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ادامه تجمع در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد

همراهي پنج نهاد مختلف با دولت در قيمتگذاري كاالها

دادستان كل كشور در جمع معترضان
حاضر شد

آيا قدرت دولت براي كنترل بازارها
كم شده است
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نگاه

ايرانيها هنوز موفقبودن را
در كتابخواندن نميدانند

نگاهي به شلوغي و ترافيك مقابل غذافروشيها و تب خوردن

نمايشمصرف

سيناقنبرپور
جمعهها نمايشي هميش��گي در پايتخت اجرا ميشود.
جمعهش��بها اين نمايش حس و ح��ال ديگري هم پيدا
ميكن��د .پارك دوبله خودروي سرنش��يناني كه در صف
سفارشاجرايايننمايشهستند،چناننفسخيابانهارا
بهشمارهمياندازدكهگمانميبريتصادفيياحادثهايرخ
دادهياباليينازلشدهاست.وقتيباالخرهازمعبرميگذري،
متعجبانه ميبيني هيچ اتفاق بدي رخ نداده است؛ چيزي
نبوده جز مسابقه شمارههايي كه نوبت سفارشدهندهها
را مشخص كردهاست .هر شماره بر تب و تاب اين نمايش
ميافزايد .هر شماره خود ميتواند چند جزء داشته باشد.
براي هر يك بايد مقدار قابل توجهي مواد مصرف ش��ود؛
موادي مختلف .بخشي از مواد خوراكي است و بخش ديگر
صرفابرايپيچيدهشدنآنموادخوراكيمصرفميشود.
چندجعبهمقواييومقداريكاغذ.چندقوطيآلومينيومي
يا چند شيشه .شايد هم بطري پالستيكي يكبار مصرف.
اينها محتواي نمايش است! تصويري از چگونگي گذران
«فراغت»بهصرف«مصرف».
نمايشمصرففقطدريكمكاناجرانميشود.سناجراي
ايننمايشهابيشازسنسالنهايتئاتردرسراسرپايتخت
وجببهوجبگسترده شدهاست.حدود۴هزار فستفود،
رستورانوسلفسرويسدرتهراننقشسنايننمايشها

رابرعهدهدارند.تازهاينآمارجزآمارمنطقهيكتهراناست.
آنجاكهخودتانميدانيد،پراستازرستورانوفستفودو
كافه.عددشازحسابوكتابمابيرونميزند.
پردهدومنمايش
هر يك از اين نمايشها چند پرده دارد .دستكم پرده دوم
آنصورتي تلخهمانجاهمزمان قابل تماشاست.كودكاني
ژندهپوشوكارگرانيتاكمردوالشدهدرسطلهايآشغال.
كودكانيكهچشمبهدهانودستانمادوختهاندتاببينند
كي قوطي نوشابه كه براي او قطعهاي آلومينيومي است را
رهاميكنيميامقواييكهپيتزادرآنبستهبنديشدهرابه
درون سطل آشغال مياندازيم .همه آن چيزي كه در يك
فاصله زماني نه چندان زياد از سفارش ما تا كشيده شدن
كارتبانكيمان روي كارتخوان اين فروشگاهها تبديل به
آن ميش��ود كه نامش را ميگذاريم «طالي كثيف»؛ بعد
هم عكسها ميبينيم از آنچه ما توليد كردهايم براي آنها
كه سوداگري روزانه۷ميليون تن زباله را در پيش دارند .ما
بهاندازهايكهسننمايشمصرفداريم،سننمايشتئاتر
و امثال آن داريم؟ نگوييد قياس معالفارغ است .آيا واقعا از
مقايسهميان تعدادفستفودهاو تعدادكتابفروشيهاي
يك شهر ميتوان به عادتها و الگوهاي رفتاري مردمانش
پيبرد؟
به قول دكتر «محمدعلي الس��تي» مدرس ارتباطات

دانشگاه عالمه « غذا خوردن در رستوران و فستفود يا
سلفسرويسبرآوردننيازيفيزيولوژيكنيست.فرض
ما اين است كه اين رستوران رفتن تجمالتي است به
همين دليل ميتوان بين تعداد مراكز غذافروش��ي و
مراكز فروش كتاب مقايسهاي كرد».

