معرفی شده در نماز جمعه

باغ طوطی داســتانی کم نظیر از زندگی میثم تّمار، شــخصیت ممتــاز ایرانی و 
اسالمی تاریخ است که در قالبی هنرمندانه و در عین حال مستند و مطمئن ارائه 
شــده اســت. رمان باغ طوطی اگرچه برای مخاطب نوجوان نوشته شده است، 
داســتان جذاب و بیان شــیرین و دل نشین آن، خوانندۀ بزرگ ســال را نیز به دام 
می اندازد تا پا به زندگی میثم تّمار بگذارد و پی ببرد که این شخصیت بزرگ تاریخی 
را اصاًل نمی شناخته است. باغ طوطی در واقع سرگذشت ایرانی هایی است که در 
سال های 40 تا 60 هجری قمری در کوفه زندگی می کردند و یکی از آن ها میثم تّمار است که در کودکی با اسارت و 
بردگی به کوفه برده می شود؛ اما پس از تحمل سال ها سختی، عاقبت با امیرمؤمنان علیb آشنا شده و به هویت 
خود بازمی گردد و در مسیر رشد و کمال انسانی، تا جایی پیش می رود که به مخزن اسرار موالی متقیانb تبدیل 

می شود و سرانجام هم به خاطر عشق به امام خود، ناجوانمردانه به شهادت می رسد.
فارغ از جذابیت های داستان زندگی این یار باوفای امام علیb، نویسنده از رهگذر ایرانی بودن میثم، به یک سؤال مهم 
نوجوانان پاسخ داده است و آن هم تعلق خاطر هم زمان به ایران و اسالم است. نویسنده توانسته مسئلۀ عربی گری برخی 
کوفیان و ریشه های آن و نیز سازگاری اسالم با ایرانی بودن را به خوبی نشان دهد. در دورانی که عده ای بین ایرانی بودن 
و اسالمی بودن گرفتار هستند و فکر می کنند که اسالم به ایران ضربه زده است، نویسنده تالش کرده تا در کتاب باغ 

طوطی، برداشت درستی از اسالم به مخاطب ارائه شود. 

معیشت مؤمنانه
ابوالقاسم کریمی
 انقالب اسالمی

باغ طوطی 
مسلم ناصری

کتاب جمکران
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کتاب تربیت فرزند، حاصل سلســله مباحث تربیتی حجت االسالم حبیب ا... 
فرحزاد در برنامۀ تلویزیونی ســمت خدا بوده که با اســتقبال وسیع مخاطبان 
رسانۀ ملی روبه رو شده است. با توجه به اهمیت فرزندپروری دینی در ساخت 
آیندۀ جامعۀ اســالمی، مطالب این کتاب با رویکرد اســالمی بیان شــده و در 
ضمن ارائۀ مباحث، از کلی گویی پرهیز شده و با ذکر مصادیق ملموس، جنبۀ 
کاربردی آن رعایت شــده است. برای مثال، وقتی از رفتار با کودکان یا جایگاه 
دختر و پسر در تربیت دینی سخن به میان می آید، موارد آشکاری ذکر می شود 
تا ذهن مخاطب به ابعاد مختلف موضوع نزدیک تر شده و آن را در عرصۀ تربیت فرزند خود اجرایی ببیند. ازاین رو، 
باید این کتاب را اثری مناسب برای آن هایی دانست که می خواهند به معیارهای دقیق و عملی تربیت دینی دست 

پیدا کنند. 
در روزگاری که محصوالت فکری و ضدفرهنگی جهان غرب، منشأ اصلی بی خدایی در سراسر عالم، برای تمام 
ســنین در کوتاه ترین زمان ممکن دردسترس اســت و حساسیت والدین در تربیت صحیح فرزندان خود به ویژه در 
خانواده های مذهبی، بروز و ظهور بیشتری یافته است؛ کتاب تربیت فرزند پاسخی مناسب به این دغدغۀ  مادران و 
پدران عزیز است که در فرصت های کوتاه خود در طول روز، با مطالعۀ مباحث خوب این کتاب، از آن به نحو شایسته 

بهره ببرند و موضوعاتی را بیاموزند که در مواجهه با فرزندان به آن ها نیاز دارند. 

این کتاب دربردارندۀ نامه ها و نکات طالیی حضرت امام جعفر صادقb است 
که در رابطه با رفتارهای اخالقی، مسائل عبادی، مبانی اعتقادی، شیوۀ تعامالت 
اجتماعی و در یک کالم، سبک صحیح زندگی برای دوستان خود نگاشته است. 
نامه هایــی که ارزش بارها و بارهــا خوانده شــدن را دارد و می  تواند برنامۀ  کامل 
زندگی هر فرد باشــد. نامه هایی که ســال ها سفر کرده  است تا امروز به دست ما 
برســد و تا دنیا باقی است، برای هر مســلمانی راه و رسم درست زندگی کردن را 
بیان می کند. در این کتاب برای برداشتن مرز فاصله ها و ایجاد رابطه ای همدالنه 
بین امام و خوانندۀ فارســی زبان، تنها به آوردن متن فارســی نامه ها اکتفا شده و از قراردادن متن عربی و عبارات و 
اصطالحات تخصصی یا هرگونه تحلیل و توصیه و حاشیه نگارِی خطابه ای خودداری شده و کالم ناب امام با ادبیات 
شیوا و بدون تکلف، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است؛ به گونه ای که خواننده در حین مطالعه، خود را مخاطب 

بی واسطۀ امام درمی یابد و صد ها سال فاصله از میان برداشته می شود. 

تربیت فرزند
حجت االسالم حبیب ا... فرحزاد

عطش

نامه های امام صادقb به شیعیان
زینب مهاجری

دفتر نشر معارف
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72
خانوادۀ نشر
یادداشت

را  بافت  این  در  هم  روبه روی  طرِف  دو  عمل  می توان 
بازنمایی کرد. فارغ از صفِت »نقشه«، خوِد واژۀ »نقشه« 
هم  ضّد  طرِف  دو  برای  می توان  و  دارد  خنثی  بار  هم 
مترجمان  بسیاری  اما  به کارش گرفت.  ماجرا،  این  در 
برای این آیه واژه هایی گذاشته اند که در شأن پروردگار 
نیستند و در فارسی بار منفی دارند و تبادر ذهنی شان 
برای افراد بدکار است: »نیرنگ، دسیسه، ترفند، مکر، 
 حیله.« در زبان فارسی، نمی گوییم که مثاًل پیامبر
در جنگ خندق »حیله« ای در پیش گرفت یا »مکر« کرد 
یا »دسیسه« چید. این ها بار منفی دارد و به شخصیت 
نبوی نمی چسبد. این که خداوند در برابر آنان »نیرنگ« و 
»حیله« به کار می برد، در بحث های پردامنۀ کالمی توجیه 
دارد، بله، قبول. اما چه نیازی است که در سطح ترجمه 
وارد چنین مسیری بشویم؟ برای مخاطب عام، می شود 
جوری پیش رفت که هم معنا برسد، هم دست انداز پیش 
نیاید. این تعبیرها اگر نامناسب هم نباشند، دست کم 
در ذهن خواننده شبهه ایجاد می کنند و او را نیازمند 
پرسیدن و تفسیر می سازند و چون حوصله و فرصت و 
امکان جست وجو برای همه نیست، آنان با ابهامی در 

ذهن از این آیه می گذرند. 

•نمل،  :۷۰َو اَل َتْحَزْن َعَلْیِهْم َو اَل َتُکن ِفي َضْیٍق 
 ا َیْمُکُروَن مَّ ِمّ

نیرنگی که  از  و  آنان غم مخور،  بر  و  خرمشاهی: 
می ورزند »دلتنگ مباش«. 

ِق »دلتنگی« مثبت است. نه؟ اگر  در فارسی، متعلَّ
توانستید با بار منفی به کار ببریدش! »دلم برای مامانم 
تنگ شده.« یا »دلتنِگ کودکی ام.« یا »دلت تنگ نشده 
برای ایران؟« البته اگر همین »دل« با »گرفته« بیاید، 
سکندر  زندان  وحشت  از  »دلم  می شود:  منفی  بارش 
بگرفت.« یا »این کارهات رو که می بینم، دلم می گیره 

که... .« ولی »دلتنگ« همیشه مثبت است. 

