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ــه كار می رود -  ــه امروز ب ــی ك ــازی« - در معناي »كتاب س

ــن واژه تنها  ــه دهه قبل، اي ــت. تا دو يا س اصطالحی تازه اس

ــارۀ مراحل فّنی و هنری توليد كتاب به كار می رفت؛ يعنی  درب

كارهايی از جمله تعيين حروف و قلم ها، نظارت بر حروفچينی، 

ــاختِن« كتاب می انجاميد. بعدها  صفحه آرايی و هرآنچه به »س

ــد،  ــوم امروزی متداول ش ــازی« به معنای مذم ــه »كتاب س ك

ــرای معنای قديم  ــای جديدی مثل »كتاب پردازی« ب معادل ه

ــت زهرا، سنگ قبری  آن رواج يافت. در قطعۀ هنرمندان بهش

هست كه روی آن نوشته اند: »در اينجا مرحوم هرمز وحيد، استاد 

ــی فرهنگ ايران زمين  ــازی نوين ايران، خادم صميم كتاب س

ــت.« پس در زمان درگذشت هرمز وحيد )1378هـ .  آرميده اس

ش( معنای قديم كتاب سازی - گرچه در سايۀ معنای مذموِم 

ــده بوده است.  ــته - هنوز كاماًل فراموش نش جديد قرار داش

ــای توليد كتاب های  ــازی« را در معن ــال ها اّما »كتاب س اين س

ــرهم  ــی را كه چنين كتابی س ــم ارزش به كار می برند و كس ك

ــاز« می خوانند. در سال های اخير دربارۀ   ــت، »كتاب س كرده اس

مؤلفانِ  كتاب ساز بحث هايی درگرفته است؛  اّما در بررسی اين 

پديده نقش ساير دست اندركاران صنعت نشر را هم ناديده نبايد 

گرفت. موضوع اين نوشته بررسی سهل انگاری برخی ناشران 

ــران الزم نيست  ــی است كه ناش در چاپ كتاب های پرفروش

حق التأليف آنها را بپردازند.                                                                              

ــروش« را زنده ياد كريم امامی )1309  عنوان »بچاپ و بف

ــان را  از  ــت كه كارش ــرانی به كار برده اس – 1384( برای ناش
جهاتی می توان با كاِر ساختمان سازهايی مقايسه كرد كه مردم 

ــاز و بفروش« می خوانند؛ يعنی ناشران »كتاب ساز«.  آنان را »بس

موضوع اصلی مقالۀ امامی1 البته روی آوردن برخی ناشران به 

ــِت كتاب های قديمی است؛  اّما امروز كه نزديک سه  چاپ افس

ــر نيز دستخوش  ــار آن مقاله می گذرد، صنعت نش دهه از انتش

ــت. از جملۀ اين تغييرات يکی هم منسوخ  ــده اس تحّوالتی ش

ــت و بهره گيری از كامپيوتر كه  ــتی اس ــدن حروفچينیِ  دس ش

ــان تر و ارزان تر به انجام  ــريع تر،  آس با آن حروفچينی كتاب س

ــم الخط رايج اين  ــد. از طرفی مردِم زمانۀ ما چنان با رس می رس

ــان نمی توانند - يا  ــياری از آن ــال ها اُنس گرفته اند كه بس س

ــختی می توانند - كتاب هايی را بخوانند كه مثاًل نيم قرن  بس

پيش،  با رسم الخط رايج آن سال ها، چاپ شده است. در نتيجه، 

ــل كتاب ها را  ــت كه اين قبي ــران بر اين اس ترجيح اغلب ناش

ــت. از آنجا كه  ــم از نو حروفچينی كنند و اين آغاز ماجرا س ه

ــی  اجمالیِ  دو نوع از اين كتاب ها  فرصت كافی ندارم،  به بررس

)متون كهن و آثار معاصرينی كه بيش از 30 سال از مرگ آنان 

می گذرد( بسنده می كنم.           

