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مشارکت  671کتاب فروشی
در طرح پاییزه

...

معاون فناوری و اطالعرسانی موسسه خانه کتاب گفت :براساس آخرین آمار 671،کتابفروشی برای مشارکت در طرح پاییزه ثبتنام کرده بودند که از این
تعداد 521،کتابفروشی در مراکز استانها و 150کتابفروشی در دیگر شهرستانها فعالیت میکنند .به گزارش ایبنا ،آزاده نظربلند افزود :در تهران،
 102کتابفروشی عضو طرح هستند و از این تعداد 94،کتابفروشی در مرکز و هشت کتابفروشی در دیگر شهرستانهای استان فعالیت میکنند.

گفت وگوی خراسان با دکتر کریم مجتهدی ،چهره ماندگار به مناسبت «روز جهانی فلسفه»

جهانکتاب
چرا باید «کتاب های سخت
را بخوانیم؟

»

چنددههاستکهکتابهایپرفروشوساده
در میان خوانندگان کتاب جایگاه ویژهای
دارد .اما نباید از یاد برد که کتابهای سخت
نیز ،نقش مهمی در پرورش افکار انسان دارد
و خواندنشان از اهمیت زیــادی برخوردار
است .به گزارش ایبنا به نقل از گاردین« ،مرد
شیرفروش»نوشتهآنابرنز،نویسندهایرلندی،
برنده امسال جایزه «بوکر» شد؛ با این حال
به دلیل سخت بــودن داســتــان ،انتقادات
زیادی به انتخاب آن شده است .سؤال این
جاستکهآیاخوانندههمیشهبایدکتابهای
آسان بخواند و اص ً
ال چرا خواندن کتابهای
سخت برای مخاطب مفید است؟ کتابهای
معاصربرایسختبودنشان،موردانتقادقرار
میگیرند .این در حالی است که پذیرفتهایم
آثار کالسیک میتوانند سخت باشند و مثال
دشواری خواندن «سرزمین هرز» نوشته تی.
اس .الیوت را می پذیریم .پس چرا خواندن
داستانی جدید ،برایمان سخت میشود؟
حمله بــه یــک جــایــزه ادبـــی بـــرای ایــن که
جایزهاش را به نویسندهای اهدا میکند که
از نظر منتقدان کتابش خوشخوان نیست،
بهدلیلنداشتنذوقادبیاست!مهمنیست
که کتاب خواننده را به خواندن وادارد؛ مهم
این است که خواننده پس از خواندن کتاب،
احساسکندچیزییادگرفتهووقتشراتلف
نکردهاستودلیلسختیکتاباینباشدکه
خواننده چیزی بیاموزد .نیکوال بارکر یکی
از نویسندگانی است که اغلب از وی برای
سختی داستانهایش انتقاد می شود .وی
میگوید« :به نظر من ،داستانها به دو گروه
تقسیم میشوند :آثاری که تایید میکنند،
باعث خوشی می شوند و نیازهای اولیه
انسان را اقناع میکنند و دسته دوم ،آثاری
که به چالش میکشند و خواننده را سردرگم
میکنند .آثار من چالشی است و مطمئنم آنا
برنز هم مانند من است ،به این دلیل که هر دو
تالشمیکنیمایدههارابفهمیمودریابیمکه
اینایدهها،همیشهمنسجم،منظمومنطقی
نیست .گاهی اوقات فرم داستان باید آینه
پیچیدگی زندگی باشد » .بارکر در ادامه
میافزاید که نویسندگان تجربی ،درآمد
خوبیندارندوبنابراین،جایتعجباستکه
برای تالش در ساختن فرم و معنایی جدید،
مورد انتقاد قرار بگیرند« :نویسنده ،داستان
تجربی را فقط از روی عشق مینویسد.
درســت اســت که فــروش باالیی نــدارد ،اما
پایههای محیطی خالق را شکل میدهد».
امسال هم مانند سالهای گذشته ،از بوکر
انتقاد شد که سعی در انتخاب آثار متظاهر و
خودبرتربینانه دارد؛ آثاری که فروش باالیی
هم ندارند .اتفاقی که سال گذشته برای
کتاب «لینکلن در باردو» اثر جورج ساندرز
هم رخ داد و در حد انتظار برنده جایزه بوکر به
آسانخوب،باکمی
فروشنرفت .کتابهای
ِ
خوششانسی مخاطب خود را مییابند.
آسان بد هم ،با وجود بد بودنشان،
کتابهای
ِ
مخاطب خود را دارند.

