کتاب

جایزه «بوکر» به یک رماناولی رسید

«داگالس استوارت» برای خلق نخستین رمان خود به عنوان برنده جایزه «بوکر» معرفی شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین« ،داگالس استوارت» نویسنده آمریکایی – اسکاتلندی برای خلق نخستین رمان خود با
عنوان «شاگی بِین» به عنوان برنده جایزه «بوکر»  ۲۰۲۰انتخاب شد.
این رمان که داستان زندگی فقیرانه پسری به همراه مادر درگیر اعتیادش را در دهه  ۸۰میالدی روایت میکند در حقیقت بر
اساس زندگی واقعی «استوارت» نوشته شده است« .استوارت» این کتاب را به مادرش که او را در دوران نوجوانی بر اثر اعتیاد به
الکل از دست داده ،تقدیم کرده است.
به این ترتیب «استوارت»  ۴۴ساله به دومین نویسنده اسکاتلندی تبدیل میشود که تاکنون موفق به کسب این جایزه ادبی
۵۰هزار پوندی شده است .در سال « ۱۹۹۴جیمز کلمان» برای خلق رمان «چقدر دیر بود» به عنوان نخستین نویسنده اسکاتلندی
جایزه «بوکر» معرفی شد«.استوارت» از کتاب «چقدر دیر بود» به عنوان اثری که زندگیاش را دگرگون کرده است یاد میکند
چرا که معتقد است نخستینبار با مطالعه این کتاب مردم خود و گویش خود را در یک کتاب دیده است.رمان «شاگی بِین» پیش از آنکه توسط انتشارات «گروو آتالنیک» در ایاالت متحده
و «پیکادور» در بریتانیا منتشر شود توسط  ۳۰ناشر مختلف رد شده بود«.داگالس استوارت» که در شهر «گالسگو» متولد شده است در سن ۲۴سالگی پس از فارغالتحصیل شدن از کالج
سلطنتی هنر لندن برای ورود به حرفه طراحی لباس به نیویورک نقل مکان کرد«.استوارت» یکی از چهار نویسنده رماناولی بود که در فهرست ششنفره نامزدهای نهایی این جایزه ادبی
قرار گرفته بودند«.دایان کوک» برای «سرزمین متروکه جدید»« ،اونی دوشی» برای «شکر سوخته»« ،برندن تیلور» برای «زندگی واقعی»« ،تسیتسی دانگارمبگا» برای رمان «این جسد
سزاوار سوگواری» و «مازا منجیست» برای «پادشاه سایه» از دیگر شانسهای امسال برای کسب جایزه «بوکر» بودند.
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تائید وزیر ارشاد بر تعطیلی ادامهدار
مجموعه فعالیتهای هنری

کاریکاتور

ســید عباس صالحی در حاشــیه جلســه هیئت دولــت و در جمع
خبرنگاران گفــت مجموعه فعالیتهای هنری جزو گروه ســه تلقی
میشوند و ک ً
ال ،تعطیل هستند.
به گزارش هنرآنالین ،ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی درباره محدودیتهای هفته آینده گفــت :همه فعالیتهای
غیرضروری تعطیل است مجموعه فعالیتهای هنری نیز جزو گروه سه
تلقی میشوند و کال ،تعطیل هستند .البته چاپخانههای یک میتوانند
به فعالیت خود ادامه دهند و روزنامهها نیز مشکلی نخواهند داشت.
وی افــزود :مجموعه فعالیتهای هنری قبال موظــف بودند در ابتدا
فاصلههایشــان را بر مبنای پنجاه درصد ظرفیت حفظ کنند ،اما در دو
هفته گذشته تعطیل هستند و این تعطیلی تا پایان محدودیتهای جدید
ادامه دارد.صالحی گفت :محدودیتهایی که از ابتدای سال تاکنون وضع
شده ،شرایط سختی را برای اصحاب فرهنگ و هنر ایجاد کرده است .ما
شرایط سختی را در تماشاخانهها ،گالریها و سالنهای سینما داریم .البته
کمکهای دولتی تا حدودی توانسته این شرایط را جبران کند اما هنوز با
جبران کامل خسارتها فاصله داریم.او ادامه داد :در چارچوب سامانه کارا،
 ۳۰۰میلیارد تومان به عنوان وام با بهره  ۱۳درصد پرداخت شــده است.
اخیرا با صحبتی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت و حمایتی که
اتفاق افتاده است ،در مرحله اول  ۲۰۰میلیارد تومان با تسهیالت  ۴درصد
پرداخت شد که این میتواند به سالنهای سینما و تماشاخانهها کمک کند
تا بتوانند تا حدودی روی پای خودشان بایستند.

