
  
  



م ن ا   م ا ا
شر  شر چاپی با  یتاىلاوت و مزایای    د

شر (( شر سنتي در برابر چرخه  یتاىلچرخه    ))د

  چکی

یتاىلشر به آن از که است ش شر صنعت در ت شگف تغیرياتي موجب اطالعات فناوري  و اینرتنت سعة. شود مي یاد د

انه دن دسرتس در آن، از استفاده آساين یتاىلهای کتا  و راه دادن تغیري باعث اطالعات فناوري در زیاد پیشرفتھاي و د

 چرخة سنتي، شر چرخة چون مباحثي به ،طرح این در. است ش ناشران مطالب انتشار شیوة و افراد خواندن روش

یتاىلشر ھاي و شر دو فرآیندهاي اوت ،د یتاىلشر مز   . پردازمي مي سنتي شر بر د

یتاىلشر اطالعات، فناوري :ها کلیدواژه   . اینرتنترایانه ، تلفن مهراه ،  سنتي، شر ،د

   مقدمه

ي صنعت مرتین تردید، بدون شر،  و پژوهشي حتي و آفرینشي فعالیتھاي بر آن رکود که صنعتي است؛ هرکشور فرهن

 پدیدآورندگان میان نتواند کشوري شر صنعت اگر و نیست اطب بدون پژوهشي و آفرینش ه. گذارد مي تأثري مطالعات

ر سوي از اطبان و سو یك از د ذهنھاي میان ستد و داد کند، برقرار پیوند دی
ّ
 عکس، به. ند مي جدي آسیب جامعه مول

ي ول اند مي و است فعال که شري   یا بربد، جامعه درون به را خود فرهن
ً
 و تازه خوانندگان شود مي موفق احیانا

یزد مي بر جدیدي اضاهاي و نیازها بیابد، تري-تازه  که زماين از. گذارد مي مستقمي تأثري آثار لید و آفرینش بر و ان

ثري و گرفت قرار شر فعالیت خدمت در چاپ فناوري  سر از بزرگ سدي گردید، ممکن عناصري تعداد هر به اثري هر ت

 در گذرناپذیر مانعھاي آن، از پیش که عناصري یافت؛ غلبه عنصر سه بر او و شد برداشته شر احساس و اندشه انتقال راه

ري افل را ثھاي از امروز که شدن جھاين پدی واقع در. زبان و مکان، زمان،: د او مسري  از عي، به است، ف

ب، بدین. شد آغاز جدید شر پیدایش و چاپ ظھور و) رسانس( زاىي عصر ي تنھا ان مي را شدن جھاين تر  از ی

اليب پیامدهاي یتاىلشر. داد روي اطالعات انتقال و ارتباطات در که داست ا ه شر یا د  سادة معناي در اي، شب

شھا، موعة معناي به کلمه ا، فنون، دا رتونیك صنعت و دانش رهاوردهاي و ھیزات ابزارها، ار  شر خدمت در ال



ر، عبارتي به. است ه دی رتونیك گسرتدة حوزة از خود استعداد و ان قدر به شر آ  خود فعالیتھاي با و گزیند برمي ال

یتاىلشر پدی آمیزد؛ مي در دارد، که هدفھاىي راستاي در و ا از. آورد مي پدید را د  فناوري دستاوردهاي میان در که آ

و تلفن  اي رایانه شر« اصطالح است، نبودهو تلفن مهراه  رایانه رواج و رآمدي به ابزاري ه شر، زمینه در اطالعات،

  گاه »مهراه 
ً
ي معناي به عینا رتونی   و شرال

ً
 به). Stemmer,2000(است رفته ر به مفھومي و معناىي دامنة مهان با دقیقا

وي مثال، عنوان ند جس
ُ
اهھاي از] ٣[»برخط« بازیايب به را خود جاي دستي، ک ] ۴[فشرده لوح یا و بزرگ اطالعاتي پای

ري منبع اطالعات،. است داده  ش اطالعات، صنعتي، فرا جوامع در. دارد تغیريپذیري قابلیت که است ف

ا صنعت پیشرفت در اي کنن تعیني اد، براي اطالعات فناوري زمینه در دلیل مهني به کند، مي ا  زیع و پردازش ا

