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 نقش صنعت چاپ و نشر و کتاب خوانی در پیشرفت کشور

 6محمد بابایی،  1محمد جواد کمالی آشتیانی



 ده کیچ

م ا لجوامعپ شرفتهودرحالپ شرف اس ادرایننواتارباهنیترمهمهتابوهتابنوانیاز

سالاخ ردرایرانپرداختهاد وه ف  هتبچاپاد موردبحثقارار30بررسیآمارینشردر

گرفتهاس اهتابههسازند فرهنگیکم  اس بایدبهراحتیدراخت اراالقهمندانقرارگ ردو

ههترا آوردادرایننواتارمشکالتوموانعصنع چاپونشربررسایااد وداناییآنجامعهراب

ضتنب انماف ایهتابدرموردارتباطهتابوپ شرف یکجامعهسننگفتهاد اس اباتوجه

بهبررسایاوامالوچرایایایانباادیمثان ه21دق قهو11بهاینکهسرانهمطالعههتابدرایران

ٔ ه وساایگا ایراندرجهانپرداختهاس وهتچن نپ شنهاداتیبرایپ شرف هشاورباهمقداروج

(جامعهوارتباطم تق مآنWissenهتابوهتابخوانیب اناد اس ودرموردآگاهیجتعی)

باپ شرف هشورسننبهم انآمد اس ا

 

 سرانه مطالعه کتاب، مافیای کتاب: کتاب و کتابخوانی، صنعت نشر کتاب، یدیلک یها واژه

 

 مقدمه .1

وهااهدفاقتصادی،امکاناتفنی،یهاضرورتفرهنگیجامعه،یازها ننشرنقطهایاس ههدرآن

دیگارباههامگار یزهاا چگوناگوناجتتاای،فکر،اندیشه،ا م،هنر،ااطفهوب ا اریازیازها ن

نیترمهمصنع فرهنگییایکیازنیتریاص ونیترمهمخورد اس انشرهتابدرایرانبهتعب ری

ماوردن اازداناشآماوزانودانشاجویانویهاهتابن تأمارهانصنع فرهنگاس انیتریاص و

%10فراهمهردنموادخواندنیبرایجتع تیههاهنونبهباالیهفتادم   وننفررس د وبا شاز

باهصانعتیمولاد،توانادیما(،بهخودیخودوقطعنظرازهرااملدیگاری،1آنباسواده تند)

اگونجامعهتبدبلاوداگذاربرجنبههایگونر تأثااتغالزا،فعالو

                                                           
Email:jawadkamali@yahoo.cmمحتدجوادهتالیآات انی-1

2
دانشجویسالآخرف زیکدانشگا دولتیتفرش- 
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 پژوهش یها پرسش .60

 سالپسازپ روزیانقالبچهوضع تیدااتهاس ؟30روندانتشارهتابازنظرهتیدر ا1

 م زانسرانهمطالعههتابدرایرانچهقدراس ودرمقای هباجهانچهجایگاهیداریم؟ ا2

 ؟هندیمسان ورهتابدرایرانآیابهجامعهاهلهتابلطتهایوارد ا3

 ؟اودیمدرصنع چاپونشرتاچهم زانراای 1هپیرای  ا2

چهاوام یمانعرویآوردنمرد ایرانبهست هتاباس ودرایانم اانق تا هتاابچاه ا6

 جایگاهیدارد؟

 داد؟توانیمدراینزم نهییهارهاارتباطهتابوپ شرف جوامعچگونهاس وچهرا  ا5



 ( Research Hypothesisفرضیه پژوهش) .61

 م انم زانمتوسطق ت هتابوم زانارضههتاب)اتارگانهل(رابطهوجودداردا ا1

 م انتعدادناارانفعالوم زانارضههتاب)اتارگانهل(درهرسالرابطهوجودداردا ا2

 ااودیماد راای قانونهپیرای بااثضرروزیاننااران ا3

مطالعههتابارتباطم تق موجوددارداب نپ شرف جامعهوسرانه ا2

 سرانه مطالعه کتاب در ایران .66

ابرازنارضایتیرهبرمعظمانقالبازوضع  هتابدرهشوردرنن ت ندیدارهتابادارانوم اووالن

هشداریجدیبودههمتأسفانهازسوی ،1300ت رما سال20هایاتومیهشوردرخانههتاب نهاد

هتاب،موردتوجهقرارنگرف ،مقا معظمرهبریآندیدارمهمرا،ٔحوز ومتصدیانم ووالنرستی

هااوتهدیادهایمهامدرآس ب هتابخواندندوباب انبرخیٔحوز در«تجدیدمط ع»ایبرایبهانه

هردنداباتوجهبهاظهاراتوزیرارااادوفرهناگاساالمیسارانهارا هاینحوز ،پ شنهادهاییران ز

ایندرحاالیاسا هاهدرباادیمدق قه11درایرانحدود-ااملهتبغ ردرسی-مطالعههتاب

تأساف(وب یجای2ا)باادیمدق قه00دق قهودرژاپن66دق قه،درانگ  تان20هشورآمریکا

چن نسرانهباادیمهشورایرانههمهدتتدنوفرهنگهشورهابهدیگرداردههچرااینقدرن ب 

مطالعههتابیرادارداالبتهاواملمنت فیپ شزم نهاینرویداده تندمنجت ه:

