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مقدمه
متــن حاضــر، دومیــن گــزارش از مجموعــه گزارش هایــی اســت کــه صنایــع فرهنگ بنیــان ایــران را 

مــورد بررســی قــرار می دهنــد. صنایــع فرهنگ بنیــان عرصه هایــی نظیــر ســینما، کتــاب، موســیقی، 

ــر،  ــع، هن ــن صنای ــود. در ای ــامل می ش ــال آن را ش ــاک و امث ــباب بازی، پوش ــه ای، اس ــای رایان بازی ه

خالقیــت، دانــش و فنــاوری در بســتری فرهنگــی درهــم آمیختــه شــده و محصولــی قابــل عرضــه 

ــگ،  ــوری در فرهن ــی مح ــع از نقش ــن صنای ــن ای ــردد. همچنی ــد می گ ــادی تولی ــای اقتص در بازاره

ســبک زندگی و هویــت جامعــه و افــراد برخوردارنــد. هــدف از ایــن مجموعــه گزارش هــا، شــناخت جامع 

و دقیــق صنایــع فرهنگ بنیــان کشــور به عنــوان مقدمــه ای جهــت رشــد و پیشــرفت در ایــن حــوزه و 

ــود اســت. ــیب های موج ــا و آس ــع ضعف ه ــه رف ــک ب کم

ــان از حیــث فرآیندهــا،  ــر روش شــناخت ســه وجهی صنایــع فرهنگ بنی ایــن مجموعــه گزارش هــا، ب

ــک  ــی ی ــی و جزئ ــدا فرآیندهــای کل ــه ابت ــه ک ــاده شــده اند. بدین گون ــا نه ــان بن ــا و نقش آفرین آماره

ــا  ــا ب ــبت آن ه ــا و نس ــن فرآینده ــف ای ــای مختل ــده و بخش ه ــی ش ــان بررس ــه فرهنگ بنی عرص

ــا  ــده ت ــرور گردی ــه آن عرصــه م ــوط ب ــا و شــاخص های مرب ــان می شــود. ســپس آماره یکدیگــر بی

وضعیــت موجــود و روندهــای حاکــم بــر آن، مشــخص شــود. نهایتــا نقش آفرینــان و دســت اندرکاران 

ــا  ــل آن ه ــا و گســتره عم ــگاه، مســئولیت ها، فعالیت ه ــف آن بررســی شــده و جای ــای مختل بخش ه

ــاد، ســاختار و  ــه ابع ــود ک ــن روش ســه وجهی آن خواهــد ب ــرد. ماحصــل ای ــرار می گی ــورد توجــه ق م

برآیندهــای صنعــت فرهنگ بنیــان مــورد مطالعــه شــناخته شــده، جریان هــا و منابــع سیاســی، اقتصادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی جهــت حفــظ و تغییــر وضعیــت آن مشــخص شــده، و در مجمــوع تصویــری از 

ــد. ــت می آی ــود آن به دس ــت موج وضعی

گــزارش پیــِش رو، به طــور مبســوط کتــاب و کتاب خوانــی در ایــران را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت. 

امیــد اســت پرداختــن بــه موضــوع کتــاب از ایــن زاویــه، درکــی بهتــر از وضعیــت و نقاط قــوت و ضعف 

آن ایجــاد نمــوده و موجبــات پیشــرفت بیش تــر در ایــن عرصــه را فراهــم آورد.
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1.فرآیندتولیدکتاب)ازایدهتامحصول(
ــا  ــنده و ی ــن نویس ــاب )در ذه ــک کت ــار ی ــرای انتش ــده ب ــک ای ــکل گیری ی ــگام ش از هن
ســفارش دهنده(، تــا زمــان بیــرون آمــدن کتــاب از چــاپ و آمــاده شــدن بــرای توزیــع، مراحلــی 
بایــد طــی شــوند کــه مجموعــه ی آنهــا را »فرآینــد تولیــد کتــاب« می نامیم. ایــن فرآینــد، خود 
قابــل تقســیم بــه دو بخــش کلـّـی اســت: یکــی نــگارش کتــاب توّســط مؤلـّـف یــا پدیــدآور و 
دیگــری نشــر کتــاب توّســط مؤسســه ی انتشــاراتی. در هــر یــک از ایــن بخش هــا، اقدامــات و 
فّعالیت هایــی بایــد بــه صــورت گام بــه گام و مرحله به مرحلــه انجــام گیرنــد کــه در اینجــا بــه 

توضیــح اجمالــی آنهــا می پردازیــم:

1-1.نگارشکتاب
1-1-1.شکلگیریایدهیاّولیه

ایــده ی اّولیــه ی کتــاب، معمــواًل بــه دو صــورت شــکل می گیــرد: یــا در ذهــن نویســنده ایجــاد 
می شــود و پــرورش می یابــد و بــه نــگارش منجــر می شــود، و یــا آنکــه در ذهــن ناشــر شــکل 

گرفتــه و ســپس بــرای نــگارش، ســفارش داده می شــود.
1-1-2.تأمینمنابعوتحقیقات

پــس از شــکل گیری ایــده و پیــش از آغــاز نــگارش کتــاب، بایــد منابــع الزم بــرای تولیــد 
محتــوای کتــاب فراهــم شــود. ایــن منابــع عبارتنــد از: منابــع اّطالعاتــی، منابــع مالــی و... 
تحقیقاتــی کــه بــرای نــگارش، ترجمــه یــا تصحیــح کتــاب انجــام می شــود را نیــز بایــد ذیــل 
همیــن مرحلــه در نظــر گرفــت. البتــه تأمیــن منابــع همیشــه در این مرحلــه صــورت نمی گیرد. 
اگــر شــکل گیری ایــده از ســوی ناشــر اتّفــاق افتــاده باشــد، معمــواًل پیــش از ســفارش کتــاب 
بــه نویســنده، بــرای تأمیــن منابــع نیــز فکــری انجــام گرفتــه اســت. گاهــی نیــز اساســاً وجــود 

یــک سلســله منابــع اســت کــه باعــث می شــود ایــده ی تولیــد یــک کتــاب شــکل بگیــرد.



15

1-1-3.ساماندهییافتهها
پــس از مرحلــه ی تأمیــن منابــع و جمــع آوری اّطالعــات و پیــش از آغــاز نــگارش کتــاب، 
ــا  ــاختار ی ــرح، س ــه، ط ــن مرحل ــت. در ای ــاختن یافته هاس ــم س ــاماندهی و منّظ ــت س نوب
چارچــوب کلـّـی کتــاب مشــّخص و مــدّون می شــود و نــگارش کتــاب بــر اســاس آن اســتوار 
ــیاری  ــد؛ بس ــر نمی گذرانن ــه ای را از س ــن مرحل ــا چنی ــه ی کتاب ه ــه هم ــردد. البت می گ
ــم و ترتیــب  ــگارش درآمــدن، تنظی ــه ن ــی کتاب هــای تحقیقــی- پــس از ب کتاب هــا -حّت
ــم و  ــچ نظ ــدن، هی ــذ آم ــش از روی کاغ ــا پی ــاً ت ــتان ها اساس ــیاری از داس ــد و بس می یابن
ــی  ــد. کتاب هــای شــعر و کتاب های ــی در ذهــن نویســنده- ندارن ترتیــب و ســاختاری -حّت
کــه صــورت مجموعه مقــاالت دارنــد نیــز معمــواًل پــس از نــگارش، ســاماندهی می شــوند. 

ــد. ــر نمی گذرانن ــه ای را از س ــن مرحل ــز چنی ــا نی ترجمه ه
1-1-4.نوشتنکتاب

ــوان آن را  ــه می ت ــاب اســت ک ــوای کت ــدآوردن محت ــگارش و پدی ــه ی ن ــه، مرحل ــن مرحل ای
اصلی تریــن حلقــه ی تولیــد کتــاب معّرفــی کــرد. ایــن کار کــه توّســط یــک یــا چند نفــر انجام 
می گیــرد، گاهــی ترجمــه اســت، گاهــی گــردآوری، تدویــن و تألیــف اســت، گاهــی تلخیــص 
اســت، گاهــی تحقیــق اســت، و گاهــی تصنیــف. بــه هــر حــال، اصلی تریــن کار در تولیــد یــک 
کتــاب را نویســنده ای انجــام می  دهــد کــه ایــن محتــوا را پدیــد مــی آورد؛ یعنــی مطلــب را از 

عالــم ذهــن خــارج کــرده و روی کاغــذ و بــه عالــم عینّیــت مــی آورد.

1-2.فرآیندنشرکتابتوّسطمؤسسهیانتشاراتی
اگــر شــکل گیری ایــده ی نــگارش از ســوی پدیــدآور بــوده و کتــاب پــس از نــگارش، بــرای 
انتشــار بــه ناشــر ارائــه شــده باشــد، بایــد ایــن مرحلــه را مرحلــه ی ورود کتــاب بــه مؤسســه ی 
ــه ای اســت کــه در آن پــس از  ــه، مرحل ــن مرحل ــا در هــر صــورت، ای انتشــاراتی دانســت. اّم
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خاتمــه یافتــن فرآینــد نــگارش، فرآینــد نشــر کتــاب آغــاز می شــود. در فرآینــد نشــر، محتــوای 
ــه،  ــی های انجام گرفت ــاس بررس ــر اس ــود. ب ــل می ش ــی تبدی ــول نهای ــه محص ــده ب تولیدش
صرف نظــر از جزئیــات موجــود در برخــی مؤسســات انتشــاراتی، فرآینــد نشــر کتــاب در مــدل 

پایــه ای خــود1 بــه صورتــی اســت کــه در شــکل زیــر مشــاهده می شــود:

ــه توضیــح اســت مراحلــی نظیــر کارشناســی و ویراســتاری، تنهــا در ناشــران حرفــه ای به صــورت  1. الزم ب
اصولــی انجــام می گیــرد و در انتشــارات های غیرحرفــه ای اساســاً چنیــن مراحلــی انجــام نمی شــود. مــا در اینجــا 
فرآینــد اصولــِی حرفــه ی نشــر کتــاب را شــرح می دهیــم. هرچنــد درصــد باالیــی از ناشــران رســمی ثبت شــده 

را در کشــور مــا، ناشــران غیرحرفــه ای تشــکیل می دهنــد.

نمودار فرآیند نشر کتاب

بررسی اولیه وعقد قرارداد

کارشناسی

ویراستاری

دریافت فیپادریافت مجوزطراحی

دریافت شابک

قیمت گذاری

صفحه آرایی نهایی

چاپ

اعالم وصول

پایان
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 1. مدیــر دفتــر مشــاوره ی حقوقــی اهــل قلــم در ایــن خصــوص می گویــد: »نویســنده های معــروف ۲۰ درصــد 
و حّتــی بیشــتر هــم می گیرنــد؛ اّمــا نویســندگان معمولــی و کتاب اّولی هــا بیــن 1۰ تــا 1۵ درصــد می گیرنــد. 
ولــی گاهی اوقــات دیــده می شــود کــه نویســنده ای تــازه کار اســت و حاضــر اســت هیــچ پولــی هــم نگیــرد، 
ولــی کتابــش چــاپ شــود. بــه طــور میانگیــن می تــوان گفــت کتاب هــا بــا پرداخــت 1۵ درصــد قیمــت پشــت 
جلــد بــه پدیدآورنــده، چــاپ می شــوند.« )خبرگــزاری مهــر، گفتگــو بــا مدیــر دفتــر مشــاوره حقوقــی اهــل 

قلــم-۲، ابهــام بــزرگ قراردادهــای ناشــر و مولــف/ ۴۰ درصــد کتاب هــا »کتابســازی« اســت

1-2-1.عقدقراردادمیانپدیدآورندهوناشر
در بــدو ورود کتــاب بــه انتشــارات، بایــد شــیوه ی ســرمایه گذاری ناشــر بــر روی کتــاب، تعییــن 
شــود. البتــه اگــر چنانکــه گفتیــم، تولیــد کتــاب بــه صــورت ســفارش از جانــب ناشــر صــورت 
بگیــرد، ایــن مســئله در ابتــدای شــروع بــه کار پدیدآورنــده روشــن می شــود. ســرمایه گذاری 

ناشــر بــرای انتشــار یــک کتــاب، معمــواًل بــه ســه صــورت انجــام می پذیــرد:
ــار  ــرای انتش ــر ب ــد، ناش ــاب را می نویس ــنده کت ــه نویس ــت ک ــن اس ــدل اّول ای 1. م

ــورت  ــه ص ــا ب ــاب را، ی ــت جلد کت ــت پش ــدی از قیم ــد و درص ــرمایه گذاری می کن آن س

نقــدی و یــا در شــکل تعــدادی کتــاب بــه نویســنده تحویــل می دهــد. ایــن درصــد، بــرای 

ــندگان و  ــرای نویس ــود و ب ــروع می ش ــد ش ــا 5 درص ــازه کار از 4 ی ــان ت ــان و مترجم مؤلف

ــت  ــه نوب ــادر -بســته ب ــواردی ن ــا 14 درصــد اســت و در م ــن 9 ت ــه ای بی ــان حرف مترجم

ــرارداد،  ــدل از ق ــن م ــه ای ــد. ب ــز می رس ــد نی ــا 20 درص ــنده- ت ــار نویس ــاپ و اعتب چ

ــد1 . ــدی« می گوین ــرارداد درص »ق

2. مــدل دوم بدیــن ترتیــب اســت کــه نویســنده در چــاپ کتــاب مشــارکت می کنــد و بعــد 

از چــاپ، تعــدادی از تیــراژ )و گاهــی تمــام تیــراژ( را به عنــوان »ســهم مشــارکت و حــقّ  تالیــف 

ــه می شــود،  ــرارداد مشــارکتی« گفت ــن مــدل کــه »ق ــد. در ای ــا ترجمــه(« دریافــت می نمای )ی

ــل کنــد و ناشــر در مقابــل  ــرای چــاپ را تقّب ممکــن اســت نویســنده تمــام ســرمایه ی الزم ب

ــه ی  ــابک از خان ــذ ش ــی، اخ ــه مل ــا از کتابخان ــذ فیپ ــای اخ ــامل هزینه ه ــی )ش ــت مبلغ دریاف

ــود(  ــارات خ ــام انتش ــّق ن ــا ح ــه ی ــاد اســالمی و حقّ الزحم ــّوز از وزارت ارش ــذ مج ــاب، اخ کت
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اقــدام بــه چــاپ کتــاب کــرده و نویســنده را بــا کتــاب خــود تنهــا بگــذارد؛ یعنــی توزیع تمــام تیراژ 

کتــاب برعهــده ی خــود نویســنده قــرار بگیــرد. در ایــن حالــت، امتیــاز کتــاب در اختیــار نویســنده 

اســت و او می توانــد بــرای تجدیــد چــاپ یــا هــر اقــدام دیگــری، رأســاً تصمیم گیــری کنــد.

3. مــدل ســوم کــه رواج آن بیشــتر در میــان ناشــران دولتــی اســت )و البتــه تنهــا بــه آنهــا 

اختصــاص نــدارد( بدین صــورت اســت کــه ناشــر کتــاب را پــس از تألیــف یــا ترجمــه، از صاحب اثــر 

خریــداری می کنــد و بــه ازای هــر صفحــه از کتــاب، مبلغــی بــه وی می پــردازد و از آن بــه بعــد 

ایــن کتــاب بــا تمــام حقــوق آن، متعلـّـق بــه آن ناشــر یا ســازمان اســت و نویســنده حــّق هیچگونه 

اّدعایــی بــر کتــاب نــدارد. بــه ایــن مــدل »قــرارداد واگــذاری« گفتــه می شــود.

1-2-2.کارشناسی
پــس از جلــب موافقــت کلّــی ناشــر بــا چــاپ کتــاب و روشــن شــدن شــیوه ی 
ــه در  ــی، ک ــن کارشناس ــد. ای ــاب می رس ــی کت ــه کارشناس ــت ب ــرمایه گذاری او، نوب س
ــزرگ توّســط شــورای کارشناســی انتشــارات انجــام می شــود، در  مؤسســات انتشــاراتی ب

ــت:  ــز اس ــی متمرک ــور کلّ ــه مح س
1( بررسی هم راستایی متن ارائه شده با سیاست های انتشارات:

ــه  ــدام ب ــت ها اق ــتای آن سیاس ــود را دارد و در راس ــاّص خ ــت های خ ــری، سیاس ــر ناش ه

انتشــار کتــاب می کنــد. یــک ناشــر تخّصصــی ادبیــات داســتانی، عالقــه ای بــرای ســرمایه  گذاری 

در زمینــه ی انتشــار کتاب هــای تاریــخ معاصــر نــدارد و بالعکــس.

2( کارشناسی فّنی و تخّصصی متن:

در اینجــا پاســخ ایــن ســؤال کــه آیــا متــن ارائه شــده از ســطح کیفــی قابــل قبولــی برخــوردار 

اســت و ارزش ســرمایه گذاری را دارد یــا نــه، داده می شــود. همچنیــن ممکــن اســت تشــخیص 

داده شــود کــه متــن بــرای انتشــار، احتیــاج بــه اصالحــات کلـّـی یــا جزئــی دارد. در هــر صــورت، 

ســطح کیفــی کار در اینجــا از ســوی انتشــارات مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.
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3( مطابقت با ضوابط نشر کتاب:

یکــی دیگــر از محورهــای بررســی کتــاب توّســط ناشــر، بررســی ایــن مســئله اســت کــه 

ــی  ــورای عال ــط ش ــه توّس ــاب )ک ــِر کت ــط نش ــا و ضواب ــا آئین نامه ه ــده، ب ــن ارائه ش ــا مت آی

انقــالب فرهنگــی تصویــب شــده و توّســط اداره ی کتــاب بــه اجــرا گذاشــته شــده و ارزیابــی 

ــاب ضوابطــی  ــار کت ــرای انتش ــی کشــور ب ــتگاه حاکمیت ــر. دس ــا خی ــق دارد ی ــود( تطاب می ش

وضــع کــرده اســت. هــر ناشــری کــه قصــد انتشــار کتــاب داشــته باشــد، ملــزم بــه رعایــت این 

ضوابــط اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، از انتشــار اثــر وی جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد. بــه 

همیــن جهــت، بررســی متــن از نظــر تطابــق بــا ضوابــط نشــر کشــور نیــز از دیگــر محورهــای 

کارشناســی اثــر توســط ناشــر اســت. 

ناشــر یــا راســاً توانایــی کارشناســی دارد و آن را توّســط کمیته هــای تخّصصــی خــود 
بررســی می کنــد؛ یــا اینکــه اثــر را در اختیــار متخّصصیــِن معتمــد خــود ســپرده و نظــر آنها 
را جویــا می شــود. اصــواًل ناشــراِن حرفــه ای، خــود دارای کمیته هــای تخّصصــی هســتند و 
محتواهــای وارد شــده بــه انتشــارات را بــه ایــن کمیته هــا ارجــاع می دهنــد. ممکــن اســت 
جلســه ی شــورای کارشناســی انتشــارات بــرای انتشــار کتــاب تصمیم گیــری نمایــد. به هر 
تقدیــر، در ایــن مرحلــه مشــّخص می شــود کــه آیــا کتــاب شایســتگی انتشــار توّســط این 

انتشــارات را دارد، و آیــا بــرای انتشــار احتیــاج بــه اصالحاتــی خواهــد داشــت یــا خیــر.
1-2-3.ویراستاری

پــس از تصویــب و تصمیم گیــری انتشــارات بــرای چــاپ کتــاب، کتــاب بایــد مــورد ویرایــش 
ــف  ــار« تعری ــرای انتش ــی ب ــخه ی متن ــازی نس ــد آماده س ــش را »فرآین ــرد. ویرای ــرار گی ق
می کننــد. ایــن ویرایــش، بایــد هــم شــامل ویرایــش نگارشــی و رســم الخطی باشــد، و هــم 

ویرایــش علمــی و محتوایــی.
کم شــدن  یــا  اضافه شــدن  ویرایشــی،  عالئــم  رعایــت  پاراگراف بنــدی،  غلط گیــری، 
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پانویس هــا، یادداشــت ها، ارجاعــات درون متنــی و برون متنــی و یــا نمایه هــای انتهــای کتــاب، 
در ایــن مرحلــه صــورت می گیــرد. همچنیــن ممکــن اســت یــک ناشــر در عیــن پای بنــدی 
بــه اصــول ویرایــش و نــگارش، رســم الخط خاّصــی داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت، در ایــن 

ــد. ــال می کن ــه آن را اعم مرحل
عــالوه بــر این هــا، ممکــن اســت متــن از نظــر محتوایــی نیــز دارای معایــب و ایراداتــی باشــد؛ 
ممکــن اســت جایــی از نوشــته، بــا ضوابــط نشــر ســازگار نباشــد؛ یــا بــار حقوقــی بــرای ناشــر 
ــج اســت و توّســط  ــز معمــواًل رای ــی نی ــن ویرایــش محتوای ــف داشــته باشــد. بنابرای ــا مؤل ی

انتشــارات بــر روی کتــاب اعمــال می شــود1 .
البتــه از آنجــا کــه انتشــار کتــاب در کشــور مــا چنــدان وجهــه ی حرفــه ای نــدارد و ســود 
ــه صــورت یــک  ناشــران از نشــر کتاب هــا، اغلــب قابل توّجــه نیســت، ویرایــش کمتــر ب
ــه  ــود گرفت ــه خ ــلیقه« ب ــال س ــوی »اعم ــگ و ب ــال می شــود و بیشــتر رن ــه« دنب »حرف
اســت. بــه همیــن جهــت، بســیاری از نویســندگان برجســته و پرفــروش، اصــاًل اجــازه ی 
ــه آشــفتگی ویرایشــی  ــه انتشــارات ها نمی دهنــد و همیــن امــر، ب ویرایــش آثارشــان را ب

ــد. ــن می زن ــتر دام ــا بیش کتاب ه
1-2-4.دریافتشابک

شــابک »شــماره ی اســتاندارد بین المللــی کتــاب« اســت. بــا توّجــه بــه افزایــش روزافــزون 
انتشــار کتــاب و مشــکالتي کــه در توزیــع، ســفارش، انبارگردانــي و اّطالع رســاني 
ــک  ــه ی ــاز ب ــئله ی نی ــه ی 1960 مس ــر ده ــت، از اواخ ــود داش ــا وج ــودی کتاب ه از موج
ــام  ــه ن ــی ب ــازمانی بین الملل ــد و س ــرح ش ــاب مط ــي کت ــماره گذاري بین الملل ــتم ش سیس
ISBN )International Standard Book Number( بــرای ســامان دهی بــه ایــن مهــم شــکل 

گرفــت. در ایــران، مؤسســه ی خانــه ی کتــاب اقدامــات الزم بــرای تخصیــص این شــماره ی 
1 . البته نویسندگان بزرگ و صاحب نام اجازه ی دخل و تصّرف در آثار خود را به ناشران نمی دهند.
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ــد. ــام می ده ــا را انج ــه کتاب ه ــی ب بین الملل
شــابک در حــال حاضــر بــه صــورت گروهــی و در تعــداد مشــّخصی بــه هــر یــک از ناشــران 
واگــذار می شــود و ناشــران فّعــال بــرای تک تــک کتاب هــای خــود، بــه خانــه ی کتــاب مراجعــه 
نمی کننــد. ناشــران در هنــگام مراجعــه ی مجــّدد بــرای دریافــت گــروه دیگــری از شــماره ها، 
ــد.  ــا اســتفاده کرده ان ــدام کتاب ه ــرای ک ــه شــماره های پیشــین را ب ــد ک ــزارش بدهن ــد گ بای
ــه کتاب هــای خــود  ــا ب ــد ت ــار دارن بنابرایــن ناشــران همــواره گروهــی از شــماره ها را در اختی
اختصــاص دهنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آمارهــای مؤسســه ی خانه ی کتــاب بــا آمارهای 
کتابخانــه ی ملـّـی در خصــوص تعــداد عناویــن کتاب هــای منتشرشــده در ســال، تفــاوت دارد.

1-2-5.طّراحی)صفحهآرایی/طراحیپشتورویجلد(
اّولیــن مواجهــه ی مخاطــب بــا کتــاب، در توّجــه بــه جلــد کتــاب صــورت می گیــرد. به همیــن 
دلیــل، طّراحــی جلــد مناســب و جــّذاب، نقشــی کلیــدی در برقــراری ارتبــاط بــا مخاطــب دارد. 
جلــد کتــاب، عــالوه بــر جّذابیــت و ِکشــندگی، بایــد هماهنــگ بــا محتــوای کتــاب و در صورت 
امــکان، حّتــی انتقال دهنــده ی پیــام اصلــی آن باشــد. بــه همیــن دلیــل، مضمــون کتــاب نیــز 
ــا هم فکــری  ــه ب ــن مرحل ــر در ای ــد. ناش ــاء می کن ــی را ایف ــش مهم ــد آن نق در طّراحــی جل
پدیدآورنــده از یک ســو، و گرافیســت ها و طّراحــان از ســوی دیگــر، اقــدام بــه طراحــی جلــدی 

مناســب بــرای کتــاب می کنــد.
عــالوه بــر طّراحــی جلــد، طّراحــی صفحــات داخــل کتــاب نیــز اقــدام دیگــری اســت کــه 
ــًا  ــد InDesign غالب ــی مانن ــورد، نرم افزارهای ــن م ــرد. در ای ــه انجــام می گی ــن مرحل در ای

ــد. ــرار می گیرن مــورد اســتفاده ق
1-2-6.دریافتمجّوزارشاد

هــر ناشــری کــه بخواهــد اقــدام بــه انتشــار کتــاب کنــد، بایــد پیــش از انتشــار، تأییدیــه ی 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــرده باشــد. ب ــاد اســالمی کســب ک ــگ و ارش ــی آن را از وزارت فرهن قانون
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ــرای اداره ی  ــی را ب ــاب، نســخه ی نهای ــد از انجــام ویراســتاری و طّراحی هــای کت ناشــران بع
کتــاب ارســال می کننــد. ایــن اداره وظیفــه دارد متــن ارســالی ناشــر را بــر مبنــای ضوابــط نشــر 
-مصــّوب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی- بررســی کــرده، و اجــازه یــا عــدم اجــازه ی انتشــار 

آن را بــه ناشــر ابــالغ کنــد.
ــا اعمــال پــاره ای اصالحــات  ممکــن اســت ارشــاد تشــخیص دهــد کــه متــن حاضــر، ب
قابــل انتشــار خواهــد بــود. در ایــن صــورت، اصالحیه هــای مــورد نظــر بــه ناشــر ابــالغ 
ــرای  ــاب را ب ــّدداً کت ــرده و مج ــدام ک ــا اق ــال آنه ــه اعم ــبت ب ــر نس ــا ناش ــود ت می ش

ــل دهــد. ــاب تحوی ــه اداره ی کت بررســی ب
1-2-7.دریافتفیپا

ــاب در  ــارت اســت از درج فهرســت برگ کت ــش از انتشــار، عب ــا فهرست نویســي پی ــا ی فیپ
ــي در  ــاي فهرست نویس ــن کار، هزینه ه ــا ای ــاب. ب ــی کت ــه ی حقوق ــا صفح ــنامه ی شناس
ــناختي  ــات کتاب ش ــد، اّطالع ــش مي یاب ــاني کاه ــز اطالع رس ــا و مراک ــطح کتابخانه ه س
ــر  ــده و خب ــت ش ــا یک دس ــت های کتابخانه ه ــي و فهرس ــاي اطالعات ــود در پایگاه ه موج
ــود1   ــش مي ش ــریع تر پخ ــي س ــي و بین الملل ــبکه هاي ملّ ــطح ش ــر در س ــک اث ــار ی انتش
ــی« اســت. ناشــر بعــد از  مرجــع صــدور فیپــا در ایــران »ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملّ
تأییــد متــن توســط وزارت ارشــاد و نیــز بــا در دســت داشــتن شــابک، بایــد کتــاب را بــرای 
صــدور فیپــا در اختیــار ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملــی قــرار دهــد. صــدور فیپــا معمــواًل 

ــه طــول می انجامــد. ــا 10 روز ب بیــن یــک هفتــه ت
1-2-8.قیمتگذاری

مرحلــه ی بعــدی، قیمت گــذاری کتــاب توّســط انتشــارات اســت. ناشــر بــا توّجــه بــه هزینــه ای که 
بــرای نشــر کتــاب کــرده و بــا در نظــر گرفتن تیــراژ کتــاب و بــرآوردی کــه از فــروش آن دارد، اقدام 

1 . فصل نامه ی کتاب، 1381: 18۲-187.
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ــر هزینــه ی تمام شــده را  ــر 4 براب ــا 3 و حّداکث ــد. معمــوالً ناشــران، 2 ت ــه قیمت گــذاری می کن ب
به عنــوان قیمــت مجمــوع تیــراژ قــرار می دهنــد و بــا تقســیم ایــن قیمــت بــه تعــداد تیــراژ، قیمت 

پشــت جلد کتــاب را تعییــن می کننــد.
فــروش کتــاب همیشــه یکســان نیســت. گاهــی ممکــن اســت ناشــری کتــاب منتشرشــده اش را 
ــا اتّحادیــه ی کتابفروشــان بفروشــد و پــول آن را نیــز یک جــا دریافــت  یک جــا بــه پخش گــر ی
ــا را تضمین شــده  ــروش آنه ــش از چــاپ و انتشــار، ف ــی پی ــه حّت ــی هســتند ک ــد. کتاب های کن
ــس  ــد پ ــاب بای ــوارد اســتثنایی، کت ــا گذشــته از م ــد. اّم ــد می کنن ــد و از ناشــر پیش خری می دانن
از انتشــار، از مجراهــای پخــش، معّرفــی، تبلیــغ و فــروش بگــذرد تــا ســرمایه ای کــه ناشــر بــرای 
کتــاب گذاشــته، بازگــردد و بــه دســت او برســد. در ایــران به طور متوّســط حــدود دو ســال -و گاهی 
بیشــتر- طــول می کشــد تــا یــک چــاپ کتــاب بــه فــروش برســد و ســرمایه ی ناشــر بازگــردد.

ایــن مــّدت، بــرای یــک ســرمایه گذار بســیار طوالنــی اســت. بــا در نظــر گرفتــن نــرخ تــوّرم، 
ــر از ایــن حرف هــا می شــود. در ســال های بحرانــی  ــه ی قیمت گــذاری بســیار پیچیده ت معادل
ــای  ــز کتاب ه ــران نی ــی ناش ــد. برخ ــش می یاب ــی افزای ــای غیرواقع ــوّرم، قیمت گذاری ه ت
ــر  ــاب را تغیی ــت کت ــر پخــش قیم ــد و در ه ــت پخــش می کنن ــد نوب ــاپ را در چن ــک چ ی
می دهنــد؛ اتّفاقــی کــه البتــه بــا ورود چــاپ دیجیتــال بــه عرصــه ی نشــر کتــاب، ســاده تر و 

ــر از گذشــته شــده اســت. امکان پذیرت
1-2-9.صفحهآرایینهایی

در ایــن مرحلــه، کتــاب به منظــور ارســال بــه چاپخانــه آمــاده می شــود. در اینجــا بــا انجــام 
ــورد  ــار م ــن ب ــرای آخری ــی، کار ب ــکاالت صفحه آرای ــودن اش ــرف نم ــی و برط نمونه خوان

ــرد. ــرار می گی ــی ق بازبین
1-2-10.چاپ

ــه مراحــل فنــی چــاپ و بســته بندی می رســد. ایــن مراحــل  ــت ب پــس از ایــن مراحــل، نوب
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شــامل لیتوگرافــی1  )فیلــم/ زینــک(، تهیــه ی کاغــذ )متن/جلــد(، چــاپ )متــن/ جلــد(، صّحافی 
ــرش( و  ــد/ ب ــن و جل ــن/ دوخــت صفحــات مت ــردن مت ــب ک ــردن و مرت ــا ک ــازی/ ت )جلدس

ــود. ــدل( می ش ــاف/ ع ــته بندی )لف بس
تــا پیــش از ورود چــاپ دیجیتــال2 ، اغلــب از چــاپ افســت اســتفاده می شــد. ایــن روش، بــرای 
ــول  ــران را از قب ــی رود و ناش ــمار م ــه ش ــن روش ب ــاال اقتصادی تری ــه ب ــای 5000 ب تیراژ ه
کتاب هایــی بــا طرفــداران کــم در بــازار منصــرف می ســازد. بــا اســتفاده از ایــن روش چــاپ، 
کتابــی کــه چــاپ اّول آن بــه کنــدی فــروش مــی رود، تنهــا زمانــی چــاپ مجــّدد می یابــد کــه 
حجــم زیــادی از خواننــدگان را بــه خــود اختصــاص داده باشــد. بنابرایــن، بســیاری از کتاب هایی 
کــه بــازار فــروش دارنــد اّمــا ایــن بــازار خیلــی جــّدی نیســت و چــاپ اّول کتــاب نیز بــه کندی 
فــروش رفتــه اســت، دیگــر چــاپ نمی شــوند یــا حّداقــل تــا زمانــی کــه تقاضــا بــرای آنهــا بــه 
ســطح قابــل قبولــی نرســد، چــاپ نمی شــوند. اّمــا چــاپ دیجیتــال، کامــاًل ایــن مشــکل را حل 
کــرده و دغدغــه ی بســیار مهــّم هزینه هــای نگهــداری و انبــار را بــرای ناشــران کم رنــگ نموده 
اســت. عــالوه بــر ایــن، چــاپ دیجیتــال امــکان خودناشــری را نیــز به شــکل قابــل مالحظه ای 

1 . لیتوگرافــی بــه مجموعــه عملیاتــی گفتــه می شــد کــه از ماکــت )متــن حروف نــگاری شــده، 
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــد و ماکــت را ک ــرداری می کردن ــی( فیلم ب ــی نهای ــم و بازبین ــا تنظی صفحه آرایی شــده و ب
بــه ورق هــای بــزرگ فیلــم تبدیــل شــده بــود، روتــوش، کنتاکــت، مونتــاژ، کپــی، و روی صفحــات زینــک ظاهر 
می ســاختند. لیتوگرافــی هنــوز هــم بــرای چــاپ افســت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا ایــن تفــاوت کــه 
ایــن کار اکنــون بــا اســتفاده از دســتگاهی بــه نــام Plate Setter انجــام می شــود. Plate Setter در واقــع پرینتــِر زینک 
اســت و بــا ارســال فایــل از کامپیوتــر بــه آن، بــدون درســت کــردن فیلــم، مســتقیماً زینــک از دســتگاه خــارج 

ــه می شــود.  ــه جــای زینــک، Plate گفت ــه خروجــی دســتگاه ب ــن روش ب ــه در ای می شــود. البت
ــدی از چــاپ اســت کــه در آن به جــای دســتگاه ها و ماشــین آالت دســتی و  ــوع جدی ــال ن ۲ . چــاپ دیجیت
ــا  ــت ی ــای الرج فرم ــال )چاپگره ــک دیجیت ــین آالت تمام اتوماتی ــتگاه ها و ماش ــت، از دس ــک افس نیمه اتوماتی
چاپگرهــای لیــزری و جوهرافشــان حرفــه ای( اســتفاده می شــود. کاهــش زمــان و افزایــش کیفّیــت چــاپ، از 
مهمتریــن مزیّت هــای چــاپ دیجیتــال در مقایســه بــا چــاپ افســت اســت. ایــن روش بیشــتر بــرای تیراژهای 
کم تعــداد اســتفاده می شــود. چــاپ دیجیتــال دارای هزینــه ی بیشــتری بــرای چــاپ هــر صفحــه، در مقایســه با 
روش هــای ســّنتی مثــل چــاپ افســت اســت؛ ولــی ایــن قیمــت باالتــر معمــوالً بــا صرفه جویــی در هزینه هــای 
ــرای تیراژهــای کم تعــداد  ــه ی پلیت هــای چــاپ )در چــاپ افســت( انجــام می شــود، ب دیگــری کــه در تهی
جبــران می شــود. ایــن روش امــکان چــاپ بالفاصلــه پــس از تقاضــا را فراهــم مــی آورد و امــکان تغییــر تصاویر 

و محتویــات صفحــه )یعنــی اّطالعــات متغّیــر در هــر بــرگ چاپــی( را در اختیــار می گــذارد.
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افزایــش داده و چــاپ بــه صــورت »ناشــر- مؤلــف« را امکان پذیــر ســاخته اســت.
1-2-11.اعالموصول

پــس از چــاپ کتــاب، کّل تیراژهــای کتــاب بــرای انبارگردانــی، بــه انبــار چاپخانــه منتقل می شــود 
و تنهــا پــس از دریافــت نامــه ی اعــالم وصــول از وزارت ارشــاد اســت کــه ناشــر حــّق توزیــع و 
پخــش کتــاب را پیــدا می کنــد. ناشــر بعــد از چــاپ کتــاب بایــد دو نســخه از کتــاب را همــراه بــا 
مجــّوز چــاپ، مجــّدداً بــه ارشــاد ارســال کنــد. بعــد از حــدود یــک هفتــه، نامــه ی اعــالم وصــول 
ارشــاد بــرای ناشــر ارســال می شــود. ایــن نامــه بــه ایــن معنــی اســت که ناشــر بعــد از تأییــد متن 
توّســط اداره ی کتــاب و قبــل از چــاپ کتــاب در چاپخانــه، محتــوای کتــاب را تغییــر نــداده اســت.

نامــه ی اعــالم وصــول، در واقــع بــه منزلــه ی مجــّوز توزیــع و فــروش کتــاب اســت. ناشــر در 
اینجــا کتاب هــای چاپ شــده ی خــود را تحویــل می گیــرد و فرآینــد توزیــع و فــروش کتــاب 
را آغــاز می کنــد. بدیــن ترتیــب در اینجــا بایــد فرآینــد تولیــد کتــاب را تمام شــده تلّقــی کــرد.

بــرای جمع بنــدی بخــش حاضــر، می تــوان مــدل زیــر را به عنــوان مــدل فرآینــد تولیــد کتــاب 
)از ورود محتــوای کتــاب بــه یــک مؤسســه ی انتشــاراتی تــا خــروج کتــاب از آن( ارائــه نمود:

فرآیند تولید کتاب، از ورود محتوای اثر به مؤسسه ی انتشاراتی تا خروج کتاب از آن

دریافت مجوز                  

دریافت تقاضا

قیمت گذاری

جلسه شورا ویراستاری طراحی چاپ تخلیه و تحویل

شابک و فیپا
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2.چرخهیتوزیعکتاب
بررســی فّعالیت هــای شــرکت های انتشــاراتی نشــان می دهــد کــه ایــن شــرکت ها، همزمــان 
در دو عرصــه ی اصلــی »تولیــد« و »بازرگانــی« فّعالیــت می کننــد. یعنــی هــم بــه دریافــت، 
پــردازش و تولیــد محتــوا می پردازنــد و هــم پــس از تولیــد، مشــغول توزیــع و فــروش کتــاب 
می شــوند. بــه همیــن دلیــل، ســاختار ایــن شــرکت ها، متشــّکل از دو بخــش تولیــد و بازرگانــی 
اســت. در واحــد تولیــد، همانطــور کــه گذشــت، محتــوای دریافت شــده پــس از حروف چینــی، 
ویرایــش، و طراحــی جلــد و صفحــات، بــه محصــول نهایــی )یعنــی کتــاب( تبدیــل می شــود. 
اّمــا در واحــد بازرگانــی، بایــد بــرای محصــول تولیدشــده بازاریابــی شــده و پروســه ی توزیــع 

محصــول تــا فــروش نهایــی آن و رســیدن بــه دســت مصرف کننــده، دنبــال شــود.

ــری«،  ــور: »پخش گ ــه مح ــود، در س ــام می ش ــع انج ــه ی توزی ــه در چرخ ــی ک فّعالیت های
»تبلیــغ و بازاریابــی« و »فــروش« قابــل تقســیم اند کــه مختصــراً توضیــح داده می شــوند:

2-1.پخشگری
پخــش کتــاب یکــی از مراحلــی اســت کــه میــان چــاپ کتــاب )توســط ناشــر( و فــروش آن 
)توّســط کتابفــروش( قــرار دارد. اصطــالح معمــول »پخشــی« بــه افــراد یــا مؤسســاتی گفتــه 
می شــود کــه واســطه ای میــان ناشــر و کتابفــروش هســتند و بــه بازاریابــی بــرای کتــاب تــازه 

ــه، چنــد کار عمــده انجــام می شــود: ــد. در ایــن مرحل منتشرشــده می پردازن
الف. بررسی نیازها و تقاضاها

توزیع کتاب

فروشتبلیغاتپخش گری
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ب. گرفتن سفارش یا اطمینان از مراکز مصرف

ج. تحویل گرفتن آثار چاپ شده و انبار کردن آنها

د. تفکیک تقاضاها، بسته بندی آثار و ارسال

ـ. پیگیری و حصول اطمینان از اینکه محصول موردنظر به همه ی نقاط مصرف رسیده باشد ه

و. رسیدگی به موقع به حساب ها و در نظر داشتن جنبه های الزم اقتصادی

ز. توّجه به واکنش ها و بازخوردها، و تصحیح و تکمیل فعالیت پخش.

در کشــورهایی کــه اقتصــاد نشــر رونــق دارد، پخــش کتــاب از کار نشــر و تک فروشــی کتــاب، 
به کلـّـی مجّزاســت. پخش گــران، ســازمان و تشــکیالت مســتقل و مخصــوص خــود را دارنــد و 
آثــار چاپــی را بــر اســاس تنظیــم قــرارداد و تعرفه هــای قیمــت، از ناشــران تحویــل می گیرنــد 
و بــه مراکــز عرضــه و فــروش، یــا محل هــای مصــرف می فرســتند. اّمــا در کشــور مــا، ایــن 
فعالیــت یــک فعالیــِت به کلـّـی مســتقل نیســت؛ هــم ناشــران بــه نوبــه ی خــود در پخــش آثــار 
خــود و دیگــران فّعالیــت می کننــد و هــم بســیاری از شــرکت های پخــش، دســتی نیــز در نشــر 
کتــاب دارنــد. بنابرایــن انــواع مختلفــی ماننــد: »چاپ گــر + ناشــر«، »چاپ گــر + پخش گــر«، 
»ناشــر + پخش گــر«، »ناشــر + کتاب فــروش« و »ناشــر + چاپ گــر + پخش گــر + 
کتاب فــروش« در ایــن زمینــه متصــّور اســت )آذرنــگ، 1386: 65(. بــه هــر حــال، اقتصــاد نــه 
چنــدان پررونــق کتــاب در ایــران، بــه شــکل طبیعــی شــرایطی این چنیــن را موجــب می شــود.

2-2.تبلیغوبازاریابی
تبلیــغ و بازاریابــی کــه نقشــی پررنــگ در فــروش کتــاب ایفــاء می کنــد، محــّل ثابتــی در فرآیند 
تولیــد و عرضــه ی کتــاب نــدارد؛ بــه ایــن معنــا کــه از ابتــدای شــروع بــه تولیــد کتــاب تــا پس 
از عرضــه ی آن بــه بــازار )و حّتــی گذشــتن از چندیــن چــاپ(، ایــن فعالیــت ادامــه دارد و محدود 

بــه یــک حلقــه ی مشــّخص در ایــن زنجیره نیســت.
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ــد. برخــی از ایــن اقدامــات  ــل انجام ان ــر، کارهایــی هســتند کــه در ایــن زمینــه قاب مــوارد زی
ــکان  ــر ام ــط همــه ی ناشــران انجــام می شــود و برخــی دیگــر کمت ــه طــور معمــول توّس ب

ــت: ــته اس ــازی داش پیاده س
ــات کــرده و در مــورد کتاب هــای  ــا زنجیره هــای فــروش مالق 1. ناشــران پیــش از انتشــار، ب

آمــاده ی ارائــه ی خــود، تبادل نظــر نمــوده و نظــرات آنــان را بــرای طّراحــی جلــد، عنــوان، قیمــت و... 

دریافــت می کننــد. ایــن خــود اّولیــن مرحلــه ی تبلیــغ کتــاب، پیــش از انتشــار آن اســت.

2. ناشــران برخــی اوقــات بــرای پیش خریدهــای قبــل از چــاپ کتــاب، قیمت هــای پایینــی را 

ــداران را افزایــش می دهنــد. پیشــنهاد می کننــد و بدین ترتیــب انگیــزه ی خری

ــاب،  ــودن کت ــاپ ب ــوان و خوش چ ــب، خوش خ ــکل مناس ــب و ش ــاب در قال ــه ی کت 3. ارائ

صّحافــی مناســب و طرح جلــد جــّذاب نیــز خــود از بهتریــن تبلیغاتــی اســت کــه می توانــد بــرای 

یــک کتــاب صــورت بگیــرد.

4. تبلیغ و معّرفی کتاب از طریق رسانه ها )از روزنامه ها و مجاّلت گرفته تا رادیو و تلویزیون(

5. یادداشت نویسی و نقدنویسی در رسانه ها )خصوصاً روزنامه ها و مجاّلت(

6. تبلیغات محیطی

7. ارسال نسخه هایی از کتاب برای افراد صاحب نظر و برجسته

8. تهّیه ی اقالم تبلیغاتی )مانند دفترچه یادداشت( با طرح جلد کتاب

9. تبلیغــات شــفاهی )ایــن نــوع تبلیغــات، به ویــژه در زمان هایــی کــه کتــاب از فــروش کنــار 

گذاشــته شــده، تأثیــر قابل توّجهــی بــر فــروش آن می گــذارد(.

پیش فروش  .10

عرضه ی کتاب در نمایشگاه های ملّی و منطقه ای  .11

اهدای جایزه به کتاب و پدیدآورندگان آن  .12

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب  .13
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برگزاری مراسم نقد کتاب  .14

برگزاری مسابقات کتابخوانی با محورّیت کتاب مورد نظر  .15

تبلیغات از طریق پیامک  .16

تبلیغات اینترنتی )سایت ها، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی(  .17

قرار دادن کتاب در ویترین کتاب فروشی ها  .18

ــش            ــرای کاه ــف ب ــدن تخفی ــق قائل ش ــی ها از طری ــرای کتابفروش ــزه ب ــاد انگی ایج  .19

ــی ــه ی کتابفروش ــاب در قفس ــدگاری کت مان

قراردادن نام کتاب در فهرست پرفروش های هفته و ماه  .20

قرار دادن نام کتاب در فهرست »تازه های کتاب« در نشریات کتاب و کتابداری  .21

معّرفی کتاب از طریق بروشور و فهرست انتشارات ناشر  .22

راه اندازی خبرنامه و باشگاه مخاطبین برای کتاب های مطرح و مهم  .23

واقعّیــت ایــن اســت کــه هرچــه درصــد ســود ناشــران از چــاپ کتــاب افزایــش پیــدا کند، دســت 
آنهــا در تبلیغــات و بازاریابــی بازتــر می شــود. نکتــه ی مهــم دیگــر نیــز ایــن اســت کــه اگرچه در 
بــدو ورود یــک کتــاب بــه بــازار، تبلیــغ و اّطالع رســانی می توانــد مهمتریــن عامــل در فــروش 

آن باشــد، اّمــا ادامــه ی رونــد فــروش، بیــش از هرچیــز دیگــر بــه محتوای کتــاب بســتگی دارد.

2-3.فروش
ــاج  ــن، احتی ــاب اســت. کتاب فروخت ــع کت ــد و توزی ــره ی تولی ــه ی زنجی ــن حلق ــروش، آخری ف
ــوآوری و رعایــت نــکات و دّقت هــای ریــز )در طّراحــی، چیدمــان کتاب هــا،  ــه تخّصــص، ن ب
شــیوه ی برخــورد بــا مشــتری، راهنمایــی مشــتریان در مــورد کتاب هــا و مــواردی از این دســت( 
دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه کتــاب، نیــاز روزانــه ی مــردم نیســت کــه بــه هــر صــورت عرضه 
ــروش  ــل، کتاب ف ــن دلی ــه همی ــری، 1392: 15-16(. ب ــد )مطه ــته باش ــتری داش ــود، مش ش



30

مانــدن کاری بــس دشــوارتر از کتاب فــروش شــدن اســت.
بــه هــر تقدیــر، مراحــل فــوق، تشــریح ســاده ای از چرخــه ی نشــر در کشــور و مراحــل آن بــود. 
البتــه بخشــی از ایــن مراحــل، به طــور همزمــان انجــام می گیرنــد و از نظــر زمانــی بــا یکدیگــر 

هم پوشــانی پیــدا می کننــد کــه توضیحــات مربــوط بــه آنهــا از نظرتــان گذشــت.

3.فرآیندممّیزیکتاب
در جمهــوری اســالمی ایــران، کتاب هــا پیــش از چــاپ بایــد مجــّوز انتشــار خــود را از وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دریافــت کننــد. ضوابــط مقــّرر بــرای نظــارت بــر چــاپ کتــاب، 
ــی انقــالب فرهنگــی تعییــن شــده و توّســط اداره ی امــور کتــاب وزارت  توّســط شــورای عال
ارشــاد اجــرا می شــود. مصّوبــات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی کــه مطابــق امــر حضــرت 
امــام )ره( و مقــام معّظــم رهبــری، در حکــم قانــون شــناخته می شــوند، زمینــه ی قانونــی ایــن 
نظــارت را فراهــم ســاخته اند. مصّوبــه ی نخســت ایــن شــورا در ایــن خصــوص، مربــوط بــه 
تاریــخ 20 اردیبهشــت 1367 می شــود کــه تــا ســال ها تنهــا مــالک عمــل در ایــن حــوزه بــود. 
اّمــا امــروز مبنــای عمــل وزارت ارشــاد، مصّوبــه ی اصالحــی »اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط 
نشــر کتــاب« اســت کــه در جلســه ی 24 فروردیــن 1389 ایــن شــورا بــه تصویــب رســیده و 

مصّوبــه ی پیشــین را نســخ نمــوده اســت1 .
البتــه تغییــرات ایــن مصّوبــه ی دوم چنــدان بنیادیــن نیســت. شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن 
تغییــر، شــفاف تر شــدن وضعیــت هیئــت نظارت بــر نشــر کتــاب و ارتقای جایــگاه آن از ســطح 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اســت )کــه در مــاده ی 
پنجــم مطــرح شــده(. همچنیــن در بخشــی از ایــن مصّوبــه )مــاده ی ســوم( بــه سیاســت های 

ایجابــی اشــاره شــده کــه در مصوبــه ی ســال 1367 جایــی نداشــت.
1 . این مسئله در ماده ی شانزدهم مصّوبه ی جدید مورد تأکید قرار گرفته است.
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3-1.حدودقانونینشرکتاب
ــال 1389  ــی س ــه ی اصالح ــارم مصّوب ــاده ی چه ــه در م ــاب ک ــر کت ــی نش ــدود قانون ح
ــی«،  ــی و اخالق ــای دین ــور »محدودیت ه ــه مح ــی در س ــور کلّ ــه ط ــده، ب ــریح ش تش
»محدودیت هــای سیاســی و اجتماعــی« و »محدودیت هــای مربــوط بــه حــوزه ی حقــوق 

ــه اســت.           و فرهنگــی عمومــی« جــای گرفت
ــی  ــدود قانون ــی: ح ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــال 1389 ش ــه ی س ــاده ی 4 مصّوب م
ــن  ــده اند. خالصــه ی ای ــی تشــریح ش ــب بندهای ــا، در قال ــن محدودیت ه ــک از ای ــر ی ه

ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــا ب محدودیت ه

3-1-1.خطوطقرمزدینیواخالقی
1. الحــاد و اباحه گــری- مبانــی و احــکام اســالم- شــخصیت هایی کــه از نظر دین اســالم  محترم 

شــمرده می شــوند- وقایــع تاریخــی دینــی که انکارشــان مــآالً بــه انــکار مبانی دین منجر شــود

2. مقّدسات دین اسالم- تعالیم اسالمی، اصول و مبانی دین اسالم

3. ترویــج و تبلیــغ ادیــان، مذاهــب و فرقه هــای منحــرف و منســوخ، تحریف شــده و 

ــی( ــی و غیرتبلیغ ــرد علم ــا رویک ــی ب ــتثنای معّرف ــذار )اس بدعت گ

4. ترویج خرافات- مخدوش کردن چهره ی اسالم

حدود قانونی نشر کتاب در ایران

محدودیت های مربوط به حوزه ی 
حقوق و فرهنگ عمومی محدودیت های دینی و اخالقی

محدودیت های سیاسی و اجتماعی
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ــک و مســتهجن- اشــاعه ی  ــراودات جنســی و دیگــر گناهــان- کلمــات رکی ــات م 5. جزئی

فحشــاء )اســتثنای بیــان مــراودات جنســی بــا زبانــی عفیــف و غیرمحــّرک، اگر بــه قصــد آموزش، 

انتقــال پیــام مثبــت یــا نشــان دادن چهــره ی شــخصیت های منفــی باشــد(.

6. استفاده از جاذبه ی جنسی- تصاویر برهنه )استثنای تصاویر علمی در کتاب های تخّصصی(

7. تصاویــری کــه اشــاعه ی فحشــاء می کننــد )اســتثنای تصاویــر مجالــس فســق و فجــور 

عناصــر حکومــت پهلــوی یــا ضــّد انقــالب، بــرای اســتناد تاریخــی، بــا رعایــت عّفــت عمومــی(

8. ماّدی گرایی فلسفی و اخالقی- سبک زندگی های مخالف ارزش های اسالمی و اخالقی

9. خشن جلوه  دادن چهره ی اسالم و مسلمانان واقعی

3-1-2.خطوطقرمزسیاسیواجتماعی
1. امــام خمینــی )ره(، رهبــری، رئیس جمهــور، مراجع تقلیــد و تمــام افــرادی کــه حفــظ حرمــت 

آنهــا شــرعاً یــا قانوناً الزم اســت

2. قانون اساسی - انقالب اسالمی

3. برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی

4. تبلیــغ و تطهیــر گروه هــای محــارب، عناصــر ضّد انقــالب و تروریســت، نظام الئیک و ســلطنتی، 

و خانــدان پهلــوی )اســتثنای طــرح مواضــع علمی و فکری و بررســی محّققانــه ی آراء و اندیشــه ها(

5. وابستگی به قدرت های سلطه جو - ضّدّیت با استقالل کشور

6. منافــع و امنیــت ملــی - ناکارآمــد جلــوه دادن نظــام جمهــوری اســالمی )اســتثنای بیــان 

ــراء( ــن و افت ــه دور از توهی ــه، و ب ــتدل و اصالح طلبان ــان مس ــا بی ــد، ب ــرای نق ــایی ها ب نارس

ــب  ــوام و مذاه ــان اق ــالف می ــری و اخت ــور- درگی ــت ارضــی کش ــی و تمامی ــدت مل 7. وح

)اســتثنای کتاب هــای عقیدتــِی علمــی و اســتداللی کــه محــّرک احساســات منفــی و برهم زننده ی 

اســاس وحــدت در میــان اقــوام و فــرق نباشــد(

8. افتخــارات ملــی، حــّس وطن  دوســتی- توانایی هــای علمــی و عملــی مــردم ایــران، فرهنگ 
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خــودی و اقــوام ایرانــی )اســتثنای نقــد و نفــی آداب و ســنن غلــط و انحرافــی، کــه به قصــد اصالح 

و بدون شــائبه باشــد(

9. روحیه ی خودباختگی در برابر فرهنگ و تمّدن بیگانه- القای حّس عقب ماندگی

10. صهیونیسم و انواع دیگر نژادپرستی

11. وقایع مهم و مسلّم تاریخی ایران و اسالم

3-1-3.محدودیتهایمربوطبهحوزهیحقوقوفرهنگعمومی
1. زبان، فرهنگ و هوّیت اقوام و اقلیت های دینی و قومی

2. قانون گریزی، بی بندوباری، الابالی گری

3. خانواده، ارزش و جایگاه خانواده

4. ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی- نگرش های منفی- افزایش بی اعتمادی عمومی

5. تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه

6. جریان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری )داخلی و خارجی(

7. اسناد طبقه بندی شده ی کشوری و لشکری

8. هویت و زبان ملّی

3-2.مسئولیتناشران
یکــی از نکاتــی کــه در مصّوبــه ی اصالحــی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی )1389( مطــرح 

شــده، مــاّده ی پانزدهــم ضوابــط نشــر اســت. ایــن مــاّده می گویــد:
»نظــارت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي و انجــام وظایف ایــن وزارتخانه، رافع و نافي مســئولیت 

ناشــران نبــوده و ناشــران بــا تحویــل نســخه ی پیــش از چــاپ بــه دبیرخانه ی هیئــت نظــارت، تمامي 

مســئولیت هاي حقوقــي ناشــي از عــدم انطبــاق بــا ضوابــط را بر عهــده خواهند داشــت.«

ــوز  ــاب هن ــن کت ــد ای ــد، هرچن ــاد می ده ــل ارش ــی را تحوی ــری کتاب ــی ناش ــن وقت بنابرای
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ــا ضوابــط نشــر، ممکــن اســت برخــی  ــا در صــورت تعــارض ب چــاپ و منتشــر نشــده، اّم
ــی در مــورد عــدم  ــارت دیگــر، ناشــر حّت ــه عب ــه او شــود. ب مســئولیت های حقوقــی متوّج
ــد  ــز مســئولیت دارد و نمی توان ــط نشــر نی ــا ضواب ــل داده ی خــود ب ــق نســخه ی تحوی تطاب
بــه صــرف آنکــه بررســی توّســط نهادهــای مســئول انجــام می شــود، هــر متنــی را بــرای 
صــدور مجــّوز راهــی وزارت ارشــاد کنــد. البتــه به رغــم وجــود ایــن مــاّده ی قانونــی در متــن 
مصّوبــه، از آنجــا کــه ســاز و کار تشــخیص، و نیــز میــزان مســئولّیت ناشــر در ایــن خصوص 
به طــور دقیــق مشــّخص نشــده اســت، اقــدام قانونــی علیــه ناشــران جــز در مــوارد معــدود 

و خــاص صــورت نگرفتــه اســت.

3-3.سازوکاراجراییممیزیکتاب
ــط  ــار توّس ــّوز انتش ــذ مج ــرای اخ ــزه« ب ــّنتی« و »مکانی ــت »س ــر، دو حال ــال حاض در ح
ناشــران، پیش بینــی شــده اســت. در حالــت اّول کــه شــیوه ای اســت کــه ســال ها جریــان 
ــه  ــدارک، ب ــن م ــا در دســت داشــتن ای ــد ب ــه دارد، متقاضــی بای ــز ادام ــوز نی داشــته و هن

ــد: ــه کن ــاب مراجع ــور کت ــه ی اداره کل ام دبیرخان
1. پرینت نهایی کتاب )به صورت صّحافی شده و غلط گیری شده(

2. شناسنامه ی مؤلّف یا مترجم

3. شماره شابک )که از مؤسسه ی خانه ی کتاب دریافت شده است(

4. فهرست نویسی پیش از انتشار یا فیپا )که از کتابخانه ی ملّی دریافت شده است(

5. تکمیل فرم مجّوز قبل از چاپ کتاب )به صورت تایپ شده(

6. ارائــه ی مــدارک معتبــر بــرای به کاربــردن هرگونــه لقــب )نظیــر دکتــر، مهنــدس و ...( 

بــرای نــام مؤلــف یــا مترجــم کتــاب

ــه ی  ــه کلی ــی ک ــونده )به صورت ــخه ی چاپ ش ــا نس ــق ب ــاب منطب ــل PDF کت 7. فای
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مطالــب -و از جملــه: شناســنامه ی کتــاب یــا برگــه ی فیپــا- در یــک فایــل بــا حجــم کمتــر 

ــه باشــد(. ــت جــا گرفت از 15 مگابای

ــا  ــت کتاب ه ــتم ثب ــردن سیس ــت دیجیتالی ک ــی در جه ــر تالش های ــال های اخی ــا در س اّم
بــرای بررســی در اداره ی کتــاب صــورت گرفتــه و بــا راه انــدازی ســامانه ی تحــت وب بــرای 
صــدور مجــّوز، ایــن امــر تــا انــدازه ای امکان پذیــر شــده اســت. در ایــن حالــت، دیگــر نیــازی به 
رفت وآمــد چندبــاره ی ناشــر و نیــز احتیاجــی بــه پرینــت کتــاب نیســت و ناشــران بــا اســتفاده از 
پســت الکترونیک تعبیه شــده در ســامانه، می تواننــد درخواســت خــود را پیگیــری کننــد. مراحــل 

اخــذ مجــّوز در حالــت مکانیــزه، بــه قــرار زیــر اســت:
ــه ی  ــار( و ارائ ــرای یک ب ــاب )ب ــور کت ــه اداره کل ام ــر مســئول انتشــارات ب ــه ی مدی 1. مراجع

ــی و پروانــه ی نشــر اصــل و کپــی کارت ملّ

ــّص  ــال مخت ــای دیجیت ــا امض ــن )Token( ی ــور و توک ــز عب ــری و رم ــام کارب ــت ن 2. دریاف

ــامانه ــه س ــرای ورود ب ــارات، ب انتش

3. ورود به سامانه و ارسال درخواست به صورت الکترونیکی.

در ایــن روش دیگــر نیــازی بــه پرینــت متــن کتــاب به منظــور درخواســت مجــّوز نیســت 
ــز  ــاد نی ــود. پاســخ های وزارت ارش ــد ب ــی خواه ــاب کاف ــل الکترونیکــی کت و ارســال فای
ــاص داده  ــر اختص ــر ناش ــرای ه ــامانه ب ــه در س ــی ک ــتی دیجیتال ــق صندوق پس از طری
ــّنتی  ــد روش س ــز مانن ــت نی ــن حال ــه در ای ــد. البت ــالع ناشــران می رس ــه اّط می شــود، ب
بایــد شــماره ی شــابک و برگــه ی فیپــا از قبــل تهیــه شــده باشــد. در ســال 1393، حــدود 
ــزه و  ــرای مکانی ــاد، از مج ــه وزارت ارش ــده ب ــای واردش ــت مجّوزه ــد درخواس 25 درص

ــت. ــوده اس ــک ب ــورت الکترونی به ص
ــاز  ــاب آغ ــزی در اداره ی کت ــد ممی ــر، فرآین ــوی ناش ــت از س ــه ی درخواس ــس از ارائ پ

ــد: ــان می ده ــد را نش ــن فرآین ــل ای ــر مراح ــدل زی ــود. م می ش
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1 . اّولیــن گام در برگــزاری جایــزه ایــن اســت کــه نویســندگان یــا ناشــران، در یــک مهلــت زمانــی که توّســط 
مجــری برگــزاری جایــزه )بنیــاد شــعر و ادبیــات داســتانی ایرانیــان( تعییــن می شــود، آثــار تألیفــی خــود را 
کــه بــرای نخســتین بار در ســاِل پیــش از برگــزاری جایــزه بــه چــاپ رســیده،  بــه دبیرخانــه ی جایــزه ارســال 

می کننــد و رقابــت میــان آثــاری کــه بــه دبیرخانــه ارســال شــده اســت، شــکل می گیــرد.

4.فرآیندانتخابآثاردرجشنوارهها
4-1.فرآیندانتخابآثاردرجایزهیادبیجاللآلاحمد

فرآیند انتخاب آثار در جایزه ی جالل آل احمد به ترتیب زیر است:
ــر از  ــد متشــّکل از 9 نف ــه بای ــزه، هــر ســاله اعضــای هیئت علمــی را )ک ــای جای 1. هیئت امن

نویســندگان و صاحب نظــران در زمینــه ی داســتان، نقــد ادبــی، مســتندنگاری و تاریخ نــگاری باشــند، 

و بــه پیشــنهاد معــاون فرهنگــی ارشــاد بــه هیئت امنــاء معّرفــی شــده اند( تعییــن می کننــد.

2. جلســات اعضــای هیئت علمــی جایــزه، به منظــور تدویــن شــیوه نامه ی داوری و همچنیــن 

بــرای تعییــن هیئت هــای داوری ســه نفــره )بــرای هــر یــک از حوزه هــای ادبیــات داســتانی، نقــد 

ادبــی و مســتندنگاری( انجــام می گیــرد.

3. داوری و انتخاب کتاب در هر موضوع، طی این مراحل صورت می گیرد:

   ابتــدا تمامــی کتاب هــای رســیده بــه دبیرخانــه1  از ســوی گــروه ســه نفــره ی داوران، ارزیابــی می شــوند. 

آثــاری کــه دو رأی مثبــت را احــراز کننــد بــه مرحلــه ی دوم راه می یابنــد.

  کتاب هــای راه یافتــه بــه مرحلــه ی دوم، از ســوی دو داور از ســه داور ارزیابــی می شــوند و نتایــج ارزیابــی 

در فرم هــای ویــژه ای کــه بــه منظــور ارزیابــی تهیــه شــده، درج می گــردد.

ــز مــورد  ــد، توســط داور ســوم نی ــا بیشــتر کســب کنن ــاز و ی ــاز، 70 امتی   کتاب هایــی کــه از 100 امتی

ارزیابــی قــرار می گیــرد و اثــری کــه میانگیــن حداقــل 80 امتیــاز را از ســه داور کســب کــرده باشــد، بــرای 

ــود. ــاع می ش ــی ارج ــه ی نهای داوری مرحل

  در مرحلــه ی نهایــی، نشســت مشــترک داوران اصلــی و دبیــر علمــی برگــزار و آثــار راه یافته به ایــن مرحله، 

مــورد بررســی و مالحظــه ی نهایــی قــرار می گیرنــد و یــک اثــر به عنــوان اثــر برگزیــده معّرفــی می گــردد.
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تدوین شیوه نامه ی داوری
تعیین هیئت های داوری سه نفره 

برای هر موضوع

به پیشنهاد معاون فرهنگی و 
تأیید اعضای هیئت امنای جایزه 
)اعضای شورای هنر شورای 

عالی انقالب فرهنگی(

تعلمی
تاعضایهیئ

سا
جل

 ارزیابــی گروه هــای ســه نفره 
)انتخــاب منــوط به کســب دو رأی 

از ســه رأی اســت(
دوم 

مرحلــه ی 
 ارزیابــی 

)انتخــاب منــوط بــه کســب 
حداقــل 70 امتیــاز از 100 امتیــاز 

توّســط دو داور اســت(
 ارزیابــی داور ســوم )انتخــاب 
منــوط بــه کســب حداقــل 80 
امتیــاز از مجمــوع ســه داور اســت(

ک داوران بــا 
 نشســت مشــتر

دبیــر علمــی و تعییــن آثــار برگزیــده

داوریآثار
تعلمیجایزه

تعییناعضایهیئ

رونــد کلّــی انتخــاب آثــار در جایــزه ی 
پرویــن اعتصامــی نیــز مشــابه جایــزه ی 

جــالل اســت.

ی جالل آل احمد
ب آثار در جایزه 

فرآیند انتخا
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4-2.فرآیندانتخابآثاردرجایزهیکتابسال
داوری و انتخاب کتاب سال طی 3 مرحله صورت می پذیرد:

 مرحلــه ی اّول: در ایــن مرحلــه، تمــام کتاب هــای ارسال شــده بــه دبیرخانــه1 ، در جلســه ای 

مشــترک توســط هیئت هــای داوری 5 نفــره ی هــر یــک از گروه هــا ارزیابــی می شــود و آثــار 

برگزیــده )بــا رأی اکثریــت اعضــای هیئــت داوران( بــه مرحلــه ی بعــد راه مــی یابنــد.

 مرحلــه ی دوم: کتاب هــای راه یافتــه بــه مرحلــه ی دوم، حداقــل توّســط 4 داور -کــه توّســط 

ــژه ای درج  ــای وی ــی در فرم ه ــج ارزیاب ــده و نتای ــی ش ــوند2 ـ بررس ــن می ش ــت داوران تعیی هیئ

ــه  ــا بیشــتر را کســب کننــد، ب می گــردد. کتاب هایــی کــه از 100 امتیــاز، میانگیــن 80 امتیــاز ی

ــد. ــی راه می یابن ــه ی نهای مرحل

ــده را انتخــاب و  ــار برگزی ــی، آث ــج ارزیاب ــا بررســی نتای ــت داوران ب ــه ی ســوم: هیئ  مرحل

ــر  ــل 3 نف ــا رأی حداق ــه ب ــن مرحل ــد. در ای ــی می کنن ــت علمــی معّرف ــه هیئ ــد ب جهــت تأیی

از داوران، یــک اثــر از میــان آثــاری کــه میانگیــن حّداقــل 90 امتیــاز را کســب کرده انــد، بــه 

عنــوان اثــر برگزیــده معرفــی می شــود. )همچنیــن از میــان واجــدان 80 تــا 90 امتیــاز، در هــر 

ــی می شــوند3 (. ــر معّرف ــار شایســته ی تقدی ــوان آث ــر، به عن ــا 3 اث ــر ت رشــته حداکث

5.فرآیندهایتأسیسمؤسسهیانتشاراتی،فروشگاهکتابوکتابخانه
5-1.فرآیندتأسیسمؤسسهیانتشاراتی

ــام  ــه ن ــه اخــذ مجــّوزی ب ــدام ب ــد اق ــدا بای ــک مؤسســه ی انتشــاراتی، ابت ــرای تأســیس ی ب

1. تنهــا آثــاری در ایــن جایــزه مــورد داوری و ارزیابــی قــرار می گیرنــد کــه پدیدآورنــده یــا ناشــر آنهــا، در پی 
فراخــوان مؤسســه ی خانــه ی کتــاب، کاربــرگ ثبت نــام را در تارنمــای جایــزه، کامــل نمــوده و بــه همــراه دو 

نســخه از کتــاب بــه دبیرخانــه ارســال کرده باشــد.
۲. اعضای هیئت داوران می توانند این 4 داور را از میان خودشان تعیین کنند.

ــا تشــخیص  ــز ب ــر نی ــا شایســته ی تقدی ــده ی ــر برگزی ــوان اث ــر به عن ــد اث ــاب مشــترك چن 3. . انتخ
ــع اســت. ــت داوران بالمان هیئ
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1 . برحســب تعریــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، »ناشــر« عبــارت از هــر شــخصیت حقوقــی یــا حقیقی 
اســت کــه بــا اخــذ پروانــه ی نشــر می توانــد نســبت بــه انتشــار و توزیع و فــروش کتــاب اقــدام نمایــد. بنابراین 
هویــت ناشــر بــا »پروانــه ی نشــر« مشــخص می شــود. طبــق همیــن تعریــف، »پروانــه ی نشــر« ســندی اســت 

کــه بــه موجــب آن، احــراز شــرایط و صالحیــت شــخص بــرای انتشــار کتــاب گواهــی می شــود.

ــت: ــر الزم اس ــرایط زی ــر، ش ــه ی نش ــذ پروان ــرای اخ ــود . ب ــر«1 نم ــه ی نش »پروان

مراحل این کار بدین ترتیب است که:
ــی از  ــا یک ــاد اســالمی ی ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ــه ی نشــر ب ــال درخواســت پروان اّول: ارس

ادارات کل ایــن وزارتخانــه در اســتان ها

ــدور  ــه ص ــیدگی ب ــه ی هیئت رس ــده در جلس ــدارک ارسال ش ــت و م ــی درخواس دوم: بررس

ــالمی ــاد اس ــگ و ارش ــر در وزارت فرهن ــه ی نش پروان

سوم: اعطای پروانه ی موّقت نشر کتاب، به مّدت 2 سال، در صورت احراز شرایط الزم

تابعّیت جمهوری اسالمی ایران1

نداشتن سوءپیشینه ی کیفری مؤثّر )به تأیید مراجع ذی ربط( و برخورداری از حسن شهرت2

محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلّب و تقصیر3

دارا بودن 25 سال سن و متأّهل بودن و یا حداقل 27 سال سن برای اشخاص مجّرد4

انجام خدمت وظیفه ی عمومی و یا داشتن معافیت دائم5

داشتن امکانات کافی و مناسب و ارائه ی سند رسمی محّل انتشارات )اعم از اجاره یا مالکّیت(6

داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط7

احراز صالحیت علمی و تخّصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع8

شرایط الزم برای اخذ پروانه ی نشر
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چهارم: انتشار حّداقل 10 عنوان کتاب ظرف مّدت 2 سال، برای تمدید پروانه ی نشر

پنجــم: بررســی عملکــرد ناشــر در هیئت رســیدگی بــه صــدور پروانــه ی نشــر پــس از پایــان 

دوره ی 2 ســاله، و صــدور پروانــه ی دائمــی نشــر کتــاب در صــورت احــراز شــرایط الزم

5-2.فرآیندتأسیسکتابفروشی
ــود. یعنــی فــرد  ــا ســال 1393 فراینــد تأســیس کتاب فروشــی نیــز ماننــد دیگــر صنــوف ب ت
متقاضــی بــرای تأســیس کتاب فروشــی بایــد از اتحادیــه یــا صنف مربوطــه، »پروانه ی کســب« 
می گرفــت. از ســال 1393 بــا مذاکراتــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــرای  ــاب، ب ــگاه های کت ــی و فروش ــد کتاب فروش ــّرر ش ــتند، مق ــر داش ــا یکدیگ ــالمی ب اس
بهره منــدی از معافیت هــای مالیاتــی، در زمــره ی فعالیت هــای فرهنگــی قــرار بگیرنــد. مرجــع 

ذی صــالح بــرای تشــخیص ایــن امــر، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شــناخته شــد.
ــی را  ــی، از ســال گذشــته تالش های ــن تبصــره ی قانون ــردن ای ــاده ک ــرای پی ــاد ب وزارت ارش
بــرای صــدور پروانــه ی کتابفروشــی آغــاز کــرد. طبــق طــرح جدیــد، مرجــع صــدور پروانــه ی 
کتابفروشــی، وزارت ارشــاد خواهــد بــود. بــا ایــن حــال هنــوز جزئیــات ایــن موضــوع از جانــب 

وزارت ارشــاد اعــالم نشــده اســت.
در اخــذ نمایندگــی فروشــگاه های زنجیــره ای کتــاب نیــز همه چیز تابع شــرایط و ضوابــط داخلی 
ایــن فروشگاه هاســت. مؤسســه ی شــهر کتــاب، به عنــوان مهمتریــن شــبکه ی فروشــگاه های 
زنجیــره ای کتــاب در کشــور، یــک سلســله شــرایط محیطــی )ماننــد قــرار داشــتن فروشــگاه در 
خیابان هــای دارای دسترســی بــاال، داشــتن بــر، عمــق و ویتریــن مناســب، و دارا بــودن حّداقــل 
مســاحت 300 مترمربــع در تهــران و 250 مترمربــع در شهرســتان ها(، انســانی )مثــل حســن 
ــن  ــا قوانی ــنایی ب ــی، آش ــری و آموزش ده ــی آموزش پذی ــه، توانای شــهرت متقاضــی در منطق
کار و مقــّررات مالیاتــی، و تــوان مدیریتــی(، اقتصــادی )ماننــد احــراز تمّکــن مالــی متناســب 
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ــق  ــد کاال مطاب ــرای خری ــرمایه گذاری ب ــگاه و س ــز فروش ــدازی و تجهی ــای راه ان ــا هزینه ه ب
ــق مــکان فروشــگاه بــه فــرد متقاضــی یــا برخــورداری از  اســتانداردهای شــهر کتــاب، و تعلّ
اجــاره ی 5 ســاله( و تجهیزاتــی )ماننــد مجّهــز بــودن بــه سیســتم تهویــه ی مطبــوع، سیســتم 
حفاظتــی و اطفــای حریــق، نورپــردازی، تجهیــزات صوتــی و تصویری، داشــتن پایانــه ی فروش 
فروشــگاهی )POS(، تلفــن و دورنــگار، و جعبــه ی کمک هــای اولیــه یــا تعّهــد به تجهیــز( برای 
نمایندگی هــای خــود در نظــر گرفتــه و در صورتــی کــه متقاضیــان نمایندگی شــهر کتــاب، این 

شــرایط را داشــته باشــند، اقــدام بــه اعطــای نمایندگــی می کنــد.

