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معاونـت فرهنگـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى به عنـوان متولـى سیاسـت گذارى، 
هدایـت و نظـارت امـور کتـاب در جمهورى اسـالمى ایران، به درسـتى یکـى از مهم ترین 
برنامه هـا و اولویت هـاى خـود را حمایت و ترویج نقد کتاب قرار داده اسـت تا بدین وسـیله 
در ترویـج کتاب خوانـى و ارتقـاء سـطح کیفـى کتـاب تولیـدى و راهنمایـى مخاطبان به 

مطالعـۀ آثار ارزشـمند نقـش مؤثـرى ایفا کند.
سـیزده فصلنامـه اى کـه امـروز به همـت مؤسسـۀ خانـۀ کتـاب ایـران و بـا حمایـت 
و  ادامـه  مى شـود،  منتشـر  اسـالمى  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  فرهنگـى  امـور  معاونـت 
جانشـین 8 نشـریۀ کتـاب مـاه  اسـت کـه در سـال 1376 بنیـان گذاشـته شـد و تعـداد 

عناویـن آن بـه 9 عنـوان افزایـش یافـت.
راه انـدازى نشـریات کتـاب مـاه در زمـان خـود اقدامى پیشـروانه و بسـیار مؤثـر بود. 
در شـرایطى کـه تنهـا چند نشـریۀ عمومى نقد کتاب در کشـور منتشـر مى شـد، انتشـار 
منظـم و ماهیانـۀ ایـن مجـالت سـبب شـد بـه مقولـۀ نقـد در مقیـاس وسـیعى دامـن 
زده شـود و بـراى اولین بـار در تاریـخ ایـران،  عـده اى از اهـل  قلـم از راه نـگارش نقـد 
ارتـزاق کننـد و کلمـۀ منتقـد کتـاب به منزلۀ یکى از شـاخه ها و مشـاغل حـوزة فرهنگى 

مقبولیـت و عینیـت یابد.
مجالت کتاب ماه که برخى عناوین آن طى 17 سـال در 200 شـماره منتشـر شـد، 
زمینه سـاز انتشـار ده هـا عنوان نشـریۀ تخصصى نقد در سـطح دانشـگاه ها و خـارج از آن 
شـد و مقـاالت آن به عنـوان مرجـع صدهـا مقالـۀ علمـى و پایان نامه مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. انتشـار ماهنامه هـاى نقد کتاب در ابتداى سـال 1393 بازنگرى شـد و 13 عنوان 

فصلنامـه جـاى 9 ماهنامۀ قبلـى را گرفت.
پـس از گذشـت چهـار سـال جـا دارد این شـیوه نیز آسیب شناسـى شـود و بـا توجه 
بـه بازخوردهـا و شـرایط روز اصالحـات الزم به عمل آیـد. برخى نقاط ضعف و کاسـتى ها 
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سرمقاله

کـه در ایـن روند مشـاهده مى شـود ازاین قرار اسـت:
برخـى  موضوعـات  تداخـل  و  کتاب هـا  موضوعـات  همـۀ  پوشـش  عـدم    .1

فصلنامه هـا
اول این کـه برخـى از رده هـاى کتاب شناسـى در تقسـیم بندى جدیـد مغفـول و محذوف 
مانده اسـت (بـراى نمونـه، برخـى زیرشـاخه هاى حـوزة دیـن در هیچ یـک از 3 فصلنامـۀ 
دینـى جدیـد نمى گنجیـد و همچنیـن ردة دیویـى زبـان فرامـوش شـده بـود) و دوم 
آن کـه موضـوع برخـى فصلنامه هـا حاصـل تداخـل چنـد رده کتاب شناسـى و ازمنظـر 
کتابـدارى موضوعـى غیرکارشناسـانه بـود (فصلنامۀ اخالق و امور تربیتـى حاصل اختالط 
بخش هایـى از سـه رده روان شناسـى، علـوم اجتماعـى و دیـن و فصلنامـۀ فقـه و حقـوق 
زیرمجموعـۀ دو رده دیـن و علـوم اجتماعـى بـود و فصلنامه هـاى میراث و ایران و اسـالم 

