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روند ارائه جوايز كتاب در ايران از آغاز تاكنون
فرشته سپهر | كامران فانی | زهرا حسینی جوادی

چڪیده

هدف: بررسی جوايز کتاب در ایران طی سال های 1333 تا 1392 و ویژگی های عمومی و 

مشرتک آثار برگزیده.

روش شناسی: پ ژوهش به روش تاریخی و با رویکرد توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش، کل 

آثار برگزيده جوايز دولتی شامل 165 اثر برنده جایزه سلطنتی کتاب و 539 اثر دریافت کننده 

جایزه کتاب سال بوده است. ابزار گردآوری اطالعات سیاهه وارسی مستخرج از منابع مستند 

و پژوهشگر ساخته بود. 

یافته ها: در ميان جوايز سلطنتی كتاب، 94% برندگان مرد و 4% زن بودند و 2% جوایز به 

پدیدآوران تنالگانی یا سازمانی تعلق داشته است. از نظر موضوعی، علوم کاربردی بیشرتین 

)23%( و هرن )0/6%( کمرتین تعداد جایزه را داشته است. دانشگاه تهران با 24/8% در مرتبه 

اول نارشان بود. محل نرش90% آثار منتخب تهران بود. از ميان برندگان كتاب سال نيز %89/6 

مردان، 6% زنان، و 4% سازمان های دولتی اين جايزه را دريافت كرده اند. از نظر موضوعی 

علوم کاربردی )22/6%( رتبه اول موضوع و مرکز نرش دانشگاهی )13/2%( مرتبه اول نارشان 

را كسب كرده است. محل نرش 84/2% کتاب ها تهران بود.

نتایج: اعطای جوایز کتاب در ایران دوره پرفراز و نشیبی را طی کرده است، اما به نظر 

منی رسد که فارغ از مسائل سیاسی اجتامعی دوره خود بوده باشد. بنابراین، به نظر می رسد 

با تدوین آیین نامه های مرتبط این کار با ضابطه مندی بیشرت اجرا گردد.
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مقدمه
پایه قدرت، عظمت، سربلندی، و سرفرازی هر قوم و ملتی در علوم و معارف آن استوار است 
و کانون علوم و معارف، کتاب است که محصول تفکر را از گذشتگان به آیندگان می سپارد تا 
پایه اندیشه خود سازند و به سوی کمال رهبری کنند. در تمدن های امروزی، متفکران جهان در 
هر موضوعی هزاران جلد کتاب و رساله تألیف کرده اند که می توان به آنها به منزله ثروتی مادی 
و فرهنگی نگاه کرد )مدرس، 1382(. فرهنگ مکتوب همواره در زندگی بشر تأثیر گذاشته و 

مهم ترین ابزار در رساندن یافته های جمعی به گروه دیگر بوده است )استیپچویچ، 1373(. 
کمیسیون ملی یونسکو در 22 اکتبر 1971 منشور کتاب را توسط کمیته جانبداری از 
"سال بین المللی کتاب" در بروکسل تصویب کرد که شامل 10 ماده است. این منشور شامل 

اصول تنظیم کننده قواعدی است که باید درباره کتاب در سطح ملی و بین المللی منظور شود. 
سازمان های صنفی بین المللی، نویسندگان، ناشران، کتابداران، کتاب فروشان، و کارشناسان 
اسناد این اعالمیه را تصویب کرده اند. سازمان ها با همگامی یونسکو و به مناسبت سال 
بین المللی کتاب تأیید کرده اند که باید به کتاب و انتشارات مشابه آن، مقام شایسته ای متناسب 
با اهمیت اساسی نقش آنها در شکوفایي فردی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، حسن تفاهم 

بین المللی، و صلح تفویض شود )منشور کتاب، 1382(.
به لحاظ اهمیتی که کتاب در توسعه فرهنگ و دانش بشری دارد، تقدیر از کتاب های 
خوب یکی از راه های تشویق پدیدآورندگان به تولید کتاب های با کیفیت و تأثیرگذار است. 

