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مسعود جوادیان

مجلة دیجیتالی

زمانی كه نشــریات پیك راه افتاد و حتی وقتی كه نشریات رشد به جای 
آن مجالت راه اندازی شد، با امكانات بسیار ساده و پرزحمت منتشر می شد. 
نجمی صفحه آرای با ســابقة سازمان پژوهش روایت می كند كه اوایل  علی 
خدمتش در دفتر كمك  آموزشی، در طبقة زیرزمین ساختمان، یك دستگاه 
چاپ ســربی  وجود داشت كه از آن برای امور نشــریات استفاده می كردند. 
می دانید چاپ سربی  یعنی چه؟ یعنی وقتی مثاًل شما گوشی تلفن همراهتان 
را برمی دارید تا پیامكی بزنید به جای اینكه حروف را با انگشت لمس كنید 
تا روی صفحه ظاهر شــوند آن ها را از یك جعبه به  صورت دستی بردارید و 
كنار هم بچینید و پیام  را بنویسید! در این صورت هر پیامكی كه می خواهید 
بفرستید، یك ساعت طول می كشد و اگر مطلب چند صفحه ای در نظر داشته 

باشید. یك روز! و اگر یك كتاب در نظر داشته باشید... 
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نگارنده خود به یاد دارم كه ما برای چاپ كتاب های درســی، متن دســت نویس را به ادارة كل چاپ و توزیع 
كتاب  های درســی تحویل می دادیم )همراه با ضمایم..( مدتی می گذشت تا نمونه حروف چینی شدة آن را در 
توماری دراز و گلوله شده از چاپ خانه برایمان می آوردند و ما با زحمت بسیار می خواندیم و غلط گیری می كردیم 
و بــاز می گرداندیم. مدتی بعد لی اوت كتاب می آمد؛ چیزی كه امروزه به آن »ماكت« می گویند: هر صفحه از 
كتاب )حروف چینی شــده( بر روی یك مقوا چسبانده شده بود. یعنی مثاًل ماكت یك كتاب 150 صفحه ای، 
به صورت 150 صفحه مقوا بود. یك نفر آن را بغل می كرد و می آورد و چند روز پس از بازخوانی، بغل می كرد و 

به چاپخانه باز می گرداند تا از روی آن فیلم و زینك تهیه شود و باالخره بر ماشین چاپ بسته شود و ... 
در آن ایام، دســت اندركاران چاپخانه، همواره پیام می فرستادند و تقاضا می كردند كه مطالب را كمتر تغییر 

دهیم، چون هر تغییر به  ظاهر اندك در محتوا، به معنای زحمت بسیار و صرف وقت زیاد برای آنان بود!

نجات  بخش از راه می رسد!
تا اینكه رایانه از راه رســید: وســیله ای عجیب كه ابتدا فقط در اختیار »از ما بهتران« بود و كار با آن، گویی 
نشستن در پشت فرمان یك سفینة فضایی! این دستگاِه جادویی چه كارها كه نمی كرد، با آن می شد به راحتی و 
سرعت نوشت، پاك كرد، غلط گیری كرد و مطالب را تغییر داد. به  راحتی می شد تصویر ها را در محل مورد نظر 
جا داد، جابه جا كرد، كوچك كرد، بزرگ كرد و خیلی كارها كه پیش از آن با زحمت و صرف وقت بسیار انجام 
می شد. در نتیجه، چاپ نشریات و كتاب های درسی، سرعتی شگفت انگیز گرفت و انقالبی در آن رخ داد. چاپ 
نشریات رشد با كیفیت و سرعت بیشتری انجام گرفت و كتاب های درسی، با شروع سال تحصیلی، اغلب چاپ 
شــده و یا در حال چاپ بودند و دیگر بحران تأخیر چند ماهة چاپ و نرسیدن به موقع در دست دانش آموزان 

فروكش كرده بود. 

مجلة  دیجیتال
اكنون، در صنعت چاپ، گویی انقالب نوسنگی را پشت سرگذارده ایم، انقالب شهرنشینی را هم از سرگذرانده ایم 
و در آســتانة »انقالب صنعتی«1 قرار گرفته ایم! اكنون چند سالی اســت در بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای 
فرهنگی، مجالت به صورت دیجیتالی تولید و عرضه می شــوند؛ یعنی دیگر »كاغذ«ی در كار نیست. مجالت، 
در محیط رایانه  سازماندهی و نهایی می شوند و دیگر چاپخانه ای هم در كار نیست. دیگر بسیاری از مجله های 
كاغذی و نیز  كار بسته بندی و حمل و نقل به شهرهای دور و نزدیك و اشغال فضای كتابخانه ها و اشتغال نیروی 
انسانی وجود ندارد. عالقه مندان، نشانی الكترونیكی مجله دلخواهشان را به رایانه می دهند و فی الفور مجله را 

می بینند، ورق می زنند و می خوانند. حتی همان جا نظر می دهند و با مسئول مجله ارتباط برقرار می كنند. 
مدتی است در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی هم این بحث مطرح شده است كه خوب است مجالت رشد 
به صورت دیجیتالی عرضه شــود! این فكر، هم مخالفانی دارد و هم موافقانی. موافق می گوید این اقتضای عصر 
ماســت و دیر یا زود باید به سراغش رفت، اما مخالف می گوید معلوم نیست خوانندگان و خواهندگان مجالت 
رشد در اقصی نقاط كشور به اینترنت پرسرعت و تجهیزات الزم دسترسی داشته باشند، آشنا باشند و به راحتی 
بتوانند به مجالت دیجیتالی دست یابند. مهم تر اینكه می گویند اكثریت قشر كتابخوان و اهل مطالعه، تمایل 

دارند همان مجلة كاغذی را به دست گیرند، بخوانند و سپس در كتابخانه خود در اختیار داشته باشند. 
به نظر می رسد كه دالیل موافقان متقن تر است و دیر یا زود باید به سوی مجله دیجیتالی رفت.
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