نمایش «خط فرضی»
در لهستان و قطر

تهــران -ایرنــا -فیلم ســینمایی «خط فرضی» به نویســندگی و
کارگردانی فرنوش صمــدی و تهیهکنندگی علی مصفا در جدیدترین
حضور جهانی خود ،در فستیوال توفی لهستان به نمایش درآمد و امروز
( ۲۰نوامبر) نیز در هشــتمین فســتیوال اجیال قطر (دوحه) به نمایش
درمیآید
به گزارش روز جمعه ایرنا ،در هشــت دوره برگزاری جشنواره اجیال،
این نخســتین بار اســت که به دلیل شیوع گســترده ویروس کرونا
برنامههای این رویداد سینمایی قرار است در سه بخش نمایش آنالین،
نمایش خودرویی و نمایش عادی اجرا شودفیلم «خط فرضی» که ماه
گذشته جایزه بهترین فیلم میتینگ پوینت فستیوال وایادولید اسپانیا را
دریافت کرد ،با عنوان «قانون ال ۱۸۰درجة» و درجه سنی  ۱۵+در این
فستیوال قطری به نمایش درمیآیدسحر دولتشاهی ،پژمان جمشیدی،
حسن پورشــیرازی ،آزیتا حاجیان ،امیررضا رنجبران ،صدف عسگری،
محمد حیدری و بازیگر خردسال :آیلین جاهد بازیگران اصلی این فیلم
هستند.در خالصه داستان فیلم ســینمایی خط فرضی آمد :یک معلم
مدرســه از تهران در حال آماده شدن برای شــرکت در یک عروسی
در شمال ایران اســت هنگامی که شوهرش ناگهان او را از رفتن منع
میکند او تصمیمی میگیرد که...
لیســت عوامل اصلی «خط فرضی» به شــرح زیر است:نویسنده و
کارگردان :فرنــوش صمدی ،تهیه کننده :علی مصفا ،ســرمایه گذار:
درسای شفیعی ،مشــاور کارگردان :مانی حقیقی ،جانشین تهیه کننده
و مجری طرح :ماهان حیدری ،مدیر فیلمبرداری :مســعود ســامی،
تدوینگر :میثم موالیی ،صداگذار :امیر حسین قاسمی ،آهنگساز :پیمان
یزدانیــان ،صدابردار :امیر نوبخت ،طراح گریم :مهرداد میرکیانی ،طراح
صحنه :سیامک کارینژاد ،طراح لباس :سارا خالدی ،مدیر تولید :جواد
راهزانی ،برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان :چاوش هنرآموز ،جانشین
تولید :ســعید مســرور ،عکاس :حبیب مجیدی ،منشی صحنه :غزل
رشیدی ،برنامه ریز بخش شمال :آرش نعیمیان ،طراح جلوههای ویژه
میدانی :آرش آقابیک ،جلوههای ویژه بصری :بیتا اخالقی ،اصالح رنگ
و نور :فرهاد قدسی ،مدیر رســانه :علی پاکزاد ،مدیر تبلیغات مجازی:
محمد حیدری.
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هنر

