


مسؤل کتابخانه مشارکتی مرحوم آیت اللـه صبوری در محله و گذر 
قدیمی باباولی کاشان که از پایگاه های مشهور زمینه سازی انقالب 
متولد  شکریز.  علی  جز  نیست  کسی  شود  می  محسوب  اسالمی 
در  گوید  می  که  صبوری  اللـه  آیت  همراهان  و  شاگردان  از  و   1339
هایی  چهره  شکریز  گفته  به  کرده.  تحصیل  حوزه  در  هم  مقطعی 
در   42 سال  از  قبل  نواب صفوی  و  خراسانی  وحید  اللـه  آیت  مانند 
مسجد باباولی سخنرانی کردند. وقتی از ایشان درباره سابقه فعالیت 
از اینکه از سال 82 مکان  کتابخانه اینجا می پرسم می گوید» قبل 
با  از سال 44  باباولی  از مسجد  فعلی کتابخانه احداث شود قسمتی 
باالبردن شعور  و  افزایی  بینش  به  که  اللـه صبوری  آیت  مثبت  نظر 
و فهم جوانان منطقه عالقه داشت به کتابخانه اختصاص پیدا کرد و 
به کتابخانه جعفری و برگرفته از امام جعفر صادق)ع( در سمت رییس 
فعلی  مجهز  مکان  که  هم  بعدها  شد.  نامگذاری  جعفری  مکتب 
ساخته شد که هم اکنون با 33 هزارجلد کتاب ، 7000 عضو دارد که از 

این عده 3000 نفر عضو فعال هستند«.
او را وقتی در مورد مقایسه بین دوران گذشته و امروز سطح مطالعه 
کتاب  انقالب  از  گوید»قبل  به حرف می کشیم می  کاشان  در  کتاب 
بهشتی،  مرحوم  بازرگان،  مرحوم  باهنر،  شهید  مطهری،  استاد  های 

آله( و  بر محمد و آل محمد )صلی اللـه علیه و  احترام و صلوات  با 
درود بر صاحبان قلم که در برهه ای از زمان که دشمنان جبهه ی فکر 
و اندیشه در ترویج فرهنگ فساد پیشتازند، با ارائه طرح های جذاب 
را  نشاط  و  شور  دیگر  بار  و  شده  آگاهی  مرزهای  پاسدار  کتابخوانی، 
در بین اهالی کتاب به ارمغان آوردند.بی شک اجر و پاداش این همه 
مجاهدت در عرصه های فرهنگی در نزد خداوند متعال محفوظ است.
و  کتاب«  »تابستانه  طرح   از  حمایت  در  ساربوک  نشر  فروشگاه های 
اجرایی شدن آن با دو فروشگاه در شهرستان کاشان و یک نمایندگی 
در شهر بادرود از هیچ تالشی دریغ ننموده و با افزایش میزان یارانه 
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هزارتومان خرید در این طرح همگام بوده است.

مرحوم شریعتی در بین مردم به ویژه نسل جوان خیلی طرفدار داشت 
و من خوب بیاد دارم که حتی خیلی ها برای امانت گرفتن این کتاب 
آنها زیاد  از  از کتابخانه مسجد نوبت می گرفتند چرا که استقبال  ها 
بود. همین کتاب ها و گفتمان های متحول ساز این شخصیت ها به 
نوعی سهم عمده در پیروزی انقالب داشتند. انصافأ قبل از انقالب 
میل و عالقه به خواندن کتاب بیشتر بود اما األن بخشی از مراجعین 
به کتابخانه ها بیشتر برای درس خواندن به این مکان ها می آیند 
و اگر کتابی هم امانت بگیرند بیشتر رمان و موضوعاتی درباره تعبیر 

خواب و ژانر تخیلی است!«
شکریز درباره دالیل کم رنگ بودن گرایش جامعه به سمت کتاب می 
سطح  میزان  بر  مجازی  فضای  تأثیر  از  نظر  صرف  نظرم  گوید:»به 
مطالعه مردم، جامعه نیازمند کتاب های خوب است، یعنی ما کمبود 
کتاب جذاب و گیرا داریم. موضوعاتی که بتواند همه سلیقه ها را دربر 
بگیرد. برای درک بهتر می خواهم به کتاب های شهید مطهری رجوع 
کنم که واقعأ کتاب های ایشان هم جوان ها را مجذوب می کرد و هم 
مسن ها را. امروز نویسندگان و مؤلفان باید به این نکته توجه کنند که 

میزان موفقیت آنها در جذب بیشتر مخاطب است.«

جامعه، کتاب خوب می خواهد 
و  کنایات  و  فرهنگ  کتاب  نویسنده  و  پرورش  و  آموزش  دبیر 
اصطالحات در گویش ابوزیدآبادی، گنجینه گویش های ایرانی 
استان اصفهان جلد سه در نوبت نشر، نویسنده رساله دکترا با 
نام دستور زبان گویش ابوزید آبادی و نویسنده چند مقاله دیگر 
آبادی  ابوزید  گویش  در  اشتقاقی  و  صرفی  پیشوندهای  مانند 
کسی نیست جز سید طیب رزاقی، متولد 1351 و کتاب یاوری 
دکترا  با مدرک  فارسی  ادبیات  و  زبان  التحصیل رشته  فارغ  که 

است.

به  جامعه  و  مردم  خفته  میل  کردن  بارور  راهکارهای  درباره  او 
هروقت   « است:  معتقد  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  سمت 
خواهند  کتاب  بیشتر  باشند  داشته  روحی  و  مالی  تأمین  مردم 
خواند. اگر مسؤلین خودشان کتاب بخوانند و بنویسند بیشتر 
ارج خواهند گذاشت و در نتیجه مردم هم مصداق الناس علی 
این  تواند در  بود. آموزش و پرورش می  دین ملوکهم خواهند 
زمینه نقش بنیادی داشته باشد. باید دانست تا زمانی که عشق 
و توجه بیشتر ما به امور مادی است نتیجتأ از امور معنوی که 
نبرد عشق را جز عشق  باز میمانیم.  آنها کتاب است  از  یکی 
دیگر، چرا یاری نگیری زو نکوتر ؟!... متاسفانه بیشترین سهم 
عشق ما را مسایل پست مادی مثل توجه به ماشین، خانه و...  
گرفته.. تجربه ای که حقیر دارد این است که معلم میتواند اگر 
اهل کتاب باشد گزینه خوبی برای فروش و القا فرهنگ کتاب 

خوانی باشد.«

معلـم کتاب خـوان
مــروج کتاب است

گزارش اجمالی از طرح تابستانه کتاب
طرح  در  ساربوک  نشر  فروشگاه های  مجموعه  مشتریان  استقبال 
به  گردید  اجرا   95/05/15 الی   95/04/16 تاریخ  از  که  کتاب  تابستانه 

نسبت طرح عیدانه کتاب حدود 45 رشد داشته است.
بوده  نفر   1400 حدود  کتاب  تابستانه  طرح  در  افراد  مراجعه  میزان 
این  از  نموده اند.  دریافت  تخفیف  ریال  میلیون   350 جمعا  که  است 
میزان تخفیف 230 میلیون ریال مربوطه به یارانه کتاب وزارت ارشاد 
به مراجعه  آن تخفیف ساربوک  ریال  میلیون   120 تابستانه( و  )طرح 
کنندگان بوده است که در کنار طرح تابستانه کتاب عامل مهمی برای 

برانگیختن اشتیاق مردم به کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه بود.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از سوی  داده شده  اعتبارات تخصیص  جمع 
سوی  از  شده  جذب  اعتبار  و  بوده  ریال  میلیارد  طرح18  این  برای 

شهرستان کاشان با چهار کتابفروشی در این طرح 380 میلیون ریال 
تقسیمات  در  کاشان  شهرستان  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 
بودجه کشوری در رده بندی 200 قرار دارد ولی در این طرح رده بندی 
این شهرستان 55 بوده است که این خود پیشتازی این شهرستان را 

در حوزه فرهنگ و اندیشهرا می رساند.
همچنین فروشگاه های نشر ساربوک همزمان با اجرای طرح تابستانه 
برای کالس اولی ها و روزه اولی ها )کسانی که امسال اولین سال به 
تکلیف رسیدنشان است( طرح ویژه ای انجام داده بدین ترتیب که به 
جای 20 تخفیف به این قشر از مراجعه کنندگان 50 تخفیف داده که 
در مجموع عالوه بر یارانه اهدا شده از سوی وزارت ارشاد برای این دو 
گروه 175 میلیون ریال تخفیف نیز از سوی ساربوک به همراه بسته ی 

هدیه ویژه ای اهدا گردید.
در  شده  ارائه  طرح های  جمله  از  اولی ها  روزه  و  اولی ها  کالس  طرح 
این طرح حدودا  بوده است که در  از سوی ساربوک  کتاب«  »پایتخت 

300 نفر شرکت نموده اند.