رستورانرفتنبرايزندهماندننيست
محدثه نيكچه |اين پرسش كه آيا رابطهاي ميان در
دسترس بودن كتاب و مطالعه وجود دارد و آيا ميتوان
بين تعداد كتابفروشيهاي شهر و تعداد فستفودها و
رستورانهاورفتارمردمدرموردهريكمقايسهايكرد،
بهانهاي ش��د تا با «محمدعلي الستي» استاد ارتباطات
دانشگاهعالمهطباطباييصحبتكنيم.اوميگويد:فرض
ماايناستكهكسيبرايسي ركردنشكمشبهرستوران
وفستفودنميرود،بلكهاينرستورا نرفتنراتجمالتيبه
حساب ميآوريم و اين درست است كه شما تعداد مراكز
غذافروشيرابامراكزفروشكتابمقايسهكنيد.
اگ�ر بخواهيم ميزان تمايل اف�راد به خريد
كتاب و خري�د يك پرس غذا از رس�توران را
بررسيكنيم،آيااينمقايسه،مقايسهدرستي
بهلحاظعلمياست؟
استداللنهفتهدرپشتتحقيقراروششناسيتوضيح
ميدهد .منظور شما غذايي نيس��ت كه آدمها در خانه
ميخورند.دراينجااستداللماايناستكهافراديكهبه
رستورانميروندبرايزندهماندنبهرستوراننميروند.
دراينجادونيازراباهممقايسهميكنيم،اولينيازفرهنگي
كه نياز به خواندن كتاب اس��ت و ديگري نيازي كه نياز
فيزيولوژيك نيس��ت .فرض ما اين است كه كسي براي
سيركردنشكمشبهرستورانوفستفودنميرود،بلكه
اينرستورا نرفتنراتجمالتيبهحسابميآوريمواين
درست است كه شما تعداد مراكز غذافروشي را با مراكز
فروشكتابمقايسهكنيد.
بخواندنرادر
بخريدن،كتا 
ازنظرشماكتا 

پي دارد؟ يا احتمال اين وجود دارد ،كساني كه
كتابميخرندآنرامطالعهنكنند؟
به نظر من هر كسي كه كتاب ميخرد ،انگيزه فرهنگي
در ذهنش دارد .اما ممكن است افرادي به داليلي كتاب
را بخرن��د اما آن را نيمهخوانده رها كنن��د .مثال افرادي
كتابخانهها را با كتابهايش خريداري ميكنند ،سپس
آن كتابها را به عنوان كتاب دس��ته دوم ميفروشند.
در اين كتابها مشاهده ميكنيم كه حدود يكچهارم
كتابمطالعهنشدهواينازنوبودنكتابمشخصاست.
در همين بررسيها متوجه ميشويم كه كساني كتاب
ميخرند اما ممكن اس��ت آن را به اتمام نرسانند و افراد
خيليكميوجوددارندكهكتابميخرندتاكلكسيوني
راكاملكنندكهبهنسبتتعدادكتابخوانهادراقليت
هستند .به طور كلي كساني كه رغبت پيدا ميكنند كه
كتابيرابخرند،دردستهانسانهايفرهيختهوعالقهمند
به كتاب قرار ميگيرند .اين بس��يار تفاوت دارد كه شما
رغبتيهمبهخريدكتابپيدانكنيد.
آيا ميزان دسترسي افراد به كتابفروشيها

روحاست.اشتباهنكنيد.مابرايرفعگرسنگيجمعههايا
شبها سراغ فستفودها ،رستورانها يا سلفسرويسها
نميرويم.حسابمراكزفروشغذاوتحويلدرمحلكاررا
همبهاينبحثواردنكردهايم.باهمينحسابسرانگشتي
ميتوان دريافت كه تقريبا به ازاي هر۳هزار نفر در تهران
يك فستفود يا رستوران هست .باز هم تاكيد كنيم جز
آمار رستورانها و فستفودها يا كافههاي منطقه يك .به
نظر ميرسد ،الزم نباشد از تيراژ كتاب و ميزان فروش آن
بگوييمتامقايسهسطحدرآمدفستفودهارابهرخناشرانو
كتابفروشانبكشانيم.

