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صحبت درباره وضعیت فرهنگ در ســالهای اخیر و مقایســه آن با دورههای گذشــته را با یک شوخی
آغاز میکنم؛ به نظر من آنقدر متولیان فرهنگی طی ســالهای قبل در زمره شــاگرد تنبلها قرار گرفته
بودند که مســئوالن فرهنگی این ســه -چهار ســال با همه کم و کاســتی هایشــان شــاگرد زرنگ به شمار
میآینــد .از شــوخی کــه بگذریــم دولت روحانی در شــرایطی زمــام امور را به دســت گرفت که کشــور با
شــرایطی بحرانی روبهرو بود .مدتها بود که فرهنگ و اهالیاش با محدودیتهای بســیاری دســت و
پنجه نرم میکردند؛ کتاب و صنعت نشر هم از این مسأله جدا نبود.
مشکالتمتعدددرتمامبخشهایمختلفکشوروفرهنگمنجربهآنشدکهروزبهروزشمارگان
کتابها با کاهش قابل توجهی روبهرو شــود .کاهش سرسامآوری که در آن هشت سال سرعتی شگرف
به خود گرفت ،این در حالی اســت که در ســالهای ابتدایی وقوع انقالب در کشــورمان شــمارگان کتاب
بسیار باال رفته بود و کتابخوانی هم گسترش قابل توجهی پیدا کرده بود.
البته این اقبال به کتاب و کتابخوانی چندان طوالنی مدت ادامه پیدا نکرد و تقریباًمیتوان گفت در
دههدومپیروزیانقالبسیرینزولیپیداکرد.اماسرعتاینکاهشهیچگاهبهاندازههشتسالیکه
آقای احمدینژاد بهعنوان رئیس جمهور ،دولت را در دست داشت افزایش پیدا نکرد.
تصمیم گیریها و برخوردهای اشــتباهی که در آن هشــت ســال اتفاق افتاد نشــر و حوزه کتاب را به
بدتریــن شــرایط ممکن دچار کــرد .از همین رو زمانی که بحــث انتخاب رئیس جمهــوری برای دولت
یازدهم مطرح شــد از میان نامزدها و شــعارهای آنان ،حرفهای آقای روحانی بهتر بود و اغلب اهالی
فرهنگ و هنر به ایشــان رأی دادند .او از اســتقالل اهالی نشر و حرمت آنان سخنان خوبی به میان آورد،
گرچه از حرف تا عمل فاصله بســیاری اســت .به هر حال شــرایط هم به گونهای نبود که بتوان یک شبه
تمــام ویرانیهای آن چند ســال را اصالح کــرد .با این همه باید ببینیم چه میــزان از آن وعدهها محقق
شــدند ،زمانی که نخســتین وزیر فرهنگ دولت یازدهم ســرکار آمد حرفهای بســیار صریحی درباره
سانسور زد.اوگفتکهتصمیمبهحذفممیزیگرفتهاندامابعدازمدتیگفتکهمیخواهیمممیزی
را به خود ناشران بسپاریم .طبیعی است که بیشتر ناشران از این پیشنهاد استقبالی نکردند .ناشران که
قبول نمیکنند با دست خودکتاب افرادی که درعرصه نشرمشغول فعالیتهستند راسانسورکنند.
از همین رو دوباره شــرایط ممیزی به روال قبل بازگشــت ،البته یکســری از کتابهایــی که در دولت
سابق مدتها اسیر پیچ و خمهای ممیزی شده بودند اجازه نشر پیدا کردند .کتابهایی که اغلب آنها
مشکلخاصیهمنداشتندامااجازهنشرنداشتند.
