
 
 
 
 
 

قلمرو كتاب فارسى
  

 ايرج افشار

  

هاا  اارىاى در يادداشت كوتاهى كه در شماره پيش درباره نبودن كتاا 

ها  شرقى در آلمان نوشته شده بود زمانى منتشر شد اروشى كتا ترين كتا مهم

ها  كتا  برا  ارىتادن به خارج ممناو  شاده ها از پذيراتن بستهخانهكه پست

ان موجب شد كه در محاال انتشاراتى و ادبى، در چاون و چارا  بودند. اين جري

 ها پيش آيد و آگاه و ناآگاه به حق در آن باره نظر  ابراز كنند.آن رويه صحبت

در راا  آن  (1)كه اميدواريم هار چاه زودتار ا ظاهراً پيش آمدن اين قضيه

باه مانناد به مناىبت آن اىت كه جمعى عقيده دارند كتا  هم  ا راهى يااته شود

خواهد آن را از كشور خارج ىاازد هر متاعى جنبه مالى دارد. پس وقتى كسى مى

مثل قاالى، پساته،  ا بايد ارز  را كه ممكن اىت از آن عايد شود به دولت بدهد

خاويار، روده....، و شايد بگويند اگر امكان بازياات ارز آن نيست بهترىت كتاابى 

ها  چاپى كاه ه ارز دولتى وارد شده و با ماشينارىتاده نشود تا الاقل كاغذ آن ب

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.

دياد كاه از نفرىاتادن كتاا  ياا  در قبال اين نظريه و تفكر اقتااد  بايد
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 (ارهنگى، علمى و عاطفى)ها  اىاىى ها  ارىال آن چه زياندشوار ىاختن راه

 نايب خواهد شد.

*** 

 ، خواىتاران كتا  اارىى در خارج از مرزها  اياران چناين1358تا ىال 

 ااراد  بودند:

زيستند و گااهى توىا  ( ايرانيان معدود  كه در چند كشور معروف مى1

 خواىتند.هايى از ايران مىخويشان و دوىتان كتا 

هاا  اارىاى آن رشاته بارا  هاايى كاه كتاا ( دانشجويان ايرانى رشته2

 يشاتر درها زياد نباود. بتحايل و تحقيق آنان مفيد بود. تعداد اين رشته از كتا 

و خواىتند ها  ادبى و تاريخى و رمان بود كه دانشجويان از ايران كتا  مىزمينه

 خواندند.مى

ها  علمى و دانشگاهى خارجى كه زبان  ادبياا  ها و مؤىسه( كتابخانه3

اارىى و مطالعه در تاريخ ايران زمينه پژوهش مراجعه كنندگان آنهاىات. تااور 

گاه از يك صد در نگذشاته اىات. باياد در نظار گونه مراكز هيچكنم تعداد آنمى

هاا  هماه، خواىاتار خرياد هماه كتاا ها، ها و مؤىسهداشت كه اين كتابخانه

. چون معموالً اعتبارا  مالى آنهاا اكثار محادود (و نخواهند بود)اند اارىى نبوده

ا  بود و هست كه در ىال پايش از پنجااه شاات كتاا  اىت و كمتر كتابخانه

ها  مهم مانند موزه بريتانيا، كنگره امريكا، دانشگاه حتى كتابخانه (2)اارىى بخرد.

هاا  بازرو و ها  شرقى لندن و بعضى از دانشگاه، مدرىه زبان(آلمان)ن توبينگ

هام بايش از  (آنجلس، تكازاسهمچون هاروارد، پرينستون، لوس)متمول امريكا 

ه مراكاز خريدناد. زيارا هماه ايان گوناكتا  در ىال نمي دويست ىياد عنوان
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ناد رانياان )مانهاي اباداعي و اصايل ايمنحاراً به كتابهاي تحقيقي، متون، نوشاته

