
121 
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ دو، تیرماه 1391

در دهه هـای اخیر كتاب سـازی و پخته خواری بازار نشـر را 

بشـدت تهدید می كند. به عقیدۀ شما این مشكل چه علل و 

عواملی دارد و چرا مؤلفان و مخاطبان به چنین آثاری رغبت 

نشان می دهند؟

ــزرگ فرهنگی  ــکالت ب ــًا از مش ــازی واقع ــوع كتاب س موض

ــد. بايد از مركز  ــت و بايد پيش از اينها به آن توجه می ش ماس

پژوهشی ميراث مکتوب تشکر كرد كه اين موضوع را به بحث 

ــت. كتاب سازی چند علت دارد؛ در درجۀ اول علّت  گذاشته اس

ــون مردم به آثار اصيل  ــت، يعنی چ اصلی آن پول درآوردن اس

ــودجويان نيز آنها  ــتند. و اين آثار را می خرند، س عالقه مند هس

ــت. برخی دنبال  ــهرت طلبی اس را چاپ می كنند. علت دوم ش

ــتند و زحمتی را كه بايد، نکشيده و رنجی را كه  كسب نام هس

ــت به چنين  ــتن صالحيت كافی دس بايد، نبرده اند و بدون داش

ــتين  كارهايی می زنند. تصحيح متون قديمی مهمترين و نخس

ــته شود و  تا  ــناخت متون بايد برداش ــت كه در راه ش قدمی اس

زمانی كه متون منقح در اختيار نداشته باشيم، هر نوع قضاوت 

ما دربارۀ آن متون بی اساس خواهد بود.

به نظر شـما چرا این موضوع در حـوزۀ تصحیح متون نمود 

بیشـتری دارد و چگونه باید از ورود ناآشـنایان به این حوزه 

جلوگیری كرد؟ دانشـگاه های ما چه نقشـی در جلوگیری از 

این معضل دارند؟

ــی تمام عيار تصحيح كنند  ــۀ اول بايد متون را محّققان در درج

ــت كه تصحيح متون اصيل، به مراتب دشوارتر از  ــلم اس و مس

ــت. برای اين كه وقتی كسی كتابی می نويسد،  چاپ كتاب اس

ــی كه  می داند از چه می خواهد بگويد؛ ولی اين كه دريابيم كس

ــال پيش زندگی می كرده، چه می خواسته است بگويد،  900 س

بسيار دشوارتر از تأليف كتاب است. كار بسيار حساس و دقيقی 

است؛ به قول شيخ اجل »كه خاصان در اين ره فرس رانده ا ند«؛ 

كسانی مانند عالمه قزوينی، فروزانفر، مينوی، همايی و امثال 

ــئله  ــرف اين كار كرده اند و خود اين مس ــان عمر خود را ص آن

ــمند بزرگی مثل  ــان می دهد كه دانش ــت موضوع را نش اهمي

ــته بوده  ــی كارنامۀ عمرش تصحيح متون گذش عالمۀ قزوين

ــت و واقعًا تصحيح متن »كار  ــت كم گرف و نبايد اين كار را دس

ــان متون قديم را  ــت«. مصحح بايد زب هر بافنده و حالج نيس

ــد. متون قديم زبان خاصی دارد كه بايد آن  خوب شناخته باش

ــلط بود و واقعًا مصحح بايد  ــناخت و كاماًل به آن مس زبان را ش

ــون قديم را همچون زبانی خارجی بياموزد و غالبًا نياز  زبان مت

ــتاد خوانده باشد.  ــتاد دارد و بايد برخی متون را پيش اس به اس

ــتاد بخواند، بسياری از حقايق متن از  ــی كه متنی را بی اس كس

ــود و به نظرش نمی رسد كه اين مسئله  زير چشمش رد می ش

ــزد اهل فن بخواند  ــت دارد؛ ولی وقتی آن متن را ن ــاز به دق ني

نکته های زيادی را متوجه می شود.

متأسفانه می بيينم كه تعداد زيادی كتاب به عنوان تصحيح 

ــود؛ برای مثال ديوانی چاپ شده كه روی  متن وارد بازار می ش

جلدش نوشته كليات شاعر شامل قصايد، غزليات، »ترجيح بند« 

ــد  ــتباهی باش به جای »ترجيع بند« و وقتی روی جلد چنين اش

ــی موارد نيز  ــت. در برخ ــه انتظاری می توان داش ــوا چ از محت

ــود كه از نام بزرگان بهره می برد؛ مثاًل  كتاب هايی چاپ می ش

ــش بديع الزمان فروزانفر؛ در حالی كه  ــنايی به كوش ديوان س

ــنايی را تصحيح  ــر عمرش ديوان س ــتاد فروزانفر در سراس اس

تصحیح متن كار هر بافنده و حالج نیست
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ــاب را ورق می زنی، می بينی دو صفحه  ــت! وقتی كت نکرده اس

ــخنوران فروزانفر در مقدمه چاپ  ــخن و س مطلب از كتاب س

ــده و باقی از ديوان سنايی مرحوم مدرس رضوی كه وی با  ش

ــده و  ــش فراوان آن را تصحيح كرده، عينًا حروفچينی ش كوش

روی جلد نوشته اند »بديع الزمان فروزانفر« تا برای كتاب كسب 

ــهرت كنند. به قول مرحوم عالمۀ قزوينی »اغراء به جهل«  ش

ــت كم گرفتن. چه  ــد؛ يعنی مردم را گمراه كردن و دس می كنن

كسی می فهمد كه تا اين حد تقلب رخ می دهد؟ واقعًا نامی جز 

تقلب و شيادی نمی توان بر اين موضوع گذاشت.                       

