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نيمنگاهي به وضعيت آثار دفاعمقدس
در نمايشگاه كتاب ( 24اردیبهشت ماه سال )1390
گزارش :مریم اسدی

مقدمه

نواي حماس�ههاي دفاعمقدس را از البالي صفحات

كتاب ،بشنويد

مصالی امام خمینی(ره) از چهاردهم تا بیست و چهارم
ت و چهارمين
اردیبهش��ت ماه امسال ،میزبان بيس�� 
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ،حدود  2100ناشر
داخلی و خارجی بود که در این میان هیاهو و ش��ور
و حال رقابت این ناش��ران ،بررسی برآیند و حاصل
حض��ور غرفههای تخصصی کتابه��ای حوزه دفاع

مقدس ،با توجه به ویژگیهایی مانند غرفهآراییهای
خاص ،دعوت از ش��خصیتهای سیاس��ی و نظامی،
برپایی جلس��ات رونمایی از تازههای نشر و بررسی
وضعیت چ��اپ آثار این عرصه در س��رای اهل قلم
نمایشگاه کتاب ،ضروری به نظر می رسد.
بر اساس آمار اعالم شده توسط مؤسسه خانه کتاب،
 122ناش��ر دولت��ي و خصوصي ،آث��ار ادبي ،هنري،
پژوهش��ي و ترجمهاي خود در حوزه دفاعمقدس را
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نشانگر گرايش مردم به سوي اينگونه از كتابهاي
جنگاند.
البت��ه بنياد حفظ آثار ب��راي اولين بار ،كتابهاي
ك��ودك و نوج��وان مرتب��ط ب��ا دفاع مق��دس را در
نمايشگاه كتاب عرضه كرد كه با درخشش و استقبال
پُررنگ كودكان و در حد انتظار ،صورت نگرفت كه
میت��وان با برنامهريزيهاي جديت��ر در اين حوزه،
ش��اهد عرضه آث��ار فاخرتري در بيس��ت و پنجمين
نمايش��گاه بينالمللي كتاب تهران از اين نهاد متولي
دفاع مقدس بود.

در بيستوچهارمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
به مخاطبان ،معرفي و عرضه كردهاند.
رش��د صعودی تعداد ناش��ران فعال عرصه دفاع
مقدس ،نويدبخش افزایش گرايش ناشران خصوصي
به س��وي انتشار كتابهاي مربوط به جنگ است كه
اميدوار اس��ت ،حمایت نهادهاي متولي فرهنگ ايثار
و شهادت از این ناشران ،افزایش پیدا کند.
اي��ن گ��زارش ،ب��ه ارزيابي وضعي��ت فروش و
اس��تقبال مخاطب��ان از كتابه��اي دف��اع مقدس و
همچنين بررس��ي كيفيت حضور ناش��ران دولتي اين
عرص��ه ،در بيس��توچهارمين نمايش��گاه بينالمللي
ابتكارات سوره مهر در نمايشگاه كتاب
كتاب تهران میپردازد.
انتشارات سوره مهر ،ناشر كتابهاي حوز ه هنري كه
در بيستو سومين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
آثار ادبي بنياد حفظ آثار در نمايشگاه 24
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفا ع مقدس ،بيش با عرضه حدود  190اثر چاپ اول حضور پیدا کرده
از  200عنوان از آثار تدويني در تهران و ادارههاي بنياد بود ،امس��ال تنها با س��ه عنوان كتاب جدید و  11اثر
حفظ آثار سراسر كش��ور را در كنار كتابهای چاپ تجديد چاپي و پرفروش خود با موضوع دفاعمقدس،
شده در پژوهشگاه علوم و معارف دفا ع مقدس را در به نمايشگاه كتاب  24آمد كه چاپ صدوسيوهشتم
«دا» ،چاپ دوازدهم ُ
«ش��نام» ،چاپ چهارم «آنا هنوز
این دوره از نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرده بود.
معرفی آثار ش��اخص حوزه دفاعمقدس ،ش��عار ميخندد» نوش��ته اكبر صحرايي ،چاپ دوم «اشغال
و ه��دف اصلی این بنیاد در نمایش��گاه کتاب بود که و م��دال» ترجمه محمدنبي ابراهيمي و چاپ س��وم
برای رس��یدن به آن 8 ،عنوان از آثار برجس��ته خود «جبهه جنوب» تأليف ش��هيد حبيب غنيپور ،بعضي
مانند «مقولهها و مقالهها» نوشته محمد قاسم فروغي از اين آثارند.
غرفه سوره مهر در هر لحظه و ساعت از نمايشگاه
جهرمي« ،چریک چمران :خاطرات مقصود حیدری»
اثر علی باقری وکیلآباد« ،راز گمشده مجنون» تأليف  10روزه كتاب تهران ،مملو از جمعيت بود و با توجه
مرضیه نظرلو و «بمبی در کابین :حماسه خلبان شهید به س��اماندهي دقيق شيوه خدماترساني به مخاطبان
سرلشکر عباس دوران» را با تخفيف ويژه  30درصد ،و با استفاده از جذابيتهاي بصري در غرفهآرايي ،با
استقبال رضايتبخش مردم روبهرو شد.
به فروش گذاشته بود.
برگ��زاري جلس��ات تخصصي ب��ا موضوعهايي
با وج��ود آغاز گامهاي جدي پژوهش��گاه علوم
و مع��ارف دفاع مقدس در زمين��ه تدوين كتابهاي مانند «رس��انههای اجتماعی و کت��اب :رابطه متقابل
پژوهشي و حتي در حد آثار دانشگاهي درباره جنگ شبکههای اجتماعی و بازار کتاب» و «نقش و اهمیت
و عرضه آنها در نمايشگاه ،غالب کتابهای داستان برن��د در حوزه صنعت نش��ر (انتش��ارات و برند) و
و زندگینامههای داس��تانی منتشر شده در بنیاد حفظ بازاریابی کتاب با تأکید ب��ر بازاریابی الکترونیک» و
آثار ،مورد اس��تقبال مخاطبان قرار گرفتند كه اين امر ،فراهم كردن ش��رايط ارسال اخبار مرتبط با نمايشگاه
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كتاب در غرفه س��وره مهر براي خبرنگاران ،از ديگر
فعاليتهاي جنبي اين ناش��ر در نمايشگاه كتاب 24
بود و س��وره مه��ر در انتها با ف��روش 12هزار مجلد
از آث��ار ادبي جنگ تحميلي عراق عليه ايران به خانه
برگشت .اين آمار 50 ،درصد كتابهاي فروخته شده
سورهمهر در بيست و چهارمين نمايشگاه بينالمللي
كتاب تهران را تشكيل داد ه بودند.
معرفي و فروش برخي از كتابهاي مراكز حوزه
هن��ري مانند «يك وجب و چهار انگش��ت» ،ش��امل
خاطرات عظيم حقي ،يكي از رزمندگان استان گيالن
و «زمين نال��ه ميكند» در برگيرنده خاطرات محمود
شيرافكن ،يكي از رزمندگان لشكر  25كربال ،انتشار
كتابهاي ادبي دفا ع مقدس با تأكيد بر روايت زواياي
انس��اني جنگ ،ارتقاي كيفيت و جذابيتهاي هنري
طرح جلد كتابها ،جزء راهبُردهاي اصلي سوره مهر
بودند كه در نهايت ني��ز به میزان قابل مالحظهای به
اين اهداف ،دست پيدا كردند.
روايتفتح

عالقهمن��دان ب��ه مجموع��ه كتابه��اي خواندني و
ت فتح ،امسال شاهد عرضه
كمحجم انتش��ارات رواي 
 93عن��وان كت��اب ادبي دف��ا ع مقدس در بيس��تو
چهارمين نمايش��گاه بينالمللي كت��اب بودند .حدود
 13عنوان از اي��ن آثار ،چاپ اول و  80عنوان کتاب
تجدید چاپی روایتفتح را تشکیل داد ه بودند.
موسس��ه انتش��اراتي رواي��ت فت��ح همچني��ن
گامهاي��ي ب��راي تولي��د كتابه��اي الكترونيك در
بيست و چهارمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
برداشته و حدود  85عنوان از كتابهاي خود مانند
مجموعههاي «يادگاران»« ،روزگاران»« ،از چشمها»،
«دوره درهاي بسته»« ،روايت نزديك»« ،شوكران» و
«نيمه پنهان ماه» براي ارايه در نمايش��گاه كتاب 24
آماده ش��ده بودند.
بي��ش از  10هزار جل��د از آثار رواي��ت فتح با

موضوع جنگ ،در نمايش��گاه كتاب تهران به فروش
رس��يدند كه از اين ميان 2500 ،نسخه از هر يك از
كتابهاي «چمران به روايت همسر شهيد» و «مدق
به روايت همسر ش��هيد» از مجموعه نيمه پنهان ماه
و «غريب غرب» ،توس��ط بازديدكنندگان خريداري
شدهاند .همچنين در بخش آثار الكترونيك نيز بيش
از  5000نسخه لوح فشرده چندرسانهاي ،در اختيار
عالقهمن��دانق��رارگرفتهان��د.
تالش مضاعف براي معرفي كتابهاي ارتش

