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 كتاب هاي بيخانه

 خانه هاي بيكتاب

 
 سقفي كهخانه باشيم، چه نباشيم، الاقل بر رف ما ايرانيان چه صاحبرسمي ديرپا و سنتي محترم است: 

هاي شود: از كتاب ديني تا ديواناي، صحيفه و صحفي ديده ميچهكنيم، حتماً كتابي، كتابزير آن زندگي مي

ست، يا دفتري كه فالي و تفألي، حتي اگر خواندن و خطي كه دعا ،نامهيك زيارت حافظ و شمس و... يا حداقل

 ست كه با كتاب بيگانه باشد. سواد. كمتر خانوار ايرانينوشتن سهم همسايه باشد و ما بي

خواني در هر ديار و ميان هر قومي، نشاني از بود و نبود و برآيند رفاه نسبي، تعادل كتاب و كتاب يمسأله

ست تا يكي از اين و كافي سترشد فرهنگي، عدالت اجتماعي، توازن طبقات، تمدن و دموكراسياقتصادي، 

گيرد، همين ترين مقوله كه در تيررس اين كاستي قرار ميپذيرضربه شكمشخصات حذف يا تضعيف شود، بي

 خواني است.كتاب، فرهنگ و آيين كتاب يمقوله

االنتشار ان وابسته به دواير مربوطه در سازمان جهاني يونسكو، نشريات كثيردر اين راستا هر سال پژوهشگر

رسانند. در پي همين پژوهش، آمده است كه هاي خبري به گوش جهانيان ميو معتبر نيز نمودار و از طريق ارگان

درصد،  52تو كانادا درصد، تورن 50ژاپن  درصد، 1در افغانستان اند. درصد )ماهانه( اهل مطالعه 15در تاجيكستان 

 15طور تقريب  هاي آمريكاي التين بهدرصد. كشور 9درصد، آفريقاي جنوبي  7عربستان دو دهم درصد، تركيه 

 درصد.  18هاي اروپاي شرقي به طور نسبي كشور درصد، 37درصد و مصر ؟ درصد، روسيه 

ديگر ملل جهان به كتاب  و ي غربياروپا هايو ظاهراً در اين ميان مردم آلمان نسبت به ساير مردم كشور

ها حداقل در يك ماه، يك كتاب درصد از آلماني 67اي كه دهند. به گونهخواندن عالقه بيشتري نشان مي

 خوانند. مي

درصد  32و بر اساس تحقيقات انجام شده در اتحاديه ناشران انگليسي، « ولت»به گزارش روزنامه آلماني 

كنند. اين ها نيز ماهانه بيش از يك كتاب مطالعه نميدرصد ايتاليايي 20ها، يدرصد انگليس 55ها، فرانسوي

پردازد، در مارك بابت خريد كتاب مي 171ست كه هر آلماني به طور متوسط در سال گزارش همچنين حاكي

 كند. مارك در سال بابت خريد كتاب هزينه مي 129و هر انگليسي تقريباً  مارك 153 هاحالي كه آمريكايي

يك ايراني براي خريد كتاب  يتوانيم به برآيند هزينهحال، تنها با يك حساب سر انگشتي و ساده، مي

ست به طور نسبي، ارقام و اعداد عيني را وارد حوزه چهار عمل اصلي كنيم: در طول دوازده ماه نيز پي ببريم، كافي

، كل ين شرط كه سه هزار نسخه به فروش برسد(تيراژ تقريبي كتاب سه هزار نسخه )با قيد ا، براي يك سال

 قيمت نسبي هر كتاب دويست تومان. ، شصت ميليون جمعيت نزديك به

هنري، ادبي، فلسفي و  يحال اگر سواي كتب تخصصي و دانشگاهي، تنوع ديگر كتب را تا صد رشته

كنند و ب مطالعه مياال يك كترسيم كه هر دويست ايراني در سفرهنگي قبول كنيم، در نهايت به اين نتيجه مي

اگر حجم كمي هر كتاب را به طور متوسط دويست صفحه بگيريم، سهم مطالعه هر يك از آحاد ملت ما در طول 