بازچاپ متون كهن

 به گمانم پنج يا شش سال پيش بود. روزی به دانشکدۀ  ادبيات 

دانشگاه تهران رفته بودم. جلسۀ دفاع پايان نامه ای برقرار بود. 

ــفيعی كدكنی،  اتّفاقًا زنده ياد ايرج افشار هم  عالوه بر استاد ش

ــار خطاب به دانشجويان  ــتاد افش ــه،  اس حاضر بود. اواخر جلس

سخنی به اين مضمون گفتند كه »تنها وقتی می توانيم  بگوييم 

ــعدی چاپ فروغی يا ديوان حافظ چاپ قزوينی، كه  كليات س

آن متن را خوِد فروغی يا قزوينی غلط گيری كرده باشد. چاپی 

ــی جديد »از روی چاپ فروغی«   ــری با حروفچين كه امروز ناش

آماده كند، ديگر »چاپ فروغی« نيست. يا همان چاپ اصلی يا 

چاپی كه از روی آن افست شده باشد!«                                                                                       

ــت، هر روز بيش از پيش به حکمت  ــالی كه گذش چند س

ــر او باد - پی بردم.  ــخن آن بزرگمرد - كه رحمت خدا ب س

ــت كه چاپ های تازۀ متون كهن - بويژه آثار  واقعيت اين اس

ــی - در ميان ده ها  هزار عنوان كتابی  ــيک فارس ادبی كالس

ــّم از چاپ اّول و  ــد )اع ــال در ايران به چاپ می رس ــه هر س ك

 ناشران »بچاپ و بفروش«
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ــهمی چشمگير دارد. برای نمونه، طبق آماری  تجديد چاپ( س

