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پیشگفتار
صنع��ت چاپِ حروفچین��ی را چینیها اب��داع کردند .بین
سالهای  1051تا  1058میالدی ،فردی چینی به نام بیشنگ
چاپ
توانس��ت با ح��روف قاب��ل انتق��ال از گلِ ُرس ،مبنای ِ
صنعت��ی را بوجود بیاورد .پس از او ب��ود که حروف چوبی
متداول شد .این صنعت رسانجام به اروپا راه یافت و در سال
 1440میالدی ،یوحانس گنزفالیش Gensfleisch Johannes
معروف به گوتنربگ ،اهل ش��هر ماینتس آملان ،توانست با به
کارگی��ری حروف قابل انتقال از یک آلیاژ و فرمول مناس��بی
ب��رای مرکب ،در صنع��ت چاپ انقالب بوج��ود بیاورد .این
صنعت ،به هس��تهی اصلی رنس��انس در اروپا تبدیل شد و
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امکانِ خواندن و نوش�تن را ک��ه در انحصار ارشاف بود برای
شهروندان نوپای اروپا نیز فراهم کرد.
ولی ای��ن صنعت مدرن هنوز برای بخش وس��یعی از مردم
بس��یار گران بود و عمدت��اً ارشاف و بورژواهای نوپا توانایی
بهرهمندی از آن را داشتند .به همین علت ،تقریباً  300سال
پس از اخرتاع صنعت چاپ گوتنربگ ،در سال  1798میالدی،
یک آملان��یِ دیگر به نام آلیوس زنهفلدر Senefelder Alios
چاپ س��نگی را اخرتاع کرد .این نوع چاپ دو برتری داشت:
یکی این که نسبت به صنعت چاپِ گوتنربگی بسیار ارزانتر
بود و از س��وی دیگ��ر کار با آن نیز آس��انتر بود؛ همچنین
چاپ رنگی توسط این فناوری امکانپذیر بود.
چاپ س��نگی یا لیتوگرافی تا آغاز دههی سوم سدهی بیستم
می�لادی در آملان و اروپا صنعت اصلیِ چاپ بود .لیتوگرافی
واژهای اس��ت که از زبان یونایی به عاریه گرفته شده است:
لیتو یعنی س��نگ و گرافی یعنی ن��گارش .کار لیتوگراف این
بوده که بر روی س��نگ ویژهای مانند سنگ آهک نوشتهها
یا تصاویر را به صورت آینهبرگردان (برعکس) مینوش��ت یا
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نقاشی میکرد و سپس از طریق شیمیایی ،کنارههای نوشتهها
را میزُدود .این قالبِ اولیهی برجسته با کمکِ مرکب و فشار،
چاپ ارزانتر را میرس کرد .در واقع باید گفت که نرش کتاب
در اروپا و خاور زمین (هند ،قلمرو عثامنی و ایران) مدیون
اخرتاع چاپ سنگیِ زنهفلدر است تا مدیو ِن اخرتاع گوتنربگ.
هر چند باید یادآوری کرد که صنعت چاپ گوتنربگی پیش از
آن در هند و قلمرو عثامنی ( 1730میالدی) مورد اس��تفاده
قرار میگرفت.
ولی قدیمیترین کتابها به زبان فارسی توسط صنعت چاپِ
حروفچینی (گوتنربگی) در سال  1639میالدی توسط فردی
هلن��دی به نام لودوویکوس د دیو (/ Dieu de Ludovicus
 )1642 - 1590در شهر لیدن هلند  -پس از مرگ شاه عباس
اول -به چاپ رس��یدند .این دو کتاب یکی «داستان مسیح»
و دیگری «داس��تان س��نپیدرو» بود .به عبارتی ،کتابهای
فارس��ی ،ابتدا نه در ایران بلکه در کش��ورهای هندوس��تان،
قلمرو عثامنی و مرص و بعضی از کشورهای اروپایی به چاپ
میرسیدند .نخس��تین چاپخانه برای چاپ کتابهای فارسی
7
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در س��ال  1810میالدی در هندوس��تان توس��ط انگلیسیها
در کلکته تأسیس ش��د .به همین دلیل قیمت کتاب آنچنان
باال بود که حتی قرش متوس��ط جامعه هم توان خرید آن را
نداش��ت .طبق گزارش رافائل دو مان (/ Mans du Rafael
« )1696 - 1613به دلیل نبودن صنعت چاپ ،کتاب در ایران
بسیار گران است .قیمت کتاب بر حسب سطور کتاب تعیین
میش��ود .محت��وای کتاب در تعیین قیم��ت آن هیچ تأثیری
ندارد .یک کتاب با هزار س��طر به قیمت دو عباسی فروخته
میش��ود .اگر با خط خوش نوشته ش��ود تا  5عباسی قیمت
دارد[ ».بهمن ابراهیمی ،سایت «رسانههای نوین»]
پ نوع گوتنربگی
هامنگونه که اشاره شد فناوری صنعت چا ِ
نس��بت به چاپ سنگی هم دش��وارتر بود و هم گرانتر .با
وجود این ،نخس��تین بار در س��ال  1640میالدی ،در دورهی
صفویه ،یک بازرگان ارمنی یک دستگاه چاپ به ایران (جلفای
اصفه��ان) وارد ک��رد و بعدها نیز به فرمان نارصالدین ش��اه
( )1831 - 1896یک دستگاه چاپ با حروف رسبی خریداری
شد .ولی هر دو تالش ناموفق ماندند .از این رو ،شاید به جا
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باشد که میان این دو نوع صنعتِ چاپ فرق گذاشته شود و
دورهی آغازین نرشِ انبوه را به آلیوس زنهفلدر نسبت بدهیم
تا به گوتنربگ.
در ایران ،نخس��تین بار ش��خصی به اسم میرزا جعفر تربیزی
در س��الِ  1240هجری قمری ( 1825میالدی) چاپ سنگی را
در تربیز وارد کرد( .همین منبع) به س��خنی دیگر ،تقریباً 27
سال پس از اخرتاع چاپ سنگی توسط آملانیها ،این صنعت
به ایران نیز راه یافت .این صنعت سپس به شهرهای تهران،
اصفهان ،ش��یراز ،ارومیه و دیگر شهرهای ایران انتقال یافت.
به دلیل آس��انی این فناوری و ارزان بودنش طولی نکش��ید
ک��ه صنعت چاپ در ایران رونق یافت .در تهران نخس��تین
بار دیوان غزلیات حافظ به صورت چاپ س��نگی ،منترش شد
[ 1838میالدی].
همین فرآیند در افغانستان با تأخیری نسبتاً طوالنی به وقوع
پیوست .آغاز بکارگیری صنعت چاپ در افغانستان به دورهی
امیر شیرعلیخان ( 1863تا  1880میالدی) برمیگردد .چیزی
حدود  40سال پس از ایران .البته همین روند در افغانستان
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به دالیل سیاسی ،به ویژه به دلیل فقدان یک حکومت مرکزی
قدرمتند ،نتوانس��ت شکوفا بش��ود .طبقِ شواهد تاریخی در
دورهی زمامداری امیر شیرعلیخان در کنارِ چاپخانهی سنگیِ
شمسالنهارِ کابل دو چاپخانهی سنگی دیگر وجود داشت.
تاجیکستان تا زمان استقرار دولت شوراها (شوروی) از صنعت
چاپ برخوردار نبود« .اولین انتشارات دولتی تاجیکستان در
سال  1925در شهر سمرقند تأسیس شده است .زیرا از سالِ
 1924تا  1929تاجیکستان همچون جمهوری خودمختار در
داخلِ ازبکستان بود[ ».همین منبع] هر چند بین سالهای
 1912تا  1913یک سلس��له روزنامه و نرشیه در تاجیکستان
ب��ه زبان فارس��ی منترش ش��د ،ولی بعدها از ن�شر آنها هم
جلوگیری به عمل آمد .به هر رو ،زبان فارسی در تاجیکستان
و ازبکس��تان به دالیل سیاس��تهای ناسیونالیستی حاکامن
ش��وروی نه تنها مورد پش��تیبانی قرار نگرفت ،بلکه شدیدا ً
به پس رانده ش��د .البته پس از استقالل تاجیکستان در سال
 1991میالدی دوباره روزنامهها و نرشیهها به زبان فارس��ی
و رس��مالخط سیریلیک منترش شدند .هر چند زبان تاجیکی
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از لحاظ زبانشناسی گویشی از فارسی است ،ولی زمامداران
آن کش��ور ،بر این نکته تأکید میکنند که «تاجیکی» زبانی
مخصوص به خود است!
در ایران صنعت چاپ تا آغاز دوران رضاشاه در دست دولت
و یا نهادهای وابسته بدان بود .در دورهی رضاشاه آرام آرام
بخش��ی از تجار ایرانی که با کشورهایی چون مرص ،ترکیه و
هندوس��تان داد و س��تد میکردند ،به این صنعت عالقهمند
ش��دند و آن را به عنوان منبع درآم��دی ارزیابی کردند .زیرا
آنها از این کشورها کاالی کتاب [فارسی] را میخریدند و در
ایران میفروختند .در ادامه خود آنها به رصافت وارد کردن
این صنعت به ایران افتادند.
البته نخستین بار در دوران مظفرالدین شاه ()1853 - 1907
عدهای از ش��خصیتهای فرهنگی ای��ران مانند حاج محمد
حسین امینالرضب ،یحیی دولتآبادی ،میرزا حسن رشدیه،
میرزا علی خان امینالدوله و احتشامالس��طنه رشکتی به نام
«طبع کتاب» تأس��یس کردند که به واسطهی بروز اختالفات
دیری نپائید و منحل ش��د .محمد علی فروغی ریاست آن را
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به عهده داش��ت و کتابهایی مانن��د «تاریخ ایران» تألیف
فروغی و کتاب «علی» از یحیی دولتآبادی توس��ط همین
چاپخانه به چاپ رسید.
در سال  1923میالدی [ 1302خورشیدی] محمد رمضانی که
جوانی  19س��اله بود« ،کتابخانه رشق» را راهاندازی کرد که
مجالت ادبی چاپ میکرد .ابتدا نرصالله فلس��فی و س��پس
سعید نفیسی مدیریت این مجالت ادبی را به عهده داشتند.
ای��ن مجالت ادب��ی و فرهنگی که توس��ط «کتابخانه رشق»
منترش میشد ،توانست مرتجامن و نویسندگانی مانند سعید
نفیسی ،پرویز خانلری ،صادق هدایت ،بزرگ علوی ،نرصالله
فلسفی را پیرامون خود گرد آورد.
از همین سال است که به تدریج مؤسسات نوین و حقوقی
نرش پا میگیرن��د« :کتابخانهی خیام با مدیریت محمد علی
ترقی در سال  ،1304کتابخانهی بروخیم با مدیریت اسحق و
یهودا بروخیم در سال  ،1306کتابخانهی ابن سینا با مدیریت
ابراهیم رمضانی در سال  ،1309انتشارات علمی با مدیریت
حاج اس�ماعیلی علمی در س��ال  1311و کتابخانهی اقبال با
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مدیریت حاج محمد حس��ین اقبال در سال  ،1314از نارشان
مهم دوران حکومت رضا شاه بودند[ ».همین منبع]
روی ه��م رفته میت��وان صنعت چاپ و نرش در ایران را به
گونهی زیر زمانبندی کرد:
 1825 -1تا  1923میالدی [ 1204تا  1302خورشیدی]
در طی این دوره ،نیروی محرک برای تأسیس چاپخانهها در
ایران و س��پس در افغانس��تان ،دولت بود .البته به موازات
ش��کلگیری و تثبی��ت این صنعت در ایران ،تج��ار ایرانی از
کشورهایی مانند هند یا قلمرو عثامنی کتابهای فارسی وارد
میکردند .ولی آنها به تدریج متوجه شدند که تولید کتاب
در داخل کش��ور بیش�تر مقرون به رصفه است تا وارد کردن
آن از خ��ارج .روی هم رفته ،این دوره را میتوان پایهگذاری
صنعت چاپ و نرش در ایران نامید.
 1923 -2تا  1941میالدی [ 1302تا  1320خورشیدی]
ای��ن دوره یکی از مهمترین دوران نرش در ایران اس��ت .به
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موازات چاپخانههای وابس��ته به دول��ت ،نرش خصوصی پا
میگیرد و نه تنها کتابهای متنوعی به چاپ میرسند ،بلکه
نرشی��ات فراوانی نی��ز وارد بازار میش��وند .قیمتِ کاالهای
چاپ��ی هم طبع��اً به دلیل رقابت و گس�ترش تولی��د ،پائین
میآید و دسرتس��ی مردم بدانها بیش�تر میشود .همچنین
به واس��طهی گسرتش زیرساختهای اقتصادی و اجتامعی و
افزایش تحصیلکردگان نس��بت به گذش��ته ،صنعت چاپ و
نرش در ایران از رونق چشمگیری برخوردار شد.
 1941 -3تا  1953میالدی [ 1320تا  1332خورشیدی]
گ جهانیِ دوم از سال  1939میالدی آغاز شده بود
اگرچه جن ِ
ولی تأثیرات آن بر ایران از سال  1941آشکار شد .نرش کتاب،
روزنامه و گاهنامهها در این دوره به دالیل مشکالت اقتصادی
و کمبود کاغذ ش��دیدا ً کاهش یافت .از سوی دیگر ،با پایان
جن��گ جهانی دوم و آغاز جنگ رسد ،فض��ای نرش در ایران
دچار یک سلس��له تحوالت فکری گردید .قرش تحصیلکرده
در ایران ش��دیدا ً تحت تأثیر افکار سوسیالیستی همسایهی
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ش�مالی قرار گرفته بود و طبعاً بازتاب این افکار در کاالهای
نوشتاری آشکار میشد .شاید بتوان ادعا کرد که این دوره از
لحاظ کیفی ،چه در شکل و چه در محتوا ،نسبت به دورهی
پیشین گامِ چندانی به پیش نبود.
 1953 -4تا  1978میالدی [ 1332تا  1356خورشیدی]
پیامدِ بالواسطهی کودتای  28مرداد  1332انسداد سیاسی در
ایران بود .با وجود این انس��داد سیاسی ،در وضعیت نرش نه
تنها فاجعهای ب��ه بار نیامد ،بلکه پایههای علمی نرش که با
اس��تانداردهای بیناملللی همخوانی داشت در ایران گذاشته
شد.
در این دوره« ،مؤسس��ه انتش��ارات فرانکلین که مؤسسهای
آمریکایی بود به صحنهی فرهنگی ایران» وارد شد؛ «هامیون
صنعتیزاده که به مدیریت فرانکلین انتخاب ش��د توانست
ب��ا نوآوریهای خود تأثیری دیرپا در بس��یاری از حوزههای
ن�شر بگذارد» برای منونه« :توجه ج��دی به نقش ویرایش»،
«توجه به طراحی جلد کتابها و نقش تصویرگری و گرافیک
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نرشفارسی

در س��اختار کتاب»« ،طراحی و چاپ نخستین دایرهاملعارف
فارس��ی زیر نظر دکرت غالمحس��ین مصاح��ب»« ،راهاندازی
سازمان کتابهای جیبی» و  ...همچنین بنگاه ترجمه و نرش
کتاب که وابسته به بنیاد پهلوی بود و دکرت احسان یارشاطر
مدیریت آن را به عهده داشت ،توانست «با مجموعه سازی
در حوزههای مختلف نرش کتاب و طراحی یونیفورم یا ساختار
یکس��ان جلد برای مجموعههای خود شناس��نامهدار کردن
کتابها ،تهیه منای��ه و منایهپردازی ،روشهای نوین تصحیح
متون ،ویراستاری ادبی و فنی تأثیرات مثبتی در مجموع در
روند تولید کتاب ایران بنهد» (همین منبع)
در کنار این مؤسس��ات دولتی و نیمهدولتی دو مؤسس��هی
خصوصی امیرکبیر و انتش��ارات نیل در همین دوره ش��کل
گرفتند« .ش��اید از منظر نرش کت��اب مهمترین اتفاق دههی
سی ،پیدایی اتحادیه نارشان و کتابفروشان تهران بود» (همین
منبع)
از این رو ،تا آن جا که به کیفیت تولید کتاب برمیگردد ،این
دوره یکی از پربارترین دوران در ایران بوده است.
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درس��ت در همی��ن دوره افغانس��تان وارد درگیریه��ا و
کشمکشهایش با پاکس��تان شد (آغاز نخستوزیری محمد
داوود خ��ان در س��ال  1953میالدی) و همی��ن ناآرامیها،
وضعیت نه چندان پایدار آن کشور را ناپایدارتر کرد .کالً در
افغانستان حدود  46زبان و  200گویش وجود دارد که طبقِ
مصوبهی لویه جرگه س��ال  1964میالدی ،زبانهای فارس��ی
(دری) و پشتو ،زبانهای رسمی اعالم شدند .از یک سو این
تنوع زبانی ،از س��وی دیگر پراکندگی جمعیت و بیسوادی
باعث گردید که صنعت چاپ و نرش در این کشور به سختی
جا بیفتد« .فقط محض منونه و به عنوان مثال قابل یادآوری
اس��ت که کتابِ اخالق نیکوماخوس ارس��طو در س��الهای
دههی  30شمس��ی در کابل به تیراژ بس��یار معدود (حدود
هزار نس��خه) به چاپ رسیده اس��ت و هنوز در بازار کتاب
کابل قابل دریافت است( ».همین منبع)
 1978 -5تا  1983میالدی [ 1356تا  1362خورشیدی]
از یک سال پیش از انقالب اسالمی ،کنرتل دولت بر نرش بسیار
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سست شده بود .همین باعث شد که از سال  56خورشیدی،
ن�شر کتاب در بُعد ک ّمی خود بس��یار افزایش یابد .به ویژه
کتابهای مارکسیستی و مذهبی -سیاسی در ابعاد وسیعی
با جلدهای س��فید وارد بازار شد« .کتابهای جلد سفید» -
رصفنظر از محتوای آنها -فاقد اس��تانداردهای بیناملللی
نرش بودند .اکرث این کتابها بدون ویراس��تاری ،رسش��ار از
اش��تباهات چاپی ،امالئی ،نقطهگذاری ،ترجمههای اشتباه و
 ...خالص��ه میتوان گف��ت که در این بُرش زمانی آش��ومبند
چیرگی کمیت بر کیفیت رخ داد .ش��اید بتوان این وضعیت
نابس��امان نرش را به «رشایط انقالبی» آن روزها نسبت داد،
گ انقالبی -شلختگی در
ولی واقعیت این است که این فرهن ِ
نرش کتاب ،سالها پس از انقالب ادامه یافت.
البت��ه به دلیلِ آغ��از جنگِ عراق و ای��ران و کمبود کاغذ از
یک سو و انسداد ش��دیدِ سیاسی برای مهار دگراندیشان ،از
کمیت نرش شدیدا ً کاسته شد« .از سال  1362به بعد وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی که جانشین وزارت فرهنگ و هرن
سابق ش��ده بود از نارشان خواس��ت تا برای گرفنت پروانهی
18
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نرش اقدام کنند» (همین منبع)
 -6از سال  1983میالدی [ 1362خورشیدی] تا کنون
در دوران جن��گ عمالً صنعت چاپ و ن�شر بدترین دوران
خود را در ایران گذراند .از یک س��و ،جنگ و از سوی دیگر
رسکوب بس��یار شدید دگراندیشان در ایران ،باعث شد روند
نرش در ایران دچار یک زندگی گیاهی بشود.
با انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور (1368
تا  1376خورش��یدی) و نزدیکی او به سازمانهای اقتصادی
جهانی ،به وضعیت نرش در ایران تکانی داده شد .البته رشد
ک ّمی نرش در این دوران مدیون سازمانهای اقتصادی جهانی
بوده که یکی از رشایط آنها برای همیاری اقتصادی ،افزایش
محصوالت فرهنگی و تولید انبوه کتاب است .به هر رو ،در
دورهی هشت س��الهی رفسنجانی ما شاهد رشد بیسابقهی
نارشان در ایران هستیم .طبعاً بخش بزرگی از این نارشان نوپا،
با دولت نزدیکیهای ایدئولوژیکی داش��تند .ولی این انبوه
نارشان که فاقد اطالعات و تجارب کارشناس��ی بودند ،باعث
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ش��دند که از س��طح کیفی نرش در ایران شدیدا ً کاسته شود.
یکی از گرهگاههای نرش در ایران ،وابستگی شدی ِد اقتصادی
نارشان به دولت بوده است .به دلیل ساختار اقتصادی ایران،
بخش خصوصی ،به ویژه حوزه صنعت چاپ و نرش ،با هزاران
بندِ مرئی و نامرئی به دولت وابسته است .با این که تاکنون
 9264پروانهی نرش صادر شده است ،ولی این کم ّیت بیانگر
یک کیفیت خوب نیست .در کنار نابسامانیهای ساختاری-
اقتصادی ،افت و خیزهای سیاسی در ایران نیز نقشی بزرگ
ایفا میکنند که خود به مانعی برای توس��عه صنعت نرش و
چاپ بدل شده است.
هامنگونه که میبینیم ،صنعت چاپ و نرش به طور مستقیم
از یک س��و به اوضاع سیاس��ی و از س��وی دیگر به درجهی
باس��وادی /بیس��وادی در ایران [یا هر کشور دیگر] مربوط
میش��ود .به هنگام ورود صنعت چاپ به ایران ،بیش از 80
درصد از مردم ایران یا کوچنده (عشایر) بودند یا در روستاها
زندگی میکردند .این بیس��وادی اجتامعی ،خود مانعی بود
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برای نخس��تین رسمایهگذاریه��ا در این بخش صنعتی .ولی
بدون پایهگذاری این بخش از صنعت ،سوادآموزی هم شکل
منیگرفت .از این رو ،میتوان گفت که سوادآموزی عمومی
(اجتامعی) به طور مستقیم به این صنعت گره خورده است.
عجیب نیس��ت که شکلگیری مدارس و دانشگاهها در ایران
به م��وازات پیرشفت در صنعت چاپ صورت گرفته اس��ت.
به همین دلیل ،دولت و نهادهای وابس��ته به آن نخس��تین
مؤسساتی بودند که به صنعت چاپ پر و بال دادند و آن را
تقویت کردند.
در کنار این مؤسسات وابسته به دولت ،بخش خصوصی نیروی
عمدهی خود را روی نرش کتابهای غیردرس��ی گذاشت .از
همین نقطه بود که نخستین اصطکاکهای معنوی [سیاسی
و فرهنگی] بین نهاد دولت و نهاد جامعهی مدن ِی نوپا آغاز
شد.
البته اوضاع سیاس��ی جهان آن روز هم در این روند بیتأثیر
نب��وده اس��ت :جه��ا ِن دو قطبی ک��ه جن��گ رسد بین غرب
(رسمایهداری) و رشقِ (سوسیالیس��تی) محصولِ مستقیم آن
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بود ،خود را در کاالهای معنوی تولید ش��ده در ایران بازتاب
میداد .کشاکشِ دو قطب جهانی ،به طور مستقیم بر سیاست
دولتهای ایران نس��بت به نرش تأثیر میگذاشت .به همین
دلیل ،تاریخ نرش در ایران تا سال  1332خورشیدی ،علیرغم
متام��ی موانع دولتی ،آنچنان تح��تِ تأثیر جنگِ رسد غرب و
رشق نب��ود .اگرچه پس از کودتای مرداد  1332خورش��یدی،
عرصهی نرش برای هواداران سوسیالیس��م (شوروی و چین)
تنگتر ش��د ولی با ورود مؤسسهی انتش��ارات فرانکلین که
مؤسسهای آمریکایی بود ،کیفیت نرش در ایران دگرگون شد.
ب��ه طور منونه« :توجه جدی به ویرایش»« ،توجه به طراحی
جلد کتابها و نقش تصویرگری و گرافیک در ساختار کتاب»،
«راهاندازی س��ازمان کتابهای جیبی برای عرضه کتابهای
ارزان»« ،تأس��یس چاپخانههای افس��ت»« ،س��اماندهی و
تدوین و طراحی کتابهای درس��ی مدارس و دبیرستانها».
میتوان گف��ت که در این بُرش تاریخی ،بخش��ی از تجارب
کش��ورهای غربی ،به ویژه آمریکای شاملی ،به ایران انتقال
یافت .در س��ال  ،1332انتش��اراتی امیرکبیر و نیل به عنوان
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دو مؤسس��هی خصوصی ش��کل گرفتند .رسانجام ،با تشکیل
مؤسسات خصوصی نرش ،در س��ال  1337قدیمیترین نهاد
صنفی -فرهنگی ایران پایهگذاری شد.
ب��ه طور خالصه میت��وان گفت که بین س��الهای  1332تا
 1356خورش��یدی ،علیرغم انس��داد سیاس��ی ،دو عامل در
گس�ترش نرش و کیفیت بهرت آن س��هیم بود .نخس��ت آن که
جمعیت باسواد ایران بسیار افزایش یافته بود و دوم این که
صنعت چاپ و س��اماندهی حرفهای کتاب از غرب به ایران
انتقال یافته بود .از س��وی دیگر ،بخش خصوصی هم بسیار
رش��د کرد .در این دوره ،به ویژه به ادبیات یا کتابهایی که
به گونهای در س��تایش رشقِ سوسیالیستی بود ،امکان عرض
اندام داده منیشد.
این س��د در آغاز اعرتاضات اجتامعی در ایران در سال 1356
شکسته شد« :کتابهای جلد سفید» منونهی بارز این شکسنت
س��د هستند که تا سال  1358ادامه یافت .میتوان گفت که
بین س��الهای  1356تا پایان س��ال  ،1361به دلیل منسجم
نبودن ارگانهای دولتی ،بازار نرش ایران از یک آزادی «بدون
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مرز» برخوردار بود .از یک سو جنگ و از سوی دیگر منسجم
شدن ارگانهای دولتی ،باعث شد که دولت برای کنرتل نرش،
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی را به جای وزارت فرهنگ و
هرن سابق بوجود بیاورد و نهادی برای کنرتل کاالهای معنوی
ایجاد مناید.
گفتنی اس��ت ک��ه وضعیت چ��اپ و ن�شر در دوران جنگ
[ 1360تا  ]1368به واس��طهی کمبود کاغذ و دیگر کاالهای
وابس��ته به چاپ ،دچار بحران ش��دیدی ش��د .در کنار این
وضعیت نابس��امان ،دولت جمهوری اسالمی به دالیل دینی
 ایدئولوژیک��ی فضای نرش در ایران را به حوزههای معینیس��وق داد و برای بسیاری از وفاداران به نظام پروانهی نرش
صادر کرد .عجیب نیست که ما در این دوره با «تورم نارش»
روبرو هس��تیم .افزایش شدید کمیت ،و سقوط کیفیت ،هم
در چاپ و هم در محتوا.
در حال حارض بیش از  9200پراونهی نرش صادر شده است.
تقریباً دو دهه طول کش��ید تا ب��ه تدریج یک قرش جدی و
مسئوول از نارشان در ایران شکل گرفتند.
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با این همه به دالیل بسیار ،وضعیت چاپ و نرش در ایران با
کش��ورهای اروپایی یا آمریکای شاملی قابل مقایسه نیست.
برای این کمبود فرهنگی میتوان علل زیر را یاد آوری کرد:
 -1کتابهای درس��ی به گونهای طراحی شدهاند که عالقهی
بچهها به کتابهای غیردرسی را برمنیانگیزد،
 -2کارشناس نبودن بسیاری از نارشان ایرانی .کتاب یک کاال
[کاالی معنوی] اس��ت .یعنی در مرتبهی نخس��ت باید آن را
به عنوان یک کاال که تابع عرضه و تقاضا اس��ت نگریست و
هم این که باید این کاال از کیفیت مرغوب برخوردار باشد،
 -3نقش دولت و رس��انههای وابس��ته به آن که تقریباً هیچ
پشتیبانیای از کتابخوانی منیکنند،
 -4سانسور شدید که باعثِ محدودیت تنوع فرهنگی میشود
و همین باعث میش��ود که بخش��ی از مردم با س��لیقههای
گوناگون حذف شوند،
 -5وابستگی بخش خصوصی به دولت به ویژ ه وابستگی به
یارانهه��ای مربوط به کاغذ و ارز برای وارد کردن صنعت و
فناوری چاپ.
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زوال چاپ سنتی
دیری نخواهد پائید که کتاب به ش��کل کنونیاش جای خود
را به نرش الکرتونیکی (دیجیتال) خواهد داد .این مسیر آغاز
شده اس��ت و هر چه بیش�تر حوزههای گوناگون نرش را به
خ��ود اختصاص خواهد داد .اگر ن��ارشی بتواند در کنار نرش
سنتی ،آیندهی خود را با فناوری نوین سازگار کند ،میتواند
به خوبی از این کاال بهره بربد.
ام��روزه نرمافزاره��ای پیرشفتهای وجود دارن��د که میتوان
کتابهای الکرتونیکی [ک.ا] را به گونهای در اینرتنت عرضه
کرد که سوء اس��تفاده از آن صورت نگیرد .البته هنوز شاید
چند سالی دیگر طول بکشد تا بتوان ،هم از لحاظ فناوری و
هم از لح��اظ قوانین مدنی ،نرش الکرتونیکی را مطمنئ کرد.
ول��ی در حال ح��ارض ،علیرغم همهی کمبوده��ا بازار نرش
الکرتونیکی باز شده است.
ایران از این فرآیند جدا نیست .نارشان ایرانی مجبورند دیر یا
زود به این فناوری رو بیاورند .ویژگی نرش الکرتونیکی ،که هم
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اکنون شاهد آن هستیم ،تخصصی بودن حوزههای گوناگون
نرش است .به س��خنی دیگر ،تقسیم کار زمخت تاکنونی در
عرصهی نرش کتاب ،باز هم در آینده ظریفتر خواهد ش��د.
یعنی نارشانی که تاکنون در چند زمینه تقریباً نزدیک به هم
[مثالً ادبیات کالس��یک ،نوین ،شعر ،داستان ،یا ترجمههایی
در این زمینه] در آینده مجبور خواهند به یک تقس��یم کار
ظریفتری تن بدهند .از این رو ،شاید غیر معقوالنه نباشد
که نارشان کنون��ی از هم اکنون به فکر حوزههای تخصصی
آتی خود [برای منونه :ش��عر کالس��یک در یک دورهی معین
به عالوه ادبیات توضیحی آن] باشند .فرآیند تخصصی شدن
(تقس��یم کار ظریفتر) در حوزهی نرش ،روندی است که ما
آن را در گسرتهی همهی تولیدات مشاهده میکنیم.
نرش کتاب خارج از ایران
نرش کتابهای فارسی در خارج از ایران به ویژه در کشورهای
غرب��ی ،پیش از انقالب  1357وجود داش��ت .تقریباً همهی
آن کتابه��ا از مضامی��ن سیاس��ی و ایدئولوژیک برخوردار
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بودند .سازمانها و انجمنهای سیاسی بخش اصلی این نرش
را به عهده داش��تند .به جز کتابهای چاپ مس��کو و چین
و همچنین کتابهایی که توس��ط ح��زب توده ایران منترش
میشد ،بقیهی کتابها از کیفیت پائینی برخوردار بودند.
در پیِ خروج بیسابقهی ایرانیان پس از انقالب  57و اقامت
آنها در کشورهای اروپایی و آمریکای شاملی ،طولی نکشید
که ایرانیان مقیم خارج که اساساً خود را تبعیدی مینامیدند،
دس��ت به انتش��ار نرشیات و کتابهای گوناگ��ون زدند .از
آن ج��ا که اکرث ایرانیان خارج از کش��ور متعلق به گروهها و
سازمانهای سیاسی بودند ،طبیعی است که روح سیاست و
ایدئولوژی بر نرشیات و کتابها نیز حاکم بوده است.
ولی ایرانیان یکی از پرکارترینِ تولیدکنندگان در میان تبعیدیان
و یا مهاجران از ملل دیگر در اروپا و آمریکای شاملی هستند.
پس از چند س��ال ،به ویژه پس از فروپاش��ی اتحاد جامهیر
شوروی سوسیالیستی ،یک نقطهی عطف کیفی در نرش خارج
از کش��ور بوجود آمد .کتابهای غیرایدئولوژیک در زمینهی
فلسفه ،تاریخ ،داس��تان ،شعر و  ...آرام آرام جای کتابهای
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سیاس��ی با مضامین ایدئولوژیک را گرف��ت .البته این نقطه
عطف در خود یک بُرش سیاس��ی در خارج کش��ور نیز بود:
فرآیندِ استحالهی «ایرانیان تبعیدی» به «ایرانیان مهاجر» نیز
به فرجام رسید .به عبارتی ،تولیدات متنوع معنوی همزمان
بود با این استحالهی هویتی .این دگرگونی خود را در رقابت
«فرهنگ» به مثابهی یک مجموعه وس��یع با «سیاست» به
ک ایدئولوژیزده نیز نش��ان میدهد :در این
مثابهی یک در ِ
رقاب��ت طبیعی ،رسانجام پی��روزی از آنِ نگاهِ «فرهنگی» به
نرش کتاب بوده است.
بر اس��اس همین درک نیز ،کیفیت خوب ،هم برای کتاب به
مثاب��هی یک محص��ول مادی و هم به عن��وانِ یک محصول
معنوی ،آرام آرام جایگزین شلختهگری سابق شد .البته باید
در این جا یادآوری کرد که رس��التِ چاپ کتاب در خارج از
ایران اساساً جنبهی سندیت (حفظ آثار معنوی ایرانیان مقیم
خارج از کش��ور) دارد تا رسمایهای .زیرا به دلیل محدودیت
شامرگان چاپ کتاب ،نه مؤلف ،نه مرتجم و نه نارش میتوانند
از این راه زندگی خود را بگذرانند؛ البته اگر از چند استثنای
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انگشتشامر بگذریم.
ب حارض میتوان یک تصویر کلی و روش��ن
با مطالعهی کتا ِ
از فرآیند چاپ و نرش فارس��ی در کش��ورهای فارسی زبان و
در مرکز آنها ایران بدس��ت آورد و به نقاط قوت و ضعف
آن پی برد .در این جا ما بازتاب تحوالت سیاس��ی را در نرش
کتاب به خصوص در منونه ایران مش��اهده میکنیم .ش��اید
بت��وان گفت که این کتاب در بخش ایران هم تاریخ نرش در
ایران اس��ت و هم به نوعی ،منودار تحوالتِ سیاسی در ایران
را به خواننده انتقال میدهد.
رسگذشت نرش فارسی در کش��ورهای فارسی زبان و نارشان
ایرانی خارج از ایران ،براس��اس منت گفتگوها و نوشتارهایی
تنظیم شده که توسط خانم سنبل بهمنیار و به سفارش آلیانس
ـ اتحاد بیناملللی نارشان مس��تقل ـ صورت گرفتهاست .این
گفتگوها حضوری و مکاتبهای و در چند مورد هم س��فارش
تهیه مطلب به افراد مطلع در حوزه نرش فارسی در کشورهای
فارس��ی زبان بودهاست .بخشی از مطالب تهیه شده که در
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آرش��یو آلیانس موجودند ،به ش��کل کتاب حارض در اختیار
خوانندگان فارس��ی زبان قرار میگیرد .ترجمه انگلیسی این
کتاب نیز همزمان منترش شده که مورد استفاده خوانندگان
انگلیسی زبان است.
ب .بینیاز
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پیرامون نرش کتاب در ایران
فرید مرادی

نخس��تین چاپ جهادیه را ش��خصی به اسم محمدعلی بن
حاج محمدحسین آش��تیانی چاپ کرد که احتامالً از کسانی
ب��ود که فن چ��اپ را در پطرزبورگ فرا گرفت��ه بود و چاپ
چندان با کیفیتی هم نبود و به همین جهت چاپ دوم این
کت��اب را میرزا زینالعابدی��ن در  1234انجام داد .در پایان
همین چاپ چنین آمده است:
« ....زینالعابدی��ن ملک محمد التربی��زی املأمور به عمل
الطبع الدولۀ العلیه القاجاریه فی دارالسطنه تربیز فی تاریخ
یوم الثلثاء س��ابع شهر ذیحجهالحرام سنه اربعون و ثلثون و
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ماتین بع��د االلف من الهجرت لنبویه ص��ل اله علیه و آله،
سنۀ ».1234
همین شخص در  1239هـ .ق به امر فتحعلی شاه به تهران
میآی��د تا چاپخانهای در این ش��هر راهان��دازی کند .وی در
تهران تحت حامیت منوچهرخان معتمدالدوله گرجی حاکم
اصفهان و از مشاوران فتحعلی شاه قرار میگیرد و با همکاری
او کتابهای زیادی چ��اپ میکند که به چاپ معتمدی در
ایران نامربدارند .تاریخ درگذشت میرزا زینالعابدین تربیزی
به درس��تی معلوم نیس��ت اما به احتامل او تا حدود س��ال
 1262هـ .ق در قید حیات بوده زیرا در این سال در انتهای
کتاب روضۀاملجاهدین و جالءالعیون چنین آمده است« :به
اهتامم وحید الزمان و فری��د دوران مرحوم به غفران قرین
جن��اب میرزا زینالعابدین آنک��ه جامع بوده بر علم و عمل
در فن��ون عمل اکرث و ز اقل ،صنع��ۀ مطبوعه را حبل املتین
مبدع این حرفه زینالعابدین در محروسۀ ایران جنت نشان
سیام دارالخالفه طهران کتاب روضۀاملجاهدین به درجۀ کامل
رس��یده در چاپخانۀ مبارکه به استعداد شاگردان جنت مقام
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اختت��ام یافت .امید که ناظران کتب مصنوعه روح آن مربور
را به فاتحه مرسور فرمایند .لله املستعان و علیه التوکل فی
».1262
زینالعابدین ش��اگردان زیادی تربیت کرد که نام و نش��ان
برخ��ی از آنها را در کتابهای چاپی آن زمان میتوان یافت.
از آن جمل��ه محمدباق��ر تربی��زی ،خلیل تربی��زی ،علی بن
محمدحسین تربیزی (آش��تیانی) که در تربیز به حرفۀ چاپ
پرداختند و محمد اس��معیل متخلص ب��ه رسباز و همچنین
عبدالکری��م را در تهران میتوان یاد ک��رد ،دیگر عبدالرزاق
اصفهانی اس��ت که بانی راهاندازی چاپ در ش��هر اصفهان
بود.
ورود چ��اپ حروف��ی در ایران با آغاز چ��اپ در  1233هـ
.ق را بای��د آغاز دوره اول چاپ کتاب فارس��ی دانس��ت ،اما
چ��اپ حروفی کتاب چندان م��ورد توجه قرار منیگیرد .خط
آن چندان برای ایرانیان مطلوب نیس��ت و به همین دلیل با
ورود چاپ س��نگی کمکم این نوع چاپ س��یطرۀ کاملی بر
چاپ کتاب در ایران پیدا میکند که حدود نیم قرن به طول
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میانجامد .نخستین ماشین چاپ سنگی باز هم به خواستۀ
عباس میرزا نایبالس��لطنه در تربیز راهاندازی میشود ،این
چاپ تحت نظر ش��خصی به اسم آقای امین الرشع التربیزی
قرار میگیرد و گفته میش��ود قرآن مجید و سپس زاداملعاد
تحت نظر وی چاپ میرسد.
اما به طور قطع ابتدا ش��خصی به اسم میرزا جعفر تربیزی
بانی چاپ س��نگی در تربیز بود و این در سال  1240هـ .ق
است .مرحوم تربیت بر این نام تأکید میکند ،البته از طرف
میرزا صالح ش��یرازی نیز شخصی به اس��م اسدالله از اهالی
فارس برای فراگیری چاپ سنگی به پطرزبورگ میرود .گویا
این اسدالله نیز در تربیز به کار میپردازد و در  1248هـ .ق
قرآن را چاپ میکند و سپس در  1251هـ .ق زاداملعاد را به
طبع میرساند .خطاط این هر دو اثر میرزا حسن خوشنویس
1
بوده است.
در صفح��ۀ آخر زاداملعاد چنین آمده اس��ت« :بندۀ درگاه
جهانپناه به محمدصالح بن حاجی باقرخان ش��یرازی که به
حکم مأموریت به والیت روس رفته بود ،صنعت الطباع جدید
1

از صبا تا نیام .ج  ،1ص 232
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را در آن ملک دیده اسباب و اساس آن را به دارالسلطنۀ تربیز
حمل و نقل منوده ،دارالطباعه قرار داده و فصل مهام آن را
به کفایت عالیش��ان آقا علی بن مرحوم حاجی محمدحسین
الش��هیر به امین الرشع التربیزی وگ��ذار منود ....تا آنکه بعد
از انطباع قرآن مجی��د که تیمناً منطبع گردید ،به تاریخ غرۀ
ش��هر ذیالحجه الحرام در سال  1251هـ .ق کتاب زاداملعاد
که تالی کالم رب العباد اس��ت به ساعی جمیله صورت امتام
یافت».
زمان رفنت میرزا را اسدالله برای آموخنت فن چاپ به روسیه
را به درستی منیدانیم .شاید این مسافرت در سال  1245هـ
.ق در جزو هیئت منایندگی خرسو میرزا صورت گرفته باشد.
در تربیز تا سال  1300هـ .ق  200عنوان کتاب چاپ سنگی
2
به طبع رسیده است.
محمدعلی تربیت نخس��ین کتاب چاپ س��نگی در تهران
را دیوان غزلیات حاف��ظ میداند« :نگارندۀ مقدم بر کلیات
حافظ که در هجدهم محرم  1254هـ .ق به قطع کوچک با
2

تاریخ ایرانشناسی در اروپا ،محمدعلی تربیت ،مجلۀ ارمغان ،سال  ،12ش 7

36

نرشفارسی

کامل نفاست به طبع رسیده است ،کتاب دیگری ندیدهام».
چاپ س��نگی خیلی زود در اصفهان و ش��یراز و ارومیه و
دیگر شهرها رواج یافت .در تهران نیز تا  1344ق .یعنی پایان
دوران قاجار  183عنوان کتاب به روش س��نگی چاپ ش��ده
است که از نظر موضوعی این گونه تقسیمبندی میشوند:
ادبیات ایران (ش��امل متون ادبی ،دواوین ش��عرا ،منشأت،
قواعد دستوری و فرهنگ عامه) 75عنوان
ادبی��ات جهان (عمدتاً ترجمه از ادبیات فرانس��ه ،ش��امل
رمانهای تاریخی و عشقی) 16
تاریخ ایران (ش��امل متون تاریخ��ی ،تاریخ دوران معارص،
42
خاطرات و سفرنامه)
9
تاریخ جهان
9
اخالق ،فلسفه و حقوق
9
دین
9
تذکره شعرا
فرهنگ و مراجع شامل فرهنگ لغات فارسی و دوزبانه 6
1
نظام و قشون
3

3

هامن

37

نرشفارسی

علوم (اعم از علوم عملی و روانشناسی) 7
183
جمع کل
دوران رضا ش��اه از نظر چ��اپ و نرش کتاب چندان تفاوت
چشمگیری با دوران پیش از خود نداشت ،اما بارقههایی در
ایران پدید آمدند ک��ه بعدها در نرش کتاب در ایران تأثیری
مهم به جا نهادند .ش��اید مهمرتین عامل پیدایی مؤسس��ات
مس��تقل و حقوقی نرش کت��اب بود ،تا پی��ش از این دوران
البته با یکی دو اس��تثنا که به آنها اش��اره میکنم بانی چاپ
کتاب معموالً یا دولت بود یا اش��خاصی که بر حسب عالئق
شخصی یا عالئق دینی و یا برای تجارت دست به چاپ کتاب
میزدند ،در واقع نخستین نارشان کتاب در بخش خصوصی
در ای��ران تجار بودند و به همین علت در منابع پیش��ین به
عناوینی چون تاجر کتابفروش بر میخوریم ،این تجار که با
کشورهای اطراف ایران چون مرص ،ترکیه ،هندوستان رفت و
آمد داشتند ،در آنجا به کتابهای فارسی که در آن کشورها
به ویژه هند چاپ میشد برمیخوردند.
در برابر پیشنهاد نارشان آنها که کتابها را برای فروش به
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ای��ران بربید ،آنها به این فکر افتادند که خود در ایران کتاب
چ��اپ کرده و با خود بربند و به ص��ورت تهاتری کتاب را با
کتاب معاوضه کنند ،به این ترتیب نسلی از تجار پیدا شدند
که به ص��ادرات و واردات کت��اب میپرداختند .جدخاندان
رمضانی میرزا علی اصغر کاش��انی منونهای از این گونه افراد
ب��ود و جالب اینکه در س��الهای بعد از می��ان همین افراد
نخستین نارشان بخش خصوصی پدیدار شدند.
در دوران مظفرالدین شاه گروهی از رجال و شخصتهای
فرهنگ��ی مث��ل ح��اج محمدحس��ین امینال�ضرب ،یحیی
دولتآبادی ،میرزا حسن رشدیه ،میرزا علیخان امینالدوله
و احتشامالسلطنه رشکتی به اسم طبع کتاب ایجاد کردند که
هدفش چاپ و نرش کتابهای مناسب برای آموزش کودکان
بود ،محمدعلی فروغی نیز به ریاست این رشکت انتشاراتی
انتخاب شد ،کتاب تاریخ ایران تألیف فروغی و کتاب علی از
نوش��تههای یحیی دولتآبادی از آثاری است که توسط این
رشکت به طبع رس��ید .ولی عمر آن ب��ه خاطر بروز اختالف
بین س��هامداران دیر نپایید و رشکت از هم پاشید .شادروان
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ایرج افش��ار این رشکت را نخس��تین مؤسس��ه حقوقی نرش
کتاب در ایران میداند .4پس از آن در سال  1298شمسی به
نام انتش��ارات گنج دانش در فهارس برمیخوریم که دومین
مؤسسه انتش��ارات در ایران میباشد ،انتشارات گنج دانش
خوش��بختانه پس از گذشت  92س��ال هنوز هم با مدیریت
علیرض��ا گنج دانش به عن��وان نارش اختصاص��ی کتابهای
حقوقی دایر و فعال است.
در  1302شمس��ی که رضاخان رسدار س��په و احمد ش��اه
آخرین بازماندۀ خاندان قاجار پادشاه بود ،محمد رمضانی که
جوانی  19ساله بود با راهاندازی کتابخانۀ رشق یکی دیگر از
مؤسس��ات اولیه نرش کتاب در ایران را شکل داد ،نام محمد
رمضانی در نرش کتاب ای��ران به خاطر تالش و فعالیتهای
خاص وی ماندگار اس��ت .او از نخستین بنیانگذاران مجالت
ادبی در ایران اس��ت که به اس��م رشق به مدیریت نرصالله
فلسفی و بعد سعید نفیسی منترش شد ،وی مجموعهای را به
نام افسانه بنیانگذاری کرد که در سه دوره انتشار یافت .این
بنگرید به مهدوینامه ،یادنامة دکرت یحیی مهدوی ،تهران ،انتشارات هرمس ،مقاله نخستین مؤسسه
4
خصوصی نرش در ایران.
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مجموعه که به صورت جزوات هفتگی منترش میشد ،باعث
ورود نس��ل جدیدی از مرتجامن شد که بعدها همه نامربدار
شدند ،کس��انی نظیر سعید نفیس��ی ،پرویز خانلری ،صادق
هدای��ت ،بزرگ علوی ،نرصالله فلس��فی آث��ار و ترجمههای
ادبی خود را نخست در این مجموعه انتشار دادند.
او همچنین نخس��تین نرشیه تخصصی مربوط به کتاب را
با همین اسم بین سالهای  1309تا  1311شمسی در چهار
ش�ماره منترش کرد ،عالوه بر ای��ن محمد رمضانی که بعدها
نام انتش��ارات خود را تحت تأثیر نهضت فارسی رسهنویسی
ب��ه کاللۀ خاور تغییر داد ،بس��یار پر کار ب��ود و کتابهای
زی��ادی منترش کرد ،او نخس��تین منت ح��روف نگاری رسبی
ش��اهنامه و مثنوی را در ایران منترش ک��رد که هنوز هم از
اعتبار برخوردارند ،هزار و یک شب را در پنج جلد با مقدمه
علی اصغر و حکمت چاپ کرد ،او همچنین از کوش��ندگان
ج��دی در راهاندازی و ایجاد اتحادیۀ نارشان و کتابفروش��ان
تهران بود که در س��ال  1337شمس��ی فعالیت خود را آغاز
کرد.
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از  1302شمس��ی کم کم مؤسس��ات جدید و حقوقی نرش
پ��ا گرفتند ،کتابخان��ه خیام با مدیری��ت محمدعلی ترقی از
 ،1304کتابخانۀ بروخیم با مدیریت اسحق و یهودا بروخیم
از  ،1306کتابخانۀ ابن س��ینا با مدیریت ابراهیم رمضانی از
 ،1309انتشارات علمی با مدیریت حاج اسامعیلی علمی از
 1311و کتابخانۀ اقبال با مدیریت حاج محمدحس��ین اقبال
از  ،1314از نارشان مهم دوران حکومت رضا شاه بودند.
در دوران رضا شاه چند ویژگی مهم در نرش کتاب در ایران
پدید آمد:
 )1نخس��تین نارشان بخش خصوصی رسامً به شکل حقوقی
در این دوران به فعالیت پرداختند.
 )2توجه و عنایت جدی به ایران باستان (باستانگرایی) که
باعث گرایش جدی در تألیف کتابهای تاریخ (عمدتاً وقایع
نگارانه) شد و نسل جدیدی از تاریخنگاران پا به عرصه نهادند
که بسیاری از آثار مهم تاریخی را تألیف منودند .مشیرالدوله
پیرنیا ،س��ید حسن تقیزاده ،عباس اقبال ،نرصالله فلسفی و
عباس پرویز از مهمرتین ای��ن افرادند ،حتی طی قراری بین
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س��ه تن از این افراد یعنی مش��یرالدوله ،تق�� یزاده و عباس
اقبال چنین تصمیم گرفته میش��ود ت��ا مجموعه دورهای از
تاریخ ایران را تألیف کنند .ایران باستان را مشیرالدوله نوشت
(تاریخ ساس��انیان را چون اعتقاد داش��ت ترجمۀ فروغی از
راولینسون اثری بسنده است انجام نداد) از پرویز (ساسانی)
تا چنگیز (مغول) را سیدحسن تق یزاده نوشت و تاریخ مغول
را عباس اقبال ،اما از این بیشرت کار ادامه نیافت .مشیرالدوله
درگذشت ،تقیزاده بیشرت به امور سیاسی پرداخت و عباس
اقبال هم دملشغول تألیفات دیگر شد ،اگر چه او خود بعدها
یک دورۀ تاریخ کامل ایران را به ش��کل فرشدهتر تألیف کرد
که تا امروز هم از آثار مرجع به حساب میآید.
 )3شورای عالی نظام در ارتش مسئول تألیف و تهیۀ تاریخ
نظامی ایران ش��د و اف��رادی مثل احمد بهارمس��ت ،احمد
احتسابیان ،جمیل قوزانلو آثار مهمی در حوزۀ تاریخ نظامی
ایران تألیف کردند.
 )4نهادهای جدید آموزش��ی کم کم گسرتش یافت و جای
نهادهای س��نتی مثل مکتب را گرف��ت و به همین دلیل کم
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کم تألیف کتابهای درس��ی برای سطوح مختلف تحصیلی
شکل گرفت ،اگر چه هنوز تا یکسان سازی کتابهای درسی
فاصل��های طوالنی وجود داش��ت ،این کتابهای درس��ی خود
مبن��ای فعالیت اقتصادی و س��وددهی برای نارشان نیز بود،
زیرا این گونه کتابها مشرتیان ثابت داشته و پرفروش بودند
و چون در آن دوره تعداد کتابخوان به خاطر بافت اقتصادی
جامعه ایران که بیشرت روستایی بودند اندک شامر به حساب
میآمدند ،این گونه کتابها به اقتصاد بخش خصوصی نرش
مدد میرس��اند و کمک میکرد تا این نارشان امیدوارانه به
کار ادامه دهند.
گش��ایش دانش��گاه ته��ران در ( 1313البت��ه پی��ش از آن
دانش��کدههای طب ،ادبیات ،و مدرس��ۀ عالی عرص سیاسی
فعال بودند) .باعث تربیت نسل جدیدی از تحصیل کردگان
شد که خود به خود در فضای فرهنگی ایران تأثیر داشت ،از
س��وی دیگر افزایش نفرات برای اعزام به خارج و تحصیالت
عالیه باعث ظهور نسل تکنوکراتی میشد که نیاز به دانسنت
را در فضای فرهنگی جامعه افزایش میداد.
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این ویژگیها باعث شد حتی در اوج استبداد و دیکتاتوری
آمران��ۀ رضا ش��اه گروهی از چپگرایان نیز گ��رد هم آمده و
نرشیهای با گرایش��ات ماتریالیستی به اسم دنیا منترش کنند
که مدت یک س��ال از  1313-1312در  12شامره منترش شد.
صاحب امتیاز این نرشیه دکرت تقی ارانی از تحصیل کردگان
آملان بود .اگر چه اعضای این محفل در  1316به جرم داشنت
مرام اش�تراکی دستگیر شدند ،گروهی که مشهور به  53نفر
گردیدند ،و در میان آنها تنها دکرت ارانی در زندان جان باخت.
بقیۀ افراد این گروه در ش��هریور هزار و س��یصد و بیس��ت
و پس از برکناری رضا ش��اه از ق��درت و تبعیدش به جزیرۀ
موریس از زندان رها ش��ده و هامنها بودند که حزب تودۀ
ایران را ایجاد کردند که در فضای فکری جامعۀ ایران تأثیری
دیرپا بر جانهاد .تالشهای رضا ش��اه برای نوس��ازی ایران و
مدرنسازی جامعه ریشهدار نبود و از جایگاه صاحب قدرت
بود .نزدیکیهایی که او به آملانیها نشان میداد ،متفقین را
خوش آیند نبود ،پس اسباب کنارهگیریاش را فراهم ساخته
و او ب��ا وضع��ی حقارتآمیز ایران را ترک کرد .سیاس��تگری
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محمدعل��ی فروغی (ذکاءاملل��ک) که خ��ود از بهرتین اهل
قل�مان ایران بود ،حکومت را در خان��دان پهلوی حفظ کرد
و محمدرضای جوان کم تجربه بر تخت پادش��اهی تکیه زد،
ایران وضع خوبی در آن روزگار نداش��ت ،نیروهای متفقین
ایران را در کنرتل خود داشتند ،روسها بساط خود را در شامل
پهن کرده و انگلیسیها نیز جنوب را در اشغال داشتند ،در
چنین رشایطی نیروهای سیاس��ی چپگ��را طرفدار حکومت
ش��وروی با گرد آمدن در خانۀ س��لیامن میرزا اس��کندری از
چهرههای رسش��ناس سیاسی و از ش��اهزادگان قاجار حزبی
را بنیان گذاردند ک��ه نام توده به خود گرفت ،این حزب در
حیات سیاس��ی و فرهنگی ایران طی حدود چهار دهه تأثیر
گذار شد.
مشکالت اقتصادی ،تنگی معیشت و عدم اقتدار حکومت
فضا را برای فعالیتهای سیاسی گشود ،عالوه بر مارکسیستها
ک��ه زیر پرچم ح��زب توده گ��رد آمدند ،قوامالس��لطنه نیز
حزب دموکرات را بنیان نهاد ،س��یدضیاالدین طباطبایی نیز
که در آرزوی کس��ب قدرت بود وارد فعالیتهای سیاس��ی
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ش��د ،نرشیات افزایش یافت ،اما در روند انتشار کتاب تحول
چندانی صورت نگرفت .کمبود کاغذ ،گرفتاری مردم و بافت
اجتامعی جامعه ایرانی و کمی تعداد دانشآموختگان مانع
افزایش شامرگان و عناوین کتاب میشد ،اما آنچه به نرش ایران
در دوران پس از شهریور بیست حداقل تا کودتای  28مرداد
 1332تأثیری قاطع نهاد ،افکار چپ روانه به ویژه تحت تأثیر
رئالیس��م ژدانفی کشور همسایۀ شاملی بود ،جالل آلاحمد،
بزرگ علوی ،ابراهیم گلس��تان و ص��ادق هدایت مهمترین
قصهنویس��ان این دوران بودند که به جز صادق هدایت سه
نفر دیگر س��خت از نفوذ ادبیات مارکسیستی تأثیر گرفتند،
بریم آل احمد ،گرتهبرداری از ادبیات کارگری
از رنجی که می ِ
مش��ابه در دنیای آن روز بود ،چش��مهایش ش��اهکار بزرگ
علوی س��خت چپگرایانه بود و برخی داس��تانهای ابراهیم
گلس��تان نیز رگههایی از گرایش��ات چپ را با خود داشت،
ش�مارگان کتاب ناچیز بود ،اما در نرش ایران چند اتفاق مهم
پیش آمد ،نخست برآمدن علی اکرب علمی یکی از پنج فرزند
حاج محمد اس�ماعیل علمی که با گرفنت حق توزیع کتابهای
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درس��ی مدارس از سال  1324کمکم تبدیل به یکی از نارشان
قدرمتند ایران ش��د ،دیگر رش��د کتابخانۀ مرکزی با مدیریت
حاج عبدالرحیم صبوحی که از  1308شمس��ی فعالیت خود
را آغ��از کرده بود ،پدر وی از وعاظ رسش��ناس تهران بود و
خود او نیز مدتی را در زندان انگلیسیها گذرانده بود ،این
صبوحی بعدها به ویژه در پیدایی و شکلگیری اتحادیۀ نارشان
نقش��ی درخور ایفا کرد .در نیمۀ دوم دهه بیست (در سال
 1327و  )1328انتشارات سنایی و امیرکبیر به مدیریت داود
رمضان شیرازی و عبدالرحیم جعفری نیز فعالیت انتشاراتی
خود را آغاز کردند .داود رمضان شیرازی هم به خاطر تداوم
نزدیک به هفت دهه انتش��اراتی و ه��م حضور همواره در
نهاده��ای صنفی نرش از چهرههای مهم نرش کتاب در ایران
اس��ت ،عبدالرحیم جعفری انتش��ارات امیرکبیر را در مدت
س��ی س��ال فعالیت (تا  )1358تبدیل به بزرگترین مؤسسه
انتش��اراتی در ایران کرد ،او عالوه بر جس��ارت ،نوآوریهای
فراوانی نیز در کار خود داش��ت و توانس��ت در مدت س��ی
س��ال کار بی��ش از دو هزار عنوان کت��اب منترش کرده و ده
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فروشگاه کتاب نیز در تهران راهاندازی کند .جعفری مدتها
مدیر عامل سازمان کتابهای درسی بود و توانست به چاپ
و توزیع کتابهای درس��ی س��امان بدهد .پس از انقالب به
دنبال پیش آمدن حوادثی که منجر به مرگ اس�ماعیل رائین
نویس��ندۀ کتاب «فراموشخانه در ای��ران» در دفرت جعفری
شد مش��کالت قضایی فراوانی برای او ایجاد کرد که باالخره
منجر به مصادرۀ مؤسسه انتشاراتی او و واگذاری رسمی آن
به سازمان تبلیغات اسالمی شد ،از آن تاریخ تاکنون مؤسسه
انتش��ارات امیرکبیر به طور عمده با تجدید چاپ کتابهای
پیشین توانسته به حیات خود ادامه دهد.
در مرداد  1332با کودتای رسلشکر فضلالله زاهدی و ساقط
ش��دن دولت دکرت محمد مصدق ،محمدرضا ش��اه توانست
قدرت خود را تثبیت کند ،ورود آمریکا به صحنه رقابتهای
سیاسی در ایران و ارتباط گسرتدۀ سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و نظام��ی با این کش��ور از رژیم پهلوی رژیمی وابس��ته به
قدرت امریکا ساخت ،در صحنۀ فرهنگی نیز رژیم تالش کرد
تا با زدودن آثار فرهنگ چپ که حزب توده و عمدۀ جریان
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روشنفکری ایران که وابسته به آن حزب بود توانسته بود آن
را به فرهنگ غالب در ایران تبدیل کند دست به مبارزه بزند،
ورود مؤسسه انتش��ارات فرانکلین که مؤسسهای آمریکایی
بود به صحنۀ فرهنگی ایران و تش��کیل بنگاه ترجمه و نرش
کتاب که از نظر اقتصادی وابسته به بنیاد پهلوی بود و دکرت
احسان یار ش��اطر یکی از اساتید دانشگاه تهران به ریاست
آن برگزیده ش��د ،منادهایی برای تغییر در بس�تر اندیش��ه و
نرش کتاب در ایران بود ،هامیون صنعتیزاده که به مدیریت
فرانکلین انتخاب ش��د توانس��ت با نوآوریهای خود تأثیری
دیرپا در بس��یاری از حوزههای نرش بگ��ذارد ،برخی از این
دگرگونیها عبارتند از:
 )1توج��ه جدی به نقش ویرایش که به راس��تی نخس��تین
بار توس��ط فرانکلین در ایران ش��کل گرفت و نسلی مهم از
ویراستاران حرفهای در این مؤسسه پرورش یافتند نظیر دکرت
سیروس پرهام ،نجف دریابندری ،منوچهر انور ،کریم امامی،
عبدالحسین آذرنگ ،هرمز هامیون پور و بسیاری دیگر.
 )2توج��ه ب��ه طراحی جلد کتابها و نق��ش تصویرگری و
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گرافیک در س��اختار کتاب که با تش��کیل آتلی��ۀ فرانکلین و
حضور کتابپرداز بزرگش هرمز وحید بزرگترین نقش را در
ش��کلگیری هرن کتابپردازی و طراح��ی و گرافیک در ایران
ایفا کرد.
 )3طراحی و چاپ نخس��تین دایرۀاملعارف فارسی زیر نظر
دکرت غالمحسین مصاحب.
 )4راهاندازی سازمان کتابهای جیبی برای عرضه کتابهای
ارزان قیمت با تیراژهای نسبتاً باال در آن دوران.
 )5تأسیس چاپخانه افست که هنوز هم بزرگترین سازمان
چاپ کتاب در ایران است.
 )6س��اماندهی و تدوی��ن و طراح��ی و تألیف کتابهای
درسی مدارس و دبیرستانها.
ع�لاوه بر اینها فرانکلین با در اختیار نهادن کتابهایی که
متام امور آنها در این مؤسس��ه انجام میگرفت و در اختیار
نارشان دیگر نهادن طی یک دورۀ طوالنی حدودا ً بیس��ت و
دو ساله به اقتصاد نرش کتاب در ایران کمکهای قابل توجه
رسانید.
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بنگاه ترجمه و نرش کتاب نیز علیرغم تالش برای جایگزینی
فرهنگی در ایران توانس��ت با مجموعه سازی در حوزههای
مختلف نرش کتاب و طراحی یونیفورم یا س��اختار یکس��ان
جلد برای مجموعههای خود شناس��نامهدار کردن کتابها،
تهی��ه منایه و منایهپ��ردازی ،روشهای نوی��ن تصحیح متون،
ویراس��تاری ادبی و فنی تأثیرات مثبتی در مجموع در روند
تولید کتاب ایران بنهد ،در کنار این دو مؤسسه بزرگ دولتی
پس از سال  1332شاهد رشد مؤسسه امیرکبیر ،تولد انتشارات
نی��ل به عنوان یکی از بزرگترین نارشان بخش خصوصی که
نقش روش��نفکرانی مثل ابوالحسن نجفی و عبدالحسین آل
رس��ول در آن پررنگ بود باید یاد کنیم .نیل بعدها در دهۀ
 40تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین مؤسسات نرش کتابهای
ادبی در ایران شد .شاید از منظر نرش کتاب مهمرتین اتفاق
دهۀ س��ی ،پیدایی اتحادیه نارشان و کتابفروشان تهران بود.
این اتحادیه محصول س��الها نشست و تالش نارشان تهران
برای ایجاد یک نهاد صنفی بود ،تالشی که با حضور نارشانی
چون عبدالرحی��م صبوحی مدیر کتابخان��ۀ مرکزی؛ ابراهیم
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رمضانی مدیر کتابخانۀ ابن س��ینا ،کاللۀ خاور و محمدعلی
ترقی مدیر انتش��ارات خیام ،احمد عطایی مدیر انتش��ارات
عطایی ،داود رمضان شیرازی مدیر کتابخانۀ سنایی ،مرعشی
مدیر انتشارات حافظ نوین و  ...باالخره در سال  1337منجر
به تش��کیل یکی از قدیمیترین نهادهای صنفی  -فرهنگی
در ایران شد .اتحادیهای که هنوز هم فعال و پویاست.
ب��ا وجود این تا آغاز دهۀ چهل روند تولید کتاب در ایران
رش��د چندانی ندارد ،نخس��ت به دلیل باف��ت جامعۀ ایران،
عدم رش��دیافتگی طبقۀ متوسط شهرنش��ین ،فشار و سلطه
پلیس سیاسی (ساواک) بر جریانهای فکری جامعه ،دلزدگی
و رسخوردگی اهالی اندیشه که عمدۀ مرصفکنندگان کتاب
هستند مانع پیدایی مؤسس��ات نرش قدرمتند و تولید کتاب
میشد ،از سالهای پایانی دهۀ سی و آغاز دهۀ چهل نسیم
تغییرات��ی در جامعۀ ای��ران وزیدن گرفت ،ای��ن تغییرات با
اعتصاب معلامن که با مرگ دکرت خانعلی توسط عوامل رژیم
ش��کل گرفت آغاز ش��د ،اما بیش�ترین زمینۀ این تغییرات از
خواستههای دولت دموکرات آمریکا که با ریاست جمهوری
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جان اف کندی آغاز شده بود ،برمیآمد ،آمریکاییان خواستار
تغییر بافت اقتصادی جوامع وابسته به خود از کشاورزی به
صنعتی بودند و این برای گس�ترش بازار مرصف رسمایهداری
جهان��ی ی��ک رضورت بود ،ب��ه همین دلیل طرح��ی که نام
"انقالب س��فید شاه و مردم" را به خود گرفت به عنوان یک
رفرم در جامعۀ ایران به رفراندوم نهاده شد .این رفرم باعث
یک تغییر عمده در جامعۀ ایرانی شد ،رشد قابل توجه طبقۀ
متوس��ط ش��هری ،مهاجرت رو به فزونی از روس��تا به شهر،
گسرتش ش��هرها ،رش��د غیرقابل تصور بوروکراسی اداری؛ بر
اساس همین رشد باعث پیدایی نهادهای فرهنگی متناسب با
نیاز طبقه متوسط ،تأتر ،سینام ،مراکز تفریحی ،فرهنگرساها،
تاالرها و باالخره تأس��یس دفاتر مطبوعاتی و انتشاراتی شد
همین تغییرات به اجبار نوعی تس��امح و ایجاد فضای بیشرت
را برای فعالیتهای فرهنگی میگشود و به همین دلیل دهۀ
چهل از نظر رشد چش��مگیر تولید کتاب ،اعتالء نویسندگی
و روزنامهنگاری در ای��ران تعداد گاهنامهها ،فصلنامهها و
ماهنامههای ادبی منحرص به فرد است ،مؤسسات نوین نرش
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کتاب عالوه بر نیل نظیر روزن ،طرفه ،رز ،روز ،زمان ،جوانه
ک��ه نوگراییها و ابت��کارات فراوانی در می��دان تولید کتاب
ایجاد کردند و حضور مؤسس��ات حقوق��ی نرش نوین بدون
اتکا به کتابفروشی همه در این دهه پیدا شدند ،علیرغم این
تحوالت جامعه درون خود دچار یک پارادوکس (تناقضمنا)
بود .فضای نسبتاً باز فرهنگی ،منجر به انتقادات روشنفکران
از وضعیت موجود بود ،وضعیتی که در نهایت آنها را وادار
به تش��کیل نهاد صنفی نویسندگان یعنی کانون نویسندگان
ایران کرد.
نهادی که از زمان تش��کیل تاکن��ون محل چالش حکومت
و اهل قلم بوده و هیچ گاه ش��کل رسمی و قانونی به خود
نگرفته اس��ت .کانون با حضور اکرثیت روشنفکران اهل قلم
ش��کل گرفت ،ولی هم��واره عالوه با درگی��ری با دولتهای
وقت ،درون خود نیز آرامش نداش��ته و طیفهای مختلف
فکری همواره تالش داشتهاند سیطرۀ خود را بر آن بگسرتانند،
حتی زمانی کوتاه پس از انقالب اعضا و هواداران حزب توده
تحت عنوان ش��ورای نویسندگان از کانون انشعاب کردند و
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نرشی��های نیز برای خود راهاندازی منودند ،امروز هم کانون
نویسندگان بدون به رس��میت شناختهشدن از طرف دولت
در ایران به کار خود ادامه میدهد.
عالوه بر این نسلی تازه از دانشآموختگان دانشگاهها نیز
در دو طیف مذهبی و چپگرا بودند که رژیم را فاقد هر نوع
توان برقراری دیالوگ میدانس��تند و به همین علت دس��ت
ب��ه مبارزۀ زیرزمینی برای رودررویی با رژیم زدند ،وضعیتی
که منجر به تشکیل دو سازمان زیرزمینی مجاهدین خلق و
چریکهای فدایی خلق ش��د ،رژیم نی��ز که خود را رودررو
ب��ا مخالفان خود دید به ج��و اختناق و محدودیت فکری و
فرهنگ��ی در جامعه دامن زد .از س��ویی افزایش بهای نفت
منجر به جدایی بیش�تر حکومت ش��اه از مردم شد ،از آغاز
دهۀ پنجاه فضای بستهای بر جامعه حکمفرما شد ،بسیاری
از نرشی��ات توقیف و تعطیل ش��دند ،بس��یاری از اهل قلم
هم زندانی و بعضی ممنوعالقلم ش��دند ،برخی نیز دس��ت
ب��ه مهاجرت زدند .از آغاز این دهه رش��تهای دیگر از تولید
فرهنگی یعنی چاپ کتابهای ممنوعه به صورت زیرزمینی
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و دور از نظ��ارت نهادهای دولتی آغاز ش��د و این رش��ته از
تولید فرهنگی در سالهای  56تا حدود سال  60وجه غالب
تولید کتاب در ایران ش��د ،رشتهای که منجر به تولید تعداد
بیشامری کتاب عمدتاً در حوزههای دینی ،فلسفی ،سیاسی
و تاریخی شد که به کتابهای جلد سفید شهرت یافتند ،در
دهۀ پنجاه علیرغم فش��ار فزاین��دۀ نهادهای امنیتی بر اهل
فکر ،اما جوشش و کوشش اجتامعی و سیاسی در نرش کتاب
چشمگیر است ،نارشانی جوان کم کم وارد حوزۀ تولید کتاب
میش��دند که برخی از آنان نظیر نگاه و ققنوس با مدیریت
علیرض��ا رئیس دانایی و امیرحس��ین زادگان تا امروز هم از
مهمرتین مؤسس��ات نرش کتاب در ایران هستند ،بسیاری از
مؤسسات روشنفکری و کوچک نرش نیز در دهۀ پنجاه شکل
گرفتند که البته چندان دیر نپاییدند.
نرش کتاب در ایران پس از انقالب را میتوان به چند دوره
تقسیم کرد:
مرحله اول که از س��ال  1356رشوع و تا حدود سال 1362
ط��ول کش��ید ،دوران فعالیتهای سیاس��ی انواع و اقس��ام
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گروههای سیاس��ی از چپ تا مذهبی و ملی بود ،بیشرت این
گروهها واحدهای انتشاراتی داشتند که به نرش کتاب دست
میزدند ،عالوه بر این تعداد بیش�ماری از نارشان نوخاسته
و کمن��ام و نش��ان نیز به چ��اپ و نرش کتابهایی دس��ت
میزدند که گاه مخالفت جدی با نظام حاکم داش��ت (حال
ی��ا در ح��وزه باورها و اعتقادات مذهب��ی حاکمیت و یا در
مخالفت با مش��ی سیاس��ی) با رشوع جنگ و افزایش وجهۀ
ملیگرای��ی در دف��اع از میهن و تالش حاکمی��ت برای مهار
گروههای سیاس��ی و جلوگیری از رودررویی جدی در داخل
کشور کمکم محدودیتهایی در نرش کتاب و نرشیات پدید
میآمد ،از سال  1362به بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
که جانش��ین وزارت فرهنگ و هرن سابق شده بود از نارشان
خواس��ت تا برای گرفنت پروانۀ نرش اق��دام کنند .این حرکت
جدید باعث ش��د ک��ه تنها نارشان جدی و حرف��های اعم از
باس��ابقه یا جدید در میدان نرش باقی مبانند ،در سال 1367
شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبهای تحت عنوان (اهداف
و سیاستها و ضوابط نرش کتاب) تدوین و از وزارت فرهنگ
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و ارشاد اسالمی خواست تا اجرا کنندۀ آن باشد ،این مصوبه
مبنای نظارت بر کتاب قبل از چاپ و نرش قرار گرفت.
این مصوبه تا س��ال  1389تنها ضابطهای بود که دولت بر
اساس آن نظارت خود را بر کتاب اعامل میکرد ،اگر چه رفتار
ادارۀ کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مواردی بسیار
فراتر از مصوبۀ یاد ش��ده بود ،در سال  1389این مصوبه به
کنار نهاده ش��د و مصوبهای جدید ابالغ ش��د که به نظارت
دولتی ریزتر پرداخته ش��ده ،اما تا ام��روز هنوز این مصوبۀ
جدید مبنای نظارت بر کتاب قرار نگرفته است.
از سال  1360تا سال  1368ایران گرفتار جنگ با عراق بود،
و دشواریهای اقتصادی واردات کاغذ را با تنگناهایی روبرو
کرده بود ،از س��وی دیگر قرار گرفنت کارخانۀ کاغذ پارس در
هفت تپۀ خوزس��تان نیز در مح��دودۀ عملیات جنگی بود،
همی��ن باعث کن��دی روند تولید کتاب ب��ود و از نظر کمی
کتابه��ای چندانی منترش منیش��د ،پایان جنگ و ریاس��ت
جمهوری علی اکرب هاش��می رفس��نجانی که ب��ا بازنگری در
قانون اساس��ی حاصل شد ،دورانی به اس��م سازندگی شکل
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گرفت ،در این دوران سیاست دولت نزدیکی به سازمانهای
اقتصادی جهانی به ویژه بانک جهانی بود و برای این منظور
چون یکی از فاکتورهای توس��عهیافتگی افزایش محصوالت
فرهنگ��ی و تولید انبوه کتاب بود ،ب��ه افراد زیادی و تنها با
داشنت مدرک تحصیلی لیسانس جواز نرش داده شد.
افزای��ش کمی تعداد نارشان ب��دون توجه جدی به پرورش
تولیدکنن��دگان عل��م و اه��ل قلم و مرتج�مان و متخصصان
باعث مش��کالتی جدی ش��د که یکی از آنها کتابسازیهای
ضعیف بدون عنایت به خوانندۀ کتاب شد ،از سویی نداشنت
تخصص حرفهای در نرش کتاب و عدم دانش فنی نرش منجر
ب��ه تولید انبوه کتاب ولی از نظر س��اختاری و فنی ضعیف
شد ،بسیاری از این نارشان نوخاسته خیلی زود از میدان نرش
به در رفتند ،اما تقاضا برای دریافت جواز نرش روندی رو به
افزایش یافت ،دالیل بسیاری برای این مسئله موجود بود که
اعم آنها عبارتند از:
 -1صاحب��ان پروان��ۀ نرش با حامیت ش��هرداری تهران (در
آن زمان غالمحسین کرباسچی شهردار بود) که به صورت
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قانون نیز درآمد میتوانس��تند در ساختامنهای مسکونی
ب��ه فعالی��ت بپردازند ،به همین دلیل داش�تن پروانۀ نرش
میتوانس��ت به شکل صوری پوشش��ی برای فعالیتهای
اقتصادی دیگر باشد.
 -2دولت برای کمک به افزایش کمی تولید کتاب حارض به
پرداخت یارانههای مختلفی به نارشان بود نظیر وامهای با
به��رۀ کمرت ،کمک به خرید دفرت نرش با دادن وامهای بلند
مدت ،در اختیار نهادن کاغذ با قیمت دولتی که نسبت به
قیمت کاغذ در بازار آزاد گاه تا دو سه برابر تفاوت قیمت
داشت.
 -3خرید بخش��ی از کتابهای تولید شده که معموالً بین
سیصد تا هزار جلد از هر کتاب جدید را شامل میشد.
 -4امکان رشکت در منایشگاههای مختلف داخلی (بیناملللی
تهران ،منایشگاههای استانی ،منایشگاههای مناسبتی نظیر
هفتۀ کتاب ،دهۀ فجر و غیره).
 -5خرید کتاب توسط نهادها و ارگانهای دولتی.
همۀ این مسایل باعث شد که بیش از نه هزار پروانه نرش
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صادر ش��ود (تاکنون  9264پروانۀ نرش) که این تعداد تحت
هیچ رشایطی قادر نیستند از بازار موجود کتاب ایران به خوبی
به��ره گیرند ،یکی از ضوابط که دولت برای دارندگان پروانۀ
نرش قائل شده ،چاپ حداقل چهار عنوان کتاب جدید در سال
است .به این دلیل تولید فرهنگ در ایران دچار ضعف جدی
شده ،زیرا کتابهایی با ضعف نوشتاری ،اشکاالت محتوایی
و فاقد وجاهت علمی به فراوانی نوشته و منترش میشوند .با
روی کار آمدن دولت اصالحطلب سید محمد خامتی در سال
 1376نرش ایران وارد دورهای از فراوانی تولید ش��د ،کاهش
نظ��ارت دولتی و حضور عطاالل��ه مهاجرانی به عنوان وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی فضا را برای انتشار بیشرت کتاب مهیا
کرد ،ام��ا این فراوانی چندان هم به رونق بازار نیفزود ،زیرا
هامن اشکاالت برای عرضۀ کتابهای خوب پابرجا بود ،فشار
نیروهای اصولگرا و انتقادات فراوان از روند چاپ کتاب نه
تنها منجر به برکناری مهاجرانی شد که مجددا ً دایرۀ نظارت
نیز تنگتر گردید ،با ای��ن محدودیتها ،دایرۀ رانتخواری
و رش��د فساد مالی نیز دامان نرش کتاب را گرفت ،و واردات
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بیرویه کاغذ منجر به ورود بخش بیشرت کاغذ دولتی به بازار
آزاد شد ،روندی که با اعرتاض نارشان عضو اتحادیه توأم شد.
آنان خواستار قطع س��همیۀ دولتی کاغذ و آزادسازی قیمت
مطابق نرخ ارز در بازار آزاد بودند تا میدان س��وء اس��تفاده
مالی محدودشود ،اما دولت خامتی تا پایان دورۀ کاری خود
به این خواس��ته توجهی نداش��ت ،ب��ا روی کار آمدن اصول
گرایان با ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تغییراتی در
می��دان کار نرش پدید آمد .صفار هرن��دی رسمقالهنویس و
معاون مدیریت روزنامه کیهان به سمت وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی منصوب شد و دایرۀ سختگیری نسبت به نرش کتاب
خاصه در حوزۀ کتابهای ادبی ،تاریخی و اجتامعی بس��یار
تنگتر شد ،یارانه کاغذ قطع شد ،خرید کتاب از نارشان نیز
دچار دگرگونی شد که اولین آن عدم اعالم لیست کتابهای
خریداری شده بود ،طبیعی بود که دولت جدید بیشرت متایل
به حامیت از نارشانی داش��ت که در حوزۀ باورهای آنها به
تولی��د کتاب میپردازند ،نارشین مذهبی و حتی بخش��ی از
نارشی��ن دولتی مورد حامیت جدی ق��رار گرفتند و یارانهای
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که تا پیش از این به ش��کل عام در اختی��ار متام نارشان بود
تبدیل به یارانهای در دس��ت دولت شد که به صورت خاص
به عدۀ محدودی اختصاص مییافت .بسیاری از اهل قلم و
نارشان به این روند اعرتاض داشتند ،اما دولت توجهی به این
امور نش��ان منیداد ،اگرچه به نظر میرس��ید اختالفاتی بین
رئیس جمهور و وزیر ارش��ادش وج��ود دارد ،تصوری که در
دورۀ جدید ریاست جمهوری آقای احمدینژاد با تغییر وزیر
رنگ واقعی به خود گرفت ،وزیر تازه س��یدمحمد حس��ینی
که بیش از آن یکی از اس��تیضاح کنندگان عطااله مهاجرانی
وزیر دورۀ خامتی بود بدون داشنت هر گونه پیشینۀ فرهنگی
به عنوان وزیر جدید مش��غول کار شد ،اما از محدودیتها
نه تنها کاس��ته نشد که تش��دید هم شد .بهمن دری معاون
فرهنگی وزیر که پیش از این در دورهای از وزارت میرسلیم
مدتی مدیر ادارۀ کتاب بود ،دایرۀ س��ختگیری به نرش آثار
نوگرایانه را س��خت محدود کرده است .اما به نظر منیرسد
نظارت س��ختگیرانۀ دولت بتواند برای همیشه دوام داشته
باشد ،گسرتش شبکههای مجازی و اجتامعی روند روبه ازدیاد
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تولیدات الکرتونیکی کتاب ،افزایش ارتباطات ایرانیان به ویژه
با خارج از کشور ،افزایش عمومی سطح دانایی و تحصیالت
در ایران که جوانان را به آموخنت زبانهای خارجی واداشته
و افزایش دایرههای کسب اطالعات ،سالح نظارت را کم اثر
و کند میکند .باید دید دولت برای برون رفت از این مسئله
چه تدبیری میاندیشد.
در ح��ال حارض رون��د تولید کتاب در ای��ران از نظر کمی
نس��بت به همس��ایگانش قابل قبول اس��ت اگر چه از نظر
ش�مارگان هنوز ضعف جدی وج��ود دارد و باید دید که در
س��الهای آینده با چه متهیداتی میتوان نس��بت به افزایش
روند مطالعات در ایران افزود.
ای��ن بخش را با اش��ارهای به فعالیت زن��ان در حوزۀ نرش
به پایان میرس��انیم ،پیش از انقالب اس�لامی زنان به عنوان
مدیران نرش حضوری نداش��تند ،اما پس از انقالب به تدریج
زن��ان زیادی وارد حوزه چاپ و نرش کتاب ش��ده و فعالیت
خود را آغاز کردند .فریدۀ خلعتربی مدیر انتش��ارات شباویز
از نخس��تین زنان دانش آموختهای است که وارد حوزه چاپ
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ش��د و توانس��ت تبدیل به یکی از ن��ارشان موفق در حوزه
انتشار کتابهای ادبی شود ،وی از سال  1370به بعد بیشرت
فعالیت خود را در حوزۀ آثار کودک و نوجوان متمرکز کرده
و توانست به یک نارش بیناملللی در این بخش تبدیل شود.
شهال الهیجی نیز در نیمه دوم دهۀ شصت شمسی انتشارات
روش��نگران و مطالعات زنان را بنیان نهاد و توانس��ت آن را
تبدیل به یکی از مؤسس��ات معترب انتشاراتی در ایران مناید.
از آغاز دهۀ هفتاد بر ش�مار نارشان زن افزوده شد ،زنان در
ای��ران در حوزههای مختلفی چون ک��ودک و نوجوان ،علوم
انسانی و رشتههای فنی و پزشکی به نرش کتاب میپردازند.
از آغاز دهۀ هشتاد شمسی بخشی از نارشان زن تشکلی را به
اسم «جمع زنان نارش» شکل دادندکه دست به فعالیتهایی
در جه��ت اهداف و حقوق صنفی زنان زد .با این وجود این
تشکل هیچ گاه شکل رسمی و قانونی به خود نگرفت و اخیرا ً
نیز (س��ال  )1389گروه دیگری از زنان نارش مؤسسهای را به
اسم «مؤسس��ه فرهنگی زنان نارش» تأسیس و ثبت کردهاند
که هدف آن تش��کیل نهادی صنفی و فرهنگی و غیرسیاسی
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اس��ت که زنان ن��ارش را دور هم جمع کن��د ،تاکنون حدود
 50نارش زن عضو این مؤسس��ه شدهاند که هویت رسمی و
قانون��ی نیز دارد .به هر حال نرش در ح��ال تحول ایران در
س��الیان اخیر به ویژه شاهد حضور پر رنگ و مؤثر زنان نیز
بوده است.
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تشکیل سازمانهای مستقل و حقوقی نرش در ایران بدون
اتکا به دولت نخس��تین بار در دوران مظفرالدین ش��اه آغاز
ش��د ،رشکت س��هامی طبع کتاب به همت ع��دهای از رجال
سیاس��ی و دولت مردان برجسته ش��کل گرفت که در بخش
پیش��ین به آن اشاره ش��د .پس از آن باید از محمد رمضانی
یاد کنیم که از سال  1302شمسی در نوزده سالگی کتابخانۀ
رشق را در خیابان اللهزار دایر کرد و به نرش کتاب پرداخت.
او چند سال بعد نام انتشارات را به کاللۀ خاور تغییر داد،
رمضان��ی از فعالترین و مبتکرترین نارشان بخش خصوصی
در ایران بود ،او در تش��کیل اتحادیه نارشان و کتابفروش��ان
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تهران به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای صنفی در ایران
نیز نقشی مؤثر داشت.
حاج محمدعلی ترقی که از نوجوانی با دایی خود اسدالله
ترقی در کار خرید و فروش کتاب همکاری میکرد از س��ال
 1304شمس��ی کتابخانۀ خیام را در خیابان نارصخرسو دایر
کرد و س��الها از نارشان بس��یار زحمتکش و مهم در چاپ
کتابهای تاریخی و مرجع بود .پس از وی فرزندانش شاهرخ
و بیژن به خصوص بیژن ترقی ترانه رسای معروف کار پدر را
ادامه دادند ،اما با درگذشت بیژن ترقی چراغ انتشارات خیام
نیز در سالهای نیمۀ اول دهۀ هشتاد شمسی فرو مرد.
اس��حق و یهودا بروخیم از اقلیتهای کلیمی ایران از سال
 1306انتش��ارات بروخیم را بنیان نهادند .نام بروخیم با نام
فرهنگهای دو زبانۀ حییم گره خورده است ،نخستین جلد
از این فرهنگها در س��ال  1309شمس��ی چاپ ش��د و این
انتشارات که محلش در خیابان فردوسی بود تا انقالب بهمن
 1357دایر بود ،با مهاجرت برادران بروخیم کتابخانۀ آنها نیز
تعطیل ش��د و پس از مدتی ای��ن فرهنگها در اختیار داود
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موس��ایی مدیر با خرد انتشارات فرهنگ معارص قرار گرفت
که آنها را با ویراس��ت نو و دگرگونی بارها به چاپ رس��انده
است.
ابراهیم رمضانی برادر کوچکتر محمد رمضانی نیز از سال
 1309در میدان مخربالدوله کتابخانۀ ابن س��ینا را بنیاد نهاد
و تا نیمۀ اول دهۀ پنجاه از پرکارترین و بهرتین نارشان ایران
باقیامند .پارهای از دگرگونیها و گرفتاریهایی که س��اواک
برای او ایجاد کرد منجر به مهاجرت او و واگذاری حق چاپ
کتابها به انتشارات امیرکبیر شد.
حاج محمداس�ماعیل علمی از خوانس��اریهای مهاجرت
کرده به تهران از س��ال  1311شمسی تشکیالت چاپ و نرش
علم��ی را در کوچ��ۀ خدا بنده لوه��ا در خیابان نارصخرسو
دای��ر کرد ،او پنج پرس داش��ت که همگ��ی وارد کار چاپ و
نرش کتاب ش��دند .حاج محمدعلی پرس بزرگ پس از مدتی
با درگذش��ت پدر ادارۀ چاپخانه و ن�شر را به عهده گرفت،
فرزن��دان او هم اکنون نیز صاحب مؤسس��ات نرش در ایران
هستند که به آنها اشاره خواهد شد .علی اکرب علمی به ویژه
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پس از شهریور بیست به لطف برنده شدن در مزایده چاپ
و فروش کتابهای درسی رشدی عجیب پیدا کرد و صاحب
یکی از بزرگترین مؤسس��ات چاپ و نرش کتاب شد .محمد
حس��ن علمی نیز به کار چاپ کتاب پرداخت و فرزندان وی
نیز (س��ه پرس) س��ازمان چاپ و نرش جاویدان را راهاندازی
کردند که در این سالها با ورود نسل چهارم این خاندان به
حوزۀ کار به اس��م بدرقۀ جاویدان به کار چاپ و نرش کتاب
مشغولند.
محمد جعفر علمی نیز که بیشرت به کار چاپخانه رسیدگی
میکرد در س��ال  1320در اثر تصادف اتومبیل درگذش��ت،
ام��ا فرزندان وی به کار چاپ و ن�شر پرداختند ،عبدالرحیم
علمی نیز ضمن کار با برادران خود ،فرزندانی داشت که دو
تا از آنها یعنی پرویز و شاهپور به کار نرش کتاب پرداختند،
از فرزن��دان علیاکرب علمی تنها فری��دون به کار نرش کتاب
پرداخت.
خاندان علمی از قدیمیتری��ن و پردوامترین خاندانهای
نرش کتاب در ایران هستند.
71