فلسفه به چه درد زندگی روزمره میخورد؟
جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

گفتوگو با دکتر کریم مجتهدی ،استاد برجسته
فلسفه،آنهمدر«روزجهانیفلسفه»،یکفرصت
مغتنماست.چهرهماندگارفلسفهایراندرگفتوگو
با خراسان از دغدغههایی میگوید که این روزها
دارد؛ازبرخیافرادگلهداشتکهفلسفهرانردبانی
برایباالرفتنازدیوارخودنماییکردهاندومعترض
بود به برخی مترجمان و گویندگان که از بیان
واژگــان زیبای فارسی ابا دارند و دل در گرو مهر
واژگانفرنگیسپردهاند.اومعتقدبوداینکهبرخی
ی در
میانگارند فلسفه ،هیچ نقش ملموس و عین 
زندگی روزمره آدمها ندارد ،فقط یک سوء تفاهم
اســت؛ سوء تفاهمی که اگر خیلی زود درصدد
برطرف کــردن آن برنیاییم ،ممکن است هدف
اصلی زندگی ما را دستخوش تغییر کند و بشود
آنچهنبایدبشود.دکترکریممجتهدیدرگفتوگو
با خراسان ،روز فلسفه را ،روز آگاهی و بیداری
نامید و آن را راهکاری برای درست اندیشیدن و در
نتیجه،رسیدنبهراهکارهایبهتربرایرفعموانع
پیشرفتوسعادتآدمیدانست.
برخی بر ایــن بــاورنــد که فلسفه،
نقشی عینی و ملموس در زنــدگــی روزمــره
انسانها نــدارد .چقدر با ایــن عقیده موافق
هستید؟
ابتدابایدازخودبپرسیمکهمنظوراززندگیروزمره

چیست؟ماقراراستچهچیزیرابهعنوانزندگی
روزمره تلقی کنیم؟ اگر منظور همین امور روزانه و
معمولی است که هر انسانی از صبح تا شام انجام
میدهد ،شاید نتوان نقش فلسفه را به صورت
مستقیم در آن مشاهده کرد و از این لحاظ ،ممکن
است برخی بگویند که فلسفه در زندگی روزمره
ما ،تأثیری نــدارد .اما از سوی دیگر ،اگر موضوع
روزمرگی را کنار بگذاریم و به فلسفه ،واقعبینانه
نگاهکنیم،خواهیمدیدکهدرتمامشئونزندگیما،
نقشی اساسی و محوری دارد .به دیگر سخن ،اگر
چهبهظاهرفلسفهاززندگیروزمرهماغایباست،
اما هر آنچه که با آن درگیر هستیم ،از اعتقادات
فرهنگی تا عادات اجتماعی ،غیر مستقیم تحت
نفوذ نگاه فلسفی ما به زندگی شکل میگیرد.
اگر تعلیمات فلسفی در دانشگاههای ما جدی
گرفته نشود ،تمام رشتههایی که در مراکز آموزش
عالی ما تدریس میشود ،از عمق و صالبت واقعی
به دور خواهد بود .فلسفه در واقع تعمق در علوم
و دانشهاست؛ ما را از سطحینگری ،مصون
نگه میدارد .بدیهی است که تأثیر فلسفه در این
ساحت ،مستقیم نیست ،ولی اگر در آموزشهایی
کــه بــه دانشجویان و حتی دانــشآمــوزانمــان
میدهیم ،اهمیت توجه به فلسفه را از یاد ببریم،
نهاد تعلیم و تربیت ما با مشکالت جدی روبهرو
خواهد شد .شاید نباید مطلب را اینگونه برای
خوانندگان روزنامه شما تشریح کنم ،اما برای