5-3.فرآیندتأسیسکتابخانه
ــه  ــا ب ــور، کتابخانه ه ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــیم بندی های نه ــب تقس ــر حس ب
لحــاظ ماهیــت، نــوع اداره، مالکیــت و ضوابــط و مقــررات مترتـّـب بــر آنهــا، بــه 3 دســته ی 
»کتابخانه هــاي  و  شــخصي«  »کتابخانه هــاي  عمومــي«،  »کتابخانه هــاي  کلّــي 

ــوند. ــیم مي ش ــي« تقس اختصاص
کتابخانه هایــی کــه خدمــات عمومی ارائــه می کننــد، کتابخانه ی عمومــی هســتند. کتابخانه های 
شــخصی کتابخانه هایــي هســتند کــه در آنهــا مجموعــه اي از کتاب هــا و منابــع خواندنــي بــر 
اســاس تمایــل افــراد عالقه منــد، به منظــور اســتفاده ی شــخصي و کســب دانــش گردآوري شــده 
و در منــازل و اماکــن خصوصــي و متعلـّـق بــه افــراد و اشــخاص نگهــداري مي شــود و هیچ گونــه 
خدمــات عمومــي نیــز ارائــه نمي کننــد. کتابخانه هــای اختصاصــی هــم کتابخانه هایــي هســتند 
کــه توّســط ســازمان ها و مؤّسســات دولتــي و یــا غیردولتــي، به منظــور بهره بــرداري تخّصصــي و 

ســازمانِي کارکنــان و ســایر عوامــل مرتبــط بــا آن نهــاد یــا ســازمان تأســیس شــده اند.
5-3-1.تأسیسکتابخانهیعمومی

تاســیس و راه  انــدازی کتابخانــه ی عمومــی مســتلزم کســب مجــّوز و رعایت ضوابط اعالم شــده 
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ــه 3  ــود ب ــی خ ــای عموم ــت. کتابخانه ه ــور اس ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــب نه از جان
دســته ی کتابخانه هــای عمومــِی تحــت مدیریــِت نهــاد کتابخانه هــا، کتابخانه هــای مشــارکتی 

ــوند.  ــیم بندی می ش ــتقل تقس ــای مس و کتابخانه ه
ــط  ــتند و از ضواب ــاد هس ــت و اداره ی نه ــت مدیری ــا تح ــن کتابخانه ه ــته ی اول ای دس
ــرای  ــد ب ــا می توانن ــی، تنه ــخاص حقیق ــن اش ــد. بنابرای ــروی می کنن ــازمانی پی درون س

ــد. ــدام کنن ــارکتی اق ــتقل و مش ــای مس ــدازی کتابخانه ه ــیس و راه ان تأس
ــّرراِت  ــط و مق ــق ضواب ــه طب ــت ک ــه اي اس ــتقل، کتابخان ــِي مس ــه ی عموم    کتابخان

موضــوع شــیوه نامه ی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی و بــا هزینــه ی مؤّســس )اعــم از حقیقــي 

یــا حقوقــي(، ایجــاد، تجهیــز و راه انــدازي می شــود و بــا مســئولیت کامــل او در کلیــه ی امــور 

)و حســب مــورد بــا مســئولیت مشــترک مؤســس و مدیــر مســئول( اداره مي شــود و خدمــات 

ــردد. ــه مي گ ــي ارائ ــورت عموم آن به ص

ــکان،  ــن م ــا تأمی ــه ب ــت ک ــه اي اس ــم کتابخان ــارکتي ه ــي مش ــه ی عموم    کتابخان

ــي  ــراد، ســازمان ها و مؤسســات دولت ــروي انســاني واجــد شــرایط توســط اف ــزات و نی تجهی

ــزار،  ــه اي، نرم اف ــع کتابخان ــن مناب ــر تأمی ــوري نظی ــاد در ام ــارکت نه ــا مش ــي ب و غیردولت

ــب  ــدي در قال ــاي نق ــورد، کمک ه ــب م ــداري و حس ــي کتاب ــات آموزش ــزات، خدم تجهی

ــود.  ــیس و اداره مي ش ــط تأس ــق ضواب ــي، طب ــارکت مدن ــرارداد مش ق

ــر  ــم ب ــط حاک ــع ضواب ــات، تاب ــه خدم ــر ارائ ــتقل از نظ ــارکتی و مس ــای مش کتاب خانه ه
کتابخانه هــای نهــاد کتاب خانه هــای عمومــی کشــور هســتند.

ــا درجه بندی هــای  ــاق الزم را ب ــزات، انطب ــد از نظــر فضــا و تجهی ــا بای ــن کتابخانه ه همچنی
تعریف شــده ی نهــاد داشــته باشــند. از نظــر مالکیــت بــر عرصــه، اعیــان1، منافــع، تجهیــزات 

1 . »اعیــان« در اصطــالح ثبــت بــه آنچــه بــر روی زمیــن ســاخته  شــود، اطــالق می گــردد. بنابرایــن، منظــور از 
عرصــه، زمیــن اســت و منظــور از اعیــان، ســاختمان هایی اســت کــه در آن ســاخته شــده اســت.
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ــه آنچــه از محــّل کمک هــاي  ــر مالکیــت مؤّســس اســت، مگــر نســبت ب و غیــره، اصــل ب
نهــاد یــا بواســطه ی آن تأمیــن شــده باشــد کــه تابــع شــرایط منــدرج در موافقت نامــه اســت. 

همچنیــن مجــّوز تأســیس ایــن کتابخانــه، قابلیــت انتقــال بــه غیــر نــدارد.
ــه ی  ــب کتابخان ــه اي در قال ــه کتابخان ــواردي ک ــه در م ــر آنک ــر دیگ ــل ذک ــه ی قاب نکت
اختصاصــي بــوده و تحــت نظــارت ســازمان هاي دولتــي و حاکمیتــي جمهــوري 
اســالمي ایــران نباشــد، مي بایســت بــراي فعالیــت خــود از نهــاد مجــّوز الزم را دریافــت 
ــد شــرایط  ــز همانن ــا نی ــه کتابخانه ه ــت مجــّوز اینگون ــراي دریاف ــد. شــرایط الزم ب نماین

کتابخانه هــاي عمومــي مســتقل مي باشــد.

6.فرآیندخریدکتاببرایکتابخانهها
6-1.فرآیندخریدکتابدرنهادکتابخانههایعمومیکشور

الف.فرآیندسابق
بــرای خریــد کتــاب در نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور، تــا پیــش از دوره ی مدیریــت فعلی، 
چرخــه ای بلندتــر و طوالنی تــر وجــود داشــت کــه پروســه ی خریــد کتــاب بــرای کتابخانه هــای 

عمومــی را بســیار زمان بــر می کــرد. ایــن پروســه بدیــن ترتیــب بــود:
ــا« و  ــرای کتابخانه ه ــاب ب ــد کت ــت خری ــی درخواس ــامانه ی اینترنت ــه »س ــر ب 1( ورود ناش

ــه اطالعــات کتابشــناختِی کتاب هــای درخواســتی. ــوط ب ــل اکســل مرب ــرم و ارســال فای ــل ف تکمی

2( انتخــاب چنــد کتــاب محــدود از میــان کتاب هــای درخواســتی هــر ناشــر، بــا توّجــه بــه 

ــای  ــی کتاب ه ــی تمام ــکان بررس ــدم ام ــا و ع ــاد کتابخانه ه ــات نه ــا و امکان ــت فض محدودی

درخواســتی ناشــران.

ــه ی  ــارت )زیرمجموع ــی و نظ ــط اداره ی کارشناس ــه توّس ــی اّولی ــام کارشناس 3( انج

اداره کّل منابــع(
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ــا1    ــه اداره ی کارگروه ه ــوم، ب ــه ی س ــه در مرحل ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــای م 4( ورود کتاب ه

)زیرمجموعــه ی اداره کّل منابــع( و تکمیــل فــرم تأییــد یــا ردّ کتــاب توّســط کارگــروه مربوطــه2 .

5( امضای مدیر اداره کّل منابع، بعد از مالحظه و تأیید تمامی کتاب ها.

6( امضای معاون توسعه ی کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

7( امضای مشاور دبیر کّل نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

8( امضای دبیر کّل نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

ــی  ــد کارشناس ــود داشــت، فرآین ــی در آن وج ــه 4 امضــای مدیریت ــده ک ــد پیچی ــن فرآین ای
ــه ی  ــال در پروس ــا 4 س ــود 3 ت ــن ب ــاب ممک ــک کت ــرد. ی ــی می ک ــیار طوالن ــاب را بس کت
ــود کــه ماهیــت نهــاد  ــی ب ــرای خریــد آن، معّطــل شــود. ایــن درحال تصمیم گیــری نهــاد ب
ــه روزی داشــته باشــد و  کتابخانه هــای عمومــی کشــور، اقتضــا داشــت کــه کتابخانه هــای ب

ــد. ــش ده ــد را پوش ــای جدی کتاب ه

ــای  ــب کارگروه ه ــور در قال ــرح کش ــاتید مط ــا، اس ــاد کتابخانه ه ــناس نه ــه ی کارش ــه گفت ــه ب ــی ک 1 . جای
مختلــف در آن حضــور داشــتند و جلســات هــر کارگــروه، بســته بــه حجــم کتاب هایــی کــه بــه آن ارجــاع 
می شــد، از یــک جلســه در مــاه، تــا دو جلســه در هفتــه ممکن بــود برگــزار شــود. بعضــی از دبیــران کارگروه ها 
از کارشناســان نهــاد بودنــد و بعضــی دیگــر افــرادی بودنــد کــه بــه صــورت پاره وقــت بــا نهــاد کتابخانه هــا 

ــد. ــکاری می کردن هم
۲. تأییــد یــک کتــاب در کارگــروه، دارای مراتــب مختلــف اســت: ممکــن اســت یــک کتــاب، تنهــا بــرای 
کتابخانــه ی اصلــی مرکــز اســتان مناســب تشــخیص داده شــود و یــک کتــاب دیگــر، بــرای تمامــی کتابخانه ها، 

از جملــه کتابخانه هــای روســتایی.

فرآیند سابق خرید کتاب برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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ب.فرآیندکنونی
در حــال حاضــر، در مــورد کتاب هایــی کــه از دوره ی قبــل در ســامانه ثبــت شــده و هنــوز فرایند 
خریدشــان انجــام نگرفتــه، پــس از تأییــد مدیــر اداره کّل منابــع، از ســه امضــای بعــدی، یــک 
امضــا )کــه مربــوط بــه مشــاور دبیــرکل باشــد( حــذف شــده و دو امضای دیگــر )یعنــی امضای 
معــاون توســعه ی کتابخانه هــا و امضــای دبیــرکل( تنهــا بــا تأییــد لیســت کتاب هــا محّقــق 

می شــود و دیگــر خــود کتاب هــا مــورد بررســی مجــّدد ایــن دو نفــر قــرار نمی گیــرد.
البتــه در مــورد اینکــه ایــن فرآینــد بــه طــور رســمی جایگزیــن فرآینــد پیشــین شــود، هنــوز 
ــر از  ــه هــر حــال، ایــن مســیر کوتاه ت تصمیم گیــری قطعــی صــورت نگرفتــه اســت؛ ولــی ب

مســیر پیشــین خواهــد بــود.

6-2.فرآیندخریدکتابدرمعاونتفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
فرآینــد خریــد کتــاب وزارت ارشــاد، براســاس آئین نامــه ی »نحــوه ی تشــویق چــاپ و حمایــت 
از انتشــار کتــب مناســب« مصــّوب 1384/12/01، توّســط هیئتــی بــه نــام »هیئــت انتخــاب و 

خریــد کتــاب« انجــام می شــود.
فرآیند خرید کتاب ها توّسط این هیئت، به این صورت است که:

1( یــک نســخه از تمامــی کتاب هــای چــاپ اّولــی کــه بــرای اخــذ مجــّوز بــه اداره ی کتــاب 

ــا آنهایــی کــه در ادارات  ارســال شــده اند )اعــم از آنهــا کــه در تهــران اعــالم وصــول شــده اند ی

ــه ی هیئــت انتخــاب و خریــد کتــاب  ــه دبیرخان کّل ارشــاد اســتان ها اعــالم وصــول شــده اند(، ب

ــود1. ــال می ش ــز ارس نی

2( ایــن کتاب هــا در جلســات هیئــت انتخــاب و خریــد کتــاب )کــه بنــا بــر قاعــده، بایــد هــر دو 

1 . بنابرایــن نیــازی بــه مکاتبــه یــا مراجعــه ی حضــوری ناشــران بــه دبیرخانــه ی هیئــت انتخــاب و خریــد 
کتــاب نیســت.
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هفتــه یک بــار برگــزار شــود( توّســط اعضــای هیئــت، مــورد مالحظــه و بررســی قــرار می گیرنــد 

و بــر اســاس بررســی های صورت گرفتــه، تعــداد نســخه های قابــل خریــداری و مــورد نیــاز از هــر 

کتــاب )بــا در نظــر گرفتــن اعتبــارات مالــی تخصیص یافتــه بــه هیئــت( تعییــن می شــود.

3( در پایان هر جلسه، صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اعضاء می رسد.

4( صورت جلسه توّسط دبیر هیئت به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ارسال می شود.

ــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد، در  ــد مع ــا تأیی ــد، ب ــرای خری ــار تصویب شــده ب 5( فهرســت آث

ــرد. ــرار می گی ــت فرهنگــی ق ــاب معاون ــد کت ســامانه ی خری

6( بعــد از تأییــد معاونــت فرهنگــی، مصّوبــات جلســات در ســامانه ی اینترنتــی ایــن معاونــت 

بارگــذاری می شــود و بــرای عمــوم افــراد و از جملــه ناشــران، قابــل مشــاهده اســت.

7( بعــد از اینکــه ناشــر اّطــالع پیــدا کــرد کــه کتابــش بــرای خریــد مصــّوب شــده اســت، بــه 

وزارت ارشــاد مراجعــه کــرده و حوالــه ی خریــد را از هیئــت خریــد کتــاب تحویــل می گیــرد.

8( ناشــر بــا در دســت داشــتن حوالــه ی خریــد، کتــاب را تحویــل انبــار وزارت ارشــاد می دهــد 

و رســید انبــار را بــه معاونــت فرهنگــی ارائــه می کنــد.

9( بــر اســاس رســید انبــار، قیمــت کتــاب بــه تعــدادی کــه خریداری شــده، محاســبه می شــود 

و بخــش امــور مالــی معاونــت فرهنگــی، مبلــغ مربوطــه را بــه ناشــران پرداخــت می کند.
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1.کارخانههایفّعالدرتولیدکاغذ
کاغــذ یــک کاالی فرهنگــی اســتراتژیک اســت که میــزان تولیــد و مصــرف آن در هــر جامعه، 
ــرای  شــاخصی از توســعه ی علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی محســوب می شــود. ب
ــه  ــی نســبت ب ــی دقیق ــه آگاه ــاب الزم اســت ک ــوزه ی کت ــتگذاران ح ــزان و سیاس برنامه ری
وضعیــت کاغــذ، به عنــوان مــاده ی اّولیــه ی تولیــد کتــاب، داشــته باشــند )هرچنــد شــاید نشــر 
ــی  ــه ی اصل ــاده ی اّولی ــی برســاند کــه دیگــر م ــده کار را به جای الکترونیــک در ســال های آین

بــرای تولیــد کتــاب را کاغــذ تلّقــی نکنیــم(.
در حــال حاضــر 4 کارخانــه ی کاغــذ »پــارس«، »گلریزصنعــت شوشــتر« )کارون ســابق(، 
»مازنــدران« و »مراغــه«، مهمتریــن کارخانه هــای فّعــال تولیــد کاغذ در کشــور ما هســتند.

2.تولیدووارداتکاغذ
2-1.میزانتولیدووارداتانواعکاغذ

مطابــق بــرآورد »ســندیکای تولید کننــدگان چــوب و کاغــذ«، واردات کاغــذ بــه ایــران به طــور 
متوّســط 1،200،000 تــا 1،300،000 تــن در ســال اســت. مطابــق بــرآورد »دفتــر چــاپ و نشــر 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی«، ایــن رقــم بــه 1،500،000 تــن نیــز می رســد. ایــن رقــم 
شــامل انــواع کاغــذ، از کاغــذ روزنامــه و تحریــر گرفتــه تــا کاغذهــای صنعتــی و کاغــذ مــورد 
اســتفاده بــرای تهّیــه ی دســتمال کاغــذی می شــود. میــزان تولیــد ســاالنه ی انــواع کاغــذ در 

کشــور نیــز چیــزی بیــن 700،000 تــا 800،000 تــن اســت1.

2-2.میزانتولیدووارداتکاغذچاپوتحریر
مصــرف کاغــذ چــاپ و تحریــر در کشــور، چیــزی در حــدود 300 هــزار تــن در ســال اســت. 
1 . فرشید خاموشی، وزارت آموزش و پرورش بزرگترین واردکننده ی کاغذ ایران، روزنامه ی شرق، 1393/1۰/1۵.
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میــزان واردات کاغــذ چــاپ و تحریــر نیــز تقریبــاً همیــن مقــدار )یعنــی 300 هــزار تــن( اســت1 
ایــن بــدان معناســت کــه تقریبــاً تمامــی نیــاز کشــور در ایــن بخــش از طریــق واردات تأمیــن 

می شــود.
کارخانــه ی »چــوب و کاغــذ مازنــدران« تقریبــاً تنهــا کارخانــه ای اســت کــه در حــوزه ی کاغــذ 
چــاپ و تحریــر 70 گرمــی )کــه عمدتــاً بــه مصــرف نشــر کتــاب و مــواد آموزشــی می رســد( 
فّعالیــت می کنــد. مطابــق اّدعــای رئیــس شــرکت چــوب و کاغــذ مازنــدران، کارخانــه ی مذکور 
نهایتــاً چیــزی در حــدود 15 تــا 20 درصــد نیــاز کشــور را تأمیــن می کنــد و به طــور خوش بینانــه 
بایــد گفــت کــه 80 درصــد کاغــذ تحریــر مــورد نیــاز کشــور از طریــق واردات تأمین می شــود2.

ایــن در حالــی اســت کــه دو کارخانــه ی مازنــدران و پــارس، روی هــم رفتــه، ظرفیــت و توانایی 
ــد چیــزی  ــد کــه ایــن می توان تأمیــن 150 هــزار تــن کاغــذ چــاپ و تحریــر در ســال را دارن
در حــدود نیمــی از نیــاز کشــور بــه ایــن نــوع کاغــذ را تأمیــن کنــد. اّمــا بــه هــر دلیــل، کاغــذ 
تولیــدی ایــن کارخانه هــا مــورد اســتقبال داخلــی قــرار نگرفتــه و از همیــن رو، ظرفیــت مذکــور 

بالاســتفاده باقــی مانــده اســت.

2-3.آخرینتغییراتدرمیزانتولیدانواعکاغذ
در 4 مــاه نخســت ســال 1394، کاغذهــای بســته بندی تولیــد داخلــی، نســبت بــه مــّدت 
ــته اند. در بخــش  ــد داش ــش از 20 درصــد کاهــش تولی ــان مشــابه ســال گذشــته، بی زم
کاغــذ چــاپ و تحریــر نیــز نســبت بــه ســال گذشــته کمــی کاهــش وجــود داشــته اســت. 
اّمــا تولیــد داخلــی کاغــذ روزنامــه، نســبت بــه مــّدت زمــان مشــابه ســال گذشــته حــدود 

85 درصــد رشــد داشــته اســت3 .
1. سیدطاهر شبیری، دولت   کنار کشیده و »تولید« و »تجارت« را به جان هم انداخته، خبرگزاری تسنیم.

۲. اعظم طیرانی، 1۵ تا ۲۰ درصد نیاز کاغذ در کشور تولید می شود، پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین.
3.سیدطاهر شبیری، افزایش تولید کاغذ روزنامه، ثبات قیمت در بازار، مرکز اطالعات کاغذ ایران.
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3.مؤسساتانتشاراتی

مطابــق آمارهــای رســمی خانــه ی کتــاب، تــا ابتــدای بهمن مــاه ســال گذشــته، حــدود 11000 
مؤسســه ی انتشــاراتی رســمی ثبت شــده در کشــور داشــته ایم. اّمــا آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
در 9 ماهــه ی ابتدایــی ســال گذشــته، تنهــا 4195 ناشــر بــه انتشــار کتــاب دســت زده انــد و باقی 

انتشــاراتی ها )یعنــی 62 درصــد ناشــران ثبت شــده( هیــچ کتابــی بــرای چــاپ نداشــته اند.
در طــول ســال 1393، 2851 ناشــر، بیــن 1 تــا 10 عنــوان کتــاب منتشــر کرده انــد کــه از 
ایــن میــان، 737 ناشــر تنهــا یــک کتــاب در ســال منتشــر کرده انــد. مشــروح ایــن دســته 

ــد: ــر مشــاهده می کنی از ناشــران را در جــدول زی

حدود 11،000     تعداد کّل مؤسسات انتشاراتی دارای مجّوز
 حدود 4100     انتشارات های فّعال1

حدود 6900     انتشارات های غیرفّعال
حدود 2800     انتشارات های غیرحرفه ای2

حدود 1250     انتشارات های نیمه حرفه ای و حرفه ای3
حدود 50     انتشارات های تمام حرفه ای4

آمار مؤسسات انتشاراتی فعال

کتاب های 
چاپ شده
 در سال
تعداد 
ناشران

کتابکتاب کتاب کتابکتابکتابکتابکتاب

جمع 10

2851 109 125 140 165 193 224 321 347 490 737

9 8 7 6 5 4 3 2 1
کتابکتاب

آمار ناشرانی که 1 تا 1۰ کتاب در سال 13۹3 منتشر کرده اند

1 . ناشرانی که الاقل یک کتاب در سال منتشر می کنند.
۲ . انتشارات هایی که زیر 1۰ کتاب در سال منتشر می کنند.

3 . انتشارات هایی که بین 1۰ تا 1۵۰ کتاب در سال منتشر می کنند.
4 . انتشارات هایی که بیش از 1۵۰ کتاب در سال منتشر می کنند.
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واقعّیــت ایــن اســت کــه ناشــری را کــه در ســال بیــن 1 تــا 10 عنــوان کتــاب چــاپ می کنــد، 
نمی تــوان ناشــر حرفــه ای1  قلمــداد کــرد. بنابرایــن، عــالوه بــر آن 62 درصــد ناشــر غیرفّعــال، 
ایــن 2851 ناشــر را نیــز نمی تــوان ناشــرانی حرفــه ای درنظــر گرفــت. در طــول ســال 1393، 
تنهــا 1324 ناشــر بوده انــد کــه بیــش از 10 عنــوان کتــاب در ســال منتشــر کرده انــد و از ایــن 
تعــداد نیــز تنهــا 53 ناشــر داشــته ایم کــه بیــش از 150 عنــوان کتــاب در ســال منتشــر نموده اند.

جــدول زیــر، جزئیــات ایــن دســته از ناشــران را کــه بیــش از 10 عنــوان کتــاب در ســال عرضــه 
ــد: ــان می ده ــد، نش کرده ان

1 . مقصــود از ناشــر حرفــه ای، ناشــری اســت کــه حرفــه ی اصلــی و محّل اصلــی کســب درآمد او، نشــر کتاب 
اســت. نشــر حرفــه ای کتــاب، عمومــاً به عنــوان فّعالیتــی تعریــف می شــود کــه عامــالن و کنشــگران فّعــال در 
آن، معیشــت خــود را از ایــن راه کســب می کننــد و نشــر کتــاب فّعالیــت تمام وقــت )ادامــه در صفحــه بعــد(  

تعداد ناشرانی که 1تا1۰کتاب در سال13۹3منتشر کرده اند

بیش از 
150

-101
150

-51
100

-41
50

-31
40

-21
30

-11
20

1324 53     35   146  77   149  256 608 

کتاب های 
چاپ شده
 در سال

تعداد ناشران

کتابکتاب کتابکتابکتابکتابکتاب

جمع

آمار ناشرانی که بیش از 1۰ کتاب در سال 13۹3 منتشر کرده اند
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بنابرایــن در مجمــوع می تــوان گفــت کــه 4175 ناشــر پروانــه دار در ســال 1393، بــه چــاپ 
کتــاب دســت زده و فّعالیــت داشــته اند کــه از ایــن میــان 2851 ناشــر را بایــد در زمــره ی 
ناشــران غیرحرفــه ای بــازار نشــر دانســت و تنهــا 1324 ناشــر را جــّداً »ناشــر« تلّقــی کــرد. 
عــالوه بــر این هــا، در ســال 1393، در 560 مــورد نیــز چــاپ کتــاب بــه صــورت »ناشــر-

مؤلّف1 « اتّفاق افتاده است. 

4.نویسندگان
در 11 مــاه نخســت ســال1393، 37،238 مؤلـّـف شــاهد چــاپ آثــار خــود بوده انــد کــه از ایــن 

و شــغل اصلــی آنهــا بــه شــمار مــی رود. ناشــری کــه بیــن 1 تــا 1۰ عنــوان کتــاب در ســال منتشــر می کند 
)آن هــم در شــرایطی کــه می دانیــم بــرای فــروش ایــن کتاب هــا و بازگشــت ســرمایه اش چنــد ســال بایــد 

بــه انتظــار بنشــیند( ناشــر حرفــه ای قلمــداد نمی شــود.
1 . بــه مدلــی از انتشــار کتــاب کــه در آن، یــک شــخص حقیقــی بــدون داشــتن مجــّوز نشــر بنگاهــی یــا 
ــا  ــر- مؤلّف ه ــود. ناش ــه می ش ــف« گفت ــر- مؤل ــالح، »ناش ــد، در اصط ــاپ می کن ــه چ ــدام ب ــازمانی، اق س
ــه ی  ــا هم ــوند؛ اّم ــر آن می ش ــی نش ــد و بان ــن می کنن ــود را تأمی ــر خ ــار اث ــرای انتش ــرمایه ی الزم ب س

ــگ، 1386: 77( ــد. )آذرن ــه ســرمایه ی او( انجــام می دهن ــه ب ــی نشــر را دیگــران )و البت ــای فّن کاره
ّــف«  ــاب به صــورت »ناشــر- مؤل ــت مجــّوز چــاپ کت ــی وزارت ارشــاد، مراحــل دریاف ــگاه اینترنت در پای
ــه ی کتــاب جهــت  ــه مؤسســه ی خان ــر اعــالم شــده اســت: )الــف( مراجعــه ی متقاضــی ب ــه شــرح زی ب
اخــذ شــماره ی شــابک )ب( مراجعــه بــه کتابخانــه ی ملّــی جهــت فهرست نویســی کتــاب )ج( مراجعــه ی 
متقاضــی بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی )دبیرخانــه ی  کتــاب( جهــت اخــذ مجــّوز چــاپ کتــاب. 
ــاب. ــرای چــاپ کت ــگ و ارشــاد اســالمی ب ــای دارای مجــّوز از وزارت فرهن ــه چاپخانه ه ــه ب )د( مراجع

تعداد ناشرانی که بیش از1۰کتاب در سال13۹3منتشر کرده اند
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میــــان، 28،783 نفــر مــرد و 8،455 زن بوده اند. همچنین در همیــــن بــازه ی 11 ماهه، 9،701 
مترجــم نیــز شــاهد چــاپ آثــار خــود بوده انـــــــد کــه از ایــن میــان، 6،757 نفــر مــرد و باقــی 

)یعنــی 2،944 نفــر( زن بوده انــد.
مطابــق آمــاری کــه معــاون فرهنگــی ارشــاد )ســیدعّباس صالحــی( بــر اســاس آمار تهیه شــده 
ــار در  ــده ی آث ــان پدیدآورن ــه نمــوده اســت1 ، نســبت مــردان و زن ــاب ارائ ــه ی کت توّســط خان
حــوزه ی کتــاب )اعــم از داســتان نویس و شــاعر(، از ســال 1310 شمســــی تــا کنــون، تغییراتی 

مطابــق جــدول ذیل داشــــته اســت:

ــه  ــات زنان ــرای پایــش ادبی ــی ب ــن اعتصامــی« فرصت ــزه »پروی ــا، صالحــی: جای 1. خبرگــزاری ایبن
ــت، 1394/۰3/۲7. ــران اس ای

شاعرداستان نویسسالردیف

نسبت مرد زنمرد
به زن

نسبت مرد  زنمرد
به زن  

1310 تا 1
1339

18 برابر27015

1340 تا 2
1349

5.2 برابر13025

29.4 برابر8.635312 برابر3136324128

8.6 برابر3.547655 برابر4137333495

3.4 برابر1.51722496 برابر51383885564

2.1 برابر1.0528591312 برابر6139317381648

آمار تعداد داستان نویسان و شاعران ایرانی از سال 131۰ تاکنون

البتــه ایــن آمــار صاحبــان آثــار در ایــن سال هاســت که قطعــاً همه ی آنهــا را نمی تــوان نویســندگان فّعال 
قلمــداد کــرد. در ایــن زمینــه، آمــار دقیقــی از ســوی مراکزی چــون ســرای اهل قلم ارائه نشــده اســت.
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5.فروشگاههایعرضهیکتاب
5-1.تعدادکتابفروشیهایکّلکشور

طبــق آمــار ســایت خانــه ی کتــاب، تــا ســال 1389، 3715 کتابفروشــی در کشــور ثبــت شــده 
کــه از ایــن میــزان 2500 کتابفروشــی فّعــال اســت. مطابــق ایــن آمــار، 940 کتابفروشــی در 

ــد. ــتان ها بوده ان ــی در شهرس ــران و 2775 کتابفروش ته
شــهردار تهــران در اوایــل ســال 1394 گزارشــی ارائــه کــرده اســت کــه تعــداد کتابفروشــی های 
ــداد  ــه تع ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــی می کن ــد معّرف ــدود 1200 واح ــران را در ح ــهر ته ش
ــی حــدوداً  ــزی در حــدود 5900 واحــد )یعن ــن شــهر، چی ــوازم آرایشــی در ای فروشــگاه های ل
ــی کتابفروشــی های قدیمــی و تأســیس شــهر  ــر کتابفروشــی ها( است.مســئله ی تعطیل 5 براب
کتاب هــا و فروشــگاه های زنجیــره ای جدیــد بــرای کتــاب، چالــش پراهّمیــت ایــن روزهــای بــازار 
کتابفروشــی اســت. بــر اســاس تحقیــق میدانــی هفته نامــه ی اقتصــادی تجــارت فــردا، در ســال 
1393 فــروش کتابفروشــی های راســته ی کریمخــان و انقــالب نســبت بــه ســال گذشــته افتــی 
ــه خــود  50  درصــدی داشــته و کتابفروشــی های شــمال شــهر در فــروش، رشــدی روزافــزون ب
ــهم  ــدن س ــال بلعی ــاب در ح ــره ای کت ــگاه های زنجی ــهرکتاب ها و فروش ــع، ش ــد1 . درواق دیده ان
کتاب فروشــی های ســّنتی از فــروش کتــاب هســتند و ایــن مســئله در سراســر کشــور نیــز صــادق 
اســت. ایــن کتابفروشــی های جدیــد، ســطح جدیــدی از انتظــار را در میــان مخاطبــان کتــاب بــه 
وجــود آورده انــد کــه کتابفروشــی های ســّنتی امــکان بــرآورده کــردن آن ســطح از انتظــار را ندارنــد.

5-2.تعدادفروشگاههایزنجیرهایکتابدرتهران،مراکزاستانهاوشهرستانها
در حــال حاضــر 124 فروشــگاه بــزرگ زنجیــره ای کتــاب در سراســر کشــور مشــغول بــه 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــن فروشــگاه ها ب ــی ای ــار پراکندگ ــه آم ــد ک فّعالیت ان
1 . عطیه تیموری، بقایی که دشوار می شود، هفته نامه ی اقتصادی تجارت فردا، ش1۰7 )1393/۰8/۰3(.
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1( فروشگاه های شهر کتاب:
37 فروشگاه در تهران  -

11 فروشگاه در مراکز استان ها  -

7 فروشگاه در سایر شهرها  -

2( فروشگاه های بزرگ ترنجستان:
2 فروشگاه در تهران  -

1 فروشگاه در کرج  

3( فروشگاه های کتابشهر ایران:
2 فروشگاه در تهران  -

15 فروشگاه در مراکز استان ها  -

22 فروشگاه در سایر شهرها  -

4( فروشگاه های پاتوق کتاب:
2 فروشگاه در تهران  -

26 فروشگاه در مراکز استان ها  -

6.کتابخانهها
6-1.تعدادکتابخانهها

متأســفانه آمــار جامــع و یکپارچــه ای کــه اّطالعــات تمامــی انــواع کتابخانه هــای موجــود در 
ــای  ــی، کتابخانه ه ــطح ملّ ــای در س ــگاهی، کتابخانه ه ــای دانش ــم از کتابخانه ه ــور )اع کش
ــرار  ــار ق ــه شــهرداری ها و...( را یک جــا در اختی مســاجد و مــدارس، کتابخانه هــای وابســته ب
دهــد، وجــود نــدارد. اّمــا آمارهــای مجّزایــی در مــورد بســیاری از ایــن کتابخانه هــا وجــود دارد 

کــه در ذیــل بــه مــرور آنهــا خواهیــم پرداخــت.
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6-1-1.کتابخانههاینهادکتابخانههایعمومیکشور
ــورد  ــی اســت. در م ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــور، نه ــا در کش ــی کتابخانه ه ــن متولّ مهمتری
آمــار کتابخانه هــای نهــاد می تــوان گفــت کــه تــا پایــان دی مــاه 1393، 3169 کتابخانــه 
ــه ثبــت رســیده اســت کــه از ایــن  زیرمجموعــه ی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور ب
ــه، »مشــارکتی«2  هســتند. 24  ــه »نهــادی«1  هســتند. 924 کتابخان تعــداد، 2221 کتابخان
ــه صــورت »مســتقل«3 ثبــت شــده اند. در مجمــوع، تعــداد کتابخانه هــای  ــه نیــز ب کتابخان
ــه دی مــاه 1392، 2.5 درصــد رشــد داشــته اســت کــه رشــد  ــه نهــاد، نســبت ب وابســته ب

خوبــی بــرای یــک ســال بــه شــمار مــی رود.

در پایان دی ماه انواع کتابخانه ها

1392

در پایان دی ماه 

1393

درصد رشد

134،2221،24،1نهادی

1.8-941924مشارکتی

18243،33مستقل

093،3169،32.5تعدادکل

آمار کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور )در پایان دی ماه 13۹3(

 1. در عــرف گزارش هــای نهــاد کتابخانه هــای عمومــی، کتابخانه هایــی کــه صفــر تــا صــد آن هــا متعلّــق بــه 
نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور اســت، »نهــادی« خوانــده می شــوند.

۲ . در عــرف گزارش هــای نهــاد کتابخانه هــای عمومــی، کتابخانه هایــی کــه مــکان آن هــا متعلـّـق بــه ســازمان یــا 
نهــادی جــز نهــاد کتابخانه هاســت، اّمــا منابــع آن را نهــاد کتابخانه هــا تأمیــن کــرده و طی قــراردادی بــه صورت 

مســتمر کتابخانــه را تجهیــز می کنــد، »مشــارکتی« خوانده می شــوند.
3 . در عــرف گزارش هــای نهــاد کتابخانه هــای عمومــی، کتابخانه هایــی کــه تنهــا از نظــر تأمیــن منابــع 
ــد، کتابخانه هــای  ــاًل اســتقالل دارن ــی کام ــه لحــاظ مالکّیت ــا ب ــا هســتند؛ اّم ــه نهــاد کتابخانه ه وابســته ب

ــوند. ــده می ش »مســتقل« خوان
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6-1-2.کتابخانههایمساجدکشور
ــای  ــی اداره کل کتابخانه ه ــامانه ی اّطالعات ــجد، در س ــه ی مس ــداد 6140 کتابخان ــون تع تاکن
مســاجد کشــور1 بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن کتابخانه هــا بــه لحــاظ کیفــی در 5 گــروه )از 
درجــه یــک تــا درجــه پنــج( تقســیم شــده اند کــه در مجمــوع ایــن کتابخانه هــا، نزدیــک بــه 

16 میلیــون جلــد کتــاب )بــه صــورت دقیــق: 15،998،297 جلــد( موجــود اســت.
از آمار فوق تعداد 3947 کتابخانه شهری و 2207 کتابخانه روستایی است.

تعدادسطح کتابخانهردیف

167درجه یک1

277درجه دو2

730درجه سه3

1703درجه چهار4

3276درجه پنج5

26154مجموع

تعداد کتابخانه های مساجد کشور به تفکیک سطح کیفی

»1۵1/http://masjedketab.ir/Cats« :1 . به نشانی
۲. اشکال از مأخذ است.
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6-2.فضایکتابخانهها
6-2-1.کتابخانههاینهادکتابخانههایعمومیکشور

زیربنــای مجمــوع کتابخانه هــای نهــاد، در پایــان دی مــاه 1393، 1،335،260 مترمربــع بــوده 
ــن در ســال  ــوده و بنابرای ــع ب ــاه 1392، 1،298،770 مترمرب ــان دی م ــم در پای ــن رق اســت. ای

گذشــته 2.8 درصــد رشــد داشــته اســت.
6-2-2.کتابخانههایمساجدکشور

مساحت مجموع 6109 کتابخانه ی مسجد در کشور، 669،110 متر مربع است.
6-2-3.کتابخانهیملی

ســاختمان کتابخانــه ی ملــي )واقــع در بزرگــراه شــهید حّقانــی( حــدود 97،000 متــر مربــع بنــا 
دارد کــه از 8 واحــد تشــکیل شــده و جمــع زیربنــاي واحدهــا بــا احتســاب ضریــب 25 درصــد 

بــراي آمــد و شــد افقــي و عمــودي، 90،000 مترمربــع اســت.

6-3.گنجایشکتابخانهها
6-3-1.کتابخانههاینهادکتابخانههایعمومیکشور

تعــداد صندلی هــای مطالعــه در ایــن کتابخانه هــا، در گــزارش پایــان دی مــاه 1393، 199،370 
عــدد گــزارش شــده کــه نســبت بــه رقــم ســال پیــش )کــه 194،988 عــدد گــزارش شــده بود( 

2.2 درصد رشــد داشــته اســت.
6-3-2.کتابخانهیمّلی

ــی در  ــه ی ملّ ــه1 ، از ســال 1391 کّل تاالرهــای کتابخان طبــق اعــالم معاونــت ایــن کتابخان
ــه در  ــی، بعــد از گســترش های صــورت گرفت ــن تعــداد صندل ــی دارد. ای مجمــوع، 815 صندل

1 . حبیــب ا... عظیمــی، امــکان اســتفاده از تاالرهــای تخصصــی کتابخانــه ملــی بــرای کارشناســان فراهــم اســت، 
ــگاه خبــری لیزنا. پای
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ســاختمان کتابخانــه ی ملـّـی، فراهــم آمــده اســت. از ایــن تعــدد، 268 صندلــی در تــاالر عمومی 
و 547 صندلــی در تاالرهــای تخّصصــی در اختیــار مراجعــان قــرار گرفتــه اســت.

7.کتابفروشیهایاینترنتی
ایــن روزهــا کــه اینترنــت به عنــوان مهمتریــن رســانه ، ســهم همــه ی رســانه های دیگــر را در 
خــود بلعیــده اســت، کتابفروشــی اینترنتــی نیــز بســتر مهّمــی بــرای خریــد و فــروش کتــاب به 
شــمار مــی رود. کتابفروشــی اینترنتــی می توانــد به دو شــکل انجــام شــود: اّول فــروش اینترنتی 
نســخه ی چاپــی و فیزیکــی کتــاب، یا نســخه ی الکترونیکــی کتاب یــا مجموعــه ای از کتاب ها 
روی DVD و نظایــر آن و ارســال آن بــه نشــانی خریــدار؛ دوم فــروش نســخه ی الکترونیــک 
کتــاب و ارســال آن در بســتر وب بــرای خریــدار. در شــکل دوم، بایــد نرم افزارهــای کتابخــوان کــه 

کتــاب را در فرمت هــای PDF و e-Pub بــه مخاطــب ارائــه می کننــد نیــز بــه حســاب آورد.
ــر  ــاب، برخــی از فروشــگاه های اینترنتــی عمومــی نظی ــر فروشــگاه های اینترنتــی کت عــالوه ب
دیجــی کاال نیــز کتــاب را به عنــوان یکــی از کاالهــای قابــل عرضــه ی خــود بــه معــرض فــروش 
گذاشــته اند. عــالوه بــر ایــن، درصــد زیــادی از ناشــران فروشــگاه اینترنتــی مســتقل خــود را دارنــد 
ــه فــروش آثارشــان در بســتر اینترنــت  ــازار الکترونیــک شــرکت پســت«1  ب ــا از طریــق »ب و ی
می پردازنــد.در خصــوص تعــداد کتابفروشــی های اینترنتــی یــا دیجیتــال، آمــار دقیقــی وجود نــدارد.

8.تولیداتکتاب
8-1.آمارتعدادعناوینکتابهایتولیدشده،دردوبخشتألیفوترجمه

ــال  ــده، در س ــای تولیدش ــن کتاب ه ــداد عناوی ــاب، تع ــه ی کت ــه ی خان ــار مؤسس ــق آم مطاب
گذشــته )1393(، نزدیــک بــه 73 هــزار )به طــور دقیق تــر 72،877( عنــوان کتــاب بــوده اســت 

»http://www.ebazaar-post.ir« :1 . به نشانی
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مجموعهکتابهایسالردیف
منتشرشده

کتابهایکتابهایتالیفی
ترجمهای

427                       1446                       1873           1358  1 

401                      1433                       1834             1359   2 

339                 1152                       1491           1360  3 

1005                2683                       3688          1361  4 

1550                3897                       5447          1362  5 

1873                4657                       6530          1363  6 

1692                4062                       5754           1364  7 

1164                     3024                      4188               1365  8 

1208                    4311                       5519                   1366  9 

939                      2927                       3866                   1367  10 

2483                    5315                       7798                   1368  11 

2476               5040                       7516           1369  12 

2355               4494                       6849          1370  13 

2165               4939                       7104          1371  14 

2230               5670             7900          1372  15 

3171               7361                     10،53          1373  16 

کــه از ایــن مقــدار، 57،561 عنــوان، کتــب تألیفــی و 15،316 عنــوان کتــب ترجمــه ای بوده انــد. 
ســیر رشــد تولیــد کتــاب در کشــور، در طــول ســال های پــس از انقــالب، از قــرار زیــر بــوده اســت:

تعداد عناوین کتاب های تولیدشده در سال، از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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مجموعهکتابهایسالردیف
منتشرشده

کتابهایکتابهایتالیفی
ترجمهای

  

 

    

2995                8935                          11،890        1374   17 

2404                12،069                      14،473         1375   18

3696                11،682                      15،324         1376   19

4335                  12،875      17،210         1377   20

4408                16،724      21،132         1378   21

4139                   20،655                       24،794                1379   22

7217                25،099                       32،316                1380   23

8189                  27،661                       35،850        1381   24

8797                28،958                       37،755        1382   25

9847                  32،253                       42،100        1383   26

12،412                41،171                       53،583        1384   27

11،285              42،426                       53،711        1385   28

12،351              44،470                       56،821        1386   29

12،649              44،469                       57،118        1387   30

12،564              48،217                       60،781        1388   31

13،225              867 ،51                      65،092        1389   32

14،210              54،504                       68،714        1390   33

12،926              50،973                       63،899                1391   34

13،026              53،065                       66،091                1392   35

15،316              57،561                       72،877        1393   36
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بنابرایــن در طــول ســال های پــس از انقــالب، تعــداد عناویــن کتاب هایــی کــه در هــر ســال 
منتشــر می شــوند، از حــدود 1900 عنــوان در ســال، بــه حــدود 73،000 عنــوان رســیده اســت.

امــروز ایــران از نظــر تعــداد عناویــن کتاب هــای منتشرشــده، یکــی از 20 کشــور برتــر دنیــا 
ــت  ــت را داراس ــه ی نخس ــاظ رتب ــن لح ــه از ای ــه ی خاورمیان ــود و در منطق ــوب می ش محس

ــاب، 1390(. ــوان کت ــداد عن ــاله در تع ــق چشــم انداز بیســت س ــار، تحّق )سرش

8-2.آمارتیراژکتابهایتولیدشده
مطابــق آمــار رســمی خانــه ی کتــاب، متوّســط تیــراژ هــر عنــوان کتــاب کــه در ســال 1358، یــک ســال 
پــس از پیــروزی انقــالب، 11،363 نســخه در ســال بــوده 1، در ســال 1393 به 2093 نســخه در ســال رســیده 
اســت. در جــدول و نمــودار زیــر، رونــد کامــاًل نزولی متوّســط تیــراژ را از ســال 1380 تــا 1393 مشــاهده می کنید:

1 . خبرگزاری تابناك، رساندن کتاب با تیراژ 7۰۰ نسخه به چاپ پنجم.

نمودار تعداد عناوین کتاب های منتشر شده در سال، از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون
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متوّسطتیراژ
هرعنوان

تیراژکل تعدادعناوین
کتابهایمنتشر

شده

سال ردیف

آمار تیراژ کل کتاب های تولید شده و متوسط تیراژ هر عنوان

5130              165،694،227                  32،316      1380  1

 4754               170،315،580                  35،850      1381  2

4617              174،197،697                  37،755      1382  3

4297              180،763،205                  42،100      1383  4

4257               227،946،635                  53،583      1384  5

  4270              229،201،503                  53،711      1385  6

3868              219،585،450                  56،821      1386  7

3878               221،305،06                   57،118      1387  8

3392              205،985،039                  60،781      1388  9

3077              200،065،44                    65،092      1389  10

2980              204،556،548                   68،714      1390  11

2598               165،831،112                  63،899      1391  12

                       2386              157،512،54                    66،091      1392  13

 2093               152،318،897                   72،877              1393         14
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روند نزولی متوّسط تیراژ هر عنوان کتاب در سال، از سال 138۰ تا 13۹3

9.کتابهایردشدهدربخشممّیزی
مطابــق اعــالم معاونــت فرهنگــی ارشــاد، از ابتــدای ســال 1393 تــا 26 بهمن مــاه ایــن ســال، 
در مجمــوع 75،468 درخواســت صــدور مجــّوز کتــاب بــه اداره ی کتــاب ارســال شــده اســت 
)اعــم از ســّنتی یــا اینترنتــی( کــه از ایــن تعــداد، تنهــا 465 عنــوان کتــاب به طــور کامــل رد 

شــده اند. البتــه آمــار مربــوط بــه 5 اســتان در ایــن گــزارش لحــاظ نشــده اســت1 .

1 . امسال چند کتاب زیر تیغ ممّیزی ماند، وبگاه خبرآنالین.

468،75 مجموع درخواست های ثبت شده 1

465 تعداد کتاب های رد شده 2

0.6 نسبت کتاب های رد شده به کّل درخواست ها 3

10.نسبتکتابهایچاپاّولبهکتابهایتجدیدچاپی
نســبت کتاب هــای چــاپ اّول بــه کتاب هــای تجدیدچاپــی در ســال 1393، حــدوداً 58 بــه 42 

)در هــر 100 عنــوان کتــاب منتشرشــده( بوده اســت.
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درصدکتابهایچاپ
اّولبهکّلعناوین

منتشره

تجدیدچاپ چاپاول کلعناوین
منتشره

سال ردیف

آمار کتاب های چاپ اول و تجدید چاپی و نسب آن ها

57%               13،931            18،385           32،316            1380           1

58%               15،163            20،687           35،850            1381           2

56%               16،457            21،298           37،755            1382           3

53%               19،746            22،354           42،100            1383           4

51%               26،173            27،410           53،583            1384           5

47%               28،560            25،151           53،711            1385           6

44%               31،653            25،168           56،821            1386           7

44%               31،723            25،395           57،118            1387           8

48%               31،898            28،883           60،781            1388           9

51%               31،982            33،110           65،092            1389         10

51%               33،652            35،062           68،714           1390          11

54%               29،685            34،214           63،899            1391         12

54%               30،662            35،429           66،091            1392         13

58%               30،335            42،542           72،877            1393         14
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نمودار تغییرات این نسبت را از سال 1380 تا 1393 در نمودار زیر مشاهده می کنید:

ــای  ــه نســبت کتاب ه ــوده اســت ک ــا 1388 ب ــال های 1385 ت ــا در س ــودار، تنه ــن نم بنابرای
ــن  ــداد عناوی ــال ها، تع ــی س ــوده و در باق ــر ب ــی باالت ــاپ اّول ــای چ ــی از کتاب ه تجدیدچاپ

ــت. ــوده اس ــر ب ــاپ اّول باالت ــای چ کتاب ه

11.نسبتکتابهایدرسیوکمکدرسیبهسایرکتب
تعــداد عناویــن کتاب هــای کمک درســی در یــازده مــاه نخســت ســال 1393، 5601 عنــوان بــوده 
کــه نســبت بــه مّدت زمــان مشــابه ســال گذشــته یعنــی ســال 1392، 2 درصــد رشــد داشــته 

اســت. ایــن رقــم در 11 مــاه نخســت ســال 1392، 5485 عنــوان بــوده اســت.
اّمــا شــمارگان چــاپ ایــن کتــب در 11 مــاه ابتدایــی ســال1393، 21،835،026 نســخه را شــامل 
می شــده کــه 16 درصــد شــمارگان کّل کتاب هــا را )کــه 130،798،536 نســخه باشــد( بــه خــود 
اختصــاص می دهــد. و ایــن یعنــی متوّســط تیــراژ کتاب هــای ایــن بخــش، چیــزی در حــدود 3900 
نســخه اســت کــه نســبت بــه متوّســط تیــراژ عمــوم کتاب هــا )2100 نســخه( بســیار جلوتر اســت.
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ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد کتــاب در حــوزه ی عمومــی )علــوم انســانی(، شــامل ادبیــات، 
تاریــخ، جغرافیــا، اقتصــاد، مدیریت، روانشناســی، جامعه شناســی، هنر، فلســفه و علــوم اجتماعی، 
در طــول ســال های 1382 تــا 1392، بــه طــور میانگیــن، 17 درصــد از کل تیــراژ کتاب هــای 
منتشــره را شــامل می شــده، و بایــد در نظــر داشــت کــه اتّفاقــاً 73 درصــد دارنــدگان پروانــه ی 

نشــر نیــز بــه رقابــت در همیــن حــوزه ی 17 درصــدی مشــغول هســتند1 .

12.نسبتکتابهایترجمهایبهتألیفی
نســبت کتاب هــای ترجمــه ای بــه کتاب های تألیفــی در ســال 1393، حــدوداً 21 بــه 79 )در هــر 100 
عنــوان کتــاب منتشرشــده( بــوده اســت.درصد کتاب هــای ترجمه شــده نســبت بــه کّل کتاب هــای 

چــاپ شــده در ســال، در طــول دوران پــس از انقــالب، نوســانی مطابــق نمــودار زیر داشــته اســت:

 1. روزنامه ی ایران، 11 اسفند 1393

 درصــد کتاب هــای ترجمه شــده بــه کّل کتاب هــای منتشــره، در ســال های 1375 و 1379 بــا 17 
درصــد کمتریــن ســطح، و در ســال های 1368 و 1369 بــا 32 و 33 درصــد، بیشــترین ســطح خــود 
را تجربــه کــرده اســت. از ســال 1380 بــه ایــن ســو، این نســبت، نوســان بســیار کمــی داشــته و در 

طــول ایــن ســال ها، همــواره درصــدی بیــن 20 تــا 23 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نمودار درصد تعداد کتاب های ترجمه شده به کّل تعداد عناوین منتشرشده در سال، در طول سالیان پس از انقالب
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1 . رك: منصــور واعظــی، ســرانه ی مطالعــه در کشــور 79 دقیقــه در روز اســت، خبرگــزاری فــارس. همچنین 
ببینیــد: علــی ســّیاح، آمارهای ســیاه نما و ســفیدنما، روزنامــه ی دنیــای اقتصــاد، 139۲/۰7/۰4.

۲ . خبرگزاری مهر، توضیح نهاد کتابخانه ها درباره ی گزارش نوروزی مهر با موضوع آمار مطالعه.

نتیجه ارائه شدهسالارائه دهنده آمارردیف

2دقیقه11353
7 دقیقه21378

مرکز پژوهش های وزارت فرهنگ 3
و ارشاد اسالمی

7دقیقه1381

علی اکبر اشعری )رئیس وقت 4
کتابخانه ی ملي ایران(

2 دقیقه1387
)و در صورت افزودن مطالعه ی کتاب هاي درسي 

6 دقیقه(

محمد ساالري )مدیرکل وقت 2
دفتر برنامه ریزي و مطالعات 

فرهنگي و کتابخواني(

120 دقیقه1387

18 دقیقه1388شورای فرهنگ عمومی3

منصور واعظی )دبیر نهاد 4
کتابخانه های عمومی و دبیر 

شورای فرهنگ عمومی کشور2(

کتاب های مجازی و 
مکتوب

مجموع 
مطالعه

18:0070:43 دقیقه1387

17:5876:01 دقیقه1388

18:4779:01 دقیقه1389

15:1775:34 دقیقه1390

آمار گوناگون ارائه شده درباره میزان مطالعه در کشور

13.میزانمطالعهدرکشور
آمارهای ارائه شده درباره ی سرانه ی مطالعه در کشور، به شّدت متفاوت بوده است1 :
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نتیجه ارائه شدهسالارائه دهنده آمارردیف

2دقیقه11353
7 دقیقه21378

مرکز پژوهش های وزارت فرهنگ 3
و ارشاد اسالمی

7دقیقه1381

علی اکبر اشعری )رئیس وقت 4
کتابخانه ی ملي ایران(

2 دقیقه1387
)و در صورت افزودن مطالعه ی کتاب هاي درسي 

6 دقیقه(

محمد ساالري )مدیرکل وقت 2
دفتر برنامه ریزي و مطالعات 

فرهنگي و کتابخواني(

120 دقیقه1387

18 دقیقه1388شورای فرهنگ عمومی3

منصور واعظی )دبیر نهاد 4
کتابخانه های عمومی و دبیر 

شورای فرهنگ عمومی کشور2(

کتاب های مجازی و 
مکتوب

مجموع 
مطالعه

18:0070:43 دقیقه1387

17:5876:01 دقیقه1388

18:4779:01 دقیقه1389

15:1775:34 دقیقه1390

ــاد  ــه نه ــی اســت ک ــه، آمارهای ــرانه ی مطالع ــه س ــوط ب ــار مرب ــده ترین آم ــروزه شناخته ش ام
کتابخانه هــای عمومــی کشــور، در دوره ی پیشــین مدیریــت خــود، همه ســاله ارائــه می نمــود.

ــاد  ــط نه ــه توّس ــال 1390 ک ــان در س ــه ی ایرانی ــرانه ی مطالع ــه س ــوط ب ــای مرب آماره
کتابخانه هــای عمومــی کشــور اعــالم شــده، ســرانه ی مطالعــه ی ایرانیــان را در ایــن ســال، 75 

ــت: ــرار اس ــن ق ــل آن از ای ــه تفصی ــد ک ــان می ده ــه نش ــه و 34 ثانی دقیق
-  15 دقیقه و 17 ثانیه مربوط به کتاب

-  32 دقیقه و 56 ثانیه مربوط به روزنامه

-  5 دقیقه و 42 ثانیه نشریه

-  21 دقیقه و 35 ثانیه مربوط به قرآن

طبــق ایــن گزارش، بیشــترین ســرانه ی مطالعه در اســتان تهران )بــا 93 دقیقــه و 54 ثانیه مطالعه(، 
و کمتریــن در اســتان چهارمحــال و بختیــاری )با 48 دقیقــه و 59 ثانیه مطالعه( بوده اســت.

ــگ  ــاخص های فرهن ــنجش ش ــی و س ــرح بررس ــوان »ط ــت عن ــه تح ــزارش ک ــن گ در ای
ــه ی تحقیــق،  ــه ســفارش شــورای فرهنــگ عمومــی انجــام شــده، نمون عمومــی 1391«، ب

ــوده اســت. ــر ب شــامل 17 هــزار نف
خالصه نتایج این پیمایش، نشان می دهد که:

48 درصــد از جمعیــت باســواد کشــور، اعــالم کرده انــد در ســال پیــش از انجــام ایــن تحقیــق 
)یعنــی 1390(، تجربــه ی مطالعــه ی کتــاب غیردرســی چاپــی را داشــته اند. درصــد افــرادی کــه 
ــن  ــه تفکیــک اســتان ها، بدی ــد، ب ــه کرده ان ــی مطالع ــاب غیردرســی چاپ در طــول ســال، کت

بدیــن شــرح بــوده اســت: 
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درصد افراد هر استان که در طول سال 13۹۰ کتاب غیردرسی مطالعه کرده اند

ردیف              استان   درصد   ردیف        استان     درصد

   1         هرمزگان       69      2           قزوین       57
   3   سیستان وبلوچستان       56      4           تهران        55
   5        مازندران       54      6            قم                    52
   7        کرمان       52      8            یزد                   48
   9      کردستان       47      10           لرستان     47
   11   کهگیلویه وبویراحمد       47      12           گیالن     47
   13   خراسان جنوبی       46      14           البرز                   46
   15       گلستان       46      16         خوزستان     46
   17       کرمانشاه       46      18           زنجان     45
   19       اصفهان       45      20          مرکزی     45
   21         فارس       44      22     آذربایجان شرقی     44
   23     خراسان شمالی       43      24    خراسان رضوی     42
   25         سمنان       42      26  چهارمحال وبختیاری     40
   27    آذربایجان غربی       40      28          اردبیل     40
   29          ایالم       38      30          همدان     35

                    کّلکشور                               48
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ایــن رقــم، بــه تفکیــک جنســیت، بــرای مــردان 45 درصــد، و بــرای زنــان 51 درصــد بــوده 
اســت و بــه تفکیــک منطقــه ی ســکونت، در میــان ســاکنین شــهرها 52 درصــد، و در میــان 

ســاکنین روســتاها 37 درصــد بــوده اســت.
ــی در  ــای چاپ ــی کتاب ه ــه ی غیردرس ــه مطالع ــه ب ــان اختصاص یافت ــن زم میانگی
هفتــه، بــه تفکیــک اســتان، بــرای اســتان تهــران 134 دقیقــه، قزویــن 114، خوزســتان 111، 
البــرز 109، قــم 106، مازنــدران 99، زنجــان 98، خراســان شــمالی 97، گیــالن 95، خراســان 
جنوبــی 94، ســمنان 94، اصفهــان 94 ، هرمــزگان 94، کرمانشــاه 92، کردســتان 92، کهگیلویه 
ــتان 74،  ــان 80، بوشــهر 78، لرس ــزی 82، کرم ــزد 85، مرک ــد 92، گلســتان 92، ی و بویراحم
ــالم 70، آذربایجــان شــرقی 65،  ــارس 71، خراســان رضــوی 70، ای ــی 72، ف آذربایجــان غرب
همــدان 61، سیســان و بلوچســتان 60، چهارمحــال و بختیــاری 57، و اردبیــل 56 دقیقــه بــوده 

اســت کــه میانگیــن آن در ســطح کشــور بــه ۹1 دقیقــه در هفتــه می رســد.
ســرانه ی مّدت زمــان مطالعــه ی کتاب هــای غیردرســی الکترونیکــی نیــز در هفتــه ، 
بــه 16 دقیقــه و 49 ثانیــه، و ســرانه ی مدت زمــان مطالعــه قــرآن کریــم و ادعیــه در هــر 

هفتــه، بــه 139 دقیقــه و 90 ثانیــه می رســد.
مطالعــه ی روزنامــه ی چاپــی در شــبانه روز، بــه 24 دقیقــه و 45 ثانیــه، و مطالعــه ی 

روزنامــه ی الکترونیــک در شــبانه روز، بــه 5 دقیقــه و 72 ثانیــه می رســد.
ســرانه ی مّدت زمــان مطالعــه ی نشــریات غیرروزانــه ی چاپــی نیــز در هــر هفتــه، بالــغ بــر 33 

دقیقــه و 1 ثانیــه، بــوده اســت.
بنابرایــن، ســرانه ی مدت زمــان مطالعــه در هــر شــبانه روز، بــه حــدود 75 دقیقــه 

ــرار ذیــل اســت: ــه تفکیــک اســتان ها، از ق می رســد کــه ب
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  ردیف        استان                 دقیقه در روز       ردیف        استان                دقیقه در روز

     1        تهران        93.34                2        خراسان جنوبی          89.24
     3       زنجان                 88.78         4        خوزستان   86.79
     5      سمنان                 86.67         6   گیالن                85.95
     7         قم                   85.3         8         قزوین                84.57
     9        البرز                 79.43       10        گلستان                  79.3
   11     اردبیل                 76.36       12         مرکزی   75.74
   13    کرمانشاه            75.13       14          فارس   72.07
   15     همدان                 71.85       16        مازندران   71.56
خراسان شمالی  69.58       18   کهگیلویه و بویراحمد   69.47  17   
   19    هرمزگان                 69.29       20     اصفهان                   69.1
   21     کرمان                 63.89       22      کردستان   63.59
63.55       24            یزد   62.56    23   خراسان رضوی 

   25      لرستان                 58.78            26         آذربایجان غربی        57.87 
   27      ایالم                 56.99       28        بوشهر    56.79
   29  آذربایجان شرقی    54.5       30   سیستان و بلوچستان   50.13

   31        چهارمحال و بختیاری                     47.71
           کل کشور                                        73.91

سرانه مطالعه هر فرد در شبانه روز طی در آمار سال 13۹3
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ــات اطالع رســانی و کتابخانه هــای  1 . محبــوب، ســیامک. کتابخانه هــای عمومــی و ســرانه ی مطالعــه. تحقیق
ــی، 1391، 18 )1(: صــص 133-117. عموم

اولویت هــای مطالعــه در میــان کتاب هــای غیردرســی، بــه ترتیــب، 20 درصــد بــرای قــرآن 
و ادعیــه، 17 درصــد بــرای رمــان و داســتان، 13 درصــد بــرای مطالعــات دینــی، 13 درصــد 
بــرای مطالعــات روانشناســی و تربیتــی، 12 درصــد بــرای مطالعــات اجتماعی، 12 درصــد برای 

تاریــخ، 11 درصــد شــعر، و 28 درصــد دیگــر نیــز بــرای ســایر مطالعــات ثبــت شــده اســت.
همچنین در این پیمایش مشّخص شده است که 11.9 درصد از مردم عضو کتابخانه هستند1 

ایــن در حالــی اســت کــه آمارهــای ســال 1388 حکایــت از آن داشــت کــه میانگیــن زمــان 
مطالعــه بــرای باســوادان، روزانــه 18:42 دقیقــه، و بــرای افــراد باســواد اهــل مطالعــه، روزانــه 
ــه  ــا 22:72 دقیق ــم ب ــن گــزارش، در تفکیــک اســتان ها اســتان ق ــه اســت. در ای 35:15 دقیق
دارای باالتریــن، و اســتان خراســان شــمالی بــا 8:60 دقیقــه دارای پایین تریــن میــزان مطالعــه 
معّرفــی می شــد. در گــزارش تفکیکــی مناطــق ســکونت نیــز ســرانه ی مطالعــه ی کتاب هــای 
غیردرســی در مناطــق شــهری 18:55 دقیقــه و در مناطــق روســتایی 9:17 گــزارش می شــد.

14.تعدادمراجعانکتابخانههایعمومیکشور
14-1.تعداداعضاءومراجعانکتابخانهها

14-1-1.کتابخانههاینهادکتابخانههایعمومیکشور
14-1-1-1.تعداداعضاء

 تعــداد اعضــای کتابخانه هــای عمومــی کشــور، در پایــان دی مــاه 1393، 2،513،265 نفــر بــوده کــه 
نســبت بــه آمــار مــّدت مشــابه ســال گذشــته )یعنــی 040،491،2نفــر( تنهــا 0.9 درصــد رشــد داشــته 
اســت. ایــن رشــد کمتــر از یــک درصــدی در شــرایطی رخ داده اســت کــه دیدیــم تعــداد کتابخانه های 

نهــاد، و فضــا و گنجایــش آنهــا، رشــدی میــان 2 تــا 3 درصــد را در ایــن مــّدت تجربــه کرده انــد.
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ــه  ــان کتابخانه هــای نهــادی ب ــی، در می ــا پراکندگــی اعضــاء از لحــاظ مقطــع تحصیل اّم
قــرار ذیــل اســت:

ــای  ــای کتابخانه ه ــی اعض ــش پراکندگ ــرای نمای ــوداری را ب ــن نم ــوان چنی ــن می ت بنابرای
ــق بــه نهــاد، ترســیم کــرد: متعلّ

 نمودار پراکندگی اعضای کتابخانه های نهادی زیرمجموعه ی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، به تفکیک مقطع تحصیلی )در پایان دی ماه 13۹3(

جمع 
کل 
اعضا

 کتابخانه
 های

مشارکتی

کتابخانه های نهادی

دکتری کارشناسی 
ارشد

کارشناسی کاردانی ابتدائی زیر 
ابتدائی

جدول پراکندگی اعضای کتابخانه های عمومی کشور به تفکیک مقطع تحصیلی )در پایان دی ماه 13۹3(

راهنمائی

2،513،265 71،347 697،982 213،296 372،201 65،08093،739378،27410،932610،414

متوسطه و
پیش دانشگاهی

جدول تعداد نسخه های امانت داده شده در کتابخانه های عمومی کشور
 )مطابق گزارش پایان دی ماه 13۹3(
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14-1-1-2.تعدادمراجعان
ــان  ــا پای ــاه 1392 ت ــی اّول بهمن م ــّدت زمان ــا، در م ــن کتابخانه ه ــه ای ــان ب ــداد مراجع  تع
دی مــاه 1393، 72،774،254 نفــر ثبــت شــده اســت کــه در مــّدت زمــان مشــابه ســال قبــل 

از آن، 71،515،708 نفــر ثبــت شــده بــود. 
بنابرایــن، آمــار تعــداد مراجعــان بــه کتابخانه هــا، 1.8 درصــد رشــد داشــته اســت. اگــر فقــط 
مراجعــات اعضــاء ثبــت شــده باشــد، هــر یــک از اعضــاء بــه طــور میانگیــن، 28.9 بــار در 

ســال بــه کتابخانــه مراجعــه داشــته اند.
14-1-1-3.تعدادنسخههایامانتدادهشده

ــاه 1393،  ــان دی م ــا پای ــاه 1392 ت ــدای بهمن م ــده از ابت ــت داده ش ــخه های امان ــداد نس تع
ــه  ــل )ک ــال قب ــابه س ــان مش ــّدت زم ــه م ــه نســبت ب ــوده اســت ک ــخه ب 48،463،810 نس

ــت. ــرده اس ــه ک ــد را تجرب ــوده(، 5.3 رش ــخه ب 46،023،746 نس
ــت  ــاب امان ــار در ســال کت ــک از اعضــاء 19.2 ب ــر ی ــن، ه ــی به طــور میانگی ــم یعن ــن رق ای

ــه ای(. ــارج کتابخان ــت خ ــه ای و امان ــل کتابخان ــت داخ ــم از امان ــد )اع گرفته ان
جدول تعداد نسخه های امانت داده شده در کتابخانه های عمومی کشور

 )مطابق گزارش پایان دی ماه 13۹3(

درصد رشد بهمن ۹1تادی ۹2 بهمن ۹2تادی۹3 قلم آماری ردیف

9 .7 31،047،702 34،064،916 تعداد نسخه کتاب امانت 
داده )خارج )کتابخانه

1

-3 .9 14،976،044 14،398،894 تعداد نسخه کتاب امانت 
داده )داخل )کتابخانه

2

5 .3 46،023،746 48،463،810 تعداد نسخه کتاب امانت داده 
شده )جمع داخل و خارج(

3
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درصد سطح تحصیالت ردیف

%2 دیپلم و زیر دیپلم 1

%16 کاردانی 2

%65 کارشناسی 3

%17 کارشناسی ارشد 4

میزان تحصیالت کتابداران نهادی

14-1-1-4.تعدادکتابداران،جنسیتوتحصیالتآنها
ــاه 1393، 6058  ــان دی م ــا پای ــور ت ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــداران نه ــداد کتاب تع
ــداد، 1330 نفــر در کتابخانه هــای مشــارکتی و 4728 نفــر در  ــن تع ــوده اســت. از ای ــر ب نف
کتابخانه هــای نهــادی مشــغول بــه فّعالیــت بوده انــد. ایــن 4728 نفــر، از 2966 کتابــدار زن 

ــرد تشــکیل شــده اند. ــدار م و 1762 کتاب
میزان تحصیالت کتابداران نهادی، مطابق جدول زیر بوده است:

ــته ی  ــته اند، رش ــم داش ــم و زیردیپل ــالت دیپل ــه تحصی ــدی ک ــدا از 2 درص ــن ج همچنی
ــی در  ــد تحصیالت ــوده، 42 درص ــداری« ب ــداران »کتاب ــن کتاب ــد از ای ــی 56 درص تحصیل

رشــته های دیگــر داشــته اند.
14-1-2.کتابخانههایمساجدکّلکشور

ــر کشــور  ــاه 1394 در سراس ــا آبان م ــای مســاجد کشــور، ت ــار اداره کل کتابخانه ه ــق آم مطاب
ــداد  ــت. تع ــده اس ــت ش ــاجد ثب ــای مس ــرای کتابخانه ه ــت ب ــو ثاب ــداد 1،130،611 عض تع
کتابــداران ثبت شــده بــرای ایــن مســاجد نیــز تــا همیــن تاریــخ، بــه عــدد 4005 رســیده اســت.
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1 . امین عارف نیا، آماری از اعضای کتابخانه ملّی، سایت سازمان اسناد و کتابخانه ی ملّی ایران.
۲.  علی الریجانی، اختصاص بودجه ی حوزه ی کتاب از سوی دولت کافی نیست، خبرگزاری نسیم.

14-1-3.کتابخانهیمّلی
مطابــق اعــالم روابــط عمومــی ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملـّـی1 ، تــا شــهریورماه 1394 
کتابخانــه ی ملـّـی بیــش از 168،000 عضــو فّعــال داشــته کــه تخمیــن زده می شــود از ایــن 
تعــداد، به صــورت میانگیــن، روزانــه بیــش از 2000 نفــر از منابــع و تاالرهــای کتابخانــه ی 

ملــی اســتفاده می کننــد.
ــد کــه از ایــن  ــه ی ملــی درآمده ان ــت کتابخان ــه عضوّی در طــول ســال 1393، 17،781 نفــر ب

تعــداد، 10،723 نفــر زن و 7058 نفــر مــرد هســتند.

15.بودجهیاختصاصیبهحوزهیکتاب
مطابــق اعــالم رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، در بودجــه ی ســال 1394، بودجــه ای در 

حــدود 500 میلیــارد تومــان بــرای حــوزه ی کتــاب اختصــاص یافتــه اســت2 .
ســال 1394،  بودجــه  قانــون  در  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  بودجــه ی  کّل 
ــاردی  ــن بودجــه ی حــدوداً 770 میلی ــر ای ــوده اســت. عــالوه ب 769،320،700،000 تومــان ب
کــه البتــه بایــد دیــد ســهم معاونــت فرهنگــی در آن چقــدر بــوده اســت، 150 میلیــارد تومــان 
نیــز بــه صــورت جداگانــه بــرای حمایــت از نشــر کتــاب و مطبوعــات اختصــاص یافتــه اســت 
کــه تقریبــاً 50 درصــد ایــن رقــم بــه حــوزه ی مطبوعــات و 50 درصــد آن نیــز بــه حــوزه ی 

ــد. ــاب می رس کت
ــر را  ــوارد زی ــوده، م ــاب معطــوف ب ــه حــوزه ی کت ــا بودجه هــای دیگــری کــه ب اّم

ــود: ــامل می ش ش
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ردیف                       نامنهاد                                         

     1             انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم     1،000،000،000

بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقّدس                                       21،600،000،000  2    

     3             بنیاد دایرة المعارف اسالمی )ذیل بودجه ی سازمان تبلیغات اسالمی(     7،500،000،000

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                          10،230،700،000  4    

      5             پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی )ذیل بودجه ی سازمان تبلیغات اسالمی(      9،200،000،000

سازمان اسناد و کتابخانه ی ملّی                                       63،973،000،000  6    

     7            شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان                     75،000،000،000

      8     شورای بررسی متون علوم انسانی )در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(              32،511،500،000

کتابخانه ی آیت ا... مرعشی نجفی                                         6،100،000،000  9     

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس                                         16،300،000،000  10    

مرکز اسناد انقالب اسالمی                                                           2،000،000،000  11    

مؤسسه ی اسراء                                                          10،250،000،000  12    

مؤسسه ی پرتو ثقلین                                                            1،000،000،000  13    

مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی                      11،000،000،000  14    

مؤسسه ی ترجمان وحی                                                              735،000،000  15    

     16       مؤسسه ی دایرةالمعارف فقه اسالمی )ذیل بودجه ی سازمان تبلیغات اسالمی(     4،500،000،000

نهاد کتابخانه های عمومی کشور                                      111،340،300،000  17    

384،24۰،5۰۰،۰۰۰ جمع    

بودجه دستگاه های مرتبط با کتاب در قانون بودجه سال 13۹4 )غیر از وزارت ارشاد(

بودجه مصوب مجلس برای 
سال1394)به تومان(
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ــن حــدود 75  ــا در نظــر گرفت ــم، ب ــاب بدانی ــه کت ــن بودجه هــا را معطــوف ب اگــر تمامــی ای
میلیــارد ســهم حمایــت از نشــر کتــاب و نیــز بودجــه ی معاونــت فرهنگــی ارشــاد، بودجــه ی 
اختصــاص یافتــه بــه کتــاب از 500 میلیــارد نیــز تجــاوز خواهــد نمــود. البتــه الزم اســت توّجه 
شــود کــه تمامــی بودجــه ی بســیاری از نهادهــای ذکــر شــده ی فــوق، اختصــاص به حــوزه ی 
کتــاب نــدارد. از طــرف دیگــر، مؤسســات فرهنگــی و آموزشــی بســیاری نیــز وجــود دارنــد که 
ــاب، بخــش  ــه کت ــا ک ــی از آنج ــد؛ ول ــاب اختصــاص می یاب ــه کت ــان ب ــهمی از بودجه ش س
عمــده ی فعالیت هــای آنهــا محســوب نمی شــود، در ایــن جــدول ذکــر نگردیده انــد. بســیاری 
ــه چــاپ  ــدام ب ــه انتشــارات داشــته و اق از دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی ک

ــد. ــن جمله ان ــد، از ای ــاب می کنن کت
ــز  ــورای اســالمی و نی ــس ش ــالم ریاســت مجل ــق اع ــد مطاب ــه نظــر می رس ــوع ب در مجم
ــه کتــاب  ــارد تومــان ب تخمیــن فــوق، در حــال حاضــر ســاالنه چیــزی در حــدود 500 میلی

بودجــه داده می شــود.

