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گزارش ایبنا از ناشران افغانستانی حاضر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:

از کابل تا تهران؛ ناشران افغانستانی که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کردند، چه
می گویند؟

23 اردیبهشت 1397 ساعت 9:18

در روز هاي اخر سی ویکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به سراغ ناشران افغانستانی به سراغ ناشران
افغانستانی که پرتعداد هم در این دوره نمایشگاه کتاب شرکت داشته اند، رفتیم، تا از اوضاع ادبیات، نشر و فروش آثار

نویسندگان و شاعران افغانستان آگاه شویم.

خبرگزاري کتاب ایران(ایبنا)-مطهره میرشکاري: عنوان بین المللی بودن نمایشگاه کتاب تهران مرا کنجکاو کرد تا به
سراغ ناشران خارجی شرکت کننده در سی ویکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بروم تا از کم و کیف
کشورهاي شرکت کننده در این رویداد فرهنگی آگاه شوم. از اروپا، حضور کشورهایی نظیر ایتالیا، آلمان، صربستان،
روسیه و... پر رنگ تر از سایرین دیده می شد. از آفریقا و آسیا هم کشورهایی نظیر تونس و ژاپن و... شرکت داشتند اما از
کشورهاي خاورمیانه و همسایگان ایران، حضور ناشران افغان، برخالف کشورش که سایه جنگ سال ها او را مهجور و
مظلوم کرده است، پررنگ و پر تعداد است و می توان گفت افغانستان با بیش از 5 ناشر، پرتعدادترین مهمان خارجی
نمایشگاه کتاب امسال است. همین امر و مشترکات فرهنگی من را بر این داشت که به سراغ ناشران افغانستانی بروم و از

 
تجربه حضورشان در نمایشگاه کتاب تهران بپرسم. مشروح این گفت وگوها را در ادامه می خوانیم:

 
 

محمدرضا شریعتی، مدیر روابط عمومی و مدیر اجرایی انتشارات افغانستان، در گفت وگو با ایبنا در باره انتشارات عرفان
گفت: تاریخ کار ما به 32 سال پیش برمی گردد. یعنی سابقه ما در حوزه نشر کتاب، مخصوصا کتاب افغانستانی، یک
سابقه 30 ساله است. مرکز انتشارات عرفان در ایران و  شهر تهران است و در افغانستان نمایندگی فروش داریم، یعنی
این طور نیست که از افغانستان اینطور نیست که از افغانستان به ایران آمده باشیم، بلکه از ایران هم براي جامعه ایرانی و

QR دریافت صفحه با کد
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هم براي جامعه افغانستانی خود در حال تالش و نشر کتاب هستیم. امسال انتشارات عرفان در نمایشگاه کتاب تهران نه
مهمان است و نه میزبان، چون از سی ویک دوره نمایشگاه ما در 29 دوره بوده ایم و آن دو دوره اي هم که شرکت نکردیم

زمانی بود که رئیس انتشارات در افغانستان بود و توانایی ایجاد غرفه را نداشتیم.

 
شریعتی درباره حوزه فعالیت انتشارات خود بیان کرد: انتشارات عرفان با رویکرد کتب تاریخی، مخصوصا در حوزه شعر،
داستان، رمان، فلسفه و ادیان در حوزه نشر کار می کند و الزم به ذکر است که انتشارات عرفان به عنوان تخصصی ترین
ناشر افغانستان در حوزه نشر کتب تاریخی طی 30 سال گذشته است. شاید ما غنی ترین کتاب هاي تاریخی در ارتباط با

تاریخ افغانستان را هم چاپ و هم نشر داده ایم.

 

وي درباره مخاطب کتاب هاي این انتشارات اظهار کرد: در ارتباط با این مسئله باید در دو کانتکس کلی صحبت کنیم،
کانتکس اول، جامعه میزبان مهاجرین افغان، یعنی جامعه ایران است. ما از حیث فروش کتاب به دوستان ایرانی خود و
این مردم جداافتاده از تاریخ و فرهنگ خود، سعی می کنیم بیشتر کتب تاریخی ارائه کنیم و این هم به این دلیل است
که شبهات تاریخی را از ذهن ایرانیان بزداییم. چون اغلب ایرانی ها فکر می کنند حتی در طول تاریخ هم افغانستان یک
کشور جدا از ایران بوده است درصورتی که این طور نبوده و ما باید به طور عمده، مستند و تاریخی بیان کنیم که در
واقع افغانستان حدود 80 سال است که به صورت رسمی و قانونی از ایران جداشده است. متاسفانه این مسئله تاریخی
حتی در مدارس و دانشگاه ها هم بد بیان شده است. ما می توانیم دوستان ایرانی خود را از برهه هاي تاریخی مشترك
آگاه و اقناع کنیم که ما از لحاظ تاریخی، فرهنگی اصال با یکدیگر تفاوت نداریم، مخصوصا در رسوم و آئین سه کشور



