
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید با کمک دولت، این موانع، به ویژه موضوع گرانی کاغذ را برطرف کند.
مهم ترین تولید ملی، تولید امتداددار است و با برطرف شدن مشکالت کارخانه های کاغذ، قطعاً راه برای 

کتاب  خوانِی بیشتر و ارزان  شدن قیمت کتاب باز می شود.
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تعداد کل  آمار  ندارند. طبق همین  به طرح  مناسبی 
 188 )با  شهرستان ها  در  عضو  کتاب فروشی های 
مراکز  کتاب فروشی های  یک سوم  از  کمتر  فروشگاه( 

استان ها )با 605 فروشگاه( است. 
مسئلۀ دوم نبود نظارت کافی و امکان دورزدن سامانه 
آنچه  به  توجه  با  است.  کتاب فروش ها  برخی  توسط 
اعالم شد، این تخفیف و یارانه شامل کتاب های آموزشی 
برخی  شده  شنیده  اما  نمی شود؛  کمک آموزشی  و 
به عمد یا به سهو، این کتاب ها یا حتی سایر محصوالت 
مانند اسباب بازی و لوازم التحریر را در قالب این طرح 
می فروشند و با ثبت سوری کتاب، مبلغ معادل آن را از 
طرح می گیرند. این باعث می شود که یارانۀ مربوطه به 
مسیر دیگری برود. البته برای چنین تخلفاتی مجازات 
پیش بینی شده؛ اما در عمل سازوکار مؤثری برای کنترل 

و اجرای آن وجود ندارد. 
مقولۀ دیگری که حتمًا باید برای آن فکری شود، هدایت 
مخاطب و خریداران کتاب به سمت محتوای باکیفیت 
است. در سازوکار فعلی، همۀ کتاب ها، به جز آموزشی 
حتی  می شوند؛  تخفیف  مشمول  کمک آموزشی،  و 
اما  دارند؛  نشر  برای  را  الزم  مجوزهای  که  کتاب هایی 
به دلیل ضعف ها و کژی های محتوایی، نباید زیر چتر 
حمایت یارانه ای دولت قرار گیرند. بهتر است در چنین 
اختصاص  برای  دقیق تر  هدف گذاری  با  فرایندی، 
تخفیف، کتاب های باکیفیت تر و پرمحتواتر را حمایت 
آثار  به  یارانه  اختصاص ندادن  با  مثال،  به طور  کنیم. 
ترجمه و اختصاص تخفیف به آثار نویسندگان داخلی، از 
کتاب های تألیفی حمایت کنیم. یا حتی با ارائۀ فهرست 
کتاب های منتخب برای دریافت تخفیف بیشتر، کاری 
کنیم تا مخاطب برای خواندن آن ترغیب شود. دیگر 
موجود،  اشکاالت  رفع  با  طرح  این  که  شده  آن  وقت 
دوستداران  و  نشر  اهالی  بتواند  تا  کند  پوست اندازی 
کتاب را راضی نگه دارد و به سرنوشت طرح های قبلی 

دچار نشود.

محمد مهدی شیخ صراف: معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 
در هر دورۀ مدیریتی، ماجرایی تازه و متفاوت با قبل برای 
تزریق یارانه به حوزۀ کتاب و نشر در پیش می گیرد؛ از 
بن های کاغذی و الکترونیک تا تخصیص یارانه به ناشر 
و حاال کتاب فروشی ها. طرح های تخفیف فصلی کتاب 
که در نوروز به »عیدانۀ کتاب« هم معروف شده، تازه ترین 
راه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که برای بیشتر 
کتاب خریدن عامۀ مردم اجرایی شده است. این طرح 
برای کتاب فروشی ها در چرخۀ نشر ارزش قائل شده و در 
نگاه اول برای همۀ مردم در استفاده از آن عدالت نسبی 
وجود دارد. هر ایرانی با ارائۀ کارت ملی و ثبت کد ملی 
می تواند تا سقف صدهزار تومان خرید کرده و از تخفیف 

بیست درصدی استفاده کند. 
یکی دیگر از قوت های این طرح، اطالع رسانی مناسب 
و شفافیت آماری آن است؛ اما اجرای آن ایرادهایی نیز 
دارد. به نظر می رسد طی چند دوره برگزاری، برای رفع یا 
بهینه سازی این مشکالت اقدامی صورت نگرفته است. 
اولین مشکل، پراکندگی نامتوازن کتاب فروشی های این 
از  نه تنها شهرستان ها، که مردم بسیاری  طرح است. 
مراکز استان ها نیز امکان استفادۀ مناسب از این طرح و 

یارانۀ تعلق گرفته به آن را ندارند. 
در فهرست اعالم شده، 793 کتاب فروشی عضو این طرح 
هستند؛ اما در 12 استان، زیر 10 کتاب فروشی )جمعًا 
76 فروشگاه( و در 7 استان، بین 10 تا 20 کتاب فروشی 
)جمعًا 94 فروشگاه( عضو این طرح اند. حاصل جمع 
فروشگاه های تقریبًا نیمی از استان های کشور کمتر از 
دو استان قم و تهران می شود. چون در تهران 123، قم 
86 ، اصفهان 92 و خراسان رضوی 93 کتاب فروشی 
عضو این طرح اند و و در صدر استان های پرفروش قرار 
عدالت  به  دارد  بنا  سازوکار  این  هرچند  یعنی  دارند. 
نزدیک باشد، در عمل مانند گذشته، باز هم استان ها و 
شهرهای  برخوردار، بیشترین سهم را از تخفیف دارند 
و استان های دیگر و به خصوص شهرستان ها دسترسی 

وقت پوست اندازی »عیدانۀ کتاب«
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سیدمحمود دعایی، مدیر مسئول مؤسسۀ اطالعات، 
ارشاد،  وزارت  فرهنگی  امور  معاون  جوادی،  محسن 
علی رضا مختارپور،  دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کتاب،  خانۀ  مدیرعامل  حسینی پور،  نیکنام  کشور، 
محمود آموزگار، رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان 
مجمع  مدیرعامل  نیلی،  میثم  رجبی،  محمد  تهران، 
قائم مقام  حمزه زاده،  محمد  اسالمی،  انقالب  ناشران 
حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی و حجت االسالم 
زائری، همایون امیرزاده، علی اکبر اشعری و امیرمسعود 

شهرام نیا حضور داشتند.

زمانی جامعه پیشــرفت می کنــد که فرهنگ بر 
سیاست سروری کند

در بخش اول این مراسم، نیکنام حسینی پور، مدیرعامل 
خانۀ کتاب، به نمونه ای از تالش های خاندان آخوندی 
گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  ایرانی  فرهنگ  نشر  در 
و  بنشینند  بر سر  باید  ایشان  امثال  و  آخوندی  »آقای 

در بعدازظهر یک روز گرم مرداد، محفلی گرم و دل چسب 
با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و نشر کتاب در سالن 
همایش های پژوهش های جهاد دانشگاهی برگزار شد؛ 
جمعی که برای تقدیر از مردی به این مکان آمده بودند 
که عمر خود را صرف نشر معارف اهل بیتD و قرآن 

کرده است.
هفته های گذشته، بیلبوردی در سطح شهر نصب شده 
تصویر  به  مردی  دل نشین  چهرۀ  آن،  روی  بر  که  بود 
کشیده شده بود که موها و محاسن سفیدش نشان از 

هفتاد سال مجاهدت فرهنگی داشت. 
بزرگداشت مرتضی آخوندی که هم اکنون و بعد از گذشت 
در  را  آخوندی  محمد  خود،  پدر  راه  همچنان  سال ها 
مدیریت انتشارات دارالکتب االسالمیه ادامه می دهد، 

بهانه ای  بود برای گردهم آمدن فرهنگ دوستان.
شد،  برگزار  مرداد  یکشنبه 7  عصر  که  مراسم  این  در 
چهره هایی مانند، محمدحسین صفارهرندی و احمد 
مسجدجامعی، وزرای اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

آخوندی: برخی در صنف نشر حتی از 
بردن نام خدا هم ابا دارند

 حسینی پور:
آقای آخوندی و امثال 
ایشان باید بر سر 
بنشینند و زمانی 
جامعۀ ما پیشرفت 
می کند که فرهنگ 
بر سیاست سروری 
کند؛ اما متأسفانه 
االن این گونه نیست
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را. مرتضی آخوندی چهرۀ نجیب حوزۀ نشر و عنصری 
بی هیاهو و کاری است.«

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: »در زمان 
وزارت بنده و پس از آن، چندبار خدمت ایشان رسیدیم؛ 
اما این دیدارها هیچ وقت برای انتشارات خودشان نبود؛ 
را  نشر  جامعۀ  کل  دربارۀ  موضوعی  تا  می آمدند  بلکه 
مطرح کنند و برای ارتقا جایگاه صنعت نشر، وساطت 
یک  به  هم  خودش  برای  ناشری  اگر  هرچند  کنند؛ 

مسئول مراجعه کند، اشکالی ندارد.«
صفارهرندی همچنین تأکید کرد که آقای آخوندی هرگز 
دوغ و دوشاب را قاطی نکرده؛ بلکه صحیح نوشتند، 

صحیح منتقل کردند و از بدعت ها جلوگیری کردند.

االســامیه،  دارالکتــب  در  منتشرشــده  آثــار 
قابل اعتماد و معیار و تراز است

مدیرمسئول  دعایی،  سیدمحمود  به  نوبت  ادامه  در 
یکی از روزنامه های قدیمی کشور رسید تا از آخوندی 
اظهار داشت:  اطالعات  بگوید. مدیرمسئول مؤسسۀ 
»من بیش از نیم قرن است که با آقای آخوندی آشنایی 
و  بودند  قم  در  که  جوانی  طلبه های  کنجکاوی  دارم. 
گاهی به تهران می آمدند تا به مراکزی بروند که نزد علما 
و روحانیون قابل احترام است، ما را به دارالکتب رساند. 
آنجا بود که با چهرۀ دل نشین آقای آخوندی روبه رو شدم؛ 
هرچند که بعدها فهمیدم پدرم هم با مرحوم آخوندی، 

پدر آقامرتضی، صیغۀ اخوت خوانده است.«
این فعال رسانه ای ادامه داد: »تالش و دقت خاندان آقای 
آخوندی همیشه بر این بوده است که آثار منتشرشده در 

انتشاراتشان قابل اعتماد و معیار و تراز باشد.«
آخوندی  آقای  به  خطاب  صحبت هایش  پایان  در  وی 
گفت: »ما مدیون افرادی چون شما هستیم، شما آبروی 

زمانی جامعۀ ما پیشرفت می کند که فرهنگ بر سیاست 
سروری کند؛ اما متأسفانه االن این گونه نیست.«

وی ادامه داد: »انتشارات دارالکتب  االسالمیه از سال 
 D 1317 تاکنون برای نشر فرهنگ و معارف اهل بیت
تالش کرده و 2300 عنوان کتاب توسط این انتشارات 

روانۀ بازار شده است.«
از  حسین استادولی دیگر سخنران این برنامه بود که 
مجاهدت فرهنگی مرتضی آخوندی یاد کرد. وی گفت: 
»کتاب مایۀ آرامش روحی است و اگر از ما گرفته شود، 
اهمیت،  این  به دلیل  بنابراین  ندارد؛  ارزشی  حیاتمان 
ناشر کتاب هم مهم می شود؛ به خصوص ناشران کتب 
اسالمی. آقای آخوندی مشمول آیات و روایاتی است. 
ایشان توصیف کسانی است که از خود، نشر کتاب را 

به یادگار گذاشته اند.«

مرتضــی آخونــدی چهــرۀ نجیب حوزۀ نشــر و 
عنصری بی هیاهو و کاری است

در ادامۀ این میعاد فرهنگی و پس از پخش کلیپی دربارۀ 
محمدحسین  آخوندی،  مرتضی  شخصیت  و  زندگی 
صفارهرندی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی آخوندی 
نیازمند  پدرشان  و  »ایشان  کرد:  توصیف  این چنین  را 
تقدیر نیستند؛ چراکه اعتبار واقعی را آن ها دارند. آن ها 
ماندگاری خود را در اتصال به امر ماندگاری چون کتاب 
پیدا کرده اند. گویا حاال آمده ایم با آن ها عکس یادگاری 

بگیریم تا ما هم ماندگار شویم.«
وی ادامه داد: »ارادت من به ایشان و خانواد ه شان به 
از جاهایی که در  بازمی گردد. یکی  پنجاه سال پیش 
بازارگردی پدرم حتمًا به آنجا سرمی زد، دارالکتب آقای 
آقای غفاری  ببیند و هم  را  ایشان  تا هم  بود  آخوندی 

آخوندی: برخی در صنف نشر حتی از بردن نام خدا هم ابا دارند

 صفارهرندی: 
ایشان و پدرشان 

نیازمند تقدیر نیستند؛ 
چراکه اعتبار واقعی 

را آن ها دارند. آن ها 
ماندگاری خود را در 

اتصال به امر ماندگاری 
چون کتاب پیدا 

کرده اند. گویا حاال 
آمده ایم با آن ها عکس 

یادگاری بگیریم تا ما 
هم ماندگار شویم 

صفارهرندی: 
مرتضی آخوندی چهرۀ 

نجیب حوزۀ نشر و 
عنصری بی هیاهو و 

کاری است

 صفارهرندی: آقای 
آخوندی هرگز دوغ و 

دوشاب را قاطی نکرده؛ 
بلکه صحیح نوشتند، 

صحیح منتقل کردند و 
از بدعت ها جلوگیری 

کردند

 دعایی: تاش و 
دقت خاندان آقای 

آخوندی همیشه 
بر این بوده است 

که آثار منتشرشده 
در انتشاراتشان 

قابل اعتماد و معیار و 
تراز باشد



8

شمارۀ 28 و 29
تیر و مرداد 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

مانند  شأنی  و  مقام  و  هستید  روحانیت  جامعۀ  و  نشر 
روحانیت دارید؛ اگرچه خودتان روحانی نیستید.«

آخوندی ناشری اســت که با کتب خود در زمان 
غیبت امام عصر دستگیری کرد

در ادامه نوبت به میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران 
انقالب اسالمی رسید. نیلی با بیان اینکه من از آقای 
آخوندی تشکر می کنم که باعث شد این جمع امروز 
و پدر  ایشان  تا زحمات و مجاهدات  آیند  دور هم گرد 
بزرگوار ایشان قدر دانسته شود، گفت: »امیدوارم ما را هم 
جزو کسانی که در مسیر ترویج افکار، فرهنگ و معارف 

اسالمی قدم برمی دارند، بنویسند.«
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی ضمن اشاره 
به حدیثی از امام حسن عسکریA که از قول امام 
»از  آمده، گفت:  بحاراالنوار  در  و  نقل شده   Aجواد
مصادیق این حدیث جلسۀ ماست. در این حدیث آمده 
یکی از صفاتی که در دورۀ غیبت امام عصر به مسلمانان 
اهدا شده، ایتام آل محمدt است. در این روایت که از 
امام حسن عسکری آمده، این طور نقل شده: "کسانی 
از  را  آن ها  یا  می کنند،  تکفل  آل محمدtرا  ایتام  که 
راهنمایی  حجت هایی  با  و  می کنند  خارج  گمراهی 
می کنند، این ها فضلشان مثل فضل آسمان بر زمین 

است."«
با بیان اینکه آقای  وی بر این تفاوت صحه گذاشت و 
آخوندی یکی از مصادیق این حدیث است گفت: »او 
ناشری است که با کتب خود دستگیری کرد و بر هدایت 
جامعۀ شیعی در غیبت امام همت گماشت و نوید این 
است که مسیر آیندۀ انقالب و ترویج فرهنگ اسالمی 

ان شاءالله ماندگار خواهد شد.«

جواهرالکام در کارنامۀ دارالکتب االسامیه اثر 
فوق العاده ای است 

محمود آموزگار، رئیس اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان 
خدمات  از  که  بود  برنامه  این  دیگر  میهمان  تهران، 
مرتضی آخوندی سخن گفت. وی گفت: »مرکز علم 
به ویژه در گذشتۀ نه چندان دور، در حوزۀ علمیه بوده و 
روحانیون پرچم دار آن بوده اند. بسیاری از قواعد حقوقی 
اسالمی  از حقوق  برگرفته  است،  در جهان مدرن  که 
است. کارنامۀ آقای اخوندی را که مالحظه کنیم، به اثر 
جواهرالکالم می رسیم که واقعًا اثر فوق العاده ای است.«

ارشاد  و  فرهنگ  اسبق  وزیر  مسجدجامعی،  احمد 
اسالمی هم در سخنان کوتاهی از خدمات فرهنگی 
مرتضی آخوندی یاد کرد و از خانوادۀ آخوندی به عنوان 
گفت:  و  برد  نام  ریشه دار  و  اصیل  تبارهای  از  یکی 
»خوشبختانه فرزندان و بستگان آقای آخوندی هم در 

راه نشر فعالیت می کنند. «
به  اشاره  با  وزارتش،  دوران  از  خاطره ای  ذکر  با  وی 
ایده ای که برای ثبت جهانی »روز عالمه مجلسی« در 
تقویم یونسکو در آن دوره داشته است، گفت: »برخی 
از سفیران ما در خارج از کشور، مخالف این کار بودند 
و معتقد بودند که با توجه به صبغۀ دینی و شیعی عالمه 
می کند.  مخالفت  پیشنهاد  این  با  یونسکو  مجلسی، 
گذاشتم،  میان  در  نراقی  احسان  با  را  موضوع  وقتی 
گفت  و  کرد  صحبت  باره  این  در  علمی  نگاهی  با  او 
این گونه نیست که یونسکو حتمًا با آن مخالفت کند؛ 
چراکه عالمه مجلسی چهارصد سال پیش در واقع یک 
دانشنامۀ جمعی را منتشر کرده است. دانشنامه ای که 
سرویراستار داشته و می شود گفت که پایه گذار نوعی 

دانشنامه نویسی بوده است.«

خط اخبار / گزارش

 دعایی:
ما مدیون افرادی 
چون شما هستیم، 
شما آبروی نشر و 
جامعۀ روحانیت 
هستید و مقام و 
شأنی مانند روحانیت 
دارید؛ اگرچه 
خودتان روحانی 
نیستید

 نیلی:
او ناشری است 
که با کتب خود 
دستگیری کرد و 
بر هدایت جامعۀ 
شیعی در غیبت امام 
همت گماشت و نوید 
این است که مسیر 
آیندۀ انقاب و ترویج 
فرهنگ اسامی 
ان شاءالله ماندگار 
خواهد شد

آموزگار:
کارنامۀ آقای اخوندی 
را که ماحظه کنیم، 
به اثر جواهرالکام 
می رسیم که واقعًا اثر 
فوق العاده ای است
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انتشارات دارالکتب االسامیه ستاره ای فروزان 
در آسمان فرهنگ و نشر ایران اسامی است

بعد از سخنان میهمانان ویژۀ این مراسم، نوبت به تجلیل 
از استاد مرتضی آخوندی رسید تا گوشه ای از خدمات 
داشته شود.  پاس  اخیر،  در هفتاد سال  فرهنگی وی 
پیام سیدعباس  و  یافتند  در جایگاه حضور  میهمانان 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قرائت و یک جلد 
نهج  البالغۀ نفیس از سوی وی به آخوندی اهدا شد. دیگر 
میهمانان هم با اهدای هدایایی، ارادت و تکریم خود را به 

این پیش کسوت عرصۀ نشر کتب دینی ابراز کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی از این پیام خطاب 
به آخوندی اظهار داشت: »انتشارات دارالکتب االسالمیه 
ستاره ای فروزان در آسمان فرهنگ و نشر ایران اسالمی 
است. صدها اثر گران سنگ با اهتمام شما به زیور طبع 
آراسته شد و هزاران استاد را سیراب ساخت. این افتخار را 
به جناب عالی که از پیش کسوتان حوزۀ نشر و از خاندان 

مکرم دین و دانش هستید، تبریک می گویم.«

برخی در صنف نشر حتی از بردن نام خدا هم ابا 
دارند

 مرتضی آخوندی، مدیر انتشارات دارالکتب االسالمیه 
هم در سخنانی ابراز داشت: »من قابل این همه تقدیر 
و تجلیل نیستم، ولیکن این آثار آل محمدt است که 
قابل است؛ بنابراین این مراسم هم بزرگداشتی برای علوم 

آل محمدt است.«
محبت  همه  این  شایستۀ  را  خودم  من  وی،  گفتۀ  به 
دوستان نمی دانم؛ اما اگر به خاطر کتاب های دینی و 
علوم آل محمدt باشد بجاست؛ ولی من قابل این همه 

لطف نیستم.
ابوی  فعالیت  با  انتشارات  »کار  داشت:  بیان  آخوندی 

بنده هنوز متولد نشده  زمانی که  آغاز شد؛  مرحومم 
بودم. اصل کار این بود که آثار مکتوبی را که برای شیعه 
است و به ایشان رسیده، اعم از کتاب های مرجع یا آثاری 
که به شکل تفاسیر و روایات هستند، همه بتوانند در 

جهان اسالم نشر یابند.«
نیز  بنده  اینکه  بر  تأکید  با  مدیر  دارالکتب االسالمیه 
دنباله رو پدر مرحومم هستم تصریح کرد: »ما ناشران 
مسئولیت بزرگ و سنگینی داریم؛ اما گاهی می بینم 
عده ای با مسئوالن ارشاد بحث می کنند که چرا مقابل 
که  است  حالی  در  گالیه  این  گرفته اید!  را  ما  آزادی 
می بینیم ما حتی در روایات هم داریم که غذای روح باید 
سالم باشد، باید به تاریخ مصرف آن دقت کنیم. همانند 
غذایی که به جسم می رسانیم، باید به خوراک فکری هم 
دقت کنیم تا آنچه قرار است به مغز ما برسد، ارتقا دهیم.«
به گفتۀ این ناشر، برای کنترل این غذای سالم باید جایی 
باشد تا آن را کنترل کند. نباید این فضا لجام گسیخته 
باشد و هرکه هرچه خواست بگوید. ما مسئولیم به آنچه 
می شنویم، از چیزی که تبعیت می کنیم، آنچه به مغزمان 
بیشتر  آنچه نشر می دهیم  قبال  اما در  وارد می شود؛ 
مسئولیم. همان  گونه که کتاب خوب باعث ارشاد است، 
کتاب ضالل هم می تواند افکار را منحرف کند یا حتی 

جنگ هایی را پدید آورد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه متأسفانه 
در صنف نشر کسانی هستند که حتی از بردن نام خدا 
هم ابا دارند تأکید کرد: »ما باید در انتخاب کتاب و انتشار 
آن دقت کنیم. خداوند می فرماید وقتی در گرداب فتنه 
افتادید، حتمًا به قرآن رجوع کنید. ما وظیفه داریم امثال 
این ها را نشر دهیم؛ همان آثاری که می تواند مشکالت 

مارا رفع کند؛ البته در قبال عمل به آن.«

خط اخبار / گزارش

 صالحی:
انتشارات دارالکتب 
االسامیه ستاره ای 
فروزان در آسمان 
فرهنگ و نشر ایران 
اسامی است. 
صدها اثر گران سنگ 
با اهتمام شما به 
زیور طبع آراسته شد 
و هزاران استاد را 
سیراب ساخت

 آخوندی:
کار انتشارات 
با فعالیت ابوی 
مرحومم آغاز شد؛ 
زمانی که بنده هنوز 
متولد نشده بودم. 
اصل کار این بود که 
آثار مکتوبی را که 
برای شیعه است و به 
ایشان رسیده، اعم 
از کتاب های مرجع 
یا آثاری که به شکل 
تفاسیر و روایات 
هستند، همه بتوانند 
در جهان اسام نشر 
یابند

 آخوندی: ما 
مسئولیم به آنچه 
می شنویم، از چیزی 
که تبعیت می کنیم، 
آنچه به مغزمان وارد 
می شود؛ اما در قبال 
آنچه نشر می دهیم 
بیشتر مسئولیم. 
همان  گونه که کتاب 
خوب باعث ارشاد 
است، کتاب ضال 
هم می تواند افکار را 
منحرف کند یا حتی 
جنگ هایی را پدید 
آورد
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سنی ده سال به باال منتشر کرد.

انتشارات امیرکبیر مجموعه شــعر غالم رضا بکتاش 
برای کودکان را با نام مگر لب زیپ دارد؟ منتشر کرد.

شخصیت های خبرساز
سارا عرفانی، نویسنده، از چاپ کتابی دربارۀ حضرت 
معصومهBبرای نوجوانان با عنوان دختر ماه خبر داد. 
این کتاب یک جلد از کتاب های ریحانه، مجموعه روایتی 
از زنان بزرگ تاریخ اسالم است که انتشارات مدرسه آن را 

چاپ کرده است.
امین نادری، مدیر سورۀ مهر الکترونیک، از عرضۀ بیش 
از چهل عنوان کتاب در اپلیکیشن کتاب خوان سورۀ مهر 
خبر داد و گفت: »این بخش در حال توسعه است و سایر 
کتاب های ترجمه شدۀ سورۀ مهر به زبان های مختلف نیز 

کتاب های خبرساز
نبــرد برای ســارایوو، یکــی از کتاب هــای پرفروش با 
موضوع جنگ بوسنی است. این کتاب خاطرات کریم 
لوچارویچ، فرمانده پلیس سارایوو از سال اول محاصرۀ 
این شــهر در جنگ بالکان اســت که انتشارات شهید 

کاظمی آن را منتشر کرده است.
کتاب گلستان یازدهم، نوشــتۀ بهناز ضرابی زاده، از 
ســوی جمعیت المعــارف لبنان به عربــی ترجمه و با 

عنوان الروضة الحادیة عشرة در لبنان توزیع شد.
کتــاب تولد...تولد!، نوشــتۀ پروین علی پــور و چاپ 
انتشارات مدرسه، چهار داستان است که در قالب یک 
مجموعه  برای بچه های پیش دبستانی و سال های اول 

دبستان منتشر شده است.
دو کتاب ایده پردازی برای فرهنگ ســازی و پیوســت 
فرهنگی، نوشتۀ حســن بنیانیان، به تازگی با ویراست 
جدید و تغییر جلد از ســوی انتشارات ســورۀ مهر وارد 

بازار کتاب شده است.
کتــاب تأدیب األطفال، نوشــتۀ محمــود مازندرانی، 
ملقب به مفتاح الملک، از پیشگامان تألیف کتاب های 
نوین کودکان در ایــران، به همراه مقدمه ای در معرفی 
آن، به کوشش ســیدعلی کاشفی خوانساری از سوی 

انتشارات مدرسه بازنشر شد.
نشر اســم تازه ترین کتاب سعید زیباکالم را با عنوان 

افسانه های بیشتر!   منتشر کرد.
گــروه نمــک انتـــشارات عهــد مانــا کتــاب جزیرۀ 
خرگوش ها به قلم سیدحســن حســینی را برای گروه 

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

خط اخبار

گزارش

11
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در این اپلیکیشن ارائه خواهند شد.«
حسن حسینی ارســنجانی از انتشار جدیدترین اثر 
خود با عنوان شهید دهم به همت انتشارات سورۀ مهر 
خبــر داد. این کتاب دربارۀ حملۀ ســربازان اســرائیل 
به کشــتی مــاوی مرمره اســت که حامــل کمک های 
بشردوســتانه به مردم تحت محاصرۀ غــزه در آب های 

بین المللی بود.
کامران شرف شــاهی، شاعر، از انتشــار جدیدترین 
مجموعۀ شعرش برای گروه ســنی کودک و نوجوان تا 
پایان تابستان با عنوان فصل مهربانی به کوشش مؤسسۀ 

سیب سرخ نیکان »کتاب ابرار« خبر داد.
حسن عالیی، مدیر گروه مطالعات غیرنظامی مرکز 
اســناد و تحقیقات دفــاع مقــدس، از تألیف مجموعۀ 
جدیــدی تحــت عنــوان نقــش قدرت هــای بــزرگ در 

طوالنی ترشدن هشت سال دفاع مقدس خبر داد.

علی رضــا مختارپــور، دبیــرکل نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشور، در آیین پایانی شانزدهمین دورۀ جایزۀ 
قلم زرین، ضمن اشــاره به آمــار کتاب های پرامانت در 
پایان ســال گذشــته، مجموعۀ قصه های خــوب برای 
بچه های خوب را پرامانت ترین اثر دانست که هر جلد آن 
در سال 13۹5، دوازده هزار بار امانت گرفته شده است.

مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
حوزۀ هنری،کتابی بر مبنای خاطرات جوان ترین شهید 
مدافع حرم استان گیالن، »شهید  بابک نوری هریس« 

تألیف و تدوین می کند.
 جواد کالته، نویســنده و پژوهشــگر دفــاع مقدس، 
از پایــان نــگارش و تدوین کتاب در هیاهوی ســکوت، 
زندگی نامۀ مستند شهید عباس ورامینی، رئیس ستاد 

لشگر ۲۷ محمد رسول الله)ص( خبر داد.
محمدحســن روزی طلب، معاون اســناد و کتابخانۀ 
مرکز اســناد انقالب اســالمی، از انتشار کتاب آیت الله 

احمد جنتی به روایت اسناد خبر داد.
از  یازهــرا)س(،  انتشــارات  اکبــری، مدیــر  علــی 
آماده ســازی کتاب رعد در آســمان بی ابــر، با محوریت 
خاطرات پاسدارانی که در دهۀ۶۰ در جنگ های شهری 

با منافقین مبارزه می کردند، برای چاپ خبر داد.
سیدعلی کاشــفی خوانساری از انتشــار کتاب من 
مسلمانم، دائرة المعارف اسالمی برای کودکان، توسط 

انتشارات به نشر خبر داد.
حمیدرضا شاه آبادی، مدیرعامل انتشارات مدرسه، با 
توجه به اهمیت تألیف، از شکل گیری حلقه های تألیف 

در این انتشارات خبر داد.
حســن حســینی ارســنجانی از انتشــار مجموعه 
داســتان های دفاع مقدســی خود با عنوان سیگال از 

سوی انتشارات علمی  و فرهنگی خبر داد.

ناشران خبرساز
انتشارات کتاب نیســتان مجموعه  داستان  ایستگاه 

گورخوان نوشتۀ سعیده شفیعی را منتشر کرد.
انتشــارات انقالب اســالمی کتاب مرگ تاجرانه را با 
محوریت شــهید و شهادت در کالم رهبر معّظم انقالب 

اسالمی منتشر کرد.
انتشارات سورۀ مهر چاپ دوم کتاب اردوگاه اطفال به 
قلم احمد یوسف زاده را منتشر کرد. این کتاب در ادامۀ  
کتاب آن بیست وسه نفر نوشــته شده و ماجرای اردوگاه 
اطفال و سختی هایی را شرح می دهد که نوجوانان در 

این اردوگاه تحمل کردند.
چاپ ســوم کتاب بچه های راه آهن اثــر ای نزبیت را 
انتشارات قدیانی با ترجمۀ شیما فتاحی روانۀ بازار کرد.

نخستین فروشگاه سیار انتشــارات مدرسه با عنوان 
»بوفه؛ فروشگاه خواندنی های خوشمزه« رسمًا آغاز به 
کار کرد. این فروشــگاه روی یک دستگاه وانت آریسان 
طراحی شــده و در حال حاضر، گنجایش عرضۀ ۱۴۰ 
عنوان کتاب را در قطع های رحلی و وزیری داراســت. 
قفسه، میز، ســایه بان و مخزن کتاب از جمله امکانات 
ایــن فروشــگاه اســت و طراحــی فضــای بیرونی آن 
به گونه ای است که توجه مخاطبان کودک و نوجوان را 

به خود جلب کند.
 مدیران انتشــارات های شهرستان ادب، سورۀ مهر، 

خط اخبار / گزارش
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معظم انقالب، برای اســتفادۀ دانش آمــوزان دوره های 
اول و دوم متوسطه و مربیان پرورشی منتشر کرد.

اطاعیه رخدادهای فرهنگی
به مناسبت سالروز عملیات کربالی یک و آزادسازی 
مهران، کتاب نونی صفر، نوشتۀ سیدحسن شکری، از 
انتشارات ســورۀ مهر در نماز جمعه های کشور معرفی 

شد.
در آستانۀ حادثۀ هفتم تیر و شهادت آیت الله بهشتی 
و 72 تن در دفتر حزب جمهوری اســالمی، کتاب من 
محمد حسینی بهشتی هستم، زندگی نامۀ شهید بهشتی 
به قلم خودشان که از طرف بنیاد نشر آثار و اندیشه های 
شــهید آیت الله دکتر بهشــتی منتشر شــده، در نماز 

جمعه های کشور معرفی شد.
مجمع ناشــران انقالب اسالمی برای حضور ناشران 
انقالبی در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت سال 
2018 فراخوان داد. مجمع ناشــران انقالب اســالمی 
قرار اســت کتاب هایی بــا موضوع های دیــن، انقالب 
اسالمی و تاریخ را پس از بررسی در کارگروه تخصصی، 
در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت سال 2018 

عرضه کند.
هم زمان بــا روز قلم، کتــاب خالصة االشــعار و زبدة 
االفکار با حضور شــاعران و اســتادان حوزۀ ادبیات در 
خبرگزاری فارس رونمایی شد. کتاب خالصة  االشعار و 
زبدة  االفکار، عظیم ترین تذکرۀ شعرای فارسی زبان، به 
همت میرتقی الدین کاشانی، مشهور به میرتذکره )زنده 
تا 1017ق(، طی چهل ســال تألیف و تدوین شــده و 
در ســال های اخیر بخش هایی از این کتاب تصحیح و 

منتشر شده است.
سیاه مست سایۀ تاک، سرودۀ مرتضی امیری اسفندقه 
از انتشارات شهرستان ادب، اثر برگزیدۀ جشنوارۀ قلم 

زرین در بخش شعر بزرگ سال شد.
آبان در ترافیک، ســرودۀ داوود لطف الله از انتشارات 
سورۀ مهر، اثر برگزیدۀ جشنوارۀ قلم زرین در بخش شعر 

کودک و نوجوان شد.
رمان گیلداد، نوشتۀ حسن قلی پور از انتشارات سورۀ 
مهر، اثر برگزیدۀ جشــنوارۀ قلم زرین در بخش داستان 

بزرگ سال شد.
کتاب های روایتی ســاده از ماجرایی پیچیده، نوشتۀ 
ابراهیم حسن بیگی از انتشارات سورۀ مهر و باغ خرمالو، 
نوشتۀ هادی حکیمیان از انتشــارات شهرستان ادب، 

باژ و پایا در آیین پایانی شانزدهمین جشنوارۀ قلم زرین 
تقدیر شدند.

انتشــارات کتــاب فردا جلــد اول کتــاب تأمالتی در 
فلسفۀ فلسفۀ اســالمی، اثر حجت االسالم والمسلمین 
ســید یداللــه یزدان  پنــاه را کــه بــه مباحث روشــی و 

معرفت شناختی پرداخته، منتشر کرد.
مؤسســۀ فرهنگی تدّبر در قرآن و سیره کتاب نردبان 
معرفت خدا؛ فلســفه از دیدگاه رهبر معظم انقالب، به 
قلم حجت االسالم مهدی مقامی را روانۀ کتاب فروشی ها 

کرد.
کتاب پدیدارشناسی بسیجی شهید، نوشتۀ سیدجواد 

طاهایی را انتشارات سورۀ مهر روانۀ بازار کرد.

انتشــارات شــهید کاظمی کتاب مربع هــای قرمز، 
خاطرات شــفاهی حاج حســین یکتا را بــه قلم زینب 

عرفانیان روانۀ بازار نشر کرد.
انتشارات سایان کتاب روایتی از زندگی و زمانه آیت الله 
سیدمحمد حسینی بهشتی، به قلم جعفر شیرعلی نیا را 

منتشر کرد.
 انتشارات قدیانی چاپ سوم کتاب ۹۲ درس سازنده 
از زندگــی پیامبرt اثــر غالمرضا حیــدری ابهری را 

منتشر کرد.
مؤسسۀ انتشارات عروج، وابسته به مؤسسۀ تنظیم و 
نشــر آثار حضرت امام خمینیu، مجموعۀ دوجلدی 
خاطرات مرحوم حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی 

را  با عنوان اخالق و مبارزه منتشر کرد.
انتشارات امیرکبیر مجموعه شعر جیر و جیر و جیر، قور 
و قور و قور سرودۀ خاتون حسنی را برای گروه سنی الف 

و ب منتشر کرد.
انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کتاب یکی بود، نوشتۀ سوسن طاقدیس را با تصویرگری 

ندا عظیمی به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر کرد.
 دفتر نشــر معارف چهار کتاب صبر، امــام، انتظار و 
انســان خلوت و خلوت انســان، اثر شــهید عبدالحمید 

دیالمه را برای بار دوم چاپ کرد.
 اتحادیۀ انجمن های اســالمی دانش آموزان استان 
تهران کتاب راه نشان، به قلم مسعود شاکر را با موضوع 
دوران بلــوغ و ســن تکلیف و با محوریــت بیانات رهبر 

گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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ویرایــش محمدرضــا سرشــار، در خبرگــزاری فارس 
رونمایی شــد. این مجموعه که انتشــارات سورۀ مهر 
آن را منتشــر کرده، شــامل داســتان های کوتاهی از 
این نویســندگان اســت: زینــب آقاشــریعت مداری، 
مهدیه ارطایفه، سهیال ازگلی، فاطمه دانشور، مرضیه 
شاکری، مریم شریف رضویان، ابوالفضل طاهرخانی، 
علیرضا عیوضی، معصومــه عیوضی، فاطمه فدایی، 
حســن گلچین، زینب گودینی، مریم مقانی، یوسف 

نیکفام و سیدصالح یوسفی.
بــه مناســبت ســالروز پذیــرش قطعنامــۀ 598، 
کتــاب راز قطعنامــه؛ چرایی و چگونگــی پایان جنگ 
تحمیلی، نوشــتۀ کامران غضنفری که انتشارات دفتر 
پژوهش های مؤسسۀ کیهان آن را منتشر کرده است، 

در نمازجمعه های کشور معرفی شد.
آیین رونمایی از پنجمین اثر شعر فاطمه طارمی با 
عنوان دوست دارم های پنهانی که انتشارات سورۀ مهر 
آن را به چاپ رســانده، در مرکز مشارکت های مردمی 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار  شد.
کتاب فهیمه، زندگی نامۀ داســتانی مرحوم فهیمه 
محبی، )مدیر دانشــنامۀ تشیع، همســر شهید رضا 
محبی که بنیان گذار هوانیروز بوده است و مادر شهید 
ســعید محبــی(، تازه ترین اثر انتشــارات روایت فتح، 
با حضور دکتر خرمشــاهی، محمدخانــی، قائم مقام 
انتشارات روایت فتح، فرزندان مرحوم محبی، نفیسه 
ثبات، نویســندۀ کتاب و جمعی از دانشــجویان نخبۀ 

کشوری در حوزۀ علوم اسالمی رونمایی شد.
کتابخانه هــای  نهــاد  همکاری هــای  ادامــۀ  در 
انقــالب  شــهدای  مجموعــۀ  و  کشــور  عمومــی 
اسالمی)سرچشــمه(، بخش تخصصی شهدای ترور 
در کتابخانۀ هفتم تیر مجموعۀ سرچشمه افتتاح شد.
مجمع ناشــران انقالب اســالمی طی پیامی عروج 
جانباز ســرافراز دفاع مقدس، ســیدباقر رضایی را به 
برادر ایشــان ســیدصادق رضایی، مدیر حوزۀ هنری 

کودک و نوجوان، تبریک و تسلیت گفت. 
کتاب عزیزکرده، زندگی نامۀ مســتند سردار شهید 
حاج حسن تاجوک، به قلم مرضیه نظرلو در خبرگزاری 

تسنیم رونمایی شد.
مراســم رونمایی از کتاب مربع های قرمز،  خاطرات 
شــفاهی حاج حســین یکتا، به قلم زینب عرفانیان و 
از انتشارات شــهید کاظمی، با حضور محمدحسین 
صفارهرندی، حجت االسالم رحمانیان و همسر شهید 
زین الدین، در مجموعۀ فرهنگی شــهدای سرچشمه 

برگزار  شد.
کتاب همسایۀ ســدر و همســفر رود، دربارۀ زمانه و 
زندگی محمدرضا سنگری و به قلم حسین قرایی، در 

حوزۀ هنری رونمایی شد.