به  گذرا  اشاره ای  آیه ها،  بسیاری  در  خدا،  کالم  بنای 
حواشی ماجراست و تمرکز بر اصل مطلب. ترجمۀ قرآن، 
به ویژه اگر از نوع »تفسیری« یا »تطبیقی« باشد و قالب 
و پرانتزهای توضیحی داشته باشد، باید این بافت را در 
نظر بگیرد و با آوردن تعبیرهایی مناسِب معنا و متناسِب 
بافت، واژۀ فارسی را به کل جمله )آیه( بخوراَند! وگرنه 
معنای منسجِم آن آیه از هم می پاشد و خواننده به سختی 
می تواند تصویر روشن و پیوسته ای از معنا در ذهن خود 

ترسیم کند. 
ایراد  چهار  ذکر  به  نوشته،  این  نخسِت  قسمت 
گذشت: قرآن  مشهور  ترجمه های  در  ویرایشی 
۱.دشوارنویسی؛ ۲. توالی فعل؛ ۳. خطای دستوری؛ ۴. 
کژتابی. قسمت دوِم مقاله نیز دربارۀ »۵. پیچیده سازی« 
بود و اکنون، در نوشتۀ سوم، به عبارت های نامناسب و 
تعبیرهای ضعیف و نابجایی می پردازیم که گاهی، بر اثر 
اشتباه یا بی دقتی به بافِت آیه، در ترجمه های مشهور از 

قرآن به کار رفته است.  
آوردن این تک نمونه ها را نباید به کّل آن ترجمه ها 
تعمیم داد و نشاید که با این نمونه های معدود، بر سِر 
ارزش گذاری آثار فاخر این مترجماِن نامور داورِی نهایی 
برای  است  تک جمله ای  نقدهایی  تنها  این ها  کرد. 
دقت ورزی و درنگ. همچنین، در بیان نمونه ها، برای 
بزرگواراِن  لقب های  عذرخواهی،  با  و  اختصار  رعایت 
صاحب ترجمه نمی آید و به ذکر فامیل یا گاهی اسم و 

فامیِل ایشان بسنده می کنم:

6. تعبیرهای نامناسب و نامتناسب
اَل  ُهْم  َو  َمْکًرا  َمَکْرَنا  َو  َمْکًرا  َمَکُروا  َو  •نمل، ۵۰: 

 َیْشُعُروَن
 ترجمۀ ما: آن ها نقشه ای موذیانه کشیدند و ما هم، 
بی آنکه بویی ببرند، برضّدشان نقشه ای ماهرانه کشیدیم.

می بینید که با »نقشۀ موذیانه« و »نقشۀ ماهرانه« 

نقدی ویرایشی 
بر ترجمه های مشهور قرآن )3(

محمدمهدی باقری
سرویراستاِر »ترجمۀ خواندنی قرآن«1

 در نوشتۀ سوم، 
به عبارت های 
نامناسب و 
تعبیرهای ضعیف و 
نابجایی می پردازیم 
که گاهی، بر اثر 
اشتباه یا بی دقتی 
به بافِت آیه، در 
ترجمه های مشهور 
از قرآن به کار رفته 
است

 »ترجمۀ 
خواندنی قرآن«  
ترجمه ای است 
 »تفسیری« مبتنی 
بر تفسیر المیزان 
و نیز ترجمه ای 
است »پیام رسان« 
)مضمونی و 
ُمرادمحور(. 
جامعۀ هدف این 
ترجمه نوجوان و 
جوانان اند و تالش 
آن، روان بودن 
و ساده سازی و 
ترجمۀ لحن به لحن 
است
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پی نوشت:
1 .  »ترجمۀ خواندنی قرآن«  ترجمه ای است  »تفسیری« مبتنی بر تفسیر المیزان و نیز ترجمه ای است »پیام رسان« )مضمونی و ُمرادمحور(. جامعۀ 
هدف این ترجمه نوجوان و جوانان اند و تالش آن، روان بودن و ساده سازی و ترجمۀ لحن به لحن است. مترجم این اثر، شیخ علی ملکی، کار خود 
را از ماه رمضان، در سال ۱۳۸۷ش، آغاز کرد و »تمام وقت« و »تمام قد« وقف آن بود. ویرایش حضوری و واژه به واژۀ آن نیز از بهار ۱۳۹۲ در مؤسسۀ 

QuranTr.com :ویراسـتاران« آغاز شد و تا زمستان ۱۳۹۴ ادامه یافت. راه آشنایی و تهیه«

نقدی ویرایشی بر ترجمه های مشهور قرآن)3(

مردم انجام داده اند و خوِد مردم اند که فساد و گناه و فحشا 
و... را پدید می آورند. 

هم  اصاًل  بی بندوباری.  یعنی  فارسی  در  »فساد« 
نمی شود معنایش را گسترش دهیم به بال و گرفتاری. اگر 
»فاسد« بگوییم، نهایت می شود به معنای »خراب شده« 

در مثاًل میوه و غذا رسید. بیش از این راه نمی دهد. 
فسادهای  چیست؟  دریا«  در  »فساد  معنی  حال 
کارهای  یا  است؟!  منظور  کشتی ها  داخل  خاصی 
دزدان دریایی را می گوید؟ یا اصاًل تغییرات آب وهوایی و 
آب شدن یخ ها مدنظر است؟! آن زمان که این قدر نبوده 
است. متأسفانه، بیشتِر مترجمان بدون مراجعه به تفسیر 
و نیز بدون درنظرگرفتن تفاوت معنایِی »فساد« در فارسی 

و عربی، پیش رفته اند: 
مکارم: فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که 

مردم انجام داده اند آشکار شده است.
خرمشاهی: به خاطر کار و کردار مردم، تباهی در بر 

و بحر فراگیر شده است.
بقیۀ ترجمه ها نیز.

ْسَفاِرَنا
َ
َنا َباِعْد َبْیَن أ • سبأ،  :۱۹ َفَقاُلوا َربَّ

ما،  سفرهای  میان  پروردگارا!  گفتند:  انصاریان:  
دوری و فاصله انداز.

مکارم: گفتند: »پروردگارا! میان سفرهای ما دوری 
بیفکن.«

خرمشاهی: پس گفتند پروردگارا بین سفرهای ما 
فاصله انداز.

بهرام پور:  گفتند: پروردگارا! میان سفرهایمان دوری 
افکن.

برداشــت شـــما چــیست؟  احــتـمااًل این اسـت 
که کاری کن که ما دوربه دور سفر برویم. بین این سفر 
نرویم  تندتند  این قدر  بینداز.  فاصله  بعدی مان  سفر  و 
سفر. اما قصه چیز دیگری است: قوم سبأ بهانه جویی 
می کردند و نعمِت نزدیکی شهرها و روستاهای بین راه را 
نمی خواستند! می گفتند چرا فاصلۀ منازل سفرهایمان 
این قدر کم است. با آوردن پرانتز و قالب و ذکِر یک کلمه، 

معنای تفسیری اش آشکار می شد. 
فاصله های  پروردگارا!  گفتند:  خرمدل:  درست: 

)منازل( سفرهای ما را زیاد بفرما.
ترجمۀ ما: بهانۀ عجیبی آوردند: »خدایا، فاصلۀ بین 

شهرها و روستاهایمان را زیاد کن!«

این مترجمان بزرگوار گذاشته اند »دلتنگ نباش«: 
حداد ع.، انصاریان، مجتبوی، الهی ق.، استادولی، ه. 

آبان.
فوالدوند،  نباش«:  »تنگدل  نیز  مترجمان  این 

خرمدل، بهرام پور، آیتی.
درحالی که انبوهی عبارِت بی شبهه برای این معنا 
رنجیده،  دلگیر، دل نگران،  دلخور،  فارسی هست:   در 
غمگین، سینه ات تنگ نباشد، نگران، خود را در تنگنا 
نبین، دل آزرده، مشّوش، به خودت فشار نیاور، خودت را 

در تنگنا نبین، عرصه را بر خودت تنگ نبین و... .
از  و  نسوزد  بت پرست ها  به حال  دلت  ما:  ترجمۀ 

نقشه هایی که می ِکشند، دلگیر نباش.

