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دهه فجر مبارک باد

گفت وگو با فتح اهلل بی نیاز 

 حذف یک سطر
 اثر را زیر و رو می کند

گفت وگو با مینو بدیعی 

 قانون مطبوعات
تجدید نظر می خواهد

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خبر داد

 درخواست تشکل ها از معاونت فرهنگی
برای مدیریت اجرایی نمایشگاه

 متون نوین
نياز جدی ارتباطات

 داستان انقالب
و زمانه حاضر

علل سقوط شاه از نگاه دوستان پهلوی

افشاگری های ناخواسته

چارلز دیکنز نویســنده ای بود که دوران 
کودکی ســختی داشــت، به طوری که از   
همان سنین کودکی به ناچار مشغول به کار 
شد. او این سختی و رفتار اربابان و اطرافیان 
را در اثــری بازتاب داد که توجه مخاطبان 
و منتقدان بســیاری را به همراه داشــت. 
دیکنز کوچک از این ســختی ها گذشت تا 
ما امروز درباره نویســنده ای بزرگ و شیوه 
نــگارش و اهمیــت کار او صحبت کنیم. 
او آنقدر شناخته شــده اســت که نیازی به 
معرفی آثارش نیست؛ حتی آنانی که کتاب 

نخوانده اند، نام الیور تویست را شنیده اند...

از استخوان خردکرده های مطبوعات ایران 
به شمار می رود. ۲۲ ســال روزنامه نگاری 
در روزنامه کیهان که ســرآغازش در دوران 
جنگ و روزهای آغازین دهه شــصت بود 
و دامنه اش به دهه هفتاد می کشــید، تنها 
بخشی از ســابقه کاری اوست. مینو بدیعی، 
بانوی روزنامه نگاری است که حاال عالوه بر 
عنوان روزنامه نگاری، کنار اسمش می توان 
عنوان »پژوهشــگر« را هم اضافه کرد. او 
به تازگی از رســاله دکترای خود با موضوع 
»طراحی مدل و تبیین نقش مطبوعات در 

توسعه پایدار کشور« دفاع کرده است...

این آدم)محمدرضا پهلوی( به واســطه 
نوکری که داشــته، مراکز فحشــا درست 
کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیویش 
بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادند 
برای اینکه باز باشد، مراکز فحشاست، اینها 
دست به دســت هم دادند. در تهران مرکز 
مشروب فروشی بیشتر از کتابفروشی است، 

مراکز فساد دیگر الی ماشااهلل است.
برای چه ســینمای ما مرکز فحشاست. 
ما با سینما مخالف نیستیم ما با مرکز فحشا 
مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم ما با فحشا 
مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم ما با 
آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب 
نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی 
انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. ما کی 
مخالفت کردیم با تجــدد، با مراتب تجدد 
مظاهر تجدد وقتــی که از اروپا پایش را در 
شرق گذاشت خصوصا در ایران، مرکز چیزی 
که باید از آن اســتفاده تمدن بکنند ما را به 
توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر 
تمدن است که باید در خدمت این مردم، در 
خدمت تربیت این مردم باشد و شما می دانید 
که جوان های ما را اینها به تباهی کشیده اند 
و همین طور ســایر این جاها. ما با اینها در 
این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا 

خیانت کرده اند به مملکت ما.
 حضرت امام خمینی)ره(
بهشت زهرا- 1۲ بهمن 1357

آن روز بهاری 
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 پرسه ارواح ناآرام
 در بازار کتاب

و اینک مشروح خبرها...

 آینده ای وابسته
به متن و محتوا
 بررسی متون درسی

 رشته ادبیات دفاع مقدس

کم رغبتی استادان به ناشری 
غیر از دانشگاه تهران

گپی با مدیر انتشارات دانشگاه تهران 
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 سفری در خلوت
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دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ارسال نامه هفت 
تشکل نشر به سید عباس صالحی برای عهده دار شدن مدیریت 

اجرایی نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در 
گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، درباره مشخص شدن 
مجری مادر برای برگزاری بیســت و هفتمین نمایشگاه کتاب 
تهران گفت: هنوز تکلیف مجری مادر نمایشگاه مشخص نیست 
اما در جلسه ای با حضور هفت تشکل نشر تصمیم گرفته شد تا 
کار اجرایی نمایشگاه به ناشران واگذار شود. وی درباره این جلسه 
گفت: هشتم بهمن ماه جلسه ای با مجموع تشکل های نشر اعم از 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، اتحادیه شرکت های تعاونی 
ناشران کشور)آشنا(، شرکت تعاونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهران، انجمن فرهنگی کتاب کودک و نوجوان، انجمن فرهنگی 
ناشران کتاب دانشگاهی، انجمن ناشران کتاب آموزشی و انجمن 
ناشران کتاب بین المللی برگزار شد و گفت وگوهای اولیه در این 
باره صورت گرفت. آموزگار افزود: در این جلسه تشکل های نشر به 
این نتیجه رسیدند که بخش های داخلی و بین المللی نمایشگاه را 
اداره کنند. ازاین رو نامه ای برای آقای صالحی نوشته و 9 بهمن ماه 
به دفتر وی تحویل داده شد. دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان 

تهران درباره مفاد این نامه گفت: این نامه با استناد به رهنمودهای 
معاونت فرهنگی مبنی بر واسپاری امور به تشکل های خصوصی 
نشر انجام شد. آقای صالحی اعتقاد عمیقی به این موضوع دارد و 
بارها در جلسات ما را به انجام این کارها تشویق کرده اند. سرانجام، 
این اتفاق نظر ایجاد شــد و امیدوارم به نتیجه برسد. این هفت 
تشکل  بخش های مختلف نمایشگاه را اداره می کنند و می توانند به 
عنوان مدیریت یکپارچه واسط میان معاونت فرهنگی و نمایشگاه 
کتاب باشــند. وی با اشاره به مزیت این اقدام گفت: چالش های 
پیش روی نشر بسیار زیاد است و نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
که این چالش ها خود به خود کاهش پیدا کنند. الزم اســت که 
تشکل های نشر پا به میدان بگذارند و در رفع مشکالت به دولت 
یاری برسانند و شــرایطی ایجاد شود که نشر ما به سوی رشد 
و تعالی پیش رود. آموزگار افزود: با تشــکل های جداجدا این امر 
ممکن نخواهد شد اما وجود تشکل واحد نشر در کشور می تواند 
یاریگر معاونت فرهنگی باشد تا مشکالت حوزه نشر مرتفع شوند. 
این اقدام دورنمایی است برای استقالل حوزه نشر و واسپاری امور 

به تشکل های این حوزه.
در ســال ها ی اخیر موسسه نمایشــگاه های فرهنگی ایران 

مجری مادر برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بوده است.

 خوزستانی ها
 13 دقیقه بیشتر کتاب می خوانند!

 استان ها - 21

 کتــاب
کاالی ناشناخته جزیره کیش

 استان ها - 20

  گزارش -  9

خوزستان

کیش
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پنجمین جلسه شــورای سیاستگذاری بیست وهفتمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هفته گذشته در حالی برگزار 
شد که با فاصله کمی پس از آن، سید عباس صالحي معاون 
امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با صدور حکمي 
محمد اللهیاری را به عنوان معاون فرهنگي اجرایي نمایشگاه 
کتاب تهران و مسوول دبیرخانه دائمي هفته کتاب جمهوري 
اســالمي ایران و مشاور خود در امور فرهنگي منصوب کرد. 
انتصاب اللهیاری به عنوان معاون فرهنگی اجرایی نمایشگاه 
کتاب بهانه ای شد تا از او آخرین مصوبات شورای سیاستگذاری 

و برنامه ریزی نمایشگاه کتاب را جویا شویم.
 مباحثی که در پنجمین جلســه شــورای 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی نمایشگاه کتاب 
مورد بحث قرار گرفتند مشخصا چه محورهای 

موضوعی را شامل می شدند؟ 
عمده موضوعاتی که درباره شان گفت وگو شد، مباحث مربوط 
به بخش خارجی نمایشــگاه بود و این که در سال های اخیر با 
توجه به این که یارانه هــا در بخش کتاب های خارجی محدود 
شــده چه تاثیری بر خرید دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و استادان 
دانشگاه داشته و این که کتاب های خارجی که در نمایشگاه کتاب 
تهران عرضه می شوند چه میزان از نیازهای علمی دانشگاه ها را 
تامین می کنند و آیا برآورد دقیقی از رضایت مخاطبان نسبت به 
کتاب هایی که در نمایشگاه توسط واسطه های کتاب های خارجی 
عرضه می شــوند وجود دارد یا خیر. از دیگر مباحث این بود که 
به چه نحوی می شود همچنان از حضور کتاب های خارجی در 
نمایشگاه کتاب تهران حمایت کرد که بخشی  از آن حمایت هایی 
است که سابق  بر این وزارتخانه های بهداشت و علوم در قالب 
یارانه داشتند که االن چند سالی است این یارانه ها قطع شده اند. 
بحث دیگر مربوط به تعرفه های حمل و نقل و گمرکی است 
که برای کتاب های خارجی لحاظ می شوند یعنی هزینه کیلویی 
حمل و نقل و گمرک کتاب که هزینه سنگینی است و نمایندگان 

ناشران خارجی درخواست دارند که هم گمرک جمهوری اسالمی 
و هم وزارت صنعت، معــدن و تجارت همراهی خوبی در این 
زمینه داشته باشند. نکته بعدی یارانه هایی است که وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی می تواند برای دانشجویان و استادان دانشگاه ـ 
ـ اختصاص بدهد و این که آیا امکانش هست یا نه و...  مثل سابق 
اینها جزء موضوعاتی بودند که در شورای برنامه ریزی درباره شان 
صحبت شد. در سال های گذشته بخشی در حوزه بین الملل شکل 
گرفت با عنوان غرفه های دسته جمعی که کشورها غرفه های 
ملی ای را در بخش بین الملل می گیرند مثل غرفه ملی آلمان 
یا فرانسه یا سوئیس یا کشورهای دیگری که با ایران تبادل کار 
نمایشگاهی دارند و غرفه  رایگان با هم مبادله می کنند. بحث دیگر 
هــم درباره بازار جهانی کتاب بود که به مبادالت و قراردادهای 
تجاری خرید و فروش کتاب اختصاص دارد و سر جمع این که 
در بخش خارجی چه کارهایی می شود کرد که هم همکاری های 
بین المللی نمایشگاه کتاب تهران افزایش پیدا کند و هم به معنای 
واقعی شاهد یک بخش بین الملل برای نمایشگاه کتاب باشیم نه 

صرفا حضور کتاب های ناشران خارجی. 
 در سال های گذشــته خریداران کتاب در 
بخش بین الملل از گرانی قیمت کتاب های این 
بخش گالیه داشتند. ظاهرا این طور که پیداست 
امســال با حذف یارانه ها این مشــکل جدی تر 

می شود. همین طور است؟
ببینید واســطه های کتاب های خارجی یعنی افرادی که 
کتاب های خارجی را از ناشران خارجی می گیرند و کتاب را با 
یک درصد مشخصی از تخفیف تهیه می کنند که برای افراد 
گوناگون بنا به رابطه کاری شان متفاوت است اما کتابی که تحت 
عنوان کتاب خارجی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود 
طبیعی است که چون از خارج از کشور آمده و هزینه های حمل 
و نقل و هزینه های ترخیص گمرک داشته و اینجا هم ناشر اجاره 
غرفه می پردازد و هزینه های نیرو و کارکنانی که در آن ده روز 

دارد همه اینها می توانند قیمت کتاب خارجی را تحت تاثیر قرار 
دهند ضمن این که وقتی نرخ را به دالر یا یورو یا هر ارزی تبدیل 
می کنند، برابر نرخ روز محاسبه می شود. یعنی عدد قابل توجهی 
می شود و همه اینها باعث خواهند شد قیمت کتاب خارجی برای 
خریداری که می خواهد به صورت فردی از بخش بین الملل 
کتاب بخرد قدری باال برود. در سال های گذشته یارانه ای که در 
قالب کارت های خرید به افراد و موسسات در بخش خارجی داده 
می شد تا حدودی این گرانی را پوشش می داد که این یارانه ها 
در حال حاضر به این شــکل موجود نیست اما شورا دارد فکر 
می کند که چه کار می شود کرد تا تخفیف ها یا تسهیالتی را 
برای خریداران بخش خارجی قائل شود که فوری ترین موردی 
که در شــورا به ذهن رسید، این بود که اجاره بها برای ناشران 
خارجی مانند ناشران داخلی محاسبه شود تا از محل اجاره نسبتا 
سنگین غرفه ها، هزینه ای بر مبلغ تمام شده کتاب اضافه نشود و 
از جیب خریدار برود. البته به تسهیالت و بسته های دیگری هم 

فکر می شود که در آینده اعالم خواهد شد.
 تخفیف پنجاه درصدی که امســال برای 
ناشران شهرســتانی برای غرفه ها داده شده، 

نخستین بار است که اتفاق می افتد؟
نه؛ این هر ســال بوده یعنی این تخفیف برای ناشــران 
شهرستانی لحاظ می شد و عمدتا هم برای ناشرانی که تا 9 
متر غرفه می گیرند؛ چون کتاب ها را باید از شهرستان به تهران 
حمل کنند و اینجا هزینه ایاب و ذهاب و هزینه اسکان و هزینه 
پرداخت کارکنانی را هم دارند کــه باید در این ده روز اینجا 
حضور داشته باشند بنابراین نمایشگاه معموال این تسهیالت را 

برای ناشران شهرستانی قائل می شود و این دسته از ناشران از 
تسهیالت مربوط به تخفیف غرفه برخوردار می شوند.

 افزایش قیمت غرفه ها که بعد از هشــت 
سال، امسال برای نخستین بار صورت گرفته گویا 
اعتراضاتی را از سوی ناشران در پی داشته. آیا 

شورا در این مورد تصمیم جدیدی گرفته است؟
عمده غرفه هایی که در شبستان به ناشران داده می شوند، 
غرفه های 9 متری اند که در ســالیان گذشته ۲5 هزار تومان 
به ازای هر متر مربع بود. مالحظه شــورای برنامه ریزی این 
بود که قیمت های اجاره بها واقعی تر شود و نسبت هزینه های 
صورت گرفته با نسبت های درآمدهای محتمله از نمایشگاه 
بــا هم برابری کند چون به هر حال بخشــی از هزینه های 
نمایشگاه از محل درآمد اجاره بها پوشش داده می شود. بر این 
اساس ۲5 هزار تومان به 30 هزار تومان تبدیل شد که البته 

افزایش قابل توجهی نیست.
 آیا این موضوع تاثیــری در انتخاب متراژ 

غرفه  ها از طرف ناشران داشت؟
طبیعی است که نمایشگاه غرفه کمتر از 9 متر ندارد و بر 
این گروه تاثیری نخواهد داشت اما یکی از مالحظات شورای 
برنامه ریزی هم این بود که مجموعه روند برنامه ریزی نمایشگاه 
به این سمت برود که ناشران حرفه ای تر و با کیفیت بهتر در 
نمایشگاه شرکت کنند که یکی از راهکارهایش می توانست 
افزایش فزاینده قیمت غرفه ها باشــد. اما دغدغه شــورای 
برنامه ریزی این بود که مالحظه ناشران را به لحاظ اقتصادی 

بکند که فشار زیادی به آنها وارد نشود.

1۲0 اثر از میان آثار رســیده به دبیرخانه بیســت و دومین جشنواره 
کتاب بر تر دانشــگاهی،   به مرحله نهایی داوری راه یافتند. فراخوان این 
دوره از جشنواره اردیبهشــت ماه سال جاری از سوی انتشارات دانشگاه 
تهران اعالم شــد و پس از آن بیش از 500 اثر منتشر شده در سال 91 
به دبیرخانه این رویداد رســیدند. تا کنون دو مرحله داوری جشنواره در 
زیرمجموعه های علوم اجتماعی، علوم انسانی،   پزشکی و دامپزشکی، 
فنی و مهندسی، علوم پایه،  هنر و شهرسازی انجام شده و مرحله نهایی 
داوری نیــز نیمه بهمن ماه به پایان می رســد.  در هر مرحله دو داور که 
شــامل یکی از استادان دانشــگاه تهران و یک داور از استادان خارج از 
دانشــگاه بوده اند،   آثار را ارزیابی کرده اند. مراسم پایانی این رویداد نیز 
روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد 
شد.  جشنواره کتاب بر تر دانشــگاهی، برترین های حوزه دانشگاه را با 
هدف ایجاد رغبت و انگیزه در میان اهالی دانش برای تولید آثار علمی  

و غنی تر، فراهم می کند.

آخرین مصوبات شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب از زبان معاون اجرایی

 تبعات محدودیت یارانه ها
در نمایشگاه کتاب

راهیابی 120 اثر به مرحله نهایی 
جشنواره کتاب بر تر دانشگاهی

خبــر

 سی و ششمین دوره جشنواره کتابخوانی کودکان در شهر وین با عنوان 
»ادبیات برای کتابخوانان نوجوان« از ۲0 تا ۲۶ مارس )۲9 اســفند 9۲ تا ۶ 
فروردین 93( برگزار می شــود. کودکان 3 تا 1۴ ساله می توانند با شرکت در 
برنامه های این جشنواره اعم از کتابخوانی، کارگاه، نمایش فیلم و کتاب های 
مصور، نمایش تئا تر و اجرای موسیقی با ادبیات بیشتر آشنا شوند و به عالوه از 
یک نمایشگاه کتاب که دربرگیرنده دو هزار عنوان کتاب از تازه ترین آثار منتشر 

شده است، دیدن کنند. 
 گونترگراس، نویسنده مطرح آلمانی در نشست روخوانی رمان خود با 
نام »سال های سگی« که در شهر اوسنابروک آلمان برپا شد، در اعتراض به 
جاسوسی آمریکا از آلمان، آنگال مرکل صدر اعظم آلمان را مورد انتقاد قرار داد. 
او در این نمایشگاه که با عنوان »حوزه هنر« برپا شده بود با حمله به دولت 
فدرال گفت: »ما از روی جبن نمی توانیم از حق حاکمیت خود استفاده کنیم و 
آمریکا به خودش اجازه می دهد با قدرت امپریالیستی اش رفتاری علیه قانون 

اساسی در پیش بگیرد.« 
 رافائل چیربس، نویســنده اهل والنســیای اسپانیا، جایزه کتاب سال 
فرانسیســکو اومبرال سال ۲013 کشــورش را برای کتاب »در ساحل« از 
آن خود کرد. »میمون« در ســال 19۸۸، »در آخرین نبرد« در سال 1991، 
»شلیک های شکارچی« در سال 199۴ « »شکست مادرید« در سال ۲000، 
»دوستان قدیمی« در سال ۲003 و »کوره« در سال ۲007 از دیگر آثار وی 

هستند. 
 خــوزه امیلیو پاچکو که به عنوان یکی از مشــهور ترین شــاعران و 
نویسندگان داستان کوتاه در جهان اسپانیایی زبان شناخته می شد، هفته گذشته 
در سن 7۴ سالگی درگذشت. این شاعر، رمان نویس، روزنامه نگار، مقاله نویس 
و منتقد ادبی به عنوان یکی از نویسندگان مکزیکی نسلی که در دهه 1950 و 
19۶0 پا به عرصه وجود گذاشت، شناخته می شد. او بیش از همه برای رمانی 

با عنوان »نبرد در بیابان« در سال 19۸1 در جهان شناخته شد. 

 در هفته ای که گذشت جیمز پترسون با کتابی تازه با نام »نخستین 
عشق« که آن را با همکاری امیلی رایموند نوشته است، بار دیگر به جمع 10 
نویســنده بر تر آمریکا وارد شد تا در کنار دیگر نویسندگان موفق چون دونا 
تارت و میچ آلبوم، می ه مان دوســتداران کتاب باشد. وی در این کتاب که 
آن را توســط انتشارات لیتل براون راهی کتابفروشی ها کرده است، داستان 
دختری 1۶ ساله به نام الکسی مور را نقل می کند که برای نخستین بار با 
بهترین دوستش به کراس کانتی سفر می کند درحالی که دلش می خواهد 

رازی را به او بگوید و...
  برگزارکننــدگان جایزه بین المللی کتاب دوندی بــا جایزه 10 هزار 
پوندی آن، شروع دور جدید این رقابت را اعالم کردند. این جایزه که شامل 
نویسندگان نوقلم می شود به نخستین رمان نوشته شده از یک نویسنده تعلق 
می گیرد. سال پیش این رقابت میزبان بیش از 350 شرکت کننده از سراسر 
جهان بود. این رقابت بین المللی تالش مشــترکی بین دوندی - به عنوان 
یک شــهر- کمپانی منی دیسکاوریز و ادبیات دوندی است که نویسندگان 
www.dundeebookprize. .تمام جهان را در این رقابت سهیم می داند

com نشانی سایت این رقابت است. 
 آنا گاوالدا در آغاز سال جدید میالدی کتاب جدیدش را که مجموعه ای 
از داستان های کوتاه خواهد بود، وارد بازار کتاب می کند. این کتاب با عنوان 
»بــرای زندگی بهتر« به زودی وارد بازار کتاب فرانســوی زبان می شــود. 

جدید ترین کتاب او با عنوان »بیلی« در سال ۲013 به بازار آمد. 
 کتابــی با عنوان »ناچخ ها« )ترکیبی از نیــزه با تبرزین( که در زمان 
درگذشت ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی برنده جایزه ادبی نوبل نیمه تمام 
مانده بود، توسط شماری از نویسندگان مطرح جهان تکمیل و منتشر می شود. 
این کتاب با همکاری روبرتو ساویانو، نویسنده مشهور ایتالیایی، لورا رسترپو، 
نویسنده کلمبیایی، میا کوتو نویسنده موزامبیکی، گونزالو او تاوارس نویسنده 

آنگوالیی و هنینگ مانکل سوئدی نوشته می شود.

کوتاه با کتاب در آن سوی مرز ها

پيامبر)ص(: پس هر کس به لقای پروردگار خود اميد دارد، باید به کار شایسته بپردازد و هيچ کس را در پرستش شریک نسازد.
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امام زمان)عج(: قلوب ما ظرف هایی اند برای مشيت و اراده الهی، هرگاه او بخواهد،  ما نيز می خواهيم.

تاریخ ملت ها پر اســت از رویدادهایی که از آنها به نام 
جنگ، انقالب، درگیری های قومی، و سقوط سلسله ای و 
برآمدن سلسله دیگر... یاد می شود و همه این دانستنی ها 
را مدیون نویسندگانی هستیم که به آنان مورخ، تاریخ نگار، 
وقایع نگار و... می گوییم. در این بین گاه هنر به خدمت تاریخ 
درآمده و ادبیات تاریخی را خلق کرده تا با برجسته ســازی 
قهرمانان و شخصیت های تاثیرگذار یک ملت در داستان ها 
و ایجاد همذات پنداری به هدف اصلی داستان که رساندن 
غیرمســتقیم پیام به مخاطب است نایل آید؛ چه خاصیت 
ادبیــات و در کنار آن رمان و داســتان بــه عنوان یکی از 
گونه های ادبی، این است که با بهره گیری از عنصر خیال و 
واقعیت، مخاطب را به حظ و لذت واقعی برساند و اگر بپذیریم 
هیچ عنصری چون داستان قادر نیست این گونه تاریخ را بیان 
کند، در استفاده از آن کوتاهی نمی کنیم و در بیان هر رویدادی 
تاریخی یا غیرتاریخی از زبان این هنر بهره ها خواهیم گرفت. 
ادبیات نیز در کشور ها متاثر از تحوالت بزرگ اجتماعی)جنگ 
و انقالب( اســت که گاه به خلق شاهکارهایی در این حوزه 
منجر شــده است. »جان شــیفته« رومن روالن، »گذر از 
تاریخ« تولســتوی، »دن آرام« شولوخف آثار ماندگاری اند 
که بعد از انقالب های فرانسه و روسیه خلق شده اند و اتفاقا 
بیشترین تاثیر را در معرفی این انقالب ها و آرمان های آن به 
دیگر کشور ها داشته اند؛ اما آیا می توان درباره رمان های بعد از 
وقوع انقالب  اسالمی به عنوان مهم ترین رویداد سیاسی نیمه 
دوم قرن گذشته، همین حرف را زد و تاثیر آن را در خلق یک 
شاهکار در این زمینه پذیرفت؟ جواب هرچه باشد فرصتی 
پیش رو می گذارد برای بررسی آثار پدیدآمده در زمینه ادبیات 
انقالب، که مطمئناً کمترین تاثیرش نگاهی است دوباره به 

این آثار و ضعف ها و قوت هایش. 

ادبیات انقالب در سایه 
ادبیات انقالب بعد از پیروزی انقالب اســالمی در سال 
1357، شکل گرفت و نویسندگان آثار بسیاری را در شرح 
پیروزی و مبارزات مــردم خلق کردند. هنوز چند ماهی از 
پیروزی انقالب نگذشته بود که جنگ تحمیلی هشت ساله، 
رویداد بزرگ دیگری را در تاریخ این مملکت رقم زد که این 
تغییر، رونق رمان انقالب را متوقف کرد. به عبارتی همزمانی 
وقوع انقالب و جنگ، چراغ ادبیات انقالب را کم سو و ادبیات 
دفاع مقدس را پرفروغ کرد و طبیعی اســت در این فاصله 
به دلیل فراگیر و ملمــوس بودن جنگ، اگر هم کتابی در 
زمینه انقالب نوشته می شد به داستان جنگ می پرداخت 
و شخصیت های داستان انقالب به محض چشیدن طعم 
پیروزی درگیر جنگی می شــدند که آنان را به قهرمان یا 
ضدقهرمان تبدیل می کرد و شــاید به دلیل این همزمانی 
است که محمد حمزه زاده، مدیر انتشارات سوره مهر معتقد 
اســت هر رمانی که یک دوره تاریخی بعد از انقالب، مثال 
جنگ، را بررسی می       کند در زمره ادبیات انقالب قرار می گیرد 
و با این استدالل نویسندگانی را که در نوشتن ادبیات دفاع 
مقدس موفــق بوده اند در همین رده قرار می دهد و نتیجه 

می گیرد کــه در حوزه ادبیات انقالب از نظر کمی و کیفی 
موفق عمل کرده ایم و هرکسی که بگوید رمان خوب بعد از 

انقالب خلق نشده بی انصافی کرده است. 

کلیشه هایی برای همه داستان ها
پیشرفت مدیون تسلط شفافیت است. سیاسی کاری یا 
برخورد سهل انگارانه در هر زمینه ای؛ تاریخی، علمی، ادبی 
و.. مخرب و ویرانگر اســت. بر این اساس بهترین راه برای 
اعتــالی هنر و ادبیات در پیش گرفتن میانه روی، نقد و به 
قولی پوست کندن ضعف ها و کاستی ها برای روییدن پوستی 
تازه و در انداختن طرحی نوست. اگر بخواهیم به مرور دوره ای 
از تاریخ ادبیات )ادبیات انقالب( بپردازیم پیش از همه این 
سوال مطرح می شود که آیا بعد از سی واندی سال از پیروزی، 
رمان یا داستانی شاخص در حوزه انقالب داشته ایم که بتواند 
الاقل بخشی از وقایع این دوران تاریخی را برای کسانی که 
آن را درک کرده یا نکرده اند، معرفی کند؟ منتقدان در پاسخ 
به این پرسش از اصطالح »کم کاری« استفاده می کنند و به 
نبود اثری شاخص در حوزه رمان و داستان ادبیات انقالب 
اذعان دارند. چنان که ســمیرا اصالن پور، نویسنده و منتقد 
ادبی که اتفاقا فعالیت هایش با سال های آغازین انقالب پیوند 
خورده، معتقد است به هیچ وجه رمانی که بتواند هم وقایع 
انقالب را پوشش دهد و هم تاثیرگذار باشد، نداریم؛ البته او 
وجود تعدادی رمان جشنواره ای را که برای انقالب نوشته 
شــده اند، می پذیرد ولی آنها را در حد و اندازه های جشنواره 
می داند که قاعدتا دایره تاثیرگذاریشان نیز از آن فرا تر نخواهد 
رفت. به گفته نویسنده »انار و آینه«، تنها خاصیت این آثار 
افزایش آمار کتاب  در حوزه رمان انقالب است نه تولید آثار 

پیچیده و جذاب با قابلیت جهانی شدن. 
علی اهلل سلیمی، نویسنده و روزنامه نگار نیز بر ضعیف بودن 
رمان های انقالب صحه می گذارد و می گوید: »چون طرح، 
پیرنگ و موضوع همه رمان های انقالب، مثل سریال های 

تلویزیونی انقالب، شبیه هم هستند و خواننده به محض اینکه 
کتابی را دست می گیرد، می فهمد کجای داستان قرار است 
اوج بگیرد و چه هنگام به سرانجام برسد . نتیجه آن می شود 
خلق آثاری تکراری، با مضامین دستمالی شده که خواننده از 
خواندنش لذت نمی برد.«  او در توضیح بیشتر می گوید: »در 
تمام داستان های انقالب چند عنصر ثابت و کلیشه ای وجود 
دارد که همه نویســندگان برای نوشتن سراغ آنها می روند؛ 
عنصر ســاواک، چند ماه مانده به پیروزی انقالب، مبارزه، 
شکنجه و پیروزی و تا زمانی که داستان نویسان انقالب با 
استفاده مدام از این چند عنصر آنقدر سطحی و ساده بنویسند 
که خواننده با خواندن چند خط اول، پایان داستان را حدس 

بزند، باید گفت رمان قوی در حوزه انقالب نداریم.« 

کار هر کس نیست
می گویند نویسندگان روسیه کمونیستی بعد از انقالب 
اکتبر آنقدر کتاب و رمان برای انقالبشان نوشتند و به دنیا 
عرضه کردند که وقتی نسیم این انقالب به کشورهای دیگر 
رسید نیازی به ترویج آن نبود،   همان کتاب ها کار خودشان را 
کردند. در این زمینه ما چگونه عمل کرده ایم؟ آیا توانسته ایم با 
خلق رمان یا رمان هایی، نه مردمان سایر کشور ها بلکه کشور 
خودمان را با شرایط، رویداد ها و مبانی انقالب آشنا کنیم؟ 
سلیمی می گوید: »در زمینه چاپ رمان های شبیه هم موفق 
بوده ایم ولی از جنبه کیفی و خلق رمان هایی عمیق که نگاه 
نویی به انقالب داشته باشند، انگار حرفی برای گفتن نداریم.« 
به گفته او: »جهان داستانی با غلیان ناخودآگاه نویسنده و با 
کمک تخیل خلق می شود. در رمان های انقالب عالوه بر 
این دو عامــل، واقعیات و جهان پیرامون را نیز باید اضافه 
کرد که الزمه آن داشتن مطالعه، تحقیق و عالقه است.« 
از این روست که به گفته این منتقد، ورود به ادبیات انقالب 
سخت است زیرا نویسنده باید اثری ایجاد کند که هم جذاب 
و اثرگذار باشد و هم سرشار از اطالعات تاریخی، سیاسی، 

اجتماعی و... که در این آفرینش او ناگزیر است جانب احتیاط 
و راســتگویی را نیز نگه دارد. سلیمی می  گوید: »موج اول 
انقالب دراین زمینه موفق عمل نکرد شاید موج دومی که 
با بیداری اسالمی از راه رسیده یا می رسد، بتواند با تکیه بر 
عالقه و با بهره گیری از دانش روز در این زمینه به توفیقاتی 
برسد.« در این میان اصالن پور نیز تحقیق و مطالعه را اساس 
کار همه نویسندگان به ویژه کسانی می داند که می خواهند 
در داستان هایشان به دوره ای از تاریخ استناد کنند. به گفته 
او هر زمان که مطالعه به کمک تخیل و قدرت قلم نویسنده 
بیاید، رمان خلق می شود. ولی اصالن پور امکان مطالعه منابع 
و مســتندات انقالب را با فرض اینکه در جایی گردآوری، 
دسته بندی و آماده شده باشند تا در اختیار مخاطب قرار بگیرند 
)کاری که تا االن صورت نگرفته(، برای نویسنده ایرانی که 
همیشــه غم نان دارد و نوشتن دغدغه دوم یا سوم اوست 
غیرممکن و آن را رؤیایی می داند که الاقل به این زودی ها 

میسر نخواهد شد. 

چه بسا شاید... 
گفته می شــود ادبیات با زمان سروکار دارد و رمان های 
بزرگ دنیا با گذشــت 50-100سال مخاطب خود را پیدا 
می کنند، با این حساب سی و اندی سال برای نظریه پردازی 
راجع بــه رمان های انقالب زود اســت و باید به این حوزه 
فرصت بدهیم تا خود را بازیابد. سلیمی گذشت زمان را انکار 
نمی کند و می گوید: »هر چه رمان به قلب حادثه نزدیک تر 
باشد شعاع دیدش کمتر است و نمی تواند رسالت اصلی خود 
را که پوشش همه وقایع و رویدادهاست به درستی ادا کند.« 
با این وجود او می افزاید: »هستند نویسندگانی که در متن 
آشوب ها کتاب های ماندگار خلق کرده اند؛ خالد حسینی رمان 
سه جلدی اش را در دوران جنگ و دربه دری  افغان ها نوشته 
و اصال با این رمان رنج و آوارگی ملت افغان را به دنیا معرفی 
کرده.« به گفته ســلیمی برای رهایی از این ضعف باید به 
دنبال راه حل بود. او می گوید که نویسندگان ما هنوز فرصت 
دارند رمان های خوبی راجع به انقالب بنویسند مشروط به 
اینکه نگاهشان را عوض و عناصری تازه وارد داستان هایشان 
کنند. باید از سفارشی نویسی هم پرهیز شود و اگر قرار است 
دولت در این زمینه وارد شــود، بهتر اســت کمک هایش 
غیرمســتقیم و به دور از چشمداشت باشد تا نویسندگان با 
عالقه و عشق، سوژه هایشان را خلق کرده و آن را بپرورانند. 
 اصالن پــور با اصطالح »ادبیات سفارشــی« به کل 
مخالف است و می گوید: »با برگزاری یک یا دو جشنواره، 
ادبیات ما سفارشــی نمی شــود. چطور وقتــی دولت به 
بخش های دیگر کمک می کند نمی گوییم سفارشی ولی 
درمورد کتاب و حمایت از نویســنده سریعا چنین موضعی 
اتخاذ می کنیم. به نظر من ادبیات نوشتاری این سرزمین 
مظلوم ترین بخش فرهنگی جامعه است که به حال خود   
رها شده و نیاز است که دولت مستقیما وارد عرصه شود و 
اندکی از آسیب های وارد شده به این بخش را که با زندگی 

مردم در ارتباط است، بکاهد.«

آسیب شناسی کتاب هایی که دوره ای مهم از تاریخ ایران را روایت کردند

رمان انقالب کی به دنیا می آید
سيمين سجادی

انقالب نوشته های نادر ابراهيمی در راه است
 مرحوم نادر ابراهیمی یکی از شاعران و نویسندگان مطرح کشورمان به شمار می رود که با مجموعه سه جلدی 
»سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد« به تجربه درعرصه نویسندگی رمان انقالب پرداخت. سه دیدار 
که برای نخستین بار از سوی حوزه هنری منتشر شد، داستان بلندی است درباره زندگی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران، مبارزات، دوران کودکی و... و همه اینها در حالی است که نویسنده هیچ گاه در محضر امام)ره( حاضر نشده و 
دیداری با ایشان نداشته است. نویسنده خود در مقدمه آورده که قرار است کتاب، داستان باشد نه تاریخ و قسم خورده 
که آنچه نوشته نیز عین حقیقت است. نادر ابراهیمی آثار بسیاری نوشته که روانه بازارشده و تعدادی نیز در دست 
چاپ است. از جمله آثاری که باید منتظر بمانیم تا به بازار کتاب عرضه شود، می توان به 9 جلد کتاب با موضوع لوازم 
نویسندگی و ادبیات کودک و نوجوان اشاره کرد که قرار بود اردیبهشت سال 9۲ در سوره مهرمنتشر و در نمایشگاه 
کتاب عرضه شود. ولی آن گونه که فرزانه منصوری همسر مرحوم ابراهیمی می گوید، بعد از چند سال از سوره مهر 
با او تماس می گیرند که به دلیل کمبود کاغذ اولویت چاپ با کتاب کودکان در حوزه رمان انقالب است. بنابراین 
ایشان با چاپ قصه های انقالب که همه کار هایش در سوره مهر انجام شده، موافقت کرده و بقیه را که شامل چهار 
جلد کتاب با موضوع لوازم نویسندگی بودند و باید در نوبت چاپ می ماندند. پس گرفته تا در انتشارات روزبهان منتشر 

شوند. به گفته خانم منصوری این کتاب ها اسفندماه به بازار می آیند. 
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آیت اهلل کشميری: قلب حرم خداست، پس در حرم خدا غير خدا را ساکن نکنيد.

 به عنوان نخســتین پرســش کمی از 
مؤسســه و خودتان برایمان بگویید و این که 

چطور کارتان را آغاز کردید. 
مؤسســه علمی و پژوهشــی ابن ســینا، مؤسسه ای 
مردم نهاد اســت که بعد از پایان جنگ خانمانسوز بوسنی 
و هرزگوین در ســال 75 به همت جمعی از عالقه مندان 
در سارایوو به ثبت رسید که هدف اصلی آن هم مطالعه و 
تحقیق در حوزه های متنوع علوم انسانی با دیدگاهی دینی 
است و به گسترش تعامالت میان اندیشمندان بالکان و 
ایران می اندیشد. من هم به عنوان یکی از اعضای هیأت 
علمی دانشــگاه، بیش از دو سال است که مدیریت این 

مؤسسه را برعهده دارم. 
 از نوع و تعداد آثار منتشرشــده مؤسسه 
ابن ســینا به نظر می رســد مباحث فلسفی و 
عرفانی از جایگاه مهمی درمیان علوم انسانی 
کشور بوسنی برخوردار است. لطفا کمی درباره 
خاســتگاه این مباحث و ریشه های آن در این 

کشور توضیح دهید. 
به طور کلی منطقه بالکان هویــت فرهنگی ویژه ای 
داشته و دارد و بوســنی و هرزگوین به عنوان قلب مهم 
و مسلمان نشین این منطقه از ویژگی های خاصی برخوردار 
است. بوســنی همواره صحنه رقابت قدرت های سیاسی 
درطــول تاریخ بــوده و درحال حاضر هم مــرز و میدان 
رقابت تمدن اســالمی و تمدن غرب محسوب می شود. 
وجــود فرقه های صوفیه و خانقاه ها یــا تکایا از دیرزمان 
در این منطقه که تاریــخ آن به قبل از حضور عثمانی ها 
در این منطقه برمی گــردد و همینطور مثنوی خوانی ها و 
حافظ خوانی ها و مواردی از این دســت، نشان از اهمیت 
مباحث فلســفه و عرفان در این منطقه دارد. قطعاً در این 
فرصت کوتاه نمی توانیم ریشه های پیدایش مکتب صوفیان 
را مورد بررسی قرار بدهیم. تأثیرهایی که از آیین زرتشت 
و احیاناً رهبانیت گرفته اند، فرقه های درویشی و تنوع آنها 
در این منطقه و... همین طور بحث در ابعاد نظری و عملی 
و تاریخی آن زمان طوالنی تری را می طلبد که باشــد در 
فرصتی دیگر، چه بسا نوع تسامحی که در تصوف و عرفان 
اسالمی وجود داشته و متناسب با روحیات نرم خویانۀ مردم 
این منطقه است، در نفوذ و توسعه منش عرفان و تصوف 
بی تأثیر نباشد. هنوز هم اهل طریقت و تکایا و شیوخ در 
این مناطق حضور قوی دارند و جلسات، تدریس، حلقه های 
ذکر و... برقرار اســت. جالب آن اســت که در بسیاری از 
این تکایا، اشــعار فارســی و احادیث شیعی فراوانی دیده 
می شــود که خودش از یک واقعیت دیگر حکایت دارد. 
موضع گیری های منطقی و روشــن صوفیــان در برابر 
جریان های افراطی در زمان جنگ بوســنی و بخصوص 
پس از آن بســیار قابل توجه اســت. صاحب قلم بودن و 
آشــنایی آنان به فن خطابه و تنوع میراث نوشتاری آنها 
اگرچه ناشناخته و بعضاً از بین رفته، ولی قابل توجه است. 
این حضور در شهر کهن سارایوو قوی تر دیده می شود که 
صوفیان مشهور هم در آنجا زندگی می کردند. نوع تصوف 
آنها نیز بریده از جامعه نبوده و نیست و موضع گیری های 
آنها در تاریخ مشهور است. توجه سالطین وقت به آنها و 
امتیازات خاص به برخی شــیوخ و تکایا نشان از اهمیت 
و نفوذ آنها دارد. به هرحال، بانیان اولیه مؤسســه با درک 
این اهمیت، رویکرد اصلی خود را در این حوزه گذاشــتند 
و از این منظــر، آثار خوبی تقدیم این منطقه کرده اند که 
در توســعه دانش و عمق گستری آن تأثیر داشته و دارد. 
این نکته را هم اضافه کنم که این بحث هم فقط مربوط 
به کشور بوسنی نیست بلکه کلیت منطقه بالکان را شامل 
می شود و مؤسسه با برخی مراکز در سایر کشورهای بالکان 

همکاری هایی داشته و دارد. 
 چند نفر از شــخصیت های برجســته و 
تاثیرگذار فلســفی و عرفانی کشور بوسنی و 

آثارشان را نام ببرید؟ 
در ایــن منطقه بزرگان زیادی ظهــور کرده اند که به 
زبان های بوســنیایی، فارســی، ترکی و عربی آثاری را 
تقدیم جهان کرده انــد. نام بردن همه آنان و معرفی آنها 

در این فرصت ممکن نیست. مدت ها قبل در دوران جنگ 
بوسنی، اســتاد مرحوم دوانی کتابی را ترجمه کرد که به 
معرفی برخی از بزرگان این منطقه از عالمان و شــاعران 
پرداخته بود. از میان بسیاری از بزرگان این منطقه، می توان 
به افرادی نظیر محمد عرشــی اهل سنجاک صربستان، 

دارای غزل ها و یادداشت های ترکی و فارسی، حمزه بالی 
بیرمی که به جرم ارتداد در قســطنطنیه کشته شد؛ بالی 
افندی اهل سارایوو، نخستین مالی بوسنیایی و صاحب 
شرحی بر فصوص؛ حسن ضیایی اهل موستار در بوسنی 
با اشعاری به فارســی و ترکی که برخی او را به نظامی، 
ســعدی و امیرخسرو دهلوی تشــبیه کرده اند؛ علی دادا، 
متکلم، عالم، مورخ و صوفی مورد احترام همه و شــیفته 
ابن عربی که مورد توجه ســلطان مراد سوم بود؛ وحدتی 
احمد اهل دوبرون نزدیکی شــهر ویشه گراد که در اشعار 
خودش امام دوازدهم)ع( را تقدیس می کند؛ درویش پاشا 
بایزید آقیچ دارای اشــعار ترکی و فارسی زیاد که از جانب 
ســلطان مراد مأمور شد شاهنامه را به ترکی ترجمه کند؛ 
عبداهلل عبدی بن محمد بوسنوی از شعرای معروف و شیخ 
یکی از تکیه های طریقت بایرامیه و صاحب آثار بسیار که 
معروف ترین آنها هم شرح مفصل او بر فصوص الحکم ابن 
عربی به زبان عربی و ترکی است که مؤسسه ما آن را در 
چهار جلد به زبان بوســنیایی ترجمه و منتشر کرد؛ احمد 
ســودی یکی از بهترین شعرا و علما و شارح معروف آثار 
متقدم ایرانی، دارای شرح هایی بر دیوان حافظ، بوستان و 
گلستان سعدی، مثنوی موالنا جالل الدین بلخی و باالخره 
محمد فوزی اهل بالگای نزدیک موستار با لقب سید که 

مدرس زبان فارســی بود و صاحب آثــاری زیاد از جمله 
بلبلستان است که شبیه گلستان سعدی و بهارستان جامی 

به فارسی نگارش یافته است. 
 تأثیر و تأثر آرا و نظرات فالسفه شرق و 
به ویژه اندیشمندان ایرانی بر فلسفه این منطقه 

چگونه بوده است؟ 
به نظر می رسد این تأثیر با توجه به نام و آثار برخی از 
اندیشمندان که ذکر کردم، به روشنی دیده می شود. با این 
حال، حضور زبان فارســی که هنوز در واژه های عمومی 
مردم این سرزمین رایج اســت، تأثیر ابن سینا و فارابی و 
مولوی و حافظ و دیگر بزرگان این سرزمین، تأثیر مالصدرا 
با آن حکمت خسروانی اش در مباحث صوفیانه این منطقه 
و... مواردی از این دست را نمی توان نادیده گرفت. بحث 
گســترده در این زمینه، نیازمند صرف وقت بیشتر و ارائه 

اطالعات دقیق تر است. 
 مؤسسه شــما به تازگی دو کتاب مبادی 
اخالق و شهید چمران را به زبان بوسنیایی چاپ 
کرده است. لطفا بفرمایید مالک های انتخاب شما 

برای ترجمه این دو کتاب چه بودند؟ 
کتاب »مبادی اخالق در قرآن کریم« یکی از مهم ترین 
کتب اخالقی آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی اســت که از 
سلسله تفســیرهای موضوعی ایشان محسوب می شود. 
این کتاب در حوزه فلســفه اخالق و علم اخالق تالش 
کرده اســت که برخی از مبادی اخالق را از منظر آخرین 
پیام آسمانی؛ قرآن حکیم تبیین کند و مباحثی جدی نظیر 
جهان بینی و اخالق، انسان و اخالق، اهمیت و آثار اخالق 
و فرزانگان و اخالق در آن دیده می شــود. این کتاب در 
این زمانه که با کمال تأســف در اکثر مناطق دنیا، اخالق 
واقعی به فراموشی سپرده شــده و نوعی نسبیت در این 
حوزه مشــاهده می شود، توجه مخاطبان را به این عرصه 

برمی انگیزد. 
کتاب شــهید چمران با عنوان »چمران؛ مردی برای 
همیشــه« ترجمه گزیده ای از ســه کتاب درباره شهید 
چمران است. آن شــهید، الگویی قابل حصول است که 
معاصر ماست. یکی از راه های اثرگذاری، معرفی مناسب 
الگوهاســت که تالش کردیم این مهم را انجام دهیم و 
امیدواریم از عهده آن به میزان وسع خودمان برآمده باشیم. 