16.میزانگردشمالیحوزهی
16-1.تخمینگردشمالیحوزهیکتاب

ــان  ــرآورد کارشناس ــا ب ــت. اّم ــّفاف نیس ــدان ش ــا چن ــور م ــر کش ــازار نش ــی ب ــردش مال گ
ــان در  ــارد توم ــا 1000 میلی ــزی در حــدود 800 ت ــد چی ــاً بای ــه نهایت ــت از آن دارد ک حکای
ســال باشــد. ایــن رقــم طبــق آمــار ارائه شــده توّســط خبرگــزاری کتــاب ایــران، در ســال 
ــوده اســت. جالــب اینجاســت کــه گــردش مالــی 10  1390 حــدود 600 میلیــارد تومــان ب
ــارد تومــان تخمیــن زده می شــود1 و  روزه ی نمایشــگاه کتــاب تهــران، در حــدود 100 میلی
ایــن یعنــی بخــش عمــده ای از اقتصــاد کتــاب بــه نمایشــگاه کتــاب تهــران بســته اســت.

1 . روزنامه ی ایران، 6 اردیبهشت 1393.
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برآورد اول از سهم ارکان گوناگون صنعت نشر از گردش مالی بازار کتاب

37تا 1
40درصد

هزینهآمادهسازیوچاپکتاب

انتخاب 
کتاب

حروف ویرایش
چینی

نمونه 
خوانی

قیمت صحافی
کاغذ

چاپ زینک
جلد

مجوز 
ارشاد

2
40درصد

توزیع کتاب

25 درصد سهم 
فروشندگان کتاب

15 در صد سهم مراکز پخش

پرتی و ضایعات5 درصد3

10 تا 4
15درصد

حق التالیف نویسنده

صفرتا 5 5
درصد

سود ناشر

1 . سپیده خلیلی، نگاهی به فروش کتاب، روزنامه تهران امروز، 1391/۰3/۲۲.

16-2.سهمهریکازارکانصنعتنشرکتابدربازارگردشمالیاینمحصول

ــهم  ــی س ــردش مال ــن گ ــدر از ای ــر، چق ــت نش ــاالن صنع ــک از فّع ــر ی ــه ه ــورد اینک در م
ــر پایــه ی تخمیــن اســت. در  ــز ب ــدارد و همه چی ــد، آمــار و اّطالعــات دقیقــی وجــود ن می برن
تخمیــن نیــز بایــد توّجــه داشــت کــه تخمیــن یــک ناشــر، یــک نویســنده، و یــک پخش کننده 

ــا یکدیگــر تفاوت هایــی خواهنــد داشــت. یــا فروشــنده ی کتــاب، ب
به عنــوان مثــال، مدیــر نشــر آمــوت ســهم هــر یــک از ارکان تولیــد کتــاب را مطابــق جــدول 

ــد1 : ــن می زن ــر تخمی زی
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البتــه اگــر ایــن تخمین هــا درســت باشــد نیــز، بــاز بایــد ســود ناشــر را بیــن صفــر تــا 8 درصــد 
درنظــر گرفــت )نــه پنــج درصــد(. اّمــا بــه هــر حــال، ایــن ارقــام شــمایی کلّــی و حــدودی از 

ســهم ارکان صنعــت نشــر را بــه مــا نشــان می دهنــد.
تخمین دیگری، سهم ها را اینگونه تقسیم می کند:

برآورد دوم از سهم ارکان گوناگون صنعت نشر از گردش مالی بازار کتاب

    ردیف         عنوان                               درصد هزینه
سهم پدیدآورندگان )حّق مؤلّف(                                     10 تا 15 درصد  1  

هزینه ی تمام شده ی کتاب         35 تا 40 درصد )هزینه ی کاغذ به تنهایی حدود 20 درصد(  2  

  3       سود انتشارات                                              15 درصد

  4           سهم توزیع کننده یا شرکت پخش                                       5 تا 10 درصد                               

  5       سهم فروشنده                                                       25 تا 30 درصد

برآورد سوم از سهم ارکان گوناگون صنعت نشر از گردش مالی بازار کتاب

ــم کــه  ــر می بینی ــاب را در جــدول زی ــن تقســیم ســهم درآمدهــای کت شــمای دیگــری از ای
بــدون درنظــر گرفتــن تمــام هزینه هــای تولیــد )از جملــه قیمــت کاغــذ(، تنهــا ســود حاصــل از 

کتــاب را میــان ارکان دخیــل در نشــر، تقســیم می کنــد:

ردیف           عنوان  درصد هزینه

   1       سهم پدیدآورندگان )حّق مؤلّف(                   10 درصد

   2    چاپ و صّحافی    20 درصد

   3            ناشر                                      10 درصد

   4         کتابفروشی )خرده فروشی کتاب(                     40 درصد

   5          توزیع )عمده فروشی کتاب(                                      20 درصد
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اّمــا نکتــه ای کــه در ایــن میــان شایســته اســت مــورد توّجــه قــرار بگیــرد، ایــن اســت کــه 
تقســیم ســهم های کتــاب بــا ورود برخــی عوامــل جدیــد بــه بــازار کتــاب، تغییــر و تحــّوالت 
مهّمــی نیــز داشــته اســت. در واقــع بایــد گفــت کــه درصدهــای پیش گفتــه، نمــوداری از الگوی 
قدیمــی اقتصــاد نشــر کتــاب را نمایــش مــی داد. اّمــا امــروزه ایــن الگــو، بــا وارد شــدن عواملــی 
ــی  ــاب، دچــار تغییرات ــدآوری، چــاپ، پخــش و فــروش کت ــد و پدی ــه عرصــه ی تولی ــد ب جدی
شــده اســت. اینترنــت و فــروش اینترنتــی، چــاپ دیجیتــال و نشــر الکترونیــک، تنها بخشــی از 
عوامــل تــازه وارد بــه عرصــه ی کتــاب هســتند کــه در بــازار خریــد و فــروش کتــاب، ســهم های 

جدیــدی را بــرای خــود تعریــف کرده انــد.
مــدل زیــر، تالشــی بــرای نمایش چگونگــی توزیــع درآمدهای کتــاب، در شــرایط جدید اســت. 
در ایــن مــدل، پدیدآورنــدگان، ناشــران، توزیع کننــدگان یــا کتاب فروشــانی کــه خــود را بــه روز 
ــدگان  ــران و توزیع کنن ــدگان، ناش ــد، پدیدآورن ــتفاده نکرده ان ــد اس ــای جدی ــرده و از فضاه نک
ــه طــرز  ــد، ب ــده می شــوند کــه مشــاهده می شــود ســهم آنهــا در بازارهــای جدی ــم نامی قدی

محسوســی کاهــش یافتــه اســت.

نمودار جدیدتوزیع درآمدهای کتاب



85

یــک نمونــه از ایــن مســئله را در بحث فروشــندگان کتــاب دیدیم کــه کتابفروشــی های قدیمی 
راســته ی انقــالب و کریمخــان روز بــه روز بــه ضعــف می گراینــد و در عــوض فروشــگاه های 
زنجیــره ای کتــاب و شــهر کتاب هــا روز بــه روز رونــق بیشــتری پیــدا می کننــد. ایــن نمونــه ای 

از خرده فروشــی جدیــد کتــاب، در برابــر خرده فروشــی قدیمــی آن اســت.
ــش بازیگــران و ســهم برندگان از  ــاب، شــاهد افزای ــراژ کت ــا کاهــش تی ــان ب ــن، همزم بنابرای
اقتصــاد کتــاب هســتیم کــه ایــن شــاید بیــش از هــر چیــز دیگــر، به دلیــل ایجــاد بازارهــای 

ــوده اســت. ــو کوچــک و محــدود( ب ــد )ول جدی

17.آمارهاینشرایراندرمقایسهباترکیه
اگــر بخواهیــم مقایســه ای میــان آمارهــای نشــر کتــاب در کشــورمان بــا کشــور ترکیــه داشــته 

باشــیم، اشــاره بــه مــوارد زیــر می توانــد تــا انــدازه ای راهگشــا باشــد:

در سال 2013 نزدیک به 45،000 عنوان کتاب در ترکیه منتشر شده است.  
در کشور ما در سال 1392، 66،091 عنوان کتاب چاپ شده است.  

تعداد عناوین کتاب های چاپ شده در کشور ما از ترکیه باالتر است.  

 

در ترکیــه در ســال 2013، حــدود 20،000 عنــوان کتــاب بــه حــوزه ی فرهنــگ و ادبیــات   

تعلـّـق داشــته اســت کــه ایــن یعنــی حــدود 44 درصــد کتاب هــای منتشرشــده در کشــور ترکیــه در 

ــرد. ــای می گی ــگ و ادب ج ــوزه ی فرهن ح

ــا 8908  ــوان، تنه ــدود 66،000 عن ــوع ح ــال 1392، از مجم ــان س ــا در هم ــور م در کش  

کتــاب بــه حــوزه ی ادبیــات و 8933 عنــوان کتــاب نیــز به حــوزه ی دیــن تعلّق داشــته اســت. یعنی 

ــدود 27  ــزی در ح ــه چی ــوع، روی هم رفت ــن دو موض ــده در ای ــای طبقه بندی ش ــوع کتاب ه مجم
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درصــد تولیــدات کتــاب را در کشــور مــا در آن ســال تشــکیل داده اســت.

تولیــد کتــاب در حــوزه ی ادبیــات، شــاخص مهّمــی بــرای ارزیابــی کیفــی نشــر کتــاب   

در کشــورها بــه شــمار مــی رود. اگــر متولیــان کتــاب در کشــورها، همزمــان مســئول برگــزاری 

جشــنواره های ادبــی و داســتانی نیــز هســتند، بــه همیــن دلیــل اســت و اگــر نمایشــگاه های کتــاب 

معــّرف فرهنــگ و ادبیــات کشــورها دانســته می شــوند، از همیــن روســت. کشــوری کــه بیشــترین 

حجــم تولیــد کتابــش، بــه حــوزه ی کتاب هــای درســی و کمک درســی و یــا کــودک و نوجــوان 

اختصــاص می یابــد، تفــاوت مهّمــی دارد بــا کشــوری کــه بیشــترین حجــم آثــار تولید شــده  ی آن، 

در حــوزه ی فرهنــگ و ادب جــای می گیرنــد. در کشــور مــا، تعــداد عناویــن کتاب هــای حــوزه ی 

ادبیــات، در ســال های 88 تــا 93، بــه ترتیــب، 7590، 7664، 7665، 7897، 8908 و 9269 کــه ایــن 

چیــزی در حــدود 10 درصــد از کّل عناویــن را دربرمی گیــرد.

حدود 1800 بنگاه نشر کتاب در ترکیه وجود دارد.  

در کشور ما تعداد ناشران ثبت شده، از 11،000 عدد عبور کرده است.  

ــن  ــداد عناوی ــودن تع ــر ب ــل باالت ــی از دالی ــران یک ــداد ناش ــودن تع ــاد ب ــاً زی قطع  

ــا می دانیــم کــه از ایــن تعــداد ناشــر در کشــور  کتاب هــای تولیــد شــده در کشــور ماســت. اّم

ــال و درصــد بســیاری نیــز ناشــران غیرحرفــه ای هســتند کــه در  مــا، درصــد بســیاری غیرفّع

ــد  ــن تولی ــداد عناوی ــد. نســبت تع ــز منتشــر نمی کنن ــاب نی ــوان کت ــی 10 عن طــول ســال حّت

ــه طــور  ــی هــر ناشــر ب ــه، حــدوداً 25 اســت. یعن ــداد ناشــران در ترکی ــه تع شــده در ســال ب

ــا ایــن نســبت در کشــور مــا، حــدوداً  متوّســط 25 عنــوان کتــاب در ســال تولیــد می کنــد. اّم

متوّســط 6 کتــاب تولیدشــده در ســال را بــرای هــر یــک از ناشــران نشــان می دهــد. بنابرایــن 

ــرد. ــداد ک ــران قلم ــر از ای ــه را حرفه ای ت ــر ترکی ــت نش ــد صنع بای
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تیــراژ کّل کتاب هــای چاپ شــده در ســال تقســیم بــر جمعّیــت کشــور، نشــان می دهــد   
ــاب در ســال منتشــر می شــود. ــر، حــدوداً 4 کت ــر نف ــه ازای ه ــه ب ــه در کشــور ترکی ک

در ایران به ازای هر نفر حدوداً 3 کتاب در سال منتشر می شود.  

ــزارش  ــت )گ ــال اس ــاب در س ــر، 9 کت ــر نف ــه ازای ه ــکا، ب ــور آمری ــم در کش ــن رق ای  

تحقیقــات بــازار کتــاب در ایــران و جهــان، ص179(.

نسبت متوّسط قیمت کتاب به درآمد، در کشور ترکیه در سال 2011، 1.2 درصد بوده است.  

در همان هنگام، این نسبت در ایران در حدود 0.5 درصد بوده است.  

بنابرایــن، بــا وجــود در نظــر گرفتــن میــزان درآمــد افــراد، بــاز هــم قیمــت کتــاب در ترکیه   

بیــش از دو برابــر ایــران اســت.

 اگــر بخواهیــم بــدون در نظــر گرفتــن ســطح درآمــد، تنهــا متوّســط قیمــت کتــاب را در دو 

کشــور محاســبه کنیــم، قیمــت کتــاب در ترکیــه بیــش از 5 برابــر ایــران خواهــد بــود. )گــزارش 

ــازار کتــاب در ایــران و جهــان، ص184( تحقیقــات ب

18.ترجمهیکتابهایفارسیبهسایرزبانها
میــزان ترجمــه ی کتاب هــای فارســی بــه ســایر زبان هــا در ســال های اخیــر بیشــترین نقطــه ی 
اوج را در ســال 1387 بــه خــود دیــده اســت. پــس از آن، در ســال های 1390 و 1393 ایــن امــر 
ــه  ــان فارســی ب شــکوفایی بیشــتری داشــته اســت. آمــار تعــداد کتاب هــای ترجمه شــده از زب

ســایر زبان هــا در ســال های 1385 بــه بعــد را در جــدول و نمــودار زیــر مشــاهده می کنیــد:
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آمار ترجمه کتاب های فارسی به سایر زبان ها

ردیف     سال       تعداد کتاب های ترجمه شده

219                           1385     1   

256                           1386     2   

470                           1387     3  

131                           1388     4  

232                           1389     5  

286                           1390     6  

211                           1391     7   

147                           1392     8  

  9        1393)تا دهم بهمن(         262

                                 

بــه نظــر می رســد هــر قــدر حضــور ایــران در نمایشــگاه های کتــاب معتبــر دنیــا پررنگ تــر 
ــوان  ــا به عن ــه م ــاری ک ــال ج ــد. در س ــدا می کن ــتری پی ــد بیش ــز رش ــار نی ــن آم ــود، ای ش
میهمــان ویــژه در نمایشــگاه های کتــاب مســکو و پکــن حضــور داریــم، قاعدتــاً ایــن امــر رشــد 

ــد. ــه خــود خواهــد دی قابل توّجهــی ب
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1.دستگاههایسیاستگذار
1-1.شورایعالیانقالبفرهنگی

عالی تریــن دســتگاه سیاســت گذاری در حــوزه ی کتــاب، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
اســت. عمــده ی تصمیم گیری هــای کالن حــوزه ی کتــاب بــه تصویــب ایــن شــورا وابســته 
اســت. رهبــر انقــالب تأکیــد دارنــد کــه: »شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي را در واقــع بایــد 
ــي فرهنگــي و علمــي دســتگاه هاي کشــور،  ــا ســتاد عال ــاق فرمــان فرهنگــي کشــور ی ات
اعــم از دســتگاه هاي فرهنگــی و ســایر دســتگاه ها و مرکــز مهندســي فرهنگــي کشــور بــه 
حســاب آورد« )بیانــات در دیــدار اعضــای شــورای عالی انقــالب فرهنگــی، 1381/09/26(. 
در مصّوبــه ی مربــوط بــه »بازنگــری اهــداف و وظایــف شــورای عالی انقــالب فرهنگــی1«، 
ــت  ــول سیاس ــن اص ــه ی آن »تدوی ــن وظیف ــورا، اّولی ــن ش ــف ای ــرح وظای ــش ش در بخ
ــن اهــداف و خطّ مشــی های آموزشــی،  ــران و تعیی فرهنگــی نظــام جمهــوری اســالمی ای
ــر  ــز، ب ــورد نهــم نی پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماعــی کشــور« دانســته شــده اســت. در م
ــی  ــوان یک ــگاهی« به عن ــای دانش ــژه کتاب ه ــاب، به وی ــر کت ــرای نش ــت گذاری ب »سیاس

از وظایــف شــورای عالی انقــالب فرهنگــی تأکیــد شــده اســت.
در حــوزه ی کتــاب، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی عــالوه بــر سیاســتگذاری، بــه حیطه ی 
قانونگــذاری نیــز ورود کــرده و سیاســت های کتــاب را در کنــار »ضوابــط نشــر« بــه معــرض 

تصویب گذاشــته اســت.
1-1-1.مصّوباتمربوطبهکتاب

ــا  اگــر بخواهیــم فهرســتی از مصّوبــات مهــّم شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در ارتبــاط ب
کتــاب ارائــه دهیــم، بایــد بــه مــوارد زیــر اشــاره نماییــم2 .

1 . مصّوب جلسه ی موّرخ 1371/۰7/۲8.
۲ . این فهرست بر اساس تاریخ تصویب مصّوبات تنظیم شده است.
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فهرست مصوبات مهم شورای عالی انقالب فرهنگی درباره کتاب

تاریخ تصویبمصّوبهردیف

تصویب اساسنامه ی مرکز نشر دانشگاهی1365/03/13 1

مصّوبه ی اّولیه ی »اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب«1367/02/20 2

مصّوبه ی الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخ رایگان انتشارات خود به                                                                                1368/09/14 3
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مصّوبه ی واسپاری آثار غیرمکتوب )شامل انتشارات 1378/02/21 4
الکترونیک( به کتابخانه ی ملّی جمهوری اسالمی ایران

الحاق تبصره به بند »ب« ماده ی 3 اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب1384/09/08 5

تصویب آئین نامه ی جایزه ی ادبی جالل آل احمد1385/08/23 6

تصویب ماده واحده ی »تشکیل مرکز ساماندهی ترجمه و 71386/04/19
نشر معارف اسالمی و علوم انسانی در خارج از کشور«

تصویب اساسنامه ی جشنواره ی پروین اعتصامی1386/11/02 8

مصّوبه ی اصالحی »اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب«1389/01/24 9

تأیید انتخاب اعضای هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگساالن 1392/11/08 10
و هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان
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1-2.شورایفرهنگعمومی
شــورای فرهنــگ عمومــی، یکــی از شــوراهای اقمــاری شــورای عالــی انقــالب فرهنگی اســت 
کــه بــه ریاســت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و در مجموعــه ی وزارت ارشــاد بــه فعالیــت 
ــی  ــورای عال ــات ش ــه ی مصّوب ــات اّولی ــی و مطالع ــی های کارشناس ــام بررس ــردازد. انج می پ
انقــالب فرهنگــی در ایــن شــورا انجــام می گیــرد. ایــن شــورا در حــال حاضــر دارای 33 عضــو 

اســت و هــر دو هفتــه یــک بــار، بــه صــورت مســتمر تشــکیل جلســه می دهــد.
مهمتریــن تصمیمــات شــورای فرهنــگ عمومــی دربــاره ی کتــاب، یکــی همــان مصّوبــه ی 
ــدا در شــورای  ــه در ســال 1367 ابت ــاب« اســت ک ــط  نشــر کت »اهــداف، سیاســت ها و ضواب
فرهنــگ عمومــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــه تصویــب شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی رســیده اســت. دیگــری »ســند نهضت مطالعــه ی مفید1 « اســت کــه در ســال 1389 
ابتــدا در ایــن شــورا، و ســپس در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه تصویــب رســیده اســت. 
مصّوبــه ی مربــوط بــه »ابعــاد فرهنگــی برنامه هــای مربــوط بــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب« 
در ســال 1381 نیــز از دیگــر تصمیمــات شــورای فرهنــگ عمومــی در حــوزه ی کتــاب اســت.

ــط نشــر«، در  ــه ی »اهــداف، سیاســت ها و ضواب ــد مصّوب ــا ســال 1389 و تجدی ایــن شــورا ت
رونــد انتخــاب اعضــای هیئــت نظــارت بــر نشــر )چــه در حــوزه ی کــودک و نوجــوان، و چــه 
بزرگســال( بــه ایفــای نقــش می پرداخــت و اعضــای ایــن هیئت هــا توّســط وزیــر ارشــاد بــرای 
ــه ی ســال 1389،  ــا در مصّوب ــه شــورای فرهنــگ عمومــی معّرفــی می شــدند. اّم تصویــب ب

1 . ایــن ســند بــا هــدف اصلــِی »دســتیابی بــه جایــگاه ممتــاز در جهــان از نظــر ســرانه ی مطالعــه و به خصوص 
مطالعــه ی مفیــد  براســاس ســند چشــم انداز بخــش فرهنــگ عمومــی در افــق ایــران 14۰4« و اهــداف خــرِد 
»افزایــش فضــای کتابخانه هــای عمومــی بــه میــزان 8 متــر بــه  ازای هــر 1۰۰ نفــر«، »فراهــم آوری 4 جلــد 
کتــاب بــه ازای هــر نفــر در کتابخانه هــای عمومــی«، »عضویــت 3۵ درصــد جمعیــت ایــران در کتابخانه هــای 
عمومــی«، »توجــه بــه مطالعــه ی غیردرســی و مفیــد در رونــد آمــوزش رســمی کشــور« و »توجــه بــه مطالعه ی 
ــی  ــورای عال ــخ 1389/۰8/۰4 در ش ــم و در تاری ــاده تنظی ــت«، در 11 م ــات فراغ ــای اوق ــد در برنامه ه مفی

انقــالب فرهنگــی بــه تصویــب رســیده اســت.
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تأییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی جایگزیــن شــورای فرهنــگ عمومــی شــد.
دبیــر کنونــی ایــن شــورا، حجت االســالم سیدحســین شــاهمرادی اســت. دبیــر پیشــین، آقــای 
ــز  ــی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور را نی ــود )کــه همزمــان دبیرکلّ منصــور واعظــی ب

برعهــده داشــت( و تصویــب ســند نهضــت مطالعــه ی مفیــد در آن دوره انجــام شــد.

1-3.هیئتنظارتبراجرایضوابطنشرکتاب
ــرای  مطابــق مــاده ی پنجــم مصّوبــه ی اصالحــی »اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط نشــر«، ب
نظــارت بــر امــر طبــع و نشــر کتــاب، وزارت ارشــاد بایــد هیئتــی مرّکــب از حّداقــل 5 نفــر از 
»صاحب نظــران و شــخصیت های علمــی، دینــی و فرهنگــِی وارد بــه مســائل کتــاب و نشــر و 
امــور اجتماعــی و سیاســی و تبلیغاتــی« را بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی معّرفــی کنــد 
و پــس از تأییــد ایــن افــراد از جانــب شــورا، ایــن هیئــت بــه نظــارت بــر اجــرای ضوابــط نشــر 
کتــاب بپــردازد. ایــن نظــارت می توانــد از قبــل چــاپ کتــاب آغــاز شــده و طــی تمامــی مراحــل 

انتشــار کتــاب اســتمرار داشــته باشــد1 .
ایــن مصّوبــه کــه از زمــان تصویــب در ماه هــای ابتدایــی ســال 1389 تــا اواخــر ســال 1392 
اجرایــی نشــده بــود، در اواخــر ایــن ســال بــا معّرفــی افــراد مــورد نظــر وزارت ارشــاد به شــورای 
ــن  ــل ســال 1393 اّولی ــه ی اجــرا نزدیــک شــد و در اوای ــه مرحل ــی انقــالب فرهنگــی، ب عال

جلســه ی خــود را برگــزار کــرده و رســماً شــروع بــه فعالیــت نمــود.
ــن  ــی و تعیی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ی ش ــیر مصّوب ــت، تفس ــن هیئ ــه ی ای وظیف
ــرای  ــر اج ــارت ب ــز نظ ــاب، و نی ــرای اداره ی کت ــذاری ب ــه و ریل گ ــر ضابط ــق ه مصادی
ــه در  ــت ک ــی اس ــرای کتاب های ــای داوری ب ــزاری کمیته ه ــا برگ ــاب ب ــر کت ــط نش ضواب

1 . ایــن مســئله در مــاده ی هفتــم مصّوبــه ی اصالحــی »اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط نشــر کتــاب« مــورد 
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
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ــود دارد. ــر وج ــا اختالف نظ ــورد آنه م
اعضــای کنونــی هیئــت عبارتنــد از: آقایــان محمدعلــی مهــدوی راد )رئیــس هیئــت(، عمــاد 
افــروغ )نایب رئیــس هیئــت(، احمــد واعظــی، ســیدمهدی شــجاعی، محمدتقــی ســبحانی، رضا 
مختــاری، علیرضــا اعرافــی، محّمــد گلــزاری، علیرضــا صــدرا، محســن مؤمنــی، علــی معلّــم 
دامغانــی، حســین کچویــان، محمــود آذربایجانــی، مهــدی خاموشــی و خانــم فریبــا عالســوند.

ایــن هیئــت علی القاعــده بایــد هــر مــاه یــک جلســه بــا حضــور تمامــی اعضــاء، و هــر دو هفته 
یــک بــار جلســه ای بــا حضــور اعضــای کمیتــه ی تخّصصــی )کــه شــامل 7 نفــر از اعضــای 

هیئــت می شــود( برگــزار کنــد.
ــتانی در  ــارت اس ــای نظ ــر، کارگروه ه ــر نش ــارت ب ــد نظ ــی از فرآین ــتای تمرکززدای در راس
ــال شــده اســت.  ــم، فّع ــان، آذربایجان شــرقی، اصفهــان و ق اســتان های خراســان رضوی، کرم
ــرای تشــکیل  ــود را ب ــه ی خ ــت اّولی ــارت، موافق ــت نظ ــه ی تخّصصــی هیئ ــن کمیت همچنی
ــرار اســت اســتان های خوزســتان،  ــز اعــالم کــرده و ق ــروه نظــارت اســتانی دیگــر نی 5 کارگ
همــدان، یــزد، فــارس و گیــالن نیــز در ماه هــای آینــده دارای کارگــروه نظــارت اســتانی شــوند1 
. ایــن هیئت هــا همــه ی وظایــف هیئت نظــارت را در اســتان مربوطــه برعهــده خواهنــد داشــت 
و مســائل مربــوط بــه مجّوزهــای نشــر کتــاب در ایــن اســتان ها بــه تهــران ارجــاع نمی شــود، 
مگــر در شــرایط خــاص. برنامــه ی معاونــت فرهنگــی ایــن اســت که تــا پایــان کار دولــت بتواند 

ــه همــه ی اســتان های کشــور توســعه دهــد.  دامنــه ی هیئت هــای نظــارت اســتانی را ب
ــر اســاس مــاده ی ششــم  ــز ب ــن، در حــوزه ی کتاب هــای کــودک و نوجــوان نی ــر ای عــالوه ب
مصّوبــه ی »اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط نشــر کتــاب«، هیئــت ویــژه ای نیــز بــه نــام »هیئــت 
نظــارت بــر نشــر کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان« بــه فّعالیــت نظارتــی مشــغول اســت. ایــن 
هیئــت از ســال 1367 و بــر اســاس مصّوبــه ی اّولیــه ی شــورای عالــی انقالب فرهنگی تشــکیل 

1 . خبرگزاری کتاب، 1394/۰6/3۰، کد: ۲۲749۵.
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شــده و فعالیــت آن از آن زمــان تاکنــون اســتمرار داشــته اســت.
اعضــای کنونــی هیئــت نظــارت بــر نشــر کتــاب کــودک و نوجــوان عبارتنــد از: آقایــان جــواد 
محّقــق، محســن چینی فروشــان، مظّفــر ســاالری، عبــدا... حســن زاده و خانم مهنوش مشــیری.

1-4.شورایسیاستگذارینمایشگاهبینالمللیکتابتهران
از آنجــا کــه مهمتریــن اتّفــاق در عرصه ی کتــاب کشــور، برگــزاری نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهــران اســت، بایــد بپذیریــم کــه شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه کتــاب تهران نقــش مهّمی 
در تصمیمــات حــوزه ی کتــاب در کشــور مــا دارد. هــر ســاله بــرای برگــزاری نمایشــگاه کتــاب 
ــر  ــط وزی ــه اعضــای آن توّس ــک شــورای سیاســتگذاری تشــکیل می شــود ک ــد، ی ســال بع
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی منصــوب می شــوند و بــا برگــزاری سلسله جلســاتی در طــول ســال، 

بــه سیاســتگذاری و برنامه ریــزی بــرای نمایشــگاه کتــاب ســال آینــده می پردازنــد.
اعضــای کنونــی شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه کــه وظیفــه ی سیاســتگذاری و 
ــران در ســال 1395 را  ــاب ته ــن دوره ی نمایشــگاه کت ــرای بیســت و نهمی ــزی ب برنامه ری

ــد از: ــد، عبارتن ــده دارن برعه
ســیدرضا صالحی امیــری )به عنــوان رئیــس شــورا و رئیــس بیســت و نهمیــن دوره ی 

ــی،  ــا امیرخان ــورا(، رض ــخنگوی ش ــوان س ــعری )به عن ــر اش ــران(، علی اکب ــاب ته ــگاه کت نمایش

مهــدی فیــروزان، همایــون امیــرزاده، مرتضــی کاظمــی، مســعود شــهرام نیا، محمــد ســلگی، دکتــر 

ســیدمحمد بهشــتی، مهــدی اســماعیلی راد، ســیدعلی اصغر ســیدآبادی، محمدرضــا توکل صدیقــی 

)به عنــوان نماینــده ی اتحادیــه ی ناشــران و کتابفروشــان تهــران( و محمــد حمــزه زاده )به عنــوان 

نماینــده ی مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی(.

یکــی از تغییراتــی کــه ترکیب شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه نســبت بــه دوره ی قبــل )یعنی 
نمایشــگاه بیســت و هشــتم( داشــته، ایــن اســت کــه دیگــر هیچ یــک از ناشــران برگزیــده ی 
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نمایشــگاه ســال قبــل در آن حضــور ندارنــد و در تصمیمــات مربــوط بــه نمایشــگاه ســال بعــد، 
ــه ی »ناشــران و  ــدگان دو اتّحادی ــه شــدن نماین ــر دیگــر، اضاف ــد. تغیی ــا نمی کنن ســهمی ایف
کتابفروشــان تهــران« و »مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی« اســت. تغییــر دیگــر نیــز افــزوده 
شــدن یــک نویســنده )رضــا امیرخانــی( بــه این ترکیب اســت کــه بدیــن ترتیــب، پدیدآورندگان 

ــار نیــز می تواننــد ســهمی در تصمیم گیری هــای نمایشــگاه داشــته باشــند. آث
ــّکل های  ــه تش ــاب ب ــگاه کت ــرای نمایش ــت و اج ــذاری مدیری ــورد »واگ ــری در م تصمیم گی
ــا« و  ــش درآمده ــا و افزای ــش هزینه ه ــگاه«، »کاه ــاختار نمایش ــازی س ــر«، »کوچک س نش
ــات سلسله جلســات  ــن تصمیم ــا« از آخری ــی در نظــام یارانه ه »اصــالح سیاســت های حمایت

ــوده اســت 1. ــاب )ســال 1395( ب ــرای نمایشــگاه بیســت ونهم کت شــورای سیاســتگذاری ب

2.دستگاههایاجرایی
2-1.معاونتفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی

معاونــت فرهنگــی ارشــاد، متولـّـی اصلــی کتــاب در کشــور مــا به شــمار مــی رود. ایــن معاونت، 
از جملــه معاونت هــای اصلــی و محتوایــی وزارت ارشــاد در کنــار معاونــت هنــری، ســینمایی، 
قرآنــی اســت. البتــه اینکــه بخواهیــم ایــن معاونــت را تنهــا یــک دســتگاه اجرایی قلمــداد کنیم 
ــدارد، تصــّوری اشــتباه اســت. عمــده ی سیاســت گذاری ها و  کــه نقشــی در سیاســت گذاری ن
ــن  ــا در هــر حــال، ای ــت انجــام می شــود. اّم ــن معاون ــاب در ای برنامه ریزی هــای حــوزه ی کت

جایــگاه سیاســت گذاری بــا جایــگاه اجرایــی ایــن معاونــت درهم آمیختــه شــده اســت.
ــن  ــت،  آخری ــن معاون ــت، حساســیت و جنجالی شــدن، ای ــه جهــت اهمی ــت یازدهــم ب در دول
معاونتــی بــود کــه باألخــره در نیمــه ی مهرمــاه 1392 وضعیــت آن روشــن شــد و ســیدعباس 
صالحــی به عنــوان اّولیــن معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد در دولــت یازدهــم بــر مصــدر کار قرار 

1 . خبرگزاری تسنیم، تصویب کوچک سازی ساختار نمایشگاه کتاب در جلسه شورای سیاست گذاری.
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گرفــت و تاکنــون نیــز فعالیتــش ادامــه دارد. در دولــت دهــم بــه ترتیــب محســن پرویــز، بهمن 
دّری و علــی اســماعیلی معاونــان فرهنگــی وزارت ارشــاد بودنــد کــه در مجمــوع، چهار ســال در 
ایــن ســمت قــرار داشــتند. آقــای ســیدعباس صالحــی بــا اینکــه بــه لحــاظ شــخصیتی، فردی 
ــت  ــده در معاون ــاد ش ــیه های ایج ــال حاش ــن ح ــا ای ــود، ب ــوب می ش ــیه محس آرام و بی حاش
فرهنگــی به خصــوص در ســال اّول تصــّدی وی، گریبــان او را نیــز گرفــت. مســئله ی ممیــزی 
در چنــد مــاه ابتدایــی تصــّدی وی، موضــوع کتــاب کلنــل، جشــنواره ی هشــتم شــعر فجــر و 
دعــوت از یــدا... رؤیایــی، برکنــاری مدیــر اداره ی کتــاب در پــی درگیــری بــا ســردبیر خبرگزاری 
ایبنــا، رفــع تعلیــق نشــر چشــمه و... ، از جملــه موضوعاتــی بــوده کــه در دوره ی او معاونــت 

فرهنگــی را بــه ســوژه ی رســانه ها تبدیــل کــرده اســت.

2-1-1.وظایفمعاونتفرهنگی
ایــن معاونــت وظیفــه ی اصلــی  راهبــری حــوزه ی کتــاب در کشــور را بــر عهــده دارد و تمــام 
آثــار منتشرشــده ی کشــور، بایــد مجــّوز رســمی ایــن معاونــت و ادارات زیرمجموعــه اش را 

تحصیــل کــرده باشــند و از ایــن بــاب اهمیــت فراوانــی دارد.
شــرح وظایــف ایــن دســتگاه، از »سیاســتگذاری، برنامه ریــزی، استانداردســازی و مهندســی 
امــور فرهنگــی« شــروع می شــود و تــا مســائل اجرایــی نظیــر تعییــن، تدویــن و پیشــنهاد 
آئین نامه هــای مربــوط بــه چگونگــی انتخــاب، شــیوه ی عملکــرد و مراحــل اجرایــی امــور 
ــدور  ــر«، »ص ــط نش ــای »ضواب ــر دبیرخانه ه ــارت ب ــای نظ ــای هیئت ه ــا اعض ــط ب مرتب
پروانــه نشــر« ، »نشــر کتــب«، »انتخــاب و خریــد کتــب«، »چــاپ و نشــر«، »رســیدگی بــه 
تخلفــات«، همچنیــن کمیته هــای »تخصصــی ارزشــیابی شــعرا و نویســندگان«، »بررســی 
و انتخــاب کتــب ارزشــمند« و »بررســی و انتخــاب طرح هــای فرهنگــی و هنــری« ادامــه 
ــاب در  ــوزه ی کت ــرا، در ح ــری و اج ــن مرجــع تصمیم گی ــی مهمتری ــه طــور کلّ ــد. ب می یاب
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جمهــوری اســالمی ایــران، معاونــت فرهنگــی وزارت ارشــاد اســت.
معاون فرهنگی کنونی: سیدعباس صالحی

معاون فرهنگی سابق: علی اسماعیلی

وظیفه ی قانونی: سیاست گذاری و مدیریت کتاب در کشور

ادارات کّل ســتادی: حــوزه معاونــت/ دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی فعالیت هــای فرهنگــی/ 

دفتــر هماهنگــی و ترویــج فعالیت هــای قرآنــی/ دفتــر مجامــع و فعالیت هــای فرهنگــی/ دفتــر امور 

چــاپ/ اداره کّل امــور کتــاب و کتاب خوانــی.

جریان هــای  حّداکثــری  حضــور  بــرای  تــالش  تمرکززدایــی-  جهت گیری هــا: 

ــر ــه ی نش ــی در عرص ــف فرهنگ مختل

گلوگاه هــای مهــم: سیاســت گذاری نشــر کتــاب در کشــور، عمدتــًا در اختیــار 

ــت. ــی اس ــت فرهنگ معاون

تصمیمــات مهــم مدیریــت جدیــد: تشــکیل جلســات هیئت هــای نظــارت بــر کتــاب 

بزرگســال و کــودک و هیئت هــای نظارتــی اســتانی، واســپاری اجــرای نمایشــگاه کتاب بــه اتحادیه ی 

ناشــران و کتاب فروشــان، تغییــر در رونــد برگــزاری ســالن یــاس در نمایشــگاه کتــاب تهــران، کاهــش 

نســبی ســخت گیری در امــر ممّیــزی، رفــع تعلیــق برخــی از ناشــران )ماننــد نشــر چشــمه(

2-2.ادارهکلامورکتابوکتابخوانی
ایــن اداره، یکــی از ادارات کّل زیرمجموعــه ی معاونــت فرهنگــی اســت کــه وظیفــه ی صــدور 
مجــّوز نشــر کتــاب را برعهــده دارد. ایــن اداره، بــر اســاس ضوابط تصویب شــده توّســط شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی و نیــز بــا توّجــه بــه مســیری که هیئــت نظــارت بر نشــر کتــاب برای 
ــر محتــوای کتاب هــا می کنــد و طــی  ــزی و نظــارت ب ــه ممّی او مشــّخص می کنــد، اقــدام ب

فرآینــدی، مجــّوز نشــر کتــاب را بــه ناشــر اعطــاء می کنــد.
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ــده دارد  ــر عه ــلگی ب ــد س ــعه ی کتاب و کتاب خوانی را محّم ــر توس ــت دفت ــون ریاس هم اکن
کــه پیــش از ایــن مدیــر انتشــارات جهــاد دانشــگاهی بــوده اســت.

2-2-1.وظایفادارهکّلامورکتاب
مطابــق گــزارش گــروه تشــکیالت مرکــز نوســازی و تحــّول اداری وزارت ارشــاد1 ، مــوارد زیــر 

از مهمتریــن وظایــف اداره کّل امــور کتــاب بــه شــمار مــی رود:
تعییــن ضوابــط نشــر کتــاب، تدویــن آئین نامه هــا و ضوابــط ارزیابــی کتــاب )در دو حــوزه ی 

کــودک و بزرگســال(، تشــکیل هیئــت نظــارت و پیشــنهاد ترکیــب اعضــای هیئــت نظــارت بــه 

وزیــر، انجــام امــور دبیرخانــه ای هیئــت نظــارت، ارزیابــی کتاب هــا از طریــق گروه هــای تخّصصــی 

و صــدور مجــّوز پیــش از چــاپ کتــاب، تشــکیل بانــک جامــع اّطالعــات در زمینــه ی امــور نشــر 

کتــاب در کشــور، صــدور برگــه ی اعــالم وصــول )مجــّوز توزیــع( کتــاب، نظــارت بــر دبیرخانــه ی 

انتخــاب کتــاب ســال، نظــارت بــر تشــکیل جلســات هیئت هــای نظــارت اســتانی، ارائه ی گــزارش 

وضعّیــت جریان هــای فکــری کشــور در حــوزه ی کتــاب از طریــق دبیــران گروه هــای تخّصصــی 

بــه معاونــت فرهنگــی، و بررســی و پیشــنهاد مــوارد واگذارشــدنی بــه واحدهــای اســتانی.

بنابراین این اداره، هم در حوزه ی اجرایی و هم در حوزه ی سیاستگذاری، وظایفی برعهده دارد.
اداره ی کتــاب عــالوه بــر تهــران، در چهــار اســتان قــم، خراســان رضــوی، اصفهــان و کرمــان، 
ــه اعطــای مجــّوز نشــر می کننــد و  واحدهــای اســتانی دارد کــه به صــورت مســتقل اقــدام ب

ــه تهــران فرســتاده شــود. ــن اســتان ها الزم نیســت ب کتاب هــای ناشــران ای

1 . خادمی و گنجی، 139۰، ص 167 و 177.
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مدیر کنونی اداره  کّل امور کتاب و کتابخوانی: محّمد سلگی

مدیر سابق: علی شجاعی صائین

مقام مافوق: معاون فرهنگی وزیر ارشاد )سیدعباس صالحی(

وظایف قانونی: کنترل محتوای کتاب ها و اعطای مجّوز نشر

جهت گیری هــا: تمرکززدایــی در مســئله ی نظــارت بــر کتــاب- کاهــش نســبی 

ســخت گیری ها در ارائــه ی مجــّوز بــه آثــار

مهم ترین اقدامات: راه اندازی مجّدد »هیئت نظارت بر نشر کتاب بزرگسال«
مهم تریــن ابــزار: عــدم صــدور مجــّوز نشــر کتــاب - تعلیــق و لغــو مجــّوز ناشــر 

در صــورت تخلّــف

2-3.مؤسسهیخانهیکتاب
مؤسســه ی خانــه ی کتــاب یــک مؤسســه ی غیرانتفاعــی غیردولتی اســت که از ســازمان های 
وابســته بــه معاونــت فرهنگــی وزارت ارشــاد بــه حســاب می آیــد. ایــن مؤسســه کــه از ســال 
ــرار  ــده ی آن ق ــا برعه ــرای کتاب ه ــابک ب ــدور ش ــه ی ص ــده و وظیف ــیس ش 1372 تأس
ــز  ــه ی کتاب هــای منتشرشــده نی ــه ی خدمــات اّطالع رســانی در زمین ــه ی ارائ دارد، در زمین

صاحــب مســئولیت اســت.
ــته  ــز گذاش ــه نی ــن مؤسس ــایت ای ــر روی س ــه ب ــاب ک ــه ی کت ــی خان ــای اّطالعات بانک ه
ــاب  ــه کت ــوط ب ــف مرب ــای مختل ــار در زمینه ه ــه ی آم ــرای ارائ ــی ب ــع مهّم ــود، مرج می ش
بــه شــمار مــی رود. عــالوه بــر اینهــا، وظیفــه ی برگــزاری بســیاری از جوایــز و جشــنواره های 
فرهنگــی تاکنــون بــه مؤسســه ی خانــه ی کتــاب واگــذار می شــد. جوایــزی ماننــد کتاب ســال، 
کتــاب فصــل، جایــزه ی ادبــی پرویــن اعتصامــی، جایــزه ی ادبــی جــالل آل احمــد، جشــنواره 
نقــد کتــاب و جایــزه ی ادبــی گام اّول. امــروز برخــی از ایــن جوایــز، توّســط بنیــاد شــعر و ادبیات 
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داســتانی و البتــه تحــت نظــارت معاونــت فرهنگــی برگــزار می شــوند.
خبرگــزای کتــاب ایــران )ایبنــا( کــه در حال حاضــر تنها خبرگــزاری تخصصــی کتــاب در ایران 
اســت، توّســط ایــن مجموعــه اداره می شــود. نشــریه ی کتــاب هفتــه نیــز کــه تــا اســفندماه 
ســال گذشــته منتشــر می شــد و اکنــون در خبرگــزاری کتــاب ادغــام شــده اســت، از دیگــر 
بخش هــای زیرمجموعــه ی خانــه ی کتــاب بــه حســاب می آمــد. نشــریه ی »کتــاب مــاه« و 
نشــرّیات زیرمجموعــه ی آن در 9 حــوزه ی »کلّّیــات«، »فلســفه«، »دیــن«، »علــوم اجتماعی«، 
»علــوم و فنــون«، »هنــر«، »ادبیــات«، »تاریــخ« و »کــودک و نوجــوان« از دیگــر تولیــدات 

خانــه ی کتــاب اســت.
ــز  ــام مرک ــه ن ــزی ب ــیس مرک ــه تأس ــدام ب ــاب، اق ــه ی کت ــد خان ــت جدی در دوره ی مدیری
ــاب،  ــوزه ی کت ــام ح ــار و ارق ــی آم ــه بررس ــه ب ــده ک ــاب ش ــه ی کت ــی در خان کتاب پژوه

ــردازد. ــت می پ ــن دس ــائلی از ای ــاب و مس ــاپ کت ــه ی چ تاریخچ
از دیگــر مجموعه هــای تحــت مدیریــت خانــه ی کتــاب، ســرای اهــل قلــم اســت کــه عــالوه 
بــر ســاماندهی اهــل قلــم بــرای اختصــاص یارانه هــای مربــوط بــه آنهــا، بــه صــورت مســتمر 
ــزاری کارگاه هــای  ــه برگ ــز ب ــاب و نی ــد و بررســی کت ــزاری جلســات نق ــه برگ ــه ب هــر هفت
تخّصصــی )در موضوعاتــی ماننــد ترجمــه، نقــد ادبــی، حقــوق نشــر و غیــره( مشــغول اســت.

مؤسســه ی خانــه ی کتــاب در حــال حاضــر در صفحــه ی اّول پایــگاه اینترنتــی خــود اقــدام بــه 
فــروش اینترنتــی کتــب می نمایــد کــه البتــه ایــن مؤسســه را بــه یــک مؤسســه ی غیردولتــی، 
چنانکــه اّدعــای آن را دارد، شــبیه تر می ســازد؛ اّمــا در عیــن حــال منافــی جایگاهــی اســت کــه 
خانــه ی کتــاب به عنــوان یکــی از مهمتریــن دســتگاه های اجرایــی حــوزه ی کتــاب در ایــران، 
آن را حائــز بــوده اســت. بــه هــر تقدیــر کاهــش شــدید بودجــه ی ایــن مؤسســه در ســال جاری 
کــه در اســتعفای مدیرعامــل ســابق مؤسســه نیــز نقــش اساســی را بــازی کــرد، تبعاتــی از ایــن 

دســت بــرای مؤسســه داشــته اســت.
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از آنجــا کــه صــدور شــابک بــرای کتاب هــا توّســط مؤسســه ی خانــه ی کتــاب انجــام می گیرد، 
ایــن مؤسســه به صــورت طبیعــی بــه مرجــع مهّمــی بــرای اّطالعــات حــوزه ی کتــاب تبدیــل 

می شــود و ارائــه ی آمــار ایــن حــوزه را در اختیــار می گیــرد.
مدیرعامل کنونی: مجید غالمی جلیسه

مدیرعامل سابق: نجفعلی میرزایی

اقدامــات مهــم مدیریــت ســابق: افزایــش مراکــز تابعــه ی مؤسســه ی خانــه ی کتــاب 

)مرکــز نقــد ایــران، مرکــز ویرایــش ایــران، مرکــز ترجمــه ی ایــران، مرکــز کتاب پژوهــی(

اقدامات مهم مدیریت جدید: ادغام نهادهای تابعه )به علّت کاهش بودجه(

اعضــای هیئت امنــا: ســیدعباس صالحــی )رئیــس هیئــت امنــا(، محمدعلــی مهــدوی راد، 

محمدتقــی ســبحانی، مهــدی فیــروزان، علی اکبــر اشــعری، محمدرضــا وصفــی، علــی 

ــجدجامعی. ــد مس ــجاعی صائین، احم ش

وظیفه ی قانونی: اعطای شابک به ناشران

گلوگاه های در اختیار: اّطالع رسانی و ارائه ی آمار در حوزه ی نشر کتاب

2-4.نهادکتابخانههایعمومیکشور
بــر اســاس قانــون تأســیس و نحــوه ی اداره ی کتابخانه هــای عمومــی )کــه در تاریــخ 
1382/12/17 در مجلــس شــورای اســالمی بــه تصویــب رســیده اســت(، متولّی قانونــی اداره ی 
کتابخانه هــای عمومــی در کشــور، نهــاد کتابخانه هــای عمومــی اســت. پیــش از تصویــب ایــن 
قانــون، متولـّـی ایــن امــر »هیئــت امنــای کتابخانه  هــای عمومــی کشــور« بــود کــه زیــر نظــر 

ــد. ــاد اســالمی اداره می ش ــگ و ارش وزارت فرهن
ــود، در  ــن وج ــا ای ــی و مســتقل شــمرده می شــود. ب ــادی غیردولت ــز نه ــا نی ــاد کتابخانه ه نه
قانــون بودجــه دارای ردیف بودجــه ی مســتقل اســت. بودجــه ی نهــاد در ســال 1394 چنانکــه 



103

در فصــل دوم بیــان شــد، 114 میلیــارد تومــان بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن، مطابــق قانــون 
مصــّوب مجلــس، شــهرداری ها بایــد یــک درصــد از درآمد ســالیانه ی خــود را بــه کتابخانه های 

عمومــی اختصــاص دهنــد کــه البتــه ایــن اتّفــاق تاکنــون هیچــگاه محّقــق نشــده اســت.
 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور: 

دبیرکّل کنونی: علیرضا مختارپور قهرودی )5 خرداد 1393 تاکنون(

دبیــران کّل ســابق: محمدحســین ملک احمــدی )20 بهمــن 1392 تــا 5 خــرداد 1393(، 

ــدی )1386-1384( منصــور واعظــی )1386-1392(، محمدحســین ملک احم

 اعضــای هیئــت امنــاء )مطابــق قانــون تأســیس و نحــوه ی اداره ی کتابخانه هــای عمومی 

ــور، مصّوب 1382(: کش

1. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ) رئیــس هیئــت امنــاء( 2. رئیــس شــورای عالــی اســتان ها 

ــیون  ــو از کمیس ــک عض ــور 4. ی ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــط از س ــاون ذی رب 3. مع

فرهنگــی بــه پیشــنهاد آن کمیســیون و تصویــب مجلــس شــورای اســالمی به عنــوان ناظــر 5. 

رئیــس کتابخانــه ی ملـّـی ایــران 6. پنــج نفــر از صاحب نظــران و شــخصیت های علمــی، فرهنگــی 

کشــور کــه حداقــل دو نفــر  آنــان را بانــوان تشــکیل دهنــد، بــه پیشــنهاد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی و بــا حکــم رئیس جمهــور بــرای مــّدت چهــار ســال انتخــاب می شــوند کــه یــک نفــر 

از آنــان بــه انتخــاب وزیــر  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه عنــوان دبیــرکل هیئــت امناء، مســئولیت 

اداره ی امــور دبیرخانــه را  بــه  عهــده خواهــد داشــت. )ایــن پنــج نفــر عبارتنــد از: علیرضــا مختارپــور 

ــار،  ــده عص ــینی، فری ــیدعلی حس ــالم س ــریعتی، حجت االس ــیدعباس صالحی ش ــرکل(، س )دبی

مهردخــت وزیرپــور کشــمیری(

وظیفــه ی قانونــی: تأســیس، ســاخت، تجهیــز و بازســازی، توســعه، مدیریــت، نظــارت و 

ــور کتابخانه هــای عمومــی در سراســر کشــور. ســایر ام
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ــوآوري 3.  ــش و ن ــات 2. اداره کل پژوه ــاوري اطالع ــتادی: 1. اداره کل فّن ادارات کّل س

ــزي 5. اداره کل امــور کتابخانه هــا  ــل 4. اداره کل برنامه ری ــط عمومــي و امــور بین المل اداره کل رواب

6. اداره کل منابــع 7. اداره کل امــور فرهنگــي

تصمیمــات مهــم مدیریــت جدیــد: تصمیــم بــه عــدم شــرکت در نمایشــگاه کتــاب 

ــداران و  ــرای افزایــش حقــوق کتاب و تخصیــص بودجــه ی حاصــل از ایــن صرفه جویــی ب

تأمیــن منابــع بیشــتر بــرای کتابخانه هــا.

2-5.هیئتانتخابوخریدکتاب
ــد، وظیفــه ی انجــام  ــه حســاب می آی ــت فرهنگــی ب ــن هیئــت کــه زیرمجموعــه ی معاون ای
اقدامــات حمایتــی در حــوزه ی کتــاب را کــه برعهــده ی معاونــت فرهنگــی اســت، بــه دوش 

می کشــد.
ــدوی راد،  ــی مه ــد از: حجت االســالم محمدعل ــاب عبارتن ــد کت ــت خری ــی هیئ اعضــای کنون
علی اصغــر محمدخانــی، علــی اوجبــی، حجت االســالم محمدکاظــم شــمس، محّمــد ســلگی، 
ــامی  ــمی اس ــالم رس ــیدآبادی. اع ــر س ــلیمانی، علی اصغ ــا ارباب س ــالم حمیدرض حجت االس
هیئــت خریــد کتــاب، از کارهایــی اســت کــه در دوره هــای پیــش معمــول نبــود و در دوره ی 

کنونــی معاونــت فرهنگــی صــورت گرفتــه اســت.
نکتــه ای کــه بایــد مــورد توّجــه باشــد، ایــن اســت کــه هیئــت انتخــاب و خریــد کتــاب، تنهــا 
از میــان کتاب هایــی کــه ناشــران به صــورت داوطلبانــه در اختیــار ایــن هیئــت قــرار داده انــد، 
ــه ی  ــت، هم ــن هیئ ــی ای ــتره ی بررس ــن، گس ــد. بنابرای ــد می کن ــی و خری ــه بررس ــدام ب اق
کتاب هــای منتشرشــده ی ســال را دربرنمی گیــرد. ناشــرانی کــه می خواهنــد کتــاب خــود را در 
معــرض خریــد وزارت ارشــاد قــرار دهنــد، بایــد در دبیرخانــه ی هیئــت انتخــاب و خریــد کتــاب 
حاضــر شــده و یــک نســخه از کتــاب تازه انتشــاریافته ی خــود را در اختیــار هیئــت قــرار دهنــد.
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ــات،  ــن جلس ــرده و در ای ــه ک ــکیل 23 جلس ــه تش ــدام ب ــال 1393، اق ــت در س ــن هیئ ای
ــه ارزش  ــاب را ب ــخه کت ــوده و 1،153،632 نس ــی نم ــاب را بررس ــوان کت ــداد 18،055 عن تع
16،937،364،600 تومــان بــرای خریــد مــورد تصویــب قــرار داده اســت. البتــه مطابــق روال 
معمــول، بودجــه ی الزم بــرای خریــد تمامــی ایــن کتاب هــا از ســوی دولــت اختصــاص داده 

ــردد. ــر نمی گ ــاد میّس ــرای ارش ــا ب ــن کتاب ه ــی از ای ــد بخش ــود و خری نمی ش
تعــداد عناویــن کتاب هــای مــورد تصویــب هیئت بــرای خریــداری در ســال 1393، بــه تفکیک 

موضــوع، در جــدول زیــر قابل مشــاهده اســت:

تعداد عناوین موضوعردیف
کتاب های مورد 

تصویب برای خرید

تعداد عناوین موضوعردیف
کتاب های مورد 

تصویب برای خرید
     

172 عنوان    1   هنر            233 عنوان       7      زبان 

  2               کلّّیات            332 عنوان       8      دین            1364عنوان

   3         فلسفه و روان شناسی            554 عنوان       9         تاریخ و جغرافیا   750 عنوان

  4           علوم کاربردی               492 عنوان      10     ادبیات                 1188عنوان

  5            علوم خاص            196 عنوان      11              سایر   345 عنوان

  6          علوم اجتماعی            633 عنوان         مجموع                  6259عنوان

تعداد عناوین کتاب های مورد تصویب هیئت خرید کتاب به تفکیک موضوع

خریدهــای هیئــت در دو ردیــف جداگانــه انجــام می گیــرد. یــک ردیــف، بــر اســاس نیازســنجی 
ســازمانی هیئــت ســتاد عالــی کانــون مســاجد انجــام می گیــرد )کــه ایــن بخــش بــا نظــارت 
دبیــر ســتاد به عنــوان یکــی از اعضــای هیئــت خریــد کتــاب صــورت می پذیــرد(؛ ردیــف دوم 

بــرای ســایر کتابخانه هــای عمومــی و تخّصصــِی مراکــز فرهنگــی اســت.



106

3.امورچاپونشر
3-1.دفترامورچاپونشروزارتارشاد

وظایف قانونی دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 الف( در زمینه ی مدیریت اجرایی حوزه ی
چاپ و نشر کشور

 ب( در زمینه ی ارتقای صنعت نشر و
فّعالیت های آموزشی و پژوهشی

ــط و آئین نامه هــای حــوزه ی چــاپ و  ــن ضواب 1. تدوی
ــر کشور نش

ــاز و  ــو امتی ــا لغ ــط صــدور ی ــن و اجــرای ضواب 2. تدوی
تعییــن نحــوه ی فّعالیــت چاپخانه هــا 1و نظــارت بــر آنها

3. تدویــن آئین نامه هــای صــدور مجــّوز پیــش از 
چــاپ و نیــز ورود و خــروج محصــوالت چاپــی )غیــر 

ــریات( ــب و نش از کت

4. تدویــن آئین نامه هــای مرتبــط بــا واردات، صــادرات، 
ــرداری دســتگاه ها و  ترخیــص، نقــل و انتقــال و بهره ب

ــین آالت چاپ ماش

5. هدایــت و حمایت هــای قانونــی از کارگــزاران امــور 
چــاپ و نشــر )شــامل: معافیت هــای مالیاتــی، حقــوق 
گمرکــی، ســود بازرگانــی، و ایجاد تســهیالت الزم برای 

توســعه ی صنعــت چــاپ و نشــر(

6. ارائــه ی برنامــه و نیــز اعمــال سیاســت های حمایتی 
و نظارتــی بــرای جلــب مشــارکت ســرمایه گذاری 
ــاپ و  ــات چ ــدازی مؤسس ــی در راه ان ــی و خارج داخل

ــا آن صنایــع مرتبــط ب

برگــزاری  از  حمایــت  بــرای  برنامه ریــزی   .7
نشــر و  چــاپ  جشــنواره های  و  نمایشــگاه ها 

8. تأسیس و نظارت بر شهرک های چاپ

بــر  نظــارت  و  مدیریــت  طّراحــی،   .1
برنامه هــای الزم بــرای ارتقــای ســطح 
ــر2  ــوزه ی نش ــا ح ــط ب ــای مرتب آموزش ه

2. بررســی و ارزیابــی و مدیریــت و اجــرای 
طرح هــا و پژوهش هــای حــوزه ی صنعــت 

چــاپ و نشــر

ــره وری  ــش به ــرای افزای ــزی ب 3. برنامه ری
در صنعــت چــاپ کشــور

از  بهره گیــری  بــرای  برنامه ریــزی   .4
ــع وابســته  فناوری هــای پیشــرفته در صنای

ــه نشــر ب

5. ســاماندهی و به روزرســانی بانــک جامــع 
اطالعــات و آمــار حــوزه ی چــاپ و نشــر

6. برنامه ریــزی بــرای گســترش ارتباطــات 
میــان اتحادیه هــا و مؤّسســات چاپ و نشــر 

بــرای همــکاری و انتقــال تجربیات

7. برنامه ریــزی بــرای گســترش ارتباطــات 
ــر ــاپ و نش ــی دســت اندرکاران چ بین الملل

1 . انواع چاپ خانه ها اعم از افست، دیجیتال، سیلک.
۲ . اعم از دوره های آموزشی کوتاه مّدت، بلندمّدت و پودمانی
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 دفتــر امــور چــاپ و نشــر وزارت ارشــاد، وظیفــه ی مدیریــت مســائل مربــوط بــه حــوزه ی چاپ 
کشــور را برعهــده دارد و دامنــه ی فّعالیت هــای آن منحصــر بــه کتــاب نیســت. فّعالیت هــای 

تعریف شــده ی ایــن دفتــر را می تــوان بــه شــکل زیــر معّرفــی کــرد:
 

مدیریــت ایــن دفتــر در حــال حاضــر برعهــده ی محمودرضــا بــرازش اســت. او پیــش از ایــن، 

مدیــر مســئول انتشــارات آســتان قــدس رضــوی و مؤسســه ی فرهنگــی هنــری آفتــاب هشــتم 

طــوس بــوده اســت.

محمودرضــا بــرازش ســعی داشــته اســت در دوره ی مســئولیت خود ســراغ اقدامات زیرســاختی 

بــرود.  مهمتریــن کار او در ایــن زمینــه، »تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی« بوده اســت.

 او  4 کارگــروه »ســاخت و تولیــد«، »قوانیــن و مقــّررات«، »پژوهــش« و »نظــارت« را در دفتــر 

ــدازی کــرده کــه وظیفــه ی آنهــا بررســی شــرایط،  چالش هــا و فرصت هــای  چــاپ و نشــر راه ان

موجــود  در ایــن صنعــت و ارائــه ی راهــکار بــرای رفــع آســیب ها و تقویــت نقــاط مثبــت اســت. 

بــه طــور کلـّـی فعالیت هــای آقــای بــرازش تــا اینجــای کار بیشــتر در حــوزه ی نظــری و پژوهشــی 

بــوده اســت تــا عملیاتــی و اجرایــی.

مدیر کنونی: محمودرضا برازش 

مقام مافوق: معاون فرهنگی وزیر ارشاد )در حال حاضر: سیدعباس صالحی(

مدیر سابق: احمد علمشاهی

وظایف قانونی: نظارت و مدیریت در عرصه ی محتوایی صنعت چاپ و نشر کشور.

مهمتریــن اقدامــات مدیریــت ســابق: امضــای تفاهم نامــه ی وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت بــا وزارت ارشــاد بــرای اســتفاده ی اهالــی چــاپ از تســهیالت صنــدوق توســعه ی ملـّـی، 

مطــرح کــردن معافیت هــای مالیاتــی بــرای چاپخانــه داران، تأســیس انجمــن فرهنگــی پیشکســوتان.
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مهمتریــن اقدامــات مدیریــت کنونــی: تشــکیل کارگروه هــای تخّصصــی، حمایــت 

ــع  ــک جام ــن بان ــر، تدوی ــاپ و نش ــی چ ــه ی تخصص ــز 12 کتابخان ــدازی و تجهی از راه ان

ــاپ از  ــت چ ــدی صنع ــرای بهره من ــای الزم ب ــام هماهنگی ه ــور، انج ــی کش ــات چاپ اطالع

ــی ــدوق توســعه ی ملّ ــع صن مناب

3-2.واردکنندگانکاغذ
ســاالنه چیــزی در حــدود 1،200،000 تــا 1،500،000 هــزار تــن کاغــذ وارد می شــود. بزرگتریــن 
خریــداران کاغــذ در ایــران، برخــی وزارتخانه هــای دولتــی هســتند کــه در ایــن میــان، عمــده ی 

نیــاز خــود را نیــز از طریــق کاغذهــای وارداتــی تأمیــن می کننــد.
ــرورش، و  ــوزش و پ ــر، وزارت آم ــذ تحری ــدار کاغ ــن خری ــته، عمده تری ــال های گذش در س
عمده تریــن خریــدار کاغــذ روزنامــه نیــز وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــوده اســت. آموزش 
و پــرورش بــرای چــاپ کتاب هــای درســی و ارشــاد بــرای انتشــار روزنامه هــا، از مجــّوز واردات 

بــدون تعرفــه ی کاغــذ برخــوردار بوده انــد.
در حــال حاضــر، وزارت آمــوزش و پــرورش، تنهــا یــک پنجــم نیــاز خــود را از طریــق کاغذهای 
ــت،  ــد. وزارت صنع ــن می نمای ــق واردات تأمی ــی آن را از طری ــد و مابق ــن می کن ــی تأمی داخل

معــدن و تجــارت نیــز خــود رأســاً اقــدام بــه واردات بــدون تعرفــه ی کاغــذ می کنــد.
گذشــته از واردکننــدگان عمــده ی دولتــی کــه بــه واردات بــدون تعرفــه ی کاغــذ می پردازنــد، به 
دلیــل آنکــه واردات کاغــذ تاکنــون تعرفــه ی پایینــی )در حــدود 4 درصــد( داشــته، بــرای تاجران 
ــی  ــراد مختلف ــازار شــاهد حضــور اف ــن ب ــن ای ــده و بنابرای تجــارت پرســودی به شــمار می آم
اســت کــه کمتریــن تخّصصــی در ایــن زمینــه ندارنــد و طبعــاً تولیــد داخلــی نیــز از ایــن اتّفــاق 

ضربــه ای مضاعــف می خــورد.
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3-3.کارخانههایتولیدکاغذ
در حــال حاضــر چیــزی در حــدود 120 کارخانــه و واحــد تولیــدی در بخــش کاغــذ وجــود دارد 
کــه دارای مجــّوز هســتند. از ایــن میــان، تنهــا پنــج یــا شــش واحــد تولیدی بــزرگ، حــدود 60 
درصــد تولیــد کاغــذ در کشــور را در اختیــار دارنــد. آمارهــای مربــوط بــه تولیــد و واردات کاغذ در 
فصــل دوم بررســی گردیــد. در ایــن فصــل، تنهــا بــه معّرفــی مهمتریــن کارخانه هــای تولیــد 

کاغــذ در کشــور و بیــان میــزان تولیــدات آنهــا می پردازیــم.
کارخانهیکاغذپارس .1-3-3

ایــن کارخانــه کــه در ســال 1346 در شــمال خوزســتان تأســیس شــده، بنــا بــه بــه گفتــه ی 
مدیرعامــل ســابق آن، پــس از 7 ســال ضرردهــی )از ســال 1384 تــا 1391(، در طــول شــش 
ــس از آن در  ــه ســوددهی رســید1  و پ ــای اردیبهشــت 92 ب ــا انته ــدای آذر 91 ت ــه ی ابت ماه
مهرمــاه 92 بــه مزایــده گذاشــته شــده و بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد و در حــال حاضــر، 
گــروه صنایــع گلریــز قــم ســهام دار آن اســت. اکنــون »ظرفیــت تولیــد« ایــن کارخانــه، بــه 4 
برابــر ظرفیــت پیــش از واگــذاری آن رســیده و در حــدود 100 هــزار تن در ســال اســت. ظرفیت 

تولیــد ایــن کارخانــه در بخــش کاغــذ چــاپ و تحریــر، در حــدود 50 هــزار تــن اســت2 .
3-3-2.کارخانهیگلریزصنعتشوشتر

ایــن کارخانــه، همــان کارخانــه ی »کارون« اســت کــه تــا ســال 1392 در حالــت نیمه تعطیلــی 
ــا  ــه گــروه صنایــع گلریــز واگــذار شــد، اّم ــه ب ــرد. در ایــن ســال امــوال کارخان ــه ســر می ب ب
ســهام آن واگــذار نشــد و بــا تأســیس شــرکتی جدیــد، تحت عنــوان »کارخانــه ی کاغذســازی 
گلریــز شوشــتر« فّعالیــت خــود را از ســر گرفــت3 . بنابرایــن ایــن کارخانــه کــه در 30 کیلومتری 

1.  خبرگزاری فارس، شرکت کاغذ پارس پس از هفت سال به سود رسید.
۲ . خبرگزاری تسنیم، دولت   کنار کشیده و »تولید« و »تجارت« را به جان هم انداخته.

3 . خبرگزاری تسنیم، کارخانه کاغذ »کارون« به »گلریز شوشتر« تغییر نام داد.
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کارخانــه ی پــارس قــرار دارد، پــس از 25ســال بالتکلیفــی در پروســه ی خصوصــی یــا دولتــی 
شــدن، اکنــون تحــت مالکّیتــی مشــترک و مدیریتــی هماهنــگ بــا کارخانــه ی پــارس اداره 
ــا کاه نیشــکر اســتفاده  ــاگاس ی ــد کاغــذ از ب ــرای تولی می شــود. هــر دوی ایــن کارخانه هــا ب
می کننــد و بــه درختــان آســیب نمی رســانند. »ظرفیــت تولیــد« ایــن کارخانــه 105 هزارتــن در 

ســال پیش بینــی شــده اســت.
3-3-3.کارخانهیکاغذمازندران

ــوده،  ــه کار نم ــروع ب ــال 1376 ش ــه از س ــدران ک ــذ مازن ــوب و کاغ ــع چ ــرکت صنای ش
ــه  ــه ب ــن کارخان ــت. ای ــرح اس ــران مط ــذ در ای ــده ی کاغ ــن تولیدکنن ــوان بزرگتری به عن
صــورت شــرکت ســهامی عــام اداره می شــود. از کّل رقــم 700 تــا 800 هــزار تــن کاغــذ 
تولیــدی کشــور، چیــزی نزدیــک بــه 200 هــزار تــن را کارخانــه ی چــوب و کاغــذ مازنــدران 
تولیــد می کنــد. کارخانــه ی چــوب و کاغــذ مازنــدران، ظرفیــت تولیــد 80 هــزار تــن کاغــذ 
روزنامــه و 100 هــزار تــن کاغــذ تحریــر و چــاپ را دارد. اّمــا رکــورد ایــن کارخانــه در تولیــد 
کاغــذ روزنامــه بــه ســال 1385 برمی گــردد کــه 75 هــزار تــن از ایــن کاغــذ تولیــد کــرده 
اســت. ظرفیــت تولیــد کاغــذ چــاپ و تحریــر ایــن کارخانــه نیز تا حــدود زیــادی بالاســتفاده 
باقــی می مانــد کــه دلیــل ایــن اتّفــاق را بایــد در باالتــر بــودن قیمــت تولیــد کاغــذ از واردات 

آن و نیــز در کیفیــت کاغذهــای تولیــدی ایــن کارخانــه جســتجو کــرد.
3-3-4.کارخانهیکاغذمراغه

کارخانــه ی کاغــذ مراغــه، در ســال های قبــل، تنهــا کارخانــه ی تولیــد کاغــذ گالســه در کشــور 
بــوده اســت؛ اّمــا در 7 ســال گذشــته فّعالیــت ایــن کارخانــه نیــز بــه تعطیلــی کشــیده شــده بود. 
ایــن کارخانــه اکنــون در آســتانه ی راه انــدازی دوبــاره اســت. ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانــه 50 
هزارتــن، اســت. در ســال های اخیــر تمــام نیــاز کشــور بــه کاغــذ گالســه )کــه در حــدود 200 
هــزار تــن در ســال اســت( از طریــق واردات تأمیــن می شــد کــه بــا راه انــدازی مجــّدد کارخانه ی 



111

مراغــه، بخشــی از ایــن نیــاز می توانــد از طریــق تولیــدات داخلــی تأمیــن شــود.
3-3-5.صنایعچوبوکاغذایران)چوکا(

ســاخت ایــن کارخانــه کــه در کیلومتــر 34 جــاده ی بنــدر انزلــي بــه آســتارا قــرار دارد، از ســال 
1352 توّســط شــرکت کاندایــی »اســتدلر هرتــز« آغــاز شــده و تا ســال 1357 به طــول انجامیده 
اســت. در مهــر مــاه 1357 به صــورت نمایشــي افتتــاح و پــس از چنــد روز کار آن متوّقــف شــده 
اســت.کارخانه کــه در ســال های نخســتین انقــالب تعطیــل بــوده، در ســال 1364 بــه ســازمان 
صنایــع ملـّـی ایــران تحویل داده شــده و از ســال 1365 شــرکت قبلي به ســه شــرکت مســتقل 
»صنایــع چــوب اســالم« و »صنایــع چــوب و کاغــذ ایــران« )تحــت پوشــش ســازمان صنایــع 

ملـّـي( و »شــرکت جنــگل شــفارود« )تحــت پوشــش وزارت کشــاورزي( تجزیه شــده اســت.
در حــال حاضــر از کّل 700 تــا 800 هــزار تــن کاغــذ تولیــدی کشــور )کــه بــه تمامــی انــواع کاغــذ 
برمی گــردد( حــدود 60 تــا 70 هــزار تــن توّســط کارخانــه ی چــوکا تولید می شــود که نهایتاً چیــزی در 
حــدود 8 تــا 9 درصــد تولیــد کشــور را دربرمی گیــرد. ایــن مقــدار تولید نیز بیشــتر در کاغذ تســت الینر 
خالصــه می شــود کــه به عنــوان ورقه هــای زیریــن و روئیــن مقــّوا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و 

بنابرایــن، ایــن کارخانــه نیــز در تولیــد کاغــذ چــاپ و تحریر کمکــی به تولیــدات داخلــی نمی کند.
3-3-6.جمعبندی

از میــان مهمتریــن کارخانه هــای تولیــد کاغــذ در کشــور، تنهــا کارخانه هــای مازنــدران و پــارس 
در زمینــه ی تولیــد کاغــذ چــاپ و تحریــر، ظرفیــت تولیــد دارنــد کــه ظرفیــت تولیــد همیــن 
دو کارخانــه نیــز هیــچ گاه به طــور کامــل مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد. بیــش از 90 درصــد 
نیــاز کشــور بــه کاغــذ مناســب بــرای چــاپ کتــاب و مــواد آموزشــی، از طریــق واردات تأمیــن 
می شــود. اّمــا در مجمــوع انــواع کاغذهــای مــورد نیــاز در کشــور، چیــزی بیــن 30 تــا 36 درصــد 

نیــاز کشــور از طریــق تولیــدات داخلــی تأمیــن می شــود.
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4.مؤسساتانتشاراتی
در ایــن بخــش مــروری کوتــاه صــورت می گیــرد بــر برخــی از مؤسســات انتشــاراتی مهــم و 

تأثیرگــذار در چنــد بخــش1 .