رویکرد متفاوت تلویزیون در پرداختن به شخصیتها
رسانهها این روزها به یکی از صحنههای رقابت
قدرتهــا در قالب گفتمانهــا و پادگفتمانهای
مختلف بدل شــدهاند و در این مســیر رسانهای
تاثیرگذارتــر اســت کــه نــگاه چندســویه و
جهانشــمولتری به اتفاقات و شــخصیتهای
تاریخ معاصر و همچنین پیشینیان خود داشته اشد.
با چنین نگاهی ،رســانهای فراگیر مانند رسانه
ملی از جایگاهی ویژه برای انتشار گفتمان انقالب
اسالمی و بازتولید آن در بسترهای اجتماعی جهت
بسط و تثبیت حقایق و دقایق آن برخوردار است و
قطعا یکی از ابزارهای فراگیرسازی و الگوپردازی
در سطح بینالمللی ،محسوب می شود.
اما راهکار اجرایی کردن این توانمندی رســانه
چیست؟
با یک روش ســنتی می توانیم چشم هایمان
را به روی نتیجه معکوس شــعارزدگی محتوای
رسانهای ببندیم و بی توجه به آنچه در رسانههای
رقیب و بعضا معاند اتفاق میافتد ،به صرف کلیشه
سازی و تکرارها ،بسنده کنیم.
و البتــه نگاه دیگری هم وجــود دارد؛ اینکه با
شناخت قدرت رســانه ها ،بپذیریم ،توانایی آنها
در «بازنمایی جهان و واقعیتهای آن به شــیوه
دلخواه و مهندسیشده» اســت .اینکه رسانه به
عنوان ابزاری برای قدرت و ســاخت ایدئولوژی،
می تواند سوژه را متعلق به خود کرده و از دریچه
نگاه خود آن را بازنمایی دهد .پیش شرط رسیدن
به این مســیر هم پذیرش نــگاه های مختلف با
حفظ رویکرد اصلی اســت تا در نهایت پیامی که
مد نظر صاحبان رســانه است ،به مخاطب منتقل
شود.تحقق این نگاه مدتی است که در شبکههای
سیما ـ خصوصا شبکه چهار ـ به شکلی جدی تر
دنبال می شود و مابهازای بیرونی آن را با پخش
مستندهایی که پس از مدتها از آرشیو صداوسیما
بیرون کشیده شده است ،همچنین گفتوگوهای
کارشناسی با موضوعاتی مانند گروهک تروریستی
منافقیــن ،انجمــن حجتیه ،مباحــث نظری -
اجتماعــی  -عقیدتی و همچنیــن مناظرههای
اندیشهای شــبکه چهار و برنامه های فرهنگی و
ادبی این شبکه با محوریت شخصیتهای مختلف
میتــوان مشــاهده کرد.حقیقت این اســت ،در
عصری که رسانهها برای جذب مخاطب اطالعات
را در هوا از هم میقاپند و برای انتشــار اطالعات
و معرفی ناشناختهها میانشان مسابقهای پرهیجان

بر پا شــده است ،گزینش و گلچین اطالعات ،آرا
و نظرها امری بیهوده به نظر می رســد و چه بسا
ممکن اســت نتیجهای عکس هم داشته و باعث
شود رسانههای رقیب آن اطالعات و اشخاص را
آنطور که باب میلشان است به مخاطب ارائه داده
و به این بهانه اعتماد مخاطب را بخرند.
امیدعلی مسعودی ـ استاد ارتباطات ـ از جمله
کارشناسان رسانه است که نگاهش با رویکرد دوم،
بیشتر تطابق دارد .او بر این باور است ،صداوسیما
نباید برای پرداختن به برخی شخصیت ها و گروه
های فکری که با تفکر و ارزش های غالب جامعه
ما همخوانی ندارد ،نگران باشــد که دچار مشکل
میشــود بلکه باید با حضور کارشناســان ،این
شخصیت ها و آثارشان در صداوسیما مورد بررسی
قرار گرفته و نقاط قوت و ضعفشان مشخص شود.
دکتر مسعودی درباره رویکرد حذفی رسانهها
نســبت به عقاید و آراء متفاوت و مخالف ،به
ایســنا می گوید :ما نمیتوانیم مسایلی که در
جامعه وجــود دارد را پاک کنیم؛ با پاک کردن
صورت مساله ،مســاله حل نمیشود .باالخره
شــخصیت ها و هنرمندانی هســتند که حتی
شــاید خیلی کارهای ارزشمندی هم ندارند اما
به دالیلی مــورد توجه مرم قرار گرفتهاند و ما
نمیتوانیــم آنها را نادیــده بگیریم .بنابراین
باید اینها را دیــد و در برنامههای تلویزیونی
و رادیویی مورد استفاده قرار داد و با معیارهای
آثار ارزشــمند ،کارهایشــان را نقد ،بررسی و
معرفی کرد.این استاد دانشگاه ادامه می دهد:
چنین افــرادی وقتی از دنیا مــی روند ،طبعا
عالقهمندانشــان آنها را معرفی خواهند کرد.
کســانی که در زمینه ادبیــات ،هنر ،ورزش و
 ...کارهایــی داشــتند که مــورد عالقه مردم
بوده است ،همان مردم از آنها دفاع میکنند؛
بنابراین نباید نگران این باشیم که اگر به آنها
بپردازیم صداوسیما دچار مشکل میشود .باید
با حضور کارشناسان آثارشان مورد بررسی قرار
گرفته و نقاط قوت و ضعفشان مشخص شود.
افرادی مثل محمدعلی سپانلو یا فروغ فرخ زاد
و یا هر شــخص دیگری که در این مملکت
زندگی کرده و ایرانی اســت ،کارهایی را انجام
داده و ایرادهایی هم داشته است اما باید بدانیم
تمام آثار ادبی و هنری امکان نقد و بررســی
دارند.