فرشته سپهر 1
كامران فانی 2
زهرا حسینی جوادی 3

تاريخ دريافت: 94/04/29

تاريخ پذيرش: 94/08/13

روند ارائه جوايز كتاب در ايران از آغاز تاكنون
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آزاد اسالمی،  و دانش شناسی، دانشگاه 

واحد تهران شمال، ایران
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اهدای جایزه، کتاب هایی را که واقعاً باید برای آنها وقت گذاشت معرفی مي کند و سبب 
می شود نویسندگان، شاعران، و آثار آنها در رسانه ها مطرح شوند و مخاطبان به خواندن این 
کتاب ها ترغیب شوند؛ عالوه بر آن، سبب گرم شدن تنور ادبیات مي شود )شمس، 1390(. 

اصطالح قدیم تر جایزه کتاب "صله کتاب" است که در جهان، آغاز مشخص و معیّني 
ندارد و نوعي جایزه است که نهادهاي مختلف به افرادي )حقیقي یا حقوقي( مي دهند که در 
باب کتاب )اعم از تألیف، ترجمه، تصحیح، نشر، یا حتي ایجاد ذوق و عادت مطالعه و جز 
آن( خدمتي شایسته کرده باشند. اهدای جایزه به نویسندگان برای آثارشان سابقه ای طوالنی 
در جهان دارد. همه ساله جوایزي در کشورهای مختلف به نویسندگان و پژوهشگران اعطا 

می شود )امیرفریار، 1379(.
در دربار پادشاهان ایراني همواره رسم بر این بود که شاعران را برای شعر نابشان صله 
می بخشیدند یا شاعری را ملک الشعرا لقب می دادند. خلعت و صله جایزه ای پادشاهانه یا 
امیرانه بود که در رواج شعر و شاعری اهمیتی به سزا داشت. به جز صله شاعران می توان به 
جوایز دیگر در حوزه کتاب اشاره کرد. به طور مثال، امیر خراسان عبداهلل بن طاهر پوشنگی 
به لحاظ ارزش علمی کتاب غریب الحدیث تألیف ابوعبید قاسم بن سالم هروی گفت: "عقلی 
که صاحب خود را بر نگارش چنین کتابی واداشته است شایستگی آن  را دارد که هیچ گاه در 
تالش معاش سرگردان نباشد" و جایزه قابلی به او داد. کتاب های بسیار دیگری را می توان 

برشمرد که در طول تاریخ جوایز فاخر دریافت کرده اند )جایزه کتاب، 1382(.
در سراسر دنیا جایزه های ادبی بسیاری ارائه می شود. بعضي از مهم ترین آنها عبارت اند 
از: جایزه نوبل1 )که به یک عمر فعالیت ادبی فرد داده می شود(، جایزه بین المللی کتاب2، جایزه 

ادبی بوکرمن3، جایزه پولیتزر4، و جایزه گنکور5.  
در ایران نیز از سال های گذشته جوایز متعددی در حوزه کتاب از سوی بخش خصوصی 

و نهادهای دولتی ارائه شده اند )جزینی، 1385(. 
در دوران پیش از انقالب دو نهاد " انجمن کتاب" از بخش غیردولتی و "بنیاد پهلوی" 
از سازمان های دولتی دست اندرکار اهدای جایزه کتاب بودند. انجمن کتاب در سال 1337 
به ابتکار جمعی از نویسندگان، کتابداران، و کتاب دوستان تشکیل شد. هدف انجمن آن 
بود که موجب پیشرفت کارهای مربوط به کتاب بشود. کارهای آن عبارت بوده است از 
تنظیم نمایشگاه کتاب، انتشار فهرست کتاب های سال به نام کتاب های ایران، و آشنا کردن 
خوانندگان و کتاب دوستان ایران با بهترین کتاب هایی که در هر سال نشر می شد. انجمن کتاب 
در هر سال 10 کتاب درجه اول را به عنوان "کتاب های برگزیده" معرفی می کرد. توجه هیأت 
داوران چه در کتاب هاي ترجمه شده و چه در کتاب هاي تألیفي به سه نکته اساسی معطوف 

