آتشکده کرکویه ؛ تورقی به ایران باستان
گروه فرهنگ -آتشکده کرکویه یا کرکوشاه در غرب روستای خمر ،هشت کیلومتری تپه منطقه هیرمند و در میان زمین های
باتالقی سیستان و نزدیک مرز ایران با افغانستان قرار دارد .کرکوشاه یا کرکویه ،بقایای یک آتشکده مربوط به دوران هخامنشی
است که شامل دیوار خشتی چینهای از برج دفاعی شهر باستانی است .کرکویه توسط نویسندگان دوران اسالمی در کتب
قدیمی تشریح شده است .استخری کرکویه را نخستین راهی میداند که سیستان را به هرات متصل می کند و بنا به گفته همین
جغرافی نویس کرکویه در سه فرسنگی زرنج یا زرنک واقع شده است .آتش کرکویه را به کیخسرو نسبت دادهاند و کرکویه تا سده
هفتم هجری آبادان بوده است .بر اساس توصیف مورخان دوران اسالمی ،این بنا دارای دو قبه بزرگ بوده و بر هر قبه شاخی
چون شاخ گاوی بزرگ ساخته بودند و آتشگاه در زیر آن دو قبه قرار داشت.
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فرهنگ
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کفه سنگین کتاب در مقابل فضای مجازی
گــروه فرهنگ -پیش از گسترش روز افــزون فضای
مجازی مردم ،بیشتر از حال کتاب و مطبوعات را در
سبد فرهنگی خود قــرار می دادنــد و به مطالعه می
پرداختند اما با گسترش فضای مجازی و دسترسی
آسان و ارزان به انبوه اطالعات فاصله مردم با کتاب
و مطبوعات بیشتر شده است .با این اوصاف باز هم
می توان گفت در دنیایی که فضاهای مجازی زندگی
مردم را در خود غرق کرده است همچنان کتب برای
مردم محبوب است ،اگرچه کمتر به آن توجه می شود.
مدیرمسئول یکی از انتشارات استان می گوید :یکی از
مهم ترین مشکالت حوزه کتاب در استان نبود کتاب
فروشی مناسب در شهرستان هاست ،این مشکل
حتی در حــوزه کتب درســی دانشجویان نیز خود را
نشان می دهد .زیرا هر چند کتاب فروشی در شهرها
ایجاد شده است ،اما این مکان ها از کتاب های به روز
کشور محروم هستند و موجب شده است مردم کمتر
به سمت مطالعه گرایش پیدا کنند .به همین دلیل
سیستان و بلوچستان در رده بندی مطالعه کشور رتبه
پایینی به خود اختصاص داده است که چندان شایسته
استان نیست« .محبعلی آبساالن» می افزاید :وجود
کتابخانه هایی با کتب روز سبب ترغیب بیشتر مردم
به مطالعه می شود و می تواند سرانه مطالعه را افزایش
دهد ،اما متأسفانه هنوز حتی در بعد دانشگاهی چنین
کتاب فروشی هایی وجود ندارد و دانشجویان استان
از آن محروم ه ستند .بنابراین اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی باید تدبیری بیندیشد تا کتب به روز
وارد استان شود ،از طرفی با توجه به این که برگزاری
نمایشگاه های کتاب در زاهدان استقبال مردم را به
همراه داشته و نشان داده است که عالقه به مطالعه
در میان مردم وجود دارد بنابراین باید نگاهی جدی
به این موضوع داشت .به گفته وی استقبال چشمگیر
مــردم استان از نمایشگاه کتاب سبب شده است تا
ناشران استان های دیگر خواهان حضور در سیستان
و بلوچستان باشند ،ولی آن چه در این میان اهمیت
دارد ایجاد زمینه های الزم برای تداوم عالقه است ،در
این زمینه ایجاد نمایشگاه ها یا فضاهای این چنینی در
مدارس و دانشگاه های استان می تواند یکی از اقدام
های تأثیرگذار باشد که متأسفانه با وجود پیگیری
ناشران استان هنوز اداره کل آموزش و پرورش با این
موضوع موافقت نکرده است در حالی که انجام طرح
می توانست ناشران استان را به آینده دلگرم کند .وی
ادامه می دهد :برخالف باورها و تصور عموم ،فضاهای
مجازی نتوانسته است جای کتاب را در خانواده ها پر
کند و هنوز مردم دوست دارند با در دست گرفتن و ورق
زدن ،آن را احساس کنند تا مطالعه برایشان دلچسب
شود به همین دلیل ترجیح می دهند به جای مطالعه
کتب مجازی پشت صفحه مانیتور ،پشت میز تحریر
بنشینند و کتاب بخوانند ،پس نمی توان حتی تصور
کرد که فضای مجازی بتواند کتاب را حذف کند.