مقايسهدومركزفروش؛غذا وكتاب
تهراني ك��ه روزها حدود ۱۲ميلي��ون نفر جمعيت دارد
و ش��بها حدود۸ميلي��ون نفر ،همانط��ور كه گفتيم
جز در منطقه ي��ك ،حدود
 ۴هزار فس��تفود ،رستوران
و سلفس��رويس دارد .اما بر
اس��اس آمارهاي رسمي به
دست آمده از وزارت فرهنگ
و ارشاد اس�لامي و اتحاديه
كتابفروش��يهاي تهران،
پايتخ��ت م��ا ح��دود ۷۰۰
افش�ارنادري« :فرهنگ اقتصادي در جامعه
كتابفروشيدارد.بهعبارتي
م�اجانيفتادهاس�ت.ايننمون�هايازضعف
ب��ه ازاي هر۱۷ه��زار و۱۴۳
فرهنگياست.يكفرداقتصاديهميشهدر
نفري كه در ته��ران زندگي
نظر ميگيرد چه امكاناتي دارد و مطابق با آن
ميكنند يك كتابفروشي
امكانات نيازهايش را اولويتبندي ميكند.
فعالاستوايندرحالياست
نيازهايمانرااولويتبنديكنيم».
كه ميگوين��د ،كتاب غذاي

بررسي رونق فستفودها در مقايسه با ركود كتابفروشيها در گفتوگو با دكترمحمدعلي الستي

نيمامختاري/اعتماد

بلدنيستيم نيازهايمانرا
اولويتبنديكنيم
«افسرافشار نادري» دكتراي
مديريت ام��ور فرهنگي دارد
و در توصي��ف ماجرايي كه ما
در مقايسه تعداد فستفودها
و ميزان مراجعه م��ا به آنها با
كت��اب و كتابفروش��يها
ميجوييم ،ميگوي��د« :در
جامعه ايران ن��ه مصرف زياد
اس��ت و نه نقدينگي ،بلكه ما
بيروي��ه مص��رف ميكنيم.

انسان اقتصادي ،امكانات محدود خود را ميسنجد و آنها را
بانيازهايخودتطبيقميدهد.وليمااينسنجشراانجام
نميدهيم.همهچيزراباهمميخواهيم».
اينجامعهشناستوضيحاتشرااينگونهادامهميدهد«:ما
تالشميكنيم،امكاناترابههرقيمتيبهدستبياوريمبه
اين دليل كه فرهنگ مصرف در جامعه ما وجود ندارد و هر
قدر به سمت مدر ن شدن پيش ميرويم به مصرف بهاي
بيشتريميدهيم.بنابراينبسيارميبينيمكهافرادجامعه
ما خودشان را به آب و آتش ميزنند تا اعتبار كسب كنند،
شغلهاي سخت دارند و به سختي پول به دست ميآورند
تا بيشتر مصرف كنند .اينها همه ناشي از آن است كه بين
امكانات و نيازها عدم هماهنگي وجود دارد و اين تبديل به
مصرفبيرويهشدهاست».
در پ��رده دوم از زبالهگرده��ا و كودكاني گفتيم كه
منتظر زبالههاي ما هستند .در اين باره از خانم افشار
نادري پرس��يديم آيا مي��زان زبالههايي كه ما توليد
ميكنيم ،ميتواند نشانهاي از مصرفزدگي باشد؟
او پاسخ ميدهد« :وقتي ما بيرويه خريد ميكنيم
باي��د آن اضافه خريد را دور بريزيم .در كش��ورهاي
توسعهيافته ميبينيد كه فرد اگر به دو پرتقال احتياج
دارد همان دو پرتقال را ميخرد اما يك ايراني اگر دو
پرتقال بخواهد دو كيل��و پرتقال ميخرد و بقيهاش
ممكن است كپك بزند و زباله شود».

