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  *نهنر کتاب نخواند
 بهاءالدين خرمشاهی

 

ت، اما اول از همه اين عنوان طوالني را به بنده ببخشيد. اگرچه طوالني اس

دانم بهه شايد براعت استهالل داشته باشد و حاكي از محتواي اين مقاله باشد. نمي

ههاجم سي و اجتماعي و فرهنگي كرده، و پنجهه در پنجهت  ما ايرانيان انقالب سيا

 ايم.كتاب شدههمه بيگذرد كه اينفرهنگي غرب افكنده چه مي

 مزاج دهر  به شد در اين بال حافظ

 كجاست فكر حكيمي و راي برهمني

زور علمه   ،شناسي، حتي آقاي دكتر احمد شرفدهم هيچ جامعهقول مي

كه الكتابان براي كتاب نخريهدن و  هاييد. بهانهبه  حليل اين معضل فرهنگي نرس

گويند كتاب گران است. بنده آوردند همه سست و نادرست است. مينخواندن مي

از يك سلسله مقاله كه چند سال پي  نوشتم، با آمار و ارقام ثابهت كهردم كهه در 

نهام « نمايي كتهابگران»سال بعد از انقالب ) ا هنگام نوشتن آن مقاله كه  17ه16

داشت( كتاب كمترين افزاي  قيمت را داشته است. با وجهود آن كهه در دو سهه 

                                                           
 .1377، آذر 3بخارا، شماره  *
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سال اخير كتاب  احدودي جه  قيمت داشته است، اما آن حكم هنوز بهه قهو  

شود. حال خود باقي است. الاقل براي مردم  هران، گراني مانع خريدن چيزي نمي

آخرين مدل، چه خوراك،  آن چيز، چه ا ومبيل آخرين سيستم باشد، چه  لويزيون

گويند قشر خريدار كتاب و خوانندة چه پوشاك،و چه مخصوصاً خرج قروفر. مي

پولند آموزانند همه بيكتاب در ايران كه كارمندان و دانشجويان و  احدودي دان 

كننهدگان پاروكنهان و هر و اين درست است. ولي مگر مها از ثرو منهدان و پول

خواندنهد كهه در يم كه كتابخوان باشند. اگر كتهاب ميدرخت اسكنا  انتظار دار

ماندند  ا چه رسهد كهه بتواننهد بها قهارون مسهابقه دهنهد. درد معاش خود درمي

كارمندان وقتي هم كه كتاب مجاني به صور  بُهن در اختيهار  اينجاست كه همين

 شود، بازهم رغبت به مطالعه ندارند، كه شرح  خواهد آمد.آنان قرار داده مي

ي دل و دماغي و نبض بحرانها و معضال  اجتماع گويند گرانياين كه مي

راي براي مردم باقي نگذاشته، بازهم مسموع نيست. دل و دماغي كه اين مهردم به

 عقيب مسابقا  جهام جههاني فو بهال و پيگيهري  لويزيهوني جلسها  محاكمهت 

  و دهنهد، حهاكي از ههوش و حهواشهردار يا استيضاح وزير كشهور نشهان مي

واكن  طبيعي )اگرچهه درمهورد فو بهال قهدري افراطهي و نمايشهگرانه و دقهدل 

 كنانه( است.خالي

نخواني ملهي مها اگر  صور كنيد يا ادعا كنند كه معضل يا بليت بزرگ كتاب

انسور كتاب است، بنده به عنهوان كسهي سالمثل ناشي از مشكال  ارشادي و في

تاب و زندگي و ذهن و ضميرش همه كه هم ناشر است و هم مؤلف و هم اهل ك

كم سهه مقالهه، در نگرد و دسهتبا كتاب سرشته است و كارشناسانه به قضايا مي

زمان  صدي وزير سابق ارشاد، در رد و  خطئه سانسور كتاب نوشته است، عرض 
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كنم كه اين ادعا با واقعيت انطباق ندارد. اوالً در يك سالي كه از  صدي دولت مي

، مشكل مميزي كتاب در وزار  ارشاد به حهداقل رسهيده اسهت. گذردجديد مي

اگر سانسور شديد و غليظ سابق، جلوي انتشهار كتابههاي خهوب را گرفتهه بهود، 

مميزي ولرم فعلي عامل بازدارندة رشد كتاب )چه از نظر عنوان چه  يراژ( نيست. 

