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پيامبر اکرم)ص(: 

س��ازگارى با م��ردم نیمى از 

ايم��ان و نرم رفتارى ب��ا آنان، 

نیمى از زندگانى است. 
»گزيده تحف العقول«

یک واسطه امین بین ناشر و خریدار
     داود عامری 

هم فال اس��ت و هم تماش��ا. قدم زدن در بین كتاب هاى مختلف و 
غرفه هاى تخصصى نمايشگاه كتاب، شور و حال گذشتگان كتابخوان 
را در ذهن و جان انسان زنده مى كند و از طرف ديگر بوى كتاب هاى 
نو و ورق نخورده، حس خريد يک كاالى ارزشمند فرهنگى را در سبد 
خانواده هاى ايرانى، كه متأسفانه به علت مسائل مختلف فرهنگى و 
اقتصادى به تدريج در حال پر كشیدن است، به ياد مى آورد و با تالش 

ساالنه مى خواهد همچنان جايگاه خود را حفظ كند. 
انتظار مى رود سى و سومین نمايشگاه كتاب، امسال حال و هواى 
ديگرى داشته باشد چرا كه دو س��ال وقفه در برگزارى بزرگ ترين 
رويداد فرهنگى كشور،هم همه عالقه مندان را به بازديد از نمايشگاه، 
مشتاق تر كرده اس��ت و هم ناش��ران را راحت تر از همیشه به اين 
جشنواره بزرگ فرهنگى كشانده اس��ت. البته در دو سال گذشته، 
نمايش��گاه تالش كرد با همه س��ختى  ها و نارس��ايى ها، به صورت 
مجازى كار خود را انجام دهد، اما واقعیت اين است كه دلمان براى 
بوى كتاب هاى نو كه از انبوهى آن چشمان خیره شود و ورق زدن 
كتاب  ها در غرفه هاى مختلف و گرداندن چشم  ها در میان قفسه  ها و 
خواندن عناوين كتاب هاى مختلف در ازدحام جمعیت، تنگ شده 
بود و خدا را شکر كه هم شاهد برگزارى نمايشگاه كتاب هستیم و 
هم از خبر تک رقمى شدن آمار فوتى هاى بیمارى منحوس كرونا، 

بازگشت امید و نشاط به زندگى مردم را شاهديم. 
و اما برگزارى نمايشگاه كتاب از جهات مختلف در حوزه فرهنگى 
كش��ور حائز اهمیت است كه به فراخور مطلب، اش��اراتى كوتاه به 
آنها مى كنیم. اولین نش��انه هاى خوب و باطراوتى كه از نمايشگاه 

كتاب مشام جامعه ايران را پر مى كند، بازگشت امید، 
يا بهتر است بگويیم افزايش سطح امید، به آينده میان 
نويس��ندگان، ناش��ران و فعاالن اين عرصه از اقدامات 
فرهنگى است كه نقش اساس��ى در زنده نگهداشتن و 
پويايى زيست فرهنگى كشور دارد و كمتر به آن توجه 
مى ش��ود. با وجود راهیابى روش هاى جديد و س��ريع 
نشر در جوامع، همانند نش��ر ديجیتال و حتى آنالين 
و به ص��ورت صوتى، هنوز اهل مطالع��ه، لذت خواندن 
كتاب هاى كاغذى را زيرزبان خود خوش تر مى دانند و 
ترجیح مى دهند ورق ورق مطالب را ببینند و از خواندن 
آنها لذت ببرند. لذا نمايشگاه كتاب تعداد زيادى از مردم 
را به سوى خود مى كشاند و همین عامل، آن را تبديل به 