. گذارد مي اطالعاتي سیستمھاي و خدمات بر تأثريمستقیمي شر صنعت در تغیري. شود مي گذاري سرمایه زیاد اطالعات

یط. است ساخته دگرگون را اطالعات سنتي منابع اطالعات، فناوري یتاىلشر در انه ،د  ناشران، سندگان، ها، کتا

ا تا. د خواهند اساسي تغیريات کنندگان زیع و اطالعاتي مراکز اه یك در که آ  اىي هدف گفت ان مي کالن ن

یتاىلشر   ). Hawkins,1994( است اطالعاتي منابع به ارزان و آسان سریع، دستیايب ،د

یتاىلشر چرخة بررسي ،طرح این اصلي هدف ھا و سنتي شر چرخة و د اي و مز است او  اول ش در رو، این از. آ

یتاىلشر و سنتي شر مفاهمي یتاىلشر اطالعات چرخة ویژگیھاي از آن از پس و کنمي مي بررسي را د سه در د  چرخة با مقا

یتاىلشر صنعت مزایاي بررسي به نیز طرح ش آخرین در. شود مي ث سنتي شر   . پرداخت خواهمي د

تي شر مفھوم
ّ
یتاىلو سن   د

   سنتي شر. ١

ثري اش، ساده شکل در کتاب شر ي کمك به است مکتوب اثري ت  و زیع و غذ روي بر چاپي لید هاي شیوه از ی

ر، ذهنھاي به ذهن چند یا یك از انتقال خاص، مقصدي به آن ش ر، اي جامعه به جامعه یك از انتقال دی  از یا دی

ھا به متدن و فرهنگ یك اي و فرهن ر متد   پدیدآورندگان سنتي، شر در. دی
ً
 فراوان فردي کوششھاي با معموال

 تبدیل چاپي اثر به را دستنوشته خود، ص و سرمایه با ناشر تا سپرند مي ناشر به را ها دستنوشته آورند، مي پدید را آثارشان

ا خوانندگان و شود مي فرستاده کتاب بازار به اثر سپس و کند انه طریق از را آ  و آورند مي دست به فروش مراکز و ها کتا

ب بدین    .دهد مي ادامه خود حرکت به) سنتي( کتاب شر چرخة تر



یتاىلشر تعریف. ٢    د

یتاىلابزارهای طریق از اطالعات زیع و لید فرایند یتاىلپست شامل د یتاىلشر« را وب و اینرتنت ،د . گویند مي »د

یتاىلشر ه شامل د یتاىلهای خربنامه مانند چاپي غري هاي گونه نیز و شود مي عرضه وب یط در آ  فشرده، لوح ،د

ای یتاىلکتا  اینرتنت در] ٧[مباحثه گروهھاي و اعالنات تابلو ،سیسمت]۶[پرون انتقال قرارداد] ۵[،در رایانه و تلفن مهراه  د

ار طریق از اطالعات انتقال حتي. شود مي نیز  مي شود، ارسال متعدد کنندگان دریافت براي که صورتي در] ٨[دورن

یتاىلشر ابزار جخلة از اند   . شود تلقي د

یتاىلشر مهکارانش و] ٩[»هاوکینز« یتاىلهای رسانه از استفاده« را د  در اطالعات ویل براي دور راه ابرات و رایانه د

یتاىلقالب و شکل یتاىلشر صیف براي] ١٠[»هاراند«. اند ده تعریف »ربران به د یتاىلاعالن« اصطالح از د  د

یتاىلاعالنات تابلو به تعبري این. کند مي استفاده] ١١[»ققانه ا، ها، روزنامه پیوسته، فھرستھاي ،د  خدمات نیز و الت کتا

  ). Stemmer,2000( دارد اشاره نیز دور راه از کنفرانس حتي و هستند، ب و دریافت قابل سرعت به که اطالعاتي

رية   اطالعات   ز

رية  زیادي مراحل و عوامل شامل خود که است اطالعات زیع تا لید از تلف فرآیندهاي معناي به اطالعات  ز

