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زمانـی بود كـه كار تصحیح متون امـری تخصصی و فنّی به 

شمار می رفت و هر فردی به خود اجازۀ ورود به این حوزه را 

نمی داد ولی هم اكنون بسیاری از دانشجویان و افرادی كه با 

تصحیح متون آشـنایی زیادی ندارند، به این سمت آمده اند 

و كارهایـی ارائه می دهند كه یا نازل اسـت یا پخته خواری و 

استفاده از دسترنج دیگران. وضعیت فعلی تصحیح متون را 

چگونه ارزیابی می كنید و به عقیدۀ شـما برای بهبود اوضاع 

چه باید كرد؟

ــر  ــت كه به طور كلی گرفتار هرج ومرج در كار نش ما مدتی اس

ــت و  ــارۀ تصحيح متون نيس ــن موضوع تنها درب ــده ايم. اي ش

ــۀ مقاله نيز به اين  ــۀ كتاب و تأليف و ترجم ــف و ترجم در تألي

ــح اين گرفتاری كمتر و  ــده ايم. در تصحي هرج ومرج گرفتار ش

ــت. علت اين است  ــتر نمايان اس در ترجمه و تأليف خيلی بيش

ــابق بر اين وجدان علمی در جامعه وجود داشت و كسی  كه س

ــد؛ ولی  كه كارش تحقيق يا ترجمه نبود، وارد اين زمينه نمی ش

ــت، غالب اين  ــده اس هم اكنون به علت اين كه بيکاری زياد ش

ــم در حقيقت نوعی تجاوز به  ــی كه در بازار می بيني ترجمه هاي

ــت. مترجمی كتابی ترجمه می كند كه پر  ــنده اس حقوق نويس

ــت و علت اين است كه مترجم  از غلط، كج فهمی و نفهمی اس

ــه يا آلمانی می خواند و سپس شروع به  ــی، فرانس كمی انگليس

ــطح ترجمه در كشور ما تنزل  ترجمه می كند. به همين دليل س

ــت؛ هم در زمينۀ  ــده اس پيدا كرده و به عبارت ديگر، فاجعه ش

ترجمه و هم تأليف. پيش از اين ناشران به طور كلی خود افراد 

ــاور  ــتند و از عده ای مش ــوادی بودند يا وجدان علمی داش باس

ــارات اميركبير  بهره می بردند؛ برای مثال آقای جعفری در انتش

ناشری بود كه از صفر شروع كرد و سوادش هم در حد معمول 

بود؛ اما از مشاورانی مانند دكتر خانلری و محمدجعفر محجوب 

ــر هيچ اثری را  ــانی كه بدون نظر آنان، ناش ــره می برد؛ كس به

ــتار داشتند و ويراستارِی  ــر نمی كرد. حتی ناشران ويراس منتش

ــپردند. ويراستاران كسانی هستند كه در  كتاب را به آنان می س

ــی يا  ــند، نه اين كه كمی فارس موضوع كتاب، صاحب نظر باش

ــون هم به اين قضايا اضافه  ــی بدانند. حاال تصحيح مت انگليس

شده است؛ يعنی كتابخانه ها در اختيار اشخاص قرار گرفته اند و 

اين كتابخانه ها نسخ خطی دارند و فردی به كتابخانه می آيد و 

كتابی را می بيند كه از آن كتاب يک نسخه يا دو نسخه موجود 

ــد،  ــت و بدون اين كه در آن زمينه صاحب نظر و محقق باش اس

ــح می كند. در قديم  ــب درآمد، كتاب را تصحي فقط برای كس

ــم، ارضاء وجدان علمی اش بود؛  غايةالمقصود مصحح و مترج

اما حاال هدف، جبران كمبود مالی شده است. خود ما آن زمان 

كه شروع به تحقيق می كرديم، بيشتر قصدمان ارائۀ كار علمی 

ــود هزينه اش را  معتبر بود. گاهی برای اين كه مقاله ای چاپ ش

ــريه ای كه اين اثر را منتشر می كرد،  هم می داديم؛ يعنی به نش

ــه قلم نمی برد، مگر  ــت ب كمک می كرديم. حاال هيچ كس دس