«دیگری» در سینما حقیقت

مســتند «دیگری» به کارگردانی «فرانچســکو برمخو» در
بخش چشمانداز سینمای مســتند شیلی چهاردهمین جشنواره
بینالمللی سینماحقیقت به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش ایســنا ،بخشهای مختلف بینالمللی این دورهی
ســینماحقیقت بصورت غیررقابتی و در قالب نمایشهای برخط
(آنالین) برگزار میشود.
در خالصه موضوع مستند «دیگری» که فیلمساز ساخت آن
از شاهکار ادبیات جهان «موبیدیک» نوشته «هرمان ملویل»
الهام گرفته ،آمده اســت« :جایی در انتهــای دنیا ...جایی که
اقیانوس و صخرهها با هم جریان پایانناپذیر پیدایی و پنهان را
بازی میکنند ،مردی زندگی میکند ...او در خلوت مرموز خود
تنها نیســت .روزی بقایای یک نهنگ سفید با طوفانی دریایی
به ساحل رانده میشود .در این موقعیت الهام گرفته از شاهکار
هرمان ملویل«موبیدیک» ،کارگردان در مورد واقعیت درونی
و نگاه خیره خود بر آن فکر میکند»...
«فرانچسکو برمخو» فیلمســاز شیلیایی ،نویسنده ،فیلمبردار،
کارگردان و تدوینگر مســتند «دیگری» بوده اســت .این فیلم
پیشتر در جشــنواره ویزیون دورئل سوئیس و جشنواره مستند
مونتهویدئو به نمایش گذاشته شده است.
*مرکز گســترش ســینمای مستند و تجربی ســازمان امور
ســینمایی کشور ،چهاردهمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم
مســتند ایران «ســینماحقیقت» را به دبیــری محمد حمیدی
مقدم ،در آذرمـاه و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹
بصورت مجازی و نمایش آنالین برگزار خواهد کرد.

