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نگاه ویژه به کتاب فروشی
محله ها در پاییزه 97

...

معرفیکتاب
«...آنگاه هدایت شدم»
بهچاپپنجاهوسومرسید

کــتــاب «...آنــــگــــاه هــدایــت
شدم» ،ترجمه اثری از عالمه
ت یجانی ،در روزهــــای اخیر
برای پنجاه و سومین بار روانه
بـــازار کتاب شــد.بــه گــزارش
خبرگزاری کتاب ایران  ،کتاب
«...آنگاه هدایت شدم» با نام
اصلی «ثم اهتدیت» ،اثــری از
عال مه دکتر تیجانی (محمد
التیجانی السماوی) است که به قلم سیدمحمدجواد مهری
بهزبانفارسیترجمهشدهاست«.گذریکوتاهبرزندگیام»،
«مسافرت موفقیتآمیز»« ،در ژرفای پژوهش»« ،اصحاب در
قرآن و سنت»« ،آغاز تحول»« ،علت شیعه شدن»« ،احادیثی
که پیروی اهلبیت (ع) را واجب میداند»« ،اجتهاد در برابر
نص» و «دعوت از دوستان برای بحث» فصلهای این کتاب
ّ
است.در بخشی از پیشگفتار این کتاب به قلم نویسنده آن
میخوانیم « :کتاب من ساده و بیآالیش است .داستان یک
مسافرت میباشد و داستان یک کشف نوین ،نه اکتشاف
در جهان اختراعها و ابتکارات تکنیکی و فیزیولوژی ،بلکه
در جهان عقاید و در میان سیلی از مکتبهای مذهبی و
فلسفههایدینیوازاینکهاینکشف،نخستتکیهبر ِخردی
سالم و ذهنی پاک دارد ،هماو که انسان را از سایر مخلوقات
ممتازساخته،ازاینرویکتابمرابههرعقلسالمیکهحقرا
تشخیصدادهوازمیانتودههایباطلمیگزیندوسخنانرا
باترازویعدالتمیسنجدوکف هراستینراترجیحمیدهدو
بامقارن هگفتوگوهاوحرفها،آنچهکهمنطقیومتیناست
ازسخنشیرینودلرباجدامیسازد...هدیهمیکنم».پنجاه
وسومینچاپکتاب«...آنگاههدایتشدم»در 312صفحه،
با شمارگان سه هزار نسخه ،به بهای 17هزار تومان از سوی
بنیادمعارفاسالمیبهبازارنشرعرضهشدهاست.

...

جهانکتاب
درنتیجهکپیهایغیرقانونیرویداد

کاهشبیسابقهدرآمدنویسندگانکانادایی
گزارش اخیر اتحادیه نویسندگان کانادایی نشان میدهد
که درآمــد نویسندگان در کانادا ،به پایینترین حد خود
طی سالهای اخیر رسیده است.به گزارش ایبنا به نقل از
دیاستار ،گزارش اخیر اتحادیه نویسندگان کانادا حاکی از
آن است که درآمد نویسندگان کانادایی از هر زمان دیگری
کمترشده،بهطوریکهنسبتبهسال 1998میالدیتا78
درصد کاهش یافته است .حدود 1500نویسنده کانادایی
عضواتحادیهنویسندگانکانادادرنظرسنجیایناتحادیهبه
سوالهایی درباره میزان درآمد خود در سال  2017پاسخ
دادنــد 58 .درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی
نویسندگان زن و بیش از نیمی از آنها ،دارای مدرک فوق
لیسانس و دکتری بودند .در حالی که میانگین درآمد کلی
در کانادا 34.204 ،دالر ارزیابی شده است ،این گزارش
نشان داد که متوسط درآمــد نویسندگان در این کشور در
سال  2017میالدی 9.380 ،دالر بوده که نسبت به سال
، 2014کاهش  27درصدی را طی تنها سه سال به ثبت
رسانده است.گزارش مشابهی در ماه جون دربــاره درآمد
نویسندگان در انگلیس منتشر شد که نشان میداد میزان
درآمــد نویسندگان انگلیسی از سال  2005تاکنون 42
درصد کاهش داشته و به رقمی معادل 10هزار پوند و کمتر
از استاندارد جهانی رسیده است.بخش عمدهای از درآمد
نویسندگانکاناداییهمچنانتوسطناشرانوازطریقحقوق
ودستمزدهایسنتیپرداختمیشود.

