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به نظر شما چرا در سال های اخیر، كتاب سازی  رایج تر شده 

است؟ آیا این موضوع از نبود قوانین كافی نشأت می گیرد؟

ــخ كلی و عمومِی اين پرسش، كم مايگِی عده ای  است كه  پاس

ــند، اما از منظری ديگر  می خواهند از اين راه به نام و نانی برس

ــبی  ــايد يک دليل عمدۀ رواِج نس ــز تا حدودی دقيق تر، ش و ني

ــگاهی  ــو قوانين و آيين نامه های دانش اين تباه كاری، از يک س

ــه انجام  ــی را، بحق، مکلف ب ــای هيئت علم ــت كه اعض اس

ــی كه از خود  ــرده و در نتيجه كم مايگان ــی ك كارهای پژوهش

ــب  حرفی برای گفتن ندارند، برای رعايِت صورِت ظاهر و كس

ــل وضعيت و تمديد حکم، چاره ای  امتيازهای الزم برای تبدي

ــی نمی بينند. نکتۀ  ــازی، چندباره كاری و انشانويس جز كتاب س

ــت كه چنين كسانی غالبًا  جالب و در عين حال عجيب اين اس

ــی مراحل كاری و  ــل فراوانی نيز برای ط ــب و تاب و تعجي ت

ــازی( خو گرفته اند،  ــيوه )كتاب س ــا دارند و چون به اين ش ارتق

ــوط به اين كار، گاهی بهتر،  ــا بهره گيری از لطايف الحيِل مرب ب

ــان تر از پژوهشگراِن واقعِی دانشگاه ها و مؤسسات  زودتر و آس

ـ البته فقط روی  ــتادیـ  ــياری و اس ــی به مراتب دانش پژوهش

ـ می رسند. كاغذ و در مقام اسم و صورتـ 

این رویه را در حوزۀ تصحیح متون چگونه ارزیابی می كنید؟

ــواری هايی مانند  به نظر بنده، چون تصحيح و احيای متن دش

ــت نويس های آن را دارد،  ــه دس ــی ب ــناختن متن و دسترس ش

ـ كمتر  ــه با تأليفـ  ـ در مقايس ــانی طلبان و پخته خوارانـ  آس

ــن همه در مواردی مالحظه  ــوند، با اي به اين وادی وارد می ش

می شود كه شخصی ناكارآزموده يا غيرمحقق و شتاب كار دست 

بر متنی مهم می گذارد و آن را به دور از هر گونه اصول علمِی 

ــد و غالبًا راه را برای  ــرعت روانۀ بازار می كن تصحيح متون بس

ــانی كه می خواستند يا می خواهند آن اثر را  روشمندانه، اما  كس

احيانًا در مدت زمانی طوالنی تصحيح كنند، می بندد.

 به نظر شما، عالمانه نبودن نقد در سرعت بخشیدن به این 

روند نقش داشـته اسـت؟ برای پرورش منتقـدان چه باید 

كرد؟

ــاِن فنوِن  ــت. اگر متخصص ــته اس ــيار داش بی گمان تأثير بس

ــته از آثار  ــه صورت روزآمد هر دو دس ــون پی گيرانه و ب گوناگ

ضعيف و درخشان حوزۀ تخصصی خويش را به صورت مکتوب 

ــی كنند، از  ــالت معتبِر مربوط معرفی و بررس ــق در مج و دقي

ـ و بدتر از آن، سارقان ادبِی  ــازانـ  ــارِت كتاب س جرأت و جس

ـ كاسته می شود؛  زيرا پيوسته در اين بيم و  نوشته های ديگرانـ 

اضطراب خواهند بود كه صاحب نظران به طور مستند و روشن، 

ــوس آميز  ــوايی آن ها را بزنند؛ ولی نقطه ضعِف افس كوس رس

ــماری از حوزه ها يا  ــی از متخصصان در ش ــت كه برخ اين اس

ــده در زمينۀ علمِی  چنان كه بايد پی گيِر همۀ كارهای منتشرش

ــا آگاهی دقيق ندارند يا نقد  ــتند و از كم و كيف كاره خود نيس

ــت نمی دانند و  ــف را به هر دليل درس ــی كتاب های ضعي برخ

ــی« خوانندگان و  ــی و فراموش ــا پيش گرفتن روش »خاموش ب

ــده در زمينۀ كار  عالقه مندان را از چگونگی كتاب های چاپ ش

ــده ارزش زحمِت نگارش  ــش آگاه نمی كنند. به اعتقاد بن خوي

ــودمندی مقالۀ درست و اصولِی »نقد  ــنگری و س و ميزان روش

ــی« نيست و محقق  كتاب« به هيچ روی كمتر از مقالۀ »پژوهش

ــد به اين هر دو گونه مقاله، به  ــته و فن باي و متخصص هر رش

يکسان توجه عملی نشان دهد.

