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نشر و نوشتار

یادداشت

مختصري از تاريخچ ه
كتابفروشيهايتهران
رضا يكرنگيان

*

صنعت چاپ و نش��ر كتاب در دوران سلطنت
ناصرالدينشاه آغاز شد و غير از مدرس ه دارالفنون
كه كتابهاي درسي مورد نياز خود را چاپ ميكرد،
بعضي از تاجران اقدام به چاپ كتاب براي باقيات و
صالحات خود ميكردند .براساس مكتوبات موجود
و شنيدههايم از پيشكسوتان كتابفروش و ناشر،
اولين مركز كتابفروشان ،صحافان ،كاغذفروشان
و فروشندگان نوشتافزار ،بازار بينالحرمين يا بازار
حلبيسازها بوده است .چند نفر از كتابفروشان
مش��هور آن زمان عبارت بودند از :حاج مالصادق
خوانساري ،حاجمالرضا خوانساري ،ميرزا علياكبر
خوانساري ،آميرزا محمود كتابفروش خوانساري،
ميرزا حسين فرهومند ،حس��ينآقا مهديه ،حاج
محمدمهدي كتابفروش خوانساري و مروج اين
آخري يعني مروج ،در امر چاپ كتابهاي «چاپ
سنگي» تبحر فراوان داشت.
در گفتوگويي كه با حاجآقا محس��ن بخشي
 از موسس��ان انتشارات آگاه  -داشتم ،دليل رويآوردن خوانساريها به حرفه كتابفروشي را جويا
ش��دم .او پاس��خ داد« :دليل اصلي آن را نميدانم
ولي ش��ايد به اي��ن علت بود ك��ه اوال چون ميرزا
علياكبر خوانس��اري ،در خوانس��ار كتابفروشي
داش��ت ،به تهران آم��د و در تيمچه حاجبالدوله
يك باب كتابفروش��ي تاس��يس و خيلي سريع
پيش��رفت كرد .چند نف��ر از اهالي خوانس��ار كه
عالقهمند ب��ه كتاب بودند ،وقتي پيش��رفت او را
ديدن��د ،به تهران آمدند و حرفه كتابفروش��ي را
پيش��ه كردند .ثانيا آميرزامحم��ود ،كتابفروش
خوانس��اري يكي از كتابفروش��ان سرشناس آن
دوران ك��ه در زمينه كتابهاي خطي صاحبنظر
ل كتاب آشنا بود ،به عنوان
و همچنين با فضال و اه 
نماينده كتابفروش��ان ،صحافان ،كاغذفروشان و
تذهيبكاران در دوره اول مجلس شوراي ملي (17
مهر  1285تا  2تير  1287شمسي) انتخاب شد.
او در دوران نمايندگي ،حافظ منافع موكالن خود

بود و منافع آنها را به منافع شخصي خود ترجيح
ميداد و در دوران اس��تبداد صغير نيز در مبارزه با
مستبدان بسيار فعال بود.
با توجه به رش��د جمعيت ته��ران ،تعدادي از
فرزندان و ش��اگردان ناش��ران و كتابفروشان در
خيابان ناصرخسرو (ناصري سابق) اقدام به تاسيس
كتابفروش��ي كردند كه تعدادي از آنها در كوچه
حاجناي��ب همچنان به اين حرفه اش��تغال دارند.
همچني��ن در خيابان اللهزار كتابفروش��يهاي
شرق (كالله خاور) ،معرفت و تهران ،در سرچشمه،
كتابفروش��ي حاف��ظ ،در خياب��ان فردوس��ي
(عالالدوله) كتابفروش��يهاي بارنائود و بروخيم
(فروش��ندگان كتابهاي خارج��ي) و در خيابان
اميركبير (چراغگاز) كتابفروش��ي افش��اري داير
بودند.
رفتهرفت��ه تعدادي از كتابفروش��ان و عدهاي
از عالقهمن��دان به اين حرفه در خيابان جمهوري
(ش��اهآباد) ،حدفاصل ميدان مخبرالدوله تا ميدان
بهارس��تان ،اقدام به تاسيس كتابفروشي كردند
كه اي��ن خياب��ان تا ح��دودي تبديل ب��ه مركز
كتابفروش��ان شد .در اواخر دهه  40و اوايل دهه
 ،50مرحوم عظيمي كه از كارمندان دانشگاه تهران
بود ،در خيابان انقالب (شاهرضا) ،مقابل دانشگاه
تهران كتابفروشي دهخدا را تاسيس كرد كه فقط
كتابهاي مورد نياز دانشجويان را ميفروخت .پس
از آن ،دكتر «فريور» انتشارات «چهر» را تاسيس
كرد كه فقط كتابهاي پزشكي ميفروخت .بعد
از آن ،كتابفروش��يهاي خانه كت��اب ،مرواريد،
اميركبير و ش��عبه انتشارات دانش��گاه تهران داير
ش��دند .اين طور بود كه مركزيت كتابفروشيها
و موسس��ات نش��ر به مقابل دانشگاه منتقل شد.
هر چند در س��الهاي اخير در خيابان كريمخان
و بعضي نقاط تهران و شميران ،كتابفروشيهاي
متع��ددي نيز فعاليت دارند .درس��ت اس��ت كه
حرفه نش��ر و كتابفروش��ي يك��ي از حرفههاي
باارزش فرهنگي اس��ت ،ولي متاسفانه نسبت به
س��رمايهگذاري و كار مش��كل و طاقتفرسايش،
بازدهي مالي شايس��تهاي ن��دارد ،به همين دليل
تع��داد قابل توجهي از كتابفروش��ان در تهران و
شهرستانها يا تعطيل شده يا تغيير شغل دادهاند.
در ايران مسووالن دولت به اين حرفه مقدس ولي
كمدرآمد توجهي ندارند و نميدانند تعطيلشدن
يك موسسه نش��ر يا يك كتابفروشي چه ضربه
مهلك��ي به فرهنگ جامعه ميزند .هنوز مس��اله
معافي��ت مالياتي ناش��ران و كتابفروش��ان حل
نشده اس��ت .با توجه به ارزش فرهنگي ناشران و
كتابفروش��ان بايد تسهيالتي براي آنان از جمله
معافيت مالياتي ،بيمه ،عوارض شغلي ،تخفيف نرخ
پست و ...فراهم شود تا شاهد حضور نسل جديدي
از ناشران و كتابفروشان عالقهمند به ارتقاي علمي
اين حرفه مقدس باشيم.
* مدير انتشارات خجسته

