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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ٢٨

  
   کتاب تھرانالمللی نمايشگاه بين

  ! يا مرکز سانسور و تفتيش عقايد
٢  

   ايرانيانۀمدت زمان مطالع

! قه در سال استي دق٢ران ي مطالعه در اۀش اعالم شد که سرانياما چند سال پ. داردآمار دقيقی در اين زمينه وجود ن

که ! قه در روز استي دق٧٩ران ير آمار مطالعه در ايھای عمومی اعالم کرد که نخ خانهير کل نھاد کتابھمان زمان دب

زی که به خواندن ربط ي ھر چه، قرآن، صفحات مجازی وي کتب درسی، کتب ادع ۀ مطالع ۀزان، سرانين ميالبته در ا

ن آمار چطور و با چه روش آماری و طی انجام چه مراحلی به يچ وقت گفته نشد که ايالبته ھ. داشته باشد، لحاظ شده بود

 مطالعه  ۀای از آن را کم کرد و باالخره اعالم شد آمار سران قهين آمار شد که چند دقي به ائیھا اعتراض. دست آمده است

ه، ي قرآن و ادعیه براي ثان٣١قه و ي دق٢١ه مربوط به کتاب، ي ثان١٧قه و ي دق١۵ه محاسبه شده که ي ثان٣۴قه و ي دق٧۵

دا کرده است که ھر دو فضای ي اختصاص پیه خوانيه به نشري ثان۴٢قه و ي و پنج دق ه روزنامهي ثان٣۶قه و ي دق٣٢

ف يک شاخص جھانی است که تعري»  مطالعه ۀرانس«ن است که ي مھم اۀحاال نکت. شود کی را شامل میيمجازی و فز

عنی يشود؛  را شامل می) ردرسیيآن ھم از نوع غ( کتاب ۀن شاخص تنھا مطالعيف، اين تعريبا ا. ق دارديمشخص و دق

  !ن موارد اعمال شده بودي اۀن سرانه ھمينترنتی و مجازی که در ايھای ا تينه مطبوعات، نه سا

شد و  ده میين دين بيقه ھم در اي دق١۵ک بار يھای مختلفی اعالم شد و  سرانهن مدت يک سال گذشت در طول اي

ک حساب يکه با ! ه استي ثان۴٧قه و ي دق١٨ھا حداقل  رانیي اۀ مطالعۀقه کوتاه آمدند و گفتند سراني دق٧٩ن از مسؤوال

ت امروز ما ي وضعۀدھند د نشانتوان ن آمار ھم نمیيم که ايم قضاوت کنيتوان سر انگشتی و نگاھی به دور و برمان می

 .باشد

قه از وقت خود را در شبانه روز ي دق٩٠ھا  جاپانیقه و ي دق۵۵ھا  سیيقه، انگلي دق٢٠ھا  ئیکايمراطبق آمارھای جھانی، 

ران در کنار تمام نوسانات ي کتاب در ا ۀ مطالع ۀن اساس آماری که از سرانيبر ا. دھند  کتاب اختصاص می ۀبه مطالع

با به يان تقريرانيدھد که ا تا حاال ارائه شده است، نشان می) ديقه رسي دق١٨قه و آخرش ي دق١۵قه به ي دق٢ از(عددی

  .مند ھستند  کتاب عالقه ھا به مطالعه ئیکايمرازان يم

ن مردم يتر شي کتاب در سال، ب۴٧خوانند که بعد از کشور فنالند با خواندن   کتاب می۴٠سلند در سال، يمردم ا

ن آمار يکنند که بر اساس ا ف میيلأک کتاب تيسلندی در طول زندگی خود ي شھروند ا١٠خوان را دارند و ھر  کتاب

م که فقط ين نکته را مدنظر داشته باشياگر ا. شود سنده در جھان محسوب میي نوۀدکنندين کشور توليتر سلند، بزرگيا
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ن شھر يسنده در اي ھزار نو١٠م که يرس جه میين نتيبه اکنند  سلند زندگی میيتخت ايپا» کياويکير« ھزار نفر در ١٠٠

 .استيگر کشورھای دنيش از ديسلند بيد کتاب در ايوجود دارد و خر

ن ي درصد مردم ا٩١گاه نخست را در جھان دارد و يخوانی جا  از نظر عادت به کتابجاپانونسکو، يبر اساس گزارش 

خواند   کتاب می۴٧ تا ۴۶ن ي در سال بجاپانیک يانند؛ برای مثال خو کشور به طور معمول کتاب، روزنامه و مجله می

 .ز عادت به مطالعه دارندي جنوبی نوريای درصد مردم ک۶۵و 

ھا سراغ کتاب  رانیيشود امی ای که باعث  زهين انگيتر دھد مھم گر، نشان میيران و کشورھای دي اۀ مطالعۀ سرانۀسيمقا

