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کتاب، یکی از شاخصه های توسعۀ علمی و فرهنگی  میزان تولید و نشر 
کثرت  یم،  کّمِی محض به این شاخص بنگر گر با نظر  کشور است. ا ه���ر 
که الزمۀ توسعۀ پایدار  کیفی  انتشارات، ما را دلخوش می دارد؛ اّما نگاه 
کتاب  کیفی به مقولۀ تولید و نشر  است، حکایتی دیگر دارد. برای نگاه 
ک���ه مقدمۀ قطعی برای اصالح الگوی مصرف در این حوزه است � باید   �
بوطه، یکی  گفتار، پس از مقدمات مر که در این  گرفت  کار  ابزارهای���ی به 
از این ابزارها توضیح داده می شود. محور اصلی گفتار، تجربۀ انتشارات 

کیفی فرآورده های آن است. کسفورد برای ارتقای  دانشگاه آ

مقدمه
یت اطالعات و ارتباطات  که دنیای جدید با محور 1.از چند دهۀ پیش 
رخ نم���ود، پدیده ای ب���ا عنوان »انفج���ار اطالعات« پدیدار ش���د و دنیا را 
کاغ���ذی و الکترونیک مدف���ون ساخت. عرضۀ  ی���ر خرواره���ا نوشتۀ  در ز
گرفت و فرآورده های فرهنگی در انتظار  اطالعات بر تقاضای آن فزون���ی 
کتابخانه ها، شم���ارش لحظه ها را آغاز  گوشه های قفسه های  ب���ر، در  کار
ک���رد. همزمان با آن، پدیدۀ دیگری پیش آم���د: آلودگی اطالعات. سیل 
ی ش���د و در صفحات  اطالع���ات سس���ت و سخی���ف و نادرس���ت ج���ار
گرف���ت؛ در این میان متخصصان  کتاب ها جای  ی���ات و  رایانه ه���ا و نشر
یابی نوشته ها  ز ی و اطالع رسانی ابزارهایی علمی برای ار کتاب���دار رشته 
کتاب سنج���ی، وبسنجی، اطالع سنجی؛ ولی  کردند؛ مانند:  پیشنه���اد 
ای���ن هم���ه، در برابر سیل عظی���م و شتابن���دۀ اطالعات آل���وده، پاسخگو 

نبوده و نیست.     

ی���ژه کتاب دینی که شهر ق���م مرکز آن است  کتاب � به و 2.در زمین���ۀ نش���ر 
-همگ���ان به »انح���راف« � با هر تفسی���ری -توجه دارند و ب���ه جلوگیری یا 
کمتر ب���ه »ابتذال« می اندیشند  زند؛ ولی  پیشگی���ری از آن اهتمام می ور
و در ص���دد جلوگیری از آن بر می آیند؛ بلکه حّتی عواملی به این ابتذال 

دامن می زند؛ از جمله:   
که وقت، اعتماد، اندیشه و ذهن خود را  ▪ بی توّجهی به حقوق خواننده 
یراستار(  به عنوان امانت، به پدی���دآور نویسنده / مترجم / مصّحح / و

می سپارد. 

یابی های تولیدات  ز ک���ه در ار کز علمی و پژوهشی  ▪ نگ���رش مدی���ران مرا
کیفی توّجه می کنند.  کّمی، بیش از  علمی استادان، به معیارهای 

تر،  از راه های میانُبر  ▪ شتاب زدگی استادان برای رسیدن به درجات باال
کّمی یادشده، بستر آن را فراهم می سازد.  که نگرش 

که عم���ال نوشتارها را از فایده  ▪ ع���دم توّجه به مخاط���ب برای نوشته ها، 
دور می سازد. 

ک���ه فراین���د انتخ���اب صحیح و دقی���ق را بر  ی ه���ای ف���راوان  ی کار ▪ مواز
بر دشوار می سازد. کار خواننده / 

که بر خالف  یز،  ی گویی ه���ا و سبک شمردن نگاه ه���ای تخصصی ر
ّ
کل  ▪

کتاب الزمه  کیفی ب���ه مقوله تولید و نش���ر  چکی���ده: داشت���ن دیدگاه 
اص���اح الگ���وی مصرف در این حوزه م���ی باشد. نویسن���ده در مقاله حاضر 

کتاب برخ���ی پیشنهادها را ارائه می  کیفی حوزه تولی���د و نشر  ب���رای ارتقای 
ده���د. در ای���ن راستا، ب���ه طور مبسوط به بی���ان تجربه انتش���ارات دانشگاه 

کیفی فرآورده های خود می پردازد. کسفورد در جهت ارتقای  آ

کت���اب، اص���اح الگ���وی مص���رف، ارائ���ه راهک���ار، انتشارات  کلی���دواژه: نش���ر 
کسفورد دانشگاه آ

