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افسانه فرقدان

جایزه های ادبی یــا هنری فرصتی 
برای دیده شــدن کتاب ها یا آثار هنری 
هستند، اما گاهی خود به آفت ادبیات و 

هنر تبدیل می شوند. چرا؟ 
این شماره را به پاسخ به این پرسش 
اختصاص داده ایم تــا بتوانیم تحلیلی 
جدی بر این رویدادهــا به ویژه در حوزه 
ادبیات داشته باشــیم. جوایز ادبی مهم 
دنیا، به دلیل استمرار و نیز معیارهایی 
مشخص و تقدیر از آثار و نویسندگان، به 
این دلیل که سالیق خاصی را بی توجه به 
فرامتن های سیاسی، تبلیغاتی، جناح ها و 
غیره پوشش می دهند، جایگاهی تثبیت 
شده یافته اند؛ بنابراین برنده شدن اثر یا 
نویســنده ای در این جایزه ها، می تواند 
در حکم اعتبار و افتخــاری بزرگ برای 
آنان محسوب شود و در جهان حرفه ای 
ادبیات، برنــده را در مدتــی کوتاه، به 

شهرتی جهانی برساند.
جوایز مهم ادبی که اغلب توســط 
نهادهای دولتــی، فرهنگســتان ها، 
انجمن های ادبی، بنیادها یا اشــخاص 
مستقل در قالب های گوناگونی ازجمله 
پول نقد یا تندیس، مدال و بورس و سایر 

نمادهای اعتباری به آثار ادبی برگزیده 
شده داده می شــوند، یکی از مهمترین 
راه های تشویق نویسندگان و شاعران 
برای انجام و ادامــه فعالیت های ادبی و 
نیز یکی از محرک های اجتماعی برای 
گرم تر شدن بازار ادبیات به شمار می آیند. 
اما این جوایز در سطوح گوناگونی وظیفه 
حمایــت از نویســندگان را عهده دار 
می شوند. ارزش نقدی برخی جوایز ادبی 
آن چنان قابل توجه است که مابقی عمر 
نویسنده را تضمین می کند و این خود 
می تواند مرهمی بر دغدغه های فکری 
نویســنده شــده و او را تا پایان عمر، در 
خلق آثار برجسته و ماندگار یاری رساند. 
اما اهمیت این جوایــز در جنبه مادی 
آن خالصه نمی شود و ماهیتی فراتر از 
آن دارد؛ در واقع فــارغ از کمک مالی به 
نویسنده، بیشترین اهمیت برخی از این 
جوایز، در مطرح شدن نام نویسندگان 
به واسطه اعتبار این جوایز است که البته 
به تبع آن، فروش بیشتر آثار و باال رفتن 
میزان ترجمه آثار نویسندگان و در نتیجه 

موفقیت ناشر را در پی دارد.
برگزاری جایــزه فرهنگی یا هنری، 
با مفهوم تشویق، تلفیق شده و بناست 
عده ای از صاحبان آثار یــا فعاالن یک 
حوزه با کمک چنین جوایزی، به نوشتن 
ادامه دهند و دشواری های زندگی، آن ها 

را از مسیر ادبیات و نوشتن دور نکند. در 
مجموع ذات چنین جشــنواره هایی بر 
تشــویق و انگیزه زایی بنا گذاشته شده 
است. اما در کنار این مؤلفه، شهرت آثار 
و نویسندگان، از دیگر اهداف برگزاری 
جوایــز ادبی یا هنــری اســت. اما این 
یادداشــت خواهد گفت که گویا ما در 
ایران راه را به بیراهه رفته ایم و جوایز ادبی 
از مسیر و هدف اصلی خود دور شده اند. 
برای درک بهتر تفاوت میان جوایز بزرگ 
جهانی و جوایز ادبی در ایــران، ابتدا به 
سراغ کشور فرانسه می رویم که به نوعی 
یکی از سردمداران ادبیات و هنر دوران 