 .ی کل بودن استازی از مطالعه و حس داناين نروند بی

به چه   ميزان استقبال از کتاب ً روزانه به حساب آورد؟ کالۀ درس خواندن را جزء مطالعًشود مثال گذشته از اين آيا می

  ھا شاھد افزايش اين عالقه يا کم شدنش ھستيم؟ ه عواملی بستگی دارد و در کدام دور

، علی اکبر اشعری ١٣٨٧در سال .   دقيقه متغير است٧۶ خوانی در ايران از دو دقيقه تا  کتابۀطبق ھمين آمار سران

ھای  روز اعالم کرد که با افزودن کتاب  مطالعه برای ھر نفر را دو دقيقه در شبانهۀ ملی ايران، سرانۀخانئيس کتابر

 رسد، اما ھمان زمان محمد ساالری مدير کل دفتر  دقيقه می۶روز به حدود  درسی برای برخی از افراد در شبانه

شود و به آن   دقيقه در روز که ھمه جا گفته می٢خوانی گفته بود آمار قديمی  بريزی و مطالعات فرھنگی و کتا امهبرن

 ! دقيقه است١٢٠ است و آمار واقعی ئینما کنند، سياه استناد می

 ۀسران استان را بررسی کرده و اعالم کردند ٢٨ھای وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی   ھم مرکز پژوھش٨١سال 

ای  در بين اين ھمه آمارھای ضد و نقيض، سازمان ملی جوانان ھم آمار جداگانه.  دقيقه در روز است٧ھا   ايرانیۀمطالع

تر از   درصد از جوانان، روزانه کم٧۶: اسحاقی معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملی جوانان اعالم کرد. منتشر کرد

.  نفر اھل قلم انجام داده است١٢٠ به دست آوردن اين آمار، يک پژوھش بين سازمان برای. کنند  دقيقه مطالعه می٣٠

تر  ھا کم  درصد آن٣٠کنند،   دقيقه مطالعه می٣٠ تا ۴ درصد از جوانان ھر روز بين ۴۶گويند  کارشناسان سازمان، می

 درصد ۴ ساعت و فقط ٢  درصد يک تا٧کنند،   درصد تا يک ساعت مطالعه می١٣کنند،   دقيقه در روز مطالعه می۴از 

  .خوانند  ساعت در روز کتاب می٢تر از  مانده ھستند که بيش باقی

مطالعه ۀ ، سران٨٨ آمار متناقض ادامه پيدا کرد تا اين که منصور واعظی دبير شورای فرھنگ عمومی در سال ۀارائ

.  دقيقه در روز اعالم کرد٧٩يران را  مطالعه در اۀ دقيقه اعالم کرد و در آخرين اظھار نظر خود سران١٨در ايران را 

 مطالعه در کشور ما ۀ سرانۀھای اخير در جھان رو به کاھش گذاشته است اما فاصل  مطالعه در سالۀگرچه آمار سران

  .مل برانگيز استأدر مقايسه با آن بسيار ت

ن مخاطب به فضای مجازی خوانی به دليل جذب روزافزو  کتابۀبه رقم ھمه گير شدن اينترنت در جھان و کاھش سران

 دقيقه در روز بوده ۵۵ ازيي دقيقه و مال٢٠مريکا ا دقيقه، ۵۵ دقيقه، انگلستان ٩٠ جاپانخوانی در   کتابۀاما آمار سران

  .شود ای در ايران فاجعه محسوب می  دقيقه٢چنين آماری در قياس با آمار . است

 نتايج يک ۀخبرگزاری ايسنا، سال گذشته با ارائ. رح استخوانی ايرانيان مط داليل متعددی در رابطه با عدم کتاب

ن يکنندگان در ا شرکت. نظرسنجی از مخاطبان خود اعالم کرد که تنبلی دليل اصلی کتاب نخواندن ايرانيان است

ت يفيک«نه ين چھار گزي، از ب»د؟يدان  کتاب را در کشور چه میۀزان مطالعين بودن مئيل پايدل«نظرسنجی با موضوع 

ران يخوانی در ا  کتابۀن بودن سرانئيرا عامل اصلی پا» تنبلی افراد«و » زی آثاريمم«، »ھا گرانی کتاب«، »ن آثارئيپا

  .ی دادندأر» ن آثارئيت پايفيک«و » زی آثاريمم«، »ھا گرانی کتاب«ھای بعدی به  دانستند و در رتبه
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: ن شرح استيز به ايجه نينفر شرکت کردند و نت ٣٩۵ ھزار و ١٣سنا انجام شد، يت اين نظرسنجی که روی سايدر ا