ريه این اجزاي از سیاري شر صنعت در اطالعات فناوري پیشرفت با. است وش ز تة اما است، ش تغیريات دس  ن

ريه این در جالب  از برخي تنھا و مان باقي تغیري بدون که است) خوانن( کنن مصرف و سن اصلي ش دو وجود ز

ي فرایندهاي ا میان میا رية ان مي کلي، حالت در). Catenazzi,2000( کند مي تغیري آ  ١ شکل مطابق را اطالعات ز

  : داد شان

  



  

  ١شکل 

   خوانن ارتباطي نال سن

رية. ١شکل    اطالعات ز

رية. ١    سنتي شر در اطالعات ز

رية دهن شکیل عوامل   :  از است عبارت فرایند این اصلي عناصر. است آم ٢ شکل در نیز سنتي شر در اطالعات ز

  

  ٢شکل 



   سن

   ناشر

   زیع

   دستیايب و ذخريه

   خوانن

ا    چاپي الت و کتا

   اري غري و اري

ي    فیزی

روشیھا، انه کتا    کنندگان زیع و ها کتا

رية. ٢شکل    سنتي شر در اطالعات ز

  منت این. باشد اصلي منت پدیدآورن که شود مي گفته کسي به: سن
ً
  . است) له( مقاله یا کتاب شکل به معموال

ي که است کسي:ناشر اب چون وظا  لید و بازاریايب شر، حق رعایت ویرایش، کیفیت، بررسي مطلب، ان

  . کنند مي فعالیت اري غري و اري شکل دو به ناشران. دارد عھ بر را سندگان هاي دستنوشته

ي ویل یعين: زیع   . است خوانن به ش لید ول رساندن آن، از منظور که خوانندگان دست به ول فیزی

اىي به: دسرتسي و سازي ذخريه ا در که شود مي اطالق مکا الت از اعم( مطالب آ ا،  باشند، دسرتس در...)  و کتا

انه: مانند   . کنندگان زیع و کتاب هھاي فروشگا ها، کتا

  . شود مي گفته اطالعات اىي کنن مصرف به: خوانن



ام) کنن ش( موّزع نام به سومي عامل طریق از و جداست شر مراحل از زیع فرایند سنتي، شر در . شود مي ا

اي در سنتي شر والت ي مکا انه چون فیزی ھداري کتاب فروشگاهھاي و ها کتا  این شوندکه مي ذخريه و ن

  ).  Aitchison,1998( است زیادي هاي هزینه صرف مستلزم موضوع

رية. ٢ یتاىلشر اطالعاتي ز    د

یتاىلشر در سنتي شر در موجود عوامل کلي، طور به   : است ش تغیري دچار شر فرایند ويل دارد، وجود نیز د

سان حالت، دو هر در سن ش: سن) الف  وي دیدگاهھاي و رات حاصل که را خود آثار سن و است ی

  . کند مي خلق است،

ي زیع زیع، فرایند در: خودناشري) ب یتاىلزیع به را خود جاي فیزی  هاي رسانه ظھور با یعين است؛ داده د

یتاىلسازی ذخريه اه« رایانه و تلفن مهراه،،»فشرده لوحھاي« چون د  به اطالعات زیع ،»وب«و »داده پای

یتاىلصورت ام د  اي عم سود. گريد مي صورت ها  واسطه سط اطالعات زیع سنتي، شر در که حايل در گريد، مي ا

یتاىلشر از ناشران که  سنتي، روش به چاپ زیرا است، شر مراحل از چاپ فين مراحل حذف اند، آورده  دست به د

است براي پرهزینه فرایندي   . آ

یتاىلفروشگاهھای از ان مي اطالعات بازیايب و ذخريه براي) ج اهھاي و د  این. د استفاده ناشران وب

روشیھای یتاىلکتا ا برخط فروش امکان ،د اد خوانندگان براي را کتا روشیھا سنتي، شر در که حايل در کنند، مي ا  و کتا

انه   . است ش داده شان ٣ شکل در تغیريات این). Charke,1997(هستند اطالعات عرضة مرکز سنتي، هاي کتا



  