 ق ت هتاب -

 اد تناسبارضهوتقاضایجامعهازنظرمحتوایی -

                                                           
1copyright 
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ابآمد اسا ،هتتاردرماوردن اازچراههبرخالفمقاالتمتعددههدرزم نهآماروارقا چاپهت

محتواییجامعهبهمتاببحثاد اس وتنهامرجعیههبراماورچااپهتاابنظاارتداردوزارت

اههالبتهالز ولیهافین   اهتاببایدبهگونهایبااد،ههتول دفکرنتایاد،چاهباادیمارااد

وهاغذسپ درابهسا اهه-بامجوزارااد–اوندیموس ا روندیمههزیرچاپییهاهتابب  ارند

اهنندیمایتبدیل

نبودنبرنامهریزیایمناسبجه ترویجهتابخوانی -

 (3)99تا  59روند پیشرفت نشر کتاب از سال  .63

ن انهوااتارگان105100اناوانوااتارگانهال1153تعداداناوینمنتشرااد 61درسال

ادیمتومانارضه115باق ت متوسط12212متوسط

بعدازآنتغ  رهردایهاسالههاینم زانبهاکلزیردر



(2)1311تا1350روندپ شرف اتارگانوق ت هتابازسال-1جدول

اتارگانمتوسطاتارگانهلوانتعدادانسال
ق تااااا متوساااااط

)تومان(

135012166261226015222

13562026266121001011523

131050132000236166011533

1316125561132021165321216

131032211155616150623611121

131663126220223303230223210

131565133211100530311121161

131165103222002162302333111

درایننگار ن امد اس امابرایهرهسواضاحاسا هاهق تا 01تا11یهاسالاینآماربرای

اتارگانهتابن زبههت نن ب بهیکمطتئناًبرابراد اس و6حداقل11هتابن ب سال

پنجمهاهشیافتهاس اقطعیارانههاغذناارانازطرفوزارتاراادونواساناتق ت دالردرساال

درصدیتور مزیدبرا  اد ودرحالهوتا هاردندسا اهال60اخ روهتچن ننرخب شاز

:برایاینکهفرهنگم تایرابگ اریدیگویمگاندیدباایممصالعهواهلق مازاینمنابعارزاتند

هاف   هاریهنیناهتابننوانندا
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 (کتاب در ایرانCensorshipسانسور ) .63