سبت بهه رسانم كه در يك سال گذشته آمار كتابهاي منتشره شايد نو به عرض مي

درصد رشد داشته باشهد. و ثانيهاً چنهين نيسهت كهه  40ه30سال و سالهاي پي  

خاصيت اجازة نشر داده باشد، و جلوي كتابهاي باخاصهيت مميزي به كتابهاي بي

را گرفته باشد. درحال حاضر شايد حتي يكصهد عنهوان از ميهان ده ههزار عنهوان 

 نيفتاده باشد. صدم( هم در عرض يك سال به محاق سانسور)يعني يك

شود يا كم منتشر اگر  صور فرماييد يا ادعا كنند كه كتاب خوب منتشر نمي

كنم انصاف نيست. در سالهاي منتهي به انقالب و يك دو سال شود، عرض ميمي

نقالب، بعد از انقالب كه  وليد و فروش كتاب در  اريخ صد سال اخير و بين دو ا

 شد.عتبري منتشر نميمبهاي اش رسيد. كتاالعادهبه اوج خارق

شهود كهه بها جلد كالن( منتشر مي 2امروزه دانشنامت ادب فارسي ) اكنون 

و  شود، يا  رجمت موسيقي كبير فارابي، يا چندين رقم دانشنامهاستقبال مواجه نمي

شود. بنده با همكهاري يكهي از آثار مرجع ارزشمند و همه با بازار سرد مواجه مي

نظير ود انصاري از علماي فرزانت اهل سنت، يك مجموعت كمدوستانم جناب مسع

ها و احاديث نبوي به صور  دو زباني، با از ميراث جاودانت كالم و خطب و نامه

ين مقابل با بهترحركت و اعراب متن اصلي، و  رجمت فارسي امروزين در صفحت 

چيزي  ديم يككرحروفچيني و چاپ منتشر كرديم )به نام پيام پيامبر( و  صوّر مي

 ورد.اما آب از آب  كان نخ كند،دا ميصاي هند و پاكستان مانند آزمايشهاي هسته
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و  امروزه آثار مهمي در زمينت فلسفه و فلسفت علهم و فلسهفت ديهن و كهالم

مدرنيستي هاي پستپژوهي و مدهاي فكري مانند مسائل هرمنو يك و انديشهدين

شهود، در و اروپايي در  ههران منتشهر مي با  رجمت جديد رين رمانهاي آمريكايي

آيد خواهد كه بگوييم كتاب خوب درنميانصافي ميخبري يا بياين صور  يا بي

 به قول خواجه:

 اي خواجه درد نيست و گرنه طبيب هست.

 يا به گفتت همو:

 طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليك

 چو درد در  و نبيند كرا دوا بكند؟

رساند كهه بايهد افتهادة ا ادعا كنند كه دولت مددي نمياگر  صور فرماييد ي

از رهگذر نق  هكتاب را بلند كنند، اين هم درست نيست. اگرچه روشنفكران همرا

كننهد ولهي زدن و انتقاد )كه غير مستند( از دولت، كسب وجاهت براي خهود مي

م: كنبنده به عنوان كسي كه سي سال مدام با مسائل كتاب زيسته است، عرض مي

 ر وجهود نمهك ر، و دستي از دسهت او بيدر ايران ديواري از ديوار دولت كو اه

ندارد. وزار  ارشاد در دو دهت بعد از انقالب اهتمام عظيمي در حل معضال  و 

افهزاري، موانع  وليد كتاب و حتي در  رويج و  شويق  وليد كتاب )چه  وليهد نرم

. امروزه مشكلي به نام كمبود مواد و افزاري( از خود به خرج داده استچه سخت

مصالح چاپ وجود ندارد. اگرچه قيمتها باالست. اما باال بودن قيمتها ماننهد سهاير 

هاي مالي پيدا و پنهان دولهت و كمككاالهاست، يا قدري بهتر از آنهاست. يارانه 

فرهنگهي(  ها بهه حهدي  ههايبراي فقط كتاب )و نه مطبوعها  و سهاير فرآورده

 وان كل محصوال  كتاب يك سهال را از ناشهران خريهد  و كه با آن ميباالست 
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آور  يراژ كتاب كه از سه هزار ميل به دو هزار كمتر كهرده اسهت، پايين بودن شرم

سازد. عملكرد  رويجي دولت اشكاال ي را هم دارد كه به سه اين امر را ممكن مي

 كنم.فقرة آن اشاره مي

ور  صميليارد  ومان بُن كتاب به  3اً حدود ه وزار  ارشاد هرساله مبلغ1

يهن ابخ  عظهيم  رايگان در بين كارمندان و دانشجويان  وزيع مي كند. متأسفانه

شود، از دست آنهان بهه پايهان خهط يعنهي ها فروخته ميها به دالالن و واسطهبُن

شهود، يعنهي صهرف خريهد كتهاب شود و پول  گرفتهه ميبانكها باز گردانده مي

 د.شونمي

شهود يمبا مردمي كه به آنها ده ه بيست هزار  ومان بُن رايگان كتاب اههدا 

درصد آن را به دالالن  20 ا  10خرند و با حذف كه بروند و كتاب بخرند، و نمي

عالقگهي بهه كتهاب و احسها  كتابي و بيفروشند، چه بايد كرد؟ اين فقط بيمي

 است. فر  از كتابنيازي از آن نيست، بلكه نغلط بي

داند، اما دسهت از ايهن وزار  ارشاد هم اين مسأله را بهتر از امثال من مي

 دارد.شيوة نادرست برنمي

ههاي پيشهين دادن وامههاي يك سياست نادرسهت ديگهر ارشهاد، در دوره

كاري نشده بود، و از اين راه ميلياردها وثيقه بود كه براي بازپرداخت آن محكمبي

امهر  وسرازير شد.  ا آن كه وزار  ارشاد به خود آمد، به جيب بعضي از ناشران 

اخت. واهي را سر و سامان بخشيد و سر و كار ناشران وامگيهر را بها بانكهها انهد

 يعني پاي خود را از وسط اين ماجرا كنار كشيد.

المللي ساالنه اسهت يك عملكرد  رويجي وزار  ارشاد نمايشگاههاي بين

دار در ميليون دالر كتاب خارجي را بها ارز يارانهه كه در آنجا هم سالي بي  از ده
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اي دالالن گذارد. ولي در چنين بازار مكهارهاختيار نيازمندان دانشگاهي و غيره مي