 با توجه به تخصصی بودن مطالب کتاب 
مبادی اخالق و بخش هایی از کتاب شــهید 
چمران و حساســیت ترجمه آنها، چگونه از 

صحت ترجمه آنها اطمینان حاصل می کنید؟ 
کتاب مبادی اخالق با دقت و وسواس مترجم آشنا با 
مباحث دقیق فلسفی و عرفانی ترجمه شد و توسط یکی 
دیگر از آشنایان جدی با این عرصه و از مترجمان زبردست، 
بازخوانی و تطبیق شد. البته کار تصحیح مطالب غامض 
فلسفی در ترجمه و انتخاب و ترجمه آیات مبارک قرآنی در 
چنین کتاب هایی و ترجمه آن به زبان های دیگر، با توجه به 
تفاوت های دقیق فرهنگی میان زبان مبدأ و مقصد، چندان 
آسان نیست و ما تالش کردیم بدون کمترین عیبی اثر را 
تقدیم کنیم اگرچه خود را از عیوب ناخواسته مبرا نمی دانیم. 
کتاب شهید چمران هم با توجه به صبغه ادبی آن توسط 
یکی از کســانی که با حوزه ادبیات آشنایی خوبی داشت 
ترجمه شد و تطبیق آن توسط یکی از مترجمان زبردست 

صورت گرفت. 
 کتاب شــهید چمران ترجمه کدام یک از 

کتاب های ایرانی است؟ 
برای نگارش و جمع بندی این کتاب، به کتب متعددی 
مراجعه شد. گذشته از زندگینامه، چمران به روایت همسر 
لبنانی آن شهید »غاده جابر« که چمران را بی   نهایت می داند 
و هنوز هم سؤال دارد که: چمران کیست؟ بخش هایی از 
سخنرانی های آن شهید در ماه مبارک رمضان یک سال 
قبل از شهادت آن عزیز را که احساس می کردیم برای این 
منطقه مهم است، برگزیدیم که شامل مباحث متنوعی در 
باب خدا، روح و عالم غیب؛ فلسفه شناخت انسان؛ روش 
قرآن مجید در اثبات خدا؛ اصول اساسی مهم ترین مکاتب 
بشری و الهی و جبر و اختیار است. مبحثی هم به پاره ای 
از نیایش های زیبا و ماندگار آن شهید عزیز در تنهایی های 
خــود و خدایش اختصــاص یافت. در انتهــا هم برخی 
پیوســت های مهم نظیر پیام امام خمینی)ره( به مناسبت 
شهادت آن بزرگوار و خاطرات مقام معظم رهبری آیت اهلل 
خامنه ای و تعدادی از دست نوشته ها و هم تصاویری از آن 

شهید گرامی ضمیمه شده است. 
 مخاطبان آثار مؤسسه معموال چه افرادی 
هستند و استقبال آنها از این آثار چگونه است؟ 
و روش های شما برای تبلیغ آثار جدید موسسه 

چگونه است؟ 
این مؤسســه مخاطبان اصلی خود را فرهیختگان و 
روشنفکران قرار داده است که هم اندیشمندان دانشگاهی 
را دربرمی گیرد و هم مفتی هــا، افندی ها و ائمه جمعه و 
جماعات و البته معلمان دینی بوسنیایی و نیز شیوخ تکایا. 
به همین دلیل آثــار و فعالیت ها با همین رویکرد تقدیم 
می شود. آثار ما به تمام کتابخانه های مهم منطقه بالکان 
و افراد برجســته و مهم اهدا می شود. دسترسی به آثار و 
نیز فصلنامه علمی و پژوهشی نشانه های زمان از طریق 
سایت امکان پذیر است. در نمایشگاه بین المللی سارایوو که 
همه ساله در بهار برگزار می شود، ما هم حضور فعالی داریم. 
 مؤسسه ابن سینا تاکنون کتاب های زیادی 
را که بخش زیادی از آنها از زبان فارســی به 
بوسنیایی ترجمه شده اند، در کشور بوسنی و 
هرزگوین منتشر کرده است. انتشار این آثار 
چه تاثیری در تعامل فرهنگی دو کشور ایران 

و بوسنی داشته است؟ 
یکی از مهم ترین راهکارهای تداوم بخشــی حضور و 
عمق بخشــی به آن، اثرگذاری مکتوب است و مؤسسه 
با همین منظر، تــالش کرده آثار متعددی را به صاحبان 
اندیشــه و عالقه منــدان تقدیم کند. آمــار کتاب های 
انتشاریافته مؤسسه به صورت مستقل یا مشارکتی بیش 
از ۸0 کتاب اســت و عالوه بــر آن از آثار زیادی حمایت 
کرده است. گذشته از آن، تاکنون ۶۲ شماره فصلنامه تقدیم 
اربابان اندیشه و خرد شده است که جایگاه قابل قبولی در 
منطقه یافته است. چه در کتاب ها و چه در فصلنامه، تالش 
داریم پلی باشــیم برای تعامل فرهنگی و علمی ایران و 

منطقه بالکان و به ویژه بوسنی و هرزگوین.

موسسه علمی پژوهشی ابن سينا بيش از پانزده سال است که در سارایوو، پایتخت کشور 
بوسنی و هرزگوین تاسيس و شروع به فعاليت کرده است. یکی از اقدامات این موسسه، ترجمه، تاليف و انتشار 
کتاب هایی در حوزه علوم انسانی به ویژه با گرایش فلسفه و عرفان اسالمی است. از مهم ترین و برجسته ترین 
آثار این موسسه می توان به ترجمه و چاپ دیوان حافظ و تاليف فرهنگ فارسی بوسنيایی اشاره کرد که هردوی 
آنها برنده جایزه جهانی کتاب سال در ایران شدند. همچنين ترجمه چهار جلدی کتاب شرح عبداهلل بوشنياک بر 
فصوص الحکم ابن عربی از کارهای ماندگار این موسسه است که جا دارد در یک مطلب جداگانه به آن پرداخته 

شود. چاپ دو اثر جدید موسسه ابن سينا بهانه ای شد تا با محمد باقر سليمانی، مدیر این موسسه در سارایوو به گفت وگو بنشينيم. 

محمد حسين عباسی

در گفت وگو با مدیر موسسه ابن سینا در بوسنی و هرزگوین عنوان شد

چمران، مردی برای همیشه

یکی از مهم ترین راهکارهای تداوم بخشی 
حضور و عمق بخشی به آن، اثرگذاری 

مکتوب است و مؤسسه با همين منظر، 
تالش کرده آثار متعددی را به صاحبان 

اندیشه و عالقه مندان تقدیم کند
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ماهاتماگاندی: پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آن است که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی.

هر هفته در کشــور رخدادهای متنوعی در حوزه های 
گوناگون را شاهدیم و در این مختصر به بازتاب برخی از 
آنها که مرتبط با حوزه کتاب و کتابخوانی است می پردازیم.

اما آنچه در این چندماه برفضای نشر در ایران حاکم بوده، 
نوعی تنازع بقا را تداعی می کند.از یک ســو تالش برای 
احترام به کرامت انســانی و توجه به بعد الهی انسان و از 
ســوی دیگر بازگرداندن روح تعالی جوی آدمی به قفس 
تنگ نفسانیاتی که تنها در دایره محدود جزم از آن می توان 

سراغ کرد.

نجواهای از ما بهترانی
یک صفحه خبری به نقل از علی جنتی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درباره ممیزی و صدور مجوز برای چاپ 
کتاب ها نوشــته است  که این وزارتخانه در زمینه صدور 
مجوز برای کتاب ها قانونی عمل و بر اساس آنچه قانون 

وضع کرده مجوز چاپ صادر می کند.
همین صفحه خبــری در ادامه به خوانندگانش گفته 
که »اخیــرا  ایــن وزارتخانه مجوز چندیــن کتاب که 
انتشارمطالب منافی عفت عمومی و ارزش های اسالمی 
ایرانی را در کارنامه خود داشته است را دوباره صادر کرده 
است.« در این خبر ذکرنشده که منظور از چندین کتاب 
دقیقاً چند کتاب بــوده و اگر این کتاب ها قباًل هم چاپ 
شــده بودند، در زمان کدام دولت و با امضای کدام مدیر 
اداره کتابی صورت گرفته؟ و باز این صفحه خبری ننوشته 
که »منافی عفت عمومی و ارزش های اسالمی و ایرانی« 
شامل چه نکاتی می شود. مشابه همین جنس خبر را نیز 
صفحه خبری دیگری داده و نوشته است: »اخیرا یکی از 
افراد فعال در یکی از فرقه ها در مناطق غربی کشور کتابی 
را درخصوص این فرقه تالیف کرده و قصد انتشــار این 
کتاب را دارد. شنیده شده تالش های نامبرده برای انتشار 
این کتاب نتیجه داده و وزارت ارشاد مجوز چاپ و انتشار 

این کتاب را صادر کرده است.«
بی ربط نیست اگر معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی در جایی و شاید در پاسخ به این گونه 
خبرها گفته باشد: »مســاله ممیزی و آنچه بر اهل قلم 
و نشــر رفته است بی اهمیت نیســت و اتفاقاتی که در 
گذشته رخ می داد، زیبنده جمهوری اسالمی که بر شعار 
فرهنگ و تفکر تاکید دارد نیست و باید به سوی حل آن 
حرکت کنیم.« معاون امور فرهنگی ارشــاد تاکید کرده 
بود: »یکی از مشکالت دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی 
در دوره گذشته تشکیل نشدن هیات های نظارت بود. در 
دوره جدید وزارتخانــه ترکیب خوبی برای اعضای این 
هیأت ها انتخاب و به شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
معرفی شده اند که پس از تصویب در این شورا به اطالع 

عموم خواهد رسید.«
او همچنیــن از بی اعتمادی در ایــن حوزه یادکرده و 

می گویداز گذشته مشکلی به نام دیوار بی اعتمادی مطرح 
بود، اهالی قلم و اصحاب فرهنگ حتی در فضای اصول 
کالن اســالم و  قانون اساسی، در شعبه ها و شاخه هایی 
قرار داده شــدند و همین موضوع موجب تشکیل دیوار 
بی اعتمادی شــده کــه برچیدن این دیوار  کار آســانی 
نیســت.«به هرروی موضوع کتــاب و برخوردها با فکر 
و اندیشــه در کشــور نه تازگی دارد و نه پایانش به این 
زودی ها فراخواهد رســید؛ اما می تــوان با کمی صبر و 

بردباری به نقاطی روشن رسید.

هیاتی تازه در راه
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ترکیب جدید هیات 
نظارت بر ضوابط نشر بزرگسال را که برای تأیید به شورای 

عالی انقالب فرهنگی معرفی کرده از این قراراست:
درحوزه دین؛ حجج اسالم احمد واعظی،  محمد علی 
مهدوی راد ، محمدتقی سبحانی ، رضا مختاری. در حوزه 
تاریخ؛ آقایان صادق آیینه وند و رسول جعفریان. درحوزه 
داستان آقای سیدمهدی شجاعی. در حوزه ادبیات مقاومت 
آقای محسن مومنی شــریف. در حوزه شعر آقای علی 
معلم دامغانی. در حوزه روان شناسی و علوم تربیتی؛ آقایان 
علیرضا اعرافی و محمود گلزاری. در حوزه علوم سیاسی؛ 
آقایان عماد افروغ و علیرضا صدرا و درحوزه اقتصاد نشر 

آقای مهدی فیروزان.
اعضــای هیأت نظارت بر ضوابط نشــر بزرگســال 
و کــودک و نوجوان باید به تأیید شــورای عالی انقالب 
فرهنگی رسیده و احکام آنها از سوی رئیس جمهور ابالغ 

شود.
اینکه در این هیات چهارده نفر چرا یک نفر از بانوان 
کشور حضور ندارند و اینکه آیا در میان کتاب هایی که در 
کشور منتشر می شود، هیچ کتابی در حوزه زنان و خانواده 
منتشر نخواهدشد، پرسشی است که باید در آینده به دنبال 

کشف پاسخ آن بود.

تا نظر شما چه باشد
اما گذشته از وبالگ نویسان خبرنما، باید سری هم به 
نظرسنجی هایی زد که از وضعیت کتاب و کتابخوانی در 
کشــور خبر داده اند. گذشته از میزان درستی یا نادرستی 
آمار ارائه شــده در این گونه نظرسنجی ها که برخی از آن 
به عنوان نظرســازی یاد می کنند؛ پاسخ دهندگان درباره 
»دلیل پایین بودن میزان مطالعه کتاب در کشــور«، از 
بین چهار گزینه »کیفیت پایین آثار«، »گرانی کتاب ها«، 
»ممیزی آثار« و »تنبلی افــراد«، رای به »تنبلی افراد« 
داده آن را عامل اصلی پایین بودن ســرانه کتابخوانی در 
ایران دانسته اند و در رتبه های بعدی به »گرانی کتاب ها«، 

»ممیزی آثار« و »کیفیت پایین آثار« رأی داده اند.
هرچند اعالم آمار میزان مطالعه و کتابخوانی در ایران 

طی سال های اخیر بحث برانگیز بوده و  مطابق برخی از 
این آمارها، سرانه کتابخوانی حدود 1۸ دقیقه در روز است؛ 
اما در این نظرســنجی درصد تنبلی افراد بیش از دوبرابر 
درصــد گرانی کتاب بوده و درعین حال چهار برابر پایین 
بودن کیفیت آثار منتشرشده و سهم ممیزی با گرانی هم 

برابر دیده شده است.

حال کتاب چطور است؟
وضع کتاب سراسر کشــور دستخوش تالطم است.

خبرهای رسیده از برخی شهرها حاکی است که همچنان 
سبدخرید مردم جایی برای کتاب دارد ولی گاه با اجناسی 
دیگر یا کتاب هایی خاص پرمی شــود. به گفته مدیرکل 
کتابخانه هــای عمومی اســتان مازندران؛ با نوســانات 
اقتصادی در کشــور مردم از خرید کتاب غافل شده در 
ســبد نیاز خانوارها جای آن خالی است و تنها کتاب های 
آموزشی که به رشــد تحصیلی بچه ها کمک می کنند، 

خریداری می شوند. 
بازهم جای شکرش باقی است که دست کم کتاب های 
آموزشی دیده و خریده می شــوند و همچنان بخشی از 
درآمد مردم صرف مطالعه می شــود تا خدای ناکرده پای 
»اســتعمارگران« آن گونه که جناب مدیرکل در مراسم 
افتتاح ایستگاه مطالعه در شهر بابل گفته اند به کشور باز 
نشود. زیرا به فرموده، تجربه نشــان داده درست زمانی 
که مطالعه  از جامعه رخت بربســته و کتاب از محوریت 
دانش افزایی حذف شده، زمینه ورود استعمارگران به کشور 

فراهم شده است.
در همین حــال نماینده مردم غــرب هرمزگان در 
مجلس شورای اســالمی هم با بیان اینکه حوزه چاپ 
و نشر کتاب نیازمند تقویت بیشتر است، گفته: »مجلس 
آمادگــی دارد که در صورت نیــاز بخش هایی از قانون 

مربوط را اصالح کند.«
وی افزوده است که باید مسووالن ارتباط بیشتری با 
اصحاب فرهنگ و ناشران داشته باشند تا برای توسعه 

حوزه کتاب اقدامات بیشــتری صــورت گیرد و نیازها 
برطرف شود.

همیــن دلگرمی ها باعث می شــود که بســیاری از 
مشــکالت حوزه کتاب و نشر با آرامش بیشتری مرتفع 
شــود. به ویژه اگر بدانیم که خود نمایندگان مجلس در 
زمره کتابخوانان هســتند و رفع مشکالت این حوزه از 

دغدغه های همیشگی آنان است.
این خبر هــم مایه دلگرمی اهالی کتاب اســت که 
شــعبه فروش کتاب های افغانی در ایران  از سال آینده 
در تهران راه اندازی خواهد شــد. به گفته رئیس اتحادیه 
سراسری ناشران و کتابفروشــان افغانستان بیش از 70 
درصد کتاب های موجود در افغانستان، چاپ ایران است 
و افغان ها با نویســندگان ایرانی چون استاد بدیع الزمان 
فروزانفر، دکترعلی شــریعتی و اســتاد شهید مرتضی 

مطهری آشنایند.
وی  یادآور شــده است که صنعت نشر در افغانستان،  
صنعتی نوپاست و فقط 10 سال پیشینه دارد چراکه قبل از 
آن به دلیل شرایط افغانستان، چاپ و نشر فقط در اختیار 
بخش دولتی بود؛ اما در ســال های اخیر این صنعت به 
سمت بخش خصوصی سوق داده شده است. این همان 
نکته ای است که یک مدیر نشر در بخش خصوصی طالب 
آن بوده و یک خبرگزاری وابســته به بخش عمومی آن 
را بازنشــر داده.به گفته وی، بزرگترین مشکل در عرصه 

صدور کتاب، نبود اراده الزم در مسووالن است.
چنانچه وی یادآور شده، متاسفانه نتوانسته ایم ناشران 
را با اقتضائات خارج از کشور آشنا کنیم تا کتاب هایشان 
را با رقم درســت در اختیار ناشــران خارجی قرار دهند.

این مدیر انتشــاراتی درباره بازار کتاب در افغانســتان و 
پاکستان و دیگر کشورهای فارسی زبان افزوده: متأسفانه 
در اینترنشــنال شدن نشر هم غربزده ایم و قصد داریم از 
دریچه اروپا آثار را صادر کنیم؛ اما از نمایشگاه های موجود 
در کشورهای افغانستان و پاکستان غافلیم و انگیزه حضور 

در آنها وجود ندارد!

کتاب هفته، نشریه ویژه کتاب است و الجرم باید از کتاب و کتابخوانی و مسائل مرتبط 
با آن بنویسد. یعنی از انتشار کتاب و مشکالت آن و از مسائلی که حوزه نشر را تحت تأثير خود قرار داده، از 
نویسندگان و نابسامانی هایش و از روابط ميان این دو با هم و همه اینها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. پس 
طبيعی است که کسی نمی تواند از این هفته نامه انتظار اعالم خبرهای مرتبط با توزیع سبدکاالی خانوار داشته 
باشــد و اینکه مثاًل برایش بنویسيم که این سبد به چه کسانی می رسد و شامل چه کسانی نمی شود.ازاین رو 
هرکس به فراخور حال و مسووليتش و تریبونی که دراختيار دارد، با هر دليل و منطقی اگر از کتاب و فرهنگ 
و بایدها و نبایدهایش سخن می گوید، نباید انتظار داشته باشد تا سخنانش دست کم نقد نشود.آن هم در 

حوزه کتاب و آن هم در نشریه اختصاصی کتاب.

محمد صادقی

و اینک مشروح خبرها... 

 پرسه ارواح ناآرام
 در بازار کتاب
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حسین فتاحی، داســتان نویس و دبیر علمی ششمین 
جشنواره داستان انقالب، درباره آثار رسیده به دبیرخانه این 
جشنواره به کتاب هفته می گوید: »در این دوره حدود ۴00 اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که شامل رمان و داستان های 
کوتاه بزرگسال و رمان و داستان های کوتاه نوجوان بود. از 
میان این آثار، 300 داســتان در گروه بزرگسال و 100 اثر 
هم در گروه نوجوان بودند. در بخش رمان بزرگسال 17 اثر 
به دبیرخانه رسید که برخی از آنها رمان های مفصل ۶00 تا 
700 صفحه ا ی هستند. در مرحله نخست داوری حدود 100 
اثر به مرحله نهایی راه یافتند و  اکنون برگزیدگان این جشنواره 

مشخص شده اند.«
فتاحی درباره سطح کیفی آثار داوری شده در این جشنواره 
توضیح می دهد: »برای شرح سطح کیفی آثار ششمین دوره 
جشنواره داستان انقالب تصمیم گرفته ایم نشستی را با حضور 
داوران و خبرنگاران برگزار کنیم تا با نگاهی تحلیلی به کم و 
کیف داستان ها و اینکه آثار تا چه اندازه نسبت به دوره های 

گذشته بهتر و جدی تر شده اند، بپردازیم.« 
وی که تجربه حضور و داوری آثار جشنواره داستان انقالب 
را در دوره های گذشته داشته است، درباره روند نگارش داستان 
انقالب در جامعه ادبی ایران می گوید: »نقدی که نسبت به 
داستان ها و رمان های انقالب وجود دارد آن است که بسیاری 
از آثار به اسم داستان انقالب نوشته و عرضه می شوند، اما 
داستان انقالب نیستند و بیشتر ماجراهایی شخصی  دارند 
که زمان رویدادهای آنها با دوره انقالب و پیروزی انقالب 
مصادف می شود. در این نوع داستان ها، نویسندگان صرف 
پیروزی و برتری شخصیت داستان بر نیروهای نظامی شاه را 

داستان انقالب تلقی می کنند.« 
دبیر علمی ششــمین جشنواره داســتان انقالب ادامه 
می دهد: »اما نگاهــی که می تواند در نــگارش این نوع 
داستان ها مورد توجه باشد، ظلم ستیزی و سپرده شدن امور به 
مردم در جریان حوادث و پیروزی انقالب است. در واقع تجلی 
شــعار استقالل و آزادی مردم را می توان در روی کار آمدن 

جمهوری اســالمی دید. من زمانی که داور بخش کودک 
و نوجوان جشنواره داستان انقالب بودم در کمتر اثری این 
نوع نگاه را دیدم.«  وی در پاســخ به این پرســش که چرا 
نویسندگان ما کمتر به این زاویه دید در آثار خود توجه دارند، 
می گوید: »یکی از علت ها شناخت ناکافی یا تلقی نادرست از 
انقالب اسالمی ایران است. همین موضوع در بیشتر مواقع 
باعث خودسانسوری شده  است. انقالب حرکتی جدی بود که 
در سال 1357 پیش آمد. جوهر اصلی این حرکت، مردمی 
بودند که در مقابل حکومت و گروه های خاصی که بر اکثریت 
مردم حکومت می کردند، ایستادند. این مردم انقالب کردند 
تا بیگانگان در امور کشورشان دخالت نکنند و خود تصمیم 
گیرنده باشــند. خوداتکایی و خودباوری حاصل این تالش 
بود.« فتاحی ادامه می دهد: »برای نگارش داســتان  در هر 
زمینه ای مطالعه و تحقیق الزم است. برای نوشتن داستان 
انقالب باید تاریخ انقالب و حوادث رخ داده در آن را شناخت. 
نویسنده باید تاریخ 50 سال اخیر ایران را خوانده باشد تا ببیند 
وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم در آن 
دوره چگونه بوده. بهتر است نویسندگان بعد از مطالعه، کتاب 

بنویسند و به وقایع قبل از انقالب احاطه داشته باشند.« 
وی در این باره که چرا به نظر می رســد داســتان های 
انقالب از جذابیت الزم برخوردار نیســتند و مخاطبان عام 
جامعه کمتر ســراغ رمان ها و داســتان های این موضوع 
می روند، می گوید: »درست می گویید، داستان های انقالب 
جذابیت کمتری دارند و یکی از دالیل آن هم این اســت 
که نویسندگان ما در   همان مقطع مبارزه یک نیروی انقالبی 
با حکومت شاه مانده اند. در حالی که داستان امروز ایران هم 
می تواند در گروه داستان های انقالب قرار  گیرد، مانند پرداختن 
به زندگی امروز شخصیت هایی که تجربه زندان های ساواک 
یا تبعیدگاه ها را دارند و این  که هنوز هم بر   همان آرمان ها 

استوارند یا ر هایش کرده اند؟« 
فتاحی ادامه می دهد: »یا زندگی سرداران سپاه پاسداران 
که در آن دوره جوان های با شور و شوقی بودند که با عالقه 

آمدند و در سپاه ثبت نام کردند و سختی جنگ را به دوش 
کشیدند؛ در واقع می توان برای انقالب داستانی نوشت که از 
زمانه حاضر حرف می زند و برای بیان زوایای مختلف انقالب 
در گذشته باقی نماند. نوشتن داستان از این مقاطع به جسارت، 
مطالعه و پژوهش و تالش مولف نیاز دارد. ما هم نمی دانیم 
که چرا نویسندگان سراغ این نوع سوژه ها نمی روند و بیشتر به 
کارهای تکراری روی می آورند. سوژه پردازی تکراری باعث 
شــده است تا داستان های انقالب جذابیت خود را از دست 
بدهند و حرف و نگاه تازه ای نداشته باشند.«  وی خلق یک 
اثر ماندگار را وابسته به دانش، جسارت و زمان سنجی مناسب 
توسط یک مولف می داند و می گوید: »نویسندگان بزرگ 
قدیم ما دارای القاب بودند، مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
ســعدی که نابغه و حکیمی در حوزه ادبیات بود یا مولوی 
که فیلســوفی بود که حکایت شعری می نوشت. این افراد 
فیلسوفانی در مقام نویسنده بودند، ما در این دوره فیلسوفی 
نداریم که داستان انقالب را بنویسد، حکیمی نداریم که با 

پشتوانه حکمت خود، داستان انقالب را بنویسد.« 
فتاحی می افزاید: »باید توجه داشــت که داستان گویی 
و داستان نویســی یک فن است و نمی شود بدون توجه به 
تکنیک و دانش این هنر، اثری ماندگار خلق کرد. اگر شاهنامه 
تا به امروز پابرجاســت به دلیل زمان بندی، نکته سنجی، 
جسارت و حکمت شاعر است. او در بیان مسایل حکیم است 
و بسیار هنرمندانه آنها را خلق می کند. فردوسی رسالت شعر 
را خوب می داند و می شناسد و اشعارش را با هنر، جسارت، 
حکمت و زمان سنجی در هم آمیخته و اثری ماندگار خلق 
کرده است.«  این داستان نویس می گوید: »البته در این زمینه 
تمام مسایل متوجه نویسنده نیست؛ پایین بودن شمارگان 
کتاب ها و دستمزد پایین نویسندگان و مدیریت ضعیف، در 
کنار دیگر مسایل نشر دست به دست هم می دهند تا آنچه 
را که می خواهیم نداشته باشیم. باید به این اتفاق مجموعه ا ی 
نگاه کرد، زیرا با مدیریت بهتر می توانیم در این حوزه حرکتی 

رو به جلو داشته باشیم.«

چرا نویسندگان در   همان مقطع مبارزه یک انقالبی با ماموران شاه مانده اند؟

داستان انقالب و زمانه حاضر

ویکتور هوگو: من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در قم، 
فعالیت خود را بر انتشار اندیشه های ایشان متمرکز 
کرده و بر این اســاس بیشتر مسایل مربوط به فقه، 
اصول،  عرفان و تفســیر از نگاه امام)ره( را ر ا قالب 
کتاب منتشر می کند. اما در کنار این آثار، کتاب هایی 
دربــاره زندگی امام خمینــی)ره( و ویژه جوانان هم 
منتشــر کرده اســت. مجموعه »امام خمینی)ره( و 
مفاهیم اخالقی« یکی از این آثار است. تاکنون ۲۴ 
جلد کتاب از این مجموعه که قرار اســت به چهل 
عنوان برســد، به چاپ رسیده است.  حجت االسالم 
حسن پویا،  معاون فرهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره( در دفتر قم، درباره محوریت مجموعه 
کتاب های »امام خمینی)ره( و مفاهیم اخالقی« به 
کتاب هفتــه می گوید: »در این آثــار موضوع هایی 
همچون اعتماد بــه نفس، انتقــاد و انتقادپذیری، 
حسد، خودبینی، اخالق مسووالن، توبه و چاپلوسی 
از نگاه امام)ره( مطرح شده اند.«  وی ادامه می دهد: 
»این موسسه چندی پیش کتاب »امام خمینی)ره( 
از والدت تــا والیت« را به قلم رضا بابایی منتشــر 
کرد که اکنون به چاپ دوم رســیده اســت. از سال 
13۸0 نیــز کتابی با عنوان »همراه بــا امام)ره( در 
قم« را به چهار زبان عربی، فارســی، انگلیســی و 
اردو منتشــر کرده ایم. این اثر هر سال تجدید چاپ 
می شود.«  حجت االسالم پویا درباره جدید ترین اثر 
موسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در قم با 
محوریت زندگی ایشــان، به کتــاب »هفت اقلیم« 
اشاره می کند و می گوید: »در این کتاب هفت مکانی 
که امام)ره( در آنها اقامت داشــته و زندگی کرده اند 
در قالب خاطرات معرفی می شــوند. این خاطرات از 
خمین شــروع می شود و در ادامه قم، تهران، نجف، 
ترکیه و پاریس را هــم در برمی گیرد.«  وی یادآور 
می شود: »منابع این کتاب، مصاحبه های انجام شده با 
شاگردان، همراهان، مبارزان و خاندان امام)ره( است. 
در این منابع مصاحبه هایی از همسر ایشان و مرحوم 
حجت االســالم احمد خمینی)ره( قــرار دارد. کتاب 
»هفت اقلیم« در ۲50 صفحه تدوین می شــود و با 

شمارگان ده هزار نسخه عرضه خواهد شد.«

خبر

 خاطراتی درباره
هفت محل اقامت امام خمينی)ره( 

انتشارات موزه عبرت ایران تاکنون ۲۲ عنوان کتاب 
با موضوع زندانیان سیاســی در بند ساواک در سال های 
مبارزه برای پیروزی انقالب اسالمی منتشر کرده است. 
تعداد این آثار رو به افزایش است و این انتشارات تا پیش 
از شروع بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
چهار عنوان کتاب دیگر را در این زمینه منتشــر خواهد 
کرد. مــوزه عبرت ایران، همچنین برای در دســترس 
بودن بیشتر منابع تاریخی منتشر شده از سوی ناشرانی 
که در حوزه انقالب اســالمی فعالیت می کنند - مانند 
مرکز اسناد انقالب اسالمی، حوزه هنری، مرکز بررسی 
اسناد تاریخی، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
و... برخی ناشــران خصوصی - فروشگاهی دائمی را در 
داخل موزه برپا کرده است. در این فروشگاه کتاب های 
تاریخی با موضوع انقالب اسالمی مورد توجه اند و عالوه 
بر کتاب، لوح فشرده و کتاب های الکترونیکی و فیلم های 
سینمایی ساخته شده با محوریت انقالب عرضه می شوند 
که مورد اســتقبال مخاطبان و بازدیدکنندگان موزه قرار 
گرفته اند. کتاب های عرضه شده در این فروشگاه توسط 
کارشناسانی انتخاب و ارایه می شوند و کتاب های موزه 
عبرت نیز معموال با تخفیف 10 درصد ارایه می شــوند. 

البته میزان این تخفیف بسته به میزان خرید از فروشگاه 
متفاوت خواهد بود. 

فروشــگاه کتاب مــوزه عبرت ایــران در موضوع 
عکس های انقالب کمتر وارد شده است، اما تمبرهای 
چاپ شده با موضوع انقالب و شخصیت های انقالبی 
را عرضه کرده اســت. به گفته برخی کار شناســان، 
گــردآوری این محصــوالت در کنار هــم، مجموعه 
منحصر به فردی در حوزه اطالع رســانی درباره تاریخ 

انقالب فراهم آورده است. 
انتشــارات موزه عبــرت ایران، همچنین سلســله 
کتاب هایی را پیرامون »مبارزه در تبعید« منتشر می کند. 
در این مجموعه تبعیدگاه های رژیم پهلوی به مخاطب 
معرفی می شوند. این انتشارات کتاب »مبارزه در تبعید: 
خارک جزیره ســوزان« را منتشر کرده و کتاب هایی را 
درباره تبعیدگاه های انارک و جیرفت در دست انتشار دارد. 
پس از آن مناطق سیســتان و بلوچستان و خلیج فارس 
هم با محوریت مبارزه در تبعید بررسی و نتایج آنها نوشته 
می شوند. در این کتاب ها مکان های تبعیدگاهی در دوره 
حکومت پهلوی و شخصیت های تبعید شده به تناسب 

خاطرات و اسناد ساواک معرفی می شوند. 

 »مبارزه در تبعید: انارک، تبعیدگاه مدافعان حریم دین 
و والیت«   یکی از کتاب های در دســت انتشــار از این 
مجموعه است که توسط یعقوب لطفی تدوین شده است. 
در این کتاب خاطرات چهارده نفر از افراد تبعید شده که 
بیشتر از وعاظ و نامداران دوران مبارزه بوده اند، گردآمده 

است. 
موزه عبرت ایران همچنین نشست تخصصی نقش 
اهل قلم در نهضت امام خمینی)ره( را اسفندماه امسال، 
در این موزه تاریخی برگزار خواهد کرد. ســخنرانان این 
نشست شاعران، نویسندگان و اندیشمندانی هستند که 
به صورت اختصاصی به نقش شاعران و نویسندگان در 

ترویج و شناساندن نهضت امام خمینی)ره( می پردازند. 
این موزه با بازســازی فضا و ارایه اســناد و مدارک، 
مخوف ترین شــکنجه گاه تاریخ ایران در رژیم پهلوی 
)زندان کمیته مشترک و ســاواک( جنایات آن رژیم را 
به تصویر کشیده اســت. این روز ها و در آستانه سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی، وقت مناسبی برای بازدید از 
موزه عبرت ایران واقع در تهران، میدان امام خمینی)ره(، 
ابتدای خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، 

خیابان شهید یارجانی، شماره11است. 

مطالعه تاریخ انقالب 
در موزه عبرت

آیين پایانی ششمين جشنواره داستان انقالب، مانند سال های گذشته در هفته آخر بهمن ماه 
امسال برگزار می شود. این جشنواره پنج دوره را به ابتکار زنده یاد اميرحسين فردی و با دبيری او پشت سرگذاشته 
و وجه تمایز آن با جشــنواره های دیگر آن است که آثار منتشر نشــده و تازه خلق شده، در این جشنواره داوری 
می شوند. این ویژگی باعث شده به بهانه برگزاری هر دوره جشنواره داستان انقالب، آثاری توليد  شوند و پس از 

داوری در این جشنواره و تاثير دیدگاه داوران بر آنها، با قوت بيشتری در چرخه نشر قرار  گيرند.