بودند و خواهند بود، ناچار از خريدن هر گونه كتا  مند مىعالقهداىتان و شعر( 

. ايناان (جستندو مى)جويند ها  عاد  و با  روز دور  مىترجمه شده و كتا 

ها  هند ، عرباى، ااپناى اعتبار مختار  را كه برا  كتب اارىى در قبال كتا 

كنند كه دامناه و مى (كردندمى)هايى خريدن كتا در اختيار دارند همواره صرف 

ها  ايرانى را به طور اخص گسترش دانش بشر  را به طور اعم و ميدان پژوهش

 خورد.دهد. هر كتابى به درد كار آنها نمى

هاا  ترين پخش كننده و اروشنده كتاا مدير مؤىسه هاراىووتيز كه مهم

 علماى و دانشاگاهى رابطاه تجاار  كشورها  شرقى در اروپاىت  با اكثر مراكز

 كه ذكرشان رات و)ها  اارىى گفت از چنان كتا ها پيش مىاىاىى دارد. ىال

تا  يان دهمبه تفاو   (ها نياز داشتندها  ممالك ثروتمند بدانها و كتابخانهدانشگاه

ها  ها  لغت و خودآموز و بعضى كتا كرد. البته كتا ىى نسخه خريدار  مى

 شمول اين آمار خارج بود. درىى از

ها  مربوط به ايرانشناىى، اين ( ايرانشناىان و دانشجويان خارجى رشته4

گروه اصوالً بنابر روشى و نحوه آموزشى كه مرىوم ممالك غرباى اىات، ىاعى 

ا  كه بدان دىترىى دارند به امانات المقدور از كتابخانهكنند كه كتا  را حتىمى

اعتبار خريد كتا  در زندگى آناان محدودىات و مناوط  بگيرند و اىتفاده كنند.

هاا  كوچاك از اىت به ضرور . ناتوانى مالى دانشجويى، نداشتن جا در خاناه

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 

انايى مالى دارند. ورناه ايرانشناىاان كشاورها  چاين و شاورو  و امريكا كه تو
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توانند به طاور شخااى كتاا  خريادار  تهياه كنناد. ناچاار اروپا  شرقى نمى

 ها و دانشگاه برآورنده احتياجا  آنانند.مؤىسا  و كتابخانه

خريدناد در ىاال باه ها  اارىى كه اين گروه ماىبه هر حال تعداد كتا 

هاا  پژوهشاى ايرانشناىاى رىيد. اگار در هار ياك از رشاتهىهزار جلد هم نم

هال چىاى  (شناىى، ارهنگ مردم، جغرااياا...تاريخ، زبانشناىى، ادبيا ، باىتان)

خرياد و عالقمند و متخاص بود هر يك از آنها بيش از ىى چهال كتاا  نماى

 ها كتا  به اين ميزان هم وجود نداشت.اصوالً در بعضى از رشته

ز و نيا (ااغانستان و تاجيكساتان)ها  قلمرو زبان اارىى زمين( مردم ىر5

كشورهايى كه زبان اارىى در آن صفحا  جا  پا  تااريخى و ىاابقه ارهنگاى 

 ه شاود كاه. شايد گزااه نباشد اگر گفت(پاكستان، هندوىتان و تركيه و قفقاز)دارد 

ز اكمتر  و بسيار ها  چاپ ايران در ااغانستان،متأىفانه مقدار بسيار كمى از كتا 

 شد.آن در پاكستان اروخته مى

هاا  اارىاى دلبساتگى داشاتند و باا مردم ااغانستان باه خوانادن كتاا 

هاا و مند  در پى آن بودند كه در حد توانايى مالى خاود بعضاى از نوشاتهعالقه

ان دوىتدار البته همزبانان ما در ااغانست (3)ها  ايران را بخرند و بخوانندچاپ شده

 واندن و داشتن نشريا  ايرانى بودند اماا رواج نشاريا  و مطبوعاا  اارىاىخ

 جا كه راهچاپ ايران دلپسند دولت ااغانستان نبود. دولتشان مخالف هم بود تا آن

 بست، و اكنون كه جا  خود دارد!را بر كاروان كتا  ايران مى

. در گاه اروش قابل مالحظاه نداشاتكتا  اارىى در هند و پاكستان هيچ

حالى كه مارف كتا  اارىى در آن دو كشور زياد بود. آن مقادار كتاابى را كاه 

اگر چناد . «قاپيدندمى»ارىتاد آرزومندان دولت ايران برا  ترويج زبان اارىى مى
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گماان طالاب شد جاا داشات و باىده برابر آن هم درين راه ىرمايه ماروف مى

 داشت.

*** 

هاا  اارىاى اروش و مارف كتا  اين نمايى بود در چند ىطر از وض 

 در گذشته. 