 شود. يعني ميزان خريد ما از بازار كتاب سالي يك تومان بيشتر نمي تنها يك صفحه است،روز،  365

هاي كتاب و كتابواي فرهنگي( بيمأهاي ما )به مفهوم انهاند؟ چرا خخانه دچار بيگانگي شدهمردم و كتاب

خانه شده است؟ چرا به گفته وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، بايد براي ملتي شصت ميليوني )رقم اعالم شده ما بي



خانه وجود داشته باشد، در حالي كه در همين جمهوري آذربايجان كه جمعيت چند سال پيش( تنها ششصد كتاب

 خانهبراي هر ششصد نفر يك كتاب خانه وجود دارد، يعنيجمعيت شهر تهران است، قريب به ده هزار كتابآن ؟ 

هاي هاي فرهنگي، چه كنشا در ايران براي هر صد هزار نفر يك مكان به تعبير كتابخانه! اين نوع كاستيامّ

ها اخالقي جامعه ما از اين كمبوداجتماعي در پي دارد؟ آيا دشمنان فرهنگي براي تخريب نهادهاي معنوي و 

 كنند؟ نهايت استفاده را نمي

ميليون نفر، يعني اعالم خطر يا خود خطر كه به وقوع پيوسته است؟  خانه، براي شصتششصد كتاب

شود كه صد و هشتاد هزار شاعر وجود دارد و نه هجده هزار! اين رقم در يك اي شايع ميچگونه در چنين جامعه

راژ دو يا سه هزار نسخه مجموعه اشعار شاعران نيز در سويي ديگر، چرا هيچ مجموعه شعري با اين سو و رقم تي

شود؟ از اين هجده هزار شاعر حقيقي، حتي سه هزار از آنها از آثار شاعرانه دوستان تيراژ اندك تجديد چاپ نمي

يابد، شعر ناخوانده به شعر حقيقت مي« آيدشعر از آسمان مي»كنند، اينجاست كه مثال قديمي خود استقبال نمي

 هاي جادويي است! گونه است، شايد اين هم يكي از ايسمجرجيسرسيدن هم از آن معجزات 

هاي آزاد و دولتي...( نداريم؟ ادبيات ما در اين مملكت حتي سه هزار دانشجوي رشته ادبيات )دانشكده

نشجو و پژوهنده جوان در رشته موسيقي تمرين و تحصيل هم نه، طبق آمار قريب به صد و پنجاه هزار شاگرد، دا

  !؟چرارسد، ترين آثار موسيقي در فروش يا همان تيراژ، اكنون به ده هزار نوار هم نميكنند، اما شايستهو مشق مي

فروشي چند برابر مشروبها اماكن در گذشته گاليه اهل اعتقاد و راستي و عدالت اين بود كه چرا در شهر

ها وسعت و گسترش يافت؟ در گذشته ا آيا كتابخانهامّ محو شدند در ظاهر هاست؟ بعد از انقالب، آن اماكنانهكتابخ

دهد صداي بنان ها فرصت نميهاي كابارهدلنگ نئوجازيستدلنگكردند كه اهل هنر و تعهد و فرهنگ شكوه مي

كرد، و ماند موسيقي ملّي، اما كو  دلنگ حضرات به زهدان غرب رجعتدلنگو ديگران به گوش ملت برسد، 

و  داشتيمپر كردن آن همه خالء چندان مساعد نيامد كه انتظار آن را  يا زمينهامّ دفع فساد زيبا بوداستقبال؟ 

دشمن فرضي يا حقيقي از اين خالء براي تخريب به سود خويش اعمال قدرت كرده است. گذشته به گذشته تعلق 

هاي ما دچار چه خانهكتاب، فرهنگ و كتاب يا امروزه در روشنايي جهان، مسئلهامّ شهايي تاريكيدارد، با همه

 تحوالتي شده است؟ 

تاريخ )به مفهوم عرضه و تقاضاي آن( به  يما در زمينه يهمين چند سال اخير، مسير مطالعاتي جامعه