مدرن است.
تاریخچه نخستین جوایز ادبی و 

اهداف آن ها
در سنت  ادبی ایران، تشویق شاعران 
درباری یا غیردرباری در محافل ادبی و 
شعرخوانی و البته حمایت شاعران توسط 
پادشاه وقت، تاریخچه ای طوالنی دارد و 
در این میان حافظه تاریخی ما بیشــتر 
از هر دوره ای، دوران ســلطنت سلطان 
محمود غزنوی را به یادمان می آورد که 
چنان به شعر و شــاعر اهمیت می داد و 
در دربار خود در شهر غزنه محفل های 
ادبی برگزار می کرد که بیشترین تعداد 
شاعران در دوران ســلطنت او به ظهور 
رسیدند و ماندگار شــدند و خود او نیز 

لقب سلطان الشــعرا را از آن خود کرد. 
البته این سنت، در اروپای قرون وسطی 
هم وجود داشته است، اما پیشینه جایزه 
ادبی به شکلی که اکنون می شناسیم، 
ریشه در قرن هفدهم میالدی دارد، اما 
در اواخر قرن نوزدهم دو برادر فرانسوی 
که به برادران گنکور شــهرت داشتند، 
جایزه ادبی »گنکور« را پایه نهادند که 
اکنون می توانیم از آن به عنوان نخستین 
جایزه ادبی نام ببریم. برادران گنکور همه 
دارایی شان را وقف کردند تا پس از مرگ، 
از اهل قلم، به ویژه نویسندگان فرانسوی 
حمایت شــود. انجمن گنکور، پس از 
مرگ ادموند گنکور )یکی از این دو برادر( 
در سال ۱۹۰۲ تأسیس شد. این انجمن، 
به آکادمی تبدیل شد و سپس در سال 
۱۹۰۳ این جایزه پایه نهاده شد تا مقام 
قدیمی ترین جایزه ادبی فرانسه و جهان را 
از آن خود کند. جالب است که جایزه ادبی 

نوبل که نامش در ایران، آوازه بیشتری 
نســبت به گنکور دارد، یک سال پس از 

گنکور راه اندازی شد.
طبق آمار میانگین، در کشور فرانسه 
شمارگان کتاب ها برای یک نوبت چاپ، 
به طورمتوسط ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه است، 
اما کتابی که برنده جایزه گنکور می شود، 
به فروش متوســط ۳۰۰ هزار نســخه 
خواهد رسید. بنابراین می توان تخمین زد 
ناشری که کتابش برنده گنکور شود، چند 
نوبت باید آن کتاب را چاپ کند. این جایزه 
که محل برگزاری مراسم اختتامیه اش 
یک رستوران قدیمی به نام »ُد روان« در 
مرکز پاریس است و جایزه اش هم تنها 
مبلغ ۱۰ یورو است، می تواند سرنوشت 
یک نویسنده و ناشــرش را تغییر دهد. 
دلیلش هم پیشینه و ماهیت این جایزه 

ادبی است.
اما ضروری است که بگوییم اعطای 
جوایز ادبی در فرانســه، با هماهنگی با 
دیگر برنامه هاست و در واقع سازوکاری 
مشخص دارد. سیاست های این کشور 
برای اعتالی صنعــت کتاب و تولیدات 
ادبی، برای ایــن فرهنگ جنبه هویتی 
دارد و یکی از ارکان فرهنگی این کشور 
به شمار می رود. بنابراین مشخص است 
که جوایز ادبی یکــی از برنامه های این 
ارکان فرهنگی است که در هماهنگی با 
دیگر برنامه ها قرار دارند. جایزه ادبی نوبل 
بیشترین شهرت را در جهان دارد که با 
مبلغ نقدی بسیار باالیی از شرایط مالی 
نویسندگان و شــاعران حمایت کرده و 
اعتبار نویســندگان را در سطح جهانی 

تثبیت می کند. 
اما ماجرای جوایز ادبی در ایران

در ایــران، »خانــه کتــاب ایران« 
جایزه هایــی مثــل »جایــزه پروین 
اعتصامی«، »جایزه جالل آل احمد« و 
»جایــزه گام اول« را با حمایت دولتی و 
در سطح ملی بنا نهاده است. جایزه های 
دیگری مثل »جایــزه صادق هدایت«، 
»جایزه هوشنگ گلشیری«، »جایزه واو« 
و »جایزه گمانه زن« از جمله جایزه های 
نسبتا قدیمی هستند که مستقل برگزار 
می شــوند و گاه به دلیل دشواری های 
فراوان متوقف شده اند. اما مسئله ای که 
موجب شد یادداشــت این شماره را به 
جایزه های ادبی اختصاص دهیم، رشد 
قارچ گونه و بدون سازوکار این جایزه های 
ادبی در ایران است. اشتباه نکنیم! منظور 

