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از زمان اسکندر تا تیمور لنگ تا حزبالله ،کتابهای ما را سوزاندهاند،
کتابخانههای ما را نابود کردهاند ،زبان ما را سانسور کردهاند و تاریخ ما را
تحریف کردهاند .اما ما روند دیگری را هم دیدهایم .پس از هر شکست،
فرهنگ ما توان خود را بازیافته است و خالقیت خود را به دست آورده
است ،مانند ققنوسی که از خاکسرتش برخاسته است.

آذر محلوجیان،

ققنوس از خاکسرت :داستان کتاب در ایران

انسداد نویسنده

3

مقدمه
در سال  ،۱۳۵۷انقالب اسالمی ایران حکومت محمدرضا شاه پهلوی را
رسنگون کرد .حکومتی که به طرزی بیرحامنه نویسندگان مخالف رژیم را
مورد هدف قرار داده بود .اما روحانیون مستبدی که پس از او راه خود را به
قدرت باز کردند ،بهرت از او نبودند .آنها کتاب قانون خودشان را نوشتند و
خط قرمزهای مبهم و همیشه در تغییر آنها ،نویسندگان ایرانی را از پا
انداخت و فضایی پر از ترس ،بیتفاوتی و ناامیدی برای آنها به ارمغان آورد.
این گزارش داستان نویسندگان و نارشانی است که در ایران امروز و در
دوران جمهوری اسالمی ایران کار میکنند .این گزارش را موسسه رسانههای
خرد ( )Small Mediaبا کمک آمار خانه کتاب نقل میکند که بیش از یک
میلیون عنوان کتاب منترش شده را در خود جای داده است .اما سفر هر
کدام از این کتابها از ابتدا تا رسیدن به نقطه انتشار ،راه چندان آسانی
نبوده است.
شام میتوانید نسخه کامل این گزارش را به زبان انگلیسی از وبسایت ما
دانلود و مطالعه کنید یا به وبسایت تعاملی این گزارش مراجعه کنید و
منودارها و دادهمناهای بیشرت را در رابطه با نرش ایران مشاهده و مطالعه
منایید.
داستان سفر کتابها از زمانی که آخرین نسخه آن توسط نویسنده متام
میشود تا وقتی که روی قفسه کتابفروشیها قرار میگیرد داستانی است پر
آب چشم! در این مسیر ،نویسنده ابتدا باید نارشی را قانع کند که کتابش
قابل چاپ است و پس از آن خودش را بسپارد به ممیزان وزارت ارشاد تا
ببیند پس از تاخنت به تاروپود داستانش ،چه باید از آن کم کند یا چه چیز را
تغییر دهد تا کتاب اجازه نرش بیابد .در این میان ،نارشان هم عالوه بر در
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مقدمه
نظرگرفنت سیاستهای خود ،گوشه چشمی هم به خط قرمزهای نوشته و
نانوشتهی وزارت ارشاد دارند و سعی میکنند کتابهای انتخابیشان
مشکالت کمرتی برایشان بهوجود بیاورد.
مراحل انتشار کتاب:
•مراجعه نویسنده به نارش پس از ویرایش نهایی کتاب
•تایید کتاب توسط نارش و عقد قرارداد با نویسنده
•تایپ و ویرایش و صفحهآرایی کتاب
•گرفنت شابک برای کتاب و ثبت در کتابخانه ملی ایران برای گرفنت فیپا
•پر کردن فرم پیش از انتشار کتاب وزارت ارشاد توسط نارش و نویسنده
•ثبت کتاب به صورت یک فایل روی سیدی به همراه فرمها و طرح
جلد در اداره کتاب وزارت ارشاد
•مرور ممیزان ارشاد (زمان نامشخص)
•احتامال دریافت فهرست اصالحات کتاب توسط نارش (حذف و تغییرات
یا هامن اعامل سانسور در این مرحله به اسم اصالحات صورت میگیرد)
•اعامل اصالحات و ارسال مجدد به ارشاد (این مرحله ممکن است بیش
از یکبار صورت گیرد و کتاب ممکن است حتی در این مرحله بالکل رد
شود)
•صدور مجوز
•انتشار کتاب به صورت فیزیکی توسط نارش
•پر کردن فرم اعالم وصول و ثبت دو جلد کتاب به همراه این فرم
•دریافت مجوز نهایی
•پخش کتاب در کتابفروشیها
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گواه
دوستان شاعری که با یک نارش کتاب شعر درآوردهاند به من میگفتند که مشاور بخش شعرش اِعام ِل تغییراتی
را در کلامت و سطرهای اشعار آنها (پیش از فرستادن به وزارت ارشاد) پیشنهاد داده است.
کلامت و سطرهایی که به نظر مشاو ِر آن نارش ،حالت تابوشکنی داشته یا از خط قرمزی عبور کرده ،با کلامت
و سطرهایی خنثی جایگزین شده است .این یعنی تبدیل شدنِ نارش به سانسورچی ،که خیلی دردناک است.
سپیده جدیری  //شاعر

پروسهای که ایران در آن خیلی ضعیف است بخش ادیتوریال است .معموال اینطوری است که نارشان یا کتاب
را قبول میکنند یا رد میکنند .کتاب را ادیت منیکنند .و وقتی کتاب ادیت منیشود ،سلطنت مطلقه نویسنده
است .در اروپا ادیتورها قوی هستند و در ایران نویسندهها قوی هستند.
نویسندهها اغلب حرف ادیتورها را قبول منیکنند ،بهشان گوش منیکنند .بنابراین اصال این شغل در ایران
وجود ندارد .ادیتور به معنای ساختاری و محتوایی وجود ندارد .ادیتور شکلی وجود دارد مثال عالمات
سجاوندی میگذارند ،هیچکس نیست به نویسندهها کمک کند برای بهبود داستان و نویسندهها هم قبول
ندارند که توصیههای ادیتور را قبول کنند.
محمد طلوعی  //نویسنده

انسداد نویسنده

6

نگاهی به آرشیو
تعداد عنوان منترش شده در هر دوره
۱۳۷۶ - ۱۳۸۴
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎمتﯽ

۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد

۱۳۶۸ -۱۳۷۶
اﮐﱪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

۱۳۶۰ -۱۳۶۸
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
٧٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

١٣٨٨

١٣٨٣

١٣٧٨

١٣٧٣

١٣٦٨

١٣٦٣

١٣٥٨

خانه کتاب ایران مسوول تهیه و نگهداری بانک اطالعات متامی کتابهای
منترش شده است .این بانک اطالعاتیِ بزرگ شامل حدود یک میلیون
عنوان کتاب است.

که البته باید در نظر گرفت که جمعیت ایران هم بزرگتر شده است.
بنابراین اجازه بدهید منودار را بر اساس رسانه کتابهای منترش شده ترسیم
کنیم.

