
31

کتاب و کتابخوانی





7/ کتابخوانی باید در زندگی مردم وارد شود

11/ نوشته ای که حاکی از اخالص باشد انسان را تکان میدهد

19/  نوشته های راجع به جنگ بسیار با ارزش و خوب است

25/  کتابخوانی برای یک ملت واجب و الزم است

29/ کتابخوانی باید یک سیره و سّنت رایج بین مردم ما بشود

35/ کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است 

39/ وظیفه ما در عرصه ی کتاب

43/ خرید کتاب یکی از مخارج اصلی خانواده ها محسوب شود

49/ کتاب، مادر و عصاره ی تمدن هاست

53/ استفاده از وقت های ضایع شونده برای مطالعه کتاب

57/ بی مباالتی در زمینه تولید، چاپ و نشر کتاب جایز نیست

63/ مقابله با نفوذ دشمن از طریق مطبوعات و کتاب

71/ ایجاد سیرهای مطالعاتی برای کتابخوانی

79/ نوشتجات دفاع مقدس را قدر بدانید

فهرست



»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



ضرورت ورود کتابخوانی به زندگی مردم
مطالعه در هر فرصت بیکاری

وظیفـه  مختلـف  سـنین  بـرای  کتـاب  وجـود 
دستگاههای ذیربط

توجه به ایجاد قوانین مورد نیاز در حوزه نشر 
سفارشی به ناشران

کتابخوانی باید در زندگی مردم وارد شود
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کتابخوانی باید در زندگی مردم وارد شود*
 

ــی  ــی جناب عال ــد. ارزیاب ــد فرمودی ــران بازدی ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــومین نمایش ــی از س ــروز حضرت عال ام
از ایــن نمایشــگاه چیســت، وضعیــت کتــاب و کتابخوانــی را چگونــه میبینیــد و چــه رهنمــودی بــرای ترغیــب و 

تشــویق بیشــتر مــردم بــه کتابخوانــی میفرماییــد؟
بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم

ضرورت ورود کتابخوانی به زندگی مردم
ــی از  ــف بعض ــا تألی ــر و ی ــه از نش ــدم ک ــا دی ــی را در این ج ــود. کتابهای ــی ب ــدار آموزنده ی ــوب و دی ــگاه خ نمایش

ــم. ــی گفت ــا خداقوت ــه آنه ــی ســر زدم و ب ــای ایران ــب غرفه ه ــه اغل ــا اطــاع نداشــتم. ب آنه
ــه شــایق  ــه کتــاب و کتابخان ــر این کــه خــودم ب مســأله ی کتــاب، مســأله ی خیلــی مهمــی اســت. مــن عــاوه ب
ــن نمایشــگاه  ــه ای ــه ب ــی ک ــت عمده ی ــه این جــا آورد، عل ــن را ب ــه م ــود ک ــی ب ــن یکــی از انگیزه های هســتم و ای
ــاب  ــد و کت ــدی بگیرن ــی را ج ــه کتابخوان ــم ک ــام بده ــردم پی ــه ی م ــه هم ــا ب ــه از این ج ــود ک ــن ب ــدم، ای آم

ــد. بخوانن
ــا  متأســفانه کتابخوانــی، جــز در بیــن یــک عــده از اهــل علــم و اهــل تحصیــل و کســانی کــه بــه طــور قهــری ب
ــل  ــد مث ــی بای ــه کتابخوان ــی ک ــد؛ در حال ــه حســاب نمیآی ــره ب ــج و روزم ــک کار رای ــد، ی ــر و کار دارن ــاب س کت

ــردم وارد بشــود. ــی م ــه، در زندگ ــای روزان ــایر کاره ــدن و س ــوردن و خوابی خ
چــرا مــا وقتــی کــه یــک کتــاب خــوب را نــگاه میکنیــم، میبینیــم کــه مثــًا ده هــزار نســخه از آن چــاپ شــده 

*. مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما، پس از بازدید از سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1369/02/19
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ــه چــاپ دوم و ســوم میرســد و مجموعــاً چهــل، پنجــاه هــزار  اســت؛ بعــد اگــر خیلــی اســتقبال شــده باشــد، ب
نســخه در ظــرف چنــد ســال چــاپ میشــود؟ در حالــی کــه کشــور مــا بــا بیــش از پنجــاه میلیــون نفــوس - کــه 
اگــر بچه هــا و بیســوادان را از اینهــا خــارج کنیــم - شــاید بیــش از بیســت میلیــون نفــر هســتند کــه میتواننــد 
از کتــاب اســتفاده کننــد. چــرا بایــد پنــج هــزار، ده هــزار و حداکثــر پنجــاه هــزار نســخه کتــاب چــاپ بشــود؟ 
ــی تأســف آور  ــن، خیل ــج نیســت. ای ــی رای ــا، کتابخوان ــردم م ــن م ــه در بی ــوم میشــود ک ــی چــه؟ معل اصــًا یعن

ــت. اس

مطالعه در هر فرصت بیکاری
مــن میگویــم بایســتی جوانــان، پیــران، مــردان، زنــان، شــهریها، روســتاییها و هــر کســی کــه بــا کتــاب میتوانــد 
ــوس،  ــل اتوب ــت - مث ــکار نشس ــا بی ــا یکج ــد و ت ــته باش ــش داش ــاب را در جیب ــد کت ــد، بای ــرار کن ــاط برق ارتب
ــت -  ــات فراغ ــگام اوق ــه هن ــه ب ــت، در خان ــتری نیس ــه مش ــی ک ــک، اداره، دِر دکان وقت ــب پزش ــی، مط تاکس

ــد. ــاورد و بخوان ــاب را دربی کت

 وجود کتاب برای سنین مختلف وظیفه دستگاههای ذیربط
ــی  ــی و علم ــنی و تحصیل ــرهای س ــه ی قش ــرای هم ــاب ب ــا کت ــود: آی ــرح میش ــا مط ــؤالی در این ج ــه س البت
داریــم، یــا نــه؟ ممکــن اســت پاســخ بــه ایــن ســؤال ســخت باشــد. لــذا مــن از دســتگاههای موظــف بــرای ایــن 
ــای متخصــص و  ــه گروهه ــم ک ــش میکن ــاد، دانشــگاهها - خواه ــات، وزارت ارش ــازمان تبلیغ ــل س ــا - مث کاره
ــوادِی  ــی و س ــی و علم ــات تحصیل ــنی و درج ــرهای س ــه ی قش ــرای هم ــا ب ــد، ت ــری را بگمارن ــراد صاحب نظ اف

ــای ماســت. ــن، جــزو کاره ــد. ای ــه نماین ــا تهی ــد و ی ــی کنن ــن و معرف ــاب معی ــف، کت مختل

توجه به ایجاد قوانین مورد نیاز در حوزه نشر 
ــیع  ــوب و وس ــی خ ــم خیل ــگاه ه ــن نمایش ــت. ای ــی اس ــی مهم ــأله ی خیل ــاب، مس ــأله ی کت ــال، مس علیایّ ح
ــه را  ــم بقی ــوده اســت و نمیتوان ــده ام، شــاید نصــف نمایشــگاه نب ــا حــاال دی ــد آنچــه را کــه مــن ت اســت؛ هرچن
ــرا واقعــاً زحمــت کشــیدند. فراهــم کــردن  هــم ببینــم. مــا بایــد از آقایــان در وزارت ارشــاد متشــکر باشــیم؛ زی
ــد  ــد و بیاین ــردم اســتقبال کنن ــی ســختی اســت. م ــن دســتگاه عظیمــی، کار خیل ــار گذاشــتن چنی و در اختی
کتــاب بخرنــد. شــاید بشــود قوانینــی هــم بــه وجــود بیایــد کــه از حقــوق ناشــر و مؤلــف و مترجــم و ویراســتار 
ــی  ــی رونق ــاب و کتابخوان ــاءاللَّ کت ــا ان ش ــد، ت ــاع کن ــاب هســتند، دف ــه دســت اندرکار کت ــه ی کســانی ک و بقی

ــرد. بگی
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سفارشی به ناشران
ــاپ  ــا چ ــای اع ــا و جلده ــاب را در کاغذه ــه کت ــت ک ــوب اس ــه خ ــم. اگرچ ــران میکن ــه ناش ــم ب ــی ه سفارش
ــته  ــش داش ــم برای ــی ه ــی و مردم ــاپ عموم ــادی دارد، چ ــتری زی ــه مش ــی ک ــی از کتابهای ــا بعض ــد، ام کنن
باشــند؛ یعنــی بــا کاغــذ کاهــی و البتــه بــا چــاپ خوانــا منتشــر کننــد. چــاپ بایــد خــوب باشــد؛ امــا روی کاغــذ 
کاهــی بزننــد و بــه میــزان زیــادی توزیــع کننــد، تــا ارزانتــر تمــام بشــود و افــراد متعــدد و زیادتــری بتواننــد از 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس آنه
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ترجمه کتب دفاع مقدس برای صدور مفاهیم انقالب 
تکیه کـردن روی تفکـر، منـش و روحیه اسـالمی و 

بیان خوب در کتابها
دغدغه برای از بین نرفتن فرهنگ جنگ و انقالب

بایستی دفاع مقدس تاریخ ما را تغذیه کند
صفا و درخشندگی کارها در گروی اخالص

حادثـه عاشـورا در نصـف روز، منشـأ حرکـت و 
برکاتی در طول تاریخ

تدبیر امام در استفاده از حادثه مدرسه فیضیه 
هنر ائمه در  استخراج گنج عاشورا

نقش هنر در ماندگاری حقایق منقلب کننده
نقش فوق العاده برجسته هنرمند مسلمان

میدان هنر هنوز دست شماها نیست!
ارزش و بی ارزشی در مقوله هنر

استقامت در راه، با داشتن اخالص و تالش بیشتر

نوشته ای که حاکی از اخالص باشد انسان را تکان میدهد
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نوشته ای که حاکی از اخالص باشد انسان را تکان میدهد*
 

ترجمه کتب دفاع مقدس برای صدور مفاهیم انقالب 
تقریباً همـه ی ایـن کتابهایی کـه شـما از »دفتر هنـر و ادبیـات مقاومت« منتشـر کرده ایـد، خوانـده ام و بعضـی از آنها 
را بسـیار فوق العـاده یافتـه ام. همین »فرمانـده ی من« که ذکر شـد، از آن بخشـهای بسـیار برجسـته ی این کار اسـت. 
نفس این فکـر، فکر مهمی اسـت. آنچـه هم کـه آن جا نوشـته شـده و عرضـه گردیده - حاال یا شـما نوشـتید، یـا خود 
آن افراد نوشـتند و برای شـما فرسـتادند و بعد ویراسـتاری شـده - بسـیار چیز برجسـته یی اسـت. مـن وقتـی اینها را 
میخواندم، بـه این فکر میافتـادم که اگر مـا برای صـدور مفاهیم انقاب، همیـن جزوه هـا و کتابها را منتشـر بکنیم، کار 
کمی نکرده ایـم؛ کار زیـادی انجام گرفته اسـت. البته ایشـان)2( مـژده دادند کـه بحمداللَّ بـه فکر ترجمـه ی اینها هم 

هسـتند. اینها بسـیار با ارزش اسـت.

تکیه کردن روی تفکر، منش و روحیه اسالمی و بیان خوب در کتابها
 جزوه یـی هم بـه نـام »مقتـل« دیـدم، کـه آن لحظه هـای حسـاس و تعیین کننـده را شـکافته بـود؛ نقاطی کـه اصًا 
مفاهیم اسـامی در آن جا خـودش را نشـان میدهد. در لشکرکشـی - بـه عنـوان کان کار - چیزی از مفاهیم اسـامی 
دیده نمیشـود. همه ی دنیا لشکرکشـی میکنند، همه ی دنیا میجنگند، همه ی دنیـا باالخره یک روز میبرنـد و یک روز 
میبازند، همـه گریز دارند، همـه هم حمله و فـداکاری دارند؛ امـا آن جایی که بخصـوص تفکر و روحیه و منش اسـامی 
خودش را مشـخص میکنـد، جاهای خاصـی اسـت. آن جاهـا را جسـتن و روی آنهـا تکیه کـردن و آنهـا را خـوب بیان 

کـردن، حقیقتاً کار برجسـته و مهمی اسـت. خوشـبختانه کارهای شـما از همین قبیل اسـت.

*. بیانات در دیدار مسئوالن دفتر هنر و ادبیات مقاومت 1370/04/25
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دغدغه برای از بین نرفتن فرهنگ جنگ و انقالب
 بله، مـن هـم در ایـن نگرانییی کـه اشـاره کردند، با شـما بـرادران شـریکم و ایـن دغدغـه در ذهن من هسـت که 
فرهنـگ جنـگ و فرهنـگ انقـاب و درحقیقـت روحیـه ی انقـاب - آن روحیه یـی کـه در جنـگ، میدانـی برای 
رشـد و بالندگی پیـدا کرده بـود - از بیـن بـرود. البته بایـد به خـدای متعال توکل کـرد و بـه آینده خوشـبین بود؛ 
که مـن حقیقتاً بـه آینده خوشـبینم و خیلـی از افقهـا را خوب و روشـن میبینـم. به هر جهـت، این دغدغـه وجود 
دارد و راه زایـل کـردن آن هـم این اسـت که مـا تاش بکنیـم؛ یعنـی وقتی به قـدر وسـعمان تاش کردیـم، دیگر 

دغدغه یـی نخواهیم داشـت.

بایستی دفاع مقدس تاریخ ما را تغذیه کند
 اعتقـادم این اسـت کـه اگرچه جنـگ به خـودی خـود موضوعیتی نـدارد، امـا عرصـه ی بسـیار مهمی بـرای بروز 
روحیـه ی اسـامی و انقابـی و خصلتهای مسـلمانِی درسـت اسـت؛ از این جهت بسـیار ارزشـمند اسـت. از بودن 
آن چنان زمان و محیطی بایسـتی شـکرگزار بـود؛ از نبودنـش باید آدم واقعاً متأسـف باشـد و غصه بخـورد. اگرچه 
کسـی از جنـگ - از حیث جنـگ - خوشـش نمیآید، امـا ایـن روی دیگر سـکه، چیز بسـیار عظیمی برای ماسـت. 
مـا حـاال کـه دیگـر جنـگ نداریـم و نمیخواهیم هـم به دسـت خودمـان یـک جنگ درسـت کنیـم کـه عرصه ی 
انقاب بشـود، لیکن آن هشـت سـال جنـگ بایسـتی تاریخ مـا را تغذیـه کند. مـا بایـد از آنچـه که در این هشـت 
سـال جنگ اتفـاق افتـاده، آن روحیـه ی مقاومـت، آن روحیه ی فـداکاری همراه بـا اخـاص - همانی کـه حقیقتاً 

در عرصه هـای جنگ مـا وجـود داشـت - اسـتفاده کنیم.

صفا و درخشندگی کارها در گروی اخالص
 آن جایـی که نوشـته های شـما حاکـی از اخـاص اسـت، آن نقطـه انسـان را تـکان میدهد. هـر چیزی شـما ارایه 
کنید که نشـانگر اخاص باشـد، خیلـی اهمیـت دارد؛ وااّل همـه فـداکاری میکنند؛ بـرای تعصـب و خودنمایی هم 
فـداکاری میکننـد؛ خطر مـرگ هـم دارد. مثـًا خلبانـی در یـک مانور، جلوی چشـم مـردم چنـد معلـق میزند و 
صـدی پنجاه هم ممکن اسـت سـقوط کنـد؛ امـا او ایـن را بـرای خودنمایـی قبـول میکند. بـه خاطـر خودنمایی، 
بیـش از ایـن را هـم میکننـد؛ مثـًا بعضـی خودشـان را آتـش میزننـد! اینهـا ارزشـی نـدارد. آن جایـی کـه کار با 
اخاص همراه اسـت، یعنی انسـان فقط بـرای خاطر خدا و بـرای انجـام وظیفه ی الهـی کاری را انجـام میدهد، آن 
صفا و درخشـندگی ایـن را دارد. در نشـان دادن ایـن نقطه ها و جـاری کردن ایـن روحیـه در طول و امتـداد تاریخ 

ما، بایـد خیلی تـاش کرد؛ از آن هشـت سـال جنـگ بایـد اسـتفاده کرد.

حادثه عاشورا در نصف روز، منشأ حرکت و برکاتی در طول تاریخ
 از اول تـا آخـر حادثه ی عاشـورا، بـه یک معنـا نصـف روز بوده؛ بـه یک معنـا دو شـبانه روز بـوده؛ به یـک معنا هم 



کتاب و کتابخوانی

13

هفت، هشـت روز بـوده؛ بیشـتر از این که نبـوده اسـت. از روزی که امام حسـین وارد سـرزمین کربا شـد، تا روزی 
که از خاندان خـود جداگردیـد، مگر چند روز بـوده اسـت؟ از روز دوم تـا یازدهم محّرم، هشـت، نه روز بـوده؛ خود 
آن حادثـه هم کـه نصـف روز اسـت. شـما ببینیـد ایـن نصـف روز حادثـه، چه قـدر در تاریـخ ما برکـت کـرده و تا 
امروز هـم زنـده و الهامبخش اسـت. ایـن حادثه فقـط این نیسـت کـه آن را بخواننـد و بگوینـد و مردم خوششـان 
بیاید یـا متأثر عاطفی بشـوند؛ نخیر، منشـأ بـرکات و حرکت اسـت. ایـن، در انقاب و جنـگ و گذشـته ی تاریخ ما 
محسـوس بوده اسـت. در تاریخ تشـیع، بلکـه در تاریـخ انقابهای ضـد ظلم در اسـام - ولـو از طرف غیرشـیعیان 
- حادثـه ی کربا بـه صورت درخشـان و نمایـان اثربخـش بوده؛ شـاید در غیـر محیط اسـامی هم اثربخـش بوده 
اسـت. در تاریـخ خود مـا - یعنـی در ایـن هزاروسـیصد، چهارصد سـال - همان نصـف روز حادثـه اثر کرده اسـت. 
پـس، عجیـب و بعید نیسـت. ما اگـر نخواهیم هشـت سـال جنـگ خودمـان را با آن هشـت، نه سـاعت عاشـورای 
امـام حسـین مقایسـه کنیـم، یـا آن را خیلـی درخشـانتر بدانیـم - کـه واقعـاً هـم همیـن اسـت؛ یعنی مـن هیچ 
حادثه یـی را در تاریـخ نمیشناسـم کـه بـا فـداکاری آن نصـف روز قابل مقایسـه باشـد؛ همه چیـز کوچکتـر از آن 
اسـت - لیکن باالخـره طرحـی از آن، یـا نمی از آن یم اسـت. چـرا ما فکـر نکنیم کـه در داخـل جامعه ی مـا، برای 

سـالهای متمـادی میتواند منشـأ اثر باشـد؟

تدبیر امام در استفاده از حادثه مدرسه فیضیه 
 همیشـه این نکتـه در ذهنم بـوده که حادثـه ی دوم فروردیـن - حادثه ی مدرسـه ی فیضیـه - در مقابـل حادثه ی 
پانـزده خـرداد، حادثـه ی کوچکـی بـود؛ اصـًا قابـل مقایسـه بـا آن نبـود. حادثـه از یک سـاعت یـا دو سـاعت به 
غروب شـروع شـد، تا یک سـاعت بعـد از شـب ادامه داشـت؛ یعنی سـه، چهـار سـاعت به صـورت شـدید طلبه ها 
را در محیط مدرسـه ی فیضیه کتـک زدنـد و تهدید و اهانـت کردند، و به صـورت رقیقتـرش تقریبـاً در خیابانهای 
اصلی قم آنهـا را زیر فشـار قـرار دادند. تـا آن جایی هـم که مـا اطاع داشـتیم، گمانـم یکـی، دو نفـر در آن حادثه 
کشـته شـدند و البته عـده ی زیادتری هـم مجـروح گردیدنـد. بنابرایـن، حادثه ابعـاد خیلی زیـادی نداشـت. امام 
توانسـت آن حادثـه را بـرای بـه حرکـت درآوردن همه ی ملـت ایـران مورد اسـتفاده قـرار دهـد. پانزده خـرداد را 
که امام بـه وجـود نیـاورد - در ایـن روز امـام در زندان بـود - پانزده خـرداد یـک حادثـه ی خودجوش بـود. پانزده 
خرداد، محصـول حرکتی بـود کـه امـام در دوم فروردین بـه وجـود آورد. من در همان سـال، ایـن نکته را بـه امام 
عرض کردم. نزدیـک عید سـال 43 بود که مـن از زندان آزاد شـده بـودم و توانسـتم با تدبیـری خدمت امـام - که 
آن وقـت در خانه یـی در قیطریـه بودنـد - بـروم. مـن در همان چنـد لحظه یـی کـه توانسـتم خدمت ایشـان بروم 
و دستشـان را ببوسـم و بـا آن حـال منقلبـی کـه از دیدنشـان داشـتم، چنـد کلمـه با ایشـان حـرف بزنـم، همین 
مطلـب را عرض کـردم. گفتـم نبودن شـما در بیـرون، موجب شـد که پانـزده خرداد بـا ایـن عظمت، نتوانـد مورد 
اسـتفاده قرار بگیرد. یعنـی امثال ماهـا که در بیرون بودند، نتوانسـتند عشـری از اعشـار اسـتفاده یی را کـه امام از 
دوم فروردین کـرد، از پانـزده خرداد بکننـد؛ درحالیکه پانـزده خرداد کانـون عظیمی بـود. بعد هم که امـام بیرون 
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آمدند و تبعیـد شـدند، اشـاره ها و حرفهای ایشـان در هشـیار کـردن و زنـده کـردن روحیـه ی مبـارزه در مردم و 
بـه خـط آوردن جوانـان، پانـزده خـرداد را آن چنان منشـأ برکت کـرد کـه در آن مـدت مثًا یک سـال یا هشـت، 
نـه ماهی کـه امـام نبودند و ایـن حادثـه با آن جـوش و خـروش اتفـاق افتـاده بـود، هیچ کس نتوانسـته بـود از آن 
حادثـه چنیـن اسـتفاده یی بکنـد. میخواهـم بگویم کـه این یک گنـج اسـت. آیا مـا خواهیم توانسـت ایـن گنج را 

اسـتخراج کنیم، یـا نه؟ ایـن هنر ماسـت کـه بتوانیـم اسـتخراج کنیم.

هنر ائمه در  استخراج گنج عاشورا
امام سـجاد توانسـت همـان چنـد سـاعت گنـج عاشـورا را اسـتخراج کند. امـام باقـر و ائمـه ی بعـد از ایشـان هم 
اسـتخراج کردنـد و آن چنان این چشـمه ی جوشـان را جـاری نمودند که هنـوز هم جاری اسـت و همیشـه هم در 
زندگی مردم منشـأ خیر بوده، همیشـه بیـدار کرده، همیشـه درس داده و یـاد داده که چـه کار باید کـرد؛ االن هم 
همین طور اسـت. االن هم هـر کـدام از ما، هـر جمله یی از عبـارات امام حسـین را کـه برایمـان مانـده، میخوانیم، 

به یـاد میآوریـم و احسـاس میکنیم کـه روح تازه یـی میگیریـم و حـرف تازه یـی میفهمیم.
 البتـه در این جاهـا معنـای حـرف تـازه فهمیدن، مثـل فرمـول کشف نشـده یی نیسـت کـه آن را کشـف میکنیم؛ 
نـه، صـد بـار هـم شـنیده ایم. آدم در لحظه یـی از لحظـات حقیقتـی را درک میکند، بعـد غفلتـی میآیـد و همانی 
که درک کـرده اسـت، از ذهنش میـرود؛ طبیعـت انسـان این طوری اسـت. لذا ایـن فکر مسـتمری که مـا احتیاج 
داریـم بکنیـم، ایـن تذکـر مسـتمری که مـا احتیـاج داریـم بشـنویم، بـرای ایـن اسـت کـه آن لحظه هـای فهم و 

معرفـت و افروختگـی ذهـن و روح اسـتمرار پیدا کند و انسـان حالت بسـط داشـته باشـد.
 این قبض و بسـطی کـه عرفـا میگویند، یـک واقعیت اسـت. انسـان گاهی قبـض دارد، اصًا گرفته و بسـته اسـت، 
همه ی حقایـق هـم جلـوی اوسـت؛ امـا از آن حقایـق و معـارف، ترشـحی بـه او نمیشـود. گاهی هـم انسـان باز و 
مبسـوط اسـت و همه ی شـعاعها و انوار بـه او میتابـد. در آن لحظه، انسـان گاهی مثل خورشـید نـور میدهد. خود 
انسـان هم نورانیـت خویـش را احسـاس میکنـد. انسـان بایسـتی ایـن لحظه هـا را در کلمـات و فرمایشـهای امام 
حسـین)ع( جسـتجو کنـد و برای خـودش به وجـود بیـاورد. ایـن کلمـات، چنـان لحظه هایـی را در انسـان ایجاد 

میکنـد.