از رشد قارچ گونه، زیاد بودن این جایزه ها 
در ایران نیســت، بلکه روند بی برنامه و 
بدون سیاستی مشخص، در برپایی این 
جایزه ها، نه تنها مانند فراوانی جایزه های 
ادبی در فرانسه، به اعتبار اثر و نویسنده، 
کمک نمی کند، بلکه گاه به آن لطمه وارد 

کرده است. 
از یک ســو، جوایزی کــه دولتی 
برگزار می شــوند، مانند جایزه جالل 
آل احمد، سیاســت های مشخصی را 
در انتخاب آثار، در پیش گرفته اســت 
که خواه ناخواه، یا برخی از نویسندگان 
را از شــرکت در آن منصرف می کند یا 
به طور سیستماتیک، این سیاست های 
حاکم بر برگزاری جایزه است که آن ها 
را حذف می کنــد. بنابراین نوعی نگاه 
یک ســویه بر برگزاری مراسم حاکم 
می شــود که اعتبار و محبوبیت جوایز 
ادبی و در نتیجه محبوبیت نویســنده 
منتخب را تحت الشعاع قرار می دهد. از 
دیگر سو، جایزه هایی که مستقل برگزار 
می شوند، گاه نتوانسته اند نگاه منصفانه 
و بدون جهت گیری خود را حفظ کنند. 
اما اکنون مدتی اســت کــه برخی از 
ناشران هم وارد عرصه شده و هر کدام 
برای خود یک جایــزه برگزار می کنند 
و در پایان کار، به کتاب خودشان جایزه 
می دهند و در نتیجه هر چه بیشتر در 
جهت نامعتبر کردن جایزه های ادبی 
گام برداشته اند. در نهایت چنین روندی 
جایزه های ادبــی را از ماهیت خود دور 
می کند و با جایزه های ناچیز و گاه بدون 
هیچ گونه کمک نقدی به نویسنده، تنها 
به اثر منتشر شده و نویسنده آن، لطمه 
می زنند و به ســرعت و در کوتاه مدت 
اعتبار آن جایزه را نزد دیگر ناشــران و 
نویســندگان و دیدگاه مردمی از بین 
می برند. بنابرایــن جایزه های ادبی در 
ایران، بدون ســازوکار، بــدون داوری 
منصفانه و بدون کمک نقدی قابل توجه 
درســت در خالف جهت اهداف جوایز 

بزرگ دنیا حرکت می کنند.

یادداشتی در نقد روند افزایشی جایزه ها

جایزه های ادبی؛ بلی یا خیر؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»شاِه نامه ها« 
ادای دینی به فردوسی بزرگ

تألیف دکتر ســیروس شمیسا، استاد زبان 
وادبیات فارسی در دانشــگاه تهران است که 
نشــر هرمس آن را منتشــر کرده است. تمام 
آنچه خواندن این کتاب را ضروری می کند، در 
یادداشت دکتر شمیسا در پیش درآمد کتاب 
آمده است که می نویسد: »یک بخش از رویکرد 
من به شاهنامه تبدیل داستان به تاریخ یا دست 
کم یافتن ربطی بین آن دو بوده است. کوروش 
در سال ۵۳۰ پیش از میالد از آمودریا گذشت 
و به جنگ سکاها رفت. پسر ملکه سکاها کشته 
شد. خود کوروش نیز پس از سه روز از زخمی 
که خورده بود، درگذشت. این حادثه به نحوی 
یادآور مرگ اسفندیار در جنگ با رستم سکایی 
است. آتوسا بزرگ ترین دختر کوروش، همسر 
داریوش و مادر خشایارشــا بــود که زندگی 
گشتاسب و اسفندیار را به یاد می آورد. همسر 
دیگر داریوش ارتیســتونه نیز دختر کوروش 
بود. تألیف این کتاب بــرای من ادای دینی به 
فردوسی بزرگ بود که بخشــی از عمرم را که 
در تنهایی و یأس می گذشــت، با دنیای شاد و 
پرغرور او گذراندم. مــن دیگر چندان امیدی 
به مردم عادی ندارم و امیدم فقط این است که 
حداقل دانشجویان ادبیات، دنیای شاهنامه را 
بشناسند. دنیایی که در آن هنوز گودرز و بهرام 
گور و بهرام چوبینه و خســرو پرویز زنده اند و 
دارند در شــکوه خود زندگی می  کنند. اما اگر 
دریابند که ما حضور آنان را احساس نمی کنیم، 
آنان را فراموش کرده ایــم و دیگر نمی  بینیم، 
چــه اتفاقی خواهــد افتاد؟ باید ســیاوش را 
برای همیشــه به یاد داشــت و گذاشت که به 