4-1.ناشرانکودکونوجوان
تــا ســال 1320، فقــط 15 عنــوان کتــاب مخصــوص کــودکان و نوجوانــان بــه چــاپ رســیده و تا 
ســال 1330، ایــن رقــم از 40 عنــوان فراتــر نرفته اســت )آذرنــگ، 1386: 260(. این در حالیســت 

کــه امــروزه یکــی از بزرگ تریــن بازارهــای کتــاب، بــه کتاب کــودک اختصــاص دارد.

 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

افق
 )گروه 
کتاب
 های 
فندق(

خصوصی
/رضا

 هاشمی
 نژاد

نشر افق عالوه بر واحد 
کودک و نوجوان خود که 
تحت عنوان کتاب های 
فندق فّعالیت می کند، در 
بخش ترجمه ی رمان 

نیز ناشر مهّمی است که 
تولیدات قابل توّجهی دارد.

مجموعه ترانه های 
»می می نی و مامانی«،

»هویج بستنی«، »جنایتکار 
اعتراف می کند«، »بابابزرگ 
سبیل موکتی«، »اتل متل 
ترانه«، »اسب جنگی«، 

»آخرین شاگرد«، »آرتمیس 
فاول و عقده ي آتالنتیس«، 

مجموعه  ي »قصه هاي 
شیرین مغزدار«

نشر افق از زمان 
تأسیس )در سال 

1369( تاکنون، 3 بار 
به عنوان ناشر برگزیده و 
شایسته ی تقدیر کشور 

در حوزه ي کودک 
و نوجوان، و 5 بار 

به عنوان ناشر برگزیده ي 
نمایشگاه کتاب 
انتخاب شده است.

ل خصوصیجما
/علیرضا
 سبحانی
 نسب

این ناشر بخش عمده ای 
از تولیداتش متمرکز 
بر آثار تربیتی است و 

بیشتر بر روی بازنویسی 
و تالیف متمرکز است.

»خداشناسی قرآنی کودکان«، 
»به من بگو خدا کیست؟«، 

»خدا چیه؟ کیه؟ کو؟«، 
»چرا خدا چنین کرد؟«، 

»دیدنی های خدا«

نشر جمال در کنار 
»انتشارات خانه ی 

ادبیات«، به عنوان ناشر 
برتر حوزه ی کودک و 
نوجوان در نمایشگاه 

سال 1394 شناخته شد.

ف
ردی

1

2

1 . در جــداول ایــن بخــش، مؤسســات انتشــاراتی بــر اســاس حــروف الفبــا مرتـّـب شــده اند در هــر بخــش، 1۰ 
ناشــر مطــرح و برجســته معّرفــی شــده اند. برخــی انتشــارات ها در چندیــن بخــش کارشــان برجســتگی داشــته 
و بنابرایــن در چنــد جــدول تکــرار شــده اند. توضیحــات مربــوط بــه ایــن ناشــران بــه جــداول پیشــین ارجــاع 

داده شــده، اّمــا ســتون آثــار خــاص آنهــا بــا کتاب هــای خــاّص آن حــوزه  پــر شــده اســت.

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

فهرست 1۰ ناشر مهم و تأثیرگذار در حوزه کودک و نوجوان
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 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

خانه 
ی

ادبیات

خصوصی
/صدیقه 
نجیمی

این ناشر به  واسطه ی 
ارائه ی انواع کتاب های با 
طّراحی خاّص کودکان، 
نظیر کتاب های متحّرک، 

برجسته، وایت بردی، 
پازل های مقّوایی، و 
کتاب های صوتی و 
صوتی-تصویری، 
اهّمیت ویژه دارد.

کتاب های صد جلدی 
»قصه های شاهنامه«

این انتشارات، به واسطه ی 
تصویرگری های موجود 
در مجموعه ی شاهنامه، 

در برگزاری نمایشگاه های 
تصویرگری شاهنامه نیز نقش 

برجسته ای را ایفاء می کند.

این ناشر با بیش از 
400 عنوان کتاب در 
نمایشگاه کتاب 1394 
شرکت کرد و در این 
نمایشگاه، در کنار نشر 
جمال، به عنوان ناشر 
برتر حوزه ی کودک و 

نوجوان معّرفی شد.

خصوصیذکر
/حمید 
رضا 
سید 
ناصری

این ناشر یکی از ناشران 
دیرپای نشر کودک و 
نوجوان است که آثار 
شاخص حوزه کودک 

را تولید کرده است.

مجموعه کتاب های 
»حواستو جمع کن«، 
مجموعه داستان های 

»شرلوک هلمز«، مجموعه  
دایرة المعارف های موضوعی

این ناشر در 6 دوره 
نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران، به عنوان 
ناشر برگزیده انتخاب 

شده است.

سوره
 مهر

دولتی
)وابسته به
 حوزه 
هنری 
سازمان
 تبلیغات
 اسالمی(

/
مدیرفعلی:
محمد

حمزه زاده

در سال های اخیر، 
سوره ی مهر در فضای 

فرهنگی انقالب اسالمی، 
یک برند ذائقه ساز بوده 

است. 

مجموعه داستان های 
شکرستان، »فرزندان 

ایرانیم«، »گردان چهار نفره«، 
»قّصه ی فرماندهان«

این ناشر جزء 
قدیمی ترین ناشران 
جریان انقالبی است 
که در سال های اخیر 
پیشرفتی قابل توّجه 

داشته است.

قدیانی
 )گروه 
کتاب 
های 
بنفشه(

خصوصی
/ نادر 
قدیانی

مدیر این نشر، رئیس 
پیشین اتحادیه ی ناشران 
و کتابفروشان تهران بود 
و هم اکنون نیز از اعضای 

مؤثر اتّحادیه است.

»تاتی سه«، »شازده کوچولو«، 
»قصه هایی برای دختران«، 

»قّصه«، »تولّد یک 
قاتل«، مجموعه ی »تاتی 

کوچولوها«، »بهترین 
دوست های دنیا«، »ماجراي 

تن تن خبرنگار جوان؛ 
جدال با تبهکاران«

قدیانی یکی از ناشران 
پرکار خصوصی است 
که آثار دینی نیز منتشر 

می کند و عالوه بر 
این، حجم فعالیت 
این ناشر از دیرباز 

این ناشر را در کانون 
توّجه قرار داده است.

3

4

5

6

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

ف
ردی
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کتاب 
نیستان

خصوصی
/ سید

مهدی 
شجاعی

تعلّق این انتشارات به 
سیدمهدی شجاعی، 

مهمترین دلیل اهّمّیت 
این انتشارات است. چاپ 

آثار ابوالفضل زرویی 
نصرآباد و احمد عزیزی 

نیز از دیگر دالیل اهّمّیت 
این انتشارات است.

»غالغه به خونه ش 
نرسید«، » احتیاط! 

خطر حمله ی موش ها و 
دیگران...«، مجموعه ی 
»بخوانیم و بدانیم«، 

»نیم من بوق«

کانون
پرورش
 فکری 
کودکان 

و 
نوجوانان

دولتی
/ مدیر
 فعلی:
 مورا

 حق پرست

این نشر از ابتدای 
تأسیس کانون به تولید 
آثار کودک و نوجوان 
اهتمام داشته و جزء 
اولین ناشران کودک 

و نوجوان است.

»فصل پنجم: سکوت«، 
»جزیره ی بی تربیت ها«، 
»پیاده نظام در پیانو«، 
»گردان قاطرچی ها«، 
»هستی«، مجموعه 

کتاب های »مرغک«، 
»ترانه ها« و »بازی 

با انگشتی ها«

نویسندگانی که با 
کانون همکاری 

داشته اند، در طول 
سال های پس از 
انقالب به طیف 

»نویسندگان کانون« 
معروف بوده اند.

محراب
 قلم

خصوصی
 /

عبدالعظیم
فریدون

این ناشر از ابتدای 
تأسیس در سال 1362 
تا سال 1394 بیش 

از 1000 عنوان کتاب 
در حوزه ی کودک و 

نوجوان منتشر کرده که 
بیش از 60 درصد آنها 

تجدیدچاپ شده اند.

»دایرة المعارف کودکان«، 
»دایرةالمعارف قرآن«، 
»دایرةالمعارف تاریخ 

اسالم«، »دایرةالمعارف 
آداب معاشرت«، 

»دایرةالمعارف بزرگ 
دبستان«،»دایرةالمعارف 

قهرمان های ایرانی« و »راز 
مثل های ما« از کتاب های 
مهم این انتشارات هستند.

این انتشارات، در 
سال 1392 در کنار 
نشر افق به عنوان 
ناشران برگزیده ی 

بخش ناشران کودک 
و نوجوان )در بخش 
ناشران خصوصی( 
انتخاب شده است.

خصوصیمهاجر
/محمد
حسن

 محمدی

نشر مهاجر از جمله 
ناشران عرصه ی کودک و 
نوجوان است که بیشتر بر 
تألیف تمرکز داشته است.

»پرورش خاّلقیت 
در کودکان«

این نشر از اعضای 
انجمن فرهنگی 
ناشران کودک و 

نوجوان است.

7

9

10

8

انتشارات نیستان در 
اصل فرزند مجلّه ی 
نیستان است که در 

سال های 1374 تا 1376 
منتشر می شد. انگیزه ی 
اصلی از تأسیس این 

انتشارات، معّرفی و چاپ 
برگزیده های ادبیات 
بوده که تحت عنوان 

پروژه ی »گزیده ی  ادبیات 
معاصر«، شناخته می شود.

 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

ف
ردی
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 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

دولتیامیرکبیر
/ وابسته

به 
سازمان
 تبلیغات
اسالمی/
علیرضا
برازش

این ناشر از قدیمی ترین 
ناشران ایرانی است 

و کتاب های آن 
در اکثر خانه های 
ایرانی وجود دارد.

صد سال تنهایی- 
جنگ و صلح

انتشارات امیرکبیر در 
سال 1328 توّسط 
عبدالرحیم جعفری 
تأسیس شد و در 
سال های پیش از 

انقالب، بزرگ ترین 
انتشارات خصوصی 

کشور بود.

خصوصیثالث
/ محمد
علی

 جعفریه

این ناشر از آنجا یکی 
از ناشران جریان 

روشنفکری محسوب 
می شود از همین رو 
مورد توجه مخاطبان 

این طیف است.

روضه ی نوح- گاماسیاب 
ماهی ندارد-

خّط چهار مترو

برخی از آثاری که 
اسم برده شده از 

زمره آثار ضّد دفاع 
مقدس و ضد انقالب 

محسوب می شود.

خصوصیچشمه
/ حسن 
کیائیان

این ناشر با بیش از 30 
سال سابقه ی فعالّیت، 

یکی از مهمترین ناشران 
جریان روشنفکری است 
و جایگاه قابل توّجهی 

در میان طیف روشنفکر 
دارد. همچنین این ناشر 
آثار مهّمی در عرصه ی 
ترجمه عرضه کرده است.

کلیدر- سگ سالی- جای 
خالی سلوچ- نون 
نوشتن- عقاید یک 
دلقک- لب بر تیغ

این ناشر که از سال 
1364 شروع به 

فّعالیت کرده، از خرداد 
1391 لغو امتیاز شد 
و به مّدت 24 ماه 
در حالت تعلیق بود.

4-2.ناشرانرمانوادبیاتداستانی

ف
ردی

2

3

1

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

فهرست 1۰ ناشر مهم و تأثیرگذار در حوزه رمان و ادبیات داستانی
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عصر 
داستان

دولتی
/آخرین
 مدیر:
سعید

مکّرمی

این ناشر که وابسته 
به بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی بود، از زمان 
راه اندازی تا انحالل، 
آثار قابل توّجهی را 
در عرصه ی ادبیات 

منتشر کرد.

»دوازدهم«، »درد«، 
»لحظه های انقالب«، 

»سه کاهن«

در حال حاضر، این 
انتشارات تعطیل شده 

و کتاب های بنیاد 
ادبیات داستانی طی 
تفاهم نامه ای که با 
انتشارات علمی و 

فرهنگی امضاء شده، 
توّسط این انتشارات 

چاپ می شود.

خصوصیقطره
/شهناز 
فّیاضی

این انتشارات هر سال 
در حدود 400 عنوان 

کتاب )اعم از چاپ اّول 
و تجدید چاپ( منتشر 
می کند و تنّوع خوبی 

در نشر کتاب دارد.

»خرابات مغان«، »گریز 
دلپذیر«، »دوست داشتم 

کسی جایی منتظرم باشد«، 
»من او را دوست داشتم«، 

»وقتی نیچه گریست«

نشر قطره در سال 
1367 تأسیس 

شده است. 

خصوصیققنوس
/امیر

حسین
 زادگان

این انتشارات در سال 
گذشته، 94 عنوان کتاب 
چاپ اّول و 360 عنوان 
کتاب تجدیدچاپی داشت.

تنّوع زمینه های موضوعی 
کتاب های نشر ققنوس، 

قابل توّجه است.

»سمفونی مردگان«، 
»سال بلوا«، »عشق روی 

چاکرای دوم«، »ملّت 
عشق«، »زیبا و ملعون«

ققنوس از سال 
1356 شروع به 

فعالیت نموده است.

کتابستان
معرفت

خصوصی
/مهدی
جوکار

این انتشارات از جمله 
ناشران جریان مؤمن 

فرهنگی است که با هدف 
بازنشر آثار نویسندگان 
فعالیت می کند، در این 
انتشارات، آثار خوبی که 

در زمینه ی انقالب و دفاع 
مقّدس پیش از این نوشته 
شده ولی به دالیلی مورد 

توّجه قرار نگرفته را 
مجّدداً منتشر می کند.

سال های بنفش- رؤیا 
نیمه شب- پنجره جوبی 

- سر ریزون - رنج

مهدی جوکار از 
طاّلب جوان است 

که به این کار 
دست زده است.

4

5

6

7

 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت
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کتاب
نیستان

خصوصی
/سید
مهدی
شجاعی

این ناشر در اکثر 
کارهایش یک رنگ دینی 
وجود دارد و آثارش مورد 

توجه مخاطبان است.

»نامیرا«، »پنجشنبه ی 
فیروزه ای«، »کمی 

دیرتر«، »طوفان دیگری 
در راه است«، »کشتی 
پهلو گرفته«، »غیرقابل 

چاپ«، »مرد رؤیاها«

کتاب نامیرا نوشته 
صادق کرمیار مورد 
توجه رهبر انقالب 
قرار گرفت و آن را 
برای شناخت فتنه 

توصیه کردند.

خصوصیماهی
/زهرا
زرکش

این ناشر از فّعاالن 
حوزه ی ادبیات داستانی 

است که ترجمه در 
صدر اولویت های 
کاری آن قرار دارد.

»توپ های ماه اوت«، 
»گیرنده شناخته نشد«، 
»شب های روشن«، 

»سالم اّول«

این ناشر از سال 
1380 فعالّیت خود را 
در حوزه ی »ادبیات 
کودک و نوجوان« 

کلید زده و با افرادی 
چون خشایار دیهیمي، 
عبدالحسین آذرنگ، 
عزت ا... فوالدوند و 

ژاله آموزگار همکاری 
نزدیک داشته است.

خصوصینیلوفر
/محّمد
کریمی
زنجانی

بادبادک باز- کافکا 
در کرانه- محاکمه- 
مسخ- دنیای سوفی- 

طاعون- عصیانگر

این انتشارات در سال 
1356 و با کتاب های 
جلد سفید کار خود 
را آغاز کرده است.

8

9

10
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 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

خصوصیدارخوین
/جانمراد
احمدی

این ناشر از ناشران با 
سابقه دفاع مقدس است. 
در نمایشگاه کتاب سال 
1393 به عنوان ناشر 
برگزیده شناخته شده 

است. 

رادیو غریب- باند 
عقب- پنج دقیقه 

با بهشتیان

این مؤسسه ی انتشارتی 
که ناشر تخّصصی دفاع 
مقّدس است، در شهر 

اصفهان قرار دارد.

روایت
فتح

خصوصی
/حسن
عالیی

از ناشران با سابقه ی 
دفاع مقّدس است که در 
برهه ای نه چندان دور 
ناشر اّول و جریان ساز 
در زمینه ی کتاب های 
دفاع مقّدس بوده است.

مجموعه های 
روزگاران، یادگاران، 
از چشم ها، نیمه ی 

پنهان، مادران، 
روایت نزدیک و...

این انتشارات در سال 
1376 تأسیس شده و در 
کنار نشر ساقی، بیشتر 
بحث های مرتبط با 

دفاع مقّدس را وجهه ی 
هّمت خود برای تولید 
کتاب قرار داده است.

سوره 
مهر

آثار خاص در زمینه ی دفاع مقّدس: دا- لشگر خوبان- بابانظر- آن 
بیست و سه نفر- پایی که جاماند- نورالدین پسر ایران.

شهید
ابراهیم
هادی

خصوصی
/محسن
عمادی

کتاب »سالم بر ابراهیم« 
چاپ این انتشارات، تنها 
در طول سال 1393، 

بدون کمک دولتی 12 بار 
)در حجم 30 هزار نسخه( 

تجدیدچاپ شده است.

سالم بر ابراهیم 
- علمدار -بر 
فراز آسمان - 
همسفر شهدا

این انتشارات فعالیت 
خود را از سال 1386 

آغاز کرده است.

شهید
حاج 
احمد

کاظمی

خصوصی
/حمید
خلیلی

انتشارات موسسه شهید 
کاظمی نیز یکی از 

ناشران جوان دفاع مقدس 
بوده که در طول مدت 
کوتاهی از زمان فعالیت 
خود آثار در خور توجهی 

را منتشر کرده است.

به آسمان نگاه کن- 
حماسه تپه برهانی- 

دیدم که جانم 
می رود- اخراجی ها

این انتشارات عالوه بر 
تولید کتاب در زمینه ی 
توزیع و نیز در زمینه ی 

اجرای طرح های ترویجی 
در حوزه ی کتابخوانی 

نیز فّعال است.

ف
ردی

1

2

3

4

فهرست 1۰ ناشر مهم و تأثیرگذار در حوزه ادبیات انقالب و دفاع مقدس

   

5

4-3.ناشرانادبیاتانقالبودفاعمقّدس
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 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

ف
ردی

عماد
فردا

خصوصی
/فخرالدین
پزشکی

ذائقه سازی در زمینه ی 
کتاب دفاع مقّدس، یکی 
از ویژگی هایی است که 
می تواند از مزّیت های 
رقابتی انتشارات عماد 
فردا درنظر گرفته شود.

»شبیخون به 
خّفاش«، »شکار 
کرکس ها«، »نبرد 

در آسمان«
»غّرش رعد«، 

»دکتر بدو«

عماد فردا از ناشران 
جوان حوزه ی دفاع 
مقّدس است که آثار 

قابل توّجهی در این زمینه 
منتشر کرده است.

دولتیفاتحان
)وابسته

به سازمان
بسیج 

مستضعفین(
/ سردار
علی

ناظری

این ناشر در زمینه ی 
برگزاری نمایشگاه های 

کتاب دفاع مقّدس، 
نقشی کلیدی و 

برجسته ایفاء می کند.

عباس دست طال- 
خط تماس- نگاه پر 
باران- کومله- روز 
سوم -جعفر شاطر 
غالم- ققنوس 

فاتح-دخترم ناهید 
و نگاه پرباران

این ناشر، در نمایشگاه 
سال 1394، در میان 
ناشران داخلی بخش 
بزرگسال، در کنار 

»شرکت تعاونی ناشران 
گیالن« به عنوان غرفه ی 

برتر معّرفی شد

ملک 
اعظم

خصوصی
/سعید
عاکف

کتاب »خاک های نرم 
کوشک« این ناشر از 
سوی رهبر انقالب 
مورد توّجه بوده و 

بیش از 210 بار نیز 
تجدیدچاپ شده است.

خاک های نرم 
کوشک- روزهای 
زمستان- شام برفی

هزاره ی
ققنوس

خصوصی
/رضا
حاجی 
آبادی

این انتشارات بانی اصلی 
برگزاری جشنواره های 

»داستان کوتاه پایداری« 
و »شعر کوتاه«، و 
همچنین بانی طرح 
»نذر کتاب« است.

انار سبز، زیتون سرخ 
- لبخند آخر- مسافر 
دجله-آواز نخلستان

این انتشارات در سال 
1382 شروع به کار 
کرده و در زمینه های 

مختلف، از جمله ادبیات 
پایداری، به تولید 
کتاب پرداخته است.

یا
 زهرا 
)س(

خصوصی
/ علی 
اکبری

 مزدآبادی

این ناشر نیز از ناشران 
ذائقه ساز نوظهور در 
حوزه ی دفاع مقّدس 

به شمار می رود.

مجموعه ی »یاران 
ناب«، مجموعه ی 
خاطرات، کاک 
احمد، حضرت ماه

6

8

9

7

10
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 نام
ناشر

زمینه نوع مالکیت
فعالیت 

 برخی آثاردالیل اهمیت
خاص

توضیحات

خصوصیاسراء
/مصطفی
امرائی

انتشار آثار 
آیت ا... 
عبدا... 

جوادی آملی

آثار آیت ا... 
جوادی آملی همواره 
مشتریان بسیاری از 
طبقه ی گسترده ای 

از دانشجویان 
دینی داشته است.

مفاتیح الحیاه 
- تفسیر تسنیم - 

ادب فنای مقّربان - 
فاطمه، اسوه ی بشر

کتاب مفاتیح الحیاه 
طی چند سال 

اخیر جزء 
پرفروش ترین 
آثار این ناشر 

بوده است.

انقالب
 اسالمی

دولتی
/ وابسته به
 دفتر مقام 
معظم رهبری

/ مدیر 
مسئول:

 علیرضا 
مختارپور

انتشار آثار 
و آراء رهبر 

معظم 
انقالب

اهّمّیت این ناشر 
بیشتر به سبب 

انتشار آثار مرتبط 
با رهبری و نیز 

انتساب آن به دفتر 
ایشان است.

»روش تحلیل 
سیاسی«- »شرح 
ماجرا«- »بیداری 

اسالمی«- 
»رساله ی آموزشی«

سایر ناشران 
برای انتشار 

کتابی در ارتباط 
با رهبر انقالب، 
باید اقدام به اخذ 

مجّوز از این 
مؤّسسه نمایند.

بوستان
کتاب 

قم

دولتی
 )وابسته به

 دفتر تبلیغات
 اسالمي

 حوزه علمیه
قم(

/ محمدباقر
 انصاری

انتشار 
کتاب های 

دینی

این ناشر، 
پرافتخارترین 

ناشر برگزیده ی 
کشور به شمار 

می رود که بارها در 
جایزه های مختلف 

کسب موفقیت 
کرده است.

»رهایی از ناآرامی«، 
»مهمترین واجب 
فراموش شده«، 
»نشانه هایی از 
دولت موعود« و 
»اخالق معاشرت«

این مؤسسه 
در سال 1361 

تأسیس شده و در 
حال حاضر جزء 

ابرناشران تأثیرگذار 
در عرصه ی نشر 
محسوب می شود.

دولتیدارالحدیث
/ ناشر
 وابسته

 به دانشگاه
 علوم حدیث
 شهرری/

حجت االسالم
 محمدتقی
 سبحانی نیا

ناشر کتب 
حدیث و 
مرتبط با 
علم حدیث

این ناشر از ناشران 
فعال در حوزه 

علوم حدیث بوده و 
تاکنون کتب قابل 
توجهی از این ناشر 
منتشر شده است.

آثار حجت االسالم 
ری شهری نظیر 
میزان الحکمه 
و حکمت نامه ی 

پیامبر اعظم )ص( 
و دانشنامه ی 

امیرالمؤمنین )ع(- 
کیمیای محّبت 

این ناشر، کتاب 
»دانشنامه حضرت 
مهدی )عج(« را 
در حضور رهبر 
انقالب رونمایی 

کرده است.

ف
ردی

1

2

3

4-4.ناشراندینی

4
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فهرست 1۰ ناشر مهم و تأثیرگذار در حوزه دین
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 نام
ناشر

زمینه نوع مالکیت
فعالیت 

 برخی آثاردالیل اهمیت
خاص

توضیحات

خصوصیدار العلم
/ حسن 

آذری
 بیگدلی

کتاب های 
دینی

بسیاری از 
کتاب های درسی 
مورد نیاز طاّلب و 
دانشجویان علوم 
اسالمی توسط 
این انتشارات به 
چاپ رسیده است.

مبادی العربیه- 
المکاسب 

المحّرمه- آموزش 
منطق- شرح لمعه

این ناشر در 
حدود نیم قرن 
سابقه ی فّعالیت 
دارد و از ناشران 
دینی قدیمی به 
حساب می آید.

دارالکتب
 االسالمیه

خصوصی
/ مرتضی
 احمد 
آخوندی

این ناشر از سال کتب دینی
1320 شروع به 

فّعالیت کرده و ناشر 
اّولین صحیفه ی 
سجادیه در ایران 
بوده و تا امروز 
بیش از 1000 
عنوان کتاب در 

حوزه ی علوم دینی 
چاپ کرده است.

برگزیده ی تفسیر 
نمونه- مجموعه ی 

سه جلدی 
بحاراالنوار- 

شب های پیشاور- 
معانی االخبار

این ناشر در جهت 
احیای منابع شیعه 

فّعالیت می کند.

خصوصیدلیل ما
/ یدا... 
سعدی

علوم حدیث 
و کتب 
روایی

این ناشر بارها 
به عنوان ناشر 
برگزیده در 

نمایشگاه کتاب 
تهران مورد تقدیر 
قرار گرفته است.

فاطمه در 
آینه ی کتاب- 

دایرةالمعارف زندگی 
اسالمی- آثار استاد 
محمدرضا حکیمی 

)نظیر الحیاه(

این ناشر یک 
ناشر خصوصی 
است که در 

زمینه کتب دینی 
فعالیت می کند

دفتر
 نشر 
معارف

دولتی
)وابسته به

نهاد نمایندگی
 مقام معظم

رهبری
در دانشگاه ها(

/مسعود 
پیرمرادیانز

معارف و 
انقالب 
اسالمی

این انتشارات، 
کتاب های دروس 
معارف دانشگاه ها 
و مراکز آموزش 

عالی را نیز منتشر 
می نماید.

»همنام گل های 
بهاری«- 

کتاب های پرسش 
و پاسخ های 
دانشجویی- 
»رساله ی 
دانشجویی«

این مجموعه 
در سال 1376 

تأسیس شده، اّما 
در سال های اخیر 
توّجه آن از دروس 
معارف دانشگاه، 
به سوی تأمین 

نیازهای محتوایی 
دانشجویان 

انقالبی معطوف 
شده است.

7

5

6

8

 ] ادامه جدول صفحه بعد [ ] ادامه جدول صفحه بعد [

ف
ردی



122

مصابیح
 الهدی

خصوصی
/ حجت االسالم

 مصطفی 
شاه محمدپور

ناشر آثار 
مرحوم 
آیت ا... 
مجتبی 
تهرانی

مرحوم آیت ا... 
مجتبی تهرانی از 

اساتید اخالق زمان 
بوده و از همین رو 
آثار ایشان مورد 
توجه جامعه است

مجموعه کتاب های 
ادب الهی و سلوک 
عاشورایی- شرح 
خطبه ی فدکیه- 

رسائل بندگی 

این ناشر تحت 
نظارت فرزند 
ایشان، آیت ا... 

حسین تهرانی به 
فّعالیت می پردازد.

مؤسسه 
آموزشی 

و
 پژوهشی

 امام
 خمینی 

)ره(

دولتی
/ سید احمد
رهنمایی

ناشر آثار 
علمی دینی 
و نیز ناشر 
آثار آیت ا... 
مصباح یزدی

این انتشارات هم 
از جهت انتساب به 
آیت ا... مصباح یزدی 

و هم به جهت 
چاپ کتاب های 
یک مؤسسه ی 
آموزشی دینی، 

حائز اهمیت است.

آموزش 
عقاید- فلسفه ی 
مقّدماتی- مقتل 

جامع سیدالشهداء- 
منشآت مصباح- 
درآمدی بر نظام 
حکمت صدرایی

کتاب های 
این انتشارات 
در زمینه های 
معرفتی علوم 
انسانی می باشد.

10

9

 نام
ناشر

زمینه نوع مالکیت
فعالیت 

 برخی آثاردالیل اهمیت
خاص

توضیحات

ف
ردی
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 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

توضیحات مربوط به این ناشر در جدول مربوط به ناشران رمان و ادبیات داستانی آورده شد.  ثالث

توضیحات مربوط به این ناشر در جدول مربوط به ناشران رمان و ادبیات داستانی آورده شد.چشمه

روشنگران
 و 

مطالعات
 زنان

خصوصی
/شهال 

عبدا... زاده 
الهیجی

این انتشارات در زمینه ی 
چاپ کتاب های مربوط به 
حقوق زنان با پس زمینه ی 
دیدگاه های شبه فمینیستی 

شهرت دارد.

مرگ یزدگرد - 
سگ کشی- خشونت 
علیه زنان - تاریخ فکر

شهال الهیجی وقتی 
در سال 1363 اقدام به 
تأسیس این انتشارات 
کرد، اّولین زن ناشر 
ایرانی بعد از انقالب 

نام گرفت1 .

خصوصیققنوس
/امیر 

حسین زادگان

از ناشران با سابقه است که 
سه دوره نیز به عنوان ناشر 
برگزیده ی وزارت ارشاد 

انتخاب شده است.

سمفونی مردگان- 
ناطوردشت- قدرت 

اراده- دگرگونی- داالن 
بهشت-مجموعه ی 
دانشنامه ی استنفورد

 این انتشارات از 
سال 1356 شروع به 
فعالیت نموده است.

کتاب 
آمه

خصوصی
/محمود
آموزگار

آمه عضو انجمن فرهنگی 
ناشران بین المللی است و 
حضور و نقش پررنگی در 
نمایشگاه های بین المللی 

دارد. محمود آموزگار در حال 
حاضر رئیس اتحادیه ناشران 

و کتابفروشان تهران است.

جامعه شناسی خودمانی- 
پیرامون خودمداری 
ایرانیان- داستان 
فلسفه- استتاوس باز

در سال 1371 
تأسیس شده است.

ف
ردی

1

2

3

4-5.ناشرانجریانروشنفکری

1 . البتــه اّولیــن زن ناشــر ایرانــی بعــد از انقــالب، ســیما کوبــان بــوده کــه در ســال 1361 اقــدام بــه تأســیس 
مؤسســه ی انتشــاراتی دماونــد نمــوده و در ســال 1364 مؤسســه ی او تعطیــل شــده اســت. اّمــا بــه هــر حــال، 

شــهال الهیجــی تــا ســال ها بــا ایــن عنــوان شــناخته می شــد.

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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خصوصیکویر
/فاطمه
انتظار

 المهدی

کویر ناشر بزرگی نیست، 
اّما آثار پر سر و صدایی را 
چاپ کرده و مواجهه ی 

محّمدجواد مظّفر با مقوله  ی 
ممّیزی کتاب، در مجموع، 

حاشیه ساز بوده است.

»شصت سال صبوری و 
شکوری«، »حق الّناس«، 

»دروغ و نقش آن 
در دین و دنیای ما«، 

»خاطرات شیخ ابراهیم 
زنجانی«، آثار آیت ا... 
صالحی نجف آبادی

این انتشارات در 
سال 1369 توّسط 
محّمدجواد مظّفر 

و همسرش فاطمه 
انتظارالمهدی 

راه اندازی شده و 
تاکنون در حدود 
300 کتاب منتشر 

کرده است.

توضیحات مربوط به این ناشر در جدول مربوط به ناشران رمان و ادبیات داستانی آورده شد.ماهی

خصوصیمرکز
/ علیرضا
 رمضانی

به دلیل اهّمّیتی که خاندان 
رمضانی در تاریخ نشر 

کتاب در کشور ما داشته1 
، نشر مرکز از اعتبار 
خاّصی برخوردار است.

چراغ ها را من خاموش 
می کنم- عادت 
می کنیم- روی 
ماه خداوند را 
ببوس- بیگانه-
تفسیر خواب 

)زیگموند فروید(

نشر مرکز همواره 
مورد توّجه جریان 

روشنفکری 
بوده است.

خصوصیمروارید
/ منوچهر
 حسن زاده

اهّمیت برجسته ی نشر 
مروارید در حال حاضر 

بیشتر به چاپ کتاب های 
پرفروش شعر بازمی گردد. 
هرچند در عرصه ی داستان 

و رمان نیز فعال است.

گزینه ی اشعار 
مهدی اخوان ثالث و 
محمدعلی بهمنی- 
ریشه ها فریدون 

مشیری- مجموعه 
اشعار قیصر امین پور

تأسیس نشر مروارید 
مربوط به سال 
1340 می شود.

6

7

ــرزا  ــاج می ــت. ح ــته اس ــت داش ــر فّعالی ــه ی نش ــون در عرص ــار تاکن ــی  از دوره ی قاج ــدان رمضان 1 . خان
علی اصغــر کتابفــروش، جــّد خانــدان رمضانــی، در دوره ی ناصــری ناشــر نهج البالغــه، ناســخ التواریخ، و اّولیــن 
قــرآن نفیــس بــه صــورت چــاپ ســنگی بــوده و بــرادرش نیــز ناشــر شــاهنامه ی چــاپ ســنگی بــوده اســت. 
فرزنــد حــاج میــرزا علی اصغــر، بــه نــام محّمــد رمضانــی )1۲83- 1346 ش(، بنیان گــذار مؤسســه ی ُکاللــه ی 
خــاور، بــه دلیــل خدماتــی کــه در عرصــه ی نشــر کتــاب داشــته بــه »پــدر کتــاب ایــران« مشــهور اســت. 
خانــدان رمضانــی در طــول ایــن ســال ها، مدیریــت مؤسســات انتشــاراتی بزرگــی چــون »ابن ســینا«، »شــرق«، 

»پدیــده« و »نشــر مرکــز« را برعهــده داشــته اند.

۹

 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

ف
ردی

8
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خصوصینی
/ جعفر
 همایی

نشر نی یکی از ناشران با 
سابقه  ی جریان روشنفکری 

است که آثار قابل 
اعتنایی نیز منتشر کرده 
است. دانشجویان علوم 
انسانی، در هر رشته ای 
که باشند، از کتاب هایی 
که نشر نی منتشر کرده 

است، بی نیاز نیستند.

»جامعه شناسی گیدنز«، 
»ما ایرانیان«،

»فرهنگ پسامدرن«، 
»جامعه شناسی 

نخبه کشی«، »اقتصاد 
کالن«، »آشنایی 
با اقتصاد ایران«، 
و »آقای سفیر«

نشر نی در سال 
1363 تأسیس شده و 
تاکنون در حوزه های 
مختلف علوم انسانی، 
نظیر ادبیات، علوم 
اجتماعی، علوم 
سیاسی، حقوق، 
اقتصاد، مدیریت، 

دین، فلسفه، تاریخ،  
روان شناسی، هنر 

و نیز در علوم 
طبیعی، کتاب 

منتشر کرده است.

1۰

 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

ف
ردی

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

 زمینه
فعالیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

خصوصیآرما
/ مجتبی

 شاهمرادی

عمومی
)شامل 
ادبیات، 
تاریخ، 
اندیشه، 

دین، سبک 
زندگی(

جوان بودن و 
نوآوری داشتن، از 
وجه ممّیزه های 
مهم انتشارات 

آرماست.

آثاری از حجت االسالم 
محمدرضا زائری، 

آثاری از دکتر موسی 
نجفی، »خنده های 

امپراتور«،
»فرهنگ اصطالحات 
طاّلب«، »بنی هندل«، 
»بهم میاد؟«، »عشق 

زیر روسری«

این ناشر 
در اصفهان 

قرار دارد.

دفتر 
نشر

 معارف

توضیحات مربوط به این ناشر در جدول مربوط به ناشران دینی ارائه شد.

خصوصیسایان
/ حامد
 کّفاش

انتشار دائرة 
 المعارف های
 تخّصصی

نشر سایان در 
زمینه ی تولید 

دائرة المعارف های 
تخّصصی، آثار 
برجسته ای را 

تولید کرده است.

»دائرة المعارف مصّور 
امام خمینی«- 
»دائرة المعارف 

مصّور تاریخ جنگ 
ایران و عراق«- 
»دائرة المعارف 
اربابان سینما«

این مؤسسه 
در سال 1361 
تأسیس شده و 
در حال حاضر 
جزء ابرناشران 
تأثیرگذار در 
عرصه ی نشر 

محسوب می شود.

سپیده
 باوران

خصوصی
/ عابس 
قدسی

شعر، ادبیات 
و فرهنگ

»سرلوحه ها«، »یک 
بغل کاکتوس«، 
»دشت قابیل«، 

»رقص با گربه ها«، 
»شمشیر و جغرافیا« 

و مجموعه آثار 
دکتر شریعتی

این انتشارات که 
در شهر مشهد 
قرار دارد، از 
ناشران جواِن 

جریان فرهنگی 
انقالب اسالمی 
به شمار می آید.

سوره ی
 مهر

توضیحــات مربــوط بــه ایــن ناشــر، پیشــتر در جــدول مربــوط بــه ناشــران کــودک و نوجــوان 
ــت. از نظرتان گذش

ف
ردی

4-6.ناشرانجریانمؤمنوانقالبی

1

2

3

4

5
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شهر
ستان
 ادب

خصوصی
/

علی محّمد
 مؤّدب

شعر و 
داستان

این انتشارات بیش 
از هر چیز، محفلی 
برای گردهمایی 
و فّعالیت نسل 

جدیدی از فّعاالن 
ادبیات انقالب 
اسالمی است

»رودخوانی«، 
»ناخوانده«، »سکته ی 
ملیح«، »عاشقی به 
سبک ونگوک«، 
»عاشقانه های 

پسر نوح«

این ناشر با هدف 
تقویت جناح 

مومن فرهنگی 
فعالیت می 

کند و حمایت 
از نوقلمان را 
در دستور کار 

خود دارد.

شهید
 حاج
 احمد

 کاظمی

توضیحات مربوط به این ناشر در جدول مربوط به ناشران دفاع مقّدس ارائه شد.

عماد
 فردا

توضیحات مربوط به این ناشر در جدول مربوط به ناشران دفاع مقّدس ارائه شد.

مرکز
اسناد

انقالب
اسالمی

دولتی
/روح ا...
حسینیان

آثار حوزه ی 
تاریخ انقالب 

اسالمی

مرکز اسناد با 
چاپ هر پنج روز 
یک کتاب، یکی 

از پرکارترین 
ناشران کشور به 

حساب می آید.

خاطرات آیت ا... 
سیدمحمد 

خامنه ای- صخره ی 
سخت- خاطرات 
علی جّنتی- تاریخ 

شفاهی سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی

این انتشارات، 
در واقع معاونت 
انتشاراِت مؤسسه 
پژوهشی مرکز 
اسناد انقالب 
اسالمی است.

مؤسسه ی 
فرهنگی
 ایمان

 جهادی 
)صهبا(

خصوصی
/

مصطفی
ادیب زاده

ناشر آثار 
مرتبط با 

رهبر انقالب

این ناشر در 
حوزه ی دغدغه های 

رهبر انقالب 
به تولید کتاب 
دست می زند.

انسان 250 ساله- 
دغدغه های فرهنگی- 

مسیح در شب قدر

6

7

8

 نام
ناشر

 نوع
مالکیت

 زمینه
فعالیت

توضیحاتبرخی آثار خاصدالیل اهمیت

ف
ردی

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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5.شرکتهایپخشکتاب
ــع  ــد )ناشــران( و توزی ــان شــبکه ی تولی ــه ی واســط می ــاب، حلق  شــرکت های پخــش کت
ــی ها  ــه کتاب فروش ــی را ب ــوالت فرهنگ ــایر محص ــاب و س ــتند و کت ــان( هس )کتابفروش
ــق در  ــای موّف ــوان از نمونه ه ــل را می ت ــرکت های ذی ــه، ش ــوان نمون ــانند. به عن می رس

ــام بــرد1 : توزیــع و پخــش کتــاب، ن

1 . این جدول بر اساس ترتیب الفبایی تنظیم شده است.
۲ . مرکــز پخــش کتــاب اشــجع از ســال 1368 شــروع بــه فّعالیــت نمــوده و در ســال 138۵ فّعالیت انتشــاراتی 

خــود را آغــاز کرده اســت.

فهرست شرکت های فعال در زمینه پخش کتاب

 برخی آثارنام ناشر
خاص

توضیحات

خصوصی/ محّمد آثار
امین عبدی

این شرکت پخش که در حوزه ی عمومی فّعالیت 
می کند، با حدود 160 ناشر همکاری دارد.

خصوصی/ میثم آقا روح ا...
ایرانمنش

حدود 4 تا 5 سال از شروع فّعالیت این مجموعه 
می گذرد. این مجموعه در عرصه ی تولید نوشت افزار 

ایرانی-اسالمی نیز فّعالیت دارد. فروشگاه های »سبک 
زندگی طّیبه« متعلّق به این مجموعه است.

خصوصی/ اشجع
بنفشه اشجع

اشجع از مجموعه هایی است که ابتدا کار خود را با پخش کتاب 
آغاز کرده و سپس وارد عرصه ی نشر کتاب شده اند2 . وب سایت 
کتابسرای اشجع از جمله فروشگاه های مهم اینترنتی کتاب است.

خصوصی/ پکتا
محّمدجواد 
حاجی سلطانی

زمینه ی فّعالیت شرکت پکتا، کتاب های علوم اسالمی و انسانی 
است. این شرکت تا چند سال پیش، از شرکت های بزرگ 

پخش به حساب می آمد و با حدود 200 ناشر همکاری داشت. 
در سال های اخیر این شرکت با کمی افول مواجه بوده است.

ف
ردی

1

2

3

4

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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مجمع ناشران ترنج
انقالب اسالمی

این شرکت پخش، وابسته به جبهه ی فرهنگی انقالب است و 
تغذیه کننده ی عمده ی فروشگاه های ترنجستان محسوب می شود.

شهید 
کاظمی

مؤسسه ی شهید 
کاظمی

دفتر مرکزی این مؤسسه در نجف آباد اصفهان قرار 
دارد. در کنار کتاب فروشی هایی که نمایندگی این مرکز 
را در اختیار دارند، این مؤسسه 6 مرکز اصلی توزیع و 

پخش نیز در شهرهای تهران، قم و نجف آباد دارد.

از شرکت های مهم پخش کتاب به حساب می آید. در سال انتشارات ققنوسققنوس
1367 تأسیس شده است. با بیش از 150 ناشر همکاری دارد 

که تیسا، ثانیه، آموت، روشنگران و مطالعات زنان، فصل پنجم، 
کویر، کارنامه، نگاه معاصر و نیستان از مهمترین آنها هستند.

نشر کتابستان کتابستان
معرفت

از مراکز پخش جریان مؤمن فرهنگی است و توّسط 
حجت االسالم محمدهادی جوکار اداره می شود.

کتابشهر 
ایران

سازمان تبلیغات 
اسالمی

این شرکت، یک انبار 180 متری در پایتخت دارد که تغذیه ِی 
40 فروشگاه زنجیره ای کتابشهر )که عمدتاً در شهرستان ها 
قرار گرفته اند( اصلی ترین وظیفه ی آن را تشکیل می دهد.

نشر کتاب کتاب فردا
دانشگاهی

کتاب فردا یک فروشگاه اینترنتی کتاب است که در 
زمینه ی پخش کتاب نیز فّعالیت می کند. این شرکت کار 
خود را از سال 1389 آغاز کرده و در تیرماه 1393 به 

انتشارات نشر کتاب دانشگاهی واگذار شده است.

انتشارات علمی کتاب گستر
فرهنگی

در سال 1380 تأسیس شده است. با حدود 80 ناشر همکاری 
دارد. مسئولیت اجرایی حضور انتشارات علمی و فرهنگی 

در نمایشگاه های مختلف، برعهده ی این شرکت است.

مؤسسه ی 
گسترش 
فرهنگ و 
مطالعات

خصوصی/ 
رضا یوسفی

پس از گذشت نزدیک به سه دهه از شروع فّعالیت این 
مؤسسه، تعداد ناشرانی که با آن همکاری می کنند به بیش 
از 300 ناشر و تعداد عناوین کتاب هایی که این مؤسسه 
خود را قادر به توزیع آن می بیند، به بیش از 22،000 
عنوان رسیده است. این مؤسسه، خود را به روزترین و 
گسترده ترین مرکز پخش کتاب در ایران معّرفی می کند.

7

8

9

10

11

5

6
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6.فروشگاههاومراکزعرضهیکتاب
ــی های  ــای کتابفروش ــاب، ج ــره ای کت ــزرگ و زنجی ــگاه های ب ــر، فروش ــال های اخی در س
ــاه و  ــروری کوت ــد. در بخــش حاضــر، م ــی راســته های کتابفروشــی را گرفته ان کوچــک و حّت

ــاب. ــال عرضــه ی کت ــز فّع ــن فروشــگاه ها و مراک ــر مهمتری ــم ب مختصــر می نمایی

6-1.فروشگاههایشهرکتاب
ــود  ــت خ ــران فّعالی ــهرداری ته ــکاری ش ــا هم ــال 1374 ب ــاب از س ــهر کت ــه ش مؤسس
ــار  ــاب« در کن ــهر کت ــره ای ش ــگاه های زنجی ــبکه ی فروش ــت. »ش ــرده اس ــروع ک را ش
ــگاه  ــس«، »نمایش ــیقی هرم ــر موس ــرکت نش ــس«، »ش ــاب هرم ــر کت ــرکت نش »ش
و فروشــگاه بین المللــی محصــوالت قرآنــی«، »دفتــر پژوهش هــای زبــان و ادب 
ــاه« از  ــزه ی داســتان کوت ــه ی جای فارســی«، »واحــد برگــزاری نمایشــگاه ها« و »دبیرخان

ــی رود. ــمار م ــه ش ــاب ب ــهر کت ــه ی ش ــای مؤسس زیرمجموعه ه
شــهر کتــاب در حــال حاضــر 37 شــعبه در تهــران و 18 نمایندگــی در شهرســتان ها دارد. 
ایــن مجموعــه ی فروشــگاهی، نمایندگــی انحصــاری بیــش از 125 ناشــر و تولیدکننــده ی 

محصــوالت فرهنگــی را در اختیــار دارد.
ــا  ــای آنه ــوند و فض ــکیل می ش ــه تش ــد طبق ــواًل از چن ــاب معم ــهر کت ــگاه های ش فروش
ــد فروشــگاهی  ــل مســاحت مفی ــّنتی اســت. حداق ــک کتاب فروشــی س ــر فضــای ی چندبراب
ــع اســت.  ــاب در تهــران 300 و در شهرســتان ها 250 مترمرب ــرای نمایندگی هــای شــهر کت ب
معمــواًل غیــر از کتــاب، اقــالم فرهنگــی دیگــری از قبیــل آلبوم هــای موســیقی، محصــوالت 
ــای  ــرای گروه ه ــری ب ــرگرمی های فک ــت افزار و س ــتی، نوش ــری، صنایع دس صوتی-تصوی
ــن فروشــگاه ها عرضــه می شــود. همچنیــن  ــز در ای ــان نی ســّنی مختلــف کــودکان و نوجوان
برنامه هایــی نظیــر رونمایــی کتــاب یــا جلســات نقــد کتــاب در برخــی از فروشــگاه های شــهر 
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ــود. ــزار می ش ــزی( برگ ــگاه مرک ــژه فروش ــاب )به وی کت
فروشــگاه های شــهر کتــاب بــا شــرکت های توزیــع و پخــش مخصــوص بــه خــود همــکاری 
می کننــد و شــرکت های پخــش نیــز بــه نوبــه ی خــود بــا ناشــران محــدودی تعامل و بســتگی 
ــی  ــط تمام ــده توّس ــای چاپ ش ــاهد کتاب ه ــگاه ها ش ــن فروش ــل، در ای ــن دلی ــد. به همی دارن
ناشــران )و از جملــه ناشــران وابســته بــه جریــان انقالبــی( نیســتیم. البتــه کتاب های پرفروشــی 

نظیــر دا اســتثنائی بــر ایــن موضــوع قلمــداد می شــوند.
مدیریت مجموعه شهر کتاب درحال حاضر برعهده مهندس مهدی فیروزان است.

6-2.فروشگاههایترنجستان
مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی با تأســیس شــرکتی بــه نــام ترنــج، قــدم در راه توزیــع کتاب 
ــاد  ــزی ایج ــه برنامه ری ــدام ب ــال 1389 اق ــروش، از س ــارات س ــکاری انتش ــا هم ــته و ب گذاش
شــبکه ای از فروشــگاه های زنجیــره ای کتــاب نمــوده اســت. اّولیــن فروشــگاه از ایــن مجموعه، 
ــر  ــدازی شــد. در حــال حاضــر عــالوه ب ــام »ترنجســتان ســروش« از ســال 1391 راه ان ــا ن ب
ترنجســتان ســروش و 20 ترنجســتان متــرو در ایســتگاه های متــروی پایتخــت، ترنجســتان 
ــا بیــش از  ــال شــده کــه یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه های کتــاب کشــور ب بهشــت نیــز فّع
ــره ای  ــگاه های زنجی ــت. فروش ــر اس ــاحت 1300 مت ــی در مس ــم کاالی فرهنگ ــزار قل 30 ه

ــته اند. ــدم نگذاش ــتان ها ق ــه شهرس ــوز ب ترنجســتان هن

6-3.فروشگاههایکتابشهرایران
طــرح تأســیس ایــن فروشــگاه ها کــه متعلـّـق بــه ســازمان تبلیغــات اســالمی هســتند، از ســال 
ــا  ــاب، ب ــره ای کت ــدازی فروشــگاه های زنجی ــه، راه ان ــده ی اّولی ــه اســت. ای 1383 شــکل گرفت
حــال و هــوای قهوه خانه هــا و مراکــز ارتباطــی ســّنتی ایرانیــان بــوده اســت؛ ایــده ای کــه البتــه 
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در عمــل کمتــر می تــوان رنــگ و بویــی از آن را مشــاهده کــرد. ایــن مجموعــه تاکنــون 40 
فروشــگاه در 21 اســتان کشــور تأســیس کــرده اســت کــه از ایــن تعــداد، دو فروشــگاه نیــز در 
شــهر تهــران قــرار گرفته انــد. شــرکت پخــش کتابشــهر ایــران، ایــن مجموعــه ی فروشــگاهی 

ــد. را پشــتیبانی می کن

6-4.فروشگاههایپاتوقکتاب
ایــن فروشــگاه ها متعلّــق بــه دفتــر نشــر معــارف )وابســته بــه دفتــر نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه ها( هســتند. ایــن مجموعه، تاکنــون 2 فروشــگاه در تهران و 26 فروشــگاه ها 
در شهرســتان ها دایــر کــرده اســت کــه عــالوه بــر آثــار نشــر معــارف، آثــاری از حــدود 40 ناشــر 
ــتان ها، در  ــاب در شهرس ــوق کت ــای پات ــی نمایندگی ه ــد. تمام ــه می کنن ــز عرض ــر را نی دیگ

مراکــز اســتان ها قــرار گرفته انــد کــه 3 فروشــگاه نیــز در شــهر قــم قــرار دارنــد.

6-5.راستههایکتابفروشی
راســته ی کتابفروشــی  در تهــران، ابتــدا در بــازار تهــران شــکل گرفــت. در ســال های بعــد، 
ــان جمهــوری اســالمی(  ــه شــاه آباد )خیاب ــه ناصرخســرو، و ســپس ب ایــن راســته ابتــدا ب
ــان انقــالب مقابــل دانشــگاه تهــران انتقــال یافــت. همــه ی ایــن  و پــس از آن بــه خیاب
ــرای  ــی ب ــن، تالش ــس از ای ــت. پ ــالب رخ داده اس ــش از انق ــال های پی ــرات در س تغیی
ــز  ــدان موفقیت آمی ــه چن ــت ک ــان صــورت گرف ــان کریم خ ــه خیاب ــته ب ــن راس ــال ای انتق
نبــود و همچنــان تــا همیــن امــروز، راســته ی اّول کتابفروشــی در تهــران، خیابــان انقــالب 

و روبــه روی دانشــگاه تهــران بــوده اســت.
ــای  ــع کتاب ه ــرای توزی ــی ب ــکان تخّصص ــک م ــوان ی ــروز به عن ــالب ام ــان انق خیاب
دانشــگاهی شــناخته می شــود کــه البتــه بســیاری از ناشــران عمومــی نیــز در آن 
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ــزان  ــاب، می ــازار کت ــاد ب ــوالت در اقتص ــل تح ــر به دلی ــال حاض ــد. درح ــی دارن نمایندگ
ــور  ــت . حض ــه اس ــت یافت ــالب اف ــته ي انق ــی های راس ــی از کتاب فروش ــروش بخش ف
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــادی خ ــه اقتص ــرور توجی ــه م ــز ب ــان نی ــته ی کریم خ در راس
ــری تعــدادی از انتشــاراتی های باســابقه ی راســته های کریمخــان و انقــالب،  ــر کارب تغیی
ــه ی  ــی هفته نام ــق میدان ــاس تحقی ــر اس ــت. ب ــوده اس ــاز ب ــر خبرس ــال های اخی در س
ــردا، در ســال 1393 فــروش کتابفروشــی های راســته ی کریمخــان  اقتصــادی تجــارت ف
ــل،  ــت و در مقاب ــته اس ــدی داش ــی 50  درص ــته افت ــال گذش ــه س ــبت ب ــالب نس و انق
ــه در  ــدی قابل توّج ــهر، رش ــمالی ش ــق ش ــع در مناط ــاب واق ــزرگ کت ــگاه های ب فروش

ــته اند 1. ــود داش ــروش خ ف
در واقــع، کتابفروشــی های بــزرگ زنجیــره ای نظیــر شــهر کتــاب و ترنجســتان، 
ــه  ــد ک ــود آورده ان ــه وج ــاب ب ــان کت ــان مخاطب ــار را در می ــدی از انتظ ــطح جدی س
کتابفروشــی های ســّنتی امــکان بــرآورده کــردن آن ســطح از انتظــار را ندارنــد و 
ــی  ــش فعل ــن چال ــئله، مهمتری ــن مس ــوند. ای ــر می ش ــه روز ضعیف ت ــن روز ب بنابرای
ــی  ــور، تابع ــی های کّل کش ــداد کتابفروش ــت و تع ــوص کتابفروشی هاس ــود در خص موج

ــی رود. ــمار م ــه ش ــئله ب ــن مس از ای

6-6.کافهکتابها
ــران، در اوایــل دهــه ی 1380 توّســط نشــر روشــنگران و  ــاب ای ــه کت ظاهــراً اّولیــن کاف
ــت شــهال الهیجــی  ــا مدیری ــران« ب ــوق فرهنگــی ته ــوان »پات ــا عن ــان ب ــات زن مطالع
ــوده اســت.  ــا یــک فنجــان چــای« ب ــاب ب ــدن کت ــه کــه شــعار آن »خوان شــکل گرفت

1 . عطیــه تیمــوری، بقایــی کــه دشــوار می شــود، هفته نامــه ی اقتصــادی تجــارت فــردا، ش1۰7، 
.1393/۰8/۰3
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6-7.فروشگاههایاینترنتی
ــروش  ــه دو صــورت ممکــن اســت: یکــی ف ــاب در حــال حاضــر، ب ــی کت ــروش اینترنت ف
نســخه ی فیزیکــی کتــاب اســت کــه از طریــق پســت یــا پیــک بــه مشــتری تحویــل داده 
 PDF می شــود. دیگــری فــروش نســخه ی الکترونیکــی کتــاب اســت کــه یــا بــا فرمــت

.EPUB اســت و یــا بــا فرمــت

برخی از مهمترین کافه کتاب های تهران و شهرستان ها

وابسته به انتشارات امیرکبیرتهرانکافه کتاب امیرکبیر1

وابسته به سرای محلّه ی آهنگ شرقیتهرانکافه کتاب دیالوگ2

وابسته به مؤسسه ی شهر کتابتهرانکافه کتاب شهرکتاب فرشته3

وابسته به مؤسسه ی شهر کتابتهرانکافه کتاب شهرکتاب مرکزی4

متعلّق به فرهنگسرای رسانهتهرانکافه کتاب فرهنگسرای رسانه5

وابسته به فرهنگسرای شفقتهرانکافه کتاب فرهنگسرای شفق6

متعلّق به انتشارات ثالثتهرانکافه کتاب نشر ثالث7

وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانتهرانکافه کراسه8

وابسته به مجموعه ترنجستانتهرانکافه ترنجستان سروش9

وابسته به دفتر نشر معارفشیرازپاتوق کتاب شیراز10

خصوصی/ مجتبی هژبریاسفراینکافه استوری11

خصوصی/ احسان زرگری پورتبریزکافه کتاب تبریز12

ــال  ــر فّع ــه در ســال های اخی ــی را ک ــن کافه کتاب های ــدادی از مهمتری ــم تع ــر بخواهی اگ
ــم: ــام ببری ــر را ن ــد معّرفــی کنیــم، می توانیــم مــوارد زی بوده ان
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6-7-1.فروشگاهاینترنتیشهرکتاب
ایــن فروشــگاه اینترنتــی، بــا همــکاری شــرکت فنــاوری اطالعات پاســارگاد آریــان )فنــاپ( و با 
پشــتوانه ی مؤسســه ی شــهر کتــاب بــه فعالیــت می پــردازد. ایــن وب ســایت، شــعبه ی  مجــازی 
فروشــگاه های شــهر کتــاب اســت و عــالوه بــر کتــاب، ســایر اقــالم و کاالهــای موجــود در 

فروشــگاه های شــهر کتــاب را نیــز پوشــش می دهــد.
6-7-2.دیجیکاال

دیجــی کاال یــک ابرفروشــگاه اینترنتــی اســت کــه در زمینــه ی فــروش انــواع کاالهــا فعالیــت 
ــش  ــن بخ ــت. در ای ــه اس ــر گرفت ــاب درنظ ــروش کت ــرای ف ــز ب ــی را نی ــد و بخش می کن
ــز  ــی، مجــالت و نی ــای چاپ ــاده شــده، کتاب ه ــر آن نه ــاب و مجــاّلت« ب ــوان »کت ــه عن ک
ــود در  ــی موج ــای چاپ ــداد کتاب ه ــده اند. تع ــته ش ــروش گذاش ــرای ف ــی ب ــای صوت کتاب ه

ــی اســت. ــل توّجه ــم قاب ــه رق ــود ک ــامل می ش ــوان را ش ــش از 10،000 عن ــایت بی س
6-7-3.نمونههایموّفقخارجی

6-7-3-1.آمازون
شــرکت آمــازون در ســال 1994، توّســط جــف بیــزوس، در شــهر ســیاتل ایالــت واشــینگتن 
تأســیس شــد. نــام ایــن شــرکت، برگرفتــه از نــام رودخانــه ی آمــازون، پرحجم تریــن رودخانه ی 
جهــان اســت. آمــازون یــک شــرکت آمریکایــی فّعــال در زمینــه ی تجــارت الکترونیــک اســت، 
کــه در ابتــدا کار خــود را بــا فــروش اینترنتــی کتــاب آغــاز کــرد و ســپس اقــدام به فــروش انواع 

و اقســام کاالهــا و محصــوالت تجــاری در بســتر اینترنــت نمــود.
در حــال حاضــر، آمــازون بــه قــول جــرج پاکــر، »هــم ماننــد »وال مــارت« یــک ابرفروشــگاه جهانــی 

اســت، هــم ماننــد »اپــل« یــک ســازنده ی ســخت افزار اســت، هــم مثــل »کــن ادیســون« یک شــرکت 

باربــری اســت، هــم مثــل »نتفلیکــس« پخش کننــده ی ویدئــو اســت، هــم ماننــد »رنــدوم هــاوس« 

کتــاب چــاپ می کنــد، هــم نظیــر »پارامونــت« یــک اســتودیوی تولیــد فیلــم اســت، هــم ماننــد »پاریس 
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1 . جرج پاکر، آمازون، اژدهای هفت سر، ترجمه ی سیدامیرحسین میرابوطالبی، وبگاه ترجمان.

ریویــو« یــک مجلــه ی ادبــی اســت، هــم مثــل »فــرش دیرکــت« یــک شــرکت تحویــل مــواّد غذایــی 

اســت، و شــاید روزی مثــل »یــو پــی اس« یــک شــرکت خدمــات بســته بندی نیــز باشــد1.« 

نکتــه ی تعیین کننــده ای کــه آمــازون را متوّجــه کتــاب کــرد، ایــن بــود که همیشــه آنقــدر کتاب 
در حــال چــاپ و چاپ شــده زیــاد اســت کــه هیچــگاه امــکان نــدارد حّتــی نســبت کوچکــی 
از ایــن حجــم را در فروشــگاه های فیزیکــی فروخــت. در اختیــار داشــتن یــک انبــار بــزرگ و 
پوشــش دادن دایــره ی گســترده ای از تقاضــا کــه از طریــق اینترنــت میّســر می شــد، ایــن امــکان 
را بــه آمــازون مــی داد کــه بتوانــد یــک ابرفروشــگاه اینترنتــی را تأســیس و آزمایــش کــرده، و 

بعدهــا از آن بــه عنــوان اهرمــی بــرای فــروش همــه ی چیزهــای دیگــر اســتفاده نمایــد.
گزینــه ی دیگــری کــه مزّیــت رقابتــی آمــازون را در ســال های اخیــر افزایــش داده، ارائــه ی کتــاب 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــا )Print On Demand( اس ــر تقاض ــا ب ــاپ بن ــتم چ ــق سیس از طری
تکنولوژی هــای نویــن چــاپ میّســر شــده اســت. در ایــن روش، آمــازون به جــای چــاپ و انبــار کتاب 
در تعــداد وســیع، تنهــا بــا نگهــداری فایــل الکترونیکــی کتاب ها، پس از ســفارش مشــتری، اقــدام به 
چــاپ و تولیــد یــک یــا چنــد نســخه از کتــاب کــرده و آنهــا را بــه آدرس مشــتری ارســال می کنــد.

ــا، در ســال 2014، 63 درصــد  ــن دنی ــن کتابفروشــی آنالی ــوان بزرگتری ــازون، به عن ــگاه آم وب
ــی  ــق خرده فروش ــا را از طری ــاب دنی ــروش کت ــد کّل ف ــاب و 40 درص ــن کت ــروش آنالی ف
ــود کــه یــک فروشــگاه  ــی ب ــزان فــروش، یــک رکــورد جهان به دســت آورده اســت. ایــن می
ــی  ــن فروشــگاه اینترنت ــن بزرگ تری ــازون همچنی ــد. آم ــه آن دســت یاب ــی توانســت ب اینترنت
ایــاالت متحــده محســوب می شــود و در وبــگاه خــود بــه جــز کتــاب، محصــوالت متنّوعــی 
ماننــد پخش کننــده ی دی وی دی و بلــو ری، ام پی تــری پلیــر، انــواع نرم افــزار، بــازی ویدئویــی، 
ــز می فروشــد. در  ــورآالت، مبلمــان، غــذا، اســباب بازی و پوشــاک نی وســائل الکترونیکــی، زی
واقــع، بــه قــول یکــی از شــخصیت های ادبــی نیویــورک، »کتــاب به مثابه مــواّد مخــّدر ورودی، 
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بــرای اعتیــاد بیشــتر کاربــران بــه آمــازون« بــوده اســت1 .
نمــودار زیــر میــزان فــروش الکترونیــک ســایت آمــازون را نشــان می دهــد کــه از ســال 2007 و 
پــس از عرضــه ی اّولیــن کتابخــوان کینــدل، بــه میــزان قابل توّجهــی رشــد داشــته و می بینیــم 
کــه از حــدود 30 میلیــارد دالر در ســال 2007، بــه حــدود 170 میلیــارد دالر در ابتــدای ســال 2015 

میــالدی رســیده اســت.
شــرکت آمــازون از ابتــدای تأســیس تــا 2000 و 2001، یــک شــرکت کامــاًل زیــان ده بــوده و در 

ــارد دالر نیــز می رســیده اســت. ــه 3 میلی برخــی ســال ها زیاندهــی آن ب
در حــال حاضــر، شــبکه ی اجتماعــی گودریــدز )goodreads( نیــز کــه یــک شــبکه ی اجتماعی 
مختــّص کتــاب اســت، بــه شــرکت آمــازون تعلـّـق دارد. در واقــع، آمــازون در ســال های اخیــر ایــن 
شــبکه ی اجتماعــی را خریــداری کــرده اســت. در گودریــدز، کاربــران می تواننــد کتاب هایــی را کــه 
ــه دوستان شــان  ــاز دهنــد، کتاب هــای محبــوب خــود را ب ــه آنهــا امتی ــد، پیــدا کننــد، ب خوانده ان
توصیــه کننــد، وضعیــت مطالعــه ی خــود را در مــورد هــر کتاب مشــّخص کننــد، در مــورد کتاب ها 
نظرشــان را بنویســند و در کلوب هــا راجــع بــه آنهــا بحــث کننــد. از ویژگی هــای ایــن شــبکه، 
امــکان پیــدا کــردن کتاب هــای قدیمــی، کتاب هــای ناشــران غیررســمی و کتاب هایــی کمتــر 

شناخته شــده اســت.

6-8.نرمافزارهایکتابخوانالکترونیک
ــار  ــد و انتش ــد تولی ــه فراین ــاب )Electronic Publishing( ب ــک کت ــر الکترونی نش
ــود.  ــه می ش ــه و...( گفت ــت، رایان ــل، تبل ــی )موبای ــای الکترونیک ــق ابزاره ــاب از طری کت
ــتفاده  ــمند، اس ــی های هوش ــا و گوش ــل رواج تبلت ه ــه دلی ــته، ب ــال گذش ــد س ــی چن ط

1 . جــرج پاکــر، کتــاب، مخــّدری بــرای اعتیــاد بیشــتر بــه »آمــازون«، ترجمــه ی سیدامیرحســین 
ــگاه ترجمان. ــی، وب میرابوطالب
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ــا و  ــن گروه ه ــن بی ــه اســت و در ای ــود گرفت ــه خ ــازه ای ب ــک شــکل ت ــب الکترونی از کت
شــرکت هایی نیــز وارد ایــن عرصــه شــده اند. بــازار نشــر الکترونیــک، بــازاری اســت کــه 
ــم  ــده کم ک ــن پدی ــز ای ــا نی ــود. در کشــور م ــی می ش ــرای آن پیش بین ــی ب ــده ی خوب آین
ــال در  ــزاری فّع ــرکت های نرم اف ــن ش ــت. عمده تری ــدن اس ــر ش ــد و فراگی ــال رش در ح

ــد از: ــران عبارتن ــه ی نشــر الکترونیــک در ای زمین

فهرست مهم ترین نرم افزارهای فارسی کتاب خوان الکترونیک

توضیحاتدستاوردهاویژگی های خاصمتعلق بهنرم افزار

1
مؤسسه ی فیدیبو

شهر کتاب
)1( اّولین سامانه ی 
مولتی پلتفرم تولید 

و توزیع کتاب 
الکترونیک در ایران

)2( بهره گیري 
از پشتیباني فّني 
و تجاري برخی 

شرکت هاي معتبر 
نشر الکترونیک 

در اروپا
)3( امضای 
قراردادهای 

انحصاری با ناشران1

)تا پایان مهر 
:)1394

قرارداد همکاری با 
220 ناشر

عرضه ی 4،635 
کتاب الکترونیک

فیدیبو در سال 2011 با 
شعار »مطالعه ی آزاد براي 
همه، همه وقت، همه جا« 
به عنوان یک پروژه ی 
چندملیتي توسط مهدي 
فیروزان بنیان گذارده شد 
و بعد از پشت سرگذاشتن 

چالش هاي موجود در 
زمینه ی پشتیبانی نرم افزار 

از زبان هاي عربي و 
فارسي، فاز اّول آن در 
دسامبر 2013 )آذرماه 
1392( راه اندازي شد.

 1. قراردادهــای انحصــاری ایــن امــکان را کــه ناشــران بتواننــد آثــار خــود را همزمــان در دیگــر پلتفرم هــای 
نشــر الکترونیــک نیــز عرضــه کننــد، از آنهــا ســلب می نمایــد.

ف
ردی

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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توضیحاتدستاوردهاویژگی های خاصمتعلق بهنرم افزار ف
ردی

شرکت طاقچه2
»طرح 

و توسعه 
حصین 
ایمن«

)1( سورس اختصاصی 
برنامه که توّسط 

کارشناسان شرکت 
نوشته شده است

)2( سطح قابل قبول 
امنیت که محصول 

تجارب شرکت 
مادر )یعنی حصین 
ایمن( در زمینه ی 
امنیت  نرم افزاری و 

شبکه های مجازی و 
بانکی است.

)تا اوایل مرداد 1394(:
قرارداد همکاری با 

حدود 100 ناشر
عرضه ی حدود 2،700 

کتاب الکترونیک
نصب نرم افزار بر 

روی حدود 115،000 
گوشی هوشمند

دانلود حدود 304،000 
کتاب از نرم افزار1

نرم افزار کتابخوان طاقچه از 21 
آبان 1393 در همایش ملّی نشر 
الکترونیک در دانشگاه تهران، به 
طور رسمی رونمایی شده است.

قرار بر این است که این نرم افزار 
در ابتدای فعالیت خود بر روی 
مطلب خاّصی تمرکز نداشته 
باشد و تمامی آثار ناشران 

عالقه مند را عرضه کند؛ اّما در 
درازمّدت تمرکز آن بر ارائه ی 
کتاب های دانشگاهی است.

خط 3
)خط 
خوان(

مجمع 
ناشران 
انقالب 
اسالمی

تحویل اپلیکیشن یا سایت 
انحصاری برای ناشران 
ویژه ی خود )تاکنون: 
سروش، سوره ی مهر، 

شهرستان ادب، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، انجمن 

قلم و چند ناشر دیگر(
استفاده از مزایایی که 

مجمع ناشران در اختیار 
این مجموعه قرار 

می دهد2 

)تا اردیبهشت  
:)1394

عرضه ی حدود 
1،100 عنوان 
کتاب الکترونیک

جذب حدود 1500 
عضو

»گروه راهبردی خاک« 
که وظیفه ی آماده سازی 

و برنامه نویسی این 
محصول را برعهده 

داشته، تاکنون عالوه بر 
خط خوان، محصوالتی 
مانند نرم افزار »نبض 

کتاب« را نیز تولید کرده  
است.

شرکت 4
تأمین 

محتوای 
نگین

شرکت 
نگین رایانه 

الماس 
خراسان

استفاده از دو مسیر 
عرضه برای ارائه ی 
محتواهای تولیدی 

)نرم افزارهای 
»فراکتاب« و 
»کتاب خوان 

دیجیتال ایرانسل«(

)تا ابتدای مرداد ماه 
:)1394

امضای قرارداد 
همکاری با 115 مالک 

محتوا
ارائه ی 1،443 محتوا
جذب 57،096 کاربر
دانلود 43،921 محتوا

این شرکت، مجری فّنی 
و تأمین کننده ی محتوای 
کتابخوان های دیجیتال 
ایرانسل و فراکتاب است.

1. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه در آمارهــای تمامــی نرم افزارهــای کتابخــوان الکترونیــک، بخــش اعظمــی 
از آمــار تعــداد کتاب هــای دانلودشــده، بــه کتاب هــای رایگانــی مربــوط می شــود کــه بــرای جــذب اّولیــه ی 

ــوند ــرار داده می ش ــزار ق ــب روی نرم اف مخاط
ــود کــه در نمایشــگاه ســال 1394 در داخــل  ــزار کتابخــوان ب ــزار خــط، تنهــا نرم اف ــال، نرم اف ــوان مث ۲.به عن

شبســتان بــه عرضــه ی نرم افــزار خــود می پرداخــت و محــدود بــه بخــش نشــر الکترونیــک نبــود

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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نرم افزار هــای »آوا بــوک«، »کتــاب راه« و »پاتــوق کتــاب« از دیگــر نرم افزارهــای موجــود در 
ایــن عرصه انــد. همچنیــن در زمینــه ی نرم افزارهــای حــوزه ی کتــاب و کتابخوانــی، می تــوان 
 )bookmark( ــذاری ــکان عالمت گ ــه ام ــرد ک ــام ب ــاب« ن ــد پیکســل کت ــزار »چن از نرم اف
کــردن بخش هایــی از یــک کتــاب و بــه اشــتراک گذاشــتن آنهــا را بــرای کاربــران خــود فراهم 
ــده ی  ــق ای ــی از طری ــاب، رواج دادن کتاب خوان ــل کت ــد پیکس ــه ی چن ــدف اّولی ــد. ه می کن
عکــس گرفتــن کاربــران از یــک جملــه یــا پاراگــراف در یک کتــاب و به اشــتراک گذاشــتن آن 
اســت. اّمــا در عیــن حــال، ایــن مجموعــه قصــد دارد در بلندمــّدت بــه مرجعــی بــرای اّطالعات 
ــه صــورت یــک »وب دایرکتــورِی  ــه کتاب هــا نیــز تبدیــل شــود و ب ــوط ب کتابشــناختی مرب

کتــاب« عمــل کنــد و در ایــن زمینــه نیــز برنامه ریزی هایــی داشــته اســت.

7.کتابخانهها
7-1.نهادکتابخانههایعمومیکشور

توضیحــات مربــوط بــه نهــاد کتابخانه های عمومــی کشــور در بخــش دوم و ذیل دســتگاه های 
اجرایــی از نظر گذشــت.