رده بنـدى مشـخص نداشـته و کتاب هایشـان زیرشـاخۀ فصلنامه هـاى دیگـر بـود).
2.  انتشار نامنظم فصلنامه ها

کمبـود  یـا  محتـرم  سـردبیر  بیش ازانـدازة  گرفتارى هـاى  به دلیـل  فصلنامه هـا  برخـى 
کتاب هـاى قابل توجـه یـا کمبـود منتقـدان آن حـوزه بـا فواصـل بسـیار منتشـر شـدند. 
بـراى نمونـه، یکـى از فصلنامه هـا تنهـا در دو مجلـد (میانگیـن هـر دو سـال یک بـار) و 

دیگـرى در 3 جلـد (هـر 16 مـاه یک بـار) منتشـر شـدند.
3.  کاهش برد نشریات

ـ پژوهشـى  در دورة جدیـد سـعى شـد فصلنامه هـا به  اسـتانداردها و قواعد نشـریات علمى 
نزدیـک شـوند. با این حـال ازآن جاکـه کسـب درجۀ علمـى بـراى فصلنامه ها عملى نشـد، 

بـرد اجتماعـى و کارآمـدى فصلنامه ها به شـدت کاهـش یافت.
ازسـویى اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه ها به دلیـل فقـدان رتبـۀ علمـى فصلنامه هـا 
تمایـل چندانـى بـه همـکارى بـا ایـن نشـریات نداشـتند و ازسـوى دیگر روزنامه نـگاران، 
عالقه منـدان و پژوهشـگران غیردانشـگاهى نیـز چنـدان بـا ایـن قواعـد جدیـد آشـنا و 

همـراه نبودنـد و فصلنامه هـا از نوشـتۀ ایـن دسـته از افـراد نیـز خالـى شـد.
4.  انتشار نشریات غیرضرورى

فصلنامه هـا در شـمایل جدیـد تقلیـدى نه چندان موفق از نشـریات و مجالت دانشـگاهى 
بودنـد کـه انتشـار آن هـا غیرضـرورى و در تناقـض با قانون عدم انتشـار نشـریات مشـابه 

دولتـى و اصـل کاهـش تصدى گرى دولـت بود.
5.  برخورد نامتوازن با فصلنامه ها

در چهـار سـال گذشـته به دلیـل مشـکالت مالـى، پرداخـت بـه فصلنامه هـاى مختلـف 
به صـورت همزمـان انجـام مى شـد؛ مثـالً  شـمارة  6 همـۀ فصلنامه هـا بـا هـم تسـویه 
مى شـد یـا در هـر مقطـع، حق التحریرهـاى یـک شـماره از همـۀ فصلنامه هـا پرداخـت 
 شـد. به این ترتیـب با نشـریاتى که تأخیـر طوالنى و کمترین فعالیت را داشـتند، همیشـه 
تسویه حسـاب مى شـد و فصلنامه هـاى فعـال و روزآمد همواره چندین شـماره از مؤسسـه 
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ضرورت بازنگرى در انتشار فصلنامه هاى نقد کتاب و چگونگى آن

طلبـکار بودنـد؛ لـذا مناسـب اسـت در رویـۀ موجـود بـا توجه بـه اهـداف ذیـل بازنگرى 
شود:

ـ منطبق ساختن تقسیم بندى موضوعى فصلنامه ها با اصول علمى کتابدارى؛
ـ توجـه بـه جایـگاه موضوعـات مختلـف کتـاب در سیاسـت گذارى هاى فرهنگـى، بـازار 

نشـر و نشـر بین الملـل؛
ـ اتخـاذ ترتیـب انتشـار مناسـب هـر موضوع به نحـوى که امـکان چاپ منظم آن نشـریه 

باشد؛ داشـته  وجود 
ـ کاهش هزینه هاى تولید نشریات تخصصى نقد.