 ۵٩/٩: ن آثارئيت پايفي درصد؛ ک۴٩/٢١: زی آثاري درصد؛ مم٩٣/٢٢: ھا  درصد؛ گرانی کتاب۵۴/۴۶: تنبلی افراد

  .درصد

در کم کتاب » زی آثاريمم «ۀنين نظرسنجی آن است که، سھم قابل توجه گزي اۀجيمل در نتأ جالب توجه و قابل تۀنکت

  .ش آمده استيپ» ھا گرانی کتاب« ھمپای ًبايخواندن افراد تقر

 مطالعه کتاب در ايران کم است اما ۀگويند که اگرچه سران جا است که با اين تفاسير و آمارھا برخی می حال نکته اين

کنند که   ادعا استناد به شمار ايرانيانی میکنند و برای اثبات اين اکثر ايرانيان به جای خواندن کتاب، اينترنت خوانی می

  .در فضای مجازی حضور دارند

نامند غافل  ای وجود ندارد که زندگی در عصری که آن را عصر ارتباطات و اطالعات می البته جای ھيچ شک و شبھه

ضای مجازی در حال  ميليون نفر ايرانی در ف۴۵ اين جاست که آيا سؤالدھد اما  بودن از آن نشان از عقب ماندگی می

  مطالعه ھستند؟

آمارھا نشان می دھد که در . تر باشد  آسانسؤالجو در ھمين فضای مجازی پاسخ گفتن به اين  و شايد با قدری جست

ترين استفاده از  اند که از ميان بيش  درصد از مردم کشور به اينترنت دسترسی داشته۵/۵٩، ١٣٩١ دوم سال ۀنيم

اند  براساس اين آمار از کل درصدی که به اينترنت دسترسی داشته. ھای موبايل بوده است اينترنت سھم اتصال گوشی

  .اند  درصد از کاربران از اينترنت موبايلی برای اتصال به دنيای مجازی بھره گرفته٣۶/۴۴

 ۵ جھانی آن را ۀتب و ر٧٢٠ھای محبوب ايرانی را   خدمات وايبر بين سايتۀدھند  پايگاه اينترنتی ارائهۀمرکز الکسا رتب

ترين گروه مخاطبان وايبر  ھا بزرگ توضيح داده است که ايرانی Alexa با ھمين رتبه.  معرفی کرده است٢۵٢ھزار و 

ھای اين  در بررسی. ترين گروه اعضای وايبر ايرانی ھستند دھند و به عبارت ديگر، بزرگ را در جھان تشکيل می

رسان وايبر ايرانی ھستند و پس   درصد از تمام مشترکان سرويس پيام١۴ست که مرکز امتيازدھی اينترنتی اعالم شده ا

  .اند  درصد قرار گرفته۶/٧ درصد و ٨/٧ ھا به ترتيب با ئیمريکااھا و  از آن ھندی

بوک است که حضور ايرانيان در آن نيز   مرکز الکسا فيسۀ ايرانيان به گفتۀھای اجتماعی مورد عالق يکی ديگر از شبکه

ھای اينترنتی جھان فيس بوک را  به عنوان يکی از معتبرترين مراکز امتيازدھی به سايت (Alexa) لکساا. گير است چشم

 نيز اعالم  Innovation Is Everywhereداند و مرکز صدوشصت و پنجمين سايت محبوب برای کاربران ايرانی می

 درصد است، ۵۵رد، ضريب نفوذ اينترنت در کشور ن ھمراه در ايران وجود داولفي ميليون مشترک ت٢/٨٣کرده است 

بوک در ايران فيلتر است، سيستم   که فيسئیجا  درصد کاربران اينترنتی ايران عضو فيس بوک ھستند و از آن۵٨

 ميليون ۴شود  با اين وجود گفته می. دھد  اجتماعی کاربران ايرانی را مورد ھدف قرار نمیۀتبليغات ھوشمند اين شبک

  .بوک عضو ھستند ر فيسايرانی د

 درصد کاربران ايرانی روزانه چند بار ۵٩ خود دريافته است که ۀبر اساس مطالع Annenberg عالوه براين مرکز

 درصد ھم ۶دھند و   درصد روزی يک بار اين کار را انجام می٢٧روند،  بوک می  شخصی خود در فيسۀسراغ صفح

 درصد اين افراد در طول ھفته بيش از ٣٢چنين گفته شد  ھم. زنند عی سر می بار به اين شبکه اجتما۵ تا ٣در طول ھفته 

ی بوک حضور م  ساعت در فيس١٠ تا ۵ای   درصد ھفته١٩دھند،  بوک اختصاص می  ساعت را به حضور در فيس١٠

  .کنند بوک می  خود را صرف گشت وگذار در فيسۀ ساعت از ھفت٣ درصد ھم يک تا ١٨ابند و ي

عضو ھستند و البته با توجه به اين که  WhatsApp  ميليون ايرانی در۵اکنون  الم کرده است که ھماع Alexa مرکز