حمایت نشدن مهم ترین مشکل ناشران
این ناشر می گوید :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به عنوان متولی امر فرهنگ باید از ناشران حمایت
و حتی قسمتی از کتب آنــان را خــریــداری کنند.
چون اگر این اقــدام انجام نشود بدون تردید کتب
در انبارهای کتاب می ماند .درباره نمایشگاه های
کتاب نیز باید گفت که هیچ ضرورتی نــدارد فقط
زاهدان محل برگزاری نمایشگاه های استان باشد
و مــردم شهرهای دیگر استان هم باید بتوانند در
نمایشگاه های کتاب استان حضور پیدا کنند که با
متمرکز شدن این نمایشگاه ها در زاهدان ،آن ها به
دلیل بعد مسافت چنین امکانی را ندارند .بنابراین
می طلبد دیگر شهرهای استان نیز در سال به عنوان
میزبان نمایشگاه کتاب معرفی شوند عالوه بر آن باید
متولیان فرهنگ استان تعاملی انجام دهند تا ناشران
استان بتوانند با حضور در نمایشگاه های استان های
دیگر کتب خود را ارائه دهند.
رشد کتاب خوانی در گرو توسعه کتابخانه ها
مدیر مسئول یکی دیگر از انتشارات استان گفت:
بــرای رشــد کتاب خــوانــی در اســتــان ،باید توسعه
کتابخانه ها را هــدف گــذاری کــرد .کتاب ،امری
بسیار حیاتی و فرهنگی است که می توان از آن به
عنوان حــوزه توسعه زیربنایی یک منطقه نام برد،
بنابراین نباید به راحتی از آن گذشت چرا که توسعه
فرهنگی ،زیربنایی برای رشد دیگر قسمت هاست
و اگر فرهنگ با مشکل روبه رو باشد ،توسعه سخت
افزاری هم با مشکل مواجه می شود ،که در این زمینه
فرهنگ باید اولویت توسعه همه قسمت ها باشد.
«عبدا ...شاهوزهی» می افزاید :در دنیای امروز اغلب
مردم به دنبال بهبود اقتصاد خود هستند و کمتر به
موضوع های فرهنگی از قبیل کتاب گرایش پیدا
می کنند ،در حوزه چاپ و نشر نیز ناشران با مشکل
مالی رو به رو هستند که گرانی کاغذ و چاپ بر آن
می افزاید ،در کنار آن مشکالت عدیده ای در حوزه
کتاب وجود دارد که با اندکی تدبیر و برنامه ریزی
مناسب قابل رفع و جبران است .وی با اشاره به این
که برای رشد کتاب خوانی در استان ،باید توسعه
کتابخانه ها را هدف گذاری کرد ادامه داد :یکی از
راهکارهای کمک به ناشران ،اختصاص یارانه است
که دولــت و ادارات متولی امر فرهنگ باید کمک
هایی را در نظر بگیرند ،یکی از موثرترین اقدام ها در
این راه اختصاص درصدی از بودجه ادارات دولتی
به این حوزه است ،اقدامی که در ورزش انجام شد و
تا حدودی نتیجه بخش بود .وی اظهار می کند20 :
عنوان کتاب به چاپ رسانده ام اما متأسفانه برای
هیچ کــدام از آن ها حمایت نشدم و بــرای چاپ به
اجبار قسمتی از حقوق حاصل از کارکرد شخصی ام
را هزینه کردم ،از طرف دیگر برای استفاده ساکنان

رقابت های کتاب خوانی و اجرای طرح نذر کتاب
از جمله برنامه هایی است که قسمتی از آن برگزار
شــده اســت و قسمت دیگر تا پایان هفته اجــرا می
شود .وی با بیان این که طرح توسعه ،تجهیز و ساخت
کتابخانه ها و حمایت از ایجاد کتاب فروشی های
بزرگ در دستور کار است اظهار می کند :به منظور
ایجاد شهر و بوستان کتاب ،اطالع رسانی خوبی در
استان انجام و طرح هایی از زاهدان ،چابهار ،زابل و
ایرانشهر ارائه شد که دو طرح از زاهدان و چابهار در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تایید شده است .وی
تصریح کرد« :رمین» سال گذشته در همایش پایتخت
کتاب ایران به عنوان روستای برتر دوستدار کتاب
در کشور معرفی شد که به همین منظور جام باشگاه
های کتاب خوانی در این روستا نیز برگزار می شود.