رسهد. يهك مسهأله كهه شوند و باز كتاب به دست اهله  نميميداندار اصلي مي

شود، ايهن اسهت كهه سيسهتم خريهد كتهاب باعث پيدا شدن سر و كلت دالالن مي

هها و صهفهاي طهوالني بانكهها بهراي )انتخاب كتاب، رونهد دشهوار فهرم پركردن

پرداخت قيمت كتاب، و معضل آخهر يعنهي دريافهت پهر درد سهر كتهاب باعهث 

دست و پا عطهاي چنهين ارز شود كه خريدار عادي ازجمله استادان محترم بيمي

كار پرمهاجرا و زايي را به لقاي  ببخشند و خود را از مهلكت  نازع بقا و شمشكل

داران دالل واگذارنهد. ايهن پر درد سر كتاب كنهار بكشهند و ميهدان را بهه ميهدان

نمايشگاهها با آن كه دولت حسن نيت دارد، كهارايي نهدارد، مگهر ازنظهر سهر و 

نيك و پسند و پيكدمرصداي  بليغا ي و از اين نظر كه به مد  ده روز كارناوال م

اندازند. شايد  جربت جديدي كه وزار  ارشهاد، بها گاه ديدار جوانان راه ميوعده

رود، يعني برقراري فروشگاه و نمايشگاه دائمهي، بهديل خهوبي آراء به طرف  مي

شههر »هايي ماننهد همچنهين  جربهه هاي پر درد سر باشهد. يهابراي اين نمايشگاه

 . وابسته به شهرداري  هران« كتاب

ايهن سهالها دريافهت  اد در طهيهايي كه وزار  ارشهگاه باز ابها و واكن 

داشته است، در  صحيح عملكردهاي  كمابي  مهؤثر بهوده اسهت. يكهي از ايهن 

پراكنهي، روشهاي درست و اصولي وزار  ارشهاد كهه نهه ماننهد  بهذبر بُهن و بُن

گري و نمايشگري نمايشگاههاسهت، پرور است، و نه مانند آوازهحاصل و داللبي

آثار  اشران. اين خريد فعالً گزينشي است و شاملعبار  است از خريد كتاب از ن

مرجع و سنگين و غير سودآوري ولي علمي ه فرهنگي است، و در حال گسترش 

 است و  نها راه نجا  صنعت نيمه ورشكسته نشر امروز ايران است.
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سبا  مار و ارقام و محاآخوب است براي  غيير ذائقت خوانندگان اندكي به 

اول و  هزار عنوان اعم از چاپ 8 ا  7در هر سال در حدود روي آوريم. در ايران 

گردد و با آن كه صنعت نشر به زور و زحمت بسيار دخل  جديد چاپي منتشر مي

ناشر داريم. با اين هنهر ملهي كتهاب نخوانهدن و  2500كند، درحدود و خرج مي

ن رقهم ناشر داشته باشيم. مه 2500سودآور نبودن كار نشر در حير م كه چرا بايد 

دانستم ولهي در خبرنامهت ا حاديهت ناشهران، شهمارة مي 1300ناشران را درحدود 

 برخوردم. 2500جديد، درضمن گزارشي به رقم 

 واند مايت دلخوشي باشد. زيرا حهداكثر و نمي اما اين رقم باال به هيچ وجه

دهم  عهداد ناشر بيشتر فعهال نيسهتند يعنهي يهك 250 ا  200دست باال درحدود 

طوري كه در اند بهرسمي و صوري ناشران. بقيه سختكوشانه مشغول عدم فعاليت

كننهد و وزار  ارشهاد ناشهران ظرف يك سال و دو سال ههم كتهابي منتشهر نمي

كند. البد اين سؤال به ذهن اغلب خواننهدگان  هديد به لغو پروانه مي غيرفعال را

همهه ناشهر سهود اسهت، چهرا اينسد كه اگر صنعت نشر راكد و سهرد و بيرمي

داريم؟ واقعاً  حقيقي در اين باره صور  نگرفته است كه ايهن بهي  از دو ههزار 

ان، نشر شغل نيست اند؟ براي اينناشر غيرفعال دلشان را به چه چيزي خوش كرده

كنند اينكه پروانت نشر داشته باشند ولهي فعهال بلكه سرگرمي است. شايد فكر مي

فايهده در زمينهت آور اسهت. ايهن  هورم بينفسه حيثيت است يا حيثيتنباشند في

شود. شمار مطبوعا  امروز ايران از يك هزار عنوان فرا ر مطبوعا  هم ديده مي

برومند و فعال و پرخواننده هم نداشهته آنشريت  100است. درحالي كه شايد حتي 

ام. باشيم. من بشخصه بسيار كسان را از گرفتن پروانت نشر يا نشريه منصرف كرده

ام، يا نچرخيهدن يا سودآور نبودن اين دو شغل / سرگرمي را برايشان  وضيح داده
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ي خهواهي ام مهكار نشريه و باال نرفتن سطح فرهنگي آن را به متقاضي نشر گفتهه