یمحلههادرطرحپاییزه 97خبر
نیکنامحسینیپور،باتاکیدبرحفظرویکردحمایتازنویسندگانوکتابفروشیهایمناطقمحروم،ازتوجهویژهبهکتابفروش 
توگو با ایبنا ،با اشاره به آغاز ثبتنام طرح پاییزه ،بیان کرد :در طرح پاییزه 97همانند طرح تابستانه ،مناطق محروم از
داد.مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گف 
یمحلههادرتهرانودیگراستانهاخواهیمداشت.
افزایشاعتباربرخوردارخواهندشد.عالوهبراین،نگاهویژهایبهکتابفروش 
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امامموسیصدریکیازتأثیرگذارتریناندیشمندانجهان
اسالم،درعصرحاضرمحسوبمیشود.عبوراوازدایرهتفکر
ِصرفوورودشبهعرصهعمل،ازاوعالمیعاملساختکه
در اطراف خود ،تغییرات بنیادی را به وجود آورد؛ تغییراتی
کهتأثیرآنرامیتوانبهخوبیدرروزگارحاضرنیزمشاهده
کرد .از این رو ،پرداختن به منظومه فکری وی و اندیشهای
که برپایه آن مشی عملی امام موسی صدر شکل گرفت،
میتواندبسیارمهموتأثیرگذارباشد.درهمینزمینه،دکتر
شریف لکزایی ،دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده
علوم و اندیشه سیاسی ،کتابی را با عنوان «درآمــدی بر
اندیشه سیاسی امام موسی صدر» ،در 368صفحه ،تألیف
و با کمک انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
روانهبازارنشرکردهاست.آنچهدرپیمیآید،گفتوگوی
پایگاه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر ،با این
محقق و پژوهشگر سختکوش ،درباره آخرین اثر اوست که
قسمتهایی کمتر بررسی و شناخته شده از دیدگاهها و
اندیشههایامامموسیصدرراموردتوجهومداقهقرارداده
است .دکتر لکزایی ،در این کتاب ،برای نخستین بار ،به
تبیین اندیشه سیاسی امام موسی صدر میپردازد .به باور
او ،امام موسی صدر ،فیلسوفی صدرایی است و اندیشه
سیاسیاشنیزدرامتدادحکمتمتعالیهقراردارد.
شما در این کتاب ،از خاستگاه صدرایی
منظومه فکری امام موسی صدر صحبت کردهاید .این
نشان میدهد که شما امام موسی صدر را فیلسوفی در
سنت فلسفی متعالیه میدانید .چه نشانههایی برای
شناختاینخاستگاهوجوددارد؟
چندراهبرایشناسایییکمتفکروسنتتحصیلییانظام
فکریاش وجود دارد .نخستین راه ،شناسایی استادان
آن متفکر است .به طور مشخص وقتی ما میگوییم که امام
موسی صدر حکیمی متعالی است ،میتوانیم این نکته
را از طریق استادان وی اثبات کنیم .معروف آن است که
امام صدر در محضر عالمه طباطبایی ،بخشی از مباحث
فلسفی را تحصیل کرد .همچنین ،یکی از استادان دیگر
فلسفهایشاندرقم،برادرشمرحومآیتا...سیدرضاصدر
است .بخش دیگر تحصیل فلسفی او ،پس از مهاجرت به
نجف ،نزد مرحوم صــدرا بادکوبهای صــورت گرفت .این
تحصیالت ،جدا از تحصیل فقهی معمول امــام صدر در
حوزه بود .بنابراین ،عالمه طباطبایی ،سید رضا صدر و
صدرا بادکوبهای ،استادان فلسفه امام موسی صدر بودند.
سلسله استادان عالمه طباطبایی نیز ،به مرحوم بیدآبادی
و در نهایت به خود مالصدرا میرسد .سید علی قاضی و
پیش از آن ،مال حسینقلی همدانی و پیش از او ،مرحوم
مالعلینوریومرحومبیدآبادی،درسلسلهاستادانعالمه
طباطبایی هستند .از مرحوم بیدآبادی تا مالصدرا هم،
دو نفر ذکر شدهاند :مرحوم نیریزی و مرحوم دارابی .این
سلسله استادان امام موسی صدر ،از عالمه طباطبایی تا
مالصدراست.بنابراین،سهاستادمسلمامامصدردرفلسفه
صدرایی تدریس میکردند و ما استاد دیگری سراغ نداریم
کهمشربدیگریداشتهوامامصدرنزدآنهافلسفهخوانده
باشد.افزونبراین،شاگردانودرسهایفلسفیایکهنزد
ایشانفراگرفتهاندهم،قابلبررسیاستوگفتارکسانیکه
نزدامامصدرفلسفهخواندهاند،بسیارمهماست.نقلقولی
هستکهامامصدردرلبنان«شرحمنظومه»تدریسکرده،
اماازاینکهایشاندرقمهمبهتدریسفلسفهپرداختهاست،

