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معضل كتاب سـازی از چه زمانی به بازار نشـر ما راه یافت و 

در عصـر كنونی و با پیشـرفت های فعلی چـرا این اتفاق در 

حال گسترش است؟

ــم ارزش و به بيان  ــازی و كتاب های ك ــۀ بالی كتاب س ريش

ديگر »شبه كتاب ها« كه دامنگير جامعۀ ما شده را بايد از زمانی 

ــت كه صنعت چاپ فراگير شد و نشر كتاب از شکل قبلی  دانس

به درآمد. دستگاه های حروفچينی به راه افتاد و كار كتاب سازی 

و آماده سازی آسان شد و خيلی ها به نوشتن كتاب روی آوردند. 

در هر موضوعی كه  فرد شاخصی كتاب می  نوشت ديگران هم 

مايل بودند چيزی بنويسند و اثری از خود به جا بگذراند، غافل 

از اين كه اثری كه آنها   می ديدند، كتابی بود كه مؤلف برای آن 

ــتفاده از  خون جگر خورده و حاصل عمرش بود، ولی اينها با اس

ــب و قيچی و با اين چشم  بندی ها كتاب جديدی را عرضه   چس

ــت و مردم و خوانندگان بايد اين  ــف اس می كنند كه باعث تأس

ــد و نگذارند كتاب های  ــا را از رده خارج و منزوی كنن كتاب ه

اين چنينی بازار را پركند.  

بـه عقیدۀ شـما پخته  خـواری  در حوزۀ ترجمه تـا چه اندازه 

پیش  رفته و برای ممانعت از آن چه باید كرد؟

ــاده و بعد از  ــنده ها افت ــت تب ترجمۀ قرآن بين نويس مدتی اس

ــر شده، در حالی كه ضرورتی  انقالب ده  ها ترجمه از قرآن منتش

ندارد اين همه ترجمه از قرآن منتشر شود. بعضی از كسانی كه 

ــتۀ ادبيات فارسی و  ــت به ترجمۀ قرآن زدند، نه  تنها در رش دس

ــتند، بلکه با اين دو مقوله  زبان و ادبيات عرب صاحب  نظر نيس

ــۀ قرآن عالوه بر  ــد. در صورتی كه در ترجم ــنايی هم ندارن آش

آشنايی با زبان فارسی و عربی بايد ذخيره ای از الفاظ و واژه  های 

مناسب در ذهن مترجم باشد تا ترجمه ای روزآمد، مفيد و جذاب 

ارائه دهد، در عين اين كه ترجمه صحت كار را ضايع نکند.

مدتی پيش ترجمه ای از قرآن به من دادند تا آن را بررسی 

ــهور بود  ــی از يک ترجمۀ مش ــم؛ ديدم اين ترجمه رونويس كن

ــۀ قبلی را حفظ  ــد از متن ترجم ــصت درص و مترجم جديد ش

ــر داده كه اين تغيير موجب خرابی  ــرده و چهل درصد را تغيي ك

ــته در اين ترجمه نوآوری كند، ولی  ــده و فرد می خواس كار ش

ــن يکی از آفت ها  ــته و كار را خراب كرده و اي ــش را نداش توان

ــت  ــت. و اين نمونه ای از ترجمۀ قرآن اس ــۀ قرآن اس در ترجم

ــجاديه تا ترجمۀ  ــد به ترجمۀ نهج  البالغه، صحيفه س چه برس

ــنجند و به  كتاب های علمی و رمان ها. مترجمان فضا را می س

سمت كتاب های پرفروش می  روند و توجه نمی كنند اگر كسی 

در اين وادی كار بهتری ارائه داده، چرا ما بايد به سمت اين آثار 

ــم. چرا دوباره در اين حوزه قلم بزنيم و كاغذ و امکانات را  بروي

هدر دهيم و متأسفانه به اين مسائل توجه نمی  شود.