خواب های ما هم بیاید و نوید پیروزی دهد«.
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»به انتخاب مترجم«

مجموعه داســتان »به انتخــاب مترجم« 
شامل ۲7 داستان اســت. همان طور که از نام 
کتاب برمی آید، داســتان هایی هســتند که 
مترجم کتاب، احمد اُخوت آن ها را برگزیده، 
ترجمه کــرده و یک جــا در کتابی به نشــر 
افق ســپرده اســت. این ۲7 داســتان از ۲۳ 
نویســنده بزرگ جهان ازجمله، سروانتس، 
اُ هنری، مارسل پروســت، والدیمیر ناباکف، 
خولیو کورتاســار، کوبو آبه، جان چیور، نادین 
گوردیمر، جامائیکا کینکائیــد، آلیس واکر، 
لور سیگال، لیدیا دیویس، کاترین مانسفیلد، 
شرلی جکســون، ریچارد باوش، تیم اوبرین، 
برنارد ماالمود، ژوستین هانکینز، یان فریزیر، 
سوزان اورلئان، بی یون لی، جین ناکس و جیمر 

السدون است.
 احمد اخوت در قالب جســتارهایی موجز 
و خواندنی، خوانشــی خالقانه از داستان های 
برگزیده اش به دست می دهد و از این رهگذر، 
نگاهی تازه، پیرامون ادبیات داستانی را نصیب 
مخاطبان عــام و خاص خــود می کند. احمد 
اخوت در ایران به ترجمه آثار دشــوار ویلیام 
فاکنر که پرچمدار ســبک جریان ســیالن 
ذهن در رمان و داستان اســت، شهرت دارد. 
فاکنر نویسنده ای پیچیده نویس است که در 
هر جامعه ای طرفــداران مخصوص به خود را 
دارد. احمد اخوت در این مجموعه داســتان 
انتخابی نیز به سراغ نویسندگانی دشوارنویس 
و سبک آزما رفته است تا همچنان سبک خود را 

به عنوان مترجمی نخبه گرا حفظ کند. 
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در دو هفته اخیر، صنعت نشــر همه توان 
خود را بــه کار گرفــت تا نتیجه یک ســال 
تــالش را بــه بزرگ تریــن آوردگاه کتاب و 
کتاب خوانی در کشــور بیاورد؛  نمایشگاهی 
کــه پــس از ۳۲ دوره برگــزاری، یکــی از 
پرمخاطب تریــن نمایشــگاه های فرهنگی 
کشــور به شــمار می  آید تا ناشــران بتوانند 
با افزایــش نقدینگی و فــروش کتاب های 
 خود، چرخ های مســتهلک این صنعت را به 

حرکت درآورند. 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، )ایبنا(، 
در طول ۱۱ روز برگزاری نمایشــگاه کتاب 
تهران، ۱۱7 هزار و 4۲۱ بار جســت وجو در 
سایت ثبت شده است که جست وجوی کتاب 
حدود ۲۰7 هزار و 6۲۰ بار، جست وجوی نام 
کتاب ۱۵۳ هزار و ۱۵۱ عنوان، جست وجوی 
نویســنده یا مترجم ۵۰ هــزار و 4۲۹ نام و 
جست وجوی موضوع ۱8 هزار و ۳۱6 عبارت 

بوده است که شرح آن خواهد آمد.