گفتوگو با غالمحسين صدريافشار مولف فرهنگ فارسی امروز

البته ما به ط��ور كلي هم واژگان
قديم ،ه��م واژگان جديد ،هم معاني
قدي��م و هم��ان معاني جدي��د را در
فرهنگنويسي مورد توجه قرار دادهايم.
مثال به كلمه رفيق دقت كنيد .رفيق
به معناي دوس��ت ،رفي��ق به معناي
همراه ،رفيق به معن��اي همعقيده و
رفيق به معناي رابطه غيرهمس��ري
و همه معاني در نظر گرفته ميشود.
حتي در زمان اسماعيليه از واژه رفيق
استفاده ميشده است در معني خاص
خودش.

عمر فرهنگنامه
فقط  5سال است
كبوتر ارشدي

آنچه در پی میآید گفتوگو با غالمحسین صدری افشار از
فرهنگنویسان امروز و مولف فرهنگ فارسی امروز است که
در چاپهای مجدد عالوه بر توضیحات و اضافات به فرهنگ
معاصر فارسی تغییر نام داد .صدری افشار در این گفتوگو از  
لزوم به روز شدن فرهنگها میگوید.
Á Áتفاوت عمده فرهنگ فارس�ي امروز با نمونههايي كه
تاكنون منتشر شده است ،بهطور عمده در چيست؟

كه واژههاي قديم پيدا ميكنند ،منظور شوند .براي نمونه به
«كم آوردن» دقت كنيد .واژهاي كه در گذشته به معناي كسر
آوردن ب��وده ،يا در معني خودماني همان «پول كم آوردن»
معني ميداده اس��ت .ولي امروز مفه��وم ديگري به اين واژه
اضافه شده ،كه ناتوان شدن و درمانده شدن را تداعي ميكند:
در برابر اس��تدالل تو كم آوردم .اين كم آوردن همان ناتوان
شدن است.
ما مدعي هستيم تنها فرهنگي كه مرتب ويرايش شده،
فرهنگ فارسي امروز است كما اينكه فرهنگ فارسياي كه
حدود س��ه سال پيش منتشر كرديم ،دوباره با ويراست تازه
آماده انتشار است.

