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روند كتاب سـازی  را در سال  های اخیر و بخصوص در حوزۀ 

ادبیات و پژوهش  های ادبی چگونه ارزیابی می كنید؟

آنچه ما امروزه با عنوان كتاب سازی در حوزه  های مختلف علوم 

ــه منتقدان عرضه  ــت ك ــم، نتيجۀ نقدهای ضعيفی اس می بيني

ــال های اخير در مواردی كه بايد نقد  ــفانه در س كرده اند. متأس

عالمانه صورت بگيرد، سنجش و بررسی ای ديده نمی شود. گاه 

ــت؛ از اين رو، كسی  مايۀ نقدهای علمی ما زر و زور و تزوير اس

كتاب می نويسد كه در ميان اهالی علم شناخته شده نيست؛ اما 

ــر می شود.  به دليل فضای تنگ نقدهای عالمانه، كتابش منتش

از اين گذشته، روابط دوستانه و مصالح گروهی نيز بر اين ماجرا 

ــده اثری چاپ می  شود كه حرفی  ــت؛ چرا كه ديده ش حاكم اس

ــی به نقد آن  ــرای گفتن ندارد، اما به دليل همين روابط، كس ب

نمی  پردازد. 

با توجه به انتشـار مجالت علمی- پژوهشی متعدد در مراكز 

علمـی و دانشـگاهی، آیـا نقد در كشـور روند روبه رشـدی 

نداشته است؟ 

ــليقه ای بوده و كمتر نظری سراغ  ــور ما هميشه س  نقد در كش

ــنجش آثار و نشان  ــد و به س دارم كه به معنای واقعی نقد باش

ــردازد. نگاه مغرضانه و  ــای مثبت و منفی آنها بپ دادن جنبه ه

ــنجش آثار بوده و  ــاليق شخصی پيوسته در كنار س اعمال س

ــی  ــياری از ناقدان با توجه به اين موضوعات، آثار را بررس بس

ــمن نويسنده باشد،  ــن، اگر منتقد دش می كنند. به عبارت روش

ــکال می  بيند و اگر دوست مؤلف باشد، بر تمام  ــراپا اش اثر را س

ــده است بر  ــم می بندد. نقدهای ما يا منحصر ش عيوب اثر چش

ــت هستيم يا نکوهش افرادی  ــتايش كسانی كه با آنها دوس س

ــًا امری فلسفی است؛ از  كه با اعتقادات آنها مخالفيم. نقد اساس

اين رو، زمينۀ فکری و فلسفی می خواهد؛ چرا كه امر عقلی هم 

بنوعی با فلسفه ارتباط پيدا می كند. 

با توجه به میراث غنی فكری و فلسـفی ایرانیان، چرا شاهد 

چنین روندی هستیم؟ 

ــه يکی  ــت؛ زيرا در نظر ما هميش ــن نتيجۀ فکر ايرانی اس اي

ــت و يک سو  ــو تاريکی اس ــت و ديگری بد، يک س خوب اس

ــگاه ميانه رو و  ــم و يک خدا؛ ن ــيطان داري ــنايی، يک ش روش

ــتری  وجود ندارد. به قول كليله و دمنه »رای هر يک بر  خاكس

ــياه  ــن مقرر كه من ُمصيبم و خصم مخطیء«. آنچه بين س اي

ــود، فکر فلسفی است. بايد به اين  ــفيد تفاوت قائل می ش و س

ــا برخی منتقدان با  ــتيم؛ ام ــيم كه همه كامل نيس نتيجه برس

ــده می گيرند. يکی از منتقدان  بی انصافی اين موضوع را نادي

می گفت: »ما كوته قامتانی هستيم كه بر دوش غوالن سترگ 

ــتاده ايم. ما را از زمين بلند كرده اند و به همين جهت افق  ايس

ديدمان وسيع شده است. بی انصافی است اگر گمان كنيم كه 

ــت.«  قد خودمان اين قدر بلند اس

در پایان چه پیشنهادی برای حل معضل كتاب سازی دارید؟

ــال های اخير با عنوان  ــوان گفت آنچه در س ــوع می ت در مجم

ــف نقد و باالتر  ــتيم، نتيجۀ ضع ــازی با آن مواجه هس كتاب س

ــمتی از اين  ــت. می توان قس ــف نظريه پردازی اس از آن، ضع

ــکالت را با تدريس شيوه های صحيح نقد و نظريه پردازی  مش

در دانشگاه ها و مجامع علمی مرتفع كرد. البته ناگفته پيداست 

كه نتيجۀ اين اقدامات را بايد با گذشت زمان مشاهده كرد.

■

كتاب سـازی نتیجـۀ ضعـف نقـد و ضعف 

اصغر دادبه*نظریه پردازی است

* استاد بازنشستۀ دانشگاه عالمه طباطبايی
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