اکرم دشتبان
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احمد امیری خراسانی، رییس سابق دانشگاه شهید باهنر 
کرمان و فعال در زمینه توســعه رشته ادبیات پایداری درباره 
مشــکالتی که پیش روی این رشــته وجود دارد می گوید: 
»تامین منبع درسی این رشته، عدم نیازسنجی درباره »رشته 
ادبیات پایداری« در جامعه، مشــخص نبودن سرنوشــت 
شغلی دانش آموختگان این رشته، اینکه کدام موسسه ها باید 
از خدمات آنها بهره مند شوند و در نهایت ادامه تحصیل این 
دانش آموختگان در مقطع دکترا از مشکالتی است که در رشته 

»ادبیات پایداری« وجود دارد.«
وی با بیان این که اکنون با دو گرایش »ادبیات پایداری« 
و »ادبیــات دفاع مقدس« روبه روییم و ادبیات پایداری تاریخ 
طوالنی پایداری ملت ما را مورد توجه قرار می دهد، می افزاید: 
»هشت سال دفاع مقدس آثار ادبی خاصی را به جا گذاشت که 
خیلی از دانشگاه ها در پی راه اندازی چنین گرایشی هم بودند. 
چنین نیازی مورد موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار 
گرفت. البته ادبیات دفاع مقدس جایگاه و تعریف و مقطع زمانی 
خاصی دارد، اما یک بخش از ادبیات پایداری محسوب می شود 
و در واقع رشــته های ادبیات پایداری و دفاع مقدس مکمل 
یکدیگرند.«امیری خراسانی با اشاره به اشتراکاتی که در اغلب 
سرفصل های این رشته ها وجود دارد، می گوید: »در برخی دیگر 
از گرایش های رشته های دانشگاهی چنین مشکلی وجود دارد، 
اما بهتر بود پیش از راه اندازی این دو رشته، متن های آموزشی 
این گرایش ها تهیه و استادان آن تربیت می شدند. اکنون به 
ناچار و با رشــد و گسترش غیرمنتظره این رشته، متن های 
دانشگاهی به کوشش پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

در حال تدوین و استادان این رشته ها در حال تربیتند.«

تولید متن های مرتبط
علی باباخانی، رییس پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ 
دفاع مقدس اســت. وی درباره اهدافی که سبب راه اندازی 
رشته های ادبیات پایداری و دفاع مقدس شد، می گوید: »هدف 
ما نهادینه کردن فرهنگ دفاع مقدس در میان اقشار جامعه در 
نسل های آینده از طریق ورود چنین مفاهیمی به دانشگاه بود. بر 
این اساس قصد داریم در هر رشته ای که ارتباط با دفاع مقدس 
داشته باشد، بسته به ظرفیت آن رشته تحصیلی، دست کم 
درسی دو واحدی در نظر گرفته شود و در صورت ظرفیت های 
باالتر مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و حتی دکتری نیز 

برای آن رشته در نظر گرفته شود.«
وی رشــته هایی چون ادبیات، هنر و تاریخ را از این نظر 
دارای ظرفیت باالتری می داند و در پاسخ به این پرسش که آیا 
برگزاری همایش بررسی متون درسی دفاع مقدس قدری دیر 
نبوده است؟ می گوید: »به نظرم به طور کلی ۲0 سال در ورود 
مباحث دفاع مقدس به دانشگاه ها دیر عمل کرده ایم. به این 
دلیل که متاسفانه چنین احساس نیازی وجود نداشت بنابر این 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس این اقدام را انجام داد.«

باباخانی ورود به این موضوع را بر عهده مراکز آموزشی و 
فرهنگی می داند و ادامه می دهد: »می توان گفت که در زمینه 
ادبیات، برگزاری چنین همایشی دیر نبوده زیرا نیاز به آزمون و 
خطا داشتیم. معتقدم که اصل توجه به مباحث دفاع مقدس 
بیش از حد دیر بوده است.« وی درباره این که آیا با کشور های 

دیگر در حوزه ادبیات پایداری پیشرو و صاحب نظر تعامالتی 
داشته اید؟ اظهار می کند: »در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس نه. اما یکی از اهداف ما این است که ببیینم آیا ضرورتی 
وجود دارد که در مقطع دکترا مطالعات تطبیقی را دنبال کنیم؟ 
کشورهای عربی یا آمریکای التین چنین ظرفیتی دارند؛ اما تا 
خودمان به غنای دانشی در این زمینه نرسیم شاید موضوعیتی 

نداشته باشد که تعامالتی دراین باره صورت گیرد.«
رییس پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس 
درباره امکان انسجام در متن های دانشگاهی از ِقبل برگزاری 
همایش های گوناگون در زمینه تدوین متون درسی می گوید: 
»کارگروه »متن و محتوا« در نخستین همایش این موضوع 
را بررســی کرده که باید متن های متعدد به عنوان سیاست 
دانشگاه ها مطرح باشد یا یک متن واحد. معتقدم که شاید متن 
واحد برای دانشجوی مقطع کارشناسی به منظور کسب نمره 
امتیاز داشته باشد؛ اما در مقاطع دکتری و ارشد چنین نیست. 
ایراد اساسی در متن های آموزشی، محتوای پراکنده و ارتباط 
ضعیف با سرفصل است. به نظر من متن واحد مناسب نیست، 
زیرا هر قدر یک متن غنی باشــد خروجی یک صاحب  نظر 
است.« البته باباخانی این  پیشنهاد که یک متن از سوی چندین 
مولف تدوین شود را قابل بررســی می داند و ادامه می دهد: 
»می توان به متن هایی اندیشید که حاصل کار چندین مولف 
باشند. در برخی درس ها چنین امکانی وجود دارد، اما نباید به 
صورت کلیشه ای با این موضوع برخورد شود. این موضوع باید 

در همایش های مختلف به دقت مورد بررسی قرار گیرد.«
وی با تاکید بر این که متن های آموزشی برای رشته های 
ادبیــات پایداری و دفاع مقدس اندک اســت و در واقع متن 
ویژه ای تولید نشده است، می گوید: »برای همین، برخی منابع 
درسی ارتباط وثیقی با دفاع مقدس ندارند. پیش بینی نمی شد 
که استقبال زیادی از این رشته ها شود. در پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس گمان می کردیم که می توانیم همراه با 
توسعه آرام این رشته در دانشگاه، متن را در طول سال های 
مختلف تولید کنیم. اما استقبال بیش از حد انتظار بود. تولید 
متن های موثق و مرتبط هدف ماست. اکنون متن های موجود 

رضایت بخش نیست.«

در کارگروه ها چه گذشت؟
غالمرضا کافی که در کارگروه »چشم انداز آینده رشته ادبیات 
دفاع مقدس برای تاسیس رشته دانشگاهی در مقطع دکتری و 
نیازمندی های آن« در همایش یک روزه بررسی متون درسی 
دفاع مقدس حضور داشت، در این باره می گوید: »تجدید نظر 
در سرفصل های درسی مهم ترین موضوع بحث شده در این 
کار گروه بود. همچنین بررسی شد که سرفصل های درسی 
مشخصی برای تایید استادان به دانشگاه هایی که رشته ادبیات 
پایداری دارند ارسال شود تا با تایید آ نها پیش نویس کامل تری 

به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارایه شود.«
وی در پاســخ به این پرسش که رشته ادبیات پایداری با 
چه دستاوردی به مقطع دکترا وارد می شود؟ گفت: »گستردگی 
دامنه ادبیات باعث می شود که گرایش های متعددی در آن 
ایجاد شود. بخش زیادی از این گرایش ها تحت تاثیر انقالب 
اســالمی اســت. نباید منتظر بود که سرفصل های بسیار 

ویژه ای ارایه شود. حتی دانشجویان ادبیات محض هم گاهی 
درس های تکراری دارند. در چنین همایش هایی در پی عرض 

سرفصل ها هستیم و نه طول آنها.«
این اســتاد دانشــگاه دیگر موضوعی که در کارگروه 
»چشــم انداز آینده رشته ادبیات دفاع مقدس« مورد بحث 
قرار گرفت را جذب عناصر دانش آموخته عنوان می کند و 
ادامه می دهد: »واحد های ادبیات و انتشارات و نیز واحد های 
پژوهشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهره گیری از فارغ التحصیالن به 
عنوان رایزن  فرهنگی و نیز تدریس در دانشگاه های دارای 
رشته ادبیات پایداری زمینه های کاری بحث شده در این 

کارگروه بود.«

وی درباره این که آیا در این کارگروه همکاری با ســایر 
کشور ها در زمینه ادبیات پایداری هم مورد بحث قرار گرفت؟ 
توضیح می دهد: »اکنون واحدی به نام مطالعات تطبیقی در 
رشته ادبیات پایداری تدریس می شود و به یقین این مطالعات 
بین رشته ای مورد عالقه سایر کشور ها هم خواهد بود. شاید 
اکنون رشته ادبیات پایداری درگیر برخی بازتاب های سیاسی 
هم باشــد اما زمانی که برخی وقایــع و چهره ها به تاریخ 

می پیوندند بهتر می توان درباره آنها بحث کرد.«
زرین واردی که در کارگروه »پایان نامه های دانشجویی 
و مقــاالت« حضور یافــت درباره آن چــه در این کارگروه 
گذشت، می گوید: »تشکیل مرکزی که تمامی پایان نامه های 
انجام شــده در حوزه ادبیات پایداری در آنجا گردآوری شود، 
مهم ترین موضوع مطرح شده در این کارگروه بود. در کنار 
راه اندازی چنین بانک اطالعاتی، ضرورت ارسال پروپزال های 
دانشگاهی به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
برای تایید و دریافت حمایت مالی در این راستا مورد بحث و 

تاکید قرار گرفت.«
وی طرح موضوع  های تازه در حوزه سندشناســی جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران را دیگر محور مورد بحث در این 
کارگروه معرفی می کند و ادامه می دهد: »بررسی مطالعات 
تطبیقی ایران با کشور های دیگر و بررسی مقاله های ارایه شده 
در زمینه ادبیات پایداری از طرف دانشجویان در قالب پایان نامه، 
با هدف بررسی ضعف و قوت این مقاله ها و نیز نحوه نگارش 
پایان  نامه های گروهی از دیگر موضوع های بحث شــده در 

کارگروه »پایان نامه های دانشجویی و مقاالت« بود.«

واردی درباره جزییات طرح نگارش پایان نامه های گروهی 
توضیح می دهد: »کار گروهی در این زمنیه به معنای نگارش 
پایان نامه توسط چند دانشجو نیست بلکه هدف بررسی سیر 
یک موضوع مشخص در چند دهه از سوی چند دانشجو است. 
این پایان نامه ها در آخر با نظر یک کارشناس در قالبی مستقل 

ارایه می شود.«
غالمحسین شریفی، از استادان حاضر در کارگروه »پژوهش 
در حوزه ادبیات دفاع مقدس« بود.  وی درباره مهم ترین مباحث 
طرح شــده در این کارگروه ها می گوید: »این کارگروه با 13 
استادی که سابقه تدریس در رشته ادبیات پایداری را در این 
سال ها داشته اند تشکیل شــده بود و بیشتر نباید های این 
حوزه مورد بحث قرار گرفت. بیشتر استادان حاضر بر گرایش 
»ادبیات پایداری« تاکید داشتند و معتقد بودند که رشته ادبیات 
دفاع مقدس می تواند در دل همین رشته به عنوان بخشی 
از ادبیات پایداری کشــورمان مورد توجه باشد.« وی با اشاره 
به ضرورت های نقد در حوزه ادبیات دفاع مقدس می افزاید: 
»بر همین اساس تاکید شد که هدف منتقدان اصالح است 
و نه انکار. بنابر این نباید منتقدان از نقد آثار حوزه دفاع مقدس 
امساک کنند. همچنین کمبود منابع، دیگر بحثی بود که در این 
کارگروه ها به آن پرداختیم و بر به کارگیری منابع دست اول در 

حوزه ادبیات و رفع منابعی که همپوشانی دارند تاکید کردیم.«
شــریفی با اشاره به این که شــوخی، خنده و ورزش هم 
بخشــی از دفاع مقدس است، می گوید: »در این کارگروه بر 
ضرورت به کارگیری متن هایی که به موضوع های متنوعی 
از پایداری و دفاع مقدس می پردازند هم تاکید شد. همچنین 
درباره کاربست پژوهش ها و این که هر پژوهشی به اهل آن 
واگذار شود بحث هایی انجام شد. این کارگروه موضوع های 
متنوع دیگری را نیز باید مورد بررسی قرار می داد اما به دلیل 

محدود بودن زمان فرصت آن را نیافتیم.«
»تدوین متون آموزشــی« کارگروهی بود که جهانگیر 
صفری در آن حضور یافت. وی با بیان این که در این کارگروه 
تدوین متون آموزشی از هر دو منظر ادبیات پایداری و دفاع 
مقدس به بحث گذاشــته شــد، ادامه می دهد: »اختصاص 
واحد های درسی یکسان در هر دو گرایش یکی از موضوع های 
بحث شده در این کارگروه بود. متاسفانه دیدگاه های محدودی 
برای هر عنوان درسی وجود داشت و استادان اطالعات کافی 
در این زمینه نداشتند. عالوه بر این، ظاهرا هیچ یک از استادان 
از اعضای شورای گسترش ادبیات پایداری نبودند. این کارگروه 
نیازمند طرح مباحث در جلسه کلی تری بود تا در کارگروه های 
دیگر به مباحث جزئی تری از متون درسی ادبیات پایداری و 

دفاع مقدس هم پرداخته شود.«
صفری پرداختن اندک به محتوای درسی را یکی دیگر 
از مشکالتی می داند که به دلیل فرصت اندک مجال طرح 
را نیافت و اضافه می کند: »کمبود منابع مشکلی است که 
در شهرســتان ها وجود دارد. عالوه براین برای هر درس 
کتاب مســتقلی وجود ندارد و دانشجو در پایان سردرگم 
می شــود. باید درباره این موضوع ها در دانشگاه هایی که 
دارای رشــته ادبیات پایداری هستند به صورت مستقل 
بحث شود و سپس در کارگروه های بزرگ تری، استادان 

به تبادل نظر بپردازند.«

بررسی متون درسی رشته ادبیات دفاع مقدس

 آینده ای وابسته
به متن و محتوا

بهمن ماه سال 1386 بود که دانشگاه باهنر کرمان برای نخستين بار خبر راه اندازی رشته ای به 
نام ادبيات پایداری در این دانشگاه را منتشر کرد. از آن سال تاکنون، »ادبيات پایداری« در کنار رشته »ادبيات دفاع 
مقدس« که از مهرماه سال 1388 در همين دانشگاه راه اندازی شده بود، دانش آموختگانی را در مقطع کارشناسی 
ارشــد تربيت کرد که اکنون در انتظار راه اندازی مقطع دکتری همين رشته به ســر می برند. این در حالی است 
که هنوز انســجامی در متن های ارایه شده برای مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد و دانشجویان این رشته عالوه 
بر ناهماهنگی در ارایه متن ها و اشــتراک برخی متن ها در واحد های گوناگون از نبود آینده شــغلی روشن در این 
رشته ها رنج می برند. چنين دغدغه هایی، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس را بر آن داشت که هرچند اندکی 
دیرهنگام، »نخســتين نشست بررسی متون درسی دفاع مقدس« را در سوم بهمن امسال برگزار کند. این همایش 
در چهار کارگروه »تدوین متون آموزشــی«، »پژوهش در حوزه ادبيات دفاع مقدس«، »پایان نامه های دانشــجویی 
و مقاالت« و »چشــم اندازه آینده رشته ادبيات دفاع مقدس برای تاسيس رشــته دانشگاهی در مقطع دکتری و 

نيازمندی های آن« برپا شد.

شيما دنيادار رستمی

پایداری

جبرانی خليل جبران: بخشش، آنگاه که از ثروت است و از مکنت،  هرچه بسيار، باز اندک باشد که واقعيت بخشش، ایثار از خویشتن است.

متن های آموزشی برای رشته های 
ادبيات پایداری و دفاع مقدس 

اندک است و در واقع متن ویژه ای 
توليد نشده است؛ برای همين، 

برخی منابع درسی ارتباط وثيقی با 
دفاع مقدس ندارند
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آیت اهلل حق شناس: اگر تحصيالت علمی شما با علم اخالق توام نباشد،  منقطع می شود.

 ابتدا درباره نحوه دریافت آثار دانشگاهی 
برای چاپ توضیح دهید. 

اعضای هیات علمی دانشکده ها و پردیس های دانشگاه 
تهران، آثار تالیفی یا ترجمه شــان را به مجموعه خود ارائه 
می کنند که پس از بررسی و صورت جلسه در هر دانشکده، 
برای انتشارات ارسال می شوند. کتاب تالیفی از نظر ما کتابی 
پژوهش محور است که مولف منابع پژوهش  خود را نیز در 
کتاب معرفی کرده باشد. برای پذیرش آثار ترجمه نیز نباید 
حداکثر سه تا پنج سال از زمان انتشار کتاب اصلی گذشته 
باشد. آثار رسیده در کمیسیون های ده گانه انتشارات شامل 
کمیســیون تخصصی علوم پایه، علوم اجتماعی و رفتاری، 
فنی  و مهندســی، معماری  و هنر، کشاورزی، منابع طبیعی 
و محیط زیست، علوم انسانی، پزشکی و دامپزشکی و گروه 
بین الملل )کتاب های غیرفارسی زبان( بررسی می شوند که 

رئیس تمام کمیسیون ها نیز خودم هستم. 
 اعضای این کمیسیون ها چه کسانی اند؟ 

در هر کمیسیون نمایندگانی از پردیس ها و دانشکده های 
زیرمجموعه حضــور دارند که انتخاب آنها کامال بر عهده 
محل فعالیتشان است. این نمایندگان باید صاحب اثر و رتبه 
علمیشان دانشیاری یا استادی باشد و از میان افراد صاحب قلم 

و اندیشه معرفی  شوند. 
 در کمیسیون ها چه اتفاقی می افتد؟ 

کتاب های رسیده همراه با توضیحات و فرم هایی که مولف 
یا مترجم کامل کرده در اختیار اعضای کمیسیون مربوط قرار 
می گیرد. در صورت تایید اعضای کمیسیون، هر کتاب برای 
سه داور که نام آنها محفوظ و محرمانه است، ارسال می شود. 
داوران نیز دو هفته فرصت دارند کتاب را بررسی کنند که گاه 
این دو هفته با توجه به وقت اندک و یا دقت زیاد داوران، به 
یک ماه یا بیشتر می رسد. در   نهایت با نظر داوران تصمیم به 
انتشار یا رد اثر گرفته می شود. در صورت تایید، کتاب به مرحله 
بعد رفته و در صورت رد به نویسنده ارجاع می شود. ما حتی 
نظر داوران را بدون ذکر نام در اختیار نویسنده قرار می دهیم 
که در اصالح اثر از آن بهره ببرد. در   نهایت پس از تصویب 
کتاب، ویراستاری فنی و ادبی و صفحه آرایی انجام شده و 
سپس چاپ می شود. البته کار شناسان انتشارات هر کتاب را از 
نظر دارا بودن شرایط کلی چون زمان انتشار بررسی می کنند 
که در صورت رد، برای اصالح بازگشــت داده می شود و در 

صورت تایید به کمیسیون می رود. 
 فرآیند معرفی و بررسی اثر در کمیسیون 

مربوط و داوری چقدر زمان می برد؟ 
همه این فرآیند پیش از این تا دو سال زمان می برد اما با 
اصالح فرآیند ها از حدود دو سال پیش برای اغلب کتاب ها 

زمانی ۴-5 ماه صرف می شود. 
 اشــاره کردید کتاب های تالیف یا ترجمه 
اعضای هیات علمــی را دریافــت می کنید. 

پایان نامه های دانشــجویی هم امکان چاپ از 
سوی انتشارات دانشگاه تهران را دارند؟ 

تاکنون چنین امکانی وجود نداشت اما به تازگی آیین نامه 
جدیدی تصویب شــده تــا بر اســاس آن پایان نامه های 
دانشــجویی که ضوابط مورد نظر را دارند، به شکل کتاب 

چاپ شوند. 
 این آیین نامه از چه زمانی اجرایی خواهد شد 
و فرآیند دریافت پایان نامه ها به چه صورت است؟ 
کارگروهی تشکیل شده تا دستورالعمل های الزم را در این 
زمینه تدوین کند و پس از آن، پایان نامه ها با طی فرآیندی که 
سایر کتاب ها می گذرانند برای انتشار عرضه می شوند. یعنی به   
همان صورت که توضیح دادم پایان نامه از سوی دانشکده ها 
و پردیس ها به ما می رسد و پس از تایید کمیسیون و داوران 

در قالب کتاب منتشر خواهد شد. 
 از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها نیز 

کتاب می پذیرید؟ 
بله. آثار بسیاری از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها 
از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده اما ضوابط نشر 

برای همه آثار یکسان است. 
 چند درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه 

تهران آثارشان را برای چاپ به شما می دهند؟ 
آمار دقیقی در این زمینه ندارم اما بعید می دانم بیش از ۲0 
درصد از استادان باشند که آثارشان را برای چاپ به ناشران 

دیگر بدهند. 
 چرا؟ 

وقتی استادان کتاب خود را برای انتشار به ما می دهند 
برای آنان چند حســن دارد. نخســت اینکه معدود ناشر 
دانشــگاهی وجود دارد که موارد علمی و تخصصی را به 
خوبی رعایت کند. دوم اینکه ما از استادان هزینه ای برای 
انتشار نمی گیریم و حق التالیفشان را نیز پرداخت می کنیم؛ در 
حالی که بسیاری از ناشران هزینه ای را مطالبه می کنند و در 
  نهایت اینکه انتشار کتاب از سوی دانشگاه، برای آنها یک 
امتیاز محسوب می شود که در ارتقای کارنامه فعالیتشان موثر 

خواهد بود. 
 پیش آمده به اعضای هیات علمی سفارش 

کتاب هم بدهید؟ 
بله. به صورت محدود این اتفاق افتاده اما قصد داریم در 
زمینه هایی که خأل وجود دارد، سفارش هایمان را گسترش 

دهیم. 
 موضوع ســفارش از ســوی چه کسانی 

تصمیم گیری می شود؟ 
انتشــارات و همچنیــن دانشــکده ها و پردیس ها یا 
کمیسیون های تخصصی با توجه به تقاضا در این باره نظر 

می دهند. 
 با ناشران دیگر نیز همکاری دارید؟ 

گاهی این اتفاق می افتد که با سایر ناشران دانشگاهی در 
قالب تفاهم نامه همکاری علمی داشته باشیم. به تازگی نیز 
با یک ناشر خارجی به نام »اشپیلبرگ« تفاهم نامه ای برای 
انتشار آثاری که به زبان انگلیسی تالیف شده اند، امضا کرد ه ایم. 
بدین ترتیب که همه فرآیند علمی از سوی ما انجام می شود 
و ناشــر خارجی آثار را از دو جنبه تقلب یا موازی کاری در 
آثار التین و دیگر، سلیس بودن نگارش انگلیسی، بررسی 
می کند. در   نهایت کار با لوگوی این ناشر و همچنین دانشگاه 

تهران منتشر خواهد شد. 
 موفقیت آثار انتشارات دانشگاه تهران در 

بازار را چگونه بررسی می کنید؟ 
مالک ارزیابیمان فروش آثار و تجدید چاپ آنهاست اما 
به صورت کیفی با پرسشنامه و تهیه گزارش های میدانی نیز 
ارزیابی می کنیم که تا امروز رضایت بخش بوده است. مثال 
در نمایشگاه کتاب، دانشگاه تهران هر سال در میان ناشران 

دانشگاهی می درخشد. 
 از فعالیت های جدید انتشارات بگویید. 

رشته اصلی بنده محیط زیست است و یکی از اقدامات 
قابل توجه ما در یکی دو ســال گذشته، با توجه به اهمیت 
مســاله محیط زیست شــکل گرفت. از آنجایی که بازار و 
میزان موفقیت هر کتاب مشخص نبود، در چاپ نخست 
شمارگان 500 تایی را انتخاب کردیم که در صورت موفقیت، 
چاپ های بعدی با تیراژ باال منتشر می شوند. بدین ترتیب 
عالوه بر اصالح فرآیند چاپ از تجمع بی اندازه کتاب در بازار 

نیز جلوگیری می کنیم. 
 این اقدام بیشتر تابع افزایش قیمت کاغذ و 

آشفتگی بازار نشر نبوده است؟ 
بله. از افزایش قیمت ها نیز ناشی می شد اما به صورت 
کلی تصمیم ما بر این است که تا حد ممکن در استفاده از 
کاغذ صرفه جویی کنیم. برای تولید یک تن کاغذ باید ۲0 
اصله درخت 50 ساله را قطع کنیم و اگر کتاب را چاپ کنیم 
و فروش نرود، باید انبار شود. حیات انسان، اکسیژن و منبع 
پاکی هوا را قطع کنیم که کتابی بدون ارزیابی وارد بازار کتاب 
شود؟ یک کار بلندمدت و هوشمندانه دیگرمان ایجاد سامانه 
فروشگاه الکترونیکی کتاب دانشگاه تهران است تا کتاب را 
از حالت کاغذی خارج کنیم. این سامانه فروش نیز در دهه 

مبارک فجر رونمایی می شود. 
 قصد دارید به سمت حذف کتاب مکتوب 

پیش روید؟ 
کتاب مکتوب را قطعا حذف نخواهیم کرد اما برای به 
حداقل رساندن نسخه چاپی تالش می کنیم. در کشورهای 
پیشرفته هم بسیاری از ناشران این کار را کرده اند. مثال یک 
ناشر خارجی که کارش تولید کتاب های الکترونیک است، 
گزینه خرید کتاب چاپی نیــز دارد و به تعداد مورد نیاز و با 

سفارش مشتری کتاب چاپ می کند.

انتشــارات دانشگاه تهران ســال 1325 به صورت مستقل آغاز به کار و با گذشت 67 ســال از عمر فعاليتش، هزاران کتاب را با 
موضوع های مختلف علمی و کاربردی به بازار نشر عرضه کرده است. ایرج اله  دادی مدیر انتشارات این دانشگاه، در آستانه سالروز تاسيس مجموعه تحت 
مدیریت خود، مهم ترین ویژگی آن را سطح کيفی باال و اعتماد جامعه علمی و دانشگاهی کشور به آثار منتشر شده می داند. درباره فعاليت این انتشارات با 

اله  دادی که حدود دو سال از مدیریتش بر این مجموعه می گذرد، گفت وگویی کرده ایم. 

زهرا عباسی

هرچند زمانی که دوریس لســینگ برنده جایزه 
نوبل ادبیات شد، نویسنده آنچنان شناخته شده ای در 
ایران نبــود، اما به یمن دریافت این جایزه مترجمان 
بیشتری به این داستان نویس توجه کردند. آثار او که 
اغلب داســتانند، فضایی ویژه را در مقابل چشمان ما 
گسترده اند، با این همه لسینگ نیمه دومی هم دارد. او 
مقاله و یادداشت های غیرداستانی هم دارد که می توانند 
به طور مستقل مطرح باشند. »زندان هایی که برای 
زندگی انتخاب می کنیم« یکی از این آثار غیرداستانی 
به حساب می آید. این کتاب را باید مجموعه مقاالتی 
انتقادیـ  اجتماعی به قلم دوریس لسینگ دانست که 
او در آنها کوشــیده ضمن بررسی مسایل اجتماعی، 
نگاهی به وضعیت انسان معاصر داشته باشد. به اعتقاد 
لسینگ، آدم ها نمی توانند در مقابل جریان های زمانه 
خود مقاومت کنند. یعنی انسان ها را به گونه ای محو 
در مســایل اجتماعی می بیند که زیر بار رویدادهای 
تاریخی، له می شــوند. از این منظر، نگاه لســینگ 
شباهت های بســیاری به هربرت مارکوزه در کتاب 

»انسان تک ساحتی« دارد. 
کتــاب »زندان هایی که بــرای زندگی انتخاب 
می کنیم« اثر دوریس لسینگ از پنج بخش تشکیل 
شده که به گوشه هایی از رفتارهای غیرمنطقی انسان 
در تاریخ اشاره دارد و اعتراض به این موضوع که چرا 
برخی از انسان ها دانســته ها و دانش شان را در حد 
اطالعات نگه داشته و به ورطه عمل نمی آورند. او در 
این مقاالت همچنین به چرخه حزب، دولت و قدرت 
پرداخته است. به باور لسینگ، دولت ها و حزب ها بنا 
به ضرورت تشکیل می شوند و بدون درس گرفتن از 
همتایان خود در گذشته به رویه خود ادامه می دهند 
و همین نکته ســبب می شود تا انقالب ها همچنان 
تکرار شوند. لسینگ اشاره می کند که ما با تمام این 
کوشــش ها گاه رفتارهایی متوحشانه را در گوشه و 
کنار دنیا شاهدیم و این فرایند باعث تعجب آیندگان 

خواهد بود. 
اما نکته مهمی که در استنتاج های لسینگ وجود 
دارد، این است که وی با نگاهی اساساً غیرتخصصی 
و در نتیجه تحریف گرانه، سراغ پدیده هایی اجتماعی 
می رود. از ایــن رو نتایجی که از آنها می گیرد، نهایتا 
همگی به »انسان وحشی خو« یا »انسان اطاعت پذیر« 
منتهی می شوند. به بیانی، وی درست همان گونه که 
عموماً مردم انجام می دهند، بخشی از موقعیت را از 
مجموعۀ وضعیتی که موقعیت مذکور در آن قرار گرفته 
است، انتزاع می کند و همین عمل باعث می شود تا 
فقط آن چیزی دیده شــود که در مقابل چشمانشان 
اتفاق می افتد. یعنی   همان چیزی که لسینگ کتابش 
را بر اساســش نوشته اســت: داده هایی تقلیل یافته، 
هیجانی و در نتیجه »شــخصی«، حال آنکه وقایع 
اجتماعی، مطلقاً به این ســادگی )آن هم در وضعیت 
تک ساحتی ای که لسینگ در اختیار خواننده اش قرار 
می دهد(، اتفاق نمی افتند. به عنوان مثال درمورد نمونه 
و نتیجه گیری اول لسینگ می توان گفت، اگر آنچه 
را که از نظر وی درک »گوسفندوار مردم« است، در 
چارچوب جامعه شناسی بوردیویی قرار دهیم، به جای 
آن نتیجه گیری عامیانه، می توان به موقعیت ریسک و 
خطرپذیری در مراکز سرمایه گذاری فرهنگی جوامعی 

چون انگلستان یا مشابه آن پی  برد. 
دوریس لسینگ این کتاب را سال 19۸۶ و در سن 
۶۶ سالگی نوشته است. ترجمه این کتاب توسط مژده 
دقیقی انجام شــده و نشر کندوکاو چاپ دوم آن را با 
قیمت ۶ هزار تومان در سال 139۲ راهی بازار کتاب 

کرده است.

نگاهی به کتاب »زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم«

مقاله ای از خانم داستان نویس

معرفی کتاب
کاوه رحمانی

گپی با مدیر انتشارات دانشگاه تهران در آستانه سالگرد تاسیس آن

 کم رغبتی استادان
به ناشری غیر از دانشگاه تهران
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گرفتاری ما این بود که نهادهای 
مملکت، درست کار نمی کرد، بنياد 

حکومت مشروطه درست کار نمی کرد. 
یعنی مجلس، یک مجلس واقعی نبود 

که طبق قانون اساسی عمل بکند. 
دادگستریمان یک دادگستری ای ، نبود 

آن طور که به اصطالح قانون اساسی 
مستقالً و با قدرت عمل بکند

گزارش

آیت اهلل محمدهادی تألّهی همدانی: کسانی که وجودشان منشأ اثر نيست، در همان حالی که زنده اند، مرده اند.

برخی چشم بر واقعیات بسته بودند. به عنوان مثال فردی 
چون محمدرضا پهلوی، تالش در پاک جلوه دادن خود داشت 
و می خواست خود را منجی ناکام مردم ایران جلوه دهد. برخی 
نیز کوشیدند تا نگاه واقع گراتری داشته باشند. در این میان 
شاید بتوان به فریدون هویدا اشاره کرد که هرچند کتابش 
با فاصله کمی از پیروزی انقالب اسالمی منتشر شد، اما در 
مقایســه با شاه، واقع گرا تر به نظر می رسید. در ادامه به چند 

کتابی خواهیم پرداخت که با این موضوع منتشر شده اند. 

پاسخ به تاریخ
محمدرضا پهلوی سالی پس از پیروزی انقالب ُمرد؛ اما 
همین فرصت کافی بود تا او بخواهد کارهای گذشته اش را 
مشروع جلوه دهد. نگارش کتابی چون »پاسخ به تاریخ« 
بخشی از این تالش هاست. او چون همیشه که صحبت 
کردن با زبان فرانسه را به فارسی ترجیح می داد، این کتابش 
را هم به این زبان نوشت. او در این کتاب کوشید تا هرآنچه 
را در طــول دوران حکومتــش روی داده بود، اقداماتی در 
جهت ســعادت مردم ایران معرفی کند؛ طرفه آنکه برای 
پاســخ به این ادعا ها، نیاز به کنکاش زیادی نبود و با مرور 
خاطرات خود پهلوی ها می توان دریافت که ادعاهای شاه، 
درســت نیستند. شــاه این کتاب را به کمک نویسنده ای 
فرانســوی به نام کریستیان می یار نوشت و چندی بعد در 
19۸0 خانم »ترزا وو« آن را باعنوان »پاسخ به تاریخ« به 
انگلیسی برگرداند.  شاه در این کتاب نمی پذیرد که انقالب 
ایران با شعار اسالمی و به رهبری فردی روحانی به پیروزی 
رسیده و خود در برابر مردم و مذهب شکست خورده است. 
او چون گذشته، از پیوند سرخ و سیاه )چپ گرا ها و مذهبی ها( 
یاد می کرد و حاضر نبود توفان خروشنده مردم مسلمان را 
بپذیرد. شاه همچنین دچار توهم شده و فرافکنی می کند. او 
می خواست با بیان نکاتی مبنی بر این که انگلیسی ها از قدیم 
دشــمن او بوده اند، به نوعی برای خودش طرفدار بخرد و 
خود را تنها و بی سرپناه نشان دهد، حال آنکه بعد از برکناری 
رضاشاه، خود با حمایت انگلیسی ها به قدرت رسید. شاه در 
این کتاب، به مردم و در   نهایت به تاریخ پاسخ نداده است 
و بسیاری از سؤاالت را بی پاسخ می گذارد. او که جایگاهی 
بــرای مردم قائل نبود، در طول دوران حاکمیتش به مردم 
کشور پاســخگو هم نبود و پس از فرار از کشور، درصدد 
توجیه سیاســت ها و اعمال رژیمش در بیش از 50 سال 

حاکمیت بر ایران، برآمد. 

سقوط شاه
فریــدون هویدا در کتابی که پــس از پیروزی انقالب 
منتشر کرد، کمر همت بست تا دامان برادر نخست وزیرش 
را از آلودگی پاک کند و همه تقصیر ها را گردن شاه بیندازد. 
او در دوران حکوت پهلوی هم، چنین نقشی را داشت. یعنی 
از یک سو می خواست با بیان عقاید چپ گرایانه، خود را در 
میان روشــنفکر ان جا کند و از سویی، با نزدیکی به فرح 
پهلوی و برادر نخست وزیرش به قدرت هم نزدیک باشد. 
کتاب »سقوط شاه« نمونه  خوبی است برای رد ادعاهای 
شاه، آن هم توسط کسی که در چند ساله آخر رژیم شاه مقام 
سفارت ایران را در سازمان ملل داشت. با این همه، تبری 
جستن از خشم مردم ایران و پاک جلوه دادن برادرش سبب 
شد تا او دست به نقد محمدرضا پهلوی بزند. یکی از نکاتی 
که فریدون هویدا در این کتاب مطرح می کند، دروغگویی 
شــاه است. به عنوان مثال، او این ادعا را که شاه به هویدا 
پیشنهاد خروج از کشور داده، رد و آن را صرفاً نوعی »توهم 
شــاهانه« تلقی می کند: »... با استناد به اظهار نظر خود او 
)شاه( در روزنامه لوموند، باید بگویم، چنانچه شاه اطمینان 
داشت که »هیچ اتهامی به هویدا نمی چسبد« پس چرا اجازه 
بازداشت او را صادر کرد؟ آیا این اقدام شاه به خاطر هدفی 
جز اســتفاده از برادرم به عنوان سپر بال بوده است؟... شاه 
در   همان مصاحبه با لوموند ادعا کرده که »روز 1۶ ژانویه 
1979 ]۲۶ دی 1357[ موقع خروج از ایران به امیرعباس 
فرصت داده بود تا با احتیاط فراوان ایران را ترک کند.« اما 
من قاطعانه اعالم می کنم که این گفته شاه جز یک »دروغ 

بزرگ« نیســت.«  یا در بخشــی دیگر از کتاب، فریدون 
هویدا، بی اعتمادی و ســوء ظن مردم به خانواده پهلوی را 
اینچنین ترسیم می کند: »درسفر به ایران هرجا می رفتم و 
با هرکس - اعم از آشنا یا بیگانه - صحبت کردم،  همه به 
نحوی از اوضاع مملکت گله داشتند. درآن زمان گرچه مردم 
هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی دادند، ولی 
از انتقاد و بدگویی نســبت به خانواده او به هیچ وجه ابایی 
نداشتند.« البته فریدون هویدا در نوشته خود از انتقام جویی 
نسبت به جمهوری اســالمی هم غافل نمانده و به دلیل 
اعدام امیرعباس هویدا توسط دادگاه انقالب، از هیچ توهین 
و ناسزایی علیه حکومت اسالمی ایران فروگذار نکرده است. 

خدمتگزار تخت طاووس
پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن بود و خاطرات او 
در ســال 13۶۴ منتشر شد. راجی هم در این کتاب به جای 
استفاده از زبان فارسی، از انگلیسی استفاده است و این شیوه 
برخورد، از   همان لحظه نخســت این پرســش را در ذهن 
ایجاد می کند که مخاطب او دقیقا کیســت. آیا او خاطرتش 
 را بــرای غیر ایرانیان منتشــر کرده بــود؟ او که کتابش را 
 »In the service of the peacock throne«
یا »خدمتگزار تخت طاووس« نام نهاد، آیا می خواســت 
جهانیان را از خدمات پهلوی آگاه کند؟ این کتاب هم به 
فاصله کمی با ترجمه ح. ا. مهران به فارســی منتشر شد. 
راجی که لیســانس اقتصاد را ازدانشگاه کمبریج انگلیس 
دریافت کرده بود، به واسطه آشنایی با هویدا و فرح، پله های 
ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرد. او مدتی سفیر شاه 
در سازمان ملل بود و در پایان سال های حکومت پهلوی، 

سفیر شاه در انگلستان شد. 
نکته حایز اهمیت در کتاب خاطرات پرویز راجی آنکه 
وی به نکات فراوانی اشــاره می کند که شاید اگر او این 
نــکات را روایت نمی کرد، پیدا کردن ســندی درباره آن 
مسائل غیرممکن بود. او هم در قسمتی از خاطراتش، شاید 
بدون آنکه خود بخواهد، به دورویی و خودخواهی خاندان 
پهلوی اشــاره می کند. راجی درباره فرار خاندان سلطنتی 
می نویسد: »... درست 15 دقیقه بعد از بار اولی که مهدوی 
زنــگ زد و اطالع داد که همیــن االن هواپیمایی حامل 
واالحضرت شمس، شوهرش مهرداد پهلبد و گروهی دیگر 

در فرودگاه لندن به زمین نشست که آن ها قصد خود را از 
این سفر دیدار خصوصی اعالم کرده اند، با شنیدن این خبر 
به فکر فرورفتم که نکند خروج خانواده سلطنت از ایران 
شروع شده باشد.« یعنی خاندان پهلوی هنگام فرار از ایران 
حتی به این فکر نبودند که دست نشاندگان خود را خبردار 

کنند و راجی بابت این مساله گالیه می کند. 

خاطرات جهانگیر تفضلی
 »خاطــرات جهانگیر تفضلی« را دفتر ادبیات انقالب 
اسالمی در سال 137۶ منتشر کرد. جهانگیر تفضلی که 
مدتــی از زندگی اش را به عنوان یک فعال جدی چپ گرا 
طی کرده بود، در ســال های پایانــی زندگی اش یکی از 
معتمدان و مشاوران حکومت شاه بود. او مدتی سرپرست 
رادیو بود و زمانی هم سفیر ایران در یونسکو. مدتی سفیر 
ایران در افغانســتان بود و زمانی وزیر مشــاور؛ اما انتشار 
خاطرات وی نشــان می دهد که او چگونه به اشتبا هات 
خود به عنوان جزیی از حکومت شــاه اعتراف می کند. از 
نکات قابل توجه زندگی تفضلی، مربوط به بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، این بود که وی به علت حضور در اقدامات 
و تبلیغات، علیه نهضت اسالمی مردم ایران، شدیدا دچار 
عذاب وجدان می شود، که این عذاب وجدان با انتشار اسناد 
مذاکرات هیات دولت، برای وی شرمساری نیز به همراه 
داشــت. او در مقدمه خاطرات خود می نویسد: »این چند 
مقاله را در آخرین ســا ل ها و شاید آخرین ماه های عمرم، 
برای دوســتان نزدیک و عزیزم، بی مراجعه به یادداشت  

یا فیش  از پیش آماده ای و بی دسترســی به »ایران ما«، 
فراهم کرده ام.« تفضلی در کتاب خود کوشیده است نگاه 
بی طرفی داشته باشد، اما از آنجا که زندگی او با این حوادث 
گره خورده بود، گاه به گاه تحریفاتی در صحبت هایش وجود 
داشت که به ناچار با پاورقی هایی آنها را شرح داده است تا 

این اشتباهات تاریخی، درست جلوه نکند. 

پشت پرده تخت طاووس
مینو صمیمی یکی از مسووالن دفتر فرح پهلوی بود 
که خاطرات خود را با عنوان »پشت پرده تخت طاووس« 
منتشر کرد. این کتاب توسط مرحوم دکترحسین ابوترابیان 
به فارسی ترجمه شد. صمیمی در این کتاب پس از نقل 
مجمل زندگینامه  اش به شــرح خاطرات سیاســی خود 
می پردازد. وی طی شش سال خدمت در سفارت ایران )از 
13۴۶ تا 135۲( به سبب تسلط کامل به سه زبان فرانسه، 
آلمانی و انگلیسی، نقش مهمی در رتق و فتق امور مربوط 
به سفرهای متعدد شاه و فرح به کشور سوئیس داشته است 
و مســائل گوناگونی از آنچه طی این سفر ها رخ می داده 
در کتابش آورده که هریک به ســهم خود برای آگاهی 
نسبت به حقایق اوضاع دربار از اهمیت خاصی برخوردارند. 
نویسنده در این کتاب ضمن شرح مفصلی از دوران خدمت 
خود در تشکیالت فرح، معایب و نا بسامانی های موجود در 
دربار را نیز بر می شمارد و به تحلیل مسائلی می پردازد که 
به زعم وی دالیل قیام مردم و پیروزی انقالب اســالمی 
بوده اســت. به عنوان مثال، صمیمی در بخشی از کتاب 
خود راجع به هزینه برگزاری مراسم »سال جهانی کودک« 
که قرار بود توسط دفتر فرح در شهرهای گوناگون ایران 
ترتیب یابد، به موضوع اعانات مردمی اشــاره کرده و ادعا 
می کند: »...من بیشتر راضی بودم که پولی بابت برگزاری 
جشن ها و مراسم تشریفاتی مصرف نکنیم و تمام اعانات 
مردم را یکســره در اختیار خانواده های مستمند و محروم 
جنوب شهر تهران قرار دهیم ولی نه اینکه تمام پول ها به 
سویی سرازیر شود که در   نهایت جیب مدیر عامل و مدیر 
امور مالی سازمان را پر کند... و این حقیقت تلخی بود که 
اتفاق افتاد. قباًل شــایعات زیادی راجع به اختالس مبالغ 

کالن در سازمان شنیده بودم.« 

خاطرات عبدالمجید مجیدی
عبدالمجید مجیدی با آن که از نزدیکان امیرعباس هویدا 
بود، تالش کرده تا درخاطرات خود، مشــکالت موجود در 
دوره پهلوی را واگشــایی کند. مجیدی در سال 13۴۴ با 
ابتدای کار دولت امیرعباس هویدا، معاون نخســت وزیر و 
رئیس دفتر بودجه شــد. دو سالی وزیر تولیدات کشاورزی 
و مواد مصرفی بود و پس از آن به مدت ســه ســال وزیر 
کار و امور اجتماعی. از دی ماه 1351 تا اســتعفای کابینه 
هویدا در مرداد 135۶ وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه بود. بی اعتمادی مردم به عملکردهای حکومت 
پهلوی، در خاطــرات عبدالمجید مجیدی به خوبی قابل 
مشاهده اســت، آنجا که می نویسد: »گرفتاری ما این بود 
که نهادهای مملکت، درست کار نمی کرد، بنیاد حکومت 
مشروطه درست کار نمی کرد. یعنی مجلس، یک مجلس 
واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند، نبود. دادگستریمان 
یک دادگستری ای که آن طور که به اصطالح قانون اساسی 
مستقاًل و با قدرت عمل بکند، نبود. دولتمان که قوه مجریه 
بود، آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت، توجه 
می کنید؟ این ســاختار سیاسی، این نهادی که می بایست 
درست عمل بکند، وجود نداشت، در نتیجه آن تغییر گروهی 
که در دولت باید وجود داشته باشد، وجود نداشت. گاه گداری 
یک گروهی بروند، گروه دیگری بیایند، وجود نداشت. آن 
اعتمادی که مردم می بایست به دستگاه ها داشته باشند که 
وقتــی وکیل مجلس صحبت می کند، حرف مردم را دارد 
می زند، وجود نداشت، آنجایی که پرونده شخصی می رفت 
به دادگستری می بایست اعتماد داشته باشد که قاضی با 
بی طرفی قضاوت می کند، این اعتماد وجود نداشت.« این 

کتاب در سال 13۸۲ منتشر شد.

