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مهم ترين توليد ملي، توليد امتداددار است و با برطرف شدن مشكالت كارخانه هاي كاغذ،
قطعاً راه براي كتاب خواني بيشتر و ارزان شدن قيمت كتاب، باز مي شود.
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نکتــۀ جالب تــری هم وجــود دارد. بــا توجه به قیمت 
جهانی، با محاســبۀ ســاده ای متوجه می شــویم اگر کاغذ 
چاپ مشمول تخصیص ارز 4200تومانی نباشد و بخواهد 
با ارز آزاد وارد کشــور شــود، قیمتی حدود 280هزار تومان 
برای هر بند خواهد داشــت. فروشــندۀ خارجی مشــکلی 
برای فروش کاغذ به ایران ندارد؛ اما ثبت سفارش کاغذ با 
موانع بزرگی در داخل کشور مواجه است. چه با ارز آزاد و 
چه نیمایی و چه 4200تومانی این موانع کنار نمی روند! از 
سوی دیگر، بسیاری از شرکت هایی که بیشترین میزان ارز 
را برای واردات کاغذ دریافت کرده اند، نه تنها در زمینۀ کاغذ 
فعالیت نمی کنند، بلکه بعضاً وجود خارجی نداشته اند! 
طی ماه های اخیر، در خصوص پرونده های قضایی فساد 
در واردات کاغذ، صادرات کاغذ واردشده به کشور )واردات 
با ارز دولتی و صادرات با ارز آزاد یا نیمایی!(، احتکار کاغذ 
در گاوداری و دستگیری سلطان کاغذ هم اخبار زیادی در 
رسانه ها منتشر شده است؛ اما هیچ کدام در رفع موانع و 

کاهش قیمت کاغذ مؤثر نبوده است.
بــه گفتۀ رئیس ســازمان برنامه و بودجه، سیاســت 
دولت این است که همچنان کاالهای اساسی و مایحتاج 
مــردم در ســال 1398 را بــا ارز ۴۲۰۰تومانی تأمین کند. آیا 
ادامۀ این رویه به معنی تداوم وضع فعلی کاغذ در کشور 
و به تبع آن گران ترشــدن کتاب، حذف آن از ســبد خانوار 
و ســوق دادن ناشــران به ســمت ورشکستگی اســت؟ اگر 
دولت ها طی تمام این سال ها تنها بخشی از یارانۀ پنهان 
را صــرف واردات ماشــین آالت الزم و اعمال سیاســت های 
تشــویقی بــرای راه انــدازی خــط تولیــد کاغــذ کــرده بودند، 
اکنــون اتفاق بهتری نمی افتاد؟ آیا دیگر وقت آن نیســت 
که به جای دامن زدن به چرخۀ غیرشفاف و توأم با فساد و 
رانت واردات کاغذ، اقدامی جدی برای تولید کاغذ در داخل 
مرزها صورت گیرد تا الاقل بتوانیم صنایع فرهنگی باارزش 
کشــورمان را حفظ کنیم؟ ناشــران و صنف نشر منتظرند 

الاقل مسئوالن فرهنگی در این راه قدمی بردارند.

محمدمهدیشیخصراف: کاغذ جزو معدود کاالهایی است 
که در سال 1397 در کنار گندم، برنج، گوشت، روغن، دارو 
و... دولت آن را در فهرست کاالهای اساسی قرار داد. کاغذ 
چــاپ و تحریــر در ردیــف 20، کاغذ روزنامــه در ردیف 21 و 
خمیر کاغذ در ردیف 22، ســه عنوان از فهرســت 25تایی 
دریافــت ارز 4200تومانــی بــرای واردات بــوده اســت. ایــن 
حکایــت از اهمیــت اســتراتژیک ایــن کاال در کشــور ایران 
دارد. حیات صنعت نشــر، آموزش و پرورش و مطبوعات 
در کنار مصارف صنعتی و صنایع بسته بندی همه به کاغذ 
بســتگی دارد و به طور مثال، حدود پنجاه درصد از قیمت 

تمام شدۀ کتاب به کاغذ مربوط است.
با وجود این، از ابتدای سال 1397 تا پایان آن، قیمت 
کاغــذ چــاپ و تحریــر 400درصــد افزایــش پیــدا کــرد و از 
80هزار تومان به باالی 400هزار تومان برای هر بند رسید. 
در موقعیــت فعلــی اقتصــادی کــه افزایش قیمــت روزانۀ 
همــۀ کاالها برای مــردم رخ می دهد، افزایش قیمت کاغذ 
نسبت به کاالهای دیگر قدری عجیب و غریب می نماید؛ 
به خصوص با توجه به اینکه تمام این مدت، کاغذ رسماً در 

فهرست 25 کاالی اساسی کشور قرار داشته است.
به گفتۀ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و بر اســاس گزارش بانک مرکزی، تا اســفند 1397 
حــدود 12هزارمیلیــارد دالر بــرای واردات کاالهای اساســی 
با ارز 4200تومانی تخصیص یافته که برخی از این کاالها 
وارد کشــور شــده و برخی در حال ورود به کشــور است. از 
ســوی دیگر، بر اســاس آمار اعالم شــده، در ســال گذشته 
دویســت هزار تــن واردات کاغذ چاپ بــا ارز دولتی صورت 
گرفتــه اســت که با احتســاب نهصد دالر بــرای هر تن، به 
عدد 180میلیون دالر می رسیم؛ یعنی 1.5 درصد از کل ارز 
دولتی کاالهای اساسی، سهم کاغذ تحریر شده است. اما 
جالب آنجاست که از این میزان تنها ۱۴هزار تن در ساختار 
معین توزیع شده است و در خصوص ۱۸۴هزار تن دیگر، 

هیچ کس پاسخگو نیست!

ماجرای عجیب و غریب ردیف 20 !  4

سرمقاله



آزادخط اخبار خانوادۀ نشرطعم کتابپروندۀ ویژه

تولید کاغذ، خودکفایی روی خط استقالل

گزارش | خودکفایی کاغذ در مسیر استقالل فرهنگی    7

گزارش | صادرات خمیر کاغذ و فرصتی که از دست می رود    8

گزارش |  هدف اول: خودکفایی، هدف دوم: صادرات    10

گزارش | روابط رانتی خاص در تخصیص ارز کاغذ    11

گزارش | کارخانۀ کاغذ لیوان و بشقاب یک بار مصرف تولید می کند!    12

گزارش |  باید مصرف نشر از صنعت تفکیک شود    13

گزارش |  افق خودکفایی کاغذ در ۱۴۰۴    14

گزارش | آخرین تالش ها در آخرین روزها    16

گزارش | ورود معاون اول به موضوع تولید کاغذ    17

گزارش | جایزه ای به نام چریک مبارز مسلمان   18

گزارش | دیدار با عادل گمنام هنر انقالب    19

گزارش |  خالق قصه های پروانه    23

گزارش | سرباز کوچک امام صدهزارتایی شد    24

گزارش | کتاب، زندگی، قصۀ دلبری   25

گزارش | خط اخبار  26

تولید کاغذ، خودکفایی روی خط استقالل

گزارش | خودکفایی کاغذ در مسیر استقالل فرهنگی    7

گزارش | صادرات خمیر کاغذ و فرصتی که از دست می رود    8

گزارش |  هدف اول: خودکفایی، هدف دوم: صادرات    10

گزارش | روابط رانتی خاص در تخصیص ارز کاغذ    11

گزارش | کارخانۀ کاغذ لیوان و بشقاب یک بار مصرف تولید می کند!    12

گزارش |  باید مصرف نشر از صنعت تفکیک شود    13

گزارش |  افق خودکفایی کاغذ در ۱۴۰۴    14

گزارش | آخرین تالش ها در آخرین روزها    16

گزارش | ورود معاون اول به موضوع تولید کاغذ    17

گزارش | جایزه ای به نام چریک مبارز مسلمان   18

گزارش | دیدار با عادل گمنام هنر انقالب    19

گزارش |  خالق قصه های پروانه    23

گزارش | سرباز کوچک امام صدهزارتایی شد    24

گزارش | کتاب، زندگی، قصۀ دلبری   25

گزارش | خط اخبار  26



نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی، دوازدهم اسفند سال گذشته به همت مجمع 
ناشران انقالب اسالمی برگزار شد. در این نشست، حجت االسالم سالک و حجت االسالم پژمان فر، از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی و همچنین تعدادی از اعضای صنف نشر حضور داشتند 

و بر تولید کاغذ داخلی به عنوان راهکاری برای پایان دادن به بحران کاغذ تأکید کردند.

تولید کاغذ، خودکفایی روی خط استقالل
نسیم اسدپور - نفیسه اسماعیلی
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از دوســتان دو بــار بــرای بازدید به شــوش رفتیم. نشســت 
صمیمانه ای در آن منطقه با دست اندرکاران کارخانۀ پارس 
و کارون برگــزار کردیــم. موضوع مهم این اســت کــه االن در 
کشــورمان ۱.۵ میلیــون تن بــاگاس داریم که قابلیت تولید 
کاغــذ را دارد. در همــان ســال در طرح هــای هفت تپــه قــرار 
بــود چهــار کارخانۀ کاغذ احداث شــود و ایــن در برنامۀ اول 
جمهوری اسالمی ایران درج شده بود. اولین آن کارون بود 
که در حال حاضر هم ناقص است و سه کارخانۀ دیگر هنوز 
احداث نشده اند. اگر کسی پیگیری می کرد، می فهمیدیم 
کــه چرا چهــار کارخانه با پایه باگاس هنوز ســاخته نشــده 

است.«
وی با بیان اینکه اگر یارانۀ مطرح شده دو سال تجمیع 
شــود و بــرای تولیــد کارخانــه تخصیــص یابــد، می توانیــم 
پیشــرفت هایی داشــته باشــیم، گفت: »یا باید این مسیر 
پی گرفته شود، یا انتقال تکنولوژی از سایر کشورها به ایران 

می تواند راهکار خوبی باشد.«
نیلی افزود: »تصورم این است در موضوع کاغذ، دولت 
و دستگاه هایی که قابلیت سرمایه گذاری دارند، از بانک ها 
تــا بنیادهــا، اگــر فعاالنــه عمل نکنند، ما ضربۀ ســنگینی 
خواهیم خورد. هفتۀ گذشته با یکی از دوستانم در صنایع 
دفاع صحبت می کردم. موضوع الیاف بلند را مطرح کردم و 
اینکه ما برای تولید کاغذ به این الیاف نیازمندیم؛ اما چون 
برای کارهای نظامی مصرف دارد، تحریم هســتیم و اجازۀ 
واردکردن آن را نداریم. در حالی که ایشان گفت ما این الیاف 
بلند را خودمان در کشور تولید می کنیم! پانزده سال است 
این الیاف در کشور تولید می شود. چطور مطلع نیستید؟!«

میثم نیلی با بیان اینکه ســه نشســت تخصصی در کنار 
همایش ورود به دهۀ پنجم صنعت نشــر برگزار می شــود، 
گفت: »موضوع کاغذ، کپی رایت جهانی و بحث بین المللی 
کنوانسیون برن، روش ها و پیشنهادهای روشی برای اصالح 
مسئلۀ تولید و توزیع کتاب در اوضاع کنونی از محورهای 

مهم است.«
نیلــی بــا بیــان اینکه این جلســه دو هــدف وضعیت 
کنونی کاغذ و آیندۀ کاغذ را پیگیری می کند گفت: »اکنون 
کاغــذ به گذشــتۀ مــا ربط دارد و حاصل خیلــی از اتفاقاتی 
است که در گذشته رخ داده و حل آن نیاز به فوریت دارد. 
کارهایی صورت گرفته اســت؛ اما اوضاع اقتصادی کشــور، 
ما را به این ســمت ســوق می دهد که راه حل های زودبازده و 
امروز و فردایی داشته باشیم. دولت، مجلس و دستگاه های 

مرتبط درگیر این مسئله هستند.«
مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اســالمی مســئلۀ 
دوم را آیندۀ کاغذ دانست و با بیان اینکه اگر این مسئله را 
امسال حل کنیم، آیا واقعاً کل مسئله حل می شود یا باید 
به سمت حل اصولی مشکل کاغذ حرکت کنیم، گفت: »ما 
امروز با دشمنی هایی مواجهیم که ابزار قدرت خود را دارند و 
در حال فعالیت هستند. ما نیز چاره ای جز مبارزه نداریم و 

باید خود را قوی کنیم.«
نیلی به جلسه ای که سال گذشته در مسجد حضرت 
خدیجــه بــا برخی از اهالی نشــر برگزار شــد و منتج به این 
شد که کاغذ جزو کاالهای اساسی قرار گیرد، اشاره و بیان 
کرد: »در بحث تولید داخلی کاغذ، سال 1390 و در ابتدای 
مسیر فعالیت مجمع ناشــران انقالب اسالمی، با جمعی 

نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی)1(:

خودکفایی کاغذ در مسیر استقالل فرهنگی 

تولید کاغذ، خودکفایی روی خط استقالل

خط اخبار

گزارش
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تولید کاغذ باید در برنامۀ دستگاه ها قرار گیرد و مصوبۀ 
مجلس را دارا باشد. مجلس هم از سوی دیگر باید روی 
موضــوع اصــرار کنــد تا با توجــه به موقعیتی کــه داریم و 
مباحــث اقتصــادی کــه در تولیــد داخلــی مدنظر اســت، 
روی تولید داخل ســرمایه گذاری کند. ما هم ظرفیتش را 
داریم و می توانیم با هدایت و برنامه ریزی، آن را به هدف 

برسانیم.«
حجت االســالم پژمان فــر بــه ارائــۀ یارانه و نرســیدن 
آن بــه گروه هدف اشــاره کــرد و گفت: »گاهی پول مفتی 
کــه به عنوان یارانه وجود داشــته، مــا را از اصل ماجرا دور 
کرده است. وقتی دالر را با قیمت پایین عرضه می کردیم 

کمیســیون  عضــو  پژمان فــر،  نصــرهللا  حجت االســالم 
فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی، طــی ســخنانی بــه 
موضــوع تولیــد کاغذ پرداخــت و ابراز کرد: »ما در کشــور 
ظرفیت هــای الزم را داریــم. کارخانه هایی وجود دارد که با 
اصالح آن ها نه تنها نیاز داخلی خودمان حل خواهد شد، 
بلکه می توانیم شــاهد بخشی از صادرات در حوزۀ کاغذ 

باشیم.«
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس خاطرنشان 
کــرد: »این هــا فرصت هایــی اســت که از دســت مــی رود. 
خمیر کاغذ که در حال حاضر تولیدش صورت می گیرد، 
از فرصت های کشــور اســت؛ اما از مرزها خارج می شود. 

نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی)2(:

صادرات خمیر کاغذ
8 و فرصتی که از دست می رود 

خط اخبار

گزارش
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وی اضافــه کــرد: »از ابتــدای ســال ده هزار میلیــارد بــرای 
گوشــت و ورود دام زنــده هزینه کرده ایم. محاســبه کنید 
چقدر سوبسید به آن داده ایم. تنها نیم درصد در قیمت 
گوشــت تأثیرگــذار بــوده اســت. پــس راه حــل مســئله را 

این گونه نباید بدانیم.«
وی با بدتردانستن وضعیت کاغذ گفت: »کاغذ را با 
هزار مشکل وارد می کنیم؛ اما این مسئله راه حل نیست. 
ما باید راه حل را در تولید داخل و ســپردن کار به دســت 
کســانی بدانیم کــه این کاره هســتند. بازار رقابتــی که در 
فضای آزاد ایجاد می شــود، موجب رقابت واقعی خواهد 
شــد و در ادامه، واردکنندگان واقعی وارد مســیر شــده و 

دالل ها کنار می روند.«
پژمان فــر با اشــاره به ایجــاد بازار رقابــت اظهار کرد: 
»رقابت در واردکردن کاغذ برای حل مشکل نیست؛ بلکه 
برای اســتفادۀ بیشــتر از سهم یارانه ها است؛ لذا یارانه را 
باید به دست مصرف کننده برسانیم. اما اینکه شکل آن 

چگونه باشد، باید کارشناسی شود.«
ایــن عضــو مجلــس در ادامــه بــا بیــان اینکه شــاید 
دارایــی ناشــر در حــال حاضــر یک پنجــم شــده باشــد، 
امــا ممکــن اســت با ادامــۀ بی دقتی ها کســی از ناشــران 
قــادر بــه ادامۀ مســیر نباشــد، تصریــح کرد: »مــا باید در 
درازمــدت تولیــد و در کوتاه مــدت نظارت کنیــم؛ در حالی 
که امروز نظارتی نمی  بینیم. ســازمان بازرسی وارد نشده 
و تنهــا تعزیرات نظارت می کند. بر اســاس واقعیات باید 
راهکارهایــی داشــته باشــیم و مــا نیز در مجلس با شــما 
همــکاری خواهیم کرد؛ اما برای جبران وضعیت ناشــران 
در شب عید، باید هرچه سریع تر تدبیری اندیشید. باید 

برای صادرات خمیر سخت گیری کرد.«

و سوبســید پشت این مســئله بود، تولید به صرفه نبود؛ 
بنابرایــن همه چیــز را وارد می کردیــم و جایگزینــی بــرای 
واردات یعنی تولید داخل نداشــتیم؛ در صورتی که باید 

به اقتصاد غیرنفتی اتکا می کردیم.«
به گفتۀ وی، ما در هیچ جلســه ای نباید از مســئلۀ 
تولید غفلت کنیم. باید به این سمت برویم که در حوزۀ 
مســائل اســتراتژیک روی آن تأکید کنیم و شــاهد تولید 
باشیم؛ چون هم ظرفیت آن و هم توجیه اقتصادی برای 

آن را داریم.
وی بــه یارانه هــا اشــاره کــرد و توضیــح داد: »یارانــه 
نه تنها عامل برون رفت از مشکالت نبوده، بلکه رانت های 
شــدیدی را در جامعه شــکل داده اســت. روز گذشته، در 
کمیسیون تلفیق مجلس دربارۀ چهارده میلیارد یارانه  ای 
کــه مطرح اســت، پیشــنهادهایی دادیــم؛ از جمله اینکه 
یارانــه ای را به صــورت ورود کاال پرداخــت نکنیــم؛ اما ارائۀ 
یارانه در هر بخشــی به دســت مصرف کننده در هیچ جا 
نمی رسد. در حال حاضر گوشت ۳.۵ دالر وارد می شود. 
اگــر بــرای انتقــال از بندر به داخل شــهرها پنجاه ســنت 
کرایــه در نظر بگیریم، با ارز ۴۲۰۰ تومان مجموعاً ۲۱هزار 
تومان قیمت آن خواهد شــد؛ امــا دولت آن را پنجاه هزار 
تومان می فروشد. به این نتیجه می رسیم که نه تنها دولت 
گوشت وارداتی را با ارز ۴۲۰۰ تومان عرضه نمی کند، بلکه 
حتی آن را با ارزی باالتر از ارز نیمایی محاســبه می کند. 
حتی اگر به گوشــت ارز تخصیص نیابد و بر اســاس دالر 
ســیزده هزار تومان آن را وارد کنیم، نهایتاً باز هم گوشــت 
۷۵هزار تومان خواهد شد، نه قیمت کنونی آن. دلیل این 
مسئله آن است که وقتی کاالیی حاشیۀ سود باال داشته 

باشد، برای آن رانت ایجاد می شود.«

صادرات خمیر کاغذ و فرصتی که از دست می رود
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جلســه ای در مجلس تشــکیل شــد و دو ناشر هم حضور 
داشــتند. از وضعیــت کاغــذ گزارشــی ارائه کردنــد. یکی از 
مشکالت ما امروز فضای مجازی است که خرید کتاب را 
تحت الشعاع قرار داده است و ما نباید از این مسئله غافل 

شویم.«
وی پیشنهادهای خود را این گونه مطرح کرد: »هدف 
ما باید خودکفایی کاغذ در کشــور با نیت صادرات باشــد. 
الزم اســت کارگروهی تشــکیل شــود تا راهکارها ارائه شود 
و در ادامه با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جلسه ای داشته 
باشیم تا آن ها دستورهای الزم در مسیر را بدهند. همچنین 
دستگاه های امنیتی باید مافیای کاغذ را شناسایی نمایند.« 
وی همچنین نبود فرهنگ کتاب خوانی را عامل دیگر 
مشکالت صنعت نشر دانســت و گفت: »سرانۀ مصرف 
کاغــذ اروپــا ۱۵۰ کیلوگــرم، فنالنــد ســیصد کیلوگــرم، ایران 
هجده کیلوگرم و چین پنجاه کیلوگرم است. این اعداد خود 

بیان کنندۀ تمامی مسائل است.«
وی در پایان گفت: »پیشنهاد اولیه تشکیل کارگروه 
و جمع بندی محورهای مختلف است. این کارگروه نتیجه 
را بــه مجلــس اعالم کند تا بحث های کالن بررســی شــود. 
کارگروه می تواند مســائل تخصصی را استخراج کند و اگر 
خــأ قانونی بود، ما در مجلس بــا طرح دوفوریتی موضوع 
را حــل کنیــم. اگر خوراک اولیۀ طرح را هم به ما بدهید، ما 
آن را بررســی خواهیــم کــرد. کاغــذ محور اســت و هدف ما 

خودکفایی است.«

حجت االسالم  احمد سالک نیز در سخنانی کوتاه، ضمن 
اشاره به اینکه راهکار اولیه قطعاً تولید داخل خواهد بود، 
بیان کرد: »من اعتقاد دارم که می توانیم از بحران ها خارج 
شویم. کاغذ یک کاالی استراتژیک بوده و برای کشور مهم 
اســت و عامــل گســترش اســالم نــاب در داخل و خــارج از 
کشور محسوب می شود. هرچه به این مقوله کمتر توجه 
شــود، آثــار وضعــی در کتاب هــا و دوری از اســالم و انقالب 

خواهد بود.«
این عضو مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رهبر 
انقــالب فرهنگ را مظلــوم می داند و کاغذ هم در راســتای 
مظلومیــت فرهنــگ قــرار گرفته اســت، گفت: »مبــارزه با 
علت گرانی کاغذ حالل مشکل است؛ اما مبارزه با معلول، 
درمــان و مســکنی مقطعــی اســت؛ بنابراین خوب اســت 

آسیب شناسی در ریشه های اصلی صورت گیرد.«
ســالک به ارائۀ پیشنهاداتی پرداخت و تصریح کرد: 
»در دورۀ نهــم مجلــس شــورای اســالمی، در کمیســیون 
فرهنگی مســئولیت داشــتم. یک ســال تمام به بازدید از 
کارخانه های کل کشور رفتیم و عیوب و ریشه ها را استخراج 
کردیم. یک سال وقت صرف شد و هدفمان رفع موانع برای 
حرکــت به ســوی خودکفایــی کاغذ در ابعــاد مختلف بود.
ما با چند وزیر و مدیران این کارخانه ها جلساتی تشکیل 
دادیم. این جلسات بیش از دو ساعت به طول انجامید و 

در نهایت به نتیجه رسیدیم.«
وی افــزود: »دوســه هفتــه قبــل نیــز در کمیســیون، 

نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی)3(:

هدف اول: خودکفایی
هدف دوم: صادرات

خط اخبار

گزارش
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بحثتحریمجدیاست
محمد ســلیمانی، دیگر واردکننــدۀ کاغذ نیز در جمالتی 
کوتاه گفت: »ما در تحریم به سر می بریم. جالب اینجاست 
که تا پیش از این با لیر، درهم و یورو می توانستیم در کنار 
سایر ارزها تبدیل داشته باشیم؛ اما در حال حاضر تنها 
با یوآن، روپیه و وون کرۀ جنوبی می توانیم فعالیت کنیم. 
مشکل دوم ما روابط رانتی خاص در تخصیص ارز است. 
از این رو، تنها به برخی واردکنندگان خاص ارز تخصیص 
می یابــد و شــرکت های جدیــد نمی توانند ثبت ســفارش 
کاغذ کنند. به همین دلیل هشت شرکت قدیمی نبض 
بــازار را به دســت گرفته اند؛ در حالــی که اگر ارز متقاضی 
از ســوی وزارت صمــت و بانــک ارائــه شــود، قیمت کاغذ 
چهل درصد از بازار پایین تر خواهد بود. اگر در پی راهکار 
ســریع هســتیم، بانک مرکزی باید اجازۀ ثبت ســفارش 
بــا ارز متقاضــی را بدهد. در ایــن صورت قیمت کاغذ که 
بندی چهارصد تومان است، بین ۲۲۵ تا ۲۳۰هزار تومان 
خواهد شــد. از ســوی دیگر، ارز متقاضی به نفع دولت، 

ارشاد و وزارت صمت است.«
و ی در پایان اظهار کرد: » بحث تحریم جدی است؛ 
خصوصاً ســوئیچینگ بارنامه ها. اگر سورس ها را اضافه 
کنیم، لینک ها افزوده خواهد شد. دینار عراق هم به چهار 
ارز مذکور اضافه شد؛ اما از ما مشکلی حل نخواهد کرد؛ 

چراکه در عراق زیرساخت سوئیچینگ وجود ندارد.«

در ادامــۀ ایــن نشســت، تعــدادی از واردکننــدگان کاغذ 
نیــز به بیان مشــکالت خود پرداختند. علــی واضحی از 
جمله واردکنندگانی بود که با بیان اینکه نیاز حوزه های 
اداری و حوزه هــای غیــر از فرهنــگ را هم باید جزو نشــر 
در نظــر بگیریــم و فقط نمی توانیم دربارۀ نیاز پنجاه هزار 
تــن ناشــران عمومی صحبت کنیم، گفــت: »راه حلی که 
ارائــه می دهیــم، بایــد همۀ نیازهــای صنعت را پوشــش 
دهــد و در واقــع ایــن نیــاز ۳۵۰هزار تن اســت کــه حدود 
چهارصدمیلیون دالر محاســبه می شود. این رقم بزرگی 
نیســت؛ امــا بهتــر اســت فعالیــت مجموعه هایــی چون 
کارخانه های مازندران، آسیب شناســی شود تا مشخص 
شود که چرا نیمه فعال و تعطیل هستند؛ زیرا تکنولوژی 
خوبــی دارنــد. امــا اشــکال موجــود کــه بعیــد می دانــم 
تــا نمایشــگاه کتــاب بشــود آن را حــل کــرد، کانال هــای 
تأییدکنندۀ کاغذ هستند که به درستی کار خود را انجام 

نمی دهند.«
این واردکننده بیان کرد: »دربارۀ کاغذ روزنامه باید 
بگویــم نیــاز مــا در ســال ۳۵هزار تن اســت کــه مجموعاً 
۳۵هــزار دالر می شــود؛ امــا کانال ورودی ارشــاد اســت و 
اگــر یــک متولی ناظر بر توزیع داشــته باشــیم، در بحث 
مطبوعــات مشــکلی به وجــود نمی آیــد. هرچنــد ممکن 
اســت تاجــر سوءاســتفاده هایی بکند، نظــارت می تواند 

کنترل کننده باشد.«

نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی)4(:
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اهمیت داده شود. آیا در شأن جمهوری اسالمی است که 
کارخانه ای که کاغذ خوب تولید می کرده، اکنون بشقاب و 

لیوان یک بارمصرف تولید و صادر کند؟«
این ناشــر در بخش دیگر ســخنان خود ضمن بیان 
اینکه در هفت تپه یک میلیون تن باگاس تولید می شود و 
با آن می توان ۳۵۰هزار تن کاغذ تولید کرد و پاسخ مصرف 
کاغذ کشور را داد، تصریح کرد: »در طرح میان مدت بحث 
واردات مطرح است که بخشی مربوط به ارشاد می شود. 
شــنیده می شــود کــه کارگــروه کاغــذ چابک تــر شــده و بــه 
درخواست های ناشران رسیدگی می شود. مجلس و بانک 
مرکــزی نیــز باید یاری دهنده باشــند؛ در حالی که شــنیده 

می شود به برخی دوستان ارز تخصیص نیافته است.«
حســینی نیک خریــد و فروش کاغذ در ایــن روزها را 
امنیتــی و قضایــی دانســت و گفت: »ایــن نکته ای منفی 
اســت و باید راهکاری برای آن اندیشــید تا کاغذ با ارز آزاد 
و نیمایی وارد کشور شود. از سوی دیگر، باید واردکنندگان 
کد شناســایی داشــته باشند و مشخص شــود چه مقدار 
کاغــذ وارد کرده انــد. ایــن راهــکار در میان مــدت در حــوزۀ 

واردات کاغذ مناسب خواهد بود.«
مدیــر انتشــارات مجد به راه حل کوتاه مدت مشــکل 
کاغذ هم اشاره کرد و توضیح داد: »دربارۀ راه حل کوتاه مدت، 
موضوع توزیع مطرح می شود. سامانه ای در ارشاد طراحی 
شده است که کاغذها از آن طریق توزیع می شود و شرکت 
تعاونی ناشران آشنا مسئول آن است؛ در حالی که تعداد 
زیادی از ناشران ورود کاغذ را فقط از یک شاه راه می بینند 
که رفع نیاز نمی کند. بضاعت ها را می شود شناسایی کرد؛ 

اما ما در کوتاه مدت مشکل توزیع داریم.«

عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، با بیان اینکه 
موضوع کاغذ اگر به ســه بخش تقســیم شــود، به نتیجه 
خواهیم رسید، توضیح داد: »مرتبۀ اول مباحث بلندمدت 
است: اینکه با موضوع کاغذ چگونه باید برخورد کنیم. در 
مرحلۀ بعد برنامه های میان مدت و کوتاه مدت باید مدنظر 

قرار گیرد.«
حسینی نیک تصریح کرد: »دربارۀ مرحلۀ بلندمدت 
بایــد بگویم حوالی ســال های 1348 و 1349، کارخانۀ کاغذ 
پــارس در هفت تپــه افتتاح شــد. علت اینکــه این منطقه 
برای کارخانۀ کاغذ انتخاب شــد، این بود که حوالی کارون 
نیشــکر تولیــد می شــد و باگاس کــه تفالۀ نیشــکر و جزو 
مواد اولیۀ کاغذ است، در آنجا به دست می آمد و تفاله ها 
ســوخته می شــد. ازاین رو، به این نتیجه رســیدند که آنجا 
کارخانۀ کاغذ احداث شود. کارخانۀ پارس به حدی مهم بود 
که پهلوی شــخصاً برای افتتاح آن حاضر شــد و نوع کاغذ 
تولیــدی ایــن کارخانه به انــدازه ای مطلوب بــود که خواهان 

بسیار داشت.«
وی اضافه کرد: »اما در حال حاضر کارخانه وضعیت 
خوبی ندارد. ضمن اینکه حوالی سال های 1386 و 1387، 
در دوران معاونت آقای پرویز، هیئتی از انجمن ها و وزارت 
بهداشــت برای بازدید راهی شدیم. پس از مدتی کارخانه 
خریداری شد و مجدد به راه افتاد. مدتی بعد خبر آوردند 
که ســقف های آن شکســته و آب به دستگاه ها وارد شده 

و ضرر زده است و در حال حاضر بدون فعالیت است.« 
لیــوان  کارخانــه  ایــن  هــم  »االن  گفــت:   حســینی 
یک بارمصرف تولید می کند؛ در حالی که باید کاغذ تولید 
کنــد. در مجلــس شــورای اســالمی بایــد بــه تولیــد کاغــذ 

نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی)5(:
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میدان شــوند؛ اما از ســوی دیگر، تخصیص ارز و نبود آن 
از گرفتاری های امروز ماست. بانک مرکزی باید حوزۀ نشر 
و مطبوعات را از حوزۀ صنعت تفکیک کند. ما نمایشگاه 
کتاب را پیش رو داریم؛ بنابراین باید مشکالتمان حل شود 
و در این مســیر، مجلس می تواند با بانک مرکزی تعامل 

کند.«
وی در پایان سخنان خود، با بیان اینکه از سوی دیگر 
قیمت گذاری ها به سرعت انجام نمی شود، در حالی که با 
قیمت هــای اعالم شــده نیز برخی افــراد حاضر به توضیح 
نیســتند، گفت:  »تمام این مشکالت باید تا شب عید و 

نمایشگاه کتاب حل شود.«

سهسؤالبرایروشنشدنتکلیفکاغذ
محمدرضا سالکی، رئیس انجمن ناشران کمک آموزشی، 
به حل مســئلۀ کاغذ در حال و آینده اشــاره کرد و گفت:  
»اگر به سه سؤال پاسخ دهیم، موضوع برای ناشران حل 
خواهد شد. اول اینکه آیا ارز تخصیصی به کاغذ رسیده 
یا نه. دوم اینکه آیا کاغذ وارداتی به ناشران رسیده است 
یا نه و ســوم اینکه آیا ناشــر کاغذ را دریافت کرده و آن را 

تبدیل به کتاب کرده است یا نه.«
وی افــزود: »تخصیــص ارز مشــخص اســت. وزارت 
صمت، ارشاد و بانک مرکزی مسئول هستند؛ زیرا ثبت 
سفارش صورت می گیرد؛ اما از سوی دیگر، ارشاد می تواند 
با کمک انجمن های متولی، برای میزان تخصیص ارز به 

ناشران راهنمایی بگیرد.«

مهــدی اســماعیلی راد، مســئول کارگــروه توزیــع کاغذ به 
ناشــران بیان کرد: »حوزۀ تولید را هیچ گاه جدی نگرفتیم 
که اگر گرفته بودیم، این مشــکالت را نداشــتیم. در حال 
حاضر، کارخانۀ پارس صادرکنندۀ خمیر کاغذ است و در 
حوزۀ ظروف یک بار مصرف فعالیت می کند. کارخانه ای در 
امیرآباد داریم که کاغذ کرافت تولید می کند. مازندران هم 
که کاغذ روزنامه و تحریر تولید می کرد، االن توان کمتری 

دارد.«
وی گفــت:  »اگر بتــوان کارخانۀ مازندران را به بخش 
خصوصی واگذار کرد، می تواند نیاز نشر کشور را جواب گو 
باشد؛ زیرا نیاز مصرفی ما شصت هزار تن است؛ هرچند 
بــه آمارهــا نمی شــود تکیــه کــرد؛ چراکــه تیراژهــا اغلــب 
غیرواقعی هستند. اما در بحث واردات، مهم ترین مشکل 
تخصیص ارز است. ما حدود دو ماه پیش از بانک مرکزی 
گــزارش گرفتیــم که صدمیلیــون دالر ارز تخصیــص داده 
شده؛ در حالی که چهارده میلیون دالر مصوبۀ کارگروه بوده 
است. در این میان باید میان حوزۀ مصرف صنعتی و نشر 
تفکیک قائل شــد. با توجه به آمار، هشــتادمیلیون دالر 
برای وزارت صنعت بوده و تنها چهارده میلیون برای ارشاد. 
پــس کاغــذی که از این مجرا به ما می رســد، قطره چکانی 

است و با حجم گرانی هم خوانی ندارد.«
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، با اشــاره به 
اینکه این حجم از تخصیص نه تنها پاسخ گوی نیاز شب 
عید برای نمایشگاه کتاب نیست و با مصوبات هم خوانی 
نــدارد، افــزود: »بایــد واردکنندگانــی کــه تــوان دارنــد وارد 
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تورانیان بیان کرد: »برخی مسئوالن توجهی نمی کنند. ما 
می گوییم در جنگ اقتصادی هستیم؛ اما آن ها با قضایا 
راحــت برخــورد می کننــد. زمانی هــم که بحــران کاغذ به 
جایی می رسد که بر حیات و ممات نشر تأثیر می گذارد، 
متأســفانه به فکر مســکن موقت هســتند؛ در حالی که 

کاغذ به عنوان کاالی اساسی مطرح است.«
عضو مجمع ناشران انقالب اسالمی افزود: »دولت 
کنونی بی تدبیر و دولت ناامیدی است. دولت برای امروز 
مــا چه پیش بینی کرده بود؟ به حدی بی توجهی کرده که 
وارد کنندگان، کاغذها را با ماشین های سنگین به سمت 
گاوداری هــای اطراف شــهر می برند. تعزیــرات و نیروهای 
نظارتی باید وارد شوند؛ اما شاهد حرکتی نیستیم. آن ها 
کــه بــه مردم و ناشــران تعهد داشــتند، با هــر قیمتی که 
خواستند کاغذ را فروختند؛ در حدی که امروز ناشر قادر 

به تولید نیست.« 
ضمانــت  مشــکل  اســت  قــرار  »اگــر  گفــت:   وی 
تخصیص ارز حل شود، باید ضمانت ارزی رعایت شود.«

برایرسیدنبهخودکفاییکاغذنیازمندسندملی
هستیم

در ادامه شــهریار امینیان هم در ســخنانی کوتاه گفت: 
»اگــر کتــاب را به عنــوان مســئلۀ اصلی در نظــر بگیریم، 
بیشترین اجزای کتاب وارداتی هستند و برای رسیدن به 

خودکفایی نیازمند سند ملی هستیم.«
وی افــزود:  »کارخانــۀ کاغذ پــارس با تخصیص یورو 
می توانســت نیاز نشــر کشــور را تأمین کند؛ اما برای آن 
ســرمایه گذاری نشد. مافیای کاغذ در برابر تولید داخلی 

کاغذگالسۀکتابکودکونوجواننایابشده
نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی هم در این نشست، 
نیاز کاغذ کشــور را ۱۲۰هزار تن دانســت و گفت: »کاغذ 
گالســۀ کتــاب کــودک و نوجــوان ایــن روزهــا نایاب شــده 
اســت. نظارت بــر قوانین باید افزایش یابد. ما شــاهدیم 
که در سازمان امور مالیاتی، با تغییر یک مدیرکل، قوانین 
عوض می شود و این باعث می شود ارتباط ها قطع شود. 
من نمی گویم به کاغذ ارز 4200تومانی بدهید یا ندهید؛ 
اما فراوانی کاغذ باید در کشــور نمایان شــود. مگر ما در 
دهــۀ هفتــاد کاغــذ ارزان نمی دادیم و کنترل نداشــتیم؟ 

پس چرا در حال حاضر نداریم؟«

احتکارکاغذدرگاوداری!
علــی اکبــر تورانیــان، مدیــر انتشــارات شــهرآب و عضــو 
هیئت مدیرۀ مجمع ناشــران انقالب اســالمی هم گفت:  
»مــن به عنــوان شــاگرد صنعــت نشــر اینجــا صحبــت 
می کنــم. کاغــذ دارای بحــث مفصلــی اســت که ســال ها 
دربارۀ آن صحبت شــده اســت؛ اما نتیجه ای نگرفته ایم. 
مــا بیشــتر از اینکــه به فکــر واردات بوده باشــیم، باید به 
خودکفایی و بازسازی کارخانه ها فکر می کردیم؛ اما هیچ 
وقت نیندیشــیدیم و کسی آن را جدی نگرفت. واقعیت 
قضیه آنجاست که منافع مافیا در واردات بود و هیچ گاه 
اجــازه ندادنــد روی کاغــذ اساســی کار شــود. بــا داشــتن 
ده هــا کارخانــه در کشــور و وجود مادۀ اولیۀ آن، هر ســال 
میلیون ها تن باگاس را آتش می زدند و امروز به علت نبود 
نظــارت، به جای تولید کاغذ، خمیر کاغــذ را صادر کرده و 

می فروشند. اراده ای هم برای حل مشکل نیست.«

نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی)7(:
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تولیدکاغذیکامرضروری
محسن مهرآبادی، از ناشران دفاع مقدس و مدیر انتشارات 
فرهنگ گستر، در این جلسه با بیان اینکه یا باید واردکننده 
باشیم یا تولیدکننده، گفت: »در حال حاضر بحث واردات 
مشکالتی را به وجود آورده است. ما با تعدادی از دوستان 
مطلــع در کار کاغــذ پژوهش و بررســی را آغــاز کردیم تا در 
سه استان شمالی طرح بازیافت را بررسی کنیم؛ اما اقبال 
بــه تولید در کشــور وجــود ندارد. ما هیچ وقت نتوانســتیم 

طرح های پیشنهادی را به جایی بقبوالنیم.«
وی بــا بیــان اینکه دو سیاســت در حــال حاضر باید 
مشــخص شــود، اینکــه واردات را حــل کنیــم و در بحــث 
تولید جدی تر عمل کنیم، افزود: »مطالعاتی انجام شــده 
و ظرفیت اســمی و رســمی مصرف کاغذ کشور شناسایی 
شده است. با توجه به اینکه برای تولید کارخانه ها نیازمند 
آب هســتیم، در ســه استان شمالی، مکان هایی مناسبی 

شناسایی شدند.«
وی در پایــان گفــت: »بازیافــت در دنیــا حــرف اول را 
می زنــد و لزومــاً واردات خمیر نیســت؛ بلکه هــر نوع مادۀ 
سلولزی قابلیت تبدیل شدن به کاغذ را دارد. ضمن اینکه 
کشورهایی که صاحب این صنعت هستند، با ما دشمنی 
چندانی ندارند؛ مثل هند که می توانیم برای همکاری روی 

آن ها حساب کنیم.«

مقاومــت می کند و ســعی دارد واردات را برجســته کند؛ 
چراکــه در آن رانــت و فســاد وجــود دارد و از همــه مهم تر 

برای کشور وابستگی ایجاد می کند.«

افقخودکفاییکاغذ۱۴۰۴باشد
در پایــان این نشســت، ســید غالمرضا حســینی، مدیر 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی هم گفت: »نقش 
کاغذ در صنعت نشر شبیه نقش دالر در اقتصاد کالن 
کشــور اســت. ســهم کاغذ از تولید کتاب ســهم شــایان 
مالحظــه ای نیســت؛ امــا اثــرش مانــدن دالر در اقتصــاد 

کالن است.«
وی با بیان اینکه بحث مواد اولیه در صنعت چاپ 
هم از مشــکالت دیگر است، گفت: »یکی از مشکالت، 
ناتوانــی ناشــران در مبلــغ حوالــۀ کاغذ اســت. اغلب ۷۲ 
ساعت برای ناشر زمان تعیین می شود تا مبلغ را تأمین 
کنــد؛ اما مشــکالت نقدینگی این اجــازه را نمی دهد. در 
حــال حاضر، میانگین قیمت کتاب صفحه ای دویســت 
تومــان اســت و به صــورت تصاعــدی در حــال افزایــش 
است. نظارتی هم بر قیمت ها وجود ندارد. ما در مجمع 
ناشران انقالب اسالمی باید سند ملی خودکفایی کاغذ 
را تدویــن کنیــم و زمانــش هــم باید برای افــق خودکفایی 

۱۴۰۴ باشد.«

افق خودکفایی کاغذ در ۱۴۰۴
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اجرایی، در خصوص اهتمام به تولید داخلی کاغذ، مؤکّداً 
دســتوراتی صــادر فرمودنــد. اگر آن ســال ها اهتمام شــده 
بــود و مــا نیاز کشــور را به صورت حداکثری بــا کاغذ ایرانی 
مطلوب برطرف کرده بودیم، نوســانات ارزی نمی توانســت 
ظرف هفت سال سرمایۀ ناشران را به یک دهم برساند. ما 
ناشــران، امروز از جنابعالی و ســایر مدیران دلسوز اجرایی 
نظام با جّدیت می خواهیم که اجازه ندهید این نقصان و 
وابستگی، آخرین رمق های ما ناشران را بگیرد و بزرگ ترین 

صنعت فرهنگی کشور را تهدید نماید.
تدبیر کوتاه مدت و برنامه ریزی عملیاتی برای واردات 
و تنظیــم بــازار کاغــذ کــه امــروز دچــار رشــد غیرمنطقــی 
قیمت  شــده، کاری الزم اســت؛ امّامطالبۀ جّدی ما تمهید 
سرمایه گذاری زیربنایی در امر تولید کاغذ در داخل است. 
به هرحال می دانیم که نظام انقالبی ما مبتالبه دشــمنی 
عنود و قدرتمند است و راه مقابله با چنین قدرت اهریمنی، 
تقویت استقالل و اتکا به توان و ظرفیت داخلی ایران عزیز 

است.
استعدادهای خدادادی در ایران پرنعمت، همان طور 
که برترین فناوری های پیچیده و… را به ملّت ایران هدیه کرد 
می تواند در صنعت و دانش تولید داخلی کاغذ مرغوب نیز 
ارمغان آور باشــد. ما ناشران راه حل پایدار مشکل کاغذ را 
در اهتمام به خودکفایی تولید کاغذ می دانیم و مفاد زیر را 

از جنابعالی درخواست داریم:
 

1. ممانعت جدی دولت از خام فروشــی کارخانه های 
تولید کاغذ و الزام آن ها برای تولید کاغذ مورد نیاز داخل؛

2. تسهیل شرایط تولید کاغذ مرغوب داخلی و انجام 
حمایت های مؤثر اقتصادی از کارخانه های تولید کاغذ؛

3. تکمیــل فــوری و راه اندازی کارخانجات و پروژه های 
نیمه تمام تولید کاغذ داخلی؛

4.ســرمایه گذاری ویــژۀ دولــت بــرای انتقــال دانــش، 
فناوری، و صنعت تولید کاغذ بر پایۀ تفالۀ نیشکر.

 
مــا ناشــران و اهالی کتــاب در آســتانۀ پنجمین دهۀ 
انقــالب اســالمی از جنابعالــی می خواهیــم ضمــن طــرح 
خواســتۀ مــا ناشــران در هیئــت محتــرم دولــت، بــا کمک 
سازمان ها و وزارت خانه های مرتبط دیگر، این فشار روانی و 
نقصان تکرارشونده را چاره جویی فرمایید. قطعاً ما ناشران 
نیز در مسیر خودکفایی در این عرصه و انجام دستور مقام 

معظم رهبری، یار و همراه و کمک کار شما خواهیم بود.
 

خدا ناصر شما باشد

در آخرین روزهای سال ۹۷ در پی حل  نشدن بحران  کاغذ 
و افزایــش بی رویــۀ قیمت آن، صنف ناشــران با همفکری 
تشــکل های نشر در نامه ای از مســئوالن دولتی خواستار 
پیگیری جدی برای حل معضل کمبود و گرانی کاغذ شدند 
و از دولت برای اهتمام در تولید ملی کاغذ و داخلی شدن 

آن مطالبه کردند.
ناشران در این نامه تنها راه حل شدن بحران کاغذ را 
خودکفایی در تولید این محصول اساسی دانسته و عمل 
به فرمایش های مقام معظم رهبری را در این خصوص به 

هیئت دولت یادآوری کرده اند.
نهادها و تشکل های امضاکنندۀ این نامه به قرار زیر 

است:
مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی، انجمن اســالمی 
ناشــران و کتابفروشان، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، 
انجمن ناشران کودک و نوجوان استان قم، انجمن فرهنگی 
ناشــران کتاب دانشــگاهی، مجمع ناشــران دفاع مقدس، 
انجمن فرهنگی ناشــران کتاب کودک و نوجوان، مؤسسۀ 
فرهنگی هنری زنان ناشر، شرکت تعاونی خدمات فرهنگی 
دانشگاهیان پارسا، شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان 

استان قم 
متن این نامه به این شرح است:

 
باسمه تعالی

»سال حمایت از کاالی ایرانی«
 

برادران گرامی؛
جنــاب آقــای دکتر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 

محترم رئیس جمهور
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس محترم 

سازمان برنامه و بودجۀ کشور
جناب آقای دکتر رضا رحمانی، وزیر محترم صنعت، 

معدن و تجارت
جناب آقای دکتر سید عباس صالحی، وزیر محترم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی
سالم علیکم؛

اهمیــت کاغــذ به عنــوان مهم ترین نهــادۀ مــورد نیاز 
برای تولید فیزیکی کتاب و گردش صنعت نشر، بر کسی 
پوشــیده نیســت. در میان صنوف اقتصادی، صنف نشر 
شاید، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت ها دیده است؛ 
امــا واقعیــت ایــن اســت که این آســیب بزرگ به ســاحت 
فرهنــگ و علــم و ادب در ایــران قابــل پیشــگیری بــوده و 
هست. سال ها قبل مقام معظم رهبری دردیدار با مدیران 
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در واکنش به نامه تشکل های نشر صورت گرفت

ورود معاون اول به موضوع تولید کاغذ

رئیس جمهور خواستار ارائه مستندات و اطالعات آماری 
در زمینه تولید کاغذ در ســال های اخیر و ارائه برنامه های 
تشــکل های نشر برای گســترش فعالیت ها در این زمینه 

شده است.
گســترش  و  افزایــش  بــرای  ناشــران  درخواســت 
فعالیت های داخلی برای تولید کاغذ در حالی مطرح است 
که گفته می شود تنها کارخانه  داخلی طی ماه های گذشته 
به دلیل عدم تأمین مواد اولیه، با یک پنجم ظرفیت خود 
فعالیــت می کنــد. همچنیــن از ســوی دیگر، ســید عباس 
صالحــی در دیــدار بــا بخشــی از فعــاالن صنعت چــاپ و 
مصرف کننــدگان کاغــذ کشــور از آخریــن تصمیم هیئت 
دولت برای تخصیص و توجه بیشتر به تهیه ارز محصوالت 

فرهنگی خصوصاً کاغذ و زینک خبر داده است.
موضوع کاغذ در ســال جدید و در جریان نمایشــگاه 
کتــاب تهــران نیــز همچنــان یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
ناشــران اســت. افزایش و نوسان قیمت کاغذ و دیگر مواد 
اولیه در حوزه نشــر، ناشــران را با مشکالت متعدد مواجه 
و فعالیت های آنها را گاه محدود کرده اســت. با این حال، 
پاســخ و پیگیــری دولــت در ایــن زمینــه خود برای ناشــران 

می تواند امیدوارکننده باشد.

بحــران کاغــذ و افزایــش قیمــت آن در یک ســال اخیــر از 
اصلی ترین دغدغه های ناشران است. واردات کاغذ از سوی 
واردکننــدگان مــورد تأیید وزارت ارشــاد بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اگرچه در نیمه دوم سال گذشته تا حدودی نیاز ناشران به 
کاغذ مرتفع کرده است، اما در این زنجیره گروهی دیگر که 
شامل چاپخانه داران و… هستند که دیده نشده اند. ناشران 
نیز در این میان چندان از حجم کاغذهای دریافتی راضی 
نیستند. همانطور که پیش تر ذکر شد این گونه اقدامات تنها 
به عنوان مسکن موقت مطرح هستند و باید فکری اساسی 
برای حوزه کاغذ در کشور کرد که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون با 
مشکالت ریز و درشت مواجه است. در این راستا گروهی 
از صنــف ناشــران خــود دســت بــه کار شــده و با همفکری 
تشکل های نشر در روزهای پایانی سال گذشته در نامه ای از 
مسئوالن دولتی خواستار پیگیری جدی برای حل معضل 
کمبود و گرانی کاغذ شدند و از دولت اهتمام در تولید ملی 

کاغذ و داخلی شدن آن را مطالبه کردند.
ناشــران در این نامه تنها راه حل شــدن بحران کاغذ را 
خودکفایی در تولید این محصول اساسی دانسته و عمل 
بــه فرمایش های مقام معظم رهبری را در این خصوص به 
هیئــت دولــت یــادآوری کرده اند کــه در نهایت معــاون اول 
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شرایطشرکتدرجایزه
همۀ آثار تولیدی اعم از نشر و بازنشر در سال های ۹۶،۹۵ 
و ۹۷ که دارای درون مایۀ مدنظر جایزه باشند، می توانند در 

این جایزه شرکت کنند.
 

مهلتوشیوۀارسالآثار
پدیدآورندگان می بایست دو نسخه از آثار خود را تا پایان 
اردیبهشــت ۱۳۹۸ بــه دبیرخانۀ جایزه به نشــانی: تهران، 
خیابان انقالب، خیابان دوازدهم فروردین، خیابان شهدای 
ژاندارمری، پالک ۱۴۰ با کد پســتی: ۱۳۱۴۶۷۳۸۸۴ ارســال 

نمایند.
شمارۀ تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۹۷۶۴۸۲، داخلی ۲۰۸ و ۲۰۹

 
زمانبرگزاریجایزه

زمــان برگزاری جایزه، شــهریور  ســال ۹۸ و هم  زمــان با ایام 
شهادت شهید سیدعلی اندرزگو خواهد بود. زمان دقیق 

و محل برگزاری جایزه متعاقباً می شود.
برگزیــدگان جایــزۀ شــهید اندرزگــو در آییــن ســاالنۀ 
اهــدای ایــن جایــزه معرفــی و تجلیــل خواهنــد شــد و بــه 
برگزیــدگان، عــالوه بــر جوایــزه نقدی، معنــوی و فرهنگی، 
لوح یادبود و نشــان جایزۀ شــهید ســیدعلی اندرزگو اهدا 

می شود.
گفتنی است این جشنواره به همت مجمع ناشران 
انقالب اسالمی و با حمایت و همکاری مرکز اسناد انقالب 
اسالمی، بنیاد فرهنگی خاتم االوصیاء، انجمن قلم ایران، 
نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور، حوزۀ هنــری انقالب 
اسالمی و مؤسسۀ فرهنگی شهرستان ادب، در شهریور 

سال ۱۳۹۸ برگزیدگان خود را خواهد شناخت.

مجمع ناشران انقالب اسالمی، فراخوان جشنوارۀ ادبی 
»روایت انقالب« را منتشر کرد.

اولیــن دورۀ ایــن جشــنواره بــا نام »جایــزۀ مردمی 
و ادبی شــهید ســیدعلی اندرزگو« با محوریت »مبارزۀ 
ادبــی بــا تحریــف تاریــخ معاصــر« و »بیــان حقایــق و 
روشــنگری دربــارۀ رژیــم پهلوی« در قالب های داســتان 
بلند، رمان و شعر بزرگ سال، داستان کودک و نوجوان 
و روایت تاریخ برگزار می شود. مهلت ارسال آثار به این 

جشنواره تا پانزدهم اردیبهشت ۹۸ اعالم شده است.
متــن کامل فراخــوان این جایزۀ ادبی به شــرح زیر 

اعالم شده است:

 بسمه تعالی
“شهید سیدعلی اندرزگو، چریک مبارز مسلمان، فرزند 
علی بود، همنام علی بود، همراه و همگام علی هم بود.”
مقام معظم رهبری مد ظله العالی

فراخوان
نخســتین دورۀ جایــزۀ مردمــی و ادبــی »شــهید ســید 
علی اندرزگو«، در شــهریور ســال ۱۳۹۸ برگزار می شود. 
دبیرخانۀ جایزه از کلیۀ نویسندگان، مترجمان و ناشران 
در ســه گروه: ».۱داســتان بلند، رمان و شعر بزرگ سال 
.۲داســتان کــودک و نوجــوان و .۳روایت تاریخ« دعوت 
می کنــد آثار ادبــی خود را با درون مایۀ »مبــارزۀ ادبی با 
تحریــف تاریــخ معاصــر« و »بیــان حقایق و روشــنگری 
دربارۀ رژیم پهلوی«  به دبیرخانۀ جایزۀ شهید سیدعلی 

اندرزگو ارسال نمایند.

فراخوان جشنوارۀ ادبی روایت انقالب؛

جایزه ای به نام چریک مبارز مسلمان 18
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در ابتدای این دیدار، امین الرعایا ضمن خوشامدگویی به 
حضــار از وضعیت بیماری کنونی خود گفت و اینکه قادر 

به نوشتن نیست.
در ایــن دیــدار علی رضــا مختارپــور، دبیــرکل نهــاد 
کتابخانه های عمومی کشور، با پرسش دربارۀ بیماری این 
هنرمند و اینکه آیا امکان درمان در ســایر کشــورها وجود 
دارد یــا نــه، آخرین وضعیــت درمان این تصویرگــر را جویا 
شد و حجت االسالم امین الرعایا توضیح داد: »عمل پیوند 
را نمی شــود انجــام داد. در ســایر کشــورها نیــز راهــی برای 
مداوا نیافته اند. این مســئله موجب شــده هنگام راه رفتن 
تعادل نداشته باشم و سرگیجه ام آزاردهنده است. سخت 

رفت وآمد دارم و بسیار زمین می خورم.«
زمانــی، از ناشــران قدیمــی در عرصــۀ کتــاب کــودک 
نیــز با توضیحاتــی در این باره که هنر آقــای امین الرعایا از 
سال های ابتدای انقالب اسالمی در پوسترها و طراحی ها 
نمایــان اســت، بیان کــرد: »او در روزهــای ابتدای انقالب با 
تصاویر و پوســترهایی که منتشــر می کرد، عکس شهدا و 
امام خمینــی u را برای انقالبیون مهیــا می کرد. اغلب در 

تظاهرات ها از تصاویر ایشان استفاده می شد.«
مصطفــی زمانی اضافه کــرد: »اگر این هنرمند نبود، 
کارها در انتشارات پیام آزادی پیش نمی رفت. شاید بیش از 
هشتاددرصد طراحی های انتشارات از آنِ آقای امین الرعایا 

جمعــی از فعــاالن عرصــۀ نشــر و کتــاب بــه همت مجمع 
ناشران انقالب اسالمی به عیادت حجت االسالم مرتضی 

امین الرعایا، تصویرگر، نویسنده و شاعر انقالبی رفتند.
دیــدار صمیمانــه،  ایــن  در  گــزارش،  ایــن  براســاس 
علی رضــا مختارپــور دبیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومی 
کشــور، میثــم نیلــی مدیرعامــل مجمــع ناشــران انقــالب 
اسالمی، محمدحسین صلواتیان مدیرمسئول و سردبیر 
محمــد  پیش کســوت،  تصویرگــران  از  و  بچه هــا  کیهــان 
حمزه زاده نویسنده و مدیر سازمان سینمایی حوزۀ هنری، 
مرتضــی آخوندی ناشــر پیش کســوت، نــادر قدیانی مدیر 
انتشــارات قدیانی، جاســبی از فعاالن عرصۀ نشر، یزدانی 
معاون قرارگاه خاتم االوصیا و فعال جبهۀ فرهنگی انقالب، 
مرادیان معاون تشکیالت مجمع ناشران انقالب اسالمی 
و مصطفــی زمانی از ناشــران قدیمی و پــرکار عرصۀ کتاب 

کودک در انتشارات پیام آزادی حضور داشتند.
حجت االســالم مرتضــی امین الرعایــا از چهره  هــای 
کمتررسانه ای شــده محسوب می شود. او و فعالیت هایش 
اغلــب در ســکوت خبــری انجام شــده و حتی پــس از گذر 
ســال ها همچنان چهرۀ مشــهوری نیســت. بیمار است و 
چشــم هایش دیگر ســوی گذشــته را ندارد. دســت هایش 
ثبات قبل و وضعیت جســمی اش اجازۀ فعالیت گسترده 

را نمی دهد.

بعد از چهار دهه با پرکارترین تصویرگر دهۀ 60

دیدار با عادل گمنام هنر انقالب
نفیسه اسماعیلی

حجت االسالم مرتضی امین الرعایا، هنرمند تصویرگر، از چهره  های کمتر رسانه ای شدۀ جبهۀ فرهنگی انقالب است. فعالیت های 
وی اغلب در سکوت خبری انجام شده و حتی پس از گذر سال ها همچنان ناشناخته مانده است. وی که طراحی آرم بسیاری 
از نهادهای انقالبی را بر عهده داشته، اکنون بیمار است و چشم هایش دیگر سوی گذشته را ندارد. چندی پیش جمعی از 

فعاالن عرصه نشر و کتاب به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی به عیادت این تصویرگر، نویسنده و شاعر انقالبی رفتند.
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این هنرمند استفاده کرده ایم گفت: »برخی کتاب هایی که 
از در انتشــارات پیام آزادی منتشــر کردیم، شــامل اشــعار 
آقای امین الرعایا بود؛ هرچند انتشارات قدر والیت هم طی 

این سال ها کتاب های او را منتشر کرده است.«
این دیدار که هم زمان با ۶۳ســالگی تأســیس کیهان 
بچه ها و چاپ سه هزارمین شمارۀ این نشریه انجام شده، 

با یادی از مرحوم امیرحسین فردی همراه بود.
حضور ناشــران قدیمی و پیش کســوت در این دیدار 
موجب شــد خاطراتی هم نقل شــود. در نهایت تأکیداتی 
دربــارۀ گــردآوری آثــار حجت االســالم امین الرعایــا صورت 
گرفت. همچنین دفتر ادبیات انقالب اســالمی قرار است 

خاطرات این هنرمند را ثبت و ضبط کند.
حجت االســالم امین الرعایــا در ادامــۀ ایــن دیــدار به 
مشارکت در طراحی آرم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
همچنین طراحی آرم بنیاد شهید هم اشاره و عنوان کرد: 
»برای جابه جایی منزلمان روزی در صدد جمع آوری وسایل 
خانه بودیم. حجت االسالم نظام زاده، رئیس وقت سازمان 
اوقــاف اصــرار داشــت که مــن آرم بنیــاد شــهید را طراحی 
کنم. گفتم خسته هستم و دست هایم لرزان است و قادر 
نیســتم طرحی بکشــم؛ اما آقای نظام زاده با اصرار فراوان 

خواهان پذیرش من برای اجرای طرح بود.«
وی افــزود: »در پاســخ رئیــس ســازمان اوقــاف گفتم 
فرصــت ندارم. اما از ایشــان اصرار بــود و از من نپذیرفتن. 
در نهایــت چنــد ســاعت جابه جایــی وســایل را بــه تعویق 
انداختیــم و بــه همســرم گفتــم بایــد طرحی را بکشــم. به 
حضرت زینبB توســل کردم و کمک خواستم. گفتم 
شما بگویید چه طرحی بکشم. خوابیدم.  در خواب کبوتری 
را دیــدم کــه در عرش پرواز می کنــد. دیدم وارد حیاط خانۀ 
ما شد و وسط حوض، مجسمۀ الله ای را دیدم که آب روان 

بود. در حال حاضر هم یک کارتن از تصویرگری های ایشان 
موجــود اســت. او زمانــی که نه دســتگاه بزرگ نمایــی بود و 
نــه تجهیزات، با مدادشــمعی کار می کرد. حتــی روزی پنج 
تصویــر شــهید هــم در دوران جنگ و انقالب می کشــید تا 

خانوادۀ شهدا در مراسمشان از آن استفاده کنند.«
در ادامــه حجت االســالم امین الرعایــا تصریــح کــرد: 
»تقریباً هشــت ســال جنــگ را بنده به تصویر کشــیده ام. 
خاطــرات آن روزهــا را تــا بــه امروز برای رســانه یا نشــریه ای 
بازگو نکرده ام؛ اما این نخستین باری است که می گویم در 
روزهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس روزی بیش از شش 
تصویر شــهید را می کشــیدم و به خانواده هایشــان تحویل 

می دادم.«
وی دربــارۀ آثــارش هم بیــان کــرد: »روزی برای گرفتن 
آمار به مؤسســۀ خانۀ کتاب وزارت ارشــاد رفتم تا پیش از 
بیماری بتوانم پروانۀ نشر بگیرم. جالب این بود که مسئول 
خانۀ کتاب به من می گفت: "شما بیش از دویست کتاب 
چاپ اول دارید. چطور تا به حال اقدام نکرده اید؟!" در آمار 
مشخص شد ۴۶۰ کتاب تصویرگری از بنده موجود است؛ 

اما اطالعاتی از بنده موجود نیست!«
مختارپــور همچنیــن دربــارۀ جمــع آوری گزیــدۀ آثــار 
ایشان جویا شد که مصطفی زمانی بیان کرد: »کتا ب هایی 
از کارهای ایشــان موجود اســت؛ اما هنوز کار دسته بندی و 

پژوهشی جامع تهیه نشده است.«
امین الرعایــا گفــت: »زمــان شــاه بــا اســامی گوناگون 
فعالیت می کردم تا دستگیر نشوم؛ اسامی متعددی مانند 
عادل و... . این کلمه تخلص شعری ام هم بود. همان دوران 
ســاواک در پــی عــادل بود؛ هرچند هرگــز او را نیافت. البته 

کتاب های شعر هم دارم که هنوز منتشر نشده است.«
مصطفی زمانی هم با بیان اینکه در انتشارات از اشعار 

تقریباًهشت
سالجنگرابنده
بهتصویرکشیدهام.
خاطراتآنروزها
راتابهامروزبرای
رسانهیانشریهای
بازگونکردهام؛امااین
نخستینباریاست
کهمیگویمدرروزهای
انقالباسالمیو
دفاعمقدسروزی
بیشازششتصویر
شهیدرامیکشیدم
وبهخانوادههایشان
تحویلمیدادم
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ایــن تصویرگــر اضافــه کــرد: »در روزهایی حتی از سراســر 
کشــور و خارج از کشــور از من می خواســتند برایشان آرم 
طراحی کنم و قلم بزنم، ســیاه و ســفید و روی کاغذ کالک 
کار می کــردم. فرصــت نداشــتم رنگی طراحــی کنم. حتی 
مادران شــهدا عکس تــار و غیرواضحی را از فرزندانشــان 
برایم می آوردند تا طراحی کنم. فقط باالی تصویر فرزندش 
عالمتی به نشانۀ اینکه باید چه چهره ای را طراحی کنم، 
قرار می داد و ضربدری می زد. من به ســختی می توانستم 
چهره را ببینم؛ اما وقتی عکس را به مادر شــهید تحویل 
مــی دادم، بســیار خوشــحال می شــد و می گفــت همانند 

فرزندم است.«
این نویسنده و شاعر به ورود به حوزه و آغاز طلبگی 
هم اشــاره کرد و گفت: »پس از مدتی طلبه شــدم. پیش 
یکی از علما رفتم و دربارۀ ورود به دانشگاه هنر از ایشان 
سؤال کردم. در پاسخ به من گفتند که نرو، در حوزه بمان و 
درس حوزوی بخوان؛ هرچند توصیه فرمودند که استخاره 

کنم و استخاره هم کردم و بد آمد.«
وی در ادامــه بــه روند طراحــی در آزمون های متعدد 

اشاره کرد.
مجمــع  مدیرعامــل  نیلــی،  میثــم  دیــدار  ایــن  در 
ناشــران انقالب اســالمی، با اشــاره به دیدار چندی پیش 
نویســندگان با رهبــر انقالب اظهار کرد: »قــرار بود در این 
دیــدار، حجت االســالم امین الرعایــا هم حاضر باشــند که 
بیمــاری مجــال حضور به ایشــان نداد. من این مســئله را 
خدمت رهبر انقالب عرض کردم و ایشان انگشتر متبرکی 
را برای هدیه به من دادند تا تقدیم آقای امین الرعایا کنم.«
در ادامــۀ مراســم، علی رضــا مختارپــور این انگشــتر 

متبرک را به حجت االسالم امین الرعایا اهدا کرد.
حجت االســالم امین الرعایــا هــم بالفاصلــه از دوران 

سرخ از آن جاری بود و کبوتر بر لبۀ آن نشست و شروع به 
آب خوردن کرد؛ در حالی که از آن خون جاری بود. بالفاصله 
بیــدار شــدم و بــرای بنیــاد شــهید آرم را کشــیدم. اطرافش 
نیــز طرح هایــی را افزودم و فرســتادم. صبح فــردای آن روی 
حجت االســالم نظــام زاده تماس گرفــت و از تصویب همان 

طرح خبر داد.«
وی دربارۀ طراحی آرم ســپاه هم گفت: »رفت وآمد به 
منزل ما بسیار بود. برادر شهید منتظرقائم با بنده بسیار 
صمیمی بود. ایشان به من گفت: "آرم برای سپاه بخواهیم، 
برایمــان طــرح می زنــی؟" گفتــم: "بلــه، انجــام می دهــم." او 
بــا بچه هــای ســپاه ارتبــاط داشــت. مشــخصات آرمــی که 
مدنظرشــان بــود، برایــم آورد و گفــت ســه روز می شــود که 
نخوابیده ام. شما مشغول طرح باش تا من کمی استراحت 
کنــم. مــا ایــن آرم را الزم داریــم. پذیرفتــم کــه طــرح را بزنم. 
متــن حــاوی مشــخصات آرم را خوانــدم و رفتــم بــرای آقای 
منتظرقائم غذا آوردم. تا بیایم، او به خواب رفته بود. پشت 
میز نشســتم و با توجه به مشــخصات، مشــغول طراحی 
شــدم. دســتم بی اختیار روی کاغذ پیش می رفت. ابتدا با 
مــداد و بســیار کوچــک طراحی کــردم. تمام که شــد، آقای 
منتظرقائم از خواب بیدار شــد. گفتم طرح تمام شــد. مرا 
در آغوش کشــید و بوســید و گفت: "شــما منتظر باش تا 
من تأیید طرح را بگیرم. اگر مشکلی داشت، برای تصحیح 
بازمی گــردم." پشــت میــزم منتظر آقای منتظرقائم شــدم؛ 
امــا خبــری از او نشــد. نمــاز خوانــدم، لبــاس پوشــیدم و به 
راهپیمایی رفتم. با کمال تعجب دیدم که دست خانم های 
محجبــه در تظاهــرات عکــس آرم ســپاهی اســت کــه مــن 
طراحی کرده ام. منتظرقائم را که دیدم. گفت بچه ها شبانه 
طرح را به چاپخانه داده اند و به تصویب هم رسیده است. 