7-2.سازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسالمیایران
ــی بــه ســال 1316 بازمی گــردد. اّمــا »ســازمان اســناد و  شــکل گیری رســمی کتابخانــه ی ملّ
ــی« امروزیــن، محصــول ادغــام چندیــن نهــاد در ســال های پــس از انقــالب  کتابخانــه ی ملّ
اســت. ابتــدا در ســال  1358 مرکــز خدمــات  کتابــداري ، ســپس در ســال  1378 ســازمان  مدارک  
فرهنگــي  انقــالب  اســالمي ، و پــس از آن در ســال 1381 ســازمان اســناد ملـّـی در کتابخانــه ی  
ملــي  ادغــام  شــده اند تــا ســازمان فعلــی شــکل گرفته اســت. ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملّی 
در قانــون بودجــه، ردیــف بودجــه ی مســتقل دارد و مســتقیماً تحت نظــر ریاســت جمهوری قــرار 
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دارد. در حــال حاضــر آقــای ســیدرضا صالحی امیــری ریاســت ســازمان را برعهــده دارد.
کتابخانــه ی ملــی دارای حــدود دو میلیــون منابــع کتابــی و یــک میلیــون منابع غیرکتابــی )اعم 
از هفتــاد نــوع( اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا منابــع کتابــی کتابخانــه ی کنگــره ی 
آمریــکا1  در حــدود 134 میلیــون اســت. کتابخانــه ی ملـّـی فرانســه و کتابخانــه ی ملـّـی بریتانیــا 

نیــز بیــش از 20 میلیــون کتــاب دارنــد.
عضویــت در کتابخانــه ی ملـّـی ایــران نیــز بــرای عمــوم مردم میّســر نیســت. بــرای عضویت در 

کتابخانــه ی  ملــی، بایــد از نظــر تحصیلی، یکــی از شــرایط زیر را داشــت:
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا سطح 3 حوزه  -

اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد  ناپیوسته  -

اشتغال به تحصیل در سطح 3 حوزه  -

اشتغال به تحصیل در دکترای حرفه  ای و کارشناسی ارشد پیوسته از ترم 9 به باال  -

البتــه نخبــگان، نویســندگان، پژوهشــگران، مخترعــان، حافظــان کل قــرآن کریــم، قهرمانــان 
و جانبــازان نیــز می تواننــد در کتابخانــه عضــو شــوند. اّمــا بدیــن ترتیــب، ســایر مــردم حــّق 
اســتفاده از کتابخانــه ی ملـّـی را پیــدا نمی کننــد. البتــه بــدون عضویــت و به صــورت مهمــان نیز 
می تــوان وارد کتابخانــه شــد و از منابــع آن اســتفاده کــرد؛ اّمــا هــر فــرد، در طــول ســال تنهــا 

ــه شــود. ــا کارت مهمــان وارد کتابخان ــد ب ــار می توان یک ب
ــه  ــات محــدود کتابخان ــت، فضــا و امکان ــه ظرفی ــود، ب ــای موج ــل محدودیت ه ــاً دلی قطع
ــرار  ــع و ق ــه ی مناب ــازی هم ــا دیجیتالی س ــت ب ــه می توانس ــه البت ــی ک ــردد؛ ضعف بازمی گ
دادن تمامــی یــا حّداقــل بخــش اعظــم منابــع کتابخانــه در وب ســایت آن جبــران شــود؛ اّمــا 
در حــال حاضــر چنیــن امکانــی نیــز فراهــم نشــده اســت. بــه هــر حــال، ظرفیــت محــدود 
ــات و  ــه امتحان ــام خاصــی ماننــد روزهــای نزدیــک ب ــه باعــث می شــود کــه در اّی کتابخان

1 . باید در نظر داشت که این کتابخانه، بزرگترین مجموعه ی کتابخانه ای جهان است.
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ــور  ــدگان مجب ــیاری از مراجعه کنن ــود و بس ــر ش ــریع پ ــی س ــه خیل ــالن مطالع ــور، س کنک
باشــند تــا خالــی شــدن یــک کمــد بــرای گذاشــتن وســایل خــود، مّدت هــا در صــف منتظــر 
بایســتند و در داخــل ســالن ها نیــز )چــه در بخــش عمومــی و چــه در بخــش اختصاصــی( 

جایــی بــرای نشســتن پیــدا نکننــد.

7-3.کتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی
کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی 510 هــزار عنــوان کتــاب چاپــی، 24 هــزار نســخه کتــاب 

خطــی، 41 هــزار مجلّــد نشــریه ی ادواری و میلیون هــا بــرگ ســند در اختیــار دارد.
ــه ی 1375/09/13  ــّوب جلس ــه مص ــاس نامه ی آن ک ــق اس ــس، مطاب ــه ی مجل ارکان کتابخان

مجلــس شــورای اســالمی اســت، عبــارت اســت از: هیئــت امنــا و رئیــس کتابخانــه.
هیئــت امنــای کتابخانــه ی مجلس تشــکیل شــده از: رئیس مجلــس، رئیس کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلــس، رئیــس کمیســیون فرهنگــی، کارپــرداز فرهنگــی، و دو نفر از کارشناســان 
کتابــداری و کتابشناســی بــه پیشــنهاد رئیــس کتابخانــه و تأییــد رئیــس مجلــس. ضمنــاً رئیس 

مجلــس رئیــس هیئــت امنــای کتابخانــه و رئیــس کتابخانــه، دبیــر هیئــت امنا اســت.
اّمــا رئیــس کتابخانــه مســتقیماً از طــرف رئیــس مجلــس منصــوب می شــود کــه از ابتــدای 

تیرمــاه امســال )1394( آقــای دکتــر محمدرضــا مجیــدی ایــن ســمت را برعهــده دارد.
کتاب هــای چاپــی کتابخانــه ی مجلــس در یــک کتابخانــه ی اصلــی و ســه کتابخانــه ی فرعــی 
نگهــداری می شــوند: کتابخانــه ی اصلــی همــان ســاختمانی اســت کــه به ســاختمان شــماره ی 

یــک معــروف اســت. اّمــا کتابخانه هــای فرعــی عبارتنــد از:
)1( کتابخانه ی شماره ی دو )ایران شناسی( که پیش از انقالب به کتابخانه ی مجلس سنا معروف بود

ــه ای بســیار  ــس و در فاصل ــه داخــل ســاختمان مجل ــدگان ک ــژه ی نماین ــه ی وی )2( کتابخان

نزدیــک بــا صحــن علنــی و کمیســیون های تخّصصــی قــرار گرفتــه و نماینــدگان در فاصلــه ی 
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زمانــی کمتــر از یــک دقیقــه می تواننــد بــه آن وارد شــده و از آن اســتفاده کننــد. ایــن کتابخانــه 

ــود. ــاب می ش ــد کت ــدود 5000 جل ــامل ح ش

)3( کتابخانــه ی تخصصــی انقــالب اســالمی کــه از ســال 1387 تأســیس شــده و در حــدود 

9000 جلــد کتــاب را در خــود جــای داده اســت.

عــالوه بــر اینهــا، کتابخانــه ی تخصصــی افغانســتان نیــز از ســال 1389 بــه وجــود آمــده کــه 
1771 جلــد کتــاب را در اختیــار دارد.

بــرای ورود بــه کتابخانــه ی مجلــس شــورای اســالمی حتــی عضویــت هــم الزم نیســت و بــا 
ارائــه ی کارت ملّــی، می تــوان همــه روزه وارد کتابخانــه ی مجلــس شــد و از منابــع آن اســتفاده 
نمــود. از ایــن جهــت، ایــن کتابخانــه »ملّی تــر« از کتابخانــه ی ملّی عمــل کرده اســت. همچنین 
کتابخانــه ی مجلــس در زمینــه ی دیجیتال ســازی منابــع نیــز جلوتــر از ســایر کتابخانه ها بــوده و 

بخــش قابل توّجهــی از منابــع خــود را بــر روی ســایت بارگــذاری کــرده اســت.

7-4.کتابخانهیمرکزیدانشگاهتهران
کتابخانــه ی مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران، بزرگتریــن کتابخانــه ی دانشــگاهی در 
کشــور اســت. ایــن کتابخانــه، بیــش از 22،000 مترمربــع مســاحت دارد و 9 طبقــه اســت کــه 5 
طبقــه از آن را مخــازن کتــاب و مطبوعــات و اســناد تشــکیل می دهنــد. ایــن کتابخانــه حــدود 

55،000 عضــو ثابــت داشــته و روزانــه پاســخگوی 4500 مراجــع اســت.
عضویــت در ایــن کتابخانــه، عــالوه بر اعضــای هیئت علمــی، کارکنان و دانشــجویان دانشــگاه 
تهــران )کــه کتابخانــه وظیفــه ی ســرویس دهی بــه آنــان را برعهــده دارد( بــرای گروه هــای 

زیــر بــا پرداخــت حــّق عضویــت امکان پذیــر اســت:
فارغ التحصیالن و دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری  -

طاّلب علوم حوزوی  -
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وکالی دادگستری  -

محّققــان و پژوهشــگران )کســانی کــه کتابــی ترجمــه یــا تألیــف کــرده باشــند یــا دارای   -

مقاالتــی در نشــریات معتبــر کشــور باشــند(

ایــن کتابخانــه، دارای حــدود 250،000 جلــد )127،000 عنــوان( کتــاب چاپــی فارســی و عربی، 
47،000 عنــوان پایان نامــه، 40،000 عنــوان نســخه ی خطــی، 9000 جلــد کتــاب چاپ ســنگی، 

60،000 بــرگ ســند، 9000 میکروفیلــم و 22،000 قطعــه عکس اســت.
ــش از او  ــه پی ــه را ک ــن کتابخان ــت ای ــّزت 1 ریاس ــر پورع ــر علی اصغ ــفندماه 1393 دکت از اس

ــه اســت. ــود، برعهــده گرفت ــا2  ب ــر فاطمــه فهیم نی ــم دکت برعهــده ی خان

7-5.کتابخانههایاینترنتی
معروف تریــن کتابخانه هــای دیجیتالــی در کشــور مــا، کــه امــکان مطالعــه ی آنالیــن را بــرای 
ــی  ــه ی دیجیتال ــور«، »کتابخان ــال ن ــه ی دیجیت ــد، »کتابخان ــم می کنن ــدگان فراه مراجعه کنن
ــت )ع(«،  ــل البی ــارف اه ــات و نشــر مع ــال مؤسســه ی تحقیق ــه ی دیجیت ــان«، »کتابخان تبی
»کتابخانــه ی تخّصصــی حــج« »کتابخانــه ی احادیــث شــیعه«، »کتابخانــه ی تخصصــی امــام 
هــادی )ع(« و »کتابخانــه ی بــزرگ امــام علــی )ع(« هســتند. کتابخانه هــای دیگــری نظیــر 
ــد کــه امــکان دانلــود رایــگان بخشــی از  »کتابخانــه ی تخصصــی ادبیــات« نیــز وجــود دارن

ــد. ــدگان می گذارن ــار مراجعه کنن ــاب را در اختی کت
7-5-1.نمونههایموفقخارجی

GoogleBooks.1-1-5-7
 شــرکت گــوگل در پایــگاه داده ی )database( خود،مجموعــه ای از کتاب هــا را بــه صــورت 

1 . استاد تمام در گروه مطالعات اسالمی دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران
۲ . دانشیار در دانشکده ی علوم اّطالعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
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تمــام متــن، ذخیــره دارد کــه بــا ارائــه ی یــک ســرویس جســتجوی اختصاصی بــرای آنهــا، این 
امــکان را بــه کاربــران می دهــد تــا کتاب هــای مــورد عالقــه ی خــود را یافتــه و بــه صــورت 

آنالیــن یــا برخــط مطالعــه کنند.
»گــوگل بوکــز« یکــی از ســرویس های گــوگل اســت کــه در آن، متــن کامــل کتاب هایــی را 

کــه از لحــاظ کپی رایــت اجــازه ی انتشــار دارنــد، بــه صــورت آنالیــن ارائــه می دهــد.
گــوگل در ســال های اخیــر و در رقابــت بــا وبــگاه آمــازون، تصمیــم گرفتــه اســت تــا نســخه ی 
 Google دیجیتــال کتاب هــای جدیــد خــود را بــرای فروش بگــذارد کــه ایــن کار را از طریــق

Play محّقــق کرده اســت.

7-5-2.کنسرسیوممحتوایمّلی
کنسرســیوم محتــوای ملـّـی یــک اتّحــاد اســتراتژیک میــان مجموعــه ای از کتابخانه هــا و مراکز 
ــاد  ــیوم ها ایج ــیس کنسرس ــدف از تأس ــت. ه ــوا( اس ــان محت ــوان صاحب ــانی )به عن اّطالع رس
ســهولت در دسترســی پژوهشــگران بــه محتواهــای مــورد نظــر اســت. ایجــاد کنسرســیوم ها 
بــرای دسترســی آســان بــه حجــم گســترده تری از اّطالعــات )کتــاب، مقالــه، نســخه خطــی، 

عکــس، ســند و...( اســت.
کنسرســیوم محتــوای ملـّـی کار خــود را از اواخــر ســال 1387 )و بــا شــعار »همه چیــز را همــگان 
داننــد«( آغــاز کــرده اســت. اداره ی کنسرســیوم زیــر نظــر ســازمان تبلیغــات اســالمی اســت 
ــر علیرضــا  ــر کنسرســیوم، دکت ــرار دارد. دبی ــان ق ــه ی دائمــی آن در مؤسســه ی تبی و دبیرخان

ــه ی مجلــس می باشــد. ــز ریاســت کتابخان ــور و رئیــس کمیســیون نی طالب پ
کنسرســیوم محتــوای ملّــی امــکان جســتجوی منابــع اّطالعاتــی را در اختیــار مراجعــان قــرار 
ــع کنسرســیوم، همچنــان راه درازی در پیــش  ــه مناب ــرای دسترســی آســان ب ــا ب می دهــد؛ اّم
اســت. در حــال حاضــر، اّطالعــات مربــوط بــه منابــع تمامــی کتابخانه هــای عضو کنسرســیوم، 
در وبــگاه کنسرســیوم موجــود اســت و کاربــر می توانــد در ایــن وبــگاه بــه جســتجوی منابــع 
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ــز،  ــد نی ــدا کن ــود دسترســی پی ــورد نظــر خ ــع م ــه منب ــد ب ــه بخواه ــی ک ــردازد. در صورت بپ
می توانــد از طریــق ســایت درخواســت ارســال منبــع کنــد تــا منبــع مــورد نظــر، اســکن شــده 
و نســخه ی دیجیتــال آن بــرای او ارســال شــود. البتــه هزینــه ی ایــن طریــق دسترســی، بســیار 

باالســت و تقریبــاً بــرای هیــچ پژوهشــگری بــه صرفــه نیســت.
اعضــای اّولّیــه و مؤســس کنسرســیوم، عبارتنــد از: »بنیاد دایرة المعارف اســالمی«، »پژوهشــگاه 
علــوم و فّنــاوری اّطالعــات«، »دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه ی علمّیــه ی قــم«، »ســازمان 
ــا،  ــات اســالمی«، »ســازمان کتابخانه ه ــران«، »ســازمان تبلیغ ــی ای ــه ی ملّ اســناد و کتابخان
موزه هــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی«، »کتابخانــه ی مرکــزی دانشــگاه تهــران«، 
»کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســالمی«، »مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ 
اســالمی«، »مرکــز نشــر دانشــگاهی«، »مؤسســه ی فرهنگــی و اّطالع رســانی تبیــان«، »مرکز 

ــاوری«. ــوم و فّن منطقــه ای اّطالع رســانی عل
رییــس ســابق کتابخانــه ی مجلــس و کنسرســیوم محتــوای ملــی، معتقــد بــود جایــگاه واقعــی 
کنسرســیوم ایــن اســت کــه تحــت نظــارت شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی باشــد و ریاســت 
ــی کشــور  ــادر و اصل ــه ی م ــوان کتابخان ــی، به عن ــه ی ملّ ــز برعهــده ی رئیــس کتابخان آن نی
ــیوم،  ــن کنسرس ــدود 7 ســال از تشــکیل ای ــا گذشــت ح ــال، ب ــر ح ــه ه ــته شــود1 . ب گذاش
همچنــان پیشــرفت جــّدی و قابــل ذکــری در کار آن وجــود نداشــته و هنــوز نتوانســته اســت 
موجبــات تشــریک مســاعی کلّیــه ی مراکــز اّطالع رســانی داخلــی را فراهــم بیــاورد؛ چــه رســد 
بــه کتابخانه هــای جهــان اســالم و کتابخانه هــای کّل جهــان کــه می دانیــم از اهــداف اّولیــه ی 

ایــن کنسرســیوم بــوده اســت.

1 . محّمــد رجبــی، جزئیــات تشــکیل کنسرســیوم محتــوای ملـّـی، پایــگاه اّطالع رســانی دبیرخانه ی 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی.
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8.نمایشگاههایورویدادهایکتاب
8-1.نقشآفرینان

8-1-1.مؤسسهینمایشگاههایفرهنگیایران
ــگاه  ــه ی نمایش ــال 1372 از دل دبیرخان ــران در س ــی ای ــگاه های فرهنگ ــه ی نمایش مؤسس
بین المللــی کتــاب تهــران بیــرون آمــده اســت. مقــام معّظــم رهبــری در بازدیــد از ششــمین 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران در ایــن ســال، اشــاره ای به گســترش نمایشــگاه  کتــاب در 

ــتند: ــز اســتان ها داش ــزاری نمایشــگاه هایی در مراک ســطح کشــور و برگ
ــه  ــم ک ــه کن ــد، توصی ــغول خدمت ان ــاد مش ــه در وزارت ارش ــی ک ــه آقایان ــم ب »می خواه

ــد. چــه خــوب اســت  ــی گســترش دهن ایــن کار را، هــم در ســطح کشــور و هــم از لحــاظ زمان

نمایشــگاه هایی در مراکــز اســتان ها تشــکیل گــردد، یــا انگیزه هایــی بــرای مطرح شــدن موضــوع 

کتــاب ایجــاد شــود.« )1372/02/21؛ بیانــات در مصاحبــه ی صــدا و ســیما، در ششــمین نمایشــگاه 

ــاب( ــی کت بین الملل

پــس از ایــن اشــاره، اّولیــن نمایشــگاه اســتانی کتــاب، در همــان ســال 1372 برگــزار می شــود 
ــوان  ــران«، به عن ــام »مؤسســه ی نمایشــگاه های فرهنگــی ای ــه ن ــی آن، مؤسســه ای ب و در پ
ــاب اســتانی و  ــاب تهــران، نمایشــگاه های کت ــی کت ــه و مجــری نمایشــگاه بین الملل دبیرخان

ــه فّعالیــت می کنــد. نمایشــگاه های کتــاب خــارج از کشــور، تأســیس شــده و شــروع ب
خدماتــی کــه ایــن مؤسســه در حــال حاضــر ارائــه می دهــد، شــامل: »برگــزاری نمایشــگاه های 
فرهنگــی -به ویــژه نمایشــگاه کتــاب- در داخــل و خــارج از کشــور«، »خدمــات غرفه بنــدی -تا 
متــراژ 10 هــزار متــر مربــع-«، »برگــزاری همایش هــا و جشــنواره ها و ســمینارها«، »تأمیــن 
ملزومــات نمایشــگاهی )میــز، صندلــی، مبــل، تجهیــزات اداری و ...(«، »خدمــات مشــاوره ی 

نمایشــگاهی«، و »تأمیــن کتــاب و تجهیــز کتابخانه هــا در سراســر کشــور« می شــود.
ایــن مؤسســه عــالوه بــر مدیریــت و اجــرای نمایشــگاه های کتــاب، خــود نیــز بــه حــوزه ی 
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نشــر کتــاب در حــوزه ی داســتان، ادبیــات و شــعر معاصــر ورود کــرده و تاکنــون بیــش از 200 
عنــوان کتــاب در ایــن حــوزه منتشــر نمــوده کــه بعضــي از ایــن کتاب هــا بــه دیگــر زبان هــا 
ترجمــه شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، در زمینــه ترجمــه ی آثــار ایرانــي نیــز بــه همــکاری بــا 
ناشــران عالقمنــد در دیگــر کشــورها می پــردازد. عــالوه بــر ایــن، انبــار مربــوط بــه مؤسســه ی 
نمایشــگاه های فرهنگــی در اختیــار معاونــت فرهنگــی ارشــاد اســت و کتاب هایــی کــه هیئــت 
ــل شــده و  ــار منتق ــن انب ــه ای ــد ب ــری می کن ــا تصمیم گی ــد آنه ــورد خری ــاب در م ــد کت خری

ــه ایــن انبــار مراجعــه می کننــد. ــرای دریافــت ســهمیه ی خــود از کتاب هــا، ب کتابخانه هــا ب
مؤسسه ی نمایشگاه های فرهنگی ایران

مدیرعامل کنونی: امیرمسعود شهرام نیا

تیــم مدیریتــی کنونی:محمــد خلج )مشــاور نیروی انســانی(، محســن عموشــاهی )مشــاور 

مدیرعامــل(، علــی عاشــوری )مدیــر روابــط عمومــی و مدیــر ســایت(، غالمرضــا نوعــی )مدیــر 

نمایشــگاه های خارجــی(، رجب علــی ســاالریان )مدیــر نمایشــگاه های اســتانی(، مصطفــی وکیلــی 

)مدیــر مالــی(، حســین صفــری )مدیــر اجرایــی(، محســن نصرالــه )مدیر پشــتیبانی(.

وظیفــه ی قانونــی: برگــزاري نمایشــگاه بین المللي کتــاب تهران، برگــزاري نمایشــگاه هاي 

ــل و  ــي در داخ ــنواره هاي فرهنگ ــزاري جش ــور، برگ ــت کش ــاط دوردس ــتان ها و نق ــاب در اس کت

خــارج، و رشــد و توســعه کتــاب و کتابخوانــي در ســطح کشــور.

دبیرخانهیدائمینمایشگاهبینالمللیکتابتهران .2-1-8
دبیرخانــه ی دائمــی نمایشــگاه، کــه از ســال 1372 و بــا تشــکیل مؤسســه ی نمایشــگاه های 
ــعود  ــای امیرمس ــاب آق ــا انتص ــاه 1393 و ب ــود، در تیرم ــده ب ــال ش ــاًل غیرفّع ــی، عم فرهنگ
شــهرام نیا )مدیرعامــل مؤسســه ی نمایشــگاه های فرهنگــی( بــه ریاســت آن، پــس از 
ســال ها مجــّدداً آغــاز بــه کار کــرد. وظیفــه ی ایــن دبیرخانــه، ســاماندهی و هماهنگــی میــان 
ــه ای  ــران، به گون ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــزاری نمایش ــت برگ ــف جه ــتگاه های مختل دس
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ــه انجــام می شــود. ــط دبیرخان ــز توّس ــی نمایشــگاه نی ــور اجرای ــوب اســت. ام مطل
از جملــه کارهایــی کــه توّســط ایــن دبیرخانــه در بــدو تشــکیل مجّدد انجام شــد، تشــکیل یک 
اتــاق فکــر و برگــزاری جلســاتی بــا حضــور مســئوالن دوره هــای مختلــف نمایشــگاه کتــاب 
-در ســطح رئیــس، قائم مقــام و مدیــر اجرایــی- بــه منظــور یافتــن راهکارهایــی بــرای رفــع 

کاســتی های نمایشــگاه بــوده اســت.

8-2.رویدادها
8-2-1.نمایشگاهبین الملليکتابتهران

نمایشــگاه بین المللــي کتــاب تهــران کــه هــر ســاله تقریبــاً در نیمــه ی اّول اردیبهشــت ماه در 
تهــران برگــزار مي شــود، بعــد از 28 دوره  برپایــي، بــه یکــي از مهمتریــن نمایشــگاه هاي کتــاب 
در ســطح خاورمیانــه و آســیا تبدیــل شــده اســت. ایــن نمایشــگاه را -بــا بازدیــد میلیونــی کــه از 
آن صــورت می گیــرد- بــه راحتــی می تــوان مهمتریــن رخــداد فرهنگــي کشــور تلّقــی کــرد. 
به طــور میانگیــن بیــش از 2500 ناشــر داخلــي و 600 ناشــر خارجــي در ایــن نمایشــگاه حضــور 
پیــدا مي  کننــد و نمایشــگاه در مســاحت 75 هــزار مترمربــع، بــه مــّدت 10 روز برپــا مي شــود. 

ایــن نمایشــگاه از لحــاظ تعــداد بازدیدکننــده در صــدر نمایشــگاه های دنیــا قــرار دارد.
8-2-2.نمایشگاههایکتاباستانی

نمایشــگاه هاي کتــاب اســتاني به عنــوان یکــي از مهمتریــن رخدادهــاي فرهنگــي در 
اســتان هاي کشــور، هــر ســاله بــا حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي برگــزار مي شــود 
و تعــداد ایــن نمایشــگاه ها از ســال 1372 تــا پایــان ســال 1393، بــه 281 نمایشــگاه رســیده 
اســت. نمایشــگاه هایی کــه در ســال های اخیــر، در مراکــز 30 اســتان کشــور برگــزار مي شــود.

هــدف اصلــی از برگــزاری نمایشــگاه های اســتانی، توزیــع محصــوالت و رویدادهــای فرهنگــی 
در سراســر کشــور و موج آفرینــی مســتمر و گســترده در حــوزه ی کتــاب اســت.
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ــت،  ــده اس ــتانی ش ــگاه های اس ــوزه ی نمایش ــد در ح ــت جدی ــه در دول ــی ک ــه اقدامات از جمل
یکــی تــالش بــرای بیشــتر کــردن ســهم تشــّکل های نشــر در مدیریــت و برنامه ریــزی ایــن 
ــاب  ــگاه های کت ــزاری نمایش ــه ی برگ ــالح آئین نام ــر، اص ــدام دیگ ــوده؛ و اق ــگاه ها ب نمایش
اســتانی در ســال 1394 اســت کــه بــر اســاس آن، میــزان تخفیفــی کــه ناشــران ملــزم بــه 
ارائــه ی آن در ایــن نمایشــگاه ها هســتند، از 20 درصــد بــه 10 درصــد کاهــش یافتــه و وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز 20 درصــد یارانــه در اختیــار بازدیدکننــدگان قــرار خواهــد داد.

8-2-3.نمایشگاهیادیارمهربان
نمایشــگاه »یــاد یــار مهربــان« از ســال 1382 بنیــان گذاشــته شــد. هــدف از ایــن نمایشــگاه، 
ارتقــاي فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــي و افزایــش ســرانه ی مطالعــه در میــان دانش آمــوزان، 
ــان  ــده ی بانی ــن ای ــود. مهمتری ــران« ب ــدارس شــهر ته ــز کتابخانه هــاي م ــق »تجهی از طری
ایــن نمایشــگاه، طراحــي ســازوکاري بــه منظــور بهره گیــري مخاطبــان، بــه ویــژه مــدارس از 
امکانــات نمایشــگاه در دریافــت کاالي اهدایــي بــر اســاس ســلیقه و نیــاز ایشــان بــوده اســت. 
ــود  ــد، خ ــدا می کردن ــاب اه ــدارس کت ــای م ــه کتابخانه ه ــه ب ــی ک ــن، نهادهای ــش از ای پی
کتــاب را بســته بندی کــرده و بــه مــدارس مــورد نظرشــان می فرســتادند. ایــن نمایشــگاه ایــن 
فرصــت را فراهــم می کنــد کــه مــدارس بتواننــد بــا توّجــه بــه نیازهــا و عالقه مندی هایشــان، 
از کتاب هــای اهدایــی اســتفاده کننــد. در ایــن نمایشــگاه کــه مأموریــت برپایــی آن برعهــده ی 
مؤسســه ی نشــر شــهر اســت، پــس از انتخــاب کتــاب توّســط مــدارس )از میــان کتاب هایــی 
ــردازش  ــاب و پ ــل کت ــد تحوی ــد(، فرآین ــرار داده ان ــداء ق ــرای اه ــاب ب ــدگان کت ــه اهداکنن ک
اطالعــات مربــوط بــه ناشــر، کتــاب و مخاطــب، توّســط مســئولین برگــزاری نمایشــگاه بــرای 
مــدارس انجــام مي گیــرد. البتــه جــدا از »ســالن اهدایــی« کــه در آن نماینــدگان مــدارس بــر 
اســاس ســهمیه ای کــه بــه آنهــا داده شــده، بــه صــورت رایــگان بــه خرید کتــاب بــرای تجهیز 
ــور  ــود دارد. حض ــگاه وج ــز در نمایش ــری نی ــالن های دیگ ــد، س ــان می پردازن کتابخانه هایش
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عمــوم نیــز در نمایشــگاه آزاد اســت و ســایر ســالن ها بــا تخفیــف 20 درصــد بــه کتابفروشــی یا 
حّتــی فــروش لوازم التحریــر و غیــره مشــغول هســتند.

ایــن نمایشــگاه طــي یــازده ســال گذشــته بــه صــورت متوالــي و منّظــم در تهــران برگــزار 
شــده و برخــي اســتان ها از جملــه اســتان اصفهــان، هرمــزگان و فــارس نیــز بــا الگوبــرداري از 
ایــن شــیوه بــه تجهیــز کتابخانه هــاي مــدارس خــود پرداخته انــد. ایــن نمایشــگاه معمــواًل در 
ــام هفتــه ی کتــاب، یعنــی نیمــه ی دوم آبان مــاه هــر ســال، برگــزار می شــود. تــا پیــش از  اّی
ســال 1391، اغلــب دوره هــای ایــن نمایشــگاه در بوســتان گفتگو، محــّل دائمی نمایشــگاه های 
شــهرداری تهــران، برگــزار شــده بــود. برخــی از دوره هــا نیــز در مصــاّلی تهــران برگزار شــد. در 
ســال 1391 و 1392 ایــن نمایشــگاه بــه محــّل بــاغ کتــاب تهــران انتقــال یافــت. اّمــا در ســال 
1393 مجــّدداً بــه بوســتان گفتگــو بازگشــت و زمــان برگــزاری آن نیــز تــا دهــه ی اّول بهمــن 
مــاه بــه تعویــق افتــاد. در آخریــن دوره ی ایــن نمایشــگاه، بیــش از 600 ناشــر، 100 شــرکت 
داخلــی فّعــال در حــوزه ی تجهیــز مــدارس، و بیــش از 6000 مدرســه، کتابخانه، حــوزه ی علمّیه 

و دانشــگاه )جهــت انتخــاب و دریافــت کتــاب( حضــور داشــته اند.
ــدگان  ــات نماین ــه بســیاری اوق ــن اســت ک ــود دارد، ای ــن نمایشــگاه وج ــه در ای مشــکلی ک
ــن وظیفــه برعهــده ی  ــاب نیســتند. گاهــی ای ــرای انتخــاب کت ــراد شایســته ای ب مــدارس اف
نیروهــای خدماتــی مــدارس گذاشــته می شــود. همچنیــن خیلی وقت هــا دغدغــه ی نماینــدگان 
مــدارس، نــه تجهیــز کتابخانه هایشــان، بلکــه پیــدا کــردن کتــاب مناســبی بــرای هدیــه دادن 
ــان  ــن می ــز در ای ــای کمک درســی نی ــان اســت. کتاب ه ــی معلّم ــا حّت ــوزان و ی ــه دانش آم ب
ســهم زیــادی از توّجــه نماینــدگان مــدارس را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. و بنابرایــن در 
مجمــوع مشــّخص نیســت کــه آیــا واقعــاً ایــن ســاز و کار می توانــد بــه تجهیــز کتابخانه هــای 

مــدارس منجــر شــود یــا خیــر.
بودجــه ی برگــزاری ایــن نمایشــگاه از طریــق شــهرداری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
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تأمیــن می شــود. در آخریــن دوره ی برگــزاری ایــن نمایشــگاه در ســال 1393، شــهرداری مبلــغ 
3 میلیــارد تومــان و وزارت ارشــاد مبلــغ 750 میلیــون تومــان بــرای ایــن کار اختصــاص دادنــد.

رئیس نمایشگاه: سیدمجید حسینی )مدیرعامل نشر شهر(
اعضــای شــورای سیاســتگذاری: محســن اســماعیلی )رئیــس هیئت مدیــره ی 
ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری(، علی اکبــر اشــعری )مشــاور شــهردار تهــران(، علیرضا 
ــاون  ــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور(، ســیدعباس صالحــی )مع ــور )دبی مختارپ
فرهنگــی وزیر ارشــاد(، ســیدغالمرضا میرحســینی )معــاون فرهنگی ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری(، ســیدمجید حســینی )مدیرعامــل نشــر شــهر(، حمیدرضــا کفــاش )معــاون وزیــر 
آمــوزش و پــرورش(، امیــن متولّیــان )معــاون برنامه ریــزی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی( و 

مهــدی رمضانــی )معــاون انتشــارات مرکــز اســناد انقــالب اســالمی(.
8-2-4.نمایشگاهبینالمللیکتبکاربردیودانشگاهی

ایــن نمایشــگاه کــه تاکنــون 12 دوره از آن برگــزار شــده اســت، هــر ســاله در اّیــام هفتــه ی 
ــران  ــی ناش ــن فرهنگ ــا انجم ــگاه ب ــزاری نمایش ــئولیت برگ ــود. مس ــزار می ش ــاب برگ کت

ــت. ــان اس ــی ایرانی بین الملل
ــی  ــاه 1393 در ســال تربیت بدن ــان م ــا 28 آب ــن نمایشــگاه کــه از 25 ت ــن دوره ی ای  در آخری
ــوان کتــاب خارجــی، توّســط 18  دانشــگاه تربیت مــدرس برگــزار شــد، بیــش از 70 هــزار عن

شــرکت، بــه نمایندگــی از 300 ناشــر ارائــه شــده اســت.
8-2-5.نمایشگاهبینالمللیکتابحوزهیدین

ایــن نمایشــگاه کــه تــا بــه امــروز چهــار دوره از عمــر آن گذشــته اســت، بــا هــدف »تأمیــن 
حداکثــری کتــب مــورد نیــاز طــالب و فضــالی حوزه هــای علمیــه ی سراســر کشــور و تجهیــز 

کتابخانه هــای ایــن مراکــز«، در شــهر قــم برگــزار می شــود.
در آخریــن دوره ی برگــزاری ایــن نمایشــگاه در دی مــاه ســال 1393 کــه در محــّل مجتمــع 
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ناشــران قــم تشــکیل شــد، 20 درصــد تخفیــف از طــرف اداره ی فرهنــگ و ارشــاد بــه صــورت 
ــه  ــز تخفیــف از طــرف ناشــران حاضــر در نمایشــگاه ب ــاب، و 20 درصــد نی ــن کت ــه و ب یاران
ــن  ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــن درنظ ــغ ب ــد. مبل ــاء ش ــدگان اعط ــدان و بازدیدکنن عالقه من
ــارد  ــی کّل نمایشــگاه در حــدود 2 میلی ــوده و گــردش مال ــان ب ــون توم نمایشــگاه، 650 میلی

ــت. ــده اس ــی می ش ــان پیش بین توم
در ایــن دوره، 44 ناشــر خارجــی از 6 کشــور شــرکت داشــتند کــه این حضور نســبت بــه دوره ی 
قبــل برگــزاری نمایشــگاه، 20 درصــد افزایــش داشــته اســت. همچنیــن 152 ناشــر داخلــی و 
15 نمایندگــی، در مجمــوع 32،800 عنــوان کتــاب را در ایــن نمایشــگاه ارائــه کرده انــد. اســتان 

تهــران و قــم در ایــن میــان، بیشــترین تعــداد ناشــر را داشــته اند.
8-2-6.نمایشگاهمّلیکتابدفاعمقّدس

ایــن نمایشــگاه کــه همزمــان بــا هفتــه ی دفــاع مقــّدس، اوایــل مهرمــاه در باغ مــوزه ی دفــاع 
ــه دوره ی پنجــم خــود رســیده اســت. در دوره ی  ــا ســال 1393 ب مقــّدس برگــزار می شــود، ت
آخــر ایــن نمایشــگاه، 6،000 اثــر در حــوزه ی دفــاع مقّدس بــه بازدیدکننــدگان ارائه شــده و 120 
ناشــر در ایــن نمایشــگاه شــرکت کرده انــد کــه از جملــه ی آنهــا می تــوان بــه »ســوره ی مهــر«، 
»صریــر«، »قــدر والیــت«، »امیرکبیــر«، »مرکــز اســناد انقــالب اســالمی«، »انتشــارات ارتش 
)آجــا(«، »نشــر اطالعات«، »انتشــارات خورشــید بــاران«، »ســتارگان درخشــان«، »ســتاره ها«، 
»ملــک اعظــم«، »مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس«، »مؤسســه فرهنگی روایت ســیره 
شــهدای قــم«، »روایــت فتح«، »مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی )ره(«، »مؤسســه 
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی )ره(«، »گــروه فرهنگــی شــهید ابراهیم هــادی«، »انتشــارات 
فصــل پنجــم«، »انتشــارات کیهــان«، »نشــر شــاهد«، »عمــاد فــردا«، »تجلــی مهــر«، »هزاره 
ققنــوس«، »شهرســتان ادب«، »بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس« و »نشــر 

آثــار شــهید حســن باقــری« اشــاره کرد.
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مدیریــت و برنامه ریــزی ایــن نمایشــگاه توّســط نشــر فاتحــان، وابســته بــه ســازمان حفــظ آثار 
و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــّدس، انجــام می گیــرد.

8-2-7.بخشمکتوبنمایشگاهقرآن
نمایشــگاه قــرآن کــه هــر ســاله در مــاه مبــارک رمضــان برگــزار می شــود و در ســال های اخیــر 
بــه محــّل بــاغ کتــاب و باغ مــوزه دفــاع مقــّدس انتقــال یافتــه اســت، از بخش هــای مختلفــی 

تشــکیل شــده که یــک بخــش آن، بخــش »مکتوب« نمایشــگاه اســت. 
ــه و  ــارت اســت از: ترجم ــرد، عب ــرار می گی ــه ق ــورد توّج ــن بخــش م ــه در ای ــی ک موضوعات
ــص  ــوزه ی قص ــای ح ــی، کتاب ه ــوم قرآن ــوزه ی عل ــای ح ــم، نگارش ه ــرآن کری ــیر ق تفس
قرآنــی و داســتان های مذهبــی بــرای کــودکان و نوجوانــان، تازه هــای قرآنــی و توّجهــات غیــر 

مســلمانان بــه قــرآن.
در بخــش مکتــوب نمایشــگاه قــرآن، کتاب هــا و تألیفــات مهــم در هــر یــک از ایــن حوزه هــا 
و نویســندگان آنهــا، شناســایی و معّرفــی می شــوند. عرضــه ی کتــاب نیــز امــری جدانشــدنی از 
ایــن بخــش نمایشــگاه اســت کــه در طــول ســال های برگــزاری نمایشــگاه، همــواره اســتمرار 

ــته است. داش
8-2-8.هفتهیکتابوکتابخوانی

آئیــن برگــزاری هفتــه ی کتــاب، اّولیــن بــار در آبــان مــاه 1344 بــه پیشــنهاد فــرح پهلــوی 
در کشــور مــا بنیــان نهــاده شــد. پــس از انقــالب اســالمی از ســال 1372 و در دولــت آقــای 
ــن طــرح را  ــه ی مخاطــب ای ــه شــد. دامن ــی گرفت ــن ســّنت مجــّدداً پ هاشمی رفســنجانی ای
ــاً دانش آمــوزان مــدارس تشــکیل می دهنــد. برگــزاری جشــن کتــاب و نواختــن زنــگ  عمدت
کتــاب و کتابخوانــی در مــدارس از برنامه هایــی هســتند کــه در ایــن هفتــه انجــام می شــوند. 
ایــن آئیــن، هــر ســاله در هفتــه ی پایانــی آبــان مــاه پــی گرفتــه می شــود و نهادهــای مختلــف 

ــد. ــی می پردازن ــا هــدف توســعه ی کتابخوان ــی ب ــه اجــرای برنامه های ب
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ــه متمرکــز  ــن هفت ــی در ای ــاب و کتابخوان ــا کت ــط ب بســیاری از فّعالیت هــای نهادهــای مرتب
اســت. افتتــاح کتابخانه  هــا و اهــدای کتــاب بــه آنهــا، در کنــار فّعالیت هــای عمدتــاً نمایشــی 
)چــون برگــزاری همایش هــا، جشــن ها و نواختــن زنــگ کتابخوانــی در مــدارس( از اقداماتــی 

ــرد. ــاب انجــام می گی ــای کت ــه در هفته ه اســت ک
در دوره اخیــر هفتــه کتــاب، برنامــه ای متفــاوت بــه نــام »کتاب یعنــی زندگــی« اجرا گردیــد و طی 
آن در تعــداد قابــل توجهــی از فضاهــای تبلیغــی شــهر تهــران )نظیــر تابلوهــا و بنرهــای شــهری( 
تصویــر جلــد و جمالتــی از کتاب هــای برگزیــده جشــنواره های کتــاب بــه نمایــش گذاشــته شــد.

8-2-9.روزقلم
از ســال 1381، بــه پیشــنهاد اّولیــه ی انجمــن قلــم ایــران و تصویــب شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی، چهاردهــم تیرمــاه در تقویــم رســمی جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان روز قلــم 
نامگــذاری شــد. مراســم اهــدای جوایــز مربــوط بــه جایــزه ی »قلــم زّریــن« همه ســاله در ایــن 

ــود. ــزار می ش روز برگ
رونــد طی شــده در تصویــب ایــن روز بدیــن ترتیــب بــوده اســت کــه انجمــن قلــم ایــران در 
ســال 1380 در نامــه ای از رئیس جمهــوری وقــت درخواســت می کنــد بــا اســتفاده از فرصــت 
ریاســت ســازمان کنفرانــس اســالمی )کــه بعدهــا بــه ســازمان همکاری هــای اســالمی تغییــر 
نــام داد( روز نــزول ســوره ی قلــم را به عنــوان روز قلــم تعییــن کننــد و بــه تصویــب ســازمان 
کنفرانــس اســالمی برســانند. رئیس جمهــوری وقــت، موضــوع را بــه وزارت ارشــاد و وزیــر وقت 
ارشــاد هــم بــه شــورای فرهنــگ عمومــی ارجــاع می دهنــد. شــورای فرهنــگ عمومــی بــه 
ایــن نتیجــه می رســد کــه بــا توجــه بــه اینکــه تاریــخ رســمی بســیاری از کشــورهای اســالمی 
ــه مقصــود نیســت و ایــن  میــالدی اســت، تعییــن روزی در تاریــخ هجــری قمــری وافــی ب
منظــور را تأمیــن نمی کنــد و احتمــال اختــالف بــر ســر آن وجــود دارد. پیشــنهادی کــه توّســط 
شــورای فرهنــگ عمومــی مطــرح و در نهایــت تصویــب می شــود، ایــن بــوده کــه 14 تیــر مــاه 
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در ســال خورشــیدی بــه عنــوان روز قلــم تعییــن شــود؛ زیــرا ایرانیــان باســتان از 13 تیرمــاه، 10 
روز را بــه عنــوان جشــن تیــرگان گرامــی می داشــته اند و 14 تیــر توّســط آنهــا بــه نــام ســیاره ی 
ــب و نویســنده ی ســتارگان شــناخته  ــوان کات ــذاری شــده اســت. عطــارد، به عن عطــارد نام گ
ــن پیشــنهاد  ــد. ای ــرار می گرفته ان ــل ق ــورد تجلی ــان م ــن روز کاتب ــن رو، در ای می شــده و از ای
در نهایــت توســط شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مــورد تصویــب قــرار می گیــرد و از ســال 

1381 روز قلــم، وارد تقویــم رســمی جمهــوری اســالمی می شــود.
بــه نظــر می رســد روز قلــم هــم از جانــب جریــان روشــنفکری و هــم از جانــب جریــان انقالبی 
مــورد بی توّجهــی بــوده اســت 1. جریــان روشــنفکری از آن جهــت کــه بــه هــر حــال، انتســاب 
روز قلــم بــه انجمــن قلــم ایــران بوده اســت، بــه آن روی خوش نشــان نــداده و جریــان انقالبی 
هــم از آنجــا کــه دغدغــه ی اّولیــه اش بــرای بنیانگــذاری یــک مناســبت جهان اســالمی بــرای 
اهــل قلــم دنیــای مســلمان تأمیــن نشــده2 ، برنامــه ی خاصــی بــرای بزرگداشــت این مناســبت 
مصــّوب نداشــته و بنابرایــن، ایــن روز تنهــا در حــّد یــک نامگــذاری رســمی مــورد توّجــه قــرار 
گرفتــه و تنهــا برنامــه ای کــه در ایــن روز انجــام می شــود، همــان مراســم اهــدای جوایــز قلــم 

ــت. زّرین اس
8-2-10.نمایشگاههايخارجي

در ایــن فصــل، مــروری می کنیــم بــر تعــدادی از مهمتریــن نمایشــگاه های کتــاب در دنیــا و 
اّطالعــات مربــوط بــه حضــور ایــران را در برخــی از ایــن نمایشــگاه ها -کــه در ســال گذشــته، 
کشــورمان بــه طــور رســمی در آنهــا حضــور داشــته- از نظــر می گذرانیــم3 . در گــزارش حاضــر، 

1 . مهرداد خدیر، دو سوء تفاهم و راز مظلومیت روز قلم، سایت تحلیلی خبری عصر ایران
۲. انتقاد محمدرضا سرشار از انتخاب 1۴ تیر به عنوان روز قلم، خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(

3 . منظــور از حضــور رســمی، حضــور مؤسســه ی نمایشــگاه هاي فرهنگــي ایــران بــه نمایندگــي از نمایشــگاه 
ــن مؤسســه ســاالنه و به طــور مســتمر در نمایشــگاه هایی  ــران اســت. ای ــي کتــاب تهــران و نشــر ای بین الملل
ماننــد نمایشــگاه فرانکفــورت، بلونیــا، مســکو، چیــن، توکیــو، شــارجه، اســتانبول و پاریــس حضــور مي یابــد. ایــن 
مؤسســه از ســال 138۵ تاکنــون در بیــش از ۵۰ دوره نمایشــگاه بین المللــي کتــاب در ســطح جهــان حضــور 

یافتــه و در حــال حاضــر، بــا بســیاري از ایــن نمایشــگاه ها قــرارداد تبــادل غرفــه ی رایــگان دارد.
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نمایشــگاه ها بــر اســاس ترتیــب الفبایــی معّرفــی می شــوند.
8-2-10-1.نمایشگاهبینالمللیکتابابوظبی-اماراتمتحدهعربی

ــه و  ــگاه خاورمیان ــدترین نمایش ــوان رو به رش ــر به عن ــال های اخی ــه در س ــگاه ک ــن نمایش ای
آفریقــای شــمالی شــناخته شــده اســت، 25 دوره از عمــر خــود را ســپری کــرده و بــا همــکاری 
ــود.  ــزار می ش ــل برگ ــل آوری ــارس و اوای ــاه م ــر م ــاله در اواخ ــورت همه س ــگاه فرانکف نمایش
نمایشــگاه ابوظبــی معمــواًل بــه عنــوان موتــور محــّرک توســعه ی حرفــه ای و تجــاری صنعــت 

ــی می شــود. ــه معّرف نشــر در منطق
ــان،  ــن زاهــد آل نهی ــد ب نمایشــگاه بین المللــی کتــاب ابوظبــی تحــت مدیریــت شــیخ محّم
ابتــکاری تجــاری از جانب مؤسســه ی »الکتاب« اســت. مؤسســه ی الکتــاب با برقــراری ارتباطی 
دو جانبــه بــا »ســازمان فرهنــگ و میــراث ابوظبــی« و »نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت« اقــدام 
بــه راه انــدازی ایــن نمایشــگاه کــرده و در وهلــه ی اّول، جامعــه ی نشــر عــرب و در مرحلــه ی بعد 
نشــر بین الملــل را به عنــوان مخاطــب هــدف ایــن نمایشــگاه قــرار داده اســت. ایــن نمایشــگاه 

در ســال های گذشــته، نــگاه ویــژه ای نیــز بــه نشــر کتــاب کــودک داشــته اســت.
8-2-10-2.نمایشگاهبینالمللیکتابکودکبلونیا-ایتالیا

نمایشــگاه بین المللــی کتــاب کــودک بلونیــا، نمایشــگاهی اســت کــه در فروردیــن مــاه هــر 
ــن نمایشــگاه کــه  ــا برگــزار می شــود. ای ــای ایتالی ــه مــدت چهــار روز در شــهر بلونی ســال ب
تاکنــون 45 دوره از آن برگــزار شــده اســت، یکــی از مهمتریــن رویدادهــای بین المللــی نشــر 
اســت کــه بــه آثــار کــودک اختصــاص یافتــه اســت. ایــن نمایشــگاه، هــر ســاله میزبــان بیــش 

ــت. ــان اس ــور جه ــگار از 70 کش از 600 روزنامه ن
ــن  ــار در ســال 1964 برگــزار شــد. در ای ــا، اولین ب ــاب کــودک بلونی ــی کت نمایشــگاه بین الملل
نمایشــگاه، برگزیده تریــن آثــار منتشرشــده بــرای کــودکان و نوجوانــان، انتخــاب شــده و بــه 
نمایــش گذاشــته می شــود. ایــن نمایشــگاه موقعیــت مناســبی بــرای ارزیابــی آثــار منتشرشــده 
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در ســطح جهانــی و بازاریابــی وســیع بــرای ناشــران اســت. زیــرا مرکــز بیشــترین توّجه ناشــران 
کتــاب کــودک سراســر جهــان اســت.

هــدف اصلــی ایــن نمایشــگاه، ارائــه ی کتاب هــای کــودک و ایجــاد ارتبــاط میــان 
ــه تصاویــر  دســت اندرکاران ایــن حــوزه اســت. در ایــن نمایشــگاه جوایــز مخصوصــی نیــز ب
آثــار منتشرشــده داده می شــود. نمایشــگاه بلونیــا دو هیئــت داوری دارد. هیئــت داورانــی شــامل 
کارشناســان و دســت اندرکاران مســائل فرهنگــی کــودکان، و هیئــت داورانــی شــامل کــودکان 
6 تــا 9 ســاله، کــه بــه طــور مشــترک بــه داوری دربــاره ی کتــاب می پردازنــد. بخــش اصلــی 
برنامــه ی نمایشــگاه، بخــش اعطــای جایــزه بــه برنــدگان اســت. برنــدگان، پیــش از نمایشــگاه 
جایزه هــای خــود را دریافــت می کننــد؛ کتاب هــای برنــده و برگزیــده در طــول مــّدت نمایشــگاه 
بــه صــورت پوســتر و کاتالــوگ معّرفــی شــده و در مکانــی ویــژه بــه نمایش گذاشــته می شــود.

8-2-10-3.نمایشگاهبینالمللیکتابپاریس-فرانسه
نمایشــگاه کتــاب پاریــس که در ســال 1981 توّســط انجمن ناشــران فرانســوی تأســیس شــده 
اســت، هــر ســاله در مــاه مــارس در پاریــس برگــزار می شــود. 35 دوره از ایــن نمایشــگاه چهــار 
روزه تاکنــون برگــزار شــده اســت. این نمایشــگاه، ســاالنه میزبــان حــدود 200،000 بازدیدکننده 
ــزاری  ــی در ســی وپنجمین دوره ی برگ ــه ای 12 یوروی ــا وضــع ورودی اســت. در ســال 2015 ب
ایــن نمایشــگاه، تعــداد بازدیدکننــدگان نمایشــگاه بــه 180،000 نفــر کاهــش پیــدا کــرد کــه در 
مقایســه بــا ســال 2014 کاهشــی 10 درصــدی را نشــان می دهــد. در ایــن ســال، انتشــارات 
»اشــت«، بزرگ تریــن انتشــارات فرانســه، در نمایشــگاه حضــور نداشــت. در ایــن نمایشــگاه، 

1200 ناشــر در کنــار 35،000 هــزار نویســنده در نمایشــگاه حضــور داشــته اند.
8-2-10-4.نمایشگاهبینالمللیکتابپکن-چین

نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب پکــن از ســال 1986 میــالدی آغــاز بــه کار کــرده و تا بــه امروز 
21 دوره برگــزار شــده اســت. در ایــن نمایشــگاه، بیــش از 2000 غرفــه در اختیــار نمایندگانــی 
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از بیــش از 70 کشــور قــرار می گیــرد. در ســال 2012، ایــن نمایشــگاه میزبــان 2226 اســتند، 
ــه ثبــت  ــرارداد در آن ب ــود و 3298 ق ــده ب 2100 شــرکت کننده و بیــش از 200،000 بازدیدکنن
رســید. ایــن نمایشــگاه بــا متــراژی بالــغ بــر 53،600 مترمربــع، از نظــر مســاحت، بزرگ تریــن 
ــی از روز  ــد عموم ــکان بازدی ــد. ام ــاب می آی ــه حس ــیا ب ــاب در آس ــی کت ــگاه بین الملل نمایش

چهــارم نمایشــگاه فراهــم می شــود.
8-2-10-5.نمایشگاهبینالمللیکتابتورین-ایتالیا

نمایشــگاه بین المللــی کتــاب توریــن، بزرگ تریــن نمایشــگاه تجــاری کتــاب ایتالیــا اســت 
ــه  ــن جشــنواره ک ــزار می شــود. ای ــن برگ ــه در توری ــاه م ــار در اواســط م ــه ســالی یک ب ک
ــا نــام »ســالن نمایــش کتــاب« بنیــان گذاشــته شــد، به عنــوان یکــی از  در ســال 1988 ب
ــت.  ــرح اس ــرکت کننده مط ــش از 1200 ش ــا بی ــا ب ــاب دنی ــن نمایشــگاه های کت بزرگ تری
ایــن نمایشــگاه بــا حــدود 300،000 بازدیدکننــده در ســال های 2006 و 2007، گوی ســبقت 
ــوان یکــی از مهمتریــن نمایشــگاه های  ــه عن ــود و ب ــاب فرانکفــورت رب را از نمایشــگاه کت

بین المللــی کتــاب در جهــان شــناخته شــد.
8-2-10-6.نمایشگاهبینالمللیکتابتوکیو-ژاپن

ایــن نمایشــگاه کــه 22 دوره را پشــت ســر گذاشــته اســت، دومیــن نمایشــگاه بــزرگ جهــان 
ــای  ــاری و کتاب ه ــای تج ــتانی، کتاب ه ــات داس ــر ادبی ــز ب ــا تمرک ــود و ب ــناخته می ش ش
الکترونیکــی و مانــگا )کارتــون ژاپنــی( کار خــود را پــی گرفتــه اســت. ایــن نمایشــگاه هــر 
ــد.  ــه خــود جــذب می کن ــا ب ــر 20 کشــور دنی ــزون ب ــر را از اف ســاله در حــدود 90،000 نف
ایــن نمایشــگاه کــه هــر ســاله در مــاه جــوالی برگــزار می شــود، به عنــوان شــاخص ترین 
ــان  ــدگان و کتاب فروش ــرای وارد کنن ــر ب ــارت نش ــی تج ــّل اصل ــیا، مح ــر آس ــداد نش روی
بــوده، و فرصــت خوبــی را بــرای حرفه ای هــای صنعــت نشــر فراهــم می کنــد تــا تجــارت 

خــود را در ســطح آســیا گســترش دهنــد.
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8-2-10-7.نمایشگاهکتابدوحه-قطر
ــه  ــری از جمل ــای دیگ ــاب، برنامه ه ــتقیم کت ــروش مس ــر ف ــالوه ب ــگاه، ع ــن نمایش در ای
ــژه ای  ــای وی ــی، و برنامه ه ــت های تخّصص ــر، نشس ــیقی، تئات ــری، موس ــار هن ــگاه آث نمایش
بــرای کــودکان یــک تــا 4 ســاله برگــزار می شــود. همچنیــن بخــش بزرگــی از نمایشــگاه، بــه 
نمایــش کتاب هــای پــر فــروش کشــورهای آمریــکا و انگلســتان و نیــز کتاب هــای دانشــگاهی 

و کــودکان اختصــاص پیــدا کــرده اســت.
در ســال آخــر برگــزاری ایــن نمایشــگاه )دی مــاه 1393(، کتاب های عرضه شــده در نمایشــگاه، 
شــامل 14،521 عنــوان بــوده کــه 12،271 عنــوان از آنهــا بــه زبــان عربــی، و 2،250 عنــوان به 
ســایر زبان هــا بــوده اســت. در ایــن دوره، 506 ناشــر شــرکت کرده انــد کــه 80 ناشــر از میــان 

آنهــا، بــرای اّولیــن بــار در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــته اند.
8-2-10-8.نمایشگاهکتابفرانکفورت-آلمان

ــه ی  ــد تاریخچ ــود. هرچن ــزار می ش ــاله برگ ــال 1949 همه س ــورت از س ــگاه فرانف نمایش
ــرگ  ــه گوتنب ــی ک ــی زمان ــردد. یعن ــش برمی گ ــال پی ــش از 500 س ــه بی ــگاه، ب نمایش
چــاپ بــا حــروف متحــّرک را در شــهر ماینــز )شــهری نزدیــک بــه فرانکفــورت( اختــراع 
کــرده بــود و کتاب فروشــان محلّــی اّولیــن نمایشــگاه رســمی کتــاب را در آنجــا برگــزار 
ــگاه  ــن نمایش ــالدی، مهم تری ــم می ــرن هفده ــان ق ــا پای ــه ت ــگاهی ک ــد. نمایش کردن

کتــاب اروپــا بــود.
ــد، طــی 5 روز  ــه حســاب می آی ــا ب ــاب دنی ــن نمایشــگاه کت ــن نمایشــگاه کــه معتبرتری ای
برگــزاری خــود، میزبــان بیــش از 7000 ناشــر از افــزون بــر 100 کشــور دنیاســت. زمــان 
ــارت  ــگاه تج ــکان آن، نمایش ــال، و م ــر س ــر ه ــط اکتب ــگاه، اواس ــن نمایش ــزاری ای برگ
شــهر فرانکفــورت آلمــان اســت. 3 روز اّول نمایشــگاه بــه بازدیدکننــدگان تجــاری )یعنــی 
متخّصصــان صنعــت نشــر( اختصــاص دارد و 2 روز آخــر میزبــان بازدیدکننــدگان عام اســت.
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فرانکفــورت همیشــه محــّل فــروش حــّق ترجمــه ی کتاب هــای ناشــران سراســر 
ــدگان عرصــه ی نشــر و شــرکت های  ــوده اســت. هــر ســال، نویســندگان، نماین جهــان ب
چندرســانه ای از سراســر جهــان بــرای مذاکــره و تعامــل جهــت عرضــه و تبلیــغ آثــار خــود 
ــی  ــه مجــّوز انتشــار بین الملل ــی و دســت یافتن ب ــدا کــردن بازارهــای جهان ــه منظــور پی ب
ــاب  ــگاه کت ــی، در نمایش ــای بین الملل ــد قرارداده ــران و عق ــا ناش ــنایی ب ــان، آش آثارش
فرانکفــورت حضــور می یابنــد. به وســیله ی ایــن قرارهــای حضــوری، در حقیقــت ناشــران 
ــه  ــود را ب ــای خ ــوق کتاب ه ــه حق ــرکت هایی ک ــر و از ش ــتری از همدیگ ــناخت بیش ش
ــت را  ــن فرص ــگاه، ای ــن نمایش ــدگان ای ــد. بازدیدکنن ــدا می کنن ــند، پی ــا می فروش آنه
ــازار نشــر،  ــروش در ب ــد و ف ــرای خری ــورد نیازشــان را ب ــات م ــه اّطالع ــد ک ــدا می کنن پی
ــه داران، دانشــگاهیان،  ــد. ناشــران، آژانس هــا، فروشــندگان کتــاب، کتابخان به دســت بیاورن
گرافیســت ها، تهیه کننــدگان فیلــم، مترجمــان، نّقاشــان، مؤسســات حرفــه ای و بازرگانــی، 
هنرمنــدان، نویســندگان، شــرکت های ســازنده ی برنامه هــای کامپیوتــری و چندرســانه ای 
و خدمات دهنــدگان، همگــی در ایــن نمایشــگاه شــرکت می کننــد. تعــداد بازدیدکننــدگان 

از ایــن نمایشــگاه در حــدود 286 هــزار نفــر اســت.
آخریــن دوره ی برگــزاری ایــن نمایشــگاه، از 22 تــا 26 مهرمــاه 1394 برگــزار شــد کــه در 
اعتــراض بــه حضــور ســلمان رشــدی و ســخنرانی او در افتتاحیــه ی ایــن نمایشــگاه، غرفه ی 
مربــوط بــه ایــران بــه حالــت تعطیــل درآمــد و تنهــا بــا نصــب پالکاردهایــی بــه اعتــراض 
نســبت بــه حضــور ســلمان رشــدی پرداخــت. در ایــن نمایشــگاه، هیــچ ناشــر دولتــی حضور 
و فّعالیــت نداشــت و ناشــران خصوصــی نیــز در مجمــوع بــا ایــن تصمیــم همراهــی کردنــد.

8-2-10-9.نمایشگاهکتابالیپزیگ-آلمان
ــگاه  ــد از نمایش ــان بع ــزرگ آلم ــاب ب ــگاه کت ــن نمایش ــگ، دومی ــاب الیپزی ــگاه کت نمایش
ــن نمایشــگاه هــر ســال طــی 4 روز در بخــش شــمالی  ــورت محســوب می شــود. ای فرانکف
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الیپزیــگ برگــزار می شــود و بــه ایــن علّــت کــه اّولیــن گردهمایــی بــزرگ ســال محســوب 
ــار در  ــرای اّولین ب ــد ب ــب کتاب هــای جدی ــاب دارد و اغل ــازار کت ــی در ب می شــود، نقــش مهّم

ــوند. ــه می ش ــگاه عرض ــن نمایش ای
ــده در آن،  ــای عرضه ش ــداد کتاب ه ــر تع ــال 1632 از نظ ــگ در س ــاب الیپزی ــگاه کت نمایش
باالتــر از نمایشــگاه فرانکفــورت قــرار گرفــت و عنــوان بزرگ تریــن نمایشــگاه کتــاب آلمــان را 
از آن خــود کــرد و تــا ســال 1945 کــه فرانکفــورت ایــن عنــوان را بازپــس گرفــت، در همــان 
جایــگاه باقــی مانــد. ایــن نمایشــگاه در زمــان جمهــوری دموکراتیــک آلمــان، مــکان مهّمــی 
ــود و  ــان ب ــرب آلم ــان شــرق و غ ــتان و کتاب فروش ــات کتاب دوس ــی و مالق ــرای گردهمای ب
پــس از یکی شــدن آلمــان شــرقی و غربــی بــه مــکان جدیــدی نقــل مــکان کــرد کــه ایــن 

جا بجایــی باعــث ایجــاد تحّولــی در نمایشــگاه شــد.
امــروزه هــدف نمایشــگاه در وهلــه ی اّول، عمــوم مــردم بــوده، و توّجــه اصلــی نمایشــگاه بــه 
ارتبــاط بیــن نویســندگان بــا بازدیدکننــدگان معطــوف شــده اســت. در طــی نمایشــگاه، چندیــن 
جایــزه ی ادبــی مهــم آلمــان اهــدا می شــود کــه از جملــه ی آنهــا، جایــزه ی نمایشــگاه کتــاب 
الیپزیــگ )2002-2004؛ جایــزه کتــاب آلمــان( و جایــزه ی کتــاب الیپزیــگ برای فهــم اروپایی 
اســت. همچنیــن نامزدهــای جایــزه ی ادبیــات جــوان آلمــان در ایــن نمایشــگاه اعالم می شــوند.

8-2-10-10.نمایشگاهبینالمللیکتابلندن-انگلستان
نمایشــگاه کتــاب لنــدن یــک نمایشــگاه تجــاری در عرصــه ی نشــر کتاب اســت کــه در مارس 
هــر ســال در لنــدن برگــزار می شــود. ایــن نمایشــگاه اگرچــه بــه بزرگــی نمایشــگاه فرانکفورت 
نیســت، اّمــا در ســال های اخیــر از لحــاظ اهّمّیــت و انــدازه، رشــد بســیاری داشــته و در حــال 
حاضــر 23،000 ناشــر، فروشــنده ی کتــاب، بنــگاه ادبــی، کتابخانــه دار و اصحــاب رســانه از بیش 
ــای  ــی و عرضــه ی کتاب ه ــدف معّرف ــا ه ــران ب ــد. ناش ــور در آن حضــور می یابن از 100 کش
آینــده ی خــود و فــروش حــّق ترجمــه و فــروش آن هــا و دیگــر نشریاتشــان، بــه لنــدن می آیند. 
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هرچنــد ایــن نمایشــگاه، در مقایســه بــا نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت از اهمیــت کمتــری در 
خــارج از مرزهــای کشــور خــود برخــوردار اســت؛ اّمــا بــا ایــن حــال، ایــن نمایشــگاه، مهمتریــن 
نمایشــگاه کتــاب بهــاره ی اروپــا و بزرگتریــن رویــداد صنعــت نشــر بریتانیــا بــه حســاب می آید. 

44 دوره از ایــن نمایشــگاه تاکنــون برگــزار شــده اســت.
8-2-10-11.نمایشگاهبینالمللیکتابمسکو-روسیه

در ایــن نمایشــگاه بین المللــی، تقریبــاً 800 ناشــر و مؤسســه ی انتشــاراتی از روســیه و 56 کشــور 
ــر  ــی دای ــر مربع ــزار مت ــدوداً 24 ه ــعتی ح ــگاه در وس ــن نمایش ــد. ای ــرکت می کنن ــان ش جه
می شــود. برگزارکننــده ی ایــن نمایشــگاه، مؤسســه ی نمایشــگاه های بین المللــی روســیه اســت.

کشــور مــا در آخریــن دوره ی برگــزاری ایــن نمایشــگاه، به عنــوان مهمان ویــژه ی 
ــت. ــور داش ــگاه حض نمایش

8-3.باغکتابتهران
در ســال 1383 شــهرداری تهــران تصمیــم خــود را در مــورد انتقــال نمایشــگاه 
ــود.  ــی نم ــر قطع ــی دیگ ــه محلّ ــی ب ــران از محــّل نمایشــگاه های بین الملل ــاب ته کت
ــری  ــکالت دیگ ــهری، مش ــک ش ــل ترافی ــر معض ــالوه ب ــی، ع ــگاه بین الملل نمایش
نیــز داشــت. ماننــد اینکــه: ســاختار فضایــی نمایشــگاه کــه بــرای نمایــش کاالهــای 
ــی  ــه ی آن همخوان ــی عرض ــاب و چگونگ ــت کت ــا ماهی ــود، ب ــده ب ــا ش ــی بن صنعت
ــورد  ــای م ــه کتاب ه ــی ب ــا، دسترس ــالن ها و غرفه ه ــودن س ــرمحور ب ــت و ناش نداش
ــان  ــی میزب ــام خمین ــاّلی ام ــال ها، مص ــن س ــول ای ــرد. در ط ــوار می ک ــاز را دش نی
ــاد،  ــای عباس آب ــاب در تپه ه ــاغ کت ــیس ب ــرح تأس ــت. ط ــوده اس ــگاه ب ــن نمایش ای

ــت. ــان شــکل گرف ــان زم ــًا در هم تقریب
ــی  ــگاه بین الملل ــرای نمایش ــی ب ــال جایگزین ــه دنب ــدا ب ــاب، ابت ــاغ کت ــذاران ب بنیانگ
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ــک  ــمت ی ــه س ــد ب ــه بای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرور ب ــه م ــا ب ــتند؛ اّم می گش
ــن  ــدا کــردن یــک جایگزی ــن ترتیــب، پی ــد. بدی ــاب برون ــرای کت نمایشــگاه دائمــی ب
ــده  ــی ش ــی فرع ــه هدف ــل ب ــزرگ«، تبدی ــزاری »نمایشــگاه های ب ــکان برگ ــرای م ب
ــق  ــاب، از طری ــع کت ــوزه ی نشــر و توزی ــاره ی مشــکالت ح ــه ســمت چ ــت ب و حرک
ــن  ــذ. ای ــل ش ــرح تبدی ــی ط ــدف اصل ــه ه ــاب، ب ــی کت ــگاه دائم ــک نمایش ــاد ی ایج
بــود کــه پــروژه ی بــاغ کتــاب بیشــتر بــه ســمت برپایــی یــک نمایشــگاه چهارفصــل 
ــکان  ــازی م ــه آماده س ــه ک ــدف اّولی ــت و از ه ــاب رف ــروش کت ــه و ف ــرای ارائ ب
ــد. ــود، بازمان ــه آن ب ــران ب ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــال نمایش ــرای انتق ــدی ب جدی

بــاغ کتــاب یکــی از طرح هــای شــهرداری تهــران اســت کــه ســاخت فضــای 
فیزیکــی آن را شــرکت توســعه ی فضاهــای فرهنگــی شــهرداری بــر عهــده دارد، اّمــا 
ــود.  ــی اداره می ش ــورت هیئت امنای ــه ص ــت و ب ــهرداری نیس ــًا ش ــردار آن لزوم بهره ب
ــرداری  ــزی بهره ب ــرح و برنامه ری ــرفت ط ــر پیش ــارت ب ــرای نظ ــران، ب ــهردار ته ش
ــاب  ــاغ کت ــروژه ی ب ــر پ ــوان مدی ــعری را به عن ــر اش ــای علی اکب ــاب، آق ــاغ کت از ب

ــرده اســت. ــن ک تعیی
بــا  از شــمال شــرقی  ایــران،  ملــی  بــا کتابخانــه ی  از شــرق  »بــاغ کتــاب« 
فرهنگســتان های علــوم، و زبــان و ادبیــات فارســی، از شــمال غربــی بــا بــاغ 
ــاغ،  ــن ب ــدس همســایه اســت. مســاحت ای ــاع مق ــوزه ی دف ــا باغ م ــر و از غــرب ب هن
ــع آن، ســاختمان  ــر مرب ــزار مت ــه 54 ه ــار( اســت ک ــع )11 هکت ــر مرب ــزار مت 110 ه
نمایشــگاهی و تاالرهــای همایــش و اداری اســت و بقیــه ی فضــای آن را فضــای ســبز 
ــاب، شــامل  ــاغ کت ــی ب ــد1 . فضــای داخل و یــک دریاچــه ی مصنوعــی تشــکیل داده ان

1 . البتــه از آنجــا کــه ســطح بام هــای بــاغ کتــاب نیــز ۲۵  هــزار متــر مربــع دیگــر بــه فضای ســبز بــاغ کتاب 
افــزوده می کنــد، بایــد فضــای ســبز مجموعــه را بیشــتر از ایــن در نظــر گرفت.
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ــه در دو  ــع( اســت ک ــر مرب ــه مســاحت 2000 مت ــک ب ــر ی ــالن نمایشــگاهی )ه 16 س
طبقــه بنــا شــده اســت. پیش بینــی مســئوالن پــروژه ایــن بــوده اســت کــه ایــن فضــا 
ــگاه  ــزاری نمایش ــان برگ ــر و در زم ــزار نف ــه 20 ه ــادی روزان ــت ع ــد در حال می توان
بین المللــی تــا 500 هــزار نفــر در روز را پاســخگو باشــد1 کــه البتــه بــه نظــر نمی رســد 

ــد. ــته باش ــده را داش ــم از مراجعه کنن ــن حج ــت ای ــاب ظرفی ــاغ کت ــای ب فض
بــاغ کتــاب چنــد ســالی اســت کــه در انتظــار تأســیس اســت و وعــده ی افتتــاح آن بــه کــّرات 

داده شــده؛ اّمــا هنــوز تــا رســیدن بــه مرحلــه ی افتتــاح و بهره بــرداری فاصلــه دارد.

8-4.مجتمعبزرگنمایشگاهیشهرآفتاب
مجتمــع بــزرگ نمایشــگاهی شــهر آفتــاب گزینه ی دیگــری بــرای برگــزاری نمایشــگاه کتاب 

تهــران اســت کــه عنــوان شــده نمایشــگاه ســال 1395 در آن برگــزار می گــردد.
طراحــی ایــن پــروژه توســط شــرکت GMP آلمــان صــورت گرفتــه کــه طّراحــی 
ــز برعهــده داشــته اســت. کارفرمــای طــرح،  نمایشــگاه های بزرگــی چــون فرانکفــورت را نی
»ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری تهــران« و مجــری آن 

»شــرکت یادمان ســازه« بــوده اســت.
شــهر آفتــاب در ابتــدای مســیر آزادراه خلیــج فــارس )تهــران- قــم( و پیــش از رســیدن به محّل 
اخــذ عــوارض واقــع شــده اســت. ایــن مجتمــع کــه بــا محوریــت حــرم مطهــر امــام خمینــی 
)ره( ســاخته شــده، پــس از افتتــاح تمامــی فازهــای آن، شــامل 5500 هکتار مجموعــه تفریحی، 

1. فضاهــای جنبــی بــاغ کتــاب شــامل یــک ســالن همایــش اصلــی 8۰۰ نفــره و چهــار ســالن همایــش 1۵۰ نفره، 
یــک اســتودیوی تلویزیونــی و رادیویــی داخــل بنــای اصلــی و فضاهــای دیگــری کــه بــرای برگــزاری کارگاه هــا و 
کالس هــای آموزشــی پیش بینــی شــده، می شــود. عــالوه بــر ایــن، رســتورانی کــه می توانــد همزمــان پذیــرای 
پانصــد مراجــع باشــد، کافــه کتــاب، و فضایــی اختصاصــی بــرای کــودکان و نوجوانــان )کــه در آن عــالوه بــر 
عرضــه ی مســتقیم کتــاب و محصــوالت فرهنگــی، امــکان بــازی و ســرگرمی آنهــا وجــود داشــته باشــد( نیــز از 

جملــه فضاهــای جانبی نمایشــگاه هســتند.
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ورزشــی آموزشــی خواهــد بــود و در فــاز نخســت )کــه گفتــه می شــود آمــاده ی بهره بــرداری 
ــاز  ــل ف ــورت تحوی ــود. در ص ــل داده می ش ــا تحوی ــن فض ــد ای ــش از 90 درص ــت(، بی اس
نخســت ایــن مجموعــه، 160 هکتــار از محوطــه )شــامل فضــای ســبز، پارکینــگ، محوطــه ی 

نمایشــگاهی و اداری و تأسیســات( آمــاده ی بهره بــرداری خواهــد بــود.
فضایــی کــه می توانــد محــّل برقــراری غرفه هــای نمایشــگاه باشــد، در فــاز نخســت، شــامل 
یــک ســالن اداری »U« شــکل بــا زیربنــای 38 هــزار متــر مربــع، و 4 فضــای نمایشــگاهی رو 
بــاز بــه مســاحت 60 هــزار متــر مریــع اســت کــه ایــن نیــز از مســاحت 130 هــزار متــر مربعــی 
ــد  ــن نقیصــه در ســال های بع ــر اســت. ای ــاب 1394 در مصــاّلی تهــران کمت نمایشــگاه کت

می توانــد بــا افتتــاح فازهــای بعــدی پــروژه برطــرف شــود.

