
 
 
 
 

 *هاي عمومي بلدي لندنكتابخانه
 

 مجتبي مينوي

 

ه ام در لندن كاغذي به من نوشت بچند هفتة پيش يكي از دوستان ايراني

تاب كچون خواستم از كتابخانة عمومي بلدي در محلة خودمان »اين مضمون كه 

 اد به مپردازقرض كنم ، گفتند كه بايد تو را يك نفر كه در لندن ماليات بلدي مي

 «.بده هستي مرا معرفي كنيمعرفي كند خواهش دارم تو كه ماليات

ين ترسم بر شما كه با اوضاع انگلستان آشنا نيستيد همين مقدمة به امي

هرها شايم كه بلدية تا به حال نشنيده»سادگي هم كامالً روشن نباشد، و بگوييد 

ة ي يك كتابخاناداراي كتابخانة عمومي باشد كه كتاب قرض بدهند، و هر محله

رفته گتاب جداگانه داشته باشد، و هر كسي كه به آنجا معرفي شده باشد بتواند ك

ب كتا به خانة خود ببرد و بخواند وانگهي ماليات بلدي پرداختن چه ربطي به

 «قرض كردن دارد؟

اما اگر قدري حوصله داشته باشيد و مقاله را تا آخر بخوانيد اميدوارم كه 

مرتفع شود و حتي بر تعجب شما بيفزايد. يك نفر خارجي  اين اشكاالت شما

كند در ايام صلح از همه حيث با يك نفر مادام كه در انگلستان زندگي مي

انگليسي مساوي است جز از حيث رأي دادن در انتخاب اعضاي انجمن بلدي و 

                                                           

.58تا  54صص ، ؟؟؟*.    



 204 35/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

انتخاب نمايندگان مجلس. در انتخابات مخصوص مجلس شوراي ملي فقط تبعة 

هايي هم كه دهند، ولي در انتخابات بلدي همة خارجيگليس رأي ميدولت ان

 صاحب يك قطعه زمين يا يك باب خانه و دكان هستند حق رأي دادن دارند.

كسي كه صاحب زمين و ملك باشد ماليات ارضي و ماليات بر مستغالت 

 پردازد، و در انگلستان اين ماليات را انجمن بلدي هر محل به جهت ساختن ومي

ها و خيابانها، و هها، و مرمت و تميز كردن كوچگرداندن مدارس و مريضخانه

ها، و ساختن و نگهداري باغهاي عمومي و گردشگاهها و ها از خانهبردن زباله

بازيگاهها براي مردم و اطفال ايشان، و ايجاد و مراقبت حمامها و مستراحهاي 

ية ساير ضروريات و وسايل عمومي، و چراغ گذاشتن در راهها و معابر، و ته

پردازد )و ميكند، و هر كسي كه ماليات بلدي استراحت اهل آن محل صرف مي

گيرد( از همة وسايل رفاه و حتي كسي هم كه ماليات بلدي بر او تعلق نمي

شود حق استفاده را ضروريات زندگي كه از محل اين عايدات بلدي فراهم مي

واجبات  ءدري بلند است كه كتاب خواندن را جزدارد. در انگلستان پاية معاش بق

طور اي ساكن باشد همانشمارند، و هر كسي در هر نقطهو ضروريات زندگي مي

كه حق آب خوردن و هوا تنفس كردن دارد حق كتاب خواندن هم دارد. كسي كه 

رسد نبايد از كتاب خواندن محروم باشد، همچنان كه پولش به خريدن كتاب نمي

مريض باشد و پول طبيب و دوا را نداشته باشد نبايد كه به اين جهت اگر كسي 

مريض بماند و از عالج و دوا محروم گردد. البته دكانهاي كتابفروشي و بعضي 

اي كتابخانه هاي متعلق به اشخاص يا شركتها هست كه هر كسي مي تواند هفته

لي عالوه بر آنها دو پول سياه پرداخته از آنجا كتاب براي خواندن قرض كند؛ و

هايي هم هست كه متعلق به بلديه محل فعالً در همة نقاط انگلستان كتابخانه
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شود يك )يعني مال عموم مردم( است؛ و بلدية آن محل از هر كتابي كه چاپ مي