مدیر سابق مرکز جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه، 
مقاله  انتشار دهها   ، تبریز  دانشگاه  و عرفان  ادیان  گروه  مدیر سابق 
آیین های  تاریخ  و  ادیان  و  ایران  تاریخ  و  ادبیات  زمینه  در  پژوهشی 
ایرانی و مذهبی و نگارش چهار کتاب درباره آثار تاریخی و فرهنگ 
از  بخشی  ایران  در  کالمی  جدید  مباحث  پیشینه  و  آباد  نوش  شهر 
 45 استادیار  است.  آبادی  نوش  مشهدی  محمد  دکتر  علمی  سوابق 
ساله دانشگاه کاشان که تحصیالتش را با اخد دکترای ادیان و عرفان 
به پایان بردهم اکنون مدیریت مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه 
کاشان و مدیرمسؤلی مجله پژوهشنامه کاشان را بر عهده دارد. دکتر 
مشهدی نوش آبادی تأسیس و راه اندازی کتابخانه و مرکز تخصصی 
گسترش  برای  که  داند  می  مفیدی  اقدامات  از  را  شناسی  کاشان 

فرهنگ کتاب خوانی انجام داده است. 
به عقیده این استاد دانشگاه، علی رغم اینکه سال ها پیش باید درباره 
راه اندازی پایگاهی برای کاشان شناسی در این شهر اقدام می شد با 
این حال اما مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان می تواند گام مؤثری 
در راه تحقیق و بررسی بیشتر درباره تاریخ و فرهنگ دیار تمدن هفت 

هزارساله باشد. 
چرایی  دربــاره  را  نظرش  ــادی  آب نــوش  مشهدی  دکتر  از  وقتی 
می  پرسم  می  مردم  بین  در  مطالعه  فرهنگ  جدی  بودن  کمرنگ 
گوید:»متأسفانه دانایی و کسب معرفت برای مردم ما ارزش تلقی نمی 
البته  شود و اگر هم بشود در حد قیافه گرفتن و اظهار فضل است. 

مدیر سابق جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه:

باید کتاب خوانی به 
ارزش تبدیل شود

دانایی و کسب معرفت برای مردم ما ارزش تلقی نمی شود

شاید ما در این رابطه روبه رشد هستیم. وقتی در یک شهری نه مدیر 
کتاب خوان است و نه رییس اداره، مردم با افتتاح کتابخانه و نامهای 
مبالغه آمیز و من درآوردی »پایتخت کتاب« کتاب خوان نمی شوند. 
باید فهم همان مدیران به قدری باشد که از اینکه یک هفته مطالعه 
نکرده اند اظهار خسران و ضرر کنند.« به عقیده دکتر مشهدی وقتی 
شده  نهادینه  عموم  بین  در  کتابخوانی  فرهنگ  یعنی  چیزی  چنین 

البته کارساز است و نتایج خوبی به باردارد.
از  مردم  دوری  برای  عاملی  را  آن  برخی  که  کتاب  گرانی  درباره  او 
از  بسیاری  و  ها  کتابخانه  »األن  است:  معتقد  دانند  می  کتابخوانی 
در  رایگان  صورت  به  را  علمی  کتاب  و  مقاله  هزار  صدها  ها  سایت 
اختیارمی گذارند،بنابراین این گرانی کتاب بهانه است.حتی فضاهای 
اجتماعی هم بسیار به این امر کمک کرده است. من کتابهای زیادی 
را در همین تلگرام دریافت کرده و مطالعه نموده ام. این ابزار میتواند 
بسیار به نشر دانش کمک کند البته اگرخوب استفاده شود.به نظرمن 
باید سطح فرهنگ و شعور مردم ارتقا پیدا کند، باید از همان ابتدای 
تربیت مطالعه به عنوان یک عنصر ارزشمند و نشانه ای برای هویت 
به وی چشانده  آگاهی  لذت  و  گرفته شود  نظر  در  آموزش  اشخاص 
هم  اگر  و  نیست  گران  دیگر  اجناس  پیش  کتاب  من  نظر  به  شود. 
تأثیری داشته باشد در حد چند درصد است. از میان هزاران کتاب ما 
شاید مجبور به خرید یکی دو مورد باشیم که آن هم در سبد فرهنگی 

ما باید بیاید. به نظرم اینها بهانه است بیشتر.«

تاریخی  خانه  در  یاسین  آل  رابعه  خانم  و  ما  همزمان  حضور 
کتاب  است.  صمیمانه  گفتگوی  یک  برای  فرصتی  عطارها 
خانه  و  بوده  کاشان  نامی  شعرای  از  مرحومش  پدر  که  یاوری 
امام  و  قدیم  عباس  شاه  خیابان  در  شان  اجدادی  و  تاریخی 
ملل  خانه  به  کاشان  شهرداری  توسط  اکنون  فعلی،  خمینی 

تبدیل شده است. 
کتاب یاوری که با مدرک فوق لیسانس ادبیات و فعال در حوزه 
ویراستاری کمتر از یک دهه است که به نوعی متولی نشست 
های کهن خوانی در زمینه خوانش شاهنامه، مثنوی و بوستان 
رود.  می  شمار  به  کاشان  در   ... و  خوانی  حافظ  و  گلستان  و 
خانه تاریخی عطارها هم بعد از جابجایی دهها مکان برای این 
کاشانی  دوستداران  های  دورهمی  برای  جاییست  ها  نشست 

حوزه ادبیات کهن ایران.

و  زراعت  دکتر  و  کاشان  دانشگاه  از  تقدیر  با  یاسین  آل  خانم 
محیط  دراختیارگذاشتن  برای  دانشگاه  این  فرهنگی  معاونت 
واقع  عطارها  تاریخی  خانه  در  که  کاشان  فرش  پژوهش  مرکز 
شده می گوید:»سالها پیش سلسله نشست های کهن خوانی 
اما  افتاد  راه  کاشان  در  هنری  حوزه  استانی  مدیران  موافقت  با 
سرراهی  ای  مقوله  ما  مملکت  در  فرهنگ  اصوأل  که  آنجا  از 
نهایت  در  کاشان  هنری  حوزه  است،  توجه  و  مراقبت  بدون  و 
فقدان چشم انداز و برنامه، در طول همه این سالها مرتب دچار 
جابجایی مکان و مرکز خود می شد و الجرم نشست های ما 
دوستداران  که   .. و  مثنوی  و  شاهنامه  خوانش  زمینه  در  هم 
اما  زیادی داشت و دارد دچار فراز و نشیب زیادی گردید. حاال 
حدود شش ماه است که با نظر مثبت و سازنده و تعاملی و البته 
فرهنگ دوستانه دانشگاه کاشان نشست های ما به این مکان 

منتقل شده که جای سپاس دارد.«
داستان  محتوای  با  رمانش  اولین  گویا  که  یاسین  آل  خانم  از 
درباره  است  در دست چاپ  اجتماعی  و موضوعات  کوتاه  های 
ادبیات  و  کتاب  دنیای  به  کاشانی  بانوی  یک  عالقه  و  عشق 
می پرسم و او می گوید:»ا دنیای کتاب و خوانش متون پربار 
انسان را فراتر از جایی که هست می برد. در واقع انسان فارغ 
از جنسیت، با کتاب است که از آدم های معمولی جامعه فراتر 
می رود و کتاب زندگی یکنواخت امروزی را برای انسان شیرین 

تر می کند.«
وقتی از وی درباره چرایی بحران عدم اقبال جامعه به کتاب می 
پرسم می گوید:» ما مطالعه و لزوم غذای روح را برای خودمان 
اندازه ذره ای ناچیز در سبد  واجب نمی دانیم. وقتی کتاب به 
وقتی  داشت؟!  توان  می  انتظاری  چه  ندارد  جایی  خانوارمان 
چه  دهیم  می  اهمیت  ظاهرمان  آراستگی  به  بیشتر  مردم  ما 
توقعی می توان داشت که کتاب در این جامعه غریب نباشد؟! 
درباره قیمت کتاب و گرانی آن هم که خیلی ها مطرح می کنند 
باید بگویم همه چیز بستگی به کسی دارد که مخاطب فالن 
کتاب است. اگر واقعأ دوستدار کتاب باشیم قیمت آن برای ما 
هم  کتاب  فروشنده  و  ناشر  و  نویسنده  درثانی  ندارد.  اهمیتی 
مشغول زندگی هستند و چرخ زندگی آنها که اکثرأ شغل دیگری 