ــته باشد. اين عوض شدن  اين كه برايش نفع مادی و مالی داش

ــارات را خراب كرده است. ناشر  مقصود و هدف بکلی كار انتش

ــده ای صاحب نظر در  ــد يا ع ــتی يا خود صاحب نظر باش بايس

اختيارش باشند كه با نظر آنها، كتابی را بگيرد و تصحيح، چاپ 

يا ترجمه كند. اشکال كار ما اين است كه هر كسی كه هيچ كار 

غالب ترجمه های امروز تجاوز به حقوق 

فتح هلل مجتبایی*نویسنده است

* عضو پيوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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ديگری نتوانسته است انجام دهد، ناشر شده است.

همان گونـه كـه مسـتحضرید در نظام آمـوزش عالی ما نیز 

چنان كه باید و شاید دانشجو و محقق پرورش پیدا نمی كند 

و دانشـجویان با نقد متون و تصحیح، چنان كه باید و شـاید 

آشنا نیستند. دانشجویان ادبیات فارسی در تمامی مقاطع با 

كار تصحیح آشـنا نمی شوند. به عقیدۀ شما دانشگاه های ما 

چه نقشـی می توانند در مترجم پـروری، منتقدپروری و حتی 

ناشرپروری داشته باشند؟

مشکل اصلی اين است كه افرادی كه در اين زمينه ها اطالعات 

ــخاص وارد  ــوند. بايد كاری كرد كه اين اش ندارند، وارد می ش

ــمند نمی پروراند. هيچ  ــگاه دانش ــوند. دانش ــن زمينه ها نش اي

ــگاه كليدهايی  ــمند پرورش نمی دهد. دانش ــگاهی دانش دانش

ــخاص می دهد كه با اين كليدها بتوانند درهايی  ــت اش به دس

ــد افراد تجربه ياد  ــد. اين كار تجربه می خواهد و باي ــاز كنن را ب

ــی تصحيح كند بايد با آدمی  ــی كه می خواهد كتاب بگيرند. كس

كه تجربه و علمش را دارد، كار كند. فردی كه با مدرک دكتری 

از دانشگاه بيرون آمده كتابی چاپ می كند كه وقتی می خوانی 

ــته است. شما فکر  ــواد نوش فکر می كنی اين را يک آدم كم س

ــه كتاب تصحيح می كرد،  ــی مثل عباس اقبال ك می كنيد كس

ــکال ما  ــت. اش ــگاه آموخته بود؟ بايد علِم كار را داش در دانش

ــه را می خوانيم، می خواهيم  ــت كه وقتی كتاب يا مقال اين اس

بدانيم كتاب چه می گويد؛ در حالی كه تنها »چه می گويد« مهم 

ــت، بلکه »چگونه می گويد« هم مهم است. زمانی كه يک  نيس

كتاب تصحيح شده را دست می گيريم تنها كافی نيست كه چه 

ــخه هايی در  می گويد، بلکه بايد ديد مصحح چه كرده و چه نس

ــخه كدام بوده و بهترين نسخه  ــت داشته؛ قديمی ترين نس دس

ــخه ها چگونه استفاده كرده است؛ علم  كدام است و از اين نس

ــت.  ــته اس ــته يا نداش اين كه اين موضوع را پرورش دهد داش

ــه ای ياد نگرفته بود  فردی مانند عالمۀ قزوينی در هيچ مدرس

ــانی كه در اروپا  ــه چگونه تصحيح كند، ولی فهميده بود كس ك

كتاب تصحيح می كنند، چگونه اين كار را انجام می دهند و بعد 

ــايد در آنجا به او گفته بودند  ــروع به تصحيح كرده بود و ش ش

ــخه بدل را اين گونه بنويسی و مقدمه را چگونه  ــت نس بهتر اس

ــت را چگونه بايد تنظيم كرد و هيچ كس در  ــی يا فهرس بنويس

ــی به  ــه، واحد تصحيح متون را به او ياد نداده بود يا كس مدرس

عباس اقبال، روش تصحيح را تدريس نکرده بود.