ِبَما  اْلَبْحِر  َو  اْلَبِرّ  ِفي  اْلَفَساُد  َظَهَر   :۴۱ روم،   •
ُهْم  ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ اِس ِلُیِذیَقُهم َبْعَض الَّ ْیِدي النَّ

َ
َکَسَبْت أ
 َیْرِجُعوَن

تفــــسیر المـــیزان: الُمراُد بالـ»ـفساد الظــــاهر«، 
المصائب و البالیا... من الزالزل )زلزله( و قطع االمطار 
)نیـــامدن باران( و الســـِـنین )خشکـــسالی( و االمراض 
الساریۀ )بیماری های ُمسری( و الحروب و الغارات )جنگ 
بالـ»اْلَبِرّ  فالُمراُد  )ناامنی(.  االمن  ارتفاع  و  غارت ها(  و 
َواْلَبْحِر« معناهما المعروف )همان معنای معروفشان( و 

َیسَتوعبان )شامل می شود( سطح الکرۀ االرضیۀ.
پس »فساد« در بافت این آیه خیلی تفاوت دارد با 

معنای فساد در فارسی. 
مرتکب  مردم  که  گناهانی  نتیجۀ  در  ما:  ترجمۀ 
رخ  دنیا  جای جاِی  در  بال  و  بدبختی  انواع  می شوند، 
می دهد تا خدا سزای برخی کارهای زشتشان را به آن ها 

بچشاند؛ شاید به خود بیایند و به طرف خدا برگردند. 
حال ببینیم مترجمان مشهور برای این تعبیر چه 

گذاشته اند: 
فراهم  مردم  دست های  آنچه  سبب  به  فوالدوند: 

آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است... .
تعبیِر درخور درنگ هست  ایشان سه  ترجمۀ  در 
یا فارسی شان فارسی نیست، یا معنارساِن این آیه  که 
نیستند: ۱. آنچه دست های مردم فراهم آورده؛ ۲. فساد 
نمودار شد؛ ۳. در خشکی و دریا.  ایشان همان »فساد« 
را گذاشته است. برای خوانندۀ ایرانِی این ترجمه، با کمی 
کلنجار و زحمِت فهمیدن، پیام آیه چنین می شود: دلیل 
گسترش فساد در کشورها و دریاها، کارهایی است که 

 در فارسی، 
متعلَِّق »دلتنگی« 
مثبت است. نه؟ 

اگر توانستید با بار 
منفی به کار ببریدش! 

»دلم برای مامانم 
تنگ شده.« یا 

»دلتنِگ کودکی ام.« 
یا »دلت تنگ نشده 

برای ایران؟« البته 
اگر همین »دل« با 

»گرفته« بیاید، بارش 
منفی می شود: »دلم 

از وحشت زندان 
سکندر بگرفت.«

 »فساد« در 
فارسی یعنی 

بی بندوباری. اصاًل 
هم نمی شود معنایش 

را گسترش دهیم 
به بال و گرفتاری. 

اگر »فاسد« بگوییم، 
نهایت می شود به 

معنای »خراب شده« 
در مثاًل میوه و غذا 

رسید
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دهیم )براســاس اهمیــت موضوع و محتــوای کتاب؛ 
گستره و اهمیت آبشخورهای اثر؛ تشریح نوع رویکرد اثر 
به موضوع خویش؛ روش کار و محتوا؛ کیفیت ظاهری 
و ویرایشــِی کتاب( و نهایتًا اینکه: ۵. بیان نقص ها را از 
یاد نبریم! فقط به بیان عیب و حسن کتاب اکتفا نکنیم. 
مهم تــر از ایــن دو و در میان این دو نقص هم هســت. 
بگذاریــد تفاوت عیب و نقــص 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 ارتبــاط 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.«

درنِگ دوم
 ضرورِت توجه به »آغازنوشــت ها«: در این قسمت از 
نوشــته، فقط به شمارۀ سوم از توصیه های قسمِت اولم 

درنِگ نخست
یادآورِی قســمِت پیشین: در شمارۀ قبل گفتم: آنچه 
من »یادداشــت کتاب« می ناممش، در حالتی ایده آل، 
قــرار اســت تصویــری آگاهانــه، دلپذیر، مؤثــر و البته 
کم وبیــش نقادانه از یک اثر بدهد. یعنی حساب شــده 
جوری اســت که هم خواننده بفهمد در آن چه گذشته 
و اصاًل به دردش می خورد که ســراغ آن کتاب برود یا نه 

و هم نویسنده بتواند از نوشته و نگاه ما چیزی بیاموزد.
پس چــه خوب اســت کــه: ۱. برای نوشــته مان 
سرآغازی بگذاریم که نشان دهد چقدر و چطور نویسنده 
و اثر/آثارش را می شناســیم؛ ۲. معرفی اجمالی کتاب 
از نظر تیترها و فصل ها را از یاد نبریم؛ ۳. در حد مقدوِر 
فضا و حجم مطلب و مجله/رسانه پرداختن به آغاْزنوشتۀ 
نویســنده را تا جایــی که دیدبخــش آماده ســاِز ذهِن 
مخاطب اســت، از یاد نبریم؛ ۴. سامان و ساختمندِی 
ذهِن نویســنده و اثرش را محور اصلی نوشــته مان قرار 

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

بخش دوم : ضرورِت توجه به »آغازنوشت ها«
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خانوادۀ نشر
یادداشت

سیّدفرشید سادات شریفی2

 همه چیز را 
می توان بهتر کرد؛ 
چون هیچ چیز 
بی نقص نیست. اما 
نقص با عیب یک 
فرق بزرگ دارد: 
عیب به کژی ارتباط 
دارد و باید بی گمان 
تغییر کند؛ اما نقص 
صرفاً کمبود است. 
مثل نیمۀ خالی 
لیوان که به بودِن 
آب در نیمۀ پَُرش 
ارتباط دارد
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پیِک راستان: سلسله یادداشت هایی در جست وجوی مالک هایی برای نوشتِن »بررسی کتاب«

دلــش را برای او باز نکرده، ولــی درعین حال، خود را به 
خواننده و خواننده را به خود نزدیك کرده است. دیباچه 
نوعی تماس حضوری و شــخصی است میان نویسنده 
و خواننده، قبل از اینکه نویســنده در مقام نویسندگی 
و خواننــده در مقام خوانندگی قرار گیرند. پس دیباچه 
اولین برخورد میان نویسنده و خواننده است و مانند همۀ 
برخوردهــای اولیه، می تواند تعیین کنندۀ واکنش های 
آینده باشد. نویســنده در این برخورد، شخصیت خود 
و حضــور خود را قبل از اندیشــه اش، ولو بــه اجمال با 
خواننــده درمیان می گذارد و چه بســا با همین تماس 
حضوری و شــخصِی خواننده با نویســنده، احســاس 
ُانســی در خواننده پیدا شــود که تا پایان کار همچنان 
پایدار بماند.« )از مقالۀ »دیباچه: مجلس انس نویسنده 

و خواننده«، مجلۀ نشر دانش، س۲، ش۴(
و اما »تقریظ« چیست؟: تقریظ در اصطالح دارای دو 

معناست:
۱. گونه ای مقدمه که به قصد معرفی ستایش آمیز 
یک اثر نوشته می شود و آن سه گونه است: الف. مقدمۀ 
ســتایش آمیز: و آن چنان است که بر نوشته، یا بر کتاب 
نویســنده ای، درآمدی ســتایش آمیز بنویسند و ضمن 
مرور بر مطالب کتاب، مزایا و محاســن آن را برشمارند، 
بی آنکه بر معایب آن انگشــت نهند و از کاستی های آن 
ســخن بگویند. تقریظ بیشتر با هدف تشویق و معرفی 
نویسندگان و محققان جوان و تازه کار، بر آثار آنان نوشته 
می شــود و نویســندۀ تقریظ  که به هر حال به گونه ای 
ســمت پیش کســوتی دارد، در کار تربیــت و بــه کمال 
رساندن نویسنده و محقق جوان می کوشد، و بدین سان 
در نشر و ترویج دانش و فرهنگ مؤثر می افتد؛ ب. مقدمۀ 
مؤلف: از مقدمۀ مؤلف بر اثر خویش نیز می توان به تقریظ 
تعبیر کرد. در مقدمه ای که مؤلف بر اثر خود می نویسد، 
غالبًا به نکاتی چند از این گونه اشاره می شود: پیشینۀ 

می پــردازم: درنگ در »آغازنوشــت ها«. امــا دقیقًا چه 
چیزهایی را آغازنوشت ها می نامم؟ دقیقًا و تحقیقًا تمام 
چیزهایــی که پس از اتمام نگارِش متن اصلی نوشــته 
می شود یا ممکن است نوشته شود: تقدیم نامچۀ کتاب؛ 
دیباچه یا بــه تعبیِر امروزی ترش پیشــگفتار؛ مقدمه و 

تقریِظ کتاب.