به اعتقاد امام موسی صدر ،اگر در
جامعهای همبستگی باشد ،به رغم تنوع
و تفاوتها ،دشمن بیرونی نمیتواند این
جامعه را شکست دهد .نقطه آسیبپذیر
جوامع در داخل آن هاست .به ویژه او
تالش کرد نظام فرقه گرا در لبنان را از
بین ببرد که اجازه شایسته گزینی را از
لبنانیان سلب کرده بود .این در حالی
است که ایشان وجود فرقه ها و مذاهب را
نیز گرامی میدارد و نفی نمیکند
خبری در دست نداریم .حجتاالسالم والمسلمین محمد
حسن اختری که در لبنان نزد امام صدر «شرح منظومه»
خوانده و قبل از آن در درس «شــرح منظومه» نزد دیگر
استادان هم حاضر بوده است ،به تفاوت تدریس او اشاره
کرد ه و از اشراف امام صدر و سبک قابل توجه او در تدریس
مطالبیگفتهکهدرخوراعتناست.
آیا ممکن است نقدهایی هم به شیوه تفکر و
عملکرد امام موسی صدر و ارتباط آن با اندیشه فلسفی
او،وجودداشتهباشد؟
بله ،ممکن است این پرسش مطرح شود که برنامههای
امام موسی صدر در لبنان ،مبنای فلسفی نداشته است.
این در صورتی است که خود امام صدر تصریح میکند که
فلسفهبایدپشتوانهتمدنباشد.ماازهمیننکتهمیتوانیم
استفادهوتبیینکنیمکهدرنظرامامصدر،پشتوانهیکنظام
سیاسیواجتماعیچیست؟بهتعبیرامامصدر،فلسفهباعث
انسجامبخشیبهنظاموتمدنمیشود.اودریکیازمباحث
خود که در مجموعه «گام به گام با امام» هم درج شده ،بحث
تمدنراذکرکردهاستوبهضرورتفلسفهوهمچنیننسبت
فلسفهوتمدنمیپردازد.ویژگیحکمتمتعالیهایناست
که فقه و کالم و عرفان و دیگر دانشهایی را که باید در هر
نظامتمدنیموردتوجهباشد،درجایگاهخودقرارمیدهد.
اتفاق ًا یکی از ویژگیهای مهم حکمت متعالیه این است که
همه علوم را نیز برای تعالی جامعه ،ضروری میداند .در
صورتیکهدرعرفان،اینعلوموحتیعقلرامانعمیداند.
بنبستهایعرفانابنعربینیز،برمبنایخوانشحکمت
متعالیهحلمیشود.مابایدکمیزحمتبکشیمواگراعتقاد
داریمکهامامصدردرلبنانبرنامههایمهمیراپیادهکرده
است ،باید بتوانیم پشتوانه خــردورزی او را نشان بدهیم.
کتاب «درآمــدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر» در
سطحمحدودیتالشکردهاستاینموضوعرانمایانکند.
بنابراین اگر نظریههای سیاسی امام صدر
متاثر از حکمت متعالیه است ،مولفههایی مانند مدارا،
گفتوگوو...نیزمبناییصدراییدارند؟
طبع ًا اینها خصلت حکمت و فلسفه است که نقد و نقادی و
گفتوگووتحملومداراراطلبمیکند.درفصلاولکتاب