 امّا ل كمي رخ داده استه تحوّرود، البتبررسي حيات و ممات اين و آن خالصه شده است، شعر ما به كجا مي

گذرد ا هفت دهه كم و بيش ميامّ صحبت از اميد است. در مورد قصه و رمان هاي گفته شدهمحدود به همان تيراژ

نامه براي حذف روايت به سياق پارسيان است. نقد ما، قطع يكه بوف كور هدايت، چراغ ديدار كنندگان از مقبره

زيباي »كردن  و هماهنگ« تام و جري»يكديگر و تشكيل پرونده است، آثار كودكان، سواي چند اثر شايسته تكرار 

ها چه؟! حاال سواي چند ناشر جدي، دلسوز و توانا، نسل گذشته نامهرنگينست. شكرين پارسيبه زبان « خفته

هايي كه اهل قلم كنند، همانهاي صبور طي ميسكوت كتابو در ميان  افسردگيروزگار بازنشستگي خود را در 

شان با جواز نشر و بسيار اندشان اندكحال نسلي نو پا آمده است كه خوبان و تشخيص بودندو نظر و تفحص و آرا 

كار كتاب و نشر البته كسب  .اندها كه مفهوم فرهنگ را دريابند، باز اندكاز اين بسيار، آن در كيف سامسونت.

فرهنگ و ذهن و زبان نياز به دانش، دانستگي و تجربه دارد. همين جاست كه  يا كاسبي در حيطهامّ است

ها را كنترل يابيم اين مردم نيستند كه بر اساس تقاضاي متعادل جريان فرهنگ، كتاب و مسئله كتابخانهميدر

دچار ، حال از جانب ناشريني كه كنند، بلكه ناشرين در اين بخش از مبحث مطرح شده نقش فعال دارندمي

نام و نشان سرازير اي به سوي همين ششصد كتابخانه بياند، چه ثمرهمالي، فرهنگي و دانشي شده امكانيبي

ها و تاسيس و كارند يا مأيوس، نتيجه چيست؟ آيا مشكل ما تنها به بناي كتابخانهشود. ناشرين جدي ما يا بيمي



هاي خانهست. كتابخانه، در عمل يكيخانه باشد، چه قهوهبناي خالي چه كتاب ؟!ددگرها باز مياحداث كمي آن

حضور زنده  يمعدود ما نبايد به خانه خميازه و سكوت بدل شوند. شادابي و طراوت و فعال شدن كيفي الزمه

ها و آمال تفكرات خوان است. ملتي كه قريب به سه هزار سال پيشتر انديشهخانه و كتاباي به نام كتابمقوله

ها و ها بنگاه چاپ و نشر خود را در مساجد، نظاميهن مكتوب كرده و بعدزرّيخود را بر سنگ خارا و پوست شتر 

زمان به تكثير و تحرير مطلب كرد و كاتبان بسيار همها بنا نهاد )قاري بر منبر متن كتاب را قرائت ميخانهمكتب

هاي هم آمده است كه قبايل ديگر در حمله به ايران، رود كارون را از كتابپرداختند( و در تاريخ مستدل مي

جندي شاپور پر كردند و يا مثالً نيشابور را با كتاب و اوراق زرنگار طعمه آتش نمودند )حاال  يهاي نظاميهكتابخانه

ارتباط با مسئله كتاب  بگو افسانه( و صاحب چنان منزلت فرهنگي بوده، امروز چرا دچار چنين معضل فرهنگي )در

خانه( شده است كه بايد به خصم اعتقادي خود اجازه طرح تهاجم فرهنگي بدهد؟ ما اگر بخواهيم براي و كتاب

بزرگان فرهنگي خود در گذشته، بزرگداشت و يادمان بگيريم، هر روز نوبت به چند عارف، حكيم، عالم و شاعر 

براي شوند، آيا آيندگان نيز فرهنگي ما در اعصار پيش تمام نميشود و نمايندگان عزت رسد، سال تمام ميمي

 هايي خواهند يافت؟ اي يا چهرهجهت چنين عملّي، چهره حاضران در صحنه و

ا ايم امّمان، در چند دوره، شاهد تحوالت فرهنگي بودهما در تاريخ خود بعد از يورش اقوام ديگر به ميهن

