
164

اخبارفرهنیگ

سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390  132

)تأسیس 1982(، کتابخانه الوکره )تاسیس 1985(.

ج( کتابخانه رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
زشمند،  ای���ن کتابخانه ب���ا ح���دود 10.000 جلد کت���ب ار
یخ، تفسی���ر، حدیث، ایران شناسی،  در موضوع های تار
ادبیات، علوم عقلی و نقلی، فلسفه، عرفان، منابع اولیه 
و کت���ب مرجع، دائرة المعارف ه���ای اسالمی، کودکان و 
ب���ی و ت���ا ح���دودی کتب به  نوجوان���ان، کتاب ه���ای عر
ین کتابخانه  زبان  زبان ه���ای انگلیسی و فرانسه، غنی تر

فارسی موجود در این کشور است.

زشمند و  در بخ���ش مرجع این کتابخان���ه، کتاب های ار
مناب���ع دست اول برای محقق���ان و اندیشمندانی که در 
ی���خ و ادبیات  گ���ون ایران شناس���ی و تار زمینه ه���ای گونا
و عل���وم حدی���ث و سای���ر م���وارد مرتب���ط، قص���د انج���ام 
فعالیت ه���ای تحقیق���ی و مطالعات���ی را داشت���ه باشند، 
ی از زمینه ها پاسخگوی نیازهای  وج���ود دارد و در بسیار

تحقیقاتی آنها است. 

بخ���ش امانات حدود 200 نفر متقاضی و استفاده کننده 
عض���و دارد ک���ه ب���ه تناس���ب نیازه���ای خ���ود را از بخ���ش 

امانات این کتابخانه رفع می نمایند.

2.گزارش���واره بیس���ت و دومین نمایشگ���اه بین المللی 
کتاب قطر

بیس���ت و دومین نمایشگ���اه بین المللی کت���اب قطر در 
ی���خ 90/9/21 ت���ا 90/10/30 در دوح���ه برگ���زار شد. با  تار
ب���ی پژوهشگ���اه و ضرورت  توج���ه به آث���ار منتشرشده عر
عرض���ۀ آن، و حضور بسیار کم ناشران شیعه )حدود پنج 
ناشر( در بین 357 ناشر غیرشیعی، ضرورت مشارکت، 

مضاعف می گردد. 

کشور قط���ر به لحاظ موقعیت خ���اص در بین کشورهای 
ی  و میزبانی یکصد  ح���وزۀ خلیج فارس، از جمله برگ���زار
گنگ���ره بین الملل���ی  در سال - که این آم���ار در سال 2011 
یب���ًا برابر  ب���ه 120 هم رسی���د - جمعی���ت مهاجرنشین تقر
ک���ن در آن کشور و  ک���ل جمعی���ت بومی آن و شیعی���ان سا
وجود دانشگاه های متع���دد، می طلبد ناشران دولتی و 
ی جدی تر در آن داشته باشند؛  غیردولتی شیعه حضور
چ���ون به دالی���ل نانوشته و نامعل���وم، آثار ناش���ران شیعی 
به ش���دت کنت���رل می ش���ود و برخ���ی از آث���ار نی���ز مصادره 
می گ���ردد ک���ه به لح���اظ مالی ب���رای ناش���ران خصوصی 
دش���وار و جبران ناپذی���ر اس���ت؛ ل���ذا ناش���ران غیردولتی 
گرچه  رغبتی برای شرک���ت در این نمایشگاه ها ندارند؛ ا
ی که قرار است در نمایشگاه عرضه شود، یک  از همه آثار
دوره  ب���رای نمونه باید به آن کش���ور ارسال گردد تا کنترل 
ش���ود، ولی هیچ گونه اطالع���ی از آثار مجاز ب���ه شرکت در 

نمایشگاه داده نمی شود.

 قطر و بیست و یکمین
 نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه

1.قطر و فرهنگ آن در یک نگاه
الف(  موقعیت جغرافیایی  

ی���ره قط���ر ب���ه مساح���ت 11521 کیلومت���ر مربع در  شبه جز
جن���وب خلی���ج ف���ارس ق���رار دارد و از جنوب ب���ه طول 60 
کیلومتر دارای مرز خشکی با عربستان است. این کشور 
از س���ه جه���ت با آب ه���ای خلیج فارس مح���دود شده و 
ی اسالمی ایران  ی���ن، از شمال با جمه���ور از غ���رب با بحر
و از ش���رق با ام���ارات همسایه است. قطر ب���ه جز سرزمین 
کثر  ی���ره کوچک است. حدا اصل���ی، دارای تعدادی جز
ط���ول کش���ور 160 کیلومتر و ع���رض آن 55 ت���ا 90 کیلومتر 
یب���ًا 748 کیلومتر و طول  اس���ت. ط���ول سواحل قط���ر تقر
یایی( قطر با ای���ران 250 کیلومت���ر است و از  م���رز آب���ی )در
یس تا ساحل بندر  ک در شهر الرو ین نقط���ۀ خا شمالی تر

دیر در استان بوشهر حدود 185 کیلومتر است.