بازار فروش كتاب نیز مى نمايد. 
لذا نمايشگاه كتاب همانند هر نمايشگاه ديگرى، به يک واسطه امین 
بین ناش��ر و خريدار تبديل مى گردد و به جهت ايجاد تس��هیالت، از 
تخفیف گرفته تا امکان دسترس��ى به كتاب هاى مورد نظر در يک بازه 
زمانى كوتاه، بازار كتاب را در هواى مطبوع ارديبهشتى، گرم تر مى كند. 
نمايشگاه، خود به تنهايى يک بیلبورد بزرگ براى كتاب و كتابخوانى 
اس��ت. از مدت  ها قبل كه دست اندركاران مش��غول تجهیز، ثبت نام و 
طراحى چیدمان غرفه هاى كتاب هس��تند، هر روز شاهد انتشار اخبار 
گوناگون در خصوص كتاب هستیم. در نهايت از روز افتتاحیه، موضوع 
كتاب و نمايشگاه كتاب تبديل به اولین خبر در حوزه فرهنگ مى شود. 
لذا اين حجم از گفت و شنود از كتاب، آن را به ياد بسیارى از افراد جامعه 
مى آورد كه روزگارى اهل كتاب بوده اند و با شلوغ شدن زندگى فردى 
و اجتماعى، اين يار مهربان را به ديار فراموشى فرستاده بودند. واقعیت 
اين است كه چنان مس��ائل اقتصادى و سیاس��ى در جامعه ما و شايد 
بتوان گفت اكثر جوامع بشرى، به شئون زندگى انسان  ها سايه افکنده 
است كه ديگر، كاال هاى اصیل فرهنگى و حتى سخن گفتن از اصالت 
فرهنگى، به تعريف يک خاطره ش��بیه شده اس��ت. در اين روزگار كم 
توجهى به فرهنگ، برگزارى نمايشگاه كتاب، بسان يک خون تازه در 
رگ هاى عرصه كتاب است و از س��وى ديگر، نماينده شايسته اى براى 
معرفى فرهنگ كهن بزرگان اهل كتاب كه امروزه نمايندگان فرهنگى 
ايران در جهان هستند. بزرگان انديش��ه ورزى چون مولوى، سعدى و 
نظامى و صد  ها چهره شناخته شده فرهنگ و ادب فارسى كه امروز به 
تنهايى نمايندگى فرهنگ ايران را در سطح جهانى به يدك مى كشند و 
گشاده  ترين در براى ارتباط فرهنگى را هنوز باز نگه داشته و نقش مهمى 

در ديپلماسى فرهنگى ايران و ايرانیان در جهان را ايفا مى نمايند. 
واقعیت اين اس��ت كه كتاب يک كاالى تزئینى و لوكس نیس��ت، 
بلکه يک كاالى مصرفى است كه هر چقدر مصرف آن زياد گردد، 
همان قدر جامعه را به فرهیختگى بیش��تر سوق مى دهد. لذا نبايد 
گذاشت كه اين جنس جور فرهنگ ايرانى از سبد مصرف خانواده  ها 
حذف شود و نمايشگاه كتاب در اين عصر غربت كتابخوانان، راهى 
به روشنايى دنیاى كتاب است. كتاب هنوز كاالى مهمى در جهان 
فرهنگى و دنیاى مدرن محس��وب مى ش��ود. در زمانى كه شرايط 
ادراكى جه��ان در حال تحول بوده و يک نب��رد فرهنگى در جهان 
برقرار است، كتاب ايرانى در جهان، زيست مطلوبى دارد و يا اساساً 
زيس��ت فرهنگى دارد. ولى بايد پرسید مس��ئوالن، نويسندگان و 
نخبگان ايران براى آن، چه برنامه اى دارن��د؟ يکى از كاركرد هاى 
نمايش��گاه بین المللى كتاب تنظیم و بهتر كردن تراز اين زيس��ت 
فرهنگى است كه بايد براى آن كوشید و ايران نوين را از اين طريق 
نیز به جهان معرفى كرد. در خصوص كتاب، كتابخوانى و نمايشگاه 
كتاب مى شود ساعت  ها نوشت ولى بازهم سیراب نشد. اما به همین 
میزان، آن هم براى عرض ادب و احترام به ساحت كتاب، بسنده كرده 
امید داريم شاهد زيست پوياتر فرهنگى كتاب در جامعه ايران باشیم 

و كتاب جايگاه واالى خود را میان ما ايرانیان باز يابد. 