تا جایی که ما میدانیم ،تا به حال کسی نگاه کاملی به این آمار نکرده
است .به همین دلیل موسسه رسانههای خرد ( )Small Mediaتصمیم
گرفت به رساغ این آمار برود و جزییات نهفتهاش را آشکار کند .این گزارش
سعی میکند قطعات مختلف اطالعات صنعت نرش ایران را از انقالب
 ۱۳۵۷به این طرف ،کنار هم بگذارد و روندهایی که در گذشته و حال
اتفاق افتاده و میافتند را به منایش بگذارد .همچنین چشماندازی از آینده
نرش ایران به دست دهد.

حاال میتوانیم بعضی از نقاط بحثبرانگیز منودارمان را تشخیص دهیم .در
سال  ۱۳۵۹رکود و کاهش بزرگی به چشم میخورد و برعکس میبینیم که
در خالل سالهای  ،۱۳۸۴ - ۱۳۷۲دوره شکوفایی نرش بوده است که پس
از آن افولی دیگر اتفاق میافتد.

اگر نگاهی به تعداد عناوین منترششده در این سی و اندی سال بیندازید،
طبیعی است که تعداد کتابهای منترش شده رشد مداومی داشته است

دلیل این بینظمیها در این آمار چیست؟ در ادامه سعی میکنیم این
نوسانات را در بازههای زمانی مشخص بررسی کنیم.
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فصل اول
داستان ادبیات ایران
من آنجا کار میکردم .هاشمی رفسنجانی یکی از بهرتین دورههای پس از انقالب را
مدیریت میکرد .اما بعد از آنکه اصولگرایان به خامتی فشار آوردند ،او مجبور شد از
مقام وزارت کنارهگیری کند .حتی پس از آن وقتی علی الریجانی وزیر جدید روی کار
آمد ،مدیر اداره کتاب احمد مسجدجامعی بود که مهمترین چهره در نرش ایران بعد از
انقالب است.
مسجدجامعی سعی کرد فضای باز اندکی را که حول نرش کتاب ایجاد شده بود ،حفظ
کند .در زمان احمدینژاد بود که همهچییز تغییر کرد .او مدیران و پرسنل و روال کاری را
تغییر داد.
علی اصغر رمضانپور،
معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

انتخاب علی خامنهای در سال  ۱۳۶۰وضعیت سیاسی ایران بعد از انقالب
را پایدار کرد .این پایداری البته در پی اعدامهای گروهی و ترور گسرتده و
کنرتل شدید حکومت بر متام جوانب زندگی اجتامعی حاصل شد.

جنگ در سال  ۱۳۶۷به پایان رسید ،رهرب ایران ،آیتالله خمینی ،در سال
 ۱۳۶۸درگذشت و هاشمی رفسنجانی میانهرو در هامن سال به ریاست
جمهوری انتخاب شد.

در مراسم سوگند خوردن ریاست جمهوری ،خامنهای عهد کرد که هرگونه
انحراف ،لیربالیسم ،و چپهای تاثیرگرفته از امریکا را ریشهکن کند .چنین
حملهای به دشمنان فرضی نیروی محرک زمان جنگ و سیاستهای
فرهنگی آن دوران بود.

رفسنجانی رادیکال نبود .او سازندگی اقتصادی پس از جنگ را در راس
برنامه خود داشت و وزیر فرهنگ لیربال خود  -رییس جمهور آینده محمد
خامتی  -را برای مدیریت سیاستهای نرش انتخاب کرد.

در سال  ،۱۳۶۳جمهوری اسالمی قدرت و اختیارات دستگاه قدیمی
سانسور را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتقل کرد .شیبی که در این
محدود زمانی مشاهده میکنید نتیجه همین واقعه است .سانسور دوباره
بازگشته بود و این بار گسرتدهتر از گذشته.
با پایان دهه شصت ،سیاست و جامعه ایران تغییرات بزرگی به خود دید.

تغییرات در صنعت نرش بین ریاست جمهوری رفسنجانی و خامتی
نامحسوس بود و به نظر سیاستها با تغییرات اندکی مواجه بودند .هیچ
اختاللی در رشد نرش ایران در این محدوده زمانی دیده منیشود.
در زمان خامتی نسبت به هر دوره قبلی ،تعداد عنوان بیشرتی کتاب منترش
شد .بعضی از نویسندگان آن را «عرص طالیی» نرش در ایران میدانند؛ زمان
تسلطاصالحطلبان.
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گواه
میان دو دورهی ریاستجمهوری آقای خامتی نیز ،دورهی نخست کمچالشتر بود ،یعنی دورهای که آقای
بزاده ریاست ادارهی کتاب را در وزارت ارشاد بر عهده داشت .به نظر من حضور فردی چون
خرسو طال 
بزاده در عرصهی فرهنگی ،در کل دوران پس از انقالب  ،۱۳۵۷یک اتفاق بود.
آقای طال 
اگر درست خاطرم باشد ،ایشان خود در گفتوگویی با روزنامهی یاس نو دربارهی آن دوران گفته بود که چون
در کل ،به سانسور کتاب و کاالهای فرهنگی اعتقادی ندارد ،رویکردش این بوده که همهی کتابها منترش
شوند و خو ِد مردم انتخاب کنند که کدام کتاب را بخوانند و کدام را نخوانند.
این رویکرد بسیار قابل احرتام است و به نظر من در کل دوران جمهوری اسالمی ،رویکرد کامال نادریست.
سپیده جدیری ,شاعر
به نظر من در دوره احمدینژاد ،فضای سانسور فضای بازتری بود به
فاصله بین ما و اصول گرایان آنقدر زیاداست که اکرثا چیزهایی را که ما
مینویسیم منیفهمند ولی [فاصله] با اصالحطلبها کم است .منی شود
گول شان زد ،باهوش تر هستند.

به نظر من در دوره احمدینژاد ،فضای سانسور فضای بازتری بود به
یک دلیل .به خاطر اینکه کسانی که کتاب را میخواندند و سانسور
میکردند ،آدمهایی بودند که کتاب را منیشناختند .منیفهمیدند چه
باید بکنند .در دوره خامتی و روحانی آدمهای که دارند کتاب را سانسور
میکنند ،کتاب را میشناسند.

مهسا محبعلی ،نویسنده

بدترین چیز سانسورچی باهوش است .سانسورچی باهوش چیزهایی را
حذف میکند که حتی نویسنده هم خودش نفهمیده و او تفسیر
میکنه .در حکومتهای فناتیک آدمهایی را میآوردند که فقط
فحشهای مستقیم را میفهمیدند .اگر شام کمی متافوریک میکردید و
با کنایه حرف میزدید ،دیگر منیفهمیدند چه میگویی و کتاب را قبول
میکردند.
محمد طلوعی ،نویسنده
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در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ،ادارهای در پس اداره کتاب تشکیل شد که از
طرف وزارت اطالعات حامیت میشد .این اداره غیررسمی بود اما به صورت موثر مسئول
تصمیمگیری در موردنرش هر کتاب یا توقیف نارشان بود ،مثل داستان نرش چشمه.
تغییر اساسی احمدینژاداین بود که قدرت و اختیارات تصمیمگیری را از وزارت ارشاد به
وزارت اطالعات منتقل کرد.
علی اصغر رمضانپور،
معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