اما پس از انقال  وض  دگرگاون شاد. قلمارو كتاا  اارىاى وىاعتى و 

 تر ياات. يگاناه ىابب آن مهااجر  جمعاى كثيار از ايرانياان باها  جهانىدامنه

ركياه و كشورها  امريكا، كانادا، اىتراليا، ااپن و اروپا  غربى اىات، حتاى باه ت

 اارس.و كشورها  ىاحل جنوبى خليج پاكستان و هندوىتان

از ىويى بر راتگان دور شده از وطن ارض اىات كاه عال اق ارهنگاى و 

گ اىات ترين پيوند آنان با تاريخ و ارهناملى خود را از راه زبان اارىى كه مهم

 هاا بلكاه آموزناده آن باهحفظ كنند و نه تنها حاااظ ايان زباان در آن ىارزمين

ناان آىويى برماىت بكوشيم تا چنين حسّى و رغبتاى در ارزندانشان باشند. و از 

 نده اىاتبيدار بماند. نمونه بارز ملتى كه هجر  كرده و با ارهنگ خود پايدار ما

خا   واند در كشورها  مثل امريكاا زباان توان نام برد كه توانستهها را مىچينى

 د.خود را نگاه دارند و در كوچه و بازار به رخ مردم هفت كشور بكشن

درىت يا نادرىت شايد دو ميليون ايرانى در جهاان پراكناده شاده اىات. 

آمياز  پايش پايشاان باشاد بهتارين ها  ارهنگى هموار و مالحتاينان اگر راه

گر نه مبشران و معراان زبان و ارهنگ ايران در چهار گوشه جهان خواهند بود. م

هاا  هخنا  چين و كراناآن اىت كه دامنه تفكر اىالمى همراه زبان اارىى به ارا

 (4)ىيام كشانيده شد.
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از  پس اميد اىت راهى در پيش گراته شود كه اين دو ميليون نفار بتوانناد

دگان كه اىتفاده از مناب  اكر  و ارهنگى نويسن ا حق طبيعى و مادر  و عاطفى

د دن دارنا  را كه بر گرور شوند و بتوانند وظيفهبه آىانى بهره ا همزبانشان اىت

 آن حفظ و نشر زبان اارىى اىت انجام دهند. و

تارين راه، بارا  گزناد نياااتن كااخى كاه شايد مهمترين وىيله و اىاىى

اردوىى بنا كرد و باه صاور  وديعاه ملاى بار جاا  گذاشات، در قباال هماه 

كاه از جملاه  ا ها  موذيانه اىتعمار  و مقاصد ارهگى نامباار  آنهااىياىت

وىي   ها  اارىى به ميزانهمانا انتشار كتا  ا اىتمخالفت با نشر زبان اارىى 

 (5)در ىراىر جهان باشد تا تخم ىخن اارىى بيش از پيش پراكنده شود.

ا  را باياد درىات برا  پايدار  نگاه داشتن چنين كاخى هرگوناه هزيناه

 پذيراتن زبان مااد ها اايده بخش اىت و اصراف نيست. گونه خرجدانست. اين

ى اىات كه در قانون اىاىى زبان رىم ا در راه گسترش و نگاهبانى زبان ايرانيان

هاا  دور از صوا  نيست و چون قانون آن را رىمى دانسته اىت باياد هزيناه ا

 وچاون و چارا  ماا نگاهبانى آن را تحمل كرد. اارىى و كتا  اارىى پيوند بى

ودن باز نمودها  شاخص و قا مه محكم ايرانى  آيندگان با گذشته و بيگمان يكى

 اىت.

اگر شمشير و تانك در گذشاته و حاال حاااظ مرزهاا  كشاور و ماداا  

چون و چارا  تهاجما  دشمنان همه رنگ بوده و هست زبان اارىى نگاهبان بى

هويت ايرانى در آن ىو  مرزها بوده اىت و خواهد بود. در پهنه ارهنگ جهانى 

گماان ىارايندگان و ه هار گاويش و ىاختى ماتكلم باشاد باىهمه ايرانياان، با

كنند نويسندگان و دانشمندان اارىى زبان را نمودار ارهنگ واال  خود معراى مى
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و اگر در مقام اين پرىش قرار گيرند كه شاعران طراز اول شما كيستند و آثارشان 

تان و گويند اردوىى و ىعد  و حااظ و مولو  و... شااهنامه و گلساچيست مى

كوشايم تاا پرىتانه ماىالغيب و مثنو  و... بنابراين همانگونه كه وطنديوان لسان

مرزها  خاكى و آبى كشور را اىتوار ىاازيم مساؤوليت تااريخى، ملاى و طبعااً 

دار  و گسترش زبان اارىى را كه قلمرو و ىامان ارهنگى و معناو  قانونى نگاه

 نيز بر عهده داريم. ا ماىت

و حيثيا  مملكت قبول و رعايت دو اصل ضرور  اىت:  در حفظ حقوق

ورد يكى ازدياد عوايد مالى اىت و ديگر حفظ ماالح ارهنگى. المحاله در هر ما

هر كدام كه برا  حفظ قوميت ايرانى مفيدتر اىات بار ديگار  مقادم و مارجح 

 خواهد بود.