در نشست »فرم، گمشده شعر « در نمايشگاه کتاب تهران مطرح شد

مخاطب برای خريد کتاب شعر به انتشارات اعتماد می کند!
 متأسفانه چيزی که برای انتشارات مهم شده، توليد کمی کتاب های شعر است. حاال فرم می خواهد رعايت يا رد شود اهميت چندانی ندارد

و مهم اين است که توليد باال رود
 برخی شاعران که شعرهای سطحی می گويند، اين آسيب 
را پوست اندازی صنعت ش�عر می دانند که اين، اعتماد 
کاذب به وجود می آورد، برخی ناشران هم به اين مسئله 
اعتبار می دهند. ما اکنون در فضای فاجعه آميزی هستيم. 
نفیسه سادات موس��وى از شاعران كش��ورمان با بیان اين 
مطلب در نشست » فرم، گمشده ش��عر « كه در نمايشگاه 
سى وسوم كتاب برگزار ش��د، گفت: آسیبى كه گريبانگیر 
همه عرصه هاى ش��عر شده اس��ت، نبود فرم اس��ت. ما در 
كتاب     ها قالبى را مى بینیم، در ش��عر هم قالبى داريم. شعر 
بايد به گونه اى باش��د كه من با ورق زدن يک كتاب ش��عر 
بتوانم متوجه شوم اين كتاب شعر است. ما 
ايراد كنونى را در سطر مى بینیم. متأسفانه 
مش��کالت به س��طحى     ترين قسمت شعر 

رسیده است. 
موسوى در ادامه گفت: ش��عر داراى وزن و قافیه است اما 
ما شکستگى هاى اساس��ى را در اين بخش مى بینیم. از 
طرفى فرم آن اس��ت كه يک ش��اكله ظاهرى به ما نشان 
مى دهد و ما آن را ش��عر بخوانیم. اصل ش��عر بودن شعر، 
تركیب عاطفه و خیال با وزن مناسب با محتواست. حتى 

در نشر هاى تخصصى شعر هم آثارى كه اشکاالت فرمى 
دارد، ديده مى شود. 

اين ش��اعر افزود: مخاطب به انتش��ارات اعتماد مى كند و 
ناشر هرچه ش��عر تولید كند، مخاطب از بین آنها انتخاب 
مى كند، چراكه مخاطب شعردوست است اما شعرشناس 
نیست. برخى مخاطبان خودشان را در موقعیت مقايسه قرار 
نمى دهند و نمى توانند آسیب كنونى شعر را متوجه شوند. 
متأسفانه چیزى كه براى انتشارات مهم شده، تولید كمى 
كتاب هاى شعر است. حاال اين فرم مى خواهد رعايت شود يا 

رد شود. مهم اين است كه تولید باال رود. 
وى ادامه داد: از شاعران كه شعرهاى سطحى مى گويند، 
اين آس��یب را يک پوس��ت اندازى صنعت شعر مى دانند 
كه اين، اعتم��اد كاذب به وجود مى آورد. برخى ناش��ران 
هم به اين مس��ئله اعتبار مى دهند. م��ا اكنون در فضاى 

فاجعه آمیزى هستیم. 
موسوى گفت: خود شاعر بايد اولین شخصى باشد كه اثرش 
را مورد مداقه قرار مى دهد و حیثیت شعرى خود را اعتبار 
ببخشد و اگر ايراد و آسیبى دارد، بايد آن را رفع كند اما اكنون 
برخى از ناشران خودشان اين كار را مى كنند. ناشران مدعى 

هستند كه كارشناسان شعرى دارند و آسیب     ها را شناسايى 
مى كنند. اين مسئله اصاًل كاربردى نیست. برخى مواقع ما 
مى بینیم ناشران اصالً كارشناس شعرى ندارند تا بتوانند شعر 