كه مركز سعدی شناسی )در شيراز(  منتشر كرده است،  در سال 

ــتان«، 27  ــعدی«، 29 عنوان »گلس 1390،   9 عنوان »كليات س

عنوان »بوستان«  و 6 عنوان »غزليات«سعدی )اعم از گزيده يا 

متن كامل هر اثر و جمعًا در شمارگانی نزديک به دويست هزار 

ــت. اين ها »چاپ اول« بوده اند. اگر  ــده اس ــر ش ــخه( منتش نس

ــاب كنيم،  اين مقدار به بيش از 130  تجديدچاپی ها را هم حس

عنوان كتاب در شمارگانی حدود 350 هزار نسخه می رسد.2 اگر 

ــهم آثار موالنا جالل الدين، حافظ، نظامی،  عّطار، بيهقی و...  س

ــد كه ناشران  ــّخص خواهد ش را هم بر اين مقدار بيفزاييم،  مش

ــفانه در  ــی برخوردارند. اّما متأّس ــرمايۀ هنگفت ايرانی از چه س

ــازه بی مباالتی هايی هم صورت  ــب اين چاپ های ت توليد اغل

می گيرد كه موجب می شود اين نسخه ها الاقل از اعتبار علمی 

ــند. نخستين مسأله اين است كه وقتی متنی هزار  بی بهره باش

ــه ای را حروفچينی می كنيم، هر قدر هم كه حروف نگار  صفح

ــت كه بی غلط از  و نمونه خوان ها دّقت كنند، تقريبًا ناممکن اس

ــدن يک نقطه يا يک  آب در بيايد و در چنين متونی جا به جا ش

زير و زبر هم خرابی به بار خواهد آورد. اين است كه اين كتاب 

ــايد بگوييد با استفاده از ويراستاران  ــت. ش ديگر آن كتاب نيس

ــت يا سی نمونه قبل از چاپ،  می توان  متخّصص و با تهيۀ بيس

متنی بی غلط منتشر كرد. حق با شماست؛  ولی اصوالً  ناشرانی 

ــراغ اين متون می روند، می خواهند حق التأليف نپردازند.  كه س

چنين ناشرانی آيا ممکن است چندين برابرِ  مبلغِ  حق التأليف را 

حاضر باشند خرجِ  نمونه خوانی كنند؟                                       

ــت. ماجرا از آن نقطه آغاز می شود  ــکال اس اين اّما كمترين اش

ــت« شود و اين  ــم الخّط كتاب بايد »امروزی« و »يکدس كه رس

ــرد،  در بهترين حالت  ــت انجام نگي ــر به اهتماِم تايپيس كار اگ

برعهدۀ نمونه خوان قرار خواهد گرفت و بديهی است كه اغلب 

ــکاری می كنند، از دانش  ــران هم نمونه خوانانی كه با اين ناش

ــتند. برای اينان  ــی برخوردار نيس ــت امثال عالمه قزوين و دّق

ــپزی را غلط گيری كنند يا تاريخ  ــی نمی كند كه كتاب آش فرق

ــتاری«  ــای جوينی را. اگر از »نمونه خوانی« به »ويراس جهانگش

ارتقا يافته باشند،  معمواًل اوضاع بدتر هم می شود؛ چون به خود 

ــاعر يا نويسنده  حق می دهند نه فقط كار مصّحح كه گاه كارِ  ش

ــدم كه كليله و  ــتن دي ــِم خويش را هم »ويرايش« كنند. به چش

ــران نامدار  ــتاد مينوی را يکی از ناش ح مرحوم اس ــۀ مصحَّ دمن

می خواست منتشر كند و ويراستار در آغاز كتاب به اين عبارت 

ــت و ديگر تِرِمذ و  ــيده بود كه »يک حّد ُملِک ما سپاهانس رس

ــه ديگر خوارزم و چهارم گذارۀ آِب َگنگ.« فکر می كنيد چه  س

كار كرده بود؟  »سه ديگر« را خط زده بود و همان »ديگر« نوشته 

ــادروان  ــود. قياس كنيد كه در كّل آن متن - چنان كه آن ش ب

در مقّدمۀ كتاب پيش بينی كرده بود - چه »َشُدُرسنا«ها كه راه 

نيافته است. مرحلۀ بعدی »اصالح« رسم الخط است؛  ساده ترين 

ــه« از كلمۀ مابعد. بعضی  ــه اش جدا كردن حرف اضافۀ »ب نمون

ــت« می كنند، با »بـ« در »بخرد«  نمونه خوانان كه متن را »يکدس

هم همان كاری را می كنند كه با »به« در »به خانه رفت«؛ يعنی 

ــود و  ــود جدا كرد و كدام را نمی ش نمی دانند كدام »بـ« را می ش

ــان كرد، كدام را بی فاصله بايد  ــود جداش از بين آنها كه می ش

ــکلی است  ــت و كدام را بافاصله. همين فاصله گذاری مش نوش

ــم می خورد.  ــران امروز به چش كه در كتاب های اعّم اغلبِ  ناش

در اين نوع متون خلط فاصله و نيم فاصله خطايی جبران ناپذير 

است. گذشته  از اين موارد، كسی كه متنی كهن را غلط گيری 

2. بنگريد به: »كارنامۀ سعدی پژوهی 1390« در سعدی شناسی، دفتر پانزدهم،  به كوشش كوروش كمالی سروستانی، شيراز: مركز سعدی شناسی، 1391؛ صص 
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می كند، بايد بر مسائل تاريخی زبان و خّط فارسی مسلّط باشد. 