نرشفارسی

انتشارات اقبال نیز از س��ال  1314شمسی رسامً به عنوان
نارش فعالیت خود را آغاز کرد ،حاج محمدحسین اقبال البته
از چند س��ال بیش از این در کار چاپ و نرش کتاب فعالیت
داش��ت ،اما نخس��تین کتابها با آرم انتشارات اقبال از این
سال طبق فهرست خانبابا مشار به ثبت رسیده است ،امروز
نس��ل س��وم این خاندان همچنان در کار نرش کتاب حضور
دارند.
کتابخانۀ رازی از س��ال  1316شمس��ی و بنگاه مطبوعاتی
بریان��ی نیز که ب��ه خاطر چاپ کتابه��ای رسیالی و ارزان
قیمت در ایران شهرت دارد از همین سال آغاز به کار کردند،
نرش ایران در دوران رضا شاه بیشرت متکی به نارشان مستقل
بود و دول��ت فعالیت محدودی در نرش کتاب داش��ت ،اما
سانسور شدید ،اس��تبداد حاکم ،عدم توسعه یافتگی جامعه
ای��ران ،تعداد ن��ه چندان زیاد تحصیل ک��ردگان ،محدودیت
طبقه متوس��ط چاپ و نرش کتاب را محدود و دارای میدان
تولی��د ضعیفی کرده بود .با برکناری رضا ش��اه از قدرت در
شهریور  1320و روی کار آمدن پرس او (محمدرضا) نیز نرش
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به خاطر مشکالت اقتصادی و درگیری ایران در میدان جنگ
جهان��ی دوم چندان توس��عهای نیافت .انتش��ارات علیاکرب
علمی از نارشانی بود که به لطف بهرهوری از امکانات فروش
کتابهای درسی تبدیل به یک مؤسسه توامنند شد .کتابخانۀ
مرکزی با مدیریت عبدالرحیم صبوحی از سال  1324فعالیت
خ��ود را در خیابان نارص خرسو گس�ترش داد .صبوحی طی
سالهای بعد یکی از برجستهترین نارشان ایران به ویژه در
پی تحقق یافنت خواستههای صنفی بود.
از سالهای  1327و  1328دو نارش مهم دیگر پای به عرصه
میگذارند ،حاج داود رمضان شیرازی در خیابان نارصخرسو
کتابخانۀ سنایی را بنیان مینهد ،این انتشارات طی  62سال
فعالیت خود عناوین بسیار مهمی به ویژه از دواوین شعرای
کالسیک ایران چاپ کرده است .عالوه بر آن حاج داود رمضان
ش��یرازی دو دوره ریاس��ت اتحادیۀ نارشان را پس از انقالب
اسالمی به عهده داشته است.
عبدالرحیم جعفری نیز در همین سال انتشارات امیرکبیر را
بنیان نهاد و طی سی سال بعد به لطف پشتکار ،ذوقورزی،
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اس��تفاده از مش��اوره با اهل فن ،پیگیری و خوش حس��ابی
خ��ود تبدیل ب��ه بزرگترین نارش بخ��ش خصوصی در ایران
ش��د ،متأسفانه بر اثر سوء تفاهامتی پس از انقالب مؤسسۀ
انتش��ارات امیرکبی��ر مصادره و در اختیار س��ازمان تبلیغات
اسالمی قرار گرفت .اگر چه امیرکبیر همچنان به عنوان نارشی
وابس��ته به دولت فعال است ،اما هرگز آن درخشش دوران
مدیریت جعفری را نداش��ته است .حق هست در این دوره
از انتشارات صفی علیشاه نیز که توسط برادران مشفق دایر
ش��د و هنوز هم در ایران فعال هس��تند نیز یاد ش��ود ،این
انتش��ارات در حوزۀ تاریخ و ادبیات آثار مهمی منترش کرده
است .یکی از ویژگیهای نرش کتاب در ایران پس از شهریور
 1320تا کودتای  28مرداد  1332سیاستزدگی و تأثیر حزب
توده بر اذهان روشن جامعه بود ،به گونهای که آثار بسیاری
چ��ه در حوزۀ تألیف و یا ترجمۀ تحت تأثیر گرایش��ات این
حزب به چاپرسید.
با وقوع کودتای  28مرداد دولت رس�ماً نقش فعالتری در
نرش کتاب در ایران به عهده گرفت ،یکی برای کم رنگ کردن
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نقش گرایش��ات چپ در حوزۀ کتاب ،دیگری حضور پر رنگ
ب��رای کم رنگ کردن نارشان مس��تقل ،بن��گاه ترجمه و نرش
کتاب و انتش��ارات فرانکلین که طی سالهای بعد غولهای
انتش��اراتی در ایران بودند یکی از دالیل توسعه نیافنت نرش
کتاب در بخش خصوصی پس از کودتا بودند .تا سالیان آغاز
ده��ۀ چهل شمس��ی در ایران میتوان به دو مؤسس��ه مهم
نرش کتاب در بخش خصوصی اش��اره کرد .نخست انتشارات
نیل که به همت احمد عظیمی زوارهای ،ابوالحس��ن نجفی
و عبدالحس��ین آل رسول شکل گرفت و در حوزه آثار مدرن
ادبی��ات جهان و ترجمۀ آنها نقش��ی مهم به عهده گرفت و
نرش اندیشه که توسط احمد احمدی تأسیس شد و سالها در
حوزۀ چاپ و نرش کتابهای ادبی به ویژه در حوزۀ ادبیات
منایشی مبتکر و یکهتاز ماند .در دهۀ چهل آل رسول از نیل
جدا ش��د و نرش زمان را راهاندازی ک��رد که طی این دهه و
دهه پنجاه از بهرتین نارشان کتابهای ادبی و اجتامعی بود.
با آغاز دهۀ چهل تغییرات وس��یعی در جامعۀ ایران پیش
آم��د ،رفرمهای��ی که بعدا ً عن��وان “انقالب س��فید” به خود
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گرفت ،منجر به گس�ترش بورکراسی اداری ،افزایش جمعیت
شهرنشین ،رشد طبقۀ متوسط و گشایش در فضای فرهنگی
ایران ش��د ،افزایش هفتهنامهها ،ماهنامهها ،فصلنامهها و
گاهنامههای ادبی ،تحول در تأتر و هرنهای منایشی ،پیدایی
موج نو س��ینامی ایران و تأس��یس مؤسسات نرشی که برای
اولین بار در ایران بدون اتکا به کتابفروشی شکل گرفتند ،از
مهمرتی��ن تحوالت نرش کتاب در ایران بودند ،تا پیش از این
نهاد نرش و کتابفروشی در ایران جدا از هم نبود ،اما از دهۀ
چهل به ویژه از نیمههای این دهه که مؤسس��ات مستقلی
نظی��ر روزن ،طرفه ،جوانه ،رز و زمان در ایران پدید آمدند،
اگرچه بس��یاری از آنه��ا عمر چندانی نیافتن��د اما در حوزۀ
ن�شر کتاب تأثیرات��ی خوب از خود به ج��ا نهادند ،در دهۀ
چهل پارادوکس اصلی جامعه عدم دیالوگ میان حاکمیت و
روش��نفکران جامعه بود و به همین دلیل تضادی در درون
جامعه رش��د میکرد که منجر به رودرروی��ی صاحبان فکر
و اندیش��ه با دولت میش��د ،تضادی که از یک سو منجر به
تشکلی صنفی به اس��م کانون نویسندگان در جامعۀ فکری
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ایران شد و در حوزۀ دانشگاهی و مذهبی منجر به رودررویی
قهرآمیز بین دولت و مخالفان ش��د .قهری که کم کم از آغاز
دهۀ پنجاه با افزایش قیمت نفت منجر به انس��داد بیش�تر
فکری و سیاسی در جامعه ایران شد ،از آغاز دهۀ پنجاه ،از
رشد مؤسسات نرش کاسته شد ،آمار انتشار کتاب افول یافت
و مؤسس��اتی نیرومند پای به عرصه ننهادند ،مش��کالتی که
موجب شکاف میان دولت و ملت میشد ،رشد تضادها ،بروز
بحران اقتصادی فراگیر و عدم توجه حاکمیت به خواستههای
طبقات متوس��ط و فقیر جامعه منجر به پیدایی زمینههای
قیام و انقالب و در نهایت س��قوط حاکمیت میشد ،از سال
 1356به ویژه با توجه به تغییراتی که در سیاس��ت خارجی
دولت امریکا نس��بت به ایران پدید آمده بود ش��اه علیرغم
میل خود دست به رفرمهای محدودی زد .برگزاری شبهای
ش��عر انس��تیتوگوته که به مدت ده ش��ب در مهرماه 1356
برگزار شد نخستین جرقۀ خواستههای مرتاکم شدۀ جامعۀ در
اعرتاض به وضعیت موجود بود ،در این شبها که در هوای
بارانی پاییز تهران برپا ش��د .ش��عرا و نویس��ندگان سخرنانی
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کردند ،شعر خواندند و از خواستههای فرهنگی سخن گفتند
کس��انی مثل ش��مس آل احمد و باقر مومنی بسیار بیپرده
به سانس��ور تاختند و ش��اعری معرتض مثل سعید سلطانپور
شعرهای انقالبی خواند ،این رسآغاز شکافی بود که در نهایت
با حض��ور گروههای مختلف اجتامعی به ویژه حضور قاطع
نیروه��ای مذهب��ی و روحانیت در نهایت منجر به س��قوط
حکومت پهلوی شد.
نرش کتاب در ایران به دنبال فشارهای دمکراتهای آمریکا
ک��ه جیمی کارت��ر را به ریاس��ت جمهوری رس��انده بودند،
موجب گشایش فضای سیاسی بازتری در ایران شد و همین
روزنه باعث رسعت انتش��ار کتاب در ایران گردید .بس��یاری
از کتابهای ممنوعه و غیرقابل انتش��ار که سالیان دراز دور
از دس�ترس بود ،بدون آرم و نش��ان ن��ارش خاصی با حروف
نه چندان مناس��ب در تیراژهای وسیع و بدون طراحی جلد
منترش میشدند ،این کتابها که به جلد سفید شهرت یافتند
فصل��ی مه��م از نرش کتاب در ایران بین س��الهای  1356تا
 1360شمسی را در برمیگیرد .کتابها عمدتاً در حوزههای
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ادبیات ،تاریخ ،فلسفه ،سیاست ،و مذهب بودند .آثار فلسفی
از مارک��س ،انگل��س ،لنین و کتابهای خاطرات سیاس��ی و
آثار مذهبی به ویژه کتابهای آیتالله خمینی و دکرت علی
رشیعتی بیشرتین تیراژ و مخاطب را داشتند.
از س��ویی تقریباً متام گروههای سیاسی به ویژه گروههای
چپگرا دارای سازمان و تشکیالت نرش کتاب و نرشیه بودند.
از سالیان آغازین دهۀ شصت و با گسرتش جنگ بین ایران
و عراق و رودررویی گروههای سیاسی با حکومت جمهوری
اسالمی کم کم دولت توانست کنرتل بیشرتی در حوزۀ چاپ
و نرش اعامل کند .از این س��ال کم کم نسل نوینی از نارشان
پا به عرصه نهادند که بسیاری از آنها بدنۀ کنونی نرش کتاب
را در ایران ش��کل میدهند .در ادام��ه به چند نارش اثرگذار
اشاره میشود.
ن�شر مرکز را علیرضا رمضانی فرزند اصغر رمضانی یکی از
برادران محم��د و ابراهیم رمضانی از بنیانگذاران نرش نوین
ایران پایهگذاری کرد .علیرضا رمضانی نس��ل سوم از خانوادۀ
رمضانی درکار نرش بود .او تحصیل کردۀ انگلیس اس��ت و با
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ایدهه��ای نو به میدان نرش آم��د ،او در این راه از همکاری
جهانگیر اوش��یدری و فریدون فاطمی برخوردار بود ،عمدۀ
ت نرش مرک��ز مبتنی به نرش کتابهای ادبیات ،تاریخ،
فعالی 
فلسفه و علوم اجتامعی و کودک و نوجوان بود ،در سه دهۀ
گذشته نرش مرکز از مهمرتین نارشین کتاب بوده و آثار مهمی
در ح��وزۀ تألیف و ترجمۀ عرضه کرده اس��ت .نویس��ندگان
مهمی مثل جالل ستاری ،مهدی سحابی ... ،زویا پیرزاد ،دکرت
محمد صنعتی ،عباس مخرب و ش��مس لنگرودی با نرش مرکز
همکاری مداوم داشتهاند.
نرش نی را گروهی از جوانانی که با روزنامه اطالعات همکاری
میکردند در هامن س��الیان آغاز دهۀ ش��صت با نرش کتاب
اعرتافات ژنرال اثر تیمس��ار قرهباغ��ی راهاندازی کردند .این
کتابفروشی انفجاری داشت و دستامیۀ الزم برای ادامه کار
را فراهم کرد ،جعفر هامیی دانش آموختۀ اقتصاد دانش��گاه
تهران که مدتی نیز در انتش��ارات امیرکبیر کار کرده بود ،به
عنوان مدیرعامل این رشکت تازه تأسیس انتخاب شد .عالقۀ
هامیی به رشتۀ تحصیلی خود و آشنایی با اساتید این رشته،
80

نرشفارسی

باعث ش��د تا نرش نی تعدادی از کتابهای مهم رش��تههای
اقتص��اد را چاپ و منترش کند که برخی به عنوان کتابهای
درسی نیز به چاپهای متعددی رسیدند .همین باعث شد تا
نرش نی ریشه بگیرد و تبدیل به یکی از معتربترین مؤسسات
نرش کتاب در ایران شود .نی در سالهای اخیر توجهی جدی
به ن�شر کتابهای علوم اجتامعی ،س��ینام و تأتر و ادبیات
داشته و یکی از پرکارترین نارشین کنونی کشور است.
نرش چش��مه نیز توس��ط حسن کیائیان موس��وی از اهالی
ش��هر بابل پایهگذاری شد ،چشمه ابتدا در خیابان کریمخان
زن��د یک کتابفروش��ی راهاندازی کرد ،محل��ی که خیلی زود
تبدیل به یک مرکز پاتوقی ش��دُ .حس��ن خلق ،ادب و رفتار
سنجیده حس��ن کیاییان را تبدیل به یکی از چهرههای مهم
ن�شر کتاب در ایران کرد ،او مدتها ب��ا اتحادیۀ نارشان نیز
هم��کاری کرد و یک دوره نیز ریاس��ت ای��ن اتحادیه را به
عهده گرفت .نرش چشمه با عنایت جدی به آثار ادبی ریشه
گرفت .چاپ کتابهای فریدون مش��یری از شعرای معارص
ای��ران و مصطف��ی کاملپور تراب در موس��یقی کم کم نرش
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چش��مه را تبدیل به نارشی موفق و پیرشو کرد ،درسالهای
اخیر چشمه با اختصاص انرژی بیشرتی بر آثار ادبی جوانان
(در زمینه قصه و داستان کوتاه) موفقیت یگانهای به دست
آورده است.
نرش نیلوفر را حسین کریمی بنیان نهاد .نیلوفر از هامن آغاز
هدف اصلی خود را نرش آثار ادبی در حوزۀ ترجمه تعریف
کرد ،مرتجامن بیش�ماری از جمله صالح حسینی ،ابوالحسن
نجفی ،محمد قاضی ،مهدی غربایی ،فرهاد غربایی ... ،با این
نرش همکاری داش��تهاند و آثار مهم��ی از ادبیات جهان نیز
توسط این مؤسسه انتشاراتی که دفرت آن در خیابان دانشگاه
تهران است به عالقمندان زبان فارسی ارائه شده است.
نرش قطره توسط بهرام فیاضی از سالیان میانی دهۀ شصت
راهاندازی ش��د ،قطره نیز در س��الیان اخیر با نرش آثاری در
ح��وزه ادبیات ،تاریخ ،علوم اجتامعی و در دهۀ هش��تاد با
مترکز بیش�تر روی آثار منایشی و روانشناسی توانسته تبدیل
به یکی از مؤسسات انتشاراتی نیرومند ایران شود.
طرح نو توسط حسین پایا در نیمۀ دوم دهۀ شصت شکل
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گرفت  ،مدیر آن که درس خواندۀ فلس��فه بود ،متایلی جدی
ب��ه نرش آثار در علوم اجتامعی و فلس��فه داش��ت ،طرح نو
به خاطر گزینش درس��ت آثار منترشه در دهۀ هفتاد رشدی
عجیب داش��ت .ای��ن نرش با چاپ کتابه��ای اصالح طلبان
حکومت��ی منجمله آثار عبداله نوری ،س��عید حجاریان ،اکرب
گنج��ی با تیراژ رویائی برخی کتابهایش به نظر میرس��ید
تبدیل به یکی از قویترین مؤسسات نرش در ایران شود .اما
از آغاز دهۀ هشتاد این نرش فروغ خود را از دست داد و تا
حد تعطیل��ی نیز پیش رفت ،طرح نو اگر چه هم اکنون نیز
به انتش��ار کتاب ادامه میدهد اما هرگز آن درخشش دهۀ
هفتاد را ندارد.
برخی از مؤسس��ات انتش��اراتی نیز در دهههای شصت و
هفت��اد پیدا ش��دند که در زمینه نرش کت��اب صاحب توفیق
ونوگراییهای��ی بودند .اما دولت مس��تعجل بودند و چراغ
نرشش��ان فرو مرد ،نرش ن��و به مدیریت رض��ا جعفری پرس
عبدالرحیم جعفری بنیانگذار امیرکبیر از بهرتین نارشان دهۀ
ش��صت بود اما دیر نپایید .اسپرک ،فاریاب ،نقره ،مرغ آمین
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و تی��راژه از مهمرتین نارشان کتابهای حوزۀ علوم انس��انی
بودند که به تعطیلی کشانده شدند.
انتش��ارات ن��گاه را علیرض��ا رئیس دانایی در س��ال 1352
پایهگ��ذاری کرد .او چند س��الی را در کتابفروش��ی رشق کار
ک��رده و تجربهای اندوخته ب��ود .نگاه حوزۀ کاری خود را از
ابتدا ادبیات ،هرن ،تاریخ و فلسفه قرار داد ،از دهۀ شصت به
بعد نگاه اوج بیشرتی گرفت و در سه دهۀ اخیر از پرکارترین
نارشان ایران بوده اس��ت ،آثار احمد شاملو ،مرتضی راوندی،
علیمحم��د افغانی ،محمد حقوقی ،نادر نادرپور ،س��یاوش
کرسایی ،رضا سیدحس��ینی ،احمد گلش��یری و بسیاری دیگر
نگاه را به یکی از بهرتین نارشان کنونی کش��ور تبدیل کرده
است.
امیرحس��ین زادگان فعالیت خود را ب��ا کار در بازار تهران
آغاز کرد ،او از س��ال  1353انتش��ارات ققنوس را راهاندازی
کرد ،ققنوس پس از انقالب کار خود را در اطراف دانش��گاه
تهران و با راهاندازی فروشگاهی در بازارچه کتاب ادامه داد،
از دهۀ ش��صت ققنوس به گس�ترش فعالیت خود پرداخت،
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در دههه��ای هفتاد و هش��تاد این نرش با چ��اپ آثاری در
حوزههای ادبیات ،حقوق ،فلسفه و تاریخ تبدیل به یکی از
بزرگترین نارشین کنونی ایران شده است.
انتشارات مروارید از سالیان آغازین دهۀ چهل شمسی ،با
مشارکت مجید روشنگر ،منوچهر حسنزاده ،فریدون نیکنام،
و علی بیگ شکل گرفت ،مروارید از هامن آغاز هدف خود
را چ��اپ آثار نوگرایانه به ویژه در ادبیات بیان کرد ،با وجود
مهاجرت روش��نگر به امریکا و درگذش��ت نیکن��ام مروارید
ب��ه فعالی��ت خود ادامه و پس از انقالب ب��ه ویژه در حوزه
کتابه��ای ادبی یکی از بهرتی��ن و پرکارترین نارشان کنونی
ایران بوده است.
انتش��ارات آگاه از س��الیان آغ��از دهۀ پنجاه ب��ا همکاری
حسینخانی و بخشی آغاز به کار کرد .آگاه با استقرار در مقابل
دانش��گاه تهران به ویژه پس از انقالب در حوزه انتش��ارات
کتابهای علوم اجتامعی و فلسفه یکی از مهمرتین نارشان
چاپ و نرش کتاب در ایران بوده اس��ت .از چند س��ال پیش
دخرت آقای حسینخانی نیز نرش آگه را بنیان نهاد که در هامن
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راستای انتشارات آگاه به چاپ و نرش کتاب میپردازد.
انتش��ارات خوارزمی در سال  1348با مشارکت گروهی از
دبیران رسشناس دبیرس��تانهای آن روز تهران شکل گرفت،
هدف اولیۀ آنها چاپ و نرش کتابهای کمک آموزش��ی بود.
اما انتخاب علیرضا حیدری که خود دبیر ادبیات بود به مدیر
عاملی این مؤسسه ،خیلی زود باعث تغییر در نیت اولیه شد،
خوارزمی به علت وس��واس ،دقت ،سختگیری توام با دقت
علمی و ذوق ورزیهای خاص خود تبدیل به یکی از بهرتین
نارشان در حوزۀ کتابهای علوم انسانی شد ،ادبیات ،تاریخ،
فلس��فه و علوم تجربی میدانهای فعالی��ت این نارش بود،
خوارزم��ی مجموعهای از بهرتین کتابهای تألیفی و ترجمه
را در چهار دهه گذش��ته عرضه کرده ،اگر چه با درگذش��ت
ناگهانی علیرضا حیدری از فعالیت این نرش کاسته شده ولی
خوشبختانه چراغ آن همچنان روشن است.
نرش فرهنگ معارص را داود موسایی از سالهای آغاز دهۀ
شصت بنیان نهاد .موسایی که خود سالها در کتابفروشیها
پیشینه کار داشت از هامن آغاز هدف خود را نرشکتابهای
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مرجع عنوان کرد ،ابتدا فرهنگ قدیمی اما بس��یار کاربردی
حییم را با ویرایش جدید عرضه کرد و سپس روی فرهنگهای
دو زبانه رسمایهگذاری کرد ،فرهنگ معارص به عنوان نارشی
گزیده و دقیق در س��الهای اخیر توانس��ته آثار معتربی در
ح��وزه کتابهای مرجع عرضه کند ،ارتب��اط خوب مدیر آن
باعث گش��ایش فروشگاهی بزرگ برای عرضۀ کتابهایی به
زبانهای فرانسه و انگلیسی در تهران نیز شده است.
انتشارات توس را محس��ن باقرزاده از آغاز دهۀ پنجاه در
تهران بنیان نهاد ،پیش از این باقرزاده در مشهد چند عنوان
کتاب منترش کرده بود ،توس به لطف پیشینۀ کار مدیرش در
بنیاد فرهنگ و آش��نایی با عدهای از ادبا و فضالی رسشناس
خیلی زود تبدیل به یک نارش گزیده کار و موفق شد ،چاپ
کتابه��ای معتربی به ویژه در ح��وزه پژوهشهای ادبی و
تاریخی ،توس را نارشی ماندگار کرده اس��ت ،با باال رفنت سن
و بیامری محسن باقرزاده در سالیان اخیر اندکی از فعالیت
توس کاسته شده است.
نرش افق ابت��دا به عنوان نارش کتابهای کودک و نوجوان
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آغاز به کار کرد ،از نیمه دوم دهۀ هفتاد مدیر آن هاشمینژاد،
به چ��اپ آثار ادبی مدرن روی آورد و کم کم افق تبدیل به
یکی از نارشان پرکار به ویژه در حوزه آثار ادبیات داس��تانی
در حوزۀ ترجمه و تألیف تبدیل شد.
انتش��ارات اس��اطیر را عبدالکریم جرب��زهدار از آغاز دهۀ
ش��صت راهاندازی کرد .ح��وزۀ کاری اس��اطیر عمدتاً متون
کالس��یک فارسی اس��ت .این نارش طی سه دهه حدود هزار
عن��وان کتاب در این حوزۀ دش��وار منترش ک��رده و پایداری
نارش در تداوم این رش��ته کم مخاطب ش��گفتانگیز و قابل
تحسین است.
انتشارات ثالث را محمدعلی جعفریه که خود از خاندانی
اه��ل نرش و چ��اپ برآمده در ده��ۀ هفتاد بنی��ان نهاد ،از
سالیان آغاز دهۀ هش��تاد این نرش متحول شد و با مترکز بر
چاپ کتابهای ادبی��ات و علوم اجتامعی تبدیل به یکی از
نارشان مطرح کنونی کش��ور شده است ،ثالث صاحب یکی
از بزرگترین فروشگاههای عرضۀ کتاب در ایران نیز هست.
انتش��ارات قدیان��ی را نادر قدیانی ک��ه در حال حارض نیز
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ریاست اتحادیه نارشان و کتابفروشان تهران را دارد ،از سالیان
آغازین ده��ۀ پنجاه بنیان نهاد ،حوزه اصلی کار انتش��ارات
قدیانی ادبیات کودک و نوجوان اس��ت ،در سالهای پس از
انقالب این انتشارات با انتخاب گروه کارشناسی در انتخاب
کتاب توانس��ت میدان فعالیت خود را گسرتش داده و حاال
یکی از بزرگترین نارشان ح��وزۀ کودک و نوجوان در ایران
است.
نرش پیدایش را محسن طائب بنیان نهاد در دهههای هفتاد
و هشتاد این نارش کتابهای کودک و نوجوان توانست خود
را به صورت یک��ی از بزرگترین و بهرتین نارشان این حوزه
تبدیل کند.
انتش��ارات فاطمی را ایرج رضغام در دهۀ ش��صت تأسیس
کرد ،هدف این انتشارات از هامن آغاز تدوین و تألیف متون
علمی کمک آموزش��ی بود ،هدفی که رضغ��ام با بهرهگیری
از عدهای کارش��ناس ممتاز آموزش��ی توانست به خوبی به
آن جامۀ عمل بپوش��اند و فاطمی را تبدیل به نارشی ممتاز
در ح��وزه کتابهای علمی در ایران کند ،هدفی که علیرغم
89

نرشفارسی

افزایش رقابت در می��دان عرضه چنین کتابهایی همچنان
به آن پایبند مانده است.
انتش��ارات کانون فرهنگی آموزش را کاظم قلمچی از دهۀ
هفتاد بنیان نهاد .وی ابتدا به عنوان کارشناس ارزیابی توان
دان��ش آموزان برای رشک��ت در آزمون ورودی دانش��گاهها
(کنکور) فعالیت خود را آغاز کرد و کم کم انتشارات خود را
راهاندازی کرد ،توجه به نیاز مخاطبان این انتشارات را خیلی
زود در عرضۀ کتابهای کمک درس��ی ممتاز کرد و توانست
می��دان فعالیت خود را افزایش دهد ،قلمچی با وقف کردن
مؤسس��ه عظیم خود ،در س��ال به هزاران دانشآموز دارای
امکان��ات کم ،کمک هزینه تحصیلی میده��د تا بتوانند به
مدارج باالتر تحصیلی دست یابند.
مؤسسه گاج را جوکار بنیان نهاد ،در دهۀ هشتاد هنوز حتی
یک دهه هم از فعالیت این مؤسسه انتشاراتی منیگذرد اما
توانس��ته به لطف بهرهگیری از ابزارهای تبلیغی و ترویجی
گس�ترده ،تبدیل به یک��ی از بزرگترین ن��ارشان کتابهای
آموزشی در کشور شود.
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فرهنگرسای گویا را نارص میرباقری از دهۀ شصت راهاندازی
کرد .از دهۀ هفتاد به بعد میرباقری فعالیت خود را تنها در
چاپ و نرش کتابهای هرنی متمرکز کرد ،چاپ مجموعهای
از آثار محمود فرش��چیان اوج کار ه�نری این نارش بود ،در
حال حارض این انتشاراتی از بهرتین نارشان کتابهای هرنی
در کشور است.
فرهنگرسای یس��اولی را جواد یساولی در آغاز دهۀ شصت
در بازارچه کتاب راه انداخت ،او با پشتکار و کوششی قابل
تحس��ین نه تنها توانست این مؤسس��ه را توسعه دهد بلکه
ای��ن فرهنگرسا را تبدیل به یکی از بهرتین نارشان کتابهای
هرنی نیز ک��رد ،مهاجرت وی به کانادا هم چراغ نرش را فرو
نکش��ید و برادران او توانس��تهاند این نرش را همچنان فعال
نگه دارند.
ن�شر نگار را داودی پ��ور در دهۀ هفت��اد راهاندازی کرد،
هدف ن��گار نیز چاپ و نرش کتابهای هرنی بود که در آن
تا امروز هم موفقیت خود را حفظ کرده اس��ت .انتش��ارات
س��یمین و زرین نیز از دل انتش��ارات نگار با جدایی برخی
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رشکا در زمینه چاپ و نرش کتابهای هرنی شکل گرفت.
فرهنگرسای میر دش��تی را مهدی میردشتی از اقوام جواد
یساولی پس از چند سال کار در نزد وی ،تأسیس کرد .میردشتی
نیز در زمینۀ چاپ و نرش کتابهای هرنی موفق بوده و در
حال حارض از مهمرتین نارشان این حوزه است.
انتشارات مولی نیز پس از پیروزی انقالب با نرش کتابهای
عرفان��ی کار خود را آغاز کرد .مدی��ر آن آقای مفید که خود
یک مهندس معامر اس��ت در س��الهای اخیر ب��ا چاپ آثار
مالصدرا پویایی خود را در نرش این گونه آثار به خوبی نشان
داده است.
انتشارات حکمت نیز با همت برادران غفاری پس از انقالب
کار جدی خود را آغاز کرد ،این انتشارات به طور اختصاصی
به چاپ آثار فلسفی اشتغال دارد.
انتش��ارات علم و علمی س��خن و زریاب را فرزندان حاج
محمدعلی علمی پس از انقالب راه اندازی کردهاند ،انتشارات
س��خن با چاپ دورهای از فرهنگهای فارسی زیر نظر دکرت
حسن انوری کاری بزرگ انجام داده ،این مؤسسات نیز عمدتاً
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در حوزهه��ای ادبیات معارص و کهن ،تاریخ و روانشناس��ی
فعالیت دارند .مهدی ،حسین و اصغر در حال حارض در این
انتشارات فعالیت دارند.
انتش��ارات زوار حاالنزدیک به شش دهه است که فعالیت
دارد ،با درگذش��ت اکرب زوار بنیان گذار این انتش��ارات پرس
وی علی (اردش��یر) مدیریت ن�شر را به عهده گرفت و حاال
سومین دههای است که او به کار نرش میپردازد .زوار نارش
متون کالس��یک ادبی پارس��ی اس��ت و یکی از نخبه ترین و
مؤثرترین نارشان در این زمینه میباشد.
در خامته باید اشارهای به یکی از باذوقترین و نخبهکارترین
نارشان ایران مناییم ،محمد زهرایی از رشکای انتش��ارات نیل
سالهاس��ت نرش کارنامه را مدیریت میکن��د ،هر کتابی که
کارنامه چاپ کرده از نظر ساختار فنی اتفاقی در نرش ایران
بوده است ،دیوان حافظ به سعی سایه (هوشنگ ابتهاج) و
کتاب مس��تطاب آشپزی از نجف دریابندری از آثار مهم این
نارش است.
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ترسیم ساختار فعلی نرش در ایران

نرش کت��اب ایران در ح��ال حارض دارای س��ه بخش کامالً
مشخص است.
نخست نارشان دولتی که شامل وزارتخانهها ،دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و بعضی از نهادهای دولتی هستند.
وزارت آموزش و پرورش دو نرش بسیار فعال دارد :انتشارات
مدرسه که عالوه بر چاپکتابهای علمی و آموزشی ،کودک و
نوجوان ،حتی در حوزۀ علوم انسانی (تاریخ ،ادبیات ،جغرافیا
و فلسفه) نیز کتاب منترش میکند ،دیگر کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان که عالوه بر تولید کتاب در حوزه کودک
و نوجوان در ساخت وسایل کمک آموزشی و همچنین تولید
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فیلم و موس��یقی نیز فعال اس��ت ،به این بیفزایید س��ازمان
کتابهای درس��ی را که نرش اختصاصی کتابهای درسی از
پیش دبس��تانی تا پیش دانشگاهی را در انحصار خود دارد،
وزارت عل��وم و آم��وزش عالی و وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی نیز عالوه بر انتش��ارات سازمان سنجش که
نارش کتابهای تست کنکور دانشگاههاست ،نهادهایی مثل
انتش��ارات سمت ،مرکز نرش دانشگاهی (عمدتاً تولید کننده
کتابهای درسی دانشگاها) و انتشارات دانشگاهها (تهران
تربیز مشهد ،شیراز ،اصفهان ،اهواز و ارومیه  )...و همچنین
انتش��ارات جهادهای دانش��گاهی را در اختی��ار دارند .خود
وزارت بهداشت نه تنها بسیاری کتابهای درسی رشتههای
پزش��کی را چاپ میکن��د ،وارد کنندۀ انحص��اری کتابهای
پزشکی و پیراپزشکی نیز هست.
وزارت بازرگانی نیز خود س��ازمان انتش��اراتی بزرگی دارد،
همچنین وزارت جهاد کش��اورزی ،مرکز آم��ار ایران ،وزارت
دفاع ،س��ازمان تأمین اجتامعی و س��ازمان فن��ی و حرفهای،
وزارت دادگسرتی و وزارت صنایع و معادن و سپاه پاسداران
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خود چند واحد انتشاراتی دارد.
وزارت دارایی و امور اقتصادی هر یک واحدهای انتشاراتی
مخص��وص به خود را دارند .همچنین خود وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی عالوه بر داشنت چند واحد انتشاراتی ،صاحب
یکی از مجهزترین چاپخانههای ایران نیز هست.
در واق��ع نارشان دولتی رقیب قدرمتند و جدی برای بخش
خصوصی هستند ،دلیل آن نیز روشن است مشکالت بودجه
و رسمایهگذاری ندارند ،نگران برگشت رسمایه و مرصف کتاب
توسط متقاضیان نیستند ،قادر به پرداخت حق التألیف بیشرت
هستند و همین طور صاحب این توان میباشند که کتاب را
در تیراژ بیشرتی چاپ کنند.
دوم ،نارشان ش��به دولت��ی یا نیمه دولتی ک��ه از مدیریت
منتخب توس��ط نهادهای دولت��ی برخوردارند ،اما در تنظیم
بودجه و حساب سود و زیان دارای استقالل میباشند نظیر
انتشارات سازمان تبلیغات اس�لامی وابسته به حوزه علمیه
ق��م که کارش عمدتاً چاپ و نرش کتابهای مذهبی اس��ت،
حوزۀ هرنی س��ازمان تبلیغات اسالمی ،س��وره و سورۀ مهر،
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انتشارات امیرکبیر که پس از مصادره در سال  1358در اختیار
سازمان تبلیغات اسالمی اس��ت ،واحد تبلیغات هشت سال
دفاع مقدس ،س��ازمان انتشارات علمی و فرهنگی که بیشرت
سهام آن مربوط به سازمان تأمین اجتامعی است و از ادغام
تعدادی از نارشان دولتی دوران پهلوی ش��کل گرفته اس��ت،
مؤسس��ه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،مؤسسه ارتباطات
اسالمی و تعداد بیشامری از مؤسسات انتشاراتی دیگر.
و باالخره نارشان بخش خصوصی که بیشرتین تعداد نارشان
راتش��کیل میدهند این گروه نیز خود به چند دسته تقسیم
میشوند که عمدۀ آنها عبارتند از:
نارشان کتابه��ای مرجع که عمدتاً کارش��ان چاپ و نرش
فرهنگهای دو زبانه ،چند زبانه و یا یک زبانه است .تعداد
این نارشان بس��یار انگشت شامر اس��ت زیرا کار آنها نیاز به
رسمایهگ��ذاری بلند مدت و رصف وق��ت زیادی برای آماده
سازی یک کتاب دارد .مهمرتین نارش بخش خصوصی در این
زمینه نرش فرهنگ معارص به مدیریت آقای داود موس��ایی
است.
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نارشان کتابهای ک��ودکان و نوجوانان ،عمدۀ نارشان این
بخش توانس��تهاند نهادی به اس��م انجمن ن��ارشان کودک و
نوجوان را تش��کیل داده و این نهاد ب��ه منایندگی از نارشان
عضو خود توانسته در کسب امتیازات این حوزه نقشی مؤثر
داشته باشد .برخی از این فعالیتها حضور در منایشگاههای
داخل��ی ،برقراری ارتب��اط مؤثر و مفید ب��ا نهادهای دولتی
مث��ل آموزش و پرورش و فروش کتاب ب��ه آنها ،ایجاد مراکز
و فروش��گاههای کت��اب برای عرضۀ محص��والت این بخش،
نارشان��ی مثل قدیانی ،پیدای��ش و افق از موفقترین نارشان
این حوزه در حال حارض هستند.
نارشان کتابه��ای دینی ،نارشان این بخ��ش نیز دو گروه
هس��تند .نارشان قدیمی ک��ه از دوران رژیم پهلوی فعالیت
داشتهاند نظیر اس�لامیه ،علمیه اسالمیه ،محمدی ،فراهانی،
دفرت نرش فرهنگ اسالمی و رشکت سهامی انتشار و نارشانی
ک��ه پس از انقالب فعالیت خود را آغاز کردهاند ،نظیر صدرا
و دلیل ما ،بخش زیادی از این نارشان در ش��هر قم به عنوان
یک مرکز دینی فعالیت دارند (شهر قم پس از تهران صاحب
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بیش�ترین نارش و چاپخانه است) نارشان این بخش عالوه بر
برخورداری از بازار س��نتی مرصف کتابه��ای دینی عمدتاً
متمرک��ز در بازاره��ا یا مراکز دینی در ش��هرهای مختلف از
حامی��ت دولت نی��ز برخوردارند و بیش�ترین توجهات نظیر
خریده��ای ارگانه��ای دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی ،کتابخانههای عمومی کشور و نهاد مدیریت مساجد
ب��ه آنها معطوف میباش��د .برخی از ن��ارشان این بخش در
سالهای اخیر از نظر قدرت مالی رشدی قابل توجه داشتهاند.
نارشان کتابهای علوم پایه ،بیش�ترین نارشان این بخش را
چاپ کنندگان کتابهای کمک آموزش��ی تشکیل میدهند،
در س��الیان اخی��ر با افزایش تع��داد مراکز آم��وزش عالی و
رقابت بین خانوادهها برای قبولی فرزندانشان در رشتههای
دانش��گاهی و با اضافه شدن ظرفیت پذیرش دانشجو رونق
ن�شر کتابهای این حوزۀ تولید در ایران ،تبدیل به حوزهای
امن ش��ده و بیشرتین گردش مالی و بازدهی اقتصادی را در
این بخش از فعالیت نارشان خصوصی شاهد هستیم ،نارشانی
نظی��ر قلمچی (کانون فرهنگی آم��وزش) گاج و مبتکران از
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موفقترین نارشان این حوزه هس��تند ،از نارشانی که در این
حوزه بیش�تر به ارائه کتابهای علم��ی مبتنی بر روشهای
آموزش مدرن در دنیا توجه میکند باید از انتشارات فاطمی
هم یاد کرد.
نارشان کتابهای فنی و مهندسی؛ تعداد این گروه از نارشان
با توجه به افزایش مراکز آموزش عالی در حال افزایش است.
عمدۀ فعالی��ت این نارشان نیز محدود ب��ه ارائه کتابهای
پایۀ درسی و منابع معرفی ش��ده توسط اساتید دانشگاهها
میباشد ،این گروه از نارشان نیز به ویژه در مقاطع تحصیلی
مهر ماه و بهمن ماه از بیش�ترین گردش اقتصادی برخوردار
هستند.
نارشان کتابهای علوم تجربی (پزش��کی و پیراپزش��کی و
زیستشناسی) این گروه نیز در سالهای اخیر صاحب رشد
خوبی بوده و با عرضۀ کتابهای پایه و مرجع در رشتههای
خود موفق بودهاند ،نارشانی مث��ل طبیب ،چهر ،تیمورزاده
ازمهمرتین نارشان این حوزه میباشند.
ن��ارشان کتابهای هرنی؛ ن��ارشان این حوزه ب��ه ویژه در
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دهههای هفتاد و هش��تاد شمس��ی افزایش یافته ،کار آنها
عرضۀ کتابهای لوکس ،رنگی و هرنی است نظیر آثار استاد
فرشچیان یا دواوین شعرایی همچون حافظ و خیام یا شاهنامه
فردوس��ی و یا تصاویری از جاذبههای گردشگری در ایران،
عم��دۀ نارشان این بخش نگاهی نیز ب��ه بازارهای فرا مرزی
دارند .فرهنگرسای گویا ،نگار ،س��یمین و زرین ،فرهنگرسای
یساولی از مهمرتین این نارشان هستند.
نارشان کتابهای علوم انس��انی ،بیشرتین دارندگان جواز
نرش در این حوزه فعالی��ت دارند ،عمده دالیل آن میتواند
چنین باشد:
 -1حوزهای عمومی و فراگیر است.
 -2نیاز به دانش تخصصی و حرفهای ندارد
 -3نیاز به رسمایهگذاری بزرگ ندارد.
 -4بیش�ترین مؤلفی��ن و مرتجمین در این ح��وزه فعالیت
دارند.
 -5در دنیا آثار فراوان از این حوزه در دسرتس است.
اما آس��یبهای فراوانی نیز در این بخش وجود دارد که به
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شکل عمده عبارتند از:
 -1بیشرتین نظارت دولتی معطوف به این بخش است.
 -2حساسیت نسبت به علوم انسانی از طرف بخش عمدۀ
حاکمیت ،ای��ن بخش را با چالش بیش�تری روبه رو کرده
است.
 -3بیش�ترین روشنفکران که بخش منتقد و گاه معرتض به
روشهای حکومت هستند در این حوزه فعالیت دارند.
 -4تراکم بیش از حد نارشان ( 70درصد نارشان کشور) در
ای��ن بخش منجر به محدودیت و تنگناهای مالی س��خت
در این بخش ش��ده اس��ت ،عالوه بر ای��ن نیروهای خالق
(تولیدکنندۀ فکر) در حد این نارشان در کشور وجود ندارد.
از س��ویی بازار مرصف ای��ن کتابها با ف��راز و فرودهای
اقتصادی طبقۀ متوسط (به عنوان جدیترین مخاطبین این
بخش) همواره دچار نوسان است و همین امنیت اقتصادی
را برای رسمایهگذاری در این بخش فراهم منیکند.
ب��ه همین علت علیرغ��م حضور نارشان بیش�مار در این
حوزۀ تنها  17درصد از تولید س��االنۀ کتاب در ایران به این
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بخش اختصاص دارد و همین نیز تصویرگر س��فره کوچک و
مرصفکنندگان زیاد این سفره است به همین علت بیشرتین
آس��یبهای اقتصادی در ن�شر ایران متوج��ه همین بخش
میباشد.
بر اس��اس آمارهای منترشه در سالهای  1387تا  1389که
تولی��د کتاب در ایران بین  53ه��زار تا  62هزار عنوان بوده
اس��ت (متوسط تولید عناوین کتاب در سال در ایران حدودا ً
 60000عنوان است) این بخشها بیشرتین سهم را در تولید
کتاب در ایران داشتهاند:
 نارشین کتابهای دینی 				 %22 نارشین کتابهای کودک و نوجوان		 %21				 %10
 نارشین کتابهای علوم تجربی			 %12
 نارشین کتابهای فنی و مهندسی نارشین کتابهای علوم پایه				 %14 نارشین کتابهای علوم انسانی  +علوم اجتامعی 				 ()%13+%4=%17
 نارشین کتابهای هرنی 				 %2104
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 نارشین کتابهای مرجع 				 %2 %65از ن��ارشان را در ای��ران بخش خصوصی و  %35آنها را
بخش دولتی تشکیل میدهد.
از تعداد کتابهای منترشه طبق آمار س��ه سال حدود 33
درصد تجدید چاپ و  67درصد چاپ اول بودهاند .شامرگان
کتاب حدود سه هزار نسخه برای هر عنوان کتاب است .البته
در بعضی از بخشها تیراژ کتاب در ایران ارقام بزرگی دارد،
مثالً در حوزۀ کتابهای کمک آموزشی یا دینی و کودک گاه
ش��اهد تیراژهای باالی صد هزار نس��خه نیز هستیم ،اما در
بخش علوم انس��انی و اجتامعی این آمار در سالهای اخیر
س��یر نزولی طی کرده ،متوس��ط تیراژ کتابهای این بخش
حدود  1500نسخه برای هر عنوان کتاب است.
در حال حارض نرش کتاب در ایران دچار برخی مش��کالت
اس��ت ،گروهی از این مشکالت به ساختار درونی مؤسسات
انتشاراتی در ایران بر میگردد نظیر:
1 .1کمی رسمایه در گردش،
2 .2نداشنت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص،
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3 .3نداش�تن طرح و برنامهریزی بر اساس الگوی مؤسسات
مدرن نرش در دنیا،
4 .4نداش�تن ش��ناخت کافی از فعالیت حوزۀ مورد نظر در
نرش جهان،
5 .5عدم ارتباطات فرامرزی (بیناملللی) و نداشنت یک مرکز
جمعآوری اطالعات که بتوان با مراجعه به آن از وضعیت
روز به روز در داخل و خارج آگاهی یافت.
6 .6س��نت گرایی و عدم توجه به مدرنیت��ه در حوزۀ تولید
کتاب.
بخش دیگری از مش��کالت خارج از حوزۀ نرش و به عوامل
دیگری بستگی دارد که عمدۀ آنها عبارتند از:
1 .1نظارت و کن�ترل دولت بر متام حوزهه��ای تولید کتاب
در ایران که در بخش مش��کالت نرش به تفصیل به آنها
پرداخته میشود.
2 .2رقابت نرش دولتی با نرش خصوصی که رقابتی ناهامهنگ
و نابرابر است.
3 .3عدم وجود کتاب به عنوان یک کاالی فرهنگی در س��بد
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.4
.5

.6
.7
.8
.9

خرید خانوادههای ایرانی (رسانه فرهنگی در سبد خرید
خانوادهه��ا در ایران پایینترین ح��د بودجه را به خود
اختصاص میدهد).
4ع��دم توجه جدی ایرانیان به فرهن��گ مکتوب در برابر
فرهنگ شنیداری یا دیداری.
5ن��گاه رهربان دینی به کتاب و طبقه بندی آن به ش��کل
ع��ام و خاص و اینکه برخی رش��تهها را نباید در اختیار
عموم نهاد ،دیدگاهی ک��ه منجر به تعریف دینی کتب
ضالل و مبین شده است و در فقه جعفری مبحثی مهم
است.
6کتاب هراس��ی که در گذش��ته همواره چنین القا ش��ده
که کت��اب به ویژه در حوزه علوم جدید میتواند باعث
گمراهی افراد شود.
7سنتی بودن بخش عمدهای از جامعه ایران
8کمی تعداد کتاب خوانان حرفهای
9مهاجرت بخش��ی از نیروهای تحصیلک��رده از ایران به
عنوان خوانندگان بالقوه کتاب.
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علیرغم همه این مشکالت و موانع نرش ایران در سالهای
پس از انقالب اس�لامی از رشد نس��بتاً خوبی برخوردار شده
اس��ت .اگر به آمار کتابهای منترشه به ویژه در س��ه دهۀ
اخی��ر ( )1360-1390توجه کنیم متوج��ه این افزایش کمی
میش��ویم ،اگر چه هنوز ش�مارگان کتاب به ویژه در بخش
علوم انس��انی پایین است و رسانۀ مطالعه در ایران مطلوب
نیس��ت ،اما افزایش قابل توجه عناوین تازه چاپ نش��ان از
نوعی تکرثگرایی و تنوع خواهی در جامعۀ ایران است .آمار
کتابه��ای منترشه در س��ال  1389به تنهای��ی بیش از متام
عناوینی اس��ت که از ورود ماش��ین چاپ به ایران تا سقوط
س��لطنت پهلوی منترش شده است .عوامل بیشامری در این
رش��د کمی مؤثر بودهان��د که عمدۀ آنه��ا را میتوان چنین
برشمرد:
1 .1میانگین متوسط سن در جمعیت (ایران جامعهای بسیار
جوان است).
2 .2افزایش تعداد دانشآموزان و فارغالتحصیالن دانشگاهی
در ایران.
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.3
.4
.5
.6

3افزایش شهرنش��ینی و رش��د طبقۀ متوسط در ایران که
اکن��ون تبدیل به نیروی غالب اجتامعی در ایران ش��ده
است.
4افزایش سفرهای برون کشوری که سطح ارتباط ایرانیان
را افزایش داده است.
5نی��از به تخصص و دانش برای پیش�برد ام��ور اجتامعی
و کاری که همین باعث ش��ده تع��داد کتابهای علمی
افزایش یابد.
6افزایش منایش��گاههای داخلی که باعث متاس و ارتباط
بیشرت به ویژه نقاط دور از مرکز با کتاب شده است.
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سازماندهی و برنامهریزی زنجیرۀ کتاب (از نوشتار تا بازده)

مؤسس��ات نرش کتاب در ایران را در حال حارض میتوان به
سه گروه تقسیم کرد:
نارشان ب��ا الگوی کوچک نرش ،در این روش نارش نقش��ی
چند سویه را به عهده دارد .یعنی هم رسمایهگذار است ،هم
انتخاب کنندۀ کت��اب و باالخره مذاکره کننده با مؤلفین .از
سویی متام مراحل تولید کتاب را نیز خود به عهده دارد .در
ایران به چنین نارشانی نارش چمدانی نیز میگویند .این الگو
را میتوان به شکل زیر ترسیم کرد.
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طبیعی است در چنین الگویی منیتوان به روند پدیدآوری
کتابهای خوب امید بست ،زیرا اوالً انتخاب و گزینش کتاب
به یک فرد وابس��ته است ،این فرد منیتواند صاحب توانایی
و تخصص در متام حوزههای پدیدآوری کتاب باشد ،از سویی
دیگر چنین کاری به تنهایی زمان بر بوده و وقفهای طوالنی
در کار تولید ایجاد میکند ،با تأس��ف بخش بسیار بزرگی از
دارندگان پروانۀ نرش در ایران از همین الگو پیروی میکنند.
الگوی دیگری را که تا حدی نسبت به شکل باال پیرشفتهتر
اس��ت میتوانیم الگوی متوسط بنامیم ،شکل آن را میتوان
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به صورت زیر ترسیم کرد:
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در دهۀ اخیر این الگو توانس��ته رشد قابل توجهی به خود
بگیرد .در حال حارض از بین دارندگان جواز نرش حدود 970
نارش در ایران صاحب دفرت و آدرس مشخص هستند ،حدودا ً
 427نارش از سطح تولید نس��بتاً قابل قبولی برخوردارند (از
 30تا  470عنوان کتاب در س��ال) که حدود  75درصد تولید
کتاب ایران را نیز این گروه در اختیار دارند .نارشانی که بین
( 10ت��ا  30عنوان کتاب در س��ال تولید میکنند) که حدودا ً
 15درصد تولید کتاب را در اختیار دارند و بقیه نارشانی که
تولید آنان از  1تا  4عنوان کتاب در سال است که حدودا ً ده
درصد تولید کتاب را در اختیار خود دارند.
بنابراین روش��ن است که نارشان دارای الگوی بزرگ که در
زیر ترس��یم میش��ود بخش غالب تولید کتاب را در اختیار
خود دارند.
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فعالترین نارشان کتاب در ایران را نارشان کتابهای کمک
آموزشی (قلمچی ،گاج ،مدرسه) یا نارشان کتابهای کودک
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و نوجوان (قدیانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
تشکیل میدهند که در سال بین سیصد تا  470عنوان کتاب
تولید میکنند.
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روند تولید کتاب در ایران پس از رشح وضعیت نارشان:

چند نوع دستهبندی برای نارشان در ایران وجود دارد ،میتوان
نارشان را ابتدا به دو گروه عمومی و تخصصی تقس��یمبندی
منود ،بر اساس نوع فعالیت و انتخاب آثار فرهنگی میتوان
آنها را چنین برشمرد:
الف) مبتک��ر ،دارای برنامهریزی ،با انتخاب و گزینش آثار
مورد نظر برای چاپ:
ب) منتظر ،این گونه نارشان در انتظار صاحب اثری هستند
که به آنها مراجعه کند و اثری را برای چاپ به آنها بدهد.
ج) ترکیب��ی از نارش مبتکر که ه��م نارش برای گرفنت اثر به
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نویسنده مراجعه میکند و هم گاه صاحب اثری کتاب خود
را به چنین نارشی پیشنهاد میکند.
د) گروهی از نارشان نیز هس��تند که بر اس��اس گروههای
اجتامع��ی ،تحصیلی ،سیاس��ی ،فرهنگی ،مخاط��ب خود را
انتخاب میکنند ،مثل نارشین کتابهای دانش��گاهی ،کمک
آموزشی و پزشکی.
معموالً منت یک اثر به یکی از اش��کال زیر در اختیار نارش
قرار میگیرد.
1 .1دست نوشته؛
2 .2منت حروفنگاری شده؛
3 .3ارسال از طریق اینرتنت؛
4 .4به صورت سی دی یا دیسکت.
وظایف نارش پس از دریافت اثر:
بررسی و ارزیابی منت توسط نارش یا گروه کارشناسان شاغل
در نرش یا مشاورین ،در این مرحله اثر بررسی شده ،محتوای
آن واکاوی و در صورت تأیید میتواند در مسیر آمادهسازی
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ب��رای چاپ قرار گیرد ،پ��س از این مرحله نارش ابتدا به عقد
قرارداد با صاح��ب اثر میپردازد ،قرارداد انتش��ار کتاب در
ایران از نظر حقوقی به چند صورت میباشد:
 )1قرارداد بر اس��اس درصدی از جل��د کتاب (بین  5تا 20
درصد) و تیراژ هر چاپ اثر.
 )2قرارداد واگذاری دایمی حقوق نرش اثر در مقابل دریافت
مبلغ مشخصی به نارش،
 )3قرارداد رسمایهگذاری مش�ترک از طرف نارش و صاحب
اثر،
 )4ق��رارداد رسمایهگذاری از طرف صاحب اثر و کارگذاری
نارش.
در مبح��ث موارد حقوق��ی یا قانونی درب��ارۀ حقالتألیف
مفصلتر صحبت خواهیم کرد.
پس از عقد قرارداد نارش باید به برنامهریزی برای آمادهسازی
اثر بپردازد ،مراحلی که نارش تالش میکند تا اثر را برای مراحل
فنی آماده کند اصطالحاً تولید فرهنگی نامیده میشود .این
مراحل به این رشح است:
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ویرای��ش کت��اب :ش��امل دو مرحل��ۀ ش��کلی (بر اس��اس
شیوهنامههای مرسوم) ،ساختاری (رفع اشکاالت درون متنی،
دخال��ت در افزای��ش و کاهش مطالب ،تغیی��ر در ترکیب و
تدوین کتاب ،اص�لاح ارجاعات ،پانوش��تهها و تعلیقات)...
میباشد .پس از مرحلۀ ویرایش ،کتاب در اختیار نسخهپرداز
قرار میگیرد ،کار نسخهپرداز شامل تنظیم صفحات آغازین
اثر که شامل:
صفحه عنوان کوتاه ،صفحه عنوان با ذکر نام مؤلف یا مرتجم
و عناوین فرعی کتاب ،صفحۀ حقوق یا شناس��نامه ،صفحۀ
شاهد (عبارت یا قطعه ش��عری که با منت اثر تناسب دارد)،
صفحۀ اهدا اثر ،پیش��گفتار شامل مطالبی دربارۀ :چگونگی
ش��کلگیری اثر که ربطی با منت کتاب ندارد ،سپاسگزاری یا
تشکر ،فهرست شامل مطالب ،رشح عکسها ،جداول ،فهرست
عالئم اختصاری.
صفحات پایانی شامل :واژهنامه ،واژهنامۀ توصیفی ،کتابنامه،
تکمله یا تعلیقات ،منایهها ،تصاویر و نقشهها میباشد.
انتخاب قطع کتاب ،انتخ��اب قلم حروف و اندازههای آن
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برای عنوان ،بخشها ،فصلها ،تیرتها ،تیرتهای فرعی ،حروف
منت ،با همکاری طراح هرنی میباشد.
مش��خص منودن نق��ل قولهای مس��تقیم ،ارجاعها ،نقل به
مضمونها ،اعداد و ارقام در منت.
ـ آش��نایی با اعداد یک تکه یا غیر عطفی و اعداد دو تکه
یا عطفی در متون غیر ریاضی.
ـ استفاده از رسمالخط واحد و یک دست منودن واژهها و
استفاده از نشانههای مطبعی.
ـ تنظیم صفحه عنوان و مش��خص منودن نوبت ویرایش یا
ویراست؛
ـ تنظیم پانوشتها و پینوشتها؛
ـ تنظیم واژهنامه (اگرچه پدیدآورنده آن را در اختیار نارش
نهاده باشد)؛
ـ تنظیم کتابنامه یا فهرست منابع یا کتابشناسی (در صورت
رضورت)؛
ـ قراردادن مؤخره در جای خود (در صورت لزوم)؛
ـ قراردادن عکسها ،نقش��هها ،جدولها ،در منت یا انتهای
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کتاب که توسط طراح هرنی اجرا شدهاند.
ـ همکاری با ویراس��تار و صاحب اثر در موارد قابل اصالح
یا تغییر.
در مرحل��ه بعد کار به طراحان هرنی یا ویراس��تاران هرنی
که عمدتاً گرافیست میباشند باید سپرده شود ،امور مربوط
به طراح هرنی عبارت از:
تعیین شکل ظاهری کتاب.
ـ طراحی صفحههای آغازین ،میانی (منت اثر) و پایانی اثر
با نظارت نسخهپرداز؛
ـ انتخاب قلم و تعیین اندازۀ قلم حروف با نظرخواهی از
نسخهپرداز؛
ـ تعیین و انتخاب جای��گاه تصاویر ،جدولها ،دیاگرامها،
ش��کلهای مختلف ،منودارها (با هامهنگی صاحب اثر و
نسخهپرداز)؛
ـ طراح��ی رسصفحه ،عنوان اصلی ،عنوان فرعی و ش�مارۀ
صفحه (در این مرحله کتاب آمادۀ حروفنگاری است).
ـ طراحی جلد کتاب.
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حروفنگاری کتاب
حروفنگار بر اساس دستورالعملهایی که نسخهپرداز و طراح
هرنی دادهاند (قطع کتاب ،ن��وع و اندازۀ قلمهای حروف،
طول س��طرها ،تورفتگیها ،پانوشتها ،پینوشتها )....منت
را حروفنگاری میکند.رضوری است که حروف نگار با متام
نشانهها و عالیم مطبعی آشنا باشد.
1 .1پ��س از پای��ان حروفنگاری ،حروفنگار م�تن اثر را به
ش��کل پرینت به نارش میسپارد تا در اختیار منونهخوان
قرار گیرد.
2 .2منونۀ اول حروفنگاری شده معموالً صفحهبندی نهایی
نباید بشود.
منونهخوانی
نارش منت حروفنگاری شده کتاب را در این مرحله به فردی
به اس��م منونهخوان واگ��ذار میکن��د ،منونهخوانی گاه یک
نف��ره و در برخی مواقع به ص��ورت دو نفره انجام میگیرد،
منونهخوان باید دارای چنین ویژگیهایی باشد:
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آشنایی به عالیم و نشانههای طبیعی؛
دارای دقت و نظارت به منت داشته باشد؛
مقابله منت حروفنگاری ش��ده با دس��تنویس اثر به شکل
کلمه به کلمه؛
گاه برای منونه خوان رضوری اس��ت که منت اثر را دو تا س��ه
بار خوانده و مقابله مناید.
DPI
ب��ه تعداد نقطههایی که در یک این��چ قرار میگیرد گفته
میش��ود و آن مخف��ف  inch per dotاس��ت .در روش
حروفن��گاری زرنگار تحت «داس» که امروز در ایران روش
غالب حروف نگاری کتاب اس��ت بر اس��اس ت��وان و قدرت
پرینرت از دو گونه  Dpiاس��تفاده میشود 300 :و DPI 600
که کاربرد  600Dpiدر حروف چینی بهرت است.
از انواع ش��ناخته ش��دۀ حروف نگاری در ای��ران میتوان:
لوتوس ،کامپیوست ،یاس ،میرتا ،زر ،نازنین و بدر را نام برد.
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منایهسازی برای کتاب
کار منایه در کتابهای تخصصی و مرجع راه جویی آسانتر
به مطالب مورد نظر میباشد و آن عبارت از متامی اطالعات
کتاب به شکل فهرست گونه که خواننده میتواند از آن بهره
بربد.
منایه چندگونه است :کسان و جایها و منایۀ موضوعی.
گاه در یک کتاب منایههای دیگری نیز نظیر اصطالحات و
واژگان ،کتابها ،آیات و احادیث و روایات ،اس��امی اشیاء،
جانوران و گیاهان نیز استخراج میشود.
مراحل یاد ش��ده در باال را در رون��د تولید کتاب در ایران
اصطالحاً تولید فرهنگی و فنی میگویند ،پس از این مرحله
نارش کتاب را برای فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) که
نظ��ام آن از دهۀ هفتاد شمس��ی در ایران پا گرفت و اکنون
برای متام کتابهای چاپ شده الزامی است به کتابخانۀ ملی
میفرس��تد ،پس از فهرستنویسی ،توسط نارش شامره ثبت
بیناملللی به کتاب افزوده میشود ،این شامره که به شابک
ش��هرت دارد شامرهای ده رقمی است که توسط خانه کتاب
124

نرشفارسی

در اختیار نارش قرار میگیرد ،از این مرحله کتاب برای کسب
مجوز ن�شر از طرف نارش به ادارۀ کت��اب وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی سپرده میشود ،کتاب در این وضعیت ممکن
است گرفتار یکی از سه وضعیت زیر شود:
1 .1بدون تغییرات مجوز نرش آن صادر میش��ود که در این
صورت نارش میتواند نسبت به چاپ اثر اقدام مناید.
2 .2کتاب شامل موارد اصالحی و تغییرات میشود که از چند
کلم��ه یا جمله و پاراگراف تا حذف بخشهای بیش�تری
از کتاب را ش��امل میش��ود ،در این وضعیت یا نارش و
صاحب اثر به این تغیی��رات تن میدهند که در نتیجه
پس از اصالحات و تغییرات مورد نظر کتاب مجوز نرش
میگیرد ،یا نارش و صاحب اثر به تغییرات گردن ننهاده و
اعرتاض میکنند ،در برخی موارد اعرتاضات نتیجهبخش
است و نارش و ادارۀ کتاب به یک توافق نسبی میرسند
و گاه نیز البته مذاکره و اعرتاض مثری ندارد.
در برخی موارد نیز ادارۀ کتاب به اثر مجوز انتشار منیدهد
و کتاب غیرقابل انتش��ار اعالم میش��ود ک��ه این مورد اخیر
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بیشرت برخورد بین نارش و دولت ایجاد کرده است.
پس از کس��ب مجوز نارش کتاب را برای تولید چاپی آماده
میمناید .این مراحل شامل چاپ منت کتاب ،چاپ جلد کتاب،
صحافی ،روکش و آماده شدن کتاب برای پخش میباشد.
س��ه مرحلۀ اصلی تولید چاپی عبارتند از :لیتوگرافی ،چاپ
و صحافی.
در حال حارض بیش�تر کتابها درای��ران در دو قطع رقعی
(ح��دودا ً  21×14س��انتیمرت) و وزی��ری (ح��دودا ً 17×24
س��انتیمرت) منترش میشوند .اگر حجم کتاب از  320صفحه
با کاغذ معمولی ( 60یا  70گرمی) بیش�تر باش��د بهرت است
کتاب در قطع وزیری چاپ ش��ود و اگر در قطع وزیری نیز
حجم صفحات از  550صفحه بیش�تر شود بهرت است از جلد
سخت برای صحافی آن استفاده کرد.
کتابهای مرجع و پرمرصف ،آثار هرنی ،آثار نویسندگان و
شعرای کالسیک ،کتابهای مقدس ،منابع درسی و کتابهایی
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که مورد استفادۀ مدام هستند باید از جلد سخت بهره بربند.
ن��وع کاغ��ذ ،ضخام��ت ،وزن و س��نگینی ،لخت��ی می��زان
چس��بپذیری و ناپذیری ،حساسیت در برابر دما و رطوبت
و عوامل دیگر در انتخاب جلد کتاب مؤثر است.
صادراتی بودن یا نبودن کتاب ،داشنت بازار و مشرتی خاص
و امکان هدیه بودن کتاب هم در انتخاب جلد مؤثر است.
ط��رح جلد و اس��تفاده از رنگ و هدفی ک��ه نارش دارد از
دیگر عوامل در انتخاب نوع جلد است.
وجوه اقتصادی ،مالحظات فنی و نظایر اینها هم از عوامل
مؤثر در انتخاب جلد هستند.
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پیشینۀ توزیع کتاب به صورت شکلگیری سازمانهای مستقل
به بع��د از انقالب بهمن  1357بر میگ��ردد ،تا پیش از این
تاری��خ نارشان خود به توزیع کتابهای خود میپرداختند و
گاه مؤسس��ات بزرگ مثل امیرکبیر برخی کتابها را نیز در
چرخۀ توزیع خ��ود قرار میداد ،اما پس از انقالب به خاطر
افزایش کمی تولید کتاب ،رش��د قابل توجه تعداد نارشان و
تعداد بیشامر عناوین منترشه رضورت شکلگیری مؤسسات
پخش کتاب جدی ش��د ،تا پیش از این تنها یک بار در س��ال
 1336یک س��ازمان پخش توسط گروهی از نارشان فعال آن
دوران شکل گرفت که عمر کوتاهی داشت و تا پیش از سال
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 1340تعطیل شد .اعضای اصلی این سازمان پخش کتاب در
ایران عبارت بودند از ابراهیم رمضانی (مدیر انتش��ارات ابن
سینا) .نورالله ایران پرس��ت (مدیر کتابخانۀ دانش سعدی)،
احمدعلمی (مدیرکتابخانۀ محمدعلی علمی) ،اکربزوار (مدیر
انتشارات زوار) ،محمود کاشیچی (مدیر انتشارات گوتنربگ)،
عبدالحسین آل رسول (مدیر انتشارات آبشار) احمد عظیمی
زوارهای (مدیر انتش��ارات نیل) ،عبدالغف��ار طهوری (مدیر
کتابخانۀ طهوری) و رحی��م رحیمی مدیر عامل رشکت ،پس
از این س��ازمان اولین مؤسس��ات پخش کتاب از سال 1360
به بعد ش��کل گرفتند .برخی از فروش��ندگان ل��وازم خانگی
که به خاط��ر عدم وارادات کااله��ای صنعتی و الکرتونیکی
دچار کس��ادی بازار شده بودند مؤسسات پخش کتاب را راه
انداختند .مدتی بعد بود که مؤسسات دیگری نیز وارد حوزۀ
توزیع کتاب ش��دند .پخش کتاب گزیده به مدیریت ابراهیم
کریمی و مؤسس��ه گسرتش فرهنگ و مطالعات به مدیریت
کاظم علمی دیرپاترین مؤسس��ات پخ��ش کتابهای حوزۀ
علوم انس��انی در ایران هستند که حاال سه دهه از فعالیت
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آنها میگذرد.
پخش کتاب در ایران متأسفانه نتوانسته میدانی غیر از بازار
داخل��ی پیدا کند و چرخۀ فروش کتاب به کش��ورهای جهان
با مش��کالت متعددی روبهرو اس��ت .عمدۀ این اشکاالت را
میتوان به رشح ذیل یاد کرد.
 )1محدودیت تعداد فارس��ی زبانان که تنها در س��ه کشور
ایران ،افغانس��تان و تاجیکس��تان ،حضور دارند ،دو کش��ور
یاد ش��ده یکی س��الها گرفتار جنگ داخل��ی و نابودی زیر
س��اختهای خود بوده و به همی��ن دلیل هنوز منیتوان به
عنوان یک بازار مرصف جدی به آن نگریس��ت ،تاجیکستان
نیز کش��وری است به شدت فقیر و از سویی زبان فارسی به
لطف حکومت دیرپای کمونیس��تها کامالً به حاشیه رانده
شده ،اگر چه در سالهای اخیر بارقههایی برای نفسگیری و
باز زندهسازی این زبان در حال شکلگیری است .تعدادی از
ایرانیان نیز در کش��ورهای مختلف جهان زندگی میکنند که
میتواندبه عنوان مرصفکنندگان فارس��ی مورد توجه باشند
اما مشکالت نیز کم نیست .پراکندگی ایرانیان در کشورهای
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مختل��ف ،نبودن مراکز فرهنگی ب��رای عرضۀ کتاب البته در
برخی کشورهای بزرگ چنین مراکزی وجود دارد).
مشکالت ارسال کتاب به خارج از کشور (روند بوروکراسی)،
عدم عالقۀ ایرانیان خارج از کشور به کتابخوانی که عمدتاً
در نس��ل دوم آنه��ا منود دارد ،نس��ل دوم نیز بیش�تر درگیر
مش��غلههای کاری است و نسل س��وم اساساً زبان فارسی را
زبان دوم خود میداند و کتاب را به زبان کش��ورهای مقیم
در آنها میخواند ،باالخره دش��واری برگشت پول کتابهای
ارسالی به خارج.
 )2بر عکس زبان عربی که کشورهای بیشامری را زیر پوشش
دارد و به نوعی مخاطب آن بیناملللی اس��ت ،زبان فارس��ی
فاقد این قدرت اس��ت و فارسی زبانان در جهان کمرت از آن
حد هس��تند که بتوان به ارسال کتاب به عنوان یک فعالیت
اقتصادی توجه داشت.
 )3بخ��ش عم��دهای از فعالیت اهل قلم فارس��ی زبانان در
خارج از کشور معطوف به مؤسسات انتشاراتی است که در
کش��ورهایی نظیر آمریکا ،سوئد ،فرانسه ،آملان و دامنارک به
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چاپ و نرش کتاب فارسی میپردازند.
 )4کم��ی فروش��گاهها و محل عرضه کتابهای فارس��ی در
کشورهای دیگر.
 )5کمی ارتباط اهل قلم و نویس��ندگان ایران و روشنفکران
ایران با محافل فرهنگی جهان.
به همین دالیل در س��الهای اخیر در بازاریابی بیناملللی
کتاب ،چندان توفیقی نصیب نرش ایران نش��ده است ،اما در
س��الهای اخیر تحرکاتی در بین نارشان ایران ،برای افزایش
ارتباطات بیناملللی آغاز ش��ده و این به ویژه در حوزۀ نرش
کتاب کودک بیشرت چشمگیر است و برخی نارشان این حوزه
با حضور همواره در منایش��گاه کتاب بولونیا توانستهاند در
زمین��ه واگذاری حقوق بیناملللی چ��اپ کتاب (کپی رایت)
گامهای��ی بردارند ،منونه آن انتش��ارات ش��باویز با مدیریت
خان��م فریده خلعتربی اس��ت ،در زمینۀ توزیع کتاب نیز در
حال ح��ارض چند مؤسس��ه فعالیت مح��دودی دارند ،البته
در س��ه سال اخیر با راه افتادن ش��بکههای مجازی تا حدی
ارتباطات بیناملللی ب��رای بازارهای جدید افزایش یافته ،اما
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هنوز دس��تاورد چش��مگیری برای نرش کتاب در ایران ایجاد
نکرده است.
توزیع کتاب در خود ایران نیز هنوز به ش��دت سنتی است
و چن��دان از قواعد بازرگانی نوی��ن و رشایط جوامع مدرن
پیروی نکرده اس��ت .ش��بکۀ توزیع از آغاز تالش کرد تا حد
واسط بین کتابفروش و نارش باشد و به همین علت از ابتدا
از کش��ف و جستجوی بازارهای دیگر فروش کتاب باز ماند،
ایراد دیگر نیز این بود که تشکیل یک مرکز پخش کتاب نیاز
به رسمایه آن چنان نداشت و نه نیاز به دریافت مجوزی از
ارگان صنف��ی یا مرکزی دولتی ،به همین دلیل رش��د آن نیز
طبیعی نبود.
در یک ش��بکۀ توزیع مدرن و تح��ولزا میتوان به عوامل
زیر نیز توجه نشان داد:
سفارش و توزیع الکرتونیک (فروش )On line؛
تشکیل باشگاههای کتاب در نقاط مختلف شهر و کشور؛
توج��ه به مراکز غیر کتابفروش��ی ب��رای عرضۀ کتاب نظیر
فروشگاههای زنجیرهای ،سینامها ،مراکز تفریحی و ....؛
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توجه به نیازه��ای مناطق مختلف و تش��کیل مراکزی برای
عرضه کتاب یا شبکه توزیع از نرش به فرد؛
برآورد درس��ت از دانش آموختگان در رسارس کشور و تالش
برای جذب آنها به کتابخوانی.
مشکالت جدی فرا راه توزیع کتاب در ایران؛
بخشی از این مشکالت ساختاری است و به تشکیالت توزیع
کتاب در ایران مربوط است که بخش عمدۀ آنها را میتوان
چنین برشمرد:
کم��ی دانش و ش��ناخت حوزههای مختلف ن�شر کتاب در
کشور.
محدودی��ت رسمایه در گردش ک��ه گاه یک مرکز توزیع را با
مشکالت عدیدۀ مالی روبرو میکند؛
نداشنت همکارهای مناس��ب برای دریافت و پرداخت مبالغ
کتابهای موجود و فروش رفته؛
محدودیت جا و مکان برای انبار کردن کتاب؛
نداشنت بانک اطالعاتی جامع که اطالعات فراوانی را دربارۀ
مرکز جذب و فروش کتاب عرضه کند؛
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نبودن نیروی کار آزموده و متخصص در بازارهای کتاب؛
نداشنت حلقهای به اسم بازاریابی مستقل از شبکۀ توزیع؛
بخش دیگری از مشکالت:
عدم استفاده از امکانات فن آوری در توزیع؛
عدم بهرهوری از بیمه و خدمات بیمه در نظام توزیع؛
عدم بهرهگیری از جذابیتهای جلب خریدار و خواننده که
بر توزیع تأثیرگذار است؛
برخوردار نبودن از اعتب��ارات بانکی چون در زنجیرۀ توزیع
کارآمدی اقتصادی ندارد؛
حاش��یۀ اندک س��ود در توزیع کتاب که به زحمت به  %7از
بهای پشت جلد کتاب میرسد؛
تخصصی نبودن کار توزیع در ایران؛
نداشنت نظام و نهاد برای آموزش فنون توزیع کتاب در ایران؛
آش��نا نبودن توزیع گران با روشهای درست برقراری ارتباط
با بازار و مرصفکنندگان؛
عدم بهرهوری از تبلیغ به خاطر گرانی آن؛
مشکل برگشت رسمایه در گردش؛
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گرانی هزینههای پستی؛
کمی تعداد کتابفروشان نسبت به نارشان؛
فراوانی توزیع گران خرده پا (بدون رسمایۀ الزم ،فاقد تخصص
و شناخت کافی)؛
کمی رسعت در توزیع کتاب؛
بیبهره بودن نظام توزی��ع از تصمیمگیری و نتیجهگیری بر
اساس اطالعات دقیق ناشی از تحقیق؛
نبودن مؤسس��ات توزیع بزرگ با امکانات کافی ،تجهیزات و
روشهای مدرن؛
نبودن الگویی واحد و تعریف ش��ده برای ش��بکۀ توزیع در
ایران؛
نداشنت ارگانی به عنوان پشتیبانی از نظام توزیع.
در اواخر س��ال  1372و از آغاز سال  1373شمسی گروهی
از توزی��ع کنن��دگان عمدۀ کت��اب در تهران نشس��تهایی
رابرگزار کردند تا مش��کالت مش�ترکی را که در امر برگشت
مبلغ کتبهای ارس��الی برای کتابفروش��ان داشتند در میان
بگذارند ،این نشستها کم کم با افزایش بیشرت مراکز عمدۀ
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توزیع کتاب گس�ترش یافت و منجر به تش��کیالتی ش��د که
بع��دا ً با تالش اعضا زیر پوش��ش وزارت تعاون قرار گرفت و
ن��ام «تعاونی توزیع کنندگان کتاب ته��ران» به خود گرفت،
ه��دف این تعاونی حامیت از توزیع ،تالش برای ایجاد نظام
ارتباطی درس��ت بین توزیع کنن��ده و کتابفروش و مقابله با
کتابفروشان بد حساب بود .علیرغم اینکه حاال نزدیک به دو
دهه اس��ت که این تشکیالت به حیات خود ادامه داده ،اما
هنوز نتوانسته کارآیی مؤثری بر نظام توزیع و مشکالت آن
داشته باشد .دلیل اول آنکه بیشرت کتابفروشان هنوز تعاونی
را به عنوان یک مرجع رس��می منیشناس��ند ،از سویی خود
اعضای تعاونی در موارد بیشامری تصمیامت هیئت مدیره
را مجری منیدارند و به نوعی آن را دور میزنند و به همین
دلیل نیز چرخۀ نامطمنئ گردش مالی در توزیع کتاب به ویژه
در چند س��ال اخیر بسیاری از مراکز توزیع را با ورشکستگی
و فروپاشی روبرو ساخته است.
در س��الیان آغازین دهۀ هفتاد ،س��ی و سه نارش رسشناس
تشکلی را ایجاد کردند که نام «پکا» را برای آن برگزیدند که
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مخفف «پخش کتاب ایران» بود .هدف این مرکز راهاندازی
تش��کیالت بزرگ و مدرنی بود تا با بهرهگیری از نظام توزیع
مدرن بتواند در درجۀ اول کتابهای اعضای خود و س��پس
کتابهای نارشان دیگر را در رسارس کشور توزیع کند و سپس
در جستجوی بازارهای جهانی بر آید .متأسفانه انتخاب یک
مدیر صنعتی که ش��ناخت چندانی از ب��ازار کتاب در ایران
نداش��ت همه رش��تههای این گروه را پنبه کرد ،مدیر جدید
به جای برپایی س��ازمان توزیع ابتدا یک فروشگاه کتاب در
نقط��های کور و نه چندان جلب کنندۀ مش�تری دایر کرد و
س��پس با گرفنت وامهای کالن متام رسمایۀ تشکیالت جدید را
به باد داد و پس از چند س��ال هیئت تصفیهای شکل گرفت
که با فروش داراییهای رشکت بدهکاریها را تصفیه کرد و
«پکا» متولد نشده درگذشت.
آقای مجید رهبانی از کارشناسان کتاب و مدیر مجله «جهان
کت��اب» که پژوهشهای زیادی در ب��اب توزیع کردهاند در
مقالهای از ویژگیهای خاص توزیع کتاب در ایران چنین یاد
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کردهاند:
تازه تأس��یس بودن مؤسسات پخش (بر اساس پژوهش بیش
از  70درصد مؤسسات در دهۀ  1370تأسیس شدهاند).
خ��رده پا بودن اکرث موزعان و کمی تعداد مؤسس��ات پخش
( 50درص��د در فضاهای کمرت از  50مرت مربع مش��غول کار
هستند).
نزدیک به  60درصد پخش کنندگان در محلهای استیجاری
مستقر بودهاند.
تنها  25درصد مؤسس��ات پخش رصفاً به این حرفه اش��تغال
داشتند ،بقیه در کنار توزیع کتاب ،به حرفۀ نرش و در مواردی
نرش و کتابفروشی میپرداختند تا بتوانند گردش مالی الزم را
برای بقای مؤسسۀ خود تضمین کنند.
در رشایط بیرونقی بازار کت��اب و کمبود نقدینگی ،مبادلۀ
کتاب میان رشکتهای پخش رواج بس��یاری دارد .از آنجا که
ای��ن کار بدون رد و بدل ش��دن پ��ول و اوراق بهادار انجام
میگیرد ،تعهد مالی برای طرفین ایجاد منیکند.
5

پخش کتاب و مسائل پیشرو ،مجید رهبانی ،درج شده در صنعت نرش (خربنامۀ اتحادیۀ نارشان و
5
کتابفروشان تهران) ،سال چهارم ،شامرههای  34تا  ،36زمستان  ،1388صص .32-33
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گرای��ش تدریجی بخش��ی از ش��بکۀ توزیع کتاب ،به س��وی
فعالیت در حوزههای تخصصی است ،ابتدا پخش کتابهای
آموزشی و کمک آموزشی شبکۀ خاص خود را تشکیل داد و
در مراحل بعد ،کتابهای آموزش زبان و کامپیوتر و پزشکی
و ...
در اغلب موارد ،معامالت رصفاً بر اساس توافق شفاهی انجام
میشود و انعقاد قرارداد در پخش کتاب رواج چندانی ندارد.
شیوههای بازاریابی در مؤسسات پخش ،همچنان شیوههای
س��نتی گذشته اس��ت ،یعنی مراجعۀ مس��تقیم بازاریاب به
کتابفروش��ی و ارائۀ منون��ۀ کتابها یا فهرس��ت کتابها و
دریافت سفارش تلفنی و ارس��ال فهرست کتابها (به ویژه
برای کتابفروشان شهرستانی).
راهکارهایی برای تحول در حوزۀ توزیع کتاب در ایران
1 .1گرد هم آمدن مؤسسات کوچک و ادغام آنها با هم ،این
میتواند فرصت فعالیتی پردامنه و س��ودآورتر را فراهم
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مناید .هزینههای ج��اری این مجموعه نیز کمرت بوده و
امکان مانور بیشرتی را ایجاد میکند.
2 .2تشکیل نوعی صندوق تضمینی معامالت نیز میتواند به
ویژه در برگشت طلب از شهرستانها بسیار مؤثر باشد.
3 .3ح��ق پخش انحص��اری کتابهای یک ن��ارش نیز اگر در
اختیار یک مؤسس��ه پخش قرار گی��رد میتواند او را در
حفظ بازار موجود یاری رساند.
4 .4تحول در شیوههای بازاریابی نظیر فهرستهای دیجیتال
و ایجاد پایگاه اطالعاتی.
5 .5راهان��دازی حراج کت��اب در مقاطع خاصی از س��ال که
میتواند منجر به تخلیۀ انبار نارش و توزیع کننده شود.
در سال  1380مؤسس��ه فرهنگی جهان کتاب پژوهشی با
عنوان بررسی شبکۀ توزیع کتاب تهران و ساز و کار آن انجام
داد .روش کار ب��ه صورت منونهگیری غیر احتاملی بود و 74
مؤسسه فعال پخش کتاب در تهران مورد بررسی آماری قرار
گرفتند.
این حجم منون��ه در آن تاریخ حدود  75درصد فعاالن این
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صن��ف را در ب��ر میگرفت .در این پژوهش معلوم ش��د که
تنها  %12/1مؤسس��ات مورد پژوهش ،پیش از دهۀ ش��صت
فعالی��ت داش��تهاند %17/6 .در دهۀ ش��صت رشوع به کار
کرده و  %7/2در دهۀ  1370تأس��یس و برای پخش کتاب در
محدودۀ خیابان انقالب و اطراف دانش��گاه تهران مستقرند،
بیشرت مدیران مراکز پخش ( )%95پیشینۀ نرش ،کتابفروشی یا
پخش داشتهاند %37/8 .آنها بیش از  15سال و  %42بین  5تا
 15سال در این حرفه پیشینه دارند.
 %54این مؤسسات حداکرث  5نفر نیروی کار دارند و %32/4
بین  6تا  10نفر ،تنها  %6/8این مؤسسات نیروی کار بیش از
 15نفر دارند.
 %50این مؤسس��ات در مس��احتی کم�تر از  100مرت مربع
فعالیت دارند ( %21/6در مس��احتی کمرت از  50مرت مربع)،
 %19محل کاری بزرگتر از  200مرت مربع دارند %43 .مالک
محل کار خود هستند.
 %35مراک��ز پخش تنها کم�تر از  200عنوان کتاب در انبار
خود داشته %19 ،مقدار عناوین خود را کمرت و  %24بیش از
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 500عنوان اعالم کردهاند.
 %40/5توزی��ع کنن��دگان در کار نرش و  4درص��د آنها نیز
در کتابفروش��ی فعالیت دارند %30 .مؤسسات پخش در هر
ت نرش و کتابفروش��ی در کنار پخش فعالیت دارند
دو فعالی 
و تنها  %25/5مؤسس��ات پخش رصف��اً به حرفۀ توزیع کتاب
میپردازند.
 %73ای��ن مؤسس��ات دای��رۀ فعالیتش��ان ش��امل تهران و
شهرستانهاست %15 ،تنها در تهران فعالیت دارند %12 ،این
مؤسس��ات به خارج کشور نیز کتاب میفرستند %69 .از آنها
رسارس تهران را پوش��ش میدهند ،ولی  %31تنها در مناطق
خاصی از تهران فعالیت دارند.
 %51/4مؤسس��ات پخ��ش با کمرت از  100کتابفروش��ی در
تهران رابطۀ کاری دارند و  %36/5از  100تا  300کتابفروشی
را تحت پوشش خود دارند.
 %85مؤسس��ات پخش بین خود رابطۀ مبادلۀ کتاب دارند.
 %61این مؤسس��ات در حوزه عمومی فعالیت دارند و همه
نوع کتابی را توزیع میکنند .اما حوزههای تخصصی عبارتند
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از %8 :کمک آموزش��ی؛  %6/8کامپیوتر؛  %5/4علوم پزشکی،
 %2/7فرهنگ و واژهنامه.
 %58اعالم کردهاند که پخش انحصاری کتابهای دست کم
یک نارش را در اختیار دارند.
جالب اینکه  %80موزعان اعالم کردهاند که در شهرستانها
بازاریاب مقیم دارند %69 ،از موزعان از طریق متاس تلفنی با
کتاب فروشان شهرستان بازاریابی کرده و  %2/7نیز کتابهای
6
جدید را ارسال میکنند ،بقیۀ پاسخی بر این مورد ندادهاند.
روش در اختیار گرفنت کتاب توسط پخش کنندگان
به سه طریق این کار صورت میگیرد:
1 .1مراجعۀ نارش به توزیع کننده؛
2 .2مراجعۀ توزیع کننده به نارش؛
3 .3مبادله بین توزیع کنندگان.
 %43از توزیع کنندگان از هر سه روش یاد شده استفاده و
با بهرهگیری از مقاله «شمهای از شبکه توزیع کتاب تهران» از مجید رهبانی درج شده در کتابفروشی ،ج
6
 ،2به خواستاری ایرج افشار ،تهران ،انتشارات خجسته ،1387 ،صص 163-176
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بقیه هر کدام به یکی از سه روش.
مبن��ای انتخاب کتاب نیز در مؤسس��ات بر اس��اس گرایش
بازار ،جذابیت موضوع کتاب ،اعتبار صاحب اثر ،اعتبار نارش
و معرفی کتاب در رسانههاست.
روش خری��د کتاب نیز در مؤسس��ات پخش به دو ش��کل
«قطع��ی» و «امانی» اس��ت %53 .از هر دو روش اس��تفاده
میکنند و  %12رصفاً به صورت امانی و  %35به شکل قطعی
کتاب را دریافت میکنند .البته در س��الیان اخیر روش امانی
ب��ر دو روش دیگر برتری یافته و در حال حارض این ش��یوه
حداقل در مراکز پخش قدیمی و بزرگ غالب است.
در حال ح��ارض تخفیف توزیع کتاب در ایران از  33تا 45
درصد از بهای پش��ت جلد اس��ت که از این میان  %25آن به
کتابفروش��ی تعلق دارد (گاه با پرداخ��ت نقدی یا در مدت
کم�تر این تخفی��ف به  30تا  33درصد نیز میرس��د) بین 5
تا  7درصد هزینههای توزیع ش��امل م��واردی نظیر حمل و
نقل ،بس��تهبندی و آسیبدیدگی میش��ود و بقیۀ آن شامل
هزینههای دفرت و توزیع و سود مدیر پخش میباشد.
145

نرشفارسی

با وجود دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم نهادهای دولتی
در تولید کتاب ،مؤسس��ات پخش به ش��دت آس��یبپذیرند
زی��را با بازاری با انبوه تولیدات ب��دون متقاضی (کتابهای
بدون مخاطب) و کمی تع��داد خریداران کتاب در قیاس با
جمعیت کش��ور و حجم انبوه تولید ن��ارشان در برابر کمی
تعداد کتابفروش��ان روبرو هس��تند ،تنها زمانی از گشایش و
تحول در امر توزیع کتاب باید به روش��نی س��خن گفت که
یک بازار پویا و دارای رونق طبیعی پدید آمده باشد.
کپی رایت
 Copyrightک��ه میتوان آن را به ح��ق تکثیر ترجمه کرد،
مجموعهای از حقوق انحصاری است که به نارش یا پدیدآورندۀ
ی��ک اثر تعل��ق میگی��رد و حقوقی هامنند ن�شر ،تکثیر و
الگوبرداری از اثر را ش��امل میش��ود .در بیش�تر حوزههای
قضای��ی ،حق نرش از آغاز پدید آمدن به آن تعلق میگیرد و
نیازی به ثبت اثر نیس��ت .مع��ادل این حقوق در نظامهای
حقوقی پیروی حقوق مدون حق مؤلف است.
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دارن��دگان حق تکثیر برای تکثیر یا بهرهبرداری از آثار خود
برای زمان مش��خص حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد
از آن اثر وارد مالکیت عمومی میش��ود .هر گونه اس��تفاده
و بهرهب��رداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از نارش یا
پدیدآورندۀ آن اثر میباش��د ،اس��تفاده از رشایطی که طبق
قانون محدودیت یا اس��تثنایی وجود دارد ،مانند اس��تفاده
منصفان��ه ،به دریافت اجازه از دارندۀ حق تکثیر نیاز ندارد.
دارندۀ حق تکثیر میتواند حقوق خود را به ش��خصی دیگر
منتقل کند.
در برخ��ی از حوزههای قضایی ،حق��وق اخالقی یا حقوق
معنوی پدیدآورندگان نیز به رسمیت شناخته میشود هامنند
حق یاد شدن برای اثر.
در ابتدا حق تکثیر تنها ش��امل کتابها میشد ،با گذشت
زمان این قانون ،ترجمهها و کارهای اقتباسی را نیز در برگرفت،
ام��روز قانون حق تکثیر طیف گس�تردهای از آثار ،از جمله
نقشهها ،موسیقی ،آثار دراماتیک ،نقاشی ،عکس ،نقشههای
معامری ،ضبط صدا ،فیلمهای سینامیی و برنامههای رایانهای
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را نیز دربرمیگیرد .اساسنامۀ بریتانیا در سال  1709با عنوان
«فعالیتی در جهت یادگیری ب��ا اعطای حق تکثیر کتابها به
مؤلف��ان یا خریداران به تعداد چندین نس��خه» 7نخس��تین
اساس��نامۀ حق تکثیر ب��ود .امروز قوانین کپ��ی رایت (حق
تکثیر) به ش��کل جانبدارانهای از طری��ق موافقت نامههای
بیناملللی و منطقهای مانند کنوانسیون برن و معاهدۀ کپی
رایت استاندارد سازی شده است .اگر چه سازگاری میان حق
تکثیر ملتها وجود دارد ،با این حال دادگاهها دارای قوانین
جداگانه و مقررات پوشش دهندۀ حق تکثیر هستند ،قوانین
حق تکثیر ملی در مورد مجوز ،انتقال و انتساب حق تکثیر؛
در میان کشورها فرق بسیار دارد و همین گونه کلیۀ حقوق
آثار در حیطۀ داخلی محفوظ اس��ت .برخ��ی از حوزههای
قضای��ی نیز حقوق مربوط به س��ازندگان اعم از حق اعتبار
برای کار را به رسمیت میشناسند.
کپ��ی رایت از زمانی که اثری در ش��کل ملموس به وجود
آید شامل آن اثر میشود ،تاریخ انقضای کپی رایت بر اساس
پیامن برن ،حداقل شامل طول حیات خالق آن و  50سال پس
7

During the Times therein mentioned
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از مرگ اوست .این مقدار زمان شامل متام کشورهای عضو در
پیامن برن میش��ود و هر کشور میتواند زمان بیشرتی برای
قابل اجرا بودن کپی رایت قائل شود ،اما این زمان منیتواند
از مقدار تعیین شده در پیامن کمرت باشد ،گاهی اوقات طی
یک وصیت رسمی حقوق یک اثر به بازماندگان پدید آورنده
تعلق میگیرد که البته باید به تأیید رسمی رسیده باشد.
بایدها و نبایدهای کپی رایت در ایران
موانع:
 -1قیمت :از آنجایی که هر کاالی فرهنگی که از قوانین کپی
رایت پیروی کند ،مجبور اس��ت ب��ه توافق مالی صاحب اثر
برس��د ،چون تیراژ کتاب در ایران پایین است ،قیمت گذاری
کتاب باال خواهد رفت و همین منجر به کاهش قدرت خرید
خواننده میش��ود .البته در س��الهای اخیر مذاکراتی که از
طرف برخی نارشان مس��تقل و یا مرتجامن با پدیدآورندگان
یا نارشان آثار خارجی شده موجب نوعی درک و رفع برخی
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س��وءتفاهمها گردی��ده که میتواند با افزای��ش ارتباطات و
اثبات این نکته که نارش پایبند به حقوق پدیدآورنده است
و فهمیدن تیراژ پایین و س��وددهی اندک کتاب در ایران این
موضوع تا حدود زیادی حل شود.
 -2تحریم اقتصادی که از س��وی کش��ورهای صنعتی غرب و
در رأس آنها آمریکا نسبت به ایران اعامل میشود و به نظر
میرس��د با افرایش تنشها همچنان نیز ادامه داشته باشد،
یکی از موانع اصلی برای نپیوسنت ایران به این میثاق است،
زی��را به این ترتیب ایران و نارشان آن از ترجمۀ بس��یاری از
آثار علمی و ادبی و هرنی غرب محروم خواهند شد.
 -3خروج ارز ،از آنجایی که پیوسنت به کپی رایت شامل تنها
کتاب منیشود ،دامنۀ خروج ارز به ویژه در حدود محصوالت
نزمافزاری از ایران بس��یار گسرتده خواهد بود و این موجب
آسیب اقتصادی در رشایط کنونی ایرانی است.
گفت��ه میش��ود پذی��رش قانون کپ��ی رایت باع��ث افزایش
رسمایهگ��ذاری خارجی در ایران میش��ود .اما ب��ه نظر این
تصور و خیالی واهی اس��ت .آیا مگر در صنایع سنگین خود
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توانس��تهایم به چنین توفیقی برسیم ،پس منیتوان به ویژه
در ح��وزۀ تولید کتاب به جذب رسمایۀ خارجی دل بس��ت،
زیرا مخاطب زبان فارس��ی در دنیا اندک و محدود به حوزۀ
جغرافیایی ایران و اطراف آن است.
 -4افزایش هزین��ۀ تولید ،پرداخت حق تکثیر به صورت ارز
هزینۀ کتابهای تولید شده را به نحو چشمگیری باال میبرد
و ای��ن افزایش با توجه ب��ه کمی حجم رسمایه در گردش در
بازارکتاب ایران باعث گرایش نارشان به حوزههای تألیفی و
ترجمه خواهد شد و همین باعث افت کیفی و کمی علم و
اطالع رسانی در کشور میشود.
 -5در حال حارض مرتجامن در ایران حقوقی همپای مؤلفان و
پدیدآورندگان آثار دارند و گاه شهرت یک مرتجم از بسیاری
مؤلفان باالتر اس��ت ،با پیوس�تن به ای��ن قانون مرتجم نقش
واس��طهای و نه نقش صاحب اثر را پیدا میکند و از ارج و
قرب او در جامعۀ ایران کاسته میشود.
 -6پیوس�تن به سازمان تجارت جهانی و یا دیگر سازمانهای
جهان��ی میتواند عاملی برای پذیرش حقوق مؤلفین ش��ود،
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اما مخالفت امریکا و برخی کش��ورهای غربی مانعی جدی
برای پیوس�تن ما به  wtoاس��ت ،حتی در صورت پیوسنت به
این سازمان میتوانیم کپی رایت را نیز نادیده بگیریم ،مگر
متام قوانین و کنوانس��یونهایی که ایران متعهد به اجرا و یا
عضویت در آنهاست مو به مو در ایران رعایت میشوند.
مزایا
 -1در صورت پیوسنت به قوانین حقوق مؤلفین ،ایران میتواند
به خاطر هزینههای پایینتر تولید کتاب و محصوالت فرهنگی
میدانی برای تولید گسرتده آثار به زبان اصلی باشد و از این
طریق بازار جهانی برای خود ایجاد کند.
 -2پذیرش این قانون میتواند سطح متاسهای فرهنگی ایران
را با سایر کشورها باالتر بربد و ازاین طریق به تعامل بیشرت
با جامعۀ جهانی منجر گردد.
 -3اعتامد از دس��ت رفتۀ حوزههای فرهنگی جهان به ایران
ترس��یم و بازسازی ش��ده و نارشان میتوانند حتی نسبت به
ترجمه آثار فارسی بازارهای جدید پیدا کنند.
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 -4سطح نظارت ارگانهای دولتی که یکی از محدودیتهای
نرش کتاب در ایران اس��ت کاسته شده و کتابها با اطمینان
بیشرتی به دست خواننده میرسد.
 -5برنام��ه ریزی و زمان بندی تولی��د کتاب دقیقتر خواهد
شد.
گفته میش��ود حداقل در حوزه نرم افزارها ش��ورای عالی
اطالع رس��انی اقدام به تدوین پیش نویس قانون جامع کپی
رایت کرده است.
طبق گفتۀ س��عید س��االریان قائم مقام دبیرخانۀ یاد شده
شورای عالی اطالع رسانی از سال  1385به تولید محصوالت
فرهنگی البته با تأکید بر محتوای الکرتونیک در زمینۀ اخالقی،
اجتامعی ،دینی و آموزشی طبق اساسنامۀ خود متمرکز شده
و ط��رح و تولید و س��امان دهی محت��وای الکرتونیکی را در
 14ح��وزه تعریف کرده اس��ت .یکی از ای��ن  14حوزه کپی
رای��ت بوده که ب��رای آن کارگروهی تعریف ش��ده و در آن
پیشنویس قانون جامع حامی��ت از حقوق مالکیت ادبی و
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هرنی و حقوق مرتبط در دس��تور کار ق��رار گرفته و پس از
دو سال خروجی آن تبدیل به قانونی جامع شده است .البته
این پیشنویس تا مراحل اجرایی شدن نیاز به ارائه به هیئت
دولت و از آن طریق تصویب مجلس دارد.
ش��بیری دبی��ر کار گروه نظ��ام حقوق��ی و مالکیت فکری
دبیرخانۀ ش��ورای اطالعرس��انی تأکید دارد ک��ه برای الحاق
به س��ازمان تجارت جهانی ( )WTOکنوانس��یون جنبههای
اقتص��ادی مالکی��ت فک��ری ( )TRIPSمجبوری��م موافقت
نامههای بیناملللی در این زمینه را رعایت کنیم.
به هر حال پذیرش قانون کپی رایت با متام معایب و مزایای
آن یک رضورت اجتناب ناپذیر است که باید نرش کشور خود
را برای پذیرش آن آماده کند.
حقالتألیف
یکی از موارد حقوقی در نرش کتاب در ایران قرارداد منعقده
بین نارش و پدیدآورندۀ اثر است که به موجب آن دو طرف
تعهداتی را نس��بت به هم میپذیرند ،قراردادهای پرداخت
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حقوق مؤلف در ایران گاه موجب بروز اختالفاتی بین طرفین
قرارداد میش��ود و این بیشرت به علت عدم آشنایی با قوانین
حقوقی از سوی طرفین میباشد.
در سالهای اخیر نارشان با استفاده از مشاورههای حقوقی
توانستهاند به نوعی قرارداد تیپ دست پیدا کنند که مبنای
مش�ترک کار در بیشرت مؤسسات معترب نرش میباشد ،از آنجا
ک��ه توافق بین نارش و پدیدآورنده به چند ش��کل میباش��د
تالش میکنیم در ادامه انواع قراردادهای منعقده را ترشیح
کنیم.
1 .1قرارداد عمومی که بیش�تر در مؤسسات کاربرد دارد بر
اساس پرداخت درصدی از بهای پشت جلد رضبدر تیراژ
مورد توافق بین نارش و پدیدآورنده است ،مبنای درصد
برای کتابهای مختلف فرق میکند .مثالً در کتاب مصور
یا دارای جلد لوکس یا دربردارنده منت اصلی ترجمه (مثالً
منت انگلیسی و فارس��ی توآمان) پرداخت درصد تفاوت
دارد .این منبع بین  %2تا  %20بر اساس نوع کتاب فرق
میکند ،مؤلفینی هستند که بیشرتین حق التألیف را در
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ایران دریافت میکنند ،اما عرف معمول بین  10تا %15
عمدتاً بر مبنای تیراژ دو هزار نس��خه است عموماً نارش
 10درص��د تیراژ را به عنوان تبلیغ��ات و باطله در نظر
میگی��رد و بابت آن پولی پرداخت منیکند ،حقالتألیف
بر اساس توافق طرفین بین دو تا شش ماه پس از انتشار
کتاب پرداخت میشود .این نوع قراردادها معموالً برای
یک تا حداکرث سه بار چاپ منعقد میشود و پس از آن
مجددا ً باید توافقی بین نارش و پدیدآورنده حاصل شود.
تب�صره :گاه پیش میآید ک��ه نارش پیش��نهاد تألیف یا
ترجمه اثری را ب��ه پدیدآورنده میدهد ،در این صورت
متعهد میشود که مبلغی را یک جا یا به صورت ماهانه
به ش��کل علیالحس��اب به پدیدآورنده بپردازد که پس
از انتش��ار کتاب این مبالغ جزو حق التألیف محاس��به
میگردند.
2 .2قرارداد واگذاری حقوق یک اثر به ش��کل دایمی یا برای
مدت معین ،در این نوع قراردادها پدیدآورنده میپذیرد
که در برابر دریافتی نقدی یا در چند قسط حق انتشار
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مادی اثر را برای همیش��ه یا برای م��دت زمان تعریف
ش��دهای در قرارداد به نارش واگذار مناید ،در این صورت
ن��ارش حق دارد کتاب را در هر تی��راژ و به دفعات (در
صورت فروش رف�تن) چاپ کند و غیر از حقوق معنوی
(نام پدیدآورنده یا جوایز متعلق به اثر) دیگر حق مادی
به او تعلق منیگیرد.
3 .3قرارداد مشارکت ،در این نوع قرارداد دو طرف میپذیرند
که بر اس��اس سهم مس��اوی یا درصدی تعریف شده در
انتشار یک اثر همکاری منایند ،بر اساس توافق مکتوب
بین طرفین پس از انتشار کتاب ،نارش میتواند در پخش
و توزی��ع کتاب با پدیدآورنده هم��کاری مناید یا پس از
انتشار هر یک به اندازه سهم مشارکت از کتاب منترشه
را در اختیار بگیرند.
4 .4قرارداد همکاری با رسمایهگ��ذاری مادی پدیدآورنده و
انجام امور فنی کتاب توسط نارش ،در چنین حالتی نارش
درصدی را به عنوان کارمزد منظور کرده و در پایان کار
یا به ص��ورت مجلداتی از کتاب یا نقدی از پدیدآورنده
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دریاف��ت میکند ،ن��ارش در چنین حالت��ی تعهدی برای
توزیع کتاب ندارد.
علیرغم ش��کلهای چهارگان��ۀ فوق درموارد بس��یاری
اختالفاتی بین ن��ارش و پدیدآورنده بروز میکند که اعم
آنها عبارتند از:
1 .1وقتی نارش بر اس��اس عدم اطالع ی��ا باور به عدم اطالع
پدیدآورن��ده بی��ش از تیراژ توافق ش��ده از اثر را چاپ
میکن��د .در صورت اثب��ات چنین م��وردی پدیدآورنده
میتواند قرارداد فیامبین را فس��خ و ادعای خسارت نیز
مناید.
2 .2وقتی نارش پس از امتام نس��خههای چاپ شده کتاب به
دالیل��ی از تجدید چاپ آن خ��ودداری میکند ،در این
صورت معموالً بر اس��اس قرارداده��ای موجود در ایران
رأی به داور مرضی الطرفین واگذار میشود و درصورت
عدم توافق به هیئت حل اختالف اتحادیۀ نارشان رجوع
کرده یا هیئت حل اختالفی که در وزارت ارش��اد وجود
دارد مرجع رس��یدگی به چنین اختالفی خواهد بود ،در
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صورت ع��دم توافق در موارد یاد ش��ده مراجع قضایی
باید به شکایت رسیدگی کنند.
3 .3زمانی ک��ه نارش به دالیل موه��وم از پرداخت به موقع
حقالتألیف خودداری میکند ،در این صورت پدیدآورنده
میتواند بر اساس قرارداد شکایت کرده و ادعای جربان
رضر و زیان نیز مناید.
4 .4گاه پیش میآید که نارش بدون کسب رضایت پدید آورنده
یا بدون قید ش��دن در قرارداد ،کتاب را برای انتشار در
اختی��ار نارش دیگری می گ��ذارد .این هم تخلف بوده و
پدیدآورنده ضمن فس��خ قرارداد میتواند خواهان رضر
و زیان نیز شود.
5 .5وقتی اثری به شکل کامل در اختیار نارش قرار میگیرد و
او از انتشار به موقع آن خودداری یا مدت زمان مدیدی
از چ��اپ اث��ر جلوگیری میکند ،این ه��م از موارد قابل
پیگرد توسط پدیدآورنده است.
در مواردی نیز پدیدآورن��ده مرتکب تخلفاتی در رابطه با
نارش میشود که اهم آن عبارت است از:
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1 .1ه��ر گاه طبق توافق از زمان اعالم ش��ده از تحویل منت
کامل اثر (تألیف پژوهش یا ترجمه) خودداری مناید.
2 .2هر گاه کتابی مش��ابه کتابی که با نارشی قرارداد بسته،
به نارش دیگری واگذار مناید.
3 .3گاه پدیدآورندهای مبلغ��ی بیش از حقالتألیف خود به
صورت علیالحس��اب یا پیش پرداخت از نارش دریافت
میکن��د ک��ه در این حالت پس از چاپ اثر و محاس��به
حقالتألیف باید مبلغ افزوده را به نارش مسرتد مناید ،در
صورت خودداری از این کار که گاه پیش میآید اختالف
بروز میکند.
4 .4گاه پدیدآورن��دهای به جای اثری که ق��رار بود به نارش
تحویل دهد .اثری مشابه یا مغایر تحویل میمناید.
در مت��ام موارد یاد ش��ده اگر بر اس��اس نظ��ر داور مرضی
الطرفین یا مراجع غیررس��می نتوانند مشکالت پیش آمده را
حل کنند باید به مراجع حقوقی رجوع شود.
علیرغم مشکالت حقوقی قراردادها در ایران این مشکالت
رو به کاهش است و نارش و پدیدآورنده در سالیان اخیر به
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درک متقابل از هم رسیده و معموالً اختالفات پیش آمده را
نیز بین خود حل میکنند.
مالیات
یکی از موانع و مشکالت نرش کتاب در ایران همواره مشکل
مالیات بوده است ،نطفۀ چالش خیز در گذشته بین نارشان و
وزارت دارایی تعیین مالیات بر اساس تولیدات ساالنه نارشان
بود ،در حالی که نارشان به درستی مدعی بودند که مالیات
در درجۀ اول بر اس��اس تعداد فروش رفته کتابهایی که از
انبار نارش خارج و مبلغ آن را دریافت کرده است باید باشد
و در درجه دوم بر اس��اس سود حاصل از این فروش پس از
کرس هزینههای تولید و جاری نارش باشد این مشکل همواره
وجود داش��ت و هر نارشی اجبارا ً بای��د به یک نوع صلح و
س��ازش با ممیز مربوطه دست مییافت ،در نیمۀ دوم دهۀ
هفتاد شمسی نارشان با همکاری هئیت مدیره اتحادیه دست
ب��ه فعالیتی جدی برای معافیت مالیات بر تولید کتاب زدند
که نهایتا «قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشان
161

نرشفارسی

از پرداخت مالیات» به تصویب دولت رسید.
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مشکالت نرش

مشکالت فرا راه نرش کتاب در ایران را در چند بخش میتوان
دستهبندی کرد که به اختصار عبارتند از:
1 .1کمی رسمایه در گردش در کل بدنۀ نرش کش��ور ،میزان
تولید کتاب در ایران در بهرتین حالت در س��ال به کمرت
از پانصد میلیارد تومان میرسد که به نسبت واحدهای
صنعتی  -تولیدی و خدماتی دیگر رقم چشمگیری نیست،
ب��ه ویژه که این میزان تولی��د مربوط به حدود نه هزار
نارش دارای پروانه در کشور میشود ،از سویی بیشرتین
گردش مالی نرش در کش��ور در ح��وزۀ کتابهای کمک
آموزش��ی است و اگر گردش مالی آنها را از رقم تولیدی
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کتاب در کشور کرس کنیم به رقم ناچیزی میرسیم .کمی
گردش رسمایه منجر به عدم جاذبۀ الزم در رسمایهگذاری
برای تولید کتاب شده است.
2 .2آم��وزش ،در پیک��رۀ نرش ایران کمبود آموزش و داش�تن
ِ
ش��دت محسوس است ،در واقع
دانش تخصصی نرش به
نرش ایران از آغاز پیدایی به جای تکیه بر آموزش بیشرت
متکی به تجربه بوده اس��ت ،در سالیان اخیر که نرش به
ش��دت تخصصی و به حوزههای مختلف دانش تقسیم
شده نیاز به آموزش و ورود افراد دانش آموخته در این
رشته بیشرت احساس میش��ود ،اقدامات اتحادیۀ نارشان
برای تشکیل کالسهای آموزشی اگر چه مؤثر است ،اما
هنوز درگامهای نخستین خود قرار دارد.
3 .3عدم ورود افراد دانش آموخته و متخصص برای مدیریت
نرش ،بیشرت دارندگان پروانۀ نرش در ایران رصفاً به لطف
داشنت یک مدرک لیسانس صاحب پروانۀ نرش شدهاند؛
ب��ا توجه به اینک��ه برای هامهنگی ب��ا صنعت نرش در
جهان نیاز به روزآمد بودن به ش��دت احساس میشود،
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مدیری��ت حرف��های و دانش آموخته در هر رش��تۀ نرش
میتواند باعث ارتقا کار نرش ش��ود ،این کمبود در بدنۀ
مدیریتی نرش ایران به شدت احساس میشود.
4 .4مش��کالت در آمادهس��ازی کتاب ،از مرحلۀ خرب تا چاپ
کاری اس��ت که نیاز به تخصص دارد .بودن منونهخوان،
ویراس��تار ،رسویراس��تار ،کتابپرداز ،حروفنگار ،ناظر
چاپ ،مدیر روابط عمومی ،مذاکره کنندۀ حقوقی همه
افرادی هستند که در یک سازمان نرش مدرن جزو نیروی
انس��انی کارآمد آن به حساب میآیند ،هنوز واحدهای
کافی برای آموزش چنین افرادی به حد کافی در کش��ور
وجود ندارد.
5 .5رقابت نابرابر ،نرش در بخش خصوصی به اجبار باید به
نارشان دولتی یا وابس��ته ب��ه دولت رقابت کند که البته
رقابتی نابرابر اس��ت ،زیرا بخ��ش دولتی نگرانی رسمایه
گذاری ندارد ،دغدغۀ برگش��ت رسمایه ندارد ،دل نگران
توزیع کتاب نیس��ت ،قدرت عرضه و فروش کتاب را به
نهاده��ای دولتی بیش از بخش خصوصی داراس��ت .به
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همین دلیل یکی از دل مشغولیهای نرش خصوصی در
ایران نیز همین رقابت است.
6 .6ناکارآمدی توزیع کتاب نیز از دیگر مشکالت نرش کتاب
در ایران است.
7 .7نوس��ان قیمت م��واد اولیه تولید کت��اب نظیر کاغذ که
وابسته به واردات است ،اقتصاد نرش ایران را دچار آسیب
میکند.
8 .8تع��داد بی��ش از حد نارش و عدم تناس��ب بی��ن تعداد
کتابفروشان و نارشان که عددی برابر  1در برابر  5است
کمبود فضای الزم و ویرتین را برای عرضۀ کتاب بیش�تر
منایان میسازند.
9 .9هزینۀ ب��االی تبلیغات در ایران ،به نس��بت تیراژ اندک
کتابهای حوزۀ عمومی ،بیش�تر ن��ارشان را از این ابزار
مهم اطالع رسانی محروم کرده است.
1010عدم توجه رس��انههای دولتی به اطالعرسانی در حوزۀ
کتاب و گرانی بیش از حد تبلیغات در این رسانهها نرش
کتاب را از این گونه نیز محروم کرده است.
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1111نداش�تن بانکهای اطالعاتی و نبودن کتابفروش��یهای
حرفهای در بس��یاری نقاط (به ویژه مناطق دور افتاده)
دسرتسی بسیاری را به کتاب ناممکن کرده است.
1212مهاجرت در سالهای اخیر به ویژه که بیرشین مهاجرین
را اف��راد تحصیل کرده و مرصفکنن��دگان بالقوه کتاب
تشکیل میدهد ،عامل مهمی در کاهش تعداد کتابخوانان
و تأثیر بر اقتصاد نرش شده است.
1313کمی اوقات فراغت در ایران به علت مش��غلههای زیاد
افراد (خیلیها در ایران برای جربان کرسی هزینۀ زندگی
دو کاره هستند) .باعث کاهش مطالعه در ایران میشود.
گ شفاهی)
1414جامعه ایران بیشرت متکی به شنیدهها (فرهن 
است و بیشرت مردم اس��تفاده از منابع مکتوب را جدی
منیگیرند ،به همین دلیل در سبد خرید خانوارهای ایرانی
هزینههای فرهنگی رقم ناچیزی را تشکیل میدهد.
1515نهادینه نشدن فرهنگ کتابخوانی در خانوادهها به دلیل
بافت س��نتی ،ع��دم توجه به کتاب ،کم س��وادی اولیاء،
توجه نداش�تن به تأثیر کتاب در ارتقاء جایگاه اجتامعی
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اف��راد ،عدم جذابیت کتابهای درس��ی که نوعی کتاب
گریزی را در بچهها و دانشآموزان ایجاد میکند.
1616جذاب نبودن کتابخانههای مدارس.
1717کمی کتابخانهها و نبودن بس��یاری از کتابهای جذاب
در آنه��ا که چندان برای خوانندگان کتاب ترغیب کننده
نیست.
به این عوامل باید نقش نظارتی دولت را نیز به عنوان یکی
از عمدهترین مش��کالت فرا راه نرش در ایران برشمرد ،برای
پرداخ�تن به نقش نظارتی دولت باید اندکی به عقب رفته و
پیش��ینه سانسور و ممیزی کتاب را در ایران از دوران قاجار
ت��ا امروز کاوید و نقش آن را در روند تولید کتاب و تأثیرات
روانی و اجتامعی آن س��نجید تا بتوان بهرت به مشکالت نرش
کتاب در کشور رسید و به طور واقعی در پی راهکار خروج
از دام این مشکالت شد.
سانسور کتاب
نرش کتاب در ایران در آغاز توس��ط نهادهای دولتی صورت
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گرفت .نزدیک به چهار دهه زمان الزم بود ،تا کم کم اشخاصی
نیز برای چاپ کتاب پا به عرصه نهند ،پس از آنکه محمدحسن
خان اعتامدالسلطنه رئیس دارالطباعه شد و کم کم دامنۀ آن
را آن قدر گسرتش داد تا وزیر آن تشکیالت شود ،با مشکلی
روبرو شد و آن بیداری اذهان و رشد افکار ترقیخواهانه در
الیههایی از اجتامع بود ،ورود برخی نرشیات منتقد حکومت
نارصالدین شاه و پیدایی شبنامهها فکر شاه قدر قدرت را
پریشان میکرد ،پس اعتامدالسلطنه به فکر برقراری سانسور
افتاد .در س��ال  1280هـ .ق در ش�ماره  552روزنامه دولت
علیه ایران اعالنی درج میش��ود که میتوان آن را به عنوان
نخستین گام برای سانسور رسمی کتاب و نوشتهجات در ایران
دانس��ت« :نظر به اینکه امر چاپخانههای ماملک محروسۀ
ای��ران تاکنون در تحت قاع��دۀ معینه نبوده و در انتظام آن
اهتاممی منیش��د ،اختالل��ی یافته متدرج��اً از محوطۀ نظم
خارج افتاده ،هر کس در هر مقام هر نسخه که میخواست
قط��ع نظر از اینکه انتش��ار آن نس��خه جهت دولت و ملت
مستحس��ن یا مستقبح و یا متداول شدن آن بین عوام الناس
169

نرشفارسی

از گوشزد اطفال یا اشعۀ مضامین آن بین الرجال نافع یا مرض
بوده ،چاپ میمنود و حکایات نامناس��ب که ذکر آن در این
مقام مناس��ب نیست به طبع میرساندند که موجب جرأت
خوانندگان و شنوندگان در ارتکاب مناهی و مالهی و سفک
دما و متابعت اهواء میگردی��د ،خاصه اطفال که از مبادی
احوال و خواندن این حکایات نامربوط میشدند و این روایات
منطبعه غیر مستحسنه در جبلت ایشان کالنقش فیالحجر
مرکوز و کالطبیعۀ الثانیه ثابت میگردید و گاه میبود که به
علت استمرار در استامع و مذاکرۀ این گونه ترهات در گرداب
هواجس نفس��انی و وساوس ش��یطانی غوطهور میگشتند.
از آنجا که رحم��ت نامتناهی حرضت الهی مقتضی رأفت و
مرحمت خاطر خورشید مظاهر اعلیحرضت شاهنشاهی ولی
نعمت کامل ماملک محروسه ایران آمده است و ارادۀ سنیۀ
هامیون��ی اقتضا منیفرماید ک��ه از جزیی و کلی امور ملکی
و ملت��ی عاطل و باطل مانده و مردم از رصاط مس��تقیم که
موجب نعم دینی و فیض عظیم عقبی است منحرف باشند،
محض خیرخواهی و عنایت دربارۀ خالیق که ودایع حرضت
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خالقند امر مقرر فرمودن��د که صنیع امللک 8رئیس و مبارش
ام��ر روزنام��ه و نقاشخانه و کارخانۀ دولت��ی در کلیۀ امور
چاپخانههای ماملک محروسه نیز مراقب و مواظب باشد و
چنانچه ذکر یافت بعضی از نس��خ که موجب انزجار طبایع
و مودی به خالف اوامر جهان اتباع رشعیه اس��ت و از حلی
و حلل منابع ملکی وملتی عاطل اس��ت سمت انطباع نیابد
و در ع��وض کتابهایی که ظاهرا ً و باطن��اً قریباملنفعه و
مریم املفرۀ است طبع منایند تا خوانندگان و شنوندگان را به
مدارج حسن عقاید بیفزاید و فواید مرضیه حاصل آید»9 ....
گر چه در این نوشته به وضوح ذکر شده که چه چیزهایی
چاپ ش��ود و چه مطالبی نه ،اما اعتامدالسلطنه به این حد
راضی نیست و تحکیم سانسور را در رؤیت متام موارد چاپی
و مه��رزدن بر آنها میداند ،خود وی در این باره چنین گفته
اس��ت« :از اوایل طلوع دولت مقرر گردید که هیچ کتاب و
جریده و اعالن و امثال ذلک در هر کارخانه از مطابع جمیع
ماملک محروسۀ ایران مطبوع نیفتد ،اال پس از مالحظۀ مدیر
8
9