را نقد و بررسى كنند. 
  ناشرانی که کتاب سازی می کنند

موسوى ادامه داد: مخاطبى كه اهل شعر است و در دنیاى 
ش��عر قدم مى زند، وقتى در تعداد كثیرى از كتاب هاى 
شعر اين بى وزنى را مى بیند، خودش را مقايسه مى كند 
و به خود اين اطمینان را مى دهد ك��ه من هم مى توانم 
شاعر ش��وم. اين مسئله باعث مى ش��ود كه درخواست 

تولید كتاب شعر به ناشران افزايش يابد. كسانى كه شاعر 
شده اند، به خودش��ان زحمت رفتن به كارگاه يا استاد 
ديدن را نداده اند. ناش��ر فقط دارد كتاب سازى مى كند. 
خود ناشر اصاًل نگاهى به اين مسئله ندارد. انتشاراتى كه 
پول مى گیرد و كتاب شعر تولید مى كند، زياد شده است. 
انتش��اراتى هم كه با اصول ش��عر كتاب چاپ مى كنند، 
بسیار كم شده اس��ت. در درازمدت، اين روش به زبان و 

بدنه هويتى شعر ضربه مى زند. 
وى با اشاره به اينکه زبان فارس��ى حیثیت معنايى خود را 
با قرار دادن در عرصه هاى بى وزنى ش��عر از دست مى دهد، 
ادامه داد: حاف��ظ مثل يک گوهرتراش عمل كرده اس��ت. 
امروزه نوجوانان در فضاى اشعار عاش��قانه اى قرار گرفتند 
كه در قاع��ده بى وزنى ش��عر و بدون فرم به گس��ترش آن 
مى پردازند و استقبال شديدى مى شود. اولین كارى كه ما 
بايد براى رفع اين آسیب انجام بدهیم، رفع اين استادگريزى 
است. كارشناسان شعرى كه به نادرستى و بدون شناخت، 
بانى چاپ چنین كتاب هاى ش��عرى مى ش��وند، بايد مورد 
بازخواست قرار بگیرند تا مخاطب بداند كه اين كارشناس در 

بررسى محتوا و فرم شعر، كار ناصواب انجام داده است.

      یادداشت

 بررسی مشكالت نشر و نگاهی  به سی و سومين نمايشگاه کتاب 
در گفت وگوی »جوان « با مدير انتشارات روايت فتح

 ناشر و کتابخوان در نمایشگاه 
از دوری تا دوستی

     مصطفی شاه کرمی
امسال با فروکش کردن ش�يوع ويروس کرونا و 
بازگش�ت زندگی مردم و فعاليت های اجتماعی 
و فرهنگی به شكل عادی شاهد برگزاری سی و 
سومين دوره نمايشگاه کتاب به صورت مجازی 
و حضوری هستيم. بررس�ی برخی کاستی های 
حوزه نشر، گرانی کاغذ، دغدغه ناشران و نگاهی 
به شاخصه های اين دوره از نمايش�گاه کتاب از 
جمله محورهای گفت وگوی »ج�وان « با مهدی 
محمدخانی، مدير انتش�ارات روايت فتح است. 
 امسال نمايش�گاه کتاب پس از دو سال 
برگزار ش�دن به صورت مج�ازی، مثل 
س�ابق به صورت فيزيكی و مجازی 
برگزار شده، نظرتان در اين خصوص 