 بیشترین جست وجوی 
نام نویسنده یا مترجم

نخستین نام در این فهرست »فاضل نظری« 
است که در سال های اخیر با مجموعه  شعرهایش 
به شهرت رسیده است. پس از او، نام »سیمین 
دانشــور« قرار دارد و مقام ســوم به »هوشنگ 
ابتهاج« رسیده است. مقام های چهارم تا نهم نیز 
در اختیار »صادق هدایت«، »نادر ابراهیمی«، 
»محمود دولت آبادی«، »کریم زمانی«، »برایان 

تریسی« و »میشل اوباما« است.
بیشترین جست وجوی موضوعی

یکی از گزینه هایی کــه در بازاریابی می تواند 
کمک خوبی برای ناشــران باشد، دانستن عالقه  
مردم به موضوعات اســت. موضوعات گوناگون 
موردنظر مردم در سایت اطالع رسانی نمایشگاه 
نشــان می دهد که بیشــترین جســت وجوی 
موضوعی به »رمان« اختصاص داشــته است، 
پس از آن، موضوعات »روانشناســی« و »شعر« 
رتبه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند. همچنین 

موضوعاتی مثل حقوق، پزشکی، موسیقی، بورس، 
عاشقانه، معماری و فلســفه از دیگر موضوعاتی 

هستند که بیشترین جست وجو را داشته اند. 
بیشترین جست وجوی نام کتاب

کتاب »ملت عشق« از »الیف شافاک« که در 
سال ۲۰۱۰ به دو زبان ترکی و انگلیسی منتشر 
شد، عنوان پرفروش ترین کتاب ترکیه را به دست 
آورد. این کتــاب در ایران نیز بــا اقبال عمومی 
مواجه شد و یکی از کتاب  های پرمخاطبی بود 
که در جست وجوی ســایت نیز نخستین رتبه 
را به  دست آورد. کتاب »انسان خردمند« اثری 
از »یووال نوح هراری«، دومین اثری اســت که 
بیشترین جست وجوی نام کتاب در سایت سی و 
دومین نمایشگاه کتاب تهران را به خود اختصاص 
داده است و در فهرست پرفروش های آمازون و 
نیویورک تایمز نیز قرار دارد. پس از آن می توان 
به کتاب »خودت باش دختر« نوشــته »ریچل 
هالیس« اشاره کرد که مقام سوم را داشت، کتابی 

که مبنایی روانشناسانه دارد. 

بیشترین جست وجوی نام ناشران
اما یکی از بخش هــای جالب ایــن آمار به 
بیشترین تعداد جست وجوی ناشران اختصاص 
دارد. ناشرانی که در فهرست قرار دارند، عموما از 
ناشران حرفه ای بازار نشر هستند که طی سال ها 
فعالیت توانســته اند به جایگاهی قابل قبول در 

حوزه نشر دست پیدا کنند.
در ابتدای این فهرست نشر »چشمه« قرار دارد 
و پس از آن به اسامی ناشرانی مانند »جنگل«، 
»قطره«، »افق«، »ققنوس«، »نگاه«، »نیلوفر«، 
»سوره مهر«، »نی«، »هرمس«، »خوارزمی«، 
»کوله پشتی«، »گاج«، »مرکز«، »نیماژ«، »نشر  

نو«، »ســمت«، »پرتقال«، »آموت«، »هوپا«، 
»ارجمند«، »ماهی«، »ســخن«، »پارســه«، 
»ثالث«، »امیرکبیر«، »مدرســان شــریف«، 

»معارف« و »میلکان« می توان اشاره کرد.
نکته جالب این که، نشر قطره در نمایشگاه 
حضور نداشــت، اما ســومین رتبه بیشترین 

جست وجوی نام ناشر را از آن خود کرده است.
این آمــار می تواند دربردارنــده نکته های 
ارزشمندی برای بازاریابی باشد تا ناشران بتوانند از 
آن برای بهبود صنعت نشر سود ببرند و عالوه بر آن 
میانگین سلیقه مردم در انتخاب نوع موضوعات 

و کتاب و نویسندگان محبوب را به دست آورند. 

نگاهی به آمار

پرمخاطب ترین های سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

خبر

برخی از ناشران هم وارد 
عرصه شده و هر کدام برای 

خود یک جایزه برگزار 
می کنند و در پایان کار، 

به کتاب خودشان جایزه 
می دهند

در واقع فارغ از کمک مالی 
به نویسنده، بیشترین 

اهمیت برخی جوایز، 
در مطرح شدن نام 

نویسندگان به واسطه 
اعتبار این جوایز است
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