نگران نباش.«

»عادل« گمنام هنر انقالب

مادران
شهداعکستار

وغیرواضحیرااز
فرزندانشانبرایم

میآوردندتاطراحی
کنم.فقطباالی
تصویرفرزندش

عالمتیبهنشانۀ
اینکهبایدچه

چهرهایراطراحی
کنم،قرارمیدادو

ضربدریمیزد.من
بهسختیمیتوانستم

چهرهراببینم؛اما
وقتیعکسرابه
مادرشهیدتحویل

میدادم،بسیار
خوشحالمیشد
ومیگفتهمانند

فرزندماست
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زدند و فرمودند به نظرم جا دارد االن روی این مسئله کار 
شود.«

در پایان این دیدار، مصطفی زمانی با تأکید بر اینکه 
مجموعــۀ از مــن بپرس مجموعه ای بود که لبنان منتشــر 
کرده بود، اما آقای امین الرعایا آن را بومی کرد گفت: »این 
اثر در ۲۳ جلد به شکل بومی در دست انتشار است و ما 

در حال کار روی این کتاب ها هستیم.«
امین الرعایــا بــا تأکیــد بــر اینکــه بیــش از یک ســال 
است که به شدت بیمار هستم، بیماری دیابت و سیاتیک 
آزاردهنده شــده و حتی به چشــم هایم آســیب زده است، 
گفت: »هرچند جراحی هم انجام شد، ظاهراً اشعۀ زیاد به 
چشم سمت چپ تابیده شده و دید را از بین برده است.«
این هنرمند در بخش دیگری از ســخنانش با تأکید 
بر اینکه نه می توانم کتاب بنویسم و بخوانم و نه از رایانه 
اســتفاده کنــم، گفــت: »هرچنــد با تشــخیص پزشــک از 
عینــک اســتفاده می کنــم، باز هم زیــاد قادر بــه انجام کار 

نیستم.«
امین الرعایــا بــا اشــاره به اینکــه پیش از ایــن، اغلب 
طراحی انجام می دادم، افزود: »برای درمان چشمم حتی 
پیش آقای قاضی زادۀ هاشــمی، وزیر سابق بهداشت هم 
رفتم؛ ولی باید به پزشک شبکیه مراجعه می کردم. ازاین رو 
به پزشک متخصص رجوع کردم و عینک تجویز شد؛ ولی 
عینک هم مؤثر نیست. سه عینک برای کارهای مختلف 
دارم؛ اما مشکل شبکیه موجب شده مرکز چشمم سیاه 

شود و قادر به دیدن نباشم.«
این دیدار بســیار صمیمانه که بیش از یک ســاعت 
بــه طــول انجامید، با یک عکس گروهی به پایان رســید و 
حاضران برای حجت االسالم امین الرعایا آرزوی سالمتی و 

شفای عاجل کردند.

جوانی و توصیۀ حضرت آیت هللا خامنه ای صحبت کرد و 
گفت:»رهبر انقالب در زمان جوانی طراحی و نقاشی هایم 
را مالحظه فرمودند و نصیحت هایی دربارۀ اینکه وارد چه 
کاری شــوم مطرح کردند. این ســخنان در منزل فخر الدین 
حجــازی انجام شــد. ایشــان فرمودنــد کارهایــت را بیاور تا 
ببینیــم. در ادامــه توصیــه کردنــد کــه پندهای قرآنــی را به 

تصویر بکشم.«
میثم نیلی خاطرنشــان کرد: »نســل ما و نســل پس 
از ما به آقای امین الرعایا مدیون اســت. ایشــان در تربیت 
انقالبــی بچه هــای دهــۀ شــصت نقــش پررنگی داشــتند. 

کتاب های ایشان بر ما تأثیرگذار بود.«
حجت االسالم امین الرعایا در پاسخ به سؤال دبیرکل 
نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور دربارۀ داشــتن شــاگرد 
توضیح داد: »مشــغله های درســی اجازۀ داشتن شاگرد را 
نمی دهــد؛ امــا طالب کارهایشــان را ارائه می دهند و گاهی 

تصحیح می کنم.«
تهرانــی،  مجتبــی  حاج آقــا  »شــاگرد  افــزود:  وی 
حق شــناس و اســماعیل دوالبــی بودم و همــواره پای درس 

اخالق و تفسیر حاج آقا مجتبی می رفتم.«
محمدحســین صلواتیــان، پیش کســوت تصویرگری 
کتاب هــای کــودک و نوجــوان، در ایــن دیدار بــا بیان اینکه 
دشمن برخی مسائل را از ما بهترمی داند و به فرمودۀ رهبر 
انقالب ایراد هم ندارد ما از آن ها بیاموزیم، مثل تبلیغات 
که از دشمن ضعیف تر هستیم، گفت: »کشوهای شرقی 
هــم در برخــی کارهــا از مــا جلوتــر هســتند. در ســاخت 
فیلم های تاریخی از ما بهتر هســتند. به شــکلی که ما با 
عالقــه آثــار آن ها را نــگاه می کنیم؛ در حالی که ســنخیتی 
نداریــم. صحبــت آقــا نیــز در ایــن مســیر بــود کــه بایــد از 
پتانســیل موجود استفاده کنیم. ایشان شاهنامه را مثال 

رهبرانقالبدر
زمانجوانیطراحی
ونقاشیهایمرا
مالحظهفرمودندو
نصیحتهاییدربارۀ
اینکهواردچهکاری
شوممطرحکردند.
اینسخناندرمنزل
فخرالدینحجازی
انجامشد.ایشان
فرمودندکارهایترا
بیاورتاببینیم.در
ادامهتوصیهکردند
کهپندهایقرآنیرابه
تصویربکشم
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ایشان48جلد
کتابکودکونوجوان

رابرایمؤسسۀ
قدروالیتهمنگاشته

وهمطراحیآنرا
انجامدادهاست.در
اینمدت22اثرهم
توسطایشانطراحی
شدهکهنویسندگان

مختلفیداشته
است.هنوزطرحهای
آبرنگایشانکه

سالهایدهۀ80-70
بهاینطریقطراحی

میکردند،درمؤسسۀ
قدروالیتنگهداری

میشودوجزو
آرشیوگرانبهایاین

مؤسسهاست

ایشان تجلیل شد. حجت االسالم امین الرعایا سال هاست 
که کارشناس گروه کودک و نوجوان مؤسسۀ فرهنگی هنری 
قدر والیت است و در جلسات نویسندگان و طراحان همکار 
با مؤسسه که هر ماه یا دو ماه یک بار تشکیل می شود، از 

نظرات و تجربیات ایشان استفاده می شود.
ایشــان همکاری های متعددی با مؤسسۀ قدر والیت 
کرده است؛ از جمله اصالح و بازنویسی آثاری که برای تولید 
به مؤسسۀ قدر والیت می رسد، تشخیص داشتن قابلیت 
تولید آثار ارسالی به نویسندگان یا رد این آثار و طراحی آثار 
مثبت. هم اکنون نیز پانزده اثر با محوریت خداشناسی برای 
کودکان برای بازنویسی و بازنگری و طراحی در دست اقدام 
ایشــان اســت که به خاطر کم ســویی چشمانشان با تأخیر 

انجام می شود.
مؤسسه حفظ ارتباط مستمر و حمایت جدی و مؤثر 
از ایشان را به ویژه در وضعیت فعلی، برای خود و همۀ فعاالن 
جبهۀ انقالب وظیفه می داند؛ صرف نظر از اینکه چه اندازه 

بتوانند به تولید آثار بپردازند.
امید است که به لطف الهی و دعای خیر بندگان صالح 
و استفاده  کنندگان از آثار فاخر ایشان، هرچه زودتر بهبودی 
کامل حاصل نماید و توان جبهۀ فرهنگی انقالب را بیفزاید. 
هدیــۀ گران ســنگ رهبری به این نویســنده و طراح انقالبی 
)انگشــتری( گــوارای ایشــان بــاد و رضایــت رهبــری انقالب 

اسالمی توشۀ راهش. 

حجت االسالم امین الرعایا از سال 1374، یعنی دو سال بعد 
از شروع فعالیت مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت، با این 
مؤسسه پیوند خورده است و این پیوند تا اکنون ادامه دارد. 
مؤسسۀ قدر والیت فعالیت های حوزۀ کودک و نوجوان خود 

را با ایشان شروع کرده و عمیقاً به ایشان گره زده است.
نگاهی به آمار آثار تولیدی ایشان، این پیوند را نشان 
می دهــد. ایشــان 48 جلــد کتــاب کــودک و نوجــوان را برای 
مؤسســۀ قدر والیت هم نگاشــته و هم طراحی آن را انجام 
داده است. ایشان در این مدت طراحی 22 اثر از نویسندگان 
مختلف را بر عهده داشــته اســت. هنوز طرح های آب رنگ 
ایشــان از ســال های دهــۀ هفتــاد و هشــتاد، در مؤسســۀ 
قدر والیت نگهداری می شــود و جزو آرشــیو گران بهای این 

مؤسسه است.
مهم تریــن آثــار تولیــدی ایشــان بــرای مؤسســۀ قــدر 
والیت را می توان مجموعۀ قصه های پروانه دانست. ایشان 
چهــارده جلــد از ایــن مجموعــه را نوشــته و طراحــی کــرده 
اســت و مخاطبان از آن ها اســتقبال فراوان کرده اند. در هر 
جلد این مجموعه یکی از خصوصیات امام خمینیu در 
قالب قصه ای جذاب به بچه ها معرفی می شــود. مجموعۀ 
ده جلدی قصه های شنیدنی که خانم شیوا سالمت آن ها را 
نگاشته است، با طراحی آقای امین الرعایا زینت شده است 
و از طراحی های باارزش و مهم ایشــان اســت. طرح های این 
ده جلد در جایزۀ ادبی یوسف اثر برگزیده شناخته شد و از 

مرتضی امین الرعایا به روایت موسسۀ قدر والیت؛

خالق قصه های پروانه 
حجت االسالم مرتضی امین الرعایا به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی و جمعی از ناشران و نویسندگان، در صفحات 
رسانه ها و فضای مجازی مطرح گردید. ایشان با چهار دهه فعالیت مستمر، از مطرح شدن نام خود پرهیز می کند؛ اما بیماری 

که او را رنج می دهد، سبب شد تا فعاالن عرصۀ فرهنگ انقالب با عیادت و دل جویی از او، نام و تالشش را رسانه ای کنند.
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نوبــت تجدیــد چــاپ نســخۀ مربوط بــه پویش، بــا تیراژ 
55000 نسخه به چاپ هشتادودوم رسیده است.

گفتنــی اســت اولیــن دوره از پویــش کتاب خوانــی 
»کتاب قهرمــان« بــه کوشــش مجمــع ناشــران انقــالب 
اســالمی با همکاری انتشــارات پیام آزادگان آغاز شده و 
همچنــان در حــال برگزاری اســت. این پویش با تکیه بر 
کتاب های باکیفیت، سعی در شناساندن قهرمانان ملی 

میهن اسالمی مان ایران دارد. 
ایــن پویــش  تاکنــون مهــدی طحانیــان در قالــب 
بــه بیســت اســتان کشــور ســفر کــرده و بــا حضــور در 
مراســم های متعدد جشــن امضا و شــب خاطره، توجه 
مخاطب جوان و نوجوان به این کتاب جلب شده است. 
پیش بینــی می شــود اســتقبال عالقه مندان بــه ادبیات 
اســارت از داســتان پرفراز و نشــیب اســارت این نوجوان 

ایرانی همچنان ادامه داشته باشد.

پویــش  دورۀ  اولیــن  در  امــام  کوچــک  ســرباز  کتــاب 
»کتاب قهرمــان« بــه چــاپ هشــتادودوم رســید تا جمع 
تیــراژ آن از ابتــدای انتشــار تاکنــون، از تیــراژ 102 هــزار 

نسخه عبور کند. 
کتاب ســرباز کوچک امام، نوشــتۀ فاطمه دوســت کامی 
را انتشــارات پیــام آزادگان برای اولین بار در ســال 1392 
منتشر کرد. این کتاب 764صفحه ای با قیمت 36هزار 
تومــان تــا پیش از آغاز پویش »کتاب قهرمان«، طی پنج 
ســال به چاپ ســی ویکم و تیراژ 47500 نســخه رســیده 

بود.
بــا آغاز پویش کتاب خوانی »کتاب قهرمان« در آذر 
سال گذشته، این کتاب با ویرایش جدید و کاهش حجم 
بــه 453 صفحــه رســید و بــا قیمت ویــژۀ 24هــزار تومان 
عرضه شد. کتاب خاطرات مهدی طحانیان با استقبال 
مخاطبــان از ایــن پویش، اکنون در طول ســه مــاه، با 55 

با استقبال از پویش کتاب قهرمان:

سرباز کوچک امام صدهزارتایی شد 24

خط اخبار

گزارش
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پاســخ های صحیح ســؤاالِت پشت برگۀ مسابقه را طبق 
الگوی زیر، به شمارۀ 1000100015000 بفرستید:

631572980*84*1323123212
نکتۀ۱: شمارۀ گزینه های صحیح باید پشتِ سرِهم 

و بدون فاصله درج شود.
نکتــۀ۲: بــرای شــرکت در ایــن بخــش، از طریــق 
www.ketabzendegi.  تارنمــای مســابقه، به نشــانی

ir نیز می توانید اقدام کنید.

و پادکســت فیلــم، عکــس، انتشــار دوم: روش
یادداشتدربارۀکتابدراینستاگرام

بــا  آن  دربــارۀ  نوشــته ای  کتــاب،  مطالعــۀ  از  پــس 
#کتاب_و_زندگــی  و  #قصه_دلبــری  هشــتگ های 
در اینســتاگرام منتشــر کنید. ســپس نوشــتۀ خود را به 

صفحۀ ketabzendegi@  ارسال کنید. 

روشهایتهیۀکتاب
کتــاب »قصــۀ دلبــری« عــالوه بــر عرضــۀ مســتقیم در 
مراکــز فروش، به صورت اینترنتی هم فروخته می شــود. 
عالقه مندان برای شرکت در پویش می توانند به سایت  
 revayatfath.ir یــا ســایت www.ketabzendegi.ir
مراجعه کرده و نشــانی مراکز فروش کتاب در شهرشان 
را جســت وجو کننــد یــا کتــاب را به طــور برخــط بخرنــد. 
به منظــور حمایــت از منابــع ملــی، نســخۀ الکترونیــک 

کتاب نیز در اپلیکیشن طاقچه قرار داده شده است.
همچنیــن افــرادی کــه از قبــل ایــن کتــاب را تهیــه 
کرده انــد، برای دریافت راهنمایی هــای الزم در خصوص 

شرکت در مسابقه، به سایت پویش مراجعه کنند.

مجمــع ناشــران انقالب اســالمی با همکاری انتشــارات 
روایــت فتــح، به منظــور ترویــج فرهنگ مطالعــه، پویش 
کتاب خوانی کتاب وزندگی را از عید چهل سالگی انقالب 

تا عید سعید فطر برگزار می کند.
کتــاب محــوری ایــن دوره از پویــش، قّصــۀ دلبــری، 
روایــت مرجــان دُرعلــی، همســر شــهید محمدحســین 

محمدخانی از شهدای مدافع حرم است. 
 ایــن کتــاب را محمدعلی جعفری به رشــتۀ تحریر 
درآورده و انتشارات روایت فتح آن را منتشر کرده است.

کتاب قصۀ دلبری برای این پویش بازنویســی و در 
144 صفحه و با قیمت 15500 تومان عرضه شده است. 
قّصــۀ دلبــری روایــت عاشــقانۀ پنــج ســال زندگــی 

مشترک راوی کتاب با شهید محمدخانی است. 
جالب است بدانید که شهید محمدخانی پیش از 
شهادت به همسرش گفته است: »وقتی شهید شدم، 
خاطراتم را در قالب »نیمۀ پنهان ماه« انتشارات روایت 
فتــح چــاپ کــن« و بــه نقــل بعضــی از خاطــرات در این 

کتاب تأکید داشته است.
دورۀ هفتم پویش کتاب وزندگی که به همت مجمع 
ناشــران انقالب اســالمی و انتشــارات روایت فتح برگزار 
می شــود، همچــون دوره های قبــل دارای جوایز متنوع و 

روش های مختلف برای شرکت در مسابقه است.

دبیرخانۀ پویش، روش های شــرکت در مســابقه را 
به شرح زیر اعالم کرده است.

روشاول:پاسخبهسؤاالت
برچســب روی برگــۀ ســؤاالت الی کتــاب را بخراشــید و 

برگزاری هفتمین دورۀ بزرگ ترین مسابقۀ کتاب خوانی

25کتاب، زندگی، قصۀ دلبری

خط اخبار
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جاسوسی دنیا برای فروپاشی جمهوری اسالمی است. 
کتاب عارف ۱۲ساله، خاطرات شهید نوجوان رضا پناهی، 
به کوشــش سیدحســین موســوی که از ســوی انتشــارات 
شــهید کاظمی منتشــر شــده اســت، در کمتر از دو ماه به 

24هزار نسخه رسید.
کتاب رادیویی اینک شوکران، زندگی شش شهید جانباز 
جنــگ تحمیلــی، منوچهر مــدق، مصطفی طالبــی، ایوب 
بلنــدی، محمدعلــی رنجبر، ســعید جان بزرگی و حســین 
شایسته، با همکاری انتشارات روایت فتح و مؤسسۀ پرشان 

ایده تهیه شد.
کتاب هم قســم، شرح زندگی و خاطرات اُمّ یاسر، همسر 
شهید سیدعباس موسوی، دبیرکل پیشین حزب هللا لبنان، 
نوشــتۀ عبدالقــدوس االمین و با ترجمۀ احمــد نطنزی در 

انتشارات به نشر منتشر شد.
مجموعه داســتان کوتاه حنانه شــو که رقیه بابایی آن را 
 tبــا محوریت داســتان دل ســپاری اشــیا به رســول خدا
به رشــتۀ تحریــر درآورده اســت، از ســوی انتشــارات کتاب 

جمکران منتشر شد.

کتابهایخبرساز
کتــاب دربــارۀ امام خمینــیu، پانزده خرداد و مســئلۀ 
انقالب، خاطرات مستند استاد سیدهادی خسروشاهی، از 

سوی مؤسسۀ چاپ و نشر عروج منتشر شد.
رمــان نفــس، جدیدتریــن اثــر بهــزاد دانشــگر، توســط 
انتشــارات تالوت آرامش راهی بازار نشــر شــد. این رمان بر 
اساس واقعیت و برگرفته از خاطرات خانم لیال.غ است که 
نویســنده آن را تبدیل به یک رمان باورپذیر و قابل تجربه 

نموده است.
جلد نخست کتاب چالش هسته ای، به قلم سیدمحمود 
نبویان، از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب 

اسالمی منتشر و روانۀ بازار نشر شد.
انتشارات کتابستان معرفت رمان برنگرد، به قلم مجید 
قنبری را منتشر کرد. این اثر روایتی از تالش سرویس های 

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

26

خط اخبار

گزارش
زینب محبی آشتیانی



شمارۀ 32 و 33
فروردین و اردیبهشت 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

27
از چشــم ها نــام مجموعــه ای پانزده جلــدی از انتشــارات 
روایت فتح است که به زندگی تعدادی از فرماندهان بزرگ 
جنگ از نگاه خانواده، دوســتان و هم رزمان اشــاره می کند 
و هفت جلد از این مجموعۀ ماندگار با طرح جلدی کامالً 

متفاوت منتشر شده است.
کتــاب مهــران می خنــدد، زندگی نامه و خاطرات شــهید 
مرزبــان نیــروی انتظامــی، مهران اقرع، به اهتمام محســن 
صالحی خواه در انتشارات زاد اندیشه و با همکاری مؤسسۀ 

فرهنگی شهدای ناجا وارد بازار نشر شد.
کتاب بهشــت در همین حوالى اســت، به قلم ســعیده 
اصالحى، از ســوى انتشــارات مؤسسۀ فرهنگى هنرى قدر 
والیت منتشر شد. این کتاب جلد هشتم مجموعۀ شهدا 

زنده اند بوده و به زندگی و سیرۀ شهیدان مداح می پردازد.
کتــاب صدور انقالب، بیانــات آیت هللا خامنــه ای دربارۀ 
موضوع صدور انقالب و تبیین آن، از سوی انتشارات صهبا 

منتشر شد.
کتاب خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل 
یگان موشــکی در ایران با محوریت زندگی شــهید حســن 
طهرانی مقدم )پدر موشکی ایران( را انتشارات شهید کاظمی 

منتشر کرد.
سرباز کوچک امام، کتاب محوری پویش »کتاب قهرمان« 
به چاپ هشتادودوم رسید و تیراژ آن از 102هزار نسخه عبور 
کرد. پیش بینی می شود استقبال عالقه مندان به ادبیات 
اسارت از داستان پرفراز و نشیب اسارت این نوجوان ایرانی 

همچنان ادامه داشته باشد.
کتــاب راض بابــا، روایــت زندگی شــهید راضیه کشــاورز، 
دختری که در شانزده سالگی به شهادت رسید، به قلم طاهره 

کوه کن در انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسید.
جلد ســوم از مجموعۀ حلقۀ داســتان با عنوان ســرقت 
مصلحانــه با داســتان هایی کوتاه از نویســندگان کــودک و 

نوجوان در انتشارات مدرسه چاپ و روانۀ بازار شد. 
کتــاب پــدر، نکاتــی کوتاه و گویــا از زندگــی و زمانۀ موالی 
موحــدان امیرمؤمنــان علــیA  اســت کــه بــه کوشــش 
نرجس شکوریان فرد تدوین و از سوی انتشارات عهد مانا 

منتشر شده  است.
کتاب بایسته های بیان مسائل جنسی بر اساس احکام 
الهی، نوشتۀ احمدرضا اخوت و هانی چیت چیان، از سوی 
مدرســۀ دانشــجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران منتشر 

شد.
انتشارات کتابستان معرفت رمان پنجرۀ چوبی، نوشتۀ 

فهیمه پرورش را به چاپ دوازدهم رساند.
نشر اســم مجموعه داستان پسران ســالخورده، نوشتۀ 

حسام الدین مطهری را منتشر و راهی بازار نشر کرد. 
کتــاب شــهنواز، جدیدتریــن اثــر رضــا رســولی از ســوی 
انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد. این کتاب روایتی 
است از جوانی بلوچ و سنی مذهب که در گیرودار انتخابی 

سخت قرار گرفته است.
ترجمۀ فارســی کتاب إنّ مع الّصبر نصراً با عنوان خون 
دلی که لعل شد، زندگی نامۀ رهبر معظّم انقالب، به همت 
محمّدعلی آذرشب گردآوری و انتشارات انقالب اسالمی آن 

را منتشر کرد.
کتــاب یــک قــوری پــر از قــور، مجموعــه شــعری از مریم 
هاشم پور، با تکیه بر مفاهیم محیط زیستی، برای سومین 
بار از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد بازار 

کتاب کودک شد.
کتاب مهمانی باغ سیب، آخرین کتاب داوود امیریان در 
انتشارات عهدمانا منتشر شد. این کتاب داستان بلندی 
 tاز حادثه ها و حماســه های یاران و اصحاب پیامبر اکرم

است.
کانــون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب داســتان 
قِلقِلَــک، نوشــتۀ ســپیده خلیلی را منتشــر کــرد. ایــن اثر 
مجموعه داســتان هایی از یک خانوادۀ  متفاوت اســت که 
ماجرای زندگی آن ها به تقویت مهارت های رفتاری کودکان و 

والدین کمک می کند.
چاپ اول کتاب سیرة خاتم النبیین صلى اللّه عليه وآله، 
نوشــتۀ آیت هللا محمدی ری شــهری با همکاری جمعی از 
پژوهشگران مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، در چهار 
جلــد به زبان عربی در انتشــارات دارالحدیث چــاپ و روانۀ 

بازار نشر شد.
مجموعه  داستان یخ در بهشت، اولین مجموعه  داستان 
حوزۀ ادبیات دفاع مقدس با محوریت زنان و حضورشــان 
در جنگ به همت انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی 

بازار نشر  شد. 

شخصیتهایخبرساز
محمدرســول مالحسنی، نویســندۀ کتاب یادت باشد، 
از نگارش خاطرات شهید مدافع حرم زکریا شیری، همرزم 
شــهید حمید ســیاهکالی مــرادی خبــر داد. ایــن اثر جزو 
معدود کتاب هایی است که به روایت مادر شهید نوشته 

می شود.
جعفــر ابراهیمی، نویســنده گفت: »بــه دلیل بیماری و 
وضعیت اســفناک نشــر در حال تألیف نیســتم. ناشران 
هم به دلیل مشکالت سراغ نویسندگان نمی آیند. هرچند 
نوشتن در خون من است و به آن عالقه مندم، بیشتر این 

روزها مطالعه می کنم.«
محمدرضــا ســنگری، نویســنده، معتقد اســت ادبیات 
انقالب اســالمی، ادبیاتــی امیدوار و آرمان گراســت. پیش 

گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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با تصحیحی درخور و مقدمه ای جامع، در دو جلد نفیس 
از سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر خواهد شد.«

مصطفی جمشــیدی دربــارۀ جدیدترین اثــرش گفت: 
»نهــال اســرار دربــارۀ وقایــع مســجد گوهرشــاد در هجوم 
نظامی های رضاشاه از زبان دختری به اسم نهال است. این 
کتاب به ناشر سپرده شده تا مراحل انتشار را سپری کند.«
ســیدعلی کاشــفی خوانســاری به نگاه ارشــاد به حوزۀ 
کودک و نوجوان انتقاد کرد و با بیان اینکه در دوره های اخیر 
بخش کتاب کودک الغر و مختصر شده است، گفت: »در 
ســه دورۀ گذشــتۀ جایزۀ کتاب ســال، هیچ کتاب کودک و 

نوجوانی برگزیده نشده است!«

ناشرانخبرساز
نشر اسم رمان رگ و ریشه، نوشتۀ جان فانته را با ترجمۀ 

محمدرضا شکاری منتشر کرد. 
مرکز اسناد انقالب اسالمی چهارمین جلد از مجموعۀ 
تاریــخ تحوالت جمهوری اســالمی ایران، به کوشــش دکتر 

حسین احمدی را منتشر کرد.
انتشــارات کتاب نیستان رمان طلوع روز چهارم، نوشتۀ 
فاطمه ســلیمانی ازندریانی را منتشــر کرد. این رمان اثری 
اســت داســتانی روایی که به شــرح ماجرای شکافته شدن 
دیــوار کعبــه بــرای ورود مــادر امیرالمؤمنین علــیA  به 

درون آن می پردازد.
مؤسســۀ دارالحدیــث چــاپ اول کتاب محبت خــدا در 
دعاهــای اهل بیــتD، نوشــتۀ آیــت هللا محمد مهــدی 

آصفی را منتشر کرد.
انتشــارات به نشــر، پنج جلد از مجموعۀ چهارده جلدی 
»هشــت قصه از زندگی معصومین« را منتشــر کرد. این 
مجموعه برای گروه سنی »ج« و »د« آماده شده و در قالب 

»کتاب های پروانه« روانۀ بازار شده است.
نشر اسم رمان سه شنبه نوشتۀ آراز بارسقیان را منتشر 
کرد. این رمان در جریان ســفر شــخصیت اصلی داستان 
به شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان و بوشهر روایت 
می شود و به گفتۀ نویسنده اش، تجربۀ شهر و سفر در کنار 

هم قرار گرفته اند.
مؤسســۀ فرهنگی هنری مرکز اســناد انقالب اســالمی 
کتــاب بن بســت را منتشــر کــرد. این کتاب اثری مســتند 
شــامل اســناد و اعترافات ســیدمهدی هاشمی است و به 

کالبدشکافی ریشۀ  انحرافات وی می پردازد.
مؤسســۀ فرهنگی هنــری قــدر والیــت کتــاب گلســتان 
انقالب را منتشر کرد. این کتاب حاصل بررسی ها و نظرات 

از انقــالب، یــأس و نومیدی بر ادبیــات چنگ انداخته بود 
و تفکرات برگرفته از اندیشه های نویسندگان غربی و نیز 
شکست برخی جریان های سیاسی، بر این تاریک بینی و 

بن بست انگاری و یأس افزوده بود.
علی رستمی، مدیر انتشارات آل احمد، دربارۀ مشکالت 
ناشران گفت: »باید در موضوع کاغذ تجدید نظر بکنیم و 
این مسئله را به اهلش بسپاریم و آن را از دست دالالن بازار 
خارج کنیم. دولت فعلی این موضوع را رها کرده است.« او 
از تجدید چاپ بیست عنوان کتاب این انتشارات برای ارائه 

در نمایشگاه کتاب خبر داد.
حمید حســام کتاب ســفر به روایت سرفه ها: سفرنامۀ 
هیروشیما را به انتشارات سورۀ مهر سپرد. این اثر روایت 

سفر او به همراه جانبازان به ژاپن در سال 1391 است.
حجت االسالم والمســلمین علی رضــا سبحانی نســب، 
مدیر نشر جمال، از انتشار ترجمۀ چند عنوان کتاب کودک 
در حــوزۀ ادبیــات دینی به زبان عربی و اســتقبال از آن در 

کشورهای حاشیۀ خلیج فارس خبر داد.
محسن صالحی خواه، نویسندۀ کتاب مهران می خندد: 
زندگی نامه و خاطرات شهید مرزبان نیروی انتظامی، مهران 
اقرع، می گوید: »این اثر سفارشــی نیست. تالش شده تا 
قهرمان اصلی این کتاب را همان گونه که هســت،  نشــان 

دهم. نه بزرگ و آسمانی و نه کوچک و زمینی.«
بهزاد دانشــگر گفــت: »برخی از بهتریــن جایزه هایی را 
گرفتــه ام که یک نویســنده می تواند بگیــرد و دیگر خیلی 
جایزه گرفتــن برایــم جذابیــت نــدارد. قطعــاً نفــس جایــزه 

نمی گیرد. من این کتاب را برای گرفتن جایزه ننوشته  ام.«
حسین سعیدی، مدیرعامل به نشر، از ترجمۀ برخی از 
کتاب های منتشرشــدۀ گروه کودک و نوجوان، موســوم به 
»کتاب های پروانه«، به زبان های ترکی، چینی، انگلیسی، 

ماالیی و عربی خبر داد.
زینب موالیی، نویســندۀ کتاب دلتنگ نباش، خاطرات 
زندگی شــهید مدافع حرم روح هللا قربانی، معتقد اســت 

مهم ترین ویژگی این شهید تقوای او بوده است.
مرتضی رسولی پور، رئیس بخش تاریخ شفاهی مؤسسۀ 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، در نشست »بررسی چهل 
سال تاریخ شفاهی انقالب اسالمی و دفاع مقدس«، بیان 
کــرد: »آنچــه دربــارۀ تاریخ شــفاهی جنگ صــورت گرفته، 
مطلقاً پذیرفتنی نیست. آنچه ما دیدیم با آنچه منعکس 
شده، فاصله زیادی دارد. باید هندسۀ معرفتی خود را در 

خصوص این تحول بزرگ، مقداری تغییر دهیم.«
محمدقائــم خانــی، نویســندۀ مجموعه داســتان حوای 
سرگردان می گوید: »فضای نویسندگی طوری است که اگر 
کسی ذره ای از نور امید و حماسه بنویسد، می گویند این 
شعاری است و دارد به نرخ روز نان می خورد. این فضا باید 

شکسته شود.«
سیدوحید سمنانی گفت: »به زودی تمام غزلیات بیدل 
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معصومه صفایی راد منتشر کرد.
انتشــارات به نشــر مجموعۀ تک جلدی قصه هــای روباه 
زرنگ و قصه های شــیرین کالغک و خانم کالغ را همراه با 
نرم افزار قصه خوان برای گروه سنی کودکان در قالب »کتاب 

های پروانه« منتشر کرد.
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ بیســتم 
کتاب پاپَر، نوشتۀ محمدمیرکیانی را منتشر کرد. این کتاب 
به موضوع آزادی و آزادگی می پردازد و برای کودکان سنین 

۹ تا ۱۲ سال نوشته شده است. 

اطالعیهرخدادهایفرهنگی
در جریان افتتاح کتابخانۀ امام خمینیu در مشــهد، 
علی رضــا مختارپور، دبیــرکل نهــاد کتابخانه های عمومی 
کشور، از هدیۀ ویژۀ رهبر انقالب به این کتابخانه خبر داد. 
رهبر انقالب در حاشیۀ این قرآن در یادداشت کوتاهی 
مرقــوم فرموده اند: »اهــدا به کتابخانۀ مرکزی امام خمینی 

مشهد، به پاس خدمات و کوشش های کارکنان آن.«
ترجمــۀ عربــی کتــاب انّ مــع الصبــر نصــراً، خاطــرات 
خودگفتۀ  رهبر انقالب اسالمی از دوران مبارزه علیه رژیم 
پهلــوی در بیــروت رونمایی شــد. این کتاب را دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای منتشر کرده 

است.
تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب إنّ مع الصبر نصراً، 

خاطرات ایشان به زبان عربی، منتشر شد.
هم زمــان با ســالگرد شــهادت ســپهبد صیاد شــیرازی، 
تقریــظ حضــرت آیت هللا العظمــی خامنه ای بر کتــاب در 

کمین گل سرخ در بهشت زهرای تهران رونمایی شد. 
نشســت نقد و بررســی کتاب شــب دنیا در خبرگزاری 
فــارس، با حضور محســن پرویز، محمد حنیــف و کامران 

پارسی نژاد، نویسندۀ کتاب، برگزار شد.
نشســت نقــد و بررســی کتاب آن مــرد با بــاران می آید، 
نوشتۀ وجیهه سامانی، با حضور نویسندۀ اثر و محمدرضا 

شرفی خبوشان در کتابخانۀ والیت قرچک برگزار شد.
مراسم رونمایی از کتاب نخل و نارنج، اثر وحید یامین پور، 
با حضور صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، حجت االســالم قمــی، رئیــس ســازمان تبلیغــات، 
محســن مؤمنی شــریف، رئیــس حوزۀ هنــری و جمعی از 
شخصیت های فرهنگی در تماشاخانۀ مهر برگزار شد. با 
توجه به سیل در خطۀ خوزستان، زادگاه و خاستگاه شیخ 
اعظم، شیخ مرتضی انصاری، انتشارات کتاب جمکران و 
وحید یامین پور سهم خود را از فروش دو چاپ کتاب نخل و 

مســتند و آمارهــای واقعــی کارشناســان و متخصصــان 
حوزه های مختلف است که در برنامۀ »شنبه های انقالب« 
در طول ۴۱ هفته از اردیبهشت تا بهمن سال 1397، ارائه 

شده است.
مؤسسۀ فرهنگی هنری زاد اندیشه، کتاب انقالبی تراز، با 
نگاهی به باورها و رفتارهای فرد مؤمن انقالبی در گفتمان 
امام خمینیu و رهبر معظم انقالب را به کوشش سعید 

صلح میرزایی منتشر کرد.
انتشــارات ســورۀ مهــر، رمــان نوجــوان دو روایــت از یک 
عکس، نوشــتۀ ابراهیم حســن بیگی را منتشــر کــرد. این 
رمــان در دو بخــش نوشــته شــده: یــک بخــش آن دربــارۀ 
تبعیــد رضاشــاه بــه آفریقا و بخــش دیگــر آن دربــارۀ فرار 

محمدرضاشاه به مصر و کشورهای مختلف است.
انتشــارات کتابســتان معرفــت چــاپ دوم کتاب هــای 
فرشــته ای در تانــک و مامــان را ببخشــید، نوشــتۀ هــادی 

خورشاهیان را منتشر کرد.
دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی در ادامۀ 
انتشــار کتاب هــای خود در حــوزۀ تاریخ شــفاهی انقالب، 
کتــاب آقــای کتــاب، مــروری بــر زندگــی و زمانــۀ حاج علــی 

یزدان خوان، کتاب فروش انقالبی را منتشر کرد.
انتشارات شهید کاظمی به زودی کتاب تولد یک انقالب، 
اثر بهزاد دانشگر، نویسندۀ کتاب ادواردو را منتشر می کند.
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان کتاب شــعر 
دعا، مجموعه ای از ســروده های شــاعران سرشناس حوزۀ  

خردسال را برای پنجمین بار تجدید چاپ کرد.
انتشــارات 27 بعثــت، چــاپ دوم کتاب فرمانــده الله ها، 
روایت مستند زندگی سردار شهید پرویز محبی، فرمانده 
سپاه ماسال و چوکا را به قلم جواد کالته عربی منتشر کرد.

انتشارات کتاب نیستان رمان حاء مشدد، نوشتۀ عترت 
اســماعیلی را منتشــر کــرد. ایــن رمــان با موضــوع زندگی 
حکیمه خاتــونB و حدیثه خاتــونB نــگارش یافته 
اســت و از روزهــای پرالتهــاب بعد از شــهادت امام حســن 
عســکری A  و آغــاز امامت امام زمــانf، روایت خود 

را شروع می کند.
مؤسســۀ فرهنگی هنری مرکز اســناد انقالب اســالمی، 
کتاب دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی، نوشتۀ ساره 
جمالی زواره را منتشر کرد. این کتاب در قالب دانستنی های 
انقالب اسالمی برای جوانان می کوشد با مقایسۀ  اوضاع 
اقتصــادی کشــور قبل و بعــد از پیروزی انقالب اســالمی، 
شناخت عمیق و گسترده  ای از وضعیت اقتصادی ایران در 

این دو برهۀ تاریخی ارائه بدهد.
انتشــارات کتاب جمکران، چــاپ چهارم رمان خرمالوها 
را به گنجشک ها بفروش، نوشتۀ محمد حنیف را منتشر 

کرد.
انتشــارات کتابســتان معرفت چاپ دوم کتاب اسکار و 
خانم صورتی، نوشــتۀ اریک امانوئل اشــمیت را با ترجمۀ 
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مطهری، گردآورندۀ این اثر، با مشارکت انتشارات انقالب 
اسالمی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

جشن امضای کتاب پری دخت، نوشتۀ حامد عسکری، 
به میزبانی فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر و 

با حضور محمدکاظم کاظمی و مهدی آخرتی برگزار شد.
کانــال تلگرامی مجلۀ شــیرازۀ کتاب بــا محوریت اخبار 
حوزۀ فرهنگ و نشــر و اطالع رســانی رویدادهای فرهنگی 
https://t.me/  جبهــۀ انقــالب اســالمی بــه نشــانی

shirazemag آغاز به کار کرد.
در اختتامیــۀ یازدهمیــن جشــنوارۀ بین المللی شــعر و 
داســتان انقــالب، از محمدعلــی گودینــی، پیش کســوت 

عرصۀ داستان تجلیل شد.
نشســت نقــد و بررســی کتــاب رؤیــای بیــداری؛ تاریــخ 
شــفاهی زنــان قهرمــان کــه دربردارنــدۀ خاطرات شــفاهی 
زینب عارفی، همسر شهید مدافع حرم مصطفی عارفی 
است، در پنجاه وپنجمین نشست سه شنبه های عصرانۀ 
داستان نویسان رضوی در فروشگاه مرکزی به نشربا حضور 
نسرین پرک، نویسندۀ اثر و همسر این شهید بزرگوار برگزار 

شد.
نشست »نقد آثار ترجمه شدۀ سه سال اخیر« در مرکز 
ترجمۀ حوزۀ هنری با سخنرانی دکتر سیدمحمد کریمی 

بهبهانی برگزار شد.
در طرحــی ابتــکاری که از ســوی کتابســتان رضــوی و با 
دعوت از نویسندگان قمی به اجرا در آمد، درآمد حاصل از 
فروش یک روز این کتاب فروشی برای کمک به سیل زدگان 

اختصاص یافت.
نشســت نقــد و بررســی داســتان آفرت، نوشــتۀ ناهید 
قادری حاجی آبادی، با حضور وجیهه سامانی و زهرا زواریان 

در کتابخانۀ شهید باهنر شمیرانات برگزار شد.
کتاب فروشــی جدید »نشر اسم« با دید و بازدید اهالی 
کتــاب و فرهنگ و با شــعار »ســال نو، اســم نــو« در تهران 
گشــایش یافــت. ســود حاصــل از فــروش روز افتتاحیــۀ 
کتاب فروشی کتاب اسم به طور کامل به سیل زدگان سیل 

اخیر در استان های شمال و جنوب کشور تقدیم شد.
کتــاب ســرباز کوچــک امــام هم زمــان بــا ایــام نــوروز در 

یادمان های راهیان نور توزیع  شد.
هفتادویکمیــن نشســت »ترنم قلم«، همراه با جلســۀ 
نقد و بررســی شــیوۀ نگارش جالل آل احمد و با نگاهی بر 
دو کتاب مدیر مدرســه و پنج داســتان او در فرهنگســرای 

گلستان برگزار شد.
مجمع ناشــران انقالب اســالمی با همکاری انتشــارات 
کتاب خوانــی  پویــش  دورۀ  هفتمیــن  فتــح،  روایــت 
»کتاب وزندگی« را از عید انقالب تا عید فطر برگزار می کند. 
کتــاب محــوری ایــن دوره از پویــش، قّصــۀ دلبــری، روایــت 
مرجان دُرعلی، همسر شهید محمدحسین محمدخانی 

از شهدای مدافع حرم است.

نارنج برای همراهی با مردم خوزستان اهدا می کنند. 
نشست نقد و بررسی کتاب عقالنیت اخالقی عربی و 
تأثیر سنت خسروانی، اثر محمد عابد الجابری، با حضور 
دکتــر رضــا داوری اردکانــی در پژوهشــگاه علوم انســانی و 

مطالعات فرهنگی برگزار  شد.
مجمع ناشران انقالب اسالمی همراهی خود را با پویش 
»کنارتم هموطن« اعالم کرد و از همۀ ناشران، نویسندگان، 
کتاب فروشان و فعاالن این حوزه دعوت نمود برای کمک به 

سیل زدگان به این پویش مردمی بپیوندند. 
گروهی از صنف ناشــران با همفکری تشکل های نشر، 
در نامه ای از مسئوالن دولتی خواستار پیگیری جدی برای 
حل معضل کمبود و گرانی کاغذ شدند و از دولت اهتمام 
در تولید ملی کاغذ و داخلی شدن آن را مطالبه کردند. پیرو 
این نامه معاون اول رئیس جمهور خواستار ارائۀ مستندات 
و اطالعات آماری در زمینۀ تولید کاغذ در سال های اخیر و 
ارائۀ برنامه های تشکل های نشر برای گسترش فعالیت ها 

در این زمینه شده است.
در اختتامیــۀ یازدهمیــن جشــنوارۀ بین المللی شــعر و 
داســتان انقــالب اســالمی، محمدرضا شــرفی خبوشــان، 
برگزیــدۀ بخش داســتان، جایزۀ نقــدی اش را بــرای احیای 

کتابخانه هایی که در سیل آسیب دیده اند، اهدا کرد.
به همت پژوهشــکدۀ فرهنگ و هنر اســالمی نشست 
»انقالب و نهاد هنر« با حضور وحید جلیلی، دکتر سینا 

کلهر و حجت االسالم علی جعفری برگزار  شد.
جشــن امضــای کتــاب نخــل و نارنــج، نوشــتۀ وحیــد 
یامین پور، به همت انتشارات کتاب جمکران، ناشر اثر، در 

کتابستان رضوی برگزار  شد.
پویش مطالعاتی »جشنوارۀ کتاب همسفر« با محوریت 
هشــت کتاب انقالب و دفاع مقدس تا پایان فروردین 98 
ادامه داشت. چغک، شهربانو، شانزده سال بعد، سربلند، 
اکبــر کاراتــه و بچه ننه هــا، تو شــهید نمی شــوی، مــن مادر 
مصطفی و خط تماس کتاب های محوری این پویش بودند.
دکتر محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، به مجمع ناشران انقالب اسالمی رفت و با 
اهدای لوح تقدیر به میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران 
انقــالب اســالمی، از زحمات و فعالیت های این تشــکل و 

ناشران عضو آن تشکر و قدردانی نمود.
شــش جلد کتاب با محتوای خاطرات شــهدای روحانی 
مدافع حرم در کنگرۀ بین المللی ۱۴۰ شهید روحانی مدافع 

حرم رونمایی شد.
مراســم تجلیل از نعیمه اســالملو، نویســندۀ برتر حوزۀ 
حجــاب و خانــواده، در قالــب طــرح چهــل قلــم بــا حضــور 

مسئوالن استانی و دوستداران وی در رشت برگزار شد.
بــا حضــور  مراســم معرفــی کتــاب هندســۀ انقــالب، 
رحیمیــان،  محمدحســن  حجت االسالم والمســلمین 
حمیدرضا مقدم فر، محمدحســین رجبی دوانی و مهدی 
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و چهل، نخستین خیزش برای نگارش دائرة المعارف  ها در 
ایران آغاز شد. 

همان طور که اشاره کردم، سنت دائرة المعارف نویسی 
به شکلی دیگر در گذشته این کشور وجود داشته است؛ 
امــا در مقطعــی، یــک غفلــت تاریخــی صــورت گرفــت. 
جنبش دائرة المعارف نویسی امروز ما تالش می کند این 

دو مقطع تاریخی را به هم وصل کند.

تأثیرانقالباسالمیبردائرةالمعارفنویسیچگونهبود؟
ســیدعرب: پس از انقالب اســالمی، در میان کشــورهای 
جنبــش  ایــران  در  فقــط  و  فقــط  شــیعه،  و  مســلمان 
دائرة المعارف نویسی شکل گرفت و تدوین دانشنامه هایی 
نظیــر دائرةالمعــارف تشــیع در ســال 1360 و دانشــنامه 
جهان اسالم و دائرةالمعارف بزرگ اسالمی در سال 1362 
آغاز شــد. جلد نخســت ایــن دائرة المعارف هــا به ترتیب 
در همــان ســال ها منتشــر شــدند. پــس از این، جنبش 
دانشنامه نویسی پا گرفت و به تدریج به حوزه های دیگری 
نظیر تاریخ، رجال، کتب و اَعالم سرایت کرد. دهه شصت 

بــرایشــروعبگوییــدکــهســابقهتألیــفدانشــنامهیــاهمــان
دائرةالمعارفدرایرانبهچهدورانیبازمیگردد؟

دائرة المعارف نویســی در ایــران ســابقه ای هزارســاله دارد. 
اگر منابعی مانند احصاءالعلوم فارابی، الشفای ابن سینا 
و جامعالعلوم فخر رازی را جزو نخستین دائرةالمعارف ها 
بدانیم، تفکر ایرانی  و اسالمی سابقه ای هزارساله در تألیف 

منابعی دارد که امروز آن ها را دائرة المعارف می نامیم.
امــا نگارش دائرة المعارف به شــکل امروزی، به ســال 
1319 و انتشار فرهنگ نفیسی بازمی گردد. در سال 1325 
نیز مرحوم دهخدا لغت نامه دهخدا را منتشر کرد که در 
واقع بیشــتر از یک لغت نامه بود و می شــود آن را گونه ای 
دائرة المعارف بدانیم. یک دهه بعد، یعنی در سال 1335، 
مرحوم مصاحب تصمیم به ترجمه دائرةالمعارف کلمبیا 
وایکینــگ گرفــت و بــا افــزودن مدخل هایــی بــه آن، جلد 
نخســت دائرةالمعارف فارســی را در ســال 1345 منتشــر 
ســاخت. در اواخر دهه چهل نیز مرحوم یارشــاطر تدوین 
دائرةالمعارف ایران و اسالم را آغاز کرد و نخستین جلد آن 
در سال 1354 منتشر شد. در حقیقت در دهه های سی 

32

پروندۀ ویژه

گفت وگو

پسازانقالب
اسالمی،درمیان
کشورهایمسلمان
وشیعه،فقطوفقط
درایرانجنبش
دائرةالمعارفنویسی
شکلگرفتوتدوین
دانشنامههایینظیر
دائرةالمعارفتشیع
درسال1360و
دانشنامهجهان
اسالمودائرةالمعارف
بزرگاسالمیدرسال
1362آغازشد

محمد تفرشی - سیدمجتبی مؤمنی

در دهه های اخیر، بنیادها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی مختلف گام هایی بزرگ در زمینه دانشنامه نویسی برداشته  و رشدی 
روزافزون به این حوزه بخشیده اند. در این  سال ها با تالش نسلی جوان، دانشنامه نگاری در ایران از ترجمه فاصله گرفت و وارد 
حوزه تألیف گردید. افزون بر این، با وجود حمایت مالی دولت ها از دانشنامه نگاری، این حوزه همواره توانسته است استقالل 
خود و اصل بی طرفی را که رکن اصلی پژوهش است، حفظ نماید. در ادامه، بحث دانشنامه نگاری در ایران را با حضور دو 
تن از اعضای هیئت علمی دانشنامه جهان اسالم، دکتر حسن سیدعرب، دانش آموخته فلسفه و کالم اسالمی و دکتر رقیه 

میرابوالقاسمی، دانش آموخته تاریخ اسالم، بررسی خواهیم کرد. 

دانشنامه نگاری در ایران

دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی
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موضــوع نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه در جریــان انقــالب 
اســالمی هویت یابــی عمیقی در جامعه شــکل می گیرد. 
انقــالب ظاهــری سیاســی دارد و مــردم می خواهنــد یک 
تغییر سیاسی ایجاد شود؛ اما در بطن این تحول، تحولی 
فرهنگــی نیز اتفاق می افتد که هویت یابی مشــخصه آن 

است و بخشی از این هویت، هویت ایرانی است. 
البته در دوران پیش از انقالب هم بر زبان فارسی و 
فرهنگ پیش از اســالم تأکید زیادی می شــد؛ اما مذهب 
و ســنت های مــردم بخــش مغفــول فرهنــگ بــود. البتــه 
نمی گوییــم کامــالً مغفــول؛ ولــی بــه دلیل سیاســت های 
حکومتــی توجــه خاصــی به آن نمی شــد. انقــالب هر دو 

بخش را پوشش داد؛ البته با جهت گیری اسالمی. 

رشددانشنامهنویسیبعدازانقالبناشیازچیست؟
میرابوالقاســمی: بعد از انقالب ما با رشــد مواجه شدیم. 
این رشــد نه تنها در حوزه دانشــنامه، بلکه در حوزه نشــر 
و دیگر حوزه های فرهنگی هم به وجود آمد؛ چون رویکرد 
ایــن  درون می جوشــد.  از  و  عمیــق می  شــود  فرهنگــی 
موضوعی نیســت که حکومت آن را دیکته کند و بگوید 
این بخش دانشــنامه کار کند و بخش دیگر نشــر کتاب. 
بــدون اینکه قصد تبلیغ داشــته باشــیم و با جهت گیری 
صحبت کنیم، باید بگوییم که این یک جوشــش درونی 
است. بعد از انقالب دانشنامه کودک و نوجوان و پزشکی 
هــم داریــم. دقیقاً مثل درختی که شــاخ و بــرگ می دهد، 
تمامــی حوزه هــا را در بــر می گیــرد و توجهــات مختلفی را 
جلب می کند. من فکر می کنم یکی از تفاوت های عمده ای 
کــه میان حوزه نشــردر قبل و بعــد از انقالب و به طور ویژه 
در حوزه دانشنامه نویســی دیده می شــود، همین گستره 
موضوعی اســت که قبل از انقالب وجود نداشــته است؛ 

در حقیقــت دوران تدویــن دائرة المعارف های عمومی بود 
که نگاه کلی تری به قلمرو ایران و اســالم داشــتند؛ اما در 
دهــه هفتــاد، دائرة المعارف هــا تخصصــی شــدند. بــرای 
نمونــه می شــود بــه دائرة المعارف هایــی نظیــر دانشــنامه 
دائرة المعــارف  و  اهل بیــت  دانشــنامه   ،A علــی امــام 
امام حســین A  اشــاره کــرد. حتــی دائرة المعارف هایی 
نظیر دانشــنامه مشــاهیر یزد که نمودار فرهنگ و تفکر 

قومیتی هم بود، تدوین شدند. 
جنبش دائرة المعارف نویسی در ایران پس از انقالب 
در حقیقت به تمام الیه های فرهنگی رسوخ کرد و مراکزی 
تصمیم گرفتند تمام پیشــینه خود را بــه صورت الفبایی 
و در قالبــی کــه بــرای دائرة المعــارف می شناســیم، عرضه 
نمایند. در حقیقت پس از انقالب اسالمی، با جنبشی در 
زمینه دائرة المعارف نویسی روبه رو شدیم؛ اما این جنبش 
به یک ســنت تبدیل نشــد که در جای خود به دالیل آن 

خواهم پرداخت.

منظورازاسالمدردائرةالمعارفنویسیدقیقاًچیست؟
سیدعرب: اسالم گستره وسیعی را از غرب چین تا شمال 
آفریقا در بر می گیرد و در دانشنامه هایی نظیر دانشنامه 
جهان اســالم یا دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مجموعه ای 
از گزارش های علمی، تاریخی، فرهنگی و ادبی و نیز امور 

دیگر، از مناطق مختلف جهان اسالم ارائه می شود. 

موضوعاتیکهدربارهدانشنامههاماننددانشنامهجهاناسالم
وجهانتشیعگفتید،اینرامیرساندکهباشروعدانشنامهها
بهسراغموضوعاتمذهبیودینیرفتیم؟یابهخاطرانقالب

دینیسراغآنهارفتیم؟
میرابوالقاســمی: نــه لزومــاً. اگــر به صــورت کلــی بــه ایــن 

دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی

جنبش
دائرةالمعارفنویسیدر
ایرانپسازانقالبدر

حقیقتبهتمامالیههای
فرهنگیرسوخکردو

مراکزیتصمیمگرفتند
تمامپیشینهخودرابه

صورتالفباییودرقالبی
کهبرایدائرةالمعارف
میشناسیم،عرضه
نمایند.درحقیقت

پسازانقالباسالمی،
باجنبشیدرزمینه
دائرةالمعارفنویسی

روبهروشدیم
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اما پس از انقالب شکل می گیرد.
 البته دالیل مختلفی بر این موضوع تأثیر گذاشته 
اســت؛ امــا وقوع انقالب عامل اصلــی این تحوالت بوده و 
رشد دانشنامه نویسی و نشر کتاب در دهه های شصت و 

هفتاد ناشی از آن است. 

آقایدکترسیدعرب،نظرشمادراینبارهچیست؟
ســیدعرب: ذیــل فرمایش هــای ایشــان باید بگویــم ما در 
دهــه شــصت با تفکــر تألیــف دائرة المعارف  به عنــوان اثر 
ملــی مواجهیــم تــا اثــر دینــی. ایــن دائرة المعارف هــا نــام 
اســالمی یا مذهبی دارند؛ مانند دانشــنامه جهان اسالم 
یــا دائرة المعــارف تشــیع؛ امــا تمام خصوصیــات فرهنگ 
اســالم و ایــران به صــورت هم زمان در ایــن آثار ملی عرضه 
 می شــود. منتهــا اطالق نام اســالمی بر عنوان ایــن دو اثر 
به ویژه دانشــنامه جهان اسالم، مبتنی بر رویکرد نگارش 
مقاالت بر اســاس دیدگاه های اسالمی است و این بحث 
در حوزه روش است؛ اما در ماهیت، خود آن اثر به عنوان 

اثر ملی و دینی تلقی می  شود.

درروندســالهاییکهجلومیرویم،شــروعواوجگیریدردهه
شــصتبودهاســت.اگهبخواهمدههبهدههجلوبیایمتانود.
دهههفتادنمونهمشــخصداریمازشــروعیکدانشنامه؟در
دهههشتادچطوربوده؟ازحیثتأثیرگذاریوجریانسازی.مثال
دانشنامهایشروعبهکارکردیاتکمیلشد.دانشنامهایکهدر
دههشصتشروعشد،وضعیتشدردهههفتادچطوربود؟در

آندههباهمانسرعتانجامشدوبهنتیجهرسید؟
میرابوالقاسمی: اجازه بدهید قبل از پاسخ به سؤال شما، 
در تکمیل فرمایش آقای دکتر موضوعی را بیان کنم. پس 
از انقالب اسالمی، دانشنامه ها با رویکرد ملی اما با نگاه 
جهانی شــکل می گیــرد. در واقــع به واســطه آرمان گرایی 
انقالب، نگاه ما از محدوده مرزهای ملی به جهان اســالم 
معطوف شد و همین پسوند های اسالمی نشان می دهد 

نگاه فراتر از مرزهای جغرافیایی است. 
دانشــنامه نگاری های ملــی بــا نگاه جهانــی، در دهه 
شصت شروع شد و در دهه هفتاد با همان روند و شاید 
با رونق بیشــتری ادامه پیدا کرد. در واقع دهه شــصت و 
هفتاد دوران شکل گیری و تدوین دانشنامه های عمومی 
اســت؛ اما از دهه هشــتاد، دانشــنامه ها وارد موضوعات 
تخصصی شــدند. دانشــنامه فقه اهل بیت و دانشــنامه 

زنان از نمونه های آن هستند. 

بــاایــناوصــافدرواقــعمیتوانیــمدهــههشــتادرادهــهظهور
دانشنامههایتخصصیبنامیم؟

نــه، نمی  شــود گفت ظهور. ایــن مرزبندی ها خیلی واضح 
نیســت؛ مثالً ممکن اســت ایده یک دانشــنامه در دهه 
هفتــاد شــکل گرفتــه باشــد و در دهــه هشــتاد منتشــر 

شــده باشــد؛ ولــی رونــد کلــی این طــور بوده اســت کــه از 
یــک دانشنامه نویســی عمومــی شــروع می شــود و بــه 
تخصص گرایــی می انجامد؛ ضمن اینکــه آرمان گرایی در 

تخصص گرایی کمرنگ تر می  شود.

آیــاظهــورتخصصگرایــیوکمرنگشــدنآرمانگرایــیراافول
میدانید؟

میرابوالقاســمی: نــه لزومــاً. تغییــر شــرایط اســت. البته 
می تواند افول باشد؛ ولی لزوماً افول نیست. ما به دلیل 
وضعیــت جنگــی در دهــه شــصت بــه لحــاظ علمــی در 
مضیقــه بودیم. از طرف دیگــر، اینترنت و فضای مجازی 
و کتابخانه دیجیتال وجود نداشــت و دسترســی به یک 
نسخه برای محققان واقعاً سخت بود. ولی هرچه جلوتر 
آمدیــم، به تدریج امکانات بیشــتر و دسترســی به منابع 
علمی آســان تر شــد و به تبع آن، نگاه دانشنامه نویســی 

هم تحول یافت.

آقایســیدعربنظرشــمادربارهروندوشتابدانشنامهنگاری
پسازانقالبچیست؟

سیدعرب: دائرة المعارف نویسی در دهه شصت در واقع 
توأم با تألیف و برنامه ریزی بود؛ یعنی این دو با هم انجام 
می شد که تا حدی باعث می شد دائرة المعارف ها کندتر 
منتشــر شــوند. امــا به هــر حــال، برنامه ریزی دقیــق الزم 
است و اگر به درستی صورت گیرد، بعدها سبب افزایش 

شتاب در کنار رعایت دقت خواهد شد.
مثــالً بخــش چشــمگیری از عمر دانشــنامه جهان 
اســالم بــه برنامه ریزی بــرای این کار اختصاص داده شــد 
و بعــد از آن شــتاب خوبــی گرفــت. یعنــی در اوایــل دهه 
هفتاد روی جلد ســوم و چهارم کار می کردیم و بعضی از 
دائرة المعارف ها در مجلد دهم تا دوازدهم بودند؛ اما پس 
از برنامه ریزی دقیقی که از سال 1374 کردیم، توانستیم 

به اهداف تعیین شده برسیم.
 به لحاظ کمی نمی خواهم مقایسه کنم؛ اما ریشه 
و جان یک دائرة المعارف مبتنی بر برنامه ریزی اش است. 
یعنی اگر گردش کار مبتنی بر یک مفهوم و روش ریاضی 
نباشــد، ممکــن اســت ســال ها کار شــود؛ ولــی نتیجه ای 
گرفته نشود. در خصوص دانشنامه ها دهه شصت دهه 
تألیف و برنامه ریزی بود و دهه هفتاد دهه شتاب گرفتن و 

رسیدن به رقم دویست عنوان. 
یکــی از دالیــل رشــد چشــمگیر دائرة المعارف هــا 
در دهــه هفتاد و هشــتاد، اســتفاده آن هــا از برنامه ریزی 
همدیگــر بــرای مدخــل، شــیوه تألیــف، ویرایــش، چاپ و 
حدود و ثغور ازپیش تعیین شده کار بود. همین استفاده 
از برنامه ریزی مشــترک منجر به رشــد کمی چشمگیری 
شد؛ اما این دوران را به لحاظ کیفی می شود نقد و بررسی 

کرد.