تقدیم نامچه، نامی خودمانی اســت که شاملو بر 
عبارت یا عباراِت آغازیِن کتاب گذاشته که در آن، کتاب 
به کس یا کســانی تقدیم شده اســت. این صفحه، اگر 
در کتاب موجود باشــد، بهترین شناسندۀ ارتباط های 
فکــری و دلِی نویســنده و کتاب با جهان بیــرون از اثر 
اســت. ترجمۀ یکی از جالب تریــن تقدیم نامچه هایی 
که خوانده ام چنین اســت: »تقدیم به پدرم که در زمان 
نوشتن اولین کتاب هایم در هر دیدار می پرسید در این 
فاصله چند صفحــه به متنم افــزوده ام و در کتاب های 
اخیرم هر بار می پرسد که از دفعۀ پیش تا این دیدار، چند 

صفحه از کتابم حذف کرده ام!«
گاِم بعد، خواندِن دیباچۀ کتاب اســت که ترجیح 
می دهم اهمیِت آن را با نقل قولی از استاد دکتر نصرالله 

پورجوادی شرح دهم: 
»دیباچه امروز در نظر خواننده و نویسنده معمواًل 
پیِش پا افتاده تریــن جــزء کتاب اســت؛ ولــی در تاریخ 
کتاب نگاری، یکی از شیرین ترین و گاهی پرجاذبه ترین 
بخش های کتاب را تشکیل داده است. دیباچه نخستین 
سخنی اســت که نویســنده با خوانندۀ کتاب در میان 
می گذارد؛ اما قاعدتًا آخرین مطلبی اســت که به روی 
کاغذ مــی آورد... اگــر خواندن کتاب را بــه مصاحبه و 
هم سخنی خواننده با نویســنده تشبیه کنیم، دیباچه 
به منزلۀ مصافحۀ نویسنده با خواننده است. در مصافحه، 
نویســنده هنوز چیزی به خوانندۀ خود نگفته، ســفرۀ 

 تقدیم نامچه، 
نامی خودمانی ست 
که شاملو بر عبارت 

یا عباراِت آغازیِن 
کتاب گذاشته که 

در آن، کتاب به 
کس یا کسانی 

تقدیم شده است. 
این صفحه، اگر در 

کتاب موجود باشد، 
بهترین شناسندۀ 
ارتباط های فکری 
و دلِی نویسنده و 

کتاب با جهان بیرون 
از اثر است
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پی نوشت:
1.  برگرفته از این مصرع حافظ که فرمود: ای پیک راستان خبر از یار ما بگو!

2. پژوهشگر معنای زندگی؛ دانش آموختۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی؛ مدّرس پیشین نقد ادبی دانشگاه شیراز و هم اینک پژوهشگر مهمان 
farshid.sadatsharifi@mcgill.ca در مؤسسۀ مطالعات سالمی دانشگاه مک گیل )کانادا(؛

می نوشــته اند. این مقدمه که گونه ای تقریظ به شــمار 
می آید، نیز درآمدی است ستایش آمیز که در آن، کاتب یا 
مترجم به ستایش نویسنده و کتاب وی می پردازد و بدین 
ترتیب پایگاه واالی نویسنده و ارجمندی اثر وی را پیش 
چشم خوانندگان می آورد و به گونه ای ضمنی و کنایی 
از اهمیــت و ارزش کار خــود که همانا کتابت یا ترجمۀ 
اثر است، سخن می گوید. سخنان ستایش آمیز مترجم 
کلیله و دمنه، نصرالله منشی، در تقریظ )مقدمه( خود، 
بر ترجمۀ فارسی این کتاب از عربی، نمونه ای از این گونه 

تقریظ محسوب می شود.

۲. معرفــی کتاب: و آن نیز گونه ای تقریظ اســت 
کــه برای معرفی کتــاب از دیدگاهی مثبت و از منظری 
ستایش آمیز و تحسین برانگیز صورت می پذیرد. این گونه 
تقریظ که گونه ای معرفی و تبلیغ در روزگار ما به شــمار 
می آید، در آغاز یا در پایان کتاب و بیشــتر بر رو یا پشت 
جلد و نیز در مطبوعات نوشته می شود. نویسندۀ گونۀ 
نخســت، ظاهرًا ناشــر کتاب و در واقع نویسندۀ کتاب 
اســت که آن را از زبان ناشر می نویسد. این گونه تقریظ، 
نوشــته ای است کوتاه، مشــتمل بر ستایش مضمون و 
محتوای کتاب و اهمیت آن و نیز بیان علل و عواملی که 
نویسنده را به نوشتن کتاب، و ناشر را به چاپ و انتشار آن 
برانگیخته است. گونۀ دوم این قبیل تقریظ ها را ناقدان و 
معرفی کنندگان کتاب می نویسند و در مطبوعات منتشر 
می ســازند. مضمون و محتــوای این گونه تقریظ ها هم 
شبیه مضمون و محتوای معرفی هایی است که از زبان 
ناشر نوشته می شود و نقد در معنای دقیق و درست آن 
به شــمار نمی آید؛ بلکه گونه ای معرفی ستایش آمیز اثر 
محسوب می شود. بر این اساس می توان بخش معرفی 
کتاب را، چنان که در برخی از نشــریات طرح می شود، 
نیز گونــه ای تقریظ به شــمار آورد )برگرفته از ســرواژۀ 
»تقریظ« در دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج ۱۶، به قلم 

نگارنده و استاد دکتر اصغر دادبه(.
در مجموع، توجه به آغازنوشت ها، هم برای بررسی 
یا نقد بهتر اثر و نیز جذب کردن و انس دادِن خواننده با 
آن متن است؛ آن هم واقعی و برگرفته از خوِد متن و نه از 

سِر ستایش های رفیق بازانه.  
به شــرِط حیات و توفیق در قسمِت بعد، از شماره های 
بعدی خواهم نوشــت؛ یعنی چگونگــِی نقد و تحلیل 

رویکرِد اثر و نیز اهمیِت ویرایش و کتاب پردازی.

تحقیــق، هدف از تألیف، و گزارشــی کوتــاه از مباحث 
و مســائلی که در کتاب مورد بحث واقع شده است. در 
آثار قدما چنین مقدمه هایی با توحید آغاز می شــود و با 
نعت پیامبرp ادامه می یابد و ســپس مســائلی طرح 
می شــود که به موضوع کتاب ارتباط دارد. چنان که در 
مخزن االســرار به دنبال توحید و نعت و ستایش خلفا، 
از سخن منظوم و منثور و برتری سخن منظوم بر منثور 
و نیز از مســائلی در باب پرورش دل به عنوان جلوه گاه 
حقیقت، سخن به میان می آید یا در گلستان، خواننده 
نخســت با وصفی مبتنی بر توحید با شــیوه ای بدیع و 
ســپس با نعت پیامبرp مواجه می شــود؛ ج. مقدمۀ 
کاتب و مترجم: کاتبان نســخ و مترجمان متون، گاه بر 
کتابی که بازنویســی یا ترجمه می کرده اند، مقدمه ای 

 دیباچه اولین 
برخورد  میان 
نویسنده و خواننده 
است و مانند 
همۀ برخوردهای 
اولیه، می تواند 
تعیین کنندۀ 
واکنش های آینده 
باشد. نویسنده 
در این برخورد، 
شخصیت خود و 
حضور خود را قبل 
از اندیشه اش، ولو 
به اجمال با خواننده 
درمیان می گذارد 
و چه بسا با همین 
تماس حضوری و 
شخصِی خواننده با 
نویسنده، احساس 
اُنسی در خواننده 
پیدا شود که تا پایان 
کار همچنان پایدار 
بماند

 در مجموع، 
توجه به 
آغازنوشت ها، هم 
ذهن ما را برای 
بررسی یا نقد بهتر 
اثر و نیز جذب کردن 
و انس دادِن خواننده 
با آن متن است؛ آن 
هم واقعی و برگرفته 
از خوِد متن و نه از 
سِر ستایش های 
رفیق بازانه
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پس بنویسیم: بزرگ تر، خوش خوان تر، خواستنی ترین 
و... 