چيست؟
امسال پس از وقفه س��ه ساله نمايشگاه 
كتاب سى و سوم به شکل فیزيکى و حضورى شروع 
به كار كرده است. به هر حال شروع و وجود نمايشگاه 
براى ناشران مايه دلگرمى و امیدوارى است و از جمله 
شاخصه هاى اين مسئله مى توان به ارتباط حضورى 
با مخاطبان، فروش حضورى و اتفاقات ديگرى كه 
نمايشگاه حضورى كتاب مى تواند رقم بزند، اشاره 
كرد. همزمانى برپايى نمايشگاه حضورى و مجازى 
رخداد جالب و تجربه تازه  اى است كه امسال براى 
اولین بار اتف��اق مى افتد. وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمى سال گذشته دو نمايش��گاه مجازى برگزار 
كرد كه اين نمايش��گاه ها به فاصله تقريبى ش��ش 
ماه از يکديگر برگزار شدند ولى خبرى از نمايشگاه 
حضورى نبود. نمايشگاه امسال و همزمانى برپايى دو 
شکل فیزيکى و مجازى با وجود اينکه براى ناشران 
س��ختى هايى دارد )چ��ون برگزارى هر دو ش��یوه 
نمايشگاه كار اجرايى مضاعف و زيادى را مى طلبد 
ضمن اينکه براى چ��اپ كتاب هاى م��ورد نیاز كه 
بايد اتفاق بیفتد مستلزم انجام اقدامات مقدماتى و 
اولیه اى هست( اما به نظرم مى رسد كه اين دو شیوه 

برگزارى مى تواند مکمل همديگر باشند. 
بر اس�اس آماری که طی چند روز اخير 
از نمايش�گاه کتاب اعالم شده در حالی 
که ش�رايط حضوری هم برای مخاطبان 
و عالقه مندان ايجاد ش�ده ظاهراً خريد 
و بازديد مجازی نمايش�گاه خيلی قابل 

توجه بوده است. 
سال گذشته چون نمايشگاه حضورى وجود نداشت 
همه بار فروش متوجه اين شیوه و شمايل از نمايشگاه 

بود اما امس��ال اين مس��ئله بین مجازى و حضورى 
تقسیم شده است. اين تقسیم كار در نمايشگاه امسال 
باعث شده كه مراجعه و خريد مجازى بر اساس آمار 
دو روز اول فروش آثار و بازديد از نمايش��گاه نسبت 
به نمايش��گاه هاى مجازى قبلى كه وجود داش��تند 
بیشتر باشد و شاهد كاهش خريد و مراجعه شده ايم 
اما اين كاهش خريد به واس��طه راه ان��دازى و ايجاد 
شرايط برگزارى حضورى نمايشگاه بوده نه كم شدن 
مخاطبان كتاب و نشر. در واقع شرايط حضورى باعث 
شکل گیرى چنین مسئله اى ش��ده و جمع بندى و 
ثمرات اين دو شیوه برگزارى نمايشگاه قاعدتاً از يک 
نمايشگاه مجازى يا يک نمايش��گاه صرفاً حضورى 
بسیار بیشتر است. يعنى فروش��ى كه براى ناشران 
در نمايشگاه توأمان مجازى وحضورى اتفاق مى افتد 
در حالت كلى خیلى بیشتر از هر كدام از شیوه هاى 
مجازى و حضورى به صورت خاص و ويژه اس��ت. به 
هر حال قشرى از مخاطبان ما در شهرستان ها حضور 
دارند و همچنین قشر ديگرى هم هستند كه كمتر 
مى توانند از فضاى عمومى براى خريد استفاده بکنند 
كه اين عزيزان مى توانند خريدشان را از بخش مجازى 
نمايشگاه انجام بدهند و از تخفیفات و تسهیالت در 

نظر گرفته شده براى آن بخش بهره ببرند. 
عمده مش�كالتی که فضای نش�ر با آن 
مواج�ه اس�ت مربوط ب�ه چ�ه بخش يا 