صنیعامللک لقب نخست محمدحسن خان بود ،او بعدا ً عنوان اعتامدالسلطنه را از شاه گرفت.
دولت علیه ایران ،جلد  ،2تهران کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ،تجدید چاپ  ،1370ص .639
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این اداره و امضای وی ،از وقتی که مس��ئولیت انطباعات با
نگارنده ش��ده است نشان امضاء را مهری قرار داده مشتمل
بر عبارت:
10
«مالحظه شد» و صورت شیری خفته و خورشید».
در س��ال  1296هـ .ق مجموعهای از قوانین توس��ط کنت
دومونت فرت ایتالیایی ،ماجراجویی که رئیس نظمیه دربار
بود برای انتظام امور به ش��اه تقدیم ش��د ،این مجموعه به
«قانون جزای  »1296شهرت یافت ،در این نوشته بخشهایی
هس��ت که مجازاتهایی را برای تخلف��ات مطبوعاتی قائل
ش��ده است ،نارصالدین شاه دس��تور اجرایی شدن مفاد این
مجموعه را چنین اعالم میدارد« :نایبالسلطنه ،این کتابچۀ
کنت را خواندم ،متاماً بس��یار به قاعده و درست است ،یک
دو فقره را کم و زی��اد کردیم ،مالحظه کنید ،همین کتابچه
و همین دست خط را در مجلس اول دارالشوری که منعقد
میش��ود بدهید قرائت کنند ،وزراء هم این کتابچه را امضاء
کنن��د ،بدهند به کنت او هم بدهد چاپ کرده منترش منایند
 10محمدحسن خان اعتامدالسلطنه ،املآثر و اآلثار ،به کوشش دکرت حسن محبوبی اردکانی ،تهران ،انتشارات
اساطیر ،1362 ،صص .161-162
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و از تاریخ امضاء وزرا مش��غول اجرا قوانین بوده ذرهای هم
تخلف نش��ود ،هم��ۀ این قوانین صحی��ح و محل هیچ ایراد
نیست و لزوماً و انشا ًء باید مجری شود ،همین دست خط را
11
بده کنت مالحظه مناید ،بداند ما قواعد را پسندیدهایم».
در بخش مربوط به آزادی بیان و قلم آن چنین آمده است:
«کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب و یا دولت و
ملت بوده باشد ،از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد...
کسی که جسارت منوده بر ضد پادشاه اعالنات و نوشتهجات
در کوچهها بچس��باند هر کس بوده باشد و همچنین کسی
که مخالف مردم حرکتی کرده و اذیتی برس��اند ،بر حس��ب
حد تقصیر او ،از یک ماه الی پنج س��ال حبس خواهد شد...
کسی که کنکاش و خیاالت تحریک بد در حق دولت بکند و
یا افرتا و تهمت تحریرا ً و تقریرا ً به دولت بزند ،بعد از ثبوت
تقصیر او ،بر حسب حدود تقصیرات از یک سال الی پانزده
12
سال محبوس خواهد شد».
البته اس��ناد و مدارک تاریخی نسبت به اجرای این قانون
11
12

گوئل کهن ،تاریخ سانسور مطبوعات در ایران ،جلد اول ،تهران ،انتشارات آگاه ،1360 :ص .99
هامن منبع ،گوئل کهن ،صص .98-101
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در دس��ت نداریم ،اما آنچه مس��لم اس��ت اینک��ه نظارت و
سانس��ور دربارۀ موارد چاپی سخت اعامل میشد .به عنوان
مثال اعتامدالسلطنه نسخههای کتاب شعری را که معاونش
محمد حسین فروغی بازبینی کرده و اجازه چاپ یافته بود،
چون خودش ندیده بود س��وزاند .او مسئول چاپ دارالفنون
را برای چاپ تراکتی که بدون تأیید او چاپ ش��ده بود فلک
کرد ،خود شاه نیز بر آنچه چاپ میشد نظارت میکردو یک
ب��ار هم اجازۀ توزیع س��النامهای را که چاپ ش��ده بود لغو
13
کرد.
علیرغ��م وجود این س��ختگیریها ،مطال��ب انتقادی در
نرشیات خارج از کش��ور نظیر اخرت در استامبول و قانون در
لندن چاپ میش��د و همین اعتامدالسلطنه را وادار به کار
بسنت تدبیری جدید منود:
«چون بعضی از مطبوعات بعضی از ماملک که مش��تمل
بر طعن طریقی یا قدح فریقی و یا هجا ش��خصی و یا هزل
فاحش��ی بود ،به لحاظ مبارک این پادشاه (نارصالدین شاه)
میرسید ،از انتشار آنها همواره آثار کراهت بر جبین هامیون
13

Ahmad Karime Hakkak. Ibid, P. 135 .
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هویدا بود تا وقتی که رسالۀ هجو ساللۀ شیخ هاشم شیرازی
مطبوعۀ مببئی را به تهران آوردند و نسخه حضور مهرحضور
بردند ،از مش��اهدۀ آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران
بزرگوار شعلۀ خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت و در وقت
به تجهیز و اعدام آن نسخ فرمان رفت ،بندۀ نگارنده حارض
دردرگاه بود ،معروض منود که دولتهای اروپیه برای سد راه
این عیب از مامل��ک خویش ،دایرۀ تفتیش ایجاد کردهاند و
اسم آن سانسور است و چون در حدود ایران سانسور ایجاد
ش��ود و از آن وقت باز راه این عیب بسته است و رشتۀ این
14
تجارت گسسته».
اعتامدالس��طنه زمان این ماجرا را منینویسد ،اما بر اساس
آنچه در روزنامۀ خاطراتش آمده به نظر میرسد ربیعالثانی
 1302ه��ـ .ق ب��وده اس��ت ،او در خاطرات پنجش��نبه 19
ربیعالثانی مینویس��د « :همچنی��ن عریضهای را که پریروز
داده بودم در باب ایجاد سانس��ور ب��ه جهت کتب چاپی و
غیره خیلی پسند فرموده بود .مقرر شده بود این کار به من
14

املآثر و اآلثار ،پیش گفته ،ص .159
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رجوع شود».
گسرتۀ سانسور دوران نارصالدین شاه به حدی بود که حتی
دامن کتابی از اعتامدالس��لطنه را نیزگرفت ،این کتاب تاریخ
فرانس��ه بود که پس از چاپ به دستور نارصالدین شاه متام
نسخههای آن جمعآوری و سوزانده شد در دوران پادشاهی
مظفرالدین ش��اه نیز سانس��ور و ممیزی کت��اب و نرشیات
اعامل میشد اگر چه مثالً در دوران صدارت میرزا علی خان
امینالدوله از شدت آن کاسته شد ،اما در صدارت میرزا علی
اصغر امین سلطان ( 1316-1321هـ .ق) شدت اعامل سانسور
زیاد بود ،در اعالن رس��می که در شامرۀ  99روزنامۀ رسمی
ایران در دهم ذیقعده  1318به چاپ رس��یده ،روش رسمی
سانس��ور بیان شده است در این اعالن ابتدا دربارۀ نرشیاتی
که خارج از کش��ور چاپ میشوند مطالبی آمده و در خامته
آورده اس��ت ...« :لهذا به حکم دولت همۀ آن جراید قدغن
و ممن��وع از ورود به داخلۀ ای��ران گردید و چون در آینده
ه��م به همین علت دوری از مملکت و دایرۀ دولت ممکن
15

15
.339

محمدحسن خان اعتامدالسطنه ،روزنامۀ خاطرات ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر ،1345 ،ص
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نیست رفع این مفاسد و عیوب از آنها بشود ،بعد از این نیز
اب��دا ً اجازۀ ورد و دخول به ای��ران را نخواهند یافت .اما اگر
روزنامهنگاران فارسی زبان به داخلۀ ایران بیایند به ترتیباتی
که در متام دول س��ایره مرعی و معمول اس��ت به آنها اجازۀ
طبع روزنامه در ایران داده خواهد ش��د ».با روی کار آمدن
عینالدوله به جانش��ینی امینالسلطان وی ندیمالسلطان را
وزی��ر انطباعات کرد ،او مردی آزادیخ��واه بود و به همین
علت از شدت سانسور کاس��ته شد ،انتقادات در مطبوعات
فزونی گرفت و پس از س��فر شاه به فرنگ ندیمالسلطان از
کار برکنار و عینالدوله بر ش��دت س��ختگیری به اهل قلم
افزود.
رشد جنبش اجتامعی ،انتشار ش��بنامهها و ورود نرشیات
خارج از کش��ور ،سد سانسور را تا حدی شکسته و بر اعتالی
فکر افزوده ش��د ،اینها بخش��ی از زمینهه��ای فکری جنبش
مرشوطه بودند .پ��س از پی��روزی مرشوطهخواهان ،قانون
اساس��ی تدوین شد ،چون برخی از مواد این قانون به تأویل
و تفسیر نیاز داشت متممی نیز برای آن نوشته شد.
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در مادۀ  2این متم��م مفهوم آزادی مطبوعات چنین بیان
شده است« :عامۀ مطبوعات غیر از کتب ضالل و مواد مرضه
به دین اس�لام آزاد و ممیزی در آنها ممنوع اس��ت ولی هر
گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مش��اهده شود
نرش دهنده یا نویس��نده بر طبق قانون مطبوعات مجازات
میش��ود ،اگر نویس��نده معروف و مقیم ایران باشد نارش و
طابع و موزع از تعرض مصون هستند».
در فاصلۀ بین امضای قانون مرشوطه و تصویب نخس��تین
قانون مطبوعات در محرم  1326ق ،دوران پرشور آزادی برای
مطبوعات و نرش کتاب پیدا شد ،اما این دوران چندان نپایید،
محمدعلی ش��اه در جامدیاالول  1326ق مجلس را به توپ
بس��ت ،آزادی خواهان را دس��تگیر یا فراری منود و سانسور
گس�تردهای را بر فضای فکری جامعه حاکم کرد ،از اهل قلم
کسانی مثل میرزا جهانگیر خان صورارسافیل و سلطانالعلام
رسدبیر مجلۀ روحالقدس اعدام شدند .برخی هم نظیر علی
اکرب دهخدا و محمدرضا مس��اوات آوارۀ کش��ورهای دیگری
ش��دند ،این در به دریها تا تبعید محمدعلی شاه به روسیه
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ادامه داشت.
در دوران احمدش��اه علیرغم وجود سانسور ،کار نرشیات
رونق بیش�تری داش��ت .با روی کار آمدن رضا شاه نظارت و
محدودیت شدید بر فضای فکری جامعه حاکم شد .در 1301
شمس��ی قانونی به اسم «قانون راجع به نظارت مطبوعات»
ب��ه تصویب مجلس رس��ید ،در م��واد اول و دوم این قانون
چنین آمده است:
«مادۀ اول  -چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی
عام��ۀ مطبوعات به غیر از کتب ضالل و مواد مرضه به دین
اسالم آزاد و ممیزی فقط در مورد کتب ضالل و مواد مرضه
به دین اس�لام مجاز اس��ت ،عموم مدیران جراید یا مجالت
و ارباب مطابع باید ملتزم ش��وند که هر وقت بخواهند در
امور مربوط به دین اسالم و مذهب اصوالً و فروعاً و یا نقالً
ول��و هزالً چیزی طبع کنند قبالً به ناظر رشعیات که رضورت
او به توس��ط دو نف��ر مجتهد جامع الرشای��ط تصدیق و از
ط��رف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایاالت
و والیات معرفی ش��ده باشد مراجعه منایند تا مداقه منوده،
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پس از آنکه عدم مرضبودن آن به دین اس�لام و مذهب کتباً
تصدیق شد طبع و نرش منایند.
م��ادۀ دوم – ه��ر گاه یکی از مدی��ران جراید و یا مجالت
و ی��ا ارباب مطاب��ع و یا دیگری از مفاد م��ادۀ فوق تخلف
من��ود ،مدعیالعموم و یا مدع��ی خصوصی قضیه را به ناظر
رشعیات قانونی و یا مجتهد عادل ُمسلَم رجوع میمناید .بعد
از تصدیق کتبی مش��ارالیه به مرض ب��ودن به فوریت اوراق
منترشه جمعآوری و توقیف ش��ده ،مدیر و نویسنده و طبع
کننده مس��تندا ً به تشخیص ناظر رشعیات و یا مجتهد عادل
16
مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهند شد».
دامنۀ سانسور در دوران رضا شاه بسیار گسرتده شد و گاه
حت��ی به ترور (قتل میر زادۀ عش��قی) و ب��ه قتل در زندان
(فرخی یزدی شاعر) نیز کشیده شد.
در این دوران مطبوعات هر گاه قصد چاپ مطلبی را داشتند
باید از بازرس ویژه در ش��هربانی کس��ب تکلیف میکردند
و بدون مهر «روا» هیچ مطلبی حق انتش��ار نداش��ت .این
بازرسان سواد چندانی نداشتند و همین مشکالت را افزایش
16

مجموعۀ قوانین فرهنگی ،تهران ،ادارۀ کل نگارش و آمار ،1339 ،ص .212
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میداد ُدک�تر تقیارانی دربارۀ یکی از ممیزان گفته اس��ت:
«هر چه را منیفهمید سانسور میکرد و چون هیچ منیفهمید
17
همه چیز را سانسور میکرد».
در فروردین  1310شمس��ی بخشنامهای از طرف شهربانی
خطاب به نرشیات صادر ش��د ک��ه حاکی از نظارت و کنرتل
شدید مطبوعات در متام مراحل حروفچینی و چاپ و توزیع
بود .1« .... :به مدیر توزیع اخطار کنید که هیچ روزی صبح و
عرص روزنامه را بدون اطالع و اخطار و اجازۀ مأمورین شعبه
انتشار ندهد .2 .به کلیه ماشینخانههای مطابع اخطار شود
که همه روزه باید روزنامههای چاپ شده را نگاه دارند تا از
طرف نظمیه اجازۀ انتشار آن داده شود .3 .به کلیه مطابع و
مدیران جراید و اتاقهای حروفچینی اخطار شود که هیچ
خرب و مقالهای را بدون امضای مأمور سانسور نچینند و اگر
18
فوریت دارد به شعبۀ مطبوعات بیاورند اجازه بگیرند».
ورود کتابها و نرشیات ازخارج از کشور ممنوع و مرزها
را س��خت کنرتل میکردند ،مثالً ورود دیوان شعر ابوالقاسم
 17بازیگران عرص پهلوی از فروغی تا فردوست  ،محمود طلوعی ،تهران ،نرش علم ،1371 ،ص .781
 18وضعیت مطبوعات در عرص رضاخان ،فصلنامۀ  15خرداد ،علیرضا روحانی ،سال پنجم ،ش  ،21بهار،
 ،1375صص .161-162
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الهوتی که در مس��کو چاپ ش��ده بود و همین طور کتاب
رشح حال کلنل محمدتقی خان پسیان چاپ برلن نیز ممنوع
19
بود.
در س��ال  1315شمس��ی ادارۀ راهن�مای ن��گارش از زی��ر
مجموعههای وزارت کش��ور تحت نظر شهربانی آغاز به کار
کرد .رئیس آن در بدو تأس��یس علی دشتی بود و پس از آن
عبدالرحمن فرامرزی ریاس��ت آن را بر عهده گرفت ،پس از
20
سقوط رضا شاه این اداره منحل شد.
کار این اداره نظارت بر مقاالت و مطالب نرشیات از جنبۀ
ادبی و سیاس��ی بود .کار کتاب نیز در این دوران با سانسور
ش��دید توأم بود برای منونه ملکالشعرای بهار دربارۀ چاپ
دیوانش چنین میگوید« :دیوان شعرم را به چاپخانه مجلس
دادم که چاپ بش��ود ،تا دویس��ت و هشت صفحه به طبع
رسید ،ناگاه از مصدر جالل شهربانی امر شد که آن را تحت
بازرس��ی قرار دهند ،از این سبب آن اوراق ضبط شد و کار
به مراجعه و رفت و آمد و بازرس��ی ادارۀ سانسور شهربانی
19
20

برگرفته از اسناد سازمان ملی ایران.
پلیس خفیۀ ایران ،مرتضی سیفی تفرشی ،تهران ،فرهنگرسای یساولی ،1371 ،صص .205-206
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کش��ید و در همین حین حبس پنج ماهه و تبعید یک ساله
پیش آمد 21 ».در دوران محمدرضا پهلوی اعامل سانس��ور را
میتوان به سه دور تقسیم کرد:
مرحله نخست از روی کارآمدن ( 1320شمسی) تا بیست و
هشت مرداد) .1331
مرحله دوم از ش��هریور  1332و پس از آن ،پیدایی رس��می
سازمان امنیت و اطالعات کشور تا .1340
مرحله سوم از  1341تا .1357
در نخس��تین مرحله به علت حضور نیروه��ای بیگانه در
ای��ران و درگیری ای��ران در جنگ جهان��ی دوم ،عدم تثبیت
قدرت ش��اه و حضور گسرتده و فعال نیروهای سیاسی ،نرش
کتاب از آزادیهای نسبی برخوردار بود .اگر چه با توجه به
آمار کتابهای منترشه متوجه میش��ویم که بازار کتاب در
ایران چندان رونقی نداش��ته است ،در این دور جمعاً 4671
عنوان کتاب در ایران منترش شده است.
در مرحلۀ دوم که توأم با کودتای  28مرداد ،سقوط دولت
 21موانع تحقق توسعۀ سیاسی در دورۀ سلطنت رضاشاه ( ،)1304-1330خلیل الله رسدارآبادی ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی ،1378 ،صص .148-149
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دک�تر محمد مصدق ،روی کار آم��دن دولت نظامی زاهدی،
برقراری حکومت نظامی به رسپرستی تیمسار تیمور بختیار
و تأس��یس ساواک (پلیس مخفی) در سال 1336؛ کنرتل اهل
اندیشه و فشار برای جلوگیری از انتشار افکار انتقادی زیاد
ش��د .آمار کتابهای منترشه تا س��ال  1341نشان از انتشار
 5516عنوان کتاب دارد .البته دراین دوران سانسور پیش از
انتشار چندان اعامل منیشده است .تنها پس از انتشار کتاب
آن را بررس��ی میکردند ،در سال  1341در روزنامۀ اطالعات
خربی از جمعآوری و س��وزاندن تعدادی کتاب درج میشود
ک��ه وزیر فرهنگ وقت از آن اظه��ار بیاطالعی میکند .اما
ب��ا پیگیری دکرت محمد امین ریاح��ی رئیس ادارۀ کل نگارش
وزارت فرهنگ وقت اس��امی  14عن��وان کتاب که توقیف و
سوزانده شدهاند روشن میشود .جالب اینکه در جمعآوری
کتابها ادارۀ کل ش��هربانی کش��ور ،وزارت کش��ور و ادارۀ
آگاهی دخالت میکردند.
پررونقترین دوران انتش��ار کتاب در ای��ران از آغاز ورود
چاپ به کشور تا دوران پهلوی دوم به دوران ()1341-1357
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بر میگردد .در این دوران  43098عنوان کتاب منترش ش��ده
اس��ت .البته در متام این دوران سانسور بر نرش کتاب حاکم
بود و تنها از سال  1355به بعد از شدت سانسور کاسته شد،
عل��ت آن نیز پیدایی رشایط انقالبی در کش��ور بود .در این
دوران عالوه بر ادارۀ نگارش وزارت فرهنگ و هرن نهادهایی
مثل س��اواک ،شهربانی ،آگاهی و وزارت کشور نیز در جمع
آوری و توقی��ف کتابها فعال بودند .در س��ال  1354مدیر
کل ادارۀ نگارش علت سانس��ور پس از انتشار را چنین بیان
کرده است« :در زمینۀ مسایل کتاب تنها ما دخالت منیکنیم.
بلکه هر وزارتخانه و س��ازمانی بنا به وظیفه و نقشی که به
عه��ده دارد در ای��ن کار دخالت میکند .مثالً ممکن اس��ت
یک کتاب حقوقی بعد از انتشار به دلیل اینکه با فالن مادۀ
قانونی مغایر است ،دادگسرتی اقدام به جمعآوری آن کند و
همین طور س��ایر ادارات و سازمانها در رابطه با وظایف و
22
زمینۀ کارشان».
س��اواک نقش��ی فعال در سانسور داش��ت ،آنها بر چاپ و
توزیع کتابها نظارت میکردند ،البته تا اواس��ط دهۀ چهل

22

سانسور کتاب پس از چاپ؟ ایرج زندپور ،رستاخیز جوانان ،ش  ،1354/8/19 ،23ص .74
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مقررات مدونی برای سانسور وجود نداشت و تنها بر اساس
قان��ون مطبوعات مصوب  1326ه��ـ .ق عمل میکردند که
در آن دربارۀ کتاب چنین آمده« :موافق اصل بیس��تم قانون
اساسی ،عامۀ مطبوعات غیر از کتب ضالل و مواد مرضه به
دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی
مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نرش دهنده
یا نویس��نده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود .اگر
نویس��نده معروف و مقیم ایران باشد ،نارش و طابع و موزع
از تعرض مصون هستند.
تصور میشود طبع کتب و روزنامهجات و اعالنات و لوایح
در تحت قوانی��ن مقررۀ ذیل که برای حفظ حقوق عموم و
س��دابواب مضار از تجاوزات ارب��اب قلم و مطبوعات وضع
میش��ود آزاد اس��ت .هر کس بخواهد مطبعه دایر مناید یا
کت��اب و جریده و اعالناتی به طبع برس��اند یا مطبوعات را
بفروش��د باید بدوا ً عدم تخلف از فص��ول این قوانین را نزد
وزارت معارف با التزام رشعی متعهد و ملتزم شود».
در سال  1334شمسی قانون مطبوعاتی جدیدی به تصویب
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نرشفارسی

رسید که در آن به انتشار کتاب هیچ اشارهای نشده بود و در
تاریخ  1336/9/10آییننامه تأس��یس چاپخانهها به تصویب
هئیت وزیران رسید ،در مادۀ  15آن آمده بود« :مدیر چاپخانه
در صورتی که تقاضای س��فارش دهنده را قبول منود سفارش
دهنده بایس��تی منونۀ خطی مورد سفارش را با امضا رصیح
خود و گواهی وزارت فرهنگ به چاپخانه تسلیم مناید».
شورای فرهنگ عمومی ،آییننامۀ دیگری با عنوان «آییننامۀ
اصالحی تأسیس چاپخانه راجع به نحوۀ ثبت انتشار کتاب و
رساله و س��ایر نرشیات» را به تصویب رساند .مادۀ یک این
آییننامه مستمسک سانسور در دورۀ سوم بود:
«مدی��ران چاپخانهها مکلفند دو نس��خه از نرشیات مورد
چ��اپ را بعد از چاپ منت و قب��ل از صحافی با ذکر هویت
مؤلف یا مرتجم و تعیین تعداد نسخی که از اثر منظور نرش
خواهد ش��د به کتابخانۀ ملی ایران ارس��ال دارند تا حداکرث
ظرف مدت ده روز در دفرت مخصوصی که برای این موضوع
ترتیب داده میشود به ثبت برسد».
در اواخر دهۀ چهل شمس��ی ادارهای به اسم «نگارش» در
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وزارت فرهنگ و هرن تش��کیل شد که کارش نظارت بر چاپ
کت��اب بود .اعامل سانس��ور در دوران محمدرضا پهلوی پنج
محور سیاس��ی – اجتامعی ،دینی ،اخالقی ،علمی و نگارشی
را در بر میگرفت .اصوالً :از نرش کتابهای روشنگر مذهبی
یا اندیشههای مارکسیستی جلوگیری میشد ،هر نوع نقد و
انتقاد نسبت به حکومت و اصالح امور ممنوع بود.
روشهای سانس��ور نیز پیش و پس از انتش��ار کتاب را در
برمیگرفت ،در مورد کتابها سه شیوۀ برخورد وجود داشت
یا به کتاب بدون تغییراتی در آن مجوز انتشار داده میشد،
یا اعامل تغییرات یا حذف مطالبی را خواس��تار میشدند ،یا
درخواست نارش برای دریافت مجوز بدون جواب میماند.
از س��ال  1356ک��م کم س��د سانس��ور کتابه��ا در ایران
شکسته شد ،فش��ار جنبش انقالبی مردم حکومت را مجبور
به عقبنش��ینی کرد و س��یل کتابهای ممنوعه راهی بازار
ش��د ،دورانی که مش��هور به چاپ کتابهای جلد سفید شد
و بخش��ی مهم از تاریخ نرش کت��اب در ایران بود .با پیروزی
انقالب آزادی بیان رواج داشت ،کتابها و نرشیات فراوانی
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منترش میش��د و شوق خواندن و دانس�تن در ایران انقالبی
بسیار باال بود .اما در برابر این موج گسرتدۀ فرهنگی دو عامل
ایجاد دشواری میکرد .نخست جنگ تحمیلی عراق بر ایران
که فشاری بیش از حد را به حکومت جوان و انقالبی کشور
وارد میکرد و دوم فعالیت گسرتده و بدون کنرتل گروههای
سیاس��ی با همه گونه طیف فکری ،بیش�تر ای��ن گروهها از
هامن آغاز موضع مخالف و انتقادی گرفته و حتی بخشی از
آنان هدف براندازی حکومت را نیز در رس داش��تند ،افزایش
درگیری در مرزها و در درون کشور به ناچار حکومت جدید
را به اتخاذ تدابیر س��ختتری وا میداش��ت ،امنیتی ش��دن
فضای کش��ور که در آن سازمانهای سیاسی و در رأس آنان
سازمان مجاهدین خلق که در عمل رو در روی حکومت قرار
داشت ،فضایی پرتنش را ایجاد میکرد که طبیعتاً نرش افکار
و اندیش��هها از آن آس��یب میدید .اما با رس��یدن کشور به
آرامش نسبی و توفیق در جنگ در پایان آن ،ساماندهی امور
فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفت .شورای عالی انقالب
فرهنگی که برای س��امان بخش��ی به حوزههای فرهنگی به
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ویژه در دانشگاههای کشور تشکیل شده بود طی مصوبات
148 ،147و  149در تاریخهای 6و13و 1367/6/20اهداف و
سیاستها و ضوابط نرش کتاب را در ایران تدوین و دستگاه
اجراکننده آن را نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که در آغاز
انق�لاب از تلفیق دو وزارت خانه فرهنگ و هرن و اطالعات
و جهانگردی شکل گرفته بود سپرد.
پس از به کار گیری این قانون همواره امر نظارت و ممیزی
کتاب در ایران باعث چالش میان نارشان و وزارت ارشاد بوده
است .گروهی از نارشان مستقل باوری به اعامل سانسور از
طرف ادارۀ کتاب این وزارتخانه ندارند و معتقدند مسئولیت
ن�شر آثار بر عه��ده پدیدآورنده و نارش اس��ت و در صورت
بروز تخلفی دوایر حقوقی قوه قضائیه مس��ئول رسیدگی به
ای��ن گونه تخلفات خواهند بود .ام��ا در خود این مصوبات
مس��ایلی وجود دارد که موجب بروز مشکالتی در امر نرش
کتاب شده است ،اول سکوت در مورد بررسی کتاب پیش از
انتشار که در این مصوبات تنها در مورد آثار حوزۀ کودک و
نوجوان به آن ترصیح شده است .به همین علت نیز وزارت
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فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هیچ گاه مدرک کتبی مارک داری
مبنی بر حذف بخشی از آثار یا عدم مجوز انتشار به دست
نارشان منیدهد.
در دنیای امروز به ویژه با ورود صنعت دیجیتال و تشکیل
فضاهای مجازی بس��یاری از کتب غیرقابل انتش��ار در ایران
اکن��ون ب��ه راحتی قابل دس�ترس و حتی دانلود میباش��ند،
گسرتش شبکههای مجازی به افزایش میدان نرش الکرتونیک
و برخ��ورداری کارب��ران رو به افزایش از ای��ن حوزهها نرش
سنتی (کاغذی) کتاب را نیز با چالش جدی روبهرو میسازد.
با همۀ این موانع نرش ایران در س��الهای اخیر توانس��ته
گامهای مؤثری در مدرن ش��دن ،به روز بودن و نزدیکی به
نرش صنعت��ی در جهان بردارد .افزایش ش��گفتآور عناوین
منترشه در یک سال (حدود  62هزار عنوان) ،تنوع حوزههای
نرش کتاب که تقریب��اً متام معارف و علوم را در بر میگیرد،
افزایش ش��بکههای توزیع ،پیدایی و افتتاح فروش��گاههای
بزرگ چند منظورۀ فرهنگی و ورود افراد متخصص و آموزش
دیده در حوزۀ نرش ،افزایش س��طح تعامل و برخورد با نرش
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جه��ان ،توجه جدی به س��اختار و کیفی��ت کتابهای تولید
ش��ده ،توجه جدی به اموری نظیر ویرای��ش و کتابپردازی
و ویرای��ش هرنی ،بهرهگی��ری از نیروی انس��انی کارآمد در
حوزهه��ای مختلف نرش کتاب و حرکت جدی در حوزههای
تحقیقی و پژوهش��ی ،تألیف و ترجمه و جلوگیری از کتاب
س��ازیهای ضعیف همه نش��ان از تحوالت جدی در حوزۀ
نرش کشور دارد.
در مواردی مثل رسقت ادبی ش��اید مهمرتین چالش هامن
عدم پذیرش کپی رای��ت جهانی و ترجمه و یا اقتباس بدون
مجوز از آثار پدیدآورندگان کشورهای مختلف است ،در این
مورد در س��الیان اخیر از طرف ن��ارشان حرفهای و مرتجمین
گامهای مؤثری برداشته شده و تعامل این افراد با نارشان و
پدیدآورندگان تقریباً بسرتی برای ارتباط و همکاری بیشرت را
فراهم کرده است.
ب��ه هر حال علیرغم برخی مش��کالت در ای��ن حوزه ،قوۀ
قضائی��ه ایران تاکنون توانس��ته از حقوق م��ادی و معنوی
پدیدآورندگان بر اساس درخواست آنان حامیت کند.
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از س��ال  1985به این سو که برش وارد دوران فراتکنولوژیک
ش��ده بیشرت امور پایههای دیجیتالی پیدا کردهاند ،در حوزۀ
نرش نیز ای��ن تغییرات عنوان نرش دیجیتال��ی یا الکرتونیکی
دارد ،ابزاره��ای تولید و نوع انتش��ار در این نوع نرش تغییر
میکند.
هر کاری که تولید محتوا را به صورت قالبهای الکرتونیکی
و غیرچاپی تبدیل کند ،نرش الکرتونیک نام دارد ،این کار گاه
روی یک دیس��کت یا یک سی دی یا شبکۀ جهانی و یا روی
سایتهای وب است.
حت��ی پیامهای کوتاهی که از طری��ق پورتالهای مختلف
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روی تلفنهای همراه منتقل میش��ود مشمول تعریف نرش
الکرتونیک و در نتیجه قوانین و مقررات این نرش میشود.
فرآیند تولید محتوا در این نرش هامنند نرش س��نتی است،
ن�شر الکرتونیک هامن ایدهه��ا ،برنامهریزیها و اهداف را
دارد ،اموری نظیر گردآوری ،تألیف و ترجمه نیز در آن صورت
میپذیرد ،اما نحوۀ انتق��ال پیامها دراین نوع نرش متفاوت
است.
در این نوع نرش الزامی به ارائۀ رصف منت نیست و افزون
بر آن میتوان صوت ،تصویر و انیمیش��ن و فیلم را نیز ارائه
دهیم .عالوه بر آن میشود روابط ارتباطی معنادار و منطقی
را نیز به عنوان ش��بکههای مختلف در کنار این نرش برقرار
کرد.
یک��ی از ویژگیه��ای نرش الکرتونیک بهرهگی��ری کاربر به
ش��کل همزمان از سیستم چند رس��انهای برای مطالعه یک
کتاب اس��ت ،مخاطب میتواند با ویژگیهای تصویر ،صوت
و توانهای افزودن فیلم ،موس��یقی و انیمیشنهای مختلف
در حین مطالعه بر جذابیت و درک بیشرت خواننده بیفزاید.
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رش��د این نرش باعث کاهش هزینههای تولید کتاب نظیر
کاغذ میش��ود و رسعت تولید محصوالت نیز باالتر میرود.
بس��یاری را عقیده بر این اس��ت که این نوع نرش در کاهش
ترافیک و کاسنت از آلودگی محیط زیست و رصف وقت نیز
مؤثر است.
طبیعی اس��ت با افزایش ش��ناخت رایانه در خانوادههای
ایرانی کاربرد نرش الکرتونیک نیز افزایش مییابد ،هم اکنون
نیز آثار بس��یاری در حوزههای تاریخی ،ادبی و اجتامعی به
شکل بستههای الکرتونیکی در ایران عرضه میشود.
یکی از موان��ع جدی نرش الکرتونیک نداش�تن قانون کپی
رایت در ایران اس��ت بسیاری از پدیدآورندگان بر این باورند
ک��ه بدون پذیرش این قانون حقوق مادی تولیدکنندۀ اثر به
راحتی از بین میرود.
در ح��ال حارض در ایران مجمع ن��ارشان الکرتونیک وجود
دارد و محمد امین طالب شهرستانی رئیس هیئت مدیره آن
است.
برخی از دستاندرکاران نرش الکرتونیک در ایران عالوه بر
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قانون کپی رایت نبود اسرتاتژی مدون و طراحی نظام جامع
گس�ترش نرش الکرتونیک و همچنین فقدان مدیریت آگاه و
هوش��مند را در هدایت نرش الکرتونی��ک از ضعفهای آن
میدانند.
از س��ویی گس�ترش نرش الکرتونیک ب��ا مقاومتهایی نیز
رودررو است ،زیرا عدهای بر این گامنند که توسع ه این نرش
بازار نرش س��نتی را محدود میکند ،البته تصوری غلط است
زیرا رش��د این ح��وزه تأثیر عمیقی بر نرش س��نتی در دیگر
کشورها نداشته است.
از سوی دیگر عدم دسرتسی افراد جامعه به شکل گسرتده
به اینرتنت نیز از عوامل بازدارندۀ رشد نرش الکرتونیک است.
رسعت ک��م اینرتنت در ای��ران و عدم دسرتس��ی بخشهای
عمدهای از جامعه به فضای سایربی و هزینههای نسبتاً باالی
دسرتسی به شبکه نیز از عوامل بازدارنده در نرش الکرتونیک
هستند.
از دیگر عوامل��ی که تولیدکنندگان ن�شر الکرتونیک بدان
باور دارند ،حامیت دولت از این روش تولید اس��ت ،آنها بر
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این اعتقادند که دولت بیشرت از نرش سنتی حامیت میکند،
البته از طرف دولت ن��ارشان الکرتونیک از معافیت مالیاتی
برخوردار شدهاند.
از مسایل و مشکالت دیگر این نوع نرش در ایران ناکارآمدی
قوانین کنونی است که خألهایی را برای امنیت اقتصادی این
نوع نرش در کشور ایجاد کرده است.
اصلیتری��ن چهرۀ ن�شر الکرتونیک عرض��ۀ آن در اینرتنت
است.
البت��ه توجه ارگانها و س��ازمانهای دولتی و خصوصی با
توجه به اولویتهای سختافزاری ،نرمافزاری و امور بانکی
که آنها دارند ،بسیار ضعیف است ،تردیدی نیست که توجه
جدی و زیربنایی به فناوری اطالعات و مباحث کلیدی آن از
مهمترین و با ارزشترین فعالیتهای هر دولتی محس��وب
میشود.
برخی از فعاالن این حوزه معتقدند که نگاه مس��ئوالن به
این ح��وزه از پایه غلط اس��ت ،وقتی در مقایس��ه با جهان
توس��عۀ  ITرا مس��ئوالن تنها به توسعۀ تلفن همراه خالصه
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میکنند دیگر میدانی برای گس�ترش ن�شر الکرتونیک باقی
منیماند.
در ح��ال حارض کمیس��یون نرش کتابه��ای الکرتونیک به
همکاری با مؤسسه استاندارد پرداخته و در حال تدوین یک
پروتکل مش�ترک برای تدوین تراز دادههای فیام بین است،
طبیعی اس��ت که اس��تانداردها در بحث نرش و  ITاهمیت
ویژهای دارد و مؤسسه استاندارد میتواند با تدوین رستهای
از استانداردهای مرتبط با نرش الکرتونیکی و نظارت بر اجرای
قوانین به عملیاتیتر شدن و حرفهایتر شدن برنامهها کمک
شایانی مناید.
یک��ی از اعضای نظام صنفی رایان��های دغدغههای جدید
تولید الکرتونیکی را چنین برمیشمرد:
فرهنگسازی استفاده از نرمافرازهای کاربردی که بسیار مهم
است.
تدوین استانداردهای مناسب و به روز کردن آنها برای تولید
نرمافزار.
بحث کپی رایت برای حفاظت از حقوق قانونی پدیدآورندگان.
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ع��دم توجه جدی دولت به این پدی��ده و اختصاص کمرت از
یک درصد از مصوبات در ارتباط با فناوری اطالعات.
به هر حال هنوز سیاس��تی مش��خص در کش��ور در بحث
نرماف��زار وجود ندارد ،و به همین دلیل رونق و بازارس��ازی
اقتصادی قابل توجهی برای آن ایجاد نکرده است.
عمدهترین دلیل توس��عه نیافنت کتاب الکرتونیک در ایران
به باور اکرث کارشناسان عدم پذیرش کپی رایت است.
در حال حارض تش��کلهایی نظیر نظام صنف��ی رایانهای،
مجمع تش��کلها و انجمن رشکتهای فن��اوری اطالعات و
ارتباط��ات و انجمن رشکتهای اینرتنت��ی وجود دارد که هر
یک به شکل منفرد و جداگانه فعالیت دارند و هنوز وحدتی
بین آنها حاصل نش��ده است ،شاید نزدیکی این تشکلها به
یکدیگر بتواند آنها را به حل مش��کل کپ��ی رایت نزدیکتر
کند .در حال حارض  250رشکت تولید محتوا عضویت مجمع
نارشان الکرتونیک را دارند.
در حال حارض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکزی به
نام رسانههای دیجیتال تشکیل شده که سه سال از تأسیس آن
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میگذرد .این مرکز توانسته تا حدی با راهکارهای زیرساختی
رشکته��ای تولیدکنندۀ نرمافزار را ک��ه مدتها رسدرگم و
آشفته برای دریافت ش�مارۀ ثبت محصوالتشان بودند یاری
دهد و با شناسنامهدار شدن و ثبت فرهنگی این محصوالت
از نرش غیرقانونی این محصوالت جلوگیری کرده است.
البته باید توجه داش��ت که نرش الکرتونیک در ایران هنوز
در آغاز راه است.
تجارت الکرتونیک فعالیتی پویا اس��ت .در این نوع تجارت
باید محدودیت زمانی و مکانی را پشت رس گذاشت.
در پایان این بحث به برخ��ی راهکارها در نرش الکرتونیک
کتاب اشاره میکنیم:
تغییر و دگر ش��دن در تفک ر حاکم را باید در وضعیت نرش
س��نتی و کتابخوانی کنونی مردم جس��تجو کرد ،تا وقتی که
آحاد جامعه همه به درک بهرهوری و ارزش افزودۀ کتاب در
ارتقای سطح آگاهی پی نربند ،بیشک در سبد خرید خانوار،
کتاب جایی نخواهد داش��ت ،از سویی حامیتهای مادی و
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معنوی دولت نیز باید در جهت درس��تی هدایت ش��ود .هر
گاه دولت با یارانههای خاص نسبت به ایجاد ابزارهای تولید
محت��وا در قالبهای مختلف به ن��ارشان تالش نکند و فضا
را برای واجدان رشایط مهیا ننامید ،منیتوان به پیش�برد امر
کتاب الکرتونیک امید چندانی بس��ت .یک��ی دیگر از راهها
بومیسازی تولید این نوع کتاب در ایران است.
ش��اید اگر وزارت ارشاد یک پورتال اینرتنتی قوی راهاندازی
کن��د و از کتب منترشه هر ماه چند صفحهای اس��کن و در
س��ایت قرار ده��د و به واجدان رشایط نیز تس��هیالتی ارائه
منای��د و توصیه کند که تولیدکنن��دگان محصوالت خود را با
تخفیف در اختیار مراکز فروش نس��خههای الکرتونیکی قرار
دهند ،شاید کمکی به رونق بیشرت تولید و تجارت الکرتونیک
در ایران باشد.
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مبادالت فرهنگی و ترجامنی بین ایران و غرب
(فرانسه آملان ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا)
از لتیسیا نانکت		
در این بخش به مطالعه و بررسی و مبادالت جریانات فرهنگی
بین ایران و کش��ورهای غربی مهم از جمله فرانس��ه ،آملان،
انگلس��تان و آمریکا با مترکز ویژه بر موضوع تبادل ترجامنی
میپردازی��م .در ابتدا نگاهی ب��ه این مبادالت از میانۀ دهۀ
 1850میالدی دارم و س��پس به دوران پس از انقالب اسالمی
(س��ال  )1979میپردازم .ترجمه تا حدی بازتاب روابط ایران
با کش��ورهای دیگر است ،ترجمهها مانند صافی عمل کرده
و نش��انگر این هستند که هر کش��ور متایل به فراگیری چه
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مطال��ب و اطالعاتی از کش��ورهای دیگ��ر دارد و هم اینکه
چهگونه مطالبی در دورانهای مختلف تاریخی منتقل شده
است.
منای کلی مبادالت فرهنگی با اروپا تا آغاز جنگ جهانی
دوم
ایران از دیرباز محل تالقی متدنها بوده اس��ت و از مزایای
فرهنگی این جایگاه ،بهرۀ فراوان برده است .میتوان گفت
از نیمۀ اول ق��رن نوزدهم میالدی ،عنارص فرهنگی غرب در
کنار عنارص ایرانی و اس�لامی ،بخش عمدهای از متدن ایرانی
را شکل میدهد 23.ایران در دهۀ  1850میالدی و با مقداری
تأخیر نسبت به کشورهای مستعمره شدۀ همسایه ،درهای
خود را به روی اروپا میگشاید .پادشاهان قاجار ،ستایشگران
فرهنگ غرب بودند و نسبت به شبیهسازی و گرتهبرداری از
آن اهتامم میورزیدند ،آنها با خدم و حش��م به کش��ورهای
غربی س��فر میکردند ،سفرنامه مینوش��تند ،فرمان ترجمۀ
 23داریوش شایگان ،نگاه شکسته ،اسکیزوفرنی فرهنگی :کشورهای سنتی در مقابل مدرنیته ،چاپ پاریس:
آلنب میشل.1989 ،
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کتابه��ا و آثار غربی را ص��ادر میکردند و فرزندان ارشاف
را برای تحصیل به پایتختهای اروپایی میفرس��تادند با این
امید که در بازگشت فنآوری نوین را با خود به ایران آورده
و به مدرنس��ازی یاری رسانند ،نوینس��ازی (مدرنیزاسیون)
در ابتدا با تاس��یس روزنامهها رشوع شد (نخستین روزنامه
در  1837و اولی��ن هفتهنام��ه در  1851منترش ش��د) 24این
25
جریان با ظهور ماش��ینچاپ در اولی��ن دهۀ قرن نوزدهم
و هم چنین با تاس��یس مدارس جدید قوت گرفت .تاس��یس
دارالفنون (مدرس��ۀ پلی تکنیک ایران) ،در سال  1852مثال
26
بارز چنین پروژهها و رویکردی است.
با تأسیس مدارس نوین ،نیاز به ترجمۀ مطالب و آثار متعدد
در زمینههای فنآوری و علمی و همچنین آثار ادبی بیش�تر
مش��هود شد« ،این ترجمهها به خاطر دالیل سیاسی از زبان
فرانسه انجام میگرفت ،معلامن و استادان بیشرت از کشورهای
مرکزی اروپا استخدام ش��ده بودند ،کشورهایی که در آنها
 24امید آزادی بوگر« .تاریخنگاری ترجمه در دنیای نوین ،مدرنیزاسیون و ترجمه به فارسی ».هدف ،22
شامره  .298 -329 )2010( 2ص.301
 25کریستف باالیی« .ادبیات فرانسه در پرشیا ».دانشنامۀ ایرانیکا ،به رسپرستی احسان یار شاطر.
 26جان گورنی و نگین نبوی« .دارالفنون» .دانشنامۀ ایرانیکا.
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زبان فرانس��ه ،زبان دیپلامس��ی و فرهنگ بود 27».با ترجمۀ
رمانهای الکساندر دوما ،متون تاریخی ولرت ،پیشگوییهای
علمی ژولورن و ماجراهای حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز
موریه ،ترجمۀ آثار ادبی هم به فاصلۀ کمی رشوع ش��د .این
آثار در روزنامههایی از قبیل ایران ،تربیت ،فرهنگ و گنجینۀ
فنون 28به چاپ میرس��یدند .مقدار زی��ادی هم آثار رسگرم
کنن��دۀ ادبی ،به ویژه رمانه��ای تاریخی و یا جنایی ترجمه
میشدند که برای ایرانیان مایۀ و شگفتی و جذابیت بسیار
29
بودند.
ابت��دا ،افرادی از درب��ار و یا ارشاف کار ترجم��ه را انجام
میدادند ،برای مثال ،اعتامدالسلطنه مدیریت ادارهای جدید
به نام دارالرتجمه را عهدهدار شد که بر ترجمههای سفارش
ش��دۀ دولت قاجار نظ��ارت میکرد 30.در آغاز س��دۀ جدید
مرشوطهخواهان مهمترین مرتج�مان بودند (میرزافتحعلی
 27کریستف باالیی« .ادبیات فرانسه در پرشیا» برای تاریخچۀ کامل ترجمه از فرانسه نگاه کنید به :داوود
نوابی ،تاریخچۀ ترجمۀ فرانسه به فارسی در ایران از آغاز تاکنون ،کرمان :دانشگاه کرمان.1984 ،
 28جولی میثمی« .عرص ترجمه و اقتباس ،1914 – 1950 ،ایران ».در :ادبیات مدرن در خاور نزدیک و میانه،
 ،»1970 – 1850به همت رابین اوستل .لندن :روتلج ،1991 ،صص.49 -48
 29ص. 50lbid
 30احمد کریمی حکاک« .سنت ایرانی» در دانشنامۀ روتلج در باب مطالعات ترجمه ،به رس دبیری مونا بیکر
و گابریل سالدانا ،لندن :روتلج.1998 ،
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آخون��دزاده ،میرزا ملکمخان و عبدالرحیم طالبوف تربیزی).
در دهههای  1920و  1930میالدی ،ترجمه ،بیش�تر فعالیتی
برای نویسندگان و روشنفکران محسوب میشد ،اگر چه این
ردهبندی تاریخی چندان دقیق نیس��ت 31.اولین ترجمهها از
زبانهای غربی توس��ط ایرانیانی ب��ا تحصیالت علمی انجام
میش��د که میتواند توانایی ادبی ایش��ان را زیر سوال بربد.
این ترجمهها همچنین دارای توضیحات ،اشارات و عنارصی
اس��ت که در متون اصلی وجود ندارد و بنابراین از برداشت
جدید ما از مفهوم ترجمه ،دور اس��ت .پیش��گفتارهای این
ترجمهها منایانگر طرز تفکر جدیدی است که در بین خواص
ایران رواج یافته بود :اینکه ترجمه بیشک گامی به جلو در
32
راه نوینسازی و پرورش ایده های جدید است.
پیشگامی فرانسه تا زمان جنگ جهانی دوم
با رشوع ب��ازی بزرگ ،رقابت و برتری طلب��ی بین بریتانیای
کبیر و روسیه بر رس نواحی آسیای میانه و با امضای عهدنامۀ

 31برای بررسی ترجمهها و مرتجامن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،نگاه کنید به صص :75 -41
پیدایش رمان فارسی ،تهران :انستیتوی ایرانشناسی فرانسه.1998 ،
 32برای نقد جایگاه آریانپور در این مسئله ،نگاه کنید به میثمی«.عرص ترجمه و اقتباس،1914 -1900 ،
ایران ص 48
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گلستان در سال  ،1813و بعد با آغاز جنگ جهانی دوم ،رنج
و درگیری ایرانیان با امپریالیس��م روس و انگلیس آغاز ش��د
ک��ه البته پس از پایان جنگ جهانی دوم آنها جای خود را به
امپریالیس��م آمریکا دادند .به دلیل تردید و سوءظن نسبت
ب��ه امپراط��وری بریتانیا و در عین حال جایگاه فرانس��ه در
اروپا به عنوان مهدفرهنگ و همچنین اهمیت زبان فرانسه
به عنوان زبان مش�ترک خواص روش��نفکر ،این فرانسوی ها
بودند ک��ه اروپا را برای ایرانی��ان آن دوران تابناک کردند و
همین طور به خاطر عدم دخالتش��ان در امور داخلی ایران
ن��زد ایرانیان ارجحیت داش��تند .در واقع کلمۀ فرنگ که در
زبان فارسی اشاره به اروپا دارد ،از لغت فرانک 33میآید .تا
پایان جنگ جهانی دوم ،مقصود از کلمۀ فرانس��ه ،متام اروپا
ب��ود ،ادبیات اروپایی در وهلۀ اول از زبان فرانس��ه ترجمه
میشد 34.دانشگاهیان و متخصصان ادبیات اعتقاد دارند که
بس��یاری از نظریههای ادبی و رمان مدرن به واسطۀ ترجمۀ
 33علی اکرب دهخدا« .لغتنامۀ فارسی دهخدا» .چاپ سازمان لغتنامه دهخدا ،آنالین.
 34این موضوع شامل ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی از رمان ماجراهای حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه
از فرانسه به فارسی هم میشود.
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آثار نویسندگان فرانسوی ،نزد ایرانیان شناخته شدند 35.برخی
چهره ها نقش مهمی در این دس��تاورد دو گانه دارند« .الزم
است از دو نویسنده – مرتجم که نقشی محوری در پیرشفت
داس��تان پردازی مدرن در دو دهۀ بین س��ال های  1920و
 1940داشتند ،نام برد :محمد علی جاملزاده ()1997 – 1895
و صادق هدایت ( .)1951 -1903آثار این دو نشان میدهد
که تاثیرپذیری بس��یاری از رماننویس��ان مطرح ایران نوین
تنها از ترجمۀ آثار ادبی اروپا و آمریکا نبوده ،بلکه از جذب
36
مستقیم و همه جانبۀ ادبیات غرب رسچشمهگرفته است.
در م��ورد هدایت ،از طریق فرانس��ه و در مورد جاملزاده از
طریق آمل��ان ،جایی که «یکی بود یکی نب��ود» اگر معروف
او در س��ال  1921چاپ شد که آغازگر ش��یوۀ نوین داستان
کوتاهنویسی در ادبیات فارسی بود ،در مقدمۀ همین کتاب
37
دربارۀ ژانر رمان توضیحاتی وجود دارد.
مهم است به این نکته اشاره شود که در دهههای آغازین
 35در زبان فرانسه نگاه کنید به پیدایش رمان فارسی :باالیی .در انگلیس ن ک :حسن کامشاد :نرث مدرن در
ادبیات فارسی .کمربیج ،انتشارات دانشگاه کمربیج.1996 ،
 36باالیی« .ادبیات فرانسه در پرشیا».
 37محمدعلی جاملزاده .یکی بود یکی نبود .برلین1921 ،
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قرن بیستم ،مرتجامن در ایران جایگاه واالیی داشتند ،بسیاری
از نویس��ندگان کارش��ان را با ترجمۀ مت��ون اروپایی و چاپ
آنها در نرشیات آغاز کردند .ترجمه اغلب گامی به س��وی
نوش�تن خالقانه محسوب میشد و خوانندگان در درجۀ اول
کتابه��ا را به دلیل اعتبار نام مرتجم و نه به خاطر نام یک
نویسندۀ خارجی میخریدند.
به خاطر دالیل یادشده ،در نیمۀ نخست قرن بیستم ،متون
سیاسی و یا نوشتههایی در مورد پیرشفت اجتامعی به شکلی
گسرتده از فرانسه به فارسی ترجمه میشد .برای مثال ،متون
فرانس��ه بخش مهمی از مطالعات اعضای حزب کمونیست
ایران (توده) را که بسیاری از روشنفکران و مرتجامن آن زمان
عضوش بودند ،تش��کیل میداد ،بنابراین مرتجامن فرانس��ه
زبان و ترجمههای آنها به نوعی با پیش��ینۀ این حزب ،پیوند
دارد .اروپا گرایی یا کش��ش به سوی اروپا که در حزب تودۀ
آن زمان غالب بود ،توس��ط روشنفکران فرانسه زبانی چون
ایرج اس��کندری و به آذین (نام مستعار محمود اعتامدزاده)
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 38حامیت و یا تبلیغ میشد .حزب توده با حزب کمونیست
فرانسه در ارتباط بود و ارجاعات خود را از متون مربوط به
پیرشفت اجتامعی ،مانند آثار رومن روالن و یا آناتول فرانس
میگرفت .بس��تگی مرتجمینی مثل به آذین به حزب توده را
میتوان از مقدار ترجمههای آنها از متون فرانس��ۀ مربوط
به پیرشفت اجتامعی – که در فرانس��ۀ امروزی تقریباً از یاد
رفتهان��د ،دریافت ،این منتهای فرانس��وی به عنوان الگو و
39
مدلی برای بازتابهای سیاسی و اجتامعی به کار می رفت.
به عقیدۀ مه��رزاد بروجردی ،از می��ان متفکران غربی که
در دوران میان دو جنگ جهانی ،بیش�تر مورد توجه ایرانیان
بودند ،میتوان از اشخاصی چون رنه دکارت ،اگوست کنت،
گوس��تاو لوبن و آناتول فرانس نام ب��رد ،افراد ناهمگنی که
نقط��ۀ اشرتاکش��ان ایدهه��ای سکوالریس��تی و مخالفت با
حضور روحانیون در امور سیاس��ی ب��ود 40.در واقع تفکرات
 38نخستین نوشتههای بهآذین که از اواخر دهه بیست شمسی در ایران منترش شد که تألیف نه ترجمه
است ،مدارکی دال بر عضویت او در حزب توده تا بیش از دهۀ  30شمسی در دست نیست .ترجمۀ او نیز از
آثار ادبی فرانسه از دهۀ چهل شمسی آغاز میشود ،آثار ترجمه او از فرانسه نیز بیشرت آثاری ادبی اجتامعی تا
سیاسی هستند] .ویراستار[
 39لتیسیانانکت« .چشم ،خود را منیبیند؟ تصاویر مشرتک ایران و فرانسه از خالل ادبیاتشان (».)2009-1979
رسالۀ دکرتا .دانشکدۀ مطالعات رشق و افریقا ،2010 ،صص.135
 40مهرزاد بروجردی« .غرب» در نگاه روشنفکران ایرانی دوران بین دو جنگ جهانی ( .)1939-1919مطالعات
تطبیقی جنوب آسیا ،افریقا و خاورمیانه  ،26شامره  .)2006( 3ص .401
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فرانس��وی که بیش�تر برای ایرانیان جذاب بودند یا از سوی
ایرانیان بیش�تر مورد توجه قرار میگرفت ،ایدههای مرتبط
با روش��نگری ،حقوق سیاس��ی و اجتامعی و جدایی دین از
سیاس��ت بود .مبحث دیگر بسیار متفاوت ولی محبوب نزد
ایرانیان ،ش��یفتگی و گرایش به متفکرانی با ایدههای برتری
نژادی بود ،مانند آرتور دوگوبینو و گوستاو لوبن ،ایدۀ برتری
ن��ژاد آریایی برای روش��نفکران ایرانی آن زمان جذاب بود و
ش��یفتگی آنها نسبت به نازیس��م در آملان ،گواه این مدعا
است .اندکی بعد باز به این موضوع اشاره میکنیم.
بنابراین منیتوان مفهوم نزدیکی و خویشاوندی بین ایران و
فرانسه را تنها به حوزۀ ادبیات ،محدود کرد ،این نزدیکی در
حوزۀ گرایشات فکری و ایدهها نیز وجود دارد .ژان باپتیست
تاورنیه ،یکی از معروفترین و قدیمیترین جهانگردانی که
از ایران دیدن کرده بود ،چنین میگوید[« :نقش و جایگاه]
پرشیا (ایران) در آسیا هامن است که فرانسه در اروپا دارد»41.
«ای��ران برای مدته��ای متامدی نقطه تالق��ی فرهنگهای
41
مقاله.

ژان باپتیست تاورنیه ،سفرهای پارسی .پاریس :وولوپتی .1810 ،ص  .45ترجمه از فرانسه توسط نویسندۀ
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مختلفی چون آریاییها ،سامیها و دیگران بوده است ،پس
میت��وان گفت که بخش مهمی از می��راث آریایی از طریق
و به وس��یلۀ ایران به اروپا نفوذ کرده است .همین گونه به
واس��طۀ ایرانیان ،اس�لام به ماوراءالنهر و رشق آسیا تا چین،
گسرتش یافت .فرانسه هم نقش مشابهی در گسرتش فرهنگ
های یونانی – رومی و مسیحی ایفا کرده است و میتواند به
عنوان نقطۀ اتصال جهان قدیم و جدید قلمداد ش��ود 42.این
ایده حتی زمانی که جایگاه فرانسه در اروپا هامنند جایگاه
ای��ران در خاورمیانه نزول پیدا کرد ،مورد توجه بس��یاری از
پیروان تاورنیه و همین طور ایرانیان قرار گرفت 43اهمیت و
اعتبار انقالب کبیر فرانسه جنبۀ مهم دیگری از این احساس
نزدیکی و خویش��اوندی ،به ویژه در دوران انقالب مرشوطۀ
ایران در س��ال  1906اس��ت ،44اگر چه بعدها این اهمیت و
اعتبار به انقالب روس��یه تعلق گرفت ،دلیل آن هم کش��ش
و گرایش بسیاری از روش��نفکران ایرانی به حزب چپگرای

 42حدیدی و کارنوی ،از سعدی تا آراگون :خوشامد فرانسه به ادبیات فارسی ( .)1982-1600صص521 -2
ترجمه از فرانسه از نویسندۀ مقاله.
 43این مبحث در عرصۀ سیاست هم مطرح شده است .از محمد خامتی رئیس جمهور پیشین ایران نقل شده
که فرانسه را مبرش آزادی و استقالل در اروپا خوانده و انقالب ایران را پیامآور آزادی و استقالل در خاورمیانه.
بابک داد ،خامتی در پاریس ،تهران  ،1995ص .50
 44محمد توکلی طرقی« .ایران و انقالب فرانسه» .در دانشنامۀ ایرانیکا.
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توده بود.
ای��ن تاثیر فرهنگی با ظهور مدارس فرانس��وی که بیش�تر
فرزندان خواص در آنها به تحصیل مشغول بودند ،پر رنگتر
ش��د .تنها در تهران مدارس��ی چون :آلیانس فرانسز ،مدرسۀ
الزاریستها (سن لویی) ،مدرس��ۀ ژاندارک ،مدرسۀ فرانکو
– پرس��ان و دبیرس��تان رازی و همین طور مدرس��ۀ آلیانس
46
ارسائیلیت تاسیس شد.
در پایان جنگ جهانی اول ،آملان هم از این گرایش توامان ضد
انگلیسی /ضد روسی در ایران سود برد .برای مثال روشنفکر
رسشناس آن دوره ،حسن تقی زاده در آملان اقامت گزیده و
آنجا نرشیۀ تاثیرگذار کاوه ( )1922 -1916را با حامیت دولت
آملان منت�شر میکرد 47.با رشوع جنگ جهانی دوم و گرایش
دولت و روشنفکران ایرانی به تئوری برتری نژاد آریایی ،این
پیوند باز هم عمیقتر شد .اما در نهایت وابستگی به دولت
آملان نازی برای پادش��اهی رضاشاه نتیجۀ منفی داشت و او
45

 45نگاه کنید به فصل «انقالب فرانسه و خاورمیانه» .از نیکی کدی .در :ایران و جهان اسالم :مقاومت و
انقالب ،به رسدبیری نیکی کدی .لندن :مک میالن.1995 ،
 46هام ناطق ،کارنامۀ فرهنگی فرنگی در ایران ،1914 -1837 .پاریس :خاوران.1994 ،
 47هام کاتوزیان« .از ناسیونالیسم رومانتیک تا نقد اجتامعی ،1950 – 1914 ،ایران« .در ادبیات مدرن در
رشق نزدیک و میانه ،1970 – 1850 .به رسدبیری رابین اوستل .لندن :روتلج .1990 ،ص .133
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در سال  1941ناچار به کنارهگیری از سلطنت به نفع پرسش،
محمدرضا شاه شد .پس از آن ،آملان روابط بازرگانی محکمی
ب��ا ایران برقرار کرد و در واق��ع رشیک تجاری اروپایی ایران
محس��وب میش��ود ،امروزه نیز در ایران به آملان بیش�تر به
عنوان یک کش��ور دارای تکنولوژی و فنآوری تا یک رشیک
فرهنگی نگریسته میشود.
ه�مان طور که دیدی��م ،از آغاز جنبش ترجم��ه در ایران،
روش��نفکران ایرانی ،ترجمه را راهی برای مبادالت فرهنگی،
اجتامعی و سیاس��ی از طریق معرفی ایدههای نو به ایران،
دانس��تهاند .البته مهم اس��ت که جنبههای نخبهگرایانۀ این
تالش را از یاد نربیم و همین طور به خاطر داشته باشیم که
به دلیل پایین بودن سطح عمومی سواد و تحصیالت تا پیش
از سال  1979در ایران ،این حرکتهای فرهنگی تنها توسط
48
اقلیت حاکم احساس میشد.
در مقابل دید مثبت ایرانیان نس��بت به فرانس��ه ،انگلیس
همواره برای ایرانیان عامل هراس و توهم و بدبینی بود ،این
تصور بدبینانۀ گس�ترده و جال��ب از بریتانیای کبیر ،حتی تا
48

آزادی بوگر« .تاریخ نگاری ترجمه در دنیای نوین ،مدرنیزاسیون و ترجمه به فارسی ».صص 312 .3-
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دامنۀ ادبیات هم کشیده شده است .منونۀ معروف آن ،رمان
پر فروش داییجان ناپلئون اثر ایرج پزش��کزاد اس��ت که در
سال  1973در تهران به چاپ رسید و بعدها هم یک رسیال
محبوب تلویزیونی از روی آن س��اخته شد 49.این کتاب هم
بدبینی و باور ایرانیان به تئوری توطئه نس��بت به انگلیس،
هم تاثیر مثبت فرانس��ه بر آنها را ترس��یم میکند ،ناپلئون
لقبی اس��ت که در کتاب به دلیل ستایش دایی راوی از این
امپراطور فرانسه و تخیالتش از حضور در جنگهای مختلف
علیه انگلیسیها به وی داده شده است .با این وجود پس از
جنگ جهانی دوم ،برتری و ستایش و فرهنگ فرانسوی جای
خود را به فرهنگ انگلیسی – امریکایی داد.
برتری فرهنگ انگلیس��ی – امریکایی پس از جنگ جهانی
دوم
«همزمان با حضور نیروهای انگلیسی و امریکایی در ایران،
آموخ�تن زبان انگلیس��ی اعتبار و ارزش وی��ژهای پیدا کرد و
بعدها نیز بسیاری از دانشجویان ایرانی برای ادامۀ تحصیل
 49ایرج پزشکزاد .داییجان ناپلئون .ترجمه به انگلیسی از دیک دیویس ،واشنگنت :میگ .1996 ،ترجمه به
فرانسه از رسور کسامیی .پاریس :اکت سود.2010 ،
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به انگلستان و امریکا رفتند .بنابراین زبان انگلیسی به عنوان
زب��ان دوم ،کمکم جای زبان فرانس��ه را گرفت .ترجمۀ آثار
ادبی از زبان انگلیس��ی رواج بیش�تری یافت 50».دو نهاد به
گس�ترش این امر کمک میکردند :بنگاه (س��لطنتی) ترجمه
و نرش کتاب به ابتکار دکرت احس��ان یارشاطر و شعبۀ تهران
انتش��ارات و برنامۀ کتاب فرانکلین ب��ه تدریج و با افزایش
چشمگیر ترجمۀ آثار کالسیک ادبیات غرب ،برداشت عمومی
از مفه��وم ترجمه نیز تحول یافت .حتی بنگاه ترجمه و نرش
کتاب دستورالعملی برای حفظ استانداردهای ترجمه «جهت
اطمین��ان از صح��ت ،دقت و نظارت ویراس��تاری» 51منترش
کرد .در این دوران بیش�تر کتابها از زبان انگلیسی ترجمه
میش��دند ،از جمله کتابهای نویسندگان معروف امریکای
التین و بسیاری از کتابها و مقاالت مربوط به علوم انسانی،
علوم اجتامعی و علمی 52.همینگوی محبوبترین نویسندۀ
امریکایی ش��د و کتابهای او چندین ب��ار تجدید ترجمه و
چاپ شدند.
50
51
52

امامی« .ترجمۀ ادبیات انگلیسی به فارسی».
احمد کریمی حکاک« .سنت پارسی ».ص .500
امامی« .ترجمۀ ادبیات انگلیسی به فارسی».
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با اینکه ترجمۀ متون تکنیکی اغلب از روی متون انگلیسی
و گاه آملان��ی صورت میگرفت با ای��ن حال هنوز مرتجامن،
س��وژههای حوزۀ ادبیات ،فلس��فه و تاریخ را از میان متون
فرانس��وی بع��د از جنگ جهان��ی دوم انتخ��اب میکردند.
«رسوی��س همکاری و مبادالت فرهنگی» وابس��ته به بخش
فرهنگی س��فارت فرانسه در ایران ،فهرستی از کلیۀ منتهای
ترجمه ش��ده از فرانس��ه به فارسی از س��ال  1950تا ،2005
تهیه کرده است 53.این فهرس��ت ترجمهها نزدیک به 2200
مدخل دارد که مشخصات زیر را شامل میشود :نام نویسندۀ
فرانس��وی ،عنوان کتاب به فرانس��ه ،نام کتاب به فارس��ی،
اس��امی مرتجامن ،نارش ،سال و مکان انتش��ار و رستۀ کتاب
ترجمه ش��ده .بزرگترین رس��ته مربوط به ادبیات است که
نه تنها ش��امل کتاب ها و متون ادبی میشود بلکه مقاالت
و نقدهای ادبی را هم در بردارد .جالب توجه اینجاست که
در روند ترجمه از زبان فرانس��ه در پی��ش و بعد از انقالب
اسالمی تغییر محسوس��ی دیده منیشود ،و این روند تقریباً
 53این فهرست به زودی روی اینرتنت قرار میگیرد .نویسندۀ مقاله از آقای آرمان گودرزی و رسویس
همکاری و مبادالت فرهنگی که فهرست را پیش از انتشار در اختیار ایشان قرار داده است ،تشکر میکند.
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ثابت مانده اس��ت .در طول این پنجاه س��ال ،ادبیات 1677
عنوان ترجمه را از بین  2198عنوان کلی ،به خود اختصاص
داده است که  76درصد از کل ترجمهها است .رتبۀ بعدی با
 104عنوان ترجمه از آن تاریخ اس��ت ،یعنی حدود  4درصد
و پس از آن فلس��فه با  72عنوان 3 ،درصد از کل ،قرار دارد.
ترجمههای متونی با سوژههایی چون اقتصاد ،مهندسی و یا
تکنولوژی ،کمرت از 2درصد کل ترجمهها را ش��امل میشود.
در حوزۀ ادبیات کارهایی از معدود نویس��ندگان کالس��یک
محب��وب جوانان ژولورن ،مرتب تجدید ترجمه میش��وند،
ژولورن به تنهایی سوژۀ  350ترجمه در مدت  50سال است
54
( 15درصد از کل).
نویسندگان مطرح نیمۀ دوم قرن بیستم ،همچون آلربکامو،
ژان پل سارتر و سیمون دوبووار در مرحلۀ دوم تجدید ترجمه
قرار دارند و مرتباً با ترجمههای جدید عرضه میش��وند ،از
این میان  88عنوان از فهرست ،ترجمۀ کتابهای سارتر است
 54تینوش نظم جو ،مرتجم تئاتر از دو زبان فارسی و فرانسه ،در مصاحبه با نویسندۀ مقاله به وجود یک
شکاف نسلی در خواندن ادبیات فرانسه ارصار دارد .به عقیدۀ او ژول ورن جایگاه خود به عنوان نویسندۀ
محبوب کودکان را به شازده کوچولوی آنتوان دوسنت اگزوپری واگذار کرده است .مصاحبه با نویسندۀ مقاله در
تهران 21 ،می .2009
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(4درصد) .این تحقیق کمک میکند تا به طور دقیق ببینیم
ک��ه ترجمه از فرانس��ه در درجۀ اول ش��امل منتهای ادبی
میش��ود و نه فقط کالس��یکهای ادبیات دنیا چون ویکتور
هوگو و یا ادبیات کودکان ژولورن ،بلکه کارهای نویسندگان
متعه��د ،به عنوان میراث داران آناتول فرانس و رومن روالن
در دهههای قبل را نیز در برمیگیرد.
جمه��وری اس�لامی به عنوان بخش��ی از نظ��ارت بر امور
فرهنگی ،در اوایل دهۀ  1980میالدی ،کمیتهای برای ترجمه،
نگارش و نرش تش��کیل داد 55.البته ای��ن کار هیچ تاثیری در
روند رو به رش��د ترجمه از زبان و فرهنگهای انگلیس��ی و
امریکایی که پس از انقالب اوج گرفته بود ،نداشت.
مبادالت فرهنگی و ترجامنی در ایران پس از انقالب 1979
ترجمه از زبانهای اروپایی بخش مهمی از بازار کتاب ایران
پس از انقالب را تش��کیل میدهد .تقدم ترجمههای مربوط
ب��ه ادبیات انگلیس��ی و امریکایی نش��ان میدهد که ایران
هم به س��وی جهانی ش��دن میرود و هم تا ح��دی به این
55