كبير تنها ادوار دوري صفويه )آن هم به مدت كوتاه( و از آن زمان تا ظهور امير از انقراض دودمان ساماني تا ظهور

الت فرهنگي )انقالب فرهنگي كبير تحوّدر عصر اميرايم. از فرهنگ )به مفهوم مكتبي و تحصيلي آن( را طي كرده

يابد و حياتي فراگير ميخواني )در محدوده مدارس( و مسئله كتابخانه، شود، دوباره كيفيت كتابنخست( آغاز مي

آباد سابق و سرانجام در پيشگاه دانشگاه تهران شاه يها در راستهفروشيگيري صنعت كتابتا شكل اين مسئله

وسعت  هاخانههاي نخست انقالب اسالمي نيز كتابها و... ( در سالزمان در مراكز استانيابد )همادامه مي

 ،يدنرس به يك سازماندهي سودبخشا به علل گوناگون اين راه امّ تخود گرفاي به متمركز و پراكندهغير

ها( از قدرت كيفي به خانههاي دولتي به علت حمايت مالي پا بر جا ماند و ناشرين )منبع انرژي كتابخانهكتاب

ها نهخاتر شد، منابع خورد و خوراك روزمره در آشپزروز كوچكروزبهسوي بقاي كمي سوق يافتند. اين سفره، 

هاي مالي، حتي بعضي فرزانگان از كار و در پي اين تنگنا مجاور را اشغال كردهاي جاي منابع فرهنگي در اتاق

دند، تا شايد صباحي ديگر دامن از آبرو و دست از خود را حراج دست دالالن كر هايخانهها و كتابكتاب ،مانده

به قيمت قانوني پشت جلد آثار ديگران مركب باطل  صحف، دامن خود بر نگيرند. همان روز كه فروشندگان كتب و

خانه، آسمان زدايي اهل كتاب با كتاب و كتابغم آشنادند، نرخ آزاد را مكتوب كرآخر،  يكشيدند و بر صفحه

و امروز بارانش، هوشمندان را نگران سيل آينده كرده است: شبيخون فرهنگي و تخريب  ابري كرداذهان دلسوز را 

هاي ارزشمند ها شكل گرفته است. خوانندگان جدي كتاباي اخالقي از سوي خصم، بنا به همين ضعفهنهاد

گردند، آيند پيش از طلوع آفتاب و بعد از غروب به خانه باز ميخانه از پي نان، به خيابان ميبراي حفظ منابع آشپز

گونه است اينت و تنهايي خود را پر كنند، اند تا سكوها جذب شدهرمانخواندن شبهخانه هم به سوي اهل آشپز

رفتگان به كيشكه آن، رخي كه مغلوب ماندگان است، بيه عنوان محور ادبيات رخ نمودهگويند رمان و قصه بكه مي

 حتي خواب چنين روزي را ديده باشند. 

 !اند؟در امان مهاي زهرآگين فرهنگ بيگانه خانه، از تهاجم خدنگشود بدون سپر كتاب و كتابچگونه مي

ا اين امّ ثبات اين ميهن پهناور دفاع كنند امكانات است تا از امنيت و يخواني، كسب آگاهي و تهيهسنت كتاب

ايمان مند بدون ذخيره اگر مغلوب نشود، حتماً با جراحت و مشقت به مقاومت خود ادامه خواهد داد. سپاه فرهنگ

خواني فن استفاده از اين سالح ا آگاهي، مطالعه و كتابامّ ستو اعتقاد به فرهنگ ملّي و ديني، سالح مقتدري

 است. 