دو اثر شایستۀ تقدیر در جشــنوارۀ قلم زرین در بخش 
داستان و رمان کودک و نوجوان شدند.

مراسم رونمایی از کتاب پشت در بهشت که در زمرۀ 
مجموعه داســتان های دفاع مقدس انتشارات به نشر 
قــرار می گیرد، با حضور مریم شــیدا، نویســندۀ اثر، 
محمد قاسمی پور، احســان رضایی و حامد صالحی 

در خبرگزاری تسنیم برگزار  شد.
کتاب هــای درس گفتارهــای نقــد ادبــی، نوشــتۀ 
احمد خاتمی از نشــر پایا و پژوهش ادبیات و اندیشــۀ 
علمی تخیلــی، نوشــتۀ محمــد قصاع از نشــر باژ، دو 
اثر شایســتۀ تقدیر در جشــنوارۀ قلــم زرین در بخش 

پژوهش و نقد ادبی شدند.

در آییــن اختتامیــۀ شــانزدهمین دورۀ جایزۀ قلم 
زریــن، از راضیه تجار، نویســندۀ پیش کســوت حوزۀ 

ادبیات داستانی انقالب اسالمی تجلیل شد.
در آستانۀ واقعۀ قیام گوهرشاد، کتاب مردمان قصه 
کنند!، به قلم سعید تشــکری که شامل 81 روایت از 
قیام مردم در مسجد گوهرشاد و جنایت های رضاخان 
در این واقعه اســت، در نماز جمعه های کشور معرفی 

شد.
مجموعــۀ مثــل روزهــای زندگــی، به کوشــش و با 
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خانوادۀ نشرطعم کتابپروندۀ ویژهخط اخبار

گزارش |  یارانه باید به محتوا تعلق بگیرد   16

گفت وگو با عابس قدسی |   عیدانه طرحی نیست که بتواند اقتصاد نشر را متحول کند   19

گفت وگو با نیکنام حسینی پور |  باید در تخصیِص یارانه به کتا ب فروشی ها  تجدیدنظر صورت گیرد    22

گزارش | عیدانۀ کتاب باعث رونق شد؟    30

یادداشت |  طرحی خوب اما و اگر...   32

یادداشت |  موافقان و مخالفان طرح عیدانۀ کتاب چه می گویند؟   34

یادداشت |  کتا ب فروشان استرالیایی به مبارزه علیه واردات کتا ب های آمریکایی انگلیسی پیوستند  36

یادداشت | برای پیشرفت و حمایت از ارز ش های استرالیا به صنعت نشر یارانه بدهید    37

یادداشت | دولت استرالیا برای صنعت نشر چه کند؟    39

یادداشت |  طرح یارانۀ انتشار کتاب در هند  41

یادداشت |  دولت نروژ ناشران کتاب را زنده نگه می دارد  42

یادداشت | حمایت های دولتی از صنعت نشر در عصر دیجیتال    44



شمارۀ 28 و 29
تیر و مرداد 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

می تواند موجب ارتقا طرح شود.
علــی اســماعیلی، از فعــاالن عرصۀ کتــاب و از 
مدیران سابق خوشــه و توزیع کنندۀ محصوالت جبهۀ 
فرهنگی انقالب، با مناسب خواندن این طرح به برخی 
از آســیب های آن اشــاره می کند و برای کامل تر شدن 
طرح نیــز ایده هایی دارد. او می گویــد: »این طرح به 
نفع کتاب فروش ها اســت که با نقدینگِی حاصل از آن 
بتوانند مشــکالت مالی خود را حل کرده و کتاب های 
فروشگاه را به روز کنند. مشکالت فراوانی که این روزها 
در قیمت کاغذ و بالتبع در قیمت کتاب به وجود آمده، 
در خرید کتاب بی تأثیر نیست. کتاب فروش ها با مشکل 
خواِب ســرمایه مواجه اند و این، قدرت ریسک آن ها را 
برای خریدن کتاب های تازه برای فروشگاه پایین آورده 
است. یکی از مزیت های این طرح شور و نشاطی است 

که برای کتاب فروشی ها ایجاد کرده است.«
او معتقــد اســت: »خانۀ کتــاب باید به ســمت 
بازخوانی اهداف اولیۀ این طرح برگردد و شــیوه های 
اجرایی آن را که از ابتدا وزارت ارشــاد دنبال می کرده، 
پیگیری کنــد. ضعف بــزرگ این طرح این اســت که 
هدفمند انجام نمی شود. این ها دارند از پول بیت المال 
یارانه ای را می دهند و بعد شــخص با آن کتاب درســی 
می َخرد! آیا با این طرح قرار بوده دوباره یارانه ها ســراغ 
کتاب های درســی یا کتاب های غیردرسِی غیرمرتبط 
برود؟! وقتی هدف مشخص شد، مدل کار را بچینند. 

مدت زمانــی اســت که از اجــرای طرح هــای پاییزه و 
عیدانه و تابستانۀ کتاب در کتاب فروشی ها با مدیریت 
خانۀ کتاب می گــذرد. در روزهای اجرای طرح، وقتی 
به کتاب فروشــی ها ســر بزنیــد، می بینید که شــور و 
نشاطی که کتاب فروش ها و ناشران به دنبال آن بودند، 
تا حدودی محقق شده است. البته کتاب خوان ها هم 
از خریدها راضی اند. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
تصمیم گرفته اســت کــه یارانه ها را هدفمندشــده به 
دســت مخاطبان اصلی کتاب برساند. کتاب فروش ها 
هــم به عنــوان حلقۀ آخر ایــن چرخه انتخاب شــدند 
تــا ایــن یارانه هــا را به دســت مخاطبــان برســانند. 
کتاب فروشــی های دارای مجــوز کســب بــا ثبــت در 
سامانه ای که بدین منظور طراحی شده است، در این 
طرح شرکت می کنند. هر مشتری می تواند با یک کد 
ملی در ازای خرید 100هزارتومانی از 20درصد تخفیف 
کتاب بهره ببرد. بعضی از کتاب فروش ها هم 10درصد 
تخفیف به این میزان می افزایند تا هم مخاطب رضایت 
داشته باشــد و هم کتاب بیشتری فروخته شود. نکتۀ 
مهم دیگر این است که هر کتاب فروشی برای استفاده 
از این طرح، سقف معینی دارد و بیش از آن سقف مجاز 
به اســتفاده از طرح نیست. اسم خریدار و کتاب هایی 
که خریده اســت هم در ســامانه ثبت می شود. در این 
میــان، آسیب شناســی برپایی این طــرح می تواند به 
حرکت درســت و صحیــح این طرح کمــک کند و هم 

امین بابازاده

یارانه باید به محتوا تعلق بگیرد

  وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی 
تصمیم گرفته 
است که یارانه ها 
را هدفمندشده به 
دست مخاطبان 
اصلی کتاب برساند

 مشکات فراوانی 
که این روزها در 
قیمت کاغذ و بالتبع 
در قیمت کتاب به 
وجود آمده، در خرید 
کتاب بی تأثیر نیست. 
کتاب فروش ها 
با مشکل خواِب 
سرمایه مواجه اند و 
این، قدرت ریسک 
آن ها را برای خریدن 
کتاب های تازه برای 
فروشگاه پایین آورده 
است

16

پروندۀ ویژه

گزارش

خانۀ کتاب طبق تصمیمی که برای بهبود اوضاع کتاب خوانی کشور گرفته، یارانه ای را به صورت هدفمندشده طی طرح هایی در 
اختیار کتاب فروشان قرار می دهد. اما این برنامه ها با وجود تمام مزیت ها، خالی از اشکال نیست.

با  انقالب،  توزیع کنندۀ محصوالت جبهۀ فرهنگی  و  از مدیران سابق خوشه  و  از فعاالن عرصۀ کتاب  علی اسماعیلی، 
مناسب خواندن این طرح به برخی از آسیب های آن اشاره می کند و برای کامل تر شدن طرح نیز ایده هایی دارد.
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مشتری هم با این طرح ها تغییر کرده و به دنبال تخفیف 
همیشگی است. ما با طرح هایی که سازمان ها و نهادها 
برگــزار می کنند و کتــاب را مثاًل بــا 50درصد تخفیف 
ارائه می دهنــد، مخالفیم؛ چون به لحــاظ حرفه ای به 
کتاب فروش و ناشــر آســیب می زند و دیگر کسی سراغ 
به عنــوان  نمــی رود. کتاب فروشــی  کتاب فروشــی ها 
پایگاه مؤثر و مهم در چرخۀ کتاب، اگر بی رونق شــود، 
چرخۀ کتاب خسارت سنگینی را متحمل خواهد شد. 
کتاب فروشــی ها به دلیــل ارتباط نزدیک بــا مخاطب و 
آگاهی از نیازهای آن ها، اگر تعطیل شوند، چرخۀ کتاب 

نابود خواهد شد!«
اسماعیلی معتقد است در این اوضاع آشفتۀ قیمت 
کاغذ و قیمت های کتاب، این طرح ها ُمسکن است؛ اما 
درمان نیســت و در طوالنی مدت عوارض خود را نشان 
می دهند. باید بررســی کنند تا ببینند که این طرح ها 
به تعداد مشتری های کتاب فروشــی ها افزوده است یا 
خیر و آیا کسانی که از این طرح ها بهره می برند، همان 
کتاب خوان ها و مشتری های ثابت قبلی کتاب فروشی ها 

هستند؟
نکتــۀ دیگــری که علی اســماعیلی به آن اشــاره 
می کند، بحــث مدیریت این طرح ها اســت. او معتقد 
است این طرح به صورت نامحسوس مدیریت می شود. 
یکی از بخش های طرح که به وضوح مدیریت می شود، 
ســقف اســتفادۀ هر کتاب فروشــی از این طرح است. 
او می گویــد: »مثــاًل یک کتاب فروشــی بــا کتاب های 
جهت دار از ســقف بیشتری برای استفاده از طرح بهره 
می بــرد  تا کتاب فروشــی های عادی که فقــط یک بار 
از این ســقف پیش بینی شده اســتفاده می کنند. این 
یارانه را وزارت ارشــاد جمهوری اسالمی  می دهد و باید 
در خدمت جمهوری اســالمی باشد، پس باید مدیریت 

هدف اولیۀ این طرح کمک به کتاب فروشی ها و ترویج 
کتاب خوانی و افزایش سرانۀ مطالعه بود. چون در روش 
اجرا نقص وجود دارد، رســیدن به این هدف دور به نظر 
می رسد. اصل این کار درست اســت و یارانه ها به جای 
هزینه در جاهایی مثل نشر و کاغذ و... به جای درستش 
رسیده و به دســت مصرف کننده می رسد، اما به اینکه 
چه کتاب هایی انتخاب شــوند هم باید دقت کرد. باید 
به این فکر شود که به خرید چه نوع کتاب هایی ضریب 

داده شود.«
اسماعیلی می گوید: »اگر اهداف و مأموریت های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی را هم در نظر بگیریم، 
بــا این مــدل هم خوانی نــدارد. چون در این شــیوه از 
طــرح، به کتاب هایــی ضریب داده می شــود که اتفاقًا 
جزو رسالت های ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری 
اســالمی  نیســت. به نظرم در این طرح باید با توجه به 

رسالت ، بازنگری صورت گیرد.«
موضــوع دیگری که علــی اســماعیلی آن را نقد 
می کند، اصل بحث تخفیف اســت. وی می گوید: »ما 
با تخفیــف دادن به مخاطــب نهایی کتــاب مخالفیم؛ 
دلیل مخالفت ما هم این است که این تخفیف ها باعث 
فرهنگ سازی منفی شده اســت. در دیگر کاسبی ها و 
فروشگاه ها این نوع از تخفیف ها را مشاهده نمی کنید 
و مشــتری هم عادت نکرده از فروشــنده به این وضوح 
مطالبۀ تخفیف کند. مشــتری برای کتاب که با منطق 
قیمت گذاری شده است و تورم و افزایش قیمت ها الاقل 
در قیمت کتاب های از قبل خریده شــده در فروشــگاه 
تأثیری ندارد، مطالبۀ همیشگی تخفیف را دارد. پشت 
جلــد کتاب قیمت خورده اســت و کتاب فــروش هم از 
نظــر قانونی نمی توانــد با باالرفتن قیمــت کتاب ها در 
چاپ های بعدی، برچسب قیمت جدید بگذارد. ذائقۀ 

 هدف اولیۀ 
این طرح کمک به 

کتاب فروشی ها و ترویج 
کتاب خوانی و افزایش 

سرانۀ مطالعه بود 

 در این شیوه از 
طرح، به کتاب هایی 

ضریب داده می شود 
که اتفاقًا جزو 

رسالت های ذاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد 

جمهوری اسامی  
نیست. به نظرم در 

این طرح باید با توجه 
به رسالت ، بازنگری 

صورت گیرد

 ما با تخفیف دادن 
به مخاطب نهایی 

کتاب مخالفیم؛ دلیل 
مخالفت ما هم این 

است که این تخفیف ها 
باعث فرهنگ سازی 

منفی شده است

 ما با طرح هایی که 
سازمان ها و نهادها 

برگزار می کنند و کتاب 
را مثًا با 50درصد 

تخفیف ارائه می دهند، 
مخالفیم؛ چون به 
لحاظ حرفه ای به 

کتاب فروش و ناشر 
آسیب می زند و 

دیگر کسی سراغ 
کتاب فروشی ها 

نمی رود

یارانه باید به محتوا تعلق بگیرد
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شــود که این یارانه به چه ناشر و چه کتاب فروشی و چه 
کتابی داده می شود. می توانند یک هیئت تعیین کنند 
که مشخص کنند این یارانه به چه کتاب هایی داده شود. 
نه اینکه به کتاب فروشی های جهت دار ضریب بیشتری 
داده شــود! در واقع یارانه باید به محتوا تعلق بگیرد و نه 

بدون حساب و کتاب یارانه را به هر کتابی داد. 
تبلیغی که برای این طــرح صورت می گیرد، خود 
به دلیــل بی توجهی بــه مدیریت طرح اســت. مثاًل در 
سایت ها و خبرگزاری ها پرفروش ترین کتاب ماه یا هفته 
را اعالم می کنند. کتاب هایی که معرفی می شوند، نشان 
می دهد که معرفی کننــدگان از این فرصت برای فروش 
بیشتر آن کتاب ها استفاده می کنند و موجی که طرح ها 
درســت می کنند، باعث فروش بیشــتر ایــن کتاب ها 

می شود.«
علی اســماعیلی در جواب سؤال دربارۀ آیندۀ این 
طرح ها گفــت: »این طرح ها رفته رفتــه برای مخاطب 
عادی می شــود و از رنگ ولعاب می افتد. پس باید برای 
آیندۀ این طرح ها و اینکه شــادابی و پویایی شان حفظ 
شــود، فکر کنیم. بایــد نواقص طــرح را برطرف کنیم. 
همچنیــن به نظرم بایــد گزینه های جدیــدی به طرح 
اضافه شود تا همیشه برای مخاطب تازگی داشته باشد. 
باالخره کتاب فروشی ها به این طرح ها نیاز مبرم دارند. 
چون باعث می شــود با نقدینگی حاصل از اجرای این 
طرح ها، بخشــی از مشکالت ناشــی از خواب سرمایه 
را جبران کنند. ما قطعــًا با تعطیلی این طرح ها موافق 

نیستیم.«
علی اسماعیلی در پایان تأکید کرد که شیوۀ ما در 

عرضۀ کتاِب جبهۀ فرهنگی انقالب، نقطه زنی اســت؛ 
یعنی به صــورت هدفمنــد طرح هایی مثــل »کتاب و 
زندگی« و »روشنا« را اجرا می کنیم. در این طرح ها کتاب 
خاصی را انتخاب و برایش به طور مفصل تبلیغ می کنیم. 
در ایــن مدل، بــا تعامل مجریان طرح و ناشــر، قیمت 
پشــت جلد کتاب را پایین می آوریم. یعنی در حقیقت 
با فرهنگ تخفیف خللــی در چرخه ایجاد نمی کنیم؛ 
بلکه قیمت پشت جلد را به نفع مشتری پایین آورده و از 
ناشر و کتاب فروش و توزیع کننده درخواست می کنیم 
تا از سود خود کم کنند. سعی می کنیم با تبلیغ و ترویج 
هدفمند آن کتاب، تعداد فروش را افزایش دهیم تا هم 
بــرای کتاب فروش و هــم برای پخش و هم برای ناشــر 
بصرفد. کتابی که تا دیروز فروش هزارتایی آن شش ماه 
طول می کشــید، در طول اجرای طرح که حداکثر سه 
ماه اســت، به چاپ های متعدد می رسد. نتیجۀ طرح، 
برندســازی از کتاب و ناشر اســت. کتاب هم با قیمت 
مناسب به دست مشتری رســیده است. فروش تعداد 
باالی کتاب، سود حاصل از طرح را نیز بیشتر می کند 
و کتاب فروش و پخش و ناشــر اگرچه از ســود خود کم 
کرده اند، سود بیشــتری عائدشان می شود. نکتۀ مهم 
این اســت که ما برای این طرح ها به هزینه ای بیرون از 
اجرای این طرح نیازمند نیستیم. هزینه های تبلیغات و 
اجرایی کار هم از خود طرح به دست می آید. حتی پول 
تیزرهای تلویزیونی از خود طرح تأمین می شود. به نظر 
ما این طرح ها به دلیل هدفمند بودن، کارآیی بیشتری 
دارند و نســبت به طرح های پاییزه و زمستانه و عیدانه 

کمبودهای کمتری دارند.«

 اسماعیلی 
معتقد است در این 
اوضاع آشفتۀ قیمت 
کاغذ و قیمت های 
کتاب، این طرح ها 
ُمسکن است؛ اما 
درمان نیست و 
در طوالنی مدت 
عوارض خود را نشان 
می دهند

 تبلیغی که برای 
این طرح صورت 
می گیرد، خود 
به دلیل بی توجهی به 
مدیریت طرح است. 
مثًا در سایت ها 
و خبرگزاری ها 
پرفروش ترین کتاب 
ماه یا هفته را اعام 
می کنند. کتاب هایی 
که معرفی می شوند، 
نشان می دهد که 
معرفی کنندگان از 
این فرصت برای 
فروش بیشتر آن 
کتاب ها استفاده 
می کنند و موجی 
که طرح ها درست 
می کنند، باعث 
فروش بیشتر این 
کتاب ها می شود

 علی اسماعیلی 
در پایان تأکید کرد 
که شیوۀ ما در 
عرضۀ کتاِب جبهۀ 
فرهنگی انقاب، 
نقطه زنی است؛ 
یعنی به صورت 
هدفمند طرح هایی 
مثل »کتاب و زندگی« 
و »روشنا« را اجرا 
می کنیم

پروندۀ ویژه / گزارش



شمارۀ 28 و 29
تیر و مرداد 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

سودی ندارد. 
هزینه ای هم که به عنوان یارانه برای خرید کتاب در 
نظر گرفته می شــود، در نمایشگاه هایی عرضه می شود 
که اغلب، کیفیت آن ها زیر صفر اســت. نمایشگاه های 
استانی حدود پانزده شانزده سال است که از حیز انتفاع 
ســاقط و دچار افت کیفیت شــدیدی شــده اند و عماًل 
بودجــه ای کــه به آن اختصــاص پیدا می کنــد، صرف 
کتاب خوب نمی شــود؛ چون بیشتِر ناشــران خوب در 
نمایشگاه های استانی حضور ندارند؛ غیر از چند ناشر 
دولتی و خصوصــی که آن ها هم خیلــی اوقات با تمام 
منابعشــان حضور ندارند یا حتی تازه های کتاب خود را 
نمی آورند و کتاب های درانبارمانده  شان را از نمایشگاهی 
به نمایشگاه دیگر منتقل می کنند. با همچین رویکردی 
نمایشگاه های استانی خیری برای جماعت کتاب خوان 
نــدارد؛ امــا دو اتفاق خوبــی که در این قصــه می افتد، 
این اســت که نفع یارانۀ موجود به بدنۀ کل صنعت نشر 
تعلــق دارد. ناشــر به عنوان تولیدکننــده و توزیع کننده 
به عنوان تأمین کنندۀ کاالی کتاب فــروش ایفای نقش 
می کنند. این ویژگی باعث می شــود که از آسیب دیدن 
مرکز نشر و کتاب فروش جلوگیری شود؛ در حالی که در 
نمایشگاه های استانی، کتاب فروش ها آسیب می بینند و 

ایام نمایشگاه، کتاب فروشی ها خلوت می شود.
ویژگــی دوم ایــن اســت که اگــر میانگیــن آنچه 
کتاب فروشی ها ارائه می کنند بررسی کنیم، به نسبت 

طرح عیدانۀ کتاب تا چه میزان در بهبود اقتصاد حوزۀ نشر تأثیرگذار 
بوده است؟

طــرح عیدانه طرحی نیســت که بتواند اقتصاد نشــر را 
متحــول کند؛ امــا در اوضــاع فعلی اقتصادی کشــور و 
باالخص وضع فجیع اقتصاد نشر، طبیعتًا به عنوان مسّکن 
عمل می کند و در میان مسّکن هایی که تا به حال به بدنۀ 
صنعت نشر تزریق شده، به نظرم بهترین نوع بوده است. 
مســکن درمان نیســت؛ اما در جهت بهبود حوزۀ نشــر 
می شود آن را عامل روبه جلویی دانست؛ گرچه نقایص آن 
باید برطرف شود و سعی شود که هر دوره نسبت به دفعۀ 

قبل بهتر برگزار شود.

آیا این طرح می تواند میزان قدرت خرید کتاب را میان مردم افزایش 
دهد؟

ایــن را باید از مردم پرســید؛ اما نکتۀ شــایان توجه 
این اســت که اگر این طرح جایگزیــن طرح هایی مثل 
نمایشــگاه های استانی شــود، چند ویژگی مثبت دارد. 
یکی اینکه بودجه ای که در نمایشگاه های استانی هزینه 
می شود، از هزینه های زیرساختی و اجرایی تا بن کتاب 
که به مشتریان تعلق می گیرد، اتالف هزینۀ زیادی دارد. 
از این منظر اگر ببینیم بسیاری از هزینه های نمایشگاه 
همان هزینه های زیرساختی و اجرایی نمایشگاه است که 
اصاًل کمکی به مخاطب و اقتصاد نشر نمی کند، متوجه 
می شویم عماًل هزینه های جاری است که هدر می رود و 

فاطمهقرباننیا

طرح »عیدانۀ کتاب« توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با کمک خانۀ کتاب در حال اجراست. این طرح با هدف افزایش 
سرانۀ مطالعه با درنظرگرفتن یارانه و بن تخفیف برای کتاب ها، در کتاب فروشی های دارای این طرح اجرا می شود. عابس 
قدسی، مدیر انتشارات سپیده باوران که هم زمان در کتاب فروشی اش این طرح را اجرا می کند، »عیدانۀ کتاب« را اقدام 
روبه جلویی در جهت افزایش خرید کتاب توسط مردم می داند. مشروح مصاحبۀ وی را با خبرنگار »شیرازه« در ادامه 

می خوانید:

مدیرانتشاراتسپیدهباوراندرگفتوگوباشیرازۀکتاب:

عیدانه طرحی نیست که بتواند اقتصاد 
نشر را متحول کند

   طرح عیدانه 
طرحی نیست که 

بتواند اقتصاد نشر را 
متحول کند؛ اما در 

اوضاع فعلی اقتصادی 
کشور و باالخص وضع 

فجیع اقتصاد نشر، 
طبیعتًا به عنوان 

مسّکن عمل می کند و 
در میان مسّکن هایی 

که تا به حال به بدنۀ 
صنعت نشر تزریق 

شده، به نظرم بهترین 
نوع بوده است

پروندۀ ویژه

گفت وگو

19



شمارۀ 28 و 29
تیر و مرداد 1397

ماهنامۀ شیرازه کتاب

20

و وام هــم برای این کار اختصاص داده شــود، الزامًا آن 
کتاب فروشــی موفق نخواهد شــد؛ چون ممکن است 
آن شــهر برای آن کتاب فروشی ظرفیت اقتصادی الزم 
را نداشته باشــد. این یک بحث پرهزینه است و فرایند 

بلندمدتی را باید برای آن در نظر گرفت.

یارانــه ا ی که به این طرح تعلق می گیرد، تا چه حد در اســتقبال 
مردم برای خریدن کتاب تأثیرگذار بوده است؟

آنچــه واضــح اســت، این اســت که ایــام عیدانه 
کتاب فروشی ها شلوغ می شــوند و خیلی ها در آن بازۀ 
زمانی با کل سهمیۀ خود و اعضای خانوادۀ خود کتاب 
تهیه می کنند. طبیعتًا شلوغ شــدن کتاب فروشــی ها 
را نمی شــود انکار کرد؛ ولی شــاید بهتر باشــد که این 
طرح ها از نظر تقویمی به زمان های بهتری منتقل شود. 
به عنوان مثال، زمان هایی که کتاب فروشی ها دچار رکود 

شده اند، این طرح اجرا شود. 
اغلِب کتاب فروشی ها در وضع فعلی حوزۀ کتاب 
از این طــرح راضی بودند. اوضاع کتاب و کتاب خوانی 
در کشــور ما باید به سمت نقطه ای پیش رود که همان 
طور که مردم ارزاق عمومی خود را بدون طرح و تخفیف 
می خرند، به کتاب فروشی بروند و کتاب بخرند. اما االن 
کــه این موضوع امکان پذیر نیســت، بــا توجه به وضع 
فعلی، نسبت به بقیۀ طرح های حمایتی ارشاد، شاهد 
بهترین طرح هســتیم. البته تأکیــد می کنم که منکر 

ضعف ها نیستم و خألها باید پر شود.

آنچه در نمایشــگاه های اســتانی ارائه می شــود، برای 
مخاطبان اصلی و واقعی کتاب کیفیت بهتری را شاهد 

هستیم.

این طرح در شهرهای فاقد کتاب فروشی چگونه اجرا می شود؟
بایــد دید اگــر نمایشــگاه اســتانی برگــزار شــود، آیا 
کتابخانه های آن شــهر به ســمت مرکز اســتان حرکت 
می کنند تا از نمایشگاه استانی کتاب بخرند یا نه و اگر 
بروند، چیز مفید و به دردبخوری نصیبشان خواهد شد 
یا درجا خواهنــد زد . با این دید هم چیزی را از دســت 
نداده ایم؛ با این تفاوت که وزارت ارشــاد یک سیاســت 
حمایتی بــرای توســعۀ ویترین های کتاب فروشــی ها 
داشته. البته تا جایی که اطالع دارم، بخش اول بودجۀ 
آن تمام شــده. اگر در اوضاع اقتصــادی فعلی بتوانند 
آن سیاست را ادامه دهند، قطعًا شاهد تحوالت بهتری 

خواهیم بود.
سیاســت ارشــاد این بود که به کتاب فروشی های 
شهرســتان ها بودجه ای اختصاص داده شود. از نکات 
شایان توجه هم این بود که این بودجه را برای شهرهایی 
غیر از تهران برنامه ریزی کرده بودند. باید در این موضوع 
سعی شود که ویترین کتاب فروشی ها افزایش پیدا کند 
و در شــهرهای کوچــک هم این کار انجام شــود. البته 
باید پذیرفت که انجام این حرکت کار ســاده ای نیست. 
به عنوان مثال، اگر در یک شــهر صدهزارنفری تصمیم 
بگیریم یک کتاب فروشی تأسیس کنیم و حتی بودجه 

  سیاست 
ارشاد این بود که به 

کتاب فروشی های 
شهرستان ها 

بودجه ای اختصاص 
داده شود. از نکات 

شایان توجه هم این 
بود که این بودجه را 
برای شهرهایی غیر 
از تهران برنامه ریزی 
کرده بودند. باید در 

این موضوع سعی 
شود که ویترین 
کتاب فروشی ها 

افزایش پیدا کند و در 
شهرهای کوچک هم 

این کار انجام شود

  شاید بهتر 
باشد که این طرح ها 

از نظر تقویمی به 
زمان های بهتری 

منتقل شود. 
به عنوان مثال، 

زمان هایی که 
کتاب فروشی ها 

دچار رکود شده اند، 
این طرح اجرا شود
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ادبیات اســت، طبیعتًا کتاب های ادبــی ما پرفروش تر 
بوده. در همین طرح کتاب جزء از کل استیو تولتز جزو 
پرفروش ها بــوده. از طرفی هم کتــاب پاییز فصل آخر 
سال است از خانم نســیم مرعشی هم جزو پرفروش ها 
بوده؛ یعنی هر سری فروش کتاب ها با سری قبل فرق 

می کند .

نظر شــما در خصوص تشکیل یک شــورا برای انتخاب کتاب ها 
چیست؟

به نظرم تشکیل شورایی که این  همه کتاب را از زیر نظر 
بگذراند، عماًل شدنی نیست. اگر محقق هم شود، قطعًا 
مفسده انگیز و یک شورای رانتی خواهد بود که افراد بر 

اساس زور و قدرت تصمیم خواهند گرفت.
در حال حاضر، وزارت ارشــاد در وظیفۀ اولیۀ خود 
که صدور مجوز اســت مانده. در این طــرح که بودجۀ 
میلیــاردی برای آن هزینه شــده، اگر شــورای دیگری 
تشکیل شود که کتاب ها را بررسی و تأیید کند، قطعًا نه 

شدنی است نه مطلوب.

پیشنهاد شما برای جایگزین این طرح چیست؟
مهم ترین اتفاقی که در این حوزه باید رخ دهد، این است 
که اواًل امکان توســعۀ ویترین داشته باشیم و همچنین 
تعــداد کتاب فروشــی ها افزایش پیــدا کنــد. البته نه 
کتاب فروشی های دولتی؛ بلکه وزارت ارشاد با سیاستی 
شایســته به دنبال کسانی باشــد که در شهرستان ها یا 
تهران بتوانند با بودجه و امکانات مناسب کتاب فروشی 

تأسیس کنند. 
موضوع دیگر تســهیل شــرایط تولید و توزیع کاال 
اســت. کاًل در حوزۀ نشر عماًل از ناشر حمایت منطقی 
نمی شود. نه خرید  نهاد کتابخانه ها به این سمت پیش 
می رود، نه خریدهای گذشته و حال ارشاد به این سمت 
پیش رفته اســت. برای این موضوع باید پیشنهادهای 
زیادی مطرح و بررسی شود. گیروگرفت های طرح باید 
بررســی و برطرف شود. مســئلۀ جدی دیگری هم که 
وجود دارد، اوضاع اقتصادی فعلی کشــور هست که به 

خودی خود به بخش کتاب هم ضربه وارد می کند.

فکر می کنید ارشاد به عنوان مجری این طرح، به اهدافش مانند 
افزایش سرانۀ مطالعه در کشور رسیده است؟

این را باید از خود آقایان مجری طرح جویا شــد. من از 
هدف بلندمدت ارشــاد اطالعی نــدارم؛ اما با توجه به 
ذهنیتی که از آقای وزیر دارم، تصورم از هدف کوتاه مدت 
ارشــاد این است که ایشــان احتمااًل بررسی و مقایسه 
کردند و دیدند که اگر قرار به حمایت باشد، نفع آن باید 
به کل بدنۀ نشر برسد، نه اینکه صرفًا در نمایشگاه های 

استانی، اتالف منابع انسانی و مادی صورت گیرد.

آیا طرح قشر خاصی را تحت پوشش قرار می داد؟ به عنوان مثال 
دانشجویان، طاب، استادان و...

هــر ایرانــی که کد ملی داشــته باشــد، با اســتفاده از 
آن می توانــد تــا ســقف صدهزار تومــان با بیســت تا 

بیست و پنج درصد تخفیف کتاب تهیه کند.

در این طرح تخلفاتی مانند فروش کتب درسی و کمک درسی یا 
استفاده یک نفر از چند کارت ملی را شاهد هستیم؛ چرا نظارتی 

برای مقابله با این تخلفات صورت نگرفته است؟
در تمام طرح های بزرگ شــاهد تخلفات هســتیم. در 
نمایشــگاه های اســتانی هم تخلــف داریم کــه باید با 
بازرسی کنترل شوند؛ اما اینکه کسی برای خرید کتاب، 
عالوه بر کد ملی خودش، از کد ملی همسر و فرزندانش 
هم استفاده کند، به نظر من تخلف محسوب نمی شود. 
به این دلیل که افرادی که وارد این طرح می شوند، کتاب 

را می خرند تا بخوانند. 
تخلفات دیگری هم هست. مثاًل نقدکردن بن های 
کتاب در نمایشــگاه های اســتانی، یکــی از معضالت 
هرســالۀ نمایشگاه ها است. این مشــکل در طرح های 

پاییزه و عیدانۀ کتاب هم ممکن است پیش بیاید.

این طــور به نظر نمی رســد که بیشــتِر اعتبــارات ایــن طرح به 
کتاب های خارجی و عامه پسند تعلق می گیرد؟

اقاًل ما در کتاب فروشی خودمان به آن مفهوم ندیدیم که 
کتاب های عامه پسند پرفروش باشد؛ اما اینکه بگوییم 
برخی کتاب های ترجمه فروش خوبی داشــته اســت، 
خــب بله، طبیعتًا ممکن اســت کتــاب خوبی ترجمه 
شده باشد و محبوب باشد و فروش باالیی داشته باشد. 
تصــور نمی کنم این موضوع چیــزی از جنس حمایت 
از فــرش ایرانی یا برنج ایرانی یا خارجی باشــد. کتاب 
مســئله ای اســت که بر اســاس میــزان جذابیت برای 
جامعۀ کتاب خوان موضوعیت دارد. ممکن است کتاب 
ترجمه باشد یا تألیف. نمی شود گفت که اگر یارانه ای در 
این طرح برای خریــد کتاب های ترجمه ای اختصاص 
یافته باشــد، اتفاق بدی رخ داده است. در هر حوزه ای 
که کتاب تولیدی خودمان عیار باالتر و بهتری داشــته 
باشد، طبیعتًا آن کتاب پرفروش می شود. همان طور که 
در تاریخ همیشه حافظ و سعدی و موالنا فروش باالیی 
داشــته اند، به همان نسبت ممکن است در حوزۀ رمان 
مجبور شویم رمان ترجمه ای بفروشیم و دستمان مثاًل 

در ادبیات روسیه، فرانسه یا اسپانیا خالی باشد.

جایگاه کتب تألیفی را در این طرح چطور ارزیابی می کنید؟
ایــن آمارها را باید از کتاب فروشــی ها کســب کرد. در 
حال حاضر، آمــاری از فروش کتاب ها نــدارم؛ ولی به 
دلیل اینکــه تمرکز اصلی کتاب فروشــی مــا در حوزۀ 

 نمی شود گفت 
که اگر یارانه ای در 

این طرح برای خرید 
کتاب های ترجمه ای 

اختصاص یافته باشد، 
اتفاق بدی رخ داده 

است

  تشکیل شورایی 
که این  همه کتاب را از 
زیر نظر بگذراند، عمًا 

شدنی نیست

 مهم ترین اتفاقی 
که در این حوزه باید 
رخ دهد، این است 

که اواًل امکان توسعۀ 
ویترین داشته باشیم 

و همچنین تعداد 
کتاب فروشی ها 

افزایش پیدا 
کند. البته نه 

کتاب فروشی های 
دولتی؛ بلکه وزارت 

ارشاد با سیاستی 
شایسته به دنبال 

کسانی باشد که در 
شهرستان ها یا تهران 

بتوانند با بودجه 
و امکانات مناسب 

کتاب فروشی تأسیس 
کنند

عیدانه طرحی نیست که بتواند اقتصاد نشر را متحول کند
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تعطیل نشــوند و رونــق بگیرند. دربــارۀ این طرح ها 
در معاونــت فرهنگی و دفتــر مطالعــات برنامه ریزی 
بحــث شــد. در نهایت به ایــن جمع بندی رســیدند 
و ایــن طــرح در خانۀ کتاب اجرا شــد. ایــن طرح ها 
نســبتًا موفق بودند؛ اما قرار این بود که اســتان های 
کم برخوردار و کتاب فروشی های کوچک تقویت شوند 
نه کتاب فروشی های بزرگ، کتاب فروشی های بزرگ به 
اندازۀ کافی مشــتری های خاص خودشــان را دارند و 

جا افتاده هستند.
یارانه هــا،  اخــذ  و  طــرح  اجــرای  فراینــد  در 
بهتــر  فرصــت  ایــن  از  بــزرگ  کتاب فروشــی های 
استفاده کردند و یارانۀ بیشــتری جذب  کردند، چون 
مشتری های بیشتر و فضای بزرگ تری دارند. به نظرم 
باید در این زمینه کمی تغییِر فاز بدهیم. بررسی های 
کارشناســی نشــان می دهد بایــد در بحث تخصیِص 
یارانه به کتاب فروشــی ها و نحوۀ واگــذاری و ارائۀ آن 
بررسی های دقیق و احتمااًل تجدیدنظر صورت بگیرد.

عاقه دارم اســتان های کم برخوردار در اولیت 
قرار گیرند

در این طرح شــما یــک فراخوان می دهید و کتاب فروشــی ها 
ثبت نــام می کنند. دیگر تفاوتی ندارد کجا باشــد. فرقی ندارد 
کتاب فروشــی بزرگ باشد یا کوچک باشد. همه از طرح به طور 

مصطفیوثوقکیا

آقــای حســینی پور، خانــۀ کتاب تاکنــون چند طــرح  عیدانه، 
تابستانه و پاییزه را برگزار کرده است؟

امســال هشــتمین دورۀ طرح های حمایتــی را برگزار 
کردیم و تاکنون حدود 16میلیارد تومان در این طرح ها 
هزینه شــده است. در عیدانه توانســتیم مجوز حدود 
۲۷میلیارد ریــال را از معاونت فرهنگی بگیریم که این 
بیشــترین یارانه ای بود که به ایــن طرح ها اختصاص 
داده شد. 793 کتاب فروشی در سراسر کشور عیدانه را 
اجرا کردند و 12میلیارد و 800میلیون کتاب در عیدانۀ 

امسال به فروش رسید.
همۀ این طرح ها، طرح های عیدانه و حمایت های 
فصلی ما با یک نیت شروع شد. متأسفانه بعضی اوقات 
در نظام اداری یک طرح خوب مطرح می شود؛ ولی در 
اجرا چیز دیگری اجرا می شــود؛ یعنی در فرایند اجرا 

مشکالت و معذوراِت اجرایی وجود دارد.

بایــد در تخصیــِص یارانــه به کتاب فروشــی ها 
تجدیدنظر شود

این طرح در راســتای حمایت از کتاب فروشی ها بود. 
شما یادتان است در سال های 92 و 93 کتاب فروشی ها 
رو به تعطیلی بودند. کتاب فروشی های خیابان انقالب 
و جاهای دیگر تغییِر هویت و تغییِر شــکل می دادند. 
معاونــت فرهنگــی و به خصوص آقــای دکتر صالحی 
ایــن دغدغه را داشــت که چه کنیم کتاب فروشــی ها 

خانۀ کتاب چندسالی است طرح عیدانۀ کتاب را برگزار می کند. این طرح به دلیل حمایت هایش از کتاب فروشان، کاری مهم 
و باارزش است. با این حال، هر طرحی ضعف ها و قوت هایی دارد که در این مصاحبه نیکنام حسینی پور به آن ها جواب داده 

است.