مهمهرهشوریاس ههبرایادار امورهشاورالز اسا اماایهااس  سسان وراطالااتازجت ه

گتارا یهااهتاب؛برایمآالچهب  اردهدیماگرنظارتیبراینفرایندنبااداتفاقاتناگواریروی

وباهراحتایدراخت اارمصارفرساندیماوبهچااپگذرندیمهنند ایههازصافیوزراتارااد

مف دیههدرهاریهاهتاب،ههاینقب لهتبهمهمن  تنداوچهب  اررند گیمهنندگانقرار

باراینتوناههتابگذارنادیمارابهجایتأسفومایهاوندیمچاپن ب بهچاپقب یخالصهتر

(6مآالزدا)توانیمجاللآلاحتدازبهتریننوی ندگانمعاصرهشورمانرا

ازفهرس نشرخارجاودوه چهونهمجوزیبهآنهالًپسبایداودیماگرهتابیغ رمجازخواند 

آنچاپاودبهاق د بزرگانوصاحبنظرانمترداد نشودااینکهخالصهایازهتابیاپار ایاز

باادچراههدراینگونهخالصههردنوتکهتکهنوی یتنهااهادفسان اورهنناد باهتواندیمهم

اوخوانناد ازمفهاو ورد گیمونگا خوانند بهنوی ند بهطرزدیگریاکلاودیمخوانند القا

بعدیمنتقالیهان لفهتیویازنوی ند وهتاببهجامعهوهدفاص یهتاببازماند ،اینهج

برابرهزینهصرفاد جه سان ورهتابهمصدهاواگردرپیاصالحآنبنواه مبرآی ماودیم

(5آبرفتهرابازگرداندا)تواندینت



 مافیای کتاب در ایران .65

هاهااودیمام ا لمتعددازجت هق ت هاغذ،سان وروف  ترینگ،اد صادورمجاوزواااباااث

بهصورتزیرزم نیچاپاودودراخت ارمصرفهنند قارارییهاهتابماف ایهتاباکلگ ردو

اودیموحالم ئ هاینجاس ههاینفرایندبهضررم  تتا -ازطریقدس فروااناهآراً-گ ردا

یاخ ر!؟

وباهخااطررناد گینتاه تندههمجاوزچااپییهاهتاببهخاطرضعفموجوددراناخ هتاب

ه اتندییهاهتابرابهچاپبرسانند،دراینم انهاهتابههایناندتالشتقاضایمرد افرادیدر

اینکاهتاازماانیهاهآگا هنند انت جاهیهاهتابههبیارزشومنحرفهنند ه تندوهتچن ن

مف درابشناس موبرایچاپآنمجوزصادرهن ماینماف ایهتاببزرگوبزرگیهاهتابنتوان م

هاهاودیموهت نامربااثپردازدیممال اتیوغ ر بهفعال  یهانهیهزتراد وبدونپرداخ 

(1نااراناص یضربهسنتیبب نندا)
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 کتاب و پیشرفت کشور .62

وباامقای اهایانسارانهدرم هنایمادرتتا جوامعپ شرفتهسرانهمطالعههتاابراهاهبررسای

ههاگربنواه مهشوریپ شرفتهدااهباا مبایدهتاببنوان موبهم رسیمهشورمانبهایننت جه

باا ماتازماانیهتاب،نوی ند ،نااروخوانند هتاباهت  فراوانیبده متاجامعهایآگا دااته

ههجامعهدرناآگاهیبهسرببردومرد راازحقایقدورنگا باداریمهشاورپ شارفتهاینناواه م

آگاهیاس وآگاهیبهااکلاتاد ازطریاقمطالعاههاشرف  پتتا ٔنطفهداا اچراههب ترو

(1)اودیمهتابحاصل



 کتاب در ایرانپیشنهاداتی برای ترویج کتاب و افزایش سرانه  ا21

چراههباوجودضعفاقتصاادیاماروزته اههات  قاختصاصهاغذیارانهایبهناارانوهنترل -

 یکخانواد قرارخواهدگرف یازها نهتابجزوآخرین

ساا دانشآموزان2سالهبهطوریهههرهفته12تشک لزنگهتابدرتحص التآهادم ک -

واینبهانوانواحددرسیآنانمنظوراود،نهفقطبهانوانیاکبههتابخوانیمشغولاوندا

 (0مراسمتشریفاتی)

هتاببااندوارایطرابرایبرگزارینتایشگا هتاببرایناارانیهاشگا ینتام زبانهادانشگا  -

 آسانسازند

ههتابهتکدررسانهم یبهخصوصت ویزیونبهخاطرهزینهباالیتب  غاتیبهجزچندنااره -

،واینهملطفیبزرگرساانهم ایدراودینتتب  غاتهتابدیگریدید هنندیمدرسیچاپ

ارزااتندفرصا یهااهتاابحقفرهنگوتتدنمرد ایراناستوتته داتیبایدفراهماودهه

 (10تب  غاترادرت ویزیوندااتهبااندا)

،اینبهصورتیاس هاهبااندیمهنقطههدفمنصوصهودکونوجوانهییهاشگا ینتابرپایی -

امادرایاراناودیمهتابیمنصوصهودکونوجوانبرپایهاشگا ینتاجهانیهشورهادراهآر

ااهدهاشگا ینتاهماس وبهخاطرسودب شتربرگزارهنندگاندراینگونهییهاشگا ینتاچن ن

باتوجهبهاینکهضروریومف دهامه اتندهانیااسباببازی،وبازیفکریه ت مویهاغرفه

 سنتیبههتابخوانیمیزندألطتهاماحتورااندرنتایشگا هتاب

امابرگزارهننادگاننتایشاگا با ناودیمباتوجهبهاینکهق ت هتابهرسالهچندبرابرگران -

قداربنیههساالگذااتهمصاوبااد رادراخت ااراالقاهمنادانالت  یهتابتهرانهتانم
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وبااینروندااتراضدانشجویانرادرپیدارداضروریاس ههدرایاننتایشاگا هارگذاردیم

 سالهمتناسبباق ت هتاببنهتابدراخت اراالقهمندانقرارگ ردا

 شرف ایرانبااد،چهخوباس اگرهتابفرهنگمناسبیدرجامعهروبهپتواندیمنذرهتاب -

نذرهن موبرایپ شرف وآهاهیم تیتالشهن م،برایاینمنظورتب  غاتمناسبیبایدصورت

(11پذیردتاهتاببهراحتیدراخت ارهتگانقرارگ ردا)
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