1. Nobel Prize
2. International Book Award
3.. The Man Booker Prize
4. Pulitzer Prize
5. Goncourt Prize

روند ارائه جوايز کتاب در ايران
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بود: موضوع، شیوه نثر و درست نویسی، و زیبایی و دقت در چاپ. هیأت داوران انجمن کتاب 
از این افراد تشکیل شده بود: دکتر مهدی بیانی، محمد سعیدی، دکتر محسن صبا، دکتر ذبیح اهلل 
صفا، دکتر محمود صناعی، دکتر یحیی مهدوی، دکتر حسن مینوچهر، سعید نفیسی، و دکتر 

محسن هشترودی )انجمن کتاب، 1382(.
بنیاد پهلوی سازماني غیرانتفاعی بود که از وقف بخش بزرگی از اموال تصاحب شده 
توسط رضا شاه، محمدرضا شاه و دیگر اعضای خاندان پهلوی در سال 1337 تشکیل شد 
و از مهم ترین بنیادهای اقتصادی و فرهنگی دربار پهلوی به شمار می رفت. برگزاری مسابقه 
شاهنشاهی بهترین کتاب سال یکی از فعالیت های این سازمان بود که از سال 1333 آغاز و تا 

1356 ادامه داشت )شوندی مطلق، بی تا(. 
در دوران پس از انقالب اسالمي می توان جوایز کتاب را به دو گروه دولتی و غیردولتی 
تقسیم کرد. در گروه دولتی، هزینه برگزاری و جوایز آن از اموال عمومی پرداخت می شود، 
مانند کتاب سال جمهوری اسالمی یا جشنواره کتاب دفاع مقدس. گروه غیردولتی به جوایزی 
گفته می شود که بخشی یا همه هزینه های آن از سوی نهادهای غیردولتی )اشخاص حقیقی 
و حقوقی( پرداخت می شود، مانند پکا، منتقدان مطبوعات، یلدا، مهرگان، هفت اقلیم، بنیاد 
گلشیری، بیژن جاللی، صادق هدایت، پروین اعتصامی، و شهید غنی پور. البته، بسیاری از این 
نهادها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت های مادی و معنوی دولتی هم بهره مند هستند. 
عمر کوتاه و عدم توفیق در تداوم ارائه جایزه در سال های بعد نشانگر عدم توانایی این نهادها 
برای تأمین هزینه های جوایز است. بسیاری از جوایز غیردولتی کتاب در پرتو نشریات شکل 
گرفته است. جوایزی مثل گردون، بایا، کارنامه، و عصر پنج شنبه از این دسته اند و تعطیلی یا 
تغییر در کادر نشریه گاهی منجر به برگزار نشدن این مراسم در سال های بعد می شود. به همین 
دلیل، جوایز نهادهای دولتی به دلیل بودجه ثابتی که دارند، عمری طوالنی تر از جوایز غیردولتی 

دارند )جزینی، 1385(.
سال 1361، پس از چهار سال وقفه، دوباره موضوع انتخاب کتاب سال در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح شد و در سال 1362 آیین نامه نحوه انتخاب کتاب سال توسط 
سیدمحمد خاتمي، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تصویب شد و با عنوان "جایزه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران" و با هدف ارتقاي فرهنگ جامعه اسالمی؛ حفظ استقالل 
و هویت فرهنگی؛ و حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان، و مصححان کشور آغاز شد و 
تاکنون ادامه یافته است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال از طریق وسایل ارتباط 
جمعی از ناشران، مؤلفان، و مترجمان درخواست می کند کتاب هایشان را که برای نخستین 
بار طی سال قبل منتشر شده است به دبیرخانه کتاب سال مستقر در خانه کتاب ایران ارسال 

فرشته سپهر 
کامران فانی  | زهرا حسینی جوادی
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کنند. این کتاب ها در رشته های مختلف تابع ضوابطی ارزشیابي مي شوند. هیأت داوران از 
میان استادان حوزه و دانشگاه و سایر صاحب نظران علمی و فرهنگی کشور به کار دعوت 
می شوند. این جایزه شامل لوح تقدیر رئیس جمهور و سکه های بهار آزادی است که رئیس 
جمهور آنها را هر سال در دهه فجر به برندگان اعطا می کند. گاه بنا به تشخیص هیأت داوران 
آثاری نیز به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی می شوند. نخستین دوره اهدای جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران در بهمن 1362 برگزار شد و برخالف دوره های بعدی شامل 

