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 مقدمه

ن يخبر و گزارش از مسائل و مشکالت ا ينشر و کتاب با شمار ختصر در خصوص حوزۀکوتاه و م ييجوو در جست
کتاب، کاهش  ۀشد تمام متيق شيکاغذ، افزا متيآور ق سرسام شيافزاهمچون  يم. موضوعاتيشو يرو م هبخش روب

بودن  بسامانودن بخش اعظم صنعت نشر، ناب يا رحرفهيغ، قاچاق کتاب، يساز کتابکاهش شمارگان،  مطالعه، سرانة
، سود اندک يزي، ممگذار ريثأت يصنف يها نبود نهاد  و نادرست، فيضع يرسان و اطالع غيتبل ع،يتوز ةچرخ

 ،اند فتهکتاب از آن سخن گ هاست فعاالن حوزۀ ندارند و سال يفروشان و... هرچند که مسائل کتاب و نشر تازگ کتاب
 يکه بقا ينحو به ؛است  تر شده يط بحرانيها، شرا يداوم ناهموارر با وخامت حال اقتصاد و تين سال اخياما در چند

 کتاب و نشر به خطر افتاده است. از فعاالن حوزۀ ياريبس
از گستره و تعدد و تنوع  يريتوان تصو ين حوزه ميا يها از مطالعات و پژوهش يکوتاه به برخ يبا نگاه ابتدا در

 ن حوزه به دست آورد. يمسائل ا
 يفرهنگ مطالعات دفتر ياز سوکه  «مسائل و مشکالت حوزۀ کتاب»( در خصوص 1394) يو کشف ينور در مطالعة

نشر و کتاب را  ت حوزۀيوضع محققاناست،   مجلس انجام شده يها پژوهش مرکز يفرهنگ-ياجتماع يها پژوهش معاونت
رفعال، يناشران غ يمنتشره، تعداد باال يها ن کتابيين مطالعه، شمارگان پاييپا ر سرانةينظ يف کرده و شواهديتوص يبحران

را در سه  يعلل و عوامل اين وضعيت بحرانن مطالعه ي. ااند آن برشمرده يو... را برا يعموم يها تعداد نامناسب کتابخانه
 کنندگان و عيکنندگان، توز لفان و مترجمان، ناشران، چاپؤاز م ضمن آنکه ؛ه استکرد يبند و خرد تقسيم ميانه، النسطح ک

 :رده استکتاب نام بُ ةعنوان کنشگران عرص فروشان به کتاب

 تسلط و کنکورمحور ينظام تربيت، نشدن فرهنگ مکتوب نهادينه، يخوان ضعف فرهنگ کتاب سطح کالن: -

 .افراد يجديد بر زندگ يها رسانه

، کمبود واسطو  يقدرتمند غيردولت يها نبود سازمان، ضعف قوانين مربوط به تأليف و نشر :یانیسطح م -
 .اه موجود در آن يها سطح کشور و کمبود کتاب ها در توزيع نابرابر آن و يعموم يها کتابخانه

اندک  يسود اقتصاد ف،يلبودن تأ ياقتصادريغ ف ويلترجمه بر تأ يفزون ت،يفيکفاقد يها ف کتابيلتأ سطح خُرد: -
شرفته، تمرکز پخش در يپ يها ينبود تکنولوژ چاپ،بودن صنعت  في، ضعيزيمم نشر، يها اد پروانهيتعداد زناشران، 

 .ها يفروش کتاب اندک يسود اقتصاد ستم پخش ويضعف س تهران،
 در مصاحبه و ادداشتي مقاله، 40از  شيب ليتحل (، پژوهشگر با1395، يها )ششجوان ارانهيدر خصوص  يدر گزارش
 راکتاب  ۀحوز ياقتصادمشکالت  نيربسامدترپُ ،اند سو منتشر شده نيا به 1390کتاب که از سال  مشکالت خصوص
 در وکار کسب يفضا يثبات ينادرست، ب غاتيتبل و يرسان مت، اطالعيق شيافزا :اند کرده ييشناسا ريز به شرح

ت، يرا يکپ نشدن تيپول، رعا يطوالن بازگشت اثر در هيسرما ناشر، خواب اندک سود ةيتعهدات، حاش بازپرداخت
شمارگان،  ، کاهشيصنف تشکل نادرست، ضعف يشگاهينما يها استي، سيدولت و يخصوص نناشرا نابرابر رقابت

 .يزيمم و يفروش کتاب ، کمبوديساز تقاضا، کتاب مستمر کاهش
 يآمار گرفتن از جامعة ل محتوا و بهرهيسنده با استفاده از روش تحلي(، نو1398، ي)مطلب يگريد ن در مطالعةيهمچن

ج ياساس نتاکرده و سپس بر ييها( مشکالت نشر و کتاب را شناسا نامه انيها و پا ت، کتابنشر )مقاال مرتبط به حوزۀ
، ي، اجتماعي)فرهنگ يروني( و بيدرون صنف يها )حرف يدرون يکلّ ر دو دستةن حوزه را ديآن، مسائل و مشکالت ا
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ن مطالعه اشاره يشده در ا ييشناسااز اهم مسائل  يا ر به پارهيزعبة کرده است. در ج يبند مي( تقسياسيو س ياقتصاد
 . شده است

 
 صنعت نشر یرونیو ب یمشکالت درون :1 جدول شمارۀ

نوع 

 مشکالت
 ق مشکالتیمصاد

مشکالت 
صنعت  يدرون

 نشر

 در حوزۀ نشر ينبودن بخش اعظم ناشران و نداشتن تخصص کاف يا حرفه 

 کتاب عيتوز تيوضع ينابسامان 

 ها آن يکتاب از سو غيو تبل يرسان توجه به اطالع عدم 

 نشردر  ياقتصاد يبه سازوکارها يتوجه يب 

 مواد و ثيخارج از ح به يو وابستگ يو صحاف يتوگرافيل چاپ، تالآ نيو ماش زاتيتجه نيت تأمالمشک 
 ها دستگاه

 تمرکز چاپ و نشر در تهران 

 ها بودن آن يا حرفهريو غ يفروش کمبود کتاب 

 شمارگان کتاب بودن نييپا 

 کيدن از امکانات نشر الکتروننکر استفاده  

 لف ؤروابط ناشر و م تيشفاف عدم 

 اه يفروش و کتاب گران پخشناشران،  نيب يو تجار ينبودن روابط مال شفاف 

 رانيا در يو مترجم يدآوريبودن پد يارحرفهيغ 

مشکالت 
صنعت  يرونيب

 نشر

مشکالت 
 يفرهنگ

 يآموزش ينهادها ياز سو يوانخ کتاب جيترو و عدم رانيدر ا يخوان نبود فرهنگ کتاب 
  يو فرهنگ

 نيجانش يفرهنگ يبه کاالها يدسترس 

 يخوان از به کتابياحساس ن  عدم 

مشکالت 
 ياجتماع

 رگذارينشر تأث ةيو اتحاد يصنف ينبود نهادها 

 و مدارس  يعموم يها کتابخانه ژهيو ها به توسعة کتابخانه عدم 

 مردم يو روح ينبود آرامش فکر 

 کتاب ينقد و بررست الکمبود مج 

مشکالت 
 ياقتصاد

 کتاب متيق درآمد مردم و نيب يهمخوان عدم/ کتاب متيبودن قالبا  

 نشر تيبودن فعال يراقتصاديغ/ ردر اقتصاد نش هيسرما بازگشت ۀدور بودن يالنطو  

 از آن يبانک ستميس تيحما عدم و يماد يگذار هيبودن سرما نييپا 

 نشر حاکم بر صنعت يراقتصادينگاه غ 

 رنش ملزومات ريشدن کاغذ و سا گران/ تورم شيافزا 

 و رکود اقتصاد جامعه حاکم بر ياقتصاد يها استيس 

مشکالت 
 ياسيس

 کتاب يزيمم 

 مرتبط با حق نشر )مؤلف( نيقوان ينارکارآمد 

 دولت در نشر حدّاز شيدخالت ب نيهمچن 



 5 |کتاب  

 

 

م که محققان يشو يز مسائل و مشکالت مواجه ما ين حوزه با انبوهيگرفته در ا بر مطالعات صورت مجموع بنادر
 يندهايروابط، مناسبات و فرابه ن حوزه ياز مسائل ا ياند. بخش کرده يبند ها را دسته مختلف آن يها وهيبه ش

مربوط  ت فرهنگ و اقتصاديکلّبه  يبرخ و ن حوزهيبر ا حاکم يها نهيبه بسترها و زم يبخش، ن حوزهيا يها  تيفعال
 است.گر ياز مسائل د يو ناش واقع معلولدر مه يبخش است و

ن يمسائل ا يبرا است نکه قراريت به ايها و مطالعات گوناگون و با عنا ن گزارش ضمن توجه به گزارشيدر ا
م يع تقسيد و توزيکتاب به دو بخش مصرف کتاب و تول وضع موجود حوزۀمنظور شود،  ياستيس يها هيتوص حوزه،

 دو مسئلة ع،يد و توزياست و در بخش تول  کتاب انتخاب شده ن مطالعةييزان پايم ئلةبخش مصرف، مس يبراشده و 
ها  و در کنار آن هستند نشر طيمح بر حاکم يبسترها به مرتبط که يزيمم و( تيرا يکپ) ناشران و لفانمؤ حقوق مهمِ

 ن به مسئلةياست. همچن  شدهن صنعت پرداخته يشران مهم در ايک پيعنوان  ارانه بهي پرداخت نظام يها يکاست به
مشکالت شود و سپس به  ين حوزه نگاه ميط ايشده از شرا ناتوان و منتج يگريعنوان باز به يا رحرفهيغ نشر
 يمناسب برا يها استيس زيت نينهادرتوجه شده است.  يبخش ک مسئلةيعنوان  به فروشان کنندگان و کتاب عيتوز

 ل ارائه شده است.ن مسائيرفع ا

 ضعيت موجود )با تمرکز بر مسائل(وصيف وت

 مطالعه زانیبودن م نییپا ةسئل: ممصرف کتابل( بخش اوّ
کتاب است که با مصرف  بحث حوزۀ ياز اضالع اصل يکي يفرهنگ ين کااليگر مصرف ايد يانيب ا بهيکتاب  مطالعة

 د.    يآ يم رکت درن صنعت به حيکنند و چرخ ا يدا مير اضالع معنا پين کاال سايا يجاد تقاضا برايو ا
از  يکيعنوان  زان مطالعه بهيبودن م نيينشر و کتاب از پا محققان، کارشناسان و فعاالن حوزۀ از ياريهمواره بس

و  يفرهنگ شفاه ازجمله: ،اند را عنوان کرده يل گوناگونين خصوص دالياند و در ا اد کردهين حوزه يا يمسائل اصل
 يدسترسکتاب،  ي، گرانيزي، ممافراد يجديد بر زندگ يها تسلط رسانه ،نکورمحورک ينظام تربيتضعف فرهنگ مطالعه، 

وجود کتاب مناسب،  از به مطالعة کتاب، عدمين ، عدمبه کتاب يدسترس يبرا يکاف زۀينبودن انگ، مناسب به کتابنا
؛ 1395، ي؛ باقر1392، ي؛ فاضل1384آذرنگ، نمونه،  يبرا)... مهارت اندک افراد در خواندن و و سخت يها متن

 .(1398، ي؛ رسول1396همکاران، چرانلو و يب
 وسيلة به 1398در سال « شده انجام مطالعات مرور ران،يا در مطالعه سرانة يبررس» با عنوان يپژوهش ين طرحيهمچن

 يفرهنگ امور معاونت  يفرهنگ يزير برنامه و مطالعات دفتر يران برايا اطالعات يفناور و علوم و پژوهشگاه يرسول
 ف سرانةيشده و در آن با تعر  مطالعه انجام ها و اسناد مرتبط با سرانة نوشته مرور هدف ن پژوهش باياست. ا  انجام شده

 ين با نگاهياست. همچن  کرده يا ل در امر سنجش مطالعه اشارهيدخ يسنجش آن به نهادها يها و ابزارها مطالعه و روش
، يو پژوهش يخانواده، نظام آموزش يرگذاريثمطالعه به نقش و تأ سرانة شيفزاا يکتاب، برا زان سرانةيبه روند م

 پرداخته است. يدولت يو نهادها يگروه يها کنندگان محتوا، رسانه عيکنندگان و توزديها، تول کتابخانه
ت يبا عناکتاب،  زان مطالعةيبودن م نييپا کوتاه از مسئلة يريتصو و ارائة يخوان ت کتابيف وضعيمنظور توص به

 زانيدر هفته به چه م کنند، يمطالعه م يدرسريو غ يچند درصد افراد جامعه کتاب درس نکهيهمانند ا ييها پرسش به
در سال  ،کنند يانتخاب م شتريرا ب يچه موضوعات خوانند، يم کيالکترون اي يصورت کاغذ کتاب را به کنند، يمطالعه م

 شده ينگاه کشور در کتاب مصرف تيوضع به ه کتاب چگونه است؟ب يمت و دسترسيق و خرند يچند عدد کتاب م
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 «انيرانيا يها ها و نگرش ارزش» يهاشيمايپج ين گزارش از نتايمذکور در ا يها پاسخ به پرسش ياست. برا 
 است.   گر استفاده شدهيو منابع د)موج سوم(  «يفرهنگ يمصرف کاالها يملّ شيمايپ»( و دوم و سوم يها موج)

 

 مطالعه زانیم 
زان يم يفرهنگ يل فصل مصرف کاالهايذ «انيرانيا يها ها و نگرش ارزش»ش يمايدوم و سوم پ يها در موج
ن يج ايبر نتا است. بنا  ده شدهيسنج« د؟يکن يهم مطالعه م يدرسريغ يها ا کتابيآ»کسان، ي يکتاب با پرسش مطالعة

درصد افراد کنند اما در موج سوم  يمطالعه م يردرسيتاب غاند که ک درصد افراد گفته63ها در موج دوم حدود  شيمايپ
 است.    افتهيدرصد کاهش 41خوان به حدود  کتاب

 
 ها نگرش و ها ارزش شیمایپ سوم و دوم موج جینتا بر بنا کتاب مطالعة درصد :2 جدول شمارۀ

 موج دوم  
 (1382)زمستان 

 63.5 مطالعه 

 36.5 مطالعه عدم

 موج سوم 
 (1395)زمستان 

 41.4 مطالعه

 58.6 مطالعه عدم

 

 
  ها نگرش و ها ارزش شيمايپ سوم و دوم موج جينتا بر بنا کتاب مطالعۀ درصد: 1 شکل شمارۀ

 

63.5 

41.4 
36.5 

58.6 

 موج سوم موج دوم

 عدم مطالعه مطالعه
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 ،( منتشر شده است1399) يتازگ ( که بهموج سوم) «يفرهنگ يمصرف کاالها يش ملّيمايپ» يگزارش کشوردر 
ت نمونه يدرصد جمع46.6ش يماين پين مشاهده کرد. براساس اتوا يم زان مطالعهيدر خصوص م يشتريات بيئجز

درصد 25و  يردرسيغ يها ها( کتاب خوان ت )کتابيجمعن يادرصد از 75کنند که  ياند که کتاب مطالعه م گفته
اند. هر چند  مطالعه کرده يردرسيت نمونه کتاب غيدرصد از جمع32.8ق فقط يطر نيبدخوانند.  يم يدرس يها کتاب

با آن  يدرصد9 ياما اختالف ،ک استيج موج سوم نزدين مطالعه به نتاي( در ايدرسريخوان )غ افراد کتاب که درصد
 يها شيمايج پياست. با فرض صحت نتا  خوان نصف شده درصد افراد کتاب باًيج موج دوم تقريدارد و نسبت به نتا

 م.   ير هستيسال اخ20 يخوان ط ر درصد افراد کتابيمذکور شاهد کاهش چشمگ

 
 يفرهنگ يکاالها مصرف يملّ شيمايبر پ بنا خوان درصد افراد کتاب :2 شکل شمارۀ

 
ج ينتا ةيان پرسش شده که بر پايگو ز از پاسخيبودن کتاب ن يکيا الکتروني يش مذکور در خصوص کاغذيمايدر پ

ت نمونه(. يدرصد جمع10وانند )خ يز مين يکيصورت الکترون اند که کتاب را به خوان گفته درصد از افراد کتاب42آن 
 يکياند که کتاب الکترون خوانند( گفته يهم م ييکاند کتاب الکترون که گفته ين افراد )کسانيدرصد از ا55جالب آنکه 

شتر مطالعه يرا ب ياند که کتاب کاغذ درصد گفته45کنند و در مقابل حدود  يمطالعه م يشتر از کتاب کاغذيرا ب
 شود.  يده ميک کتاب ديدر جهت استفاده از اشکال الکترون يلياصورت تم نيکنند. بد يم

 در را آن يکيالکترون نسخة و کنند يم منتشر ناشران که ييها کتاب به فقط شود مطالعه يخصوص گفته م نيدر ا
 رطو به ها نسخه نيا از يريچشمگ شمار بلکه ،شود ينم منحصر و محدود کنند، يم هئارا ها تيسا و ياجتماع يفضا

