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Abstract 
 
Purpose: The purpose of this paper is to answer “Which scenarios and alternative futures can be 
assumed when new technologies would be employed in the book publication cycle in Iran?” This 
investigation focuses on the stakeholders’ readiness to face changes emerging from new technologies . 
Method: The paper benefits from a mix of methods such as reviewing and analysing global trends of 
new technologies through documentary research, environmental scanning, organising expert panels 
and brainstorming to determine uncertainty through participatory action learing. Also, it  exmines the 
extent of impressiveness and susceptibility of the parameters involving in book publication cycle in 
Iran through cross impact analysis and producing alternative futures through scenario planning . 
Findings: Five scenarios were genrated. The scenarios were created based on the two major 
concurrent parameters which the experts mentioned as the most effective and susceptible ones. The 
first parameter “concept of technology” is a binary thought of technophobia and technophilia in which 
a group finds technology an instrument for development and a better situation, while the other sees it 
as a hindering obstacle., The second parameter “government’s intervention” also another binary 
situation. in which the government can play a minimal and maximal intervention in the cycle. Based 
on these binaries, the scenarios were panned  . 
Conclusion: Based on an analysis of the scenarios and the role of key parameters using foresight 
logica number of recommendations are made aiming to achieve a preferable situation for the book 
publication cycle. In addition, ithe paper tried to determine the role of major stakeholders in each of 
the book publication cycles and their cross impacts to create a preferable future.The experts 
emphasized that, historically and sociologically speaking, no one can put an end to the role of the state 
in formation of nation,but its role as governance and administration can be leadership and facilitation . 
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 چکیده 
است. در  وهش  ین پژ هدف انشر کتاب در جامعه ایران    ۀهاي نوین در چرخاندیشی تأثیر نفوذ و گسترش فناوريآینده   هدف:

 است.  شدهها توجه  رویارویی با تحوالت حاصل از این فناوري نفعان نشر براي چگونگی آمادگی ذي این بررسی

با تکیه بر روش تحلیل اسنادي و   هاي نوینروندهاي جهانی فناورينخست  . شد هاي آمیخته و ترکیبی استفادهروش از    روش:
نفر از   20شارکت  با م  انگیزيذهن   روش  خبرگان و  پنلاستفاده از روش    با  دوم  رحلهدر م،  بررسی و تحلیل شد  پویش محیطی

کتابافراد ذي نشر  در چرخه  کتاب    نفع  نشر  آینده چرخه  بر  تأثیرگذار  اولویت  مشخصعوامل  روش  سپس  ،  شد  گذاريو 
نشر کتاب    ۀچرخ  ةبه آینددهنده  شکل ل  زمان میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري عوامبررسی هم  برايمتقابل عوامل    تأثیرِ  تحلیلِ

  هاي تدوین آینده  برايو در گام آخر از روش سناریوپردازي    کار گرفته شدبه   نظرانعان و صاحبنفمطابق نظر ذي  در ایران
روي   پیش  کتابچرخۀ  بدیل  شد  نشر  اصلی   .استفاده  راستی  رویکرد  و  این  اعتباربخشی  از  حاصل  نتایج  مطالعۀ  آزمایی 

دانش  پایۀ    نفع درخواست شد تا براز افراد ذي  کهبدین ترتیب  بود؛    نفعانذي  پذیري حین عملمشارکت بر    مبتنی  وهیپژآینده
 بندي کنند. هاي محتمل آینده را صورتو تجارب زیسته خود وضعیت

گی مثبت شکل نشر کتاب در ایران همبستچرخۀ  فناوري و  توسعۀ  از حیث تاریخی میان روند    فرض پژوهش آن بود که  پیش
 .ایمخوانی در کشور بودهفت در چرخه نشر و کتاب به میزان پیشرفت در فناوري شاهد پیشر گرفته است و
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ه یهاي نوین با تکگسترش فناوري سایۀ  نشر کتاب در ایران در  آیندة چرخۀ  به  دهنده  شکل پس از احصاي نقش عوامل    ها: یافته 
عاملی که    دوپایۀ    نشر کتاب عرضه شد و سپس این سناریوها بر پیش روي چرخهپنج سناریو    شدهگفتههاي  بر کاربست روش

بندي صورت  ندداشت را  زمان بیشترین تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  کننده در این پژوهش هم نفعان شرکتبه زعم خبرگان و ذي
دوگانه  دند.ش در  فناوري»  «انگاره  نخست  فنعامل  از  فن اي  و  شک  است  دوستیهراسی  عامل عده   که  لیبه  را  فناوري  اي 

دانند و عامل دوم  هاي نامطلوب میاي فناوري را عامل انسداد و تحمیل موقعیتو عده گشایش و دستیابی به موقعیت بهتر  
 .است نشر کتابچرخۀ اي از نقش حداقلی دولت و نقش حداکثري دولت در «مداخله دولت» در دوگانه 

ا  گیري:نتیجه  منظر  نیدر  از  تک  یپژوهندهیآ  مقاله  با  ذ  هیو  مشارکت  کتاب    ۀچرخ  انعنفي بر  تول لشامنشر   کنندگان،دی: 
مصرفعرضه و  همچنکنندگان  و  کتاب  نهادها  با  نی کنندگان  نقش  به  باالدست  استگذاریس  يتوجه  محتمل   يهاتیوضع  یو 
پنج  .شد  يرپردازیتصو سناریوهاي  تحلیل  به  توجه  عوبا  نقش  و  کلیدي  اگانه  آینده  شدهذکرمل  منطق   برايپژوهی  براساس 
عناصر کلیدي چرخه نشر کتاب هاي مرتبط با  نشر کتاب به سوي وضعیت مطلوب توصیهرفت از وضعیت کنونی چرخه  برون 

کنش و  نشر کتاب چگونگی برهمچرخۀ  هاي  نفعان کلیدي در هر یک از حلقهکردن نقش ذي شده است تا ضمن مشخص   ئهارا
  .نیز مشخص شود مطلوب  آیندة خلق  برايا  تأثیرگذاري اثربخش آنه

 پردازيویروش سنار، سپاريچین، جمعبالك ،یپژوهندهیآ  ،هاي نوینفناوري، کتاب نشر ۀچرخ  ها:ه کلیدواژ 
 

 
 استناد به این مقاله:  

  ي نگر هندیو آ  نینو  يهايفناور).  1400(  دیحم ،  پروریائیض؛  نیشرو  ،يگودرز  یمعظم  ؛محمد  مقدم،  ینیحس  ؛حسن  ي،ریبش
 141-125 :)3( 32، و سازماندهی اطالعات فصلنامه مطالعات ملی کتابداري .رانیچرخۀ نشر کتاب در ا
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 1400)، پاییز 3(  32داري و سازماندهی اطالعات، کتابفصلنامه مطالعات ملی  ١٢٩

 

 مقدمه 
در بشر  احوال   توانمندي  آنها    عواطف  و  نوشتن  انتشار  و 

فناوري  دانش،  پیشرفت  مهارت   باعث  جوامع و  در  ها 
بر   بسیاري  عوامل  است.  شده  و   نشرتوان  انسانی  افکار 

انسانیاندیشه فناوريندتأثیرگذار  هاي  در  تحول  هاي  . 
زمینه همواره  و  نشر،  آثار  انتشار  چگونگی  در  تحول  ساز 

نتیجه   در  و  آنها  به  جوامع  دسترسی  در  آنها  تأثیرگذاري 
آن   همراه  هاي  ري ، صنعت نشر و فناورواینشده است. از

در موضوع  به  تنیدههمدو  تصمیماست؛  که  گیري،  شکلی 
نشر کتاب نیازمند چرخۀ  نگري در خصوص  تدبیر و آینده

پیشرفت و  نوآوري  تأثیرگذاري،  نقش،  به  هاي  توجه 
است.   نقش  فناورانه  به  فناورتوجه  در  ي  تحوالت 

این مقاله    نشر کتاب موضوع اصلیآیندة چرخۀ  دهی  شکل 
در این میان نقش عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادي است.  