کتاب های چاپ اول بود که از 22 بهمن 1357تا پایان سال 1361منتشر شده بودند.
عالوه بر تاریخچه اي که اشاره شد، مروري بر متون پژوهشي حاکي از آن است که 
موضوع جایزه کتاب تاکتون موضوع چندین پژوهش بوده است. دایره نقد ملی کتاب1 
)2014( هر ساله جایزه هایی را به بهترین کتاب های انگلیسی زبان اعطا می کند. در این منبع 
همه کتاب های برنده از سال 1975 تا 2013، به ترتیب سال و برحسب رده های موضوعی، 
عنوان، و نام نویسنده ارائه مي شوند. همچنین، در هر سال کتاب هایی که به مرحله نهایی 
راه یافته اند و آنهایی که جایزه را برده اند به تفکیک معرفی مي شوند. روبرتس2 )2011( در 
پژوهشي با عنوان "جایزه های ادبی: تجلیل و انتشار فرهنگ ملی" مطرح می کند نویسندگان 
کانادایی که جایزه های ادبی معتبر را می برند نه تنها برای موفقیت خود جشن می گیرند 
بلکه براي مشارکت در فرهنگ این کشور نیز شادمان می شوند. این پژوهشگر با استفاده از 
نظریه های مهمان نوازی بررسی می کند که کسب جایزه ادبی توسط مهاجرانی چون مایکل اون 
داته3، کارول شیلدز4، و روهینتون میستری5 چه میزان بر ویژگي شهروندی و  کانادایی شدن 
ایشان تأثیر گذاشته است. واراتورن6 )1999( نیز در پژوهشی با عنوان "کتاب های برنده جایزه 
به عنوان منابع اطالعاتی باکیفیت در تایلند" به اهمیت محتوای کتاب ها و جایزه های کتاب در 
تایلند پرداخته است. وي نشان داد این کتاب ها منابع اطالعاتی باارزشی به شمار مي روند و در 

کتابخانه های دانشگاهی، آموزشگاهی، و عمومی قابل دسترس هستند.
حسین بر ) 1383( در پژوهشی به ارزیابی کّمی 19 دوره انتخاب کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران از سال 1362 تا 1380 پرداخته و فرایند انتخاب کتاب سال و توزیع فراوانی 
کتاب های برگزیده سال را در مقایسه با کل کتاب های منتشر شده در کشور بررسی کرده 
است. گنجی )1379( میزان دسترس پذیری و استفاده از کتاب های سال و کتاب های نمونه 
را در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بررسی کرد 
و نشان داد که بین وجود یا عدم وجود کتاب های سال و کتاب های نمونه در دو کتابخانه 
تفاوت معنادار وجود ندارد، اما بین میزان مراجعه )دفعات امانت( به کتاب های سال تفاوت 
معنادار بوده و دانشگاه فردوسی برتري داشته است. طاهری قندهاری )1372( پژوهشی 

1. National Book Critics 
Circle

2. Roberts
3. Michael Ondaatje
4. Carol Shields
5. Rohinton Mistry
6. Varatorn
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درباره انتخاب کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران انجام داد. وي 
بیان داشت که در یازدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران بنابر آیین نامه مصوب، 
منحصراً کتاب هایی بررسی شدند که برای اولین بار در سال 1371 منتشر شده اند. تعداد 
کتاب های بررسی شده در این دوره 4882 عنوان بوده که نسبت به کتاب های سال 1370 به 

میزان 1932 عنوان افزایش داشته است.
با توجه به اهمیت جایزه کتاب و اینکه تاکنون در این زمینه پژوهشي جامع انجام نشده 
است در این پژوهش تالش شد تا ویژگي هاي کتاب هاي برگزیده و برنده جایزه در ایران از 

سال 1333 تا 1392 بررسي شود.