ــوط به مجالس  ــازی های ما مرب ــی از مداخل كتاب س يک

ــت. كنگره و بزرگداشت برای بزرگان  بزرگداشت و كنگره اس

ــيار خوبی است و ضروری است كه همراه با آن كنگره  كار بس

ــود و مقاالتی درباب آن شخص نوشته شود. در  كتابی چاپ ش

بعضی كنگره ها اين كار بخوبی صورت می  گيرد و در بعضی به 

دليل تعجيل در كار، نويسندگان درجه يک فرصت ندارند و كار 

به نويسندگان درجه دو سپرده و محصولی كه ارائه می شود نوعًا 

چيزهايی است كه در جای ديگر به چاپ رسيده است. مقاالت 

را كنار هم می  گذارند بدون اين كه هيچ كار جديدی انجام دهند 

و اين هم از مصداق  های كتاب سازی است كه خيلی رايج شده 

ترجمـه های قـرآن هم گـرفتـار تـب 

ابوالفضل حافظیان بابلی*كتـاب سازی شده اند

* كتاب شناس و فهرست نگار
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ــده كه در جای  ــياری برگزار ش و از اول انقالب كنگره های بس

خود كار خوبی است، ولی اگر در باب منشورات آنها تأمل شود، 

بسياری از اين كنگره  ها منشورات ضعيفی ارائه كرده اند كه اين 

منشورات مصداق كتاب سازی است.

عملكرد مصححان را در سـال  های گذشـته چگونه ارزیابی 

می  كنید؟ آیا كتاب سازی و افزایش آماری در حوزۀ تصحیح، 

متون را خدشه  دار كرده یا سبب رشد این حوزه شده است؟

يکی از اتفاقاتی كه در حوزۀ تصحيح رخ می  دهد اين است كه 

در گذشته افراد عمری را در اين راه می  گذراندند، ولی هم اكنون 

ــث تصحيح و  ــوزه می  روند. در بح ــراغ اين ح كم تجربه ها س

ـ علی رغم همۀ كـارهای  ــدـ  ــی كه در اين حوزه می  افت اتفاقات

ــده  ــی كه در اين زمينه انجام و آثار مهمی كه تصحيح ش خوب

ــفانه با بازار آشفته ای  ـ متأس ــترس قرار گرفته استـ  و در دس

ــتيم؛ چه بسا افرادی كه صالحيت اين كار را ندارند  مواجه هس

وارد اين وادی می  شوند. 

ــده و كسی كه می  خواهد  ــته ش متون ما در علوم مختلف نوش

ــح را بداند و با  ــيوۀ تصحي ــون بپردازد، بايد ش ــه تصحيح مت ب

ــون كار تصحيح در  ــد. هم اكن ــنا باش اصطالحات آن علم آش

بعضی موارد آن قدر مبتذل شده كه مصحح تصويری از نسخۀ 

خطی را مستقيم به حروفچين می دهد و از آنجا كه حروفچينی 

هم آسان شده، حروفچين تصوير نسخه را با رايانه حروفچينی 

ــخه تصوير  ــته اين گونه بود كه مصحح از نس می  كند. در گذش

ــت خود از روی نسخه می نوشت و در  تهيه می كرد و بعد با دس

ــخه  بدل ها مراجعه می  كرد،  هر كلمۀ آن تأمل می  كرد و به نس

ولی امروز برخی افراد تصوير می گيرند و به حروفچين می  دهند 

ــود. در مرحلۀ غلط گيری هم نمونه خوانان،  و حروفچينی می  ش

ــت خودش  ــی می كنند و مصحح بزرگوار الزم نيس نمونه  خوان

ــته عمری برای تصحيح يک اثر  را به زحمت بيندازد. در گذش

وقت می  گذاشتند و حتی مقدمه  و پانوشت هايی كه می  نوشتند 

تمامًا قابل استفاده بود. عالمۀ قزوينی می  گويد: 