روند و گذارد، و ساكنين شهر يا قصبه يا قريه مييا چند نسخه خريده آنجا مي

خوانند و آن را پس برند و ميه به خانه ميبدون دادن پولي كتاب قرض كرد

گيرند. به هر نفري از يك كتاب تا چهار كتاب در آن دهند و كتاب ديگر ميمي

توان تا دو هفته نگه داشت، و اگر قرائت كتاب دهند، و هر كتابي را ميواحد مي

 شود كه تا دو هفتة ديگر هم تمديد مدت خواست.در دو هفته تمام نشد مي

هاي عمومي بلدي است مال تمامي ساكنين شهر كتب كه در كتابخانهاين 

است و معني ندارد كه يك نفر كتاب متعلق به عموم را گرفته آن را تصاحب كند 

كننده و عموم را از آن محروم كند، پس ناچار بايد بلديه مطمئن شود كه قرض

هد آورد. آدم درستي است، و از كتاب مواظبت خواهد كرد و آن را پس خوا

فردا به اي كرايه كرده است و ممكن است كه پسكس كه يك اطاق در خانهفالن

اي از در كتابخانة بلدي داخل محلة ديگري حركت كند اگر بتواند در هر محله

، كار پيش نخواهد «حاجي حاجي مكه»شده چهار كتاب بگيرد و برود، بعد هم 

بداند كه مورد اطمينان است و او  اش او را بشناسد ورفت. ولي اگر صاحب خانه

ام و را معرفي كند به او كتاب خواهند داد. بنده كه يك خانة دربست اجاره كرده

ام مال خودم است احتمال اينكه هفته به هفته جا عوض همة مبل و اثاثية خانه

رود، و به ام نميگم شوم دربارهاي چند كتابي گرفته سربهكنم و در هر محله

ت مورد اطمينان بلديه هستم، و با اينكه ماليات بلدي اين خانه را خود همين جه

اي كه از بنده االجارهپردازم، و صاحب خانه از مالمن مستقيماً به بلديه نمي

پردازد، حق اين را دارم كه از كتابخانة عمومي كند آن ماليات را ميوصول مي

ر كتاب زنم بگيرد، و بلدي كتاب قرض كنم. چهار كتاب خودم بگيرم، چها
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هريك از اهل خانه و متعلقانم هم چهار كتاب بگيرد، و فالن رفيق يا هموطنم را 

هم كه در خانة ديگري و محلة ديگري ساكن است به يك كتابخانة ديگر غير از 

كتابخانة محلة خودم معرفي كنم تا به او هم حق داده شود كه مادام كه در اين 

 ا كتاب از كتابخانة عمومي بلدي قرض كند و بخواند.مملكت است چهارتا چهارت

 نةتابخاكمدرسة السنة شرقيه در لندن، و در  كتابخانةدر  از اين باالتر،

ه ز اجازد، نيبادليان متعلق به دانشگاه اكسفر كتابخانةاونيورسيتة كيمبريج و در 

ون ش مليشموزة بريتانيا كه داراي  كتابخانةدارم كه بروم كتاب بخوانم، و در 

ز اتوانم كتاب بخوانم، و مجلد كتب خطي و چاپي به تمام السنة عالم است مي

تر و ها باشد و ديگر از آن قيمتيهر كتاب خطي و چاپي كه در اين كتابخانه

م در ببر نادرتر نباشد هرقدر بخواهم استنساخ كنم و يا از تمام آن عكس بگيرم

 ايران چاپ كنم.

 س كه مااي در انگلستان بود به اسم اينديا آفياين هم باالتر، وزارتخانهاز 

ست اكنيم، و حاال كه هندوستان مستقل شده آن را به لفظ ديوان هند ترجمه مي

ه المنافع بريتانيا شداند و وزارت مرابطة با ممالك مشتركاسم آن را تغيير داده

 است.

 خطي و مفصلي دارد، و مبالغي كتببسيار  كتابخانةباري، اين ديوان هند 

 چاپي عربي و فارسي در آن هست.

دوازده سال پيش بنده را به آنجا معرفي كردند، و عالوه بر آنكه در خود 

خوانم حق اين را هم دارم كه كتب چاپي را عاريه گرفته به كتابخانه كتاب مي

ام نه را در خانهخانه ببرم، و وقت شده است كه ده دوازده جلد از كتب آن كتابخا

ام. دو ام و تا وقتي كه مورد حاجت شخص ديگري نشده است نگه داشتهداشته
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سه نفر از رفقاي ايراني خود را نيز كه اهل كتاب و مطالعه بودند همراه بردم و به 

در ايام قبل از  كتابدار آنجا معرفي كردم، و به آنها هم همين حق و اجازه را دادند.