ارتش جمهوري اسالمي ايران كه در سالهاي اخير،
فعاليت خود در حوزه نشر كتابهاي مرتبط با نقش
ارتش در دوران جنگ را گس��ترش داده ،امس��ال با
 4غرفه در نمايش��گاه كتاب تهران حضور داش��ت.
انتشارات ارتش جمهوري اسالمي ايران (نشر آجا)،
دانش��كده س��تاد و فرماندهي ارت��ش (دافوس آجا)،
دفتر پژوهشهاي نظري و مطالعات راهبردي نيروي
دريايي و س��ازمان ايثارگ��ران نيروي زميني ارتش به
صورت مس��تقل و ب��راي اولين بار ،آث��ار خود را به
فروش گذاشته بودند.
از س��وي ديگر با برپايي س��ه نشست تخصصي
در سراي اهل قلم نمايش��گاه كتاب تهران با عناوين
«بررس��ي نش��ر دفاعمق��دس در ارت��ش»« ،معرفي
مجموعه كتابهاي تقويم تاريخ دفاعمقدس نداجا»
و «تحليل عملياتهاي دفاع مقدس در آيينه نش��ر»،
تم��ام تالش خود را ب��راي معرفي حوزههاي نش��ر
ارتش به جامعه كتابخوان به كار گرفت.
يك��ي ديگ��ر از ابت��كارات ارتش ب��راي جذب
مخاطبان بيش��تر ،انتشار بخش��ي از كتابهاي حوزه
دفاع مقدس توسط انش��ارات «سوره سبز» به عنوان
يك ناش��ر خصوصي فعال ارتش بود كه با اس��تقبال
مخاطبان روبهرو شد.
در مجموع ناشران یاد شده ،از فروش کتابهای
خ��ود اظهار رضایت کرده و آث��اري از قبيل «اطلس
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نبرده��ای ماندگ��ار» نیروی زمینی ارت��ش« ،پرواز تا
بینهایت» شامل زندگینامه امیرسرلشکر خلبان شهبد
عباس بابایی و «حماسه جاويد» اثر عباس خیرخواه،
ش��امل رويدادهاي واقعي و مس��تند جنگ ،در صدر
پُرفروشترين آثار غرفههاي ارتش قرار گرفته بودند.
ارتش جمهوری اسالمی ایران با توجه به استقبال
جوانان از خاطرات فرماندهان و رزمندگان ارتش��ی،
تمام تالش خود را برای انتش��ار مجموعه خاطرات
این رزمندگان از س��الهای دفاعمقدس و عرضه این
آثار در بیس��توپنجمین نمایش��گاه بینالمللی کتاب
تهران به کار خواهد گرفت.
نشر شاهد؛ براي مذاكره با ناشران خارجي

نشر شاهد ،وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران كه
هر س��ال با برپايي سه غرفه در بخشهاي «عمومي»،
«ناش��ران خارجي» و «كودكو نوجوان» نمايش��گاه
كتاب تهران ش��ركت ميكرد ،امسال جلسات رايزني
خود را با ناش��ران خارجي به شبس��تان بُرده و با دو
غرفه «بزرگس��االن» و «ك��ودكو نوجوان» و حدود
 400عنوان اثر در نمايشگاه كتاب  24حضور داشت.
حدود  35عنوان كتاب چاپ اول نش��ر ش��اهد،
در كن��ار  170اثر تجديد چاپي اين ناش��ر فعال دفاع
مق��دس ،در شبس��تان عرض��ه ش��ده و ب��ا توجه به
درخشش  13عنوان كتاب نشر شاهد در سيزدهمين
جشنواره انتخاب كتاب س��ال دفاعمقدس ،تبليغات
ويژهاي براي اين آثار صورت گرفته بود.
نش��ر ش��اهد كه پيشت��از و پرچ��مدار ترجمه
كتابهاي دفاع مقدس کشور و عرضه آنها در بازار
جهاني نش��ر اس��ت ،حدود  30عنوان از آثار ترجمه
شده به زبانهاي عربي ،اردو ،تركي و انگليسي را در
ويترين غرفه نش��ر ش��اهد در بخش ناشران عمومي،
قرار داده بود .البته هر س��ال نيز ناش��ران خارجي و
به خصوص ،فعاالن حوزه نش��ر كشورهاي همسايه،
كتابهاي عرصه ايثار و شهادت بنياد شهيد را مورد
توجه قرار مي دهند.
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غرف��ه كودك و نوجوان نش��ر ش��اهد هم با 30
عن��وان كتاب جديد ،ميزبان ك��ودكان بازديدكننده از
نمايش��گاه بينالمللي كتاب بود و با برگزاري مسابقه
كتابخوان��ي ،اه��داي جايزه ب��ه ك��ودكان و اجراي
برنامههاي جذاب و س��رگرمكننده ،تمام تالش خود
را براي جذب مخاطبان كودك ،به كار گرفته بود.
ناشران سپاه؛  4500عنوان کتاب