مدیرعاملخانۀکتابدرگفتوگویمشروحباشیرازۀکتاب:

باید در تخصیِص یارانه به کتاب فروشی ها 
تجدیدنظر صورت گیرد 22

پروندۀ ویژه

گفت و گو

  امسال هشتمین 
دورۀ طرح های 
حمایتی را برگزار 
کردیم و تاکنون 
حدود 16میلیارد 
تومان در این طرح ها 
هزینه شده است

  در فرایند اجرای 
طرح و اخذ یارانه ها، 
کتاب فروشی های 
بزرگ از این فرصت 
بهتر استفاده کردند 
و یارانۀ بیشتری 
جذب  کردند، چون 
مشتری های بیشتر 
و فضای بزرگ تری 
دارند 
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سیاســت گذاراِن فرهنگی باید از آمارهای طرح 
عیدانه استفاده کنند

به گزارش آمــار طرح ها اگر نگاه کنیــد، قضاوت هایی 
به شــما می دهد که سیاســت گذاراِن فرهنگــی باید از 
این آمار اســتفاده کنند. اگر این آمار خام باشــد و هیچ 
اســتفاده ای از آن نتــوان کرد، برای ما فایــده ای ندارد. 
یکی از مشکالت ما این است که از آمار برای برنامه ریزی 
اســتفاده نمی کنیم. ما باید در ادامــۀ آمار برنامه ریزی و 
برنامۀ استراتژیک تنظیم کنیم. به همین دلیل در طرح 
عیدانه به همۀ اســتان ها و مدیرکل اســتان ها نوشــتم 
در این اســتان زیرســاخت کتاب فروشی فراهم نیست. 
شــما می توانید با استاندار هماهنگ کنید و زیرساخِت 
کتاب فروشــی را مهیا کنید و برای طــرح بعدی، تعداد 
کتاب فروشی ها افزایش پیدا کنند. یکی از برنامه های ما 
این است که به سیاست گذاران گزارش  دهیم که بتوانند 
زیرســاخت را فراهم کننــد. در معاونت به اســتان های 
کم برخوردار بیشتر وام بدهیم. در شورای وام برنامه این 
است که به تهران وام بیشتری داده نشود. به همین دلیل 
بود که به استان های کم برخوردار وام بیشتری اختصاص 
داده شد. خوشبختانه به دلیل گزارش هایی که دادیم، 
زیرســاخت های بعضی از اســتان هایی کــه خیلی کم 

کتاب فروشی داشتند، در حال فراهم شدن است.

یعنی شما از آمار استخراج شده در طرح هایی مثل عیدانه برای 
تقویت زیرســاخت های فرهنگی و جهت دهی به مسئوالن هم 

استفاده می کنید؟ این آمار کارایی مستقیم دارد؟
در حال حاضر نمی توانیم استفادۀ مستقیم کنیم؛ ولی 
االن در وزارت ارشــاد از تصمیم گیران و تصمیم ســازان 
می توانیــم اســتفاده کنیم. در شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی تصمیم گرفته شد که یارانه را طوری بدهیم که 

یکسان استفاده می کنند. به نظر شما این ایراِد طرح است؟
به نظر من خیر! شاخص هایی برای تخصیص یارانه به 
هر کتاب فروشــی وجود دارد. مــن در مبنا بحث دارم. 
یکی از شــاخص ها متراژ اســت. مثاًل می گوییم متراژ 
یک کتاب فروشــی 500 متر اســت، صدهــزار کتاب 
دارد، پس بیشــتر به آن یارانه می دهیم؛ من می گویم 
باید این شــاخص را در چند ســرفصل برعکس کنیم: 
1. استان های ما به یک نســبت توسعه پیدا نکردند و 
فردی که در تهران است، قطعًا با فردی که در هرمزگان 
یا سیستان وبلوچســتان اســت، به صورت یکســان به 
محصوالت فرهنگی دسترسی ندارد. یکی از اهداف ما 
و سیاســت های دولت و همچنین طرح دکتر صالحی 
عدالــت فرهنگی اســت. من اگر بتوانــم یک قدم هم 
بردارم و آن ها را به مرکز نزدیک کنم، باز یک قدم مثبت 
برداشــته ام؛ اما نمی توانم کِل اهداف فرهنگی را اجرا 
کنم. من عالقه دارم به سمتی برویم که اول استان های 
کم برخوردار، بعد تهــران در اولویت قرار گیرند. یعنی 
تمرکزگرایی را درست انجام بدهیم. به همین دلیل در 
طرح عیدانــه برای اولین بار به جــای اینکه طرح را از 
تهران شروع کنیم، در شهرستان ها سه روز زودتر شروع 
کردیم و بعد از ســه روز در تهران اجرا شد. استان های 
برخــوردار مثل تهران، قم، اصفهان، تبریز و... به علت 
اینکه بیشترین تعداد کتاب فروشــی ها را دارند، یارانۀ 
بیشــتری به آن ها تعلق می گیرد ؛ اما در اســتان هایی 
مانند هرمــزگان و سیستان وبلوچســتان و خراســان 
شمالی چون زیرساخت درست نیست و کتاب فروشی 
کم اســت، یارانه هم تعلق نمی گیرد. ایــن یارانه حِق 
شهروند هم اســت. آن شهرونِد هرمزگانی چه گناهی 
کرده که مِن مدیر و مســئول نتوانســتم زیرســاخت را 

فراهم کنم که در آنجا کتاب فروشی تأسیس شود.

باید در تخصیِص یارانه به کتاب فروشی ها تجدیدنظر صورت گیرد

  من عاقه دارم 
به سمتی برویم 

که اول استان های 
کم برخوردار، بعد تهران 

در اولویت قرار گیرند. 
یعنی تمرکزگرایی را 

درست انجام بدهیم. 
به همین دلیل در طرح 

عیدانه برای اولین بار 
به جای اینکه طرح را از 
تهران شروع کنیم، در 

شهرستان ها سه روز 
زودتر شروع کردیم 

  یکی از مشکات 
ما این است که از 

آمار برای برنامه ریزی 
استفاده نمی کنیم. 
ما باید در ادامۀ آمار 
برنامه ریزی و برنامۀ 
استراتژیک تنظیم 

کنیم
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استان های کم برخوردار بیشتر استفاده کنند. در طرح 
عیدانه برای اولین بار جدولی را آماده کردیم. اصرار من 
بود که این جدول حتمًا تهیه شود و دوستان ما برای تهیۀ 
آن زحمات بسیاری کشیدند. این جدول، جدول اعداد 
و ارقام است؛ ولی باید با دیِد تحلیلی به آن نگاه کرد. در 
این جدول ما جمعیت هر استان را بر اساس سرشماری 
ســال 9۵ که حدود 80میلیون نفر جمعیت کشــور بود 
درآوردیــم و برآورد کردیم مثاًل با توجه به یارانۀ 2میلیارد و 
۷۰۰میلیون تومانی که داشتیم، سهم استان قم از این 
یارانه چقدر است؟ اگر ما می خواستیم بر اساس جمعیت 
به قم یارانه بدهیم، سهمش 41میلیون تومان بود؛ ولی 
یارانــۀ مصرفی قم در عیدانه، 154میلیون تومان  شــد. 
یعنی در قم حــدود 110میلیون تومان بیش از ظرفیت 
جمعیتــش مصرف شــده اســت، یعنــی 376درصد. 
تهران بیشترین کتاب فروشــی را دارد. سهمش از یارانه 
423میلیــون تومــان بــوده؛ ولی 347میلیــون تومان 
مصرف کرده اســت؛ نزدیک 75 میلیون تومان کمتر از 
حد معمول. هرمزگان آخرین استان ماست، پنج استان 
آخر ما را ببینید چقدر تفاوت داشته اند. سهم هرمزگان 
56 میلیــون تومان بوده و ســه  میلیون تومــان مصرف 
کرده اســت. این نشــان می دهد آنجا زیرساخت فراهم 
نبوده، کتاب فروشــی نبوده که شهروند هرمزگانی برود 
کتاب فروشی و کتاب بخرد و از یارانه استفاده کند. یکی 
از مشــکالت ما بر اساس بررســی ها این است که رابطۀ 
مســتقیمی بین کتاب فروشــی ها و میزان خرید کتاب 

وجود دارد.

باید یارانه را بر اساس جمعیت تخصیص بدهیم  
چه شاخِص دیگری را باید تغییر بدهید؟

ما در تابســتان دنبال این هســتیم که بتوانیــم یارانه را 
بر اســاس جمعیت تخصیص بدهیم. یعنــی اگر به ما 
می گفتند یک میلیارد تومان یارانه دارید، این یک میلیارد 
تومان را بر اساس جمعیت تخصیص بدهیم و سهم یک 
استان را در استان دیگر هزینه نکنیم. مثاًل سهم استان 

هرمزگان را در استان تهران هزینه نکنیم.

اگر آنجا مصرف نشود چه؟
آن وقت ســهم هرمزگان برای خودش محفوظ باشــد. 
من می گویم طرح ما ده روزه اســت. اگر در تهران یارانه 
تمام شد، می توانیم طرح را در هرمزگان ادامه بدهیم تا 
مصرف شود یا می توانیم برای طرح بعدی ذخیره کنیم 
که دیگر در تهران هزینه نشــود. این طور نشــود که من 
حق شــهروندم در هرمزگان را بیــاروم در تهران مصرف 
کنم. این را داریم بررســی می کنیــم و کارهایی صورت 
گرفته که این را به بحث عدالت فرهنگی به مفهوم واقعی 
نزدیک کنیم. یعنی فقط در شعار نباشد و واقعًا بتوانیم 

آن را انجام بدهیم.
نکتۀ بعدی این اســت که کتاب فــروش هم مهم 
اســت، االن در دنیای جدید کتاب فروشی های سنتی 
با متــراژ کوچک خیلی جوابگو نیســتند. تجربۀ چند 
دورۀ ما نشــان می دهد که کتاب فروشی هایی که بزرگ 
بودند و به نوعی پاتوِق فرهنگی بودند، یعنی صرفًا محل 
فروش کتاب نبوده و محصوالِت فرهنگی دیگر هم عرضه 
می کردند، توانســتند فضایی را ایجــاد کنند که محِل 
رجوع مردم باشــد. یعنی کتاب فروش هــا هم باید این 
همت و این ابتکار را به خرج بدهند که کتاب فروشی شان 
پاتوق فرهنگی برای مردم شود و به اصطالح پاخور شود. 
در این راستا هم ما گفتیم اگر استان های آخر صرفًا در 

پروندۀ ویژه / گفت وگو

 ما در تابستان 
دنبال این هستیم 
که بتوانیم یارانه 
را بر اساس 
جمعیت تخصیص 
بدهیم. یعنی اگر 
به ما می گفتند 
یک میلیارد تومان 
یارانه دارید، این 
یک میلیارد تومان را 
بر اساس جمعیت 
تخصیص بدهیم و 
سهم یک استان را 
در استان دیگر هزینه 
نکنیم

  در دنیای جدید 
کتاب فروشی های 
سنتی با متراژ 
کوچک خیلی 
جوابگو نیستند
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راستای یارانه جلساِت رونمایی بگذارند، نویسنده دعوت 
کنند، جشــن امضا بگذارند، نقد و بررسی کتاب داشته 
باشند، می توانیم به آن ها کمک کنیم. مثاًل اگر هرمزگان 
فالن کتاب فروشــی جلسۀ نقد فالن کتاب را بگذارند یا 
فالن نویسنده را دعوت کنند و جشن امضاء برگزار کنند، 
وقتی دو ســه برنامه اجرا کنند، خودشــان روی غلتک 

می افتد و دیگر نیازی به کمک ما ندارند.

این در تناقض با توسعۀ زیرساخت نیست؟
نه اتفاقًا کمک هم می کند. چه تناقضی؟!

وقتی جایی مانند هرمزگان اعتبارش افزایش پیدا کرده یا مصرف 
نمی شود، این مدل کارها شاید سهل الوصول تر باشد؛ اما برگزاری 
جلسات و دعوت از نویسنده ها، شاید ایرادش این باشد که دیگر 

از آن هدف اولیه دور شویم.
خیر. من گفتم ما یکی دو دوره به آن ها کمک می کنیم. 
نگفتم همیشــه کمک کنیم! بعد دیگر خودشــان روی 
غلتــک می افتنــد و می توانند ادامه بدهنــد. در ضمن 
هم پولی که برای وام گذاشــته شده با این یارانه متفاوت 
است. یعنی ما ذائقۀ مدیر را تحریک کردیم و گفتیم شما 
افراد سرمایه گذاِر خصوصی پیدا کنید که بخش دولتی 
نباشد. وقتی آن را توجیه کنید، سرمایه گذاری می کند. 
از فرصت وام هم که معاونت فرهنگی ایجاد کرده استفاده 
کنید و کتاب فروشــی را تأســیس کنید. در هرمزگان و 

شهرستان ها می شود از این طرح استفاده کرد  .

نباید مصرف کننده را به یارانه عادت دهیم
نکته ای وجود دارد که می گویند اعتباردادن به کتاب فروشی در 
تناقض با اقتصاد نشــر است. یعنی وقتی دولت با این طرح ها در 
عرضه و تقاضــا دخالت می کند، عمًا کتاب فروشــی را به یارانه 
وابسته کرده و ممکن است از آن تاشی که باید برای فروش کاال 
داشته باشد، دست بکشد. به عبارتی می گوید من با یک ُمسکن 

آرام می شوم. این را قبول دارید؟
این دغدغۀ تعدادی از کتاب فروشــی های ما اســت. ما 
جلســات مرتبی با صنف داریم و با استفاده از نظرهای 
آن ها ســعی می کنیم در چشــم اندازی که وجود دارد، 
فرایندها را اصالح کنیم و با خرد جمعی کارمان را پیش 
ببریم. دغدغۀ تعدادی از کتاب فروشی ها این است که ما 
مصرف کننده را به یارانه عادت ندهیم. مصرف کننده اگر 
عــادت کند، کتاب نمی خرد و می گذارد زمانی که یارانه 
می دهند کتاب می خرد؛ مانند زمانی که نمایشــگاه ها 
برگزار می شود. همچنین برای این طرح ها این دغدغه  
وجــود دارد که مــا نباید مصرف کننــده را به طرح های 
فصلی عادت دهیم. به همین دلیل سعی می کنیم این 
طرح ها را در یک زمان مشخص برگزار نکنیم و تاریخش 

شناور باشد.

میزان تخفیف ها کمتر می شود 
باز هم فرقی در اصِل ماجرا ندارد؟

قبول دارم. ما سعی می کنیم میزان تخفیف را هم کمتر 
کنیم و این با مشارکت کتاب فروشی ها انجام شود. یعنی 
خود کتاب فروشــی ها هم در تخفیف مشــارکت کنند. 
باالخره کتاب فروشــی ها باید سالی یکی دو بار تخفیف 
بدهند. می توانیم نامش را حراجی یا تخفیف یا هر چیز 
دیگری بگذاریم. ما می توانیم این طرح ها را به جای اینکه 
سه بار در سال برگزار کنیم و آن را مشارکتی کنیم، ده بار 
در طول سال به صورت مناسبتی برگزار کنیم با حداقل 
میزان یارانه. بیشتر دنبال فضای روانِی جامعه هستیم که 
با این طرح ها فضایی در جامعه ایجاد شود و بخش های 
مختلف رسانه ها و صداوسیما به کمک آیند تا حدودی 
ذائقۀ افراد تحریک شــود. به نظــرم باید دنبال این فضا 
باشــیم و یارانه بیشــتر یک موضوع فرعی باشد. ما باید 
به فضای عمومی جامعه دامن بزنیم که مردم بتوانند به 
کتاب فروشی ها مراجعه کنند و کتاب بخرند و من بیشتر 

دنبال این موضوع هستم.

باالخره تا چه زمانی باید این طرح را اجرا کرد؟ طرح های یارانه ای 
مانند عیدانۀ کتاب، تابستانه و پاییزۀ کتاب تا چه زمانی می تواند 
جلو برود؟ خانۀ کتاب تا چه زمانی می تواند این پول را تزریق کند؟

دو نــگاه می توانیم به بحث یارانه داشــته باشــیم. یک 
نگاِه ما این اســت که کاًل یارانه در حوزۀ نشر قطع شود؛ 
نگاهی که شــاید تعدادی از ناشران و تعدادی از افرادی 
که در حوزۀ تصمیم گیری هســتند به آن اعتقاد دارند. 
شــاید بتوان نام آن را نگاه سرمایه داری گذاشت؛ چون 
این اعتقاد وجود دارد که اصاًل دولت باید پایش را از تمام 
حوزه ها بیرون بکشــد و بگذارد عرضه و تقاضا خودش 
بازار را تنظیــم کند. یک نگاِه دیگر این اســت که ما در 
ایران داریم زندگی می کنیم. ما در کشوری مانند آمریکا 
یا انگلیس که مبتنی بر ســرمایه گذاری اســت زندگی 
نمی کنیم. در ایرانی زندگی می کنیم که دولت بابت برق، 
نان، آب مصرفی و خیلی چیزهای دیگر یارانه می دهد. 
چرا ما یارانه را در حوزۀ نشــر قطع کنیم؟ آیا اگر یارانه را 
در حوزۀ نشــر قطع کنیم، در حوزه های دیگر هم قطع 
می شود؟ در سال های قبل از 86 ما یارانۀ کاغذ داشتیم. 
آیا از زمانی که یارانه قطع شــد، وارد حوزۀ دیگری شد؟ 
اگر محاســبه کنید، اگر قرار بود یارانه ای که بابت کاغذ 
می دادند وارد حوزۀ نشــر شــود، االن معاونت فرهنگی 
باید 300میلیارد تومان بابت خرید کتاب و زیرساخت به 
ما می داد؛ ولی این یارانه در حوزۀ فرهنگ نیامد و قطع 
شــد. یعنی از حوزۀ فرهنگ خارج شــد و در حوزه های 
دیگر تقسیم نشد. االن اگر محاسبه کنید، می فهمید بعد 
از حذف یارانۀ کاغذ چقدر باید به ما یارانه می دادند؛ ولی 
ندادند. ما اگر بتوانیم زیرساخت را اساسی درست کنیم، 

باید در تخصیِص یارانه به کتاب فروشی ها تجدیدنظر صورت گیرد

  دغدغۀ تعدادی 
از کتاب فروشی ها 

این است که ما 
مصرف کننده را به 

یارانه عادت ندهیم. 
مصرف کننده اگر 
عادت کند، کتاب 

نمی خرد و می گذارد 
زمانی که یارانه 

می دهند کتاب 
می خرد؛ مانند زمانی 
که نمایشگاه ها برگزار 

می شود

  یک نگاِه ما این 
است که کًا یارانه 

در حوزۀ نشر قطع 
شود؛ نگاهی که شاید 

تعدادی از ناشران و 
تعدادی از افرادی که 

در حوزۀ تصمیم گیری 
هستند به آن اعتقاد 

دارند

  ما اگر بتوانیم 
زیرساخت را اساسی 
درست کنیم، به مرور 
بخش خصوصی باید 

روی پای خودش 
بایستد، کتاب فروش 
باید روی پای خودش 

بایستند
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به مرور بخش خصوصی باید روی پای خودش بایستد، 
کتاب فروش باید روی پای خودش بایســتند. یک زمان 
می گوییم به جای این طرح های فصلی، به کتاب فروشی 
بگوییم ما نیمــی از هزینۀ تأمین اجتماعی ســه نفر از 
نیروهــای شــما را قبــول می کنیم کــه پرداخت کنیم. 
می شــود طرح های جایگزینی داشــت. مثاًل در حوزۀ 
حمل و نقل کتاب که ارزان تر به دست مردم برسد. به نظر 
من این طرح شــدنی و قابل تأمل است. این نیست که 
این طرح ها تا ابد باید اجرا شود. نه، من چنین اعتقادی 

ندارم. این طرح ها، طرح های ایدئال ما هستند.
بر اساس گزارش جلساتی که با تعدادی از ناشران 
و کارشناسان قبل از اجرای این طرح در سرای اهل قلم 
برگزار شد، اکثرًا اجماع دارند که در اوضاع فعلی، بهترین 
و ســالم ترین توزیع یارانه در حــوزۀ فرهنگ این طرح ها 
است؛ اما فردا شــاید چنین طرحی نباشد و طرح های 
جایگزین بیاید که بهتر باشــد. ولــی در وضع فعلی، بر 
اساس قضاوتی که ناشران و کتا ب فروشان انجام دادند، 
بهترین و سالم ترین راه این است که یارانه هم در خدمت 
مصرف کننده قرار بگیرد و هم کتاب فروش تقویت  شود. 
این ها بهترین شیوه است. البته زمانی ما یارانه را به ناشر 
می دادیم که بــرای تقویت تولید بود؛ ولی از ســال 86 
گفتند یارانه را به مصرف کننده بدهیم. مصرف کننده ها 
هم دانشــجویان و طالب بودند و یارانــۀ آن در قالب ُبن 
کتــاب بود. االن به اندازۀ کافی ناشــران مــا به بلوغ در 
تولید رسیدند. حاال کاری نداریم که تیراژ تولید و کیفیت 
تولید چگونه است. ما در حلقۀ وسط باید کتاب فروش و 
توزیع کننده را هم تقویت کنیم که البته این هم یک ضعف 
است. علتش این اســت که ما کشورهای توسعه نیافته 
فرایند توسعه را درســت طی نکرده ایم. معمواًل به جای 

اینکه همۀ چرخۀ نشــر را با هم ببینیــم، هر دفعه یک 
بخش را تقویت کردیم. حاصل این کار می شــود رشــد 
سرطانی. یک بار ناشر را تقویت می کنیم که حاصلش 
این اســت که چهارده هزار مجوز نشــر داریــم، یک بار 
مصرف کننــده را تقویت می کنیم، یک بار کتاب فروش 
را تقویت می کنیم. به نظر من در سیاســت گذاری باید 
چرخۀ نشــر و فرایند چرخۀ نشر همه با هم دیده شوند 
و از نظر توســعه ای همه با هم حرکت کنند و جلو بروند 
تا بتوانیم در حــوزۀ فرهنگ تعادلی برقــرار کنیم. این 
تعادل هنوز درســت در ایران برقرار نشــده است. مثاًل 
در ایران چند کارخانۀ تولیدکنندۀ بیســکوییت داریم؟ 
شــاید به تعداد انگشتان دست؛ اما چقدر توزیع کننده 
و سوپرمارکت داریم که این بیسکوییت ها در آن ها ارائه 
می شــود؟ این چرخه در بخش کتاب و نشــر برعکس 
اســت. االن چهارده هزار مجوز نشــر صادر شده است. 
حاال نمی گویم همــۀ چهارده هزار تا تولیدکنندۀ کتاب 
هســتند؛ اما حداقل چهار پنج هزار ناشــر تولیدکننده 
هستند. ولی چقدر کتاب فروش داریم؟ به نظرم بیش از 
1500 تا نداریم. این چرخه باید درست برعکس باشد؛ 
یعنی شــما چهارپنج هزار کتاب فروش داشته باشید و 
1500 تا ناشــر. تجربۀ دنیا و کشــورهای پیشرفته هم 
همین است و این تجربه به ما می گوید که باید به سمتی 
برویم که نشر ما حرفه ای شود. در این  صورت می تواند 

گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

یکــی از اهداف طــرح ایجاد فضــای روانی برای 
خرید کتاب است

برخی معتقدند ســروصدای این طرح بیشــتر از اثرگــذاری  آن 
است. نظر شما چیست؟

پروندۀ ویژه / گفت وگو

 در 
سیاست گذاری باید 
چرخۀ نشر و فرایند 
چرخۀ نشر همه با 
هم دیده شوند و از 
نظر توسعه ای همه 
با هم حرکت کنند و 
جلو بروند تا بتوانیم 
در حوزۀ فرهنگ 
تعادلی برقرار کنیم

  در ایران چند 
کارخانۀ تولیدکنندۀ 
بیسکوییت داریم؟ 
شاید به تعداد 
انگشتان دست؛ اما 
چقدر توزیع کننده و 
سوپرمارکت داریم که 
این بیسکوییت ها در 
آن ها ارائه می شود؟ 
این چرخه در بخش 
کتاب و نشر برعکس 
است

  تجربه به ما 
می گوید که باید به 
سمتی برویم که نشر 
ما حرفه ای شود. در 
این  صورت می تواند 
گلیم خود را از آب 
بیرون بکشد
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به نظرم این قضاوت را باید دیگران بکنند نه من به عنوان 
مجری طرح. شــاید اگر من قضاوت کنم، به نفع خودم 
قضاوت کنم. شما می توانید از کتاب فروشان، ناشران، 
مردم و کســانی که از این طرح استفاده می کنند سؤال 
کنیــد. یکی از اهداف طرح ایجاد فضای روانی اســت، 
همین ســروصدا اســت، همان طور که گفتــم، یکی از 
اهداف ما این است که فضای جامعه را برای خرید کتاب 
آماده کنیم. اگر ما بتوانیم آن ذائقۀ احســاِس نیاِز مردم 
به کتــاب را در کالن غلغلک بدهیم، آن وقت می توانیم 
موفق باشــیم. ما باید احساس نیاز را در مخاطب ایجاد 
کنیم و بگوییم کتاب باعث افزایش آگاهی و سواد شما 
می شود، باعث تغییر سبک زندگی شما می شود و زمانی 
که این احساس نیاز را در مخاطب ایجاد کردیم، مخاطب 
خودش به سمت رفع این نیاز می رود. ما با این طرح ها 
می خواهیم این احساس نیاز را ایجاد کنیم. درست است 
یارانه می دهیم؛ اما این طرف هم باید به این احســاس 
نیاز دامن زده شــود. فرهنِگ جامعۀ ما بیشتر شفاهی 
بوده و بیشتر دوســت داریم بنشینیم کنار هم صحبت 
کنیم تا کتــاب بخوانیم. اگر بتوانیم این فرهنگ جامعه 
را از شفاهی تبدیل به مکتوب کنیم، به نظرم توانسته ایم 

یک قدم به جلو حرکت کنیم.

اشــکالی که به این طرح می گیرند، این است که مثًا می گویند 
در این طرح محتوا کنترل شده نیست. باالخره ارشاد وقتی یارانه 
می دهد، قرار نیســت به هر مدل کتابی بدهد. ارشــاد چارچوب 
دارد، ممیــزی دارد و بــه یک ســری کتــاب مجــوز می دهد. در 
نمایشگاه کتاب هم همه مدل کتاب وجود ندارد. به نظرم این طرح 
هم باید این گونه باشد؛ ولی این اتفاق نمی افتد و همه مدل کتاب 

در آن است. این انتقادی است که ما از همه نوع طیف  داریم.
مــا باید خودمان را جای مجری هــم بگذاریم و قضاوِت 
عادالنه ای  دربارۀ فرایند اجرای طرح انجام بدهیم. شاید 

بعضی انتقادها وارد باشد؛ اما اینکه همۀ کتاب ها ارائه 
می شود، نه، این گونه نیست، همۀ کتاب ها در طرح ارائه 
نمی شود. طرح یک بازۀ زمانی دارد. کتاب هایی که ارائه 
می شود، بر اساس یک بازۀ زمانی است. مثاًل می گوییم 

کتاب هایی که چاپ 85 تا 95 است.

این عمًا اجرا نمی شود!
این بحث دیگری است که به آن می پردازیم.

این با چیزی که من دربارۀ محتوا می گویم متفاوت است؟
مبنای ما چیست؟ مبنای ما شــابک است. می گوییم 
شــابک هم مانند کــد ملی افراد اســت. ایــن یارانه به 
کتاب هایی که چاپ ســال 90 تا 95 است، اختصاص 
پیــدا می کنــد. همچنیــن بــه کتاب های آموزشــی و 
کمک  آموزشــی یارانه نمی دهیم و جزو بانک اطالعاتی 
ما نیستند. حتی من معتقدم دیوان های شعراء هم باید 
حذف شود . بعضی کتاب های خاص باید حذف شود. 
حتی اختصاص یارانــه به بعضی از کتاب های مذهبی 
قابل تأمل اســت و به دوســتان گفتیم بررســی کنند. 
این طور نیســت که مــا برای همــۀ کتاب های مذهبی 
بخواهیم یارانه بدهیم. باید بگوییم هدف ما از این طرح 
چیســت. در اینکه به کتاب های ترجمه یارانه ندهیم و 
به کتاب های تألیفی بیشتر یارانه بدهیم، اختالف نظر 
وجود دارد. این یک چیِز ثابتی نیست که کل کتاب های 
ترجمه حذف شود و فقط به کل کتاب های تألیفی یارانه 

داده شود.

مثًا کتاب ترجمه شــده داریم که در چند طرح ثابت است. مثًا 
کتــاب خانم جوجــو مویز در همــۀ طرح ها اول اســت. این نوع 
کتاب ها عامه پســند هســتند و گاهی با مبانی عرفی ما تعارض 

دارند.

باید در تخصیِص یارانه به کتاب فروشی ها تجدیدنظر صورت گیرد

  یکی از اهداف 
طرح ایجاد فضای 

روانی است، همین 
سروصدا است، همان 
طور که گفتم، یکی از 

اهداف ما این است 
که فضای جامعه را 

برای خرید کتاب آماده 
کنیم. اگر ما بتوانیم 

آن ذائقۀ احساِس نیاِز 
مردم به کتاب را در 

کان غلغلک بدهیم، 
آن وقت می توانیم 

موفق باشیم

  کتب ترجمه با 
شیِب بسیار تندی 

بر کتب تألیفی غلبه 
کرده؛ یعنی نزدیک 

65 تا 70درصد 
کتاب های چاپ سال 
96 در حوزۀ کودک و 

نوجوان ترجمه بوده
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بله، موافقم. به همین دلیل می گویم از این آمارها استفاده 
کنیــم و از آمار خانۀ کتاب هم در ســال 96 اســتفاده 
کردیم. اگر بخواهیم طرح تابســتانه را اجرا کنیم، باید 
تغییراتی ایجاد کنیم. یعنی کتاب های ترجمه شــده را 
حذف نمی کنیم؛ بلکه میزان تخفیف کتاب های ترجمه 
پایین تر از میزان کتاب های تألیفی خواهد بود. به این 
صورت که در طرح تابســتانه، میــزان تخفیف ما برای 
کتاب های ترجمه کمتر است. شاید کتاب های ترجمه 
15درصد شــود؛ ولی کتاب های تألیفــی ما 25درصد 
شود  . کتب ترجمه را حذف نمی کنیم؛ ولی یک تفاوتی 
قائل می شویم؛ چون اعتقاد داریم باید به تألیف و مؤلف 
ایرانی بها داده شود. امسال هم ساِل حمایت از کاالی 
ایرانــی و تولیــد ملی اســت و کتاب هــم کاالی ایرانی 
است و در حوزۀ صنایع فرهنگی است. ما در این راستا 
می توانیــم کار کنیم تا ادامه پیدا کنــد و در طرح های 
بعدی هم همین اقدام انجام شــود. یکی از مشکالت 
ما این اســت که تعداد مؤلفان خالق کم شده و دست 
به قلم نمی برند؛ چون حق تألیف کم پرداخت می شود 
و تیراژ کتاب پایین آمده است. تیراژ کتاب پایین بیاید، 
ناشر هم باید به همان میزان حق تألیف را به مؤلف کمتر 

بدهد. این زنجیره به هم وصل است.
نکتۀ بعدی به خصــوص در حوزۀ کودک و نوجوان 
است. به نظرم مسئوالن باید به این نکته توجه کنند که 
کتب ترجمه با شیِب بسیار تندی بر کتب تألیفی غلبه 
کرده؛ یعنی نزدیک 65 تــا 70درصد کتاب های چاپ 
ســال 96 در حوزۀ کودک و نوجوان ترجمه بوده. کاری 
ندارم که مبنای این ترجمه چیست و چه دالیلی دارد. 
البته به نظرم قابل بحث است و دالیل متعددی دارد. هم 
ناشر مقصر است، هم مؤلف مقصر است و هم سیستم 
سیاســت گذاری ما مقصر اســت و هم رعایت نشــدن 

کپی رایت. این ها را باید در کنار هم بررسی کنیم و این 
به مرور باعث می شود سبک زندگی کودکان و نوجوان 

ما تغییر کند.
نکتۀ بعدی این است که ما می خواهیم زماِن طرح 
را کوتاه تر کنیم. یکی از دغدغه های کتاب فروشــان و 
ناشــران این بود که مدت زمان طرح طوالنی اســت و 
یارانه تمام می شود. ما در طرح عیدانه هم سعی کردیم 
مدت طرح را کاهش دهیم. در طرح های بعدی قطعًا 
سعی می کنیم کمتر از ده روز باشد یا به صورت پلکانی 
اجرا شــود و مدت طرح در اســتان ها بیشتر باشد و در 
تهران کمتر شود. هم چنین سعی می کنیم اگر بشود، 
طرح های محلی و اســتانی را هم در طرح های بعدی 
پیش ببریم؛ یعنی پلکانی از شهرستان ها شروع کنیم، 
زمانش بیشتر باشد، در مرکز استان بیشتر باشد و باز در 
تهران کمتر باشد تا بتوانیم بحث یارانۀ عدالت فرهنگی 

را در آن اجرا کنیم.
بحــث مشــارکتی کردن طــرح را در دســتور کار 
داریــم کــه اگر بشــود از اول یا از عددی بــه باال، همۀ 
کتاب فروشــی ها در تخفیــف مشــارکت کننــد. مثاًل 
10درصد تخفیــف خانۀ کتاب اســت و 10درصد هم 
کتاب فــروش بدهد. ایــن موضوع تا حــدودی باعث 
کاهش فســاد هم می شــود؛ چون خودشــان در این 
زمینه کمک می کنند . موضوع دیگر این اســت که در 
مناسبت های مهم، کتاب های خاص با تخفیف فروخته 
شوند. مثاًل در قالب های مناسبتی مثل چهلمین سال 
انقــالب کتاب هایی که با موضوع انقالب اســالمی و 
مقاومت منتشــر شــده است، به مناســبت 22 بهمن 
مشمول تخفیف شوند. منتها این یک بحث است ولی 
آن طرف هم باید دیده شــود. ما با کتاب فروشی هایی 
روبه رو هســتیم با گســترۀ جغرافیایی کل ایران. اگر از 

پروندۀ ویژه / گفت وگو

  می خواهیم زماِن 
طرح را کوتاه تر کنیم. 
یکی از دغدغه های 
کتاب فروشان و 
ناشران این بود که 
مدت زمان طرح 
طوالنی است و یارانه 
تمام می شود

 بحث 
مشارکتی کردن طرح 
را در دستور کار داریم 
که اگر بشود از اول 
یا از عددی به باال، 
همۀ کتاب فروشی ها 
در تخفیف مشارکت 
کنند

 در مناسبت های 
مهم، کتاب های 
خاص با تخفیف 
فروخته شوند. 
مثًا در قالب های 
مناسبتی مثل 
چهلمین سال 
انقاب کتاب هایی 
که با موضوع انقاب 
اسامی و مقاومت 
منتشر شده است، 
به مناسبت 22 
بهمن مشمول 
تخفیف شوند

  در طرح تابستانه 
گفتیم آیین نامۀ 
تخلفاتشان را تدوین 
و اباغ کنند و روی 
سایت بگذارند؛ چون 
آیین نامۀ تخلفات 
به صورت کامل و 
تدوین شده وجود 
نداشت و در  حال 
تدوین است
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آســیب های آن بگویم، بدیهی اســت که ما نمی توانیم 
به اندازۀ تعداد کتاب فروشــی هایی که در طرح ثبت نام 
می کنند، بــازرس بگذاریم که نظارِت فیزیکی داشــته 
باشند. کتاب فروش باید مسئولیت پذیر باشد تا زمانی که 
ما این یارانه را به این کتاب می دهیم، صرف این کتاب 
شود، وقتی می گوییم این کتاب ها شامل طرح می شود 
یا آن کتاب نمی شود،  چون نرم افزار است. کتاب فروش 
می تواند در سیســتم ایــن کتاب را رد کنــد؛ اما کتاب 
دیگری تحویل شما بدهد. می خواهم بگویم آن طرف 
قضیه را هم باید ببینیم؛ یعنی نباید طوری فضا را بسته 
نگه داریم که خودمان با دست خودمان کتاب فروش یا 
مصرف کننده را به سمتی سوق بدهیم که دچار تخلف 
بشــود. باالخره او کتابش را تهیه می کنــد؛ حاال چه با 

یارانه چه بدون یارانه!
 چقدر به این تخلفات برخورد کردید؟

درحقیقــت این گونــه تخلفــات خیلی انگشت شــمار 
بودند. در طرح های قبلــی هم دیدیم؛ اما در خصوص 
درخواســت های بعــدی هــم تجدید نظــر کردیم. هم 
سیستمشــان را قطــع کردیم و هم یارانــۀ آن ها را قطع 
کردیم. در طرح تابســتانه گفتیم آیین نامۀ تخلفاتشان 
را تدویــن و ابــالغ کننــد و روی ســایت بگذارند؛ چون 
آیین نامۀ تخلفات به صورت کامل و تدوین شــده وجود 
نداشت و در  حال تدوین است. اگر تخلفی کردند بگوییم 
تبعاتش این هاست و برخورد خواهیم کرد و یارانه به شما 
نخواهیم داد . در حال تدوین آن هســتیم که چارچوب 
مشخصی داشته باشد و کتاب فروش حواسش باشد که 
فقط کتاب هایی که عضو طرح هســتند، خریدوفروش 
شوند و کتاب های دیگر را نفروشد. چون امکان نظارت 
بر هشتصد کتاب فروشی در سطح ایران از نظر فیزیکی 
وجود ندارد. البته قصد داریم مدیراِن اداراِت کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان ها را مشارکت دهیم که نظارت 

کنند و پاســخ گویی داشته باشــند؛ ولی همۀ این ها تا 
زمانی که کتاب فروش نخواهد مسئولیت پذیر باشد، به 

نظرم از عهدۀ کسی ساخته نیست.
کتاب فروشــان یکی از بنگاه هایی هســتند که در 
هر شــهری و در هر کوی و برزنی نیاز به حمایت دارند. 
من چندین بار گفتم. یکی از نویسندگاِن بزرگ می گوید 
کتاب فروشی مانند سلول های تنفسِی یک شهر است. 
وقتــی یک کتاب فروشــی تعطیل می شــود، ما خیلی 
غمگیــن می شــویم و وقتی یک کتاب فروشــی افتتاح 
می شود، خوش حال می شویم؛ چون احساس می کنیم 
فضای آن منطقه و آن استان و شهرستان را به مرور تغییر 
می دهد. به نظر من چه خوب اســت فضایی برای همۀ 
افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند فراهم کنیم 
که یک نــگاِه فرهنگی و یک همِت بلند وجود داشــته 
باشد. البته فقط وزارت ارشــاد نباید در این کار حضور 
داشــته باشــد. وزارت کشــور و سازمان شــهرداری ها 
باید پــای کار بیایند و فضاهای ســالمی ایجاد کنند تا 
خانواده هــا با رغبت بــه کتاب فروشــی مراجعه کنند، 
بنشینند، بتوانند مقدمۀ کتاب را بخوانند و خرید کنند. 
در دنیای جدید که دارد مراکز خرید بزرگی راه می افتد، 
چه خوب اســت قانون شــود که درصدی از این مراکز 
خرید به حوزۀ فرهنگ و کتاب فروشــی اختصاص پیدا 
کند. حوزۀ فرهنگ فقط ســینما و هنرهای تجســمی 
نیســت. همۀ این ها با هم بســتۀ فرهنگی را تشــکیل 
می دهند. چه خوب است همۀ مسئوالن همت کنند که 
کتاب فروشی ها و کتاب ها در دسترس مردم قرار بگیرد. 
بــه نظرم مردم ما مردِم کتاب خوانی هســتند. برعکس 
برخی  ها که می گویند ســرانۀ مطالعــۀ ایرانی ها پایین 
است، می گویم خیر! اتفاقًا سرانۀ مطالعۀ ما خوب است. 
ما باید کتاب را در دســترس مردم قــرار بدهیم و قطعًا 
وقتی در دسترس مردم باشد، خرید و مطالعه می کنند.

باید در تخصیِص یارانه به کتاب فروشی ها تجدیدنظر صورت گیرد

  کتاب فروشان یکی 
از بنگاه هایی هستند 

که در هر شهری و 
در هر کوی و برزنی 

نیاز به حمایت دارند. 
من چندین بار گفتم. 