ويسندگان و مترجمان باسابقه با ناشران نچه كتابهايي و از چه كساني منتشر كني؟ 

ماند و بايهد بها يهك مشهت جاههل و كاله ميكنند لذا سر شما بيباسابقه كار مي

جوان و جوياي نان و نام سر و كله بزني و به جايي نرسي. به متقاضي نشريه هم 

ام آنهايي كه قلمي دارند و اسم و رسهمي ههزار ام و گفتهنظير همين حرف را زده

گري با سر شما ياد خواهند سلماني عهد و مشغله دارند، فقط آنهايي كه ميجور 

قلمي كنند. روحيت ائتالف و همكهاري در شما همكاري و همحاضرند با  بگيرند، 

 ميان ما ضعيف است، اما هزار ماشاءاهلل  ها بخواهيهد  كهروي و فردگرايهي رواج

 دارد.

رسد رشد نشريا  در ايران، به ركود اين را هم نگفته نگذارم كه به نظر مي

زند طور كه بيسكويت و ساندويچ به چلوكباب ضرر ميزند. همانكتاب دامن مي

گيرد. ورق زدن نشريه جزو  هنقال  اسهت. لهذا هميشه شبه غذا جاي غذا را مي

ها و شايعا  سياسهي وغيهره عقهب مردم گريزان از كتاب،براي آنكه از قافله حرف

كننهد كهه البهد اههل نمانند، سر خود را، به نشريا  گرم و دل خود را خوش مي

 عطيهل  نشر دانش اند. اگر وضع نشريا  در ايران خوب است، چرا بايد مطالعه

از علي دهباشي كه كوشا رين سردبير دو دهت بعد از انقالب در  كلكشود، و در 

با فهداكاري  نگاه نوجدي است، خلع يد شود؟ و چرا بايد  زمينت نشريا  ادواري

علي ميرزايي با هزار زور و زحمت منتشر شود. باري رشد و رياضت مداوم آقاي 

و رونق مطبوعا  يعني نشريا  در سالهاي اخير بسيار نويدبخ  و آزادي بيهان 

ت، درحدي مطلوب است. اما از آنجا كه اين رشد، به ركود كتهاب دامهن زده اسه
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خواننهد و ههم نشهريه چركينم. البته اهل مطالعت جدي هم كتهاب ميمن از آن دل