ندارند هم باید بچرخد.«

اگر دوستدار کتاب باشیم 
قیمت آن اهمیتی ندارد

مردم کمال را در مطالعه 
نمی جویند

عالقمندی به حوزه کتاب و ادبیات 
آنها  ــل  األص ــی  آران ــواده  خــان در 
موروثی است. پدرش با تخلص )علی( و پدربزرگش از دوستداران شعر 
و شاعری بودند و هستند. متولد سال 1342 است و با سالها فعالیت 
همنشینی  و  دبیرستان  ادبیات  دبیر  سمت  در  پرورش  و  آموزش  در 
با اساتیدی مانند استاد حسن عاطفی و ناصر سرافرازی  و همکاری 
از  بنامندش.  ادبیات  حوزه  محقق  و  کارشناس  که  است  عالقمند 
چهار، پنج سالگی به سمت کتاب کشیده شد و آن طور که می گوید 
داستان  ویژه  به  استاد مطهری  کتاب های  نوجوانی  دوران  در همان 
راستان معروف استاد و کتاب های مرحوم شریعتی هم در سبد مطالعه 
ناصر  های  کتاب  به  سری  هم  گداری  گه  اینکه  عالوه  به  بود.  اش 

مکارم شیرازی و ابراهیم امینی هم می زد.
20 سالی می شود که علی محمد سلطان محمدی را بیشتر می توان 
در کتابخانه آستان محمد بن هالل در آران یافت .قدیم ترها که هم 
دبیر ادبیات بود و هم کتابدار و مسؤل کتابخانه. می گوید کتابخانه 
محمد هالل هم اکنون با داشتن 107 هزار جلد کتاب که مقدار قابل 
توجهی هم کتاب خطی در بین این تعداد موجود بود و هست جای 
کتابخانه  مسؤل  و  کتابدار  خودش  هم  حاال  او  خواهد.  می  بزرگتری 

است و حدود 4، 5 هزارتایی کتاب در خانه دارد.
به عقیده او عدم اقبال به کتاب و کتابخوانی کاشان و آران و بیدگل 

از  به قول معروف همه جا آسمان همین رنگ است! وقتی  ندارد و 
می  این عصر  در  کتاب  غربت  چرایی  درباره  محمدی  سلطان  آقای 
پرسم می گوید: راستش همه چیز دست به دست هم داده تا اینطوری 
شود که می بینیم. حقیقت این است که مردم ما األن روزنامه و مجله 
هم کم می خوانند و این در حالی است که در جوامع پیشرفته برای 
و  مطبوعات  از  مردم  استقبال  میزان  به  کاری  مطالعه  نرخ  محاسبه 
رسانه های کاغذی ندارند. شبکه های اجتماعی و اینترنت و فضای 
مجازی هم که همه وقت مردم را قبضه کرده اند. آنچه به نظرم می 
تواند عامل مهم کم رنگی و یا حتی بی رنگی گرایش جامعه ما به 
سمت کسب دانایی و فرزانگی از راه کتاب باشد این است که متأسفانه 
در  را  کمال  مردم  و  نیفتاده  جا  در الیه های جامعه  فرهنگ مطالعه 
البته  جامعه  از  محدود  بخشی  کنند.  می  دیگری جستجو  چیزهای 
کتابخوان هستند اما به نسبت توده کثیر جامعه کتاب با مهجوریت 
دست به گریبان است. شاید اگر قشر دانشجویی که به دنبال تکمیل 
با موضوعات عمدتأ آبکی و بی مایه که  از تحقیقات  کردن پاره یی 
به او امر شده و در کتابخانه ها به دنبال نمره هستند را کنار بگذاریم 

ماجرا تلخ تر می شود!
او هم معتقد است که فرهنگ کتاب و کتابخوانی را باید از مدارس پی 
گرفت و آنجاست که شاید برای اولین بار سنگ بنای گرایش جامعه 

به سمت دانایی و فرزانگی گذاشته می شود.



باید مهم و ارزشمند 
بودن کتاب را مدام 

تبلیغ کنند 
متولد 1333 و عالقمند به مطالعه کتاب از سالهای ابتدایی پیروزی انقالب. عبدالرحیم رجبعلی زاده را در 
جایگاه یک کتاب یار و با سابقه بیش از سی سال تدبر در مطالعه و کتاب و قرارگرفتن در بطن و متن حوزه 
این  اواسط آذرماه درباره موضوع کتاب و کتابخوانی و برخی جنبه های  پاییزی  کتاب شامگاه یک عصر 

مسیر مملو از دانایی و فرزانگی به حرف می نشینیم.
می گوید از همان شروع میل به کتابخوانی به سراغ همه موضوعات رفتم. هر چیزی که حس عالقه ام را 
ارضا می کرد. از شعر و تاریخ تا ادبیات و تذکره ها و سفرنامه ها و به همین دلیل تاکنون 1000 جلد کتاب 
را از نظر گذرانده و خیلی هایش را هم هنوز نگهداری می کند. حرف از بحران عدم اشتیاق مردم و جامعه نسبت به کتاب و کتابخوانی که پیش 
می آید می گوید تبلیغ و مدام توی گوش جامعه درباره کتاب، خواندن مهم است. رسانه ها و گویندگان و مبلغین تاکنون آنگونه که باید مردم را 
به سمت کتاب نخوانده اند. مردم هم چیزی که برایشان غریب باشد را زمان می برد تا بشناسند. باید از مدارس و دبستان کتاب و کتابخوانی را 

به کودک تفهیم کنند تا از همان زمان مطالعه را در ذهن جانمایی کرد.
رجبعلی زاده گرانی برخی کتابها در عدم اقبال مردم به سمت کتاب و کتابخوانی را رد نمی کند اما این را هم بهانه ای کلی و بزرگ بر سر راه عدم 
اشتیاق جامعه به کتاب نمی داند و ادامه می دهد کسی که کتابی را دوست داشته باشد آن را با هر قیمتی که باشد تهیه می کند. نمی دانم چرا 
برخی برای خرید آدامس و چیپس و پفک و سایر تنقالت بی دغدغه دست به جیب می شوند اما برای خرید کتاب بهانه هایی از جنس گرانی 

و قیمت باالی کتاب می آورند که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود!

» از کودکی به مطالعه و کتاب خواندن عالقه و به نوعی با کتاب 
مأنوس بودم. با اینکه بعد از گرفتن دیپلم به شغل آزاد رو آوردم 
اما باز هم اکثر اوقات همدمی غیر از کتاب نداشتم، همین حاال 
از کودکی به وجود  هم عاشق کتاب خواندن هستم. چیزی که 
کاشان  در  کتاب  سیار  کننده  عرضه  و  فروشنده  را  اینها   .« آمد 
می گوید؛ متولد 1340 است و به گفته خودش هم اکنون غیر از 
فروش سیار کتاب در برخی اماکن پر رفت و آمد شهر، در منزل 
به صحافی کتاب هم مشغول است. آقای مهاجریان که اصالتأ 
از اهالی منطقه طاهرآباد و اطراف کاشان است را عصر یک روز 
سال   51 گوید  می  که  یاری  کتاب  کشم.  می  حرف  به  پاییزی 
پیش در طاهرآباد مسؤل یک کتابخانه بوده و کمتر از دو دهه 
است که به توزیع کتاب سیار رو آورده ودو سالی هست که موتور 
و دوچرخه را کنار گذاشته و با اتومبیل کتاب هایش را می فروشد؛
وقتی از او درباره محتوا و موضوعات کتاب هایی که می فروشد 
می پرسم می گوید:«ببیشتر کتاب های مذهبی عرضه می کنم. 
هم  همینش  هستند.  آن  طالب  بیشتر  عادی  مردم  که  چیزی 
گاهی  دارد.  را  خودش  عالقمندان  نباشد  چه  هر  است.  خوب 
اوقات کتاب های عالمه طباطبایی و عالمه جعفری  را هم می 

فروشم.«
آقای مهاجریان اما درباره کیفیت عالقه مردم و جامعه به کتاب 
و کتاب خوانی می گوید: متأسفانه در رسانه های رسمی برای 
امر کتابخوانی تبلیغی صورت نمی گیرد. وقتی همه هم و غم 
و  پفک  و  تبلیغ چیپس  رود سمت  پرمخاطب می  رسانه های 
ماند  نمی  فرصتی  که  است  مشخص  ماکارونی  و  مایع  روغن 
تبلیغ  در  آنها  سود  کنند.  تشویق  خواندن  کتاب  به  را  مردم  تا 
چیزهای دیگری است. سرگرمی های نوین مردم هم باعث شده 
آنها سراغ کتاب نروند. األن دست هر کودک ده ساله شهر گوشی 
یا تبلتی می بینید و سری که داخل آن است و حاالحاالها هم 
قصد بیرون آمدن ندارد! او معتقد است گاهی اوقات گرانی کتاب 

هم تأثیر به سزایی در اقبال کم مردم به کتاب دارد.