9.جوایزکتاب
9-1مهمترینجوایزادبیداخلی

کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران، کتــاب ســال دفــاع مقــدس، جایــزه ی ادبــی جــالل، 
جایــزه ی ادبــی پرویــن، جایــزه ی ادبــی قلــم زّریــن، جایــزه ی ادبــی شــهید غنی پــور و جایــزه ی 
ــدام از  ــر ک ــه ه ــوند ک ــی محســوب می ش ــی داخل ــز ادب ــن جوای ــیری از مهم تری ــی گلش ادب
ســوی یــک جریــان یــا نهــاد فرهنگــی راه انــدازی شــده اســت و ســمت و ســو و سیاســت های 

خــاّص خــود را دارد.
9-1-1.کتابسالجمهوریاسالمیایران

جایــزه کتــاب ســال در ایــران نخســتین بــار بــا عنــوان »جایــزه ســلطنتي کتــاب ســال« در 
ســال 1332 ش. بــا هــدف تشــویق خادمــان دانــش و فرهنــگ ایــران تأســیس شــد. مســئول 
برگــزاري مســابقه ی ســلطنتي کتــاب ســال، بنیــاد پهلــوي بــود کــه تــا قبــل از ســال 1337 بــا 
نــام »ســازمان امــالک و مســتغالت پهلــوي« فّعالیــت داشــت. هــر ســال، از طریــق وســایل 
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ارتبــاط جمعــي، از مصّنفــان، مؤلفــان، و مترجمــان خواســته مي شــد تــا درصــورت تمایــل، پنــج 
نســخه از کتــاب خــود را کــه در ســال قبــل بــه زبــان فارســي و بــراي نخســتین بــار منتشــر 
ــّي  ــیده، ط ــاي رس ــد. کتاب ه ــال کنن ــوي ارس ــاد پهل ــي بنی ــش فرهنگ ــراي بخ ــد ب کرده ان
جلســات مختلــف هیــأت داوران، گزیــده مي شــد کــه خطــوط اصلــي ضوابــط ارزشــیابي عبارت 
بــود از: روان و درســت بــودن زبــان نوشــتاري کتــاب، داشــتن ارزش علمــي و آراي معتبر و جدید 
)در ایــن انتخــاب، تصنیــف بــر تألیــف، و تألیــف بــر ترجمــه رجحــان داشــت(. ارزشــیابي کتاب 
ســال برعهــده ی هیئتــي متشــّکل از برخــي اســتادان ُزبــده ی کشــور بــود کــه بــه پیشــنهاد 
شــوراي عالــي دانشــگاه و تصویــب محمدرضــا شــاه پهلــوی، انتخاب شــده بودنــد. تعــداد جوایز 

بهتریــن کتــاب در رشــته هاي مختلــف بــه شــرح زیــر بــود: 
رشته علوم و فنون: سه جایزه؛ 

رشته ادبي: دو جایزه، یکي براي تحقیقات ادبي و یکي براي تألیف و تصنیف؛ 

رشته علوم انساني و اجتماعي و تربیتي: دو جایزه؛ 

ترجمه: دو جایزه، یکي براي بهترین ترجمه علمي و یکي براي بهترین ترجمه ادبي؛ 

کودکان و نوجوانان: دو جایزه، یکي براي بهترین تألیف و یکي براي بهترین ترجمه. 

پــس از وقــوع انقــالب اســالمی و تغییــر حاکمّیــت، اّولیــن دوره ی برگــزاری ایــن جایــزه، بــا 
ــران« در ســال 1362 برگــزار شــد و  ــاب ســال جمهــوري اســالمي ای ــزه ی کت ــوان »جای عن

تاکنــون نیــز ادامــه یافتــه اســت.
ــف  ــای مختل ــراز اّول گروه ه ــران ط ــاتید و صاحب نظ ــر از اس ــزه، 9 نف ــن جای ــی ای هیئت علم
علمــی، فرهنگــی و دینــی، به عــالوه ی مدیــران دو اداره کل امــور کتــاب و مجامــع و فّعالیت های 
فرهنگــی )مجموعــاً یــازده نفــر( هســتند کــه هر ســاله بــه پیشــنهاد معــاون فرهنگــی و با حکم 
وزیــر ارشــاد بــه مــّدت یــک ســال بــه عضویــت ایــن هیئــت منصــوب می شــوند. اعضــای 

هیئت علمــی، اعضــای هیئــت داوران را در رشــته های مختلــف انتخــاب می کننــد. 
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وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي مســئولیت برگــزاری ایــن جایــزه را برعهــده ی مؤسســه ی 
خانــه ی کتــاب قــرار داده اســت. ایــن مؤسســه، هــر ســال از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــي از 
کلّیــه ناشــران، مؤلفــان، مترجمــان و مصّححــان کشــور درخواســت مي کنــد تــا نســخه اي از 
کتاب هایــي کــه بــراي نخســتین بــار در ســال قبــل منتشــر کرده انــد را بــه »دبیرخانــه کتــاب 
ســال« ارســال کننــد. ایــن کتاب هــا در رشــته هاي مختلــف و در ســه بخــش تألیــف، ترجمــه، 
و تصحیــح مــورد ارزیابــي قــرار مي گیــرد. ارزشــیابي کتاب هــا در دو مرحلــه انجــام مي شــود 
و ســرانجام رأي نهایــي صــادر مي گــردد. ایــن ارزشــیابي تابــع ضوابطــي اســت کــه بخشــي از 

آنهــا عبــارت اســت از: 
1( ارتقاءبخشي به سطح علمي و فرهنگي کشور

2( سلیس بودن زبان اثر و رعایت قواعد دستور زبان فارسي

3( داشتن کیفیت مطلوب از نظر صورت طبع و نکات فّني چاپ.

جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســالمی شــامل لــوح تقدیــر ریاســت جمهــوری و ســّکه هاي 
بهــار آزادي اســت کــه هــر ســال در دهــه فجــر توســط رئیــس جمهــور بــه برنــدگان اعطــا 
می شــود. گاه بنــا بــه تشــخیص هیــأت داوران، آثــاري نیــز به عنــوان »کتــاب شایســته« یــا 

ــي مي شــوند. ــر« معرف ــل تقدی »قاب
ــالمي  ــاد اس ــگ و ارش ــت هاي وزارت فرهن ــز در سیاس ــري نی ــزه ی دیگ ــال 1379 جای از س
گنجانــده شــد. ایــن جایــزه بــا عنــوان »جایــزه ی جهانــي کتــاب ســال جمهــوري اســالمي 
ایــران«، همزمــان بــا جایــزه ی کتــاب ســال و در همــان مراســم اعطــاء مي گــردد. هــدف از 
ایــن جایــزه، شناســایي و معّرفــي آثــار برگزیــده ی جهانــي در دو حــوزه ی »مطالعات اســالمي« 
و »مطالعــات ایرانــي« اســت. در ایــن جایــزه، تنهــا کتاب هایــي بررســي مي شــوند کــه بــراي 
ــارج از  ــاً در خ ــزه، و لزوم ــزاری جای ــش از برگ ــالدی پی ــال می ــن س ــار، در آخری ــتین ب نخس
مرزهــای جمهــوری اســالمی بــه چــاپ رســیده باشــند. مســئولیت برگــزاری جایــزه ی جهانــی 
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ــت  ــی« معاون ــای فرهنگ ــّکل ها و فّعالیت ه ــع، تش ــده ی اداره کل »مجام ــال، برعه ــاب س کت
فرهنگــی وزارت ارشــاد اســت.

9-1-2.جایزهیادبیجاللآلاحمد
جایــزه ی ادبــی جــالل آل احمــد عمدتــاً بــه دو دلیــل از اهّمّیــت برخــوردار شــده اســت: یکــی 
بــه دلیــل اینکــه مصّوبــه ی برگــزاری خــود را از شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی دارد. دوم بــه 

دلیــل مقــدار جایــزه ی آن کــه مبلــغ قابل اعتنایــی را شــامل می شــود.
ــز در  ــه ی آن نی ــخ 1384/04/21 و آئین نام ــی جــالل آل احمــد در تاری ــزه ی ادب ــزاری جای برگ
تاریــخ 1385/08/23 بــه تصویــب شــورای عالــی انقــالب فرهنگی رســیده و اّولیــن دوره ی این 
جایــزه در ســال 1387، در ســالروز تولـّـد جــالل آل احمــد برگــزار شــده اســت. هــدف از اهــدای 
ایــن جایــزه، »ارتقــای زبــان و ادبیــات ملــی- دینــی، از رهگــذر بزرگداشــت پدیدآورنــدگان آثــار 

برجســته، بدیــع و پیشــرو« عنــوان شــده اســت.
آثــار برگزیــده در ایــن جایــزه، هــر کــدام 110 ســّکه، و آثــار شایســته ی تقدیــر، 25 ســّکه تمــام 
بهــار آزادی دریافــت می کننــد. جایــزه ی 110 ســّکه در متــن مصّوبــه ی شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی تعییــن شــده و مطابــق ایــن مصّوبــه، هزینه هــای الزم بــرای اجــرای ایــن جایــزه، 

به صــورت تبصــره ای در بودجــه ی ســاالنه ی معاونــت فرهنگــی ارشــاد منظــور می شــود.
برگــزاری ایــن جایــزه کــه پیشــتر برعهــده ی »مؤسســه ی خانــه ی کتــاب« بــود، بــه »بنیــاد 
ادبیــات داســتانی« واگــذار شــده اســت. مطابــق مصّوبــه ی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
ــه،  ــت فرهنگــی تشــکیل شــود و انتخــاب رئیــس دبیرخان ــد در معاون ــزه بای ــه ی جای دبیرخان

ــود. ــاء )یعنــی معــاون فرهنگــی( خواهــد ب برعهــده ی دبیــر هیئت امن
ــی  هیئت امنــای ایــن جایــزه، همــان اعضــای حقیقــی و حقوقــی شــورای هنــر شــورای عال
انقــالب فرهنگــی هســتند. وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ریاســت ایــن هیئت امنــا را برعهده 

داشــته و معــاون فرهنگــی وی نیــز بــدون حــّق رأی، دبیــری هیئت امنــا را برعهــده دارد.
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ــر از  ــّکل از 9 نف ــد متش ــه بای ــی را )ک ــای هیئت علم ــاله اعض ــر س ــزه، ه ــای جای هیئت امن
نویســندگان و صاحب نظــران در زمینــه ی داســتان، نقــد ادبــی، مســتندنگاری و تاریخ نــگاری 
ــن  ــده اند( تعیی ــی ش ــا معّرف ــه هیئت امن ــاد ب ــی ارش ــاون فرهنگ ــنهاد مع ــه پیش ــند، و ب باش
ــود کــه در حــال  ــزه خواهــد ب ــر برگــزاری جای ــز همــان دبی ــر هیئت علمــی نی ــد. دبی می کنن

حاضــر آقــای مهــدی قزلــی اســت.
ــد از:  ــارت بودن ــاه 1393( عب ــزه )آذر م ــزاری جای ــن دوره ی برگ ــی هفتمی اعضــای هیئت علم
دکتــر حســین پاینــده، دکتــر محمدرضــا جوادی یگانــه، دکتــر محّمــد حنیــف، حجت االســالم 
ــان،  ــد دهق ــلیمانی، احم ــس س ــان(: بلقی ــا و آقای ــندگان )خانم ه ــری، و نویس ــا زائ محمدرض

محســن کاظمــی و صــادق کرمیــار.
ــه برگزیــدگان در چهــار حــوزه ی »داســتان کوتــاه«، »رمــان  ایــن جایــزه، در حــال حاضــر ب
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــا می ش ــتندنگاری« اعط ــی« و »مس ــد ادب ــد«، »نق ــتان بلن و داس
ــی«،  ــد ادب ــتانی«، »نق ــات داس ــوزه ی »ادبی ــار ح ــه چه ــز ب ــه در ســال های گذشــته، جوای ک
ــه  ــزه ب ــا واگــذاری جای ــع، ب ــت. در واق ــگاری« اختصــاص می یاف »مســتندنگاری« و »تاریخ ن
»بنیــاد شــعر و ادبیــات داســتانی«، جنبــه ی »ادبــی« جایــزه )کــه البتــه در متــن مصّوبــه نیــز 
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت( کمــی پررنگ تــر از گذشــته شــده اســت. همچنیــن در ســال 

ــزه و مشــّخصات و رزومه هــای آنهــا اعــالم شــد. ــام داوران جای ــار، ن ــن ب ــرای اّولی 1393 ب
9-1-3.جایزهیکتابسالدفاعمقّدس

اولیــن دوره ی انتخــاب کتــاب ســال دفــاع مقــدس، ســوم خــرداد 1372 همزمــان بــا ســالروز 
آزادســازي خرمشــهر از ســوي بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــاي دفــاع مقــدس برگزار شــد. 
متولـّـی ایــن جایــزه نیــز ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســت. هــدف 
از برگــزاري ایــن جایــزه، تشــویق و ترغیــب نویســندگان و ایجــاد انگیــزه بــرای تولیــد اثــر در 
زمینــه ی دفــاع مقــّدس و شــکوفایي اســتعدادهاي ناشــناخته در ایــن زمینــه، و نیــز شناســایي و 
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شناســاندن آثــار ارزشــمند دفــاع مقــّدس بــوده اســت.
ــه در  ــه ای ک ــت به گون ــه نیاف ــب ادام ــداوم و مرت ــور م ــزه بط ــن جای ــزاری ای ــد برگ رون
ــن  ــد. ای ــزار ش ــانزدهمین دوره آن برگ ــزاری، ش ــدم برگ ــال ع ــه س ــد از س ــال 93 بع س
ــج  ــامل پن ــی آن ش ــود. بخــش اصل ــزار می ش ــی برگ ــی و جنب ــزه در دو بخــش اصل جای
ــودک و  ــش«، »ک ــد و پژوه ــتندنگاری ها«، »نق ــر«، »مس ــات و هن ــت: »ادبی ــش اس بخ
ــای  ــروِه کتاب ه ــار گ ــامل چه ــز ش ــی نی ــته«. بخــش جنب ــای وابس ــوان«، »گروه ه نوج
موضــوع »درگیــری بــا ضــّد انقــالب در مناطــق جنگــی«، »مترجــم برگزیــده« )از زبــان 
فارســی بــه ســایر زبان هــا/ از ســایر زبان هــا بــه فارســی(، »هنرمنــد برگزیــده ی طّراحــی 

ــانی« اســت. ــده ی نشــر و اطالع رس ــال برگزی ــاب« و »فّع ــک کت گرافی
اعضــای هیئــت داوری رشــته های مختلــف توســط دبیــر علمــی انتخاب می شــوند. دبیــر علمی 
ایــن جایــزه نیــز کــه در عیــن حــال رئیــس هیئــت داوران محســوب می شــود توســط رئیــس 
ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس انتخــاب می شــود. ایــن جایــزه در رونــد 
برگــزاری خــود بــا فراخــوان آثــار منتشــره، اقــدام بــه داوری در خصــوص کیفیــت آنهــا می کند. 

9-1-4.جایزهیادبیپرویناعتصامی
جشــنواره ی دوســاالنه ی ادبــی پرویــن اعتصامــی در ســال 1383 توّســط معاونــت فرهنگــی 
ــده و در  ــته ش ــاد گذاش ــت بنی ــن معاون ــی ای ــای فرهنگ ــع و فعالیت ه ــر مجام ــاد و دفت ارش
ســال 1386 اســاس نامه ی آن بــه تصویــب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رســیده اســت. 
ــاس نامه ی  ــا اس ــاس ب ــت در قی ــد اس ــی جایزه1معتق ــی کنون ــر اجرای ــه دبی ــاس نامه ای ک اس

ــی دارد. ــه اصالحات ــاج ب ــتابزده تر نوشــته شــده و احتی ــزه ی جــالل، ش جای
اهــداف ایــن جایــزه کــه در مصّوبــه ی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه، عــالوه بــر بزرگداشــت پرویــن اعتصامی، شــامل حمایت از زنان نویســنده و شناســاندن 

1 . مهدی قزلی، معرفی پنج نامزد برگزیده جایزه پروین اعتصامی، خبرگزاری ایبنا
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آثــار برجســته ی آنــان می شــود.
نماینــده ی دبیــر علمــی آخریــن دوره ی برگــزاری جایــزه ی پروین1 معتقــد اســت: در روزگاری که 
ایــن جایــزه تأســیس شــد، قــرار دادن جایــزه ی مســتقلی بــرای بانــوان بــرای ارتقــای فرهنگــی 
ایــن بخــش ضــروری تشــخیص داده شــده؛ اّمــا اکنــون ایــن مســئله مطــرح اســت کــه آیــا 
ــان داشــته باشــیم،  ــرای زن ــزه ای اختصاصــی ب ــا جای ــز الزم اســت کــه م در حــال حاضــر نی
درحالیکــه جایــزه ی اختصاصــی مــردان نداریــم؟ چراکــه هــم در جایــزه ی کتــاب ســال و هم در 
جایزه هایــی مثــل جــالل، آثــار خانم هــا هــم دیــده می شــود و مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

بــه هــر تقدیــر، هرگونــه تغییــری در ایــن جایــزه )و نیــز جایــزه ی جــالل آل احمــد( نیازمنــد 
تصویــب و تأییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اســت.

جایــزه ی پرویــن در 6 بخــش داســتان بزرگ ســال، شــعر بزرگ ســال، کــودک و نوجوان)شــعر و 
داســتان(، ترجمــه، پژوهــش و نمایش نامــه برگــزار می شــود. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
نماینــده ی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و چهــار عضــو از اعضــای شــورای زنــان و خانواده 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، اعضــای هیئــت امنــای ایــن دو ســاالنه ی ادبــی را تشــکیل 
ــر  ــب وزی ــا و تصوی ــد هیئت امن ــا تأیی ــزه، هــر دوره ب ــت علمــی جای ــد. اعضــای هیئ می دهن

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی )به عنــوان رئیــس هیئــت امنــا( انتخــاب می شــوند.
ــن، و  ــف را تعیی ــای مختل ــت داوران بخش ه ــود هیئ ــه ی خ ــه نوب ــز ب ــی نی ــت علم  هیئ
ــن دوره ی  ــمین و آخری ــد. در شش ــن می کن ــزه را تدوی ــی و داوری جای ــه ی اجرای آئین نام

ــد: ــی بودن ــای هیئت علم ــراد، اعض ــن اف ــنواره )1394(، ای ــن جش ــزاری ای برگ
منیره احمد سلطانی )پژوهشگر، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی(  -

راضیه تجار )نویسنده(  -

سوسن طاقدیس )نویسنده(  -

1 . جواد محّقق، جایزه تغییراتی می کند، خبرگزاری ایبنا
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حسن دولت آبادی )پژوهشگر حوزه ی تئاتر و مدیر دفتر تئاتر کودک و نوجوان حوزه ی هنری(  -

سیدمحّمدرضا واحدی )نویسنده(  -

ــدات  ــدا، فهرســت تولی ــه در ابت ــاز می شــود ک ــاب آغ ــه کت ــا کار مؤسســه ی خان جشــنواره ب
مؤلّفــان خانــم را بــه دبیرخانــه ی جایــزه ارســال می کنــد. پــس از ایــن اســت کــه هیئــت داوران 
ــود. در  ــه می ش ــی گرفت ــنواره پ ــل جش ــه ی مراح ــد و بقی ــار می نماین ــی آث ــه بررس ــروع ب ش
دوره ی اخیــر، برگــزاری ایــن جایــزه نیــز ماننــد جایــزه ی جــالل برعهده ی بنیــاد شــعر و ادبیات 

داســتانی گذاشــته شــده اســت.
9-1-5.جایزهیادبیقلمزّرین

ــی  ــی غیردولت ــای ادب ــن جایزه ه ــن و مداوم تری ــه منظم تری ــی، از جمل ــزه ی ادب ــن جای ای
ــران اســت.  ــم ای ــن قل ــاالنه، انجم ــی س ــزه ی ادب ــن جای ــی ای ــود. متولّ محســوب می ش
ــزار شــده  ــن دوره ی آن در ســال 1381 برگ ــزه، از ســال 1380 تأســیس و اّولی ــن جای ای
اســت. تــا ســال 1393 داســتان، شــعر و پژوهــش و نقــد ادبــی ســه محــور ایــن جایــزه ی 
ادبــی را تشــکیل می دادنــد. از ســال 1394 دو بخــش شــعر و داســتان کــودک نیــز بــه آن 
اضافــه شــده اســت. ســمت و ســوی حاکــم بــر ایــن جایــزه، بــه دلیــل غیردولتــی بــودن و 
جــّو مذهبــِی و هم طیــف بــودن بــا انقــالب اســالمی ثابــت مانــده و اصــواًل ایــن جایــزه، 

یکــی از برندهــای ادبــی جبهــه ی فرهنگــی انقــالب محســوب می شــود. 
دبیــر ایــن جایــزه توســط اعضــای هیئت مدیــره ی انجمــن قلــم انتخــاب می شــود. او 
نیــز بــه نوبــه خــود، هیئــت داوری را در حوزه هــای ســه/پنج گانه بــه هیئت مدیــره ی 
انجمــن قلــم معّرفــی کــرده و ایــن اعضــاء بــا تأییــد هیئــت، به عنــوان هیئت هــای 
ــاله در روز  ــر س ــزه ه ــن جای ــوند. ای ــوب می ش ــن منص ــم زّری ــزه ی قل داوری جای
ــی  ــه معّرف ــدام ب ــه ای، اق ــزاری اختتامی ــا برگ ــم ب ــا روز قل ــادف ب ــاه مص 14 تیرم

ــد.  ــود می کن ــدگان خ برگزی
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9-1-6.جایزهیکتابسالشهیدغنیپور
کتــاب ســال شــهید حبیــب غنی پــور نیــز از دیگــر جایزه هــای ادبــی غیردولتــی اســت اســت کــه 
بــه هّمــت مرحــوم امیرحســین فــردی بنیــان گــذارده شــد. ایــن جایــزه، اّولیــن دوره ی خــود را در 
ســال 1376 تجربــه کــرد و پــس از چنــد دوره برگــزاری نامنّظــم، از ســال 1382 هــر ســاله برگــزار 
شــده اســت. چهاردهمیــن دوره ی جایــزه ی کتــاب ســال شــهید غنی پــور، در ســال 1393 در مســجد 
جواداالئّمــه )ع( برگــزار شــد. محّمــد ناصــری دبیــری دائمی ایــن جایــزه را برعهــده دارد و تاکنون 14 

دوره ی آن را برگــزار کــرده اســت.
ایــن جایــزه ی ادبــی نیــز از برندهــای جبهــه ی فرهنگــی انقــالب محســوب می شــود. ایــن جایزه ی 
ادبــی، جایــزه ی نقــدی خاّصــی دارد و هــر ســال متناســب بــا توانایی هــای مالــی صندوق مســجد به 
اهــدای جوایــز اقــدام می کنــد. گاهــی برخــی نهادهــای فرهنگــی نیــز در برگــزاری ایــن جایــزه، بــا 

مســجد جواداالئّمــه همــکاری کرده انــد.
ــفندماه در  ــور در اس ــهید غنی پ ــهادت ش ــالروز ش ــیدن س ــا فرارس ــان ب ــاله همزم ــر س ــزه ه جای
بخش هــای کــودک، نوجــوان، انقــالب و دفــاع مقــّدس و آزاد بــه معّرفی برگزیــدگان خود می پــردازد. 
جوایــز برگزیــدگان توّســط خانــواده ی شــهدا اهــداء می شــود. هیئــت داوران ایــن جایــزه ی ادبــی نیز 
توّســط شــورای نویســندگان مســجد جواداالئمــه )ع( تعییــن می شــوند. ایــن جایــزه ی ادبــی بــرای 
دریافــت آثــار، فراخوانــی منتشــر نمی کنــد و فقــط در چارچــوب سیاســت های خــود، بــه انتخــاب آثار 
از میــان فهرســت کتاب هــای چاپ شــده ی ســال کــه توّســط خانــه ی کتــاب منتشــر می شــود، و 
داوری در میــان آثــار انتخابــی از ایــن فهرســت، می پــردازد. در دو ســال اخیــر انتقاداتی بــه برگزیدگان 

جایــزه به دلیــل ناهم خوانــی آن هــا بــا روح کلــی جایــزه مطــرح شــده اســت.
9-1-7.جایزهیادبیهوشنگگلشیری

جایــزه ی ادبــی هوشــنگ گلشــیری نیــز از دیگــر جوایــز غیردولتــِی ادبــی ســاالنه بــود کــه 
ــزه،  ــن جای ــذار ای ــرار داشــت. بنیان گ ــادی ق ــه زی ــورد توّج ــل روشــنفکری، م ــان محاف در می
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ــن از  ــد ت ــری و چن ــه طاه ــرش فرزان ــط همس ــه توس ــود ک ــیری ب ــنگ گلش ــاد هوش بنی
دوســتان و نزدیــکان گلشــیری اداره می شــد. ایــن جایــزه هــر ســال در چهــار بخــش رمــان، 
ــال  ــه در س ــی ک ــان کتاب های ــتان اّول، در می ــان اول و مجموعه داس ــتان، رم مجموعه داس
پیــش از برگــزاری جایــزه منتشــر می شــدند، بــه داوری و انتخــاب آثــار برگزیــده می پرداخــت.

داوران هــر دوره توســط هیئت مدیــره ی بنیــاد گلشــیری و بــا مشــورت و تأییــد هیئت امنــای 
ایــن بنیــاد معّرفــی می شــدند. داوران همچنیــن عــالوه بــر جایــزه ی اصلــی، تک داســتان هایی 
را نیــز از میــان کتاب هــای مجموعه داســتان کــه بــه نظــر آنــان ویژگــی و درخشــش خاّصــی 

داشــتند، معّرفــی می کردنــد.
اّولیــن دوره ی ایــن جایــزه ی ادبــی در ســال 1380 برگــزار شــد. از آن پــس، ایــن جایــزه به طــور 
مرتـّـب و ســاالنه برگــزار می شــد. تیرمــاه 1393 بنیــاد هوشــنگ گلشــیری در بیانیــه ای اعــالم 
کــرد تصمیــم دارد نیــرو و منابــع اندکــی را کــه بــرای بنیــاد گلشــیری باقــی مانــده، وقف بخش 
دیگــری از اهــداف منــدرج در اساســنامه ی بنیــاد کنــد کــه بــه دلیــل مشــغله ی نفس گیــری به 

نــام جایــزه، تــا انــدازه ای مغفــول واقع شــده اســت.

10.رسانههایکتاب
10-1.رسانهیملی

در رادیو یا معاونت صدا، 3 دسته فّعالیت در حوزه ی کتاب انجام شده است:
ــه  ــه در آن ب ــت ک ــاب 1 برمی گش ــو کت ــدازی رادی ــه راه ان ــا ب ــن فّعالیت ه ــته ی اّول از ای دس

 1. رادیــو کتــاب یــک شــبکه ی رادیویــی بــود کــه بــا شــعارهای »جایــی بیــن جوانــان ایــران« و »مي خوانــم، 
مي خوانــي، مي شــنویم« شــروع بــه فعالیــت کــرده بــود. در مــورد تالیــف کتــاب، مســائل مختلــف حیطــه ی 
نشــر و کتابخوانــی )شــامل معّرفــی کتــاب، بررســی وضــع چــاپ و نشــر، آسیب شناســی کتــاب، وضــع نشــر 
ــده در آن،  ــرا ش ــای اج ــت. از برنامه ه ــه داش ــی برنام ــی و پژوهش ــای علم ــی کتاب ه ــتان ها( و بررس در اس
ــش«،  ــوان دان ــوس«، »ای ــن«، »فان ــن و بط ــو روزگار«، »مت ــی«، »رادی ــا«، »قّصه خوان ــان گفته ه ــوان »از می می ت

»چاپخانــه«، »کوچه بــاغ کتــاب«، »وقایــع اتّفاقّیــه«، »ســرای قلــم«، »قلمســتان«،    )ادامــه در صفحــه بعــد(  
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معّرفــی ناشــران، مؤلفــان، مترجمــان و فّعــاالن عرصــه ی نشــر پرداختــه می شــد. ایــن رادیــو که از 

زمســتان 1391 کار خــود را آغــاز کــرده بــود و فقــط در تهــران پخــش می شــد، در ابتدای زمســتان 

1393 بــا شــبکه ی فرهنــگ ادغــام شــد.

معاونــت صــدا اعــالم کــرد کــه: »رادیــو کتــاب بعــد از 2 ســال فّعالیــت، نــه تنهــا در جــذب 

مخاطــب موّفــق نبــوده، بلکــه بــر رونــد پرداختــن بــه مســئله ی کتــاب در شــبکه های دیگــر رادیو 

ــزان  ــر اســاس نظرســنجی های ســازمان صــدا و ســیما، می ــر منفــی گذاشــته اســت. ب ــز تأثی نی

مخاطــب ایــن کانــال رادیویــی کمتــر از ســه دهــم درصــد بوده کــه ایــن میــزان در آمــار مخاطبان 

یــک شــبکه ی رادیویــی، نزدیــک بــه صفــر محســوب می شــود«.

دســته ی دوم فّعالیت هــا، اجــرای ویژه برنامه هــای مرتبــط بــا کتــاب در شــبکه های 

ــی اســت. ــف رادیوی مختل

ــه برنامه هــای  ــذار ب ــل برخــی کتاب هــای تأثیرگ ــه تبدی ــز ب ــا نی و دســته ی ســوم فّعالیت ه

صوتــی و تولیــد کتاب هــای گویــا برمی گــردد کــه به ویــژه در رادیــو »ایران صــدا« و »فرهنــگ« 

تولیــد می شــوند و عــالوه بــر پخــش از شــبکه های مختلــف رادیویــی، بــر روی ســایت شــبکه ها 

نیــز قــرار داده شــده و بدین ترتیــب، ترویــج می شــود.

در حــال حاضــر و پــس از ادغــام رادیــو کتــاب در رادیــو فرهنــگ، ایــن شــبکه گروهــی 

ــن  ــاب در ای ــا کت ــه ب ــی را در رابط ــه مجموعه برنامه های ــاب دارد ک ــروه کت ــوان گ تحت عن

ــد. ــد می کن ــبکه تولی ش

اّمــا برنامه هایــی کــه در تلویزیــون، یــا بــه عبارتــی معاونــت ســیما، در حــوزه ی کتــاب تولیــد 
ــل تقســیم اند: ــی قاب ــه 3 دســته ی کلّ می شــود، ب

»هنــر مکتــوب«، »مســابقه ی کتابــداران«، »کتــاب شــنیداری«، »بــا کتابــداران، عیــار«، »بــاغ ملّــی«، »کتــاب 
ســبز«، »از میــان واژه هــا«، »مــدال و مرکــب«، »پیــک دانایــی«، »شــیرازه«، »جمعه ی آســمانی«، »مشــق عشــق«، 
»قلمــرو«، »قــدم بــا قلــم«، »گنجینــه«، »صفحــه ی مجــازی«، »رهگــذر قّصه هــا« و »دیباچــه« را نــام بــرد. ایــن 
ــت،  ــد از دو ســال فّعالی ــخ 1393/1۰/1۰، بع ــی، در راســتای چابک ســازی شــبکه ها، در تاری شــبکه ی رادیوی

تعطیــل شــد و در کانــال فرهنــگ ادغــام گردیــد.
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دســته ی اّول شــامل بخش هایــی اســت کــه در بازه هــای زمانــی مختلــف در 
برنامه هــای عمومــی تلویزیــون نظیــر »صبــح بخیــر ایــران«، »زنــده بــاد زندگــی«، »بــه 
ــی  ــه کتــاب و کتابخوان ــه ی مهــر« و ... ب ــا خبــر«، »خان ــه برمی گردیــم«، »صبــح ب خان

اختصــاص داده شــده اســت.
دســته ی دوم برنامه هــای مناســبتی کتــاب اســت کــه عمدتــاً در دو مناســبت، یکــی 
اّیــام برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهــران و دیگری هفتــه ی کتــاب و کتابخوانی، 

تولیــد و پخــش می شــوند.
دســته ی ســوم آن دســته از برنامه هــای اختصاصــی کتــاب اســت کــه در طــول ســال 
ــه شــبکه ی  ــاً در شــبکه ی چهــارم ســیما )موســوم ب ــد. ایــن برنامه هــا عمدت ــداوم دارن ت
ــا یــک  ــر توانســته اند ب ــز کمت ــن برنامه هــا نی ــد می شــوند. اگرچــه ای ــگان( تولی فرهیخت
هوّیــت مســتقل، فّعالیــت بلندمــّدت داشــته باشــند و هــر از چندگاهــی پخــش بســیاری از 
ــا ایــن حــال برنامه هایــی بوده انــد  آنهــا متوّقــف شــده و دوبــاره از ســرگرفته می شــود، ب
کــه پخــش آنهــا در طــول ســال تــداوم داشــته اســت. برنامه هایــی ماننــد »کتاب نامــه«، 

»نقــد کتــاب«، »مجلّــه ی کتــاب«، »فانــوس« و »کاغذرنگــی« از ایــن قبیل انــد.
اّمــا نــوع دیگــری از پرداختــن بــه کتــاب در تلویزیــون، کــه در برنامه هایی نظیــر »راز«، 
»خندوانــه« و »جیوگــی« تجربه هــای موّفقــی از آن رقــم خــورده اســت، معّرفــی کتــاب و 
اشــاره بــه برخــی کتاب هــا در ضمــن برنامــه اســت. در اینجــا الزم نیســت یــک بخــش 
از برنامــه بــه کتــاب اختصــاص داده شــود، بلکــه ممکــن اســت در میانــه ی یــک گفتگوی 
داغ، پــای یــک کتــاب بــه میــدان بیایــد یــا از مهمــان برنامــه خواســته شــود کــه کتابی به 
مخاطبــان برنامــه معّرفــی کنــد یــا در زمینــه ی مــورد بحث بــه کتــاب خاّصی ارجــاع دهد. 
شــاید تبلیــغ کتــاب و کتابخوانــی نیــز ماننــد هر تبلیــغ دیگــری، هر انــدازه غیرمســتقیم تر 

و کاربردی تــر باشــد، بتــوان انتظــار تأثیرگــذاری بیشــتری از آن داشــت.
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10-2.نشریاتکتاب
بــه جــرأت می تــوان مّدعــی شــد کــه در میــان نشــریات داخلــی کشــور، نشــریه ی ویــژه ی 
ــان  ــان جری ــه در می ــتند، چ ــه هس ــریاتی ک ــدارد. نش ــود ن ــر وج ــال حاض ــاب« در ح »کت
روشــنفکری و چــه در میــان جبهــه ی فرهنگــی انقــالب، بیــش از آنکه نشــریه ی خــاّص کتاب 
باشــند، نشــریه ی ادبــی یــا فکــری هســتند کــه بــه اقتضــای موضــوع خــود، کمابیــش بــه 

ــد. ــدا کرده ان ــز ورود پی ــاب نی ــوزه ی کت ح
ــازِی  ــه صاحب امتی ــه« ب ــاب هفت ــه ی »کت ــاب، هفته نام ــژه ی کت ــریه ی وی ــن نش مهم تری
ــه در  ــود بودج ــل کمب ــال 1394، به دلی ــدای س ــه از ابت ــود ک ــاب ب ــه ی کت ــه ی خان مؤسس
خبرگــزاری ایبنــا ادغــام شــد و قــرار شــد از آن بــه بعــد صرفــاً نســخه ی کاغــذی ایبنــا باشــد. 

هرچنــد انتشــار ایــن نســخه ی کاغــذی نیــز هنــوز آغــاز نشــده اســت.
نشریات دیگر عبارتند از:

»کتــاب هفتــه ی خبــر« وابســته بــه خبرآنالیــن )کــه در ابتــدا بــا نــام »کتــاب هفتــه ی   -

نــگاه پنجشــنبه« بــه چــاپ می رســید(: ایــن نشــریه در واقــع یــک نشــریه ی فرهنگــی، هنــری و 

ادبــی اســت و مختــص بــه مســائل کتــاب نیســت. ایــن نشــریه، بنــا بــه اظهــارات ســردبیر ســابق 

آن، بنــای آن را داشــته اســت تــا یــادآور نشــریه ی »کتــاب جمعــه« باشــد کــه در اوایــل انقــالب به 

ســردبیری احمــد شــاملو منتشــر می شــد.

ــای  ــاب، در حوزه ه ــه ی کت ــه ی خان ــه مؤسس ــق ب ــاب« متعلّ ــد کت ــای »نق فصل نامه ه  -

ــاه« منتشــر می شــد( ــاب م ــوان »کت ــا عن موضوعــی گوناگــون )کــه پیشــتر به صــورت ماهنامــه و ب

ماهنامــه ی »جهــان کتــاب« بــه صاحب امتیــاز و مدیرمســئولی طلیعــه خادمیان، فّعــال در   -

حــوزه ی اندیشــه و نقــد ادبــی

فصلنامه ی »نقد و بررسی کتاب تهران« )عدم انتشار از زمستان 1393(  -

مجلّــه ی داســتان همشــهری )کــه در ابتــدا به صــورت ضمیمــه ی مجلّــه ی خردنامــه ی   -
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ــیدنیک ــا فرش ــردبیری مین ــه س ــد(، ب ــر می ش همشــهری منتش

عــالوه بــر اینهــا، اگــر بخواهیــم از تعــدادی نشــریات ادبــی و فکــری نــام ببریــم کــه بــا 
ــاب، در  ــورد کت ــی در م ــاب و یادداشت نویس ــد کت ــی و نق ــد و معّرف ــد خورده ان ــاب پیون کت
آنهــا از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، در میــان نشــریات جریــان روشــنفکری می تــوان 

بــه نشــریات زیــر اشــاره کــرد:
دوماهنامه هــای »ســینما و ادبیــات« بــه صاحب امتیــازی و مدیرمســئولی همایــون   -

خســروي دهکردي و ســردبیری نیلوفــر نیاورانــي

»اندیشــه پویــا« بــه صاحب امتیــازی و مدیرمســئولی بــرات ا... صمــدی راد و ســردبیری   -

رضــا خجســته رحیمی

ماهنامه های »تجربه« به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کتایون بناساز )شورای سردبیری(  -

»مهرنامه« به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی فروزنده ادیبی و سردبیری محمد قوچانی  -

»بخارا« به مدیرمسئولی و سردبیری علی دهباشی  -

در تحریریــه ی ایــن نشــریات، عمدتــاً افــرادی ماننــد احمــد غالمــی و مهــدی یزدانی خــّرم کــه 

عقبــه ی ژورنالیســتی جریــان روشــنفکری محســوب می شــوند، حضــور دارند.

در میان جبهه ی فرهنگی انقالب نیز می توان به نشریات زیر اشاره کرد:

هفته نامه ی »پنجره« به مدیرمسئولی علیرضا زاکانی و سردبیری سیدمرتضی فاطمی.  -

ماهنامــه ی »اقلیــم نقــد« بــه صاحب امتیــازی، مدیــر مســئولی و ســردبیری محمدرضــا   -

ــف شــده اســت. ــه انتشــار آن از ســال 1393 متوق ــه البت سرشــار ک

10-3.خبرگزاریهایکتاب
خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا( اّولیــن و تنهــا خبرگــزاری تخّصصــی کتــاب ایــران اســت کــه 
فّعالیــت خــود را از ســال 1385 آغــاز کــرده اســت. ایــن خبرگــزاری، زیرنظــر خانــه ی کتــاب 
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فعالیــت می کنــد. اطالع رســانی خبــری در حــوزه ی کتــاب و کتابخوانــی و موضوعــات مرتبــط با 
آن، نظیــر چــاپ، نشــر و گرافیــک، مهمتریــن مأموریــت این خبرگــزاری اســت. ایــن خبرگزاری 
ــار  ــر خــود در مراکــز اســتان ها نمــوده و پوشــش اخب ــه اســتقرار دفات از ســال 1391 شــروع ب

کتــاب اســتانی را مــورد اهتمــام قــرار داده اســت.
ســردبیر کنونــی خبرگــزاری کتــاب افشــین داورپنــاه، و دبیــر تحریریــه ی آن بهنــام ناصح اســت. 
ســردبیر پیشــین، محّمدرضــا اســدزاده بــود کــه بهمــن مــاه ســال 1393 حــرف و حدیث هایــی 
در مــورد کتابــی از او بــا عنــوان »مــن ایــن نســل« و منتشــر شــدن ایــن کتــاب در باکــو شــکل 

گرفــت کــه در تغییــر رئیــس اداره ی کتــاب، آقــای علــی شــجاعی صائین نیــز بی تأثیــر نبــود.
خبرگــزاری کتــاب، در حــال حاضــر اصلی تریــن منبــع در مــورد اخبــار مرتبــط بــا کتــاب در 

کشــور بــه شــمار مــی رود.
خبرگــزاری دیگــری بــه اســم رســانه ی کتابــداری و اطالع رســانی ایــران )لیزنــا( نیــز وجــود دارد 
کــه در زمینــه امــور کتابخانه هــا فعالیــت می کنــد. ایــن خبرگــزاری کــه از ســال 1388 آغــاز 
بــه کار کــرده، اّولیــن پایــگاه تخّصصــِی خبــری کتابــداری و اّطالع رســانی اســت کــه بــه اخبــار 

ــردازد. ــداران می پ ــا و کتاب کتابخانه ه

10-4.رسانههایمردمی
افــزون بــر مــوارد فــوق، تعــداد فراوانــی از رســانه های متعلــق بــه مــردم و دوســت داران 
ــا  ــانه ها ب ــن رس ــد. ای ــی می پردازن ــاب و کتاب خوان ــه کت ــت در زمین ــه فعالی ــاب ب کت
ــایت،  ــم از س ــد )اع ــی دارن ــای مختلف ــد، قالب ه ــکل گرفته ان ــی ش ــای گوناگون انگیزه ه
ــاره  ــددی درب ــای بســیار متع ــال تلگــرام و...( و از زوای ــالگ، صفحــه اینســتاگرام، کان وب
ــاب،  ــی از کت ــر جمالت ــاب، بازنش ــک کت ــه ی ــر توصی ــد )نظی ــت می نماین ــاب فعالی کت
ــده  ــد ش ــوای تولی ــی از محت ــل توجه ــش قاب ــدی و...(. بخ ــد ج ــی، نق یادداشت نویس



181

ــود. ــد می ش ــی تولی ــانه های مردم ــن رس ــط ای ــی توس ــاب و کتاب خوان ــون کت پیرام

11.تبلیغاتکتاب
تبلیغــات کتــاب در کشــور مــا از شــرایط مســاعدی برخــوردار نیســت. اّولیــن دلیــل آن، ایــن 
اســت کــه درصــد ناچیــز ســهم ناشــران از ســود کتــاب، بــه آنهــا اجــازه ی هزینــه کــردن بابت 
تبلیغــات کتابشــان را نمی دهــد. بدیــن ترتیــب، بازیگــران اصلــی عرصــه ی تبلیغــات کتــاب در 
کشــور، نــه ناشــران و مؤسســات تبلیغاتــی خصوصــی، کــه نهادهــای دولتی )یــا به تعبیــر بهتر: 
حاکمّیتــی( هســتند. چــرا کــه ناشــران عمومــاً تــوان هزینــه کــردن در ایــن عرصــه را ندارنــد. 

پخــش آگهــی تلویزیونــی بــرای تبلیــغ کتاب هــا، بــرای بســیاری از ناشــران فراهــم نیســت 
و بــه همیــن دلیــل، بــه نــدرت شــاهد چنیــن پدیــده ای هســتیم. بیلبوردهــای تبلیغاتــی نیــز 
هزینه هــای باالیــی دارد کــه بــرای عمــوم ناشــران میّســر نیســت. ایــن در شــرایطی اســت که 
ناشــران کمک آموزشــی بــه دلیــل فــروش و درآمــد مناســبی کــه دارنــد، بــه ســادگی می تواننــد 
در تلویزیــون و همچنیــن در فضاهــای تبلیغاتــی شــهری، بــه تبلیــغ کتاب هــای خــود بپردازنــد. 
در میــان ناشــران عمومــی، تنهــا آن دســته از ناشــران بــزرگ می تواننــد آثــار خــود را تبلیــغ 
کننــد کــه عــالوه بــر چــاپ کتــاب، صاحــب رســانه باشــند یا بــه دلیــل وابســتگی بــه نهادهای 

دولتــی، امکاناتــی فراتــر از امکانــات یــک مؤسســه ی انتشــاراتی در اختیــار داشــته باشــند.
ــال هســتند و گاه  ــز فّع ــاب، گروه هــای مردمــی و شــبه مردمی نی ــغ کت ــان تبلی ــه در جری البت
ــا  ــد؛ اّم ــا ایجــاد می کنن ــا و نهاده ــن گروه ه ــی را همی ــذاری تبلیغات بیشــترین حجــم تأثیرگ
ایــن اتّفــاق نیــز غالبــاً در جایــی صــورت می گیــرد کــه برخــی نهادهــای حاکمّیتــی ایــن مــوج 

تبلیغــی را ســازماندهی یــا پشــتیبانی می کننــد.
ــور  ــات مح ــند، خیلی اوق ــا می نویس ــی کتاب ه ــر برخ ــالب ب ــر انق ــه رهب ــی ک تقریظ های
ــه  ــانده اند. البت ــاال رس ــای ب ــه فروش ه ــا را ب ــوده و کتاب ه ــی ب ــی مردم ــای تبلیغ فّعالیت ه
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بسترســازی ایــن فّعالیت هــا معمــواًل توّســط نهادهــای عمومــی و دولتــی صــورت می گیــرد.
مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی، یکــی از ایــن نهادهاســت. مجمــع بــا برگــزاری طرح هــای 
ــده ام«،  ــن زن ــای »م ــرای کتاب ه ــون ب ــه تاکن ــی« )ک ــاب و زندگ ــری »کت ــابقات سراس مس
ــای  ــزاری »پویش ه ــا برگ ــارف ب ــر نشــر مع ــده( و دفت ــرا ش ــینا« اج ــر ش ــواده« و »دخت »خان
ــزاری  ــد. در برگ ــاء می کنن ــاب، ایف ــغ کت ــه ی تبلی ــی در زمین ــش مهّم ــنا« نق ــی روش مطالعات
ــا پویش هــا، از پتانســیل تبلیغــی و ترویجــی دســتگاه های مختلــف  ایــن دســت کمپین هــا ی
دولتــی و مردمــی اســتفاده می شــود. توزیــع و فــروش کتاب هــا توســط شــبکه فروشــگا ه های 
جبهــه ی فرهنگــی انقــالب و تبلیــغ و جریان ســازی رســانه ای آن بــا همــکاری نهادهــای دولتی 
و حاکمیتــی و همــکاری رســانه ها انجــام می گیــرد. »طــرح ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخواني 
در نمــاز جمعه هــای سراســر کشــور« طــرح دیگــري اســت کــه توّســط مجمــع ناشــران انقالب 

اســالمي و بــا همــکاري شــوراي سیاســتگذاري ائّمــه ی جمعــه، در حــال اجراســت.
بــه هــر حــال، رنــگ و بــوی تبلیغــات کتــاب در کشــور مــا، خصوصــی و روّیه محــور نیســت 
و در مجمــوع می تــوان گفــت کــه جریــان اصلــی تبلیــغ کتــاب، بــه صــورت موج محــور و 
ــر روّیه هــای مشــّخص از  ــی ب ــد و مبتن ــد و نظام من ــاق می افت ــا اتّف ــک کتاب ه ــر روی ت ب

پیــش تعیین شــده نیســت.

12.کتابهایپرفروشسال
یکــی از امــور مهــم در زمینــه ی کتــاب و کتابخوانــی و برنامه ریــزی بــرای آن، ایــن اســت کــه 
شــناخت درســتی از ذائقــه ی مــردم در کتابخوانــی بــه دســت بیایــد. پیــدا کــردن کتاب هــای 

پرفــروش، یــا به طــور کلّــی پرمخاطــب، گام اّول در رســیدن بــه ایــن شــناخت اســت.
اّمــا در ایــن مســیر نیــز دشــواری هایی وجــود دارد. اّواًل از آنجــا کــه تعــداد تیراژهــای کتاب هــا 
در هــر چــاپ بــا یکدیگــر برابــر نیســت، و به عــالوه گاهــی حّتــی یــک ناشــر در چاپ هــای 
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مختلــف یــک کتــاب، از تیراژهــای متفاوتــی اســتفاده می نمایــد، معّرفــی کتاب هــای پرفــروش 
بــر حســب تعــداد چــاپ، چنــدان قریــن بــه صّحــت نیســت و مبنــا قــرار دادن تیــراژ کّل هــر 
ــار  ــا آم ــود. اّم ــر خواهــد ب ــر در دســترس باشــد- منطقی ت ــن چــاپ آن -اگ ــا آخری ــاب، ت کت
دقیقــی بــر اســاس ایــن مبنــا وجــود نــدارد. مســئله ی دیگــر ایــن اســت کــه آمــار چــاپ کتاب 
نیــز بــا آمــار فــروش آن تالزمــی نــدارد. ممکــن اســت کتابــی بــه دفعــات در تیراژهــای بــاال 
تجدیــد چــاپ شــود؛ اّمــا بخــش عمــده ی ایــن اتّفــاق، بــه ســبب خریــداری شــدن آن کتــاب 
بــرای کلّیــه ی کتابخانه هــای کشــور باشــد و از نظــر فــروش دســتی و خــرد، شــرایط متوّســط 

و حّتــی متوّســط رو بــه پایینــی داشــته باشــد.
ــا اگــر قــرار  ــا بایــد آمــاری از فــروش کتابفروشــی ها در دســترس قــرار گیــرد و ی بنابرایــن ی
اســت بــر اســاس تیــراژ کتاب هــا بــه قضــاوت در ایــن خصــوص نشســت، بایــد تیــراژ کتــاب 
در بازه هــای زمانــی بســیار بلندمّدت تــر از یــک ســال را مــّد نظــر قــرار داد. ماننــد اینکــه هــر 
کتــاب در طــول 10 ســال پــس از انتشــار اّولیــه ی خــود، در مجمــوع تجدیدچاپ هایــش چــه 
تیــراژی داشــته اســت. هیــچ یــک از ایــن دو نــوع آمــار، در حــال حاضــر وجــود خارجــی نــدارد.

ــروش، دو راه  ــه ی کتاب هــای پرف ــاری پیوســته در زمین ــه گزارش هــای آم ــرای دســتیابی ب ب
ــارس کــه  ــه«ی خبرگــزاری ف شناخته شــده وجــود دارد: یکــی »گــزارش پرفروش هــای هفت
تحت عنــوان »زیــر بازارچــه ی کتــاب«، از ابتــدای شــهریور 1393 آغــاز بــه کار کــرده و آمــار 
ــدی و  ــر کشــور را به صــورت هفتگــی جمع بن ــزرگ سراس ــدود 50 کتابفروشــی ب ــروش ح ف
ارائــه می کنــد. و دیگــری گزارش هایــی کــه توّســط روابــط عمومــی مؤسســه ی شــهر کتــاب، 
از کتاب هــای پرفــروش فروشــگاه های شــهر کتــاب منتشــر می شــود و در بســیاری از 

ــد. ــکاس می یاب ــریات انع ــی و نش ــای اینترنت پایگاه ه
ــن  ــرد. ای ــاد ک ــوان اعتم ــت ها نمی ت ــن فهرس ــک از ای ــه هیچ ی ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای واقعّی
فهرســت ها مشــابهت های بســیار کمــی بــا یکدیگــر دارنــد. دلیــل عمــده ی ایــن مســئله آن 
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اســت کــه کتاب هایــی کــه در فروشــگاه های شــهر کتــاب عرضــه می شــوند، تفــاوت ماهــوی 
ــرای  ــا ب ــه ی کتاب ه ــد و هم ــره دارن ــاب و غی ــوق کت ــا پات ــتان ی ــگاه های ترنجس ــا فروش ب
حضــور در ایــن فروشــگاه ها از موقعیــت مســاوی برخــوردار نیســتند. بنابرایــن واقعیــت ایــن 
اســت کــه هیــچ یــک از ایــن فهرســت ها را نمی تــوان مبنــای شــناخت کتاب هــای پرفــروش 
ســال قــرار داد؛ هرچنــد برخــی از واقعیت هــای فــروش کتــاب، از میــان ایــن فهرســت ها نیــز 
خــود را نمایــان می ســازند. به عنــوان مثــال، دو کتــاب »مــن زنــده ام« و »بی شــعوری« در هــر 

دو فهرســت فــوق حضــور دارنــد.
ــگاه های  ــی فروش ــای تمام ــل فروش ه ــه الاق ــی ک ــامانه ی جامع ــود س ــال، وج ــر ح ــه ه ب
بــزرگ و زنجیــره ای کتــاب در آن ثبــت شــود، راه حــل ســاده ی ایــن معضــل بــزرگ جامعــه ی 

فرهنگــی کشــور اســت کــه گویــا اراده ای بــرای تحّقــق آن وجــود نــدارد.

13.نویسندگانجریانساز
به علّــت تیــراژ پاییــن کتــاب در کشــور مــا، نویســندگانی کــه بــا نوشــتن کتاب هــای خــود در 
ســطح جامعــه جریان ســازی کننــد، در ســطح کشــور وجــود ندارنــد. جوایــز کتــاب نیــز )اعــم از 
دولتــی و غیردولتــی( تاکنــون از ایــن توانایــی و اعتبــار و اهّمیــت برخــوردار نبوده انــد کــه بتوانند 
بــا کتاب هــای برگزیــده ی خــود در ســطح جامعــه جریان ســازی کننــد و نویســندگان برگزیده ی 
خــود را بــه نویســندگانی تأثیرگــذار در ســطح جامعــه بــدل نماینــد. بــا ایــن حــال، تعــدادی از 

نویســندگان هســتند کــه بیــش از ســایرین قــدرت جریان ســازی دارنــد.
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت که فروش بیشــتر، لزوماً به معنای جریان ســازی بیشــتر نیســت. چه بســا 
نویســندگانی کــه کتاب هــای آنها فروش بیشــتری داشــته، اّما در ســطح جامعــه جریان ســازی نکرده 

باشــند. فهرســت زیر، تعــدادی از این نویســندگان تأثیرگــذار و جریان ســاز را نمایــش می دهد1 :
1 . ترتیب نویسندگان بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
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 مهم تریننویسنده
آثار

 وابستگیدلیل اهمیت
جریانی

توضیح

رضا 1
امیرخانی

داستان 
سیستان- نشت 
نشا- ارمیا- من 

او- بیوتن- 
قیدار- جانستان 

کابلستان- 
نفحات نفت

امیرخانی نماینده ی نسل 
جدید نویسندگان انقالبی با 
رویکرد غیردولتی است که 
مخاطبان زیادی نیز دارد. 
او قائل به این است که 

نویسنده باید بتواند از محّل 
فروش آثارش معاش خود 

را تأمین نماید.

مؤمن انقالبی
)غیراصولگرا و غیر 

اصالح طلب(

رضا امیرخانی در 
سال جاری یکی 
از اعضای شورای 

سیاستگذاری بیست 
و نهمین دوره ی 

برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران )1395( 

است.

چراغ ها را زویا پیرزاد2
من خاموش 

می کنم- عادت 
می کنیم

او از نویسندگان زن 
پرمخاطب است که قدرت 
زیادی در توصیف، و به 
خصوص توصیف جهان 

زنانه دارد

بدون جهت گیری 
خاّص فکری- 

سیاسی

وی، ارمنی و ساکن 
آلمان است. دو کتاب 
از پیرزاد در میان 47 
اثر داستانی پرفروش 
15 سال اخیر قرار 

دارد.

امیرحسن 3
چهلتن

وی نقش مهمی در تربیت سپیده دم ایرانی
نیرو و عقبه ی ژورنالیستی 

و نویسندگی جریان 
روشنفکری دارد.

در دوره بیست و روشنفکری
چهارم جایزه کتاب 

سال نامزد این جایزه 
شد، اّما در اعتراض 
به عملکرد وزارت 
ارشاد در ممیزی، از 
نامزدی انصراف داد.

محمود 4
دولت آبادی

کلیدر- روزگار 
سپری شده ی 
مردم سالخورده

از جمله مهم ترین نویسندگان 
و داستان نویسان معاصر که 
حجیم ترین رمان فارسی 
را در 10 جلد و بالغ بر سه 
هزار صفحه نوشته است. 
زاویه داشتن او با حاکمیت 
و سابقه و تجربه ی حشر و 

نشر با بسیاری از نویسندگان 
و شعرای روشنفکر برای او 
جایگاه ویژه ای خلق کرده 

است.

رمان »زوال روشنفکری
کلنل« دولت آبادی 
چند سالی است 

که در انتظار مجّوز 
نشر مانده و دیگر 
بعید است مجوز 

بگیرد. این رمان به 
زبان های انگلیسی، 

آلمانی و عبری 
ترجمه شده است.

ف
ردی

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

فهرست برخی از نویسندگان مهم و جریان ساز کشور در حوزه ادبیات داستانی
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مرحوم 5
فهیمه 
رحیمی

پنجره- بانوی 
جنگل- تاوان 

عشق- 
اتوبوس- 

بازگشت به 
خوشبختی- 
زخم خوردگان 
تقدیر- ماندانا

از سال 1369 وارد ادبیات 
عامه پسند شد و با اقبال 
فراوانی روبرو شد. عمده 
کتاب های او حول مسائل 
زنانه و عشقی می چرخید.

رحیمی با داشتن عامه پسند
هفت اثر در 47 اثر 
پرفروش رمان های 

فارسی در 15 
سال اخیر، در رده 
نخست نویسندگان 

پرمخاطب قرار 
دارد.

6
محمدرضا 

سرشار
اصیل آباد- آنک 
آن یتیم نظر 

کرده

از جمله  شاخص ترین 
نویسندگان جریان مذهبی 
و انقالبی است و عمده ی 
آثارش در حوزه ی ادبیات 

کودکان و نوجوانان 
خالصه می شود.

مؤمن انقالبی 
)اصولگرا(

24 سال گویندگی 
برنامه ی »قّصه ی 
ظهر جمعه« در 

سابقه اوست. وی 
در حال حاضر 
رئیس هیئت 

مدیره ی انجمن 
قلم ایران است.

مرتضی 7
سرهنگی

اهمیت و نقش اصلی پابه پای باران
سرهنگی در راه  اندازی و 

مدیریت بیش از دو دهه بر 
دفتر هنر و ادبیات مقاومت 
حوزه ی هنری و تربیت 
نسلی از نویسندگان و 

خاطره نگاران ادبیات دفاع 
مقّدس است.

مؤمن انقالبی

مرحوم 8
امیرحسین 

فردی

اسماعیل- 
گرگ سالی- 

سیاه چمن

جریان سازی مرحوم 
امیرحسین فردی بیشتر 
مدیون نقش تربیتی ای 
است که او در پرورش 

نسل نویسندگان متعّهد به 
انقالب داشته است.

مؤمن انقالبی

 مهم تریننویسنده
آثار

 وابستگیدلیل اهمیت
جریانی

توضیح

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

ف
ردی
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مرحوم 9
هوشنگ 
گلشیری

شازده 
احتجاب- مثل 

همیشه- 
جن نامه- 
نمازخانه ی 
کوچک من

گلشیری محور تربیت 
نسلی از نویسندگاِن 

روشنفکر از قبیل ابوتراب 
خسروی و عباس معروفی 
است که از اواسط دهه ی 
هفتاد به تدریج آغاز به کار 

کردند.

جایزه ی ادبی روشنفکری
گلشیری که به 
همت همسر او 
و بعد از مرگش 
راه اندازی شد و 
از جمله جوایز 

ادبی مهم جریان 
روشنفکری بود، از 
سال 1393 متوقف 

شد.

هوشنگ 10
مرادی 
کرمانی

قصه های 
مجید- مهمان 
مامان- شما که 
غریبه نیستید- 

ته خیار

از نویسندگان مطرح 
کودک و نوجوان که البته 
عمده شهرتش به خاطر 
سریال قصه های مجید 
به کارگردانی کیومرث 

پوراحمد است. او در سال 
1986 میالدی موفق به 
دریافت جایزه ی جهانی 

اندرسن در حوزه ی ادبیات 
کودک شد.

بدون جهت گیری 
خاّص فکری- 

سیاسی

از نویسندگانی 
است که 

اقتباس های زیادی 
از آثار او صورت 

گرفته است. 
قصه های مجید و 
مهمان مامان از 
مشهورترین آنها 

هستند.

 مهم تریننویسنده
آثار

 وابستگیدلیل اهمیت
جریانی

توضیح

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

ف
ردی
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14.آموزشگاههاینویسندگی
کالس هــای نویســندگی عمدتــاً در مراکــزی ماننــد حــوزه ی هنــری، فرهنگســراها، کانون های 
ادبــی، و محافــل خانگــی نویســندگان تشــکیل می شــود. از مشــهورترین آموزشــگاه هایی کــه 
ــه صــورت ثابــت در آن تشــکیل می شــود، »مؤسســه ی  کالس هــای آمــوزش نویســندگی ب
ــه ی  ــراً مؤسس ــرار دارد. اخی ــنفکری ق ــای روش ــر جریان ه ــه تحث تأثی ــت ک ــه« اس کارنام
طلــوع نیــز کــه در زمینــه ی آمــوزش جبهــه ی متعّهــد انقــالب فّعالیــت می کنــد، کالس هــای 
نویســندگی خــود را راه انــدازی کــرده اســت. »گــروه داستان نویســی مدرســه ی اســالمی هنــر« 
نیــز اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای داستان نویســی می کنــد. کارگاه هــای دیگــری نیــز گاه بــه 
گاه در ســرای اهــل قلــم یــا کتابخانــه ی ملـّـی برگــزار می شــوند. مــدارس مســتقل داســتان نیز 
هــر از گاهــی شــکل گرفتــه و پــس از مّدتــی بــه تعطیلــی انجامیده انــد. مدرســه ی مجــازی 
ــرت از  ــه، مدرســه ی داستان نویســی حی ــن زمین ــل اســت. در ای ــن قبی ــگ از ای داســتان پیرن

زمســتان 1393 در اســتان فــارس شــروع بــه فعالیــت کــرده و در حــال حاضــر فعــال اســت.

15.مجامعصنفی
ــدا  ــاب بررســی می شــوند. ابت ــی حــوزه ی کت ــع و تشــکل های صنف ــن بخــش مجام در ای
مــروری مختصــر بــر کلیــه ی تشــکل ها صــورت گرفتــه و ســپس دربــاره ی ســه تشــکل 
ــران و انجمــن  ــون نویســندگان ای ــی مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی، کان ــر، یعن مهم ت

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــران توضیحات ــم ای قل
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ویژگی خاصبرخی اعضای شاخصزمینه فعالیتنام تشکل

1
مجمع ناشران 
انقالب اسالمی

تشّکل صنفی ناشران 
انقالبی

میثم نیلی، محّمد 
حمزه زاده، مهدی فضائلی

حمایت از نیروهای انقالبی 
فّعال در صنعت نشر

کانون 2
نویسندگان ایران

تشّکل صنفی 
نویسندگان روشنفکر 

)غیررسمی(

رضا خندان )مهابادی(، 
حسن اصغری، حافظ 

موسوی، ناصر زرافشان، 
بکتاش آبتین

فّعالیت بر محور آزادی بیان

تشّکل صنفی انجمن قلم ایران3
نویسندگان انقالبی

محّمدرضاسرشار، محسن 
پرویز، راضیه تّجار

برگزاری جایزه ی قلم زّرین

انجمن 4
نویسندگان 

کودک و نوجوان

تشّکل صنفی 
نویسندگان کودک و 

نوجوان

مصطفی رحماندوست، 
فریدون عموزاده خلیلی، 

محسن هجری

حمایت حّداقلی از نویسندگان 
کودک و نوجوان

انجمن 5
تصویرگران 
کتاب کودک 

)انجمن فرهنگی 
و هنری 

تصویرگران(

تشّکل صنفی 
تصویرگران کتاب

نورالدین زرین کلک، 
کیانوش غریب پور، مهکامه 

شعبانی

فّعالیت های مستمر در زمینه ی 
آموزش تصویرگری

انجمن فرهنگی 6
هنری زنان ناشر

تشّکل درون صنفی 
جنسیتی در حوزه ی نشر

مریم جدلی، مریم السادات 
ظهوریان، عّفت نّجار 

نوبری

حمایت از زنان ناشر برای 
حضور در نمایشگاه های کتاب

اتحادیه ی 7
ناشران و 

کتابفروشان 
تهران

تشّکل صنفی برای 
ناشران، کتابفروشان و 
توزیع کنندگان کتاب

محمود آموزگار، نادر 
قدیانی، مسعود پایدار

بزرگترین و قدیمی ترین تشّکل 
صنفی نشر

انجمن فرهنگی 8
ناشران 

بین المللی 
ایرانیان

تشّکل صنفی نمایندگان 
ناشران خارجی

برگزاری نمایشگاه های کتاب علیرضا ربّانی
خارجی

ف
ردی

 ] ادامه جدول صفحه بعد [

فهرست مجامع و تشکل های صنفی حوزه ی کتاب
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9
انجمن فرهنگی 
ناشران کتاب 

دانشگاهی

تشّکل صنفی ناشران 
دانشگاهی

محّمدرضا حاتمی، مسعود 
پایدار، شهروز گهواره ای، 

محّمد سلگی

برگزاری نمایشگاه های کتاب 
دانشگاهی

انجمن فرهنگی 10
ناشران آموزشی

تشّکل صنفی ناشران 
کمک درسی

مدیریت بخش ناشران محّمدرضا سالکی
آموزشی نمایشگاه کتاب تهران

انجمن ناشران 11
دفاع مقّدس

تشّکل درون صنفی 
ناشران حوزه ی دفاع 

مقّدس

امیرحسین انبارداران، رضا 
حاجي آبادي، سید حسین 
عابدیني، فرامرز پالیزدار

برگزاری نمایشگاه های کتاب 
دفاع مقّدس

شرکت تعاونی 12
ناشران و 

کتاب فروشان قم

فّعالیت در زمینه ی توزیع سیدمحمود حسینیتشّکل صنفی استانی
کتاب های ناشران قمی به 

سراسر کشور

اتّحادیه ی 13
شرکت های 

تعاونی ناشران 
ایران

تشّکلی برای تشّکل های 
نشر استانی

سیدمحمود حسینی، 
محمود معینی، مهدی 

اسماعیلی راد

فّعالیت در زمینه ی برگزاری 
نمایشگاه های کتاب در 

استان ها

اتحادیه ی صنفی 14
چاپخانه داران 

تهران

تشّکل صنفی برای 
کلّیه ی اهالی صنعت 

چاپ

ایرج استادعلینقی، 
احمدرضا اعتماد مظاهری، 

بهمن پورمند، علی 
نیکوسخن

حمایت از صنف چاپ

انجمن علمی 15
کتابداری و 
اّطالع رسانی 

ایران

سعید رضایی شریف آبادی، تشّکل صنفی کتابداران
فریبرز خسروی، حسن 

کیانی

فّعالیت رسانه ای و آموزشی در 
زمینه ی علم کتابداری

اتحادیه ی 16
ناشران قرآنی

تشّکل درون صنفی 
ناشران حوزه ی قرآن و 

علوم قرآنی

حمایت از ناشران قرآنی و سیدمحّمدحسین محمودی
فّعالیت در نمایشگاه قرآن

ویژگی خاصبرخی اعضای شاخصزمینه فعالیتنام تشکل ف
ردی
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15-1.مجمعناشرانانقالباسالمی
مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی متشــّکل از جمعــی از ناشــران، بــا گرایش  مشــّخص نســبت به 
انقــالب و اســالم اســت. ایــن نهــاد از روزهــای پایانــی ســال 1389 آغــاز بــه فّعالیــت کرده اســت.

ــه  ــده ک ــاب ش ــع انتخ ــن مجم ــرای ای ــت ب ــالمی« از آن جه ــالب اس ــام »انق ــاً ن اساس
ــه گفتــه ی خودشــان، »واضــح  هــدف، خــط و شــعار اصلــی آن، از همــان ابتــدای امــر، ب
ــی  ــه ی فرهنگ ــک جبه ــاماندهی ی ــز س ــاد نی ــن نه ــدف ای ــد. ه ــنجش« باش و قابل س
ــر تهاجــم فرهنگــی  ــی انقــالب اســالمی اســت کــه در براب ــغ ارزش هــا و مبان ــرای تبلی ب
ــی،  ــای فرهنگ ــا ابزاره ــّذاب، ب ــه و ج ــیوه ای هنرمندان ــالب را به ش ــای انق ــد ارزش ه بتوان

ــد. ــغ کن ــج و تبلی ــاب، تروی ــوص کت به خص
از اقدامــات مهّمــی کــه تاکنــون مجمــع ناشــران انقالب اســالمی انجام داده، تأســیس شــرکت 
توزیــع کتــاب ترنــج و ســازماندهی فروشــگاه های زنجیــره ای ترنجســتان1 بــوده اســت. ایــن 

ــد. فروشــگاه ها، کتاب هــای ناشــران عضــو مجمــع را عرضــه می کنن
کمیته هــای تخّصصــی مجمــع نیــز عــالوه بــر برگــزاری همایش هــا و جلســات هم اندیشــی، 
ــه ی  ــه وظیف ــع را ک ــی مجم ــگاه اینترنت ــد و پای ــری می پردازن ــریه ی خب ــار نش ــه انتش ب

ــد. ــت می کنن ــده دارد، مدیری ــوالت را برعه ــروش محص ــانی و ف اطالع  رس
ایــن مجمــع کــه در ســال های پیشــین برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران، اداره ی ســالن 
یــاس را برعهــده داشــت و امســال از رونــد برگــزاری ســالن یــاس کنــار گذاشــته شــد، از 
ــران در شــورای سیاســتگذاری  ــار انجمــن ناشــران و کتابفروشــان ته ســال جــاری در کن
نمایشــگاه کتــاب نماینــده دارد )امســال آقــای محمــد حمــزه زاده بــه نمایندگــی از مجمــع 

ناشــران در ایــن شــورا حضــور دارد(.