نقش هنر در ماندگاری حقایق منقلب کننده
 ما در این هشـت سـال فداکاری داشـتیم؛ شـوخی کـه نیسـت. همیـن بـرادران جانبـاز و آزاده یی را کـه ماحظه 
میکنید، هـر حادثه یـی که برایشـان اتفاق افتـاده، و هـر تجربـه ی مخلصانه یی کـه اینها یا خودشـان نشـان دادند 
یـا در دیگـری دیدند، بـه نظر مـن کافـی اسـت تـا انسـانهایی را هدایـت کنـد. ایـن حادثه هـا و تجربه هـا، ماها را 

واقعـاً هدایـت میکند.
 من کتابهایـی را که میخوانم، معموالً پشـتش یادداشـت یـا تقریظی مینویسـم؛ یعنی اگـر چیزی بـه ذهنم آمده، 
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پشـت آن یادداشـت میکنـم. این کتـاب »فرمانـده ی من« را کـه خوانـدم، بیاختیـار پشـتش بخشـی از زیارتنامه 
را نوشـتم: »الّسـام علیکـم یـا اولیـاءاللَّ و احّبائـه« )3(. واقعـاً دیدم کـه در مقابـل این عظمتها انسـان احسـاس 
حقارت میکنـد. مـن وقتی ایـن شـکوه را در این کتـاب دیـدم، در نفـس خـودم حقیقتاً احسـاس حقـارت کردم.

چـه کسـی میتوانـد ایـن شـکوه را بـه مـا نشـان بدهـد؟ ایـن شـکوه وجـود دارد، ولی یـک نفـر بایـد آن را بـه ما 
نشـان بدهد. او، چه کسـی اسـت؟ او، شـمایید. یعنی اگر شـما قـدر خودتـان را بدانیـد، میتوانید حامـل آن چنان 
نورانیتی باشـید کـه انسـانها را تـکان میدهـد. آن طـور حقایـق واقعـاً ماهـا را منقلـب میکنـد. آن حقیقـت اتفاق 
افتاد و یـک لحظـه از بین رفـت. البتـه در ملکوت باقی اسـت؛ امـا در عالـم ناسـوت و در ماّدیـت و حسـاب زمان و 
مکان مـا، در یـک لحظـه حادثه یی اتفـاق افتـاد و تمـام شـد و رفت. چـه چیـزی میتوانـد ایـن حادثـه را ماندگار 
کند؟ چـه چیـزی میتوانـد آن را بـه گونه یی که حّتـی چشـم عـادی در حضـور نمیبینـد، در غیـاب آن حادثه، به 

دل و بصیـرت انسـان تفهیـم بکنـد؟ آن، هنر اسـت. هنـر ایـن نقـش را دارد و میتوانـد ایـن کار را انجـام بدهد.

نقش فوق العاده برجسته هنرمند مسلمان
 مـن حوادثـی را به چشـم خـودم دیـده ام کـه شـاید چشـم مـاّدی نتوانسـته آنهـا را درک کند؛ امـا بعد که شـما 
هنرمندان آنهـا را به نـگارش درمیآوریـد، یا در قالـب نمایش نشـان میدهید و یـا به زبـان قصه بیـان میکنید، من 
آن حوادث را کـه بازبینـی میکنم، میبینـم عجب حوادثـی بوده اسـت؛ تازه شـروع به فهمیـدن آن میکنـم. لذا به 

نظر مـن، نقـش هنرمنـد مسـلمان، نقـش فوق العاده برجسـته یی اسـت.

میدان هنر هنوز دست شماها نیست!
متأسـفانه میدان هنـر هنـوز دسـت شـماها نیسـت. یکـی از معجـزات انقـاب، پـرورش هنرمنـدان و روایتگران 
تاریـخ انقـاب اسـت. بحمـداللَّ تعـدادی هم هسـتید، امـا کسـانی هم هسـتند کـه از لحـاظ ِعـده و ُعده بر شـما 
ترجیـح دارنـد، از شـما جلوینـد و امکانـات در اختیارشـان اسـت؛ بعضیشـان از لحـاظ هنـری هـم سرشـارند، اما 

ثروتـی در خدمـت بیگانـگان، و تیغـی در دسـت دشـمنانند. 

ارزش و بی ارزشی در مقوله هنر
انسـان معمـوالً خـودش را در مقابـل هنرمنـد کوچـک احسـاس میکنـد. مـن خـودم وقتـی هنرمنـدان را نـگاه 
میکنـم، میبینم کـه جایگاه رفیعـی در مقابلـم دارند؛ امـا آن هنرمندانی کـه هنرشـان در خدمت بیگانگان اسـت، 
هرچند هنرشـان هم باالسـت و بعضیشـان از لحاظ هنـری بسـیار برجسـته اند، ولی من در هنـری که آنهـا دارند، 

ارزشـی حـس نمیکنم.
 پـول و ثـروت و قـّوت بـازو و زبـان گویـا و بقیـه ی ثروتهایـی کـه در خدمـت حـق و انسـانها و راسـتی و درسـتی 
نباشـد، چه ارزشـی دارد؟ ارزشـی نـدارد. االن علم در خدمت سـاحهای اتمی و در دسـت اسـرائیل اسـت. آیا این 
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ارزشـمند اسـت؟ نخیر، هیچ ارزشـی ندارد. ارزش این چیزها نسـبی اسـت. ارزش مطلـق، متعلق به اینها نیسـت. 
البته چیزهای ارزشـمند مطلـق وجـود دارد. اصًا مبانـی ادیان، مطلق کردن ارزشـهای صحیح و راسـتین اسـت؛ 
منتهـا علـم و صنعـت و تکنولـوژی، از آن ارزشـهای مطلق نیسـت؛ تـا در کجا بـه کار برود، تا در دسـت چه کسـی 

باشـد، تا از آن چگونـه اسـتفاده بشـود؛ هنر هـم از این قبیل اسـت.

استقامت در راه، با داشتن اخالص و تالش بیشتر
 اگر شـما ِعـده و ُعده تان هـم در مقابل خیـل هنرمنـدان آن چنانـی کمتر باشـد، درعین حال ارزشـتان بـه مراتب 
از آنهـا باالتـر و بیشـتر اسـت؛ اگرچه مـن فکـر میکنـم کـه ِعده تـان را هـم نمیشناسـم. در ایـن زمینه، اگـر الزم 
دانسـتید کـه بعـد مطلبـی را بـه مـن بگوییـد، بگوییـد. همیـن االن، از آن نامـه ی مفصلـی کـه آقایان نسـبت به 
من اظهـار محبـت کـرده بودنـد و یـک سـتون از هنرمنـدان اسمشـان در پاییـن نامه درج شـده بـود، یـادم آمد. 
اگرچه مـن خیلی از اسـمها را نمیشـناختم، امـا خیلی بودنـد. ما یقینـاً نیروهای خـوب هم زیـاد داریم؛ بایـد اینها 
را بشناسـیم. آن اوایـل انقـاب، بعضیهـا میگفتنـد کـه قحطالرجـال اسـت؛ مـا میگفتیم کـه جهل الرجال اسـت. 

واقعش این اسـت کـه مـا شـخصیتها را نمیشناسـیم.
 به هرحـال، کارتـان، کار مهمـی اسـت. من همیـن را خواسـتم عـرض بکنم کـه بدانیـد؛ اگرچـه شـماها میدانید. 
بایـد هـم در ایـن خـط و در این صـراط، بـا همت و تـاش بیشـتر، بـا کوچـک دیـدن مشـکات و بلند برداشـتن 
قدمها، بـا دور دیـدن اهداف، بـا اسـتمداد از خـدای متعال و داشـتن اخـاص - که اسـاس قضیه، همیـن اخاص 
اسـت - ان شـاءاللَّ راه را ادامـه بدهیـد. مـا هـم - همان طور کـه عـرض کـردم - واقعاً بـه شـماها دعـا میکنیم که 
خـدا توفیقتـان بدهـد و کمکتـان کنـد. از این کـه الحمـدللَّ ایـن جریـان طیـب و طاهـر در داخـل جامعـه ی مـا 
هسـت، خوشـحالیم و خدا خـدا میکنیـم که هرچـه بیشـتر شـماها موفـق و دلگـرم بشـوید و دسـتتان گرمتر به 
طرف کارهـای اساسـی و خوب بـرود و با کمک خـدا ان شـاءاللَّ موانـع را برداریـد. ان شـاءاللَّ آقایان موفـق و مؤید 

باشـند. سـام من را بـه برادرانـی کـه در شهرسـتانها هسـتند و در این جلسـه حضـور ندارند، برسـانید.
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ابتکار عمل در معرفی جنگ
اهمیت نوشته های بسیار با ارزش رزمندگان جنگ

ضرورت کشف و حفظ آثار جنگ
تالش برای برجسته کردن نقش ها در دفاع مقدس

اهمیـت اسـتفاده از اسـناد تاریخـی در ادبیـات و 
هنر مربوط به جنگ

ارزش بنیانی جمع آوری روایت های جنگ 
باب نوآوری بسته نشود!

نوشته های راجع به جنگ بسیار با ارزش و خوب است



کتاب و کتابخوانی

نوشته های راجع به جنگ بسیار با ارزش و خوب است*
 

ابتکار عمل در معرفی جنگ
ما جـز تشـکر از شـما بـرادران عزیزی کـه یـک کار به ایـن سـودمندی را بـا ایـن روحیه ی خـوب و با این شـور 
و احسـاس و عاقـه دنبـال می کنیـد، چـه می شـود بگوییـم؟ چیـزی کـه در ایـن کار نظـر مـن را خیلـی جلب 
کرد، ابتـکاری بـودن حرکت بـود. شـما راه نشـناخته یی را به سـوی معرفی جنـگ کشـف کردید؛ و ایـن خیلی 
مهم اسـت. وقتـی که جلـد اول کتاب شـما1 درآمـد، طبعـاً به طور عـادی مثـل بقیه ی منشـوراتی کـه پیش من 
می آورنـد، نشسـتم آن را خوانـدم. ایـن کتـاب از بس مـن را جـذب کـرد، آن را تا آخـر خوانـدم؛ بعد دیـدم این 
کافی نیسـت؛ بـه خانه بـردم و گفتـم همه بنشـینید ایـن کتـاب را بخوانیـد! در جمـع خانـواده، جاهایـی از این 
کتـاب را خود مـن باز کـردم و خوانـدم؛ گفتـم این کتـاب اصًا بایـد در فضـای خانه هـا باشـد و همه بایـد آن را 

همیشـه داشـته باشند.

اهمیت نوشته های بسیار با ارزش رزمندگان جنگ
 ایـن حادثـه ی جنـگ، واقعـاً حادثـه ی عجیبـی بـود. بنـده هـم کـه می گویـم عجیـب بـود، یقیـن دارم کـه 
ابعـاد شـگفتی ایـن جنـگ را بـه تمـام درک نکـرده ام. ایـن مثل آن اسـت کـه شـما از فاصلـه ی خیلـی زیادی، 
سـاختمان خیلـی عظیمـی را بـاالی کـوه می بینیـد و می فهمیـد کـه خیلـی باعظمـت اسـت؛ امـا درمی یابیـد 
کـه هنـوز هـم ابعـاد عظمـت آن را نفهمیده ایـد؛ وقتی کـه برویـد لمـس کنیـد و اطرافـش را ببینیـد، آن وقت 
خواهیـد فهمیـد کـه چه قـدر عظمـت دارد؛ قضیـه ی مـا حقیقتـاً ایـن اسـت. اگرچـه مـا جنـگ را از نزدیـک 

*. بیانات در دیدار اعضای دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه
1. فرهنگ جبهه«، مؤلف: سّید مهدی فهیمی 
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دیدیـم، امـا - بـه قـول شـهریار - بـه تاریکـی دیدیـم و آن را درسـت نشـناختیم.2 ایـن هشـت سـال، تجربه ی 
عجیبـی بـود.

 ایـن نوشـته هایی کـه راجـع بـه رزمنـدگان و جنـگ منتشـر می شـود - کـه غالبـاً هـم همیـن حـوزه ی هنری 
چـاپ و منتشـر می کنـد و انصافـاً چیزهـای بسـیار بـاارزش و خوبـی هـم اسـت - هرچـه بـه دسـتم می رسـد، 
می خوانـم. بـا این کـه مـا ایـن همـه از نزدیـک و از دور، بـه وسـیله ی گزارشـها و از طریـق خبرهـای شـخصی 
و فـردی، در جریـان مسـائل اینهـا بودیـم و چه قـدر از اینهـا را مـن خـودم دیـده بـودم، درعین حـال االن کـه 
می خوانـم، می بینـم نخیـر، مـا هرگـز نمی توانسـتیم آن ابعـاد و آن هفـت تـوی حـوادث را از دور ببینیـم؛ حاال 
کـه انسـان می خوانـد، می فهمـد کـه چـه دنیـای عجیبـی بـود. به هرحـال دروازه ی عظیمـی بـود کـه االن بـه 

روی ما بسـته شـده اسـت.

ضرورت کشف و حفظ آثار جنگ
 مـا بایـد آن مجموعـه را همچنـان که هسـت، مثـل آثـار سـاختمانی جنگ - کـه امـام فرمودنـد اینهـا را حفظ 
کنید - حفـظ کنیـم؛ ایـن اهمیتـش از آنها خیلی بیشـتر اسـت. مـا تا آن جـا کـه می توانیـم، باید آثـار جنگ را 
کشـف و حفظ کنیـم؛ که حـاال شـما داریـد ایـن کار بـزرگ را انجـام می دهیـد. تاریـخ نمی توانـد اینهـا را بیان 
کنـد. در تاریـخ خواهند گفت هشـت سـال جنـگ شـد - دیگـر بیشـتر از این کـه نمی شـود بگوینـد - عملیاتها 
را یکی یکـی خواهنـد گفـت؛ در فـان تاریـخ، عملیـات فتح المبیـن شـد؛ در فـان تاریخ، فـان عملیات شـد؛ 
این قـدر نیـرو شـرکت داشـت؛ پیـروزی بـه دسـت آمـد؛ امـا اینهـا کجـا، و حقیقـِت آنچـه کـه در ایـن میدانها 

گذشـته، کجا؟ شـما بحمـداللَّ داریـد بـه ایـن قضیـه رسـیدگی می کنیـد؛ کار را مغتنم بشـمارید.

تالش برای برجسته کردن نقش ها در دفاع مقدس
 شـاید اغلـب و یـا همـه ی شـما در جبهـه بوده ایـد و آن را درک کرده ایـد - مـن کـه یکایـک شـما بـرادران را 
نمی شناسـم - قاعدتـاً تـا کسـی در آن جـا نباشـد، آن شـوق و آن معرفـت برایـش پیـدا نمی شـود کـه دنبـال 
ایـن چیزها بـرود و عمـر خـود را مصرف کنـد؛ یقینـاً بـودن و دیـدن و لمس کـردن و حس کـردن، مؤثر اسـت. 
به هرحال، ایـن کار شـما یک حسـنه ی باقیه و یـک صدقـه ی جاریه اسـت؛ و هرچه هم بگـذرد، ارزش کار شـما 

بیشـتر فهمیـده می شـود. البتـه بایـد تـاش کنید کـه هرچـه ممکـن اسـت، ایـن نقشـها را برجسـته کنید.

اهمیت استفاده از اسناد تاریخی در ادبیات و هنر مربوط به جنگ
 شـما این اصطاحـات را جمـع کردیـد؛ خـوب، ایـن اصطاحـات خیلـی ارزش دارد. مجموعه ی آن بـه صورت 
یک مـاّده ی خـام تاریخـی و بـه صـورت یـک سـند تاریخـی، االن در اختیار ماسـت. بـر اسـاس سـند تاریخی، 
کارهای گزارشـِی فراوانـی ممکن اسـت انجـام بگیـرد. چه قدر خوب اسـت که آن کسـانی کـه فیلم می سـازند، 

*. شب علی دید و به نزدیکی دیدگرچه او نیز به تاریکی دید
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یا قصـه می نویسـند، یـا شـعر می گوینـد، یـا نمایشـنامه می نویسـند، از ایـن نوشـته ها و از این اسـناد اسـتفاده 
کننـد. آن وقتـی کارایی این نوشـته ی شـما به حـد نهایـت می رسـد، کـه در ادبیـات و در هنـِر رایج مربـوط به 
جنـگ بیایـد و به خـورد آنهـا بـرود؛ همچنـان کـه آن اسـمها و لقبهایی که بـه آن اشـاره کردیـد - مثل َحَسـن 
بی ریا - خـودش موضـوع یک داسـتان اسـت؛ ایـن بایـد بیاید و مثـل نگینـی که انسـان در جـای مهمـی آن را 
می نشـاند، در جـای مهمی قـرار بگیـرد. نگین پیـاده شـده، نگین اسـت؛ وقتی هـم بـر روی انگشـتری یا ظرف 
حسـاس و فلـزی نشسـت، بـر ارزش نگینـِی آن چیـزی اضافـه نمی شـود؛ همان نگیـن اسـت؛ فرقـی نمی کند؛ 
امـا درخشـندگی و جلـوه ی آن چند برابـر می شـود. مثـًا ماحظه کنیـد، ایـن فیروزه هایـی که جـزو موقوفات 
امـام رضـا )علیه الّصاةوالّسـام( بـود، مرحـوم حافظیـان آمـد اینهـا را دانـه دانـه در ضریـح آن حضـرت روی 
قبه هـا نشـاند و ضریح جلـوه پیدا کـرد. فیـروزه، همـان فیروزه اسـت؛ ارزش گوهـری آن هیـچ تفاوتـی نکرده - 
همـان گوهـر اسـت - لیکن جلـوه ی آن چنـد برابر شـده اسـت. ایـن جلوه کمـک می کنـد تا افـراد بیننـده قدر 
آن را درسـت بشناسـند؛ در آن درسـت خیره بشـوند و دقـت کننـد و چیزهـای ریـز آن را بفهمند و بشناسـند؛ 
وااّل ایـن خطنوشـته ی خیلی زیبـا را اگر مـا نوشـتیم و کنار گذاشـتیم، کسـی چندان توجهـی بـه آن نمی کند؛ 
امـا وقتـی آن را تابلـو کردیـم، ایـن تابلـو فرصـت می دهـد تـا آنهایـی کـه اهـل ایـن کار هسـتند، بیاینـد در 

ریزه کاریهـای ایـن خطنوشـته دقـت کننـد.
شـما این نسـج زیبا و قیمتـی را بافتیـد؛ اما ایـن بافتـن وقتی بـه همیـن شـکل در اختیار افـراد قـرار می گیرد، 
مبلغـی از آن اسـتفاده می کننـد؛ کمااین کـه خـود مـن از ایـن نوشـته های شـما خیلـی اسـتفاده کـرده ام. من 
نوشـته های شـما را دوسـت می دارم؛ بخصـوص آن »فرهنـگ جبهه« را، کـه انصافـاً خیلـی زیبا و شـیرین بود؛ 
از آن قسـمت لطیفه هـا، ایـن بهتر بـود. بـا این کـه لطیفه ها هـم یـادگاری اسـت، امـا نمی دانـم آن اصطاحات 

چه حالتـی داشـت؛ انصافـاً نـکات پُرمغـز و پُرمعنایـی در آن دیده می شـد.

ارزش بنیانی جمع آوری روایت های جنگ 
 مـن در جاهایـی از ایـن کتـاب، نکاتـی را هم یادداشـت کـرده ام؛ بخصـوص آن جایـی کـه فهمیده ام ایـن جمع 
کننـده، به نکتـه ی خیلـی ریـزی از کیفیـت نـگارش و جمع کـردن توجه کـرده اسـت. مـن در این گونـه موارد 
عامتـی زده ام، و یـا اگر خـودم چیـزی فهمیـده ام، بعضـی از آنهـا را یادداشـت هـم کـرده ام. علی ایّ حـال، اگر 
همینهـا در قالب داسـتان، شـعر، فیلـم و فیلمنامه بیایـد، جلـوه ی جدیدی پیـدا می کنـد و بهتر مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. باید ایـن توصیه را بـه همه کـرد که از ایـن مواد اسـتفاده کننـد؛ لیکن اسـاس کار این اسـت که 
این روایات جمع بشـود. شـما بایـد همه ی ایـن روایات را جمـع بکنیـد، تا بعد کسـانی بیاینـد از ایـن روایات به 

عنـوان مصالح کار اسـتفاده کننـد و چیزهایـی بسـازند. بنابرایـن، کار شـما ارزش بنیانـی و اّولی دارد.
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باب نوآوری بسته نشود!
 به هرحـال، آنچـه کـه مـا می توانیم به شـما عـرض بکنیـم، همین اسـت کـه از شـما تشـکر کنیـم و بگوییم که 
ما بـه ایـن کارهـای شـما، و بـه تبـع بـه خـود شـما اخـاص داریـم. از خـدای متعـال می خواهیـم که به شـما 

کمـک کند، تـا بتوانیـد ان شـاءاللَّ ایـن کارهـا را دنبـال کنید.
 بـه بـرادر عزیزمان آقـای فهیمی کـه ایـن کار بسـیار شـیوا و جالـب و ماندنـی را شـروع کردند، عـرض می کنم 
کـه آن چیـزی کـه مهـم اسـت، ابتـکار و نـوآوری اسـت. نـوآوری، بـاب بسـیار واسـعی اسـت. توصیه یـی کـه 
مـن دارم، این اسـت که بـاب ایـن نـوآوری بسـته نشـود و همین طـور دایمـاً راههـای تـازه و درهـای جدیدی 

ان شـاءاللَّ باز بشـود.
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نمایشـگاه کتـاب، یـادآوری ای بـرای نسـل اهـل 
کتاب و کتابخوان

اهمیت کتابخوانی برای ملت و جامعه
خواهش میکنم با کتاب انس پیدا کنید

نمایشـگاه کتـاب، فرصتـی بـرای ایجـاد شـوق و 
عشق به کتاب

کتابخوانی برای یک ملت واجب و الزم است



کتاب و کتابخوانی

کتابخوانی برای یک ملت واجب و الزم است *

حضـرت آیـةاللَّ خامنه ای! ضمـن تشـکر از این کـه وقـت گرامی تـان را در اختیـار مـا گذاشـتید،خواهش می کنم 
بفرماییـد نمایشـگاه امسـال را در مقایسه باسال گذشـته، چگونه ارزیابی می کنیـد؟

 بسم اللَّ الرحمن الرحیم.
 نمایشـگاه کتاب، خیلی خـوب بـود. امسـال به گمان من، از سـال گذشـته، بهتـر و جامعتر بـود. طبق گزارشـی هم 
که بـرادران دادند، شـرکت کننـدگان درنمایشـگاه کتاب امسـال - چه شـرکت کننـدگان خارجی و چه ناشـرین 
داخلـی - گویا بیش از سـال گذشـته هسـتند و نظـم و ترتیب بسـیار خوبـی حاکـم بـود. کتابهای زیـادی را دیدیم 
و کتابهـای تـازه ای را مشـاهده کردیـم. مـن الزم اسـت از بـرادران عزیزی که مسـؤول ایـن کار هسـتند؛ از وزارت 

ارشـاد که ایـن بارسـنگین رابـر دوش دارد و از برادرانی که مباشـرتاً مشـغول ایـن کارنـد، صمیمانه تشـّکر کنم.

نمایشگاه کتاب، یادآوری ای برای نسل اهل کتاب و کتابخوان
امـا در بـاب ایـن نمایشـگاه، الزم می دانم که بـه مـردم عزیزمـان و بخصـوص به قشـر و نسـلی که باکتاب سـروکار 
و انـس دارنـد، توصیه کنـم کـه بـا این گونـه نمایشـگاهها و نمایشـگاه کتـاب، بالخصـوص، ارتبـاط برقـرار کنند. 
نمایشـگاه کتاب، هـم فرصتی اسـت برای ناشـران کـه بتوانند منشـورات و کارهـای جدیـد خودشـان را در جایی 
در مقابل چشـم بسـیاری از مردم عرضـه کنند و هـم یک فرصت بسـیار خوب اسـت بـرای کتابخوانها کـه بتوانند 
از تازه تریـن آثـار، مّطلع شـوند. بنـده بـا این کـه از فهرسـتها و اخبـاِر کتـاب و مطبوعات بی خبـر نیسـتم، لکن در 

*. مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب 1371/02/17
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عین حـال، وقتی کـه در نمایشـگاه به هـر یـک از غرفه هـا وارد می شـوم، می بینـم کتابهـا و عناوین زیادی هسـت 
که مـا از آنهـا خبـر نداریم. چقـدر خوب اسـت کـه کتابخوانهـا، بـا کتابهایی که تازه منتشـر شـده، آشـنا شـوند و 
فرصـت پیداکننـد آنهـا را بیابنـد، ببیننـد، و ازآنهـا، اسـتفاده کننـد. چیزدیگری هـم که درایـن نمایشـگاه کتاب 
اسـت و مـن می خواهـم بـر آن تأکید کنـم، این اسـت کـه نمایشـگاه کتاب، یـک یـادآوری اسـت برای نسـل اهل 

کتـاب و کتابخـوان که هر چـه بیشـتر، به کتـاب اقبـال کننـد و رو بیاورنـد و با کتـاب اُنـس بگیرند.