فرهنگهايي كه تا به حال منتش��ر ش��ده ،توجه زيادي
به واژههاي ادبي داش��تهاند و بيش��تر هم��ت مولفان آنها بر
اين بوده كه معني واژگان متون كالس��يك را از جمله تاريخ
 Á Áاز مي�ان توضيحات دقيق ش�ما ،يك پرس�ش براي
جهانگشاي جويني يا كليلهودمنه يا مرزباننامه توضيح دهند.
براي توضيح اين واژگان هم به فرهنگهاي پيشين مراجعه
من پيش آمد؛ اينكه با اين نگاه ش�ما در تنظيم فرهنگ
فارسي ،تا حدودي به فرهنگ كوچه نزديك نميشويد؟
كردهاند كه گاهي به علت رسمالخط فارسي ،در بهكارگيري
مطلقا .ببينيد قضيه اين اس��ت؛ فرهنگ كوچه ،فرهنگ
معاني اشتباهاتي رخ داده است .فرض كنيد در فرهنگي ديدم
كه واژهاي در معني پاس��بان به كار رفته است .وقتي بررسي
گروه خاص محس��وب ميشود ،فرهنگ غيررسمي است .ما
اما روي فرهنگ معيار كار ميكنيم .دقيقتر بگويم روي زبان
كردم ،متوجه ش��دم اصل اين واژه به معني «كشتي» بوده
معيار متمركز هستيم .زبان معيار به زباني گفته ميشود كه
است ،كه «واژهنويس» به اشتباه آن را «گشتي» خوانده و بعد
در مركز حكومت به كار ميرود ،يعني در پايتخت؛ زباني كه
در مقابل آن معني «پاسبان» را به كار برده است .اين اتفاق
نوش��تههاي دولتي با آن نوشته ميشود و كتابهاي درسي
به وفور افتاده است .واقعيت اين است كه چنين شيوههايي
براي فرهنگنويسي چندان براي مردم راهگشا نيست و باعث
كش��ور ب��ا آن مدون ميش��ود و نيز گزارشه��ا و مذاكرات
و قرارداده��ا هم از اين زبان پي��روي ميكند .ما به اين زبان
نميش��ود كه آنها به فرهنگها رجوع كنند ،چون مش��كل
معيار ميگويي��م ،در صورتي كه زبان
مردم امروز ،خيلي در ارتباط با مطالعه
مرزباننامه نيست .مردم امروز بيشتر اينترنت و گوشي همراه با خودشان كوچه زبان گفتوگوست ،زباني است
در پي معني واژگاني هس��تند كه در كلي لغت آوردهاند و از اين گذشته كه مردم ي��ك منطقه در گفتوگوي
زندگي روزمره با آنها س��روكار دارند.
خ��ود به كار ميگيرند .ممكن اس��ت
فرهنگستان بسياري لغت تازه
براي نمونه اينكه «نظريه ريس��مان» ساخته است هفت جلد كتاب لغت حتي در آن واژههاي گروههاي خاص،
مانن��د جاهلها ،قماربازها ،س��ربازها،
چيست؟ يا «كروموزم» چه فعاليتي
منتشر كرده است .كاري به اين
در بدن انجام ميدهد؟ علم «بيوتيك» نداريم كه اين لغتها چقدر كاربرد دانشآموزان ،صنعتگ��ران و ...نيز وارد
چيس��ت؟ يا وقتي در متن��ي با واژه عمومي پيدا كرده ولي در هر حال
شود .در صورتي كه ما اين نوع واژهها
راهپيماي��ي برخ��ورد ميكنن��د اين اينها مطرح شده و ما مجبوريم اين را زماني وارد فرهنگ ميكنيم كه وارد
راهپيمايي ديگر ب��ه مفهومي كه در لغتها را ثبت كنيم .چون لغتهاي زبان معيار شده باشند ،يعني رسما وارد
رسمي هستند و به ناچار به كار
شده باشند .زبان معيار و زبان كوچه در
مت��ون قديم ب��ه كار برده ميش��ده،
گرفته ميشوند.
اينجاست كه با هم قابل تمايز و تفاوت
نيست .راهپيمايي به معناي پيادهروي
نيست ،بلكه به تظاهرات دستهجمعي
ميشود.
 Áزب�ان كوچ�ه و زب�ان معيار
Á
براي نش��ان دادن اهداف مش��خصي
در بخشهايي همپوشانيهايي دارند
تعبير ميش��ود .پس طبعا امروز الزم
ك�ه بايد اي�ن مرزها را به ط�ور دقيق
اس��ت كه واژه از نو بررس��ي ش��ود و
شناخت .معيار شما براي اين تشخيص
معني آن به صورت دقيق ارايه ش��ود.
چه بوده است؟
اي��ن آن چيزي اس��ت كه ما تصميم
گرفتي م روي آن كار كنيم ،به همين
باي��د ب��ه كارب��رد واژگان در اين
دليل فك��ر ميكنم فرهنگي كه ابتدا
همپوش��انيها دقت داش��ت .ببينيد
به نام «فرهنگ فارسي امروز» منتشر
نوش��تههاي رس��مي رمان نيس��ت؛
كرديم ،حداقل يكسوم واژههاي آن،
نوشتههاي روزنامه يا مذاكرات مجلسي
در فرهنگهاي ديگر معني نشده بود.
و به طور كلي نوشتههاي غيرداستاني
در حاليكه هم��ه واژههايي بودند كه
است .به اين نوع نوشتهها ،زبان معيار
مردم آنها را به كار ميبردند.
ميگويند .زبان س��عدي و حافظ زبان
معيار ما نيس��ت .در حالي كه برخي
 Á Áبهط�ور كلي ميت�وان گفت
روزآم�د ش�دن و همچني�ن نوع
ادباي ما سعي ميكنند بگويند زبان ما
به اين دليل مهم اس��ت كه هنوز ميتوانيم حافظ يا سعدي
رفتار و برخورد مردم با واژگان از نكاتي اس�ت كه شما و
خواهران حكمي به عنوان مولفان فرهنگ فارسي امروز،
را به راحتي بخوانيم .البته اين نظر ،دقيق نيست .امروز يك
در امر تحقيق و تاليف خود مورد توجه قرار دادهايد؛ اين
شخص ديپلمه بدون رجوع به فرهنگ نميتواند معني شعر
طور است؟
حافظ يا س��عدي را به طور كامل متوجه شود .اين تنها يك
ب��ه نظر من دقيقا باي��د تغيير رفتار جامع��ه را در قبال
تصور اس��ت .براي اينكه ما امروز از زبان شاهنامه يا سعدي
دور ش��دهايم .بسياري از واژههاي اين شعرها براي ما كاربرد
بهكارگي��ري واژگان ديد ،كما اينكه ما در ويراس��ت اول كه
روزمره ندارند.
در س��ال  1369منتشر ش��د ،تا امروز كلي واژه جديد را در
 Á Áالبته در نحو زبان خيلي دور نش�دهايم ،ممكن است
چاپهاي بعد به آن افزودهايم .حتي گاهي معني واژهها را نيز
در تش�خيص برخي واژگان دچار مشكل شويم و مجبور
تغيير دادهايم ،چون اين معاني تغيير كردهاند .صحبت شما
باشيم به فرهنگ رجوع كنيم.
كامال درست است .از مواردي كه بسيار سريع كهنه ميشوند،
به هر حال دس��تور زبان ديرتر تغيير ميكند ،اما واژگان
ميتوان به دو مورد اش��اره ك��رد؛ يكي تقويم و ديگر همين
تغيير ميكنند .البته تا حدودي حتي دستور زبان هم تغيير
فرهن��گ واژگان .تقويم براي يكس��ال دوام دارد و فرهنگ
ميكند .براي نمونه بهكارگيري «را» كه به معني «به» بهكار
حداكثر عمر آن شايد بتواند گفت به پنجسال ميرسد .واقعا
عمر فرهنگ پنجساله است .چون در طول پنجسال ،حداقل
گرفته ميشد ،دقت كنيد« :او را ديدم» با «به او ديدم» براي
صد تا واژه جديد وارد زبان شده است .حتي در كشور ما كه
ما ديگر فرق ميكند «او را گفتم» به «به او گفتم » تغيير كرده
يعني كاركرد «را» فرق كرده اس��ت .پس دستور زبان ما هم
نسبتا واژههاي جديد ديرتر وارد ميشوند ،اين اتفاق ميافتد،
بهتدريج در حال تغيير است.
اين را ما به چشم ميبينيم .به همين دليل اوال الزم است كه
 Á Áب�ا توجه ب�ه نگرش ش�ما در فرهنگنويس�ي ،اين
بهطور مرتب فرهنگها روزآمد ،تصحيح و تعريفها سادهتر و
فرهنگ مخاطب خاص دارد؟
دقيقتر شوند .واژههاي جديد وارد شوند و معنيهاي جديد
ش�رق :آنچه در پي آمده ،واكنش فاطمه شاهحسيني
مترجم كتاب «طريقههاي تصوف و عرفان در اسالم» است
كه وزارت ارشاد صدور مجوز آن را موكول به حذف مقالهاي
كرد كه در آن به عرفان در ايران پرداخته شده بود.