مطرح نیز  اجتماعی  عوامل    و  نقش  مثال  براي  است. 
تحریم قبیل  از  بین سیاسی  به هاي  و  ایران  علیه  تبع المللی 

نهاده  قیمت  افزایش  قیمت آن  قبیل  از  نشر  صنعت  هاي 
مات صنعت  هاي چاپ و سایر ملزوجوهر، دستگاهکاغذ،  

افزای  شدهذکر نتیجه باعث  در  و  کتاب  نهایی  قیمت  ش 
شده   کتاب  خرید  در  جامعه  افراد  خرید  قدرت  کاهش 

دیگر طرف  از  و   ،است.  فرایند  این  در  دولت  مداخله 
تخصیص یارانه به صنعت نشر و در اختیار قراردادن کاغذ  

 هاي حمایتی تار سیاستفصلی و سای  هايدولتی، تخفیف
کنندگان یز مصرفآفرینان این صنعت و ناي به نقشاندازه

می کمک  کتاب  تغییرات  نهایی  برابر  در  بتوانند  تا  کند 
آوري و قدرت خرید و فروش خود را حفظ شده تاب گفته

حمایت  عالوهکنند.   زیرساختبر  نقش  دولت،  و  هاي  ها 
کننده است. مطابق  یینعتهاي اقتصاي نیز بسیار مهم و  بنیان

متوسط در کشورهاي شرق طبقۀ  افزایش جمعیت    1شکل  
جهان  آسیا سراسر  در  مهمی  موضوع    تحول  این  و  است 

که شاهد افزایش چشمگیر رونق صنعت   است باعث شده  
کتاب  و  باشیمنشر  کشورها  این  در  افزایش   خوانی  این  و 

ا داهمچنان    هند،  لیقب   از  ایآس  شرق  يشورهاک  د.ردامه 
  چهارم  تا  اول  يهارتبه  بیترتبه  نیپیلیف  و  نیچ  لند،یتا

  در »  هندوستان«  کشور.  اندداده   اختصاص  خود   به   را  جهان

  طور به   و  دارد  را  مطالعه  سرانه  نیباالتر  شدهاعالم  آمار
 به  هفته  در  قهیدق  42  ساعت  10  کشور  نی ا  مردم  متوسط،
  خواندن   به   محدود   تنها  زمان   نیا  که  پردازندیم  مطالعه
شامل  شودینم  یچاپ   يهاکتاب  يهاکتاب  بلکه 

 .)Pariona, 2021(د شونیز می یکیالکترون

به  با مقایسه  تجربه  توجه  منظر  از  یادشده  دیده جهانی  اي 
  ر د  یتمدن  و   یخیتار  بقهاس   رغمبه  رانیا  جامعهشود که  می

  جهان   يکشورها   ریسا  با  سهیمقا  در  نشر  و  کتاب   قلمرو
حیث    ی مطلوبنا  گاهیجا کتابسرانۀ  از  و  خوانی مصرف 

 ر یساایران در مقایسه با   تیموقع  و  گاهیجا.  است  کردهپیدا  
 ۀجامع  همچون  یفرهنگ  يهامشابهت   با  یاسالم   يکشورها

 و   يسعود  عربستان  مصر،مانند  .  است  ترنامطلوب  رانیا
خصوص  هک  هیترک   ي کشورها  تراز  در،  مطالعهۀ  سران  در 
 ی رانیا  مرداندولت  یتیوضع  نیچن.  ددارن  قرار  جهان  برتر

 بتوانند   هااستیس  یبرخ  ریتدب  با  تا  است  داشته  نآ  بر  را
درباره.  کنند  جادی ا  شدهذکر   روند  در  یراتییتغ   تفکر 

بر    يبرا  نینو  يهايفناوراز    يمندبهره   یچگونگ غلبه 
از    کتابنشر  ۀ  چرخدر    کشورها  ریسا  و  نا ریا  انیم  شکاف
  .)Pariona, 2021( شده است تهگرف کاره ب ریتدابجمله 

 

 
 )  Buchholz, 2020متوسط در جهان (منبع: ۀطبقرشد  -1 شکل

 
به   توجه  گفتهبا  وضع مقدمۀ  نشر  شده  ایران یت  در  کتاب 

اقتصادي، سیاسی، فرهنگ  ی، اجتماعیتابع عوامل مختلف 
است.   و مقاله  در  فناورانه  اس  این  شده  میان    ت تالش  از 

این  شدهذکر عوامل   شود  پاسخ  پرسش   به  نقش  «که    داده 



 

 نگري چرخۀ نشر کتاب در ایران هاي نوین و آیندهفناوري بشیري و همکاران:   130
 

نوینفناوري  شکل   هاي  بهدر  در  چرخۀ    دهی  کتاب  نشر 
منظور  چیستایران   این  به  پیشرفت ؟».  فرض  با 
بالك  نوینهاي  فناوري  بر:  جمع1چینمشتمل  ، 2سپاري، 
افزوده3مصنوعی هوش واقعیت  مجازي   4،  واقعیت   5و 

روندهاي  به  از  بخشی  نشر  چرخۀ  به  دهنده  شکلعنوان 
نشر  ۀ  چرخ  سناریوهاي پیش روي  کتاب در جهان و ایران

 .شده است ارائه کتاب

 روش پژوهش 
پرسش   به  پاسخ  روشپژوهش  براي    لیل «تح  هاياز 

محیطی «پویش  و  تغییرات   براي»  6اسنادي»    شناسایی 
د نشر  ایرانصنعت  و  جهان  شد  ر   ,Urbano(  استفاده 

Arena & Azzone, 2020 (   تا مشخص کند روندها و
نشر در ایران  آیندة چرخۀ    دهنده به شکلرویدادهاي اصلی  

ونداد اصلی ن درعنوا؟ برونداد حاصل از این گام به امندکد
گام یعنی  در  نظر خبرگان و ذي  دوم  کار به نفعان  احصاي 

در نشست خبرگانی    ،ترعبارت روشن؛ به گرفته شده است 
نشر  چرخۀ  نتایج حاصل از بررسی تحوالت جهانی و ملی  

شد مطرح  امکان    )Kopyto et al., 2020(کتاب  تا 
  پنلکنندگان در  و گفتگوي شرکت  اندیشیهم  مناسبی براي

استفا با  سپس  گیرد.  صورت  روشخبرگان  از   پنل «  ده 
چرخۀ و خبرگان    نفعانو با تکیه بر حضور ذي»  7خبرگان

بر   مشتمل  ایران  در  کتاب  نویسندگان،  نشر  سیاستگذاران، 
مصرف  و  فروشندگان  تولیدکنندگان،  کنندگان دانشگاهیان، 

بهره چگونگی  خصوص  در  فرمندي  کتاب  هاي صتاز 
رو   ایر  برايپیش  در  کتاب  نشر  اعتالي چرخه  و  ان ارتقا 