  ٣شکل 

   سن

   ناشر

   زیع

   دستیايب و ذخريه

   خوانن

ا    چاپي الت و کتا

   اري غري و اري

يف    یزی

روشي، انه کتا    کتا

   له و کتاب

   خودناشري



ي رتونی    ال

اهھاي ،، رایانه و تلفن مهراه  فشرده لوح    اینرتنت و داده پای

یتاىلشر    د

   سنتي شر

اي. ٣شکل رية او یتاىلو سنتي شر اطالعات ز    د

ھاي یتاىلشر مز    سنتي شر بر د

یتاىلشر و سنتي شر بني مرز ص اغلب ،د ي گفت ان مي اما است، نام رتونی  ُبعد سه گرفنت نظر در با شرال

 دن دسرتس در: از عبارتند که کند مي لید افزوده ارزش ربران، براي است، ش داده شان ۴ شکل در که اساسي

ر با مطالب پیوندپذیري مطالب، دی ا دن اي چندرسانه و ی   ). Loebbecke,1999( آ

  

  ۴شکل 

  

  



یتاىلشر ویژگیھاي   د

   دن اي چندرسانه

   دن دسرتس در

   پیوندپذیري

  سود کالن

یتاىلشر خاص ویژگي. ۴ شکل    د

   دن  دسرتس در) الف

یتاىلشر در: ویل زمان ه، به دن متصل دلیل به ،د  شر در ويل هستند دسرتس در روز شبانه طول در اسناد شب

اي در فقط ربر سنتي،   . باشد داشته دسرتسي اسناد به اند مي خاصي زما

ه به اگر جھان از مکان هر در یعين: ویل مکان یتاىلشر والت انمي مي باشمي، وصل شب  در. کنمي دریافت را د

اي در تنھا سنتي، شر در که حايل   . یافت دست شر ول به ان مي خاصي مکا

   دن اي چندرسانه) ب

یتاىلشر در مطالب  قرار استفاده مورد ،)  رایانه ، تلفن مهراه ، اینرتنت( ش لید اي رسانه چند صورت به انند مي د

یتاىلشر در مطالب دن اي چندرسانه ویژگي مرتین. آورند پدید ش چاپ مطالب براي اي افزوده ارزش و گريند  د

  :  از عبارتند

ره عناصر از استفاده با دهد مي اجازه سندگان به اي رسانه چند قالب  انیمیشن و ویدئو ویر، منت،صوت، چون اي چند

ا به متنھا، در شند بیشرتي قابلیتھاي آ   . ب

  



یتاىلمتنھای تي شر در که صورتي در. د ارسال خوانندگان براي آساين به ان مي را د
ّ
 و منت صورت به فقط مطالب سن

یتاىلشر به سبت و شوند مي داده شان ثابت اویر اد ربران براي را کمرتي ارزش ،د   . کنند مي ا

   مطالب پیوندپذیري) ج

ي یتاىلشر ویژگیھاي از ی ر منابع به مطالب پیوندپذیري و شفافیت ،د  هدفمند هدایِت  و ارتباط موجب که است دی

  : از عبارتند آن ویژگیھاي مرتین. شود مي مطالب سایر به خوانن

ا طریق از که آورد مي وجود به را اطالعات بازیايب از جدیدي بعد]: ١٢[ها ابرمنت  م و مرجع مطالب به ان مي آ

ري   . د پیدا دسرتسي دی

یتاىلشر در ه صورت به متنھا ،د ات به برخط صورت به ان مي زمان هر یعين هستند؛ ارتباط در  با اي شب  ص

ر  ،۵شکل در. گريند مي قرار  سِر  پشت و مراتيب سلسله صورت به متنھا سنتي شر در که حايل در یافت، دسرتسي دی

ه متنھاي اوت  ). Brian,1996( است ش داده شان خطي و اي شب

ي: مطالب دن وا یتاىلشر ویژگیھاي مرتین از ی  مراجع و مطالب به را جدیدي پیوندهاي که است این ،د

یتاىلهای رسانه. کند مي فرا جدید  روي که اطالعاتي تا آورد مي پدید را امکان این ،) رایانه ، تلفن مهراه و اینرتنت( د