 يها کتاب شامل ها، نسخه از يتوجه قابل بخش و دآورندهيپد و ناشران يماد حقوق کردن ماليپا با و يرقانونيغ
حقوق  مسئلة يعني از حوزۀ کتاب يگريد ةن موضوع با مسئليا ،ن بابتيشود. از ا يم يميقد اي رمجازيغ
 در ارتباط است. ،شود يدآورندگان که بعدتر به آن اشاره ميپد

ز يخوان ن افراد کتاب يگاه اقتصاديو پا يالت، منزلت شغليش سواد و سطح تحصيش با افزايماين پيا ةيبر پا
شتر از افراد يان بيآموزان و دانشجو ابد. دانشي يکاهش م يش سن افراد، کتابخوانيبا افزا ابد و متقابالًي يش ميافزا

 خوانند.  يدرآمد بدون کار کتاب م يراد دارادارها و اف شتر از خانهيز بيها ن ن گروهيکار و ايشاغل و ب

 (33)غیردرسی 

53.3 

 (11)درسی 

 کتاب نمی خوانند کتاب می خوانند
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 کتاب در هفته مدت زمان مطالعة 
ج يده شده است که نتايان پرسيگو ز از پاسخيکتاب در هفته ن ن در خصوص مدت زمان مطالعةيش همچنيماين پيدر ا

نه در حدود ت نمويکتاب در جمع ن مطالعةيانگيان است. در مجموع مير نمايز شکلمختلف در  يها آن در دسته
 ساعت در هفته است. 3.7خوان در حدود  ت کتابيساعت در هفته و در جمع1.5

ت يخوانند و جمع يهفته کتاب م ساعت در3ش از يخوان ب ت کتابيدرصد از جمع45ج مذکور حدود ياساس نتابر
 ،کنند يلعه مم ساعت کتاب مطايکه تا ن يت کسانياز جمع ،خوانند يساعت در هفته کتاب م5ش از يکه ب يکسان

هرچند  يا خوان حرفه ت کتابيک جمعياط بتوان گفت يد با احتين مبنا شايبر ا .ست(يع نرمال نيشتر است )توزيب
 خوان وجود دارد. ت کتابين جمعيکوچک در ب

 
 خوان کتاب افراد نيب در هفته در مطالعه متوسط: 3 شکل شمارۀ

 
در حدود ( 1382) انيرانيا يفرهنگ يرفتارها رماآ بر بنا خوان بکتا جمعيت يبرا هـهفت در هـمطالع ناـمز نةارـس

شاهد  (سوم موج) «يفرهنگ يکاالها مصرف يملّ شيمايپ»سه با يدر مقارسد  نظرمي بهاست که   دهبو قيقهد95
 م.يدر ساعات مطالعه هست يشيافزا

افراد،  يا اجتماعي يزلت شغلالت و منيش سطح سواد، تحصيبا افزا افراد در هفته هم زان مطالعةيدر خصوص م
گر يدار نسبت به د نسبت به قشر باال، خانه ين از نظر اقتصادييابد. قشر پاي يش ميز افزايزان مطالعه در هفته نيم

 گذارند.  يکتاب م مطالعة ينسبت به مردان کمتر در هفته وقت برا يحدودافراد و زنان تا
 

 مطالعهموضوعات مورد 
 موردمطالعة يها ن موضوعات کتابيهمچن / موج سوم(ي)گزارش کشور يفرهنگ يالهاکا مصرف يملّ شيمايدر پ

رمان و »با موضوع  ييها کتاب ،ش مذکوريمايج پيبر نتا پرسش قرار گرفته است. بناز موردين( نهيگز 14)ها  کتابخوان
ننده را دارد. سپس ن نسبت خوايت نمونه( باالتريدرصد جمع16.5خوان ) ت کتابيدرصد از جمع35.4با « داستان
ت يدرصد در جمع 19.8و  20.1، 21.6با ب يترت به يتيو ترب يشناس و روان ي، تخصصينيبا موضوعات د يها کتاب

9.4 

19.7 

25 

15.1 14.3 
16.6 

بین سه تا پنج  تا سه ساعت تا دو ساعت تا یک ساعت تا نیم ساعت

 ساعت

 بیش از پنج ساعت



 9 |کتاب  

 

 

، 19.2با ب يترت به ياسيو س يات و شعر و اجتماعي، ادبيخيتار يها بعد کتاب اند و در مرتبة خوان مورداقبال بوده کتاب
 اند. قرار گرفته يبعد يها ها در مرتبه گر کتابيد اند. مطالعة خوان منتخب شده ت کتابيدرصد از جمع 12.5و  16.1

 
 ها  خوان کتاب موردعالقة يها ت موضوعیاولو :3جدول شمارۀ 

 9.1 بهداشت و سالمت 35.4 رمان و داستان

 6.6 نامه يزندگ 21.6 ينيمعارف د

 6 هنر و حرفه 20.2 يتخصص

 5.9 ان و نوجوانانکودک 19.8 يتيو ترب يشناس روان

 2.2 مرجع 19.2 يخيتار

 1.5 بهيعلوم غر 16.1 ات و شعريادب

 0.1 ريسا 12.5 ياسيو س ياجتماع

 
شتر يها را ب ن کتابيکدام نوع از ا»ن عنوان که يمطرح شده است به ا يگرين خصوص پرسش دين در ايهمچن 

رمان و داستان و پس  يها ابتدا کتابان يگو پاسخ ،لت اوّيلودر او« د.يت ذکر کنيب اولويترت نه بهيد؟ تا دو گزيخوان يم
و  يشناس رمان و داستان و روان يها کتاب ،ت دوميدر اولو کردند.انتخاب را  ينيو د يتخصص يها از آن کتاب

ب در يترت و شعر به اتيو ادب ياسيس-ي، اجتماعيني، ديخيتار يها ان و سپس کتابيگو ل پاسخاوّ در مرتبة يتيترب
 قرار دارند. يبعد مرتبة

اما در  ،اند گر جدا شدهيکديش از يماين پيعنوان دو موضوع در ا ات و شعر بهياگرچه رمان و داستان و ادب
و  هاست آن يسو ن اقبال بهيشترياساس ب نياات قرار دارند که بريکتاب تحت موضوع ادب يموضوع يبند ميتقس
گر يد يسوست و ازياندازه ن نيهم ن موضوع بهيدر ا يچاپ يها ن کتابيناوات، درصد عياد به ادبين اقبال زيرغم ا يعل
 دارد.  يفراوان با آن مواجهة يزياست که مم ياز موضوعات يکيات يادب

 د افزود که:يبا يگاهيو پا يفرد يها يژگيبه و باتوجه ،در انتخاب موضوعات مختلف
افته و در برابر آن، خواندن يش ينامه افزا يو زندگ يني، معارف ديخيتار يها ش سن، خواندن کتابيبا افزا -

 ابد.ي يو حرفه کاهش م يرمان و داستان و هنر، تخصص يها کتاب
نامه  يبه و زندگي، علوم غرينيد يها کتاب ياستثنا خواندن همة انواع کتاب بهنسبت الت، يش سطح تحصيبا افزا -

 ابد.ي يش ميو کودکان افزا
و بهداشت و سالمت و  يتيو ترب يشناس و نوجوانان، رمان و داستان، روانکودکان  يها بمردان کمتر از زنان کتا -
 خوانند.   يم ياسيس يو اجتماع ي، مرجع، تخصصيخيتار يها شتر از زنان کتابيب

 

 د کتابیخر 
تاب د کين توجه که با وجود تقاضا و خريشود، با ا يمردم م يد کتاب از سويزان خريبه م ين خصوص نگاهيدر ا

 کنند.  يدا مين آن معنا پرااندرکا د آن و تالش دستياست که تول
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صورت  نيبد ي/ موج سوم( در موضوع کتاب پرسشي)گزارش کشور يفرهنگ يمصرف کاالها يش ملّيمايدر پ
ج حاصله، ينتا ةيده شده است. بر پايپرس «د؟يخر ي( ميکيو الکترون يچند جلد کتاب )شامل کاغذ در سال حدوداً»که 

و  18.3خرند و  يها سه تا پنج جلد کتاب در سال م درصد از آن35.6ک تا دو جلد کتاب، يها  خوان درصد کتاب34.5
ن ارقام در يکنند )ا يم يداريشتر از ده جلد در سال کتاب خريب پنج تا ده جلد و بيترت ها به خوان درصد از کتاب 11.6
د کتاب در سال در ين تعداد جلد خريانگيدرصد(. م 3.8و  6.1، 11.8، 11.6ب عبارت است يترت ت نمونه بهيجمع
 است.  جلد 2.1ت نمونه يو در جمع جلد 6.4خوان  ت کتابيجمع

 هاادهخانو وسيلة به هشد اريخريد يهابکتا به طمربو مقاار ،(1382ان )يرانيا يفرهنگ يرفتارهاش يمايپر ماآبر  بنا
ن دو يدر ا جلد بوده است. 4خانواده  وسيلة به لسا يک لطو در هشد اريخريد بکتا ادتعد ميانگين که دهد يم ننشا

افت کرد. البته هرچند که بعدتر يداده در رات رخيياز تغ يريتوان به دقت تصو ياست و نم  ر کردهييپرسش تغ يآمار مبنا
ارگان هر کتاب ن متوسط تعداد شميمنتشره و همچن يها کتاب ر تعداد شمارگان کلّياخ ک دهةيگفته خواهد شد در 

 ن کاهش عمدتاًينکه ايبه ا مردم  است، اما باتوجه يد کتاب از سويبر کاهش خر يا نشانه افته است که ظاهراًيکاهش 
 د کتاب صحبت کرد. يشود از کاهش خر ينان نميبه اطم ،رخ داده است يدر موضوعات خاص

است که عبارت است از  «نة خانواريهز د کتاب به کلّيخر نةيشاخص هز» ،کتاب از شاخص مرتبط به حوزۀ يکي
مختلف در دست  يها د خانوار در ساليخر نةيزان هزينکه ميبه ا خانوار. باتوجه نةيکتاب خانوار بر هز نةيم هزيتقس

استخراج  ت مرکز آمار قابليخانوار که از سا کلّ نةيک جلد کتاب به هزيمت ين شاخص نسبت قيکردن ا ست با سادهين
مت يق محاسبة ين سال به دست آورد. الزم به ذکر است که برايچند يکتاب در ط نةياز هز يريتصو توان يم ،است

در توان استفاده کرد که  يم ،شود يک سال ارائه ميمت کتاب در هر موضوع که در ين قيانگيز از ميک جلد کتاب ني
 ر نشان داده شده است.يجدول ز

 
 يک خانوار شهری کلّ نةیهز به کتاب جلد کی متیق نسبت :4 جدول شمارۀ

 1398 1395 1390 1385 1380 سال

 474379000 284820000 132716096 67286021 28020350 يک خانوار شهري کلّ متوسط هزينة

 325498 146009 48809 22893 17679 اتيک جلد کتاب در موضوع ادبيمت ين قيانگيم

 0.07 0.05 0.04 0.03 0.06 )درصد( کلّ نةيک جلد کتاب به هزيمت ينسبت ق

 
 يروند يک خانوار شهري نة ساالنةيهز ک جلد کتاب به کلّيمت يتوان گفت هرچند که نسبت ق يماساس  نيابر

 دهد.  يرا نشان نم يريگش چشميافزا 1380داشته است اما نسبت به سال  يشيافزا
 ييق موسايج تحقيبر نتا نده است. بنانک د کتاب کمکيدرک رفتار خر يق برايک تحقيج ين خصوص ذکر نتاياما در ا

کتاب  يواقع تقاضادر .برخوردار است يشتريت بيمت از حساسيرات قييکتاب در کشور ما، نسبت به تغ ي( تقاضا1382)
که  گونه ابد. هماني يکتاب کاهش م يزان تقاضايدرصد م1.24مت کتاب، يش قيک درصد افزايباکشش است و با  نسبتاً

افته يش ير افزايست سال اخيب يگر( همواره در طيد ير کاالهايمت کتاب )همانند سايق ،شود يده مدر جدول باال مشاه
ن يانگر ايآمده ب دست به ين کشش درآمدي. همچناست افتهيکاهش  يشتريب بيبر منطق مذکور تقاضا با ش است، پس بنا
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زان يم ،ان شديتر ب شيکه پ گونه ه همانشود. ضمن آنک يلوکس محسوب م يک کااليت است که کتاب در کشور ما يواقع
ست سال يب يد کتاب طيزان خرين کاهش ميمثبت دارد، بنابرا رابطة يمطالعه در هفته با عامل اقتصاد مطالعه و سرانة

 ست. ير دور از انتظار نياخ

 به کتاب یدسترس 
از  يريتوان تصو يم يعموم يها ن تعداد کتابخانهيکشور و همچن کلّ يها يفروش فقط با اشاره به تعداد کتاب

 به کتاب به دست آورد. يت نامناسب امکان دسترسيوضع
نهاد بر آمار  )بنا يعموم کتابخانة 3533در سراسر کشور فقط  1398فرهنگ و هنر سال  يآمار ةبر سالنام بنا

موجود  يها کتاب ون نفر و مجموعيليم2.5ها در حدود  آن ي( وجود دارد که مجموع اعضاعمومي کشور هاي کتابخانه
داد باسوادان کشور که در حدود تع سةيبه کتاب با مقا يدسترس است. فاصلة ون نسخهيليم45ها در حدود  در آن

 دهد.   يرا به دست م يتر روشن يها معنا آن يها و تعداد اعضا ون نفر هستند و تعداد کتابخانهيليم60
 ياطالعات يها بر اطالعات بانک اما بنا ،ستيدست ندر  يقيها آمار دق يفروش چند در خصوص تعداد کتابهر

کنند. ضمن آنکه در  يت ميکشور فعال در کلّ يفروش ابباب کت 1388( حدود 1400) يکتاب در سال جار مؤسسة خانة
 وجود ندارد.  يفروش ک واحد کتابي يکشور حت ياز شهرها ياريبس
 

 ع کتابید و توزیتولبخش دوم( 

کنند. در  يفا مينقش ا يگران و کنشگران متعدد و متنوعيصنعت نشر است که در آن باز ةاز چرخ يد کتاب بخشيتول
ر يشود و در مس يسندگان، مترجمان و ...( شروع ميلفان، نودآورندگان )مؤينشر کتاب با کار پد ساده، چرخة يفيتوص

شود و سپس کتاب منتشرشده  يسپرده م ،شان چاپ است ياصل فةيمنظور چاپ به دست ناشران که وظ متداول خود به
کتاب در صورت  نيرسد. بد يکنندگان و خوانندگان م فروشان به دست مصرف کنندگان و کتاب عيق توزي( از طر)معموالً

آن انجام  يبرا يگوناگون يها تيکند، فعال يعبور م يکننده از مراحل مختلف دن به دست مصرفيد تا رسير توليمس
 کتاب فروش توزيع و ،توليد ةعرص ياصل النفعاتوان  يکه در مجموع م شوند ير آن ميدرگ يشود و مشاغل متعدد يم

 کرد.  يبند فروشان دسته کنندگان و کتاب عيناشران، توز يکلّ را در سه دستة
است  ييسو هرچند که کتاب کاال کيقرار دارد. از يصنعت نشر تحت عوامل متنوع د کتاب و چرخةيتول نيهمچن

است و  يو صنعت ي، اقتصاديديتول يتيد آن )نشر کتاب( فعالياما تول ،رديگ يخالقانه شکل م يتيالکه با فع يفرهنگ
 ياقتصاد يها همانند تمام بخش زيکتاب و صنعت نشر ن ۀحوزرو  نيااست. از يو فن ياقتصاد يتابع سازوکارها

 نده،يتورم فزا م،يتحر ،ياقتصاد يجانبه با رکود و نابسامان همه يتحت مشکالت اقتصاد رياخ يها در سال ،کشور
 يز با مشکالت اقتصاديش از آن نياست، فارغ از آنکه پ  کردهپنجه نرم و دستبوده و با آن مواجه . رشد نرخ ارز و..