روش    .اندیشی شدهمهاي نوین  در سایه پیشرفت فناوري 
روش    8انگیزيذهن  کنار  را خبرگان    پنلدر  فرصت  این 

و نشست خبرگانی   پنلکننده در  شرکت تا افراد  ایجاد کرد  
دهنده  شکلهاي  وضعیت  باره هاي خود را دربتوانند دیدگاه

گونه   هر  گرفتن  نظر  در  بدون  آینده  یا    سوگیريبه 

 
1 blockchain 
2 Crowdsourcing 
3 Artificial intelligence 
4 Augmented reality 
5 Virtual reality 
6 Environmenta Scanning 
7 Expert panel 
8 Brainstorming 

کنندمحدودی بیان    از   .)Esmaelian et al, 2017(  تی 
نظري چنین   ،حیث  در  که  است  آن  روش  این  فرض 

می صورت  افکار  بارش  و  گفتگوهایی  نوآوري  و  گیرد 
عمل  دقیق ابتکار  شناخت  براي  مناسبی  و آ  ترهاي  ینده 

آن   خلق  هاي ایده  زمان همو    شودمی   لحاصچگونگی 
اعتباربخشی مطرح نشست  در  حاضر  خبرگان  توسط  شده 

راستی میو  اساس  بر  .دنشوآزمایی  احصاي  ،این  از   پس 
تأثیرگذار   روش  عوامل  از  استفاده  متقابل با  تأثیر  «تحلیل 

میزان زمان  همصورت  به   ),Karhapää 2019(  9عوامل» 
عوامل   تأثیرپذیري  و  آیندة  به  نده  دهشکل تأثیرگذاري 

سرانجام با    .مشخص شده است نشر کتاب در ایران  چرخۀ  
آیندهاستفاده   «سناریوپردازي»  روش  چرخه  از  بدیل  هاي 

 شده است. عرضه بازنمایی و نشر کتاب در ایران 
مطالعه  جامعۀ   این  در  منتخب  از    نفر  20  شاملآماري 

سیاستگذاران    5:  است  نشرچرخۀ  گان  خبر از  عرصه نفر 
نفر    10وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  مجموعۀ  از  کتاب  

بخش  از  ایران  در  کتاب  منتخب  ناشران  و  از  دولتی  هاي 
مرتبط هاي  موضوععلمی در  هیئتنفر عضو    5غیردولتی و  

 .یو مطالعات فرهنگ فرهنگ شناسی با جامعه 
در    نشر   صنعت  ی جهان يروندها  فیصتو  و   ی بررس  از   پس

  ي هايفناور  ریتأث  و  قشن  و  يسپارجمع  ،چینبالك  قلمرو
 يبا همکار  ادامه  در  رانیدر ا   کتاب   نشر  ۀچرخ   درمنتخب  

در   یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  یمعاونت امور فرهنگ
 آفریناننقشو    متخصصان حضور    با که    ی خبرگان  پنل

ا  نشر  چرخۀ در  بر    عوامل  شد  برگزار  رانیکتاب  اثرگذار 
شد.   يگذارت یاولوو    احصا  افراد  نیا  منظرنشر از    قلمرو
ا ا  نفعان يذ  ندگانی نما  پنل  نیدر  نشر    شامل   رانیصنعت 

دولت  گذاراناست یس غ  یناشران  و    ،یردولتیو  فروشندگان 
ا  کنندگانمصرف داشتند.  حضور  تار  پنل  نیکتاب   خ یدر 

از  ن  20  حضور  با  يمجاز  صورتهب  1399  ماهيد  10 فر 
 .  شدبرگزار  عرصه نیفعاالن ا

عامل    يفناور  عواملبر  افزون  شش  نظر،    ز ین  گریدمورد 
  ی بررس   و   بحث  ،مطرحه  جلسکه در    بود    خبرگان  مدنظر

عوامل    نیب  رابطه  يساختار   لیتحل  ي برا  سپس.  شد آن 

 
9 Cross impact analysis 
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تأث  گانهده بر    ریو  آنها    ر یتأث  سی ماتراز    گریکدیمتقابل 

بر شد.  استفاده  ا  يامتقابل  نرم  نیانجام  از    افزار مرحله 
La prospective ,(  شداستفاده    6.1.21مک نسخه  میک

نظرات   مجموعِ  زمینهدر    افزارنرم  یِخروج .  )2021
بر    خبرگان عوامل  اثر   1جدول  در    گری کدیدر خصوص 

در    شینما عامل  ده  که  آنجا  از  است.  شده    پنل داده 
شد،    نخبرگا   ک ی  مکمیکدر    شدهمیتنظ  س یماترمطرح 

بعد   سیماتر  بر  عوامل  نیا  ریتأث  تا  است  10×10  يدو 
 1در جدول    و نشان داده شود.  یبررس  یکییکی  گر یکدی

 ریتأث  زانیم  دهندهنشان   بیترتبه  3و    2،  1،  0  يازهایامت
  2کم،    ری= تأث   1  ر،یتأثیب=    0:  است  گرید  عامل  بر  یعامل

تأث و  متوس  ری=  تأث  3ط  مقدار  ادیز  ری=   .P  اثر   انگریب  زین
 زان یم  س،یماتراطالعات   4جدول    ست. دربالقوه بر عامل ا

  3  و  2،  1،  0  يازهایامت   تعداد  و)  سیماتر  ی(چگال  یپرشدگ
شود منظور از اعداد گفته شده ذیل  یادآور می  .است  آمده

 مشخص شده است. 2عوامل در جدول 
 

 اثرات متقابل عوامل بر اساس نظر خبرگان سیماتر -1جدول 

 
1 Micmac 6.1.2   

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل 

1 0 1 0 P 2 1 0 0 0 1 

2 3 0 0 2 1 1 P 2 0 P 

3 0 2 0 2 2 2 2 0 0 P 
4 3 2 0 0 1 3 1 1 0 1 
5 P 2 2 1 0 2 2 2 2 1 
6 3 2 0 3 0 0 3 0 0 3 
7 1 P P 2 1 2 0 0 0 0 
8 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2 
9 1 1 P 1 3 3 2 0 0 1 
10 3 2 0 2 3 3 0 0 0 0 
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 ها ه یافت 
که    سیماتر  يهاداده   هیاول  ل یتحل داد  نشان  متقابل  اثرات 
بار تکرار  سیماتر  100  یشدگنهیبهو    تیمطلوباز    1با دو 

  62%  زین   سیماتر  2یپرشدگدرصد برخوردار است. درجه  
م  زانیم  نیا  کهاست   کل دهدینشان  تأث  يدیعوامل   ریما 

توجه هم    ی قابل  ا  اندداشتهبر  دارند.  از    نیو  درجه 
آن   جهیکه نت  دهدی ممتقابل را نشان    ریشدت تأث  ،یرشدگپ

  ی عنیاست.    یکنون  تیدر وضع  داریناپا  ستمیس  کیوجود  
تغ اثر  کل  رییدر  را   ستمیس   تیوضع  توانیم  يدیعوامل 

 توانیمدر آن است که    ستمیس  نیا  ةبالقو  تیمزداد.    رییتغ
سمت   به  را  آ  باثباتو    داریپا  ستمیس  کیآن   ندهیدر 