مسئله ای است؟
اصلى  ترين دغدغه ناش��ران امروز بحث كاغذ است، 
حتماً همه ناشران عالقه مند هستند حمايت دولت 
از اين بخش مهم فرهنگى اتفاق بیفتد. بحث اصلى 
ما هم اين اس��ت كه عرضه كت��اب مهم  ترين بحث 
حوزه فرهنگ است و انتظار ناشران هم اين است كه 
اگر دولت و دست اندركاران به اين عرصه بسیار مهم 
عالقه مندند و مى خواهند كه حوزه فرهنگ همچنان 
پررونق باش��د اولین كارى كه بايستى اتفاق بیفتد 
بحث حمايت واقعى و بیشتر در بحث تهیه و تدارك 
كاغذ است. مس��ئوالن بايد تولید كاغذ را در كشور 
دنبال و سیاست هاى مربوط به آن را اجرايى بکنند، 
ضمن اينکه وزارت صمت اگر بتواند حضور فعاالنه 
و مسئوالنه ترى داشته باشد دغدغه ناشران از روى 
بحث كاغذ برداشته مى شود. بايد براى افزايش بى 
رويه قیمت كاغذ در كشور هم فکرى بکنند ما سال 
گذشته شاهد بوديم كه قیمت كاغذ تقريباً سه برابر 
شد كه اين مسئله قاعدتاً باعث باال رفتن قیمت پشت 
جلد كتاب ها مى شود و با كاهش قیمت ما مى توانیم 
انتظار داشته باشیم كه مخاطبان مان كتاب بیشترى 

را خريدارى بکنند كه طبیعتاً خريد و رشد مسئله 
كتاب و كتابخوانى يک نوع سرمايه گذارى فرهنگى 
دولت در بین جامعه اس��ت كه آثار و مراتب آن در 

جامعه قابل احصا و مالحظه خواهد بود. 
اين گرانی چندباره کاغذ در سال گذشته 
که به آن اشاره کرديد و بحث حذف ارز 
ترجيحی آيا تأثير سوئی در انتشار آثار و 
همچنين ريزش مخاطبان آثار انتشاراتی 

شما داشته است؟
يکى از داليل كاهش مخاطب��ان در حوزه فرهنگ 
بحث اقتصاد است كه يکى از مهم  ترين دغدغه هاى 
مردم را شکل داده اس��ت و همزمانى مسئله بحث 
حذف ارز 4200 و مس��ائل پیرامونى آن با برگزارى 
نمايشگاه براى مخاطب عام ما دغدغه هايى درست 
كرده كه روى حضور آنها در نمايشگاه و خريدهاى 
شان تأثیرات منفى گذاشته است. از طرفى افزايش 
بى رويه قیمت كاغذ باعث گران تر ش��دن كتاب ها 
شده كه اين مسائل باعث كاهش و ريزش مخاطبان 
حوزه فرهنگ و كتاب شده است. اين دغدغه همه 

انتشاراتى هاست. 
پيشنهاد شما به مس�ئوالن برای کمتر 

شدن چنين دغدغه هايی چيست؟
به نظر من اولین كار اين اس��ت ك��ه يک حمايت 
مقطع��ى از اين ح��وزه انجام بش��ود ت��ا اينکه در 
میان مدت دولت بتواند با سرمايه گذارى در بحث 
تولید كاغذ در كشور فرصت برطرف كردن و حل 
قطعى معضالت و مش��کالت اين چنینى را فراهم 
كند. اين باعث مى شود كه ما مدام منتظر واردات 
كاغذهاى خارجى نباشیم و با سرمايه گذارى دولت 
و همراهى و مساعدت انتشاراتى ها شاهد سروسامان 

پیدا كردن اين معضل قديمى باشیم. 
از  تع�دادی  اخب�ار  برخ�ی  طب�ق 
انتشاراتی های بزرگ اعالم کردند که در 
اين دوره از نمايشگاه کتاب حضور پيدا 
نمی کنند تا فرصت عرضه و معرفی ديگر 
انتشاراتی های کوچك تر و کمتر شناخته 
شده در بين مخاطبان فراهم بشود. نظر 