  .رو نبوده است هروب يکم
ن مقررات حرکت يقرار دارد و در بستر ا ين کشورياز قواعد و قوان يا د کتاب تحت مجموعهين توليهمچن

ن يگر قوانيد ييسون حوزه قرار دارد، دريمختلف ا يها مرتبط به بخش يسو مجموعه مقررات ادارا کيکند. در يم
توان به نظارت وزارت ارشاد اشاره کرد. ضمن آنکه  يم يانتها دآورندگان و ناشران است و دريمرتبط به پد يحقوق

صنعت نشر کتاب نقش  مهم چرخة يها شرانياز پ يکي عنوان به در دست وزارت ارشاد، يعنوان ابزار ز بهيها ن ارانهي
کار و کسب نيا تيکلّ ،است يفرهنگ ييحوزه که کاال نيا يديتول يبه نوع کاال است که باتوجه يهيبدکند ) يم يباز

 .قرار دارد( يو عناصر فرهنگ عوامل ريثأت تحتز ين
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 کارو حاکم بر بازار، اقتضائات کسب ياقتصاد يها هلفؤمبر  سو بنا کين حوزه ازيگران اير بازين ناشران و سايبنابرا
گر يد يسوو از ارانهيپرداخت  يها استيحاصل از س يها به محرک ن حوزه و باتوجهيتحت قواعد و مقررات ا ،خود

کار و کسب به گريو مسائل د ن حوزهيزان تجربه و شناخت اي، مخود ياطالعات فن ،ييتوان و قدرت اجرابه  باتوجه
و هر عنوان هر  ن و تعداد شمارگان کلّيد کتاب و در تعداد عناويت توليردازند که ماحصل آن در وضعپ يش ميخو

 شود.     يان ميساله نما
از مسائل و مشکالت متنوع در  ين حوزه، با انبوهيگوناگون مرتبط به ا يها با مرور مطالعات و پژوهش حال

 ،ر خود کرده استين چرخه را درگيکه فعاالن مرتبط به ا کنندگان دست مصرفدن به يد کتاب تا رسيمراحل تول
 ها اشاره شد.  از آن يا م که در مقدمه به پارهيشو يرو م هروب

ن گزارش که يبه هدف ا ن بخش از حوزۀ کتاب، باتوجهيان مسائل و مشکالت متعدد و متنوع ايت از مينهادر
 دولت اراتياخت و فيوظا حدّ نکهيا مدنظرداشتن و با تاس ياستيس يها هيتوص ةيته يکتاب برامسائل حوزۀ  يبررس

 امکان و ييدولت توانا زانيم چه به اساساً و کدامند؟ فرهنگى استيس ابزارهاى است؟ زانيم چه به خصوص نيا در
د يتول بخش به چهار مسئله مرتبط (موضوع نيا پردامنة مباحث از فارغ البته) دارد؟ را مسائل از ياريبس حلّ در را آن

 ع انتخاب شد.يو توز
هستند  نشر طيمح بر حاکم يبسترها به مرتبط که يزيمم و( تيرا يکپ) ناشران و لفانمؤ حقوق مهمِ دو مسئلة

است.   ن صنعت پرداخته شدهيشران مهم در ايک پيعنوان  ارانه بهي پرداخت نظام يها يکاست ها به در کنار آنو 
شود و سپس به  ين حوزه نگاه ميط ايشده از شرا ناتوان و منتج يگريوان بازعن به يا رحرفهيغ نشر به مسئلة نيهمچن

 توجه شده است.  يبخش ک مسئلةيعنوان  به فروشان کنندگان و کتاب عيمشکالت توز

که ماحصل کتاب  ديتول تيو وضع زانيمد کتاب ضمن توجه به يت توليف وضعيتوص ين بخش برايدر ا رو نيااز
 شود. يگفته پرداخته م شيهاست، به مسائل پ رگذار بر آنيثگران آن و عوامل تأين مراحل، بازيتمام ا
 

 کتاب دیتول تیوضع 
شود؟ چه  يد ميزان کتاب در سال تولينکه چه ميجمله امطرح کرد، از ييها توان پرسش يد ميت توليوضعدر خصوص 

ت تعداد يعنوان چه تعداد است؟ وضعشود؟ تعداد شمارگان هر  يتعداد عنوان و چه تعداد شمارگان هر سال چاپ م
رو   نيان رخ داده است. ازيشيپ يها در سال يراتييدر موضوعات مختلف چگونه است؟ چه تغ ين و شمارگان چاپيعناو

ر ياخ سال ستيب يآمارها با ود و سپسش يمانداخته  1398در سال  منتشرشده يها به آمار کتاب ينگاه نخست
 رد.   يگ يصورت م ياسهيمقا

o  1398آمار سال 
هزار عنوان 105ن سال در حدود ين کتب منتشرشده در ايتعداد عناو 1398فرهنگ و هنر سال  يآمار بر سالنامة بنا

ن يمتوسط هر عنوان کتاب در اطور به ن مبناينسخه بوده است. بر ا ونيليم148ز در حدود ين و تعداد شمارگان کلّ
 است. راژ( داشته يشمارگان )ت 1400سال در حدود 

 نيتعداد عناو نيشتريدرصد ب 16و  17،  19با  بيترت به اتيکودک و ادب ،يسه موضوع کمک درس مرتبط به يها کتاب
 اند. منتشره را شامل شده يها کتاب نيعناو درصد کل50ّاز  شياند و ب به خود اختصاص داده در سال مذکور را

 يها تابدرصد و ک23با حدود   يب کمک درسدرصد، کت26ا حدود از نظر شمارگان کتب کودک ب نيهمچن
  اند. منتشره را به خود اختصاص داده يها کتاب کلّ شمارگان نيشتريدرصد ب10با حدود  اتيادب حوزۀ
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 2160حدود  باکودک  يها به کتاب بيترت بهدر موضوعات مختلف  شمارگانمتوسط تعداد  نيشتريبت ينهاو در
 متوسط است و تعلق داشتهنسخه  1700با حدود  ينيد يها و کتاب 1735حدود  با يکمک درس يها نسخه، کتاب

 است.  نسخه بوده 890تنها در حدود  اتيادببا موضوع  يها شمارگان کتاب
 

 
 1398  سال در موضوع هر در شده چاپ يها کتاب راژيت متوسط: 4 شکل شمارۀ

 

 
  1398 ف در سالموضوعات مختلدر  منتشره يها کتاب نيدرصد عناو :5شکل شمارۀ 
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  1398 در سال منتشره در موضوعات مختلف يها درصد شمارگان کتاب :6شکل شمارۀ 

 

o قبل يها به آمار سال ینگاه 
قبل انداخت، تا  يها به آمار سال يرو الزم است نگاه نيااز ،ستيت کتاب نيوضع يايگو ييک سال به تنهايآمار 
 آورد. دست به نشر تيضعو روند از يتر روشن و تر قيدق يانداز چشم

 يرا ط يرير چه مسيست سال اخين و شمارگان کتاب در بينکه تعداد عناوير اينظ ييها ن خصوص با پرسشيدر ا
توان به آمار نشر  يا نه؟ ميم يدر تعداد و شمارگان کتاب هست يکسانيرات ييموضوعات شاهد تغ ا در همةياست؟ آ  کرده

 مذکور نگاه کرد. يها در سال

ن يکرده است، در ا يرا ط يشيروند افزا 1398تا  1380شده از سال منتشر يها ن کتابينکه، تعداد عناويا نخست
شود.  ير مختصر در روند مذکور مشاهده مييماقبل خود و تغ  با کاهش تعداد نسبت به سال 1391  ن فقط در ساليب

هزار عنوان کتاب در 105به حدود  1380سال  ر عنوان درهزا32ه از حدود ن کتاب منتشرشديصورت تعداد عناو نيبد
رات مذکور ييتغ 7م. شکل شمارۀ ين شاهد هستيرا در تعداد عناو يسه برابر باًيتقر يو رشد ده استيرس 1398سال 
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 1398- 1380 يها ن ساليشده در بمنتشر يها کتاب نيعناو تعداد :7 شکل شمارۀ

 

 
 1398- 1380 يها ن ساليبشده منتشر يها کتاب انشمارگ تعداد :8 شکل شمارۀ

تا  1380شمارگان کتاب از سال  .است  کرده يط را يگريد روند مذکور يها سال طول در کلّ شمارگان اما
بر تعداد  1385و  1384 يها نده در ساليفزا يکرده، سپس با سرعت يرا ط يشيافزا يآهسته روند يبيبا ش 1383

تعداد شمارگان در  باًيرسد و در سال بعد تقر يون نسخه در سال ميليم220ش از يو به ب شود يشمارگان افزوده م
تعداد  که ينحو رد. بهيگ يش ميرا در پ يروند نزول 1398تا سال  1387ماند و از سال  يم ين محدوده باقيهم

 ابد.ي يکاهش م 1398ون نسخه در سال يليم148به حدود  1380ون نسخه در سال يليم165شمارگان کتاب از حدود 
 يها سال ن( در فاصلةيم بر تعداد عناويمتوسط شمارگان هر عنوان کتاب )تعداد شمارگان تقسگر يد يسواز

راژ هر کتاب يت همواره از متوسط حدود اين دو دههسفانه در أگر داشته است. متيد ي( داستان1398تا  1380مذکور )
 است.  کاسته شده
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 1398- 1380 يها ن ساليبمنتشرشده  رگان هر کتابشما متوسط: 9 شمارۀشکل 

ک يبا تعداد شمارگان  اما ،افتهيش يمذکور افزا يها ل سا يط ن کتاب درينجا مشخص شد که تعداد عناويتا ا
ن و شمارگان کتاب در يرات تعداد عناوييسته است به تغيداشته است. اما شا يکاهش يروند 1385از سال  يريگ اوج

نکه يا ايکند  يت ميک الگو تبعيند هم است و از ها همان رات آنييا روند تغيد آيکرد و د يز نگاهين موضوعات مختلف
 چرا؟  ،ديکرده است و سپس پرس يرا ط يا ر جداگانهيک از موضوعات مسيهر 

شود.  يمذکور م يها سال يط يآمار با استفاده از چند شاخص سادۀ شمارگانرات ييتغ به يمنظور نگاه نيبد
 رغم نوسان تعداد شمارگان در ي، عل1398تا  1380 يها سال ار شمارگان در موضوعات مختلف دراساس آمرب

 يات و علوم عمليا، ادبيخ و جغرافي، تاريمختلف، تعداد شمارگان کتاب در موضوعات فلسفه، علوم اجتماع يها سال
 بوده است.   1380شتر از سال يب 1398در سال 

 نيانگيمدرصد و نسبت به 90حدود  1380نسبت به سال  1398ن موضوع در سال يب در اشمارگان کتا: فهفلس -

 ش داشته است. يدرصد افزا31( حدود 1398-1380ها ) ن ساليا شمارگان

 درصد و نسبت به64حدود  1380نسبت به سال  1398موضوع در سال  نيشمارگان کتاب در ا: یاجتماع علوم -

 داشته است. شيدرصد افزا18( حدود 1398-1380)ها  سال نيا شمارگان نيانگيم

نسبت به سال هم  1398در سال  اتموضوع نيشمارگان کتاب در ا ات:یاضیو ر یعیعلوم طب ن،یات، دیکلّ -

 1398داشته است. کاهش شمارگان سال  يريکاهش چشمگ ها ن ساليا شمارگان نيانگيمو هم نسبت به  1380
 صد است.در 22و  63، 62، 61 ب برابريترت به 1380نسبت به سال 

 يول ،افته استيش يدرصد افزا5حدود  1380نسبت به سال  1398ن موضوع در سال يشمارگان کتاب در ا: اتیادب -

شمارگان  باًيآن است که تقر دهندۀ افته است که نشانيدرصد کاهش 2ها حدود  ن ساليا شمارگان نيانگيمنسبت به 
راژ يتکاهش  ين به معنايتعداد عناو يبرابر4ش يبه افزا ن مسئله باتوجهياست. ا  بودهر ييها بدون تغ ن ساليکتاب در ا
 يبيکاهش تقردهندۀ  نشان ،1380ت نسبت به سال يش جمعيبه افزا ي باتوجهيسون نسبت است و ازيبا هم باًيکتاب تقر

 ن موضوع است.يا سرانة
مشاهده کرد.  نيز يش در موضوع علوم عمليبو و کم اتيموضوع ادبرگان شمادر توان  ميمذکور را  يالگو

 شود. يده ميز ديست سال مذکور در موضوع کتاب کودک و هنر نير اندک شمارگان در بييا تغبشمارگان  يکساني
 توان گفت که:  يدر مجموع م
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o موضوعات رخ نداده است. کاهش شمارگان کتاب در همة 
o شاهد  يدر موضوعات فلسفه و علوم اجتماعن شاهد کاهش فاحش، يات و ديمانند کلّ يدر موضوعات

 رخ نداده است.  ير ملموسييتغ يات و علوم عمليمانند ادب يش و در موضوعاتيافزا

o  ييب تغي، ضريک شاخص پراکندگيبا استفاده از( راتcvروشن م )ن يين نوسان، باال و پايشتريشود که ب ي
 ن و زبان رخ داده است.       يات، ديضوعات کلّن( در مويانگيم يبه ازا يزان پراکندگيشمارگان )م  رفتن

o شکل گرفته است و  1388-1384 يها سال شمارگان در اکثر موضوعات در فاصلةش ين افزايشتريب
 است. بوده 1395-1394 يها و بعد از آن در سال 1398-1397 يها ن کاهش شمارگان در ساليشتريب
o ينفت ياوج و فرود درآمدها يها ها و سال ر دولتييعامل تغ توان با دو يمذکور را حداقل م يها رات سالييتغ 

ن با يات و ديشمارگان موضوعات کلّدر  ين همبستگيشتريشاهد ب ،ميگونه نگاه کن نيتوجه قرار داد. اگر امورد
مانند فلسفه و علوم ز موضوعات ا يبرخ ،رغم تمام مسائل و مشکالت يکه عل يحال، درميدو عامل مذکور هست

 اند.   رشد کرده يا حتيات خود ادامه داده ين دو عامل به حيمستقل از ا يات و علوم عملي، ادبياجتماع

o رات به يياز تغ يد بخشير کرده است، شاييارانه تغيم يپرداخت مستق نحوۀ يقدر 1385ن از سال يهمچن
  ن ارتباط باشد.يوجود آمده در ا

o ليو است، داده صختصاا دخو بهرا  نگارشما رينبيشت يکلّرطو به 1390تا  1379از سال  «نيد»ع موضو 
 اند. آن را گرفته يجا «يکمک درس»و « نوجوانو  دککو» تموضوعا 1397تا  1391سال  از

o درصد  -8، 1397تا  1379د کشور( از سال ت باسوايک نفر جمعيهر  يشده )به ازاسرانة شمارگان منتشر
 داشته است. يرشد منف

o 23، 1397تا  1379باسواد کشور( از سال  تينفر جمع کيهر  يه )به ازامنتشرشد تعداد صفحات ةسران- 
 داشته است. يدرصد رشد منف
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  1398- 1380 يها ن سالیبمنتشرشده در موضوعات مختلف  يها رات شمارگان کتابییتغ: 5 جدول شمارۀ

علوم  نید فلسفه اتیکلّ  

 یاجتماع

علوم  زبان

و  یعیطب

 اتیاضیر

خ و یتار اتیباد هنر یعلوم عمل

 ایجغراف

کودك و 

 نوجوان

کمک 

 یآموزش

شمارگان در سال 

1380 

2،741،850 3،191،255 38،465،761 7،233،660 8،578،243 1،374،610 12،368،444 3،255،800 14،550،117 4،956،303 39،140،900 29،451،884 

شمارگان در سال 

1398 

1،059،380 6،032،881 14،631،853 11،867،049 3،179،895 1،071،985 13،009،835 3،180،522 15،270،074 5،755،815 38،122،050 34،639،201 

ن شمارگان یانگیم

 يها ن سالیب

1380-1398  

2،628،350 4،608،241 36،895،388 10،063،824 5،085،301 1،616،483 13،720،898 3،874،263 15،514،245 6،416،346 37،386،922 41،588،165 

ر ییغزان تیم

شمارگان در سال 

نسبت به  1398

)درصد( 1380سال   

-61.4 89.0 -62.0 64.1 -62.9 -22.0 5.2 -2.3 4.9 16.1 -2.6 17.6 

ر ییزان تغیم

شمارگان در سال 

نسبت به  1398

 يها ن سالیانگیم

(1380-1398 )

 )درصد(

-59.7 30.9 -60.3 17.9 -37.5 -33.7 -5.2 -17.9 -1.6 -10.3 2.0 -16.7 

راتییب تغیضر  
(cv) 

0.47 0.22 0.42 0.18 0.45 0.22 0.15 0.14 0.19 0.22 0.11 0.18 
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   يا حرفهدوم؛ نشر غیر مسئلة
 از را خويش معيشت آن در فعـال کنـشگران و عـامالن که است فعاليتي کتاب، اي حرفـه نـشر از ساده منظور يفيدر تعر

 زماني معموالً فعاليت صورت يک نيبد. ديايب بشمار ها آن شغل و وقت تمام فعاليت کتاب نشر و کنند کسب راه اين
 آن در طورمداوم هب و کافي ۀانداز به معيشت کسب امکان که شود مي انتخاب فـرد يـک وسيلة به حرفـه و شـغل عنـوان به

 .(1378ان، يبهبهان و يريکرد. )ام تصوير آن بتوان براي نيز را روشـني شغلي ۀآيند باشد و داشته وجود حرفه و شغل
 يکار دانش ،يکاف ةيسرما يدبا يا حرفه ناشر کي» کند: يف ميگونه تعر نيرا ا يا از ناشران تهران نشر حرفه يکي
 انتشار يبرا الزم زاتيتجه و ليوسا کار، يروين و يادار بخش با مناسب مکان کارآمد، يانسان يروين يسازمانده الزم،

 جهت جامعه مختلف يازهاين برآورد و مختلف يانحا به کتاب مخاطبان با ارتباط رندگان،آو ديپد با الزم روابط کتاب،
 ياقتصاد يفرهنگ سازمان اي بنگاه تيرين عوامل مدياو به ا« .باشد داشته را خود نشر يبرا الزم يها رساختيز نيتأم

 قرارگرفتن و روزشدن به ،يصنف نهاد با تباطار اتکا، قابل و مستمر فروش بازار داشتن انتشار، يبرا يموضوعات نشر، داشتن
 .(1399ان، يانيکند )ک ياضافه م  يا حرفه نشر ملزومات گريد عنوان را به فکر اتاق داشتن و کتاب يجهان روند انيجر در