4/13/2021 ایبنا - از کابل تا تھران؛ ناشران افغانستانی کھ در نمایشگاه کتاب تھران شرکت کردند، چھ می گویند؟ - نسخھ قابل چاپ

www.ibna.ir/fa/report/261084/print/کابل-تھران-ناشران-افغانستانی-نمایشگاه-کتاب-شرکت-کردند-می-گویند 3/7

ایران، افغانستان و تاجیکستان با هم مشترکات فراوانی دارند.

 
او ادامه داد: در کانتکس دوم که کانتکس مردم افغانستان است، ما بیشتر کتب شعر، رمان و تاریخ را عرضه می کنیم که

در مجموع در بین مردم ایران کتب تاریخی ما و در بین افغانستانی ها بیشتر کتب شعر و رمان فروش داشته است.
 

نمایشگاه کتاب تهران واقعا یک رحمت براي مردم افغانستان است
شریعتی درباره نمایشگاه کتاب تهران و کمکی که به آن ها کرده است گفت: نمایشگاه کتاب تهران واقعا یک رحمت
براي مردم افغانستان است. چون ما به خاطر جنگ هاي 70 ساله اي که در افغانستان داشتیم کمی عقب ماندیم. شاید آثار
باستانی مهمترین چیزهایی نبود که در افغانستان تخریب شد، بلکه تاریخ و فرهنگ این ملت بود. فرهنگ مردم
افغانستان دچار یک تغییر بسیار ناگهانی شد که این فرهنگ بایستی بازسازي شود و بازسازي این فرهنگ منوط به این
است که ما در عرصه هاي جهانی و بین المللی حاضر باشیم و یک چهره جدید از افغانستان را به مردم جهان ارائه کنیم.
یک نمونه آن مردم ایران است. ما از مردم ایران جدا نیستیم، تاریخ و فرهنگ ما جدا نیست ولی به خاطر جنگ هایی که
داشته ایم مردم ما شاید فرهنگ متفاوتی را از خودشان به جامعه میزبان که ایران بود، نشان دادند و ایرانی ها باید
می دیدند که افغانستانی که نزدیک به 3 میلیون مهاجر در ایران دارد داراي یک فرهنگ غنی، تاریخ مشترك و رسم و
رسوم فرهنگی یکسان هستند و نمایشگاه کتاب این فرصت را به همه انتشارات هاي افغانستانی و خارجی داد تا بتواند

فرهنگ خود را هرچه بیشتر و بهتر براي جامعه میزبان خود به نمایش بگذارد.

 
مدیر روابط عمومی انتشارات عرفان درباره نویسندگانی که با این انتشارات همکاري دارند اظهار کرد: انتشارات ما مختص
نویسندگان افغانستانی نیست، بلکه ما نویسنده و مولف ایرانی هم زیاد داریم. مثال ادیب برومند، محمد عراقی، مصطفی
ساکت و مجتبی نیک رها که کتاب ارزشمند «رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ارتباط با ملت شریف افغانستان» را

گردآوري و تالیف کرده است.

 در حال حاضر جامعه نو ادبی افغانستان بیشتر به جامعه ادبی ایران نگاه می کند
شریعتی درباره تاثیري که ادبیات ایران و افغانستان بر هم داشته  اند، عنوان کرد: قبل از شروع جنگ هاي خانمان سوز در
افغانستان، شاید در دهه هاي 40 و 50 یا حتی 60 نویسندگان و شاعران بزرگ ایران و افغانستان در حوزه داستان و
شعر، شانه به شانه هم حرکت می کردند و پیش می رفتند اما بعد از اینکه مهاجرت هاي گسترده انجام شد و در حال
حاضر جامعه نوي ادبی افغانستان بیشتر به جامعه ادبی ایران نظیر فریدون مشیري، سیمین بهبهانی، فروغ فرخ زاد،
سیاوش کسرایی و حتی فاضل نظري و بزرگان دیگر نگاه می کند. چون حضور این بزرگان در ادبیات افغانستان واقعا
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پررنگ است و در بین محافل ادبی حضور این افراد به لحاظ سبک شعرها نیز و از مضمون آثار بسیار دیده می شود.
جالل آل احمد، سیمین بهبهانی و ... در افغانستان بسیار طرفدار دارند حتی غزلسرایان جوان ما نظیر فاضل نظري بسیار
پرطرفدار هستند که ما شناخته شدن این ها را ابتدا مدیون فضاي مجازي و در درجه بعد مدیون تالش هایی هستیم که

در ایران و افغانستان براي تبادالت فرهنگی صورت گرفته است.