علل سقوط شاه از نگاه دوستان پهلوی

افشاگری های ناخواسته
بعد از ســقوط حکومت پهلوی، اسرار مگوی این رژیم به دست مردم افتاد و به همين دليل، رسوایی هایی 
شاه و خاندانش بيش از گذشته مطرح شد. فساد مالی و اخالقی گسترده پهلوی ها چنان بود که شاید برخی باورشان نمی شد، 
رژیم شــاه تا این حد در منجالب فرورفته بود. این نکات سبب شــد تا نقدهایی بسيار عليه سران گذشته نوشته و کتاب های 
متعددی منتشر شوند. نکته جالب ماجرا آنجا بود که انتشــار اسناد، وقایع و خاطرات مرتبط با رژیم شاه تنها به مخالفان با این 
حکومت یا نيروهای انقالبی محدود نمی شد و خاندان پهلوی  هم در کتاب هایی، هرچند می خواستند از گذشته خود دفاع کنند، در 
بسياری از موارد به نقد خود برخاستند. البته همچنان که طيف نویسندگانی که دست به قلم بردند تا خاطرات خود را قلمی کنند 

گسترده بود، گستره آرا نيز گوناگون بود. 

کاوه رحمانی
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رمان »ســنگ ســالم« تازه ترین اثر منتشــر شده 
محمدرضا بایرامی است؛ داستان نویسی که اینک و با عبور 
از پنجاه سالگی، کارنامه ای پربار دارد و قوت قلمش نشان 
داده که همواره مسیرهای تازه ای در حوزه داستان ایرانی 

را نشانه رفته است.
تازه ترین رمان بایرامی، برگرفته از دو تجربه شخصی 
نویسنده اســت که با تخیل مولف درآمیخته و داستانی 
پرماجرا را برای گروه سنی نوجوان روایت می کند. او یادآور 
می شود: »اواخر دهه هفتاد یا اوایل دهه هشتاد، با تنی چند 
از دوستان، به قصد سفری زیارتی به سوی طالقان رفتیم، 
قرارمان این بود که تا شــب خودمان را به پناهگاه باالی 
کوه برسانیم و تا ظهر روز بعد، به روستایی که امامزاده ای 
داشت و در آن تعزیه برگزار می شد به مناسبت ۲۸ صفر. اما 
روز دوم، در پرتگاهی گیر افتادیم و کمی هم سقوط کردیم 
و زمان را هم از دست دادیم. شب بعد موقع بازگشت هم 
فهمیدیم راهنمای محلی مان، راه را گم کرده است. بهتر از 
این نمی شد! و این جور بود که در کوه  ها سرگردان شدیم، 

خسته و گرسنه و زخمی... 
ســال ها بعد، با رضا امیرخانی و جمعی از دوســتان 
نویسنده، به سفر بسیار سختی رفتیم در مناطق صعب العبور 
زیالیی و سیالب کولیوار و... هدفمان رساندن کتاب بود به 
روستاهای دوردست. از آن کارهای اول انقالب که ما را به 
یاد خاطرات خوش گذشته مان می انداخت. یکی از روز ها، 
در مرز چهارمحال و بختیــاری با کهگیلویه و بویراحمد، 
از کوه خشــن و بکری باال می رفتیم که ناگهان، در آن 
خلوت محض که گویی قبل از ما پای هیچ بنی بشری به 
آن نرسیده بود، ستون هایی دیدیم همه سنگی و استوار، 
درست در خط الرأس و جایی مسلط به اطراف. از راهنمایان 
محلی پرسیدیم اینها چه هستند. آنها جایی را نشان دادند 
در دوردست که دلیل به وجود آمدن ستون ها بود... و این 
دو، دستمایه ای شد برای سنگ سالم. از سفر زیالیی، البته 
فقط عنوان داستان را وام گرفتم و از سفر طالقان، چیزهای 

بیشتری را.« 
بایرامی که تجربه نــگارش رمان هایی چون »فصل 
پنجم: ســکوت«، »گرگ ها از برف نمی ترسند«، »سایه 
ملخ«، »دود پشت تپه«، »کوه مرا صدا زد« و »عقاب های 
تپه شــصت« را برای گروه سنی نوجوان دارد، در نگارش 
یازده بخش رمان »ســنگ سالم« چهار شخصیت برای 
داستان خود خلق کرده است. سه تن از این شخصیت ها 
نوجوان اند و یک نفر هم با عنوان »دایی« که سن و سال و 
تجربه بیشتری نسبت به دیگر شخصیت های داستان دارد. 
شــخصیت »دایــی« در ایــن رمان، نمــاد دانش و 
تجربه ای اســت که این جمع از آن بهره می برد. خواننده 
در صفحه های بســیاری از کتاب با داستان هایی روبه رو 
می شــود که او به نســبت حوادث یا اتفاق هایی که در 
کوهستان برای آنها رخ می دهد، به روایت آنها می پردازد و 
جنبه های تاریخی و پندآموزی دارند. چنان که نویسنده هم 
در معرفی این شخصیت آورده است: »سینه دایی همیشه 
پر از این داستان ها بود؛ داستان هایی که خوانده یا ساخته یا 

حتی نوشته بود شاید.« 
نویســنده، ســه شــخصیت نوجوان منتخب خود را 
به واســطه موازنه افکار آنها در داســتان خلق می کند و 
می کوشــد با بحث های گوناگون میان این سه نوجوان، 
نگاه آنها به جریان ها و حوادثی که پیش رویشــان قرار 
می گیرد را به تصویر بکشد. نعمت، یکی از شخصیت های 
داستان، روستازاده ای شجاع و خوددار است که به واسطه 
نذر پدرش، تجربه 15 ســال عبور از مســیر صعب العبور 
کوهستان راـ  البته با خانواده اشـ  دارد. او دوست صمیمی 

راوی داستان است و راوی، بیشتر از تجربیات و پندهای 
دایی خود بهره  می گیرد و مهران به عنوان دیگر شخصیت 
داســتان، هر اتفاقی را به راحتی بــاور نمی کند. آنها در 
سفری همراه می شوند که با استفاده از هر دیده و شنیده 
و خاطره ای، به برداشتی از آدم های این جمع و شناختی از 

طبیعت اطرافشان می رسند. 
رابطه مولف »ســنگ ســالم« با طبیعت، عنصری 
اختصاصی در آثار اوســت که در این رمان هم آشــکار 
است. شخصیت هایی که امروزی هستند و این ویژگی در 
کالم آمیخته به طنز و رفتار و حاضرجوابیشان پیداست، در 
نماهایی از طبیعت - که تا بوده، چنین بوده - زیر باران و 
در دل کوه و صخره و... غافلگیر می شوند. این صحنه ها،   
هم امکانی برای شــخصیت پردازی و ماجرامحوری در 
داستان ایجاد می کنند و هم خواننده - و به ویژه گروه سنی 
نوجوان - را به فضایی وارد می کند که تنوع خیال انگیزی 
را در دل دارد. همچنان که این اســتعداد را هم به وجود 
می آورد که مقایســه ای با زندگی  شهری و دور از طبیعت 

صورت گیرد. 
بایرامی در ابتدای داستان به خواننده کتاب می  فهماند 
که چهار زائری که قرار است ظهر روز بیست وهشتم صفر 
به روســتای تکیه ـ جایی که مراسم تعزیه در امامزاده ای 
برگزار می شــودـ برســند، هرگز به مراســم نمی رسند. 
بنابراین مولف از   همان آغاز می خواهد با برانگیختن حس 
کنجکاوی مخاطب در این وضعیت، داستان را پیش ببرد 
و بگوید که در این داســتان از سیر خطی ماجرا ها خبری 
نیست: »چهار نفر بودند. غروب یک روز تعطیل و بارانی، 
راه افتادند تا برسند به امامزاده ای که در آن، مراسم برگزار 
می شد و همه، از روســتاهای دور و نزدیک می آمدند به 
تماشــا و عزاداری. راه افتادند، اما هرگز نرسیدند. با اینکه 
می گویند دنیا کوچک اســت و آدم ها، دست بر قضا و در 
این فضا، زیاد به هم می رســند، هیچ یک از زائران، آنها را 

ندیده است.« 
اما چرایی انتخاب این سفر در   همان آغاز رمان، با بیان 
دغدغه نعمت بازگو می شــود که قرار است مسیر عبور از 
کوهستان برای رسیدن به امامزاده، با زدن سدی خاکی به 
زیر آب برود و خاطرات و تجربیات زائرانی که از این مسیر 
به امامزاده می رفتند را برای همیشــه به دست فراموشی 

بسپارد. شــوق چهار زائر برای رسیدن به مراسم تعزیه و 
عبور از مسیری کوهستانی که بیشتر آنها هرگز تجربه اش 
نکرده اند و مشــکالتی که پیش روی آنها قرار می گیرد، 

ماجراهای متفاوتی را در این داستان رقم می زند. 
نویسنده برای ایجاد فضای جدیدی در داستان و ارتباط 
بین حوادث و شخصیت ها، گذری به حوادث تاریخی دارد 
و در بخش هایی از رمان »سنگ سالم« به روایت داستان 
پیرمردی به نام پهلوان سردار می پردازد. او در این داستان، 
روایتــی غم انگیز از قیام جنگل و آوارگی مبارزان را بازگو 
می کند و این که پدر او ســرداری بود که در حوالی همین 
امامزادهـ  که شخصیت های داستان به سوی آن می روند 
ـ بین کوه ها و صخره ها یادگاری را دفن کرد و ســپس 

داستان با ماجرای گنج جویان ارتباط پیدا می کند. 
بایرامی تمامی حوادث داستان را در یک شبانه روز رقم 
می زند. شبی بلند که نویســنده در آن از تاریکی محیط،   
صدا و وهم کوهســتان بهره می گیرد و آن را به شــیوه 
ملمــوس برای مخاطب، با ترس، هیجان و خیال در هم 
می آمیزد. دیدن سیاهی های در حال حرکت، چشمان براق 
و صداهای ناآشنا همگی دست به دست هم می دهند و بر 
جذابیت ماجرا ها می افزایند و نویسنده، داستان را در فضایی 

پر از دلهره و اضطراب پیش می برد. 
نعمت، پسرعمویی به نام قباد دارد. او راه بلد کوهستان 
اســت. اما به تصور آنکه نعمت به دلیل بیماری پدرش، 
امسال به مراسم تعزیه نمی آید، در روستا منتظر آمدن او 
نمی ماند. ناامیدی نعمــت از یافتن قباد برای یافتن ادامه 
مســیر در کوهستان و به ســوی امامزاده، مخاطب را با 
دلشوره های نعمت همراه می کند. چشم انتظاری نعمت در 
داستان، مدام با لحظه هایی که گمان می کند قباد را خواهد 
دید دنبال می شود. او در داستان مدام از گنج جویانی حرف 
می زند که برای حفاری و یافتن گنج به این منطقه می آیند 

و افراد خطرناکی هستند. 
اما آنچه در این داستان بار ها به چشم می آید، اشاره به 
سیاست های غلط در حفظ میراث فرهنگی و بیان ایده هایی 
است که به نظر می رسد کاربردی اند. در صفحه های 9۲ 
و 93 به نقل از دایی آمده است: »... تو کشورهای غربی، 
گنج یابی شــغل بعضی از مردم اســت. با این دستگاه ها 
می گردند و چیزی پیدا می کنند و می فروشند به موزه ها یا 

سازمان های فرهنگی. قواعدی هم دارد کارشان. مثال اگر 
سکه طال پیدا کنند، تا چند برابر وزن آن، طال می گیرند و 
اگر چیزهای دیگر پیدا کنند، به نسبت قدمت آن. فرق ما 
با آن ها همین است: آن ها تاریخ ندارند و می خواهند بسازند 
یا حتی جعل کنند، ولی ما آنقدر زیاد داریم که یک دفعه 

بخش بزرگی از آن را با خیال راحت می اندازیم دور...«.
یکی از دیگر نکته هــای مورد توجه این اثر، باور های 
دینی مردم اســت. چنان که نام این کتاب هم براساس 
همین زمینه شکل گرفته و به عنوان نام داستان انتخاب 
شــده اســت. مولف در صفحه های 1۸5 به بعد می آورد: 
»همین طور که می رفتیم، مهران دست مرا گرفت: »آنجا 
را!« ســرم را بلندکردم. انگار آن باال، چند نفری سیخکی 

ایستاده بودند و نگاه مان می کردند. 
ـ آنها دیگر کی هستند؟ 

مدتی کســی چیزی نگفت. زل زدیم به شــان. سعی 
نمی کردند خودشــان را پنهان کنند. گفتم: »شــاید زوار 
باشند.« نعمت گفت: »گمان نکنم... اگر کسی از این دور 
و بر می گذشت ما صدای پایش را می شنیدیم. خودش هم 
به کلبه سرمی زد... حتی شده به خاطر نور! تازه االن کسی 

نباید تو راه باشد.« 
ـ پس کی هستند این ها؟! 

کمی دیگر یکدیگر را نگاه کردیم، بی آنکه جلو برویم. 
بعد فکر کردیم صدایشــان کنیم. دایی داد زد: »سالم!« 
جوابی نیامد، اما نعمت گفت: »خود خودش است... سالم!« 
تقریبا سه تایی با هم تکرار کردیم: »سالم؟!« داشتیم به 
عقلش شک می کردیم. مهران پرسید: »چه سالمی؟!« 

نعمت گفت: »سنگ سالم!« 
ـ سنگ سالم؟! این دیگر چیست! 

خندید. 
ـ بیشتر می شود گفت یک رسم است. 

ـ رسم؟! 
ـ آره! کســانی که از این ســمت کوه باال می آیند و 
خودشان را به نقطه دید می رسانند، این ستون ها را درست 

می کنند... چند جایی داریم از این ها! 
ـ چطوری درست می کنند؟! 

ـ چند سنگ را می چینند روی هم . باید سنگ ها بزرگ 
و محکم باشد و جلوی باد و باران و برف دوام بیاورد. 

ـ برای چه این کار را می کنند؟ 
برای اینکه نمی توانند جلو تر بروند. یا وقتش را ندارند 
یا پایش را یا فرصت و همت و غیرتش را. همه با تعجب 
نگاهــش کردیم. مهران گفت: »این هــا چی بود ردیف 
کردی پشت سر هم؟ اصال معلوم هست تو داری از چی 
حــرف می  زنی؟« گفت: »از زیارت!« گفتم: »اینهایی که 
گفتی چه ربطی به زیارت داشت؟« پرسید: »سنگ چین 
را می گویید؟« گفتم: »پس نه، از ته چین حرف می زنیم!« 
گفت: »همه این  کار ها برای زیارت است. سنگ سالم از 
طرف کسی چیده می شود که توفیق یا توان زیارت نزدیک 

را پیدا نمی کند...«.
ادامه جست وجو برای یافتن قباد )کسی که قرار بود بلد 
راه باشــد(، ورود گنج جویان به کوهستان و گم شدن این 
چهار زائر به دلیل ماجراهایی که برایشان پیش می آید، همه 
به هم ارتباط پیدا می کنند و صفحه های پایانی داســتان، 
سوال ها و دلواپسی های معماگونه شخصیت های داستان 
و خواننده را پاســخ می دهند؛ آن هم در پس سفری که 
دست برقضا، مقصدی دیگر را برای مسافران رقم می زند. 

رمان »ســنگ سالم« درقطع رقعی و ۲۴0 صفحه با 
شــمارگان ۲100 نسخه و بهای 11 هزار تومان از سوی 

انتشارات عصر داستان روانه بازارنشر شده است.

آیت اهلل حسينقلی همدانی : جان انسان، چشمه ای است که باید آن را الیروبی کرد، تا بجوشد و بهره دهد.

مریم شاه محمدی

نگاهی به رمان »سنگ سالم« نوشته محمدرضا بایرامی

سفری در خلوت کوهستان
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از استخوان خردکرده های مطبوعات ایران به شمار می رود. 22 سال روزنامه نگاری در 
روزنامه کيهان که ســرآغازش در دوران جنگ و روزهای آغازین دهه شصت بود و دامنه اش به دهه هفتاد 
می کشيد، تنها بخشی از سابقه کاری اوســت. مينو بدیعی، بانوی روزنامه نگاری است که حاال عالوه بر عنوان 
روزنامه نگاری، کنار اسمش می توان عنوان »پژوهشگر« را هم اضافه کرد. او به تازگی از رساله دکترای خود با 
موضوع »طراحی مدل و تبيين نقش مطبوعات در توسعه پایدار کشور« دفاع کرده است. در آستانه سالروز 
تصویب قانون مطبوعات در مجلس شورای ملی در سال 1286 سراغ این بانوی نویسنده رفتيم و با او درباره 

تغييرات این قانون در این سال ها، نقش رسانه های فراگير مجازی، جایگاه پژوهشگران در این ميان و... به گفت وگو نشستيم. 

احسان حسينی نسب

گوته: هرکس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد. به کار بستن آنها،  بزرگ ترین سعادت در زندگی هر فرد است.

 قانون مطبوعات نخســتین  بار در ســال 
۱۲۸۶ در چنین روزهایی تصویب شد و در ۱۰۶ 
سالی که از تصویب آن در مجلس شورای ملی 
می گذرد، چندبار بنابر اقتضائات زمانه دستخوش 
تغییر شد. ارزیابی شما از این تغییرات چیست؟ 
آیا این تغییرات توانســته  به گسترش فضای 

اطالع رسانی در کشور منجر شود؟ 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی در اوایل دهه شــصت 
قانون مطبوعات تصویب شد و البته تصویب آن جنجال های 
بسیاری را در آن مقطع ایجاد کرد. این قانون از بدو تصویب، 
بیشتر بر »نباید« ها تاکید داشت تا »باید« ها. هرچند بعد از 
انقالب اســالمی هم، اصالح این قانون اشکاالت اساسی 
و عمده ای داشــت. مجموعا در ایام حاضر، با گســترش 
رسانه ها به نظر می رســد این قانون، قانونی مهجور است 
و محدودیت های بســیاری را بر سر راه نشر آزاد اطالعات 
و اخبار ایجاد کرده اســت. مهم ترین ویژگی این قانون که 
از جمله مفاد مهم آن هم به حســاب می آید، این است که 
تصریح می کند هرکسی که می خواهد نشریه ای منتشر کند 
باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه کرده و مجوز 
بگیرد. قوانین مصوب و مستقر در جهان درباره رسانه ها و 
مطبوعات، حاکی از آن است که هر کسی می تواند نشریه 
خاص خود را داشته باشد. با توجه به این ماده قانونی، بسیاری 
از کسانی که قبال پست و مقام دولتی داشته اند یا االن جزو 
سیاسیون به حساب می آیند یا دسترسی به منابع مالی دارند، 
می توانند مجوز انتشار نشریه یا روزنامه ای را دریافت کنند 
اما روزنامه نگاران واقعی و کسانی که می خواهند ایده های 
خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند، بر اســاس این 
ماده قانونی امکان این کار را از دست می دهند. در سال های 
گذشته، بسیاری از روزنامه نگاران که شغل اصلی شان کار در 
مطبوعات بوده است، به رغم اعالم درخواست برای دریافت 
امتیاز انتشار یک روزنامه یا نشــریه، رد صالحیت شده و 
نتوانسته بودند در این زمینه فعالیتی داشته باشند. نکته دیگر، 
خطوط قرمزی است که تناسبی با اصل تبادل اطالعات و 
شبکه های اجتماعی ندارد. قانون مطبوعات در این  زمینه ، 
قانونی گویا نیست و به نظر می رسد در این باره حرفی برای 
گفتن ندارد و قانونی منسوخ شده است. در واقع این قانون 
االن دیگر نفوذی روی مساله روزنامه نگاری شهروندی و 
فعالیت در شبکه های اجتماعی ندارد. به طور کلی نگاهی که 
قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات داشته، باعث به وجود 

آمدن ممیزی های گسترده در روزنامه ها شده است. 
 بله؛ اما پیش از این بحث های بسیار زیادی 
درباره مقوله نظارت بــر مطبوعات و واگذاری 
نظارت بر مطبوعات به تشکل های صنفی شده 

بود... 
بله. همچنان که شما هم اشاره کردید، در دوره اصالحات 
بحث های بسیار زیادی شــد که نظارت بر مطبوعات به 
تشکل های صنفی واگذار شود و برای تصویب این قانون، 
بســیاری از افراد فعال کوشــیدند تا این قانون در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شود که نهایتا تالششان ناکام ماند. 
 شــما به این نکته اشاره کردید که قانون 

مطبوعات با توجه به گسترش رسانه های مجازی 
و همچنین شبکه های اجتماعی، کارایی خود را 
از دســت داده است. فکر می کنید باید قوانین 
جدیدی برای ضابطه منــد کردن فعالیت های 
شهروند-خبرنگار در فضای رسانه ای جدیدی 

که در جهان گسترش می یابد ایجاد شود؟ 
هر قانونی در هر زمینه ای که نوشــته می شود، با نگاه 
ضابطه مند کردن آن فرآیند است. قانون مطبوعاتی که االن 
رایج است، قانون مطبوعات کهنه ای به حساب می آید که در 
عصر ارتباطات و شبکه پاسخگوی همه عناصر این ارتباط 
نیست. جامعه ما در شرایطی است که همچنان که در مرحله 
گذار از رسانه های چاپی و حتی دیداری و شنیداری است و به 
سمت رسانه های دیجیتالی و شبکه های اجتماعی می رود، 
باز هم با این حال، اصال قانون این بخش از رســانه های 
دیجیتالی را هنوز به رسمیت نمی شناسد که بخواهد برای 
استفاده از آن ضابطه ای در نظر بگیرد. فیلترینگ در کشور ما 
روی بسیاری از سایت ها و شبکه ها وجود دارد. از دیگر سو، 
رادیو و تلویزیون کشورمان - با گذشت سالیان دراز- هنوز 
دولتی است و برنامه سازان خصوصی نمی توانند به صورت 
مستقل از امکانات تلویزیونی بهره مند شوند. مجموعا هنوز 
نگاه کلی بر مطبوعات، بیشتر نگاهی همراه با محدودیت 

رسانه هاست. 
به نظر من سیاســتگذاران رســانه ای هنوز از جایگاه 
رســانه های دیجیتالی و مجازی آگاهی پیــدا نکرده اند و 
وقتی هنوز این مدیوم شناخته نشده است، چگونه می توان 
برایش سیاستی را هم در نظر گرفت؟ باید در آغاز بحث های 
اساســی ای در مورد حقوق رسانه ها و مطبوعات به عنوان 
قوانین اساسی به مجلس برده و به عنوان لوایحی اساسی در 
مجلس تصویب شود و بعد، در ادامه قانون های دیگری در 
این راستا، مانند قانون رسانه های همگانی، یا قانون فعالیت در 
شبکه های اجتماعی و... تصویب شود. درحالی که ما برخی از 
شبکه های اجتماعی را به رسمیت نمی شناسیم که بخواهیم 
برای آنها قانون هم در نظر بگیریم. این، یعنی نگاهمان بیشتر 

نگاهی بازدارنده است. 
 برای حل این مساله چه باید کرد؟ 

به نظرم باید در گام نخست، آزادی های رایج در فضای 
کار رســانه ای را به رسمیت شناخت و در گام بعدی، برای 
نوع اســتفاده از رسانه ها تصمیم گیری و برنامه ریزی کرد. 
واقعیت نشــان داده که تصویب قوانین جدید در جامعه ما 
درباره ســاماندهی و ضابطه مند کردن فعالیت  رسانه ها و 
مطبوعات بیش از آنکه به ضابطه مند تر کردن این فعالیت 
منجر شود، باعث اعمال محدودیت های بی مورد روی این 

رسانه ها خواهد شد. 
 شاید به رسمیت نشناختن این بخش از 
رسانه ها به دلیل آن است که سیاستگذاران در 
این حوزه، با کارکردهای این رسانه ها آشنایی 

ندارند. 
من با شما موافق نیستم. سیاستگذاران با کارکردهای 
رســانه های مجازی آشــنایند. متخصصان ارتباطات با 
سیســتم های دولتی همکاری می کنند و آنهــا را با این 

کارکرد ها آشنا می ســازند. آنها از تاثیری که این رسانه ها 
می تواند بر مردم داشته باشد به خوبی آگاهند و به همین 
دلیل اســت که فیلترینگ به صورت جدی دنبال می شود. 
چند تئوری درباره فعالیت رســانه های جمعی وجود دارد 
که نظریه پردازان ارتباطات دراین باره بسیار سخن گفته اند. 
تئوری  اســتبدادی، تئوری مســوولیت اجتماعی، تئوری 
رسانه های توسعه بخش، تئوری رسانه های مشارکت گرا و... 
تئوری هایی اند که متناسب با نظام سیاسی و حکومتی در هر 
کشوری به کار گرفته می شوند. در کشور ما به این تئوری ها 
خیلی توجه نشده و به همین دلیل است که سیاستگذاران، 
بنای اســتفاده از رسانه ها را بر محدودیت استوار می کنند. 
این تفکر در سیاســتگذاری فکری ما وجود دارد و ما باید 
در سیاست های ارتباطی و رسانه ای مان تجدید نظر کنیم. 
در حقیقت نباید این مبنا را در نظر گرفت که رســانه های 
اینترنتی، شــبکه های مجازی و مطبوعاتی که به صورت 
دیجیتالی فعالیت می کنند، تهدیدی برای امنیت سیاسی و 
اخالقی جامعه به حساب می آیند. این، نگاه نگران کننده ای 
است. بشر امروز توانسته اینترنت را به ابزاری برای گسترش 
فرهنگ و ارتباطات و همچنین تسهیل زندگی مردم جهان 

تبدیل کند. 

بسیاری از افرادی که با استفاده از رسانه های دیجیتالی 
و اینترنتی مشکل دارند هم از ظرفیت آن استفاده می کنند؛ 
صد ها نمونه از این شــاهد هم -  نه در کشــور ما که در 
همه جهــان-  وجود دارد. مانوئل کاســتلز که نظریه پرداز 
شبکه های اجتماعی است و هنوز هم در قید حیات است، 
می گوید: »جامعه امروز جامعه ای است که هیچ محدودیتی 
در اطالع رســانی در آن وجود ندارد. چرا که یک کشاورز در 
روســتایی در برزیل عمال این امکان را دارد تا با استفاده از 
موبایل یا لپ تاپ با یک آفریقایی در ارتباط باشد و از رهگذار 
ارتباط این دو با یکدیگر، تبادل اطالعات صورت گیرد«. این 
یعنی افکار عمومی در جهان تغییر کرده است و طبیعتا باید 

قوانین هم همسو و همراه با این تغییرات عوض شوند. 
در  رایــج  تئوری هــای  از  شــما   
سیاستگذاری های کالن برای رسانه ها سخن 
گفتید. فکر می کنید سیاستگذاران رسانه ای در 
کشور ما هم باید سیاست های رسانه ای خود را 

در یکی از این دسته بندی ها قرار دهند؟ 
همچنان که تاکید کردم بســیاری از سیاستگذاران در 

جهان با تئوری های گوناگونی که نظریه پردازان ارتباطات 
طرح کرده اند، آشنایی دارند؛ اما واقعیت آن است که تئوری 
استبداد رسانه ای مربوط به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن 
نوزدهم بوده است که االن رسما در کشورهای توسعه یافته 
منسوخ شــده؛ اما با این حال برخی از کشورهای در حال 
توســعه هنوز هم به این تئوری پایبندند و می کوشند نگاه 
استبدادی را در ارتباط با رسانه ها و  به ویژه رسانه هایی مانند 
شبکه های اجتماعی رعایت کنند. من فکر می کنم باید اول 
نگرش ها را تغییر داد. سیاستمداران در کشور ما  باید در وهله 
نخست با بررسی تئوری های مختلف، یک نوع نگاه و زاویه 
دید و یک تئوری خاص را انتخاب و با کانالیزه کردن این نوع 
نگاه، یک نگرش خاص ارتباطی را در ذهن خود ایجاد کرده 
و نهایتا بر اساس آن، تصمیم بگیرند که چگونه باید قانون 

مطبوعات را اصالح کنند. 
 با این حال فکر می کنید نقش اهالی قلم 
و اصحاب کتاب و نشــر در تبیین حدود و ثغور 
مرزهای فعالیت های رسانه ای چیست؟ آیا اساسا 
یک پژوهشگر یا نویسنده می تواند جامعه را از 
ضرورت وجود رسانه ها و مطبوعات و نقشی که 
آنها در معادالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی دارند آگاه کند؟ 
 یک پژوهشگر، نویسنده یا منتقد در وهله نخست نیازمند 
آن اســت که بی پیرایه و در آزادی حرف های خود را بزند و 
دغدغه های خود را به جامعه منتقد کند. در دوره اســتبداد 
استالینی، کتاِب نویسنده مشهور -میخائیل بولگاکف- به 
نام »مرشد و مارگاریتا« توقیف  و بعد در خارج از کشورهای 
منطقه شــوروی منتشر می شود. بنابراین، نظریاتی که این 
نویسنده در ذیل این کتاب کوشیده به جامعه منتقل کند به 
درستی و در یک فرآیند صحیح به جامعه منتقل نمی شود. 
پس در بستر آزادی است که افکار و اندیشه ها به جامعه منتقل 
می شــوند. در یک جامعه کامال بسته، پژوهشگر نمی تواند 
یافته هایش را به صورت صحیح به جامعه منتقل کند. یکی 
از اصول اولیه کار پژوهشگری آن است که پژوهشگر بتواند 
تحقیقات گسترده میدانی انجام دهد، تحلیل محتوا و واقعیت ها 
را بر اساس تئوری های علمی تدوین کند. فکر می کنم مشکل 
اصلی در میان پژوهشگران آن است که نمی توانند یافته های 
علمی خود را به درستی به جامعه منتقل کنند. من خودم هم 
در مطبوعات کار کرده ام و می دانم  که از این نظر مشکالتی 
داریم. وقتی من به عنوان یک روزنامه نگار یا پژوهشگر که 
بر اساس تجربیات، مطالعات و تحقیقات خود به این نتیجه 
رسیده ام، نتوانم نتیجه  کارم را آنطور که دوست دارم در اختیار 
جامعه قرار دهم، پس مطالعاتی که داشــته ام و تحقیقاتی 
که انجام داده ام به چه دردی خواهد خورد؟ پژوهشــگر ان و 
نویسندگان قرار نیست از همه چیز تعریف کنند. وجه غالب 
پژوهشگران و نویسندگان نگاه انتقادی آنان است. باید اجازه 
داد این نگاه انتقادی هم از رهگذار انتشار کتاب، هم از طریق 
مقاالت و یادداشت هایی که در رسانه ها منتشر می شوند به 
گوش جامعه برسند تا بتوانیم دورنمای روشنی را متصور شویم. 
ما پژوهشگری تخّیلی که نداریم. پژوهشگر باید بر اساس 

واقعیت ها نظرات خود را به جامعه منتقل کند.

چند تئوری درباره فعاليت رسانه های 
جمعی وجود دارد. در کشور ما به این 
تئوری ها خيلی توجه نشده و به همين 

دليل است که سياستگذاران، بنای 
استفاده از رسانه ها را بر محدودیت 

استوار می کنند

مینو بدیعی از ضرورت اصالح قانون مطبوعات می گوید 

 قانون مطبوعات
 تجدید نظر می خواهد
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برای ما که در نظام آموزشی پیشین درس خوانده ایم، 
کلمه »تاریخ« بیشتر به معنی مشتی عدد و رقم و نام است؛ 
نام پادشاهانی که در هر سلسله حکومت کرده اند و زمان 
حکومت آنها. خبر ندارم بچه های امروز ایران در کتاب های 
درس تاریخشان چه می خوانند، اما اطمینان دارم که تاریخ 
را با غرغرهای اضافه نمی  خوانند! درست شنیده اید. »تاریخ 
با غرغرهای اضافه« عنوان مجموعــه ای از کتاب های 
تاریخ ایران برای نوجوانان است. این مجموعه که نوشته 
علی اصغر ســیدآبادی است، در ســه جلد نخست، تاریخ 
ایران را از آغاز تاریخ تا پایان سلطنت اشکانیان به بررسی 
می  نشیند. البته با ذکر این نکته که قصد ندارد از آغاز، تاریخ 
را به شیوه متعارف بررسی کند. بنای کار نویسنده در این 
مجموعه این است که تاریخ را با بیانی داستانی و به شیوه 
انتقادی روایت کند. اما نویسنده به گفته خودش در کتاب 
نخست این مجموعه، ترجیح داده به جای کلمه »انتقاد« 
از کلمه »غرغر« استفاده کند، چون به نظر او، این کلمه بار 

معنایی صمیمانه تری دارد. 

آغاز غرغر درباره یک تاریخ! 
کتاب نخســت این مجموعه با عنوان »ایران چگونه 
ایران شــد؟« به تاریخ ایران از آغاز تا ایجاد نخســتین 
حکومت سراســری ایرانیان می  پردازد. با توجه به این که 
منابع موجود درباره آغاز تاریخ ایران ریشــه در اسطوره  ها 
دارند، نویسنده این مجموعه کتاب خود را پس از مقدمه، با 
اسطوره »کیومرث« پایه گذار آیین پادشاهی در ایران آغاز 
می  کند. منبع او در فصل های نخست این جلد از مجموعه، 
بخش اسطوره ای شاهنامه فردوسی است. فصل دوم کتاب 
با عنوان »نوبت جمشید« به پادشاهی جمشید می  پردازد 
که در بخش اســطوره ای تاریخ ایران، پایه گذار بسیاری 
از مبناهای تمدن و دارای »فره ایزدی« اســت. البته فره 
ایزدی سبب نمی  شود جمشید از پایانی غم انگیز برخوردار 
نشود. خودکامگی، باعث دور شدن فره ایزدی از جمشید 
شده و حکومت پادشاهی او به دست »ضحاک« سرنگون 

می  شود. 
فصل سوم کتاب، به پادشاهی ضحاک می  پردازد که 
باید او را نخستین حاکم غیرایرانی سرزمین کهنسالمان، 
ایران تلقی کنیم. نکته تاسف انگیز این فصل از کتاب این 
است که مردم به تنگ آمده از خودکامگی های جمشید، 
خودشــان ایران را دودســتی تقدیم ضحاک می  کنند و 

همین جاست که غرغرهای نویسنده آغاز می  شود! 
در فصل چهارم، نویسنده با ایجاد پیش زمینه ای درباره 
مهاجرت آریایی  ها به فالت ایران، درباره تمدن های پیشین 
ایران با خواننده سخن می  گوید که گفته می شود تاریخچه 
حضور آنها در این ســرزمین به دوران باستان می  رسد. با 
وجود چنین پیشــینه ای، وقتی آریایی  هــا ادعا می  کنند 
که ساکنان پیشــین ایران »دیو« بوده اند، مرغ پخته هم 
خنده اش می  گیرد! در فصل پنجم کتاب نویسنده روایت 
می  کند که چطور با مهاجرت بزرگ آریاییان، تمدن های 
کهنی مانند »عیالم« از میان رفتند. در فصل ششــم از 

اتحاد قبایل ماد برای مقابله با »آشوریان« سخن می  گوید 
و اینکه چطور نخستین گام ها برای تشکیل اولین حکومت 
سراســری آریایی برداشته شد. در فصل هفتم از تشکیل 
این حکومت ســخن می گوید و به ایجاد ارتش منظم در 
زمان حکومت »هووخشتره« می  پردازد و در فصل هشتم 
و پایانــی کتاب، با عنوان »بی عرضه یا متمدن« به پایان 
کار ماد ها در ایران می  پردازد و این که چگونه »کوروش« 
نخستین پادشاه هخامنشی حکومت آنها را به پایان رساند. 

چطور نقشه  بزرگ  بر باد رفت؟!  
جلد دوم کتاب با عنوان »این نقشه بزرگ چرا کوچک 
شد؟«، تاریخ ایران را از ظهور تا سقوط هخامنشیان بررسی 

می  کند. 
فصل نخست کتاب با عنوان »امپریالیسم ایرانی« که 
از نوشــته های برخی تاریخ نویسان غربی وام گرفته شده 
اســت، به کوروش و جنگ هایی می  پردازد که ایران را به 
بزرگ  ترین قدرت جهان تبدیــل کرد و مرزهای ایران را 
تا سرزمین »بابل« گســترش داد. فصل دوم این جلد از 
کتاب به تدوین منشــور کوروش که به اولین منشــور 
حقوق بشر جهان مشهور اســت، می  پردازد. فصل سوم 
کتاب به پادشــاهی »کمبوجیه« پسر کوروش می  پردازد 
که می  توانست بدنام نشود، اما شد و خب، تقصیر خودش 
بود! او به مصر لشکر کشید، برادرش »بردیا« را کشت و 
سرانجام در غربت از دنیا رفت و تازه، این پایان ماجرا نبود. 
نویسنده در فصل چهارم کتاب روایت می  کند که چطور 
مغی به نام »گئومات« پس از مرگ کمبوجیه مدعی شد 
که بردیاست و هشت ماه بر تخت نشست و سرانجام به 

دست »داریوش« و هم پیمانانش سرنگون شد. 
 فصل پنجم کتاب به پادشاهی داریوش می  پردازد که 
به دلیل سنگ نبشته های فراوانی که از دوران حکومت او به 
جا مانده، امروزه بیشترین اطالعات را درباره او داریم. نبرد 
»ماراتون« و شکست ایرانیان در یونان، مهم  ترین بخش 
این فصل از کتاب است. فصل ششم به لشکرکشی های 
»خشایارشا« پسر داریوش به یونان و فتح آتن می  پردازد. 
اما طبق معمول همه چیز به همین جا ختم نمی  شــود و 
ســرانجام خشایارشا هم شکست می  خورد و این فصل با 
تاریخچه شرم آور پدرکشــی، برادرکشی و پسرکشی در 
دوره هخامنشی به پایان می  رسد. فصل هفتم به حکومت 
داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم و ماجراهای دوران 
حکومت آنها می پردازد؛ فصلی که سرانجام در آن، اردشیر 
سوم به دستور »خواجه باگواس« کشته شد و سگ  ها او 
را که قطعه قطعه شــده بود، خوردند! در فصل هشتم سر 
و کله »اسکندر مقدونی« پیدا می  شود که داریوش سوم را 
شکست می  دهد، تخت جمشید را به آتش می  کشد و پایان 

حکومت هخامنشیان را رقم می  زند. 

 توقف نسبی غرغر به دلیل کمبود منابع! 
سومین جلد از مجموعه »تاریخ با غرغرهای اضافه« 
با عنوان »نخستن تجربه استعمار غربی در ایران« تاریخ 

ایــران را از آغاز حکومت ســلوکیان تــا پایان حکومت 
اشکانیان بررسی می  کند. 

فصل های اول و دوم این جلد از کتاب، به جانشــینان 
اسکندر در ایران، تهاجم فرهنگی یونان به ایران و نخستین 
تجربه استعمار غربی در ایران می  پردازد. اما در فصل سوم 
سر و کله اشکانیان پیدا می  شود که از اقوام پارت ساکن در 
شرق ایران بودند و قدرت را از چنگ استعمارگران بیرون 
آوردند، چون مدام در حال جنگ بودند، وقت تاریخ نگاری 
و سنگ نبشته درست کردن نداشتند و این طوری شد که 
نویســنده مجموعه را در غرغر کردن تا حد زیادی ناکام 

گذاشتند! 
در فصل های بعدی این کتاب، »اشک«   ها و »فرهاد« ها 
و »مهرداد« ها و »اردوان« ها و... ها از پی یکدیگر می  آیند و 
می  روند، سر و کله رومیان پیدا می  شود که جای یونانی  ها 
را در جنگ با ایرانیان می  گیرند، اشکانیان سنت حسنه)!( 
برادرکشی و پدرکشی هخامنشــایان را ادامه می  دهند و 
»اُُرد« اشــکانی سرانجام رومی  ها را شکست می  دهد، اما 
فرزند ناخلفش »ارد دوم« با انتخاب شدن به پادشاهی، پدر 
و ۲9 برادرش را می  کشد تا خیالش از بابت رقبای احتمالی 
به کلی راحت شــود! روزگار می  گذرد تا سرانجام نوبت به 
ســلطنت »بالش« برســد که ظاهرا از پیشینیان خود 
عاقل  تر بوده است. اما جانشینان او مطابق قاعده معمول 
تاریخ ایران، خردمندی او را نداشتند و سرانجام حکومت 
اشکانیان به دست »اردشیر پسر ساسان« سرنگون شد و 

بخش دیگری از تاریخ ایران آغاز شد. 

غرغرهایی درباره اشتباهات تکراری! 
مهم  ترین ویژگی ای که تاریخ با غرغرهای اضافه را از 
کتاب های تاریخی معمول متمایز می  کند، تکیه نداشتن 
آن بر اعداد است. این مجموعه کتاب  ها، بیشتر از تاریخ به 
داستان شبیه است و نویسنده اصراری بر بیان سال وقوع 
ماجراهای تاریخی ندارد، بلکه بیشتر دلیل وقوع اتفاقات 
برای او اهمیت دارد. البته با توجه به این که او مبنای کار 
خود را بر نگارش انتقادی تاریخ قرار داده، توجهش به دالیل 
وقوع اتفاقات و »غرغر کردن« درباره آنها کامال منطقی 
به نظر می  رسد. نویسنده در رویکرد انتقادی خود، تالش 
نمی  کند تاریخ گذشته را با معیارهای امروزی مورد نقد قرار 
بدهد اما سرزنش های او متوجه آن دسته از شخصیت های 
تاریخی است که یا اشتباهات دیگران را تکرار کرده اند یا 
دســت به انجام کارهایی زده اند که اگر آن کار ها را انجام 
نمی  دادند، شاید تاریخ ما سمت و سوی دیگری می  یافت و 

امروز ناچار نبودیم تا این حد از آن انتقاد کنیم! 
نویسنده از مفاهیم سیاســی امروز مانند دموکراسی، 
امپریالیســم و استعمار برای روایت انتقادی تاریخ گذشته 
استفاده می کند. اگرچه ممکن است این کار در نگاه اول 
نامربوط به نظر برســد، اما دقیقا بــه دلیل امروزی بودن 
مفاهیمی که مورد استفاده قرار می  دهد، روایتی امروزین 
از تاریــخ کهن ارایه می  کند که به مذاق خواننده امروزی 
و خصوصا خواننده نوجوان خوش  تر می  آید؛ خواننده ای که 

مدام در حال شنیدن این مفاهیم است. 
از دیگر ویژگی های این کتاب  ها که باید به آن اشــاره 
کرد، نثر روان آن و طنزی است که در بیشتر موارد چاشنی 
آن شده اســت. ترکیب رویکرد انتقادی با طنز، شیوه ای 
است که نویســنده در برقراری ارتباط با خواننده برگزیده 
اســت و به نظر می  رســد که انتخاب او کامال بجا بوده 
است. با اندکی دقت می  توان میان این مجموعه کتاب  ها 
و مجموعه کتاب های »تاریخ ترســناک« نوشته »تری 
دیری«، شــباهت هایی یافت که مهم  ترین آنها، همین 
رویکرد طنزآمیز است. تصویرسازی های رودابه خائف برای 
این مجموعه نیز که بن مایه ای کاریکاتوروار دارد، عالوه بر 
تاثیرگذاری بر خواننده، بر شباهت این مجموعه با مجموعه 

تاریخ ترسناک بیشتر تاکید می  کند. 
این مجموعه اگرچه برای نوجوانان نوشــته شده، اما 
شیوه بیان انتقادی و طنزآمیز آن می  تواند برای مخاطبان 
بزرگسال هم جذاب باشــد. خصوصا این که نگاه به دور 
از تعصب نویســنده و واقع گرایی او درباره وقایع تاریخی 
ایران باستان، کتاب های او را به آثاری نسبتا منحصربه فرد 
تبدیل کرده است که در آنها اثری از شیفتگی بی چون و 
چرای برخی نویسندگان کتاب های تاریخی نسبت به ایران 
باســتان وجود ندارد. این عدم شیفتگی و نگرش انتقادی 
سبب شده است که ذهن مخاطب با پرسش های تازه ای 
درباره تاریخ درگیر شود که به احتمال زیاد راهگشا خواهد 
بود. در همین جا باید به نگرش صلح آمیز نویسنده نیز اشاره 
کرد. او به شــیوه انتقادی ویژه خــود، جنگ  و خونریزی 
شاهان ایرانی را نکوهش می  کند و مدام خواننده را با این 
موضوع درگیر می  کند که گذشتگان به جای انتخاب جنگ 
و خونریزی، می  توانستند چه راه های دیگری را برگزینند. 