تبلیغ چیپس و پفک جایی 
برای کتاب نمی گذارد

صدا و سیما مردم را به 
مطالعه تشویق نمی کند

رشته  لیسانس  فوق  تهران،  امروز  ساکن  1317کاشان،  متولد 
در  کتاب   50 حدود  ونویسنده  آمریکا  از  رایانه  امور  و  مدیریت 
حوزه برنامه ریزي وکامپیوتر از سال 53 تاکنون که آخرین کتابش 
هم اکنون در دست چاپ است.جواد توسلي تا پیش از سفر به 
آمریکا در دبیرستان پهلوي سابق و امام خمیني امروز به تدریس 
در  از تحصیالت تخصصي  اینکه پس  تا  پرداخت  ریاضي مي 
ایران بازگشت و به تألیف کتابهاي  حوزه رایانه و مباني اش به 

مرتبط به کامپیوتر وآموزش آن مشغول شد.
تجربه  امروز  که   50 دهه  در  کاشان  هاي  دبیرستان  نمونه  دبیر 
آزاد  امام صادق)ع(،عالمه طباطبایي،  تدریس در دانشگاه هاي 
دیگر  مانند  را  کتابخواني  کشد  مي  یدك  را  کاربردي  علمي  و 
دوستداران کتاب  از کودکي آغاز کردو این عالقه به کتاب بعدها 
تبدیل به اهداي تعدادي از کتاب های شخصی اش به کتابخانه 

دانشگاه کاشان وچهارمحال وبختیاری شد.
کتاب  از  وجامعه  مردم  استقبال  میزان  مورد  در  یار  کتاب  این 
براي  فرصتی  مجازی  فضاهای  این  با  األن  است  معتقد 
کتابخوانی باقی نمانده و درثاني فرهنگ کتابخواني هم در بین 
مردم ما جایگاهي ندارد. رسانه ها به ویژه صداوسیما باید مردم 
را ترغیب به خواندن کتاب کنند که متأسفانه این اتفاق رخ نمی 
دهد. آموزش وپرورش هم در این بین کم مسؤلیت ندارد چرا که 
به عقیده من آنجاست که می توان همه مفاهیم مثبت و سازنده 

مانند کتاب و کتابخوانی را در بین همه نسل ها نهادینه کرد..



عشق به مطالعه تا سرحد 
سفر به قم و تهران برای 

خرید کتاب 
ارج گذاری به آگاهی از راه مطالعه و تسری آن به دیگران و اطرافیان چیزی نیست که بشود در این روزگار از 
کنارش به سادگی گذشت. او را بدین مناسبت می شناسند که در ابتدا برشمردیم. دوستدار کتاب و کتابخوانی 
و انتقال دهنده لذت کسب آگاهی به دیگران. علی اکبر پیوسته متولد 1345 است و تحصیالتش را تا اخذ 
دیپلم تجربی ادامه داده است. او کودکی اش را سرآغاز میل و کشش اش به سمت کتاب می داند و آنطور که 
خود می گوید تاکنون انواع و اقسام کتاب با موضوعات مذهبی، تاریخی، داستان، رمان و .. به قول خودش 
هر کتابی را که دوست داشته باشد مانند متون تاریخی قدیم ایران و کتبی در قامت قابوسنامه و مثنوی 
و شاهنامه و دیوان حافظ و .. خوانده است..نکته جالب و در عین حال نشان دهنده عمق کتاب دوستی 

جناب پیوسته جایی است که او از سفرهایش به قم و تهران در دهه 60 صرفأ برای خرید کتاب می گوید؛ چیزی که برای نسل امروز کمی که نه، 
بسیار تا بسیار نامفهوم و گنگ می نماید و شاید با پوزخندی از کنارش رد شوند اما برای کسی که دوستدار و شیفته کتاب و کتابخوانی است، 

پیمودن راه های دورتر هم برای کسب دانایی و فرزانگی ارزشمند است.
پیوسته درباره راه های گرایش مردم به کتاب و کتابخوانی با رد نکردن سهم گران بودن برخی کتابها و البته تأکید بر پربها بودن چیزهای ارزشمند 
می گوید سالها پیش قرار بود به کتابخوان ها یارانه بدهند اما این اتفاق نیفتاد و در عوض قیمت کتاب را افزایش دادند! علی اکبر پیوسته اما 
مشکل بی میلی مردم و جامعه به کتاب و کتابخوانی را مانند خیلی ها در عواملی مانند سیطره اینترنت و شیکه های مجازی بر همه رئوس 
زندگی مردم و  انفعال و سستی رسانه ها و مسؤلیت ناپذیری آنها در قبال بخشیدن فرزانگی به مردم می داند و ادامه می دهد کسی در این 

وضعیت یافت نمی شود که مردم را به کتاب خواندن تشویق کند.

بهتر است 
بهانه ای بهتر 

برای کتاب نخواندن 
دست و پا کنند !

متولد 1365 است و از سال 89 به معلمی 
اشتغال دارد. احسان مقدس که هم اکنون 

عالوه بر تدریس در دوره ابتدایی در مجتمع فرهنگی زیرمجموعه 
است  کار  به  مشغول  هم  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  سازمان 
برای  که  داند  می  مربوط  دورانی  به  را  کتاب  سمت  به  گرایشش 
سفارش کتابهای دانشگاهی اش در خانه کتاب کاشان، سری هم 
به قسمت کتاب های عمومی و جامعه شناسی و ادبیات و فلسفه 
موضوعات  و  ژانرها  بیشتر  هم  کتاب  به  األنش  عالقه  زد.  می 
فلسفی و روانشناسی و جامعه شناسی را در بر می گیرد و کتاب 
»پرسیدن بهتر از پاسخ دادن است«  را یکی از بهترین کتابهایی 

می داند که در حوزه فلسفه خوانده.
احسان مقدس که یکی دو سال پیش در یک برنامه تور کتابگردی 
مورد  کتابهای  از  انبوهی  با  را  کتابفروشی ساربوک شاگردانش  در 
اشتیاق شان  ارضای  برای  آنها  خود  که  ای  هزینه  و  عالقه شان 
پرورش  و  آموزش  فرستاد،  خانه  به  کردند  پرداخت  کتابخوانی  به 
را مبدأ و اغازگر کشاندن نسل نونهال و کودک به سمت کتاب و 
او آموزگاری که خودش کتابخوان  کتابخوانی می داند. به عقیده 
باشد قطعأ و بالشک شاگردانی کتابخوان و دوستدار کتاب پرورش 
خواهد داد. وی بهانه یی مانند گرانی کتاب را که عده یی توجیهی 
برای عدم استقبال باید و شاید مردم از کتاب مطرح می کنند در 
حد همان بهانه ارزیابی می کند و می گوید کاش به همان اندازه 
برای یک رستوران رفتن و هزینه های  ایرانی ها  از ما  که برخی 
هایمان  بچه  خوراک  و  خورد  و  تنقالت  خرید  مثل  دیگر  تفننی 
دست و دلمان نمی لرزد برای خرید کتاب هم همین گونه باشیم. 
قیمت کتاب برای کسی که واقعأ شیفته و دلباخته مطالعه باشد 
گران  آنقدرها  ما  کشور  در  کتاب  معتقدم  و  ندارد  اهمیت  چندان 
نیست که بشود از آن بهانه یی برای کتاب نخواندن استفاده کرد .. 
این کتاب یاور از اینکه برخی شاگردانش گاهی اوقات از او برای 
ابراز خوشحالی می کند و معتقد  خرید کتاب مشورت می گیرند 
است در عین حال خود فرد باید کتاب مورد دلخواهش را بعد از 

مقداری مطالعه سطحی و مختصر انتخاب کند.

کاشان  دانشگاه  نور و عضو هییت علمي  پیام  دانشگاه  رییس 
به  پدرش  عالقمندي  مدیون  را  کتابخواني  و  کتاب  به  میلش 
کتاب هاي پدرش  بین  در  وگذار  و گشت  ادبیات مذهبي  حوزه 
زاده  فراهتي،  عباسعلي  دکتر  داند.  مي  کودکي  دوران  از همان 
1339 کاشان است و دکترایش را در زمینه فقه و حقوق کسب 
کرده. به کتاب هاي تاریخي وادبیات وفقه و حقوق و به عبارتي 
گفته  به  و  عالقه  کرده  تحصیل  آن  در  که  هایي  رشته  همان 

خودش حدود  1600 جلدي کتاب در خانه دارد.
کتاب  به  مردم  میل  رمقي  بي  در  را  کتاب  گراني  فراهتي  دکتر 
باید  تلویزیون  است  معتقد  و  دادند  نمي  تأثیر  بي  وکتابخواني 
همانند اختصاص شبکه هایي به موضوعات خاص مانند کودك 
و قرآنو علم و ..شبکه یي را به حوزه کتاب اختصاص دهد چرا 
گرایش مردم به رسانه مؤثري مانند تلویزیون و در مجموع رسانه 
و  دبستان  دوره  دانشگاه  استاد  این  است.  انکار  غیرقابل  ملي 
گرایش  در  را  باشند  کتاب  شیفته  و  عاشق  خود  که  آموزگاراني 
نسل نوپاي جامعه صدرصد مؤثر مي داند و در ادامه معتقد است 
البته با همه نیك و بد شبکه هاي اجتماعي آنها هم به نوبه خود 
سهمي در افزایش مطالعه مردم مانند به اصطالح دانلود کتاب 

هاي مورد نیاز مردم دارند.