مانميتوانيمقيمتيكجلدكتاب
را با يك پرس غذا مقايس��ه كنيم
و به نظر من اين مقايسه ،مقايسه
روايي نيست .چون انسان نيازهاي
متفاوتي دارد و بعضي از نيازها در
حوزهجسمقرارميگيرد.براساس
افسر كاظمي
نظريات مختلف در علوم انس��اني
نيازهايجسمانيدراولويتقرارميگيرند.بنابراينبرطرف
كردن نيازهاي اوليه مثل خوراك ،پوش��اك و مسكن در
اولويت قرار ميگيرند .وقتي اين نيازها برطرف شود انسان
به سراغ نيازهاي عاليتر ميرود و سعي ميكند حوزههاي
ديگريراهمگسترشدهد.گاهيحتيشاهديمآندستهاز
افرادكهتوانماليخوبيدارندوازپسهزينههايتفريحخود
برميآيند هم حاضر به خريد و خواندن كتاب نيستند .در
عينحالدسترسيافرادبهكتابفروشيهاهممسالهاست.
وقتيماحتيدرشهرهايبزرگتعدادكميكتابفروشي
داريم،يعنيعدالتفرهنگيدركشوررعايتنشدهاست.
كس��اني هم در اين ميان هستند كه كتاب ميخرند اما آن
كتابرانميخوانند.ممكناستفرديبخواهدنشاندهد
انسان روشنفكري اس��ت و مطالعه زيادي دارد .اين فرد به
همين علت به س��راغ خريد كتاب ميرود و آن كتاب را در
قفسهزيباييهمقرارميدهداماآنكتابرانميخواند.اين
مسالهتنهامزيتيكهداردبهرونقبازاركتابكمكميكند.
به نظر من اگر ما احساس داشته باشيم نسبت به مطالعه و
خواندن و كسب آگاهي و حس كنيم كه با خواندن كتاب و
مطالعهميتوانيمبهموفقيتدستپيداكنيم،حتماميزان
مطالعهمان را افزايش ميدهيم .احتماال ايرانيها هنوز اين
كمبودرادرخودشاناحساسنيازنكردهباشند.دركنارتعداد
كمكتابفروشيهاتعدادكتابخانههاهمكماست.دسترسي
به كتاب در حد استاندارد نيست و كتاب متناسب هم كم
است .همه اينها باعث ميشود سطح كتاب خواندن پايين
بيايد .اگر ما بتوانيم ميزان دسترسي افراد به كتابفروشيها
وكتابخانههاراافزايشدهيمباآماربهتريدرسرانهمطالعه
مواجهخواهيمبود.امابطوركليكتابنسبتبهاقالمديگري
كهماخريداريميكنيمافزايشقيمتزيادينداشتهاست.
ما ايرانيها بايد به س��طحي از توسعه برسيم كه حتي اگر
قيمت كتاب افزايش پيدا كرد ما راهه��اي ديگري را براي
كتابخواندنپيداكنيم.
كارشناسمطالعالتراهبرديفرهنگوهنر
سليقههاتغييركردهيامشكليديگرمطرحاست؟
عدهاي معتقدند نبايد به م��ردم خرده گرفت .مردم
ما كمتري��ن ميزان امكانات ب��راي تفريح و فراغت را
دارند .بنابراين ممكن اس��ت ،فراغت خود را با رفتن
به رستوران و فستفود پر كنند .در عين حال «افسر
افشارنادري» ميگويد« :فرهنگ اقتصادي در جامعه
ما جا نيفتاده اس��ت .اين نمونهاي از ضعف فرهنگي
اس��ت .يك فرد اقتصادي هميش��ه در نظر ميگيرد
چه امكاناتي دارد و مطابق با آن امكانات نيازهايش را
اولويتبندي ميكند .ولي ما نميتوانيم نيازهايمان
را اولويتبندي كنيم».
از زبان يك غيرجامعهشناس هم رفتار مردم را مرور كنيم.
يكي از كاركنان كتابفروشي طهوري در خيابان انقالب
اس�لامي ميگويد :ما كه كتابفروش قديمي هس��تيم،
مجبوري��م كتابهاي زرد روانشناس��ي بياوريم كه مردم
ميخواهندبخرند.مردمسطحيشدهاندوكتابهايخوب
رانميخرند.همهمشتري«جوجومويز»شدهاند.
تا به حال از خود پرسيدهاند ،بازار كتاب ايران كه در خيابان
انقالبنبضشميتپدباچهكتابهاييپرشدهاست.ساده
اس��ت؛ كتابهاي كمكدرسي و آمادگي كنكور .همان
كتابهايي كه هر س��ال خريداري ميشود تا تب و تاب
كنكور پايين نيايد .اما چند نفر كتابهايي ميخوانند كه
به كنكور ربطي نداشته باشد و صرفا غذاي روحشان باشد؟