کریمی حکاک« .سنت پارسی ».ص .500
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فرهنگها متکی اس��ت .با در نظر گرفنت محدودیت س��فر
و تجارت ،میتوان ترجمۀ مت��ون غربی را فعالیت فرهنگی
غالب و همینطور پویاترین جایگاه تبادل فرهنگی در ایران
دانست .مهم است و از یاد نربیم که این یکی از پر مثرترین
و فعالترین حوزههای ارتباطی ایران و غرب است.
ب��ا این حال فرهنگهای غربی تنها در فرم کالس��یک خود
در ترجمهه��ا مورد پذیرش دولت ایران ق��رار میگیرند .در
تحقیقی که نهادی فرانس��وی پیرامون بازار نرش ایران ،انجام
داده اس��ت ،مش��خص میش��ود که دولت ای��ران با جدیت
ح��وزۀ ادبی��ات عامیانۀ غربی را کنرتل میکن��د و به غیر از
دانیل اس��تیل و جان گریشام ،که استثنائات عجیب و دور از
انتظاری هستند ،ترجمههای اندکی در ژانر ادبیات داستانی
عامیانه چاپ میش��ود .البته کالس��یکهای ادبیات جهان و
یا کارهای نویس��ندگان پر فروش��ی چون پائولو کوئیلو مورد
اس��تقبال قرار میگی��رد( .برای مثال کت��اب ورونیکا تصمیم
میگیرد مبیرد این نویسنده ،به ادعای نارشش (کاروان) بیش
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از  80000نسخه فروش داشته است ،)56ولی احتامل سانسور
ادبیات رسگرم کننده بس��یار اس��ت چرا که شیوۀ خطرناکی
برای «تهاجم فرهنگی» محس��وب میش��ود .با وجود اینکه
در ایران ،مرتجامن دارای اعتباری هس��تند که در کشورهای
غربی نظیری ندارد ولی سطح درآمد آنها اغلب بسیار پایین
اس��ت ،حتی مرتجمی بس��یار معترب چون محمد قاضی .ولی
کامکان خوانندگان ایرانی ،کتاب های خارجی را به اعتبار نام
مرتجمش میخرند.
میت��وان گفت که تا دهۀ  ،1990ترجمه بیش�تر در حوزۀ
سنتی باقی ماند و به ندرت بر پایۀ متدهای جدید و آموزشی
متکی بود 57.اما این موضوع با انتشار مجلۀ مرتجم (-1991
 )2007تغییر کرد« .مرتجم» فصلنامهای بود که به تئوریهای
ترجم��ه و بحث و گفتگو بین مرتج�مان و به طور اخص به
مس��ائل عملی ترجم��ه میپرداخت .این نرشی��ه به معرفی
مباحثی دس��ت میزد که از دید فرهیختگان و ادیبان ایران
دور مانده بود.
 56ژان کریستف آرنولد« .نرش در ایران ،چالش ها و چشم انداز الحاق ایران به کنوانسیون برن ».پاریس:
دفرت بین املللی نرش فرانسه ،2003 ،ص.12
 57کریمی حکاک« .سنت پارسی» .ص .500
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ــ علی رغم تکیۀ س��نگین هر دو گروه به ترجمه .در سال
 ،2003نرشیۀ دومی از این دس��ت به بازار آمد« :مطالعات
ترجمه» 58.این نرشیۀ دو زبانۀ انگلیسی – فارسی توسط مرکز
ملی مطالعات ترجمۀ دانشگاه عالمه طباطبایی تهران منترش
میش��د 59.با این وجود برای رسیدن به حد ترجمۀ حرفهای،
راه درازی باقی است ،مثالً ایران هنوز عضو کنوانسیون کپی
رایت برن نیس��ت که تاثیر مهمی بر رویکرد ترجمه خواهد
داشت.
بدون آنالیز و بررسی جمعیت مقیم خارج از کشور ،منیتوان
نظ��ام ترجامنی فارس��ی را مورد مطالعه ق��رار داد .در واقع
پس از انقالب س��ال  1979و مهاجرت گسرتدۀ نویسندگان و
روش��نفکران به خارج از کش��ور ،نظام ترجمۀ ایران بیش از
پیش نامتمرکز شد .سنت چاپ نرشیات و یا متون با اهمیت
فارسی در خارج از ایران ،از گذشته وجود داشت (برای مثال
شاهکار صادق هدایت و اولین رمان زبانفارسی ،بوف کور،
در مببئی منترش شد ،).اما در دهۀ هشتاد میالدی ،این روند
58
59

www.magirancom
آزادی بوگر« .تاریخنگاری ترجمه در جهان نوین .مدرنیزاسیون و ترجمه به فارسی ».ص .322
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رو به رشد گذاشت.
اهمیت دیاسپورا یا محل های اقامت ایرانیان خارج از کشور
ب��ا اینکه موج مهاج��رت ،به خصوص میان م��ردان جوان با
هدف تحصیل و کار از دهههای پیش��ین آغاز شده بود ،اما
سیل مهاجرت ایرانیان به کشورهای غربی پس از انقالب سال
 1979و در دوران جن��گ ایران و عراق افزایش چش��مگیری
یافت .این روزها محل سکونت ایرانیان خارج از کشور ،عمدتاً
کشورهای غربی اس��ت .بین  700000تا یک میلیون ایرانی
ساکن ایاالت متحده امریکا و بیشرت در کالیفرنیا هستند 60و
درصد عمده ای از اینان متعلق به اقلیتهای قومی و دینی
مثل بهائیان ،یهودیان ،ارمنیان و آسوریان میباشند .ایرانیان
مقیم امریکا به دلیل تعداد زیاد ،مترکز محل سکونتش��ان در
شهرهای بزرگ و سطح باالی تحصیالت ،مشخصترین گروه
ایرانیان مهاجر به کش��ورهای غربی به ش�مار میآیند 61.بر
طبق آمار دموگرافیک موسسۀ سنسوس  50/9 ،2000درصد
 60از گروه مطالعات ایرانی ،نهاد آکادمیک مستقل دانشگاه ام آی تی.
 61برای فهرست کامل انجمن های ایرانی – امریکایی نگاه کنید به :
www.parstimes.com/iranian amerian
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مهاجران ایرانی دارای مدرک کارشناس��ی یا باالتر هستند –
در مقایس��ه با  28درصد متوسط ملی امریکا و  24درصد از
کل جمعیت مهاجرینی که خارج از خاک امریکا متولد شده
ان��د 62.ایاالت متحده امریکا مرکز پروژههای فرهنگی مهمی
چون انتشارات مزدا اس��ت ،مزدا یک نهاد انتشاراتی موفق
اس��ت که در سال  1980در کاستامزا ،کالیفرنیا تاسیس شده
و کتابها و نرشیات مربوط به فرهنگ ایرانی و پارس��ی را
منترش میکند.
در می��ان کش��ورهای اروپایی ،آمل��ان با ح��دود 150000
ایرانی ،63اصلیترین محل اقامت ایرانیان است .تعداد کتب
و نرشیات منترش ش��ده توسط جمعیت ایرانیان مقیم آملان
نیز بسیار مهم میباشد .به گفتۀ معین الدین محرابی «بین
س��الهای  1979و  438 ،1993کت��اب و  71مجله ایرانی در
آملان به چاپ رس��یده است 64».طبق اعالم کنسولگری ایران
در بریتانی��ا ،جمعیت ایران مقیم آن کش��ور حدود 75000

 62برای لیست مشاغل ایرانیان در امریکا
=http//:www.migrationinformation .org / USfocus/display.Cfm?ID404
s2200=view=htm ,country,immigration// http
 63اصغر شیرازی« .جمعیت ایرانی مقیم آملان ».در دانشنامه ایرانیکا.
 64معین الدین محرابی ،معرفی کتاب :کتاب شناسی کتاب های فارسی منترشه در خارج از کشور ،جلد ،2
کلن.1993 -94،
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نفر اس��ت ک��ه نیمی از آنه��ا در لندن زندگ��ی میکنند.
«تع��داد زیادی روزنامه و مجله به زبان فارس��ی در بریتانیا
منترش میش��ود که از آن میان میتوان ب��ه نیمروز ،کیهان،
اصغرآقا و نرشیۀ رایگان نیازمندیها اش��اره کرد ».ابتکاراتی
مثل کتابخانۀ مطالعات ایرانی لندن که در س��ال  1991و با
مدیریت ماش��الله آجودانی تاسیس شد ،به این فعالیتهای
فرهنگی رونق و اهمیت بیشرتی میبخشد.
بس��یاری از نویس��ندگان و روشنفکران در س��الهای اول
انقالب ،ایران را به مقصد فرانسه ترک کردند و به این دلیل
که از زمان رشوع مبارزه بر ضد رژیم شاهنشاهی و تشکیل
کنفدراس��یون دانش��جویان ایران��ی در فرانس��ه ،66مبارزات
روشنفکری در فرانس��ه به شکل یک سنت در آمده بود .از
میان مهاج��ران پس از انقالب تنها درصد کمی در فرانس��ه
مقیم شدند (در فرانسه حدود  30000ایرانی زندگی میکنند
که نیمی از آنان مقیم پاریس هس��تند ).ولی اهمیت آنها از
65

 65کاترین اسپلمن« .جمعیت ایرانی در بریتانیا» در دانشنامۀ ایرانیکا.
 66برای بررسی این کنفدراسیون نگاه کنید به :افشین متین عسگری« .جنبش دانشجویی خارج از کشور:
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ،اتحادیه ملی« .در پناهندگان و تبعیدیان ایران پس از خمینی» از اصغر فتحی.
کاستامزا :انتشارات مزدا.1991 ،
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تعدادش��ان فراتر است و این به دلیل وجود تعداد باالیی از
67
روشنفکران و سیاستمداران در میان آنها می باشد.
بیش از چهل نرشیۀ ادواری در فاصلۀ بین سالهای -1979
 1989در فرانس��ه منترش ش��ده است که بیست و شش تای
آنها را میتوان نرشیات سیاس��ی ،س��یزده تا را فرهنگی و
بقیه را مربوط به موضوعات عمومی ،دسته بندی کرد 68.از
مهمترین نرشیات ادواری فرهنگی و آکادمیک چاپ پاریس،
میتوان به روزگار نو به رسدبیری اس�ماعیل پوروالی ،چشم
انداز ب هرسدبیری نارص پاکدامن و محس��ن یلفانی ،دبیره به
رس دبیری هام ناطق و آرش به رس دبیری پرویز قلیچ خانی
اشاره کرد.
ایرانیان در این س��ه کش��ور اروپایی ،انجمنهای فرهنگی
یا حرفهای تش��کیل دادهاند ،اما به دلی��ل تعداد اندک و به
تبع آن نادیده شدنشان ،نتوانستهاند مانند هموطنانشان در
امری��کا یک اقلیت عمدۀ بومی را تش��کیل بدهند .با اینکه
ایرانیان مقیم اروپا به خوبی توانستهاند خود را با کشور محل
 67ویدا ناصحی بهنام« .جمعیت ایرانی مقیم فرانسه» در دانشنامۀ ایرانیکا.
 68مرکز ایرانی اسناد و مطالعات ،فهرست نرشیات ادواری فارسی در خارج از ایران ( ،)1989-1978پاریس،
 .1989به نقل از ویدا ناصحی ،جمعیت ایرانی مقیم فرانسه.
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اقامتشان وفق دهند ،اما همواره از افت جایگاه اجتامعیشان
ش��کایت دارند 69.کشور س��وئد هم با اینکه مقصد مطلوبی
برای مهاجرت نبوده ،اما باید به دلیل اهمیت جامعۀ ایرانی
تبارش (ح��دود  56000نفر) و پروژهه��ای فرهنگی مهمش
چون انتشارات باران ،آن را هم به این سه کشور مورد مطالعه
بیفزاییم 70.امروزه ایرانیان در رسارس دنیا پراکنده هس��تند و
تعداد مهمی از ایشان را میتوان در کشورهای دیگری چون
اس�ترالیا ،کانادا ،ژاپن ،مالزی ،کویت ،امارات متحده عربی و
یا روسیه یافت.
روشنفکران و فرهنگیان مهاجر ایرانی ،جمعیتی پویا هستند
و در گس�ترش مباح��ث پیرامون ادبیات و فرهنگ فارس��ی،
س��هیم میباشند .گاه این کار را با توضیح و شناساندن ایران
ب��ه مخاطب غیر ایرانی از طریق ابزاره��ای روایی گوناگون
انجام میدهند .مجموعه کتابهای مصور پرسپولیس و فیلم
اقتباس شده از آنها (به همین نام) اثر مرجان ساتراپی ابتدا
 69نادر وهابی .داستان زندگی ایرانیان در تبعید .از اختالل در زندگی تا هویت جدید .پاریس :الزویر.2009 ،
 70برای تحقیق کامل پیرامون ایرانیان مقیم سوئد ن .ک حسن حسینی خلجی ،ایرانیان در سوئد :وضعیت
اقتصادی ،فرهنگی و جایگاه اجتامعی .استکهلم :انتشارات دانشگاه استکهلم.1997 ،
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در فرانسه 71و سپس در امریکا به موفقیت چشمگیری دست
یافت و تصویر منفیای را که توسط رسانههای غربی از ایران
ارائه میشد به چالش کشید .کتاب موفق و پرفروش «لولیتا
خوانی در تهران» اثر آذر نفیس��ی هم به س��وژه شدن ایران
در بحثهای نه فقط سیاسی ،بلکه فرهنگی ،کمک کرد .در
متام کش��ورهای غربی ،نویسندگان ایرانی آثاری به زبانهای
اروپای��ی ،اغلب دربارۀ ایران ،منترش میکنند و بدین طریق
در گفتگ��وی میان ایران و غرب رشکت میجویند .برای مثال
قادر عبدالله نویس��ندۀ ایرانی تبار مقیم هلند ،کتابهایش را
به زبان هلندی مینویسد و یکی از معروفترین نویسندگان
و مقالهنویسان هلند محسوب میشود.
در حال��ی ک��ه ایرانی��ان مقیم خارج به مس��ائل سیاس��ی
میپردازن��د و یا تصویرهایی در مخالفت ب��ا تصاویر منفی
از ایران ارائه میدهند ،باید به این نکته نیز اش��اره کرد که
بحث و جدل پیرامون اینکه ایران چیس��ت و چگونه باید آن
را بازتاب داد ،مسئلهای است که میان خود ایرانیان داخل و
 71فیلم در سال « 2007جایزه داوران» فستیوال فیلم کن را از آنِ خود کرد ،و در سال « 2008جایزه سزار»
بهرتین فیلم اول و بهرتین فیلمنامۀ اقتباسی را به دست آورد.
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خارج از کشور ،موجب مجادالت زیادی شده است .نظیر این
مجادالت بین نویس��ندگان و روشنفکرانی که پس از انقالب
کش��ور را ترک کردهاند و آنها که باقی ماندهاند نیز وجود
دارد .مقاالت و یا داس��تانهای متعددی توسط نویسندگان
رسش��ناس ایرانی در خدمت نویس��ندگان در تبعید نگاشته
ش��ده است برای مثال ثریا در اغام 72از اسامعیل فصیح و یا
آینههای در دار 73از هوشنگ گلشیری.
پذیرش فرهنگ ایرانی در غرب
درست است که فرهنگ ایرانی در ابتدا توسط رسانۀ سینام
و پس از درخش��ش عباس کیارستمی در فستیوال فیلم کن،
به مخاطبان غربی شناسانده شد ،اما امروزه ،ادبیات فارسی
هم کمکم دارد ش��ناخته میشود و این به دلیل متایل رو به
رش��د نارشان اروپایی به ترجمه و چاپ ادبیات مدرن ایران
اس��ت .مثالً انتش��ارات زوملا در پاریس به انتشار متامی آثار
فریبا وفی و زویا پیرزاد به زبان فرانسه همت گامشته است.
72
73

اسامعیل فصیح ،ثریا در اغام :ترجمه از فارسی ،لندن :زد بوکز.1985 ،
هوشنگ گلشیری .آینه های در دار ،تهران :نیلوفر.1983 ،
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مجموعۀ «چش��م اندازهای ایرانی» ش��اخهای از انتشارات
اکت س��ود به ترجمه و انتش��ار آثار کالس��یک ادبیات نوین
ای��ران از داییجان ناپلئون تا داس��تانهای کوتاه گلی ترقی
پرداخته اس��ت .انتشارات و کتابفروش��ی خاوران در پاریس
هم کتابهای نویسندگان مقیم خارج از کشور را به فارسی
منت�شر میکند .با این حال تنها ب��ا مطالعۀ این موضوع در
کشور فرانسه میتوان چنین نتیجه گرفت که تعداد کتابهای
ترجمه ش��ده از زبان فارس��ی در مقایس��ه با ادبیات س��ایر
کشورهای خاورمیانه بسیار اندک است .در دهۀ گذشته تنها
دوازده جلد کتاب از فارس��ی به فرانس��ه ترجمه شده است
و ترجمهه��ای قب��ل از آن نیز تنها مح��دود به ترجمۀ بوف
کور صادق هدایت و چند کتاب دیگر میشود .ژوزه کورتی
نارش بوف کور در فرانس��ه در س��ال  2008اعالم کرد که این
کتاب تا آن تاریخ  50000نس��خه فروش داش��ته است – که
برای ش��اهکار معروفترین نویسندۀ ایرانی در فرانسه 74در
پنجاه سال گذشته ،رقم ناچیزی است آثار برخی از مهمرتین
نویس��ندگان ایرانی قرن بیستم ،از س��یمین دانشور گرفته تا

74

م.ف .فرزانه .دیدار با صادق هدایت .پاریس :ژوزه کورتی.1993 ،
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صادق چوبک و محمود دولت آبادی و یا شاعران رسشناسی
چون سیمین بهبهانی و احمد شاملو ،هنوز به فرانسه ترجمه
نشدهاند .اشعار شاعران کهن ایران نیز از این بیاعتنایی به
دور منانده است 75.ترجمۀ فرانسۀ شارل هرنی فوشه کور از
دیوان حافظ تنها در سال  2006منترش شد.
حت��ی رومی (موالن��ا محمدبلخی) ک��ه در امریکا جزو پر
فروشهاس��ت به سختی توانسته مورد توجه عاشقان اشعار
رمزآمیز در فرانسه قرار بگیرد.
در امریکا به خاطر افزایش توجه عمومی به ادبیات بومی،
نوشتههای امریکائیان ایرانی تبار به خصوص خاطرات ،بیشرت
شده است .سال  2000شاهد افزایش خاطرهنویسی زنان بوده
است .آن گونه که ایمی ملک به درستی خاطر نشان میکند،
این ژانر در واقع به ش��کل مانعی برای نویس��ندگان ایرانی
درآمده اس��ت« :این واقعیت که زنان از انتشار خاطراتشان
موفقیت مالی بیش�تری به دست آوردهاند تا از گلچینهای
اشعار ،داستانهای کوتاه یا مقاالت آکادمیک خود ،نشانگر
 75کریستف باالیی در بحث پیرامون این مشکل عدم عالقه نارشان فرانسوی به ادبیات فارسی ،مریم
شاهرخی« .گفتگو با کریستف باالیی» مجلۀ کلک ،شامرۀ .1992 ،2
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دلیل ضمنی روی آوردن ایشان به خاطرهنویسی است :وجود
تقاض��ا در بازار اقتصادی و ع��دم موفقیت مالی کتابهایی
در س��وژههای غیر خاطره نویسی برای زنان ایرانی ( )...این
موضوع فقط باعث اس��تمرار رسدرگم��ی و ناکامی فرهنگ
ایرانی��ان در غربت ،در دل فرهنگ غربی بزرگتر میش��ود:
خاطرات و فیلم تنها مدیومهایی هس��تند که مخاطبان عام
غربی به واسطۀ آنها میتوانند ایران و ایرانیان را بیرون از
76
دید تک بعدیای که رسانههای خربی القا میکنند ،ببینند».
بنابراین باید پذیرش فرهنگ ایرانی در غرب را در چشمانداز
دور ببینیم .پیرشفتهای جالب توجهی صورت گرفته است،
اما مسائل و مشکالت دوران پس از استعامر آن ها را تحت
الشعاع قرار داده و تبادل فرهنگی عمده تنها در یک جهت
صورت میگیرد :ایران ،یک شاهراه فرهنگی ،پذیرندۀ فرهنگ
غرب است.
قدرت و ترجمه
 76ایمی ملک« .خاطرات ،تولید فرهنگی ایرانیان در تبعید :بررسی موردی مجموعه کتاب های پرسپولیس
اثر مرجان ساتراپی» .مطالعات ایرانی ،شامره  .)2006( 3ص .364
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مهم است به خاطر داشته باشیم که مبادالت فرهنگی ابتدا
از طریق ترجمۀ آثار ادبیات فارسی به زبانهای غربی انجام
میش��د ،که البت��ه این موضوع تنها تا پی��ش از عرص حارض
صدق میکند و برای آن باید سپاس��گزار مس��ترشقینی بود
که به ایران توجه و عالقه نش��ان دادن��د 77.جنبۀ آریایی آن
زم��ان ایران هم به تب��ع ارتباط متقابل را برای بس��یاری از
فرهیختگان اروپایی آس��ان میساخت .با این حال در دوران
مدرن و مخصوصاً پس از انقالب اسالمی ارتباط با ایران برای
اروپائیان دشوار شد 78و این تقابل فرهنگی به طور اعم یک
جانبه گشت :این تنها ایران است که از غرب ترجمه میکند
و نه جهت دیگر.
در این میان ترجمه هم بیتقصیر نیست ،چرا که مبادالت
فرهنگی میتواند قدرت سیاسی را شکل دهد و آشکار کند.
ای��ران در ترجمه در جایگاه فرودس��ت ق��رار دارد ،پذیرندۀ
 77برای توضیحات بیشرت پیرامون تاثیر ادبیات ایران بر ادبیات فرانسه ،با مترکز برنامههای ایرانی مونتسکیو،
حکایت های اخالقی ولرت و تأثیر عمر خیام ،نگاه کنید به :جواد حدیدی .ایران در ادبیات فرانسه از آغاز تا سال
 1789میالدی ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.1990 ،
« 78به ناگاه ،برای بسیاری در «غرب» و در خود ایران ،این کشور بیشرت سامی شد تا آریایی ،ایران تا پرشیا،
رشقی تا هند و اروپایی ،بیشرت سیاه تا سفید ،بیشرت جهان سوم تا کشور در حال توسعه ،بیشرت رشقی تا غربی».
آرشین ادیب مقدم« .تاریخچه (کوتاه) برخورد متدنها .گزارش کمربیج از مسائل بین املللی  .21شامره .)2008( 2
ص.4
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ملتها و فرهنگهای غربی اس��ت ولی به سختی توانسته
فرهنگ خود را صادر کند .اش��اره به این نکته مهم است که
 22.5درصد از کتابهای منترشه در ایران ترجمه هس��تند،
79
مقایسه کنید با  2درصد در فرانسه و یا  9درصد در روسیه.
بنابراین مبادالت فرهنگی و ترجامنی را که در این نوش��تار
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت نیز باید به عنوان بخشی از
پدی��دۀ قدرتی بزرگتر در نظر گرفت و تبعات و پیوندهای
این پدیده با مس��ائل دیگری غی��ر از فرهنگ و همین طور
مشکالت دوران پس از استعامر را از یاد نربد.
و در آخ��ر باید اضاف��ه کنم که ترجمه غالب��اً دلیل عمدۀ
ورود ژانرهای جدید به ادبیات فارس��ی شمرده میشود ،در
مرتبۀ اول این ژانره��ای جدید ،میتوان از نوول یا رمان نام
برد و سپس تئاتر و داستان کوتاه ،همین طور میتوان آن را
عامل گرایش به فرمهای نوین در شعر فارسی با وامگیری از
شعر سپید در زبان فرانس��ه دانست .محققانی چون حسن
80
کامشاد و کریس��تف باالیی از حامیان این نظریه هستند.
 79آرنولد« .نرش در ایران .چالش ها و چشم انداز الحاق ایران به کنوانسیون برن».
 80نگاه کنید به پانویس  .11ص  :323آزادی بوگر« .تاریخ نگاری ترجمه در دنیای نوین .مدرنیزاسیون و
ترجمه به فارسی».
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امروزه مباحث مخالف این نظریه هم زیاد مطرح شده است
ک��ه در آنها تأثیر ترجمه و تقلید از ادبیات غربی بر تحول
ادبیات فارسی به شکل متفاوتی مورد بحث قرار گرفته است،
برای مثال به اهمیت زبانهایی غیر از فارس��ی در مبادالت
فرهنگی ایران اش��اره میشود 81و یا این موضوع مورد بحث
قرار میگی��رد که آیا اصوالً ترجمه باع��ث پیدایش ژانرهای
82
جدید بوده اس��ت و یا اینک��ه آن را دلیل اصلی منیدانند.
اما اگر ترجمه را ش��یوۀ غالب مب��ادالت فرهنگی نوین بین
ایران و کشورهای محل سکونت ایرانیان دور از وطن بدانیم
بای��د پذیرای مباحث جدید پیرامون تاریخ ترجمه باش��یم و
اهمیت آن را در دنیایی با تسلط غرب بر فضای فرهنگی از
یاد نربیم.

 81آزادی بوگر« .تاریخ نگاری ترجمه در دنیای نوین .مدرنیزاسیون و ترجمه به فارسی ».صص.300-299 .
 82محمد مهدی خرمی .بازتاب های مدرن از سنت های کهن در داستان فارسی .نیویورک :انتشارات ادوین
ملن .2003 ،ص .9
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نرش کتاب فارسی در اروپا
فرید مرادی

روشنفکران از حس��استرین بخشهای جامعه هستند و ما
که بهمن  1979 / 1357را به چش��م خود دیده و در طول
این سالها تاثیر رضبههای سخت و پر سوز آن را بر اعصاب،
روان و پیکرمان آزمودهایم ،خوب میدانیم که دگرگونیهای
سیاس��ی و اجتامعی چه تاثیری بر روش��نفکران ایرانی ،و به
ویژه بر روشنفکران گریخته از میهن داشته است.
در آن سالها ش�مار زیادی از دانشجویان و دانشگاهیان،
فرهنگی��ان و نیز فعاالن سیاس��ی ،از گردباد ویرانگر انقالب
و دگرگونیه��ای آن ،که هم��ۀ پژوهش��گران و تحلیلگران

نرشفارسی

عرصههای گوناگون علوم سیاس��ی و اجتامعی را انگشت به
دهان ،به متاش��ا واداش��ته بود ،به غرب پناهنده شدند .این
روشنفکران که بیشرت آنان جوان و پر از انرژی بودند ،هامن
که از حیرتزدگی و ش��وکهای آغازی��ن مهاجرت درآمدند،
خیلی زود ،به فکر برخورد ریش��های با عامل اصلی شکست
انقالب افتادند .انقالب ایران با وجود آنکه توانسته بود برای
نخستین بار در تاریخ ،میلیونها نفر را برای تظاهرات سیاسی
به خیابانها بکشاند ناموفق بود .این حرکت سبب زیانهای
عظیمی ش��د که فرار روشنفکران و جوانان تحصیلکرده و یا
در حال تحصیل هم یکی از آنها بود.
روشنفکران که عامل اصلی این ناکامی بزرگ را در ناآگاهی
و بیخربی مردم و جامعهای میدیدند که بر اثر س��الها و
حتی قرنها دیکتاتوری شکل ویژهای یافته بود ،بهرتین چاره
را در این جستند که به نرش «آگاهی» بپردازند.
در دالیل مهاجرت بزرگ فرهنگی از ایران عالوه بر رسکوب
و فشارهای سیاسی و اجتامعی ،مشکالت اقتصادی نیز وجود
داش��ت .جامعهای که تعهد را فراتر از تخصص میدانس��ت
241
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باعث گریز بسیاری از فرهیختگان و فن ساالران شد.
به این ترتیب ،تع��دادی از این گروه که نه تجربهچندانی
در چاپ و نرش و نه رسمایهای در انبان داش��تند ،با زحمت
فراوان و با تحمل فش��ارهای مختلف اقتصادی و روحی ،که
بر خود ،خانواده و دوستانش��ان وارد کردند توانس��تند نرش
فارسی را در خارج کشور پایهگذاری کنند.
در آغ��از ،چاپ و نرش خارج کش��ور از لحاظ ف ّنی کیفیتی
نداشت و در این زمینه تنها رضورت انتشار ّمدنظر بود.
اما پس از گذش��ت س��الها ،اکنون دیگر ه��م به صحافی
توجه میشود ،هم به صفحهبندی ،هم به جلد کتاب و هم
جزئیات دیگر .در مجموع در سالیان اخیر نرش کتاب فارسی
در اروپا از نظر ساختارشناس��ی کت��اب دچار تحوالت مثبتی
بوده است و نشانههای تولید حرفهای کتاب به روشنی دیده
میشود .از ظاهر که بگذریم ،اکنون قدرت نرش خارج کشور
را در مبارزه با سانسور و توانش را در گسرتش آزادی بیان به
خوبی میبینیم .حاال دیگر میتوان نرش خارج کش��ور را از
پیرشوان گسرتش دمکراسی در میان ایرانیان دانست ،چرا که
242
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نارشان خارج کشور دیری است کتابهایی در همۀ زمینهها
و از نویسندگانی با گرایشهای گوناگون به چاپ میرسانند.
اما گذشته از آنکه رسیدن به «وضعیت کنونی» آسان نبوده
است ،نرش کتاب فارسی در خارج از کشور ،هم اکنون نیز با
مشکالت ّجدی رو به رو است.
نرش خارج کشور حتی اگر تنها یک هدف داشته و آن هم
پخش و گس�ترش آگاهی به مفهوم عا ّم کلمه باش��د ،باز هم
شایس��تۀ ادامه زندگی است ،و ادامۀ کاری آن امری رضوری
است.
در این جا نخس��ت به تاریخچۀ نرش خارج کشور پرداخته
و س��پس با نارشان اروپا و هدفهای آنان آش��نا میشویم،
پس از آن مش��کالت چاپ و نرش و خطرهای احتاملی آن را
بررس��ی کرده و به جستجوی امکاناتی برای پشت رس نهادن
چنین مشکالتی میپردازیم و با توجه به تواناییهای نهفته
در نرش خارج کشور و در میان نارشان ،براساس متد SWOT
 83امکان چاپ ،نرش و پخش بهرت را بررسی میکنیم.
ف موضوع مورد بررسی از درون
 SWOT 83در واقع ابزاری برای شناخت و بررسی نقطههای قوت و ضع 
است ،و شناخت و بررسی امکانات و تهدیدهایی که از خارج متوجه آن است .این گونه بررسی میتواند موجب
کاهش و یا جلوگیری از ضعفها شده ،و به پذیرش یک اسرتاتژی بهرت بیانجامد.
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تاریخچۀ نرش خارج کشور
پیش از انقالب  ]1979[ 1357چند انتشاراتی در خارج کشور
فعالی��ت میکردند که به نرش آثار کالس��یک مارکسیس��تی
مش��غول بودند .که عمدتًا وابس��ته به انجمنها ،گروهها و
احزاب سیاس��ی ملی ،مذهبی و چپ بودند از مهمرتین آنها
میتوان اتحادیه انجمنهای اسالمی و دانشجویان مسلامن
را نام برد که در پاریس کتابهای ممنوعه را که وجه سیاس��ی
داش��ت چاپ میکردند ،کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در
اروپ��ا و از همه مهمرت انتش��ارات حزب توده ایران در آملان
رشقی که عالوه بر چاپ کتاب دو مجله تئوریک دنیا و مسایل
بینامللل را نیز منترش میکرد .انتشارات مزدک توسط خرسو
ش��اکری اداره میش��د که عالوه بر مورده��ای باال ،به چاپ
آثار پژوهش��ی و اسناد جنبش سوس��یال دمکراسی در ایران
میپرداخت .این انتش��ارات در چاپ آثار مصطفی شعاعیان
نیز فعالیت داشت.
در ای��ن دوره ،پخ��ش و فروش کتاب و نرشیات ،بخش��ی
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از فعالیت سیاس��ی دانش��جویان خارج از کش��ور را تشکیل
میداد .آنها نرشیات و کتابها را در گردهامیی ،سخرنانی و
جشنها میفروختند و دست به دست میگرداندند .غیر از
پاریس ،در چند شهر دیگر اروپا هم کتابفروشیهایی وجود
داشت .دانشجویان در شهرهای مختلف اروپا نرشیههایی را
هم منترش میکردند.
بیشرت کتابهایی که در این دوره دست به دست میگشت،
چاپ مس��کو و پکن بود که از ح��روف چینی و چاپ قابل
قبولی برخوردار بودند ،اما کتابهایی که به وسیلۀ ایرانیها
در اروپا به چاپ میرس��یدند غی��ر از کتابهای حزب توده
84
کیفیت نازلی داشتند.
پس از انقالب و عدم امکان فعالیت گروهها و سازمانهای
سیاسی در ایران ،بسیاری از فعاالن و هواداران این سازمانها
به غرب پناهنده شدند.
بسیاری از آنان تازه پس از رفنت شاه و در جریان بحثهای
خیابانی و گروهی با بسیاری از مفهومهای سیاسی و اجتامعی
این بخش ،با استفاده ازمقالۀ تقی امینی به نام «نرش کتاب فارسی در خارج از کشور» که در گاهنامۀ
84
زمان نو ،در اسفند  1364منترش شده ،نوشته شده است.
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رو به رو ش��ده بودند و در پی پاسخی برای پرسشهایی که
بار ذهنش��ان شده بود میگشتند .بسیاری از آنان در فاصلۀ
کوتاه میان س��قوط ش��اه و قدرت گرفنت جمهوری اسالمی،
دهها کتاب «جلد س��فید» خریده بودن��د که هرگز فرصت
خواندنشان را نیافته بودند .این افراد چون هنوز خیلی مانده
بود تا بتوانند به زبان کش��ور میزبان بخوانند و بنویسند ،به
کتاب و نرشیات فارس��ی نیاز داش��تند .ب��ر پایۀ همین نیاز،
ع��دهای از آنان بیآنکه تجربه و یا تحصیلی در زمینۀ چاپ
و نرش داش��ته باشند ،بر حسب عشق و عالقۀ شخصی ،کمر
ه ّمت به میان بس��ته و به این کار روی آوردند .چون هامن
طور که اش��اره ش��د ،این گروه تعلقهای سیاسی و گروهی
داش��تند ،در آغاز به طور طبیعی به چاپ و نرش نوشتههای
سیاسی و انقالبی پرداختند.
حرفهای نبودن ،بیتجربگی و تعلقهای سیاسی نارشان در
آغاز کار ،باعث شد تا این دوره انحصار طلبیهایی بروز کند
و شاهد بدگویی و بدرفتاری بعضی از آنان با کسانی باشیم،
که به گونهای دیگر میاندیشیدند.
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«ایرانیان ،جز در یک مورد – پارسیان هند که بر اثر مهاجرت
بزرگ قرن دوم اسالمی به صورت اقلیتی در هند تشکیل شد
و هنوز هم کم و بیش هویت خود را نگه داش��ته اس��ت –
هیچگاه در طول تاریخ به صورت اقلیت در نیامده و زندگی
نکردهان��د» 85به همین خاطر هنگامی که ناچار به مهاجرت
میش��وند ،منیتوانند مانند چینیه��ا ،یهودیان و یا ارمنیان،
از پش��تیبانی و تجربههای یک جامعۀ مهاجرنش��ین قومی،
ملی و یا دینی که از آن خودشان باشد ،برخوردار گردند .به
همین دلیل ایرانیان مهاجر با س��نتهایی که دس��ت کم در
آغاز بتواند آنان را دور هم گرد آورد روبهرو نبودند.
ام��ا با این وج��ود چنان که ماش��اءالله آجودانی میگوید:
«هیچ اقلیتی به اندازۀ ایرانیها نرشیه ،مجله و کتاب منترش
نکرده است و انبوه انتشارات خارج از کشور در بین ایرانیها
86
چشمگیر است».
به گفتۀ مسعود مافان از سال  ]1979[ 1357تا سال 1387
[ ،]2008در طول بیست سال« ،بیش از  400سازمان انتشاراتی
 85سینا سعدی :نرش فارسی خارج کشور ،پوینده اما بدون آینده –  7ژوئیه  – 2004سایت بی بی سی
 86ماشاءاله آجودانی در گفتگو با سینا سعدی :در ایران خانوادهها کتاب خواندن را خطرناک میدانند – 4
ژوئیه  – 2004سایت بی بی سی
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و نهادهایی که کتاب منت�شر کردهاند و میکنند ،در خارج
تأس��یس شده اس��ت .از این تعداد حدود  40سازمان و نهاد
87
همچنان به کار مشغولند».
بیش��ک یکی دیگر از مهمترین دالیل��ی که میتوان برای
ویژگی چاپ و نرش ایرانیان در خارج از آن نام برد ،این نکته
است که آجودانی در هامن گفتگو به آن اشاره میکند:
«ما ملت با فرهنگی بودیم ،پش��ت رس ما تاریخ درخشانی
هس��ت ،فرهنگ درخشانی هس��ت و در تاریخ ایران آشکار
اس��ت که مردم ای��ران در بحرانیترین رشای��ط تاریخی ،به
فرهنگ پناه میبرند .فرهنگ ایران همواره سپر بالیی بوده
برای ملت ایران  ...برای اینکه این فرهنگ دستامیهای است
برای پای��داری و مقاومت و زنده ماندن .ایرانیها در خارج
کش��ور هم این خصلت را در خودش��ان حف��ظ کردهاند .به
همین جهت تولید فرهنگی در بین اقلیت ایرانی بیش�تر از
88
دیگر اقلیتها است».
 87مسعود مافان در گفتگو با نوشین شاهرخی :نرش فرهنگ و ادب در تبعید –  14ژانویه  – 2008سایت
شهرزاد نیوز.
 88ماشاءاله آجودانی در گفتگو با سینا سعدی :در ایران خانوادهها کتاب خواندن را خطرناک میدانند4 -
ژوئیه  – 2004سایت بی بی سی
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تازه همۀ اینها خارج از حوزۀ اینرتنت اس��ت ،و میدانیم
که ایرانیان در ش�مار ملتهایی هستند که بیشرتین تعداد
وبالگ را دارند و در اینرتنت بسیار فعال هستند.
نرش کتاب فارسی در کشورهای اروپایی و نارشان مستقل
کتاب فارسی
)1آملان
در آمل��ان از دیرباز حض��ور ایرانیان با گرایشهای سیاس��ی
چشمگیر بوده است ،پیش از انقالب بهمن  1357نیز حضور
بخش��ی از حزب توده در الیپزیک (آن زمان در آملان رشقی)
و انتش��ار کتابهای آنها در این کش��ور و عالوه بر آن حضور
بس��یار چهرههای سیاسی ،وجه سیاس��ی – فرهنگی ایرانیان
را در آملان در ترازی باالتر از دیگر کش��ورهای اروپایی قرار
م��یداد ،پس از انق�لاب ،آملان از اولین کش��ورهای اروپایی
سیاسی ایران شد ،بنابراین فعالیت
بود که پذیرای مهاجرین
ِ
فرهنگی و انتش��اراتی از هامن س��الهای اول پس از انقالب
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 1357توسط ایرانیان در آملان آغاز شد .در ادامه به مهمرتین
موسسات نرش کتاب فارسی که در آملان پس از انقالب رشوع
به کار کردند ،میپردازیم ،اگر چه امروز بس��یاری از آنان از
فعالیت باز ماندهاند:
ــ نوید ،زار بروکن
مدیر :سهراب علی آبادی ،نوید هدف اصلی خود را ترویج
و حفظ فرهنگ و ادب پارسی و همچنین یاری به کتابخوانان
ایران��ی مقیم خارج اعالم کرده بود .به همین دلیل س��هراب
علی آبادی و جواد طالعی روزنامهنگار در سال  1370باشگاه
کتاب نوید را بنیان نهادند.
در شامرۀ دوم مجلۀ افسانه ،چاپ سوئد در زمستان 1370
دربارۀ اهداف نرش نوید چنین آمده است« :آن گونه که در
کارت اطالعاتی افتتاحیه باشگاه آمده است ،هدف از برپایی
آن ،پای��ان دادن به بحران کتاب و آش��فتگی ب��ازار و گرانی
قیمت آن از طریق پس زدن هزینههای پخش غیرمس��تقیم
کتاب ،به موقع رس��اندن کت��اب (در کوتاهترین زمان پس از
انتش��ار) به دست دوس��تدارانش و نیز درک درست از تیراژ
250
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واقعی کتاب و در نتیجه پرهیز از هدردادن انرژی و رسمایۀ
نویسنده و هرنمند و نارش است».
نوید فصل نامۀ صدا و نرشیۀ نوید را از سال  1373منترش
کرده است.
س��هراب علی آبادی انتش��ارات دیگری را نیز به اس��م ندا
راهاندازی کرده که معتقدبود کتابهایی که موضوع و محتوای
قوی ندارند بهرت اس��ت با نام انتش��ارات نوید منترش نشوند
و برای ای��ن منظور از نام نرش ندا ب��رای چاپ چنین آثاری
استفاده میکرد.
ــ انتشارات مهر ،کلن
مدیر :جعفر مهرگانی ،در نرشیه رنگارنگ (س��ال دوم.ش.
اول دیامه  )1371از آن با عنوان «با س��ابقهترین انتشاراتی
ایرانی��ان در آملان» یاد ش��ده اس��ت .مهرگان��ی کتاب اول و
دوم دبس��تان را برای فارسی زبانان چاپ کرد .خود مهرگانی
میگوید« :در آغاز با مشکالت فراوانی روبهرو بودم .بسیاری
مرا متهم به داشنت عقایدی خاص کردند ،گاهی این حزبی و
گاهی آن حزبی قلمداد شدم ،ولی من که عاشق ایران بودم
251
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نشان دادم که خارج از مسایل پیچیدۀ سیاسی قصدی به جز
خدمت به فرهنگ و ادب ایران ندارم و عشقی به جز کتاب
در دسرتس داشنت همۀ هموطنانم در رسم نیست.
بن��گاه انتش��اراتی مهر در قالب یک س��ازمان فرهنگی در
جامعۀ ایرانی خارج از کش��ور نقش خود را داش��ته است و
ب��ا نرش کت��ب مورد نیاز ای��ن جامعه و پخ��ش آن در نقاط
دورافت��ادۀ اروپا و آمریکا نزدیکی دلپذیری از راه فرهنگ و
هرن میان هموطنان ایرانی ایجاد کرده است»... .
حوزۀ کاری مهر بیشرت در زمینه تاریخ و ادبیات ایران بوده،
در س��الهای اخیر از فعالیت این نارش قدیمی کاسته شده
است.
ــ انتشارات بازتاب ،سار بروکن
مدیر :حمید شوکت ،نارش کتابهای سیاسی ،با بنیاد جامعه
دفاع از حقوق برش در ایران نیز ارتباط دارد.
ــ انتشارات مرد امروز ،دوسلدورف
مدیر :به��رام چوبینه ،گرایش عم��دۀ آن چاپ خاطرات و
رسگذشتهای سیاسی بوده است.
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ــ نرش ارس ،کلن
مدیر :اکرب یادگاری ،دارای چاپخانه و کتابفروش��ی نیز بود،
متأس��فانه از دهۀ هفتاد تعطیل شده و اکرب یادگاری بیشرت
به نوشنت منایشنامه میپردازد.
ــ کتابفروشی و نرش نیام ،اسن
مدیر :داوود نعمتی ،از فعالترین نارشان کتابهای فارس��ی
پس از انقالب در اروپا بود که به طور جدی به نرش و پخش
شیطانی
کتاب نیز پرداخت .نیام با انتشار ترجمه فارسی آیات
ِ
سلامن رش��دی در معرض توجه قرار گرفت و با تهدیدی که
نسبت به او عمل آمده بود دولت آملان او را تحت حفاظت
امنیتی قرار داد.
ــ نرش فروغ ،کلن
مدیر :حمی��د و مینو مهدیپور ،نرش فروغ با داش�تن یک
کتابفروش��ی خوب تبدیل به بزرگتری��ن مرکز عرضۀ کتاب
فارس��ی در اروپا شده است ،مدیران نرش فروغ که به خاطر
گرایشهای سیاس��ی مجبور به اقامت در آملان ش��دهاند در
س��الهای اخی��ر آثار قابل توجه��ی منت�شر کردهاند .فروغ
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بیشرتین مبادالت کتاب فارسی بین اروپا و آمریکا و کانادا را
انجام میدهد .بیش�ترین حجم کتاب وارده از ایران به اروپا
نیز توسط مرکز پخش فروغ صورت میگیرد.
ــ انتشارات الربز ،فرانکفورت
مدی��ر :بهنام فیاضی ،از س��ال  1997ب��ه کار نرش و پخش
کتاب در اروپا مشغول است و تا کنون کتاب های زیادی در
حوزه تاریخ ،خاطره نویسی ،ادبی و پژوهش های تاریخی و
اجتامعی منترش کرده است.
ــ نرش گردون ،برلین
مدی��ر :عباس معروفی ،مدی��ر آن در ایران مجله گردون را
منترش میک��رد ،اما تعطیلی مجله و فش��ارهای وارده او را
وادار به مهاجرت کرد .در س��ال  2002میالدی ،معروفی در
برلین یک کتابفروشی راهاندازی کرد و پس از مدتی به چاپ
کتاب نیزپرداخت .معروفی قصهنویس اس��ت و بسیاری از
کتابهایش در ایران با استقبال زیاد روبهرو شدهاند .در برلین
یک کارگاه قصهنویسی را نیز اداره میکند.
ــ نرش آیدا ،بوخوم
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مدی��ر :عب��اس و اکرم قیای��ی ،از س��ال  2003میالدی این
انتش��ارات و کتابفروش��ی راهاندازی شده است .آیدا با نرش
فروغ همکاری دارد و س��الی چهار پنج عنوان کتاب منترش
میکند.
عالوه بر اینها بس��یاری موسس��ات نرش کوچ��ک در آملان
راهاندازی و تعطیل ش��دهاند و بسیاری سازمانهای سیاسی
چپگ��را و ی��ا مذهبی ه��م در آملان دفرت انتش��اراتی دارند
نظیر انتش��ارات س��ازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر)
که دفرت آن در برلین اس��ت ،انتش��ارات حزب تودۀ ایران در
برلین ،انتشارات کتاب طالقانی وابسته به سازمان مجاهدین
خلق ،انتشارات سازمان جنبش ناسیونالیستی دانشگاهیان و
دانشپژوهان و روشن بینان ایران در کلن ،انتشارات مستقل
دموکراتیک زنان ایرانی در هانوور ،انتشارات انقالب اسالمی
وابسته به ابوالحسن بنی صدر ،انتشارات سازمان راه آینده
در هایدلربگ ،انتشارات جمهوریخواهان ملی ایران در برلین،
انتش��ارات حزب دموکراتیک مردم ایران در کلن ،انتش��ارات
دفرت هامهنگ��ی جامعههای دفاع از حق��وق برش ایران در
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برلین ،انتش��ارات آزاد وابس��ته به گروههای کمونیستی در
کل��ن ،کانون کمک به کردس��تان در کلن ،انتش��ارات محفل
روحانی – ملی بهائیان در کلن ،انتشارات کانون فرهنگی –
سیاسی خلق ترکمن ،انتش��ارات جنبش دموکراتیک انقالبی
زحمتکشان ایران ،انتش��ارات رزمندگان آزادی طبقۀ کارگر
در کلن ،انتشارات اتحادیۀ هرنمندان و نویسندگان مقاومت
ایران در تبعید در کلن ،انتشارات شورای کار در فرانکفورت،
انتش��ارات نوزده بهمن (سازمان هواداران مبارزه مسلحانه)
در کلن ،انتش��ارات نهضت مقاومت ملی ایران ،انتش��ارات
مجمع اسالمی دانشجویان ایرانی در برلین ،انتشارات جامعۀ
دموکراتیک ایرانیان آملان در برلین ،عالوه بر این تعداد زیادی
نارشانی کوچک نیز در آملان یا فعالیت داشته که پس از مدتی
از کار بازمانده یا هنوز گاهگاهی کتابی منترش میکنند.
در آملان چند چاپخانه نیز وجود دارد که به کار چاپ کتاب
و نرشیات فارسی میپردازد ،مهمرتین آنها عبارتند از:
ــ چاپخانۀ مرتضوی در کلن
مدی��ر :باق��ر مرتضوی ،یک��ی از بزرگتری��ن و مجهزترین
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چاپخانهها در آملان که چاپ بسیاری کتابهای فارسی منترش
در کشورهای اروپایی را انجام میداد
ــ چاپخانۀ افق ،در کلن
مدیر :فریدون آزادی ،همکار انجمن بهروز است که بیشرت
نارش افکار ذبیح بهروز می باشد ،عالوه بر آن در این چاپخانه
کتابهای دیگری در حوزه ادبیات و تاریخ نیز چاپ میشد.
ــ چاپخانۀ فوندل ،در کلن
مدیر :انوش ،کارش چاپ و صحافی کتاب است.
ــ چاپخانۀ سحر ،در کلن
ــ چاپخانۀ پارت ،در هامبورگ
ــ مگاچاپ در کلن
در آمل��ان نیز هامنند آمریکا به علت پراکندگی ایرانیان در
ش��هرهای مختلف فعالیتهای فرهنگی ایرانیان در یک جا
متمرکز نیس��ت و پراکندگی جغرافیایی گسرتدهای دارد ،اگر
چه ش��هر کلن هم به علت داشنت چند کتابفروش و نارش و
چند چاپخانه در آملان نسبت به نقاط دیگر گسرتشی بیشرت
دارد.
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 )2فرانسه
ــ انتشارات خاوران ،پاریس
مدی��ر :تقی (بهم��ن) امینی ،امینی که به دلیل مش��کالت
سیاس��ی از ایران به فرانسه مهاجرت میکند ،در سال 1361
انتشارات خاوران را پایه گذاری میکند و بعد کتابفروشی را
هم به آن میافزاید .امینی از فعالترین و صاحب سبکترین
نارشان کتاب فارسی در اروپا است و تاکنون بیش از هشتاد
عنوان کتاب منترش کرده است ،خود او کتابهای منترشهاش
را به س��ه بخش کرده و چنین میگوید :خاطرات زندان ،نقد
و پژوهشهای ّجدی درباره دین و مذهب و کتابهایی که
89
سانسور در ایران مانع چاپ آنها شده است.
وی ب��ا همکاری یک نارش فرانس��وی چند کت��اب به زبان
فرانس��ه هم چاپ کرده است و در دو سه مورد نیز سفارش
تألیف اثری را به پدیدآورندگان داده است.
ــ نرش چشم انداز ،پاریس
مدیر :نارص پاکدامن و محسن یلفانی ،عالوه بر چاپ کتاب

89

گفتگوی بهمن امینی با خانم سنبل بهمنیار.
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گاهنامۀ چشم انداز را نیز منترش میکنند.
ــ نرش ناکجا ،پاریس
«ناکجا» ،نارش کتابهای فارس��ی در قالب چاپی ،الکرتونیک
و گویا در کشور فرانسه است که در سال  2012به رسپرستی
تینوش نظمجو فعالیتش را آغاز کرد.
ت�لاش ناکجا بر این اس��ت که کتابهای خ��ود را با رعایت
کیفی یک کتاب الکرتونیک با اس��تانداردهای
متام معیارهای ِ
بیناملللی تهیه منوده و به دس��ت مخاطب برس��اند .به این
ترتیب هدف ناکجا تولی��د این کتابهای با کیفیت به جای
فایلهای اسکن شدهی غیر استانداردی است که اغلب موجب
دلزدگی و عدم رغبت خوانندگان به ادامهی مطالعهی کتاب
میشوند.
بنیادین آزادی انتشارات وفادار میداند
ناکجا خود را به اصل
ِ
و در این راستا پذیرای هیچ محدودیت ویژهای نیست .یگانه
معیارش در انتخاب آثار ،کیفیت آنهاست .شهرت و سابقهی
ِ
کاری پدیدآورندگان ،نقش تعیینکنندهای در انتخاب و انتشار
ِ
باکیفیت مؤلفان و مرتجامن جوان
کتابها ندارد؛ انتشا ِر آثار
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مه��م نرش ناکجا به
و کمرت ش��ناخته ش��ده ،یکی از اهداف ِ
شامر میآید.
نرش ناکجا در طول یک س��ال فعالیت��ش حدود  80کتاب به
صورت چاپی و الکرتونیک منترش کرده و در کنار آن با همکاری
ِ
کتاب الکرتونیک در
نارشین
مختلف داخل کشور ،حدود ِ 50
قالب نرش مش�ترک )کتابهایی که قبال به صورت چاپی در
داخل کشور چاپ شدهاند ( منترش کرده است.
نرش ناکجا در بخش ادبیات (رمان ،داستان ،شعر  ،منایشنامه،
نق��د ادب��ی ،پژوهش ادبیات) و فلس��فه و عل��وم اجتامعی
فعالیت میکند.
ــ انتشارات روزگارنو ،پاریس
مدیر :اس�ماعیل پوروال��ی ،نارش نرشیهای ب��ه همین نام.
انتشارات نقطه ،پاریس
بیش�تر گرایش به چاپ کتابهای سیاس��ی دارد ،نرشیهای
نیز به این نام منترش میکند.
ــ انتشارات پرنگ ،پاریس
آثاری از سیاوش بشیری را منترش کرد.
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ــ انتشارات هرن ،لیل
مدیر :پرویز لک ،وابسته به انجمن تأتر دانشجویان ایرانی
است و خود لک آثارش را زیر عنوان آن منترش میکند.
ــ انتشارات سهیل ،پاریس
دارای چاپخانهای است که کار بسیاری از نویسندگان ایرانی
مقیم فرانسه در آنجا به سامان میرسد.
عالوه بر اینها بسیاری از سازمانهای سیاسی در فرانسه دفاتر
انتشاراتی دارند که عمدتاً به چاپ و نرش کتابهای وابسته به
س��ازمان خود میپردازند ،برخی از مهمرتین آنها عبارتند از:
انتشارات حزب پانایرانیست ،انتشارات سازمان دانشگاهیان
در پاری��س ،انتش��ارات هواداران س��ابق س��ازمان پیکار در
پاریس ،انتشارات س��ازمان حقوق برش و آزادیهای اساسی
برای ایران،انتش��ارات قیام ایران (هواداران ش��اپور بختیار)،
انتشارات بنیاد مصدق ،نرش جبهۀ دموکراتیک ملی ایران در
پاریس ،انتش��ارات جمهوری خواهان ملی ایران ،انتش��ارات
ماهنامۀ ش��ورای ملی مقاومت ،انتش��ارات حزب دموکرات
کردستان ایران ،انتش��ارات سوسیالیسم و انقالب ،انتشارات
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نهضت مقاومت ملی ایران ،انتشارات هام (همبستگی ملی
ایران) ،انتشارات انجمن پژوهشگران ایران ،انتشارات سازمان
درفش کاویانی به مدیریت منوچهر گنجی.
تعدادی نیز نارشان کوچک در فرانس��ه وجود دارد که گاه
به انتش��ار کتابی دست میزنند ،عالوه بر این چند چاپخانه
نیز وجود دارد که کارهای چاپی فارس��ی را انجام میدهند،
عمدۀ آنها عبارتند از:
ــ چاپخانه آبنوس ،در پاریس
ــ رشکت واژه ،در پاریس
کار آن چ��اپ و ح��روف چینی کت��اب و مطبوعات ایرانی
است .ماهنامهای نیز به اسم شاهین منترش میکند.
ــ چاپخانۀ صبا ،در پاریس
ــ چاپخانۀ دانش نگار ،در پاریس
ــ چاپخانۀ پگاه ،در پاریس
در فرانسه برعکس آمریکا و آملان چون بیشرت ایرانیان مقیم
پاریس هس��تند ،متام فعالیتهای فرهنگی ایرانی در این شهر
متمرکز است و تنها یک انتشارات در لیل شناخته شده است.
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 )3انگلستان
ــ مرکز نرش کتاب ،لندن
ــ انتشارات کانون کتاب ایران ،لندن
ــ مرکز چاپ و نرش پیام ،لندن
بیشرت فعالیت آن در زمینه ادبیات است.
ــ انتشارات فصل کتاب ،لندن
مهمرتین فعالیت آن ،انتشار فصل نامۀ «فصل کتاب» است.
ــ انتشارات ساتراپ ،لندن
از مراکز مهم حروفچینی ،نرش و پخش کتاب به حس��اب
میآید.
ــ انتشارات دفرت خاک ،لندن
مدیر بهمن فرسی اس��ت و آثاری در زمینۀ طنز و داستان
چاپ میکند.
ــ انتشارات شام ،لندن
ب��ا همکاری اس�ماعیل خویی و منوچهر محجوبی ش��کل
گرفت اما با مرگ محجوبی از فعالیت آن کاسته شد.
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ــ انتشارات دوران ،لندن
بیش�تر کار آن به حوزه ادبیات معارص ایران مربوط بوده
است.
ــ مرکز کتاب ،لندن
ع�لاوه بر این ه��ا بس��یاری از گروههای سیاس��ی نیز در
انگلس��تان دارای دفاتر انتشاراتی هس��تند که مهمرتین آنها
عبارتند از:
انتشارات کانون نویس��ندگان ایران (در تبعید) ،انتشارات
بنیاد عرفان موالنا با مدیریت مس��عود هامیونی ،انتشارات
جبهۀ ملیون ایران ،انتشارات خانقاه نعمتالهی با مدیریت
دکرت جواد نوربخش ،انتشارات سازمان زنان ایرانی.
در انگلس��تان نی��ز مت��ام فعالیته��ای فرهنگ��ی ایرانیان
منحرصا ً در لندن متمرکز ش��ده و در دیگر نقاط این کش��ور
چندان حرکت چش��مگیری وجود ندارد ،ضمن اینکه اساس��اً
فعالیتهای فرهنگی ایرانیان در انگلس��تان نسبت به دیگر
کشورهای اروپایی ضعیفتر است.
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 )4سوئد
ــ انتشارات آرش ،استکهلم.
مدیر :مسعود فیروز آبادی ،این انتشارات از  1361شمسی
با نرش آثار مارکسیس��تی کار خود را آغاز میکند ،اما پس از
آن چاپ و نرش آث��ار ایرانیانی که امکان چاپ کتابهای خود
را در ای��ران ندارند در دس��تور کار خود قرار میدهد .چاپ
آثار احمد ش��املو توسط آرش ،با تیراژهای سه و چهار هزار
نسخهای همراه بوده است .آرش گاه از برخی اهل قلم برای
سخرنانی دعوت میکند .بیشرت کتابهای چاپ آرش در اطراف
فرهنگ و ادبیات معارص ایران است.
ــ انتشارات باران ،استکهلم
مدیر :مس��عود ماف��ان ،وی با همکاری چن��د نفر دیگر از
فوریه  1991این نرش را بنیان مینهد .به گفتۀ وی نخستین
کار آنان در آوریل هامن سال منترش میشود ،آن هم کتابی
که در ایران غیر قابل چاپ بوده اس��ت .باران از فعال ترین
و بهرتین نارشان ایرانی در خارج از کش��ور بوده است .آمار
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کتابهای باران نشان از پرکاری این نارش میدهد ،ضمن اینکه
آثار خوبی از نویسندگان ایرانی در تبعید را نیز منترش کرده
است .باران در سالهای پیش نرشیاتی همچون اندیشه آزاد،
پنج��ره ،آوای زن و گاهنام��ه خارجی مک��ث را منترش کرده
است .در سالیان اخیر با چاپ فصل نامه باران یکی از بهرتین
نرشیات ادب��ی – اجتامعی در تبعید را عرضه کرده اس��ت.
تی��راژ کتابهای باران بین  200تا  1000نس��خه بوده اس��ت.
البته برخی کتابها به تجدید چاپ نیز رسیدهاند.
نرش باران چند عنوان کتاب نیز به سوئدی منترش کرده ،و
برخی کتابهای پارس��ی را نیز به سوئدی ترجمه کرده است.
باران از کمک نهادهای س��وئدی برای چاپ کتابهایش بهره
برده است.
ــ انتشارات افسانه ،اپساال
مدیر :زنده یاد داریوش کارگر ،کار این نرش در زمینۀ ادبیات،
رمان و داستان کوتاه بود .مدیر آن خود پیشینۀ قصهنویسی
داشت.
ــ نرش وارش :اپساال
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کار این نارش نیز بیشرت در حوزۀ ادبیات بود.
ــ انتشارات کتاب ارزان؛
مدیر آن نعمت علیمرادی از  1990میالدی به کار کتابفروشی
پرداخته و از س��ال  1994به کار نرش میپ��ردازد .او ابتدا با
حضور در محل تجمع ایرانیان با برپایی میز کتاب ،به عرضه
کتابهای فارس��ی و کردی میپرداخت��ه و به همین علت نام
«کتاب ارزان» برای ایرانیان مقیم اروپا آشناست .وی از معدود
ن��ارشان کتابهای کردی در اروپاس��ت ،تیراژ کتابها را خود او
بین  250تا هزار نس��خه میداند .وی داش�تن کتابفروشی را
نقطۀ قوتی برای انتشار کتاب میداند .از این نارش سه کتاب
نیز به زبان سوئدی منترش شده است.
ــ انتشارات بازتاب ،اپساال
مدیر :حسن آرام ،نرشیۀ بازتاب را نیز منترش میکند .بیشرت
کتابهای آموزش زبان فارسی را منترش کرده است.
ــ کتابفروشی فردوسی ،استکهلم
مدیر :مهدی رحیمزاده ،از  1984میالدی این کتابفروشی را
راهاندازی کرده اس��ت .از سال  2009نیز به نرش کتاب روی
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آورده است .تاکنون ده عنوان کتاب نیز به فارسی و سوئدی
منترش کرده اس��ت .تیراژ کتابهای ای��ن نارش نیز بین  500تا
 1000نسخه است .او کتاب تاریخ ایران را به سوئدی منترش
ک��رده و عالوه بر س��وئدیها ،نس��ل دوم ایرانیان مقیم این
کش��ور را مخاطب آن میداند .فردوسی در پخش کتابهای
چاپ ایران نیز فعال است.
ــ کتابفروش��ی خیام ،یوته بوری ،مرک��ز عرضه کتاب های
درسی و کودکان به زبان های مختلف است.
ــ انتشارات آلفابت -ماکسیام
مدیر :رضا منصوری ،این انتشارات از  1997میالدی فعالیت
خود را آغاز کرده اس��ت ،به طور متوس��ط در این سالها هر
سال پنج عنوان کتاب توسط این انتشارات منترششده است،
تیراژ برخی کتابها نیز حداکرث هزار نس��خه بوده اس��ت .این
کتابفروشی کم شدن ارباب رجوع را امری مهم قلمداد کرده
و احتامل تعطیل ش��دن مراکز فروش و نرش کتاب فارس��ی
را جدی میداند .این انتش��ارات تاکن��ون کمکهایی نیز از
شورای فرهنگی سوئد گرفته است،
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ــ چاپخانۀ نینا ،اپساال
که به چاپ کتاب نیز دست میزند.
عالوه بر اینها در س��وئد تعدادی ن��ارش کوچک با فعالیت
محدود حضور دارند .همچنین برخی گروهها و س��ازمانهای
سیاس��ی نیز در این کش��ور دفرت انتش��اراتی دارن��د ،نظیر:
انتشارات فدراسیون رسارسی شوراهای پناهندگان و مهاجران
ایرانی ،کانون فرهنگی – سیاسی ایرانیان در سوئد ،انتشارات
هواداران سابق پیکار ،انتشارات سازمان وحدت کمونیستی.
در س��وئد نیز به علت پراکندگی ایرانیان در نقاط مختلف
در چند شهر این کشور فعالیتهای انتشاراتی ایرانیان وجود
دارد ،اس��تکهلم ،اپس��اال ،یوته بوری و شانکوپینگ مهمرتین
شهرهای این کش��ورند که چاپ و نرش کتاب فارسی در آنها
جریان دارد.
 )5هلند
ــ نرش برداشت ،اترخت
رضا عالمه زاده به خاطر عالیق فرهنگی خود این انتشارات
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را از دهۀ هفتاد شمسی در این کشور راهاندازی کرده است.
و ع�لاوه بر چ��اپ کتابهای خودش به چ��اپ آثار هرنی نیز
گرایش دارد.
ــ انتشارات کتابخانه نیام ،آمسرتدام
ــ نرش ش��ط ،آمس�تردام ،توس��ط عدنان غریفی نویسندۀ
جنوبی راهاندازی ش��ده و بیشرت کتابهای خود این نویسنده
را چاپ کرده است.
ــ نرش معارص که توس��ط نسیم خاکس��ار راهاندازی شده
است.
ــ انتشارات دنا
این نرش را رضا چاووش��ی در س��ال  ،1995ب��ا افتتاح یک
کتابفروش��ی بدون تجربۀ قبلی راهاندازی میکند ،این نارش
در س��ال حداکرث دو عنوان کتاب فارسی ،با تیراژ  500نسخه
چاپ میکند ،ب��ا حامیت یک بنیاد غیر انتفاعی هلندی نیز
نرش دنا توانسته چند کتاب به زبان هلندی منترش کند.
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 )6سوئیس
در سوئیس فعالیت نرش کتاب فارسی چندان رونقی ندارد،
اما بعضی از س��ازمانهای سیاس��ی در این کش��ور فعالیت
انتش��اراتی خود را انجام میدهند نظیر« :انتشارات انجمن
ادب و ه�نر که بیش�تر آث��ار آیین بهای��ی را منترش میکند،
انتش��ارات بنیاد فرهنگی که البته چند س��الی است فعالیت
آن متوقف شده است ،انتشارات انجمن دوستداران ادبیات
ایران ،انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،انتشارات
جبهۀ ملی ایران در اروپا».
 .)7دامنارک
 انتش��ارات دیار کتاب با مدیریت اسفندیار صنایع که تاکنون چندین کتاب منترش کرده است.
ــ انتش��ارات ایران زمین که عمدت��اً نارش کارهای مدیر آن
محمدرضا صفایی است.
ــ انتشارات الوند
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 .)8لوکزامبورک
ــ نرش پیام دوس��تی (گروه میثاق) ،که توس��ط عدهای از
بهائیان راهاندازی شده و کتابهای آنان را چاپ میکند.
 .)9بلژیک
ــ انتشارات دیر مغان ،بروکسل
ــ نرش میرتا.
ــ انتشارات مرکز ایرانی پژوهش و مبادلۀ فرهنگی ،بروکسل
 .10اتریش
ــ نرش پیوند ،وین
سازماندهی و برنامهریزی زنجیرۀ کتاب (از نوشتار تا بازار)
آماده س��ازی کتاب ب��رای چاپ در اروپا نیز مش��ابه روند
تولید کتاب در ایران اس��ت ،اما تفاوتهایی نیز وجود دارد
که به کم��ی امکانات تولید کتاب نزد ن��ارشان ایرانی مقیم
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اروپا برمیگردد ،مهمرتین آنها عبارتند از:
 در بیش�تر مواق��ع نارش کتابی برای تألی��ف یا ترجمه بهپدیدآورنده سفارش منیدهد.
 در بسیاری موارد کتاب قبالً آماده شده (چاپهای قدیمیکتاب در ایران ،یا حتی کتابهای کنونی چاپ ش��ده در ایران)
به صورت افست منترش میشوند.
 کتاب در بیش�تر مواقع آماده شده توسط پدیدآورنده دراختیار نارش قرار میگیرد و بخش��ی از زنجیرۀ تولید کتاب را
خ��ود پدیدآورنده انجام میدهد .در موارد دیگر نارش کتاب
را حروف ن��گاری ،غلط گیری و ویرایش ک��رده ،آماده برای
چاپ میمناید.
 زنجی��رۀ اصلی کار نارش از تولید فنی و چاپی کتاب آغازمیشود ،طراحی جلد و صفحات منت ،تدوین موارد پیشامتنی
و پسا متنی ،تعیین شامرگان برای چاپ.
 در س��الیان اخیر تعدادی چاپخانههای فارس��ی در اروپامشغول به کار شدهاند که تا حد زیادی مشکالت چاپ آثار
فارسی را برطرف کردهاند .عباس معروفی مدیر نرش گردون
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در این مورد به مش��کالت چاپخانههای خارجی به ویژه در
آملان به علت عدم آش��نایی با خط و اعداد فارس��ی اش��اره
ک��رده و اینکه در چاپ باعث درهمریختگی صفحات کتاب
میشوند.
به این ترتیب کتاب پس از طی این مراحل آماده قرار گرفنت
در چرخۀ توزیع میشود .شاید بزرگرتین مزیت چاپ کتاب
در اروپا رهایی از حلقۀ بسته نظارتهای دولتی است .کتابها
بدون گذر از هزار توی بررس��ی ب��دون تغییرات محتوایی و
بدون سانسور ،منترش میشوند و همین خود یکی از دالیل
رونق چاپ و نرش کتاب فارس��ی در خارج از کش��ور ش��ده
است ،تا آستانۀ سال  1390حدود چهار هزار و پانصد عنوان
کتاب فارس��ی در خارج از ایران منترش شده است ،که البته
درصدی از این آثار تجدید چاپ آثاری است که بیش از این
در ایران منترش شدهاند.
در سالهای اخیر با رشد روش چاپ  demand on Printتا
حدودی کار چاپ کتاب فارس��ی تس��هیل شده و میتوان به
هر تعداد دلخواه کتاب را به چاپ رساند .البته از چند سال
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پیش نیز روش چاپهای دیجیتال باعث حذف بخش لیتوگرافی
از تولید شده و همین امر چاپ را بسیار آسانتر کرده است.
به عنوان منونهای الگویی به س��از و کار نرش در سوئد که
به همت آقای رضا منصوری فراهم آمده ،نگاهی میاندازیم
شاید از این طریق بتوان آن را منونهای از نرش کتاب در اروپا
برشمرد.
اولین مس��ئله آزادی نویس��نده در کار پدیدآوری یک اثر
اس��ت ،در واقع نیاز به کس��ب رضایت ارگانی وجود ندارد،
تنها موضوعاتی مثل افش��ای مسایل امنیتی و نظامی ،اتهام
زنی بدون مدرک به اشخاص و یا تبلیغ نژادپرستی ممنوعیت
دارند .ارگانهای دولتی حق نظارت بر چاپ کتاب ندارند ،تنها
با ش��کایت ش��اکی خصوصی میتواند پروندهای در محاکم
قضایی تشکیل داد.
در سوئد خود صاحب اثر نیز میتواند نسبت به چاپ کتاب
خ��ود بدون نیاز به نارش اقدام کند ،برای این کار نویس��نده
در س��وئد میتواند به کتابخانۀ سلطنتی سوئد (KungLiga
 )bibLioteketمراجعه و شامرۀ شابک را مستقیم یا از طریق
275

