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یک تجربه مانا، تجربیات ماندگار هیأت
شماره هشتم، تابستان 1396

حکایت دوست
جریان سازی دغدغه کتاب خوانی در هیأت انصار والیت یزد

تنظیم: معاونت تولیدات رسانه ای جامعه ایمانی مشعر
طراح جلد: سید محمد دانا

صفحه آرا: حسن ناصری
شمارگان: 5000 نسخه

قیمت: 1000 تومان )غیرقابل فروش(
استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن برای هیأت ها، در صورت ذکر منبع آزاد می باشد.
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مقدمه
بی شــک کتاب فرصتی سیار و همراه برای آگاهی بخشی، ایجاد گفتمان و بصیرت افزایی است؛ این ویژگی سبب 
می شــود بسیاری از پیام هایی که در محدوده ی مکانی و زمانی محدودی مانند هیأت قابل عرضه نیست، در این 
قالب قابل عرضه باشــد. بنابراین به نظر می رسد تالش در جهت ترویج کتاب خوانی و ایجاد زمینه ها و بسترهای 
افزایش شــوق به کتاب خوانی، ازجمله وظایف مجموعه های فرهنگی است؛ در این بین هیأت ها به دلیل داشتن 
مخاطبان عمومی می توانند نقش پررنگ تری در این حوزه عهده دار شــوند. ازاین رو ما ناچار به اســتفاده از این 
ظرفیت برای انتقال حجم وسیع تری از پیام ها در هیأت هستیم. با این مقدمات می توان معرفی کتاب را بخشی 

همیشگی در کنار برنامه های معمول هیأت ها دانست.
هیأت »انصار والیت« دارالعباده یزد به عنوان هیأتی که سعی در برگزاری مراسمات خود در تراز انقالب اسالمی 
داشته، به این مهم توجه کرده و بخشی از هر مراسم خود را به معرفی کتاب اختصاص داده است. چگونگی انجام 

این کار از روش انتخاب کتاب تا معرفی و توزیع، محتوای این نوشتار را تشکیل می دهد.
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اهمیت مبحث کتاب خوانی
اهمیت این بحث در سخنان حضرت امام خامنه ایمدظله العالی بارها و بارها ذکر شده است؛ از جمله ایشان می فرمایند:

»من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه خودمان می افتم، قلباً غمگین و متأســف می شــوم. این 
به خاطر آن است که در کشور ما به هر دلیلی که شما نگاه کنید، باید کتاب اقاًل ده برابر این میزان، رواج و توسعه 
و حضور داشــته باشد. اگر به دلیل پرچمداری تفکر اسالمی و حاکمیت اسالم به حساب بیاورید، این معنا صدق 
می کند؛ چون اسالم به کتاب خواندن و نوشتن، خیلی اهمیت می دهد. اگر هر منصفی به بیانات نبی مکرم اسالم 
و ائمه و پیشوایان اسالم نگاه کند و ببیند که اینها در چه زمانی به کتاب و کتاب خوانی دعوت می کردند و فرا 
می خواندند، همه افســانه ها از ذهنش شسته خواهد شد و خواهد فهمید که دشمنان اسالم جز این نداشتند که 

افسانه های کتاب سوزی و کتاب ستیزی را بر سر زبان ها بیندازند؛ چون اسالم پرچمدار کتاب خوانی است«.
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معیار انتخاب کتاب
هیأت در انتخاب کتاب مالک های مختلفی در نظر گرفته است؛ از جمله:

الف. مناسبت های ملی و مذهبی: 
معموالً هیأت ها جلسات خود را با مناسبت های مذهبی تنظیم می کنند که ایام شهادت و والدت اهل بیت و اعیاد 
 مذهبی از مهمترین این مناسبت هاست. این ایام بهانه ی خوبی برای معرفی کتاب در ارتباط با سیره اهل بیت
اســت. توجه به ســطح مخاطب می تواند به ما کمک کند تا انتخاب بهتری داشته باشیم. مثاًل به مخاطبانی که 
مبتدی هستند، کتاب هایی ارائه شود که تنها به زندگی نامه اهل بیت پرداخته است؛ برای مخاطبانی که سطح 
علمی باالیی دارند، ارائه و معرفی کتاب هایی با موضوع سلوک عرفانی اهل بیت، تحلیل شرایط سیاسی دوران 