اهمیت کتابخوانی برای ملت و جامعه
مـن بـا این کـه ایـن مطلـب را مکـّرر برای مـردم عزیزخودمـان گفتـه ام، در عیـن حـال، چـون مطلـب مهمـی 
اسـت، باز هـم می خواهـم از فرصـت اسـتفاده کنـم و عرض کنـم کـه: مردم مـا، باکتـاب، بیـش از آنچه کـه امروز 
اُنس دارنـد بایـد اُنـس بگیرنـد. کتابخوانـی چیزی اسـت که بـرای یک ملـت، فریضـه اسـت؛ واجب و الزم اسـت. 
مردمی که اهل کتـاب خوانـدن باشـند، از لحـاظ معلومـات و ذکاوت و هوشـیاری، تفـاوت می کنند بـا مردمی که 

بـا کتـاب و مطبوعـات اُنس نداشـته باشـند. 

خواهش میکنم با کتاب انس پیدا کنید
خوشـبختانه کتـاب زیـاد اسـت و کتابهـای زیـادی چـاپ می شـود. نمی خواهم عـرض کنم همـه آنچـه که چاپ 
می شـود، کتابهای خـوب ومفیـدی اسـت؛ نـه. ای بسـا کتابـی کـه چـاپ می شـود و بـه بـازار هـم می آیـد، امـا 
کتـاب مفیـدی نیسـت. کتـاب بی فایده وعاطـل و باطلـی اسـت کـه اگـر کسـی نگاهـش کنـد، از آن اسـتفاده ای 
نخواهدکـرد. و ای بسـا کتابـی که چـاپ می شـود و بـه بـازار هـم می آیـد و مضـّر اسـت! نـه این کـه فایده نـدارد، 
بلکه ضرر هـم دارد. االن مـا در کتابهایمـان - کتابهـای بـازاِر مطبوعات کشـور - چنیـن کتابهایی را داریـم که در 
دسـترس مردم اسـت؛ یعنی چـاپ شـده و به بـازار هـم آمده اسـت؛ امـا هیچ فایـده ای که نـدارد، مضرهم هسـت. 
با این همـه، اینهـا بخشـی و تعـداد کمـی از مطبوعـات اسـت. اکثـر آنچه که چـاپ می شـود، مفیـد اسـت؛ چه از 
جهـات علمی، چـه ازجهات فرهنگـی، چـه از جهات دینـی، چه از لحـاظ معـارف گوناگون اسـامی و چـه ازلحاظ 
ادبی وهنـری. مردم مـا، از معارفـی کـه در کتابهاسـت بی نیـاز نیسـتند و بایـد کتابهـا را بخواننـد. اُنـس باکتـاب، 
بسیارچیزباارزشی اسـت. مـن، بخصوص از جوانـان، بخصوص از طـّاب و دانشـجویان و معلّمیـن خواهش می کنم 
کـه با کتـاب اُنس پیـدا کننـد. البتـه اینهـا را کـه می گوییـم تأکیـد اسـت؛ وااّل همـه نسـلها، از جمله اهل کسـب، 
کارگران، نویسـندگان، زنـان در خانه ها و بیـرون خانه ها، کارمنـدان ادارات، اعضـای نیروهای مسـلّح، همه و همه 

بایـد با کتـاب اُنـس پیـدا کنند.

نمایشگاه کتاب، فرصتی برای ایجاد شوق و عشق به کتاب
 ایـن نمایشـگاه فرصتـی اسـت بـرای این کـه شـوق و عشـق بـه کتـاب در آنهـا بـه وجـود آیـد. مـن کـه در ایـن 
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نمایشـگاه شـرکت می کنـم، یـک علّتـش، شـوق ذاتـی خـودم بـه کتـاب اسـت، کـه مایلـم کتـاب و کتابخانـه و 
منشـورات جدیـد را ببینـم. لکن یـک علّت هم بـه خاطر این اسـت کـه اهمیـت ایـن کار را می خواهم بـه جوانانی 
که فرصت و توان جسـمانی بیشـتری از مثل مـن دارند، بگویـم که بیاییـد کتابهاراببینیـد و از آنها اسـتفاده کنید. 
این، درباره نمایشـگاه که الزم بـود چند جمله عـرض کنـم و انصافاً کار بزرگی اسـت. ترتیـِب دادن این نمایشـگاه، 

کار بسـیار بـا ارزشـی اسـت. بـرادران زحمـت می کشـند و ایـن کار را روبـه راه می کنند.
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نمایشـگاه کتاب، میدانـی برای عرضـه ی بهترین و 
تازه ترین عناوین کتاب

دو منظور برای بازدید هرساله از نمایشگاه کتاب
افزایش چشمگیر هر ساله کمیت کتاب 

دو توصیه راجع به امر کتاب
1- توصیه بـه مسـئولین: گسـترش امر نمایشـگاه در 

کشور سـطح 
نقش و جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی

2- توصیه به عموم ملت: عادت به کتابخوانی
دسـتیابی به بخشـی از معـارف موجـود در عالم با 

کتابخوانی
اسـتفاده از هرنـوع فرصـت بـرای کتابخوانـی ولو 

نیم ساعت
دغدغه تولید کتاِب خوب 

جلوگیری از تولید کتابهای مروج فساد و فحشا 
پیشنهاد برای کتابخوان شدن مردم

کتابخوانی باید یک سیره و سّنت رایج بین مردم ما بشود
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کتابخوانی باید یک سیره و سّنت رایج بین مردم ما بشود*

حضـرت آیـةالَلّ خامنـه ای! شـما امـروز بازدیـد چنـد سـاعته ای از غرفه هـای مختلـف ششـمین نمایشـگاه 
بین المللـی کتـاب تهـران داشـتید. بفرماییـد کـه ارزیابی تـان از ایـن نمایشـگاه و همچنیـن محتـوای آن و 

مقایسـه اش بـا نمایشـگاه سـال گذشـته چگونـه اسـت؟

نمایشگاه کتاب، میدانی برای عرضه ی بهترین و تازه ترین عناوین کتاب
 بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم

نمایشـگاه کتاب، یکـی از پدیده هـای بسـیار خـوب و شـیرین و پرفایده ی جمهوری اسـامی اسـت. در گذشـته، 
چنیـن چیزهایـی را بـه یـاد نداریـم و سـابقه نـدارد. میدانـی اسـت بـرای عرضـه ی بهتریـن و تازه تریـن عناوین 
کتـاب، در متنّوعتریـن موضوعات. در سـابق که سـراغ کتـاب می رفتیم، افـراد کتابخـواه و کتابخـوان را می دیدیم 
کـه از ایـن دکان بـه آن دکان می رفتنـد و چندیـن خیابـان را می گشـتند تـا بتواننـد کتابهـای روز و تازه منتشـر 
شـده را پیـدا کننـد. اما ایـن نمایشـگاه می توانـد همـه ی آنچه راکـه مـردم می خواهنـد، در اختیارشـان بگـذارد. 
بخصوص کـه چـون نمایشـگاه بین المللـی اسـت، کتابهـای خارجی هـم محکوم بـه همیـن حکم اسـت و همه ی 
اینهـا در یـک صحنه ی قابـل دسـترس، در اختیـار همه اسـت. لـذا ایـن نمایشـگاه، پدیده ی بسـیار خوبی اسـت. 

دو منظور برای بازدید هرساله از نمایشگاه کتاب
حضور بنـده هـم، که هر سـال بـه ایـن نمایشـگاه می آیـم و شـرکت می کنـم، بـه دو منظـور اسـت: یـک منظور، 

*.  بیانات در مصاحبه صدا و سیما، در ششمین »نمایشگاه بین المللی کتاب« 1372/02/21
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اشـباع و پاسـخگویی بـه خواسـت قلبـی خـودم اسـت. بنـده هـم مثـل همـه ی شـهروندانی کـه در این فصـل به 
سـراغ کتـاب می آیند تـا مقصـود و مطلـوب خودشـان را پیـدا کنند، بـا همـان انگیزه بـه این جـا می آیـم. مقصود 
دوم، کـه شـاید در مواقعـی بـر مقصـود اّول برتـری پیـدا کنـد، ایـن اسـت کـه می خواهـم ایـن کار و این سـّنت، 
یعنـی سـّنت کتابخوانـی و کتابخواهی و در جسـتجوی کتـاب حرکت کـردن، مقـداری قدردانـی شـود و آقایانی 
کـه زحمـت می کشـند و ایـن نمایشـگاه را می گذارنـد و کاِر بـه ایـن خوبـی را هـر سـال انجـام می دهنـد وزیـر و 

مسـؤولین محتـرم وزارت ارشـاد و مسـؤولین نمایشـگاه بـا ایـن کار، مـورد تقدیـر ما قـرار گرفته باشـند.

افزایش چشمگیر هر ساله کمیت کتاب 
 اما این کـه بخواهـم مقایسـه ای بین امسـال و سـالهای قبـل بکنـم، برای بنده میسـور نیسـت شـاید بـرای کمتر 
کسـی هم میسـور باشـد چون اّوالً همـه ی غرفه هـا را کـه نتوانسـتیم نـگاه کنیـم و نخواهیـم توانسـت. یعنی من 
نمی توانـم در یـک روز، از همـه ی ایـن غرفه هـا بازدیـد کنـم. گمـان می کنم بیـش از دو، سـه تـاالر را نتوانسـتیم 
ببینیـم. فکـر می کنم تـا به حـال حـدود چهار، پنج سـاعت طـول کشـیده و هنـوز برنامـه ی ما بـه پایان نرسـیده 
اسـت و بـاز ادامـه خواهـد داشـت. بنابرایـن، اگـر بخواهم بـرای همـه ی غرفه هـا وقت صـرف کنـم، بیـش از یک 
روز بایـد وقـت بگـذارم و ایـن، برای من میسـور نیسـت. پـس، حـاال ارزیابی ای نـدارم. امـا آنچه کـه در مـورد این 
نمایشـگاه می توانـم بگویـم این اسـت کـه مـن همین طـور کـه در سـالنها حرکت می کنـم و ایـن فروشـگاههای 
خـاص را یکـی یکـی نـگاه می کنـم، یـا وارد می شـوم و سـؤال می کنـم، می بینـم انصافـاً وضـع کتـاب، از لحـاظ 
کمّیـت خیلـی چشـمگیر اسـت. البتـه از لحـاظ کیفّیـت هـم تـا حـدودی، در بعضـی جاهـا، عناویـن خوبـی را 
مشـاهده کردم کـه جالـب بـود. بنابرایـن، نمایشـگاه، نمایشـگاه خوبی اسـت و اقبـال مـردم همان طور کـه دیده 

می شـود خـوب اسـت. تاالرهـا و محوطه هایـی را کـه مـن دیـدم، شـلوغ و پـر از جمعیـت بود.
 

بـه نظرحضرت عالـی، برگـزاری این گونه نمایشـگاهها چـه تأثیـری در رونِق بخـِش فرهنگـی خواهد داشـت و چه 
توصیـه و رهنمودی بـرای دسـت اندرکاران چـاپ و انتشـارات دارید؟

دو توصیه راجع به امر کتاب
 این کـه نمایشـگاهها چـه اثـری دارد، خـوب؛ قهـراً آثـاری دارد. از جملـه، عـّده ای را تشـویق می کند. بعـد هم در 
صدا و سـیما اخبـار این جا منتشـر می شـود و کسـانی کـه عاقه مندنـد، به فکـر می افتنـد که یا حـاال و یـا بعدها، 
به نمایشـگاه مراجعـه کنند و کتـاب بخرنـد. این که معلوم اسـت. امـا آنچه کـه می خواهم عـرض کنـم، دو توصیه 
راجع بـه امر کتـاب اسـت: توصیـه ی اّول بـه دسـت اندرکاران امـر کتـاب از قبیـل وزارت ارشـاد و بقیه ی کسـانی 
اسـت که به کار کتـاب اشـراف دارنـد و از لحـاظ مقّررات کشـور و نظـام دولت جمهـوری اسـامی، امـور کتاب به 
آنها مربـوط می شـود. توصیـه دیگـر هم بـه عامـه ی مـردم و عمـوم ملـت و خواهـران و بـرادران عزیـز ایرانی مان 
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اسـت.

1- توصیه به مسئولین: گسترش امر نمایشگاه در سطح کشور
 در مـورد بخـش اّول، می خواهـم بـه آقایانی کـه در وزارت ارشـاد مشـغول خدمتنـد، توصیه کنـم که ایـن کار را، 
هم در سـطح کشـور و هـم از لحـاظ زمانی گسـترش دهنـد. چـه خـوب اسـت نمایشـگاههایی در مراکز اسـتانها 
تشـکیل گـردد، یـا انگیزه هایی بـرای مطرح شـدن موضـوع کتـاب ایجاد شـود و همچنـان کـه اکنون بـه بهترین 
مؤلّفـان، نویسـندگان و مترجمـان جایـزه می دهنـد، مثـًا بهتریـن کتابـداران و بهتریـن کتابخانـه داران را نیـز 
تشـویق کنند. مثـًا ببیننـد بیشـترین کتابخانه هـا در کـدام شـهر اسـت؛ در کـدام محلّه اسـت؛ مربوط بـه کدام 
قشـر از قشـرهای مردم اسـت و آنها مورد تشـویق قـرار گیرنـد. یعنی هـر آنچه کـه مربوط بـه کتـاب و کتابخانه و 
کتابخوانـی و تولید کتاب اسـت، مـورد توّجه و تشـویق و تقدیر قـرار گیرد. مـن فکر می کنـم اگر بتوانیـم فرهنگ 
کتابخوانـی را در کشـور رایـج کنیـم و در کنـار آن، تولیـد کتـاب را هم خوب گسـترش دهیـم، بخش عمـده ای از 

وظایـف فرهنگی دولـت جمهـوری اسـامی، بدین وسـیله انجـام خواهـد گرفت.

نقش و جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی
 کتاب، مقوله ی بسـیار مهمی اسـت. مـن البته به کارهـای هنـری و تصویـری، تلویزیون یا سـینما یـا از این قبیل 
مقـوالت، خیلـی اعتقـاد دارم؛ اما کتـاب، نقـش و جایـگاه مخصوصـی دارد. جـای کتاب را هیـچ چیز پـر نمی کند 
و باید کتـاب را ترویـج کرد. ایـن توصیه برای کسـانی اسـت که مربـوط بـه وزارت ارشـادند و امور کتـاب، از لحاظ 

مقّررات کشـور بـه آنها ارتبـاط پیـدا می کند.

2- توصیه به عموم ملت: عادت به کتابخوانی
 و امـا، آنچـه که مربـوط به عمـوم ملت ایران اسـت: مـن هر سـال که به ایـن نمایشـگاه آمـده ام، صحبتـی کرده ام 
و مسـائلی را گفتـه ام. بـاز هم می خواهـم عرض کنـم که مـردم باید بـه کتابخوانی عـادت کننـد و باید کتـاب وارد 
زندگـی آنـان شـود. در مصاحبـه ای که چنـدی پیـش، تلویزیـون بـا بعضـی از جوانها کـرده بـود، پرسـیده بودند: 

»آیا شـما کتـاب می خوانیـد؟« متأسـفانه اغلـب جوابها منفـی بود.

دستیابی به بخشی از معارف موجود در عالم با کتابخوانی
 برخـی کتـاب را اصـًا جـزو ضروریـات زندگـی نمی داننـد. خـوب؛ چطـور شـما اگـر در جایی نشسـته باشـید و 
بغـل دسـتتان اتاقـی باشـد و در آن جـا رویـدادی بگـذرد و یـا خبـر تـازه ای باشـد، طاقـت نمی آورید بنشـینید و 
برمی خیزیـد ببینیـد در آن اتـاق چـه می گـذرد! به هرحـال اطـراف مـا را خبرهـای تـازه، پر کـرده اسـت. آن قدر 
معلومـات و آن قـدر معـارف در همـه ی زمینه ها وجـود دارد. پـس، چطور حاضر نیسـتیم سـرک بکشـیم و نگاهی 
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بیندازیـم و ببینیـم چه خبر اسـت؟! اگـر بخواهیـم بدانیم کـه در دنیـای معـارف چه می گـذرد، راهش این اسـت 
که کتـاب بخوانیـم. هر کس کتـاب بخوانـد، به بخشـی از معـارف موجود عالم دسـت خواهـد یافـت و از خبرهایی 
کـه در دنیـا هسـت از خبرهایی که بـوده اسـت و حتی از آنچـه کـه در همـه ی زمینه ها خواهـد بود مّطلـع خواهد 

شـد. لذا، کتابخوانـی را بایـد جزو عـادات خودمـان قـرار دهیم.

استفاده از هرنوع فرصت برای کتابخوانی ولو نیم ساعت
 به فرزندانمـان هم از کودکـی عادت بدهیـم کتـاب بخوانند. مثـًا وقتـی می خواهند بخوابنـد، کتـاب بخوانند. یا 
وقتی ایـام فراغتی هسـت؛ روز جمعه ای هسـت کـه تفریح می کننـد، حتمـاً بخشـی از آن روز را به کتـاب خواندن 
اختصاص دهنـد. در تابسـتانها که نوجوانـان و جوانـان محّصل، تعطیلنـد حتماً کتـاب بخوانند. یعنـی کتابهایی را 
معّیـن کنند، بخواننـد و تمام کننـد. افرادی کـه کار روزانـه دارند مثًا کارمنـد اداری، کارگر، کاسـب و یا کشـاورز 

هسـتند وقتی به خانـه می آیند، بخشـی از زمـان را ولـو نیم سـاعت برای کتـاب خوانـدن بگذارند.
 چقـدر کتابهـا را در همین نیـم سـاعتها می شـود خواند! بنـده دوره هـای بیسـت جلدی و بیسـت و چنـد جلدی 
کتـاب را در همیـن فاصله هـای ده دقیقـه، بیسـت دقیقـه و یـک ربـع سـاعته خوانـده ام. پشـت ایـن کتابهـا را 
هـم یادداشـت می کنم کـه معلـوم باشـد. شـاید صدهـا جلـد کتـاب را همین طـور در ایـن فاصله هـای کوتـاه ده 

دقیقـه ای خوانـده ام. بسـیاری از افـراد را هـم می شناسـم کـه ایـن گونه انـد.
 من یـک دوره ی کتاب هشـت جلدی را کـه یک نویسـنده ی عـرب نوشـته اسـت و از کتابهای معروف هم هسـت 
نمی خواهـم اسـم بیـاورم در سـالهای دور، وقتی به تهـران می آمـدم و در اتوبـوس زیاد معطـل می شـدم، خواندم. 
همـه ی ایـن دوره ی هشـت جلـدی را کـه راجـع بـه تاریـخ ادبیـات و علـوم و معـارف اسـامی اسـت، تقریبـاً در 

خواندم. اتوبـوس 

 دغدغه تولید کتاِب خوب 
کتابخوانـی باید یک سـیره و سـّنت رایـج بین مـردم ما بشـود. کتـاب بخواننـد و بـه فرزندانشـان هم یـاد بدهند. 
خانمها در خانـه کتاب بخواننـد و معلومـات بیندوزنـد. البته در کنـار این مسـائل، باید بـه فکر باشـیم و دغدغه ی 
نـوع کتابهایـی که تولید می شـود نیـز در ما باشـد. بایـد کتاِب خـوب تولید شـود. کتاب یک غذاسـت؛ یـک غذای 
روح اسـت؛ یـک نوشـیدنی روح اسـت و چنانچـه مقـّوی باشـد، روح را تقویت می کنـد. ما کـه سـفارش می کنیم 
از ایـن نوشـیدنی بخوریـد، نـوع نوشـیدنی را معّیـن نکرده ایـم. باید مواظـب باشـیم که مبادا نوشـیدنی مسـموم، 
خطرنـاک، فاسـد، گندیـده و مضر، بـا رنگ آمیزیهـای خیلـی خوب، دسـت مردم داده شـود؛ بـدون این کـه مردم 
بداننـد. همان طـور کـه اماکـن و سـازمانهای ویژه، اگـر ببیننـد غذایی فاسـد به مـردم فروخته می شـود، بـا تولید 

کننـده مقابلـه می کننـد؛ اگر کتاب فاسـدی هـم بـه مـردم داده می شـود، باید بـا آن مقابله شـود.
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جلوگیری از تولید کتابهای مروج فساد و فحشا 
البتـه مـن اعتقـاد نـدارم کـه بایـد هـر کتـاب و نوشـته ای را کـه بـا سـلیقه ی خاصـی نمی سـازد و مضـر بـه نظر 
می رسـد، جلـوش را بگیریم. لکـن کتب و نوشـته هایی هسـت که مضـر بودنشـان برای مـردم، واضح اسـت. یعنی 
ترویـج فحشـا و فسـاد و از این قبیل اسـت کـه برای مـردم زیـان آور اسـت. نباید اجـازه بدهنـد که چنیـن کتب و 
نوشـته هایی منتشـر شـود. اما بیشـتر بایـد تاش کـرد کـه کتابهـای خوب، چـاپ و منتشـر شـود و بـرای این که 

مردم بـه کتابخوانـی روی آورنـد، وسـایلی هـم باید ایجـاد کرد.
 

 پیشنهاد برای کتابخوان شدن مردم
یکـی از آقایان مطـرح کردنـد کـه فرضـاً نمایشـگاههای دائمی کتـاب داشـته باشـیم. این خیلـی خوب اسـت. یا 
»هفتـه ی کتابخوانی« داشـته باشـیم و در ایـن هفته، برای کسـانی که خـوب کتـاب می خوانند، جوایـزی در نظر 

گفته شـود. ان شـاءالَلّ مردم، هرچه بیشـتر بـه کتابخوانی تشـویق شـوند.
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کتـاب، مهمتریـن دسـتاورد انسـانی و متضمـن 
معارف الهی و بشری

ایجـاد سـرگرمی های ناسـالم در مقابله بـا فرهنگ 
کتابخوانی در دوران پادشاهی

کتابخوانـی و علـم آمـوزی یـک واجـب دینـی در 
عصر حاضر

توصیه ای به دست اندرکاران امر کتاب

کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است
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کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است  *

کتاب، مهمترین دستاورد انسانی و متضمن معارف الهی و بشری
بسم  الل  الرحمن  الرحیم 

برگزاری  هفتـه ی  کتـاب  در کشـور عزیـز مـا و اعـام  آن  بوسـیله ی  وزارت  فرهنـگ  و ارشـاد اسـامی  بـرای  اینجانب ، 
مژده  و مایـه ی  امیـدواری  اسـت . امروز هـر اقدامـی  که  به  گسـترش  سـطح  آگاهی  عمومـی  بینجامـد و نیـروی  تفکر و 
قدرت  و درک  معـارف  را در مـردم  با اسـتعداد ما تقویت  کند، حسـنه ئی  بزرگ  اسـت . کتـاب ، دروازه ئی  به  سـوی  جهان  
گسـترده ی  دانش  و معرفت  اسـت  و کتاب  خـوب ، یکی  از بهتریـن  ابزارهای  کمال  بشـری  اسـت . همه ی  دسـتاوردهای  
بشـر در سراسـر عمر جهان ، تا آنجا که  قابل  کتابت  بوده  اسـت ، در میان  نوشـته هائی  اسـت  که  انسـانها پدیـد آورده اند و 
می آورنـد. و در این  مجموعه ی  بی نظیر، آموزشـهای  آسـمانی ، و درسـهای  پیامبران  به  بشـر، و دانش ها و شـناخت هائی  
اسـت  که  سـعادت  بشـر بدون  آگاهـی  از آن  امکان پذیر نیسـت . کسـی  کـه  با ایـن  دنیـای  زیبـا و زندگی  بخـش ، دنیای  
کتاب ، ارتباط ندارد بیشـک  از مهمترین  دسـتاورد انسـانی  و نیز از بیشـترین  معارف  الهی  و بشـری  محروم  اسـت . برای  
یک  ملت ، خسـارتی  بزرگ  اسـت  کـه  افـراد آن ، با کتـاب  سـروکاری  نداشـته  باشـند، و برای  یـک  فرد، توفیـق  عظیمی  
اسـت  که  با کتاب ، مأنـوس  و همـواره  در حـال  بهره گیـری  از آن  یعنـی  آموختن  چیزهای  تـازه  باشـد. با این  دیـدگاه ، به  
روشـنی  می تـوان  ارزش  و مفهـوم  رمزی  عمیـق  این  حقیقـت  تاریخـی  را دریافت  کـه  اولین  خطـاب  خدوانـد متعال  به  
پیامبر گرامی  اسـام  صلـی  الل  علیه  و آله  این  اسـت  که : بخـوان ! و در اولین  سـوره ئی  که  بر آن  فرسـتاده ی  عظیم الشـأن  

خداوند فـرود آمده ، نـام  قلم  بـه  تجلیل  یاد شـده  اسـت : اقرأ و ربـک  االکـرم ، الذی  علـم  بالقلم .