و البته، در    ادیشده کنش و واکنش زانتخاب عوامل  رساند.  
با    ياپراکنده  اثرِ  ،يموارد مقایسه  دارند.در    2جدول    هم 

را    سیماتر  يهاستون   و  ها فیرد  در  ازاتیامت  مجموع
 .  دهدیم شینما

هم اساس  مؤل  نیبر  حقوق  عامل  و  اطالعات،  ناشر  و  ف 
و   ياثرگذار  نیشتریکتاب ب  يزیعامل مجوز نشر و مم  زین

مم  های فروشخرده   يهاعامل  و  نشر  مجوز  کتاب   يزیو 
موجب.  ندداررا    يریرپذ یتأث  نیشتریب   ل،یتحل  این  به 

بر    ریثتأ   نیشتریب  يفناور   وعلم    ی جهانتحوالت   را 
را    يزیممو نقش مجوز و   گذاشت  خواهند هایفروشخرده 

ب  ساختارداد.    خواهند   کاهش موجود  عوامل   نی روابط 
سطح    شدهیی شناسا دو  وابستگ   يرگذاریتأثدر  دو    یو  به 

  شینما  3شکل  و    2شکل  در    میمستق  ریو غ  میشکل مستق
بر   است.  شده  ا  طبقداده  قرمز    روابطشکل    نیاطالعات 

 هستند.  يقو میرمستقی و غ میمستق راتیرنگ از نوع تأث
 
 
 
 
 

 
1 Number of iterations 
2 fillrate 

 ي ریو اثرپذ ياثرگذار  زان یم يبرا ازاتیامتوع مجم -2جدول 

 عامل  ردیف 
مجموع  

 ها ردیف 
مجموع  

 ها ستون 

1 
ها با فروش کتاب

استفاده از 
 هافروشی خرده 

5 17 

2 
ها در کتابعرضۀ 

هاي  اپلیکیشن
 خوانکتاب

9 15 

3 
خودکارتوسط  ترجمۀ 
 هاي ترجمهماشین

10 2 

4 
عرضۀ انتشار کتاب و 

ف رطاز  آن مستقیماً
 خود مؤلف یا مترجم

12 16 

 13 14 حقوق مؤلف و ناشر  5

6 
ز نشر و ممیزي مجو

 محتوا کتاب
14 17 

7 
انتشار کتاب توسط 

اي از  مجموعه 
 نویسندگان 

6 10 

8 

تب شده کهزینۀ تمام
غذي که به شدت کا

هاي متاثر از یارانه
 دولتی است

11 5 

9 
دفاع تمام عیار از حق 
مالکیت فکري توسط  

 چینبالك

12 2 

10 

غیرقانونی کتاب عرضۀ 
صورت آفست و یا ه ب

 یکی الکترون

13 9 

 106 106 جمع کل  
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 مستقیم عوامل ریتأث گراف  -2 شکل

 
 

 
 غیرمستقیم عوامل ری تأثگراف -3 شکل
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روش   در   عوامل  پراکنش  ،يساختار  ریتفس  لیتحل  مطابق 
  ک ی  هیناح.  اندبه شرح شکل باال بررسی شده   هیچهار ناح
بر   اریبس  زمانهمکه    است  »ی «دووجه  عوامل   ناظر 

بس  رگذاریتأث  عوامل  نی ا  ل،یدل   نیهم  به .  ندریرپذیتأث  اریو 
 ستم یس  رییتغ  و  ییایپو  بر  و  هستند   کنترل  و   يراتکدس  قابل

 هستند   شدني دستکار  قابل  چون  و  نددار  میمستق  ریتأث

 . دهندیم  لیتشک را نشر کتابچرخۀ  داری ناپا يهاشاخص 

در    همانطور و    ،است  آمده   4شکل  که  مجوز  عوامل 
متغ  تیرایکپ بخش  گرفته  یهوجدو  يرهایدر  به  اندقرار   .
م  ریرپذیتأثو    رگذاریتأث  اریبسکه    یمعن  نیا و    کنندیعمل 

را   ستمیشکست س  ای  تیبه عوامل موفق   شدنلیتبد  تیقابل

عالوه   ز ین  ستمیسدر    گرید  راتییتغ  ن،یا  بر  دارند. 
و    گذاردیم  ریتأثو مجوزها    تیرایکپسرعت بر عوامل  به 
به به  راتییتغ  نیا  ریتأث به    وابستهعوامل    ریسا  سرعت 

عشودمی  منتقل  کی  هیناحدر    ادشدهیعوامل   -ر ناشامل  . 
قرار دارد   ک ی  هیناح  سازمین  ینیپائدر بخش    که  ز ین  لفؤم

به    ستمیس  یبازده با  گذاردیم   شینمارا   نیا  يدستکار. 
. عوامل ردیگ یمقرار    نهیبه  ریمسدر    جیتدربه   ستمیسعامل  
  ن یشتریب   جمهتر  موتور  و  کتاب  قاچاق  ن،یچبالك

 .دارندرا  يریپذریتأث نیکمترو  يرگذاریتأث

 
 

 
 عوامل  م یمستق يریرپذیتأث/يرگذار یگراف پراکنش تأث -4 شکل
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دوم    گامدر    دیجدعامل    کیعنوان  به  »  لفؤم-رناش«  عامل

 »لفؤم-رناش «  رسدیمنظر    به.  آمددست    ه ب  پژوهش 
صنعت   اجحاف  مترجم  یسنت  نشرمحصول  مؤلف،   و  بر 

حذف   يچین برابالك   يفناور  تیجذاباست.    پاخرده ناشر  
  ،لفؤم  يبراخود،    تیوضع  بهبوددر جهت    واسطه،عوامل  

ناشر   و  سال    پاخرده مترجم  از  است.    اکنون ت  1398باال 
ناشبه   کتاب  چاپمجوز   شده    لفؤم-رصورت  متوقف 

 .)1398 گر،تحفه ( است

 کتاب نشر    قلمرو  لی بد  يها نده ی آ
بخش    که  گونههمان  شددر  اشاره  پژوهش    ،روش 
و  آینده بدیل  روي  سناریوهاي  پیش  با    نشرچرخۀ  هاي 

با استفاده از ماتریس   وهاي عدم قطعیت  استفاده از دوگانه 
متقابل     ،ترعبارت روشن به.  بندي شده استصورتاثرات 

عوامقابمت  راتیتأث  ی بررساز    پس در  ل  موثر    قلمرول 
 4.31  نسخه  1زاردیوویسنار  افزارنرم از    استفادهبا    کتاب،
 . شدند  یکتاب بررس  عرصهدر    مؤثر  وسازگار    يوهایسنار
در  برشمرده  يهاي فناور   ي موتورها  ی عنیدوم    گامشده 

بر سپاري  جمع و    زمانهم  ۀترجم  ن،ی چبالك ترجمه،  
مؤلف/م  ندیفرا شامل  کتاب  نشر  و  ناشر،  ترج عرضه  م، 

تأث مخاطب  و  بود.    رگذاریعرضه  عوامل  درخواهد   یابتدا 
در   شرح  ییشناسا  پنل  ۀجلسکه  به  در   3جدول    شدند 

 .شدندوارد افزارنرم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Scenario Wizard    
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 ممکن آنها  يهاتیو وضع موضوعات شاخص-3جدول 