نرشفارسی

ایمیل یا نامه دریافت کند .در این صورت ،نام نویس��نده به
عنوان نارش هم قید میشود.
ح��ق التألیف نویس��نده اگر نارشی قصد چ��اپ کتابش را
داش��ته باش��د به توافق بین  15تا  20درصد از بهای پش��ت
جلد کتاب است.
شناسنامه کتاب شامل نام کتاب ،نویسنده ،نارش ،تاریخ چاپ،
ش�ماره شابک یا  ،ISBNمحل نرش و چاپ ،آدرس نویسنده،
نرش و طراح جلد ،ویرایشگر و صفحهپرداز میباشد.
در سوئد شورایی به اسم شورای فرهنگی (KuLtur Statens
 )radetوج��ود دارد که برای نرش فرهنگ و ادبیات به ویژه
از نارشی��ن داخل��ی و گاه از مهاجرین ،حامیتهای مادی و
معنوی میکند ،بخش��ی از این پشتیبانی کمک مالی نقدی
و بخ��ش دیگر خرید  300نس��خه از کتاب به قیمت نیمبها
برای فروش میباشد .این کتابها در کتابخانههای کشورهای
اسکاندیناوی وایسلند عرضه میشوند.
برای راهاندازی یک مؤسس��ه انتش��اراتی ی��ا چاپخانه ،هر
شهروندی حق دارد تنها با ارائه یک نام تاکنون ثبت نشده و
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با پرداخت مبلغی به ادارۀ ثبت کشور سوئد ( )PRVگواهی
یا س��ند ثابتی بگیرد .اینگونه رشکت را هیچ ارگان یا مقامی
منیتواند منحل کند یا جلوی فعالیت آن را بگیرد.
ترسیم ساختار فعلی نرش کتاب فارسی در اروپا
ن�شر کتاب فارس��ی در اروپا پس از انق�لاب عمدتاً با چاپ
کتابهای سیاس��ی آغاز ش��د ،کتابهایی که علی��ه نظام کنونی
بوده و امکان چاپ در ایران را نداش��ت ،از س��الیان آغازین
دهۀ ش��صت که موج مهاجرت ایرانیان به س��وی غرب آغاز
شد ،چاپ کتاب هم پا گرفت .در آغاز به علت نبودن حروف
فارسی مناس��ب ،عدم آشنایی افراد به شکل حرفهای به کار
چاپ و نرش ،بیتوجهی به نرش کتاب به عنوان یک حرفه و
انجام آن بیشرت به عنوان رس��التی فرهنگی یا سیاسی منجر
به تولی��د کتابهایی با کیفیت نازل در حروفنگاری ،چاپ و
طراحی و صحافی ش��د .اما از اواخر دهۀ شصت شمسی و
عمدتاً از آغاز دهۀ هفتاد شمس��ی کمکم نرش کتاب فارسی
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قالبهای حرفهایتر به خود گرفت ،رش��د رسیع و پر تنوع
حروف نگاری رایانهای ،گس�ترش ف��نآوری چاپ و یادگیری
قواعد حرف��های نرش باعث پیدایی نارشان��ی کارآ در عرصه
ش��د .امروز اگر از نظر کمی تعداد نارشان کتاب فارسی در
اروپا کاهش یافته ،اما بخش��ی از آنان به ش��کل حرفهای به
تولید کتاب میپردازند و کتابهای چاپ ش��ده توسط آنان از
استانداردهای الزم تولید کتاب برخوردار است .علیرغم این
با کاسته شدن از تعداد کتاب خوانهای فارسی زبان ،اینگونه
نرش س��یر نزولی طی میکند ،نخست اینکه در سالهای اخیر
تعداد نارشان کاستی گرفته و از فعالیت همین تعداد کنونی
نیز به ش��کلی جدی کاسته ش��ده ،از سوی دیگر تیراژ کتابها
و عناوین منترشه نیز سیر نزولی دارد که حداقل چشمانداز
اقتصادی روشنی را فرا راه دستاندرکاران این حرفه منیگذارد.
از فعالیت س��ازمانهای سیاس��ی مخالف حکومت ایران نیز
حداق��ل در حوزه ن�شر کتاب چندان خربی نیس��ت .برخی
از ن��ارشان ایرانی مقیم اروپا کمکم به س��وی چاپ کتاب به
زبان کشور مقیم میپردازند که تا حدی میتواند پاسخگوی
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ج�بران هزینههای آنها باش��د و در کنار آن چراغ نرش کتاب
فارسی را نیز روشن نگه دارند .امروز تعداد نارشان حرفهای
و جدی کتاب فارس��ی در اروپا به زحمت به تعداد انگشتان
دو دست میرسد که البته چندان خوشایند نیست .اغلب این
نارشان از حامیت سازمانهای فرهنگی کشور مقیم برخوردار
ت محدود به برخی کشورها از جمله
نیس��تند( ،موارد حامی 
س��وئد است) ،با رشد نسل دوم ایرانیان مقیم اروپا که زبان
فارس��ی را شاید در گفتار میدانند اما نه در نوشتار ،باید به
سختی به راه خود ادامه دهند ،پس از حوادث خرداد 1388
در ایران که موج تازهای از مهاجرت را پیش آورد ،امیدهایی
برای افزایش مخاطب به وجود آمد ،اما مش��کالت اقتصادی
مهاجرین جدید و جا نیفتادن آنها در کشورهای مختلف نیز
نتوانس��ته به این امید قوت الزم را ببخشد .در ادامه به نوع
س��ازماندهی ،بازاریابی ،موارد حقوقی و قانونی و مشکالت
نرش کتاب فارسی در اروپا میپردازیم.
در اروپا چه نوع کتابهای فارسی چاپ میشود؟ در بررسی
فهرس��تهای منت�شره از کتابهای فارس��ی در اروپ��ا عمدتاً
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میتوان این کتابها را به شکل ذیل گروهبندی کرد:
 کتابهای تاریخ که عمدتاً ش��امل خاطرات سیاس��ی افرادو ش��خصیتهای سیاس��ی چه پیش از انقالب چه بعد از آن
میشود ،خاطرات زندان که رسگذشت افرادی را در برمیگیرد
که پس از انقالب دورانی از عمر خود را در زندانهای جمهوری
اسالمی گذرانده و اکنون اثری افشاگرانه را نوشتهاند ،تاریخ
معارص ایران یا تاریخ قومیتهای ایرانی.
 کتابهای ادبی ،ش��امل مجموعه اش��عار که در مقطعیباعث انتشار کتابهای نازل از طرف بسیاریشد که اکنون
از تعداد این عناوین بسیار کاسته شده است .کتابهای رمان
و قص��ه کوتاه که بخ��ش بزرگی از روند تولی��د کتاب را در
دهۀ هفتاد وهش��تاد شمس��ی در برگرفته و موجب پیدایی
موج نوینی از داس��تان نویس��ان خوب فارس��ی ش��ده ،رضا
قاسمی ،ساسان قهرمان ،شکوه میرزادگی ،محمود مسعودی،
حس��ین نوشآذر ،رضا عالمه زاده ،نوشین شاهرخی ،مهشید
امیرشاهی ،شهرنوش پارسیپور ،فهیمه فرسایی ،ثریا رحیمی
و رسدار صالحی توانستهاند آثاری ماندگار و قابل تأمل خلق
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کنند .در زمینۀ نقد ادبی نیز کوش��شهایی در سالیان اخیر
ش��ده که اگر چ��ه بازتاب آن را بیش�تر در نرشیات خارج از
کش��ور میتوان دید ،اما حضور کس��انی چون بهروز شیدا،
اسدس��یف ،مهدی استعدادی شاد و مجید نفیسی نوید رشد
فرهنگ نقادی را بیشرت میکند.
 کتابهای��ی دربارۀ وضعیت زنان از گذش��ته تاکنون درایران که ش��امل کارهای پژوهش��ی ،تدوین و تصحیح متون
گذشته ،داستان و نقد داستان ،بررسی جایگاه زن در دین و
فرهنگ میشود.
 کتابهایی در نقد فرهنگ و بررسی تاریخ که معتربترینآنها آثار ارزشمند آرامش دوستدار و ماشاءاله آجودانیست.
 کتابهایی در نقد و بررسی مذهب به ویژه مذهب شیعهکه گاه کتابهایی سست و کم مایه و فاقد رنگ و بوی تحقیقی
را نیز ش��امل میش��ود ،اما آثار بس��یار قابل تأمل و توجهی
نیز در این زمینه منترش ش��ده اس��ت .از جمله آثار زنده یاد
شجاعالدین شفا.
 کتابهای آموزش��ی که در س��الیان اخیر بیش�تر مبتنی بر281
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آموزش زبان فارس��ی و یا تدوین کتابهای درس��ی پایه برای
کودکان بوده است.
 کتابهای ایدئولوژی و سیاسی وابسته به سازمانهای سیاسی.اینه��ا در واقع بخش عم��دۀ کتابهای منترشه در خارج از
کشور را پس از بررسی نزدیک به چهار هزار اثر منترش شده
دربر میگیرند .در این میان جای ادبیات کودکان به ش��دت
خالی اس��ت ،همچنین آثاری دربارۀ تاریخ گذش��تۀ ایران که
البت��ه بخش عمدهای از این نوع آث��ار از ایران به اروپا وارد
میشود.
یکی دیگر از اش��کاالت س��اختاری نرش کتاب فارس��ی در
اروپا با محدودش��دن تیراژ ،کندی گ��ردش مالی تولید کتاب
است ،برخی از نارشان حرفهای نظیر باران ،خاوران برای رها
ش��دن از این مس��ئله به چاپ کتابهایی به زبان کشور مقیم
پرداختهاند که گاه با مشارکت نارشان آن کشور بوده است.
این روند اگر به شکلی حرفهای ادامه یابد میتواند به تداوم
و بقای کار این نارشان یاری رساند.
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بازاریابی بین املللی
یکی از بزرگترین مشکالت کنونی تولید کتاب فارسی در اروپا
معضل پخش کتاب اس��ت ،بهمن امینی مدیر نرش خاوران و
مسعود مافان مدیر نرش باران از تالشهایی برای تأسیس یک
مرکز پخش کتاب رسارسی در اروپا و حتی تدوین اساسنامه
و عقد قرارداد یاد کردهاند که البته هیچگاه س��امان نیافته،
در ح��ال حارض نیز پخ��ش کتاب به ش��کلهای زیر صورت
میگیرد:
 پخ��ش کتاب به صورت انفرادی ،نرش کتاب ارزان و نرشباران این تجربه را داشتهاند که تا مدتها با بارکردن کتابها
در اتومبی��ل و راه افتادن در ش��هرها و کش��ورهای مختلف
کتاب را در محلهای اقامت ایرانیان عرضهکردهاند.
 بساط کردن کتاب در محلهای تجمع ایرانیان به مناسبتهایمختلف نظی��ر گردهامیی ،کنرست خوانندگان ،س��مینارها،
سخرنانیها و مراسم ملی یا فرهنگی یا بزرگداشتها.
 مبادلۀ کتاب بین کتابفروشان و نارشان.283
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 ارس��ال پستی کتاب برای کتابفروشان یا نارشان ایرانی کههزینۀ نسبتاً باالیی دارد.
 انتشارات نیام و انتشارات فروغ مراکز اصلی تبادل کتاباروپا و آمریکا میباشند که به صورتی گسرتده و حرفهای با
رشکت کتاب در آمریکا به این امر مبادرت ورزیدند.
یکی از مهمرتین مشکالت نرش کتاب فارسی در اروپا عدم
دسرتسی آنها به بازار داخلی ایران است ،ورود کتابهای چاپ
خارج از ایران به داخل کش��ور ممنوع است و به این ترتیب
بخش عمدۀ مخاطبان کتاب فارس��ی از دس�ترس این نارشان
دور است.
هزین��ه نگهداری کتابهای چاپ ش��ده و ف��روش نرفته نیز
مشکل جدی دیگری است .گاه نارش تا مدتها باید کتابها را از
این انبار به آن انبار جابهجا کند و همین باعث رسخوردگی
و دلزدگی بسیاری از کار نرش میشود.
برای کاهش مشکالت توزیع کتاب چه میتوان کرد:
 پیش از هر کار باید به طور جدی و از سوی نارشان حرفهایاقدام اساسی برای راهاندازی یک سازمان پخش انجام گیرد.
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ظاهرا ً باید این اراده به ش��کل جدی به منصۀ عمل برس��د.
راهاندازی یک مرکز پخش رسارسی در اروپا حداقل مش��کل
انبارداری نارش را تا حد زیادی حل میکند و از سویی وقتی
مرصفکنندگان کتاب تنها با یک مرکز حقوقی طرف باش��ند
امکان سوخت پول ،تأخیر در پرداخت و حتی مشکالت حمل
و نقل نیز کاهش مییابد.
 تبلیغ و اطالع رس��انی کتاب ،در گفتگو با نارشان آنها بهبرخی روشه��ای تبلیغی برای معرفی کتابهای خود اش��اره
کردهاند که عمدۀ آن عبارت است از:
 .1تبلیغ ش��فاهی یا دهان به ده��ان که بهمن امینی برای
معرف��ی کتابهای خود در س��الهای اولیۀ کار خود از آن یاد
میکند.
 .2معرفی کتاب در نرشیات فارس��ی زبان خارج از کشور،
که البته میتوان به آن سازماندهی جدید نیز داد.
 .3استفاده از سایتهای اینرتنتی.
 .4استفاده از تلفن ،فاکس ،ایمیل که نرش باران در مقاطعی
از آنها بهره برده است.
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 .5اس��تفاده از س��ایت آمازون برای معرفی و فروش کتاب
که عباس معروفی مدیر نرش گردون از آن استفاده میکند.
امروزه با حضور شبکههای اجتامعی نظیر فیسبوک ،تیوتر
و یا بهرهوری از گوگل میتوان از رایانه برای تبلیغ و معرفی
کتاب هر چه بیش�تر بهره برد .عالوه بر آن بهرهوری نارشان
از س��ایتهای اختصاصی ،بهرهگیری از س��ایتهای نارشان و
کتابفروش��ان دیگر و نیز س��ایتهای رسارسی و رسانههای
محلی (در س��وئد رادیوهای ایرانی) و سایت کتابخانهها نیز
مفید است.
نارشان ایرانی مقیم اروپا میتوانند با همکاری یکدیگر یک
سایت مش�ترک حرفهای را نیز راهاندازی کنند که به صورت
متام وقت ضمن اطالعات به روز شده آمادۀ رسویس دهی به
مشرتی باشد .با تحوالت شگرف در روش بازاریابی و فروش
نی��ز باید ن��ارشان ایرانی مقیم اروپا بتوانن��د از این روشها
خود را بیش از پیش به خواننده بالقوۀ کتاب نزدیک کنند.
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موارد حقوقی و قانونی
کپ��ی رایت ،در اروپا نی��ز یکی از معضالت ن��ارشان ایرانی
اس��ت ،تقریباً همۀ آنها از عدم رعایت کپیرایت گلهمندند،
در بررس��ی فهرس��تهای نارشان ایرانی در ایران به کتابهای
مشرتک متعددی برمیخوریم ،این عدم پایبندی به مقررات
و قوانین ،تبدیل به عارضهای برای نرش کتاب ش��ده اس��ت،
کتابهای فارس��ی که توسط نارش ایرانی در اروپا چاپ شده و
قرارداد محکمی دارد ،بدون اطالع نارش و نویسندۀ آن شخصی
دیگ��ر آن کتاب را در آمریکا منت�شر میکند .برخی نارشان
مش��کالت پیگیری حقوقی چنین م��واردی را در هزینهبری،
دوری راه ،گاه تعطیل��ی یا جابجایی نارش متخلف از عوامل
رها کردن آن دانستهاند ،از سویی بسیاری از کتابهای فارسی
چاپ اروپا گاه بدون اطالع پدیدآورنده یا نارش در ایران حتی
گاه با تغییراتی در محتوای اثر منترش شدهاند که خود چنین
ام��ری از ع��دم پایبندی به قواع��د بیناملللی خرب میدهد.
البته همین ناآگاهی گاه نیز گرفتاریهایی برای نارش ایرانی
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مقیم اروپا پیش میآورد.
از سویی اینرتنت نیز تبدیل به آفتی برای نادیدهگیری حقوق
نارشان ش��ده است .به راه افتادن س��ایتهای مختلف و قرار
گرفنت کتابهای نارشان روی این س��ایتها باعث نادیدهگیری
حقوق نارش و پدیدآورنده میش��ود و این هم امری مهم در
کاهش فروش کتاب شده است.
حق التألیف
پرداخ��ت حق التألیف بس��تگی ب��ه قرارداد بی��ن نارش و
پدیدآورنده و مبلغ آن بس��تگی مستقیم به تیراژ کتاب دارد،
تیراژ  200تا  300نس��خهای کتاب منیتواند تاثیری مادی در
زندگی پدیدآورنده داشته باشد .بنابراین در سالهای اخیر این
موضوع بیش�تر تبدیل به امری سمبولیک شده است .به هر
ح��ال به گفتۀ نارشان حرف��های در اروپا آنها برای چاپ یک
اثر قراردادی ب��ا پدیدآورنده تنظیم میکنند ،نحوۀ پرداخت
حق��وق صاحب اثر طبق بررس��ی نظرگاههای نارشان چنین
288

نرشفارسی

است.
بخش��ی از کتابهای چاپ ش��ده درعمل ب��ا رسمایهگذاری
پدیدآورنده انجام میگیرد ،در بررسی آماری کتابهای منترشه
حدود  %40کتابها با هزینۀ پدیدآورنده ،حدود  %30با مشارکت
پدیدآورنده و  %30با رسمایهگذاری نارش انجام میگیرد.
تیراژ کتابها از حدود دویس��ت نس��خه تا هزار نس��خه در
چاپ اول میباشد ،در س��الهای اخیر تنها  %7کتابهای چاپ
شده در اروپا و آمریکا به تجدید چاپ رسیدهاند .در بسیاری
از م��وارد کتابها از طرف پدیدآورن��ده به صورت اهدایی به
اشخاص داده شده یا برای آنها فرستاده شده است ،از کتابهای
فارسی چاپ اروپا نسخ محدودی به ایران رسیده و با تأسف
حتی کتابخانههای مرجع نظیر ملی ،مجلس شورا و کتابخانه
مرکزی دانش��گاه تهران فاقد کتابهای چاپ ش��دۀ فارسی در
خارج از مرزهای ایران میباشند.
 گاه تع��دادی کت��اب ب��ه پدیدآورنده واگذار میش��ود ودر ص��ورت متای��ل او میتواند تعدادی نیز براس��اس قیمت
عمدهفروشی از نارش خریداری مناید.
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ــ طبعا در مواردی براساس توافق پول نیز پرداخت میشود.
حق التألیف کتابها در اروپا  %15از بهای پشت جلد تعیین
میشود ،عالوه بر آن %30نیز معموالً تخفیف برای کتابفروش
در نظر گرفته میشود ،هزینه حمل و نقل کتابها نیز حدود
 10ت��ا %20میش��ود و بقیه نیز هزینهه��ای تولید و حقوق
نارش است.
مالیات
خوش��بختانه فعالیته��ای فرهنگی در اروپ��ا و آمریکا تا
ح��دود زیادی از حامیتهای دولت��ی در حوزههای مالیاتی
برخوردار اس��ت و به همین دلیل در اظهار نظرهای نارشان
کمرت به این مورد اشارهای شده است.
مشکالت نرش کتاب فارسی در اروپا
مش��کالت نارشان را در دو بخش درون صنفی و فش��ارهای
290

نرشفارسی

بیرونی میتوان بررس��ی کرد ،عمدۀ مشکالت درونی نارشان
کت��اب در اروپا را ب��دون توجه به اولوی��ت میتوان چنین
برشمرد:
 چ��اپ کارهای��ی ضعیف و فاقد اس��تانداردهای الزم ،بهعنوان مثال مجموعه اش��عار ش��اعرانی که چندان سابقهای
در حوزۀ رسایش ش��عر نداش��تند ،آثار ادبی نازل یا کتابهای
تاریخی بدون استناد.
 نداش�تن یک مرکز پخ��ش رسارسی و قاب��ل اطمینان کهضامنتهای الزم را برای فروش تأمین کند.
 مشکل سوخت پول ،دیرکرد در پرداختها. نداشنت تجربۀ حرفهای یا آموزش علمی چاپ و نرش. نداش�تن رسانهها ،نرشیات یا نهادهایی برای معرفی نقدو بررسی کتاب.
 عدم رعایت استانداردهای رضوری در نرش کتاب (حروفن��گاری ،ویرایش ،طراحی ،انتخاب حروف مناس��ب ،چاپ و
صحافی)
 نداشنت مشاور حرفهای و کاربلد در کنار نارش که همین291
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در ب��رآورد ،بازاریابی ،کیفیت اثر و میزان باز خورد آن موثر
است.
 کمی روحیه همکاری و ارتباط حرفهای با یکدیگر. نداشنت یا عدم توجه نارشان به تهیه و انتشار کاتالوگفشارهای خارجی بر نرش کتاب فارسی در اروپا را میتوان
اینگونه شمرد:
 پیرشفته��ای الکرتونیک��ی نظیر افزای��ش بهرهگیری ازاینرتنت ،استفاده از کتابهای دیجیتالی  EBookکه از تعداد
خوانندگان کتاب میکاهد.
 پائی��ن ب��ودن فرهن��گ کتابخوانی در می��ان ایرانیان کهعارضهای اجتامعی و جامعه ش��ناختی است .همین جا باید
اش��اره کرد ک��ه پائین بودن کیفیت محتوای��ی کتاب هم در
پائین نگه داشنت فرهنگ کتابخوانی تاثیر مستقیم دارد.
 پراکندگی جغرافیایی ایرانیان در جای جای دنیا. کمی تیراژ که اقتصاد نرش را ناتوان میکند. هزینههای سنگین پستی و حمل و نقل. کم��ی تع��داد کتابفروش��انی ک��ه کتابهای فارس��ی ارائه292
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میکنند ،در اروپا و آمریکا در بسیاری مواقع کتابهای ایرانی
را در سوپرمارکتها میتوان یافت ،ضمن اینکه در بسیاری از
کشورها حتی در این حد نیز کتاب وجود ندارد.
 عدم رعایت قوانین کپیرایت که در پیش به آن پرداختهشد.
ع�لاوه بر اینها آس��یبها و خطرهایی نی��ز تهدیدگر نرش
کنونی فارسی در اروپا است .که این آسیبها را میتوان در
حوزۀ چاپ ،پخش و فروش برشمرد.
نارشان ایرانی عمدتاً از نرش کتاب به عنوان نوعی دلبستگی
و عالقه یاد میکنند و بیش�تر آنها شغل اصلی دیگری را در
پیش گرفتهاند ،تنها تعداد انگش��ت ش�ماری از آنها با ایجاد
کتابفروشی تالش داشتهاند تا توازنی در درآمد و هزینۀ خود
ایجاد کنند .از س��ویی پرداخنت آنه��ا به کار چاپ و صحافی
کامالً غیرحرفهای اس��ت ،زی��را به علت ع��دم تجربۀ کافی
چنی��ن کارهایی دارای کیفیت الزم نیس��تند .البته با افزایش
چاپخانههای فارسی این موارد کاهش یافته است ،اما هنوز
برای کاس�تن هزینهها در مواردی نارشان کوچکتر خود این
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امور را انجام میدهند .فاصله گیری از این روش غیرحرفهای
میتواند امری مهم و تأثیرگذار باشد.
عدم رعای��ت کپ یرایت در ایران و در برخی از کش��ورها،
حقوق نارش را ب��ه خطر میاندازد و امید بهرهوری از کتاب
موفق را ناممکن میمناید.
ش��اید یکی از دش��واریهای جدی کار نرش کتاب فارسی در
اروپا ،کم بها دادن به ویراس��تار حرفهای در کنار نارش بوده
است ،اگر نارشان به ویراستاری محتوایی و فنی تن میدادند،
میتوانس��تند به ارزشهای کتاب ،تأثیرگ��ذاری آن در میان
مخاطبان ،به دس��ت آوردن ارزشه��ای کیفی و کمی کتاب
و باالخ��ره تأثی��ر آن بر بازار وقوف یابن��د و به همین علت
از چاپ آثار ضعیف خودداری کرده و از انباش�تن انبارهای
خ��ود از کتابهای فروش نرفته جلوگیری کنند .البته پیدایی
و رشد نرش کتاب فارسی در اروپا از آغاز با یک برنامهریزی
حرفهای توأم نبوده و نرشکتاب بیش�تر براس��اس مهاجرت و
نوعی واکنش سیاسی و اجتامعی بروز یافته و به همین دلیل
نیز بس��یار از آموزههای حرفهای نرش کتاب فاصله داشته و
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هنوز هم دارد.
توجه ناکافی ایرانیان به کتاب و کتابخوانی ،اختصاص ندادن
بخش��ی از درآمد به بخش فرهنگی ،اگر چه به دالیل روانی،
اجتامعی و فرهنگی بسیاری نیز بستگی دارد ،اما به هر حال
به عنوان یک آس��یب باید به آن توجه داشت .در رسانههای
رنگارن��گ و رو به افزایش ایرانی در اروپا و آمریکا در واقع
توجهی به کتاب منیش��ود ،فرهنگ معرفی ،نقد و بررسی و
نشس��ت با نویسندگان بس��یار بطئی ،کند و کم اثر است و
همین نوعی گس��ل بین کتاب ،پدیدآورنده و مخاطب ایجاد
کرده اس��ت که متأسفانه با فاصله گرفنت از زبان فارسی ،این
پدیده رو به گسرتش هم هست.
گرانی تبلیغات نیز باعث ش��ده تا دس��ت ن��ارشان از ابزار
اطالعرس��انی نیز به نوعی کوتاه باش��د ،همین نیز در عمل
باعث نادیده گیری حقوق مالی صاحب اثر ش��ده و خود به
خود از فرهنگ نوشتاری میان ایرانیان مقیم اروپا به تدریج
کاسته میشود .از س��وی دیگر چاپ کتابهای افشاگرانه گاه
موجب تهدید ،یا به خطر افتادن جان پدیدآورنده میش��ود،
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این موجب ش��ده تا اس��تفاده از نام مستعار نیز در سالهای
اخیر بسیار رواج یابد .به هر حال با توجه به موارد یاد شده
چشمانداز روشنی فراروی نرش کتاب فارسی در اروپا وجود
ندارد.
نرش الکرتونیک
ن�شر کتاب الکرتونیک چندان مورد قب��ول نارشان ایرانی در
اروپا نیست ،برخی بر این باورند که این نوع نرش از یک تا
حداکرث پنج درصد میتواند در جلب خواننده موفق باش��د،
برخی از آن به عنوان واقعیتی پیش رو و گریزناپذیر یاد کرده
اما برنام��ۀ حداقلی برای رفنت به س��وی آن ندارند .گروهی
دیگر سن باالی مخاطبان فارسی زبان را دلیل عدم توجه به
کتاب الکرتونیک دانستهاند .برخی سختی کتاب خوانی روی
صفحه رایانه یا گذر رسرسی را از دالیل به فراموش��ی سپرده
ش��دن اثر و در نتیجه عدم توفیق آن میدانند .نبودن وقت
و امکان مالی نیز از مشکالت عدم توجه به این نوع از نرش
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کتاب است.
از س��ویی تبدیل کتاب به ایبوک  Book Eباعث میشود
تا افرادی با خرید یک نس��خه آن را رایگان روی سایتهای
خود قرار داده یا در جایی به شکل غیر قانونی تکثیر منایند.
با رشد صنعت الکرتونیک و قرار گرفنت کتاب Ipad ، PDF
 kindle Amazon ، iphone ،و  Readerباید کمکم نارشان
خود را آماده همپایی ب��ا این فنآوری منایند چون این نوع
نرش رضورتی اجتناب ناپذیر و غیر قابل چشم پوشی است.
راهکارها و پیشنهادات
ن�شر کتاب فارس��ی در اروپا دو تاثیر عمده و مهم داش��ته
است:
 )1مقابله و فشار بر سانسور دولتی در داخل ایران ،بسیاری
از کتابهای چاپ شدۀ فارسی در اروپا در داخل کشور غیرقابل
چاپ میباش��ند ،انتش��ار آنها به هر حال یک نوش��ته را از
انزوای آن در گوشهای از خانۀ نویسنده نجات داده است و
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در مجموع به غنای فرهنگ ایرانی افزوده است.
)2کمک به جلوگیری از فراموشی زبان فارسی میان ایرانیان
مهاج��ر ،از این منظر ،چاپ و نرش کتاب و نرشیات فارس��ی
زبان تاثیری ش��گرف در حفظ هوی��ت ایرانیان دور از وطن
داشته است.
ام��ا چگونه میتوان به نرش کتاب فارس��ی در اروپا تداوم
داد.
ــ با رشد و توسعه روشهای آماده سازی کتاب در رایانهها
و ام��کان ارس��ال منت هر اثر به س��ادگی به ه��ر جای دنیا،
نارشان ایرانی اروپا میتوانند از این روند در آمادهسازی هر
چ��ه رسیعرت کتابها و حتی امکان بهره گیری از ویراس��تاران
حرف��های و طراحان کاربلد بدون نیاز به حضور فیزیکی آنها
بیش�تر بهره برده و بر غنای کیفیت حرف��های کارهای خود
بیفزایند.
ـ��ـ نزدیکی و ایجاد امکان کار گروهی بین نارشان حرفهای
ایران��ی در اروپا و دوری از ت��ک روی میتواند توان آنها را
افزون کرده و حتی بر روی کیفیت کتابهای تولیدی و فروش
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آنها تاثیری مثبت بگذارد.
ــ ایجاد یک مرکز پخش حرفهای ،با بررس��ی دالیل ناکامی
گذش��ته در ایج��اد چنین مرک��زی ،میتواند بر بس��یاری از
هزینهه��ای ِپ��رت تاثیر نهاده و در ف��روش بهرت کتاب مؤثر
باشد .ضمن اینکه از هزینه انبارداری نیز به شدت میکاهد.
ــ توجه ج��دی و آموزش در حوزه کتابه��ای الکرتونیک و
درک به��رهوری و اس��تفاده از فنآوریهای جدید .این نوع
تولید میتواند بخش��ی از توان نارشان ایرانی را معطوف به
این روش منوده و به گسرتش بازار آنها کمک کند.
ــ توجه جدی به ساختار ظاهری کتاب نظیر طراحی جلد،
طراحی و صفحهآرایی منت ،انتخاب حروف مناس��ب ،رعایت
فواصل کلامت و سطرها ،اس��تخراج منایههای رضوری برای
کتاب ،کم غلط بودن کتاب ،توجه به نکات رضوری دستوری
و عالیم زبانی میتواند کتاب را تاثیرگذار مناید .اگر چه روند
ای��ن دگرگونیها در کتابهای چاپ خارج از ایران محس��وس
اس��ت ،اما تا رسیدن به یک اس��تاندارد مطلوب فاصله زیاد
است.
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 انتخاب یک کتاب نی��از به فاکتورهای زیادی دارد که ازشناخت حوزۀ مورد نظر ،شناخت بازار ،شناخت محتوایی اثر،
نیاز مخاطب به موضوع ،تطبیق منت اثر با معیارهای درست
ویرایشی ،بهره وری اثر از اصول نگارشی و علمی و  ...اینها
عواملی اس��ت که منیتواند متاماً در حیطۀ دانستههای نارش
قرار گیرد و در اینجا نیاز به مشاور و رس ویراستار برای چاپ
کتاب تبدیل ب��ه یک رضورت میگ��ردد .بهرهگیری از افراد
کاربل��د هامنگونه که در باال توضیح داده ش��د حتی بدون
حض��ور فیزیکی آنها میتواند میدان نرش را فعالتر ،جمعتر
و منطقیتر کرده و از چ��اپ کتابهای ضعیف ،کم مخاطب
و بدون کیفیت نیز جلوگیری کند که همین نوعی احرتام به
خواننده نیز بوده و درجلب مخاطب تاثیرگذار میشود.
استفاده از ابزارهای تبلیغی برای معرفی یک کاال رضورتی
اجتناب ناپذیر است .در بسیاری از موارد با تبلیغات به جای
جلب مشرتی میتوان نزد او رفت ،در حال حارض راهاندازی
یک س��ایت مش�ترک حرفهای با یک یا دو نف��ر کارمند متام
وقت که هم��واره اطالعات رضوری کتابه��ا را به روز کنند،
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میتوان��د کمکی جدی برای اطالع رس��انی و تبلیغ و فروش
اینرتنتی کتاب باشد.
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نرش کتاب فارسی در آمریکا
و نارشان مستقل ایرانی در این کشور
فرید مرادی

پیش از انقالب بهمن  ،1357نخستین کتابی که آمریکاییها
درباره ایران منترش کردند سفرنامه بنجامین 90نخستین سفیر
آن کش��ور در ایران بود که در سال  1887میالدی چاپ شد.
ام��ا چاپ کتاب فارس��ی در خود آمریکا در قرن بیس��تم در
ش��هرهایی چون نیویورک ،س��ان دیه گو و ش��یکاگو صورت
میگیرد .در شیکاگو مبلغان بهایی دست به انتشار کتابهای
عقیدت��ی خود زدند ،قدیمیترین کتابه��ای عقیدتی بهائیان
در س��ال  1907میالدی در ش��یکاگو چاپ شده است .عالوه
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بر آن تا پیش از انقالب س��ال  1357برخی گروههای سیاسی
مثل اتحادیۀ انجمنهای اسالمی دست به کار چاپ کتابهای
سیاس��ی میزدند ،انتشارات فانوس که در نیویورک فعالیت
میکرد عمدتاً از شاخههای انتشارات معروف Finder Path
ارگان رس��می نرش آثار حزب سوسیالیس��ت آمریکا بود ،این
نارش نیز بیش�تر آثار برگرفته از اندیش��ههای تروتس��کی و
هواداران ایرانی آن یعنی حزب کارگران سوسیالیست را چاپ
میک��رد .اما پس از انقالب به علت مهاجرت بخش عمدهای
از ناراضیان ایرانی به ویژه به س��وی آمریکا ،شامر موسسات
فرهنگی و انتش��اراتی در این کش��ور فزونی گرفت ،اگر چه
بس��یاری از این موسس��ات عمر دیرپای��ی نیافته و با جذب
ایرانیان در جامعه آمریکا کمکم رش��د چاپ و نرش کتابهای
فارسی و عالقه به حفظ میراث پدری و زبان فارسی کاهش
یافت ،ب��ا وجود این به اجامل به مهمرتین موسس��ات نرش
کتاب در آمریکا مروری خواهیم داشت.
ــ رشکت کتاب در لسآنجلس
این انتش��ارات را آقایان بیژن خلیلی و س��هراب رس��تمیان
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در ژانوی��ه  1981در کالیفرنیا به ثبت میرس��انند ،از 1994
با جدایی آقای رس��تمیان  ،بیژن خلیلی به تنهایی و از س��ال
 2006می�لادی با همکاری پیرایه خلیل��ی به کار خود ادامه
داده است .این نارش از نخستین نارشان ایرانی آمریکا است
که اهداف خود را چنین رشح داده است:
 )1برگزاری منایشگاه کتابهای فارسی،
 )2پخ��ش تبلیغاتی از طریق چاپ آگهی های تجاری برای
مشاغل مختلف و پخش آنها در محلهای تجمع ایرانیان،
 )3توس��عۀ بخش طراحی و خوشنویسی فارسی رشکت در
جهت برآورده کردن خواست مردم،
 )4تحقق بخشیدن به حفظ و حراست از سنتهای اصیل
ایرانی،
 )5کم��ک و همیاری مطبوعات و تلویزیون فارس��ی زبان
برای به وجود آوردن همبس��تگی بیش�تر جامعۀ ایرانی در
خارج،
 )6دایرک��ردن مرکز اطالعات و نیازمندیه��ای ایرانیان در
خارج از کشور.
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این رشکت عالوه بر چاپ فارسی ،کتابهایی به زبان انگلیسی
منترش کرده اس��ت .رشکت گاه با مشارکت در رسمایهگذاری
صاحب اثر به چاپ کتاب میپردازد .رشکت کتاب از معدود
نارشان ایرانی در آمریکاست که هنوز هم فعالیت دارد.
ــ انتشارات مزدا ،در کالیفرنیا
مدیر آن احمد اجباری بوده ،مهمرتین کار این انتش��اراتی
چاپ دانشنامۀ ایرانیکاست ،کار انتشارات مزدا چاپ و نرش
متون کالس��یک فارسی نیز هست ،مثالً شاهنامه فردوسی را
به کوش��ش جالل خالقی به ش��کلی دلپذیر به چاپ رسانده
است .این انتشارات با نرشیۀ ایراننامه نیز همکاری دارد.
ــ رشکت کتاب جهان ،واشنگنت
ابتدا در س��ال  1360در سانفرانسیس��کو کار خود را آغاز
کرد ،اما از دهۀ هفتاد شمس��ی به واشنگنت نقل مکان کرد،
تعدادی کتاب به فارس��ی و انگلیسی نیز منترش کرده است،
کتابخانهای نیز با بیش از هش��ت هزار جلد کتاب در اختیار
دارد.
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ــ نرش زمانه ،در کالیفرنیا (سان خوزه)
مدیر :افشین نصیری ،عالوه بر چاپ کتاب نرشیۀ زمانه را
منت�شر میکند ،این نارش با انتش��ارات تصویر (لسآنجلس)
همکاری دارد .عمده کار این نارش در حوزۀ ادبیات است.
ــ انتشارات تصویر ،کالیفرنیا (لسآنجلس)
مدیر :مس��عود والی پور ،این انتشارات از موسسات فعال
به ویژه در حوزۀ ادبیات معارص بوده ،عالوه بر آن در محل
کتابفروش��ی خود کتابها و نرشیات چاپ ای��ران را نیز ارائه
میکرده است .از  1991در وست وود لسآنجلس قرار دارد
برسا تغییر یافته است.
و نام آن به کتا 
ــ کتابفروشی ایران ،مریلند
از مهمرتی��ن مراکز نرش و پخش کت��اب ایرانیان در آمریکا
که عالوه بر توزیع کتابهای ایرانیان مقیم در خارج از کشور،
آثار ایران شناسان و رشق شناسان خارجی را که دربارۀ ایران،
ش��عر ایرانی ،آیین و س��نت ایرانی است در رسارس آمریکا و
اروپا پخش میکند.
این نارش عالوه بر فعالیت قابل توجه هر سال فهرستهای
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متنوعی نیز از آثارش منترش میکند .مدیر آن نارص ش��یرزاد
از سال  1983تاکنون فعالیت دارد.
ــ انتشارات کانون دوستداران فرهنگ ایران ،واشنگنت
مدیر :بیژن اسدی پور ،این مرکز شاخهای از کانون دوستداران
فرهنگ ایران اس��ت .یکی از کارهای آن برگزاری گردهامیی
ایرانیان مقیم خارج اس��ت .این کانون با نرشیۀ دفرت هرن که
به همت بیژن اسدیپور منترش میشود همکاری دارد.
ــ انتشارات پژوهشکدۀ ادب و هرن پارسی ،لسآنجلس
عالوه بر چاپ کتاب فعالیتهایی چون :آموزش دانشجویان
و دانشآموزان فارسی زبان ،تشکیل کالسهای هرنی و ادبی
و برپایی کارگاههای آموزشی نیز دارد.
ــ انتشارات بنیاد و مطالعات ایران ،نیویورک
مدیر :مهناز افخمی ،وابس��ته به بنیاد مطالعات ایران ،این
بنیاد نارش مجلۀ ایراننامه است و عالوه بر آن در فعالیتهایی
چون برپایی گردهامیی نیز فعالیت دارد .در دهۀ شصت به
ویژه در چاپ آثار ادبی فعال بوده است.
ــ انتشارات ایران زمین ،کالیفرنیا
307

نرشفارسی

مدیر :ابوالقاسم پرتو اعظم ،تالش آن بیشرت گسرتش مباحث
ادبی و شعر در میان ایرانیان خارج از کشور بوده است.
ــ انتشارت روزن ،نیوجرسی
مدیر :علی عابدینی ،بیشرت در زمینه شعر ،ادبیات داستانی
و رمان فعالیت داش��ته و با مراکزی چون انجمن فرهنگی و
انسان دوستی ایرانیان ،نیوجرسی و نرشیۀ دفرت هرن همکاری
داشته است.
ــ کتاب پر ،واشنگنت
مدیر :محمد گودرزی ،شاخهای از بنیاد فرهنگی پر ،مرکزی
است که خود صاحب دستگاههای مجهز حروف نگاری نیز
بوده و عالوه بر زبان فارسی کتابهایی به زبانهای عربی،
انگلیسی ،اسپانیایی ،فرانسوی و آملانی نیز چاپ کرده است.
ــ بنیاد نرش کتاب ،لسآنجلس
مدیر :بیژن اس��دی پور ،بیشرت مرکز پخش کتاب و همکار
نرشیۀ دفرت هرن اس��ت .بیشرت کتابهای بیژن اسدیپور را نیز
چاپ کرده است.
ــ انتشارات کانون پژوهش و آموزش ،لسآنجلس
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ــ انتشارات اقبال ،لسآنجلس
مدیر :فرش��ید اقبال ،وی پرس جواد اقبال مدیر انتش��ارات
اقبال در تهران اس��ت ،و در واقع میتوان آن را شعبۀ ایرانی
انتش��ارات اقبال در آمریکا دانست ،عالوه بر نرش کتاب ،به
علت داشنت چاپخانه به فعالیتهای چاپی نیز اشتغال دارند.
این انتش��ارات از سال  1995تعطیل و آقای فرشید اقبال به
تهران آمده و با همکاری برادرش س��عید انتشارات اقبال را
در تهران مدیریت میکند.
ـ��ـ انتش��ارات مجلۀ مه��رگان (انتش��ارات جامعه معلامن
ایرانی) ،واشنگنت.
جامعهای اس��ت که به همت محمد درخشش با همکاری
گروهی از فرهنگیان ایرانی مقیم آمریکا ش��کل گرفته است،
نرشیۀای به اس��م مهرگان دارند که دیدگاه انتقادی نس��بت
به ایران دارد ،کتابهای منترشۀ آنها نیز بیش�تر زمینۀ سیاسی
دارد .اگر چه بیش�تر فعالیت آنها در دهۀ ش��صت شمس��ی
بوده است.
ــ انتشارات پرنگ (وابس��ته به بیناد پژوهشهای فرهنگ
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سیاسی ایران)
ــ انتشارات توکا ،کالیفرنیا (سن خوزه)
عالوه بر نرش کتاب ،فروش کتاب و مجله را نیز در دستور
کار خود دارد .در معرف��ی خود از عنوان « بازار کتاب» یاد
میکند.
ــ انتشارات مهر ایران ،مریلند
مدی��ر :داریوش پیرنیا ،این انتش��ارات در ب��اب معرفی و
یادآوری و شکوفایی سنتی و آئین ایران باستان تالش زیادی
دارد.
ــ انتشارات فرهنگرسای نیام ،شیکاگو
بیشرت فعالیت آن در زمینۀ ادبیات معارص ایران است.
ــ انتشارات زنان ،لسآنجلس
هدف آن از نرش کتاب توجه به چگونگی وضعیت زنان در
جامعۀ ایران ،کمبودها ،مسایلی نظیر مردساالری در فرهنگ
ایران و موقعیت زنان مهاجر است.
ــ انتش��ارات مرکز پژوه��ش و تحلیل ایران (س��یرا ،)cira
واشنگنت.
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شاخۀ انتشاراتی مرکز پژوهش و تحلیل مسایل ایران است،
این مرکز برگزارکننده مهمرتین کنفرانس های علمی ایرانیان
مقیم خارج است.
ــ انتشارات گروه بررسی مس��ایل ایران (دانشگاه برکلی)،
کالیفرنیا
ش��اخهای از گروه بررسی مس��ایل ایران است و از عدهای
محققان و دانش��جویان ایرانی و ایران شناس��ان دانش��گاه
برکلی تشکیل یافته اس��ت ،عالوه بر انتشار کتاب ،جلسات
گردهامیی نیز ترتیب میدهند.
ــ انتشارات و چاپخانۀ مرتو ،اورنج کانتی
ــ انتشارات انجمن آزادی زن
وابس��ته به انجمن آزادی زن ،که فعالیتهای اجتامعی و
سیاس��ی دارد و کتابهای منترشۀ آن نیز بیشرت به مسایل زنان
عمدتاً از دیدگاه چپ اختصاص دارد.
ــ انتشارات انجمن بانوان آزاد ایران
وابس��ته به انجمن بانوان آزاد ایران ،بیش�تر هدفش یافنت
راهی در رفع مش��کالت عمومی زنان است .کتابهای منترشۀ
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آنان نیز عمدتاً در حوزه مسایل زنان جای میگیرد.
ــ نرش کانون اندیشه ،کالیفرنیا
هدف آن بیش�تر توجه به ادبیات معارص ایران است ،پرتو
نوری عالء از دستاندرکاران آن میباشد.
ــ انتشارات کانون فرهنگی نیام ،کالیفرنیا
کانونی است که هدفش توجه به حوزۀ شعر معارص ایران
است.
ــ انتشارات نگین ،کالیفرنیا
مدی��ر :محم��ود عنایت ،مدی��ر مجلۀ نگی��ن در تهران  ،با
راهاندازی این انتشارات بیشرت آثار خود را نرش میدهد.
ــ انتشارات صمد ،واشنگنت
مدیر :یونس پارسا بناب
مدیر آن دارای اندیشههای چپ است و کتابهایی در حوزۀ
اندیشههای مارکسیستی منترش میکند.
ــ نرش فارابی ،نیوجرسی
میدان فعالیت آن بیشرت ادبیات معارص است.
ــ انتشارات راه ،هیوستون (تکزاس)
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مدی��ر :ابراهیم مکانی ،عالوه بر انتش��ار کتاب« ،ش��عر و
اندیشه» را که نرشیهای ادبی است منترش میکند.
ــ انتشارات مرکز هرنی – فرهنگی شیدا ،واشنگنت
ش��اخهای از مرکز فرهنگی و هرنی شیدا است که پژوهش
در فرهنگ ایران را محور اصلی فعالیتهای خود دانسته و با
کمک مرکز انتشاراتی خود ،سالنامهای هم منترش میکند که
به ویژه در زمینۀ موسیقی دارای اطالعات باارزشی است.
ــ انتشارات سازمان زنان ایران (مقیم آمریکا) ،لسآنجلس
شاخهای از س��ازمان زنان ایران که دنبالۀ فعالیت خود در
ایران را در خارج از کشور پی میگیرند ،کار آنها چاپ و نرش
کتاب در زمینههای گوناگون مس��ایل زنان ایران اس��ت .این
سازمان با بنیاد مطالعات ایران همکاری نزدیک دارد.
ــ انتشارات انجمن فرهنگی پارس ،سانفرانسیسکو
ش��اخهای از انجمن فرهنگی پارس اس��ت ،کتابهای آنها
عمدتاً در زمینه علوم انسانی است.
ــ نرش کنکاش موبدان ،کالیفرنیا
گروهی از زرتش��تیان مقیم آمری��کا آن را بنیاد نهاده اند،
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مباحث منترشه عمدتاً در حوزه آیین زرتشت است.
ــ سازمان انتشارات آزاد ،واشنگنت
با انتش��ارات ملی همکاری نزدی��ک دارد و پس از توقف
فعالیت آن انتشارات ،باز چاپ کتابهای آن را به عهده گرفته
است.
ــ انتشارات گوتنربگ ،کالیفرنیا.
بیشرت نارش آثار آقای دکرت عبدالعلی مقبل است.
ــ انتش��ارات انجمن فرهنگی و انس��ان دوس��تی ایرانیان
نیوجرسی
شاخهای از انجمن فرهنگی و انسان دوستی ایرانیان است و
گرایش عمدهاش چاپ آثار ادبی است ،نرشیۀ پیوند ،خربنامه
(که ماهی یک بار منترش میشود) و دفرت هرن را نیز منترش
میکند.
ــ انتشارات بنیاد سینامیی  ،لسآنجلس
تالش انتشارات آن بیشرت گسرتش فعالیتهای ادبی ،هرنی و
فرهنگی است.
ــ انتشارات انجمن آزادی ،شیکاگو
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ــ انتشارات آسیا  ،داالس
ش��عبهای از انتشارات آسیا در ایران است و بیشرت کتابهای
پیشین این نارش را در آمریکا باز چاپ میکند ،منجمله آثار
دکرت علی پریور را.
ــ نرش ری را  ،لسآنجلس
حوزۀ کار آن ادبیات اس��ت ،نرشیۀ دفرتهای ش��نبه (ویژۀ
شعر و داستان) را نیز منترش میکند.
ــ انتشارات مرکز هرن و طراحی ،پنسیلوانیا
نارش آثار دکرت فریدون کشاورز است.
ــ انتشارات ره آورد ،لسآنجلس
مدیر :حسن شهباز ،عالوه بر انتشار کتاب فصل نامۀ رهآورد
را نیز منترش میکند.
ــ سازمان انتشاراتی آمیغ ،نیویورک
بیشرت نارش کتابهای سیاسی و طنز است.
ــ انتشارات کانون پژوهش تاریخ زنان ایران
مدیر :حسن جوادی ،بیشرت در زمینۀ پژوهش در وضعیت
زنان فعالیت دارد.
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ــ نرش کارون  ،لسآنجلس
مدیر :عباس صفاری ،بیش�تر کتابهای خود شاعر (عباس
صفاری) را چاپ میکند.
ــ انتشارات پرستو ،داالس
در زمینۀ آثار ادبی فعالیت دارد.
ــ انتشارات جبهۀ همگام ،کالیفرنیا
ع�لاوه بر انتش��ار کتاب ،نرشیۀ نامه جبه��ۀ همگام را نیز
منترش میکند.
ــ انتشارات شبتاب  ،سن خوزه
نارش آثار ادبی است.
ــ انتشارات پیروز ،لسآنجلس
چاپخانهدارند و از مراکز پخش کتاب در آمریکاست.
ــ مؤسسه انتشاراتی پیج ،واشنگنت
ــ رشکت انتشاراتی نگارش ،کالیفرنیا
ــ انتش��ارات بنیاد فرهنگی و اجتامعی سپیدۀ منازی خواه،
لسآنجلس
ــ انتشارات آذر ،واشنگنت
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ــ انتشارات ثریا ،مینیاپولیس
ــ انتشارات ایران و جهان
ــ سازمان چاپ و انتشارات وارطان ،لسآنجلس
ــ انتشارات روشن ،ماسا چوست
ــ انتشارات مرکز مطالعات رشقی معارص هاکوب گوریان،
نیویورک
ــ انتشارات نازگل
مدیر :نرسی جعفری
ــ انتشارات افسانه ،افسانه سعیدی سیرجانی
ــ انتشارات انجمن مطالعات ایرانی
ــ انتشارات رایگان
ــ انتشارات پویشگران
ــ انتشارات دایره املعارف متدن ایران
ــ کتابفروشی نرسین ،مؤسس آن کیخرسو بهروزی ،نام آن
چند سال پیش به کلبۀ کتاب تغییر یافت.
در ادامه به چند کتابفروشی و مرکز پخش که بیشرت فعالیت
آنها توزیع کتاب و نرشیات چاپ داخل و خارج از کشور در
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آمریکای شاملی و گاه در اروپاست میپردازیم.
ــ مرکز پخش ابتکار ،کالیفرنیا
ــ مرکز پخش کتاب شهرزاد ،آتالنتا ،جورجیا
با بیشرت نارشان و کتابفروشیهای ایران مقیم آمریکا ارتباط
دارد.
ــ مرکز پخش کتاب آسیا ،واشنگنت
در ایالتهای مریلند و ویرجینیا نیز منایندگی دارد.
ــ کتابفروشی داریوش حیات غیب
ــ کتابفروشی دهخدا در لسآنجلس
ــ کتابفروشی سیمرغ ،لسآنجلس
شاخهای از دفرت ماهنامۀ سیمرغ است.
ــ کتابفروشی دانش ،سن خوزه ،کالیفرنیا
از مراکز تهیه و پخش و فروش کتاب ایرانی در آمریکاست،
ح��وزه فعالی��ت آن را کتابهای تاریخی ،اجتامعی ،سیاس��ی،
فلسفی ،عرفان و تصوف ،شعر و داستان تشکیل میدهد.
عالوه بر کتاب یکی از مراکز اصلی ارائه فیلم و موس��یقی
نیز هست.
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ــ کتابفروشی اندیشه و خیال ،هوستون تکزاس
بخش آرش��یو نرشیۀ «اندیشه و خیال» محسوب میشود،
ش��عار آن «فضایی باز برای خیال و اندیشههای تازه» است.
با انتشارات راه نیز همکاری دارد.
ــ کتابفروشی نیام ،اورنج کانتی
ـ��ـ مؤسس��ۀ نورا ،ل��وس آنجلس از مراکز ف��روش و پخش
کتابهای ایرانی در آمریکاست.
چاپخانهه��ای ایرانی در آمریکا ،در ادامه به چند چاپخانه
که بخش��ی از کار آنها چاپ کتاب و نرشیات فارس��ی است
میپردازیم:
ــ چاپخانه پیک ایران ،لسآنجلس
ــ چاپخانه زیگام ،لسآنجلس
ــ چاپخانۀ بال ،لسآنجلس
ــ چاپخانۀ اسپید کرافت ،لسآنجلس
ــ چاپخانۀ پراگون ،لسآنجلس
چاپخانۀ فارسی و انگلیسی که در زمینه آگهیهای تبلیغاتی،
فتوکپی با دستگاه زیراکس ،رسنامه و پاکت و کارت ویزیت،
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تایپ فارسی و مهر الستیکی فارسی فعالیت دارد.
ــ چاپخانۀ ایرانی .کالیفرنیا
همکار بیشرت نارشان ایرانی در آمریکاست.
چاپخانۀ ایران گوهر ،کالیفرنیا
کارش حروف چینی و طراحی روزنامه ،مجله ،کتاب ،کارت
ویزیت ،کارت عروسی ،بروشور ،کاتالوگ ،نامه و وکالت نامه
است.
ــ رشکت طراحی و تبلیغاتی آها ،نیوجرسی
مدی��ر :فریربز انوری ،از س��ال  1360ب��ه پخش آگهیهای
تجاری مش��غول است ،بیش�ترین همکاری آن با نرشیۀ دفرت
هرن اس��ت ،این رشکت ب��ا مراکزی چون :انجم��ن فرهنگی
افرا (نیوجرس��ی) ،انجمن فرهنگی ایرانیان (مریلند) ،کانون
فرهنگی ایرانیان (لونیزیانا) ،انجمن متخصصان ایرانی (شامل
کالیفرنیا) ،نرشیۀ گلچین ،نرشیۀ عاشقانه و مؤسس نرش هرن
ارتباط کاری دارد.
ــ چاپخانۀ دل آرش
خدماتی چون حروف چینی فارس��ی ،عربی و انگلیس��ی،
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طراح��ی و صفحهآرای��ی هر ن��وع نرشیه و کت��اب را انجام
میدهد.
ــ چاپخانۀ آرین ،دنور
در این چاپخانه ماهنامۀ کانون به چاپ میرسد.
ــ رشکت چاپ
که در زمینه تهیه و چاپ کتاب نیز فعالیت دارد.
عالوه بر آمریکا در کانادا نیز مؤسسات چاپ و نرش کتاب
فارسی در س��الهای پس از انقالب به فعالیت پرداختند و با
افزایش شامر ایرانیان مقیم در این کشور باید انتظار داشت
که در سالهای آتی عالوه بر فعالیت نرش کتاب چاپ نرشیات
فارسی زبان در این کشور رونق گیرد .در ادامه به مهمرتین
مؤسسات نرش کتاب در کانادا میپردازیم.
ــ انتشارات و چاپخانه ردکلیف ،ونکوور
مدیر :خرسو بهنام ،عالوه بر نرش کتاب از سال  1373نرشیۀ
دفرت شناخت را نیز منترش میکند.
ــ انتشارات مؤسسه معارف بهایی
وابسته به مؤسس��ه معارف بهایی و هدف آن انتشار آثار
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آیین بهایی است.
ــ انتشارات سنگر ،تورنتو
ــ انتشارات آوای ایران ،اتاوا
وابس��ته به بنی��اد آوای ایران از بنیاده��ای فعال فرهنگی
ایرانیان مقیم کاناداس��ت ،با بنی��اد کار واژگان نیز همکاری
دارند.
ــ کتابفروشی و انتشارات دانش نو ،تورنتو
عالوه بر نرش کتاب در چاپ «نوارنامه» یا کتاب صوتی نیز
فعالیت دارد.
ــ نرش افرا ،تورنتو
زمینۀ فعالیت آن ادبیات معارص است.
ــ انتشارات آزاد ،مونرتال
در زمینه ادبیات معارص فعالیت میکند.
ــ انتشارات رخ ،مونرتال
عالوه بر چاپ کتاب مرکز پخش نرشیاتی چون چشمانداز،
آرش و میزگرد نیز می باشد.
ــ انتشارات ایران گام
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عالوه بر چاپ کتاب ،مجلۀ گام را نیز منترش میکند.
ــ انتشارات زن ایرانی ،تورنتو
نارش فصل نامۀ زن ایرانی نیز هست.
ــ سازمان انتشارات منای ایران  ،ونکوور
ــ کتابفروش��ی پگاه ،تورنتو که هم اکنون فعالترین مرکز
پخش کتابهای اروپا و آمریکا در کاناداست.
نگاهی به نرش کتاب فارسی در آمریکا
چ��اپ و نرش کتاب در آمریکا علیرغ��م جمعیت قابل توجه
ایرانی آن چندان رونق و گسرتشی ندارد ،کتابهایی که در این
کشور چاپ میشوند عمدتاً میتوان در چند دسته برشمرد:
)1کتابهای سیاسی شامل خاطرات یا تاریخ معارص ایران که
بیشرت توسط عالقمندان به رژیم سلطنتی نوشته شده است.
)2کتابهای ادبی شامل دیوان شعرایی مثل حافظ یا خیام
و آثار معارصین که در ایران امکان انتشار پیدا منیکنند.
)3کتابهای آموزش زبان فارس��ی برای نس��ل دوم و نسل
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سوم ایرانیان مقیم در آمریکا.
)4کتابهای متفرقه و عمومی نظیر آشپزی ،روان شناسی
و طنز.
)5افست کتابهای چاپ شده در ایران چه آثار چاپ شدۀ
پیش از انقالب و بعد از انقالب.
در بررسی کتابفروشان  ،نارشان و مراکز ایرانی نارش کتاب
به وضعیت آماری زیر میرسیم:
کالیفرنیا با داشنت  43نارش ،کتابفروش و چاپخانه بیشرتین
تراک��م مرکز نرش کت��اب ایرانی را در خ��ود دارد که البته با
توج��ه به اقامت اکرثیت ایرانیان مقیم آمریکا در این ایالت
این موضوع نیز طبیعی به نظر میرسد.
پس از آن واشنگنت با  11مرکز (نرش و کتابفروشی) ،نیوجرسی
با  4مرکز ،نیویورک با س��ه ،هیوستون تگزاس با سه  ،داالس
 ،ش��یکاگو ،مریلند با دو مرکز و سانفرانسیسکو ،پنسیلوانیا،
ماساچوس��ت ،مینیاپولیس ،دنور ،آتالنتا در جورجیا هر یک
با یک مرکز نرش و عرضۀ کتاب در مراحل بعدی قرار دارند.
بیش�تر نارشین ایرانی مقیم آمریکا وابس��ته ب��ه نهادها یا
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مراکزی هس��تند که هدفش��ان بیش�تر حفظ هویت ایرانی
میباش��د .در س��الهای اخیر به علت فاصلهگیری نسل سوم
ایرانیان در آمریکا ،نرش و فروش کتاب فارسی نیز دچار ا ُفت
شده و بسیاری از مراکز نرش کتاب از فعالیت خود کاسته یا
تعطیل شدهاند.
روند تولید کتاب
روند تولید کتاب در آمریکا نیز هامنگونه است که در ایران
میباشد ،متنی تایپ ش��ده یا دستنویس اثر به نارش ارائه
میشود ،البته در اینجا بیش�تر رسمایهگذاری از جانب خود
صاحب اثر یا س��ازمانی حامی وی برای انتشار کتاب صورت
میگیرد و ن��ارشان متایل چندانی برای رسمایهگذاری ندارند.
کتاب معموالً پس از حروفنگاری و منونه خوانی و ویرایش
که در اینجا هم بیش�تر از طرف خود نویسنده یا فردی آشنا
با او صورت میگیرد ،آمادۀ چاپ ش��ده و در تیراژی محدود
چاپ میشود ،تیراژ کتابهای فارسی در آمریکا معموالً پایین
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اس��ت .گاه از صد نسخه تا حداکرث هزار نسخه و در رشایط
خ��اص مثالً چاپ کتابه��ای خاطرات تا چند هزار نس��خه
منترش میشود.
جدا از کتابهای چاپ اول ،در بسیاری مواقع نارش از کتابهایی
که در ایران منترش شده یا برخی کتابهای فارسی چاپ شده
در اروپا نسخهای تهیه و بدون رعایت حق کپیرایت دست
به افست آن اثر میزند .البته تیراژ این نوع کتابها نیز چندان
بیشرت از چاپ اول کتابها نیست.
بازاریابی و پخش کتاب
کتابها به دو صورت در آمریکا در مراکز فروش قرار میگیرند:
ال��ف) بخش داخلی که توس��ط مراکزی در خ��ود آمریکا
بیش�تر درمناط��ق س��کونت ایرانیان عرضه میش��ود .اولین
بار کتابهای فارس��ی در آمریکا در فروشگاههای ایرانی یا
خاورمیان��های خواربار عرضه ش��د ،از معروفترین این نوع
فروش��گاهها میتوان از فروش��گاه ایران در لوس آنجلس و
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دکان در واشنگنت یاد کرد .از آغاز دهۀ هشتاد میالدی کمکم
کتابفروشانی پدید آمدند و عرضۀ کتاب فارسی رونق گرفت.
ب) پخش در اروپا ،برخی مراکزی که در بخش قبلی به آنها
اش��اره ش��د ،ارتباط با مراکز فرهنگی ایران در اروپا دارند و
کتابها را به برخی کشورهای اروپایی نظیر آملان میفرستند.
مهمرتین و گسرتدهترین این مراوده کامکان توسط انتشارات
رشک��ت کتاب لس آنجلس با انتش��ارات فروغ در کلن انجام
میگیرد.
ورود کتابها در آمریکا باز به دو صورت انجام میگیرد:
 )1ورود کت��اب از ایران ،برخی مؤسس��ات در ایران وجود
دارند که کار آنها ارسال کتاب برای مراکز دانشگاهی ،علمی
و تحقیقی ،مراکز فرهنگی و کتابفروشیهاست.
 )2دریافت کتابهای چاپ ش��دۀ فارسی در اروپا که عمدتاً
از طریق حمل و نقل هوایی صورت پذیر است.
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مشکالت توزیع کتاب در آمریکا
بزرگترین موانع توزیع کتابهای فارسی در آمریکا را میتوان
چنین برشمرد.
 )1پراکندگ��ی جغرافیایی ایرانیان در پهنۀ رسزمین وس��یع
آمریکا و عدم دسرتسی آنها به اطالعات روز آمد دربارۀ نرش
کتابهای فارسی.
 )2کمی مراکز عرصۀ کتابهای فارسی در شهرهای آمریکا.
 )3مشکل برگشت هزینۀ کتابهای توزیع شده،
 )4گرانی هزینۀ تولید کتاب و هزینههای ارسال،
 )5ع��دم متایل ایرانیان به خواندن کتابهای فارس��ی که در
نسل دوم و سوم بسیار قوی است.
 )6دوری از فرهنگ ایرانی و جذب فرهنگ غربی شدن
موارد حقوقی و قانونی
ب��ه خاطر قانون کپ یرایت ،ن��ارشان ایرانی چندان متایلی به
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ارائه کتابهای ترجمه ش��ده ندارند ،آنه��ا عمدتاً به کتابهایی
توجه نش��ان میدهند ک��ه مؤلفین آنها ایران��ی اند .البته با
توجه به زبان آموزی اکرث ایرانیان نیازی به ترجمه نیز چندان
حس منیشود.
با توجه به اینکه بخش عمدۀ تولید کتاب با رسمایهگذاری
صاحب اثر صورت میگیرد معموالً چیزی به نام پرداخت حق
التألیف نیز رواج ندارد ،از س��ویی برخی نهادهای مردمی و
ش��هرداری ها نیز یارانههایی برای نرش کتاب میپردازند که
میتواند به بقای یک مؤسس��ه نرش یاری رس��اند ،بهر حال
ب��ا توجه به گ��ردش مالی اندک نرش کت��اب در آمریکا آن را
منیتوان یک فعالیت اقتصادی مس��تمر دانس��ت ،به همین
علت تنها مؤسساتی نظیر رشکت کتاب هستند که از این راه
توانستهاند توازنی در دخل و خرج خود ایجاد کنند.
علیرغ��م رواج قانون کپیرایت در آمریکا ،برخی بدون در
نظر گرفنت حقوق نارشان ایرانی و اروپایی دس��ت به افست
کتابهای آنها میزنند.
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مشکالت نرش
علیرغم اینکه نرش کتاب فارسی در آمریکا از نظارت دولتی
در امان است و سانسور بر نرش کتاب حاکم نیست ،اما نارشان
ایرانی در آنجا نیز مش��کالت خاص خود را دارند .عمدۀ این
مش��کالت به خود زبان فارسی برمیگردد ،این مشکالت که
در سالهای اخیر به خاطر دوری ایرانیان به ویژه نسل سوم
از زبان فارس��ی ب��وده عمدتاً در چنی��ن میدانهایی بازتاب
مییابد:
 )1کتاب زبان فارسی به خط التین که با عنوان من درآوردی
فینگلیش ش��هرت یافته است ،بیشرت علت به کارگیری آن به
عل��ت رواج رایان��ه و تلفن همراه ب��ود ،بهرهگیری از ایمیل
از س��الیان آغاز دهۀ نود میالدی ،که قلم فارس��ی در اختیار
کارب��ران نبود ،باعث رواج این خط من درآوردی ش��د ،البته
کاربرد آن بیش�تر شامل کس��انی بود که زبان فارسی را بلد
هستند ولی با خط کتابت فارسی بیگانهاند و البته مخاطب
آنها نیز زبان فارس��ی را میداند .اگر چه مورد اس��تفاده این
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خط تاکنون تنها در اینرتنت بوده اما باعث بیگانگی بیش�تر
جوانان ایرانی مقیم آمریکا با کتاب فارس��ی میشود و خود
این یعنی دوری از کتابهای فارسی.
البت��ه با توجه به تعداد بیش�ماری از ایرانی��ان که دور از
قلم��رو ایران به دنیا آمده و زبان فارس��ی معموالً زبان دوم
آنها به حس��اب میآید ،این گروه نگارش فارسی را نیاموخته
و به همین علت عدهای درصدد برآمدهاند که روش جدیدی
برای کتاب فارس��ی طراحی کنند ،آق��ای بیژن خلیلی به تنها
مورد انجام شده در این زمینه چنین اشاره کردهاند:
کتاب رباعیات خیام به کوشش خوش کیش ،همراهبا ترجمۀ انگلیسی فیتزجرالد ،نارش رشکت کتاب سال
.1997
فینگلیش از روش من درآوردی آن برای مخاطب قراردادن نس��ل دوم ایرانیان مقیم آمریکا بسیار استفاده
میش��ود به ویژه در تش��ویق ایرانیان ب��رای خواندن
رسودهای ملی و میهنی نظیر «ای ایران».
ش��یوۀ کتاب من درآوردی دیگری نیز در س��الیان اخیر در
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م��واردی مورد اس��تفاده بوده که در آن تالش ش��ده حروف
عرب��ی حذف ی��ا جایگزین گردد ،ای��ن روش در نرشیاتی به
ش��کل محدود به کار رفته اس��ت .آقای خلیلی موارد ذیل را
در این زمینه ذکر کردهاند:
فصل نامه مهر به مدیریت دکرت محمود رضائیان.
ــ کتاب فارس��ی ساده ،مؤلف مهمود رزاییان ،نارش رشکت
کتاب .1989 ،
این روشها که طبعاً منیتواند کمکی به رش��د و گس�ترش
زبان فارس��ی کند ،تنها باعث محدودیت بیش�تر از این زبان
و دوری ایرانیان نس��ل دوم از فرهنگ پدران خود میشود.
اتفاقی که هم اکنون نیز در حال پیرشفت اس��ت و رشد کم
تولید کتاب در میان ایرانیان آمریکایی گواه روشن آن.
نرش الکرتونیک
در زمینه چاپ کتابه��ای ایرانی ،فعالیت محدودی صورت
گرفته اما هنوز تبدیل به روندی فراگیر نش��ده است ،برخی
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کتابهای مرجع نظی��ر لغت نامۀ دهخدا و فرهنگ معین به
صورت لوح فرشده هم اکنون در آمریکا عرضه میشوند .اما
چش��م انداز نرش الکرتونیک فارس��ی در آن رسزمین وابسته
به رشد زبان فارسی است و بدون آن منیتوان از توفیق این
نوع نرش سخنی به زبان آورد.