لزوم تاسیس شبکه 
تلویزیونی کتاب در کشور



تاکسی  به ویژه  کتابخوانی در خودروها  و  ابزار مطالعه  و  لوازم  تعبیه 
کتابخوانی  رونق  به  تواند  می  که  است  راهکارهایی  دست  آن  از  ها 
ده  یا  پنج  حتی  مدت  برای  مسافر  یک  اینکه  کند.  شایانی  کمک 
را  کند  استفاده  تاکسی  در  حضور  از  مطالعه  فرصت  از  بتواند  دقیقه 
کسانی مانند مدیران بخش هایی مانند آژانس های خصوص تاکسی 
باید راهبری کنند. محمد مهدی رعیت که خود هم یک فرهنگی و 
معلم دوره دبستان محسوب می شود و هم مؤسس و رییس هیأت 
مدیره آژانس تاکسی تلفنی 55110  کاشـان را بر عهده دارد از برنامه 
تعبیه کتابخانه یی کوچک و جمع و جور در تاکسی های این شرکت 
می گوید. اقدامی که به گفته او به زودی رخ خواهد داد و حدود 200 
فضای  اندازه  و  حد  در  یی  کتابخانه  به  مجهز  شرکت  این  تاکسی 

فیزیکی تاکسی ها خواهند شد.
او در این گفتگوی کوتاه درباره انگیزه این اقدام می گوید مدتها پیش 
قصد راه اندازی یک نشریه داخلی برای شرکت حمل و نقل مسافرمان 
پیشنهاد  با  کاشان  ارشاد  و  اداره فرهنگ  به  از مراجعه  بعد  و  داشتیم 
در  کتابخانه کوچک  تعبیه  بر  مبنی  آنجا  در  از دوستان شاغل  یکی 
تاکسی های شرکت مواجه شدیم. پیشنهاد خوب و خالقانه ای بود و 
ما هم پذیرفتیم. حدود یک ماه دیگر و یا بیشتر هم رسمأ این برنامه 
را آغاز می کنیم تا همه تاکسی های شرکت ما مجهز به لوازم کوچک 
مطالعه کتاب و البته کتاب هایی قابل استفاده به لحاظ گنجایش در 

و  کتاب  دنیای  شیرین  اتفاقات  جمله  از  کتاب  نذر  و  محرم  ایام 
به  کتاب  اهدای  آورد.  را سر ذوق می  که خیلی ها  کتابخوانی است 
مردم در تاسوعای امسال، هنگام تجمع هیأت های عزادار در امامزاده 
عبدالـله لتحر از جمله خبرهایی بود که در فضای مجازی هم بازتاب 
های زیادی داشت. اینکه در کنار ایستگاه صلواتی پذیرایی از عزاداران 
،ایستگاه و غرفه یی هم برای توزیع کتاب با مدیریت اهالی منطقه 

مذهبی لتحر در نظر گرفته شود اتفاق قشنگ و دلپذیری بود. 
حسین سپهری فر در سمت مسؤل پایگاه بسیج مالک اشتر لتحر 
که  است  کسی  همان  عبدالـله  امامزاده  امنای  هیأت  اعضای  از  و 
بر عهده داشت.  را  لتحر  تاسوعای  روز  در  کتاب  نذر  برنامه  مدیریت 
عصر یک روز سرد پاییزی او را در مورد حال و هوای این برنامه به 
صحبت می نشینیم و از او درباره چگونگی انجام این اتفاق مثبت و 
سازنده می پرسیم. سپهری فر در پاسخ می گوید:»روز تاسوعا برای 
امامزاده   امنای  هیأت  و  بسیج  پایگاه  میان  هماهنگی  با  برنامه  این 
1000 جلد کتاب با موضوعات تربیت فرزندان و مدیریت صحیح در 
استقبال  انصافأ  خانواده و .. میان مردم و عالقمندان توزیع کردیم. 
خوبی از طرف مردم صورت گرفت. همه کتاب ها هم توزیع شد. بعد 
از تحویل کتاب مشخصات فرد گیرنده را اخذ کردیم تا برای ایام ماه 
ربیع األول و میالد پیامبر از میان محتوای دو نمونه از کتاب ها که از 
هرکدان 800 جلد میان مردم و قشر نوجوان و جوان توزیع شد آزمونی 

گرفته شود و از برندگان تقدیر به عمل بیآید.«
او درباره احتمال ادامه این گونه برنامه ها می گوید:» استقبال از برنامه 
از  منطقه  اهالی  از  خیلی  که  بود  حدی  به  تاسوعا  روز  در  کتاب  نذر 

تاکسی ها باشند.
رعیت الگوی این برنامه یعنی ایجاد فرصت مطالعه کتاب در تاکسی 
ها را به 70 سال پیش و کشور آمریکا مرتبط می داند و می گوید آن 
زمان در کشور آمریکا یک شرکت تاکسی تلفنی که اتفاقأ مدیرش هم 
یک فرد فرهنگی بود آغازگر این ایده شد. به نظرم طرح بسیار خالقانه 
و مبتکرانه برای بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه است. 
تاریخ  از معرفی  باید  کتاب  نشر  زمینه  در  و  کاشان  در  به عقیده من 
قابل  و  کتابهای کوچک  با نشر  و فرهنگ و تمدن شهرمان آن هم 
حمل که فرصت زیادی برای خواندنش نیاز نباشد شروع کنیم چرا که 
خیلی از ما کاشانی ها هنوز چیزی از بناهای تاریخی و ریشه تمدنی 
و مشاهیر شهرمان نمی دانیم. مثأل یکی از ریشه های فقر فرهنگ 
مطالعه در کاشان این است که اکثر مردم شهرمان در مورد تاریخ این 

شهر مطالعه نکرده اند.
کاشان   55110 تلفنی  تاکسی  آژانس  مدیره  هیأت  رییس  و  مؤسس 
درباره راه های رونق فرهنگ مطالعه و کتابخوانی معتقد است نهادینه 
کردن فرهنگ مطالعه و ایجاد عطش نسبت به کتاب باید از مدارس 
شروع شود. من به عنوان یک فرهنگی و معلم دوره دبستان معتقدم 
معلمی که مثأل تکالیف شاگردانش را بر پایه جستجو و کندوکاو آنها 
در مجله ها و کتابهای مختص سن و سال و درک آنها قرار می دهد 
خودبه خود باعث می شود تا کم کم میل و عطش آن دانش آموز به 
سمت کتاب گسترش پیدا کند. الگویی که غرب سالهاست در مورد 
فرهنگ سازی و میل مردم به سمت هنجارهای مطلوب جامعه انجام 
و  و دوران کودکی  از دبستان  آنها  نهادینه کردن  می دهد چیزی جز 

خردسالی نیست.