 4وضعیت   3وضعیت   2وضعیت   1یت  وضع  موضوعات شاخص 

A. تألیف محتوا A1 – محتوا معمولی A1 – محتوا هوشمند   

B.   محتواترجمۀ B1  –  انسانیترجمۀ B2  –  ماشینی معمولی ترجمۀ   

C.  کتاب عرضۀ C1 -   کاغذي C2 -   الکترونیکی C3  –  پادکست و صوتی C4 –  خوان کتاب 

D.  نشر کتاب D1 -  ناشر D1 – فروشی خرده D1 –  لفؤم-رشنا   

E.  قرارداد مؤلف و ناشر E1  –  قرارداد معمولی E2  –  د هوشمندقراردا   

F.  رایت کپی F1  – توجهی بی F2  –   روال معمولی F3  –  چین بالك  

G. مشارکت در محتوا G1 – فردي/گروهی G2 – سپاري جمع   

 
 

که ممکن است متأثر    ییها تیوضع  ،کنندهف یتوصهر    يبرا
زمان،  و هم  ینیماش  ۀترجم  ن،یچكبالمانند    ییهاياز فناور

در    ییهايفناورو    يسپارجمع محتوا    يهوشمندساز که 
 يمحتوا  طرح  يراهبرد  می ثبت شد. ت  افتیتوسعه خواهند  

  يمتفاوت فناور  راتیرا با توجه به تأث  ياو ترجمه   یفیتأل
برا   کی تفک  گریکدیاز   و  وضع  يکرد  دو  کدام   تیهر 

را   عرضهکرد  مشخصمختلف  بخش  در  به    با   .  توجه 
ا  یتنوع در  مختلف   نهیزم  نیکه  شکل  چهار  دارد  وجود 
کاغذشام عرضه  الکترون  ،يل  و    پادکست،  یکیعرضه 

ن  یصوت طاقچه   خوانکتاب  يافزارهانرم  زیو  ، 1مانند 
در نظر گرفته شد. در بخش نشر کتاب، با    3کتابراه  ،2بویدیف

گستردگ به  وضع  يابزارها  یتوجه  سه  عرضه   تیعرضه، 
توز  لفؤ م-رشان توسط   شبکه  در    عیو  عرضه  آن، 

به   های فروشخرده  عرضه   یبررس    لف ؤم-رناششکل  و 
تأث  یکی.  دیگرد بخش  چین  بالك  يجد  راتیاز  در 

مؤلف/مترجم و ناشر    انیکه م   ستا  يهوشمند  يقراردادها
در نظر   E  کنندهفیتوصموضوع را در    نی . ا شودمی  منعقد
تقو  تیرایپکن  چیبالك   ي فناور  نی . همچنایمگرفته  تیرا 

در   و  کرد   ت یضعو  کیعنوان  به   F  کنندهفیتوصخواهد 
در   مشارکت  عامل  در  است.  شده  گرفته  درنظر  مستقل 

  یگروه/ي فرد  تیدو وضع  زین  یجمع  یمحتوا و کمک مال
 تیدر نظر گرفته شده است. منظور از وضع  يسپارجمعو  

 
1 https://taaghche.com/  
2 https://fidibo.com/  
3 https://www.ketabrah.ir/  

نفر و    کی کتاب توسط    ۀترجم  ایو    فیتأل   یگروه/يفرد
افراد    يتعداد  ای شکلاست  از  ن  یبه  امروزه  وجود    زی که 

وضع  .دارد از  منظور  از   يبرداربهره   يسپارجمع  تیاما 
همگان  يبسترها فناور   یمشارکت  از  استفاده   يبرا  يبا 

اثر   يبرا  یمال  ت یحما  ایاثر    ۀ ترجم  ای  فیتأل آن  انتشار 
 است.

داده ازسپس  حاصل  متقابل    سیماتر  هاي    براساس اثرات 
وضع  هاکنندهفیتوص تاث  یفیط  در  هاتیو   دیشد  ریاز 

امت  محدودکننده تاث  -3  ازیبا  با د یتشد  دیشد  ری تا  کننده 
اشدند  یازدهیامت،  3  ازیامت  یینها  سیماترو    ازهایامت  نی. 

  شینما  5شکل  در    زاردیوو یسنارافزار  نرماثرات متقابل در  
 ت.  داده شده اس

 
 بل در سناریوویزاردماتریس اثرات متقا -5 شکل

 

https://taaghche.com/
https://fidibo.com/
https://www.ketabrah.ir/
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ازب نها  ،هاداده  لیتحل  عد  با    ویسنارپنج    ت یدر  سازگار 

سناریوهاي   شدند.   انتخاب  ي سازگار  ازیامت  نیباالتر این 
فناوري  انگاره  برحسب  از   1پنجگانه  طیفی   در 

که در   است  بنديقابل دسته  3دوستی نو ف  2هراسیفناوري 
ینی بیان ادامه در توصیف سناریوها به شکل انضمامی و ع

 شده است. 

 : بله و خیر به فناوري/فناوري میانه 1سناریو
برخ  عرصه  ،ویسنار  نیا  در :  ف ی توص در  کتاب    ی نشر 
. در بخش  به میزان کمی بهره برده است  ياز فناور   هاجنبه

 يهااباز کت  یترجمه، برخ  يموتورهاترجمه با استفاده از  
 ترجمه   یفارس   به  سرعتبه   یجهان  سطح  در  مطرح

ب  هاکتاب  یتوجه   قابل  افراد  تعداد.  ندشویم صورت هرا 
  از   استقبال  لیدلبه  یحت.  کنندیمنتشر م  یو صوت   پادکست

 نیترپرمخاطب از    ي، تعدادهاپادکستو    یصوت  يهاکتاب
م  نیناشربا    ییقراردادها  هاپادکست  نیا که    کنندی منعقد 

در  کت را  آنها  معرف  يهاپادکستاب  و    یخود  کار   ایکنند 
کتاب  ترجم عرضه  و  انتشار    زمانهمه    انجام  پادکستبا 
طر  يشتری ب  نیمخاطبترتیب  بدین .  شود  يابزارها  قیاز 

  دهندیهوشمند خود، کتاب گوش م  هايی گوشفناورانه و  
  کتاب   يمحتوا  رامونیپ  مباحث  ای  کتاب  خالصه  و

توجه  کنندیم  دنبال  را  دگانخوانن  توسط   تولیدشده با   .
ترجمهبه  در  باال  ابزارها  سرعت  برا  یمختلف  يو   ي که 

عده  تیسا   وب   یطراح دارد،  قرار  دسترس  از   يادر 
  یاختصاص تیسا وب قی مترجمان از طر ا یناشران، مؤلفان 

و   4سبوكیفهمچون    یعموم   یاجتماع  ي هاشبکهخود،  
دانشگاه  یعلم  يهاشبکه  ای  5ترییتو  6ا یآکادممچون  ه  یو 
 یاجتماع  يهاشبکه  در  یاختصاص  کانال  ،7تیگِسرچیرو  

نظا  8تلگرام همچون   و    ریو  شخص  ایآن   ای  یصفحات 
در   خود  کتاب  به  مختص  به   نستاگرامیاصفحات  اقدام 

  ان،یم  نی . در اکنندیکتاب م  یعرضه و فروش قانون  غ،یتبل

 
1 Technology paradigm 
2 Technophelous 
3 Technophilia 
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7 Researchgate.net  
8 Telegram 

بحران    رفتهرفتهو    تررنگ کم  هافروشخرده نقش   دچار 
 . شوندیم  يکمبود مشتر

 اثر : نه به فناوري/فناوري بی 2سناریو  
تحوالت    توجهی بکتاب    نشر  عرصه  ویسنار  نیا  در به 