اهل بیت، یا جهان بینی و نظام فکری اهل بیت می تواند انتخاب خوبی باشد.
البته گاهی جلســات هیأت با مناسبت های ملی یا رویدادهای تاریخی هم زمان می شود که در این موارد موضوع 

کتاب یا باید درباره بررسی و تحلیل آن رویداد باشد، یا درباره افراد تاثیرگذار در آن رویداد باشد.
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اگر مناســبت ما وفات، یا والدت، یا بزرگداشــت مفاخر و مشاهیر ملی و مذهبی است، موضوع کتاب می تواند به 
زندگی آنان، یا به تحلیل آثار آنها بپردازد و یا خود کتاب اثری از ایشان باشد.

ب. موضوع سخنرانی: 
با توجه به موضوع محور بودن برنامه های هیأت انصار والیت، انتخاب کتاب براســاس موضوع سخنرانی و مرتبط 
با محتوای آن، یکی از راهبردهای پیش رو برای انتخاب کتاب بوده اســت که این امر در روشــن کردن مباحث 

سخنران و همچنین تکمیل آنها بسیار مؤثر است.
* همچنین اگر سخنران جلسه مدعو ماست، می توان برای شناساندن بیشتر او به مخاطب، آثار وی را معرفی کرد.

ج. شهید مراسم)زندگی نامه و ...(:
مراســم های هیأت انصار والیت هر کدام مزین به نام یک شهید است؛ مراسم نیز با حضور خانواده شهید و به یاد 
شهید برگزار می شود. یکی از گزینه های پیش رو در انتخاب کتاب نیز، کتابی است که مرتبط با زندگی نامه، اثرخود 

شهید و ... می باشد.
د. مباحث تشکیالتی: 

جهــت تقویت بنیان های فکری و مهارتی کادر و خدام، مجموعــه کتاب هایی که در زمینه مبانی و مهارت های 
تشکیالتی نوشته شده، گزینه خوبی برای معرفی در هیأت می باشد.

هـ . مباحث روز:
اگر مسئله ای در جامعه مورد توجه قرار گرفته یا شبهه ای در حال فراگیری است، کتابی که بتواند آن مسئله را 

حل، یا آن شبهه را دفع کند، در اولویت معرفی قرار می گیرد. 
و ...
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شیوه اجرا
راهکارهای معرفی کتاب در هیأت ما به شرح زیر بوده است:

الف. معرفی کتاب توسط مجری در زمان برگزاری برنامه هیأت: 
انتخاب یک مجری توانمند هیأتی، برای معرفی کتاب، شــوق 
مطالعه کتــاب را در مخاطبان تا حد زیــادی افزایش می دهد. 
نویسنده، مقدمه کتاب، توضیح مختصری از محتوای کتاب و ... 

از جمله نکاتی است که مجری می تواند ارائه دهد.
اگر مجری خود از فعالین حوزه کتاب و نشر باشد بسیار به برنامه 

کمک می کند. برای یافتن چنین فردی کافی اســت ســری به پاتوق های کتاب شهرمان بزنیم و از فروشندگان 
بخواهیم تا فعالین این حوزه یا مشــتری های مداوم خود را به ما معرفی کنند. البته خود فروشندگان کتاب نیز 

گزینه های خوبی برای اجرای این برنامه اند. 
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نکته: انتخاب مجریانی که قدرت بیان خوبی داشــته باشند 
و بتوانند بــدون متن درباره کتاب حرف بزنند به جذابیت و 

اثرگذاری برنامه کمک می کند.
نکته: کوتاه بودن زمان معرفی کتاب به اثرگذاری آن کمک می کند.