روش شناسي
در پژوهش حاضر از روش تاریخی با رویکرد توصیفی استفاده شده است. جامعه آماری 
تمامی کتاب های ایران است که از سال 1333 تا سال 1392 به آنها جایزه سلطنتی و جایزه 
کتاب سال  جمهوري اسالمي تعلق گرفته است. 165 عنوان دریافت کننده جایزه سلطنتی و 
539 عنوان کتاب برنده جایزه کتاب سال بوده  است. الزم به اشاره است که پژوهش بدون 

قصد مقایسه و فارغ از تعداد انتشارات در دو برهه زمانی یاد شده انجام شده است.
ابزار گردآوری اطالعات، سیاهه وارسی مستخرج از منابع مستند و پژوهشگر ساخته 
بود که جزئیات کتاب شناختی منابع مورد بررسی )شامل پدیدآورندگان، ناشر، محل نشر، 
سال نشر، موضوع اثر، و سال دریافت جایزه( را دربرمی گرفت. اطالعات مورد نیاز با مراجعه 
به اسناد و منابع موجود در کتابخانه ملی ایران، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، خانه کتاب ایران، پایگاه کتابخانه ملی، و کنسرسیوم محتوای 
ملی به دست آمد. براي استخراج اطالعات مربوط به قبل از انقالب اسالمی به مجله راهنمای 
کتاب، مجله آینده، مجله سخن، نشریات کتاب ماه، نشریه کتاب امروز، روزنامه اطالعات، 

روزنامه کیهان، گاهنامه پنجاه سال سلطنت پهلوی و منابع مشابه دیگر رجوع شده است.

يافته ها
در ایران ارائه جایزه رسمی به کتاب از سال 1332 با نام جایزه سلطنتی کتاب آغاز شد و 
تا سال 1356 ادامه داشت. این جایزه در سال 1355 به هیچ کتابی تعلق نگرفت و درباره 
کتاب هاي دو سال  1353 و 1354 اطالعاتی کسب نشد. جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي 
ایران از سال 1362 آغاز شد. توزیع جمعیت شناختي دریافت کنندگان جایزه سلطنتي کتاب 

در جدول 1 و جایزه کتاب سال در جدول 2 منعکس شده است.

فرشته سپهر 
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جدول 1. توزیع جمعیت شناختي دریافت کنندگان جایزه سلطنتي کتاب 

همان طور که مشاهده مي شود از مجموع 165 کتاب، 155 جایزه سلطنتي به نویسندگان 
مرد و 7 جایزه به نویسندگان زن تعلق گرفته است و بقیه )1/8 درصد( به افراد حقوقي یا 

سازمان هاي دولتي اختصاص یافته است.

جدول 2. توزیع جمعیت شناختي دریافت کنندگان جایزه کتاب سال

مطابق جدول 2، از مجموع 539 کتاب، 483 جایزه ) 89/6 درصد( به مردان و 33 جایزه 
) 6/1 درصد( به زنان اعطا شده است و بقیه )4/3 درصد( به افراد حقوقي یا سازمان هاي 

دولتي اختصاص یافته است. در ادامه، هریک از جوایز به تفکیک بررسي شده است:

1. جايزه سلطنتی كتاب 
الف: نوع آثار 

جدول 3. توزیع فروانی نوع اثر دریافت کننده جایزه سلطنتی کتاب

از نظـر نـوع آثار برنـده جایزه سلطنتـی کتاب، 118 عنـوان )71/5 درصـد( توسط 
نویسنـدگان ایرانـی تألیـف شـده است، 37 عنـوان )22/4 درصـد( متـون ترجمه شده 

درصدفراوانیجنسیت

15593/9مرد

74/2زن

31/8افراد حقوقی/ سازمانی

165100جمع

درصدفراوانیجنسیت

48389/6مرد

336/1زن

234/3افراد حقوقی

539100جمع

درصدفراوانینوع اثر

11871/5تألیف

3722/4ترجمه

106/1تصحیح

165100جمع

روند ارائه جوايز کتاب در ايران
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از زبان های خارجـی، و 10 عنـوان )6 درصـد( متـون تصحیـح شده بودند.