 ف یتأل.  دهدیخود مانند گذشته ادامه م  يبه کارها   يفناور
بدون    ی متک  کتاب  ترجمه  تا و  فرد  از   جستنبهره بر 

فناور م  ي امکانات  در   ییمحتواها.  ابدییادامه  که  هم 
 صورت هب  یسنت  روش  همان  به  است  شده  دیتول  هاکتاب

  گروه  تیریمد  و  شودانجام می  کار  میتقس  یوهگر  ای  يفرد
فناورابدییم  ادامه  نفر  کی  توسط  ا  ي.  هم   نیدر  قسمت 

تأل  يریتأث در  نه  اثر  فیندارد.  هوشمند  يکتاب  و   ياز 
فناور  گیريبهره  کردن محتوا کتاب    ترفهم  قابل  يبرا  ياز 

در    ژهیوه. بینیترجمه ماش  از  ییر ترجمه ردپااست و نه د
ترجمه   ابخش  ترجمه  نی ا  دهیهمچنان  که   يهااست 

  رشد  به  هنوز  ،کنندینم  انتخاب  را  هاواژه   نیبهتر  ینیماش
ساختارها  هايبندجمله  ،اندده ینرس  یکاف  یکم  یادب  ياز 

و   است    را   مطلب  انتقال  توانندی نم  گاهیبرخوردار 
 ی سنت  شکلبه   ترجمه  ،لیدال   این    به.  دهند  انجام  یخوببه 
 . دارد مترجمان نیب در را ت یمقبول  نیشتریب

 فتادهین  ی خاص  اتفاق  زین   کتاب  یقانون  ۀ عرض  بخش  در
  شکل   یعن ی  یسنت  شکل  همان  به  عمدتاً  عرضه.  است

قراردادها  يکاغذ/یکیزیف با  ناشران  با    یمعمول  ياست. 
م کار  مترجمان  و  مسئو  کنندیمؤلفان  عمدتاً   ع یتوز  تی لو 

که   ستيرضرونکته    نی کتاب را به عهده دارند. اما ذکر ا 
و    يهافروشگاه از    یبرخ کتاب  شهر  مثل  کتاب   ایبزرگ 

 هعالوه بر عرض  9کاال یجیدهمچون    ینترنتیا  يهافروشگاه 
 .  پردازندیم کتاب  ینترنتیبه فروش ا ،یسنت

  اجرا   در  يادیز  مشکالت  هم   يفکر  تیمالک  حق  موضوع
حقوق   تیحما  يبرا  ینیقوان  نکهیا  رغم یلع   و  دارد از 

 لیدالبه آن به   يبندیوضع شده است پا  نی مصنفمؤلفان و  
ا بر  است. عالوه  فناور  ن،یمختلف کم  از  استفاده   يهنوز 

هوشمند در   يو به طبع آن استفاده از قراردادهاچین  بالك
 يفناور  از این رو  ستیشناخته شده ن  نشر  قلمرو در    رانیا

 
9  https://www.digikala.com/ 
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قراردادهاچین  بالك ا  يو  در  و    نه یزم  نیهوشمند  فعال 
 . دستنیاثرگذار ن
 رمق/فناوري سطح پائین : فناوري کم 3سناریو  

اما   ستیحالت ن   نیتردر کم  هايفناورنقش    ویسنار  نیا  در
به تحوالت    توجهیبنشر کتاب    قلمرواست.    رمقکم  اریبس

  تنها   و  دهدیخود مانند گذشته ادامه م  يبه کارها   يفناور
  جاد یا  و  بهبود  يبرا  يفناور   از  یکوچک  يهابخش  در

 یتوان فن  اساسِبر    بیشتر  هافیتأل.  کندیم  فاده است  تفاوت
ندرت اتفاق در محتوا به  ي نوآور  .شودمی  خود افراد انجام

 ت یمتفاوت مانند واقع  يهاوهیش   از  که  یمعن  نیا  به.  افتدیم
ا  1افزوده  و    نیب  وندیپ  جادیو  م ک  وبصفحه    کیمحتوا 

برده   کتاب   ییمحتواها.  شودمی بهره  در  که   دیتول  هاهم 
 ا ی  يفرد  صورتهب  ی عنی  یسنت  روش  همان  به  است  شده

می  کار  میتقس  یگروه   توسط  میت  تیریمد  و  شودانجام 
 يریتأث  نیز  قسمت  نیا  در  يفناور.  ابدییم   ادامه  نفر  کی

 .ندارد
ح  که در سط  ییهاکتاب  بهتر  بازار  لیدلبه   ،ترجمه   بخش  در

، ترجمه  يموتورهابا استفاده از    شوندیم  2گیرهمه   یجهان
با  به   هاکتاب  نیا و  و    يهاتیفیکسرعت    اغلب مختلف 

 .  شوندیترجمه و عرضه م  ینازل به فارس
  است.    ها ی فروشخردهدر    و      يکاغذ  بیشتر  کتاب  عرضه

  ده یکمتر د  هاکتاب  شودمی  باعث  عرضه  شکل  نیا   عتاًیطب
مگر   در    يمواردشوند.  جشنواره  هاشگاه ینما که    ي هاو 

  ا ی  سال  کتاب   مانند  مختلف  نیعناو  به   یاستان،  یمل
 شوند.   ی» معرفبازمانند «کتاب  نندهیپرب يهابرنامه 

روال   ان یم  يقراردادها مطابق  مؤلفان/مترجمان  و  ناشران 
است،   ب  ییقراردادها  یعنیسابق  معموالً  صورت هکه 

د فیتعرشیپاز    یی الگو در  تهشده  انتشارات  شده   هیفاتر 
از عبارات   یدن اندکش  شی مذاکره و پس و پ  یاست با کم
برا مؤلف    يقرارداد  مقابل  در  داده    ایامضاء  قرار  مترجم 

قراردادهاشودمی موضوع  همچنان  استفاده   ي.  و  هوشمند 
فناور محلبالك  ياز   موضوع.  ندارد  اعراب  از  یچین 

 نکرده  ریی تغ  يفکر  تیمالک  حق  تیوضع  و  کتاب،  قاچاق

 
1 Augmented Reality 
2 Virals 

شتن حق گذا  رپایبا ز  ياعده  باشد  یمنافع  جا  هر  و  است
 .پردازندمیخود  ییبه سودجو يفکر تینشر و حق مالک

 : بله به فناوري/ فناوري اثرگذار 4سناریو
برخ   هايفناور  ویسنار  نیا  در  عرصه  مهم  يهاجنبه  یدر 

 ف ی. همچنان افراد به تألکنند یم  يباز  را  ی اصل  نقش  نشر،
با    پردازندیم  محتوا ابزارها   گیريبهرهاما  هوش   ياز 

حالت    ییمحتوا  توانندیم  یمصنوع در  که  کنند  خلق  را 
م   یسنت به ستین  سری چندان  د.  به    گر،یعبارت  توجه  با 

علم    ي ابزارها  تجهیز به  و   4ي کاودادهو    3دادههوشمند 
 تواند یمکه    شودیم   دیتول  ییمحتوا  ،5يابر  رهیذخ  يفناور

نو و    ان سندگیفکر  متحول  را   نگارش  یۀاول  ةدیارا  کتاب 
از   ی معنا، ما با نوع  نیکند. به ا  یاساس  و  دایز  رییدچار تغ

