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در سـال های اخیـر معضل كتاب سـازی بمراتب بیشـتر از 

دهه های قبل نمایان است. به عقیدۀ شما برای مقابله با این 

مشكل چه باید كرد؟

به عقيدۀ من اين پديده دو يا سه علت عمده دارد؛ يکی اين كه 

ــفانه يک اپيدمی پيدا شده كه هر كسی می  خواهد استاد  متأس

نديده و مکتب نرفته اهل علم شود؛ در صورتی كه چنين چيزی 

ــجويی به موسيقی عالقه  ــت. من در دوران دانش ممکن نيس

ــه تار می  زدم. برای يادگيری خدمت مرحوم شازده  داشتم و س

هرمزی رفتم كه خود ايشان شاگرد درويش خان و استاد مسلم 

سه تار بود. خدمت ايشان رسيدم و گفتم می  خواهم خدمت شما 

ــخی كه شازده هرمزی به من داد اين بود كه:  مشق كنم. پاس

ــينی و از ساز زدن من لذت  ــاز من می  نش »تو می  آيی و پای س

می  بری، درحالی كه متوجه نيستی كه من چه استخوانی در اين 

ــيده ام؛ تو فقط خوشت می  آيد.«  راه خرد كرده ام تا به اينجا رس

واقعًا حرف درستی بود و در امور علمی يادگيری و استاد شدن 

بسيار دشوارتر است. شخص بايد عمری در اين راه تالش كند 

ــته باشد.  ــايد بتواند چيزی برای ارائه كردن داش تا در پايان ش

ــفانه اين داعيه داری علم نيز بدون داشتن پشتوانۀ  يعنی متأس

علمی است و همه می  خواهند بدون پشت سر گذاشتن مراحل 

ــوند و اين يک  ــمند قلمداد ش ــوار علم آموزی، عالم و دانش دش

ــت كه می  توان آن را به يک معنا بيماری علم زدگی  بيماری اس

ناميد.

نتیجۀ بی توجهی به این بیماری فرهنگی چیست؟

ــت. آيه  ــقوط اخالقی اس ــف س ــۀ چنين روندی مع االس نتيج

ــاهدش هستيم،  می  فرمايد »نوٌر علی نور« و آنچه ما در اينجا ش

ظلمات علی ظلمات است؛ مايۀ علمی نيست و سقوط اخالقی 

ــود كه اكنون  ــه همين چيزی می  ش ــز از پی می  آيد و نتيج ني

می  بينيم.

نبود ناشـران عالم و گرفتار شـدن حوزۀ نشـر به نگاه های 

غیر فرهنگی را تا چه اندازه در این موضوع دخیل می  دانید؟

به گمان من ناشران در اين مسأله گناهی ندارند، چرا كه ناشران، 

اهل علم نبوده اند و بيشتر انتشاراتی ها دغدغۀ اقتصادی دارند. 

بنابراين چندان تقصيری متوجه آنها نيست. بگذريم از اين كه 

ــود و اگر آگاه شود نيز  ــر نتواند از اين مسأله آگاه ش ــايد ناش ش

ــد. در هر صورت  ــته باش نتواند كنترلی در مورد اين قضيه داش

ناشر اگر تقصيری هم داشته باشد، بسيار اندک است. بنابراين 

گناه آن برگردن كسی است كه اين كار را می  كند.

معضل كتاب سـازی و انتحال در گذشته چگونه بوده است؟ 

آیا بخشی از مشـكالت امروزی به فرهنگ ما در گذشته باز 

می  گردد؟

ــخاصی بوده اند كه  ــابقه دارد. اش البته در بين قدمای ما هم س

ــته و به نام خود كرده اند،  ــخص ديگری را برداش كاًل كتاب ش

ــخصی كه چنين كاری  ولی نادر بوده؛ و آن قدر نادر بوده كه ش

ــت كه فالنی اين  ــده و در كتاب ها معروف اس كرده، نام آور ش

كار را كرده است.