1 . در حــال حاضــر دو فروشــگاه ترنجســتان ســروش و ترنجســتان بهشــت، وابســته بــه مجمع ناشــران انقالب 
اســالمی مشــغول فعالیت هســتند.
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مرکــز رســانه ای شــیرازه نیــز یکــی از مؤسســات وابســته بــه مجمــع ناشــران انقالب اســالمی 
ــت.  ــران دانس ــاب در ای ــغ کت ــِی تبلی ــز تخّصص ــدود مراک ــوان آن را از مع ــه می ت ــت ک اس
ایــن مرکــز بــا اســتفاده از ظرفیت هــای تبلیغــی و ترویجــی خــود و بــا تعامــل اقتصــادی بــا 
ناشــران، اقــدام بــه فعالیــت در زمینــه ی تبلیــغ حرفــه ای کتــاب می کنــد. خدمــات »شــیرازه« 
شــامل: »مشــاوره ی تبلیغــات«، »انجــام تمامــی مراحــل تولیــد محصــوالت صوتی-تصویــری 
)از ایده پــردازی و سناریونویســی تــا تولیــد نهایــی( در قالب هــای مختلفــی ماننــد پویانمایــی، 
ــا  ــران ب ــاط دادن ناش ــینماها«، »ارتب ــرو و س ــاب در مت ــغ کت ــن گرافیک«، »تبلی ــال، موش رئ
رســانه های خبــری«، »ارائــه ی مشــاوره بــه تهیه کننــدگان برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی 
ترویــج کتــاب«، »تولیــد برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی بــرای ترویــج کتــاب« و »طراحــی 

ــود. ــاب« می ش ــی کت ــای تبلیغات ــرای پویش ه و اج

15-2.کانوننویسندگانایران
کانــون نویســندگان یــک نهــاد صنفــی اســت کــه در ســال 1347 به عنــوان نخســتین تشــّکل 
صنفــی اهــل قلــم ایــران فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. اهّمیــت کانــون نویســندگان بیشــتر بــه 
ســال های وقــوع انقــالب برمی گــردد. به دنبــال برگــزاری شــب های گوتــه در مهرمــاه 1356، 
نــام کانــون بــر ســر زبان هــا افتــاد و در ســال های نخســتین انقــالب نیــز )تــا پیــش از تعطیلــی 

کانــون در ســال 1360( ایــن کانــون تأثیرگــذاری زیــادی در محافــل فرهنگی داشــت.
ــت1 ،  ــرده اس ــپری ک ــه س ــی ک ــای مختلف ــول دوره ه ــون در ط ــام کان ــای صاحب ن از اعض
1 . الزم بــه توضیــح اســت نوشــتن ایــن اســامی در کنــار یکدیگــر بــه ایــن معنــا نیســت که همــه ی ایــن افراد، 
گرایشــات یکســانی دارنــد. برخــی تنهــا در ســال های اّولیــه ی تشــکیل کانــون نویســندگان بــا آن همــکاری 
ــا  ــده و ب ــارج ش ــون خ ــی از کان ــد، برخ ــتعفاء کرده ان ــا اس ــده ی ــراج ش ــی اخ ــا حّت ــی بعده ــته اند، برخ داش
نهادهــای انقالبــی همــراه شــده اند، برخــی بعدهــا کانــون نویســندگان در تبعیــد را بنیــان گذاشــته اند، برخــی 
بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق همــراه شــده اند؛ و همینطــور، برخــی شــاعرند، برخــی نویســنده، برخــی بیشــتر 
ــوب  ــی محس ــخصیت های علم ــوان ش ــتر به عن ــی بیش ــد، برخ ــمار می رفته ان ــی به ش ــای مطبوعات چهره ه

ــره. ــوند و غی می ش
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ــرد: ــاره ک ــامی اش ــن اس ــه ای ــوان ب می ت
ــیمین  ــاعدی، س ــین س ــور، غالمحس ــیمین دانش ــد، س ــالل آل احم ــته: ج ــراد درگذش اف

بهبهانــی، احمــد شــاملو، هوشــنگ گلشــیری، محمــود اعتمــادزاده )به آذیــن(، احمــد 

ــنگ  ــاهی، هوش ــوب امیرش ــپانلو، شهرآش ــی س ــد، محّمدعل ــواد خردمن ــی، محمدج حیدربیگ

ــوش،  ــنک داری ــاز، روش ــیروس طاهب ــده، س ــر پوین ــاری، محمدجعف ــد مخت ــری، محم وزی

ــّدق. ــد مص ــد، حمی ــمس آل احم ــرایی، ش ــیاوش کس س

ــی، امیرحســن  ــی، رضــا براهن ــرام بیضای ــام، به ــر پره ــده: ناصــر زرافشــان، باق ــراد زن اف

چهلتــن، اســماعیل خویــی، جــواد مجابــی، محســن یلفانــی، یــدا... رؤیایــی، فریبــرز رئیس دانــا، 

فــرج ســرکوهی، حســین ســناپور، ســیدعلی صالحــی، فرزانــه طاهری، علی اشــرف درویشــیان، 

ایــرج کابلــی، کــوروش همه خانــی، اســماعیل نوری عــالء، پرتــو نوری عــالء، محمــد 

محمدعلــی، هوشــنگ ابتهــاج، فریــدون تنکابنــی، علی اصغــر حاج ســیدجوادی، 
داریــوش آشــوری، احمــد اشــرف، عبــدا... انــوار، لیلــی گلســتان، منیــژه نجم عراقــی، 

شــیرین عبــادی، روجــا چمنــکار.
فعالیت های کانون را می توان به سه دوره ی اصلی تقسیم نمود:

ــل  ــن دوره قاب ــاً در ای ــه عمدت ــت. آنچ ــا 1349 اس ــال 1346 ت ــت از س دوره ی نخس
ــاق  ــر اختن ــد در براب ــالل آل احم ــری ج ــه رهب ــون ب ــری کان ــت، موضع گی ــاهده اس مش
ــال دوام  ــم س ــا دو و نی ــون، تنه ــت کان ــن دوره از فّعالی ــت. ای ــور دوره ی هویداس سانس
داشــت. دســتگیر و زندانــی شــدن برخــی از اعضــای کانــون و ســختگیری علیــه ســایرین 
و همچنیــن مشــکالت درونــی کانــون، در کنــار مــرگ ناگهانــی جــالل آل احمــد، همگــی 

ــه تعطیلــی بیانجامــد. ــون ب ــا فّعالیت هــای کان ــه دســت هــم داد ت دســت ب
دوره ی دوم فعالیــت کانــون از مهرمــاه ســال 1356 و بــا برگــزاری مراســم شــب های 
گوتــه بــه مــّدت 10 شــب در خانــه ی فرهنگــی آلمــان، کلیــد خــورد. کانــون بــا اوج گیــری 
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نهضــت مردمــی علیــه رژیــم شــاه، بــه مــوج انقــالب پیوســت. پــس از انقــالب، فعالیــت 
اصلــی کانــون در هفته نامــه ی کتــاب جمعــه )بــه ســردبیري احمد شــاملو( و اندیشــه ی آزاد 
)کــه نشــریه ی کانــون بــود(، تجلـّـی می یافــت و فاصلــه گرفتــن از خــّط انقــالب اســالمی 

در ایــن دو نشــریه کم کــم اوج گرفــت.
ــد  ــف آل احم ــت: طی ــود داش ــون وج ــف در کان ــون، دو طی ــت کان ــان دوره ی اّول فّعالی از هم
ــن دو  ــالمی، ای ــالب اس ــس از انق ــن(. در دوره ی پ ــری به آذی ــه رهب ــا )ب ــف توده ای ه و طی
دســتگی بیشــتر نمایــان شــد. در پاییــز 1358 کــه اکثریــت اعضــای کانــون تصمیــم گرفتنــد 
ــان، شــب هایی مشــابه شــب های  ــه محدودیت هــای ایجــاد شــده در آزادی بی ــراض ب در اعت
ــرایی و  ــیاوش کس ــن، س ــه: به آذی ــون از جمل ــای کان ــف توده اي ه ــد، طی ــزار کنن ــه برگ گوت
فریــدون تنکابنــی، بــا ایــن برنامــه مخالفــت کردنــد و پــس از بحث هــا و تنش هــای بســیار، 
ســرانجام بــا تصمیــم مجمــع عمومــي کانــون در 11دي مــاه 1358 اخــراج شــدند و عــّده اي از 
طرفــداران آنــان نیــز از کانــون اســتعفا دادنــد. اینهــا »شــوراي نویســندگان ایــران« را تشــکیل 

دادنــد و شــروع بــه تبلیغــات علیــه کانــون کردنــد.
کانــون بــا برنامــه ی انقــالب فرهنگــی نیــز مخالفــت کــرد. فعالیت هــای کانــون کــه از انقالب 
اســالمی فاصلــه گرفتــه بــود، تــا اردیبهشــت 1360 ادامــه داشــت؛ تــا اینکــه در ایــن وقــت، 
محــّل کانــون در خیابــان مشــتاق بــه تصــّرف نیروهــاي انقالبــي درآمــد و در تیرمــاه بــه حکــم 
قانــون تعطیــل، و از فعالیــت آن جلوگیــري شــد و ســعید ســلطان پور یکــي از شــخصیت هاي 
برجســته ی کانــون نیــز اعــدام شــد. بــه ایــن ترتیــب، مرحلــه ی دوم فعالّیــت کانــون نیــز در 

ســال 1360 پایــان یافــت.
دوره ی ســوم فّعالیــت کانــون را بایــد دوره ی فّعالیت هــای پراکنــده و غیرقانونــی کانــون تلّقــی 
کــرد. ایــن دوره، از ســال 1369 بــه دنبــال زلزلــه ی رودبــار آغــاز شــده کــه 37 نفــر گــرد هــم 
آمــده و بــا انتشــار بیانیــه اي از بقیــه ی نویســندگان یــاري خواســتند تــا شــب شــعري بــه نفــع 
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زلزلــه زدگان برپــا شــود. از ایــن تاریــخ، اعضــاي کانــون تصمیــم بــه تجدیــد فعالیــت گرفتنــد. 
در مــورد اّولیــن نشســت عمومــی کانــون پــس از تعطیلــی در ســال 1360، اختالف نظــر وجــود 
دارد: برخــی جلســه ی 13 اســفند 1377 و برخــی جلســه ی 4 آذر 1378 را نخســتین مجمــع 
عمومــی دوره ی ســوم فعالیــت کانــون تلّقــی می کننــد. بــه هــر حــال، فعالیت هــای کانــون در 

دوره ی ســوم، هیچــگاه انســجام دو دوره ی پیشــین را نداشــته اســت.
اقدامات مهّم کانون در طول این سال ها عبارت بوده است از:

نــگارش نامــه ای بــا بیــش از 60 امضــاء توّســط جمع مشــورتی کانون نویســندگان   .1
در اعتــراض بــه بازداشــت علی اکبــر سعیدی ســیرجانی توســط وزارت اطالعــات، و انتشــار 

متــن معــروف »مــا نویســنده ایم« بــا 134 امضــاء )1373(
صدور بیانیه های سیاسی که جملگی حول محور آزادی بیان بوده اند.  .2

ــادي،  ــور دولت آب ــا حض ــاه 1379( ب ــن م ــن )فروردی ــس برلی ــرکت در کنفران ش  .3
ــي. ــهال الهیج ــز کار، ش ــادي، مهرانگی ــیرین عب ــي، ش کردوان

ــا  ــارزه ب ــه ای 13 آذر را روز مب ــدور بیانی ــا ص ــندگان ب ــون نویس ــان 1387، کان در 22 آب
سانســور اعــالم کــرد. در آذرمــاه 1377 و در جریــان قتل هــای زنجیــره ای، برخــی 
ــل رســیده  ــه قت ــده ب ــر پوین ــاری و محّمدجعف ــد مخت ــه محّم ــون از جمل نویســندگان کان

ــود. ــن مســئله ب ــه ای ــر ب ــذاری ناظ ــن نامگ ــه ای ــد ک بودن
ــی  ــع عموم ــت مجم ــال نتوانس ــّدت 12 س ــه م ــا 1393 ب ــال 1381 ت ــه از س ــون ک کان
ــه ی  ــی از ادام ــع قانون ــود من ــا وج ــال 1393 ب ــد، در س ــکیل ده ــود را تش ــاالنه ی خ س
فّعالیــت، تشــکیل جلســه داد و اعضــای جدیــد هیئــت دبیــران کانــون در ایــن جلســه تعیین 
شــدند: رضــا خنــدان )مهابــادی(، حســن اصغــری، علی اشــرف درویشــیان، مهــدی غبرایــی 

ــد. ــت را تشــکیل می دهن ــن هیئ ــی ای ــن، اعضــای اصل ــاش آبتی و بکت
شــعار »دفــاع از آزادي بیــان و اندیشــه« و بــه تبــع آن، »مبــارزه بــا سانســور« در 
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ــي  ــه ی  اصل ــواره نقط ــون هم ــال 1347 تاکن ــون از س ــي کان ــاي طوالن ــي فعالیت ه ط
ــان  ــه ی آزادی بی ــت. در زمین ــورت داده اس ــم ص ــام حاک ــا نظ ــون را ب ــاي کان درگیري ه
می تــوان دو طیــف را در کانــون نویســندگان قائــل شــد: یــک طیــف کــه خواســتار آزادی 
مطلــق بودنــد و هرگونــه اعمــال محدودیــت از جانــب هــر نهــادی دولتــی یــا غیردولتــی 
ــن  ــده، محس ــر پوین ــوان محّمدجعف ــدگاه می ت ــن دی ــه ای ــن ب ــد. از معتقدی را برنمی تابیدن
ــد  ــف دوم معتق ــا طی ــرد. اّم ــام ب ــیری را ن ــنگ گلش ــي و هوش ــیمین بهبهان ــي، س حکیم
ــا  ــورد فیلم ه ــا در م ــار )ی ــس از انتش ــه ی پ ــد در مرحل ــی بای ــارت قانون ــه نظ ــد ک بودن
ــرف  ــد علي اش ــرادی مانن ــرد. اف ــورت گی ــرا( ص ــاخت و اج ــس از س ــنامه ها: پ و نمایش
درویشــان، محّمــد مختــاري، حســن یوسفي اشــکوري، جــواد مجابــي، محمدعلــي ســپانلو، 

ــف جــای داد. ــن طی ــد در ای ــام و ســیمین دانشــور را بای ــر پره باق

15-3.انجمنقلمایران
انجمــن قلــم ایــران در خــرداد مــاه 1378 از وزارت فرهنگ و ارشــاد مجــّوز فعالیت دریــاف کرد. 
ایــن انجمــن اّولیــن تشــّکل صنفــی اهالــی قلــم در جمهــوری اســالمی اســت1 و در واقــع، در 

تقابــل بــا کانــون نویســندگان شــکل گرفته اســت.
ــم  ــبزواری، عبدالکری ــد س ــد: از حمی ــران، عبارت ان ــم ای ــن قل ــس انجم ــای هیئت مؤس اعض
ــی،  ــه تجــار، شــمس الدین رحمان ــی، راضی ــی الریجان ــی، عل ــر والیت بی آزارشــیرازی، علی اکب
علــی معلّــم، حمیــد گــروگان، محســن چینی فروشــان، محمدرضــا سرشــار، ابراهیــم 
حســن بیگی، محّمــد میرکیانــی، محســن پرویــز، ســمیرا اصالن پــور، ســیدمهدی شــجاعی، 

ــی و محمدرضــا جــوادی. ــاغ زاده ایران ــم صب ــم جمشــیدی، مری مری
1 . انجمنــی درســت بــه همیــن نــام، یعنــی »انجمــن قلــم ایــران«، در دوره ی پیــش از انقــالب وجود داشــته که 
ریاســت آن را افــرادی چــون زین العابدیــن رهنمــا و منوچهــر اقبــال برعهــده داشــتند. جــالل آل احمــد کانــون 

نویســندگان را در آن روزگار در تقابــل بــا ایــن انجمــن تأســیس نمــود.
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ــد  ــره ی دوره ی جدی ــار می بایســت اعضــای هیئت مدی اعضــای انجمــن هــر دو ســال یکب
ــاری )1394-  ــران در دوره ی ج ــم ای ــن قل ــره ی انجم ــد. اعضــای هیئت مدی ــن کنن را تعیی
1396(، عبارتنــد از: محمدرضــا سرشــار )رئیــس هیئت مدیــره(، محســن پرویــز )نایب رئیــس 
ــه دار(،  ــور )خزان ــعلی براتی پ ــران پارســی نژاد، عباس ــر(، کام ــه تجــار )دبی و ســخنگو(، راضی

رضــا اســماعیلی و رضــا رســولی.
ــوده اســت کــه  ــای محمدرضــا سرشــار ب ــره ی انجمــن، از ســال 1390 آق رئیــس هیئت مدی
امســال بــرای ســومین دوره ی متوالــی در ایــن ســمت ابقــاء شــده اســت. پیــش از او، دکتــر 
علی اکبــر والیتــی بــرای دو دوره )1386-1390( و پیشــتر نیــز آقــای رضــا امیرخانــی یــک دوره 
)1384-1386( رئیــس هیئت مدیــره ی انجمــن قلــم ایــران بوده انــد. جــدا از دوره ی دو ســاله ی 
آقــای امیرخانــی، در ســایر دوره هــا آقــای محمدرضــا سرشــار نقــش محــوری داشــته و انجمــن 

قلــم همــواره بــا نــام او گــره خــورده اســت.
پیشــنهاد اّولیــه ی روز قلــم )کــه بــا هدفگــذاری اهــل قلــِم جهــان اســالم، تاریخ نزول ســوره ی 
»ن و القلــم« بــرای آن پیشــنهاد شــده بــود( از ســوی ایــن انجمــن ارائــه شــده بــود. برگــزاری 
جایــزه ی غیردولتــی »قلــم زّریــن« در روز تصویــب شــده به عنــوان روز قلــم )یعنــی 14 تیرمــاه( 
توّســط انجمــن قلــم انجــام می گیــرد. همچنیــن انتشــار ماهنامــه ی »اقلیــم نقــد« نیــز از دیگر 

فعالیت هــای انجمــن اســت کــه البتــه در حــال حاضــر انتشــار آن متوّقــف شــده اســت.

16.سایرنقشآفرینانحوزهیکتاب
16-1.ادارهکلمجامع،تشّکلهاوفّعالیتهایفرهنگی

اداره کّل مجامــع، تشــّکل ها و فعالیت هــای فرهنگــی یکــی از ادارات کّل زیرمجموعــه ی معاونــت 
فرهنگــی ارشــاد اســت کــه در دو بخــش امــور بین المللــی و داخلــی، وظایفــی را برعهــده دارد.

»در بخش امور بین المللی«، می توان وظایف این اداره کل را در 3 سرفصل زیر خالصه کرد:
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ــران  ــاب ته ــش از نمایشــگاه بیســت و هشــتم کت ــا پی ــل نمایشــگاه: ت ــور بین المل ــف: ام ال

)1394(، مدیریــت بخــش بین الملــل نمایشــگاه کتــاب تهــران بــر عهــده ی ایــن اداره کل بــود. اّمــا 

از ایــن ســال، مســئولیت برگــزاری ایــن بخــش از نمایشــگاه، بــه طــور کامــل بــه انجمــن ناشــران 

ــی واگــذار شــد. بین الملل

ب: بخــش بین المللــی جایــزه ی جهانــی کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران: در جایــزه ی 

ــرد کــه  ــه ایــن صــورت انجــام می گی ــی ب ــزه ی بین الملل ــه جای ــوط ب ــاب ســال، بخــش مرب کت

ابتــدا آن دســته از کتاب هایــی کــه در کشــورهای خارجــی، راجــع بــه ایــران یــا اســالم نوشــته 

شــده و در مــّدت دو ســال پیــش از برگــزاری جایــزه منتشــر شــده اند، توّســط اداره کّل مجامــع 

و بــا همــکاری نهادهــای فرهنگــی خارجــی، مؤسســات پژوهشــی بین المللــی و نمایندگی هــای 

سیاســی و فرهنگــی، شناســایی می شــوند و ســپس وارد مراحــل داوری می گردنــد. در انجــام ایــن 

مراحــل اّولیــه، اداره کل مجامــع مســئولیت پیــش بــردن کار را برعهــده دارد.

ج: توســعه ی بین المللــی نشــر ایــران: فراهــم آوردن تمهیــدات الزم بــرای حضــور کتاب هــای 

ایرانــی در بازارهــای جهانــی و مرتفــع ســاختن مشــکالت و موانــع موجــود در ایــن عرصــه، بخــش 

دیگــری از وظایــف ایــن اداره کل اســت. اّطالع رســانی از رویدادهــای مرتبــط بــا صنعــت نشــر در 

ســطح بین الملــل، شــرکت دادن صاحبــان اثــر در جوائــز مهــّم بین المللــی، فراهــم آوردن بســتری 

بــرای رعایــت حقــوق ناشــر و مؤلـّـف و تصویرگــر بــه صورت متقابــل، حمایــت از فعالیــت بنگاه های 

ادبــی به عنــوان واســطه ی بیــن خریــدار و فروشــنده ی حــّق امتیــاز، ارزیابــی مشــکالت موجــود در 

عرصــه ی ترجمــه و نیــز توزیــع مناســب کتــاب در خــارج از کشــور، برپایــی کارگاه هــای آموزشــی و 

نشســت های تخّصصــی یــا حمایــت از آن در حــوزه ی توســعه ی بین المللــی نشــر، پرداختــن بــه 

مســئله ی نشــر الکترونیــک، تشــویق چهره هــای جــوان و خــاّلق در تولیــد آثــار مناســب بــرای ارائه 

در بازارهــای جهانــی و ... از مأموریت هــای اداره کل مجامــع در ایــن بخــش اســت.

تفــاوت کار اداره کل مجامــع بــا مؤسســه ی نمایشــگاه های فرهنگــی در ایــن زمینــه، این اســت 
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ــه مؤسســه ی نمایشــگاه ها  ــتگذارانه دارد؛ درحالیک ــه ی سیاس ــن اداره کل جنب ــف ای ــه وظای ک
وظایــف اجرایــی مرتبــط بــا حضــور بین المللــی نشــر ایــران را برعهــده دارد.

اّمــا »در حــوزه ی وظایــف داخلــی«، ســرفصل های اصلــی وظایــف عمــده ی اداره کل مجامــع 
بــه شــرح زیــر اســت:

الــف: صــدور مجــّوز نشــر: فرآینــد صــدور مجــّوز نشــر کــه ناشــران بــرای فّعالیــت خود بــه آن 

نیــاز دارنــد، توّســط اداره کل مجامــع صــورت می گیــرد.

ب: مجامــع، مســابقات و جشــنواره های فرهنگــی: نظــارت و صــدور مجــّوز بــرای متقاضیــان 

برپایــی جشــنواره ها، مســابقات، نمایشــگاه ها و محافــل فرهنگــی )مربــوط بــه حــوزه ی کتــاب( بــه 

عهــده ایــن اداره کل قــرار دارد.

ــش  ــه بخ ــی ب ــای دولت ــی از فعالیت ه ــذاری برخ ــی: واگ ــکل های فرهنگ ــور تش  ج: ام

خصوصــی و تقویــت ایــن بخش هــا از دیگــر وظایــف محّولــه بــه اداره کل مجامــع، تشــّکل ها 

ــف نمایشــگاهی«  ــی در بخش هــای مختل و فعالیت هــای فرهنگــی اســت. »مشــارکت اجرای

ــع،  ــت. اداره کل مجام ــن فعالیت هاس ــه ی ای ــی« از جمل ــگاه های تخّصص ــی نمایش و »برپای

ــده  ــر عه ــی ب ــکل های فرهنگ ــای تش ــر فعالیت ه ــارت را ب ــی و نظ ــش هماهنگ کنندگ نق

ــن  ــوی ای ــی از س ــس از بررس ــّکل ها، پ ــوی تش ــنهادی از س ــای پیش ــّوز برنامه ه دارد و مج

ــود. ــادر می ش اداره کل ص

ایــن اداره کل در امــور ادیــان توحیــدی و فــرق و مذاهــب، و نیــز در رابطــه بــا گرامی داشــت 
مفاخــر فرهنگــی نیــز وظائفــی برعهــده دارد کــه فراتــر از حــوزه ی کتــاب اســت و ذکــر آنها 

در ایــن مقــال ضرورتــی نــدارد.
ــع،  ــئولیت اداره کل مجام ــمی مس ــورت رس ــی به ص ــی فریدون ــر عل ــاه 1393 دکت از مهرم
ــر محمدرضــا وصفــی  تشــّکل ها و فعالیت هــای فرهنگــی را برعهــده دارد و جانشــین دکت

در ایــن جایــگاه شــده اســت.
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16-2.بنیادشعروادبیاتداستانی
ــواِن  ــه به عن ــک مؤسســه ی فرهنگــی اســت ک ــران، ی ــات داســتانی ای ــاد شــعر و ادبی بنی
ــده ی  ــد. عم ــت می کن ــات« فعالی ــوزه ی ادبی ــاد در ح ــی ارش ــت فرهنگ ــازوی معاون »ب
ــی  ــزه ی ادب ــعر فجــر، جای ــنواره ی ش ــزاری جش ــه برگ ــال حاضــر، ب ــاد در ح ــت بنی فعالی

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــن اعتصام ــی پروی ــزه ی ادب ــد و جای ــالل آل احم ج
ــد محــور  ــه چن ــوان ب ــاد را می ت ــف تعریف شــده ی بنی ــی، مأموریت هــا و وظای  به طــور کلّ
پژوهشــی، آموزشــی، بین الملــل، محــور تولیــد و ترویــج، و برگــزاری جشــنواره ها تقســیم 
ــن  ــزاری همی ــر، برگ ــال حاض ــاد را در ح ــی بنی ــود بیرون ــن نم ــاًل مهمتری ــه عم ــرد ک ک
ــط  ــته توّس ــای گذش ــه در دوره ه ــنواره ها ک ــن جش ــد. ای ــکیل می ده ــنواره ها تش جش
ــتانی و  ــات داس ــعر و ادبی ــاد ش ــت بنی ــا مدیری ــروز ب ــد، ام ــام می ش ــاب انج ــه ی کت خان

ــود: ــزار می ش ــی برگ ــت فرهنگ ــارت معاون ــت نظ تح
جشنواره ی شعر فجر  -

جایزه ی ملّی جالل آل احمد  -

جایزه ی ادبی پروین اعتصامی  -

هیئت امنــای بنیــاد از ســیدعباس صالحــی، محمدعلــی زم، محمدهــادی ایــازی، 
ســیدمجید حســینی، ابراهیــم حســن بیگی، اســماعیل امینــی، مصطفــی رحماندوســت و 
محمــد حســنی تشــکیل شــده اســت؛ البتــه در کنــار مهــدی قزلــی کــه مدیریت عامــل 

ــز برعهــده دارد. ــاد را نی بنی

16-3.دفترمطالعاتوبرنامهریزیفرهنگیوکتابخوانی
ــی،  ــت فرهنگ ــایر ادارات معاون ــام آن در س ــا ادغ ــدن ی ــر باقی مان ــر س ــه ب ــر ک ــن دفت ای
ــت و  ــده اس ــی مان ــت باق ــاختار معاون ــر در س ــال حاض ــت، در ح ــود داش ــی وج بحث های
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ــود.  ــی می ش ــی معّرف ــت فرهنگ ــی معاون ــری و پژوهش ــه ی فک ــوان عقب به عن
ــت  ــاب نیس ــوزه ی کت ــه ح ــدود ب ــی مح ــزی فرهنگ ــات و برنامه ری ــر مطالع ــف دفت وظای
ــرای  ــّدت ب ــّدت و میان م ــاالنه، بلندم ــای س ــن برنامه ه ــی و تدوی ــامل »طراح و اّواًل ش
ــی و نظــارت برنامه هــای فرهنگــِی  ــًا »ارزیاب برنامه هــای فرهنگــی وزارت ارشــاد«، و ثانی
ــز »انجــام مطالعــات پژوهشــی« اســت  ــر نی اجراشــده« می شــود. ســومین وظیفــه ی دفت
ــی،  ــی، آینده پژوه ــی فرهنگ ــر، دیپلماس ــاپ و نش ــاِد چ ــوزه ی اقتص ــش در ح ــه پژوه ک
اولویت شناســی و مسئله شناســی در اولویت هــای پژوهشــی آن قــرار دارد. حمایــت از 

ــود. ــوب می ش ــر محس ــن دفت ــف ای ــر وظای ــز از دیگ ــمند نی ــات ارزش ــا و تألیف طرح ه
مدیــرکّل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگــی و کتابخوانــی در حــال حاضــر، 

اســت. علی اصغــر ســیدآبادی 

16-4.معاونــتادبیــاتوانتشــاراتبنیــادحفــظآثــارونشــرارزشهای
ــاعمقدس دف

ــاي  ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــارات بنی ــات و انتش ــت ادبی ــه ی معاون ــه ی اّولی وظیف
ــط  ــت و ضب ــا ثب ــط ب ــي مرتب ــی و پژوهش ــاي فرهنگ ــت از فعالیت ه ــدس، حمای دفاع مق
مکتــوب وقایــع جنــگ تحمیلــي اســت. چــاپ و انتشــار آثــار مطلــوب نیــز وظیفــه ی دوم ایــن 
معاونــت را تشــکیل می دهــد. همچنیــن ایــن معاونــت، متولــی و مســئول برگــزاری جایــزه ی 

کتــاب ســال دفــاع مقــّدس اســت.

16-5.کانونپرورشفکریکودکانونوجوان
ســابقه ی فعالیــت کانــون پــرورش فکــري کــودکان و نوجوانــان، بــه میانــه ی دهــه ی چهــل 
بازمي گــردد )تأســیس کانــون در ســال 1344 بــوده اســت(. تــا پیــش از تأســیس کانــون، عمــاًل 
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هیــچ نهــادی متولّــی ادبیــات کــودک نبــود. هــدف از تأســیس کانــون در ابتــدا، پــر کــردن 
اوقــات فراغــت دانش آمــوزان و گســترش فرهنــگ کتابخوانــی در میــان آنــان بــود. در حــال 
حاضــر، هــدف کانــون، »ایجــاد امکانــات الزم جهت رشــد و پــرورش فکــری و ذوقــی کودکان 
و نوجوانــان و کمــک بــه شــکوفایی اســتعدادهای آنهــا بــر اســاس ارزش هــا و نظــام تعلیــم و 

تربیــت اســالمی« معّرفــی می شــود.
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجــوان، در حــال حاضــر بیــش از 850 مرکــز فرهنگــي 
ثابــت، ســّیار شــهري، ســّیار روســتایي و پســتي در سراســر کشــور دارد. وظایــف کلــی کانــون 
شــامل »تأســیس مراکــز عرضــه ی کتــاب و محصــوالت فرهنگــی در نقــاط مختلف کشــور«، 
ــدارس، کتابخانه هــای عمومــی و  ــل کتابخانه هــای مســاجد، م ــه توســعه و تکمی »کمــک ب
ســایر مؤسســات بــرای ایجــاد بخش هــای مخصــوص بــه کــودکان و  نوجوانــان«، »نمایــش و 
فــروش فیلم هــای ســینمایی مخصــوص کــودکان و  نوجوانــان«، »اســتفاده از کتاب رســان های 
ســّیار جهــت عرضــه ی کتــاب بــه کــودکان و نوجوانــان در روســتاها«، »کمــک بــه توســعه و 
ترویــج ادبیــات کــودکان و نوجوانــان«، و »تولیــد تئاتــر و برگزاری جشــنواره ها و نمایشــگاه های 

هنــری مخصــوص کــودکان و نوجوانــان« اســت.
ــواري،  ــه دی ــه ی روزنام ــم، تهی ــش فیل ــکي، پخ ــش عروس ــعرخواني، نمای ــي، ش قّصه گوی
ــای  ــه فعالیت ه ــاي آزاد و ... از جمل ــباني، گفتگوه ــفالگري، تّکه چس ــي، س ــي، نقاش کتابخوان

ــود. ــه می ش ــان ارائ ــه مخاطب ــون ب ــز کان ــه در مراک ــت ک ــی اس مختلف
عــالوه بــر اینهــا، کانــون بــه تولیــد و انتشــار کتــاب می پــردازد و بــا عرضــه ی بیــش از 150 کتاب 

چــاپ اّول در هــر ســال، ســهم قابل توّجهــی از نشــر کتــاب کــودک و نوجــوان را در اختیــار دارد.
ــون«، از دیگــر فعالیت هــاي در طــول ســال  ــا کان ــه ب برگــزاري جشــنواره هــاي »یــک هفت
کانــون اســت. »کانــون زبــان ایــران« هــم کــه از زیرمجموعه هــاي کانــون اســت، بــا داشــتن 
ــي،  ــي، آلمان ــي، انگلیس ــاي فارس ــوزش زبان ه ــور، کار آم ــر کش ــّدد در سراس ــعبه های متع ش
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فرانســوي، اســپانیایي و عربــي را بــر عهــده دارد.
ــان:  ــره آقای ــای هیئت مدی ــان زاده، و اعض ــا حاجی ــای علیرض ــون آق ــی کان مدیرعامل کنون
ــی و  ــر محمدرضــا ســنگری، مهــدی ارگان ــری، دکت حجت االســالم محمدجــواد حاج علی اکب

ــم طبیــب زاده هســتند. خان
مدیرعامــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان از ســوی وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــرکت  ــک ش ــان، به صــورت ی ــودکان نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــود. کان منصــوب می ش

ــروش اداره می شــود. ــوزش و پ ــه وزارت آم ــی وابســته ب دولت

16-6.دفترشعرجوان
»دفتــر شــعر جــوان« از پاییــز 1368 فعالیــت خــود را بــا برنامــه ی افتتاحیــه ی نخســتین 
ــاعد  ــور، س ــر امین پ ــدا قیص ــرد. ابت ــاز ک ــهر آغ ــی پارک ش ــه ی عموم دوره، در کتابخان
باقــری، فاطمــه راکعــی، محّمدرضــا عبدالملکیــان و سیدحســن حســینی به عنــوان اعضــای 
ــپس  ــتند. س ــده داش ــوان را برعه ــعر ج ــر ش ــور دفت ــئولیت اداره ی ام ــره، مس هیئت مدی
ــار 1383  ــای به ــتین روزه ــت. در نخس ــع پیوس ــن جم ــه ای ــو ب ــا محّمدی نیک محّمدرض
ــور  ــاد قیصــر امین پ ــز زنده ی ــان 1386 نی ــت. در آب ــات یاف ــینی وف ــر سیدحســن حس دکت
درگذشــت؛ اّمــا بــا وجــود درگذشــت قیصــر امین پــور و سیدحســن حســینی کــه دو عضــو 
ــد.  ــاب نش ــا انتخ ــرای آنه ــی ب ــز جایگزین ــد، هرگ ــر بودن ــن دفت ــته ی ای ــی و برجس اصل
چنــد مــاه بعــد از درگذشــت قیصــر امین پــور، محّمدرضــا محّمــدی نیکــو نیــز بــه خــارج 
ــان  ــا عبدالملکی ــون محمدرض ــد. هم اکن ــدا ش ــر ج ــن دفت ــاًل از ای ــت و عم ــور رف از کش

مدیرعامــل دفتــر شــعر جــوان اســت.
ــا  ــرم فراخــوان در برخــي از روزنامه ه ــا انتشــار ف ــاز هــر دوره ب ــر شــعر جــوان در آغ دفت
ــراي  ــا ب ــد ت ــوت مي کن ــور دع ــاله ی کش ــا 25 س ــاعران 15 ت ــي، از ش ــانه هاي ادب و رس
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عضویــت، نمونــه ی آثــار خــود را بــراي دفتــر شــعر جــوان بفرســتند. دفتــر، پــس از بررســي 
ــي  ــروه تهران ــوان را در دو گ ــاعران ج ــر از ش ــدود 100 نف ــوع ح ــالي، در مجم ــار ارس آث
ــش  ــت پوش ــک دوره، تح ــراي ی ــا ب ــن اعض ــرد. ای ــت مي پذی ــه عضوی ــتاني ب و شهرس

ــد. ــرار مي گیرن ــوان ق ــعر ج ــر ش ــات آموزشــي دفت خدم
تشــکیل جلســات هفتگــي شــعرخواني و نقــد و بررســي آثــار براي اعضــاي تهرانــي ، تهیه ی 
جــزوات نقــد شــعر بــراي اعضــاي شهرســتاني، انتخــاب و انتشــار گزیــده ی آثــار شــاعران 
ــره ی  ــزاري کنگ ــوان، و برگ ــعر ج ــگ ش ــوان جن ــا عن ــي ب ــب کتاب های ــر دوره در قال ه
سراســري شــعر جــوان در پایــان هــر دوره، از جملــه فعالیت هــاي دفتــر شــعر جــوان اســت. 
برخــی معتقدنــد همــه ی ایــن اقدامــات و جلســات، در راســتای انتخــاب شــاعران هم فکــر 
بــا دفتــر )از لحــاظ سیاســی( صــورت می گیــرد. دفتــر شــعر جــوان گرایش هــای سیاســی 
ــد. اصالح طلبانــه دارد و برخــی آن را »شــاخه ی ادبــی حــزب مشــارکت« معّرفــی کرده ان

انتشــارات ایــن مجموعــه نیــز در ســه بخــش »نقــد و پژوهــش«، »کتاب هــای شــعر« و 
ــه تولیــد اثــر می پــردازد. ــال اســت و ب »ترجمــه« فّع

16-7.بنیادادبیاتنمایشی
بنیــاد ادبیــات نمایشــی یکــی از ابداعــات معاونــت هنــری وزارت ارشــاد اســت و هــدف از 
تأســیس آن، توّجــه بــه مقولــه ی نمایشنامه نویســی بــوده اســت. ایــن بنیــاد در اوایــل ســال 

1391 به طــور رســمی و بــا مدیریــت آقــای محمــود ســاالری آغــاز بــه کار کــرد.
در فــاز نخســت فعالیت هــای بنیــاد ادبیــات نمایشــی، اّولیــن دوره ی کالس هــای 
آموزشــی نمایشنامه نویســِی بنیــاد، در ســطح مقّدماتــی برگــزار شــد. ضمــن اینکــه توّجــه 
ــا  ــد ب ــه بای ــی ک ــا تعامل ــز، ب ــای 40، 50 و 60 نی ــه دهه ه ــوط ب ــون مرب ــد مت ــه بازتولی ب
ــود. در اســفندماه  ــاد ب نویســندگان آنهــا صــورت می گرفــت، از مســائل مــورد اهتمــام بنی
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ــزه ی  ــن جای ــر اّولی ــاد و دبی ــن بنی ــل ای ــوان مدیرعام ــه عن ــزدی ب ــی ای ــای عل 1391 آق
ــتر در  ــاد، بیش ــتین بنی ــل نخس ــت دو مدیرعام ــد گف ــد. بای ــی ش ــی، معرف نمایشنامه نویس
ــن  ــی. در اّولی ــا نمایش نامه نویس ــتند ت ــت داش ــابقه ی فّعالّی ــی س ــوزه ی داستان نویس ح
ــی  ــد، نمایش نامه های ــام ش ــاد انج ــن بنی ــط ای ــه توّس ــی ک ــنواره ی نمایش نامه نویس جش

ــد. ــه اجــرا شــده بودن ــد کــه پیشــتر روی صحن ــرار گرفتن ــر ق مــورد تقدی
ــت  ــوم نیس ــی دارد و معل ــه وضعیت ــی چ ــات نمایش ــاد ادبی ــت بنی ــخص نیس ــون مش اکن
چنیــن بنیــادی دیگــر وجــود دارد یــا خیــر. برخــی اعتقــاد دارنــد وجــود چنیــن بنیــادی و 
برگــزاری جشــنواره ای هرچنــد مختصــر بــرای نمایشنامه نویســی، از ضروریت هــای تئاتــر 
امــروز اســت و اگــر دولــت )و به طــور ویــژه: مرکــز هنرهــای نمایشــی( بخواهــد اقدامــی 
ــه نمایش نامه نویســی  ــژه ب ــد توّجهــی وی ــد، بای ــر ایجــاد کن جریان ســاز در عرصــه ی تئات
ــا از طــرف دیگــر برخــی نیــز معتقدنــد کــه بــا وجــود نهادهایــی ماننــد  داشــته باشــد؛ اّم
»کانــون نمایشنامه نویســان خانــه ی تئاتــر« تأســیس نهادهــای مــوازی و انجــام اقدامــات 

همســان، کار شایســته ای نیســت و مشــکلی را در ایــن عرصــه حــل نخواهــد کــرد 1. 

ــه  ــا ک ــا از آنج ــور نمایشــی اســت، اّم ــه ام ــوط ب ــای مرب ــه ی فعالیت ه ــوزه، زیرمجموع ــن ح ــه ای 1 . اگرچ
نمایشنامه نویســی حــوزه ی مکتــوِب هنــر نمایــش را تشــکیل می دهــد، در بحــث کتــاب و در کنــار توّجــه بــه 

ــه ایــن حــوزه نیــز توّجــه کردیــم. داستان نویســی ب
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ــع  ــد و توزی ــه ی تولی ــد از دو حلق ــم کــه بای ــک کاال در نظــر بگیری ــه ی ــاب را به مثاب ــر کت اگ
بگــذرد تــا بــه دســت مصرف کننــده برســد، در ایــن صــورت، موانــع و مســائل خــاص آن نیــز 
عمدتــاً حــول ایــن ســه گلــوگاه )یعنــی تولیــد، توزیــع و مصــرف( تجمیــع می شــود. بخشــی از 
مســائل ایــن حــوزه، ماننــد بحــث ممّیــزی کتــاب و بحــث کاغــذ و یــا بحــث یارانــه ی کتــاب، 
از مســائل خــاّص حــوزه ی »تولیــد« اســت؛ و برخــی دیگــر ماننــد مســائل مرتبــط بــه پخــش 
کتــاب و شــرکت های پخــش، ضعــف ناشــران در بازاریابــی و فــروش، و نیــز مســائل مربــوط 
بــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران، در حــوزه ی مســائل مربــوط بــه فرآینــد »توزیــع« 
می گنجنــد. مســائل مربــوط بــه فرهنــگ کتابخوانــی یــا ســرانه ی مطالعــه و مســائلی از ایــن 

دســت نیــز در حــوزه ی »مصــرف« بایــد مــورد توّجــه قــرار گیــرد.

1.مسائلحوزهیتولید
1-1.کاغذ

در ســال های گذشــته و در پــی نوســانات ارزی، قیمــت کاغــذ یکبــاره بــه چندیــن برابــر افزایش 
پیــدا کــرد. ایــن افزایــش قیمــت، تأثیــر زیــادی بــر قیمــت کتــاب گذاشــت و بــازار کتــاب را 
متحــّول کــرد. بســیاری از فّعــاالن حــوزه ی نشــر عقیــده دارنــد کــه مســئله ی اول حــوزه ی 

نشــر، مســئله ی کاغــذ اســت.
در حــال حاضــر کاغــذ در کشــور بــه انــدازه ی نیــاز تولیــد نمی شــود و ســرمایه گذاری کافــی 
ــه اســت. در آمارهــای فصــل دوم از نظــر  ــد صــورت نگرفت ــت تولی ــرای ایجــاد ظرفی ــز ب نی
گذشــت کــه تولیــد داخلــی در بخــش کاغــذ مناســب بــرای چــاپ و تحریــر، نزدیــک بــه صفر 
ــا  ــال حاضــر 15 ت ــد در ح ــه می توانن ــد ک ــا می کنن ــی اّدع ــدگان داخل ــه تولیدکنن اســت )البت
20 درصــد نیــاز کشــور را تولیــد کننــد و ظرفیــت تولیــد 50 درصــد نیــاز کشــور را نیــز دارنــد؛ 
ــا آمارهــای ارائه شــده از ســوی دفتــر امــور چــاپ و نشــر وزارت ارشــاد ایــن امــر را تأییــد  اّم
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ــده ی  ــای تعطیل ش ــدازی کارخانه ه ــرای راه ان ــی ب ــر، تالش های ــال های اخی ــد(. در س نمی کن
کاغــذ و نیــز راه انــدازی کارخانه هــای جدیــد تولیــد کاغــذ صــورت گرفتــه اســت کــه هنــوز 

نتایــج عملــی آنهــا مشــّخص نشــده اســت.
ــئله ی  ــت دارد، مس ــه اهّمّی ــن زمین ــز در ای ــش از هرچی ــر بی ــال حاض ــه در ح ــئله ای ک مس
ــس  ــی در مجل ــر، طرح ــال حاض ــت. در ح ــذ اس ــه ی واردات کاغ ــرای تعرف ــری ب تصمیم گی
شــورای اســالمی در حــال بررســی اســت کــه قصــد دارد تعرفــه ی واردات کاغــذ را کــه ســال ها 
در رقــم 4 درصــد متوّقــف بــوده اســت، تــا 15 درصــد افزایــش دهــد. ایــن طــرح کــه طبعــًا 
مــورد حمایــت تولیدکننــدگان داخلــی اســت، بــا مخالفــت تشــّکل ها و اتّحادیه هــای نشــر و 

ــگ و ارشــاد اســالمی روبه روســت. ــا مخالفــت وزارت فرهن ــز ب نی
اســتدالل مخالفت کننــدگان ایــن اســت کــه در شــرایطی کــه تولیدکننــدگان داخلــی نهایتــًا 
ــن  ــر را تأمی ــذ چــاپ و تحری ــاز کشــور در بخــش کاغ ــا 20 درصــد نی ــد 15 ت ــا می توانن تنه
نماینــد، ایــن کار جــز افزایــش قیمــت کتــاب نتیجــه ی دیگــری را دربر نخواهد داشــت. ســخن 
ــت نشــر وارد  ــه صنع ــه ی واردات ب ــش تعرف ــه افزای ــه خســارت هایی ک ــن اســت ک ــان ای آن
ــت و  ــای کّمّی ــت و ارتق ــرای تقوی ــه ی ســرمایه گذاری ب خواهــد کــرد، بســیار بیشــتر از هزین
کیفّیــت کاغذهــای تولیــد داخــل اســت. بنابراین بهتر اســت به جــای افزایــش تعرفــه ی واردات 
ــا ایــن تولیــدات  کاغــذ، ســرمایه گذاری در جهــت حمایــت از تولیــد داخلــی صــورت گیــرد ت
بتواننــد در رقابــت بــا کاغذهــای وارداتــی، جــای خــود را در صنعــت نشــر کشــور بــاز کننــد. 
اســتدالل موافقــان طــرح نیــز ایــن اســت کــه بــا ادامــه ی رونــد موجــود، هیچــگاه ظرفیــت 
تولیــد داخلــی در ایــن بخــش )که همــواره بخــش عظیمی از آن بالاســتفاده گذاشــته می شــود( 
فّعــال نمی شــود. در حــال حاضــر، حجــم قابل توّجهــی کاغــذ چــاپ و تحریــر در کشــور تولیــد 
می شــود کــه روی دســت کارخانه هــا باقــی می مانــد و مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد. حداقــل 
ایــن اســت کــه وزارت آمــوزش و پــرورش کــه کتاب هــای تولیــدی آن مصــرف یــک ســاله 
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ــه  ــه را ب ــی، هم ــای کنون ــا تعرفه ه ــد. اّم ــتفاده کن ــی اس ــای داخل ــد از کاغذه ــد، می توان دارن
ســوی واردات کاغــذ ســوق می دهــد و تولیــد داخلــی در ایــن میــان، متضــّرر می شــود. 

بــه هــر حــال، قابــل کتمــان نیســت کــه هــم منافــع تولیدکننــدگان و هــم منافــع واردکنندگان 
کاغــذ در ایــن بحث هــا دخالــت زیــادی دارد و تصمیم گیرنــدگان نهایــی بایــد کســانی باشــند 
کــه عــالوه بــر داشــتن تخّصــص و احاطــه داشــتن نســبت بــه مســئله، خــود از ِقبــل تولیــد یــا 
واردات کاغــذ منفعتــی نداشــته باشــند و تنهــا منافــع کشــور را در ایــن خصــوص مــورد توّجــه 

ــرار دهند.  ق

1-2.ممّیزی
ممّیــزی یکــی از شــئون حاکمیتــی اســت کــه نظــارت بــر ســالمت کتاب هــای منتشرشــده را 
شــامل می شــود. در جمهــوری اســالمی ایــران، ناشــران موّظف انــد کتاب هــای خــود را پیــش 
از انتشــار بــه وزارت ارشــاد ارســال کــرده و تأییدیــه ی اداره کل امــور کتــاب ایــن وزارتخانــه را 

بــرای چــاپ اثــر خــود کســب کننــد.
ــی  ــاب معّرف ــوزه ی کت ــیه ترین موضــوع ح ــوان پرحاش ــزی را به عن ــد ممی ــد بای ــا بی تردی اّم
کــرد. موضوعــی کــه همیشــه محــّل بحــث موافقــان و مخالفــان بــوده و هیــچ گاه مســئله ی 
آن حــل و فصــل نشــده و هــر از گاهــی بــا یــک تصمیم گیــری جدیــد در ایــن حــوزه و یــا بــا 
یــک اظهارنظــر توّســط یــک مقــام مســئول، بحث هــا و جــار و جنجال هــای پیرامــون آن، از 

ســر گرفتــه شــده اســت.
ــه اســت و  ــا آن مواج ــاب ب ــازار کت ــال حاضــر ب ــه در ح ــی ک ــه مســئله ی مهّم ــرای نمون ب
ــژه  ــاب در کشــورهای همســایه، به وی ــاپ کت ــردد، چ ــاب برمی گ ــزی کت ــه مســئله ی ممّی ب
افغانســتان اســت. ایــن روزهــا برخــی کتاب هــا دیگــر منتظــر دریافــت مجــّوز از وزارت ارشــاد 
ــران می شــوند  ــاب ای ــازار کت ــه ی ب ــا انتشــار در چاپخانه هــای افغانســتان، روان ــد و ب نمی مانن
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ــی از  ــد. ترجمه های ــدا می کنن ــود را پی ــای خ ــاب ج ــروش کت ــد و ف ــیاه خری ــازار س و در ب
ــار  ــه انتش ــان ب ــران افغ ــی و ناش ــان ایران ــط مترجم ــه توّس ــان ک ــرح جه ــای مط رمان ه

ــد. ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ــند، در ای می رس
به هر حال، عمده ی مباحث موجود پیرامون ممّیزی کتاب، به چند محور قابل تقسیم است:

وجود یا عدم ممیزی  
قبل از چاپ یا بعد از چاپ بودن ممیزی  

مکانیزم اجرایی ممیزی  

اعمال ممیزی توسط دولت یا ناشران  

1-2-1.وجودیاعدمممیزی
هرچنــد وزارت ارشــاد طبــق اســناد باالدســتی موّظــف بــه اعمــال ممیــزی در حــوزه ی کتــاب 
اســت، اّمــا هســتند نویســندگان و ناشــرانی کــه قائــل بــه لــزوم حــذف ممیــزی هســتند. در 
مهرمــاه 1392 و درحالیکــه هنــوز چنــد ماهــی از اســتقرار دولــت یازدهــم و وزارت ارشــاد جدیــد 
ــر ارشــاد  ــه وزی ــود، تعــدادی از نویســندگان و مترجمــان و شــاعران، در نامــه ای ب نگذشــته ب
خواســتار حــذف ممّیــزی شــدند. امضاءکننــدگان ایــن نامــه، مّدعــی بودنــد از آنجــا کــه طبــق 
قانــون مصّنفیــن و مؤلفیــن، ناشــر مالــک اثــر خــود شــناخته می شــود، پــس بهتــر اســت بــا 
حــذف کامــل ممیــزی، ایــن زمینــه را فراهــم کنیــد تــا خــوِد پدیدآورنــدگان آثــار پاســخگوی 
کلیــه ی مســئولیت های ناشــی از اثــر خــود باشــند1 .  ایــن نــگاه هرچنــد در میــان مســئوالن 
حکومتــی جایــی نــدارد، اّمــا بــه هــر حــال، هــر از چنــد گاهــی موجــب حاشــیه هایی بــر ســر 

ــود.  ــوع می ش ــل موض اص
1-2-2.قبلازچاپیابعدازچاپبودنممیزی

ناشــران طبــق قانــون بــرای انتشــار کتــاب خــود موّظف انــد پیــش از انتشــار، نســخه ی نهایــی 
1 . »سانسور را بردارید، خودمان پاسخگو هستیم« منتشرشده در خبرگزاری کار ایران.
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کتــاب را بــه اداره ی کتــاب وزارت ارشــاد ارســال کــرده و تأییدیــه ی ایــن اداره را کســب کننــد. 
ایــن نــوع ممیــزی، ممّیــزی پیــش از انتشــار نامیــده می شــود. در مقابــل، برخــی عقیــده دارنــد 
بایــد ممّیــزی پیــش از نشــر را برداشــت و مســئولیت ممیــزی را برعهده ی ناشــران گذاشــت. در 
صورتی کــه بعــد از نشــر کتــاب، محتــوای آن دچــار اشــکال بود، ناشــر بایــد در یــک محکمه ی 
صالــح پاســخگو باشــد. ایــن نــگاه در اوایــل دوره ی وزارت آقــای جّنتــی توســط شــخص وزیــر 
دنبــال شــد. وی در اّولیــن مصاحبــه ی تفصیلــی خــود بعــد از رأی اعتمــاد مجلــس، گفتــه بــود: 
»ممّیــزی قبــل از نشــر را برمی داریــم. خــود ناشــر وقتــی روی کتابــی ســرمایه گذاری می کنــد 
ــی خــارج بشــود،  ــاب از چارچوب هــای قانون ــر آن کت ــد اگ ــراژ دارد، می دان ــزار تی ــه ســه ه ک
ســرمایه اش دچــار مشــکل می شــود و مجبــور می شــود صفحاتــی از کتــاب را تغییــر بدهــد تــا 
بــا ضوابــط منطبــق شــود. لــذا از همــان اول، ناشــر ایــن ضوابــط را مراعــات خواهــد کــرد. بعــد 
نوبــت ممّیــزی بعــد از انتشــار می رســد. آن هــم بایــد در چارچــوب قانــون باشــد. ایــن کار بایــد 
توســط افــراد صاحب نظــر و اهــل فکــر صــورت بگیــرد و از خرده گیــری و اعمــال ســلیقه ی 

شــخصی خــودداری شــود1« .
در حقیــت چنیــن نگاهــی، در پــی آن اســت کــه در حــوزه ی کتــاب نیــز ماننــد مطبوعــات، 
ــزی پــس از انتشــار بدهــد. بدیــن ترتیــب،  ــه ممّی ــزی پیــش از انتشــار جــای خــود را ب ممّی
بــا تنظیــم قانونــی ماننــد قانــون مطبوعــات بــرای کتــاب، هرگونــه تخلـّـف از قانــون می توانــد 
تعقیــب قضایــی پیــدا کنــد و بــا تشــکیل پرونــده در دادگاه ویــژه ی کتــاب و نشــر، جــرم صورت 

گرفتــه مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
ایــن مســئله البتــه اگــر مطلــوب گروهــی از نویســندگان نیــز باشــد، بــه لحــاظ مالــی و حقوقی 
ــرای چــاپ یــک  ــد پــس از ســرمایه گذاری ب ــرای ناشــران مطلــوب نیســت. ناشــر نمی توان ب

 1. علــی جنتــی: تســلیم گــروه فشــار نمی شــوم/ ممیــزی قبــل از نشــر را برمی داریــم. )پایــگاه انتخــاب بــه 
نقــل از نشــریه آســمان(
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کتــاب، شــاهد بــر بــاد رفتــن ســرمایه ی خــود باشــد. در شــرایط موجــود، اگرچــه مــاده ی 15 
مصّوبــه ی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 1 ناشــران را مســئول آنچــه کــه بــه ارشــاد تحویل 
داده انــد، معّرفــی می کنــد، اّمــا می دانیــم کــه ایــن مــاّده جــز در مــواردی خــاص )ماننــد جریــان 
تعطیلــی نشــر چشــمه( مورد پیگیــری قــرار نگرفته و عماًل ناشــران مســئولیت حقوقــی خاصی 
را متقّبــل نمی شــوند. اّمــا اگــر ممّیــزی پیــش از چــاپ برداشــته شــود، کلّّیــه ی مســئولیت های 
حقوقــی کتاب هــا در عمــل نیــز برعهــده ی ناشــران قــرار خواهــد گرفــت. ایــن یکــی از دالیــل 

مهّمــی اســت کــه مانــع از آن می شــود کــه ناشــران از ایــن امــر اســتقبال نماینــد.
1-2-3.مکانیزماجراییممیزی

بیشــترین حاشــیه های ایجــاد شــده در خصوص ممیــزی، انتقاد بــه مکانیــزم اجرایی آن اســت. این 
انتقــاد کــه بــه وجــه اجرایــی و نــه فلســفه ذاتــی ممیــزی صــورت می گیــرد و تــا حــدی نیــز بــه 
حــق اســت، عقیــده دارد بــه دلیل شــفاف نبــودن اصــول ممیــزی، داوری هــا و قضاوت بــه صورت 
ســلیقه ای صــورت گرفتــه و بعضــا از یــک بــررس بــه بــررس دیگــر بــه نتیجــه متفاوتــی منجــر 
می شــود. انتقــادات طیــف گســترده ای از نویســندگان، ناشــران و فّعــاالن فرهنگــِی معتــرض بــه 
ممّیــزی، در ایــن ســطح جــای می گیــرد و مربــوط بــه مکانیــزم اجرایــی ممّیــزی کتــاب می شــود.

بــا تشــکیل هیئت هــای نظــارت بــر نشــر، بــا توّجــه بــه اینکــه مأموریــت اصلــی ایــن هیئت هــا 
تفســیر مصّوبــه ی شــورای عالــی انقــالب فرهنگی بــه منظور ایجــاد روال هــای یکســان در فرآیند 
نظــارت بررســان کتــاب بــوده، تــا حــدودی ایــن نگرانــی برطــرف شــده یــا حّداقــل بــرای مّدتــی 

حاشــیه های رســانه ای ایــن موضــوع، کاهــش پیــدا کــرده اســت.
اعمالممیزیتوسطدولتیاناشران .4-2-1

واســپاری بخشــی از شــئون حاکمیتــی بــه صنــوف نیــز از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه هــر 
1 . مــاده ی 1۵: »نظــارت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي و انجــام وظایــف ایــن وزارتخانــه، رافــع و نافــي 
مســئولیت ناشــران نبــوده و ناشــران بــا تحویــل نســخه ی پیــش از چاپ بــه دبیرخانــه ی هیئت نظــارت، تمامي 

مســئولیت هاي حقوقــي ناشــي از عــدم انطبــاق بــا ضوابــط را برعهــده خواهنــد داشــت.
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ــارت و  ــأن نظ ــئون، ش ــن ش ــه ی ای ــود. از جمل ــازی می ش ــث حاشیه س ــی باع ــد گاه از چن
ــه خــود ناشــران واگــذار  ــوان بخشــی از آن را ب ــده دارد می ت ــزی اســت کــه ارشــاد عقی ممّی
کــرد. بخــش قابل توّجهــی از ناشــران بــه همــان دلیلــی کــه بــا انتقــال ممّیــزی بــه مرحلــه ی 
پــس از نشــر مخالــف بودنــد، بــا ایــن دیــدگاه نیــز مخالفــت کردنــد. هرچنــد ایــن دیــدگاه از 
جانــب روشــنفکران بــا اســتقبال مواجــه شــده بــود1  ولــی عمــده ی ناشــران بــه دالیــل صنفــی 
و احتمــال ضــرر و نیــز بــه دلیــل دشــواری های پذیــرش تبعــات حقوقــی این مســئله، اســتقبال 

خوبــی از ایــن واگــذاری مســئولیت نداشــتند.

1-3.تیراژکتاب
تیــراژ کتــاب در ســال های اخیــر کاهشــی قابــل مالحظــه و غیرقابــل انــکار داشــته اســت. در 
فصــل دوم گفتــه شــد کــه متوّســط تیــراژ هــر عنــوان کتــاب، در ســال 1380، 5130 بــوده و 

ایــن رقــم در ســال 1393 بــه 2093 رســیده اســت.
در مورد تیراژ، چند بحث بسیار اهّمیت وجود دارد:

ــه  ــی، ب ــوان می کننــد کــه افزایــش تعــداد عناویــن و تخّصصی شــدن کتابخوان 1. برخــی عن
شــکل طبیعــی باعــث کاهــش تیــراژ کتاب هــا شــده اســت و ایــن لزومــاً بــه معنــای کمتــر 
ــن اســاس،  ــر ای ــا حــدودی درســت اســت. ب ــن حــرف، ت ــردم نیســت. ای ــدن م ــاب خوان کت
مقایســه ی تیــراژ فعلــی کتــاب بــا تیــراژ کتاب هــای چــاپ ســنگی در زمــان ناصرالدین شــاه و 
عنــوان کــردن ایــن مســئله کــه تیــراژ فعلــی کتــاب از زمــان ناصرالدین شــاه نیــز کمتــر شــده 
اســت، ســخنی ناتمــام اســت. چراکــه افزایــش تعــداد عناویــن کتاب هــا بــه صــورت طبیعــی 
تیــراژ آنهــا را کاهــش خواهــد داد. اگــر فقــط 50 کتــاب بــرای خوانــدن وجــود داشــته باشــد، 

1 . »مدیا کاشیگر: انتقال ممیزی به ناشران؛ گامی به جلوست« منتشر شده در خبرگزاری کار ایران
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می تــوان انتظــار داشــت کــه تمامــی جمعّیــت باســواد کشــور آن 50 کتــاب را بخرند یــا مطالعه 
کننــد. اّمــا اگــر فقــط در یــک ســال نزدیــک بــه 73،000 عنــوان کتــاب منتشــر شــود، دیگــر 

چنیــن انتظــاری بی اســاس اســت.
اّمــا نکتــه ی دیگــری نیــز وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه مطابــق آمــار مؤسســه ی خانــه ی 
ــز  ــراژ کل« کتاب هــای منتشرشــده در کشــور نی ــه شــد(، »تی ــاب )کــه در فصــل دوم ارائ کت
ــا کاهــش روبــرو بــوده و تیــراژ کل کتاب هــای ســال 93،  از ســال 1385 تاکنــون، همــواره ب
حــدوداً 76 میلیــون نســخه کمتــر از تیــراژ کل ســال 85 اســت. در ایــن زمینــه، شــاخصی بــه 
نــام »نفــر کتــاب« وجــود دارد کــه می توانــد راهگشــای بحــث حاضــر باشــد. نســبِت »تیــراژ 
کّل کتاب هــای منتشرشــده در ســال« بــه »جمعّیــت افــراد باســواد کشــور«، شــاخصی بــه نــام 
»نفــر کتــاب« را به دســت می دهــد. در ســال 1385 معیــار »نفــر کتــاب« در کشــور مــا بــاالی 
3.5 بــوده کــه در ســال های اخیــر بــه 1.9 رســیده اســت؛ و ایــن یعنــی نزدیــک بــه 46 درصــد 

کاهــش طــی کمتــر از 10 ســال.
ــاخص  ــد، ش ــود باش ــع موج ــن کننده ی وض ــا روش ــد در اینج ــه می توان ــر ک ــاخص دیگ ش
ســرانه ی تولیــد اســت کــه ســهم هــر نفــر را از تعــداد کّل صفحــات چاپ شــده ی کتــاب در 
یــک ســال نشــان می دهــد. ایــن شــاخص، فــارغ از تعــداد عناویــن کتــاب، تــوان کلّــي نشــر 
کتــاب در یــک ســال را بــه تناســب جمعّیــت کشــور در آن ســال، بررســی مي کنــد. جــدول 
زیــر، جزیئــات میــزان عقب افتادگــی از پیش بینــی شــاخص ســرانه ی تولیــد کتــاب را از ســال 

1385 تا 1389 نشان می دهد:  
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بنابرایــن در مجمــوع بایــد گفــت کــه رونــد نزولی تیــراژ کتــاب در کشــور واقعــاً نگران کننده 
اســت و راه گریــزی از ایــن مطلب نیســت.

2. مطلــب دیگــر اینکــه همیــن مســئله ی افزایــش تعــداد عناویــن و کاهــش تیــراژ هــر عنوان 
نیــز اگرچــه در اصــل خــود، امــری طبیعــی و ناگزیــر اســت و افزایــش جمعّیــت باســواد کشــور، 
رشــد علــم و افزایــش حجــم تولیــدات علمــی، تخّصصی شــدن کتــاب و کتابخوانــی و افزایش 
ــوان  ــراژ هــر عن ــط تی ــد کــه متوّس ــف، ایجــاب می کن ــاب در بخش هــای مختل ــه کت ــاز ب نی
کتــاب کاهــش یابــد، اّمــا ایــن مســئله بــه نوبــه ی خــود، روز بــه روز میــزان »رســانه ی جمعی1  
بــودِن کتــاب« را کاهــش داده اســت. یعنــی امــروز کتابــی وجــود نــدارد که شــما بتوانیــد انتظار 
داشــته باشــید حّتــی یــک صــدم جمعّیــت کشــور آن را بخواننــد. کاهش تیــراژ و افزایــش تعداد 
عناویــن، اگرچــه امــری طبیعــی اســت، اّمــا بایــد ایــن امر بــا یک نســبت معقــول اتّفــاق بیفتد. 

1 . رســانه ی جمعــی رســانه ای اســت کــه در زمــان واحــد، پیام هــای یکســانی را بــرای عــّده ی زیــادی از مــردم 
ارســال می کنــد.

تعداد صفحات سال
چاپ شده

جمعیت حدودی 
کشور

)میلیون نفر(

سرانه ی 
تولید محّقق

سرانه ی تولید 
مورد انتظار

درصد 
عقب افتادگی

138547،085،864700.6680.668%0

138646،093،628720.6440.703%08

138786،037،642730.5840.738%20

138840،571،580740.5510.773%29

138991،731،740750.5390.808%33

آمار سرانه تولید کتاب )تعداد صفحات جاپ شده به ازای هر نفر(
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رویکــرد تخّصصــی بــه مطالعــه، بــه معنــای پراکنــده شــدن خوانندگان اســت.
ــش  ــال، »کمابی ــانزده س ــاالی ش ــای ب ــد آمریکایی ه ــق، 80 درص ــک تحقی ــاس ی ــر اس ب
تفریحــی« مطالعــه می کننــد. ایــن پاســخ در میــان زنــان 84 درصــد، و در میــان مــردان 75 
درصــد بــوده اســت. )فصلنامــه ی کتــاب مهــر، ش10، ص101( حال آنکــه تحقیــق دیگــری 
کــه در تهــران انجــام شــده، نشــان می دهــد 72.4 درصــد شــهروندان تهرانــی اولویــت اول 
ــن  ــد. در ای ــی کرده ان ــردی« معّرف ــزه ی »کارک ــاب را انگی ــرف کت ــزه ی مص ــود در انگی خ
ــه را »به خاطــر  ــزه ی خــود از مطالع ــت اّولشــان در انگی ــه اولوی ــق، درصــد کســانی ک تحقی
لــّذت بــردن و عالقــه بــه مطالعــه« معّرفــی کرده انــد، 12 درصــد و کســانی کــه اولویــت اّول 
را »بــرای گــذران اوقــات و ســرگرمی« معّرفــی کرده انــد، 15.6 درصــد بــوده اســت. )فصلنامــه 
کتــاب مهــر، ش2، ص84( ایــن نتایــج نشــان می دهــد مــا در زمینــه ی کتــاب و کتابخوانــی 

ــم. ــر می کنی ــا فک ــر از آمریکایی ه ــیار کارکردگرات بس
ــاب از فضــای  ــزون کت ــاب، دور شــدِن روزاف ــه کت ــرد تخّصصــی ب ــی رویک نتیجــه ی طبیع
تأثیرگــذاری جمعــی، و کاهــش نامعقــول و نامتــوازن تیــراژ کتــاب در مقایســه با افزایــش تعداد 

ــود. ــدی خواهــد ب ــن کتاب هــای تولی عناوی
ــن  ــه همی ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــراژ وج ــه ی تی ــه در زمین ــری ک ــث دیگ ــا بح 3. اّم
ــس  ــه ی رئی ــق گفت ــتند. مطاب ــی نیس ــی واقع ــز گاه ــمی نی ــده ی رس ــای اعالم ش تیراژه
ســابق اتحادیــه ی ناشــران و کتابفروشــان تهــران، »برخــی از ناشــران تیــراژ کتاب هــای 
ــد  ــن تصــّور را ایجــاد کنن ــرای مخاطــب ای ــا ب ــد ت ــت آن می زنن ــر از واقعی خــود را باالت
کــه ایــن کتــاب مخاطبــان زیــادی داشــته اســت. از ســوی دیگــر، برخــی از ناشــران نیــز 
ــف و  ــا  حقّ مؤل ــد ت ــاب می کنن ــراژ واقعــی کت ــر از تی ــراژی بســیار کمت ــه درج تی ــدام ب اق
مترجــم اثــر را کمتــر از آنچــه کــه بایــد پرداخــت کننــد.  در ایــن رابطــه، نظارتــی صــورت 
ــد،  ــی کن ــر تبان ــا ناش ــر وی ب ــه اگ ــت ک ــه دار اس ــار چاپخان ــارت در اختی ــرد. نظ نمی گی
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ــاد  ــوی وزارت ارش ــز از س ــا نی ــود. چاپخانه ه ــر نمی ش ــت با خب ــی از حقیق ــر کس دیگ
ــور  ــای مذک ــردن تبانی ه ــّخص ک ــه مش ــادر ب ــرل ق ــن کنت ــا ای ــوند؛ اّم ــرل می ش کنت
ــن  ــه دار گذاشــت.«1 بنابرای ــت ناشــر و چاپخان ــر صداق ــا را ب ــد مبن ــار بای نیســت و به ناچ
ــان  ــل اطمین ــز قاب ــدان نی ــرار دارد، چن ــا ق ــت م ــراژ در دس ــه ی تی ــه در زمین ــاری ک آم

ــی دانســت. ــر صــدی از خطــا و کژتاب ــد آن را مشــتمل ب نیســت و بای

1-4.مسائلقانونی
ــرای  ــاب، خــود موضوعــی مســتقل ب ــه حــوزه ی کت ــوط ب ــی مرب مســائل و مشــکالت قانون
تحقیــق و ارائــه ی گــزارش اســت. ایــن مســائل مربــوط بــه قوانیــن، می تواننــد تحــت عنوانــی 
نظیــر خألهــا، ضعف هــا، ابهامــات و تعارضــات قانونــی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار بگیرنــد. 
مــا در اینجــا به عنــوان نمونــه، تنهــا بــه دو مــورد اشــاره می کنیــم کــه ضعف هــای قانونــی، 

نظــارت بــر اجــرای ضوابــط در حــوزه ی کتــاب را بــا مشــکالتی روبــرو ســاخته اســت.
1-4-1.جایگاهحقوقیمصّوباتشورایعالیانقالبفرهنگی

مهمتریــن قانــون موجــود در حــوزه ی کتــاب، مصّوبه ی شــورای عالــی انقــالب فرهنگی تحت 
عنــوان »اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط نشــر کتــاب« اســت. اّمــا در زمینــه ی پذیــرش ایــن 

مصّوبــه بــه جــای قانــون، همــواره مناقشــاتی وجــود داشــته اســت.
در مصّوبــه ی بازنگــری اهــداف و وظایــف شــورای عالــی تأکیــد شــده اســت کــه »مصّوبات 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، بــر مبنــای نظــر امــام خمینــی2 و مقــام معّظــم رهبــری و 
بــا توّجــه بــه اصــل 57 قانــون اساســی3 ، معتبــر و بــرای کلّّیــه ی دســتگاه-های فرهنگــی 

1 . مریم شهبازی، تیراژهایی که با »تردستی« افزایش می یابند، روزنامه ی ایران، 1394/۰4/3۰، ص7.
۲. حضــرت امــام )ره( دربــاره ی مصّوبــات شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گفته انــد: »ضوابــط و قواعــدي را که 

شــوراي محتــرم عالــي انقــالب فرهنگــي وضــع مي نماینــد، بایــد ترتیب آثــار داده شــود«.
3. اصل ۵7 قانون اساسی می گوید: »قوای حاکم در جمهور اسالمی ایران عبارتند از:)ادامه صفحه بعد( 
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ــالب  ــی انق ــورای عال ــگاه ش ــه جای ــارت، گرچ ــن عب ــق ای کشــور الزم االجراســت«. مطاب
فرهنگــی، جایــگاه »سیاســتگذاری و هدایــت و جهت دهــی« اســت، اّمــا اعتبــار مصّوبــات 

ــی می شــود. ــون« تلّق آن، »در حکــم قان
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نهــادی اســت کــه بــه فرمــان حضــرت امــام خمینــی )ره( 
تشــکیل شــده، در قانــون اساســی مــورد پیش بینــی قــرار نگرفتــه و حّتــی در بازنگــری قانــون 

اساســی در ســال 1368 نیــز از آن ذکــری بــه میــان نیامــده اســت1 .
موافقــان مشــروعّیت قانونــی ایــن نهــاد، اینطــور اســتدالل می کننــد کــه: فرمــان ولی فقیــه 
مبنــی بــر تشــکیل ایــن نهــاد، موجــب مشــروعیت آن اســت. مقــام رهبــری در قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی ایــران از والیــت مطلقــه برخــوردار اســت و هــر چــه را کــه صــالح بدانــد، 
مجــاز اســت انجــام دهــد؛ هــر چنــد کــه خــارج از اختیــارات مصــّرح در قانــون اساســی باشــد. 
بنابرایــن، بحــث از مشــروعیت و قانونــی بــودن شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، در حقیقــت 

بحــث از گســتره ی اختیــارات رهبــری اســت.
البتــه در اینجــا مناقشــه ای در کیفیــت اعمــال والیــت مطلقــه وجــود دارد و آن اینکــه: اختیارات 
ــا ایــن اختیــاراِت مافــوق قانــون، مربــوط  ولی فقیــه گرچــه مافــوق قانــون اساســی اســت، اّم
بــه شــرایط ضــرورت و موقعّیت هــای اســتثنایی اســت و در غیــر ایــن مــوارد، اعمــال والیــت 
ــت  ــال والی ــع، راه اعم ــود. در واق ــد ب ــی خواه ــاری قانون ــق مج ــه از طری ــه ی ولیّ فقی مطلق
مطلقــه مجــاری قانونــی اســت، جــز در مــوارد ضــروری و اضطــراری. بــر ایــن مبنــا، از آنجــا 
کــه احــکام مصلحتــی، احکامــی موّقــت و محــدود بــه زمــان خاص هســتند، جــای این ســؤال 
قــوه مقننــه، قــوه مجریــه و قــوه قضاییــه کــه زیــر نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت بــر طبــق اصــول 
آینــده ایــن قانــون اعمــال می گردنــد. ایــن قــوا مســتقل از یکدیگرنــد.« مقصــود از تمّســک بــه اصــل ۵7 در 
اینجــا، تأکیــد بــر اصــل والیــت مطلقــه ی فقیــه و اختیــارات مافــوق قانونــی ولی فقیــه اســت کــه پشــتوانه ی 

ــات شــورا شــمرده می شــود. ــار مصّوب اعتب
1. ایــن بحــث در مــورد نهادهایــی ماننــد دادگاه ویــژه ی روحانیــت و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز 
تــا پیــش از نهادینــه شــدن آنهــا در قانــون اساســی -در بازنگــری ســال 1368- جریــان داشــته اســت؛ اّمــا در 

مــورد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، بازنگــری ســال 1368 نیــز ســاکت اســت.
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همــواره وجــود خواهــد داشــت کــه آیــا مصلحــت یــا ضــرورت وجــود شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی، همچنــان موجــود اســت یــا مرتفــع شــده اســت.

ــه هــر تقدیــر در ایــن زمینــه بحث هایــی وجــود دارد1 و برخــی از دســت اندرکاران حــوزه ی  ب
کتــاب معتقدنــد وجــود قانونــی شــبیه بــه قانــون مطبوعــات کــه از ســوی مجلــس شــورای 
ــد  ــد، می توان ــه باش ــرار گرفت ــان ق ــورای نگهب ــد ش ــورد تأیی ــده و م ــب ش ــالمی تصوی اس
ــر  ــمی تر و قانونی ت ــزی- را رس ــوص ممّی ــاب -و به خص ــوزه ی کت ــود در ح ــای موج رویه ه

کــرده و امــکان برخوردهــای ســلیقه ای را در ایــن حــوزه کاهــش دهــد.
1-4-2.مسائلقانونیمربوطبههیئتنظارتبراجرایضوابطنشرکتاب

ــوان »اهــداف،  ــی انقــالب فرهنگــی تحــت عن ــه ی ســال 1389 شــورای عال ــق مصّوب مطاب
سیاســت ها و ضوابــط نشــر کتــاب«، بــرای نظــارت بــر امــر طبــع و نشــر کتــاب، وزارت ارشــاد 
بایــد هیئتــی مرّکــب از حّداقــل 5 نفــر از »صاحب نظــران و شــخصیت های علمــی، دینــی و 
فرهنگــِی وارد بــه مســائل کتــاب و نشــر و امــور اجتماعــی و سیاســی و تبلیغاتی« را به شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی معّرفــی کنــد و پــس از تأییــد ایــن افــراد از جانــب شــورا، ایــن هیئــت 
بــه نظــارت بــر اجــرای ضوابــط نشــر کتــاب بپــردازد. ایــن نظــارت می توانــد از قبــل چــاپ 

کتــاب آغــاز شــده و طــی تمامــی مراحــل انتشــار کتــاب اســتمرار داشــته باشــد.
مشــکل اینجاســت کــه نظارتــی کــه بایــد بــر روی نحــوه ی عملکــرد وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــن  ــر نظــر ای ــود زی ــه خ ــرادی انجــام شــود ک ــط اف ــد توّس ــرد، نمی توان اســالمی انجــام گی
وزارتخانــه فّعالیــت می کننــد و اساســاً انتخابشــان توّســط ایــن وزارتخانــه صــورت گرفته اســت. 