مالك هایـى کـه در تصمیم گیـرى دراین زمینـه مى تـوان موردتوجـه قـرار داد به  این 
 شـرح است:

5-1.  سهم جایگاه شاخه هاى موضوعى کتاب در سیاست هاى فرهنگى
در میـان شـاخه هاى موضوعـى فرهنگـى، محصـوالت کـودك و نوجـوان بیـش از سـایر 
حوزه هـا موردتأکیـد مقـام رهبـرى، ریاسـت جمهـور و وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى 
بوده اسـت. بـا توجـه بـه تأثیـر ویـژة کتاب هـاى کـودك و نوجـوان در نهادینه سـازى 
رده هـاى موضوعـى  تمامـى  امـروز، خواننـدگان  مسـئله کـه کـودکان  ایـن  و  مطالعـه 
کتـاب در آینـده را شـکل مى دهنـد، ایـن دسـته از کتاب هـا موردتوجـه و حمایـت ویژة 
سیاسـت گذاران فرهنگـى بوده اسـت. وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى و معـاون 
محتـرم امـور فرهنگـى ایـن وزارتخانـه ، بارهـا موضـوع کتـاب کـودك و نوجـوان را از 

برشـمرده اند. فرهنـگ  عرصـۀ  موضوعـى  اولویت هـاى 
کتاب هـاى دینـى نیـز از دغدغه هـا و اولویت هـاى مهـم مدیـران عالى رتبـۀ فرهنگى 
بوده اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه فعالیـت تخصصـى مؤسسـۀ خانـۀ کتـاب در زمینـۀ 
اطالع رسـانى و کتابـدارى، ردة کلیـات نیـز از موضوعـات موردتوجـه و داراى اولویـت در 

ایـن عرصه محسـوب مى شـود.
5-2.  سهم رده هاى مختلف موضوعى در صنعت نشر ایران

در سـال 1396 حدود 99,000 عنوان کتاب در کشـور به چاپ رسیده اسـت. دراین میان، 
کتاب هـاى بـراى مخاطبـان کـودك و نوجوان (شـامل کتاب هـاى غیردرسـى 16,000 و 
کمک آموزشـى ابتدایـى و متوسـطه 15,000) تعـداد 31,000 عنـوان از کتاب هـا (32 
درصـد کتاب هـا) را شـامل مى شـود کـه رتبـۀ نخسـت فراوانـى را بـه خـود اختصـاص 

مى دهـد.
کتاب هـاى رده هـاى ادبیـات و زبـان (17,500 عنـوان)، علـوم محـض و کاربـردى 
در  عنـوان)   9,700) دیـن  و  عنـوان)   11,000) اجتماعـى  علـوم  عنـوان)،   13,200)

رتبه هـاى بعـدى قـرار دارنـد.
رده هـاى تاریـخ و جغرافیـا، فلسـفه و روان شناسـى و هنـر بیـن 3 تا 4 هـزار عنوان و 

کلیـات کمتـر از 1500 عنـوان کتاب در سـال 1396 داشـته اند.
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شـمارگان کل کتاب هـاى منتشرشـده در سـال 1396 بیـش از 144 میلیـون جلـد 
بوده اسـت. اگـر به جـاى تعداد عناویـن منتشـره در رده هـاى مختلف، شـمارگان کتاب ها 
مـالك قـرار بگیـرد، کتاب هـاى بـراى مخاطبـان کـودك و نوجـوان بیـش از 50 درصـد 
کل شـمارگان کتـاب کشـور را شـامل مى شـود. رتبه هـاى بعـدى بـا فاصلـۀ زیـاد بـه 
دیـن و ادبیـات اختصـاص دارد. همچنیـن اگـر میانگیـن شـمارگان کتاب هـاى مختلـف 
بررسـى شـود، کتـاب کـودك و نوجوان در رتبۀ نخسـت و پـس ازآن کتاب هـاى دین قرار 

مى گیرنـد.
بـا توجـه بـه آمـار فـوق مى تـوان گفـت در میـان رده بندى هـاى موضوعـى دیویـى، 
کتاب هـاى کـودك و نوجـوان بـا اختالفـى زیـاد اولیـن جایـگاه را بـا مالك هـاى کمـى 
نشـر در اختیـار دارد و پـس ازآن موضوعاتـى چـون دیـن، ادبیـات و زبان،  علـوم محض و 