یکی از نویسندگاِن 
بزرگ می گوید 

کتاب فروشی مانند 
سلول های تنفسِی 

یک شهر است. وقتی 
یک کتاب فروشی 

تعطیل می شود، 
ما خیلی غمگین 

می شویم و وقتی یک 
کتاب فروشی افتتاح 
می شود، خوش حال 

می شویم؛ چون 
احساس می کنیم 

فضای آن منطقه و آن 
استان و شهرستان را 
به مرور تغییر می دهد
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  بنا به طرح 
»عیدانۀ کتاب« 
سقف مجاز خرید 
برای هر خریدار 
حداکثر 100هزار 
تومان است و 
خریدار می تواند 
در چند نوبت و از 
چند کتاب فروشی، 
کتاب های عمومی و 
کودک و نوجوان  را 
با ۲۰درصد تخفیف 
از کتاب فروشی های 
عضو طرح خریداری 
کند

  بر اساس آماری 
که خانۀ کتاب 
منتشر کرده است، 
عیدانۀ کتاب در 
نوروز 97 با مشارکت 
۷۹۳ کتاب فروشی 
انجام شد

 یکی از دالیل 
مهم افزایش 
فروش و استقبال 
از این طرح در 
نوروز 97، حذف 
محدودیت خرید 
برخی از کتاب های 
گران قیمت است

امســال هم مثل دو ســال قبل، طرحی با عنوان عیدانۀ 
کتاب در 793 کتاب فروشی سطح کشور برگزار شد که بر 
اســاس این طرح، کتاب فروشی های عضو طرح تاکنون 
توانستند بیش از ۴۸۰هزار نسخه کتاب به مبلغ ۱۰میلیارد 
و ۶۹۴میلیون و ۵۰هزار تومان به فروش برســانند. بنا به 
طرح »عیدانۀ کتاب« ســقف مجاز خرید برای هر خریدار 
حداکثر 100هزار تومان است و خریدار می تواند در چند 
نوبت و از چند کتاب فروشی، کتاب های عمومی و کودک 
و نوجوان  را با ۲۰درصد تخفیف از کتاب فروشی های عضو 

طرح خریداری کند.
بر اســاس آمــاری کــه خانۀ کتــاب منتشــر کرده 
اســت، عیدانــۀ کتــاب در نــوروز 97 با مشــارکت ۷۹۳ 
کتاب فروشــی انجام شــد. این طرح از ۲۲اسفند1396 
در کتاب فروشــی های عضو طرح در ۳۰ استان کشور و از 
۲۵اسفند1396 در تهران آغاز شد و تا ۱۲فروردین 13۹۷ 
ادامه داشت.کتاب فروشــی های عضو طرح به مناسبت 
والدت حضرت علیA و روز جمهوری اســالمی ایران، 
کتاب های خود را با تخفیف ۳۰درصدی عرضه  کردند. در 
این طرح، استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و 
قم بیشترین مشارکت را به لحاظ تعداد کتاب فروشی ها از 
آن خود کردند و استان های فارس، کردستان و آذربایجان 

شرقی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
همچنین کتاب فروشی های  پردیس کتاب مشهد، 
شهر کتاب ساری، شهر کتاب مرکزی تهران، شهر کتاب 
اصفهان، کتاب فرازمند رشــت، شــهر کتاب رشت، شهر 
کتاب مشهد، کتاب رشد اهواز، انتشارات جنگل جاودانۀ 
رشــت و نمایشگاه و فروشــگاه کتاب محام اهواز در صدر 
کتاب فروشــی های پرفروش طرح عیدانۀ کتاب هستند. 
در ایــن طرح،  پرفروش ترین اســتان ها بر اســاس تعداد 
کتاب به ترتیب خراسان رضوی، اصفهان، تهران، گیالن، 
خوزســتان، فــارس، قم، آذربایجان شــرقی، مازنــدران و 

همدان هستند.

طرح عیدانۀ کتاب از کجا شروع شد؟ 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، سه 
ســال اســت که با طرح های کتاب خوانی و خریــد ارزان 
کتاب، مردم را به کتاب خوانی تشویق می کند. این طرح 
از آبان 94 و با کتاب فروشی ای به وسعت ایران شروع شد. 
اســتقبال از این طرح سبب شــد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در نوروز 95 با عیدانۀ کتاب طرح را دوباره برگزار 

کند.
بار دیگر برگزاری طرح را ادامه دادند؛ تابستانۀ تیر و 
مرداد ۹۵، پاییزۀ آبان و آذر ۹۵، عیدانۀ نوروز 96، تابستانۀ 
مرداد و شهریور 96. برگزاری پاییزۀ کتاب با اما و اگر همراه 
شــد. بودجه ای برای برگزاری نبود، بــرای همین اجرای 
طرح به آذر ۹۶ موکول شــد. با آمدن اسفند و عوض شدن 
مدیرعامــل خانۀ کتــاب عیدانۀ 97 رقم خــورد. در طرح  
عیدانــۀ 96، 741 کتاب فروشــی ثبت نــام کردنــد که از 
این میان، ۵۷۵ کتاب فروشــی در مراکز استان ها و ۱۶۶ 
کتاب فروشی در شهرستان ها مستقر بودند که در مقایسه 
با عیدانۀ 95 که ۳۷۶ کتاب فروشــی مشــارکت داشتند، 
افزایش دو برابری کتاب فروشان را نشان می دهد. بر اساس 
آمار ثبت شده، از ۱۵اسفند13۹۵ تا ۱۵فروردین1396، 
بالغ بر ۱۱میلیارد و ۷۳۲میلیون و ۲۹۷هزار و ۹۴۷ تومان 
کتاب فروخته شد. با مقایسۀ آماری طرح عیدانۀ کتاب در 
نوروز 95 و 96 و 97، شاهد رشد چشمگیر استقبال مردم 

از این طرح هستیم. 

حــذف محدودیــت خریــد برخــی از کتاب های 
گران قیمت

یکی از دالیل مهم افزایش فروش و اســتقبال از این طرح 
در نوروز 97، حذف محدودیت خرید برخی از کتاب های 
گران قیمت اســت. در نوروز دو ســال گذشته، طرح فقط 
برای فــروش کتاب های کــودک و نوجــوان و کتاب های 
عمومی )ادبیــات و رمان( بود. معاونــت فرهنگی وزارت 

عیدانۀ کتاب باعث رونق شد؟ 30

پروندۀ ویژه

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طرح های فصلی خرید کتاب را از آبان 94 آغاز کرد. استقبال مردم از این طرح گزارش
باعث ایجاد انگیزه برای ادامۀ آن در فصل های بعدی شد.

اما در این میان، این طرح ها با افت وخیزهایی هم مواجه شدند. طی آمارهای خانۀ کتاب، عیدانۀ 97 پرفروش ترین طرح میان 
طرح های مشابه دیگر است. در این گفت وگو به دالیل این رونق و چندوچون آن پرداخته ایم.
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 یکی از اهداف 
این طرح ترویج 

کتاب خوانی است؛ 
اما به گفتۀ علی 

رکاب، مدیر داخلی 
ترنجستان سروش، 
این طرح نمی تواند 
مردم را کتاب خوان 

کند

  یکی از مشکات 
بزرگ این است که 
در قالب این طرح، 

هیچ کتاب خوانی به 
کتاب خوان ها اضافه 

نمی شود؛ بلکه همان 
کتاب خوان های قبلی 

از طرح استفاده 
می کنند

  مخاطب این 
طرح کتاب خوان ها 

هستند. برای همین 
این افراد کتاب های 

گران را در قالب 
همین طرح های  

کتاب خوانی می خرند 
تا مشمول تخفیف ها 

بشوند

  برای اولین بار 
به جای اینکه طرح 
را از پایتخت شروع 

کنیم، از شهرستان ها 
و سه روز زودتر شروع 

کردیم؛ به دلیل 
اینکه آن ها امکان 

سفارش کتاب را قبل 
از تعطیات داشته 

باشند

ارشــاد به منظور رونق بخشــیدن بــه بازار کتــاب و ترویج 
کتاب خوانی، هم زمان با آغاز ســال نو، تســهیالتی را در 
قالب یارانۀ خرید کتاب از طریق کتاب فروشی های سراسر 
کشور، مستقیمًا به خریداران کتاب پرداخت کرد. در این 
طرح کتاب فروشی هایی که شرایط الزم را داشتند، پس از 
ثبت نام در سایت کتاب نت، کتاب های خود را که با شرایط 

تعیین شده مطابقت داشت، با تخفیف فروختند. 

طرح هــای کتاب خوانــی، آدم هــا را کتاب خوان 
نمی کنند

 یکــی از اهداف این طرح ترویج کتاب خوانی اســت؛ اما 
به گفتۀ علی رکاب، مدیر داخلی ترنجستان سروش، این 
طــرح نمی تواند مــردم را کتاب خوان کند. او با اشــاره به 
اینکه تبلیغات عمومی دربارۀ طرح عیدانۀ کتاب ضعیف 
بــوده، تأکید کرد: »معمــواًل کتاب خوان هــا از این طرح 
اطالع دارند و برای تهیۀ کتاب هایشان در قالب این طرح 
به کتاب فروشی ها می آیند.« وی دربارۀ استقبال از عیدانۀ 
97 گفت: »استقبال خوب بود؛ اما در طرح عیدانۀ نسبت 
به طرح های پاییزه و تابســتانه فروش کمتر است؛ چون 
در تعطیالت نوروزی مردم به سفر می روند و فروش کتاب 
کمتر است. اما باز هم می توان گفت کسانی که از این طرح 
اطالع داشــتند، از آن استفاده کردند. بیشتر کتاب هایی 
هم که ما در قالب این طرح فروختیم، کتاب های ادبیات، 
رمــان و داســتان اســت.« مدیــر داخلی کتاب فروشــی 
ترنجستان سروش دربارۀ مشکالت این طرح گفت: »یکی 
از مشکالت بزرگ این اســت که در قالب این طرح، هیچ 
کتاب خوانی به کتاب خوان ها اضافه نمی شود؛ بلکه همان 

کتاب خوان های قبلی از طرح استفاده می کنند.«
وی همچنین دربارۀ کتاب های نفیس و با قیمت باال 
کــه در این طرح به فروش می رســند، گفت: »همان طور 
که گفتــم، مخاطب ایــن طرح کتاب خوان ها هســتند. 
برای همین این افراد کتاب هــای گران را در قالب همین 

طرح های  کتاب خوانی می خرند تا مشــمول تخفیف ها 
بشوند.«

 تفاوت طرح عیدانۀ 97 با طرح های پیشین 
نیکنام حســینی پور، مدیرعامل جدید خانۀ کتاب است 
کــه با گرفتن منصب جدید، طرح عیدانه را شــروع کرد. 
او دربارۀ این موضوع می گوید:»بــرای اولین بار به جای 
اینکه طرح را از پایتخت شــروع کنیم، از شهرســتان ها 
و ســه روز زودتر شروع کردیم؛ به دلیل اینکه آن ها امکان 
ســفارش کتاب را قبل از تعطیالت داشته باشند. تفاوت 
دیگر این بود که امسال تخفیف ها یکسان شد و دیگر تنها 
بین کتاب های کودک و عمومی نبود تا هم کتاب فروشان 
راحت باشند، هم مردم راحت تر کتاب هایشان را انتخاب 
کنند. در چند روز آخر، طــرح را تمدید کردیم و تخفیف 
را به 30درصد رســاندیم. این تخفیف بیشتر هم به دلیل 
 Aچهل سالگی انقالب اسالمی و میالد حضرت علی

بود.« 

تخفیف های قبل عید و تقارن با تخفیف عیدانه
البته یکی از ایراداتی که برای این طرح مخصوصًا در ایام 
عید و قبل از آن مطرح می شود، این است که تعداد زیادی 
از کتاب فروشی ها در این ایام خودشان طرح های تخفیفی 

دارند و این طرح شاید سودی برایشان نداشته باشد.  

تخلفاتی که ندیده گرفته می شود
مسئلۀ دیگر این است که کتاب فروشی ها در اجرای این 
طــرح کتاب خوانی تخلفاتی هم انجــام می دهند؛ مثاًل 
در طرح پاییزۀ کتاب سال 96، برخی از کتاب فروشی ها 
تخلفاتــی را انجام دادنــد مانند واردکردن شــماره تلفن 
غیرواقعی، فروش کتاب های کمک آموزشی و موارد مشابه 
دیگر؛ اما مسئوالن مربوطه هیچ وقت دربارۀ این تخلفات 

صحبت نکردند.

عیدانۀ کتاب باعث رونق شد؟
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در پاســخ به این ســؤال که از طرح راضی هستی یا نه، 
می گوید: »این طرح برای جذب مشتری بیشتر به من 
خیلی کمک کرده است. عالوه بر 20درصد تخفیفی که 
خانۀ کتاب می دهد ، 10 تا 15درصد هم خودم تخفیف 
می دهم و این باعث شده مخاطب ها از کتاب ها بیشتر 

استقبال کنند.«
آقای فیروزجایی می گوید:»فایدۀ دیگر این طرح 
این اســت که باعث می شــود ما چک های کتاب هایی 
را کــه خریده ایم، به راحتی پاس کنیم. از ســوی دیگر 
کتاب هایی را که در کتاب فروشــی مانده بود بفروشیم. 
یکی از ترس های کتاب فروشــی این است که کتاب در 
فروشگاه بماند و نتوانی پول آن را جور کنی و هم نتوانی 
کتاب های جدید را به کتاب های فروشگاه اضافه کنی. 
این طرح این دو خســارت را قطعًا جبــران می کند. از 
سویی هم این درصد تخفیف قطعًا برای کتاب خوان ها 

مفید است.«
کتاب فروش داستان ما ادامه می دهد: »فقط یک 
تبعیض در این طرح به چشــم می آید. هر فروشگاهی 
ســقف خرید دارد و با آنکه بعضی فروشگاه ها مشتری 
زیادی ندارند، سقف خرید بیشــتری دارند. این عیب 
نــدارد. چون کتاب خــوان کتابی را کــه می خواهد، از 
فروشــگاه دیگری تهیه می کند؛ اما کتاب فروشی های 

کوچک مثل ما را از رقابت خارج می کند.«
ایوب خیلــی خودمانی به من می گویــد: »البته 
خدا را شــکر. این طــرح در زمان هایی اجرا می شــود 

کمتر کســی فکر می کرد مغازۀ کوچــک نبش چهارراه 
شــهدای قم بتواند با کتاب فروشی های بزرگ و باسابقۀ 
روبــه رو و کنارش رقابــت کند و پای ثابــت کتاب گردی 
زیــر  کتاب فروشــِی  شــود.  قمــی  کتاب خوان هــای 
بیســت متــر ایــوب فیروجایی در کمتــر از دو ســال از 
شــکل گیری اش، امروز تا حدودی مشــتری های ثابت 
خوبی بــرای خودش دســت وپا کرده اســت. خیلی ها 
دلشــان می خواهد کتاب فروشــی ای داشته باشند که 
مانند این کتاب فروشــی، کتاب ها روی هم ریخته باشد 
و با هر بار بررسی، کشــفی صورت بگیرد و کتابی را که 
مدت ها پی اش می گشــتند، میان کتاب های فروشگاه 
بیابنــد. این کتاب فروشــی کوچک نه دبدبــه ای دارد و 
نه کبکبه ای! عامل مهم در موفقیت این کتاب فروشــی 
خود کتاب فروش اســت کــه با دقت و مشــورت کتاب 
انتخاب می کند و ســعی می کند که با توجه به نیازهای 
مخاطبانش کتــاب بیاورد. مشــورت با مشــتری های 
ثابــت و کتاب خوان برای شــناخت کتاب هــای مفید و 
تازه چاپ شده، کتاب فروشی ایوب فیروزجایی را سرزنده 
و به روز نگه می دارد. در روزهای اجرای طرح های پاییزه 
و تابســتانه و عیدانۀ کتاب، یکی از کتاب فروشــی های 
شلوغ قم قطعًا این کتاب فروشــی کوچک بوده است. 
مشــتری های کتاب خوان ایــن فروشــگاه هم فرصت 
را غنیمــت شــمرده و از ایــن طرح ها اســتفاده کرده و 
کتاب های خود را می خرند. در زمان اجرای طرح و بعد 
از آن، چنــد بــار دربارۀ این طرح گفت وگــو کرده ایم. او 
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ایوب معتقد است که این طرح باید به نفع آن هایی 
باشد که همیشــه کتاب می خرند و کتاب می خوانند. 
وگرنه آن که یک بار به واسطۀ این طرح ها کتاب می خرد، 
معلوم نیست باز هم کتاب بخرد یا اصاًل آن کتاب هایی 
که خریده است را می خواند یا نه. او می گوید: »این یارانه 
که به صورت تخفیف به مخاطب ارائه می شود، بهتر است 
به دست کتاب خوان ها برسد تا قدرت خریدشان را باالتر 
ببرد.« او می گوید: »این ها پای ثابت کتاب فروشــی ها 
هســتند و اگر یک روز دیگر نتوانند کتاب بخرند، چرخ 

کتاب فروشی از حرکت می ایستد.«
دربارۀ اصل تخفیف از او می پرســم کــه آیا خوب 
هســت یا نــه؟ می گویــد: »با توجــه به اوضــاع جدید 
قیمت هــای کتاب، حتمًا خوب اســت. کتاب که گران 
می شــود، دیگر حتــی کتاب خــواِن حرفــه ای رغبت 
نمی کنــد کتاب بخــرد و این در طول زمــان باعث افت 
خریدوفروش و ازرونق افتادن بازار کتاب می شــود. این 
تخفیف انگیــزه ای در او ایجاد می کنــد تا کتاب بخرد. 
او هم از گران شــدن کتاب ها می نالد. مثاًل کتابی را که 
هفتۀ پیش آوردم، پشت جلد زده بود 45هزار تومان. این 
هفته ناشر برچســب زده 65 هزار تومان!!! ما که اجازۀ 

برچسب زدن نداریم؛ ولی ناشر این را زده است.«
از او دربارۀ مشــکالت طرح می پرسم که فقط یک 
نکتــه را ضعف بزرگ این طرح می دانــد و آن هم دربارۀ 
ماجرای وزارتخانه و پرداخت طلِب کتاب فروشان است. 
می گویــد: »در برگردانــدن پول تخفیف بســیار تأخیر 
دارند. نمی شــود خیلی روی آن حســاب کرد. اگر این 
یکی را به موقع می دادند، این طرح حرف نداشت. هم 
به دلیــل نقدینگی حاصل از فروش کتــاب و هم از نظر 
امکان تازه کردن کتاب های فروشــگاه و هم اســتقبال 

کتاب خوان های حرفه ای.«

که بازار کتاب کمــی از رونق می افتد. مثاًل نزدیک عید 
کسی به فکر خرید کتاب نیســت؛ ولی این طرح که از 
اواسط اسفند شروع می شــود، باعث می شود کسانی 
که برای خرید شــب عید به بازار می آیند، ســری هم به 
کتاب فروشــی ها بزننــد. کتاب خوان ها هــم بهانه پیدا 

می کنند برای تعطیالت عیدشان کتاب جدید بخرند.«
در زمان اجرای طرح چند بار به کتاب فروشی ایوب 
سر زدم. این کتاب فروشی در شب های اجرای طرح هم 
سرزنده و پرمشتری است. بعضی از مشتری هایش هم 
سفارش کتاب می دهند و می روند. به علت کوچک بودن 
مغازه نمی ایســتند. شب، زمانی که ســر ایوب خلوت 
است، شمارۀ کارِت مّلی شان را برای او می فرستند و او با 
ثبت شمارۀ ملی آن ها در سامانۀ خانۀ کتاب، خریدشان 
را ثبت می کند. یکی از مشکالتی که ایوب دربارۀ آن هم 
با من حرف زده، داستان سامانه است. او معتقد است: 
»طرح ضعف هایی دارد و ثبت کتاب ها بعضًا به مشکل 
برمی خورد. البته نسبت به دورۀ اول طرح، مشکالت آن 
کم شده است؛ ولی هنوز هم بعضی از مشکالت وجود 

دارد.«
از او می پرســم که هرکس چند بار می تواند از این 
طرح استفاده کند؟ می گوید: »هر کارت ملی یک بار. 
بعضی هــا هم با کارت ملی اعضای خانــواده می آِیند و 
خرید می کنند.« باز از ایوب می پرســم هر کتاب فروش 
چندبار می تواند از سقف طرح استفاده کند؟ می گوید: 
»همه یک بار می توانند از این سقف استفاده کنند. در 
ابتدای اجرای این طرح، به کتاب فروشــی من هم یک 
بار اجازۀ اســتفاده از ســقف خرید را داده بودند؛ اما در 
دوره های بعــد و با توجه به اســتقبال کتاب خوان ها از 
کتاب فروشی من و صحبتی که من با آن ها کردم، تعداد 

استفاده از سقف را بیشتر کردند.«
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طرح های حمایتی وزارت ارشاد چند سالی است تحت عنوان طرح هایی چون عیدانه و تابستانه و پاییزه فعالیت می کند. 
در سال های اخیر، این طرح ها باعث شده که برخی مردم به سمت کتاب کشیده شوند که این کار خود باعث تقویت 
کتاب فروشی ها خواهد شد. البته برخی نیز معتقدند این طرح ها کمک چندانی به رونق کتاب خوانی در کشور نخواهد کرد. در 

ذیل نظر چند تن از اهالی نشر را در این باره جویا شده ایم.

موافقان و مخالفان طرح عیدانۀ کتاب چه 
می گویند؟

اینترنت نیازمند تجهیز مغازۀ آنان به امکانات جدیدی 
اســت که خــود هزینه بردار اســت. مــِن کتاب فروش 
وقتی اطمینان ندارم به اینکه مردم از طریق این طرح 
کتاب هایــم را بخرند، چگونــه می توانم جرئت کنم که 
برای داشتن اینترنت هزینه هایی را به کتاب فروشی ام 
تحمیل کنم! با وجود نقــدی که دربارۀ این موضوع به 
برگزار کنندگان طرح عیدانه و هم اکنون طرح تابستانۀ 

کتاب دارم، نمی توانم منکر آثار مثبت آن بشوم.
باید تالش شود موانعی مانند نداشتن دسترسی 
به اینترنت، سبب محروم شدن برخی کتاب فروشی ها 
از فواید چنین طرح هایی نشــود. البته نباید فراموش 
کرد طرح عیدانه و تابســتانۀ کتاب بیشتر از آنکه اثری 

محمد یراقچی، مدیر کتاب فروشی »پنجره«:
یکــی از گالیه های مهمی که به این طرح وارد اســت، 
برخوردارنبودن کتاب فروشــان از اینترنت اســت. این 
در اوضاعی  اســت که هنوز بخش زیادی از فعاالن این 
عرصه به فضای مجازی دسترســی ندارند. اگر چنین 
اجباری در میان نبود، کتاب فروشی ما نیز به طور حتم 
به این طرح می پیوســت. به هر حــال در اوضاع فعلی 
انجــام چنین اقداماتی می تواند امیدبخش و اثربخش 

باشد.
در وضعیتی که چرخ اقتصادی کتاب فروشــی ها 
به ســختی می چرخد، کمتر کتاب فروشــی حاضر به 
ریسک اســت. به هر حال، دسترسی کتاب فروشان به 
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دائمی داشته باشند، همچون ُمسکن و درمانی موقت 
هستند. متأسفانه کتاب در یک دهۀ اخیر به مشکالت 
متعددی مبتال شــده که قبل از انجام هر اقدامی بهتر 
اســت متولیان با بررسی، مشکالت فعلی را ریشه یابی 
کنند. اگر برای حل مشکالت عرصۀ کتاب تالش شود، 
آن وقت است که می توان به افزایش سرانۀ مطالعه نیز 

امیدوار شد.
معتقدم اطالع رســانی خوبی در این بــاره انجام 
شــده؛ اما شــماره  تماس هایی کــه در پیامک ها اعالم 
شــده بودند، هیچ یک پاســخگو نبودند. هــم در دورۀ 
اجرای طرح عیدانۀ کتاب و هــم حاال که پیامک برای 
دورۀ تابستانه به دستم رسیده، نمی توانم با شماره هایی 
که منتشر شــده  تماس بگیرم. این چند شماره اغلب 
یا مشــغول هستند یا اینکه کسی پاســخ نمی دهد. از 
همین رو، با وجود عالقه مندی به شــرکت در این طرح 

نمی دانم که امکان حضور در آن را دارم یا خیر!

فتح الله فروغی دهکــردی، عضو هیئت مدیرۀ 
اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان تهران:

دربــارۀ میــزان موفقیت این طــرح حمایتــی در دورۀ 
عیدانه باید گفت کــه این طرح اقدام مثبتی در جهت 
تشــویق مردم به مطالعه و رونق کتاب فروشی ها است. 
این طرح، کوششــی مثبت در جهت توســعۀ ویترین 
کتاب در ســطح کشــور است. متأســفانه نبود ویترین 
یکی از مشــکالت جــدی در حــوزۀ کتاب اســت. به 
همین دلیل شرایط به گونه ای شده که مردم دسترسی 
راحتی به کتاب ها ندارند. از ســوی دیگر، بســیاری از 
کتاب فروشــی ها به عنوان واسطه میان مردم و ناشران، 
مدت هاست که به سبب شرایط نامطلوب اقتصادی به 
ورطۀ ورشکســتگی و حتی تعطیلی کشیده شده اند. 
اغلِب آنان یا کاربری مغازه هــای خود را تغییر داده اند 
یــا به ناچار، به کل مغــازه را واگــذار کرده اند. از همین 
رو، مــردم دیگــر به راحتــی بــه کتاب فروشــی ها قدم 

نمی گذارند.
بــا اجراکــردن مــداوم چنیــن طرحــی و تزریق 
بی واســطۀ یارانه به مخاطبان، می توان از آســیب های 
وارده به هر دو گروه تا حد بسیاری کم کرد. از این طریق 
می توان نقش کتاب فروشی ها را پررنگ تر کرد تا قدری 
به چرخۀ اقتصادی کتاب کمک شود؛ اما برای برگزاری 
شایســته تر این طرح بهتر اســت متولیان آن بررسی و 
تحقیق بیشــتری کنند تا بر آن اســاس، دوره های بعد 

هرچه بهتر برگزار شوند.
شاید بد نباشد که این طرح تنها به فصل ها ختم 
نشــود و در تمام طول سال و در موقعیت های مختلف 
شــاهد برگزاری آن باشــیم. البته در هر موقعیت بهتر 
اســت که نوع برنامه ریزی و اجرای آن متفاوت باشــد. 

به عنــوان نمونــه، هم اکنون که فصــل تعطیالت آغاز 
شــده، می توان این تخفیف را بــه کتاب های کودک و 
نوجوان و داستانی اختصاص داد. در پاییز هم می توان 
به کتاب های دانشگاهی بهای بیشتری داده و تخفیف 
مذکــور را بــه آن هــا اختصــاص داد. بــرای همین از 
مسئوالن خواهش می کنم بعد از اتمام طرح تابستانۀ 
کتاب، حتمًا برای برگزاری دورۀ بعد از قبل برنامه ریزی 

کنند و بررسی های الزم را انجام دهند.
برای برگزاری عیدانۀ کتاب هم کارشناســی های 
متعــددی انجام شــد. پیشــنهادی که مــن به عنوان 
نمایندۀ اتحادیۀ ناشــران و کتاب فروشان تهران دادم، 
این بود که کتاب فروشانی قادر به پیوستن به این طرح 
باشــند که عضو اتحادیۀ تهران یا اتحادیۀ استان خود 
هستند. از این بحث که بگذریم، برای تبلیغات در دورۀ 
نخست، ضعف هایی وجود داشت؛ مانند اینکه در چند 

روز آغاز این طرح اطالع رسانی به خوبی انجام نشد.

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل خانۀ کتاب:
امسال برای اولین بار به جای اینکه طرح را از پایتخت 
شــروع کنیم، از شهرســتان ها و ســه روز زودتر شروع 
کردیــم؛ به دلیل اینکه آن ها امکان ســفارش کتاب را 
قبل از تعطیالت داشته باشــند. تفاوت دیگر این بود 
که امســال تخفیف ها یکســان شــد و دیگر تنها بین 
کتاب های کودک و عمومی نبود تا هم کتاب فروشــان 
راحت باشــند، هــم مــردم راحت تر کتاب هایشــان را 
انتخاب کنند. در چند روز آخر طرح را تمدید کردیم و 
تخفیف را به 30 درصد رساندیم. این تخفیِف بیشتر هم 
به دلیل 40ســالگی انقالب اسالمی و میالد حضرت 

علی)ع( بود.

در قالــب این طرح 793 کتاب فروش با ما همراه 
شــدند. همکارانمان در ایام نوروز هــم در خانۀ کتاب 
مســتقر بودنــد و اگر مشــکلی بود، حتمًا رســیدگی 
می کردنــد. مــا مبلــغ دومیلیــارد تومان را بــرای این 
طــرح در نظر گرفتیم که بــا رایزنی های انجام شــده 
500میلیــون تومان هم به آن اضافــه و این مبلغ بین 
793 کتاب فروش توزیع شد. برخی از کتاب فروش ها 
که جاافتاده هســتند، به ســرعت این یارانه را مصرف 
می کنند؛ اما برخی دیگر شــاید تــا آخر این طرح هم 
یارانۀ دومیلیون تومانی شان را مصرف نکنند. ما حداقل 
دومیلیــون تومان را برای هر کتاب فروشــی که در این 
طــرح حضــور دارد، در نظر گرفتیم. اعتبــار مالی ای 
که برای کتاب فروشــی های بــزرگ در نظر گرفتیم، بر 
اساس میزان استقبال از آن ها بود. این اعتبار مالی را 
یکجا تخصیــص ندادیم؛ بلکه با توجه به میزان فروش 

کتاب فروشی ها این اعتبار را شارژ کردیم.

موافقان و مخالفان طرح عیدانۀ کتاب چه می گویند؟

 حسینی پور: 
امسال برای اولین بار 

به جای اینکه طرح را از 
پایتخت شروع کنیم، از 
شهرستان ها و سه روز 
زودتر شروع کردیم؛ به 

دلیل اینکه آن ها امکان 
سفارش کتاب را قبل 

از تعطیات داشته 
باشند

 حسینی پور: 
حداقل دومیلیون 

تومان را برای هر 
کتاب فروشی که در این 

طرح حضور دارد، در 
نظر گرفتیم
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  هم اکنون 
فروشندگان کتاب 
باید پیش از وارد 
کردن یک عنوان 
کتاب صبر کنند تا 
سی روز از انتشار 
اولین چاپش در 
خارج از کشور بگذرد 
و تنها در صورتی 
می توانند کتاب را 
وارد کنند که در 
این مدت یک چاپ 
استرالیایی از آن 
کتاب منتشر شده 
باشد

  قیمت کتاب های 
استرالیایی در 
مقایسه با چاپ های 
مشابه موجود 
در خارج بسیار 
باالست. کمیسیون 
خاقیت استرالیا 
پیشنهاد کرد بازار را 
به روی نسخه های 
خارجی بگشایند 
تا مصرف کنندگان 
بتوانند نسخه های 
خارجی ارزان تر را 
خریداری کنند که 
احتمااًل به نوبۀ خود 
سبب می شود قیمت 
محلی کتاب هم 
پایین بیاید

تغییرات، کمپینی برای آگاه سازی عموم به نام "کتاب ها 
استرالیا را می سازند" ایجاد کرده که هم اکنون انجمن 

کتاب فروشان استرالیا هم به آن ملحق شده است.«
مدیر انجمن کتاب فروشــان اســترالیا می گوید: 
»انجمــن کتاب فروشــان اســترالیا با انجمن ناشــران 
و  می کننــد  کار  یکدیگــر  دوشــادوش  اســترالیایی 
بهبــود  بــرای  راه هــای جدیــدی  در جســت وجوی 
قیمت گذاری رقابتی و دسترســی به موجودی انبارها 
برای مصرف کنندگان استرالیایی هستند. هر دوی این 
سازمان ها به طور کامل متوجه اهمیت قانون کپی رایت 
منطقه ای استرالیا هستند. این قانون برای خوانندگان 
استرالیایی و برای جایگاه بلندمدِت حساس این صنعت 
و بــرای مصرف کنندگان، منزلت و تنوع و کیفیت به بار 

می آورد.«
کمیســیون خالقیــت معتقــد اســت تغییــرات 
پیشنهادیشــان کــه حــق امتیــاز را هم کــم و محدود 
می کند، می تواند تا یک میلیارد دالر اســترالیا از هزینۀ 
مصرف کننــدگان اســترالیایی بکاهد. بــه گفتۀ مرکز 
اعطای مجوز کپی رایت، در مطالعه ای که سال گذشته 
انجام شد، متوجه شدند که سیستم فعلی کپی رایت از 
دارایی ای به ارزش اقتصادی 73میلیارد دالر اســترالیا 

)53میلیارد دالر آمریکا( حمایت می کند.
درصورت اعمال این تغییرات، پیش بینی می شود 
هم ناشران که باید با واردات بازار خاکستری رقابت کنند 
و هم نویســندگان که امنیت بلندمدت ناشی از قانون 

کپی رایت را از دست می دهند، به مشکل بخورند.
مدیــر یک انتشــارات کتاب کــودک در ملبورن با 
اشاره به تغییرات پیشــنهادی می گوید: »این داستان 
تکراری و مالل آور که محبوب نظریه پردازان خشــک و 
غیرمنعطف اقتصادی اســت، به خون آشامی می ماند 
که حاضر نیســت بمیرد؛ امــا فقط دزدکــی به داخل 
تابوتش می خزد و انتظار می کشد تا وقتش برسد. حاال 
وی دوباره بیرون آمده است. نویسندگان و فروشندگان 
کتاب و ناشران استرالیایی تقریبًا همگی معتقدند این 
تغییرات پیشنهادی پایه و اساس یک بازار کتاب سرزنده 

و باثبات را ویران خواهد کرد.«

دولت اســترالیا بار دیگــر طرح هایی در ســر دارد تا به 
فروشــندگان کتاب اجــازه دهــد عناویــن کتاب های 
آمریکایــی و انگلیســی را بدون محدودیــت وارد کنند. 
هم اکنون فروشندگان کتاب باید پیش از وارد کردن یک 
عنوان کتاب صبر کنند تا سی روز از انتشار اولین چاپش 
در خــارج از کشــور بگذرد و تنهــا در صورتی می توانند 
کتاب را وارد کنند که در این مدت یک چاپ استرالیایی 

از آن کتاب منتشر شده باشد.
حاال انجمن کتاب فروشان استرالیایی در اقدامی 
بی سابقه، به انجمن ناشران استرالیایی، جامعۀ مؤلفان 
استرالیایی، انجمن نمایندگان ادبی استرالیا و انجمن 
صنعت چاپ استرالیا ملحق شــده است تا به تغییرات 
پیشــنهادی اعتراض کند. این پیشــنهادها همچنین 
شــامل محدودکردن قانون حمایتِی کپی رایت مؤلف و 

توسعۀ قانون استفادۀ منصفانه در متون آموزشی است.
صنعت نشر استرالیا تقریبًا ساالنه هفت هزار عنوان 
جدید )تجاری و آموزشی( تولید و حدود دومیلیارد دالر 
استرالیا )1.45میلیارد دالر( درآمد ایجاد می کند. این 
رقم برای ناشرانی که از قبل قرارداد داشته اند، حق مسلم 
آن ها به حســاب می آید؛ اما با وجود این، سال گذشته 
کمیســیون خالقیت اســترالیا که یک اتاق فکر دولتی 
است، بار دیگر به بازبینی بازار کتاب و قوانین کپی رایت 
موجود پرداخت. گزارش این کمیسیون حاکی از آن بود 
که قیمت کتاب های استرالیایی در مقایسه با چاپ های 
مشــابه موجود در خارج بسیار باالست. آن ها پیشنهاد 
کردند بازار را به روی نســخه های خارجی بگشــایند تا 
مصرف کنندگان بتوانند نســخه های خارجی ارزان تر را 
خریداری کنند که احتمااًل به نوبۀ خود ســبب می شود 

قیمت محلی کتاب هم پایین بیاید.
با این حال، مدیر انجمن ناشــران استرالیا معتقد 
است این حرکت به خود این صنعت آسیب خواهد زد. او 
می گوید: »این تغییرات برای خوانندگان و خرده فروشان 
اســترالیایی خوب نخواهد بود. خوانندگان در استرالیا 
برای نوشــته های اســترالیایی ارزش زیــادی قائل اند و 
با ایــن تغییرات تعداد این دســت از نوشــته ها کاهش 
خواهد یافت. صنعت نشر استرالیا برای ممانعت از این 

کتاب فروشان استرالیایی به مبارزه علیه واردات 
کتاب های آمریکایی انگلیسی پیوستند

Ed Nawotka
مترجم: حانیه سادات رضازاده
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 اما تنها 
خوب بودن یک چیز 

دلیل نمی شود که آن 
چیز نیازمند حمایت 

دولتی باشد. یک 
اقتصاددان از این 

نقطه شروع می کند 
که اگر محصولی 

خوب باشد، بسیاری 
از مردم آن را 

می خرند و این باعث 
درآمد مناسب برای 

تأمین کننده می شود. 
حالت دیگری 

هم هست. اینکه 
تأمین کننده محصولی 

را به بازار عرضه کند 
که برای جامعه سودی 

واقعی داشته باشد؛ 
اما بازار نتواند سرمایٔه 
تأمین کننده را به وی 

برگرداند. در چنین 
حالتی، اقتصاددانان 
معتقدند که مداخلٔه 

دولت الزم است

تصور این موضوع سخت است که بسیاری از اقتصاددان ها 
در استرالیا، به مناسبت کریسمس، از ناشران کتاب کارت 
تبریک دریافت می کنند. کمپین البی گری طوالنی مدتی 
که با نظریۀ اخیــر هارپر دربارۀ سیاســت های رقابتی به 
اوج خود رسید، باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد انحصار 

واردات موازی1  کتاب را حذف کند.
چنین کاری از نظر بیشتر اقتصاددانان اصالحاتی 
اســت که باید مدت ها پیش اعمال می شده؛ اصالحاتی 
که ضمنًا بهره وری را هم باال می  برد. گروهی متشکل از ده 
اقتصاددان برجستۀ استرالیایی نامه ای سرگشاده منتشر 
کردند و از پارلمان خواستند حذف محدودیت ها را پیگیری 

کند.
مــن به عنــوان اقتصاددانــی که همیشــه عاشــق 
کتاب خوانی بوده ام، عالقۀ شدیدی به مباحث مرتبط با 
محدودیت واردات موازی داشته ام و همیشه فکر می کرده ام 
راه حلی واضح و عادالنه وجود داشته است که قصد دارم در 

این مقاله به توضیح و استدالل برای آن بپردازم.

چرا نشر کتاب در استرالیا به حمایت نیاز دارد
بحــث دربــارۀ ایــن مطلب کــه کتاب های نویســندگان 
اســترالیایی ســهم زیادی در زندگی ما دارند، کار آسانی 
اســت. این کتاب ها که اغلب داستانشان در محیط های 
استرالیایی رخ می دهد و مضامینی دارند از جنس مضامین 
همین کشور، نه تنها مایۀ سرگرمی و آموزش هستند، بلکه 
این کار را به صورتــی انجام می دهند که برایمان منفعت 

داشته و ارتباط خاصی با ما دارد.
اما تنها خوب بودن یک چیز دلیل نمی شــود که آن 
چیــز نیازمند حمایت دولتی باشــد. یک اقتصــاددان از 
این نقطه شــروع می کند که اگر محصولی خوب باشــد، 
بسیاری از مردم آن را می خرند و این باعث درآمد مناسب 
برای تأمین کننده می شــود. حالت دیگری هم هســت. 
اینکــه تأمین کننده محصولــی را به بــازار عرضه کند که 
برای جامعه ســودی واقعی داشته باشــد؛ اما بازار نتواند 

سرمایٔه تأمین کننده را به وی برگرداند. در چنین حالتی، 
اقتصاددانان معتقدند که مداخلٔه دولت الزم است.