 حوزۀ در ياقتصاد بنگاه کي مثابة به يا حرفه صورت به نشر د کاريگو ين خصوص ميز در اي( ن1399) يمطلب
به شمار  آن مهم ملزومات ازجمله امرارمعاش يبرا يسودآور ازجمله ياقتصاد يسازوکارها به توجه و است فرهنگ

 التيتشک و ساختار وکار، کسب طرح جمله داشتناز ؛است يمقدمات يدارا يا ک نشر حرفهياز نگاه او  .ديآ يم
 کشور. ياسيس و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع تحوالت انيجر با ييمناسب، و آشنا

 زانيم شده است. باالبودن يها دولت اشاره يها ز دخالتيکتاب و ن يها ارانهين خصوص به نقش ين در ايهمچن
 کاغذ وام، جملهاز مستقيم يپشتيبانيها قالب در بيشتر که لتيدو يحمايتها از ريبسيا هددمي ننشا ايغيرحرفه ناشران

 انناشر رختياا در و گرفته منجاا سالميا بنقالا وزيپير از پس لسا30 در آن مانند و بکتا خريد ،يا نهرايا زينکوفيلم و
 .(257: 1390 همکاران، و يالحوائج باب) است دهيانجامين نشر صنعت شدن ياحرفه و تقويت به ،هشد شتهاگذ ارقر ضعيف

 ،کتاب ديولت گر چرخةين بازيتر شود. مهم ياز مشخصات ناشران اشاره م يموجود به برخ يبه آمارها در ادامه باتوجه
لف و ارشاد، ؤسو با م کياز ؛هستند ريدرگ در ارتباط و حوزه نيکنشگران اگر يداز  يعيوس ۀبا گستر ها هستند. آن انناشر

 يفيبه مجموعه تعار باتوجه کنندگان و فروشندگان. عيچاپ و در انتها با توز ياقتصادو  يفن يندهايبا فرا گريد ييسواز
ص حقيقي يا شخ»گونه آمده است:  نيف ناشر ايشود، تعر يفرهنگ و هنر هر سال ذکر م يآمار سالنامة يکه در ابتدا

 ف فقط به دارندگان پروانةين تعريا يبر مبنا .«ي استالماس از وزارت فرهنگ و ارشاد نشر ةحقوقي که داراي پروان
 کل داده باشند. ش يکار واقعو ک کسبياز به ين امتياساس اکه بر ييها شود، نه آن ينشر ناشر گفته م

 يها استان همةدر  کههزار ناشر در کشور وجود دارد 20حدود  1398سال  فرهنگ و هنر يآمار ةسالنامبنابر 
اند که  فعال بوده 1398ناشر در سال 4300اما فقط حدود  به خصوص در دو استان تهران و قم. ؛اند پراکندهکشور 

به  کينزد ،آمار نياساس ابر است. بوده يونيليم148مارگان هزار عنوان کتاب با ش105ها چاپ  کار آن جةينت
عنوان 30درصد ناشران کمتر از 82حدود اند،  عنوان کتاب چاپ کرده10ر از کمت 1398ناشران در سال  درصد57

 درصد ناشران فعال چاپ شده است. 10  وسيلة به ن کتاب فقطيدرصد عناو50 باًيتقر و اند کردهکتاب در سال چاپ 
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 1398در سال  کردهتعداد عنوان کتاب منتشر  کیتعداد ناشران به تفک :6 جدول شمارۀ

 کلّ شرح

 ن کتابیتعداد عناو

1-5  6-10  11-30  31-50  51-100  101-150  150ش از يب 

تعداد 

 ناشران
4351 1787 686 1108 327 276 66 101 

 2.3 1.5 6.3 7.5 25.5 15.8 41.1 100 درصد

 1398، فرهنگ و هنر يآمار ةسالنام نبع:م

 
انجام داده است. او با  يا ( مطالعه1379نگ )آذر ،کند يکه هر ناشر ساالنه چاپ م ينيدر خصوص تعداد عناو

کند که  ران زندگيگذ بکتا نشر راه از تواند يم يناشر تنها که سيدر نتيجه ينا به انناشر رکاو کسب ضعيتو مطالعة
به  ش است اما باتوجهيسال پ20ن مطالعه مربوط به حدود يشر کند. هرچند ادر سال منت بکتا انعنو24حداقل 

ز يها ن ن سالين موضوع را در ايتوان ا يم باًير، تقرياخ يها شده در سال چاپ يها از کتاب ياريراژ بسيکاهش ت
از راه  اينکه از شتربي و نيستند اي حرفه انناشر رکشو انناشر بيشتر هدد مي ننشا ن مسئلهين ايصادق دانست. بنابرا

 لتيدو يها نهرايا به طمع چشم يا ننددا مي دخو مسو يا دوم شغل را نشر ،باشندي گذران زندگ ينشر کتاب در پ
 (. 257: 1390و همکاران،  ي)باب الحوائجند اختهدو

 درصد77ن و يدرصد عناو78متمرکز است. حدود  يصنعت نشر در سه استان تهران، قم و خراسان رضو عمدۀ
 3و  7ب با يترت ز بهين يقم و خراسان رضو يهادر استان تهران چاپ شده است. استان 1398شمارگان کتاب در سال 

ن و شمارگان يدرصد عناو90صورت حدود  نيقرار دارند. بد يبعد يها گاهيدرصد شمارگان در جا 4و  9ن و يدرصد عناو
 يهازنيااز  کافيو  زمال شناخت است که هشد باعث رنتشاا لمح يياتمرکزگر شود. ين سه استان چاپ ميکتاب فقط در ا

و  سيستماز به ين است که نيا ييگر تمرکزگراين معضل ديهمچن .باشد شتهاند دجوو رکشودر  بکتا يتقاضاو  مخاطب
 کند. مي بيجارا ا رکشودر  بکتا متناسب يعزتو ايبر يگيرافر رکازوسا

افته يش يافزا 1398-1381 يها سال يزمان عدد در فاصلة 20000عدد به حدود  4400تعداد ناشران از حدود 
ف موجود به دو دسته يشتر است. ناشران بنابر تعاريح بيازمند توضين آمار نيبرابر، که البته ا4حدود  يشياست! افزا

بوده  ناشران 3000حدود  1381اساس تعداد ناشران فعال در سال  نياشوند. بر يم ميرفعال تقسيناشران فعال و غ
 ،برابر شده4ناشران  کلّ يکه تعداد اسم ين درحاليده است. بنابرايناشران رس 4300به حدود  1398است که در سال 

 افته است.يش يدرصد افزا45ا تعداد ناشران فعال فقط حدود ام
اشران تعداد ن ،ران منتشر شديون نسخه( در ايليم230کتاب )حدود  شمارگانن يشتريکه ب 1385ن در سال يهمچن

  ندارد. يشمارگان با تعداد ناشران همخوان الزاماً يعني ناشر بود؛ 3500ال در حدود فع
از (« 1397تا  1379کتاب از سال  د و عرضةي)تول تقاضا براساس شاخص نشر يبررس»گزارش  بر ن بنايهمچن

 ارديليهزار م3ساالنه  (1397 سال )در رانيکتاب در ا يگردش مال (،1398) يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يسو
 يهاي درس هاي کنکور و کتاب به کتاب متعلق شده انجام يتومان از گردش مال ارديليم200هزار و 2تومان است که 

 تومان است. ارديليم800تنها  ساالنه يردرسيهاي غ کتاب يواقع گردش مالاست و در
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در  شود، فعال درنظر گرفته يروير بنگاه نشر پنج ندر ه نيانگيمطور گر به، ايبيار تقريبس يا ن بنابر محاسبهيهمچن
 (.1399، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم) بخش فعال هستند نيدر ا روين 22000حدود  ناشر( 4300) ناشران فعال انيم

 

 
 1398- 1380 يها ن ساليبرفعال يتعداد ناشران فعال و غ :10 شکل شمارۀ

 ،يدگيچيپ مهم شاخص سه با نشر سازمان ه ناشران نگاه کرد. موضوعشود ب يز مينشر ن ن از نگاه سازمانيهمچن
 شود.  يو سنجش م يابيارز نشر وکار کسب ينهادها در تمرکز و تيرسم

 رۀيزنج دارد و در برعهده ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت شتريب را نشر يفرهنگ و ييمحتوا تيريمد نکهيا تعلّ به
 تيوضع رد،يگ يدربرم را فروش و يصحاف و چاپ ،ييآرا صفحه ،ينيچ حروف ،يراستاريو اثر، خلق که کتاب ديتول

 در را فيوظا نيا از کدام چيه ناشران، همة نه لزوماً تواند، يم که افتهي قوام و ساخت يا گونه به نشر بنگاه يساختار
 اند. گونه نيا لرفعايغ ناشران يتمام خصوص به و فعال ناشران از ياريبس باشد؛ نداشته خود سازمان درون

 اس،يمق کوچک يبنگاه آن، يتمام نه شتريب ران،يا در نشر بنگاه سازمان سنجش يها شاخص يمبنا ن بريبنابرا
 يروين حداقل با نشر تيريمد ،تين وضعياست. در ا وابسته و يرتخصصيغ و کار ميتقس و يدگيچيپ فاقد ساده،
 بنگاه و نظام به نشر تحول راه سر بر يبزرگ موضوع مانعن يرد که ايگ ينفر صورت م دو اي کي حدّ در يانسان
  .(1399، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالماست ) يا حرفه

توان از ابهام  يم سند کهينو يم يزيدر گزارش خود در خصوص مم( 340: 1399) زاده آقاجانو  يين رضايهمچن
ثر است ن مورد مؤيقتصاد نشر و دانش نشر در اان ناشران سخن گفت که دو عامل ايانتشار در م يدر حدود و مرزها

در صنعت  يا شود ساختار حرفه يرو سبب مين دو نينقش دارد. تعادل و توازن ا ،است يکردنن آنچه منتشرييو در تع
ها  نست. آين توازن برقرار نيت حاضر اين است که در وضعيما ا ياند که دعويافزا يها م آننشر حاکم شود. 

ن خصوص يشود و در ا ين حوزه مياقتصاد توانمند در ا يريگ درکارند که مانع از شکل يواملوعه عند که مجميگو يم
 يبخشها  ت آنينهادر .(340: 1399زاده،  و آقاجان يي)رضا کنند يوزارت ارشاد اشاره م يپرورش يها استيس يبه برخ

 انند.د يم يا را در وجود ناشران حرفه  حل آن ن راهيو همچن يزيمم از مسئلة
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 يزیسوم؛ مم مسئلة
لفان، مترجمان و ناشران در بند آن گرفتار هاست مؤ نشر کتاب است که سال حوزۀ يميآشنا و قد يا مسئله يزيمم

و  1374، يخرمشاه ؛1374آذرنگ، نمونه،  يبرااست )  ها و مطالعات به آن اشاره شده از گزارش يارياند و در بس شده
بودن آن،  يا قهي، سليزيمم مرتبط به آن، نحوۀ يها و مناقشه يزيرت و ممفارغ از خود موضوع نظا. (1394

شدن  يکيآن، مکان ةيها بر پا و سفت و شل شدن ياسيط سيآن به شرا يرقانونمند بودن آن و وابستگيرشفاف و غيغ
   .(1398، يطلبم ؛1394، يو کشف ي)نور اند کتاب ذکر شده ن مشکالت در حوزۀيشدن ا يز از عوامل بحرانيآن و... ن

 توان يکه نم ديدان يکتاب وجود دارد. شما مد( ي)تول ةترس از عرض شهيسانسور، هم ةواسط به» ک ناشري به گفتة
 يدلواپس محتوا يا که همواره ممکن است عدهنيا ليدل داد، به ونيزيو تلو ويمربوط به کتاب را به راد غاتيتبل

 ياز ناشران مصاحبه شده بود، ناشر ي( که با برخ1394) يکشفو  يق نوريدر تحقن يهمچن «ها باشند! کتاب
ن تبديل شده است الا ،يا و حرفه يو فن يحقوق ةتبديل بشود به يک مسئل تواند يکه م يمميز ةمسئل»د که يگو يم

و  «انگار از تابويش پا عقب کشيده ،اگر نظام از اين مسئله پا عقب بکشد يگوي ،يو فرهنگ يسياس يبه يک تابو
 ةوظيف و تبديل شده يمکانيک به يک طرح تقريباً ياز طرح فکر يبحث مميز»د که يگو يم يگريد شوندۀ مصاحبه

 ةوظيف غلط نيست، اصالً اتراشتباه و غلط و با اطالعدولت منع نشر کتاب پُ ةدولت تصحيح کتاب مردم نيست. وظيف
 .«بگيرد و بگويد اين اطالعات غلط هستتصحيح بکند و از آن ايراد را دستش  آيد يکه م ياو نيست کتاب

/ حوزۀ کتاب نظارت بر»تحت عنوان ( 1399)زاده  و آقاجان ييرضا وسيلة به يق جامعيتحق يزيدر خصوص مم
وزارت فرهنگ و ارشاد  يپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسالم ياز سو« رانيکتاب در ا يزيخ مميتار يبازخوان
پردازند که به  يم يزيعمل مم يشناس ن گزارش به گونهياز فصول ا يکيشگران در پژوه انجام شده است. ياسالم

 جمله:کنند. از يسانسور اشاره م يها وهيش موارد مختلف

کودکان،  يها ، کتابيقيات و موسيمانند ادب ياز موضوعات متنوع يزيمم دامنة؛ يزیمم دامنة گستردۀ -
 يمعرف ، حوادث پس از انقالب، نحوۀياسي، خاطرات سيخي، تارياسيس يها ر، کتابيتصاو يدارا يهنر يها کتاب

دگان و ناشران گسترده شده و دآورنياز پد يبرخ ياسام يسم، تا حتيمربوط به زنان و فمن يها م گذشته، کتابيرژ
 است.   يزيمم ت ادارۀيحساسمورد

دآورندگان است که پژوهشگران يپد يمالقل ممنوع، يزيگر از اشکال مميد يکي القلم؛ مترجمان ممنوع سندگان/ینو -
بر  يبا وزارت اطالعات مبن ييها هنام با امضاي تفاهم يجنتآقاي وزارت  رفع آن در دورۀ يبه آن اشاره کرده و از تالش برا

ن يااند که  اند. ضمن آنکه اضافه کرده اد کردهيز يشده نسندگانشان متوقف يل نام نويدل که به ييها رفع موانع انتشار کتاب
 د کتاب است.يتول يتر برا امن ييجاد فضايا يبرا يبلکه کوشش ،ستيرفع سانسور ن يتالش برا

 يبند مين گزارش به تقسيا ، محققانيزين موارد از مميدر خصوص ا د مجوزها؛ید ناشران، ابطال و تحدیتحد -
ا ي، ابطال مجوز نشر يرخوديو غ يودخ به دو دستة يبند مياست و تقسيج در جهان سيرا يها يبند ميناشران بنابر تقس

ناشران، ابطال  يبرا يمنف درنظرگرفتن نمرۀ ،يکتاب استان يها شگاهيت از حضور در نمايآن، محرومد يتمد عدم
 .   اند کردهاشاره  دائم چاپ و... يمجوزها

 

 دآورندگانیچهارم؛ حقوق پد مسئلة
حقوق نشر و  ۀدر گسترشود  ين حوزه مطرح ميفعاالن ا کارشناسان و ينشر و کتاب که از سو از مسائل حوزۀ يبخش

اثر  کيو فروش  يبردار بهره يو حق انحصار ازيامت» :شده است فيتعر نيلف چنؤحق مقرار دارد.  (تيرا يکپلف )ؤم
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 توانند يکه م ينحو به شود، يها اعطا م آن و وارثان آن ءآهنگساز، هنرمند و جز سنده،ينو کيدولت به  قيکه از طر
وارثان او حق چاپ و  ايمؤلف  ۀبدون اجاز کس چيکنند و ه افتيآن را در فيحق تأل شود يهربار که اثر چاپ م

 .(1372 ن،يو راست ي)سلطان« اثر را نداشته باشد زاستفاده ا
« قاچاق کتاب»است که بحث  ينکه؛ چند ساليجمله ادارد، از يران اشکال مختلفيت در ايرا يت کپيرعا مسئلة عدم

 ،نارساست ين اصطالح قدريچند اشود. هر يان ميها ب منافع آن دکنندۀيلفان و تهداز مشکالت ناشران و مؤ يکيعنوان  به
 ريمورد چاپ و تکث ،اند که پرفروش شده يناشران رسم يرسم يها کتاب»که  ن استيا قاچاق کتاباما منظور از 

 (مترجم) سندهينو است که کتاب به نام ناشر و يکتاب حالت يرقانونيغ رينوع تکث نيتر عيشا .«رنديگ يقرار م يرقانونيغ
 ياصل ةدر ترجم ياندک اترييتغ ،يرقانونيکنندگان غ است که چاپ يطي. حالت دوم مربوط به شراشود يم ريتکث ياصل

 (.139: 1397، ي)نظر کنند يم چاپ گريد يسندهايمترجم و نو گر،يد يو آن را با نام انتشارات دهند يکتاب م
 حوزۀ يکار کنونو کسب ين مسئله در فضاياشکال مختلف ااز  ينيع يريتصو ميمنظور ترس بهو خصوص  نيدر ا
   از ناشران اشاره کرد. يمسائل از زبان برخ نياز ا ي ا به پاره توان يمکتاب 

 
 دآورندگانیپد حقوق ان در ارتباط با مسئلةاز مشکالت ناشر یبرخ :7 جدول شمارۀ

o کنند يچاپ م يگريآن را با نام مترجم د است، فوراً  پرفروش شده يکتاب خارج کي ننديب يم يناشران وقت يبرخ. 

o و بـه نـام انتشـارات     دهند يم يرييپرفروش را مختصر تغ يها کتاب ستند،ين بنديوجود دارند که به اخالق پا يکار ناشران تازه
 !رسانند يخودشان، به چاپ م

o شکل است  ني. داستان هم به ارسانند يما به چاپ م يو با همان نام انتخاب کنند يم شيرايو يرا کم کتابمتن  ناشران يخبر
 خواهنـد،  يرا مـ  يهـا کتـاب   شهرسـتان  يها يروشف کتاب شوند يمتوجه م يناشران که در کار پخش کتاب هستند، وقت نيکه ا

 .ندفرست يم شانيو برا کنند يخودشان آن را چاپ م

o کنند يچاپ م ديجد ةو با ترجم دهند يم يگريهم وجود دارند که کتاب را به مترجم د يتر ناشران بزرگ . 

o ـ فيو بـا ک  کننـد  يجلـد چـاپ مـ    شـان يبرا تـال، يجيو با دستگاه د يها را کپ هستند که کتاب يکسان بـاالتر   مـت يکـم و ق  تي
 .فروشند يم

o به  ت،يوضع نيها را گرفت و ا از کتاب ياريانتشار بس يدر دولت گذشته جلو ژهيو به يمتأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 اند. و وارد بازار کرده يکپ رمجازيها را به شکل غ همان کتاب ييشد که با سودجو ينفع افراد

o ها کتاب تاليجيد يها نسخه يرقانونيفروش غ 

o گذارند يم شانيها و کانال ها تيها را در سا کتاب تاليجيد يها از مردم ناآگاهانه نسخه يليخ. 

o کنند يچاپ م شود، يلف و مترجم اعالم مؤاز آنچه به م شيب يراژيها را با ت کتاب ناشران يبرخ. 

o کند يها را ضبط و پخش م ش گرفته است و متن کتاببه دست کروفنيم کي يروزها هرکس نيا. 

