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ايرج افشار

يادداشت كوتاهى كه در شماره پيش درباره نبودن كتاا هاا اارىاى در
مهمترين كتا اروشى كتا ها شرقى در آلمان نوشته شده بود زمانى منتشر شد
كه پستخانهها از پذيراتن بستهها كتا

برا ارىتادن به خارج ممناو شاده

بودند .اين جريان موجب شد كه در محاال انتشاراتى و ادبى ،در چاون و چارا
آن رويه صحبتها پيش آيد و آگاه و ناآگاه به حق در آن باره نظر ابراز كنند.
ظاهراً پيش آمدن اين قضيه ا كه اميدواريم هار چاه زودتار( )1در راا آن
راهى يااته شود ا به مناىبت آن اىت كه جمعى عقيده دارند كتا

هم باه مانناد

هر متاعى جنبه مالى دارد .پس وقتى كسى مىخواهد آن را از كشور خارج ىاازد
بايد ارز را كه ممكن اىت از آن عايد شود به دولت بدهد ا مثل قاالى ،پساته،
خاويار ،روده ،....و شايد بگويند اگر امكان بازياات ارز آن نيست بهترىت كتاابى
ارىتاده نشود تا الاقل كاغذ آن به ارز دولتى وارد شده و با ماشينها چاپى كاه
باز به ارز مملكتى به ايران آمده اىت در مملكت بماند و در هماين ىارزمين باه
صرف برىد .منطقى اىت آراىته به دليال اقتاااد و خوشاايند هار كاس كاه
خواىتار تزايد در آمد عمومى و ارز كشورىت.
در قبال اين نظريه و تفكر اقتااد بايد دياد كاه از نفرىاتادن كتاا

ياا
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دشوار ىاختن راهها ارىال آن چه زيانها اىاىى (ارهنگى ،علمى و عاطفى)
نايب خواهد شد.
***
تا ىال  ،1358خواىتاران كتا

اارىى در خارج از مرزها اياران چناين

ااراد بودند:
 )1ايرانيان معدود كه در چند كشور معروف مىزيستند و گااهى توىا
خويشان و دوىتان كتا هايى از ايران مىخواىتند.
 )2دانشجويان ايرانى رشتههاايى كاه كتاا هاا اارىاى آن رشاته بارا
تحايل و تحقيق آنان مفيد بود .تعداد اين رشته از كتا ها زياد نباود .بيشاتر در
زمينهها ادبى و تاريخى و رمان بود كه دانشجويان از ايران كتا

مىخواىتند و

مىخواندند.
 )3كتابخانهها و مؤىسهها علمى و دانشگاهى خارجى كه زبان ادبياا
اارىى و مطالعه در تاريخ ايران زمينه پژوهش مراجعه كنندگان آنهاىات .تااور
مىكنم تعداد آنگونه مراكز هيچگاه از يك صد در نگذشاته اىات .باياد در نظار
داشت كه اين كتابخانهها و مؤىسهها ،هماه ،خواىاتار خرياد هماه كتاا هاا
اارىى نبودهاند (و نخواهند بود) .چون معموالً اعتبارا

مالى آنهاا اكثار محادود

اىت و كمتر كتابخانها بود و هست كه در ىال پايش از پنجااه شاات كتاا
اارىى بخرد )2(.حتى كتابخانهها مهم مانند موزه بريتانيا ،كنگره امريكا ،دانشگاه
توبينگن (آلمان) ،مدرىه زبانها شرقى لندن و بعضى از دانشگاههاا بازرو و
متمول امريكا (همچون هاروارد ،پرينستون ،لوسآنجلس ،تكازاس) هام بايش از
دويست ىياد عنوان كتا

در ىال نميخريدناد .زيارا هماه ايان گوناه مراكاز
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منحاراً به كتابهاي تحقيقي ،متون ،نوشاتههاي اباداعي و اصايل ايرانياان (مانناد
داىتان و شعر) عالقهمند مىبودند و خواهند بود ،ناچار از خريدن هر گونه كتا
ترجمه شده و كتا ها عاد و با