دانشنامهنگاریهای
ملیبانگاهجهانی،در
دههشصتشروعشد
ودردهههفتادباهمان
روندوشایدبارونق
بیشتریادامهپیداکرد.
درواقعدههشصتو
هفتاددورانشکلگیری
وتدویندانشنامههای
عمومیاست؛اما
ازدهههشتاد،
دانشنامههاوارد
موضوعاتتخصصی
شدند

یکیازدالیل
رشدچشمگیر
دائرةالمعارفهادر
دهههفتادوهشتاد،
استفادهآنهااز
برنامهریزیهمدیگر
برایمدخل،شیوه
تألیف،ویرایش،
چاپوحدودوثغور
ازپیشتعیینشده
کاربود

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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ســیدعرب: گفته می شود وابستگی اقتصادی وابستگی 
فرهنگــی نیــز در پــی دارد. در حــوزه دانشنامه نویســی، با 
وجــود آنکــه سیاســت های دولت پشــتیبان فرهنگی این 
جریان بوده است، این پشتیبانی، وابستگی فرهنگی در 
پی نداشته است. در حقیقت، این نسبت برعکس بوده و 
دولت بیشتر تابع سیاست های دائرة المعارف ها بوده است. 
ایــن هم یــک دلیل معقول داشــت: وقتــی ادوار مختلف 
دولت هــای بعد از انقالب می دیدند که دائرة المعارف ها را 
متخصصانی اداره می کنند که در روش و تألیف تخصص 
دارند، اجازه دخالت در این دو زمینه را به خود نمی دادند 
و صرفاً به عنوان یک پشــتیبان ظاهر می شــدند. حداقل 
درباره خودمان، یعنی دانشنامه جهان اسالم، به طور قطع 
می توانیم بگوییم نوع گزینش مدخل ها و شیوه تألیفشان 
به عنوان یک مقاله و سمت وسوی هر مجلد از دانشنامه، 

دقیقاً وابسته به سیاست های داخلی ما در اینجاست.
 مــا هــم ماننــد نهادهــای دیگــر از دولــت بودجــه 
می گیریم اما تمام سازوکار تدوین یک مجلد یا مجلدهای 
دانشنامه به عهده ماست. در واقع، ارتباط دائرة المعارف ها 
با دولــت، به عنوان زیرمجموعه بودجه های فرهنگی بوده 
و در ذیــل بودجه هــای فرهنگــی، دولــت کمــک می کــرده 
کــه آثار ملی تألیف شــود. مشــخصاً در بدنــه دولت هیچ 
سازمان یا نهادی نداریم که به طور تخصصی در سیاست 
دائرة المعارف ها نظر دهد و مدعی شود که دائرة المعارف ها 

باید آنچه ما می گوییم ثبت کنند.
در واقع، دائرةالمعارف ها امانت دار فرهنگ گذشــته 
هســتند و باید بر اســاس یک داوری منصفانه، گذشته و 
حال را در قالب دائرةالمعارف تدوین کرد. مدعی نیستیم 
که تاریخ از ما شــروع می  شــود. تاریخ از یک زمان بی زمان 
شروع شده و به سیر خود ادامه داده است. ما بر اساس 

بهنظــرمیرســددردهــهشــصتوهفتــاد،نوعــیهمگرایــی
بیــندولتهــاونخبــگانوجــودداشــتهاســتوهــردونگاهی
آرمانگرایانــهداشــتهاند.دردهــههشــتادکــهاینتحــولاتفاق
میافتد،دولتهاچهنقشیداشتند؟آیااینتحولتحتتأثیر

دولتهااتفاقافتادیاخواستنخبگانبود؟
ســیدعرب: دولــت به عنــوان یک مرجع سیاســی موظف 
اســت بخشی از معنای دولت بودن خودش را به حمایت 
از جریان هــای فرهنگی اختصــاص دهد. به همین دلیل، 
ادوار مختلــف دولــت در ایــران بعــد از انقالب، بخشــی از 
سرمایه، بودجه و سیاست فرهنگی شان را برای حمایت از 
جریان های فرهنگی مانند دائرة المعارف نویسی اختصاص 
دادند. منتها این به معنای سرمایه گذاری فرهنگی بوده و 
کمتر شــائبه هدایت و مدیریت دولتی و سیاســی داشته 
است. در واقع دائرة المعارف ها در ادوار مختلف از جانب 
دولت ها حمایت می شدند؛ اما در روش، تألیف و در نیل 
به غایاتی که برای دانشــنامه در نظر داشــتند، متکی به 
سیاســت هایی بودند که خودشــان برمی گزیدنــد و به آن 

عمل می کردند. 
از  محــدودی  تعــداد  بــا  شــصت  دهــه  در  مــا 
دائرة المعارف ها مواجه هستیم که از انگشتان یک دست 
کمتر هستند. بعد از آن در دهه های هفتاد و هشتاد که 
رونــد تدوین دانشــنامه های تخصصی آغاز می شــود، بنا 
به آمار رســمی ســال 1386، این تعداد به دویست عنوان 
می رســد کــه بودجه های بیشــتر آن هــا یا بخشــی از آن را 
دولت تأمین می کند. این جریان تأثیراتی بر روند پژوهش 

کشور گذاشته که می شود درباره آن ها بحث کرد.

باوجودتأمینبودجهدائرةالمعارفهاتوسطدولتها،آیادرهیچ
دورهایدولتیبودهکهدردائرةالمعارفنویسیدخالتکند؟

دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی

درواقع
دائرةالمعارفهادر

ادوارمختلفازجانب
دولتهاحمایت
میشدند؛امادر

روش،تألیفودرنیل
بهغایاتیکهبرای
دانشنامهدرنظر
داشتند،متکیبه

سیاستهاییبودندکه
خودشانبرمیگزیدند
وبهآنعملمیکردند

وقتیادوار
مختلفدولتهایبعد

ازانقالبمیدیدند
کهدائرةالمعارفها

رامتخصصانیاداره
میکنندکهدرروش

وتألیفتخصص
دارند،اجازهدخالت
درایندوزمینهرابه

خودنمیدادندوصرفاً
بهعنوانیکپشتیبان

ظاهرمیشدند
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منابــع و متونــی که داریم، با داوری منصفانه آن را گزارش 
می کنیم. ما در دانشنامه جهان اسالم مقاله ای داریم به 
نــام »پهلوی هــا«. این مقاله بــه خاندان پهلــوی اول و دوم 
پرداختــه و اولین مقاله دائرةالمعارفی دربــاره این خاندان 
است. با اینکه این مقاله بعد از انقالب نوشته شده، یکی 
از متــون علمــی منصفانــه ای بوده کــه درباره ایــن خاندان 
نوشــته شــده اســت و افــرادی از خانــواده پهلــوی پــس از 
خواندن این مقاله اعتراف کرده اند که این منصفانه ترین 

مقاله ای است که درباره آن ها نوشته شده است.
میرابوالقاسمی: اجازه بدهید نکته ای اضافه کنم. در 
مباحث فرهنگی و نشر، استقالل نسبی این حوزه ها مهم 
است. فکر می کنم یکی از دالیلی که در دانشنامه نویسی 
همــواره رونــد صعــودی را طی کرد ه ایم، این بوده اســت که 
دولت ها هرگز به طور مستقیم دخالت نکرده اند. این اصالً 
در سیاســت های فرهنگی دولت تعریف نشــده است که 
اگر در مؤسســه ای دائرة المعارفی منتشــر می  شــود، باید 
مدخل هایش زیر نظر دولت مشخص شود. دولتمردان در 
این چهار دهه فارغ از همه سیاست ها، هیچ وقت در حوزه 
دانشنامه نویســی سیاســتی را دیکته نکرده انــد و اعتماد 
برجسته ای که به اهالی فرهنگ و متخصصان این حوزه 
شده، بر شکوفایی این جریان تأثیر شگرفی داشته است.

البتــه ایــن بــه مفهوم آن نیســت که نظارتــی در این 
حوزه وجود ندارد. خود مؤسســات و مدیران آن ها نظارت 
می کننــد؛ امــا نــه به نحوی که سیاســتی را دیکتــه کنند و 
مخــل کار مــا شــوند. حتی جــا دارد به این موضوع اشــاره 
کنم که سال گذشته، ترجمه عربی دانشنامه جهان اسالم 
برنده جایزه شیخ حمد قطر شد. این جایزه صدهزاردالری، 
باالترین رقم جایزه ای است که در جهان به آثار ترجمه شده 
اهدا می شود. یکی از علل این انتخاب، همان نگاه علمی 

حاکــم بــر دانشــنامه بــود. جالب اســت کــه در جمهوری 
اسالمی ایران شیعه مذهب، مقاله ای با موضوع خالفت 
منتشــر می شود که گرچه خنثی نیست، طرف مقابل را 
به رســمیت کامل می شناسد، احترام می گذارد و توهین 
نمی کنــد؛ در حالــی کــه دانشــنامه هایی در جهــان داریم 
که نگاه توهین آمیز دارند و متأسفانه فاقد رویکرد علمی 

هستند.

فرمودیددردهههشتاد،دویستدانشنامهتخصصیدرحال
نــگارشبــودودولــتازاینهــاحمایتمیکرد.درایــناوضاع،
حمایتمالیدولتبینتعدادزیادیمؤسسهپخشمیشود.
آیــارونــقجریــانتدویــندائرةالمعارفهــایتخصصــیروی
دانشنامههایملیبهلحاظمالیتأثیرگذاشتهوکندیایجاد

کردهیاهمچنانرشدشانادامهپیداکردهاست؟
این طــور نبــوده که تمام بودجــه دائرة المعارف هــا را دولت 
تأمیــن کند. شــاید چیــزی حــدود چهل درصــد بودجه را 
دولت تأمین می کند. بقیــه اش را خود دائرة المعارف ها از 
طریق فروش مجلدات منتشرشده و حامیان فرهنگی شان 
تأمین می کنند. حتی شنیده ام برخی از دائرة المعارف ها 
برای پشتیبانی اقتصادی خود وارد فعالیت های اقتصادی 
دیگری شده و به معنای واقعی کلمه، کار اقتصادی کردند 

تا دائرة المعارفشان را پیش ببرند.
تخصصی تــر  چقــدر  هــر  دائرة المعارف هــا  البتــه 
می شوند، بودجه شان کمتر می شــود. دائرة المعارف های 
ملی و عمومی تر بودجه بیشتری دارند؛ چون همان طور 
که از نامشان پیداست، قلمرو تألیف و انتخاب مدخل ها 
و دیدگاه هایشــان وســیع اســت. بــه همین دلیــل، دولت 
مکلف اســت در بخش فرهنگی به ایــن دائرة المعارف ها 

توجه بیشتری کند.

دولتمرداندر
اینچهاردههفارغ
ازهمهسیاستها،
هیچوقتدرحوزه
دانشنامهنویسی
سیاستیرادیکته
نکردهاندواعتماد
برجستهایکهبه
اهالیفرهنگو
متخصصاناینحوزه
شده،برشکوفاییاین
جریانتأثیرشگرفی
داشتهاست

حتی
شنیدهامبرخیاز
دائرةالمعارفهابرای
پشتیبانیاقتصادی
خودواردفعالیتهای
اقتصادیدیگری
شدهوبهمعنای
واقعیکلمه،کار
اقتصادیکردندتا
دائرةالمعارفشانرا
پیشببرند
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37 دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی

تغییر دهیم. به گمان من در حوزه دانشنامه نویسی هر دو 
اتفاق افتاده است. وقتی دانشنامه ای در قواره دانشنامه 
جهان اســالم تولید می کنیم، چنانچه دانشــنامه دیگری 
کار مــا را تکرار کنــد، روی مخاطب تأثیر منفی می گذارد؛ 
حتی اگر به لحاظ محتوا تفاوت هایی داشــته باشــد. این 
موازی کاری ها را می شــود نوعی افول دانســت. اما حالت 
دوم، یعنی تغییر رویکردهای علمی، ناشی از تغییر اوضاع 
جهانــی اســت. زمانی بــود که فقط به نســخه های چاپی 
دسترســی داشــتیم. االن حتی می توانید به نســخه های 
خطی کمیاب با میکروفیلم دسترسی داشته باشید. وقتی 
با اینترنت سروکار دارید، دیگر درگیر محدودیت مکانی 
و زمانی نیســتید. مخاطبان بسیار گســترده تری دارید و 
قابلیت هایــی نظیر پیوندهای بین متــن و خارج متن نیز 
وجود دارد. امکانات اینترنت و فضای مجازی آن قدر زیاد 
است که در انتشار نسخه های چاپی تأثیر می گذارد. من 
خیلی موافق این نیستم که سرانه مطالعه کم شده است 
و نمی دانــم ایــن آمار بر چه اساســی ســنجیده می  شــود. 
آن هایــی کــه آمــار را ارائــه می دهنــد، شــاید خودشــان 
شــاخص هایی دارند که بر اساس آن ها ارزیابی می کنند. 
البته ســرانه مطالعه پایین اســت؛ اما توجه کنید که االن 
نگاه به مطالعه با نگاه بیســت ســال قبل خیلی متفاوت 
شده و وقتی می توانیم خیلی مطالب و کتاب ها را در بستر 
مجازی مطالعه کنیم، دیگر سراغ نسخه چاپی نمی رویم. 
این ها روی سرانه مطالعه تأثیر می گذارد و همین طور بر 
ســرانه انتشــار کتاب. به گمانم این ها باید دیده شــود. بر 

بحث افول هم این ها تأثیر گذاشته اند. 

بهتغییرشــرایطجهانیاشــارهکردید.اینطوربهنظرمیرســد
درجهانیکهســرعتتولیدعلمافزایشچشــمگیریداشتهو
حتیدربعضیحوزههامقاالتیکهچندماهقبلنوشتهشدهاند
قدیمــیشــدهاند،تدویــنوانتشــاردائرةالمعارفهــابــهکنــدی
صورتمیپذیرد.دائرةالمعارفهاچطورمیتواننددرایرانخود

رابهروزنگهدارند؟
اســت.  مرجــع  منبــع  یــک  دائرة المعــارف  ســیدعرب: 
مقایســه اش بــا پژوهش هایــی کــه یک شــخص در حوزه 
تخصصــی اش انجــام می دهد، شــاید منصفانه نباشــد؛ 
چون شیوه کار دائرة المعارف ها گزارش از آخرین اطالعات 
دربــاره یــک موضــوع اســت؛ ولــی مقالــه را بــه شــیوه ای 
تألیــف می کنیــم کــه خودمــان آن را پــردازش می کنیــم و 
مدنظرمان اســت. در حقیقــت، دائرة المعارف یک منبع 
مرجــع و عمومی تــر اســت که تمــام این منابــع را در خود 
جــای می دهد. می خواهم بگویــم این ها هماورد همدیگر 
نیســتند؛ بلکــه نســبت جــزء بــه کل دارنــد و در نهایــت 
دائرة المعارف هــا این طور منابــع را در خود ادغام می کنند 
و بــا گــزارش بخش یا قســمت های مختلــف از آن منابع، 

هویت خودشان را پدیدار می کنند.

دانشنامههاباسایرمراکزپژوهشینظیردانشگاههاچهنسبتی
دارند؟آیابرپژوهشهایدانشگاهیتأثیرگذاربودهاند؟

ســیدعرب: بــه گمــان بنــده دائرة المعارف هــا صــرف نظــر 
از تعددشــان در ایــران، تأثیــر مهمــی بــر پژوهش هــای 
دانشــگاهی گذاشــته اند. البتــه ایــن رابطه دوســویه بوده 
اســت. یعنی دانشگاه ها به نوع پژوهش دائرة المعارف ها 
و دائرة المعارف ها به نوع مدیریت دانشگاهی نیاز دارند. 
گروه های علمی و روش کار ما مبتنی بر تعامل با گروه های 

علمی و حتی دانشکده  های مهم کشورمان است. 
از طــرف دیگــر، در هــر حــوزه ای از علوم پایه گرفته تا 
نظری ترین رشته ها مانند الهیات و فلسفه، پژوهشگران 
اســتفاده  دائرة المعارف هــا  از دســتاوردهای  متخصــص 
کرده اند؛ یعنی روند روبه رشــد دانشــگاهی متأثر از شیوه 
کار دائرة المعارف ها بوده اســت؛ اما مشــکلی که در اینجا 
ایــن اســت کــه مخاطــب دائرة المعارف هــا  وجــود دارد، 
همیشــه دانشــگاه ها نیســتند. یکی از مشــکالتی که در 
دهه هشــتاد و نود داشــته ایم، نامتناســب بودن عرضه و 
تقاضا بوده است. ما از یک زمانی تولید دائرة المعارف های 
تخصصی مختلف را آغاز کردیم و خبر نداشتیم که ذهن 
جامعــه تقاضا و تحمــل این همه دائرة المعــارف را دارد یا 
خیر و آیا دانشنامه نویســی متناســب با نیازهای جامعه 
انجام می شــود؟ در حقیقت، ما با تعدادی دائرة المعارف 
تخصصی روبه رو هســتیم که بعضــی از آن ها منطبق بر 
نیــاز واقعــی جامعــه تدویــن شــده اند و تعــدادی دیگر به 
ایــن موضــوع توجهــی نکرده انــد. در دائرة المعارف هــای 
تخصصی، برخی منابع مالی نشان دهنده این است که ما 
نیاز به این نوع دائرة المعارف داریم. مثالً فرض کنید یک 
کارخانه بزرگ که کارش تولید مواد شیمیایی است، به یک 
دائرة المعارف شیمی کمک می کند و مجلداتی که در این 
حوزه چاپ می  شود، به روند علمی سازمان   ها و کارخانه ها 
و مراکز تولیدی نظیر آن کمک می کند. این خیلی خوب 

است و انجام شده است. 

آیادراینسالهادانشنامهنویسیبادورانافولهمروبهروبوده
است؟

میرابوالقاســمی:به طور کلــی، یکــی از آســیب هایی کــه 
در فضــای فرهنگــی کشــور وجــود دارد، بی توجهــی بــه 
بازخوردهاســت. یعنی هر اتفاقــی که در فضای فرهنگی 
کشــور می افتد، مطالعــه ای صورت نمی گیــرد که ببینیم 
تأثیرش چه بوده است. برای همین دستمان بسته است 
و کار مطالعاتی گســترده و دقیقی صورت نگرفته اســت 
و هــر کــس بنا بر تجربه به نتایجی رســیده اســت. درباره 
افــول هــم نمی تــوان به طــور دقیــق صحبــت کرد؛ چــرا که 
مطالعاتی در این حوزه انجام نشــده اســت. وقتی از افول 
صحبت می شود، گاهی منظور افت است و گاهی اوضاع 
به گونه ای تغییر می کنــد که ناچاریم رویکرد علمی مان را 

مشکلیکهدر
اینجاوجوددارد،این

استکهمخاطب
دائرةالمعارفها

همیشهدانشگاهها
نیستند.یکی

ازمشکالتیکه
دردهههشتاد
ونودداشتهایم،

نامتناسببودنعرضه
وتقاضابودهاست.

ماازیکزمانیتولید
دائرةالمعارفهای
تخصصیمختلف
راآغازکردیموخبر
نداشتیمکهذهن

جامعهتقاضاوتحمل
اینهمهدائرةالمعارف

راداردیاخیروآیا
دانشنامهنویسی

متناسببانیازهای
جامعهانجاممیشود؟
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پروندۀ ویژه / گفت وگو38

با توجه به این شــرایط، دائرة المعارفی دارای حیات است 
که به این نوع منابع نظر داشــته باشــد. ما در دانشــنامه 
جهان اســالم در ســال های اخیر گروهی تأســیس کردیم 
بــه نــام گروه نمایــه. کار اعضای این گروه این اســت که بر 
اســاس مدخل های مــا، مقاالت منتشرشــده در جهان را 
ذخیــره می کننــد. فرض بفرمایید اگر مدخل فلســفی به 
اســم تضاد داریــم، تمام مقاالت مربوط بــه این مدخل را 
جمــع آوری می کننــد. ایــن مقــاالت به عنوان یــک پرونده 
علمــی در اختیــار نویســنده آن مقالــه اســت. پــس بــر 
اســاس برنامه ریــزی کــه اینجــا کردیم، یک چشــممان به 
دائرة المعارف اســت و یک چشــممان به پیشــرفت روند 
علمــی در کشــور و جهــان اســالم و در جهانــی کــه در آن 
زندگــی می کنیــم. پــس مقــاالت مــا طبــق آخریــن منابع 
نوشــته شده اســت. شاید بیست وچند نوبت یک مقاله 
دست به دست می گردد، ویرایش استنادی می  شود و در 
چنــد مرحله ارزیابی صورت می گیرد که وارد ســازوکارش 

نمی شوم.
 این جزو رویکرد ماست که آخرین منابع را در حوزه 
مدخلــی که می نویســیم، بررســی کنیم. بــه همین دلیل 
می توانیم ادعا کنیم دائرة المعارف ها اگر چنین شیوه ای را 
انتخاب کنند، به روزند؛ اما برخی دائرة المعارف ها این طور 
نیســتند. مثالً منابعشــان را که می بینیم، از متن اصلی 
غفلت کرده و از ترجمه استفاده کرده است. ما یک گروه 
کتاب شناســی داریــم. تخصــص ایــن گروه کتاب شــناس 
و کتابــدار کــه ویرایــش اســتنادی می کنند. غــرض اینکه 
بخشی از حیات دائرة المعارف ها منوط به روزآمدی علمی 
اســت و باید به جریان های علمی خارج از خود خصوصاً 

نوشته های دانشگاهی توجه کند.
میرابوالقاســمی: مــن از جنبــه دیگر به ســؤال شــما 

نگاه می کنم. واقعیت این اســت که یکی از آســیب های 
جــدی دائرة المعارف نویســی همین پیش نرفتن با آهنگ 
سریع در جهان است. دائرة المعارف نویسی ما همچنان 
در فضای ســنتی اســت؛ اما در جهان دائرة المعارف هایی 
نظیر ویکی پدیــا، اِنکارتا و بریتانیکا وجود دارند که توجه 
ویژه ای به نسخه های الکترونیک و مبتنی بر وب دارند. در 
چنین فضایی، با وجود میلیون ها کاربر که حتی در نوشتن 
مقاالت مشارکت دارند و می توانند ویرایش علمی کنند 
که البته این موضوع آسیب هایی هم به همراه دارد، ما نیاز 

داریم که از فضای سنتی مان فاصله بگیریم. 
تولید علم کی اتفاق می افتد؟ زمانی که افراد در حوزه 
فرهنگی حس کنند حرفی برای گفتن دارند. وقتی فردی 
در حــوزه سیاســی، نظامی یا فرهنگــی حرفی برای گفتن 
دارد، شــروع به تولید می کند و البته باید با ســازوکار های 
زمانش پیش برود. یکی از آسیب های جدی ما در بحث 
دانشنامه نویسی همین است. البته تحوالت جهانی در 
ایــن حــوزه نادیــده گرفته نشــده؛ ولی فاصله زیاد اســت. 
مــا ســایت داریــم؛ ولــی حرکت در این مســیر باید خیلی 
ســریع تر باشــد و این اطالعات به روز شــود. مقاالت ما بر 
اساس آخرین آثار منتشره تدوین می شود و این وسواس 
وجــود دارد کــه مطالب مســتند باشــد و بــه آثار ضعیف 
اســتناد نشــود؛ امــا تــا اثــر به مرحله چاپ برســد، شــاید 
منابــع و اطالعــات زیــادی افــزوده شــود. ما این نقــد را به 
خودمان وارد می دانیم و باید به این بخش خیلی بیشتر 
توجــه کنیم. شــاید غفلت از این موضــوع، کم توجهی به 

دانشنامه ها را در دوره های اخیر در پی داشته است.

اززمانتدویندائرةالمعارفمصاحبتاامروز،دائرةالمعارفها
تغییــراتزیــادیکردهانــد.مــااکنونازچهروشــیبــرایتدوین

واقعیتاین
استکهیکیاز
آسیبهایجدی
دائرةالمعارفنویسی
همینپیشنرفتن
باآهنگسریع
درجهاناست.
دائرةالمعارفنویسی
ماهمچناندرفضای
سنتیاست
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39 دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی

درحوزهروشچطور؟
میرابوالقاســمی: در حــوزه روش هــم همین طور اســت. 
االن نمونه دانشنامه های ما را ببینید و یک مقاله را باز 
کنیــد. خــط به خط و پاراگراف به پاراگراف اســتناد دارد. 
نه تنها در متن، بلکه در پایان کتاب بخش کتاب شناسی 
کاملــی وجــود دارد کــه بــه شــما نشــان می دهــد از چــه 
منابعی استفاده شده است. مقاالت امضا دارند؛ یعنی 
مؤلــف یــا مؤلفــان مســئولیت محتــوای آن را بــر عهــده 
دارنــد. تصاویــر و نقشــه های دقیــق تهیــه می  شــود. در 
صورتی که دانشنامه نگاری قبل از انقالب اصالً این طور 
نبــوده و بیشــتر شــبیه فرهنگ نامه بوده اســت. بعد از 
انقــالب اصــالً نگاه متفاوت شــده اســت. دانشــنامه ما 
کامالً به سبک و سیاق علمی پژوهشی نوشته می  شود؛ 

ولی آن زمان این طور نبوده است.

میتوانیمادعاکنیمازروشمبتنیبرترجمهبهروشمبتنی
برتألیفرسیدهایم؟

میرابوالقاسمی: بله. عرض کردم دائرة المعارف مصاحب 
بــا دقــت علمی که مرحوم مصاحب داشــتند و در زمان 
خودشــان شایان تحســین بود، بر اساس همین ترجمه 
شــکل گرفت. حتی دانشــنامه ما هم مبتنی بر ترجمه 

شکل گرفته است. 
زمانی که دانشنامه ما در سال 1362 شروع به کار 
کرد، خیلی ها معتقد بودند که ما اصالً نمی توانیم مقاله 
بنویســیم و بایــد ترجمــه کنیــم. ســال ها باید بگــذرد تا 
مؤلف شویم. این نگاه در بین نخبگان ما وجود داشت. 
مقاالت دانشنامه ما هم در ابتدا بر اساس ترجمه شکل 
گرفــت؛ امــا در مقطعــی دیدیم که توانایــی و نیرو داریم 
و بــه خودبــاوری رســیدیم کــه می توانیم مقــاالت خوبی 
بنویســیم. حتــی گاهــی بهتــر از مقاالتی کــه خارجی ها 
نوشــتند، مقــاالت را تألیف کردیم. مــا منابعی را دیدیم 
که آن ها ندیده بودند و حتی نگاه نقادانه تری داریم. این 
حاصل دانشنامه نگاری ما بوده. قبل از انقالب این دید 
نبود و کار بیشــتر مبتنی بر ترجمه بود؛ به عالوه همان 

نگاهی که بین نخبگان علمی ما وجود داشت. 

آقایدکتر،نظرشماچیست؟
ســیدعرب: بلــه، همیــن طــور اســت. در دهــه شــصت 
وقتــی دوســه دائرة المعــارف مهــم شــکل گرفــت، بحث 
دائرة المعــارف اســالم لیــدن پیــش آمد. عــده ای گفتند 
ایــن  بنویســید،  دائرة المعــارف  می خواهیــد  کــه  شــما 
دائرة المعــارف لیدن آماده اســت. آن را ترجمه کنید. به 
ایــن دلیل که اوالً نیروی متخصص ندارید. ثانیاً مرکزی 
نداریــد کــه منابــع مهــم در این باره را داشــته باشــد. از 
این هــا گذشــته، برنامه ریــزی خاصــی هــم در ایــن بــاره 

ندارید. 

دانشنامههااستفادهمیکنیم؟
میرابوالقاســمی: اگــر ادعــا کنیم که در نــگارش مقاالت 
دائرة المعارف ها از روش نگارش مقاالت علمی پژوهشی 
استفاده می کنیم، گزاف نگفته ایم؛ اما متأسفانه آموزش 
عالــی نــگاه متفاوتی به دانشنامه نویســی دارد. آن ها با 
نگاه کامالً سنتی گمان می کنند دانشنامه نویسی یعنی 
گردآوری مجموعه ای از اطالعات و تدویِن بدوِن زحمت 

آن ها.

دیدآموزشعالیایناست؟
میرابوالقاسمی: متأسفانه بله. به هر حال، خیلی تالش 
شــد کــه این نگاه اصالح شــود؛ امــا در کل همچنان این 
نــگاه حاکــم اســت. مثــالً یکــی از موضوعاتی کــه برخی 
محققان کشــور مطــرح می کنند، این اســت که نگارش 
مقاله علمی پژوهشــی با دائرة المعارف نویســی متفاوت 
است. ما مدعی هستیم در دانشنامه مقاالت به صورت 
علمی پژوهشی نوشته می  شود و برخی می گویند نباید 
این طــور باشــد و کار دائرة المعــارف این نیســت. آن قدر 
نگاه ها متفاوت اســت که خود قانون گذار دچار مشــکل 
می شــود؛ ولــی بــه هــر حــال، در یــک مرکز علمــی، یک 

تالش علمی با مستند ترین منابع شکل می گیرد.
مــا اینجــا یکــی از کتابخانه هــای ممتــاز کشــور را 
داریم. خیلی وقت ها مراجعان کتاب هایی را که در هیچ 
کتابخانه و مؤسســه ای پیدا نمی کنند، در این کتابخانه 
پیدا می کنند. مقاالت با این سازوکار استفاده می  شود 
و چندین بار ارزیابی، ویرایش استنادی و کتاب شناسی 
روی آن انجــام می شــود؛ امــا در نهایــت، به عنوان مقاله 
عــادی هــم بــه آن نــگاه نمی  شــود و این نشــان می دهد 
مطالعه ای صورت نگرفته است یا گاهی دست اندرکارانی 
بوده اند که هیچ دستی در علوم انسانی نداشته اند و از 
طرفی به عنوان ارزیاب مقاالت )به( ما معرفی شده اند.

این مشکل است و اینکه برای کسی که تخصصی 
در آن حوزه ندارد، توضیح دهیم اهمیت کار ما چیست، 
خیلی ســخت اســت. بنا بر چیزی که در گذشــته بوده، 
همان نگاه سنتی ادامه پیدا کرده است؛ اما یک تفاوت 
بــزرگ وجــود دارد. آن تفــاوت هــم مربــوط بــه انقالب و 

شکل گیری روحیه خودباوری در جامعه است.
قبــل از انقــالب، پایــه دانشــنامه هایی کــه شــکل 
می گرفــت، ترجمــه بود، نــه تولید. دانشــنامه مُصاحب 
بــه آن اشــاره کردیــد، ترجمــه ای از دائرة المعــارف  کــه 
کلمبیــا وایکنیــگ اســت کــه بــا دقت مرحــوم مصاحب 
مدخل هایــی بــه آن افــزوده شــد؛ امــا پــس از انقــالب، 
بــه دلیــل خودبــاروری شــکل گرفته در جامعــه، بــه ایــن 
نتیجه رســیدیم که خودمان باید بنویســیم. گستره کار 
دانشــنامه نگاری بعــد از انقــالب را بــا قبــل از آن واقعــاً 

نمی شود مقایسه کرد.

پسازانقالب،
بهدلیلخودباروری

شکلگرفتهدرجامعه،
بهایننتیجهرسیدیم

کهخودمانباید
بنویسیم.گسترهکار
دانشنامهنگاریبعد
ازانقالبراباقبل

ازآنواقعاًنمیشود
مقایسهکرد

زمانیکه
دانشنامهمادر

سال1362شروع
بهکارکرد،خیلیها

معتقدبودندکه
مااصالًنمیتوانیم
مقالهبنویسیمو
بایدترجمهکنیم.

سالهابایدبگذردتا
مؤلفشویم.ایننگاه

دربیننخبگانما
وجودداشت.مقاالت
دانشنامهماهمدر

ابتدابراساسترجمه
شکلگرفت؛امادر
مقطعیدیدیمکه

تواناییونیروداریمو
بهخودباوریرسیدیم
کهمیتوانیممقاالت

خوبیبنویسیم
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ایــن دیــدگاه همان دیدگاهی بود که قبــل از انقالب وجود 
داشــت. در واقع، پیش از انقالب آقای یارشــاطر و دیگران 
همین کار را می کردند؛ اما در بحث ترجمه دائرة المعارف، 
فقط مقاله نیســت که ترجمه می شــود. پشت این مقاله 
دیدگاه هایی هست و آن دیدگاه ها مربوط به یک نویسنده 
غربی است که دارد درباره »منِ« شرقی و فرهنگ، هویت، 
دیانــت و اجتمــاع من می نویســد. وقتی چنیــن مقاله ای 
ترجمه می شود، در واقع این دیدگاه نیز منتقل می شود. 
مثالً ما می خواهیم سوره بقره را مدخل کنیم. این را یک 
قرآن پژوه و مفسر و کسی که در علوم قرآنی تخصص دارد 

بنویسد، یا فردی غربی و بدون تخصص در این حوزه؟ 
بــه نظــر من بخشــی از تأثیــرات بااهمیــت هویتی و 
فرهنگــی و آن جریانــی کــه به نحــوی در آثــار آل احمــد و 
شریعتی به معنای »بازگشت به خویشتن« بود، در این 
دائرة المعارف ظهور کرده اســت. ما آموختیم که خودمان 
دائرة المعــارف  و  بدهیــم  گــزارش  خودمــان  فرهنــگ  از 
بنویســیم. انجــام دادیــم و شــد. االن در ایــن لحظــه کــه 
گفت وگــو می کنیــم، دســت کم دربــاره دانشــنامه جهــان 
اسالم می توانم بگویم یک نسل جوان دائرة المعارف نویس 
کــه بعضاً بــرای دائرة المعارف های کشــورهای دیگر مقاله 
می نویسند، تربیت شده اند. این تربیت در حین کار و در 
آموزش ضمن کار انجام شــده و مقاالت این نســل االن با 
مقــاالت دائرة المعارف اســالم لیدن تنــه می زند. ما بعد از 
انقالب دائرة المعارف ننوشــتیم که بگوییــم دائرة المعارف 
اســالم لیــدن را قبــول نداریــم. در واقــع چــون مــا پیش از 
انقالب دائرة المعارف ننوشته بودیم و شروع نکرده بودیم، 
آن هــا دائرة المعــارف اســالم را نوشــتند. یعنــی از غفلــت 
تاریخی ما استفاده شد. برای همین سال هاست ویرایش 
دائرة المعــارف اســالم لیــدن به کندی پیش مــی رود. چون 
دانشــنامه جهان اســالم و دائرة المعارف بزرگ اسالمی در 
کشــورما دارد نوشــته می  شــود و این دو منبع جزو منابع 
مقاالتــی اســت که آن ها منتشــر می کننــد. در حقیقت، 
هویت و فرهنگی که در ایران بعد از انقالب به وجود آمد، 
نشــان داد ایــن جریانی اســت که می توانــد کاری را انجام 

دهد و انجام هم داد. 
منتها ما با همه تفاصیلی که درباره این جریان ارائه 
می دهیم، اگر به بحث آسیب شناسی بازگردیم، باید بگویم 
این جنبش هنوز به ســنت تبدیل نشــده است. در واقع، 
سر راه تبدیل تجربیات نیروی جوان تربیت شده به سنتی 
مداوم، موانعی وجود دارد. باید این موانع را بشناســیم و 
آن هــا را برطــرف کنیم. یکی از این راه هــای رفع این موانع، 
همان  طور که عرض کردم، توجه بسیار زیاد به برنامه ریزی 
اســت و مانــع دیگــر رفــع مشــکالت مالی اســت. کــه اگر 
مشــکالت مالــی دامن گیــر دائرة المعارف هــای دســت کم 
عمومــی  شــود، خلــل ایجــاد خواهد کــرد و تالشــی که در 
دهه های شصت تا نود صورت گرفته است، از بین می رود. 

وضعیتدانشنامهنویسیدرکشورهایمنطقهچگونهاستو
ایراندرمیانآنهاچهجایگاهیدارد؟

میرابوالقاســمی: دائرة المعارف نویسی به سبک جدید و 
غربــی برای نخســتین بــار در لبنان اتفاق افتــاد و در قرن 
نوزدهم تدوین دائرة المعارف بســتانی در این کشــور آغاز 
گردید که به ترجمه متکی بود و البته نیمه کاره ماند. پس 
از آن، در زمان جمال عبدالناصر در مصر دائرة المعارفی 
تدوین می شود. بعد در سال 1984 موسوعةالفلسطينية 
)دائرة المعارف فلسطین( در چند جلد در دمشق منتشر 

می شود و بماند که سوگیری خاصی داشته است. 
واقعیــت این اســت که در جهان عــرب که به لحاظ 
موضوعــی بــه کار مــا نزدیک تــر اســت، دائرة المعارفــی 
بــه ســبکی کــه مــا کار می کنیــم، وجــود نــدارد. البتــه 
دائرة المعارف ها در جهان عرب کم نیستند؛ اما نگاهشان 
هماننــد نــگاه مــا نیســت. دائرة المعارف هــای عــرب یــا 
موضوعــی هســتند، هماننــد موسوعةالفلســطينية یــا 
معلمةالمغرب که درباره تمام موضوعات مرتبط با مراکش 
اســت، یا نگاه منطقه ای دارند و اصالً نگاه فراگیر به این 
شــکل وجــود نــدارد. دائرة المعارف مثل همــه جنبه های 
علــم، محصول یک جنبــش فرهنگی و شــاخه ای از این 
جنبــش اســت. بســتر فرهنگی کــه در ایران ســال 1357 
ایجاد شد، یک دفعه توجهی خاص و گسترده به علم را 
پدید آورد. در کشورهای همسایه این فضا را ندارد و بستر 

سیاسی فرهنگی هنوز آماده نیست. 

یعنیوجهتمایزماودیگراندردانشنامهنویسیفقطبهخاطر
انقالباست؟

میرابوالقاســمی: فقــط انقالب نیســت؛ ولــی می خواهم 
بگویم این تحول خیلی تأثیر داشــت. پیشــینه فرهنگی 
هم مهم است. وقتی به پیشینه فرهنگی ایران نگاه کنید، 
یک ایران فرهنگی را می بینید که طی هزار سال در گستره 
وسیعی زبان دیوانی و حکومتی اش فارسی بوده است و 
همین حاال هم در بسیاری از کشورهای همسایه به زبان 
فارســی تکلم می کنند  و رســوم ایرانی در آن ها رواج دارد. 
قطعاً این پیشینه فرهنگی تأثیر می گذارد. یعنی همین 
پیشینه های فرهنگی است که کشوری را در مسیری قرار 
می دهد که بتواند محصوالت فرهنگی بیشــتری عرضه 
کند. در تمام جهان این طور اســت و همه کشــورهایی که 
تأثیــرات تمدنــی بیشــتری داشــته اند، این پیشــینه های 

فرهنگی را دارند. 

تاکنــونچــهاقداماتــیدرخصــوصترجمــهدائرةالمعارفهای
ایرانیدرکشورهایدیگرصورتگرفتهاست؟

میرابوالقاســمی: در دهه هشتاد، ایده ترجمه دانشنامه 
جهان اســالم برای جذب مخاطبان بیشــتر مطرح شــد. 
پــس از مطرح شــدن ایــن ایــده، برنامه ریزی هایی صورت 

دربحثترجمه
دائرةالمعارف،فقط
مقالهنیستکه
ترجمهمیشود.
پشتاینمقاله
دیدگاههاییهستو
آندیدگاههامربوط
بهیکنویسنده
غربیاستکهدارد
درباره»منِ«شرقی
وفرهنگ،هویت،
دیانتواجتماعمن
مینویسد


دائرةالمعارفنویسی
بهسبکجدیدو
غربیبراینخستین
باردرلبناناتفاق
افتادودرقرننوزدهم
تدویندائرةالمعارف
بستانیدراینکشور
آغازگردیدکهبه
ترجمهمتکیبودو
البتهنیمهکارهماند

دائرةالمعارفهای
عربیاموضوعی
هستند،همانند
موسوعةالفلسطينية
یامعلمةالمغرب
کهدربارهتمام
موضوعاتمرتبط
بامراکشاست،یا
نگاهمنطقهایدارند
واصالًنگاهفراگیربه
اینشکلوجودندارد
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بودند؟بهطورکلیدرطولاینچهاردههچهسازمانها،نهادها
ومراکزیبهفکرتربیتدانشنامهنویسانبودهاند؟

سیدعرب: نه قبل و نه پس از انقالب، سازمانی عهده دار 
تربیــت دانشنامه نویســان نبوده اســت. نســل جــوان در 
حیــن کار تجربه کســب کــرده و از دیگران آموخته اســت 
که چطور مقاله دائرة المعارفی بنویسد. تاکنون سازمانی 
تأســیس نشــده کــه ایــن کار را انجــام دهــد. البتــه خــود 
مراکــز دائرة المعارف نویســی در ایــن خصــوص گام هایــی 
برداشــته اند. ســال ها پیش، در دانشــنامه جهان اســالم 
بــه منظور رفع این مشــکل بزرگ بخشــی به نــام آموزش 
تعریــف شــد. کار ایــن بخش این بود که به نســل جوانی 
که اینجا مقاله می نویسد، آنچه نیاز داشت آموزش دهد.
امــا بــه نظــرم وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی بایــد 
رشته ای به نام دائرة المعارف نویسی در کشور تأسیس کند 
و انــواع روش های مدخل گزینی، مقاله نویســی و ویرایش 

استنادی در آن تدریس شود.

اینرشتهتاکنونتأسیسنشدهاست؟
سیدعرب: خیر. پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی زمانی 
می خواســت ایــن کار را انجــام دهد؛ ولی ایــن اتفاق هنوز 
نیفتاده است. اگر قرار باشد چنین رشته ای تأسیس شود، 
بایــد برنامه ریزی آن به عهده مراکز دائرة المعارف نویســی 
قرار گیرد؛ نه سازمان هایی که فقط ماهیت فرهنگی دارند؛ 

چون این کار واقعاً تخصصی است.

چراجنبشدانشنامهنویســیبهســنتتبدیلنشد؟فرمودید
یکــیازدالیلشاقتصادیاســت.گویانیــرویآموزشدیدههم

گرفت و از اواخر دهه هشــتاد، ترجمه دانشــنامه به زبان 
عربی شروع شد. البته انتشار و توزیع آن در بیروت انجام 

می شود. 
نکته مهمی وجود دارد و آن هم بازخوانی اش است. 
دانشــنامه مــا وقتــی بــه عربی ترجمــه می  شــود، در واقع 
بازخوانــی و ویرایــش می  شــود. البته به این معنا نیســت 
کــه مقــاالت دوبــاره نوشــته می شــوند؛ بلکه کاســتی ها و 
عیوبشان برطرف می  گردد. کلیت مقاله همان است؛ اما 
نسخه عربی ما دقیق تر از نسخه فارسی است. در نسخه 
عربی جدیدترین آمارها را به مقاله اضافه می کنیم و این 

نشان می دهد نسخه به روزتری است. 
پــس از انتشــار و معرفی این نســخه در کشــورهای 
عربی و مراکز شرق شناسی و زبان شناسی دنیا، دانشنامه 
در خــارج از ایــران شــناخته شــد و امــروز مــا مخاطبــان 
گســترده ای داریــم. در حــال حاضــر هــم ترجمــه عربــی 
دانشــنامه با ســرعت خوبی پیش می رود. از طرف دیگر، 
یک نسخه انگلیسی از مقاالت ما منتشر شده که البته 
بــه دالیلــی فعالً متوقف شــده اســت. نســخه انگلیســی 
در لنــدن منتشــر می شــد و مرحــوم علمــی آن را چــاپ 
می کردند که به رحمت خدا رفتند. البته در این نسخه کل 
دانشنامه ترجمه نمی شد؛ بلکه گزیده هایی از آن به شکل 

کتابچه هایی به انگلیسی منتشر می شد.

ازصحبتهایشــمادریافتیمکهنســلاولدانشنامهنویسان
بدونهیچپیشزمینهایوارداینحوزهشــدند؛امارشــدخوبی
کردندوازحوزهترجمهبهتألیفواردشــدند.ایننســلاولیها
تــاچــهحدبرتربیتنســلجدیددانشنامهنویســانتأثیرگذار

نهقبلونهپس
ازانقالب،سازمانی

عهدهدارتربیت
دانشنامهنویسان
نبودهاست.نسل
جواندرحینکار
تجربهکسبکرده
وازدیگرانآموخته

استکهچطورمقاله
دائرةالمعارفیبنویسد

دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی
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نداریــم.بهطــورکلــیچهدالیلیبرایتبدیلنشــدناینبهیک
سنتدرکشورماوجوددارد؟

ســیدعرب: دالیــل متفاوتــی دارد. یکی غفلــت از تربیت 
نیــروی انســانی در این حوزه اســت. نیروی انســانی برای 
تربیت، نیاز به نظام و سازوکاری دارد که مبتنی بر شیوه ای 
باشــد که در رشــته های دیگر کشور متداول است. یعنی 
اگر قرار باشد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته 
دائرةالمعارف نویســی دایــر کنیم، الزمه اش این اســت که 
آشنایان و بزرگان قوم بنشینند فکر کنند به چه چیزهایی 
نیاز دارند تا این نسل آرام آرام وارد شود و آموزش های الزم 

را ببیند.
مشــکل دوم مشــکل مالــی اســت. دائرة المعارف ها 
نیــاز بــه پشــتیبانی مالی دارنــد. با همــه این ســازوکارها، 
دســت کم دائرة المعارف هایی که به عنــوان یک اثر علمی 
تلقی می شوند، به پشتیبانی مالی نیازمندند. به هر حال، 
دولت در رأس منابع مالی در کشور است و بخش عمده 
قــدرت مالــی کشــور را در دســت دارد. بــه نظــرم دولت ها 
بــرای ایــن بخــش بایــد برنامــه خاصــی داشــته باشــند تا 
ادامه حیات چنین سازمان هایی با مشکل روبه رو نشود. 
متأســفانه می بینیم برخی دائرة المعارف های خوبمان به 
دلیل این مشــکل دچار کندی شــده اند. این آســیب های 
جبران ناپذیری به کشور وارد می کند. این مشکل مالی اگر 
به نحوی رفع شــود، می تواند در تبدیلش به سنت کمک 

شایان توجهی نماید. 
فقــدان برنامه ریــزی دائرة المعارف هــا ســومین مانع 
بر ســر راه تبدیل شــدن این جریان به ســنت اســت. عمر 
دائرة المعارف هــا عمــر نوح نیســت و بایــد آن هــا را طوری 
برنامه ریــزی کنیــم کــه معلوم شــود این ها چــه وقت تمام 
می شوند. چه مجلدی از چه مدخلی تا چه مدخلی تدوین 

می شود و در چه سالی منتشر می شود. یکی از دوستان 
به شوخی می گفت دائرة المعارف ها چون از »الف« شروع 
شده اند، به ناکامی رسیده و چاپ نشده اند. باید از »ی« 
شــروع کنیم و به »الف« برســیم! این به هر حال حرفی 
اســت کــه بایــد روی آن تأمــل کــرد. دائرة المعارف ها باید 
جوری برنامه ریزی کنند که مدیریت آن ها بتواند فرازهای 

پایانی اش را به لحاظ زمانی پیش بینی کند.

بــاایــناوضاعاقتصــادیآیــاخصوصیســازیدائرةالمعارفها
شدنیاست؟اگردولتازدائرةالمعارفهاحمایتمالینکند،

چهاتفاقیبرایشانمیافتد؟
ســیدعرب: اگر دولت پشــتیبانی نکند، قطعاً مشکالت 
مضاعــف می  شــود. انتقــال دائرة المعارف هــا بــه بخــش 
خصوصی، مســتلزم تأثیر دیدگاه های بخش خصوصی 
بر دائرة المعارف هاست. آن وقت کسی که کارخانه تولید 
مواد شیمیایی دارد و ابرقدرت اقتصادی در منطقه ای از 
جهان یا در کشــور اســت، نمی تواند بگوید من فقط پول 
می دهم و دخالتی در آن نمی کنم. چنین پشتیبان مالی 
ضرورتــاً دیدگاه هایــش را در خروجی ها دخالت می دهد؛ 
اما دولت این کار را نمی کند. دولت بودجه ای را اختصاص 
می دهد؛ اما اعمال نظر نمی کند. سپردن دائرة المعارف ها 

به بخش خصوصی مشکل اساسی ایجاد می کند. 
میرابوالقاســــــــــمی: الزم مــــی دانم نکــــته ای را بــه 
صحبت هــای آقــای دکتــر اضافــه کنــم. هــر دولتــی اگــر 
یــک نــگاه ملــی قــوی داشــته باشــد، ضــرورت تدویــن 
دانشنامه های ملی را درمی یابد. ما در واقع یک محصول 
ملی تولید می کنیم. آقای دکتر در جایی از صحبت های 
خود به یک گسست تاریخی اشاره کردند که واقعاً مهم 
اســت. االن اگر یک نفر از ما بپرســد دانشنامه ای با این 
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دانشنامه نویسی باعث اتفاق جدی نشده است.
بــه لحــاظ کلــی، راه اعتــالی فرهنــگ ایــن اســت که 
منابعش را در دســترس قرار دهد. شــما در هر جایی که 
هستید، با کمترین زمان سپری شده و به آسان ترین روش 
باید بتوانید به منابعی که نیاز دارید، دســت پیدا کنید. 
همان طور که فرمودند، االن دائرة المعارف ها به این شیوه 
عرضه نمی  شود. جالب اینکه در کشورمان نهضتی داریم 
بــه نــام نهضــت نرم افــزاری. دائرة المعارف ها هنــوز به این 
نهضت نپیوسته اند و این یکی از مشکالت فقدان رجوع 

به دائرة المعارف هاست.
در سؤال قبلی که فرمودید چرا این جریان به سنت 
تبدیــل نشــده و این ســنت علمی چــرا فراگیر نشــده، به 
گمانم به همین بحث برمی گردد. همان طور که در میان 
نخبه هــای فرهنگی مــان کســانی را داریــم کــه معتقدنــد 
دانشنامه نویسی به شیوه فعلی بی فایده است. شاید اگر 
به این شکل عرضه می شد، اهمیت آن بیشتر احساس 
می شد. ما باید مقتضیات روز را در نظر بگیریم؛ اما به طور 

خیلی تکان دهنده ای عقب هستیم. 
پرســیدید کــه آیا امروز به نســخه چاپی نیــاز داریم 
یــا خیــر. نمی شــود گفت نیــاز نداریم. کســانی هســتند 
که نســخه چاپی را می پســندند و به آن رجوع می کنند. 
نمی خواهیــم کالً ایــن را از گردونــه حــذف کنیــم؛ امــا در 
کنــارش بایــد آن بخش را هم در نظر گرفت. االن نســخه 
چاپــی به تنهایــی پاســخ گو نیســت. بایــد مکمل داشــته 
باشــد. ممکــن اســت در آینــده علــم به ســمتی بــرود که 
همه نسخه های چاپی حذف شود. شاید به خاطر بحران 
محیط زیست همه به این نتیجه برسند که کاغذ مصرف 

نشود. این  ها ممکن است.
سیدعرب: در دنیا گرایش به سمت نسخه های چاپی 
سفارشی یا چاپ بر اساس تقاضا در حال پررنگ ترشدن 
است. دائرة المعارف ها هم می توانند از این امکان استفاده 

کنند و امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد.
میرابوالقاســمی: جریان علم جریانی پویا و در حال 
تغییر است. مبحث راکدی نیست که فقط یک روش در 
آن جواب بدهد. اگر به این باور برسیم که علم جریانی پویا 
و در حال تغییر است، هماهنگی ما با سازوکارهای جدید 
بهتر رقم می خورد. ما چشم انداز و اهداف و نگاه خودمان 
را داریــم و ایــن خللی به آن وارد نمی کند؛ ولی با ابزارهای 
جدید پیش می رویم. هر زمانی ابزارهای خود را می طلبد. 
االن وارد قــرن 21 شــده ایم و جریــان پرشــتاب علمــی و 
دهکــده جهانــی در زمینــه اطالع رســانی به وجــود آمــده 
است. اگر بخواهیم به این جریان بپیوندیم، باید بتوانیم 
حرف هــای خودمــان را بزنیــم. اگر نتوانیــم حرف هایمان را 
بــا زبان هــای روز بــه دنیــا عرضه کنیم، دیگــران حرف های 
دیگری را به جای ما خواهند گفت و ما بعد از پنجاه سال 

به خودمان می آییم که این ها چه بود که گفتند.

گســتردگی و حجــم مطالب و تنوع موضوعــی به چه درد 
می خورد، ما پاسخ می دهیم که می خواهیم نشان دهیم 
چه بودیم و االن چه هســتیم و در کجا ایســتاده ایم. این 
خأ نباید ایجاد شود. نسل جوان اگر نداند قبالً چه بوده 
است، مانند یک انسان بدون شناسنامه است. اگر این 
نگاه ملی دیده شود، برای تأمین بودجه مجبور به چانه زنی 

نخواهیم بود. 

بــاتوجــهبهتأثیــرفنــاوریاطالعاتبــرفعالیتهایپژوهشــی
وتحقیقاتــی،آیــاواقعــادرســال1397مابهنســخههایچاپی
دائرةالمعارفهانیازداریم؟آیابســترهایالکترونیکبرایرفع

نیازمردمومحققانکافینیست؟
میرابوالقاســمی: همــان طور که عرض کــردم، االن فضای 
نگوییــم  اگــر  اســت.  الکترونیــک  فضــای  دنیــا  علمــی 
نســخه های چاپی به حاشــیه رفته اند، بســیاری از مراکز 
علمــی بــه این نســخه ها اکتفا نمی کنند یا حتی نســخه 
چاپــی ندارند. فضــای اینترنت مزایــای متعــدد دارد؛ اوالً 
هزینه ها کم است، دسترسی مخاطب به اطالعات بسیار 
ساده است و محدودیت زمانی و مکانی هم وجود ندارد. 
سرعت جست وجو در منابع باال است. در برخی از این ها 
نظیر ویکی پدیا، امکان ویرایش اطالعات توسط مخاطبان 
وجود دارد. همه این ها در عین حال نیازمند به روزرسانی 

مداوم است.
ما به فناوری های جدید نیاز داریم؛ اما در کشورمان 
هنــوز بــه آن نرســیده ایم. دالیلش نیاز به بحث مفصل و 
جداگانــه ای دارد. زیرســاخت های ارتبــاط نویــن مــا هنوز 
آن قــدر قــوی نشــده، مقــاالت امضــا ندارند و مســئولیت 
مقــاالت اینترنتی به محکمی مقاالت چاپی نیســت. در 
عین حال، چون قدرت ویرایش مطالب وجود دارد، ممکن 

است مقاالت تغییر کنند. این ها محافظت می خواهد. 
بــه هــر حــال، اســتفاده صحیــح از ایــن فناوری هــا 
محدودیت هایــی دارد؛ امــا ایــن محدودیت ها را می شــود 
مدیریــت کــرد. نمی توانیم کنارشــان بگذاریــم. اگر این ها 
را ندیــده بگیریــم، خودمان را ندیده گرفته ایــم و از جریان 
علمــی جهــان حــذف کرده ایــم. نبایــد ایــن اتفــاق بیفتد. 
آســیب یــک موضوع نبایــد باعــث شــود کالً آن را حذف 
کنیــم. مشــکالت بایــد مدیریــت و نظــارت شــود تا کمتر 
شوند و بشود پیشگیری شان کرد. اگر خودمان را از چرخه 
دور نگه داریم، آن هم با این سرعتی که جهان علم پیش 
می رود، حذف خواهیم شد و این شوخی و تعارف ندارد. 

وقتــی بــا مدیریت صحیح بــه این فضا وارد شــویم، 
مخاطبانــی در سراســر جهــان پیــدا خواهیــم کــرد. مثــالً 
ایــن مقالــه ای که در فالن حوزه  نوشــته اید، ممکن اســت 
بیســت میلیون بازدید کننــده داشــته باشــد. ایــن نشــان 
می دهــد پیــام شــما فراگیــر شــده و بــا زبان جهــان پیش 
می رویــد. متأســفانه ایــن موضــوع در ایــران و در بخــش 

اگرنگوییم
نسخههایچاپی

بهحاشیهرفتهاند،
بسیاریازمراکز

علمیبهایننسخهها
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حتینسخهچاپی
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جســت وجو کرد. در دورۀ پهلوی، برخی شخصیت های 
آکادمیــک مــا به تقلید از غرب و بــا این توجیه که همۀ 
کشورها دائرة المعارف دارند، به این عرصه توجه ویژه ای 
کردند؛ هرچند که زمینه های خاص و کهن آن هم یکی 

از دالیل این توجه بود.
مثل نامۀ دانشــوران ناصری که در دورۀ قاجار کلید زده 
شــد و واقعاً دائرة المعارف اســت. با این حال، زمینۀ کار 
دورۀ قاجار هم برگرفته از فضای غرب اســت؛ لذا امثال 
احســان یارشاطر که اخیراً هم درگذشت، دائرة المعارف 
اســالم چــاپ لیــدن هلند را به اســم دانشــنامۀ ایــران و 
اسالم به فارسی ترجمه کرد و قبل از انقالب، حرف الف 

آن به صورت کتابچه هایی چاپ شد.
در واقــع، دانشــنامۀ جهــان اســالم چیزی جــز ادامۀ آن 
دانشنامه نیست. چنان که برای تدوین دانشنامۀ جهان 
اســالم، حــرف »الــف« را کــه دانشــنامۀ قبلــی کار کــرده 
بــود، کنــار گذاشــتند و بر خالف شــیوۀ مرســوم نگارش، 
دائرة المعــارف کار خــود را از حــرف »ب« آغاز کرد. چون 
بــاور داشــت کــه می شــود بــه دانشــنامۀ قبلی اســتناد 
و آن را مطالعــه کــرد. بنابرایــن، وجــود خــأ در خصوص 
دائرة المعارف ها قبل از انقالب احساس شده بود و بعد 

از انقالب همچنان احساس می شد.

اگــرمایــلباشــید،ابتــداکمیبــهعقبتــربرگردیــموازعقبۀ
دانشــنامههابگوییموبالفاصلهبهفضاییکهامروزهبرایاین
دائرةالمعارفهابهوجودآمدهاست،وصلشکنیم؛خصوصاًاز
جهتنیازســنجیبهایندســتهازآثارکهعمدتاًهمدرکشور

ما،شکلمکتوبگرفتهاند.
ســابقۀ دانشنامه نویســی بــه خیلــی قبل تــر برمی گردد؛ 
مثل جامع العلوم فخر رازی. از این نظر که شامل شصت 
علم است، چه بسا می تواند یک دانشنامۀ کهن باشد. 
یا مصــداق عینی تر کتــاب نفائس الفنون شــمس الدین 
آملــی، از شــاگردان عالمه حلی اســت کــه در یک کتاب 

واحد به 160 علم به زبان فارسی پرداخته است.
در دورۀ صفویــه نیــز کتابی داریم کــه دقیقاً عنوان 
نوشــتۀ  شــاهی،  دانشــنامۀ  یعنــی  دارد؛  دانشــنامه 
مالمحمدامیــن اســترآبادی کــه به سلطان قطب شــاه در 
هند هدیه شــده؛ گرچه تاکنون به چاپ نرســیده اســت. 
خودم به دنبال تحقیق دربارۀ آن و تصحیحش هستم؛ 
بــا ایــن حــال، با فضای دانشــنامۀ امروز خیلــی متفاوت 

است.

چرادانشنامهنویسیامروزهاینقدرجدیگرفتهشدهاست؟
دپاســخ ایــن ســؤال را بایــد در قبــل از انقــالب اســالمی 

محسن غالمی

برخی شاخه های ادبیات هستند که لزوماً مختص فرهنگ و زبانی خاص مثالً ایرانی و غیر آن نیستند؛ چون الزمۀ هر ادبیاتی 
محسوب می شوند. به قولی چون علم هستند و رشته ای مبنایی، پس باید باشند. البته مثل هر قسم دیگری از فرهنگ و 

ادبیات نیز باید پال و پرش را گرفت؛ هم از جنبۀ کیفی و هم جانبی. 
یکی از این الزامات ادبی و چه بسا تحقیقی که ردپایش در هر پژوهشی دیده می شود، دائرة المعارف و به اصطالح فارسی تر، 
همان دانشنامه است که از قدیم االیام رگه هایش را می شود در کتب قدیمی هم دید؛ حتی امروزه نیز مرجعی برای فهم 

بسیاری از علوم، به ویژه علوم پایه، اعم از دین و تاریخ و شعر و جز آن است.
در تالقی با دنیای پرهیجان علمی، باید دید آیا دانشنامه یا همان دائرة المعارف هم مثل بسیاری رشته ها مرجعیت علمی خود 
را حفظ کرده یا قرار است حفظ کند؟ اصالً با این همه تعدد، جایگاهش در فرهنگ فعلی علمی و ادبی ایرانی چگونه است؟ 
در همین باره، سعید طاووسی، مدرس و پژوهشگر تاریخ اسالم که همکاری طوالنی با دایرةالمعارف های ملی داشته است، 

در گفت وگو با ما به تشریح حکایت این روزهای دائرة المعارف ها نشست که شرح آن به قرار زیر است.

آسیب شناسی دانشنامه نگاری در ایران در گفت وگو با سعید طاووسی:

هر دانشنامه ای قرار نیست مرجع باشد 44

پروندۀ ویژه

گفت  وگو
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45 هر دانشنامه ای قرار نیست مرجع باشد

   من با این کثرت 
مخالفم؛ چون 

موازی کاری آفت 
جدی است. نمونه 

آن دو دایره المعارف 
کالن »دانشنامه 
جهان اسالم« و 

»دایره المعارف بزرگ 
اسالمی« است که 

واقعا این دوتا بودن 
توجیهی ندارند و 

خب می توانستند با 
همدگیر هم ءافزایی 

کنند

خــوب دائرة المعــارف جهــان اســالم، مدخلی اســت که به 
تاریخ همین موضوع می پردازد.

مــاهماکنــوندانشــنامههایمتعــددیبــاعناویــنومضامیــن
مختلفودرجلدهایبسیاریداریمکههنوزهمدرحالنگارش
هستندوانگارتوقفیهمدرکارشاننیست.واقعاًوجوداینها

اینقدرالزماست؟
مــن بــا این کثرت مخالفــم؛ چون مــوازی کاری آفتی جدی 
اســت. نمونۀ آن دو دائرة المعارف کالن دانشــنامۀ جهان 
اسالم و دائرة المعارف بزرگ اسالمی است. وجود هم زمان 
ایــن دو واقعــاً توجیهــی نــدارد. ایــن دو می توانســتند بــا 
همدگیــر هم افزایــی کنند. با هــر دوی این ها کار کــرده ام و 

تجربیات تلخی از این موازی کاری ها دیده ام.
مقالــه ای گاه از ســوی یکــی از این هــا به من ســپرده 
می شــد و بعــد که تحویل مــی دادم، دوبــاره می گفتند که 
حجم آن را این تعداد کلمه بیشتر کنم؛ در حالی که از نظر 
من حق مطلب ادا شده بود. وقتی علت را جویا می شدم، 
می گفتنــد نمی خواهیم مدخل ما از نظــر حجم به اندازۀ 
مدخل فالن دانشنامه ای باشد که قبالً چاپ شده است. 
باالخره جهان اســالم و موضوعاتش که عوض نمی شــود؛ 
پــس دلیل موجّهی نبود. این جور مســائل وجــود دارد که 

پذیرفتنی نیست.

مخاطبراهمسرگردانمیکنند!
بلــه. اگــر این هــا کنــار هم قــرار می گرفتند، یــک مجموعۀ 
واحــد پیــشِ رو می داشــتیم و مخاطــب هــم ســرگردان 
نمی شــد. من همــۀ جلدهای دانشــنامه را در خانــه دارم؛ 
ولی دائرة المعارف را ندارم. هرچند روی ســایت قرار گرفته 
است. وقتی برای اطالعِ کلی دانشنامه را می خواندم، دیگر 
کفایــت می کــرد و نیازی به رجــوع به دائرة المعــارف نبود؛ 

نظرشخصیشماکهتجربۀهمکاریباچنددانشنامۀمعروفو
وسیعرادارید،چیست؟

مــن هــم در اصل، وجــود دائرة المعارف هــا را الزم می دانم. 
برحســب تجربۀ دانشــگاهی و همکاری در تدوین همین 
دانشنامۀ جهان اسالم، می گویم که این نوع دانشنامه ها 
می تواند منبع و استناد خیلی از تحقیقات باشد. این نکته 
خصوصاً دربارۀ تحقیقات برخی رشته ها کاربردی تر است؛ 

چون نیاز به پژوهش مجدد محققان را برطرف می کند.
بنابراین، دانشنامه ها الاقل در برخی رشته ها کاربرد دارند 
و باید پیگیری کرد که چرا بحث دانشنامه ها امروز این قدر 

داغ شده است.

مهمتریــندالیــلمســئلهایکــهبــهآناشــارهکردیــد،بــهچــه
برمیگردد؟

یکــی همــان تقلیــد از غــرب بــود کــه عــرض شــد. وقتــی 
عربســتان، ســوریه، مصر و این ها دائرة المعارف های ملی 

دارند، ما هم احساس کردیم که باید داشته باشیم.
شــاید به جز برخی از کشــورهای ســطح پایین، بقیۀ 
کشــورها دائرة المعــارف ملــی تدویــن کرده انــد؛ مگر اینکه 
واقعــاً از نظــر تاریخی و جغرافیایــی و... حرفی برای گفتن 
نداشته باشند. بنابراین، در جهان اسالم خیلی از کشورها 
نه تنها وارد این کار شده اند، بلکه تدوین آن را هم به پایان 
رســانده اند؛ ولــی ما هنوز در نیمۀ راه ایــن دائرة المعارف ها 
هستیم. مثالً همین کشــور سوریه دائرة المعارف مشهور 
الموســوعة العربیة را در بیــش از بیســت جلد چــاپ کرده 
اســت. یــا ترکیــه دائرة المعــارف کاملــی بــا بیــش از چهل 
جلد دارد؛ در حالی که کشــور ما تازه جلد بیســت وپنجم 

دائرة المعارف جهان اسالم را منتشر کرده است.
آغــاز کار مــا شــاید از ســر هیجــان و رقابــت و چنین 
مســائلی بوده باشــد. در عیــن اینکه یکــی از مدخل های 
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که رجوع به این ها هدف هرکســی نیســت و با آن ارتباط 
هــم نمی گیــرد؛ هرچند که عمدتاً هم چندجلــدی و گران 
هستند. حتی نسخۀ دیجیتالی آن ها نیز چه بسا شاید 

حوصله بر باشد.

