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در سـال های اخیر معضل كتاب سازی و استفاده از دسترنج 

دیگـران، رونـدی رو بـه افزایـش داشـته و بـا این شـیوه 

كتاب های زیادی وارد بازار شـده اسـت. به نظر شـما برای 

مقابله با این مشكل، چه باید كرد؟

ــتلزم نقد كتاب است؛ يعنی  ــازی  مس ــئلۀ مبارزه با كتاب س مس

ــتبرد زدن به كار  ــم و مضامين كتابی كه با گونه ای دس مفاهي

ــت كه  ــود. اعتقاد من اين اس ــده، بايد نقد ش ديگران تهيه ش

كسانی دست به اين كارها می زنند كه تصور می كنند صاحبان 

ــتند يا در ايران زندگی نمی كنند؛  ــن آثار يا در قيد حيات نيس اي

ــت به چنين اعمالی می زنند كه خيلی فاحش  برای همين دس

ــت. نمونه ای كه می توانم بگويم، بوستان سعدی است كه  اس

ــيون  ــی اين را با آرم كميس ــده و كس ــکو چاپ ش به نام يونس

ــکو و با حمايت آن در تهران منتشر كرده است. اين فرد  يونس

ــايد خود را به تغافل زده كه نمی داند  ــت يا ش اين قدر غافل اس

ــلطنتی در تهران چاپ  ــش از اين كتابخانۀ س ــن كتاب را پي اي

ــخه های آن در كتابخانه ها وجود دارد. چطور  كرده و هنوز نس

ــف كرده باشد و  ــخصی اين اثر را بتازگی كش ــت ش ممکن اس

دوباره منتشر كند؟ اين يکی از نمونه های بارزی است كه حتی 

ــروصدايی هم به پا كرد. مركز پژوهشی ميراث مکتوب هم  س

ــی از  بنحوی اين موضوع را منعکس كرد. اينها به گونه ای ناش

فضای بی كنترلی فرهنگی است.

یكـی از عللـی كه افراد به سـمت این كارهای نـازل و قبیح 

می رونـد، منافـع اقتصـادی و اجتماعی اسـت. در این باره 

نهادهای مسئول چه اقداماتی باید انجام دهند؟ آیا افزایش 

ممیزی در مقابله با كتاب سازی تأثیرگذار است؟

جلوگيری از اين كار، با اين كثرت كار انتشارات، بسيار مشکل 

ــت و توانايی چنين  ــت. به طور كلی مميزان اصاًل صالحي اس

ــت كه  ــيع اس ــد، برای اين كه زمينه آن قدر وس كاری را ندارن

ــی بتواند اين چيزها را تشخيص دهد، مميز نمی شود.  اگر كس

استادان هر رشتۀ هنری، ادبی و فرهنگی هستند كه می توانند 

ــی و در كجا منتشر  ــخيص دهند كه اين مطلب را چه كس تش

كرده است.

یعنـی به اعتقاد شـما بـرای ممیزی و بازبینی كتـاب باید از 

حضور استادان و متخصصان استفاده شود؟

ــاتيد يقينًا كار بررسی كتاب را انجام نمی دهند. حوزه،  خير؛ اس

ــه  ــغل مميزی پيش ــتاد ش ــت؛ برای همين، اس حوزۀ انتقاد اس

نمی كند. استاد كتاب را برای كسب دانش می خواند و آن وقت 

ــود. به همين  ــازی می ش هنگام خواندن متوجه پديدۀ كتاب س

ــت من معتقدم نگرش به نقد در ايران بايد تغيير كند. اگر به  عل

جای سکوت دردناک در مقابل آثار منتشرشده، نقد انجام شود 

و نقد خوب انجام شود، تمام مشکالت برطرف خواهد شد. نقد 

كتاب در ايران همواره با مشکالتی همراه بوده؛ يعنی نقد واقعًا 

صادقانه نيست و بيشتر اوقات بر مبنای نظر شخصی افراد و بر 

پايۀ گرايش های مختلف است. 

همانگونـه كـه فرمودید فضـای نقد در كشـور، آن گونه كه 

باید و شـاید، هموار نیست. حال برای نقد منصفانه و علمی 

چـه باید كرد؟ آیـا آموزش  آكادمیک می توانـد در این زمینه 

كارگشا باشد؟

 به نظر من بايد نقد كتاب و نقد اثر به دانشجو آموزش داده شود 

تا زمانی كه دانشجو به استاديار و استاد تبديل شد، بداند چگونه 

در مقابل كتاب سازی ها سكوتی دردناک كرده ایم
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ــت. مسئلۀ بسيار  ــی و فرهنگی اس نقد كند و اين امری آموزش

مهم، ايمنی اجتماعی و فرهنگی است كه افراد ناقد بايد داشته 

باشند. امروز اگر منتقدی بر كتابی نقد بنويسد، نويسنده ای كه 

ــت دارد، آن چنان با او مقابله می كند كه  ابزار تبليغات را در دس

منتقد برای هميشه از نوشتن نقد پشيمان می شود.