روز دور مىجويند (و مىجستند) .ايناان

اعتبار مختار را كه برا كتب اارىى در قبال كتا ها هند  ،عرباى ،ااپناى
در اختيار دارند همواره صرف خريدن كتا هايى (مىكردند) و مىكنند كه دامناه
دانش بشر را به طور اعم و ميدان پژوهشها ايرانى را به طور اخص گسترش
دهد .هر كتابى به درد كار آنها نمىخورد.
مدير مؤىسه هاراىووتيز كه مهمترين پخش كننده و اروشنده كتاا هاا
كشورها شرقى در اروپاىت با اكثر مراكز علماى و دانشاگاهى رابطاه تجاار
اىاىى دارد .ىالها پيش مىگفت از چنان كتا ها اارىى (كه ذكرشان رات و
دانشگاهها و كتابخانهها ممالك ثروتمند بدانها نياز داشتند) به تفاو

ميان ده تا

ىى نسخه خريدار مىكرد .البته كتا ها لغت و خودآموز و بعضى كتا ها
درىى از شمول اين آمار خارج بود.
 )4ايرانشناىان و دانشجويان خارجى رشتهها مربوط به ايرانشناىى ،اين
گروه اصوالً بنابر روشى و نحوه آموزشى كه مرىوم ممالك غرباى اىات ،ىاعى
مىكنند كه كتا

را حتىالمقدور از كتابخانها كه بدان دىترىى دارند به امانات

بگيرند و اىتفاده كنند .اعتبار خريد كتا

در زندگى آناان محدودىات و مناوط

اىت به ضرور  .ناتوانى مالى دانشجويى ،نداشتن جا در خاناههاا كوچاك از
موجبا

آن بوده و هست .جزين ناگفته نبايد گذشت كاه خرياد كتاا

اارىاى

بدين كيفيت مخاوص اىت به ايرانشناىان بعضى از كشورها غربى و ااپان و
امريكا كه توانايى مالى دارند .ورناه ايرانشناىاان كشاورها چاين و شاورو و
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اروپا شرقى نمىتوانند به طاور شخااى كتاا
مؤىسا

و كتابخانهها و دانشگاه برآورنده احتياجا

خريادار تهياه كنناد .ناچاار
آنانند.

به هر حال تعداد كتا ها اارىى كه اين گروه ماىخريدناد در ىاال باه
هزار جلد هم نمىرىيد .اگار در هار ياك از رشاتههاا پژوهشاى ايرانشناىاى
(تاريخ ،زبانشناىى ،ادبيا  ،باىتانشناىى ،ارهنگ مردم ،جغرااياا )...ىاى چهال
عالقمند و متخاص بود هر يك از آنها بيش از ىى چهال كتاا
اصوالً در بعضى از رشتهها كتا

نماىخرياد و

به اين ميزان هم وجود نداشت.

 )5مردم ىرزمينها قلمرو زبان اارىى (ااغانستان و تاجيكساتان) و نياز
كشورهايى كه زبان اارىى در آن صفحا

جا پا تااريخى و ىاابقه ارهنگاى

دارد (پاكستان ،هندوىتان و تركيه و قفقاز) .شايد گزااه نباشد اگر گفته شاود كاه
متأىفانه مقدار بسيار كمى از كتا ها چاپ ايران در ااغانستان ،و بسيار كمتر از
آن در پاكستان اروخته مىشد.
مردم ااغانستان باه خوانادن كتاا هاا اارىاى دلبساتگى داشاتند و باا
عالقهمند در پى آن بودند كه در حد توانايى مالى خاود بعضاى از نوشاتههاا و
چاپ شدهها ايران را بخرند و بخوانند( )3البته همزبانان ما در ااغانستان دوىتدار
خ واندن و داشتن نشريا

ايرانى بودند اماا رواج نشاريا

و مطبوعاا

اارىاى

چاپ ايران دلپسند دولت ااغانستان نبود .دولتشان مخالف هم بود تا آنجا كه راه
را بر كاروان كتا
كتا

ايران مىبست ،و اكنون كه جا خود دارد!

اارىى در هند و پاكستان هيچگاه اروش قابل مالحظاه نداشات .در

حالى كه مارف كتا

اارىى در آن دو كشور زياد بود .آن مقادار كتاابى را كاه

دولت ايران برا ترويج زبان اارىى مىارىتاد آرزومندان «مىقاپيدند» .اگر چناد
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ده برابر آن هم درين راه ىرمايه ماروف مىشد جاا داشات و باىگماان طالاب
داشت.
***
اين نمايى بود در چند ىطر از وض اروش و مارف كتا هاا اارىاى
در گذشته.
اما پس از انقال