جناب آقاي دري! در بيشتر مصاحبهها و سخنرانيهاي خود
به تكرار گفته بوديد برآن هستيد تا مانع از تاثير ساليق و نظرات
شخصي بر صدور يا عدمصدور مجوز شويد؛ اتهامي كه سالها
صنعت نش��ر را درگير خود كرده است .گفته بوديد تمهيدات
انديشهشده ميتواند مشكالت حوزه نشر را تا حد زيادي مرتفع
كند .گفته بوديد س��عي خواهد ش��د تا مانع از شيوه مميزي
فردمحور شويد .گفته بوديد از ترويج بيديني و ابتذال و تحريف
واقعيته��اي تاريخي و نيز از آنچه كه مغاير با قانوناساس��ي،
مذه��ب ،دين و تماميت ارضي باش��د و مالكهاي ارزش��ي و
اخالقي ما را مورد هجمه قرار دهد ،جلوگيري خواهيد كرد.
اما كتاب اينجانب تحت عنوان «طريقههاي تصوف و عرفان
در اسالم» ،ترجمه بخش اول جلد نوزدهم مجموعهاي است كه
در س��ال  1991ميالدي با عنوان اصلي «معنويت در جهان»و
عنوان فرعي «تاريخ دانش��نامهاي جس��تجوي ديني» به زبان