 ها و مجال (.)اعم از روزنامه

حاال دنبالت آمار و ارقام را بگيريم. در ايهران آمهار  وليهد سهاالنت كتهاب در 

گيهريم هزار عنوان در سال(. ما مي 10 ا  8سالهاي اخير رو به افزاي  است )بين 

گيريم بين سه و دو هزار يعنهي دوههزار و نوان.  يراژ متوسط را هم ميهزار ع 10

ميليهون نسهخه. از آن  25پانصد اگر  يراژ را ضربدر  عداد عنهاوين سهاالنه كنهيم 

ه درصد  80درصد ه بگيريم  79ميليون، مطابق آمار  60طرف از جمعيت بيشتر از 

ون نفهر و بها ايرانيهان ميليه 48شود باسوادند يعني چهارپنجم كل جمعيت كه مي

ميليون نفر. يعنهي در  50شود عاً ميزبانان غير ايراني جمخارج از ايران، و فارسي

خوان انتشهار ميليون نفر فارسهي 50ميليون نسخه كتاب فارسي براي  25هر سال 

يابد. براي هر نفر نيم كتاب، يا براي هر دو نفر يك كتاب. اما اين  وزيع فقهط مي

ي است. حق اين است كه در زمينت علوم انساني )كه قابل  سرّي و خيالي و رياض

هزار نفرند كه كتاب  10اي برابر با ها هم هست( حدوداً عدهاطالق به ساير حوزه

اي هسهتند و ههم خريهدار شان شده است. اينان هم خواننهدة حرفههوارد زندگي

امها در جمهع و در   وانم حد  بزنم،اي ديگر كه  عدادشان را نمياي. عدهحرفه

خرند. كل جمعيت كمتر از صد هزار نفر است، سالي، ماهي، گاهي يك كتاب مي

گذرانند. بهه برداشهت كتاب مييعني چهل و نه ميليون و نهصد هزار نفر ديگر بي

نخوانِ ايهران را گُلههاي سرسهبد ايهن بنده نود و هشت درصد از اين جمع كتاب

دانشهگاه،  دهند، يعني بسياري از اسهتادانمي كرده  شكيلجامعه، نخبگان  حصيل

ر به، آقايان دكترها )چهه پزشهك روشنفكران با هر شغل و مقامي، كارمندان عالي

چه ساير دكترها(، مهندسان، وكال، قضا ، سردفتران، اهل صنعت و  جار سهطح 
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با   ر از آن است كهقيمتناوقت اين عزيزان عزيز ر از آن و گرباال و همانند آنها 

 كتابخواني  لف شود.

كردگان و نخبگهان علمهي ه صهنعتي ه بنده براي اين  همت به  حصهيل

 جاري كشور عزيزمان چه دليلي دارم؟ يهك دليهل كهه واقعهي اسهت امها اعتبهار 

پسند ندارد، مشاهده شخصي بيننده و ساير ارزيابهان وضهع نشهر و كتهاب دادگاه

 است.

ن ارد اين است كه اين جمع نخبگهادليل ديگر كه به برهان خُلف شباهت د

ار نفهر مليون نفرند. اگر اين دو سهه مليهون نفهر، ماننهد آن ده ههز 3 ا  2حدوداً 

خريدند، اي، هميشه يا گهگاه كتاب ميحرفهاي و كمتر از صد هزار نفر نيمهحرفه

 رسيد. يراژ كتاب و  عداد عناوين كتاب به دهها برابر وضع فعلي مي

كرده كتاب نخرند و نخوانند، از عامت مهردم كهه ههم يلوقتي نخبگان  حص

اش را ندارند و ههم ظهاهراً بودجهت خريهد كتهاب را، چهه انتظهاري فرهنگ اوليه

  وان داشت؟مي

نيم. ساير علل كتاب نخواندن را غير از آنهايي كه بررسي كرديم، بررسي ك

سهتان ايجهاد گويند عاد  مطالعه كه بايهد از كهودكي و سهنين دبسهتان و دبيرمي

 كتاب ايجاد نشده است.شد، به خاطر نقايص نظام آموزشي، در شهروندان بيمي

واهلل اين هم قبول نيست. زيرا حدوداً بي  از سي سال اسهت كهه ادبيها  

كودكان و نوجوانان و نهادهايي چون شهوراي كتهاب كهودك، و كهانون پهرورش 

ها، و رشهد ادب فارسهي فكري كودكان و نوجوانان و نشريا ي چون كيههان بچهه

اند و طبقت متوسط شهري هم  رويج )عاد ( مطالعه مشغولوغيره در كشور ما به
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كه به خريدن ادبيا  كودكان و نوجوانان براي فرزند دلبند خود، عالقه و اهتمهام 

 بار نياورده است؟اي بهنشان داده است، پس چرا اين همه چريدن هيچ دنبه

گوينهد اغلهب اسهخ اينهان ميكم داريم. اما در پ گويند كتابخانت عموميمي

آمهوزان كهه هاي عمومي موجود هم مشتري چنداني ندارنهد. مگهر دان كتابخانه

 برند؟ويژه در ايام امتحانا  پناه ميبراي فرار از گرما يا سرما به اين اماكن، به

 يم ومعلوم نيست كه اول بايد  وسعت اجتماعي ه سياسي ه اقتصادي پيدا كن

 سپس كتابخوان شويم يا اول كتابخوان شويم  ا سپس  وسعه پيدا كنيم؟

چيزي كه مسلم است اين هنر ملي كتاب نخوانهدن، يهك معلهول چنهدين 

ه بهام. اگر علتي است. من در اين مقاله حتي يكي ه دو  ا از آن علل را پيدا نكرده

 .ذهن خود فشار بياورم شايد بتوانم يك دو دليل و علت پيدا كنم

د گانت( ركواگر حمل بر طنز نكنيد بنده يكي از علل دهگانه )يا مثالً دوازده

ر جهان كتاب و كتابخوان را در ايران، فروپاشي اردو و خيمه و خرگاه كمونيسم د

ها بهود، يها يها رسسهاً در ايهن زمينهه كتابههاي سهابقدانم. زيرا  قريباً يك ثلث مي