ه و تتبع به چند نسخة خطي كه در شهرهاي ديگر عالم مثل جنگ درضمن مطالع

پاريس و برلن و استكهلم و وين بود حاجتم افتاد، يك روز با معاون كتابدار آنجا 

دكتر آربري )كه حاال پروفسور عربي در اونيورسيتة كيمبريج است( در اين باب 

مان اين كه كاري ندارد، از وزارت امور خارجة خود»صحبت كردم، گفت 

كنم آن نسخ را برايت امانت بگيرند و به اين كتابخانه بياورند تا از آن خواهش مي

استفاده كني؟ ـ همين كار را هم كردند، با كمال محبت چندين نسخة خطي 

فارسي و عربي را از اقطار عالم براي بنده به لندن آوردند، خرج پست و پول بيمة 

دادند، و كتاب دو صاحب كتاب بود مي آن را هم دولت انگليس و آن مملكتي كه

خواستم خواندم، يا اگر ميماند، من آن را ميماه، چهار ماه، شش ماه، در لندن مي

فرستادند. از استانبول يا قاهره كردم، بعد پس مياز اول تا آخرش را استنساخ مي

تركيه با توانستند بياورند زيرا كه مصر و خواستم به اين ترتيب نمياگر كتابي مي

ها و عاريت دادن و به امانت خواستن كتب ندارند، اما انگلستان قرار چنين مبادله

در آن مورد هم همين آقاي پروفسور آربري بسيار مساعدت و مهرباني كرد، و 

نسخ خطي منحصر به فردي را كه در آنجاها سراغ داشتم و براي كارم الزم بود 

د كه در خود آن ممالك عكس بسيار ارزاني دادندادم، و ترتيبش را ميصورت مي

 از آنها گرفته بفرستند.

اينها را براي چه عرض مي كنم؛ براي اينكه آخر آقاجان من در اين 

همه وسايل كار مملكت خارجي هستم و امتيازي بر ديگران ندارم و براي من اين

كه براي اهل  آورند. از تمام حقوق و امتيازاتيادبي و استفادة علمي را فراهم مي
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اند برخوردار هستم كه سهل است در بعضي امور مساعدتها و خود مملكت قائل

كنند. دلم كنند كه با يك نفر انگليسي عادي نميها ميهايي با خارجيهمراهي

آستانه  كتابخانةملي و  كتابخانةخواهد بدانم كه در مملكت خودم آيا از كتب مي

هاي توانم به اين آساني استفاده كنم، و از نسخهمدرسة سپهساالر مي كتابخانةو 

توانم حتي يك سطر نقل كنم. مجلس شوراي ملي است مي كتابخانةخطي كه در 

توانم از خارجه براي خود به آن سهولتي كه اند آيا ميبا گمركي كه بر كتاب بسته

 ايي!كنم كتاب بياورم، ما كجاييم در اين بحر تفكر تو كجاينجا كتاب وارد مي

 فيّتاز مطلب دور افتادم ـ قصدم اين بود كه در اين مقاله فقط از كي

يزي به هاي عمومي بلدي در انگلستان و طريقة استفادة از آنها چتأسيس كتابخانه

يگر دعرض شما برسانم، رشتة كالم به جاي ديگر كشيد و اين موضوع به موقع 

ز اين كي اري كه اسمش را در يماند ـ اما اين نكته را بايد بگويم كه به هر نف

دهند، و با آن بليطها چه در هاي عمومي لندن ثبت كنند چهار بليط ميكتابخانه

عظم هاي بلدي در ساير محالت سواد اخود آن كتابخانه و چه در ساير كتابخانه

گر رد، و اتواند كتاب بگيرد و در قبال هر جلدي يكي از آن بليطها را بسپالندن مي

كنند و هاي ديگر برايش قرض ميخواهد كه آنجا نداشته باشند از كتابخانهكتابي ب

دهند. ميزان و مقياس تمدن و فرهنگ يك االمكان جواب نه به كسي نميحتي

 گونه امور و قواعد است.ملت اين

شود يا ها هرگز كتابي گم نميآيا در اين كتابخانه»ممكن است بپرسيد كه 

كنم كه چرا اتفاق افتاده است كه كتاب گم بشود مي ـ عرض« شود؟دزديده نمي

آورند، و اگر مردمي باشند يا دزديده بشود ـ اولياي امور شرط احتياط را بجا مي

كج كه نتوان آدمشان كرد درصورتي كه معلوم شود از حق مالحظه يا دستبي
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روي  كنند، در مسجد را بهنماز را بيرون ميكنند ـ بياستفاده محرومشان مي

بندند ـ عقيدة عمومي در انگلستان اين است كه كتاب براي استفاده اهلش نمي

طرز صحيح و حسابي مرتب شده است، و كتابخانه جايي است كه كتب آن به

باشد و فهرست منظم داشته باشد و درش به روي اهل كتاب باز باشد كه بيايند و 

تواند كتب آن را رد، و كسي نمياي كه معلوم نيست چه كتبي دابخوانند. كتابخانه

بخواند و از روي آنها نسخه بردارد و چاپ كند، و كتاب را فقط به اجازة وزير 

گويند كه آقاي مدير گذارند شما بخوانيد، و گاهي ميمعارف يا رئيس مجلس مي

توان اند چنين جايي را كتابخانه نميشان جا گذاشتهكليد گنجة كتب را در خانه

براي نهادن چه سنگ و چه زرـ و براي »ارزد. باري است كه به هيچ نميناميد. ان

 حبس كردن چه كتاب و چه حطب.
 لندن ـ مجتبي مينوي