کاربـردى و علـوم اجتماعـى قـرار مى گیرنـد.
کتـاب کـودك و نوجوان بیشـترین حضـور و دسـتاوردها را در عرصۀ نشـر بین الملل 
داشته اسـت و نویسـندگان و تصویرگـران ایرانـى موفـق بـه دریافـت جایزه هـاى متعـدد 
جهانـى شـده اند. همچنیـن ده هـا عنوان کتـاب کودك و نوجوان ایران در سـایر کشـورها 
به چـاپ رسـیده و از این منظـر، اولویـت اول انتشـار مجـالت تخصصـى نقـد به ایـن حوزه 
برمى گـردد. همچنیـن کتاب هـاى ادبیـات و دیـن نیـز در رتبه هاى بعدى حضور در نشـر 

بین الملـل و اقبـال جهانى قـرار دارند.
5-3.  سهم دهى با توجه به تعداد نشریات مشابه

نشـریۀ   1259 هم اکنـون  علمـى،  نشـریات  رتبه بنـدى  رسـمى  سـایت  براسـاس 
ـ پژوهشـى در کشـور وجـود دارد. تعداد این نشـریات براسـاس رده بنـدى  موضوعى  علمى 

دیویـى بـه ایـن شـرح اسـت:
1. کلیات (شامل موضوعات کتابدارى و فناورى اطالعات): 25 نشریه؛

2. فلسفه و روان شناسى (شامل فلسفه و کالم و روان شناسى): 82 نشریه؛
3. دیـن (شـامل موضوعـات قـرآن و حدیـث،  اخـالق، ادیـان و مذاهـب و فقـه و حقوق): 

نشریه؛  77
4. علوم اجتماعى (علوم سیاسى، اجتماعى، تربیتى، اقتصاد و مدیریت): 281 نشریه؛

5. علوم محض: 124 نشریه؛
6. علوم کاربردى: 527 نشریه؛

7. زبان:  86 نشریه؛
8. ادبیات: 81 نشریه؛

9. هنر (شامل هنر،  معمارى و تربیت بدنى): 58 نشریه؛
10. تاریخ و جغرافیا: 74 نشریه؛
11. کودك و نوجوان: 2 نشریه.

گفتنـى اسـت کم وبیـش همیـن نسـبت در میان نشـریات غیردانشـگاهى هـم برقرار 

سرمقاله
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اسـت؛ بـراى نمونـه، تعداد نشـریات تخصصـى (غیردانشـگاهى) دینى در سـایت معاونت 
مطبوعاتـى و اطالع رسـانى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى 168 عنوان، تعداد نشـریات 
تخصصـى ادبـى در همان جـا 97 عنـوان و تعـداد نشـریات تخصصـى امـا غیردانشـگاهى 

ادبیـات کـودك و نوجـوان 2 عنوان اسـت.
بـا توجـه بـه اطالعـات فـوق مى تـوان گفـت رده هـاى موضوعـى علـوم محـض و 
کاربـردى،  علـوم اجتماعـى، زبـان و ادبیـات، دیـن، فلسـفه و روان شناسـى بـا توجـه بـه 
کثـرت نشـریات مشـابه در مراکـز دانشـگاهى،  کمتریـن میزان ضـرورت و نیاز به نشـریۀ 
جدیـد را دارنـد و در مقابـل، در موضـوع کتاب هـاى کـودك و نوجـوان وجـود چنیـن 

نشـریاتى بسـیار ضـرورى و موردنیـاز ارزیابـى مى شـود.
5-4. اولویت دهى با توجه به دستاورد چهار سال گذشته

بسـیارى از فصلنامه هـاى نقـد کتـاب در چهـار سـال گذشـته به طـور منظـم انتشـار 
نیافته انـد. دالیـل ایـن موضـوع مى توانـد عـدم فرصـت و انگیـزة کافـى در سـردبیر، عدم 
انتشـار کافـى کتاب هـاى قابل توجه،  عـدم اسـتقبال منتقـدان و خوانندگان باشـد. تعداد 