خبر

نهاد نشر ایران در حال گذار به توسعه است

پژوهشــگران معتقدند ،نهاد نشر در حال گذار
به توسعه است و نبود مسئولیت اجتماعی در کنار
فقدان منطق سودآوری برای ناشران ،چرخه تولید
کتاب را مختل میکند.
نشســت «جامعه و نشــر در ایران» از سلسله
نشست های موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران
به مناســبت بیستوهشــتمین دوره هفته کتاب
جمهوری اســامی ایران ،روز گذشــته با حضور
جبار رحمانی ،عضو هیات علمی موسسه مطالعات
فرهنگــی و اجتماعــی و صالح زمانی ،مشــاور
کتابخانه ملی برگزار شد.
جبار رحمانی از اعضای هیات علمی موسســه
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی با بیــان اینکه
موضــوع کتاب و صنعت نشــر کشــور در بخش
های مختلفی با چالش مواجه اســت ،گفت :فرم
و نهادهای انتشــار ،توزیع و فرآینــد تولید محتوا
در این حوزه دچار مشــکالت عدیده ای اســت.
وقتی بحث نشر را دنبال می کنیم باید با دو حوزه
ناشــران دولتی و ناشــران خصوصی آشنا باشیم.
چراکه ،آشــنایی با این دو گــروه در فهم فرآیند
تولید و کمک به شــناخت نشــر در کشور کمک
شایانی می کند.
وی افزود :اساســا ناشــران دولتی منابع مالی
مشــخصی در اختیار دارند ،این در حالیســت که
فعالیت ناشران خصوصی مبتنی بر بازار و سرمایه
گذاری شخصی اســت .از این رو ،می توان گفت
بحث ناشــران دولتی در ایران مســاله ای جدی
اســت .ناشــران دولتی اغلب ســراغ حوزه هایی
می روند کــه بنا به دالیلی مورد توجه ناشــران
خصوصــی نیســت و این گونه حجــم باالیی از
ســرمایه ملی صرف ناشــران دولتی می شود که
نکته مساله برانگیزی است.
رحمانی بــا بیان اینکه موضوع نشــر در ایران
موضــوع مهمی اســت ،گفــت :در ایــن بخش
ســودآوری به عنوان هدف مطرح نشــده و ناشر
اساســا به دنبال مســئولیت اجتماعی و اثرگذاری
نیســت .عدم وجود مســئولیت اجتماعی در کنار
فقدان منطق ســودآوری باعث تولید محتواهای
فراوانی می شــود که البته ممکن اســت در میان
آنها آثار خوبی هم به چشم بخورد.
وی ادامه داد :نکته دیگر اینکه ناشــران دولتی
به جز چنــد مورد اســتثنا اغلب ســلیقه زیبایی
شناســی ضعیفی دارند .ضمن اینکه ،بخش اعظم
تولیداتشــان توزیع نمی شود؛ به عبارتی انبارهای
این نوع انتشــارات به گورســتان کتاب تبدیل و
همین به مســاله ای عظیم برایشــان بدل شده
است.
این کارشــناس حوزه انسان شناسی فرهنگی با

بیان اینکه ،ناشــران خصوصی معموال بازار نشــر
ایران را در اختیار دارند ،گفت :البته این قشــر هم
با اختــال در محتوا ،نظام نامناســب توزیع و...
مواجه هســتند .همین وضعیت باعث شده چرخه
مشــخصی از کتاب در ایران نداشــته باشیم .به
گونه ای که بر اساس آمارهای موجود ۷۵ ،درصد
ناشــران در تهران فعالیت دارند ،این رقم با توجه
به وضعیت سیســتم توزیع حاکم بر کشور معضل
بزرگی به حساب می آید.
وی با بیان اینکه تعداد ناشــران در ایران حتی
از ناشران کشوری مانند انگلیس هم بیشتر است،
توضیــح داد :با توجه به اینکــه آمار و ارقام حوزه
نشــر بسیار موهوم است اما با فرض اینکه درست
باشــد ،با بررســی اجمالی در می یابیم محتوای
جــدی وارد جامعه ایران نمی شــود و غالبا کتاب
های دم دســتی که نه محتوای عمیق و نه مولف
و مخاطب جدی دارند ،منتشر می شوند.
رحمانــی ادامــه داد :در جامعه ســنتی ایران
سعدی ،حافظ و شــاهنامه مورد اقبال بوده است.
این بیانگر آن اســت که در آن زمــان کتاب ها
جدی و محتواها کاربردی بودند .اما امروزه ذائقه
مخاطبان نیز افول پیدا کرده اســت .حجم باالی
فارغ التحصیالن دانشــگاهی با سرانه مطالعه در
کشور همخوانی ندارد و این فاجعه است .از سوی
دیگر ،در چنین فضایی کتاب غیر درسی به حاشیه
ای دور دست در فرهنگ ما تبعید شده است.
وی با اشــاره به افول نظام آموزشی ضمن بیان
اینکه مفهوم ســواد عمیقا در ایران دچار اختالل
شــده است ،گفت :سواد آموزی در جهان مدرن با
مباحث کاربــردی زندگی فاصله دارد و خالءهای
موجود را پر نمی کند .همه این عوامل دســت به
دســت هم داده اند تا کتاب در جامعه ما طرفدار
چندانی نداشته باشد.
رحمانــی در ادامه در رابطه با طرح های فصلی
فروش کتاب گفــت :این اقدامات مثبت تلقی می
شــود .اما نکته اینجاست که قشــری داریم که
در هر شــرایطی کتاب می خرنــد .نمی دانم این
مکانیســم چقدر به این قشــر کمک می کند و از
سوی دیگر تا چه حد در جذب افراد به کتابخوانی
موثر است .اما حداقل همین که قشر کتابخوان را
حمایت کرده و تجربه خرید خوب برایشان ایجاد
می کند ،بسیار ارزشمند است.
نشر در پاسخ به کدام نیاز جامعه ایرانی به وجود
آمده است؟
در ادامــه این نشســت صالح زمانی ،مشــاور
کتابخانــه ملــی در رابطه با موضــوع بحث این
نشســت با طرح ســوالی مبنی بر اینکه مســاله
اساسی نهاد نشر در ایران چه بوده و نشر در پاسخ