البته این به آن معنا نیست که سانسوری وجود نداشته است .هرچند
وزارت ارشاد خامتی آسانگیرتر از وزارتخانههای دیگر بود اما بعضی
معتقدند ممیزان باسوادتر و باهوشتری در آن زمان در اداره کتاب کار
میکردهاند که کمی کار را برای نویسندگان و نارشان سخت میکرد و
دورزدن آنها را هم پیچیدهتر.
سکونی که بین سالهای  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۸دیده میشود ،نشان دهنده
تغییرات بنیادین در سیستم نرش است .در سال  ،۱۳۸۴احمدینژاد حسین
صفار هرندی را به عنوان وزیر فرهنگ برگزید .این فاجعهای بزرگ برای
نویسندگان ایرانی بود .او بسیاری از مجوزهایی را که در زمان خامتی صادر
شده بود لغو کرد و نارشان را مجبور کرد که برای اخذ مجوز دوباره ،به
پرسنل جدید وزارت ارشاد مراجعه کنند.
عالوه بر آن ،یک کمیتهی مخفی هم متشکل از کارکنان سابق وزارت
اطالعات در پس وزارت ارشاد تشکیل شده بود که اجازه و اختیار سانسور
داشت.

در این دوره ،نظارت دولت بر صنعت نرش به صورت گسرتده افزایش
یافت و فضای سیاسی و اجتامعی بیش از گذشته تحت کنرتل دولت بود.
این وضعیت پس از انتخابات  ۱۳۸۸و وقایع پس از آن بغرنجتر شد.
دادههای ما از خانه کتاب ممکن است نتواند اثرات منفی دوران ریاست
جمهوری احمدینژاد را به درستی منعکس کند .افزایش آمار نرش بین
سالهای  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹با تصویری که بقیه اجزا و دستاندرکاران این
صنعت به ما میدهد کامال متناقض است .متام کسانی که در این زمینه
با آنها صحبت کردیم یک زبان معتقدند که این دوره سختترین دوره
تاریخی پس از انقالب بوده است.
روند صعودی دادههای ما میتوانست واقعی و درست باشد اما به نظر
میرسد که از آثار کتابسازی دولتی است .وزارت ارشاد با اختیاراتی که
داشت میتوانست آمار نرش را باال بربد و در این میان بسیاری از نارشان
هم بودند که با کامل میل از آنها حامیت میکردند یا به عبارت دیگر در
این کار با آنها همراه بودند.

انسداد نویسنده
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گواه
کل این افزایش آماری به خاطر فرایند کتابسازی است .وزارت ارشاد برای باالبردن آمار نرش در بانک دادههای خود،
اجازه داد که بسیاری از مقاالت دانشگاهی اعم از حقیقی یا قالبی ،که توسط دانشجویان و فقط برای استفاده
دانشگاهی نوشته شده بود ،منترش شود و وارد آمار خانه کتاب شود.
علی اصغر رمضانپور ،معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اما جریان کتابسازی به این موارد محدود نبوده است .افشین شحنهتبار ،مدیر نرش شمع و مه ،از نوع دیگری از
کتابسازی میگوید:
سالها پیش وقتی به نارشین حواله کاغذ میدادند ،ماموری از طرف ارشاد میآمد و کتابها را در صحافی شامرش
میکرد .در آن زمان آمار تیراژ خیلی قابل اطمینانتر بود .اما االن اینطور نیست .مخصوصا از  ۷-۸سال پیش که
وزارت ارشاد مبنای متدید مجوز نرش را  -مجوز نرش دامئی نیست و دورههای یک ،دو یا سه ساله دارد -چاپ ۴
عنوان گذاشتند .نارشین غیرفعال برای متدید این مجوز کار بیمحتوایی را با کپی کردن و چسباندن مطالب به هم
تولید میکنند و در کتابخانه ملی ثبت میکنند و از آن تعداد محدودی مثال  ۱۰تا  ۲۰جلد چاپ دیجیتال میزنند.
اما بعد از رفنت ارشاد تیراژ را  ۱۰۰۰اعالم میکنند.

افشین شحنهتبار ،مدیر نرش شمع و مه (مصاحبه)۲۰۱۵ ،

فشار ممیزی بهحدی رسید که خیلی از رمانها دیگر اصالحیه
منیخوردند و به کل رد میشدند .برای این مورد منیشد هیچ کاری کرد.
تازه چنین جوابی بعد از دو یا سهسال به نویسنده ابالغ میشد و
طبیعی است که این فشار برای یک نویسندهی جوان چقدر غیرقابل
تحمل باشد .خیلیها همینطوری دیگر قید نوشنت را زدند.
آنیتا یارمحمدی ،نویسنده

حوادث  ۸۸تاثیر بسیار چشمگیری داشت .حرکتی کامال به سمت
عقب در عرصهی نرش اتفاق افتاد .بسیاری از شاعران و نویسندگان به
کُل از چاپ کتابهایشان ناامید شدند .و یادم میآید که چندین نارش
مجوز نرششان باطل شد .حتی کافه کتاب نرش ثالث را مدت زمانی
طوالنی تعطیل کردند مبادا شاعران و نویسندگان در آنجا تجمعی داشته
باشند.
سپیده جدیری ،شاعر

انسداد نویسنده
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سه تغییر عمده که تاکنون در زمان روحانی رخ داده است:
 .۱مدیران و ممیزان تعویض شدهاند .دولت جدید مدیر اداره کتاب را تغییر داده است
بنابراین ارتباط وزارتخانه با نارشان بهرت شده است.
 .۲کمیته اطالعاتی غیررسمیای که در پس وزارت ارشاد فعالیت میکرد ،منحل شد.
 .۳وزارت ارشاد فشار خود را برای انتشار کتابهایی که مورد نظر دولت است ،بر نارشان
کم کرده.
علی اصغر رمضانپور،
معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

برای بررسی عملکرد وزارت ارشاد روحانی هنوز زود است .ما تازه به میانه
راه دوره ریاست جمهوری او رسیدهایم و آمار دوسال گذشته خانه کتاب
برای قضاوت و نتیجهگیری و تایید بهبود حال صنعت نرش در دوران او،
کافی نیست.
البته آمار نشان میدهد که بین سالهای  ۱۳۹۲و  ،۹۳یعنی حین
انتقال اداره وزارتخانه از دولت احمدینژاد به دولت روحانی ،کاهش
قابلتوجهی رخ داده است اما آنچه ما از دستاندرکاران نرش میشنویم
این است که اوضاع دارد بهرت میشود.