ب( کتابخانه ملی قطر
ی���ه« که در سال  کتابخان���ه ملی قط���ر، »دارالکتب القطر
1962 پ���س از ادغ���ام کتابخانه های عموم���ی و معارف با 
ی���ن کتابخانه های  یکدیگر تاسیس ش���ده، از قدیمی تر
کشوره���ای عرب خلیج  فارس  به شم���ار می آید و دارای 
ه���زاران جلد کتاب نفیس و خطی است. این کتابخانه 
کت���اب   37754 ب���ی،  عر کت���اب  عن���وان   262378
بی و 251 عنوان  ی عر خارج���ی، 1106 عنوان کتاب ادوار
ی خارجی دارد و از جمله سایر فعالیت های  کتاب ادوار
ی همایش ه���ای فرهنگی و ادبی،  آن می ت���وان به برگ���زار
شرک���ت در نمایشگاه های داخل���ی و بین المللی کتاب 

و چاپ و انتشار کتاب اشاره نمود.

ای���ن کتابخانه ک���ار نظارت ب���ر شرکت ه���ای انتشاراتی، 
ی و حفظ میراث قط���ر، تحقیق علمی  و تبادل  جم���ع آور

مطبوعات در داخل و خارج را بر عهده دارد. 

سای���ر کتابخانه ه���ا در قط���ر عبارتن���د از: کتابخانه الخور 
)تأسیس 1977( کتابخان���ه الشمال )تاسیس 1979(، 
یان  کتابخان���ه الخنسا )تأسی���س 1981(، کتابخان���ه الر

یژه )ضیف  در نمایشگاه امسال، با اینکه ایران مهمان و
ین مکان سالن واقع شده  بهتر ش���رف( بود و غرفه اش در
ب���روی درب اصلی(، ولی به ط���ور کلی برخورد با  بود )رو
ناشران شیعی و خصوصًا ایرانی بسیار نامناسب بود؛ به 
گونه ���ای که کتب تمامی ناش���ران غیرایران���ی  را یک روز 
قب���ل از افتتاحیه به طور رایگان ب���ه غرفه هایشان رسانده 
یاد مسئوالن  ایرانی  بودند، ولی با وج���ود پیگیری های ز
)سفی���ر و خصوص���ًا رایزن���ی( س���ه کارت���ن از کتاب ه���ای 
پژوهشگ���اه که حاوی اعالم شیعه و مانند آن بود و مجوز 
حضور ه���م داشت، مصادره شد و مسئ���والن نمایشگاه 
یافتی هم  آنه���ا را تحوی���ل ندادن���د.  بقیه کتاب ه���ای در
یخته و بسی���ار نامناسب  مانن���د گوشت قربانی ب���ه هم ر
ب���ود. سال گذشته نیز چند کارتن از کتاب های مؤسسه 

بوستان کتاب مصادره شد.

الف( افتتاحیه
نمایشگ���اه بین الملل���ی کت���اب قطر، عص���ر روز دوشنبه 
ی���ر محت���رم فرهن���گ و ارش���اد  1390/9/21 باحض���ور وز
ی اسالمی ایران  اسالمی و همراهان، سفیر و رایزن جمهور
ی���ر فرهن���گ )الثقافه( و رئی���س نمایشگاه های قطر و  و وز
هیئ���ت همراه���ان  با  ورود به غرفه ای���ران و بازدید از غرفه 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی افتتاح شد. 

در نمایشگ���اه بین الملل���ی کت���اب قط���ر ه���ر س���ال ی���ک 
یژه  کش���ور به عن���وان »ضیف الشرف« یا هم���ان مهمان و
انتخ���اب می ش���ود ک���ه امسال ب���ه همت جن���اب آقای 
سهرابی سفیر محت���رم، نصیب ایران شد. سال گذشته 
ای���ن عنوان متعل���ق به کشور ترکی���ه بود و س���ال آینده نیز 

ژاپن این عنوان را خواهد داشت.