نگارش نقدهای عالمانه كم ارزش تر از مقالۀ 

پژوهشی نیست
سجـاد آیـدنلو*

* استاديار دانشگاه پيام نور اورميه
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به نظر شـما، از چـه راه هایی می توان با ایـن جریان مقابله 

كرد؟

ــِی آنها و  ــاب و ارتقای كمی و كيف ــالت نقد كت ــش مج افزاي

ــی علمی در ميان محققان كه با  ــش برای ايجاد اين مش كوش

اشراف در زمينۀ مطالعات و تحقيقات خويش به پيروی از سنت 

ــنده  ــفاهی كتاب های جديد بس نياكانی به نقد )رد يا تأييد( ش

ــدۀ آثار را )ولو  ــی مکتوب و چاپ ش نکنند؛ بلکه معرفی و بررس

كوتاه و مختصر( در مجالتی چون آينۀ ميراث، گزارش ميراث، 

ــر دانش، نامۀ فرهنگستان،  جهان كتاب، كتاب ماه ادبيات، نش

ــه و واجب عينی  ــتان، آينۀ پژوهش و... وظيف ــۀ ايران باس نام

علمی خويش بدانند.

آیا ممیزی وزارت ارشـاد می توانـد چارۀ كار و بازدارندۀ این 

جریان باشد؟

مميزی ارشاد بنا بر وظايفی كه برايش تعريف شده، به بررسی 

ــی، فرهنگی،  ــول و قوانين دينی، مل ــدم مغايرت آثار با اص ع

ــۀ اعتبار علمی  ــردازد و تعيين درج ــانی می پ ــی و انس اجتماع

كتاب ها در حيطۀ كار و تخصص اين بخش نيست؛ مگر اين كه 

ــان كتاب، از متخصصان  ــاد بخواهد در كنار بررس وزارت ارش

ــی و ادبی  ــی محتوای علم ــز برای ارزياب ــران ني و صاحب نظ

ــنواره ها و آيين های  ــتفاده كند )مشابه داوران جش كتاب ها اس

ــيار زمان گير و پرهزينه ای خواهد بود.  مختلف( كه البته كار بس

ــران معتبر شيوۀ اخير را بدرستی به كار بگيرند و  شايد اگر ناش

ــود، از صافِی  كتاب هايی را كه برای چاپ به آنها عرضه می ش

ــته  ــازی كاس نظر متخصصان بگذرانند، تا حدودی از كتاب س

ــهرت و اعتبار خودشان هم محفوظ  ــود و از طرف ديگر، ش  ش

ــه كسانی هستند و خواهند بود كه از  بماند. با اين حال، هميش

ــا حتی با گرفتن مجوز  ــران كم اعتبار و كوچک و ي طريق ناش

نشر، شخصًا كتاب های برساخته يا سرقت كردۀ خويش را چاپ 

ــخت گيرانه و  ــد، لذا به اعتقاد بنده نهايتًا همان نقدهای س كنن

باريک بينانه فعاًل روش مناسبی برای مقابله با اين كسان است. 

ــِی كتاِب  ــد كه ادارۀ بررس ــنهاد هم می تواند اين باش يک پيش

ــب و اجرا كند كه اگر تخلف  ــاد، آيين نامه ای تصوي وزارت ارش

ــاس مقاله يا  ـ بر اس ــرقت ادبیـ  ـ بويژه در موضوع س مؤلفیـ 

مقاالت مستدل صاحب نظران تأييد شود، از صدور مجوز برای 

ديگر كارهای آن شخص پرهير كند. سردبيران نشريات معتبر 

نيز می توانند با تهيۀ فهرستی از اين گونه افراد، از چاپ مقاالت 

آنان خودداری كنند.      
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