گزارشهایی که از داخل ایران میآید ،اظهار میکنند که وزارت ارشاد
روحانی رسیعتر از قبل بررسی کتابها را انجام میدهد که حدودا
یکماهه است .ارتباط وزارت ارشاد با نارشان هم بهبود یافته است .به نظر
میرسد مداخله دولت در چرخه نرش که در زمان احمدینژاد به اوج خود
رسیده بود ،حاال کمی عقبنشینی کرده است .نویسندگان امیدوارند که
این آغاز دوره دیگری از لیربالیسم باشد.
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فصل اول
تفکیک کتابها بر اساس ژانر در دورههای مختلف
ژانر کتابهای منترش شده در ایران۱۳۵۷ - ۱۳۹۳ :
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻋﻠﻮم اﺟﺘامﻋﯽ
زﺑﺎن
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
و رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻓﻨﺎوری
ﻫرن
ادﺑﯿﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
١٣٨٨

١٣٨٣

تغییر وضعیت سیاسی نه تنها در تعداد کتابهای منترش شده تاثیر
گذاشته است ،بلکه در نوع و ژانر کتابهایی هم که منترش شده تاثیر
داشته است .خروجی صنعت نرش ایران در زمان جنگ بسیار متفاوت
از زمان خامتی است و همینطور کتابهای دوران رفسنجانی از زمان
احمدینژاد.
با متام تفاوتهایی که بین این دورهها وجود دارد ،یک چیز ثابت است
و آن هم کتابهای مذهبی هستند که از سال  ۱۳۵۷تا به حال بیشرتین
سهم را در میان کتابهای منترش شده داشته است .این کتابها شامل
قرآن ،نهجالبالغه ،مفاتیحالجنان و دیگر آثار از رسارس دنیای اسالمی
میشود .تعداد کتابهای مذهبی در سال  ۱۳۹۲برابر با  ٪۱۴.۳۰بوده
است و در سال  ۱۳۸۶هم معادل  ٪۲۴.۱از کل کتابها که البته مشخص
نیست چه میزان از این کتابها واقعا خوانده میشوند .سهم بزرگی از
این کتابها توسط دولت خریداری میشود و بین مسجدها ،حوزهها،
کتابخانهها و ادارات رسارس کشور توزیع میشوند.

١٣٧٨

١٣٧٣

١٣٦٨

١٣٦٣

١٣٥٨

ادبیات داستانی بعد از کتابهای مذهبی ،ژانری است که بیشرتین
تعداد عنوان منترششده را دارد که از دههی هفتاد به این طرف حدود
 ٪۲۰عناوین منترش شده را به خود اختصاص داده است .از آنجا که آثار
داستانی در بین ژانرهای دیگر هدف بیشرتین سانسور قرار میگیرند،
بهرتین مقیاس برای اندازهگیری شدت و حدت سانسور کتاب در ایران
است.
در زمان احمدینژاد ،تعداد کتابهای ادبیات داستانی به پایینترین حد
خود رسیده بود .در سال  ،۱۳۸۵تنها  ٪۱۶.۷کل کتابها را ادبیات داستانی
تشکیل میداد .درست برخالف آن دوران ،از سال  ۱۳۹۳به بیشرتین میزان
از زمان خامتی رسیده است که چیزی حدود  ٪۲۲.۷کتابهای منترش شده
است .البته آمار یک سال برای پیشبینی کردن یک روند کافی نیست اما
در هرصورت این آمار اولین بارقههای امید دولت روحانی است که ممکن
است بتواند کارنامه سانسور بیش از حد زمان احمدینژاد را به عقب براند.
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فصل دوم
زبان مادری و تبعیض در نرش

در جمهوری اسالمی ایران نویسندگان حتی در میزان اعامل سانسور و
محدودیت هم برابر نیستند .شام ممکن است نویسنده «نامطلوبی» برای
حکومت باشید .اگر اینطور باشد که کتابتان جایی زیر خروارها کاغذ در
وزارت ارشاد دفن خواهد شد .در تئوری ،طبق قانون اساسی زبانهای
اقلیت به رسمیت شناخته میشوند و حق تحصیل و رسانه و مطبوعات به
آنها تعلق میگیرد.
در واقعیت ،اینها وعدههایی توخالی است .برای مثال ،حدود ۱۰
میلیون ترک آذری در ایران زندگی میکنند اما در  ۹۰سال گذشته هیچ
دستورالعمل رسمی برای آموزش به این زبان در استانهای شامل غربی
ایران وجود نداشته است( .جوادی)۲۰۱۰ ،

زبان ترکی تنها زبانی نیست که مورد بیمهری است .کردی زبانی است که
مردم در چندین استان کشور همچون کرمانشاه و کردستان به آن صحبت
میکنند .جمعیتی حدود  ۸میلیون نفر یعنی  ٪۱۰جمعیت کشور .با این
حال آمار خانه کتاب میگوید که از زمان انقالب تا به حال تنها ٪۰.۱۳
کتابها به این زبان نوشته شده اند.
بلوچی زبان دیگری است که حدود  ۲میلیون نفر (اکرثا سنی) در استان
سیستان و بلوچستان به آن صحبت میکنند اما به طور کلی به رسمیت
شناخته منیشود و در آمار خانه کتاب هیچ کتابی به این زبان ثبت نشده
است .دولت روحانی اعالم کرده است که اقداماتی در زمینه به رسمیت
شناخنت این زبان خواهد کرد .اخیرا همچنین تدریس به زبان کردی در
استانهای کردنشین توسط دولت او وعده داده شده است.
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درصد جمعیت (ج)
درصد کتابهای منترش شده (ک)

ﺗﺎﻟﺸﯽ

٪۱
٪۰٫۰۰۱
٪۷
٪۰٫۰۰۴
٪۵۳
٪۹۲٫۱۳۲

:پ
:ک

ﺗﺮﮐﯽ

٪۱۸
٪۰٫۳۱۳

ﮔﯿﻠﮑﯽ و ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ

:پ
:ک

:پ
:ک

ﻓﺎرﺳﯽ
:پ
:ک

ﮐﺮدی

٪۱۰
٪۰٫۱۲۸

ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻟﺮی

٪۶
٪۰٫۰۰۳

ﻋﺮﺑﯽ

٪۲
٪۶٫۵۶۹

٪۲
٪۰٫۰۰۰

:پ
:ک

:پ
:ک

:پ
:ک

ﺑﻠﻮﭼﯽ

:پ
:ک

ارﻣﻨﯽ

٪۱
٪۰٫۰۳۸

:پ
:ک

توجه :ارمنیهای ایران در هیچ نقطهای اکرثیت ندارند
و گروههایی متمرکز در تهران و اصفهان زندگی میکنند.

حتام متوجه شدهاید که یکی از زبانهای اقلیت که بهرت از دیگر زبانها
خودمنایی میکند عربی است .اگر چه تنها  ۱.۵درصد جمعیت ایران عرب
زبان هستند ٪۶.۶ ،کتابهای منترش شده در ایران به زبان عربی است.
دلیل اصلی هم هامنطور که حدس میزنید ،امتیاز این زبان به خاطر
عربی بودن قرآن است.
علی اصغر رمضانپور ،معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد درباره زبانهای
در اقلیت میگوید که اوضاع همیشه اینطوری نبوده و انصاف نیست
زمان خامتی و احمدینژاد را یکی بدانیم:

وقتی من مقام معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را داشتم ،ما به متام زبانها
اعم از کردی ،ترکی و بلوچی اجازه می دادیم که منترش شود .دورهای بود
که کمرتین مشکالت وجود داشت .اما در زمان احمدینژاد هر انتشاراتی
زبان اقلیتی توقیف شد و نارشان مجبور بودند کتابهایشان را برای بررسی
به تهران بفرستند .وزارت ارشاد با نقض قانون ،مجوز انتشار به هیچ کتابی
به جز به زبان فارسی را منیداد( .مصاحبه)۲۰۱۵ ،
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فصل دوم
جنس دوم؛ صدای زنان در نرش ایران

رابطه زنان و انقالب اسالمی رابطه پیچیدهای است .با وجود رسکوب زنان
در سالهای پس از انقالب ،زنان حضور گسرتدهای در جامعه دارند ،آمار
باالیی از زنان در دانشگاهها تحصیل میکنند و در مسایل اجتامعی و
سیاسی درگیر هستند.