طرح اهدای کتاب به مراکز فرهنگی ،هنری که در
طول سال انجام می شود نیز این هفته به صورت ویژه
در دستور کار قرار گرفت .به گفته وی ،ستاد هفته
کتاب و کتاب خوانی در همه شهرستان ها به ریاست
فرماندار هر منطقه برگزار و برنامه ریزی ها مطرح و
برای اجرا تصویب شده است .برای انتخاب ناشران و
خادمان برتر کتاب نیز کمیته ای در معاونت فرهنگی
این اداره کل تشکیل و عملکردها بررسی شد که طی
مراسمی نفرات برتر تجلیل می شوند و از مسئوالنی
که در حوزه کتاب و کتاب خوانی برنامه هایی داشته
اند نیز تقدیر می شود .مسگرانی اذعان می کند :با
توجه به رشد فضای مجازی امکان کاهش کتاب
خوانی وجود دارد ،در حالی که جامعه ای که کتاب
خوانی در آن رایج نباشد توسعه پیدا نمی کند ،رشد
کتابخوانی و الفت مردم با کتاب ،یکی از ابزارهایی
است که می تواند به توسعه فرهنگی جامعه کمک
کند .به گفته وی طرح های ویژه کتاب برای کتاب
فروشی های استان مانند دیگر نقاط کشور اجرا می
شود اما استقبال آن ها از این طرح ها بسیار کم رنگ
است چرا که خیلی از آن ها به اینترنت دسترسی
ندارند و حاضر نیستند برای افزایش فروش کتاب و
استفاده از این فرصت اقدام به راه اندازی سیستم
های الکترونیکی برای کتاب فروشی کنند.

یکی از مناطق حاشیه ای شهر زاه ــدان با هزینه
شخصی یک کتابخانه احــداث کــردم اما از آن هم
حمایتی نشد ،در حالی که اگر این میزان هزینه و
زمان برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته می
شد امــروز سرمایه ای کالن در دست داشتیم .وی
بیان می کند :اگر ناشران توسط متولیان فرهنگی
حمایت شوند با خیالی آسوده تر کار می کنند ،با این
حال ابتدا باید مشکل های پیش روی چاپ و نشر
را برطرف و سپس برای رفع آن با حضور فعاالن و
ناشران ماهانه نشست های هم اندیشی برگزار کرد
و به نوعی بسیج همگانی با حضور این افراد تشکیل
شود .اما نباید غافل شد اگر روی بودجه برنامه ریزی
شود بدون شک حداقل  70درصد مشکل های حوزه
کتاب رفع خواهد شد .به گفته این ناشر فضاهای
مجازی امــروز رشد چشمگیری در استان داشته با
این وجود هنوز نتوانسته است جای کتاب را در میان
مــردم بگیرد و هر میزان هم فضای مجازی توسعه
پیدا کند باز هم نقش و جایگاه کتاب در میان مردم
فراموش نمی شود چرا که مردم استان دوست دارند
کتاب را در دست بگیرند.