عاليه شكربيگي در بررسي رفتار مردم با كتابفروشيها و غذافروشيها گفت

كتابدرسبدخريدخانوادهايرانيجاييندارد
ب خوان�دن آنه�ا دارد؟ اگر
تاثي�ري بر كت�ا 
تعداد كتابفروش�يها در تهران بيشتر بود،
يتوانس�تيم انتظ�ار داش�ته باش�يم افراد
م 
كتابخوانترباشند؟
اين يك رابطه ديالكتيك يا دوطرفه اس��ت .چون مردم
كم كتاب ميخوانند ،كتابفروشي هم سودي نخواهد
داش��ت و در نتيجه تعداد كتابفروشيها كم ميشود.
يك اثر متقابل در اينجا داريم و از آن طرف هم اگر تعداد
كتابفروشيها بيشتر بود و مردم دسترسي بيشتري
داشتند،احتمالاينكهمردمكتاببخوانند،بيشتربود.
اگرفرضكنيمتعدادكتابخانههاميتوانست
به كتاب خواندن كمك كند ،چطور؟
ما يك س��ري نمادهاي فرهنگي داريم كه ضعفهاي
فرهنگي را ميپوشانند .هميش��ه ضعف نهادي باعث
پيشرفتفرهنگميشود.فقداننهادباعثتقويتنهاد
ميش��ود .به عنوان مثال ما در سطح شهر تعداد زيادي
كيوسكروزنام هفروشيداريم.اماوجوداينكيوسكها
بهاينمعنانيستكهمردمروزنامهزيادميخوانند.بلكه
س��ود اصلي اين كيوسكها از فروش س��يگار است .در
كتابفروشيهايمانهماينوضعيتبرقراراست.مابايد
ببينيمدركتابفروشيهاچهچيزيباعثسودآوريآنها
ميشود.بايدبررسيكنيمكهخواندنچهكتابهايينماد
توسعهفرهنگوميزانكتابخوانياست.وگرنههميشه
بهاي روانشناسي و كتابهاي
در كتابفروشيها كتا 
ك درسي فروش بيشتري دارند و هيچگاه مخاطبان
كم 
خودراازدستنميدهند.