شا  میهست  روبرو  فیتأل تسامح  د یکه  را    با  آن  اسم  بتوان 
نام  دی«تول محتوا»  ادیهوشمند  بر  افزون   ن،ی. 
 ی کردن محتوا با هوش مصنوعو قابل فهم   6يدازپرتیروا

واقع رن  تیو  بوافزوده  و  محتوا    ییگ  به  . دهدیمجذاب 
 یینها  انیمخاطبان/مشتر  نیبدر    خوانب کتا  يابزارها

  کی  به  را  کتاب  خواندن   ات جدید و امکان  اندافتهیگسترش  
جستجو    :امکاناتی مانند.  است   کرده  لیتبد  علمی  یسرگرم

  ي معنا  يجستجو  ق،یدق  8يبندفهرست   ،7ی سینوهیحاشو  
ب  هاواژه  لغات  فرهنگ   ،9خطبرون و    برخط  تصورهدر 

 و  بهتر  درك  يابر  يریتصو  و  یصوت  قیمصاد  از  استفاده
 اگر  .کتاب  در  دهیچیپ  میمفاه  و   موضوعات  نیب  وندیپ  جادیا

شود      ياترجمه  هم مهم  يموتورهاانجام  نقش   یترجمه 
در    يسپارجمع.  کنندیم  يمطلب باز  یانتقال کل  عیدر تسر

 است. فتادهیبخش اتفاق ن  نیا
و    یاجتماع  يهاشبکه  امکانات   کتاب،  ۀ عرض  بخش  در

تا   هباعث شد  ها تیساوب مؤلفان    است  مترجمان   ا یخود 
 ياچندرسانه و    پادکست   ک،یصورت الکتروناثر خود را به 

بهره ببرند و هم   انتشار  همنتشر کنند تا هم از وسعت شبک
و ناشران از    های فروشخردهآنها شود.    بینص   يشتریسود ب
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خرسند    نیا موضوع   ن یا   نکهی ا  دلیلبه  ستند ینموضوع 

 کار آنهاست. کسب و  يبرا يجد يدیتهد
مالک  مربوط  قلمرو  در و  نشر  حقوق   ،يفکر  تیبه 

که مؤلفان و مترجمان   است  افتهیچنان گسترش  چین  بالك
 : باشند  يفناور   نیخواستار استفاده از ا  براي موارد زیر  هم
با    رتمنصفانه  تر،عیسر  تر،قیدق  يقراردادها  میتنظ و 

ب  ؛تريقو  ییضمانت اجرا  تیحما  ؛یمال  شتریکسب منافع 
جلوگ  اثرخوداز   جهت  ادب  يریدر  سرقت  قاچاق    یاز  و 

نهادها  ؛کتاب از  خود  استقالل  حفظ  از   .نشر  یسنت  يو 
ح  نکهآ  ي برا  نیز  ناشران  گر،ید  يسو در   ات یبه  خود 

  يفناور  نی ادامه دهند، از هم  دیجد  يایصنعت نشر در دن
 . کنندیاستفاده م
 : شیفتگی فناوري/فناوري شکوفا 5سناریو  
  ي از فناور  گیريبهره  تینها   توانیپنج را م  وینارس  احتماال

 نیکتاب برشمرد. در ا  ۀعرضمختلف نشر و    يهادر بخش
به  ویسنار با    و یسنار  مانندهوشمند،    یشکلمحتوا  چهار 
مصنوع  يهاي فناور واقع  یهوش  شکل  تیو    ی افزوده 

ه  افتهی  نوآورانه در    يفناور  نیارد  کارب  يبرا  جانیاست. 
گرفت  باال  باتجربه  محتوا  مؤلفان  از  مختلف  افراد  و  و  ه 

اتازه  در  و   دانیم  نیکار  ترجمه  کار  چون  دارند.  حضور 
  از   کتاب  نشر  شودمی  انجام  يفناور  از  ير یگبا بهره  فیتأل

 از  يتعداد  نیب  نیا  در  و  است  شده  ادیز  هم  تیکم  نظر
چنان توسعه    هاخوان کتابندارند.    یناسبم   تیفیک  هاکتاب

.  اندشده  لی تبد  کتاب  عرضه  یاصل  مرکز  به  که  اندافتهی
 افتهی  شیافزا  یتوجه  قابل  زانیم   بهنیز    محتوا  در  ينوآور
 .است

ساختارها  ياریبس با  مترجمان  و  مؤلفان  و   یحقوق  ياز 
آنها قرار داده است به عرضه    اریدر اخت  يکه فناور  ايیفن

  ي شود. فناور  دشانیعا  يشتریتا سود ب  پردازندیم  اثر خود
مؤلف/مترجم    انیامکان انعقاد قرارداد هوشمند من  چیبالك

م را  ناشر  است. عالوه  سریو    م یمستق  دی خر  ن،یا  بر  کرده 
طر از  و   انیمچین  بالك  قیاثر  مؤلف/مترجم 
 قراردادِاست.    ریپذامکان   زین  یینها  يخواننده/مشتر

جزئ  ستا  يقراردادهوشمند   در    اتیکه  آن  محتوا  و 
ناشر  مؤلف/  نیب  چینبالك   زهیزنج با    ا یمترجم 

تائ  یینها  يخواننده/مشتر و  امکان    شودمی   دیثبت  و 
م  کالهبرداري خود  حداقل  که    یاتفاق  نیترمهم .  رسدی به 

افتاده است حضور    4  ویسنار   اب در مقایسه    ویسنار  نیدر ا
مشارک   يسپارجمع  يبسترها امکان  که   تعداد ت  است 
 .است کرده  فراهم را اهل قلم از ياگسترده

 گیري نتیجه 
کتاب  و  شاخص کتاب  از  یکی  جهان خوانی  شمول هاي 

جامعهتوسعه  هر  فرهنگی  اعتالي  و  محسوب  یافتگی  اي 
تاریخ  شود.  می طول  در  شاخص  تمدن این  و  فرهنگ 

متمایز  زمین  ایران و  پررنگ  شکلی  نخبگان،  مدنظر  به 
فرهیخ و  است.  سرآمدان  گرفته  قرار  بوم  و  مرز  این  تگان 

تناسب تغییراتی که در بافتار  خوانی به روند کتابت و کتاب
ایران   جامعه  متن  دادهو  خیزهایی   رخ  و  افت  دستخوش 

تاریخی    رغم نامالیماتبهشده اما هیچگاه از میان نرفته و  
 همچنان به قوت خود باقی مانده است.