درایــنجریان،آسیبشناســیوبازخوردگیــریهممیکنند؟
بهعبارتیهزینه-فایدهرادرنظرمیگیرند؟اینطورنباشدکه
بهصرفبودجهایکهدراختیارمانگذاشــتهشــده،بایدفقط

بنویسیمتابهتهخطبرسیم!
فکر می کنم همین مســئلۀ دوم باشــد. یعنی متأسفانه 
فضا جوری شده است که انگار هرجور شده، می خواهند 
کار را به آخر برسانند. باید بازنگری کنند و سیاست ها را 

هم تغییر بدهند.
البته برخی می گویند کالً دانشــنامه را جمع کنید. 
مــن بــا ایــن هم موافق نیســتم؛ چــون دانشــنامه در حد 
خــودش قطعــاً کارکردهایــی دارد. مــن حتــی بــا نســخۀ 
دیجیتالی و الکترونیکی محض هم موافق نیستم؛ چراکه 
ایــن نــوع منابــع بایــد در کتابخانه ها قرار بگیــرد و امکان 
مواجهــۀ مســتقیم و ارتباط گیــری مخاطبــش را داشــته 

باشد.
من ســؤال شما را با سؤال پاسخ می دهم: اینکه آیا 
کسی که با نیت کتاب سازی سراغ کتاب و دائرة المعارف 
مــی رود، بــه دنبــال بازنگری و آسیب شناســی اســت؟ نه 
واقعــاً. چــون متأســفانه کتاب ســازی در دائرة المعارف به 
دلیل سهولت، از تألیف و پژوهش شایع تر است. جمعی 
از ویکی پدیــا و... اطالعــات را جمع می کنند و به اســامی 

مختلف دائرة المعارف می سازند.

پسپژوهشدراینهادرحدهیچاست.
این هــا مبتنــی بر پژوهش و تحقیق نیســتند و اســناد و 

منابع اصلی را خیلی کم جست وجو می کنند.
مــن نقدهــای دیگــری هــم دارم. مثــالً دانشــنامۀ 
اهل بیتD که در قم کلید خورده و دارد کار می شــود 
و به خود من هم مقاالتی سفارش داده اند. بنده این طور 
ارزیابــی می کنــم کــه آیا دانشــنامۀ جهان اســالم مگر به 
اهل بیتD و مفاهیم مرتبط با ایشان نمی پردازد؟ چرا؛ 
اما معتقدند که دانشنامۀ اهل بیتD بنا بر تفصیل 
دارد. دیگر اینکه اساساً مطالبی را پیشنهاد می کنند که 
دیگر دائرة المعارف های مشابه فاقد آن هستند. مثالً نقد 
و بررســی و پیشــینۀ پژوهش در این ها موجود است؛ در 
حالی که باقی دائرة المعارف ها این گونه نیستند. بنابراین 
برخــی هــم بنا را بر تکرار نگذاشــته اند و به دنبال نوآوری 

هستند. از این منطق می شود دفاع کرد.
ســود  و  کتاب ســازی  بــر  را  اصــل  کــه  کســی  امــا 
گذاشــته، خــودش از اســاس آســیب اســت. بــه نظــرم 
قابلیــت کتاب ســازی در دائرة المعارف هــا بیشــتر از بقیۀ 

ولی وقتی می خواســتم نظرها را جمع کنم، ســراغ هر دو 
می رفتم تا ببینم درباره شان چه گفته اند. در اینجا نیز برای 
جمــع آوری اظهارنظرها و نه به عنــوان دائرة المعارف به آن 

رجوع می کردم.
بنابراین، بنده هم معتقدم که این میزان از موازی کاری و 
کثرت الزم نیســت؛ چون راجع به هر موضوعی که نباید 
دانشــنامه نوشــت. دانشــنامه بــرای موضوعــات کالن و 
مسائلی است که راهبردی و پرمراجعه است. سیر نگارش 

دانشنامه ها باید جریان ساز و هویت آفرین باشند.

انــگارامــروزدربابهرموضوعیدائرةالمعارفودانشــنامهدر
حالنگارشوچاپاست؛درحالیکهبعیداستاینهمهنیاز

بهآنانوجودداشتهباشد.
البتــه بســیار هــم می بینیــم کــه ســطحی هســتند. در 
دانشــنامه نگاری ما افراط شــده و حتی مصادیق روشنی 
داریــم کــه کتاب ســازی رخ داده اســت؛ چنان کــه از یــک 
دائرة المعارف، گاهی چندین کتاب دیگر استخراج کرده ایم. 
به طور مثال، دائرة المعارف بزرگ اسالمی قرار است جامع 
باشد؛ اما در کنارش دانشنامۀ ایران یا تهران و شمیران یا 
فرهنــگ عامــه و... هم داریم که دایرۀ اشتراکاتشــان زیاد 
است و چه بسا کاری تخصصی و فراتر از دانشنامه است.
یا مثل دائرة المعارف قرآن کریم! جالب اســت که از 
دل آن دانشنامه های دیگری هم استخراج کرده اند؛ یعنی 
مدخل هــای پنج گانــه ای درآورده انــد که به هرکــدام عنوان 
دانشــنامه داده اند؛ بدون اینکه تفاوتی با محتوای اصلی 
داشــته باشد و فقط جداگانه چاپ شده است. خب این 

تکرار و دوباره کاری است.

اینکتابهاقراراســتمرجعباشــد؛اماشــماپاســخدهیدکه
چقدررجوعبهآنانعمومیشدهوچهاندازهقابلیترجوعبه

شکلعامرادارند؟
ســؤال خوبــی اســت. زمانــی از دانشــجویان دورۀ ارشــد 
کالس هــای خــودم پرســیدم کــه احیانــاً دانشــنامۀ جهان 
اســالم را دیده اند؟ اما با جواب منفی آنان مواجه شــدم! 
وقتی دانشجویی چنین جوابی بدهد، خب نباید از عموم 
انتظاری داشت. البته تأکید می کنم که دائرة المعارف ها و 
دانشــنامه های ما بعضاً عام هســتند و مخاطب عام هم 
دارنــد؛ ولــی برخی واقعاً خاص هســتند. مثالً دانشــنامۀ 
تشــیع عمومی تــر اســت؛ چــون زبــان ســاده تری دارد و 
مخاطب عام راحت با آن ارتباط برقرار می کند؛ اما همین 
دانشــنامۀ جهــان اســالم هرچنــد موضوعــات مختلفــی 
مدنظر دارد، لزوماً مخاطبش عام نیست و برای او مفهوم 

نخواهد بود. سطحی گاه فراتر دارد.
بــرای  کــه  دائرة المعارف هایــی  و  فرهنگ هــا  حتــی 
قابلیــت  همیشــه  می شــود،  نوشــته  عــام  مخاطــب 
عمومی شدن ندارد؛ چون این نوع آثار، ژانر خاصی دارند 

در
دانشنامهنگاریما
افراطشدهاست
وحتیمصادیق
صریحیداریم
کهکتابسازیرخ
دادهچنانکهازیک
دایرهالمعارف،گاها
چندینکتابدیگر
استخراجکردهایم

منحتیبه
صرفتنهانسخه
دیجیتالیوالکترونی
موافقنیستمچراکه
ایننوعمنابعباید
درکتابخانههاقرار
بگيردوامکانمواجه
مستقیموارتباط
گیریمخاطبشرا
داشتهباشد.

پروندۀ ویژه / گفت وگو
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یعنینیازبهفضایآکادمیکوبهراهانداختنچنینرشتههایی
واقعاًحسمیشود؟

به نظرم هر دائرة المعارفی که قرار است مرجع باشد، باید 
نیروی خودش را آموزش دهد؛ اما منظورم این نیست که 
لزوماً باید رشتۀ دانشگاهی داشته باشیم. نیازی به این 

کارها نیست. 
مثالً دانشــنامۀ اهل بیتD کارگاه مقاله نویسی 
بــا تأکیــد بــر ســیرۀ اهل بیتD می گــذارد و اســتادان 
برجســتۀ ایــن حــوزه بــه نیروها آمــوزش می دهنــد؛ پس 
رشــتۀ  داشــتن  وگرنــه  می کنــد؛  کفایــت  قــدر  همیــن 
مخصوص ضرورت و فایده ای ندارد و نهایتاً می تواند برای 
کســی که روش تحقیــق می خواند، کارگاه مقاله نویســی 

دائرة المعارفی هم بگذارند.

بنــابــرتجربــۀآکادمیــکوهمکاریتــانبــاایــنگروههــا،فکــر
میکنیددائرةالمعارفهاییکهاســمورســمیدارندوبهتعدد

جلدهمرسیدهاند،چهاندازهدررفرنسدهیقویهستند؟
متــون  نیــاز  اســنادی  اعتبــار  و  رفرنس دهــی 
دائرة المعارف هاســت. دانشــنامه ها ودائرة المعارف هــای 
بزرگ و رسمی ما از نظر اسنادی در سطح بسیار باالیی 
هستند؛ مثالً دانشنامۀ جهان اسالم اعتباری جدی دارد. 
باید از منابع معتبر و درجه اول استفاده شود، نه از هر 
منبعــی. ارزیاب های مختلف محتوایی، هر نوشــته ای را 
بررسی می کنند. این وظیفه به عهدۀ آنان گذاشته شده 
و رسماً باید محتوا و مستندبودن مطالب را بررسی کنند.
جالــب اینکــه ایــن ارزیاب هــا کار همدیگــر را نیــز رصد و 
درصد دقت را نظرســنجی می کننــد. تمام کتب و منابع 
اسنادی کنترل می شود. دائرة المعارف بزرگ اسالمی نیز 

همین روش را با دقت دنبال می کند.
اگــر مــا بــه هــر دلیلــی حتــی بــه ترجمــه اســتناد دهیم، 

حوزه هاست؛ چون کار پیچیده ای نیست و از آن استقبال 
هم می شود! در واقع، می توان ضعیف ترین مطالب را در 

قالب دائرة المعارف منتشر کرد.

نــگارش ماجــرای طــرف یــک بگذریــم، کــه بحــث ایــن از
دائرةالمعارفهاکسانیهستندکهبایدایننوعکتببهاصطالح
مرجــعرابنویســند.احیاناًدردانشــگاههاچنینرشــتههاییرا

نداریم؟
نه، چنین عنوانی نیست. 

پسایننیروهاکجاتربیتمیشــوندواصالًلزومیدرتربیت
نیروبرایگردآورییانگارشدائرةالمعارفهاهست؟

حتمــاً نیرو الزم دارد. من بــاالی 150 مدخل دائرة المعارف 
نوشــته ام کــه در همــان دورۀ تحصلی کارشناســی ارشــد 
به من پیشــنهاد شــد؛ در حالی که پیش از آن تجربه ای 
نداشتم؛ اما زیر نظر استادان، اندک اندک توانستم به این 
حد برسم. همه مثل بنده این فرصت و شانس را ندارند 

که تحت نظارت، این حوزه را یاد بگیرند.
پس کسانی که سراغ دائرة المعارف نویسی می روند، 
حتمــاً نیــاز بــه آمــوزش دارنــد. نــگارش دائرة المعــارف بــا 
پژوهش و نویسندگی کتب متفاوت است. هنر نویسندۀ 
دانشنامه این است که در عین اختصار، از جامعیت کار 
نزند و استناداتش نیز محکم باشند؛ در عین اینکه نباید 

نظر شخصی اش را اعمال کند. 
بــا دائرة المعارف بی تحریر مخالفم و معتقدم نباید 
صرفاً توصیف کننده باشیم؛ اما این طور هم نباید باشد که 
نظر شخصی را وارد متن کنیم. دائرة المعارف برای آشنایی 
اولیــۀ مخاطــب اســت و جایــی بــرای نظرهــای شــخصی 
نمی ماند. کسی که در حال آموزش است، سراغ این کتب 

می رود. 

ازنظراسنادی
دانشنامهها

ودایرهالمعارفهای
بزرگورسمیمادرحد
بسیارباالييهستند
مثالدانشنامهجهان

اسالماینگونهاستكه
اعتبارجدیدارد

هر دانشنامه ای قرار نیست مرجع باشد



شمارۀ 32 و 33
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نســخۀ دیجتالی را که قابلیت به روزشدن داشته باشد، 
باید فراهم کنیم. البته باید به محاسن و مضراتش دقت 
کنیم. در همین ویکی پدیای فارسی، گاه نظر شخصی و 
حب و بغض را هم وارد می کنند. به روزبودن خوب است؛ 
اما هزینۀ گزافی هم خواهد داشت. دانشنامه های بزرگ 
هزینه بــر و زمان بــر هســتند و معمــوالً از بودجۀ رســمی 
استفاده می کنند؛ اما یک سری هزینه های این ها ربطی 
بــه تدویــن دانشــنامه ندارد؛ بلکه جنبی اســت و از بعد 

مدیریت علمی غلط ماست.

همیــنمســئلهرابهعنوانبحثپایانینقــدکنیم.چهمقدار
ازایــنبودجههــادرعمــلالزماســتوچهمقــداردورریخته
میشــود؟من مثــال بزنــم؛ دانشــنامۀ جهــان اســالم کــه 
من همکارشــان هســتم، دویســت نفر کارمنــد علمی و 
پشــتیبانی و... دارد؛ امــا نیروهــای دائرة المعارف اســالم 
لیدن پنج نفر هســتند و کار را با همین چند نفر پیش 
می برند. قرار نیســت که هر صفحۀ دانشــنامه، آن طور 
که ما حساب کردیم، حدود دومیلیون تومان هزینه ببرد. 
دانشــنامه بودجه ای شاید حدود شش یا هفت میلیارد 

تومان را متوجه خود می کند. 
مــن این ها را از باب تذکر می گویم؛ وگرنه مدیریت 
این دائرة المعارف ها نیت خیر دارند و متوجه این قضایا 
هســتند. متأســفانه این مشــکالِت هزینــه ای، در حین 

تدوین و نگارش این دائرة المعارف ها وجود دارد.
ایــن  از  برخــی  ضــرورت  و  وجــود  بنابرایــن، 
دائرة المعارف ها را می توان به درستی احراز کرد؛ خصوصاً 
اینکه جوری مدیریت شــوند که به ســرانجامی برســند؛ 
وگرنــه جریــان دائرة المعارف نویســی انتهایــی نخواهــد 
داشــت. الاقــل به صورت معقــول هزینه و تــوان را به کار 

گیرند و نظارت را هم چاشنی کار کنند.

رجــوع  منابــع  بــه  تک تــک  دائرة المعــارف  تولیــد  تیــم 
می کننــد تــا میزان دقت افزایش یابــد؛ هرچند در برخی 
دائرة المعارف ها مثل دائرة المعارف تشیع این دقت کمتر 
اســت. از نظر اســتنادی بر این دائرة المعارف شبهه وارد 
اســت و آن ها لزومی برای اســتفاده از منابع دســته اول 

ندیده اند.
خیلی از دائرة المعارف ها در زمینۀ استناد مشکل دارند؛ 
اما برخی که رســمی ترند، چنان که اشــاره کــردم، حداقل 
از نظــر اســتنادی خیــال همه را راحــت کرده اند و با اصل 
منبع، تا حد باالیی تطابق دارند. اعتبار دائرة المعارف به 
همین اســت که مطلبی را جامع، اما مختصر و مســتند 
به مخاطب تحویل دهد. هرکدام از این ها را که نداشــته 
بــازاری  دانشــنامه های  اســت؛ هرچنــد  ناقــص  باشــد، 

متأسفانه این گونه مستدل نیستند.

پسدانشنامۀبازاریهمداریم!
بله، دائرة المعارف هایی داریم که بازاری هستند و از نظر 

پشتوانۀ علمی ضعیف اند.

درخصــوصکاربــردووســعتفضــایمجــازیصحبتکنیم.
بــاایــنپراکندگیفضایمجازی،دانشــنامههاچقــدرقابلیت
ترویجدربینمحققانرادارند؟انگارخیلیبهاینامکانتوجه

نمیکنند..
حتماً باید به این سمت برویم؛ چون کسی از به روزبودن 
بــدش نمی آیــد. جلــد بیســت وپنجم دانشــنامۀ جهــان 
اســالم تازه منتشر شــده است؛ یعنی با فاصلۀ 22 سال 
از چــاپ جلــد اول. بنابراین نیاز به به روزرســانی آنان هم 
هســت؛ چــون یافته هــا و پژوهش هــای جدیــد به دســت 

می آید. 
نســخه های مکتوب نباید به طور کامل حذف شــوند؛ اما 

دانشنامه
جهاناسالمكهمن
همكارشانهستم
200نفرکارمندعلمی
وپشتیبانیوغیره
داردامادایرهالمعارف
اسالملیدن5نفر
هستندوکاررا
باهمینچندنفر
پيشميبرند.قرار
نیستکههرصفحه
دانشنامهآنطور
كهماحسابكرديم
حدود2میلیون
تومانهزینهببرد
کهاالنمیبردو
بودجهایشایدحدود
6یا7میلیاردتومان
رامتوجهخودمیکند



موضوع:آموزه های دین اسالم و تمدن و 

فرهنگ ملل مسلمان از آغاز پیدایش 
اسالم تا دوران معاصر
تعدادمدخلها: نامشخص
تعدادمجلدات:چهل جلد برنامه ریزی 

شده؛ 25 جلد منتشر شده
ناشر: بنیاد دائرةالمعارف اسالمی
تاریخانتشار: از 1375 تا کنون

سرپرست:مهدی محقق، نصرهللا 

پورجوادی، سیدمصطفی میرسلیم و 
غالم علی حدادعادل

موضوع:تاریخ، تمدن و فرهنگ 

مسلمانان در ایران و جهان اسالم
تعدادمدخلها: نامشخص
تعدادمجلدات: چهل جلد برنامه ریزی 

شده؛ 25 جلد منتشر شده
ناشر: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
تاریخانتشار: از 1374 تا کنون

سرپرست:سیدمحمدکاظم موسوی 

بجنوردی

موضوع:تاریخ، زمین، مردم و علت 

مبارزۀ فلسطین
تعدادمدخلها:نامشخص
تعدادمجلدات:یک جلد

ناشر:سایان
تاریخانتشار:1392

سرپرست:امیر منصوری، حامد کفاش 

و زهرا یگانه

موضوع:ادبیات فارسی

تعدادمدخلها: بیش از 2200 مدخل
تعدادمجلدات: شش جلد

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تاریخانتشار: از سال 1384 تا سال 

سرپرست: اسماعیل سعادت

موضوع:موضوعات مختلف دینی، 

کالمی، اعتقادی، فقهی، اصولی، 
تاریخی، جغرافیایی، علمی و فرهنگی 

جهان تشیع
تعدادمدخلها:نامشخص

تعدادمجلدات: تا کنون پانزده جلد

ناشر: بنیاد طاهر و انتشارات حکمت
تاریخانتشار: از 1366 تا کنون

سرپرست:مهدی محقق، احمد صدر 

حاج سیدجوادی، کامران فان
 و بهاءالدین خرمشاهی

موضوع:جغرافیای طبیعی، انسانی و 

تاریخی شهرها و روستاهای فلسطین از 
دوران باستان تا امروز

تعدادمدخلها: چهارهزار مدخل
تعدادمجلدات:هشت جلد

ناشر: دفتر نشر معارف اسالمی )جلد 
اول تا چهارم( و انتشارات آرون )جلد 

پنجم تا هشتم(
تاریخانتشار: از 1380 تا 1387

سرپرست:مجید صفاتاج

دانشنامۀجهاناسالم

دائرةالمعارفبزرگاسالمی

دائرةالمعارفمصورتاریخفلسطین

دانشنامۀزبانوادبفارسی

دائرةالمعارفتشیع

دانشنامۀفلسطین

دانشنامه نویسی به شیوۀ نوین در ایران با دائرة المعارف فارسی آغاز شد. نگارش این دائرة المعارف به سرپرستی غالمحسین مصاحب در سال 1335 
شروع شد و نخستین جلد آن در سال 1345 منتشر گردید. همچنین در دوران پیش از انقالب، نگارش دو دانشنامۀ دیگر با نام های ایرانشهر و ایران 
و اسالم آغاز گردیده بود؛ اما بخش عمده ای از این دانشنامه ها ترجمه ای از دانشنامه های التین بود که مدخل های مرتبط با ایران و اسالم به آن ها 
افزوده می شد. با وقوع انقالب اسالمی، دو اتفاق مهم در عرصۀ دانشنامه نویسی رخ داد. نخست، روحیۀ خودباوری شکل گرفته در جریان انقالب 
سبب شد نسل جدید دانشنامه نویسان از ترجمه فاصله بگیرند و وارد حوزۀ تألیف شوند. دومین اتفاق، ظهور دانشنامه های تخصصی در موضوعات 
مختلف بود که از دهۀ هفتاد آغاز گردید. در ادامه، به معرفی شاخص ترین دانشنامه های عمومی و تخصصی منتشر شده پس از انقالب اسالمی 
می پردازیم. ذکر این نکته الزم است که این معرفی تنها شامل دانشنامه های منتشرشده می شود و به دانشنامه های در حال تدوین نپرداخته است.

نگاهی اجمالی به دانشنامه های شاخص 

دانشنامه های پس از انقالب



موضوع:فرهنگ، هنر و تاریخ ایران

تعدادمدخلها: پنج هزار مدخل
تعدادمجلدات: 25 جلد برنامه ریزی 

شده؛ هفده جلد منتشر شده
ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگ نامۀ 
کودکان و نوجوانان
تاریخانتشار: از 1371 تا کنون

سرپرست:توران میرهادی

موضوع:نقاشی، مجسمه سازی و هنر 

گرافیک
تعدادمدخلها: ۲۸۵۵ مدخل در نسخۀ 
یک جلدی، ۵۶۳۷ مدخل در نسخۀ 
سه جلدی

تعدادمجلدات: : دو نسخۀ تک جلدی 

و سه جلدی
ناشر: فرهنگ معاصر
تاریخانتشار: نسخۀ یک جلدی در سال 

1378، نسخۀ سه جلدی در سال 1395
سرپرست:رویین پاکباز

موضوع:موضوعات پزشکی در تمدن 

اسالمی
تعدادمدخلها: نامشخص
تعدادمجلدات: پنج جلد برنامه ریزی 

شده؛ دو جلد منتشر شده 
ناشر: امیرکبیر
تاریخانتشار: از 1390 تا کنون

سرپرست:فرید قاسملو، زیر نظر 

علی اکبر والیتی

موضوع:كتابداری و اطالع رسانی

تعدادمدخلها: 757 مدخل
تعدادمجلدات: دو جلد

ناشر: ک ت اب خ انۀ م ل ی ج م ه وری  
اس الم ی  ای ران 
تاریخانتشار: سال 1380 تا 1385

سرپرست:عباس حری

موضوع:اصطالحات و معارف قرآن و 

قرآن پژوهی
تعدادمدخلها: 3600 مدخل

تعدادمجلدات: دو جلد

ناشر: انتشارات دوستان، انتشارات 
ناهید

تاریخانتشار: 1377

سرپرست:بهاءالدین خرمشاهی

موضوع:شخصیت، سیره و اندیشه های 

 Aحضرت علی
تعدادمدخلها: سه هزار مدخل

تعدادمجلدات: دوازده جلد

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

تاریخانتشار: 1380

سرپرست:علی اکبر رشاد

موضوع:ادب فارسی در آسيای ميانه، 

افغانستان، شبه قارۀ هند، قفقاز، 
آناتولی و بالکان

تعدادمدخلها: نامشخص
تعدادمجلدات: تا کنون دوازده جلد 

منتشر شده
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی
تاریخانتشار: از 1380 تا کنون

سرپرست:حسن انوشه

موضوع:تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس

تعدادمدخلها: چهارهزار مدخل
تعدادمجلدات: چهارده جلد برنامه ریزی 

شده؛ تا کنون سه جلد منتشر شده
ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس
تاریخانتشار: از 1378 تا کنون

سرپرست:سرهنگ حسن رسولی

فرهنگنامۀکودکانونوجوانان

دائرةالمعارفهنر

دائرةالمعارفپزشکیاسالموایران

دائرةالمعارفکتابداریواطالعرسانی

دانشنامۀقرآنوقرآنپژوهی

 Aدانشنامۀامامعلی

دانشنامۀادبفارسی

دائرةالمعارفدفاعمقدس



موضوع:تاریخ انقالب اسالمی برای 

نوجوانان و جوانان
تعدادمدخلها:  870 مدخل
تعدادمجلدات:سه جلد

ناشر: ان ت ش ارات س ورۀ  م ه ر
تاریخانتشار: 1388 تا 1393

تدوین:دفتر ادبیات انقالب اسالمی

موضوع: فرهنگ و تمدن ایران

تعدادمدخلها: : پنج هزار مدخل
تعدادمجلدات: یک جلد

ناشر: آگاه
تاریخانتشار: 1393

سرپرست:رضا مرادی غیاث آبادی

موضوع:فرهنگ ایرانی اسالمی در 

شبه قارۀ هند، پاکستان و بنگالدش
تعدادمدخلها:نامشخص
تعدادمجلدات:شش جلد برنامه ریزی 

شده؛ تاکنون پنج جلد منتشر شده
ناشر:فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تاریخانتشار: از 1380 تا کنون

سرپرست:محمدرضا نصیری

موضوع:معارف قرآن، سنت پیامبر 

Dو روایات ائمۀ اطهار t اکرم
تعدادمدخلها: نامشخص
تعدادمجلدات: شصت جلد برنامه ریزی 

شده؛ شانزده جلد منتشر شده
ناشر: مؤسسۀ علمی فرهنگی 
دارالحديث
تاریخانتشار: از 1390 تا کنون

سرپرست:محمد محمدی ری شهرى

موضوع:عمومی

تعدادمدخلها: 59هزار مدخل
تعدادمجلدات: هجده جلد

ناشر: مؤسسۀ دانش گستر
تاریخانتشار: 1389 

سرپرست: کامران فانی، محمدعلی 

سادات و علی رامین

موضوع::آثار مکتوب جهان

تعدادمدخلها:1453 مدخل در دو جلد 
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جمله دانشنامه ها، این کارکرد را به عهده بگیرند. به همین 
دلیل اســت که یکی از مشــکالت ما در دانشــنامه نگاری 
در ایــران، نبــودن اطالعات الزم اســت؛ زیرا در بســیاری از 
حوزه ها تحقیق به قدر کافی نیست و چون تحقیق نیست، 
اطالعــات دقیــق هــم نیســت و چــون اطالعــات نیســت، 
دانشــنامه نگاران گاه مجبور می شــوند دســت به تحقیق 
یا مطالعه بزنند؛ در حالی که تحقیق وظیفۀ دانشنامه ها 

نیست. استفاده از نتایج تحقیقات وظیفۀ آن هاست.
یکی دیگر از مشــکالت دانشنامه نویســی در ایران، 
بی توجهی به اقتضائات جهان معاصر است. دانش های 
امــروز به حــدی و بــا چنــان ســرعتی دســتخوش تغییــر و 
تحول انــد کــه عمر مفید بســیاری از یافته هــای علمی در 
برخــی رشــته ها بیــش از چنــد مــاه نیســت. در این گونــه 
رشته ها، به مقاله ای تحقیقی و علمی که چند ماه از تاریخ 
انتشارش گذشته باشد، ارجاع نمی دهند. بنابراین کارکرد 
دانشنامه ها الجرم تغییر کرده است؛ به ویژه دانشنامه های 
تخصصی که به منزلۀ نقطۀ آغاز پژوهش و نقشۀ پیش 
از حرکت هستند. نمی توان برای دانشی که ظرف چند ماه 
تحول می یابد، کتاب مرجعی نوشت که آماده شدن خود 
این کتاب چند ســال طول بکشــد. همین تفاوت سرعت 
و فاصله ای که میان آثار رشــته های علمی و منابع مرجع 
پشــتوانۀ آن ها ایجاد شده اســت، ضرورت بازاندیشی در 
انتشــار دانشنامه های کاغذی را پیش می کشد. عالوه بر 
ســرعت رشــد علمی، شــیوه های انباشت، جســت وجو و 
بازیافــت اطالعــات نیز تغییر کرده اســت. با درنظرگرفتن 
همــۀ ایــن مــوارد، دانشــنامه ها ناگزیرنــد خودشــان را بــا 
شــیوه های جدید ســازگاری بدهند. در حال حاضر، هیچ 
دانشــنامۀ بین المللــی معروفــی دیگر روی کاغذ منتشــر 
نمی شود. هرکسی که نسخۀ کاغذی دانشنامه را بخواهد، 
می تواند به طریق پی اُ دی )نشر درخواستی( برای خودش 
در قالبــی که می خواهد، نســخه تهیه کند. همین تحول 
از نشــر کاغــذی به نشــر الکترونیکی، اگر پذیرفته شــود، 
در سیاســت گذاری، برنامه ریزی، مدیریت، آموزش، اجرا، 
اقتصاد، شیوه های بازیابی، اطالع رسانی، کاربرد و بسیاری 

جنبه های دیگر تغییر ایجاد می کند.

دانشــنامه ها، اعــم از همگانــی و تخصصــی، گونــه ای از 
منابــع مرجع انــد. ایــن منابع اصــوالً به قصد پاســخ گویی 
ســریع، دقیق، معتمد، موثق، مســتند، فــارغ از دیدگاه ها 
و تفســیرهای شــخصی، غیرجانب دارانــه و نظیــر این هــا 
تــدارک دیــده می شــوند و در ســطوح مختلف بــه نیازهای 
مخاطبان خاصشان پاسخ می گویند. دانشنامه ها به منزلۀ 
نخســتین گام در راه دانســتن و آگاه شدن و پژوهش کردن 
به شمار می آیند. هر جامعه ای که به دانش و دانسته های 
شهروندانش و به پژوهش و پژوهشگرانش بیندیشد، به 
انواع دانشــنامه ها نیازمند است. جوامع علمی هم طبعاً 
بیش از بقیه به منابع مرجع نیاز دارند. نخستین پرسش 
که به ذهن اهل علم بیاید، اگر اندکی با روش شناسی آشنا 
باشــند، نخســت از همه به ســراغ دانشــنامۀ متناسب با 

حوزه شان می روند تا چند و چون آن پرسش را دریابند.
در حقیقت، کار هیچ دانشنامه ای تولید علم نیست. 
علم در عرصه های دیگر و با روندهای دیگری تولید می شود. 
دانشــنامه ابزار تســهیل کننده برای ورود به علم و تحقیق 
است. به طور کلی، دانشنامه ها محصول اطالعات انباشته 
و متراکــم اســت. اگر در حــوزه ای اطالعات بــه میزان کافی 
نباشد، یا اطالعات متراکم نشده باشد، به منابع مرجع هم 
نیازی نیست. این منابع زمانی به کار می آیند که به یافتن 
اطالعــات از میان انبوه اطالعات متراکم کمک کنند. برای 
روســتایی که بیســت خانوار در آن زندگی می کنند و طول 
کوچۀ اصلی روســتا دویســت متر بیشتر نیست، اطلس 
راهنمــای راه هــا تهیه نمی کنند. اطلس راه ها بــرای تهران و 
شــهرهای بــزرگ الزم اســت که بدون نقشــه، یافتن دقیق 
نقاط ممکن نیســت. همان روســتای کذا به فرض بیست 
شماره تلفن دارد؛ اما شهری مانند نیویورک که جمعیتش 
در روز از بیســت میلیون نفــر تجــاوز می کنــد، ده هــا جلــد 

راهنمای تلفن هم تکافو نمی کند.
بــا ایــن مثال ســاده برویــم ســراغ دانش هــا و معارف 
بشــری. نخســت باید در هر حوزه ای تحقیق وجود داشته 
باشــد، تحقیق به اطالعات بینجامد، اطالعات انباشــته و 
متراکم شود، برای سازمان دهی و بازیابی اطالعات تدبیرها، 
ابزارهــا و راه هایــی الزم باشــد و آن گاه کتاب هــای مرجع، از 

عبدالحسین آذرنگ، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی، از سال 1363 تا 1381 عضو هیئت علمی دانشنامۀ جهان اسالم 
بوده و از سال 1381 تاکنون، عضو هیئت علمی دائرة المعارف بزرگ اسالمی است. وی همچنین در طول این سال ها، 
نویسنده، مترجم، ویراستار، آموزشگر و مشاور در برخی دانشنامه های دیگر بوده است. ماهنامۀ فرهنگ امروز در دی ماه 
1393 گفت وگویی را با آذرنگ دربارۀ دانشنامه نویسی در ایران انجام داده است که بخشی از صحبت های وی را در آن گفت وگو 

در قالب یادداشت زیر می خوانید.

دانشنامه نگاری در ایران از نگاه عبدالحسین آذرنگ
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پروندۀ ویژه
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روند عادی دانشنامه نگاری به حیات خود، البته با افت و 
خیز، ادامه خواهد داد. 

در ایــن میــان نکته ای را نبایــد نادیده گرفت. جامعۀ 
مــا در مجمــوع از جنبــش دانشــنامه نگاری زیــان ندیده و 
بنــا بــه برآوردی تقریبــی، حدود دوهزار نفر طی ســه دهه، 
به گونه های مختلف در جنبه های مختلف دانشنامه نگاری 
و فعالیت های پشتوانۀ آن دخیل بوده اند. شمار بسیاری 
نه تنها با شیوه های دانشنامه نگاری، بلکه با مبانی، روش ها 
و چگونگی اطالع جویی، اطالع یابی، مأخذشناسی، روش 
پژوهــش، مقاله نویســی، تدوین منابع مرجــع، ادارۀ واحد 
علمــی و فرهنگــی و فعالیت هــای مرتبــط بــا آن هــا آشــنا 
شــده اند. این تجربه ها ارزشــمند اســت. بــرای این نیروها 
زمــان و ســرمایه صــرف شــده اســت. ازدســت دادن ایــن 
تجربه هــا زیان بزرگــی برای جامعه اســت. نباید مدیریت 
علمی و فرهنگی جامعه بگذارد این نیروهای تربیت شده 
و تجربه اندوخته از دست بروند یا به مشاغل دیگری روی 
بیاورنــد. ایــن نیروهــا را می تــوان بــا آموزش هــای تبدیلی و 
تکمیلی به نیروهای مولد منابع مرجع تبدیل کرد. این ها 
ثروت جامعه اند و هر تک نفرشان که از دایرۀ تولید بیرون 
بــرود، خســارت جبران ناپذیری اســت. نیز به مــوازات این 
اقدام، آموزش های الزم برای دانشــنامه نگاری الکترونیکی 
و تولید، ســازمان دهی، آماده ســازی و انتشــار الکترونیکی 
دانشــنامه ها ضرورت این زمــان و نیاز مبرم جامعۀ فردای 

ماست.

وقتی این تحوالت پذیرفته نشــود، بر آموزش نســل 
جدید دانشنامه نویســان هم تأثیر خواهد گذاشــت. شما 
نمی توانیــد بــرای دانشــنامه و حتی تدوین، ســازمان دهی 
و انتشــار ســایر منابع مرجع، نیروهای تربیت شــدۀ آماده 
در جامعــه پیــدا کنیــد. این نیروهــا به ناگزیر بایــد در خود 
مراکــز مربــوط تربیــت شــوند. همیــن جــا با یــک تناقض 
نظــری و عملــی بزرگ روبه رو می شــویم. این تناقض بزرگ 
این است: چه کسانی باید دربارۀ نیروهایی که قرار است 
تربیت شوند و شیوه های تربیت آن ها تصمیم بگیرند؟ آیا 
تصمیم گیرندگان با تحوالت آشــنایی الزم و کافی دارند و 
می تواننــد برنامه هــای آمــوزش عملــی را بــا رونــد تحوالت 

سازگار کنند؟
تنگنای دیگــری که در حوزۀ دانشنامه نویســی ایران 
وجــود دارد، مشــکالت مالی اســت. دانشــنامه های بزرگ 
ما یارانه ای هستند. اگر نشر آزاد توان مالی انتشار منابع 
مرجع را می داشت، به طور طبیعی، برنامه ریزان و مدیرانی 
را برمی گزید که سرمایه گذاری اش را تضمین کنند؛ اما این 
تــوان را نــدارد و تا ســال های پیش بینی پذیر هم به دســت 
نخواهد آورد. البته در همۀ کشــورها بســیاری از طرح های 
فرهنگی را بدون چشمداشت مالی به دولت ها و حمایت 
آن هــا نمی شــود اجــرا کرد؛ امــا در کشــورهایی که حمایت 
بی چشمداشت هست، ضوابطی هم برای سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرا هم هست. متأسفانه 
در ایران ضوابط خاصی وجود ندارد و نیروهای تربیت شده 
در دانشــنامه ها کــه مبالغ و زمان هنگفتی بــرای تربیت و 
تجربه اندوختن آن ها صرف شده است، بر اثر اشتباهاتی 
از دانشــنامه ها گریختــه یــا رفته انــد؛ اشــتباهاتی ماننــد 
تعویض ناسنجیدۀ مدیریت ها یا سوء مدیریت ها یا بر اثر 
دســته بندی، یارکشــی و باند بازی، شــیوه های عقب مانده 
و منحــط ادارۀ مراکــز پژوهشــی و فرهنگــی، ذهنیت هــای 

ناسالم، یا حتی جهالت و ندانم کاری و نظایر آن.
عرصــۀ  در  تنگناهــا  و  مشــکالت  همــۀ  وجــود  بــا 
دانشنامه نویســی، ایــن مــوج کــه پــس از انقــالب در دهۀ 
شــصت آغــاز شــد، در دهــۀ هفتــاد بــه اوج خــود رســید و 
بــه نوعــی جنبــش دانشــنامه نگاری در ایــران تبدیل شــد 
کــه ماننــدش در کشــورهای مشــابه دیــده نمی شــد؛ امــا 
متأســفانه تقریباً در نیمۀ اول دهۀ هشتاد، منحنی رشد 
دانشنامه نویسی به حالت ایســتا درآمد و از نیمۀ دوم آن 
دهه رو به افول گذاشت و اکنون )1393( سیر آن همچنان 

افولی است.
در ایــن موقعیت، دانشــنامه هایی که در دهــۀ 1360 
می توانســتند محققان برجســتۀ کشــور را جذب کنند و 
از آن هــا نــگارش مقاله های دانشــنامه ای بخواهند، اکنون 
آن محققــان  ممتــاز  دانشــجویان  توانایــی جذب کــردن 
برجســته را هم ندارند. گمان می کنم بر پایۀ روند موجود، 
جنبش دانشــنامه نگاری را باید پایان یافتــه خواند؛ اگرچه 

پایان جنبش دانشنامه نگاری

 متأسفانه در 
ایران ضوابط خاصی 

وجود ندارد و 
نیروهای تربیت شده 

در دانشنامه ها 
که مبالغ و زمان 

هنگفتی برای تربیت 
و تجربه اندوختن آن ها 

صرف شده است، 
بر اثر اشتباهاتی از 

دانشنامه ها گریخته 
یا رفته اند؛ اشتباهاتی 

مانند تعویض 
ناسنجیدۀ مدیریت ها 

یا سوء مدیریت ها یا 
بر اثر دسته بندی، 
یارکشی و باند بازی
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»امروز اولین روز اجالس عدم تعهد بود. ما هم جمع شدیم 
که این چند روز تعطیالت را بی خیال شــویم و خودمان را 
وقف جنبش کنیم... قرار گذاشتیم جنبش عدم تعهد را 
وسیله ای برای پیروزی جنبش سبز قرار دهیم. گام اول این 
بود که در تعطیالت از تهران خارج نشویم؛ اما امروز که سر 
قرار حاضر شدیم، دیدیم اکثر بچه ها گام اول را خیلی بلند 
برداشته اند و االن طرف های مرزن آباد در نزدیکی چالوس 
هســتند. با خودم گفتم خوب شــد شلوار پایشــان بود... 
بچه ها با حضور در جادۀ چالوس و هراز، حسابی ترافیک 
ایجــاد کرده بودند که باعث خرســندی بــود. البته قرار بود 
تهران ترافیک شود؛ اما خب چه کار می شود کرد! بچه ها 
اعتقــاد دارنــد جنبــش نبایــد به پایتخت منحصر شــود! 

ازاین رو خودشان هم هی می روند شمال!« 
ســطرهای بــاال بخش هایــی از کتــاب آقــازادۀ عزیز اســت. 
محمدرضا شهبازی، نویســندۀ کتاب، سابقاً ژورنالیست 
ایــن روزهــا هّم و غــم و کار اصلــی اش  امــا  بــوده اســت؛ 

محمدصادق علیزاده

آقــــــــــازادگی،بــــــــــدوندردو
خونریزی

رسوب التهابات فتنه در فرهنگ 
کــم  بــوده و در ادبیــات  کمتر. به 
همــان نســبت هــم در طنــز و 
کاریکاتور درصد کمتری را به خود 
اختصاص داده است؛ اما با همۀ 
این ها نمی شود از روایت طنزگونۀ حوادث 88 صحبت کرد 
و یــادی از کتــاب آقازادۀ عزیز نکرد. رحیم مخدومی به طور 
جــدی بــه حــوزۀ روایــت داســتانی فتنه وارد شــده اســت. 
جالب است که آقازادۀ عزیز هم در انتشارات رسول آفتاب 
منتشر شده که متعلق به مخدومی است. گریز به بعضی 
از صفحات این کتاب هنوز هم می تواند بعد از نه سال از 
آن واقعه، لبخند را روی لب هرکســی بنشــاند. در یکی از 
صفحات کتاب که به بهانۀ برگزاری اجالس سران کشورهای 
غیرمتعهد در تهران نوشته شده است، چنین می خوانیم:

بخشی از فتنه را هم دل بستگان به انقالب روایت کرده اند؛ کسانی که در داخل زندگی می کنند و علقه و دل بستگی به انقالب 
و جمهوری اسالمی دارند و بعضاً در همین اوضاع فتنه گون هم متحمل هزینه هایی شدند. در این بخش، چند کتاب را که از 

فتنه سخن گفته اند، فهرست کرده و راجع به آن ها گفته ایم.

انقالبی ها چه روایتی از فتنه دارند؟

نگاه به فتنه از داخل 54

پروندۀ ویژه

یادداشت

درست ده سال پیش در بهار سال 1388 تب و تاب دهمین 
انتخابات ریاست جمهوری همۀ فضای کشور را تحت تأثیر 
خود قرار داده بود. انتخابات در فضایی ملتهب برگزار شد 
بر  اختالف  اما  زد.  رقم  را  مردم  مشارکت  رکورد  باالترین  و 
سر آراء حتی پیش از پایان رأی گیری در همان روز انتخابات 
باال گرفت. صبح فردا با اعالم نتایج، نامزد مغلوب نتیجه را 
نپذیرفت و به جای پیگیری قانونی اردوکشی خیابانی انتخاب 

کرد. این تصمیم، آشوب و درگیری را به میان مردم تهران 
کشاند، فضای کشور را برای چند ماه تحت تاثیر قرار داد و 
خسارت های زیادی به بار آورد. تأثیر این رخداد بی سابقه در 
تاریخ کشور هنوز پس از ده سال در الیه هایی از جامعه باقی 
است. بازتاب فتنۀ 88 در حوزۀ کتاب و نشر داخل و خارج 
از ایران موضوعی است که با نزدیک شدن به ده سالگی آن 

مورد بررسی قرار گرفته است.
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55 نگاه به فتنه از داخل

  بین کتاب های 
مرتبط با سال 1388، 

یک کتاب شعر هم 
بیش از همه خودش 

را نشان می دهد: 
مسئله بیست ودوم 
خرداد نبود. مسئله 

بیست ودوم بهمن بود

کــه پــس از انتخابــات افتاد و اختالفات و نقارها به ســمت 
دیگری رفت، با حفظ انتقادات خود به رئیس جمهور وقت، 
به سرودن اشعاری در حمایت از اصل انقالب پرداختند و از 
جریان های تندرویی که در فتنه حضور فعال داشتند، تبری 
جســتند. در این کتاب نام بســیاری از شاعران و ادبای پیر 
و جوان از جریان ها و نحله های مختلف سیاسی به چشم 
می خــورد؛ ماننــد مرتضی امیری اســفندقه، جواد محقق، 
علــی معلــم دامغانی، محمدجــواد محبت، رضا شــیبانی 
اصل، محمدمهدی سیار، امید مهدی نژاد، کاظم رستمی، 

علیرضا قزوه، غالمعلی حداد عادل و... .
انتشــار این کتاب چندان هم برای مؤدب بی حاشیه نبود. 
در همــان ســال، یکــی از پژوهشــگران ادبی کــه از او دعوت 
شده بود تا در جلسۀ نقد و بررسی این کتاب شرکت کند، 
از حضور در این جلسه پرهیز کرد و در ادامه هم انتقادات 
تندی را متوجه این کتاب و دست اندرکاران آن نمود: »بنده 
در ایــن جلســه حاضــر نشــدم؛ چون بــا این اقــدام ممکن 
بــود بُعــدی ادبی برای این کتاب بشــود قائل شــد. من این 
حضور را در شأن خودم نمی دیدم؛ چه به عنوان منتقد، چه 
به عنوان شاعر. اغلبِ مطالب این کتاب اصالً ارزش بحث 
ادبی ندارند. در عین حال، حضور چهره های امنیتی در این 
جلسه باعث می شد بنده صالح نبینم مقابل شاخ عده ای 

خاص )که می دانید( قرار بگیرم.«
این انتقادات تند با واکنش مؤدب روبه رو شــد: »مگر چه 
کرده ایم؟ شما بالفاصله بعد از اغتشاشات بیانیه دادید در 
دفاع از اغتشــاش، آن هم چه بیانیه ای! ما حتی بیانیه ای 
ندادیم. شما شعر گفته اید و ما هم شعر گفته ایم. حاال مگر 
ما آمدیم به شما بگوییم که چرا این طور برخورد می کنید؟ 
تازه شما اسم خودتان را روشن فکر گذاشته اید و در عکس 
معروفتان از صف کتاب هایی که نهج البالغه هم بینشــان 
هست، ساختار و تأویل متن بیرون می کشید و ما چنین 
عکســی هم نداریم... شــما آن قدر پیر نشده اید که یادتان 
رفته باشد در همان روزهایی که بیانیۀ محکومیت می دادید، 
در خیابان سرافراز از دژبانی سپاه عبور می کردید و دقیقۀ 
نود خودتان را به جلســۀ کارشناســی شعر می رساندید تا 
حاضری بزنید و بیست هزار تومانتان را از دست ندهید!« 
این کتاب را دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقالب منتشر 

کرده است.

چتمقدس
چت مقدس از جمله کتاب هایی 
است که انتشارات رسول آفتاب 
آن را منتشــر کــرده اســت. ایــن 
کتاب را می شــود جزو اولین آثار 
ادبــی در زمینــۀ فتنــه حســاب 
کرد. در همین شــماره مصاحبۀ  
مفصلــی بــا رســول مخدومــی 

طنزپردازی اســت و چند استندآپ کمدی هم برگزار کرده 
است. او بخشی از مقاالت طنز ژورنالیستی اش را که بین 
ســال های 1387 تا 1392 نوشــته، جمــع آوری کرده و تحت 
عنوان آقازادۀ عزیز راهی بازار نشــر کرده اســت. این کتاب 
حوزه های متعددی را از طنز در بر گرفته است؛ اما به دلیل 
آنکه بخش مهمی از کتاب ناظر به موضوع فتنۀ 88 است، 
شایســتۀ بررســی اســت. نام کتاب هم برگرفته از یکی از 
یادداشــت های طنزی اســت که شــهبازی با موضوع فتنه 

نوشته است.
نویســنده در بخشــی از یکــی از یادداشــت هایش دربــارۀ 
نقد مســئلۀ آقازادگی و حضور این پدیده در فتنه، چنین 
می نویسد: »یکی از تلقی های اشتباهی که دربارۀ آقازادگی 
وجود دارد، این اســت که مردم فکر می کنند آقازاده حتماً 
باید آقا باشد و این یعنی خارج کردن نیمی از ظرفیت بالقوۀ 
کشور از مسیر آقازادگی! جدای از اینکه هیچ عقلی برای 
محدودشدن آقازادگی به پسران وجود ندارد، تجربه نشان 
داده است که اتفاقاً دختران در صورت ورود به این حیطه، 
گاهی بســیار موفق تر از آقایان عمل می کنند و به تنهایی 
می توانند به اندازۀ ده مرد ساندویچ بخورند! اینان به قدری 
از آقازادگی خود مطمئن هســتند که حتی در میان آتش 
و دود هم دســت از ســاندویچ خوردن برنمی دارند!« »اوه... 
عزیزم!«، »جامعۀ عزیز«، »عدالت عزیز«، »آقازادۀ عزیز« 
و »مغزپسته ای های عزیز« عباراتی هستند که نویسنده با 

آن ها سرفصل های کتاب را تقسیم بندی کرده است.

مسئله22خردادنبود
بیــن کتاب هــای مرتبط با ســال 
1388، یک کتاب شعر هم بیش 
از همه خودش را نشان می دهد: 
خــرداد  بیســت ودوم  مســئله 
نبود. مسئله بیست ودوم بهمن 
بود. همــه این روزها علی محمد 
مؤدب را با مؤسســۀ شهرستان 
ادب می شناســند. ایــن مؤسســه حــاال بــا شــعر و رمــان و 
داستان جای پایی در فضای ادبیات کشور باز کرده و بعضاً 
آثــارش تــا مرحلۀ نهایی جوایز معتبری ماننــد جایزۀ ادبی 
جالل آل احمد نیز راه پیدا کرده اند. مؤدب در ســال 1389، 
یعنی دقیقاً یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری، 
طی فراخوانی از شــعرای فراوانی در سراسر کشور اشعاری 
دریافت کرد که با موضوع حوادث بعد از انتخابات سروده 
شده بودند. در چاپ اول این کتاب، سروده های 94 شاعر از 

تهران و خارج از تهران چاپ شد.
نکتۀ جالب این است که در میان این شاعران، نام کسانی 
هــم دیده می شــد کــه در رقابت های انتخاباتــی از حامیان 
میرحســین موســوی بودنــد؛ امــا فــارغ از اینکــه در جریان 
انتخابات از چه کسی حمایت کرده بودند، بعد از اتفاقاتی 
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56

خاطراتیکلباسشخصی
پرسروصداترین و پرحاشیه ترین 
اثر مرتبط با ایام 88 را باید کتاب 
خاطــرات یــک لباس شــخصی 
دانســت. ایــن کتــاب خاطــرات 
یــک فرد بســیجی کــف میدان 
اســت که دیده ها و شــنیده ها و 
بعضاً اندک تحلیل های خود را 
از هشــت روز اول بعد از انتخابات به رشــتۀ تحریر درآورده 
اســت. اثر در قالب کتابی رســمی با شابک و فیپا منتشر 
نشــده و فرایندهای قانونی کســب صدور مجوز نشر را در 
ادارۀ کتــاب وزارت ارشــاد طــی نکــرده اســت. از این جهت 
برخالف سایر کتاب ها وارد بازار نشر هم نشده است. اولین 
انتشــار این کتاب به زمانی برمی گردد که نشــریۀ بســیج 
دانشــجویی دانشــگاه امام صادقA  آن را در قالب یک 

ضمیمه منتشر کرد.
نویسندۀ کتاب که نامش به صورت مستعار و با حرف الفبا 
نوشته شده، کسی است که در اغتشاشات چند روز اول 
بعــد از انتخابــات، در قالــب نیروهــای بســیج و مردمی در 
خیابان ها حضور داشــته و با گروه های اغتشاشگر رودررو 
شــده اســت. او در صفحــۀ پایانــی کتاب، هدف از انتشــار 
این خاطرات را چنین عنوان کرده اســت: »در چند جمله 
خالصه کنم. اینکه خدا می داند حتی برای یک لحظه هم 
عالقه ای به آشــوب و درگیری و فتنه نداشــته و نداریم؛ اما 
به همان دلیل اول که گفتم، نمی توانیم از حداقل معیارها 
و عقایدی که برایمان باقی مانده، عقب بنشینیم. دعوا و 
درگیری با همشهری، هم محله ای و احیاناً دوستان غافل را 
دوست نداریم؛ حتی از آن متنفر هم هستیم؛ ولی فرار هم 
نمی کنیم. می مانیم و دفاع می کنیم )باز هم دور از هرگونه 
شعار و شعارزدگی(؛ دفاعی جانانه. حاال می خواهد طرف 
مقابلم دست بند سبز داشته باشد یا دور دستش پرچم 

ایران نقش بسته باشد.«
 انتشار این کتاب که نسخۀ الکترونیک آن هم در بعضی 
از کتاب خوان های الکترونیک موجود است، با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شــد. این واکنش ها ابتدا منشــاً سیاسی 
داشــتند و در موافقــت یــا مخالفت بــا دیدگاه هــا و دیده و 
شــنیده های نویســنده بیان می شــدند. مخالفــان عقیده 
داشــتند کــه نویســنده همــۀ واقعیات کــف میــدان را ذکر 
نکرده و به نوعی، تاریخ را تحریف کرده اســت. در مقابل، 
موافقان نویسندۀ کتاب هم عقیده دارند خواندن کتاب آدم 
را بــه حــال و هــوای روزهای بعد از انتخابــات 88 می برد؛ با 
این حال، عمق اقدامات ساختارشکنانۀ اغتشاشگران هم 
به تصویر کشیده نشده است. نشریۀ بسیج دانشجویی 
دانشگاه امام صادقA  این کتاب را در قالب یک ضمیمه 
منتشر کرده بود و در حال حاضر هم نسخۀ الکترونیکی و 

فایل آن در اینترنت موجود است. 

انجام داده ایم: کســی که از همان ســال اول به تنهایی وارد 
روایت فتنه شد و آثار متعددی را هم در این فضا منتشر 
کرد. با این حال، نیم نگاهی به بازخوردهایی که مخاطبان 
از آثــار رســول آفتــاب از خــود نشــان داده اند، حاکــی از آن 
است که این مؤسسه در فعالیت خود نوسان و فراز و فرود 
داشته است. هر چقدر آثاری مانند آقازادۀ عزیز با استقبال 
مخاطبــان روبه رو شــده اند، در این میــان آثاری مانند چت 

مقدس هم با انتقادهای زیادی مواجه شده اند. 
این کتاب شــامل 24 داســتان کوتاه با موضوع فتنه است. 
داســتان های این مجموعه خروجی اولین دورۀ جشــنوارۀ 
رســول آفتــاب بــوده کــه بــا موضــوع فتنــۀ 88 برگزار شــده 
اســت. نفس این حرکت شایســتۀ تقدیر است؛ اما با این 
حــال، بــه این اثر انتقادهایی هم شــده اســت؛ مثل اینکه 
مجموعه داســتان های چاپ شــده در این کتاب از کیفیت 
الزم برخوردار نبوده است و میانگین کیفی این اثر، آن را در 
زمرۀ آثار ضعیف قرار می دهد. مخدومی در مصاحبه اش 
به این موضوع اشــارۀ ظریفی کرده اســت. او چت مقدس 
را با آثاری مقایسه کرد که در اولین سال های بعد از جنگ 
منتشــر شــدند و از نظــر قواعــد حرفــه ای، نمــرۀ مقبولــی 
دریافت نکردند؛ اما صداقت راوی در آن ها مشهود است. 
با این اوصاف، شاید بشود نقدهای جدی را که به کیفیت 
داســتان های چت مقدس وارد شده است، تا حدی موجّه 
دانســت؛ زیــرا ایــن آثــار، اولیــن آثار منتشرشــده با چنین 
موضوعاتی هســتند و هنوز با عیار نقــد چکش نخورده و 
تراشیده نشده اند. مسامحتاً مانند همان قیاسی که خود 

مخدومی راجع به اولین خاطرات بعد از جنگ می کند. 
یکــی از کاربران شــبکۀ اجتماعی کتــاب  )گودریــدز( دربارۀ 
این اثر چنین نوشته است: »مجموعۀ باارزشی بود؛ اما نه 
از جهت فنی؛ بلکه از جهت انگیزشــی. برخی داســتان ها 
واقعــاً ضعیــف بودند؛ اما همین که در همــان ایام، این کار 
جمع آوری و منتشــر شــد، خیلی جای تقدیر دارد.« کاربر 
دیگــری هــم بــا انتقــاد بــه این اثــر نوشــته: »من تــوی این 
مســائل، اغماض و تســاهل با کســی ندارم. وقتی کســی 
دربارۀ آرمان ها و اعتقادات داستان می نویسه، باید قواعد 
و لــوازم رو رعایــت کنه و جنســی مرغوب ارائه بده. شــاکی 
هســتم از آقــای مخدومــی کــه چنین مجموعۀ سســت و 
ضعیفــی رو گــردآوری کــرده. تــوی این وادی های حســاس 
که دشــمنان جدی و حرفه ای داره، متأســفانه عدم رعایِت 
قواعدِ داستان نویســی چونان چشم قضیه رو کور می کنه 
که کارِ بعدی هایی رو که می خوان توی این زمینه قلم بزنن، 
خیلی ســخت می کنه. 25 تا داســتان کوتاه جمع شده که 
هیچ کدومشون چنگی به دل نمی زنه. برخی شون که انگار 
اطالعیه یا بیانیۀ سیاسی هستن، نه داستان. برخی شون 
انگار مقاله یا یادداشــت نوشته باشن. این جوری نمی شه 
توی عرصۀ داستان فعالیت کرد آقا! آقای مخدومی، بنده 

خیلی شاکی شدم!«

مخدومیدر
مصاحبهاشبهاین
موضوعاشارۀظریفی
کردهاست.اوچت
مقدسراباآثاری
مقایسهکردکهدر
اولینسالهایبعداز
جنگمنتشرشدندو
ازنظرقواعدحرفهای،
نمرۀمقبولیدریافت
نکردند؛اماصداقت
راویدرآنهامشهود
است

پرسروصداترین
وپرحاشیهتریناثر
مرتبطباایام88را
بایدکتابخاطرات
یکلباسشخصی
دانست
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زمینه ها و حوادث غیرحقیقی، ملغمه ای از داستان و روایت 
را باهم ترکیب کرده است تا به هدف خود، یعنی نشان دادن 
فتنــۀ 88 به عنــوان اعتراض مردمی و سیاســی علیه نظام 

جمهوری اسالمی برسد.
از ایــن منظــر، با وجود اینکه نویســندگان اپوزیســیون نیز 
نقدهای زیادی به او داشتند، همگی بر حمایت از این رمان 
و نویسنده اش تأکید کردند. مسیح علی نژاد که تا آن زمان 
سه کتاب تحصن، دربارۀ تحصن نمایندگان مجلس ششم 
در مجلس، تاج خار، دربارۀ داســتان زندگی شخصی خود 
و من آزاد هستم را منتشر کرده بود، در کتاب چهارم خود 
همچنــان همان زندگی خــود را به عنوان خبرنــگار در ایران 
روایــت کــرد؛ با این تفاوت که این بــار این خبرنگار در زمان 
وقایع سال 88 در ایران حضور نداشت و تخیالتش بیشتر 

از وقایع، او را در نوشتن داستان همراهی کردند.
کتاب قرار سبز وقتی منتشر شد که مسیح علی نژاد هنوز 
کمپیــن »چهارشــنبه های ســفید« را به راه نینداختــه و به 
آمریــکا نرفته بود و به همین دلیل، این کتاب ســروصدای 
زیادی در بین رسانه های غربی به پا نکرد. تنها حامیان فتنه 
بودنــد کــه در وبالگ ها و وب ســایت های خود به این کتاب 
پرداخته و دربارۀ آن بحث و گفت وگو کردند. مخاطبان این 
کتاب جملگی بر این باور بودند که رمان قرار سبز با وجود 
اینکه از نام و جایگاه افراد حقیقی اســتفاده کرده اســت و 
بارها از افرادی نام برده که واقعاً در فضای سیاســی کشــور 
حضــور داشــته اند، امــا داســتان کتــاب آن طور کــه باید در 
خصوص حقایق روزهای بعد از انتخابات 88 باشــد، نبود 
ً روایت اتفاقات در کتاب با آنچه در فضای حقیقی  و اصوال

اتفاق افتاده بود، تفاوت فاحش داشت.
در واقع تخیالت یکی از اعضای اپوزیسیون خارج از کشور 

ثمانه اکوان - محمدعلی شفیعی

یک. نگاهیبهحواشیداستانقرارسبزبهقلممسیحعلینژاد 
روایتیهمینگویگونهازفتنه

ثمانه اکوان
یــا همــان معصومــه علی نــژاد قمــی،  مســیح علی نــژاد 
روزنامه نگار ایرانی است که بعد از اخراج شدنش از مجلس، 
راهی انگلیس شد. او با اینکه در زمان اعتراضات سال 88 
در ایران حضور نداشت و این اعتراضات را به چشم ندید، به 
نوشتن رمانی پرداخت که از آن به عنوان اولین رمان مرتبط 

با حوادث سال 88 یاد شد.
مســیح علی نــژاد بعد از انتخابات ســال 88، در لنــدن و در 
ســایت َجــرَس کــه گفتــه می شــد مدیریــت آن بــر عهــدۀ 
مهاجرانــی، وزیــر اصالحــات پناهنــده به انگلیس اســت، 
فعالیت می کرد. عمدۀ فعالیت او مصاحبه با افراد سرشناس 
و اصالح طلبان در خصوص جنبش سبز یا خانوادۀ کسانی 
بود که به دلیل حضور در فتنه و اقدام علیه امنیت ملی در 

زندان به سر می بردند.
در آن زمان، رسانه های غربی چندان توجهی به او نداشتند 
و ســال ها بعــد، به راه انداختن کمپینــی به نــام »آزادی های 
یواشــکی« که با هدف ازبین بردن قبح بی حجابی در ایران 
راه انــدازی شــده بود، توجه رســانه های غربی و به خصوص 
سیاستمداران غربی را به سمت او جلب کرد. علی نژاد در 
رمانش که نشــر گردون در آلمان آن را منتشــر کرد و البته 
چنــدان هــم به مذاق برخی از منتقدان ادبیات فارســی در 
خارج از کشور خوش نیامد، به حوادثی پرداخته است که 

در فتنۀ 88 رخ داده بود.
او دو شخصیت را در این رمان به تصویر کشیده است: دو 
زن که یکی در انقالب سال 57 فعال بوده و دیگری در فتنۀ 
ســال 88. او با این حال، با قراردادن اشــخاص حقیقی در 

روایت فتنۀ 88 محدود به داخل ایران نبوده است. همان طور که بعضی از جریان های داخلی هم سو با دیدگاه های خود این 
موضوع را روایت کرده اند، در آن سوی مرزها نیز روایت هایی متناسب با دیدگاه ها و اهداف اپوزیسیون تولید شده است؛ 
روایت هایی که هرقدر از سال 88 دورتر می شویم، ضعیف تر و نحیف تر می شوند. البته از این هم نباید غافل شد که بخشی 
از ضعف روایت اپوزیسیون در خارج از کشور به دلیل ارتباط باواسطه و غیرمستقیم با فتنه است. حوادث 88 در داخل 
مرزهای جغرافیایی ایران اتفاق افتاد؛ اما اپوزیسیون به دلیل حضورنداشتن در بطن واقعه، مجبور بوده است این ضعف را 
بعضاً با تخیالت گل درشت خود جبران کند. به همین دلیل، این گونه روایت ها مخاطب چندانی خارج از کشور پیدا نکرد 
و در سطح ادبی و هنری، جریان خاصی را به وجود نیاورد و عمدتاً در الیۀ ابتدایی سیاسی باقی ماند. فاصله گرفتن از سال 
88 و کاسته شدن از التهابات سیاسی آن واقعه باعث شد که این آثار به تدریج از دور رقابت خارج شوند. ارتباط باواسطه با 
وقایع ایران موجب شده است که این روایت ها از عمق الزم برخوردار نباشد و عموماً در همان سطوح و الیه هایی بماند که در 
رسانه های اپوزیسیون و شبکه های اجتماعی می بینیم. به همین دلیل هم حرف جدیدی ندارند و حاوی واگویه های سطحی 
و غیرادبی و غیرفرهنگی نویسندگان خود هستند که شکل و فرم سیاسی دارند. در ادامه، چهار نمونه از آثار مهمی را که 

اپوزیسیون در خارج از کشور تولید و منتشر کرده اند، بررسی می کنیم.

مخالفان خارج نشین جمهوری اسالمی چه روایتی از فتنه دارند؟

روایت اپوزیسیونی از 88
پروندۀ ویژه

یادداشت

57

  مسیح علی نژاد 
که تا آن زمان سه 

کتاب تحصن، دربارۀ 
تحصن نمایندگان 
مجلس ششم در 
مجلس، تاج خار، 

دربارۀ داستان زندگی 
شخصی خود و من 

آزاد هستم را منتشر 
کرده بود، در کتاب 

چهارم خود همچنان 
همان زندگی خود را 
به عنوان خبرنگار در 

ایران روایت کرد؛ با 
این تفاوت که این بار 
این خبرنگار در زمان 

وقایع سال 88 در 
ایران حضور نداشت 
و تخیالتش بیشتر از 

وقایع، او را در نوشتن 
داستان همراهی 

کردند
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راه انــدازی کمپین هایی برای حمایت از فتنه، به ســوژۀ روز 
رسانه های ضدنظام تبدیل شد و بارها در رسانه هایی مانند 
صدای آمریکا به عنوان نویسندۀ این کتاب حضور یافت و 

دربارۀ شخصیت ها و داستان کتاب صحبت کرد.
بــا این حــال، این تبلیغات نتوانســت منتقــدان داخلی و 
نویســندگان ایرانــی را وادار ســازد تا دربــارۀ کتاب علی نژاد 
و ســبک نویسندگی اش اظهار نظر کنند و با وجود اینکه 
این کتاب بعداً برای خوانندگان ایرانی به صورت رایگان در 
اینترنت قرار گرفت، با استقبال خوبی مواجه نشد. یکی از 
علل عرضۀ رایگان کتاب در اینترنت برای مخاطبان ایرانی، 

وجود مخاطبان اندک کتاب در خارج از کشور بود.
عباس معروفی در همان زمان، با عرضۀ برخی از کتاب ها 
برای فروش در سایت های اینترنتی خارجی بیان کرده بود 
که مشکالت انتشار به زبان فارسی در خارج از کشور بسیار 
زیــاد اســت و فارســی زبانان به دلیــل پراکندگی جمعیتی 
نمی توانند دسترسی کاملی به ادبیات فارسی در خارج از 

ایران داشته باشند.