بدیــن ترتیــب، عمــاًل »نظــارت« جــای خــود را بــه ریل گــذاری داده اســت.
در واقــع، هیئــت نظــارت بــر اجــرای ضوابــط نشــر، در عمــل تنهــا بــه نقــش تفســیرکنندگی 

1 . بــرای مشــاهده ی تقریــر کامل تــر ایــن مباحثــات، رك: هدایت نیــا گنجــی، فــرج ا...، جایــگاه حقوقــی شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی و مصّوبــات آن، دوماهنامه ی رواق اندیشــه، ش8 )خــرداد و تیــر 1381(، صص7۰-۵3.
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مصّوبــه ی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــرای کارشناســان اداره ی کتاب، بســنده کــرده و با 
تعییــن شــاخص ها و مصادیــق کالن، کوشــش می کنــد تــا وحــدت رویــه ای را در کارشناســی ها 
ــاره ی مــواردی کــه مــورد اختــالف بررســان واقــع شــده و  بــه وجــود بیــاورد یــا حّداکثــر درب
بالتکلیــف مانده انــد، اظهــار نظــر نمایــد. درحالیکــه »نظــارت بــر اجــرای ضوابــط«، بــه معنــای 

ارزیابــی عملکــرد مجریــان قانــون، در چنیــن ســاختاری محّقــق نخواهــد شــد.
در حــال حاضــر هیئــت نظــارت، درســت ماننــد یــک نهــاد زیرمجموعــه ی وزارت ارشــاد فّعالیت 
می کنــد و می بینیــم کــه اگــر مجریــان نخواهنــد، می تواننــد تــا مّدت هــا ایــن هیئــت را اساســًا 
تشــکیل ندهنــد. حّتــی در هنــگام فّعالیــت این هیئت نیز شــاهدیم کــه با تغییــر مدیــران اداره ی 

کتــاب، ایــن هیئــت بالتکلیــف می شــود و برگــزاری جلســاتش نیــز بــه تعویــق می افتد.
عــالوه بــر ایــن، مشــکل دیگــری کــه در زمینــه ی هیئــت نظــارت وجــود دارد، ایــن اســت 
ــان صاحب نظــران و شــخصیت های  ــد از می ــت بای ــن هیئ ــه، اعضــای ای ــق مصّوب کــه مطاب
برجســته انتخــاب شــوند. ایــن مســئله نیــز باعث می شــود افــرادی عضو هیئــت نظارت باشــند 
کــه دغدغه هــا و مشــاغل متعــّددی دارنــد و نمی تواننــد بــرای پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای 
ضوابــط -در مــورد چیــزی در حــدود 70 هــزار عنــوان کتــاب منتشــره در ســال- وقــت چندانی 
اختصــاص دهنــد. ایــن مســئله نیــز دلیل دیگری اســت کــه هیئــت نظــارت را از شــأن نظارتی 

ــد. ــه ســوی شــأن سیاســتگذاری و خط مشــی گذاری ســوق می ده ب

2.مسائلحوزهیتوزیع
2-1.نمایشگاهبینالمللیکتابتهران

نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران کــه هــر ســاله در اردیهشــت ماه برگــزار می شــود نیــز از 
دیگــر مســائل مهــم حــوزه ی کتــاب و نشــر اســت کــه بحث هــای متعــددی را -به خصــوص 

در ســال های اخیــر- بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
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2-1-1.مکاننمایشگاه
مــکان برگــزاری نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران، همــواره یکــی از موضوعــات بحث برانگیز 
ــگاه های  ــی  نمایش ــّل دائم ــگاه از مح ــزاری نمایش ــّل برگ ــم مح ــت نه ــت. در دول ــوده اس ب
بین المللــی تهــران بــه مصــالی امــام خمینــی )ره( تغییــر پیــدا کــرد. بــا ایــن حــال، مصلّــی 
نیــز دارای محدودیت هــای خــاص خــود اســت. هزینــه ی زیــاد اجــاره ی مصــاّلی تهــران برای 

برگــزاری یــک نمایشــگاه ده روزه، یکــی از ایــن چالش هاســت.
مهمتریــن گزینه هایــی کــه بــرای انتقــال نمایشــگاه کتــاب تهــران وجــود دارنــد، یکــی بــاغ 
کتــاب و دیگــری مجتمــع آفتــاب هســتند کــه هیچکــدام بــه بهره بــرداری نهایــی نرســیده اند. 
ــار  ــل ب ــرای تحّم ــز ب ــا، مشــکالت دیگــری نی ــن مجموعه ه ــر دوی ای ــن، ه ــر ای ــالوه ب ع

نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران دارنــد.
مشــکل عمــده ی بــاغ کتــاب، کوچــک بــودن مســاحت آن در مقایســه بــا مصــاّلی تهــران 
اســت. مســاحت مصــاّلی تهــران، 630 هــزار متــر مربــع )63 هکتــار( اســت. مســاحت بخــش 
مســّقف آن نیــز 130 هــزار متــر مربــع اســت و تعــداد بازدیدکنندگانــش در ســال های اخیــر، 
ــر در روز رســیده اســت. درحالیکــه  ــا 500 هــزار نف ــه 400 ت در روزهــای شــلوغ نمایشــگاه ب
مســاحت بــاغ کتــاب، در مجمــوع 110 هــزار متــر مربــع )11 هکتــار( اســت و 54 هــزار متــر 
مربــع آن را فضــای مســّقف تشــکیل داده اســت. پیش بینــی مســئوالن پــروژه ی بــاغ کتــاب 
ایــن بــوده اســت کــه ایــن فضــا می توانــد در حالــت عــادی روزانــه 20 هــزار نفــر را پاســخگو 
باشــد. بنابرایــن برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران در باغ کتــاب، تنهــا در شــرایطی امکان پذیر 
اســت کــه اراده ی جــّدی بــر تغییــر ســاختار نمایشــگاه و کوچک ســازی آن وجود داشــته باشــد.

پــروژه ی مجتمــع شــهر آفتــاب )متعلـّـق بــه شــهرداری تهــران( نیــز گزینــه ی دیگــری بــرای 
انتقــال مــکان نمایشــگاه اســت کــه بنــا شــده نمایشــگاه ســال 1395 در آن برگــزار شــود. اّمــا 
مســئولین کنونــی وزارت ارشــاد، عــالوه بــر عــدم اتمــام ســاخت ایــن مجموعــه، دور بــودن آن 
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از مرکــز شــهر و فراهــم نبــودن مســیرهای دسترســی بــه آن را نیــز از دیگــر مشــکالت ایــن 
مجموعــه بــرای برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران می داننــد. گذشــته از اینکه افتتاح ایســتگاه 
متــرو و نیــز افتتــاح کامــل شــبکه ی آزادراهــی پیرامــون مجتمــع، از لــوازم برگــزاری نمایشــگاه 
کتــاب در ایــن مــکان اســت، مســئله ی دور بــودن ایــن مــکان از مرکــز شــهر اســت کــه بایــد 
دیــد آیــا غالــب مخاطبــان نمایشــگاه فعلــی کتــاب حاضرنــد بــرای دسترســی بــه نمایشــگاه 
ــه بــه منتهی الیــه جنوبــی تهــران بزننــد یــا خیــر. جــدا  کتــاب، دســت بــه یــک ســفر روزان
از ایــن مســئله، فضــای مســّقف نمایشــگاهی مجتمــع شــهر آفتــاب نیــز در فــاز اّول 38 هــزار 
متــر مربــع اســت کــه بــا ظرفیــت 60 هــزار متــر مربــع فضــای رو بــاز نمایشــگاهی، بــاز هــم 

جوابگــوی ظرفیتــی کــه مصــاّلی تهــران در حــال حاضــر پوشــش می دهــد، نیســت.
ــگاهی و  ــران دانش ــش ناش ــازی بخ ــا جداس ــگاه ی ــازی نمایش ــت کوچک س ــاید سیاس ش
ــدگان  ــش روی تصمیم گیرن ــل پی ــا راه ح ــگاه، تنه ــی نمایش ــش عموم ــی از بخ کمک آموزش
ــاذ  ــه هــر حــال، تصمیمــی کــه مســئوالن در ایــن خصــوص اتّخ ــرای بلندمــّدت باشــد. ب ب
می کننــد، تــا ســال ها بــر ســاختار نمایشــگاه تأثیرگــذار خواهــد بــود. چنانکــه تصمیــم مبتنــی 
بــر انتقــال نمایشــگاه به مصــاّلی تهــران، تأثیــرات زیــادی در ســاختار شــکل گرفته ی امروزین 

نمایشــگاه کتــاب تهــران داشــته اســت.
2-1-2.چابکشدننمایشگاه

برگــزاری نمایشــگاهی بــا ایــن حجــم و حضــور ایــن تعــداد ناشــر، در ســال های گذشــته اغلب 
بــا انتقاداتــی همــراه بــوده؛ انتقاداتــی کــه بــه نظــر می رســد در ســال های اخیــر از زبان هــا و 
قلم هــای بیشــتری مطــرح گشــته و در حــال تبدیــل شــدن بــه نوعــی گفتمــان در مواجهــه بــا 

نمایشــگاه کتــاب تهران اســت.
برخــی کارشناســان نشــر عقیــده دارنــد ایــن نمایشــگاه بایــد محّل حضــور ناشــران حرفــه ای و 
فّعــال باشــد. درحالیکــه در شــرایط کنونــی بخــش قابل توّجهــی از شــرکت کنندگان را ناشــرانی 
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تشــکیل می دهنــد کــه نشــر اولویــت و شــغل اول آنهــا نیســت. حضــور ایــن حجــم از ناشــران 
غیرحرفــه ای، موجــب گســتردگی غیرالزمــی شــده اســت کــه کارهــای اجرایــی نمایشــگاه را 
دشــوار و گاه حّتــی غیرمعقــول می کنــد و هزینه هــای مالــی، انســانی و محیطــی را 

ــرد. ــاال می ب ــوده ب بیه
از ســوی دیگــر، برگــزاری یــک نمایشــگاه بزرگ کــه در آن تعــداد زیــادی از ناشــران  غیرمرتبط 
ــا ناشــران دانشــگاهی، کمک آموزشــی، کــودک  ــه ت ــس )از ناشــران عمومــی گرفت و نامتجان
ــاد  ــورد انتق ــع می شــوند، م ــار هــم جم ــای ناشــران خارجــی( در کن ــوان و نمایندگی ه و نوج
دســت اندرکاران حــوزه ی کتــاب قــرار دارد. ایــن نمایشــگاه، در واقــع ترکیبــی از چنــد نمایشــگاه 
مســتقل اســت کــه هــر کــدام، می توانســت مخاطــب و جامعه ی هــدف متفاوتی داشــته باشــد. 
از همیــن رو، برگــزاری نمایشــگاه  های تخّصصــی و هدفمنــد، بــه یکــی دیگــر از خواســته های 

فّعــاالن عرصــه ی نشــر تبدیــل شــده اســت.
2-1-3.فروشگاهیبودننمایشگاه

ــه  ــودن وج ــته ب ــران، برجس ــاب ته ــگاه کت ــه نمایش ــر ب ــال های اخی ــاد س ــن انتق مهم تری
فروشــگاهِی نمایشــگاه کتــاب تهــران و محــو بــودن وجــه نمایشــگاهی آن اســت. منتقــدان 
عقیــده دارنــد کــه نمایشــگاه کتــاب تهــران نــه یــک نمایشــگاه و محلــی بــرای عرضــه ی 
دســتاوردها و کارنامــه ی ســالیانه ی اهالــی نشــر، بلکــه یــک فروشــگاه بــزرگ کتــاب اســت 
کــه بــا برگــزاری هــر ســاله ی خــود ضــرر قابل توّجهــی بــه سیســتم توزیــع و کتاب فروشــی ها 
وارد مــی آورد. ایــن دســته از منتقــدان معتقدنــد نمایشــگاه کتــاب تبدیــل بــه محلــی شــده کــه 
عالقه منــدان بــا رجــوع بــه آن، نیــاز ســالیانه ی خــود را تأمیــن می کننــد و در ســایر اّیــام ســال، 
دیگــر ســری بــه کتاب فروشــی ها نمی زننــد. آنــان عقیــده دارنــد نمایشــگاه بایــد ویترینــی از 
صنعــت نشــر کشــور باشــد؛ ولــی در حــال حاضــر تبدیــل بــه یــک بــازار گســترده شــده اســت 
کــه امــکان تعامــل اجــزای صنعــت نشــر در آن در حــّد تعامــالت اتّفاقــی کاهــش پیــدا کــرده و 
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البتــه ســود عمــده ی ایــن بــازار نیــز از آن ناشــران آموزشــی و دانشــگاهی می شــود.
ایــن بــازار بــزرگ، نوعــی عرضــه ی مســتقیم کاالســت کــه هماننــد دیگــر بازارهــای اینچنینی 
ضربه هــای غیرقابــل انــکاری بــر سیســتم توزیــع و فروشــندگان خــرد )در اینجــا، کتابفروشــان( 
وارد می کنــد. شــبکه ی توزیــع و عرضــه ی نه چنــدان قــوی کنونــی کــه وابســته بــه درآمدهــای 
ــودی  ــار رک ــاب، دچ ــس از نمایشــگاه کت ــل و پ ــاب اســت، قب ــروش کت ــز حاصــل از ف ناچی

چندماهــه می شــود و ایــن ضــرر اقتصــادی قابــل جبــران نیســت.
از یــک ســو، گفتــه می شــود در کشــور بــه ازای هــر 7 یــا 8 ناشــر، تنهــا یــک کتابفروشــی 
وجــود دارد و کتابفروشــی های موجــود، ویتریــن کافــی بــرای عرضــه ی کتاب هــای منتشرشــده 
در ســال را تأمیــن نمی کننــد و از ســوی دیگــر، میــزان درآمدزایــی همیــن کتابفروشــی های 

محــدود نیــز بــا برگــزاری نمایشــگاه، کاهــش می یابــد.
2-1-4.حمایتنمایشگاهازنشرغیرحرفهای

ــر اســاس  ــه ی ناشــران و کتابفروشــان تهــران1 ، ب ــه ی رئیــس پیشــین اتحادی ــق گفت مطاب
ــته  ــود داش ــه در نمایشــگاه وج ــد بیشــتر از 600 غرف ــزاری نمایشــگاه، نبای ــه ی برگ آئین نام
ــن  ــه در نمایشــگاه وجــود دارد. ای ــروز، بیــش از 1500 غرف ــن در حالیســت کــه ام باشــد. ای
ــاب در کشــور، تنهــا توّســط 100  ــاق در شــرایطی رخ می دهــد کــه 70 درصــد نشــر کت اتّف

ــود. ــام می ش ــر انج ناش
ــی گاهــی ســطح  ــه حّت ــه ای ک ــرای ناشــران غیرحرف ــی اســت ب ــاب فرصت نمایشــگاه کت
حّداقلــی چــاپ کتــاب در ســال را نیــز رعایــت نمی کننــد، اّمــا بــا حضــور در نمایشــگاه ایــن 
فرصــت را پیــدا می کننــد کــه بــه انــدازه ی تمــام فــروش ســالیانه ی خــود و گاهــی بیشــتر 
از آن، کســب درآمــد داشــته باشــند. فــروش کتاب هــای ناشــران دیگــر، یکــی از راه هــای 

ــن غرفه هاســت. ــد ای کســب درآم
1 . نادر قدیانی، مافیای نشر را نمی فهمم، خبرگزاری فارس.



226

گرچــه قوانینــی بــرای جلوگیــری از ایــن اتّفــاق وجــود دارد، اّمــا سیاســت برگزاری نمایشــگاهی 
در ایــن حجــم و ابعــاد، به طــور طبیعــی بــا چنیــن اقتضائاتــی همــراه اســت.

2-2.نمایشگاههایاستانیکتاب
جــدا از بحــث نمایشــگاه کتــاب تهــران، بحــث نمایشــگاه های اســتانی نیــز بحــث دیگــری 
ــد  ــم مانن ــتانی ه ــاب اس ــرح اســت. نمایشــگاه های کت ــل ط ــه قاب ــن زمین ــه در ای اســت ک
ــه همیــن ســبب، نوعــی دســتکاری  ــوده و ب ــاب تهــران، در واقــع فروشــگاه ب نمایشــگاه کت
نظــام توزیــع کتــاب هســتند. اّمــا بایــد ایــن نکتــه را نیــز در نظــر داشــت کــه بــرای بســیاری از 
اســتان ها اساســاً نظــام توزیعــی نمی تــوان قائــل بــود کــه بخواهد با نمایشــگاه اســتانی آســیب 
ببینــد. در بخشــی از مناطــق کشــور، برگــزاری نمایشــگاه های کتــاب اســتانی نوعــی ایجــاد 
ــرای شــکل گیری چرخــه ی  ــه حســاب می آیــد و گشــودن دریچــه ای ب ــرای کتــاب ب ــازار ب ب

اقتصــادی کتــاب بــوده و در نتیجــه بــرای نظــام توزیــع نیــز مفیــد اســت.
اگــر بخواهیــم مزایــا و معایــب برگــزاری نمایشــگاه های اســتانی را در کنــار یکدیگــر ببینیــم، 
بایــد گفــت یکــي از دســتاوردهاي عمــده ی برگــزاري نمایشــگاه هاي کتــاب، توزیــع مناســب، 
متــوازن و متعــادل کتــاب در ســطح کشــور و بــه ویــژه مناطق دوردســت و خــارج از مرکــز بوده 
اســت. اّمــا در عیــن حــال، ایــن نبایــد موجــب غفلــت از آســیب هایی شــود کــه در بســیاری 

ــا برگــزاری نمایشــگاه های اســتانی بــه نظــام توزیــع وارد می شــود. از اســتان های دیگــر، ب
یکــی دیگــر از نقــاط ضعف نمایشــگاه های اســتانی، حضور کتابفروشــان اســتانی در نمایشــگاه، 
ــوده اســت. در واقــع، بســیاری از ناشــران  ــه جــای ناشــران تهــران و دیگــر شهرســتان ها ب ب
ــور  ــه در حض ــتانی، ک ــگاه های اس ــتقیم در نمایش ــور مس ــه در حض ــود را ن ــه ی کار خ صرف
ــت  ــاًل ماهی ــه عم ــی ک ــد. اتّفاق ــتان ها می بینن ــود در آن شهرس ــروش خ ــای ف نمایندگی ه

ــد. ــت فروشــگاهی نمایشــگاه ها دامــن می زن ــه ماهی ــل کــرده و ب نمایشــگاهی را تعطی
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2-3.تبلیغکتاب
ــد کــه  ــدار درآمــد ندارن ــا مشــکل روبه روســت. ناشــران آن مق ــا ب ــاب در کشــور م ــغ کت تبلی
بتواننــد بــرای تبلیــغ کتاب هــای خــود، بــه مقــدار مناســب هزینــه کننــد. در ایــران، معمــول 
ایــن اســت کــه ناشــر قیمــت تمام شــده ی کتــاب را در ضریــب 2 یــا 3 و گاهــی نیــز 4 ضــرب 
ــاب را مشــّخص  ــد کت ــد و قیمــت پشــت جل ــاب تقســیم می کن ــر شــمارگان کت ــد، ب می کن
ــار  ــع کن ــل و توزی ــل و نق ــتم حم ــرای سیس ــب، ب ــن ضری ــده ای از ای ــش عم ــد. بخ می کن
گذاشــته می شــود. بایــد در نظــر داشــت کــه ســهم ناشــر در طــول چنــد ســال و بــا فــروش 
ــد  ــن بخواه ــتر از ای ــر بیش ــر ناش ــردد. اگ ــب او بازمی گ ــه جی ــخه ها، آرام آرام ب ــک نس تک ت
ــن  ــه ای ــب اســت ک ــی از دســت می دهــد. جال ــد، مشــتری خــود را به راحت ــذاری کن قیمت گ
ضریــب، در آمریــکا به طــور متوســط بیــن 6 تــا 8 اســت. یعنــی ناشــر 6 تــا 8 برابــر قیمــت 
تمام شــده ی کتــاب را پشــت جلــد قــرار می دهــد1 . در بعضــی کشــورها، ایــن ضریــب بــه 12 
تــا 16 نیــز افزایــش می یابــد. طبیعــی اســت ناشــری کــه می توانــد از چنیــن ضریب هایــی در 
قیمت گــذاری اســتفاده کنــد، بســیار راحت تــر حاضــر می شــود بــرای کتــاب خــود تبلیــغ کنــد. 
ایــن حاشــیه ی ســود، ایــن امــکان را بــه او می دهــد کــه بــرای پیــدا کــردن مشــتری )حّتــی 
در بلندمــّدت( ســرمایه گذاری کنــد. در کشــور مــا اّمــا، ناشــران عمــاًل چنیــن امکانــی ندارنــد.

2-4.یارانه
در مــورد اینکــه یارانــه ی کتــاب بایــد بــه تولیدکننــده اختصاص داشــته باشــد یــا مصرف کننده، 
بحث هــای زیــادی وجــود دارد. امــروز تقریبــاً یــک دهــه اســت کــه دیگــر ســهمیه ی کاغــذ به 

ناشــران داده نمی شــود؛ اّمــا ایــن مســئله هنــوز حــل نشــده اســت.
بحــث یارانــه ی کتــاب از ســال 1385 کــه دولــت تصمیــم گرفــت بــا قطــع کــردن یارانــه ی 

1 . عبدالحسین آذرنگ، چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش، ص6۰.
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ــه مصرف کننــده، گامــی در جهــت  ــه ب ــرای اعطــای یاران کاغــذ و اختصــاص بودجــه ی آن ب
عدالــت در ایــن حــوزه بــردارد، وارد مرحلــه ی تــازه ای شــد. بــا اعطــای یارانــه بــه مصرف کننــده 
در کنــار افزایــش خریــد کتــاب از ناشــران، بــه نظــر می رســید کــه مشــکل یارانــه ی کتــاب 
بــرای همیشــه حــل خواهــد شــد. اّمــا امــروز پــس از گذشــت نزدیــک بــه 10 ســال، می بینیــم 

کــه اینگونــه نشــد و اهــداف مــورد نظــر تحّقــق نیافــت.
در حال حاضر دو مشکل جّدی در خصوص یارانه ی کتاب وجود دارد:

یــک مشــکل در اینجاســت کــه تشــخیص مصرف کننــدگان واقعــی کتــاب کار راحتی نیســت. 

بســیاری از مشــتریان پــر و پــا قــرص کتــاب، جــزء هیچ یــک از دســته هایی کــه یارانــه ی خریــد 

ــروش  ــد و ف ــر، خری ــد. از طــرف دیگ ــرار نمی گیرن ــود، ق ــا اختصــاص داده می ش ــه آنه ــاب ب کت

بن هــای کتــاب )اعــم از کاغــذی و الکترونیکــی( نشــان می دهــد کــه بســیاری از افــرادی کــه 

یارانــه ی کتــاب بــه آنهــا تعلـّـق گرفتــه، احتیاجــی بــه آن ندارنــد و حاضرنــد ایــن یارانــه را بــا پــول 

نقــد کمتــری معاوضــه کننــد. بنابرایــن، تشــخیص اینکــه مصرف کننــده ی واقعی کتاب کیســت و 

یارانــه بایــد بــه چــه کســانی تعلـّـق بگیــرد، کار ســاده ای نیســت.

دومیــن مشــکل کــه در نمایشــگاه اخیــر )1394( منازعاتــی را پیرامــون بحــث یارانــه ی 

ــه  ــًا ب ــز لزوم ــده نی ــه مصرف کنن ــه ب ــه اختصــاص یاران ــن اســت ک ــرد، ای ــاب ایجــاد ک کت

معنــای کمــک بــه تولیــد کتــاب نیســت؛ چنانکــه اختصــاص یارانــه بــه تولیدکننــده لزومــًا 

ــه  ــدگان کتاب هــای خارجــی ن ــد منجــر نمی شــد. توزیع کنن ــه تولی ــود و ب ــا نب ــن معن ــه ای ب

ــا ایــن حــال، هــر ســاله از ِقبــل  ــه مصرف کننــده ی آن. ب تولیدکننــده ی کتــاب هســتند و ن

یارانــه ی افــزون بــر 10 میلیــون دالری دولــت کــه بــرای خریــد کتــاب خارجــی اختصــاص 

ــه  ــدارد کــه جامعــه ی علمــی ب ــچ شــّکی وجــود ن ــد. گرچــه هی داده می شــود، ســود می برن

منابــع خارجــی نیازمنــد اســت و بــرای تولیــد علــم و پیشــرفت علمــی نیــز نیــاز بــه منابــع 

روزآمــد خارجــی وجــود دارد، اّمــا یارانــه ی کتــاب قاعدتــًا بایــد در جایــی قــرار گیــرد کــه بــه 
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تولیــد کتــاب در کشــور خودمــان کمــک کنــد، نــه آنکــه بــه اقتصــاد نشــر دیگــر کشــورها 

ــرود. ــی ب ــای خارج ــطه های ورود کتاب ه ــب واس ــه جی ــد و ب ــک کن کم

3.مسائلحوزهیمصرف
3-1.آمارسرانهیمطالعه

ــادن  ــا راه افت ــدن ی ــج ش ــب فل ــد موج ــه می توان ــی ک ــن عامل ــاب، اصلی  تری در موضــوع کت
ــه ی  ــزان مطالع ــق ببخشــد، »می ــت نشــر را رون همــه ی چرخ دنده هــای دیگــر شــود و صنع
ــدان  ــد، کار چن ــاب می خوان ــه کت ــه ای ک ــرای جامع ــاب ب ــتگذاری کت ــت. سیاس ــردم« اس م
ــده  ــاً هــر کوششــی بی فای ــد، تقریب ــاب نمی خوان ــا در جامعــه ای کــه کت دشــواری نیســت. اّم
اســت و نمی تــوان نتایــج مثبــت یــا منفــی سیاســت ها، برنامه ریزی هــا و اقدامــات را ســنجید.

در ایــن میــان، اگــر آمــار قابــل اتّکایــی نیــز در دســت نباشــد، کار بســیار دشــوارتر می شــود. در 
فصــل دوم و در بخــش مربــوط بــه آمارهــای ســرانه ی مطالعــه، دیدیــم کــه آمار هــای بســیار 
متفاوتــی از ســرانه ی مطالعــه در کشــور، تاکنــون از ســوی مراجــع مختلــف ارائــه شــده اســت. 
ــد. چــرا کــه هیــچ  ــرای بهبــود وضــع موجــود را دشــوار می نمای ایــن مطلــب برنامه ریــزی ب

تصــّور روشــنی از وضــع موجــود در دســترس سیاســت گذاران نخواهــد بــود.
شناخته شــده ترین آمــار مربــوط بــه میــزان مطالعــه در ســال های اخیــر، ســنجش هایی اســت 
کــه در دوره ی پیشــین مدیریــت نهــاد کتابخانه هــا، توّســط ایــن نهــاد و در راســتای حرکــت در 
جهــت پیشــبرد اهــداف »ســند نهضــت مطالعــه ی مفیــد«، انجــام می گرفــت و نتایــج آن ارائــه 
می شــد. ایــن آمارهــا، میانگیــن میــزان مطالعــه ی مفیــد ایرانیــان را رقمــی در حــدود 75 دقیقــه 

در روز معّرفــی می کــرد کــه حــدود 18 دقیقــه از آن، بــه مطالعــه ی کتــاب اختصــاص داشــت.
ــی  ــار، موضع ــن آم ــرش ای ــه پذی ــبت ب ــان دوره، نس ــاب از هم ــی کت ــیاری از اهال ــا بس اّم
منفــی داشــتند. مســئوالن فرهنگــی دولــت یازدهــم نیــز آن روّیــه را نپذیرفته انــد. بخشــی از 
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ــرار اســت: ــن ق ــن خصــوص، از ای ــا در ای ــای آنه اظهارنظره
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی )1393/06/30(: »اّطالعــات و آمــار در زمینــه ی   
ــرای نشــان  ــی کــه در گذشــته ب ــی در کشــور نویدبخــش نیســت... برخــی آمارهای کتابخوان
دادن افزایــش تعــداد کتابخوان هــا مطــرح می شــد، آمارســازی بــوده اســت... نمی تــوان آمــار 
ــرار داد.«1  ــی ق ــار کتابخوان ــای آم ــاب را مبن ــتگاه های کت ــده از ایس ــای برداشته ش کتاب ه
دبیــرکّل کنونــی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی )1393/08/20(: »دالیــل و   
ــا اصــاًل خــوب نیســت.  ــی در کشــور م مســتندات، حاکــی از آن اســت کــه وضــع کتابخوان
ســرانه ی مطالعــه اصــاًل خــوب نیســت. مــا هنــوز نــه آمــاری داریــم و نــه روش علمــی متقنــی 
بــرای یافتــن ســرانه ی مطالعــه. اّمــا اگــر هــم داشــته باشــیم، یقیــن دارم کــه وضــع کتابخوانی 
مــا خــوب نیســت؛ بــه شــهادت مراجعــه بــه کتابخانه هــا، بــه شــهادت شــمارگان پاییــن کتــاب 
در کشــور، و بــه شــهادت عــدم غلبــه ی گفتمــان کتــاب و کتابخوانــی در ســطح رســانه ها و 

دســتگاه های فرهنگــی.2«
دبیــرکّل کنونــی نهــاد کتابخانه های عمومــی )1393/05/14(: »متأســفانه ســرانه ی   
مطالعــه در ســطح کشــور بســیار پائین تــر از ســطح جهانــی اســت و مــا بایــد بــا افزایــش تعــداد 
کتابخوانــان واقعــی و نــه آمــاری و کاذب، بــه افزایــش ســرانه ی مطالعــه بپردازیــم. دو نشــانه 
بــرای افزایــش ســرانه ی مطالعــه در کشــور وجــود دارد: یکــی افزایــش چــاپ کتــاب و دیگــری 

ــا.3 « ــه کتابخانه ه ــه ب ــداد مراجع تع
واقعّیــت ایــن اســت کــه در زمینــه ی ســرانه ی مطالعــه ی کتاب در کشــور، آمــار قابــل اعتمادی 
کــه مــورد توافــق میــان همــه ی دســت اندرکاران و فّعــاالن حــوزه ی کتــاب باشــد، وجــود ندارد 
و ایــن خــود یکــی از آســیب های جــّدی بــرای برنامه هــای توســعه ی کتابخوانــی اســت و بدین 

1 .  علی جّنتی، آمار کتابخوانی در کشور نوید بخش نیست، پایگاه اّطالع رسانی دولت.
۲. علیرضا مختارپور، روش علمی متقنی برای یافتن سرانه مطالعه نداریم، خبرگزاری لیزنا.

3 . علیرضا مختارپور، سرانه مطالعه در ایران پایین تر از میانگین جهانی است، جام جم آنالین.
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ترتیــب، امــکان ســنجش مرتـّـب و برنامه ریزی هــای دقیــق، اصولــی و ســاختاری بــرای بهبــود 
منّظــم اوضــاع کتابخوانــی از مســئوالن ســلب می شــود.

بــه نظــر می رســد الزم اســت یــک نهــاد متخّصــص و مرجــع در زمینــه ی آمارگیــری، نظیــر 
مرکــز آمــار ایــران، بــا اســتفاده از روش هــای علمــی و مــورد توافــق میــان اهالــی کتــاب، بــه 
ارائــه ی آمــار در ایــن حــوزه بپــردازد. شــاخص هایی کــه ایــن مرکــز بــرای ســنجش میــزان 
کتابخوانــی در نظــر می گیــرد، بایــد بــه صورتــی باشــد کــه امــکان مقایســه ی میــان کشــور ما 

بــا دیگــر کشــورها را فراهــم کنــد.
ــاق، امــکان برنامه ریــزی و نیــز امــکان ســنجش نقــاط ضعــف و قــّوت برنامه هــا را  ایــن اتّف
فراهــم می کنــد و تــا ســال ها می توانــد نتایــج اقدامــات مثبــت و منفــِی نســل های مختلــف از 
مســئولین فرهنگــی کشــور را بــه نمایــش بگــذارد. طبیعــی خواهــد بود کــه در چنین شــرایطی، 
حرکــت بــه ســمت تصمیم گیری هــای معقــول، حساب شــده و منطقــی بــرای هــر مســئولی 
کــه در هــر دوره ای زمــام کار را در اختیــار بگیــرد، بســیار راحت تــر از شــرایط فعلــی خواهــد بود.

4.مروریبردیدگاههایرهبرمعظمانقالبدربارهکتاب
در پایــان ایــن گــزارش، مــروری کوتــاه و مختصــر خواهیــم داشــت بــر توصیه هایــی کــه رهبر 
انقــالب، به عنــوان باالتریــن مقــام مســئول کشــور و در عیــن حــال، به عنــوان یــک کتابخــوان 

حرفــه ای، دربــاره ی کتــاب و کتابخوانــی داشــته اند.
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4-1.ترویجکتابخوانی

موقعیت زمانیبیاناتردیف

ملّت ما مطالعه کردن را اصاًل جزء کارهای بشری نمی دانند! مثل 1
خوراک و ورزش و دیگر چیزهایی که جزء کارهای معمول انسان است، 

مطالعه اصاًل جزء این چیزها نیست! آدم باید عنوان دیگری داشته 
باشد. یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید معلّم در مدرسه از آدم بخواهد؛ 

یا باید یک دانشمند باشد؛ یا باید بخواهد در جایی سخنرانی کند تا 
موجب شود که مطالعه کند! این چقدر خسارت است، واقعاً خدا می داند. 
من وقتی یادم می آید -و این چیزی است که تقریباً هیچ وقت از یادم 
نمی رود- که مردم ما مطالعه کردن را بلد نیستند، به قلب من فشار 

می آید! از این بابت، ما چقدر داریم هر ساعت خسارت می بینیم؟! واقعًا 
این به عهده ی چه کسی است؟ در حال حاضر اینطور است که بنده یا 
یک نفر مثل بنده، سالی یک بار به نمایشگاه کتاب برود و یک کلمه 

راجع به مطالعه بگوید؛ آن هم به شرطی که دست یک گزارشگر خاص 
نیفتد؛ اینکه نمی شود!

بیانات در دیدار 
با اعضای گروه 
اجتماعی صدای 

جمهوری اسالمی 
ایران- 1370/11/29

2
مردم ما، با کتاب، بیش از آنچه که امروز انس دارند، باید انس بگیرند. 
کتابخوانی چیزی است که برای یک ملت، فریضه است؛ واجب و الزم 
است. مردمی که اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت 
و هوشیاری، تفاوت می کنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس 

نداشته باشند.

مصاحبه در پایان 
بازدید از پنجمین 

نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، 
1371/02/17

3
با تلخی  باید اعتراف  کنیم  که  رواج  کتاب  و روحیه ی  کتابخوانی  در 
میان  ملت  عزیز ما که  خود یکی  از مشعل داران  فرهنگ  و کتاب  و 
معرفت  در طول  تاریخ  پس  از ظهور اسالم  بوده  است ، بسی  کمتر از 

آن چیزی  است  که  از چنین  ملتی  انتظار می رود. و این  پدیده  نیز مانند 
بیشتر پدیده های  ناگوار در کشور ما، نتیجه ی  فرمانروایی  پادشاهان  
و فرمانروایان  ظالم  و فاسد و بی فرهنگ  و بی سواد بر این  کشور در 

دویست  سال  گذشته  است ... اینک  فرصت  بی نظیری  از حکومت  دین  
و دانش  بر ایران ، پدید آمده  است  که  باید از آن  در جهت  اعتالی  فکر 
و فرهنگ  این  کشور بهره  جست . امروز کتابخوانی  و علم آموزی  نه  تنها 
یک  وظیفه ی  ملی ، که  یک  واجب  دینی  است . از همه  بیشتر، جوانان  
و نوجوانان ، باید احساس  وظیفه  کنند، اگر چه  آنگاه  که  انس  با کتاب  
رواج  یابد، کتابخوانی  نه  یک  تکلیف ، که  یک  کار شیرین  و یک  نیاز 

تعلل ناپذیر و یک  وسیله  برای  آراستن  شخصیت  خویستن ، تلقی  خواهد 
شد، و نه  تنها جوانان ، که  همه ی  نسل ها و قشرها از سردلخواه  و شوق  

بدان  رو خواهند آورد.

پیام به مناسبت 
آغاز هفته   کتاب، 

1372/10/4
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موقعیت زمانیبیاناتردیف

ملّت ما مطالعه کردن را اصاًل جزء کارهای بشری نمی دانند! مثل 1
خوراک و ورزش و دیگر چیزهایی که جزء کارهای معمول انسان است، 

مطالعه اصاًل جزء این چیزها نیست! آدم باید عنوان دیگری داشته 
باشد. یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید معلّم در مدرسه از آدم بخواهد؛ 

یا باید یک دانشمند باشد؛ یا باید بخواهد در جایی سخنرانی کند تا 
موجب شود که مطالعه کند! این چقدر خسارت است، واقعاً خدا می داند. 
من وقتی یادم می آید -و این چیزی است که تقریباً هیچ وقت از یادم 
نمی رود- که مردم ما مطالعه کردن را بلد نیستند، به قلب من فشار 

می آید! از این بابت، ما چقدر داریم هر ساعت خسارت می بینیم؟! واقعًا 
این به عهده ی چه کسی است؟ در حال حاضر اینطور است که بنده یا 
یک نفر مثل بنده، سالی یک بار به نمایشگاه کتاب برود و یک کلمه 

راجع به مطالعه بگوید؛ آن هم به شرطی که دست یک گزارشگر خاص 
نیفتد؛ اینکه نمی شود!

بیانات در دیدار 
با اعضای گروه 
اجتماعی صدای 

جمهوری اسالمی 
ایران- 1370/11/29

2
مردم ما، با کتاب، بیش از آنچه که امروز انس دارند، باید انس بگیرند. 
کتابخوانی چیزی است که برای یک ملت، فریضه است؛ واجب و الزم 
است. مردمی که اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت 
و هوشیاری، تفاوت می کنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس 

نداشته باشند.

مصاحبه در پایان 
بازدید از پنجمین 

نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، 
1371/02/17

3
با تلخی  باید اعتراف  کنیم  که  رواج  کتاب  و روحیه ی  کتابخوانی  در 
میان  ملت  عزیز ما که  خود یکی  از مشعل داران  فرهنگ  و کتاب  و 
معرفت  در طول  تاریخ  پس  از ظهور اسالم  بوده  است ، بسی  کمتر از 

آن چیزی  است  که  از چنین  ملتی  انتظار می رود. و این  پدیده  نیز مانند 
بیشتر پدیده های  ناگوار در کشور ما، نتیجه ی  فرمانروایی  پادشاهان  
و فرمانروایان  ظالم  و فاسد و بی فرهنگ  و بی سواد بر این  کشور در 

دویست  سال  گذشته  است ... اینک  فرصت  بی نظیری  از حکومت  دین  
و دانش  بر ایران ، پدید آمده  است  که  باید از آن  در جهت  اعتالی  فکر 
و فرهنگ  این  کشور بهره  جست . امروز کتابخوانی  و علم آموزی  نه  تنها 
یک  وظیفه ی  ملی ، که  یک  واجب  دینی  است . از همه  بیشتر، جوانان  
و نوجوانان ، باید احساس  وظیفه  کنند، اگر چه  آنگاه  که  انس  با کتاب  
رواج  یابد، کتابخوانی  نه  یک  تکلیف ، که  یک  کار شیرین  و یک  نیاز 

تعلل ناپذیر و یک  وسیله  برای  آراستن  شخصیت  خویستن ، تلقی  خواهد 
شد، و نه  تنها جوانان ، که  همه ی  نسل ها و قشرها از سردلخواه  و شوق  

بدان  رو خواهند آورد.

پیام به مناسبت 
آغاز هفته   کتاب، 

1372/10/4

موقعیت زمانیبیاناتردیف

من این را می خواهم عرض کنم که در منزل خودِ من، همه ی افراد، بدون 4
استثناء، هر شب در حال مطالعه خوابشان می برد. خود من هم همینطورم. 
نه اینکه حاال وسط مطالعه خوابم ببرد. مطالعه می کنم؛ تا خوابم می آید، 
کتاب را می گذارم و می خوابم. همه ی افراد خانه ی ما، وقتی می خواهند 
بخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است. من فکر می کنم که همه ی 
خانواده های ایرانی باید اینگونه باشند. توّقع من این است. باید پدرها و 

مادرها، بچه ها را از اّول با کتاب محشور و مأنوس کنند.

مصاحبه در پایان 
بازدید از نمایشگاه 
کتاب، 1374/02/26

5
من توّقعم این است که مردم ما کتابخوانی را جّدی بگیرند. البته جمعی 
از مردم جّدی می گیرند؛ اما همه اینطور نیستند. من می خواهم خواهشی 

از مردم بکنم و آن این است: کسانی که وقت های ضایع شونده ای 
دارند... کتاب در کیف یا جیب خود داشته باشند و در اتوبوس که 
نشستند، کتاب را باز کنند و بخوانند. وقتی هم به مقصد رسیدند، 

نشانه ای الی کتاب بگذارند و باز در فرصت یا فرصت های بعدی آن را 
باز کنند و از همان جا بخوانند. بنده خودم چند جلد قطور از یک عنوان 
کتاب را در اتوبوس خواندم! البته قضیه مربوط به قبل از انقالب است 
که چند روزی برای انجام کاری از مشهد به تهران آمده بودم. بنا به 

دالیلی نمی خواهم اسم کتاب را بگویم. وضعیت و فضای اتوبوس های 
آن روزگار برای ما خیلی آزاردهنده بود و نمی توانستیم تحّمل کنیم. دلم 
می خواست سرم پایین باشد و خواندن کتاب در چنین وضعیتی بهترین 
کار بود. ساعتی را که به این حالت می گذراندم احساس نمی کردم ضایع 
می شود. آن وقت ها تقریباً یک ساعت طول می کشید تا آدم با اتوبوس 
از جایی به جای دیگر می رفت. بعضی وقت ها این جابجایی کمتر یا 

بیشتر هم طول می کشید. به هرحال چنین یک ساعت هایی را احساس 
نمی کردم که ضایع می شود؛ چون کتاب می خواندم.

مصاحبه با خبرنگار 
صدا و سیما 

پس از بازدید از 
نمایشگاه کتاب، 
1375/02/22

6
از بس درباره ی این مسئله مهم گفته ام و به من هم گفته نشده که چقدر 
اثر دارد، حقیقتاً وقتی می خواهم بار دیگر این مسئله را بیان کنم، دچار 
تردید می شوم که این دیگر جزو گفتار لغو نباشد! من نمی دانم واقعًا 

این تکرار، اثر کرده، یانکرده است. شما باید آن را بگویید. واقعاً آماری 
بگیرید، ببینیم کتابخوانی چقدر رشد می کند. بیایید کاری کنید که مردم 
کتابخوان بشوند. در دنیا »کتاب جیبی « اساساً برای این به وجود آمد 
که مردم کتابخوان بشوند؛ یعنی کتاب را در جیبشان بگذارند و مثاًل 

هنگامی که به قطار زیرزمینی یا اتوبوس سوار می شوند، آن را باز کنند 
و بخوانند. این کاری است که اگر باب شود، بسیاری از وقت های مرده، 

زنده خواهد شد.

بیانات در دیدار با 
دست اندرکاران 

برگزاری 
هفته ی کتاب، 
1375/03/07

 ] ادامه جدول صفحه بعد [ ] ادامه جدول صفحه بعد [
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من جوانان بسیاری را دیده ام- حاال افراد مسن جای خود دارد- که حّتی 7
مطالعه ی کتاب رمان را هم میل ندارند!... حاال نمی گوییم کتاب اجتماعی، 
سیاسی، یا کتاب علمی، این ناشی از چیست؟ ناشی از عدم اعتیاد به کتاب 

است. مردم میل به کتابخوانی ندارند. برای این باید فکری کنید.

بیانات در دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1376/08/19.

8
اگر مردم توانستند سؤال ها و استفهام هایشان را در کتاب بیابند و به کتاب 

مراجعه کنند، یک عالم دیگر و ماجرای دیگری خواهد شد، که متأسفانه امروز 
در داخل ایران از آن خبری نیست.

بیانات در دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1376/08/19.

اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. در جامعه باید 9
سّنت کتابخوانی رواج پیدا کند... به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت ترین 
تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلی میدان 

بدهد، بیشتر می شود. کتابخوانی باید در جامعه ترویج شود؛ و این کار برعهده ی 
همه ی دستگاه هایی است که در این زمینه مسئول اند؛ از مدارس ابتدایی 

بگیرید -که برنامه هایی باید باشد که کودکان ما را از اوان کودکی به خواندن 
کتاب عادت بدهد... تا دستگاه های ارتباط جمعی، تا صدا و سیما، تا وسائل 
تبلیغاتی گوناگون... باید جوری بشود که در سبد کاالی مصرفی خانواده ها، 

کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا کند و کتاب را بخرند برای خواندن، نه برای 
تزئین اتاق کتابخانه و نشان دادن به این و آن.

بیانات در دیدار 
مسئوالن کتابخانه ها 

و کتابداران، 
1390/04/29

موقعیت زمانیبیاناتردیف
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موقعیت زمانیبیاناتردیف

1
من فکر می کنم اگر بتوانیم فرهنگ کتابخوانی را در کشور رایج کنیم و در 
کنار آن، تولید کتاب را هم خوب گسترش دهیم، بخش عمده ای از وظایف 
فرهنگی دولت جمهوری اسالمی، بدین وسیله انجام خواهد گرفت.    

بیانات در مصاحبه 
صدا و سیما در 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب، 

1372/02/21

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید بخش مهّمی از بودجه و امکانات خود را 2
به تولید کتاب های مفید و مبتنی بر اهداف فکری اسالمی اختصاص دهد و 
میدان را برای افراد مستعّدی که توانایی تولید فکر و نوشتن کتاب دارند، باز 

کند.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

میدان خالی بوده و یک عده آدم بی ارزش و هوچی... آمدند و خودشان را به 3
عنوان رمان نویس بزرگ جا زدند و ضّد انقالب هم اینها را ترویج کرد.

دیدار با مسئولین 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 

1376/05/18

4
ما اآلن در زمینه های گوناگون دچار کمبود کتابیم. البته حجم کتاب باال رفته 
است... ولی باز هم کتاب کیفی کم داریم... همین کتاب هایی را که عامه ی 

مردم احتیاج دارند بدانند... ما راجع به اینها کتاب سنگین و وزین و متقن -که 
انسان خاطرجمع باشد این کتاب در اختیار مردم قرار می گیرد و سطح فکر را 

باال می برد- کم داریم... باید کتاب کوتاه، بلند، آسان و عمیق داشته باشیم؛ باید 
تنّوع در موضوعات و تنّوع در کتاب های دارای موضوع واحد داشته باشیم. البته 

همه هم متقن و صحیح باشد، که ما متأّسفانه این را نداریم.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب- 1376/08/19

5
من اینطور تصّور می کنم که بایستی تولید کتابمان به مراتب از آن مقداری که 
هست، بیشتر باشد؛ هم به معنای تولید کتاب -که تألیف و ترجمه و اینطور 

چیزهاست- هم به معنای احیای آثار کهن و قدیمی.

مصاحبه در پایان 
بازدید از نمایشگاه 
کتاب، 1377/03/05

6
تولیدکنندگان کتاب هم بایستی به این معنا توجه کنند. در تولید کتاب -چه 
تولید به معنای ایجاد کتاب، چه تولید به معنای ترجمه ی کتاب، چه تولید به 
معنای نشر کتاب و در اختیار این و آن قرار دادن- به نیازها و خألهای جامعه 
نگاه کنند؛ خألهای فکری را، نیازهای فکری را بشناسند، انتخاب کنند، سراغ 

آنها بروند.

بیانات در دیدار 
مسئوالن کتابخانه ها 

و کتابداران، 
1390/04/29

4-2.تولیدکتاب

موقعیت زمانیبیاناتردیف
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1
کتاب بعد از آنکه نوشته شد، یک فیلتر داشته باشد. یعنی ما مجمعی برای 
ادیت محتوایی و ارزشیابی کتاب داشته باشیم که اصاًل اجازه داده بشود که 

کتاب باشد یا نباشد. پیش از اینکه بگوییم آیا ارزشش چقدر است. اصاًل غلط 
یا درست بودنش، اجازه دادن یا ندادنش مطرح باشد. یک فیلتر اینطوری را 

بگذاریم که اگر یک وقت اشکالی وجود داشت آن را برطرف کند.

دیدار با اعضای 
دفتر همکاری 

حوزه و دانشگاه، 
1364/01/27

در باب ویراستاری، من معتقد به همان معنای وسیع علمی ویراستاری هستم... 2
در معنای اصلی و علمی ویراستاری، »ویراستن« پیراستن نیست، آماده کردن 
و قابل عرضه کردن است و این چیز بسیار وسیعی است. در باب کتاب ها هم 

همین گونه است... ویراستار به معنای اعم که با مؤلف ارتباط دارد، می گوید این 
فصلی را که شما تنظیم کرده اید جابه جاست، یعنی فصل دوم شما باید فصل 
سوم بشود، فصل پنجم شما باید فصل دوم بشود، این ویراستاری است. البته 

ویراستاری از این وسیع تر هم معنا می دهد. اینکه آیا ما این مطلب را اصاًل ارائه 
بکنیم یا نه نیز خودش مرحله ای از ویراستاری علمی است.

دیدار با اعضای 
شورای عالی ویرایش 
زبان فارسی صدا و 
سیما، 1370/09/18

یک هیئت بررسی داشته باشید و کتاب سست را در این میدان راه ندهید. چون 3
اگر کتاب سست باشد، جواب نخواهد داد و آن چیزی که شما از آن توّقع دارید، 

آن را برآورده نخواهد کرد.

دیدار با اعضای دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت، 

1371/04/22

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید... نیروهای توانمند را برای انجام ویرایش، 4
بررسی و نظارت در امر تبدیل کتاب های متوسط به کتاب های عالی و ممتاز 

به کار گیرد.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

4-3.ویراستاریعلمیکتاب
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موقعیت زمانیبیاناتردیف

1
کتاب بعد از آنکه نوشته شد، یک فیلتر داشته باشد. یعنی ما مجمعی برای 
ادیت محتوایی و ارزشیابی کتاب داشته باشیم که اصاًل اجازه داده بشود که 

کتاب باشد یا نباشد. پیش از اینکه بگوییم آیا ارزشش چقدر است. اصاًل غلط 
یا درست بودنش، اجازه دادن یا ندادنش مطرح باشد. یک فیلتر اینطوری را 

بگذاریم که اگر یک وقت اشکالی وجود داشت آن را برطرف کند.

دیدار با اعضای 
دفتر همکاری 

حوزه و دانشگاه، 
1364/01/27

در باب ویراستاری، من معتقد به همان معنای وسیع علمی ویراستاری هستم... 2
در معنای اصلی و علمی ویراستاری، »ویراستن« پیراستن نیست، آماده کردن 
و قابل عرضه کردن است و این چیز بسیار وسیعی است. در باب کتاب ها هم 

همین گونه است... ویراستار به معنای اعم که با مؤلف ارتباط دارد، می گوید این 
فصلی را که شما تنظیم کرده اید جابه جاست، یعنی فصل دوم شما باید فصل 
سوم بشود، فصل پنجم شما باید فصل دوم بشود، این ویراستاری است. البته 

ویراستاری از این وسیع تر هم معنا می دهد. اینکه آیا ما این مطلب را اصاًل ارائه 
بکنیم یا نه نیز خودش مرحله ای از ویراستاری علمی است.

دیدار با اعضای 
شورای عالی ویرایش 
زبان فارسی صدا و 
سیما، 1370/09/18

یک هیئت بررسی داشته باشید و کتاب سست را در این میدان راه ندهید. چون 3
اگر کتاب سست باشد، جواب نخواهد داد و آن چیزی که شما از آن توّقع دارید، 

آن را برآورده نخواهد کرد.

دیدار با اعضای دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت، 

1371/04/22

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید... نیروهای توانمند را برای انجام ویرایش، 4
بررسی و نظارت در امر تبدیل کتاب های متوسط به کتاب های عالی و ممتاز 

به کار گیرد.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

موقعیت زمانیبیاناتردیف

باید تعداد کتاب هایی که هر بار چاپ می شود، از دو هزار و پنج هزار و ده هزار، 1
به دویست هزار و سیصد هزار برسد؛ یعنی با چنین کّمّیت باالیی باید کتاب در 

جامعه پخش شود.

بیانات در پایان بازدید 
از هفتمین نمایشگاه 

کتاب تهران، 
1373/02/20

2
تیراژهای هزار و دو هزار و سه هزار و اینها شایسته ی کشورِ هفتاد و پنج 

میلیونی ما با این همه جوان، با این همه انگیزه نیست؛ باید تیراژها خیلی باالتر 
باشد. حاال در بعضی از موارد خوشبختانه انسان می بیند دفعات چاپ کتاب ها 

خیلی باالست؛ لیکن در عین حال در مجموع که نگاه می کنیم، نه، راضی کننده 
نیست، قانع کننده نیست؛ باید یک حرکتی آغاز شود.

بیانات در دیدار 
مسئوالن کتابخانه ها 

و کتابداران، 
1390/04/29

3
مسائل اّول انقالب، مسائل انقالب، جزئّیات انقالب، جزئّیات دوران دفاع 

مقّدس، حّتی درست تشریح هم نشده. البّته کتاب نوشته می شود؛ ]لکن[ با 
تیراژ دو هزار، سه هزار، پنج هزار، ده هزار. 

بیانات در دیدار 
جمعی از دانشجویان، 

1394/04/20

4-4.تیراژکتاب

موقعیت زمانیبیاناتردیف

باید روی بازیافت، صرفه جویی و تولید کاغذ داخلی کار شود؛ یعنی کاری 1
کنند که در کاغذ، صرفه جویی شود. امروز با اینکه آدمی گاهی فکر می کند 
که دیگر حاال دوران »ادّقوا اقالمکم، قارعوا بین سطورکم« نیست، می بینیم 
نه، اتّفاقاً، باز هم دوران همین هاست. باز هم باید قلم ها را ریز تراشید، تا کاغذ 
کمتر مصرف شود و باز هم باید در باب کاغذ، صرفه جویی کرد تا به نیاز جامعه 
برسد. عالوه بر این، مسئله ی بازیافت کاغذ و همچنین تولید کاغذ داخلی، باید 
ان شاءا... مورد توّجه قرار گیرد. بعضی از این کارها به عهده ی دولت و بعضی 

به عهده ی مردم است.

مصاحبه در پایان 
بازدید از نمایشگاه 
کتاب، 1374/02/26

2
تولید کاغذ در کشور از جمله تولیدات امتداددار است. مهم ترین تولید ملی، تولید 

امتداددار است. با برطرف شدن مشکالت کارخانه های کاغذ، قطعاً راه برای 
کتابخوانِی بیشتر و ارزان شدن قیمت کتاب باز می شود.

در بازدید از نمایشگاه 
کتاب تهران، 
1391/02/17

4-5.کاغذ
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موقعیت زمانیبیاناتردیف

1
کتاب یک غذاست؛ یک غذای روح است؛ یک نوشیدنی روح است و چنانچه 
مقّوی باشد، روح را تقویت می کند. ما که سفارش می کنیم از این نوشیدنی 

بخورید، نوع نوشیدنی را معّین نکرده ایم. باید مواظب باشیم که مبادا نوشیدنی 
مسموم، خطرناک، فاسد، گندیده و مضر، با رنگ آمیزی های خیلی خوب، دست 
مردم داده شود؛ بدون اینکه مردم بدانند. همان طور که اماکن و سازمان های 
ویژه، اگر ببینند غذایی فاسد به مردم فروخته می شود، با تولیدکننده مقابله 
می کنند؛ اگرکتاب فاسدی هم به مردم داده می شود، باید با آن مقابله شود.

بیانات در مصاحبه 
صدا و سیما در 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب، 

1372/02/21

البته من اعتقاد ندارم که باید هر کتاب و نوشته ای را که با سلیقه ی خاصی 2
نمی سازد و مضر به نظر می رسد، جلوش را بگیریم؛ لکن کتب و نوشته هایی 
هست که مضر بودنشان برای مردم، واضح است. یعنی ترویج فحشاء و فساد 
و از این قبیل است که برای مردم زیان آور است. نباید اجازه بدهند که چنین 

کتب و نوشته هایی منتشر شود. اّما بیشتر باید تالش کرد که کتاب های خوب، 
چاپ و منتشر شود و برای اینکه مردم به کتابخوانی روی آورند، وسایلی هم 

باید ایجاد کرد.

بیانات در مصاحبه 
صدا و سیما در 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب، 

1372/02/21

3
مسئله ی »ممّیزی کتاب« که امروز نمی شود گفت با شاّلق های نّقادی، بلکه 
فّحاشی، روی ُگرده ی این آقایانی که مسئول این کار هستند، کوبیده و نواخته 
می شود، امری الزم است و بد نیست. این، وظیفه ی دولت و وزارت ارشاد و 

هر آدم خیرخواهی است که نگذارد این ماّده و هروئین و داروی مضر، در بین 
جوانان پخش شود.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

فرض کنید یک نفر رّمانی را با بیان جذابی می نویسد که این رمان حقایق تاریخی 4
را تحریف می کند و ممکن است هزاران خواننده را هم به طرف خود جلب نماید. 
می گوید به من اجازه دهید که این رمان را به داخل جامعه بفرستم تا مردم آن را 
بخوانند. شما می بینید که اگر مردم این رمان را خواندند، ذهنشان نسبت به یک 
حقیقت تاریخی دچار گمراهی خواهد شد. آیا حّق خواننده ایجاب می کند که شما 
جلوی نشر این رمان را بگیرید یا نه؟... یک نفر نویسنده یک حق دارد، درحالیکه 

هزاران خواننده، هزاران حق دارند. حّق اینها باید رعایت بشود.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

4-6.ممّیزیکتاب

 ] ادامه جدول صفحه بعد [
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موقعیت زمانیبیاناتردیف

1
کتاب یک غذاست؛ یک غذای روح است؛ یک نوشیدنی روح است و چنانچه 
مقّوی باشد، روح را تقویت می کند. ما که سفارش می کنیم از این نوشیدنی 

بخورید، نوع نوشیدنی را معّین نکرده ایم. باید مواظب باشیم که مبادا نوشیدنی 
مسموم، خطرناک، فاسد، گندیده و مضر، با رنگ آمیزی های خیلی خوب، دست 
مردم داده شود؛ بدون اینکه مردم بدانند. همان طور که اماکن و سازمان های 
ویژه، اگر ببینند غذایی فاسد به مردم فروخته می شود، با تولیدکننده مقابله 
می کنند؛ اگرکتاب فاسدی هم به مردم داده می شود، باید با آن مقابله شود.

بیانات در مصاحبه 
صدا و سیما در 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب، 

1372/02/21

البته من اعتقاد ندارم که باید هر کتاب و نوشته ای را که با سلیقه ی خاصی 2
نمی سازد و مضر به نظر می رسد، جلوش را بگیریم؛ لکن کتب و نوشته هایی 
هست که مضر بودنشان برای مردم، واضح است. یعنی ترویج فحشاء و فساد 
و از این قبیل است که برای مردم زیان آور است. نباید اجازه بدهند که چنین 

کتب و نوشته هایی منتشر شود. اّما بیشتر باید تالش کرد که کتاب های خوب، 
چاپ و منتشر شود و برای اینکه مردم به کتابخوانی روی آورند، وسایلی هم 

باید ایجاد کرد.

بیانات در مصاحبه 
صدا و سیما در 

ششمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب، 

1372/02/21

3
مسئله ی »ممّیزی کتاب« که امروز نمی شود گفت با شاّلق های نّقادی، بلکه 
فّحاشی، روی ُگرده ی این آقایانی که مسئول این کار هستند، کوبیده و نواخته 
می شود، امری الزم است و بد نیست. این، وظیفه ی دولت و وزارت ارشاد و 

هر آدم خیرخواهی است که نگذارد این ماّده و هروئین و داروی مضر، در بین 
جوانان پخش شود.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

فرض کنید یک نفر رّمانی را با بیان جذابی می نویسد که این رمان حقایق تاریخی 4
را تحریف می کند و ممکن است هزاران خواننده را هم به طرف خود جلب نماید. 
می گوید به من اجازه دهید که این رمان را به داخل جامعه بفرستم تا مردم آن را 
بخوانند. شما می بینید که اگر مردم این رمان را خواندند، ذهنشان نسبت به یک 
حقیقت تاریخی دچار گمراهی خواهد شد. آیا حّق خواننده ایجاب می کند که شما 
جلوی نشر این رمان را بگیرید یا نه؟... یک نفر نویسنده یک حق دارد، درحالیکه 

هزاران خواننده، هزاران حق دارند. حّق اینها باید رعایت بشود.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30
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کتاب رمانی را پیش من آوردند... من وقتی این کتاب را خواندم، به نظرم 

رسید که محال است این نویسنده برای فاسد کردن جوانان، ماجور و مزدبگیر 
نباشد... یک وقت بعضی از آقایان برای کاری در همین زمینه ها پیش من آمده 
بودند و من این کتاب را... به آنها دادم و گفتم ببینید این کتاب اینگونه است. 
البته به آنها هم گفتم وقتی که نگاه کردید، بروید اصاًل نابودش کنید و نگه 

ندارید. واقعاً بعضی کتاب ها اینطوری است، باید مراقب بود، نمی شود گفت که 
در این زمینه وزارت ارشاد مسئولیتی ندارد.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

افرادی را برای کار ممیزی انتخاب کنید که وقت داشته باشند و سرسری نگاه 6
نکنند. بعضی از کتاب هایی را که برای من فرستاده بودند، دیدم که بخشی از 
آن عالمت گذاری شده بود که »ممنوع« است که به نظر من خیلی مهم نبود. 

بعد مطلب کتاب را خودم ادامه دادم و به بخشی رسیدم که عالمت گذاری 
نشده بود و واقعاً هم مضر بود... این افراد باید وقت بگذارند، دّقت کنند و 

صالحیت هم داشته باشند. برای این کار، آدم های باصالحیتی گماشته شوند و 
آنها هم قصد قربت بکنند و مالحظه ی هیچ چیز را هم نکنند.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30

ممکن است در کتاب ادبی و داستان، چیزی مضر باشد؛ ولی در کتاب فلسفه مضر 7
نباشد... هرچه کتاب در سطح وسیع تری پخش بشود -مثل رمان و کتاب های ادبی 

و بعضی از شعرها و...- وجود شیء منحرف در آن مضرتر و خطرناک تر است... 
پس مالک را ضرر و زیان بخش بودن بگیرید. مثل داروی مضر، مثل تریاک و 

هروئین بودن بگیرید. وقتی این مبنا مالک شد، آن وقت شما هم وجدانتان آسوده 
است و هم در مقابل بدخواهانی که برای این کار یاوه گویی می کنند، می توانید 

محکم بایستید، این کار، یک کار قاچاق نیست، کار درستی است.

دیدار با 
دست اندرکاران 
برگزاری هفته ی 

کتاب، 1375/07/30
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اگر دیدیم که فرضاً در جامعه ی ما کتابی هست که هنرش فقط این است که 8
احساسات جنسی را در جوانان تحریک کند، این مضّر است. این را نمی شود 

به عنوان اینکه یک فرآورده ی فرهنگی است، آزاد بگذاریم که هر که خواست، 
تولید و عرضه کند؛ نه، این بحِث خواست نیست؛ مثل مواد مخّدر است. مواد 
مخّدر هم خیلی طالب دارد. خیلی ها هستند که اگر شما مواد مخّدر را به آنها 

دادید، استقبال می کنند و مصرف می کنند؛ اما بعد که معتاد شدند، شما را لعنت 
می کنند. خیلی ها هستند که اگر مواد مخّدر را از آنها بگیرید، ممکن است با 
شما دست به یقه هم بشوند؛ ولی بعد که با این کار توانستند از آن بیماری 
نجات پیدا کنند، شما را دعا خواهند کرد. بنابراین، خواست، یک امر مطلق 
نیست؛ آن خواستی که بر طبق مصلحت است، مطلوب است. تشخیص 

مصلحت هم به عهده ی آن کسی است که مسؤول است. البته ما نمی خواهیم 
به مردم بگوییم شما حتماً این کتاب را بخوانید، آن کتاب را نخوانید؛ نه. انواع 
سالیق، انواع فکرها، انواع ذهن ها، انواع استعدادها، باید در مقابل خودشان 

میدان بازی داشته باشند، برای اینکه آنچه را می خواهند، بتوانند انتخاب کنند؛ 
اّما آن چیزی که گمراه کننده و فاسدکننده است، ما نباید اجازه بدهیم وارد 

میدان شود.این، وظیفه ی ماست، وظیفه ی دولت است، وظیفه ی وزارت ارشاد 
است... البته مطلبی که در مورد تحریک احساسات جنسی گفتم، فقط یک 

مثال است؛ در زمینه های سیاسی هم همین طور است. اگر فرض کنیم کتابی 
باشد که در آن انواع و اقسام دروغ ها به شکل گمراه کننده ای هست و شما 

هم اآلن امکان ندارید که به این دروغ ها پاسخ بدهید،این باید جلوش گرفته 
شود. البته جلوی نظرات غلط را نباید گرفت. نظرات غلِط فلسفی، اجتماعی و 
گوناگون، اشکالی ندارد که به داخل جامعه بیاید و نقد شود؛ این خوب است.  
جلوگیری از نظرات غلِط فلسفی موجب می شود که کسانی خیال کنند این 
نظرات درست است؛ این عکس مطلوب اثر خواهد گذاشت. نه؛ طرح نظرات 
فلسفی، اجتماعی، سیاسی -آنهایی که یک نظریه است- اشکالی ندارد. به 

نظر من در باب نظریه پردازی نباید محدودیتی وجود داشته باشد. بیشتر بایستی 
برای نقد و ارزیابی و جدا کردن سره از ناسره هّمت شود؛ اما در زمینه ی کار 
عملیاتی، باید جلِو کتاب های مضّر را گرفت. ما کتاب عملیاتی داریم. کتاب 
عملیاتی این است که عماًل یک نفر را دچار مشکل می کند؛ مثل همان 

احساسات جنسی که اّول گفتم. اینجا بحث نظریه نیست. این کسی که خواند، 
خودش به طور طبیعی تحت تأثیر قرار می گیرد. جلوی این را باید گرفت؛ این 
اصاًل چیز قابل نقدی نیست. این مالک است؛ یعنی آن نوشته ای که وقتی 
وارد بازار فرهنگ شد، مشغول عملیات می شود و قابل این نیست که به آن 

جواب داده شود، مضّر است و بایستی جلوش را گرفت.

مصاحبه در پایان 
بازدید از نمایشگاه 
کتاب، 1377/03/05
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9
من در ذهن خودم، کار فرهنگی منفی را -یعنی آن چیزی که از نظر ما و با معیار ما بد 
است- به سه نوع تقسیم می کنم: یک نوع، آن نوشته یا کتابی است که یک منطق یا 
سخنی را ارائه می دهد که از نظر ما آن سخن غلط است. یک فکر است، یک پیشنهاد 

است، یک نظر است، در هر زمینه ای ممکن است؛ لیکن فقط آن صاحِب نظر مخالف، در 
فکر این است که نظر مخالف خودش را مطرح کند و هیچ انگیزه ای دنبال آن نیست. طرح 
چنین فکر مخالف و غلطی -از نظر ما- در جامعه، مفید است؛ بودنش از نبودنش بهتر است؛ 

زیرا اگر اندیشه ی غلط طرح نشود، اندیشه ی درست نمی جوشد. این منطقی است و ما 
مایلیم آن چیزی که از نظر صاحبش البته درست است، اما از نظر ما غلط است، منتشر شود؛ 
در حوزه های مختلف هم منتشر شود... نوع دوم کار که غلط است، این است که انگیزه ی 
آن صرفاً ارائه ی یک سخن علمی یا یک نظر فلسفی یا اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه 
جزئی از چارچوب یک طرح براندازی است. نشر این هم مضّر است. دشمن وقتی که 

می خواهد با ابزار فرهنگی به کشور و جامعه و نظامی حمله کند، چیزهایی را هدف می گیرد، 
که به نظر من امروز در کشور ما چنین چیزهایی هست. هم در عالم کتاب هست، هم در 
عالم مطبوعات هست، هم در عالم هنر هست. البته وقتی ما می گوییم که این فکر غلط، 

یا این طرح غلط، یا این سخن نادرست، در چارچوب یک طرح امنیتی و براندازی قرار دارد، 
ممکن است صاحب آن اندیشه، مطلقاً نداند که چه کار می کند! این به معنای آن نیست که 
خود او هم در آن طرح براندازی یا خرابکاری شریک است؛ نه، گاهی اصاًل او هیچ سهمی 
ندارد، اما دشمن از او استفاده می کند.... این، نوع دوم از اندیشه های غلط است. نوع سوم، آن 
کار فرهنگی ای است که اثرش آنی است و قابل پاسخگویی نیست. مثل اینکه در جامعه ای 

بیایند عکس های مستهجن جنسی را به شکل وسیعی
 در میان جوانان پخش کنند! شما چطور می خواهید این را جواب دهید!؟ اصاًل قابل جواب 
دادن است!؟ این اصاًل قابل جواب دادن نیست. وقتی که یک اثر هنری و یک نوشته و 
یک عکس، یک تأثیر ویرانگر اخالقی دارد، این قابل پاسخگویی نیست. جلوی این کار 
فرهنگی را باید گرفت؛ این آن ممّیزی واجب است که در جنجال علیه ممّیزی و سانسور، 
نباید هدف را گم کرد. من وظیفه ی نظام می دانم، وظیفه ی وزارت ارشاد می دانم، وظیفه ی 
شما که ناشرید می دانم، که وقتی چنین چیزی مطرح می شود، شما اجازه ندهید و کمک 
نکنید. این هیچ ربطی ندارد به اینکه ما با فکر آزاد موافقیم یا مخالفیم. طبیعی است که 
ما با آزادی هایی مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟ ما با بعضی از آزادی ها مخالفیم. ما با 

آزادی های جنسی مخالفیم؛ ما با آزادی گناه مخالفیم و این کاری است که مردم را به این 
طرف سوق می دهد. همین اآلن در کتاب های ما هست؛ کتاب های منتشر شده اآلن وجود 
دارد. اگر خوف این نبود که با گفتن من، نام یک اثر غلطی تکرار شود، اسمش را می گفتم. 

کتابی که جوانان را به طور واضحی، با شیوه های هنری، به سمت گناه سوق می دهد! 
این یک مسئله ی فکری نیست که ما بگوییم حاال این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش 
را منتشر کنیم؛ این جواب ندارد! خطاست اگر کسی گمان کند، ما که نسبت به مسئله ی 
مطبوعات و کتاب و نوشتن و نشر در جامعه حّساسیت به خرج می دهیم، با تفّکر آزاد، با 

فکر آزاد و با مباحثه آزاد مخالفیم؛ نه. ما کسانی هستیم که اّولین شعارهای این مسائل را 
داده ایم و الحمدهلل تا اآلن هم دنبالش بوده ایم؛ اما با آزادی گناه و آزادی ویرانگری مخالفیم. 
نمی شود اجازه داد که نسل جوان یک کشور که به اعتماد ما می آید کتاب را از شما می خرد 
و می گوید اینها متدّینین و در رأس کار هستند، از این طریق گمراه یا فاسد شود؛ یا از این 

طریق دشمن بخواهد کاری انجام دهد.

بیانات در دیدار 
جمعی از ناشران، 28 

اردیبهشت 1378
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کتاب، محصول فکر و مغز و تجربه و هنر و ذوق یک کسی است یا کسانی 
است که این کتاب را تهیه و تولید کرده اند. لزوماً هر کتابی مفید نیست و هر 
کتابی غیرمضر نیست. بعضی کتاب ها مضر است. مجموعه ای که متصّدی 
امر کتاب است، نمی تواند با اتکاء به این فکر که ما آزاد می گذاریم، خودشان 

انتخاب کنند، هر کتاب مضّری را وارد بازار کتابخوانی کند -همچنانکه 
داروهای مسموم را، داروهای خطرناک را، داروهای مخّدر را متصّدیان امور در 
اختیار همه نمی گذارند؛ از دسترس دور نگه می دارند؛ گاهی هشدار می دهند 

- این یک خوراک معنوی است؛ اگر فاسد بود، اگر مسموم بود، اگر مضر بود، 
ما به عنوان ناشر، به عنوان کتابدار، به عنوان کتابخانه دار، به عنوان متصّدی 

پخش -به هر عنوانی که با کتاب ارتباط دارد- حق
نداریم این را در اختیار افرادی قرار بدهیم که آگاه نیستند، ملتفت نیستند؛ که 
این در فقه اسالم، یک فصل مخصوص به خود دارد. پس باید مراقبت کرد. 
باید کتاب خوب را، کتاب سالم را در اختیار گذاشت. بیشتر هم باید توّجه کرد 
به اینکه آن کتاب بتواند هم پرورش فکری بدهد، هم راه درست را در اختیار 

بگذارد.

بیانات در دیدار 
مسئوالن 
کتابخانه ها 
و کتابداران، 
1390/04/29
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4-7.تبلیغکتاب
 

موقعیت زمانیبیاناتردیف

اینکه شما گفتید »برای ترویجش خواننده پیدا کنیم«، کار بسیار آسانی 1
است. از فرصت ها می شود استفاده کرد. همین امروز، قبل از آمدن شما 

-یکی دو ساعت پیش- پنج، شش هزار بسیجی با من مالقات داشتند. از 
این قبیل مالقات ها زیاد است. اگر در این مالقات ها یک یادآوری بشود؛ 
مثاًل اشاره ای بکنم و کتاب ها در اختیارشان قرار گیرد، می خرند. یعنی یک 
تیراژ پنج، شش هزار نسخه ای، تأمین می شود. یا در همین دیدارهایی که 
سران سپاه و ارتش برای بازدید مثاًل منطقه ی شیراز یا خراسان می روند، 
عّده ی زیادی بسیجی هستند. شما در آنجا می توانید آن کتاب را به زبان 
آن گوینده بیاورید. مثاًل فرض بفرمایید اآلن نزدیک فصل فالن عملیات 
-مثاًل »کربالی یک«- است. چند عنوان از این کتاب های خیلی خوب 

درباره ی کربالی یک، در آنجا اسم آورده شود و کتاب توصیه شود. بعد هم 
کتاب آماده باشد و بفروشند. چندین هزار کتاب، فروش خواهد رفت. یعنی 

می توانید از این طریق، این کار را انجام دهید.

بیانات در دیدار اعضای 
»دفتر ادبیات و هنر 
مقاومت« حوزه ی 

هنری سازمان تبلیغات 
اسالمی، 1371/04/22

یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی 2
همه گیر شود. ما امروز می بینیم برای کاالهای کم اهمیت که تأثیری هم در 
زندگی انسان ها ندارند، صاحبانش تبلیغات رنگیِن عجیب و غریبی را متصدی 
می شوند، مباشر می شوند؛ دستگاه های ارتباط جمعی، مطبوعات، صدا و سیما 
آنها را پخش می کنند؛ درحالیکه آن محصوالت هیچ ضرورتی ندارند، هیچ 
لزومی ندارند، یک چیز اضافی در زندگی هستند؛ گاهی بودنشان مفید است، 
گاهی بودنشان حّتی مفید هم نیست؛ شاید مضر هم هست. محصولی با 

عظمت کتاب، با ارزش کتاب، درخور این است که تبلیغ بشود؛ تشویق بشوند 
کسانی که می توانند کتاب را بخوانند؛ این را ما باید به صورت عادت در بیاوریم

بیانات در دیدار 
مسئوالن کتابخانه ها 

و کتابداران، 
1390/04/29