 

مدیر اجرایی و روابط عمومی انتشارات عرفان در پایان گفت: دوست داریم دوستان و جامعه کتابخوان ایرانی ما بدانند که
انتشارات عرفان به عنوان ناشر تخصصی کتب افغانستانی در ایران، عالقه مند به همکاري با دوستان ایرانی و کسانی که
به تاریخ و فرهنگ افغانستان عالقه مندند است تا بتوانیم پیوندها و تعمقات فرهنگی بین دو کشور را بیشتر کنیم و در

سپهر فرهنگی دو کشور ستاره هاي درخشانی باشیم.

 آشنایی دوستان ایرانی با ادبیات و فرهنگ افغانستان مهم ترین سود شرکت ما در نمایشگاه 
در ادامه مریم نظري، سرپرست غرفه انتشارات تاك افغانستان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره حضور خود در
نمایشگاه گفت: ما امسال با غرفه خانه کودکان افغانستان و تاك در نمایشگاه شرکت کرده ایم. مخاطبان ما هم از
دوستان ایرانی و هم از هموطنان افغانستانی هستند. حوزه کار ما کودك و ادبیات است و در غرفه تاك، کتاب هاي رمان،
داستان و شعر عرضه کرده ایم که خوشبختانه طی این دو سالی که در نمایشگاه بین المللی کتاب شرکت می کنیم، بیشتر
دوستان ایرانی که همزمان ما هستند با ادبیات افغانستان آشنا شدند و نویسنده هاي شاخص ما را می شناسند. حتی
خیلی از دوستان را می بینیم که فقط براي تهیه کتاب هاي افغانستانی به نمایشگاه کتاب آمده اند که ما از این بابت بسیار

خوشحالیم.
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وي در ادامه گفت: از افغانستان حدود 5 الی 6 غرفه در این دوره نمایشگاه کتاب تهران شرکت کردند. در افغانستان
بخش کودك یکی از بخش هایی است که از آن غافل مانده ایم و شاید کمتر به آن توجه می شود و متاسفانه کتاب کودك
خیلی کم است اما خانه کودکان افغانستان سال هاي زیادي است که تالش می کند این کمبود را جبران کند و می توان

گفت جزو تنها پرچمداران این حوزه است که براي کودکان مهاجر افغانستان در ایران فعالیت می کند.

 
نظري به معرفی دیگر غرفه هاي افغانستانی حاضر در نمایشگاه پرداخت و اضافه کرد: از دیگر غرفه هاي افغانستانی حاضر
در نمایشگاه انتشارات عرفان است که بیشتر کتب تاریخی دارد انتشارات واژه با 35 عنوان کتاب شرکت کرده است و
غرفه احراري که از شهر هرات شرکت کرده، تاب هاي بسیار خوبی دارند و از غرفه هاي پرمخاطب ما طی این چند دوره

شرکت در نمایشگاه کتاب تهران است.

 بخش رمان ما پرفروش است
او ادامه داد: در غرفه خود ما بیش از صدعنوان کتاب است که خوشبختانه تا االن با استقبال خوبی مواجه شده است و
می توان گفت مخاطبان ایرانی و افغانستانی ما برابر هستند. اتفاق خوبی که در این دوره نمایشگاه براي ما افتاد این بود
که یک مجموعه 12 جلدي شعر از شاعران مختلف افغانستان را در سالن ملل رونمایی کردیم که تاکنون با استقبال
خوبی مواجه شده است. بخش رمان ما بیشتر مورد توجه دوستان قرار گرفته و رمان هاي پرفروشی از نویسندگانی چون
محمدحسین محمدي که رئیس انتشارات تاك هم هستند، عتیق رحیمی، رهنورد زهتاب و یک مجموعه داستان از زنان

نویسنده افغان با استقبال خوبی مواجه شده است.

 
نظري درباره شدت در نمایشگاه کتاب تهران گفت: این اتفاق حتما براي ما سود داشته است. ایران و افغانستان در اصل
زمینه فرهنگی نه مشترك، بلکه یکسانی دارند. ولی شناخت چندانی وجود ندارد که باید یکسري آشنایی سازي صورت
گیرد. کتاب و مخصوصا کتاب هاي ادبی، مهمترین محصول فرهنگی هر کشور است. وقتی یک انتشارات از یک کشور در
نمایشگاه بین المللی شرکت می کند، در واقع فرهنگ آن کشور را با خود می آورد، آن را عرضه می کند و به دیگران
می شناساند. مهم ترین سود شرکت چندساله ما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این است که زمینه آشنایی با
ادبیات و فرهنگ افغانستانی، بین دوستان ایرانی فراهم شده است. البته سود مالی شرکت در نمایشگاه از فروش کتاب ها
به دست می آید و بدیهی است. ولی مهمترین سود شرکت در این رویدادها، مخصوصا بین دو کشور که هم زبان و هم