معاونت روابط عمومي و انتش��ارات س��پاه پاسداران
انقالب اسالمي ،هر سال گلچيني از آثار منتشر شده در
بخشهاي گوناگون انتشاراتي سپاه از ابتداي تأسيس
تاكنون را در بخش جنبي نمايش��گاه كتاب ،به نمايش
ت و چهارمين نمايشگاه
ميگذارد .اما اين غرفه در بيس 
بينالمللي كتاب تهران ،به س��الن شبس��تان رفت و با
افزايش ك ّمي و  70درصدي كتابها ،حدود  4هزار و
 500عنوان اثر را به معرض نمايش گذاشت.
اي��ن كتابها در قالب موضوعات متنوعي مانند
«دفاع مق��دس»« ،اصول نظامي ـ امنيتي»« ،كتابهاي
دانش��گاهي»« ،پزش��كي» و «مهندس��ي» تدوي��ن
ش��دهاند .غرفه معاونت روابط عمومي و انتش��ارات
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي ،با هدف آشنايي
بازديدكنندگ��ان نمايش��گاه كت��اب ته��ران ،با كليت
فعاليتهاي انتشاراتي سپاه برپا ميشود.
البت��ه نبايد فراموش ك��رد كه برخي از ناش��ران
برجس��ته و فعال سپاه مانند سازمان حفظ آثار و نشر
ش هاي دفاعمقدس س��پاه و بس��يج ،انتش��ارات
ارز 
زمزم هدايت و دانشگاه امامحسين (ع) هم آثار خود
را در غرفههايي مستقل ،عرضه كرده بودند.
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

ش هاي دفاعمقدس
س��ازمان حفظ آثار و نش��ر ارز 
س��پاه و بس��يج كه س��ال گذش��ته با دو غرفه «نشر
فاتحان» با  18عنوان كتاب و «نش��ر ستارهها» با 210
عن��وان اثر در نمايش��گاه كتاب تهران ش��ركت كرده
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بود ،امس��ال با توان هر چه بيشتر و با سه غرفه «نشر
فاتحان» به عنوان ناش��ر خصوصي آثار اين سازمان،
«نشر ستارهها» ناشر كتابهاي كنگره سرداران و 23
هزار شهيد اس��تان خراسان رضوي و «نشر ستارگان
درخشان» ناشر آثار تدويني در كنگره سرداران و 23
هزار ش��هيد اس��تان اصفهان ،در نمايشگاه بينالمللي
كتاب تهران شركت كرده بود.
غرف��ه داران نش��ر فاتحان كه امس��ال ،با س��بك
خاصي از ارايه خدمات و اطالعرساني ،در نمايشگاه
كت��اب حاضر بودند ،تمامی کتابهای عرضه ش��ده
خود را مطالعه کرده و با ارایه مش��اوره به مخاطبان،
آنها را به خريد آثار تشويق ميكردند .مسووالن نشر
فاتحان ،از اس��تقبال بازدیدکنندگان راضی بود و رمز
موفقیت خود را در چند عامل مانند استفاده از طرح
جلدهای متفاوت ،تس��لط متصديان غرفه نس��بت به
محتواي كتابها و راهنمايي بازديدكنندگان به ديگر
غرفههاي آثار دفاع مقدس ميدانند.
اما دو ناشر شهرستانی «ستارهها (کنگره سرداران
و ش��هدای اس��تان خراس��ان رضوي)» و «ستارگان
درخشان (کنگره سرداران و شهدای استان اصفهان)»
از فروش و اس��تقبال بازديدكنندگان نس��بت به سال
گذش��ته ،ناراضی بودن��د .به عقيده غرف��هداران اين
ناش��ران ،سمت و س��وي طرح جلد كتابهاي آنها
باي��د تغيير كند و به فكر تقوي��ت محتواي آثار ادبي
دفاعمقدس باش��ند ،به اين اميد كه اين نارضايتي در
سال آينده ،جبران شود.
با اين وجود ،جلد شش��م از مجموعه كتابهاي
«قصههاي فرماندهان» با عنوان «برويد پيدايش كنيد»
و محوريت زندگينامه ش��هيد عبدالحسين برونسي،
مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و شايد اين استقبال،
به دليل پيدا شدن پيكر اين شهيد ،در روزهاي قبل از
آغاز نمايشگاه كتاب تهران باشد.