ه   . گريد قرار خوانن اختیار در ابرمنت صورت به دارند، وجود شب

ه شر اوت. ۵شکل    خطي شر و اي شب

یتاىلشر مزایاي   سندگان براي د

   مؤلف حّق  افزایش) الف

یتاىلشر  عرضه وبرایانه ، تلفن مهراه و  روي بر  هزینة با و برخط صورت به را مطالبشان دهد مي اجازه سندگان به د

یتاىلشر. کنند  به راجع سریعي بازخورد تا دهد مي اجازه سن به و شد مي بود مشرتیان به را خدمات ارائة شیوة ،د

یتاىلپست طریق از و مستقمي طور به انند مي سندگان مثال، براي. آورد دست به خوانندگان سوي از مطالب یا  د

شان وفروشگاه های انبرتنىت  اهھا . کنند دریافت را آنان پیشنھادهاي و دیدگاهھا و باشند داشته ارتباط خوانندگان با وب

یتاىلشر این، بر عالوه ني که طوري به است، ش) التألیف حق( سانه پرداخت افزایش موجب د  حق پرداخت میان



یتاىلناشران از بعضي حتي و است اینرتنت در کتاب فروش از حاصل قیمت% ٣٠ تا ٢٠ حدود سن تألیف  درآمد از% ۵٠ د

 ٨ حدود میزان، این سنتي، شر در که صورتي در ،)Gregory,1991( گريند مي نظر در مؤلف حق عنوان به را کتاب فروش

 ارتباط خوانن با مستقمي طور به و حذف را ها واسطه انند مي هستند، ناشر خود که سندگاين این، بر عالوه. است% ١۵ تا

  . بپردازند را هاىي هزینه باید بازاریايب براي اگرچه دهند، هش را معامالتي هاي هزینه و زمان و کنند برقرار

   زين چانه قدرت افزایش) ب

 به اینرتنت. است داده افزایش را سندگان زين چانه قدرت جدي، طور به اینرتنتي ، تلفن مهراه و ای رایانهشر به ورود

اهھا طریق از دهد مي اجازه سندگان و، فھرستھاي و وب شان با گفت  با ارتباطي چنني. کنند برقرار ارتباط خوانندگا

یتاىلشکل به سن اثر اگر اما. شد مي دود ناشر و قمل به سنتي شر در) خریدار( خوانن  به را آن اند مي شود، لید د

ران به را آن شر حق یا و کند منتشرو لوح فشرده  اینرتنت برروي مستقمي طور  قیمت سر بر زين چانه قدرت. روشد دی

 خود آثار براي را باالتري قیمتھاي انند مي تر موفق سندگان البته باشد؛ تألیف حّق  میزان و قیمت تعیني شامل اند مي

یتاىلناشران زیرا کنند، تعیني   . کنند خریداري خوب قیمتھاي با را سندگان آثار والشان، فروش براي حاضرند د

  ] ١٣[خودناشري) ج

اي سعة به جه با ه صي و فين خدمات که اند آم وجود به ادهاىي ین، فناور  سیار قیمتھاي به را اي شب

ا تا فروشند مي اثر پدیدآورندگان به ارزان  اي پدی ناشري خود. کنند زیع و لید واسطه بدون را خود آثار بتوانند آ

 رشد% ١٣ حدود صنعتي کشورهاي در ـ میالدي ٢٠٠٢سال تا میالدي ١٩٩٩ سال از ـ سال سه ظرف و گسرتش درحال است

، ساهلاي در شود مي بیين پیش و است ده ريد بیشرتي شتاب آن، رشد آهنگ آین ). Dilevko,2006( ب

  : یافت خواهد عظیمي رشد شر، شاخة دو آین ساهلاي در معتقدند نظران صاحب

  

دام با ناشران ع این. شوند مي مبدل پدیدآور عي به و اطالعات ترا مراکز به که] ١۴[»آور پدید ناشراِن «. ١-ج  اس

یتاىلشر تلف مراحل در ماهر رکنان و سندگان   . کنند مي اقدام واسطه بدون کتاب شر به انتشاراتي، شرکتھاي در د