*. پیام به مناسبت آغاز هفته  ی کتاب 1372/10/04
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ایجاد سرگرمی های ناسالم در مقابله با فرهنگ کتابخوانی در دوران پادشاهی
بـا تلخـی  بایـد اعتـراف  کنیـم  کـه  رواج  کتـاب  و روحیـه ی  کتابخوانـی  در میـان  ملـت  عزیـز ما کـه  خـود یکی  از 
مشـعلداران  فرهنـگ  و کتـاب  و معرفـت  در طـول  تاریخ  پـس  از ظهور اسـام  بوده  اسـت ، بسـی  کمتـر از آنچیزی  
اسـت  که  از چنین  ملتـی  انتظار مـی رود. و ایـن  پدیده  نیـز مانند بیشـتر پدیده هـای  ناگوار در کشـور مـا، نتیجه ی  
فرمانروائـی  پادشـاهان  و فرمانروایـان  ظالـم  و فاسـد و بی فرهنـگ  و بی سـواد بـر ایـن  کشـور در دویسـت  سـال  
گذشـته  اسـت . در دورانـی  کـه  برخـی  ملت هـای  دیگـر بـه  سـوی  دانـش  و پژوهـش  و معرفـت  روی  آورده  بودند، 
ملت  کهن  و با اسـتعداد مـا در زیر سـلطه ی  آن  انسـانهای  پلیـد و خودپرسـت  و زورگو و نااهـل ، از دانـش  و معرفت  
دور مانـد و در دوره ی  اخیـر که  حکومت  دسـت  نشـانده  و فاسـد پهلوی  همـه ی  کارهـا را برابر خواسـت  بیگانگان  و 
دشـمنان  این  ملت  و بـه  زیان  ایـن  ملت  انجـام  می داد، نـه  تنها تاشـی  برای  ترویـج  کتـاب  و کتابخوانی  نشـد بلکه  
با ایجـاد سـرگرمی های  ناسـالم  و دامن زدن  بـه  آتش  غرائـز جنسـی  در میان  جوانـان ، این  ضـرورت  فـوری  و فوتی  
را هر چه  بیشـتر، از میـدان  دید و توجه  مـردم ، بیـرون  راندنـد و در یکـی  از بهتریـن  دورانهائی  که  شـرائط جهانی ، 
دگرگونی هـای  اساسـی  در وضع  نابسـامان  ملـت  ایران  را بـر می تافـت ، ملت  مظلـوم  مـا را از آن  محروم  سـاختند و 
کار را به  آنجـا رسـاندند که  برابـر گزارش هـای  همـان  روزگار، در شـهر تهـران  و برخی  شـهرهای  دیگر، شـماره ی  

میخانه هـا بیـش  از شـماره ی  کتابخانه هـا و کتابفروشـی ها و یـا چنـد برابـر آنهـا بود.

کتابخوانی و علم آموزی یک واجب دینی در عصر حاضر
اکنـون  ملـت  ایـران  بایـد عقب افتادگی هـا را جبران  کنـد. اینـک  فرصـت  بی نظیـری  از حکومـت  دیـن  و دانش  بر 

ایران ، پدیـد آمده  اسـت  کـه  بایـد از آن  در جهـت  اعتـای  فکـر و فرهنگ  این  کشـور بهره  جسـت . 
امـروز کتابخوانـی  و علم آمـوزی  نه  تنهـا یـک  وظیفه ی  ملـی ، که  یک  واجـب  دینی  اسـت . از همـه  بیشـتر، جوانان  
و نوجوانـان ، باید احسـاس  وظیفـه  کننـد، اگر چه  آنـگاه  که  انـس  بـا کتـاب  رواج  یابـد، کتابخوانی  نه  یـک  تکلیف ، 
که  یـک  کار شـیرین  و یک  نیـاز تعلل ناپذیـر و یک  وسـیله  برای  آراسـتن  شـخصیت  خویشـتن ، تلقی  خواهد شـد، 

و نه  تنهـا جوانان ، که  همه ی  نسـل ها و قشـرها از سـردلخواه  و شـوق  بـدان  رو خواهنـد آورد.

توصیه ای به دست اندرکاران امر کتاب
الزم  اسـت  آنـروی  ایـن  سـکه ی  زریـن  نیـز مـورد توجـه  قـرار گیـرد: نویسـندگان  و مترجمـان  و فراهـم  آوردگان  
کتاب ، اینـان  کاری  بـا ارزش  و پاداشـی  بـزرگ ، در کنار مسـئولیتی  سـنگین  دارنـد. در جامعه ی  کتابخـوان ، پدید 
آورنـده ی  کتـاب  و عرضـه  کننـده ی  آن  بایـد گرامـی  داشـته  شـود، و او نیـز بایـد کار خـود را با عنایـت  بـه  تأثیر و 
اهمیت  آن  انجـام  دهد. غـذای  فکـر و روح ، بایـد سـالم  و مقوی  عرضه  شـود و آنکـس  که  جـز این  عمل  کنـد، خطا 

یـا جنایتـی  بزرگتـر از عرضه  کننـده ی  مـواد غذائـی  ناسـالم  یـا بی مایه ، مرتکب  شـده  اسـت .
امیدوارم  مسـئوالن  عزیـز در وزارت  ارشـاد و دیگر دسـت اندرکاران  گرامـی  ترویج  و تسـهیل  کتـاب  و کتابخوانی  با 
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فرار رسـیدن  این  هفتـه ، روزی  نـو و کاری  نو و امیـدی  نو دربـاره ی  این  موضـوع  مهم  و حیانـی  پدید آورنـد و ما در 
آینده ئـی  نزدیـک ، نشـانه های  این  همـه  را در پیـش  روی  خـود ببینیم .

کمک  و توفیق  الهی  و توجه  حضرت  ولی  عصر ارواحنا فداه  را برای  همه  ی  شما مسئلت  می نمایم .
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 حرکت مستمر و رو به کیفیت  تولید و گسترش کتاب
چند تکلیف مهم در زمینه کتاب:

1( تولید کتابهای خوب در عرصه های مختلف فکری
2( کتابخوان شدن هرچه بیشتر مردم

3( تببین اهمیت نقد و بررسی کتاب
نمایشگاه کتاب، باشگاه فرهنگِی عمومی
اهمیت وجود نمایشگاههای دائمی کتاب

وظیفه ما در عرصه ی کتاب
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وظیفه ما در عرصه ی کتاب*

با سـام و عرض تشـکر از این که حضرت عالی وقت گرامی خـود را در اختیار واحـد مرکزی خبر صدا و سـیمای جمهوری 
اسـامی ایران قرار دادیـد. اجازه می خواهـم از محضـر مبارکتان تقاضا کنم بـا توجه بـه این که همه سـاله حضرت عالی از 
نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید می کنید، بفرمایید نمایشـگاه امسـال را چگونه مشـاهده فرمودید و ارزیابی تان از چاپ 

و نشـر کتابهای معرفی شده چیست؟

 حرکت مستمر و رو به کیفیت  تولید و گسترش کتاب
بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم

امسـال تا آن حدی که من توانسـتم مراجعـه کنـم و ببینم، بحمـدالَلّ نمایشـگاه را خیلی پُرشـور و خـوب و کامل 
یافتـم. آقایان مسـؤول گزارش دادنـد که امسـال مراجعـان به نمایشـگاه از سـالهای قبل بیشـتر بوده انـد؛ من هم 
در مشـاهده ی رویـاروی همین طور احسـاس کـردم. کتابها هم خـوب بود. از ناشـران که سـؤال می کـردم، معلوم 
می شـد اغلب آنهـا کتابهـای چاپ جدیـد و بعضـی کتابهـای اولین چـاپ داشـتند. پیدا بـود که حرکت گسـترش 
کتاب و پخـش آن در بین مـردم و ایضـاً تولید کتاب در سـطوح مختلـف، یک حرکت مسـتمر و رو بـه کیفیت یابی 
اسـت و بحمدالَلّ خـوب بود. ایـن نمایشـگاه - تـا آن حدی که مـن توانسـتم ببینـم - از لحـاظ مراجع و ناشـران و 

عرضه کننـدگان کتاب، نمایشـگاه خوبـی بود.

*. مصاحبه در پایان بازدید از هفتمین نمایشگاه کتاب  01373/02/20
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 چند تکلیف مهم در زمینه کتاب:
1( تولید کتابهای خوب در عرصه های مختلف فکری

و اما نکته یی که بایـد به آن اشـاره کنم، این اسـت که ما در زمینـه ی کتاب، چند تکلیف مهـم بر عهده داریـم: یک تکلیف 
این اسـت که در عرصه های فکری مختلـف، کتاب تولیـد کنیم؛ آن هـم کتاب خوب. چنیـن تکلیفی نه فقـط بر عهده ی 

مسؤوالن کشـور اسـت، بلکه کل کشـور و طبقه ی اهل فرهنگ، چنین تکلیفی دارند.

2( کتابخوان شدن هرچه بیشتر مردم
تکلیـف بعدی ایـن اسـت کـه کتابخوانـی به عنـوان یـک سـنت رایـج در آیـد؛ به طـوری کـه همه ی قشـرها در کشـور 
کتابخوان شـوند و کتابخوانی، مخصـوص عده یی از افـراد جامعه ی ما نباشـد؛ کمااین که در گذشـته این طور بوده اسـت؛ 
یعنی عده یـی کتابخوان و اهـل کتاب و اهـل مراجعه ی به کتـاب بودنـد، اکثریت هـم دور از کتاب و فـارغ از هّم آن به سـر 
می بردنـد؛ این درسـت نیسـت. البته امـروز وضع بهتر شـده اسـت و انسـان می تواند ایـن را حس کنـد. بعضی از ناشـران 
به من می گفتنـد: ما تشـکر می کنیـم از این که می بینیـم فرهنگ کتابخوانی توسـعه پیـدا کرده اسـت و مـردم به کتاب 
تمایل بیشـتری نشـان می دهند. پس ایـن کار هـم در حال پیشـرفت اسـت. البته اگر مـا به حدی برسـیم که مـورد نظر 
مـن در این صحبت اسـت، بایـد تعـداد کتابهایی که هـر بار چـاپ می شـود، از دو هـزار و پنـج هـزار و ده هزار به دویسـت 
هزار و سـیصد هـزار برسـد؛ یعنی بـا چنین کمیـت باالیـی باید کتـاب در جامعـه پخش شـود. امـروز از شـصت میلیون 
جمعیت کشـور ما، تعداد کثیـری اهل سـواد و کتابنـد و بیشـتر هم خواهند شـد؛ چـون جمعیت رو بـه تزاید اسـت. اگر 

همه کتابخوان شـوند، باید کتـاب زیادی داشـته باشـیم تا در دسـترس آنهـا بگذاریم.

3( تببین اهمیت نقد و بررسی کتاب
تکلیف سـومی که مـا در زمینه ی کتاب بـر عهـده داریم، نقد و بررسـی کتاب اسـت. مـن امروز می خواسـتم ایـن نکته را 
با جناب آقای میرسـلیم، وزیـر محترم در میـان بگذارم؛ االن این جا می گویم تا هم ایشـان و دوسـتانی که رسـماً مسـؤول 
چنین کارهایی هسـتند، توجـه کنند و هـم اهل فرهنـگ کاً توجه داشـته باشـند. وقتی کتاب بـا کمیت بـاال در اختیار 
همه قرار می گیرد، یـک نوع حیرت بـرای بعضی ها بـه وجود می آید کـه آیا این کتـاب را بخوانیـم، نخوانیم؛ خوب اسـت، 
بد اسـت؛ مفید اسـت، یا بی فایده اسـت. کتـاب بی فایده، یعنـی مضر. انسـان وقتـی را برای مطالعـه صرف می کنـد و اگر 
کتاب، بی فایده باشـد، حکـم مضـر دارد. البته خیلی بنـدرت می شـود کتابی پیدا کـرد که بکلـی بی فایده باشـد؛باالخره 
هر کتابی یک نـوع فایـده دارد؛ لیکن وقت انسـان محدود اسـت. کسـانی کـه اهل مراجعـه به کتابنـد، احتیـاج دارند که 
اهل نظر و اطاع، کتابهـا را به آنها معرفی کنند. ما متأسـفانه مطبوعاتی که از لحاظ وسـعت و کیفیت، مخصـوص این کار 
و شایسـته ی این زمان باشـد، نداریم؛ در گذشـته هم اگر بـود، خیلی نادر بود و سـطح چندان باالیی نداشـت. البتـه امروز 
هم در گوشـه و کنـار مـواردی وجـود دارد که کافـی به نظر نمی رسـد. مـن می خواهـم از اهـل فکر و نظـر و قلـم و کتاب 
و کسـانی که به کتـاب اهمیت می دهنـد، خواهـش کنم که بـه نقد کتـاب بپردازنـد. امـروز کتابهای بسـیاری نوشـته و 
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چاپ و منتشـر می شـود. اگـر خواننده یـی درباره ی ایـن کتابهـا آگاهی الزم داشـته باشـد، آنهـا را بسـرعت خواهد خرید 
و مطالعه خواهـد کرد و بلکـه دوبـاره خواهد خوانـد؛ اما وقتـی آگاهی ندارد، سـراغ ایـن کتابها نمـی رود. البته بسـیاری از 
کتابهـا بعکس اند و اگر خواننده ی مشـخصی آگاهی داشـته باشـد، به آنهـا نگاه نخواهد کـرد؛ زیرا وقتـش را نـدارد یا مثًا 
نیازی بـه مقوالت مطـرح شـده در این کتابهـا نـدارد و یا به دلیل اشـکالی کـه در این کتابها هسـت، سـراغ آنها نمـی رود. 
پس نقـد کتـاب، جـزو کارهـای الزم اسـت. االن در بعضـی از مجات کـه در قم و تهران منتشـر می شـوند، بـه نقد کتاب 
پرداخته می شـود؛ لیکن خیلی ضعیف و بسـیار کمتر از چیزی اسـت که امروز الزم اسـت. اگـر من بخواهـم در این زمینه 
حدسـی بزنم، باید بگویم شـاید بیسـت برابِر نقدی کـه در این مجـات چاپ می شـود، در حـال حاضر الزم اسـت؛ یعنی 
واقعاً چندیـن مجله ی مخصـوص نقـد الزم داریم؛ بعـاوه ی مقاالت نقدآمیـزی که می توانـد در همـه ی مطبوعات چاپ 
شـود. چون دایره ی کتاب و کتابخوانی در حال گسـترش اسـت، پس مسـأله ی نقد هم باید گسـترش پیدا کند؛مضاف بر 
این که بعضی اشـخاص می توانند یک سلسـله کتـاب را انتخاب کننـد و اصـًا درباره ی آنهـا به طور منظم نقد بنویسـند؛ 
مثاً فـرض بفرمایید سلسـله کتابهای فان نویسـنده ی معـروِف داخلی یـا خارجـی را بردارنـد و در یک جلـد، دو جلد یا 
سـه جلد نقد کنند؛ یا سلسـله کتابهای فـان گـروه از نویسـندگان را در پنجـاه جلد نقـادی کننـد و آنها را در دسـترس 

عاقه مندان بگذارنـد؛ چنین کارهایی بسـیار الزم اسـت.

نمایشگاه کتاب، باشگاه فرهنگِی عمومی
و اما ویژگـی دیگری کـه من در نمایشـگاهِ امسـال بـه آن برخـوردم - نـه این که سـالهای دیگـر نبـود، بلکه امسـال برای 
من بیشـتر واضح شـد - این اسـت کـه در حقیقـت نمایشـگاه حالت باشـگاه فرهنگـِی عمومـی پیدا کـرده اسـت؛ و این 
ویژگـی خوبی اسـت. اهـل ادب، اهل علـم، اهـل فرهنگ، اهـل ذوق، اهل شـعر، اهـل نویسـندگی، اهل کتابخوانـی، اهل 
نسـخه شناسـی و کسـانی که با مسـائل فرهنگ و ادب و معلومات ارتباطـی دارند، این جـا همدیگر را جسـتجو می کنند 
و می یابنـد. در واقـع نمایشـگاه دارد ملتقـا و محل دیـدار اهل فرهنگ و کسـانی می شـود که بـه مقولـه ی فرهنگ عاقه 
دارند؛ و این اتفاِق بسـیار خوبی اسـت. البته شنیدم که در نمایشـگاهِ امسال سـخنرانی و میزگرد هم گذاشـته اند؛ این کار، 

جنبـه ی دوم قضیه را تقویـت می کنـد. ان شـاءالَلّ آقایان موفق باشـند. 

اهمیت وجود نمایشگاههای دائمی کتاب
مـن از وزارت ارشـاد، بخصوص مسـؤوالن نمایشـگاه و کارهای مربـوط بـه آن و همچنین از کسـانی که به نحـوی از انحاء 
کمک کردند و کتابهـا را در این جا عرضـه نمودند، صمیمانه تشـکر می کنم. امیدوارم کار نمایشـگاه های کتـاب، روزبه روز 
بهتر شـود. حّتی مانعی نـدارد اگر ما یک نمایشـگاه دایمی کتاب داشـته باشـیم تا به طور مسـتمر تازه های کتـاب و آنچه 
به کتاب مربـوط می شـود، در محلـی که در دسـترس مـردم باشـد، عرضه شـود؛ آن وقـت مـردم از وجود چنیـن مکانی 
مطلع شـوند و ناشـران هم بـرای عرضـه ی آثارشـان بیاینـد. ان شـاءالَلّ خداوند بـه همه توفیـق دهد تـا بتواننـد از کتاب، 

بیشتر اسـتفاده کنند.
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وجود جهت گیـری کلی نسـبتا مطلـوب در عرصه 
کتاب

دو پیام در زمینه کتاب و کتابخوانی
1( عـدم تناسـب کتابخوانـی بـا سـابقه فرهنگـی و 

تاریخـی جامعـه مـا
ضرورت انس تمام اعضای خانواده با کتاب

خریـِد کتـاب، یکـی از مخـارج اصلـی خانـواده 
محسوب شود!

2( توجه به کاغذ به عنوان کاالی اصلی در کشور
ضـرورت کار روی بازیافـت، صرفه جویـی و تولیـد 

کاغذ داخلی

خرید کتاب یکی از مخارج اصلی خانواده ها محسوب شود
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خرید کتاب یکی از مخارج اصلی خانواده ها محسوب شود *

ابتـدا تـاش می کنیـم کـه نظـر حضـرت عالـی را در ارتبـاط بـا برگـزاری ایـن نمایشـگاه و همچنیـن دیـد 
محقّقانه ای که نسـبت به مسـائل کتـاب و کتابخوانـی دارید، جویا شـویم. بیـان بفرمایید که نمایشـگاه امسـال را 

چگونـه دیدیـد؟

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم
، نمایشـگاه خوب بـود. با این کـه گفته می شـود هنوز بعضی ناشـران کتابهایشـان نرسـیده، لکـن من در  الحمـدللَّ
بخشـی که تاکنـون توفیق پیدا کـردم کـه بازدید کنـم، کتابهای زیـاد و جدید هـم دیـدم و عناوین کتابهـا، خوب 
بود. متأسـفانه مـن زیاد وقـت نـدارم، و ااّل بـه داخِل هـر یـک از این غرفه هـا کـه می رفتیم، بعضـاً ایجـاب می کرد 

که انسـان نیم سـاعت تـوی یک غرفـه بمانـد و کتابهـا را یکی یکی نـگاه و بررسـی کند.
 آنچه کـه مجموعاً به نظـرم رسـید، خیلی خـوب بود. وضعیـت نمایشـگاه را پسـندیدم. شـنیدم - آقایـان گزارش 

کردند - که امسـال ناشـرین، بخصـوص ناشـرین داخلـی، بیش از سـال گذشـته شـرکت کرده اند.
در گفتگویـی که بعضـاً ما با مـردم داریم و حّتـی مسـؤولین انتشـاراتیهای مختلف، این مسـأله را اظهـار می کنند، 
کـه ّکًا به نظـر می رسـد آن طـور کـه بایـد، سیاسـت مدّونـی بـرای انتشـار و چـاپ کتـاْب در کشـور نیسـت و یا 
این کـه دارای ضعفهایـی اسـت. و از لحاظ محتوایـی هم، این مشـکْل وجـود دارد. بیشـتر تاش می کنیـم که نظر 

حضـرت عالـی را، به عنـوان یک فـرد محّقـق و کتابخـوان، در ایـن زمینه جویا شـویم؟

*. مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب  02/26/ 1374
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 وجود جهت گیری کلی نسبتا مطلوب در عرصه کتاب
این را کـه »آیا سیاسـتی وجـود دارد یـا نـه«، قاعدتاً بایـد وزارت ارشـاد به شـما بگویـد. پاسـخ دقیـق را، آن جا به 
شـما خواهنـد داد. من بعیـد می دانم کـه هیچ سیاسـتی نباشـد. قاعدتـاً، در ایـن زمینه، سیاسـتها، خِط مشـی ها 
و جهتگیـری هایـی هسـت. البته، هـر چـه بگـذرد، قاعدتـاً بهتر خواهد شـد. مـن، حاال کـه نـگاه می کنـم، از نوع 
کتابهایـی کـه عرضه می شـود، نـوع مطالبـه، رغبـت و تقاضـای مـردم را درک و احسـاس می کنـم. مـن از بعضی 
از ناشـرین می پرسـیدم کـه »شـما فروشـتان چطـور اسـت؟« یـا »مراجعـه مـردم به ایـن کتابـی که شـما چاپ 
کرده ایـد، چطور اسـت؟« پاسـخهایی کـه می دادند، بـرای ما روشـن می کند که مـردم به چـه موضوعاتی بیشـتر 
رغبـت دارند. حـاال ممکن اسـت این رغبـت، بعضیش هدایت شـده باشـد؛ یعنـی دسـتگاه فرهنگی کشـور، مردم 
را به سـمت یک عاقه خـاص یا بـه نوعـی از کتابها هدایـت کرده باشـد. ممکن هم هسـت کـه بدون هدایـت آنها 
باشـد و مردم خودشـان خواسـته باشـند. به هـر تقدیر، یـک جهتگیـرِی کلِّی نسـبتاً مطلوب، مشـاهده می شـود.

 
در پایـان، اگـر ممکن اسـت به مناسـبت ایـام کتـاب، کتابخوانـی و نمایشـگاه کتـاب، پیامی بـرای همه مـردم ما، 

بخصـوص قشـر تحصیلکـرده و کتابخـوان بفرمایید.
خـوب؛ الحمدللَّ سـؤاالت شـما زود تمام شـد! من احتمـال مـی دادم بیش از ایـن طول بکشـد. بله؛ پیامـی که من 

دارم، همان پیام همیشـگی اسـت. مـن امروز می خواهـم دو مطلـب را به مردم و مسـؤولین عـرض کنم:

دو پیام در زمینه کتاب و کتابخوانی

1(عدم تناسب کتابخوانی با سابقه فرهنگی و تاریخی جامعه ما
 یک مطلب، همان اسـت کـه من همیشـه تکرار می کنـم. پارسـال و سـالهای قبـل و در مناسـبتهای گوناگون هم 
گفتـم که ارتبـاط مـردم با کتـاب، بایـد بیـش از این باشـد. مـن می بینـم کـه متأسـفانه کتـاب در جامعه مـا، آن 
مقدار که شـأن ایـن جامعه اقتضـا می کنـد، رواج نـدارد. اگر ما یـک جامعـه بی فرهنگ و تاریـخ بودیـم؛ جامعه ای 
بودیم که گذشـته و کسـان فرهنگِی بـا معرفت و برجسـته ای نـدارد؛ انسـانهای بااسـتعداد و فهیـم و دارای بینش 
و طـرز فکر بـاال نـدارد )مثل بعضـی از جوامـع گوناگونـی که در گوشـه و کنـار دنیـا هسـتند( بی رغبتی بـه کتاب 
قابل توجیـه بود؛ اّمـا در جامعـه ما با ایـن همـه انسـانهای فرهنگـی، برجسـته، واال، اسـاتید، مؤلّفین، آشـنایان با 
کتـاب، شـعرا، نویسـندگان، علمـای بـزرگ، دانشـگاهیان برجسـته و عناصـر فرهنگـی و عالِـم، چـرا بایـد اُنس با 
کتاب این طـور باشـد؟! سـابقه فرهنگـی و تاریخی مـا خیلی زیـاد اسـت. جامعه ما اساسـاً جامعـه ای پختـه و بالغ 

شـده اسـت؛ یک جامعـه ابتدایی و بـدوی نیسـت. مردم مـا باید بیـش از ایـن با کتاب آشـنا باشـند.
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 ضرورت انس تمام اعضای خانواده با کتاب
مـن ایـن را می خواهم عـرض کنـم. کـه در منزل خـوِد مـن، همه افـراد، بـدون اسـتثنا، هرشـب در حـال مطالعه 
خوابشـان می بـرد. خود مـن هـم همین طـورم. نه این کـه حـاال وسـط مطالعـه خوابـم ببـرد. مطالعه می کنـم؛ تا 
خوابـم می آیـد، کتـاب را می گـذارم و می خوابـم. همـه افـراد خانـه مـا، وقتـی می خواهنـد بخوابنـد حتمـاً یـک 
کتاب کنـار دستشـان اسـت. مـن فکر می کنـم کـه همـه خانواده هـای ایرانـی بایـد این گونـه باشـند. توّقـع من، 
این اسـت. بایـد پدرهـا و مادرهـا، بچه هـا را از اّول با کتـاب محشـور و مأنـوس کنند. حّتـی بچه های کوچـک باید 

با کتـاب اُنـس پیـدا کنند. 