درک بهتر این موضوع باید بگویم که توجه نکردن
بهفلسفهدرآموزشعلوممختلف،ازجملهپزشکی
و مهندسی و در مقابل ،اهتمام ِص ْرف به فراگیری
دادههــای مطلق علمی ،عم ً
ال دانشآموختگان
ما را در معرض خطر بزرگی قرار میدهد و آن این
استکهفیالمثل،برخیپزشکانمامبدلبهتاجر
میشوند یا بعضی مهندسان ما ،بساز و بفروش
از آب در میآیند؛ یعنی فقط به دنبال استفاده
مادی از آموزشهایی هستند که در دانشگاه فرا
گرفتهاند .ریشه بروز چنین معضالتی ،بدفهمی و
ناآشنایی با بنیانهای اخالقی و تربیتی است که
فقدان اینها هم ،ریشه در بی توجهی به فلسفه در
علوممختلفدارد.اینموضوعبدفهمی،متأسفانه
در فرهنگ ما هم رسوخ پیدا کرده است .اگر امروز
شاهدمعضالتزیستمحیطیهستیمومشاهده
میکنیمکهخطربزرگیمانندآلودگیهوا،سالمت
شهروندانراتهدیدمیکند،ریشهمعضلرابایددر
بیتوجهیبهفلسفهودرنظرنگرفتنعمقواهمیت
مباحثفلسفیدرجامعهجستوجوکنیم.همهما
وقتی از علم و دانش صحبت میکنیم ،میگوییم
که علم خوب است ،بله! خوب است ،ولی علمی
کهفقطکمیتراشاملوازکیفیتوعمقآنصرف
نظرشود،بیشازآنکهراحتیبهباربیاورد،دردسر
درست میکند .بنابراین ،به اعتقاد من ،اینکه
بگوییم فلسفه در زندگی روزمــره ما نقشی ایفا
نمیکند،یکسوءتفاهماست.

امــروز ،روز جهانی فلسفه است .به نظر شما،
فلسفه نام گذاری یک روز به عنوان «روز جهانی
فلسفه»چیست؟
روز فلسفه الزام ًا روز طرح مسائل معلمان فلسفه
نیست .قرار نیست در این روز ،ما معلمان فلسفه
بنشینیم و درباره مشکالت معیشتی و اجتماعی
خودمان صحبت کنیم .روز فلسفه ،روزی است
که ما باید به «حی بن یقظان» توجه کنیم؛ تمثیلی
ظریف و پرمعنا که شیخالرئیس بوعلی سینا،
هزار سال قبل آن را در قالب نوشتهای نه چندان
بلند ،به دوستداران فلسفه عرضه کرده و شاگرد
برجسته او ،ابوعبید جوزجانی ،آن را با استادی
تمام به فارسی ترجمه کرده است .تمثیل «حی
بن یقظان» ،به معنای «زنده بیدار» است و در متن
بوعلی ،سالمندی است که آگاهی و بیداری ،او را
جواننگهمیدارد.

آیا آمارهایی که درباره «سرانه مطالعه» منتشر می شود،درست است؟
مدیر امــور کتابخانه ها و ترویج
گفت و گو
فرهنگ کتاب خوانی سازمان
محمد اکبری
فرهنگیهنریشهرداریتهران،
با بیان این که آمار سرانه مطالعه کشور ،درست
نیست زیرا با مالک هایی محدود تهیه می شود،
گفت :ایرانیان عاشق کتاب هستند و در آینده نه
چــنــدان دور ،تــهــران بــه عــنــوان پایتخت کتاب
خاورمیانهبهجهانیانشناساندهمیشود؛ضمنآن
کهاکنوننیزدرحوزهکتاببرایمنطقهودنیاحرف
بــرای گفتن داریم«.ایمان کــرد» در گفت و گو با