فرهنگ هستند، شناخت و دوستی دو کشور است.
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سرپرست غرفه تاك درباره تاثیر ادبیات دو کشور ایران و افغانستان بر یکدیگر گفت: نویسندگان زیادي در افغانستان
داریم که از ادبیات ایران تاثیر پذیرفته اند. مثال محمدحسین محمدي که کتاب هاي او از جمله پرفروش هاي ما هستند،
قبال در ایران زندگی کرده و به طبع زندگی کردند در کشوري با زمینه فرهنگی یکسان با سرزمین مادري اش روي قلم او
تاثیر گذاشته است حتی نویسندگانی داریم که از مهاجرت خودشان به ایران نوشته اند و همچنین برعکس، نویسندگانی
از ایران داریم که در نمایشگاه کتاب این زمینه فراهم می شود که با کتاب هاي افغانستان آشنا شوند. برخی نویسندگان
ایرانی کتاب هاي ادبیات افغانستان را می خوانند تا از اوضاع افغانستان آگاه شوند و در کتاب هایشان استفاده کنند، مثل
رضا امیرخانی که چند روز پیش از غرفه ما بازدید کرد. یا مثال کتابی از عتیق رحیمی نویسنده افغانستانی که به زبان
فرانسه نوشته شده و توسط یک دوست مترجم ایرانی به فارسی ترجمه شده است. در مجموع از این کارهاي مشترك

زیاد داریم.
 

در هیچ جاي دنیا ندیدم که خواستار پشتو اینقدر زیاد باشد
انوراهللا همکار، متصدي یکی دیگر از غرفه هاي افغانستان  گفت: در این غرفه 4 ناشر ثقافت، سعید، واژه و نعمان هستند
که من از مسئولین انتشارات سعید هستم. کتاب هاي ما در همه حوزه  ها است و کتاب هاي سیاسی، دینی، حقوقی،
اقتصادي و شعر هم داریم که در این میان کتاب هاي دینی از همه بیشتر است. چیزي که من از آن بسیار تعجب
می کنم و حیران می مانم این است که کتاب هاي پشتو زیاد به فروش می رسد و مخاطب دارد. براي من خیلی جالب
است که مردم ایران می خواهند پشتو بیاموزند. چون خود من یک پشتو هستم و در هیچ جاي دنیا ندیدم که خواستار
پشتو اینقدر زیاد باشد. تعجب من این است که ایرانی ها که تقریبا هیچ ارتباطی با پشتو ندارند چرا می  خواهند آن را
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بیاموزند و اینقدر طرفدار آن هستند.

 هدف ما از شرکت در نمایشگاه  کتاب تهران پول به در آوردن نیست
وي با بیان اینکه طی سی ویکسال و دوره اي که نمایشگاه کتاب تهران برگزار شده، هرسال حداقل یک ناشر افغانستانی
شرکت کرده، اضافه کرد: هدف ما از شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پول به دست آوردن نیست، بلکه هدف
ما این است که مردم ایران با فرهنگ و رسومات کشور افغانستان آشنا شوند و کتاب  ها و انتشارات ما در همه جا پخش و

شناخته شود.

 
همکار در ادامه گفت: انتشارات سعید تقریبا هشت سال است که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت دارد. کتاب هاي ما به
دو زبان است. بخشی از آن ها به زبان دري افغانستان است که زیاد با ایران فرقی ندارد و چندعنوان کتاب پشتو هم

داشتیم که خوشبختانه به فروش رسیده و حتی یک عدد هم نمانده است.
 

وي در پایان گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ما این احساس را داد که در تهران کتاب دوست زیاد است و
نه تنها در بخش هاي شخصی و مختص خود ایران که در بخش هاي دیگر نمایشگاه هم جمعیت کتابخوان باال است. من
تا به حال جایی را اینقدر شلوغ ندیده بودم و استقبال از این نمایشگاه خیلی باال است. گله اي هم که دارم این است که
کتاب هاي ما تا روز هشتم نمایشگاه پشت مرز مانده بود. بنابراین نتوانستیم کتاب هایمان را خوب به مردم معرفی کنیم.
این مشکل براي دیگر کشورها وجود نداشت و فقط ما این مسئله را داشتیم در صورتی که کشور ما دوست و همسایه

ایران است و از هرات تا مشهد حدود 4 ساعت فاصله است.
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