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نشر کتاب ایران به کجا مى رود!
نگاهى به صنعت نشر کتاب ایران، نشان مى دهد که این صنعت همواره با افت وخیزهاى فراوانى 
همراه بوده و کمتر روى آرامش به خود دیده است؛ به طورى که به نظر مى رسد در سردرگمى 
مفرطى به سر مى برد و به درك درستى از مسائل و مشکالت خویش دست نیافته است. این 
درحالى است که نشر کتاب چاپى در دنیا، به ویژه کشورهاى پیشرفته، به یک ثبات نسبى دست 
یافته و همۀ عناصر و اجزاى آن بلوغ نسبى را تجربه کرده  اند. وضعیت نشر ایران و تحوالت رشد 
و توسعۀ آن در یک دهۀ گذشته، به نسبت سایر کشورها، وضعیت مطلوبى را شاهد نبوده و 

دغدغه ها و تحوالت آن هم در مقایسه با کشورهاى دیگر، دیگرگونه است.
شامل  بیشتر  نشر  تحول  و  تغییر  اطالعات،  عصر  به عبارتى  و  بیست ویکم  قرن  در 
 200 شمارگان  درگیر  ما  که  زمانى  در  است.  نشر  جدید  بسترهاى  و  اشکال  رسانه ها، 
حرفه اى  ناشران  براى  درآمد  مسئلۀ  هستیم،  نشر  در  بخورونمیر  درآمدهاى  و  نسخه اى 
یا  استفاده  درگیر  ما  که  زمانى  شده است؛  تبدیل  بدیهى  امرى  به  دنیا  نیمه حرفه اى  و 
صرف  زیادى  موارد  در  و  هستیم  حرفه اى  صفحه بند  و  طراح  ویراستار،  از  استفاده  عدم 
خود  آثار  شخصى سازى  فکر  به  دنیا  ناشران  مى دانیم،  غیرضررى  را  آن ها  براى  هزینه 
براى هر خواننده اى هستند؛ زمانى که نویسندگان ما نوشتن براى خود و نادیده گرفتن 
خواننده را افتخارى مى دانند، نویسندگان دنیا براساس نیاز خوانندگان مى نویسند و بدون 
درنظرگرفتن آن ها حتى کلمه اى بر کاغذ نمى آورند؛ زمانى که ما با تفرقه و چنددسِتگى، 
ریشه به تیشۀ نهادهاى مردم  نهاد مى زنیم، آن ها فهمیده اند که بدون این نهادها نمى تواند 
به صنعتى قوى و پایدار تبدیل شوند و تمام اهتمام خویش را براى تقویت و سپردن آن ها 

به مدیرانى الیق و توانمند ـ  فارغ از هر دسته و گروهى  به کار مى گیرند.
بررسى نظرات کارشناسان و متخصصان صنعت نشر دنیا نشان مى دهد، نوع نگاه آن ها 
به دنیاى نشر بسیار متفاوت از آن چیزى است که در کانون توجه ما است و حتى تعاریف و 
نگرش آن ها به صنعت نشر با آن چه در کشور ما وجود دارد، از زمین تا آسمان است. استفان 
پیچ رییس انتشارات فابر اند فابر1 در دسامبر 2015 طى سخنرانى اعالم کرد که در قرن 21 
بدون حرکت از بسترهاى کاغذى و حتى الکترونیکى به سوى بسترهاى تلفن همراه، نشر، 
مخاطبان خود را از دست خواهد داد. وى معتقد بود که خواندن الکترونیک به دنیاى تلفن 
همراه مهاجرت کرده و در نشر پیشرفته، تلفن همراه و به عبارتى بسترهاى همراه باید در 
کانون توجه ناشران و تولیدکنندگان محتوا قرار گیرد. نشر همراه تنها یک فرمت الکترونیکى 
نیست، بلکه نگرش جدیدى به نشر است که هم محتواى تولید شده و هم بازار را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. همان طورکه خواندن الکترونیک، چاپ را خواهد بلعید، دسترسى اشتراکى، 
جایگزین فروش الکترونیک خواهد شد و فروشگاه ها ازطریق بسترهاى مجازى از میدان به  
در خواهند شد؛ بنابراین، نشر همراه نه تنها بر قواعد و مکانیزم هاى تولید و عرضه تأثیر خواهد 
گذاشت، بلکه تحولى عظیم در تولید را تحمیل مى کند. استفاده کنندگان محتواى همراه، 
به دنبال محتواى بسیار کوچک و به اصطالح ساندویچى هستند و نویسندگان و خالقان آثار 
باید در تولید محتوا تغییرات اساسى ایجاد کنند و ده ها تغییر را که بستر همراه تحمیل 