پس علت چنین پدیده ای به این شـكل گسـترده در جامعۀ 

امروز ما چیست؟

ــت و  ــگاه در ايران وجود داش ــال پيش حدود 600 دانش 10 س

علـم زدگـی فـراگیـر شده است
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ــتر است. حال اگر در يک مملکت 600 دانشگاه  اآلن قطعًا بيش

ــکده نيز وجود خواهد  ــته باشد، حداقل 6 هزار دانش وجود داش

ــکده به 60 هزار استاد برای حداقل  ــت و اين 6 هزار دانش داش

600 هزار دانشجو نياز خواهند داشت. از اين تعداد دانشجو نيز 

ــجوی تحصيالت تکميلی هستند كه  ميزان قابل توجهی دانش

ضرورتًا می  بايست پايان نامه ارائه دهند و نتيجه همين می  شود 

و طبيعتًا اين كارها پيش می  آيد.

ــازی در همين رساله های  ــفانه يک ظهور عمدۀ كتاب س متأس

ــت و بنابراين قطعًا يک علت عمدۀ اين پديده  ــگاهی اس دانش

همين ميزان بسيار زياد دانشجو و ضرورت ارائۀ رساله از سوی 

ــجو تکليف می  شود كه  ــجويان است. از يک سو به دانش دانش

ــوی ديگر توانايی الزم وجود  ــاله ارائه كند و از س حتمًا بايد رس

ندارد و نتيجه اين خواهد بود كه دانشجو دست به كپی برداری 

ــت كه  ــگاهی اس ــد. به عقيدۀ من در اينجا مقصر دانش می  زن

ــاله می  كند. و اين پديده تا جايی  ــجو را ملزم به ارائۀ رس دانش

ــگاه تهران گذر می  كنيم با  ــش رفته كه وقتی از مقابل دانش پي

پوسترهايی مواجه می  شويم كه نوشته است: »تحقيِق آماده«!

چه باید كرد و شـما چه پیشـنهادی بـرای مقابله برای این 

آسیب دارید؟

مرحوم دكتر مهدی حائری يزدی خاطره ای از استاد خود مرحوم 

اديب نقل می  كردند و می  گفتند پس از تالش بسياری كه برای 

جلب نظر مساعد ايشان برای تدريس انجام دادم، پرسيدم كه: 

ــما شوم؟« و مرحوم اديب  »چه كاری بايد انجام دهم تا مثل ش

ــخ گفته بود: »دو زانو بنشين و درس بخوان تا مثل من  در پاس

ــت؛ دو  ــوی.« كاری كه ما اكنون بايد انجام دهيم همين اس ش

ــينيم و نمی  خوانيم و  ــينيم و درس بخوانيم و نمی  نش زانو بنش

ــود  و بالطبع  ــز همه گونه مدرک داده می  ش ــرف ديگر ني از ط

نتيجه ای جز آنچه اكنون می  بينيم، امکان پذير نخواهد بود، چرا 

ــمه گل آلود است و تا وقتی اين كاغذبازی ها،  كه آب از سرچش

مدرک بازی و رساله بازی ها ادامه دارد، وضعيت به همين منوال 

است.

آیـا به نظر شـما حذف رسـاله از سـطح علمـی تحصیالت 

تكمیلی نمی  كاهد؟

ــانس توانايی  ــجوی فوق ليس ــه لزومی   دارد وقتی كه دانش چ

خواندن كتاب را ندارد، رساله ارائه كند؟ بنده در دانشکده ای در 

ــانس فصوص الحکم درس می  گفتم و در جايی  دورۀ فوق ليس

به مفاهيم »نوع« و »جنس« و اين مقدمات منطقی رسيديم. من 

از دانشجويان پرسيدم »نوع« يعنی چه و يک نفر از اين افرادی 

كه در حال گذراندن فوق ليسانس عرفان بودند و مطابق برنامه 

ــان فصوص محيی الدين را می  خواندند، نتوانستند  دانشگاهيش

ــه افرادی با  ــرا؟ به اين دليل ك ــخ دهند. چ ــؤال من پاس به س

ليسانس نامرتبط و با كمترين اطالعات در اين رشته، با قبولی 

ــينند، در حالی كه ما يک  در كنکور در كالس فصوص می  نش

ــتخوان خرد كرده و بيچارگی كشيده ايم تا توانسته ايم  عمر اس

ــتاد جالل الدين آشتيانی با آن عظمت نوشته  چيزی بيابيم. اس

ــه دريوزگی مطلب بيرون می  آورم  ــت من از كتب عرفانی ب اس

ــودش از آن دريوزگی  ــتيانی به تعبير خ ــی را كه آش و آن كتاب

ــد كه كمترين  ــجويانی قرار داده ان ــی دانش می  كند، واحد درس

اطالعاتی در اين زمينه ندارند.
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