 1396 فروردين 20اطالعات،  روزنامة: منبع

ضعف در باره نقش دارند. محقق به  نيدر ا يقاچاق کتاب سه عامل اصل ر ارتباط باک پژوهش ديج يبنابر نتا
همانند  ييو جزا ينظارت يضعف در عملکرد نهادها لفان و ناشران،مربوط به حقوق مؤو مقررات  نيقوان ۀحوز

 يرخب وسيلة بهقاچاق  يها کتاب ديخر نيو همچن فروشان دست يآور در جمع يانتظام يرويو ن يشهردار
 ،ي)نظرکند  ياشاره م يريگيت و پيشکا يناشران برا يزگيانگ يدر کنار ب هيضعف عملکرد اتحاد ها، يفروش کتاب
1397 :139). 
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حق  ياما ضمن ،يقانون رسم نينخستب شده است. يتصو يو هنر يادب تيمالک ةنيدر زمن قانون يران چنديدر ا
  .گردد يبرم 1304به سال  رانيمؤلف در ا

   ر اشاره کرد:يتوان به موارد ز ين مير قوانيسا در خصوص
  1348 مصوب «هنرمندان و مصنفان مؤلفان، حقوق از تيحما قانون» -
  1352 مصوب «يصوت آثار و اتينشر و ر کتبيتکث ،ترجمه قانون» -

  1379 مصوب »يا انهيرا يافزارها نرم از تيحما قانون» -
  1380مصوب « يت معنويمالک يس سازمان جهانيسون تأيکنوانس ران بهيا ياسالم يالحاق دولت جمهور» -
  1382 مصوب «کيالکترون تجارت قانون» -

 نيقوان نيا ،کنند ياز ناشران به آن اذعان م ياريد و بسيآ يکتاب برم که از مرور مسائل و مشکالت حوزۀ گونه اما آن
 فراوان به ناشران کارآمد باشد.  يها آمدن خسارتوارداز  يريها( نتواسته است در جلوگ ت آنيرعا دما عيمقررات ) و

ن يدهند و قوان ين نسبت ميقوان ينادرست اجرا وۀيا شياجرا  مشکالت را به عدم منشأ يا ن خصوص عدهيدر ا
بودن،  دانند. مبهم يم ين و مقررات فعليل متوجه نوع قواناوّ هم مشکل را در درجة يدانند، برخ يم يرا کاف يفعل

 .(1390، يقيشمارند )عق يمختصات آن برمت را از يجامع ماندن و عدم نبودن، مسکوتروزآمد
ن يلف ببرن در خصوص حق مؤ يها ونيازجمله کنوانس يالملل نيب ن توافقنامةيچند ،ن مذکوريعالوه بر قوان نيهمچن

 ها در کشور وجود دارد. در ارتباط با آن زين ياست و موافقان و مخالفان  وستهيها نپ ران به آنيکشورها وجود دارد که تاکنون ا
پيامدهاي الحاق جمهوري »تحت عنوان  يگريد صورت گرفته است. در مطالعة ين خصوص مطالعات متعدديدر ا

 يها نامه ران به موافقتيتبعات الحاق ا ( دربارۀ1396، يماني)سل« کتاب ۀان به سازمان تجارت جهاني در حوزي ايرالماس
از  ياريف بسيلشود که حق تأ يترجمه در کشور انجام م 15000موجود گفته که ساالنه حدود  يآمارهابه  مذکور باتوجه

 يو اجرا يپس از الحاق کشـورمان به سـازمان تجارت جهان جه گرفته است کهينت نيبنابرا .ها پرداخت نشده است آن
 يانتشـار آثـار خارجـ ـاي د اقدام بـه ترجمهنبخواهکـه  يکسـان ةيکلّ ،پسيتر ةنامـ در چارچـوب موافقت بـرن ونيکنوانسـ

اثـرات  تواند يکـه م نديپرداخـت نما ـفيحـق تأل ـزين مواقـع از صاحب اثر کسـب اجـازه و در اکثر ـديبا ،ندينما ـرانيدر ا
اثـر خـود  حـبصا خـذ مجـوز ازا گـريد يسـوـته باشـد. ازکننـدگان بـه همـراه داش مصرف و را بر کشـورمان يمالـ

 تـر يالنبـا زمـان حاضر طو سـهيرا در مقا ـرانيا در يخارج يهـا کتاب ةرونـد چـاپ و ترجمـ توانـد يو م بوده ـربَ زمان
مقررات  يو اجـرا يالحـاق به سـازمان تجـارت جهان کند که يان ميپژوهشگر ب گـريديسـوزا .(42: 1396، يمانيکند )سل
و  يجهانـ يبازارهـا ورود کشـورمان را بـه يهـانهيزم توانـد يم پـسيتر ةنامـ رچـوب موافقتدر چا بـرن ونيکنوانسـ

کند  يکمک م کشـورمان در فينمـودن تأل ياقتصادو به  دينما ليرا تسـه ـرانيبـا اتباع ا يخارجـ يهـا مشـارکت طرف
 يـو مقررات ملّ نيو به تبع آن اصالح قوان يانـبـه سـازمان تجارت جه الحاق»د که يگو يت محقق مينهادر .(53)همان: 

حـات الاص ـنياز ا ياريبسـ زيالحـاق ن کـه در صـورت عـدم است يضـرور يموضوعـ بـسيتر ةنامـ موافقت در چارچوب
 تيکدارنـدگان حقـوق مال يرا بـرا ييهـا تيحاضـر کـه حما حـالرد يـو مقـررات ملّ ـنيقوان ـرايز شـد؛ يانجـام م ـديبا

صـرف  ـدگاهيد از لذا اگـر چنانچه .سـتين يکاف گـريد ،فراهـم آورده اسـت ـرانيا ياسالم يجمهـور در قلمرو يفکـر
نيب يهاونياز کنوانسـ يالحـاق بـه برخـ ـم،يکن نگاه ـزين تيرا ياز حقـوق اتبـاع و جامعـه به موضـوع کپ ـتيحما

 از حقـوق اتبـاع ـتيو حما ـتيرا يکپ ۀنظـم و قانـون در حـوز ينظـور برقـرارم بـه بـرن ونيکنوانسـ ـژهيو بـه يالمللـ

 .(56-55)همان: « است يضرور ـرانيا ياسالم يجمهـور
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در  رانيا تيکشورها و وضع تيبرن، عضو ونيکنوانس»تحت عنوان بررسي گر يدگزارش  کيدر ن يهمچن
ت علمي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام ئهيعضو  ،يرامند حيمنصوره فص وسيلة بهکه « موجود طيشرا

را  تيرا  يکپ يالملل  نيب يها  مانيبه پ رانيا وستنيشده است، تصريح شده که، اينکه مسئوالن کشور، ضرورت پ
به  رانيا ياسالم يجمهور وستنيشدن پ يمنظور عمل  به يساختار حقوق ميکند که ترس کيد ميأو ت اند  احساس کرده

کردن روز کارشناسانه و به يانکار است. به استناد اين گزارش، با بررس رقابليو غ يضرور يامر ون،يوانسکن نيا
 برن فراهم کرد. ونيالحاق کشورمان به کنوانس يمناسب را برا ةنيزم توان يم يفکر تيمربوط به مالک نيقوان

و  ينيق حسيج تحقيحاصل شده است. بنابر نتا يبهج مشاينتا باًيز تقرين ياز ناشران تهران يقينکه در تحقيعالوه ا به
در  يشود، ول يترجمه م يها مت کتابيش قيلف باعث افزاحق مؤ يالملل نيران به نظام بيوستن ايپ ،(1390) يمطلب

آثار و  ن بر نظام ترجمةيخواهد داشت. همچن يکشور در پ يبرا يو فرهنگ ي، علمي، اجتماعيمجموع آثار مثبت اقتصاد
 يرات مثبتيثران تأيو در بلندمدت در بهبود صنعت نشر ا دکنندگانيدآورندگان و توليران، پديلف در احق مؤ يداخلن يقوان
  .لف موافق هستندحق مؤ يالملل نيران به نظام بيوستن ايت ناشران شهر تهران با پيضمن آنکه اکثر ،دارد

 

 کتاب ارانه به حوزۀینظام پرداخت  يها یپنجم؛ کاست مسئلة
 حوزۀ مختلف گرانيباز و کنشگران يبرا ياقتصاد ييها اميکنند و با فرستادن پ يشران عمل ميک پيعنوان  به ها نهاراي

 ياه ها و گروه بخش ،ها ارانهيپرداخت  يچگونگن خصوص هدف و يشدن وضع موجود نقش دارند. در ا در ساخته کتاب
 محل پرسش بوده است. ،دآور يکه به وجود م يند و مسائلک يکه حل م ي، مسائلمنتفع از آن و مورد هدف

 ارشـاد، ناشـران و فرهنـگ وزارت حمـايتي هـاي سياست يبه برخ سند که باتوجهينو ي( م1378ان )يو بهبهان يريام
 و خوانندگان و گرايشات نيازهـا يبرا هنـَ ،کننـد مـي توليد کتاب دولتي هاي منـدي از حمايت بهـره و دولـت بـراي

 و کتاب از بـه دلزدگي فقـط کـشور در چنينـي ايـن هاي کتاب توليد در کشور. کتـاب واقعي کنندگان مصرف
 و کتاب نشر حـوزۀ کنـشگران از يک هيچ مطلوب که نيست اي ايـن نتيجه و شـود مـي منجـر گريـزي  کتاب
 باشد. کشور در خواني کتاب
 نشر ضعيتو بر سالميا دشاار و فرهنگ وزارت حمايتي ياسياسته ثيرأت ديگو يم( 1382) کياسي مينهز ينا در

 از رداريبرخو به عنايت با که ستا هشد نياناشر ادتعد ۀيرو بي يشافزا باعث و ستا شتهاند مطلوبي نتيجة بکتا
 .نداشتهاگذ نشر عرصة به پا لتيدو تتسهيال

 بکتا ارزش ۀنجيردر ز لتدو التخد ردموکه در  اند ن مورد نوشتهي( در ا1397)  يجعفرو ابو ين افضليهمچن
 ياـهزهيانگ نگيختنارـب سبب و شتهدا ينگيبه بادي ياز فاصلة قبل يهاسال در هنجيرز ايدـبتا هـبارانه يص ختصاا

 ينتهابه ا نههارايال نتقاا ليلد همين هـب ت.ـسا هدـشن قسمت يا در دلتعا معد و نترا يعزتو و انناشر نميا در قعيواغير
 پويايي شيهاوفر بکتا طريقو از  هکنند فمصربه  نههارايا صختصاا اـب وييـس از .دـباش بهينهتر نداميتو ارزش ۀنجيرز
 به هابکتا ماـتم ياـجبه  اـهارانهيشود و  يم داده هکنندفمصر به بيشتري رختياا ايرابد. زي يميش ازـفا بکتا زاربا

مربوط  يها تيبه فعالرا  نههارايااز  بخشي انوـتيم گريد يسواز .ميکند دايپ صختصان امخاطبا توجهردمو يهابکتا
 سانير اطالع که هنجيرز ينا يهاچالشاز  يکي تا داد صختصاا انناشر رـنظردمو يهاکتاب نشناساند و يابيزاربابه 

 د.شو کاسته يتاحدّ ،د استيچاپ جد کتب از ضعيف
ها  ارانهينظام  ي، به بررس(1395، يششجوان) «کتاب و مطبوعات يده ارانهي نظام يبازنگر و يابيارز»زارش در گ

 يها تعلق گرفته به بخش ارانةيزان درصد يکتاب، م ارانةي کنندۀ افتيمختلف در يها بخش يپردازد. او ضمن معرف يم
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درصد 1ع با يدرصد و توز75د با ياساس آن تولبر ز مشخص کرده است.ين 1394-1390سال 5در را ن حوزه يمختلف ا
 اند.     افت کردهين حوزه را دريا يها ارانهين سهم از يمترن و کيشتريب

 
 کتاب ارانةیکنندگان  افتیموضوعات و در :8 جدول شمارۀ

 بخش غالب کنندگان افتيدر ارانهيموارد پرداخت 

 مصرف کارمندان دولت و ناشران کتاب يها شگاهیف نمایتخف

 از مردم و ناشران ياقشار بن کتاب

 کنندگانديبازد یتاب خارجد کیت از خریحما

 عيتوز نيموزع عیتوز کمک به شبکة

 نشگري/ آفرديتول سندگان و ناشرانينو ز کتابیجوا ياعطا

 سندگان و ناشرانينو کمک به انتشار آثار ارزشمند

 د يتول کارمندان دولت و ناشران نشر یلالمل نیب نة توسعةیت در زمیفعال

 ها و ناشران کتابخانه ها کتاب به کتابخانه يد و اهدایخر

 فروشان ناشران و کتاب التیتسه ياعطا

 کتاب خانة -کارمندان دولت  غات کتابیو تبل یرسان کمک به اطالع

 کارمندان دولت و ناشران کتاب هفتة یجیترو يها برنامه

 ناشران  یکاغذ دولت ياعطا

 اشرانکارمندان دولت و ن کتاب يها شگاهینما يکمک به برگزار

 
 )درصد( کتاب ةارانیهر بخش از  افتیدر زانیم ییبرآورد نها :9 جدول شمارۀ

 یافتیسهم در کننده افتیبخش در

 75 دیتول

 2 نشگریآفر

 1 عیتوز

 22 مصرف

 100 مجموع

 
صاد از منظر اقت ياارانهي پرداختد که يگو يش مقيج مطالعه و تحقيگزارش بنابر نتا ييپژوهشگر در بخش انتها

 ارانةيسال سابقه هنوز محتاج  يبا س يناشر ين مثال که وقتي. او با ذکر استين بخشو اثر مطلوب يفرهنگ امر
 يمال يابي قاللارانه در استيپرداخت  يريثأت يارانه و بيمدت زمان پرداخت  ينداشتن برنامه برا يبه معنا ،دولت است

و صرف آن  ميمستق ةارانيپرداخت  کردن ليتعط قياز طر کتاب به انهاريپرداخت  ريمس رييتغ رو او نياناشران است. از
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 هارساختيزسد ينو يپردازد و م يها م رساختيح زياو سپس به تشر است.شنهاد کرده يپصنعت نشر  يرساختارهايز در
 .کرد ميبخش نرم و سخت تقسريو دو ز يو اجتماع ياقتصاد ةبه دو دست توان يرا م

 صيتخص با يفروش کتاب سياز تأس تيسخت، حما ياقتصاد ةبه دست چندمنظوره رنمد يها ساخت کتابخانه
 ريتجارت کتاب با سا يبرا يخصوص ناشران از يصادرات يهاتيحما زيو ن ياتيمال يهاتيمعافو  يفرهنگ يکاربر

 يجتماعا رساختيز تيرا يقانون کپ يو اجرا يزيمم يريگ نرم، سهل ياقتصاد ةبه دست زبان، يفارس يکشورها
 رساختيز ةتوسع ،يتا چاپچ مترجم و سندهيمشاغل وابسته به نشر کتاب از نو ياجتماع ةميب يو ارتقا سخت
 .شود ينرم محسوب م ياجتماع