ب: رده هاي موضوعي آثار

جدول 4. توزیع فروانی رده دیویي و رده فرعي کتاب هاي دریافت کننده جایزه سلطنتی کتاب

موضوع اصلی و موضوع فرعی
رده دیوییرده فرعی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

5353کلیاتکلیات

فلسفه و روان شناسی

84/8روان شناسی

127/2
42/4فلسفه اسالمی

00فلسفه غرب

00منطق

دین
00دین

127/3
127/3اسالم

2917/62917/6علوم اجتامعیعلوم اجتامعی

63/663/6علوم محضعلوم محض

38233823علوم کاربردیعلوم کاربردی

10/610/6هرنهرن

تاریخ

116/7تاریخ

3219/4 2012/1تاریخ ایران

10/6تاریخ اسالم

63/663/6جغرافیاجغرافیا

زبان

10/6زبان

73
42/4زبان فارسی

00زبان های دیگر

21/2زبان شناسی

ادبیات

00نقد ادبی

1710/2

00شعر

21/2ادبیات زبان های دیگر

84/8ادبیات فارسی

31/8شعر فارسی

42/4داستان فارسی

165100165100جمع

فرشته سپهر 
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طبق جدول 4، بررسي موضوعي آثار نشان مي دهد از میان آثار دریافت کننده جایزه 
سلطنتی کتاب، بیشترین جایزه به کتاب های حوزه علوم کاربردی تعلق گرفته است که شامل 
38 عنوان )23 درصد( است. پس از آن، تاریخ با 19/4 درصد و علوم اجتماعی با 17/6 
درصد در مرتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. رده هنر در پایین ترین سطح )0/6 درصد( واقع 

شده است.

ج: ناشر آثار

جدول 5. توزیع فراوانی کتاب های دریافت کننده جایزه سلطنتی کتاب برحسب ناشر

همان طور که مشاهده مي شود دانشگاه تهران با 41 عنوان، حدود 25 درصد کتاب های 
منتخب جایزه سلطنتی کتاب را منتشر کرده بود، بنگاه ترجمه و نشر کتاب با 7/3 درصد، و 

درصدفراوانینارش

4124/8دانشگاه تهران

127/3بنگاه ترجمه و نرش کتاب

116/7امیر کبیر

63/6اقبال

63/6انجمن آثار ملی

63/6انتشارات علمی

42/4بنیاد فرهنگ ایران

42/4دهخدا

42/4صفی علیشاه

31/8انتشارات نیل

31/8وزارت آموزش و پرورش

31/8چهر

21/2انتشارات کتاب های جیبی

21/2چاپ رنگین

5835/1سایر نارشان

165100جمع

روند ارائه جوايز کتاب در ايران
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انتشارات امیرکبیر با 6/7 درصد رتبه هاي بعدی را به خود اختصاص داده اند.

د: محل نشر

جدول 6. توزیع فراوانی کتاب های دریافت کننده جایزه سلطنتی کتاب از لحاظ محل نشر

از میان 165 اثر برنده جایزه سلطنتی کتاب 149 عنوان، یعنی بیش از 90 درصد آثار در 
شهر تهران منتشر شده بود.

2. جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي 
الف: نوع آثار

جدول 7. توزیع فروانی نوع اثر دریافت کننده جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران

همان طور که جدول 7 نشان مي دهد از 539 اثر برنده جایزه کتاب سال 313 عنوان )58 
درصد( متون تألیفی، 181 مورد ) 33/6 درصد( ترجمه شده از زبان هاي خارجی، و 45 عنوان 

) 8/3 درصد( متون تصحیح شده بودند.