تجهیز 200 
تاکسی به 
کتابخانه

ارزشمندی اطعام روحی
ماندگار و ابدی است 

عالقه اش به حوزه نشر و کتاب باعث شد تا به محض فراغت از 
تدریس و بالفاصله بعد از شروع دوران بازنشستگی، از سال 82  
دست به راه اندازی یک انتشاراتی بزند.احمد محمودزاده را خیلی 
ها در کاشان، به خصوص کتابخوان ها می شناسند. کتاب یاور 
داستان ما متولد 1323 و اصالتأ از اهالی تبریز است. چهار، پنج 
دهه پیش، یعنی بین سال های 46 تا 53 در دبستان مسجدی 
نیاسر به معلمی می پرداخت. با وجود اینکه همسر و فرزندانش 
در کاشان ساکن بودند اما چندین سال هم در تبریز به خدمت در 
آموزش و پرورش مشغول بود و یک بار هم در دیار ستارخان به 
عنوان معلم نمونه انتخاب شد. همانطور که گفتیم محمودزاده 
را  هستی  با  همگام  انتشارات  تدریس  دوران  از  فراغت  از  بعد 
انتشاراتی  در  کتاب  عنوان   61 چاپ  بر  عالوه  او  کرد.  تأسیس 
اش، خود نیز تاکنون دست به تألیف 11 کتاب زده که اولینش در 
همان سال تأسیس انتشارات همگام با هستی یعنی در سال 82 

با نام همای رحمت و موضوع امام علی)ع( منتشر شد.
فعالیت  از  کهولت سن، کمی  با  روزها  این  که  احمد محمودزاده 
و  نشر  به حوزه  انگیزه های ورودش  درباره  کاسته  فرهنگی اش 
تألیف کتاب می گوید: خب من از دوران کودکی به ادبیات عالقه 
کار شدم  به  پروش مشغول  و  آموزش  در  که  بعدها هم  داشتم. 
انسانی و عربی تدریس می کردم. نمی  فارسی و علوم  ادبیات 
خواستم بعد از بازنشستگی از عالقه ام دور شوم به همین خاطر 
تألیف  برای  زدم. فرصت هایی هم  انتشارات  تأسیس  به  دست 
کتاب و  به  اقبال کم مردم  او درباره دالیل  از  کتاب داشتم.وقتی 
مثل  تری  جذاب  های  رسانه  گوید:  می  پرسم  می  کتابخوانی 
تلویزیون و فضای مجازی و تلگرام وجود دارند که همه وقت مردم 
را گرفته اند. چه کسی وقت می کند با این همه فضای پرهیاهو 
و جذاب سمت کتاب بیاید؟! البته گرانی کتاب هم مزید بر علت 
سه  از  بعد  انقالب  رهبری  پیش  سال  چند  هست  یادم  است. 
ساعت بازدید از نمایشگاه کتاب گفتند« کتاب گران است، پولدارها 
که کتاب نمی خوانند، کتابخوان ها هم پول خرید کتاب ندارند. 
»همین جمله ها کافی بود تا مسؤالن مالیات کتاب فروشی ها و 
مراکز توزیع کتاب را حذف کنند تا این بخش ها بتوانند با تخفیف 

قائل شدن برای کتاب مشتری بیشتری جذب کنند.

آموزان  دانش  عالقمندترین  جمله  از  سال   14 سن  داشتن  با 
محسوب  کتاب  به  کاشاني 
مهسا  ــه  ــالق ــود.ع ش ــي  م
به  بیشتر  ارزانـــي  ــادات  س
کتاب هاي علمي و داستاني 
هم  سري  و  است  تخیلي 
به  پزشکي  هاي  کتاب  در 
سینا  ابن  قانون  کتاب  ویژه 
ازچندین  گوید  مي  دارد. 
کودکي  دوران  و  پیش  سال 
از کالس سوم  و  نوجواني  و 
دو  هر  کرد.  پیدا  گرایش  کتابخواني  و  کتاب  سمت  به  ابتدایي 
حالت خرید و امانت گرفتن کتاب را هم تجربه کرده است و در 

محیط مدرسه هم از کتابخواندن غافل نیست.
مهسا سادات ارزاني و یا همان دانش آموز کتابخوان داستان ما 
از  را  شب  ویك  هزار  داستانهاي  و  پدربزرگ  هاي  قصه  دوکتاب 
کتابهاي مورد عالقه اش مي داند و وقتي در پایان این گفتگوي 
مردم  عالقه  روند  درباره  دیدگاهش  تا  خواهم  مي  او  از  کوتاه 
هاي  و شبکه  اینترنت  است  معتقد  بگوید  کتاب  به  را  جامعه  و 
اجتماعي متأسفانه وقت و فرصتي براي مردم نگذاشته اند!کتاب 
براي کشور فرهنگي  اما  دارد  را  البته هواخواهان خاص خودش 

ما پذیرفته نیست که میزان مطالعه مردمش زیر 4 دقیقه باشد!

استمرار عشق به حوزه نشر و 
کتاب حتی پس از بازنشستگی

نرخ مطالعه زیر 4 دقیقه 
تأسف آور است

ایام فاطمیه و تجمع فاطمیون در روز شهادت  ما می خواهند برای 
حضرت زهرا)ص( در امامزاده عبداللـه برنامه مجدد نذر کتاب داشته 
باشیم. برنامه یی فرهنگی که بسیار کمتر از هزینه کردن پخت غذا 
آن  از  براحتی  بشود  که  نیست  چیزی  برد  می  هزینه  عزاداران  برای 
گذشت. کمترین فایده کتاب خوانی این است که محتوای یک کتاب 
اما اطعام عزاداران زودگذر  خوب تا سالها در ذهن مخاطب می ماند 
است. چقدر خوب و شایسته است که گاهی اوقات مسیر نذورات را به 
جهات ماندگار و ابدی و خداپسندانه تر تغییر دهیم چرا که نسل امروز 
به آگاهی و علم و هوشمندی و درک واقعیات بیشتر از غذای جسم 
نیازهای  برخی  تأمین  برای  ریزی  برنامه  شروع  از  البته  دارد.«او  نیاز 
های  هیأت  حمایت  و  کمک  با  لتحر  منطقه  مدارس  الزم  و  واجب 
مذهبی البته بعد از گفتگو و بیان لزوم نیازهای فرهنگی و آموزشی 
منطقه با مدیران و متولیان آنها می گوید و تأکید می کند که پتانسیل 
هیأت های مذهبی برای تغییر الگوهای زیست اجتماعی و فرهنگی 
به  بخشیدن  رونق  فر  سپهری  عقیده  به  باالست.  بسیار  جامعه  در 
و  کوچک  های  کتاب  انتشار  از  باید  را  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
قابل حمل و به اصطالح جیبی و البته با محتوای جذاب و گیرا برای 
مردم  برای  را  کتاب  اهمیت  باید  هم  ها  رسانه  کرد.  شروع  خواننده 
تبیین کنند تا احساس نیاز به کتاب در مردم غلیان کند. البته وسعت 
که  به خصوص مجازی  اقسام رسانه های  و  انواع  و گستره  و حجم 
خود اینها تا حدودی ابزاری برای مطالعه هستند به حدی رسیده که 

فرصتی برای مطالعه و کتابخوانی برای مردم نگذاشته اند!



بوعلی کاشان.  کلینیک  پلی  متولد 1359، پزشک عمومی و رییس 
با سابقه چهار سال دادیاری سازمان نظام پزشکی. ورودی سال 77 
التحصیلی  فارغ  با   84 در  سال  که  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
او روزگاری هم در  وارد جرگه پزشکی شد. دکتر سید میثم سیادتی. 
در شبکه  و  بود  سالمندن گالیچی  مجتمع  فنی  مدیر  پزشکی  کنار 
در  او  با  بود.  کار  به  مشغول  هم  بیدگل  و  آران  شهرستان  بهداشت 
گفتگو  به  دقایقی  کارش  اتاق  در  و  بوعلی  کلینیک  زیرین  طبقه 
کی  ها  ویروس  ماجرای  اینکه  و  پزشکی  درباره  نه  هم  آن  نشستم. 
قرار است دست از سر ما بردارد! بلکه درباره دنیای کتاب و کتابخوانی. 
شنیده بودم که میل و عالقه اش به دنیای کتاب وصف ناشدنی است 
و مشتری دائمی بزرگترین کتابفروشی شهر یعنی ساربوک. میگوید 
از بچگی و دوران کودکی عاشق کتاب بودم. در دوران دبستان کتاب 
بچه  برای  خوب  های  قصه  و  مطهری  شهید  راستان  داستان  های 
های خوب مهدی آذریزدی را مطالعه می کردم. در دوره راهنمایی هم 
خواننده کتاب های جالل آل احمد مثل دید و بازدید، سه تار، نفرین 
زمین، نون و القلم، اورازان  شده بودم. در کنار کتاب خواننده مجالت 
نیست  راه  بی  بودم.  اوایل دهه 70  هم  تأثیرگذار  و  نشریات مهم  و 
بگویم اگر در اثاث کشی ها و جایجایی خانه، کتاب هایم کم نمی شد 
األن باید 4 تا 5 هزارتایی کتاب می داشتم، اما همین حاال هم تعداد 
کتابهایم به 1000 تا می رسند. نمی دانم، میل شدید به کتاب مرا تا 
که  دنبال خود کشانده. شاید هم همه چیز موروثی است چرا  اینجا 
پدرم هم میل و عالقه شدیدی به مطالعه و جمع آوری کتاب داشت.