ــمندی بعيد است به غلط گيری  من هم می دانم كه چنين دانش

ــت كه برخی استادان نامدار هم در  بپردازد؛ اّما واقعيت اين اس

ــه خطا رفته اند.  ــيک ب تصحيح يا نظارت بر چاپ متون كالس

كسی را كه در متنی همچون تاريخ بيهقی يا تاريخ جهانگشای 

ــياق امروز و به قصد خدمت به خوانندگان، »همه  جوينی، به س

ــت  ــش نيس ــردم« را به »همۀ مردم« تبديل می كند و حواس م

ــه«، »ی« نمی گفته اند،  نمی توان  ــان،  بعد از »هم كه در آن زم

ــم الخّط  ــتاران با رس ــياری از اين ويراس »مصّحح« خواند. بس

ــتند و كلمات را درست نمی خوانند و نتيجه اش  قديم آشنا نيس

تحريف ميراث پيشينيان است.3 اشکال ديگری كه رخ می دهد 

ــران،  باافتخار، نام كسی را كه كارش  ــت كه برخی ناش اين اس

ــوده - و  از عهدۀ  همان هم برنيامده  ــش از »غلط گيری« نب بي

ــت - در كنار نام دانشمندانی چون استاد مينوی روی جلد  اس

ــاب می گذارند. چنان كه هر كس نداند فکر می كند آن خانم  كت

ــز روزگار در  ــتاد مينوی داده اند. طن ــا آقا چه افتخاری به اس ي

ــانی  ــرِ  كارهای كس ــت كه اين قبيل بالها اغلب بر س اين اس

ــهره بوده اند.  ــختگيری در اين موارد ش می آيد كه به دّقت و س

ــون مرحوم عالمه  ــمندی همچ ــيد كه دانش لحظه ای بينديش

ــت  ــاِل تمام در پِی متن كامل بيتی بوده اس قزوينی، كه پنج س

ــت،  همو  ــا آمده اس ــمتی از آن در متن تاريخ جهانگش كه قس

ــواس گونه اش فرياد اعتراض ادوارد براون را بلند  كه دّقت وس

ــت4 و برای غلط گيری مقاله اش به »احدی غير از«  می كرده اس

ــته،  چه حالی پيدا می كند اگر ببيند  مجتبی مينوی اعتماد نداش

ــاليانش اين چنين مسخ شده است. كوتاه سخن  حاصل رنج س

ــنگ  آن كه، نظارت بر حروفچينی اين قبيل متون  دّقتی هم س

ــخۀ خّطی می طلبد. وگرنه حاصلی  كار مصّحح در خواندن نس

جز زير پا گذاردن حقوق معنوی صاحب اثر نخواهد داشت.                                                 

