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نمایشگاه کتابتاریخ ادبیات

تأملی در تلویحات سهروردی
از  سی وششــمین نشســت 
مجموعــه درس گفتارهایــی 
درباره سهروردی به »تأملی در 
تلویحات سهروردی« اختصاص 
دارد که با حضور دکتر نجفقلی 
حبیبی، چهارشــنبه ۲۱ دی 
ساعت ۱۱ صبح برگزار می شود.  
سهروردی در حیات کوتاه خود 
مکتب فکری نوینی را در اسالم 

تأسیس کرد و بیش از 50 کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت 
که از مهم ترین کتب تاریخ فلسفه اسالمی محسوب می شوند. 
ســهروردی »تلویحات« را به عنوان نخســتین گام در جهت 
ریختن شالوده فلسفه اشراق خود، به ســنت مشائی به رشته 
تحریر درآورد. سهروردی در تلویحات شرح مشاهده یا رؤیتی 
را گزارش می کند که در آن به تصور خود، ارســطو را می بیند 
و گفت وگوهایی با وی انجام می دهــد. عالقه مندان می توانند 
این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی 
ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحه این 

مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.

 فروش 17هزار نسخه کتاب
در نمایشگاه کتاب دانشگاهی

بیش از ۱7هزار نســخه کتاب بــه مبلغ ۲4میلیــارد ریال در 
دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی فروخته شد. کاظم 
آرمان پور، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی 
گفت: این نمایشــگاه با رویکرد تجهیز کتابخانه های تخصصی 
و دانشگاهی از طریق پرتال نشر دانشــگاهی )پند( و به صورت 
مجازی برگزار شده است و در آن کتابخانه ها با ۲0درصد تخفیف 
ناشران و ۲0درصد یارانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در مجموع با 40درصد تخفیف، کتاب های مورد 
نیاز خود را خریداری کردند. دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب 
دانشگاهی از ۲6آذر تا 5دی ماه برگزار شد که به دلیل استقبال 

دانشگاه ها زمان برپایی آن تا 9دی ماه تمدید شد.

دنیای سوفی
کتاب »دنیــای ســوفی« اثر 
»یاســتین گوردر« را مهرداد 
بازیاری به فارســی برگردانده 
و از ســوی نشــر هرمــس به 

چاپ بیســت و پنجم رسیده اســت. این کتاب البته با ترجمه  
حسن کامشاد نیز به چاپ بیست ونهم رسیده و ناشران دیگری 
هم با مترجمانی متفرقه دست به انتشار این اثر زده اند که البته 
اقبال مخاطب را چون نشر هرمس و انتشارات نیلوفر نداشته اند. 
دنیای سوفی، رمانی تأثیرگذار و کاوشی جریان ساز در مفاهیم 
عظیم فلسفی اندیشه غرب است که با فروش بیش از ۲0میلیون 
نسخه، قوه تخیل مخاطبان سراســر جهان را به چالش بزرگی 
کشیده است. روزی، »سوفی آموندســن« ۱4 ساله از مدرسه 
به خانه بازگشته و در صندوق پستی، ۲ یادداشت با سؤال هایی 
روی آنها پیدا می کند: »تو که هستی« و »جهان از کجا می آید«.

همین آغاز وسوسه کننده، ســوفی را درگیر مسائل و سؤاالت 
بیشتری کرده که او را راهی سفری بسیار فراتر از روستای محل 
زندگی اش در نروژ می کند. نشر هرمس این اثر خواندنی، به ویژه 
برای نوجوان و جوانان را در 630صفحه، به بهای ۱99هزار تومان 

منتشر کرده است.

قرن های بی زمان
کتاب »قرن هــای بی زمان« با 
زیرعنوان »درآمدی تحلیلی-

معرفت شناختی بر منطق الطیر 
عطار« نوشته مهدی محبتی را 

نشر هرمس منتشر کرده است. مهدی محبتی، اثر را با مقدمه ای 
مفصل شروع می کند که در ادامه آن، 7 فصل آمده است. بدون 
شک این نخستین بار اســت که »درآمدی تحلیلی - معرفت 
شــناختی بر منطق الطیر عطار« به این شکل و در این اندازه و 