یعنـی در این زمینه حتی نمی توان گرایشـی در مقطع فوق 

لیسانس یا دكتری ایجاد كرد؟

ــته ای برای  ــگاه رش ــدارد. در حال حاضر در دانش ــده ای ن فاي

ــت؛ ولی هيچ كدام مترجم نيستند. مترجم كسی  مترجمی هس

ــت كه ترجمه را در عمل ياد بگيرد و سوادش را داشته باشد  اس

و وجدان علمی داشته باشد و بعد كار كند. اين آشفته بازار برای 

اين است كه هم اكنون وجدان علمی نيست. كسی نقد نمی كند 

و كسی هم خجالت نمی كشد كه كارش نقد شود.

متأسـفانه همانگونـه كـه فرمودید باب نقد هـم آن گونه كه 

شایسـته اسـت، باز نشـده و هنوز آن گونه كه باید و شاید، 

منتقدان علمی پرورش نداده ایم. نقدها یا سیاه اند یا سفید. 

برای نقدهای علمی و شایسـته هم اكنون چه اقداماتی الزم 

است؟

ــوان آن را درس داد.  ــه بت ــت كه در مدرس نقد هم چيزی نيس

ــی هم كه به  ــت كه آدم می تواند بخواند و كس كتاب هايی هس

ــود، بايد كتابش را بخواند و ببيند چگونه  اين زمينه وارد می ش

بايد نقد كرد. در اروپا كتاب های زيادی دربارۀ نقادی نوشته اند. 

ــت. زمانی كه  ــده اس ــروع ش برای اين كه نقد علمی از آنجا ش

ــتند كتاب های مقدس را نقد كنند، در دانشکده های  می خواس

ــی به عنوان نقد متون آغاز شد و كسانی آنجا  علوم دينی دانش

ــد و اصولش را ياد می گرفتند و متون را نقد می كردند.  می رفتن

ــای ديگر ياد گرفت و بعد بر  ــن اصول را می توان در كتاب ه اي

ــن كتاب ها را  ــرد. مترجمان و منتقدان ما اي ــاس آن كار ك اس

نمی خوانند. بعد كسی می آيد دربارۀ كتاب نقد می نويسد، بدون 

ــت. كسی كه كتابی را نقد  اين كه بداند كتاب در چه موردی اس

می كند بايد علم آن موضوع را داشته باشد. 

نبـود مترجمان و منتقدان متبحر در تمامی حوزه ها مشـهود 

اسـت؛ امـا در حوزۀ ادبیات داسـتانی و شـعر ایـن موضوع 

بارزتر اسـت. بـرای مثال، زمانی شـما شـعرهای آربری را 

ترجمـه كردید كه در نوع خود، كار فاخری به شـما می رفت 

امـا هم اكنون مترجمـان به نام افـراد بی توجه هسـتند. در 

موضوعـات تخصصی مانند ادیان و عرفان، وضعیت ترجمۀ 

آثار را چگونه ارزیابی می كنید؟

علوم با هم تفاوت دارند. در بعضی علوم نمی توانی از متنی كه 

ترجمه می كنی يا می نويسی منحرف شوی. مثاًل علومی مانند 

ــابش جداست. در اين علوم خطا زود  رياضيات و علوم فنی حس
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معلوم می شود؛ اما در علوم انسانی مخصوصًا ادبيات و عرفان، 