ز اماالح ارهنگى و تاريخى ايران اقتضا دارد كه اگر عوايد ماالى حاصال 

ا  عظايم و اىاىاى نادارد باا ها  تاازه و جاار  صادمهخروج و صدور كتا 

باه آىاانى و بادون  (6)ها  مجاازپوشى اجازه داده شود كه كتا گذشت و چشم

ن به خارج ارىتاده شاود و ارزنادان و پروردگاا «دىت و پاگير»رىوم و ضواب  

ايراناى دور  ور شاوند و از اكار و ارهناگزبان اارىى از بن نعمت وطنى بهاره

 نمانند و چاره تنها كتا  اارىى خواندن اىت.

گونه كه برا  بهداشت و درمان ماردم در اياران، مقاادير  از درآماد همان

شود برا  زنده نگاه داشتن زبان اارىى ارز  صرف تهيه دارو و لوازم پزشكى مى

رد. پوشاى كادر خارج هم بايد اعتباراتى تخايص يابد و از درآمدهايى هم چشم

دار بوده اىات و هام ها  ايرانيان در خارج را عهدهدولت هميشه مخارج مدرىه

ها  دو مركز تحقيقا  اارىى در پاكستان و اكنون با كمال عالقه و به حق هزينه
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پردازد و كار بسايار مهماى را كاه بارا  پايادار  زباان اارىاى هندوىتان را مى

 كند.ضرور  دارد دنبال مى

خوان انيان خارج كه ىنشان پانزده ىال بيشترىت اگار كتاابآن تعداد از اير

وانادن باشند تا وقتى كه زنده باشند خواننده زبان مادر  خواهند باود و بارا  خ

يله نياز به كتا  اارىى دارند؟ و هر قدر ارىتادن كتا  بارا  آناان كاه باه وىا

واهاد طلبند دشوار شود موجاب آن خخويشان و دوىتان خود از ايران كتا  مى

ها  ايران هايى را كه خريدار دارد از رو  كتا بود كه جمعى ىوداگر، آن كتا 

تن ها چاپ شده اىت با ناديده گراها و اىتخوان ىوزاندنكه به خون دل خوردن

 باه ا كه تضيي  يكى از حقوق بشر  اىت ا هر گونه حقوق تأليف و طب  و نشر

برىانند و در كشورها  خاارج  (ىااستى و زراكس)ا  و تكثير  ها  لوحهچاپ

اراد ناگفته پيداىت كه به دىت آوردن يك نسخه از كتا  مورد نظر برا  چنان ا

 كار دشوار  نيست.

*** 

  
 يادداشت تازه

چينى و آماده چاپ شده باود كاه آزاد  محادود نسابت باه مقاله حروف

داترچاه   بها مجاز شدند كه بسته كتا  هر صاحخانهخروج كتا  اعالم شد. پست

ىتاد بسيج اقتااد  را تا مبلغ ياك هازار توماان باه مقااد كشاورها  خاارج 

 تواند با بها  كنونى كتاا ، هفات هشات كتاا يعنى يك خانواده مى (7)بپذيرند

نى آبرا  خويشان و دوىتانش در ىال بفرىتد. اين اقدام تا حدود  راا  مشكل 

توانساتند. ارج بفرىتند و نمىخواىتند چند كتا  به خو ارد  كسانى شد كه مى

 تر، بر جا  اوىت.ولى مشكل به صور  ارهنگى و از نگاهى عمومى
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مند به چون ضرور  دانستيم كه مطالب اين مقاله به اطال  متاديان عالقه

رىاانيم تاا تااميم ارهنگ برىد  آن را با اين يادداشت توضيحى به چااپ ماى

كاه خاواه نااخواه  ا رامى مقاررا گيرندگان نسبت به اين موضو  و واضعان گ

ا ب ا ها  گمركى، بازرگانى، پستى و باالخره مالى معطوف شدهچشمشان به جنبه

گراته  توجه به همه نكاتى كه درين نوشته صرااً از نگاه ارهنگى مورد بحث قرار

ها  ىهل و آىان را بيابند و ايان معضال را باه ىاود ارهناگ و زباان اىت راه

  دارند. در آن صور  اىت كه به احوا  اين شعر عاميانه:اارىى از ميان بر

 رود اين كتا  البتهمى

 تا به بغداد و مار و كلكته
 

 و انديشه و هر ذوق ايرانى به همراه زبان حااظ و ىاعد  در چهارگوشاه

 گيرد.ها  ديگرىت جا مىهايى كه به زبانجهان و در كنار كتا 

 
 