درصدفراوانیمحل نرش

14990/3تهران

31/8اصفهان

10/6تربیز

10/6مشهد

10/6شیراز

10/6قم

95/5نامشخص

165100جمع

درصدفراوانینوع اثر

31358تألیف

18133/6ترجمه

458/3تصحیح

539100جمع

فرشته سپهر 
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ب: رده هاي موضوعي آثار

جدول 8. توزیع فراوانی رده دیویی و رده فرعی آثار دریافت کننده جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران

طبق جدول 8، علوم کاربردی با 122 عنوان )22/6 درصد( بیشترین تعداد جایزه کتاب 

موضوع اصلی و موضوع فرعی
رده اصلیرده فرعی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

305/6305/6کلیاتکلیات

فلسفه و 

روان شناسی

203/7روان شناسی

448/2
112فلسفه اسالمی

112فلسفه غرب

20/4منطق

دین
20/4ادیان

10218/9
10018/6اسالم

356/5356/5علوم اجتامعیعلوم اجتامعی

5510/25510/2علوم محضعلوم محض

12222/612222/6علوم کاربردیعلوم کاربردی

234/3234/3هرنهرن

تاریخ

203/7کلیات تاریخ

305/6 91/7تاریخ ایران

10/2تاریخ اسالم

163163/0جغرافیاجغرافیا

زبان

10/2زبان

193/5
50/9زبان فارسی

10/2زبان های دیگر

122/2زبان شناسی

ادبیات

30/6نقد ادبی

6311/7

10/2شعر

132/4ادبیات زبان های دیگر

315/8ادبیات فارسی

81/5شعر فارسی

71/3داستان فارسی

539100539100جمع

روند ارائه جوايز کتاب در ايران
 از آغاز تاكنون
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سال را به خود اختصاص داده است. کتاب هاي حوزه دین )18/9 درصد( در رتبه دوم و 
ادبیات )11/7 درصد( در رتبه سوم قرار داشته است. جغرافیا در پایین ترین رتبه )3 درصد( 

قرار گرفته است. 

ج: ناشر آثار

جدول 9. توزیع فراوانی آثار دریافت کننده جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران برحسب ناشر

فرشته سپهر 
کامران فانی  | زهرا حسینی جوادی

درصدفراوانینارش

712/13مرکز نرش دانشگاهی

477/8دانشگاه تهران

146/2علمی و فرهنگی

134/2امیرکبیر

134/2سمت

110/2جامعه مدرسین قم

97/1توس

73/1آستان قدس رضوی

73/1حکمت

73/1خوارزمی

73/1سخن

61/1مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

61/1هرمس

59دانشگاه شیراز

59دفرت نرش فرهنگ اسالمی

59رسوش

59طرح نو

59فرهنگ معارص

59مرکز اعالم اسالمی

59مؤسسه البیت

47دانشگاه شهید بهشتی

47انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

47دائره املعارف اسالمی
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در خصوص جایزه کتاب سال، مرکز نشر دانشگاهی با 13/2 درصد رتبه نخست، دانشگاه 
تهران با 8/7 درصد رتبه دوم، و انتشارات علمی و فرهنگی با 2/6 درصد رتبه سوم را کسب 
کرده اند. همان گونه که مالحظه می شود در هر دو مقطع قبل و بعد از انقالب اسالمی دانشگاه 
تهران در سال های مختلف یکی از ناشران برگزیده بوده است و ناشران دولتی سهم باالیی از 

کتاب های برگزیده را به خود اختصاص داده اند.

د: محل نشر آثار

جدول10. توزیع فراوانی کتاب های دریافت کننده جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران
 برحسب محل نشر

درصد فراوانی محل نرش

84/2 454 تهران

9/8 53 قم

3/5 19 مشهد

0/9 5 اصفهان

0/7 4 شیراز

0/2 1 یزد

0/2 1 رشت

0/4 2 سایر شهرها

100 539 جمع

درصدفراوانینارش

روند ارائه جوايز کتاب در ايران
 از آغاز تاكنون

47مرکز دائره املعارف بزرگ اسالمی

47نرشمرکز

47کتابخانه ملی

47دانشگاه علم و صنعت

47علمی

36فرهنگستان هرن

36آگاه

36دفرت تبلیغات حوزه علمیه قم

36نیلوفر

2429/44سایر نارشان

539100جمع
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در خصوص آثار برنده جایزه کتاب سال 454 عنوان )84/2 درصد( در شهر تهران انتشار 
یافته اند. این نکته مؤید تمرکز ناشران بزرگ در تهران است. در خصوص جایزه سلطنتی 
کتاب پس از تهران، شهر اصفهان با انتشار 3 عنوان )1/8 درصد( قرار دارد، در حالی که تعداد 
53 عنوان )9/8 درصد( از برندگان جایزه کتاب سال در شهر قم منتشر شده اند و شهر مشهد 

با فراوانی 19 عنوان )3/5 درصد( در رتبه بعد قرار دارد. 