مــی، نمــی: در فعل ها، بایــد این دو را همیشــه 
نیم جــدا با فعل پــس از خود بنویســیم: می ســتایم، 

نمی فرستم.
ابن / بن: باید آن را همیشــه با اسم قبل و بعدش 

نیم جدا بنویسیم: حسن بن علی، ابن سینا، ِبن غازی.
ای )حــرف نــدا(: بایــد همیشــه جــدا از منادا 

بنویسیمش: ای مهربان، ای که با من سر ناساز داری.
اعــراب : فقــط بــرای پیشــگیری از بدخوانــی، 
اعراب گذاری می کنیم. همچنین تا بتوانیم، از ســاکن 
اســتفاده نمی کنیم: مرِد تنها به ما پیوســت، معین و 

معّین.
تنویــن : درج تنوین در کلمات تنوین دار، اجباری 

است و فقط به همین صورت: اتفاقًا، اجبارًا.
ـۀ: فقط »ـۀ« درست است و همیشه باید درجش 

کنیم: خانۀ من.

بناهای اختیاری دستورخط
بعضی بناهای دستورخط اختیاری است و دستورخط 
اجــازه داده بــه هرکدام از دو شــیوه کــه می خواهیم، 
عمل کنیــم. ناچاریم از بین این  بناهای اختیاری یکی 
را برگزینیم تا متنمان یکدســت از کار درآید. ما این ها را 

برگزیده ایم:
 ابن = بن

در میانــۀ اســم، الــف »بــن« را درج نمی کنیــم: 
علی بن ابی طالب.

ها = ها ـ 
»ها«ی جمع را همیشه با قبل نیم جدا می نویسیم: 

کتاب ها.
 امالء = امال

بعد از کلمات عربی مختوم به الف و همزه، همزه را 
درج نمی کنیــم: امال. در این صورت، وقتی این کلمات 
کسرۀ اضافه بگیرند، یای میانجی بعدشان قرار می گیرد: 

امالی من.
 امالیی = امالئی

قبل از یای نســبت و یای نکره ساز، ی می گذاریم، 
نه همزه: امالیی.

این یادداشت راهکارهایی دربارۀ دستورخط پیش پای 
شــما گرامیان می گذارد. با مرور این نوشتار، قسمتی 
از پرســش هایتان دربارۀ دســتورخط پاســخ می یابد و 
با به کاربســتن این راهکارها، نوشــتارتان یکدست تر و 

چشم نوازتر خواهد شد.

مبنای دستورخط
شیوه نامۀ خط فارسی را فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
تدوین و منتشر کرده است: دستورخط فارسی. بر همۀ 
ما فارسی زباناِن فارسی دوست است که از این شیوه نامه 
پیروی کنیم. این شیوه نامه مجموعه ای از قواعد است که 
با همفکری و اجماع بزرگان زبان فارسی و صاحب نظراِن 
در این زمینه فراهم آمده و امضای رئیس جمهوری وقت 
را هم بر پیشــانی خود دارد. خوشــبختانه دستورخط 

فارسی امروز مقبولیت عام یافته است.
برای ساده سازی استفاده از قوانین دستورخط فارسی، 
فرهنگستان کتاب فرهنگ امالیی خط فارسی را منتشر 
کرده اســت. در این کتاب، قوانین دستورخط تا حدود 

زیادی بر ۳۱٬۷۶۷ واژه اعمال شده است.
در کارگاه های ویرایش و درست نویســِی مؤسســۀ 
»ویراستاران«، وقتی به بخش ویرایش صوری می رسیم، 
نخستین بحث، »دستورخط« است. سه پرسِش آغازین 

این قسمت، این هاست:
۱. چرا باید همۀ فارسی نویسان از دستورخط واحد 

پیروی کنند؟
۲. چــرا آن دســتورخط واحــد باید دســتورخط 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد؟
۳. دســتورخط فرهنگســتان دربارۀ شیوۀ امالی 

تمامی واژه ها و عبارت های فارسی چه می گوید؟
از این رهگذر، اهمیت این شیوه نامه و لزوم تبعیت 
از آن را اثبــات می کنیــم و آن را به طــور کامــل آموزش 
می دهیم. به زودی و در یادداشت های بعدی، بیشتر به 
این شیوه نامه خواهم پرداخت. فعاًل چند نکتۀ کلیدی 

دستورخط را از نظر خواهیم گذراند.

چند مبنای دستورخط
تــر، تریــن: ایــن دو را همیشــه نیم جــدا با قبل 
می نویسیم؛ البته به جز در »بیشتر« و »کمتر« و »بهتر«. 

سیّدحمید حیدری ثانی 
سرویراستار مؤسسۀ »ویراسـتاران«
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 شیوه نامۀ 
خط فارسی را 

فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی تدوین 

و منتشر کرده است: 
دستورخط فارسی. بر 
همۀ ما فارسی زباناِن 
فارسی دوست است 
که از این شیوه نامه 

پیروی کنیم

 برای ساده سازی 
استفاده از قوانین 

دستورخط فارسی، 
فرهنگستان کتاب 

فرهنگ امالیی 
خط فارسی را 

منتشر کرده است. 
در این کتاب، 

قوانین دستورخط 
تا حدود زیادی بر  
31٬767واژه اعمال 

شده است

خانوادۀ نشر
یادداشت
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۳. هر عدد ترکیبی← نیم جدا: دویست وسی وششمین 
نفر، ۴۳۵هزار نفر، ۵میلیــارد و ۴۴۰میلیون و ۳۲هزار 

نفر.
۴. کوته نوشــت ها ← بــه عــدد می چســبد: ص۲۳، 

۱۴۹۷م، ۱۳۴۲ش، ش۶۶، ج۷، س۹.
۵. در تاریخ نویســی ← ماه هــا و فصل هــا بــه عــدد 
۱۲ذی قعــده۱۳۶،  ۱۳خــرداد۱۳۸۹،  می چســبد: 

تابستان۱۳۹۲.
۶. عدد احتمالی ← نیم جدا و طبق قاعدۀ عددنویسی، 
اگــر واودار بود، با رقم و اگر بی واو بود، با حرف : دوســه 

نفر، ۱۲۰۰ – ۱۳۰۰ کیلومتر.
۷. کسرها ← به حرف و نیم جدا: دوسوم، سه چهارم.

تذکر:
۱. »و« و »تا« بین دو رقم ← جدا: ص۴۵۶ و ۴۵۹، پنج 

تا شش نفر.
۲. اعشار: فقط از ٫ استفاده می کنیم: ۳۴٫۱۲

۳. »درصد« را فقط به حروف می نویسیم: ۱۲درصد.

به
- در فعل:

۱. بای زینت ← چسبیده: بروم، دست بکشم، بگفتم.
۲. عبارت فعلی ← نیم جدا: به کار رفت، به دست آورد، 

به یغما برد، به چاپ رساند، به شمار می رود.
- در اسم:

۱. صفت ساز ← چســبیده: بهوش )هوشیار(، بسزا، 
بحق )درست(، بجا )شایسته(، بهنجار، بسامان، بقاعده 

)قاعده مند(.
۲. قیدساز ← نیم جدا: به آهستگی، به تدریج، به عمد، 
به سختی، به زحمت، به خالِف، به شدت، به ِجّد، به کلی، 

به ندرت، به ضمیمۀ، به غایت.
۳. میانوند ← نیم جدا: سربه زیر، سربه هوا، خون به دل، 
دست به دست، پشت به پشت، البه ال، جابه جا، روزبه روز، 

منزل به منزل.
۴. مصــدر ← نیم جــدا: به کاربردن، به دســت آوردن، 

به روزکردن، به دورانداختن، به فریادرسیدن.
۵. عبارت های عربی ← چسبیده: بالعوض، بالفصل، 
بالشــک، بعینه، بنفسه، بشــخصه، بالعکس، بالقوه، 

بالفعل.
۶. متمــم ← جــدا: به اتاقم رفتم، به یک ســال زندان 
محکوم شد، به شمیران خواهم آمد، به تو یادآوری کرد، 

به نام خدا.
۷. قســم ← جدا: به خدا قســم، به جــان عزیزت، به 

سبیلم قسم، به قرآن.
۸. واژگان کهــن ← چســبیده: بدیــن، بــدان، بدو، 

بدیشان.
- در حرف اضافۀ مرکب ← نیم جدا: به سوی، به جهت، 

دوصورته ها
در فرهنــگ امالیــی خــط فارســی، گاهی بــرای یک 
واژه دو صورت امالیی آمده اســت. مثاًل نوشــته شده: 
»دل خوشــی، دلخوشــی« یا »دل باخته - دلباخته« یا 
»دل آسایی / دل آســائی«. ما نخستین صورت امالیی 
را مالک می گیریم. این ازآن روســت که در خود فرهنگ 
امالیی خط فارسی نیز صورت اول به دلیل ُرجحانش، در 

ابتدا قرار گرفته است.