333

جمعبندی گفتگوی با نارشان ایرانی در
اروپا
فرید مرادی

نارشان ایرانی اروپا از پناهندگانی تشکیل شدهاند که پس
از انقالب  1979ناچار به ترک کشور شدهاند .آنها بیآنکه
تجربه و یا آموزشی در زمینۀ چاپ و نرش داشته باشند ،برای
انتش��ار آگاهی ،مبارزه با سانسور و پاسداری از آزادی بیان
به این کار روی آوردهاند.
در ابتدا به ش��کلی غیر حرفهای ،و ب��ر مبنای نیاز ایرانیان
خارج کشور به نرش آنچه که در ایران ممنوع بوده پرداخته ،و
رفتهرفته کار خود را گسرتش داده و بر کیفیت آن افزودهاند.
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تیراژ کتابها بس��ته ب��ه موضوع ،نویس��نده و عاملهای
دیگر متفاوت بوده ،و در طول س��ه دهۀ گذش��ته از صد تا
پنج هزار نسخه نوسان داشته است .تعدادی از این کتابها
به چاپهای دوم ،و تعداد اندکی به چاپهای بیش�تری هم
رسیدهاند ،اما چند سالی است که تیراژ به شدت پایین آمده
و میانگین کنونی آن از صد تا سیصد نسخه است.
البت��ه بس��یاری از کتابه��ا ،از جمله کتابهای ش��عر و
کتابهایی که نویس��ندگان آن ش��ناخته ش��ده نبودهاند به
فروش نرفته و در انبارها ماندهاند.
مخاطبان در ابتدا نس��ل اول پناهندگان��ی بوده که اغلب
پیوس��تگیهای سیاسی داشتهاند .نس��ل دوم پناهندگان که
در کش��ورهای اروپایی رش��د کردهاند ،زبان فارسی را چنان
منیآموزند تا بتوانند کتابهای فارسی را خوانده و بفهمند.
اکنون پس از گذش��ت بیش از س��ی س��ال ،مخاطبان اصلی
هامن نسل اول هس��تند .البته از سال  2010موج تازهای از
پناهندگان به غرب روی آوردهاند که فارسی میخوانند ،اما
توان خرید کتاب ندارند.
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بعضی از ن��ارشان کتابهایی به زبان کش��ورهای میزبان
منترش کرده که تعدادشان بسیار اندک است.
بس��یار کم پیش آمده که نارشی به یک نویسنده یا مرتجم
پیش��نهاد کار بدهد ،این امر پیش از همه به علت مشکالت
مالی ،و عدم اطمینان به بازار فروش است.
بیشرت این انتشاراتیها توسط یک یا دو نفر اداره میشوند
و تصمیم برای چاپ بر سنجش��ی که از ضابطههای خاصی
پیروی کند ،استوار نیست.
نارشان برای پخش از سیس��تم واحدی بهره منیبرند .آنها
کتابها را برای یکدیگر و برای کتابفروشیها میفرستند ،و
از ارتباطهای شخصی استفاده میکنند.
هم��ۀ نارشانی که با آن ها گفتگو ش��ده از رعایت نکردن
کپیرایت توس��ط ای��ران و بعضی از همکارانش��ان و نیز از
انتش��ار بیاجازۀ آثار در اینرتنت ناراحت بوده و به روشنی
نگرانی خود را از ادامۀ آن ابراز داشتهاند.
نارشان اصلیترین مشکلش��ان را مال��ی میدانند که ادامۀ
کار آنها را به س��ختی تهدید میکند .کار نرش عالوه بر آنکه
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سودآور نیست ،زیان هم دارد ،و باید کمبود آن را از راههای
دیگری تأمین کرد .بزرگترین عوامل این مش��کل پراکندگی
مخاطبان ،هزین ۀ گران پستی ،نرش بیاجازۀ کتابهای چاپ
شده در ایران و روی اینرتنت و نداشنت سیستم اطالع رسانی
و تبلیغ است.
با توجه به مشکل اصلی نارشان که اقتصادی است ،فروش
کتابها و برگشت به موقع پول ،ارجحیت دارد.
غیر از نارشان مقیم س��وئد که توانستهاند به شکل محدود
از امکانهای این کش��ور استفاده کنند ،هیچ یک از نارشان
دیگر تاکنون کمکی دریافت نکردهاند.
نارشان ایرانی اروپا با یکدیگر در متاس هستند و در پخش
با هم همکاری میکنند.
ن��ارشان هن��وز به طور ج�� ّدی وارد حوزۀ ن�شر دیجیتالی
نشدهاند.
نارشان در مورد انتش��ار یک کار مشرتک نظر مثبتی دارند،
اما در مورد محتوای آن پیشنهادهای گوناگونی ارائه دادهاند،
از جمله:
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ــ یک کار مش�ترک با هدف قدردانی از نویس��ندگانی که
بیشرتین تأثیر را بر جامعۀ ایران داشتهاند.
ــ چاپ مجموعهای از قصههای عامیانه که تاکنون منترش
نشده ،و یا انتشار مجموعه داستانی از نویسندگانی که هنوز
ش��ناخته شده نیس��تند ،اما مورد تأیید نویسندگان رسشناس
هستند.
ــ چاپ یک کار مش�ترک فارس��ی برای ایرانیان ،افغانها و
تاجیکها که شامل مجموعهای از داستانهای کوتاه خوب،
از نویسندگان ناشناختۀ این کشورها باشد.
ــ اثری که در مقابله با سانسور باشد ،مانند گلچینی از آثار
پدیدآورندگانی که به قتل رس��یدهاند و یا آنان که آثارش��ان
ممنوع است.
ــ انتشار یک کار تحقیقی دربارۀ زنان که هم زمان به چند
زبان اروپایی هم منترش ش��ود و بهرت اس��ت که مخاطب آن
اروپاییان باشند.
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نتیجه
میتوان چنین نتیجه گرفت که نارشان ایرانی در اروپا ،چنانچه
با یکدیگر هم��کاری کرده و از امکانات بهرتی که بعضی از
همکارانش��ان دارند اس��تفاده کنند ،میتوانند در بخشی از
هزینههای مالی و نیز زمانی رصفهجویی کنند.
اگر همکاری و اس��تفاده از امکانات ی��ک دیگر در زمینۀ
چ��اپ ،در پیوند با یک مرکز پخش مش�ترک که دارای انبار
مناس��بی هم باش��د قرار گیرد ،میتوان هزینههای حمل و
نقل ،ارسال و انبارداری را نیز کاهش داد.
اگ��ر در آمریکا نیز هم��کاری در زمینۀ چاپ صورت گیرد.
و مرکز پخش مش�ترکی ایجاد ش��ود ،ن��ارشان اروپا و آمریکا
میتوانند براس��اس پیامن نامههایی تعداد نس��خههای الزم
ب��رای هر کدام از این بخشهای جه��ان را در هامنجا چاپ
کنند ،که در این صورت به طور اساسی در هزینههای پستی،
و نیز زمانی که برای ارس��ال رصف میشود ،رصفهجویی و از
وسوس��ۀ بعضی نارشان برای زیر پا گذاش�تن حق کپیرایت
جلوگیری خواهد کرد .عالوه بر اینها ،هزینههای انبارداری
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هم کاهش مییابد.
اینک��ه نارشی ب��رای چاپ کتابی (برای منونه) با ش�مارگان
سیصد نسخه ،آن را در دو یا سه نوبت منترش کند ،میتواند
در هزینۀ انبارداری کاهشی ایجاد کند ،اما ممکن است برای
پدیدآورنده سوء تفاهم بوجودآورد و باعث بیاعتامدی شود،
مگر آنکه سیستمی برای کنرتل نارش ایجاد گردد.
ن��ارشان برای پیدا کردن مخاطب��ان تازه و توان ادامه کاری
ب��ه ناچار باید در جریان پیرشفتهای این حرفه قرار گیرند.
ب��ا توجه به تی��راژ و فروش پایین ،ش��یوۀ پرینت ا ُن دیامند
میتواند آیندۀ نرش فارس��ی در خارج کشور را تضمین کند.
نباید فراموش کرد که کتاب براس��اس کارکرد و نه ش��کل آن
تعریف میشود.
اکرث قریب به اتفاق نارشان در مورد رعایت کپیرایت نظر
مثبتی دارن��د و پذیرفتهاند که رعایت آن هم در حوزۀ نرش
خارج کش��ور و نرش در ایران و در بُعد جهانی به سود همه
اس��ت ،پس میتوانن��د این موضوع را جدیت��ر گرفته و در
مورد آن نشستهایی برگزار کنند و به تصمیمهای مشرتکی
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برس��ند .متاس با نارشان داخل ایران و تشویق آنان به رعایت
کپ یرایت و بر ش��مردن فایدههای آن نیز ،میتواند تأثیرات
مثبتی همراه داشته باشد.
برای نرش خارج کش��ور ،بیشرت از هر چیز لزوم یک سایت
اطالعرس��انی مشرتک رضوری به نظر میرسد .بی شک همۀ
نارشان و کتابفروش��ان میتوانند سایت اختصاصی خودشان
را داشته باشند و لینک خود را به این سایت مشرتک بدهند.
چنین س��ایتی باید به طور حرفهای اداره ش��ود ،کتابها را
براساس استانداردهای بیناملللی فهرست کند و دارای دکمۀ
جس��تجو باشد و مرتب به روز شود .الزم است چنین سایتی
ب��ه طور مرتب با کتابگزاران و منتقدان در متاس باش��د و با
پرداخت دستمزد ،از آنان بخواهد تا معرفی و نقدهای دست
اولی ارائه کنند .اگر چنین س��ایتی کیفیت الزم را به دس��ت
آورد ،میتواند به یک س��ایت مرجع بدل شود تا سایتها و
رسانههای فارسی دیگر ،با توجه به کپیرایت ،از آن استفاده
کنند .چنین س��ایتی باید بتواند به صورت آن الین هم کتاب
بفروش��د .این سایت میتواند ش��امل تازهترین اخبار جهان
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کتاب ،کاتالوگ کتابهایی که تاکنون در خارج منترش شده،
گفتگو با نویس��ندگان و مرتجامن ،لیست تازهترین کتابها،
وبالگ��ی برای دانس�تن نظر خوانندگان و بس��یاری چیزهای
دیگر باش��د .چنین س��ایتی دسرتسی به ویراس��تاران کارآمد
را هم آس��انتر میکند .در چنین س��ایتی میتوان به انتشار
کتابهایی هم که مش��کل کپیرایت ندارند پرداخت .نباید
فراموش کرد که داش�تن و اداره کردن یک س��ایت پروسهای
زنده و فعال است که پیوسته نیاز به رسیدگی دارد.
برای فروش ،گذش��ته از بهرهوری از س��ایتهای نارشان و
کتابفروش��ان ،هامنطور که گفته ش��د ،یک س��ایت مشرتک
پرتوان هم میتواند کمکهای زیادی بکند .گذشته از اینها
برای آگاهی رس��انی ،میتوان از فیس ب��وک ،ایمیل  ،اس ام
اس و امکان��ات خود پدیدآورنده و نیز جلس��ههای معرفی
نویسنده یا کتاب هم بهره برد .در جریان گذاشنت رسانههای
صوتی و تصویری رسارسی و محلی ،و گاهنامههای گوناگون
را نیز نباید از قلم انداخت.
این را هم باید افزود که نارشان باید س��ایت خودش��ان را
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جدیتر بگیرند .برای منون��ه هنگامی که کار تازهای در یک
سایت انجام میشود ،و یا تغییری در دادهها به عمل میآید
(مانند تغییر نرخ یک کتاب) ،الزم است که هر چه زودتر به
اطالع دیگر همکاران برس��د .این موضوع از این رو اهمیت
بیشرتی مییابد ،که همه نارشان خارج کشور به کتابفروشی
نیز مش��غولند .برخی از نارشان وقت و هزینۀ زیادی رصف
س��ایت خود کردهاند ک��ه دیگر ن��ارشان میتوانند از چنین
امکانات ح��ارض و آمادهای بهرهبرداریهای بس��یار زیادی
بکنند .نارشان خارج کشور با توجه به اینکه مشکالت مشرتک
و هدفهای مشابهی دارند ،میتوانند با همکاری نزدیکتر،
به موفقیتهای بیشرت و دستآوردهای بهرتی برسند.
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وضعیت نرش در افغانستان
علی امیری

مقدمه
افغانس��تان واقعیت جغرافیایی و فرهنگی جدیدی است
که از دوران احمدشاه ابدالی و به طور دقیق با بنیانگذاری
سلس��له ابدالیها توس��ط خود او آغاز میشود و با گذار از
تفرقه و تشتت و جنگهای خانگی به دوران کنونی پیوست
میگردد .این دوران که حدودی نزدیک به سه قرن (-1747
 )2011را در برمیگیرد ،از حیث فعالیت و نش��اط فرهنگی
و توج��ه به نرش و کت��اب و تأثیر تاریخی و فرهنگی نه تنها
یکی از فقیرترین دورههای تاریخ افغانس��تان ،بلکه یکی از
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تاریکترین و دهشتناکترین دورههای تاریخ در این حوزۀ
متدنی نیز به ش�مار میرود .س��خن گفنت از یک نظام دقیق
ن�شر و توزیع کتاب و فرایند تولید و عرضه در بازار در این
دورۀ به نس��بت طوالنی ،مطلقاً بی معنا است .در متام این
دوره از حی��ث اقتصادی فقر ،از لح��اظ فرهنگی جهل و از
نظر سیاسی استبداد بر مردم افغانستان سیطره داشته است.
استیالی سه عنرص همبسته «فقر»« ،جهل» و «استبداد» بر
مردم افغانستان به گونهای است که یکصد و هفتاد سال بعد
از تأس��یس واحدی جغرافیایی و سیاس��ی به نام افغانستان،
در دوران اصالح��ات امانی که اکنون در چش��م و دل همه
فرهنگیان و روشنفکران افغانی حیثیت دورۀ طالیی را یافته
است ،به قول مورخ فقید معارص میر محمد صدیق فرهنگ
«حتی یک نفر کارش��ناس در ش��ق حق��وق و قانون وجود
نداش��ت» 91ونظام نامههای امانی را ک��ه اکنون میتوان به
عنوان نخس��تین نش��انههای گذار از هرج و مرج به نظم و
قان��ون تلقی کرد ،یک افرس ترک به نام «بدری بیک» تنظیم
کرده بود.
91

میر محمد صدیق فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن اخیر ،نرش و صحافی احسان ،قم ،ایران ،1380 ،ص .545
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این وضعیت البته مس��بوق به سابقه بود و از دورانی که
تیموریان هرات (س��ده پانزدهم و شانزدهم میالدی) دچار
زوال ش��دند ،تا زمانی که احمدش��اه ابدالی افغانستان را به
مثابه یک واقعیت سیاس��ی و جغرافیای��ی جدید پایهریزی
کرد ،رسزمینی که اکنون افغانستان خوانده میشود ،ازحیث
فرهنگ و ادب دچار رکود و فرتت بود .در دربار احمدش��اه
یک حلقۀ کوچک فرهنگی و ادبی شکل گرفت که تا دوران
تیمورشاه ادامه یافت ،اما در اثر نفاق پرسان شاه در دورههای
بعدی دوباره از میان رفت ( .)1787 -1747دورۀ چهل ساله
میان مرگ تیمورشاه و لشکرکشی انگلیسیها ،به قول آقای
فرهنگ« :یکی از دردناکترین و تاریکترین دورههای تاریخ
افغانستان است 92».بدیهی است که درچنین حال و فضایی
زمینۀ مساعد برای نرش فرهنگ و در نتیجه توجه و عالقه به
کتاب مهیا نباشد.
رشوع دوران س��دوزاییها نیز از حی��ث عالقه به کتاب و
فرهنگ فاق��د نکتههایی امیدوارکننده بود .مورخین افغانی
امث��ال مالفی��ض محمد کاتب ه��زاره ،علی احم��د کوهزاد،
92

هامن ،ص .311
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میرغالم محمد غبار و فرهنگ به این بیعالقگی به فرهنگ و
بیسوادی خاندان سدوزایی با اندک تفاوتی به اجامع اشاره
کردهان��د .برای منونه ،آقای فرهن��گ در خصوص بنیانگذار
سلسله س��دوزایی نوشته اس��ت« :امیر دوست محمد خان
نخستین امیر این خاندان سواد درستی نداشت و بنا بر این
93
به شعر و ادب و امور ذوقی و علمی اساساً بیعالقه بود».
به س��بب همین بیعالقهگی و در برخی موارد بیس��وادی
زمام��داران و تفرقه و نفاق خاندانه��ای حاکم و منازعات
خونی��ن و دراز مدت بر رس قدرت ،توجه به کتاب و صنعت
نرش در افغانس��تان نس��بت به همس��ایگان و سایر مردمان
منطقه بسیار با تأخیر و کندی صورت گرفت.
تاریخچه نرش در افغانستان
مناب��ع معتربی که ب��ه تاریخ ن�شر و چاپ در افغانس��تان
توجه کرده باش��د به حد کافی در دسرتس نیست ،اما ،برابر
روایتهای موجود ،نخستین بار در عهد امیر شیر علی خان
( )1880 1863بود که چاپخانه وارد افغانس��تان شد .اگر به

93

هامن اثر ،ص .311
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خاطر بیاوریم که دیرها پیش از این صنعت چاپ و نرش در
هن��د برتانوی و ایران قاجاری رایج ش��ده بود ،و اگر باز هم
در نظر بگیریم که در دولت عثامنی نخستین دستگاه چاپ
در س��ال  1730یعنی حدود صد و پنجاه سال پیش از رواج
ای��ن فن آوری در ایران به کار افتاده بود ،درک می کنیم که
افغانستان کار نرش و چاپ را نسبت به همسایگان خود چه
اندازه دیر و با تأخیر و فاصله بس��یار آغاز کرده است 94.به
هر حال ،در مورد رشوع و آغاز صنعت نرش در افغانس��تان،
رسول رهین در «تاریخ مطبوعات افغانستان» نوشته است:
«افغانس��تان برای بار نخس��ت در عرص امیر شیر علی خان
دارای مطابع س��نگی گردید 95».آق��ای رهین در تفصیل این
مطلب آورده اس��ت که «کتب و رس��اله های که تا آن وقت
به زحمت متام نسخهبرداری میشد و یا در مطابع هندی به
چاپ میرسیدند دیگر بدون زحمت و تکلیف در شهر کابل
زیر ماش��ین چاپ فرستاده میشدند و از یک نسخه هزاران
نسخه به چاپ میرسید که گویا از یک طرف انحصار کتاب
94
95

ر.ک .محمد امین ریاحی ،زبان و ادب فارسی در قلمرو عثامنی ،آژنگ ،ایران  ،1369ص  328و بعد.
تاریخ مطبوعات افغانستان ،جلداول ،نرش میوند ،کابل  ،2007ص .60
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از سلطۀ سالطین ،ارکانهای بزرگ دولت و ثرومتندان بیرون
آمد و از جانب دیگر کتابخانههای افغانستان از کتب و آثار
ملی افغانس��تان مملو گردی��د 96».بیتردید رشح آقای رهین
آکن��ده از مبالغه و زیادهروی اس��ت .هیچ کس ،به ش��مول
خود آقای رهین ،مدرکی نش��ان نداده اس��ت که کتابهای
چاپ ش��ده این دوره به بیش از  50عنوان رسیده باشد ،چه
رس��د به اینکه «کتابخانههای افغانستان از کتب و آثار ملی
افغانس��تان مملو» گردیده باشد .اما به هر حال قدر مسلم
آن است که در عهد امیر شیرعلی خان ،حداقل ،سه مطبعه
(چاپخان��ه) به نامه��ای «مطبعه مرتض��اوی» (مرتضوی)،
«مطبع��ه مصطف��اوی» و «مطبعه ش��مس النه��ار» وجود
داشته و برابر روایت آقای رهین «اولین اثری که در مطبعه
مصطفاوی (مصطفوی) به چاپ رسیده است رساله «شهاب
ثاقب در رد وهابیان کاذب» نام دارد .این رس��اله در 1865
میالدی به چاپ +رس��یده است» 97کتابهای چاپ شده در
این مطابع بسیار اندک و اغلب با مضامین مذهبی و نظامی
96
97

هامن منبع پیشین.
هامن .منبع پیشین
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میباشند و با توجه به حجم محدود آثار نرش شده ،میتوان
گفت اغلب آنها شکل جزوههای تبلیغی و آموزشی را دارا
بودهاند که در تیراژ محدود و در واقع برای مخاطبین خاص
منترش میشدهاند.
دوران امیر عبدالرحمن خان ( ،)1901-1880دوران دهشت
و خشونت بود .صدیق فرهنگ بعد از اشاره به وضع فرهنگی
و ش��عر و ادب نوش��ته است که« :در س��احه نرث نیز از این
دوره آثاری زیادی نداری��م و تالیفات محدودی که به میان
آم��ده عموماً در فقه ،حدیث ،تصوف و س��ایر علوم منقول
میباشد 98».با این حال برخی کتابهای تاریخی هم در این
دوره به نرش رسیده است که «گلشن امارات» از نور محمد
نوری« ،پادش��اهان متأخر افغانستان» از میرزا یعقوب علی
خافی از آن جمله اس��ت و کتابهایی چون «وعظ نامه» ،
«تقوی��م الدین»« ،ترغیب جه��اد» و از همه مهمرت «دیوان
99
عایشه درانی» نیز در همین عرص به چاپ رسید.
در دوران جدید ،یعنی دوره ای که اندیشههای تجدد خواهی
98
99

افغانستان در پنج قرن اخیر ،چاپ ایران (قم) ،1383 ،ص.441
ر.ک .فرهنگ ،ص .442
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در دور و بر افغانستان ،ش��علههای نوخواهی و نوگرایی را
در میان مردم و اقشار نس��بتاً تحصیل کرده افروخته است،
جدیتری��ن تحرک در عرصه نرش و چاپ کتاب ،بیتردید در
عهد امیر حبیب الله خان ( )1919-1901صورت گرفت .امیر
حبیب الله در میان ش��اهان س��دوزایی یکی از نوآورترین و
در عین حال با سوادترینشان بود .در دوران امیر حبیبالله
یک مطبعه به نام «مطبعه عنایت» زیر نظر برادر او رسدار
عنایتالل��ه خ��ان فعالیت می ک��رد .ای��ن دوران را به طور
نس��بی میتوان یک��ی از دورههای طالیی چ��اپ و نرش در
افغانس��تان دانس��ت .در این دوران ضمن انتشار هفتهنامۀ
مشهور و نسبتاً تأثیرگذار رساج االخبار ،به مدیریت محمود
طرزی ،سلس��لهای از کتابها در مطبع��ۀ عنایت به همت
رسدار عنایتالله خان و تش��ویق و مشارکت محمود طرزی
به نرش رسید که در صدر آن از چاپ سه جلدی کتاب رساج
التواریخ (طبع دارالسلطنه کابل) اثر فیض محمدکاتب هزاره،
برجسته ترین تاریخ گزار افغانستان که در کشور خود لقب
افتخارآمیز «بیهقی معارص» را یافته اس��ت ،میان سال 1913
351
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تا  1915میالدی ،باید ن��ام برد .رساج التواریخ هر چند جلد
س��ومش بالفاصله بعد از نرش توقی��ف گردید ،ولی نرش این
بزرگترین و مفصلترین کتاب تاریخ افغانس��تان ،بیتردید
رویدادی مهم در تاریخ نرش افغانس��تان به ش�مار میرود.
کتاب نسبتاً قابل توجه دیگر «محاربه روس و جاپان» اثر دو
ت��ن از افرسان نظامی ترک با ترجمۀ محمود طرزی و برخی
از داستانهای ژول ورن به ترجمۀ همین مرتجم است که از
لحاظ آشنایی با اندیشه تجدد و جوانههای آغازین نوخواهی
نیز بسیار مهم است .وضعیت چاپ و نرش در چند سال دوران
اصالحات امانی ( )1928 -1923مثل گذش��ته ادامه یافت و
در برخی موارد حتی از رشد و رونق برخوردار گردید .اما در
دوران س��قوی ( )1928و بعد نادر شاهی ( )1932-1929و
سی سال اول دوران ظاهر شاه ( )1963 – 1932که به دوران
حاکمی��ت پرسعموها (دوران صدرات رسدار محمد هاش��م،
رسدار ش��اه محمود و رسدار محمد داود) مشهور بود ،نرش
و کتاب در افغانس��تان رونقی نداش��ت .تا اینکه در دوران
دموکراسی (دهۀ قانون اساسی  )1973-1963دوباره اندکی
352
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جان گرفت .در دوران قانون اساسی نیز چنان که صباح الدین
کش��ککی در یگانه اثر نس��بتاً جدی که از این دوران داریم،
توضیح داده است ،اغلب وقت حکومت و نیروهای سیاسی
و فرهنگی فعال جامعه به جدلهای سیاس��ی گذشت و به
خصوص بخش معارف و مراکز علمی و دانش��گاهی بیش از
100
هر زمان دیگر به ابزاری برای جدلهای سیاسی بدل شد.
ب��ا این حال به دالیل معی��ن عقیدتی و اجتامعی نرش کتاب
هم نس��بت به گذشته رونق گرفت .نوشتههای اسالم گرایان
م�صری ،به خصوص س��ید قطب در ای��ن دورهها به منظور
برطرف ک��ردن نیازهای باورمندانۀ قرش اس�لامگرا ترجمه و
نرش میش��د .ترجمه کتاب «اس�لام و عدالت اجتامعی» اثر
س��ید قطب و «سیاس��ت رشعیه» اثر ابن تیمیه ،هر دو زیر
نظر مولوی محمد یون��س خالص ،که بعدها یکی از رهربان
بنیادگرای جهاد افغانس��تان ش��د ،جهت گیری ایدئولوژیک
نرش را در این دوره به خوبی نش��ان میدهد .نارش این آثار
مجمعی به نام «انجمن تربیه و تنویر افکار» بود که آشکارا
 100ر .ک .دهۀ قانون اساسی ،صباح الدین کشککی ،انتشارات میوند ،کابل ،چاپ چهارم( ،1384 ،فصل پنجم)
ص  141و بعد.
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طنین عقیدتی داش��ت .دوران جمهوری داود خانی (-1974
 )1979و یک سال و سه ماه اوایل دوران دولت چپ (شامل
دوران ریاس��ت جمهوری نورمحمد ترک��ی ،حفیظ الله امین
 )1981 -1979نیز برای نرش و کتاب در افغانستان فاجعه بار
بود .اما در دورههای بعدتر این رژیم که با حضور نیروهای
نظامی ش��وروی در افغانس��تان هم زمان است یعنی دوران
ریاس��ت جمهوری ب�برک کارمل و دک�تر نجیبالله (-1981
« )1992انجمن نویسندگان افغانستان» که توسط اشخاصی
چون رهنورد زریاب و اکرم عثامن مدیریت میشد ،در بخش
ش��عر و داس��تان کتابهایی را به نرش رساندند که هر چند
رنگ ایدئولوژیک غلیظی داش��تند ولی باز هم غنیمتی بود
برای جامعه فرهنگی آن روزگار و فصل به نسبت پرباری در
تاریخ نرش این رسزمین به شامر میرود.
نرش مستقل در افغانستان
تاری��خ کتاب در افغانس��تان در دوران جدید کمتر با پدیدۀ
نرش مستقل آشنا است .تا مدتها یگانه متصدی چاپ و نرش
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«وزارت مطبوعات» و به خصوص «ریاست تألیف و ترجمه»
بود که درچارچوب این وزارتخانه تش��کیل ش��ده بود .در
دوران بعدی «وزارت مطبوعات» به «وزارت اطالعات وکلتور»
تغییر نام داد و انتش��ارات بیهقی که در چارچوب تشکیالت
وزارت اطالعات و فرهنگ فعالیت میکرد ،یگانه نارش کتاب
در افغانستان بود .با وجود اینکه در قانون مطبوعات دوران
ظاهرشاهی در دهۀ چهل حق ایجاد مطابع آزاد به اشخاص
حقیقی داده ش��ده ب��ود ،در عمل تا دوران بع��د از طالبان
هیچگونه مطبعه یا چاپخانه خصوصی وجود نداشت و حتی
یک کتاب هم توسط بخش خصوصی به نرش نرسیده است.
ای��ن بدان معنا اس��ت که در ی��ک دورۀ نزدیک به یک قرن
حق نرش و چاپ منحرصا ً در اختیار دولت بوده اس��ت .نرش
مستقل در افغانستان به لحاظ تاریخی پدیدهای کامالً بیگانه
و در واقع عدمی است .تنها در دوران جدید میتوان از نرش
مس��تقل ،آن هم تنه��ا در بعد حقوقی و بس�ترهای قانونی
آن ،ی��اد کرد و هنوز زمان زیادی الزم اس��ت تا این متهیدات
حقوقی به ظهور صنعت نرش مس��تقل و فعال و متناسب با
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نیازمندیهای بازار و تقاضاهای فزاینده منجر گردد.
باید این نکته را ،اما ،به درس��تی توضیح داد که ظهور نرش
مستقل در عرصۀ کتاب تنها به ارادۀ حکومتها و باز یا بسته
بودن نظام سیاسی وابسته نیست ،بلکه به رشایط اجتامعی،
فرهنگی و تاریخی کش��ور نیز ربط مییابد .در افغانس��تان
دور جدی��د ،کتاب به مثابه کاال یا یک ام��ر مورد احتیاج و
نیازمن��دی فرهنگی از بنیاد دچار مش��کل بود .به دلیل فقر
گس�ترده و استیالی جهل و بیس��وادی و رکود و فرتت ادبی
و فرهنگی دیرپای و دراز آهنگ ،اصالً رسم تألیف و نگارش
مطلق��اً از میان رفته بود ،به گونهای که امیر عبدالرحمن در
تاج التواریخ ش��کایت میکند که در مت��ام مملکت من یک
نفر قلم به دس��ت و میرزا (منش��ی) یافت منیشود 101.این
وضعیت ،تألیف کتاب را در افغانستان ناممکن کرده بود و
هیچ اثری تألیف منیش��د چه رس��د به اینکه اکنون راجع به
مراحل تولید و نرش و توزیع آن بحث کنیم.
 101امیر عبدالرحمن خان ،تاج التواریخ ،کابل ،میوند 1383 ،ص263 .و بعد .این کتاب خاطرات عبدالرحمن
است که کمی از آن در دوران تبعید امیر در سمرقند تحریر شد و در کابل توسط امیر به نام «پندنامه دنیا و
دین» توسط وی نرش شد .این کتاب توسط منشی سلطان محمد از مردم هند که به عنوان منشی و مرتجم در
دربار عبدالرحمن کار میکرد ،به انگلیسی تحریر شد و ترجمه پارسی آن توسط منشی غالم مرتضی قندهاری
بهنام تاج التواریخ در مشهد و مببئی چاپ شد .رجوع شود به :فرهنگ  ،افغانستان در پنج قرن اخیر ،ص .435
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به لحاظ تحول اقتصادی هم افغانس��تان در حدی نبود که
ب��ه پدیدههایی چون نرش و کتاب و در مجموع فرهنگی به
دید بازار به معنای امروزی کلمه نگاه کند .درس��ت اس��ت
که مالکیت خصوصی در افغانستان همیشه وجود داشته و
همواره در بخشهای اقتصادی قلمروهایی دور از دس�ترس
حکومت قرار داشته است ،اما بخش خصوصی به معنایی که
امروز میشناسیم ،هیچگاه در افغانستان وجود نداشته است
و بنابراین اگر امکان و توانایی نرش کتاب به لحاظ اقتصادی
هم موج��ود بود ،ذهنیت آن وجود نداش��ت .بدین روی تا
دوران جدید که با تصویب قانون اساس��ی جدید افغانستان
( )2002آغاز می شود ،س��خن گفنت از نرش مستقل بیمعنا
است.
در دوران جدی��د ه��م از حی��ث واقعیت عین��ی و حجم
فعالیتها و هم از حیث بس�ترهای حقوق��ی و قانونی در
صنعت نرش در افغانس��تان تحوالتی بنیادی رومنا شده است
که بایستی تأثیرات آن را در آینده ،بر کار نرش و چاپ دید.
اما هم اکنون نیز طلیعههای کار از یک آغاز خوب حکایت
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میکن��د .آزادیهای نرش و بیان ،ضامنته��ای قانونی پیدا
کرده است ،آزادی بیان به منزلۀ یک حق به رسمیت شناخته
شده است و پایههای یک جامعه مدنی که البد به نیازهای
فرهنگی بیش از گذشته دامن خواهد زد ،گذاشته شده است.
ب��ا این حال اما ،به رغم عدم موانع قانونی و آزادی فعالیت
ش��هروندان در عرصۀ طبع و نرش ،بعید به نظر میرس��د که
تعداد نارشان ثبت شده به تعداد انگشتان یک دست برسد.
با وجود این ،اما فعالیتهای نرش و چاپ نسبت به ده سال
قب��ل رونق و جنب وجوش بیش�تری یافته اس��ت .برخی از
سازمانهای انتشاراتی مانند «انتشارات امیری»« ،انتشارات
سعید» «،انتش��ارات تاک» در بخشهای ادبیات داستانی و
«انتش��ارات آرمان شهر» در حوزه ادبیات و عدالت انتقالی،
به رغم دش��واریها و مشکالتی که داشتهاند ،سیامی نرش و
توزیع را دگرگون کرده اند.
در بخش نرش دانشگاهی نیز طلیعههای ظهور نرش مستقل
را میتوان به عیان مش��اهده کرد .قبالً این حوزه مطلقاً در
اختی��ار حکومت قرار داش��ت .عالوه بر ن�شر بیهقی که در
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چارچ��وب وزارت اطالعات و فرهنگ به کار نرش میپردازد،
از س��ه مرکز طب��ع و تولید کت��اب دولتی باید ی��اد کرد که
دست اندرکار نرش دانشگاهی و علمی بودند .یکی «انجمن
تاری��خ» ک��ه در دهه چهل و تا حدودی پنجاه بس��یار فعال
بود و در دهه شصت «انجمن نویسندگان افغانستان» جای
آن را گرف��ت .مرک��ز دوم آکادمی علوم افغانس��تان بود که
باز هم در دهه ش��صت فعالتر ب��ود و اکنون توانایی نرش
کتاب در اس��تانداردهای منطقهای و ملی را هم ندارد .جلد
اول «دای��ره املعارف آریانا» که اخیرا ً توس��ط آکادمی علوم
افغانستان دوباره نرش شده است ،نسبت به دورههای قبلی
این دایرهاملعارف دچار چنان افت محتوایی اس��ت که هیچ
چیز منیتواند به اندازه این اثر ،وضعیت آشفته نرش و اوضاع
اسفناک دانش در افغانستان را در بخش دولتی نشاندهد.
مرکز س��وم انتش��ارات دانش��گاه کابل بود که باز هم اوج
فعالیته��ای انتش��اراتیاش در دهه چهل و ش��صت بود.
اکن��ون در کنار این مراکز دولتی چاپ و نرش دانش��گاهی،
مراکز خصوصی دانشگاهی نیز آهسته آهسته فعال شدهاند
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و دانش��گاههای خصوصی نی��ز در تالش ایجاد مؤسس��ات
انتشاراتی خود هستند .اخیرا ً «انتشارات مؤسسه تحصیالت
عالی ابن س��ینا» به کار آغاز کرده اس��ت که نشان از تالش
بخ��ش خصوصی برای ظهور در متامی عرصهها میدهد و با
توجه به تقاضای فزاینده که برای دسرتس��ی به منابع علمی
معت�بر وج��ود دارد ،میتوان امیدوار بود ک��ه این عرصه به
زودی دچار تحول شود.
ساختار نرش در افغانستان
یکی از دشواریهای نرش در افغانستان ،فقدان یک ساختار
مناس��ب اس��ت .چنان که در پیش گذش��ت ،نرش کتاب در
افغانستان هیچ گاه به یک صنعت بدل نشد .بر فعالیتهای
چاپ و نرش همیش��ه سایۀ سنگین ایدئولوژی رسمی سیطره
داش��ت و چاپ و نرش حق انحص��اری دولت بود .در دوران
جدید که نرش آزاد بسرت حقوقی و قانونی پیدا کرد ،میتوان
گفت که نرش افغانس��تان به کلی فاقد س��اختار شده است.
ب��ه این معنا که نه حکومت رسمایه گذاری الزم را در بخش
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تألیف و نرش کرده است و نه بخش خصوصی توجه و اهتامم
الزم را به کار نرش و تألیف داشته است .هیچگاه یک سیستم
توزیع مناس��ب که مراحل تولید کتاب را از نگارش تا نرش و
تا عرضه در برگیرد ،وجود نداشته است .از نرشیات آموزشی
که در گذریم که همه در اختیار دولت است ،هیچ قاعده و
قراری بر بازار نرش حکم فرما نیست .هیچ قانونی که از حق
نویس��نده و مؤلف در عمل حامیت کند وجود ندارد .قانون
کپیرایت که اخیرا ً از تصویب منایندگان مجلس شورای ملی
گذش��ته است ،خود هم مش��کالت و ابهامات بسیار دارد و
ه��م فاصلۀ زیادی ت��ا مرحله اجرایی ش��دن آن وجود دارد.
نویسندگان جوان اغلب در حوزۀ شعر و داستان فعالند .کمرت
ن��ارشی وجود دارد که اقدام ب��ه تولید یک اثر کند و مرحلۀ
نوشنت تا عرضه را طی مناید .بلکه انبوهی از نارشان خرده پا
وجود دارند که با اس��تفاده از ناگزیریهای بازار به نرش غیر
قانونی و ن�شر کتابهای مورد نیاز بازار به طور غیرقانونی
و حتی با کاس�تن اوراق کت��اب میپردازن��د و کوچکترین
مس��ئولیتی در قبال نارش اصلی و مؤلف و در قبال مش�تری
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ب��ر عهده ندارند .کتابهای چاپ ایران به خصوص از ش��هر
مش��هد که به طور تجاری وارد میشود متناسب با نیاز بازار
به گونۀ افست در پیشاور چاپ شده با قیمت نازل و کیفیت
پایینتر از م�تن اصلی به فراوانی در بازار عرضه میش��ود.
در می��ان آثاری که ب��ه این طریق به بازار عرضه میش��ود،
کتابه��ای حجیم و چندجلدی چ��ون «لغت نامۀ دهخدا»
و «تفس��یر خواجه عبدالله انصاری» هم دیده میشود .نرش
کتاب در افغانس��تان بیشرت بستگی به توان ،شوق و توانایی
مالی نویس��نده دارد تا یک قاعده و قرار مبتنی بر عرضه و
تقاضا .کتاب در افغانس��تان کنونی یک فرایند مشخص را از
مرحله نوش��تار تا بازار و رسیدن به دست مشرتی را به طور
دقیق و تعریف شده طی منیکند.
در واقع چنین سیس��تمی وجود ندارد و نویس��نده باید به
ابتکار ش��خصی خود اثر خ��ود را نرش کند .برخی به صورت
نویس��نده ـ نارش آثارشان را نرش می کنند ،برخی بدون حق
التألیف نوشتهشان را به نارشان واگذار میکنند و حتی برخی
برای نرش کتابش��ان به کمک گرفنت از سازمانهای غیردولتی
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نیز روی میآورند.
بازار کتاب در افغانستان
بازار کتاب در افغانس��تان به ش��دت یک سویه بوده است.
بدین معنا که افغانس��تان در یک حد محدود تنها مش�تری
کتاب بوده است و هیچگاه مقام تولید کننده و عرضه کنندۀ
کتاب را نداش��ته اس��ت .افغانس��تان با اوضاع و احوالی که
اندکی از آن در پیش گفته شد ،در موقعیتی نبوده است که
به کش��ورهای همسایه کتاب صادر کند و یا وارد داد و ستد
فرهنگی با آنها گردد .بنابراین ،سخن گفنت از بازار کتاب در
افغانستان بیش�تر به این معنا است که چه حوزههایی نرش
و کدام بازارهای کتاب در افغانس��تان تأثیر داش��ته است .با
توجه به این نکته میت��وان گفت که ،از آغاز دوران جدید،
بازار کتاب افغانس��تان به شدت تحت تأثیر مراکز بیرون از
افغانستان بوده است.
س��ه مرکز نرش در خالل یک صد سال گذشته بازار محدود
کت��اب در افغانس��تان را تحت تأثیر قرار داده بود :آس��یای
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میانه ،هند و ایران.
مناس��بات افغانستان و آس��یای میانه پیشینۀ تاریخی بلند
دارد .از حیث تاریخی س��مرقند و بخارا به حوزۀ متدنی بلخ
مربوط میگردد و تا دیرها دو سوی آمو یک حوزۀ فرهنگی
با ویژگیهای همس��ان را تش��کیل میدادند .در دورانی که
صنع��ت چاپ در میان ملل رشق رایج ش��د ،بخ��ارا یکی از
مراکزی بود که زودتر به کاروان تجدد پیوست و از آن جمله،
حرک��ت ها و اقداماتی در عرصه ن�شر و طبع کتاب در این
شهر رشوع به کار کرد .به دلیل پیوستگیهای فرهنگی تأثیر
بخارا و حوزههای پیرامونی آن چون تاش��کند و س��مرقند و
در مجموع حوزه فرهنگی آسیای میانه و از جمله در بخش
کتاب بر افغانس��تان طبیعی بود .بخارا و ش��هرهای اقامری
آن ت��ا دیرها وقت حیثیت «ش��هرکتاب» را به خصوص برای
س��اکنان بخشهای شاملی تر افغانس��تان داشت .قاری تاج
محمد خجندی ،قاری غوثالدین و قاری جاللالدین صدیقی
از تاجران معروف کتابهای طبع بخارایی افغانستان بودند.
این وضعیت به صورت جسته و گریخته تا میانۀ دهه شصت
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دوام یاف��ت .اما تأثیرگذاری واقعی ای��ن حوزه دیری نپایید.
حوزۀ بخارا از یک طرف با جمودفکری و حاش��یه نویس��ی
و ظاهرگرایی مواجه ش��د و از سوی دیگر نفوذ بلشویکها
و رسانج��ام ق��رار گرفنت این منطقه در حوزۀ نفوذ سیاس��ی
شوروی دامنه تأثیرگذاری آن را بر مناطق پیرامونی از جمله
افغانس��تان محدود کرد .صدرالدین عینی نویسندۀ مشهور
بخارای��ی در کت��اب خاطرات خود با عن��وان «تاریخ انقالب
فکری در بخارا» نوش��ته است« :از عهد عبدالله خان و بعد
از آن در بخارا مؤسسات علمیه بسیار بنا یافت ،اوقاف زیاد
شد .علامء نیز برای تأسیس��ات وقفیه به حامیت پادشاهان
رج��وع ک��رده ،از مقصد اصلی خودش��ان بازماندند .خالصه
رفتهرفته اصول فقه و ادبیات عرب نیز از جدول درس برآمد.
عاقبت در حواش��ی خوانی چنان غلو رفت که متون بالکلیه
از میان بیرون شد.آخر ،متام خواندن رشحهای معروف مثل
رشح م�لا ،رشح عقاید نس��فی ،رشح عقای��د عضدی ،رشح
تهذیب ،رشح حکمه العین نیز ترک ش��د »102.بدیهی اس��ت
که ای��ن وضعیت موقعیت تأثیرگذار بخ��ارا را زایل کند ،گر

 102تاریخ انقالب فکری در بخارا ،صدرالدین عینی ،تهران ،1381 ،ص .32
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چه هنوز هم بسیاری از مدارس دینی به خصوص در شامل
افغانس��تان بر الگوی مدارس بخارایی ترتیب ش��ده است و
برخی متون درسی (مانند عقاید النسفیه در کالم ماتریدی)
میانش��ان مشرتک میباش��د .هنوز هم برخی دوستان کتاب
و کتابخوانان افغانس��تان کتابهای چاپ بخارا اگر نه تنها
به عنوان یک کتاب بلکه نش��انی از ی��ک دوران که بخارا و
سمرقند حیثیت کانون فرهنگ و نرش کتاب را داشته است،
در کتابخانههای شخصی خود محفوظ داشتهاند .با حاکمیت
بلشویکها در بخارا و مناطق اطراف آن ،مناسبات با آسیای
مرکزی محدود ش��د و این محدودیت طبعاً تأثیر خود را بر
محصوالت فرهنگی و مخصوصاً کتاب نیز بر جا نهاد.
مرکز دوم که بر بازار کتاب افغانستان تأثیر داشت ،شبه قاره
هند بود .بسیاری از اهل فضل و فرهنگ افغانستان مناسبات
فرهنگ��ی با هند را به عهد حم�لات محمود غزنوی به هند
و «تحقیق ماللهند» اثر نامدار ابوریحان بیرونی میرسانند.
اما رصف نظر از واقعیتهای تاریخی گذشته ،افغانستان به
دروازۀ هند معروف است و بسیاری از کتابهای چاپ هند
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هم اکنون نیز در افغانستان یافت میگردد .مناسبات فرهنگی
میان افغانستان و هند به خصوص هند شاملی و مسلامنان
هند بس��یار گسرتده بوده است .در نهضت مرشوطیت ،یک
رکن اصلی جنبش مرشوطه معلامن هندی بودند که در کتاب
«جنبش مرشوطیت در افغانستان» نوشته عبدالحی حبیبی
فصل��ی به کار و کارنامه و معرفی آنها اختصاص داده ش��ده
اس��ت .آقای حبیبی نوشته است« :در حدود  1903هنگامی
که دارالعلوم حبیبیه در کابل گش��وده ش��د ،در آنجا عالوه
بر برخی دانش��مندان افغانی ،برای تدریس علوم طبیعی و
ریاضی و جغرافی ،به وج��ود برخی از معلامن خارجی نیاز
افتاد .زیرا افغانستان متخصص در علوم تجربی جدید نداشت
 ....بنابراین به این فکر افتادند که برخی از معلامن مسلامن
103
را از مس��تعمرۀ هندی انگلیس به مکاتب خود بیاورند».
حبیبی در ادامه از دکرت عبدالغنی و برادرانش و شخصی به نام
مولوی محمد حسین یاد میکند که هم در نرش اندیشههای
تجدد و گسرتش معارف جدید در افغانستان سهم داشتهاند و
هم در نهضت مرشوطیت به طور عملی فعال بودهاند و به
 103عبدالحی حبیبی ،جنبش مرشوطیت در افغانستان ،کابل ،کمیته دولتی طبع و نرش ،1362 ،ص .62
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خصوص عبدالغنی موصوف مدتها (حدود سیزده سال) در
زندان بوده است .مولوی محمد حسین موصوف کتابهای
زیادی در رش��تههای ریاضی��ات ،علوم طبیعی و حتی تاریخ
تألیف و طبع کرد .از نوشتههای او که حکم خاطره و تاریخ
را دارد «افغان پادش��اه» و «انقالب افغانستان» ،هر چند به
گفت��ۀ آقای حبیبی از جهت گیریهای سیاس��ی خاص خالی
نیست ،اما حاوی مشاهدات شخصی نویسنده بوده و بنابراین
قابل یادآوری خاص اس��ت .رسول رهین در اثر مذکورش که
پیشتر هم از او یاد کردیم ،نیز یادآور شده است که پیش از
رشوع صنعت چاپ در افغانس��تان ،کتابهای چاپ هند در
افغانس��تان مورد استفاده بوده است .در دهۀ چهل تجارت
کتاب از هندوستان ،در حکم یک تجارت با رونق اما محدود
محس��وب میشد .معروفترین تاجران کتابهای هندی در
ده��ۀ چهل در ب��ازار قندهار حاجی محم��د رفیق و حاجی
عبدالغف��ار بودند .گویی بر آثار بخارایی که به افغانس��تان
وارد میشد ،بیش�تر جنبۀ ادبی و تصوفی غالب بوده است
مانند «هفت اورنگ جامی»« ،دیوان شاه نقشبند»« ،رشحات
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عین الحیات» و «دی��وان حرضت غوث اعظم» در حالی که
کتابهای وارده از هند بیش�تر جنبۀ تاریخی داش��ته است
مانن��د «عمل صالح» یا ش��اه جهان نامه« ،تاریخ فرش��ته»،
104
«تاریخ رسجان مالکم» و «تاریخ سلطانی».
مرکز سوم که بر بازار کتاب افغانستان تأثیر اساسی داشته
اس��ت ،ایران بوده اس��ت .اما ایران به تدری��ج که دو مرکز
قبلی دامنههای نفوذش در افغانستان محدود میشود ،جای
پایی در بازار نرش و کتاب افغانس��تان پیدا کرد .برابر اسناد
و روایتهای موجود از اواخر دوران قاجار کتابهای چاپ
مشهد و تهران و تربیز کم و بیش در افغانستان برای محدود
اهل فضل افغانس��تان قابل دسرتس��ی بوده است ،اما ورود
انبوه محصوالت فرهنگی ایران عمدتاً در دهۀ دموکراسی و
دوران جمهوریت داودخانی صورت گرفت .در همین دوران
مناسبات فرهنگی میان ایران و افغانستان نیز گسرتش یافت
و اش�تراک دانشمندان دو کش��ور در چاپ و نرش و تصحیح
 104در خصوص تأثیر بازار کتاب هند و آسیای میانه بر افغانستان هیچ اثر مکتوب و مستقلی وجود ندارد.
در این خصوص باید به روایت شفاهی اهل خربه اتکا کرد .برخی از معلومات مربوط به تجارت کتابهای هندی
و بخارایی را از معلومات آقای وسیم امیری نارش و فروشنده که چندین نسل دست اندرکار نرش و تجارت کتاب
بودهاند و اکنون نیز از فعالین عرصۀ نرش خصوصی هستند ،در یک گفتگوی خصوصی در تاریخ 1390/1/15
استفاده کردهام.
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آثار مکتوب و میراث مشرتک به خصوص مآثر تاریخی زبان
فارسی رونق گرفت.
بسیاری از کتابهایی که توسط دانشمندان افغانی تصحیح
میشد ،در ایران به نرش میرسید.
در این میان از دو اثر بسیار مهم زبان فارسی یعنی «السواد
االعظم» ترجمه حکیم سمرقندی (حدود قرن چهارم هجری)
و فضایل بلخ نوش��ته حس��ین واعظ بلخی بای��د یاد کرد که
ب��ا تصحیح عبدالحی حبیبی و توس��ط بنی��اد فرهنگ ایران
ب��ه مدیریت پرویز ناتل خانلری به نرش رس��ید .فضای ادبی
افغانستان تا دیرها زیر سایۀ اشخاصی چون صادق هدایت،
احم��د ش��املو و رضا براهنی بود و ب��ا رشوع جنگ و جهاد
نویس��ندگانی با گرایش��ی دینی امثال علی رشیعتی و جالل
الدین فارسی به میزان کمتر مورد توجه قرار گرفتند .با توجه
ب��ه این وضعیت میت��وان گفت بازار کتاب در افغانس��تان
بیش�تر یک طرفه و تحت تأثیر بازار کتاب سه مرکز همسایه
یعنی آس��یای میانه (سمرقند و بخارا) شبه قاره هند (الهور
و دهلی و حیدرآباد) و ایران (مش��هد و تهران و تربیز) قرار
370

نرشفارسی

داشت.
در ده��ۀ چهل در اث��ر مراواداتی که با مرص برقرار ش��ده
بود ،برخی از نویسندگان عرب و به خصوص مؤلفان مرصی
نیز در دس�ترس مع��دودی از اهل فضل و کتاب قرار گرفت.
از جمل��ه کتاب مع��روف زکی نجیب محم��ود بنام «منطق
وضعی» توسط غالم حسن مجددی به فارسی ترجمه و توسط
انتشارات دانشگاه کابل به نرش رسید .اما این مراودات بسیار
اندک و تنها در حلقههای کوچک اهل فضل محدود میشد
و هیچگاه امکان عرضه همگانی منییافت.
با توجه به محدودیت شهرنشینی ،تیراژ پایین و کمیت ناچیز
کتاب و محدودیت چاپ و نرش ،در بازارهای داخلی نیز سهم
ناچیزی به کتاب تعلق داشته است .برابر گزارشی که حسین
نایل در «فهرس��ت کتب چاپی دری در افغانس��تان» آورده
اس��ت ،از آغاز رشوع چاپ کتاب تا پایان دوران جمهوریت
حدود دو هزار کتاب در افغانستان چاپ شده است .در یک
دوره بیش از یک قرن ،چاپ این مقدار کتاب در افغانستان،
بیتردید نش��ان این است که گردش کتاب به عنوان یک کاال
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هیچ گونه محلی از اعراب نداشته است .دو هزار جلد کتاب
در ی��ک مدت زمان��ی حدود یک قرن به ی��ک معنای دیگر
نیز هس��ت و آن اینکه کتابهای اندکی که در افغانس��تان
به نرش رس��یده است ،هیچگاه به طور عمومی عرضه نشده
است .فقط محض منونه و به عنوان مثال قابل یادآوری است
که کتاب اخالق نیکوماخوس ارس��طو در سالهای دهۀ 30
شمسی در کابل به تیراژ بسیار معدود (حدود هزار نسخه)
به چاپ رس��یده اس��ت و تا هنوز در بازار کتاب کابل قابل
دریافت است.
مسایل حقوقی نرش کتاب
در نظام حقوقی افغانس��تان نیز جایگاه کتاب چندان روشن
نیست .در یک دوره تقنینی حدود یک قرن که روی هم رفته
بیش از دهها جلد کتاب قانون در افغانستان وضع و تصویب
شده است ،اختصاص نداشنت قانونی برای چاپ و نرش کتاب
و تنظیم امور مربوط به نرش و تألیف نشان نداشنت جایگاه
مش��خصی برای کتاب در ذهنیت جامعه افغانی است .هیچ
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س��ندی در دست نیست که نش��ان دهد که تا پیش از دهۀ
چهل نرش کتاب در افغانستان دارای نظم و قاعدۀ حقوقی و
قانونی بوده است .در سال  1343الیحه تألیف و ترجمه به
تصویب شورای ملی رسید که احتامالً نخستین سند حقوقی
در مورد کتاب در افغانستان به شامر میرود .این الیحه هر
چند در اصل ناظر به نصاب درسی معارف است ولی مسایل
زیادی را راجع به کتاب و ترجمه در بر میگیرد که با توجه
به کنرتل ش��دید دولت بر نرش کتاب ،میتوان گفت حداقل
چارچوب از آرشیو ملی تصویب شد و عالوه بر این ،مسایل
مربوط به کت��اب را در ضمن قانونهای مربوط به تجارت،
قوانین گمرکی و قانون رسانههای همگانی باید جستجو کرد.
در سال  1387قانون «حامیت از حقوق مخرتع و مکتشف»
(جریدۀ رس��می ش�مارۀ  )456به تصویب رسید که در آن از
حقوق معنوی سخن به میان آمده است ،اما هیچگاه از کتاب
سخنی گفته نشده است و این خواه ناخواه این پرسش را به
میان میآورد که آیا یک نویسنده و مؤلف با نگاشنت کتاب،
صاحب حق معنوی نسبت به اثر خود می شود یا نه؟
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بزرگترین رویداد حقوقی در عرصه چاپ و نرش تصویب
«قانون حامیت مؤلف ،مصنف ،هرنمند و محقق» است که
به «قانون کپی رایت» معروف است .این قانون برای نخستین
بار نس��بت نویس��نده و نارش و فرایند نرش را در ضمن یک
س��ند حقوقی و قانون��ی تنظیم میکند .ای��ن قانون نیز در
اصول و روح خود تا حد زیادی براس��اس گرایشهای دولت
محورانه تنظیم شده اس��ت و «وزارت اطالعات و فرهنگ»
ن��ه تنها یگانه مجری ای��ن قانون که نهاد بس��یار پر قدرتی
در عرصۀ نرش و توزیع تعریف ش��ده است .از این نکته که
بگذریم که هن��وز از مرده ریگ گرایشهای انحصار طلبانه
گذش��ته رنج میبرد ،نکتۀ اصل��ی در خصوص این قانون در
حال حارض این اس��ت که درصد کم��ی از این قانون تطبیق
میگ��ردد .به رغم اینکه نرش مس��تقل در این قانون به طور
ضمنی به رسمیت شناخته شده است ،قانون مذکور هیچگاه
فرایند ثبت قانونی یک بنگاه انتش��اراتی را تعریف منیکند
و منیتوان در چارچوب این قانون مؤسس��ه نرش مستقل را
به ط��ور قانونی ثبت کرد .نقصه��ا و ابهاماتی از این گونه
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بیتردید نش��انۀ مش��کالت جدی و آش��وب در عرصۀ نرش
است .درس��ت به همین دلیل اس��ت که ما هیچ نارش ثبت
شده رسمی و مستقل نداریم .برابر گفتۀ رئیس برنامهریزی
وزارت اطالعات و فرهنگ ،هنوز هیچ نارش رس��می مستقل
در این وزارت ثبت نش��ده است و انبوهی از نارشان ُخرد و
105
ریز به انواع و اصناف فعالیتهای خالف قانون رسگرمند.
بدی��ن ترتیب گامن منیرود ک��ه ضامنتهای حقوقی که در
مورد کتاب و نرش به وجود آمده است ،به زودی عملی شود
و خ��ود این اقدامات حقوقی نی��ز با متام اهمیت خود کمرت
میتواند از حد کلیات فراتر رود .مانند تضمین آزادی بیان و
به رس��میت شناخنت حق آزادی بیان و اندیشه که در غیبت
یک س��از و کار اجرایی مناس��ب و برنامه ری��زی قوی ،تنها
میتواند مبنای خوبی برای تدوین قوانین و مقررات مناسب
فراهم کند .با وج��ود قانون کپی رایت ،ما در مورد کتاب و
نرش و مناس��بات مؤلف و نارش هنوز نیازمند به قانونگذاری
هستیم.
 105معلومات درباره وضعیت نرش مستقل و آشفتگی های قانونی ،در این مورد را در یک گفتگوی خصوصی
از محرتم خرسو امینی رئیس برنامه ریزی وزارت اطالعات و فرهنگ در تاریخ  1390/2/5گرفتهام.
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مشکالت نرش
ب��ا توج��ه به آنچه ک��ه گفته ش��د ،نرش در افغانس��تان با
مش��کالت بسیار رو به رو اس��ت .عمدهترین این مشکالت،
فقر ،بیس��وادی ،نبود جایگاه مناسب برای کتاب در اذهان
عمومی ،و ضعف عمومی علمی در جامعه اس��ت که امکان
تولید آثار علمی و ادبی را در جامعه محدود میکند .مشکالت
این عرصه دو جانبه اس��ت :هم به مخاطب و س��طح پایین
تقاض��ا برای آثار مطلوب ب��از میگردد و هم به نارشانی که
به طور غیرقانونی ب��ه فعالیتهای چاپ و نرش میپردازند
و هم به نویس��ندگان و پدیدآورندگان اث��ر باز میگردد که
امکانات فنی و دانش و مهارت الزم را ندارند و نکتۀ چهارم
نی��ز باید گفته آید که نیاز بازار کتاب داخل افغانس��تان نیز
اغلب توس��ط بازارهای خارجی و کتابهای چاپ ایران و تا
حدودی پاکستان اشباع میگردد .پیشتر نیز از چاپ افست
کتابه��ای چاپ ایران توس��ط نارشان افغانی در پاکس��تان
(پیش��اور) و رسازیر ش��دن آنها در داخل افغانستان سخن
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گفته ش��د .اما روی هم رفته مشکالت نرش در افغانستان در
ضمن سه مشکل عمده قابل بررسی است:
)1مشکالتی که در عرصۀ نظم و قانون وجود دارد.
)2مشکالتی که در بخش مخاطب و مشرتی وجود دارد.
)3مش��کالتی که در عرصه تألیف و تولی��د وجود دارد که
میتوان آن را مش��کل بنیادی دانس��ت .در زیر به اجامل به
این سه مشکل اشاره میشود.
مشکل نظم و قانون
پیشتر یادآوری ش��د که کتاب در نظام حقوقی افغانس��تان
جایگاه چندان تعریف ش��ده نداشته است .از دهۀ چهل به
این س��و که قوانین مربوط به کتاب جسته جسته تدوین و
تصویب ش��د ،الی اکنون که قانون کپی رایت یا «حامیت از
حقوق مؤلف ،مرتجم ،هرنمند و محقق» به تصویب رسیده،
روی هم رفته می توان شاهد نوعی پیرشفت در بخش حقوق
و قانون بود ،اما مشکل در این است که این بسرت حقوقی و
قانونی هیچگونه مورد انطباق عملی نداش��ته است .وزارت
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اطالعات و فرهنگ به عن��وان یگانه مجری و تطبیق کنندۀ
قانونی کپی رایت فاقد ظرفیت و توانایی کافی برای تطبیق
این قانون و نظم دهی امور نرش و چاپ است .اکنون چنان
که اندکی پیش گفته ش��د ،بی نظمی و آشفتگی شدیدی بر
بازار نرش حاکم است ،و این بیقاعدگی تنها یکی از مشکالت
اصلی نرش اس��ت .تجارت کتاب خ��ارج از بی قاعدگیها در
مورد مالیات ،بیاعتناییهای گسرتده به حقوق نارش و مؤلف
که پیوسته از سوی نارشان خرده پا و در اثر عدم اجرای قانون
و عدم نظ��ارت وزارت اطالعات و فرهنگ ،صورت میگیرد،
عرصۀ نظم و قانون را با ناهنجاریهای بسیار و بیشامر مبتال
کرده اس��ت .برابر گفتۀ رئیس برنامه ریزی وزارت اطالعات
و فرهنگ ،هر چند اقدامات در راس��تای س��امان دهی نرش
کتاب از جمله سیس��تم دادن شامرۀ استاندارد نرش ()ISBN
در حال انجام اس��ت ،اما هنوز یک انتشارات ثبت شده در
ای��ن وزارت خانه وجود ن��دارد و تقاضا برای مجوز نرش نیز
نیست.
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مشکل خواننده و مخاطب
مش��کل خواننده و مخاطب نیز در افغانستان بیش از آنچه
ک��ه در ابتدا به نظر می رس��د ،جدی و پیچیده اس��ت .این
پیچیدگی ابعاد مختلف دارد که از نفوذ بازار کتاب کشورهای
همس��ایه گرفته تا ضعیف بودن روحیۀ نقد و اطالع رسانی
و عدم چالش جدی نویس��نده از س��وی مخاط��ب را در بر
میگیرد .نویسندۀ افغانی احساس مخاطب داشنت منیکند و
پیشاپیش مخاطبانشان را توسط نویسندگان همسایه تسخیر
ش��ده میبینند .این وضعیت در عرصه انتش��ارات مذهبی
و ادبیات داس��تانی صددرصد صادق اس��ت .نیازمندیهای
ش��هروندان افغانس��تان در بخش کتابهای مذهبی مطلقاً
توسط همس��ایهها تأمین میگردد .در خالل سه دهۀ اخیر
هیچ اثر دینی مهم توسط یک عامل دینی افغانی نوشته نشده
است که مورد استفادۀ مخاطبان نسبتاً حرفهایتر قرار گرفته
باش��د .عین همین وضعیت در مورد ادبیات صادق اس��ت.
به رغم نویسندگانی چون اکرم عثامن ،رهنورد زریاب ،هیچ
نویس��ندۀ افغانی مقام اشخاصی چون رضا براهنی و صادق
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هدایت و جالل آل احمد و محمود دولت آبادی را در چشم
و دل خوانندۀ افغانی نیافته است .نویسندۀ افغانی مجبور
اس��ت که همزم��ان هم خویش�تن را در ذهنی��ت مخاطب
افغانی بازس��ازی و تثبیت کند و هم شعور چالشگری را در
مخاطب ام��روزی برانگیزاند .تنها در این صورت اس��ت که
میتوان امیدوار بود که نشاط و رونقی به جان بی رمق نرش
افغانس��تان تزریق ش��ود و تحرک هر چند اندک پدید آید.
در س��الهای اخیر نویس��ندگان افغان در خارج از مرزهای
جغرافیایی افغانستان در زمینۀ خلق ادبیات داستانی گامهای
بلند برداشتهاند .خالد حس��ینی با نوشنت کتاب بادبادک باز
و هزار خورش��ید تابان تبدیل به نویس��ندهای جهانی شد و
کتابهای او به زبانهای زنده دنیا ترجمه شد .اگر چه او آثارش
را به انگلیسی مینویس��د ،اما به خاطر شناخت دقیقش از
جامعه افغانس��تان ،تصویری زنده و بس��یار تکان دهنده به
وی��ژه از روزگار جنگه��ای داخلی در افغانس��تان ارائه داده
است.
عتیق رحیمی نویس��نده افغانی ساکن فرانسه که فیلمساز
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نیز هس��ت ،با دو اثر خاکس�تر و خ��اک و هزارخانۀ خواب
و اختناق توانس��ته جایگاه ادبیات معارص افغانستان را باال
بربد .دو نویس��نده افغانی در ایران نیز چهره شدهاند .یکی
محم��د آصف س��لطانزاده که اکنون مقیم دامنارک اس��ت،
کتابهایش در ایران چند جایزۀ ادبی را برد و دیگری محمد
حس��ن محمدی که در ایران مینویسد و کتابهایش همواره
برنده جایزههای ادبی میشوند.
مشکل تألیف ،تولید و توزیع
مش��کالت جدی دیگر که دامنگیر نرش در افغانستان است،
به عرصههای چون تألیف ،تولید و توزیع باز میگردد .از این
مجموعه مش��کالت میتوان به عنوان مشکالت بنیادین یاد
کرد که ب��ه زودی منیتوان راه حلی برای آن تدارک دید .در
بخش تألیف همچنانکه گفته ش��د ،انقطاع و تأخر فرهنگی
افغانستان و ضعف علمی و بیثباتیهای سیاسی و منازعات
طوالنی مدت ،زمینه تألیف و تخیل را در افغانستان تا اندازۀ
زیادی نابود کرده است و بنابراین به طور طبیعی زمینۀ تولید
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اثر از میان رفته است .رصف نظر از هر گونه موانع قانونی و
آشفتگیهایی که اکنون در بازار نرش کتاب افغانستان حاکم
است ،زمینههای مناسب برای تولید اثر به لحاظ فنی و رشد
و پیچیدگی فرهنگی و انباش��ت تجربه و دانایی و فراغت و
نیاز به تجمل که هر کدام عنرص اساسی در تولید و رشد آثار
مکتوب اس��ت ،در افغانستان مهیا نبوده است .جز استبداد
دیرپای تاریخی که آن هم ،هنوز برای ذهن افغانی وضعیت
پروبلامتیک نیافته است ،افغانستان به لحاظ فرهنگی کشور
س��اده و بسیط و فاقد مسئله و پرسش بوده است و نیاز به
مکتوب و نوش��تار را که ویژگی مراحل پیرشفته و پیچیدگی
فرهنگ است رضوری نکرده است.
بدی��ن ترتی��ب آثاری که تولید میش��ده اس��ت ،به لحاظ
محتوایی ضعی��ف ،به لحاظ حجم ان��دک ،از حیث کیفیت
پایین و از نقطه نظر پاسخگویی به نیازهای ذهنی و معنوی
جامعه ناتوان بوده است.
مش��کل تولید نیز چنان که به بازار آش��فته کتاب در پیش
هم اشاره ش��د ،هیچگاه قاعده و قرار الزم را نداشته است.
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در قدیم سایۀ سانس��ور و حکومت بر تولید کتاب سنگینی
میک��رد و اکنون که علی الظاهر این س��ایه برطرف ش��ده،
بازار نرش مبتال به آش��فتگی بیش�تری به نظر میآید .تولید
کتاب هیچ فرایند مشخصی را طی منیکند .هیچ نارشی نظام
ویرایش��گری را بر کتاب اعامل منیکند .در چاپ نیز به هیچ
وجه نکات فنی و هرنی الزم اعامل منیگردد و بیشرت سلیقه
یا متکن مالی نارش و نویس��نده تعیین کننده اس��ت .بسیار
است که کتاب به صورت کپی یا زیراکس به نرش میرسد.
به هر ترتیب اگر کتابی امکان نرش یافت ،مش��کل جدیتر
توزیع است که به شدت با مانع بر میخورد .به دلیل ضعف
ب��ازار داخلی کتاب و می��زان اندک کتابهای تولید ش��ده،
افغانس��تان در واقع فاقد یک سیس��تم توزیع داخلی است.
کتاب فروشیها عمدتاً در کابل یا حداکرث در یکی دو سه شهر
بزرگ دیگر متمرکز میباشند .در کابل نیز کتابهای دولتی
در مراکز خاص آن قابل عرضه است و به کتاب فروشیهای
رسارس شهر منیرسد .در این مورد مناسبات شخصی و قدرت
ارتباط اشخاص از جمله نویسنده و نارش و نه سیستم میتواند
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تعیین کننده باش��د .نویس��نده در افغانس��تان منیتواند که
بدون دغدغۀ تولید و توزیع ،رصفاً به امر نوش�تن بپردازد و
مطمنئ باشد که سیستم خاص تولید و توزیع کتاب کار خود
را خواهد کرد .در کنار اینها مس��ئلۀ رسقت ادبی و علمی،
سوء اس��تفاده از ناگزیریهای نویسنده و در بخش مسایل
دینی و مذهبی ،سانس��ور حکومت یا گروههای فشار را نیز
باید بر لیس��ت مش��کالت افزود .در این مورد البته سانسور
رس��می وجود ندارد ،ولی دستگاههای نیرومندی وجود دارد
ک��ه با بهانههای اندک و اغلب ایدئولوژیک کتاب را با خطر
مواجه می س��ازد .دشمنی با کتاب و بیعالقگی به کتاب در
افغانستان پیشینۀ دیرینه دارد .برابر برخی روایات شاه زمان
پرس تیمورشاه که به علم و فرهنگ و ادب بیگانه بود ،کتاب
خانۀ ارگ سلطنتی را که مشتمل بر هیجده هزار جلد کتاب
بود فروخت و بعد از آن نیز در دید رس��می حاکمیت خواه
چپ ،خواه راس��ت ،خواه مس��لامن ،خواه دموکرات ،کتاب
جنس خطرناک و رضررس��ان تعریف شده است .طالبان هر
چند به کتابخانۀ ملی و آرشیو ملی در پایتخت ظاهرا ً آسیبی
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نرساند ،اما در دوران تسلطشان «کتابخانه عبدالعلی مزاری»
را در بامی��ان و «کتابخانه نارص خرسو بلخی» را در پلخمری
والیت بغالن به آتش کشیدند 106.در سال  2010به امر شورای
علامی افغانس��تان ،والی نیمروز هزاران جلد کتاب را به آب
انداخت .کتاب های مذهبی از جمله انجیل و تورات بدون
هیچ گونه دلیل و قانون از س��وی وزارت اطالعات و فرهنگ
ممنوع الورود اعالم ش��ده اس��ت .عدم اطالع رس��انی کافی
نیز از مش��کالت حوزۀ نرش است .روزنامهها اغلب صفحات
مخص��وص نرش کتاب ندارند و هی��چ مجله یا هفته نامه که
تحوالت بازار نرش و دنیای کتاب را پیگیری کند ،وجود ندارد.
نرش الکرتونیک
در پای��ان ای��ن گزارش فرشده و اجاملی ،خوب اس��ت که از
نرش الکرتونیک نیز یاد ش��ود .در یک دهۀ اخیر دسرتسی به
اینرتنت رش��د محسوسی داشته است ،اما این رشد آن اندازه
نیس��ت که نرش الکرتونی��ک را نیز واقعیتی قابل اش��اره در
 106معلومات راجع به آتش زدن این دو کتاب خانه را از محمد رسور جوادی منایندۀ دور اول پارملان
افغانستان از والیت بامیان که در دوران سلطۀ طالبان در منطقه حضور داشت و شاهد اقدامات آنان از نزدیک
بود ،در یک مصاحبه خصوصی در تاریخ  1390/2/22گرفتهام.