مجلـدات منتشرشـده در فصلنامه هـاى گوناگـون به ترتیـب ازاین قـرار اسـت:
1. فصلنامۀ نقد کتاب کودك و نوجوان، 13 جلد؛

2. هنر، علوم اجتماعى و اطالع رسانى و ارتباطات، 11 جلد؛
3. قرآن و حدیث، کالم و فلسفه، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، 9 جلد؛

4. فقه و حقوق، 8 جلد؛
5. میراث، 6 جلد؛

6. اخالق و امور تربیتى، 4 جلد؛
7. علوم محض و کاربردى، 3 جلد؛

8. ایران و اسالم، 2 جلد؛
اگـر تعـداد مقـاالت و مطالـب منتشرشـده در هـر فصلنامـه را نیـز درنظـر بگیریـم، 
فصلنامـۀ نقـد کتـاب کـودك و نوجـوان بـا 408 مطلـب منتشرشـده باالتـر از دیگـر 

دارد. قـرار  فصلنامه هـا 
همچنیـن فصلنامه هـاى کـودك و نوجوان، میـراث و فقه و حقوق تنهـا فصلنامه هایى 

بوده انـد که یک شـماره ضمیمـه (در کنار نشـریه اصلى) منتشـر کرده اند.
 بنابـر اعـالم بخـش بازرگانـى نیـز فصلنامه هـاى ادبیـات، هنـر و کـودك و نوجـوان 
معمـوالً بیشـترین فـروش را دارنـد و فصلنامه هـاى ادبیـات و کـودك و نوجـوان تنهـا 

شـده اند. تجدیدچـاپ  یک بـار  کـه  هسـتند  فصلنامه هایـى 
 همچنیـن در حـوزة دیجیتـال نیز تقریباً نسـبت فوق برقرار اسـت. بـراى نمونه، یکى 
از سـرمقاله هاى فصلنامـۀ کـودك و نوجـوان بـا 18000 بـار بازدید در سـایت فصلنامه ها 

یکى از بیشـترین بازدیدهـا را در کل فصلنامه ها داشته اسـت.
بـا توجـه بـه نکاتى کـه مطرح شـد به نظر مى رسـد، انتخـاب دورة انتشـار واحد براى 

ضرورت بازنگرى در انتشار فصلنامه هاى نقد کتاب و چگونگى آن
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همـۀ فصلنامه هـا و موضوعـات منطقـى نباشـد. همچنیـن به برخـى موضوعـات مى توان 
در قالـب گاهنامـه و کتـاب مجموعه مقـاالت پرداخـت و انتشـار نشـریه در آن حوزه هـا 

ضـرورى به نظـر نمى رسـد.
جا دارد در ادامۀ کار نشـریات نقد، عالوه بر تصحیح تعداد نشـریات و متناسب سـاختن 

دورة انتشـار هـر موضوع با مالك هاى یادشـده، نکات دیگرى نیـز مّدنظر قرار گیرد:
1. توجه جدى به گونه هاى جدید کتاب همچون کتاب الکترونیک، گویا و...؛

2. محدودسـاختن نسـخۀ کاغـذى فصلنامـه بـه اشـتراك و سـفارش و قدرتمندسـاختن 
نسـخۀ پى دى اف؛

3. حضور جدى نشریات در فضاى مجازى در قالب سایت و شبکه هاى اجتماعى؛
4. پیوسـتگى بیشـتر نشـریات بـا سـایر فعالیت هـا و بخش هـاى وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمى و مؤسسـۀ خانـۀ کتـاب همچـون کتـاب سـال جمهـورى اسـالمى، کتاب سـال 

پرویـن، جایـزة جـالل، جشـنوارة شـعر فجـر، سـراى اهل قلم، خبرگـزارى کتـاب و...؛
5. توجه بیشتر نشریات به کتاب هاى برگزیدة جشنواره هاى خصوصى و دولتى.

سردبیر
فروردین 1397

سرمقاله