 ای���ن امتی���از، یعن���ی در اختی���ار داشتن فض���ای کافی در 
ی���ن نقط���ۀ نمایشگاه ب���رای معرف���ی و عرض���ه  فکر و  بهتر
فرهن���گ و عل���م و تم���دن، خصوص���ًا فرهن���گ مکت���وب 
کش���ور، امس���ال فضای���ی در ح���دود 150 مت���ر مرب���ع را در 
پیشان���ی نمایشگ���اه دقیقًا جل���وی درب اصلی، در کنار 
غرف���ۀ بسی���ار شیک قط���ر در اختی���ار ای���ران گذاشته بود؛ 
اینک���ه تا چه اندازه در معرف���ی فرهنگ و تمدن کشورمان 

موفق بودیم، بحثی جداست.

ک���ه وارد سال���ن نمایشگ���اه می ش���وی،  از درب اصل���ی 
یب���ا و خوش رن���گ و یک  کفپ���وش نارنجی رن���گ بسیار ز
ب���ار مص���رف، سرتاس���ر سال���ن را پوشان���ده اس���ت؛ به جز 
ی از کف بلندتر است و با  غرفه های خاص که هم ق���در

رنگ و طراحی متفاوت از بقیه متمایز شده اند.

ول���ی  متف���اوت  غرف���ه ای  می ش���دی،  وارد  ک���ه  در  از 
نامشخ���ص آراسته ش���ده بود که تا پرچ���م کوچک روی 
می���ز که روی می���ز غرفۀ پژوهشگ���اه ب���ود، نمی دیدی و تا 

اخـبــــــــــار
فرهنیگ
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ج���دی و مؤث���ر ناش���ران ای���ران در نمایشگ���اه بین المللی 
کت���اب دوح���ه بح���ث و گفت وگو شد که ه���م سفیر و هم 
رایزن قول مساعد دادند که زمینه مناسب برای شرکت 
ناش���ران ایران���ی در نمایشگاه را ایجاد کنن���د؛ به گونه ای 
ک���ه غرفه ه���ای ایرانی ب���ه لحاظ کم���ی  و کیف���ی در شأن 

پا شوند. ی اسالمی  ایران بر جمهور

ذ( مکان نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی کتاب، در شمال شرق شهر دوحه 
در منطق���ه ای وسیع با ساختمانی نوس���از و بسیار شیک 
و جال���ب با امکان���ات خوب و مناسب بن���ا شده است. 
ی  گرچه تا شهر فاصله دارد، ولی انبارهای بزرگ نگهدار ا
کت���اب و دیگر امکان���ات رفاهی ب���رای بازدیدکنندگان و 
پارکین���گ وسیع و محوطه ب���از اطراف نمایشگ���اه و بلوار 

بزرگ، رفت و آمد به شهر را آسان می نمود.

ح( چیدمان ناشران
نمایشگاه در سالن بسیار وسیعی برگزار شد. حدود یک 
چه���ارم فضا در اختی���ار ناشران کودک ب���ود و یک چهارم 
دیگ���ر در اختی���ار نرم افزاره���ای الکترونیک ک���ه بیشتر به 
فروش سخت افزاره���ا و محصوالت الکترونیکی تبدیل 

شده بود تا نرم افزار.

بقی���ه فض���ای نمایشگاه ه���م در اختیار ناش���ران و عرضه 
کتب ب���ود. چین���ش ناش���ران و تقسیم غرفه ه���ا بر اساس 
گرچه گاه���ی این اصل ه���م رعایت  ح���روف الفبا ب���ود؛ ا

نشده بود.

در پای���ان گفتن���ی است عالوه بر نقش���ه نمایشگاه که نام 
و ج���ای غرفه ه���ای ناش���ران شرکت کنن���ده را مشخ���ص 
می ک���رد، کتابی رحلی و مفصل، ناش���ران شرکت کننده 
ب���ی و انگلیسی  را ب���ا نمایه ه���ای مختلف ب���ه دو زبان عر
فهرس���ت ک���رده ب���ود و آث���ار ناش���ران شرکت کنن���ده را ب���ه 
ص���ورت موضوعی با نام و نشانی ناشر آنها ارائه کرده بود 
ی ب���رای رصد آثار به  ک���ه البته منابع مناس���ب و ماندگار

شمار می رفت.