چاپ های تازه از آثار معاصرین

ــروده ها و  ــته ها و س ــه بگذريم، برخی نوش ــون كهن ك از مت

ــتخوش تحريف  ــز گاه دس ــان ني ــای روزگار خودم ترجمه ه

ــوند. چنان كه می دانيم، طبق قانونی كه بيش از 40 سال  می ش

ــان و مصّنفان به تصويب  ــت از حقوق مؤلّف ــش برای حماي پي

رسيده است،  حقوق »ماّدی« هر اثر تا 30 سال پس از درگذشت 

ــان او خواهد بود5  و از آن پس،   ــدۀ آن متعلّق به وارث پديدآورن

ناشران مجبور نيستند حق التأليف اثر را بپردازند. در همان قانون 

بصراحت ذكر شده است كه »حقوق معنوی پديدآورنده محدود 

به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال است .« اّما بسياری از 

چاپ هايی كه ناشران مختلف در اين سال ها از اين آثار عرضه 

ــت:  كرده اند، نمونۀ بارز تجاوز به حقوق معنوی پديدآورنده اس

ــم الخط و گاه حتی تغيير عنوان كتاب.  تغيير كلمات، تغيير رس

ــت  ــی كنيم؛ هش ــد اين بار فقط يکی از نمونه ها را بررس بيايي

كتاب سهراب سپهری از سال 1389 - كه سی سال از مرگ 

او گذشت - مورد استقبال ناشران كوچک و بزرگ قرار گرفت 

و آن را در شکل های گوناگون روانۀ بازار نشر كردند. گذشته از 

اين كه وقتی چاپ اصلیِ  اين اثر را ناشری خوشنام در قطع های 

مختلف و به حّد كافی عرضه كرده است،  جايی برای چاپ های 

ديگر می مانَد يا نه،  آمار چاپ های هشت كتاب در اين سال ها، 

ــت وجوی چاپ های هشت كتاب )از  ــت انگيز است. جس دهش

ــايت »خانۀ  ــفند 1389 ( در س اّول فروردين 1389 تا پايان اس

ــامل  كتاب«  به 50 ركورد می انجامد كه الاقل 40 ركوردش ش

چاپ های ناشران مختلف است. طبق اين آمار، در اين دو سال، 

ــمارگان  ــر در قطع وزيری )مجموعًا با ش اين كتاب را  11 ناش

حدود پنجاه هزار نسخه(،  16 ناشر در قطع رقعی )در مجموع با 

ــمارگان بيش از چهل هزار نسخه( و 13 ناشر در قطع جيبی  ش

)در مجموع با شمارگان بيش از سی و پنج هزار نسخه( روانۀ بازار 

ــخه از هشت كتاب منتشر  كرده اند؛ يعنی بيش از صدهزار نس

ــخه از اين تعداد،   ــت و بی  اغراق الاقل صدهزار نس ــده اس ش

ــت؛ يعنی ُپر است از افتادگی سطرها و  چاپ های معتبری نيس

ــده است. اگر  ــتان تمام نش واژه ها يا غلط های مطبعی. اّما داس

ــپهری را در همان بازۀ  زمانی جست وجو كنيد،   ــهراب س نام س

ــد. از چند عنوانش كه  ــش از 80 ركورد مواجه خواهيد ش با بي

3. بررسی بيشتر و شرح مفّصل اين آسيب ها و خطاها را به فرصتی ديگر وامی گذاريم.

4. دربارۀ قزوينی  و نمونه هايی از سخت كوشِی او بنگريد به پژوهشگران معاصر ايران، هوشنگ اتحاد، تهران:  فرهنگ معاصر، 1378، جلد اّول، فصِل اّول.

5. شنيده شد كه در تابستان 1389، مجلس شورای اسالمی با اصالح آن بند از قانون،  مّدت برخورداری از حقوق ماّدی را به پنجاه سال پس از مرگ صاحب 

اثر افزايش داده است؛  اّما چيزی در اين باب كه اين قانون از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود و آيا آثار كسانی را هم كه بيش از 30 و كمتر از 50 سال از مرگ 

آنان می گذرد، شامل خواهد بود يا نه، نيافتم.
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ــت كتاب است كه ناشران با  بگذريم،  الباقی چاپ هايی از هش