پیگیری های ارشاد برای توسعه کتاب خوانی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز می گوید24 :
آبان ماه به عنوان روز کتاب و کتاب خوانی مشخص
و برنامه های بیست و پنجمین دوره هفته کتاب از
 20آبــان ماه در استان آغــاز شده است و تا جمعه
هفته جاری ادامه دارد .در این هفته اقدام هایی به
صورت ویژه پیگیری می شود تا همه سازمان های
فرهنگی و اجتماعی نگاه ویژه ای به کتاب و کتاب
خوانی داشته باشند« .حسین مسگرانی» می افزاید:
بــرگــزاری نشست نقد و بررسی کتاب ،بــازدیــد از
رسانه ها ،کتاب فروشی ها و کتابخانه ها ،برگزاری
جام باشگاه های کتاب خوانی در زهک ،ایرانشهر و
چابهار به صورت نمادین ،نواخته شدن زنگ مطالعه
در مدارس ،تجلیل از خیران ،خادمان و فعاالن حوزه
کتاب ،معرفی نویسندگان و ناشران برتر و تقدیر از
آن ها ،برگزاری جشن کتاب و رونمایی از آثار جدید،
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اخبار
نماینده ولی فقیه در استان:

تناسبی میان کتابخانه و جمعیت در استان وجود ندارد
گروه فرهنگ -تناسبی میان کتابخانه و جمعیت استان به ویژه در کالن شهر
زاهدان وجود ندارد .نماینده ولی فقیه در استان از سالروز ارتحال عالمه آیت
ا ...سید محمد حسین طباطبایی ،فیلسوف و حکیم قرن حاضر به عنوان یک
ضایعه بزرگ یاد کرد و به خبرنگار ما گفت :به مناسبت رحلت این بزرگوار روز
و هفته کتاب و کتاب خوانی پیش روست که باید آن را گرامی بداریم .آیت
ا« ...عباسعلی سلیمانی» افــزود :موضوع کتاب در اسالم از اهمیت باالیی
برخوردار است و مردم از نظر اعتقادی با عنوان کتاب تقسیم می شوند ،کتاب
در جامعه ما مفهوم خاص خودش را دارد ،کتاب به شکل مطلق به کتاب
هایی گفته می شود که به کلمات الهی ارتباط پیدا می کند و به شکل مقید
به مجموعه کتاب های نوشته شده و آثار تالیفی مولفان اطالق می شود .به
گفته وی کتاب تبلور و تجلی اندیشه بزرگان ،صاحب نظران و اندیشه های مهم
جامعه و مولفان است ،سهم ما در حوزه کتاب به برکت انقالب اسالمی رو به
افزایش است اما هنوز جایگاه مطلوبی نسبت به کتاب نداریم .وی تصریح کرد:
این که مقام معظم رهبری مرتب به کتاب خوانی و ترویج کتاب توصیه می کنند
به این دلیل است که باید کشور ،جامعه ،نسل جوان و عناصر علمی توجهشان
به کتاب بیشتر شود ،البته آثار تالیفی جامعه در حال رشد بوده و توسعه علمی
جامعه در خور تحسین است .وی گفت :مقاله هایی که دانشگاه ها به صورت
جهانی ارائه می دهند بسیار حائز اهمیت است اما با توجه به پیشینه ایران
که در گذشته به عنوان مرکز ثقل علم و کانون کتاب بود باید این جایگاه را
در آینده به دست آوریم ،البته در زاهدان بزرگوارانی مانند مرحوم کامبوزیا از
خود کتابخانه به یادگار گذاشته اند و افرادی هم آثار قلمی خود و کتاب های
کتابخانه هایشان را در اختیار عموم قرار می دهند .امام جمعه زاهدان با بیان
این که در جامعه ما به کتاب توجه می شود ادامه داد :این توجه باید رشد کند
توصیه من این است که دولتمردان موضوع کتابخانه ها را به شکل عمومی
توسعه دهند به فراخور جمعیت کتابخانه نداریم و دلیل این که بحران به وجود
نمی آید این است که نسل جوان ،زمان امتحان به کتابخانه ها روی می آورند
و به شکل عادی کمتر با کتابخانه سر و کار دارند که اگر این گونه بود بحران به
وجود می آمد ،زیرا تناسب میان کتابخانه و جمعیت وجود ندارد .کتابخانه ها
در استان باید گسترش پیدا کند به شکلی که کتابخانه های محلی ،مرکزی
و شبانه روزی داشته باشیم در حالی که در استان و زاهدان چنین کتابخانه
هایی نداریم.