 ها:يادداشت
 مندرج در پايان همين نوشته مراجعه شود.به يادداشت تازه . 1

يى دارم ها پيش آشناام و چون و چند كارشان از ىالچون نزديك به شات هفتاد تا از آنها را ديده. 2

 ا  ننويسم.كنم گزااهىعى مى

ها  خاكى و را كه اميروار هراتى با چه اميد و شورو  راه 1327-1349ها  آورم ىالبه ياد مى. 3

 ن خود راگاراها  ابتدايى آن روزنورديد و پس از چندين روز ىفر مردااكن در جادهدر مى دراز را

اغانى ان اخريد و با دشوار  آنها را به مشتاقرىانيد و مقدار  كتا  مىاز كابل به تهران مى

 تر ىازد.رىانيد تا قند پارىى را به بنگاله نزديكمى
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ر نى را داالىالم دانشمند آقا  شيخ عبداله نوراحجةآميز آورم ىخنان نغز و حكمتبه ياد مى. 4

ذكرا  دقيق ت(، كه در زمينه اهميت زبان اارىى برا  ايران 1362د  )مجلس ياد بود دكتر ااشار 

 و مبتنى بر حقايق تاريخى داد.

 ترىت ازجزين به مالحظا  عمومى ارهنگى اىت كه هميشه بها  پست برا  نشريا  چاپى ارزان. 5

ته و داش ها از عوارض گمركى معافگونه بسته و كاال  ديگر. جزين كتا  و مطبوعا  را دولتهر

ا هم ماند و چنين اصلى را پذيراته (مثل اصول يونسكو)با امضا  مقررا  و منشورها  جهانى آن 

 ايم.از آن زمره

بها،   گرانهاها  خطى، چاپمانند كتا )ها ها خروج بخشى و نوعى از كتا همه دولت. 6

م برا  كنند. اين كار ها  از كشور خود ممنو  مى( را طبق قاعدهincunableها  پيشين نايا 

 ماند.بها  كشور رعايت ماالح ارهنگى اىت. اين گونه آثار جزو آثار ملى اىت و بايد در خزانه

نوان اد عاناد شششود شايد ميان پها  جار  عاد  كه ىاالنه در ايران چاپ مىاز ميان كتا  ا3

نسخه  ا صدكتا  باشد كه در خارج خواىتار و خريدار دارد. اگر رو  هم راته از هر يك از آنه

ميان  ها چيز ، تعداد اين نسخه(ها ده خواىتار هم نداردبعضى از كتا )هم از ايران خارج شود 

به  رود. و اگرنمىپنجاه تا شات هزار جلد خواهد بود و دىت باال از يك صد هزار جلد اراتر 

اىت.  ومانطور كلى بها  هر يك از آنها را يك صد تومان بگيريم مبلغى ميان پنج شش ميليون ت

 (رز  آندل ايا معا)حتى اگر اين رقم به دو ىه برابر اازايش يابد و آن را بيست ميليون تومان 

صرف  رىىشتن زبان ااارض كنيم و بگوييم كه مملكت در ىال چنين مبلغى را برا  زنده نگاه دا

ها تا اند و كا  نيست. بيش از هشتاد درصد از خريداران اتبا  ايرانىكند ضرر و زيان عمدهمى

ها هايي كه به دىت خارجيگردد )امانت يا اروش(. مقدار كتا دىت ميميان آنها دىت به 

يار بس م رقمى اىتااتد در همان حدود  اىت كه در قسمت اول مقاله بدان اشاره شد و آن همى

 بود. واندتها در مقام حفظ آن بايد تلف شدنى بها دارد و ىرمايهناچيز. زبان اارىى ارزشى بى

يج شد كه اگر صاحب داترچه بسها  پستى صحبت ازين مىعجب اينجاىت كه در يكى از باجه. 7

كه  اشتخواهد ديك كتا  پنجاه تومانى هم بفرىتد چون داترش يك بار به مهر برىد ديگر حق ن

تا  كسته بگفتند هر داترچه بسيج بايد يك بار مهر بشود. خواه در طول ىال كتابى بفرىتد! مى

ويايى و گ صدتومان بيرزد و خواه هزار تومان! اميدىت تا انتشار اين مقاله دىتورالعمل روشن

 اشد.خانه بپستصادرشود و مان  بروز ىوءتعبير و برخورد ميان كتا  ارىتنده و كارمند گرامى 