دربــارۀ کتاب های اســترالیایی، معتقدم که چنین 
شرایطی وجود دارد. در اینجا دو دلیل ارائه می دهم که چرا 
بازار بازگشت سرمایۀ مناسبی ندارد و چرا حمایت دولتی 

نیاز دارد.
اول، دانش موجود دربارۀ مسائل عمومی استرالیا که 
در کتاب ها آمده است و تجربه و تخصصی که نویسندگان با 
نوشتن این کتاب ها به دست می آورند، باعث گفت وگوهای 
سازندۀ عمومی دربارۀ تصمیم سازی های دولتی می شود. 
این منفعتی نیست که افراد هنگام خریدن یک کتاب بهای 
آن را بپردازند؛ اما منفعتی است که تمام جامعۀ استرالیا از 

آن بهره خواهند برد.
در حــوزۀ تخصصی خود من در اقتصاد، کتاب های 
جدید نوشته شده دربارۀ اقتصاد استرالیا در دهۀ پیِش رو 
و دیدگاه های تاریخی نوشته شــده، همگی منابع مهمی 
هســتند برای بحث دربارۀ اینکه تصمیم گیــران باید چه 

رویه ای را در پیش بگیرند.
دوم، بیشــتر تفکرات ما دربارۀ هویــت و ارزش های 
اســترالیایی از طریق دیدگاه ها و داســتان هایی شــکل 
می گیرد که در کتاب ها و رمان ها )تاریخی یا زندگی نامه( 

نوشته شده اند.
هیچ کتابی به تنهایی این کار را انجام نمی دهد؛ بلکه 
کنار هم قرار دادن تمام تألیفات منتشرشده دربارۀ استرالیا 
و توسط نویسندگان استرالیایی است که اجازۀ این تفکر 
را به ما می دهد. این یک ســود جمعی است که از داشتن 
صنعت نشر استرالیایی نصیب ما می شود و به همین دلیل، 

همیشه توسط بازار کم ارزش دیده می شود.

چرا محدودیت واردات موازی باید حذف شود
محدودیت واردات موازی، به ناشــر اصلی یک کتاب حق 
انحصاری آوردن کتاب به اســترالیا را برای اهداف تجاری 
می دهد. این حق به ناشــر اجازه می  دهد که اســترالیا را 

برای پیشرفت و حمایت از ارزش های 
استرالیا به صنعت نشر یارانه بدهید

Jeff Borland
استاد اقتصاد دانشگاه ملبورن
مترجم: محمدحسن رجایی فرد
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به عنوان بازاری جدا از بقیۀ دنیا ببیند و قدرت بازار آن ها را 
در برابر خریداران کتاب در این کشور افزایش دهد.

نتیجه این می شود که ناشر، کتاب خود را در استرالیا 
نسبت به بقیۀ دنیا با قیمت باالتری عرضه کند. این قیمت 
اضافه تر در اســترالیا هزینه ای است که خریداران کتاب 
پرداخت می کنند. ناشران معتقدند این هزینه الزم است 
تا این اطمینان به وجود بیاید که یک صنعت نشر محلی 

قوی در این کشور وجود دارد.
اما این استدالل یک اشــکال دارد. انحصار واردات 
موازی به این معنی اســت که مــا نه تنها برای کتاب های 
اســترالیایی، بلکه برای هــر کتابی کــه می خریم، پول 
بیشــتری می پردازیم. تصور کنید که 20درصد از فروش 
کتاب در استرالیا متعلق به نویسندگان استرالیایی است؛ 
این یعنی )به طور حدودی( برای هر 200 دالر اضافه که 
ما برای کتاب های با نویســندۀ اســترالیایی می پردازیم، 
800 دالر اضافه نیز برای کتب نویســندگان بین المللی 

می پردازیم!
به عبــارت دیگر، محدودیت واردات موازی روشــی 
اســت گران قیمــت و بــا قــدرت قیمت گــذاری به ضرر 
مصرف کنندگان استرالیایی تا از صنعت نشر کشور خود 

حمایت کنند.

یک سیاست بهتر
اگر هدف ما اختصاص بودجۀ بیشــتر به نویســندگان و 
ناشــران استرالیایی اســت، چرا این کار را از طریق یارانه 
و پرداخت های مستقیم به آن ها انجام ندهیم؟ با چنین 
سیاســتی، احتمااًل همان سطح حمایت از صنعت نشر 
اســترالیا صورت می گیرد که با محدودیت واردات موازی 
به دنبال آن هســتیم؛ اما دیگر از ناشــران و نویسندگان 

بین المللی حمایت  نمی شود.
البتــه یارانه و پرداخت مســتقیم به صنعت نشــر 
هم اکنون نیز از طریق بدنه هایی مانند مجلس استرالیا 
صورت می گیرد. آنچه من به دنبال آن هســتم، افزایش 
میزان کمک ها به صنعت نشــر اســت؛ به اندازه ای که 

حذف قانون محدودیت واردات موازی را جبران کند.
به دســت آوردن مبلغی که هم اکنون از محدودیت 
واردات عاید صنعت نشــر استرالیا می شود، کار سختی 
نیست. هنگامی که محدودیت ها برداشته شود، می توان 
بــه همان اندازه میزان کمک ها را به این صنعت افزایش 

داد.
این کار باعث می شود صنعت نشر استرالیا به همان 
خوبِی پیش از حذف محدودیت واردات موازی باشــد و 
البته خریداران نیز به علت قیمت های پایین تر، راضی تر 

خواهند بود.

حرکت در جهت اشتباه
دولت اعالم کرده اســت کــه توصیه های کمیتۀ هارپر را 
بــرای حذف محدودیــت واردات موازی کتــاب اجرایی 
خواهد کرد. متأســفانه، در عین حــال می خواهد یارانۀ 

پرداختی به صنعت نشر استرالیا را نیز حذف کند!
به جای افزایش یارانه برای جبران حذف محدودیت 
واردات موازی، دور جدیدی از مشــکالت کاهش بودجه 

به وجود می آید.
خروجی این سیاست گذاری ترکیبی کامل مشخص 
اســت؛ حذف محدودیت واردات به همراه کاهش یارانۀ 
دولتی، به وضوح ابعاد صنعت نشــر اســترالیا را کاهش 
خواهد داد و ما منافع جانبی جامعۀ استرالیا را از دست 

خواهیم داد.

  محدودیت 
واردات موازی، به 
ناشر اصلی یک کتاب 
حق انحصاری آوردن 
کتاب به استرالیا را 
برای اهداف تجاری 
می دهد. این حق به 
ناشر اجازه می  دهد 
که استرالیا را 
به عنوان بازاری جدا 
از بقیۀ دنیا ببیند و 
قدرت بازار آن ها را در 
برابر خریداران کتاب 
در این کشور افزایش 
دهد

  انحصار واردات 
موازی به این معنی 
است که ما نه تنها 
برای کتاب های 
استرالیایی، بلکه 
برای هر کتابی 
که می خریم، پول 
بیشتری می پردازیم

  خروجی این 
سیاست گذاری 
ترکیبی کامل 
مشخص است؛ 
حذف محدودیت 
واردات به همراه 
کاهش یارانۀ دولتی، 
به وضوح ابعاد 
صنعت نشر استرالیا 
را کاهش خواهد داد 
و ما منافع جانبی 
جامعۀ استرالیا را از 
دست خواهیم داد

پروندۀ ویژه / یادداشت

پی نوشت:
1 . واردات موازی به تجارتی اطالق می شود که در آن، سوداگر کاالیی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر 

به قیمتی گران تر می فروشد. این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشورهای در حال توسعه معمول است.
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صنعت کتاب اســترالیا در آشفتگی به   سر می  برد؛ چون 
منتظر اســت ببیند آیا دولت محدودیت واردات موازی1  
را که در قانــون کپی  رایت آمده، برمــی  دارد یا خیر. این 
قوانیــن، واردات کتاب را بدون اجازۀ صاحب حق امتیاز 

اثر در ابعاد تجاری محدود می کند.
بــرای خاتمــه دادن به ایــن محدودیت هــا دالیل 
مختلفی بیان می شود. همۀ این دالیل مبتنی بر اصول 
اقتصادی  انــد. این محدودیت  ها از مؤلفان و ناشــران در 
مواجهــه با رقابت  هــای بین  المللی حمایــت می  کند و 
تأثیری که در مجموع دارد، افزایش قیمت کتاب  ها برای 
مصرف  کنندگان اســترالیایی اســت؛ هرچند نمی شود 
بــا اطمینان افزایش قیمت کتاب  ها را مســتقیمًا به این 

محدودیت  ها نسبت داد.
بــا این حــال، اقتصــاد از هر نــوع حمایتی متنفر 
است؛ چراکه این حمایت  ها بازار را از مسیر طبیعی  اش 

خارج می  کند، سبب ناکارآمدی در تخصیص منابع ملی 
می  شــود و دسترســی مصرف  کنندگان را به محصوالت 

خارجی ارزان  تر محدود می  کند.

استثنای فرهنگی
خــب، آیا باید با کتاب،   متفــاوت از هر محصول دیگری 
برخورد کــرد؟ کتاب محصولی فرهنگی اســت و ضمنًا 
می توان به تناســب با اهداف تجــارت بین المللی، آن  را 
محصولی فرهنگی دانســت. در دهۀ 1940، ســاختار 
تجــارت جهانی با ایجــاد موافقت  نامۀ عمومــی تعرفه و 
تجارت شــکل گرفت. این ســاختار پیش  قراول سازمان 
تجارت جهانی امروزی بــود. از آن زمان تاکنون، کاالها 
و خدمات فرهنگی را ذیل دسته بندی ویژه ای به حساب 

می آورند که به »استثنای فرهنگی« معروف است. 
این برداشت بر مبنای قاعده  ای است که محصوالت 

این محدودیت  ها 
از مؤلفان و ناشران در 
مواجهه با رقابت  های 

بین  المللی حمایت 
می  کند و تأثیری که 

در مجموع دارد، 
افزایش قیمت کتاب  ها 

برای مصرف  کنندگان 
استرالیایی است

دولت استرالیا برای صنعت نشر چه کند؟
David Throsby

استاد برجسته اقصاد دانشگاه مک کواری
مترجم: حانیه سادات رضازاده

پروندۀ ویژه

یادداشت
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مداخله ای فقط در یک صورت به صالح خواهد بود، آن 
هم اینکه منافع اصالح چنین وضعیتی بر هزینه هایش 
بچربد. احتمااًل فکر می  کنید تا به اینجا خیلی هم خوب 
است؛ اما پذیرش حمایت نسبی از صنعتی خاص یک 
حرف است و تعیین حد و حدود همان حمایت نسبی، 

حرفی دیگر.
اقتصاددانــان می  گویند کــه به جای ابــزار ُکند و 
ناکارآمــِد محدودیــت واردات مــوازی که ممکن اســت 
منفعتش عاید افراد اشــتباه بســیاری شــود، حمایت 
مالی مستقیم مناسب  تر است؛ چراکه می  توان هدفش 
را کسانی از جمله مؤلفان استرالیایی قرار داد که منافع 

عمومی را ایجاد می  کنند.

حمایت یارانه ای؟
اگر این بحث  ها را قبول کنیم و اگر وجود فواید عام  المنفعه 
را برای صنعت کتاب اســترالیا بپذیریم، می شود چنین 
اســتدالل کرد که در وضعیت حاضر، بهترین سیاست 
برداشتن انحصار واردات و جایگزینی  اش با معادل همان 
میزان حمایــت از طریق کانال  های مالی اســت؛ مثاًل 
با افزایش ســطح حمایت مالی  ای که از نویســندگان و 

ناشران کتاب  های استرالیایی می  شود.
بعضی از منتقــدان ادبی معتقدند انحصار واردات 
موضوعــی کوچک اســت؛ به خصــوص در برابــر دیگر 
پیشنهادهای کپی رایتِی فراگیرتری که داده شده، مانند 
احتمال ارائۀ قانون دادوستد منصفانه به  سبک آمریکا؛2  
اقدامــی که ممکن اســت پیامدهای جدی تــری برای 

صنعت کتاب داشته باشد.

فرهنگی را فقط کاالی تجاری نمی  بیند؛ بلکه تجسمی از 
ارزش  های فرهنگی می  داند که مجزا از ارزش اقتصادی 
آن محصوالت بوده و بر آن افزوده اســت. بحث این است 
که می شــود نشــان داد این ارزش  هــای فرهنگی برای 
جامعه مهم است؛ خصوصًا اگر محصول فرهنگی مذکور، 

نمایانگر بخشی از فرهنگ مّلت مبدأ خود باشد.
پس بحث دربارۀ کتاب  های اســترالیایی، نوشــتۀ 
مؤلفان اســترالیایی با موضوع  های مربوط به استرالیا و 
با ناشــران استرالیایی این اســت که این کتاب  ها حاوی 
چنین ارزشی هستند. بنابراین، در زمینۀ تجارت جهانی 
باید برای آن ها اســتثنای فرهنگی قائل شد و نباید مثل 
سایر کاالها در بازار جهانی باشد و نمی  شود با آن با دیدگاه 

تجارت آزاد برخورد کرد.
بعضی اقتصاددانان تندرو )از جمله در کمیسیون 
خالقیت( تأیید می  کنند که کتاب  های استرالیایی برای 
فرهنگمــان اهمیــت دارند. آن ها قصد دارند نقشــی بر 
عهدۀ بخش دولتی بگذارند تا اطمینان حاصل شود که 
مشارکت فرهنگی صنعت کتاب حفظ می  شود؛ به شرط 
اینکه جامعه بپذیرد آن نقش ارزشــش را دارد که برایش 

پول خرج شود یا نه.
بحث اینجاســت که اگر کتاب های نوشته شده در 
استرالیا، از طریق تقویت فرهنگ عمومی  مان، منفعتی 
برای جامعه داشــته باشــند، آن گاه شــاید با شکســت 
بازار مواجه شــویم. در نظر داشته باشید که نمی توان با 
خرید محصوالتی فرهنگی از آن  ســوی آب ها، فرهنگ 
عمومی را تقویت کرد. اگر شکست بازار پیش آید، دولت 
برای اصالح این حالــت مداخله خواهد کرد؛ اما چنین 

پروندۀ ویژه / یادداشت

  اگر شکست بازار 
پیش آید، دولت برای 
اصاح این حالت 
مداخله خواهد 
کرد؛ اما چنین 
مداخله ای فقط در 
یک صورت به صاح 
خواهد بود، آن هم 
اینکه منافع اصاح 
چنین وضعیتی بر 
هزینه هایش بچربد

  در وضعیت 
حاضر، بهترین 
سیاست برداشتن 
انحصار واردات 
و جایگزینی  اش 
با معادل همان 
میزان حمایت از 
طریق کانال  های 
مالی است؛ مثًا 
با افزایش سطح 
حمایت مالی  ای که از 
نویسندگان و ناشران 
کتاب  های استرالیایی 
می  شود

پی نوشت:
1 . واردات محصولی که در دو کشور مختلف، اختالف قیمت زیادی دارد؛ بدون اجازۀ صاحب حق امتیاز.

Fair dealing . 2؛ بخشــی از قانون حق تکثیر آمریکا که اجازۀ اســتفادۀ محدود از آثار دارای کپی رایت را بدون اجازه از صاحب اثر یا دارندۀ 
کپی رایت می  دهد. 
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مختصری از کتاب )حدود هزار کلمه( موجود باشد که 
در آن بشــود موضوع کتاب، وجه تمایز آن با ســایر آثار 

مشابه، هدف تألیف و... را یافت.
3. کتاب های دریافت شده برای سنجش، به منظور 
ارزیابی برای کارشناســان مربوطه ارسال می شوند. اگر 
آن ها تغییرات یا اصالحات زیادی اعمال کنند، از ناشر 
خواسته می شــود تا دوباره نسخۀ اصالح شــده را برای 
ارزیابی ارســال کند. اگر هیچ اصالحی در کار نباشد، 
نویسنده باید پیشنهادهای کارشناس را اعمال و گواهی 

مربوطه را ارائه نماید.
4. هنگامــی که طرح پیشــنهادی بــرای دریافت 
یارانه پذیرفته شد، اتحادیه هزینه های پیش بینی شده در 
قرارداد را همراه با نســخۀ کامل و اصالح شدۀ کتاب، به 
همراه فتوکپی اثر و طرح جلد رنگی از ناشر درخواست 

می کند.
5. هنگام محاســبۀ هزینه های قراردادی، ناشــر 
باید مطمئن شــود که نتیجۀ محاسبه بسیار نزدیک به 
هزینۀ تمام شــدۀ واقعی است )با درنظرگرفتن اختالف 
10درصــدی حاصــل از افزایــش یــا کاهــش تعــداد 

صفحات(.
6. هنگام محاسبۀ هزینه ها، اتحادیه به صرفه ترین 
روش چاپ و نــرخ مصوب آن، میزان حق تألیف و یارانۀ 
ممکن که باید به ترتیب به نویســنده و ناشر پرداخت و 

قیمت واقعی کتاب را محاسبه می کند.
7. پس از محاســبۀ قیمت حدودی کتاب و مقدار 
یارانــه و حق تألیف، اتحادیه با ناشــر قرارداد می بندد تا 
کتاب وارد طرح شده و ناشر مجوز انتشار کتاب را داشته 
باشــد. طرح پیشــنهادی به عنوان توافق نهایی لحاظ 
نمی شود؛ بلکه این قرارداد است که در نهایت به امضای 

هر دو طرف می رسد.
8. هنگام چاپ کتاب، مدیران NBT آن را به لحاظ 
فیزیکی تأیید می کنند و اگر اتحادیه با تمام مشخصات 
آن موافقت کند، ناشر اجازۀ چاپ کتاب و تزریق به بازار 

را دارد.
9. بعد از قرارگرفتن کتاب در قفسۀ کتاب فروشی ها، 
ناشــر گواهی هزینۀ پرداختی اتحادیه را به عنوان حق 

نشر و حق تألیف ارائه می دهد.

هدف اصلی طرح کلی یارانۀ کتاب، کمک به ناشــران 
و نویســندگان بــرای تولیــد کتاب هــای اســتاندارد و 
بــا هزینه های مناســب برای دانشــجویان و اســتادان 
دانشــگاه ها و مؤسســات فنی هند است. ممکن است 
کتاب ها به زبان انگلیســی، هندی یــا هر زبان دیگری 
باشد که در هشتمین طرح کلی موجود در قانون اساسی 
فهرســت بندی شــده اســت. همچنین ممکن اســت 
کتاب ها به عنوان کتاب درســی، وسیلۀ کمک آموزشی 
برای ایجــاد مهــارت در خواندن یــا کتاب های مرجع 

منتشر شوند.
تنها چنین کتاب هایی هســتند که مشمول طرح 
کلی یارانۀ کتاب می شــوند. برای این دسته از کتاب ها 
نیازی مشــخص وجود دارد و موضوعاتشان به گونه ای 
است که کتاب های استاندارد در آن حوزه ها یا به آسانی 
یافت نمی شــود یا به عنوان وسیلۀ کمک آموزشی گران 

هستند.
برخی از ویژگی های برجستۀ طرح کلی که اخیرًا از 
نگاه نویسندگان و ناشران برای پرکردن خألها و جذابیت 

بیشتر مطرح شده، از قرار زیر است: 
• نویسنده از حق تألیفی برابر با 20درصد قیمت 
نسخۀ مشمول یارانه یا در واقع قیمت پشت جلد کتاب 

بهره می برد.
• به عنوان یارانه، ناشر 50درصد هزینۀ تمام شده 
برای انتشــار را می پردازد. قیمت پشت جلد چهار برابر 

هزینۀ تمام شده برای هر جلد از کتاب خواهد بود.
اتحادیــه ناشــران را بــه اســتقبال از طرح هــای 
پیشنهادی سوق می دهد تا طبق فرایند تعریف شدۀ زیر، 

در طرح کلی به آن ها توجه شود:
1. اتحادیه درخواســت ها را طبق فرم درخواست 
ارائه شــده در پیوست 2 به همراه نســخۀ کامل یا اصل 
کتاب و دست خطی از یک رئیس دانشگاه یا یک استاد 
دانشگاه در رشتۀ مرتبط با موضوع کتاب تأیید می کند. 
برای کتاب هایی در ســطح دیپلم، مدیر گروه آموزشی 
مرتبط باید تصدیق کند که کتاب از استاندارد مقبولی 
برخوردار بوده و برای دانش آموزان سطح دیپلم کاربردی 

است.
2. بــه انضمام هر طرح پیشــنهادی، باید شــرح 

طرح یارانۀ انتشار کتاب در هند
National Book Trust پایگاه

مترجم: زهرا اظهری
پروندۀ ویژه
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 هدف اصلی طرح 
کلی یارانۀ کتاب، 

کمک به ناشران و 
نویسندگان برای تولید 
کتاب های استاندارد و 

با هزینه های مناسب 
برای دانشجویان و 

استادان دانشگاه ها و 
مؤسسات فنی هند 

است

 تنها چنین 
کتاب هایی هستند 

که مشمول طرح 
کلی یارانۀ کتاب 

می شوند. برای این 
دسته از کتاب ها 

نیازی مشخص وجود 
دارد و موضوعاتشان 

به گونه ای است که 
کتاب های استاندارد در 

آن حوزه ها یا به آسانی 
یافت نمی شود یا 
به عنوان وسیلۀ 

کمک آموزشی گران 
هستند

 هنگام محاسبۀ 
هزینه ها، اتحادیه 

به صرفه ترین روش 
چاپ و نرخ مصوب 

آن، میزان حق تألیف 
و یارانۀ ممکن که باید 

به ترتیب به نویسنده و 
ناشر پرداخت و قیمت 

واقعی کتاب را محاسبه 
می کند
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  تمامی آثاری 
که در نروژ به 
چاپ می رسند، بر 
اساس قانون باید 
در کتابخانۀ ملی 
نیز ثبت شوند. این 
کتابخانه هم اکنون در 
حال دیجیتالی شدن 
است و این امکان 
میسر شده تا افراد 
به صورت رایگان و 
برخط به کتاب ها 
دسترسی داشته 
باشند. دانلود آثاری 
که توسط حقوق 
مؤلف حفاظت 
می شوند، ممکن 
نیست و افراد فقط به 
متن دسترسی دارند

متمرکز بــود، منعطف به صنعت نفت کرد. بر اســاس 
آمار شاخص توسعۀ انسانی سازمان ملل، نروژ از لحاظ 
استاندارد زندگی در رتبۀ نخست قرار دارد؛ اما از طرفی 
هزینۀ زندگی کســانی که به آنجا سفر می کنند، بسیار 
هنگفت است. هزینۀ سکونت در شهرهای نروژ حدود 
40 تا 50درصد بیشــتر از نیویورک است. در بعضی از 
مغازه های نروژ، یک قوطی نوشــابه تــا مبلغ 6 دالر به 

فروش می رسد.

• تمــام دانشــگاه های دولتی کشــور نــروژ برای 
تحصیــل رایگان هســتند. ممکن اســت ایــن دور از 
حقیقت به نظر برسد؛ اما بر اساس اطالعات نامۀ جهان 
که ســازمان سیا آن را منتشــر می کند، شاخص سواد 

افراد بالغ در نروژ 100درصد است.

• تلفیــق ثروت ناشــی از صنعت نفــت و دولتی 
مقتدر، این امــکان را فراهم کرده تا ســرمایه گذاری و 
بودجه در بخش فرهنگی بســیار شــایان توجه باشد. 
تمامی آثاری که در نروژ به چاپ می رســند، بر اســاس 
قانون باید در کتابخانۀ ملی نیز ثبت شوند. این کتابخانه 

در ســفر به نروژ اولین نکته ای که جلب توجه می کند، 
کوچکی این کشور اســت. نروژ همانند ایالت آالبامای 
آمریــکا تنها پنج میلیــون نفر جمعیــت دارد. بنابراین، 
فروختن پانصدهزار نســخه کتــاب در چنین فضایی، 
مانند کاری که نویســندۀ نروژی، »کارل اوه کناسگور« 
کرده است، مشکل تر از آن است که به نظر می رسد. به 
نظر می رسد رمان شش جلدی او به نام نبرد من که شرح 
حالی از زندگی خود اوســت، در نروژ به موفقیتی مانند 

کتاب گتسبی بزرگ در آمریکا رسیده باشد.
به طور حتم، کوچک بودن نروژ نقش چشمگیری 
در تولید حواشــی برای این کتاب و موفقیت آن داشته 
اســت؛ اما عوامل مهم دیگــری وجود دارد کــه نروژ را 
تبدیــل به یکی از کشــورهای برتر برای نویســندگان و 

صنعت نشر می کند.

• نــروژ با داشــتن منابع نفتی کــه در دهۀ هفتاد 
میــالدی به بهره برداری رســیدند، یکی از کشــورهای 
ثروتمند دنیاست. صندوق سرمایۀ ملی این کشور رتبۀ 
ســوم را در جهان دارد. همیــن ویژگی از چند دهۀ قبل 
رویکــرد اقتصادی نــروژ را که بیشــتر روی ماهیگیری 

دولت نروژ
ناشران کتاب را زنده نگه می دارد

Evan Hughes
مترجم: امیرپرویز علی آبادی
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  هنرمندان 
شناخته شده معمواًل 
تا دوران بازنشستگی 

درآمدی ثابت و 
تضمین شده دارند و 
سایر هنرمندان نیز 

قراردادهای کاری یک 
تا پنج ساله می بندند

  یکی از موانعی 
که سر راه خوانندگان 

نروژی قرار دارد، 
کمبود ترجمه های 
مستقیم به نروژی 

به علت کوچکی 
بازار و هزینۀ باالی 

ترجمه است. 
بسیاری مجبورند به 

ترجمه های انگلیسی 
آثار که در برخی موارد 

زبان سوم ترجمه 
بوده، قناعت کنند

هم اکنون در حال دیجیتالی شــدن اســت و این امکان 
میسر شده تا افراد به صورت رایگان و برخط به کتاب ها 
دسترسی داشته باشند. دانلود آثاری که توسط حقوق 
مؤلف حفاظت می شوند، ممکن نیست و افراد فقط به 

متن دسترسی دارند.

• پــس از اینکه یک اثر مراحل کنترل کیفیت را با 
موفقیت پشت سر گذاشت، نهادی دولتی به نام »شورای 
هنری نروژ«، هزار نســخه از آن کتــاب را می خرد و بین 
کتابخانه ها توزیع می کند. ایــن تعداد برای کتاب های 
کودکان به 1550 نســخه افزایش پیدا می کند. هزینۀ 
ایــن کار بخش اعظمی از بودجۀ کتابخانه ها را شــامل 
شــده و به ناشــران کوچک فرصت رشــد داده و آن ها را 
از ورشکســتگی نجات می دهد. ایــن برنامۀ دولت نروژ 
برای ناشران مســتقل فعال در دیگر کشورهای مدعی 
مثل آمریکا، رؤیایی دســت نیافتنی محسوب می شود. 
تأثیر دیگــر این برنامــه حمایت مالی بالعــوض دولت 
از نویســندگان نوپا در شــکل گیری حرفۀ آنان اســت. 
این افراد از فروش هزار نســخه کتاب، درآمدی کســب 
می کنند که حتی از مبلغ قراردادهای رسمی با ناشران 
بیشــتر اســت. همچنین فروش کتاب در نروژ مشمول 

قانون مالیات نمی شود.

• طبق معاهدات تجاری، اعمال تخفیف سنگین 
روی قیمت کتاب های تازه چاپ در تعدادی از کشورهای 
اروپایــی از جمله نروژ ممنوع شــده اســت. این قانون 
ناشــران را در برابر رقبایی مانند آمــازون حمایت کرده 
و نیز موجب می شــود تا ســود به دســت آمده از فروش 
بدون تخفیف آثار برجسته، خرج حمایت مالی از سایر 

کتاب ها شــود. در واقع، نویســندگان مطــرح نروژی، 
نویسندگان کمتر شناخته شده را به صورت غیرمستقیم 

زیر پروبال خود می گیرند.

• فروشــگاه های زنجیره ای کتــاب در نروژ تحت 
مالکیت کمپانی های بزرگ نشر کتاب است و آثار، بدون 

واسطه به دست خوانندگان می رسد.

• دولت نروژ عالوه بر خرید آثار، از ســایر حمایت ها در 
قبال نویســندگان و دیگر هنرمنــدان دریغ نمی کند. 
هنرمندان شناخته شــده معمواًل تا دوران بازنشستگی 
درآمدی ثابت و تضمین شــده دارند و ســایر هنرمندان 
نیز قراردادهای کاری یک تا پنج ســاله می بندند. تمام 
این هــا به نــروژ کمک می کنــد که با وجــود تعداد کم 
نروژی زبان ها، این کشــور در دنیای ادبیات جایگاهی 
تثبیت شــده داشته باشــد. تعداد مخاطبان احتمالی 
یک اثر معدود است و ناشــران مجبورند تا برای جبران 
هزینه هــا، کتاب ها را بــا قیمت باالتــری عرضه کنند 
که ایــن کار، فــروش را محدود می کند. نویســندگان 
رمان هــای ادبی نمی توانند تنها به تقاضای بازار کتاب 
نروژ اکتفا کنند. با این وضع، احتمال داشــت کســی 
مانند کناسگور هم قبل از نوشتن نبرد من از کار دست 

بکشد.

• یکی از موانعی که ســر راه خواننــدگان نروژی 
قــرار دارد، کمبود ترجمه های مســتقیم بــه نروژی به 
علت کوچکی بازار و هزینۀ باالی ترجمه است. بسیاری 
مجبورند به ترجمه های انگلیسی آثار که در برخی موارد 

زبان سوم ترجمه بوده، قناعت کنند.

دولت نروژ ناشران کتاب را زنده نگه می دارد
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رســانه ها و کتاب های الکترونیک، به دیجیتالی شدن 
محتوای فرهنگی و صنعت چاپ این کشــور سهولت 

بخشد.
برزیــل نیز با حمایت از صنعت چــاپ با معافیت 
الکترونیــک،  کتاب خوان هــای  و  کتــاب  مالیاتــی 
اســتراتژی ای بر خالف فرانسه پیش گرفته است. این 
سیاســت دولت برزیل در راستای مقرون به صرفه شدن 
محتوای کتاب های الکترونیک برای مصرف کنندگان 
اجرا می شود. دستگاه های الکترونیک وارداتی به برزیل 
مشمول مالیات سنگین می شوند؛ اما طبق قانونی که 
از سال 2012 وضع شد، کتاب خوان های الکترونیک 
هماننــد کتاب هــای کاغــذی از این قاعده مســتثنا 
می شوند. دولت برزیل با این ابتکار عمل امیدوار است 
تا هرچه بیشــتر از محتوای دیجیتال در صنعت نشــر 
حمایت کرده و در نتیجه، سطح سواد ملی و عالقۀ افراد 
به کتاب خوانی را با افزایش دسترســی به منابع ادبی 

بهبود دهد.
از سوی دیگر، دولت چین انتقال صنعت چاپ از 
روش سنتی به ســمت دیجیتال را از اولویت های خود 
قرار داده اســت. عالوه بر سرمایه گذاری برای نوسازی 
صنایــع بزرگ چــاپ، زیرســاخت هایی کاماًل مختص 
چاپ دیجیتال فراهم آورده اســت. با وجود این، چین 
در کنار توسعۀ تکنولوژی دیجیتال، هنوز به پشتیبانی 
از کتاب فروشی ها و کتاب های کاغذی ادامه می دهد. 
دولت چین در ســال 2012 اعالم کــرد که قصد دارد 
ساالنه دست کم مبلغ پانزده میلیون یوان را برای کمک 
به کتاب فروشی ها اختصاص دهد که عمدۀ آن صرف 

اعطای یارانه به فروشگاه های خصوصی می شود.
دولت های دیگر کشــورها مانند هند و ســنگاپور 
نیز بــا بهره گیری گســترده از محتــوای دیجیتال در 

آموزش و پرورش، به کمک صنعت نشر شتافته اند.
دولت ها طــی روندی بین المللی نشــان داده اند 
که معتقدند مساعدت صنایع ملی فرهنگی در گذار به 
عصر دیجیتال، کاری ارزشمند است و با سرمایه گذاری 
در بخش هایی مانند صنعت نشر، چه از طریق اعطای 
یارانه و چه برنامه های دیگر، قصد دارند به کســب وکار 

ملی در فضای دیجیتال اجازۀ رشد و شکوفایی دهند.

حرکت موســیقی و ادبیات به ســوی دنیای دیجیتال، 
فرصت ها و چالش های جدیدی را برای صنایع فرهنگی 
به وجود آورده اســت. دولت ها در تمــام دنیا به اهمیت 
حمایت از کسب وکار فرهنگی در سطح ملی پی برده و 
بسیاری از آن ها برای کمک به صنایع محتوامحور مانند 
صنعت چاپ، در راســتای دیجیتالی شدن، برنامه های 

مشخصی تدارک دیده اند.
صنعت چاپ در روســیه یکی از نمونه هایی است 
که برای پیشــرفت و رونق در عصر دیجیتال با مشــکل 
مواجه شده است. در سال های اخیر، این بخش با رکود 
اقتصادی دست وپنجه نرم کرده و به همین دلیل، از سال 
2010 تاکنون، حدود بیست درصد از کتاب فروشی ها 
در روسیه تعطیل شده اند. دولت روسیه قصد دارد تا در 
راستای برنامۀ هدفمندی فرهنگی که از سال 2012 تا 
به امروز اجرا شــده، بیش از صدمیلیون دالر به صنعت 

چاپ برای رشد و ترقی در این کشور کمک کند.
ایــن وام ها برای حمایت از جشــنواره های کتاب، 
نویسندگان روسی، ناشــران خرد و به طور کلی ارتقای 
ســطح ســواد بین شــهروندان روســیه اعطا می شود. 
اگرچه فــروش کتاب های الکترونیک در روســیه رو به 
افزایش است، احیای صنعت چاپ و گذار آن به سمت 

دیجیتالی شدن از دغدغه های دولت این کشور است.
دولت فرانســه اما به تلفیق روزافــزون تکنولوژی و 
محتوا به عنوان یک نگرانی نگاه می کند. رئیس جمهور 
پیشین فرانسه، فرانســوا اوالند، طی گزارشی در سال 
2013 اذعــان داشــت که دولتــش در گــذار به عصر 
دیجیتال همواره به حمایت از صنایع فرهنگی فرانسه 
متعهــد اســت. در واقع بنا به این گــزارش، یک درصد 
مالیات روی دستگاه هایی مانند گوشی های هوشمند 
و تبلت که قابلیت اتصال به اینترنت دارند وضع شــده 
اســت که این مبلغ هنگام خرید از مشــتریان دریافت 
می شود. درآمد حاصل از این مالیات که به طور تخمینی 
به 86میلیون یورو در ســال می رسد، صرف حمایت از 
تولید محتوای دیجیتال و ســایر فعالیت های فرهنگی 
می شــود. دولت فرانســه امیدوار اســت تا بــا کاهش 
نابرابری ها در ســود به دســت آمده توسط شرکت های 
پیشگام در عرصۀ دیجیتال و صنایعی مانند موسیقی، 

حمایت های دولتی
از صنعت نشر در عصر دیجیتال

Emily Gruener
مترجم: امیرپرویز علی آبادی

  از سال 2010 
تاکنون، حدود 
بیست درصد از 
کتاب فروشی ها 
در روسیه تعطیل 
شده اند. دولت 
روسیه قصد دارد 
تا در راستای برنامۀ 
هدفمندی فرهنگی 
که از سال 2012 تا 
به امروز اجرا شده، 
بیش از صدمیلیون 
دالر به صنعت چاپ 
برای رشد و ترقی در 
این کشور کمک کند

  در فرانسه، 
یک درصد مالیات 
روی دستگاه هایی 
مانند گوشی های 
هوشمند و تبلت 
که قابلیت اتصال به 
اینترنت دارند وضع 
شده است که این 
مبلغ هنگام خرید 
از مشتریان دریافت 
می شود. درآمد 
حاصل از این مالیات 
که به طور تخمینی به 
86میلیون یورو در 
سال می رسد، صرف 
حمایت از تولید 
محتوای دیجیتال 
و سایر فعالیت های 
فرهنگی می شود
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فرشته ها هم عاشق می شــوند حکایت خوش آوای عاشقی ده ها فرشتۀ صبوری 
اســت که در هجوم هیچ هیاهویی گم و بی اثر نمی شــود و تا همیشه زیباترین 
نشاِن ارزش های زن نجیب و شریف ایران زمین را به همگان یادآوری می کند و از 
دالور زنان استواری می گوید که لطیف و فرشته وار عاشق می شوند و در راه عشق، 

ایستاده جان نثار می کنند.
ایــن کتــاب، به زیبایی، تقابــل ارزش هــای اصیل دنیای شــریف بانــوان را با 
رنگ ولعاب های حبابین ساختۀ دست آدمیان در تابلویی چندتکه، اما منسجم 

برای مخاطب نکته سنج به تصویر می کشد.
فرشته که پس از مّدت ها مقاومت در برابر ازدواج، دل به مهر امیرحسین علوی می سپارد، در آستانۀ مادر شدن خبر 
بســیار ناگواری می شــنود و همۀ خاطرات پیش از ازدواجش با امیرحسین تا آن زمان را در ذهنش مرور می کند تا 

اینکه... 
با خواندن این کتاب پابه پای فرشته با دغدغه ها، آرزوها و عالقه هایش پیش می رویم و نقش مهم توکل راستین به 
خداوند را در همۀ امور زندگی این بانوی جوان حس می کنیم. حضور مؤثر خانم افتخاری به عنوان الگویی عالم و 

عامل در پیشبرد مسیر اعتقادی و رفتاری فرشته به عنوان شخصیت اصلی داستان مشهود و ملموس است.

فرشته ها هم عاشق می شوند
نعیمه اسالملو
تالوت آرامش

46

طعم کتاب

معرفی کتاب
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بعضی داستان ها آن قدر لطیف و روح بخش است که هرچند سال هم که داشته 
باشی، می توانی ســوار بر بال های قدرتمند خیال همراهشان به دوردست های 
دلخواه ســفر کنی، دوردست هایی که شاید هرگز پای جسمت به آنجا نرسیده؛ 
اما آن گونه با تو آشنا و صمیمی اند که گویی سال هاست با آن ها معاشر و مأنوس 

هستی.
داســتان های هوشــنگ مرادی کرمانی نویســندۀ  شهیر و نام آشــنای ایرانی از 
لطیف ترین داستان هایی اســت که در حوزۀ ادبیات فرهنگ مردم ایران با زبانی 
ساده و خودمانی نوشته شده و نه تنها در کشور ما که در سراسر جهان طرفداران 
بسیاری دارد. نوشته های ساده و کالم شیرین مرادی کرمانی، شناسنامۀ ادبیات معاصر کودک و نوجوان ایران در جهان 
است. جایزۀ  جهانی هانس کریستین اندرسن، جایزۀ کتاب سال ۱۹۹۴ کودکان و نوجوانان اتریش، سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم نامۀ  دوازدهمین جشنوارۀ  فیلم فجر، جایزۀ  مهرگان ادب، عنوان نویسندۀ  برگزیدۀ  کشور کاستاریکا و جایزۀ  

خوزه مارتینی در سال ۱۹۹۵ از جمله جوایزی است که آثار این نویسندۀ  بزرگ کرمانی به خود اختصاص داده است.
تنور و داستان های دیگر، شامل ۱۶ داستان کوتاه جذاب است که هریک دنیایی از عاطفه و احساس پیش روی خواننده 

می گشاید و پشیمانی از خواندن این اثر هوشنگ مرادی کرمانی، خالق داستان های مجید، محال به نظر می رسد.
در داستان های کوتاه این کتاب، از نزدیک با محرومیت ها، گذشت ها، قناعت ها، مهربانی ها، سخاوت ها، ساده دلی ها، 
قهرها و آشتی های مردمانی صمیمی، آشنا می شویم و البته زشتی تنگ نظری، چشم وهم چشمی  و تقلیدهای کور 
و اعتقادات خرافی را نیز به روشــنی درک می کنیم. بسیاری از داستان های کوتاه این مجموعه دست مایۀ  فیلم های 

سینمایی و داستانی موفق قرار گرفته است.
در بخشی از داستان »شیر« این کتاب می خوانیم: »تو کوچه های آبادی با همان کاله می رفتم و مادرها از سر دیوار 
باغ ها و از پنجرۀ  خانه ها نگاهم کردند. چشمشان که به من و کاله نارنجی »بدبخت« می افتاد، فوری سرشان را پشت 
دیوار قایم می کردند... خواهر و برادرها هم نگاه های ناجوری به من و کالهم می انداختند و هیچ کس نبود که با من 

همدلی کند و بگوید مادر یا خواهر و برادر من است!«

تنور و داستان های دیگر
هوشنگ مرادی کرمانی

معین

روی جاّدۀ ابریشــم شعر آخرین اثر شاعر بزرگ خراسان، چهرۀ ماندگار و برجستۀ  
شــعر و ادب فارســی مرحوم محّمد قهرمان اســت که بی تردید یکی از بهترین 
شاعران معاصر ایران است. ایشان غزل را صائب وار در سبک اصفهانی می سرود و 
در قالب های دیگر شعری نیز، اشعاری با مضامین عمیق و زبانی ساده به گنجینۀ 

ادبیات معاصر فارسی هدیه داد.
قهرمان به زبان محلی خراســانی هم شعر می ســرود و عالوه بر سرایش شعر به 
تصحیح آثار بزرگان شــعر ادب فارسی هّمت می گماشت. تصحیح دیوان صائب 

تبریزی )۶ جلد( یکی از چندین اثر ایشان در این زمینه است.