ب.نگاهیبهکتابکمیکاستریپبهشتزهرا
اپوزیسیونبازیباناممستعار

محمدعلی شفیعی
این کتاب در سال 2010 منتشر شد. سبک کتاب به صورت 
مصور یا اصطالحاً کمیک استریپ بود که در ایران چندان 
رایج نیســت. بسیاری باور دارند که امیر، نویسندۀ کتاب، 
این سبک را از کتاب پرسپولیس، نوشتۀ مرجان ساتراپی 
الگو گرفته اســت؛ زیرا مانند آن از تصاویر ســیاه و ســفید 
اســتفاده کرده است. رویۀ انتشــار این کتاب با رویۀ عادی 
انتشــار یــک اثــر تفاوت های زیــادی داشــت. نکتۀ جالب 
دربارۀ انتشــار بهشــت زهرا این اســت که قبل از چاپ آن، 
محتــوا و تصاویــر کتاب به صورت منظم ســه روز در هفته 
در وب سایت ناشر قرار می گرفت و بعد از چند هفته و با 
تکمیل شدن آن ها، محتوا به صورت کتاب نیز منتشر شد.

کــه در دوران انتخابــات نیــز در ســفری کوتاه مــدت در ایران 
حضور داشت، در کتابی به نام قرار سبز منتشر شده بود.

ســبک نوشــتاری علی نــژاد کــه بــه دلیــل خبرنگاربــودن او 
به شدت ژورنالیستی است، نتوانسته بود تا آن زمان به او 
در نوشتن رمان یاری رساند؛ اما این نقیصۀ بزرگ نیز باعث 
نشــد که نویســندگان خارج از کشور و رسانه هایشــان او را 
فردی با سطح پایین نویسندگی و سواد ادبی معرفی کنند. 
نکتۀ جالب اینکه علی نژاد کتاب را فرستاده بود تا مسعود 
بهنود، از کارشناســان رســانه ای خارج از کشــور و فعال در 
بی بی ســی فارســی، برایش نقد بنویسد؛ اما بهنود به جای 
نقادی، این کتاب را اولین اثر دربارۀ جنبش ســبز خواند و 
با لحنی احساسی از آن تعریف کرد و مسیح علی نژاد را تا 
حد مارکز و همینگویِ خبرنگارانی که تبدیل به نویسنده های 

بزرگی شدند، باال برد.
 مســیح علی نــژاد پیــش از ایــن نیــز کتاب هایــی را در ایران 
منتشر کرده بود؛ اما کتاب قرار سبز به دلیل ماهیت آن در 
ایران چاپ نشــد و در انتشــاراتی با نام گردون منتشر شد. 
ایــن انتشــارات را عباس معروفــی راه اندازی کرده اســت که 

سال هاست در خارج از ایران فعالیت می کند.
نشــر گــردون در ابتــدا در ســال 1365 در تهــران راه انــدازی 
شــد؛ امــا در ســال 1373 بــه دلیل تخلفــات زیــاد در حوزۀ 
نشر، پروانه اش باطل شد و عباس معروفی در سال 1374 
ایران را به مقصد آلمان ترک کرد. معروفی از آن پس، این 
انتشــارات را با همان نام پیشــین در آلمان تأســیس کرد و 
این بار به غیر از انتشار کتاب های خودش، چاپ کتاب های 
سایر نویسندگانی را که با نظام جمهوری اسالمی مخالف 
بودند نیز در دســتور کار خود قرار داد. انتشــارات گردون در 
زمان انتشار این کتاب عنوان کرده بود که قصد دارد ترجمۀ 
آلمانی و انگلیسی رمان را هم به بازار عرضه کند؛ اما پس از 
آن، این کتاب به زبان های دیگر منتشر نشد و انتشارش در 

حد دو چاپ به زبان فارسی محدود ماند.
مســیح علی نــژاد بعــد از انتشــار ایــن کتــاب و همچنیــن 

اینتبلیغات
نتوانستمنتقدان
داخلیونویسندگان
ایرانیراوادارسازد
تادربارۀکتاب
علینژادوسبک
نویسندگیاشاظهار
نظرکنندوباوجود
اینکهاینکتاببعداً
برایخوانندگانایرانی
بهصورترایگاندر
اینترنتقرارگرفت،
بااستقبالخوبی
مواجهنشد
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که این مطالب به زودی به صورت کتاب چاپ خواهد شــد. 
مطلب نشــریۀ اکونومیســت نام امیــر را به طــور کامل ذکر 
نمی کنــد و دلیــل آن را تــرس امیــر بــرای ایجــاد مشــکالت 

احتمالی برای خانواده اش در ایران بیان می کند.
نکتــۀ جالــب اینکــه وب ســایت آمــازون نیــز که بــه عنوان 
بزرگ ترین فروشندۀ آنالین کتاب در سراسر جهان شناخته 
می شــود، برای ذکر نام نویســندۀ کتاب مانند روی جلد آن 
فقــط امیــر را ذکــر کــرده در پروفایل نویســنده نیز فقط نام 

همین کتاب عنوان شده است.
اما در سال 2012، یعنی دو سال پس از انتشار کتاب، امیر 
سلطانی مصاحبه ای با سازمان عفو بین الملل می کند که در 
این مصاحبۀ تصویری اختصاصی، هدف از نوشتن کتابش 
را در ابتــدا نشــان دادن وضعیــت سیســتم قضایــی ایران، 
زندان ها و نبودن اطالعات بازداشت شــده ها بیان می کند. 
او حــوادث پــس از انتخابات ریاســت جمهوری ســال 88 و 
رفتار جمهوری اسالمی ایران را در قبال آشوبگران را با رفتار 
سلمان رشدی مقایسه می کند! او می گوید همان طور که 
سلمان رشدی اشتباه کرد و به پیامبر اعظمt بی احترامی 
کرد، این رفتارهای نظام جمهوری اســالمی نیز که به اســم 
اســالم انجام می شــود، بی احترامی به پیامبر است! عالوه 
بر این، او یکی دیگر از اهدافش برای نوشــتن این کتاب را 
نشــان دادن وضــع حقوق بشــر در ایران و رســاندن صدای 

زندانیان به گوش جهانیان معرفی می کند.

ج.تأملیبررمانشکار،نوشتۀامینانصار
براندازیادبیبااستاتوسهایفیسبوکی

ثمانه اکوان
زمانی که از معایب و نقص های قانون ارائۀ مجوز به ناشران 
و کتاب ها گفته می شود، کمتر به این نکته پرداخته می شود 
ً حق چاپ و انتشار را در داخل کشور  که چه کسانی اصوال
دارنــد و چه کســانی چنیــن مجــوزی را دریافت نمی کنند. 
مســئلۀ جالب توجه این اســت که بســیاری از کسانی که 
بیرون از ایران دست به انتشار کتاب ها و مقاالت ضدایرانی 
و ضدجمهوری اسالمی می زنند، تعدادی از دست نوشته ها 
و داستان هایشان با اندکی دخل و تصرف و اصالح به دست 
ناشــران در ایران ســپرده شده و روانۀ بازار کتاب می شود. از 
ایــن منظر، امین انصاری را می شــود از آن نویســنده هایی 
دانســت که هم علیه جمهوری اســالمی در خارج از کشور 
فعالیــت می کنــد و هــم به راحتــی کتاب هایــش را در ایران 

منتشر می کند.
انصاری از دوران دانشجویی و در ایران شروع به نوشتن کرد 
و کتاب هایش را نیز بیشتر در خارج از ایران منتشر می کند. 
او کــه دانش آموختــۀ رشــتۀ ادبیــات و هنرهــای دیجیتالی 
است، برای گرفتن مدرک دکتری به استرالیا رفت. انصاری 
اولین کتابش را با نام ناپیدایی در نشر نوگام لندن منتشر 
کرد. رمان شکار را که سومین اثر داستانی اوست نیز نشر 

امیر، نویســندۀ کتاب که ســعی می کرد ناشــناس بماند و 
از نام واقعی اش اســتفاده نکند، در مصاحبه با بی بی سی 
فارســی گفته اســت کــه این کار در واقع تکنیــک بازاریابی 
ناشــر بوده اســت و »تا اتمام کتاب زمان زیادی می برد؛ اما 
از ایــن طریــق، تا وقتی که موضوع ایران مبحث داغی بین 
آمریکایی هاست، کتاب منتشر می شود و توجه عمومی را 

به خود جلب می کند.«
انتشارات فرست سکند )First Second( عمدتاً کتاب های 
تصویری کودک و نوجوان را به چاپ می رساند. نکتۀ جالب 
این است که این انتشارات در قسمت جایزه ها و تقدیرها 
در وب ســایتش نوشــته است که این کتاب در ســال 2012، 
در لیست ده رمان برتر گرافیکی نوجوانان یلسا که وابسته 
به انجمن کتابخانه های آمریکا است قرار داشته و در همین 
سال، جایزۀ »بهترین کتاب بزرگ سال که برای جوانان نیز 

مناسب است« را از همین انجمن دریافت کرده است! 
نویســندۀ میان ســال کتاب در دوازده ســالگی از ایران خارج 
شــده و در زمــان نوشــتن این کتــاب هم در وقایع ســال 88 
حاضــر نبوده اســت. عالوه بر ایــن، وی تجربۀ کار گرافیکی 
نداشته است. به همین دلیل از حضور گرافیستی به نام 
»خلیل« استفاده کرد که از گرافیست های انتشارات فرست 
ســکند )First Second( بود. خلیل الجزایری که نامش را 
کامل نمی بردند تا ناشناخته بمانند، متن های نوشته شدۀ 

امیر را به تصویر تبدیل می کرده است.
ایــن کتــاب که بــه دوازده زبــان از جمله عربی، اســپانیایی، 
فرانســوی، ایتالیایــی، عبری، پرتغالی، آلمانی و کــره ای و به 
ادعای نویسنده اش داوطلبانه ترجمه شده است، داستان 
پســری اســت که به همراه مادرش، به دنبال برادر گمشدۀ 
خود به نام مهدی می گردد. مهدی در خالل حوادث پس از 

انتخابات سال 88 ناپدید می شود.
امیر در مصاحبه با بی بی سی فارسی ادعا می کند که روایت 
اصلی داستان، الهام گرفته از اتفاقی است که برای سهراب 
اعرابی، از کشته شدگان فتنۀ 88 افتاده است. مادر مهدی 
با ناپدیدشدن او در 25 خرداد آن سال، نزدیک به یک ماه 
از او بی خبــر بــود و با مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی 
و همچنیــن زندان هایی کــه معموالً بازداشت شــدگان این 
حــوادث در آن نگهــداری می شــدند، بــه دنبــال فرزند خود 
می گشــت و پس از یک ماه، خبر کشته شــدن فرزندش را 

شنید.
امیر به علت اینکه در این وقایع حضور مستقیم نداشت، 
عالوه بر داستان سهراب اعرابی که الهام بخش اصلی او بوده 
اســت، برای خلق داســتان ها و روایت های جنبی داســتان 
اصلی، از محتواهای موجود در فضای مجازی به خصوص 

توئیتر و فیس بوک استفاده کرده است.
نشریۀ اکونومیست نیز این کتاب را پیش از چاپش معرفی 
کرد. این نشریه به شیوۀ انتشار مطالب و تصاویر بهشت 
زهرا در سایت و ترجمه های آن پرداخته و اشاره کرده است 

اوحوادث
پسازانتخابات

ریاستجمهوریسال
88ورفتارجمهوری
اسالمیایرانرادر
قبالآشوبگرانرابا
رفتارسلمانرشدی
مقایسهمیکند!او
میگویدهمانطور
کهسلمانرشدی

اشتباهکردوبهپیامبر
اعظمtبیاحترامی

کرد،اینرفتارهاینظام
جمهوریاسالمینیز

کهبهاسماسالمانجام
میشود،بیاحترامی

بهپیامبراست!

بسیاریاز
کسانیکهبیرون
ازایراندستبه
انتشارکتابهاو

مقاالتضدایرانیو
ضدجمهوریاسالمی

میزنند،تعدادی
ازدستنوشتههاو
داستانهایشانبا

اندکیدخلوتصرف
واصالحبهدست
ناشراندرایران

سپردهشدهوروانۀ
بازارکتابمیشود.
ازاینمنظر،امین
انصاریرامیشود
ازآننویسندههایی
دانستکههمعلیه
جمهوریاسالمیدر

خارجازکشورفعالیت
میکندوهمبهراحتی
کتابهایشرادرایران

منتشرمیکند

روایت اپوزیسیونی از 88
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کرده انــد،، طرف  داران چندانی به دســت نیــاورد و تبلیغات 
زیــادی نیــز در خصوص آن انجام نشــد. یکــی از دالیلش 
گنگ بودن داستان و لحن روایی عامیانه و ساده انگارانۀ آن 
بود که توجه منتقدان را جلب نکرد. شخصیت پردازی های 
ضعیف، وجود نداشتن سیر داستانی و روایت از هرجایی 
بــه جــای دیگر و بیان جزئیــات زیاد و غیرمنطقی در طول 
داستان از جمله ویژگی هایی است که موجب شده است 
این کتاب برای مخاطبان جالب نباشد. در نهایت، انصاری 
نیز مانند بسیاری از کسانی که کتاب هایشان را در خارج 
از کشور منتشر می کنند، مجبور شد کتابش را به صورت 
رایگان برای دانلود در اینترنت قرار دهد تا شاید مخاطبان 
ایرانــی را نیز به ســمت خواندن آن بکشــاند. بــا این حال، 
نویسندگان و حلقه های ادبی و منتقدان ایرانی دربارۀ این 
کتاب هنوز هیچ اظهار نظری نکرده اند. همچنین نســخۀ 
صوتــی ایــن کتاب را بعداً یک وب ســایت منتشــر کرد که 

مخاطبان از آن هم استقبال نکردند.

د.هزینــۀگزافــیکــهمــردجــوانبــرایشــرکتدرانتخابــات88
پرداختکرد

روسیهوجمهوریاسالمیعلیهمردم
محمدعلی شفیعی

شــخصیت اصلــی کتــاب مــرگ بــر دیکتاتــور که بــه زبان 
انگلیسی نوشته شده است، فردی به نام محسن عباس پور 
اســت؛ جوانی بیست ســاله و معمولی که پیش از این، در 
فعالیت های سیاسی شرکت نکرده و به عنوان رأی اولی در 
ســال 2009، در دهمیــن انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
شــرکت می کند. وی به علت وضعیت تــورم و بی کاری که 
بــر جامعه حاکم اســت، به کاندیــدای اصالح طلب، یعنی 
میرحسین موسوی رأی می دهد و باور دارد که رأی به او در 

تغییر اوضاع مؤثر خواهد بود.
اما این اتفاق رخ نمی دهد و با گذشت زمان اندکی از پایان 
رأی گیــری، محمــود احمدی نــژاد با اختالف زیــاد آراء، خود 
را رئیس جمهور ایران اعالم می کند. کشــورهای غربی این 
انتخابــات را فریــب کاری آشــکاری می دانند و محســن به 
همراه دوســتان و همسایگانش احساس پوچی می کنند 
و همۀ امیدهایشــان را ازدســت رفته می بینند و به شــدت 

خشمگین می شوند. 
در طی چند هفته، میلیون ها ایرانی به خیابان ها می ریزند 
و فریــاد »مــرگ بــر دیکتاتــور« ســر می دهند. محســن با 
واردشــدن به یک سری ماجراهای عجیب وغریب، اوضاع 

به کلی از کنترلش خارج می شود.
بــه اذعــان بســیاری از ســایت های معرفی و فــروش کتاب 
آمریکایی و اروپایی، ادبیات اصلی کتاب خواننده را به این 
رهنمون می کند که احمدی نژاد و تک تک حامیان وی، شر 
مطلق و موسوی و تمام طرف دارانش خیر مطلق هستند؛ 

موضوعی که تلویحاً آن را نقد کرده اند.

گردون در برلین منتشر کرد که متعلق به عباس معروفی، 
نویســندۀ ضدانقالب اســت و به محفلی برای انتشار آثار 

ضدایرانی و ضدجمهوری اسالمی تبدیل شده است.
انصاری با این حال، بعد از انتشار این چند کتاب در خارج 
از ایران که به قول خودش برای »دوری جســتن از سانســور 
و بیــان عقایــد سیاســی اش به صــورت آزادانــه« آن هــا را در 
انگلیس و آلمان چاپ کرده اســت، مجموعه داســتان های 
کوتاهش را در مشهد توسط نشر سخن گستر و نشر افراز 
در تهران و جدیدترین کتابش را نیز توســط نشــر ثالث در 

تهران روانۀ بازار کرده است.
رمان شکار که یکی از رمان های سیاسی او است، به دلیل 
به تصویرکشــیدن فضای سیاه و سرشــار از ناامیدی دربارۀ 
ایران و وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاســی کشورمان 
ً برای انتشار به ناشران داخلی ارائه نشد. داستان این  اصال
رمــان تمامــاً در یک آپارتمان شــکل می گیرد و هیچ فضای 
بیرونی در آن وجود ندارد. شخصیت های متعدد این رمان 
هرکدام به نوعی داســتانی دربارۀ کشورشان ایران و فضای 
سیاسی و اجتماعی آن بیان می کنند و در این میان، گربه ای 
نیز که ســمبل ایران در این خانه اســت، در این داســتان ها 
وجــود دارد کــه در نهایــت می میــرد و جنــازه اش همــان جا 

می ماند و متعفن می شود.
او در این داســتان به دنبال نشــان دادن زوال ایران به دلیل 
اوضاع سیاسی و فرهنگی اش است و از گفتن این مسئله 
در مصاحبه هــای خــود نیــز ابایــی نــدارد. امیــن انصــاری 
بیان کرده اســت که هرکدام از شــخصیت های داســتانش 
گوشــه ای از حوادث ســال 88 را روایت می کنند و با روایت 
ایــن داســتان ها، به ماجراهــای دوران انقــالب و تاریخ نظام 

جمهوری اسالمی می پردازند.
انصاری از جمله نویسنده هایی است که سعی دارد فرم های 
خاص داستان گویی و داستان نویسی را شکسته و مدرنیته 
را وارد آن کند. به همین دلیل برای نوشــتن رمان شــکار، از 
تایم الین و استاتوس های فیس بوک بهره برده و در هر پیام 
فیس بوکی، داســتانی از شخصیت اصلی این رمان یعنی 
ســهراب را بیان کرده اســت. این روایت در نهایت منجر به 
شــکل گیری این شــخصیت در فضای مجازی و بعد از آن 

پروبال دادن به آن در کتاب اصلی شد.
او بیشترِ جوایز ادبی اش را در ایران دریافت کرد؛ اما در خارج 
از کشور جایزه ای به او تعلق نگرفت. انصاری پژوهش های 
مختلفی را در خصوص فتنۀ سال 88 منتشر کرده است و 
وب سایت ها و مراکز مطالعاتی غربی از آن ها حمایت کردند. 
از جملۀ این پژوهش ها، »میراث دیجیتال جنبش ســبز« 
است که در وب سایت رسمی ِجنکینز در سانفرانسیسکو 
منتشر شده است و دیگری با عنوان »من مجید هستم: 
یــک مــورد مطالعاتــی از جنبش ســبز« که بــاز هم همین 

مؤسسه آن را منتشر کرده است.
کتاب شکار برخالف سایر کتاب هایی که ضدانقالب منتشر 

شخصیتهای
متعدداینرمان
هرکدامبهنوعی
داستانیدربارۀ
کشورشانایرانو
فضایسیاسیو
اجتماعیآنبیان
میکنندودراین
میان،گربهاینیزکه
سمبلایراندراین
خانهاست،دراین
داستانهاوجوددارد
کهدرنهایتمیمیرد
وجنازهاشهمانجا
میماندومتعفن
میشود.
اودراینداستانبه
دنبالنشاندادن
زوالایرانبهدلیل
اوضاعسیاسیو
فرهنگیاشاستواز
گفتناینمسئلهدر
مصاحبههایخودنیز
اباییندارد
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این کتاب در مارس 2011 در لیست نهایی جایزۀ جورج اورول 
که در انگلیس برگزار می شود قرار گرفت. هرچند موفق به 
کسب این جایزه نشد، توجهات زیادی را به خود جلب کرد 
و برگزارکنندگان این جایزه، در مصاحبه ها و مقاالت زیادی 
از آن حمایت کردند و پایگاه گاردین نیز به همین بهانه در 

چندین مطلب به این کتاب پرداخت.
تبلیغات رسانه ها برای این کتاب بسیار زیاد بود؛ به طوری 
کــه بازخوردهــای ایــن کتــاب را  به صورت کتــاب صوتی نیز 
منتشر کردند و خبرگزاری ها و وب سایت های منتقد فراوانی 
بــه آن پرداختنــد؛ اما چیزی که مشــهود اســت، آن اســت 
که استقبال مخاطبان ایرانی و غیرایرانی از آن ناچیز بوده 

است.
طبــق توضیحات وب ســایت آمازون، نویســندۀ این کتاب، 
افســانه مقدم، وقایع را به صورت دســت اول و با مشــاهدۀ 
مســتقیم نقل می کند که به خوبی نشان دهندۀ اتفاقاتی 
است که در تابستان 2009 و پس از آن رخ می دهد. با این 

حال، تعداد نظرات در زیر این کتاب تنها پنج عدد است.
امتیاز این کتاب نیز میان کاربران شبکۀ اجتماعی گودریدز 
که ویژۀ کتاب و کتاب خوانی طراحی شده است، 3.79 است 
که امتیاز باالیی به حساب نمی آید. در این سایت نیز اکثر 
غریب به اتفاق کاربرانی که رأی و نظرشان را ثبت کرده اند، 
غیرایرانی هستند که این اقبال کم ایرانی های سراسر جهان 
را به این کتاب نشان می دهد. ذکر این نکته الزم است که 
تنهــا 129 نفــر به این کتاب رأی داده اند و شــانزده نفر برای 
آن نظر نوشته اند. برای کاربران این شبکۀ اجتماعی روشن 
است که این تعداد رأی و نظر، بیانگر عالقۀ کم مخاطبان 

به این کتاب است.
همچنیــن بایــد گفت که از خانم افســانه مقــدم اطالعات 
زیادی در دسترس نیست و به گفتۀ بسیاری از وب سایت ها 
و حتی جایزۀ جورج اورول، این یک نام مســتعار اســت که 
برای جلوگیری از شناخته شــدن نویســنده اســتفاده شده 
است؛ نویسنده ای که ادعا دارد در وقایع پس از انتخابات در 

ایران حضور داشته و آن را از نزدیک مشاهده کرده است.

در این کتاب به ماجرای بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن 
عده ای در آن و سپس دستور رهبر انقالب مبنی بر تعطیلی 
آن پرداخته شده است. همچنین به ماجرای کشته شدن 
ندا آقا سلطان به تفصیل پرداخته شده است و مرگ او را به 

یکی از نیروهای بسیج نسبت داده اند.
از دیگر نکات شایان توجه کتاب که مقاله ای در وب سایت 
آمریکایــی »لس آنجلس تایمز« به آن اشــاره کرده اســت، 
شــرکت پســرعموی یکی از نیروهــای بســیج در تظاهرات 
ضدنظام به عنوان مخالف جمهوری اسالمی است. این فرد 
که به تازگی از دبی برگشته است، دوست صمیمی یکی از 
سلطنت طلبان و حامیان ایرانیان یهودی ساکن لس آنجلس 

و از رابطان البی اسرائیل در آمریکا )AIPAC( است.
عالوه بر این، کتاب به مسئلۀ اعتراض به روسیه در طی این 
آشوب های خیابانی می پردازد و روسیه را به علت وتوکردن 
تحریم های ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل، متحد 
جمهوری اسالمی می داند. کتاب همچنین اشاره می کند 
که وضع تحریم های ســازمان ملل نمی تواند باعث بهبود 
وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف غنی سازی هسته ای 

توسط دولت شود.
 Saudi Research( شرکت پژوهشی و انتشاراتی سعودی
and Publishing Co.( نیــز در مجلــۀ خــود بــه ایــن کتاب 
پرداختــه و می نویســد: »مقدم در کتاب خود به مقایســۀ 
انقــالب 1979 )1357( و حوادثــی که ســی ســال پــس از آن 
رخ داد می پــردازد. او اشــاره می کنــد کــه شــرکت کنندگان 
در حــوادث اخیــر بــر خالف اســالف خود خواهــان انقالب 
نیستند؛ بلکه درخواست ایجاد اصالحات جدی در قانون 
اساســی را دارنــد. آن هــا تحصیــالت باالتــری داشــته و از 
نیروی عقل به جای زور استفاده می کنند. مؤلف کتاب به 
تناقض شــعار هللا اکبر که از آن اســتفاده می کنند، اشــاره 
می کند که در ابتدا در سال 1979 در پشت بام ها استفاده 
می شده است. او می گوید این شعار برای اعتراض به نتیجۀ 
انتخابات 2009، نه به نفع دین که به نفع حقیقت استفاده 

شده است.«

عالوهبراین،
کتاببهمسئلۀ

اعتراضبهروسیهدر
طیاینآشوبهای
خیابانیمیپردازد
وروسیهرابهعلت
وتوکردنتحریمهای
ضدایرانیدرشورای
امنیتسازمانملل،

متحدجمهوری
اسالمیمیداند

همچنینباید
گفتکهازخانم

افسانهمقدماطالعات
زیادیدردسترس
نیستوبهگفتۀ

بسیاریازوبسایتها
وحتیجایزۀجورج
اورول،اینیکنام
مستعاراستکه
برایجلوگیریاز

شناختهشدننویسنده
استفادهشدهاست

روایت اپوزیسیونی از 88
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  در ایران، دولت 
متمایل به بهایی و 
در عربستان هم 
دولت وهابی شکل 
گرفت و در منطقه 
هم قدرت های 
محلی عمدتًا وهابی 
بودند و تنها جریانی 
که در آن زمان تالش 
کرد در برابر اشغال 
فلسطین ایستادگی 
کند، ناسیونالیسم 
عربی بود

یکیازناشرانیشناختههستیدکهدرانتشاراترسولآفتاب
آثاریمرتبطبافتنۀ88منتشرکردهاید.بهتراستدرابتدابه

چندعنوانازاینکتابهااشارهکنیم.
یکــی از آن ها کتــاب خرابکار اجاره ای اســت. این کتاب بر 
اســاس خاطرات بســیجی هایی نوشته شــده است که در 
حوادث و ماجراهای بعد از انتخابات، کف خیابان حضور 
داشــته اند و آن ماجراهــا را از نزدیــک دیده اند. دانشــجو؛ 
جنبش یا کرنش کتاب دیگری اســت که آن را بر اســاس 
خاطرات دانشــجویانی منتشــر کردیم که در دانشــگاه ها 
در معــرض فتنــه قــرار داشــته اند. این کتــاب در حقیقت 
یک جور خاطره نگاری از دانشجویان دانشگاه های تهران و 
صنعتی شریف است. عاشورای اغتشاش، چت مقدس و 
دختران فیروزه ای سه کتاب دیگر است که شامل مجموعه 

داستان های کوتاه دربارۀ فتنۀ 88 است. 

سوژههاراچطوربراینگارشکتابهاانتخابمیکردید؟
سوژه  هایی که فراخوان می دادیم، همان دغدغه های مهم 
مــردم و انقــالب بود؛ مثل فتنۀ 88، فتنه در 15 قرن تاریخ 

اسالم، فتنۀ اسالم تکفیری و ... .

یکیازکتابهایمهمشمامنمدیرجلسهامبود.کمیراجعبه
اینکتابتوضیحدهید.گویاچاپآنمتوقفشده!

موضــوع ایــن کتاب به دیــداری بازمی گردد که نمایندگان 
چهــار کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهــوری 88 بعد از 
انتخابــات با مقــام معظم رهبری داشــتند. آقــای الویری 
خاطرۀ این دیدار را با جرح و تعدیل روایت کرده بود تا به 
نفع جریان خاصی تمام شود. ما دیدیم این کار اجحاف 
اســت. درصدد برآمدیم فردی صادق را از افراد حاضر در 
این جلسه پیدا و با او مصاحبه کنیم. سراغ جعفر فرجی 
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پروندۀ ویژه

گفت و گو

وقایع مهم بعد از انقالب همیشه در حکم گلوگاه هایی هستند 
که بعد از چند دهه و با ازدنیارفتن عوامل انسانی که درگیر 
این وقایع بوده اند، باید سراغشان را از اسناد و صفحات تاریخ 
گرفت. اینجاست که روایت هایی که از وقایع شده اند، نقش 
خود را در لعاب تاریخ نشان می دهند. رویدادهایی که بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اتفاق افتاد هم از این 
قاعده مستثنی نیست؛ رویدادهایی که به مرور با دامن زدن 
به شکاف اجتماعی، کشور را در موقعیت دشوار و نابهنجاری 
قرار داد. حاال نه سال از آن روزها می گذرد. فتنۀ 88 تجربۀ 
با  بود.  و فعاالن سیاسی داخلی  برای جریان ها  گران سنگی 
که  روایت هایی  آرام آرام  حاال  تاریخ،  آن  از  تدریجی  گذشت 
از آن رویداد بر جا مانده اند، نقش خود را نشان می دهند؛ 
روایت هایی که حاال دیگر بخشی از تاریخ خواهند بود و تفسیر 
آیندگان را از اصل واقعیت تعیین می کنند. روایت هایی که 
بخش هایی از آن در فرهنگ و هنر هم رسوب کرده و منجر 
به تولید آثاری با این موضوع شده است. رسول مخدومی، 
با  نیز  را  انتشاراتی  آفتاب که  مدیر مؤسسۀ فرهنگی رسول 
همین نام راه اندازی کرده است، از کسانی است که در یک 
اقدام واکنش سریع و در همان ایامی که هنوز جامعه درگیر 
التهابات سیاسی بود، به فکر ثبت روایت های داستانی و هنری 
این موضوع افتاد. به جز آثاری که او در قالب کتاب منتشر 
کرده است، مؤسسۀ تحت مسئولیتش چند دوره هم جشنوارۀ 
رسول آفتاب را برگزار کرد که موضوع دوره های اول آن فتنه 
بود. به فعالیت ها و اقدامات مخدومی و حتی آثاری که در این 
زمینه منتشر کرده، نقدهای متعددی وارد شده است؛ با این 
حال مخدومی در انتهای یک راه طی شده است. فارغ از اینکه 
او در این مسیر چقدر موفق بوده و چقدر توانسته است حق 

مطلب را در حوزۀ ادب و داستان ادا کند، او کسی است که 
یک بار و آن هم در اوج تالطم های سیاسی که هنوز کسی 
التفاتی به فرهنگ و هنر نداشت، وارد این مسیر پرسنگالخ 
شد و بخش زیادی از این مسیر را به تنهایی طی کرد. انگیزۀ 
ثبت  اول  درجۀ  در  این مسیر،  در  و عمدۀ مخدومی  اصلی 
و ضبط این واقعیات با نگاهی است که به کشور و انقالب 
دل بستگی دارد. شاید هم همین موضوع باعث شد که در 
این موضوع  فدای  کیفیت  بعضاً  روز،  آن  پرهیاهوی  فضای 
شود. به هر حال، تجربه ای که مخدومی در طی این مسیر 
اندوخته است، به شدت کارآمد است. این تجربه از آن جهت 
ارزشمند است که می تواند منعکس کننده و نمایانگر بخشی 
از واقعیاتی باشد که یک فعال فرهنگی در چنین مواقعی با 
آن ها دست و پنجه نرم می کند. مسیری که یک نفر یک بار 
رفته است و حاال اگر نفرات بعدی بخواهند در چنین راهی 
قدم بگذارند، قطعاً این تجربیات به آن ها کمک خواهد کرد. از 
این جهت، اقدامات مخدومی فارغ از قوت ها و ضعف هایشان، 
می توانند پایه ای باشند برای قدم های بعدی که نفرات بعدی 
کار را از صفر مطلق شروع نکنند. به همین دلیل هم بود که 
در پروندۀ این شماره، او را تبدیل به مهم ترین سوژۀ خودمان 
کردیم که در کنار اقداماتی که در خارج از کشور و در جهت 
منافع جریان فتنه انجام شده است، به تجربیات این سوی 
رسول  با  بلند شیرازه  بنگریم. مشروح مصاحبۀ  قضیه هم 
مخدومی را در ادامه بخوانید؛ کسی که شاید بعد از نه سال 
بتوان او را تنها فعال فرهنگی توصیف کرد که در حوزۀ کتاب و 
نشر با موضوع فتنه فعالیت کرده است. صحبت های مخدومی 
و فراز و فرودهای او حکایت از آن دارند که در روایت فرهنگی و 

هنری متعهد به اردوگاه انقالب جای فتنه خالی است. 

زینب فروزنده

گفت وگو با رحیم مخدومی دربارۀ روایت فتنه؛

خرابکار اجاره ای، کف خیابون
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 یکی از مشکالت 
بزرگی که با آن مواجه 

بودیم، دروغی بود 
که سران فتنه به 

جامعه القا کرده بودند 
مبنی بر اینکه اهالی 
فرهنگ حامی آن ها 

هستند. چون رسانه 
دست آن طرفی ها 

بود و البته حاال هم 
هست، عوام فریبی 

می کردند

  این جشنواره 
با موضوع فتنۀ 88 

شروع شد و سال های 
بعد به فتنه های دیگر 

پرداخت که بعضًا 
گسترۀ بین المللی 

داشت

  زمانی خیال 
می کردیم این 
مدل رفتاری 

اصالح طلب هاست؛ 
اما گویا مظلومیت 

فرهنگ، اصالح طلب 
و اصولگرا 

نمی شناسد. 
صداوسیما را که 

اصاًل حرفش را 
نزن. حکایت »شاه 

می بخشید، شاه قلی 
نمی بخشید« بود. 

معلوم بود شاه قلی ها 
کار را از دست 

شاهان صداوسیما 
درآورده اند. 

مجوز پخش تیزر 
جشنواره را از 

قائم مقام صداوسیما 
می گرفتیم، موقع 

پخش جلوی کار را 
می گرفت

رفتیــم. برجســته ترین بخش کتــاب، نقل آقــای فرجی از 
این دیدار اســت. بخش های دیگر کتاب مربوط می شــود 
به جلساتی که در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب دربارۀ فتنه برگزار کردیم. در این جلسات چهره های 
فعال فرهنگی را دعوت می کردیم و نظرها و خاطراتشــان 
را مطــرح می کردنــد؛ افــرادی مثــل وحید جلیلی، ســعید 
قاسمی، وحید یامین پور، میثم نیلی، مازیار بیژنی، میثم 

محمدحسنی و محسن منصوری.
وزارت ارشــاد معتقــد بود چون ایــن کتاب به یکی از 
دیدارهــای رهبر معظم انقالب پرداخته اســت، پس برای 
انتشــارش لزوماً باید آن را دفتر نشــر آثار رهبری ببیند و 

مجوز بدهد که متأسفانه مجوز ندادند.
نکتۀ جالبی در خصوص فیپای ارشاد خدمتتان بیان 
کنم که واقعاً فاجعه است. ما کتاب های مربوط به فتنه را 
برای دریافت فیپا می فرســتادیم. فرمی که فیپا برای درج 
در کتــاب می فرســتاد، از فتنــۀ 88 به عنوان جنبش ســبز 
تعبیر می کرد. یعنی فیپا تعبیر انقالب را قبول نداشت؛ 
بلکه تعبیر ضدانقالب را قبول داشت. اگر در کتاب هایی 
که ما چاپ کرده ایم، به فرم فیپا نگاه کنید، عبارت جنبش 

سبز را می بینید.

یکیازســؤاالتمهمایناســتکهچراشــمابهعنوانناشــریا
فعالفرهنگیسراغموضوعیرفتیدکهاینهمهحاشیهداشت

وبعضاًبرایخودتانهممشکلایجادکرد؟
یکــی از مشــکالت بزرگی که بــا آن مواجه بودیــم، دروغی 
بــود کــه ســران فتنه بــه جامعه القا کــرده بودنــد مبنی بر 
اینکــه اهالــی فرهنگ حامی آن ها هســتند. چون رســانه 
دست آن طرفی ها بود و البته حاال هم هست، عوام فریبی 
می کردند. صداوســیما در میدان دادن به این افراد خیلی 
نقش داشــت. سلبریتی های شهوت پرستی که به کمک 
صداوســیما ســوار بــر گــردۀ عــوام شــدند، از بیت المــال 
سوءاســتفاده کردنــد. بگذریــم از آقــای ضرغامــی که بعد 
از پایــان کارش در صداوســیما انقالبــی شــد؛ امــا ایشــان 
و مســئوالن قبلــی و بعــدی این مجموعه به فکــر آفتابه و 
لگن سازمانشان بودند؛ اما هیچ وقت نتوانستند هنرمندی 
در شــأن ایــران و انقــالب پــرورش بدهنــد؛ لــذا در طــول 
دوران تصدی، همه شــان مجبور می شــدند برای پیشــبرد 
برنامه های صداوسیما آویزان سلبریتی های مضر به حال 

جامعه شوند. 
خالصه اینکه فکر کردیم چطور پاسخ آن دروغ بزرگی 
را کــه »اهالی فرهنگ حامــی فتنه اند« بدهیم. اینجا بود 
که به فکر پاســخ ادبی و هنری افتادیم. از همین جا َعلَم 

جشنواره به اهتزاز درآمد.

درکارنامۀکاریشمابرگزاریجشنوارهایبهنام»رسولآفتاب«
همبهچشــممیخــوردکهدرابتداموضوعویــژهاشرافتنهقرار

دادهبود.کمیازاینجشنوارهبگویید.
این جشــنواره با موضوع فتنۀ 88 شــروع شــد و سال های 
بعد به فتنه های دیگر پرداخت که بعضاً گسترۀ بین المللی 
داشــت؛ مثل فتنۀ صهیونیزم، اســالم آمریکایی یا اسالم 
تکفیــری؛ لــذا در صدد برآمدیم گســتره اش را بین المللی 
کنیــم. فراخــوان اصلــی جشــنواره داســتان کوتاه بــود؛ اما 
بعدها در بخش شعر، عکس، کاریکاتور و خاطره فراخوان 
دادیــم. چندتــا از کتــب خروجی جشــنواره عبارت اســت 
از اســالم آمریکایــی در حصــار کاریکاتور، رجل سیاســی، 
پرچم های سیاه و حرف های درگوشی. یادداشت های طنز 
مطبوعاتی آقای محمدرضا شــهبازی را هم در همین اثنا 

چاپ کردیم با عنوان آقازادۀ عزیز.

چگونهجشنوارهراراهاندازیکردید؟
درآن زمان به تازگی مجوز مؤسســۀ رســول آفتاب را گرفته 
بودم. مهم ترین مسئلۀ روز هم فتنۀ 88 بود. بالطبع سراغ 

این موضوع رفتیم.
آن موقع توان اجارۀ دفتری برای فعالیت نداشــتیم. 
ادارۀ ارشــاد ورامین در پارکی مخروبه ســاختمانی داشت 
کــه محــل تجمــع معتــادان و خریــد و فروش مــواد مخدر 
بود. جالب آنکه ارشــاد برای این مکان مســتهلک هزینه 
پرداخــت می کــرد. هنگامی کــه این مــکان را در اختیار ما 
قــرار دادند، تنها یک نگهبان داشــت تا صدمۀ بیشــتری 
به ســاختمان وارد نشــود؛ اما شب ها با ترس آنجا بیتوته 
می کرد. ما ساختمان را بازسازی و امنیت را برقرار کردیم. با 
کالس های فرهنگی که برگزار کردیم، پارک تبدیل به محل 

امنی برای رفت وآمد خانواده ها شد.
خالصه اینکه همه چیز مهیا شد تا ما یک جشنوارۀ 
خودجوش کشــوری برگزار کنیم. آن موقع اصالً فکرش را 
نمی کردیم برگزاری جشنواره چقدر هزینه و دردسر دارد. 
ابتــدای کار، یــک خــط ایرانســل خریدیم تــا اطالعیه ها و 
فراخوان هــای مؤسســه را بــرای هنرمنــدان و نویســندگان 
بفرســتیم؛ امــا یک خط ایرانســل زیــر بمبــاران غول های 
خبــری چقدر کارآیی دارد؟ به فکر افتادیم خبر جشــنواره 
را بــرای مدیران دســتگاه های انقالبی بفرســتیم و از آن ها 
بخواهیــم صــدای ما را ضریب بدهند. آزمــون خوبی بود. 
نهــاد کتابخانه هــا در یــک خصوص کمکمــان کــرد. آقای 
خاموشی، رئیس وقت سازمان تبلیغات اسالمی، همراهی 
نکــرد؛ اما آقــای مؤمنی، رئیس حوزۀ هنــری، متواضعانه 
پــای کار آمــد. آقای موســوی از خبرگزاری فارس ســال اول 
قبــول نکــرد. ســال دوم بــا وســاطت یــک آشــنا پذیرفت. 
ســال ســوم اصــالً جواب مــا را نــداد. نهــاد نمایندگی ولی 
فقیــه در دانشــگاه ها همــکاری نکرد. بســیج آقــای نقدی 
خــوب همــکاری کــرد. بگذریــم از حــاال کــه بســیج جناب 
آقــای غیب پــرور ترجیح می دهد نه ما را ببیند و نه جواب 
نامه هایمــان را بدهــد. زمانــی خیــال می کردیــم ایــن مــدل 

خرابکار اجاره ای، کف خیابون
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درست بوده، اجازه ندادیم َعلَم فرود بیاید. البته به لحاظ 
زمانی وقت گذشــته بــود؛ اما برای جشــنوارۀ دوم فراخوان 
دادیم. سال های بعد هم همین طور. تا اینکه موضوعات 
بین المللی فکر یک جشنوارۀ ادبی بین المللی را در ذهنمان 

پروراند.
بینالمللیکردنجشــنوارهتأثیریرویفعالیتهــاوخروجیها

گذاشت؟
بین المللی کردن مؤسسه ای که در یک شهرستان فعالیت 
می کرد و نه تنها مسئوالن کشور، حتی مسئوالن شهرستان 
هم کمکش نمی کردند، کار آسانی نبود؛ اما همان طور که 
جشــنوارۀ ملی را با یک ســیم کارت ایرانســل شــروع کرده 
بودیم، بخش بین الملل را هم با ارتباط های ایمیلی فرد به 
فرد شروع کردیم. به دوستان گفتیم هرکسی سرنخی در 
خارج از کشــور دارد، از فرصت اســتفاده کند و فراخوان را 
به آن ها هم برســاند. ما راهی به ســازمان هایی که رسالت 
فرهنگی در بخش بین الملل دارند، مثل سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی و وزارت امور خارجه نداشــتیم. حتی 
دوســتان مــا بــرای ایمیل زدن به کشــورها بعضــاً با همین 
تحریم ها مواجه شدند و بازماندند. در نهایت، دعوت نامه ها 
از راه های مختلف برای نویســندگان چندین کشور ارسال 

شد. 

دراینبخشبااقبالهممواجهشدید؟
آثــار خوبــی در بخــش بین الملل برای ما آمد؛ اما مشــکل 
بعدی ما، هزینه های دعوت و اسکان مهمانان خارجی بود. 
در یک خصوص آقای ابوحمزه که مسئول بخش بین الملل 
بــود، ابتــکار عمــل به خــرج داد و از برگزیدگانــی که امکان 
حضور در سفر اربعین را داشتند، دعوت کرد بین راه نجف 
و کربــال همدیگــر را مالقات کنند. همۀ کارهای جشــنواره 
پارتیزانی انجام می شــد. بعدها تصمیم گرفتیم تشــکلی 
با عنوان »نویسندگان جهان اســالم« راه اندازی کنیم و در 

رفتــاری اصالح طلب هاســت؛ امــا گویا مظلومیت فرهنگ، 
اصالح طلــب و اصولگــرا نمی شناســد. صداوســیما را کــه 
ً حرفش را نزن. حکایت »شــاه می بخشــید، شاه قلی  اصال
نمی بخشــید« بود. معلوم بود شــاه قلی ها کار را از دســت 
شاهان صداوسیما درآورده اند. مجوز پخش تیزر جشنواره 
را از قائم مقام صداوسیما می گرفتیم، موقع پخش جلوی کار 

را می گرفت.
در اینجا الزم است تشکر کنم از حمایت های بی دریغ 
معنوی آقایان سرشــار، مرحوم امیرحســین فــردی، وحید 
یامین پــور، علی محمــد مــؤدب، محمدعلی فقیــه، جعفر 
ابراهیمی، راضیه تجار، علی رضا قزوه، گلعلی بابایی، مجید 
پورولی، حســین قرایی، محمدرضا شــرفی خبوشــان، رضا 
برجی، مازیار بیژنی، وحید جلیلی، احمد شــاکری، کامران 
پارسی نژاد، محمدحسن ابوحمزه، مجید اسطیری و از همه 
مهم تر بهمن دری، معاون وقت وزارت ارشاد که با جرئت و 

بصیرت پای کار آمد.
در مقابل این دوســتان، بعضــی افراد صاحب نام هم 
بودند که دون شأن خودشان می دانستند دربارۀ دغدغه های 
مردم قلم به دســت بگیرند. نگاه آن ورآبی داشــتند. ترجیح 
می دادنــد ســراغ موضوعاتــی برونــد کــه در جشــنواره های 
بین المللی پسندیده شوند. مثل سینمای اسکارپسند که 
دغدغه های اصلی مردم برایشان اهمیتی ندارد. نه به ایران 

دل بسته اند، نه به عقاید مردم ایران!

اولیندورۀجشنوارهکیبرگزارشدوخروجیاشچهبود؟
دورۀ اول جشنوارۀ رسول آفتاب سال 89 برگزار شد. بعد از 
جشنواره با چاپ کتاب چت مقدس قصد داشتیم پروندۀ 
ایــن جشــنواره را ببندیــم. بعد از اتمــام جشــنواره، از دفتر 
مقــام معظم رهبری تماس گرفتنــد و فرمودند حضرت آقا 
کتــاب چت مقــدس را دیده اند و از برگزاری جشــنواره ابراز 
خرسندی کرده اند. ما وقتی اطمینان پیدا کردیم اقداممان 

  بعد از اتمام 
جشنواره، از دفتر 
مقام معظم رهبری 
تماس گرفتند و 
فرمودند حضرت آقا 
کتاب چت مقدس را 
دیده اند و از برگزاری 
جشنواره ابراز 
خرسندی کرده اند. 
ما وقتی اطمینان 
پیدا کردیم اقداممان 
درست بوده، اجازه 
ندادیم َعَلم فرود 
بیاید
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یک کتاب کار شده بود و در مجموع 35 عنوان کتاب منتشر 
شد. حدود ده عنوان هم خروجی و محصول جشنواره های 
مــا بود. موضوع دیگرمان شــهدای مدافع حرم بــود. دربارۀ 
سرداران تخریب کتابی حدوداً هزارصفحه ای نوشته شد. 
مابقی کتب هم غالباً سیرۀ شهدا بود. پروژۀ سنگین دیگری 
در خصوص خاطرات زندانیان نظامی مبارز دوران طاغوت 
دست گرفته ایم. دو سال است داریم روی آن کار می کنیم 
و هنــوز به اتمام نرســیده اســت. تا دهــۀ فجر کتابی حدود 

هفتصدصفحه ای را از این خاطرات چاپ خواهیم کرد.

بااینتفاسیراالنفعالیتهایتانمتوقفشدهاست؟
درست است که چراغ مؤسسه را کم سو کرده اند؛ اما حرفۀ 
بنده قبل از تمام این ماجراها نویسندگی بود و در عین حال، 
پرورش نیروی انســانی و کادرســازی. در ورامین و پیشــوا با 
برگــزاری کالس های داستان نویســی توانســتیم یــک گروه 
جهادی فرهنگی را از این کالس ها برای نگارش »قصه های 
فرماندهــان دیار 15 خرداد« مهیا کنیــم. تا االن پنج عنوان 
کتاب در این موضوع نوشته شده است. طبق بیانات مقام 
معظم رهبری در یکی از سفرهایشان به ورامین که گفتند 
»این دشت ورامین 32 سردار شهید دارد«، ما هم تصمیم 
جــدی گرفته ایــم قصۀ این ســرادران شــهید را تــا 32 کتاب 
ادامه دهیم. جشنواره مخالف تولید کتاب هزینه بر است؛ 
اما نوشتن کتاب تا رسیدن به مرحلۀ چاپ هزینه ندارد و 
ً این بخش را تا مرحلۀ چاپ کتاب پیش می بریم.  مــا فعــال
اگر هزینۀ چاپ فراهم شد، در تیراژ دوهزار نسخه و باالتر 
چاپ افست می زنیم. اگر هم نشد، برای ازبین نرفتن آثار، 
آن ها را به طور دیجیتال چاپ می کنیم تا در کتابخانۀ ملی و 
در نهاد کتابخانه ها بماند و آرشیو باشد تا در زمان مناسب 

چاپ افست شود.

بــهموضــوعفتنهبرگردیم.کدامناشــریاناشــراندرکنارشــمابا
موضوعفتنهکتابچاپکردند؟

مؤسســۀ قدروالیــت کتاب های خوبــی در این زمینه چاپ 
کرده است.

بینکتابهاییکهچاپشده،کدامشانرابرایمطالعهپیشنهاد
میکنیدوچرا؟

من چت مقدس را پیشنهاد می کنم. اگر شما به کتاب های 
دفــاع مقــدس نــگاه کنیــد، آن هایــی کــه بالفاصله بعــد از 
جنــگ یــا در زمان جنگ چاپ شــدند، رنگ و بوی خاصی 
دارند. نویســنده ها در این کتاب ها خیلی دلی نوشــته اند و 
به واقعیت خیلی نزدیک تر است. درست است که بعد از 
جنگ، به مرور زمان کتاب هایی نوشــته شد که حرفه ای تر 
بود و سروشکل بهتری داشت؛ اما این کتاب ها به اندازۀ آن 
کتاب های نزدیک جنگ، اخالص و صمیمیت و نزدیکی به 
واقعیت را ندارد. چت مقدس هم همین ویژگی را داراست.

خصوص مســائل مبتالبه جهان اســالم، آثار نویسندگان 
کشــورهای مختلف را جمــع آوری، ترجمه و چاپ کنیم که 

نشد.

االنبرگزاریجشنوارهمتوقفشدهاست.درستاست؟
این جشــنواره ها در پنج دوره از ســال 89 تا 94 برگزار شــد. 
یــک ســال هــم وقفه افتــاد. دلیل وقفــه هم این بــود که ما 
هرچه جلوتر می رفتیم، اســتقبال بیشــتر و کار گسترده تر 
و در نتیجه، هزینه ها هم ســنگین تر می شــد. سال 92 که 
دولت آقای روحانی سرکار آمد، دکتر ضرغامی شد مدیرکل 
ارشاد استان تهران. گویا یکی از مأموریت های ویژۀ ایشان 
کشیدن ترمز ما بود. مکان مخروبه ای را که احیا کرده بودیم، 
از ما گرفت. از آن به بعد، همۀ حمایت های وزارت ارشاد به 
روی ما قطع شد. معاون فرهنگی وزارت ارشاد، یعنی همین 
وزیر فعلی، نه وقت جلسه به ما می داد، نه به نامه هایمان 
جواب می داد. کمیتۀ حمایت و نظارت وزارت ارشاد از میان 
حدود ده کتابی که هر سال کار می کردیم، برای تحقیق یک 
کتاب کمکمان می کرد که آن هم قطع شــد. بنیاد ادبیات 
داســتانی در برگزاری جشــنوارۀ داســتان کمکمان می کرد. 
مدیر منصوب دولت روحانی که آمد، این آب باریکه هم به 
روی رســول آفتاب بســته شد. خالصه اینکه اگر انقالب از 
جانب مستکبرین تحریم بود، رسول آفتاب از جانب وزارت 

ارشاد تحریم شد.
با این حال، ما جشنواره های بعدی را کج دار و مریض 
ادامه دادیم؛ اما هر دوره از جشنواره کار سخت تر می شد.

آخرین دوره را هم که دورۀ پنجم بود، برگزار کردیم و دیدیم 
دیگر امکان برگزاری جشــنواره نیســت. تمرکزمــان را فقط 

گذاشتیم روی تألیف کتاب و آموزش نیرو.

االنمؤسسهدرچهحالاست؟گویافعالیتهایتانتعلیقشده
است.

ســه چهارماهی هســت کارمنــدان مؤسســه را در نهایــت 
زمینــۀ  دولت هــا  همــۀ  کرده ایــم.  مرخــص  شــرمندگی 
اشــتغال زایی را فراهــم می کنند. این دولت اشــتغال زدایی 
کرده اســت. به دوســتان گفتیم منزل باشــید. اگر کاری به 
ما ارجاع شد، می دهیم در منزل انجام دهید. دفتر را جمع 
کردیم و اســباب و اثاثیۀ مؤسســۀ رســول آفتاب را ریختیم 
طبقۀ باالی منزلمان. االن خودم شده ام گردان تک نفره! این 

شکلی تالش می کنم چراغ رسول آفتاب روشن بماند.

انتشــاراترســولآفتابکتابهایزیادیهمچاپکردهاســت.
سرنوشتآنهابهکجارسید؟

انتشــارات رسول آفتاب یک ســال دیرتر از مؤسسه مجوز 
فعالیــت گرفــت. در طــول ایــن هفت هشت ســالی هم که 
گذشت، هفتاد عنوان کتاب تألیف کردیم. یکی از پروژه های 
ما تألیف کتب شهدای اصناف کشور بود. برای هر استان 

خرابکار اجاره ای، کف خیابون

  این جشنواره ها 
در پنج دوره از سال 

89 تا 94 برگزار شد. 
یک سال هم وقفه 

افتاد. دلیل وقفه هم 
این بود که ما هرچه 

جلوتر می رفتیم، 
استقبال بیشتر و 

کار گسترده تر و در 
نتیجه، هزینه ها هم 

سنگین تر می شد

   با این حال، ما 
جشنواره های بعدی را 

کج دار و مریض ادامه 
دادیم؛ اما هر دوره از 

جشنواره کار سخت تر 
می شد
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چرامتولینداریم؟
البته این طور نیست که متولی نداشته باشیم. خواندن و 
مطالعه حوزه هایی هستند که متولی خصوصی ندارند و 
متولی ها هم دولتی و بین نهادی هســتند؛ نهاد کتابخانۀ 
ملی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسالمی، اتحادیه های 
صنفی و... . به نظرم نهاد کتابخانه های عمومی کشور باید 
کارگروهی از متخصصان، برنامه ریزان و متولیان تشکیل 
دهــد. ســپس این هــا شــاخص های جهانی را پیــدا کنند، 
وضعیــت بومــی را ببیننــد و در نهایت، ســندی را تنظیم 
نماینــد تا بشــود آن را مبنای پیمایش و ارزیابی قــرار داد. 
بعد با همکاری همۀ این نهادها کار هدایت شود. در این 
حوزه نمی توان گفت فالن نهاد کار را بر عهده گیرد؛ بلکه 
باید تعاملی بین نهادی شکل بگیرد تا کار به نتیجه برسد.

باوجوداهمیتاینحوزهواینهمهتبلیغاتوسخنگفتناز
کتابدرسطوحمختلف،چراهنوزاینتعاملبیننهادیشکل

نگرفتهاست؟
ما در دهه های گذشته همواره درگیر کمیت و آمار بوده ایم 
و همیشه فکر می کردیم اگر امسال از سال گذشته تولید 
بیشــتری داشــته باشــیم، پیشــرفت کرده ایم؛ امــا به این 
موضــوع فکــر نکردیم که پیشــرفت آن اســت که امســال 
نسبت به سال قبل مصرف بیشتری صورت گیرد. تعداد 
عناوین منتشرشدۀ هر سال نسبت به سال قبل افزایش 
یافته اســت؛ اما آیا مصرف آن نیز افزایش داشــته است؟ 
بــرای ما کمیت ها اهمیت داشــته اســت و کیفیــت را رها 

کرده ایم. 
موضوع دیگر این اســت که گرچه تعداد عناوینمان 
بیشتر شده، تولیدمان بیشتر نشده است؛ زیرا با مسئلۀ 
افــت تیراژ روبه رو شــده ایم. شــمارگان کتاب هــای دهۀ اول 
انقــالب را با امروز اصالً نمی شــود مقایســه کــرد. با وجود 

محمدمهدی شیخ صراف

بــاتوجــهبــهاینکــهمتولیآمــارکتاب،خانــۀکتاباســتوالبته
نهادهایدیگریهمآمارارائهکردهاند،چراهنوزاختالفنظردربارۀ
اینآمارهاوجوددارد؟دلیلاختالفدربارۀسرانۀمطالعهچیست؟
اختالفــاتبــهدلیــلروشمحاســبهاســتیاتفــاوتآمــارمراکز

مختلفدلیلآناستیامبناییکهآماربرآنتهیهمیشود؟
ما در آمارهای نشر با دو مقولۀ کامالً متفاوت سروکار داریم. 
یکــی حوزۀ تولید اســت که در آن وضع بهتــری داریم؛ زیرا 
با محصولی روبه رو هستیم که کامالً ملموس و مشخص 
است و در تولیدات رسمی می شود آن را رصد کرد؛ اما وضع 
در مصرف کامالً متفاوت اســت. ما در بحث کتاب خوانی 
هیــچ تعریف مشــخصی از خوانــدن نداریــم و هرکس آن 
را به شــیوه ای متفاوت تعریف می کند. زمانی که تعاریف 
متفاوت می شود، شاخص ها نیز متفاوت می شوند. مثالً 
برخی خواندن قرآن و دعا را مطالعه به حســاب می آورند و 
برخــی خیــر. از همین رو بود کــه زمانی نهاد کتابخانه های 
عمومی آماری را اعالم کرد و با اعتراض کتابخانۀ ملی روبه رو 

شد و مناقشه ای شکل گرفت. 
نکتۀ دیگر این است که برای اینکه ارزیابی کنیم چه کاری 
مطالعه به شمار می آید، شاخص های دقیقی نداریم؛ مثالً 
نمی دانیــم مطالعــه در شــبکه های اجتماعــی یــا اینترنت 
خوانــدن محســوب می شــود یــا خیــر. آیــا اینکــه به جــای 
محتــوای متنی آموزشــی از فیلم هــای آموزشــی اســتفاده 
کنیم، مطالعه هســت یا نیســت؟ اما در کشورهای دیگر، 
شــاخص ها تعریف شــده اند و بازار مصرف مبتنی بر این 
شــاخص ها بررسی می شــود. ما در ایران به اشتباه، با یک 

سری محاسبات تولید را نمایندۀ مصرف می دانیم. 
زمانــی ایــن آمار می تواند سروســامان بگیــرد که یک 
متولــی ملی داشــته باشــد. این متولی باید شــاخص های 
بین المللی را مطالعه نماید و در مرحلۀ بعد پیمایش ها را 

انجام دهد.

نشر کتاب در ایران اصلی ترین صنعت فرهنگی است. میزان با سوادی در ایران در سال 1395 به 94/7درصد رسید و اکنون 
در سال تحصیلی 98-1397، بیش از هجده میلیون دانش آموز و دانشجو در مراکز آموزشی کشور در حال تحصیل اند. این 
میزان چشمگیر باسوادی و افزایش روزافزون دانش آموختگان دانشگاه ها، می تواند فرصتی عالی را برای بازار نشر کتاب فراهم 
آورد؛ اما سیاست گذاری های فرهنگی تاکنون به بهره گیری مطلوب از این فرصت نینجامیده است. برنامه ریزی  های کالن و 
سیاست گذاری های ملی بدون دردست داشتن داده های آماری دقیق و به روز و تحلیل واقع بینانۀ آن ها امکان پذیر نیست. 
متأسفانه در حوزۀ کتاب آمارهای دقیقی وجود ندارد و تفاوت آماری که از سوی مراکز مختلف اعالم می شود، بر ابهام در این 
حوزه می افزاید. به منظور تحلیل این وضعیت، به سراغ دکتر داریوش مطلبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات رفته ایم. دکتر مطلبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، معاون سابق فناوری اطالعات در خانۀ کتاب از سال 

1373 تا سال 1395 و دبیر علمی دومین همایش ملی کتاب و نشر در سال 1395 بوده است. 

کمیت گرایی در نشر در گفت وگو با داریوش مطلبی

همواره درگیر کمیت آمار بوده ایم 

  ما در بحث 
کتاب خوانی هیچ 
تعریف مشخصی 
از خواندن نداریم 
و هرکس آن را به 
شیوه ای متفاوت 
تعریف می کند. 
زمانی که تعاریف 
متفاوت می شود، 
شاخص ها نیز 
متفاوت می شوند
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پروندۀ ویژه

گفت وگو
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افرادی داریم که کتاب های متعددی منتشر کرده اند و قادر 
به ارائۀ یک مقاله نیستند؛ چرا که نگارش مقاله و انتشار 
آن در یک مجلۀ علمی، فرآیند داوری پیچیده ای دارد؛ اما 
کتابی که می نویسد، حتی اگر ناشر تمایلی به چاپ نداشته 
باشد، نویسنده هزینه اش را تأمین می کند و آن را به چاپ 

می رساند. 
رمان منتشر می شود و خواننده ندارد؛ زیرا بر اساس 
نیاز تولید نشده است. صنعت نشر دنیا به سمت تولید 
محتوای کوچک و در عین حال غنی در حال حرکت است 
و مخاطب امروز دیگر تمایلی ندارد مثل بیست سال پیش 
بنشیند و چندین جلد کلیدر بخواند. ناشران ما چقدر برای 
تولید محتواهای کوچک سرمایه گذاری کرده اند؟ واقعیت 
این است که همان رویه ای که سی سال قبل در تولید کتاب 
داشتیم، عیناً امروز هم پیگیری می شود و تغییری نکرده 
است. امروز خوانندگان روی دستگاه های هوشمند کتاب 
می خوانند. پس نمی توانند پانصد صفحه بخوانند. باید 

محتوا را برای این قالب تولید کنیم.

بیناینشــاخصهایکمی،تعدادعنوانمهمتراست؟یاتیراژ
باالیاسرانۀمطالعه؟یاهمۀاینهازنجیرهایاستکهکنارهم

تحلیلمیشوندوتصویریبهمامیدهند؟
همۀ این ها در جای خودش ارزشمند است. اوایل انقالب 
و در دوره ای که تحوالت فرهنگی اجتماعی زیاد بود، در یک 
ً حدود دوهزار عنوان کتاب منتشــر شد؛ این در  ســال مثال
حالی اســت که تعداد عناوین منتشرشــده در سال 1396 
به حدود صدهزار عنوان رسیده است. با وجود این، وقتی 
با ناشران صحبت می کنیم، می گویند همین تیراژ هزارتاییِ 
امروز هم برای خدشه دارنشدن اعتبار کتاب گفته شده و 
در اصل صد نسخه به چاپ رسیده است. وقتی می بینیم 

جنــگ و محاصــرۀ اقتصــادی، ناشــران از آن دوره رضایــت 
بیشتری داشته  اند. 

بــرایرهایــیازاینکمیتگراییبایدبهچهشــاخصهایکیفی
توجهکنیم؟

اگر بخواهیم راجع به شــاخص های کیفی صحبت کنیم، 
بایــد ببینیــم چــه عواملــی بــر مصــرف تأثیــر می گذارنــد. 
متأسفانه بدنۀ صنعت نشر ما در تولید، به مصرف کننده 
و اینکه برای چه کســی تولید می کند توجهــی ندارد. بالغ 
بر هشــتاد درصد ناشــران برایشــان مهم نیســت مشتری 
نداشــته باشــند و نیازهای جامعۀ مخاطب را در تولید در 

نظر نمی گیرند. 
یکــی از مســائل تأثیرگــذار بــر کیفیــت بازارســنجی 
اســت و متأســفانه بیش از 85درصد از ناشــران ما اساســاً 
بازارپژوهــی انجام نمی دهند؛ در حالی که بازارپژوهی باید 
قبــل از تولیــد محتــوا آغاز شــود. بازارپژوهــی یعنی اینکه 
بدانیم چه کســانی در کجای ایران یا جهان چه چیزهایی 
می خواهند و چند نفرند و بر اساس این اطالعات، طرحی را 
آماده کنیم و به سراغ نویسنده برویم. اگر از ناشران بپرسید 
محتوایــی که تولید کرده اید چند نفــر مخاطب دارد، فقط 
حدس می زنند و حتی نمی دانند به چه دلیل از کتاب های 
پرفروش بازار استقبال شده است. نبود بازارپژوهی تنها به 
ناشران محدود نمی شود و نویسندگان ما هم شناختی از 

مخاطب و نیازهایش ندارند.
کمیت گرایی در حوزۀ نشــر تنها به دولت اختصاص 
ندارد. با ناشران هم که صحبت کنید، درگیر کمیت هستند 
و از این می گویند که هر هفته چند کتاب جدید دارند؛ در 
حالی که از خود نمی پرســند تأثیرگذاری کتاب هایشــان بر 
جامعه چقدر است و بر گذشته چه می افزاید. در دانشگاه 

همواره درگیر کمیت آمار بوده ایم

  یکی از مسائل 
تأثیرگذار بر کیفیت 

بازارسنجی است 
و متأسفانه بیش از 

85درصد از ناشران 
ما اساسًا بازارپژوهی 
انجام نمی دهند؛ در 
حالی که بازارپژوهی 

باید قبل از تولید 
محتوا آغاز شود.