جامعهای ،کلامتی را که از زبانِ تن و رو ِح زنانهاش جاری میشود در آثارش
به کار بربد ،محلی از اعراب ندارد .زنِ مؤلف در چنین جامعهای میبایست
تحت سیطرهی زبان مردانه و افکار مردساالرانه قلم بزند در غیر این
صورت ،رسکوب و سانسور میشود( .مصاحبه)۲۰۱۵ ،

تالش زنان باعث شده که رشد مداوم و آرامی را در صنعت نرش ایران
داشته باشند .تنها زمانهایی که نسبت کتابهای نوشته شده توسط زنان
کاهش یافته ،در سال  ۱۳۷۴در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و بعد
در  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵در زمان احمدینژاد بوده است.

آناهیتا یارمحمدی ،نویسنده جوان ساکن تهران حرفهای جدیری را تایید
میکند:

زنان بیشرت در زمینه ادبیات داستانی فعال هستند .نسبت مشارکت زنان
و مردان در زمینه نرش آثار در زمینه فناوری و علوم طبیعی تقریبا مشابه
است .البته این آمار نباید به نظر عجیب بیاید .حدود  ٪۷۰دانشجویان
رشتههای فنی و مهندسی زنان هستند.
حوزهای که زنان کمرتین مشارکت را در آن دارند ،کتابهای مذهبی
هستند.
زنان اما راه سختتری از نویسندگان مرد میپیامیند .سپیده جدیری در
مورد خطوط قرمز مخصوص زنان به ما میگوید:
من به عنوان یک شاع ِر زن ،اگر کلمهی «تن» را در شعرهایم به کار بربم
معموال سانسور میشود چون از نظر آنها بی حیاییست که یک زن
دربارهی تن خودش یا معشوقاش یا کالً تن ،سخن بگوید .اما در مورد
ِ
مؤلف مرد ،این نوع سانسور کمرت رخ میدهد.
در کل ،جامعه و حکومت ،هر دو مردساالرند و زنی که بخواهد در چنین

شخصیتهای داستانیِ یک نویسندهی مرد راحتتر میتوانند جسور و
بیروا باشند ،عاشق بشوند ،سیگار بکشند ،خیانت یا حتی فحاشی کنند .اما
در رمانی که یک خانم مینویسدش حتی اشاره به موارد باال یعنی رد شدن
کار .به نظرم فاجعه است.
همینجاست که ما [نویسنده ها] به تفاوت نظر اساسی با بررسها
میخوریم؛ آن هم ای ن است که میشود از دل حتی غیراخالقیترین
ماجراها هم بزرگرتین درسهای اخالقی را بیرون کشید .اما کجای دنیا زن
و شوهری هستند که به خیانت فکر نکنند؟ اگر کسی بگوید هستند ،من
معتقدم که دروغ میگوید! اصال همین کشمکشهای درونیِ آدمهاست
که به تعهدشان معنی و ارزش میبخشد( .مصاحبه)۲۰۱۵ ،
در حال حارض  ۲۳درصد کتابهای منترش شده توسط زنان تالیف یا
ترجمه شدهاند.
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فصل دوم
نویسندگان دگرباش در ایران

هامنطور که انتظار میرود ،در آمار خانه کتاب اثری از ادبیات دگرباشان
جنسی نیست .هر متنی که که به موضوع همجنسگرایی یا دگرباشان
بپردازد ،از انتشار محروم میشود و احتامال نویسندهاش در لیست سیاه
ارشاد قرار میگیرد.

آثاری که از من منترش شده بخشیاش ادبیات اقلیت است و بخشیاش
ادبیات غیراقلیت .اما من در طول این زمان که در این حوزه کار میکردم
کسانی را ندیدهام که این ادبیات را منترش کنند یا مدیا آنها را معرفی کند.
(مصاحبه)۲۰۱۵ ،

پیام فیلی نویسند ه  ۲۵سالهای است که همجنسگرایی خود را علنی کرده
است .تالش او برای انتشار آثارش در خارج از کشور مشکالت زیادی برایش
ایجاد کرده است .فشارها در نهایت او را مجبور به جالی وطن کرد .او
درباره جو نرش ایران و نبود هیچ امکانی برای آثارش در ایران میگوید:

البته مجبور نیستید حتام خودتان همجنسگرا باشید که برای نوشنت از
همجنسگرایان به دردرس بیفتید .سپیده جدیری که رمان تصویری آبی
گرمترین رنگ است را در خارج از کشور ترجمه و منترش کرده است از
طرف محافظهکاران و تندرویان داخل کشود مورد انتقاد شدید قرار گرفت:

مسلام هیچ امکانی داخل ایران برای انتشار ادبیات همجنسگرایان وجود
ندارد هامنطور که برای من هم وجود نداشت .من هیچوقت به ذهنم
هم نرسید که کتابی را که راوی همجنسگرا دارد ،به ارشاد بدهم .یادم
است که از اوایل رشوع به نوشتنش ،فکر میکردم که سعی کنم یک نارش
خارج از ایران پیدا کنم… انتشاراتی در کانادا هست به نام گیلگمشان که
من دو کتاب با آنها منترش کردهام .آنها سعی میکنند ادبیات اقلیت جنسی
را منترش بکند .اما میدانید که نرش کوچکی است و خیلی شناخته شده
نیست .بنابراین هر اتفاقی هم آنجا بیفتد بازخوردهای محدودی دارد .در
معرض تهدید و خفقان اصال چیزی تولید منیشود که بخواهد عرضه شود.