 يو با برگزار ينديفرا يکه ط «يمعاونت امور فرهنگ يها ارانهيت يدر وضع يبازنگر»در گزارش  نيهمچن
که ، آمده است ه شده استيته اقتصاد نشر ۀحوز هاي مرتبط با تشکل متخصصان وبا کارشناسان و  يجلسات متعدد
ها و  با چالش آغاز هاي مختلف صنعت نشـر، ازبه بخش ميرمستقيغ اي ميمستق هايارانهيدر اعطاي  يمعاونت فرهنگ

 از هر بخش در تيحما ـزانيم است که مسئله باعـث شـده نيرو بوده و هنوز هم هست؛ ا روبه ييها واکنش
 کند. رييهاي مختلف تغ دوره
 بوده است: ريهاي مختلف شامل موارد ز در زمان هاتيحما نيا

  ياعطاي کاغذ دولت .1

 برگزاري در بهاي کتـاب در زمـان فيبن کتاب، تخف قيکنندگان کتاب از طر به مصرف ارانهيپرداخت  .2
  يخارج کتـب ـديراز خ ـتيالتفاوت بهاي ارز بابـت حما و پرداخت مابه کتاب هايشگاهينما

  به ناشران التيعطاي تسها .3

  کتاب هايشگاهيمک به برگزاري نماک .4

  مک به انتشار آثار ارزشمندک .5

  کتاب غاتيو تبل يرسان مک به اطالعک .6

  کتاب زيعطاي جواا .7

  رانيا المللنينشر ب ةتوسع ةنيدر زم تيو فعال زيير نامهبر .8

  هاي کشور و اهداي کتاب به کتابخانه ديرخ .9

 رانيا يکتاب جمهوري اسالم ةهفت يجيهاي ترو نامهرب .10
 خالصه کرد: ريز شرح از صـنعت نشـر را بـه تيحما رامونيپ يروندهاي کلّ توان يگزارش، م نيا هايافتهيبه  باتوجه
o و  عيتوز نگرفته است و در عمل بخـشبرهاي صنعت نشر را در حلقه ةبه کتاب، هم هاارانهي ينظام فعل

ها تمام  آن انيز بـه ارانـهي عياز توز يناش هايتياز فعال يبلکه بخش ،اند تنها منتفع نشده هنَ ،ها يفروش کتاب
 .شده است

o آن  در هاي ذينفع است و نهادها و تشکل يدولت رانيمحدود به مد هاارانهي عيتوز ۀدربار رييگ ميتصم
 .ندارند يدخالت

o ازهايين و با شود يافرادي اندک در تهران انجام م ايها  گروه وسيلة بهصورت متمرکز و  به هاارانهي عيتوز 
 ندارد. يها همخوان و شهرستان يمحل

o بخش  از تيحما ارانهيکه نفس  يدرحال ،شده يکتاب شامل نهادهاي دولت ديمانند خر هاارانهياز  يبخش
 .است يخصوص
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o را از دست داده است رشيتأث هاارانهياز  يبخش. 
o گرفته نشده است.درنظر هاارانهي عيصنعت نشر، در توز ۀي در حوزوراو تحوالت فن راتييتغ 
o که  شود يم ييهـا صرف بخـش شتريندارد و ب رييثأت يانتخاب مردم ،کتاب ديمثل خر هاارانهياز  يدر برخ

 .کنند يمردم از آن استقبال نم
o نابرابر  رقابت و کننـد يبـه مـفر گريد ياز صنعت نشر را در برابر بخش يو بخش کنند يرانت م جاديا هاارانهي

 .کنند يم جاديا
o دارند را شدهنيياز هدف تع ريغ يياستفاده در جا جهينتبه پول نقد و در ليامکان تبد هاارانهياز  يبخش. 

به ( 1396 ،زاده طالب) «نشر يها ارانهي رگذاريتأث يها حوزه يابيارز»با عنوان  يگريمفصل د در مطالعة نيهمچن
، هر 1394تا  1358نشر کتاب از سال  يتيحما يها استيمحقق ضمن مرور س پرداخته شده است.ها  هاراني مسئلة

ها  آن يها ها و چالش تين قوت، ضعف، ظرفييق کرده و با تعيدق يارانه را بررسيپرداخت  يها وهيک از شي
 را ارائه کرده است. يشنهاداتيپ

  

 انفروش کنندگان و کتاب عیششم؛ مشکالت توز مسئلة
ن ناشران يکنندگان، ب دن کتاب به مصرفير رسين حوزه هستند که در مسياز فعاالن ا يواقع گروهکنندگان در عيتوز

از  ييمحصـول نهانکه يا يبرااسـت  يمجموعه اقدامات ـعيتوزصورت  نيکنند. بد يت ميداران کتاب فعاليتا خر
که  گونه . همانـرديگ يگوناگـون قـرار م يهـا لدر محکنندگان(  )مصرف انيدر دسـترس متقاضآن  ديمحـل تول

 فروشان قرار دارند. کنندگان و کتاب عيتوز يعنين دو دسته از مشاغل ين بيدر ا ،تر گفته شد شيپ
 ـعيبخـش توزاست که   کنندگان آمده عيت توزي( در خصوص وضع1397شمارگان فرهنگ )بهار  در فصلنامة

 ـليالد ـنياز ا ي. برخـاسـت و کارشناسـان نشـر قـرار گرفتـه ـرانيمد وجـهت درک، کمتر مور قابـل ـليالد بـه
 ـريو تشـکل فراگ يقانونـ تينداشـتن رسـم آن؛ ناروشـن ةنيشـيو پ ـعيصنـف توز يعبارتنـد از: نوپابـودن نسـب

 هـا يداور شيپ يرخب ؛يفروشـ بـا نشـر و کتاب سـهيدر مقا کتـاب عيتوز ةشـدن حرفـ شـمرده تياهم يبـ ؛يصنفـ
خوان و  کتاب ةبه جامع خـود خدمات يحرفـه در معرف نيصاحبان ا يناکام ـاي يعمل يب ؛يگر نسـبت بـه واسـطه

فعال، تعداد نفرات  يها کنندگان، تعداد شرکت عيدر خصوص توز يرو اطالعات فراوان  نيا. ازبخش فرهنگ رانيمد
 ست.يکتاب، در دست ن حوزۀ يها ر بخشيمواجهه با سا نحوۀ انجام کار و يندهاين صنف، فراير با ايدرگ

 در کتـاب ـعيتوز نظـام يسـاز نهيبه منظور به 1381سـال  در يتنکابنـ و يديرشـ ،يـيکه رضا يقيدر تحق
 شود. يان مير بياند که در جدول ز کرده يين بخش را شناساياز مشخصات و مسائل ا يبرخ ،اند ـران انجام دادهيا
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 کنندگان عیمشخصات توز :10 ۀجدول شمار

o شود يدر آن اسـتفاده م يگوناگون يهـا و از روش سـتيمشـخص ن سـتميس کيتابع  ـرانيکتـاب در ا ـعيتوز. 

o ـعيبه توزاقدام  ،اسـتفادۀ خـودمـورد يها وهيگرفتـن نقـاط قـوت و ضعـف شـکننـدگان و ناشـران بـدون درنظـر عيتوز 

 .نـدينما يکتـاب م

o ستيفروشان روشن و مشخص ن کنندگان و کتاب عيناشران، توز انيم يمال روابط.  

o ستيمد و مناسب نآکتاب هدفمند، کار ةنيدر زم غاتيو تبل يرسان اطالع. 

o ستيمشخص ن عيو توز ديعناصر تول انيدر م غاتيو تبل يرسان اطالع مسئول. 

o بهره اسـت يکتاب از آن ب ـعيکتاب اسـت و بخش توز دـيفقـط شـامل تول يدولتـ يهـا ارانهيو  هـا تيحما. 

o ستنديها مناسب ن کتاب يکيزيف عيتوز يونقل، پست و... برا حمل يها ستميس.  

o دارد عيتوز نـديبر فرا ينـد بـوده و اثـر منفـانتقـال پـول در کشـور کُو نقل يبانکـ ـاتيعمل. 

o ستندياتکا ن م و قابلمحل محک يب يها در جهت وصول مطالبات و چک نيقوان. 

o درصد است 35تا  25 ـنيپشـت جلد کتاب ب مـتيکننـدگان و فروشـندگان از ق عيسـهم توز مجمـوع. 

o دارنـد ياندکـ يها هيکننـدگان سـرما عيتوز. 

o کتاب صورت نگرفته است عيتوز نةيمناسب در زم يگذار هيسرما. 

o الزم را ندارد تيه و جذاببود يدر اقتصاد نشر طوالن هيبازگشت سرما يزمان دورۀ. 

o ند.هست اطالع کم اي اطالع يها ب کتاب يها از موضوع و محتوا فروش کنندگان و کتاب عيتوز اغلب 

 
د برشمرده است مور 10ل يذ را کشـور در کتاب ـعيتوز مشـکالت يقي( در تحق161-160: 1381ن آذرنگ )يهمچن

 ند از:که عبارت
 کنندگان عیتوزمسائل و مشکالت  :11 جدول شمارۀ

o ناشران يمنسجم و کارآمد برا ةينداشتن اتحاد 

o کپارچهيمتمرکز و  عينظام توز نبود 

o عيتوز نديفرا از يبودن بخش نشر دولت خارج 

o کتاب عيتوز نديمطبوعات در فرا عيموفق توز ةدخالت شبک عدم 

o عيدر توز يو سنت يميقد يها از روش استفاده 

o بکتا جيو ترو غيتبل نديضعف در فرا 

o عيتوز ةنيهز باالبودن 

o کنندگان کنندگان و مصرف عيتوز انيم قيبر شناخت دق يو مبتن قيعم ونديپ نبود 

o عيتوز نديفرا يشناس بيشناخت و آس ةنيکه در زم ييها کنندگان بر پژوهش عيتوز يگذار هيسرما عدم 

o دستاطق دورکنندگان در من عياز منافع ناشران و توز تيحما ةنيو مقررات در زم نيقوان ضعف 

پخش در ساير  يهاسيستم کنندگان در تهران و ضعف از توزيع يتمرکز بسيارتوان به  يعالوه بر موارد مذکور م
و  تر يا خوب در بازار مناطق حاشيه يها کتابنبود  ،آن يامدهاياز پ يکيز اشاره کرد که ين ها شهرستانو  ها استان

 .هاست دور از مرکز استان
ان عرضة کتاب به اش فهيکه وظ نشر هستند چرخة يها حلقه زا يکي زين فروشان کتاب ،کنندگان عيعالوه بر توز

 يها نهيو صرف هز يگذار هيبا سرما يک بنگاه اقتصادي مثابة ن گروه بهيکنندگان است. ا خوانندگان و مصرف
 است.  يگر محصوالت فرهنگيع و فروش کتاب و ديق توزياز طر به سود يابيدست يگوناگون در پ
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 ياقتصاد سود ها، يفروش کتاب کم تعداد مانند يموضوعات به ،کتاب حوزۀ فعاالن از دسته نيا مسائل خصوص در
 رو هروب مرتبط مطالب شتريب در ها يفروش کتاب يکاربر رييتغ اي يليتعط ،يرونق يب ،ياقتصاد توجيه عدم ها، آن اندک

  .ميشو يم
بنا  اينوجودها محل شک و شبهه است. با ق آنيتعداد دق يحت ،ز وجود نداردين فروشان دربارۀ کتاب ياطالعات فراوان

فروشان در کشور  کتاب (، تعداد کل1400ّن امسال يشده در فرورد مؤسسة خانة کتاب )استخراج ياطالعات يها بر بانک
در سال  «فروشان کشور ت کتابيوضع يبررس»فروشان ذکرشده در گزارش  سه با تعداد کتابيواحد است که در مقا1388
داشته است و از  يرياست، کاهش چشمگ کتاب ةخان ةسسؤم ياطالعات يها بانکن يمنبع آن هم هم که اتفاقاً 1397
 ياطالعات يها بانکفروشان، اطالعات حاصله از  ده است. فارغ از تعداد اندک کتابيواحد رس1388واحد به 8000حدود 

 وجود ندارد! يفروش ک واحد کتابي يکشور حت ياز شهرها ياديتعداد ز دهد که در ينشان م کتاب ةخان ةسسؤم
شده در خصوص  ( جزء اندک مطالعات انجام1397، ي)رسول «فروشان کشور کتاب تيوضع يبررس»گزارش 

 يديفروشان و مصاحبه با فعاالن کل باز و پرسش از کتاب ق پرسشنامةين گزارش از سه طريفروشان است. در ا کتاب
است. فارغ از   فروشان اقدام شده مشکالت و مسائل کتاب ييگذاران نسبت به شناسا استياز س يف و برخن صنيا

از  ي، به برخدهد قرار مير يثتأ ات حوزۀ نشر و کتاب را تحتين مطالعه که کلّييپا مانند سرانة يو کلّ يمسائل عموم
 اشاره شده است. 12شمارۀ  ن گروه در جدوليمشکالت خاص ا

 فروشان از مشکالت کتاب یبرخ :12 شمارۀجدول 

o يرکود اقتصاد 

o يفروش ادارۀ کتاب يها نهيبودن هزباال 

o ياستان يها شگاهينما 

o وزارت ارشاد ةبرنام يب يدهايخر 

o کتاب متيق يگران 

o ها کتاب در رسانه غيدولت از تبل يبانيپشت عدم 

o فروشان دالالن و دست تيفعال 

o فيضع عيتوز ةشبک 

o وکار دخالت دولت در کسب 

o کتاب يقطع ديخر 

o فروشان سود کتاب ةيحاش کاهش 

o ينترنتيا فروش 

o کتاب نييپا فيتخف 

o ناشران در فروش دخالت 

o صنف توانمند نبود 

o فروشان نبودن کتابروزآمد 

o ها يفروش کتاب فيضع خدمات  

o و... 

 
د و استفاده يخر وۀير شييتغ يکي :گر مطرح استيها دو موضوع د يفروش خصوص کتاب، درعالوه بر موارد مذکور

شتر کتاب کمک يبزرگ است که هرچند به فروش ب يد و تعامل با کتاب در شهرهايخر يد برايجد ياز  فضاها
کتاب  کي ديخر يحاضر است برا يروزها کمتر کس نيا»داشته است؛  ير منفيثأفروشان ت کرده اما بر فروش کتاب

است که  کتاب بزرگ يها فروشگاهاز  ديمردم به خر ليتما .دانشجو باشد( نکهي)مگر ا  مراجعه کند يفروش به کتاب
قدم بزنند،  ييدارند جا تموارد مردم دوس شتريهم داشته باشند. در ب گريد يعالوه بر کتاب محصوالت فرهنگ

چند در فروش باال خواهد رفت. هر زانيم ييها مکان نيدر چن عتاًي. طبننديمتنوع بب يها محصوالت مختلف و مغازه
هم  گريد يدر شهرها ديو با ستين ياما تعداد آن کاف ،شده است سيکتاب تأس يا رهيفروشگاه زنج نيچند تهران

« ها برسد و در آنجا هم مطرح شوند تهران به شهرستان داتيحداقل تول تا ميها باش فروشگاه نيا سيشاهد تأس
 .(1394، ي)کوثر
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( به آن پرداخته است. بنابر 1396) يرسول يگزارشبرخط است که در  يها يفروش مرتبط به کتاب گريموضوع د
( 2ساخت، ريمسائل مرتبط به ز( 1 :رنديگ يها در سه دسته قرار م يفروش گونه کتاب نيمشکالت ا ،ن مطالعهيج اينتا

ن مرتبط يک، قوانيکتاب الکترون ک مانند فرهنگ مطالعةيالکترون يها مسائل خاص کتاب( 3مسائل عام صنعت نشر و 
مجموع پژوهشگران مذکور در خصوص مسائل و مشکالت در ....و يشناس ن محتوا، نبود بانک جامع کتابيمبه تأ

 شود. يها اشاره م اند که در ادامه به آن شنهاد کردهيهم پ ييها راهکارها يفروش کتاب کنندگان و عيتوز
 يکاربرد يها ژوهش( که از مجموعه پ1397، ي)رسول« کشور يها يفروش کتاب تيوضع يبررس»در گزارش 

ج آن اشاره شد، پژوهشگر ينتا يتر به برخ شياست و پ يمعاونت فرهنگ يفرهنگ يزير دفتر مطالعات و برنامه
 نکه:يجمله ااز ز ارائه داده است،ين يکاربرد ييشنهادهايپ

o ها يفروش کتاب حوزۀ در پژوهش از يبانيپشت 
o کشور يها يفروش کتاب سامانة جاديا 
o ها يفروش کتاب از دولت ميرمستقيغ و ميمستق يها تيحما يسازمانده 
o يآموزش يها کارگاه و ها دوره يبرگزار 
o رانيا فروشان کتاب انجمن يانداز راه فروش کتاب ةينشر انتشار 
o نشر صنعت نيتأم رۀيزنج تيتقو 
o انيمشتر باشگاه  
o تازه يها کتاب رسان يآگاه گاهيپا يانداز راه 