  کمیت گرایی 
در حوزۀ نشر تنها 

به دولت اختصاص 
ندارد. با ناشران هم 

که صحبت کنید، 
درگیر کمیت هستند 
و از این می گویند که 
هر هفته چند کتاب 

جدید دارند؛ در حالی 
که از خود نمی پرسند 

تأثیرگذاری 
کتاب هایشان بر 

جامعه چقدر است 
و بر گذشته چه 

می افزاید
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میانگین تیراژ در آن دوران پنج هزار نسخه بوده و امروز هزار 
نســخه اســت، متوجه می شــویم اوایل انقالب کتاب ها با 
آنچه جامعه می خواسته، هم خوانی بیشتری داشته است. 
تولیدی که متناســب با مصرفش باشــد، منطقی تر 
است؛ ولی آنچه تولید کنیم و مصرف نشود، نه ارزشمند 
است و نه تأثیرگذار. بر خالف کتاب، در سایر تولیدات علمی 
مثل مقاالت، میزان مصرف سنجیده می شود؛ مثالً بررسی 
می شود چقدر به هر مقاله استناد شده است. گرچه کتاب 
با مقاالت متفاوت اســت و وظیفۀ کتاب ترویج اســت، نه 
تولید علم، باید نتیجۀ این ترویج در جامعه مشهود باشد؛ 
مثالً ببینیم رفتار جامعه بهتر شده است. همۀ این هایی که 
نام بردید، در جای خود ارزشمند بوده و سنجششان بسیار 
سخت است؛ ازاین رو می شود گفت اثری که تولید می شود، 
وقتــی کــه با درخواســت و نیــاز و عالیــق جامعه هماهنگ 

باشد، اتفاق خوبی افتاده است. 

برویمسراغسیرتحوالتدرچهاردهۀگذشته.اگرمبناراهمین
آمارموجودبگیریم،مبداءتحوالتآماریراکجامیبینید؟

وقتی آمارهای دوره های مختلف را نگاه می کنم، می بینم که 
تعداد عناوین منتشرشــده همیشه سیر صعودی داشته 
اســت. مــا آمارهــای ســال 1357 به بعــد را داریم و از ســال 
74-1373 این آمار دقیق تر ثبت شده است. آمارهای قبلی 
عمومــاً از منابــع مختلف مثل کتابخانۀ ملی و مراکز دیگر 
جمع آوری شده و با درصدی خطا همراه است؛ ولی از سال 

1373 این درصد خطا کاهش می یابد.
ناشــران  به خصــوص  ناشــران،  برخــی  تیــراژ  امــروز 
تخصصی، به پنجاه نســخه رســیده است. ناشر سفارش 
می گیرد و کتاب با ریسو یا چاپ دیجیتال منتشر می کند. 
در گذشــته گاهــی یک ناشــر در حوزۀ ادبیــات یا دین پنج 
چاپ از یک کتاب را با تیراژ سه هزار نسخه برای هر چاپ 
به صورت یکجا منتشر می کرد؛ زیرا بازار داشت؛ اما امروز 
هیچ ناشری نمی تواند چنین ریسکی بکند. فضای مجازی، 
محتواها و بسترهای جدید بر افت تیراژ مؤثر است؛ اما همۀ 

دالیل این نیست. 

دوشاخصتعدادعناوینومیانگینشمارگانرامطرحکردید.آیا
شاخصدیگریهمهست؟

شاخص های دیگری نظیر نسبت تألیف به ترجمه یا نسبت 
ناشران تهران به شهرستان در بحث نشر وجود دارد؛ اما بر 
مصرف تأثیرگذار نیستند. البته وقتی مثالً می بینیم ترجمه 
در حال پیشی گرفتن است یا یک سری رمان های خاص یا 
آثار فلسفی افزایش پیدا می کند، این ها به سیاست گذار 
اطالعات و داده می دهد و نشان دهندۀ این است که جامعه 
به چه موضوعاتی عالقه دارد. اگر تولید محتوا مبتنی بر آن 
نباشد، غلبه به سمت کتاب های ترجمه می رود که شاید با 

آنچه ما درست می دانیم، هم خوانی نداشته باشد.

ممکن است برخی از آمارها بر اساس کاربردی که برای ما 
دارند، مهم نباشند؛ مثل اینکه چه نوع رمان ها یا شعرهایی 
پرفروش می شوند یا در علوم اجتماعی کدام حوزه بیشتر 

طرف دار دارد. 

یکیازشــاخصهایدیگریکهبهآناســتنادمیشــود،تعداد
ناشــراناســتوعنوانمیشــودکهمثالًاینتعدادناشرداریم.
شمادرپژوهشهایخودبهحرفهایشدنناشراناشارهکردید.

مسائل و مشکالت نشر به دو دستۀ کلی تقسیم می شود. 
بخشــی از مســائل و مشــکالت بــه خــود ناشــران مربوط 
اســت و برخی به مســائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و... . وضــع بــد توزیــع کتــاب، نداشــتن دانــش حرفــه ای 
صنعت نشر، اقتصاد نشر، تولیدنکردن محتوای درست، 
اطالع رسانی و تبلیغ نامناسب، نادیده گرفتن بازارپژوهی، 
ویرایش نکــردن محتــوا و اهمیت نــدادن بــه فرم شــکلی و 
ظاهری کتاب، مشکالت کتاب فروشی و رواج کتاب سازی، 
همه و همه مربوط به خود ناشر هستند. ناشر حرفه ای باید 
ساختار و تشکیالت داشته باشد. درصد زیادی از ناشران 
ما نه تشکیالت و ساختار دارند، نه طرحی برای کسب وکار 
و هیچ وقــت هــم بــرای نحــوۀ مقابلــه بــا رقبــا برنامه ریــزی 
نکرده اند. اگر ناشــر بتواند همۀ این ها را درســت مدیریت 
کند و ساختار و تشکیالت و برنامۀ چندساله داشته باشد، 
می توانیم بگوییم در راه حرفه ای شــدن اســت. نکتۀ دیگر 
این اســت که بزرگ بودن ناشــر به معنای حرفه ای بودنش 
نیست. ممکن است یک ناشر بیست عنوان کتاب داشته 
باشد؛ اما طوری عمل کند که آن ها به چاپ های متعدد و 
شمارگان باال برسند. این ناشر یک ناشر کوچک حرفه ای 

است. 
اقتصــاد کتــاب را باید بــا معادالت اقتصادی بشــود 
تحلیــل کــرد و اگــر این طــور نباشــد، یعنی ناشــر حرفه ای 
نیســت. با این تعبیر نوددرصد ناشــران ما به ویژه ناشران 

دولتی حرفه ای نیستند.

تحلیلآماردرحوزۀنشروظیفۀکیستوآیااینتحلیلهابه
اندازۀکافیبهمدیرانمامیرسدیانه؟

تحلیــل آمار منطقاً نمی تواند متولی مشــخصی داشــته 
باشــد؛ زیرا خواســتۀ هر شــخصی از آمار متفاوت اســت؛ 
ً نگاه تحلیلی نهادهای امنیتی به صنعت نشر با نگاه  مثال
تحلیلی وزارت اقتصاد متفاوت است. نهادهای امنیتی نگاه 
می کنند که چه آثاری مباحث قومیتی و تمامیت عرضی 
را تحــت تأثیــر قرار می دهنــد؛ در حالی کــه وزارت اقتصاد 
بــه ملزومات نشــر توجــه دارد. نــگاه وزارت ارشــاد با هر دو 
متفاوت است و به افت وخیزهای بخش های مختلف توجه 
می کند. تحلیل همۀ این ها با هم فرق می کند. نمی توانیم 
بگوییم فالن نهاد متولی باشد و تحلیل های آماری تولید 
کند؛ زیرا اطالعات کافی ندارد. مثالً خانۀ کتاب چون متولی 

  تولیدی که 
متناسب با مصرفش 
باشد، منطقی تر 
است؛ ولی آنچه 
تولید کنیم و مصرف 
نشود، نه ارزشمند 
است و نه تأثیرگذار. 
بر خالف کتاب، در 
سایر تولیدات علمی 
مثل مقاالت، میزان 
مصرف سنجیده 
می شود؛ مثاًل 
بررسی می شود 
چقدر به هر مقاله 
استناد شده است. 
گرچه کتاب با 
مقاالت متفاوت 
است و وظیفۀ 
کتاب ترویج است، 
نه تولید علم، باید 
نتیجۀ این ترویج 
در جامعه مشهود 
باشد؛ مثاًل ببینیم 
رفتار جامعه بهتر 
شده است
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تهیــۀ آمار تعیین شــده اســت و آمارهــا را در اختیــار دارد، 
تحلیل بخشــی از آن ها را نیز عهده دار اســت؛ ولی مبتنی 
بر آنچه است که وزارت ارشاد نیاز دارد و نمی داند نیاز مثالً 

صداوسیما چیست.
ضرورت هــا،  نیازهــا،  بــر  مبتنــی  چــون  تحلیل هــا 
مأموریت هــای ســازمانی و خیلــی مســائل دیگــر اســت، 
نمی تواند متولی یکســانی داشته باشد؛ گرچه این امکان 
وجود دارد که سازمان یا نهادی با خانۀ کتاب به تفاهم برسد 

و اطالعاتی را که نیاز دارد، از خانۀ کتاب دریافت کند. 

خانۀکتابدرزمینۀگردآوریاطالعاتچهسیریراطیکردهو
چقدربهترشدهاست؟

مســئوالن خانــۀ کتاب می توانند پاســخ دقیق تــری به این 
ســؤال دهنــد. بــر اســاس فعالیــت چندســاله ام در آنجــا 

می توانم کمی توضیح دهم. در سال های نخست فعالیت 
خانــۀ کتــاب، ایــن مشــکل وجــود داشــت کــه کتاب هــای 
تولیدشــده بــه ما نمی رســید. در ســال های مختلــف برای 
اینکه داده ها را دقیق تر کنیم، مکانیزم هایی طراحی کردیم 
تا کتاب ها به ما برسد. مثالً برای دریافت شابک جدید الزم 
است تا کتاب های  قبلی  هم در اختیار خانۀ کتاب قرار گیرد. 
همچنین برای شرکت در نمایشگاه کتاب و تعیین مساحت 
غرفه، به آمار ثبت شده در خانۀ کتاب استناد شد و همین 
باعث شد ناشران برای دریافت غرفۀ بزرگ تر اطالعاتشان 
را کامل نمایند. ثبت اطالعات کتب ارسال شــده به جوایز 
کتــاب ســال، جــالل آل احمــد و پرویــن اعتصامــی از دیگر 
راهکارهای خانۀ کتاب برای تکمیــل داده هایش بود. ما در 
خانۀ کتاب تمام تالشمان را کردیم تا این کار انجام بشود و 

حتماً مسئوالن فعلی این داده  ها را کامل تر کرده اند. 

همواره درگیر کمیت آمار بوده ایم

  آنچه باعث شد 
در این برهۀ زمانی، 
شاهد نوعی ظهور 

جنبش تولید محتوا 
در کشور، درخصوص 

فلسطین باشیم، 
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مجتبی دانش طلب

می شــود از آن اســتفاده کرد و اساساً نباید از خود پرسید 
که آیا آمار بی فایده، کم فایده یا اصالً گمراه کننده هم ممکن 
اســت وجود داشته باشد؟ آیا همۀ برنامه ریزی های موفق 
با آمار پیش رفته اند؟ و به شــوخی بپرســیم: اصالً آماری 
وجود دارد که نشان بدهد چند درصد از معتقدان به آمار 
شکســت خورده اند یا چه خســارت های نامحسوســی به 

فرهنگ وارد کرده اند؟
خلــط بزرگی را که بین »اقتصاد نشــر« و »وضعیت 
فرهنگــی« در آمارهــا رخ می دهد، نمی توان ســاده گرفت. 
آمارهــا می تواننــد در ابعــاد اقتصــادی گویــا باشــند؛ امــا 
نمی شــود بــه معنایــی کــه در مســائل فرهنگی منعکس 
می کنند، اطمینان کرد. آن ها که نگاه اعتقادی دارند، این 
ً به تحلیل غلط از آمار،  »انعکاس های اشــتباه« را معموال
کمبــود اطالعــات از جامعــه و ترکیــب نادرســت اطالعات 
ربــط می دهنــد؛ اما ضمن اینکه به هیــچ وجه نمی توانند 
معیارهای مشخص و مستندی برای دریافت های صحیح 
ً اثر منحرف کنندۀ آمارها و گشودن  از آمار بدهند، معموال
بحث های بی فایده و حتی مضر را در نظر نمی گیرند. اهالی 
آمار البته خود بهتر می دانند که وقتی پای انسان به میان 

در سال ۹۴، »خانۀ کتاب«، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کتابچه ای تهیه کرد که وضعیت نشر در ایران را در 
بازۀ زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۳ بررسی کرده بود. در ابتدای آن و در 
بخش »پیش سخن«، با لحنی شبیه به انشاهای مدرسه 
آمده اســت: »اهمیــت آمار و اطالعات بــرای برنامه ریزی و 
مدیریت در هر ســطحی، بر کســی پوشیده نیســت. آمار 
رکن اصلی پژوهش های علمی و مأخذ مدیریت های پیشرو 
و مدرن است. آمار امکان هدف گذاری های مطمئن و قابل 
حصــول را فراهــم می ســازد و مــواد الزم برای ترســیم آینده 
را در اختیــار می گذارد.«چنیــن نگاهــی را می شــود رویکرد 
اعتقادی به آمار توصیف کرد که هیچ تردیدی در مفیدبودن 

و معناداربودن آمارها ندارد. 
تهیه کننــدگان این کتابچه معتقدند آماری کــه ارائه 
کرده انــد، »نه تنها برای سیاســت گذاران و مدیران فرهنگی 
کشــور، بلکه برای تمام ناشــران حرفه ای و دســت اندرکاران 
صنعت نشــر کشــور، از جملــه چاپخانه هــا، لیتوگرافی ها، 
کاغذفروشان، موزعان و... می تواند مبنای برنامه ریزی های 
خــرد و کالن، نیــز کوتاه مــدت و بلندمــدت باشــد.« ظاهــراً 
همه چیز آمار به دردبخور است و در همۀ عرصه ها و ابعاد 

تقابل نگاه انتقادی و اعتقادی به آمار کتاب:

به آمار چه کار داریم؟ به کارمان برسیم  70

پروندۀ ویژه

یادداشت
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  پولی که برای 
تهیه و چاپ و انتشار 

بسیاری از آمارها 
هزینه می کنند، 

در واقع دور ریخته 
می شود. اگر کمی 
انتقادی تر ماجرا را 

از نظر بگذرانیم، 
متوجه می شویم 

غیر از ژورنالیست ها 
که عاشق اطالعات 
به دردنخورند، ولع 

زیاد به تهیۀ آمار 
و به تبع آن »نگاه 

اعتقادی به آمار« برای 
پنهان کردن ترس 

از کار حساب نشده 
است

  جالب است 
بدانیم که »سرانۀ 

کتاب فروشی« 
در آمستردام و 
ژوهانسبورگ و 

هنگ کنگ بیشتر 
از دو برابر نیویورک 

اعالم شده. شاید 
باورتان نشود؛ اما 

آمار تهران هم تقریبًا 
مساوی نیویورک، 

کمی کمتر از 
لس آنجلس، اما دو 

برابر بیشتر از لندن و 
مسکو و سئول است.

چه چیزی بهتر از این 
آمار می تواند آمار را به 

سخره بگیرد؟

وگرنــه ســایر شهرســتان ها چنــدان تأثیرگــذار نبوده انــد.« 
هیچ توضیحی برای نخ نما و بی فایده بودن این کشف الزم 

نیست. 
پولی که برای تهیه و چاپ و انتشار بسیاری از آمارها 
هزینــه می کننــد، در واقــع دور ریختــه می شــود. اگر کمی 
انتقادی تر ماجرا را از نظر بگذرانیم، متوجه می شویم غیر 
از ژورنالیســت ها کــه عاشــق اطالعــات به دردنخورنــد، ولع 
زیــاد بــه تهیۀ آمــار و به تبــع آن »نــگاه اعتقادی بــه آمار« 
برای پنهان کردن ترس از کار حساب نشده است. آن ها که 
اعتمادبه نفس کمتری دارند، با اتکا به آمار و برداشت های 
سطحی و قطعی، سخنان و تصمیمات خودشان را مستند 
می کننــد. بــه همیــن ترتیــب، آمارهــا شــجاعت  کاذب در 
بعضی مدیران ایجاد می کنند. آمار به کســانی که اشــراف 
فرهنگی کمتری دارند، جرئت می دهد تا ضعف اطالعات 
و تجربه شان را با آن جبران کنند و به کارهایی دست بزنند 
یا ســخنانی بگویند که گاهی باعث حیرت اهالی فرهنگ 

می شود. 
از آمارهــای جالبــی کــه از مقالــه ای ترجمه  کــرده و در 
یکی از نشریات آورده بودند، تعداد کتابخانه ها به نسبت 
جمعیت در شهرهای مهم جهان بود. جالب است بدانیم 
که »ســرانۀ کتاب فروشــی« در آمســتردام و ژوهانســبورگ 
و هنگ کنــگ بیشــتر از دو برابــر نیویــورک اعــالم شــده. 
شــاید باورتــان نشــود؛ امــا آمار تهــران هم تقریباً مســاوی 
نیویورک، کمی کمتر از لس آنجلس، اما دو برابر بیشــتر از 
لندن و مســکو و ســئول است. چه چیزی بهتر از این آمار 
می تواند آمار را به سخره بگیرد؟ معلوم است که نیویورک و 
لس آنجلس قطب های فرهنگی در مقیاس جهانی هستند 
و تنهــا حرفــی کــه این آمارهــا می تواند بزند، این اســت که 
تعداد کتاب فروشی به نسبت سرانۀ جمعیت هیچ اهمیتی 

می آید، هیچ عدد و رقمی دقیق نیست و انواع چالش ها در 
الیه های زیرین شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی می تواند در 

نتایج منتشرشده موثر باشد.
یکــی از آمارهــای پرتکــرار در صنعــت نشــر، تعــداد 
کتاب های منتشرشده به تفکیک موضوع است. در ایران 
معمــوالً کتاب های دینی بیشــترین تعداد را به خودشــان 
اختصــاص می دهنــد. در کتابچه ای که به آن اشــاره شــد، 
آمده که پس از انقالب ۱۷۰۳۸۶ جلد کتاب دینی منتشر 
شــده و این میزان 17/7 درصد از کل کتاب ها بوده اســت. 
رتبه هــای بعــدی به کودک و نوجوان، علوم عملی و ادبیات 
با درصدهایی بین ۱۲ تا ۱۴درصد تعلق می گیرد. همۀ این 
آمارهــا روی هــم چیزی به کســی که کمترین آشــنایی را با 
صنعت نشر و خرید کتاب دارد، اضافه نمی کند؛ چه رسد 
به مدیران و هیچ معنایی هم به سیاست گذاران و هیچ یک 
از اصنــاف اهــل کتــاب نخواهد داشــت؛ به عبارتی، چنین 
آمــاری نمونــه ای از اطالعات بی فایده و صراحتاً به درد نخور 

است.
یکــی دیگــر از آمارهــا »کتاب هــای منتشــره پــس از 
انقالب اســالمی به تفکیک تهران و شهرســتان« اســت . 
کم اطالع ترین فعاالن عرصۀ فرهنگ هم می توانند نمودار 
مقایســه ای چنین آماری را بدون مراجعه به هیچ منبعی 
در ذهــن ترســیم کننــد. حتی وقتی افزایش شــیب هم در 
نظر گرفته شود، باز هم هیچ مطلب تازه ای به اطالعاتشان 
افزوده نخواهد شد. »فاصلۀ بین دو منحنی نشان می دهد 
کــه پــس از جنگ تحمیلــی، تمرکزگرایی در صنعت نشــر 
کشور رشد قابل توجهی کرده است و اکثر کتاب ها در تهران 
منتشر شده اند. در مواردی هم که آمار نشر شهرستان ها 
رشــد کرده اســت، به خاطر فعالیت نشر در شهرهای قم و 
مشــهد )آن هم بیشــتر در حوزۀ کتاب دینی( بوده اســت؛ 
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  غیر از آمارهای 
مرتبط با چرخۀ 
نشر، آمار دیگری 
هم در رسانه ها رایج 
است که مهم ترین 
آن »سرانۀ مطالعه« 
است. این آمارها 
معیارهای بسیار 
لرزانی دارند، 
نوسان زیادی 
بینشان مشاهده 
می شود و نمی شود 
به آن ها استناد 
و مقایسه شان 
کرد. مثاًل گاهی 
خواندن تابلوهای 
راهنمایی را هم جزو 
ساعات مطالعه 
حساب می کنند 
یا در به شمارآوردن 
کتاب های درسی 
اختالف است

در سطح فرهنگ و تأثیرگذاری شهرها در جهان ندارد. پس 
چــرا اهالــی کتاب بایــد ذهن و وقتشــان را با ایــن عددهای 

بی معنی مشغول کنند؟
غیر از آمارهای مرتبط با چرخۀ نشر، آمار دیگری هم 
در رســانه ها رایج اســت که مهم ترین آن »سرانۀ مطالعه« 
اســت. ایــن آمارها معیارهای بســیار لرزانی دارند، نوســان 
زیــادی بینشــان مشــاهده می شــود و نمی شــود بــه آن هــا 
ً گاهی خواندن تابلوهای  اســتناد و مقایسه شــان کرد. مثال
راهنمایی را هم جزو ســاعات مطالعه حســاب می کنند یا 
در به شــمارآوردن کتاب های درسی اختالف است. عجیب 
اینکه بعضی چهره های فرهنگی شناخته شده هم معتقد 
شده اند که باید خواندن کتاب های دعا در مراسم مذهبی 
را هــم جــزو ســرانۀ مطالعه به حســاب بیاوریــم! گیریم که 
چنین کردیم. چه فایده ای دارد؟ از بهترشدن مقایسه مان با 
کشورهای دیگر چه چیزی دستمان را می گیرد؟ اگر مشکل 
خودباختگی اســت، راهش این نیســت که با ابزار اشــتباه 
آمارسازی، به جنگ آمار برویم. راهش بی اعتنایی به آمار و 

ترمیم نگاه فرهنگی است. 
هنــوز ایــن بصیــرت به وجود نیامده اســت کــه آماری 
مثل ســرانۀ مطالعه حتــی در کلی ترین نگاه هم بــه درد ما 
ً نســبت این آمار را بــا کارِ مدیران به عنوان  نمی خــورد. مثال
مهم تریــن مخاطبــان آمــار در نظــر بگیریــم. فــرض کنیــم 
ســرانۀ مطالعه به شــکل واقعی افزایش یابد. چه تغییری 
در مدیریت  اتفاق خواهد افتاد؟ غیر از این اســت که آمار 
را دســت بگیرند و از این همایش و مراســم به آن شــبکه و 
برنامه بروند و با افتخار به اسم خودشان آن را تبلیغ کنند 
و البته توهم پیشرفت و دانایی را به جامعه تزریق نمایند؟ 
بهتر نیست که مدیر محترم با همان دغدغه و قدرت قبلی 
بــرای ترویج مطالعۀ مفید و ارتقای فرهنگی جامعه تالش 
کند؟ پس حتی مهم ترین مخاطبان آمار هم بهتر است که 
اصالً کاری با آمار و بحث های رســانه ای و خســته کننده در 

خصوص آن یا تقدیر و تشکرهای فریبنده نداشته باشند و 
وقتشان را صرف مأموریتشان کنند.

می توانیــم یــک بــار هــم معکــوس نگاه کنیــم و یک 
سیاست موفق را با آگاهی آماری بسنجیم. طرح تخفیف 
عیدانه و تابستانه و پاییزه، از نظر بسیاری پذیرفته شد و به 
صنعت نشر به خصوص کتاب فروشی ها کمک کرد. این 
طرح یارانه را مســتقیم به مصرف کننده رســاند و با اینکه 
گزینش محتوایی نداشت و حتی بین تألیف و ترجمه هم 
تفاوت قائل نشده بود، به هدفش یعنی رونق نسبی چرخۀ 
نشــر رســید و کار کتاب خوان ها، دانشــجویان و طلبه ها را 
اندکی راه انداخت. کسانی که این پیشنهاد را ارائه کرده اند 
و مدیــری که تصمیــم به اجرای این پیشــنهاد گرفته، چه 
کمکی می توانســته اند از آمار بگیرند؟ روشــن نیست که 
چنین تصمیم موفقی حاصل تجربه های عمدتاً ناموفق یا 
دل ناخواه قبلی بوده و به اطالعات صنعت نشــر و ســرانۀ 

مطالعه و... هیچ ربط معناداری ندارد؟ 
ً همــه می داننــد وضــع کتاب خوانــی در ایران  اجمــاال
خوب نیست و همین برای کارکردن با تمام قدرت در جهت 
بهبود اوضاع فرهنگی کفایت می کند. »آماربازی« نه تنها 
کمک و یار فرهنگ نیست، که ممکن است سنگ راهش 
هم باشد. قطعاً این نگاه با ژست های علمی و بیش از حد 
آکادمیک تخطئه خواهد شــد و بحث هــای جدلی باعث 
می شــود تا همان هالۀ مقدس »نگاه اعتقادی به آمار« و 
انشــاهای مدرســه ای ســیطره پیدا کند؛ اما کار فرهنگ با 
عدد و رقم پیش نمی رود. مادۀ فرهنگ فیزیکال نیست؛ 
انســان اســت و جامعــه. کافی اســت مدیــران تصمیمات 
فاحش نگیرند و دست به کارهایی نزنند که از نظر قاطبۀ 
اهل فرهنگ غلط است. تصمیماتی که با مشاوران دل سوز 
فرهنگی و با اتکا به تجربه های سابق گرفته می شوند، بهتر 
از تکیه به آمارهایی است که دانستن و ندانستنشان هیچ 

تفاوتی ایجاد نمی کند.
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اینآمارشاملکتابهایدرسیهممیشود؟
خیــر. مــا وقتــی صحبــت از ســرانۀ مطالعــه می کنیــم، 
منظورمان کتاب های غیردرسی است؛ وگرنه با احتساب 
کتاب های درســی، اعم از دانشــگاهی و مدرسه ای، سرانۀ 
مطالعــه خیلی باال می رود. مضاف بــر این، اصالً مطالعۀ 
افراد در همۀ ســنین را هم جزء ســرانۀ مطالعه به حســاب 
نمی آورند. فکر می کنم از سن چهارده سال به باال شامل 
این قضیه می شود و مطالعۀ کودکان را حساب نمی کنند. 
اگــر آن هــا را حســاب کنند، طبیعتاً ســرانۀ مطالعه باالتر 

می رود.

سیّدمجتبی مؤمنی

شــماباتوجهبهمســئولیتهاییکهدرحوزۀکتابداشتهایدو
اینکهکتابخوانهمهستید،وضعیتمطالعهوکتابخوانیرا

درکشورچگونهمیبینید؟
همان طــور کــه همه می دانند و همــه می گویند، وضعیت 
مطالعه در کشور مطلوب این جمعیت نیست و طبیعتاً 
انتظار داریم با توجه به سابقۀ فرهنگی که ملت ما دارد، 
وضعیت مطالعه بهتر باشد. در خوش بینانه ترین آماری 
کــه موجــود اســت و در ســال 1391 و از یک جامعۀ آماری 
هفده هــزار نفــری به دســت آمــد، حدود چهل تا شــصت 

درصد مردم در سال هیچ کتابی مطالعه نمی کنند.

سیدعارف علوی از فعاالن حوزۀ کتاب است؛ از نهاد کتابخانه ها گرفته تا مجمع ناشران و... . او معتقد است یکی از عواملی 
که باعث می شود نتوانیم درست و اصولی برای حوزۀ کتاب برنامه ریزی کنیم، نداشتن یا کمبود اطالعات درست در این 
حوزه است. وقتی دربارۀ سرانۀ مطالعه و اقبال مردم آمار درست و اطالعات مشخصی نباشد، بدیهی است که مسئوالن و 

دست اندرکاران به اصولی که باید برسند، نمی رسند. در خصوص این موضوعات با او به گفت وگو نشسته ایم. 

گفت وگو با سیدعارف علوی دربارۀ شاخص های آماری نشر؛

هیچ کس متولی سرانۀ مطالعه نیست
پروندۀ ویژه

گفت وگو

73

  در 
خوش بینانه ترین 

آماری که موجود است 
و در سال 1391 و 

از یک جامعۀ آماری 
هفده هزار نفری 

به دست آمد، حدود 
چهل تا شصت 

درصد مردم در سال 
هیچ کتابی مطالعه 

نمی کنند
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باچهمنطقیاینهاراجزءسرانۀمطالعهبهحسابنمیآورند؟
خــب در هر جایی معیارهایی را در نظر می گیرند. این طور 
نیست که همه جای دنیا با یک معیار واحد میزان مطالعه 
را بسنجند. مثالً در بعضی از نقاط دنیا، مطالعۀ تابلوها و 
بنرهای شهری را هم جزء سرانۀ مطالعه به حساب می آورند. 
اگر ما هم بخواهیم این طور حســاب کنیم، سرانۀ مطالعه 
وضعیــت بســیار متفاوتی خواهد داشــت. یــا مثالً خیلی 
جاها خواندن انجیل و کتب دینی را جزء سرانۀ مطالعه قرار 
می دهند که به نظر من، ما هم باید خواندن قرآن و مفاتیح 
و... را جزء مطالعه به حساب بیاوریم؛ البته باید میزان آن را 

به صورت تفکیک شده ارائه دهیم. 
لــذا مــا هــم بایــد شــاخص های مطلــوب خودمــان را بــرای 
سنجش میزان مطالعه تدوین و تعیین کنیم و بر اساس آن 

سنجش را انجام دهیم. 

اینسرانۀمطالعهچگونهحسابمیشودوچهکسیمتولیآن
است؟

ســنجش وضعیــت مطالعۀ کشــور تا پایان ســال عمــالً از 
ســوی شــورای فرهنگ عمومی و نهاد کتابخانه ها پیگیری 
می شــد. بیشــتر بر عهدۀ شــورای فرهنگی عمومــی بود و 
نهــاد کتابخانه هــا هــم در این زمینه کمک می کــرد و چون 
آقای واعظی مسئول هر دوی این ها بود، این کار را پیگیری 
می کرد. اما بعد از آن، ســنجش وضعیت مطالعۀ کشــور 

عمالً صورت نگرفت و کسی هم متولی اش نیست. 
بــه نظــر من اصل مشــکل هم همین جاســت کــه ما هیچ 
متولــی برای مطالعۀ کشــور نداریم. معاونــت فرهنگی در 
وزارت ارشــاد داریم که عمالً کار فرهنگی انجام نمی دهد و 
صرفاً کار کتابی انجام می دهد. کارهای کتابی وزارت ارشاد 
هم کاری به مطالعه ندارد و صرفاً به خود کتاب می پردازد. 
ً چطور به کتاب کار دارد و... که خودش  آن هم بماند که اصال

قصۀ دیگری دارد. 

البتــه معتقــدم وزارت ارشــاد توانایــی، انگیــزه و ظرفیــت 
پرداختن به وضعیت مطالعۀ کشــور را ندارد و نمی تواند 
با مجموعه های خودش این کار را انجام دهد؛ یعنی اصالً 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای این کار ساخته نشده 
است. در استان ها هم ظرفیت کافی را برای پیگیری این 

کار ندارد. 
بهترین ارگانی که می تواند به این بحث وارد شــود، نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور است؛ چون کار و وظیفۀ ذاتی 
نهــاد کتابخانه ها فراهم کردن امکانات مطالعه در کشــور 
اســت. نهاد کتابخانه ها می تواند پایگاه و متولی مطالعۀ 
کشــور باشــد؛ ضمــن اینکه پراکندگــی اش هم در ســطح 
کشــور در مقایســه با دســتگاه های فرهنگی دیگر نسبتاً 
خوب اســت. یعنی با حدود ســه هزار کتابخانه و سه هزار 
مرکز در نقاط مختلف کشور می تواند این کار را به عهده 

بگیرد. 
این نکته در فرمایش های مقام معظم رهبری هم هست 
و ایشان بیشتر به نهاد کتابخانه ها توجه دارند. این نکته 
در ســند نهضــت مطالعــۀ مفید، مصــوب شــورای عالی 
انقالب فرهنگی هم هست. با توجه به این سند می توان 
سنجش مطالعۀ کشور را بر اساس معیارهای موجود، به 
نهاد کتابخانه های عمومی سپرد تا شاخص ها را به مرکز 
آمار بدهند و مرکز آمار مانند بقیۀ آماری که می گیرد، این 

را هم محاسبه کند. 
اولیــن سنجشــی کــه از میــزان مطالعه شــده، مربــوط به 
حدود سال 1350 است که میزان مطالعه حدود دو دقیقه 
بوده است. البته باید ببینیم در آن دوره چه چیزهایی را 
ســنجش کرده انــد؛ چــون در آن زمان مثالً شــاید کمتر از 
هزار عنوان کتاب منتشر می شده و اآلن حدود هفتادهزار 
عنوان کتاب منتشر می کنیم که حدود هفتاد برابر است. 
خــب بــا این میزان از افزایش عناوین و...، طبیعی اســت 

که میزان دو دقیقه ای که اعالم می شود، نادرست است.

پروندة ویژه/ گفت وگو

  اولین سنجشی 
که از میزان مطالعه 
شده، مربوط به 
حدود سال 1350 
است که میزان 
مطالعه حدود دو 
دقیقه بوده است. 
البته باید ببینیم 
در آن دوره چه 
چیزهایی را سنجش 
کرده اند؛ چون 
در آن زمان مثاًل 
شاید کمتر از هزار 
عنوان کتاب منتشر 
می شده و اآلن 
حدود هفتادهزار 
عنوان کتاب منتشر 
می کنیم که حدود 
هفتاد برابر است
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ســرانۀمطالعــهدرحــالحاضــرچنددقیقهاســت؟آیــامیزانی
بهصورترسمیاعالمشدهاست؟

در حال حاضر عددی رســمی وجود ندارد. تنها ســنجش 
صورت گرفتــۀ دقیــق علمی، سنجشــی اســت که شــورای 
فرهنــگ عمومــی طــی دوســه ســال انجــام داده اســت و 
اعــدادی که به دســت آمده، مربوط به کل مطالعه اســت؛ 
چون هر نوع خواندنی را مطالعه می گوییم؛ ولی آن چیزی 
که در این پیمایش ســنجیده شــده است، شامل مطالعۀ 
کتــاب، نشــریه، دیجیتال یا غیردیجیتــال، روزنامــه، قرآن 
و ادعیــه اســت کــه آمــار هرکدام بــه تفکیک وجــود دارد و 

مجموعاً حدود 76 دقیقه است. 
جالب این است که این آمار سال به سال در حال کاهش 
بود. آخرین ســالی که این ســنجش انجام شــد و آمارش 
منتشــر شد، نشــان می داد که سرانۀ مطالعۀ مکتوب کم 

شده و بر آمار مطالعۀ دیجیتال افزوده شده است. 
البته پیمایش دیگری با یک روش متفاوت هم انجام شده 
ً وقتی از افراد می پرسید چند کتاب مطالعه  بود. چون مثال
کرده اند، چون کتاب خواندن کار خوبی است، ممکن است 
آمــاری غیرواقعــی ارائــه دهنــد. در ســنجش دیگــری که با 
عنوان »گذران وقت« انجام شده بود، پرسیده بودند که در 
هر بیست دقیقه چه فعالیت هایی انجام داده اند. خب در 
این نوع آمارگیری آمار متفاوت تر بود و میزان مطالعه قدری 
پایین تر بود و به حدود دوسوم کاهش پیدا کرده بود. با این 

حال، این آمارهای دو دقیقه و امثال این ها درست نیست.

باایناوصاف،باگسترشفضایمجازیوشبکههایموبایلی،
سرانۀمطالعهبسیاربیشترهمهست.درستاست؟

ببینید، مثالً تلگرام کتاب نیست؛ ولی نوعی خواندن است. 
من فکر می کنم شبکه های اجتماعی را هم می توان در آمار 
ســرانۀ مطالعه آورد؛ اما باید در ســنجش ها، همۀ آن ها را 
در یک گروه قرار داد و تفکیک کرد. یعنی اگر هر زمینه ای 

که قرار اســت در بحث ســرانه وارد شود و آمار به تفکیک 
بیان شود، آن وقت می شود آمارهای منتشرشده در طول 
ســال ها را کنار هم گذاشــت و به یک نتیجه دســت پیدا 
کرد. ما بدون داشتن آمارهای دقیق نمی توانیم برنامه ریزی 
درستی انجام دهیم. یک وقت است که شما فکر می کنید 
ســرانۀ مطالعــه پاییــن اســت و افــکار عمومــی هم چنین 
مسئله ای را قبول دارد؛ اما واقعیت های آماری خالف حرف 
شما را ثابت می کند. بنابراین، در برنامه ریزی ها نمی توان بر 

اساس فکر، خیال یا تصور کاری کرد. 

بهنظرشمابرایبهبودوضعمطالعهچهبایدکرد؟
من معتقدم قبل از هر کاری باید متولی برای مطالعه تعیین 
کرد و هرکس هر کاری خواست بکند، با او هماهنگ کند 
و از او کمک بگیرد. این متأســفانه انجام نشــده و به نظرم 

باید انجام بشود. 
دوم اینکــه بایــد بتوانیــم به صــورت ســالیانه وضعیتمــان 
را بســنجیم. وقتــی ســنجش انجــام نشــود، نمی تــوان 
برنامه ریزی کرد. یعنی اآلن ممکن است ما فکر کنیم که 
شــبکه های اجتماعی ما را از کتاب خواندن باز داشــته اند؛ 
ولی وقتی بررسی کنیم و سنجش وضعیت انجام دهیم، 
متوجــه می شــویم کــه کالً دودرصــد جابه جایــی در میزان 
مطالعــه اتفاق افتاده اســت که آن هم مهمیا غیرطبیعی 
نیســت؛ لــذا ســنجش علمی دقیــق و حساب شــده به ما 
کمک می کند که به دور از تخمین های غیرعلمی و خیالی و 

ذهنی برنامه ریزی کنیم. 
بحث بعدی، موضوعی است که هر محصولی برای معرفی 
خودش نیاز دارد و آن تبلیغات است. کتاب نیاز به تبلیغات 
دارد و برای افزایش کتاب خوانی باید به تبلیغ بپردازیم. البته 
چند سالی است که حرکت های خوبی در صداوسیما شروع 
شــده؛ اما خیلی کم اســت. به عقیدۀ من، تبلیغات کتاب 
باید در بخش بازرگانی صداوسیما باشد، نه در بخش های 

هیچ کس متولی سرانۀ مطالعه نیست

  ببینید مثاًل 
تلگرام کتاب نیست؛ 

ولی نوعی خواندن 
است. من فکر می کنم 

شبکه های اجتماعی 
را هم می توان در آمار 

سرانۀ مطالعه آورد؛ 
اما باید در سنجش ها، 

همۀ آن ها را در یک 
گروه قرار داد و 

تفکیک کرد
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حاشیه ای. یعنی وسط تبلیغ بانک، مواد شوینده، پفک و 
چیپس و... تبلیغ کتاب هم بشود. البته در بخش های دیگر 
مانند خبر یا برنامه های خانوادگی هم خوب است که کتاب 
مطرح شود؛ اما باید بتوانیم کتاب را به عنوان یک کاال تبلیغ 
کنیم. به نظرم جای این مســئله در صداوســیمای ما خالی 

است. 
این کار باید در همۀ رســانه ها گســترش پیدا کند تا معارفۀ 
کتــاب اتفــاق بیفتــد. اآلن بچه هــای مــا هرکــدام حداقــل 
شش هفت پودر شوینده را می شناسند؛ اما هیچ کدامشان با 
شش هفت کتاب خوب از طریق صداوسیما آشنا نشده اند. 
لذا به همان میزان که کاالهای دیگر در صداوســیما تبلیغ 
می شوند، کتاب هم باید تبلیغ شود. به نظرم این مهم ترین 

کاری است که می توان انجام داد. 
اگــر جســت وجویی در بحــث کتــاب و کتاب خوانی بکنید، 
می بینید که بسیاری از مسئوالن و کارشناسان قیمت کتاب 
را یکــی از عوامــل مهم کتاب نخوانی مــا ایرانی ها می دانند؛ 
در حالی کــه مــن معتقــدم قیمــت آن قدرها مؤثر نیســت. 
قیمت کتاب آن قدرها در کشــور ما باال نیســت. اگر معارفۀ 
کتاب به خوبی انجام بشود و فرهنگ مطالعه در میان مردم 
مــا جا بیفتــد، حتی اگــر قیمت کتاب باال باشــد، ســه هزار 
کتابخانه در کشور داریم که مردم به آن ها مراجعه می کنند 
و کتاب ها را مطالعه می کنند. ولی خب چون معارفۀ خوبی 
صورت نمی گیرد، کتابخانه ها هم خالی می ماند. صداوسیما 
می تواند وارد بشــود و به انتخاب مردم جهت بدهد. وقتی 
کتابــی در رســانه تبلیــغ شــود و مــردم بــه آن اقبــال نشــان 
دهند، نهاد کتابخانه ها مجبور می شود آن کتاب را بخرد و 
در کتابخانه هایش بگذارد. صداوسیما اگر توجه مردم را به 
کتابــی جلب کند، ماننــد کاری که با کتاب مفاتیح الحیاة یا 
کتاب من زنده ام انجام داد، همۀ کتاب فروشی ها و کتابخانه ها 

و... مجبور می شوند کتاب را بیاورند. 

شــمامســئولبزرگتریــنطــرحکتابخوانیکشــوردریکیدو
سالاخیربودهاید.تأثیراینجنسطرحهایکتابخوانیرابر
عالقهمندکردنمردمبهکتابومطالعهچگونهارزیابیمیکنید؟
چــونبعضــیمعتقدندبرگزاریچنینطرحهاییکهمــردمرابا
انگیزۀجایزهبهسمتکتابخوانیمیکشانند،نمیتواندتأثیر

بلندمدتیداشتهباشد.نظرشمادراینبارهچیست؟
مهم ترین تأثیری که این سه دوره مسابقه داشته است، 
تأثیــر معارفــۀ کتــاب بــوده اســت. یعنــی ما توانســتیم با 
کمک مجموعه های تبلیغی، فروشگاهی و توزیعی و سایر 
مجموعه هــای فرهنگــی کــه کارهــای ترویجــی و فرهنگی 
می کننــد، کتــاب را به مردم معرفی کنیم و یقیناً هم مؤثر 
بوده است. با وجود برخی ناهماهنگی ها، اهتمام نکردن ها، 
همراهی نکردن هــا و... کــه باعــث شــده نتوانیــم از همــۀ 
ظرفیتمان بهره ببریم، توانستیم ظرف دوسه ماه، فروشی 
بالــغ بر فروش چندین ســال یک ناشــر را رقــم بزنیم. این 
نتیجۀ معارفۀ خوب کتاب است که باعث شده که کتاب، 
حتی پس از اتمام زمان مسابقه هم فروش خوبی داشته 

باشد. 
بــر مبنــای همیــن تجربــه، بــه نظرم آن کســی کــه متولی 
کتاب خوانــی و مطالعــه در کشــور می شــود، باید تصمیم 
بگیرد که مثالً صد یا 150 کتاب را برای مخاطبان مختلف 
در سال معرفی و پرفروش کند؛ یعنی کاری کنند که بخش 
عمده ای از مردم این کتاب ها را ببینند و بخوانند و کتاب 
به شــمارگان میلیونی برســد. خب اگر ایــن اتفاق بیفتد، 
یقینــاً ســرانۀ مطالعــه هــم جابه جا می شــود و ایــن کامالً 

دست یافتنی است. 
اگر نهاد کتابخانه ها با شناختی که من از آن دارم، تصمیم 
بگیرد با کمک بقیۀ سازمان ها و نهادها صد کتاب را برای 
مخاطبان مختلف پرفروش کند، به راحتی می تواند این کار 

را بکند.

  اآلن بچه های 
ما هرکدام حداقل 
شش هفت 
پودر شوینده را 
می شناسند؛ اما 
هیچ کدامشان با 
شش هفت کتاب 
خوب از طریق 
صداوسیما آشنا 
نشده اند. لذا به 
همان میزان که 
کاالهای دیگر در 
صداوسیما تبلیغ 
می شوند، کتاب هم 
باید تبلیغ شود

 کتابی در 
رسانه تبلیغ شود 
و مردم به آن اقبال 
نشان دهند، 
نهاد کتابخانه ها 
مجبور می شود 
آن کتاب را بخرد و 
در کتابخانه هایش 
بگذارد. صداوسیما 
اگر توجه مردم را به 
کتابی جلب کند، 
مانند کاری که با 
کتاب مفاتیح الحیاة 
یا کتاب من زنده ام 
انجام داد، همۀ 
کتاب فروشی ها 
و کتابخانه ها و... 
مجبور می شوند 
کتاب را بیاورند
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داشــتند، ایشــان با این صحبت شروع کردند که کجایی 
ابوالفرج اصفهانی که چهل هزار کتاب تو در این دستگاه 
]رایانه[ جا می گیرد. ابوالفرج اصفهانی کسی بود که کلید 
کتابخانه هایش چند بار شتر بود. از همان سال های دهۀ 
هفتاد هرچه جلوتر می  آییم، با متفاوت شــدن مدل های 
عرضــه، تعریــف نشــر الکترونیــک نیــز تحــول می یابــد. 
بزرگ ترین تحولی که اتفاق افتاد، به ســال 2012 یا 1392 
بر می گردد که دستگاه های همراه هوشمند با صفحه های 
نمایــش بــزرگ عرضــه شــدند. مهم تریــن مزیــت ایــن 
دستگاه ها این است که می شود حملشان کرد. در کنارش 
وقتی نفوذ اینترنت در کشور گسترش یافت، با جهشی 
در این حوزه روبه رو شدیم. در شروع کارمان در سال 1391، 
با مجموعه ای صحبت می کردیم به نام »ای راکت« که در 

خیلیازمردمنمیدانندکهنسخۀالکترونیککتابیاایبوک،
همانپیدیافنیست.بهتراستبااینموضوعشروعکنیم.
نشــرالکترونیکدقیقاًچیســت؟چهزمانیبهایرانواردشدو

تاکنونچهتحوالتیداشتهاست؟
مفهومــی نشــر الکترونیــک بــه واســطۀ تغییــر مدل های 
عرضه، تعاریف متفاوتی هم داشــته اســت. زمانی کتاب 
الکترونیــک چــون بــه صورت پــی دی اف عرضه می شــد، 
مــردم ایــن دو را یکــی می دانســتند. نشــر الکترونیک به 
معنای اینکه کتابی را بخواهید در قالب فضای الکترونیک 
عرضه بکنید، حدود چهارپنج دهه ســابقه دارد. از همان 
زمانی که کامپیوترها آمدند، برخی کتاب ها به این شکل 
عرضه شدند. در ایران مجموعۀ »نور« از سردمداران این 
کار است. در دیداری که مجموعۀ نور در سال 1376 با آقا 

محمدمهدی شیخ صراف

تا همین چند سال قبل، تصور عموم مردم از نشر دیجیتال همانی بود که در سالن ناشران دیجیتال نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران عرضه می شد. ملغمه ای از نرم افزارهای تجاری و آموزشی در کنار کتابخانه های دیجیتال مبتنی بر PDF، همۀ آن چیزی 
بود که »نشر الکترونیک« به ذهن می آورد. با توسعۀ گوشی های هوشمند و عرضۀ کتاب خوان ها و به ویژه ارائۀ فرمت ای پاب  
EPUB در سال 2007 و امکانات وسیعی که این فرمت در اختیار کاربران قرار می داد، روح تازه ای در دنیای نشر الکترونیک 
دمیده شد. با چند سال تأخیر، پای اپلیکیشن های کتاب خوان به ایران باز شد و در سال 1392، نسخه های اولیۀ دو کتاب خوان 
مشهور »طاقچه« و »فیدیبو« به بازار عرضه شدند. طی همین مدت کوتاه، نشر الکترونیک در ایران پیشرفت های خوبی کرده 
است. به همین بهانه، گفت وگویی با محمد صدوقی، مدیر جوان طاقچه ترتیب داده ایم و نظراتش را دربارۀ نشر الکترونیک 

در ایران و آیندۀ این نشر جویا شده ایم.

بررسی وضعیت کتاب الکترونیک در گفتگو با محمد صدوقی، مدیر اپلیکیشن طاقچه
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گفت وگو

  بزرگ ترین 
تحولی که اتفاق 
افتاد، به سال 2012 
یا 1392 بر می گردد 
که دستگاه های 
همراه هوشمند با 
صفحه های نمایش 
بزرگ عرضه شدند
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البتــه پس از توســعۀ اندروید، برخی از شــرکت های 
چینی کتاب خوان هایی با سیستم عامل اندروید و صفحات 
»ای اینــک« عرضــه کردند که به دلیل سیســتم عاملش، 
انواع اپلیکیشــن های کتاب خوانــی را می تــوان روی آن ها 

نصب کرد.
حــدود ســال 90  تــا 92، شــرکت هایی به حوزۀ نشــر 
الکترونیــک وارد شــدند. ایــن شــرکت ها یــا ســبقۀ فنی و 
نرم افزاری داشــتند مثل طاقچه، یا سبقۀ نشری داشتند 
مثــل فیدیبو که حاصل ورود یکی از قدیمی های صنعت 
نشــر، یعنــی آقــای فیــروزان، بــه نشــر الکترونیــک بــود. 
مجموعه هــای دیگــری هــم هرکــدام بــا مزیت هایــی کــه 
داشــتند، وارد ایــن حــوزه شــدند. نرم افــزار »آوا بــوک« که 
بعدها به »فراکتاب« تغییر نام داد، یکی از اولین ها بود که 
در مشهد مستقر است. »کتابراه« هم دارای هر دو سبقۀ 
نرم افــزاری و نشــری بــود کــه به عرضۀ رایگان نســخه های 

الکترونیک پرداخت. 
بعــد کم کم شــرکت های مختلــف روی کار آمدند که 
در ســه محور در حال توســعه بودند، هســتند و خواهند 
بود. محور نخســت فنی اســت. این شــرکت ها دائماً باید 
زیرساخت فنی خود را توسعه بدهند و تیم فنی مستقر 
و دائمــی داشــته باشــند. این طــور نیســت کــه نرم افــزار 
بسازید و مثل ماشین سوار شوید و بروید. چرا؟ زیرا مثالً 
پلت فرم هــای نمایش مدام در حال به روزشــدن هســتند. 
اندروید 7 و 8 و نسخه های بعدی که می آید، هریک تغییر 

و تحولی ایجاد می کند که باید با آن سازگار شوید. 
محــور دوم محتوایــی اســت. همــۀ ایــن شــرکت ها 
نیازمند توسعۀ محتوایی هستند و الزم است کتاب های 
جدیــدی کــه هــر روز منتشــر می شــوند، وارد ایــن چرخه 
شوند. محور سوم توسعۀ تبلیغاتی، معرفی و ترویج است. 
تیم هــای مختلفی در همۀ این شــرکت ها وجــود دارند که 

ســال 1384 شــروع به کار کرده و حدود شصت هزار کتاب 
را با اجازۀ ناشــران اســکن و فهرســت کتاب ها را نیز تایپ 
کرده بود؛ به طوری که ویژگی جست وجو در فهرست وجود 
داشــت. کاربران می توانســتند بــا پرداخت حق عضویت 
ســاالنه، بــه مجموعــه کتاب هــای قرار گرفتــه روی ســایت 
ای راکت دسترســی پیدا کنند. این پروژه در زمان مناسب 
شــروع نشــد و اگر هفت تا ده ســال بعد شــروع می شــد، 

موفقیت بهتری داشت. 
در سال 2006 در جهان و با تأخیر شش تا هفت ساله 
در ایران، تحولی جدی به وقوع پیوست و آن نشر دیجیتال 

مبتنی بر دستگاه های دیجیتال هوشمند بود. 
در دنیــا، نشــر الکترونیک با دســتگاه های »ای بوک 
ریــدر« آغــاز شــد و با مدلی کــه در ایران آمــد، یک تفاوت 
داشت. در ابتدا، موبایل های هوشمند با صفحات نمایش 
بــزرگ رنگــی بســیار کــم بودند و بــه همین دلیــل، خیلی 
قابلیــت اســتفاده برای کتاب خوانــدن را نداشــتند؛ اما در 
دنیــا، کتاب خوان ها با صفحــات »ای اینک« برای مطالعۀ 
کتــاب اســتفاده می شــدند. ســردمدار آن هــا آمــازون بــا 
کتاب خوان »کیندل« بود که در سال 2006 عرضه اش کرد 
و مردم با صفحۀ نمایشی روبه رو شدند که عین کاغذ بود، 
نوری از آن ساطع نمی شد و عمر باتری اش بسیار طوالنی 
و در حد چند ماه بود. این دستگاه ها در واقع قدیمی تر از 
موبایل ها و تبلت های هوشمندی بودند که امروز در اختیار 
داریــم؛ گرچه با ورود تلفن های هوشــمند از فــروش آن ها 

کاسته شد. 
اما در ایران گرچه کتاب خوان ها از حدود سال 2006 
وجــود داشــتند، بــه دلیــل محدودشــدن آن بــه آمــازون و 
واردنشــدن دستگاه ها به کشــور به طور انبوه، از آن ها زیاد 
استقبال نشد و از همان موبایل ها استفاده شد. در واقع، 

ما به نوعی از روی تکنولوژی کتاب خوان ها پریده ایم.

مطالعه کم نشده، روش ها تغییر کرده

  حدود سال 90  
تا 92، شرکت هایی به 

حوزۀ نشر الکترونیک 
وارد شدند. این 

شرکت ها یا سبقۀ 
فنی و نرم افزاری 

داشتند مثل طاقچه، 
یا سبقۀ نشری 

داشتند مثل فیدیبو 
که حاصل ورود 

یکی از قدیمی های 
صنعت نشر، یعنی 

آقای فیروزان، به نشر 
الکترونیک بود
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پروندة ویژه/ گفت وگو

در راســتای تحقق توســعۀ فنی و محتوایی و تبلیغی گام 
برمی دارنــد. تیــم فنــی بســتر الزم را بــرای عرضــه فراهــم 
می کند. تیم تأمین محتوا با ناشــران مذاکره می کند. تیم 
تبدیــل کتــاب خریده شــده را که هر ناشــری با یک فرمت 
متفاوت عرضه می کند، به فرمت استاندارد ای پاب تبدیل 
می نماید و یکی از تیم های پرهزینه است و همچنین تیم 
تبلیغ هم در کنار این ها فعالیت می کند. سرانجام پس از 
تهیۀ نسخۀ ای پاب، محصول در اپلیکشن عرضه می شود 
و طبق قرارداد، از فروش هر نســخه هفتاددرصد ســود به 
ناشــر می رســد و ســی درصد بــه طاقچه یــا مجموعه های 

این چنینی.

اینتقسیمبندیهمهجااینگونهاست؟
بله، در دنیا اســتاندارد ســهم ســود عرضه کنندۀ محتوا به 
تولید کننــده محتوا، ســی به هفتاد اســت. البتــه در ایران 
تفاوتــی هم نســبت به جهــان وجــود دارد. در بازار جهانی 
اگر نســبت ســی به هفتاد است، ناشــر پذیرفته است که 
کتابــش را بــه فرمت مدنظر آمــازون درآورد. به دلیل اینکه 
خیلی از افراد توانایی تهیۀ این فرمت را ندارند، شرکت های 
واسطه ای وجود دارند که ده درصد از فروش را برمی دارند. از 
آنجایی که در ایران این وظیفه را شرکت های عرضه کننده بر 
دوش گرفته اند، نسبت جوانمردانه 40 به 60 است؛ اما به 
دلیل حمایت از ناشران قراردادهایمان 30 به 70 است و این 
در حقیقت یارانه ای است که به ناشران پرداخت می کنیم. 
البته در فیدیبو این طور نیســت و قراردادهای 50-50، 40-

60، 30-70 و حتی 20-80 هم بسته شده است.
یکــی از ایراداتــی کــه بــه فیدیبــو می گیــرم، همیــن 
قراردادهــای متنــوع اســت؛ زیــرا راه چانه زنــی را برای ناشــر 
بــاز می کنــد و ایــن درســت نیســت. مــا یک جایــی باید با 

همه یکســان برخورد کنیم. قطعاً یک ناشــر خیلی بزرگ 
بــا میلیون ها مخاطب با یک ناشــر تــازه کار و کوچک فرق 
می کنــد؛ امــا این فرق در قــرارداد نباید باشــد. این تفاوت 
باید در تبلیغات، پیشنهاددادن کتاب و ضریب نمایش در 

سایت باشد.

االنحاضراناصلیدربازارچهکسانیهستنند؟
ســه اپلیکیشــنی که حضور جــدی دارنــد و کار می کنند، 
طاقچه، فیدبو و کتابراه هستند و »نوار« به عنوان پلت فرم 
عرضــۀ کتــاب صوتــی هــم چهارمین اپلیکیشــن اســت. 
طاقچه، فیدیبو و کتابراه هم کتاب الکترونیک و هم کتاب 
صوتی دارند. طاقچه روزنامه هم دارد؛ اما نوار فقط کتاب 

صوتی عرضه می کند.

ازتعدادمخاطبانتانآماریدارید؟
من آمار مجموع را دارم. این آمار را تقریباً یک سوم کنید. 
یعنــی این ســه، یعنی طاقچه و فیدیبو و کتابــراه، هرکدام 
تقریباً سی درصد بازار را در اختیار دارند و مابقی ده درصد 
را. تاکنون این سه اپلیکیشن در کنار اپلیکیشن نوار روی 
حــدود هفت میلیــون گوشــی نصب شــده اند؛ امــا این به 
معنای اســتفادۀ هفت میلیون نفر نیســت؛ بلکه ممکن 
است یک نفر هر چهار برنامه را روی گوشی خود نصب یا 
برنامه را به هر دلیل دوباره نصب کرده باشد. اگر بخواهیم 
تعداد نصب فعال را در نظر بگیریم، به عدد یک میلیون 
می رســیم کــه باز هم بــه معنی یک میلیون نفر نیســت. 
مجموع این چهار اپلیکیشن به طور میانگین در طول روز، 
نزدیک هفت هزار نسخه فروش دارند و این عدد در زمان 
پویش ها متفاوت است؛ اما اگر بخواهیم دانلودهای رایگان 
را هم در نظر بگیریم، روزانه بین سی تا پنجاه هزار فایل از 

 از آنجایی که در 
ایران این وظیفه 
را شرکت های 
عرضه کننده بر 
دوش گرفته اند، 
نسبت جوانمردانه 
سهم ما به 
ناشر40 به 60 
است؛ اما به دلیل 
حمایت از ناشران 
قراردادهایمان 30 
به 70 است و این 
در حقیقت یارانه ای 
است که به ناشران 
پرداخت می کنیم

 سه اپلیکیشنی 
که حضور جدی 
دارند و کار می کنند، 
طاقچه، فیدبو و 
کتابراه هستند و 
»نوار« به عنوان 
پلت فرم عرضۀ کتاب 
صوتی هم چهارمین 
اپلیکیشن است
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در حالی است که ناشران عمومی تنها در بازار بین سیصد 
تا پانصدمیلیارد تومان می فروشند و در قیاس با فروش کل 
کتاب های چاپی، سهم کتاب های الکترونیکی اصالً چیزی 

به حساب نمی آید و زیر یک درصد است.

ناشــرانآموزشــیوکمکآموزشــیهــمازایــنفضــااســتفاده
میکنند؟

چند نکته در این موضوع وجود دارد. نخست اینکه کتاب 
کمک آموزشــی را نمی شــود تبدیل به پی دی اف و ای پاب 
کرد. دانش آموز دوست دارد در این کتاب ها نکته بنویسد، 
عالمــت بزنــد و مســئله حــل کنــد و ایــن فرمت ها چنین 
امکانی را در اختیار کاربر قرار نمی دهند. نکتۀ دوم گردش 
مالی باالی ناشران کمک آموزشی است که خطرپذیری شان 
را کاهــش می دهــد؛ زیــرا برای آن ها بســیار مهم اســت که 
فایلشــان لــو نــرود. اگــر ایــن اتفاق بیفتــد، بخش هایــی از 
یک تجارت چندده میلیادری آســیب می بیند؛ لذا ترجیح 
می دهند به کار خود مشغول باشند و اصالً وارد این حوزه 
نشوند. البته بارقه هایی از حضور آن ها در این بخش دیده 

می شود.
 بعــد از آمــدن شــبکه های اجتماعــی نظیــر تلگــرام، 
دانلــود نســخه های پــی دی اف غیرقانونــی افزایــش یافته 
اســت و ایــن موضــوع یــک اتفــاق بــد را در پــی دارد. مردم 
گمــان می کننــد کتــاب الکترونیکی همیــن اســت و اصالً 
ســراغ اپلیکیشــن هایی نظیر طاقچه و فیدیبو نمی روند و 
یک درصد هم فکر نمی کنند که در این میان، حق ناشر و 

مؤلف دارد ضایع می شود.
به شخصه معتقد نیستم مطالعۀ کتاب در کشور ما 
کم شده؛ بلکه معتقدم روش های مطالعۀ مردم تغییر کرده 
است. شاید مردم کمتر کتاب بخوانند؛ اما قطعاً کلی مقاله 
در تلگرام می خوانند. ده سال پیش، این ها را در کتابخانه 
می خواندند و جزو سرانۀ مطالعه حساب می شد؛ اما امروز 
می گویند سرش در گوشی است. چه فرقی می کند؛ به هر 
حال این ها هم مطالعه است و با وجود این همه بسترهای 

غیرقانونی، نمی توان سرانۀ مطالعه را محاسبه کرد.

فکرمیکنیدکارشمابرسرانۀمطالعهتأثیرگذاربودهاست؟
تاکنون از روی طاقچه تقریباً سی میلیون فایل دانلود شده 
و کار ما بالشک تأثیرگذار بوده است. در کمپین خندوانه از 
میان ده کتابی که انتخاب کرده بودند، 270هزار جلد کتاب 
الکترونیکی و حدود 110 تا 120هزار نســخۀ چاپی فروخته 
شد. این ده کتاب جزو پرفروش های آن سال شدند و بازار 
نشر دچار تغییر و تحول شد. اگر محاسبه کنیم سهم ما و 
سهم دانلود های غیرقانونی و سهم کتاب های چاپی چقدر 
اســت و جمع این ها را به ســرانۀ مطالعه تبدیل کنیم، این 
عدد و نتیجۀ دقیقی نمی شود؛ اما به نظر من اینکه گفته 
می شود سرانۀ مطالعه پایین آمده است، این چنین نیست.

این چهار پلت فرم دانلود می شود. تقریباً نسبت خرید به 
دانلود رایگان یک پنجم تا یک هشتم است. دربارۀ طاقچه 
باید بگویم که تاکنون نزدیک به یازده میلیون فایل از روی آن 
دانلود شده و اگر از مجموع کسانی که یک فایل را دانلود 
کــرده انــد فقط یک نفــر آن را خوانده باشــد باز هم خیلی 

کار کرده ایم.

تعدادعناوینکتابهایعرضهشدهچقدراست؟
فیدیبو حدود ســی هزار کتاب دارد کــه از این تعداد حدود 
هفت هزارتایــش کتــاب انگلیســی اســت. طاقچــه حدود 
هجده هــزار کتــاب الکترونیکــی، دوهــزار کتــاب صوتــی و 
سه هزار مجله و هفده هزار روزنامه دارد که جمعاً به حدود 
37 تا 38هزار نسخه می رسد. کتابراه چهارده یا پانزده هزار 
کتاب دارد. بسیاری از کتاب های این اپلیکیشن ها مشترک 
هســتند و مجمــوع عناوینــی کــه در ایــن اپلیکیشــن ها 
عرضــه می شــوند، بــه پنجاه هزار عنــوان نمی رســد؛ حتی 
در طاقچه گاه از یک عنوان کتاب چند نســخه مربوط به 
ناشــران مختلــف وجــود دارد. از اول انقالب تــا االن، بیش 
از یک میلیون ودویســت هزار شابک به کتاب ها داده شده 
است. متأسفانه االن در صنعت نشر، زیر پنجاه هزار عنوان 
به صورت دیجیتال ارائه می شود که یکی از عوامل نداشتن 
رشد و توسعۀ کتاب الکترونیکی در ایران است. زمانی که 
کار را شــروع کردیم، پیش بینی مان این بود که تا ســال 97 
ده درصد بازار فروش کتاب را در اختیار بگیریم؛ در حالی که 

این رقم االن زیر یک درصد است. 