سپیده جدیری شخصی است که در شعرهایش به دنبال بی پروایی
جسم است… جدیری در گفتگوهای صورت یافته در مورد این کتاب در
خصوص همجنس گراها ،سخنانی مدافعانه گفت و حتی اعالم منود که
حتی اگر به او تهمت از این مساله بزنند نیز ابایی ندارد ،چرا که از نظر او
همجنس گرایی جرم نیست!
موسسه فرهنگی شهید آوینی

انسداد نویسنده

فصل سوم
صنعت بیامر؛ نرش و اقتصاد

تا پیش از سال  ،۱۳۸۵دولت با سوبسیدهای خود ،نارشان را از نوساناتی
که در بازار واردات کاغذ اتفاق میافتاد حفظ میکرد .اما این سیستم به
راحتی قابل دور زدن بود و گاهی نارشان در تیراژ کتابهایشان اغراق
میکردند تا بتوانند سوبسید بیشرتی از وزارت ارشاد بگیرند .این رویه
آنقدر باالگرفت که در دهه  ۸۰صدای خود نارشها درآمد که این سیستم
باید تغییر کند.
دولت احمدینژاد سوبسید کاغذ را بالکل حذف منود .در ابتدا تاثیر
این تغییر زیاد نبود .اما قیمت کاغذ به خاطر ناپایداریهای اقتصادی
و تحریمهای اقتصادی ایران به شدت افزایش پیدا کرد و وقتی از رولی
۶هزارتومان به رولی ۶۰هزارتومان رسید ،نارشان را از پا انداخت.
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گواه
با توجه به وجود مشکالت اقتصادی و تورم اولین کاالیی که از سبد کاالی خانوادههای ایرانی خارج میشود
کتاب است .هرچند به نظر من کتاب هنوز در مقایسه با دیگر کاالهای مرصفی هنوز گران نیست ،ولی هنوز
پرداخت رقمهایی نظیر  ۳۵الی  ۹۵هزار تومان برای یک کتاب  ۵۲۲صفحهای برای شهروندان ایرانی سخت
است .در چنین بازاری که تقاضا برای خرید کتاب نیست همه عوامل دست به دست هم میدهند تا رکود و
بی رونقی نصیب صنعت نرش ایران شود.
احمد تهوری ،نرش ققنوس (مصاحبه)۲۰۱۵ ،

کتــاب یــک کاالی تجملــی اســت .شــا بــه غــذا و پوشــاک نیــاز داریــد و بعــد از آن کتــاب میخرید.ایــن فقــط
قیمــت کاغــذ نیســت کــه افزایــش یافتــه اســت .وقتــی درآمــد یــک خانــواده کاهــش مییابــد ،کتــاب بــه
کاالیــی غیــررضوری تبدیــل میشــود .شــا اول نیــاز داریــد کــه غــذا بخوریــد بعــد میتوانیــد کتــاب هــم
.بخوانید .منیتوانید بگویید از شام رصف نظر میکنم تا بتوانم برای یک هفته کتاب بخرم
مهسا محب علی ،نویسنده (مصاحبه)۲۰۱۵ ،
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فصل سوم
سقوط؛ افول در دوره احمدینژاد
تعداد نارشهای تاسیس شده در هر سال
٥٠٠

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﴍﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه دوﻟﺘﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﴍﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﯽ

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠
١٣٨٨

١٣٨٣

١٣٧٨

در پایان دوره احمدینژاد ،قیمت کاغذ تثبیت شد اما بحران اقتصادی که
بر جامعه سایه افکنده بود خیلی از نرشها را برای همیشه تعطیل کرد.
قیمت کتابها شدیدا باال رفت و تقاضا به هامن شدت پایین آمد.
در آمار خانه کتاب مشخص نیست دقیقا چند نارش تعطیل شدهاند اما آمار
نارشان جدیدی که در زمان احمدینژاد مجوز نرش گرفتهاند را میتوان
بررسی کرد که نسبت به زمان خامتی رشد بسیار اندکی دارد.
نارشین دولتی طبیعتا لطمه کمرتی در این بحران خوردند .افشین

١٣٧٣

١٣٦٨

١٣٦٣

١٣٥٨

شحنهتبار مدیر انتشارات شمع و مه در این زمینه میگوید:
نارش دولتی بودجه دارد و هیچ دغدغهای ندارد چون چه کتاب را توزیع
کند چه نکند ،فرقی منیکند .فوقش اگر بدشانس باشد عوضش میکنند.
اصال الزم نیست نگران فروش کتابهایش باشد .اگر کتابی نفروشد هم
شب راحت خوابش میبرد و نگران برگشت خوردن چکاش نیست.
افشین شحنهتبار ،مدیر نرش شمع و مه (مصاحبه)۲۰۱۵ ،

انسداد نویسنده

20

فصل سوم
مداخله دولت و خرید کتاب
کتابهایی که توسط دولت خریداری شده براساس ژانر
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد

ﺣﺎﻻ ۱۳۹۲ -
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ

ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت

٤

ﻋﻠﻮم اﺟﺘامﻋﯽ

ادﺑﯿﺎت

٦

١

٣
ﻫرن

ﻓﻨﺎوری

١

ﻋﻤﻮﻣﯽ

١

٢

ﻓﻠﺴﻔﻪ

١

ﻋﻠﻮم اﺟﺘامﻋﯽ

٢

١
٧

سوبسید رسارسی کاغذ در زمان احمدینژاد قطع شد اما دولت همچنان
با سیاست قدیمی خود که خرید کتاب از نارشین بود از نارشین حامیت
میکرد.
سیستم به صورتی گسرتش پیدا کرده بود که بتواند نبود سوبسید کاغذ را
جربان کند اما طولی نکشید که نارشین رشوع به اعرتاض کردند .این سیاست
نیز درگیر فساد شده بود.
در زمان خامتی ،دولت آمار خرید کتاب خود را در هفته نامهی کتاب هفته
منترش میکرد .اما دولت احمدینژاد آمار و تصمیامت گرفته شده را علنی
منیکرد.
در سال  ،۱۳۸۴اتحادیه نارشان تهران بیانیهای صادر کرد و خواستار اصالح
فرایند خرید کتاب و شفافیت دولت شد:
دسرتسپذیر كردن كتاب برای آحاد ملت یا به تعبیری جهتدهی سیاستهای
حامیتی از تولیدكننده به سوی مرصفكننده ،از طریق خرید كتاب برای انواع
كتابخانهها از جمله كتابخانههای عمومی ،مدارس و مساجد؛ میتواند در

ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

٤
٧

صورت شفافیت و برخورداری از ساز و كار عادالنه ،علنی و نظارتپذیر ،یكی
از محورهای كارآمد حامیت از كتاب و جایگزینی مناسب برای سوبسید كاغذ
باشد ،اما متاسفانه این نوع سیاست حامیتی نیز دستخوش هامن آفتهایی
شده است كه سوبسید كاغذ با خود داشت.
ما فكر میكنیم اگر… برای برطرف كردن این مسائل و معضالت چارهای
اندیشیده نشود ،در سال  ۸۶و سالهای پس از آن شاهد وضعیتی بیسابقه و
تاسفبار در حوزه كتاب و كتابخوانی خواهیم بود.
(آ یکتاب)۲۰۰۷ ،
بعضی ژانرها حامیت بیشرتی از طرف دولت جذب میکرد در حالیکه باقی
کتابها بالکل نادیده گرفته میشد .این حامیتها البته ریشه در قوانین
تصویب شده دارد که اجازه این مداخله را به دولت میدهد.
ما منونهای  ۲۰تایی از کتابهای خریده شده توسط دولت احمدینژاد
و همچنین دولت روحانی را با هم مقایسه کردیم تا دید تقریبی درباره
کتابهای خریده شده به ما بدهد .این آمار نام نارشان را نیز داراست .آیا
دولت واقعا از نارشین حامیت میکند یا تنها کار نارشین دولتی را راحت می
کند؟