ايمان به قدرت آگاهي به آن  يشود، جاذبهبدون ممارست در فن استفاده، سالح به ابزار تدافعي بدل مي

لمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي، به ويژه در مبحث كتاب ايمان بستگي دارد، اين آگاهي از طريق ايجاد اماكن ع

خانه ممكن است. حال آيا در تنگناي نان و آب و مسكن و زندگي، كسي را ياراي رجوع به كتاب و كتابخانه و كتاب

ا راه پر شدن پيمانه معرفت عمومي امّ خالي نيستلفظي و تو ي)اگر باشد( هست؟ تهاجم فرهنگي يك مسئله

هاي مختلف ها و نگرشها، روشجو در اطراف پديدهوام است؟ حال با طرح اين سوال بايد به جستچيست و كد

 آورد، از جمله: سواالت گوناگون ديگري را پي مي جو دوبارهوكه خود اين جست پرداخت

با اي براي مقابله تواند جايگاه ويژهيا ايجاد اماكن عمومي جهت بحث، گفتگو، مشاوره و مطالعه ميآ

 هاي فرهنگ غير شود؟ آموزيويروس بد

هاي اسيدي فرهنگ توانيم، در برابر بارانعمومي، آيا مي يخانهداشتن ششصد سقف به عنوان كتاب با

 غير از پالودگي ذهن جوانان دفاع كنيم؟              

هنگ و ارشاد اسالمي( پانصد ميليون تومان كتاب از ناشرين )از سوي وزارت فر آيا با خريد مبلغي بالغ بر

 خانه، خريد منطقي است؟ رود، بدون كتابمعضل ركود بازار كتاب حل خواهد شد؟ كتابي كه خانه ندارد، كجا مي

و آيا حل اين مهم به عهده  يدآ ونرهاي خصوصي بيآيا پخش كتب نبايد از حلقه و باند بعضي بخش

 دولت نيست؟ 

ه به صورت شد ها موظف به خريد آثار منتشرشود و آيا آنمالي ميها حمايت آيا از هئيت امناي كتابخانه

 شوند؟ جدي مي

براي قشر واقعي « بن»سازي جريان عرضه و تقاضاي كتاب، از طرح توزيع قرار است كه در راه بهينه

اي جربهبخش خواهيم رسيد، يا دوباره تن طريق به مقصدي رضايتاي يتجربهشود، آيا در خوان استفاده ميكتاب

 را تجربه خواهيم كرد؟ 

شود، ايجاد امكانات وسيع فرهنگي گونه كه مبارزه با مواد مخدر نوعي آرايش فرهنگي محسوب ميهمان  

ها نيز پيرايش فرهنگ ماست، سوال اين است كه در برابر چنان آرايش به ويژه در زمينه كتاب و كتابخانه

نتيجه ها بيگذاريتمام سياستشود،  اي، نبايد دست به پيرايش و افزايش فرهنگي بزنيم؟ آيا اگر زمان فوتشايسته

 نخواهد ماند؟ 

توان در كنار هر پارك، آيا محيط ذهن نبايد همچون محيط زيست صاحب بهداشت شود، آيا نمي

ترويج ورزش صاحب صالحيت  يها حتي در زمينهد؟ زماني كه مسئولين شهرداريكر اي تاسيسخانهكتاب

 شوند؟ رفع اين بحران پيشگام نمياند، چرا از امكانات خود در راه شده

كتاب را در جامعه ترويج  دادن ، رسم هديهي دروغينيااگل و ديگر هد يشود به جاي هديهآيا نمي

 نمود؟ 

مشترك داريم، رسيدن  ت جمعي و تالشالبته براي رسيدن به چنين اهدافي نياز به كوشش ملّي، همّ

هاي اصولي، انتخاب و گزينش فرهنگي، اريگزتي، سياسبه آن وضعيت مطلوب، بستگي به امكانات اقتصاد

 به شدتا هاي به ظاهر پنهان امّو اگر در راه حل اين بحران علمي و فني در سطوح مديريت دارد اعتبارات

مانند و ملتي كه به حد كفايت كتاب ميها بيخانه و خانهها بييابي نشود، همچنان كتابچاره سازسرنوشت

شود، نخست كتاب نداشته باشد، صاحب فرهنگ خويش نيست و سرانجام مستاجر فرهنگ ديگران ميخانه كتاب

 هاي زمانه خويش. سو شدن با دانشخانه و سپس ترويج و تشويق عمومي به سوي عادت ملّي مطالعه و همو كتاب
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