385

نرشفارسی

بازار نرش افغانس��تان به ش�مار آورد .هنوز محدودیتهای
فضای مجازی به حد کافی در افغانس��تان محس��وس است
و همچنین مهارتهای الزم برای اس��تفاده از فضای سایربی
وجود ندارد .نهادهای دولت��ی به کمک متخصصان خارجی
آهسته آهسته گامهای هرچند ابتدایی در راستای دیجیتالی
شدن برمیدارند و هنوز اغلب این نهادها و مراکز ،سایتها
و پایگاههای اطالع رس��انی رسمی در فضای مجازی ندارند.
نارشان که دست اندرکاران نرشند نیز یا زمینه برای کار خود
منیبینن��د یا اینک��ه ذهنیت الزم را برای اس��تفاده از فضای
مجازی در حوزۀ کارش��ان ندارن��د یا آن را از حیث اقتصادی
ب��ه رصفه منیبینن��د ،در هر صورت به اس��تفاده اینرتنت و
نرش چندان عالقه نش��ان ندادهان��د .تاکنون هیچ نارشی در
افغانس��تان س��ایت اطالع رسانی رس��می که بدان وسیله به
مش�تریان خود اطالع برس��اند ندارد .بدی��ن ترتیب میتوان
گفت استفاده الکرتونیکی در حوزۀ کتاب به راه اندازیهای
محدود مرکز اس��ناد یا کتاب خانههای دیجیتالی با ظرفیت
مح��دود و تهیه و تدارک پایگاههای اینرتنتی برای دادهها و
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معلومات ،برای نهاد وارگان ها محدود میگردد.
برخی پیشنهادها
کتاب یک کاال ،و حداکرث یک کاالی فرهنگی اس��ت .تا جایی
که به خواننده مربوط میشود برای او مهم نیست که کتاب
کدام نویسنده را بخواند .مهم برای او خواندن کتاب دلخواه
و رضایت بخش است .با توجه به این نکته دربارۀ افغانستان
میتوان گفت که راجع به کتاب وضعیت دشوار و پیچیدهای
پدید آمده اس��ت .خوانندۀ افغانی قصد خواندن کتابهای
خوب و دل پس��ند را دارد و برای دست یابی به کتاب مورد
نظ��ر خویش دیگ��ر آن محدودیتهای س��ابق را نیز ندارد.
اما نویس��ندۀ افغانی به دالیل مختلف کتاب خوب نوش�تن
منیتواند .این وضعیت هر گونه راه حل کوتاه مدت را برای
رشد و رونق کتاب با بنبست و دشواری مواجه کرده است.
اما برخی نکات به نظر میرسد که اگر به عنوان راه حل در
نظر گرفته ش��ود ،در دراز مدت میتواند رواج و رونقی در
این بازار کس��اد به وجود آورد .در زیر ،به اجامل ،به برخی
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از این نکات اشاره میشود:
 .1رسمایه گذاری در حوزۀ نرش و کتاب .مش��کل جدی که
بخش کتاب در افغانستان با آن مواجه است ،عدم رسمایهگذاری
است .گزارش «آیسا» یا سازمان حامیت از رسمایه گذاری در
افغانستان نشان میدهد که حجم رسمایهگذاریهای داخلی
و خارجی در افغانس��تان ،به رغم رشایط نامس��اعد امنیتی،
به طور قابل مالحظهای زیاد است .ولی سهم امور فرهنگی
و به خصوص کتاب بس��یار ناچیز اس��ت .تزریق رسمایه در
ب��ازار کتاب و به کارگیری فنون جدی��د کتاب آرایی و تولید
استاندارد و معیاری کتاب ،نارشان متقلب و متخلف خرده پا
را نیز دچار مش��کل و دردرس خواهد ساخت و نرش معیاری
در چارچ��وب قانون را تش��ویق خواهد ک��رد .این امر خود
انگیزهای خواهد ش��د برای مؤلفین و نویسندگان و بنابراین
بخش نوشتار را نیز تحرک خواهد بخشید.
 .2ایجاد رسانه اطالع رسانی و نقد کتاب .کتاب در فضای
عمومی مطبوعات و رس��انههای افغانس��تان گم است .اگر
بحثی نیز دربارۀ کتاب میشود ،اغلب ترشیفاتی و برخاسته
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از رس��م و رواج است و به مناس��بتهای چون «روز کتاب
خوان��ی» یا روز «مبارزه با بیس��وادی» س��خن آن به میان
میآی��د .برای تحرک بخش��یدن ،هم ب��ه خوانندگان ،هم به
نویس��ندگان و نیز برای اطالع رسانی از کتاب الزم است که
یک نرشیۀ ویژۀ اطالع رسانی و نقد و معرفی کتاب به وجود
بیاید.
معرفی و نقد و بررسی کتابها خود بیتردید باعث تشویق
نویس��نده و خوانن��ده و رسانجام رونق ن�شر و بازار کتاب
خواهد ش��د .در دهۀ س��ی و چهل ،مجلۀ آریانا کم و بیش
به معرفی کتاب میپرداخت ،اما در دوران جدید متأس��فانه
حرف و حدیث کتاب در فضای عمومی مطبوعات به ندرت
به میان میآید .کتاب هرگز سوژۀ جذاب و دل چسب برای
اصحاب رسانههای افغانستان نیست.
 .3احیای مآثر فرهنگی و تاریخی گذشته .افغانستان یکی
از مخزنهای نسخههای خطی است .اگر به دلیل ضعف بنیۀ
علمی و بسا دالیل دیگر ،تولید و تألیف کتاب در افغانستان
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کنونی وضعیت رضایت بخشی ندارد ،میتوان با احیای نرش
میراث مکتوب گذش��ته ،بازار بیرمق ن�شر را نه اندکی که
بس��یار رونق داد .این امر نیز مس��تلزم رسمایهگذاری جدی،
رعایت اصول و استانداردهای الزم و به کارگیری فنآوریهای
جدید تولید کتاب است.
 .4تش��ویق مؤلفین و نویس��ندگان .راه دیگر رش��د کتاب
تش��ویق مؤلفین و نویسندگان است باید س��از و کارهایی،
هم از س��وی دولت و هم از س��وی بخش خصوصی در نظر
گرفته ش��ود که نویسندگان و مؤلفان تش��ویق شوند و هم
نوعی جدیت و رقابت در این عرصه پدید آید .در افغانستان
امروز یک مؤلف یا نویسنده هیچ گونه شخصیت و حیثیت
اجتامعی ندارد و به لحاظ اقتصادی نیز نوشنت فاقد هر گونه
جذابیت و دلچسبی برای نویسنده است.
 .5راه ان��دازی جایزۀ کتاب .نکتۀ آخ��ر و نه آخرین نکته
راهان��دازی جایزۀ کتاب و معرفی کتاب برتر س��ال در متامی
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رشتهها و زمینهها است .دو سه سالی است که جایزۀ کتاب
محمود طرزی از س��وی «مرکز مطالعات اسرتاتژیک وزارت
ام��ور خارجه افغانس��تان» راهاندازی ش��ده اس��ت .اما این
برنامه مشکالت و کاستیهای خاص خود را دارد .این برنامه
مخصوص کتابهای سیاسی و عرصه روابط بینامللل است،
س��ازوکارهای دقیقی ب��رای داوری و ارزیابی ن��دارد ،اطالع
رسانی خوبی هم در مورد آن صورت منیگیرد .اگر بتوان یک
جایزۀ کتاب معترب ،در س��طح ملی و با مشارکت و همکاری
مقامات باالی دولت��ی راه انداخت ،میتوان امیدوار بود که
به رونق نرش و کتاب در افغانستان کمک کند.
در کنار اینها میتوان به تالش برای برطرف سازی مشکالت
نرش و تولید کتاب در حوزۀ حقوقی که پیش تر به آن اشاره
ش��د ،نیز توجه کرد .رسمایهگذاری ،تهیه و تدارک بس�ترهای
حقوقی ،تش��ویق مؤلفان و نویس��ندگان و تعریف جایگاه
کتاب در س��اختار کالن سیاس��تگذاری فرهنگی ،میتواند
عرصۀ نرش را متحول سازد.
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دیلشاد رحیماف

مردم تاجیک در برابر دیگر مردمان فارسی زبان در ادبیات
و علم و تفکّر جهانی سهم پر ارزشی داشتهاند .انتشار کتاب
در تاجیکستان تاریخ جالبی دارد .ابتدای هرن طبع و نرش در
جمهوری تاجیکستان در س��الهای دهۀ بیست قرن بیستم
میالدی صورت گرفته است .پس از استقرار حکومت شوروی
در تاجیکس��تان نخس��تین کارگاهه��ای طبع ونرش تأس��یس
یافت و دس��تگاههای چاپگری راه اندازی شدند .از روزهای
اول حاکمیت بلش��ویکها ،برای بنیاد جدید سوسیالیس��تی
ب��ه نقش بارز مطبوع��ات تأکید میکردن��د ،همچنین برای
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رفع بی س��وادی ،تبلیغ ارزشهای سوسیالیستی و ایدههای
کمونیس��تی ،برای تربیت متخصصین در عرصههای مختلف
و پرورش طبقۀ روش��نفکران ملی مطبوع��ات ابزاری مهم و
کارساز بود .از این رو ،حکومت شوروی برای بنیاد چاپخانهها
و رش��د تولید کتاب و روزنامهه��ا و مجلهها مبالغ بزرگی را
بدون دریغ رصف میکرد .در ابتدا در چاپخانهها مهندسین
و متخصصین از شهرهای مسکو ،لنین گراد (سن پرتزبورگ)،
کِیف ،تاش��کند آم��ده کار میکردند و ب��ه همتایان تاجیک
خود ریزه کاریهای این فن را میآموختند .اولین انتشارات
دولتی تاجیکستان در س��ال  1925در شهر سمرقند تأسیس
ش��ده است .زیرا از سال  1924تا  1929تاجیکستان همچون
جمهوری خودمختار در داخل ازبکستان بود .پس از نه سال
در ش��هر استالین آباد (دوشنبه) انتشارات جدید باز شد ،ا ّما
قصد آن دور کردن مردم تاجیک از همزبانان و دین و فرهنگ
خویش و بنیادگذاری یک دولت متحد شوروی در آن سالها
بود که الفبا در تاجیکستان شوروی تغییر داده شد .نخست
در س��ال  1925تاجی��کان را از خط نی��اکان خویش ،الفبای
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فارس��ی محروم کرده و آن را تبدیل به حروف التینی منودند
و در سال  1940خط سیریلیک روسی را جانشین آن کردند.
این گذار نه تنها به معنویات و سنن زبانی و فرهنگی رضبۀ
محکمی زد بلکه به رشد مطبوعات و انتشارات نیز زیان خود
را رس��انید .در برابر تبدیل آالت و دس��تگاهها برای آموزش
فنآوران از آن جمل��ه حروفچینها ،مصححین ،محرران نیز
وقت و زحمت و مبلغ زیادی رصف شد.
کامیابی بیش�تر مطبوعات تاجیک در س��الهای 1960-70
دیده میش��ود .در مقایس��ه با جمهوریهای همسایۀ خود،
در تاجیکس��تان آثار ادبا و ش��اعران فارس��ی مث��ل رودکی،
فردوس��ی ،خیام ،س��عدی و حافظ ،نظامی ،جامی ،از ادبای
معارص تاجی��ک صدرالدین عین��ی ،ابوالقاس��م الهوتی ،م.
تورسون زاده و دیگران ،ترجمه آثار شعرا و نویسندگان روس
الکساندرپوشکین ،لئون تولستوی ،ماکسیم گورکی ،میخائیل
ش��ولوخوف و غیره ،تألیفات سیاسی کارل مارکس ،فردریش
انگلس ،والدیمیر لنین به تکرار چاپ میش��دند( .سلتانوف
.)1999 :23
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بلندترین دورۀ انتش��ار کتاب در تاجیکستان شوروی سال
 1988به ش�مار میرود که آن زمان کتاب و دستور عملها
و جزوهها در مجموع  920عدد و حس��اب کلی آنها دوازده
میلیون و پانصد هزار نس��خه چاپ شدند .هم زمان در این
دوره  54مجله با تعداد  26میلیون و  361هزار نسخه و 74
روزنامه با تعداد هر روزی  1میلیون و  585هزار عدد و در
حساب س��االنه به مقدار  285میلیون نسخه چاپ شدهاند.
(ورقه .)2009 :4
طبق قانون جمهوری تاجیکس��تان «درباره روزهای عید»
همه س��اله در تاجیکس��تان چهارم س��پتامرب به عنوان «روز
کتاب» تجلیل میشود ،ولی این روز تعطیل نیست.
تاریخ روزنامه های تاجیک
روز  11مارس ،در تاجیکس��تان در ده س��ال اخیر همچون
«عی��د مطبوع��ات تاجیک» یاد میگ��ردد .در این روز همه
نرشیههای غیروابسته به نوع تابعیت یعنی دولتی و غیردولتی
روز عید را جش��ن دارند .برای بار نخست در روز  11مارس
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س��ال  1912در بخارا ش�مارۀ یکم روزنامۀ «بخارای رشیف»
به زبان فارسی به طبع رسیده است .بنیادگذاران آن رهربان
س��ازمان «جوان بخاریان» میرزا مح��ی الدین و میرزا رساج
حکی��م بودند .روزنامه «بخارای رشی��ف» در اول هفتۀ هر
روز و بعدتر چهار دفعه در هفته نرش میشد .امیر بخارا به
این روزنامه گامن بد برده با کمک روسیه در  2ژانویه 1913
این روزنامه را تعطیل کرد.
در دوران حاکمیت ش��وروی روزنامهه��ای «آواز تاجیک»
بعدتر ،نام «تاجیکس��تان رسخ»« ،تاجیکس��تان ساویتی» را
گرفت و در زمان اس��تقالل تاجیکس��تان «جمهوریت» شد،
«معارف و مدنیت» (بعدتر «ادبیات و صنعت»)« ،کمسومول
تاجیکس��تان» (اکن��ون «جوان��ان تاجیکس��تان»)« ،پئون��ر
تاجیکس��تان» ،مجلههای «ش��عله انقالب»« ،رهرب دانش»،
«رشق رسخ»«( ،صدای رشق»)« ،زنان تاجیکس��تان»« ،علم
و حیات»« ،مشعل» تا چندی بعد چاپ میشدند .همچنین
به زبان روسی («کمونیس��ت تاجیکستان») ،مجله فرهنگی
– ادبی «پامیر» ،به اوزبکی «تاجیکس��تان شوروی» و غیره
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به طبع میرس��یدند .در نواح��ی و والیتها نیز نرشیههای
محلی منظم چاپ میش��دند .روزنامه خوان ها بیش�تر در
س��مرقند ،بخارا ،خوقند بودهاند .منظور روزنامه و مجلهها
اس��ت که در سالهای حکومت ش��وروی مربوط به تاجیکان
چاپ میشدند و محل چاپ آنها در نظر نیست.
بعد از استقالل تاجیکس��تان بر شامرۀ روزنامه و مجلهها
افزوده ش��د .در مجموع مطبوعات دورهای تاجیکستان در
بیس��ت س��ال اس��تقالل ( )2011-1991مضمون و محتوا و
اهداف مختلف پیدا کردند .روزنامه و مجلههای تاجیکی در
انعکاس مس��ائل جامعه در دورۀ گذار اقتصادی – اجتامعی
و سیاس��ی س��هم بزرگ داش��تهاند .آنها از ابزار سیاس��ت و
ایدئولوژی حزب یکه تاز کمونیس��ت به نهادهای اجتامعی
تغییر یافتهاند .انحصار دولتی رسانههای گروهی زوال یافت.
در برابر روزنامههای دولتی نرشیههای غیر دولتی مستقل به
میدان آمدهاند که پهلوهای گوناگون حیات جامعه را بازتاب
میدهند .ام��ا از نگاه دیگر ،بازار مطالب روزنامه نگاری از
لحاظ وقایع نویسی ضعیف شد ،اگر مؤسسههای انتشاراتی
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اصالً درآمد مالی را هدف خود ساخته و به مطبوعات «زرد»
تبدیل ش��دهاند .ب��رای پیدا کردن خواننده و فروش بیش�تر
روزنامه ،نرشیهها در صفحههای خود مقالههای نازل را به
طبع میرس��انند ،زیرا مردم عوام بیشرت به این گونه مطالب
توجه دارند .االن بیش از دویس��ت و پنجاه روزنامه و هفته
نامههای دولتی و غیردولتی فعالیت میکنند .مش��هورترین
آنه��ا از نرشیهه��ای خصوصی «چ��رخ گ��ردون»« ،ملت»،
«آزادگان»« ،نگاه»« ،نجات» ،ــ نرشیۀ حزبی «نهضت اسالم
تاجیکس��تان»« ،امروز – نی��وز»« ،دنیا»« ،عائل��ه»« ،فرژ»،
هم چنین به زبانهای روس��ی «آس��یا پلوس» « ،ابوسینا»،
«بیزنس و پولیتیک»« ،وچرنی دوشنبه» ،از نرشیههای دولتی
«جمهوریت»« ،صدای مردم»« ،منرب خلق» ،ــ روزنامه حزب
خلقی دموکراس��ی تاجیکستان و چند نرشیۀ دیگر منظم به
چاپ میرسند.
در پایان سال  2010در جمهوری تاجیکستان  34روزنامه و
 23مجله به تازگی نام نوشتهاند ،از جمله نرشیههای «سیام»،
«روزگار»« ،موق��ع»« ،معرفت حقوق»« ،دان��ا»« ،حیات»،
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«ش��کارچی»« ،محرم» ،همچنین مجلههای «رشق و غرب»،
«صدای کودکان»« ،نونهال»« ،آثار آکادمی» و غیره مشمول
این فهرست میباشند.
مطبوعات تاجیک چون به دولتی و خصوصی یا غیردولتی
دس��تهبندی میش��ود ،مبلغ گذاری و تأمین م��ا ّدی آنها نیز
مربوط به تعلق آنهاست .رسمایه نرشیههای دولتی را دولت،
میپردازد .اما گروه دوم از حساب درآمد خود دخل و خرج
میکنند .درآمد بعضی از نرشیههای مستقل هزینههای خود
را ج�بران منیکند .تنها راه خارج ش��دن از زیان هامنا چاپ
تبلیغات تجاری در صفحات آنها است .با این راه آنها اندکی
احوال اقتصادی خود رامستحکم میکنند.
نگاهی به نرشیه مستقل در تاجیکستان ()2011 -1991
پس از فروپاش��ی اتحاد شوروی ،تاجیکس��تان تازه استقالل
یافته به کام جنگ داخلی کش��یده ش��د .در نتیجه نزاعهای
ملّ��ی و در عین زمان تحمیلی صده��ا نفر متخصص میدان
مطبوع��ات که اکرث آنها روسه��ا و منایندگان قومهای دیگر
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ش��وروی بودند از تاجیکس��تان اجبارا ً کوچ کردند .ا ّما در آن
سالهای ناآرام چاپ کتاب و روزنامهها در تاجیکستان قطع
نشده بود .در تاجیکس��تان پس از امضای سازش نامۀ صلح
در ( )1997امکانات و رشایط بهرت و بیشرت طبع و نرش ایجاد
شد .در عین حال در محدودۀ کشور  254روزنامه از جمله 54
روزنامۀ دولتی 127 ،روزنامۀ خصوصی 34 ،روزنامۀ جمعیتی،
 39نرشیه حرفهای فعالیت میکنند .همچنین هشت آژانس
اطالعاتی (یکی دولتی و هفت تا خصوصی) 55 ،انتشاراتی با
حساب هشت نارش دولتی و  47نارش خصوصی 186 ،مطبعه
ی��ا چاپخانه ( 34چاپخانه دولتی و  153چاپخانۀ خصوصی)،
به کار نرش و طبع مشغول هستند.
آمار فعالیت طبع و نرش در دوران اس��تقالل چنین نتیجه
میدهد که اکنون در تاجیکس��تان ( )2011فضای اطالعاتی
نس��بت به هفتاد سال زمان ش��وروی صد درصد باالتر رفته
است (بوری اوف .)2011
س��ال  2005به منظور توازن فرهنگی و رعایت اس��تاندارد
جهانی نرش کتاب با ابتکار وزارت فرهنگ و دستگاه حکومت
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جمهوری تاجیکستان این کشور به عضویت آژانس بین امللل
ش�ماره گذاری استاندارد کتاب ( )ISBNدرآمد .با این تاریخ
 26 . 10 . 2005با رقم  166دستور وزارت فرهنگ تاجیکستان
به تصویب رس��ید که در آن گفته میش��ود ،منایندۀ ISBN
در جمهوری تاجیکستان موسسۀ «خانه کتاب» به منایندگی
محسوب میشود( .بوری اوف .)2011
در اس��اس ای��ن ق��رار همه موسس��ههای طب��ع و نرش و
مطبعههای تاجیکس��تان مس��تقل از شکل مالکیت و جهت
فعالیتش��ان تابع به «خانه کتاب» گردیده ،موظف شدند که
از این به بعد با استفاده از  ISBNکتاب و جزوه چاپ بکنند.
آئی��ن نامه آژان��س ملّی « ISBNخانه کت��اب» تهیه و تأیید
گردید .تا امروز بیش�تر از نیمی از موسس��ههای انتشاراتی
شهر دوشنبه عضو این نهاد شدهاند و دارای شامره  ISBNو
نشان مالی میباشند.
قوانین جمهوری تاجیکس��تان «درب��ارۀ مطبوعات و دیگر
وس��ایط اخبار عا ّمه (رس��انههای گروه��ی)» و «قانونهای
جمهوری تاجیکستان درباره طبع و نرش» از جانب کارشناسان
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جهانی همچ��ون قانونهای مک ّمل و مطاب��ق با معیارهای
دموکراسی پذیرفته شدهاند.
در دوران استقالل تاجیکستان «برنامه دولتی رشد صنعت
طبع و نرش در جمهوری تاجیکس��تان برای س��الهای -2006
 2002تایید ش��ده است و از بررسیها برمیآید که فعالیت
نرش در این دوره رش��د کردهاست .موسس��ههای دولتی به
طور جزیی با فنآوری تأمین گردیدهاند».
طوری که از مش��اهدهها برمیآید بعضی کتابها به ویژه
دس��تورهای تعلیمی در انتش��ارات خ��ارج از جمهوری نرش
میش��وند .بنا به سخن رئیس مرکز تهیه و نرش و کتابهای
درس��ی وزارت فرهن��گ جمهوری تاجیکس��تان محمودخان
ش��اهیاف ،کیفیت کتابهای درس��ی که توس��ط انتشارات
تاجیکستان چاپ میشوند جوابگوی نیازهای مرصفکنندگان
نیس��تند .از جمله ،چاپ خانۀ شهر دوشنبه ،موسسۀ سهامی
«مطبوعات»« ،انتشارات»« ،رشق آزاد» ،و غیره دستگاههای
خوب چاپگری ندارند .از ای��ن لحاظ وزارت معارف تصمیم
گرفته است چند کتاب درسی را در چین و روسیه چاپ کند.
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به قول شاهی اف ،در چین و روسیه به چاپ رسانیدن کتابها
هم ارزانتر اس��ت و هم کیفیت بهرتی دارد .از انتش��ارات
غیردولتی داخلی وزارت معارف تاجیکستان بیشرت (پالکراف
– گروپ) را میپسندد .محمود شاهیاوف میگوید :ما مایلیم
ک��ه کتابها در جمهوری ما چاپ ش��وند ،زیرا میتوانیم بر
روند چاپ نظارت کنیم .ا ّما افسوس که چاپخانههای ما توان
چاپ تعداد زیاد کتاب ندارند .ا ّما این اندیشه را رئیس ارشد
موسسۀ س ّهامی باز «مطبوعات» ستار جلیل اف رد میکند.
چنان که ایشان اطالع دارند ،این کارخانه بیش از هفتاد سال
اس��ت که به چاپ کتابهای درسی و همه گونه مواد چاپی
مشغول است( .حامد .)2009
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بررسی ساختاری و وضعیت فعلی نرش در تاجیکستان و
زنجیره کتاب :از مرحله نوشتار تا بازار

در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکس��تان ،ادارۀ طبع و نرش
و مطبوعات وجود دارد که وظیفۀ اساس��ی آن عملی کردن
ایدئولوژی و سیاس��ت دولتی کش��ور از جانب موسسههای
انتشاراتی و مطبوعات است .همچنین نظارت نظری و علمی
و ادبی بر مضمون و محتوای کتابها و جزوهها ،اطالعیهها
و دیگر مواد چاپی ،مربوط به این نهاد است .ریاست تنظیم
کار مطبوعات و موسس��ههای طبع و نرش ،هم آهنگسازی
فعالیت آنها طبق قوانین تاجیکستان «دربارۀ طبع و نرش» و
«دربارۀ مطبوعات و دیگر واسطههای اخبار عا ّمه» رسانههای
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گروهی را پیاده میکند .عالوه بر این ،تهیه و عملی گرداندن
برنامه و نقش��ههای کتاب و ادبیات مورد نیاز مردم ،رش��د
زمینههای ما ّدی و تکنیکی عرصۀ مطبوعات ،تأمین و فروش
کتاب (توزیع) و امثال اینها بر دوش کارمندان و متخصصین
ریاست طبع و نرش گذاشته شده است.
انتشاراتی که متعلق به دولت بوده تحت نظارت و دخالت
ریاست طبع و نرش قرار دارند ،معموالً هر کدام به بخشی از
معنویات مردم مربوط میباشند .چنانچه انتشارات «ادیب»
آثار گروههای سیاس��ی کتابهای حوزۀ سیاس��ت ،کشاورزی
و علوم دیگر را به طبع میرس��اند .انتش��ارات یاد شده در
س��ال بیش از  300کتاب علمی و ادبی مربوط به حرفهها را
چاپ میکنند که تعداد کلی آنها بیشرت از دو میلیون نسخه
میباشد .این انتش��ارات در طول  86سال فعالیتش 25800
عنوان کتاب را با تعداد کلی  172میلیون جلد کتاب به طبع
رسانیده است.
موسسه انتشاراتی «معارف فرهنگ» معموالً به چاپ آثار
تعلیمی برای دانش��جویان و دانش آموزان مکاتب ،وس��ایط
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تدریسی و دستورهای جانبی برای آموزگاران مکاتب عالی و
متوسطه رسوکار دارد.
ّ
انتشارات «رسردکسیای 107علمی انسکلوپدی تاجیک» اساساً
ب��ه نرش آثار علمی ،دانش��نامهها ،فرهنگها و لغتنامهها و
دیگر آثار بزرگ فنی مشغول است.
«دانش» انتش��اراتی است که مربوط به فرهنگستان علوم
تاجیکستان و در آنجا آثار علمی پژوهشگاههای این موسسه
به طبع میرسند .ا ّما انتشارات غیردولتی حوزۀ تعریف شده
کاری ندارند «هر چ��ی پیش آمد خوش آمد» کتابهای هر
حوزهای را چاپ میکنند.
وضع و حالت مطبوعات دولتی در ده ساله آخر در شهر و
نواحی کشور چندان مطلوب نبود .فعالیت مطبعههای شهر
و نواحی نیز به علت نداش�تن تجهیزات دوران جدید از نظر
تکنیکی منطبق بر نیازهای زمانه نیست .بیشرت روزنامههای
اس��تانها و والیتها به علت مشکالت مالی با تعداد کمرت
ماه��ی یک ی��ا دو مرتبه نرش میگردیدن��د و همه وقت به
دست مردم منیرسند .مردم بیشرت به روزنامههای غیردولتی

 107رسردکسیا ،ادارۀ اساسی ،رس اداره
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توجه دارند.
در ای��ن دورۀ نس��بتاً کوت��اه کارخان��ه واحد «س��ندواره»
اتحادیههای مطبعههای والیت س��غد و ختالن و بدخشان،
اداره نرشیههای دورهای و مطبعههای نواحی وادی َرش��ت،
کارخانه دولتی «تامینات و سودای کتاب» ،اتاق دولتی کتاب
و چندی دیگر نظر به س��ال پیش س��عی و کوشش کرده به
دستاوردهای شایسته و جالب موفّق گردیدند.
از میان انتش��ارات خصوصی «پالگ��راف – گروپ»« ،ار –
گراف»« ،ایجاد»« ،آذر»« ،قانونیت»« ،رسپرس��ت»« ،رحیم
جلیل» ،رشکتهای دارای مس��ئولیت محدود «ش��جاعیان»،
«ن��ارشان»« ،خراس��ان»« ،ارژنگ» ،مطبعهها «آفس��یت» و
«آربتا» و عدهای دیگر در تاجیکستان شهرت بیشرتی دارند.
آنها با مش�تریان یعنی مؤلفان براساس قرارداد کار میکنند
و اصالً در قرارداد گفته میش��ود که مؤلف مبلغ خرج چاپ
کتاب را میپردازد و بعد از چاپ شدن ،کتابها از آنِ مؤلف
محس��وب میش��وند .مؤلف در این حالت تقسیم و فروش
کتابهای��ش را بر دوش دارد .به او هی��چ گونه حق تألیف
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یا م��زد تألیف داده منیش��ود .وظیفۀ نارش ه��م تنها چاپ
کتابهای مؤلفان اس��ت ،آن هم جز مزد کار و ش��اید چند
جلد کتاب از مؤلفان چیزی طلب منیکند.
در بعضی حاالت انتش��ارات به مرتجامن و نویسندگان بر
پایۀ قرارداد تألیف یا ترجمه کتابی را س��فارش میدهد .پس
از آماده ش��دن کتاب انتشارات مزد زحمت مؤلف یا مرتجم
را داده ،م�تن کتاب را از او میخرد و پس از چاپ کتاب آن
را میفروشد و پول به دست آمده از آنِ انتشارات میشود.
در انتش��ارات دولتی همین گونه امر به نظر میرسد .آنجا
مطابق قانون و قواعد انتشارات با مؤلف قرارداد امضا میشود
که در آن ذکر ش��ده است :به مؤلفان مبلغ معینی همچون
گانارار (حق التألیف) یا مزد تألیف پرداخته میشود و فروش
و تقس��یم کتابها به عهدۀ انتشارات اس��ت .تعداد کمی،
تقریباً  15-20جلد کتاب را انتشارات به مؤلف میدهد .مزد
تألیف وابس��ته به حجم کت��اب و محتویات آن بوده ،حدود
 500تا 1000دالر آمریکا میشود.
هر انتش��ارات اگر چه خصوصی یا دولتی باشد در هیئت
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کارمندان��ش یک – دو دبیر ادب��ی و محرر فنی دارد .اینها
در تهیه و چاپ کتاب همکاری کرده ،مزد کار آنها براس��اس
قرارداد پرداخته میشود.
زمان تولید کتاب از روز امضای قرارداد و تسلیم به چاپخانه
نس��خۀ الکرتونیک کتاب در هر انتشارات فرق میکند .این
بس��تگی به رسعت فعالیت و مقدار کتابهایی دارد که در
نوب��ت چاپ قرار دارند .مثالً انتش��ارات «ایج��اد» از پانزده
روز تا یک ماه را در بر میگیرد .در انتشارات «ار-گراف» و
«آذر» نیز جریان تولید کتاب یک ماه میباش��د .ا ّما مطبعه
کوچک «مش��فقی» که مشرتیان کمرت دارد در دوام هفت تا
ده روز یک کتاب را به طبع میرساند.
تعداد کتابهایی که با مبلغ مؤلفان چاپ میشوند خیلی
اندک اس��ت ،آنها قادرند از  200تا  1000جلد کتاب سفارش
بدهند .ا ّما اگر کتاب از جانب دولت و یا یک س��ازمان بین
املللی رسمایهگذاری ش��ود با تعداد بیش�تر از  1000جلد به
طبع میرسد.
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بازاریابی بخش داخلی و خارجی
چون چاپ کتاب در تاجیکس��تان نسبت به کشورهای ایران
و روسیه ضعیفتر است ،بازار فروش کتابهای تاجیکستان
اصالً داخلی میباشد .انتشارات تاجیکستان هم دولتی و هم
خصوصی با هیچ فروش��گاه کتاب در خارج از کشور قرارداد
و یا رابطۀ پیرامونی فروش کتابهای منترشه در تاجیکستان
را ندارند .تنها به طور غیررسمی بعضی کتابهای انتشارات
تاجیکس��تان که به زبان روسی باش��ند به کشورهای روسی
زبان برده میشوند.
تا به امروز هیچ کدام از انتشارات تاجیکستان فروشگاههای
مخصوص کتابهای خود را ندارد .کتابها از انتش��ارات به
فروش��گاههای دولت��ی و غیردولتی بخش میش��وند .بخش
کتابها از انتشارات دولتی به فروشگاهها به عهدۀ کارخانه
دولتی تأمینات و تجارت «کتاب» میباش��د .این کارخانه در
رسارس ناحیههای تاجیکس��تان مناینده دارد که در فروشگاه
های عمومی کتاب کار میکنند .مثالً همین کارخانه در سال
 2008از متام موسسههای انتشاراتی دولتی و خصوصی و از
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مؤلفان به مبلغ  562هزار و  136سامانی 108کتاب و جزوه و
مواد دیگر چاپی گرفته به مبلغ  320هزار و  130سامانی از
آنها را فروخته است (بوریاف .)2011
در س��الهای اخیر به بازار کتاب در تاجیکس��تان تجار و
انتش��ارات خصوصی چینی وارد ش��دهاند .بعض��ی تاجران
تاجیک کتابهای پرفروش به چین برده ،عکس برداری منوده
با تعداد هزارها صفحه به طبع میرس��انند و به بازار کشور
وارد میکنند .در چی��ن چاپ به مراتب ارزانتر از چاپ در
تاجیکس��تان میباش��د .حتّی وزارت معارف نیز چند کتاب
درسی را به چین برای چاپ سفارش میدهد.
بعضی از سازمانهای دولتی و غیردولتی تاجیکستان عالوه
بر چین کتابهای خود را در ترکیه ،روسیه ،قزاقستان و ایران
به طبع رسانیده وارد بازار تاجیکستان میکنند.
رشح موارد حقوقی و قانونی و مشکالت نرش
در دوران حکومت ش��وروی در تاجیکس��تان اساس��اً چهار
انتش��ارات دولتی «عرفان»« ،معارف»« ،ادیب» و «دانش»

 108سامانی -واحد پول تاجیکستان است که  4سامانی و  56درم برابر با  1دالر آمریکا است (ژوئن .)2011
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کتاب چاپ میکردند .هر کتاب علمی و ادبی و سیاسی که
در این انتش��ارات به طبع میرسید ،قبالً در زمینه و مقامات
علمی و ادبی بررسی شده از سانسور مقامات رسمی دولتی
گذشته ،سپس به چاپ آنها اجازه داده میشد .همۀ کتاب ها
از این امتحان منیگذشتند .هر چند آن زمان برای کتابهای
تبلیغاتی ش��انس بیش�تری بود ،ولی ب��ر رس چاپ هر کتاب
نظارت و کنرتل ش��دید بود .بس��یار کتابها از چاپ ش��دن
بازداشته میشدند .کسی خودرسانه منیتوانست کتاب چاپ
کند .ا ّما بعد از رس��یدن جمهوری تاجیکس��تان به اس��تقالل
دولتی و از بین رفنت نظام س��نگین نظارت و تفتیش��ات ،هر
کسی هر چیزی که خواست نوشت و آنرا بدون مانعی چاپ
کرد .اکنون در ترکیب انتشارات دولتی هیئت محرران تأسیس
یافته که به بررس��ی و نظارت کتابها موظف است .ا ّما در
انتش��ارات خصوصی تاکنون امتحان و کنرتل دیده منیشود.
این نرشیات از قانونه��ای دولتی پیروی میکنند و در امر
انتخاب کتاب آزادند.
در مورد حقوق مؤلفین و دیگر حقوقهای وابسته به طبع
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و ن�شر از جانب دولت بعضی ابتکارات به کار گرفته ش��ده
اس��ت .قانون جمهوری تاجیکس��تان «دربارۀ حقوق مؤلف
و حقوقهای وابس��ته به آن» در  13نوامرب س��ال  1998به
تصویب رس��یده است و در س��ال های  2003و  2009به آن
بعضی مواد افزوده شده است.
همچنین در «قانون 109جنایی جمهوری تاجیکس��تان» در
م��ا ّده  156تحت عنوان «ویران کردن حقوق مؤلف ،حقوق
مج��اور و حقوق دارندگان رخصت نام��ه» از حقوق مؤلف
دفاع شده است .در آن گفته میشود که:
« )1به نام خود انتش��ار کردن اثر علمی ،ادبی ،موسیقی یا
هرنی شخص دگر ،این چنین از خود کردن برنامه ماشینهای
الیکرتانک حساب برآر [نرم افزارها] یا مخزن اطالعات یا طرز
دیگر از خودسازی مؤلفی اخرتاعات ،همچنین مجبور منودن
ب��ه هم مؤلفی ب��ا جریمه به اندازه از دویس��ت تا پنج صد
نشان دهنده معاش حداقل یا با کارهای اصالحات منتهی به
مهلت تا دو سال جزا داده میشود.
 )2اس��تفادۀ غیر قانونی هدفهای [م��واد] دارای حقوق
 109کودیکس – قانون نامه

413

نرشفارسی

مؤلف یا حقوق مجاور ،همچنین غیرقانونی اس��تفاده بردن
اخرتاعات الیح��ۀ مفید یا منونههای اس��تحصاالت صناعتی،
برنامه ماش��ینهای الکرتونیک حس��اب برآر [نرم افزارها] یا
مخ��زن اطالعات بدون رضائیت مؤلف اخ�تراع کننده ،فاش
من��ودن ماهیت اخرتاع��ات ،الیحۀ مفید ی��ا منونههای تولید
صنعت��ی تا نرش رس��می تفصیالت دربارۀ آنه��ا ،اگر این کار
آگاهانه یا از بی احتیاطی زیان مالی زیاد وارد کرده باشد ،با
جریمه به اندازه از پنج صد تا یک هزار نشان دهندۀ معاش
حداقل یا محدودکردن آزادی به مهلت تا سه سال یا محروم
ساخنت از آزادی به مهلت تا دو سال جزا داده میشود.
 )3رفت��ار در بخ��ش یکم و دوم همین م��ا ّده که از جانب
گروه اش��خاص قبالً با مصلحت انجام شده است ،با جریمه
به اندازه از یک هزار تا یک هزار و پنج صد نش��ان دهندۀ
معاش حداقل یا محروم س��اخنت از آزادی به مهلت از دو تا
پنج سال جزا داده میشود( ».اخبار مجلس عالی .)1998
مسئله مزد تألیف در تاجیکستان در دورۀ حکومت شوروی
جدا ً عملی میش��د .آن زمان ب��رای تألیف آثار ادبی ،علمی،
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اطالعات��ی و امثال اینها از طرف انتش��ارات به مؤلفین مبلغ
خوب��ی پرداخت میگردی��د .حتی بعضی نویس��ندگان هم
بودند که ب��رای مزد تألیف کاغذ س��یاه میکردند .آن زمان
همۀ روزنامهها و مجلّهها نیز به مؤلفان حق زحمت خوبی
ب��ه عنوان «گان��ارار» میدادند .االن م��زد تألیف در بعضی
روزنامههای دولتی و تعداد خیلی کم روزنامههای غیردولتی
داده میش��ود .در مورد مزد تألی��ف کتابها ،طوری که در
فصل قبلی ذکر ش��د ،امروزه تنها در انتشارات دولتی و گاه
در بخشی از انتش��ارات خصوصی وجود دارد .در انتشارات
دولتی به هامن کتابهایی داده میش��ود که با مس��اعدت
وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به طبع رسیدهاند.
در تاجیکستان ثبت نام روزنامهها و انتشارات و چاپخانهها
آزاد اس��ت .قبالً ثبت دولتی رس��انههای گروهی را دفرتهای
دولتی اس��ناد رسمی که تابع وزارت عدلیه میباشند ،عملی
میکردند .از دو س��ال بدین س��و یعنی پس از ترویج روش
«پنجرۀ واحد» ثبت نام دولتی رسانههای گروهی را مقامات
مالیات در دایره قانون جمهوری تاجیکس��تان «دربارۀ ثبت
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نام دولتی اش��خاص حقوقی و صاحب کاران انفرادی» به جا
میآورد.
بع��د از ثبت نام دولتی موسس��ههای طب��ع و نرش وزارت
فرهنگ بر اساس ما ّده  16قانون جمهوری تاجیکستان «دربارۀ
مطبوعات و دیگر واسطههای اخبار عا ّمه» تنها موسسههای
طبع و نرش اشخاص حقوقی را به حساب میگیرد .هم زمان
مطابق ما ّده  31قانون «درباره مطبوعات و دگر واسطههای
اخبار عا ّمه» دادس��تانی یا وزارت فرهنگ موظّف اس��ت که
در مورد نقض مقررات قانون مذکور ش��خص متخلف قانون
را رس�ماً آگاه کند .در حالت تکرار نقض قانون دادستانی یا
وزارت فرهنگ برای قطع فعالیت آن مؤسسه انتشاراتی و یا
اطالعاتی میتواند به دادگاه ش��کایت بربد( .قانون جمهوری
تاجیکستان «درباره طبع و نرش»)
قان��ون جمهوری تاجیکس��تان «درب��ارۀ مطبوعات و دگر
واسطههای اخبار عا ّمه» که تا امروز فعال است ،سال 1990
به تصویب رسیده است و در طول بیست سال هفت بار به
آن تغییرات داده و مواردی به آن وارد ش��ده اس��ت .نهایت
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س��ال  2010قانون جدید جمهوری تاجیکستان «دربارۀ طبع
و نرش» از جانب عامل س��میع زاده و اکرم شاه علی اف تهیه
ش��ده به مجلس عالی جمهوری تاجیکس��تان برای تصویب
پیشنهاد شد.
مشکالتی را که فعالً نارشان تاجیک با آن روبه رو هستند،
میتوان به دو دس��ته گروهبندی کرد .دس��ته ا ّول مشکالت
مربوط به گران ش��دن مواد چ��اپ ،رنگ و کاغذ و غیره ،در
حالی که در جمهوری در یک س��ال اخیر به سبب تو ّرم پول
ملی باال رفنت قیمت همه محصوالت غذایی ،نفت و خدمات
به نظر میرس��د ،انتش��اراتیها نیز ناچار نرخ کتاب و انواع
دگر چاپ��ی را افزایش دادهاند .باال رف�تن قیمت کتاب بازار
ف��روش آن را کاهش میدهد .اگر انتش��ارات نرخ را افزایش
ندهد ،زیان اقتصادی آنها را به سوی ورشکستگی میبرد.
دستۀ دوم مشکالت مربوط به ابزار فنآوری و دستگاههای
چاپی میباش��د .حاال نه همه چاپخانهها دستگاههای دارای
کیفیت جدید را دارند .برای نخس��تین بار در تاجیکستان در
سال  2005یک مطبعۀ مستقل جدید با نام «عائله – پرنت»
417

نرشفارسی

تأس��یس ش��د که روزنامه ها را به گونۀ رنگی چاپ میکند.
چاپخانۀ مذکور ظرفیت دارد که در مدت یک ساعت دست
ک��م  32ه��زار عدد روزنامه را از چاپ برآرد .با فعال ش��دن
این چاپخانه حتّی برخی از نرشیههای حکومتی مثل «وطن
پرور» از کمیتۀ دولتی مرزبانی« ،سپر» از وزارت امور داخلی
و «ب��اج و خراج» از وزارت درآم��د و پرداختها از خدمت
رس��انی انتشارات دولتی «رشق آزاد» دست کشیده و اکنون
در «عائله – پرنت» به طبع میرسند.
در ده س��ال اخیر ش�مارۀ روزنامه و هفته نامههای جدید
بسیار افزایش یافته و مشکالت چاپ نرشیهها را پیش آورده
اس��ت .روزنامههایی از جمله «روز ن��و»« ،زندگی»« ،فرژ»،
«نگاه»« ،نجات» ،عقاید و مطالب مختلف سیاسی را بیشرت
به طبع رس��انیده ،باعث نارضایتی بعضی گروههای سیاسی
میشدند .تعدادی از آنها به دادگاه نیز کشیدهشدند .گروهی
دیگ��ر را به جرم نپرداخنت مالی��ات دولتی پیگیری و تعقیب
میکردن��د و در نهایت کار دو نرشیۀ مس��تقل «روز نو» و
«نیروی سخن» که قبالً در مؤسسات دولتی چاپ میشدند،
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از چاپ بازماند .دیگر چاپخانههای دولتی و خصوصی نیز از
ترس فشار آنها را چاپ نکردند .روزنامه «نجات» که متعلق
به حزب نهضت اس�لامی تاجیکس��تان اس��ت ،راه کار را در
بنیاد مطبعه خود با نام «معطر» یافته است که تا به امروز
منظم نرش می شود.
یک مسئلۀ مهم دگر مورد توجه این است که مطابق ما ّده
 21قانون جمهوری تاجیکس��تان «درب��اره مطبوعات و دگر
واس��طههای اخبار عا ّمه» باید «نسخههای نظارتی و حتمی
مطبوع��ات دورهای ک��ه در جمهوری تاجیکس��تان ثبت نام
شدهاند ،رصف نظر از نوع مالکیت ،طبق ترتیب مقرر کرده
حکومت جمهوری تاجیکس��تان در روز چاپ ش��دن فورا ً به
اداره و مؤسسه و تشکیالت ذی ربط فرستاده شوند».
همچنین قاعدههای فرستادن نسخههای رایگان نظارتی و
حتمی مطبوعات دورهای به مقامات و مؤسسههای مربوطۀ
دولت��ی طبق تصمی��م حکومت جمهوری تاجیکس��تان از 9
دسامرب س��ال  2005تحت شامره  482Noتأیید شده است.
(قان��ون جمهوری تاجیکس��تان «درب��ارۀ مطبوعات و دیگر
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واسطههای اخبار عا ّمه»).
راجع به رعایت این ما ّده قانون مذکور گفنت ممکن اس��ت
که ن��ه همه نرشیهه��ا نس��خههای رایگان را ب��ه مقامات
مربوط میفرس��تند .ادارههای روزنامهه��ای «جمهوریت»،
«صدای مردم»« ،منرب خلق»« ،آموزگار»« ،خلق آوازی» (به
زبان اوزبک��ی) ،از نرشیههای خصوصی «آزادگان»« ،نگاه»،
« 110»CCCPو چندی دگر را میتوان نام برد.
در مورد مناسبت حکومت جمهوری تاجیکستان با مطبوعات
آزاد تقریباً موانع ج ّدی وج��ود ندارند .بعضاً بحثهایی که
بن��ا بر نارضایتی طرفین ،یعنی نرشیه و ش��خص مورد تنقید
ات ّف��اق میافتد و از طریق دادگاه بررس��ی میش��ود ،معنی
مانع س��ازی حکومت نیس��ت .نکتۀ دیگر این اس��ت که در
تاجیکستان نرشیههای مس��تقل حتّی سنجشهای مقامات
مالیات را بعضاً به مس��ئله سیاس��ی تبدیل داده مقامات را
برای ایجاد منع در فعالیت خود گنهکار میشامرند که زمینۀ
واقعی ندارد .زیرا قانون مالیات برای همه حتمی است.
نارضایتی و اعرتاض هایی که س��ازمانهای روزنامه نگاری
 – CCCP 110رس حرف نام اتحاد جامهیر سوسیالستی شوروی به زبان روسی
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و نرشیههای مس��تقل تاجیکس��تان نس��بت به آزادی سخن
میگویند نیز بدون دلیل میباشند .بلکه آنها این کار را تنها
به خاطر منفعت جویی از س��ازمانهای بیناملللی و سفارت
خانههای خارجی در تاجیکس��تان و ب��رای پیرشفت تجارت
خود میکنند .آزادی س��خنی که در تاجیکستان فعالً وجود
دارد در بس��یار کش��ورهای منطقه دیده منیشود( .ارساری
.)2011
یکی از مس��ائل داغ روز در مطبوعات تاجیک مناسبت با
زبان فارس��ی تاجیکی است .اش��تباهات و خطاهای امالیی
قریب در همه روزنامه و مجلهها و کتابها دیده میشود.
روزنامه نگاران با استفاده از کلامت عربی ،روسی و گویشهای
مردمی مقاله مینویسند و حتّی بعضی کلمهها را خودشان
میسازند که موجب بحث و عکس العمل خوانندگان میشود.
حکومت جمهوری تاجیکستان وضع زبان فارسی تاجیکی را
در نظر گرفته ،کمیتۀ زبان و اصطالحات را تأسیس کرد .این
نهاد از این به بعد به زبان انتش��ارات و مطبوعات دورهای
نظارت میکند.
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در سالهای اخیر توجه به خط فارسی در تاجیکستان بیش
از پیش افزایش یافته است .بحثها در اطراف گذار از خط
سیریلیک روسی به الفبای فارسی پیوسته در مطبوعات مطرح
میش��ود .حتّی بعضی روزنامه ها ،مثالً «ادبیات و صنعت»،
«بارگاه س��خن» در هر شامره صفحات خاص به خط فارسی
دارن��د .ا ّما در مجموع چون خط رس��می دولتی س��یریلیک
روسی اس��ت کتابها و روزنامهها همه به سیریلیک چاپ
میشوند .در شهر دوشنبه رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران فعالیت میکند که مجله «رودکی» را به الفبای فارسی
به طبع می رساند .همچنین پژوهشگاه زبان فارسی در نزد
س��فارت خانه ایران تأس��یس یافته به کارهای مشرتک علمی
مش��غول اس��ت و مجلهای را با عنوان «نامه پژوهشگاه» با
دو خط ـ فارس��ی و س��یریلیک در چاپخانۀ «پیوند» انتشار
میدهد .همین مؤسسههای فرهنگی ایران بسیار آثار علام
و ادبای تاجیک را به فارس��ی نرش کرده ،در تاجیکس��تان و
ایران به فروش میرس��اند و تع��دادی را هم به عالقهمندان
تقدیم میکنند.
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وضع امروز کتاب و کتاب خوانی در کدام وضع قرار دارد؟
در رشایط ام��روزه پیرشفت روزافزون تکنی��ک و فناوری و
دسرتس��ی فراخ به شبکۀ اینرتنت و ارتباط فعال با تلفنهای
همراه جایگاه کتاب و بعضی هرنهای س��نتی هامنند سینام
و تئاتر را تنگ کرده اس��ت .توجه جوانان به کتاب در قیاس
با ده س��ال پیش به مراتب کمرت شده است .امروزه کودکان
و نورسان به جای کتاب خوانی به متاشای فیلم ها از طریق
ماهواره و دس��تگاههای  DVDیا بازیهای رایانهای رسگرم
هس��تند .از طرف دیگر مش��کالت اقتصادی و گرانی نرخها
به مردم کمرت فرصت میدهد تا کتابی را مطالعه بکنند .در
حالی که مزد ماهانه حداقل مردم تقریباً  160- 150سامانی
است ،نرخ متوسط یک کتاب در بازار و فروشگاهها 20-15
س��امانی میباشد .مردم در دو – سه مؤسسه کار میکنند تا
معیشت زندگی و پرورش فرزندان را کسب کنند .البته برای
خواندن وقت خالی منییابند .اگر هم پیدا ش��د به متاش��ای
تلویزیون مشغول میشوند.
در قی��اس با آث��ار هرنی و علمی م��ردم تاجیک امروزه به
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کتابه��ای دینی و اخالقی بیش�تر توجه دارن��د .کتابهای
مذهبی اکرثا ً به زبان تاجیکی فارس��ی در تاجیکس��تان نرش
میش��وند و برخی از آنها از کش��ورهای ایران و افغانستان
و به زبان ازبکی از ازبکس��تان وارد میگردند .در سالهای
 90قرن گذشته در برابر نرشیههای سامل و حرفهای چاپ به
اصطالح معروف «خانگی» و یا «کوچکی» نیز به بازار آمد.
صدها کتاب و کتابچه را در حجم کوچک و فراگیر حدود 20
تا 100صفحه در دس��تگاههای ع��ادی و قدیمی و با کیفیت
پایین چاپ منوده به بازار عرضه می کردند.
طب سنتی،
این کتابچهها به مسائل مذهبی ،اخالق نیکّ ،
باور و اعتقادات و غیره بخش��یده شده بودند .معموالً روی
جلد آنها و یا داخل جلد اطالعاتی درباره انتش��ارات ،س��ال
و مکان و تعداد نرش ذکر منیش��د .حتّی در بعضی آنها نام
مؤلف درج منیشد .این گونه کتابها در بازارها ،مساجد و
دیگر اماکن پرآدم به فروش گذاش��ته میشد .به طور آشکار
هدف چاپ این نوع کتابها به دس��ت آوردن درآمد پولی
ب��وده ،تبلیغ ارزشهای مذهبی در درجۀ دوم قرار داش��ت.
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امروزه ش�مارۀ چنین کتاب و کتابچهها خیلی کم ش��دهاند.
ا ّما هنوز هم در بازارها و فروش��گاهها نزد مساجد میتوان
از آنها پیدا کرد.
نرش الکرتونیک
تاجیکس��تان یکی از کشورهایی است که با بحران اقتصادی
رو به رو ش��ده است .از این لحاظ نرش الکرتونیکی را تقریباً
ندارند .در بازارهای تاجیکس��تان دیس��کهای ثبت صدایی
کتاب ها تازه پیدا شده است .ا ّما آنها در کارخانههای جدید
که بیشرت به امور کامپیوتری و ثبت و ضبط ترانه و موسیقی
رس و کار دارند ،تولید میشوند .بعضی دیسکهای کتابهای
صوتی از کش��ورهای ایران و روس��یه وارد بازار تاجیکستان
میشوند.
نقش��ه و پیش��نهادهای ن��ارشان و متخصص��ان کت��اب در
تاجیکستان
پیش��نهادهای ن��ارشان و متخصصان کتاب در تاجیکس��تان
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مختلف بوده به میدانهای اقتصادی و اجتامعی و سیاس��ی
ربط میگیرد .در پایان چند پیشنهاد آنها را ذکر میکنیم که
معموالً برای کل نارشان نافع و مهم است.
 همکاری با نارشان کشورهای پیرشفته در مسئله دریافتدستگاههای جدید چاپ و مخصوصاً در انتشار دیسکها و
کتابهای الکرتونیک.
 به سفرهای کاری و کارآموزی فرستادن نارشان تاجیک بهکشورهای ایران ،روسیه و ماملک اروپا.
 همچنی��ن مثل دوران ش��وروی باید کمیت��ۀ طبع و نرشمستقل گردد .در ترکیب وزارت فرهنگ که بیشرت به هرنهای
نفیس��ه مربوط است ،نگه داش�تن این مؤسسه مهم دولتی
سازگار نیست.
 سانسور و جزا برای رسقت تألیف را باید تقویت کرد. ب��رای ترغی��ب خرید کتاب و کت��اب خوانی چون دورانش��وروی باید انجمن کتاب دوس��تان را فعال کرد ،زیرا امور
بخشی از مردم تاجیک از کتاب دور شده است .همزمان در
وزارت معارف باید کوشش کرد که نسل نورس روی به کتاب
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آورد.
روزنامه نگاران و کارمن��دان عرصۀ مطبوعات دورهای نیز
بعضی پیشنهادها دارند:
 وسایط اخبار عا ّمه (رسانههای گروهی) جمهوری به یکقانون تازهای نیاز دارند که مطابق معیارهای دمکراسی بوده
به رش��د روزنامه نگاری تاجیک ی��اری کند( .این قانون تهیه
شده و در پارملان تاجیکستان در انتظار تصویب است).
 به آزادی س��خن ،ه��ر چند اینجا به�تر از جمهوریهایهمس��ایه اس��ت ،تو ّجه جدی کردن الزم است .بعضاً کمبود
دسرتس��ی به مناب��ع اطالعات��ی ،تعقیب روزنامه ن��گاران با
علته��ای گوناگون و موانع در چاپ نرشیههای دارای نظر
انتقادی به چشم میرسند.
 اختالف و مش��کالت میان روزنامه نگاران و تنقیدشدگانباید در چهارچوب قانون بررسی شوند.
وزارت فرهن��گ جمه��وری تاجیکس��تان برای به دس��ت
آوردن نتیجۀ بهرت کارها در س��مت نظارت و تحکیم فعالیت
واس��طههای اخبار عا ّمه پیوسته سعی و تالش دارد ،از جمله
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در کارکرد قانون جمهوری تاجیکستان «درباره مطبوعات و
دگر واسطههای اخبار عا ّمه» که در حال به تصویب رسیدن
است ،جایگاهی مهم دارد.
فهرست منابع مربوط به تاجیکستان
 .1ارساری میرزا شاهرخ  .2011پیش رویهای وسایط اخبار
عا ّمه در منطقه بینظیر است .مصاحبه د .خیرالله با وزیر
فرهنگ جمهوری تاجیکستان از  2مارس 2011
 .2اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ،4 #،1998 .ما ّده
.167-149
 .3ورق��ه ضیاالدین ،از کتاب خوانی تا سمبوس��ه فروش��ی.
روزنامه «ملّت».29 . 11 . 208 ،
 .4حامد حاتم ،آجانسی تدقیقات ژرناالیستی.2009 ،
 .5ب��وری اف قرب��ان علی ،فضای اطالع��ات طبع و نرش در
دوران صاحب اس��تقاللی کشور ( .)2010 -1992در «پیام
نامه فرهنگی .4 # ،2011 ».صص .39-12
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 .6قانون جمهوری تاجیکس��تان «درب��اره مطبوعات و دگر
واسطههای اخبار عا ّمه».
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چاپ کتاب فارسی در ازبکستان
فرید مرادی  /مسعود حسینیپور

ورارود ،ناحیهای است در کشور شوروی پیشین که بخش
بزرگ آن را ازبکستان و تاجیکستان تشکیل می دهد .روسها
از پیروزی انقالب اکترب  1917تا  1991بر این رسزمین استیال
داش��تند .این س��لطه بر متام ش��ئون اجتامعی و فرهنگی و
سیاسی و اقتصادی این رسزمین تأثیر نهاد.
روس��یه از ق��رن نوزدهم در فکر گس�ترش نف��وذ خود و
برخ��ورداری از منابع طبیعی ورارود و نیز نزدیک ش��دن به
هندوس��تان کشورگش��ایی خود را تا ترصف متام این منطقه
ادامه دادند ،این در دوران سلطنت نارصالدین شاه در ایران
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بود ،در آن روزگار ورارود از سه بخش تشکیل می شد:
)1خانات خیوه (خوارزم) به مرکزیت شهر خیوه،
)2امیرنش��ین بخارا به مرکزیت بخارا ،قسمت رشقی آن که
بخش بزرگ تاجیکس��تان امروز اس��ت بخارای رشقی نامیده
می شد.
)3خانات خوقند به مرکزیت شهر خوقند.
به خواس��ته روسها بخش��ی از امیرنش��ین بخارا از جمله
سمرقند به خانات خوقند پیوست که اینک ترکستان روسیه
نام دارد .امیرنشین بخارا و خانات خیوه خودگردان 111شدند
و اجازۀ دخالت در امور خارجی از آنان گرفته شد .سیاست
اجتامعی امپراتوری روسیه در این ناحیه مبتنی بر تفرعن و
کم محلی و کوچک انگاری مردم بود ،به عنوان مثال در سال
 1871میالدی تاجری از اهالی تاشکند به اسم محمدبایف از
ژنرال کافمن فرماندار ترکس��تان درخواست کرد که به خرج
وی کتابهای مدارس به خط سیرلیکی (روسی) نوشته شود
تا س��طح درس��ی دانش آموزان این ناحیه ب��ا دانش آموزان
مدارس روس��یه یکسان گردد ،اما این درخواست قبول نشد.
Protectorat 111
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تحوالت شکل گرفته در ورارود چه به دلیل خدشه دار شدن
احساس��ات مل��ی و دینی و چ��ه در اثر متاس ب��ا دنیای نو،
درخواستهای اصالح گرایانه را افزایش میداد و رسیدن به
نوگرایی خاصه در میان باسوادان به شکلهای مختلفی بروز
مییافت ،از آن میان پان اسالمیسم و پان ترکیسم و یا عقاید
نوگرایان��ه که به جدیدیس��م (در ورارود به معارف پروری)
ش��هرت یافته و در آغ��از در امپراتوری عثامن��ی و بعد بین
مسلامنان روسیه (تاتارها) پا گرفته بود قابل توجه بودند .در
این میان پان ترکیس��م که بر پایه یکی شدن اقوام ترک زبان
از مدیرتانه تا غرب چین و تشکیل ترکستان بزرگ قابل تحقق
بود ،رشد قابل توجهی داشت ،آنان آرزوی تشکیل رسزمینی
واحد را به رهربی سلطان عثامنی در رس میپروراندند .ارسای
نظامی عثامنی که توس��ط روسها در آسیای مرکزی اسکان
یافته بودند به همراهی پان ترکیستهای محلی و مرتجمین
تات��اری که به کمک روسها آمده بودند از مبلغین این مرام
در ورارود ب��ه ش�مار میآمدند .آنها برتری زبان فارس��ی را
مانع��ی در راه اهداف خود میدیدند ،اندیش��ه کنار نهادن
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ای��ن زبان و جایگزین��ی ترکی جغتایی را ک��ه بعدها ازبکی
112
نامیده شد به میان آوردند.
پ��س از ش��ورش  1905میالدی در روس��یه ،اندیش��ههای
بلشویکی نیز در کنار باورهای پان ترکیستی و پان اسالمیستی
در این ناحیه پیدایی یافت ،بر همین اساس تنها دو ماه پس
از پیروزی بلشویک ها در  1917دولت مستقل ترکستان در
خوقند تشکیل ش��د .دولت نوپای انقالبی که تشکیل چنین
دولتی را تبلور تشکیل ترکستان یک پارچه از آسیای صغیر تا
غرب چین میدانست با کشتار گسرتدهای در خوقند به عمر
ای��ن دولت پایان داد و در س��ال  1918جمهوری خودمختار
سوسیالیستی ترکستان را تشکیل داد.
در س��ال  1920ش��ورشهایی در خیوه و بخارا با حامیت
مسکو شکل گرفت که باعث رسنگونی حکومت خان و امیر
در این ناحیه شد و بدین ترتیب جمهوریهای خوارزم شکل
گرفتند .این جمهوریها بعدا ً رسامً به اتحاد جامهیر شوروی
پیوس��تند .تاجیکس��تان ابتدا به عنوان جمهوری خودمختار
درون جمهوری شوروی بخارا بود .استالین که هراس ترکستان

 112تاجیکان در قرن بیستم ،سلیم ایوب زاده ،2006 ،ص  ،4انتشارات نیام ،آملان .ص .125
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ی��ک پارچه و جدایی آن از ش��وروی را در ذهن داش��ت در
گامهای بعدی مناطق مس��لامن نش��ین محدودۀ خود را به
جمهوریه��ای متعدد تبدیل و به هر یک نامی داد که اکرثا ً
بر پایۀ زبان آنها بود .در این مورد برای ورارود پارس��ی زبان
تدبیری دیگر اندیشیده که با کمک عامل محلی رژیم اعامل
شد.
قس��مت اعظم و حاصل خیز ورارود ازبکستان نامیده شد
و زبان رس��می آن ازبکی ش��د .این جمه��وری در بر دارنده
قطبهای ادب پارس��ی مانند س��مرقند ،بخ��ارا و نیز وادی
فرغانه ،خجند ،خوقند ،قرشی (نسف) و ترمذ بود .به دالیلی
خجند بعدها به تاجیکس��تان پیوست .تاجیکستان که بخش
عمدۀ آن بخارای رشقی نامیده میشد ،با مرکزیت دهستانی
به اسم دوشنبه و حدود یک میلیون نفر جمعیت تنها کشور
آسیای مرکزی شد که زبان رسمی آن فارسی بود .حدود %95
مساحت این کش��ور کوهستانی است .برای ایجاد و هویت
جدید این کش��ور ادعا شد که زبان آنها و تاجیکهای خارج
از ای��ن بخ��ش تاجیکی نام دارد ،اس��می جعلی که تا 1934
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اصالً نش��انی از آن وجود نداش��ت و تنه��ا در برخی مناطق
کوهس��تانی مردم زب��ان خود را تاجیک��ی میخواندند .این
اصطالح به جای زبان فارسی نخستین بار توسط صدرالدین
عینی به کار رفت!
برتری طلبی روسها و گس��یل صده��ا هزار نفر از اروپای
رشقی به ترکستان و رشد صنعتی ،این ناحیه را در برابر بخارا
و خیوه پیش انداخت.
نخس��تین روزنام��ه در منطقه ب��ه اس��م TurKestnaski
 vodomostiدر  1870به زبان روس��ی انتشار یافت .اولین
روزنامۀ فارس��ی زبان ورارود در کاگان (حوالی بخارا) به نام
بخارای رشیف و به رسدبیری جالل یوس��ف زاده قفقازی در
سال  1912منترش شد .این روزنامه پس از فروپاشی شوروی
ب��رای مدتی کوتاه احیا ش��د ،اما بیش�تر به دالیل سیاس��ی
تعطیل ش��د .در سالهای دور و پیش از تشکیل جمهوریها
نرشیات فارس��ی دیگری در ورارود چاپ میشدند از جمله
ش��علۀ انقالب ( )1912-1921و روزنامۀ دو زبانۀ پارس��ی و
ازبکی آئینه ( )1913-1915در س��مرقند .ش��علۀ انقالب در
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آغ��از جمهوری بخارا تنها روزنامۀ فارس��ی بود ،با باال گرفنت
تب ضد پارس��ی ترک گراها تعطیل شد .تاجیکستان در آغاز
فاقد دستگاه چاپ بود .پس از تعطیل شعلۀ انقالب مجددا ً
از سال  1924نرشیات فارسی زبان در ازبکستان چاپ شدند
که بیش�تر راهی تاجیکس��تان میش��دند نظیر نرشیۀ رهرب
دانش (س��مرقند  ،1927بعدا ً تاش��کند و دوشنبه) .در اینجا
باید از روزنامههای آواز تاجیک ( ،)1924مالشفقی (،)1915
تاجیکستان رسخ و ضمیمهاش جهان منا ( ،)1925و راهنامی
مخربین ( )1939نیز نام برد.
کتابها و نرشیات دولت تاجیکس��تان ابتدا در ازبکستان
چاپ میش��دند ،اما کت��اب «منونه ادبی��ات تاجیک -1300
 »1200که به خواس��تۀ دولت و کوشش صدرالدین عینی به
عنوان س��ند هویت فرهنگی تاجیکان تدوین ش��د در س��ال
 1921در مسکو به چاپ رسید.
نخستین کتاب فارسی در این ناحیه در سال  1876به همت
محمدرحیم خان ثانی که یک ماش��ین چاپ سنگی به امرش
از ایران آورده بودند در ش��هر خیوه منترش ش��د .این کتاب
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نص��اب الصبیان ابونرص فراهی بود .اولین کتاب فارس��ی در
ترکس��تان روسیه در شهر تاش��کند و در سال  1883به چاپ
رسید 113.دستگاههای نخست چاپ سنگی بودند که براساس
نسخۀ دستنویس تکثیر میشد .رواج حروف رسبی ،باعث
کمی توجه به کتاب می شد ،زیرا مردم با این حروف چندان
مأنوس نبودن��د ،به همین دلیل چاپ کت��اب در این ناحیه
بسیار دیر رشوع شد .گاه نیز کتابهایی از خارج به این منطقه
میآم��د نظیر کتاب «مناظره» و «بیانات س��یاح هندی» اثر
عبدالرئ��وف فطرت بخارای که به س��الهای  1909و 1912
در اس��تانبول چاپ شدند .دیوان اش��عار خان خوقند ،امیر
عمرخان در سال  1900در سن پطرزبورگ به چاپ رسید .در
نیمۀ دوم قرن نوزده هندوستان صاحب چاپخانههای زیاد و
پیرشو چاپ کتابهای فارسی بود ،که مطبعه نول کشور در
آن کش��ور جایگاه و شهرت بسزایی دارد ،از این کتابها به
ورارود هم داده میشد.
در بررسی فهرس��تهای کتابهای چاپ شده میتوان به
 113غریبههای آشنا ،شعر فارسی ماوراءالنهر قرن بیست با تکیه بر محیط های ادبی خوقند و خوارزم،
ابراهیم خدایا ، 1384 :صفحات  77و .131
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آثار ذیل نیز اشاره کرد:
 تحفۀاالحباب فی تذکرۀ االصحاب (تذکره قاری) از رحمتالله بخاری ،چاپ سنگی در  1312هـ.ق.
 تاری��خ بخارا ،ابوبکر نرش��خی ،چ��اپ  1897میالدی درتاشکند.
 یوس��ف و زلیخا ،ناظم هروی  ،چ��اپ  1905میالدی درتاشکند.
 دیوان امیرخان (فارس��ی و ترکی) در  1897م چاپ شدهدر تاشکند.
 قانون قدسی (دستور زبان)  ،عباسعلی بن محمد قدسی،در  1832در تفلیس چاپ شده است.
 درۀ الت��اج در مواع��ظ و مقتل ،تاج نیش��ابوری ،تفلیس.1909
 دلگشا ،احمد حسین زاده ،تفلیس .1884 افکار امللکوت  ،عباسقلی قدسی  .1850 ،در تفلیس. الفبای رشدی ،رضاخان  ،چاپ  1882میالدی. حقیقۀالعامل  ،صالح اردبیلی.1905 ،438
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 تحف اهل بخارا  ،عبدالرئوف بخاری ،بخارا.1905 ، اساس االسالم ،مال ابوالقاسم گنجی ،سمرقند.1909 ، قندیه (در مزارات بخارا)  ،مالعبدالکریم تاجر ،به اهتاممبارتولد ،سمرقند 1909 ،م.
اینها منونه ای از قدیمی ترین آثار فارس��ی چاپ ش��ده در
ناحیه ورارود هستند.
پس از فروپاش��ی ش��وروی و اس��تقالل جمهوری ازبکستان،
علیرغم وجود شهرهایی که ریشه های کهن زبان پارسی در
آنجاها بالیده و رش��د کرده ،با پذیرش خط س��یرلیکی ،زبان
پارسی جایگاه خود را از دست داده ،مشکالت اقتصادی نیز
در س��الهای اخیر باعث ش��ده که توج��ه چندانی به چاپ
و ن�شر کتاب به زبان فارس��ی در این ناحی��ه صورت نگیرد.
در واق��ع روسها با وض��ع قوانین س��خت گیرانه که وجود
کتابهای فارس��ی را دلیل مسلامنی پنداشته و وجود آن را
جرم محس��وب میکردند ،باعث شدند تا ریشۀ زبان فارسی
در این منطقه نیروی خود را از دست بدهد.
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