عنوانی ديگر به بازار فرستاده اند؛  عناوينی همچون »آب را گل 

ــهراب سپهری: مجموعۀ سروده ها«  نکنيم«، »حجم سبز«، »س

»متن كامل هشت كتاب«، »مجموعۀ اشعار سهراب سپهری« و 

»مجموعۀ كامل اشعار سهراب سپهری«. )به عناوين اخير دّقت 

ــرانی كه عباراتی چون »مجموعۀ كامل« را روی جلد  كنيد؛ ناش

ــول زدِن خريدار ناوارد  ــاب درج كرده اند، گويا  هدفی جز گ كت

نداشته اند.(6 بعضی ناشران هم يک يا چند دفتر از هشت كتاب 

ــر كرد ه اند. از اين عناوين  ــا گزيدهايی از آن را جداگانه منتش ي

ــخه به چاپ رسيده است.  ــت هزار نس هم بيش از  يکصد وبيس

چاپ 250 هزار نسخه از اين اثر، تنها دو  سال پس از   سی امين 

سالگرد مرگ سپهری، نشانۀ بيماری مهلکی است كه به جان 

ــر افتاده است.  واضح است كه بسياری از ناشران از  صنعت نش

ــر را فراهم كرده و منتظر   ــال قبل مقدمات چاپ اين اث چند س

فرا رسيدن سال 1389 بوده اند تا كاالی خود را روانۀ بازار كنند؛ 

ــای مختلف، طرح جلدهای گوناگون،   كتاب هايی كه با قطع ه

ــای مفيد يا بی فايده،   ــای مربوط و نامربوط،  مقّدمه ه عکس ه

زندگينامه های درست يا نادرست و تزئيناتی همچون »فرهنگ 

لغات اشعار سپهری« آراسته شده اند. در اين ميانه، متاع ناشرانی 

كه اين اثر را با بدترين كيفيت، در كمترين زمان و با ارزان ترين 

قيمت توليد كرده اند، در همين مّدت كوتاه به چاپ دوم و سوم 

ــيده است. ناشری كه حاضر است كتابی  1000 تومانی  هم رس

ــر كند، فقط برای اين كه حق مؤلف  ــخه منتش را در 1000 نس

)يعنی مبلغی در حدود يکصدهزار تومان( را نپردازد و برای اين 

اندک بها حاضر می شود آثار شاعری نامدار را ُمثله كند،  معلوم 

نيست چرا روی به اين شغل آورده است.                                            

طيف مخاطبان شعر سپهری بسيار گسترده است و ناشران 

ــان  ــن را می دانند كه چاپ های بعد و بعدتر هم روی دستش اي

ــرِ  آثار  ــت. اين بال بر س ــپهری نيس ــد. اّما فقط آثار س نمی مان

بسياری از معاصران آمده است. در ميان آثار تحقيقی،  می توان 

ــاره كرد كه در ده  ــی زنده ياد محّمد معين اش به فرهنگ فارس

ــودجويی شده است كه چاپ های  سال اخير، طعمۀ ناشران س

يک جلدی آن را با حذف بعضی بخش ها و ماالمال از غلط های 

ــه هر دليل توانايی  ــانی كه ب مطبعی روانۀ بازار كرده اند و كس

ــتقبال  ــخه ها اس ــش جلدی را ندارند،  از اين نس خريد چاپ ش

ــال افتخار، اين فرهنگ  ــران حتی،  با كم می كنند. بعضی ناش

ــپرده اند  ــانی س ــد! البد اين كار را به كس ــد« كرده ان را »روزآم

ــان و  ــنا بوده اند و زبان شناس ــول فرهنگ نگاری آش كه با اص

لغت پژوهانی توانا.                                 

ــتر »طرح مسأله« بود تا بررسی و پيشنهاد  اين نوشته بيش

ــان به اختصار  بايد گفت مبارزه با اين پديده  ــل؛  اّما در پاي راه ح

هم بر عهدۀ  قانون گذاران و مجريان قانون است،  هم بر عهدۀ  

ــان و مجريان قانون  ــدگان و مصرف كنندگان. بررس توليدكنن

می توانند در بررسی پيش از انتشار كتاب ها، مراقب حفظ حقوق 

ــند. توليدكنندگان هم بايد بدانند از  معنوی صاحب اثر هم باش

چنين راه هايی - حتی اگر بتوان چند صباحی پولی به جيب زد 

ــر« نمی توان شد. و مصرف كنندگان بايد تحقيق كنند  - »ناش

ــت و چاپ تقلّبی كدام. اغلب ما وقتی  كه چاپ اصيل كدام اس

برای خريد مايحتاج منزل به سوپرماركت می رويم، هر ماست 

ــراغ نام های معتبری  كه  يا هر پنيری را نمی خريم. می رويم س

امتحان خود را پس داده اند. اگر برای كتابی هم كه می خوانيم،  

ــران بچاپ و بفروش  ــّيت به خرج دهيم،  ناش همين قدر حّساس

ناگزير ماست ها را كيسه خواهند كرد.                                 ■                                                                                                 

6. طرفه آن كه يکی از همين ناشران كه كتاب را با عنوانی ديگر و در 80000 نسخه )درست خوانديد: هشتاد هزار نسخه( منتشر كرده است، در شناسنامۀ آن 

هشدار می دهد كه »كليۀ حقوق اين اثر متعلق به انتشارات ]...[ می باشد و هرگونه استفاده از آن فقط با مجّوز ناشر مجاز می باشد.«
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