اعراب گذاری در فرهنگ امالیی
هنگام استفاده از فرهنگ امالیی، رعایت اعراب گذاری 
و ساکن گذاری و تشدیدگذاری مانند آن کتاب ضروری 
نیســت. به نظر می آید بنا به دالیلی، فرهنگ امالیی در 
اعراب گذاری زیاده روی کرده اســت. مثاًل در این کتاب 
آمده »اّره برقی«. نوشتن این تشدید الزم نیست؛ چون 

»اره برقی« بدخوانی ندارد.

فاصله گذاری کلمات
           درون یک کلمه:

 فاصله نباید درج شود.
نمونۀ نادرست: د الیل، مستند ات

نمونۀ درست: دالیل، مستندات
 نیم فاصله، در صورت نیاز، باید درج شود.

نمونۀ نادرست: میشود، می شود، کتاب ها، کتابها
نمونۀ درست: می شود، کتاب ها

بین دو کلمه:
 یک فاصله باید درج شود.

نمونۀ نادرست: اورفت.
نمونۀ درست:او رفت.

 بیش از یک فاصله نباید درج شود.
نمونۀ نادرست: او     رفت.

نمونۀ درست:او رفت.
 نیم فاصله نباید درج شود.

نمونۀ نادرست: علی رفت وحسن رانبرد
نمونۀ درست:علی رفت و حسن را نبرد.

عددنویسی
۱. عــدد و معدود ← جــدا: یازده تومــان، ۲۵ تومان، 

کوچۀ ۲۲.
نکته: »بار« و »تا« هم معدود محســوب می شود: اولین 

بار.
۲. هــر تــک واژۀ ترکیبــی ← نیم جــدا: ۲۵تومنــی، 
پنجاه تومنی، سی ســاله، هشــتاد نفری، صــددروازه، 

هشت دری، ۳۲۰برگی.

ۀ: فقط »ـۀ«  ـ 
درست است و 
همیشه باید درجش 
کنیم: خانۀ من

 بعد از کلمات 
عربی مختوم به 
الف و همزه، همزه 
را درج نمی کنیم: 
امال. در این صورت، 
وقتی این کلمات 
کسرۀ اضافه بگیرند، 
یای میانجی بعدشان 
قرار می گیرد: امالی 
من

 هنگام استفاده 
از فرهنگ امالیی، 
رعایت اعراب گذاری 
و ساکن گذاری و 
تشدیدگذاری مانند 
آن کتاب ضروری 
نیست. به نظر می آید 
بنا به دالیلی، 
فرهنگ امالیی 
در اعراب گذاری 
زیاده روی کرده 
است. مثالً در 
این کتاب آمده 
»اّره برقی«. نوشتن 
این تشدید الزم 
نیست؛ چون 
»اره برقی« بدخوانی 
ندارد
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همچنیــن »بــه« را در عبارت هــای فعلــی نیم جــدا 
می نویسیم: به دست آورد، به پا خاستند.

حرف پسینی
حرف بعد از کلمه، همیشه جدا نوشته می شود: نسبت 
به، در مقایسه با، مبنی بر، مربوط به، با توجه به، بنا بر، 

بنا به.

صفت اشاره در ترکیب ها
»این« و »آن« و »همــان« و »همین« در میانۀ ترکیب ها 
باعث جداشدن نیم جداها می شوند: به جهِت ← به این 

جهت، به صورِت ← به همین صورت.

جدا از بعد
این ها را معمواًل جدا از بعدشان می نویسیم: عدم، نبود، 

فقدان، فاقد، بدون، آن، این.
مگر چند استثنای ذکرشده در فرهنگ امالیی.

القاب
لقب های آغازین با بعدشــان جدا نوشــته می شــوند: 
مرحوم، دکتر، شهید، شــیخ، آیت الله، حجت االسالم، 
مهندس، عالمه، آقــای، خانم و... . مگر اینکه آن لقب 

جزء نام آن فرد شده باشد: شیخ رجبعلی خیاط.

عطف وند
اگر کلمه ای به کلمۀ پیشــوند یا پســونددار عطف شد، 
جدا نوشــته می شــود: بی دقت و مالحظه، پیشــوند و 

پسونددار، غیرآبی و خاکی، پررنج و زحمت.

نیم فاصله در عربی
در متون عربی، هیچ کجا نیم فاصله وجود ندارد. عنوان 
کتاب های عربی نیز باید کاماًل جدا نوشــته شود: غرر 

الحکم و درر الکلم، نهج البالغه، بحار االنوار.

عربی در فارسی
عبارت ها و اســامی عربی در متن های فارسی، نیم جدا 

نوشته می شوند: ان شاءالله، دارالحدیث، دارالقرآن.

منابع:

۱. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دستورخط فارسی، چ۸، 
تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۸.

۲. علی اشرف صادقی و زهرا زندی مقدم، فرهنگ امالیی خط 
فارسی، چ۷، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۴.

۳. محمدمهدی باقری، درس نامۀ کارگاه ویرایش و درست نویسی 
مؤسسۀ »ویراسـتاران«، نسخۀ ۲۱، تهران: »ویراسـتاران«، ۱۳۹۶.

به نزد، به ســمت، به طرف، به واســطۀ، به غیر از، به طور 
)کلی(، به شیوۀ، به طرز، به سبک.

نشانه ها
۱. نشانه های درنگ . ، ؛ : … ! ؟

با قبل، بی فاصله و با بعد، با یک فاصله درج می کنیم: 
انسان، در هر آیینی، برترین آفریده است.
۲. نشانه های درَبرگیر »« )( ﴿﴾ ][ }{ > <

با  درون، بی فاصله و با  بیرون، با یک فاصله می نویسیم: 
سلسلةالذهب )زنجیرۀ طال( یکی از هفت مثنوی جامی 

است.
نکته: اگر نشانۀ درنگ و دربرگیر کنار هم آمدند، قاعدۀ 

دومی را اعمال می کنیم:   (.   .(
۳. نشانه های ریاضی تنیده در متن فارسی + – = / ÷ ×

با قبل و بعد، با یک فاصله می نویسیم: هدفمندی + صبر 
= پیروزی

قیدسازها
»در« و »بر« و »با« و »از« قیدساز و متمم ساز جدا نوشته 
می شود. »به« متمم ساز نیز جدا نوشته می شود. فقط 

»به« قیدساز استثناست و با بعدش نیم جدا می شود.

منفی سازها در واژه های مرکب
نیم جدا با بعد نوشــته می شود: بی، نا، ضّد )همیشه با 

تشدید(، غیر )مگر اینکه به حرف برسد: غیر از(.
جدا از بعد نوشته می شــود: عدم، نبود، فقدان، فاقد، 

بدون.

مصدر
مصدر و شبه مصدر همیشه نیم جداست: ناکام شدن.

مگر اینکه در میانه اش واژه ای دیگر بیاید: نگاه ناپسند 
انداختن.

یک واحد خواندنی
معموالً  عبارت های با یک واحد خواندنی نیم جدا نوشته 
می شوند. البته بعضی عبارت های با یک واحد خواندنی 
جداســت: سری فیلم های بتمن، بهترین شکل، دیگر 

افراد، خیلی خنک، اندک دقت، این نوع.

اجزای فعل
اجزای فعل همیشــه جداست: گفته خواهد شد، رفته 

باشد، یاری رساندم.
پیشوندها را در فعل های پیشوندی نیم جدا می نویسیم. 
فعل پیشــوندی فعل هایی هستند تشکیل شــده از دو 
تک واژ که با این پیشوندها آغاز می شوند: در، بر، ور، فرا، 

فرو، فرود، باز، وا. مثاًل درگرفت، فروغلتید، فراخواند.