اي به پیش از بیش که] ١۵[»ناشر خود پدیدآورندگاِن «. ٢-ج  صھاىي با سندگان ع این                                                  .یانبد مي دست شر جدید فناور

ا به فعال ادهاي طرف از که فين   . کنند مي ناشران دخالت بدون آثارشان لید به اقدام شود، مي داده آ
ِ

 کتاب خودناشري



ه شان که سندگاين از  گسرتده فھرستي] ١۶[»مر«. دارد طوالين اي سا ا اد ناشري خود صورت به را کتا  کنند، مي ا

 از. اند ده آغاز را رشان رمسي، خودناشري شرکتھاي از کمکي ه بدون سندگان این اک. است ده یه

لني یامني« و] ١٧[»بلیك ویلیام« به ان مي ناشر خود پدیدآورندگاِن  مشھورترین اي در. منود اشاره] ١٨[»فران  آمری

 دورانس« چون انتشاراتي و د رشد بیسمت قرن اواسط و اوایل در رمسي صنعت یك عنوان به ناشري خود مشايل،

 چون معرويف ناشران خود. شدند تأسیس میالدي ١٩۴٩ سال در] ٢٠[»پرس ونت« و میالدي ١٩٢٠ سال در] ١٩[»پابلیشینگ

 از ناشران این. شدند تأسیس میالدي ١٩٩٠ سال اواسط و اوایل در] ٢٣[»هوس آِدر« و] ٢٢[»زبریس« ،]٢١[»نیورس آي«

ایش فروش براي »نیورس آي«ناشِر . کنند مي استفاده اضا اساس بر چاپ فناوري  دالر ٧۴٨ تا ٢٩٩ حدود در مبلغي کتا

ارشي نظر دید چون سھیالتي با و ربر خواسته طبق بر مبلغ این که د مي دریافت مشرتیان از  دن، گريي غلط و ن

ه صورت به را ربران کتاب، هر براي] ٢۴[شابك مشارة تعیني با شرکت این مهنني،. است تغیري قابل  به اي شب

روشیھاي ا پابلیش« شرکت. کند مي وصل برخط کتا  که ده لید کتاب عنوان ۴٨٠٠حدود ،٢٠٠۴ سال در] ٢۵[»آمری

 فروش ازاي به شرکت این در سندگان) التألیف حق( سانه. است آورده وجود به را خودناشري از جدیدي موج

ه شان ن ري ناشر. است جلد پشت مبلغ% ١٢ تا ٨ بني ها  میلیون دو حدود میالدي، ٢٠٠٣ تا ١٩٩٧ ساهلاي بني نام، به دی

  نیز ٢٠٠۵ سال اوایل در و رساند فروش به کتاب عنوان
ً
ا  آي«ناشِر  سه نیز ٢٠٠۴ سال در. د لید کتاب عنوان ٢٣٠٠٠ ر

 در خودناشري شرکتھاي برترین عنوان به و دند منتشر کتاب عنوان ١٢٠٠٠ حدود ،»َهوس آِدر« و »زبریس« ،»نیورس

  ). Dilevko,2006(شدند معريف جھان

  

  

  

یتاىلشر مزایاي   ناشران براي د

ا سنتي، ناشران  ممکن حالت، این در. کنند مي چاپ زیاد فرصتھاي و سود آوردن دست به براي زیادي مشارگان در را کتا

ا فروش اناىي بازار اضا، و عرضه نبودن برابر دلیل به است  مشارگان در کتاب چاپ این، بر عالوه. باشد نداشته را کتا

اي چاپ. است چاپي شر مضرات از فروشیھا خرده در زیع و انبارداري ل، و محل در گذاري سرمایه زیاد،  زیاد کتا



مل ناشران و نیست اصويل ري ربران، اضاي تعیني و قیق بدون  مشار سنتي، شر در. شوند مي فراواين ضررهاي م

اي از زیادي ای طریق از مشکالت این متامي ويل شود، مي داده برگشت ناشران به چاپي کتا یتاىلکتا  برطرف د

ي زیع. گردد مي ا فیزی یتاىلزیع به سبت کتا ا د یتاىلشر این، بر عالوه است، تر پرهزینه آ  هاي هزینه ،د