 يـران برايا در کتـاب ـعيتوز نظـام يسـاز نهيبه يراسـتا ( در1381ان )و همکار يـين در پژوهش رضايهمچن
 :ازجمله ،است کرده مطرح ييشنهادهايپ صنعت از حلقه نيا تيوضع بهبود

o کتاب   عيچند شـرکت بـزرگ توز سيتأسـ 
o دو اجرا شـو يطراح ـعيو توز ـديتول يها در بخش ـديکتـاب با ۀشـد تمام مـتينظـام ق. 
o مربوطـه يکارهـا بـودن يخاطـر تخصص کتـاب به ـعيو توز ـديتول يهـا نظامک يتفک 
o شـفاف باشد و شـده و روشـن فيتعر ديفروشـان با و کتاب کنندگان عيناشـران، توز انيم يمناسـبات مال. 
o داده  ـصيـ تخص فروشــان  و کتـاب  کننـدگان عيبـه توز ـديجلـد کتـاب با يرو مـتياز ق يشـتريسـهم ب

 .شـود
o کننـدگان عيتوزبه  ـد،يعالوه بـر بخـش تول ـديگوناگـون با يهـاارانهيدر قالـب  يقانونـ يهـاتيماح 

 .ابنـدياختصـاص  ـزيفروشـان ن و کتاب
o يها رسـاختيز صورت هدفمنـد در بخش سـه تـا پنج سـال به يفاصلـة زمان ـکيدر  يدولتـ يهـاارانهي 

 .نـدابي صيو تخص يبنـد صنعـت نشـر طبقه
o يهــا  کتـاب  انتشــار  يراســتا  در يازســنج ياقدام به ن ديکتاب با ـعيتوز يها نشـر و شـرکت يهـا بنگاه 

 .نديجامعـه نما ازينمـورد
o يعلمـ  قــات يتحق مطالعـات و  ـديمخاطبان با يهـاشيو گرا هـازهيانگ ق،يالع ق،ياز سال يجهـت آگاهـ 

 انجام شـوند. الزم
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 ها آن از کيکدام خصوص در دولت که شود يم مطرح پرسش نيا ،مذکور يشنهادهايپ از يبرخ به نگاه اما با 
 بودن يا حرفه عدم به حوزه نيا در مسائل و مشکالت از يبخش درواقع. شود يمتول ديبا که دارد تيمسئول و نقش

 . است خود وکار کسب به مرتبط مسائل يده سامان در ها آن ضعف و کنشگران
توجه کرد  ييراهکارهاد به يبا ،ن صنعتيا يشتر دولت در سازوکارهايب مداخلة يخواست برادر يجاه ن بيبنابرا
سمت  بهرا  ن صنعتيکتاب باشد و ساختار ا حوزۀ يها بخش يبستر مناسب برا کنندۀ کننده و فراهم ليکه تسه

از مشکالت مرتبط به  يرايرد تا بسيها شکل بگ قدرتمند و توانا در آن يصنف يهاشدن سوق بدهد و تشکل يا حرفه
 ندها را اصالح کند. يمناسبات و فرا

 

 هاي سياستي توصيه

 ت فرهنگ مطالعهیتقو
 خود دنبال به را حوزه نيا گريد مسائل از ياريبس آن تبع به که است يمحور يا مسئله مطالعه زانيم بودن نييپا

 در را خود( مطالعه اندک زانيم) مسئله نيا مثال عنوان به. شود يم بدل ها آن ليدال از يکي به و دهد يم شکل
 اندک فروش ها، کتاب نييپا شمارگان يبرا يليدل و کند يم انينما کتاب خريد يبرا يکاف يتقاضا عدم

 فيتضع بر روز روزبه ،گريد ليدال کنار در و شود يم ...و فروشان کتاب و ناشران ياقتصاد مشکالت فروشان، کتاب
 .ديافزا يم صنعت نيا

 يل( و به فرهنگ شفاهيک دليعنوان  )حداقل به داشته يفرهنگ شةين مسئله ريتر گفته شد ا شيپ که گونه نهما
 يدسترس ا برطرف کرد. اما عدمبتوان آن ر يبخش يگذار استيتوان انتظار داشت با سيرو نمنياازگردد. يکشور برم

ل يز از داليد کتاب نيخر يبرا يم اقتصادن توان کيو همچن يفروش به کتاب، هم کتابخانه و هم کتاب يکاف
ن يبنابراها اقدام کرد.  حل آنبه نسبت ها و راهکارها  استيس يد بتوان با برخياست که شا يخوان اقبال به کتاب عدم
 از: است ن خصوص عبارتيدر ا ياستيس  هاي هين توصيتر ياصل

o د کتابيش توان خريافزا  
o به کتاب يش دسترسيافزا 
o کنندگان  هدفمند به مصرف يهاارانهيو اختصاص  ياارانهي يهااستيق سيد کتاب از طريخرش توان يافزا 
o جاد يل ايها، تسه، بهبود منابع کتابخانهيعموم يهابه کتاب با گسترش کتابخانه يش دسترسيافزا

 يبران برنامه يها، تدوگسترش کتابخانه يبرا يها و نهادها ، توافق با سازمانيخصوص يهاکتابخانه
 ير در برخييها، تغيفروشان و با کمک شهردار کتاب ةيهمراه با اتحاد يفروش فاقد کتاب يشهرها

و  کشور( يعموم يهاکتابخانه )ساختار ادارۀ يعموم يها ت کتابخانهيرياداره و مد يبرا يهااستيس
د کتاب يامکان خر ها ويمانند شهردار يعموم ينهادها يد کتاب از منابع ماليکردن امکان خر فراهم

 ياو منطقه يمحل يازهايبا ن
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 :يجانب يعنوان راهکارها ن بهيهمچن
o مطبوعات و  ون،يزيو تلو ويدر راد غيتبل يکتاب برا ةارانياز  ياختصاص بخش -کتاب يغ و معرفيتبل

 يمجاز يها هرسان
o يجيترو يهابرنامه 
o قات و يعلوم، تحقآموزش و پرورش،  رتخانةن سه وزاينامه ب در قالب توافق درازمدت يهان برنامهيتدو

 ياسالم فرهنگ و ارشاد، و يفناور
o يزيمم حل مسئلة 

 

 يا حرفهرینشر غکنترل 
بهتر باشد  ،رديانجام گ ييچه کارهاکه ن مسئله گفته شود يمرتبط به ا يش از آنکه در خصوص راهکاريد پيشا

 ييها در دورهناشران  يشاد با هدف رشد کمت فرهنگ و ارواقع وزاررد. دريصورت نگ ييم چه کارهاييبگو
ازها و منافع باعث يامت يا پاره يريگ و شکل يپرورش يها استيبا س م کرده بود ويخود را تنظ يتيحما يها استيس

رو اصالح  نيارمتخصص به حوزۀ نشر و کتاب. ازيآشنا و غرفعال، وابسته، نايغ يما ناشراناشد، ر ناشران يگرشد چشم
ها،  رساختيسمت ز دار و به صورت زمان بخش کتاب به يها ارانهير جهت ييو تغ يقبل يتيماح يها استيس

از  ،ها د آنيش توان خريکنندگان و افزا ان و مصرفيمتقاض کتاب به همة يش دسترسيجهت افزاکنندگان و  مصرف
 .استشنهادها ين پيلاوّ

بر  ،ها اشاره شد ز به آنين گزارش نيمسئله در اصورت  و بسترها صنعت نشر و کتاب که به طين بهبود شرايهمچن
ت از يحما يبرا ين قانون جامعيو تدو يزيمم حوزۀ دادن به سامانو  محدودکردنهمانند  ؛ثر استن مسئله مؤيا حلّ

م و يصورت مستق گر بهيخصوص مسائل د در يشنهاديپ يضمن آنکه تمام راهکارها دآورندگان.يحقوق پد
 .ندثرمسئله مؤن يا م بر حلّيمستقريغ

 يها استيدر س ييگرا جانبه سه راهکار کالن همه ،شدن نشر يا حرفه ي( برا1378ان )يو بهبهان يريام يصالح
ن يب يجاد هماهنگي)ا دولت يتيحما يکردهاي، انسجام در رومختلف( يها بخش يمند )بهره نشر کتاب يتيحما

  اند. شنهاد کردهيرا پ يفرهنگ يگذار استيد در سيکرد جديروو  مختلف( يها استيس
  دن ناشران ذکر چند نکته الزم است:ش اي در خصوص حمايت از حرفه

ها  آن همة شوند و الزاماً مند وارد مي وکاري تعداد فراواني عالقه ه بديهي است که به فضاي هر کسبنخست اينک
وکار براي مردم  بر سر راه ايجاد يک کسب مانعي توان از همان ابتدا رو نمي اين. ازشوند مانند يا موفق نمي باقي نمي

 کار نيست.و هاي پيشنهادي به معناي محدودکردن آغاز يک کسب استآورد. بنابراين سيوجود به
وکار به به يک فعاليت محدود يا کوچک راضي  مندان و فعاالن  اين کسب همچنين ممکن است تعدادي از عالقه

ها  آن لکه بدان معناست مسير رشد و توسعةب ،ها نيست ي حذف آنمعنابه  يشنهاديپ هاي ياستسباشند. بنابراين 
 هاي دولتي( شدن به حمايت صورت حمايت دائمي و وابسته فراهم باشد. )البته نه به

گيري تعدادي محدودي ناشر قدرتمند که بازار را در دست خود  اي به معناي شکل نهايت حمايت از نشر حرفهدر
 شکل بدهند نيز نيست.داشته باشند و مافيايي 
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 يزیممنظام  اصالح
رکت ح بعدي و پيچيده است که دامنةل چندحا اي پرسابقه و درعين تر گفته شد مميزي مسئله پيشکه  گونه همان

ها دارد و  به قوانين باالدستي است که وزارت ارشاد توان اندکي براي تغيير آن براي اصالح آن از سويي محدود
 ييرضارو  اينها نيز وجود ندارد. از هاي اجتماعي مختلفي قرار دارد که توان مقابله با آن ار گروهديگر تحت فش ازسويي

ان يب «رانيکتاب در ا يزيمم خيتار ي/ بازخوانکتاب ۀحوز نظارت بر» با عنوان خودپژوهش  در( 1399)زاده  و آقاجان
در  باًيبا تقرين آرمان زيان داد؛ اما تحقق ايپات سانسور يد به حاکميم که بايکن يساده است پافشار»کنند که  يم

شتر يک راه بي ،کردين رويم و در ايکن يزندگ يزيد با ممير بايلذا ناگز .«ستير نيپذ کشور امکان يحال کنون وضع و
با  ييشنهادهاين منظور پيا يها برا آن است. آن يريپذ گوکردن و اداره سانسور، پاسخ يت نهادهايم و آن تربيندار

کنند. ضمن آنکه  ينشر کتاب مطرح م وگوها با کارگزاران حوزۀ ها و گفت برآمده از مصاحبه يها ه بر دادهيکت
که خود  گونه ست و همانيکتاب در کشور راهگشا ن يزيمشکل مم در حلّ ييها به تنها ن راهيک از ايچ يند هيافزا يم

 ن ابعاد باشد. يا ساس به همةبايد حاست، راهکارها هم  يعدده و چندبُيچي، پيزيمم دۀيپد
بلکه  يستند،به اين شرايط راهکارهاي پيشنهادي خارج از چارچوب قوانين و مقررات باالدستي ن بنابراين باتوجه

جهت نوعي هاست، پيشنهادشده  نامه ملزم به تهية شيوه نظر به اينکه وزارت ارشاد بنابر همين قوانين باالدستي
 ريق پيشنهادهاي زير مطرح شده است:ط ندکردن امر مميزي حرکت کند. بدينم دهي، شفافيت و قاعده سامان

 

 مهم است: يشدن و گمنام ي، تخصصييگو ت، پاسخيشفاف چهار عنصرِ، ن گاميدر ا: يزیمم يهابیل: کاهش آساوّ

ه، دين پديحدود ا يمانند نامشخص يدر برابر مسائل يزيامر مم يمندساز ضابطه :يزیت ممیالیالف. کاهش س

 اند. شنهاد شدهيپ ين خصوص موارد بعديشنهاد شده است. در ايآن پ يشکل يو ب يشناور

کاهش  يسابقه برا يک داراياقدامات بوروکرات ين خصوص به برخيدر ا: قهیحاصل از اعمال سل یشکل یب. رفع ب

گر يد ةي، افزودن اليانقالب فرهنگ يعال يشورا کتاب با ارجاع به مصوبة يرادهايا يمانند مستندساز شود؛ يقه اشاره ميسل
راد دارد و يا يو بررس يزيمم يکه از سو ييها کردن قضاوت در مورد کتاب يبند مانند مرحله يزيص موارد مميتشخ يبرا

 ها رواج داشته است.  دوره يکتاب که در برخ ينظر و شوراديتجد تةيگروه، کم سه گانة يبند هين اليهمچن

باال  ها و مطالبات طرح خواسته يبرا ين منطق که هر جا توان اجتماعيا ةيبر پا :یادب یعموم ت حوزۀیج. تقو

در جامعه  «يادب يعموم حوزۀ» ييها د که با برنامهشو يشنهاد ميپ کند، يعمل م يشترياط بيباشد، قدرت با احت
ان يه ميدوسو يياو آشن رداشاره ک يو هنر يدر محافل ادب يزيبحث مم وستةيبه طرح پ ابد تا بتوانيگسترش 

ان يد کتاب در ميتول يخود نهاد مدن يها تيبه ابداعات و خالق ،ن مشکليا ها فراهم شود. حلّ يان و دولتيمدع
 دارد. ينفعان بستگيناشران و ذ

وسته يکند که مجوزها پ يرا ط يد قانونيند صدور مجوزها بايفرا :ها با صدور مجوز دائم قهیف اعمال سلید. تخف

 رساند. يها را به حداقل م ر دولتييحاصل از تغ يها و خسارت يا قهيسل يها ن اقدام دخالتير نشوند. اييدستخوش تغ

از ناشران  ياست که برخ يشنهاد مربوط به مشکليپ :صاحب اثر ياثر به جا يزی: ممیحداقل یه. خواست

کاهش  ين برايکند. بنابرا يشر عمل ما مترجم و نايلف ت نام مؤيبا رو يزيکار ممنکه سازويبر ا يکنند مبن يمطرح م
ا يز از ناشر يکم مم د تا دستيند به دست آين فرايدر ا يگمنام ينوع د بهيبا يزيند مميها در فرا يريخطر نفوذ سوگ

 بر نباشد. خلف اثر بامؤ

ن قانون يتدو ين خصوص ضمن اشاره به دو تالش برايدر ا: ن قانون کتابیتدو دوبارۀ يساز دوم: فعال

ک قانون کتاب به ي، حداقل وجود ين قانونينسبت به چن ينيبو بد ينيب ند که فارغ از خوشيفزاا يم سندگاني، نوبکتا
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 يص محتوايتشخ يقاطع برا مشخص و يارهايف حدود و معياز به تعرينخست، ن ؛دهد ين حوزه پاسخ مياز ايدو ن
  .ها ه کتابيعل يطرح دعاو يشده برا فين و تعريمع ياز به سازوکارهاين ،دومو  24ر اصل يرمخل به تعبيمخل و غ

، يزيمم يمهم در کاهش فشارها يها از موضوع يکينکه يبه ا باتوجه: هییقضا با قوۀ یزن ا چانهیسوم: تعامل 

قضات، قانون  ل کهيدل نيبد ،مربوط به کتاب است يبه دعاو يدگيرس يعنوان مرجع قانون ييه بهقضا با قوۀ يزن چانه
 شنهاد دهد: نخست،ينه پيتواند دو گز يوزارت ارشاد م، دهند يرا مبنا قرار م يا قانون محاکم عمومي يممجازات اسال

و دوم،  قرار دهند يبررس يرا مبنا يانقالب فرهنگ يعال يشورا محاکم مصوبة ،با مجوز ارشاد چاپ شده ياگر کتاب
 باشد. يدگيکشور مرجع رس ين عموميقوان ،بدون مجوز ارشاد چاپ شد ليبه هر دل ياگر کتاب

فشار  مختلف تحت يو مذهب ياسيس يها گروه يکتاب از سو ادارۀ خودِ: کاهش فشارها يگو براو چهارم: گفت

 ييگوو رگفتيغ وۀيتوان به ش ين اداره را نميرو ا نيا. ازگريار ديبس يها ها و گروه يمانند امامان جمعه، طالب، حوزواست؛ 
 گشا خواهد بود.  راه يمذهب يو امامان جمعه و علماندگان ارشاد يان نمايم يدائم يهاوندين پيبنابرا ،اداره کرد

ل يدال يبه برخ يکوتاه ضمن اشارۀ سندگاني، نون خصوصيدر ا: نشر و کتاب شدن حوزۀ يا پنجم: حرفه

ناشران اشاره  يناشران از سو يبرا يآثار ارسال يت کارشناسيرش مسئوليپذ به مسئلة ،نشر بودن حوزۀ يرحرفه ايغ
پس از  يزيح ممطر يبودن ناشران موجب ناکام يا رحرفهيل غيدل به ييها يريپذ تين مسئوليکنند که فقدان چن يم

 ن قانون کتاب شده است.   يها با تدو مخالفت يچاپ و برخ

دف ه يزيند مميفرا يساز ز شفافيشنهاد نين پيدر ا: يساز و شفاف يساز ند منضبطیدو فرا يریگیششم: پ