تاکنون  که  هایی  کتاب  بهترین  نشان  و  نام  سیادتی  دکتر  از  وقتی 
خوانده را می پرسم می گوید : )روزهای ابری( علی اشرف درویشیان و 

اشتیاق به کتاب را باید از 
دوران دبستان نهادینه کرد

)شما که غریبه نیستید( هوشنگ مرادی کرمانی را خیلی دوست دارم. 
کتابهای ذبیح اللـه منصوری مانند خواجه تاجدار و سینوهه و ملکه 

ویکتوریا و مدار صفر درجه احمد محمود را خوانده ام و لذت برده ام.
در ادامه از او می خواهم که دیدگاهش را درباره اوضاع و احوال کتاب و 
کتابخوانی مردمان امروزمان بگوید و او بی درنگ از عبارت»افتضاح« 
استفاده می کند. واژه ای که به نظر برای بیان شرح نوع برخورد جامعه 
امروز ما با کتابخوانی توضیح اضافه ای نمی خواهد اما این طور ادامه 
می دهد که متأسفانه شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بدجور 
این  درگیر  ها  ساعت  شاید  شخص  یک  و  اند  گرفته  را  مردم  وقت 
فضاها باشد و آنچه البته در این بین مانند دورانی که تلگرام و وایبر 
دانایی. سالها  کتاب است و کسب  ماند،  ونبود هم حتی غریب می 
قبل وقتی از دوست و آشناها سراغ  فالن کتاب که آیا خوانده است 
و یا نه، را می گرفتیم وی نهایتأ می گفت که فیلمش را دیده است! 
مثل کتابهای ژول ورن و ویکتور هوگو؛ اما األن وضع بدتر شده است 
و کتابخوانی در بدترین دوران خود در جامعه به سر می برد. به نظرم 
شاید امروزه کتاب کاالیی لوکس باشد اما گران بودن کتاب بهانه یی 
بیش برای عدم استقبال از آن نیست. چگونه است که اکثر مردم برای 
تنقالت و پیتزا و چیپس و پفک بدون دغدغه و واهمه خرج می کنند 
هزینه  اینها  یعنی  لرزد؟!  می  دلشان  و  کتاب دست  برای خریدن  اما 
تفکر  سیادتی  دکتر  عقده  به  ؟!  است  هزینه  خریدن  کتاب  و  نیست 
اشتیاق به کتابخوانی را باید در دوران دبستان نهادینه کرد. جایی که 
ذهن کودک هنوز خالی از چیزهای فاقد ارزش است و آنجاست که می 

توان کسب دانایی و اندیشیدن را در نهاد فرد جا انداخت.

متولد سال 77 است و در حال گذراندن 
ریاضی  دبیرستان و سال چهارم  دوره 
عالقمندی  مسبب  گوید  می  است. 
کتاب  با  آشنا شدنش  و  کتاب  به  اش 
فروشی بزرگ شهر یعنی خانه کتاب، 
گداری  گه  که  بود  کتابخوانش  خاله 
به  بود  کودکی 9 ساله  که  زمانی  را  او 
آنجا می برد.کتابهای سرگذشت هری 
ادبیات همان چیزهایی  و  با موضوعات شعر  کتاب های  و  پاتر 
دنبالشان  کتاب  به  اش  و عالقمندی  کودکی  اوان  همان  در  که 
بود. ریحانه نجابت اما حاال سالهاست که به مشتری تقریبأ پر 
فعأل  گوید  می  و  شده  تبدیل  ساربوک  و  کتاب  خانه  پاقرص  و 
درگیر درس و کنکور است و اگر فرصت داشته باشد کتاب های 
غیر درسی را فراموش نمی کند. بهترین کتابی هم که تاکنون 
خوانده را بعد از حدود نیم دقیقه فکر کردن سرگذشت جذاب دکتر 

حسابی می داند!
جا  در  آنها  نشده  ادا  سهم  و  ها  رسانه  کاری  کم  نجابت  ریحانه 
های  شبکه  حکمرانی  مردم،  بین  کتابخوانی  فرهنگ  انداختن 
و سهم  جامعه  و  مردم  زندگی  بم  و  زیر  بر  اینترنت  و  اجتماعی 
و  کتاب  به  مردم  ناامیدکننده  اقبال  در  کتاب  گرانی  ناچیز  و  کم 
و  دبستان  دوران  از  تنها  گوید:  می  و  داند  می  مهم  کتابخوانی 
و  کتاب  فرهنگ  توان  می  که  هاست  آدم  خردسالی  و  کودکی 
کتابخوانی را در بین همه نهادینه کرد. او البته تأکید می کند که 
گرانی کتاب بهانه یی بیشتر برای توجیه غربت کتاب نیست و 
کسی که از عمق جان عاشق فالن کتاب باشد برایش فرقی ندارد 

که چه مقدار هزینه برایش بپردازد..

به حال کتاب باید گریست
محل کارش به کتابفروشی بزرگ 
نزدیک  کتاب  خانه  یعنی  شهر 
نزدیکی  شاید  یعنی  این  و  است 
و  عمده  مکان  بــه  ــار  ک محل 
کاشان  در  کتاب  عرضه  کالن 
کتاب  به سمت  او  اشتیاق  باعث 
لیال  خانم  شــده.  کتابخوانی  و 
مدرک  با  و  است  ساله   25 فلزی 

و  میل  و  آغازگر کشش  را  اش  کودکی  دوران  کامپیوتر  لیسانس 
رغبتش به سمت کتاب و کتابخوانی می داند. مشتری و مراجعه 
با  کتابهای  بزرگ شهر،  کتابفروشی های  به  پاقرص  و  پر  کننده 
کتاب  و  دارد  دوست  را  تاریخی  و  رمان  و  روانشناسی  مضامین 
سررشته زندگی خود را دست بگیرید که نوشته وین دایر است را 

یکی از کتاب هایی می داند که تاکنون خوانده.
و  تلگرام  از  خبری  که  هم  ها  تر  قبل  است  معتقد  فلزی  خانم 
و  کتاب  نبود  کننده  افزارهای مجذوب  نرم  این  امثال   .. و  وایبر 
کتابخوانی حال و روز بهتری به نسبت امروز نداشت و حاال شاید 
البته گرانی برخی  باید به حال کتاب بیشتر گریست! به زعم او 
کتاب ها در اقبال کم مردم به سمت کتاب و کتابخوانی بی تأثیر 
چند  که  بارها شده  خودم  گوید  می  بیشتر  توضیح  در  و  نیست 
خطی از یک کتاب خوب را خوانده ام و مایل به خریدش شده 
لرزانده  را  دلم  و  دست  معروف  قول  به  کتاب  زیاد  قیمت  اما  ام 
است! اما خب از حق نگذریم که رسانه ها و کسانی که وظیفه 
مردم  بین  در  را  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  تاکنون  اند،  داشته 
آن  مدیر  مانند  کسانی  فلزی  خانم  عقیده  به  اند.  نینداخته  جا 
کارواش مستقر در خیابان امیرکبیر کاشان که میزی را با تعدادی 
فعالیت  را در هنگام  بتواند وقت مشتریان  که  آن  بر روی  کتاب 
باید  را  کند  پر  به شکلی مناسب و خداپسندانه  کارواش  کارکنان 
دنبال  به  آنکه  بی  و  نوبه خود  به  که  اینها هستند  بود.  قدردان 
تبلیغ ابتکار مثبت خود باشند ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
همت  وجه  اقدامشان  مثبت  شدت  به  اثرات  به  وقوف  بدون  را 

خود قرار داده اند . 

باید عاشق کتاب بود

پدر ومادران کتاب خوان بهترین 
مروجان فرهنگ کتاب خوانی هستند

کاشان ساکن شده.  در  که  و50 سالي می شود  است  یزدل  اهالي  از 
تا  دبستانی  پیش  از  تدریس  سالها  با  وپرورش  آموزش  بازنشسته 

دانشگاه و آموزش رشته هایی 
و  هنر  و  فني  و  ــان  زب مانند 
آغاز  ســال61  از  که  تجسمی 
 ،18 از  را  خواندن  کتاب  شد. 
وآنطور  کرد  آغاز  سالگی   19
که خودش می گوید در دوران 
بهترین  از  یکی  ــازی  ــرب س
بود.  کتاب  خواندن  لحظاتش 
داشتن  بــا  حیدریان  بصیر 
ونساجی  تکنولوژی  لیسانس 
اما هم به کتابهای روانشناسی 
هم  و  دارد  عالقه  ــان  رم و 
او  فلسفه.  و  حکمت  تاریخیو 
دستی هم در هنر نقاشی دارد 

و قبل از انقالب در کاشان نفر برگزیده نقاشی کودك در این شهر شد.
در  کتاب  جلدی   500،400 حدود  اکنون  هم  که  حیدریان  از  وقتي 
را مي  اش  زندگی  دوران  خوانده  کتاب هاي  بهترین  دارد سراغ  خانه 
گیرم بی درنگ از روي ماه خدا را ببوس، تفکر ذائد، بیگانه، اوصاف 
پارسایان، قلندر وقلعه، شازده کوچولو و .. نام مي برد. او در ادامه با 
ابراز خرسندی از وجود مرکز بزرگ فروش کتاب در کاشان مانند خانه 