کرم و از حجت االسالم  در پای���ان، خدا را بر این توفی���ق شا
والمسلمی���ن جن���اب آقای احم���د واعظ���ی - دام عزه - 
یاست محترم دفتر تبلیغ���ات اسالمی حوزه علمیه  قم  ر
و خاصه  از معاونت محت���رم پژوهش و رئیس پژوهشگاه 
عل���وم و فرهن���گ اسالم���ی حجت االسالم والمسلمی���ن 
ید ع���زه - کمال تشکر و  جناب آق���ای حسین توسلی - ز
سپ���اس را دارم ک���ه زمین���ۀ بسیار خوبی ب���رای عرضه آثار 
علم���ی و پژوهش���ی کشورم���ان را به دیگ���ر کشورها فراهم 

نمودند.

سع���ودی، 24 غرف���ه و ناش���ر بخش���ی از نمایشگ���اه را ب���ه 
یع  ط���ور یکج���ا ب���ه خ���ود اختص���اص داده، مشغ���ول توز
رایگ���ان انواع قرآن و نرم افزار و ن���وار و محصوالت فرهنگی 
ی���ج وهابیت بودن���د؛ 11. عمان، ی���ک غرفه )وزارت  و ترو
فرهن���گ(؛ 12. سنگاپ���ور، یک ناشر؛ 13. س���ودان، چهار 
کنده(؛  ی���ه، 49 ناشر )اما ب���ا غرفه های پرا ناشر؛ 14. سور
15. سوئ���د، یک ناشر؛ 16. فرانسه، یک ناشر )الفرنسیه(؛ 
17. قط���ر، 79 غرف���ه )بیشتر آنها کتابخان���ه و مؤسسات و 
کز فرهنگی بودن���د(؛ 18. کویت، هفده غرفه )بخش  مرا
عم���دۀ آن یکج���ا و چشمگیر غرفه آرایی ش���ده بود(؛ 19. 
لبن���ان، 51 غرفه و ناشر )بیشت���ر شامل ناشران غیرشیعی 
کن���ده بودند و ناشران شیع���ی به دالیلی  و ب���ه صورت پرا
ک���ه گذشت، شرکت نکرده بودن���د(؛ 20. مصر، 84 غرفه 
ی���ن غرفه را به خود اختص���اص داده بود؛  و ناش���ر )بیشتر
کن���ده بودن���د(؛ 21. مغ���رب، دو غرف���ه  هرچن���د هم���ه پرا
ی���ش، یک غرف���ه؛ 23. هلند،  )وزارت فرهن���گ(؛ 22. اتر
ی���ک غرفه؛ 24. یم���ن، یک غرف���ه؛ 25. ژاپ���ن، یک غرفه 

)السفارة الیابانیة(.

و( بازدیدکنندگان
ب���ا توجه ب���ه جمعی���ت بسیار ک���م کش���ور قط���ر، بازدید از 
نمایشگ���اه کت���اب ب���ه تناس���ب جمعیت ش���ان خوب و 
چشمگی���ر ب���ود. از دانش آم���وزان گرفت���ه ت���ا دانشجویان 
گاه���ی در چن���د نوب���ت از  و است���ادان و فرهیختگ���ان، 
ی  نمایشگ���اه دی���دن می کردن���د. سفیر و رایزن���ی جمهور
اسالمی ای���ران در دوح���ه ع���الوه بر روز افتتاحی���ه در چند 
ی���ر فرهنگ قطر و  نوب���ت از نمایشگ���اه بازدی���د کردند. وز
برخ���ی دست اندرک���اران آن وزارتخان���ه نی���ز در روزه���ای 
پایی نمایشگاه در آنجا مستقر بودند و مرتب به غرفه ها  بر

سرکشی می کردند.  

یفات از  امیر قط���ر همراه دختر و ی���ک راننده، ب���دون تشر
نمایشگ���اه دیدن کردند. شیخ یوس���ف قرضاوی، امام 
جمعه دوح���ه و همراهان���ش یک روز عص���ر از نمایشگاه 
ی کردند و سری هم به  ی���دار ی را خر دی���دن کردند و آثار
غرفه های ایرانی زدند و کتبی را هدیه گرفتند. استادان 
و دانشجوی���ان »جامع���ه قط���ر« خصوص���ًا دانشجوی���ان 
ین  فلسف���ه و ک���الم و دانشگ���اه شرعیات قط���ر از کیفی تر
مراجعه کنندگان بودند. نظم و انضباط و امنیت خوبی 
ک���م بود و ورود و خروج و آغ���از و انجام به  ب���ر نمایشگاه حا
ی نمایشگاه  موق���ع صورت می گرف���ت. در ط���ول برگ���زار
عالوه بر تعامل و گفت وگو با بازدیدکنندگان و غرفه داران، 
دفت���ر تبلیغ���ات اسالمی ح���وزه علمی���ه ق���م و پژوهشگاه 
عل���وم و فرهن���گ اسالمی معرفی شدن���د  و طی جلسات 
متع���ددی که با رای���زن و سفی���ر داشتیم، درب���ارۀ حضور 