مساله ای که درباره این مجموعه واقعا جای تاسف دارد، 
کیفیت پایین تصاویر مستند تاریخی آن است. این تصاویر 
عالوه بر نداشتن وضوح کافی، با مشکل رنگ هم دست 
به گریبان هســتند. چون ناشر یا تصویرگر از رنگ روی 
جلد هر کتاب، برای تصاویر آن هم اســتفاده کرده است، 
تصاویر وضوح کمتری هم یافته اند. این مساله خصوصا 
درباره جلد نخست مجموعه که در آن از رنگ سبز برای 
روی جلد و تصاویر داخلی اســتفاده شده، بیشتر از سایر 

جلد ها مشکل ساز شده است. 
علی اصغر ســیدآبادی، شــاعر کــودک و نوجوان و 
روزنامه نگار، پیش از این در زمینه تاریخ دبیری دو مجموعه 
»داستان فکر ایرانی« و »فرهنگ و تمدن ایرانی« را نیز بر 
عهده داشته و برخی از جلدهای آنها را نیز تالیف کرده است. 
مجلدات اول تا ســوم مجموعه »تاریخ با غرغرهای 
اضافه« را انتشارات آفرینگان در قطع وزیری و به ترتیب 
در ۸7 و 9۶ و 7۲ صفحه، با شمارگان 1۶50 نسخه و به 
ترتیــب با بهای ۴ هزار، ۴ هــزار و 500 و 3 هزار و 500 
تومان در ســال جاری منتشر کرده است. سه جلد منتشر 
شده این مجموعه، به ایران باستان می  پردازند، اما می  توان 
امیــدوار بود که جلدهای دیگر آن درباره دوره های بعدی 

تاریخ ایران نیز منتشر شود.

بنفشه محمودی

شهيد مطهری: وای به حال کسی که صددرصد با عينک خوش بينی، سراپای وجود خود را مطالعه می کند.

درباره مجموعه »تاریخ با غرغرهای اضافه« نوشته علی اصغر سیدآبادی

تاریخ نویسی با چاشنی نقد و طنز
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 با توجه به حجم سرمایه گذاری 
سنگينی که ليتوگرافی دارد و 

تغييرات تکنولوژیکی سریعی که در 
این حوزه رخ می دهد وارد شدن 

به این کار ریسک باالیی دارد

لیتوگرافی در عمــر طوالنی خود مراحل گوناگونی را 
پشــت سر گذاشته اســت. این حرفه با عبور از کلیشه و 
گراور به کتاب شکل دیگری داد و در سال های اخیر نیز 
با ورود دستگاه های جدید پلیت ستر، حرکت فعاالن این 
حوزه به سمت علم روز شتاب بیشتری گرفت، شتابی که 
همچون دیگر بخش های صنعت چاپ با مشکالت مالی و 

اقتصادی همراه است.

صنفی به روز
احمد ابوالحســنی، نایب رییــس، اتحادیه لیتوگرافان 
تهران درباره وضعیت دســتگاه ها و ماشین آالت اعضای 
این اتحادیه صنفــی می گوید: »تغییر و تحول در بخش 
پیش از چاپ، بیشتر از دو حوزه چاپ و صحافی است. در 
زمانی لیتوگرافی به شیوه سنتی و فیلم خطی بود اما با ورود 
اسکن، بسیاری از دست اندرکاران این حوزه به سمت اسکن 
آمدند. به گونه ای که حدود ۶0 درصد اعضای اتحادیه  از 
دستگاه های نسل جدید خریداری کردند و ۴0 درصد دیگر 
که امکان خریداری این  ماشین آالت را نداشتند، سفارش ها 

و کارهای خود را به گروه اول سپردند.« 
او ورود تکنولوژی های جدید به حوزه لیتوگرافی کشور 
را ضرورتی انکارناپذیر می داند و می گوید: »اگر لیتوگرافی 
بخواهد چراغ واحد صنفی اش روشــن بماند و در کارش 
موفق باشد باید دستگاه های جدید را خریداری کند و بتواند 
با تمام توان در این مسیر حرکت کند و اگر چنین امکانی 
را ندارد باید بتواند با همکارانش کار واسطه ای بکند زیرا در 
غیر این صــورت به مرور زمان از چرخه فعالیت در حوزه 
لیتوگرافی خارج می شود. می توان گفت تنها صنفی که در 

صنعت چاپ به روز است، لیتوگرافان هستند.« 
دســتگاه های حوزه لیتوگرافی قیمت های گوناگونی 
دارند و در این میان دستگاه های پلیت ستر جدید هزینه 
باالتری دارند. ابوالحسنی در این زمینه می گوید: »اکنون 
یک دستگاه صفر حدود ۲00 میلیون تومان و بهای یک 
دستگاه دســت دوم حدود 130 تا 1۴0 میلیون تومان 
است. اگر چه ضروری اســت که دستگاه های جدید و 
به روز خریداری شــود اما گاهی دســتگا ه های قدیمی 
هم می تواند پاســخگوی نیاز لیتوگرافان باشد. اکنون 
قدیمی ترین دستگاهی که در لیتوگرافی های ماست به 
ســال  ۲00۶ تعلق دارد و اغلب دستگاه ها باالی سال 

۲010 است.« 
نایب رییس اتحادیه لیتوگرافان همچنین درباره لزوم 
یکی شــدن اتحادیه های فعال صنعــت چاپ می گوید: 
»یکی از بحث ها ما در ســال های اخیر این است که سه 
اتحادیه چاپخانه داران، صحافان و لیتوگرافان در آینده به 
عنوان یک اتحادیه صنفی فعالیت کنند، زیرا به مرور زمان 
با ادغام دستگاه های این سه حوزه فعالیت در یک صنف 
به تنهایی توجیه اقتصادی ندارد. ســال 73 هم قانونی به 
تصویب رسید که بر اساس آن چاپخانه ها می توانستند یک 
دستگاه لیتوگرافی را به مجموعه خود اضافه کنند اما در 
مقابل، دســتگاه های چاپ اجازه ورود به لیتوگرافی ها را 
نداشتند و همین موضوع موجب سرازیر شدن دستگاه های 
جدید لیتوگرافی به چاپخانه ها شد که فعالیت بسیاری از 
لیتوگرافان را تحت تاثیر قرار داد، چون مشــتریان ترجیح 

دادنــد به جای این که کار خــود را به دو مجموعه جدا از 
هم بسپارند، سفارش خود را به یک مجموعه بسپارند. این 
موضوع در طول زمان نوعی تداخل صنفی و نارضایتی در 

میان فعاالن دو حوزه ایجاد می کند.« 
ابوالحسنی درباره ادغام سه اتحادیه صنفی صنعت چاپ 
هم می گوید: »درخواســت خود را پیش از این در شورای 
سیاســتگذاری صنعت چاپ ارایه داده ایم تا لیتوگرافان، 
چاپخانــه داران و صحافان به صورت یک مجموعه کلی 
فعالیت خــود را دنبال کنند و مشــکالتی مانند تداخل 
صنفی و ممنوعیت ورود اصناف به کار یکدیگر از ســر 
راه برداشــته شود، زیرا در سایه ادغام اتحادیه های صنفی 
مزایای گوناگونی پیش روی فعاالن این صنعت وجود دارد، 
مثال مجموعه های لیتوگرافی، چاپ و صحافی می توانند 
با ترکیب و تجمیع سرمایه های خود، مجتمع های چاپی 
بزرگ و مجهزی را راه اندازی کنند و با این کار مشــترک 
به ســودهای خوب و مناسبی دســت یابند. همچنین با 
جذب مشــتریان در یک مجموعه از ســرگردانی آنها در 
مجموعه های مختلف و مجزا جلوگیری می شود، اقدامی 
که در سال های اخیر توسط برخی از چاپخانه های دولتی 
انجام می شــود و سودهای سرشار آنان نشانگر تجربه ای 

موفق در این حوزه به شمار می آید.« 

وقتی ریسک نباشد
در دوره ای، حوزه پیش از چاپ به نیروی تخصصی و 
سرمایه گذاری سنگین و قابل توجهی نیاز داشت، زیرا در 
آن زمان بهای یک دوربین لیتوگرافی از یک ماشین چاپ 
دو ورقی تک رنگ باال تر بود و فقط کســانی می توانستند 
وارد ایــن حوزه شــوند که عالوه بر دانــش و تجربه از 
سرمایه خوبی نیز برخوردار بودند و با تجمیع این امکانات 
می توانستند درآمدزایی مناسبی داشته باشند. در این میان 
از وقتی لیتوگرافی ها به دســتگاه های جدید مجهز شدند 
و مراحل مختلف این کار در یک ماشــین گردآوری شد، 
چاپخانه ها یک نمونه از آن را در مجموعه خود قرار دادند و 
لیتوگراف ها به نسبت چاپخانه داران آسیب بیشتری دیدند. 
در حوزه لیتوگرافی اکنون ســه گروه مشغول فعالیت 
هســتند، نخست لیتوگراف های سنتی که به دلیل کمبود 
نقدینگی تالشــی برای به روز کردن مجموعه های خود 
ندارند و به شیوه های قدیمی کار می کنند، دسته دوم اما به 
گروهی تعلق دارد که دستگاه های به روز را در طول زمان 
خریــداری و تالش کردند که علم و دانش خود را به روز 
نگه دارند و اما گروه سوم آن عده  از اهالی لیتوگرافی هستند 
که عالوه بر به روزرســانی دستگاه هایشان به حوزه های 
جدیدی مانند چاپ دیجیتال نیز وارد شدند  و در کار خود 
نیز موفق بوده اند. این گروه عالوه بر تغییر در دســتگاه ها 
به دنبــال تغییراتی در بخش نرم افــزاری مجموعه های 
خود و نیرو هایشان نیز بوده اند. اما کار شناسان معتقدند که 
این تغییرات نیازمند ریســک است؛ ریسکی که بسیاری 
از لیتوگرافان در بدو ورود به حوزه های جدید نســبت به 
آنها توجهی ندارنــد. در این میان باید دید چرا زمانی که 
بســتر مناسبی در چاپ دیجیتال برای ورود فعاالن حوزه 
لیتوگرافی وجود دارد، دســت اندرکاران این بخش تمایلی 

برای ورود به چاپ دیجیتال ندارند. 

مواد اولیه
جالب است بدانید که صد درصد مواد اولیه مورد نیاز 
حوزه لیتوگرافی وارداتی اســت. از ماشین آالتی که وارد 
کشــور می شــوند تا فیلم و زینکی که مورد نیاز بخش 
عمــده ای از فعاالن این صنف اســت. مــواد اولیه های 
واردتی به دلیل تحت تاثیر بودن بهای ارز با مشــکالت 
قیمت روبه رو هســتند، مشکالتی که موجب بروز برخی 

اختالالت در این حوزه شده است.
 غالمرضا شــجاع، مدیرعامل تعاونــی لیتوگرافان 
تهران و یکی از پیشکســوتان این حوزه در این زمینه 
می گوید: »تا ســه ماه پیش بــرای واردات زینک ارز 
اختصاص داده می شد اما متاسفانه چند ماهی است که 
با وجود قرار گرفتــن در نوبت دریافت ارز این پرداخت 
قطع شده و با پیگیری های ما از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نامه نگاری این وزارتخانه به اتاق ارز مبادله ای 
بانک مرکزی متاسفانه نتوانسته ایم اقدامی کنیم. بانک 
مرکزی در پاســخ به نامه وزارت ارشاد جواب داده که 
نمی توانــد کاری انجــام بدهد. البته چنــد وقت پیش 
توانســتیم با برخی ارتباطات به بانک مرکزی برویم و 
مقــداری ارز تهیه کنیم، اما این موضوع در بلندمدت به 

کارهای ما آسیب می رساند.« 
او در ادامــه به رویه بانک ها در این میان هم اشــاره 
می کند و می افزاید: »اکنون به عنوان مثال اگر بخواهیم 
30 دالر پول دریافت کنیم با این که دستور دولت این است 

که 30 درصد وجه را بگیرند و بقیه پول را بعد از وارد کردن 
کاال دریافت کنند اما بانک ها این موضوع را قبول نمی کنند 

و صد درصد وجه را در   همان ابتدای کار می خواهند.« 
 او به مشــکل دیگری هم اشــاره می کنــد: »زمان 
ماندن در نوبت دریافت ارز  گاه تا ســه یا چهار ماه به درازا 
می انجامــد، یعنی گاهی از روز معامله چهار ماه می گذرد. 
گاهی فروشــنده با وجود عقد قرارداد قبول نمی کند که 
کاالی خود را به قیمت سه ماه پیش بفروشد و بنگاه های 
تولیدی و تعاونی ها برای این موضوع با مشکالت بسیاری 

روبه رو هستند.« 
رییــس تعاونی لیتوگرافان تهــران همچنین به ورود 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای حل مشکالت 
لیتوگرافان اشــاره می کند و می گوید: »سید محمدحسن 
ابوترابی، نایب رییس مجلس شورای اسالمی، غالمرضا 
مصباحی مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی و سه نفر دیگر 
از اعضای کمیسیون فرهنگی به وزیر ارشاد نامه نوشته اند 

و خواستار کمک به شرکت تعاونی لیتوگرافان شده اند. این 
نامه آذرماه امســال ارسال شده ولی تاکنون هیچ پاسخی 
از ســوی ارشاد نسبت به این درخواست داده نشده است. 
این در حالی اســت که زینک یک کاالی استراتژیک در 
صنعت چاپ و نشر کشور به شــمار می رود که اگر وارد 
کشور نشــود، دیر بیاید یا گران شود در قیمت تمام شده 
کتاب تاثیر زیادی دارد. پیش از این یک کتاب در شمارگان 
10 هزار نسخه چاپ می شــد و قیمت کار در این حوزه 
کم بود ولی اکنون با کاهش تیراژ کتاب هزینه دســتمزد 
لیتوگرافی افزایش یافته است. درصد زیادی از قیمت تمام 
شده کتاب به حوزه لیتوگرافی مربوط است و اگر زینک به 
کشور وارد نشود، مشکالت بسیاری در حوزه انتشار کتاب 

خواهیم داشت.« 
اکنون حدود ۸0 درصد مکتوبات و چاپ صنعتی کشور 
نیازمند زینک است و به گفته کار شناسان این حوزه اگر این 
کاال به کشور وارد نشود بیش از ۸0 درصد این محصوالت 
چاپ نمی شوند، همچنین اگر تاخیر داشته باشد یا گران 
شود به صورت مستقیم بر بهای کتاب تاثیر دارد. شجاع 
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا برای تهیه زینک 
در داخل کشور اقدامی نمی شود، می گوید: »بر روی این 
موضوع مطالعات زیادی شــده است اما با توجه به حجم 
ســرمایه گذاری ســنگینی که این حوزه دارد و تغییرات 
تکنولوژیکی ســریعی که در این حــوزه رخ می دهد وارد 
شــدن به این کار ریســک باالیی دارد و این کار شدنی 
نیست مگر اینکه دولت وارد شود. البته با توجه به اینکه باز 
هم مواد اولیه تهیه زینک مثل آلومینیوم باید از خارج کشور 
تامین شــود این کار برای ورود بخش خصوصی توجیه 
اقتصادی ندارد. ما با توجه به وضعیت نوسانات بهای ارز، 
همچنین امکان نرسیدن زینک به گمرک، مقداری زینک 
را در انبار نگه داشــته  بودیم که به اندازه حداقل مصرف 
کنونی کارگاه هاســت و اکنون این کاال را 30 درصد زیر 
قیمت بازار آزاد به ســهامداران تعاونی می فروشیم. البته 
لیتوگرافان در حوزه تامین دارو و فیلم کمتر مشکل دارند، 
زیرا دستگاه های جدید نیازی به فیلم ندارند و بیش از 90 
درصد داروی مورد اســتفاده این حوزه نیز در داخل کشور 

تولید می شود.« 

کالم آخر
مشکل دیگری که عموم فعاالن صنعت چاپ دغدغه 
آن را دارنــد، نبود بودجه ای مشــخص برای این صنعت 
اســت. در دولت هیچ گاه بودجه ای برای صنعت چاپ در 
نظر گرفته نمی شود، این در حالی است که صنعت چاپ 
در کشــور آمریکا به عنوان صنعت سوم و در کشورهای 
اروپایی به عنوان صنعت پنجم از بودجه ای خوب و مناسب 
برخوردارند، زیرا مســووالن دولتی به خوبی از سوددهی 
و ارزش ســرمایه گذاری باال در این زمینه اطالع دارند و 
زیرســاخت های الزم را برای فعالیت دست اندرکاران آن  
فراهــم کرده اند. اتحادیه لیتوگرفان تهــران در تعامل با 
صندوق ذخیره ارزی موفق شده  است تا موافقت بانک  ملی 
ایران را برای اعطای وام از مبلغ 100 میلیون تومان به باال 
برای لیتوگرافان با سود 1۶ درصد کسب کند، اقدامی که 

می تواند در رونق این حوزه موثر باشد.

ليتوگرافی یکی از مراحل آغازین صنعت چاپ است، فرایندی که در خالل آن کارهای چاپ و نشر یک 
کتاب از مرحله پيش توليد تا صحافی پيش بينی و برنامه ریزی می شود. ليتوگرافان اما در این ميان همزمان با فناوری های 
جهان با تغييرات گسترده ای روبه رو بوده اند، تغييراتی از جنس پيچ و مهره ماشين ها تا فيلم و زینک. در گزارش پيش رو 
می خوانيم که برخی از دست اندرکاران این حوزه خود را با این تغييرات تطبيق داده اند؛ اما برخی دیگر به دالیل گوناگون 

مانند کمبود نقدینگی و هزینه های سنگين دستگاه های جدید به مرور از این چرخه حذف می شوند. 

ساره گودرزی

آیت اهلل حسينعلی تهرانی: تزکيه نفس خيلی هم سخت نيست،  ولی چون ما خودمان نفس را بزرگ کرده ایم،  به نظرمان سخت می آید.

فعالیت لیتوگرافی ها در چند نگاه

 زمانی برای به روزرسانی
و تغییر نگرش
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فوتبال یکی از دغدغه هایی است که در این  سال ها اذهان 
بسياری را به خود مشــغول کرده است. بسياری برای دیدن این ورزش مهيج 
به ورزشــگاه ها می روند و بســياری آن را از طریق تلویزیون دنبال می کنند و 
مجموع این قضایا سبب شده تا بحث فوتبال در رسانه های بسيار داغ باشد، به 
طوری که روزانه شاهد توزیع تعداد قابل توجهی روزنامه و نشریه ای هستيم که 
حجم عمده اخبار و مطالب آنها به فوتبال اختصاص دارد. از سویی دیگر، برخی از 

زوایای اجتماعی، روان شناسی و اجتماعی به این ورزش نگاه می کنند. نگاه اجتماعی - فلسفی زاویه ای 
است که نویسنده نمایشنامه »جادوگر تهران« برگزیده است. او که این نمایشنامه را به صورت 
دوزبانه منتشر کرده، پيش از این هم سابقه ترجمه آثاری را از فارسی به انگليسی دارد که از جمله 
کار هایش می توان به »بيوگرافی حادثه ای که در جمجمه اتفاق افتاد« نوشته سيامک مهاجری اشاره 
کرد. علی نورانی فارغ التحصيل کار شناسی زبان و ادبيات انگليسی از دانشگاه شهيد بهشتی تهران 

است. گفت وگوی ما با این نویسنده - مترجم در ادامه خواهد آمد. 

سجاد صاحبان زند

»جادوگر تهران« در گفت وگو با علی نورانی

به مخاطبانی 
گسترده تر بیندیشیم

ماهاتماگاندی: محبت نيرومندترین قدرتی است که جهان در اختيار خود دارد و درعين حال ساده ترین نيرویی است که بتوان تصور کرد.

 نخســتین پرسشــی که بعد از دیدن 
نمایشنامه »جادوگر تهران« به وجود می آید 
این است که چطور شد این کتاب را دوزبانه 

چاپ کردید؟ 
تخصــص مــن ادبیات انگلیســی اســت و طبعا 
پیش زمینه ای در ادبیات فارسی هم دارم. چند سال پیش 
نمایشنامه ای از سیامک مهاجری را به درخواست ایشان 
به انگلیســی برگرداندم و آن را در نشر افراز به صورت 
دوزبانه چاپ کردیم که برای خودم بسیار جالب بود. بعد 
از آن کار تصمیم گرفتم نوشته هایم را هم ترجمه کنم و 
بالطبع دوست داشتم متنم منحصر به فارسی زبانان نباشد. 
 یعنــی این کار را هم بــه  صورت کامل 

خودتان ترجمه کرده اید؟ 
بله. همانطور که عرض کردم متن را ابتدا به فارسی 
نوشتم و سپس به انگلیســی برگرداندم. فارسی، زبان 
مادری من اســت و ابتدا به »جادوگر تهران« به عنوان 
یک نمایشــنامه فارســی نگاه می کردم. می شد متن 
انگلیسی را مستقل تر نوشــت ولی ترجیح دادم نسخه 
انگیسی برگردان   همان متن باشد و دو نمایشنامه متفاوت 

نباشند. 
 به هر حال نمایشــنامه در گام نخست 
برای اجرا نوشته می شود. یعنی در نظر داشتید 

متن انگلیسی نمایش در ایران اجرا شود؟ 
خیر. متن انگلیســی را برای مخاطبان غیرفارسی 
در نظر گرفتم. آرزوی همیشــگی من و تمام کسانی 
که در حوزه ادبیات کار می کنند این اســت که کاش 
می شــد متون ادبی ما هم به مردم دنیا معرفی شوند، 
درست مانند همه متونی که ما به صورت ترجمه شده 
از نویسندگان غیرایرانی می خوانیم. متاسفانه برخالف 
آثار کالســیک، مردم دنیا شناخت و دسترسی اندکی 
به ادبیات معاصر ما دارند و این ضعف بزرگی اســت. 
اگر بخواهم ایده آل صحبت کنــم، ترجمه ادبیات به 
زبان های زنده برای ما   همان صادرات اندیشــه است. 
حتی با نگاهی بدبینانه و اعتقــاد به اینکه کار من یا 
امثال من ارزش صادرات را نداشــته باشــد، می توان 
گفت که حداقل فرصت انتخــاب از میان آثار ایرانی 
را در اختیــار مردم دنیا قرار می دهد. ما که نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم غیرفارسی زبانان آثار ما را از روی 
اخبار و منابع محدودمان یا طرح جلد کتاب ها انتخاب 
کنند و با آن آشنا شوند. قدم نخست را باید ما بر داریم. 
زمانی که تصویری از ادبیات ایران در ذهن مخاطبان 

دنیا نقش ببندد می توان انتظار داشــت که آنان سراغ 
ما بیایند. 

به نظرم ما باید آثارمان را تا حد امکان ترجمه کنیم 
و نخســتین فایده این کار، گسترده شدن مخاطبان آن 
نویسنده اســت. البته بحث کیفیت ترجمه هم مطرح 
می شــود که درباره بنده، استثنائا خودم آن را انجام دادم 
و در ویرایش متن انگلیســی هم در کنار آقای مهرداد 
یوســف پوری و خانم مریم جزایری بودم و با هم خیلی 

گفت وگو کردیم. 
 جدای از ایــن نکته ای که گفتید، چقدر 
برای شما مهم است که متن اجرا شود؟ یا کال 

چقدر به این قضیه توجه داشته اید؟ 
اجرا برای من خیلی مهم بوده و هســت. اگر غیر از 
این بود، این داستان را در قالب نمایشنامه نمی نوشتم و 
اگر برای اجرا نبود حتما متن پیچیده تر می شد. به همین 
دلیل بود که تالش کردم حرف هایم را در قالب داستانی 
ساده و قابل فهم بزنم تا برای بیننده جذابیت داشته باشد. 
 یعنی اگــر متن برای اجــرا نبود، آن را 

داستانی می نوشتید؟ 
ادبیات، مخصوصا نوع معاصر آن، در ایران بســیار 
مهجور است. تئا تر نوعی از ادبیات است که می تواند برای 
طیف وسیع تری از جامعه قابل هضم باشد. یکی از دالیل 
انتخاب نام و درون مایه »جادوگر تهران« هم همین وجه 
مردمی پسند بودن آن است. به نظر من تئا تر می تواند در 
جامعه امروز ما راه شــیرینی برای ورود عموم مردم به 
دنیای ادبیات باشد. تئا تر اجازه می دهد به جای خواندن 
متنی چند ده صفحه ای، بیننده ای که شاید آشنایی زیادی 
هم با ادبیات نداشته باشد در یک جلسه یک اثر ادبی را 

تجربه کند و از آن لذت ببرد. 
 نمایشــنامه دو شــخصیت دارد؛ یک 
نویسنده و یک دانشجو. آنها درباره فوتبال و 
تیم بایرن مونیخ حرف می زنند و البته بحث به 
جاهای دیگر کشیده می شوند. به چه دلیل این 

مبحث دغدغه شما در این نمایشنامه شد؟ 
فوتبال در روان شناســی عامه نه تنها در ایران بلکه 
در بســیاری از کشورهای دنیا نقش بسیار پررنگی دارد. 
فوتبال اینجا یک زبان مشــترک اســت که به نحوی 
باعث می شود نمایندگان دو نسل متفاوت با دغدغه هایی 
متفاوت ســر صحبت را باز کننــد و در متن یکدیگر را 
به چالش بکشــند. به زبانی دیگر دعوا و آشتی این دو 
شــخصیت به بهانه فوتبال است، هرچند نگاهشان به 

تیم بایرن مونیخ کامال متفاوت است. البته انجمن اهل 
قلم شهرستان شــاهرود هم برای من نقش مهمی در 
ایده پردازی و نگارش این متن داشته اند و شاید اگر بگویم 
بخش هایی از این کتاب به صورت کارگاهی نوشته شده، 
دور از واقعیت نباشــد. خوشبختانه ادبیات در زادگاه من 

یعنی شهر شاهرود وضعیت خوبی دارد. 
 بازی زبانی، یکــی از ویژگی های کتاب 
شماســت. مثال از توپ مرده ای نوشــته اید 
که میشــاییل باالک آن را وارد دروازه کرده 
یا نویســنده بالزاک را به جای باالک به کار 

می برد. اینها از کجا آمدند؟ 
بازی هــای زبانی از ویژگی های رایــج زبان تئا تر 
هســتند. در »جادوگر تهران« ایــن بازی های زبانی 
عالوه بر جالب تر کــردن دیالوگ ها، کمک می کنند 
که دو شــخصیت دنیاهای متفاوت ذهنی خودشان را 
بروز بدهند. مثال   همان قدر که دانشــجو به میشائیل 
باالک، بازیگر فوتبال عشــق می ورزد، شاید نویسنده 
برای اونوره دو بالزاک نویسنده فرانسوی احترام قائل 
باشد. دانشجو می گوید باالک یک توپ مرده را به گل 
تبدیل کرد و نویسنده این حرف او را در ذهنش تبدیل 
به یک تصویر خیالی می کند، گویی باالک دارای دم 

مسیحایی است. 
 هریک از این دو شــخصیت، دیدگاهی 
متفاوت نسبت به زندگی دارند. انتخاب این 

دو شخصیت متفاوت چگونه بود؟ 
این دو شخصیت از دو نسل متفاوت هستند. نویسنده 
مردی پخته و آرام اســت، به نسلی تعلق دارد که جنگ 
جهانی دوم، هیتلر و انقالب های دانشــجویی را تجربه 
کرده و اکنون پس از گذشت سال ها با پذیرفتن اشتباهات 
خود دیدی متعادل تر به دنیای بیرون دارد. دانشــجو اما 
جوان پرشوری اســت که متعلق به نسل امروز است و 
خود را قربانی اشتباهات گذشتگان می بیند. شاید این دو 

شخصیت صدای دو نیمه ذهن یک نفر باشند. 
از شــما ممنونم که در این آشــفته بــازار کتاب به 
نویسندگان ناشناخته ای چون من می پردازید. متاسفانه در 
شرایط فعلی جز چند ناشر و نویسنده معتبر و مشهور، آثار 
دیگران در محاق شــدید بازار نشر به سر می برد و اغلب 
نویســندگان برای توزیع کتاب های خود دچار مشکل 
هستند. امیدوارم با روی آوردن مردم به کتاب، چرخ این 
مجوعه راه بیفتد و دیگر کسی سرمایه گذاری در صنعت 

نشر را ریسک تلقی نکند.

ارزیابی، ریشه شناســی و منزلت انسانی، فرهنگی 
ادبیات داستانی ما به دوران مشروطه برمی گردد؛ دورانی 
که توام با عقب ماندگی ما در زمینه های اجتماعی و ادبی 
بود. این روند تا هنگام پیروزی ادامه داشت، اما پس از آن 
روند بهتری حاکم شد و روشنفکران ایرانی با تازه جویی، 
تمرکز بر تفکر اجتماعی و   رها شدن از تقلید و انحطاط 
غربی، تحولی شگرف در زمینه های ادبی ما، به ویژه 
ادبیات داستانی به وجود آوردند. بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی، ادبیات داستانی در مســیری طبیعی و آزاد 
قرار گرفت. در این سال ها، نویسندگان کوشیدند تا با 
تاکید بر مبانی انقالب،  مبانی اخالقی و مسایل دینی 
را در اولویت قرار دهند و ادبیاتی بر پایه معنویت خواهی 
بنا کنند. از این رو در سال های اخیر، حضور معنویت، 
اخالق، نوگرایی و دینداری را در داستان ها و داستانک ها، 
رمان های فاخر و نوول های کوتاه مشاهده  می کنیم.  
به عبارتی نوع درد شناســی در ذات و بطن ماجرا ها و 
شخصیت های داستانی دیده می شــود که برآمده از 
نگاهی انسانی و انقالبی است. همین موضوع در داستان 
کوتاه »شــب آخر«، نوشته نویسنده جوان آقای حامد 
هوشیاری، به نوعی دیگر دیده می شود. او را باید یکی 
از نویسندگان پس از انقالب دانست که با جزئی نگری 
خود، داستا های فاخری خلق کردند. این در حالی است 
که جریان غالب در ادبیات داستانی در سال های پیش از 
انقالب، فضایی برآمده از داستان های عاشقانه سطحی 
و برآمده از فضای ژورنالیستی نشریاتی همچون »زن 
روز«. در فقدان آثار فاخر، این نوشــته های متوسط و 
حتی نازل، فروش خوبی در میان خانواده ها و به ویژه 
قشر زنان پیدا کرده بود و همین نکته سبب شده بود 
تا برخی از ناشران، غیبت جوانان و نویسندگان جدی تر 
را کمتر در نظر بگیرند. پیامد این نوع نگاه، خألیی شد 
که در ادبیات جدی داســتانی ما پدید آمد؛ خألیی که 
باید با چاپ و انتشــار آثار نوگرا و در عین حال جدی، 
جبران شود. داستان »شــب آخر نوشته« آقای حامد 
هوشیاری، اثری قابل توجه در میان نسل جوان جامعه 
ماست. این اثر که به تازگی توسط نشر قانون در هزار 
نسخه چاپ و منتشر شده و اتفاقا انعکاس خوبی هم 
در ســایت ها و روزنامه ها و رسانه ها داشته، نمونه ای از 
نسل جوان داســتان نویس ما به شمار می آید. »شب 
آخر« نخستین تجربه مکتوب حامد هوشیاری است 
که با پردازش، روانکاوی و ریشه شناسی شخصیت ها، 
ما را با خود راهی جهان داستان می کند. او در این اثر، 
شــخصیتی به نام قلندر را پیش روی ما می گذارد که 
شاید نمونه آن را بسیار دیده باشیم. قلندر نمونه ای است 
از افرادی که رفاه طلب و بی دردند. افرادی که جز به خود، 
توجهی به دیگران ندارند و ممکن است زمانی به فکر 
جبران اشتباهات بیفتند که دیر شده باشد. انسان هایی 
که در وقت عزلت طلبی و گوشــه گیری، هنگامی که 
توان جوانی را از دســت داده اند، به فکر جبران گذشته 
خویش اند. آنان در وقت پیری و درماندگی به هرجایی 
چنگ می زنند و می خواهند جبران مافات کنند. در این 
داستان، قلندر به فکر آرامگاهی است که شاید بتواند از 
این طریق گذشته را جبران کند و به شخصیت دوباره ای 
تبدیل شده و با شخصیت جدید، تن به توده خاک گور 
بسپارد. اینکه او چقدر این مسیر موفق می شود، مهم 
نیســت. مهم نوع نگاه و عاقبت اندیشی است که این 
نویسنده جوان در اختیار ما می گذارد.جدای از موضوع 
داستانی، باید به ساختار ادبی متن هم پرداخت. یکی از 
ویژگی های نثر حامد هوشیاری در »شب آخر«، کاربرد 
دقیق واژگان از است. او از جمالتی کوتاه و محکم بهره 
می گیرد تا مخاطب را ساده تر با خود همراه کند. نگاه 
حامد هوشیاری به شخصیت داستانی خود)قلندر( یک 
نوع نگاه امپرسیونیستی است،  چنان چه می توان قلندر 
را نماد تنهایی انسان معاصر نامید. برای آقای هوشیاری 

امید موفقیت داریم و منتظر آثار بعدی او می مانیم. 
* رضا صابری، نمایشنامه نویس و کارگردان معاصر 

تئا تر ایران است. او سال 13۸۲ موفق به دریافت نشان 
درجه یک هنری معادل دکترا از وزارت فرهنگ وارشاد 

اسالمی شد.

یادداشت
رضا صابری

نگاهی به مجموعه داستان »شب آخر«

کتابی ارزشی و دارای نثری وزین
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یرواند اتیان سال 1۸۶9 در قسطنطنیه به دنیا آمد. خانواده او 
از روشنفکران و ادیبان سر شناس بودند. پدرش خاچیک اتیان، 
یکی از صاحب منصبــان بلندپایه وزارت امــور خارجه دولت 
عثمانی و کنسول عثمانی در برلین و رومانی بود که گاهی هم 
می نوشت و ترجمه می کرد. مادر او هم زنی ادیب و فرهنگی 
بود. در همین ابتدا باید گفت که معلوم نیست یرواند اتیان 
بر وینسنت گروم، نویسنده رمان »فارست گامپ« تاثیر 
گذاشته یا بالعکس اما آنچه اکنون در اختیار خوانندگان 
حرفه ای رمان قرار دارد، دو اثر در حد و شاید فرا تر از حد 

استانداردهای جهانی است. 
اگر بخواهیم این دو اثر را بیشتر با هم مقایسه 
کنیم باید این مســاله را مد نظــر قرار دهیم که 
فارست گامپ، مردی ســاده دل با بهره هوشی 
پایین تر از همســن و ساالن خود است و تمام 
دنیایش در عشق به مادر )سالی فیلد( 
خالصه می شود و از کودکی مجبور 

به استفاده از اسکلت و داربست فلزی بوده که برای حفظ تعادل 
به پایش می  بســته اند. نکته اوج داستان از جایی شروع می شود 
که فارســت در روزهای جنگ با ویتنام به ارتش می پیوندد و در 
دوره آموزشی ارتش، دوستی به نام »بوبا« پیدا می کند. بوبا، جوان 
سیاهپوست ساده دلی است که آرزو دارد خانواده فقیرش را با صید 
میگو به وضع بهتری برساند. آنان به ویتنام اعزام می شوند و تحت 
فرماندهی ســرگرد دن تیلور قرار می گیرند. در یکی از حمالت، 
نیروهای آمریکا به شــدت بمباران می شوند و فارست با فرمان 
فرمانده، شــروع به دویدن می کند و ناگهان به یاد بوبا می افتد. 
او بازمی گــردد تا بوبا را پیدا کند، اما هر بار یک مجروح دیگر را 
می یابد و او را تا کرانه رودخانه می رساند و به این وسیله شخصیتی 
انسان دوست رخ می نمایاند که نوع نگاه خود را تا پایان اثر حفظ 
می کند. در حالی که پانچونی در رمان »رفیق پانچونی« شخصیتی 
کامال بی هویت است که از سر شانس و از فرط بی پولی گام در 
راهی می گذارد که آزار دیگران را در پی دارد. پانچونی، شخصیتی 
است که برخالف فارست ریشه ای ندارد. او در هیچ جای اثر آن 
گونه که باید و شــاید از خانواده اش حرف نمی زند، چون اصوال 
از زمان کودکی طعم بی مادری را چشیده که می تواند مفهومی 
نمادین داشــته باشــد. او طبق یک فرمول ماکیاولیستی فقط 
می خواهد به جلو برود و در این جلو رفتن از هیچ خباثتی رویگردان 
نیست. نکته جالب توجه در کار یرواند اتیان، وجه فانتزی مآبانه اثر 

است که البته در جاهایی ازکار به تکرار دچار می شود. 
آخرین نکته ای که باید در بحث مقایسه بین فارست گامپ 
و رفیق پانچونی گفته شود این است که خواننده در کار اول نفوذ 
و دخالت نویســنده را کمتر متوجه می شود، اما در کار دوم نوعی 
دلزدگی از کمونیسم به شــکلی روشن و واضح ایجاد می شود؛ 
به این معنا که در فارســت گامپ منطق روایت ماجرا را به جلو 
می کشاند و در رفیق پانچونی یک دست نامرئی و البته ماهر. در 
اثر وینسنت گروم، اطالعات درباره شخصیت آرام آرام برون افکنی 
شــده، اما در کار یرواند اتیان، از   همان ابتدا نوع نگاه نویسنده به 
شخصیت روشن است و کوتاه سخن اینکه فارست یک شخصیت 
پویاست، درعین حالی که پانچونی را می توان به دالیل گوناگون، 
شخصیتی ایستا به جهت افت فطرت به حساب آورد اما خواننده 
با تمام شدن کار یک لحظه با خود فکر می کند باید اثری به نام 
»رفیق پانچونی« را برای همیشه در گوشه ذهن خود داشته باشد 

و حتی خواندنش را به دیگران هم توصیه کند. 
از تکرارهای بی وقفه که خواننده می تواند به راحتی حذفشان 
کند می گذریم و به درونمایه کار می رسیم.   همان گونه که گفته 
شد نکته حائز اهمیت در این کار وجه فانتزی مآبانه است، به این 
معنا که شخصیت اصلی، درست مانند شخصیت های انیمیشن 
به یکباره مســیری را طی می کند که با منطق سازگار نیست، 
اما حــس باوری قدرتمند ایجاد می کند. در این اثر مردی به نام 
پانچونــی از فرط بی پولی به انقالبی گری روی می آورد و جذب 
حزبی می شود که به ظاهر شعارهای پوسیده کمونیستی را جار 
می زند. پانچونی برای تبلیغ حزب به روستایی فرستاده می شود، 
روستایی که هیچ گونه تضاد طبقاتی ندارد و او برای اثبات خود و 
حزبش پیرمردی را که سه گاو دارد »بورژوا« و کشیش بی سواد 
ده را حامی بورژوازی معرفی می کند! و در عوض جوانکی شرور را 
»پرولتاریا«ی زحمتکش می نامد. او بر این باور است که مبارزاتش 

را با تمام کورکورانه بودن باید از جایی شروع کند و به این وسیله 
وجه مردم آزاری او بیش از توجه به قشر فرودست رشد می کند. 