ــانی، مخصوصًا  عالوه بر عقل، ذوق هم دخالت دارد. علوم انس

ــعر، كش دار است و بآسانی معلوم نمی شود  عرفان، ادبيات و ش

ــه رمانی مانند  ــده ای، مگر اين ك ــه از متن اصلی منحرف ش ك

بينوايان ويکتور هوگو را به فرانسه و فارسی با هم مقابله كنيد 

و ببينيد مترجم چقدر از متن اصلی منحرف شده است. در علوم 

ــت. در علوم انسانی و شعر است كه  ــدنی نيس ديگر اين كار ش

ــپير را به زبان های ديگر  ــت. هملت شکس موضوع كش دار اس

ــدره ژيد هملت را ترجمه كرده،  ترجمه كرده اند؛ برای مثال آن

ــتۀ  وقتی می خواهی ببينی چه مقدار از ترجمۀ آندره ژيد در نوش

شکسپير ديده می شود، منتقدی بايد باشد كه ترجمۀ آندره ژيد 

ــپير و  ــت و چقدر شکس ــد و بگويد چقدر آندره ژيد اس را بخوان

كسی بايد باشد كه هم ادبيات انگليسی و فرانسه را بداند و هم 

به زبان مبدأ و هم مقصد تسلط داشته باشد تا بتواند تشخيص 

ــد تغيير پيدا كرده و علت  ــد زبان مبدأ تا چه اندازه در مقص ده

ــد دو برابر مترجم  ــت و چنين فردی باي ــن تغيير چه بوده اس اي

ــت. يعنی كار نقد ادبيات خيلی مشکل تر از نقد  سواد داشته اس

ــنده ای  ــت. ما به اين چيزها توجه نداريم. نويس علوم ديگر اس

ــی نقدش می كند كه اصاًل موضوع را  ــد و كس كتابی می نويس

ــد. در علوم انسانی فضا به طور كلی فضای ديگری  نمی شناس

ــته  ــت. نقاد بايد در هر دو زمينۀ ترجمه و تأليف آگاهی داش اس

باشد. 

گفته می شـود در ممیزی ها اثر فقط بـا توجه به ویژگی های 

ظاهـری، ممیزی می شـود وكمتـر به جنبه هـای محتوایی و 

موارد دیگر دقت می شود.

ــفانه همين طور است. كتابی را كسی ترجمه كرده بود و  متأس

ناشر آن را برای مجوز فرستاده بود كه در چند جا واژه ای مانند 

»بوسيدن« به كار رفته بود و گفته بودند حذف شود. آنجا را كه 

فکر از لحاظ ساختار مشکل دارد توجه نمی كنند؛ اما دور »بوسه« 

ــراب« را به »نوشابه« تغيير می دهند؛  خط می كشند و كلمۀ »ش

اما كتابی كه از لحاظ فکری ممکن است مشکل داشته باشد و 

بايد جلوی انتشار آن را گرفت تشخيص نمی دهند.

در حال حاضر كتاب هایی از آثار عرفانی مانند دیوان حافظ، 

مثنوی معنوی و آثار عطار به صورت گزیده به چاپ می رسد 

كه در برخی موارد نام مؤلف و مصحح آن نامشـخص است؛ 

یعنی بـه عبارت دیگر بایـد گفت آثار كاذب جـای كارهای 

فاخـر را گرفتـه اسـت. با ایـن اوصاف وضعیـت تصحیح و 

انتشار كتاب های عرفانی را چگونه ارزیابی می كنید؟

البته حافظ را اگر كسی وارد بازار كند، خواهی نخواهی از چاپ 

ــرده و توده ها هم اين چيزها  ــتفاده ك عالمه قزوينی و غنی اس

ــر بايد باسواد باشد. به هر حال مردم با حافظ  را می خوانند. ناش

ــال می گيرند؛ چون معمواًل در چاپ ديوان حافظ از چاپ های  ف

ــايه يا خرمشاهی يا چاپ هايی كه  غنی و قزوينی، خانلری، س

ــود. يا منطق الطير و  ــت، استفاده می ش يک مقدار انتقادی اس

ديوان عطار هم به همين شکل چاپ شده كه البته اين موضوع 

ــون نفر خوراک  ــال هفتاد و پنج ميلي ــکالی ندارد. به هر ح اش

ذهنی می خواهند. اشکال در چاپ هايی است كه از صفر شروع 

می شود؛ برای مثال كسی می خواهد كارهای فارابی را تصحيح 

ــاعری را كه تا كنون چاپ  ــخه ای از ديوان ش علمی  كند يا نس

نشده است. وقتی يک چاپ انتقادی علمی در بازار بيايد، ديگر 

آن مشکل برطرف شده است. كسانی كه كتاب دزدی می كنند، 

به هر حال از روی اين چاپ انتقادی اين كار را انجام می دهند 

ــت كه كتابخانه های ما  ــن خيلی غصه ندارد. غصه آنجاس و اي

ــت كه بايد چاپ شود و همت را بايد آنجا  پر از نسخه هايی اس

ــه در داخل و چه در خارج از  ــرف كرد. در كتابخانه ها - چ ص

ــده و  ــت كه چاپ نش ــخه های خطی هس ايران - آن قدر نس

ــش را در آنجا گذاشت و  ــدن دارد. بايد كوش احتياج به چاپ ش

ــی ميراث مکتوب كار قابل ستايشی  از اين لحاظ مركز پژوهش

ــخه هايی را كه تاكنون چاپ نشده به چاپ  انجام می دهد و نس

می رساند. بايد كوشش را بر روی اين كار گذاشت.