خریِد کتاب، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود!
بایـد خریِد کتـاب، یکـی از مخـارج اصلـی خانواده محسـوب شـود. مـردم باید بیـش از خریـدن بعضی از وسـایل 
تزییناتـی و تجّماتـی - مثل ایـن لوسـترها، میزهـای گوناگون، مبلهـای مختلـف و پـرده و... -، به کتـاب اهمّیت 
بدهنـد. اّول کتـاب را مثـل نـان و خوراکـی و وسـایل معیشـتی الزم بخرنـد؛ بعـد کـه ایـن تأمیـن شـد بـه زواید 
بپردازنـد. خاصـه، باید بـا کتـاب اُنـس پیـدا کننـد. در غیر ایـن صـورت، جامعـه ایرانـی بـه هـدف و آرزویی که 
دارد - کـه حـّق او هم هسـت - نخواهد رسـید. البته مـن ایـن را فراموش نکنم کـه از وزارت ارشـاد به خاطـر انجام 
همـه توصیه های ما در سـال گذشـته در هنـگام مصاحبه - پایـان بازدید - تشـّکر کنم. مسـأله نمایشـگاه دائمی و 
کتابهـای پرتیـراژ کـه االن آقای مسـجد جامعی بـه من گـزارش دادنـد، از کارهایی اسـت کـه انجام گرفته اسـت. 

مـن از آنچه که انجام شـده اسـت خرسـند شـدم.

2( توجه به کاغذ به عنوان کاالی اصلی در کشور
خـوب؛ ایـن مسـأله اّول. مطلـب دومـی که مـن امروز فکـر کـرده بـودم بگویـم، مسـأله کاغذ اسـت. مـن وقتی از 
ناشـران دربـاره مشکلشـان و فروش کتـاب می پرسـم، بعضی بعـد از سـؤال مـن و بعضی بدون سـؤال، به مشـکل 
کاغذ اشـاره می کننـد. کاغـذ در جامعه مـا نباید یـک کاالی تزیینـی و تجّماتی بـه حسـاب بیاید؛ بلکـه باید یک 
کاالی اصلـی محسـوب شـود. کمـا این که دولـت هم، بـرای کاغـذ، واقعـاً یارانـه می دهـد. )مـا در مشـهد، همین 

سوبسـید را می گوییم »سـر«. سـردادن بـه چیـزی؛ چیـزی را برای چیـزی بـه عنوان سـردادن.(

 ضرورت کار روی بازیافت، صرفه جویی و تولید کاغذ داخلی
علی ایّ حـال، االن دولـت بـه روزنامه هـا، مطبوعـات و ناشـرین، کمـک می کنـد. ایـن کارهـا می شـود؛ لکـن 
درعین حـال، مشـکات دارنـد. مـن می بینـم کتابـی را بـه قیمـت گزافـی می فروشـند؛ در حالـی کـه خریـدار 
نمی توانـد بخرد. مـن به مـواردی برخـورد کردم کـه قیمتها بـه نظرم زیـاد و بیـش از انـدازه ای که امـروز مقتضی 
اسـت، بود. این بدیـن خاطر اسـت که مـا از لحاظ کاغذ مشـکل داریـم. خاصـه، بایـد روی بازیافـت، صرفه جویی 
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و تولیـد کاغذ داخلـی کار شـود؛ یعنـی کاری کنند کـه در کاغـذ، صرفه جویی شـود. امروز بـا این که آدمـی گاهی 
فکر می کند کـه دیگـر حـاال دوران »ادّقوا اقامکـم، قارعـوا بین سـطورکم«1 نیسـت، می بینیم نـه! اتّفاقـاً، باز هم 
دوران همینهاسـت. بـاز هـم بایـد قلمها را ریـز تراشـید، تا کاغـذ کمتر مصرف شـود و بـاز هـم باید در بـاب کاغذ، 
صرفه جویـی کرد تا بـه نیـاز جامعه برسـد. عاوه بـر این، مسـأله بازیافـت کاغـذ و همچنیـن تولید کاغـذ داخلی، 
بایـد ان شـاءاللَّ مـورد توّجـه قـرار گیـرد. بعضـی از ایـن کارهـا بـه عهـده دولـت و بعضی بـه عهـده مردم اسـت. 
، امیدواریـم که از امـروز کـه روز اّول بازدیدهای عمومی در نمایشـگاه کتاِب امسـال اسـت، عـّده زیادی  ان شـاءاللَّ
مـردم بیایند، ایـن کتابهـا را بخرنـد و از اینها اسـتفاده کنند. بایـد مقـداری از کّل مراجعـه به کتاب در طول سـال 

را، در ایـن چنـد روز ان شـاءاللَّ جبـران کنیم.
 

در ایـن چند سـاعتی کـه در معّیـت حضـرت عالی بودیـم، مشـاهده کردیم شـما تعـداد زیـادی کتـاب می خرید. 
سـال گذشـته هم به همیـن شـکل بود؟

نـه. متأّسـفانه نشـد کتـاب بخـرم. کتابهـا را به مـن هدیـه می دهند. مـن می خواهـم کتـاب بخرم یـا پـول کتابها 
را بدهـم؛ اما غالبـاً تا مـن کتابـی را انگشـت می گـذارم، ناشـرین فـوراً می گویند: » ایـن مّجانـی اسـت.« و هر چه 
هم اصـرار می کنم پـول بدهم، قبـول نمی کننـد. لذا مـن بعضـی از کتابهـا را می خواهـم و واقعـاً هم دوسـت دارم 
بخـرم. منتها ناشـرین - حـاال بعضـی از روی رغبـت و بعضی هـم ممکن اسـت در رودربایسـتی گیر کننـد - وقتی 
می گوییم ایـن کتـاب را بدهید، می گوینـد »آقـا، قابلی نـدارد.« و مـن نمی خواهم که چنیـن وضعی پیـش بیاید، 
لذا بـه خریـد کتـاب اقـدام نمی کنـم. بـا ایـن حـال، ناشـرین بـا محّبـت و مهربـان، بعضـی کتابهایـی را کـه فکر 

می کننـد دوسـت دارم، بـه مـن هدیـه می کنند.

1. اشاره به گفتار امام علی علیه الّسام در توصیه به صرفه جویی هنگام نگارش.
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ضـرورت باقـی مانـدن مسـاله کتـاب در جمهوری 
اسالمی

رکتاب ، مادر تمدنها و عصاره ی  آنها
چرایی بی رغبتی نسبت به کتاب

رشد تولید، نشر و کتابخوانی پس از انقالب
سـهم  بـزرگ دنیـای اسـالم  در پیدایـش  مجموع  

فراورده های  مکتوب  بشر 
وظیفه حتمی در نگهداری  نسخه های  ارزشمند 

راهکارهای همگانی  کردن  کتاب  و کتابخوانی

کتاب، مادر و عصاره ی تمدن هاست



کتاب و کتابخوانی

کتاب، مادر و عصاره ی تمدن هاست *

ضرورت باقی ماندن مساله کتاب در جمهوری اسالمی
بسم الل  الرحمن الرحیم 
ن . و القلم  و ما یسطرون 

نخسـت  بایـد از آسـتان  قـدس  رضـوی  بـرای  برپاکـردن  ایـن  گردهمایـی  دربـاره ی  کتابخانـه  و کتـاب ، صمیمانـه  
سپاسـگزاری  کنم . این ، کاری  اسـت  کـه  باید در نظام  اسـامی  مـا زودتر و بیشـتر ، مـورد اهتمـام  واقع  می شـد و از این  
پس  نیز کارگـزاران  بخشـهای  مربوط بـه  کتاب  و قلـم  و نـگارش  و تحقیـق  و تألیف ، بایـد این  سررشـته  را رهـا نکنند و 
مسـأله ی  کتاب  همـواره  یک  مسـأله ی  اصلـی  در جمهـوری  اسـامی  باقی  بمانـد. و بـه  هـر روی ، این  مرکـز مقدس  که  
پایـگاه  رفیع  علـم  و دین  بـوده  و هسـت ، یکی  از بـا صاحیت تریـن  مراکز بـرای  اهتمام  بـه  کار کتـاب  و کتابخانه  اسـت .

کتاب ، مادر تمدنها و عصاره ی  آنها
حقیقت  آن  اسـت  که  کتـاب  یکـی  از ارزشـمندترین  فراورده هـای  بشـری  و گنجینه ی  بزرگتریـن  ثروتهای  بشـر یعنی  
دانـش  و تحقیق  اسـت . دیـن  و دنیای  بشـر و جسـم  و جان  انسـان ، بـه  برکت  کتـاب  تأمیـن  و تغذیـه  می شـود و فرایند 
کمال  بشـری  بوسـیله ی  کتـاب  تحقـق  می یابد. کتـاب ، مـادر تمدنهـا و نیز عصـاره ی  آنهاسـت ، و بشـر با پدیـد آوردن  
کتـاب ، درسـهای  بیشـماری  را کـه  در کتـاب  تکوین  بـدو آموختـه  شـده ، گـرد مـی آورد و در محیط بشـری ، منتشـر 

می سـازد و بدینگونـه  روز بـه  روز گنجینـه ی  ثـروت  بشـری ، غنـای  بیشـتر می یابد.

*. پیام به گردهمایی کتاب و کتابخانه 21/ 06/ 1374
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چرایی بی رغبتی نسبت به کتاب
با این  همه  در میان  انسـانها بسـیارند کسـانی  کـه  نه  تنها بـر این  خزانـه ی  الیـزال  چیـزی  نمی افزایند، بلکـه  از آن  
بهره  نیـز نمی برنـد. بیسـوادی  یابـی  معرفتی  نسـبت  بـه  ارزش  کتـاب  و رغبتـی  به  بهـره  بـردن  از آن  یا دسترسـی  
نداشـتن  بـه  آن ، از عوامل  ایـن  حرمان  عظیـم  و ایـن  خسـارت  بزرگ اند . نباید شـک  کـرد در ایـن  کـه  همینها نیز 
به  نوبـه ی  خود معلـول  عوامـل  اجتماعی  و سیاسـی  و فرهنگی  اسـت . از ایـن  رو بی تردیـد باید گفت  کـه  کم رغبتی  
نسـبی  به  مطالعـه ی  کتاب  در کشـور مـا نتیجـه ی  کوتاهیهایـی  اسـت  کـه  در دوران  حاکمیـت  رژیمهای  فاسـد و 

وابسـته ، در این  مورد شـده  اسـت .

رشد تولید، نشر و کتابخوانی پس از انقالب
پس  از پیـروزی  انقاب  آمـار تولید و نشـر و ضبـط و خواندن  کتاب  در کشـور مـا به  طور چشـمگیر باال رفته  اسـت  
ولی  آنچـه  اکنون  داریـم  در برابـر آنچه  شایسـته ی  ملـت  بـزرگ  و پرتوان  و هوشـمند ما اسـت ، بسـی  کـم  و ناچیز 

ست . ا
بدیهی  اسـت  کـه  خصلتهای  ملـی  بـه  کنـدی  دگرگـون  می شـود و در راه  بهبـود بخشـیدن  بـه  آن ، به  تـاش  دراز 
مـدت  نیاز اسـت . بی شـک  هـر تاشـی  در ایـن  راه  از نظـر دیـن  مبیـن  اسـام ، جهـاد و مقـدس  و دارای  پـاداش  و 

ثـواب  دنیـوی  و اخروی  اسـت .

 سهم  بزرگ دنیای اسالم  در پیدایش  مجموع  فراورده های  مکتوب  بشر 
یکـی  از افتخـارات  دنیـای  اسـام  و بویژه  ایـران  مسـلمان  آن  اسـت  کـه  در طول  زندگـی  هـزار و چهارصدسـاله ی  
خود سـهمی  بـزرگ  در پیدایش  مجمـوع  فراورده هـای  مکتوب  بشـر داشـته  و نوشـته های  مسـلمانان ، در هنگامی  
که  دنیـای  مسـیحی  در دوران  سـیاه  قـرون  وسـطای  خود می زیسـت ، چـون  خورشـیدی  بر فکـر و ذهـن  و حیات  
آنـان  تابیـده  و موجب  عبـور آنان  دوران  سـهمگین  شـده  اسـت . امـروز گویا بخشـی  از میـراث  اسـامی  آن  دوره ها 
ناشـناخته  و ناپیـدا اسـت . اگرچـه  در حمله هـای  مغـول  و تیمـور و جنگهـای  داخلـی  پادشـاهان  ایـران ، بی شـک  
برخـی  از آنهـا نابود شـده  ولی  بی شـک  برخـی  هم  در گوشـه  و کنـار جهان  هسـت  کـه  بایـد آن  را شـناخت  و بدان  
دسترسـی  یافـت . ایـن  یکـی  از وظایف  بـزرگ  همـه ی  کسـانی  اسـت  کـه  بگونه یی  بـا مسـأله ی  کتـاب  سـر و کار 

دارنـد و امید اسـت  که  شـاهد تـاش  مسـؤوالنه ی  آنـان  و نتایج  شـیرین  آن  باشـیم .

وظیفه حتمی در نگهداری  نسخه های  ارزشمند 
نگهـداری  نسـخه های  رو بـه  نابـودی ـ  کـه  متأسـفانه  در کتابخانه های  اسـامی  کشـورهای  آسـیا و آفریقـا فراوان  
اسـت ـ  و تکثیر نسـخه های  یگانـه  و جلوگیـری  از ربـوده  شـدن  گنجینه های  کمیـاب  و نگاشـته های  ارزشـمند از 
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کتابخانه ی  کشـورهای  اسـامی  و جلوگیـری  از بیـرون  بردن  آنهـا از دسـترس  صاحبـان  آن ، نیز در شـمار وظایف  
حتمی  و پراهمیتی  اسـت  کـه  لحظـه ای  نبایـد در آن  کوتاهی  روا داشـته  شـود.

برای  بهتـر گـزاردن  ایـن  تکلیف ، شایسـته  اسـت  کـه  میـان  کتابخانه هـای  کشـور و کشـورهای  اسـامی  پیوندی  
کارسـاز پدید آیـد و همـکاری  در همـه ی  زمینه ها بـه  غنای  همگـی  و پیش  بـردن  کارهای  مشـترک ، کمـک  کند.

راهکارهای همگانی  کردن  کتاب  و کتابخوانی
همگانـی  کـردن  کتـاب  از راه  گسـترش  زنجیـره ی  کتابخانه هـای  عمومـی  در هـر گوشـه  و کنـار کشـور همـراه  با 
فراهم سـازی  زمینه ی  الزم  بـرای  همگانی  کـردن  کتابخوانـی  و معرفـی  کتابهای  خـوب  و پدید آوردن  نوشـته های  
فـراوان  در همـه ی  موضوعهـای  مـورد نیاز و مـورد عاقـه  وظیفـه ی  بـزرگ  دیگری  اسـت  که  امیـد اسـت  بیش  از 

آنچه  کـه  تا کنـون  شـده ، بگونـه ی  پیگیـر انجـام  گیرد.
از خداونـد متعـال  توفیق  شـما عزیـزان  و همه ی  دسـت اندرکاران  را مسـألت  کـرده  و امیـدوارم  این  تـاش  مبارک  

منظور نظـر حضـرت  بقیـه  الل  ارواحنا فـداه  قـرار گیرد.
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اغتنام فرصت »بهار کتاب« در کشور
توّقعم این است که مردم کتابخوانی را جّدی بگیرند

استفاده از وقت های ضایع شده برای مطالعه
لوازم مورد نیاز  برای پیشرفت کشور

استفاده از وقت های ضایع شونده برای مطالعه کتاب
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استفاده از وقت های ضایع شونده برای مطالعه کتاب*

حضرت عالـی غرفه هـای مختلـف نهمیـن نمایشـگاه بین المللـی کتـاب را مـورد بازدیـد قـرار دادیـد. بـا توّجه به 
این کـه عنایت ویـژه ای نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی داریـد، بفرماییـد کـه نظرتـان در مـورد تاشـهای فرهنگی 
که در کشـور صورت می گیـرد، به ویـژه در زمینـه ی کتاب و نمایشـگاه کتـاب چیسـت؟ در ضمن اگـر رهنمودی 

بـرای مـردم داریـد، خوشـحال می شـویم کـه مسـتفیض فرمایید.

اغتنام فرصت "بهار کتاب" در کشور
ایـن ایامـی را که نمایشـگاه کتـاب در تهـران برگزار می شـود، بـه نظر بنـده باید »بهـار کتـاب« نامید. زیـرا کتاب 
حقیقتـاً مطـرح می شـود و گروههـای زیـادی از مـردم - بـه ویـژه جوانـان - سـراغ کتابفروشـها می رونـد. یعنـی 
کتابفروشـها، فـروِش خوبـی از ایـن جهـت دارنـد و کتـاب هـم واقعاً بـه دسـت مـردم عاقه منـد می رسـد. البته 
سـلیقه و توّقع مـن این اسـت کـه مـا در طول سـیصد و شـصت یـا شـصت و پنـج روِز سـال، هـر روز به قـدر یک 
روِز ایـن نمایشـگاه، فروش کتاب در کشـور داشـته باشـیم. دل مـن ایـن را می خواهد. اگـر چنین هم بشـود، زیاد 
نیسـت؛ چون کشـور مـا کشـوری متمـّدن و دارای تاریـخ و فرهنگ اسـت. کشـور ما مثـل برخـی از ممالـک دنیا 
نیسـت که گذشـته ی پربـار و تاریـخ و فرهنگ نداشـته باشـد. لذا در کشـور مـا اگر مـردم ده برابـر آنچه هـم آمار 
اعام می کننـد، کتـاب بخواننـد، خیلی زیـاد نخواهـد بـود و دور از توّقع نیسـت. امـا حاال کـه چنین نیسـت، ایام 

نمایشـگاه را بنـده خیلـی مغتنم می شـمارم.
امسـال هم نمایشـگاه بحمدالَلّ خوب بـود. من از دو، سـه سـالن بازدید کـردم و چون نزدیـک ظهر بود، بـه بازدید 

*. مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پس از بازدید از نمایشگاه کتاب  1375/02/22
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ادامه نـدادم. نکته ای کـه باید عـرض کنم این اسـت که ناشـران ایرانـی، مثل سـالهای گذشـته از وضعیـت کاغذ، 
شـکایت نداشـتند. در سـالهای گذشـته گاهی از وضـع نامطلـوب کاغذ و سـایر مـوارد چاپ و نشـر گله و شـکایت 

داشـتند که امسـال بحمدالَلّ ایـن طور نبـود. الحمـدلَلّ این هـم خبر خوبی اسـت.

توّقعم این است که مردم کتابخوانی را جّدی بگیرند
مـن توّقعم این اسـت که مـردم مـا کتابخوانی را جـّدی بگیرنـد. البتـه جمعی از مـردم جـّدی می گیرنـد؛ اما همه 
این طور نیسـتند. مـن می خواهم خواهشـی از مـردم بکنـم و آن این اسـت: کسـانی کـه وقتهای ضایع شـونده ای 
دارنـد؛ مثـًا بـه اتوبـوس یـا تاکسـی سـوار می شـوند، یـا سـوار وسـیله ی نقلیـه ی خودشـان هسـتند و دیگـری 
ماشـین را می رانـد، یـا در جاهایـی مثـل مطـّب پزشـک در حـال انتظـار بـه سـر می برنـد و به هرحـال اوقاتـی را 
در حـال انتظـار بـه بـی کاری می گذراننـد، در تمـام ایـن سـاعات، کتـاب بخوانند. کتـاب در کیـف یا جیـب خود 
داشـته باشـند و در اتوبوس که نشسـتند، کتـاب را بـاز کننـد و بخواننـد. وقتی هـم به مقصد رسـیدند، نشـانه ای 
الی کتـاب بگذارنـد و باز در فرصـت یا فرصتهـای بعـدی آن را باز کننـد و از همـان جـا بخوانند. بنده خـودم چند 
جلـد قطـور از یـک عنـوان کتـاب را در اتوبـوس خوانـدم! البتـه قضیـه مربوط بـه قبـل از انقاب اسـت کـه چند 
روزی برای انجـام کاری از مشـهد به تهـران آمده بـودم. بنا بـه دالیلی نمی خواهم اسـم کتـاب را بگویـم. وضعیت 
و فضـای اتوبوسـهای آن روزگار بـرای ما خیلـی آزار دهنـده بـود و نمی توانسـتیم تحّمـل کنیم. دلم می خواسـت 
سـرم پایین باشـد و خواندن کتـاب در چنین وضعیتـی بهتریـن کار بود. سـاعتی را که بـه این حالـت می گذراندم 
احسـاس نمی کردم ضایـع می شـود. آن وقتهـا تقریبـاً یک سـاعت طول می کشـید تـا آدم بـا اتوبـوس از جایی به 
جای دیگـر می رفـت. بعضـی وقتهـا ایـن جابجایـی کمتر یـا بیشـتر هـم طـول می کشـید. به هرحـال چنین یک 

سـاعتهایی را احسـاس نمی کـردم کـه ضایـع می شـود؛ چـون کتـاب می خواندم.

استفاده از وقت های ضایع شده برای مطالعه
همـه بایسـتی این طـور عمل کنیـم. گاهـی می بینید یـک نفر پـای تلویزیـون نشسـته و منتظـر یک فیلم اسـت. 
تلویزیـون آگهـی تبلیغاتـی پخـش می کنـد و گاهـی پخـش تبلیغـات بیسـت دقیقـه طول می کشـد. یـک وقت 
اسـت کسـی به آن تبلیغـات احتیـاج دارد. اما کسـی که احتیـاج نـدارد آگهیهـای تبلیغاتـی را ببیند، این بیسـت 
دقیقـه را چرا بـی کار بنشـیند؟! یک کتاب دم دسـتش باشـد؛ بـردارد و بیسـت دقیقـه مطالعـه کند. اگر مـردم ما 
عادت کننـد کـه از این وقتهـای ضایع شـونده بـرای مطالعه ی کتـاب اسـتفاده کنند، جامعـه خیلی پیـش خواهد 

رفـت و فرهنـگ کشـور، خیلـی ترّقی خواهـد کرد.

لوازم مورد نیاز  برای پیشرفت کشور
ما زمینـه ی فرهنگی خوب و مناسـبی برای پیشـرفت کشـور داریـم. یک مقـدار هّمـت، تدبیـر و برنامه ریزی الزم 
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اسـت. یک مقـدار خود مـردم باید اشـتیاق نشـان دهنـد. ان شـاءالَلّ اگـر چنین شـود، پیـش خواهیم رفـت. البته 
این نکتـه هم قابـل توّجـه اسـت کـه امسـال نمایشـگاه بحمـدالَلّ در روز عیـد غدیـر افتتاح شـد. چنین تقـارن و 
مناسـبتی برای نمایشـگاه و بـرای مـردم مایه ی برکـت اسـت. مـا از برادرانمـان در وزارت ارشـاد تشـّکر می کنیم 

کـه زحمت کشـیدند و ایـن نمایشـگاه را ترتیـب دادند تـا مردم اسـتفاده کننـد. ان شـاءالَلّ موفق باشـید.
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نمایشگاه کتاب، میعاد ساالنه اهل فرهنگ و دانش
ضرورت افزایش تولید کتاب و احیای آثار کهن

ویژگی آثار ماندنی در حوزه کتاب
نیـاز بـه تولیـد کتـاب در هـر فـرآورده فکـر و 

فرهنگ انسانی واال
وظیفه دولت در انتشار کتاب

تفـاوت طـرح نظریات غلـط فلسـفی با نشـرکتب 
عملیاتی مضر در جامعه

دستور اسالم به اطالع از نظرات مختلف
مردم ما حقیقتًا دلبسته به اسالمند

خوشبختیهای ماّدی و معنوی در گرو عمل به اسالم
حدود آزادی در نگارش و انتشار کتاب

بی مباالتی در زمینه تولید، چاپ و نشر کتاب جایز نیست
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بی مباالتی در زمینه تولید، چاپ و نشر کتاب جایز نیست *

جناب عالـی از یازدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی کتـاب بازدیـد کردیـد. شـما همـواره در مقاطـع و برنامه هـای 
مختلـف، به مقولـه ی کتـاب، کتابخوانـی و اهل قلـم توّجـه ویژه ای نشـان داده ایـد. اگر ممکـن اسـت، بفرمایید 

نمایشـگاه را چگونـه دیدیـد و ارزیابـی شـما از نمایشـگاه و محتوای آثار ارائه شـده چیسـت؟

نمایشگاه کتاب، میعاد ساالنه اهل فرهنگ و دانش
بسم الَلّ الّرحمن الّرحیم

البتـه مـن توفیـق پیـدا نکـردم دو سـالن را بیشـتر ببینـم؛ خیلـی خـوب بـود. بـه نظـر مـن، نمایشـگاه کتـاب 
فی نفسـه خـوب اسـت. این جـا در حقیقـت میعـاد سـاالنه ی اهـل فرهنـگ و دانـش و ادب اسـت. هرکـس کـه 
دلـی در گـرو دانسـتن و فهمیـدن و خوانـدن و ایـن چیزهـا دارد، چشـمش بـه ایـن نمایشـگاه و در انتظـار 
ایـن میعـاد سـاالنه اسـت. آدم همچنـان کـه بـه ایـن فضـای بیـرون نـگاه می کنـد، می بینـد کـه متـروس از 
جمعیـت اسـت و مـردم بـه این جـا آمده انـد. پیداسـت که مـردم مـا بـه مسـائل فرهنگـی و بخصوص بـه کتاب 

نـد. عاقه مند

ضرورت افزایش تولید کتاب و احیای آثار کهن
الحمـدلَلّ تـا آن جایی کـه من دیـدم، تنّوع هـم خوب بـود؛ انـواع کتابهـای گوناگـون چـاپ می شـود. البته من 
به این مقـدار قانـع نیسـتم. من این طـور تصـّور می کنم کـه بایسـتی تولیـد کتابمـان بـه مراتـب از آن مقداری 

*. مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب  1377/03/05
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که هسـت، بیشـتر باشـد؛ هـم بـه معنـای تولیـد کتـاب - کـه تألیـف و ترجمـه و این طـور چیزهاسـت - هم به 
معنای احیـای آثـار کهن و قدیمـی. خیلـی از کتابها هسـت کـه در قدیـم چاپ شـده، ولی مـا االن از آنهـا هیچ 
نشـانه ای نمی بینیـم و در دسـت مـردم نیسـت. اینهـا را بایـد احیـا کننـد؛ البتـه مـواردی کـه خوب و مناسـب 
اسـت. مـن مجموعـاً راضـی هسـتم و همان طـور کـه گفتـم، از هـر نمایشـگاه کتابـی خوشـم می آیـد و آن را 

دوسـت مـی دارم. االن نمی توانـم یـک ارزیابـی قطعـی بکنـم؛ لیکن خـوب بود.