ۀ ابریشم شعر روی جاّدّّ
استاد محمد قهرمان

جمهوری

کتاب خوان ماه
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نامش محّمد بود و سیره اش محمدی، روزی که عطر لبخند خدا در زمین پیچید 
و لطف الهی آفتاب وجودش را به زمینیان هدیه کرد، چشم و چراغ پدربزرگ و پدر 
و همۀ اهالی خانۀ وحی شد. در دل کوچکش زخم هایی از ظلم عظیم کرب وبال 
به یادگار داشت تا روزی که زهر کینۀ هشام بن عبدالملک وجود نازنینش را به تیر 
عداوت نشانه گرفت و فرزند خلف زین العابدینA به عزیزان شهیدش در کربال 

پیوست؛ همچنان قلب مهربانشان داغدار و بی قرار بود.
مردی که اسرار سرزمین ها را می دانست، زندگی سراسر برکت پنجمین خورشید 
تابان از چهارده آفتاب درخشان آسمان عصمت و طهارتD را از سوم صفر سال ۵۷ هجری در مدینه تا شهادت 
ایشــان در ۵۷ سالگی با زبانی فصیح و دل نشــین روایت می کند و در بخش پایانی کتاب، چهل سخن از سخنان 
عالمانۀ امام در قالب حدیث و روایت نقل می شــود. نویســندۀ کتاب، محمود پوروهاب شاعر است و شاعرانگی و 

لطافت در خطوط این کتاب منثور، مشهود است.
پنجمین امام شیعیان به علم و دانِش بسیار، شهره بودند و باقرالعلوم لقب گرفتند؛ آن بزرگوار موقع شناس در دوران 
ضعف حکومت خلفای اموی بهترین خدمات را در زمینۀ دانش افزایی و تربیت عالمان شــیعی به مسلمانان ارائه 

دادند و دانشمندان بسیاری حاصل تربیت دینی و علمی آن امام ُهمام هستند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »جابر با دستمالی لب هایش را پاک کرد. لبخند شادمانی بر صورت چروکیده اش 
دوید. دست محمد باقرA را گرفت، به صورت خود مالید و بعد بر آن بوسه زد و گفت: رسول خداt راست گفت 

که فرزندم باقرالعلوم را می بینی، سالم مرا به او برسان. به راستی که تو شکافندۀ علومی.«

 Aمردی که اسرار سرزمین ها را می دانست؛ زندگی نامۀ امام محمدباقر
محمود پوروهاب

مدرسه

اشعار این استاد فقید در عین حال که اشعار بزرگان ادبیات کهن فارسی به ویژه شاعران سبک هندی )اصفهانی( را 
به خوانندگان متخصص حوزۀ شعر فارسی یادآوری می کند، نوآوری  و خالقیت  بسیاری در مضمون و محتوا دارد که 
نمایانگر آشنایی و تسلط این شاعر فقید به نیازهای روز جامعه و تالش ایشان برای ایجاد تناسب و تجانس با زمان زندگی 

خویش و حّتی نسل بعد از خود است.
این کتاب، اشعار مرحوم محمد قهرمان را بر اساس قالب های غزل، رباعی، دوبیتی، قطعه  و اشعار متفرقه بخش بندی 
کرده است؛ اشعاری که به روشنی نشان از آرامش روح پرحرارت شاعر جوان دهه های آغازین قرن ۱۴ هجری، در اواخر 

عمر باعّزتش دارد. در چاپ دوم کتاب، آخرین سروده های استاد نیز به سایر اشعار کتاب افزوده شده است.
بخشی از یک غزل این کتاب را با هم می خوانیم:

اگر که عشق به گردن نهد تو را صد ُجرم 
به جای حرف لِب عذرخواه پیدا کن

به یاد عهد جوانی بجوش با پیری
هر آنچه شب زتو ُگم شد، پگاه پیدا کن

طعم کتاب/ معرفی کتاب
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گروه کوچکی از سرخ پوست های آمریکا که در نیمۀ قرن 
نوزدهم از ســرزمین های سرســبز اجدادی خود به نقطۀ 
بی آب وعلفی کوچانده شــده و به جان آمده بودند، در راه 
حق و آزادی مبــارزه ای طوالنی و شــجاعانه آغاز کردند. 
هاوارد فاست، نویسندۀ مشهور و چپ گرای آمریکایی، با 
استفاده از مستندات دولتی و نظامی و مطبوعاتی و سفر 
بــه آن منطقه و مصاحبه با سرخ پوســت های پیر و جوان  
رمــان آخرین مرز را خلق کرده اســت. این رمان عالوه بر 
داستان مبارزات آن قوم و فجایعی که بر آن ها رفته است، 
شــرح احــوال و احســاس و عواطف آن ها هم هســت. 
چپ گرایی در ادبیات آمریکا یعنی اینکه کسی در نوشته ها 
و سخنرانی هایش از عدالت و مظلومان حرفی بزند. هاوارد 
فاســت هم به این معنی چپ گرا محسوب می شود. این 
رمان دقیقًا روایت بی عدالتی و ظلمی است که آمریکا برای 

ینگۀ دنیا شدنش بر بومیان منطقه رواداشته است.

آخرین مرز
هاوارد فاست / فریدون مجلسی

اسم

 
 

پس از فتتۀ 88 دیگر برای همه سؤال پیش آمد که آیا رأس 
فتنه همان نخست وزیر دهۀ 60 است که این چنین سودای 
قدرت بر سر دارد؟ با منشی که از میرحسین موسوی در 
خاطره ها مانده بود، رفتار او در انتخابات 88 بسیار عجیب 
می نمود. چه بسیار از نیروهای انقالبی که به خاطر منش 
و رفتار او در زمان نخست وزیری به او تمایل داشتند؛ اما با 

دیدن رفتارهای هنجارشکنانه اش از او ناامید شدند. 
جواد موگویی در کتاب آخرین نخست وزیر بر پایۀ مستندات 
به زندگی و زمانۀ میرحسین موسوی از سال 1320 تا پایان 
نخست وزیری می پردازد. او سعی کرده بدون پیش داوری 
به تاریخ بپردازد و مستندات را تدوین کند. اما آنچه بعد از 
خواندن کتاب به ذهن مخاطب خطور می کند، این است 
که آیا آخرین نخســت وزیر در زمان نخست وزیری درست 
شناخته شده است یا خیر؟ و آیا روش و منش میرحسین 
موسوی روش و منش انقالبی و مبارزاتی بوده است یا خیر؟

آخرین نخست وزیر 
جواد موگویی

شهید کاظمی

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی
طعم کتاببرای  مرداد

معرفی کتاب
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گفت وگوی بلند با شــخصیتی ادبی و 
فرهنگی که از قضا روحانی است، شاعر 
است و در مشهد به دنیا آمده و شاعری 
آموختــه اســت! کارهــای مدیریتی و 
فعالیت هــای فرهنگــی گوناگونی در 
مشــهد داشته اســت. چندسالی هم 
هســت که در ژوهانسبورگ به فعالیت 

فرهنگی مشغول است.
حجت االســالم  زندگــی  و  زمانــه 
دســت مایۀ  حســینی  ســیدعبدالله 
مصاحبه ای شــده اســت که حسین 
قرایــی آن را تدویــن کــرده و به ناشــر 
ســپرده است. از کنگرۀ شعر طالب در 
مشهد گرفته تا سامان دادن به جلسات 
شــعر رهبر انقــالب پــس از رهبری. 
حضور حســینی در آفریقای جنوبی و 
فعالیت های فرهنگی او در این کشــور 
از فصل های مهم کتاب و زندگی اوست 
که به صورت مبســوط بــه آن پرداخته 

شده است.
یکــی از خاطــرات جالبی کــه در این 
مصاحبه عنوان شــده است، ماجرای 
معمم شــدن ســیدعبدالله حســینی 

توسط امام خمینیu است. 

ما االمام و ما ادراک ماالمام؟ الف الم 
خمینی، الف الِم زندگِی پیرجماران 

است. شاید همان سیر تا پیازش! 
گاهــی تصــور می کنیــم آن کــه بارها 
خاطراتش را مــرور کرده ایم و با عکس 
و  فیلم ها و سخنرانی هایش زیسته ایم، 
می شناسیمش. اما بازخوانی زندگی او 
به ما می فهمانــد که ما هنوز درباره اش 

هیچ نمی دانیم.
زیست روح الله خمینی و امتحاناتی که 
در طــول زندگی بــرای او رخ می دهد، 
از او امامی  می ســازد که در عین اینکه 
در وحــدت زندگی می کنــد، هم زمان 
در کثرت نفس می کشــد. همان گونه 
که پــای درس عرفــان اســتاد معظم 
شاه آبادی می نشیند، همان گونه پای 
درس پیرمــرِد کرباس پــوِش مجلــس 
یعنی آیت الله مدرس زانو می زند. همان 
گونه که مصباح الهدایه را در ســاحت 
عرفــان می نگارد، همان گونه کشــف 
االسرار را در جواب کسروی می نویسد. 
هدایت الله بهبودی موفق شــده است 
با اســناد معتبر چندین وجه از زندگی 
امام u را به تصویر بکشد و قلم توانای 
او خواندن این کتاب 1100 صفحه ای 

را بسیار راحت کرده است. 

شــاعری که تاکنون با ابیاتش آرمانش 
را فریاد می کشــید، دست به قلم برده 
است تا در عرصۀ داستان نیز آرمان های 
انقالبی اش را روایت کند. چه اینکه این 
دو ســاحت، دو ســاحت متفاوت اند و 
مقتضیات آن ها با هــم فرق می کند؛ 
اگر چه مشترکاتی هم بین شعر و رمان 

وجود دارد. 
برادر انگلستان اولین رمان علی رضا 
قزوۀ از نخلســتان تا بیابان است. اما 
بحق او در این رمان هم موفق بوده و 
تحسین بسیاری را برانگیخته است. 
از جمله یوسفعلی میرشکاک که کار 
قزوه در این رمــان را رندانه می داند 
و تالش او را برای به تصویرکشــیدن 
تاریخ می ستاید. محمدعلی علومی 
نیــز در نامــه ای به تمجیــد از رمان 
پرداخته اســت و در پایــان نامه اش 
می نویسد: »برادر انگلستان مصداق 
این گفتۀ حافظ اســت که "غالم آن 

کلماتم که آتش انگیزد"«!
برادر انگلستان وقایع پس از کودتای 
28مــرداد32 را روایــت می کند و تا 
روزهای پس از انقالب اســالمی نیز 

ادامه می یابد.

الف الم خمینی 
هدایت الله بهبودی

مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی

برادر انگلستان 
علی رضا قزوه

سورۀ مهر

 
 
 

از مشهد تا ژوهانسبورگ 
حسین قرایی

دفتر نشر معارف
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این کتاب خاطرات ســفیر نیســت! 
خاطرات یــک دانشــجوی دکترای 
طراحی صنعتــی اســت از دورانی 
کــه برای تحصیــل به فرانســه رفته 
است. نیلوفر شــادمهری، نویسندۀ 
کتــاب، در همان ابتــدای تحصیل 
متوجــه می شــود که بیــش از آنکه 
چه می خوانــد و چه می کنِد او برای 
دیگران مهــم باشــد، ایرانی بودن و 
مســلمان بودنش مهم است و آن ها 
ســؤاالت و شــبهاتی را که در این دو 
موضوع داشتند، از او می پرسیدند؛ 
پس از آن بود که این خانم دانشــجو 

شد سفیر ایران و اسالم. 
مواجهۀ او بــا دنیای غرب با دیگران 
متفاوت است. او سعی نکرده مانند 
خیلــی از مهاجــران، ایرانی بودن و 
مســلمان بودنش را پنهــان کند. او 
پذیرفت و ســعی کرد پاسخ درخور و 
صادقانه ای به آن ها بدهد؛ تا جایی 
که بعضی وقت ها، پرسش کنندگان 
در  و  آمــده  به وجــد  جواب هــا  از 
نگاهشان تأثیر بسزایی داشته است.

ایــن کتاب بــه روزنوشــت های این 
بانــوی دانشــجو در دوران تحصیل 
برمی گردد؛ تجربه ای مانــدگار از او 
که یــک روز در وبالگــش به صورت 
متوالــی نشــر داده اســت و بعدها 
تصمیم می گیرد آن یادداشــت ها را 

کتاب کند.

خاطرات سفیر 
نیلوفر شادمهری

سورۀ مهر

 
 
 

روایت نیاز نیست پیچیده باشد؛ چون 
خــود زندگی به انــدازۀ کافی پیچیده 
هست! کافی است تو آنچه شنیده ای 
یا دیده ای درســت بگویی تــا دیگران 
بشنوند و ببینند. روایت همسر شهید 
همدانی از دیده ها و شــنیده هایش و 
همراهی با سردار همدانی دقیقًا همین 
ویژگی را دارد و حمید حسام به خوبی 
توانسته با قلم زیبایش این را به صفحۀ 

کاغذ آورد.
مجاهــدت  ســال  چهــل  داســتان 
ســردار شــهید همدانی گویا داستان 
رشادت های ســربازان گمنام انقالب 
اســالمی اســت که برای اعتالی نام 
اســالم مرز نمی شناســند و دفــاع از 
مظلومان و مستضعفان عالم را وظیفۀ 

خویش یافته اند. 
کتــاب  صحنه هــای  زیباتریــن  از 
خداحافــظ ســاالر، همراهی ســاالر 
زندگی شــهید همدانی با او در کوران 
حــوادث ســوریه اســت. در جایی از 
کتاب آمده که بشار اسد، رییس جمهور 
سوریه، وقتی می فهمد شهید همدانی 
با خانواده به ســوریه آمده، به طعنه به 
او می گوید: »ما می خواهیم از سوریه 
برویــم. تو خانــواده ات را هــم با خود 

آورده ای؟!«

خداحافظ ساالر
حمید حسام

نشر 27

 
 
 

برده داری هنوز هم به پایان نرسیده 
است! فقط از شکلی به شکل دیگر 
درمی آید! امروز هم اگرچه در ظاهر 
اربابی نیست که شــالقی به دست 
داشته باشد و بر گردۀ سیاهان بنوازد 
تــا بهرۀ بیشــتری بدهند، شــالودۀ 
بهره کشــی  بــرده داری کــه همان 
است، وجود دارد. اربابان امروز دنیا 
با شــیوه های نوین از همۀ مردم و نه 
تنها ســیاهان بهره می برند؛ تا آنجا 
که گاهــی وقت ها خــود آن برده ها 
نمی دانند برده اند! هرچه می توانی 
کار کــن تا من لذت بیشــتری ببرم! 
این اصل اساســی داســتان برده ها 

است.
کتاب داستان برده ها تاریِخ برده داری 
آمریکایی اروپایی اســت کــه از الی 
منابع مختلف بیرون کشیده شده و 
سعید سعادت آن را ترجمه و تدوین 
کرده اســت. از روزی که دریانوردان 
اشغالگر پرتغالی و اسپانیایی اولین 
مستعمره های خود را در قارۀ جدید 
بنا می کردند، همه چیز برای بومی ها 
تلخ شــد و این تلخی با اســتثمار و 
نابودکــردن نســل های بســیاری از 
مردم آفریقا ادامه یافت تا به امروز که 
فرزندان مدرن همان ها خیلی شیک 
و اتوکشــیده همــان رفتــار را با دنیا 

ادامه می دهند!

داستان برده ها 
سعید سعادت

کتاب جمکران
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پـس  تونسـی تبار  آلمانـی   جوانـی 
خالفـت  برپایـی  خبـر  شـنیدن  از 
اسـالمی در شـام، بـه عشـق شـرکت 
بـه  آخرالزمـان  جنگ هـای  در 
میـان  را در  تـا خـود  سـوریه مـی رود 
داعشـیان ببیند. خودش گفته اسـت 
می خواسـته به جایی برود که در آن به 
کسـی ظلمی نمی شـود! او که خود را 
ابوزکریـا معرفی می کند، پـس از مدت 
کوتاهـی حضـور در میـان داعشـیان، 
بـه سـراب بودن خالفـت اسـالمی پی 
می بـرد و جـدا می شـود و بـه تونـس 

برمی گـردد. 
تجربیـات او از حضور در میـان داعش 
به دلیـل  نـه  اسـت،  اهمیـت  حائـز 
داعشـیان؛  و  داعـش  شـناخت 
چـون ایـن مسـئله ایـن روزهـا دیگـر 
روشـن تر از روز اسـت؛ بلکـه به علـت 
شـناخت اندیشـه و اعتقـادات حاکـم 
بـر داعشـیان! اینکـه فکر کنیـم آن ها 
بـدون هیچ پشـتوانۀ اعتقادی پـای در 
ایـن مسـیر می گذارنـد، یـک اشـتباه 
تاریخـی بـزرگ اسـت! بایـد خوانـد و 
فهمیـد که چگونـه تحّجر در اعتقـاد و 
اندیشـه می تواند ریشـۀ دین را نشـانه 
رود و چگونـه می تـوان بـا حربـۀ دین و 

دیـن داری بـه جنـگ دیـن رفـت.
تونسـی،  نویسـندۀ  یحمـد،  هـادی 
بـا روایـت خاطـرات ابوزکریـا توانسـته 
بـه سـؤاالت بسـیاری دربـارۀ ادعـای 
پاسـخ  البغـدادی  اسـالمی  خالفـت 

دهـد. 

من در رقه بودم
هادی یحمد / وحید خضاب

نارگل

 
 
 

اکبری دیــزگاه در رمان شاه کشــی 
به ســراغ تاریخ رفته است. نویسندۀ 
رمان تحسین شدۀ برکت، این بار به 
تعلیق داســتانی بهای ویژه ای داده 
و در طــول داســتان، مخاطــب را با 
شــخصیتی همراه می کند که قصد 
دارد شــاه را در جشــن 2500ساله 
ترور کند. چرای آن را بعد از خواندن 
کتــاب می فهمید! اما این داســتان 
یــک الیــه نــدارد و فقــط داســتان 
مبارزات  نیست! داستان  شاه کشی 
گروه هــای مذهبی با شــاه شــیعه 
اســت. تناقــِض درونی ایــن نگاه، 
گروه های درگیر در انقالب سال 57 

را به خوبی آنالیز می کند.
بی دسـت انداز  و  روان  داسـتان  نثـر 
اسـت و روایت خطی اسـت. داسـتان 
مـدام در میـان خـواب و واقعیـت در 
رفت وآمد اسـت و استفاده از خواب در 
داستان تاریخی باعث نزدیکی بیشتر 
در  شـخصیت  دنیـای  بـه  مخاطـب 
سـال های پیـش از انقالب می شـود.

اتفاقاتی هست که شــاید در یک قرن 
یک بار برای کســی رخ دهــد! آن  هم 
بــرای عــده ای خاص! اینکــه بیش از 
پنجاه روز کنار مزار اباعبدالله بی هیچ 
مانعی، حتی ضریح، مهمان باشــی، 
خــودش رزقــی اســت الهــی! حامد 
حجتــی، شــاعر آیینی، پنجــاه روز با 
کاروان نصب ضریح حرم اباعبدالله در 
کربال بوده اســت و آنچه دیده، شنیده 
و بوییده، با کلمات بر صفحه نشانده تا 
جان مخاطب را با خود به زیارت ارباب 

ببرد. 
مســتندنگاری از روزهــای دل دادگی 
مهندســان و طراحان و خادمان نصب 
ضریح در کربالی معلی، حکایتی است 
غریب و شــنیدنی و البتــه خواندنی؛ 
هرچند کلمات را یارای کشیدن معنای 

آن نباشد.
شش گوشه در ادامۀ پنجره های تشنۀ 
مهدی قزلی اســت. آنجا که کاروان 
ضریح به مقصد می رســد و دل های 
بسیاری را با خود به ضیافت می برد. 
آنان که پای ضریــح در ایران و عراق 
گریستند. آنان که هستی شان را به 
پای ضریح ریختند و آنان که چشم به 

آستاِن سیدالشهدا داشته اند.

شش گوشه 
 حامد حجتی 

سورۀ مهر

 
 
 

شاه کشی 
ابراهیم اکبری دیزگاه

شهرستان ادب
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یــــــــــاران  از  علــــی بن یقـطـــین 
امام موســی کاظم A و وزیرالــوزرای 
هارون الرشــید بوده است و این قضیۀ 
از  او  متفــاوت می کنــد.  را  داســتان 
اصحابی نیســت که بتواند به راحتی با 
امام حشر و نشر داشته باشد و دورادور 
با امام مرتبط اســت. ماندنش در کاخ 
مســتبدترین خلیفۀ حکومت عباسی 
هم از سر وظیفه است. در این داستان 
زندگــی علی بن یقطین روایت شــده و 
بریدن ها،  بــا خســتگی ها،  مخاطب 
خنده ها و گریه های او زندگی می کند؛ 
او که اطرافیانش هر شب می خواهند 
توطئــه ای طراحــی کننــد تــا او را به 
زیر بکشــند و دائم برایــش خبرچین 

می گمارند.
ســعید محمدی، نویســندۀ داستان، 
سعی کرده با یک روایت ساده و با زاویۀ 
 دید دانای کل، مخاطــب نوجوان را با 
شخصیت علی بن یقطین همراه کرده 
و از زوائــد داســتان گویی بپرهیزد. او 
نخواسته از علی بن یقطین یک قهرمان 
بســازد. از ســوی دیگر ســعی نکرده 
اعتقادات مذهبی را به زور به داســتان 
بچســباند. فقط تــالش کــرده قصۀ 
علی بن یقطین را به درستی روایت کند!

کتاِب کتاب
مجید تقی زاده رحمت آبادی

کتاب فردا

  
 

نســبِت امــروز ما با یــاِر غایــب از نظر 
دست مایه، داستانی شده است با عنوان 
کمی دیرتر؛ فاصله ای که امروز با او داریم 
و کردارمــان برخــالف گفتارمان فریاد 

می زند:»آقا نیا«!
از  برگرفتــه  کتــاب  فصل هــای 
فصل هــای زندگی ماســت که یک 
فصل تابســتان اســت و یک فصل 
پاییز و یک فصل زمستان. نویسنده 
معتقد اســت انگار زندگــی امروز ما 
بــا دوری از ربیع االنــام، بهار ندارد و 
داســتان فصل بهار در کمــی دیرتر 
داستانی است از گذشتگان که خود 
را در محضــر می دیده انــد و پی یار 
بی نشان می گشــته اند. اما امام هم 
با نشــان دادن دکان قفل فروشی به 
آن ها می گوید که: »تو به فکر دیدن 
ما نبــاش. تو خودت را بســاز، ما به 

دیدنت می آییم«!
شجاعی می خواهد بفهماند که ارتباط 
بــا امام زمــانf به ادعا نیســت و به 
اخالص اســت. به نیت پاک اســت. به 
دکان داری نیست. خالصه اینکه از آن ها 
مباش که قفل را به یک عباسی درست 
می کنند و به یک صنار می خرند! مثل 
کســانی باش که به یک صنار درســت 

می کنند و به یک عباسی می خرند! 

مأموریت در قصر 
سعید محمدی
کتاب جمکران

همیشه به حاشــیه ها و تقریظ های 
رهبر انقالب دربــارۀ کتاب هایی که 
می خواننــد توجه شــده؛ اما کمتر 
دربــارۀ نــگاه رهبــر بــه بحث های 
راهبردی کتاب کار پژوهشــی انجام 
شده است. در این میان کتاب کتاِب 
کتاب که نشــر کتاب فردا آن را روانۀ 
بــازار کرده، دقیقًا این مســئولیت را 
برعهده گرفتــه و تنها به نوشــته ها 
و تقریظ هــای رهبــری بــر کتاب ها 
اکتفا نکــرده و موفق شــده از میان 
ســخنرانی ها و بیانــات رهبر معظم 
انقالب، رهیافتی به منظومۀ فکری 

ایشان پیدا کند.
رویکردهــای تاریخــی و تمدنــی بــه 
کتــاب، ســیر تاریخی وضعیــت کتاب 
و کتاب خوانــی، برنامه ریــزی راهبردی 
در حــوزۀ کتــاب و تولید کتــاب و توزیع 
و ترویــج آن از موضوعاتــی اســت که در 
ایــن کتــاب بــه آن هــا پرداختــه شــده 

اســت.

کمی دیرتر
سیدمهدی شجاعی

کتاب نیستان
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در این ســال ها دیگر نمی شــود به تأثیرگذاری عربستان 
در وضعیــت منطقــه بی اعتنا بود. عربســتان ســعودی 
نقشی عجیب در معادالت منطقه پیدا کرده و با پیدایش 
جریان هــای تکفیــرِی مهــم از دل حمایــت او، منطقه 

دستخوش تغییراتی غریب شده است. 
در عربستان چه می گذرد؟ آل سعود چه کسانی هستند 
و چرا و چگونه بر سرمایۀ عظیم عربستان چنبره زده اند؟ 
انگلیــس چگونه و با چه معامله ای عربســتان را به قبیلۀ 
آل سعود واگذار کرده است؟ در جامعۀ امروزین عربستان 
چه می گــذرد؟ فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر این 
کشور چیست؟ بحران های موجود در این کشور چیست؟

در این میان چرا مخاطب ایرانی بیشتر از سفر حج و حضور 
در دو شهر مکه و مدینه، از داستان عربستان خبر ندارد؟

کتاب هزارتوی ســعودی را کارن الیوت هاوس، خبرنگار 
بازنشســتۀ وال اســتریت ژورنال نگاشــته که 35 سال با 
موضوع عربســتان درگیر بوده و پس از بازنشستگی، پنج 
ســال از آن را به طور اختصاصی بــه این موضوع پرداخته 
اســت و تالش کرده زیر دشداشه های سفید و چادرهای 
مشکی، تنوع بزرگ و غنی جامعۀ سعودی را کشف کند! 
به لطف ســفرهای پی درپی و مصاحبه هایش موفق شده 

کتاب درخور توجهی در این زمینه بنگارد.

سیار را دیگر همه می شناسند! بعضی او را قیصر امین پور 
نسل حاضر شــاعران می دانند. بسیاری از مخاطبان با 
غزل های او مأنوس اند و عده ای دیگر هم بارها ترانه هایش 
را که خواننده ها اجرا کرده اند، شنیده اند؛ اما او این بار 
با رباعیاتش کتاب جدیدی را به بازار فرستاده است. در 
کتاب فروشــی ها با دقتی بیشتر یادآوری را بیابید. چون 
قطع و شــکل کتاب خاص است و به نظر نمی آید کتاب 
باشد. قطع آن به اندازۀ همان رباعی ها است. اسراف در 

کاغذ هم نشده است!
خود او در مصاحبه ای گفته اســت در دو سال اخیر، به 
سمت رباعی کشیده شدم و البته از سرودن غزل و ترانه 
نیز فاصله نگرفتم؛ اما در عین حال رباعی هم ســرودم 
و دوستانی که این رباعی ها را شنیدند، تأیید و تشویقم 

کردند که به صورت مجموعه ای مستقل چاپشان کنم.

یادآوری 
محمدمهدی سیار 

شهرستان ادب

هزارتوی سعودی
کارن الیوت هاوس/نگار باغبانی و ابراهیم موسوی

اسم
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رهبر معظم انقالب دربارۀ شهید بهشتی می فرمایند:
»یکی از خصلت های شــهید بهشــتی، تقوا بود.  تصور من از آقای بهشتی این 
اســت که گناه نمی کرد... نمی خواهم بگویم معصوم بود، اما می خواهم بگویم 
برخوردش با ما و ارتباطش با دوستان طوری بود که گمان گناه را برای او در ذهن 
معاشرینش خیلی ضعیف می کرد و من تصور می کنم ایشان اصاًل گناه نمی کرد.«
»او مثل همیشه، با تبسمی بر لب، پیش از غروب به دفتر مرکزی حزب جمهوری 
آمد و در جلســۀ اعضای حزب شــرکت کرد. پس از پایان جلسه، آوای روح بخش 
اذان در دفتر طنین انداز شــد و همه وضو گرفتند و برای نماز آماده شــدند. نماز 
جماعت به امامت آیت الله بهشتی برپا شد. آن شب نماز جماعتش از همۀ شب ها طوالنی تر بود. عکاس آمد و از آن نماز 
عکس یادگاری گرفت. پس از نماز، همه به سالن رفتند تا جلسه را که دربارۀ انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری بود، برگزار 
کنند، چون یک هفته از خلع بنی صدر از مقام ریاست جمهوری، توسط مجلس شورای اسالمی می گذشت. جلسه با 
قرائت قرآن که روح ها را با ملکوت پیوند داد، آغاز شد و پس از آن، سخنرانی قافله ساالر شهدای هفتم تیر شروع شد. 
ساعت حدود نه و هفت دقیقه بود که ناگهان سفیر مرگ آنان را با خود به ملکوت اعلی برد و او و یارانش چنین به خیل 

راست قامتان تاریخ پیوستند...«
این ها برشی کوتاه از واقعۀ هفتم تیر 1360 در دفتر حزب جمهوری اسالمی است.

کتاب من محمد حسینی بهشتی هستم، زندگی نامۀ شهید بهشتی به قلم خودشان است. این کتاب شامل دو مصاحبه 
از شــهید بهشتی دربارۀ زندگی نامه شان همراه با دو گزارش از فعالیت های مرکز اسالمی هامبورگ است. همچنین 
برخی اسناد موجود در آرشیو شخصی ایشان، متن بخشی از سفرنامۀ خودنوشت ایشان از تهران به هامبورگ در سال 

۱۳۴۴، تصاویری از مراحل مختلف زندگی و وصیت نامۀ ایشان در این کتاب گنجانده شده است.

کتاب جمعه
معرفیبستۀکتابمعرفیشدهدرنمازجمعه

من محمد حسینی بهشتی هستم
شهید آیت الله دکتر بهشتی

بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی

طعم کتاب

معرفی کتاب
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»شهید محمد شکری که نوشته های لحظه به لحظه  اش از چند عملیات، در شمار 
نورانی ترین یادگارهای دفاع مقدس است، گویا برادر مؤلف این کتاب است و از او 
در کتاب خط فکه چند جا نام برده است. اکنون این برادر رزمنده و زنده در خالل 
آنان که کتابش به آن ها تقدیم شده، نام برادر شهیدش را نگنجانیده است، زهی 
کرامت و بزرگواری، برادر دیگری هم از او قباًل بر مسند شهادت تکیه کرده بوده 

است: شهید سیدعلی شکری.
اللهم  احشرنا مع هوالء فی الدنیا واآلخرة.

این نیز از جملۀ سندهای دقیق دوران دفاع مقدس است که باید از نویسندۀ  آن بسیار متشکر بود. صفا و معنویت 
در این کتاب موج می زند.«

این متن تقریظ ارزشمند رهبر معظم انقالب برای کتاب نونی صفر است.
 کتاب نونی صفر شــروع غافل گیرکننده و شــاعرانه ای دارد اما این شروع نرم و آهنگین، ناگهان مخاطب را با خود 
می برد به عملیات والفجر)فاو( و طوفان گلوله و آتش. سیدحسن شکری در فصل نخستین کتابش از سه راهی نمک 
می گوید که از مناطق عملیاتی والفجر 8 بوده است. او در این فصل، نبرد ایمان و اضطراب را به نمایش می گذارد 
و اینکه چگونه ایمان و اراده بر هر ترسی غلبه می کند؛ مانند صحنه ای که در برابر تانک های عراقی هیچ تانکی از 
ایران در کار نبوده و آن ها مجبور بوده اند فقط با آرپی جی به جنگ تانک های مجهز آن ها بروند. اگرچه این صحنۀ 

نونی صفر
سیدحسن شکری

سورۀ مهر

بــه بلندای آن ردا  در قالب یک اثر مکتوب داســتانی از چند منظر، اثری درخور 
اعتناســت که در زمینۀ ادبی مرتبط با خود می تواند معرف اتفاقی تازه به شمار 

آمده و منشأ اتفاقاتی تازه در خلق داستان های تاریخی و دینی باشد.
کتاب از یک اتفاق داســتانی شــروع می شــود که پیش از این کمتــر در منابع 
داســتانی و تاریخی دربارۀ آن سخنی به میان آمده است. نویسنده زاویه دیدی 
را برای کتاب برگزیده است که قبل از این، یا سابقه نداشته یا کمتر سابقه داشته 
اســت. بر همین اســاس این اثر داستانی از نخستین ســطرهای خود با روایت صحبت و مؤانست مأمون، خلیفۀ 
عباســی و معشوقه اش آغاز می شود. معشوقه در بستر بیماری اســت و مأمون را وادار می کند دربارۀ اشتباهاتش 
از زمان آغاز والیت عهدی تا شــهادت امام رضاA به او توضیح دهد. توجیهات مأمون در کنار سؤال و جواب های 
معشوقه در ادامۀ داستان برای مخاطب اثر، محکمه ای را می گشاید که در آن مأمون در مقابل وجدان های بیدار به 

محاکمه کشیده می شود.
از سوی دیگر، این کتاب برای نخستین بار از زاویه دید شقی ترین مرد در دوران زندگی امام رضاA به شرح احوال 
و کرامات ایشان می پردازد. همین مسئله روایت داستانی این کتاب را بسیار خواندنی تر از آثار مشابهی کرده است 

که در صدد شرح زندگی امام رضاA برآمده اند.
می تــوان به بلندای آن ردا را یک تجربه ای اســتثنایی در خلق رمان دینی به شــمار آورد که خوانــدن آن جدای از 
لذت بخش بودن، به صورتی فشرده سیری تاریخی از زندگی و سیرۀ سیاسی و اجتماعی امام هشتم را با زاویه دیدی 

بدیع روایت می کند.

به بلندای آن ردا
سیدعلی شجاعی

کتاب نیستان

طعم کتاب/ معرفی کتاب
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»رضا داریم تا رضا. یکی خان است و قلدر، یکی جان است و دلبر! خدا از تو نگذرد 
رضاخان؛ جانم فدای تو رضاجان که حرمت غرق خون شد. شفاعتم کن یا موال 

که جز تو و موالیی تو، حالی ندارم و احوالی.
میان چاه پر از آهک مرا انداختند. سوختم؛ اما خندیدم و خدا را شکر کردم. این 
سوختن بوی بهشت می دهد. از بوی تیزاب تا بوی درخت طوبی و سدرة المنتهی 
چقدر راه است؟ باید برای خدا جان بدهی. جان دادم. چه خوش می کیفد این 

حال و احوال.
حالم را بنویس ای کاتب. ما در مسجد گوهرشاد زنده ماندیم و ما را غریب گور دفن 

کردند در چاهی در باغ خونی.«

متن خوانده شــده قســمتی از مجموعه داستان مردمان قصه کنند! است که هشــتادو یک روایت از قیام در مسجد 
گوهرشاد و جنایت های رضاخان در این واقعه است.

از مهم ترین حوادث سیاسی رخ داده در مسجد گوهرشاد واقعۀ 1314 شمسی است.
در پی تصمیم رضاخان بر تغییر فرهنگ دینی و بومی مردم که عّمال وی آن را با خشونت به مردم تحمیل کردند، علما و 

روحانیان طی سخنرانی هایی از مردم خواستند که با جمع شدن و تظاهرات، با این تغییر مخالفت کنند.
قزاقان رضاخان برای سرکوب این قیام عمومی در نیمه شب شنبه 20تیر1314 شمسی، به مسجد گوهرشاد ریخته 
و مردم متحصن را در این محیط مقدس به گلوله بستند. بسیاری از مردم بی دفاع، کشته و زخمی شدند؛ اما دیگران 
متفرق نشدند و مقاومت کردند. تا اینکه در تاریخ 21 تیر به دستور والی خراسان و رئیس شهربانی مشهد، نیروهای 
قزاق به بهانۀ حفاظت از بانک ها، مسجد گوهرشاد را محاصره کردند و سپس در نیمه شب، لشگر قزاق با صدای شیپور 
جنگ، اقدام به فتح مسجد گوهرشاد کرد و با توپ و مسلسل به مردم متحصن و زائران مرقد امام رضاA تیراندازی 

کردند.
گفته شــده حدود دو هزار تا پنج هزار تن در این واقعه به شــهادت رســیدند و حدود 1500 نفر دستگیر شدند. برای 
پوشاندن آثار این جنایت هولناک اجساد کشته شدگان را به صورت دسته جمعی مدفون کردند و سپس به شست وشوی 

مسجد پرداختند که روز 22 تیر اثر چندانی از قتل و غارت وجود نداشته باشد.

هول انگیز به شهادت غریبانۀ یکی از رزمندگان ختم می شود، بلندای ارادۀ رزمندگان ایران را نشان می دهد. شکری 
سپس در دومین فصل از کتاب، مخاطب را با جغرافیای خونین »سنگ شکن« آشنا می سازد که منطقۀ عملیاتی 
کربالی یک در مهران بوده است. او این فصل را با خبر ناگوار تصرف مهران توسط نیروهای عراقی آغاز می کند و بعد 
می رسد به صحنه های نفس گیر و پر التهابی مانند گذشتن از میدان مین که چندین شهید را به معراج می فرستد. 
نونی صفر هم عنوانی است که به دلیل مواضع هاللی شکل برای همیشه به منطقه عملیاتی کربالی 5 ضمیمه 

شده است و فصل سوم کتاب شکری را شکل می دهد. 