ترجمه آثار پژوهشي دفاعمقدس

مركز اس��ناد و تحقيقات دف��اعمقدس كه كتابهاي
پژوهش��ي مربوط به جنگ تحميلي عراق عليه ايران
را در دو دهه گذش��ته تدوین و منتشر کرده ،با 115
عنوان اثر تخصصي حوزه دفاع مقدس ،در بيس��ت و
چهارمين نمايش��گاه بينالمللي كتاب تهران شركت
كرده بود.
ترجمه كتابهاي برجسته اين مركز به زبانهاي
خارج��ي ،جزو يكي از تازهتري��ن فعاليتهاي مركز
اس��ناد و تحقيقات دفاعمقدس به ش��مار ميرود كه
ب��ا رونمايي از ترجمه كتاب «اجتنابناپذيري جنگ»
نوشته محمد دروديان به زبانهاي عربي ،انگليسي و
فرانس��ه در اولين روز از نمايشگاه كتاب و در سراي
اهل قل��م ،عزم جدي خود را در اي��ن راه به جامعه
پژوهشی و انتشاراتی دفاع مقدس نشان داد.
همچنين «نش��ر مرز و بوم» براي نخس��تين بار با
 6عنوان كتاب ترجمه شده از نويسندگان و صاحب
نظران خارجي درباره جنگ اي��ران و عراق ،ميهمان
غرفه مركز اس��ناد و تحقيقات دفا ع مقدس در بيست
و چهارمين نمايش��گاه بينالمللي كت��اب تهران بود.
كتابهاي «درسهایی از راهبرد ،حقوق و دیپلماسی
در جنگ ایران و عراق» به اهتمام کریس��توفر س��ی
جوین��ر و ترجم��ه داوود علماییکوپای��ی که مقدمه
و پاورقی کتاب توس��ط امیر دریابان علی ش��مخانی
نوشته ش��د ،و نیز «قويترين ش��ريك ُجرم :مواضع
جانبدارانه امري��كا در جنگ ايران و عراق» ترجمه
محمدعلي خرمي ،نمونهاي از اين آثار بودند.
مرکز اس��ناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه نیز از
فروش آثار و استقبال مردم در این دوره از نمایشگاه
کت��اب ته��ران راض��ی ب��ود و مجموع��ه  8جلدی
«اطلس راهنمای جن��گ» ،مجموعه  5جلدی «نقد و
بررس��ی جنگ ایران و عراق» و آثار ترجمه ش��ده از
صاحبنظران خارج��ی درباره جنگ نیز مورد توجه
مرکز اس�ناد و تحقیقات دف�اع مقدس؛ آغازی نو در بازدیدکنندگان قرار گرفتند.
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نيمنگاهي به وضعيت آثار دفاعمقدس
در نمايشگاه كتاب 24
ضرورت توجه به آثار ترجمه ش�ده دفاع مقدس در

نمايشگاه 25

ت بعضي از سازمانهاي ياد شده در
با توجه به فعالي 
حوزه ترجمه و انتشار كتابهاي دفاعمقدس و تالش
براي عرضه آنها در كشورهاي منطقه ،اروپا ،امريكا
و ورود به دانش��گاهها ،ضرورت معرفي متمركز اين
كتابه��ا در يك غرفه با ن��ام كتابهاي دفاعمقدس
در بخش ناشران خارجي نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران ضروري است.
نشر ش��اهد با ترجمه و انتشار بيش از  40عنوان
كتاب حوزه ايثار و ش��هادت ،در ص��در اين جدول
قرار دارد و بقيه س��ازمانها كتابهاي معدودي را به
زبانه��اي خارجي يا بالعكس ترجم��ه كردهاند .اين
شرايط ،بهترين فرصت براي گردهم آمدن تمامي اين
كتابها را فراهم ميكند.
ش��ايد ناش��ران خارجي عالقهمند به كتابهاي
دفاعمقدس ،با تورق تمامي كتابهاي موجود در اين
غرفه بتوانند ،آثار مدنظ��ر خود را به راحتي انتخاب
كنند.
اميد كه بيس��تو پنجمين نمايش��گاه بينالمللي
كت��اب تهران با حضور پُررنگتر ناش��ران خصوصي
و عرضه كتابهاي فاخر با تكيه بر تبليغات گسترده
و ورود كتابه��اي ترجم��ه ش��ده جنگ ب��ه ديگر
كشورهاي جهان برگزار شود.
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