Á Áدر فرهنگ دوجلدي فارسي
ام�روز تم�ام واژگان زب�ان فارس�ي
گنجانده شده است؟

تم��ام واژگان��ي كه ام��روز به كار
ميبريم در يك جلد گنجانده شده و
واژگاني كه در آثار قديم به كار رفته،
در جلد ديگ��ر .زبان فارس��ي ،زباني
غني نيس��ت! برخالف آنچه گاه ادعا
ميش��ود ،واژگان زبان فارسي خيلي
محدود است .كل مصدرهاي ما حدود
 600-700مصدر است و كل واژههاي
ما حداكثر حدود 70هزار واژه است كه
فرهنگي كه ما تاليف كرديم براي مخاطباني اس��ت كه
تازه بيش��تر آنها هم واژگان تركيبي هستند و بيشتر آن هم
دس��تكم ديپلمهاند يا س��الهاي اول و دوم دبيرس��تان را
واژگان عربي اس��ت كه در متون فارسي به كار رفته است يا
گذراندهاند...
حتي واژگان مغولي و تركي و ...در زبان انگليسي -در فرهنگ
 Á Áبا توجه به اينكه كلمات مهجور حذف شده و واژگاني
بزرگ انگليس��ي -دو ميليون و  400هزار واژه مكتوب شده
ك�ه امروز به كار ميرود منظور ش�ده ،من به عنوان يك
است .فرهنگ واژگان دبيرستاني انگليس��ي120 ،هزار واژه
ژورناليس�ت كه با صفحات انديشه و ادب سر و كار دارم،
را در خود جاي داده اس��ت .شما وقتي به جلدهاي مختلف
به چه مي�زان ترجيح ميدهم از فرهنگ فارس�ي امروز
فرهنگ دهخدا رجوع كنيد ،ميبينيد ك��ه واژههاي زيادي
استفاده كنم در قبال مثال فرهنگ معين يا دهخدا و ...؟
آورده نش��ده .ب��راي نمون��ه در مدخل «ص» ،ب��ا  10مورد
فرهنگ فارسي امروز جوابگو است .به صراحت ميگويم
«صالحآباد» مواجه ميشويم .مثال  20مورد «عليآباد» داريم،
كه بسياري از واژگان مورد نظر شما امروز در فرهنگ معين
 50مورد «محمد» داريم .اين اعالم است كه فرهنگ دهخدا
پيدا نميشود .در حالي كه به عنوان يك روزنامهنويس ،حتما
را به تعدد جلدها رسانده است .ما وقتي به يك واژه ميرسيم
به واژههاي جديد نياز داريد .ش��ما با
در فرهن��گ دهخدا ،ب��راي آن تعداد
ليزر س��ر و كار داريد ،ب��ا ايميل و با
بسياري مآخذ و مرجع مختلف ارايه
زبان فارسي ،زباني غني نيست!
نظريهه��اي تازه س��ر و كار داريد كه
شده و مشخص نميشود كه باالخره
برخالف آنچه گاه ادعا ميشود،
هم��ه اينها ،در زم��ان تاليف فرهنگ
كدام معنا يا معاني صحيحتر اس��ت.
واژگان زبان فارسي خيلي محدود
معين مطرح نبوده و تازه حتي تعريف
حس��ن اين لغتنامه در آن است كه
است .كل مصدرهاي ما حدود
اي��ن واژهها نيز اهميت دارد .صرفا اين
تمام منابعي را كه در اختيار داش��ته،
 600-700مصدر است و كل
نيس��ت كه واژه تازه در فرهنگ آمده
ضبط كرده اما متمايز نكرده است.
واژههاي ما حداكثر حدود 70هزار
باش��د ،بلكه ارايه تصور درس��ت از آن
واژه است كه تازه بيشتر آنها هم
زندهياد خانلري ميگفت :فرهنگ
لغت مهمتر اس��ت .االن بي��ش از  40واژگان تركيبي هستند و بيشتر آن دهخدا «العهده علي الراوي» اس��ت.
س��ال از عمر فرهنگ معين ميگذرد .هم واژگان عربي است كه در متون يعني برعهده خواننده است كه معني
فارسي به كار رفته است يا حتي
در اين فاصله تعداد بسياري واژه وارد
را پيدا و انتخاب كند.
واژگان مغولي و تركي و...
زبان امروز شده اس��ت .جداي از اين،
Á Áدر ح�وزه اس�تانداردهاي
حوادث مهم تاريخي ،كل��ي واژه وارد
جهاني فرهنگنامهنويسي ،شما اين
زبان ميكند .در نظر داش��ته باش��يد
امكان را داش�تهايد كه تاليف خود را
ك��ه ما از زم��ان تاليف فرهنگ معين
به اين استانداردها نزديك كنيد؟ اين
به اين س��و ،دو حادثه مهم را در تاريخ
استانداردها در كل از چه نشانههايي
سياسي – اجتماعي كشورمان پشت
پيرويميكند؟
س��ر گذاش��تهايم؛ يكي انقالب  57و
مش��كل اينجاس��ت كه در ايران
ديگ��ري جنگ .ه��ر كدام كل��ي واژه
اس��تانداردهاي فرهنگ نامهنويس��ي
وارد زبان كرده اس��ت .ما سابق بر اين
پياده نشده است .ما خودمان با آزمون
آر.پي.جي زن نداش��تيم ،تخريبچي
و خطا پيش رفتهايم .ديگران هم كه
نداش��تيم .افش��اگري و پاكسازي هم
بعد از ما شروع كردهاند ،براساس این
نداشتيم .اينها واژههايي است كه بعد
روش ،كار را دنبال كردهاند .ميتوانم
از جنگ و انقالب وارد زبان شد .در نظر
بگويم شيوه تاليف ما تا حدودي فقط
بگيريد تكنولوژي با خود به چه ميزان
به استانداردها نزديك شده است.
واژه جديد وارد زبان ميكند! در زمان
Á Áپس ميت�وان گفت در تالش
تاليف فرهنگ معين كامپيوتر وجود
شما ،استانداردهاي جهاني شناسايي
نداشته است ،پس امروز ناديده گرفتن فضايي كه كامپيوتر
و تا حدي رعايت شده است؟
در زبان ما باز كرده است ،به معني ناديده گرفتن بسياري از
تا حدودي از روي فرهنگهاي زبانهاي ديگر توانستهايم
واژگاني است كه مردم روزانه با آن سروكار دارند.
حدس بزني��م ...ما تحصي�لات فرهنگنويس��ي نداريم تا
اينترنت و گوشي همراه با خودشان كلي لغت آوردهاند و از
كتابهاي آموزش فرهنگنويس��ي را در اختيار داش��ته و
اين گذشته فرهنگستان بسياري لغت تازه ساخته است هفت
مطالعه كرده باشيم ،نه ،اين خبرها نيست .ما  10سال تمام
جلد كتاب لغت منتش��ر كرده است .كاري به اين نداريم كه
آزمون و خطا كردهايم تا ويراس��ت اول منتشر شد ،بعد دو
اين لغتها چقدر كاربرد عمومي پيدا كرده ولي در هر حال
سال ديگر ،ويراس��ت دوم منتشر شد و سپس بعد از چند
اينها مطرح شده و ما مجبوريم اين لغتها را ثبت كنيم .چون
سال ويراست سوم و ويراست چهارم هم كه توسط انتشارات
لغتهاي رسمي هستند و به ناچار به كار گرفته ميشوند.
«فرهن��گ معاصر» به چاپ رس��يد .بعد از آن تازه س��راغ
Á Áالبته اينكه پيشنهاد فرهنگستان به چه ميزان كاربرد
فرهنگهاي جديد و قديم رفتيم ،تا كل واژگان فارس��ي را
عموم�ي پيدا كن�د و مخاطب نياز به ارج�اع به فرهنگ
گرد آوريم .بعد از 30سال كه ما سه نفر ،يعني من و خانمها
داشته باش�د ،پيرامون واژگان فرهنگس�تان خود جاي
نسرين و نسترن حكمي ،تالش كردهايم به اينجا رسيدهايم
بحث دارد .اما با توجه به اينكه ش�ما به دورهها و حوادث
كه بگوييم تا حدي به استانداردهاي جهاني نزديك شدهايم.
تاريخي اشاره فرموديد ،ميخواستم بپرسم به نظر شما
تصور ما بر اين است كه در هر خانهاي ،فرهنگ فارسي امروز
اف�رادي ك�ه در دورهاي زندگي ميكنن�د و از واژههايي
ميتواند كمك موثري باش��د براي يافتن واژگان مورد نياز
كه س�اختهاند ،استفاده ميكنند براي رجوع به فرهنگ
و اس��تخراج معني يا معناهاي مناسب ،ساده و خالصه آن
بيش�تر حوزه كلمات و واژگان مورد نيازش�ان مربوط به
واژگان .بر اين اساس خوشحال هستيم كه اين كار به خوبي
دورههاي پيشين نيست؟ يعني همان واژگان مهجور كه
پيش ميرود و دوستاني ما را ياري دادهاند كه از صالحيت
شما آنها را از فرهنگ خودتان حذف كردهايد...
كافي برخوردار بودهاند.