اصاح الگوی مصرف
در زمینۀ تولید و نشر کتاب؛ 

ارائۀ یک راهکار
کتابداری عبدالحسین طالعݡی گروه  عضو هیئت علمی 

و اطالع رسانی دانشگاه قم

ـــــــه مقــــــــــــــــــــــــــالـــــ
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ی���ا موزه ی���ا دیگر نهادهای عمومی، فق���ط با استف���اده از سازوکارهای بازار 
که  کند. اّما این نکته بدان معنی نیست  رقابتی، به شیوۀ انتفاعی عمل 
آن ناش���ر، اهداف فرهنگی نداشت���ه باشد یا در جامعه اثرگ���ذار نباشد، یا 

فرهنگ و اندیشۀ جامعه را به شیوۀ هدفمند باال نبرد. 

گفتی���م، از »تغییر  که  ی، چنان  7.جم���ع می���ان اهداف فرهنگی و تج���ار
یِت  بین���ش« آغاز می شود و با هدف بندِی درس���ت ادامه می یابد. مدیر
صحی���ح، مخاطب شناس���ِی دقی���ق، رعایت حق���وق خوانن���ده، پرهیز از 
عجل���ۀ افراط���ی و تأخی���ِر بی دلیل، ع���زم جّدی ب���رای بهره گی���ری از تنّوع 
فرهنگ���ی جامعه، جّدی گرفتِن نقدهای عالمان���ه، بازنگری های مستمر 
ی و عوامل���ی مانن���د آن، پشتوانۀ ای���ن حرکت است.  ک���ار در ط���ول دورۀ 
برای آغاز این حرکت، نیاز نیست منتظِر تغییر جامعۀ ناشران بمانیم. هر 
کند.  ناش���ر، در حّد بنگاه کوچک خ���ود، می تواند الگویی مناسب ارائه 
اساس���ًا راهکارهای توسعۀ پایدار جام���ع، از گذرگاه تجربه های کوچک، 

رف نگری و تداوم در آنها.  ولی عمیق می گذرد؛ فقط به شرط ژ

ک���ز پژوهش���ی و آموزش���ی و اطالع رسان���ی از ی���ک س���و و  8.ارتب���اط ب���ا مرا
شخصیت ه���ای علم���ی و هنری و ادبی از سوی دیگ���ر، می تواند ضامِن 
کار هر ناشر باش���د. ناشر، عضوی از ان���دام واره )ارگانیسم(  کیفی  بهب���ود 
���ی و جهانی است و نمی تواند ب���دون ارتباط مفید 

ّ
فرهن���گ جامعۀ محل

ی درست از پی���ش ببرد و  ک���ار و مؤث���ر ب���ا دیگر اعض���ای این ان���دام واره، 
اثرگ���ذار باشد. ای���ن ارتباط، سرمای���ه ای عظیم در اختیار ه���ر ناشر است 
ک���ردن آن بدون استفادۀ بهین���ه، هیچ توجیه منطق���ی ندارد. در  ک���ه رها
غی���ر این صورت، مجموعۀ ناشران در یک فض���ای فرهنگی، مانند یک 
که ت���وان چندانی ندارد یا مانند  گسسته عمل می کنند  مجم���ع الجزایر 

که هرگز قدرت یک دست را ندارد. انگشتانی مجّزا 

ی از مؤسسه انتشارات���ِی پیشرفتۀ  گفتار، ارائ���ۀ راهک���ار 9.ه���دف از ای���ن 
که  کسف���ورد اس���ت. ب���ا بررس���ی این ف���رم پیشنه���ادی، می ت���وان یافت  آ
ی  گردآور وقت���ی سازمانی چنین اطالعاتی را ب���ه شیوۀ دقیق و هدفمند، 
یج و  یدۀ خ���ود، به تدر کتاب های برگز کن���ار نشر  کند، در  و سازمانده���ی 
ک���ه می شود ده ها  پیوست���ه، ی���ک بانک اطالعاتِی جام���ع فراهم می آورد 
گرف���ت. بدیه���ی است ه���دف از بیان ای���ن راهکار، آن  به���رۀ دیگ���ر از آن 
گرفته شود؛ به هر حال هر  کار  که عینًا توسط ناشری در ایران به  نیس���ت 
ی���ژه ای دارد؛ ولی بهره گیری از این  جامع���ه ای فرهنگ خاّص و فضای و
کیفی و ارتقای  گامی مؤّثر در بهب���ود  ینۀ ب���اال، می تواند  تجرب���ه، بدون هز

سطح نشر بردارد. 

منش معقول و روش مقبول علمی است. 