ولی در این بین، برخی از اسـتادان و كارشناسـان معتقدند 

دانشـگاه نبایـد بـه مقولۀ نقد وارد شـود و منتقـدان باید با 

روش هایی غیر از آموزش دانشگاهی، پرورش یابند؟

ــراث مکتوب انجام نمی دهد؛ نقد را  ــگاه يا مركز مي نقد را دانش

ــجو بياموزيم  ــگاه بايد به دانش ناقد انجام می دهد. اما در دانش

ــت؛ قباًل چه  ــه اش كجاس وقتی مطلبی را می خواند، ببيند ريش

ــت و  ــت. اينها، همه مقدمات اس ــی گفته و مأخذ آن چيس كس

نمی توان نقد را به دانشجو نياموخت. 

یكی از موضوعاتی كه در دهۀ اخیر بیشـتر از گذشـته دیده 

می شود، توجه دانشگاهیان به مقاله سازی و پایان نامه سازی 

اسـت و بسـیاری معتقدند كه دانشگاه های ما خروجی الزم 

را ندارنـد و مدرک گرایی بیش از دانش گرایی در آنها وجود 

دارد. دیدگاه شـما دربارۀ این فضا در آموزش عالی كشـور 

چیست؟

ــت؛ يکی عامل فرهنگی است كه  در اينجا دو عامل مطرح اس

ــال افراد تحت تأثير آن قرار می گيرند و ديگری عامل  به هرح

اجتماعی است يعنی جامعۀ امروز نقدپذير نيست. وقتی كه نقد 

ــده، كسی نقد نمی پذيرد و  ادبی، هنری و اجتماعی پذيرفته نش

ــائل و مصائب قرار نمی دهد. بنابراين،  خودش را در كوران مس

ــکل ناشی از فقدان نقد است كه می تواند باعث شود كسی  مش

ــتاد بزرگی مثل استاد منزوی را به كتاب تبديل و  پايان نامۀ اس

نام خود منتشر كند.

بـا توجه به آنچه فرمودید، حـوزۀ تصحیح متون بیش از هر 

حوزۀ دیگری در دام پخته خواری گرفتار شـده اسـت. حال 

بـرای برون رفـت از معضل كتاب سـازی  در ایـن حوزه چه 

پیشنهادی دارید؟

در حوزۀ تصحيح، برای مثال كليله و دمنۀ مرحوم مينوی مرتبًا 

ــند: تصحيح مينوی.  ــد و روی جلدش می نويس به چاپ می رس

ــتاد فروزانفر كتاب های  ــت استاد مينوی يا اس ولی ممکن اس

ديگری تصحيح كرده باشند، ولی كسی به اسم آنها چاپ نکند. 

ــت يا اجتماعی؛ اگر اين دو  در اين باره موضوع يا فرهنگی اس

ــود، اين دستبرد ادامه خواهد داشت و هيچ  معضل برطرف نش

كس مانع آن نخواهد شد.

در برخی موارد سرقت ها به محتوای كتاب محدود نمی شود 

و حتی سـارقان فرهنگ به سـراغ كپی برداری از طرح جلد 

كتـاب نیـز می روند. حال سـرقت هنـری را از چـه ابعادی 

می توان بررسی كرد؟

ــنتی كه برخی  ــت، هنر س اين موضوع نيز دو جنبه دارد: نخس

ــت يا سيصد  هنرمندان فکر می كنند كه چون از قديم، از دويس

سال پيش همانند اين طرح به كار رفته است، می توانند از ميراث 

گذشته استفاده كنند، البته آثاری هستند كه پديدآورندگان آنها 

ــتند، ولی كار آنان مورد سوِء  جزو معاصران و در قيد حيات هس

ــت  ــت. تا زمانی كه اين موضوع هس ــتفاده قرار گرفته اس اس

ــه  ــه ای بايد عمل  كرد و حتی اگر ميراث مکتوب دو يا س ريش

جلد كتاب در زمينۀ كتاب سازی منتشر كند، تا زمانی كه ريشۀ 

ــازی نکنيم كاری از پيش نخواهد رفت. به  فرهنگی را زمينه س

ــتين عامِل دخيل شخصيت كسی است كه  عبارت ديگر، نخس

دست به اين كار می زند و در درجۀ بعد سازمان هايی هستند كه 

ــوند كه اين سازمان ها، مانند سازمان هايی  بايد مانع اين كار ش

ــد وجود دارد، هر اندازه قدرتمند باشند،  كه برای مبارزه با مفاس

ــخصيت هايی كه در اين كار  نمی توانند كاری از پيش  ببرند. ش

ــتند، بايد اصالح شوند. تا زمانی كه اصالحات اجتماعی با  هس

ــد، كار بنيادی  ــات فرهنگی همزمان و هماهنگ نباش اصالح

پيش نخواهد رفت؛ اما افشای اين مسائل هم قطعًا تا حدودی 

مؤثر خواهد بود.                                                              ■
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