بحث کردهام که امام صدر در ادامه مصلحان مسلمان ،به
ویژه سید جمال الدین اسدآبادی است که یک رکن مهم در
مدار بیداری ایرانیان و جهان اسالم در دوره جدید به شمار
میرود.دراینفصل،بهفلسفهامامصدرهمپرداختمونگاه
فلسفیودستگاهفلسفیامامصدرراتبیینکردم.درسایر
فصول ،به فراخور بحث مسائل فلسفی امام صدر مطرح
میشوند .به عنوان مثال ،در فصل والیت ،بحث امام صدر
درباره امیرالمومنین(ع) را آوردهام .امام صدر در تحلیل
شخصیتامامعلی(ع)،ازقاعدهفلسفی«وحدتدرکثرت
وکثرتدروحدت»استفادهمیکند.
مفهوم «گفتوگو» و جایگاه آن در اندیشه
سیاسی امام موسی صدر ،یک فصل مهم از کتاب شما
را با عنوان «گفتوگو و همبستگی» ،به خود اختصاص
داده است .امام صدر با پیش کشیدن مفهوم گفتوگو،
به مسئله «نفی خشونت» هم میرسد .مبنای گفتوگو
در منظومه فکری و اندیشه سیاسی امام صدر را در چه
میدانید؟
امام موسی صدر در لبنان فقط با شیعیان مواجهه نداشت.
البتهاگرترکیبجمعیتیلبنانصددرصدشیعههمبودند،
بازهم نیاز به گفتوگو در این جامعه وجود داشت ،چرا که به
هر حال شیعیان هم ،سلیقههای متفاوتی دارند؛ اما به هر
حال در لبنان ،تکثر دینی و مذهبی وجود دارد و در مسئله
سیاست هم ،تفاوتها بسیار زیاد و جدی است .بنابراین،
مفهوم گفتوگو در مباحث امام صدر بسیار مهم است .امام
صدر میخواهد از گفتوگو به همبستگی اجتماعی و نفی
خشونتبرسد.شماتاوقتیبتوانیدمسائلتانراباگفتوگو
حل کنید ،نیاز ندارید اسلحه دست بگیرید .امام صدر هم
از نظر تئوری و هم به لحاظ کار عملی ،اقدامات مهمی را
در زمینه ترویج گفتوگو انجام داده که قابل تامل و بررسی
است .من در فصل «گفتوگو و همبستگی» کتاب ،درباره
الزاماتگفتوگوبحثکردهامواینکهامامصدرچگونهدر
این راه قدم برمیدارد .این بحث هم مطرح شده است که در
تفکرامامصدر،درمفهومگفتوگو،بحثآزادیدرصدرقرار
میگیرد،اینکهماحضورسالیقوتفاوتهارابپذیریمواگر
نپذیریم گفتوگو و دورهم نشستن شکل نمیگیرد .یعنی

همایش «حقوق نشر» در هفته کتاب برگزار می شود
همایشحقوقنشر۲۹،آبانماهوهمزمان
پیک اندیشه
ب ــا بیستوششمین دوره هفته کتاب
جمهوریاسالمیایران،بههمتانجمن
فرهنگیناشراندانشگاهیبرگزارمیشود.بهگزارشایبنا،
س ی د عباس حسینینیک ،مدیرعامل انجمن فرهنگی

ناشران دانشگاهی گفت :در همایش حقوق نشر ،مقامات
فرهنگیدولت،مجلسشورایاسالمیوقوهقضاییهحضور
دارند.همچنینتعاملیباانجمنهایصنفیپدیدآورندگان
کتاب،شاملناشران،نویسندگان،مترجمان،تصویرگرانو
ویراستارانانجامشدهاستکهدراینهمایشحضورداشته

باشند .وی با بیان اینکه ،همایش حقوق نشر با مشارکت
پژوهشگاهفرهنگوهنروارتباطاتبرگزارمیشود،افزود:
عالوهبرسخنرانیمقاماتوشخصیتهایدولتیوحقوقی
دراینهمایش،جلسهایتخصصیباموضوعنقدوبررسی
الیحهحقوقمالکیتادبیوهنریبرگزارمیشود.