ــخ خطی همچنان مخطوط باقی بماند، هزار بار بهتر از  نس

ــود؛ زيرا كه اين عمل در واقع  ــت كه مغلوط چاپ ش آن اس

ــت كه به فرهنگ كشور می  شود و حقی بزرگ  خيانتی اس

ــری را تضييع می  كند؛ چه، قدر مسلم،  از علوم و معارف بش

ــی به اين زودی ها در فکر  ــت كه ديگر كس زيانش اين اس

تصحيح آن كتاب نمی افتد و پس از چندی كه بر اين حال 

گذشت و اغالط در اذهان رسوخ يافت و سيم دغل به جای 

زر ناب رايج شد، بالی استدراكش اضعاف زحمتی است كه 

بايد در تصحيح خود كتاب كوشيد.

اين كالمی از بزرگان اين فن بود.

وضعیت فعلی پایان نامه هـا و پخته خواری در نظام آموزش 

عالـی را چگونه می  دانید؟ آیا پایان نامه  ها نیز نیازمند ممیزی 

نهادهایی مانند وزارت ارشاد یا وزارت علوم اند؟

ــب و قيچی  ــود كه پايان نامه ها به صورت چس گاه ديده می ش

ــود؛ به صورتی كه فرد كارهای ديگران را گرفته  تدوين می  ش

ــت و از آن  ــرده و يک پايان نامۀ علمی درس ــس و پيش ك و پ

ــده اند سرقتی  دفاع كرده و نمره گرفته و بعد از مدتی متوجه ش

ــت كه زود مشخص شود و در  ــائلی نيس ــت. اينها مس بوده اس

ارشاد مميزی بابت اين كار راه بيفتد و محققان بخواهند جلوی 

اين مسائل را بگيرند. معمواًل كسانی كه كتاب سازی می  كنند، 

مهارتی دارند كه دست به اين كار می زنند و نمی  خواهند حرف 

نو به دست بياورند و فقط می  خواهند پخته خواری كنند. اين ها 

ــش مطالب را كنار هم قرار دهند كه  می  دانند چگونه بايد چين

ــود پخته خواری شده. گاهی  ــی در نظر اول متوجه نش هركس

ــر می شود و بعد از شش ماه افرادی به آن مراجعه  كتابی منتش

ــراد آنقدر ماهر و حاذق  ــناخت اينها بايد اف ــد و برای ش می  كنن

ــخيص دهند و جلوی  ــند كه در ارزيابی چند دقيقه ای تش باش

ــار كتاب را بگيرند و برای اين كار بهترين كار همان است  انتش

كه مركز پژوهشی ميراث مکتوب هم اكنون انجام می دهد كه 

ــزارش ميراث و آينه ميراث با  ــازی را در گ نمونه ای از كتاب س

دليل و مدرک عرضه و با افشاگری پروندۀ افراد را رو می كند.

عملكرد مركز پژوهشـی میراث مكتوب را در سال  های اخیر 

چگونه ارزیابی می  كنید؟ 

ــی ميراث مکتوب در اين سال ها موفق بوده و در  مركز پژوهش

تهران پاتوقی ايجاد شده برای كسانی كه عالقه مند به ميراث 

ــگاهيان نيز جذب اين مركز شده اند.  ــتۀ ما هستند و دانش گذش

ــفانه كارهايی كه در تهران انجام می شود و كارهايی  اما متأس

ــده است؛ نه  كه در قم صورت می  گيرد، دو جزيرۀ جدا از هم ش

ــی  تهرانی ها بخوبی از كارهای حوزه و مجالت علمی- پژوهش

ــوند و نه كارهای  ــود، مطلع می  ش ــر می ش كه در حوزه منتش

تهرانی ها بموقع به دست قمی ها می  رسد. بايد ارتباط دوسويه 

برقرار شود.                                                                       ■
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