 در متون عربی، 
هیچ کجا نیم فاصله 
وجود ندارد. عنوان 
کتاب های عربی نیز 

باید کاماًل جدا نوشته 
شود: غرر الحکم 
و درر الکلم، نهج 

البالغه، بحار االنوار

 عبارت ها و 
اسامی عربی در 

متن های فارسی، 
نیم جدا نوشته 

می شوند: ان شاءاهلل، 
دارالحدیث، 

دارالقرآن
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آن دوران بنویســد، انقالبی بدانیم؛ چون انواع تفکر و 
پیش زمینۀ فکری نویسندگان و تأثیرپذیری این افراد 
از جریان های موجود در آن دوران، وجود داشته است. 
مالک قــرار دادن موضوع انقالب هــم نمی تواند 
ســبب افتراق باشد و ســبب تمایز ادبیات متعهد از 
غیرمتعهد باشد؛ چون از مناظر مختلف به انقالب نگاه 

می شود.
مــالک بازة زمانی یا تقویمــی هم مالک خوبی 
نیســت و نمی توانیم بگوییم هر اثــری که در دوران 
قبل از پیروزی انقالب یا ایام پیروزی نوشــته شــده، 

اثر انقالبی است.
مالک مضمون هم نمی تواند تعیین کننده باشد؛ 
چون تأکید بر روی مضمون، ســبب غفلت از ساختار 

داستان می شود.
مخاطب هم نمی تواند معیار باشد؛ چون مخاطب 
برای مطالعه معیــار اصلی ندارد و همۀ طیف ادبیات 
را می خواند و نویسنده، موضوع، مضمون، مخاطب و 

حتی شخصیت را هم نمی تواند تفکیک دهد.

مالک ادبیات داستانی انقالب چیست؟
حال برای تعریف مالک اصلی باید مســائلی تببین 
شــود. صحبت از ماهیت، صحبت از یک بحث ثابت 
اســت که با تغییر زمان دست خوش تغییر نمی شود 
و آن چیزی که تغییر می کند، عوارض آن اســت که 
باید آن ها را از ذاتیات جدا کرد تا به ماهیت رســید 
و در آن حال، می توان گفت ادبیات داســتانی انقالب 
چیســت. گاهی پیش می آید که این گونه ادبیات را 
زیرمجموعــه ای از ادبیات سیاســی می دانند که این 
تلقی، ســطح ادبیات داســتانِی انقالب ما را به یک 

موضوع سیاسی تقلیل می دهد.
ما از آن مکتب ادبی صحبت می کنیم که دارای 
مقوالت ارزشی است و مبانی اسالمی و فلسفی دارد؛ 
مبانــی آن از معارف دینی، بیانــات امام و رهبری و 
تفکرات اندیشمندانی نظیر شهید مطهری که منجر 
به پیروزی انقالب گردیده، اخذ شــده است و با این 
تلقی، تا اندیشۀ انقالب زنده است، هر داستانی که با 

اولین نشســت از سلسله نشست های »ادبیات با طعم 
انقالب«، با موضوع »بررســی هویت و ماهیت ادبیات 
داستانی انقالب اســالمی« با حضور احمد شاکری و 
دکتر محمد حنیف برگزار شد. در این نشست، احمد 
شــاکری مواضع خود را به شــرح ذیل در خصوص 
موضوع هویت و ماهیت ادبیات داستانی انقالب بیان 

کرد:
موضوع هویــت و ماهیت موضوع مهم و مبنایی 
اســت. این موضوع پیش داشــته و موضوع اصلی در 
مباحث نظری دربارة ادبیات داستانی انقالب است و 
باید قبل از سایر مباحث، به این موضوع پرداخت. حال 
سؤال پیش می آید که چرا ضرورت دارد دربارة هویت 
و ماهیت بحث شود؟ جواب این است که ابتدا، جایگاه 
و اهمیت این ادبیات به دلیل موضوع، توجه به مضمون 
مفاهیم اصلی را مثل مفاهیم عاشــورا، برجسته کرده 
است و مسئلۀ دیگر که به بررسی این موضوع اهمیت 
می دهد، این است که اگر شما در تاریخ انقالب اسالمی 
نگاهی بیندازید، می بینید که از ادبیات دفاع مقدس، 
جریانی به وجود آمده به نام جریان ادبیات داســتانی 
سیاه دفاع مقدس که این جریان تهدیدی برای جریان 
قبلی بوده اســت و آن مقولۀ نفوذی که مقام معظم 
رهبری بر آن تأکیــد دارند، در حوزة فرهنگی، دقیقاً 
همین نکته است. یا در ادبیات انقالب اسالمی، تطهیر 
حکومت پهلوی و بزک چهرة طاغوت رخ داده اســت. 
در نتیجه، هیچ کدام از معیارهای نویســنده و راوی 
یا موضوع و مضامین  نمی توانند ادبیات اصیل انقالب 
را با ادبیاتی که از این اصالت ها به دور اســت، تفکیک 
کنند. توجه به ماهیت و هویت ادبیات داستانی انقالب 
رأس المال ماســت؛ به این معنا که مهم ترین و اولین 

مسئله ای است که ادبیات ما باید به آن پاسخ دهد.

مالک اثر انقالبی چه چیز نیست؟
حال باید به مالک هایی که برای بررسی این موضوع 
مفروض است، بپردازیم: اگر مالک نویسنده باشد، با 
این استدالل که متعلق به این دوران باشد، نمی تواند 
مالک خوبی باشد و نمی شود هر نویسنده ای را که از 

توجه به ماهیت و هویت ادبیات داستانی 
انقالب، رأس المال ماست

اولین نشست از سلسله نشست های ادبیات با طعم انقالب

 هیچ کدام از 
معیارهای نویسنده 
و راوی یا موضوع و 
مضامین  نمی توانند 
ادبیات اصیل انقالب 
را با ادبیاتی که از 
این اصالت ها به دور 
است، تفکیک کنند

 توجه به ماهیت 
و هویت ادبیات 
داستانی انقالب 
رأس المال ماست؛ 
به این معنا که 
مهم ترین و اولین 
مسئله ای است که 
ادبیات ما باید به آن 
پاسخ  دهد

اولین نشست از سلسله نشست های ادبیات با طعم انقالب، در بخش جنبی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالن یاس، به همت 
مؤسسۀ فرهنگی هنری »رسول آفتاب« با حضور احمد شاکری و دکتر محمد حنیف برگزار شد. 
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توجه به ماهیت و هویت ادبیات داستانی انقالب، رأس المال ماست

علت های زمینه ساز انقالب ها
چهار علت اســت که زمینۀ یک انقالب را در جامعه 

به وجود می آورد: 
۱. سرخوردگی شدید عمومی؛

۲. اتحاد و وحدت کلمه در موضوع خاص؛
۳. رهبری قابل قبول؛

۴. خواست قدرت های جهانی.
دربارة انقالب اسالمی ما، مواردی نظیر وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی دهۀ 50 و خصوصیات امام را هم 

باید به گزینه های فوق اضافه کرد.

ویژگی های ادبیات داستانی انقالب
• شروع حرکت از سال ۴0؛

• تمرکز بر عطف به وقایع تاریخی؛
• تمرکز به حرکت های هیئتی به جای چریکی؛

• محوریت مسجد؛
• محوریت روحانی به جای توجه به روشنفکری؛

• نداشــتن تمرکــز روی شــعارهای عدالت خواهانۀ 
اقتصادی؛

• توجه به بازار و نقش عمدة آن در جریان انقالب.
با توجــه به ویژگی های فوق، بــه نظر من اثری 
نداریم که هویت و ماهیت انقالب اسالمی ما را داشته 
باشــد؛ چرا که هرکس با اندیشــۀ خــودش و بدون 
درنظرگرفتن زمینه های بروز انقالب نوشــته است و 
قالب آثار تحت تأثیر فضای حاکم، نگاه مارکسیســتی 

داشته و داستان با مضامین دینی بسیار اندک است.

ادبیاتی زیرمجموعۀ ادبیات سیاسی
به نظرم داستان انقالب نشان دهندة شورش عده ای با 
اندیشــه ای نو برای واژگونی حکومت موجود و ایجاد 
حکومت نوست و با این تعریف، این ادبیات زیرمجموعۀ 

بهره گیری از این اندیشه تولید شود، ادبیات داستانی 
انقالب اسالمی است و به همین دلیل، نوشتن از ادبیات 
دفاع مقدس، شهدای هسته ای و شهدای مدافع حرم 
هم در این تعریف از ادبیات داستانی انقالب اسالمی 

می گنجد.
 به این ادبیات لطماتی وارد شــده که به آن هم 
به اختصار اشاره ای می شود. یکی از مهم ترین لطمه ها 
در این ادبیات، بروز، حضور و نفوذ جریان نفاق هست 
که ســبب تغییر تعریف ارزش ها شده است: بدی ها، 
خوبی و خوبی ها، بدی جلوه داده شــده و لطمۀ دیگر 
از غفلت متولیان فرهنگی نشئت می گیرد که توجهی 
به پژوهش و نظریه پردازی ندارند و متأسفانه، یک کار 
پژوهشــی و کتاب دربارة فلسفۀ داستان نداریم و این 
متولیان صرفاً دغدغۀ تولید رمان دارند که این موضوع 

خود سبب زوال این ادبیات خواهد شد.