یکــی از نکات جالب رمان »رفیق پانچونی« شــیوه روایت 
بدیع اســت، شیوه ای که نویسنده جز با آن نمی توانست کار را تا 
این اندازه خواندنی کند. اتیان با علم به گرایش های دیگر حوزه 
روایت داستانی، شــیوه »نامه ها« را برگزیده و خواننده را رودررو 
با درونیات شخصیت قرار داده است؛ شخصیتی که فقط در خیال 
خودش حرکتی روبه جلو دارد و ظاهرا در تمام عمر یکجا ایستاده و 
هیچ گونه حرکتی در جهان بینی از خود نشان نداده است. مصیبت 
پانچونی از جایی شروع می شود که ناخودآگاه به سمت و سویی 
کشیده می شود که نه هدفی را نشانه رفته و نه می تواند کسی را 
به سرمنزل مقصود برساند. پانچونی در این کار درست مانند تکه 
خمیری است که در دست زندانی با افکار پوسیده قرار گرفته و دچار   
همان پوسیدگی ذهن و روان شده است. او فقط دستور می گیرد و 
فقط گزارش کار می دهد، بدون آنکه کسی درباره عملکردش از 
او چیزی بخواهد یا راهنمایی کند. پانچونی را در این اثر می توان 
به عنوان کاریکاتوری مضحک به رسمیت شناخت که نه تنها 
باری از دوش مردم برنمی دارد، بلکه موجبات اذیت و آزارشان را 
هم فراهم می آورد: »رفقای عزیز، نامه و دستورات شما را دریافت 
کردم. نظر من هم با شــما کامال یکی اســت. از یک سو باید با 
بورژوازی ارمنی، هم پیمانان آن، کاپیتالیسم، نظام فاسد قبلی، قید 
و بندهای خانوادگی و محدودیت های ســنی دست به مبارزه ای 
سخت زد و از ســوی دیگر باید دست مهر و دوستی به سمت 
دیگر ملیت های همسایه، از جمله کرد ها، قزلباش ها و الزر ها دراز 
کرد. پس از دریافت نامه شما بالفاصله به روستای کورماش رفتم، 
حدود یک هفته درآنجا ماندم و عشق برادری را بین کرد ها تبلیغ 
کردم. به آنها گفتم که حزب ما به هیچ وجه نسبت به آنها احساس 
دشمنی ندارد، بلکه خواهان بستن پیمان همزیستی مسالمت آمیز 
است و می خواهیم با آنها در یک جبهه متحد شویم. در کورماش 
اولین کلوب را تاسیس کردم وآن را »کلوب سوسیال انقالبی کارل 

مارکس کورماش« نام گذاری کردم...«. 
به هر شــکل رمــان »رفیــق پانچونی« اثری اســت که 
ویژگی  هایش بیش از عیب هایش اســت. زیرا نویسنده توانسته 
با خلق شخصیتی لرزان، موقعیتی تاریخی- خیالی را به تصویر 
بکشد؛ تصویری که به دلیل ساختاری خوب، خواننده اش را راضی 
نگــه می دارد. خواننده در این کار عالوه بر طنز شــیرین اثر، در 
ساختن محیطی روستایی موفق عمل کرده است؛ روستایی که 
می توان از آن به عنوان قربانی سیستمی بدون اخالق و مطالعه 
و پشتوانه یاد کرد؛ قربانی ای که در حد توان در مقابل سیستمی 
مخوف و در عین حال رقت انگیز مقاومت می کند. پانچونی که 
همچنان شعارهای پوسیده کمونیستی را جار می زند در نامه هایش 
می نویسد: »دردآور این است که حتی دانش آموزان هم علیه ما 
شــده اند، این اتفاق تحت تاثیر والدین رخ داده است« یا »دو روز 
است که در محاصره هستیم و همه ارتباط ما با روستاییان قطع 
شده، حوادث مهمی پیش آمد که ارزش دارد به تفصیل بدان ها 

اشاره کنم...«. 
رمــان »رفیق پانچونی« با ترجمــه آندرانیک خچومیان در 
قطع رقعی و 1۶۸ صفحه، با شمارگان 1500 نسخه و قیمت ۸ 

هزارتومان توسط انتشارات افق عرضه شده است. 

آیزاک نيوتون: در حيرتم که وجود ناچيز خودم را در مقابل عظمت آفریدگان و این دنيای بزرگی که در آن زندگی می کنم،  به چه تشبيه کنم.

رسول آبادیان

داستان بلند »شب نشینی با عمو بسک« به این دلیل 
برای خواندن معرفی می شود که هم روحیه نوجوانانه دارد 
و هم مناسبات زندگی بزرگترها را به تصویر کشیده است. 
این کتاب با نثری ساده و قابل فهم برای مخاطبانی در هر 

رده سنی نوشته شده است. 
خارج ازنوع صفحه بندی نامناسب که ارزش کار را زیر 
سوال می برد و دربعضی موارد خستگی را درتن خواننده 
بــر جا می گذارد، باید گفت که رفیــع افتخار در این کار، 
نوعی دیگر از شخصیت پردازی را به نمایش گذاشته است. 
برعکس شــخصیت هایی دیگر در کارهای ازاین دست، 
خواننده با اشــاره های غیرمستقیم دیگر شخصیت ها از 
درونمایه شخصیت یک کاراکتر داستانی آگاه می شود. به 
عنوان مثال ما درباره »مش قربان« هیچ کنش و واکنشی 
ازسوی خودش را شاهد نیستیم، بلکه این دیگران هستند 

که زوایای روحی او را به ما نشان می دهند.
نکتــه دیگری که این کتاب را خواندنی می کند، وجه 
خیال پردازی آن است، گرچه نمادهای این خیال پردازی 
مانند سوار شدن بر دســته جارو، نمادی تکراری است و 

اصوال متعلق به جهان داســتان های ایرانی نیســت اما 
درهم آمیزی همین حس برگرفته شــده از افســانه های 
دیگر کشورها و وارد کردن غیرملموس آن به داستان های 
ایرانی را باید به فال نیک گرفت: »کیارش مثل یک جوجه 
کوچول موچول بی پناه، یک گوشه در خودش جمع شده 
بود و منگ خواب بود. عمو بسک چون جادوگری با شنل 
سیاه و دندان های شکسته پکسته، سوار بر جاروی دسته 
کلنگی غیبش زد و یک دقیقه درمقابلش به زمین نشست. 
توی دستش کاسه نشسته آبگوشــتی بود که لکه های 
چربی داخلش شنا می کرد. یک مشت آب از کاسه برداشت 
و به صورت کوچول موچول و ترسیده قهرمان ما پاشید و 

موذیانه نگاهش کرد...«.
شــخصیت رازآمیز عمو بســک و نگه  داشــتن این 
رازآمیزی در داســتان را هم می توان به عنوان یکی دیگر 
از ویژگی های این کتاب به شمار آورد. نویسنده با پیچیده 
کردن این شخصیت و چیدن شخصیت های دیگر حول 
محور او، نوعی ازتعلیق شخصیت به وجود آورده؛ تعلیقی 
که در دو مسیر مجزا یعنی شوق شناختن شخصیت  اول 

داســتان و دنبال کردن ماجرای اصلــی کتاب به پیش 
می رود: »آیا عمو بســک یک مزاحم سنگدل تمام عیار 
بود؟ آیا او همان بابایش بــود، یا عمویش بود و بابایش 
نبود، یا عمویش نبود و بابایش بود؟ صبر کن همه چیز را 
به زودی می فهمی. فقط قول بده ازکتاب جلو نزنی و مثل 
الک پشت، کلمه ها را آهسته آهسته، بجوی و قورتشان 

بدهی...«.
نکته دیگری که تا حدودی ذهن خواننده را از مســیر 
داستان دور می کند، تصاویر ناالزم و بعضا ابتدایی کتاب 
است، تصاویری که نه تنها حس داستان را القا نمی کنند 
بلکه نوعی دلزدگی را هم ایجاد می کنند. این تصاویر در 
صورتی می توانستند به پیشــبرد کار کمک کنند که در 
ساختار و درونمایه نوع دیگری از تخیل درست مانند تخیل 

بکر خود داستان را ارایه می کردند.
کتاب»شب نشینی با عمو بسک« نوشته رفیع افتخار و 
با تصویرگری نگار اورنگ، سال 139۲ در قطع قطع رقعی 
و ۶۴ صفحه، با شــمارگان ۲000 نسخه و قیمت ۲500 

تومان از سوی انتشارات دانش نگار عرضه شده است.

 معرفی شخصیت
از زبان دیگران

ب
کتا

ی 
رف

مع

نگاهی به رمان »رفیق پانچونی« نوشته یرواند اتیان 

 آمیزه ای از طنز
و تخیل و فانتزی
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حضرت علی)ع(: عزیزترین عزت ها علم و کمال است، برای این که شناخت معاد و تأمين معاش انسان، به وسيله آن انجام می پذیرد.

 امروزه شاهد هستیم که برخی ناشران، 
رمان های معروف و جذاب نویســندگانی از 
جمله چارلز دیکنز را خالصه می کنند و به شکل 
کوتاه شده و در تعداد صفحه های کمتری به 
چاپ می رســانند. شما با این موضوع موافق 
هستید؟ این کار چه ضرر یا چه سودی دارد؟ 

بله، در رابطه با دیکنز و همچنین الکساندر دوما این 
اتفــاق می افتد. البته این کار)خالصه کردن یک کتاب( 
معایب و محاســنی دارد. به طور مثال در کشــورهای 
فرانسه، انگلیس و آلمان بسیاری از اندیشه های افرادی 
مانند هگل، اسپینوزا و... را در ۲0صفحه خالصه می کنند 
و جان کالم را در آن می گنجانند و اینها را در یک بسته به 
مخاطبان می فروشند. این کار باعث می شود که خواننده 
بدون درگیری با پیچیدگی های آثار و بدون صرف زمان 
زیادی برای مطالعه آثار قطور آن اندیشــمندان، با طرز 
فکر و نظراتشان آشنایی پیدا کند. این موضوع به عقیده 
من درباره سخن فلسفی جامعه شناختی و روان شناسی 
کاربــرد دارد و مخاطب می تواند از آن اســتفاده کند، 
ولی در رابطه با داســتان، حــذف کردن بخش هایی از 
کتاب کار درستی نیست. چون اصل کار، شخصیت ها، 
دیالوگ ها و برخوردشان با ماجرا هاست. رمان، تالقی گاه 
شخصیت های متعدد در زمان ها و مکان های گوناگون با 
رخدادهای مختلف است. موقعیت هایی پس از این تالقی 
پیش می آید که انســان ها متناســب با طرز فکر و نوع 
نگاهشان درباره آن موضع می گیرند. اینجا یک موقعیت 
داستانی شکل می گیرد و از این قسمت ها شخصیت ها را 
می شناســیم. شما کتاب »جنایت و مکافات« را در نظر 
بگیرید؛ ماجرای پیرزنی نزولخوار که دم مرگ اســت و 
می خواهند او را بکشند و پول های او را به دست بیاورند. 
شــاید خود قصه کلیشه ای باشــد، ولی آن چیزی که 
این اثر را به یک متن مدرنیســتی تبدیل کرده و اثری 
ماندگار شده، تک گویی های راسکل نیکوف با خودش 
است. در این کوتاه کردن متن و داستان، بسیاری از این 
گفت وگو ها و مونولوگ ها حذف می شوند و فقط اتفاقات 
مهم باقی می مانند. اگر این خالصه کردن درباره داستانی 
حادثه ای باشد مثل کارهای سل والتر اسکات یا درباره 
کارهای رمانس، اشکالی ندارد ولی در رابطه با داستانی 
که شخصیت محور و رویداد محور است، این کار به اثر 

لطمه می زند. 
 یعنی شــما با خالصه کــردن کارهای 

رمانس موافق هستید؟! 
البته در این باره هم اگر این کار نشــود، بهتر است. 
نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این اســت که 
شما هرچقدر در داســتان به رخداد ها و اتفاق ها بیشتر 
بپردازید، از شخصیت پردازی دور می شوید. ما در کار ها 

و فیلم هــای حادثه ای بیش از هر چیــز با اتفاق مواجه 
هستیم و از شخصیت ها غافل می شویم و چیزی از آنها 
نمی بینیم. کســانی که این رمان ها را خالصه می کنند، 
اتفاق ها را نگه می دارند و ما دیگر با رمان روبه رو نیستیم، 
بلکه فقط یک قصه پیش رویمان داریم. از سال 19۶5 
آخرین رمانس و نخستین رمان که »دن کیشوت« است 
منتشر می شود، بعد از این زمان، خالصه کردن و دست 
بردن به این آثار به واقع حیف است. به طور مثال رمانی 
مانند »سه تفنگدار« ویژگی روانکاوانه دارد که نمی توان 
از آن چشم پوشــی کرد. به رمان ها و به ویژه رمان های 
مدرنیستی نمی توان دســت برد. کارهای نویسندگانی 
مانند ویلیام فالکنر، دیکنز یا ناباکوف، دست زدنی نیستند؛ 
اگر یک سطرش را حذف کنیم، کتاب زیرورو می شود. 
البتــه این کار صدمه ای به این نویســندگان نمی زند و 

کار هایشان همیشه پرفروش هستند. 

 درباره چارلز دیکنز و شیوه نوشتاری او 
کمی توضیح دهید. 

دیکنز یکی از کالسیک نویس های مشخص است. 
یکی از نخستین نویســندگانی که من از سنین پایین 
با کار هایشان آشنا شــدم، چارلز دیکنز و بالزاک بودند. 
موضوعی کــه درباره دیکنز نمی توان منکرش شــد، 
بازنمایی وجوه گوناگون اجتماعی در رمان هاســت. به 
طور مثال در رمان الیورتویست به شیوه ای بدیع، استثمار 
کودکان و وادار شــدن آنها در فضای فاســد اجتماعی 
را به تصویر می کشــد و انصافا این کار را بسیار خوب 
انجام می دهد. یــا در بخش دیگری از کتاب، دیالوگی 
به این ترتیب برقرار می شــود که می گوید »الیور، چرا 
ســر و صدا می کنی« و او جواب می دهد: »من بیشتر 
می خواهم«، این جمله در انگلســتان بسیار سر و صدا 
به راه انداخت. دیکنز بیشــتر به شخصیت های داستان 
می پردازد و نویســنده ای مانند بالــزاک توصیف های 

زیادی را در رمان هایش مــی آورد و دیکنز از این نظر 
بر بالزاک برتری دارد. البتــه نقاط ضعفی هم در نگاه 
انسان گرایانه اش است؛ مثال در رمان »دیوید کاپرفیلد« 
می خواهد نشان دهد افراد با اصل و نسب و کسانی که 
بــه خانواده های ثروتمند تعلق دارند، از وزانت و نجابت 
خاصی برخوردارند. بعد از دیکنز، افراد دیگری آمدند که 
راه و ســبک او را ادامه دادند، ولی تقریبا تا اوایل قرن 
بیستم که کوندرا و ویرجینیا ولف آمدند و مدرنیستی را 

باب کردند، او یکی از یکه تازان ادبیات بود. 
 نکتــه دیگری که دربــاره دیکنز وجود 
دارد، توجه ویــژه مخاطبان به او و همچنین 
شــرکت های بزرگ فیلمســازی است که 
بســیاری از کارهای او را به تصویر کشیدند. 

دلیل این توجه بسیار زیاد چیست؟ 
دو نفر هســتند که کار هایشان به نمایش درآمده؛ 
شکسپیر و چارلز دیکنز. دلیل این موضوع هم جذابیتی 
است که در داستان هایشان وجود دارد. مثال »مکبث« 
یک داســتان مدرنیستی است و قصه اش هم کشش 
دارد و مخاطــب را با خود همــراه می کند. دیکنز هم 
داستان های بســیار جذابی را انتخاب کرده و نوشته. 
ویژگی مهم دیگرش این اســت که شــخصیت های 
ماندگاری خلــق کرده، مانند الیور تویســت و دیوید 
کاپرفیلد. این شخصیت های داستانی به قدری برجسته 
و نمادین شــدند که به قول ژوزه ســاراماگو، اینها به 
جمعیت جهان اضافه شــدند. خواننــده و بیننده های 
بسیاری در سرتاســر دنیا با اینها همراه می شوند و با 
اینها هم حسی دارند؛ یعنی شما بدون آنکه تجربه آن 
شــخصیت را از سر گذرانده باشید، احساسی را که به 
او دست می دهد، درک می کنید. به واقع شخصیت ها 
در دل قصه جــای گرفته اند. باید به این موضوع هم 
توجه کنیم که خواننده فرهیخته هم دلش می خواهد 
قصه بخواند، نه صرفا بازی های زبانی را که در داستان 
وجود دارد. من همیشه مدافع نویسندگان جوان بودم، 
اما برخی از نویســنده های جوان ما بیشــتر به دنبال 
این بازی های زبانی هستند، در حالی که مخاطب به 
خوبی متوجه قصه نمی شــود. تعریف کردن خاطره یا 
تداعی معانی قصه نیست. قصه یعنی واقعیت داستانی، 
نه واقعیت واقعی. واقعیت واقعی، خاطرات و مســتند 
هستند، اما واقعیت داستانی، همانطور که تیلور کالریج، 
شاعر انگلیســی می گوید با تخیل اولیه و ثانویه باید 
واقعیت واقعی را به واقعیت داستانی تبدیل کرد. همین 
جمله را بارگاس یوسا هم عنوان می کند. حاال ممکن 
است نویسنده ای مانند ویرجینیا ولف نظرش این باشد 
که بخشی از آن به پالت احتیاج ندارد و یک نفر دیگر 

مخالف او باشد.

گفت وگو با فتح اهلل بی نیاز درباره چارلز دیکنز و نگاه تجاری به آثار او

 حذف یک سطر
 اثر را زیر و رو می کند

چارلز دیکنز نویسنده ای بود که دوران کودکی سختی داشت، به طوری که از   
همان ســنين کودکی به ناچار مشغول به کار شد. او این سختی و رفتار اربابان و اطرافيان را در اثری 
بازتاب داد که توجه مخاطبان و منتقدان بسياری را به همراه داشت. دیکنز کوچک از این سختی ها 
گذشت تا ما امروز درباره نویسنده ای بزرگ و شيوه نگارش و اهميت کار او صحبت کنيم. او آنقدر 
شناخته شده است که نيازی به معرفی آثارش نيســت؛ حتی آنانی که کتاب نخوانده اند، نام اليور 
تویســت را شنيده اند. اما موضوعی که امروزه شاهدش هستيم که شاید پيش تر هم با آن روبه رو 
بودیم، اســتفاده تجاری از نام و آثار دیکنز است، به طوری که رمان های او خالصه وار و در قالب یک 
کتاب هایی با حجم های گوناگون منتشر می شــوند. این هفته به بهانه سالروز تولد دیکنز، با فتح اهلل 

بی نياز درباره این نویسنده بزرگ و نگاه تجاری به آثار او گفت وگو کردیم. 

فرید دانش فر

موضوعی که درباره دیکنز نمی توان 
منکرش شد، بازنمایی وجوه 

گوناگون اجتماعی در رمان هاست. 
به طور مثال در رمان اليورتویست 
به شيوه ای بدیع، استثمار کودکان 
و وادار شدن آنها در فضای فاسد 

اجتماعی را به تصویر می کشد

چارلز جان هوفام دیکنــز، 7 فوریه 1۸1۲ به دنیا 
آمــد. پدر او کــه یک کارمند بــود، وقتی چارلز فقط 
1۲سال داشــت، به زندان افتاد تا او مجبور شود برای 
تامین هزینه های خانواده و خــودش، در یک کارگاه 
واکس ســازی کار کند. پس از آزاد شــدن پدرش، او 
به مدرســه بازگشــت و تحصیالتــش را ادامه داد و 
بعد ها در یک دفتر وکالت مشــغول به کار شد و پس 
از مدتی به حرفه خبرنــگاری روی آورد. او هم مانند 
نویسندگان دیگری از جمله امیل زوال و جورج الیوت 
از روزنامه نگاری به نویسندگی رسید. نخستین رمان او 
که در واقع یک داستان دنباله دار بود و بعد به شکل رمان 
منتشر شد، »آقای پیکویک« نام داشت. حدود یک سال 
بعد می توان گفت مهم ترین اثر او، »الیور تویست« نوشته 
شد. این رمان هم مانند اثر قبلی او به شکل داستان های 
دنباله دار در نشریه ای به چاپ می رسید که بعد به شکل 
رمان منتشر شد. او در این اثر به شکلی کامال شفاف، 
انتقادهای اجتماعی خــود را از به کار گرفتن کودکان 
مطرح می کند. یکی از بهترین اقتباس های سینمایی 
از این رمان، فیلمی است به کارگردانی دیوید لین که 
در زمان اکرانش در آمریکا، بخش هایی را از آن حذف 
کردند. دیکنز با وجود وسواسی که در انتخاب داستان ها 
داشت، تا حدودی نویسنده پرکاری بود که تقریبا هر 
سال یک رمان می نوشت. به این ترتیب او در سال های 
1۸39، 1۸۴0 و 1۸۴1 رمان های »ماجراهای نیکالس 
نیکلبی«، »مغازه عتیقه فروشــی« و »بارنابی روج« را 
می نویسد. نخستین فیلم اقتباسی از کارهای دیکنز )البته 
پس از دوران سینمای صامت( فیلمی بود به کارگردانی 
توماس بنتلی به نام »مغازه عتیقه فروشی«. دیکنز دو 
سال بعد یکی دیگر از آثار فراموش نشدنی خود را منتشر 
می کند؛ »سرود کریسمس«. یکی از توانایی های بسیار 
شگفت دیکنز، خلق شخصیت های ماندگار بود و شاید 
به همین دلیل تعداد اقتباس های سینمایی از آثار او بسیار 
زیاد است. یکی از موسسه های انتشاراتی به مناسبت 
۲00سالگی دیکنز در یک نظرسنجی از مخاطبان آثار 
دیکنز، 10 شخصیت محبوب داستانی او را معرفی کرد 
که شخصیت »اســروج« در صدر این فهرست قرار 
گرفت. یکی از نخستین فیلم های اقتباسی درسینمای 
صامت هم فیلم کوتاهی است که والتر بوث آن را در 
سال 1901 و براساس همین رمان کارگردانی کرد. در 
واقــع می توان گفت در روزگاری که تعداد فیلمنامه ها 
کمتر بود و ســینما جلوه امروزی را نداشت، اقتباس 
از آثار دیکنز که بســیار معروف بودنــد و مردم با آنها 
آشنایی داشتند، به رونق سینما کمک زیادی می کرد. 
در سال 1۸۴۴ رمان »زندگی و ماجراجویی های مارتین 
چوزلویت« نوشــته شد. اما بعد از این کتاب یک وقفه 
چهارســاله بین کار او می افتد تا اینکه او اثر »دامبی و 
پسر« را می نویسد. دیکنز که حاال به دوران میانسالی 
نزدیک شده و به کمال هنری خود رسیده، رمان »دیوید 
کاپرفیلد« را منتشر می کند. »خانه غمزده«، »دوران 
مشقت« و »دوریت کوچک« آثار بعدی دیکنز هستند. 
اما در سال 1۸59 رمان »داستان دو شهر« نوشته می شود 
که به عقیده بسیاری از منتقدان ادبی، شاهکار او به حساب 
می آید. داستان این رمان در شهرهای لندن و پاریس اتفاق 
می افتد و زمانش هم قبل از انقالب فرانسه شروع می شود 
و آن ادامه پیدا می کنــد. این کتاب جزو پرفروش ترین 
کتاب های تک جلدی دنیاســت. براساس همین رمان، 
فیلم »تنها راه« مهم ترین فیلم صامت اقتباسی از کارهای 
دیکنز ساخته می شود. تنها دو سال بعد، او رمان »آرزوهای 
بزرگ« را که از معروف ترین کار هایش به حساب می آید، 
می نویسد. اقتباس های سینمایی بسیاری از این داستان 
انجام شده که شاید مهم ترینش در سال 19۴۶ فیلمی به 
همین نام و باز هم با کارگردانی دیوید لین ساخته می شود 
که نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب می کند. دیکنز 
در سال های 1۸۶5 و 1۸۶7 دو اثر »دوست مشترکمان« 
و »عبور ممنوع« را نوشت. او تا آخرین روزهای زندگی اش 
دست از نوشتن برنداشت، به طوری که آخرین کتاب او با 
عنوان »اسرار ادوین درود« در سال 1۸70 و با درگذشت 

این نویسنده بزرگ، نیمه تمام باقی ماند.

مرور

 چارلز دیکنز، آثارش
و اقتباس های سينمایی 
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کنفوسيوس: مرد بزرگ بر خود سخت می گيرد و مرد کوچک به دیگران.

با وجود انتشار کتاب ها و آثار متعدد این حوزه که بیشتر 
درباره اصول ویرایش و نگارش زبان و ادبیات فارسی اند، باز 
هم شاهد اعمال نظرهای سلیقه ای در این حوزه ایم و گهگاه 
برخی از مولفان از ترس تغییر یافتن متن و مواجهه با اثری 
جدید، از ارائه آثارشان به ویراستاران خودداری می کنند. این 
موضوع بهانه ای شــد تا از دیدگاه سیدمحمدعلی رفیعی، 
پژوهشــگر و محقق و دکتر حســن ذوالفقاری، مصحح و 
ویراستار، وظایف ویراستار و ضرورت ویرایش آثار مکتوب را 
باز شناسی و با چگونگی و میزان دخل و تصرف ویراستار در 

متن و جایگاه کنونی ویرایش در کشور آشنا شویم. 

ویراستار؛ ناقد، منتقد و اصالحگر
 »ویرایش« و »ویراستار« از مصدر »ویراستن« ساخته 
شــده اند. مصدر »ویراســتن« در زبان فارسی تغییریافتۀ 
»بیراســتن« است که آن نیز از تغییر »بِراستن« پدید آمده 
است.« سیدعلی محمد رفیعی پژوهشگر و محقق با بیان 
این مطلب، می گوید: »»بِراســتن« و »بِراست کردن« در 
فارســی کهن یعنی: »دباغی کردن«. در کار دباغی، مواد 
زاید پوست را جدا می کنند و موادی دیگر به آن می افزایند تا 
پوست، قابل استفاده شود. »ویراستار« در زبان فارسی، معادل 
ادیتور )editor( در زبان انگلیسی است. در زبان انگلیسی، 
عنوان ادیتور، هم برای شــخص اصالحگر و آماده ساز اثر 
برای نشر به کار می رود و هم به معنی مفسر اثر، گردآورنده، 
تنظیم کننده، برنامه ساز، دبیر و سردبیر است. همۀ اینها دارای 
یک مفهوم مشــترک اند: »کار روی یک اثر برای عرضه«. 
ویراستار کسی است که روی اثری کار می کند و آن را برای 
عرضه به مخاطب، آماده می ســازد. این کار با رفع معایب و 
افزودن محاسن اثر صورت می پذیرد. ویرایش، آماده سازی اثر 
برای عرضه از طریق اصالح، ارتقا و مناسب سازی اثر برای 
مخاطب است. ویراستار در واقع، هم نقش ناقد و منتقد اثر را در 
وضع موجود پیش از عرضه بر عهده دارد و هم اصالحگری 
است که این اختیار را دارد تا اثر را با دخل و تصرف خود به 

وضع مطلوب برساند.« 
وی دربارة حدود مجاز دخل و تصرف در متن می گوید: 
»آنکه اجازة دخل و تصرف در اثری را به ویراستار می دهد، یا 
خود صاحب اثر است یا کسی که این اجازه یا توافق یا قدرت 
را دارد که اثر را با رضایت صاحب اثر به ویراســتار بسپارد. 
حد و مرز دخل و تصرف را به لحاظ قانونی، شــرح وظایف 
معین شده در توافق یا قرارداد با ویراستار مشخص می کند. 
شرح وظایف قانونی ویراستار نیز باید متناسب با حیطه، حوزه و 
سطح تخصص او در ویرایش و محدودة نیازی باشد که برای 
ویرایش اثر به او اعالم می شود. این حیطه ها، حوزه ها و سطوح 
تخصص، گستره ای وسیع را پدید می آورد که هر بخش آن 
گونه ای از ویرایش را با شرح وظایفی متمایز دربرمی گیرد. اگر 
مجموع موارد مرتبط با ویرایش را در ایران و جهان در نظر 
بگیریم، به عناوینی از این قبیل می رسیم: »ویرایش علمی، 
فنی، بنیادی، محتوایی یا تخصصی«، »ویرایش ساختاری 
یا ســاخت ویرایش«، »ویرایش ادبی، زبانی یا نگارشــی«، 
»ویرایش صوری، روویرایش یا نسخه پردازی«، »ویرایش 
علمی، فنی، بنیادی، و محتوایی ترجمۀ تخصصی«، »ویرایش 

اساســی متون ترجمه عمومی«، »ویرایش زبانی ترجمه«، 
»ویرایش ادبی و هنری ترجمه«،   »ویرایش زبانی ترجمۀ از 
فارسی به خارجی«، »بازنویسی« و »بازآفرینی«، »گردآوری، 
تنظیم، تدوین و برنامه سازی«، »دبیری« یا »سردبیری«، 
»شرح و تفســیر اثر«، »تصحیح متون« و »ارزیابی کتاب 
پیشنهادی، مشاوره به ناشر، پیشنهاد پدیدآورنده یا اثر به ناشر 
و هدایت آماده سازی کتاب« یا »سرویراستاری«. در هریک از 
این عناوین، حدود وظایف و اختیارات یک ویراستار، متفاوت 

از دیگری است.« 

ویرایش؛ علم، فن یا هنر؟ 
ویرایش از آن رو علم است که در هر بخش تابع قوانین 
علمی مربوط به موضوع، ساختار، پردازش و مخاطب شناسی 
اثر می شود. از آنجا که از دستورالعمل های اجرایی و قراردادی 
پیروی می کند، فن اســت، و از آن رو که در مواردی نیازمند 
ذوِق سلیم، طبع لطیف، سلیقۀ بر تر و به کارگیری عناصری از 
زیبایی و خالقیت است، هنر به شمار می آید. سیدعلی محمد 
رفیعی با اشاره به این مطلب می افزاید: »از این رو اختالف 
سلیقه در بخش های علمی و غیرذوقی ویرایش وجود ندارد 
و وجود اختالف در این بخش ها ناشــی از ضعف اطالعات 
علمی ویراستاران اســت. اما اهمیت ویرایش را باید از این 
ســخن معروف آنتوان دو سنت اگزوپری در کتاب »شازده 
کوچولو« دریافت: یعنی »هیچ کس کامل نیست.« سعدی 
گفته است: »متکلم را تا کس عیب نگیرد، سخنش صالح 
نپذیرد.« با نبود فعالیت هایی که صحت اثر را تضمین کنند و به 
مناسب سازی آن برای مخاطب بپردازند، ممکن است آثاری 
مغلوط یا نامناسب در اختیار جامعه قرار گیرد. در کشورهای 
دیگر، گاه نام ویراستار، شاخص تر از نام پدیدآورنده روی جلد 

کتاب می آید.« 
دکتر حسن ذوالفقاری، مصحح و ویراستار نیز در این باره 
می گوید: »گاه با کتاب هایی رو به روییم که نام ویراســتار در 
شناسنامه آن به چشــم می خورد اما تغییراتی در متن دیده 
نمی شود و گهگاه با اشــتباهاتی روبه رو می شویم. به نظر 
می رسد که گاه یا از اساس ویرایش انجام نشده یا ویراستار 
با اصول ویراستاری آشنا نبوده و در   نهایت با این توجیه که 
من ویراستاری کتاب را به شیوه خودم انجام داده ام، مانع از 
هر نقد و بررسی می شود در حالی که ویرایش مانند رسم الخط 
فارسی نیســت که هر ویراستاری سبک و شیوه خودش را 

داشته باشد.« 
وی با اشاره به اینکه امروزه اغلب ویراستاری ها موردی 
و فنی اند، می گوید: »ویراستاری امروز بیشتر در حوزه فنی 
وارد می شود و ویراستار ان کمتر در حوزه ویرایش ساختاری 
و زبانی ورود می کنند. به این ترتیب که بسیاری از ویراستاران 
به ویرایش ساختاری، زبانی و محتوایی که در واقع بررسی 
ساختار نحوی و زبانی است به اشتباه ها و غلط های نگارشی 
متن می پردازند و احیانا ابهام ها و مشکالت مربوط به ساختار 
نحوی متن را اصالح کرده و کمتر به ویرایش محتوایی متن 

توجه می کنند.« 
سیدعلی محمد رفیعی نیز در این باره می گوید: »ویراستار 
خوب می بایســت در هر یک از حیطه ها، حوزه ها و سطوح 

ویرایش پیــش از هر چیز خــود را در آن زمینه مجهز به 
آموزش ها و اطالعات علمی و استداللی کند. تنها مقلد بودن، 
استناد به کارهای دیگران و فراگیری ویرایش از منابع دست 
دوم و چندم کافی نیســت. ویراستار باید بتواند در مباحثه با 
پدیدآورنده یا در نقد روش ها، کتاب ها یا دســتورالعمل های 
مشکل دار در آموزش ویرایش، از کار خود به شیوه ای علمی 
دفاع کند یا استدالل علمی مخالف را بپذیرد. او باید منابع و 
مراجع الزم برای مراجعه، کســب دانش و اطالعات و رفع 
اختالفات را بشناسد و از اجتهاد الزم در کار خود برخوردار باشد 
تا در موارد بی سابقه بتواند تصمیم بگیرد. گسترة اطالعات 

عمومی غیرتخصصی ویراستار نیز می تواند فکر او را پرورش 
دهد و در تصمیم های تخصصی به او یاری رساند. در هریک 
از حیطه ها، حوزه ها و سطوح ویرایش، باید اطالعات علمی، 
فنی و تخصصی بیشــتر، یا در موارد ادبی، هنری و ذوقی، 
سلیقه و طبعی لطیف تر، ظریف تر، دقیق تر و هنرمندانه تر از 
پدیدآورنده یا دست کم در حد او داشته باشد. روزآمد نگه داشتن 
خود، قرار گرفتن در جریان پیشرفت ها، تحوالت و نظریه های 
مرتبط، همراه با نقدپذیری، پذیرش عیب ها و اصالح، ویرایش 
و تصحیح خود از ضرورت های پیشرفت هر ویراستار است.« 

وضعیت کنونی ویرایش در ایران 
وضع موجود ویرایش در ایران فاصله ای بســیار با وضع 
مطلوب دارد. این ســخِن سیدعلی محمد رفیعی است که 
ســال ها در این حوزه تحقیقات و مطالعــات مدونی انجام 
داده است. رفیعی در این باره می گوید: »رسم بوده است که 
یک ورزشکار پس از گذراندن دوره ای از فراگیری، تمرین، 
مسابقه و قهرمانی، به مقام مربیگری می رسد و دانش، فن، 
هنر و تجربۀ خود را در اختیار اصالح و تربیت نســل های 
بعد می گذارد. در ویرایش هم وضع مطلوب این اســت که 
کسانی مسوولیت ویرایش در هر زمینه را به عهده بگیرند 
که پشتوانه ای از دانش، آموزش، اندیشه، تجربه، ذوق، هنر 
و آفرینش را داشــته باشند. این ویژگی در اغلب ویراستاران 

ما وجود ندارد.« 
به باور وی: »یکی از مشــکالت ناشــی از کم آگاهی 
اغلب ویراســتاران این اســت که در شناسنامۀ بسیاری از 
کتاب ها نام کسی را به عنوان »ویراستار« می بینیم که بدون 

هیچ اضافه ای، تنها برای ویراستار علمی، فنی، محتوایی و 
تخصصی باید به کار رود. در آثار خارجی و در آثار معتبر ایرانی 
نیز این رسم رعایت می شود؛ اما اغلب اینها که نامشان به 
عنوان »ویراستار« )بدون تعیین نوع ویرایش( در شناسنامۀ 
بیشــتر کتاب های فارسی آمده اســت، تنها بخش هایی 
جزئی و ســطوحی پایین از نسخه پردازی، ویرایش صوری 
یا روویرایش را بر عهده داشته اند. بنابراین درست آن است 
که نام آنان حداکثر همراه با عنوان هایی مانند »نسخه پرداز«، 
»روویراستار«، »ویراستار صوری« یا چنان که واقعیت آن است 
»ویراستار رسم الخطی« بیاید. از میان همین ها هم بیشترشان 
فاقد حداقل دانش الزم برای نسخه پردازی اند. مثاًل به جای 
دو خط تیرة بلند برای عبارت های معترضه، دو ویرگول قرار 
می دهند یا »عسکری« را »عسگری« می نویسند یا قواعد 
نگارش اعداد متوالی در فارســی را نمی دانند. برای نمونه، 
ـ  نگارش عبارت »17 تا ۲5« در فارســی به صورت »17ـ 
ـ  ۲5« درست است اما بیشتر می بینید که به صورت »۲5ـ 

17« نوشته می شود.« 
او با اشــاره به نبود اصول علمی مستدل برای برخی از 
سطوح ویرایش در کشور یادآورمی شود: »پایین ترین سطح 
ویرایش و در عین حال چشــمگیر ترین آن در آثار مکتوب، 
نسخه پردازی، روویرایش یا ویرایش صوری است. بخشی 
کوچک و باز چشــمگیر از ویرایش صوری را رسم الخط و 
بخشی از رسم الخط را پیوسته نویسی یا جدانویسی کلمات 
تشکیل می دهد؛ اما به عنوان نمونه می بینید که در این بخش، 
چندسالی است اصل را بر جدانویسی « ها«ی عالمت جمع و 
کلمات مشتق و مرکب قرار داده اند در حالی که عالمات یا 
اجزای کلمات مشتق و مرکب، کلماتی مستقل نیستند که 
جدا نوشته شوند. در سطوح و زمینه های دیگر ویرایش نیز 
مشکالتی روش شناختی وجود دارد. برای نمونه، در بخش 
تصحیح متون، اغلب مصححان به جای آنکه در پی دستیابی 
به سخن مؤلف از میان کهن ترین ضبط نسخه ها باشند، به 
دنبال یافتن زیبا ترین، بهترین و خوشایند ترین قرائت در میان 

ضبط نسخه های قدیم و جدیدترند.« 

ویراستاری؛ رشته دانشگاهی 
حسن ذوالفقاری، ویراستار و مصحح با اشاره به اینکه به 
زودی رشته دانشگاهی ویراستاری در برخی از دانشگاه های 
کشور راه اندازی می شود، گفت: »درسنامه رشته ویراستاری 
را برای مقطع کار شناسی ارشد به رشته تحریر درآورده ام و 
آن را در حد گرایش به شــورای گسترش وزارت علوم ارائه 
کرده ام. این درسنامه  اکنون در حال بررسی و مطالعه است و 
امیدوارم به زودی تصویب شود تا از این طریق عالقه مندان به 
این رشته بتوانند به صورت آکادمیک در دانشگاه ها این رشته 

را دنبال کنند.« 
وی افزود: »اگر چه در حال حاضر عالقه مندان این حوزه 
از طریق کالس ها و نشست هایی که درباره ویرایش برگزار 
می شوند یا کتاب های درست نویسی و شیوه نگارش زبان و 
ادبیات فارسی داده ها و اطالعات خود را به روز می کنند؛ اما به 
نظر می رسد وجود یک رشته دانشگاهی می تواند تاثیر فراوانی 

در تربیت ویراستاران حرفه ای و صاحب نام داشته باشد.«

کمتر نویســنده ای را می توان در جهان یافت که منکر لزوم ویرایش متن و نوشته اش باشد. حتی در ایران نيز 
کمتر نویسنده ای حاضر است بدون آنکه اثرش را از نگاه تيزبين ویراستاری صاحب نام و دقيق بگذراند، آن را به دست ناشر بسپارد 
هرچند بر این باور باشــد که اثرش کمترین اشکال ها و ایراد ها را دارد. سابقه ویرایش در جهان به اندازه عمر نوشتن است. سابقه 
ویراســتاری در کشورمان به دوران قاجار بازمی گردد. در این دوران با پيدایش نهضت ترجمه، تاسيس »دارالفنون« و در دوره های 
بعد، مراکز فرهنگی دیگر مانند »مرکز ترجمه و نشر کتاب فرانکلين« توجه و تمرکز بيشتری بر ارکان نشر از جمله ویرایش شد و کار 
ویراستاران که پيش از این به آنها »ُمذهب« می گفتند به شکل جدی  و رسمی تری در صنعت نشر دنبال شد. تا اینکه امروزه تقریبا 
کتاب یا اثری را نمی توان دید که بدون همکاری مولف و ویراســتار برای انتشار آماده شود. اما آنچه امروز از آن به عنوان ویرایش 

یاد می کنيم، به رغم سابقه ای که دارد، هنوزازداشتن کرسی و رشته ای دانشگاهی، درمراکزعلمی-دانشگاهی کشورمحروم است.

آمنه فرخی

مروری بر وضعیت کنونی ویراستاری در کشور

 باز شناسی وظایف ویراستار
و ضرورت ویرایش کتاب

ویراستار خوب می بایست در هر 
یک از حيطه ها، حوزه ها و سطوح 

ویرایش پيش از هر چيز خود را در 
آن زمينه مجهز به آموزش ها و 
اطالعات علمی و استداللی کند
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امام جعفر صادق)ع(: چون خدا خير بنده ای خواهد، او را در دین دانشمند کند.