وض دگرگاون شاد .قلمارو كتاا

دامنها جهانىتر ياات .يگاناه ىابب آن مهااجر

اارىاى وىاعتى و

جمعاى كثيار از ايرانياان باه

كشورها امريكا ،كانادا ،اىتراليا ،ااپن و اروپا غربى اىات ،حتاى باه تركياه و
پاكستان و هندوىتان و كشورها ىاحل جنوبى خليجاارس.
از ىويى بر راتگان دور شده از وطن ارض اىات كاه عال اق ارهنگاى و
ملى خود را از راه زبان اارىى كه مهمترين پيوند آنان با تاريخ و ارهناگ اىات
حفظ كنند و نه تنها حاااظ ايان زباان در آن ىارزمينهاا بلكاه آموزناده آن باه
ارزندانشان باشند .و از ىويى برماىت بكوشيم تا چنين حسّى و رغبتاى در آناان
بيدار بماند .نمونه بارز ملتى كه هجر

كرده و با ارهنگ خود پايدار مانده اىات

چينىها را مىتوان نام برد كه توانستهاند در كشورها مثل امريكاا زباان و خا
خود را نگاه دارند و در كوچه و بازار به رخ مردم هفت كشور بكشند.
درىت يا نادرىت شايد دو ميليون ايرانى در جهاان پراكناده شاده اىات.
اينان اگر راهها ارهنگى هموار و مالحتآمياز پايش پايشاان باشاد بهتارين
مبشران و معراان زبان و ارهنگ ايران در چهار گوشه جهان خواهند بود .مگر نه
آن اىت كه دامنه تفكر اىالمى همراه زبان اارىى به اراخنا چين و كراناههاا
ىيام كشانيده شد.

()4
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پس اميد اىت راهى در پيش گراته شود كه اين دو ميليون نفار بتوانناد از
حق طبيعى و مادر و عاطفى ا كه اىتفاده از مناب اكر و ارهنگى نويسندگان
همزبانشان اىت ا به آىانى بهرهور شوند و بتوانند وظيفها را كه بر گردن دارند
و آن حفظ و نشر زبان اارىى اىت انجام دهند.
شايد مهمترين وىيله و اىاىىتارين راه ،بارا گزناد نياااتن كااخى كاه
اردوىى بنا كرد و باه صاور

وديعاه ملاى بار جاا گذاشات ،در قباال هماه

ىياىتها موذيانه اىتعمار و مقاصد ارهگى نامباار

آنهاا ا كاه از جملاه

مخالفت با نشر زبان اارىى اىت ا همانا انتشار كتا ها اارىى به ميزان وىي
در ىراىر جهان باشد تا تخم ىخن اارىى بيش از پيش پراكنده شود.

()5

برا پايدار نگاه داشتن چنين كاخى هرگوناه هزيناها را باياد درىات
دانست .اينگونه خرجها اايده بخش اىت و اصراف نيست .پذيراتن زبان مااد
در راه گسترش و نگاهبانى زبان ايرانيان ا كه در قانون اىاىى زبان رىمى اىات
ا دور از صوا

نيست و چون قانون آن را رىمى دانسته اىت باياد هزيناههاا

نگاهبانى آن را تحمل كرد .اارىى و كتا

اارىى پيوند بىچاون و چارا ماا و

آيندگان با گذشته و بيگمان يكى از نمودها شاخص و قا مه محكم ايرانى بودن
اىت.
اگر شمشير و تانك در گذشاته و حاال حاااظ مرزهاا كشاور و ماداا
تهاجما

دشمنان همه رنگ بوده و هست زبان اارىى نگاهبان بىچون و چارا

هويت ايرانى در آن ىو مرزها بوده اىت و خواهد بود .در پهنه ارهنگ جهانى
همه ايرانياان ،باه هار گاويش و ىاختى ماتكلم باشاد باىگماان ىارايندگان و
نويسندگان و دانشمندان اارىى زبان را نمودار ارهنگ واال خود معراى مىكنند
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و اگر در مقام اين پرىش قرار گيرند كه شاعران طراز اول شما كيستند و آثارشان
چيست مىگويند اردوىى و ىعد و حااظ و مولو و ...شااهنامه و گلساتان و
ديوان لسانالغيب و مثنو و ...بنابراين همانگونه كه وطنپرىتانه ماىكوشايم تاا
مرزها خاكى و آبى كشور را اىتوار ىاازيم مساؤوليت تااريخى ،ملاى و طبعااً
قانونى نگاهدار و گسترش زبان اارىى را كه قلمرو و ىامان ارهنگى و معناو
ماىت ا نيز بر عهده داريم.
در حفظ حقوق و حيثيا