با وجود این نمیتوان اینگونه تصور کرد که شرایط خیلی بهتر شده و دیگر هیچ مشکلی در عرصه نشر
وجــود ندارد .کتابهــای ادبی ،حتی در حوزه کودک و نوجوان با مشــکالتی در ارتباط با کســب مجوز نشــر
روبهرو هستند .عالوه بر این شرایط اقتصادی نشر هم همچنان با مشکالت متعددی روبهرو است .گرچه
تأکید میکنم که این مسأله از همان سالها شتاب گرفته و به سالهای اخیر محدود نمیشود .البته همان
گونه که اشــاره شــد اقدامات خوبی در این دولت انجام شده از جمله مؤسسه خانه کتاب هر از چندی برای
اهالیکتابوپیشکسوتاناینعرصهبرنامههایبزرگداشتیبرگزارمیکندکهقابلتقدیراست.برایبیمه
اهالی کتاب هم اقداماتی انجام شده که البته با موانعی روبهرو است ،از جمله اینکه متقاضیان باید حتماً
سابقه 10سالبیمهداشتهباشندکهاینخودمانعبزرگیبهشمارمیآید.ایناقدامچندانفراگیرنیستو
بایدموانعآنبرداشتهشود.امیدواریماقداماتخوبتنهانمادیننبودهوفراگیرشوندوبیبرنامگیهایی
که تا به امروز و طی ســالها شــاهد آنهــا بودهایم ادامه پیدا نکند .در عرصه فرهنــگ امروز بیش از هر زمان
دیگری نیازمند به بازنگری هســتیم .باید فراخوانی داده شــود تا تمام دوســتداران و فعاالن عرصه کتاب،
فارغ از هر گونه نگاه حزبی یا سیاسی گردهم جمع شده و چارهای برای مشکالت فعلی بیندیشند .البته در
این بین نباید از نقش پررنگ تشکلهای غیردولتی هم غافل شد ،به هر حال هیچ کدام از افراد به تنهایی
نمیتوانند کاری پیش ببرند .کتاب و نشر شرایطی بحرانی دارد و باید فکری به حال آن اندیشید ،نهادها و
ارگانهایدولتیوحکومتیهمبایددستبهدستهمبدهندتابهمرورشاهدحلمشکالتاینبخشاز
فرهنگمانباشیم.کتابوصنعتنشر امروزبهعزمیملی،همگراییوهمدلینیازدارد.

روان شدن چرخه نشر

امیرحسینزادگان
مدیرمسئولانتشاراتققنوس

در دولت ســابق وضعیت صنعت نشــر به سمت و ســویی رفته بود که چیزی به تعطیلی مؤسسات
انتشــار کتاب باقی نمانده بود .از همین رو معتقدم که انتخاب آقای روحانی در شرایط مذکور قدری
شــرایط را بهبود بخشــید .با روی کار آمدن دولت یازدهم بسیاری از کتابهایی که بدون هیچ مشکل
خاصی اجازه انتشــار پیدا نمیکردند دوباره وارد چرخه نشر شدند .جالب اینجاست که برخی از این
کتابها ،آثاری بودند که در دولت اصالحات مجوز گرفته و منتشــر شــده بودند اما وقتی برای بازنشر
آنها در دولت ســابق به ارشــاد مراجعه میشــد دیگر خبری از اجازه نشــر نبود و همان کتابهایی که
قبالً در بررســیها مجــوز گرفته بودند رد میشــدند .خوشــبختانه هم آقای جنتی که نخســتین وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی این دولت به شــمار میآید و هم آقای صالحی امیری ،هر دو افرادی آگاه و
فارغازنگاههایمنفیبیموردبودندوهستند،البتهمعاونانآنانهمبرخوردارازچنینویژگیهایی
هســتند .این در شــرایطی اســت که در هشــت ســال گذشــته ،متولیان به وضوح گفته بودند که تنها از
کتابهایــی حمایــت خواهند کرد که مطابق با ســلیقه آنان باشــند .حتی گاه پای را فراتــر از این گفته
گذاشته و تنها آثار منتشر شده از سوی ناشران دولتی را حمایت میکردند ،کتابهایی که چندان بود
و نبودشان تأثیری برجای نمیگذاشت .این در حالی است که دولت آقای روحانی از امکانات مادی
آنهــا برخوردار نیســت و اغلب حمایتهایی که انجام داده و میدهد به واســطه شــرایط اقتصادی
کشوردراندازهایمحدودهستند.بههرحالنمیتوانمنکراینشدکهبودجهوزارتفرهنگوارشاد
اسالمی آنقدرمحدود استکه این حمایتهابیشتربحث دلگرمی دارد.