به کــدام نیاز جامعه ایرانی به وجود آمده اســت،
گفت :مهم اســت بدانیم که این مقوله در پاســخ
به چه مســاله ای به وجود آمده اســت .به همین
منظور الزم اســت مرور مختصری در حوزه تاریخ
اجتماعی نشر داشته باشیم.
وی ادامه داد :زمانی که نشر در معنای امروزی
آن ،در ایــران پدید می آیــد در دو قطب تبریز و
اصفهان در اولی در پاسخ به نیاز نخبگان سیاسی
و انتشــار اخبار مدرن و در قطب دوم در پاســخ
به نیازهای کشــیش ها و اهالــی دین در جامعه
به وجود مــی آید .این در حالیســت که در اروپا
آغاز نشر با فرآیند شهرنشــینی و نوآوری مقارن
شده بود.
زمانــی ،در ادامه با مروری بــر تاریخ اجتماعی
نشر با الهام از ایده های استاد عبدالحسین آذرنگ
در این خصوص گفت :از سال  ۱۲۹۹تا  ۱۳۲۰که
ابزار آالت و تجهیزات نشر وارد کشور شد ،جامعه
بــا فقدان آگاهی و اندیشــه و فقر حــوزه محتوا
روبه رو بود .در این دوره نشــر از جامعه جداست
و در خدمت نخبگان سیاســی حاکــم و بازنمایی
ایده آنان اســت .نهادهای اجتماعی در این دوره
ناشناخته اند.
وی افزود :دوره بعدی از شــهریور  ۱۳۲۰آغاز
شــده و تا کودتای مرداد  ۱۳۳۲ادامه می یابد به
دلیل حضور شاه جوان و سلطنت نامطمئن شرایط
اجتماعی تا حدودی به ســمت گشایش می رود.
به گونه ای که شــاهد حضور پررنــگ نخبگان
فرهنگی و اجتماعی در مجلس هستیم .همچنین،
انتشارات دانشگاه تهران و امیرکبیر هم محصول
این دوره است .بعد از آن ،در دهه  ۳۰مجددا حوزه
نفوذ و کنترل نهادهای اجتماعی بیشــتر شــده و
بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی که دستی
در حوزه نشر داشتند از کشور متواری می شوند.
زمانی ،با اشــاره به تحــوالت دهه  ۴۰تصریح
کرد :در این دوره با رشــد طبقه متوسط شهری،
مطالبه کتــاب افزایش پیدا کــرده و کتاب پیوند
جدیدی بــا جامعه برقرار می کنــد؛ در این دوره
است که برای اولین بار نشــر در ایران به مساله
تبدیل می شــود .اما در دهــه  ۵۰علیرغم اینکه
طبقه متوســط شــهری رشــد می کند ،به دلیل
رویکردهای سخت گیرانه حاکمیت ،پیوند کتاب و
جامعه مجددا دچار واگرایی می شود.
وی با اشــاره به وضعیت نشر در دوران پس از
انقــاب عنوان کرد :در دوران پس از انقالب هم
مرتبا شــاهد آن بودیم کــه در دوره هایی جامعه
و نشــر دچار همگرایی و ســپس دچــار واگرایی
می شوند .مصداق آن هم شــکل گیری مقطعی
انتشــاراتی بودند که با گذشــت کمتر از دو دهه