گروه اجتماعي| مقايس��ه تعداد كتابفروشيها و
تعداد فستفودها يا رستوران و شيوه برخورد و رفتار
مردم با اين اماكن چه پيامي براي ما دارد .در تهران
فقط  700كتابفروش��ي داريم در حال��ي كه به جز
منطقه يك تهران حدود  4هزار رستوران ،فستفود
و سلفس��رويس داريم .حال اين پرس��ش مطرح
ميشود كه آيا ميزان دسترسي مردم به فستفودها
و رستورانها ميزان مصرف آنها را تعيين ميكند و
همين سبب رونق آنها در برابر ركود كتابفروشيها
شده است؟ دكتر «عاليه شكربيگي» ،جامعهشناس
در پاسخ به اين فرض ميگويد:
آي�ا ميتوانيم قيمت يك جل�د كتاب را در
مقايس�ه با يك پرس غذا كه از رس�تورانها
و فس�تفودهاي بيرون از خان�ه ميخوريم،
مقايس� ه كنيم و از بررس�ي اي�ن دو نتايجي
درم�ورد رفت�ار م�ردم در برابر كت�اب و غذا
بگيريم؟
اين مقايسه درس��ت نيس��ت چون غذا نياز جسم
است و كتاب غذاي روح .س��نخيت اين دو مبحث
با هم متفاوت است .اما اينكه سرمايههاي فرهنگي
در جامعه پايين است ،اين به نظام آموزشي جامعه
برميگردد .انسان نيازمند تفريح است .در جامعهاي
كه اوقات فراغت درستي برايش تعريف نشده است،
طبيعي است كه اوقات فراغتهاي كاذب جاي اوقات
فراغت اصلي را بگيرد.
اگر فرض بگيريم كه قيمت كتاب گران است

آياميتواندتوجيهيبركتابنخواندنماتلقي
ميشود؟
امروزه مطالعهكردن صرفا در اين نيست كه ما كتابي
را بخريم و كتاب بخوانيم .در حال حاضر ميتوانيم از
طريقفضايمجازيمطالعهكنيموسراغكتابهاي
الكترونيكي بروي��م كه هزينه چندان��ي هم ندارد.
موضوع اين اس��ت كه عادت به مطالع ه كردن در ما
ايجاد نش��ده است و كتاب در س��بد خريد خانواده
ايراني جايي ندارد .ما بايد كتاب خواندن را به عنوان
يك سبك زندگي در جامعه جا بيندازيم .همانطور
كه رس��توران رفتن و غذا خوردن در عادتهاي ما
وجود دارد.
آيا ميزان دسترسي ما به مراكز فروش كتاب
تاثيري روي كتابخواندن ما دارد؟
به نظر من هيچ رابطه معناداري در اينجا وجود ندارد.
در حال حاضر ما در هر منطقهاي فرهنگس��راها را
داريم كه در هر كدامش��ان كتاب در دسترس مردم
ق��رار ميدهند ،اما ب��از هم مردم به س��مت كتاب

ب خواندن در بين افراد
نميروند ،چون عادت به كتا 
دروني نش��ده و عادات كاذب ديگري جايگزين آن
شده است .در كنار اين مراكز كتابخانهها هم در حال
فعاليت هس��تند .در محالت مختلف و دانشگاهها،
كتابخانهه��ا را داريم و اين مس��اله كتاب نخواندن
نه تنها بي��ن مردم ع��ادي رواج دارد بلك��ه در بين
دانشجويان ما و حتي استادان دانشگاه هم به چشم
ميخورد .اين بحثي اس��ت كه در ابت��دا در خانواده
آموزش داده نش��ده و مردم ما تا درجات تحصيلي
باال هم اين ع��ادت را پيدا نميكنند و تا ثريا ميرود
ديوار كج.
به نظر ش�ما همه كساني كه كتاب ميخرند
صرف�ا براي كت�اب خوان�دن آن را خريداري
ميكنند؟
متاس��فانه خير .خيلي از افراد ب��ه كتاب خريدن به
عنوان يك گذران اوق��ات فراغت نگاه ميكنند .هر
سال جمعيت ميليوني به نمايشگاه كتاب ميروند
و كتابهايي را خريداري ميكنند ،اما دريغ از اينكه
اينكتابهاخواندهشود.اينكتابهاداخلكتابخانه
ميرود و هيچگاه هم خوانده نميشود .در اليههاي
زيرين اين خريدن كتاب ،ش��ايد عالقه به خواندن
كتاب وجود داش��ته باشد اما متاس��فانه اين عالقه
مدفون شده است .همه نهادها بايد دست به دست
هم دهند تا ما بتوانيم در سنين كودكي اين عالقه به
كتاب را جزو مصاديق جامعهپذيري به كودكانمان
آموزش دهيم.