تا پیش از این متأســفانه نگاه سختگیرانهای متوجه اهالی کتاب و نشر بود اما هماکنون فضا بهتر
شــده ،با اهالی نشــر برخوردهای محترمانهای میشــود و ما بعد از مدتها تجربهای مشــابه دولت
اصالحات را داشــتیم .از سوی دیگر تعامل متولیان فرهنگی با اهالی نشر در ارتباط با مسائلی مانند
برگــزاری نمایشــگاه کتاب و ممیزی آثار هم بهتر شــده اســت .نمیدانم شــرایط واگــذاری برگزاری
نمایشــگاه کتاب به اهالی نشــر به چه صورتی بوده اما گویا تا اندازه بسیاری به تشکلهای نشر واگذار
شــده است .از اقدامات خوب این دوره میتوان به انتقال نمایشگاه کتاب تهران به شهرآفتاب اشاره
کرد.تاقبلازانجاماینانتقالپیشبینیاغلبماناشراناینبودکهبا 30تا 50درصدکاهشفروش
روبهروشویمامانهتنهاچنیناتفاقیرخندادبلکهحتیباافزایشهمروبهروشدیم.ایندرشرایطی
بود که ضعفهای متعددی در راهنمایی مردم برای پیدا کردن غرفهها و ...هم وجود داشت.
البتهدرهمینشرایطوباوجودمشکالتیادشدهاستقبالخوبیازنمایشگاهکتابتهراندرشهر
آفتاب شد .با وجود این همچنان هم مشکالت بسیاری در عرصه کتاب گریبان فعاالن این عرصه را
گرفته اســت .بهعنوان نمونه از زمانی که معاونت فرهنگی برای الکترونیکی شــدن مراحل بررســی
برای اعطای مجوز نشر به کتابها تالش کرده ما ناشران با مشکالت متعددی روبهرو شدهایم.
بهعنوان مثال اگر کتابی قادر به دریافت مجوز نشــر نشــود در سایت راهی برای اطالع از آن وجود
ندارد .از ســوی دیگر براســاس گفته متولیان ارشاد قاعده بر این گذاشته شده که سرنوشت کتابها تا
یک ماه بعد مشخص شود اما همین حاال ما در مؤسسه نشرمان کتابهایی داریم که با گذشت 6ماه
هنوز نمیدانیم که موفق به نشر آنها خواهیم شد یا نه!
مهمترین ضعف هماکنون در کادر اداری اداره کتاب است ،اگر تصمیم بر الکترونیکی شدن امور
مرتبطباممیزیگرفتهمیشودبایدنقاطضعفآنهممشخصشدهوبررسیشود.هنوزدرسایت
یا اداره کتاب جایی برای پیگیری وجود ندارد ای کاش در خود ســایت ایمیلی درج شود که در صورت
نیاز به وسیله آن بتوانیم با مدیران رده باالیی اداره کتاب هم صحبت کنیم.
از ســوی دیگر حتی برخی کتابهایی که در گذشــته مجوز نشــر گرفته بودند هم چندین ماه است
که منتظر مجوز نشــر هســتند .البته قبول دارم که دولت دید مثبت داشــته و از ابتدا هم تالش کرده تا
فضای نشــر قدری بازتر شــود اما به هر حال ضعفهایی وجود دارد و باید برای برطرف کردنشــان
کاری کرد .حداقل انتظار من ناشــر از متولیان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی این است که خألهای
موجوددرمسیر الکترونیکیشدنبررسیکتابهابرایاعطایمجوزنشربرطرفشود.