نوشته های مختلف در زمینۀ انقالب به دلیل 
تفکرات مختلف است

حنیف کارشــناس دیگر این نشســت، صحبت های 
خود را با این نکات شــروع کرد: »من از نگاه ســوم و 
غیرجانب دارانه به این بحث می پــردازم. اگر امروز با 
نوشته های مختلفی در زمینۀ انقالب مواجه هستیم، 
با نگاهی به غیر از نگاه حاکم، یک دلیل این است که 
تفکرات مختلفی در عرصۀ شکل  گیری ادبیات انقالب 
نقش داشــته و علت اینکه چرا سهم آن دسته ای که 
در پیروزی انقالب، ســهم کمتری داشتند، امروز در 
ادبیات انقالب پررنگ تر است، انتخاب مدیران ناالیق 
و غیرمتخصص در عرصۀ ادبیات اســت؛ مدیرانی که 
تصور تولید پنج رمان از یک نویســنده در یک سال، 
در ذهنشان متصور است و ثمره ای جز تولید این آثار 

ندارند.«

 ما از آن مکتب 
ادبی صحبت می کنیم 

که دارای مقوالت 
ارزشی است و مبانی 

اسالمی و فلسفی 
دارد؛ مبانی آن از 

معارف دینی، بیانات 
امام و رهبری و 

تفکرات اندیشمندانی 
نظیر شهید مطهری 
که منجر به پیروزی 
انقالب گردیده، اخذ 

شده است و با این 
تلقی، تا اندیشۀ 

انقالب زنده است، 
هر داستانی که با 
بهره گیری از این 

اندیشه تولید شود، 
ادبیات داستانی 

انقالب اسالمی است 

 یکی از مهم ترین 
لطمه ها در این 

ادبیات، بروز، حضور 
و نفوذ جریان نفاق 

هست که سبب تغییر 
تعریف ارزش ها شده 
است: بدی ها، خوبی 

و خوبی ها، بدی 
جلوه داده شده و 

لطمۀ دیگر از غفلت 
متولیان فرهنگی 

نشئت می گیرد که 
توجهی به پژوهش و 
نظریه پردازی ندارند 
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اتفاقی افتاد؟
وی افــزود: »البتــه از این میان نویســندگانی چون 
چهل تن، دانشور و فصیح پس از پیروزی انقالب اسالمی 
تقریباً تمام تالششان را در راستای سیاسی نویسی قرار 
دادنــد و در زمرة داستان نویســان طیــف اول بعد از 
سال 5۷ به شمار می آیند. اما نویسندگان طیف سوم، 
داستان نویسانی هســتند که به طرح روشن و آشکار 
عقاید سیاسی انسان در داستان ها چنان عالقه ای نشان 
نداده و گرچه به قالب بیشتر از محتوا اهمیت داده اند، 
به طرح اندیشــه های فلســفی و کلی در داســتان ها 
عالقه مند بوده اند. این دسته از داستان نویسان، کمتر 
به مصداق های عینی و حوادث اشــاره کرده اند؛ از این 
دسته می توان به صادق هدایت، صادق چوبک، ابراهیم 
گلستان، ناصر تقوایی و هوشنگ گلشیری اشاره کرد.«

دوره های سیاســی مؤثر بر انتشار و خلق 
داستان های سیاسی

 دکتر حنیف همچنین دوره های سیاسی که تأثیرات 
آشــکاری بر انتشــار و خلق داســتان های سیاسی 

داشته اند، به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
دورة اول: ۱۲۸5 تا ۱۳00

هرج و مرج و تمرین دموکراسی نیم بند
 دورة دوم: ۱۳0۱ تا ۱۳۲0

استبداد،  نوگرایی
 دورة سوم: ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۲

گریز از استبداد، آزادی به سوی دموکراسی
 دورة چهارم: ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۸

خفقان
 دورة پنجم: ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲

دموکراسی نیم بند
 دورة ششم: ۱۳۴۳ تا ۱۳55

خفقان و توسعۀ اجتماعی، اقتصادی
 دورة هفتم: ۱۳5۶ تا ۱۳5۷

فضای باز سیاسی، انقالب
 دورة هشتم: از ۱۳5۸ تا ۱۳5۹

آزادی وسیع پس از انقالب، توسعۀ کتاب خوانی
 دورة نهم: از ۱۳۶0 تا ۱۳۶۷

شرایط جنگی، درگیری داخلی،  محدودیت ها
 دورة دهم: از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶

توسعۀ اقتصادی، زمینه های تساهل و تسامح
 دورة یازدهم: از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

اصالحات، تسامح و تساهل
 دورة دوازدهم: از ۱۳۸5 تا ۱۳۹۲

بازگشت به اصول گرایی
 دورة سیزدهم: از ۱۳۹۲

دورة اعتدال

ادبیات سیاســی که موضوع آن به دست گرفتن قدرت 
است و تقسیماتی برای آن می شود تصور کرد:

۱. داستان هایی که به مفهوم قدرت و سیاست و 
حکومت می پردازد؛ همچون نون والقلم جالل آل احمد 

و کوری ژوزه ساراماگو؛
۲. داســتان هایی کــه بــه درگیــری گروه ها و 
ســازمان های سیاســی با قــوای اشــغالگر خارجی 
می پردازد؛ همچون خرمگس لیلیان وینیچ یا آتش در 

خرمن حسین فتاحی؛
۳.  داســتان هایی که از طریق رمز و نماد، به نقد 
نظام های سیاســی حاکم می پردازد یا راه مبارزه ارائه 
می کنــد؛ همچون قلعۀ حیوانات جورج اورول و ماهی 

سیاه کوچولوی صمد بهرنگی؛
۴. داســتان هایی که به صورت واقع گرایانه به نقد 
نظام های سیاســی می پردازد؛ همچون شوخی میالن 

کوندرا و روزهای برفی قاسمعلی فراست؛
5. داستان هایی که به درگیری گروه های داخلی 
با حکومــت حاکم می پردازد؛ همچــون گفت وگو در 

کاتدرال ماریو بارگاس یوسا و طبل آتش شیرزادی؛
۶. داســتان هایی که با پرداختن بــه مصائب و 
مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف مردم 
با نظام حاکم، ستیز می کند؛ همچون خوشه های خشم 
جان اشتاین بک و عزاداران بیل غالمحسین ساعدی؛ 

۷. داســتان هایی که به درگیری میان دو کشور 
می پــردازد؛ همچــون اغلــِب داســتان های جنگی، 
داستان های جنگ های سرد و داستان هایی که در دفاع 

از سیاست های حاکمان نوشته می شود.

طیف های حرفه ای داستان نویسی پیش از انقالب
حنیف پس از آن، طیف های مختلف داستان نویســی 
حرفه ای پیش از انقالب را برشــمرد و عنوان کرد: »از 
طیف نخســت، یعنی داستان نویســی کاماًل سیاسی 
می توان به اســامی زیر اشاره کرد: بزرگ علوی، جالل  
آل احمد، احسان طبری، احمد محمود، منصور یاقوتی، 
علی اشرف درویشیان، صمد بهرنگی، فریدون تنکابنی 
و محمد مســعود. در طیف دوم یعنی داستان نویسان 
سیاسی که همواره در آثارشان نیم نگاهی به سیاست 
داشــته اند؛ هرچند همپای نویسندگان طیف اول، بر 
سیاسی نویســی پافشــاری نکرده اند که از آن جمله ، 
می توان به تقی مدرســی، غالمحسین ساعدی، ایرج 
پزشــکزاد، محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین(، سیمین 
دانشــور، امیرحســن چهل تن و ســیدمحمود قادر 
گالبدره ای، اســماعیل فصیح و محمــود دولت آبادی 

اشاره کرد.«

پس از انقالب برای نویسندگان سیاسی چه 

 به نظر من 
اثری نداریم که 
هویت و ماهیت 
انقالب اسالمی ما 
را داشته باشد؛ 
چرا که هرکس با 
اندیشۀ خودش و 
بدون درنظرگرفتن 
زمینه های بروز 
انقالب نوشته 
است و قالب 
آثار تحت تأثیر 
فضای حاکم، نگاه 
مارکسیستی داشته 
و داستان با مضامین 
دینی بسیار اندک 
است
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