که سبب می  ▪ رکود بازار نقد یا سوگیری های جناحی و غیرعلمی در آن 
گیرد. شود فرایند فرآورده های قوی از ضعیف، به کندی صورت 

ینش جدید می روند  ین - سراغ آفر 3.ناشران اثرگذار - یا به تعبیری اثرآفر
گفتۀ یکی از صاحب نظران  عرصۀ  و منتظر رسی���دن اثر نمی نشینند. به 
ک���ه از جمله  یژگی ممت���از برخوردار است  ین، از چن���د و نش���ر »نش���ر اثرآفر

ین آنها:  مهم تر
▪ بازارشناس و بازارگشا و مّتکی به درآمد حاصل از بازار آزاد رقابتی است. 

دان 
ّ
▪ رابطه شناس و به ایجاد ارتباط مناسب میان پدیدآورندگان و مول

ط است. 
ّ
اثر، مسل

ی است.  ▪ جاذب فکر، اندیشه، طرح، استعداد، توانایی و نوآور

▪ جاذب سرمایه و منابع مالی است. 

▪ متناسب با هدف ها، امکانات ایجاد می کند«.1 

متناس���ب با این ط���رز تفّکر، برای فعالیت های ی���ک مؤسسۀ انتشاراتی، 
چشم ان���داز، اه���داف و برنامه های خاّص���ی می توان تدارک دی���د؛ البته 
ه���ر مدی���ری مؤسسۀ انتشارات���ی خود را ب���ه شیوه ای خاّص خ���ود، فّعال 
ک���رد؛ ول���ی می توان���د � و بای���د � همواره خ���ود را محک بزن���د و در  خواه���د 
گذشتۀ خ���ود، رقیبی جّدی باشد. او از  ط���ول فعالیتش، برای تولیدات 
یبای پدیدآورندگان برای آموزش جامعه بهره  سلیقه های هنرمندانه و ز

می برد و در جامعۀ خود، فرهنگ ساز است. 

ک���ه نه تنها مزاحم  یتی پیش می آید  4.ناش���ر، بدین شیوه، ب���ا نظام مدیر
دیگ���ر ناش���ران نیست، بلک���ه می تواند ی���اور و ی���ار آنها نیز باش���د. تبادل 

کند. تجربه ها در این میان، می تواند نقش اساسی ایفا 

ک���ه »نقشۀ راه« در می���ان باشد تا جایگ���اه هر اقدام و  5.مه���م این است 
گر چنین ش���د، هر ف���رآوردۀ فرهنگی،  برنام���ه به خوب���ی مشخص ش���ود. ا
که نه  گونه ای  مانن���د یک قطعه از یک پازل در جای خود می نشیند؛ به 
تنها مزاحم هیچ قطعۀ دیگر نباشد، بلکه پازل بدون آن کامل نمی شود. 

6.پ���س تغیی���ر از وض���ع موجود ب���ه وضع بهت���ر، و رسیدن ب���ه نقطۀ هدف، 
ی���ادی نمی طلبد ت���ا نداشتن بودجۀ  بودج���ه ای اضاف���ی و ص���رف وقت ز
کالن یا تأخیر زمانی را بهانۀ اصالح الگوی تولید و نشر کتاب بدانیم؛ فقط 
ب���ه یک مقدمۀ جّدی نی���از دارد، و آن »تغییر بین���ش« نسبت به اهداف و 
یم. این »تغییر بینش«  که پی���ش روی خود دار برنامه ها و اقداماتی است 
ک���ه همچون درخت���ی شاداب و  خ���ود فراین���دی مستّم���ر و پیوسته است 
پربار، همیشه میوه های تازه و مفید دارد. بر مبنای این تغییر بینش، ناشر 
کمک های دولت  به خوب���ی می تواند تجاری بیندیشد و بدون تکی���ه بر 

کتابفروشان تهران،  کتاب، تهران: اتحادیه ناش���ران و  1. عبدالحسی���ن آذرنگ؛ گام ه���ای اصلی در نشر 
ص 72.
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بخش دوم:
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یر بنویسید: می کند )داخلی و خارجی( در جدول ز
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یر بنویسید: 3-2. نقاط قوت و ضعف کتاب های یادشده را در جدول ز
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گرفته اید، با  کتاب خود در نظر  که برای  4-2.  خوانندگان/ بازار فروشی 
کنید. تعیین بازارهای فروش اصلی و فرعی بیان 

کز حرفه ای / دانشجو / فارغ التحصیل. 1-4-2. درجه: مدرسه/ مرا

2-4-2. دوره / دوره های پیشنهادی.

که تدریس می شودسال / نیمسال تحصیلیطول دورهنام دوره مؤسسه ای 

کرده اید؟ 5-2. برای طراحی این نوشتار، چه طرح درس هایی را مرور 

گسترش نیاز دارند؟ 6-2. نوشته های شما تا چه میزان به 
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ید؟  گ���ر پاسخ مثب���ت است، آیا نقشه ای برای گست���رش یکی از آنها دار ا

کنید. لطفًا جزئیات هرکدام از آنها را بیان 