انسداد نویسنده
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فصل سوم
غولهای نرش در ایران
فعالترین نارشان ایران
دﻓﱰ ﻧﴩ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻣﺒﺘﮑﺮان

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزش

۵۴۷۶

۵۸۲۱

۷۱۸۶

۸۶۲۶

۱۱۹۳۹

٪۲۰٫۴
٪۶٫۸
٪۱۱٫۱ ٪۶۱٫۷

ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻋﻠﻮم اﺟﺘامﻋﯽ
زﺑﺎن

٪۲۶٫۲
٪۱۸٫۲

٪۳۸٫۲

٪۱۷٫۴

٪۲۶٫۲
٪۲۴٫۹

ﻓﻨﺎوری
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ادﺑﯿﺎت

نکته جالب آمار خانه کتاب این است که رتبه بیشرتین میزان نرش به نارشین
مذهبی تعلق منیگیرد .بلکه این نارشین آموزشی هستند که در مقام اول قرار
دارند .چهار نارش اول ایران از نظر کمیت ،تخصصشان در زمینه کتابهای
آموزشی ،زبان ،علوم اجتامعی و علوم طبیعی و فناوری است .البته پنجمین
نارش ،سازمان نرش فرهنگ اسالمی است که کتابهای مذهبی را در تعدادی
قابل توجه منترش میکند.
حدود  ٪۶۴رشکتهای توزیع کتاب در تهران هستند و  ٪۷۶کتابهای منترش
شده از اول انقالب تاکنون در تهران منترش شده است .اگر ایران شبکه توزیع
کارایی داشت البته این مرکزگرایی مشکلی ایجاد منیکرد اما عدم وجود
زیرساختهای الزم باعث میشود که همه چیز در تهران خالصه شود و
کتابها به خیلی از نقاط ایران نرسد.

٪۳۷٫۸
٪۱۱٫۱

٪۹٫۱
٪۸٫۴
٪۴۸٫۹

٪۳۳٫۶

٪۱۶٫۶
٪۵۱٫۸

٪۱۱۹
٪۱۹٫۷

ﺑﺎﻗﯽ

این بدان معناست که نارشین محلی با مشکالت سختی برای توزیع
کارهایشان مواجه هستند .افشین شحنه تبار میگوید حتی نارشان شهرهای
بزرگی چون اصفهان و شیراز هم کامال به زیرساختهای پایتخت متکی
هستند:
این نارشان همه از تهران تغذیه میشوند .البته شیراز نارشان خوبی دارد اما
به اندازه انگشتان یک دست منیرسند .آنها هم کتابهایشان را میفرستند
تهران تا از آنجا به رسارس کشور توزیع شود .این انتقال از شهر به شهر بسیار
هزینهبر است .گاهی این حمل و نقل کتاب به اندازه یک سوم قیمت متام
شده کتاب هزینه میبرد.
افشین شحنهتبار مدیر انتشارات شمع و مه (مصاحبه)۲۰۱۵،
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گواه
شام تا نارش تهرانی نباشید ،خیلی کارها را منیتوانید بکنید .این خیلی نکته مهمی است .شام میتوانید حتی
نارش کرجی باشید که در اصل در هامن تهران هست ،باز هم امتیازات نارش تهرانی را ندارید .بخش عظیمی از
صنعت نرش در داخل تهران است .و نارش شهرستانی بدون وابستگی به تهران اصال منیتواند کارش را پیش
بربد.

افشین شحنهتبار مدیر انتشارات شمع و مه (مصاحبه)۲۰۱۵ ،
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فصل ۵
جهانی نو\نرش الکرتونیک و نوآوری
ما میتوانیم با روشهای مدرن ،ادبیات مدرن فارسی را
زنده نگه داریم
آزاده ایروانی،
نرش نوگام

فشار سانسور ،تبعیض و نوسانات اقتصادی ،آینده ادبیات فارسی معارص را
در خانهاش به خطر انداخته است .ولی ایرانیان خارج از کشور سالهاست
که با نوآوری تالش کردهاند فرهنگ ادبی تازهای را به دور از نظارت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران شکل دهند .در همین حال نویسندگان داخل
کشور هم راه حلهایی خالقانه برای جان به در بردن از تیغ سانسور ابداع
کرد هاند.

در این بخش بعضی از بزرگترین نوآوران در جامعه نارشان ایرانی خارج از
کشور را بررسی میکنیم و نیز به معرفی ابزارهایی میپردازیم که نارشان
زیرزمینی ایران از آنها استفاده میکنند.

انسداد نویسنده

24

گواه
با نرش الکرتونیک میتوانیم بر مشکالت توزیع کتاب فائق شویم .به
عبارت دیگر میتوانیم با روشهای مدرن ،ادبیات مدرن فارسی را
زنده نگه داریم.
آزاده ایروانی ،رسویراستار نوگام (مصاحبه)۲۰۱۴ ،

بیشرت نارشان این نگرانی را دارند که نتوانند در عرصهی رقابت با ا ٓنها
موفق عمل کنند لذا دارند خود را با این رشایط وفق میدهند و
قراردادهایشان را با پدیدا ٓورندگان ا ٓثار فرهنگی به نحوی تنظیم میکنند
که در ا ٓن بتوانند کتاب را در موقع مناسب در سایت قرار دهند و نسخه
الکرتونیکی ا ٓن را به بازار عرضه کنند.
احمد تهوری ،نرش ققنوس (مصاحبه)۲۰۱۵ ،

در ایران هنوز که هنوز است مردم فکر میکنند کتاب الکرتونیک یعنی
فایل پیدیاف کتاب اسکن شده .هیچ نارشی هم اعتامد منیکند چون
فضا فضای ناامنی است .بنابراین فایل کتاب را در اختیار موسسات
منیگذارند و اینکه منیداند چند نسخه از آن فروخته شده است .قوانین
مدیریت حقوق دیجیتال هم کامل و کافی نیست.
افشین شحنهتبار مدیر انتشارات شمع و مه (مصاحبه)۲۰۱۵ ،
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فصل ۵
راهحلها در خانه و خارج از کشور
با بعضی از نارشان خارج از کشور آشنا شوید:
نرش باران :تاسیس شده در سال  ۱۳۷۰در استهکلم ،سوئد .تا به امروز این
نرش  ۳۵۰عنوان کتاب فارسی و  ۱۰عنوان کتاب به سوئدی منترش کرده
است.
ناکجا :تاسیس شده در سال ۱۳۹۱در پاریس ،فرانسه .این نرش کتابهای
کاغذی ،الکرتونیکی و صوتی منترش میکند.
نوگام :نارش الکرتونیک تاسیس شده در سال  ۱۳۹۲در لندن ،بریتانیا .این
نرش تا به حال  ۲۵کتاب به فارسی و یک کتاب به زبان انگلیسی منترش
کرد ه است .نوگام کتاب صوتی هم منترش میکند.
با اینکه انتشار کتاب در خارج از ایران از قید سانسور و دخالتهای
دولت آزاد است اما چالشهای خودش را دارد .مهاجران ایرانی در دنیا
زیاد هستند اما در نقاط مختلف دنیا پراکندهاند و این توزیع کتاب
را برای نارشان سخت میکند .در پاسخ به این مشکل ،نارشان به نرش
الکرتونیک روی آوردهاند یا از مدلهای ابتکاری همچون حامیتهای
همگانی و داوطلبانه برای نرش کتاب استفاده میکنند .آنها با استفاده از
نرش الکرتونیک نه تنها مشکل توزیع خارج از کشور را حل میکنند بلکه
میتوانند تا اندازهای مخاطب داخل ایران را هم داشته باشند.
البته نارشانی چون ناکجا سعی میکند با ارائه چاپ کاغذی و الکرتونیکی
در کنار هم ،به نیازهای مخاطبان مختلف پاسخ دهد.