ر، سوي از. برد مي بني از یا و دهد مي هش را بازي غذ و انبارداري اي برخالف دی  در چاپ از پس که چاپي کتا

روشیھا اختیار ای اند، دسرتسي قابل دودي زمان مدت در و گريند مي قرار کتا یتاىلکتا  در زمان از هه هر در د

یتاىلشر در. دسرتسند ه یك ،د اه در کتاب از ن  نظر مورد کتاب مشرتي، سفارش صورت در و گريد مي قرار وب

ب بدین و شود مي داده ویل ر تر یتاىلشر در کلي، طور به. ندارد وجود کتاب برگشت نام به مشکلي دی  اي ،د

یتاىلشر در کتاب مهان شود، فروخته دالر ١٠ تا ۶ اي به غذي کتاب اگر مثال براي. است چاپي شر از کمرت کتاب،  به د

ر، سوي از). Gregory,1991( است فروش قابل دالر، ۵ تا ١ اي  که ش سبب] ٢۶[اضا اساس بر چاپ فناوري دی

یتاىلهای پرون روش، این در. یانبد رهاىي سنتي شیوة به کتاب هزاران دن چاپ فرایند از ناشران  اضاي اساس بر د

اه با خوانن ي. شوند مي ايف سپس و چاپ باال کیفیت با لیزري چاپگر دست  از شي استفاده روش، این مزایاي از ی

  منت، یك
ً
 مشابه و کند مي استفاده غذ از فناوري، این که د اشاره باید چند هر. است کتاب یك از فصل چند یا یك مثال

ای یتاىلکتا   ). Arora,2001( دارد را باال دسرتسي سرعت قابلیت و نیست ارزان د

یتاىلشر از نبدي جخع   د

ه ةرایانه ، تلفن مهراه و  شد، مالحظه چنان  اطالعات، شر براي ناشران که کند مي فرا شرایطي اینرتنت، شب

اب را تري ارزان راهھاي ات و الت زیرا کنند، ان یتاىلص ه به سبت ،د ، چاپ هاي ن  به اقتصادي نظر از ش

ای و الت. هستند تر صرفه یتاىلکتا ھداري ده، آزاد پرهزینه گذاري سرمایه از را ناشر ،د  براي اطالعاتي منابع ن

ا چاپ هزینة از و ش آسانرت او ي، این، بر عالوه. شد خواهد سته آ رتونی  و زیع هاي هزینه سنت یعين شرال

ه یابد دسرتسي خوانندگان به اند مي کمرت اي هزینه با تنھا نه ناشر. انتشار ا با باالىي سرعت با بل . د خواهد ارتباط در آ

یتاىلشر رسوخ سرعت افزایش ها هزینه این هش  ید اطالعات پردازش و ذخريه اطالعات، گردآوري در را د

  . دهد مي

یتاىلشر اصلي مزایاي    :د نبدي دسته زیر شرح به ان مي را د

یتاىلیط در انتقال سرعت انتشار، از پس. ١   . است زیاد سیار د



  . است کمرت متون، انتشار هزینة. ٢

  . است بیشرت مطالب، بازخورد سرعت. ٣

  . است تر هزینه  و کوتاه مراحل، انتشار فرایند. ۴

  . است سریعرت و آسان دور، اط از ربران دسرتسي. ۵

سة امکان. ۶   . است میسر کمرت، هزینة و زمان بیشرت، سرعت با مشابه متون مقا

  . شود مي فرا ري دوباره از پرهیز امکان. ٧

یتاىلمتون در وش. ٨   . دارد باالىي سرعت د

ون هاي حوزه در اطالعاتي منابع نبدي طبقه و تدوین امکان. ٩  اندك سرعت با و وسیع مقیاس و باال م در علوم گونا

  . شود مي فرا

ه و مباحثه امکان. ١٠ ، منتشر مطالب دربارة مذا   . شود مي فرا) گروهي و فردي( مهزمان صورت به ش