چنـان كه فرمودید، ما با مشـكالت زیادی در حوزۀ تصحیح 

روبه رو هسـتیم. حال به عقیدۀ شما ممیزی ها باید پررنگ تر 

شود یا راه هایی برای نقد این متون در نظر بگیریم؟

ــی كه متنی اصيل را اين گونه خراب می كند، كارش هيچ  كس

ــی كه يک اثر تاريخی را با كلنگ ويران می كند،  تفاوتی با كس

ندارد؛ يعنی ارزش آثار مکتوب ما تفاوتی با آثار تاريخی ندارد و 

نبايد هركسی به خود اجازه دهد آنها را تخريب كند.

اين كار فقط از عهدۀ كسانی بر می آيد كه تسلط و احاطه 

بر متون داشته باشند. چنين افرادی بايد اين كارها را نقد كنند. 

ــت  ــد كند و تا جايی كه ممکن اس ــتر رش بايد نقد هرچه بيش

ــاب كار خود را بکنند و  ــته شود تا عده ای حس بی رحمانه نوش

دست به چنين كارهايی نزنند. اين فقط با نقد ممکن است.

یكـی از دالیلـی كه پژوهشـگران ما دسـت به كتابسـازی 

می زنند، تشـویق نظام آموزش عالی ما به تألیف كتاب برای 

كسب امتیاز است. تحلیل شما از این گونه كارها چیست؟ 

ــت چون  ــدن برای كتاب و مقاله درد بزرگی اس امتياز قائل ش

ــده امتياز كسب كنند؛  عده ای می خواهند به هر طريقی كه ش

ــتاديار می خواهد دانشيار شود و حد و مرزش را  برای مثال، اس

نمی شناسد و مقاله و كتاب يا هر چيز ديگری را انتحال می كند 

ــت كه بعضی وقت ها بی دقتی می شود  ــف اس و واقعًا مايه تأس

ــده ای - بی  آنکه  ــخيص نمی دهند و ع ــن موضوع را تش و اي

ــند - امتياز می گيرند. بايد گفت مسئلۀ  ــتحقاق داشته باش اس

ــت؛ مثال دانشجوی تازه كار، آثار  پايان نامه ها رو به انحطاط اس

سنايی يا خاقانی را تصحيح  می كند، در حالی كه برای تصحيح 

ــت. يعنی بايد سال های سال  اين آثار يک عمر تجربه الزم اس

متن را خوانده باشد تا از پس مشکالتش برآيند. 

ــر استاد راهنما شلوغ است كه به رساله نگاه هم  آن قدر هم س

نمی كند.

بتازگی موضوع منشور اخالق نویسندگی مطرح شده است. 

بـه نظر شـما این منشـور و مباحـث این چنینی تـا چه حد 

بازدارندۀ كتاب های تقلیدی خواهد بود؟

ــد و به انحاء  ــد در فرهنگ جامعه جا بيفت ــور اخالقی باي منش

مختلف تبليغ شود، ولی اين كلمۀ »اخالق« و »اخالق حرفه ای« 

ــانی كتابی می نويسند،  بايد در ميان همه جا بيفتد تا وقتی كس

ببينند صالحيت كار را دارند يا نه. به صورت وسيع بايد در اين 

ــوخی بردار نيست و  ــرمايۀ يک ملت ش زمينه تبليغ كرد كه س

ــرمايۀ ايرانيان، همين متون كهن است. بايد قدر  بزرگترين س

اين سرمايه را بدانيم و نگذاريم از دست برود.

دیـدگاه شـما دربارۀ تربیت نسـل های آینده چیسـت و چه 

راه هایـی وجـود دارد كـه فرهنگ  مبارزه با كتاب سـازی در 

جامعه رونق یابد؟

ــان مهم نيست آن ديوان  برخی افراد كه كتاب می خرند، برايش

ــا دكتر خانلری  ــد تصحيح عالمۀ قزوينی ي حافظ كه می خرن

ــت يا يک چاپ بی ارزش بازاری. فقط می خواهند با ديوان  اس

حافظ فال بگيرند. بايد سطح توقع آنها را باال برد و در رسانه ها 

ــمند بزرگی عمرش را صرف  به مردم تذكر داد كه وقتی دانش

می كند كه متنی را تننقيح و مطابق اصول منتشر كند، خريدن 

ــل های آينده جا دارد  ــت. برای نس چاپ های بی ارزش روا نيس

عده ای محقق تربيت و گرايش خاصی در رشتۀ ادبيات فارسی 

ــرای حل اين  ــود. ب ــون قديم در نظر گرفته ش مخصوص مت

ــکدۀ فرهنگ تأسيس شد كه به هم  مشکالت، زمانی پژوهش

خورد.
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