خراسان ،درباره سرانه های اعالم شده از وضعیت
مطالعه در کشور گفت :این موارد صرفا اعدادی
است که با مالک هایی محدود تهیه می شود .
بنابراین معیاری بــرای سنجش دقیق مطالعه و
کتاب خــوانــان کشور بــه حساب نمی آیــد.وی
خاطرنشان کرد :مالحظه می شود که استقبال از
کتابخانههاوفضاهایفرهنگیبسیارفراترازانتظار
است ؛به طوری که بعضا ظرفیت فعلی پاسخگو
نیستوحتیپلههایورودیبهسالنهایمطالعه
درکتابخانههانیزسرشارازمخاطباستواین،با

ســرانــه ای کــه از مطالعه بــه گــوش مــی خــورد،
همخوانی ندارد« .کرد» با بیان این که استقبال از
نمایشگاه کتاب نیز موضوع دیگری اســت که
آمارهای سرانه مطالعه کتاب را نقض می کند،
افزود :واقعیت آن است که اگر کتاب براساس نیاز
مخاطب ،چه در محتوا و چه در ظاهر تهیه شود و با

مخاطب سنجی و نیاز سنجی متناسب با شرایط
موجودهمراهباشد،قطعابااستقبالخوبیمواجه
خواهد شد.او یادآورشد :در نمایشگاه هایی که در
حــوزه کتاب و کتاب خــوانــی بــرگــزار مــی شود
،شاهدیم که برخی غرفه ها خالی است و مقابل
برخیغرفهها،مخاطبانصفمیکشند.

...
دیدگاه

قیمت باالی کتاب ،عامل
افزایش «قاچاق کتاب»

یــــک فـــعـــال حــــوزه
نــشــر و نــویــســنــده،
بــا اشــــاره بــه عــوامــل
ظــهــور و ب ــروز پدیده
قاچاق کتاب گفت:
بــهــای بـــاالی کتاب
در بـــازار نشر ایــران
و قیمتگذاریهای غیرمنطقی از سوی
برخی ناشران ،بدون توجه به کشش بازار و
قدرت خرید مــردم ،از جمله دالیل افزایش
قاچاق کتاب است .به گــزارش ایبنا ،داوود
ملکیصیدآبادی افزود :قاچاق کتاب عوامل
مختلفیداردومعتقدمدرمیانآنها،قیمت
باالی کتاب ،یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار
در ورود افراد سودجو به عرصه قاچاق کتاب
به شمار مـیآیــد .وی ادامــه داد :در زمینه
قیمتگذاریها،برخیازناشرانمقصرند که
بهای باالیی بــرای کتابهای خود در نظر
میگیرندومیتواندریکنگاهکلیگفتکه
باتوجهبهشیوهتولیدوارائهکتاب،قیمتهای
کنونی اصال منطقی نیست.ملکی با بیان
اینکه گرانی ،تاثیرات زیادی در بهای مواد
اولیه و خدمات داشته اســت ،افــزود :در پی
نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن ،افزایش قیمت
مواد اولیه  ،کتاب 150صفحهای ،حدود22
هزارتومانقیمتگذاریمیشود؛درحالیکه
اگر به صورت جزئی ،به مراحل قیمتگذاری
کتابها نگاه کنیم ،قیمت تولید یک کتاب،
بین  6تا  7هزار تومان اســت.وی با اشاره به
دیگرهزینههایتولیدیککتاب،توضیحداد:
اگر بخواهیم حقالتالیف مولف ،خواب پول
در توزیع و بخشهای دیگر را در نظر بگیریم،
هزینهنهایییککتاب12هزارتومانمیشود
وایندرحالیاستکهاکنونچنینکتابی،دو
برابراینمبلغ،قیمتگذاریمیشود.