ً  انند مي آورندگان پدید. ١١   . کنند خود مطالب انتشار به اقدام مستق

  . یابد مي تر واقعي و وسیعرت مفھوم] ٢٧[اطالعاتي؛ منابع اشرتاك. ١٢

  . پذیراست امکان ربر سلیقة تناسب به آن شکل تغیري و متون نبدي قالب. ١٣

ون هاي حوزه در مرتبط موضوعھاي و مفاهمي به دسرتسي. ١۴   . شود مي ممکن گونا

ار. ١۵   . شوند مي رنگ ) وسیع س در نه هرچند( ا

ھاي برخي. ١۶ ھاي مهون دارد، وجود سنتي شر در که اطالعات منابع به دسرتسي دود  و مکاين و زماين دود

  . بازند مي رنگ خاص، شرایط وجود

  . است وسریعرت آسانرت مطالب، اصالح و ویرایش بازبیين،. ١٧



  . شود مي فرا متون مهراه فیمل، و ویر صدا، مانند ها رسانه سایر از استفاده امکان. ١٨

دن برنامه    - ١٩   چند زبانه 

و  -٢٠   ودر منت هاجس

ر، سوي از یتاىلشر معایب برخي. دارد نیز معایيب شر، جدید شیوة این دی ر برخي و هستند ذاتي ،د  مانند دی

ط مسائل  مناسب روشھاي و متھیدات با را عوارض این که است روشن رو، این از. عارضي ربران، دسرتسي شیوة به مر

دن دسرت (مانند  برداشت میان از یا و داد هش ان مي دود  ی و  رتونی قفل گزاری بر روی  فایل های ال

ري عوارض، این که زماين تا اما. )ربران به متنون ان ا از نا مني باشد، ربران از جھي قابل طیف گر  پوشید چشم آ

  : از عبارتند موارد این

ردن رعایت. ١ ري ماّدي حقوق ن ن( پدیدآورندگان وف ه یط در شر حق قا   ). اي شب

رآمدي. ٢ رهاي نا   . اطالعات دقیق و مل بازیايب در اینرتنتي وش مو

  . اطالعات بازیايب در ربران ارت و سلط عدم. ٣

اىي. ۴ اهھاي حذف یا جا ا شدن دسرتس از خارج و اطالعات حاوي وب   . آ

د نداشنت و شود مي اینرتنتي علمي منابع به که اعتباراستنادهاىي عدم. ۵   . منابع این به علمي امع يف اع

 به دسرتسي براي ربردي افزارهاي نرم و ارتباطي خط ،، تلفن مهراه  رایانه شامل مناسب ابزار و شرایط تدارك لزوم. ۶

  . اطالعات

  

ردن رعایت. ٧ یتاىلشر استانداردهاي مل ن  مهة سوي از) اطالعات نبدي قالب و زباين استانداردهاي مانند( د

  . ناشران

یتاىلمنابع وبالطبع( اینرتنت از استفاده فراگريشدن. ٨    سعه حال در کشورهاي در یژه جھان، در) آن د



ھا. ٩ ا چاپ با أم اینرتنت، در متون و مقاالت آزاد شر بني موجود تناقضھاي و دود   . متعارف شریات در آ

ه   گريي نت

یتاىلشر پدی ظھور و اطالعات عصر در زیين موضوع گاه ه ،د یتاىلشر مل جای راين چاپ، جاي به د  اي ن

یتاىلشر پدی. است ش تلقي جدي زین نه و ش پذیرفته) چاپي( سنتي شر »طول« در امکاين عنوان به د . آن جای

یتاىلشر مفاهمي ،طرح این در ا و گرفت قرار ث مورد سنتي شر و د ا مزایاي و او  که شد داده شان و بیان آ

یتاىلشر ھاي سیاري خود پیدایش با د دود  و باال سرعت با بتوانند ربران ش موجب و منوده برطرف را سنتي شر از

ھاىي داراي فناوري این البته،. کنند دریافت را اطالعات ، هزینة  وجود با است، ش بیان طرح در که هست نیز دود

یتاىلشر و شرسنتي این، ر کنار در د دی د و   دارند  زیادي ارزش ی ان  به سود کالن  دسرت پیدا  و ىم 

  . عرضه منایميفرهنگ خود را به جھانیان 

  

شکر    با

ید نبوی                       سید 

  

  

  

  

  

  



  