ب. ذکرنام کتاب در تبلیغات مراسم: 
قسمتی از تبلیغات به صورت ثابت، برای ذکر نام کتاب مشخص شود. این قسمت نشان از اهمیت باالی کتاب و 

مطالعه برای مجموعه شما دارد.
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ج. نصب نام، معرفی و خالصه کتاب در بُرد ورودی هیأت: 
در قسمتی از ورودی هیأت، مکانی ثابت جهت نصب نام سخنران 
و مداح، موضوع ســخنرانی، نام شــهید و ... در نظر گرفته شده 
اســت. در کنار این موارد، قسمتی نیز برای معرفی کتاب شامل 
نام کتاب، خالصه کتاب و نویســنده آن تعیین شــده اســت. 
پیشــنهاد نصب تابلوی معرفی کتاب در محل ایستگاه پذیرایی، 

فرصت مناسبی برای استفاده از زمان حضور مخاطب است.
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شیوه های جذب مخاطب
ممکن است شیوه های جذب مخاطب، یک برنامه ی فرعی به نظر برسد و در نگاه نخست با استقبال خوبی مواجه 

نشود؛ بنابراین برای رفع این مشکل راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
1. مســابقه کتاب خوانی )به این صورت که هر هفته پرســش هایی از کتاب معرفی شده طرح و در دستگاه های 
رســانه ای هیأت )کانال، سایت، بُرد تبلیغاتی و...( منتشر شود؛ پاسخ آن نیز از طریق سامانه ی پیامکی دریافت و 

هر هفته به یک نفر جایزه ای اهداء شود؛ نام شخص نیز در مراسم هفته بعد اعالم شود(.
2. برپایی نمایشگاه کتاب در حاشیه مراسم و فروش کتاب مذکور با تخفیف ویژه؛

3. بیان و شیوه ی جذاب مجری برنامه به عنوان یکی از عوامل جذب مخاطب؛
4. اتصال این برنامه به سخنرانی برای استفاده هم زمان مخاطبین از هر دو برنامه؛

5. نصب »کیو آر کد )QR code(« مربوط به لینک دانلود نسخه پی دی اف کتاب در بُرد هیأت و پوستر تبلیغاتی؛
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روش های بازخورد گیری و نظر سنجی
1. سامانه  پیامکی جهت دریافت نظرات مخاطبین اعالم گردد تا مخاطبین نظرات خود را درباره کتاب از طریق 

این سامانه ارسال نمایند.
2. آخر هر ماه تصویر بزرگ کتاب های معرفی شده در ماه گذشته در حاشیه مراسم نصب شود و مخاطبین زیر 
آن بنویسند که آیا این کتاب را خوانده اند یا نه واگر خوانده اند چه مقدار برای آن ها مفید بوده و از آن استفاده 
کرده اند. مطالعه این نظرات هم انتخاب را برای مخاطبین راحت می کند و هم مارا برای معرفی کتاب های آینده 

جهت دهی می نماید.



قرار نیست همه کارها را از ابتدا تجربه کنیم. این خیلی بدیهی است که ما به 
جای اختراع دوبارة چرخ از این تجربه استفاده کنیم و به فکر اختراع های مکّمل 
به سمت مکتوب کردن آن ها  را  از تجربه ها آدم ها  استفاده  باشیم. همین اصل 
برده است. کاوش همین تجربه ها و دسته بندی آن ها و تفکر دربارة قواعد علت و 

معلولی نتیجه اش شده بسیاری از علومی که امروز با آن ها سروکار داریم.
»یک تجربه مانا« بناست تجربه های هیأت ها و مجموعه های مختلف را با دیگران 
بهره برداری  و  استفاده  قابل  می رسد  به نظر  که  تجربه هایی  بگذارد.  اشتراک  به 
کسانی است که در موقعیت مشابه قرار دارند. استفاده از این تجربه ها می تواند 
مسیر رسیدن به اهداف مختلف فرهنگی را کوتاه تر و فرصت های جدیدی برای 

توسعة فعالیت های موفق هیأتی ایجاد کند.
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