بحث و نتیجه گیری
حمایت از آثار برجسته موجب شهرت نویسندگان و ناشران، رونق بازار نشر و افزایش 
کتاب خوانی می شود. معرفی آثار برگزیده موجب افزایش میزان فروش، تولید کتاب های 
خوب، و تشویق نویسندگان به تولید کتاب در حوزه هایی مي شود که مخاطبان بیشتری طالب 
آن هستند. همچنین، بررسي سیر اهدای جایزه کتاب موجب می شود حوزه هایی که سهم 
اندکی در تولید کتاب و ارائه به بازار نشر ایران دارند، شناسایی شوند. دست اندکاران با بررسی 
عوامل مختلف دخیل در تولید کتاب )از قبیل جنسیت، وابستگی ناشران و...( می توانند فارغ 
از مسائل سیاسی و اجتماعی با ضابطه معین و روندی ثابت و انتخاب داورانی صاحب 

صالحیت و با قضاوتی عادالنه کتاب های برتر را انتخاب کنند.
در هر دو مقطع قبل و بعد از انقالب اسالمی کتاب های حوزه علوم کاربردی با آمار 
حدود 23 درصد بیشترین جوایز را کسب کرده اند، در دوران قبل از انقالب اسالمی موضوع 
تاریخ رتبه دوم را داشته است، در حالی  که پس از انقالب اسالمی، کتاب های دینی در رتبه 
دوم قرار دارند. در هر دو دوره، کمترین جوایز به متون هنری اختصاص یافته و با آنکه 
کتاب خوانی در جامعه به کمک متون ادبی رونق مي گیرد، سهم آثار ادبی از جوایز کتاب در هر 
دو مقطع از حدود 10 الي 12 درصد بیشتر نبوده است. پیشنهاد می شود به حوزه هایی چون 
ادبیات و هنر توجه خاص مبذول شود تا با اعطای جایزه به این نوع آثار موجبات گسترش 

فرهنگ کتاب خوانی و افزایش فروش کتاب فراهم شود. 
ارائه جوایز کتاب در دوره های مختلف یکسان نبوده و از فراز و فرود نسبی برخوردار 
بوده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود با تدوین آیین نامه، ارائه جایزه به آثار برگزیده فارغ 

از مسائل سیاسی و اجتماعی با ضابطه معین و روندی ثابت اجرا شود.
مطابق نتایج به دست آمده در هر دو دوره، سهم زنان اهل قلم از جایزه کتاب بسیار 
اندک و حدود 4 الي 6 درصد بوده است. توصیه می شود با توجه به نقش روزافزون علمی 
و فرهنگی زنان در جامعه، آثار علمی آنها مورد دقت و توجه بیشتری قرار گیرد. در طول 
سال های برگزاری مراسم جوایز کتاب، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات، نامشخص 
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بودن هیأت داوران و اعالم نشدن نام آنها بوده است. پیشنهاد می شود با معرفی داوران، خاطر 
نویسندگان و سایر پدیدآورندگان از قضاوت عادالنه آسوده  شود. 

چنانچه مشاهده شد، بیشتر کتاب های برگزیده در تهران منتشر شده است، شایسته است 
با تقدیر از ناشران شهرستانی و مشارکت بیشتر آنها به رونق بازار نشر در این مناطق توجه 

ویژه ای شود. 
با توجه به اینکه بیشترین جوایز کتاب نصیب ناشران دولتی شده است پیشنهاد می شود 
با اختصاص سهم بیشتری از جوایز به ناشران خصوصی در حمایت از این قشر اقدام و امکان 

رقابت بیشتر برای ناشران خصوصی نیز فراهم شود. 
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