شما چيست؟
 من از داليل ش��ركت نکردن انتشاراتى ها و اينکه 
كدام يک از آنه��ا در اين دوره از نمايش��گاه كتاب 
حاضر نشدند اطالع زيادى ندارم اما افزايش قیمت 
كاغذ باعث مى شود كه ناش��ران مجبور به افزايش 
س��رمايه گذارى براى چاپ و انتش��ار آث��ارى كه 
مى خواهند بازنشر بدهند يا آثار جديد بشوند و اين 
اتفاق از توان بسیارى از ناشران خارج است! چون 
بايستى بر اساس كتابى كه دارند كاغذى مورد نیاز 
را با قیمت هاى بسیار زياد تهیه بکنند. خب معلوم 
است كه خیلى از ناشران توان چنین كارى راندارند 
و قاعدتاً قید حضور در نمايشگاه كتاب حضورى را 
مى زنند و اكثراً تمام توان ش��ان را براى فعالیت در 
شمايل مجازى نمايشگاه كتاب متمركز و مصرف 
مى كنند. اين است كه يکى از دغدغه هاى ناشران 
همانطور كه عرض كردم بحث تهیه كاغذ است و 
اگر بتوانیم با مس��اعدت و حمايت نهاد هايى مثل 
نهاد كتابخانه ها يا مجموعه ه��اى ديگرى اينگونه 
مشکالت را برطرف بکنیم اوضاع نشر و كتاب بسیار 
بهتر از االن خواهد شد و ناشران مى توانند به حیات 

و زندگى شان ادامه بدهند.

     نويد پارسا
 در نشر کودک و نوجوان به جای اينكه 
مناسبات فرهنگی نقش تعيين کننده 
داشته باشد، مناسبات تجاری و کسب 
س�ود اس�ت که تعيين کننده اس�ت. 
معصومه محسنى، كارشناس كتاب با بیان اين مطلب 
در نشست بررسى فضاى نشر در قشر كودك و نوجوان 
كه از سوى سامانه كارشناس��ى مجمع ناشران انقالب 
اسالمى  برگزار شد، گفت: رونقى كه نشر كودك دارد، 
از سرعت و گستردگى بیشترى برخوردار است. دلیل 
اصلى اين گستردگى صرفاً سود است. آنچه براى نشر 
كودك چارچوب تعیین مى كند، مس��ئله سود و بازار 
اس��ت. من معتقدم آنچه مناس��بات مس��ئله آموزش 
كش��ور را تعیین مى كند، براى نش��ر كودك و نوجوان 
هم اتفاق مى افتد. در مس��ئله آموزش كشور 
مناسبات تجارى است كه حتى چارچوب هاى 
تربیتى را مهندسى مى كند. در نشر كودك 
و نوجوان به جاى اينکه مناس��بات فرهنگى 
نقش تعیین كننده داش��ته باشند، مناسبات 
تجارى و كسب سود اس��ت كه تعیین كننده 
است. اين كارشناس حوزه كودك و نوجوان 
ادامه داد: امروزه بس��ترهاى فرهنگى متولى 
جريان نش��ر كودك و نوجوان نیستند و اين 
يعنى آس��یب پذير شدن س��ازه هاى هويتى 
نوجوانان ما. بس��یارى از كس��انى كه متولى 
كار كودك و نوجوان هستند، صرفاً يک فايل 
داس��تانى را ترجمه مى كنند و ب��ه بازار ارائه 
مى دهند و چیزى كه مهم نیس��ت نیازهاى 
مخاطب اس��ت. آنچه در اينجا مهم محسوب مى شود، 

كسب سود است. 
     کانون پرورش فكری کجاست!

 وى با بیان اينک��ه در محصوالتى كه ب��راى كودك و 
نوجوان ترجمه مى شود، اس��تانداردهاى الزم رعايت 
نمى شود، افزود: مؤلفه هاى فرهنگى هويت ساز كشور 
ما ناديده گرفته مى ش��ود. كتاب      هايى كه براى قش��ر 
كودك و نوجوان ب��ه بازار رفته، كتاب      هايى اس��ت كه 
از قالب هاى ضعیفى برخوردارن��د، چراكه بايد هزينه 
كمترى را ش��امل ش��ود. اين معضل را ناش��ران ايجاد 
نکردند. آنچه بايد در اينجا پرس��یده ش��ود، اين است 
كه وظیف��ه نهاده��اى دولتى در اين مقوله چیس��ت؟ 
نهادهاى دولتى چه نقشى در اين مسئله بسیار مهم ايفا 
مى كنند و آيا براى خود نقشى قائل هستند؟ متأسفانه 