کتاب و ساربوك که عرضه کننده انواع و اقسام کتاب هستند و حس 
و  کارمندان  کنند عالقمندی  ارضا مي  را  کتاب  به  ها  کاشانی  عالقه 
که  فروشگاه  دو  این  پرسنل 
اهل  آنها  خــود  خصوص  به 
هستند  کتابخوانی  و  مطالعه 
خود  موجود  اطالعات  اینکه  و 
در  را  کتابها  برخی  زمینه  در 
اختیار مشتریان قرار می دهند 
کتابفروشی  مثبت  نکته  را 
های بزرگ شهر در قامت خانه 

کتاب و ساربوك می داند.
گسترش  های  راه  ــاره  درب او 
وکتابخوانی  کتاب  فرهنگ 
و  ومادرها  پدر  است  معتقد 
در  دبستان  دوره  معلمان 
ونوجوان  کودك  نسل  کشاندن 
که  ومادری  پدر  دارند.  زیادی  سهم  خوانی  وکتاب  کتاب  سمت  به 
انگیزه  و  فرزندانشان  برای  الگویی  توانند  مي  قطعأ  باشند  کتابخوان 
بخشی به آنان برای کسب فرزانگی از راه کتابخوانی باشند. و در آخر 
درباره انتخاب کتاب خوب عقیده دارد موضوع کتاب، ناشر، نویسنده 
و مطالعه قسمت هایی کوتاه از پاراگراف های اول کتاب در انتخاب 

کتاب مؤثر است.



اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  اجرایی  مشاور 
 2000 و عضویت  کاشان  در  خوانی  کتاب  باشگاه   133 وجود  گفت: 
فرهنگی  فعالیت  به  اشتیاق  دهنده  نشان  ها  مجموعه  این  در  نفر 
بدون  و  است  شهرستان  این  در  خوانی  کتاب  و  کتاب  محور  حول 
شک در آینده شاهد نتیجه این گونه تالش های فرهنگی در زمینه 
بود.به  خواهیم  فرهنگی  یافتگی  توسعه  برای  کوشش  از  بخشی 
گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان همایون 
و  کتاب  هفته  مناسبت  به  گردی  کتاب  برنامه  حاشیه  در  امیرزاده 
کتاب خوانی و دیدار با فرهیختگان و مروجان فرهنگ کتاب خوانی 
کشور عضو  کل  در  نفر   18000 اکنون  هم  اینکه  بیان  با  کاشان  در 
ها  کاشانی  نفری   2000 حضور  هستند،  خوانی  کتاب  های  باشگاه 
در این جمع را عدد و رقمی قابل توجه دانست و افزود:  برنامه ای 
ادارات  محوریت  با  کاشان  مدارس  در  کتاب  نام صبحگاه  با  که  هم 
فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش اجرا می شود نقطه امیدواری و 
رضایت مندی برای ارتقای جایگاه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در 

شهرستان کاشان است.
کتاب  خانه  فروشگاه  و  مؤسسه  گذاری  سرمایه  از  تمجید  با  وی 
کاشان  شهرستان  سطح  در  کتاب  توزیع  شعبه  چهار  اندازی  راه  در 
جشنواره  در  مؤسسه  این  نخست  مقام  کسب  از  خوشوقتی  ابراز  و 
مروجان فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در کشور ، حضور جدی برخی 
را  کاشان  در  کتاب  توزیع  در حوزه  از تشکل های بخش خصوصی 
حضور  با  اکنون  هم  که  جوششی  شد:  یادآور  و  دانست  امیدبخش 

برخی نهادهای مردمی و عالقه مند کاشان در حوزه ترویج کتاب و 
کتاب خوانی مانند مؤسسه خانه کتاب و ساربوک در کاشان و با در 
نظرگرفتن انواع سالیق عالقه مند به مطالعه در حال شکل گرفتن 
است نقطه بسیار امیدبخشی است و این سرمایه گذاری های ما را 
به این نکته بیشتر متوجه می کند که دولت در بخش نشر و کتاب 
حوزه  و  و  باشد  مشغول  هدایت  و  گذاری  سیاست  به  باید  کماکان 
افراد  داده  نشان  تجربه  که  چرا  بسپارد  خصوصی  بخش  به  را  اجرا 
عالقمند بخش خصوصی به ویژه در بخش فرهنگ و حوزه نشر و 

کتاب موفق تر از دولت عمل می کنند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  اجرایی  مشاور 
کتاب  و  کتاب  فرهنگ  حوزه  در  خصوصی  بخش  حضور  ظرفیت 
حوزه  در  شد:  یادآور  و  دانست  باال  را  کاشان  شهرستان  در  خوانی 
رخدادهای  خصوصی  بخش  به  فرصت  و  میدان  دادن  هم  ادبیات 
به شدت مثبتی مانند دومین جایزه ادبی سیلک در بخش داستان 
و  فرهنگی  مؤسسه  یک  اقدام  و  محوریت  با  کاشان  در  شعر  و 
نشان  خوانی  کتاب  و  کتاب  حوزه  مانند  و  آورد  می  پدید  انتشاراتی 
پرتو  در  اندیشه  و  فکر  صاحبان  توان  ارتقای  در  دولت  عزم  دهنده 

حمایت از چنین برنامه هایی است.
برای  رقابت  در  کاشان  نامزدی شهرستان  به  اشاره  با  وی همچنین 
این  داوری  متولیان  یقینأ  افزود:  کشور  کتاب  پایتخت  شهر  کسب 
جایگاه،  این  نامزدهای  شهرهای  های  تالش  به  توجه  با  رویداد 
شهری که بیشتر از همه برای کسب این رتبه تالش کرده را انتخاب 

اقدامات  جمیع  به  توجه  با  هم  کاشان  شهرستان  و  کرد  خواهند 
صورت گرفته و انجام طرح های متنوع در حوزه کتاب و کتابخوانی 
طی یکی دو سال اخیر، شانسی کمتر از دیگر رقبا نخواهد داشت.

امیرزاده به ارسال گزارش خود از بازدید فرهنگی انجام شده از کاشان 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  ارشاد  وزیر  به  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  در 
یقینأ با توجه به وظایف ذاتی حوزه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
بخش  در  که  آنچه  و  کاشان  شهرستان  نیازهای  اسالمی،  ارشاد  و 
حمایتی با هماهنگی با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان می توان از 

کاشان صورت داد به مقام عالی وزارت منعکس خواهد شد.
تاریخی  پیشینه  به  توجه  با  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  وی   
و  ایران  سرتاسر  در  شهر  این  گی  بلندآوازه  و  کاشان  شهرستان 
پتانسیل های موجود کاشان در حوزه کتاب و کتابخوانی شاهد نقش 
و  کتاب  فرهنگ  ارتقای  در  پیش بخش خصوصی  از  بیش  آفرینی 
کتابخوانی و حمایت های بیشتر و گسترده تر دولت به عنوان پشت 

گرمی بخش خصوصی باشیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  اجرایی  مشاور 
با همراهی جوادی«  که  کاشان  به  همچنین در سفر یک روزه خود 
عالوه  بود  همراه   « کاشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
بربازدید از فروشگاه ساربوک به دیدار و گفتگو با مدیران این مؤسسه 

بخش خصوصی عرضه و توزیع کتاب پرداختند.
تقدیم  مجموعه،  تندیس  و  لوح  یادگار  رسم  به  دیدار  این  پایان  در 

وی شد.

در بازدید مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ساربوک مطرح شد

جوشش نهادهای مردمی مانند ساربوک در کاشان
 نقطه امیدوار کننده ای در حوزه کتاب کل کشور

از جمع یاوران کتاب متاسفانه موفق نشدیم با افراد ذیل به گفتگو بنشینیم از این 
رو به معرفی اجمالی از ایشان بسنده می کنیم:

آقای سید جالل جلیلی نوش آبادی؛ با ارائه طرح یار مهربان در کانون توانسته 
رضا  مهندس  آقای  شود.  کتابخوان  مروجان  و  معلملن  بخش  منتخب  نامزد 
پیله  مرتضی  آقای  کتابخوانی.  و  کتاب  حامی  شرکت  عنوان  به  پور؛  کیانی 
وریان؛ نماینده خیر مدرسه ساز پیشگام در ترویج حوزه مطالعه و کتابخوانی. آقای 
احمد مزرعتی، ویراستار برتر در حوزه کتاب. آقای احمد قربانعلی زاده، موسس 

کتابفروشی بهشت، کتابفروشی برتر در سطح شهرستان