ن ياساس ااند. بر نظر قرار دادهنامة موجود را مد نييآ ن هدف استناد به قانون/يدن به ايرس يبراسندگان ينواست.  ياصل
 کند. ين مقدار قواعد موجود فراهم ميشمردن هم را ضمن محترم يزن شتر و چانهيت بينظر موضوع استناد امکان شفاف

کتاب  ادارۀ ،شنهادين پيهدف از ا: د کتابیدان تولیم یختگیشناختن و حفظ خودانگ تیرسم هفتم: به

رو پژوهشگران در  نيااست. از يدرون يميتنظو خود ينياستقالل و خودآي يسو ت حوزۀ نشر کتاب بهيو هدا يحداقل
ه در جامعه يلالت اوّيروها و تمايچگونه ن»صورت که  نيبد ؛کنند يرا مطرح م يشنهاد نخست پرسشين پيخصوص ا

دامن زده شود تا  يلين تمايم و چگونه به چنيجامعه بشناس يو اجتماع يگان کتاب را در حفظ حدود اخالقدکننديتول
ها  سپس آن« ل شود؟يکتاب تبد حوزۀ يريپذ اداره يمهم برا يزيبه دستاو يد فرهنگيدان تولين ميا يختگيخودانگ

ثر در مؤ يروين نيتر کنندگان را مهمديف تولانتشار اثر به خود صن يستگيشا و قضاوت دربارۀ يار داوريسپردن اخت
ت يحما يها ر جهت برنامهييتغ يکي ؛برند يز نام ميشران نيها از دو پ آن ،ن خصوصينامند. در ا ين راهبرد ميشبرد ايپ

شهروندان و  همة يکتاب برا يرسازيپذ کتاب و دسترسد يش توان خريسمت افزا شر بهن م  از ناشران و حوزۀيمستق
 .يا ها و کار حرفه يزير برنامه يط امن براين شرايمتأ يراه بييقضا تار قوۀم و رفيم، تصدوم

کتاب  ها ادارۀ ؛ آنکنند يشنهاد ميچند اقدام پسندگان ينو ،يمين خودتنظين موضوع و گذار به ايدر ارتباط با ا
 يمشاور برا يتواند به نهاد يم يکتاب حداقل کنند که ادارۀ يشنهاد ميرا پ يکتاب حداکثر در برابر ادارۀ يحداقل

ن خصلت يداشته باشد و در مقابل ا يا و مشاوره ييگوو گفت يژگيو، ل شودين حوزه تبديگر کارگزاران ايناشران و د
را  يپندارانه و حذف و دشمن يو مناسبات تقابل يخودريو غ يخود يها يبند ميکتاب، تقس شدن ادارۀ ياسيت سيوضع

به  يدگيرس يبرا يجاد سازوکاريا ،شنهادين پيل ايتکم يها برا ن آنيهمچن. کنند يصور مت يکتاب حداکثر در ادارۀ
 اند. نظر قرار دادهسندگان و ناشران را مدينو يحام يمدن يت نهادهايتقوبا و  يزدگ استيکتاب بدون س ات حوزۀيشکا

 
 



 هاي سیاستی دربارۀ مسائل فرهنگی و هنري توصیه | 36

 

 دآورندگانیحقوق پدت از یحما

 نةيمستلزم بستر و زم ،ها مرتبط به آن يت اقتصادين فعاليچنو هم يو هنر يادب ،يعلم ،يفکر نشيآفرهرگونه 
 يآثار فکر گونه نيا دآورندگانيپد يمعنو و يماداز حقوق  تيحما ين و مقررات برايو قوان يمناسب از قواعد حقوق

 يو اقتصاد يفرهنگ يها يگذار هيهمواره سرما ،ين بسترياست در فقدان چن يهياست. بد ياقتصاد يها تيو فعال
 قرار دارد. يدر معرض نابود

کتاب و  ۀمتخصصان حوز باگرفته  صورت يها براساس مصاحبه( 1397، يقاچاق کتاب )نظر ادر پژوهش مرتبط ب
 يمحقق راهکارها ،شنهاد شده است. نخستيمدت پمدت و بلند هکار در دو سطح کوتاهن رايچند ،نشر کتاب

قاچاق کتاب را بنابر نظر  يبا عامالن اصل ييو قضا يرد انتظامفروشان و برخو دست يهمانند سامانده يمدت کوتاه
کتاب  ف دولت در حوزۀيوظا يگونه اقدامات در راستا نيرسد ا ينمنظر شنهاد داده است که بهيشوندگان پ مصاحبه

 ر آمده است:يبلندمدت موارد ز يق در خصوص راهکارهاين تحقيباشد. سپس در ا
o اتو مقرر نيقوان حيو تصر ينيبازب 
o تيرا يکپ نيقوان تيبرن و رعا ونيبه کنوانس وستنيپ 
o يعموم يآگاه گسترش 
o و پخش کتاب عيح نظام توزالاص 
o ناشران ةيدر کارکرد اتحاد دنظريجدت 

و  ينيحس؛ 1396 ،يماني)سلج مطالعات يبنابر نتا ،ن مسئله گفته شديتر در ارتباط با ا شيکه پ گونه ن همانيهمچن
مربوط به  نيکردن قوانروز بهو  يضمن بازنگر يالملل نيب يها نامه وستن به توافقي( پ1395، يدرامن حيفص؛ 1390 ،يمطلب
 ن خصوص عبارتند از:يدر ا ياستيس هاي هين توصيتر ين اصليشنهاد شده است. بنابرايکشور پ يفکر تيمالک

o يالملل نين بيو هم جهت با قوان يجهت رفع مشکالت فعل ين موجود کشوريو اصالح قوان ينيبازب   
o تيرا يکپ نيقوان تيبرن و رعا ونيبه کنوانس وستنيپ 

 :يجانب يراهکارها نيهمچن

o از ناشران  يت حقوقيحما ياز ناشران برا يتيحما يها ارانهياز  ياختصاص بخش 
o يصنف ير نهادهايها و سا ها، تشکل هيت از اتحاديحما  
o ياسالمارشاد فرهنگ و و وزارت  ييو قضا يامانتظ ينفعان، قوايه، ذين اتحاديب يهماهنگ تةيل کميتشک 
o يا نشر حرفه 

   

 ارانهیاصالح نظام پرداخت 
... دولت و يبودن، مشکالت مال کيولوژدئيارينفعان، غيل مختلف ازجمله تعدد ذيدال به ها ارانهي د بشود گفت که مسئلةيشا

دنظر و ي، نقد، تجديبررسنفعان مورديذ يو هم از سو يکارگزاران دولت ين بخت را داشته است که هم از سويا
ات در خصوص آن نقد و يجامعه و نشر يعموم يدر فضا يرد و حتيمطالعه و پژوهش قرار گ ، موردکه اشاره شد گونه همان
 رد. يصورت بگ يبررس

تابع مجريه  عنوان قسمتي از قوۀ زم به ذکر است که وزارت ارشاد بهها نيز ال در خصوص اصالح نظام پرداخت يارانه
که در تدوين  . اما اين امکان براي اين بخش بيشتر فراهم است )نسبت به بخش مميزي(استقوانين و مقررات باالدستي 
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به  هاي پيشين و باتوجه به تجربيات سال نه باتوجهساال هاي پنج سالة توسعه و همچنين تدوين اليحة بودجة برنامه
 اي اقدام کند.  ها نسبت به اصالح نظام پرداخت يارانه انههاي صورت گرفته در خصوص يار مطالعات و بررسي

ح يمنظور تصح به ييشنهادهاي، محققان راهکارها و پها اشاره شد تر به آن شيکه پ يقبل يهادر هر کدام از پژوهش
 ريمسدر شنهاد شده است که يپ يدر گزارش ششجوان اند.ها مطرح کرده شدن آن و عادالنه يها، کارآمد ر پرداختيمس

 -ساله  10مثال  - يو پلکان يجيصورت تدر به ديبا ،است يشگاهينما يهاارانهيکه  وهيش نيتر  ارانهيرپُ ها، ارانهيح اصال
 صيتخص نيا .ابدي صيسخت و نرم هر استان تخص يهارساختيبه ز «فرهنگ ينيسرزم شيآما»اساس حذف شود و بر

  داشته باشد. خود بودن را درريپذ بودن و نظارت بودن، شفاف عام اتيخصوص ديبا
 نيسازمان تأم ،ياتيامور مال سازمان ق(،آب و بر) رويوزارت ن ها،يشهردار ريها نظ دستگاه ريبا تعامل با سا

  شود. ژهيدر تمام مناطق کشور توجه و يفروش کتاب سيتأس يمال و يحقوق يهاتيو... به بستر حما ياجتماع
درصد 15مشخص تا  ۀدور کي يط نشگرانيآفر يدرصد2 ةو سران افتهيکاهش  و مصرف ديبه تول ارانهيپرداخت 

 .ابدي شيافزا

o کتاب شود يخصوص زيصرف کمک به جوا ارانهياز  يبخش. 

o حذف شوند ارانهي افتيدر ةاز چرخ يدرس ناشران کمک. 

o متوقف شود يکتاب از ناشران دولت ديخر.  

o ابديص سنت نقد کتاب اختصا تيبه تقو هاارانهياز  يبخش. 

o ابديکتاب اختصاص  يهااز باشگاه تيبه حما هاارانهياز  يبخش. 

o کتاب شود يدارليتحص يها انجمن لياز تشک تيصرف حما هاارانهياز  يبخش. 

o ها فراهم شود انواع کتاب غيامکان تبل يملّ يها در تعامل با رسانه. 
o پرداخت شود. نشگرانيبه آفر ارانهياز  يشتريسهم ب 

اصالح  يبرا يکرد کلّياز دو رو «يمعاونت امور فرهنگ يها ارانهي تيدر وضع يبازنگر»گزارش در ن يهمچن
 هايارانهيو اختصاص بودجه به  رهيو غ دهايشامل خر ميمستق هايارانهيحذف  ؛الفکرد يرود، يگويها سخن م ارانهي
هاي حفظ چارچوبب؛ کرد يرو. رهيغو  نييعوارض، کارمزد پا مه،يب ات،يمثل برق، آب، مال يعموم و ميرمستقيغ
ان از اقبال نفعيکرد دوم نزد کارشناسان و ذيد که رويافزايو م همراه با اصالح حداکثري آن يفعل تيوضع يکلّ
 کند:يمطرح م ييشنهاهايبرخوردار است و بنا بر آن پ يشتريب

o يبخش خصوص لةوسي به يفروش و کتاب عيو گسترش مراکز توز سياز تأس تيهاي حماوام ايياح 
o دکننيم اسـتفاده يکه از بودجه و امکانـات عمـوم يو عموم يهاي دولتبه بخش ارانهي صيتخص عدم.  
o جاديانرژي و ا ةاراني نقـل،و هاي حمـلارانهي مه،ياز حق ب يبه پرداخت بخش ميمستق هايارانهياز  يبخش ليتبد 

 براي انبارداري التيتسه
o کتاب نيتريکتاب و و ةبازارچ جاديهاي ا ر قالب وام به طرحد هاارانهياز  ياختصاص بخش 
o نييوام به ناشران با کارمزد پا ةناشران براي ارائ ةالحسن صندوق قرض جاديا 
o نمايس و روزنامه ما،يسصداو قياز طر غاتيها به امر تبلارانهياز  ياختصاص بخش 
o گريهاي دبه زبان ينرايهاي اکتاب ةکتب ارزشمند به ترجم ةارانياز  ياختصاص بخش 
o گذاري استيدر س يصنف به نحوي که نقـش نهادهـاي يکتاب استان هاي شگاهيبرگزاري نما ةنيدر زم ها استياصالح س 

هر  يفروشان بوم از کتاب رييگ بهرهو  ابـديکـاهش  ينقش دولت و بخش عمـومدر مقابل و  شيگري افزاو تصد
 وارد شود. يخصوص بخـش هـاييفروشـ به کتاب انيز نيکه کمتر نحوي استان به

o قيطر از يکتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالم ديخر تئيه وسيلة بهکتاب  ديخر هاياستياصالح س: 
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 هاي مرتبط بازنگري و اصالح شود.نامه وهيها و شنامهنييآ -
 و باعث رقابت نابرابر نشود. ابديامکان سوءاستفاده از آن کاهش  -
 .رديقرار گ تيدر اولو يعموم هاي کتاب تيتقو -
 .ابدي شيها افزا کنندگان در انتخاب کتاب نقش مصرف -
 .کتاب ديخر تئيدر ه يدولتريو غ يهاي صنف تشکل ندگانيحضور نما -
 اه استانو  يدولتريغ کتاب با مشارکت نهادهاي ديسازي خر و شفاف يسامانده ايکتاب  ديخر ۀوياز ش ييتمرکززدا -
o رکشو يهاي عمومامناي کتابخانه تئيه وسيلة بهکتاب  ديخر ۀوياصالح ش 
o نقد کتاب ۀحوز تيتقو 

 

 فروشان کنندگان و کتاب عین ناشران، توزیم روابط بیتنظ
کنندگان  عين ناشران، توزيبمربوط به روابط و مناسبات  ،ن بخشياز مشکالت ا يان شد برخيتر ب شيکه پ گونه همان

ا از يکتاب بزرگ  يهاد از فروشگاهيد و خريخر وۀير شييز مشکالت مربوط به تغا يافروشان است و پاره و کتاب
د جامعه و به تبع آن کاهش فروش يکاهش قدرت خرآنکه ، ضمن است نيآنال يهايفروش ق کتابيطر

 .استن مسئله يل ايز از دالين هايفروش کتاب
ارانه به يمانند اختصاص ستند؛ ل هيز دخين مسئله نين در حل ايشيپ يهااستيراهکارها و س يبرخ
ن راهکارها در يتر از مهم يکي. ياناشران حرفه يريگو شکل هايفروش کنندگان و کتاب عيکنندگان و توز مصرف

قدرتمند، توانا و آشنا به  يصنف يهاها و تشکلهيت اتحاديل و فعاليت از تشکيحما ،يخصوص مشکالت بخش
 يهمکار يبرا ييارهاکسازو يو طراح يحل مناسبات کار ييتوانا ييهاشکلن تيواقع چنن حوزه است. دريمسائل ا

 و مصرف را دارا هستند. ع يد و توزيتول مختلف يها بخش
همراه  يانين جريکار آگاه خود را با چنو ک کسبيد. ينه تهد ،ک فرصت شناخته شودي مثابة د بهيخر وۀير شييتغ

ن اختصاص يآنال يها فروش ها( به کتابارانهي) يتيحما يهااستياز س يشود بخش يشنهاد ميرو پنياخواهد کرد. از
 يهافروشگاه يريگ از شکل ،يعموم يبا نهادها يدر قالب همکار يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمن يابد. همچني

 ت کند.  يکتاب بزرگ حما
     

 يريگ جهيبحث و نت

ط نامساعد اقتصاد کشور، يت فرهنگ، شرايحاصل کلّ ،تمام مسائل مرتبط به آننشر و کتاب و  وضع موجود حوزۀ
دا و پنهان دولت و يپ يها و ...(، مداخله ياسي، سين حوزه )حقوقينامناسب و ناهموار حاکم بر ا يها نه و بستريزم
 ن حوزه است.يگران ايباز يگريباز ين چگونگيآن و همچن يها تياست در فعاليس

ت فرهنگ )که در موضوع يتواند کلّ يست و نميقادر نکوچک  ک بخشيدر  يگذار استياست که س يهيبد
رو اگر  نيا م و اصالح کند. ازيرا ترم ياقتصاد ملّ يها يا خرابيشود(  يان ميزان مطالعه نمايممورد در گزارش حاضر 

 يها اخلهشوند و مد  گران توانمندتريهموار شود و باز يکتاب تا حدّ حوزۀ يها تياز بستر حاکم بر فعال يفقط قسمت
از  يدوار شد که اندکيد بتوان اميشاابد، يتر اختصاص نهيات گذشته بهيبه تجرب ها باتوجهارانهيو دولت کمتر شود 

 ن حوزه کاسته شود.يمسائل ا
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 سرانة و يا نشر حرفهها،  ارانهيپرداخت  ي، چگونگکتاب نشر بر حاکم حقوق کتاب، يزيمم و يابيراستا ارز نيهمدر
 طيشرا نيتر مهم و نشر طيمح بر حاکم يبسترها ازجمله ،شود يم منتج جامعه ياجتماع طيشرا از خود که کتاب مطالعة

 اند.  ن حوزه انتخاب شدهيا يمسائل اصلعنوان  ن گزارش بهيل در ايدل نيهم که به آن هستند يا نهيزم
حقوق  يموجود کشور نيو اصالح قوان ينيبازب: ر اشاره شده استيز به موارد زينها  استيدرخصوص س

 ت،يشفافسمت  ن قانون کتاب و حرکت بهيت، تدويرا يکپ نيقوان تيبرن و رعا ونيبه کنوانس وستنيپ دآورندگان،يپد
ت يتقو يسو و حوزۀ نشر به م از ناشرانيت مستقيحما يها جهت برنامهر ييتغ، يزيمم شدن يتخصص ،ييگو پاسخ
 يصنف ياه ت از تشکليحما و شهروندان يکتب برا يسازريپذ رسد و دستيش توان خريناظر بر افزا يها برنامه

 قدرتمند و توانمند.
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