خواهد کرد، بپذیرند و در این پذیرش خالقیت هم داشته باشند.
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تیم برنرزلى خالق وب جهان گستر، در ِمى 2016، در شیکاگو سخنرانى کرد و از نشر 
ِوبى سخن به میان آورد. برنرزلى معتقد است، ایجاد یک وب سایت، مى تواند مساوى با ایجاد 
یک بنگاه انتشاراتى و همچنین کتاب فروشى باشد. همان طورکه فناورى نشر سنتى، بسیارى 
از عناصر دخیل در این صنعت را دچار تحول کرد و برخى از مهم ترین اجزاى آن نظیر 
لیتوگرافى را از مراحل نشر حذف و ماشینى کرد، نشر وبى نیز به حذف برخى از عناصر حلقۀ 
نشر یا صنایع مرتبط با آن خواهد پرداخت. در نشر وبى بین فرایند خلق محتوا و مصرف آن، 
حضور توزیع کنندگان، کتاب فروشان و حتى ناشران با وضعیتى که هم اکنون حضور دارند، 
بى معنى خواهد بود و اگر بخواهند همان نقش معمول خود را در نشر سنتى ایفا کنند، از 
گردونۀ صنعت نشر کنار زده خواهند شد؛ زیرا وب و فناورى اینترنت، با گذشت زمان حذف 
واسطه ها را در دستور کار دارد. زمانى ناشر، کتاب فروش و حتى توزیع کننده مى تواند حضور 
داشته باشد و به نقش خود ادامه دهند که ارزش افزوده اى به وضع موجود داشته باشند. 
البته آن چه مطرح شد تنها گوشه اى از تحوالت صنعت نشر است و اگر واکاوى دقیقى صورت 

گیرد، تغییرات بسیارى در راه است که شایستۀ توجه خواهند بود.
نشر جزء حوزه هایى است که به شدت مستعد تغییر است و ناشران هر لحظه باید خود 
را با آن چه روى مى دهد، سازگارتر کنند، ولى در صنعت نشر ما که بالغ بر 80 درصد ناشران 
را ناشران غیرحرفه اى تشکیل مى دهد و بخش اعظمى از آن ها در تالش براى تضعیف هم و 
صنعت نشر هستند، تقریباً هیچ برنامه اى بین متولیان نشر کشور وجود ندارد؛ اتحادیه ها و 
تعاونى  ها دلخوش به امور روزمره و درگیرى تفرقه و تضعیف یکدیگر هستند؛ هیچ کس متولى 
پژوهش و آموزش نیست و برنامه مدونى براى این حوزه وجود ندارد و ناشران خصوصى، 
همانند آن چه در کشورهاى بزرگ روى مى دهد، رمقى براى اختصاص بودجه و امکانات 
براى پژوهش ندارند؛ دانشگاهى که متولى آموزش و پژوهش در صنعت نشر باشد نیز موجود 
نیست و اصًال رشته اى به نام نشر معنا ندارد؛ مجله اى تخصصى که متولى اطالع رسانى و 
جریان سازى در حوزة نشر باشد، وجود ندارد. آیا با توجه به وضعیت موجود، توجه به آیندة 

صنعت نشر و نیز بسترسازى براى توسعۀ آن عملى است؟
ممکن است خوانندة محترم، این سطور بپرسد مراد از این همه آیۀ یأس خواندن چیست؟ 
آیا راه حلى دارید که این همه دلیل و برهان قطار کرده اید؟ پاسخ بسیار است و مجال اندك و 
تنها به یک راه حل اکتفا مى کنم. بیاید کمى دقیق تر به مسئله فکر کنیم و ببینیم اگر صدها 
طرح، برنامه و فعالیتى که در طول سال اعم از دولتى و غیردولتى انجام مى شود، تعطیل 
شوند، کجاى نشر ما لنگ خواهد زد؟ چه بسا در واقعیت امر، اگر برخى فعالیت ها که سابقه اى 
دیرینه دارند و برگزارى آن ها به یک عادت بدل شده، تعطیل شوند، اتفاق بهترى رخ دهد و 
ما را به جاى انجام آن ها، به آینده نگرى بیشتر سوق دهد. امیدوارم روزى بتوانیم از روزمرگى 
در حوزة نشر خالص شویم و نگاهى به آینده داشته باشیم. توجه به پیشرفت هاى فّناورانه در 
این حوزه و بهره گیرى درست از آن ها از ضروریات صنعت نشر است و باید نقشۀ راه درست 

و شایسته اى در این مسیر ترسیم و از آن استفاده کنیم. ان شاءهللا.
دکتر داریوش مطلبى

پى نوشت
1. Faber & Faber
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