زمانی که به راهرو سمت راست وارد نمی شدی و جلوی 
غرف���ه ایران ق���رار نمی گرفتی، متوج���ه نمی شدی که این 
ی است؟ هرچند دست اندرکاران  غرف���ه از آن چه کشور
یادی کشیدند و غرفه آرای���ی خوبی شده بود:  زحم���ت ز
در دو ط���رف، میزه���ا و قفسه هایی ب���رای نمایش و عرضۀ 
ی���ون و میزه���ای  کت���ب تعبی���ه ش���ده ب���ود؛ در وس���ط پاو
مخصوص عرصه هن���ر و در وسط آن زمین چمن و جوی 

آب مصنوعی قرار گرفته بود.

ب( حضور ناشران ایرانی
1. نش���ر پژوهشگاه عل���وم و فرهنگ اسالم���ی ؛ 2. مؤسسه 
بوست���ان کتاب؛ 3. انتشارات ائمه اطهار)ع(؛ 4. کانون 
پرورش فک���ری کودکان و نوجوان���ان؛ 5. مرکز تحقیقات 
کامپیوت���ر نور؛ 6. انتشارات وزارت خارجه؛ 7. انتشارات 
هرم���س. گفتنی است نش���ر پژوهشگاه عل���وم و فرهنگ 
اسالم���ی و بوستان کت���اب و ائمه اطهار ب���ه عرضۀ کتب 

بی می پرداختند. عر

ج( نشرپژوهشگاه
نش���ر پژوهشگ���اه  ب���ا21 عن���وان کت���اب )65کت���اب( در 
نمایشگاه شرکت کرد که آثار تفسیر قرآن، کتب فلسفه و 

کالم و عقاید خواستار بیشتری داشتند.

د( حضور ناشران
نمایشگ���اه دوح���ه قط���ر از 1390/9/21 ت���ا 1390/10/1 
براب���ر 2011/12/12- 2011/12/22 به م���دت یازده روز با 

حضور 357 ناشر برگزار شد.

ساع���ت بازدی���د  در دو نوب���ت از ن���ه صب���ح تا سی���زده و از 
گرچه صبح ها معمواًل به دانش آموزان  شانزده تا 22 بود. ا
اختصاص داش���ت و نمایشگاه سرد و یخ کرده بود، ولی 
یداران کتاب به دق���ت غرفه را  از ساع���ت 18 به بع���د خر
ی  یدار از نظ���ر می گذراندن���د و کتب مورد نظر خ���ود را خر

می کردند. 

�( تعداد  ناشران شرکت کنندگان
357 ناش���ر از 25 کش���ور در نمایشگ���اه حض���ور داشتند؛ 
بدی���ن ش���رح: 1. اردن، هج���ده ناش���ر؛ 2. آلم���ان، دو 
بی، 23 غرف���ه )بیشتر آنها  ناش���ر؛ 3. امارات متح���ده عر
یکا  کتابخانه ه���ا و مؤسس���ات بودن���د تا ناش���ران(؛ 4. امر
دو ناش���ر؛ 5. ای���ران، ن���ه غرف���ه )در ای���ن می���ان، در کن���ار 
ناشرانی که معرفی شدند هنرمندانی به معرفی هنرهای 
ی می پرداختند(؛  خطاطی، تذهیب، منب���ت و قلم کار
یتانیا  ی���ن با ی���ک غرف���ه )وزارت فرهن���گ(؛ 7. بر 6. بحر
دو ناش���ر )گفتنی است این دو ناش���ر کتاب های جعلی 
ب���ه نام خلی���ج ]ع.ر.ب.ی[، بهائیت و خاندان پهلوی و 
برخ���ی آثار منح���رف و تفرقه افکنان���ه را عرضه می کردند؛ 
8. ترکی���ه، یک ناش���ر؛ 9. تونس، سه ناش���ر؛ 10. عربستان 