آینده منظر  بزرگاز  تصویر  مقاله    پژوهی  این  مطلوب  و 
چگونگی   بر  فناوري  عامل  نقش  روند  تدتحلیل  اوم 

است  شدهذکر روشن به.  بوده  آن   فرض   ،ترعبارت  مقاله 
روند   میان  تاریخی  حیث  از  که  و توسعۀ  بوده  فناوري 

مثبچرخۀ   همبستگی  ایران  در  کتاب  گرفته  نشر  شکل  ت 
در   پیشرفت  شاهد  فناوري  در  پیشرفت  میزان  به  و  است 

 . ایمخوانی در کشور بوده نشر و کتابچرخۀ 
پژوهی و با تکیه بر مشارکت  نظري آیندهدر این مقاله از م

کتاب  چرخۀ  ان  عنفذي کنندگان، تولیدشامل  نشر 
مصرفعرضه و  توجه  کنندگان  همچنین  و  کتاب  کنندگان 

شد  تالش  باالدستی  و  سیاستگذار  نهادهاي  نقش  به 
وضعیت کدامین  که  شود  محتم مشخص  قابل  هاي  ل 

بر است.  راستیپایۀ    تصویرپردازي  و  مایی  آزاعتباربخشی 
بندي دو موضوع در صورت  خبرگان  پنلگرفته در  صورت
پیشوضعیت کتاب    هاي  نشر  صنعت  کلیدي روي  نقش 

 دارند شامل: 
تا    ینیاز بدب  یفیط  فرضشیپ  نیا  : ي فناور   فرض ش ی : پالف 

فناوري  ینیبخوش می  را  به  نگاه    با  ياعده.  شودشامل 
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حالل   يباورند که فناور   نیبر اگرایی  ینیتع  /  1جبرگرایی
کتاب  مشکالت  تمامی   نشر  گسترش چرخه  و  است 

کتاب    نشرچرخۀ  که    را  یمسائل مختلف   ندهیدر آ  هايفناور
آنلف  ؤماز   گرفتار  فروشنده  و  ناشر  و  مخاطب   ند تا 

مسائلبرطرف   کرد.  کپ  ی خواهد    يقراردادها  ت،یرایمانند 
محتوا  نیب  فیضع مؤلف،  و  قاچاق  یکپ  يناشر  شده، 

مطالعه   کاهش  ساکتاب،  فناور  ریو  توسط  حل    يموارد 
عده  شد!    گونه   نی ا  و  دارند  نیبدب  رویکرد  زین  ياخواهد 

 خواهد  نیب  از  را  آنها  کار  و  کسب  يفناور  که  شندیاندیم
  /مخاطب  کاهش  و  کرد  خواهد  تنزل  هاکتاب  تیفیک  ،برد

ضمن توجه به هر  .  داشت خواهد  دنبال  به را  آگاه  انمخاطب
رویکرد   جهانیبررسی مطابق    ،شدهذکردو    هاي 

فناوري  مطالعه  يهافرصت پیشرفت  سایه  پیدا    در  بهبود 
کرد آگاه)1399کلی،  (  خواهد  با  افراد  با    شتریب  ی.  و 

از طرف    یدسترس اما  اظهارنظر خواهند کرد.  به اطالعات 
  ها يفناورتحوالت    دهندیم  نشان  هالیز تحلا  یبرخ  گر،ید

ن  شهیهم تارستندیفرصت  فناور  خی.  و  مؤ  يعلم   د یهم 
است.    نیهم از کسب و    ی برخ  شهیهم  هايفناورموضوع 

کم را  میکارها  ب  و  کنند رونق  همگان برندیم  نیاز  بر   .
رواج    روشن  و  ورود  ظهور،  که  نوین   يها ي فناوراست 
مقاله  شدهاشاره  این    و  کسب  و   مشاغل  یبرخ  يابر  در 
د  روند یم  شمار  به   دیتهد  کارها عو  امر  نیر   ي حال 

مشاغل    یتحوالت محوشدن برخ   نی. در ارندیناپذاجتناب
  زمان همو    بوده  دیجد  يهايفناوراز عواقب گسترش    زین

مشاغلساز  زمینه است  نیز  تازه  ظهور    ها دولت  نه .  بوده 
  بخش   نه  و  دهند  انجام  نهیزم   نیا  در  يادیز  کار  توانندیم

پوشی چشم  اهتیواقعاز    خواهدنمیو    تواندیم  یخصوص
بهتر دنکن نشر  چرخۀ  نفعان  ذي  در  دستیابی  راهبرد  نی. 

بسترساز   2آینده  یآمادگ  کتاب برا  يو   ههمواج  يمناسب 
 است. دیجد يهاي فناوربا  دتریچه بهتر و مف هر
ا  ایدة  : دولت  ۀ مداخل فرض  ش ی پ:  ب  در  بخش    نیحاکم 

بساس  نیا به  ياریت که عامل  مشکالت   ژهیواز مشکالت 
نشر، دولت است. دولت با استفاده از   عرصهدر    ياقتصاد

سخت  يهااهرم همچون  مم  يریگ فشار   يمحتوا  ي زیدر 
 

1 Determinism 
2 Future readiness 

  رانت   جادیا  خاص،  يهااز ناشران و کتاب  تیکتاب، حما
قوان  یتوجهیب  کاغذ،  عرضه  در  ،يفکر  ت یمالک  نیبه 

برا نشر از مؤلف و   عتنصفعاالن  از    ياریبس  يعرصه را 
و   ناشر  تا  گرفته  کرده   کنندهعیتوزمترجم  سخت  کتاب 

 نشر  ۀعرص  در  دولت  نقش  حذف  ایده  نی ابر مبناي  است.  
ا اوضاع  بخش  نیکتاب  بهبود خواهد  را  ادی صنعت  از   ن ی. 

  کدام   کندی م  نییاست که تع  کنندهمصرفبازار و    نیمنظر، ا
ب  هاکتاب وجود    يریپذبت رقادارند.    يشتریمخاطب  و 

نشر،    يهافرصت صنعت  در  ربرابر  به  و   یکم  شدمنجر 
 یتنوع کم  جاد یعالوه بر ا  يکتاب خواهد شد. نوآوری  فیک

ک شکل    یفیو  و  محتوا  ا  کتاب  ۀعرضدر   ی رقابت  جادی به 
روي  و  انجامدیم  ترسنگن به  باعث   هايروشآوردن 

 . خواهد شدصنعت  نیخالقانه در ا
د  از مداخله حداکثر  دولت  گر،یطرف  بر  ا  ياصرار   ن یبر 

دارد.   محتوا  لیدلبه   ی خشببنابراین  صنعت   يکنترل 
بخشعرضه و  و    تیحمانبود    دلیلبه   یشده  مشاغل  از 

فناورانه    ع یصنا تحوالت  مقابل طوفان  خواهند   رمق کمدر 
ا بر  عالوه  و  هم    ن،یشد.  حذف  دخالت هم    طرفداران 

س  يحداکثر عوامل  و   کیدئولوژیا  /یارزش  ،ی اسیدولت، 
در    ياقتصاد را  دولت  کتابچرخۀ  خود    مؤثر   نشر 

 را  حلراه  ياعده  هم  فرضشیپ  نیازمینه  در.  دانندیم
  دولت   نقش  شیافزا  گرید   ياعده  و  دولت  مداخله  حذف

پیش  .دانندیم  صنعت  نیا  در دو  شکل  این  در    6فرض 
 نمایش داده شده است.

خبرگان کرده  اما  تأکید  نکته  این  به    کهاند  بر  توجه  با 
در ایران  ملت  -شناسی تاریخی تکوین دولتساختار جامعه 

اما  ینم کرد  حذف  را  دولت  نقش  نقش  میتوان  توان 
به  را  نشر کتاب  چرخۀ  دولت در  گري  گري و تصديتولی

 گري ارتقا داد.نقش هدایت، راهبري و تسهیل 
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عرضه و    ندهی و آ  نینو  يهاي نگارانه با موضوع فناورندهیآ

سال   در  که  است  کتاب»  حما   1399مصرف  مرکز   تیبا 
فضا در  هنر  و  فرهنگ  معاونت    يمجاز  يتوسعه  و 

 .انجام شده است یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یفرهنگ
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