مردمان قصه کنند!
سعید تشکری 

به نشر

کتاب جمعه
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»...من هیچ خوفی از جنگ ندارم و شما هم ندارید و ملت ما هم ندارد، لکن باید 
تذکر بدهم که نقشه های حساب شده در کار است برای شکستن اسالم. مقصد 
اصلی این است که اینها چون از اسالم سیلی خورده اند و با قدرت الله اکبر، آن ها 
را از ایران بیرون کرده اند و دست چپاولگرها را کوتاه کرده اند؛ لهذا، دشمن اصلی 
آن ها، اسالم است... منتهی با یک نقشۀ حساب شده دارند پیشروی می کنند.«

متنی که خوانده شد، از جلد سیزدهم صحیفۀ امام خمینیu مربوط به جنگ 
ایران و عراق است. به رغم این سخنان روشنگر و باور عمیق ملت به شخص امام و فداکاری همه جانبه در طول دوران 
دفاع مقدس جریانی تالش می کرد که در پایان جنگ در خصوص دستاوردهای دفاع هشت سالۀ ملت ایران تردید 
ایجاد کند. برای روشن شدن ابعاد این موضوع و به مناسبت سالروز پذیرش قطعنامۀ 598، کتاب راز قطعنامه؛ چرایی 

و چگونگی پایان جنگ تحمیلی در نماز جمعه های کشور معرفی شد.
پایان جنگ برخالف شــروع آن، نقد و نظرهای متفاوتی را همراه داشت. درست در شرایطی که انتظار نمی رفت، 
ایران قطعنامۀ 598 را پذیرفت و این زمانی بود که برخی از مغرضان با اصرار بر این جملۀ امام که از پذیرش قطعنامه 
به »نوشــیدن جام زهر« تعبیر کرده بودند، تالش کردند تا امام را فردی جنگ طلب معرفی کنند و چهرۀ ایشــان و 
انقــالب را مخدوش کنند. برخــی دیگر نیز پذیرش قطعنامه را دلیل ضعف و ناامیدی ایران در مقابل پیروزی های 
به دست آمدۀ عراق در آن زمان دانستند و عده ای آن را یک ترفند سیاسی موقت دیدند. اما واقعیت چه بود؟ آیا به 
واقع پذیرش قطعنامه از موضع ضعف بود یا دیدگاه و استراتژی امام خمینیu که هشت سال بی وقفه رزمندگان 
را با خطابه های عاشــورایی به دفاع و جهاد ترغیب می کردند، به ناگهان تغییر یافته بود؟ چه اتفاقی افتاده بود که 
به فاصلۀ ســه ماه از خطابۀ »امروز عاشوراست، حســینیان آماده باشید، نهراسید، روز مقاومت است، درنگ امروز 
فردای اسارت باری را به دنبال دارد، به جبهه ها هجوم ببرید تا ضربات شما توان و امان دشمن را بگیرد...« قطعنامه 

پذیرفته شد؟
آیا به واقع آن همه عزم و توانی که رزمندگان اسالم در طول هشت سال دفاع مقدس با وجود تحریم ها و با کمترین 
امکانات از خود نشان داده بودند، به یک باره فروکش کرده و مدیران سیاسی و اقتصادی را به این نتیجه رسانده بود 

همانند جنگ تحمیلی، صلح تحمیلی را هم باید پذیرفت؟

راز قطعنامه؛ چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی 
کامران غضنفری

دفتر پژوهش های مؤسسۀ کیهان

طعم کتاب/ معرفی کتاب
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بود در منطقه ای به نام خیابان آریان آن روز و مالک اشتر 
امروز. ما آنجا زندگــی می کردیم. داخل آن ملک، پدرم 
مغازه ای حدود پانزده تا هجده متر داشــت و تمایلی به 
اجاره دادن یا فروختن این مغازه نداشت و در    آن همیشه 
قفل بود. من خودجوش بدون اینکه کسی راهنمایی ام 
کند، در فصل تابستان با تشویق پدربزرگم در    مغازه را باز 
کردم و کرکره اش را باال زدم. کاغذی روی در چســباندم 
و روی آن نوشــتم محل    خرید و فروش کتاب. این کار را 
در سیزده تا پانزده سالگی انجام می دادم. کم کم این کار 
کمی جدی شد و در تابستان سال 1348 که پانزده سالم 
بود، خیلی جدی داخل مغازه کاسبی می کردم. سوار 
اتوبوس می شــدم و به خیابان 15 خرداد، مسجد شاه، 
بازار بین الحرمین و انتشــارات آســیا مراجعه می کردم. 
انتشارات آســیا در آن سال ها کتاب های خطی    جیبی 
چاپ می کرد. ناشــران دیگری هم بودند. در آن زمان از 
انتشارات آسیا و انتشارات امیرکبیر و انتشارات جاویدان 
کــه همه آنجا کنار هم شــعباتی داشــتند، کتاب های 
مختلفی را جمع آوری کردم. کتاب ها را پراکنده به عقل 
خودم می خریدم و در کیســه ای که خودم می توانستم 

حملش کنم، کتاب ها را می ریختم.

چه موضوعاتی می خریدید؟  
کتاب های داستان، کتاب های عامیانه مانند سیندرال، 
شــنل قرمزی و این مــدل کتاب ها. کتــب ترجمه هم 

مصطفیوثوقکیا

از خودتان بگویید. کجا به دنیا آمدید؟
بنده ســال 1333 در روستای ُکلنجین از توابع خرقان 
در منطقۀ تاکستان یا آب گرم )قزوین(، متولد شدم. در 
شش سالگی در ســال 1341، بعد از زلزلۀ بوئین زهرا به 
تهران کوچ کردیم و در تهران مقیم شــدیم؛ ولی به دلیل 
امــالک پــدر و مــادر در آن منطقه، به صــورت پراکنده 
رفت وآمدهایی به آنجا داریم. در ســال 1345، ســیزده 
ســالم بود. آن موقع در مدرســه ای در غرب تهران به نام 
»بهرامــی« درس می خوانــدم. در روســتا کالس اول را 
خوانده بودم و بعد از زلزله به تهران کوچ کردیم. به دلیل 
فقدان    مدارس و وضــع موجود، مجددًا من را در کالس 
اول ثبت نام کردند و این باعث شــد من یک سال عقب 

بیفتم. 
روزی ناظم مدرسه من را صدا کرد و حدود بیست سی تا 
پیک دانش آمــوزی به من داد و گفت زنگ تفریح این ها 
را بین دانش آموزان بفروش. قیمتش نزدیک یک قران یا 
ده شاهی بود. این پیک    دانش آموزی آغاز    جلسۀ فروش 
در مدرســه بود که ما را به ســمت تیم    مطالعه کشاند. ما 
مرتب از این مجله استفاده می کردیم و به سمت مجالت 
کیهان بچه ها و دنیای دختران و پسران که در آن سال ها 
چاپ می شــد و کم کم به ســمت اطالعــات    هفتگی و 
مجالت دیگر آن زمان کشــیده شــدیم و به آن ها دست 

پیدا کردیم. 
پدرم ملکی در غرب تهران داشــت که متعلق به خودش 

انتشارات قدیانی یکی از ناشران قدیمی حوزۀ کودک است که تقریباً از ابتدای کار، به انتشار آثار این حوزه اهتمام داشته است. 
این ناشر کارش را از اوایل دهۀ شصت شروع کرد و تاکنون بیش از سه هزار اثر منتشر کرده است و یکی از ناشرانی است که 

خانواده ها به آن اعتماد کرده اند.
وقتی با نادر قدیانی تماس گرفتم تا دربارۀ فعالیت های نشرش صحبت کند، به راحتی قبول کرد و دربارۀ مسائل زندگی اش، از 
دوران کودکی تا شروع فعالیتش صحبت کرد؛ اما دربارۀ برخی دوره های کاری اش نظیر ریاست اتحادیۀ ناشران و کتاب فروشان 
تهران، تمایلی به صحبت نداشت و البته دلیلش را نیز گردآوری خاطرات آن دوران در قالب کتاب بیان کرد که در دست انجام 
است. با این حال، شاید نادر قدیانی تاکنون به این شیوه دربارۀ شروع فعالیت هایش در عرصۀ کتاب سخن نگفته باشد. پس 

پیشنهاد می دهیم این گفت وگو را تا انتها بخوانید.

از 13سالگی در کار کتابم؛
از جیحون تا انقالب فقط برای کتاب

 من خودجوش 
بدون اینکه کسی 
راهنمایی ام کند، 
در فصل تابستان 
با تشویق پدربزرگم 
در    مغازه را باز کردم 
و کرکره اش را باال 
زدم. کاغذی روی در 
چسباندم و روی آن 
نوشتم محل    خرید 
و فروش کتاب. این 
کار را در سیزده تا 
پانزده سالگی انجام 
می دادم

من ساعت 
شش ونیم صبح از 
خواب بیدار می شدم 
و توی رختخواب 
خودم را به خواب 
می زدم تا پدرم از 
منزل خارج شود و 
برود سر کار. فوری 
می رفتم در    مغازه 
را باز می کردم تا 
هشت ونیم صبح. 
بعد کرکره را پایین 
می   کشیدم و به 
مدرسه می رفتم و 
باز ساعت دوازده و 
یک که برمی گشتم، 
کرکرۀ مغازه را باال 
می کشیدم

60

خانوادۀ نشر

گفت وگو
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دارم. 
 شغل پدرتان چه بود؟ 

کارمند صداوسیما بود. آن روزها آقای قطبی تلویزیون را 
در خیابان ولیعصر افتتاح کرده بود و مرکز رادیو در میدان 
ارگ بود. به پدرم یک موتور و   سپای سه چرخ    نو داده بودند 
که اتاق مسقف    داشت و کارش تبادل اخبار بین میدان 

ارگ و تلویزیون بود. 

در خانۀ شما فضای کتاب و کتاب خوانی وجود داشت؟
 نه، فقــط من کتاب خوان بودم. من برادر بزرگ تر بودم و 
بقیه کوچک تر بودند. برادر کوچکم متولد ســال 1357 
است. ماجرایی که دارم برای شما تعریف می   کنم، مربوط 
به سال 48 اســت و برادر کوچک ترم ده سال بعد از من 
به دنیا آمده. شــهید ناصر هم دو ســال بــا من اختالف 
سنی داشت. ایشان بیشتر اهل    گوش کردن به قصه     های 
رادیویی بود و به صورت پراکنده مجالت من را می گرفت 

و مطالعه می کرد. 
 

پدر   تان مخالفتی با کتاب فروشی شما نداشت؟ 
پدرم راننده بود و عالقه نداشــت در مغازه کاسبی کنم. 
می گفــت از درس خواندن می افتی و بــه کارکردن من 
زیاد تمایل نداشت. من ساعت شش ونیم صبح از خواب 
بیدار می شدم و توی رختخواب خودم را به خواب می زدم 
تا پدرم از منزل خارج شود و برود سر کار. فوری می رفتم 
در    مغازه را باز می کردم تا هشت ونیم صبح. بعد کرکره را 
پایین می   کشیدم و به مدرسه می رفتم و باز ساعت دوازده 

و یک که برمی گشتم، کرکرۀ مغازه را باال می کشیدم.

شش ونیم صبح مشتری داشتید؟
 تمام دانش آموزانی که رفت و آمد داشتند، مشتریان من 
بودند. نوشت افزار و کتاب های داستانی خرید می کردند. 

بینشان بود. همچنین جزوه هایی مانند هندسۀ آسان 
یا دانســتنی ها را که آن موقع به آن ها معلومات عمومی    
کالس چهارم و پنجم می گفتند، می خریدم. خریدها را 
در کیسه ای می ریختم که مثاًل بیست کیلو وزن داشت 
و یک پسر سیزده چهارده ســاله می توانست آن را حمل 
کند. بعد هم از طریق همان مســیر برمی گشــتم. یادم 
می آید در اتوبوس های دوطبقه یــک بلیط برای خودم 
می دادم و یک بلیط هم برای کیسه ام زیر پله می گرفتم. 
بعضی از آدم برای خودشان در زیر پله بلیط نمی گرفتند. 
از آنجا به خیابان مالک اشتر می آمدم. من این کتاب ها 
را می بردم مغازه و می فروختم. الحمدلله کاسبی ام خوب 
شــده بود. هفته ای دو بار خرید می کردم. روز به روز کار 
رونق پیدا می کرد.  تقریبًا در هجده سالگی ام یک مغازۀ 

کامل داشتم.
 غالب    اجناسمان کتاب های کودک و نوجوان، نوشت افزار 
و این نوع محصوالت بود تا اینکه کم کم به انتشارات    پیام 
اسالم قم که مال مرحوم مصطفی زمانی بود و انتشارات    
نسل جوان که تازه حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی 
تأسیسش کرده بودند، دسترسی پیدا کردم. کتاب هایی 
مثل پرسش و پاسخ های دینی، جوانان، چرای مصطفی 

زمانی، در جست وجوی خدا را از قم می آوردم.

فقط تابستان ها بود؟
 نه، عماًل صبح ها درس می خواندم و بعدازظهرها مغازه 
بودم. همین باعث شد در سال دوم دبیرستان چند سال 
بــه قول معروف وارد کوزه شــوم و درس را رها کردم. این 
مغازه من را جذب    خودش کرد تا اینکه ســوم دبیرستان 

کاًل درس را رها کردم. 

چند تا خواهر و برادر داشتید؟ 
ما چهار برادریم که یکی از آن ها شهید شده و دو خواهر 

  در خرداد سال 
1352، وقتی برای 

سربازی ثبت نام کردم 
و رفتم نیروی هوایی 
خدمت کنم، مغازه ام 

آن قدر رونق داشت که 
عمو و دایی ام مغازه را 
از من تحویل گرفتند 
و به عنوان شغل دوم 
و پاره وقت مغازه را باز 

می کردند. آن زمان، 
پول    خوبی هم پس انداز 

داشتم
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پدر و مادرتان وقتی سوم دبیرستان درس را رها کردید، مخالفتی 
نکردند؟

 وقتی دیدند مغازه رونق گرفته و من هم دل بستۀ مغازه 
شــده بودم، مجبــور شــدند بپذیرنــد. االن بچه وقتی 
دیپلمــش را می گیــرد، به اجبــار او را به دانشــگاه آزاد 
می فرستند. من موافق این نیستم. وقتی بچه واقعًا درس 
را دوســت ندارد، برود کار کند. مــن با آن هایی مخالفم 
که می روند سر    خیابان می ایستند و بیکارند و به سمت 

سیگار و این چیزها می روند. از این ها بدم می   آید.
 

تا چه زمانی کتاب می فروختید؟ 
از ســال 1348 تا سال 1352 جدی ترین کتاب فروشی 
آن منطقــه بودم و کارم رونق داشــت. مثاًل تابســتان ها 
می رفتم نوشــت افزار می خریــدم و در راه پله، زیر بالکن 
انبارشــان می کــردم. آن روز ماشــین های حمــل بار، 
وانت بارها یا موتورهای وســپای سه چرخ بود. مثاًل من 
بیســت وانت پیکان دفتر و نوشــت افزار می خریدم. در 
همان نوزده بیست سالگی معروف شده بودم. راننده ها 
من را می شــناختند و حتی نســیه می دادنــد و چک یا 
چیز    دیگری از من نمی گرفتند. همین طور شفاهی به 
من اطمینان می کردند. این ها را انبار می کردم و در مهر 
کاسبی می کردم. کار به جایی رسید که در خرداد سال 
1352، وقتی برای سربازی ثبت نام کردم و رفتم نیروی 
هوایی خدمت کنم، مغازه ام آن قدر رونق داشت که عمو و 
دایی ام مغازه را از من تحویل گرفتند و به عنوان شغل دوم 
و پاره وقت مغازه را باز می کردند. آن زمان، پول    خوبی هم 

پس انداز داشتم.  

چه زمانی به فکر افتادید که انتشارات تأسیس کنید؟ 

15 خــرداد ســال 52 رفتم نیــروی هوایــی و به پایگاه    
شاهرخی همدان منتقل شدم. چهار ماه آنجا خدمت 
کــردم و به دلیل اینکه بچۀ تهران بــودم، من را به تهران 
منتقــل کردنــد و رفتم پایــگاه نیروی هوایــی خیابان 
پیــروزی. یک مــاه هم آنجــا بــودم. تا اینکه یــک روز 
سرگروهبان ساعت چهار آمد گفت هرکسی می خواهد، 
االن برود مرخصی و ساعت پنج صبح پادگان باشد. من 
هم مرخصی گرفتم. آن زمان چون بلد نبودم چگونه با 
اتوبوس بروم خانه، ساعت هشت شب به خانه رسیدم. 
نمی دانم مادرم با چه سرعتی لباس های من را شست و 

خشک کرد و اتو کرد! 
فــردا صبح ســاعت پنــج پادگان بــودم. وقتــی برنامۀ 
صبحگاهی برگزار و تقسیم کارها انجام شد، سرهنگی 
به نام ســرهنگ دادگر که در همان ســال تیمسار شد، 
آمدند تا سربازی را انتخاب کنند برای کار در دفترشان. 
وقتــی آمدنــد و لباس های تمیز مــن را دیدند، صدایم 
کردنــد و گفتند خودت را معرفی کــن. چه کاره بودی؟ 
چقدر درس خواندی؟ من هم تعریف کردم که چه کاره 
بودم. سرگروهبان گفت او دیروز ساعت پنج بعدازظهر 
رفته مرخصی و االن آمده و لباس   هایش این قدر تمیز و 
مرتب است. بعد از آن تیمسار من را ُبرد به دفتر    خودش. 
در اتاقــش همه کاره شــده بودم. بعد از یــک ماه که از 
خدمتم گذشــته بود، به تیمسار گفتم شما ساعت دو و 
ســه که می روید، من به قرارگاه برمی گردم. شب من را 
برای نگهبانی می گذارند و بی خوابی می کشم. یا از من 
بیگاری می کشــند و جارو می دهند که محوطه را جارو 
کنم. آنجا امکانات و حمام ندارد و من نمی توانم هر روز 
صبح که می آیم اینجا، تمیز باشم. فوری نامه ای نوشت و 
در کمتر از بیست روز، فرمانده ام به طور کل من را از همه 
چیز معاف کرد. ساعت سه که خودش می رفت، من هم 

خانوادۀ نشر / گفت وگو
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سوار اتوبوس می   شدم و می رفتم خانه و بعدازظهر مغازه 
را باز می کردم و به کاســبی خودم می رسیدم. صبح ها 
با اتوبوس می رفتم سر    خدمت. عماًل پنج ماه به صورت 
شــبانه روزی خدمت کــردم و نوزده مــاه به صورت یک 
کارمند رفت و آمد می کردم و حتی دوسه ماه آخر، با لباس    

شخصی خدمت کردم. 
در این رفت وآمدها وقتی مغازه رونق پیدا کرد، همچنان 
با انتشارات آسیا و مرحوم عطایی ارتباط می گرفتم. آنجا 
پاتوق من بود و از آنجا خرید می کردم. کم کم نشــر را یاد 
گرفتم. بعد از آن، در دورانی که خدمت می کردم، با یکی 
از بچه های پادگان به نام مهدی مشــایخی آشــنا شدم. 
ایشان مدعی بود که کتابی نوشته ام و انتشارات    شفق قم 
چاپش کرده است. کتابش را آورد و ما خواندیم. آموزنده 
هم بــود. او این کتاب را به من هدیه داد. این داســتان 
مربوط به اواخر سال 54 است که خدمت سربازی ام در 
حال اتمام بود  . وقتی خدمت تمام شد، یک سال و اندی 
در مغــازۀ پدری ام کار کردم. 15 خــرداد 56، پایین تر از 
مغازۀ پدری ام، یک مغازۀ دو دهنه به نام خودم خریدم و 
چون به نشــر عالقه پیدا کرده بودم، رفتم عضو اتحادیۀ 

ناشران و کتاب فروشان شدم. 

یعنی هنوز انتشارات نداشتید، ولی کتاب فروشی داشتید و عضو 
اتحادیۀ ناشران شده بودید؟

 بلــه، کار    را حرفه ای تــر کــردم. مثــاًل نوددرصــد مغازۀ 
پنجاه متری کتاب بود. کاسبی ام رونق پیدا کرده بود. 

چقدر کتاب های مذهبی داشتید؟ 
مذهبــی و عامیانــه داشــتم. کتاب هــای داغ و خوب 
می فروختم. همچنین نوشت افزار و کتب کمک درسی. 
مغازۀ پدری ام شــعبۀ 1 کتاب فروشی بود به نام قدیانی. 
شعبۀ دوم هم نامش شعبۀ قدیانی 2 بود. بعد که شهید 
ناصر آمد، هفت هشــت ماه شــعبۀ 2 را چرخاند . بعد از 
آن شــعبۀ 2 را جمــع کردم و دادم به ناصــر و او هم آنجا 
را ساعت   ســازی و طالفروشــی کرد؛ چــون در این کار 
تخصص داشت. در این سال با مهدی مشایخی تلفنی 
صحبت کردم. آمد پیش من و یک کتاب به من داد و من 

این را در آن سال به عنوان اولین کتاب چاپ کردم. 

آن زمان مجوز    انتشارات الزم نداشتید؟ 
مجوز    ثبت کتابخانۀ ملی را می خواســت؛ اما مجوز نشر 
الزم نبود. می رفتیم بهارســتان برای مجوز کتاب، یعنی 
برای بررسی کتاب، نه مجوز    انتشاراتی. مجوز    انتشارات 
مربوط به بعد از انقالب است. آن زمان، من کتاب را چاپ 
کردم و خود مشــایخی رفت از آنجا مجــوزش را گرفت. 
کتاب دوم هم داســتانی بود تحت عنــوان گفت وگوی 
طبیعی و روحانی که سیدهاشم حسینی، امام جماعت 

مســجد، آن را آورد و مــن چــاپ کردم؛ یعنی در ســال 
56 دو کتــاب چــاپ کــردم. کم کم فروش بــاال رفت و 
سرمایه ای شکل گرفت. همچنان مغازه را جدی گرفتم 
و به کتاب فروشی مشــغول بودم. انقالب که شد، دیگر 

کتاب ها آزاد شد..

شما در فضای انقاب چقدر فعال بودید؟
 اولین راهپیمایی روز عید فطر بود و ما به قیطریه رفتیم. 
من، عمو، دایی و شــهید ناصر همه آنجا بودیم. ســال 
55 در مغازه کاســبی می کردم. صبح آمدم و دیدم یک 
شب نامه از طرف چریک هایی فدایی خلق آمده که برای 
سرنگونی شــاه به این شماره حساب کمک کنید. یک 
روز رفتم و به این شماره حســاب پــول ریختم. آن زمان 

بیست ساله بودم و اطالعاتم کم بود.

اطاعی از فضای سیاسی کشور داشتید؟
 از نظر سیاســی مخالف شــاه بودم و عالقه ای به شاه 
نداشتم. زمان ســربازی در نیروی هوایی خیلی اذیتم 
کردنــد. تابلوهــای شــهید حنیف نــژاد را زده بودند و 
می گفتند این آدم ها قاتل اند و دنبال او هستند. در بازار 
هم می شنیدم که این ها مبارزند. ولی به علت غلبۀ کسب 
و کار در این خط ها نبودم. من یک جوان بیست ســاله 
بودم و خیلی در این فضاها نبودم. در خانواده ام عمو و 
دایــی ام فعال بودند و پدرم خبر می برد و می آورد. وقتی 
قضیــۀ واریز مبلغ برای چریک های فدایی خلق را برای 
عمو و دایی ام تعریف کردم، دعوایم کردند و گفتند این ها 
شدیدًا مخالف اسالم هستند و نباید به حسابشان پول 

می ریختی. پولت را به ما بده. ما می دانیم کجا بدهیم.

کتاب های ممنوع آن زمان را نمی آوردید؟ 
فقط رسالۀ امام بود. مرحوم آقای کتیرایی در انتشارات 
آسیا، کتاب های جلد سفید چاپ می کرد روی آن مثاًل 
می نوشت رسالۀ شریعتمداری. می گفت هرکسی گفت 
رسالۀ شــریعتمداری می خواهم، جلد قرمز را بدهید. 
هرکس رســالۀ امام خواست، جلد ســفید را بدهید. یا 
می گفت هرکسی رسالۀ گلپایگانی خواست، جلد آبی 
را به او بدهید؛ ولی اگر امام می خواست، جلد سفید را 
به او بدهید. یا مثاًل کتاب آموزش قرآن مهندس بازرگان 
ممنــوع بود. کتاب او را هم بــه نام محمدتقی جعفری 
چاپ می کرد و می گفت هرکســی کتــاب آموزش قرآن 
بــازرگان را می خواهد، این کتاب را به او بدهید. من هم 
همینطوری می فروختم. نزدیک انقالب که شد، دیگر 
همه چیز را فهمیده بودم. در جلسات شرکت می کردم. 
یک ســال به انقالب مانــده، مغازۀ مــن از کتاب های 
آقای شــریعتی و مطهری پر شد. کتاب های شریعتی و 
مطهری به صورت پراکنده موجود بود؛ اما غالب    کتاب ها 

 مرحوم آقای 
کتیرایی در انتشارات 
آسیا، کتاب های جلد 

سفید چاپ می کرد 
روی آن مثًا می نوشت 

رسالۀ شریعتمداری. 
می گفت هرکسی گفت 

رسالۀ شریعتمداری 
می خواهم، جلد قرمز 

را بدهید. هرکس 
رسالۀ امام خواست، 

جلد سفید را بدهید. 
یا می گفت هرکسی 

رسالۀ گلپایگانی 
خواست، جلد آبی را به 

 او بدهید. 
یا مثًا کتاب آموزش 

قرآن مهندس بازرگان 
ممنوع بود. کتاب او را 

هم به نام محمدتقی 
جعفری چاپ می کرد و 
می گفت هرکسی کتاب 

آموزش قرآن بازرگان را 
می خواهد، این کتاب را 

به او بدهید
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ممنوع بود. 

در فضای انقاب دیگر به درستان ادامه ندادید؟
 نه، درس رابه طور کل رها کردم؛ ولی در جلسات مذهبی 
شرکت می کردم. عاشق منبر آقای فلسفی بودم. برنامه ام 
را طوری تنظیم می کردم که ظهرها وقتی به بازار می روم، 
به منبر آقای فلســفی برسم. بین ســال های 57 تا 61 
کتاب فروشی را داشتم و سال 59 ازدواج کردم. سال 61 
تصمیم گرفتم نشر را راه بیندازم. مغازه ام خیابان هاشمی 
بود؛ ولی یک خانۀ ســه طبقه در آریاشــهر خریدم. یک 
طبقه من ســاکن بودم، یک طبقه پدرم و یک طبقه هم 

برای شهید ناصر بود که قسمت نشد ازدواج کند. 

در اوایل انقاب که انواع کتاب ها آزاد بودند همه را می آوردید؟
 به عنــوان مثال کتاب هــای مجاهدیــن و توده ای ها را 
نمی فروختم. دیگر جریان های فکری روشن شده بود. 
غیر از کتاب های شــریعتی و مطهری، حواســم بود که 
چه کتاب هایی می آورم. کتاب فروشــی های خاصی در 
منطقه شکل گرفته بودند و فقط کتاب های مجاهدین را 

می آوردند که کاماًل از این ها جدا بودیم.

عضویت در اتحادیۀ ناشران چه مزیتی برای شما داشت؟ 
برای هرگونه فعالیتی باید جواز کسب می گرفتیم؛ وگرنه 

اتاق اصناف که آن زمان هم بود، می آمد اذیت می کرد. 

سال 61 تصمیم گرفتید انتشارات را تأسیس کنید؟ 
انتشارات در دل    همان کتاب فروشی بود. کتاب هایی از 

قدرت الله میرزایی را چاپ می کردیم.

چرا تصمیم گرفتید کتاب چاپ کنید؟ 
 مــن زمانی هم که مغــازه را خریدم، روی تابلو نوشــتم 
انتشــارات قدیانی. ننوشتم کتاب فروشــی قدیانی. از 
همان ابتدا به نشــر عالقه داشــتم؛ اما شرایطش مهیا 
نبود. ســرمایه اش را نداشتم. ســال 61 سرمایه فراهم 
شــده بــود و آرام آرام چند کتاب چاپ کــردم؛ مثاًل یک 
ســری کتاب های مذهبی مانند قرآن، جزء30 ســورۀ 
انعام، کتاب های داستان برای کودکان، بازی و ریاضی، 
بچه های کالس ریاضی ب، تصمیم آخر، موضوع انشا: 

دروغ گویی و از این نوع کتاب ها. 

چگونه این کتاب ها را انتخاب می کردید؟ 
آقــای صلح میرزایی که آن زمان در امور تربیتی آموزش 
و پرورش کار می کرد و با او آشــنا بودم، کتاب ها را برای 
من مــی آورد و آن ها را چاپ می کــردم. االن قدرت الله 
صلح میرزایــی یکــی از کارگردانان ســینمای کودک و 
نوجوان اســت، هفت هشــت تا از این کتاب ها را چاپ 
کــردم و کم کم نویســندگان هم برای ما کتــاب آوردند. 
این روند تا ســال 64 و 65 ادامه داشت. بعد برای اینکه 
نشر جدی  تر شود، آمدم در ناصرخسرو کوچۀ حاج نائب 
مغازه ای خریدم و نامش را انتشــارات قدیانی گذاشتم. 
دفترم آنجا بود. مغازه را برای مدیریت دادم به دوســتی 
به نام حاج آقا شیرنژاد که بازنشستۀ شهرداری بود. خودم 
همیشه در ناصرخسرو بودم و نشــر را آنجا ادامه دادم. 

بورس کتاب در کوچۀ حاج نائب بود. 

قبل از اینکه این مغازه را بخرید، در مغازۀ اولی، خودتان تنها کار 
می کردید؟

 بله، همیشــه یــک کارگر داشــتم به صــورت موقت یا 

  من زمانی هم که 
مغازه را خریدم، روی 
تابلو نوشتم انتشارات 
قدیانی. ننوشتم 
کتاب فروشی قدیانی. 
از همان ابتدا به نشر 
عاقه داشتم؛ اما 
شرایطش مهیا نبود. 
سرمایه اش را نداشتم
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تابستان ها؛ ولی در مهر  ده پانزده نفر به کمکم می آمدند. 
چون به حاج آقا شیرنژاد اطمینان داشتم و بازنشسته بود، 

کاًل مغازه را به او تحویل دادم.
 

چرا آمدید ناصرخسرو مستقر شدید؟
برای اینکه نشــر را جدی بگیرم و کم کم مغازه را از 
دور خارج کنم. همۀ ناشران قدیمی آنجا مستقر بودند: 
رســالت قلم آقای علی جناب پور خامنه ای، انتشــارات 
مفید آقای فیروزخانی، انتشارات اسالمی آقای نظیفی، 
انتشــارات صدر مرحوم صدر، انتشــارات تهــران آقای 
ُمشماچی و انتشارات جهان آرا، انتشارات رهنمای آقای 
صبایی، انتشارات باقرالعلوم، علمیۀ اسالمیه و انتشارات 

امیرکبیر.

با این ها رابطه هم داشتید؟
 نه، من کتاب های خودم را می فروختم و با این ها کاری 
نداشتم. از سال 61 عضو انجمن اسالمی ناشران شدم و 

هر هفته جلساتی داشتیم که برویم جبهه کمک کنیم. 

مؤسس انجمن اسامی ناشران چه کسی بود؟ 
آقای شیخ محمد آخوندی و مرحوم حجت االسالم صدر. 

چند ناشر عضو بودند؟
حدود دویســت ناشــر و همۀ مذهبی ها بودند. دور هم 
جلساتی داشــتیم. با منافقین برخورد می کردیم. مثاًل 
کتاب هایــی را که منافقیــن چاپ می کردنــد، معرفی 
می کردیم و روشن می کردیم که این کتاب ها را نخوانید 
و نفروشید. کســانی را که اقتصادی فکر می کردند و به 
این مسائل آگاه نبودند، روشن می کردیم که فالن نشر، 
کتاب های مجاهدین را چاپ می کنــد و این کتاب ها را 
نفروشید. در فاو کتاب فروشی دایر کرده بودیم و کتاب ها 
را با تخفیف زیاد به رزمنده ها می فروختیم. من یک وانت 
داشــتم. با مرحوم علــی پیام آزادی وانــت را پر از کتاب 
می کردیم و می رفتیم در فــاو یک که جای پانصدمتری 
بزرگی داشتیم. آنجا با کامیون کتاب برای ما می آوردند؛ 
مثاًل تهران با 35درصد تخفیف می خریدیم، بعد بودجه 
پیــدا می کردیــم و کتاب هــا را با 50درصــد تخفیف به 
رزمنده ها می فروختیم. رزمنده ها هم خیلی خوب کتاب 

می خریدند و در اوقات فراغتشان می خواندند. 
دیگری داشته باشیم. بعد بغل آن دیگران سینما درست 
کرده بودند فیلم پخش کرده بودند تمام ســنگرها با فلز 

زیر زمین بود. 

زمان جنگ وضع کاسبی شما چگونه بود؟ 
ســخت بود. کاغذ نایاب می شد. مانند امروز نایاب بود. 
قیمت ها گــران بود؛ ولی کتاب کودکان کاغذ آن چنانی 

نداشت و کم حجم بود. ما با همان کاغذ    گران هم تولید 
می کردیم. 

وقتی وارد نشر شدید، کتاب فروشی را تعطیل کردید؟ 
نه، ســال 61 آن مغــازه را خریدیم. این مغــازه و مغازۀ 
قبلی را داشــتم و حدود چهل کتاب چاپ کردم. وضع 
اقتصادی الحمدلله خوب بود. تابستان سال 68 روزی 
مرحوم علیــان گفت رهگذر )سرشــار( اینجــا بود. به 
کتاب ها نقد داشــت. گفتم سرشار را کجا می شود پیدا 
کرد؟ گفت حوزه هنری. رفتم حوزه هنری پیش ایشان. 
آنجا با آقای محمدرضا بایرامی، داوود غفارزاده، شهرام 
میرشــفیعی، دکتر مهدی حجوانی و خیلی افراد دیگر 
آشنا شدم. به آقای سرشار گفتم چیزی شده؟ صحبت 
و راهنمایی کرد و گفت جمله بندی کتاب هایی که چاپ 
می کنی خوب نیست. متن ویراســتاری نشده است و 
برای بچه ها خوب نیســت. روی این ها دقت    بیشــتری 
بکنید. من نصایح ایشان را به آقای صلح میرزایی انتقال 
دادم و ایشان هم تالش بیشتری کرد و همین ها باعث 
شــد او در آن سال ها از نویســندگی دست بکشد. این 
راهنمایی ها باعث شــد تا من به طور جدی یک شورای 
بررسی تشکیل بدهم. در تابستان سال 69، ساختمانی 
دوطبقه در خیابان 12 فروردین خریدم و آنجا مســتقر 
شــدم. آن را با آقای خامنه ای که در ناصرخســرو مغازه 
داشــت، به طور مشــترک خریدیم. یک طبقه مال من 
اســت و یک طبقه مال آقای خامنه   ای. هم زمان مغازۀ 
قدیمی و مغازۀ ناصرخسرو را هم داشتم. در همین سال 
بود که مغــازۀ غرب تهران را به طور کلــی جمع کردم و 
فروختم. بعد از آن آقای شیرنژاد در ناصرخسرو مقیم شد 
و من در میدان انقالب ساکن شدم. شورای بررسی را که 
تشکیل دادم، دکتر مهدی حجوانی و رضا هاشمی نژاد 
)نشــر افق( آمدند پیش من. همین جا جرقۀ نشر افق 
شــکل گرفت. هاشــمی نژاد که آن روز دوســت برادرم، 
شــهید ناصر بود و با هم جبهه بودند و جانباز شده بود، 
نشــر افق را راه اندازی کرد. آقای حجوانی هم مشــاور 

ایشان و من بود. 

در این شورا به غیر از این دو نفر چه کسانی بودند؟
اول آقای حســین فتاحی آمد و بعــد آقای محمدعلی 
کشاورز که گرافیست بود. االن همین ها هستند غیر از 
آقای کشــاورز و آقای فتاحی و آقای حجوانی. االن 28 
ســال از این تاریخ می گذرد و همچنان ایــن دو بزرگوار 
مسئول شورای بررسی هســتند. در این مدت با حدود 
دویســت نویســنده و تصویرگر و شــاعر و ویراستار کار 
کرده ایم و ســه هزار عنوان کتاب داریم که تجربۀ همین 

دوران است.

  در فاو 
کتاب فروشی 

دایر کرده بودیم و 
کتاب ها را با تخفیف 

زیاد به رزمنده ها 
می فروختیم. من یک 

وانت داشتم. با مرحوم 
علی پیام آزادی وانت 

را پر از کتاب می کردیم 
و می رفتیم در فاو یک 

که جای پانصدمتری 
بزرگی داشتیم. آنجا با 
کامیون کتاب برای ما 

می آوردند؛ مثًا تهران 
با 35درصد تخفیف 

می خریدیم، بعد 
بودجه پیدا می کردیم و 
کتاب ها را با 50درصد 

تخفیف به رزمنده ها 
می فروختیم. 
رزمنده ها هم 

خیلی خوب کتاب 
می خریدند و در اوقات 
فراغتشان می خواندند

  به آقای سرشار 
گفتم چیزی شده؟ 
صحبت و راهنمایی 

کرد و گفت جمله بندی 
کتاب هایی که چاپ 

می کنی خوب نیست. 
متن ویراستاری 

نشده است و برای 
بچه ها خوب نیست. 

روی این ها دقت    
بیشتری بکنید. من 

نصایح ایشان را به 
آقای صلح میرزایی 

انتقال دادم و ایشان 
هم تاش بیشتری 

کرد و همین ها باعث 
شد او در آن سال ها 
از نویسندگی دست 

بکشد. این راهنمایی ها 
باعث شد تا من به طور 

جدی یک شورای 
بررسی تشکیل بدهم

از 13سالگی در کار کتابم؛ از جیحون تا انقالب فقط برای کتاب
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تا قبل از اینکه رسمًا شورای بررسی را تشکیل بدهید، کتاب های 
بزرگ سال چاپ می کردید و هم کتاب های کودک؟

کتاب بزرگ سال کمتر بود. 

 یعنی از اول تمایل شما به کتاب کودک بود؟ چرا؟
 عالقه داشــتم؛ چون در بچگی خــودم کیهان بچه ها و 
مجلۀ رشــد را در مدرسه به بچه ها می فروختم. در اولین 
مغازه ای هم که داشتم، دانش آموزان مشتری من بودند.

آن زمان برخورد شما با وزارت ارشاد چگونه بود؟
 عماًل از ســال 61، 60، 59، ادارۀ کتاب وزارت ارشاد با 
واحد کودک و بزرگ سال شکل گرفت . سال 69 برای من 
پروانۀ نشــر صادر شد. من از همان زمان با این دوستان 
ارتباط داشــتم و چون دکتر مهدی حجوانی خودش از 
بنیان گــذاران    ادارۀ کتاب کودک در وزارت ارشــاد بود و 
قوانین و مقررات را می دانست، هرچه به آنجا می دادیم، 
ســریع مجوزش را به مــا می دادند. قوانیــن را به خوبی 
می دانستیم و مانند بقیه نبودیم که سخت بگیرند. االن 
هم ما به عنوان وظیفه از وزارت ارشاد مجوز می گیریم؛ 
ولی به عنوان بررسی قبول نداریم. خودمان کتاب هایمان 

را بررسی می کنیم.

سال 69 که سیستم مجوز ناشران آمد، شما مجوز گرفتید؟
بله، اولین شــمارۀ پروانۀ نشــر که 161 بود، من گرفتم 
و دائمی هم اســت. یعنی آن روز به 161 نفر پروانۀ نشر 

دادند. 

آن زمان در اتحادیۀ ناشران فعالیتی نداشتید؟
 نه، در انجمن اسالمی فعالیت داشتم. در اتحادیۀ ناشران 

تا ســال 75 عضو بودم؛ ولی سال 75 برای اولین بار به 
درخواست مرحوم داوود رمضان شیرازی که رئیس اسبق 
اتحادیــه و آدمی مذهبی بود و به ما هم عالقه داشــت، 
پیشنهاد داد که من و آقای آخوندی از انجمن اسالمی، 
آقای باقرزاده از انتشارات طوس و آقای کیائیان از نشر 
چشمه، کاندیدای هیئت مدیره شویم که من نفر ششم 
به عنوان علی البدل شدم. من عماًل چهار سال در کنار 
این دوستان بودم و بعد از آنجا وارد هیئت مدیرۀ تعاونی 
شدم و پانزده سال هم در تعاونی ناشران بودم. در نهایت 
در شهریور سال 89، به مدت چهار سال رئیس اتحادیۀ 

ناشران و کتاب فروشان تهران شدم.
 

آن زمان که وارد اتحادیۀ ناشــران شــدید، فعالیت هایتان در چه 
جهتی بود؟ 

آن روز مانند االن نبود. امروز همه سیاسی شده اند. آن 
روز همــه صنفی بودند. مجوزی که ناشــران بتوانند در 
خانه های مســکونی کار کنند، حرکــت    آن روز اتحادیه 
اســت. از آقای کرباســچی، شــهردار آن زمان، مجوز 
گرفتیــم که ناشــران مجاز باشــند در خانــه کار کنند. 
همۀ کارها صنفی بود. برای نمایشــگاه کتاب هم نظر 
می دادیم. از نمایشــگاه یازدهم تا نوزدهم، شش سال 
اتحادیۀ ما نمایشــگاه داخلی را مدیریت کرد. االن پنج 
ســال از خاطراتم را شروع کردم و نزدیک پانصد صفحه 

شده است. 