 کتاب »روش های تحقیــق در مطالعات 
فرهنگی و رسانه« چه ویژگی هایی دارد؟ 

مجموعه روش های تحقیقی کــه در این کتاب جمع 
شده تا به حال به زبان انگلیسی هم انجام نشده است. کار 
دانشــنامه ای که راجع به همه روش های تحقیق در حوزه 
مطالعات فرهنگی و رسانه صورت گرفته باشد، کاری نو است 
که به قول پروفسور آسابرگر، کار منحصر به فرد است. معموال 
روش تحقیق با توجه به دو ســنت کمی و کیفی و برخی 
روش های خاص مورد استقبال در حوزه مطالعات ارتباطی و 
رسانه مانند تحلیل گفتمان و تحلیل روایت به صورت کتاب 
منتشر شده اســت، اما در این کار تالش ما بر این بود که 
مجموعه روش هایی را که فکــر می کنیم مرتبط با حوزه 
ارتباطات و رسانه اند جمع آوری کنیم. البته این کتاب صرفا 
جمع آوری روش ها نیســت بلکه برخی از روش ها که تا به 
حال تبیین دقیقی درباره آنها صورت نگرفته اند، در این کتاب 
مورد توجه قرار گرفته  که می تواند برای مخاطبانش فهم این 
روش ها را ممکن کند. مثال روش تحقیق انتقادی، از تفکرات 
چپ بیرون آمده و به همین ترتیب هم ادامه پیدا کرده است. 
تفکر انتقادی یک مطلوب ایجاد کرده و فاصله موجود تا نقطه 
مطلوب را مورد بحث قرار می دهدو یک انتقاد از این فاصله 
را مطرح می کند. اگر این قاعده را بپذیریم، متوجه خواهیم 
شد که می توان یک روش تحقیق انتقادی مبتنی بر اندیشه 
اسالمی هم داشته باشیم؛ چراکه اسالم هم یک مطلوب به 
نام جامعه توحیدی دارد که می توان با نگاه به آن، مقوله ها را 
مورد نقد قرار داد. بنابراین ورودی های نوآورانه ای در این نگاه 
به وجود می آیند. در عین حال تالش شده مجموعه ترجمه و 
تالیف شده کتاب های روش تحقیق به زبان فارسی هم مورد 
توجه قرار بگیرد و خصوصا در بخش بیشتر بخوانید، منابع 

فارسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
 اهداف شما برای تالیف این کتاب چه بود و 

تا چه حد به آنها دست پیدا کردید؟ 
همانطور که در مقدمه آسابرگر اشاره شده است، این کتاب 
برای نخستین بار ۴0 روش تحقیق را در یک جا جمع آوری 
کرده است. بنابراین نخســتین هدف ما این بود که کاری 
دانشنامه ای انجام شــود تا تنوعی از روش های تحقیق در 
معرض استفاده دانشجویان و محققان رشته های ارتباطات، 
مطالعات رسانه، مطالعات فرهنگی و حوزه های بین رشته ای 
علوم انسانی و اجتماعی قرار گیرد. در ابتدا هم عنوان کتاب 
»دانشنامه روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه« 
بود و به همین دلیل فهرســت کتاب بر اساس حروف الفبا 
تنظیم شد ولی بعدا از این عنوان صرف نظر کردیم، چرا که 

عنوان دانشنامه مسوولیت کار را سنگین تر می کرد. 
مالحظه دوم ما این بــود، از آنجا که کتاب های روش 
تحقیق کتاب های مفصلی انــد در این کتاب امکانی برای 
پژوهشگران فراهم شد تا بتوانند ایده اولیه ای را برای انتخاب 
روش تحقیق پیدا کنند. بنابراین دومین هدف ما، تسهیل 

دسترسی به حوزه های روشی در قالب یک کتاب بود. 
هدف سوم ما موضوع آشنایی محققان با روش ها تحقیق 
جدید بود، چراکه تا به حال بیشتر برای دانشجویان چند روش 
محدود مورد توجه بوده اســت و با روش های دیگر آشنایی 
کافی نداشــتند اما همانطور که در کتاب اشاره شده، یک 

روزنامه نگار اگر با روش یادداشت نویســی روزانه آشنا باشد 
می تواند بسیاری از یافته های روزانه خود را به ساختاری کامال 
علمی تبدیل کند. بنابراین در این کار تنوعی از روش ها موجود 
است که می تواند به محققان ایده بدهد. البته اگر می خواستیم 
حق مطلب را به جابیاوریم باید یک کتاب سه جلدی نوشته 

می شد. 
نکته چهارمی که در این کار وجود دارد، استاندارد کردن 
مباحث است. در هر بخشی که وارد شدیم یک استاندارد را 
رعایت کردیم که تا به حال کمتر مورد توجه بوده است. در هر 
روش، یک مقدمه اولیه داشتیم، یک تاریخچه ذکر شده است 
و بعد روش تحقیق به صورت عام معرفی شده و بعد روش 
تحقیق در میدان و سپس بیشتر بخوانیم که در آن منابع و 

پژوهش های داخلی و خارجی معرفی شده اند. 
 آیا در بخش »بیشتر بخوانید« تمرکز شما به 

معرفی پژوهش های داخلی بیشتر بوده؟ 
بله. بیشتر کارهایی را که استادان این حوزه و محققان 
انجام داده اند رصد کرده ایم و در کتاب، ده ها منبع فارسی اعم 
از ترجمه یا تالیف مورد توجه و در بخش بیشتر بخوانید محل 

تمرکز بیشتر قرار گرفته است. 
 به نظر می رسد برخی از روش ها کمتر مورد 
استفاده محققان ایرانی بوده است، بنابراین در 
متن شما هم کمتر به منابع فارسی اشاره شده 

است. 
کارهای محققــان ایرانی مملو از تنوع روش هاســت 
و شاید کمتر روشــی را بتوان مطرح کرد که مورد استفاده 
محققان تیزهوش ایرانی قرار نگرفته باشــد؛ ولی می توان 
گفت بعضی از روش ها مورد معرفی و تحلیل و تبیین قرار 
نگرفته اند. مثال روش تحلیل خوشه ای در کارآقای محمدی 
و همکارانش مورد استفاده قرار گرفته ولی منبع قوی در این 
حوزه به زبان فارسی پیدا نکردیم، بنابراین در بخش بیشتر 
بخوانیم کارهای ابونی و فیل )۲007( و اوریت الندائو و لیز 
)۲011( را معرفی کردیم. البته روش تحقیق خوشه ای، روش 
جدیدی نیست ولی منابع فارسی مناسب پیدا نکردیم. درباره 
 تحقیق یافتاری، تحلیل گفت و شنود و تحلیل همگروهی
 )Cohort Studies( هم کار جدی فارسی یافت نشد، به 
این ترتیب  کارهای فرجکا و ساردون )۲010( و اوسترگارد و 
همکاران )۲011( در حوزه تحلیل هم، گروهی معرفی شدند. 
 به نظر می رسد این کتاب برای نخستین 
بار تمرکزش را بر روش های تحقیق مطالعات 
فرهنگی و رسانه گذاشته است و تا پیش از این 
بیشتر منابع ما کتاب های جامعه شناسی بودند. 

این موضوع برای شما چه اهمیتی داشت؟ 
حوزه مطالعات رسانه و مطالعات فرهنگی حوزه ای بین 
رشته ای است. در حالی که ارتباطات مثل جامعه شناسی و علوم 
سیاسی یک دیسیپلین است و رویکرد رشته ای به موضوعات 
مورد مطالعه و روش های متناســب با خود را دارد. در حوزه 
روش شناسی، مطالعات فرهنگی و رسانه بعد چند رشته ای 
و بینا رشته ای پیدا می کنند و از رشته های دیگر وام می گیرند 
و گاه بعــد ادغامی بین چند روش دارند. در واقع امروز با نوع 
روش تحقیق یکپارچه و ادغامی مواجه ایم که محصول دانش 
و معرفت ادغامی )Integrative Knowledge( است. 

شاید یکی از مزیت های این کار این باشد که استقاللی برای 
مطالعات فرهنگی و رسانه ایجاد کرده است. در حوزه نظری 
در معرفی نظریات این مطالعات کارهای بسیاری انجام شده 
است، برای مثال اثر »کوبلی« که نظریات کالسیک و نو این 
حوزه را جمع آوری کرده است، اما در حوزه روش تحقیق کار 
مستقلی نداشتیم. البته هدف ما این است که در ویراست دوم 
کتاب بخش اجرای روش تحقیق را هم به مباحث پنج گانه 
روش ها اضافه و به صورت مشــخص تر و جزئی تر مراحل 
مختلف اجرای روش را دنبال کنیم. به نظر می رسد کتاب در 

حال حاضر این نقص را دارد. 
 کتاب چه مراحلی را برای تالیف طی کرد؟ 

نوشتن این کتاب ازآنجا شروع شد که ما در حال انجام 
پروژه ای با عنوان »نمادهای فرهنگی در اســتان تهران« 
بودیم. شــاید این کتاب، هیچ ربط مستقیمی با آن تحقیق 
نداشت اما ایده نوشتن کتاب از آن پروژه تحقیقی شروع شد و 
تعدادی از پژوهشگران ارتباطات دانشگاه تهران که در مقدمه 
کتاب هم مورد اشاره قرار گرفته اند در این کار مشارکت جدی 
داشتند. ویراست نخست کتاب حدود دو سال طول کشید 
و به دنبــال آن بازنگری هایی صورت گرفت که نتیجه کار 

مجموعه حاضر است. 

 چند درصد از روش های مطالعات فرهنگی و 
رسانه در این کتاب جمع آوری شده اند؟ 

براساس اســتقرای ما اکثر روش های متداول در حوزه 
مطالعات فرهنگی و رسانه در این کتاب جمع آوری شده اند، 
البته باید توجه داشــته باشــید که روش تحقیق به سمت 
روش تحقیق مضاف)روش تحقیق تحلیلی( مثل فلسفه 
مضاف)فلســفه تحلیلی( حرکت می کند و ما به طورحتم با 
تکثر روش های تحقیق بیشتری در آینده مواجه خواهیم شد. 
ظهور انواع گسترده متن مجازی، مسیر توسعه روش تحقیق 
درمطالعات فرهنگی و رسانه را به سمت روش های تحقیق در 

فضای مجازی و متن مجازی توسعه خواهد داد. 
 کتاب تا چه حد می تواند عالوه بر معرفی 

کلی روش ها جنبه آموزشی هم داشته باشد؟ 
ما به جنبه آموزشی کتاب توجه داشتیم و تا جایی که 
اطالع دارم برخی از استادان این کتاب را به عنوان یک منبع 
روش تحقیق ارتباطات و مطالعات فرهنگی و رسانه، بلکه 
در حوزه های مردم شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی 
و همچنین رشته های کشور شناسی مثل مطالعات آمریکا 

و بریتانیا مورد استفاده قرار گرفته است. به نظرم به دلیل 
کمبود منابع در این حوزه، کتاب می تواند به عنوان یک منبع 
روشی مطرح شود و البته به عنوان یک شروع تا استادان 
دیگر هم در این حوزه منابع کامل تری ارائه دهند. هرچند 
امــروزه اینترنت با منطق خود راهبری، منطق یادگیری را 
تغییر داده است و متون الکترونیک با حالت متن در متنی که 
دارند، باعث شده اند دانشجویان و پژوهشگران مسیر های 
متنوع و متفاوتی را دنبال کنند ولی به نظر می رسد همچنان 
به متون جدی در حوزه های نظریه و روش مخصوص در 
ارتباط با رسانه ها و متون نوین نیازمندیم. این سنت در حوزه 
علمیه وجود دارد و آموزش تا مقدمات و ســطح بر مبنای 
متن و آموزش خط به خط استاد است اما در دروس خارج، 
دیگر »متن اصلی« وجود ندارد و »موضوع و مسأله اصلی« 
مطرح است و اهمیت پیدا می کند. در دنیای باز اطالعاتی 
امــروز هم متون متنوعی در فضای مجازی وجود دارند و 
دانشجو با مراجعه به دانشنامه و متون پایه مانند مجموعه 
مقاالت علمی و فرهنگنامه های گوناگون در مراجعات اولیه 
خود مســیر کار را مشخص می کند و از آنجا تحقیق را به 

سمت توسعه بیشتر حرکت می دهد. 
این کتاب هم، یک آغاز در حوزه روش محسوب می شود؛ 
چراکه روش امروز به تناسب تئوری و موضوع تنوع پیدا کرده 
است و دانشجو و محقق با مراجعه به این کتاب فهرستی 
از روش هــا را می بیند و روش مورد نظر خود را پیدا می کند 
و می تواند تحقیق خود را ادامه دهد. با توجه به موضوعات 
جدیدی که مطرح انــد روش های جدیدی هم مورد نیازند. 
برای مثال وقتی از روش تحقیق شبکه ای صحبت می کنیم 
در گذشــته تنها محدود به روابط بین شبکه ای و گروه ها و 
قومیت ها بود در حالی که امروز، شبکه های اجتماعی یک 
قلمرو مهم در ارتباطات اجتماعی شده اند و روش شبکه ای 
با تغییراتی در این حوزه، دسترســی های دقیق تری را به 

واقعیت های اجتماعی فراهم می سازد. 
 بازتاب کتاب را چگونه دیدید؟ 

تاکنون محققانی که کار را دیده اند خیلی مشوق بوده اند و با 
توجه به تنوع روش ها، آن را آغاز خوبی دانسته اند. این کار توسط 
انتشارات دانشگاه تهران در ابتدا با شمارگان محدودی منتشر شد 
اما به تازگی کتاب با شمارگان ۲هزار نسخه چاپ شده و امیدوارم 

با ویراست های جدید به چاپ های بعدی هم برسد. 
 پیشــنهاد خاصی برای مطالعه بهتر کتاب 

دارید؟ 
فصول کتاب مســتقل اند و نیازی نیست همه مباحث 
کتاب خوانده شوند ولی به نظرم بعضی کار ها ارزش یک بار 
مرور کردن را دارند تا آگاهی ما را نســبت به تنوع حوزه ها 
افزایش دهند. بنابراین بهتر است کتاب را یک بار بخوانند، 
همچنین واژه نامه انتهایی کتاب می تواند برای خوانندگان 
کتاب مفید باشــد تا موضوع های مورد عالقه خود را از این 
طریق پیدا کنند. پیشنهاد می کنم حتما روش هایی که کمتر 
در کتاب های دیگر مورد توجه قرار گرفته اند مثل ارزیابی وب 
سایت، تاریخچه زندگی، تحقیق یافتاری، تحلیل دریافت، 
تحلیل گفت و شنود، زندگینامه فرهنگی، مطالعات طولی، 
مطالعات همگروهی، یادداشت روزانه و نظریه داده بنیاد را 

حتما مطالعه کنند.

انتشار بعضی کتاب ها و دیدن آنها در قفسه کتابفروشی ها به نوعی شادی آور است. چراکه 
مدت ها جای خالی این کتاب ها کامال حس می شده است. کتاب »روش های تحقيق در مطالعات فرهنگی و رسانه« 
از این دست کتاب هاست. دانشجویان مطالعات فرهنگی و مطالعات رسانه هميشه برای یافتن روش های مناسب 
پژوهش، باید از کتاب های علوم اجتماعی کمک می گرفتند. آشنایی نداشتن به همه روش ها و به ویژه روش های 
جدید باعث می شــد چند روش محدود در همه پژوهش ها مورد استفاده قرار بگيرد. انتشار کتاب روش های 
تحقيق و مطالعات فرهنگی، این مشکالت را تا حدی رفع کرد، چرا که همه روش های موجود در این حوزه را گردهم 
آورده و دسترسی دانشجویان و پژوهشگران را به این روش ها آسان کرده  است. هرچند کتاب هایی در این حوزه 
منتشر شده بودند و البته در فضای باز اینترنت بسياری از این اطالعات موجودند اما این کتاب امکانی خاص برای 
دانشجویان و پژوهشگران این حوزه است. برای آشنایی بيشتر با این کتاب گفت وگویی کردیم با دکتر سعيدرضا 

عاملی استاد دانشگاه و ریيس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران که در ادامه خواهيد خواند. 

سمانه سامانی

 سعیدرضا عاملی
درباره »روش های تحقیق  در مطالعات فرهنگی و رسانه«:

متون نوین، نیاز جدی 
ارتباطات رسانه ای است

فصول کتاب مستقل اند و نيازی 
نيست همه مباحث کتاب خوانده 

شوند ولی به نظرم بعضی کار ها 
ارزش یک بار مرور کردن را دارند تا 

آگاهی ما را نسبت به تنوع حوزه ها 
افزایش دهند
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جشنواره کتاب برتر از هشت سال پیش برگزار می شود، 
ولی سال گذشته برگزار نشد و امسال کتاب های سال های 

90 و 91 بررسی شدند. 
به گفته کاظم طالیی، مســوول گروه داوری جشنواره 
کتاب برتر، مدیر انتشارات طالیی، مدیر هنری مجالت رشد 
و عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، این جشنواره 

بیشتر درپی ایده های جدید است.

معیارهای گزینش کتاب برتر
این جشنواره با سه محور توجه به نکات متنی و محتوایی، 
گرافیک مناسب و مدیریت نشر مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
به گفته مسوول گروه داوری، انتخاب سوژه های نو و توجه 
نویسنده به خألهای موجود در این حوزه، پرورش مناسب 
و صحیح ایده توسط گروه تألیف، ویراستاری خوب و توجه 
به نکات فنی، متنی و محتوایی از معیارهای گزینش کتاب 
برتر است که تمامی این موارد امتیاز بندی می شوند. همچنین 
محتوای مناسب برای هرگروه سنی نیز باید تصویرسازی 
مناسبی داشــته باشد. در واقع گرافیک مناسب، هماهنگی 
ارتباط بین تصویر و محتوا، نبود فضای سفید، خالقیت طراح 
گرافیک، طراحی و نوع حروف، فاصله و طول سطرها و قطع 

آن، از عناصری اند که یک کتاب شکل می گیرد. 
طالیی می گوید: توجه به مدیریت نشر نیز از مالک های 
اصلی گزینش کتاب است. تهیه کاغذ مناسب و قیمت گذاری 
خوب هم با مدیریت نشــر مرتبط اســت. در صورت نیاز 

ویراستاری علمی و ادبی نیز باید برای کتاب انجام شود. 
او می افزاید: »برای هر کتاب، 9 داور در ســه گروه وجود 
دارند؛ گروه تصویرگــری و گرافیک، گروه متن و محتوا و 
مدیریت نشر که در سه حوزه شــعر، داستان و کتاب های 
ـ آموزشی. در مجموع با جمع بندی نظر پانزده کارشناس  علمی 
و داور، امتیازهای کتاب های برتر اعالم شده اند. عالوه بر کتاب 
برتر، کتاب دوم به عنوان کتاب برگزیده و کتاب رتبه سوم به 
عنوان کتاب تشویقی اعالم شده که بحث های اقناعی در این 

جشنواره غنی تر از سال های پیش بوده است.«
سید علی کاشفی خوانساری، سرداور گروه متن داستان، 
نویسنده و پژوهشگر کتاب کودک و عضو انجمن فرهنگی 
ناشــران کودک هم می گوید: »جشنواره های گوناگونی با 
موضوع کودک و نوجوان در کشــور برگزار می شــوند که 
عمده اینها ساختار دولتی دارند اما در این موضوع مشترکند 
که کتاب ها توسط نویســندگان و منتقدان ارزیابی شوند و 
به همین دلیل اسامی مشترکی از نویســندگان، شاعران و 
تصویرگران در میان داوران به چشم می خورند. اهمیت این 
جشنواره در آن است که ناشران به انتخاب کتاب های برتر 

کودک و نوجوان می پردازند.«

ایده های نو
طالیی توجه به پرداخت سوژه های بکر را مهم ترین نیاز 
حوزه کودک و نوجوان دانسته و می گوید: »داوران گروه داستان 
معتقدند در برخی از کتاب های ترجمه شده، مطالب با حال و 
هوای ملی، بومی و اقتضائات مخاطب ایرانی تطبیق ندارد و 
همچنان تعداد کتاب های ترجمه ای این حوزه بیش از کتب 
تالیفی است. آنان صرفه اقتصادی را از عوامل دخیل می دانند، 

که ناشر حق التالیف کمتری را پرداخت می کرده است. در حوزه 
تالیف نیز ظهور نویسندگان جدیدی را شاهدیم. در سال جاری 
ـ آموزشی افزون بر  فراوانی و کمیت کتاب ها در حوزه علمی 
کتاب های ترجمه ای است که توانایی رقابت با کتب ترجمه ای 
را داراست. کیفیت و کمیت کتاب های این حوزه رو به رشد 
بوده و روند صعودی را طی کرده است. داوران حوزه شعر هم 
از وضعیت کتاب ها، هم از نظر کیفیت آثار رسیده و هم از نظر 

کمیت کارهای انجام شده در این حوزه، راضی نبودند. 

ناشران برگزیده و علل انتخاب کتاب 
در این جشنوارة ناشر محور که انتخاب عنوان و موضوع 
کتاب بر عهده ناشران است، هدایت نویسندگان و مترجمان 
به سمت و سوی نیازهای کودکان کشور مهم ترین عامل 

انتخاب کتاب برتر، برگزیده و تشویقی است.
در بخش داستانی این جشنواره کتاب »اسم من میناست« 
از: دیوید آئموند با ترجمه مریم رفیعی از انتشــارات ایران بان، 
کتاب برگزیده شد. نیلوفر تیموریان، مسوول انتشارات ایران بان 
درباره علت انتخاب این کتاب از سوی انتشارات می گوید: نام 
این کتاب برایم جذابیت داشت. نویسنده کتاب نیز برنده جایزه 
نیوبری بود که جایزه ادبی ارزشمندی است. دیوید آئموند در 
ایران نویسنده ای شناخته شده است. محتوای کتاب از زبان 
دختر بچه ای نه ساله نقل شده که با جهان بینی خاص، نگاهی 
فیلسوفانه به دنیا دارد. در آماده سازی کتاب هم از فونت های 

مختلف استفاده شد. بخشــی از کتاب نیز در قالب دفترچه 
یادداشت این دختر بسیار خاص است که به صورت دستنویس 
تنظیم شده است. جلد کتاب نیز با فونتی دستنویس، نقره کوب 
و طراحی و تالش شده تمامی نکات جذابیت ظاهری در آن 
حفظ شود. مترجم کتاب نیز با کتاب ارتباطی بسیار مناسب برقرار 
و در برگردان قلم نویسنده به فارسی به خوبی با زبانی کودکانه 
مطالب را منتقل کرده است.  کتاب »خنده های تربچه ای« 
نوشته سمیرا قیومی با تصویرگری عاطفه ملکی جو، از انتشارات 
علمی فرهنگی هم در بخش تالیف داستان جزو تشویقی هاست. 

جمال زیتونی، کارشناس کارگردانی تئاتر و مدیر روابط عمومی 
این انتشارات هم می گوید: »انتشارات علمی فرهنگی هر دو 
سال یک بار جشنواره قصه نویسی و تصویرگری کتاب کودک 
و نوجوان را با هدف شناســایی نوقلمانی که به نوعی امکان 
ظهور در عرصه نویسندگی نداشته اند، برگزار می کند. هر دو 
سال یک بار چهارده اثر برگزیده تالیفی انتخاب می شوند. سمت 
و سوی داوری کتاب ها بر مسایلی معطوف می شود که آموزش 
آن برای کودکان مفید است. در کتاب »خنده های تربچه ای« 
هم بحث خلقت و چگونگی نگاه به زندگی را با زبانی شیوا و 
کودکانه بیان و لحظاتی سرشار از شوق و امید برای کودک 

خلق می کند.«
در بخش علمی و آموزشــی نیز »فرهنگنامه طالیی 
نوآموز«، نوشــته علیرضا باقری و یاســمن حسن بیگی از 
انتشارات طالیی به عنوان کتاب برتر شناخته شده است که 
به پرسش های علمی مخاطبان سال های اولیه دبستانی پاسخ 
می دهد. این کتاب حاصل تالش های سه ساله ۶7 نویسنده، 
تصویرگر و عکاس و با نگاهی تخصصی در تمامی جنبه ها 
جوابگوی سواالت نوآموزان است. به گفته طالیی، انتخاب 
واژگان کتاب نیز به صورتی کامال تخصصی انجام و با توجه 
به نیازهای بومی نگاشته شده است. دو کتاب در دنیا مشابه 
این کتاب وجود دارد یکی از انتشارات دی کی در انگلستان و 
دیگری کینگ فیش در آمریکا. وی می گوید: تالش کرده ایم 
رقیب ما این دو ناشر باشند. کتاب تالیفی در این حوزه در کشور 

وجود ندارد. کتاب، نخستین فرهنگنامه صددرصد تولیدی از 
حیث محتوا، تصویر و گرافیک است. 

در بخش کتاب های تشویقی نیز »فرهنگنامه مشاغل« 
نوشته مریم احسانی و حدیثه اونادی و... با تصویرگری علی 
دشتکی، عرفان کوشش و... از انتشــارات طالیی در زمره 
کتاب های تشویقی قرار گرفت. این کتاب به معرفی صد و 
پنجاه شــغل می پردازد.  در حوزه ترجمه نیز کتاب »هزار و 
یک اختراع میراث ما مسلمانان« از نشر طالیی کتاب برگزیده 
جشنواره بوده که توسط پروفسور سلیم الحسنی نگاشته و 

توسط پنج کارشناس ترجمه شده است.

کمبود کتاب های داستان تالیفی 
به گفته ســیدعلی کاشفی، در ســال های اخیر حجم 
کتاب های ترجمه خیلی زیاد شده و باید با طراحی سیستم های 
حمایتی از کتاب های تالیفی حمایت بیشتری شود. کتاب هایی 
که سنخیت کامل با فرهنگ ما ندارند بدون مطالعه کافی 
از کشورهای غربی ترجمه شده و به بازار کشور راه یافته اند. 
این موضوع نیازمند دقت بیشتر است. هرچند شاهد حضور 
نویســندگان جوان و خوش ذوقی در حوزه ادبیات داستانی 
کودک هستیم ولی بسیاری از نام های مطرح ادبیات کودک 
در سال های اخیر کم کار شده اند که باید علت این موضوع 
بررسی شود. تیموریان هم معتقد است که افزایش عناوین 
کتاب های تالیفی حوزه کــودک و نوجوان نیازمند حمایت 
نهادهای ذی ربط است. خریداری کتاب از سوی وزارت ارشاد 
و همچنین عرضــه آن در کتابخانه ها، می تواند به رفع این 
معضل کمک کنند. مشکل در این است که کتاب ها به خوبی 
معرفی نمی شوند. وی مشکل پرداخت حق التالیف از سوی 
ناشران را در کمبود عناوین داستانی تالیفی تایید نمی کند، ولی 
معتقد است خرید کتاب از سوی این نهادها باعث افزایش 
حق التالیف می شود و مولفان نیز بدون دغدغه و با فراغ خاطر 

می توانند به نوشتن کتاب بپردازند.
زیتونی نیز مشکل حق تالیف را دلیل موجهی برای کمبود 
کتاب های تالیفی حوزه کودک و نوجوان نمی داند و معتقد 
است که در تمامی بخش های فرهنگی مشکل سوژه، فکر 
و محتوا وجود دارد، مشکالت اجرایی طبیعی است و برای 
همه ناشــران وجود دارد. مشکل ممیزی و کاغذ نمی تواند 
بهانه ای برای این کوتاهی ها باشد. وی نبود نظریه پردازی از 
سوی نویسندگان را دلیل اصلی کمبود کتب تالیفی می داند. 
فقدان فکر و اندیشه در تمامی عرصه ها به ویژه حوزه کودک 
و نوجوان عمده ترین علت چالش موجود است. اگر نویسندگان 
به نوشتن به عنوان شغل نگاه کنند،باید حمایت غیرمستقیم 

دولت را هم در کنار خود داشته باشند.

جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان ناشرمحور است. در گزینش آثار این جشنواره به روند توليد کتاب 
توجهی ویژه می شود و از زوایای گوناگون به کتاب امتياز می دهند. اهميت جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان در این است 
که ناشــران به انتخاب کتاب هایی می پردازند که عالوه بر قوت متن و تصویرگری، نکاتی چون کيفيت چاپ، مسائل فنی، نوع 
کاغذ، قيمت گذاری و توزیع هم مورد توجه قرار می گيرند. بااین حال وضعيت کتاب های تأليفی حوزه داستان به شرایط مطلوب 

نرسيده است.

نسرین عراقی بصيری

افزایش ترجمه نسبت به تالیف در بازار کتاب کودک و نوجوان 

 چرا نویسندگان صاحب نام 
کم کار شده اند
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در جهانی که رایانه ها بر آن حکومت می کنند، کتاب ها 
تا حدی مهجور مانده اند و مطالعه بیشتر به تفریح شباهت 
دارد تا آموزش؛ آن هم تفریحی که می تواند آخرین مرحله 
و کسالت بار ترین مرحله را به خود اختصاص دهد و همین 

مسأله در کشورهای جهان  سوم، باال ترین رتبه را دارد. 
سرانه مطالعه در کشورهای دنیا آنچنان افت کرده که 
دیگر نویسندگی که از گذشته های دور هم شغلی فقیرانه بود 
در کنار دیگر مسائل نویسندگی مانند نشر، توزیع و فروش 
کتاب از سکه و رونق افتاده و بسیاری ناشران به شغل های 
دیگری روی آورده اند و کتابفروشــی ها کم کم به اصناف 

دیگری شده اند. 
نازیال نوبهاری، یکی از نویســندگان جزیره کیش در 
گفت وگو با کتاب هفته از کتاب های خود و مشکالت نشر و 

سرانه مطالعه در این جزیره می گوید. 
وی که 15 سال از عمر خود را در جزیره مرجانی کیش 
گذرانده، دو رمان و دو مجموعه شــعر به چاپ رســانده و 
اکنون هم یک مجموعه 10 جلدی آماده چاپ دارد که ویژه 

کودکان نوشته شده است. 
وی از فضای خالی برای کار کودکان یاد کرده و گفت: 
»وقتی تصمیم گرفتم برای کودکان شعر بگویم که احساس 
کردم تمام شعرهای کودکان یا ترجمه هستند یا چاپ های 
تکراری از کارهای قدیمی و ما در حوزه کودکان و شــعر و 

داستان برای آنان فضای خالی بسیاری داریم.« 
از تمامی اینها که بگذریم به وضوع چاپ و مشکالت نشر 
و توزیع کتاب می رسیم. نوبهاری در این باره افزود: »انتشار 
کتاب یکی از ســخت ترین قسمت های کار یک نویسنده 
است. ما وقتی تصمیم می گیریم کاری را شروع کنیم ابتدا 
باید ماه ها مطالعه و تحقیق کنیم تا فضاهایی که داستان در 
آن اتفاق می افتد غیرواقعی و نامانوس نباشد و زمان بسیاری 
هم صرف نوشــتن اثر می شود ولی وقتی نوبت به چاپ و 
نشر کتاب می رسد مشکالت فراوانی سر راه قرار می گیرد 
که پیش از همه دریافت مجوز نشر است که  گاه ماه ها به 

طول می انجامد.« 
وی افزود: »من برای دریافت مجوز کتاب یک فنجان 
قهوه تلخ ۸ ماه انتظار کشــیدم و در   نهایت گفتند باید 10 
الی 1۲ پاراگراف آن تغییر کند که به نظر من شــاید کمی 
شخصی با این مسأله برخورد شده بود و همین ۸ ماه انتظار 
موجب شد به دلیل تغییر مداوم نرخ بازار، هزینه های چاپ 

کتابم باال تر رود.« 
این رمان نویس کیشــوند اضافه کــرد: »یکی دیگر از 
مشکالت، یافتن ناشری است که بتوان کار را برای چاپ به 
او سپرد و پس از آن، توزیع کتاب ها در بازار است زیرا برخی 
ناشران حاضر به توزیع کتاب نیستند و به همین دلیل خود 
نویسنده باید با چندین توزیع کننده صحبت کند تا شاید با یکی 

به توافق برسد و این پروسه واقعا سخت است.« 
نوبهــاری که دو رمان یک فنجان قهوه تلخ و شــب 
ققنوس را در کارنامه کاری خود دارد درباره حمایت مسووالن 
از نویسندگان گفت: »در کشورهای خارجی برای اینکه یک 
اثر خوب تولید شود ناشران با نویسندگان قرارداد می بندند و 
فضا و شرایط مناسب را برای او فراهم می کنند تا او در امنیت 
و آسایش کامل یک اثر خوب و ماندگار تولید کند اما در کشور 
ما، حمایت همه جانبه ای از نویسندگان نمی شود و می توان 

گفت نویسندگان مهجور مانده اند.« 

وی درباره حمایت های ســازمان منطقه آزاد کیش از 
هنرمندان و نویسندگان این جزیره می گوید: »از مدتی پیش 
مسووالن سازمان با برگزاری نشست هایی تصمیم گرفتند 
گروه های مختلف هنری در این جزیره را ساماندهی کرده و 
شناسنامه دار کنند تا از این طریق مشکالت آنان مطرح و حل 
و فصل شود اما تاکنون این موارد در حد حرف و سخن بوده 

و هنوز کاری انجام نشده است.« 
وی درباره نبود حتی یک انتشارات در جزیره کیش گفت: 
»اینکه یک نویسنده بخواهد اثرش را به چاپ برساند یک 
مقوله است و اینکه کدام انتشارات آن را چاپ کند مقوله ای 
دیگر. انتشارات برای یک نویسنده مانند هویت و شناسنامه 
است و خوانندگان همیشه به دنبال کتاب هایی می روند که از 
یک انتشارات معتبر به چاپ رسیده باشد. من این نکته را به 
وضوح در نمایشگاه های بزرگ کتاب در تهران و شهرستان ها 
مشــاهده کرده ام و دیدم که وقتی کسی برای خرید کتاب 
می آید ابتدا به دنبال انتشاراتی می رود که قبال کارهای خوبی 
از او ارائه شده باشد پس طبیعی است یک نویسنده باید به 
دنبال انتشاراتی باشد که کار هایش را به خوبی ارائه  دهد و 
برای خود شــهرت و آوازه ای دارد تا بتواند به کارش هویت 

و اعتبار ببخشد.« 
وی تاکیــد کرد: »ترجیح می دهیم به جای اینکه یک 
انتشارات تازه وارد در جزیره داشته باشیم به صورت های دیگر 
از طرف وزارت ارشــاد حمایت شویم مثال برای ما سهمیه 
کاغذ در نظر گرفته شود؛ زیرا بیشترین هزینه چاپ و نشر 

کتاب صرف هزینه های کاغذ می شود.« 
نوبهاری با بیان اینکه هنر و هنرمندان در جزیره کیش 
برای رشد و دیده شدن نیازمند متولی هستند گفت: »خانه 
هنر در جزیره کیش یکی از ملزوماتی است که باید وجود 
داشته باشد. به جرأت می توان گفت که بیش از ۲00 هنرمند 
در رشته های گوناگون هنری در جزیره کیش داریم که در 
صورت ســاماندهی و رسیدگی و رفع مشکالت می توانند 
سرمایه های عظیمی برای رشد و جذب توریست در جزیره 

کیش باشند.« 
وی افزود: »بســیاری از این هنرمندان در رشــته های 
خود بی تردید متخصصانی نمونه هستند که در این نقطه از 
ایران زمین قرار گرفته اند و از بسیاری از امکانات شهرهای 
بزرگ و پایتخت بی بهره انــد در حالی که با کمی توجه از 
سوی مسووالن می توانند بسیار بهتر و باال تر از آنچه در آن 

شهرهاست پاگرفته و شناخته شوند.« 
نوبهاری با بیان اینکه از هنر می توان جاذبه ای بســیار 
ارزشمند برای جزیره مرجانی کیش ساخت گفت: »ما در 
جزیره کیش با ساخت بازار ها و هتل های بزرگ و مجلل در 
پی جذب گردشگر هستیم و می توان با به وجود آوردن یک 
مکان و نمایشگاه دائمی برای هنرمندان رشته های مختلف 
مکانی خاص برای جذب گردشگر به وجود آورد و مسافران 
و گردشــگران جزیره را به بازدید از این مکان دعوت کرد 
و این امکانی است که در تمامی کشورهای توریست پذیر 

به وجود آورده اند.« 
نوبهاری سرانه مطالعه در جزیره کیش را مطلوب دانست 
اما تصریح کرد: »ارزش کتاب و کتابخوانی گم شده است. در 
کشور ما مردم حاضر به خرید اجناس لوکس و بی استفاده به 
قیمت های گزاف هستند اما حاضر نیستند کمترین مبلغ را 

برای کتاب بپردازند.« 

وی افــزود: »باید از کتاب و دیگر آثار هنری به عنوان 
هدیه هایی ارزشمند استفاده کنیم یا مسووالن در کنار تمامی 
هدیه هایی که برای برندگان مسابقات می گیرند، کتاب و آثار 
هنرمندان را هم در نظر بگیرند تا هم از هنرمندان حمایت 
شده باشــد و هم از مهجور ماندن آثار هنری و هنر ایرانی 

جلوگیری شود.«
محمد علی یوسفی یکی دیگر از ساکنان جزیره کیش 
است که مجموعه شعر »رقص شوق« وی که در شمارگان 
دوهزار جلد در سال 13۸7 به چاپ رسیده و هنوز هم به طور 

کامل فروخته نشده است.
یوسفی در این باره می گوید: »یکی از مشکالت بزرگ 
نویسندگان امروز عالوه بر هزینه های چاپ و نشر، توزیع 
کتاب اســت که باید توسط یک گروه توزیع کننده صورت 

بگیرد و البته هزینه های مخصوص به خود را دارد.«
این نویسنده کیشوند درباره ســرانه مطالعه در جزیره 
کیش می گویــد: »میانگین کتاب در کتابخانه های جزیره 
کیش با توجه به تعداد کتابخانه های فرهنگسرا ها، مدارس 
و دانشــگاه ها به ازاء هر نفر چهار کتاب است که از سرانه 
کتاب های موجود در سرزمین اصلی بیشتر است اما متاسفانه 
درباره سرانه مطالعه مسأله اینطور نیست و سرانه مطالعه بسیار 
کمتر است که نشانگر این موضوع است که عنایت کمتری 

نسبت به کتاب و کتابخوانی از سوی مردم شده است.«
این استاد دانشگاه با اشاره به نشست های انجام گرفته 
در هفته های گذشته با معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیــش و همکاری آموزش پرورش در رابطه با 
راهکارهای تشــویق دانش آموزان و دیگر اقشار مردمی به 
کتاب خواندن خاطرنشــان کرد: »در نشست هایی که در 
هفته های گذشته با همکاران آموزش و پرورش و معاونت 
اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش صــورت گرفته به 
این نتیجه رســیدیم که باید به دنبال راهکارهای مناسبی 
برای ارتقای سطح مطالعه در جزیره باشیم. همچنین باید 
بررســی های الزم برای افزایش میزان غنای کتاب های 
موجود در کتابخانه ها با توجه به شرایط سنی، تحصیلی و 
اجتماعی جزیره کیش باشیم چرا که بسیاری از کتاب های 
کتابخانه های جزیره کهنه و قدیمی هستند و باید به فکر 
تهیه کتاب های بــه روز و نو برای کتابخانه ها بود که البته 
این موضــوع نیازمند توجه کافی و بررســی های فراوان 
و نشست های کار شناســانه با حضور استادان دانشگاه ها، 
نویسندگان، هنرمندان و مسووالن جزیره کیش و تشکیل 

یک کارگروه تخصصی است.«
این عضو انجمن شــعر کیش با بیان اینکه بسیاری از 
کسانی که در این انجمن عضو هستند مجموعه هایی برای 
چاپ به صورت آماده دارند اما امکان چاپ برایشان فراهم 
نیست تاکید کرد: »به دو دلیل عمده این افراد قادر به چاپ 
آثار خود نیستند؛ اول به دلیل مشکالت مالی که این روز ها 
در کشور به علت گرانی کاغذ و هزینه های چاپ وجود دارد و 

دوم به دلیل ناتوانی در توزیع کتاب ها«.
محمدعلی یوسفی درباره حمایت سازمان منطقه آزاد 
کیش از نویســندگان جزیره گفت: »صحبت هایی درباره 
حمایت از نویســندگان و هنرمندان جزیره شد. بعدها هم 
در جهت ســاماندهی هنرمندان و شناسنامه دار کردن آنان 
جلساتی تشکیل و بحث هایی مطرح شد که هنوز به سرانجام 

نرسیده و ثمری از آن دیده نشده است.«

احداث 7 باب کتابخانه روستایی 
در آذربایجان شرقی

حسن خدایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
آذربایجان شرقی از احداث 7 باب کتابخانه روستایی در 
این استان خبر داد. وی گفت: احداث این تعداد کتابخانه 
از ۶0درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است که دو باب 

آن تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

نمای ظاهری کتابخانه ها، عاملی 
برای تشویق مخاطب

علی فیروز، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
آذربایجان غربی با اشاره به نمای ظاهری کتابخانه ها 
گفت: راهکار رونق کتابخانه های عمومی این است که 
این مکان ها باید از حالت قرائتخانه ای صرف خارج شوند 

و محل مطالعه کتاب های درسی نباشند.  

 ثبت نام رایگان متولدان بهمن
در کتابخانه های ایالم

علی حیدر مظفری، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
ایالم گفت: به منظور گرامیداشت دهه فجر انقالب 
اســالمی، این اداره کل به عضویت رایگان متولدان 
بهمن سال 57 در کتابخانه های عمومی اقدام می کند. 
نزدیک بــه ۴0 هزار نفر از جمعیت 5۸0 هزار نفری 

استان ایالم عضو کتابخانه های عمومی اند.

 انتقاد سرلشکر صفوی
از بعضی کتاب ها 

سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی، دستیار 
و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با انتقاد از 
چاپ کتاب های غیرمســتند و خالف واقع در حوزه 
دفاع مقدس گفت: متأسفانه بعضا کتاب هایی چاپ 
می شوند که در آن هم طرح ریزی عملیات ها و هم 
یگان های رزمی اشتباه ارائه شده اند. وی اظهار داشت: 
عمق بخشی و درک ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی دوران دفــاع مقدس و بیان 
حقایق به گونه ای منصفانه و تالش برای جلوگیری 
از تحریف واقعیات از مهمترین دالیل برگزاری دوره  

تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس است.

اهدای بيش از 7 هزار و 700 جلد 
کتاب به آستان قدس رضوی

عیسی اختری طوسی، رئیس اداره خدمات کتابداری 
کتابخانه و مرکز اسناد آســتان قدس رضوی گفت: 
ستاد اجرای فرمان امام خمینی)ره( در اجرای اصل ۴9 
قانون اساسی، حدود ۴ هزار و ۶00 جلد کتاب، سند و 
نشریه را به این کتابخانه اهدا کرد. وی اظهار داشت: 
این مجموعه، عالوه بر کتاب هایی به زبان های فارسی، 
انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و عبری، تعداد هشت 
جلد قرآن کریم به خط بریل، بیش از ۲00 جلد کتاب 
چاپ ســنگی و همچنین کتاب های افست از چاپ 

سنگی، نقشه، اسناد، مطبوعات و نشریه ها را دربردارد.

 36 مسابقه کتابخوانی
در خوزستان 

لفته منصوری، مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
استان خوزستان گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر 
3۶ مسابقه فرهنگی در اســتان برگزار می شوند که 
از این تعداد ۲0 مســابقه آنالین، 9 مسابقه مکتوب، ۶ 
مسابقه ویژه نابینایان و کم بینایان و یک مسابقه ویژه 
کتابداران برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: عالقه مندان 
به شرکت در مسابقات آنالین می توانند با مراجعه به 
وب ســایت www.booki.ir از 1۲ بهمن 139۲ تا 

پایان بهمن ماه در این مسابقات شرکت کنند.

اخبار کوتاه استانی

کتـــاب
کاالی ناشناخته جزیره کیش

زیبا حسين زاده - کيش

آیت اهلل حق شناس:  مادامی که زبان تحت اختيار عقل نباشد، قلب استقامت پيدا نمی کند.