حجم ارائه می شود. 
در هر یک از فصل های هفت گانه کتاب »قرن های بی زمان«، 
جنبه های مختلف شعر و شــخصیت عطار بررسی شده است، 
به طوری که مخاطــب پس از گذراندن 7 بخــش از کتاب که 
اشاره ای به 7وادی عشق در کتاب عطار است، به جهان فکری 
عطار ورود می کند. مخاطب حتی با ورق زدن فهرست و مقدمه 
کتاب، مسائل مختلفی را درمی یابد که از جمله آنها می توان به 
اثر نهادهای سیاسی- اجتماعی در شکل گیری قالب های ادبی و 
تمثیل های عرفانی، سنت نگارش رساله و تدوین آنها و... اشاره 
کرد. هرمس این کتاب 956صفحه ای را بــه بهای ۲50هزار 

تومان منتشر کرده است.

سرانه مطالعه 
کشورمان، ایران، 
به طور میانگین تنها 
١٨ دقیقه در هفته 
است. 

سرانه مطالعه هند 
١٠ ساعت و ۴٢ دقیقه 

است. کشوری که از حیث 
آزادی بیان در رتبه های 

نخست جهان جای دارد.

سرانه مطالعه 
در ژاپن که یکی 
از پیشرفته ترین 
کشورهای دنیاست، 
١٠ ساعت و ٣٠ دقیقه 
در هفته است.

سرانه مطالعه در تایلند 
٩ ساعت و ٢٨ دقیقه 

است؛ کشوری که بخش 
عمده اقتصاد آن از محل 
توریسم تأمین می شود.

هر چینی در هفته به طور 
میانگین 8 ساعت مطالعه 
می کند. چین پس از آمریکا 
دومین قطب اقتصادی جهان 
است.

سرانه مطالعه فیلیپین 
7 ساعت و ٣۶ دقیقه 

است.

سرانه مطالعه مصر 7 ساعت 
و ٣٠ دقیقه است. مصر یکی 
از تمدن های باستان شمال 
آفریقا محسوب می شود که 
تاریخ پر فراز و نشیبی دارد.

سرانه مطالعه فرانسه که در 
کنار آلمان و انگلیس یکی از 

قدرت های سیاسی- اقتصادی 
اروپا را تشکیل می دهند، 

۶ ساعت و ۵۴ دقیقه است. سرانه مطالعه کشور 
مجارستان ۶ ساعت و 
۴٨ دقیقه است؛ کشوری 
که پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی مصایب 
زیادی را پشت سر نهاد. 

 سرانه مطالعه 
عربستان برای هر 
شهروند در هفته 

۶ ساعت و ۴٨ دقیقه 
مطالعه است. 

سرانه مطالعه 
کشور انگلیس، 
۶ ساعت و 
٢۵ دقیقه در 
هفته است.

 کشور ترکیه 
که  با توریسم بخش 
بزرگی از اقتصادش 

را می چرخاند، سرانه 
مطالعه اش ۶ ساعت 

و ٢۵ دقیقه است.

مطالعه، انواع و روش های مختلفــی دارد. مطالعه به قول 
معروف غذای روح است و با مطالعه و کسب اطالعات و سپس 

رسیدن دایره اطالعات و تبدیلش به دانش، در مرحله دوم 
می توان امید داشــت که جامعه از حیث فرهنگی توسعه 
یابد. با این اوصاف بر اساس پژوهشی که چندی پیش رئیس 
کتابخانه و موزه ملی ملک به آن استناد کرد، سرانه مطالعه 
در ایران 18 دقیقه در هفته است. 18 دقیقه مطالعه در ایران 

به هیچ وجه با کشورهای توســعه یافته دنیا قابل مقایسه 
نیست. به همین مناسبت نگاهی می اندازیم به کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین کشورهای آسیایی 
تا بدانیم، سهم مطالعه کشــورمان چقدر است و دست کم 

میانگینی در ذهن داشته باشیم:

18 دقیقه مطالعه هفتگی
سرانه مطالعه ایران در قیاس با چند کشور جهان

  محمدرضا رضوان طلب، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک: 
سرانه مطالعه در ایران 18دقیقه در هفته است که باید برای آن 
طرح و چاره ای اندیشیده شود.

طبق آمار مرکز آمار و  پویش تهران، سرانه 
مطالعه روزانه در پایتخت ١۶ دقیقه و ٣۶ ثانیه 

و هفته ای یک ساعت و ۵۴ دقیقه است.

فرشاد شیرزادیگزارش
روزنامه نگار