چرااینرقمانقدرپاییناست؟
یکــی از دالیــل به تعــداد کم عناویــن ناشــران بازمی گردد. 
ناشران کتاب الکترونیکی را نمی شناسند و اگر بشناسند، 
در برابــرش احســاس ناامنــی می کننــد و فکــر می کننــد 
فایلشــان لــو مــی رود. آن هــا احســاس رقابــت می کننــد و 
گمان می کنند کتاب الکترونیکی آینده شان را در معرض 
خطر قرار می دهد. همچنین گاه مشــکالتی که با مؤلفان 
و مترجمان دارند، مانع ارائۀ نسخۀ الکترونیکی می شود. 
به همۀ این ها نداشتن فایل کتاب را نیز اضافه کنید که از 

دیگر موانع جدی است. 
از دالیل دیگر فروش کمرنگ کتاب های الکترونیکی، 
عرضۀ غیرقانونی کتاب است. این یکی از مشکالت بزرگی 
اســت کــه ما بــا آن دســت به گریبانیم. ســایت هایی نظیر 
»کتابنــاک« و »کتــاب ســبز« وجــود دارنــد کــه کتاب های 
الکترونیکــی را به رایــگان و به صورت غیرقانونــی در اختیار 
کاربــران قــرار می دهنــد و سودشــان را از جــذب تبلیغــات 
به دست می آورند. همۀ این ها در کنار هم، تعداد کم عناوین 

کتاب های الکترونیکی را در پی داشته است. 
یک میلیــارد  مــاه  در  تقریبــاً  پلت فــرم  چهــار  ایــن 
می فروشند که در سال دوازده تا پانزده میلیارد می شود. این 

 زمانی که کار 
را شروع کردیم، 

پیش بینی مان این 
بود که تا سال 97 

ده درصد بازار فروش 
کتاب را در اختیار 
بگیریم؛ در حالی 

که این رقم االن زیر 
یک درصد است

 ناشران کتاب 
الکترونیکی را 
نمی شناسند و 

اگر بشناسند، در 
برابرش احساس 

ناامنی می کنند و فکر 
می کنند فایلشان لو 

می رود. آن ها احساس 
رقابت می کنند 

و گمان می کنند 
کتاب الکترونیکی 

آینده شان را در معرض 
خطر قرار می دهد

 بعد از آمدن 
شبکه های اجتماعی 

نظیر تلگرام، دانلود 
نسخه های پی دی 

اف غیرقانونی افزایش 
یافته است و این 

موضوع یک اتفاق بد 
را در پی دارد. مردم 

گمان می کنند کتاب 
الکترونیکی همین 
است و اصاًل سراغ 

اپلیکیشن هایی نظیر 
طاقچه و فیدیبو 

نمی روند و یک درصد 
هم فکر نمی کنند 

که در این میان، حق 
ناشر و مؤلف دارد 

ضایع می شود

مطالعه کم نشده، روش ها تغییر کرده
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پروندة ویژه/ گفت وگو

قیمتگــذاریکتابهــایالکترونیــکبــرچــهاساســیانجــام
میشود؟

در اپلیکیشــن ها قیمت گــذاری بــه عهدۀ ناشــر اســت و 
در ایــن خصوص با ما هم مشــورت می کنند. روش های 
قیمت گــذاری متفــاوت اســت. برخــی بر اســاس قیمت 
ناشــری  مثــالً  می کننــد؛  قیمت گــذاری  جلــد  پشــت 
می گوید کل کتاب های من را ســی درصد قیمت پشــت 
جلــد قیمت گذاری کنید. البته این درصد برای ناشــران 
مختلف متفاوت است. این شیوۀ قیمت گذاری صحیح 
نیست؛ زیرا ممکن است کتاب چاپ سال های گذشته 
باشــد و قیمت کمی پشــت جلد آن خورده باشد. روش 
دیگــر بــر مبنای صفحه یا کلمه اســت؛ مثــالً کتاب های 
یک ناشــر صفحــه ای ایکس تومان می شــود. این روش 
باز دقیق نیست؛ زیرا کیفیت کتاب در نظر گرفته نشده 

است.
 برخــی از ناشــران بــه شــیوۀ دیگــری قیمت گذاری 
می کنند که دقیق تر از روش های قبل است. در این شیوه 
هر کتاب بر اساس معیارهایی ارزیابی می شود و ممکن 
اســت قیمــت یک کتاب صدصفحه ای دوهــزار تومان و 
قیمــت کتــاب دیگری بــا همین تعداد صفحــات ده هزار 
تومان تعیین شود. حجم محتوا، نویسندۀ کتاب، سال 
انتشار کتاب، مترجم آن و به روزبودن یا نبودن موضوع 
کتــاب، از جملــۀ ایــن معیارهــا هســتند. روش درســت 
قیمت گذاری این است که به صورت اُپتیمم انجام شود؛ 
یعنی نقطه ای. این گونه هم منفعت ناشــر تأمین و هم 
منفعت مشــتری در نظر گرفته می شــود؛ زیرا ناشر اگر 
قیمــت را پاییــن تعیین کنــد یا حتی خیلی بــاال در نظر 
بگیــرد، ســود کمتــری می بــرد.در اوضــاع فعلــی، قیمت 
مناســب بــرای کتاب های الکترونیک زیــر ده هزار تومان 
است. البته کتابی داشته ایم که با قیمت 22 هزار تومان 
چندهزار نسخه فروش داشته؛ چون کتاب خاصی بوده 

است.
متأســفانه از گذشــته و از زمــان ورود کامپیوتــر بــه 
کشــور، فرهنگی در جامعه ما شــکل گرفته و این اســت 
کــه الزم نیســت بابــت فایــل پول بدهیــد. از گذشــته تا 
امــروز، پولــی که برای خرید ویندوز و فتوشــاپ داده ایم، 
پــول بســته بندی آن بــوده اســت. بنابرایــن مــا عــادت 
نکرده ایم بابت فایل پول بدهیم. دربارۀ کتاب هم همین 
طور اســت. زمانی که وارد کتاب فروشی می شویم، توقع 
نداریم کتاب ها رایگان باشند؛ اما به کتاب الکترونیکی 
کــه می رســیم، ایــن انتظــار ایجــاد می شــود. چــون ایــن 
موضوع جا نیفتاده است که قیمتی که برای محصوالت 
فرهنگــی پرداخــت می کنیــم، بخشــی از آن بــه کاغــذ و 
ســی دی و چاپ مربوط می شــود و بخش دیگر آن، پول 
زحمــت و تفکری اســت که ناشــر یــا برنامه نویــس برای 

تولید اثر صرف کرده است.

آیندۀاینفضاراچگونهمیبینید؟
بــه آینــدۀ این فضا از چند منظر می شــود نگاه کرد. یکی 
آیندۀ زیرســاختی و شــکلی اســت. محتوا قصه اســت و 
این قصه را در قالب های مختلفی می شــود ریخت؛ مثالً 
داســتان هایی آمــده کــه در برخــی اپلیکیشــن ها عرضــه 
می شــود. این داســتان به صورت چت میان دو نفر دیده 
و در آن از اســتیکر و فیلــم و صــوت اســتفاده می شــود و 
قصه به این شــکل جلو می رود. یا کتاب های تعاملی که 
مسیر آن را خواننده تعیین می کند. برخی از کتاب ها هم 
محتــوای غنی شــده دارند و مثالً بــه آن فیلم یا مصاحبه 
 rich content هــم اضافــه شــده اســت کــه در اصطــالح
نامیده می شــوند. در کتاب های کمک آموزشــی هم مدل 
عرضۀ محتوا تغییر خواهد کرد؛ مثالً ســراغ آزمون ســوم 
می روید، گزینه ها را انتخاب می کنید و خودش تصحیح 
می کند. از آنجایی که زیر ساخت ها مدام در حال توسعه 
و پیشرفت اند، مدل های عرضۀ محتوا نیز تغییر خواهند 

کرد. 
در این فضای جدید ناشــران باید هوشمند باشند. 
دغدغۀ ناشــر این اســت که مبادا تعطیل شود. کاری که 
ما انجام می دهیم، کار جدیدی نیســت و ده سال قبل تر 
در جهان آغاز شــده اســت. بیایید به دنیا نگاه کنیم. آیا 
با توسعۀ کتاب های الکترونیکی ناشران تعطیل شده اند؟ 
بله. در دنیا تعدادی ناشــر تعطیل شــده اند؛ اما تعدادی 
دیگــر هــم بزرگ تــر شــده اند. باید بــه این موضــوع توجه 
شــود که پلت فرم تمایل دارد تا آخر پلت فرم باشــد؛ چون 
تخصصش فروش و زیرساخت است. االن بعضی ناشران 
هــم تصمیــم گرفته انــد وارد این فضا شــوند و خودشــان 
کتاب خــوان درســت کرده اند. البته این خیلی کم اســت؛ 
اما یک سری از ما خواسته اند که یک نسخۀ اختصاصی 
بــه آن هــا بدهیم. مــردم چه تعــداد کتاب خــوان باید روی 
گوشی های خود نصب کنند؟ بهترین کار کمک به توسعۀ 
پلت فرم های کتاب فروش اســت که همۀ ناشران را شامل 
بشود. مردم دوست دارند روی دستگاه های هوشمندشان 
کتاب بخوانند و اگر به طور رسمی و قانونی به این نیازشان 
پاســخ ندهیم، سراغ نســخه های غیرقانونی می روند. اگر 
ناشــران همه وارد این فضا می شــدند، فضای غیرقانونی 
خودبه خــود بســته می شــد؛ امــا آن هایــی کــه مقاومــت 

می کنند، در حقیقت به خودشان آسیب می زنند.
 این آینده تغییر زیرساختی و محتوایی دارد. امروز 
به این نقطه رســیده ایم که ناشــران به ما زنگ می زنند تا 
کتاب هایشــان را عرضــه کنیــم و ما ســخت می گیریم که 
هر ناشــر با هر نوع کتابی اینجا نیاید. اکنون هم ناشــران 
بزرگ به تدریج به این فضا وارد شده اند که می تواند تغییر 
و تحــول بزرگــی در این فضــا ایجاد نماید. پیش بینی من 
این اســت که در دوســه ســال آینده به راحتی به آن سهم 

ده درصدی از بازار نشر برسیم. 

 متأسفانه از 
گذشته و از زمان 
ورود کامپیوتر به 
کشور، فرهنگی 
در جامعه ما شکل 
گرفته و این است 
که الزم نیست 
بابت فایل پول 
بدهید. از گذشته 
تا امروز، پولی که 
برای خرید ویندوز 
و فتوشاپ داده ایم، 
پول بسته بندی آن 
بوده است. بنابراین 
ما عادت نکرده ایم 
بابت فایل پول 
بدهیم

 این موضوع 
جا نیفتاده است 
که قیمتی که برای 
محصوالت فرهنگی 
پرداخت می کنیم، 
بخشی از آن به کاغذ 
و سی دی و چاپ 
مربوط می شود و 
بخش دیگر آن، پول 
زحمت و تفکری 
است که ناشر یا 
برنامه نویس برای 
تولید اثر صرف کرده 
است

 امروز به این 
نقطه رسیده ایم 
که ناشران به ما 
زنگ می زنند تا 
کتاب هایشان را 
عرضه کنیم و ما 
سخت می گیریم که 
هر ناشر با هر نوع 
کتابی اینجا نیاید
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باشــد یــا نباشــد و غیرفعالش کنیــد. حاکمیــت این گونه 
می توانــد ایفــای نقــش کنــد؛ امــا االن اصــالً ادارۀ ارشــاد 
نمی دانــد مــا وجــود داریم! مــن در ســال 93 بارها به مرکز 
رســانه های دیجیتــال رفتــم و عنــوان کــردم کــه ایــن فضا 
شــکل گرفتــه اســت و کمک کنیــد و متولی باشــید. االن 
نمی دانیم متولی چه کسی است. معاونت فرهنگی وزارت 
ارشــاد اســت؟ مرکز رسانه های دیجیتال اســت؟ اتحادیۀ 
ناشــران اســت؟ متولی این حوزه مشــخص نیست. چند 
کتاب فروشــی می تواننــد در روز هفت هــزار جلــد کتــاب 
بفروشند؟ این حوزه اگر متولی مشخصی نداشته باشد، 
ممکن است بازیگرانی بیایند و کالً بازار را خراب کنند. مثالً 
ممکن است کسی با هدف پول شویی وارد این کار شود یا 
ناشران نتوانند امنیت محتوای شان را تأمین کنند. ما به 
یک متولی باهوش و تســهیلگر احتیاج داریم: متولی که 
فضا را بفهمد و جلوی ما را نگیرد. جوری نباشد که ما بعد 
از مدتی بگوییم کاش اصالً متولی وجود نداشــت. زمانی 
به ما می گفتند باید برای تک تک این کتاب ها که یک بار 
مجوز چاپ گرفته اند، برای انتشار در فضای مجازی دوباره 

باید مجوز بگیریم.
اگــر مــا دغدغۀ فضای مجــازی را داریم و طبق تأکید 
رهبر انقالب، محتوای فضای مجازی باید قوی و درســت 
شــود، الزم اســت به این حوزه توجه بیشــتری کنیم. این 
محتــوا از کجــا تأمیــن می شــود؟ بخشــی از این محتــوا را 
مــا تأمیــن می کنیم و در حالی که ناشــر و کتاب فــروش از 
مالیات معاف است، ما مالیات می دهیم. در همه جای دنیا 
حوزه های فرهنگی تحت حمایت قرار می گیرند؛ زیرا بعد 
اقتصادی این حوزه کمرنگ اســت. نشــر الکترونیک یک 
نهال است و باید از ما حمایت بیشتری شود. انتظارمان 

این است که حداقل به اندازۀ ناشر از ما حمایت کنید. 

حاکمیتدراینفضاچهنقشیبایدایفاکند؟
حاکمیــت باید تســهیلگر باشــد؛ مثل همیشــه کــه باید 
و  قانون گــذاری  مســائل  در  اســت.  نبــوده  و  می بــوده 
زیرساختی و حمایتی مشکالت زیاد داریم؛ مثالً مجوز در 
بخش الکترونیک قطعاً با مجوز کتاب چاپی فرق می کند. 
یک کتاب قبل از چاپ باید بررسی شود که محتوای خوبی 
داشته باشد؛ زیرا اگر چاپ شد، دیگر جمع کردنش سخت 
اســت. برای همین ممیزیِ پیش از انتشــار داریم؛ اما در 
نشــر الکترونیــک وقتــی با یک دکمه می شــود نســخه را 
غیرفعال کرد، ممیزی پیش از انتشار هیچ معنایی ندارد. 
مگر با سینما و تئاتر این طور برخورد می کنیم؟ مثالً فیلم 
ســنیمایی یا تئاتری می بینید که پر از محتواهایی اســت 
کــه اگــر در کتاب باشــند، آن کتاب مجوز انتشــار نخواهد 
گرفت. به طور کلی، حساسیت روی کتاب بیشتر است و 
این ریشه در گذشته دارد. در گذشته محتوا تنها در قالب 
کتاب عرضه می شده و قواعدی داشته است. ما امروز با 
همــان قواعد گذشــته داریم با کتــاب الکترونیک برخورد 

می کنیم.
این مشکالت برای اپلیکیشن ها بسیار کمتر است 
و آن هــا قبــل از عرضــه مجــوز نمی گیرنــد. روال بــه ایــن 
شــکل است که ســازمان فناوری اطالعات وزارت ارشاد از 
اپ استورها درخواست کرده است تا بر اساس پارامترهایی، 
خودشان اپلیکیشن های ارائه شده را ارزیابی کنند تا مثالً 
تصاویر نامناســب یا محتوای بدی نداشته باشد. پس از 
انتشــار، خود ســازمان به عنوان یک ناظر آن ها را بررســی 
می کند و اگر به محتوای نامناســبی برخورد کرد، دســتور 

حذف آن را به اپ استور می دهد.
بــا کتــاب هم می توان به همین شــکل رفتار کرد و بر 
اســاس گزارش هــای ناظران، می توانند بگوینــد این کتاب 

 یک کتاب قبل 
از چاپ باید بررسی 

شود که محتوای 
خوبی داشته باشد؛ 

زیرا اگر چاپ شد، 
دیگر جمع کردنش 
سخت است. برای 

همین ممیزِی پیش از 
انتشار داریم؛ اما در 

نشر الکترونیک وقتی 
با یک دکمه می شود 

نسخه را غیرفعال 
کرد، ممیزی پیش از 
انتشار هیچ معنایی 

ندارد

   االن اصاًل ادارۀ 
ارشاد نمی داند ما 

وجود داریم! من در 
سال 93 بارها به مرکز 

رسانه های دیجیتال 
رفتم و عنوان کردم که 

این فضا شکل گرفته 
است و کمک کنید و 

متولی باشید. االن 
نمی دانیم متولی چه 
کسی است. معاونت 

فرهنگی وزارت ارشاد 
است؟ مرکز رسانه های 

دیجیتال است؟ 
اتحادیۀ ناشران است؟ 

متولی این حوزه 
مشخص نیست

مطالعه کم نشده، روش ها تغییر کرده
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برنامۀکتابفرانکلین
جنگ ســرد میان آمریکا و شــوروی، نبردی فرهنگی برای 
تســخیر قلب هــا و ذهن هــای مردم سراســر جهــان بود که 
در آن نوشــتار نیــز هماننــد گفتار و تصاویر، نقشــی مهم 
ایفــا می کرد. گرچه کتاب ها به اندازۀ برنامه های رادیویی و 
فیلم های سینمایی بر جلب افکار عمومی تأثیرگذار نبودند، 
با این حال، اهمیتی حیاتی در اســتراتژی کلی ابرقدرت ها 

داشتند. 
در ایــن میــان، کشــورهای در حــال توســعه هــم در 
عمــل و هــم به صــورت ایدئولوژیــک، عرصــۀ منازعه میان 
قدرت های رقیب بودند. هم زمان با اوج گرفتن جنگ سرد، 
دولتمردان آمریکا الزم دیدند تا با ایجاد جریانی پروپاگاندا، 
مانع تأثیرگذاری کمونیسم بر این جوامع شوند. به همین 
منظور، ایاالت متحده تأســیس و حمایت از سلسله ای از 
برنامه های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی را در دستورکار 

قرار داد تا نبرد فرهنگی اش را ادامه دهد. 
یکــی از ایــن برنامه هــا کــه در ســال 1952 آغــاز شــد، 
»انتشــارات فرانکلیــن« نــام داشــت کــه در ســال 1964 و 
هم زمــان بــا اوج گرفتــن جنــگ ســرد در جهــان، نامــش به 
»برنامۀ کتاب فرانکلین« تغییر یافت. فرانکلین برنامه ای 
خصوصی و سازمانی غیرانتفاعی برای کمک به ترجمه و 

انتشار کتب آمریکایی در کشورهای در حال توسعه بود 
و با شعار »توسعۀ صنعت نشر بومی« در آن ها فعالیت 

می کرد.
بر اساس اسنادی که در کتابخانۀ دانشگاه پرینستون 
نگهداری می شود، این برنامه تا اواخر دهۀ 1970 به شکل 
طیف وسیعی از برنامه ها در چندین منطقۀ کلیدی جهان 
اجــرا می شــد. منطقــۀ خاورمیانــه در ایــن برنامــه اولویت 
داشت و فرانکلین در پنج شهر این منطقه یعنی قاهره، 
تهــران، تبریــز، بیــروت و بغداد، دفتر داشــت و پاکســتان 
و اندونــزی و شــهرهای جاکارتــا، کواالالمپــور و الهــور در 
اولویت هــای بعد قرار داشــتند. در دهــۀ1960و 1970، این 
برنامــه بــه آفریقــا )داکا و الگوس( و تعدادی از کشــورهای 
آمریــکای التین )شــهرهای ریودوژانیرو و بوینــس آیرس( 
گســترش یافت. در میان هفده کشــوری که فرانکلین در 
آن ها به فعالیت مشغول بود، فرانکلین تهران بزرگ ترین 

پروژه به شمار می آمد. 
هــدف اصلی انتشــارات فرانکلین کمک به توســعۀ 
خودانگیختــۀ کشــورها اعــالم شــده بــود و هرگونه تبلیغ 
سیاسی یا عقیدتی، مخالف با این هدف قلمداد می شد؛ 
اما با وجود ظاهر غیرسیاسی این مؤسسه، نگاه به کارنامۀ 
آن نشان می دهد تأثیر بلندمدت فعالیت این مؤسسه، 

در سال 1332، نمایندگی برنامۀ کتاب فرانکلین نیویورک در تهران با نام »انتشارات فرانکلین« آغازبه کار کرد. پایه گذار و 
مدیرعامل این مؤسسه همایون صنعتی زاده بود. فرانکلین برای نخستین بار ویرایش و تولید فنی کتاب را شامل صفحه آرایی، 
نمایه سازی، طراحی جلد، تصویرسازی و... به شکل امروزی انجام و سروشکل تازه ای به کتاب در ایران داد. این مؤسسه از 
سال 1336 انتشار کتاب های درسی را در ایران در دست گرفت و این سودی هنگفتی برای این مؤسسه به همراه داشت؛ 
به طوری که از محل عواید چاپ کتب درسی، به برنامۀ کتاب فرانکلین در نیویورک کمک مالی می کرد. دربارۀ تأثیر انتشارات 
فرانکلین روی نشر کتاب در ایران تاکنون بارها صحبت شده؛ اما به جزئیات فعالیت این مؤسسه کمتر پرداخته شده است؛ 

جزئیاتی که می تواند تصویر واقعی تری از فعالیت هایش را ترسیم نماید.

محمد تفرشی

انتشارات فرانکلین، از الف تا ی

بلیط دوسرۀ نیویورک -تهران 84

آزاد

یادداشت

 فرانکلین 
برنامه ای خصوصی 
و سازمانی 
غیرانتفاعی برای 
کمک به ترجمه 
و انتشار کتب 
آمریکایی در 
کشورهای در حال 
توسعه بود و با شعار 
»توسعۀ صنعت 
نشر بومی« در آن ها 
فعالیت می کرد
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رواج فرهنگ آمریکایی در کشورهای در حال توسعه بود. 
نشــریۀ نامــۀ انجمــن کتابــداران در شــمارۀ 41 خــود 
درمطلبی با عنوان »مؤسسۀ انتشارات فرانکلین تهران«که 
چند ماه پیش از پیروزی انقالب اسالمی به چاپ رسیده 
است، به وضوح به اهداف شکل گیری انتشارات فرانکلین 
اشــاره می کند و می نویســد: »در واقع، همان نقشی را که 
آژانــس اطالعــات ایــاالت متحــده )USIA( و ادارۀ توســعۀ 
بین المللی آمریکا )AID( در انتشار تکنیک آمریکایی به 
عهده داشتند، ]فرانکلین[ در زمینۀ اشاعۀ کتاب عهده دار 

شده است.« 
همچنین »مظفر بقايی«، از بنیان گذران جبهۀ ملی 
ایران، به ارتباط فرانکلین با ســازمان CIA اشــاره می کند و 
می گوید: »... من تنها يک چيزی يادم می آيد. فکر می کنم 
ســال های 1970-1971 بود که من آمدم تهران. قرار شــد که 
يکی از مأمورين CIA در تهران مرا ببيند. مأمور CIA برای 
مالقات، دو جا را پيشــنهاد کرد؛ يکی انتشــارات فرانکلين 
و ديگــری کتابخانــۀ فرانکليــن. مــن کتابخانــۀ فرانکلين را 
پذيرفتــم. مــن در اينکــه مؤسســۀ فرانکليــن يــک پايــگاه 

سياسی بود و مربوط به CIA، هيچ ترديدی ندارم.«

منابعمالی
نخســتین بودجۀ فرانکلین نیویورک را وزارت امور خارجۀ 
ایــاالت متحــده تأمیــن کرد و طی قــراردادی در پاییز ســال 
1952، مبلغ نیم میلیون دالر در اختیار فرانکلین قرار گرفت؛ 
اما از آنجا که هیئت مدیرۀ فرانکلین خصوصی بود، برنامۀ 
جذب منابع مالی از مؤسسات خیریه و بنگاه ها و اشخاص 

آغاز شد.
زمانــی کــه در ســال 1977 پــس از 25 ســال برنامــۀ 
فرانکلین خاتمه یافت، اســناد نشان می داد که فرانکلین 

جمعاً توانســته اســت 113میلیــون دالر از منابع مختلف 
جــذب و در راســتای اهــداف خــود صــرف کنــد کــه حــدود 
65درصد از این مبلغ از طریق کشورهای در حال توسعه 

تأمین شده بود. 
در حقیقــت، فرانکلیــن توانســته بــود بــا بودجــه ای 
کــه بخش عمــدۀ آن را کشــورهای در حال توســعه تأمین 
می کردند، به ترویج سیاست های فرهنگی آمریکا در همان 

کشورها بپردازد! 

اختالففرانکلینبادولتایاالتمتحده 
روند کار فرانکلین در ســطح جهانی به این شــکل بود که 
فرانکلین حق ترجمه را از صاحب امتیاز آمریکایی می خرید 
و هزینــۀ ترجمــه و ویرایــش را پرداخــت می کــرد و در ازای 
دریافــت مبلغ کمی به عنــوان حق امتیــاز، آن را در اختیار 
ناشــر محلی قرار می داد و ناشر محلی فقط هزینۀ کاغذ، 

چاپ و صحافی را پرداخت می کرد. 
در انتشــارات فرانکلین،کتاب هــا را به منظور ترجمه 
کارشناســان محلی انتخــاب می کردند؛ امــا دولت آمریکا 
دفترهــای  نمی خواســتند  آن هــا  داشــت.  دیگــر  نظــری 
انتشــارات فرانکلیــن به عنــوان ابــزار دولت ظاهر شــوند و 
حتــی بــرآن بودند تا نشــان دهند که آمریکایی ها دســت 
در دســت همتایــان محلی شــان به منظور بهبــود جوامع 
محلــی کار می کننــد؛ امــا از ســوی دیگــر، تمایل داشــتند 
کتاب ها را مستقیماً کارشناسان خودشان انتخاب کنند، 
نــه نیروهای محلی. این اختــالف دیدگاه به طور فزاینده ای 
موجبات نارضایتی مدیران آژانس اطالعات ایاالت متحده 
را فراهــم کــرد و منجر به کاهش بودجۀ فرانکلین شــد. در 
سال 1955، آژانس اطالعات امنیت آمریکا روشن ساخت 
بودجــه ای کــه از طریق فرانکلین در کشــورهای خاورمیانه 

بلیط دوسرۀ نیویورک -تهران

 نشریۀ نامۀ انجمن 
کتابداران در شمارۀ 
41 خود درمطلبی 
با عنوان »مؤسسۀ 

انتشارات فرانکلین 
تهران«که چند ماه 

پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی به 

چاپ رسیده است، 
به وضوح به اهداف 

شکل گیری انتشارات 
فرانکلین اشاره 

می کند و می نویسد: 
»در واقع، همان 

نقشی را که آژانس 
اطالعات ایاالت 
 )USIA( متحده

و ادارۀ توسعۀ 
بین المللی آمریکا 
)AID( در انتشار 
تکنیک آمریکایی 

به عهده داشتند، 
]فرانکلین[ در زمینۀ 

اشاعۀ کتاب عهده دار 
شده است

  در حقیقت، 
فرانکلین توانسته بود 
با بودجه ای که بخش 

عمدۀ آن را کشورهای 
در حال توسعه تأمین 

می کردند، به ترویج 
سیاست های فرهنگی 

آمریکا در همان 
کشورها بپردازد! 

بازدیداشرفپهلویازانتشاراتفرانکلیندرسال۱۳۳۵ودیدارباهمایونصنعتیزاده
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آزاد/ یادداشت

سرمایه گذاری کرده، باید از ضوابط و اهدافی که در جهت 
کاهش مشکالت جهان عرب و غرب است، تبعیت نماید 
و از فرانکلیــن بــه دلیل تأمین نکردن محصوالت فرهنگی 
بــا محتــوای صریــح ضدکمونیســتی در جهــت اهــداف 

تبلیغاتی اش انتقاد کرد.
بــا وجــود این اختالف، بدون شــک کارنامۀ فرانکلین 
هم ســو با سیاســت های خارجی آمریکا و در جهت ایجاد 
تصویــری مثبــت از این کشــور در خــارج از مرزهایش بود. 
اختــالف فرانکلین بــا آژانس اطالعات آمریکا به این دلیل 
بــود کــه مدیران این مؤسســه بــر این بــاور بودند که جلب 
مشارکت و انتخاب محلی، بیش از آنکه مانعی بر سر این 

راه باشد، به آن کمک می نماید.
در یک ســند سیاست های کلی فرانکلین مربوط به 
سال 1956 آمده است: »فرانکلین بر این عقیده است که 
تنها از طریق سازوکار انتخاب آزاد توسط نخبگان محلی 
نظیر استادان دانشگاه، نویسندگان و چهره های سیاسی 
و دولتی می تواند برنامه هایش را در جهت نیازهای افرادی 
که ایاالت متحده در پی حمایتشــان اســت، ســازماندهی 

نماید.«
از  تاریــخ  دکتــرای  دانش آموختــۀ  الگســن،  آمانــدا 
دانشگاه ملی استرالیا، در مقالۀ پژوهشی خود با موضوع 
انتشــارات فرانکلیــن تهــران، بــه ایــن مطلــب اشــاره کرده 
و می نویســد: »در حقیقــت فرانکلیــن دریافتــه بــود کــه 
احساســات ضد آمریکایی در کشورهای خاورمیانه به طور 
اجتناب ناپذیری در حال شــکل گیری اســت و امیدوار بود 
بتواند با استخدام روشن فکران محلی به منظور ترجمه و 
نگارش معرفی نسخه ها، بخش قابل توجهی از این رهبران 
عقیدتی را با خود همراه سازد و قدرت انتقادات را تحلیل 

برد.«
البتــه ایــن ســازوکار نتیجــۀ دل خــواه فرانکلیــن را در 
پی نداشــت. در حالی که حســن العروسی، مدیر مصری 
دفتر فرانکلین در قاهره، همکاری با فرانکلین را یک تالش 
ملی گرایانه عربی می دید، بسیاری از ملی گرایان دهۀ 1950 
در مصــر بــه این برنامــه به عنوان »بخشــی از پروپاگاندای 
بیگانه که کشورمان را به خدمت می گیرد« نگاه می کردند 
و به دنبال »هشدار علیه هجوم فرهنگی و روشمند بیگانه 
که در کشــور نفوذ می کرد« بودند. برای اغلب ملی گرایان 
مصری اواسط دهۀ 1950، ترجمه کنشی سیاسی بود که با 

مقولۀ امپریالیسم پیوندی نزدیک داشت. 

فرانکلینتهران
در آبــان ســال ۱۳۳۲، یــک ســال پــس از تأســیس اولیــن 
مؤسسۀ انتشارات فرانکلین در قاهره، دیتوس اسمیت به 
همراه دو عضو دیگر هیئت مدیره، اولین ســفر دور دنیای 

خود را شروع کرد. اولین توقف آن ها تهران بود. 
حاصل این دیدار آشنایی مدیران فرانکلین با همایون 

 در حقیقت 
فرانکلین دریافته 
بود که احساسات 
ضد آمریکایی 
در کشورهای 
خاورمیانه به طور 
اجتناب ناپذیری در 
حال شکل گیری 
است و امیدوار بود 
بتواند با استخدام 
روشن فکران محلی 
به منظور ترجمه 
و نگارش معرفی 
نسخه ها، بخش 
قابل توجهی از این 
رهبران عقیدتی را 
با خود همراه سازد 
و قدرت انتقادات را 
تحلیل برد

 

 نقش فرانکلین 
در تحول صنعت 
نشر ایران را با 
اقدامات مثبتی 
نظیر احداث 
نخستین چاپخانۀ 
افست و تأسیس 
کارخانۀ کاغذسازی 
پارس نمی توان 
نادیده گرفت؛ اما 
سود این اقدامات 
عاید گسترش 
فرهنگ آمریکایی در 
ایران می شد

صنعتی زاده بود که درسال 1333 به عنوان نخستین مدیر 
انتشــارات فرانکلین در تهران انتخاب شــد. صنعتی زاده 
دســت چپی معروفی بود و که شــاه به او رحم کرده و او را 

بخشوده بود.
وی روابــط خوبــی بــا خانوادۀ ســلطنتی داشــت و به 
گفتۀ خود کوشید تا در کتاب های فرانکلین با تبلیغ برای 
پهلوی ها، از رضاخان تصویر آدمی »خودســاخته« را نزد 
مردم بسازد و در کتاب مردان خودساخته، برای نخستین 
بار زندگی رضاشــاه را به قلم محمدرضاشــاه منتشر کرد. 
همچنیــن صنعتــی زاده بــرای جلب حمایت های بیشــتر 
خواهــر دوقلــوی شــاه، نام اشــرف را به عنــوان مترجم روی 
کتاب مادر و بچه، نوشــتۀ بنیامین اســپاک گذاشــت؛ در 

حالی که مترجم اثر فرد دیگری بود!
نظــر  جلــب  صنعتــی زاده  موفقیت هــای  از  یکــی 
سیدحســن تقی زاده بــود کــه در آن زمان رئیس مجلس 
سنا بود و از رهبران جریان روشن فکری به شمار می آمد. 
صنعتی زاده توانست به یاری تقی زاده، از کمک چهره های 
مشــهور و نخبگان فرهنگی نظیر احمد آرام، ایرج افشار، 
محمــد معیــن، عبــاس زریــاب خوئــی و عبدالحســین 

زرین کوب بهره گیرد.
در کنار جذب چهره های فرهنگی، فرانکلین نیروهای 
هم سو با سیاست هایش را نیز جذب می کرد. به کارگیری 
حدود 29 نفر از توده ای ها و کسانی مثل نجف دریابندری 
که از ســال 32 از این حزب جدا شــده بودند و اســتفاده از 
آن ها به عنوان مترجم و نویســنده و مصحح، یکی از این 

اقدامات بود.
نگاهی به فهرست همکاران فرانکلین نشان می دهد 
که ســناتورها، ســفرا، امــرای ارتش، قضات دادگســتری و 
نظایر آنان از دیگر افرادی بودند که در شناساندن ادبیات 
آمریکا، از شرح حال سیاستمداران گرفته تا داستان های 
پلیســی، ســهمی به عهده داشــته اند. همچنین ناشــران 
متعــدد از جملــه امیرکبیــر، بنــگاه ترجمــه و نشــر کتاب، 
ابن سینا و سخن در نشر کتاب با فرانکلین همکاری کردند.

فرانکلیــن تهران عالوه بر ســرمایه گذاری در انتشــار 
کتاب، در حوزۀ مسائل فنی تولید کتاب نیز حضور یافته 
بــود. نقــش فرانکلیــن در تحــول صنعت نشــر ایــران را با 
اقدامات مثبتی نظیر احداث نخستین چاپخانۀ افست 
)چاپخانۀ 25 شهریور با مشارکت تقی زاده و اشرف پهلوی( 
و تأســیس کارخانــۀ کاغذســازی پــارس نمی تــوان نادیــده 
گرفــت؛ امــا ســود ایــن اقدامــات عایــد گســترش فرهنگ 

آمریکایی در ایران می شد. 

نقطۀعطففرانکلین
در سال 1336، فرانکلین که تعدادی از کارشناسان خود را 
برای گذراندن دورۀ کتاب های درسی و چاپ مواد آموزشی 
به دانشگاه کلمبیا فرستاده بود، به وزارت آموزش و پرورش 
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پیشــنهاد کرد که کار نوشــتن، تجدید نظر، تولید و چاپ 
تمــام کتاب های درســی ابتدایی را در دســت بگیــرد و این 
پیشــنهاد پذیرفته شــد. از این پس، فرانکلین بر محتوای 
کتاب های درسی تسلط یافت و در سال 1336، نخستین 
دورۀ کتاب هــای درســی دبســتان را عرضــه کــرد. در ســال 
1337، مؤسســۀ انتشــارات فرانکلیــن جمعــاً 1/5میلیون 
نســخه کتاب درســی را در هشــت موضوع طراحی، تولید 
و چــاپ کــرد و توانســت بودجــۀ ایــن برنامــه را از 270هزار 
به هشــت میلیون دالر برســاند. سود برنامۀ آموزشی برای 
فرانکلیــن چنــان هنگفــت بــود کــه در ســال های بعــد بــه 

برنامه های ادارۀ فرانکلین نیویورک کمک مالی می کرد!

کارنامۀانتشاراتفرانکلین
نمــودار مربــوط بــه برنامۀ مســتمر ترجمه های فارســی در 
انتشــارات فرانکلیــن طی 21 ســال، ابتدا ســیر صعــودی و 
سپس سیر نزولی آرامی را نشان می دهد. باالترین نقطۀ 
نمــودار مربــوط به نیمۀ نخســت دهۀ 1340 اســت؛ یعنی 
زمانی که ساالنه حدود صد عنوان کتاب منتشر می شد. 
ســپس منحنی ســیر نزولی خود را آغاز می کند؛ چنان که 
در ســال مالــی 1349تا1350، در برنامۀ مســتمر مـــؤسسۀ 

انـتشارات فرانکلین تهران، تنها ۶۴ کتاب چاپ شد.
دربــارۀ کل عناویــن منتشرشــده توســط انتشــارات 
فرانکلیــن، آمارهای متفاوتــی وجــود دارد. در کتاب ارتش 
سری روشن فکران تعداد عناوین منتشرشدۀ این مؤسسه 
از آغاز کار تا انقالب اسالمی، حدود 1500 عنوان ذکر شده 
اســت؛ امــا دایرة المعارف ایرانیــکا با درنظرنگرفتن عناوین 
تجدیدچاپ شــده، این تعداد را هشتصد عنوان می داند. 
بر اساس آمار منتشرشده در این دایرة المعارف، اغلب آثار 
منتشره آمریکایی بودند، از کشورهای انگلستان و فرانسه 

نیز تعداد کمی به چشم می خورد و تنها پنجاه اثر متعلق به 
نویسندگان ایرانی بود.

مرکزتکثیرفیلم
کتــاب تنهــا ابــزار فرانکلین در جهــت رواج ســبک زندگی 
آمریکایی نبود. قاســم تبریزی، پژوهشگر حوزۀ تاریخ، در 
گفت وگــو با شــیرازه می گویــد: »فرانکلین در ســال 38، با 
عنــوان ادارۀ اطالعــات ســفارت آمریــکا هشــتصد عنوان 
فیلــم را در شهرســتان ها توزیــع کــرد. ســال  53، در همــان 
مؤسسۀ فرانکلین در خیابان گاندی، زیرزمین بزرگی به نام 
مرکز تکثیر فیلم درست کردند. پخش فیلم زمینه ای شد 
بــرای انتقال فرهنگ آمریکایی به صــورت تصویری. از این 
هشتصد فیلم، فقط سه عنوان دربارۀ ایران بود. یکی دربارۀ 
رضاشاه و محمدرضا و دیگری دربارۀ تخت جمشید و یکی 
از عناوینش هم اســالمی بود. اســالمی اش هم مستندی 
بود با عنوان نقش هواپیماهای آمریکایی در انتقال حجاج 
ایرانــی بــه مکــه! صنایــع آمریکا، دســتاوردهای موشــکی 
آمریکا، جنگل های آمریکا و نظایر این ها موضوعات عمدۀ 
این فیلم ها و مستندها بودند و با پست به شهرستان ها 

ارسال می شدند.«

فرانکلینوتحدیدآزادیبیان
انتشارات فرانکلین با توان مالی باالی خود و امکاناتی که در 
اختیار ناشرانش قرار می داد، آثار موردپسند خود را در بازار 
نشــر عرضه می کرد و تمایل ناشــران را به انتشار آثاری که 
فرانکلین محتوای آن را نمی پسندید، کاهش می داد. این 

اتفاق از دید تعدادی از روشن فکران جامعه پنهان نماند.
 جــالل آل احمــد یکــی از افــرادی بــود کــه به خوبی از 
خطرات فرانکلین در فضای فرهنگی جامعه آگاه شده بود و 
در برخی از آثار خود به این موضوع اشاره کرد. وی در کتاب 

  سود برنامۀ 
آموزشی برای 

فرانکلین چنان 
هنگفت بود که 

در سال های بعد 
به برنامه های ادارۀ 
فرانکلین نیویورک 
کمک مالی می کرد

  فرانکلین در سال 
38، با عنوان ادارۀ 

اطالعات سفارت 
آمریکا هشتصد 

عنوان فیلم را در 
شهرستان ها توزیع 

کرد. سال  53، در 
همان مؤسسۀ 

فرانکلین در خیابان 
گاندی، زیرزمین 

بزرگی به نام مرکز 
تکثیر فیلم درست 
کردند. پخش فیلم 
زمینه ای شد برای 

انتقال فرهنگ 
آمریکایی به صورت 

تصویری
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آزاد/ یادداشت

سه مقاله می نویسد: »... بدبختی بزرگ تر در اينجا است 
که اين بنگاه محترم کم کم از يک دستگاه سانسور هم برای 
آزادی کلی مملکت خطرناک تر شده است. البد می پرسيد 
چرا؟ حاال برايتان می گويم. اين بنگاه محترم به صورتی که 
ديديــد، همۀ ناشــران را چشم به دســت خود نگه داشــته؛ 
به صورتــی کــه در هر ســال اگر صد کتــاب در اين مملکت 
منتشر شود )غير از انتشارات دانشگاه که صورت ديگری 

دارد(، پنجاه تای آن با کمک فرانکلين است.« 
آل احمد با اشاره به تعدد ناشران و مجالت تخصصی 
کتــاب کــه گوش به فرمــان فرانکلین انــد، ادامــه می دهــد: 
»خالصــه وضــع جوری شــده اســت که هرکه با کتــاب و با 
هــر خواندنــی مرتب غيرروزنامــه ای ســروکار دارد، ناچار با 
ايــن بنگاه محترم ســروکار دارد... به همــۀ کتاب خوان ها و 
کتاب نويس ها و کتاب فروش ها هم اعالم خطر می کنم که 

از اين پس سروکارتان با يک تراست مطبوعاتی است.« 
وی همچنیــن با انتقاد از خرید چکی آثار هم ســو با 
سیاست های فرانکلین و انبارکردن آن ها،دربارۀ آیندۀ آزادی 
بیان در جامعه هشدار می دهد: »دچار عواقب تراست های 
بــزرگ شــده ايم و آن هــم در امر مطبوعــات و در امر کتاب 
و ايــن بزرگ ترين خطر اســت بــرای آزادی، نزديک ترين راه 

است برای يکدست کردن افکار و عقايد مردم.« 
اين انحصارطلبی و مونوپليسم همايون صنعتی زاده 
باعــث می شــود کــه صــدای ديگــر اهالــی  صنــف کتــاب و 
کتاب فروشــان درآيد.بــه ایــن ترتیــب، محمدعلــی ترقــی، 
رئيــس اتحاديــۀ صنــف کتاب فــروش در ســال 1339 و 
مدیــر کتاب فروشــی خیــام، دربــارۀ اعمــال خــالف قانون و 
سلطه طلبانۀ همايون صنعتی زاده در انحصاری کردن بازار 
کتاب ايران و از دور خارج کردن دیگران، نامه ای افشاگرانه 

در روزنامۀ اطالعات چاپ می کند.

شکستبرنامۀکتابفرانکلین
تأثیــر برنامه های کتاب فرانکلین چــه بود؟ این منصفانه 
است که بگوییم تأثیری که بنیان گذاران فرانکلین مدنظر 
داشتند، بر جای نماند. مایکل هریس، رئیس فرانکلین، 
در ســال های پایانــی دهــۀ 1960، زمانــی کــه نشــانه های 
شکســت برنامه به دلیــل فقدان بودجه و ســوءمدیریت 
مالــی آشــکار شــد، در موفقیــت این برنامه در پیشــرفت 
صنعت نشــر بومی دچار تردید شــد. گرچه فرانکلین در 
ترجمــۀ آثار شــاخص و برقراری روابــط نزدیک با نخبگان 
بومــی جوامــع به صــورت مؤثــری عمــل کــرده بــود، ایــن 
دستاوردها تأثیر چندانی بر فروش، توزیع، انتشار حرفه ای 

یا حتی مشکل دزدی ادبی نداشتند. 
حتی به لحاظ آماری نیز فرانکلین نسبت به کشور 
رقیبش، یعنی اتحاد جماهیر شــوروی، توفیقی نداشت. 
در حقیقت، شوروی از تمام برنامه های آمریکایی پیشی 
گرفتــه بود. در نیمۀ نخســت ســال 1957، اتحاد جماهیر 
شــوروی 15،631،700 نســخه کتاب را در 372 عنوان و به 
دوازده زبــان بــه چاپ رســانیده بــود. ایــن در حالی بود که 
انتشــارات فرانکلیــن در فاصلــۀ ســال های 1953 تــا 1959 
توانســته بود فقط ده میلیون نســخه از ششــصد عنوان 

کتاب را به شش زبان منتشر نماید.
ســرانجام پس از 25 سال، برنامۀ کتاب فرانکلین به 
کار خود خاتمه داد و دارایی های آن که حدود هشت هزار 
دالر بــود، در اختیــار مرکــز کتاب کتابخانــۀ کنگرۀ آمریکا 
قــرار گرفــت. دارایی های فرانکلین تهران نیز کــه در حدود 
ده میلیون دالر بود، در اختیار یک سازمان غیرانتفاعی قرار 
گرفت. شاخۀ قاهره نیز به سازمانی غیرانتفاعی واگذار شد 

تا فعالیت ها را ادامه دهد.
پس از انقالب اســالمی ایران، مؤسسۀ فرانکلین به 

  محمدعلی 
ترقی، رئیس اتحادیۀ 
صنف کتاب فروش 
در سال 1339 و 
مدیر کتاب فروشی 
خیام، دربارۀ 
اعمال خالف قانون 
و سلطه طلبانۀ 
همایون صنعتی زاده 
در انحصاری کردن 
بازار کتاب ایران و 
از دور خارج کردن 
دیگران، نامه ای 
افشاگرانه در روزنامۀ 
اطالعات چاپ 
می کند
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با دانشگاه آزاد نیست. وی انتشارات سروش را برای ادامۀ 
فعالیــت برگزید و تعــدادی از اعضای بخش ویرایش را به 
همراه خود به سروش برد. نجف دریابندری نیز گرچه خود 
بــه همکاری بــا دانشــگاه آزاد تن نــداد، با تصمیم مهاجر 
مخالفت نکرد و به انتقال بخشــی از نیروها به دانشــگاه 
آزاد کمــک کرد. پس از پیروزی انقالب اســالمی و انحالل 
دانشــگاه آزاد ایران، این نیروها به مرکز نشــر دانشــگاهی 

انتقال یافتند.
هم زمــان بــا تعطیل شــدن فرانکلیــن، شــاخۀ تهران 
مؤسســۀ انتشــاراتی جدیدی به نام »نومرز« تشکیل داد 
که می خواست برنامه های فرانکلین تهران را با تغییرات و 
اصالحاتی ادامه دهد. دکتر حمید عنایت و یک آمریکایی 
بــه نــام جان نیوتن که فارســی را خوب می دانســت و روان 
صحبــت می کــرد، برای تأســیس نومرز تــالش می کردند. 
آن ها با شماری از اعضای پیشین فرانکلین تماس گرفتند 

و به همکاری دعوتشان کردند.
انتشــارات نومــرز در واقع تالشــی از ســوی حکومت 
برای ایرانی کردن انتشــارات فرانکلین بود. پیش از این، به 
انتقادات گستردۀ جمعی از نویسندگان و روشن فکران به 
فعالیت غرب محور فرانکلین اشاره شد. موسوی گرمارودی 
نیــز از دیگــر چهره هایــی بــود کــه درخصــوص عملکــرد 
فرانکلیــن انتقاداتی را مطرح ســاخته بــود. او در گفت وگو 
با روزنامۀ کیهان به این موضوع اشاره می کند: »خود من 
در شمارۀ تیرماه سال 52، راهنمای کتاب مقاله ای نوشتم 
که در آن اشــاراتی به جنبه های اســتعمارگرایانۀ فرانکلین 
یعنی تهران نیویورک آن داشتم و دیگران نیز نوشــــته ها و 
مقاله هایی داشتند؛ بلکه با صراحتی بیشتر و حرف هایی 
برنده تر و شــاید روی همین فشارها بود که رژیم سابق که 
همیشــه ســــعی می کرد بزک دموکراســی را رعایت کند و 
جلوی سروصداها را بگیرد، اقدام به ایرانی کردن فرانکلین 
نمود. تا اینکه حدود یک ســال و نیم دو ســال پیش، بعد 

سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی تغییر نام داد 
و وظیفۀ چاپ کتب درســی را برعهده گرفت؛ اما بدنۀ آن 
تحت سلطۀ روشن فکران سکوالر ماند و سرانجام در سال 
1372، با شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی )جانشــین 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب( ادغام شد.

سرنوشتفرانکلینتهران
عبدالحســین آذرنگ، نویســنده و مترجــم ایرانی که بین 
ســال های 1350 تــا 1355 در انتشــارات فرانکلین به عنوان 
ویراســتار مشــغول به کار بود، در گفت وگو با مجلۀ بخارا از 
جلســه ای صحبت می کند که در بهار ســال 1354 و ســه 
سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی، به دعوت علی اصغر 
مهاجــر، مدیــر وقــت فرانکلیــن تهران برگــزار شــد. در این 
جلســه، همــۀ ویراســتاران و نیز نجف دریابنــدری، معاون 

فرهنگی فرانکلین حضور داشتند. 
مهاجــر در ایــن جلســه عنــوان کرد کــه وضعیتی بر 
کشــور حاکم شــده اســت که امکانی بــرای ادامۀ فعالیت 
نمی بیند و دیر یا زود فرانکلین با بن بست روبه رو خواهد 
شــد. با توجه به اینکه نیروهای باتجربــه ای در زمینه های 
مختلف نشر با این مؤسسه همکاری می کنند که ثروت و 
سرمایۀ چشمگیری هستند، به نخست وزیر ]امیرعباس 
هویــدا[ چنــد طــرح در چند زمینه پیشــنهاد داده شــده و 
او همکاری نیروهای فرانکلین تهران را با دانشــگاه آزاد به 
ریاســت دکتــر عبدالرحیــم احمدی تصویب کرده اســت. 
ازاین رو، اعضای بخش ویرایش و بخشی از اعضای بخش 
تولید فنی و هنری فرانکلین در اختیار دانشــگاه آزاد قرار 

می گیرد.
پــس از پایان یافتــن صحبت هــای مهاجــر، حاضران 
واکنش هــای متفاوتــی بــروز دادند. شــادروان کریم امامی 
گفت عالقه ای به کار در زمینۀ تدوین و انتشــار متن های 
درسی و آموزشی و دانشگاهی ندارد و حاضر به همکاری 

  هم زمان 
با تعطیل شدن 

فرانکلین، شاخۀ 
تهران مؤسسۀ 

انتشاراتی جدیدی به 
نام »نومرز« تشکیل 
داد که می خواست 

برنامه های فرانکلین 
تهران را با تغییرات و 
اصالحاتی ادامه دهد
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 که می دانیم 
نومرز وارونه شدۀ 
همان مرزهای 
نو آمریکا است و 
می بینید کــه در 
همین ایرانی کردن 
ظاهری فرانکلین، باز 
هم آن عالقه و الفت 
و وابســتگی به غرب 
به نحوی حفظ شده 
بود و نومرز تحت 
ریاست عالیۀ اشرف 
پهلوی قرار گرفت

  هرچه فرانکلین 
داشت فروختند. 
مثاًل شرکت سهامی 
جیبی را فروختند. 
مهاجر هم مقدار 
زیادی از پول ها را 
برداشت و رفت 
در بورلی هیلز 
لس آنجلس ملکی 
خرید و در همان 
جا مرد

سرنوشتاموالفرانکلین
از اواســط دهۀ 50، مؤسسۀ فرانکلين زنگ تعطيلی خود 
در ايــران را به صــدا درآورد. عبدالرحيــم جعفــری در ايــن 
خصــوص می نويســد: »طبــق دســتور مؤسســۀ مرکــزی 
نيويــورک، دوسه ســالی قبــل از انقالب، فــروش و واگذاری 
بعضی اموال و امتيازات مؤسسۀ فرانکلين از جمله امتياز 
کتاب ها و سرقفلی فروشگاه های شرکت کتاب های  جیبی 
توسط مهاجر انجام شد.« آن گونه که پیش تر اشاره شد، 
دارایی فرانکلین تهران در زمان تعطیلی حدود ده میلیون 
دالر بود. عبدالحسین آذرنگ که در آن زمان از ویراستاران 
فرانکلیــن بــود، ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد: »اقــوال و 
روایت ها متفاوت است. آنچه مسلم است، اینکه دارایی 
قابل توجهی بوده که بخشی از آن در ایامی که علی اصغر 
مهاجــر در ایــران بــوده، فروخته شــده اســت. بــرای مثال، 
اسناد و مدارک فروش شرکت سهامی کتاب های جیبی و 
دایرة المعارف فارسی به مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر موجود 
اســت.« وی در خصــوص انتقــال دارایی های فرانکلین به 
خارج از کشــور اضافه می کند: »آنچه جابه جا، منتقل یا 
از ایــران بیرون برده شــده اســت، بدون همکاری شــماری 
از مســئوالن امور مالی و حقوقی که با علی اصغر مهاجر 
از نزدیــک کار می کرده اند، امکان پذیر نبوده اســت. آن ها 
می توانند بگویند مهاجر چه میزان از دارایی های فرانکلین 
تهران را با خود به خارج برده است. او پس از تعطیل شدن 
فرانکلین تهران به آمریکا رفت، مستغالتی خرید، دست 
به فعالیت هایی زد، کتاب منتشر کرد و خیاالت دیگری هم 

در سر داشت که اجل مهلتش نداد.«
خود همایون صنعتی زاده نیز موضوع انتقال سرمایۀ 
فرانکلیــن بــه خارج از کشــور را توســط علی اصغر مهاجر 
تأییــد می کنــد و می گویــد: »...هرچــه فرانکليــن داشــت 
فروختند. مثالً شرکت سهامی جيبی را فروختند. مهاجر 
هم مقدار زيادی از پول ها را برداشت و رفت در بورلی هيلز 
لس آنجلس ملکی خريد و در همان جا مرد. داســتانش 

مفصل است.« 

از یک ســری حرف های پشــت پرده و طــی مقابلۀ نامه ای، 
نــام فرانکلین را به )نومرز( تغییر دادند که می دانیم نومرز 
وارونه شدۀ همان مرزهای نو آمریکا است و می بینید کــه 
در همین ایرانی کردن ظاهری فرانکلین، باز هم آن عالقه و 
الفت و وابســتگی به غرب به نحوی حفظ شده بود و نومرز 

تحت ریاست عالیۀ اشرف پهلوی قرار گرفت.«
پــس از وقــوع انقــالب اســالمی، آنچه از تشــکیالت 
فرانکلیــن تهــران باقی مانــد، به تشــکیالت تــازه ای به نام 
ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقــالب اســالمی )ســمت(، 
زیر نظر علی موســوی گرمارودی منتقل شــد. تغییرات و 
تحوالت این تشکیالت پس از انقالب مکتوب و مضبوط 
اســت و آن را در حــوزۀ تاریــخ نشــر ایــران پــس از انقــالب 

می شود بررسی کرد.

سرنوشتکتابهایفرانکلین
موســوی گرمارودی در مصاحبه ای با مجلۀ اميــد ايران در 
خصوص کتاب های انتشــارات فرانکلیــن می گوید: »بايد 
در مورد بيش از هفتصد عنوان کتاب بنشينيم و تصميم 
بگيريم؛ چون اين کتاب ها آمادۀ چاپ هستند و از آنجا که 
غالباً مربوط به دودمان پهلوی اســت، نياز به بررســی دارد 
که آيا چاپ بشود يا نه. تعجبی هم ندارد؛ چرا که انتشارات 
فرانکلين زمانی که به انتشارات »نومرز« تغيير نام داد، تازه 
تحت رياست عاليۀ اشرف درآمد و معلوم است که به اين 
ترتيب در اين مؤسسه چه کتاب هايی به چاپ می رسيده 

است...«
با وجود این، متأســفانه در ســال های پس از پيروزی 
انقالب اســالمی، برخی روش ها و سياست های سال های 
قبــل از انقــالب »بنگاه ترجمه و نشــر کتاب« و همچنين 
مؤسســۀ فرانکليــن تــداوم يافت و حتــی تعداد زیــادی از 
حــدود هفتصــد کتابــی کــه در ســال های قبــل از انقــالب 
منتشر شده بود، تجدید چاپ شدند؛ در حالی که بسياری 
از آن کتب، مبلغ و مروج همان انديشه های ضد  اسالمی 

و غرب گرايانه بودند. 



شمارۀ 32 و 33
فروردین و اردیبهشت 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

خارجــی اظهــار مــی دارد: »بــرای معرفــی ایــن افــراد نیــاز 
بــه مطالبــی از جمله معرفی نامۀ کتاب هایشــان بــه زبان 
انگلیســی داریــم. ایــن نســخۀ انگلیســی کتاب هــا را در 
قالب نمونه صفحاتی برای ناشران مختلف می فرستیم. 
فرقی نمی کند که چه کشــوری باشــد. این زبان برای همۀ 
کشــور ها تعریف شــده است. اگر نظرشــان را جلب کرد، 
معموالً درخواست می کنند که راجع به آن کتاب اطالعات 
بیشتری بدهیم تا آن را بررسی کنند. اگر پس از بررسی 
متقاعد شــدند که رایت کتابی را بخرند، به نمایندگی از 
ناشــران یا نویســندگانی کــه کتاب های آن هــا را در اختیار 
داریــم، کار هــای حقوقــی را انجــام می دهیــم و قــرارداد 

می بندیم.« 
جعفری اقدم با بیان این موضوع که هدف اصلی ما 
معرفــی دانش ایرانی و اســالمی بــه جهان در قالب کتاب 
است، می گوید: »برای اینکه فرهنگ مطلوب هر کشور در 
کشور های دیگر به زبان های مختلف ترجمه و چاپ شود، 

بخش هــای  از  فعالیت هایشــان،  و  ادبــی  آژانس هــای 
مغفول مانده در صنعت نشر ایران هستند. در حالی که 
در بســیاری از مراودات جهانی نشــر، حضور آژانس ها به 
نمایندگی از ناشــران و مؤلفان به موضوعی عادی تبدیل 
شــده اســت، در عرصــۀ داخلی، فعالیت ایــن آژانس ها با 

معضالت و مشکالت زیادی روبه رو است. 
مجیــد جعفری اقدم، مدیر آژانس ادبــی پل، دربارۀ 
نحوۀ فعالیتشان می گوید: »فعالیت ما عمدتاً در حیطۀ 
معرفی آثار ناشران و نویسندگان ایرانی به خارج از کشور 
است و بعد از جلب توجه ناشران خارجی، تفاهم نامه ای 
را منعقد می کنیم. در حال حاضر، با ۵۸ ناشر و نویسندۀ 
ایرانــی تفاهم نامــه داریــم تــا کتاب هــا را در ســازمان های 
بین المللی نشر معرفی کنیم و با هدف فروش کپی رایت 
کتاب هــا بــه زبان هــای مختلف، آن هــا را ترجمه و ارســال 

کنیم.«
او دربــارۀ نحــوه و مراحــل قراردادبســتن بــا ناشــران 

مهسا گربندی

روند ترجمۀ آثار ایرانی در گفت وگو با مجید جعفری اقدم:

زیان تاپ و گرنت
بیشتر از سودشان بوده است!

آزاد

یادداشت
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 تاکنون معرفی 
۱۵۰ عنوان و در 
مجموع حدود 
۵۰۰ کتاب به زبان 
انگلیسی در دیگر 
کشورها معرفی شده 
است

و سعی می کنیم به ناشران آن کشور آثاری را معرفی کنیم 
که به آن عالقه مندند. مثالً انتشــاراتی به نام انتشــارات 
آتوپیــا بــه تاریــخ و مســائل اجتماعــی و فرهنگــی ایــران 
عالقه دارد. بنابراین ما هیچ وقت به این ناشــر کتاب های 
کــودک و نوجوانمــان را معرفــی نخواهیم کــرد. در نتیجۀ 
این مطالعات و بررســی و این شــناختی که از انتشــارات 
آتوپیا به دســت آورده ایم، توانســته ایم کپی رایت چهار یا 
پنج کتاب را در حوزۀ دفاع مقدس و سه کتاب دیگر را در 

حوزۀ موسیقی و تاریخ ایران به این ناشر واگذار کنیم.« 
جعفری اقــدم دربارۀ آمار فعالیت های آژانس ادبی 
تــا امــروز بیان می کند: »تاکنون ۱۵۰ عنــوان و در مجموع 
حدود پانصد کتاب به زبان انگلیســی در دیگر کشــور ها 

معرفی شده است.« 
مدیر آژانس ادبی پل تصریح می کند: »برای ناشری 
کــه می خواهــد کتاب مــا را ترجمــه و چــاپ و توزیع کند، 
هزینه هایی وجود دارد. مثالً باید هزینۀ کپی رایت به ناشر 
ایرانــی بدهــد. همچنین کتاب را به زبــان خودش ترجمه 
و در آخــر آن را چــاپ و توزیــع کنــد کــه تمام ایــن مراحل 
برایش هزینه دارد. به همین دلیل دولت ها می گویند هر 
ناشری اقدام به چنین کاری کند، ما از او حمایت می کنیم 
و این کار به نام طرح ها و برنامه های گرنت معروف شــده 
اســت. در ایــران نیــز ایــن برنامه دوســه ســالی اســت که 
اجــرا شــده؛ یکی در وزارت ارشــاد با عنــوان طرح گرنت و 
دیگری در ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با عنوان 
طرح تاپ. یعنی بعد از منعقدشدن قرارداد، یک نسخه 
از آن بــرای وزارت ارشــاد بــه همراه مجوز و کاتالوگ ناشــر 
خارجی ارســال می شود تا اعتبارسنجی شود. در نهایت 
بعد از جلســات متعدد، قیمت مشــخص می شود؛ زیرا 

باید از طریق مبادالت رایت یا همکاری های نشر مشترک 
اقدام شود. یعنی این طور نیست که ما در ایران، کتاب های 
خودمــان را بــه زبان های مختلف ترجمه کنیم و بعد آن را 
به خارج از کشــور بفرســتیم. این کار غلطی اســت که در 
بیشــتر مواقع در برخی ســازمان های دولتی انجام شده و 

البته هنوز هم انجام می شود.« 
مدیــر آژانــس ادبی پــل اهمیت معرفی نویســنده و 
کتاب هــا را بــه ناشــران خارجــی این گونــه مطــرح می کند: 
»برای جلب نظر کشــور های دیگر برای خرید کتاب ها به 
زبــان خودشــان، بایــد نویســنده و کتابــش را به خوبی و با 
استاندارد جهانی معرفی کنیم. معرفی نامه در دنیا تعریف 
مشــخصی دارد و تعیین شــده است که چه مطالبی و تا 
چه تعداد کلماتی نوشته شود. مثالً برای معرفی نویسنده 
بایــد از ۲۰۰ تــا ۳۵۰ کلمه اســتفاده شــود و اگر دو صفحه 
برای معرفی نویســنده ارســال شــود، غیرحرفه ای خواهد 
بــود. همچنین مخاطب ســنجی و نیازســنجی از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. مثالً اگر ما با حدود شصت 
نویسنده و ناشر در ارتباط باشیم، تمام کتاب ها را به آن ها 
معرفی نمی کنیــم؛ بلکه موضوع بندی شــان می کنیم؛ به 
ایــن صــورت که کدام حوزه کــودک و نوجوان اســت، کدام 
غیرداســتانی اســت و کدام داستان است. همچنین نگاه 
می کنیــم کــه در ادبیات انقالب اســالمی چــه کتاب هایی 
داریــم. در ادبیــات دفاع مقدس چــه آثاری را برای معرفی 
داریم. در مطالعات اسالمی و مطالعات ایرانی چه داریم. 

به طور کلی، داشته هایمان را بررسی می کنیم.« 
او در ادامــه می گویــد: »مــا بازار های نشــر مختلف و 
به طور کلی بازار هدف را بررسی می کنیم؛ یعنی می بینیم 
که کشوری مانند صربستان به چه موضوعاتی عالقه دارد 
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ماهنامۀ شیرازه کتاب

  از ۱۵۰ عنوان 
کتابی که انتشاراتی پل 

برای آنها معرفی نامه 
ارسال کرده و قرارداد 

نوشته است حدود 
۵۰ تای آن مربوط به 

حوزه دفاع مقدس 
میشود؛ و در مقایسه 
با رمانهای معاصر که 

دوستان دگراندیش ما 
تصور میکنند ادبیات 

ما فقط همین ها است و 
بقیه هیچ است، سهم 

بسیار زیادی دارد

رقم ها برای هر حوزه متفاوت است. به این صورت، از ناشر 
خارجی حمایت می شــود تا مشــوقی برای انجــام کار ها و 

چاپ کتاب به زبان کشور های مختلف باشد.« 
او ادامه می دهد: »گاهی کتاب های ناشران خارجی 
را در کشور به ناشران خودمان معرفی می کنیم و به آن ها 
می گوییم که به جای آنکه بدون اجازه کتاب نویســندگان 
مختلف را ترجمه و چاپ کنید، از مسیر صحیح وارد شوید 
و بــا آن هــا قرارداد ببندید و رایت بخرید. اگر ناشــر ایرانی 
رایت بخرد، دو اتفاق مهم می افتد؛ اول اینکه کشور های 
دیگر که گرنت دارند، در صورت طی کردن مسیر قانونی به 
ناشران ما پول می دهند و از آن ها حمایت می کنند. طی 
بررســی ما ۸۷ کشــور گرند می دهند که کتاب هایشان در 
کشور های دیگر ترجمه و چاپ شود. دوم اینکه وقتی ناشر 
ایرانی رایت می خرد، ناشر خارجی نیز رابط می شود تا از او 

رایت بخرد.« 
مجید جعفــری اقدم با بیان اینکه در زمینۀ ترجمه 
نیز کار هایی در آژانس ادبی شان انجام می شود، می گوید: 
»وقتــی کتابــی نســخۀ انگلیســی داشــته باشــد، در دنیا 
کپی رایت آن را سریع تر می خرند؛ زیرا ترجمه از انگلیسی 
به زبان ناشــر خارجی راحت تر از آن اســت تا اینکه کتاب 
را از فارســی بــه زبــان خودشــان ترجمــه کننــد. این گونــه، 
هزینه هــا نیز برایشــان کمتر خواهد شــد. حتــی برخی از 
ناشــران درخواســت می کننــد کــه نســخۀ کامل کتــاب را 
به صورت انگلیســی برایشــان ارسال کنیم و از این طریق، 
کار ها سریع تر انجام می شود. به همین دلیل، آژانس ادبی 
ما در زمینۀ ترجمه نیز کار هایی را انجام می دهد. در حال 
حاضر، پانزده گروه ترجمه داریم که یا بومی هستند و در 
کشور های خودشان زندگی می کنند یا مترجم های داخلی 

خودمان هستند.« 
او مطــرح می کند: »گاهی ناشــران خارجــی که از ما 
رایت می خرند، درخواست می کنند که خودمان کتاب ها 
را از فارسی به دیگر زبان ها ترجمه کنیم. در نتیجه در این 
بخش، قرارداد ترجمه با آن ها می نویسیم و این یکی دیگر 
از فعالیت های ما اســت. در همین زمینه و در پنج ســال 
اخیر، ۱۲۵ کتاب از زبان فارســی به زبان های دیگر ترجمه 

کرده ایم که چاپ شده است.« 
جعفــری اقدم با اشــاره به دیگر فعالیت های آژانس 
ادبی پل بیان می کند: »کتاب های نویســندگان و ناشران 
ایرانــی را در ســایت آمــازون به منظــور فــروش آنالیــن یــا 
دیده شدن آن ها برای جذب ناشران خارجی قرار می دهیم 
که البته این کار با همکاری مؤسســۀ انتشــاراتی سوپریم 

کالچیر در آمریکا انجام می گیرد.« 
مجید جعفری اقدم در پاسخ به این سؤال که توجه 
ناشــران خارجــی بیشــتر به چــه موضوعاتی جلب شــده 
است، می گوید: »در ایران در حوزۀ کودک و نوجوان حرف 
برای گفتن داریم؛ زیرا هم تصویر و هم متن می فروشــد. 