از بین می روند .با این بررســی می توان اینگونه
نتیجه گرفت که نهاد نشــر در ایــران مانند نهاد
توسعه و فرآیند نوسازی حدود یک قرن است که
در حال گذار به ســر می برد و هنوز از یک مساله
اجتماعی به یک راه حل تبدیل نشــده اســت .در
حالیکه ،امروزه در اروپا نشــر بــه عنوان یک راه
حل اجتماعی و اقدام جامعه محور مطرح است.
این جامعه شــناس با تاکید بر اینکه ناشــران
دولتی به عنوان قشــری ســردرگم ،بدون راهبرد
و غرق در بودجه های دولتی در یک ســوی نهاد
نشر و ناشران غیردولتی که بخشی از آنها رویکرد
اقتصادی دارند و بخش دیگر بار اعتبار نهاد نشــر
را به دوش می کشــند در سوی دیگر قرار دارند،
گفت :وقتی می گوییم نهاد نشر به عنوان یک راه
حل در نظر گرفته شــود یعنی بســیار قدرتمند در
کاهش آســیب های اجتماعی ،خشونت ،توسعه،
نوسازی ،دموکراســی و ...وارد شود و موثر عمل
کند .این میســر نیست مگر اینکه نهاد نشر کشور
از مساله به یک راه حل تبدیل شود.
وی ادامه داد :وقتی نشــر قدرتمند شود از الیه
هــای ملی عبور کــرده و به حــوزه منطقه ای،
فرامنطقه ای و جهانی نفوذ می کند .نشر قدرتمند
به این معناســت که نهاد اجتماعــی قدرتمندی
زیربنــای نشــر را در اختیار گرفتــه و از حقوق و
اعتبار نشــر در ایران حمایت کند .اما در وضعیت
کنونی حتی نمی توانیم ادعا کنیم ناشــران ما در
سطح ملی تســهیل گر بوده و با قدرت عمل می
کنند.
نشســت «جامعه و نشــر در ایــران» همزمان
با ششــمین روز از هفته کتاب از ســوی موسسه
خانه کتــاب و ادبیات ایران با مشــارکت انجمن

جامعهشناســی برگزار و به صورت زنده از طریق
اینستاگرام این موسسه پخش شد.
هفته کتاب در یک نگاه
 ۲۴آبان ماه در تقویم رســمی کشوردر سال ۷۲
شمســی به عنوان روز کتاب و کتابخوانی تعیین
شــد .در سالهای گذشــته هفته پایانی آبان ماه،
هفته کتاب نامگذاری شد.
نخستین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران در
روزهای چهارم تا دهم دی ماه سال  ۱۳۷۲با پیام
مقام معظم رهبری ،برگزار شد.
همزمــان با هفته کتاب ،در مدارس ،مســاجد،
دانشــگاهها و اســتانهای کشــور نمایشگاهها و
جشــنهای کتاب و ســخنرانی همراه با نشست
های مختلــف و ...با موضوعات چاپ و نشــ ِر و
کتــاب و ترویج کتابخوانی با هدف افزایش میزان
سرانه مطالعه برگزار میشود.
براین اســاس بــا مجموعه سیاســتگذاری و
برنامــه ریزی های انجام گرفته ســعی شــده تا
ترویج فرهنگ مطالعه به خصوص بین نوجوانان،
هــدف و محور اصلی این برنامهها باشــد از این
رو بزرگداشــت روز کتاب ،کتابدار و کتابخوانی
همه ســاله در این ایام با شکوه هرچه تمام تر از
سوی اهالی قلم ،فرهیختگان ،مسئوالن و فعاالن
فرهنگی ،اساتید ،دانشگاهیان ،دانشجویان ،دانش
آموزان ،اصحاب نشــر و چاپ و کتاب و  ...برگزار
می شود.امســال نیز همزمان با بیست و هشتمین
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران با شعار
دانایی؛ مانایی این رویداد بزرگ فرهنگی از شنبه
 ۲۴آبان تا ۳۰آبان ماه جاری در سراســر کشور و
بیشــتر با محوریت فضای مجازی بواسطه شیوع
ویروس کرونا برگزار شد.