امامصدرتالشمیکردتابههمهبفهماندکهواقعیتلبنان،
درتفاوتوتنوعاست.وقتیکههمهایننکتهراپذیرفتند،آن
گاه میتوان دور هم نشست و مشکل عمده آن جامعه را که
محرومیت و فقر است ،از بین برد .محرومیت در لبنان هم،
بیشتر در میان شیعیان و تا حدودی در بقیه طوایف وجود
داشت .امام صدر تالش کرد برای رفع این محرومیت ،همه
دور هم بنشینند و با گفتوگو ،راههای محرومیتزدایی را
بررسی کنند .همچنین ،به اعتقاد امام موسی صدر ،اگر در
جامعهایهمبستگیباشد،بهرغمتنوعوتفاوتها،دشمن
بیرونینمیتوانداینجامعهراشکستدهد.نقطهآسیبپذیر
جوامع در داخل آن هاست .به ویژه ایشان تالش کرد نظام
فرقهگرادرلبنانراازبینببردکهاجازهشایستهگزینیرااز
لبنانیانسلبکردهبود.ایندرحالیاستکهایشانوجود
فرقههاومذاهبرانیزگرامیمیداردونفینمیکند.
نظریه سیاسی امــام صــدر چه نسبتی با
اقتصاد پیدا میکند؟ اقتصاد مولفه مهمی در اندیشه
و عمل امام موسی صدر است ،آیا چیزی که ما از آن به
اقتصاد سیاسی تعبیر میکنیم در اندیشه ایشان هم
وجود دارد؟
مباحث قلمی امام صدر ،تا آن جا که من اطالع دارم ،با
اقتصاد شروع شده و متون و مقاالتی که نوشته ،درباره
علم اقتصاد بوده است .این شاید به آن دلیل بود که رشته
آکادمیک امــام صــدر ،اقتصاد بــود و ایشان سعی کرد
آموزههای اسالمی را بر اساس علم روز اقتصاد ،خوانش
کند .امام صدر در کتاب «رهیافتهای اقتصادی اسالم»،
بحثهایمهمیدرنقدمکاتبکاپیتالیسموسوسیالیسم
دارد.دراینکتاب،دیدگاهاسالمدربارهارزشافزوده،کار،
تولیدواینکهارزشافزودهبرایکاراستیاسرمایهیاکارگر،
بررسی شده است و بحثهای مهمی دارد .او در بحثهای
مربوط به عدالت هم بسیار دقیق وارد شــده و خالصه
بحثهای اقتصادیاش در مباحث مربوط به عدالت آمده
است.بهنظرمامامصدرپسازرفتنبهلبنان،دیگرفرصت
ورودتئوریکبهاقتصادرانداشت.بخشیازاندیشهسیاسی
اونگاهاقتصادیاشاستوتعبیرامروزهاقتصادسیاسیهم
درایننگاهقرارمیگیرد.

...
گزارش

احتمالعرضه«کتابهایقاچاق»

درنمایشگاههایاستانی،بسیارکماست
مــــدیــــرعــــامــــل م ــوس ــس ــه
نــمــایــشــگــاههــای فرهنگی
ایران گفت :در نمایشگاههای
اســتــانــی بــه لــحــاظ گــردش
کــار و نــوع واگــــذاری امــور در
غــرفــههــا ،احــتــمــال عرضه
کــتــابهــای قــاچــاق بسیار
کــم اســـت زیــــرا ســاخــتــار آن
چنین اجــازهای را نمیدهد.
امیرمسعود شهرامنیا ،مدیرعامل موسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایــران در گفتوگو با خبرگزاری کتاب ایــران  ،با
اشــاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر عرضه کتاب قاچاق
در برخی نمایشگاههای استانی کتاب ،توضیح داد :ساز و
کار نمایشگاههای استانی بهگونهای است که طبق قاعده
این اتفاق یا نمیافتد یا اگر باشد بسیار نادر است ،زیرا در
نمایشگاههایاستانی،ناشرانبرایحضوردراینرویدادهای
فرهنگی و عرضه کتابهای خود اقدام میکنند.وی افزود:
بنابراینعرضهکنندهکتابهایهرناشر،یاخودناشر است
کهکتابهایشرامیفروشدیاکتابفروشهاییهستندکه
نمایندگیآنناشررادارندواینحضورباتاییدوثبتنامناشر
درسامانهنمایشگاهکتاباستانیانجاممیشود.
▪احتمالعرضهکتابهایقاچاقدرصورتغیبتناشر