توزیع  15هزار جلد کتاب در مدارس
 15هزار جلد کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی در مدارس استان
توزیع شد .رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
به خبرنگار ما گفت :برنامه های بیست و هفتمین هفته کتاب و کتابخوانی
توسط این اداره کل از  20آبان ماه با شعار «آینده روشن با خانواده کتابخوان»
آغاز شد و تا جمعه هفته جاری ادامه دارد« .محمد رضا طاهری نسب» افزود:
دوشنبه گذشته زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس استان نواخته و از ابتدای
هفته  176نمایشگاه کتاب با عنوان طرح فروش دانش آموزی در  32منطقه
آموزش و پرورش استان بر پا شد .همچنین به مبلغ حدود  60میلیون تومان
کتاب خریداری شد و در اختیار مناطق قرار گرفت .وی ادامه داد :مسابقه
کتاب خوانی برای دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش ،ایجاد کتابخانه
های آموزشگاه ها در برخی از مناطق به منظور استفاده همه دانش آموزان،
بازدید از کتابخانه های عمومی شهر با حضور دانش آموزان و معلمان با عنوان
آشتی با کتاب ،هفته جاری در استان اجرا شده است .وی اضافه کرد :امروز
قرائت خانه مدارس شاهد یا مرکز مطالعاتی هدفمند در راستای تفاهم نامه
آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح می شود ،در این راستا در
 28مدرسه شاهد استان فضایی طراحی شده است تا دانش آموزان در خارج
از وقت آموزشی در آن مکان حضور یابند و مطالعه کنند ،مشاورانی هم برای
راهنمایی و هدایت دانش آموزان در این مراکز حضور پیدا می کنند .به گفته
وی برای چهارمین سال متوالی نویسندگان کتاب کودک بر اساس تفاهم نامه
ای که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منعقد شده است در مناطق سیستان
و بلوچستان حضور می یابند و چند هزار جلد کتاب کودک و نوجوان و لوازم
التحریر به دانش آموزان مدارس حاشیه شهر اهدا می کنند ،آن ها به منظور
ترویج کتابخوانی در مدارس نیز سخنرانی هایی خواهند داشت .وی ادامه
داد :در دوره های گذشته مناطق آموزش و پرورش ناحیه یک و دو زاهدان،
دشتیاری ،کنارک ،چابهار و سیستان تحت پوشش این طرح قرار گرفت که
امسال در ایرانشهر و بمپور اجرا می شود .همچنین  15هزار جلد کتاب که
توسط آموزش و پرورش از نهادهای مختلف تهیه شد برای تکمیل کتابخانه
های آموزشگاهی از ابتدای این هفته در شهرستان های استان توزیع شد.
طاهری خاطرنشان کرد :با توجه به این که بسیاری از مردم درگیر کار و دیگر
موضوع های اجتماعی هستند شکاف و فاصله بزرگی میان جمعیت و سرانه
مطالعه ایجاد می شود که قصد داریم با آموزش کودکان و نوجوانان آشتی با
کتاب را برقرار و خانواده ها را به کتابخوانی تشویق کنیم.

مدیرکل اسناد و کتابخانه های ملی:

شرایط کتاب خوانی در استان مناسب نیست
شرایط کتاب و کتابخوانی آن گونه که باید در استان مناسب نیست و با ورود
ابزار جدید ،کتاب بیش از پیش رو به حاشیه می رود .مدیرکل اسناد و کتابخانه
های ملی به خبرنگار ما گفت :نباید غافل بود که کتاب رسانه ای است که هیچ
ابزار دیگری نمی تواند جای آن را پرکند ،بنابراین برنامه داریم تا ارتباط مردم با
کتابخوانی بهتر شود« .قاسم سیاسر» افزود :رونمایی کتاب ،برگزاری تور کتاب
و نشست های فرهنگی به منظور گسترش میراث مکتوب ،گردآوری و حفظ
این گونه اسناد در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی در طول سال توسط این
اداره کل انجام می شود .وی ادامه داد :تجلیل از اهدا کنندگان کتاب ،تقدیر
از استاد رئیس الذاکری مولف کتاب نغمه آرچنگ و محمود چراغی نویسنده
کتاب هانمون ،برگزاری نشست های رونمایی کتاب ،برپایی نمایشگاه مولفان
استان با نمایش  300اثر به منظور آشنایی دانشجویان با آثار نویسندگان به
مناسبت بیست و پنجمین هفته کتاب و کتابخوانی در استان برگزار شد .به
گفته وی فضای مجازی نه تنها تهدیدی برای کتاب خوانی نیست بلکه می
تواند فرصتی برای توسعه کتابخوانی باشد ،به عنوان مثال در مرکز اسناد و
کتابخانه های ملی استان تاالر دیجیتال راه اندازی شده است و بیش از 100
منبع کتاب در آن وجود دارد که عالقه مندان می توانند از آن استفاده کنند،
این فرصت در کشور فقط در زاهدان،شیراز و تهران فراهم است.