 اگـر اجـازه بدهیـد سـؤالی هـم در بـاره ی اهمیـت کتـاب خدمتتان مطـرح کنـم. کتـاب و مقولـه ی کتـاب، از 
مسـائلی اسـت که در جامعه ی مـا از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت و در واقع حاصـل کار اندیشـمندان، اهل 
قلـم، نخبـگان و فرهیختـگان جامعـه اسـت. جناب عالـی بـرای این کـه این آثـار هرچـه ماندنی تـر شـود، و آثار 

بهتـر و ماندنی تـری در جامعـه خلـق گـردد چـه توصیه هایـی داریـد؟

ویژگی آثار ماندنی در حوزه کتاب
بـرای این کـه اثـری ماندنـی شـود، بایـد خـوب باشـد. آثـاِر خـوب می ماننـد، در دلهـا جـای می گیرنـد و کهنه 
نمی شـوند. خـوب هـم کـه می گوییـم، یعنـی پاسـخی به یـک سـؤال و یـک نیـاز باشـد. خـوب فقـط معنایش 
این نیسـت کـه از لحـاظ هنری خـوب تنظیـم شـده باشـد و خیلـی عمیق باشـد؛ نـه. ممکـن اسـت این طورها 

نباشـد؛ لیکن پاسـخی بـه یـک نیاز باشـد مهـم این اسـت. در بـاب کتـاب ایـن را بایـد ماحظـه کرد.

نیاز به تولید کتاب در هر فرآورده فکر و فرهنگ انسانی واال
البتـه نیازها خیلـی گسـترده تر از آن چیزی اسـت کـه انسـان در وهله ی اّول نـگاه می کند. شـاید اگر در کشـور 
ما فرضـاً در یـک موضوع هیـچ کتابـی وجود نداشـته باشـد، یا هیـچ تألیف درسـتی نباشـد، آدم حـس نکند که 
به این کتـاب نیاز هسـت؛ ولـی وقتی کـه ایـن کتـاب مطـرح می شـود، می بینیـم نـه، ذهنهـا آن را می خواهند. 

پس، معنایش این اسـت کـه ما به هـر فـرآورده ی فکـر و فرهنگ انسـانی نیـاز داریـم و بایسـتی آن را بدانیم.
البتـه ایـن حـرف معنایـش آن نیسـت کـه مـا در زمینـه ی تولیـد و چـاپ و نشـر کتـاب، بی مباالتـی کنیـم. 
بی مباالتـی جایـز نیسـت. مـن بـه آقایـان مسـئووالن مسـائل فرهنگـی هـم دائمـاً ایـن نکتـه را گفتـه ام و بـاز 
هـم می گویـم کـه مـا بایسـتی بدانیـم یـک دولـت، همچنـان کـه نسـبت بـه بسـیاری از امـور مـردم مسـؤول 
اسـت - کلکم مسـؤول عـن رعیته - مسـؤول وضـع معیشتشـان، وضـع اقتصادشـان، وضـع سیاستشـان، وضع 
فرهنگشـان، وضـع تحصیاتشـان، وضـع بهداشتشـان؛ مسـؤول وضـع ذهنشـان هـم هسـت. یعنی اگـر دیدیم 
کـه فرضـاً در جامعـه ی مـا کتابـی هسـت کـه هنـرش فقـط ایـن اسـت کـه احساسـات جنسـی را در جوانـان 
تحریـک کنـد، ایـن مضـّر اسـت. ایـن را نمی شـود بـه عنـوان این کـه یـک فـرآورده ی فرهنگـی اسـت، آزاد 
بگذاریـم که هـر کـه خواسـت، تولیـد و عرضـه کند؛ نـه، ایـن بحِث خواسـت نیسـت؛ مثـل مـواد مخّدر اسـت. 
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مـواد مخـّدر هـم خیلـی طالـب دارد. خیلیهـا هسـتند کـه اگر شـما مـواد مخـّدر را بـه آنهـا دادیـد، اسـتقبال 
می کننـد و مصـرف می کننـد؛ امـا بعـد کـه معتـاد شـدند، شـما را لعنـت می کننـد. خیلیهـا هسـتند کـه اگـر 
مـواد مخـّدر را از آنهـا بگیریـد، ممکـن اسـت بـا شـما دسـت بـه یقـه هـم بشـوند؛ ولـی بعـد کـه بـا ایـن کار 
توانسـتند از آن بیمـاری نجـات پیـدا کننـد، شـما را دعـا خواهنـد کـرد. بنابرایـن، خواسـت، یـک امـر مطلـق 
نیسـت؛ آن خواسـتی که بـر طبـق مصلحت اسـت، مطلوب اسـت. تشـخیص مصلحت هـم به عهده ی آن کسـی 

اسـت که مسـؤول اسـت.

وظیفه دولت در انتشار کتاب
البتـه مـا نمی خواهیـم بـه مـردم بگوییـم شـما حتمـاً ایـن کتـاب را بخوانیـد، آن کتـاب را نخوانیـد؛ نـه. انواع 
سـایق، انـواع فکرهـا، انـواع ذهنهـا، انـواع اسـتعدادها، بایـد در مقابل خودشـان میـدان بازی داشـته باشـند، 
بـرای این کـه آنچـه را می خواهنـد، بتواننـد انتخـاب کننـد؛ امـا آن چیـزی کـه گمـراه کننـده و فاسـد کننـده 
اسـت، ما نباید اجازه بدهیـم وارد میدان شـود. ایـن، وظیفه ی ماسـت، وظیفه ی دولت اسـت، وظیفـه ی وزارت 
ارشـاد اسـت. به همیـن خاطـر، ایـن اسـتثنای مطلبی اسـت که مـن اّول گفتـم مـا بایسـتی فـرآورده ی کتابی 

زیاد داشـته باشـیم.

تفاوت طرح نظریات غلط فلسفی با نشرکتب عملیاتی مضر در جامعه
البتـه مطلبـی کـه در مـورد تحریک احساسـات جنسـی گفتـم، فقط یـک مثـال اسـت؛ در زمینه های سیاسـی 
هـم همین طـور اسـت. اگـر فـرض کنیـم کتابـی باشـد کـه در آن انـواع و اقسـام دروغهـا بـه شـکل گمـراه 
کننـده ای هسـت و شـما هـم االن امـکان نداریـد کـه بـه ایـن دروغها پاسـخ بدهیـد، ایـن بایـد جلـوش گرفته 

شـود.
البتـه جلـِو نظـرات غلـط را نبایـد گرفـت. نظـرات غلـِط فلسـفی، اجتماعـی و گوناگـون اشـکالی نـدارد کـه به 
داخـل جامعـه بیایـد و نقـد شـود؛ ایـن خـوب اسـت. جلوگیـری از نظـرات غلـِط فلسـفی موجـب می شـود که 
کسـانی خیـال کنند ایـن نظـرات درسـت اسـت؛ ایـن عکس مطلـوب اثـر خواهـد گذاشـت. نـه؛ طـرح نظرات 

فلسـفی، اجتماعـی، سیاسـی - آنهایـی کـه یـک نظریـه اسـت - اشـکالی نـدارد.
به نظر مـن در بـاب نظریه پـردازی نبایـد محدودیتی وجود داشـته باشـد. بیشـتر بایسـتی بـرای نقـد و ارزیابی 
و جدا کـردن سـره از ناسـره هّمت شـود؛ امـا در زمینـه ی کار عملیاتـی، بایـد جلـِو کتابهـای مضـّر را گرفت. ما 
کتـاب عملیاتـی داریـم. کتـاب عملیاتـی ایـن اسـت کـه عمًا یـک نفـر را دچـار مشـکل می کنـد؛ مثـل همان 
احساسـات جنسـی کـه اّول گفتـم. این جا بحـث نظریه نیسـت. این کسـی کـه خواند، خـودش به طـور طبیعی 
تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد. جلـِو ایـن را بایـد گرفـت؛ ایـن اصـًا چیـز قابل نقـدی نیسـت. ایـن ماک اسـت؛ 
یعنـی آن نوشـته ای که وقتـی وارد بـازار فرهنگ شـد، مشـغول عملیـات می شـود و قابل این نیسـت کـه به آن 
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جواب داده شـود، مضـّر اسـت و بایسـتی جلـوش را گرفت.

دستور اسالم به اطالع از نظرات مختلف
مردم مـا هـم حقیقتاً دلبسـته به اسـامند. مـردم عزیزی کـه حرف مـرا می شـنوند، می دانـم کـه آن را تصدیق 
و تأییـد می کننـد. البته دلبسـتگی به اسـام، بـه هیچ بابت بـه این معنا نیسـت کـه نبایسـتی از افـکار گوناگون 
مّطلـع شـوند؛ نخیـر. اتّفاقاً اسـام بـه ایـن موضـوع امر می کنـد؛ لیکـن مـردم اسـام را دوسـت می دارنـد. اگر 
چیـزی باشـد کـه برخـاف اسـام باشـد، مـردم آن را دوسـت نمی دارنـد و از آن خوششـان نمی آیـد و رد 

می کننـد؛ چـه کارهای غیـر اسـامی، چـه افـکار غیر اسـامی.

مردم ما حقیقتًا دلبسته به اسالمند
اکثریـت قاطـع ملت، به اسـام دلبسـته هسـتند. برای اسـام هـم بوده اسـت که ایـن انقـاب را با ایـن عظمت 
به پیـروزی رسـاندند؛ بـا پشـتیبانی خـود ایـن پیروزیهـای بـزرگ را در جبهـه ی سیاسـی زمینه سـازی کردند 
و با جسـم و تـن خودشـان پیروزیهـای بـزرگ را در جبهـه ی نظامـی به وجـود آوردنـد. بحمـدالَلّ فضـا، فضای 
اسـامی اسـت؛ جوانـان هـم مسـلمان و معتقـد بـه اسـام و دلبسـته بـه اسـامند. مسـؤوالن هـم بحمـدالَلّ 

همین طورنـد؛ خدمتگـزار مردمنـد و در خـّط اسـام حرکـت می کننـد و دلشـان بـرای اسـام می تپـد.

خوشبختیهای ماّدی و معنوی در گرو عمل به اسالم
امیدواریـم ان شـاءالَلّ آنچـه کـه هسـت، در خدمت پیشـرفت فکـر اسـامی و عواطـف اسـامی باشـد و بتوانیم 
اسـام را همچـون یـک مایـه ی حقیقـی سـعادت و یـک کیمیـای حقیقی بـرای خوشـبختی یـک ملت بـه کار 
بگیریـم؛ که اگـر اسـام را خوب بشناسـیم و خـوب بـه کار بگیریم و خـوب با اسـام خودمـان را تطبیـق کنیم، 
خوشـبختیهای مـاّدی و معنـوی بـه سـراغمان خواهد آمـد. ان شـاءالَلّ خداونـد مـا را موّفق بـه ایـن کار بدارد.

از صحبتهـای شـما ایـن طـور برداشـت می کنـم کـه آزادی در نـگارش و انتشـار کتـاب، بایسـتی در چارچوب 
دیـن و ارزشـهای اسـامی مـورد تأکیـد ملـت مسـلمان ایران باشـد.

حدود آزادی در نگارش و انتشار کتاب
بله دیگـر. بایـد در چارچـوب اصالتهـا، ارزشـها و آن پایه هـای مـورد قبول باشـد. این مخصـوص ما هم نیسـت؛ 
در همـه ی دنیـا چارچوبهایـی وجـود دارد کـه از آنهـا تخّطـی انجـام نمی گیـرد؛ این جـا هـم همان گونـه بایـد 

باشـد.
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ارزش تولیدکنندگان کتاب و ناشران
ضرر بسیار بزرگ نوشته های زیانبار 

تقسیم بندی کار فرهنگی منفی:
1( طرح اندیشه ای غلط بدون هیچ انگیزه ی منفی 

2( طرح اندیشه های نادرست با انگیزه براندازی
3( طرح مسائل غیر قابل پاسخگویی در عین اثربخشی 

آنی
وظیفه نظام در برخورد با برخی آزادی ها در جامعه

ما با آزادی گناه و آزادی ویرانگری مخالفیم
حرکت فرهنگی و سیاسی پرشتاب از سوی مخالفان 

نظام
بی اثر بودن کار نظامی روی جمهوری اسالمی

مقابله نظام با تهاجم به سوی اندیشه و ایمان مردم
مراحل طراحی قدم به قدم در حمله به نظام 

جمهوری اسالمی
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مقابله با نفوذ دشمن از طریق مطبوعات و کتاب
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مقابله با نفوذ دشمن از طریق مطبوعات و کتاب

ارزش تولیدکنندگان کتاب و ناشران
بـه نظـر مـن، طبقـه ناشـر در هـر بخشـی از نشـر و طبـع، جـزو مجموعه هـای ارزشـمند جامعـه محسـوب 
می شـود؛ چـون تولیدکننـدگان کتـاب و ناشـران آن، مهمترین وسـیله انتقـال فرهنـگ را در اختیـار مردممان 
می گذارنـد. در این جـا نبایـد کسـی بگویـد کـه ناشـران بـه دنبـال کسـب درآمدنـد. البتـه ایـن حـرف، حـرف 
درسـتی اسـت؛ ناشـران دنبـال کسـب درآمدنـد. ای بسـا گاهـی مؤلّـف و مترجم هـم همیـن فکـر را می کنند؛ 
ولـی ایـن از ارزش کار آنهـا نمی کاهـد. ممکـن اسـت یک پزشـک هم کـه شـما از او ایـن قـدر تشـّکر می کنید، 
بـرای کار پزشـکی خـودش درآمـدی کسـب کند؛ یـا یک پرسـتار، یـا هر فـرد امدادگـر و خـدوم دیگـری برای 
خـودش درآمـدی کسـب کنـد. این کـه کسـی در مقابـل کاری، درآمـدی کسـب می کنـد، از ارزش ذاتـی کار 
نمی کاهـد. البتـه اگـر کسـی کـه ایـن کار را انجـام می دهـد، نّیـت مخلصانـه داشـته باشـد و ایـن کار را بـرای 

اهـداف عالـی و الهـی بکنـد، ارزش و مـزد او مضاعـف و چنـد برابـر می شـود.

 ضرر بسیار بزرگ نوشته های زیانبار 
عزیـزان مـن! کار شـما از جهـات مختلفـی سـخت اسـت؛ درسـت مثـل کار همـان پزشـک کـه عـرض کـردم، 
این جـا هـم تطبیـق می کنـد. اگـر در تجویـز و ارائـه دارو، بی توّجهـی کنیـد و چیـزی را در اختیـار مشـتری 
کتـاب بگذاریـد کـه بـرای او زیانبـار اسـت، شـما هـم ضـرر معنـوی بزرگـی کرده ایـد. در نهایـت، به هیچ وجـه 
شـانه شـما و شـانه مـا و وزارت ارشـاد و معاونـت ذی ربـط هـم از بـاِر وزر آن نوشـته ای کـه شـما وقتـی آن را 

*. بیانات در دیدار جمعی از ناشران  1378/02/28
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می دهیـد، بـه زیـان تمـام می شـود، فـارغ نخواهـد بـود؛ ایـن را شـما بدانیـد. ایـن نکته ای کـه مـا بارهـا آن را 
تکـرار می کنیـم، ناشـی از یـک منطـق و ناشـی از یـک اسـتدالل قـوی اسـت. این طـور نیسـت کـه بـه خاطـر 
احساسـات، یـا بـه خاطـر تصـّورات زودگـذر، انسـان از آنچه کـه در عالـم نشـر و طبـع می آیـد و زیانبار اسـت، 

شـکوه کنـد؛ نـه، چـون ضـرر آن بـه قـدر اهمیـت کار تألیـف و نشـر و انتقـال فرهنـگ، بزرگ اسـت.

 تقسیم بندی کار فرهنگی منفی:
مـن در ذهـن خـودم، کار فرهنگـی منفـی را - یعنـی آن چیـزی کـه از نظـر ما و بـا معیـار ما بد اسـت - به سـه 

نـوع تقسـیم می کنـم: 

1( طرح اندیشه ای غلط بدون هیچ انگیزه ی منفی 
یک نـوع، آن نوشـته یـا کتابی اسـت که یـک منطـق یـا سـخنی را ارائه می دهـد کـه از نظر مـا آن سـخن غلط 
اسـت. یـک فکر اسـت، یـک پیشـنهاد اسـت، یـک نظـر اسـت، در هـر زمینـه ای ممکـن اسـت؛ لیکن فقـط آن 
صاحـِب نظـر مخالـف، در فکر این اسـت کـه نظـر مخالـف خـودش را مطرح کنـد و هیـچ انگیـزه ای دنبـال آن 
نیسـت. طـرح چنیـن فکـر مخالـف و غلطـی - از نظـر مـا - در جامعـه، مفیـد اسـت؛ بودنـش از نبودنـش بهتر 
اسـت؛ زیـرا اگـر اندیشـه غلـط طـرح نشـود، اندیشـه درسـت نمی جوشـد. ایـن منطقـی اسـت و مـا مایلیم آن 
چیزی کـه از نظر صاحبـش البته درسـت اسـت، اما از نظـر ما غلط اسـت، منتشـر شـود؛ در حوزه هـای مختلف 
هم منتشـر شـود؛ کمااین کـه مثـًا در عالـم فقاهت، یـا در عالـم فلسـفه - حـاال آن بخش کار مـا؛ یعنی فلسـفه 
اسـامی - و بقیـه مباحـث علمـی، کسـانی چیزهایـی را می نویسـند کـه از نظـر یـک جمـع دیگـر غلط اسـت. 
آنهـا هـم جوابـش را می نویسـند؛ نتیجـه این می شـود کـه مطلب رشـد پیـدا می کنـد، پـرورش پیـدا می کند، 

ذهنهـا قـوی می شـود و سـخن و علـم پیش مـی رود.

2(  طرح اندیشه های نادرست با انگیزه براندازی
نـوع دوم کار کـه غلـط اسـت، ایـن اسـت کـه انگیـزه آن صرفـاً ارائه یـک سـخن علمی یـا یک نظـر فلسـفی یا 
اجتماعـی یا سیاسـی نیسـت؛ بلکـه جزئـی از چارچـوب یـک طـرح براندازی اسـت. نشـر این هـم مضّر اسـت. 
دشـمن وقتـی کـه می خواهد بـا ابـزار فرهنگـی بـه کشـور و جامعـه و نظامـی حملـه کنـد، چیزهایـی را هدف 
می گیـرد، کـه بـه نظـر مـن امـروز در کشـور مـا چنیـن چیزهایـی هسـت. هـم در عالـم کتاب هسـت، هـم در 
عالـم مطبوعـات هسـت، هـم در عالم هنـر هسـت. البتـه وقتـی مـا می گوییم کـه این فکـر غلـط، یا ایـن طرح 
غلط، یا ایـن سـخن نادرسـت، در چارچوب یـک طـرح امنیتـی و برانـدازی قـرار دارد، ممکن اسـت صاحب آن 
اندیشـه، مطلقـاً ندانـد کـه چـه کار می کنـد! این بـه معنـای آن نیسـت کـه خـود او هـم در آن طـرح براندازی 
یا خرابکاری شـریک اسـت؛ نـه، گاهـی اصـًا او هیچ سـهمی نـدارد، امـا دشـمن از او اسـتفاده می کنـد. این جا 
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یک انسـان خیرخواه، بـه مجّرد این کـه دیـد از سـخن او، از حـرف او و از کار او به عنـوان جزئی از یـک مجموعه 
خرابـکاری در این کشـور اسـتفاده می شـود، اگر خـود او بـه ایـن کار براندازی یـا خرابـکاری مایل نیسـت، فوراً 
عقـب می کشـد. قاعـده اش این اسـت؛ اگـر عقب نکشـید، پـس او هم سـهیم و شـریک اسـت. ایـن، نـوع دوم از 

اندیشـه های غلـط اسـت.

3( طرح مسائل غیر قابل پاسخگویی در عین اثربخشی آنی
نـوع سـوم، آن کار فرهنگـی ای اسـت کـه اثـرش آنـی اسـت و قابـل پاسـخگویی نیسـت. مثـل این کـه در 
جامعـه ای بیایند عکسـهای مسـتهجن جنسـی را به شـکل وسـیعی در میـان جوانان پخـش کنند! شـما چطور 
می خواهیـد این را جـواب دهیـد؟! اصـًا قابل جـواب دادن اسـت؟! ایـن اصًا قابـل جـواب دادن نیسـت. وقتی 
که یک اثر هنـری و یک نوشـته و یـک عکس، یـک تأثیـر ویرانگـر اخاقـی دارد، این قابل پاسـخگویی نیسـت. 
جلـِو ایـن کار فرهنگـی را بایـد گرفـت؛ ایـن آن ممّیـزی واجب اسـت کـه در جنجـال علیـه ممّیزی و سانسـور 

نبایـد هـدف را گـم کرد.

وظیفه نظام در برخورد با برخی آزادی ها در جامعه
 مـن وظیفه نظـام می دانـم، وظیفـه وزارت ارشـاد می دانـم، وظیفه شـما که ناشـرید می دانـم، که وقتـی چنین 
چیـزی مطـرح می شـود، شـما اجـازه ندهید و کمـک نکنیـد. ایـن هیـچ ربطی نـدارد بـه این که مـا با فکـر آزاد 
موافقیـم یـا مخالفیـم. طبیعـی اسـت کـه مـا بـا آزادیهایـی مخالفیـم؛ مگـر کسـی شـک دارد؟ مـا بـا بعضی از 
آزادیهـا مخالفیـم. ما بـا آزادیهـای جنسـی مخالفیم؛ ما بـا آزادی گنـاه مخالفیـم و این کاری اسـت کـه مردم را 
به این طـرف سـوق می دهـد. همیـن االن در کتابهـای ما هسـت؛ کتابهـای منتشـر شـده االن وجـود دارد. اگر 
خوف ایـن نبود کـه با گفتـن من، نـام یک اثـر غلطـی تکـرار شـود، اسـمش را می گفتـم. کتابـی که جوانـان را 
به طـور واضحـی، بـا شـیوه های هنـری، به سـمت گنـاه سـوق می دهـد! این یـک مسـأله فکـری نیسـت که ما 

بگوییـم حـاال این کتاب منتشـر شـود، مـا هـم جوابـش را منتشـر کنیم؛ ایـن جواب نـدارد!