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

خوزستان

تهران

ایالم
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با بررسی سرانه مطالعه در هر منطقه، سنجش توسعه 
انسانی اهمیت ویژه می یابد، مثال در میان کشورهای جهان، 
ژاپن با ســرانه مطالعه حدود 90 دقیقه ای رکورددار است و 
انگلســتان با 55 دقیقه در مقام بعد قرار دارد و آمار و ارقام 
مطالعه در مناطق گوناگون ایران هم بسیار متفاوت است.  
در سال های اخیر با برگزاری برنامه ها و توسعه کتابخانه ها و 
فضاهای مطالعاتی در خوزستان، سعی بر آن بوده که مردم 
به خواندن هرچه بیشتر تشویق شوند. یکی از این حرکت ها، 
گسترش فضاهای کتابخانه ای در استان است که بر اساس 
آمار اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان خوزستان در 
حال حاضر تعداد کتابخانه های مرکز استان 37 باب و تعداد 
کتابخانه های شهرستان های خوزستان 1۶۶ باب است که 

شامل کتابخانه های نهادی و مشارکتی می شود. 
 خوزستانی ها چه می گویند؟ 

یکی از بهترین شاخص های ارزیابی آمار و ارقامی که 
توسط ســازمان ها ارائه می شود، میزان رضایت شهروندان 
است و وقتی پای صحبت مردم خوزستان می نشینیم، این 

رضایتمندی یا نارضایتی را بهتر می توان درک کرد. 
یک شهروند نوجوان، فضای استفاده از کتابخانه های 
عمومی را با توجه به شرایط تحصیلی خود مناسب می داند 
و می گوید: »بیشتر اوقات مطالعه خود را در کتابخانه های 

شهر می گذرانم.« 
زهرا که 17 ســال دارد دلیل اصلی گرایش  نداشتن به 
مطالعه غیردرسی در میان همسن و ساالنش را کمبود وقت 
و پرداختن به کتاب های درسی می داند و می گوید: »به نظر 

من عادت مطالعه در بین ما وجود ندارد.« 
 محمدعلی بهرامی هم که دانشجوی کار شناسی ارشد 
روان شناسی کودکان استثنایی است درباره مطالعه غیردرسی 
خود توضیح می دهد: »برای من متاســفانه یک ضرورت 
نیست اما چون به کتاب های تاریخی عالقه دارم بعد از همه 
کار ها مطالعه هم می کنم.« او دلیل جای خالی مطالعه در 
اوقات روزانه خانواده های خوزســتانی را قدرت رسانه ها در 
جذب مخاطب می داند و می گوید: »خودم اگر داستان یک 
کتاب فیلم شده باشد؛ ترجیح می دهم فیلم را ببینم. از طرف 
دیگر گرانی کتاب و غنی نبودن کتابخانه های عمومی را هم 

می توان از دیگر دالیل سرانه پایین مطالعه خواند.« 
 چه کسانی به باال رفتن سرانه مطالعه کمک 

می کنند؟ 
سرانه یک مفهوم آماری است و اشاره به وضعیت یک 
متغیر یا شاخص نسبت به هر فرد در یک مکان خاص و 
در یک دوره زمانی معین دارد و نخستین کاربرد آن در علم 
اقتصاد است که در ارائه شاخص هایی نظیر تولید سرانه، درآمد 
سرانه، تولید ناخالص سرانه و غیره از آن بهره می برند. یک 
کار شناس کتابداری در این باره می گوید: »به طور خیلی ساده، 
سرانه مطالعه، زمان متوسط مطالعه یک نفر در شبانه روز 
اســت. اینکه مطالعه چه منابعی در سرانه مطالعه)میزان 
مطالعه( سنجیده می شــود شامل انواع منابع چاپی، جزوه، 
بروشور، اعالمیه، نقشه، سند)چاپی، خطی و...( بریده جراید، 
اسالید، شفاف برگه، ریزفیلم، ریزبرگه، کره جغرافیایی، بازدید 
از انواع وبگاه ها و وب نوشت ها، قصه گویی عضوی از خانواده 
برای کودک، کتابخوانی گروهی)قرآن خوانی، شاهنامه خوانی 
و...( رجوع موردی به لغت نامه ها و به طور کلی منابع مرجع، 
کتاب های الکترونیکــی)EBOOK( در قالب لوح های 

فشرده)cd(، لوح های ویدئویی دیجیتال)dvd(، فایل های 
اینترنتی و فایل های تلفن همراه، چک کردن پست های 
الکترونیکی)email( با محتوای نوشــتاری علمی، ادبی، 
هنری، فرهنگی و گوش دادن به برنامه های مستند رادیو، 
فایل های صوتی)به جز تفریحی و ســرگرمی(، تماشای 
برنامه های مستند تلویزیون، ماهواره و فایل های صوتی- 
تصویری)به جز تفریحی و سرگرمی( به عنوان مولفه های 

سنجش سرانه مطالعه قرار می گیرند.« 
سارا رحمتی ادامه می دهد: »سرانه مطالعه یا به معنای 
دقیق تر میزان مطالعه سه شــکل عمده دارد. دو گونه آن 
پیمایش و یک گونه آن بر مبنای اســناد است. پیمایش 
مطالعه که در آن پرسشــنامه هایی طراحی شــده و بین 
گروه های گوناگون مردم توزیع و نتایج استخراج می شود.« 

وی نوع دوم را پیمایش مطالعه به عنوان بخشــی از 
فعالیت های روزانه می خواند و اضافه می کند: »در این نوع 
پیمایش که به پیمایش گــذران اوقات فراغت یا مصرف 
فرهنگی مشهور است،  پرسشنامه به گونه ای تنظیم شده که 
چندین فعالیت در کنار یکدیگر سنجیده می شوند که یکی 
از فعالیت ها مطالعه است. این پیمایش نسبت به پیمایش 
قبلی دقیق تر است و احتمال سوگیری در آن کمتر اما متقاعد 
کردن جامعه هدف برای پاســخگویی سخت تر از روش 

پیشین است.« 
رحمتی از مطالعات اســنادی هم نام می برد و توضیح 
می دهــد: »در این گونه مطالعه، تخمینی از میزان مطالعه 
مردم بازار کتاب )شمارگان کتاب های چاپ شده( و امانت 
کتاب از کتابخانه های عمومی و... به دست می آید که به این 

روش مطالعه شاخص های ثبتی هم گفته می شود.« 
 سرانه مطالعه خوزســتانی ها، بیشتر از 

متوسط کشور
مستند ترین مرجع برای ارائه آمار و ارقام کتابخوانی در 
خوزستان، اداره کل کتابخانه های عمومی استان است که 
مدیر کل این اداره درباره معیارهایی که برای سنجش سرانه 
مطالعه در استان در نظر می گیرند می گوید: »موج چهارم 
طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی استان 
که توســط شورای فرهنگ عمومی کشور همزمان با 30 
استان دیگر و ۸ کالن شهر انجام شده، از معیارهایی همسان 

استفاده کرده است.« 
لفته منصوری این معیار هــا را چنین معرفی می کند: 
»انتخاب جمعیت شهری و روســتایی باالی 1۶ سال به 
عنوان جامعه هدف، ضریب خطای 5 درصد، اســتفاده از 
روش نمونه گیری چندمرحله ای و خوشــه ای و در   نهایت 
برای استان ها 500 نفر و برای کالنشهر ها ۲00 نفر نمونه 
انتخابی در نظر گرفته شــده اســت.« وی ادامه می دهد: 
»عملیات میدانی این پیمایش از تاریخ 10 اردیبهشت  91 
تا 1۲ خرداد ماه  91 در استان توسط دبیرخانه شورای فرهنگ 
عمومی کشور و توسط شرکت پژوهشگران جزء پارس که 
یک شرکت مستقل پژوهشی و مشاوره ای محسوب می شود؛ 
انجام شــده اســت.« منصوری بر اساس همین پیمایش 
سرانه مطالعه خوزستانی ها را در هفت بخش شامل کتاب 
غیردرسی چاپی و الکترونیکی، قرآن و ادعیه، روزنامه چاپی 
و الکترونیکی، نشریات غیرروزانه چاپی و الکترونیکی روزانه 
۸۶ دقیقه و ۴7 ثانیه عنوان می کند و ادامه می دهد: »این 
میزان از متوسط کشور که 73 دقیقه و 55 ثانیه اعالم شده، 

بیشتر است.« مدیرکل کتابخانه های عمومی استان می گوید: 
»در این سال رتبه خوزستان چهارم و بعد از استانهای تهران، 
خراسان جنوبی و زنجان اعالم شد.« وی توضیح می دهد: 
»خوشبختانه این آمار نشان می دهد که میزان مطالعه نسبت 
به پیمایش موج سوم که در اسفند ماه 13۸9صورت گرفته 
بود رشد داشته است.« وی تاکید می کند: »در پیمایش سوم 
سرانه تجمیعی مطالعه مردم خوزستان ۶۸ دقیقه و 53 ثانیه 
بود که از متوسط کشور که در   همان زمان 79 دقیقه و 1۲ 
ثانیه اعالم شد؛ کمتر بوده است.«  همان گونه که گفته شد 
این آمار متعلق به کالنشهر های کشور است و اگرچه ما با این 
ارقام درباره کل استان نظر می دهیم و به جمع بندی می رسیم 
اما این شاخص ها در تمامی نقاط و در میان همه مردم شهر 

و روستا سنجیده نشده است. 
 مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان با تایید این 
مطلب اظهار می کند: »در این پیمایش فقط 31 اســتان و 
۸ کالنشهر سنجش شده است. البته در جامعه نمونه ای، از 
وضعیت شهر ها و روستاهای استان استفاده شده اما نتایج آنها 

در عدد پیش گفته استان وجود دارد.« 
منصوری درباره گرایش مطالعاتی مردم خوزستان در این 
پیمایــش اذعان می کند: »از مجموع ۸۶ دقیقه و ۴7 ثانیه 
مطالعه روزانه؛ 15دقیقه و 53 ثانیه به مطالعه کتاب غیردرسی 
چاپــی، ۲ دقیقــه و 5 ثانیه به مطالعه کتاب غیردرســی 
الکترونیکی؛ 1۸ دقیقه و 3۸ ثانیه به قرائت قرآن و ادعیه؛ ۴1 
دقیقه به مطالعه روزنامه چاپی؛ 3 دقیقه و 5 ثانیه به مطالعه 
روزنامه الکترونیکی؛ ۴دقیقه و 53 ثانیه به مطالعه نشریات غیر 
روزانه چاپی)هفته نامه، ماهنامه و سالنامه(، 1دقیقه و 13 ثانیه 
به مطالعه نشریات غیر روزانه الکترونیکی اختصاص دارد.« 

 ایستگاه های مطالعه و نتایج آن
در ماه های اخیر بیشــترین میزان خبری که مربوط به 
بخش کتاب و کتابخوانی در خوزستان انتشار یافت، تاثیر 
ایستگاه های مطالعه در شهرهای دور و نزدیک بود. گرچه 
نمی توان تاثیرگذاری یا نبود آن را در حال حاضر مورد برسی 
قرار داد اما می توان از آن با عنوان طرحی که گام نخست و 
مناسبی برای ترویج فرهنگ عمومی کتابخوانی محسوب 
می شــود یاد کرد.  مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
دراین زمینه توضیح می دهد: »برخی از اهداف اساسی نهاد از 
اجرای طرح ایستگاه های مطالعه در استان ها افزایش سرانه 
مطالعه، ایجاد شرایط عادالنه مطالعه در سراسر استان، جلب 
توجه مسووالن شهرستانی به موضوع کتابخوانی و مطالعه 
و لزوم توجه همگانی به موضوع مطالعه است.«  منصوری 
ادامه می دهد: »این طرح تاکنون در پنج فاز اجرایی شده که 
سهم خوزستان در این پنج فاز ۲۸ ایستگاه بوده است.« وی 
اظهار می کند: »در فاز های ششم و هفتم نیز، 15 ایستگاه 

مطالعه برای استان پیش بینی شده است.« 
این مسوول استانی می گوید: »این طرح در دو فاز نخست 
تنها در مرکز استان اجرا شده، اما در فازهای سوم به بعد در 
شهرستان ها به اجرا درآمده که طبق بازدیدهای شهرستانی و 

آمارهای هفتگی با استقبال زیادی روبه رو شده است.« 
ناگفته روشــن اســت که تمامی این تالش ها تنها با 
فرهنگ سازی است که به ثمر می رسد و در کنار این همه 
کار عملی، این دستگاه های فرهنگی هستند که باید با کار و 
فعالیت مردم را به مطالعه بیشتر و البته استفاده از منابع بهتر 

ترغیب کنند.

مهرنوش دژم - خوزستان

امام جواد)ع(: سه خصلت جلب محبت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در مشکالت آنها،  همراه و همدم شدن با معنویات.

 افتتاح کتابخانه
 نيایش شمس آباد دزفول 

فــروزان مهران پور، رییــس اداره کتابخانه های 
عمومی دزفول گفت: کتابخانه نیایش شمس آباد در 
دهه فجر افتتاح می شود. وی توزیع کتاب بین کودکان 
شرکت کننده در راهپیمایی، برپایی نمایشگاه اهل قلم، 
تشکیل بانک اطالعاتی نویسندگان دزفول و مسابقه 
خاطره گویی را از دیگر برنامه های این اداره در ایام دهه 

فجر عنوان کرد. 

 عضویت کارکنان اداره ها
در کتابخانه ها

هوشــنگ ناظری، فرماندار زابل از رؤسای اداره ها 
خواست، زمینه عضویت کارکنان خود را در کتابخانه های 
این شهرستان فراهم کنند. وی افزود: با توجه به ظهور 
فناوری های نوین و میل و رغبت مردم به استفاده از این 
فناوری ها، کتابخانه ها باید در راستای استفاده از کتب 

الکترونیکی گام بردارند.

تشکيل 32 کانون دانش  آموزی 
مطالعه و پژوهش در شيراز

محمد علی چوبینی، رییس سازمان دانش آموزی 
استان فارس از تشکیل 3۲ کانون دانش آموزی مطالعه 
و پژوهش در شهر شیراز با همکاری نهاد کتابخانه های 
عمومی فارس خبــر داد. وی گفت: هزار و 500 جلد 
کتاب در هفت عنوان، به مربیان این کانون ها تحویل 

داده شده اند. 

 توزیع 5000 جلد کتاب
بين کانون های مساجد کهگيلویه 

آزاد خردمند، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کهگیلویه گفت: پنج هزار جلد کتاب بین کانون های 
فرهنگی هنری مساجد این شهرستان به مناسبت 
دهه مبارک فجر توزیع شد. وی افزود: این کتاب ها 
در صد عنوان با موضوعات مذهبی، فرهنگی، علمی 
و روانشناسی در کانون های شهرستان توزیع شده اند. 

توزیع 48 هزار عنوان کتاب در 
موسسات فرهنگی مازندران 

حجت االسالم عباسعلی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مازندران از توزیع حدود ۴۸هزار عنوان کتاب 
در موسسات فرهنگی آموزشی استان در سال جاری خبر داد. 
وی همچنین از برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب مازندران با 
۴0هزار عنوان کتاب در ماه جاری خبر داد و گفت: ۴00 ناشر 

برای حضور در این رویداد اعالم آمادگی کرده اند. 

افزایش سرانه مطالعه 
دانش آموزان هرمزگانی 

احمد آخوندی، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان 
گفت: میزان سرانه مطالعه کتاب های غیردرسی، چهار 
ســال پیش در هرمزگان به ازای هــر دانش آموز دو 
کتاب بود، اما این رقم اکنون به ســه و نیم جلد کتاب 
افزایش یافته است. وی افزود: برپایی ساالنه نمایشگاه 
کتاب در هرمزگان، یکی از دالیل افزایش سرانه مطالعه 

کتاب های غیردرسی بین دانش آموزان بوده است.

افتتاح 160 کانون فرهنگی
محسن رستگاری، دبیر کمیته مساجد دهه فجر 
انقالب اسالمی ایران اظهار کرد: در سال 91 کال ۴1 
کانون فرهنگی مساجد در یزد به ثبت رسید اما از ابتدای 
امسال تا به االن 1۶0 کانون ثبت شده و 10 کانون دیگر 

هم در ایام اهلل دهه فجر افتتاح می شود.

اخبار کوتاه استانی

خوزستان

سيستان و بلوچستان

فارس

کهگيلویه و بویراحمد

مازندران

هرمزگان

یزد

بررسی وضعیت سرانه مطالعه در یک  استان

خوزستانی ها 13 دقیقه 
بیشتر کتاب می خوانند!
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 فرانتــس کافکا، برای خیلــی از مردم 
نویسنده ای نیست که به راحتی بتوان آثارش 
را خواند و درک کرد. منظورم این اســت که 
برای بســیاری از مردم ســخت است آنچه 
مقصود او از نوشتن بوده را درک کنند. بنابراین 
چه چیزی شما را به سمت او کشاند و باعث 

شد بخواهید درباره او بنویسید؟ 
نخستین بار وقتی خیلی جوان بودم کافکا را خواندم. 
احساس می کردم داستان هایش مستقیما با من صحبت 
می کنند. با اینکه شخصیت داستان هایش شبیه من نبودند 
- چون من نه مردی بودم که در حال تبدیل شــدن به 
سوسک باشــد و نه هنرمندی بودم که هنرم گرسنگی 
کشــیدن - با این حال احساس می کردم این داستان ها 
انگار خودزندگینامه احساســی او هستند. شاید باورش 
سخت باشد اما احساس می کردم قرابت عجیبی با همه 
اینها دارم. همین شــد که احساس کردم دلم می خواهد 
درباره او بنویسم و مدت ها به دنبال راهی می گشتم که 

بتوانم این کار را انجام دهم. 
 هنگامی که شــروع به نوشتن داستان 
کردید در واقع چقدر درباره زندگی او و کسانی 
که در زندگی اش حضور داشتند، می دانستید؟ 

آیا زندگینامه های او را خوانده بودید؟ 
نه. البته می دانســتم که کافکا دوســتی داشت به 
نام مکس براد و می دانســتم که مکس شیفته کافکا و 
آثــار او بوده و او را بیشــتر از هر کس دیگری در جهان 
دوست می داشته و اینکه او روزی به براد می گوید دلش 
می خواهد بعد از مرگش براد تمام آثار او را آتش بزند. حاال 
تصور کنید، از یک طرف او شیفته کافکا و آثار اوست و 
از ســوی دیگر نمی تواند کاری که کافکا از او خواسته را 
انجام ندهد. احتماال کافکا می دانسته که این درخواست 
قلب بــراد را تکه تکه می کند، بنابراین تصمیم گرفتم از 
براد شروع کنم. همین باعث شد که بروم سراغ خواندن 
درباره کافکا و همین طور درباره مکس براد و افراد دیگری 
که اطرافشــان بودند و درباره تاثیری بنویسم که کافکا 
روی این افراد داشته است. در واقع این کتاب خیلی هم 
درباره کافکای نویسنده یا آثارش نیست. می توان گفت 
که »بخشش فرشته« درباره تاثیری است که کافکا روی 

اطرافیانش داشته است. 
 و در داستان مکس براد، آنطور که شما 
داســتان را تعریف می کنید، انگار براد وارد 

دنیایی کافکاگونه شده اســت چرا که او در 
موقعیت تصمیم گری قرار دارد و نمی داند چه 
کند. به گمان من شــما قصد داشتید طوری 
نشان دهید که انگار کافکا به عمد این کار را 

انجام داده است. 
خب، بله. در واقع، نهایتا گفته شما صحیح است. آنچه 
براد احســاس می کند و آنچه من احساس می کنم، این 
است که او قصد داشته زندگی براد را تبدیل به داستانی 
کند که براد شخصیت اصلی این داستان تازه کافکا باشد. 
به این صورت که عشق او به کافکا بزرگ ترین موهبتی 

باشــد که نصیب او شــده و حاال او ناچار است کاری را 
انجام بدهد که از ته دل راضی به انجام آن نیســت اما 
میل کسی است که شــدیدا به او عالقه مند است. این 
تصمیم تنها کاری است که می تواند به او آرامش بدهد. 
برای او هیچ چیز ارزشمند تر از یافتن راهی برای مردن در 

آرامش نیست. 
 دربــاره ســبک کافکاگونه داســتان 
می خواستم برایمان توضیح دهید. به نظرتان 
در این کتاب سبک داستان شما شبیه به سبک 

نگارش کافکا نشده؟ 
اعتقاد ندارم که چنین چیزی اتفاق افتاده باشــد. من 
تمام آثار او را خوانده ام، زبانش را می شناسم و می دانم که 
اینطور نیست. حداقل کامال این طور نیست. بنابراین پاسخ 
بیشــتری برای گفتن ندارم. چون درآن صورت مطمئنا 

گفته هایم ضد و نقیض خواهند شد. 
 می خواهم درباره بار ســنگین تراژدی 
در این داستان ها بپرسم. به نظر من یکی از 

کســانی که غم سنگینی را در این داستان ها 
به دوش می کشــد، دورا بوده است. او مدت 
کوتاهی بــا کافکا زندگی کــرده اما به نظر 
می رسد عشق شــدیدش به کافکا هرگز او 
را راحــت نمی گذارد و گویی تا آخر عمر، او را 

تسخیر کرده است. 
بله. او مورد خاصی بود. بســیاری از افرادی که او را 
می شناختند، می دانســتند که کافکا تبدیل به شخصی 
می شود که رد پایش تا ابد در زندگی شان ماندگار است. 
همین باعث می شد که میل به صداقت در آنها به وجود 
بیاید و این حقیقت را به او ابراز کنند. این در مورد دورا هم 
صادق است. به همین دلیل باید بگویم در این مورد کامال 
با شما موافقم. در داستان دورا و در داستان آخر این کتاب 
که درباره یکی دیگر از افرادی اســت که دلبسته کافکا 
بوده، یعنی میلنا، ما را به اعماق زندان های اتحاد شوروی 
و آلمان نازی می برید و البته همین جاست که داستان به 
تراژدی نزدیک می شود. همچنین این دو دنیای متفاوت 
ـ که نمی توان گفت دنیاهای جالبی هستند ـ وارد فضای 
کافکاگونه ای می شــوند. این افراد اســیر موقعیت هایی 
شده اند که خودشــان هیچ کنترلی روی آنها ندارند. در 
بعضی مواقع آنها حتی نمی دانند چرا در آن اسیر شده اند. 

البته آنها می دانند که چرا در آنجا اسیر شده اند و این را 
هم خوب می دانند که بی هیچ دلیلی است که آنجا هستند. 

بنابراین می توان گفت آنها هم می دانند، هم نمی دانند. 
 خود کافکا این دنیا را اصال تجربه نکرده 
اســت اما شــما تصمیم گرفتید اطرافیان و 

دلبستگانش را در این فضا قرار دهید. 
فکر می کنم مــن و تاریخ با هم تصمیم گرفتیم که 
آنها را در این شرایط قرار دهیم. آنها واقعا در آن کمپ ها 

حضور داشتند. 
 در   نهایت می خواســتم دربــاره عنوان 
فرعی کتاب سوال کنم. زیر عنوان کتاب که 
»بخشش فرشته« است، شما یک عنوان دوم 
هم آورده اید »چهار داســتان برای فرانتس 
کافکا«. چــرا »برای« فرانتــس کافکا و نه 
»درمورد«، یا »الهام گرفته« از فرانتس کافکا؟ 
فقط محض حق شناسی و سپاسگزاری. من واقعا از 
زندگی او و داستان هایش سپاسگزارم. فکر می کنم آنچه 
همیشه می خواسته ام بگویم و بخوانم در آثار کافکا آمده 

است و من به همین دلیل همیشه سپاسمند او هستم.

گفت و گو با جی کانتور، نویسنده کتاب »بخشش فرشته« 

چهار داستان برای فرانتس کافکا
بسياری از نویسندگان خيلی زود کليشه ای می شوند. آنها درباره روابط خانوادگی پریشان و عاشقان دلخسته و عشق های از دست رفته 
می نویسند. اغلب رمان های آنها هم یا داستانی تاریخی دارد، یا رمانی ادبی است یا جنایی. اما داستان رمان جدید جی کانتور دارای شخصيتی جدید است. او که 
پيش تر تحت تاثير قهرمان های اجتماعی مانند چه گوارا می نوشته و جهان کميک استریپ کریزی کت، حاال دست به نگارش کتابی جدید زده که هيچ ربطی به 
زندگی انقالبی ندارد. در این کار جدید او که »بخشش فرشته« نام دارد، کانتور زندگی افرادی که از دوستان و نزدیکان فرانتس کافکا، نویسنده شهير آلمانی 

بوده اند را به صورت داستان درآورده است. گفت و گوی زیر هم به همين بهانه در رادیو ملی آمریکا با او انجام گرفته است. بخشی از آن را با هم می خوانيم.

یگانه وصالی

این کتاب خيلی هم درباره کافکای 
نویسنده یا آثارش نيست. می توان 

گفت که »بخشش فرشته« 
درباره تاثيری است که کافکا روی 

اطرافيانش داشته است

بینالملل

شهيدکتر بهشتی: یک ملت زنده حتی یک لحظه هم در دفاع از خودش و تالش برای به زانو درآوردن دشمن نباید درنگ کند.

تا به حال کتاب های زیادی درباره تاثیر رفتار پدر 
و مادر بر آینده کودکان نوشــته شده است. اما بهتر 
نیســت یک بار هم که شده برعکس به این قضیه 
نگاه کنیم؟ جنیفر سنیور، روزنامه نگار و ستون نویس 
مجله نیویورک ســراغ این موضــوع رفته و کتابی 
نگاشته است به نام »همیشه شادی، تفریح نه.« این 
کتاب در واقع مربوط به پدر و مادرهاســت و اینکه 
چگونه زیر بار تربیت و بزرگ کردن فرزندانشــان 

سالمت روانی خود را از دست ندهند. 
مســاله، چگونــه تربیت کردن همیشــه برای 
فرزندان نیست. گاهی پدر و مادر ها هم حق دارند تا 
درباره شان صحبت شود. جنیفر سنیور در مقدمه این 
کتاب آورده اســت: »ما همیشه گمان می کنیم که 
فرزندانمان برایمان شادی می آورند. به همین خاطر 
هم به نوزاد تازه به دنیا آمده بقچه شادی می گوییم. 
اما جالب اینجاســت که بدانیم یکی از جدی ترین 
تحقیقات علوم اجتماعی ثابت کرده است که فرزندان 
به هیچ وجه موجبات شــادی پدر ومادر را به همراه 
نمی آورند. این تحقیقات که در پنجاه سال گذشته به 
طور مداوم و در نسل های مختلف انجام شده است، 
ثابــت می کند که این فقط تصور پدر و مادر و میل 
درونی آنها برای شادی است که با دیدن فرزندانشان 

شعفی مضاعف در وجودشان رخ می دهد.«
سنیور در این کتاب آمار دیگری ارائه کرده است 
که طبق آن ثابت می کند تاثیر کارهای فرزندان بر 
شادمانی درونی پدر و مادر از صفر تا پنج درصد بوده 
است. پس با این حساب تکلیف این بقچه شادی چه 
می شود؟ کتاب »همیشه شادی، تفریح نه« درباره 
تناقض رفتار والدین مدرن می گوید. عنوان کتاب به 
گفته ســنیور برگرفته از جمله ای است که یکی از 
دوستان تازه مادر شده اش شنیده. او در پاسخ به  این 
پرسش که دوران بچه داری چگونه می گذرد پاسخ 
داده اســت: »خوب است. البته همیشه شادی دارد، 

اما تفریح نه.«
و اما راهکار چیست؟ در این کتاب سنیور تالش 
کرده برای والدین توضیح دهد که با در نظر گرفتن 
وقت کوتاهی برای خودشان می توانند شادی حضور 
فرزندشــان را چندبرابر کنند. او در این کتاب نشان 
داده که چطور والدین خودشان را نادیده می گیرند و 
تمام وقت و انرژیشان را صرف فرزندشان می کنند 
و به آنها این روش اشتباه نادیده گرفتن افراد دیگر 
را می آموزنــد و این برای آینده روابط اجتماعی آنها 
کامال خطرساز است. وی طبق آمار ثابت کرده که 
بیشتر طالق های بعد از بچه دارشدن به دلیل همین 
ازخودگذشــتگی های بیش از اندازه یکی از والدین 
است که باعث شده از زندگی شخصی اش بازبماند. 

از دیگر مواردی که در این کتاب مطرح شــده، 
تجربه شخصی جنیفر سنیور از مادر شدن است. او 
گفته که چطور پیش از به دنیا آمدن فرزندش تمام 
کتاب هایی که درباره رشــد و پرورش فرزند بوده را 
خوانده اما بعد به دنیــا آمدن فرزندش جای چنین 
کتابی را خالی دیده است. به همین دلیل هم دست 
به قلم شــده و با اســتفاده از آمارهایی که از مرکز 
آمار گرفته، نگارش این کتاب درباره پدر و مادر ها و 
چگونگی رسیدن به آرامش در کنار تفریح و شادمانی 

با فرزندانشان را نگاشته است. 
کتاب »همیشــه شــادی، تفریح نه« نوشته 
جنیفر ســنیور را انتشــارات اکو در 3۲0 صفحه 

منتشر کرده است.

معرفی کتاب

نگاهی به کتاب »همیشه شادی، تفریح نه« نوشته جنیفر سنیور

تناقض پدرو مادری
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امام سجاد)ع(: چنانچه شخصی از تو بدگویی کند،  سپس برگردد و پوزش طلبد،  عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باشد.



ده ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ، با این سابقه  تاریخی، با این مواریث 
عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی، در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر آنها 
در مقابل مستعمران و سلطه گران بین المللی تحقیر شد. انقالب ما این را از بین 
برد، تبدیل کرد به عزت ملی. امروز ملت ایران احساس عزت می کنند، احساس 
تشخص می کنند. انقالب، ضعف نفس و خودکم بینی را در ملت ما از بین برد؛ به 
جای آن، اعتماد به نفس ملی را به ملت داد. ما خودکم بینی داشتیم؛ فکر می کردیم 
نه کار علمی از ما برمی آید، نه کار سیاسی از ما برمی آید، نه کار عظیم نظامی از ما 
برمی آید. ما فکر می کردیم یک ملت ضعیفی هستیم؛ این را به ما تلقین کرده بودند، 

تزریق کرده بودند. انقالب این را از ملت گرفت، به جای آن، اعتماد به نفس ملی 
به ما داد. ما امروز در همه  میدان ها اعتماد به نفس داریم؛ می دانیم که می توانیم و 
دنبال این توانستن حرکت می کنیم و همه جا هم بحمداهلل به مقاصدمان می رسیم. 
 ملت ما از مسائل سیاسی منزوی بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار 
نمی داد. انقالب این حالت را از ملت ما گرفت، ما را تبدیل کرد به یک ملت آگاه و 
سیاسی. امروز نوجوان های ما هم در دور ترین نقاط کشور تحلیل سیاسی می کنند، 

حوادث سیاسی را درک می کنند..
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در 1۴ بهمن 1390

چراغ راه

صاحب امتياز: خانه کتاب / سردبير: علی آقا غفار 
 نشاني: خيابان انقالب اسالمي خيابان برادران مظفر 

جنوبي، کوچه خواجه نصير، پالک 2، طبقه چهارم 
 تلفن: 2 - 66966151  / سازمان آگهي ها: 66966150  

چاپ: سروش

w w w . k e t a b . i r

اقتصاد مقاومتی

صفحه 11۲/ اقتصاد مقاومتی، زمینه هاـ راهکارها تالیف: 
آیت اهلل عباسعلی اختری، انتشارات امیرکبیر، 3۶۶ صفحه، 

1۴ هزار تومان، 139۲.
اصــل دوم، اینکه: »برای هر کس جز حاصل ســعی او 

نخواهد بود«
این تذکر مهم قرآن که می فرماید: »لیس لالنسان اال ما 
سعی« را باید به عنوان یک اصل اساسی بشناسیم و در همه 

امور مورد توجه و نصب العین قرار دهیم.
این مطلب باید تابلو باالی درب همه مراکز آموزشــی و 
دانشگاه ها و کارخانه ها و وزارتخانه ها و مجامع علمی و اجرایی 
قرارگیرد. ما باید این درس را که اشــاره شد به همه طبقات 
جامعه مان بفهمانیم که پیشــرفت ها و رشدهای صنعتی در 
غرب و شــرق، فقط معلول سعی و کوشش است، نه آنکه 
معلول بی بند و باری و آلودگی و فحشــا و المذهبی باشد. 
المذهبی های غرب و شرق چیزی است و اثراتی دارد و سعی 
و تالش غرب و شرق هم چیز دیگری است و آن هم آثار خود 
را دارد. خودباختگی و عدم شخصیت مستقل بعضی از افراد در 
جامعه های مذهبی موجب شده است که بعضی جاهالنه تصور 
کنند که اگر مردم بی بند و بار و المذهب باشند رشد صنعتی 
و تکنیکی می یابند، درصورتی که عوامل پیشرفت های تکنیکی 

کار و تالش و اندوختن تجربه هاست.
و به طور مســلم اگر آن تالش ها و کوشــش ها در کنار 
پایبندی به مذهب اصیل اســالم )نه مذاهب تحریف شده( 

می بود، نتایج بهتری را به بار می آورد.

فرجام فرخنده

صفحه 1۲0/ فرجام فرخنده، پژوهشی در اصالت خاتمیت، 
انتشارات گوی، ۲۴۸ صفحه، 10 هزار تومان، 139۲.

توجه داشــته باشــید که این جناب این ســخنان را 
هنگامی بیان می کند که پدرش ادعای نبوت کرده و به 
پندار خویش، کتاب آسمانی اقدس بر او نازل شده است؛ 
با این احوال، اینک که می خواهد از مدنیت سخن بگوید،  
به استناد آیات شــریف قرآنی، در این مقوله میدان داری 

می کند.
آیاتی را که جناب عبدالبهاء به عنوان نمونه نقل کرده 

است، در بر گیرنده این آموزه ها و احکام است:
امر به معروف و نهی از منکر

جایگاه این آموزه دینی در فرهنگ اسالمی چنان است 
که حضرت علی)ع( می فرماید:

تمامی کارهای نیک و افزون بر آنها، جهاد در راه خدا، 
همگی، نزد امر به معروف و نهی از منکر، جز کمتر از آب 

دهانی در برابر دریایی عظیم و عمیق نیست!
ترغیــب مؤمنان به عــدل و احســان و ادای حق 

خویشاوندان
عدل، یکی از ستون های ایمان است و جلوه بارزی از 
آن،  رعایت انصاف در حق دیگران است و احسان، نیکی 
کردن درباره مردمانی اســت که هیچ حقی به گردن تو 
ندارند و باالخره، ادای حق خویشــاوندان و رسیدگی به 
آنان، از اموری است که بی تردید در هیچ آیینی، به اندازه 

اسالم به آن تاکید نشده است.

زهد و پارسایی

صفحــه 1۲0/ زهد و پارســایی/ امــام خمینی)س( و 
مفاهیم اخالقی، محمدتقی خلجی، موسسه چاپ و نشر 

عروج، 15۲ صفحه، ۶ هزار تومان، 139۲.
حب جاه و غریزه قدرت چنان در نهاد همگان حتی صدیقان 
ریشه دار است که کسی غیر از صدیقان نمی توانند آن را از خود 
دور کنندو صدیقان هم پس از مبارزه با دیگر رذائل اخالقی، فقط 

در فرجام می توانند از آن دل بردارند.
همین حب جاه بود که موجب فریفته شدن آدم و خروجش از 
بهشت شد. خداوند به آدم)ع( گفت تا در بهشت هستی، هرگز به 
رنج نمی افتی، نه گرسنه می شوی، نه تشنه، نه برهنه و نه آفتاب 

زده. اما شیطان او را فریفت و گفت:
)هل ادلک علی شجره الخلد و ملک الیبلی؛( آیا می خواهی 

تو را به درخت جاودانی و پادشاهی بی زوال راهنمایی کنم؟
چنین شد که آدم فریب خورد و از بهشت، بیرون شد. برای 
دست یابی به قدرت و یا احتمال ازدست دادن قدرت، فجیع ترین 
نزاع های خانوادگی رخ داده است. پادشاه، فرزندش را و شاه زاده 
پدرش را و شــاهزادگان، یکدیگر را کشته یا کور کرده اند تا به 
قدرت چنگ اندازند. »خویشاوندکشی برای قدرت« از رخدادهای 

مکرر تاریخ است.
آری، درســت گفته اند که: »الملک عقیم ال رحم له«. نیز 
درســت گفته اند که: »ال ارحام بین الملوک و بین احد«؛ یعنی 

میان شاهان و کسی رابطه خویشاوندی نباشد. به گفته نظام:
خطرهاســت در کار شاهان بسی/که با شاه خویشی ندارد 

کسی

ورزش در طب سنتی ایران

صفحه 11۲/ ورزش در طب سنتی ایران، دکتر مرضیه بیگم 
سیاهپوش زیرنظر استاد محمد عبادیانی، انتشارات نیاکان، 

159 صفحه، 1۲ هزار تومان، 139۲.
گفتیم حرارت قوی در حرکت شدید ایجاد می شود مگر این که 
این حرکت، در ]ماده ای که[ رطوبت صادق مســتعد برای تبخیر 
دارد، واقع شود که در این صورت، از فعلش کاسته می شود ]یعنی 
اگر حرکت قوی در ماده ای که رطوبت مستعده برای تبخیر ندارد 
واقع شود، میزان حرارت تولیدی، کم خواهد بود[. اگر حرکت، کثیر 
باشد و ماده،  استعداد کمی ]برای تبخیر[ داشته باشد، اتفاق فوق 
نمی افتد ]یعنی در حرکت کثیر، علی رغم، استعداد کم ماده برای 
تبخیر، حرکت می تواند عملکرد موثرش را داشته باشد[ که با این 
قول، به آن اشاره شده است: »حرکت کثیره، مسبب تحلیل به رفق، 
بیش از تسخین می شود«. هرگاه در هر یک از این حرکات، )قوی 
و یا کثیر( افراط شود، به دلیل تحلیل حارّ غریزی و تحلیل رطوبت، 
برودت ایجاد می شود. همانا اقسام نه گانه حاصل از ترکیب اقسام 
کّمی، در این امر مشترکند که تحلیلشان بیش از تسخینشان است 
و اگر در این موضوع تفاوت کنند، به حسب قوت و ضعف و اعتدال 
است؛ این اقسام عبارتند از: قوی طویل، قوی قصیر، قوی معتدل، 
ضعیف طویل، ضعیف قصیر، ضعیف معتدل، معتدل طویل، معتدل 
قصیر و معتدل معتدل و شیخ،  سرعت و بطيء را معتبر نمی داند، زیرا 
در آن، از طول زمان و کوتاهیش و ]از[ طول مسافت و کوتاهیش 
تعبیر می شود ]یعنی سرعت، آمیخته ای از زمان و مسافت است[ 
که مندرج تحت کمیت هستند لذا فرم های حثیث و متراخ، تحت 

کیفیت قرار نمی گیرند پس، اقسام، نه گانه می شوند.

کساني که اهل مطالعه و کتابخوانند، بسیار دوست دارند وقتي 
وارد کتابفروشي یا یک نمایشگاه کتاب مي شوند، مثل وقتي که 
به کتاب خواجه شیراز تفال مي زنند، کتابي را برداشته و اتفاقي، 

صفحه اي را بگشایند و آن رابخوانند که هم فال است وهم تماشا 
و هم خواندني! کتاب هفته، به جاي مخاطبان خود، برایشــان 
فال کتاب گرفته و عدد روز انتشار نشریه هر هفته را مثل شنبه 

همین هفته)1۲ بهمن ماه( مبنا قرارداده و برپایه تکرار و استفاده 
ازعدد 1۲، صفحه اي را باهمان شماره از کتابي جدید، انتخاب و 

عینا ارایه مي کند؛ فالي که ما به نیابت از شما گرفته ایم!
فال کتاب

اعتماد به نفس ملی

با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت
  معرفی هیات نظارت بر نشر کتاب
»بزرگساالن« و »کودك و نوجوان«  

اعضاي جدید هیات نظارت بر نشــر کتاب در حوزه »بزرگســاالن« و »کودک و نوجوان« سه شنبه هفته گذشته، هشتم 
بهمن ماه از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی با حضور دکتر حسن روحانی و روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی 
معرفی شدند. به گزارش کتاب هفته به نقل از خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( در این جلسه بر اساس سیاست ها و ضوابط نشر 
کتاب، احمد واعظي، محمدعلي مهدوي راد، محمدتقي سبحاني، رضا مختاري، علیرضا اعرافي، محمود گلزاري، عماد افروغ، 
علیرضا صدرا، صادق آئینه وند، محسن مومني، علي معلم دامغاني، حسین کچوئیان، محمود آذربایجاني، مهدي خاموشي و 
فریبا عالسوند به عنوان اعضاي هیات نظارت بر نشر کتاب بزرگسال انتخاب شدند. همچنین محسن چیني فروشان، جواد 
محقق، مظفر ساالري، عبدالها حسن زاده، و مهنوش مشیري نیز به عنوان اعضاي هیات نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان 
انتخاب شدند. طبق ماده 5 مصوب جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال 13۶7 و نظر به حساسیت و جنبه های خاص 
کتاب های کودکان و نوجوانان، هیات ویژه ای به نام »هیات نظارت بر نشر کتاب« متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحب نظر 
و آگاه به امور تربیتی)از دیدگاه اسالمی( و مسایل خاص کتاب های کودکان و بزرگساالن تشکیل شد. این افراد را وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از میان صاحبنظران و نویسندگان کتاب های کودکان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسایل تربیتی در اسالم 
انتخاب و براي تصویب به شورای فرهنگ عمومی معرفی خواهد کرد.  این مصوبه تا سال 13۸9 برهمین منوال اجرایي شد اما 
در این سال قانون تغییر کرد و روش انتصاب اعضاي هیات نظارت به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسالمي و به تایید شوراي 
عالي انقالب فرهنگي اعالم شد.  در سال 1390 اسامي اعضاي هیات نظارت در هر دو حوزه کودک ونوجوان و بزرگسال به 
شوراي عالي انقالب فرهنگي اعالم شد اما ۲0 مرداد همان سال با حکم محمود احمدي نژاد، رییس جمهوري دولت دهم و 
رییس وقت شوراي عالي انقالب فرهنگي، فقط  اعضاي هیات نظارت بر نشر کتاب کودک و نوجوان تایید و اعالم شدند و 
با گذشت بیش از دو سال از تصویب تشکیل هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگساالن در شورای انقالب فرهنگی، این 

مصوبه نهایتاً از ۲5 مردادماه امسال با درج در روزنامه رسمی کشور شکل قانونی و اجرایی به خود گرفت.
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