طريقههاي تصوف و عرفان در جهان اسالم بدون ايران؟!
نامه يك پژوهشگر به معاون فرهنگي وزارت ارشاد
انگليس��ي به اهتمام گروهي از متخصصان بزرگ اديان جهان
منتشر شد .موضوع اصلي اين مجموعه ،طرح مساله معنويت و
عرفان است از آن حيث كه مغز و روح همه اديان جهان است.
از اهداف اصلي اين مجموعه ،نش��ان دادن اين مطلب است كه
عرفان و معنويت اصيل خارج از اديان وجود ندارد .دو مجلد از
اين مجموعه  25جلدي ،يعني مجلدات  19و  ،20اختصاص به
اسالم يافته است و در هر مجلد معنويت و عرفان اسالمي چه از
جنبه اصول و مباني (جلد اول) و چه از جنبه تجلياتش در تاريخ
جهان اس�لام (جلد دوم) توسط استادان مختلف اسالمشناس
تحت نظر اس��تاد دكتر حس��ين نصر معرفي ش��ده است .اين
كتاب پس از چندين سال كار و اصالحات دقيق زير نظر استاد
بزرگوارم ،سال قبل براي اخذ مجوز چاپ به شماره درخواست
 1082213به وزارت ارش��اد داده شد .حاصل كار اين است كه
اينك خطاب به معاونت محترم امور فرهنگي عرض ميكنم:

جناب آق��اي دري! اين كتاب ،برخالف تالش ش��ما براي
ممانعت از تاثير ساليق و نظرات شخصي و شيوه فردمحوري،
پس از يك سال مميزي مشروط اعالم شد و گفتند مجوز نشر
به شرط حذف مقاله مربوط به ايران داده خواهد شد؛ مقالهاي
كه اتفاقا قبل از اين نيز در كتابي با عنوان «آشنايان ره عشق»
به همت نشر دانشگاهي با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي به چاپ رسيده بود ،يعني قبال مجوز نشر داشته است.
با توجه به سخنان شما در زمانها و مكانهاي گوناگون،
از آنجا كه احساس كردم حقي تضييع شده است ،به منظور
پيگيري اين مش��كل و احقاق حق ،چندين نامه نوشته و با
عرض داليل خويش ،درخواست رسيدگي به اين امر و حتي
تقاضاي وقت مالقات كرده ،اما هر مرتبه بدون اين كه جوابي
دهيد نامه اينجانب را به مس��وول اداره كتاب ارجاع دادهايد و
ايش��ان نيز بدون آنكه زحمتي به خ��ود داده و جوابي دهند

نامهها را به مس��وول بايگاني تقديم كردهاند ،گويي كه اصال
مشكلي در ميان نيست و نبايد به كسي پاسخ داد .جناب آقاي
دري! در سالي كه به فرموده خودتان قصد كردهايد پاييز آن
را به بهار كتاب تبديل كنيد حداقل انتظار اين بود كه در اين
چند ماه به اين امر رسيدگي و پاسخي به يكي از اين نامهها
داده ميشد .آيا اين مقاله كه درباره طريقههاي تصوف و عرفان
در ايران اس��ت مغاير با مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي
است كه چنين مورد بيلطفي قرار گرفته است .جناب آقاي
دري! آي��ا ميدانيد كه تمام طريقههاي تصوف و عرفان ـ اعم
از اينكه جنابعالي با اصل موضوع موافق باش��يد يا نباشيد
ـ در تاريخ اس�لام از ايران به ساير كش��ورهاي جهان اسالم
رفته كه دس��تور داده شده است اين بخش حذف شود؟ آيا
ميتوان حقايق تاريخي را انكار كرد؟ آيا ميتوان اين كتاب را
كه مهمترين مرجع در اين باره است ،بدون بخش ايران منتشر
كرد؟ آيا اين جفا به فرهنگ و تمدن اسالمي در ايران نخواهد
بود؟ جناب آقاي دري! ممانعت از اعمال نظرهاي ش��خصي
موهبتي خواهد بود كه نه تنها پاييز بلكه تمامي فصول سال را
به بهار تبديل خواهد كرد.

پشتوانههاي آماري سرانه مطالعه
كتاب چه پژوهشهايي است؟
سيدابوالحسن مختاباد
 بنا بود در اين هفته به يكي ديگر از سرقتهاي
فرهنگي بپ��ردازم اما برخي س��خنان رييس نهاد
كتابخانههاي عمومي درباره آمار كتاب و كتابخواني
در ايران برآنم داش��ت تا موضوع نشر و نوشتار را به
اين بحث اختصاص دهم.
در يكي ،دو س��ال اخي��ر درباره س��رانه مطالعه
در ايران سخنان بس��ياري گفته شده است ،اما اين
س��خنان كمتر به پش��توانهاي تحقيقي و پژوهشي
اس��توار بوده است .حتي س��خناني كه اخيرا رييس
نهاد كتابخانههاي عمومي كشور درباره دو نظرسنجي
اخيرش در زمينه كتابخواني ارايه كرده است ،مشخص
نيست كه بر اساس چه معيارها و مالكهايي است و
ريز پرسشها و نتايج تحقيقات آنها در اختيار عموم
قرار نگرفته است .به همين دليل ما نميدانيم كه اين
آمار مطالعه مربوط به سال است يا ماه يا هفته و روز؟
اگرچه ماجراي آمار مختلف از يك موضوع در دولت
كنوني به يك س��نت تبديل شده است و ما مركز و
مرجعي خاص در اين زمينه نميتوانيم پيدا كنيم ،اما
به نظر ميرسد پرسش اساسي درباره آمار مطالعه بايد
بر اين نكته تمركز كند كه آمارهايي كه ارايه ميشود،
بر چه تحقيق و پژوهش ميداني استوار است.
تا آنجايي كه نگارنده ب��ه ياد دارد،تنها پژوهش
ميداني كه درباره كتاب و كتابخواني قابل دس��ترس
است (در ذيل طرح رفتارهاي فرهنگي ايرانيان) و در
تمامي استانها انجام ش��د ،به سال  78بازميگردد
كه آقاي دكتر محس��ن گودرزي در دفتر طرحهاي
ملي وزارت ارش��اد عهدهدار آن بود .در اين طرح كه
نتاي��ج آن پاييز ( 81براي هر اس��تان يك كتابچه)
منتشر شد ،تمامي اس��تانها مورد نظرسنجي قرار
گرفته بودند كه متاسفانه در دولت آقاي احمدينژاد
استمراري نيافت .جامعه آماري كه در اين يادداشت
مورد نظر ماست ،مردم شهر تهران هستند كه نزديك