مملكت قبول و رعايت دو اصل ضرور اىت:

يكى ازدياد عوايد مالى اىت و ديگر حفظ ماالح ارهنگى .المحاله در هر ماورد
هر كدام كه برا حفظ قوميت ايرانى مفيدتر اىات بار ديگار مقادم و مارجح
خواهد بود.
ماالح ارهنگى و تاريخى ايران اقتضا دارد كه اگر عوايد ماالى حاصال از
خروج و صدور كتا ها تاازه و جاار صادمها عظايم و اىاىاى نادارد باا
گذشت و چشمپوشى اجازه داده شود كه كتا ها مجااز( )6باه آىاانى و بادون
رىوم و ضواب «دىت و پاگير» به خارج ارىتاده شاود و ارزنادان و پروردگاان
زبان اارىى از بن نعمت وطنى بهارهور شاوند و از اكار و ارهناگ ايراناى دور
نمانند و چاره تنها كتا

اارىى خواندن اىت.

همانگونه كه برا بهداشت و درمان ماردم در اياران ،مقاادير از درآماد
ارز صرف تهيه دارو و لوازم پزشكى مىشود برا زنده نگاه داشتن زبان اارىى
در خارج هم بايد اعتباراتى تخايص يابد و از درآمدهايى هم چشمپوشاى كارد.
دولت هميشه مخارج مدرىهها ايرانيان در خارج را عهدهدار بوده اىات و هام
اكنون با كمال عالقه و به حق هزينهها دو مركز تحقيقا

اارىى در پاكستان و
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هندوىتان را مىپردازد و كار بسايار مهماى را كاه بارا پايادار زباان اارىاى
ضرور

دارد دنبال مىكند.
آن تعداد از ايرانيان خارج كه ىنشان پانزده ىال بيشترىت اگار كتاابخوان

باشند تا وقتى كه زنده باشند خواننده زبان مادر خواهند باود و بارا خوانادن
نياز به كتا

اارىى دارند؟ و هر قدر ارىتادن كتا

خويشان و دوىتان خود از ايران كتا

بارا آناان كاه باه وىايله

مىطلبند دشوار شود موجاب آن خواهاد

بود كه جمعى ىوداگر ،آن كتا هايى را كه خريدار دارد از رو كتا ها ايران
كه به خون دل خوردنها و اىتخوان ىوزاندنها چاپ شده اىت با ناديده گراتن
هر گونه حقوق تأليف و طب و نشر ا كه تضيي يكى از حقوق بشر اىت ا باه
چاپها لوحها و تكثير (ااستى و زراكسى) برىانند و در كشورها خاارج
ناگفته پيداىت كه به دىت آوردن يك نسخه از كتا

مورد نظر برا چنان ااراد

كار دشوار نيست.
***
يادداشت تازه
مقاله حروفچينى و آماده چاپ شده باود كاه آزاد محادود نسابت باه
خروج كتا اعالم شد .پستخانهها مجاز شدند كه بسته كتا هر صاحب داترچاه
ىتاد بسيج اقتااد را تا مبلغ ياك هازار توماان باه مقااد كشاورها خاارج
بپذيرند( )7يعنى يك خانواده مىتواند با بها كنونى كتاا  ،هفات هشات كتاا
برا خويشان و دوىتانش در ىال بفرىتد .اين اقدام تا حدود راا مشكل آنى
و ارد كسانى شد كه مىخواىتند چند كتا
ولى مشكل به صور

به خارج بفرىتند و نمىتوانساتند.

ارهنگى و از نگاهى عمومىتر ،بر جا اوىت.
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چون ضرور دانستيم كه مطالب اين مقاله به اطال متاديان عالقهمند به
ارهنگ برىد آن را با اين يادداشت توضيحى به چااپ ماىرىاانيم تاا تااميم
گيرندگان نسبت به اين موضو و واضعان گرامى مقاررا

ا كاه خاواه نااخواه

چشمشان به جنبهها گمركى ،بازرگانى ،پستى و باالخره مالى معطوف شده ا با
توجه به همه نكاتى كه درين نوشته صرااً از نگاه ارهنگى مورد بحث قرار گراته
اىت راهها ىهل و آىان را بيابند و ايان معضال را باه ىاود ارهناگ و زباان
اارىى از ميان بردارند .در آن صور
مىرود اين كتا

اىت كه به احوا اين شعر عاميانه:

البته

تا به بغداد و مار و كلكته
و انديشه و هر ذوق ايرانى به همراه زبان حااظ و ىاعد در چهارگوشاه
جهان و در كنار كتا هايى كه به زبانها ديگرىت جا مىگيرد.
يادداشتها:
 .1به يادداشت تازه مندرج در پايان همين نوشته مراجعه شود.
 .2چون نزديك به شات هفتاد تا از آنها را ديدهام و چون و چند كارشان از ىالها پيش آشنايى دارم
ىعى مىكنم گزااها ننويسم.
 .3به ياد مىآورم ىالها  1327-1349را كه اميروار هراتى با چه اميد و شورو راهها خاكى و
دراز را در مىنورديد و پس از چندين روز ىفر مردااكن در جادهها ابتدايى آن روزگاران خود را
از كابل به تهران مىرىانيد و مقدار

كتا

مىخريد و با دشوار

مىرىانيد تا قند پارىى را به بنگاله نزديكتر ىازد.

آنها را به مشتاقان ااغانى
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 .4به ياد مىآورم ىخنان نغز و حكمتآميز حجةاالىالم دانشمند آقا

شيخ عبداله نورانى را در
دقيق

مجلس ياد بود دكتر ااشار (د  ،)1362كه در زمينه اهميت زبان اارىى برا ايران تذكرا
و مبتنى بر حقايق تاريخى داد.
 .5جزين به مالحظا

عمومى ارهنگى اىت كه هميشه بها پست برا نشريا

هرگونه بسته و كاال ديگر .جزين كتا
با امضا مقررا

و مطبوعا

چاپى ارزانترىت از

را دولتها از عوارض گمركى معاف داشته و

و منشورها جهانى آن (مثل اصول يونسكو) چنين اصلى را پذيراتهاند و ما هم

از آن زمرهايم.
 .6همه دولتها خروج بخشى و نوعى از كتا ها (مانند كتا ها
نايا ها

پيشين  )incunableرا طبق قاعدها

خطى ،چاپها

گرانبها،

از كشور خود ممنو مىكنند .اين كار هم برا

رعايت ماالح ارهنگى اىت .اين گونه آثار جزو آثار ملى اىت و بايد در خزانهها كشور بماند.
3ا از ميان كتا ها جار عاد كه ىاالنه در ايران چاپ مىشود شايد ميان پاناد ششاد عنوان
كتا

باشد كه در خارج خواىتار و خريدار دارد .اگر رو هم راته از هر يك از آنها صد نسخه

هم از ايران خارج شود (بعضى از كتا ها ده خواىتار هم ندارد) ،تعداد اين نسخهها چيز ميان
پنجاه تا شات هزار جلد خواهد بود و دىت باال از يك صد هزار جلد اراتر نمىرود .و اگر به
طور كلى بها هر يك از آنها را يك صد تومان بگيريم مبلغى ميان پنج شش ميليون تومان اىت.
حتى اگر اين رقم به دو ىه برابر اازايش يابد و آن را بيست ميليون تومان (يا معادل ارز آن)
ارض كنيم و بگوييم كه مملكت در ىال چنين مبلغى را برا زنده نگاه داشتن زبان اارىى صرف
مىكند ضرر و زيان عمدها نيست .بيش از هشتاد درصد از خريداران اتبا ايرانىاند و كتا ها
ميان آنها دىت به دىت ميگردد (امانت يا اروش) .مقدار كتا هايي كه به دىت خارجيها
مى ااتد در همان حدود اىت كه در قسمت اول مقاله بدان اشاره شد و آن هم رقمى اىت بسيار
ناچيز .زبان اارىى ارزشى بىبها دارد و ىرمايهها در مقام حفظ آن بايد تلف شدنى تواند بود.
 .7عجب اينجاىت كه در يكى از باجهها پستى صحبت ازين مىشد كه اگر صاحب داترچه بسيج
يك كتا

پنجاه تومانى هم بفرىتد چون داترش يك بار به مهر برىد ديگر حق نخواهد داشت كه

در طول ىال كتابى بفرىتد! مىگفتند هر داترچه بسيج بايد يك بار مهر بشود .خواه بسته كتا
صدتومان بيرزد و خواه هزار تومان! اميدىت تا انتشار اين مقاله دىتورالعمل روشن و گويايى
صادرشود و مان بروز ىوءتعبير و برخورد ميان كتا

ارىتنده و كارمند گرامى پستخانه باشد.