چاپ نسـخه برگردان یا فاكسیمیله تا چه اندازه می تواند در 

این زمینه كارآمد باشـد و نسـخه های خطی را از این غفلت 

نجات دهد؟

ــت  ــت كه خطش و صحتش طوری اس ــخه ها هس بعضی نس

ــتند و هم  ــود. هم خوانا هس ــيميله چاپ ش ــه می ارزد فاكس ك

ــيميله چاپ كرد، اما برای  ــط ندارند و می توان آنها را فاكس غل

فاكسيميله چاپ كردن بايد تمام اعالم و اصطالحات را درآورد 

ــد كه چاپ  ــت. همين طوری نباش ــت گذاش و برای آن فهرس

ــود و روانۀ بازار شود. بايد كسی مقدمه ای بنويسد و  عکسی ش

فهرست اعالم و اصطالحات را در پايان اثر بگذارد. 

در حـال حاضـر مراكـز بسـیاری در كشـور هسـتند كه در 

سـال های اخیر به امر گردآوری نسخ خطی اهتمام كرده اند. 
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بـرای این كه این نسـخ مغفول نماند، چـه باید كرد؟ تمركز 

بخش هایی كه فعالیت جداگانه انجام می دهند، می تواند به 

حل این معضل كمک كند؟

ــت دارد. بايد تمام فهرست های نسخ  نسخه های خطی فهرس

ــت ها كدام  خطی را جمع آوری كرد و بعد ديد كه در اين فهرس

ــت و كدام  ــخه های خطی آن موجود اس ــت كه نس كتاب هس

ــخۀ خطی را از  ــود. آن وقت نس كتاب اهميت دارد كه چاپ ش

ــای مختلف می توان تهيه كرد و بعد از اين كه تهيه كرديم  جاه

آن را چاپ انتقادی كنيم. فهرست تمام كتابخانه هايی كه نسخ 

ــود. آن وقت يک  ــی دارند، بايد جمع آوری و نگهداری ش فارس

ــه اولويت ها را  ــود برای اين ك ــواد انتخاب ش هيئت علمی باس

مشخص كنند.

در شماره های اخیر ماهنامۀ گزارش میراث طرحی با عنوان 

بایسته های تحقیق و پژوهش به مصححان ارائه شده است 

كـه در آن برخی آثار برای تصحیح به پژوهشـگران معرفی 

می شـود. آیا این طـرح می تواند موفق باشـد و راهی برای 

فعالیت مصححان باز كند؟

ــن كار را به اهلش  ــد؛ اما بايد اي ــن طرح می تواند موفق باش اي

ــی را می خواهيم تصحيح كنيم  ــپرد. وقتی يک كتاب تاريخ س

ــی كه در زمينۀ تاريخ كار كرده و اطالع  ــن كار را بايد به آدم اي

دارد، سپرد. 

در پایـان، چـه پیشـنهادی بـرای ارتقـای فعالیـت مركـز 

پژوهشـی میراث مكتـوب و عملكرد مجـالت آینۀ میراث و 

گزارش میراث دارید؟  

ــاله هايی از  ــم و هفتم مانده و رس ُجنگ هايی را كه از قرن شش

ديوان های مختلف را كه در اختيار دارند، در هر شماره - دو يا 

ــه رساله چاپ كنند؛ اين خدمت بزرگی  است؛ چون ُجنگ ها  س

ــم و هفتم است. آن ُجنگ هايی  ــاله هايی از قرن شش پر از رس

ــيميله است،  ــاله های مهم و معتبر را دارد و قابل فاكس كه رس

ــيميله و آنها را كه قابل اصالح و تصحيح است، تصحيح  فاكس

و در هر شماره دو نمونه را چاپ كند.
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