از طرفی این حوزه تقریباً فرامرزی اســت و در تمام جهان 
وجــود دارد و مالحظــات خاصــی نــدارد. بــه همیــن دلیل 
ناشــران خارجــی از آن اســتقبال می کننــد. همچنیــن از 
موضوعاتی که دربارۀ ادبیات داســتانی و بومی ما باشــد، 
بیشتر استقبال می شود؛ مانند کتاب های دفاع مقدس. 
در حالی که در دنیا کتاب جنگ وجود دارد؛ اما بار عاطفی 
و انســانی رمان هــا و خاطــرات دفــاع مقدس باعث شــده 
اســت تا در دیگر کشــور ها از آن ها استقبال شــود. از ۱۵۰ 
عنوان کتابی که انتشارات پل برای آن ها معرفی نامه ارسال 
کرده و قرارداد نوشته است، حدود پنجاه تای آن مربوط به 
حوزۀ دفاع مقدس می شود. این در مقایسه با رمان های 
معاصر که دوستان دگراندیش ما تصور می کنند ادبیات 
ما فقط همین ها اســت و بقیه هیچ اســت، ســهم بسیار 
چشمگیری دارد. در ادبیات غیرداستانی نیز موضوعاتی 
کــه مربــوط به مبانــی اســالمی اســت، به طور ویــژه توجه 
کشــور ها را جلــب کــرده اســت؛ ماننــد کتاب های شــهید 
مطهــری کــه عالمانــه اســت و در آن جبهه گیــری و تبلیغ 

نیست.« 
مدیر آژانس ادبی پل دربارۀ مشکالت و موانع کاری  
ایجادشــده از ســوی دولــت می گویــد: »بهتریــن کاری که 
دولت می تواند برای ما انجام دهد، این است که کاری به 
ما نداشته باشد. بیشترین گرفتاری را از این ها می کشیم؛ 
زیــرا طــرح تــاپ و گرند که دولتی اســت، بیشــتر از اینکه 
کمک حال ما باشــد، برایمان مشــکل ایجاد کرده اســت. 
یعنــی ما بر اســاس فرمایش های آقایان پیــش می رویم و 
بعد می بینیم کاری انجام نمی شود.   شما خودتان چنین 
طرح هایــی را مصــوب کرده ایــد و گفته ایــد کــه حمایــت 
می کنید؛ اما چرا به تقاضای ما یا ناشر خارجی که هشت 

ماه از آن گذشته، جواب نمی دهید؟«  
او خطــاب بــه دولتی هــا ســؤالی را طــرح می کنــد: 
»مسئوالن بعد از چهار سال گزارش بدهند که طرح تاپی 
را کــه ویــژۀ ادبیــات انقالب اســالمی قــرار داده انــد، چطور 
پیش برده اند؟ آن ها حتی از یک ناشر خارجی بر اساس 
قرارداد رایت حمایت کرده اند؟! متأسفانه تا به حال بیش 
از پنجــاه قــرارداد بــه طرح تاپ فرســتاده ایم؛ اما بی نتیجه 
بــوده و حتــی به یکی از آن هــا توجه نکرده اند. آن ها حتی 
جوابمــان را نداده انــد. بــه دلیــل همیــن ضربه هایــی کــه 
خورده ایــم، می گویم اگــر دولت کاری انجام ندهد، به نفع 

توسعۀ نشر ایران است.« 
جعفــری اقدم بیان می کند: »بحث مبــادالت رایت 
در آژانس های ادبی هم هزینه بر است و هم به تخصص 
نیاز دارد و باید برای آن باید زمان زیادی گذاشت. عده ای 
می آیند و فکر می کنند که کار خیلی آسان است و بعد که 
جواب نمی گیرند، ســریع پشیمان می شوند. این کار هم 
عشــق می خواهــد، هم تجربه و هم صبــر. در این صورت 

یک آژانس ادبی می تواند موفقیت کسب کند.«

زیان تاپ و گرنت بیشتر از سودشان بوده است!
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داســتان فــراق، دلتنگــی و غم هجران یــار قصۀ تازۀ دیروز و امروز نیســت. حدیث 
مکرری اســت که هر بار از زبان عاشــقان و دوســتان دور از هم شــنیده می شــود. 
انسان اما هر کجا که باشد، راهی خواهد یافت تا مرهمی بر اندوه فراق عزیزانش 

باشد. 
در روزهــای قدیــم کــه خبــری از تلفن و اینترنت و انقالب الکترونیکــی امروز نبود، 
مردم برای اطالع از احوال یکدیگر راهی جز نامه نگاری نداشــتند. نامه بود و پس 
از آن تلگراف. انتظار بود و شوق رسیدن نامه و خط نوشته ای از عزیزان و دوستان 

دور از هم.
پری دخت قصۀ دلتنگی و بی تابی های یک زوج ایرانی است که برای مدتی از هم دور شده اند؛ سیدمحمود که در فرانسه 
درس طبابت می خواند و پریدخت که در تهران برای بازگشــت همســرش لحظه شــماری می کند. این کتاب مجموعۀ 
نامه هایی است که بین سیدمحمود و پری دخت ردوبدل می شود؛ برگ هایی از شاخه های درخت عشق که ریشه در 
ســرزمین شــرق دارد و اینــک بــاد خــزان جدایــی، آن را بین مشــرق و مغرب )تهران و پاریــس( به گردش درآورده اســت. 
پری دخت گفت وگوهای دو قلب بی قرار و عاشق است که به هر بهانه ای دلتنگ هم می شوند و شرح این دلتنگی ها را با 

جادوی حروف و کلمات به سوی هم روانه می سازند.
این مجموعه با زیرعنوان »مراسالت پاریس طهران« شامل چهل نامۀ عاشقانه است که به زبان و نثر دورۀ قاجار و با 
طراحی و رسم الخطی ویژه منتشر شده است. پری دخت از خانه و روزهای تکراری اش می گوید که در نبود شوهرش هیچ 
لطفی ندارد و بهار و زمستان برایش یکی است. سیدمحمود از پاریس و زرق وبرقش می گوید که بی پری دخت در پیش 
چشمانش جلوه ای ندارد. در آغاز یکی از نامه ها می خوانیم: »آقا سیدمحمود جانم! سالم. مرقومه واصل شد. بوسیدم 
و بر دیده مالیدم. شیشۀ عطر و پارچه و صندل مرحمتی را نیز. چه حکایت است که خط و خبر از معشوق این گونه 
غم از دل می زداید و نشئگی آور است؟ سال نو شما هم مبارک. بمیرم که در غربت، هیچ از مراسمات نوروز برگزار نشد 

و سال به غربت تحویل شد.« 
کتاب پری دخت نمونۀ موفقی از داستان های مکاتبه ای است که با قلم زیبای نویسنده و نثر خاص عصر قاجار، جذابیتی 

دوچندان یافته است. پیشنهاد می کنیم تجربۀ شیرین مطالعۀ این کتاب متفاوت را از دست ندهید.

پریدخت
امدعسگری

قبسات/تعدادصفحات:۱۴۰
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در تمام تاریخ اسالم، در کنار نام پاک اهل بیتD نام زیبایی به چشم می خورد 
که خود، دریای بی کرانی از عشق، معرفت و دالوری است. قصه ای که شنیدنش 

هر بار تازه است و هر زمان جلوه ای خاص دارد.
او را پهلــوان بنی هاشــم می داننــد. قمــر بنی هاشــم نیز از لقب های دیگر اوســت. 
نامش به شجاعت و جوانمردی بر زبان ها جاری است و قصۀ دالوری هایش از هر 

کجا به گوش می رسد. 
نام عباس که می آید، اهل حرم دلشــان قرص می شــود. آخر عباس ستون خیمۀ 
پدر و پرچم دار سپاه حق است. نام او آن قدر بزرگ است که جهانی از مهربانی و فداکاری را در خود جای داده است.
بــرادر مــن تویــی زندگی نامــۀ داســتانی حضرت عباسA اســت که بــا قلمی روان و نثری دل چســب می کوشــد تا 
زوایــای گوناگونــی از زندگــی و زمانــۀ ایــن مرد بــزرگ را از دوران کودکی تا شــهادت روایت کنــد: از لحظاتی که هم پای 
امیرالمؤمنین Aکوچه هــای کوفــه را بــرای کمک به یتیمــان و نیازمندان می پیمود تا زمانی کــه در رکاب حضرت ابا 
عبدهللا الحسینA درس عشق و معرفت را به عالم می آموزد. نویسنده در این اثر تالش می کند تا در عین وفاداری 
به منابع تاریخی، زندگی نامۀ داستانی جذابی خلق کند. مطالعۀ آن را به سبب داشتن نثری روان و صمیمی به ویژه 

به مخاطبان نوجوان و جوان پیشنهاد می کنیم.

برادرمنتویی
داوودامیریان

کتابستانمعرفت/تعدادصفحات:۲۱۰

شمارۀ 32 و 33
فروردین و اردیبهشت 1398

کتاب خوان ماه

رمان به نام یونس سومین اثر از نویسندۀ جوان، علی آرمین است که در سال ۱۳۹۶ 
در انتشــارات شهرســتان ادب منتشــر شــد. این اثر را می توان اثری تلمیح گونه از 

داستان زندگی یونس نبی نامید.
شباهت های یونس نبی و این روحانی جوان، زیباترین و دلنشین ترین قسمت کلِّ 
رمان است: هر دو برای تبلیغ می آیند، هر دو طرد می شوند، هر دو از اطرافیانشان 
دلگیر و خسته می شوند، هر دو عزم رفتن می کنند، برای هر دو قرعه می اندازند و 
قرعه به نام یونس می افتد. یونس نبی به دریا می رود و یونسِ طلبه به چاه؛ و این 
چاه، بی شباهت به شکم ماهی نیست! هرچند چاهی که یونس در آن می افتد، 
بیشتر از آنکه گره ای از دغدغۀ داستان باز کند، به خودِ یونس کمک می کند و او را همان طور که پایین و پایین تر می رود، 

باال می کشاند.
سیاهی چاه کمک شایانی به یونس می کند تا از سیاهی نفس، به سمت نور سیر کند و نویسنده این مسیر را به خوبی 

تصویرسازی کرده است.
اســتفاده از این داســتان مشــهور برای تلمیح، به خوش خوانی داســتان کمک شــایانی می کند و مخاطب داستان را در 
طی کردن و جرعه جرعه نوشیدن رمان مدد می رساند. از طرف دیگر نوع نگارش داستان و قلم بدون تکلف علی آرمین هم 
در زبان شخصیت اصلی داستان و همچنین لحن روستایی اهالی روستای محل تبلیغ طلبۀ جوان، خوانندگان حرفه ای 

رمان را به آیندۀ این نویسنده امیدوار می کند.
نویسنده رمان را از زبان دانای کلّ روایت می کند؛ مثل داستان یونس نبیA که دانای کلّ آن را تعریف کرده است و از 

این نظر، حس می شود که بهترین زبانی که می شد برای روایت رمان انتخاب کرد، همین بوده است.
رمان به نام یونس اثری است که با سلیقه و هنرمندی خاصی تصنیف و صفحه آرایی شده و کیفیت طراحی جلد نیز برای 

جذب مخاطب نوجوان و جوان گریزان از مطالعه، گیرا و وسوسه انگیز است.

بهنامیونس
علیآرمین

شهرستانادب/تعدادصفحات:۲۰۸
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کتاب حدیث پیمانه در شش فصل »مذهب و عصبیت«، »غرب و غرب زدگی«، 
»منوّرالفکری و استبداد استعماری«، »روشن فکری در جابه جایی قدرت«، »سنت 
و تجددطلبی دینی« و »نیروهای اجتماعی و انقالب اسالمی ایران« نگارش یافته 
اســت. حرکت سیاســی تشــیع، واقعیت اجتماعی تشــیع از صفویه تا قاجاریه، 
جریان شناســی ماســون  ها، نیروهای اجتماعی ایران در تاریخ بیست سالۀ پهلوی 
اول، نیروهای اجتماعی و مذهبی ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ و 
همچنین ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، ویژگی روشن فکری در ایران، تاریخچۀ حرکت های نوگرایانه 
دینی در ایران، جریان های روشن فکری در ایران، انقالب اسالمی و استکبار جهانی، 
انقالب اسالمی و نیروی روشن فکری و انقالب اسالمی و نیروهای مذهبی از جمله موضوعاتی هستند که نویسنده در 
این کتاب به تحلیل و تبیین آن ها پرداخته است. مطالعۀ این کتاب به شناختی دقیق از جریان ها، احزاب و گروه های قبل 

و بعد از انقالب اسالمی منجر می شود.
این کتاب به معرفت شناختی اجتماعی و فضای فکری فرهنگی پرداخته است که زمینه¬ ساز انقالب اسالمی در ایران 
بوده است و نیز سمت وسوی محورهای فکری گروه  های ایدئولوژیک مؤثر در رشد تحرکات اجتماعی که منجر به سقوط 
شاه در سال ۱۳۵۷ شد. از جمله سؤاالتی که نویسنده در این اثر به آن ها پاسخ می دهد، عبارت اند از: کدام گروه نقش 
اصلی را در ساختارسازی انقالب ایران ایفا کرده است؟ آیا گروه دینی نقش رهبری را به عهده داشت، یا اصوالً برنامه ای 
برای ایجاد انقالب وجود نداشته و این گروه نیز در این زمینه، نقشه ای در سر نداشته است؟ آیا ایده های انقالب در سر 
افرادی قرار داشت که به روشن فکران دینی موسوم اند، یا تمامی شناخته  شدگان در فضای فرهنگی ایران حضور داشتند؟ 

دیگر آنکه شهیدان زیادی که تقدیم انقالب شده است، عمدتاً به چه گروه هایی تعلق داشته اند و... .

حدیثپیمانه)پژوهشیدرانقالباسالمی(
حمیدپارسانیا

دفترنشرمعارف/تعدادصفحه:۴۰۸

مهربان ترین پیامبر مجموعه ای است از داستان های کوتاه و آموزنده که تصویری از 
رسول خداt و شخصیت آن حضرت را برای کودکان و نوجوانان ترسیم می کند. 
قصه های گوناگونی مانند لحظۀ والدت پیامبر بزرگ اســالمt، ازدواج ایشــان با 
حضرت خدیجهB، آغاز نبوت، دعوت های پنهانی و آشکار مردم به دین اسالم، 
هجرت، گســترش اســالم و...؛ قصه هایی که هرکدام درسی اســت بزرگ از زندگی 

ایشان.
این کتاب از ده فصل تشکیل شده که عبارت اند از: »زندگی نامه، سبک زندگی، 
 tسخنان او، حکایت های کوتاه، حکایت های طوالنی، قصه گویی های او، پیامبر

در قرآن، پاسخ به سؤاالت، مکان های تاریخی مکه و مکان های تاریخی مدینه.»
بخشــی از کتاب که ســبک زندگی نام دارد، تالش می کند تا با معرفی مهم ترین رفتارهای آن حضرت، الگویی کامل و 
شفاف از زندگی ایشان به مخاطب بدهد. در همین بخش می توان به موضوعاتی نظیر »مثل گل بود: خیلی خوش رو 
بود. موقع سخن گفتن، همیشه لبخند مالیمی بر لب داشت«، »آموزگار ایثار بود: اهل ایثار و ازخودگذشتگی بود و گاه 
تنها غذایی را که در خانه داشت، به فقیران و نیازمندان می بخشید و خودش گرسنگی می کشید«، »مثل دریا آرام بود: 
هرگز اســیر خشــم و عصبانیت نمی شــد«، »اهل مشورت بود: همیشه با یاران خود مشــورت می کرد و نظر آن ها را در 
کارهای گوناگون جویا می شد«، »دوست روزهای سخت بود: هیچ گاه دوستانش را از یاد نمی برد و همیشه به فکر آن ها 

بود« و... اشاره نمود.
این کتاب تالش می کند تا با زبانی ساده و تصاویر رنگی، خوانندگان کودک و نوجوان را با مهربان ترین پیامبر بیشتر 

آشنا کند.

مهربانترینپیامبر
غالمرضاحیدریابهری

محرابقلم/تعدادصفحات:۱۶۷
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رمان سفرنامۀ جن از سوی انتشارات به نشر روانۀ بازار کتاب شد. این رمان حکایت 
مدرنــی از گذشــته اســت: دوران انتقالــی قدرت از قاجاریه به پهلــوی و… . این اثر 
روایــت سرراســت تکنوکرات هایــی در عهد قاجار اســت که به فســاد دربــاری آگاه 
نبودنــد و در جریــان ســفر به فالت ایــران و نواحی مرکزی، اســیر کار کنترات برای 

ساختن نوعی سد برای خوانین و رعایا می شوند.
ریشارد، قهرمان این رمان که در زندگی و جوانی خود دچار التهابات زیادی بوده، 

به سفری ناخواسته برای تهیۀ ابزار و وسایل خود می رود و در این سفر اسیر راه زن ها می شود. 
رمان سفرنامۀ جن به سفرهایی درونی نیز پایبند است؛ سفرهایی که به آن اصطالحاً سفر انفسی نیز گفته می شود. 
دیگر شخصیت های این رمان نیز حیثیت خاکستری خود را حفظ کرده اند و از این باب نوآوری مدنظر نویسنده بوده 

است. 
از جمله آثار این نویسنده می توان به رمان بوفاری ۴، بیداری، گزارش وقایع نخل، شب رنج موسی، معبر به آخرالزمان، 

شنیدن آوازهای مغولی، خودنوشت، بازیافته های شهر دلتنگ، وقت نیایش ماهی ها و سونات عدن اشاره کرد.

سفرنامۀجن
مصطفیجمشیدی

بهنشر
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شهنواز روایتی است از جوانی بلوچ و سنی مذهب که در گیرودار انتخابی سخت 
قرار گرفته است.

از یــک ســو ســختی های زندگــی در سیســتان و بلوچســتان دامن گیــر اوســت و 
وسوســه های ملحق شــدن به مدارس علمیۀ سلفی و از سوی دیگر، برای بازسازی 

حرم امام حسینA  در کشور عراق دعوت به همکاری شده است.
این رمان نگاهی دارد به برخی پرسش های پرتکرار دربارۀ هزینه های مردمی برای 
ساخت عتبات مقدسه و نقش بیگانگان در اختالف افکنی بین شیعه و سنی و… . 
رضا رسولی در این رمان خواندنی توانسته است با ایجاد ماجراها و خرده ماجراهایی 

به زوایای مختلف زیارت و بازسازی حرم و برادری شیعه و سنی پرتویی بیفکند

دو روایت از یک عکس نوشــتۀ ابراهیم حســن بیگی از ســوی نشر سورۀ مهر برای 
گروه سنی نوجوان منتشر شد. این رمان تازه ترین اثر ابراهیم حسن بیگی محسوب 
می شــود. رمان دو روایت از یک عکس به روزهای پایانی عمر رضاشــاه در تبعید و 
نیز روزهای آخر زندگی محمدرضا پهلوی می پردازد. وجه مشترک این پدر و پسر 
آوارگی و دربه دری در روزهای پایانی ســلطنت اســت که هیچ کدام از دوستانشــان 
حاضر نشدند به آن ها کمک کنند تا از بیماری و تحقیر و خفت نجات یابند و در 

غربت نمیرند.

شهنواز
رضارسولی
کتابستان

دوروایتازیکعکس
ابراهیمحسنبیگی

سورۀمهر

مهمانی باغ سیب، آخرین کتاب داوود امیریان، در انتشارات عهدمانا منتشر شد. 
این کتاب داســتان بلندی اســت از حماسه های یاران و اصحاب پیامبر اکرمt و 
حوادثی که برای آن ها اتفاق افتاده است. امیریان در این اثر داستانی، خوانندگان 
خود را به تاریخ پرفرازونشیب و پرافتخار عصر بعثت می برد و آنان را برای ساعاتی 

مهمان باغ سیب پیامبر می کند.
»همه با فریاد حمزه از جا پریدند. از چشــمان حمزه انگار آتش زبانه می کشــید. 
پوســت گندمگونــش تیــره و کمان در دســت راســتش می لرزیــد. حمزه رو به ابولهــب فریاد زد: تو بــرادر منی، عموی 
محمدِامین هستی؟ فرزند عبدالمطلب هستی؟ ننگ بر تو. غیرتت کجاست؟ به او حمله کنند، دشنامش بدهند و 

تو الل شوی و هیچ کاری نکنی؟ کجاست آن بی غیرتی که جرئت کرده به عزیزتر از جان من توهین کند؟ 
حمزه چشــم گرداند. ابوجهل مثل مرده، ســفید شــده و می لرزید. حمزه جلو رفت. چنگ انداخت و یقۀ ابوجهل را 

گرفت و بلندش کرد.« 

مهمانیباغسیب
داوودامیریان

عهدمانا
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رمان نفس نوشــتۀ بهزاد دانشگر منتشــر و راهی بازار نشر شد. این نویسنده که 
کتاب هایی همچون دختران آفتاب، ادواردو و پادشاهان پیاده را در کارنامۀ خود دارد 

و به تازگی کتاب ماه بلند را به پایان رسانیده، این بار رمان نفس را نوشته است.
این کتاب رمانی زندگی نامه ای با درون مایۀ عاشقانه است که داستان زندگی دختر  

نوجوانی به نام لیال را روایت می کند. لیال دختری در آستانۀ جوانی است و با آداب 
و ســنت های قدیمــی خانــواده دچار تعارض شــده اســت. این دختــر درگیر رابطۀ 

عاشقانۀ یک طرفه ای شده و از او سوءاستفاده می شود.
مخاطب این رمان، نوجوانان و جوانانی هستند که ذهنشان مملو از سؤاالتی است 
که از تقابل سنت و مدرنیته ایجاد شده  است؛ جوانانی که می خواهند به روز و مدرن باشند؛ اما با معیارهایی که لزوماً 

آن ها را به مسیری درست هدایت نمی کند.
نفس بر اساس واقعیت و برگرفته از خاطرات خانم لیال.غ است که نویسنده آن را تبدیل به رمانی باورپذیر و نموده است. 
نویســنده ســعی کرده در نگارش این رمان، ضمن وفاداری به خاطرات واقعی، از قدرت داســتان پردازی خود برای ایجاد 

کشش بیشتر در روایت ماجراها و حوادث کمک بگیرد.
گفتنی اســت طراحی جلد این کتاب را مجید زارع انجام داده که از طراحان شناخته شــده و موفق حوزۀ کتاب اســت. 

طراحی منحصربه فرد و اجرای متفاوت و ساختارشکنانۀ آن، یکی از وجوه تمایز کتاب از سایر رمان های مشابه است.

نفس
بهزاددانشگر
تالوتآرامش

همراه بانوی کبریا از مجموعه کتاب های »ریحانه« به قلم افسانه موسوی گرمارودی 
اســت. ایــن کتــاب روایتــی داســتانی از زندگی نامــۀ فضــه، خدمتگــزار حضــرت 

فاطمه Bاست که با بیست سرفصل کوتاه به چاپ رسیده است.
فضه دختر پادشاه هند بود که در جنگ اسیر شد. او را به آفریقا بردند و پادشاه 
حبشه او را خرید. نامش را »میمونه« گذاشتند و بعد از چند سال، پادشاه حبشه 
او را به عنوان کنیز برای پیامبر فرستاد. پیامبر او را با دستور خدا به دخترش حضرت 
زهــراB بخشــید و نامــش را »فضه« گذاشــت. داســتان های زیــادی دربارۀ فضه روایت شــده اســت؛ اما قصه های 
درهم تنیــده از زندگــی فضــه و حضــرت فاطمــۀ زهراB در کتاب همــراه بانوی کبریا لذت وصف ناپذیــری به خواننده 

می دهد.
ذکر این نکته الزم است که »ریحانه« عنوان مجموعه ای است که می کوشد از فراز ابرهای گذران زمان، نگاهی نو به 

زندگی زنان نامدار اسالم داشته باشد.

همراهبانویکبریا
افسانهموسویگرمارودی

مدرسه
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کتاب ۴۲۴صفحه ای خون دلی که لعل شد به همت محمدعلی آذرشب گردآوری 
شــده اســت. این کتاب ترجمۀ فارســی کتاب إن مع الصبر نصراً، زندگی نامۀ رهبر 
معظم انقالب اســت که انتشــارات انقالب اســالمی آن را چاپ و روانۀ بازار نشــر 

کرده است.
کتــاب حاضر شــامل بیــان حکمت ها و درس ها و عبرت هایی اســت که به فراخور 
بحث هــا بیان شــده اســت. هرکــدام از این هــا می تواند چــراغ راهی برای آشــنایی 
مخاطــب به ویــژه جوانــان عزیــز با فجایــع رژیم منحوس پهلوی و همچنین ســختی ها، مرارت ها و رنج هــای مبارزان و 

پایمردی ها، مقاومت ها، خلوص و ایمان انقالبیون باشد. 
تصویر طرح جلد کتاب خون دلی که لعل شد به این اثر روحی متفاوت و متمایز نسبت به سایر آثار مشابه بخشیده 
اســت. روی جلــد، چهــرۀ ایــام زندان رهبر انقالب به تصویر کشــیده شــده و در پشــت جلد، عکس دیده نشــده ای از 

معظمٌ له و فرزندشان، مصطفی، به همراه دست خط ایشان دربارۀ این عکس آورده شده است.

خوندلیکهلعلشد
محمدعلیآذرشب

انتشاراتانقالباسالمی

طعم کتاب/ معرفی کتاب

انتشارات کتاب جمکران کتاب نخل و نارنج نوشتۀ وحید یامین پور دربارۀ زندگی و 
زمانۀ شیخ مرتضی انصاری را منتشر و راهی بازار نشر کرد.

اثرگذاری شیخ مرتضی انصاری بر جریان فقه شیعه مشهور و تالش مثال زدنی و 
ستودنی او در تربیت شاگردانی که ساختار علمی دین را قوت بخشیدند و شاگردان 
آن ها بعدها دنیا را تکان دادند، بر همه مشــخص اســت. شــاگردانی که این عالم 
تربیت کرد، پرچم دار مبارزات سیاســی تاریخ سازی در خاورمیانه شدند. به عنوان 
نمونه میرزامحمدحسن شیرازی عهده دار زعامت دینی شیعیان شد و توانست 
در برابر قرارداد استعماری عصر ناصرالدین شاه، فتوای مهم تحریم تنباکو را صادر 
کند و مردم را به مقاومت فرابخواند. پیروزی میرزای شیرازی توانست راه را برای جنبش های بعدی فراهم کند و دیگر 
شاگردان شیخ انصاری در ربع نخست قرن چهاردهم هجری توانستند نخستین انقالب صدسالۀ اخیر را در منطقۀ 
خاورمیانه رهبری کنند. مکتب علمی و فقهی او شاگردانی چون امام خمینی داشت که اولین حکومت دینی در دوران 

غیبت کبری را بنا کردند.
وحید یامین پور در اثر پیش رو به سراغ روایت داستانی زندگی و زمانۀ شیخ اعظم،  شیخ مرتضی انصاری رفته است.

نخلونارنج
وحیدیامینپور
کتابجمکران
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حســینعلی جعفــری، نویســنده کتابــش را این گونــه توصیــف می کند: رمــان دقیقاً 
نیمه شــب، به شــخصیتی می پردازد که در طی داســتان دچار تحوّل می شــود و در 

مجموع تحلیلی سیاسی از وقایع سال 88 در قالب رمان است.
وی با اشاره به اینکه این کتاب را در سال ۹۰ نوشته است که در سال ۹۳ بازنویسی آن 
به انجام رسید، عنوان کرد: تاریخ یکی از چیزهایی است که به آن عالقه دارم. شاید 
تاریخ در بعضی جاها خشک و بی انعطاف باشد، اما داستان می تواند جذبۀ تاریخ را 
چند برابر کند. تاریخ بیهقی را کمتر در قفسۀ تاریخ پیدا می کنیم. این کتاب را بیشتر 
در قفسۀ ادبیات پیدا می کنید. این کتاب تاریخی است، اما به دلیل ساختار داستانی 

و ریزپردازی های دقیق در قفسۀ ادبیات قرار گرفته است.
این نویسنده افزود: بهترین ابزار بیان تاریخ ملی، مذهبی، حادثه عظیم قرن انقالب اسالمی و تاریخ انقالب، هنر است. 
اگر غفلت کنیم باز گرفتار فتنه های دیگری می شویم. دقیقاً نیمه شب را می توان به آبی که گنجشک برای فرو نشاندن 
آتش نمرودیان برای حضرت ابراهیمA  می ریزد، تشبیه کرد. وقایع این کتاب مستند، اما با چاشنی تخیل همراه است.

کتاب تاِب طناب دار نوشــته مهدی پناهیان رمانی اســت عاشــقانه و جذاب بر پایه 
اتفاقات واقعی در ســال ۱۳۸۸ داســتانی مملو از گره و اتفاق های گیرا که مخاطب را 
گاهی در فضایی سیاسی و گاهی در فضایی دور از سیاست و درگیر با احساساتی 

نهفته در قلب شخصیت ها پیش می برد.

تاِب طناِب دار رمانی است با سه شخصیت اصلی؛ شخصیت هایی متضاد در فکر 
و عقیــده و در جناح بنــدی سیاســی کــه هر کدام از آنهــا روایتی خاص خــود را دارند. 
روایت هایــی کــه هرکــدام نشــان از حرف ها و درد دل های بخشــی از جامعــه در ابعاد 
گوناگون دارد. از جوان دانشجویی که درگیر به ثمر نشاندن تالش های خود و دوستانش در ستاد سبز دانشجویی است تا 

شخصیت دیگری که داستان ورودش به ماجرایی خطرناک را روایت می کند.

نیمهشب
ً
دقیقا

حسینعلیجعفری
سورهمهر

تابطنابدار
مهدیپناهیان

عهدمانا
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دو روایت از یک عکس نوشــتۀ ابراهیم حســن بیگی از ســوی نشر سورۀ مهر برای 
گروه سنی نوجوان منتشر شد. این رمان تازه ترین اثر ابراهیم حسن بیگی محسوب 
می شــود. رمان دو روایت از یک عکس به روزهای پایانی عمر رضاشــاه در تبعید و 
نیز روزهای آخر زندگی محمدرضا پهلوی می پردازد. وجه مشترک این پدر و پسر 
آوارگی و دربه دری در روزهای پایانی ســلطنت اســت که هیچ کدام از دوستانشــان 
حاضر نشدند به آن ها کمک کنند تا از بیماری و تحقیر و خفت نجات یابند و در 

غربت نمیرند.

دوروایتازیکعکس
ابراهیمحسنبیگی

سورۀمهر

 Aکتاب پدر، نکاتی کوتاه و گویا از زندگی و زمانۀ موالی موحدان، امیرمؤمنان علی
است که به کوشش نرجس شکوریان فرد تدوین و نگارش یافته است. 

نویســنده با انتخاب برخی اتفاقات از زندگی امام علیA ، در پایان هر مطلب، 
یک نکتۀ کوتاه اخالقی، تربیتی و اجتماعی را برای مخاطبان خویش متذکر شده 

است. 

پدر
نرجسشکوریانفرد

عهدمانا

ایــن گفتــار دربارۀ بیانات مقام معظــم رهبری با موضوع »صدور انقالب« اســت. 
حضــرت امام خمینــی در بهمن ۱۳۵۸، به مناســبت اولین ســالروز پیروزی انقالب 
اسالمی، پیامی صادر کردند و در بخشی از آن پیام، به موضوع »صدور انقالب« 
اشــاره فرمودند. امام صدور انقالب را یکی از اهداف انقالب اســالمی دانســتند و 

تالش برای آن را از وظایف مردم و مسئوالن برشمردند.
با توجه به اهمیت صدور انقالب و حساسیت باالی دشمنان به آن و برداشت های 
ناصواب و نادرستی که از آن می شد، حضرت آیت هللا خامنه ای در امتداد سال های 
مختلف، چه در کسوت امامت جمعۀ تهران و چه در مقام ریاست جمهوری و چه در دوران رهبری، بارها و بارها دربارۀ 

صدور انقالب صحبت کردند، شبهات پیرامون آن را زدودند و با روشنگری اذهان، موضوع را تبیین کردند. 
عطف به اهمیت موضوع، گفتار پانزدهم صهـبا به موضوع صدور انقالب اختصاص یافته است.

صدورانقالب
صهبا



شمارۀ 32 و 33
فروردین و اردیبهشت 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

105

خانوادۀ نشر

گفت وگو با بهزاد دانشگر |   نفس؛ زندگی پرماجرای آدم های معمولی   106

یادداشت |   بی خلوتی، دنیایی شگفت با حداقل واژه ها   109

یادداشت |   یک نان خور کمتر، یا یک نان آور بیشتر؟   110

یادداشت |   عرض ارادتی به »آقا مهدی«   111

طعم کتاب آزادخط اخبار خانوادۀ نشرپروندۀ ویژه



شمارۀ 32 و 33
فروردین و اردیبهشت 1398

ماهنامۀ شیرازه کتاب

نفسکتابیهســتکهدوســتداشــتهباشیدبااسمشبهیاد
سپردهشوید؟

برایم اهمیتی ندارد که حتماً اسم من را به یاد داشته باشند 
یــا نــه. من کتاب هایــی دارم و حرف هایی برای نوشــتن. در 
زمینه هــای مختلــف و در مقاطعی از عمــرم گاهی به این 
نتیجه رســیدم که باید حرفی را بزنم؛ چه مخاطب یادش 
باشد که این حرف را بهزاد دانشگر گفته یا یادش نباشد. 
بیشــتر مواقــع حرف هایــی زده ام کــه حرف من هــم نبوده 
است. به خصوص این اواخر، کتاب هایم بر اساس واقعیاتی 
بوده که شنیدم و تالش کردم این حرف ها را که شاید کمتر 
شــنیده شــده، به گوش مخاطب برسانم. کتاب نفس هم 
یکی از آن هاست و برای من شیرین است و بخشی از عمر 
من بوده و تجربۀ متفاوتی در زمینه های اجتماعی است. 
اما این طور نیســت که بگویم خیلی ارزشــمندتر یا خیلی 
شیرین تر از بقیۀ آثارم است. نه، به نظرم کتابی است مثل 
بقیۀ کارهایم؛ اما این را حس می کنم که این کتاب می تواند 

شروع کنندۀ جریان کتاب های اجتماعی باشد.

آشــناییباخانملیال.غازکجاشــکلگرفت؟پیشــنهادنوشتن
کتابوچاپخاطراتشانازجانبشمابودیاایشان؟خودشان

معذوریتیبرایچاپشدنخاطراتنداشتند؟
آشنایی ما با خانم لیال، راوی این خاطره ها، از طرف من بود. 
مدت ها بود دنبال دخترانی بودم که تجربه های متفاوتی 
را در زندگی شــان از ســر گذرانده باشــند. ایشــان از طریق 

چرامابایدبهنفساعتمادکنیمواینکتابرابخوانیم؟
به همان دلیلی که خیلی از کتاب های دیگر را می خوانیم. 
زمــان زندگــی ما محدود اســت و میزان تجربه مــان در این 
عمر محدود، خیلی زیاد نیست. کتاب به ما کمک می کند 
تــا از تجربیــات دیگــران اســتفاده بکنیــم و آن تجربه هــا 
بخشــی از تجربه هــای احساســی و عقلــی مــا بشــود و در 
تصمیم گیری های ما تأثیر بگذارد. بدانیم چه چیزهایی را 
باید دوســت داشــته باشیم و چه چیزهایی را نباید. نفس 
تجربه هــای واقعی یک فرد اســت؛ فردی که تصمیم هایی 
در زندگــی اش گرفتــه و تــاوان داده و به خاطر تصمیماتش 
شیرینی ها و تلخی های متفاوتی را تجربه کرده است. برای 
بسیاری از مخاطبان، جذاب و شیرین است که همراه راوی 
کتاب تجربه کنند و همراه با او تلخی و شیرینی تصمیم ها 
را بچشــند و با خودشــان فکر کنند که اگر من هم چنین 
تصمیمی گرفته و این مســیر را در پیش گرفته بودم، این 
شــیرینی ها یــا تلخی هــا را می چشــیدم. این بــه مخاطب 
کمــک می کند که در دوراهی های زندگی، بتواند عاقالنه تر 
و آگاهانه تر تصمیم بگیرد . به نظر من کتابی ارزش خواندن 
دارد که بتواند این اتفاق را در مخاطب به جریان بیندازد؛ 
یعنی بتواند آگاهی های مخاطب و احساسات او را عمیق تر 
و بیشــتر کنــد و فضــا و داســتان کتــاب، بخشــی از تجربۀ 
زیســتی مخاطب شود. من مطمئنم مجموعه کتاب های 
»رو بــه دریــا« کــه نفــس جلــد اول آن اســت، ایــن تجربــۀ 

زیستی را در مخاطب ما افزایش خواهد داد.

106

خانوادۀ نشر

گفت وگو
بهزاد دانشگر به تازگی جدیدترین اثر خود را با عنوان کتاب نفس روانۀ بازار کرده است.

این نویسنده که کتاب هایی همچون دختران آفتاب، ادواردو و پادشاهان پیاده را در کارنامۀ خود دارد و به تازگی کتاب ماه بلند 
را به اتمام رسانیده، این بار اقدام به نوشتن کتاب نفس کرده است.

این کتاب، داستانی واقعی با تم عاشقانه است که زندگی دختر نوجوانی به نام لیال را روایت می کند. لیال دختری در آستانۀ 
جوانی است که با آداب و سنت های قدیمی خانواده دچار تعارض شده است. او درگیر رابطۀ عاشقانۀ یک طرفه ای شده و از 

او سوءاستفاده می شود.
مخاطب این کتاب، نوجوانان و جوانانی هستند که ذهنشان مملو از سؤاالتی است که از تقابل سنت و مدرنیته ایجاد شده  

است؛ جوانانی که می خواهند به روز و مدرن باشند؛ اما با معیارهایی که لزوماً آن ها را به مسیری درست هدایت نمی کند.
گفت وگویی با این نویسنده دربارۀ کتاب نفس انجام شده که در ادامه می خوانید.

ا بهزاد دانشگر به بهانۀ انتشار کتاب جدیدش؛ همراه ب

نفس؛ زندگی پرماجرای آدم های معمولی

  برای بسیاری از 
مخاطبین، جذاب 
و شیرین است که 
همراه راوی کتاب، 
تجربه کنند و همراه 
با او تلخی و شیرینی 
تصمیم ها را بچشند و 
با خودشان فکر کنند 
که اگر من هم چنین 
تصمیمی گرفته بودم 
و این مسیر را در 
پیش گرفته بودم، این 
شیرینی ها یا تلخی ها 
را می چشیدم. این 
به مخاطب کمک 
می کند که در 
دوراهی های زندگی، 
بتواند عاقالنه تر و 
آگاهانه تر تصمیم 
بگیرد . به نظر من 
کتابی ارزش خواندن 
دارد که بتواند این 
اتفاق را در مخاطب 
به جریان بیاندازد
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درکتابهایشــمانوعیمســتندگراییوجودداردوبیشتربه
دنبالداستانهاوماجراهاییرفتیدکهآدمهایواقعیهمین
جامعــههســتندوصرفــاًآدمهــایذهنــیشــمانیســتند.این

واقعگراییوتمایلبهمستندنویسیعلتخاصیدارد؟
در ایــن ســال های اخیــر، ایــن توفیــق را پیــدا کــردم که با 
آدم هایــی آشــنا شــوم کــه زندگی هــای پرفــراز و نشــیبی 
داشــته اند؛ آدم هایــی که کنار مــا زندگی می کنند و همۀ 
مــا آن هــا را به عنــوان افــراد کامالً معمولی می شناســیم؛ 
اما وقتی شــروع به جســت وجو در اتفاقات زندگی شــان 
می کنیــم، می بینیــم که چقدر زندگــی پرماجرایی دارند. 
من فکر می کنم که این ویژگی زندگی بسیاری از ماست 
و خیلــی وقت هــا خودمــان هــم خبــر نداریــم کــه چقدر 
زندگی هایمــان پــر از داســتان و قصه اســت و چقدر این 
داســتان ها و قصه هــا و تجربه هــا می توانــد بــرای دیگران 
مفیــد و کارســاز باشــد. دلــم می خواهــد بخــش زیــادی 
از زندگــی مــردم ایــران در دوســه دهــۀ اخیــر را ثبــت و 
ضبــط کنم و به شــکل مســتند آن هــا را نگــه دارم. البته 
بــه فکــر جذابیتــش هم بــوده ام و تــالش کــردم و خواهم 
کــرد کــه جذاب روایت شــوند. به نظرم ایــن کار می تواند 
در درازمــدت بــه ادبیات ما کمک زیــادی بکند و مصالح 
زیــادی را برای داســتان ها و رمان هــا و فیلم نامه ها فراهم 

کند.

نوشتناینکتابچقدرطولکشید؟
موقــع نوشــتن کتــاب، پرمشــغله بــودم. همچنیــن بــار 
اولــی بــود کــه ایــن مــدل کتــاب اجتماعــی کار می کــردم 
و بایــد آزمــون و خطا می کردیــم؛ بنابراین، حــدود ده ماه 
طــول کشــید. بخشــی از آن، انجــام مصاحبه هــا بــود و 
بعــد هــم مکتوب کــردن و تنظیم کــردن آن هــا و بعــد هم 

بازنویسی شان که جمعاً یک سال طول کشید.

یکی از آشــنایان به من معرفی شــدند. صحبت کردیم و 
درخواستم را گفتم و قبول کردند. البته نگرانی هایی داشتند 
که اطرافیانشان متوجه شوند این خاطرۀ ایشان است. من 
بــه دلیــل قولی که به ایشــان داده بــودم، برخی خاطره ها را 
بازنویسی کردم و جزئیاتی را تغییر دادم و متن کتاب را قبل 
از چاپ برایشــان فرســتادم. متن را خواندند و تأیید کردند 
که کتاب همان چیزی است که ایشان می خواستند بیان 

کنند.

بــاتوجــهبهاینکهتعدادیازشــخصیتهایکتابشــماواقعی
هســتند،نگرانعکسالعملاینشــخصیتهابعدازخواندن

احتمالیکتابنبودید؟
نه، نگران نبودم؛ چون خود راوی از متن نهایی کامالً راضی 
بود و به نظرش می رســید که این متن نمی تواند به زندگی 
شخصی اش آسیب بزند و اجازه داد که متن منتشر شود.

چقدرازاینداستانواقعیوچقدرتخیلنویسندهاست؟
تمــام این متن واقعی اســت؛ به جز چند اســم یــا برخی از 
ماجراهــا کــه جزو اتفاقــات اصلی زندگــی راوی نبــوده و در 
مسیر اصلی زندگی اش چندان تأثیرگذار نبود. این ها را با 

مشورت خودشان تغییرات جزئی دادیم.

اینکتابراچگونهنوشتید؟خاطرههامکتوبشدندوکنارهم
قرارگرفتندیایکترسیمکلیازوقایعداشتیدوآنهارابراساس

طرحکلیکنارهمچیدید؟
من ســعی کــردم کتاب را به گونه ای بنویســم کــه جذاب تر 
باشــد و کشــش بیشتری داشــته باشــد و بتوانم تعلیق و 
هیجانات زندگی راوی را بهتر نشان بدهم. اینکه چیزی را 
از تخیل خودم به ماجراها و به مسیر زندگی ایشان اضافه 

کرده باشم، نه، این طور نبوده است.

  من فکر می کنم 
که این ویژگی زندگی 
بسیاری از ماست و 

خیلی وقت ها خودمان 
هم خبر نداریم که 

چقدر زندگی هامان پر 
از داستان و قصه است 
و چقدر این داستان ها 

و قصه ها و تجربه ها 
می تواند برای دیگران 
مفید و کارساز باشد. 

دلم می خواهد که 
بخش زیادی از زندگی 
مردم ایران در دو سه 

دهه اخیر را ثبت و 
ضبط کنم و به شکل 

مستند آنها را نگه دارم

نفس؛ زندگی پرماجرای آدم های معمولی
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چقــدردردنیــایواقعــیباآدمهایاینکتابمواجهمیشــویم؟
مردهاییمثلشوهرزهراکهحتیبادخترانجوانحرفنمیزنند
ونگاهشــاننمیکننــد،هنــوزهســتند؟هنوزمیشــوداینگونه

زندگیکرد؟
بله، قطعاً همۀ شخصیت های این کتاب واقعی هستند. 
این افراد جلوی چشم ما و در کنارمان هستند؛ ولی خیلی به 
آن ها دقت نکرده ایم. بعضی هایشان کم سروصداتر بودند و 
نخواستند خیلی دیده شوند؛ اما وجود دارند. هنوز افرادی 
هستند که به مسائل شرعی خیلی مقیدند. من نه تنها در 
این خاطره و این ماجرا، بلکه در ماجرا و خاطره هایی که بعداً 
دیدم و شــنیدم، با مثال هایی مواجه شــدم که خیلی از ما 
باور نمی کنیم هنوز چنین آدم هایی وجود داشته باشند. به 
نظرم همین است که آدم ها را جذاب می کند؛ کنتراست ها 
و ضدونقیض هــا و ســیاه و ســفیدها که گاهــی وقت ها در 
زندگــی یــک فــرد خاص به وجــود می آید؛ فــردی که با یک 
سبک زندگی جلو رفته و فضاهای متنوع و خاصی را تجربه 
کرده و بعد، آگاهانه مدل دیگری از زندگی را انتخاب می کند 
که از انتخاب افراد معمولی جامعه بسیار محدودتر است. 
یکی از دالیلی که من اصرار دارم بگویم این کتاب ها مستند 
هستند، به همین دلیل است که ما وجود چنین آدم هایی 
را به تخیل نویسنده نسبت ندهیم؛ بلکه باور کنیم چنین 

آدم هایی نمونۀ بیرونی دارند.

آیانفسقابلیتگرفتنجایزهادبیدارد؟
قطعــاً نفس جایزه نمی گیرد. مــن این کتاب را برای گرفتن 
جایزه ننوشــته ام و می دانم بســیاری از دوستان، این کتاب 
را بــا تردیــد جــزو ادبیــات حســاب می کنند؛ چه برســد به 
اینکــه بخواهند بــه آن جایزه هم بدهند. برخی از بهترین 
جایزه هایــی را گرفته ام که یک نویســنده می تواند بگیرد و 
دیگر جایزه گرفتن برایم جذابیت ندارد. مهم ترین مسئله 

برایم برقراری ارتباط درست با مخاطبانم است و این چیزی 
است که برای آن تالش می کنم.

آیااینتنهاکتابشمادراینژانراستیاکتابهایدیگریهم
درراهاست؟

کتاب نفس اولین کتاب از مجموعۀ »رو به دریا« اســت. 
من در سال های اخیر تالش کردم که سه مجموعه را تجربه 
کنــم که بســیاری از آن هــا در حال آماده ســازی برای چاپ 
اســت و همــۀ آن ها زمینۀ اجتماعی دارنــد. مجموعۀ »رو 
به دریا« که انتشارات تالوت آرامش آن را منتشر خواهد 
کــرد، روایــت زندگی و تجربۀ آدم ها اســت و نفس یکی از 

آن هاست.
مجموعۀ دیگری که ناشری دیگر آن را منتشر خواهد 
کرد، »پشت دریاها شهری است« نام دارد. این مجموعه 
دربارۀ آدم هایی است که با شخصیت های مجموعۀ »رو به 
دریا« متفاوت هستند؛ آدم های خاصی که اکثراً در خارج 
از مرزها بوده اند و زندگی های خاص و تجربه های خاصی را 

پشت سر گذاشته اند.
مجموعــۀ دیگری هــم که فعالً یک جلــد آن را آماده 
کرده ایم و هنوز اسمی برایش در نظر نگرفته ایم، اختصاص 
بــه آدم هایــی دارد کــه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی 
حرکت هــای خاصــی را انجــام داده انــد؛ به طــوری کــه آن 
حرکت می تواند برای بســیاری از مردم قابلیت الگوگیری 
داشــته باشــد و مخاطب را تشــویق کند به حرکت کردن و 

امیدداشتن و رسیدن.
کالً چنیــن انســان هایی برای مــن جذاب اند و تالش 
کردم در سری سوم کتاب هم این مدل را روایت کنم؛ البته 
جنس آدم ها با جنس آن دو مجموعه متفاوت است که 
ان شاءهللا بعد از انتشارش مخاطبان آ ن ها را هم خواهند 

دید.

خانوادۀ نشر / گفت وگو

  قطعًا نفس جایزه 
نمی گیرد. من این 
کتاب را برای گرفتن 
جایزه ننوشته ام و 
می دانم بسیاری از 
دوستان، این کتاب را 
با تردید جزء ادبیات 
حساب می کنند 
چه برسد به اینکه 
بخواهند به آن جایزه 
هم بدهند
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 پیش از پرداختن 
به اصل اثر، باید به 

این نکته توجه کرد که 
نویسنده در انتخاب نام 
کتاب هوشمندانه عمل 

کرده است: عبارتی نو 
و بدیع که در عین حال 
برای مخاطب ملموس 
است و می تواند آن را 

درک کند

  ادبیات و 
داستان  نویسی در 
کشور ما به شدت 
تهران  زده است. 

حتی در داستان  هایی 
که اتفاقات آن ها در 

شهرهایی غیر از تهران 
رخ می  دهد، فضاها 

به شدت آپارتمانی است 
و ویژگی  های آن شهر 
به هیچ   وجه ملموس 

نیست. در صورتی 
که با توجه به وجود 

زیست  بوم  های متنوع 
و فرهنگ غنی، امکان 

خلق داستان  هایی 
با فضاهای خاص و 

متنوع فراوان است

فاطمه سلیمانی اندرزیانی

صحنه  آرایی کرده اســت که خواننده را بعد از خواندن هر 
داستان بیش از پیش غرق در حیرت می  کند؛ حتی اگر این 
داستان ماجرای زنی باشد که بر سر مزار همسر شهیدش 
نشسته است؛ اتفاقی که بارها و بارها در داستان  های پیش 
از این تکرار شــده اســت. رفت و برگشت  ها و فضاسازی و 
واگویه  های زن، این داستان را از همۀ داستان  های مشابه 
متمایز می  کند. جنگ، رنج بعد از جنگ و غم  های حاصل 
از آن دســتمایۀ تعــدادی از داستان  هاســت؛ بــدون اینکه 

مستقیم از جنگ صحبت شده باشد. 
نکتــۀ جالب توجه اینکه نویســندۀ این کتــاب اهل خطۀ 
گیالن و ســاکن بندر انزلی اســت: مکانی بســیار دورتر از 
شهرهای مرزی درگیر جنگ. بندر انزلی! با اینکه در همۀ 
داستان  های این مجموعه نامی از آن برده نمی  شود، حال 
و هوای ویژۀ این شهر در جای  جای سطور کتاب احساس 
می  شود: غوغای بندر، رطوبت، سرسبزی و حتی غم ناشی 
از ابری بودن مداوم هوا و... . یکی از کمبودهای ما در دنیای 
ادبیات و داســتان، خلق داستان  های بومی است. ادبیات 
و داستان  نویســی در کشــور ما به شــدت تهران  زده اســت. 
حتــی در داســتان  هایی کــه اتفاقــات آن هــا در شــهرهایی 
غیــر از تهــران رخ می  دهــد، فضاهــا به شــدت آپارتمانــی 
است و ویژگی  های آن شهر به هیچ   وجه ملموس نیست. 
در صورتــی کــه با توجه به وجود زیســت  بوم  های متنوع و 
فرهنگ غنی، امکان خلق داستان  هایی با فضاهای خاص 
و متنوع فراوان اســت؛ اما متأســفانه نویســنده  ها به این 
بی  توجه هستند. خانم مریم ساحلی از این امکان نهایت 
بهره را برده است. تجربۀ زیستی نویسنده و توانایی او در 
بهره بردن از آن، باعث جذابیت مضاعف داستان  ها شده 
است. به عالوه، نویسنده از نمادها هم به خوبی استفاده 
ً در داســتان »پالتــوی گشــاد مــادرم را  کــرده اســت؛ مثــال
می  پوشم« پوشیدن پالتوی مادر اشاره به این نکته می کند 
که قهرمان داستان به همان سرنوشتی دچار شده است 
که مادرش دچار شده بود. از آغاز، استفاده از نماد در اسم 
داستان ها خودنمایی می  کند و این وسواس نویسنده را در 
انتخاب عنوان داســتان نشــان می دهد: عنوانی که هم از 
محتوای داستان وام گرفته است و هم قصه را لو نمی  دهد. 
این ویژگی شامل همۀ داستان  های این مجموعه می  شود. 
مثــل داســتان  های »دوشــنبه  های بارانی«، »به تماشــای 
دیوارها می  رویم«، »این دردهای خاکستری«، »شهرزادها 

تمام نمی  شوند« و... .
بی  خلوتــی را که شــامل نوزده داســتان اســت، انتشــارات 
کتاب نیستان در سال 1396 و در 150 صفحه منتشر کرده 

است.

از میان همۀ گونه  های ادبی، مخاطب به داستان کوتاه اقبال 
کمتری نشان داده است؛ در صورتی که داستان کوتاه نسبت 
به رمان به لحاظ فرم از ساختار حرفه  ای  تری برخوردار است. 
علل توفیق نیافتن داســتان کوتاه به بررسی  های جدی  تری 
نیاز دارد و در این یادداشت مجالی برای آن نیست؛ اما این 
مقدمه بهانه  ای است برای پرداختن به مجموعه داستانی 
کــه بــا وجود زبــان، فــرم و تکنیک حرفــه  ای و کم نظیــر، در 

اعطای جوایز ادبی به آن بی  مهری شده است.
مریــم ســاحلی،  نوشــتۀ  بی  خلوتــی  داســتان  مجموعــه 

روزنامه  نگار و مدرس داستان  نویسی.
پیش از پرداختن به اصل اثر، باید به این نکته توجه کرد که 
نویسنده در انتخاب نام کتاب هوشمندانه عمل کرده است: 
عبارتــی نــو و بدیع که در عین حال برای مخاطب ملموس 
اســت و می تواند آن را درک کند. »بی  خلوتی« اســم اولین 
داســتان این مجموعه اســت و انتخاب آن به عنوان اولین 
داســتان هم نشــانۀ هوشمندی نویسنده است. مخاطب 
در همان ابتدای کتاب با نثری مواجه می  شود که در عین 
ســادگی و خوش  خوانــی، از لطایــف و ظرافت  هــای خاصی 
بهــره بــرده اســت. بــه عــالوۀ اینکــه در اســتفاده از کلمات 
خســت به خرج داده و با حداقل واژه ها، دنیایی شــگفت را 
برای مخاطب به تصویر کشــیده اســت. دوری از اطناب در 
داستان از قوت های این کتاب است. نویسنده برای روایت 
داســتان از کلمات آشنایی اســتفاده کرده است. شاید در 
نگاه اول به نظر برسد که جمالت و عبارات همان جمالت و 
عبارات معمول است؛ اما با نگاه دقیق  تر مشخص می  شود 
که این کلمات و جمالت آشنا چنان هنرمندانه با هم ترکیب 

شده  اند که لحن داستانی زیبایی را به وجود آورده  اند. 
 امــا نثــر جــذاب و خواندنی فقط یکی از ویژگی  های ممتاز 
ایــن اثــر اســت و نه تنهــا در اولین داســتان، بلکــه در همۀ 
صفحات کتاب جریان دارد. اولین داســتان کتاب نه فقط 
بــه دلیــل نثــر خوب، بلکــه از این نظر کــه مخاطــب را وارد 
دنیایی جدید می  کند، شایستۀ تأمل است. با اینکه فضای 
داستان در ابتدا فضایی رئال را القا می  کند، از همان سطور 
اول مشخص است که موجوداتی باعث برهم زدن خلوت 
شــخصیت اصلی داســتان شــده  اند؛ اما نــه موجوداتی از 
جنس جن و روح یا حتی مثالً حشرات. کشف هویت این 
موجودات است که مخاطب را دچار حیرت می  کند. بقیۀ 
داستان  ها در فضایی رئال جریان دارند؛ فضاهایی که شاید 
پیش از این، مشابه آن را در واقعیت دیده یا در داستان  ها 
خوانده باشیم. حتی شاید ایدۀ اولیۀ داستان نخ  نما به نظر 
برسد؛ اما نویسنده با قلم توانایش و با بهره بردن از زاویه   دید 
مناسب و نگاه خاص و دقیق خود به سوژه، با چنان ظرافتی 
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آیات، روایات و احکام شــرعی مرتبط با موضوع جمعیت 
و فرزنــدآوری را در ایــن کتــاب جمــع آوری کرده ایــم. جلــد 
ششــم باید برگردیم نامگذاری شــده اســت که مجموعۀ 
فرمایش های رهبر انقالب در حوزۀ جمعیت در این جلد 
گردآوری شده است. در جلد هفتم نیز با عنوان یک نان آور 
بیشــتر به پاســخگویی شــبهات و ســؤاالت رایج در حوزۀ 
جمعیت و فرزندآوری، اعم از شبهات اقتصادی، فرهنگی، 

تربیتی و… پرداخته ایم.«
قاسمی کتاب های خود را مناسب مطالعۀ عموم توصیف 
کــرد و افــزود: »ســعی مــن ایــن بوده اســت کــه کتاب های 
خــودم را بــا رویکــرد مخاطــب عــام تدویــن کنــم تــا عمــوم 
مردم، دانشجویان، طالب و جوانان بتوانند از این کتاب ها 

استفاده کنند.«
قاسمی نگرانی و دغدغۀ مسئوالن را در این زمینه ناچیز 
و حتی صفر می داند و می گوید: »االن چهار سال از ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت می گذرد و هیچ اقدام جدی نه 
در دولت نه مجلس نه مجمع تشخیص و نه در هیچ جای 

دیگر برای این سیاست ها صورت نگرفته است.«
این نویسنده و پژوهشگر با رد هرگونه حمایت و تشویق از 
نهادهای دولتی تصریح کرد: »حمایتی از نهادهای مسئول 
صورت نمی گیرد؛ ضمن اینکه تا جایی که فکرش را کنید، 
کارشکنی شده است. من نیازی به حمایت کسی ندارم. 
فقــط می خواهــم کاری به ما نداشــته باشــند تــا در حوزۀ 
پژوهش و کار علمی بتوانیم محتوای الزم و مورد نیاز کشور 

را تأمین کنیم.«

نشســت تخصصی »جنــگ جهانی جمعیت« بــا هدف 
بررســی آخریــن تحــوالت جمعیتــی کشــور، بــا حضــور 
کارشناســان و فعــاالن ایــن عرصــه برگــزار شــد. کتاب های 
هفت جلدی جنگ جهانی جمعیت به نویسندگی صالح 
قاســمی در ایــن نشســت رونمایــی شــد. به همیــن بهانه 
گفت وگوی کوتاهی با وی داشته ایم که در ادامه می خوانید.
صالح قاسمی، از برگزارکنندگان نشست تخصصی جنگ 
جهانــی جمعیت، به توضیحاتــی در خصوص ضــرورت و 
لزوم برگزاری این همایش پرداخت و با معرفی هفت جلد 
از کتاب هــای خــود در حــوزۀ جمعیــت افــزود: »مجموعــۀ 
هفت جلدی بنده یک مجموعۀ پژوهشی است که تقریباً 
چهار سال روی آن کار شده و برای اولین بار در این مراسم 
رونمایی شــد. عنــوان جلد اول قتل عام خاموش اســت با 
موضوع بررسی طرح های جمعیت در سطح جهان، دنیای 
اسالم و در ایران. در واقع، مدیریت جمعیت جهان از سوی 
نظام سلطه را بررسی می کند. نسخۀ بدلی عنوان جلد دوم 
است. در این جلد به مقایسۀ سیاست های جمعیتی در 
کشورهای غربی و در ایران پرداختیم و مشوق های جمعیتی 
کشــورهای غربی را هم در این کتاب بررسی کرده ایم. جلد 
سوم با عنوان پایان پویایی به موضوع بررسی وقوع بحران 
جمعیت در ایران پرداخته و پیامدها و راه های برون رفت از 
این بحران را تبیین می کند. رابطۀ متقابل تحوالت جمعیت 
بــا اقتصــاد و امنیت در جلد چهارم با عنوان کندو بررســی 
شده است. جلد پنجم با عنوان من قاتل نیستم به بررسی 
دیدگاه شــریعت در رابطه با مدیریت جمعیت می پردازد. 

فاطمه قربان نیا
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برای اولین بار در این 
مراسم رونمایی شد
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همۀ ضعف های احتمالی را پوشش می دهد. وانگهی، از 
همه مهم تر اینکه شخصیت واالی مهدی زین الدین عزیز 
از پشت پردۀ غفلت متصدیان فرهنگی مملکت ما طلوع 

کرده و در سایه نمانده است.
ایــن ســطور را بــا خاطــره ای شــیرین همــراه می کنــم کــه 
بی ارتبــاط بــا ایــن رمــان جــذاب نیســت. حــدود بیســت 
ســال قبل، یکی از اســتادان بزرگ داستانی کشورمان که 
آثارش در دنیا هم مخاطب فراوانی دارد، خیلی صمیمانه 
در گوشــم نجــوا کــرد: »من هنوز هم بلد نیســتم عناصر 
داســتانی را پشــت سر هم و به ترتیب بگویم. آنچه برایم 
مهم است، کشش موجود در داستان است که مخاطب 

را به دنبال خود بکشاند.«
مطالعــۀ رمــان جذاب مســتوری باعث شــد در مقام یک 
نویسنده افتخار کنم که سال هایی از عمرم را در مؤسسۀ 
اطالعــات قلــم و قــدم زده ام کــه اســتاد صــادق کرمیــار از 
پیشکسوتان آن مجموعه بوده است. در مقام یک ناشر 
نیز از انتشــارات کتاب جمکران ممنونم که با انتشار این 
رمــان یک تنــه جــور بســیاری از کم کاری هــای موجــود در 
خصــوص شــهید مهــدی زین الدیــن را بر دوش کشــیده 

است. 

امیرحسین انبارداران

همین ابتدا حرف آخرم را خواهم گفت که رمان مستوری 
بــه قلــم اســتاد صادق کرمیــار را خیلــی پســندیدم. چرا؟! 
چون توانســته بود هنر را در قالب تعهد بریزد و الیه های 
درونی شــخصیت واالی سردار شهید مهدی زین الدین و 
تا حدودی برادر عزیزش، آقامجید و نیز برخی دوســتان و 
هم رزمان ایشان را به مخاطب عرضه کند؛ مخاطبی که تا 
االن، یعنــی حدود 34 ســال پس از شــهادت ایــن دو برادر 
نازنیــن، نتوانســته اســت بــا شــخصیت واالی آقامهدی، 
جوانی که در 23سالگی به فرماندهی لشکر می رسد، آشنا 
بشود و این به لطف ناتوانی جمعی از متصدیان فرهنگی 
مملکــت بوده که تنها هنرشــان ضایع کــردن بیت المال و 

بودجه های کالن است.
در نگاه اول به صفحات ابتدایی این رمان دلنشین شاید 
به نظر برسد ریتم داستان کمی عجوالنه است. در ادامه، 
شاید این نکته نیز به نظر آید که در برخی جاها، روابط علت 
و معلولــی داســتان نیز روال منطقی نــدارد. اگر با عینک 
یک منتقد ادبی سختگیر به این رمان جذاب و پرکشش 
بنگریم، شاید به لحاظ ساختاری و فنی، مشکالت دیگری 
هم برای آن بتراشــیم؛ اما من معتقدم کشــش موجود در 
داستان و تعلیق هنرمندانه ای که در این رمان موج می زند، 

عکس کتاب مستوری و امیرحسین انبارداران اضافه شود

عرض ارادتی به »آقا مهدی«

  کشش موجود 
در داستان و تعلیق 

هنرمندانه ای که در این 
رمان موج می زند، همۀ 
ضعف های احتمالی را 

پوشش می دهد

خانوادۀ نشر
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تولید کاغذ، خودکفایی
روی خط استقالل

گفت وگو با رحیم مخدومی دربارۀ روایت فتنه؛

گفت وگو با محمد صدوقی، مدیر اپلیکیشن طاقچه

دانشنامه نگاری در ایران

دیداری بعد از چهار دهه با پرکارترین تصویرگر دهۀ 60

خرابکار اجاره ای، کف خیابون

مطالعه کم نشده، روش ها تغییر کرده

دانشنامه نگاری ملی با نگاه جهانی

خالق قصه های پروانه

13
98

ت 
هش

دیب
و ار

ن 
ردی

فرو
  

 33
3 و 

2  
ارۀ

شم
  

دید
 ج

ورۀ
  د

ی 
وان

ب خ
کتا

ب و 
کتا

ی 
صص

تخ
مۀ 

هنا
 ما
ب
کتا
زه
یرا
ش

کتا
ب

ماهنامۀ اختصاصی کتاب و کتاب خوانی
دورۀ جدید، شمارۀ  32 و 33
فروردین و اردیبهشت 1398

| مجمع ناشران انقالب اسالمی |