 شت. لميحا  و ايهاما  چپي و انقالبي دا

نان انقالب اسالمي خودمان هم از اين سلسله علل و عوامل است. زيرا جوا

ن ديروز اغلب كتابهاي اجتماعي ه سياسهي را بهه اميهد و در آرزوي  غييهر جهها

خواندنهد، حهال ايهن خريدنهد و مي)جهان خودشهان( ه و نهه  فسهير آن ه مي

 و لهيس وراء عبّهادان  حول كه انقالب نام دارد، رخ داده است  رين  غيير وعظيم

 .قرية

عامل سوم  الش معاش است و از  ورم عقب نماندن يا  ورم را بهه سههم 

خود  حمل كردن و خالصه پرداختن به معاش، دل و دماغي بهراي پهرداختن بهه 
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گفته و كساني كه يهك كردگان پي معاد باقي نگذاشته است و نخبگان و  حصيل

 رند، همه در كار مسافركشي ي از آنها عقبهوا از نظر فرهنگي و علمي و اجتماع

 اند.علمي

 چه كند كز پي دوران نرود چون پرگار

 افتاد ايام   گردشِ  دايرة  در  كه هر

نخوانان، فقر است. هم فقهر مهالي و عامل چهارم براي عدة كثيري از كتاب

نياز  ايآورد، خود به فرهنگ اوليههم فرهنگي. پي بردن به اينكه كتاب فرهنگ مي

 ن را ندارند.آدارد كه بسياري كسان 

اند كه شكم گرسنه ايمان ندارد، حاال ما انتظار داريم المثل گفتهطبق ضرب

 براي شكم گرسنه، كتاب و مطالعه  جويز كنيم؟

روي خطاب من با اين بخ  شريف از جمعيت ايران نيست. آرزومندم كه 

بتوانهد بها مهدد و هميهاري خهود ه كبخ  امروزيمان فعال شود واقعاً دولت رفاه

ب مردم، فقر را چه مادي باشد، چه فرهنگي، پس بزند و مغلوب كند. روي خطها

ند و من با طبقا  و اقشار مرفه است، كه احسا  كوچكترين نيازي به كتاب ندار

 اد به دريا، چه حاجت است.دگويند: گوهر چو دست مي

جديهد ازجملهه  لويزيهون هاي ها و سرگرميعامل پنجم پديد آمدن رسانه

شود، و ويهدئو كهه ايهن دو )حهاال اي كه در ايران به آن ماهواره گفته ميماهواره

 گيرد.هاي وطني به كنار( همت وقت فراغت اين حضرا  را ميرسانه

بهه  از ميان اين نخبگان، اگر دست بر قضا، يكي وجدان  بيدار شود، و رو

كنند به نوعي مشكل رواني اش فكر ميادهكتاب آورد، همكاران يا دوستان و خانو

 و روحي پيدا كرده است و دچار افسردگي شده است.
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نخوانان در ايران امروز، عدة كثيهري از اههل آور ر از همت كتاباما شگفت

اند. و اين را از اطالع و مشاهدة دست اول خود نقل مي كنم. آري كساني كهه قلم

ف يا  رجمت كتاب است خودشان سهال  ها سهال وقتشان  أليوقت يا پارهكار  مام

ها را بر اين عبهد جهاني دريپرده خوانند. خداوند اينخرند، كتاب نميكتاب نمي

 ببخشد.

 

 