انتشاراتى كه در حوزه كودك و نوجوان بودجه دولتى 
دريافت كرده اس��ت، در نمايشگاه حضور ندارد. كانون 
پرورش فکرى نوجوان در نمايشگاه حضور ندارد. اين 
خود نشان دهنده تضییع حقوق كودك است. محسنى 
بیان كرد: متأس��فانه راهى كه در حوزه نشر كودك و 
نوجوان مشخص ش��ده، كتاب را به يک كاالى لوكس 
تبديل كرده است. در بسیارى موارد ما وقتى محتواى 
اين كتاب      ها را بررسى مى كنیم، مى بینیم كه اين كتاب 
براى بخش خاصى نوشته شده. در بسیارى از خانواده      ها 
در هنگام خريد كتاب، به هزينه كتاب بیشتر از محتواى 
كتاب اهمیت داده شده اس��ت. محسنى مشکل اصلى 
بخشى از كتاب هاى كنونى را محتواى اروتیک  دانست 
و افزود: مثال      هايى كه در برخى از اين كتاب      ها نوشته 
شده، سخیف و بد است و من نمى توانم در جمع از روى 
مثال      ها بخوانم. همین محتوا     ها در بسیارى از موضوعات 
دچار انباشتگى هستند؛ موضوعاتى مانند جنگ و صلح، 
رمز و راز موفقیت، راز دوس��ت يابى. اما كتاب      هايى در 
زمینه قومیت هاى ايرانى، اسوه هاى دينى و قهرمانان 

دينى چند كتاب يا موضوع محدود داريم. 
محسنى بیان كرد: نکته اى كه اينجا مهم است، مسئله 
نوجوان است كه به مراتب مهم تر است. كنترل كودك 
نس��بت به نوجوان براى محتوا راحت تر است، چراكه 
براى كودكان، معل��م و خانواده كت��اب تهیه مى كند 
و حتى در خواندن مطال��ب، خانواده      ه��ا مى تواند آن 
قس��مت      هايى كه مناس��ب نمى دانند، سانسور كنند. 
اما نوجوان خودش دس��ت به انتخاب كت��اب مى زند. 
زمینه      هايى باي��د فراهم كنیم تا محتواهاى س��الم در 

اختیار نوجوانان قرار بگیرد. 
    نيازمند محتوايی هس�تيم که خارج از محور 

سوددهی باشد
اين كارش��ناس كتاب ادامه داد: مس��ئله      هايى كه هم 
اكنون براى نوجوانان ما مطرح مى شود، مسئله جوان 
امروز ما نیست. اگر مسئله اجتماعى را ما در نظر بگیريم 
بر اساس اين موضوع بايد محتوا براى نوجوانان تعیین 
كنیم. در مس��ئله اجتماعى، عمومیت الزمه كار است 
و عمومی��ت را از آمار مى توان فهمید كه متأس��فانه ما 
آمار ه��اى متقنى نداري��م. محتوا     هايى ك��ه اكنون در 
كتاب ه��اى نوجوانان ع��رض اندام مى كنند، مس��ئله 
اجتماعى م��ا نیس��ت و از اصول هويتى م��ا برخوردار 
نیست. در اينجا بايد بگويم ما نیازمند محتوايى هستیم 
كه خارج از محور سوددهى باشد و اين امر مهم از سوى 

نهاد هاى متولى دولتى صورت مى گیرد.

بررسی نشر کودک و نوجوان در نمايشگاه کتاب 

 سود و منفعت در نشر کودک و نوجوان 
حرف اول را می زند 

 متأسفانه انتشاراتی که در حوزه کودک و نوجوان بودجه دولتی دريافت کرده است
 در نمايشگاه حضور ندارد

 محمدصادق عابديني

 مصطفي شاه کرمي، نويد پارسا

پروند ه

گاه
ش

مای
ن

ب
کتا

فرزین ماندگار     نشست