به دو هزار نفرشان به عنوان جامعه نمونه از ميان افراد
باالي شش سال انتخاب ش��ده و مورد پرسش قرار
گرفتند .از جمله اين پرسشها سرفصلي بود با عنوان
كت��اب و كتابخواني كه در آن مواردي چون :مطالعه
انواع كتاب ،متوس��ط زم��ان مطالعه در هفته ،رفتن
به كتابخانه ،امانت كتاب ،محل امانت ،ميزان امانت
كتاب ،تعداد تقريبي كتب غيردرسي موجود در منزل
و خريد كتاب در يك س��ال گذشته از پاسخگويان
پرسيده شد .نگاهي به سرفصلهاي پرسشها نشان
ميدهد كه هدفگ��ذاري دقيقي صورت گرفته بود
و هر كس��ي كه به اين پرس��شها پاس��خ ميداد ،از
جمعبس��ت و نتيجهگيري اين پاسخها ميتوانست
نسبت آن فرد يا جامعه را با مطالعه و كتاب دريابد.
بخشي از سرفصلهاي اين تحقيق هم به مطالعه
روزنامه و مجله اختصاص داش��ت كه خارج از بحث
يادداشت ماس��ت .پرس��ش مورد نظر درباره ميزان
مطالعه در هفته اين بود:
غير از مطالعه كتب درس��ي هر ي��ك از اعضا در
هفته به طور متوس��ط چه مدت مطالعه ميكنند؟
و البته براي تدقيق اين س��وال همين سوال را براي
حدود مطالعه در هفته گذش��ته هم مطرح كردند تا
بتوانند معياري براي كنترل داشته باشند.
گزينههايي كه درباره ميزان مطالعه در هفته در
نظر گرفته شده ،عبارت بود از:
 -1هي��چ  -2حدود نيم س��اعت  -3حدود يك
ساعت  -4حدود دو ساعت  -5بيش از دو ساعت
نتيجهگيري حاصل از اين نظرسنجي (متوسط
مطالعه در هفته و هفته گذشته) به صورت خالصه
اين اس��ت كه از ميان افراد جمعيت نمونهاي كه در
خانواده خود كتاب غيردرسي مطالعه ميكنند (حدود
 70درصد جمعيت نمونه) نسبتها به اين نحو است:
 11 / 2درصد نيم س��اعت 15/4 ،درصد حدود يك
ساعت 16 /9 ،درصد حدود دو ساعت و  47 / 9درصد
بيش از دو ساعت.
بر اين اس��اس اگر مقوله بيش از دو ساعت را دو
نيم ساعت در نظر بگيريم و مدت را به دقيقه محاسبه
كنيم ،متوسط زمان مطالعه در جمعيت اهل مطالعه
در هفته  104دقيقه و در هفته گذش��ته  86دقيقه
اس��ت .اگر عدم مطالعه  52 / 3دهم درصد جمعيت
باسواد را هم صفر به حساب آوريم ،متوسط مطالعه
در هفته براي جمعيت باسواد  55دقيقه و در هفته
گذشته  46دقيقه است.
اين آمار و نظرسنجي البته در شهرها و استانهاي
مختلف تفاوت دارد و نيازمند كاري فش��رده اس��ت.
ضم��ن اينكه زمان اين آمار هم  12س��ال قبل بوده
اس��ت .با اين توصيفات به نظر ميرس��د بهتر است
دس��تاندركاران نهاد كتابخانههاي عمومي كه چند
مدتي است از ازدياد س��رانه مطالعه در ايران سخن
ميگويند نكات جزييتري از نحوه و نوع نظرسنجي
خ��ود را بي��ان كنند تا افكار عموم��ي و به خصوص
عالقهمندان و كارشناس��ان امور كتاب و كتابخواني
بتوانند به تحليل بهتري از نوع كار آنها برسند.