ما با آزادی گناه و آزادی ویرانگری مخالفیم
خطاسـت اگـر کسـی گمـان کنـد، مـا کـه نسـبت بـه مسـأله مطبوعـات و کتـاب و نوشـتن و نشـر در جامعـه 
حّساسـیت به خرج می دهیـم، بـا تفّکر آزاد، بـا فکـر آزاد و بـا مباحثـه آزاد مخالفیـم؛ نه. ما کسـانی هسـتیم که 
اّولیـن شـعارهای ایـن مسـائل را داده ایـم و الحمدللَّ تـا االن هـم دنبالـش بوده ایـم؛ اما بـا آزادی گنـاه و آزادی 
ویرانگـری مخالفیـم. نمی شـود اجـازه داد کـه نسـل جـوان یـک کشـور که بـه اعتمـاد مـا می آیـد کتـاب را از 
شـما می خـرد و می گویـد اینهـا متدیّنیـن و در رأس کار هسـتند، از ایـن طریق گمراه یا فاسـد شـود؛ یـا از این 

طریـق دشـمن بخواهـد کاری انجـام دهد.
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حرکت فرهنگی و سیاسی پرشتاب از سوی مخالفان نظام
عزیـزان مـن! ایـن را بدانید کـه امـروز - البته نـه این کـه مخصوص امـروز هـم باشـد؛ از مدتهـا پیـش - در این 
زمینـه یک جریـان و یک حرکـت فرهنگـی و سیاسـی تندتـر و پُرشـتابتری از طـرف مخالفـان نظـام جمهوری 
اسـامی - کـه در واقـع مخالـف اسـامند - وجـود دارد کـه متوّجـه ذهنّیـت در جامعـه ماسـت. هـدف، ذهنها 
هسـتند. ذهـن، به معنـای آنچه که شـامل فکر اسـت، شـامل اخاق اسـت، شـامل خصوصیـات روانـی و روحی 
اسـت - مـن مجموعـه اینها را مـورد نظـر دارم - مـورد هـدف اسـت. به خاطر این کـه می داننـد نظـام جمهوری 
اسـامی - که رمـز اسـتقامت و ایسـتادگی یـک ملـت در مقابـل سـلطه جهانی بـود و بحمـداللَّ هسـت - و این 
کشـور و ایـن دولـت و ایـن مجموعـه انسـانی و جغرافیایـی، بـا هیـچ روش تـوأم بـا زور، قابـل شکسـت دادن 

نیسـت؛ حقیقتـش هـم همین اسـت.

 بی اثر بودن کار نظامی روی جمهوری اسالمی
حـاال می نویسـند کـه امریـکا می خواسـت حملـه کنـد، می خواسـت چنیـن بکنـد؛ البتـه ممکـن اسـت دولتی 
از روی قلـدری، تصمیـم اشـتباهی هـم بگیـرد؛ اما محققـاً هـر گونه حملـه نظامـی و تحـّرک نظامی وابسـته به 
دشـمن، به ضـرر دشـمن و به سـود جمهـوری اسـامی تمـام می شـود. حاال کـه ایـن احتمـاالت خوشـبختانه 
کمتـر اسـت؛ امـا آن وقتـی هـم کـه ایـن احتمـاالت در ذهنها بیشـتر بـود، همـان وقـت هم مـا می گفتیـم که 
دشـمن اگر عاقـل باشـد و بخواهد بـا خردمنـدی تصمیـم بگیـرد، چنیـن تصمیمـی نخواهـد گرفـت. بنابراین، 

کار نظامـی، کار زوری و کار مّتکـی بـا فشـار، روی ایـن کشـور اثـری ندارد. 

مقابله نظام با تهاجم به سوی اندیشه و ایمان مردم
آنچه کـه بـرای آنها مهم اسـت، عبـارت اسـت از مـردم. مـردم هـم - همان طور کـه مولـوی می گوید و درسـت 
هـم می گویـد: »ای بـرادر تـو همـه اندیشـه ای« - یعنـی اندیشـه مـردم، یعنـی ایمـان مـردم؛ آن چیـزی کـه 
جسـم مـردم را بـه میـدان مـی آورد و زبـان و بـازوی مـردم را در خدمـت حقیقتـی قـرار می دهـد و متوّجـه 
حمله هـا می کنـد. االن ایـن کار انجـام می گیـرد. البتـه نظـام اسـامی بـه فضـل الهـی ایسـتادگی کـرده و 
می کنـد؛ ولـی بایـد خیلـی هوشـیار بـود. هـم وزارت ارشـاد بایـد هوشـیار باشـد - بخصـوص ایـن بخشـهای 
حّسـاس - هم شـما ناشـران باید هوشـیار باشـید، هم بخشـهای دیگر ذی ربـط - در دولـت، در مجلـس، در قّوه 

قضایّیـه - بایـد هوشـیار باشـند. نبایـد اجـازه داد دشـمن هـر کار می خواهـد بکنـد.

 مراحل طراحی قدم به قدم در حمله به نظام جمهوری اسالمی
اگـر بخواهیـم قـدم بـه قـدم تصویـر کنیـم، این گونـه اسـت: ذهنهـا را تحـت تأثیـر قـرار دادن؛ سـپس موانـع 
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نفـوذ در ارکان نظـام را از بیـن بـردن؛ مثـل شـورای نگهبـان. االن می بینیـد که بـه شـورای نگهبان هـم خیلی 
حملـه می شـود. ایـن بحـث »نظـارت اسـتصوابی« و ایـن چیزهایـی کـه باز هـم رویـش جنجـال می کننـد، از 
آن جنجالهـای بسـیار بی مبنـا و بی ریشـه ای اسـت که هدفـش تضعیـف شـورای نگهبـان و در واقع نفـوذ دادن 
عناصـر مخالـف بـا اسـام و مخالف بـا امـام و مخالـف بـا نظـام جمهـوری اسـامی در ارکان قانونگذاری اسـت. 
مانعشـان شـورای نگهبـان اسـت. فکـر می کننـد همـان بایـی کـه یـک روز سـر آن هیـأت علمـای طـراز اّول 
آوردند1، بـه این وسـیله می تواننـد بر سـر شـورای نگهبان هـم بیاورند، کـه البتـه نخواهنـد توانسـت و مطمئّناً 
چنیـن چیـزی تحّقق پیـدا نخواهـد کرد. هـدف این اسـت؛ ایـن قدم بعـدی اسـت. طّراحـان سیاسـی و امنیتی 
و جنـگ روانـی دشـمن، پیـش خودشـان چنیـن محاسـبه می کنند کـه اگر ایـن کار هـم بـه نتیجه برسـد، آن 
وقت قدم بعـدی نفـوذ در مجلس اسـت و این بـه معنای نفـوذ در دولـت و نفـوذ در ارکان نظـام اسـت. این گونه 

می خواهنـد وارد شـوند.

 نفوذ در ذهنیت مردم از طرق فرهنگی
پس قـدم اّول چیسـت؟ نفـوذ در ذهنیت مـردم. ذهـن مـردم، ایمـان مـردم، دل مـردم، عواطف مردم و عشـق 
مردم اسـت کـه هـدف دشـمنان قـرار دارد و نفـوذ در اینهـا از طـرق فرهنگـی اسـت. البتـه تصـّور می کنند که 
موّفقیـت یافته انـد و گمـان می کننـد کـه پیشـرفت کرده انـد؛ لیکـن خطـا کرده انـد؛ اشـتباه کرده انـد. ارکان 

نظـام مسـتحکم اسـت و مسـؤوالن نظـام هـم مراقبنـد و باید هـم مراقب باشـند. 

نهراسیدن مسئولین از اتهام ضد آزادی
مـن االن - آقـای وزیـر ارشـاد هـم این جـا هسـتند - بخصـوص می گویـم، بایـد مراقبـت کنیـد و مراقبت شـما 
بایـد یـک مراقبـت مضاعـف باشـد. از جنجالهـا و از مّتهـم شـدن به این کـه اینهـا ضـّد آزادیند، نترسـید. شـما 
حّتـی اگـر باالتریـن انـواع آزادی را هـم بدهیـد، امـا اصولتـان را حفـظ کنیـد، باز هـم خواهنـد گفت که شـما 
ضـّد آزادی هسـتید! کمااین کـه االن در ایـن منطقـه، کشـورهایی هسـتند کـه در همـه تاریخ خودشـان، روی 
یـک مجلـِس ملـِی انتخاباتـی را ندیده انـد؛ آنهـا را مّتهـم بـه نظـام دیکتاتـوری نمی کنند، ولی کشـور مـا را که 
در طول بیسـت سـال عمرش، بیسـت تـا انتخابـات آزاد و انتخابـات مردمی داشـته، مّتهـم می کنند! از دشـمن 
که انتظاری نیسـت. بـرای خاطـر حرف دشـمن که انسـان نمی توانـد ممشـای صحیـح و منطقـی و خردمندانه 

خـودش را تغییـر دهـد. بنابرایـن، هیـچ ماحظـه نکنید. 

منطق غلط آزاد شدن ماهواره به دلیل پیشرفت فناوری
امـروز سـلطه گران در همـه جای دنیـا - هـر جایی بـه تناسـب - در فکـر سـلطه فرهنگینـد؛ یک نمونـه اش هم 
همیـن ماهـواره اسـت که حـاال باز هـم می بینـم بحـث ماهـواره را مطـرح کرده انـد. این منطق درسـت نیسـت 
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1. اشاره غیرمستقیم به حوادث اوایل دوران مشروطیت که علما - پدیدآورندگان مشروطه - را با لطایف الحیل کنار گذاشتند.
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کـه مـا بگوییم چـون تـا پنـج سـال دیگـر فنـآوری ماهـواره پیشـرفت خواهد کـرد و بـدون بشـقاب هـم مردم 
ممکـن اسـت تصاویـر ماهـواره را بگیرنـد، پـس از حـاال جلویـش را بـاز کنیـم! ایـن منطـق، منطـق صحیحـی 
نیسـت. آن کسـی که این منطـق را مطـرح می کنـد، بایـد بگویـد بـرای جلوگیـری از آن، چـه کار تـازه ای باید 
کـرد. ایـن منطـق و اسـتدالل، این گونـه بایـد نتیجـه بدهـد. البتـه دشـمن فنـآوری را پیشـرفته می کنـد. در 
مقابل، شـما باید فکـر کنید کـه با تطـّور و پیشـرفت فنـآوری ماهـواره، چـه کارهایـی را می توانید انجـام دهید 
تـا از نفـوذ ماهـواره جلوگیـری کنیـد. امـا این اسـتدالل، کـه چـون دشـمن پیشـرفت می کند، پـس مـا بیاییم 
هـر مانعـی را از جلـِو راهـش برداریـم، منطقـی نیسـت. ایـن مانـع، علی العجاله مانـع اسـت. مثل این اسـت که 
دشـمن تا مرزهـای مـا پیش آمـده، آن وقـت بگوییـم، مـا کـه نمی توانیـم بیشـتر از دو سـاعت مقاومـت کنیم، 
پـس برویـم! نـه آقـا! ایـن دو سـاعت را مقاومـت کنیـد، شـاید پیـروز شـدید. ایـن چـه حرفـی اسـت؟! قانـون 
ممنوعیـت ماهـواره - کـه مجلـس شـورای اسـامی، چنـد سـال قبـل از ایـن، آن را تصویب کـرد - یـک قانون 
کامـًا درسـت و بجـا بـود. حّداقلش ایـن اسـت شـما توانسـته اید چند سـال ایـن نفـوذ را بـه عقـب بیندازید و 

ان شـاءاللَّ بـاز هـم خواهید توانسـت.

 راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن
شـما باید به مـوازات ایـن کار، وسـائل مصون سـازی را فراهـم کنیـد. جوانـان را مصون کنیـد، ذهنهـا را مصون 
کنیـد، دلهـا را مصـون کنید کـه اگـر علی رغـم شـما، روزی دشـمن توانسـت نفـوذ کنـد، شـما قبـًا مصونیت 
ایجـاد کـرده باشـید. راهـش ایـن اسـت؛ این گونـه بایـد بـا هجـوم دشـمن برخـورد کـرد. مـا بـا ایـن روحیـه 
مقاومـت و با ایـن روحیـه ایسـتادگی، توانسـته ایم قدرتی مثـل اسـتکبار جهانـی و مثل امریکا را، بیسـت سـال 
پشـت در نگهداریـم و باز هـم می توانیـم! ملت ایـران قوی اسـت و ایـن اسـتقامت، اسـتقامت ایمانی اسـت. این 
اسـتقامت، از دیـن، از اسـام و از ایمـان سرچشـمه می گیرد و هـر جا که باشـد، موجـب ناکامی دشـمن خواهد 
شـد. ایـن را مـا بایـد حفـظ و تقویـت کنیـم. مـا بایـد دیـن را تقویـت کنیـم؛ ایمـان جوانـان را تقویـت کنیـم؛ 
اجتناب از فسـاد را تقویـت کنیم. این کار، کار درسـتی اسـت؛ این راه، راه صحیحی اسـت و شـما ناشـران عزیز، 
در قبـال ایـن چیزهـا مسـؤولیت داریـد. البته شـما جمع معـدودی از ناشـران کشـور هسـتید که این جـا جمع 
شـده اید و خوشـبختانه مـا امـروز شـما را زیـارت کردیـم. بیشـتر شـما، یـا همه شـما هـم کسـانی هسـتید که 
علی القاعـده، ایـن حرفهـا را قبـول دارید. حـاال ممکن اسـت بعضی هـم قبول نداشـته باشـند؛ باالخـره این هم 

اسـت. نظری 

 مسئولین از مسأله تأثیر بر روی ذهنها و ایمانها آسان نگذرند
هـر کـس کـه در کشـور مسـؤولیتی دارد، بایـد طبـق نظـر و ایمـان اسـامی و احسـاس تکلیفـی کـه می کند، 
قاطع و شـجاعانه و قـوی قدم بـردارد. ایـن وظیفـه همه اسـت. امیدواریـم که هم شـما، هم مـا، هـم دولت، هم 
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مجلـس و هم قـوه قضایّیـه، وظایفمـان را بدانیـم و از این مسـأله تأثیـر بـر روی ذهنهـا و ایمانها آسـان نگذریم. 
ایـن مسـأله بسـیار مهّمی اسـت؛ ایـن مقطـع بسـیار حّساسـی اسـت؛ ایـن کار بسـیار عظیمـی اسـت و نباید از 
آن بـه آسـانی گذشـت. ایـن کار، از مبـارزه بـا داروی فاسـد و تاریخ منقضـی شـده و از مبـارزه با پزشـک قّابی 

خیلـی مهمتـر اسـت. در هـر جامعـه ای، این نقطه اساسـی اسـت.

ب
کتا

 و 
ت

عا
بو

مط
ق 

ری
ز ط

ن ا
شم

ذ د
فو

 با ن
له

قاب
م
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ایجاد سیرهای مطالعاتی برای کتابخوانی *

جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد!
جلسـه، یک جلسـه ی صددرصد فرهنگی اسـت؛ و بنـده ی حقیر قصـد اّولم از ایجـاد این جلسـه و ماقات با شـما 
بـرادران و خواهـران عزیـز، یکی تشـکر از زحمـات مسـئوالن کتابخانه هـا و کتابدارها در سراسـر کشـور بـوده، به 
خاطر کار بـزرگ و مهمی که انجـام میدهنـد، و دیگـری در واقع یک رمـز احترام به کتـاب و کتابخوانـی و اهمیت 

کتـاب در جامعه.
هرچـه ما پیـش برویـم، احتیاج مـا به کتـاب بیشـتر خواهد شـد. این که کسـی تصـور کند بـا پدید آمدن وسـائل 
ارتبـاط جمعـِی جدیـد و نوظهـور، کتـاب منـزوی خواهـد شـد، خطاسـت. کتـاب روزبـه روز در جامعه ی بشـری 
اهمیت بیشـتری پیـدا میکنـد. ابزارهـای نوظهـور مهمترین هنرشـان این اسـت کـه مضمـون کتابهـا و محتوای 

کتابهـا و خـود کتابهـا را راحت و آسـان منتقـل کننـد. جای کتـاب را هیـچ چیـزی نمیگیرد.

ضرورت پرداختن به مقوله کتاب
یـک نکته این اسـت که مـا اگـر درصـدد هم افزائی آحـاد خودمـان، از لحـاظ فکـر و تجربـه و ذوق و هنر هسـتیم، 
بایسـتی ارتبـاط خودمان را بـا کتاب بیشـتر کنیم. کتـاب مجموعه ای اسـت از محصـوالت یک فکر، یک اندیشـه، 
یـک ذوق، یـک هنـر؛ مجموعـه ای اسـت از یافته هـای یک یـا چند انسـان. مـا خیلی بایـد مغتنـم بشـمریم که از 
محصول فکر آحـاد گوناگون بشـر اسـتفاده کنیم؛ این کاری اسـت کـه کتاب بـه ما تقدیـم میکند، هدیـه میکند؛ 
ایـن هدیه ی کتاب به ماسـت. لـذا کتاب یـک پدیـده و یک موجـود ذی قیمت اسـت؛ همیشـه اینجور بوده اسـت، 

*. بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران  1390/04/29
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در آینـده هـم همین جـور خواهد بـود. لذاسـت که به کتـاب بایسـتی اهتمـام ورزید.

پرخسارت ترین تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب
اهتمـام بـه کتـاب در واقـع قوامـش بـه اهتمـام بـه کتابخوانـی اسـت. در جامعـه بایـد سـنت کتابخوانـی رواج 
پیـدا کنـد. فایـده ی سـوادآموزی ایـن اسـت. اثـر حرکـت و نهضتـی کـه در کشـورها بـرای ریشـه کن کـردن 
بیسـوادی انجـام میگیـرد، عبـارت اسـت از همیـن، کـه بتواننـد از ایـن مجموعـه ی عرضه کننـده ی فکـر و ذوق 
و اسـتعداِد دیگـران اسـتفاده کننـد؛ ایـن بـدون کتابخوانـی امکان پذیـر نیسـت. به گمـان مـن یکـی از بدترین و 
پرخسـارت ترین تنبلی هـا، تنبلـی در خوانـدن کتاب اسـت. هرچه هم انسـان بـه این تنبلـی میدان بدهد، بیشـتر 

میشـود. 

وظیفه دستگاهها در ترویج کتابخوانی
کتابخوانـی بایـد در جامعـه ترویـج شـود؛ و ایـن کار بـر عهـده ی همـه ی دسـتگاه هائی اسـت کـه در ایـن زمینه 
مسـئولند؛ از مـدارس ابتدائـی بگیریـد - کـه برنامه هائی باید باشـد کـه کـودکان مـا را از اوان کودکی بـه خواندن 
کتـاب عـادت بدهـد؛ خوانـدن بـا تدبـر، خوانـدن بـا تحقیـق و تأمـل - تـا دسـتگاه های ارتباط جمعـی، تـا صدا و 
سـیما، تـا وسـائل تبلیغاتـی گوناگـون. یکـی از کارهـای بـزرگ و مهـم در سـطح جامعـه این اسـت کـه تبلیغات 
کتابخوانـی همه گیـر شـود. مـا امـروز می بینیـم بـرای کاالهـای کم اهمیـت کـه تأثیـری هـم در زندگی انسـانها 
ندارنـد، صاحبانـش تبلیغـات رنگیـِن عجیـب و غریبـی را متصـدی میشـوند، مباشـر میشـوند؛ دسـتگاه های 
ارتباط جمعـی، مطبوعـات، صـدا و سـیما آنهـا را پخـش میکننـد؛ در حالـی کـه آن محصـوالت هیـچ ضرورتـی 
ندارند، هیـچ لزومـی ندارند، یـک چیز اضافـی در زندگـی هسـتند؛ گاهی بودنشـان مفید اسـت، گاهی بودنشـان 
حّتی مفیـد هم نیسـت؛ شـاید مضر هـم هسـت. محصولی بـا عظمـت کتـاب، بـا ارزش کتـاب، درخور این اسـت 
کـه تبلیـغ بشـود؛ تشـویق بشـوند کسـانی کـه میتواننـد کتـاب را بخواننـد؛ ایـن را ما بایـد به صـورت عـادت در 

بیاوریـم.

ضرورت سهم قابل قبول کتاب در سبد مصرفی خانواده
و مـن عـرض کنـم؛ مـا در کشـورمان، در جامعـه ی خودمـان، از واقعیتـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، راضی 
نیسـتیم. بله، درسـت اسـت؛ امروز حجم کتابهائـی که تولید میشـود، با گذشـته خیلی تفـاوت کرده اسـت؛ گاهی 
چنـد برابر کتاب منتشـر میشـود، یا تیـراژ کتابها بـاال میرود؛ لیکـن این کافی نیسـت؛ اینهـا برای کشـور ما خیلی 
کـم اسـت. بایـد جـوری بشـود کـه در سـبد کاالی مصرفـی خانواده هـا، کتاب یـک سـهم قابـل قبولی پیـدا کند 
و کتـاب را بخرنـد بـرای خواندن، نـه بـرای تزئیـن اتـاق کتابخانـه و نشـان دادن بـه ایـن و آن. این هم یـک نکته 

اسـت، که مسـئله ی کتابخوانـی در جامعه اسـت.
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کتابداری، یک کار انسانِی فرهنگِی برجسته 
یـک مسـئله، مسـئله ی کتابخانه هاسـت. خـب، کتابـداران محتـرم زحمـات عمـده ای را در ایـن زمینه بـه عهده 
میگیرنـد و متصـدی و مباشـرند. بنـده از دوران نوجوانـی در مراجعـه ی بـه کتابخانه هـا، نقـش کتابـداران را از 
نزدیک مشـاهده میکـردم. میرفتیم کتابخانه ی آسـتان قـدس رضـوی و میدیدم کـه کتابدارهای آنجا چه نقشـی 
ایفـاء میکننـد، چـه زحمتـی میکشـند، چـه دلسـوزی ای به خـرج میدهنـد. نفـس کتابـداری، یـک کار انسـانِی 
فرهنگِی برجسـته ای اسـت؛ منتهـا کتابدار صرفـاً آن کسـی نیسـت کـه خدمـِت آوردن و دادن کتاب را بـه عهده 

میگیـرد؛ کتابـدار میتوانـد منبع و منشـأ و مرجعـی باشـد بـرای راهنمائـی مراجعه کننـدگان بـه کتاب.

چند نکته مهم در ارتباط با کتابخوانی:
1( نظم در مطالعه برای تأثیر بیشتر

 یکـی از کارهای مهـم این اسـت که ما ذهـن را عـادت بدهیم به نظـم در مطالعـه. گاهـی مراجعه ی به یـک کتاب 
اگر در جـای خود قـرار بگیـرد؛ یعنـی قبـل از ایـن کتـاب، کتابهـای دیگری کـه متناسـب با ایـن موضوع اسـت، 
خوانده شـده باشـد، بعد ایـن کتـاب مطالعه شـود، تأثیـر بمراتـب بیشـتر و عمیق تـری خواهـد داشـت از این که 

ایـن کتاب بـدون ماحظـه ی آنچه کـه مرتبـط با آن اسـت، دیده شـده باشـد. خـب، ایـن راهنمائـی میخواهد.

2( عادت ذهن به تفکر و تأمل
بعضـی از ذهنها اهـل کتابنـد؛ منتها کتـاب آسـان، کتابی کـه احتیاج بـه فکر کردن نداشـته باشـد. عیبـی ندارد، 
این هـم کتـاب خوانـدن اسـت، نفـی نمیکنیـم؛ امـا بهتـر از ایـن شـیوه ی کتابخوانـی، این اسـت کـه انسـان در 
مجموعـه ی کتابخوانـِی خـود بتواند بیامیـزد کتاب آسـان را - فـرض کنید رمـان را، خاطـره را، کتابهـای تاریخی 
آسـان را - بـا کتابهائـی کـه احتیـاج دارد به فکـر کـردن، مطالعـه کـردن؛ ایـن نـوع کتابهـا را بایـد وارد مقوله ی 
کتابخوانـی کـرد. ذهـن را عـادت بدهیـم بـه ایـن که اهـل تأمـل باشـد، اهـل تدقیـق باشـد؛ ذهـن کار کنـد، در 

مواجهه ی بـا کتـاب فعالیـت کنـد؛ ایـن احتیـاج دارد بـه راهنمائی.

3( ایجاد سیرهای مطالعاتی برای قشرهای مختلف
یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیـاج داریـم، برنامه هـای مطالعاتی بـرای قشـرهای مختلف اسـت. بارها 
اتفـاق می افتـد کـه جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانـی تشـویق میکنیـم؛ مراجعـه میکننـد، میگوینـد آقا چه 
بخوانیم؟ این سـؤال یـک جواب نـدارد؛ احتمـاالً جوابهـای متعـددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتـاب - چه 
در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی این مسـئله باید کار جـدی بکنند؛ در بخشـهای مختلف، 
برای قشـرهای مختلـف، به شـکلهای مختلف، بـا تنوع متناسـب، سـیر مطالعاتی درسـت کننـد؛ اول ایـن کتاب، 
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بعد ایـن کتاب، بعـد ایـن کتـاب. وقتی کـه جـوان، نوجوان، یا کسـی کـه تاکنـون با کتـاب انـس زیادی نداشـته 
اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کـرد. این هـم یک نکته اسـت.