شما در نمایشگاه دهۀ 60 فعال بودید؟
من از اولین روز نمایشــگاه تا به امروز حضور داشــتم. 
اولین نمایشــگاه کتاب در آبان برگزار شــد که از وزارت 
ارشــاد نظرخواهی کردند و بعد همه به اردیبهشت رأی 

 مرحوم داوود 
رمضان شیرازی 
که رئیس اسبق 
اتحادیه و آدمی 
مذهبی بود و به ما 
هم عاقه داشت، 
پیشنهاد داد که 
من و آقای آخوندی 
از انجمن اسامی، 
آقای باقرزاده از 
انتشارات طوس و 
آقای کیائیان از نشر 
چشمه، کاندیدای 
هیئت مدیره شویم 
که من نفر ششم 
به عنوان علی البدل 
شدم. من عمًا 
چهار سال در کنار 
این دوستان بودم 
و بعد از آنجا وارد 
هیئت مدیرۀ تعاونی 
شدم و پانزده سال 
هم در تعاونی ناشران 
بودم. در نهایت در 
شهریور سال 89، 
به مدت چهار سال 
رئیس اتحادیۀ ناشران 
و کتاب فروشان 
تهران شدم. 

 از آقای 
کرباسچی، شهردار 
آن زمان، مجوز 
گرفتیم که ناشران 
مجاز باشند در خانه 
کار کنند. همۀ کارها 
صنفی بود. برای 
نمایشگاه کتاب هم 
نظر می دادیم. از 
نمایشگاه یازدهم تا 
نوزدهم، شش سال 
اتحادیۀ ما نمایشگاه 
داخلی را مدیریت 
کرد
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دادند. اولین نمایشگاه در آبان سال 65 برگزار شد. سال 
66 برگزار نشد و بعد سال 67 در اردیبهشت برگزار شد. 

اولین دوره ای که شما شرکت کردید، سازوکار به چه شکلی بود؟ 
در نمایشــگاه بین المللی جا بود. هرکسی می خواست 
جا بگیرد، پول می داد و به او غرفه می دادند. من هم یک 
غرفۀ کوچک دوازده متری داشــتم. حدود 150 تا غرفه 
بود. با نمایندگی هایی که گرفته بودند، نزدیک دویست 

غرفه شد. 

خیلی محدود بود؟
بلــه، اصاًل نشــر همین بــود. ناشــران قبــل از انقالب 
درحــد150 تــا بودند و حــدود دویست ســیصد تا هم 

کتاب فروشی بود. 

زمانی که به طور جدی وارد    فعالیت    نشــر شدید، با شهرستان ها 
ارتباط داشتید؟

 آن زمان هرکسی از شهرستان زنگ می زد و مثاًل می گفت 
دویست تا کتاب می خواهم، برای او می فرستادیم. او هم 
یکی دو ماه بعد پولش را به حساب می ریخت. مانند االن 
نبود که صد تا چک بگیرند و چک ها برگشت بخورد. االن 
دیگر اعتباری وجود ندارد. ما با همه جا کار می کردیم و 
هرجایی کتاب می خواستند، بهشــان می دادیم. مثاًل 
امــور تربیتی یا کتاب فروشــی ها زنــگ می زدند خرید 

می کردند. 

کتاب درسی هم چاپ می کردید؟
 نه، فقط کتاب های مخصوص کودک و نوجوان.

 شما چند دوره هم رئیس انجمن فرهنگی ناشران کودک بودید. 
این انجمن از چه زمانی تأسیس شد؟

 االن هم هستم. حدود 28 سال قبل سال 62، 63. آن 
روز حدود سیزده تا از ناشران کودک دور هم جمع شدیم. 
با آقای وحید طوفانی که آن زمان کارمند کانون بود، در 
چند کتابخانۀ کانون فروشگاه کتاب ایجاد کردیم. چون 
جذاب بود، تلویزیــون و رادیو همه تبلیغ کردند. فروش    
خوبی هم داشتیم؛ ولی خیلی هزینه اش زیاد بود. مثاًل 
در عرض چند روز 95هزار تومان از کتاب های من فروش 
رفته بود. از این 95هزار تومان، 15هزار تومان به من پول 
دادند و 80هزار تومان را بابت هزینه از من کم کردند. به 
همین دلیل صرفه نداشت. این باعث شد آن سیزده ناشر 
متوجه شــوند کار    جمعی خوب است. درست است که 
ضرر کردیم؛ ولی جواب داد و به هر حال کتاب فروختیم. 
این باعث شــد آن سیزده ناشــر به فکر تأسیس انجمن 
بیفتند و اولین انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان در 
کشور به ثبت رسید. از عمر آن 28 سال می گذرد و من از 

این 28 سال، شش سال است که رئیس انجمن هستم.  

این سیزده ناشر چه کسانی بودند؟
 انتشــارات قدیانی، پیــام آزادی، رســالت قلم، رویش، 
ریحــان، کوچۀ جنگــی و احیای کتاب کــه االن فعال 

نیستند، قاصدک شادی و آفتاب.  

هدف اولیۀ شما برگزاری نمایشگاه کتاب بود؟ 
هــدف ایــن بود کــه انجمنی داشــته باشــیم و حق و 
حقوقمان را بگیریم. این انجمن هم جایگاه    خودش را 
داشــت. وزارت ارشاد با ما مشــورت و به ما کمک مالی 
می کرد. یک چادر پانصدمتری بــرای ما خرید. ما این 
چادر را در پارک الله و پارک های مختلف برپا و به صورت 
دوره ای نمایشگاه کتاب برگزار می کردیم. آقای ایرجی 
که معاون اجرایی معاونت فرهنگی است، از سال 71 تا 
االن خدمات بسیاری به ناشــران کرده است. االن هم 
در نمایشگاه اســت و بخش کودک را مدیریت می کند 
و جشــنوارۀ کتاب برتر دارد. کیفیت نشر کتاب در این 
سال ها نسبت به آن سال ها دگرگون شده است. کتاب ها 
در آن سال ها خیلی سطحی بودند. االن از استانداردها 
برخوردارند و این ها حاصل    تالش های چندســالۀ این 

انجمن است. 

شــما قبل از اینکه رئیس اتحادیۀ ناشــران شــوید، در دورۀ آقای 
کیائیان هم عضو علی البدل بودید؟ 

نه، هیچ مسئولیتی نداشتم. 

چرا قبول کردید رئیس اتحادیۀ ناشران شوید؟
 به کارهای صنفی عالقه داشتم. به خاطر وظیفۀ صنفی 

و خدمت به صنف نشر. 

شما در جایگاه ریاست اتحادیۀ ناشران چه کارهای مهمی کردید؟
 در ســخت ترین وضع، زمانی که حوزۀ نشــر مشکالت    
زیادی داشــت، رئیس اتحادیه شــدم. از یک ســو باید 
آرامش جامعه را حفــظ و تنش ها را مدیریت می کردم و 
از سوی دیگر، باید برای صنف خدمت می کردم و برای 
ناشــران و کتاب فروشان معافیت مالی می گرفتم. دکتر 
عسگری که در سازمان مالیات بود، این کار را به خوبی 
انجــام نمی داد. بــا آقای احمدی نــژاد به عنوان رئیس 
جمهور مملکت ارتباط مســتقیم داشــتم و از ایشــان 
مکررًا پیگیری می کــردم؛ چون من بر این باورم که یک 
فرد صنفــی باید کار    صنفی اش را انجــام بدهد. اگر به 
فــردی هم عالقه دارد حق ندارد ابراز کند. باید ته دلش 
باشد. آقای رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی 
رئیس   جمهور کشــور ما بودند و وظیفه شان بود که کار    
نشــر را راه بیندازند. اگر رئیس   جمهور به نامه   های من 

  در سخت ترین 
وضع، زمانی که حوزۀ 
نشر مشکات    زیادی 

داشت، رئیس اتحادیه 
شدم. از یک سو باید 

آرامش جامعه را حفظ 
و تنش ها را مدیریت 
می کردم و از سوی 

دیگر، باید برای صنف 
خدمت می کردم 
و برای ناشران و 

کتاب فروشان معافیت 
مالی می گرفتم

از 13سالگی در کار کتابم؛ از جیحون تا انقالب فقط برای کتاب
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جواب نمی داد و حرف های من را گوش نمی کرد، مجبور 
بودم با او صحبت کنم. با کســی شــوخی نداشتم و در 
جایگاهم حق و حقوقم را می خواستم. االن همه دارند با 
آقای روحانی تند صحبت می کنند؛ ولی من تند صحبت 
نمی کنم و فقط حق و حقوقم را می خواهم. پیگیری   های 
نامه های من باعث شــد با نزدیک به سی نفر از بهترین 
ناشران حدود چهار جلسه با آقای احمدی نژاد تشکیل 
دادیم. آقای عسگری همه را آنجا نشاند که حق و حقوق 
ناشران گرفته شود. هم معافیت مالی ناشران االن درست 
شده و دارند بهره می برند و هم کتاب فروشی ها کج دار و 
مریز هســتند که این حاصل آن دوران است. آن روز فکر 
نمی کردم ممکن اســت دوسه ســال دیگر ریاستم تمام 
شــود و دیگر نمانم. گفتم چهار ســال دیگر می مانم. در 
فکر این بودم که اتحادیۀ ناشران جا و امکانات می خواهد. 
نامه ای برای آقای احمدی نژاد نوشتم و گفتم شما تمام 
بودجه های ما را به وزارت ارشاد می دهید. تمام آموزش ها، 
ســرفصل ها و بودجه های ما در وزرات ارشاد است. هیچ 
خدماتی به ما نمی دهند و این وضع بی دروپیکر ماست. 
گفت چه می خواهید؟ گفتم هیچی! فقط یک ساختمان 
به ما بدهید. بعد نامه نوشت که یک میلیارد تومان کمک 
کنند. من دوندگی کردم و در دورۀ احمدی نژاد نتوانستم 
آن مبلغ را بگیرم تا اینکــه در دولت آقای روحانی، آقای 
جنتی وزیر ارشــاد شد و ایشان یک میلیارد را به من داد. 
یک میلیــارد از دولت گرفتم و مقداری از شــورای شــهر 
گرفتم. مقداری هم از آقای حسینی وزیر ارشاد گرفتم و 
ساختمانی این بغل خریدم و ساختم و دومیلیارد تومان 

هزینه کردم. ســه ماه قبل، اتحادیۀ ناشــران کوچ کرد 
آمد اینجا. این حاصل دوران من اســت؛ ولی خیلی ها 
تحمل ندارند این را ببینند. با فشارها و رفتارهای ناروایی 
که بــود، دیگر در اتحادیه نمانــدم. آقای ملکیان آدمی 
حزب اللهی است که معاون اجرایی آنجاست و 25 سال 
در اتحادیه است. نمازجمعه اش هم ترک نمی شود. بروید 
بــا او مصاحبه کنید. من روزی کــه رفتم رئیس اتحادیه 
شــوم، به آقای زاهدی زنگ زدم خبر دادم. آقای خرمی 
خبرنگاری از روزنامۀ جوان فرستاد. خبرنگار دو صفحه 
بــا من مصاحبه کرد و چاپ شــد. دوره ام در اتحادیه که 
تمام شــد، آمدم بیرون. آقای رحمانییان از شــرق زنگ 
زد و دو صفحــه با من مصاحبه کرد. آن روز حرف هایم را 
گفتم؛ ولی داخل اتحادیه مصاحبه نکردم؛ چون دوست 

نداشتم جناحی شوم. 

در آن دوره که اتحادیه تنش   های سیاســی داشت، چه کردید که 
وارد ماجراهای سیاسی نشوید؟

 من اساسًا سیاسی نیستم. من مقلد آقا هستم. باید جار 
بزنم؟ وقتی جار بزنم، من هم می شوم مانند بقیه که فقط 

آقا آقا می گویند. این هنر است؟ 

رابطۀ شما با وزارت ارشاد دولت آقای احمد ی نژاد چگونه بود؟
مــن چون صنفی بــودم، از روز اول انقالب تا االن میانۀ 
همۀ وزرا با من خوب بوده است. آقای صالحی سه سال 
رئیس نمایشگاه بود. من مشاور او بودم و هر سال به من 

حکم می داد.

  نمایشگاه کتاب 
به دلیل ضعف    
مدیران سی  سال 
گذشته، بیش از 
اندازه چاق شده 
است

  نمایشگاه 
به طور جدی به 
پوست اندازی    نیاز 
دارد و در آیین نامه ها 
و قوانین باید بازنگری 
شود و به یک 
نمایشگاه    واقعی برای 
نشر کشور تبدیل 
شود

خانوادۀ نشر / گفت وگو
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پس برای شما تفاوتی ندارد. یعنی اگر البی    سیاسی داشته باشد، 

در کار    صنف دخالت نمی   کنید؟
 من کار صنفی می کنم و از حقوق صنفم دفاع می کنم.  

در دوره های متعددی، شــما هم در نمایشــگاه کتاب مسئولیت 
برگزاری داشــتید و هم مشاور رئیس نمایشگاه بودید. به نظرتان 

باید با نمایشگاه کتاب چه کنیم؟
نمایشگاه کتاب به دلیل ضعف    مدیران سی  سال گذشته، 
بیش از اندازه چاق شده است. آن قدر چاق شده که نشر 
ما واقعًا این نیســت! از این طرف می گوییم پانزده هزار 
ناشــر داریم. از آن طرف داد می زنیم نشر مشکل دارد و 
کتاب خوانی نیست. می گوییم کتاب ها فروش نمی رود 
و از طــرف دیگر ســر یــک میلی متر جا در نمایشــگاه 
دعواســت! هرکسی که توانسته، بیش از اندازه خودش 
را به نمایشگاه چسبانده است. نمایشگاه به طور جدی 
به پوست اندازی    نیاز دارد و در آیین نامه ها و قوانین باید 
بازنگری شود و به یک نمایشگاه    واقعی برای نشر کشور 
تبدیل شود. نمایشگاه بسیار بزرگ شده. باید 50درصد 
نمایشگاه کوچک شود. همۀ بخش ها بیخودی خودشان 
را به نمایشــگاه چسبانده اند و ناشــرهایی هم که ناشر 
نیستند، خودشان را چسبانده اند. مثاًل با دو سه کتاب 
غرفه می خواهد. مردم و دانشجویان فقط در اردیبهشت 
کتاب می خرند؟ سال تحصیلی دانشجویان مهر است. 

برای دانشجویان در مهر نمایشگاه برپا کنند.

این جراحی جرئت می خواهد.
 بله، جگــر می خواهــد. دکتــری می خواهــد که تیغ    

جراحی اش را خوب بزند.

شما در سال هایی که مشاور بودید، برای این کار تاش نکردید؟
 نــه، بــرای اینکــه از بدنه و از باال مشــکل وجــود دارد. 
کوچک کردن هنر اســت و کار    همه کس نیســت. همه 
دوست دارند خودشان را بزرگ کنند. باید کیفیت غالب 

باشد. االن کمیت غالب است. 

تقسیم بندی کتاب هایتان توسط همان شورا بوده است؟
 همان طور که گفتم، روز اول در محله مان می نوشــتند 
بقالی موسوی، فرش فروشی اصفهانی، خرازی میرزایی 
و بر اساس همین عیار، ما نوشتیم کتاب فروشی قدیانی. 
آرام آرام که بزرگ شــدم و نشــر را شناختم، روزی متوجه 
شــدم حدود چهل کتاب چــاپ کــرده ام. حذف کردن 
قدیانی ســخت بود. قبل از انقالب انتشارات امیرکبیر 
کتاب های کتاب های کودک و نوجوان را به نام شــکوفه 
چاپ می کرد. این الهامی بود برای من. نام واحد کودک 
و نوجوان را گذاشــتم کتا ب های بنفشــه واحد کودک و 
نوجوان انتشــارات قدیانی که این مربوط به ســال 65 

اســت. شورای بررسی سال 69 شــکل گرفت. این کار 
خودم اســت. کتب کــودک و نوجوان را ســال 65 این 
طوری کردم تا اینکه در ســال 91، دیدم ســطح علمی 
جامعه باال رفته و کتاب هایم خیلی زیاد شــده. به جای 
اینکه بنویسم کتاب های بنفشه واحد کودک و نوجوان، 
نوشــتم واحد کودک و خردســال. نوجوان را همان آرم 
قدیانی کــردم و در نتیجــه، کتاب هــای نوجوانمان با 
آرم قدیانــی چاپ می شــود؛ ولی کتاب هــای کودک و 

خردسال با آرم بنفشه چاپ می شود. 

تا االن با چند نویسنده کار کرده اید؟
 حدود سیصد نویسنده، مترجم، ویراستار و تصویرگر. 

چند کتاب دارید؟ 
 ســه هزار عنوان چاپ کرده ایــم و هفتصد کتاب هم در 
دســت چاپ داریم. سرانه دویســت عنوان چاپ اول، 

پانصد عنوان چاپ. 

شما در نمایشگاه کتاب خارجی هم شرکت می کردید؟
 من به عنوان ناشــر، یک بار در ســال 71 در نمایشگاه 
بولونیا شرکت کردم و غرفه داشتم. آن زمان عماًل شرایط 
کپی رایت مهیا نبود.  االن سه چهار سال است کتاب های 
زیادی برای کپی رایت دارم که به ناشران خارجی بدهیم 
چاپ کنند. با آقای جعفری اقدم در آژانس ُپل، قرارداد 
بســتم روی کتاب های من کار کنــد و االن برای حدود 
پنجاه کتاب با ناشــران مختلف در حال مذاکره است. 
همچنین بیش از سی سفر به تمام نمایشگاه های کتاب 

دنیا کرده ام؛ البته نه به عنوان ناشر.

شما کتاب خارجی ترجمه می کنید؟
  خیلی. بیش از پنجاه عنــوان از کتاب های ما ترجمه 

است. 

چطور انتخاب می کنید؟ 
خودمان در شورا بررسی می کنیم. 

چگونه در ترجمــۀ کتاب های خارجی فضای خــارج را با فضای 
داخلی تطبیق می دهید؟

 موضوعات کتاب های کودک در همه جای دنیا مشترک 
است و نیاز به مطابقت ندارد. این مشکالت در رمان ها 
آغاز می شود. در رمان کودک معمواًل مشکلی نداریم. در 
رمان های بزرگسال هم فعالیت نداریم. برای رمان کودک 
و نوجوان کارشناســانی داریم که کتــاب را می  خوانند. 
اگر جمله ای دیدند که با کشــور ما متناسب نیست، آن 
را تغییر می دهند و جملۀ دیگری جای آن می گذارند. تا 

به امروز هم هیچ کدام از کتاب های ما نقد نشده است. 

  قبل از انقاب 
انتشارات امیرکبیر 

کتاب های کتاب های 
کودک و نوجوان را 

به نام شکوفه چاپ 
می کرد. این الهامی 

بود برای من. نام واحد 
کودک و نوجوان را 
گذاشتم کتا ب های 

بنفشه واحد کودک 
و نوجوان انتشارات 

قدیانی که این مربوط 
به سال 65 است

 موضوعات 
کتاب های کودک 
در همه جای دنیا 

مشترک است و نیاز 
به مطابقت ندارد. این 
مشکات در رمان ها 

آغاز می شود. در 
رمان کودک معمواًل 
مشکلی نداریم. در 

رمان های بزرگسال هم 
فعالیت نداریم. برای 

رمان کودک و نوجوان 
کارشناسانی داریم که 

کتاب را می  خوانند. 
اگر جمله ای دیدند 

که با کشور ما 
متناسب نیست، آن 
را تغییر می دهند و 
جملۀ دیگری جای 
آن می گذارند. تا به 
امروز هم هیچ کدام 
از کتاب های ما نقد 

نشده است

از 13سالگی در کار کتابم؛ از جیحون تا انقالب فقط برای کتاب
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 ترجمه های 
مشهور و نامشهور 
قرآن، از دم، 
تک لحنی اند! 
مثًا ترجمۀ آقای 
گرمارودی، به صورت 
کامًا یکدست، 
ادبی و فاخر است 
و ترجمه های آقای 
فوالدوند و مکارم، 
یکدست رسمی و 
خشک

 آیا مجازیم که 
تمام قرآن را یکدست 
ترجمه کنیم؟ البته 
که خیر. باید هم شانه 
با تغییر لحِن متن 
اصلی، ترجمه هم تا 
جایی که می شود، 
لحن های متناسب 
بگیرد و ادب مقام در 
آن رعایت  شود

اما ترجمه های مشــهور و نامشــهور قرآن، از دم، 
تک لحنی اند! مثاًل ترجمــۀ آقای گرمارودی، به صورت 
کاماًل یکدســت، ادبی و فاخر است و ترجمه های آقای 
فوالدوند و مکارم، یکدست رسمی و خشک. در فارسِی 
ترجمه ها نشانی از تغییر سبک و لحن نمی توان سراغ 
گرفت و هر صفحۀ ترجمه را که بگشــاییم، فرقی هویدا 

نمی بینیم با صفحۀ دیگر. 
محمدرضا حکیمی در کتاب از کلمه تا کتاب، نشر 
انجمن قلم حوزه، گالیۀ مفصلی کرده است دربارۀ بدِی 
ترجمه های دینی. بخشــی از آن مقالــه دربارۀ ترجمۀ 
واژه به واژۀ عبارت ها و استعارات و کنایات است و بخشی 
دربارۀ لزوم ترجمۀ لحن به لحن نهج البالغه که مترجمان 

عماًل یکدست و بدون تنوع لحن ترجمه اش کرده اند.
آیا مجازیم که تمام قرآن را یکدست ترجمه کنیم؟ 
البته که خیر. باید هم شــانه با تغییر لحِن متن اصلی، 
ترجمه هم تا جایی که می شــود، لحن های متناســب 
بگیــرد و ادب مقــام در آن رعایت  شــود؛ به ویژه اینکه 
ساختارهای عربی و فارســی برای رساندن ادب مقام، 

تفاوت هایی با هم دارند. 
»ترجمۀ خواندنی قــرآن« را می توان اولین تالش 
برای ترجمۀ لحن به لحِن قرآن نیز دانست. البته ما برای 
لحِن محوری و غالِب این ترجمه، الیه ای برگزیده ایم که 
میان الیۀ زبان معیاِر نوشتاری و الیۀ زبان روزمرۀ گفتاری 
اســت؛ اما در جاهایی و به تناسِب تغییرهایی در لحن 

قرآن، این لحِن غالب را تغییرهایی داده ایم.

َو َمَکُروا َمْکًرا َو َمَکْرَنا َمْکًرا َو ُهْم اَل َیْشُعُروَن:۵۰ ،نمل 
ترجمــۀ ما: آن ها نقشــه ای موذیانه کشــیدند و ما 
هم، بی آنکه بویی ببرند، برضّدشــان نقشه ای ماهرانه 

کشیدیم.
می بینید که با »نقشۀ موذیانه« و »نقشۀ ماهرانه« 
می تــوان عمل دو طــرِف روبه روی هــم در این بافت را 

قسمت نخســِت این نوشته، به ذکر چهار ایراد ویرایشی 
در ترجمه های مشهور قرآن گذشت:»۱. دشوارنویسی؛ 
۲. توالی فعل؛ ۳. خطای دستوری؛ ۴. کژتابی.« قسمت 
دوِم مقاله نیز دربارۀ »۵. پیچیده ســازی« بود و در نوشتۀ 
سوم، به »۶. عبارت های نامناسب و تعبیرهای ضعیف« و 
نابجایی پرداختیم که گاهی، بر اثر اشتباه یا بی دقتی به 
بافِت آیه، در ترجمه های مشهور از قرآن به کار رفته است. 
در قسمت چهارم و پنجم، یعنی این مقاله و مقالۀ بعدی، 
متمرکز می شــویم بر ایرادی ثابــت در تمام ترجمه های 

مشهور و نامشهور قرآن: تک لحنی بودن ترجمه. 
آوردن ایــن تک نمونه ها را نباید به کّل آن ترجمه ها 
تعمیم داد و نشــاید که با این نمونه های معدود، بر ســِر 
ارزش گــذاری آثــار فاخر این مترجمــاِن نامــور داورِی 
نهایی کرد. این ها تنها نقدهایی تک جمله ای است برای 
دقــت ورزی و درنگ. همچنین، در بیــان نمونه ها، برای 
رعایــت اختصار و بــا عذرخواهی، لقب هــای بزرگواراِن 
صاحب ترجمه نمی آید و به ذکر فامیل یا گاهی اســم و 

فامیِل ایشان بسنده می کنم:

۶. تک لحنی بودن زبان ترجمه
قرآن کتابی نیست با لحنی یکنواخت. هر صفحه از این 
کتاب بزرگ را که می گشــاییم، با حال وهوایی متفاوت 
و لحن و ســبکی متنوع مواجه می شویم: آیه ها گاهی 
بیشتر ادبی اند و گاهی بیشتر فلسفی یا کالمی، گاهی 
زبان متن ســاده و شــفاف است و گاهی کمی پیچیده 
و فشرده، گاهی بوی بشــارت از واژه ها می آید و گاهی 
ُهرِم عذاب. در قرآن گفت وگوهــای بین چند زِن درباِر 
زمان یوسف هســت، ناسزاهای مشــرکان به پیامبران 
هم هســت. لحن عتاب های خداوند به منافقان بسیار 
فرق می کند بــا نواختن های مهرآمیــِز مؤمنان و لحن 
داســتان گویی های قرآن متفاوت اســت بــا لحن بیان 

نکته های فقهی اش. 

نقدی ویرایشی 
بر ترجمه های مشهور قرآن )4(

محمدمهدی باقری
سرویراستاِر »ترجمۀ خواندنی قرآن«
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خانوادۀ نشر
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 ما برای لحِن 
محوری و غالِب 

این ترجمه، الیه ای 
برگزیده ایم که میان الیۀ 

زبان معیاِر نوشتاری 
و الیۀ زبان روزمرۀ 

گفتاری است

 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

خوِد خدا چنین 
خطاب تندی گفته 

است و مجوزی نداریم 
برای مایم کردن 

ترجمه و فاخرساختن 
این خطاب خاص

 َواِهِهْم
ْ
ف

َ
 کهف،  :۵َکُبَرْت َکِلَمًة َتْخُرُج ِمْن أ

مشکینی: بزرگ سخنی است که از دهان آنان بیرون 
می آید.

ه. آبان: سخنی که می گویند، بسی بزرگ است.
مـکـارم:  سخن بزرگی از دهانشان خارج می شود.

فوالدوند: بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی آید.
الهی قمشه ای: این کلمه بزرگی است که از دهنشان 

خارج می شود.
آیــتــــی: چه بزرگ است ســخنی که از دهانشان 

بیرون می آید.
بهرام پور: سخن بزرگی است که از دهانشان بیرون 

می آید. 
مجتبوی: بزرگ سخنی است که از دهانشان بیرون 

می آید.
ا. امامی: بزرگا سخنی که از دهانشان برون می آید.

طبق ترجمه های ذکرشده، حرِف خوب و ارزیدنی 
و ُپروپیمانی از دهان افرادی خارج می شود که شایستۀ 
شــنیدن اســت؛ درحالی که قصه برعکس اســت! در 
ترجمه هــای زیر، تا حــدی و به گونه ای، بــار منفی آیه 

بازنمایی شده است: 
انصاریان: چه بزرگ سخنی است که ]از روی افترا[ 

از دهانشان بیرون می آید.
حداد ع.: سخنی است گزاف که از دهانشان خارج 

می شود.
خرمــدل: چــه ســخن )وحشــتناک و( بزرگــی از 

دهان هایشان بیرون میآید.
خرمشاهی: ناپسند است سخنی که از دهان ایشان 

بر می آید.
ترجمۀ ما: بزرگ تر از دهانشان حرف می زنند!

نَساُن ِمْن َعَجٍل ِ
ْ

 أنبیاء:  :۳۷ُخِلَق ال
استادولی: آدمی از نوعی شتاب آفریده شده است.

ه. آبان: انسان شتابکار آفریده شده است.
صفــارزاده: عجله با خلقت و ذات انســان عجین 

است.
فوالدوند: انسان از شتاب آفریده شده است. 

بقیۀ مترجمان: شبیه همین.

پرسش مهم: خداوند در آین آیه کدام یک از این دو 
منظور را قصد کرده است؟

۱. حقیقتــی از خلقــِت همۀ انســان ها را مطرح 
می ســازد و از یکی از ویژگی های روحــِی آدمی، یعنی 

عجول بودن ذاتِی او، پرده برمی دارد؟
 ۲. یا اینکــه دارد طعنه می زند و ایــن را عیبی در 
انسان های عجول و کم ظرفیت می شمارد که خودشان 

مقصر آن اند و در ذاتشان نیست؟ 

بازنمایی کرد. فارغ از صفِت »نقشه«، خوِد واژۀ »نقشه« 
هــم بار خنثــی دارد و می توان بــرای دو طرِف ضّد هم 
در این ماجرا، به کارش گرفت. اما بســیاری مترجمان 
برای این آیه واژه هایی گذاشــته اند که در شأن پروردگار 
نیســتند 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 پیامبرs در 
جنگ خندق »حیلــه« 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 بــرد، در بحث های پردامنۀ کالمی 
توجیه دارد، بله، قبول. اما چه نیازی است که در سطح 
ترجمه وارد چنین مســیری بشــویم؟ بــرای مخاطب 
عام، می شــود جوری پیــش رفت که هم معنا برســد، 
هم دســت انداز پیش نیاید. این تعبیرها اگر نامناسب 
هم نباشــند، دســت کم در ذهن خواننده شبهه ایجاد 
می کنند و او را نیازمند پرســیدن و تفســیر می سازند و 
چون حوصله و فرصت و امکان جســت وجو برای همه 

نیست، آنان با ابهامی در ذهن از این آیه می گذرند. 

 ُموِن  مؤمنون،  :۱۰۸اْخَسُئوا ِفیَها َواَل ُتَکِلّ
ایــن آیه گویای عتاب خداوند اســت بــه بی دینان، 
در آســتانۀ ورود بی دینان جهنم و پس از ردوبدل شــدن 
حرف هایــی بیــن آنان و خداونــد. اما ایــن عتابی عادی 
نیست! عرب برای راندن سگ، می گوید »إْخَسأ«! به گفتۀ 
المیزان: »قال الراغب: خسأُت الكلَب فخسأ أي زجرُته 
مستهینا به، فانزجر و ذلك إذا قلت له: اخسأ انتهی. ففي 
الكالم استعارة بالكنایة، و المراد زجرهم بالتباعد و قطع 

الكالم.« 
این خطاب حاکی از اوج تندِی همراه با تحقیر است و 
ترجمه باید تا حد ممكن همین معنا را با همین حس 

برساند و خواننده را تكان بدهد. خوِد خدا چنین خطاب 
تندی گفته است و مجوزی نداریم برای مالیم کردن 

ترجمه و فاخرساختن این خطاب خاص. ببینیم برخی 
ترجمه های این آیه را: 

مجتبــوی: در آن دوزخ دور شــوید. ]هــم عتــاب 
ندارد، هم اینكه فارســی نیســت: ما »در« چیزی »دور« 

نمی شویم.[
مـکارم: دور شوید در دوزخ. ]همان نقد باال.[
بهرام پور: دور شوید در آن. ]همان نقد باال.[ 

چند ترجمۀ خــوب: معزی: گم شــوید )نهیبی که 
به ســگ می زنند(. صادقی تهرانی: در آن )آتش همچو 
سگان(- خوار و بی مقدار- گم شوید. الهی قمشه ای: )ای 

سگان( دور شوید. 
ترجمۀ ما: گورتان را گم کنید.

نقدی ویرایشی بر ترجمه های مشهور قرآن )4(
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 تفسیر المیزان 
به صراحت معنای 
ِه«  این »اْلَحْمُد ِللَّ
را بیان می کند: 
»شکِر برخاسته از 
اتمام حجت بر آن ها، 
با این اعترافشان!« 
عین همین عبارت، 
با همین لحن، در 
فارسِی امروز ما 
کاربرد دارد؛ اما 
تمام مترجمان این 
ِه« را ترجمه  »اْلَحْمُد ِللَّ
کرده اند و لذا لحن آیه 
را از بین برده اند

نمی رسد.
مجتبــوی: گفت: مــرا بدانچه آنــان می کردند چه 

دانشی است؟ 

 کهف،  :۶۹إن شاء الله  |  کهف، ۳۹: ما شاء الله ال قوة 
اال باللــه  |  نمل، ۳۰: بســم الله الرحمن الرحیــم.  |  اعراف، ۴۳: 
الحمــد لله   | و... . این تکه کالم های رایج )chunks( را آیا 
باید ترجمه کرد؟ اگر ترجمه کنیم، لحن و سبک به هم 
نمی ریــزد؟ تمــام مترجمان ایــن عبارت های وســِط 

داستان ها و حرف ها را ترجمه کرده اند. ببینید: 
ــَماِء َماًء  َل ِمَن السَّ زَّ ن نَّ ْلَتُهم مَّ

َ
 عنکبوت، ۶۳: َوَلِئن َســأ

ِه َبْل  ُه ۚ ُقــِل اْلَحْمُد ِللَّ ْرَض ِمن َبْعــِد َمْوِتَها َلَیُقوُلنَّ اللَّ
َ ْ
ْحَیــا ِبِه ال

َ
أ

َ
ف

ْکَثُرُهــْم اَل َیْعِقُلوَن اینجای قــرآن یکی از گفت وگوهای 
َ
أ

کلیدِی پیامبر با کافران آمده اســت. پاســخ بی دینان و 
واکنش توصیه شدۀ خداوند به پیامبر، شنیدنی است:

ترجمۀ ما: اگر از آن ها بپرسی : »چه کسی از آسمان 
برف و باران فراوان می فرســتد تــا به برکتش زمین های 
مرده را زنده کند؟«، حتمًا پاسخ می دهند: »خدا.« بگو: 
»الحمدلله که معترفید!« البته بیشترشــان عقلشان را 

به کار نمی اندازند.
ِه«  تفسیر المیزان به صراحت معنای این »اْلَحْمُد ِللَّ
را بیان می کند: »شکِر برخاسته از اتمام حجت بر آن ها، 
با این اعترافشان!« عین همین عبارت، با همین لحن، 
در فارســِی امروز ما کاربــرد دار؛ اما تمام مترجمان این 
ِه« را ترجمه کرده انــد و لذا لحن آیه را از بین  »اْلَحْمــُد ِللَّ

برده اند. برای نمونه: 
فوالدونــد: و اگــر از آنان بپرســی: »چه کســی از 
آســمان، آبی فرو فرســتاده و زمین را پــس از مرگش به 
وسیله آن زنده گردانیده است؟« حتمًا خواهند گفت: 
»الله.« بگو: »ســتایش از آِن خداســت« بــا این همه، 

بیشترشان نمی اندیشند.
بــا این لحنــی که ترجمــه کرده انــد، به هیچ وجه 
ربط پاســخ پیامبر به پاسخ آنان را مخاطب نمی فهمد و 
فکــر می کند که پیامبر فقط خدا را پس از این گفت وگو 
ستوده اند. جالب اینکه آقای فوالدوند و نیز مکارم »الله« 
ــِه« را ترجمه  را عربی نگه داشــته اند؛ ولــی »اْلَحْمُد ِللَّ

کرده اند! 
مکارم: ... می گویند: »الّله«! بگو: »حمد و ستایش 

مخصوص خداست!« اّما بیشتر آن ها نمی دانند.
انصاریان: خواهند گفت: خدا. بگو: همه ستایش 
ها ویژه خداســت ]و مشرکان دور از حقیقت اند[، بلکه 

بیشترشان تعّقل نمی کنند.
خرمشــاهی: خواهند گفت خداوند، بگو ســپاس 

خداوند را، ولی بیشترینه شان تعقل نمی کنند.

]ادامه دارد... .[

فرق این دو برداشت بسیار است. اگر منظور نخست در 
کار باشد،خب انسان دیگر مسئولیت خاصی دراین باره 
ندارد؛ زیرا به نوعی مجبور است عجول باشد و این ویژگی 
جــزو حوزۀ اختیار او قلمداد نمی شــود. حــال آنکه در 
برداشت دوم، عتابی برای تذکر آمده است و پس زمینۀ 
آن این است که آدمی به دست خود، خود را عجول کرده 

و خودخواسته بی صبری می کند. 
تمــام مترجمــان برداشــت اّولــی را گرفته انــد و 
تفســیرها، دومــی را! عالمه طباطبایــی در المیزان در 
توضیح این آیه می گوید: »کنایٌة عن بلوغ اإلنســان في 
العجل، کأنه ُخِلق من عَجل و ال َیعرف ِســواه؛ نظیر ما 
یقال: فالٌن خیٌر کّله أو شــٌر کّلــه و ُخِلق من خیر أو من 
شــر و هو أبلغ من قولنا، ما أعجله و ما أشُد استعجاله، و 

الکالم وارد مورد التعجیب.«
تفســیر نمونه  هم به ســادگی چنیــن می گوید: 
»منظــور از انســان در اینجا نوع انســان اســت )البته 
انسان های تربیت نایافته و خارج از قلمرو رهبری رهبران 
الهی(. ... یک نوع تاکید اســت، یعنی آن چنان انسان 
عجول است که گویی از “عجله” آفریده شده، و تاروپود 
وجودش از آن تشکیل یافته! و به راستی بسیاری از مردم 
عــادی چنین اند، هم در خیر عجول اند و هم در شــر.« 
بنابراین لحن آیه طعنه دار و منفی است، نه اطالع رسان 

و عادی. 
ترجمــۀ مــا: انگار نــاف انســان را بــا عجله کردن 

بریده اند! یا: انگار انسان ها شش ماهه آفریده شده اند. 

ُلوَن 
َ

ْرذ
َ ْ
َبَعَك ال ُنْؤِمُن َلَك َواتَّ

َ
 شعراء، ۱۱۱ تا   :۱۱۵َقاُلوا أ

)۱۱۱( َقــاَل َوَما ِعْلِمي ِبَما َکاُنوا َیْعَمُلوَن ﴿112﴾ ِإْن ِحَســاُبُهْم ِإالَّ 
َنا 

َ
َنا ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمِنیَن ﴿11٤﴾ ِإْن أ

َ
ي ۖ َلْو َتْشُعُروَن ﴿113﴾ َوَما أ َعَلٰی َرِبّ

)۱۱۵( ِبیٌن ِإالَّ َنِذیٌر مُّ
ترجمۀ ما: خــواص بی دین جامعه گفتند: »یعنی 
حرف هایــت را باور کنیم، بــا آنکه ُمشــتی پابرهنه راه 
افتاده اند پشت سرت؟!« * نوح گفت: »من چه می دانم 
قباًلها چه می کردند؟! * حسابشــان فقط با خداست؛ 
کاش درک می کردید! * من برای به دست آوردن دلتان، 
ایــن مؤمنــان را از خــودم دور نمی کنــم. * مــن فقط 

هشداردهنده ای روشنگرم.«
آیۀ ۱۱۲ را در بافت و نیز به مدد تفسیر، همین گونه 
باید ترجمه کرد تا لحن حضرت نوحA در گفت وگویی 
داغ با بی دینان، به خوبی بازنمایی شود. منظور ایشان 
بی اطالعی از گذشتۀ پیروانش نیست. منظور این است 
که این دانستن اهمیتی ندارد. گذشتۀ آنان با خداست، 

نه با من. 
بهرام پور: نوح گفــت: مرا بدانچه آن ها می کردند 

چه دانشی است.
آیتــی: گفت: دانش من بــه کارهایی که می کنند 

خانوادۀ نشر / یادداشت





گفت وگو با علی اسماعیلی

یارانه باید به 
محتوا تعلق بگیرد
گفت وگو با عابس قدسی

نیکنام حسینی پور:

عیدانه طرحی نیست که بتواند اقتصاد نشر را متحول کند

باید در تخصیِص یارانه به کتاب فروشی ها 
تجدیدنظر صورت گیرد
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عیدانۀ کتاب باعث رونق شد؟

موافقان ومخالفان طرح عیدانۀ کتاب
چه می گویند؟
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