بينی شده است که به ھمين نسبت بر  شود، پيش روزانه يک ميليون کاربر جھانی به مجموع مشترکان اين ابزار اضافه می

  .ھم افزوده شود WhatsApp ھای فعال در تعداد ايرانی
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ھای اينترنتی و يا  تر حضور ايرانيان در فضای مجازی تنھا برای خواندن کتاب دھد که بيش  نشان میحال اين آمار

به عالوه . شود گوھای مجازی می و زدن و گفت مطالب علمی نيست، بلکه اکثر فعاليت ايرانيان در اينترنت صرف گپ

از افراد نيز غافل بود که سھم اما نبايد از آن دسته با اين حال . آور است ن و کسالتئيسرعت اينترنت در ايران، بسيار پا

  .خوانی حتی به صورت اينترنتی در ايران دارند  در کتاب و کتابئیسزاب

تر بود و با توجه به  ميليون نفر و کم٣٠ سی و چھل که جمعيت کشور چيزی حدود ۀھای دھر سالست که د اين در حالی

  .تر از امروز بود ھا به نسبت بسيار بيشعه و تيراژ کتاب مطالۀن افراد با سواد سرانئيدرصد پا

 سؤالدانند ھا می ھا و داليلی از اين دست را عامل افت تيراژ کتاببرخی گرانی کتاب، نداشتن وقت، مميزی شدن کتاب

   کنند؟ءتوانند در کاھش آمار مطالعه نقش ايفا اين است که آيا اين داليل تا چه اندازه می

ھا   کتاب تواند يک ارزيابی کوتاه، اما نسبتا مطمئن نسبت به رشد قيمت ھای نمايشگاه می مت پشت جلد کتابنگاھی به قي

 درصدی رو به رو بوده ۵٠ تا ٣٠ھا با رشد  رسد قيمت پشت جلد کتاب  به نظر می.را در اختيار مخاطبان قرار دھد

  .است

 در مقايسه با سال گذشته ًھای ناشران بخش خصوصی تقريبا متاما قي. تر است ھای چاپ دوم کم اين رشد قيمتی در کتاب

 بنابراين، در نگاه نخست، افزايش .دھد ھای توليد در اين بخش خبر می  درصد رشد داشته است که از باال رفتن ھزينه۵٠

ده است؟ به اما چرا افزايش قيمت کتاب باعث کاھش تيراژ آن ش. قيمت کتاب است که به کاھش تيراژ آن انجاميده است

توانند مثل سابق بخشی از درآمد خود را به خريد  اين دليل روشن که عمده خريداران کتاب درآمدشان کاھش يافته و نمی

 . کتاب اختصاص دھند

 کتاب ما را به چيز ديگری ۀاما خود ارزش مبادل. کتاب به عنوان کاال عالوه بر ارزش استفاده، ارزش مبادله ھم دارد

 ۀ توليد کتاب وارد عرصۀاز عرص. ن ارزش است، يعنی مقدار کاری که صرف توليد کتاب شده استرساند و آ می

  . فروش آن شديم تا به پول برسيم؛ از ارزش مبادله تا به ارزش برسيم

خريد و فروش نيروی کار بدين معناست که موضوع اين معامله يک کاالی زنده است، و مصرف يک کاالی زنده، 

چه صرف آن شده  ن جسمی و فکری انسان، خالف مصرف تمام کاالھای ديگر، ارزشی بيش از آنيعنی مصرف توا

  . کند  توليد می،است

ای است که در آن نرخ ارزش اضافی   توليد کتاب در ايران، ھم به داليل اقتصادی و ھم به علل فرھنگی، عرصهۀعرص

ی ديگر است و سرمايه به راحتی از آن جا به جاھای ھای اقتصاد تر از نرخ ارزش اضافی در عرصه نئيبه مراتب پا

  . کند ديگر نقل مکان می

چند سال پيش، که کاغذ دو نرخ داشت، توليد کتاب به چنان وضعيت فالکت باری افتاد که برخی ناشران به جای آن که 

ش کاغذ از سود توليد کتاب فروختند، زيرا سود فرو  کاغذ خود را صرف توليد کتاب کنند آن را در بازار آزاد میۀسھمي

تر، قانون تمام   ديگر برای کسب ارزش اضافی بيشۀ اقتصادی به عرصۀمھاجرت سرمايه از يک عرص. تر بود بيش

  . داری است جوامع سرمايه

اما به نظر من سانسور، فقر اقتصادی و عدم سنت کتاب خوانی داليل اصلی اين . اند اما اصلی نيستند اين داليل واقعی

   . ھستندلهمسأ

  ادامه دارد

 