شهرامنیا با بیان این که عرضه کتاب قاچاق ،زمانی و در
فضاهایی رخ میدهد که خود ناشران حضور ندارند ،افزود:
وقتی ناشر حق دارد که فقط کتابهای خود را در نمایشگاه
عرضهکند،یانمایندهناشریملزمبهارائهکتابهاییاستکه
فقطازناشراجازهفروشآنهارادارد،هرگزچنینموضوعی
رخ نمیدهد که هم در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و
قاچاق خود را بیاورد.
هم در نمایشگاه استانی ،ناشر کتاب
ِ
ویتاکیدکرد:گاهیپیشمیآیدیکفردیاپخشکنندهای،
کتابهایناشرانزیادیرابهنمایشگا هبیاوردوالبهالی آنها
کتابقاچاقهمباشد،بنابرایناحتمالعرضهکتابقاچاقاز
سویناشرانبهصورتمنطقیخیلیکماست.
▪احتمالوقوعتخلف ازسوینمایندگییکناشر

شهرامنیا با اشــاره به برخی تخلفات در این زمینه ،گفت:
گاهی اوقات ممکن است نمایندهای تخلف کند ،بهگونهای
که نمایندگی یک انتشارات را دارد ولی به جای این که کتاب
اصلی را بیاورد ،کتاب قاچاق ناشر را میآورد تا سود بیشتری
کسبکندوهمکارانمادرصورتمشاهدهچنینموضوعیبا
متخلفانبرخوردمیکنند.مدیرعاملموسسهنمایشگ اههای
فرهنگیایرانبابیاناینکهساختارنمایشگاههایاستانی،
ساختاری است که اجازه عرضه کتاب قاچاق را نمیدهد،
افــزود :به صورت کلی میتوان گفت که در نمایشگاههای
استانی به لحاظ گردش کار و نوع واگذاری امور در غرفهها،
احتمالعرضهکتابهایقاچاقبسیارکماستزیراساختار
آن چنین اجــازهای را نمیدهد.به گفته وی ،در هفته های
گذشتهدریکیازنمایشگاههایاستانی،نمایندهیکدستگاه
دولتیکهناشراست،بهجایاینکهکتابهایآندستگاهرا
بیاورد،کتابهایقاچاقناشراندیگرراآوردهبودوهمکاران
در بررسیهایی که از غرفهها داشتند ،متوجه این موضوع
شدند و بالفاصله این کتابها جمعآوری شد.شهرامنیا با
بیاناینکهساختارنمایشگاهبهگونهایاستکهاینتخلفها
به صورت حداقلی است ،اظهار کرد :البته برای همکاران ما
فرقی نمیکند که تخلفها کم یا زیاد باشد .ما طبق قوانین ،
مقرراتوضوابطیکهبراینمایشگاههادرنظرگرفتهایم،در
همین حد هم برخورد میکنیم و اجازه حضور چنین آثاری را
درنمایشگاههایکتابنمیدهیم.ویباتاکیدبراینموضوع
که نظارت بر عرضه کتاب در نمایشگاههای استانی اهمیت
ویژهایدارد،گفت:درنمایشگاهکتاباصفهان،مجموعهای
که نمایندگی چندین ناشر را داشــت ،البــه الی ایــن آثــار،
کتابهاییازناشراندیگرراهمبدوناجازهآوردهبودوماحتی
بدون این که مطمئن باشیم که کتابها اصل یا قاچاق است،
با توجه به این که مجوزی از ناشر برای ارائه کتابها نداشت،
اجازهعرضهکتابراندادیمواینکتابهاجمعآوریشد.
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