4( انتخاب و گزینش کتاب در کنار برنامه مطالعاتی
یک نکتـه ی دیگـر، انتخـاب و گزینش کتاب اسـت. کتـاب، محصـول فکر و مغـز و تجربـه و هنر و ذوق یک کسـی 
اسـت یـا کسـانی اسـت کـه ایـن کتـاب را تهیـه و تولیـد کرده انـد. لزومـاً هـر کتابـی مفیـد نیسـت و هـر کتابی 
غیرمضر نیسـت. بعضـی کتابها مضـر اسـت. مجموعـه ای که متصـدی امر کتـاب اسـت، نمیتواند بـا اتـکاء به این 
فکر کـه مـا آزاد میگذاریـم، خودشـان انتخاب کننـد، هـر کتـاب مضـری را وارد بـازار کتابخوانی کنـد - همچنان 
که داروهـای مسـموم را، داروهـای خطرنـاک را، داروهای مخـدر را متصدیـان امور ایـن داروها آسـان و بی قید در 
اختیـار همـه نمیگذارند؛ از دسـترس دور نگـه میدارنـد؛ گاهی هشـدار میدهند - این یـک خوراک معنوی اسـت؛ 
اگر فاسـد بـود، اگر مسـموم بـود، اگر مضـر بود، مـا به عنـوان ناشـر، بـه عنـوان کتابدار، بـه عنـوان کتابخانـه دار، 
بـه عنـوان متصدی پخـش - بـه هـر عنوانـی کـه بـا کتـاب ارتبـاط دارد - حـق نداریـم ایـن را در اختیـار افرادی 
قـرار بدهیم کـه آگاه نیسـتند، ملتفت نیسـتند؛ کـه ایـن در فقه اسـام، یک فصـل مخصوص بـه خـود دارد. پس 
بایـد مراقبت کـرد. بایـد کتـاب خـوب را، کتـاب سـالم را در اختیار گذاشـت. بیشـتر هـم بایـد توجه کرد بـه این 
کـه آن کتـاب بتواند هـم پرورش فکـری بدهـد، هـم راه درسـت را در اختیـار بگـذارد. بنابرایـن در کنـار برنامه ی 

مطالعاتـی، توجـه بـه این نکتـه هم الزم اسـت.

باال بردن جایگاه خود در نشر و استفاده از کتاب
مـا بـه عنـوان ملـت ایـران و بـه عنـوان یـک ملـت مسـلمان، ارتباطمـان بـا کتـاب، ارتبـاط بنیانـی و عمیـق و 
کهن اسـت. مـا امـروز و دیـروز بـا مقوله ی کتـاب آشـنا نشـده ایم. در کشـور مـا، بخصـوص بعد از انتشـار اسـام، 
کتابخانه هـای عظیـم، مجموعه هـای علمـی، مکتوبـات بـاارزش، یـک سـابقه ی کهـن تاریخـی دارد. مـا ملتـی 
هسـتیم که با کتـاب خیلی سـابقه داریـم؛ در طـول قرنهـای متمـادی با کتـاب انـس داشـته ایم. البتـه آن روزها 
دسترسـی به کتاب آسـان نبود. استنسـاخ کتابهـای خطی دشـوار بـود، اما در عیـن حال کسـانی که اهـل بودند، 
شایسـته برای اسـتفاده ی از کتاب بودنـد، چـه مجاهدتها میکردنـد. خوانده ایـم و مکرر شـنیده ایم که کسـانی به 
یـک کتاب احتیـاج داشـتند، دارنـده ی کتـاب بخـل میورزیـده و نمیداده اسـت؛ بعـد با التمـاس، بـا زحمت، یک 
شـب، دو شـب این کتاب را امانـت گرفتنـد، شـب و روز نخوابیدند، اسـتراحت نکردنـد، بـرای اینکه ایـن کتاب را 
استنسـاخ کننـد و یـک نسـخه ی آن را در اختیار خودشـان داشـته باشـند. از این قبیـل فراوان اسـت. امـروز این 
موانـع برطرف شـده اسـت. پیشـرفت علـم، تولیـد کتـاب، تکثیـر کتاب، انتشـار کتـاب را آسـان کـرده. مـا امروز 
بایسـتی با توجـه به این سـابقه ی کهـن، جایـگاه خودمـان را در نشـر کتـاب، در اسـتفاده ی از کتـاب، بـاال ببریم.
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هشدار به تولید کنندگان و دست اندرکاران کتاب
تولیدکننـدگان کتـاب هـم بایسـتی بـه ایـن معنـا توجـه کننـد. در تولید کتـاب - چـه تولیـد بـه معنـای ایجاد 
کتـاب، چـه تولیـد بـه معنـای ترجمـه ی کتـاب، چـه تولیـد بـه معنـای نشـر کتـاب و در اختیـار ایـن و آن قـرار 
دادن - بـه نیازهـا و خألهـای جامعه نـگاه کنند؛ خألهـای فکـری را، نیازهای فکـری را بشناسـند، انتخـاب کنند، 
سـراغ آنها بروند. مـا می بینیـم در مجموعـه ی کتـاب و بازار کتـاب، گاهـی اوقـات هدایتهای همـراه با انحـراف را 
دنبال میکننـد؛ بخصـوص سـراغ مسـائلی میروند کـه بـرای ذهنیت جامعـه، بـرای ذهنیت کشـور، چـه از لحاظ 
جنبه هـای اخاقـی، چـه از لحـاظ جنبه هـای دینـی و اعتقـادی، چـه از لحـاظ جنبه هـای سیاسـی، زیانبخـش 
اسـت. انسـان بوضوح مشـاهده میکند که در بازار کتـاب، در مجموعه ی کتـاب، دسـتهائی فعالند؛ یـک چیزهائی 
را وارد کننـد، ترجمه هائـی را بـه وجـود بیاورنـد، بـا مقاصـد سیاسـی؛ ظاهـرش هـم فرهنگی اسـت، امـا باطنش 
سیاسـی اسـت. به شـما عرض کنم؛ بسـیاری از کارهائی کـه در مقوله ی فرهنگ در کشـور مـا از سـوی بیگانگان، 
دشـمنان، معارضـان اسـام و نظام اسـامی ترویج میشـود، ظاهـرش فرهنگی اسـت، اما باطنش سیاسـی اسـت؛ 
این را انسـان مشـاهده میکنـد. مجموعـه ی دسـت اندرکاران امـر کتـاب - چه شـما کـه کتابدارید، چـه مدیریت 
کتابخانه هـا، چه آن کسـانی که در وزارت ارشـاد مسـئول ایـن کارند، چه خود ناشـران محتـرم - بایـد توجه کنند 
که مـواد تغذیه ی معنوی سـالم، مفید و مقوی بایسـتی در سـطح جامعه منتشـر شـود. امروز خوشـبختانه سـطح 

سـواد و امـکان اسـتفاده از کتاب، وسـیع و گسـترده اسـت؛ از ایـن امکان بایـد اسـتفاده کرد.

ضرورت حرکت دسته جمعی کشور برای افزایش مطالعه کتاب
مـن از ایـن اجتماعـی کـه امـروز هسـت، میخواهـم ایـن اسـتفاده را بکنـم کـه یـک تجدیـد مطلعـی بشـود در 
مسـئله ی کتـاب و کتابخوانـی و کتـاب خـوب و کتاب مفیـد و کتاب سـالم؛ یـک حرکتـی را همه ی مسـئوالن در 
کشـور آغاز کننـد؛ از آنهائی کـه برنامه ریـزی میکنند، تـا آنهائی کـه تولید میکننـد، تا آنهائـی که تبلیـغ میکنند، 
تا مخاطبـان کتـاب، جوانهـا و غیـر جوانها کـه کتـاب را میخواننـد، یک نـگاه جدیـدی داشـته باشـیم. تیراژهای 
هـزار و دو هـزار و سـه هـزار و اینهـا شایسـته ی کشـوِر هفتـاد و پنـج میلیونی مـا با ایـن همه جـوان، با ایـن همه 
انگیـزه نیسـت؛ بایـد تیراژها خیلـی باالتـر باشـد. حـاال در بعضـی از مـوارد خوشـبختانه انسـان می بینـد دفعات 
چـاپ کتابها خیلـی باالسـت؛ لیکـن در عین حـال در مجمـوع کـه نـگاه میکنیم، نـه، راضی کننـده نیسـت، قانع 

کننـده نیسـت؛ باید یـک حرکتـی آغاز شـود.

هیچ وقت انسان از کتاب مستغنی نیست
به هـر حال مـن، هـم تشـکر میکنـم از مجموعه ی مسـئوالن امـر کتـاب، و هم خواهـش میکنـم که به مسـئله ی 
کتاب به شـکل جدی تـری نـگاه شـود. کاری کنیـم کـه کتابخوانی یـک امـر رائج بشـود و کتـاب از دسـت جوان 
مـا نیفتد. این کـه گفته میشـود در شـبانه روز سـرانه ی مطالعـه ی کتاب فان مقـدار اسـت، اینها آمارهـای راضی 

نی
خوا

تاب
ی ک

برا
ی 

عات
طال

ی م
ها

یر
 س

اد
یج

ا



ضوع " کتاب و کتابخوانی "
شتر درباره مو

مطالعه بی
کتاب و کتاب خوانی

76

کننده ای نیسـت؛ خیلی بیشـتر از این باید باشـد. هیچ وقت انسـان از کتـاب مسـتغنی نیسـت. از دوران نوجوانی، 
از اول سـوادآموزی تـا آخـر عمـر، انسـان احتیـاج دارد بـه کتـاب؛ احتیـاج دارد بـه درک مسـائل و جـذب مـواد 
تغذیـه ی معنـوی و روحـی و فکـری؛ این بایسـتی در سـطح عمـوم جامعـه فهمیـده شـود و دنبـال شـود و اقدام 

شـود.
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ارزش قلم زنی در روایت ادبیات انقالب اسالمی
یکی از مهمترین و بزرگترین هنر نویسندگان

ــت  ــت تقوی ــگ جه ــدگان جن ــه رزمن ــه ب توصی
عظمت دفاع مقدس

کاری کنیــد کــه کتابهــای دفــاع مقــدس در 
دسترس جوانها قرار بگیرد

اهمیت ترجمه کتابهای دفاع مقدس
مصداق جهاد فی سبیل اهلل

نوشتجات دفاع مقدس را قدر بدانید



کتاب و کتابخوانی

نوشتجات دفاع مقدس را قدر بدانید *

ارزش قلم زنی در روایت ادبیات انقالب اسالمی
خداونـد ان شـاءالل، هم به شـما بـرادران عزیـزی کـه در دوران دفاع مقـّدس ایـن زحمات را کشـیدید اجـر بدهد 
و ان شـاءالل عـّزت شـما را - هـم در دنیا، هـم در آخـرت - روزافـزون کند، هـم به آقـای رضایی کـه این کتـاب 1را 
روایت کردنـد و همچنیـن به خانم سـپهری که ایـن کتـاب را تحریـر کردند اجـر بدهد؛ هـم روایت روایت بسـیار 
خوبی اسـت، هـم نـگارش نـگارش بسـیار ممتازی اسـت. ایـن خانم قبـًا هـم کتـاب نورالّدیـن2 را نوشـته بودند؛ 
خیلـی واقعـاً ارزش دارد ایـن قلمهـا. بنـده خـدا را شـکر میکنـم وقتـی کـه برخـورد میکنـم بـه ایـن پدیده های 

بسـیار برجسـته و شـیوای ادبّیات انقـاب اسـامی؛ واقعـاً جای ایـن دارد که انسـان خـدا را شـکر کند.
هـر تک تـک و قسمت قسـمت قضایـای دفـاع مقـّدس برجسـته اسـت؛ یعنـی واقعـاً هرچـه انسـان بیشـتر 
غـور میکنـد، بیشـتر دّقـت میکنـد، بیشـتر اّطاع پیـدا میکنـد، عظمـت ایـن پدیـده ی عجیـب و حادثـه ی مهّم 
هشت سـاله در چشـم انسـان بیشـتر روشـن میشـود. مـا کـه حـاال آن وقـت در جریـان مسـائل قـرار میگرفتیم، 
فرماندهـان می آمدنـد بـه مـا گـزارش میدادنـد، خیـال میکردیـم کـه همـه چیـز را میدانیـم؛ وقتـی انسـان این 
کتابهـا را میخوانَـد، معلوم میشـود کـه ما یـک چیـز خیلـی مختصـری را از آن اقیانوس عظیـم فّعالّیـت و تاش و 

جهـاد و ارزش اّطـاع داشـتیم؛ واقعـاً خیلـی فوق العـاده اسـت.

یکی از مهمترین و بزرگترین هنر نویسندگان
 خـب، قبًا چنـد کتـاب دیگر هـم بود کـه خواندیـم؛ ایـن کتاب »لشـکر خوبـان« هم کـه ایـن خانم نوشـتند که 

*. بیانات در دیدار راوی، نویسنده و برخی از دست اندرکاران کتاب لشکرخوبان 
1. کتاب »لشکر خوبان«

2. کتاب »نورالّدین پسر ایران«
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مربوط به لشـکر عاشـورا اسـت، بسـیار کتـاب خوبـی اسـت، بسـیار؛ از این جهـت هـم اهّمّیـت دارد به طـور ویژه 
که دربـاره ی نیروهـای اّطاعاتـی و نیروهای غـّواص اسـت. چـون اّطاعاتی ها حـرف کـه نمیزنند بـا آدم - همان 
»گفتنـد نگوییـد« ]را رعایـت میکننـد[ - لـذا خیلـی از مطالبـی کـه اینهـا دارنـد و اّطاعاتی کـه دارنـد، معموالً 
در طـول ایـن سـالها مکتـوم مانـده؛ اینها بـاز بشـود، روشـن بشـود. ماجـرای غّواصها هـم که واقعـاً یـک ماجرای 
عجیـب و غریبـی اسـت، یـک ماجـرای بسـیار برجسـته ای اسـت؛ در ایـن کتـاب، خـوب تشـریح شـده. یکـی از 
بزرگ تریـن هنرهـای نویسـنده ها - یعنـی کسـانی کـه روایـت مینویسـند، چـه رمان نویس، چـه داسـتان کوتاه، 
چـه خاطـره - و یکـی از مهم تریـن بخشـهای کارشـان این اسـت کـه بتواننـد لحظـات حّسـاس را ترسـیم کنند. 
بعضـی از کتابها را انسـان نـگاه میکنـد، داسـتان مفّصلی اسـت، وقتی بـه آن لحظه ی حّساسـی که یـک حادثه ی 
درونـی در وجـود یـک شـخصّیتی از شـخصّیت های ایـن داسـتان دارد شـکل میگیرد یـا یک اتّفـاق مهّمـی دارد 
در بیـرون می افتـد، چـون نمیتواننـد تصویـر کننـد، از اینجاهـا میگذرنـد؛ مثـل کسـی کـه نقطه چیـن کند یک 

بخشـی را، نقطه چیـن میکننـد، میگذرنـد.
 این خاطراتی که نوشـته میشـود، مـن حـاال دارم میخوانم - یعنی سـالها اسـت که من بـا این خاطـرات بحمدالل 
مأنوسـم و میخوانـم - یکی از محسـنات ایـن نگارشـهای خوب و برجسـته این اسـت که ایـن لحظه های حّسـاس 
را توانسـته اند تصویـر کننـد، توانسـته اند تشـریح کننـد، توانسـته اند بیـان کننـد. بعضـی از لحظه هـا هسـت که 
جز بـا تصویـر جسـمانی و نمایشـی قابـل فهمیـدن نیسـت؛ ]اگـر[ ایـن را کسـی بتوانـد در نـگارش، خـوب بیان 
کند، خـوب تصویر کنـد، واقعـاً هنر بسـیار بزرگی اسـت؛ حـس را منتقـل میکند بـه خواننـده از هر زبانـی؛ یعنی 
به هـر زبانی ایـن جـور نوشـته ها ترجمه بشـود، بسـیار مفیـد خواهد بـود، یعنـی میتوانـد پیـام را برسـاند؛ چون 
واقعاً هنرمنـدی به کار رفتـه در بیان - هـم بیـان راوی، هم نگارش نویسـنده - و خیلی خوب تشـریح شـده. خب، 
لحظات حّسـاس هـم کـه در این کتابهـا کم نیسـت؛ بخصـوص در ایـن قضّیـه ی غّواصهـا و آن تشـریح و تصویری 
کـه از غّواصهـا و از کار آنهـا شـده و آن شـعر »غّواصـار« حـاج صمـد. ... یعنـی ]بـرای [ کسـی کـه میفهمـد این 
مضمـون را، واقعـاً اینهـا تکان دهنـده اسـت. هـم گوینـده خیلـی خـوب گفتـه، هـم این حـاج اصغـر آقـای مّداح 
زنجانی کـه ظاهراً ایـن را خیلی خـوب میخوانـده: الی الی ای جبهه لریـن یورغونی / ای خسـته جـوان الر ... الی 

الی اروندکنارینـدا/ قیزیـل قانـه باتانار.

توصیه به رزمندگان جنگ جهت تقویت عظمت دفاع مقدس
 بلـه، خیلـی شـعرهای فوق العـاده ای اسـت، کتـاب هـم کتـاب بسـیار خوبی اسـت. آنچـه مـن توصیـه میکنم به 
همه - هم بـه خود شـماها کـه این صحنه هـا را بـا جسـم و روح خودتـان آزمودیـد و لحظـه لحظه ی این سـاعات 
دشـوار را درک کردیـد و حـس کردید، و هـم به دیگـران - ]این اسـت کـه [ نگذاریـد ]اینها[ به دسـت فراموشـی 
سـپرده بشـود. از اّولی کـه این دفـاع مقّدس شـروع شـد و آن حماسـه ی عظیـم با نَفـس گرم امـام بزرگـوار خلق 
شـد و ایـن جوانهـا سرازپانشـناخته رفتنـد، همـه ی دسـتهای شـیطانی در صـدد بودنـد کـه نگذارنـد زیبایی هـا 
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و شـکوه ایـن حادثـه منعکـس بشـود، همـه؛ سعی شـان ایـن بـود کـه نگذارنـد آن عظمتـی کـه در ایـن کار بود، 
منعکـس بشـود. بعـاوه بـر اینکـه خیلـی از عظمتهـا را انسـانها تـا نزدیـک نباشـند، تا لمـس نکننـد، یـا الاقل با 
یـک شـیوه ی هنـری از آن مّطلـع نشـوند، نمیتواننـد هـم آن قضایـا را بفهمند. بعدهـا هـم همین جـور؛ در طول 
این سـالهای بعـد از جنـگ - ایـن بیسـت و پنج سـالی کـه از خاتمه ی جنـگ تا امـروز گذشـته - خیلی هـا تاش 
کردند کـه نگذارنـد این حماسـه ها زنده بشـود. شـماها عکـس این عمـل کنید؛ نقطـه ی مقابـل این عمـل کنید. 
شـما هم که خودتان آنجاهـا بودیـد، بگویید؛ بگذاریـد این نوشـته ها همدیگـر را تقویت کنـد. من در کتـاب آقای 
نورالّدین، اسـم ایـن آقـای مهدی قلی رضایـی را دیـدم؛ ایشـان در همیـن قضّیـه ی غّواصها، یـک جـا میگوید که 
»مهدی قلـی رضایی کـه از نیروهـای باسـابقه ی جبهه اسـت«؛ اینهـا همدیگـر را کامًا تأییـد میکند؛ یعنـی ابعاد 

گوناگـون قضایـا را روشـن میکند. 

کاری کنید که کتابهای دفاع مقدس در دسترس جوانها قرار بگیرد
]باید[ هر چه بیشـتر گفته بشـود، هر چه بیشـتر نوشـته بشـود، هر چـه صادقانه تـر منعکـس بشـود آن جزئّیات؛ 
بدون کـم و زیاد، بـدون مبالغـه؛ یعنی آن حـوادث بـه مبالغه احتیـاج نـدارد؛ اینقدر عظمـت دارد که خـود حادثه 
را کـه نقل کنند، شـکوِه خـودش و عظمتـی را کـه در دل خودش هسـت نشـان میدهد. هیـچ نبایسـتی مبالغه به 
کار بـرد. نباید هـم کم گذاشـت؛ باید همـه ی جزئّیات مهـم و تأثیرگـذار را بیـان کرد که همـه اش هم موثّر اسـت. 
همچنین بـه این آقایـان محترم حـوزه ی هنـری و بقّیه ی دسـتگاه های نشـر هـم توصیـه میکنم: این نوشـتجات 
را قـدر بدانید. ایـن پدیده ها و ایـن فراورده هـای تاریخ انقـاب را، تاریـخ دفاع مقـّدس را قـدر بدانید؛ اینهـا را باید 
خیلی قـدر دانسـت. بین مـردم هم منتشـر بشـود. ایـن جوانهـای مـا، نـه جنـگ را دیده اند، نـه روایت درسـت و 
حسـابی از جنگ شـنیده اند؛ روایت درسـت، اینها اسـت؛ ایـن کتابها اسـت؛ هر چـه میتوانیـد کاری کنیـد که در 
دسـترس جوانهـا قرار بگیـرد ]تـا[ جنـگ را بشناسـند، بفهمند چـه بود، چـه اتّفاقـی افتـاد، و جمهوری اسـامی 
چیسـت؛ ملّت ایـران چه کسـانی هسـتند. این طاقـت عظیمی کـه در ملّـت ایـران وجـود دارد بـرای مواجهه ی با 
این امتحانهای بزرگ را دسـت کـم نگیرند. یکـی از چیزهایـی که ملّتها را همیشـه زبـون میکند و تحت سـلطه ی 
دیگـران قرار میدهـد، این اسـت که نقاط قـّوت ملّتها از چشـم خودشـان پوشـیده بمانـد؛ نفهمند چه ارزشـهایی، 
چـه توانایی هایی، چـه نقـاط قّوتـی در آنهـا وجـود دارد؛ ایـن را نفهمند. بایـد ببیننـد جوانهـا، بفهمنـد حادثه ی 
جنـگ چـه بـود و چگونـه جوانهـای مـا بـدون سـازوبرگ حسـابی، بـدون توانایی هـا و پیش آمادگی هایـی کـه 

معمـوالً بـرای این جـور کارها الزم اسـت، رفتنـد و چـه کردند. 

اهمیت ترجمه کتابهای دفاع مقدس
ترجمه هـم بایـد بشـود. البّتـه در ترجمـه ی اینهـا، بـه گمان مـن بایـد مترجم کسـی باشـد کـه زبانی کـه به آن 
ترجمه میکنـد، زبـان مادریش باشـد؛ بـدون ایـن نمیشـود؛ هم نویسـنده باشـد، هـم زبـان مادریش باشـد. حاال 
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]در[ بعضـی از زبانهـا، پیدا کـردن این جـور آدمی ممکن اسـت آسـان نباشـد، اّمـا ]در[ بعضـی از زبانها نه، آسـان 
اسـت؛ میتوانید کسـانی را پیـدا کنید که مثـًا زبان مادریشـان یا زبانـی کـه در دوره ی کودکی با آن پـرورش پیدا 
کردنـد ولو زبـان مادریشـان هم نیسـت؛ مثـًا انگلیسـی، من بـاب مثال. اگـر اهـل ذوق باشـند، اهل نویسـندگی 
باشـند، قلم به دسـت بگیرنـد، ایـن کتـاب را ترجمـه کنند، هـر چه صـرف کنیـد، مـی ارزد. البّتـه به شـرطی که 
بتوانیـد منتشـر کنیـد. دسـتگاه های اسـتکبار یکـی از کارهایشـان ایـن اسـت - برخـاف ماهـا که گاهـی خیلی 
روشـنفکر میشـویم و میگوییـم کـه همه چیـز دسـت همه کـس برسـد، آنهـا نـه، آنهـا بسـیار متعّصـب و در ایـن 
زمینه سـختگیرند - به آسـانی هـم نمیگذارنـد آن چیـزی که شـما ترجمه کردیـد، به دسـت مخاطبانش برسـد؛ 

ولی خـب بایـد راه پیـدا کنیـد، بتوانیـد بکنیدبنابرایـن ترجمه خیلـی کار مهّمی اسـت.

مصداق جهاد فی سبیل اهلل
بـه هرحـال ان شـاءالل کـه همه تـان موّفـق و مؤیّـد باشـید. امـروز خوشـحال شـدیم شـماها را ماقـات کردیـم؛ 
همچنین آقـای مهدی قلـی رضایـی را، همچنین یـک بار دیگـر آقـای نورالّدیـن را. ان شـاءالل که همه تـان موّفق 
باشـید، مؤیّد باشـید، ان شـاءالل همیشـه سـربازان ثابت قدِم انقاب باشـید همه تـان. همچنین خانم سـپهری که 
واقعاً زحمـت کشـیدند، کار ایشـان، خیلـی با ارزش اسـت، خیلـی؛ خداونـد ان شـاءالل به ایشـان توفیـق بدهد. و 
بدانیـد خانم سـپهری که ایـن کاری کـه شـما کردید - ایـن دو کتابـی که حـاال بنـده دیـدم درآوردیـد - تحقیقاً 
مصداق جهاد فی سـبیل الل اسـت، بـرای خاطر اینکه دشـمنان ایـن انقاب و دشـمنان سـبیل الل سـعی دارند که 
نگذارنـد این راه روشـن مقابل چشـمها قـرار بگیرد؛ شـما درسـت عکـس آنها، نقطـه ی مقابـل آنها عمـل کردید؛ 
بنابرایـن، ایـن مجاهـدت در راه خـدا اسـت، ان شـاءالل که خـدا از شـما قبـول کنـد و ان شـاءالل خداونـد نّیتهای 
همـه ی ما را خالـص کنـد، کار ما را، فکـر ما را، حـرف مـا را، عمل مـا را بـرای خـودش و در راه خودش قـرار بدهد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