نرشی مانند نوگام نیز طرز کارش بسیار منحرصبهفرد است .این نرش برای
هرکتاب پذیرفته شده برای انتشار رشوع به  crowd-fundingیا هامن
حامیت همگانی میکند و هزینههای کتاب را پیش از انتشار تامین
میکند و پس از انتشار و پرداخت حقالتالیف نویسنده ،کتاب را رایگان
برای دانلود میگذارد .کتابهای نوگام تا تیرماه  ۱۳۹۴حدود هفتادهزاربار
دانلود شد هاند.
ققنوس نارشی سنتی در ایران است .احمد تهوری ویراستار و مدیر روابط
عمومی این نرش میگوید که نرش الکرتونیک دارد در داخل کشور هم پا
میگیرد.
اما زیرساختهای نرشالکرتونیک در ایران هنوز آماده نیست .استفاده از
کتابخوانهای الکرتونیکی رایج نیست و با اینکه رضیب نفوذ اینرتنت
در ایران باالست همچنان رسعت اینرتنت در ایران پایین است .مهمتر از
آن ،نارشان نگاه بدبینانهای به این فرم جدید دارند و خوانندگان هم اعتبار
کمرتی برای کتاب الکرتونیک قائلند.
بازار کتاب ایران با رسعت اندک و احتیاط نرشالکرتونیکی را میپذیرد .اما
شاید برای کتابهای اقلیت و کتابهایی که خارج از مرکز -تهران -تهیه
میشوند ،نرش الکرتونیک یک راهحل باشد .درهرحال ،به نظر میرسد که
نویسندگان در این زمینه از نارشان جلوتر هستند و مشتاقانه راههای جدید
خودنارشی را تجربه میکنند.
و این فعالیتها به اینرتنت محدود منیشود .نرش زیرزمینی و رشد
چاپخانههای خصوصی و شخصی و تجهیزات الزم ،امکان انتشار شخصی
کتاب را به نویسنده میدهد.
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گواه
نویسندگان خودنارش که از اینرتنت برای توزیع کتابهای خود استفاده میکنند ،در سالهای گذشته و
مخصوصا با باز شدن فضا ،بیش از گذشته فعال شدهاند .به همین دلیل ما شاهد روندهایی هستیم که درحال
تغییر بازار کتاب هستند .نویسندگانی هستند که ۱۰هزار نسخه از کتابهای خود را به طور مستقل منترش
کرده و در اینرتنت فروخته اند.
علی اصغر رمضانپور ،معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

نرش زیرزمینی با رشد ماشینهایی که میتواند تعداد نسخه محدود  ۱۰۰-۲۰۰۰جلد ،کتاب منترش کند ،به
طرز قابل توجهی رشد کرده است .در مقطعی از زمان این دستگاهها ممنوع بودند و شام برای خرید آنها نیاز
به مجوز دولتی داشتید .در سالهای اخیر تهیه این ماشینها بدون فشارهای دولتی آسان شده است .حکومت
دغدغههای مهمتری داشته! به لطف این ماشینها نرش زیرزمینی هم رشد داشته است .برای مثال،
کتابفروشیهای میدان انقالب هرکتابی را که شام دنبالش هستید میفروشند .حتی آنهایی که ممنوع هستند
مثل لولیتاخوانی در تهران.
علی اصغر رمضانپور ،معاون فرهنگی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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کالم آخر؛ نتیجهگیری و توصیهها

حسن روحانی در سال  ۱۳۹۲با وعده بازکردن فضای فرهنگی و رهایی از
خفقان و سانسور شدید دوره قبلی انتخاب شد .این گزارش تا حدی نشان
داد که چه پیرشفتهایی در بعضی بخشهای مهم ایجاد شده و چه
موانعی همچنان بر رس آزادی بیان در ایران وجود دارد.
مشاهدات و توصیههای ما را در ادامه بخوانید.
دولت جمهوری اسالمی ایران باید:
•سانسور پیش از انتشار را لغو کند.
•الزامات قبول کتاب را بردارد و وزارت ارشاد همه کتابها را در
سیستم خود ثبت کند.
•مصوبه اصالحی «اهداف ،سیاستها و ضوابط نرش کتاب» را بررسی
و بازبینی کند و اطمینان حاصل کند که تناقضی با اصل  ۱۹اعالمیه
جهانی حقوق برش ندارد و به تعهدات خود برای دفاع از آزادی بیان
عمل کند.
•ظرفیتها و زیرساختهای مناسب را برای حمل و توزیع کتاب ،بر
اساس ماده  ۱۴مصوبه اصالحی «اهداف ،سیاستها و ضوابط نرش
کتاب» در رسارس کشور فراهم کند.
•به نارشان اقلیت زبانی به اندازه نارشان فارسی زبان اجازه انتشار
بدهد.
•به تالشهای خود برای ریشهکن کردن بیسوادی ادامه دهد.
•تالشهای خود را برای ترویج کتابخوانی در ایران افزایش دهد.

مشاهدات ما برای نویسندگان ،نارشان ،گروههای جامعه مدنی و کنشگران
آزادی بیان در ایران:
•نرش آنالین و خودنارشی نویسندگان مسیر سهلتری را برای
نویسندگان و نارشان مهیا میکند که در آن اختیار بیشرتی دارند.
•همچنان که رضیب نفوذ اینرتنت و گوشیهای هوشمند در ایران رو
به افزایش است ،تعداد مرصفکنندگان بالقوه محصوالت منترش شده
دیجیتالی روی اینرتنت نیز رو به افزایش است
•نرش الکرتونیک میتواند با کنار گذاشنت بخش عمدهای از فرایند
انتشار سنتی ،کتابها را با هزینه کمرت منترش کند .این خود باعث به
وجود آمدن چشمانداز جذابتری برای مخاطبان کتاب است که از
نظر اقتصادی در مضیقه هستند.
شام میتوانید نسخه کامل این گزارش را به زبان انگلیسی از وبسایت ما
دانلود و مطالعه کنید یا به وبسایت تعاملی این گزارش مراجعه کنید و
منودارها و دادهمناهای بیشرت را در رابطه با نرش ایران مشاهده و مطالعه
منایید.

