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ــال های اخير به واژگان صنعت  ــازی« در س اصطالح »كتاب س

ــده است؛ البته نه به معنای مثبتی كه در  چاپ و نشر اضافه ش

ــته به كار می رفته است. روزگاری كتاب سازی در معنای  گذش

ــد فيزيکی كتاب، صرف نظر از  ــی اين عبارت، يعنی تولي حقيق

ــداری كاغذ نياز  ــد. هر كتاب مق ــتعمال می ش محتوای آن، اس

ــد، به هم دوخته و  ــت كه در قطع های خاصی بريده می ش داش

ــيرازه بندی می شد، در ميان دو دّفه چسبانيده می شد تا »بين  ش

ــتی با  ــن دّفه ها يا جلدها هم خود بايس ــن« پديد آيد. اي الدفتي

روكش هايی از كاغذ، چرم يا پارچه به گونه ای هنری پوشيده و 

گاه مزين به نقش و نگار می شد. اوراق به هم چسبانده نيز غالبًا 

با هنرهايی از قبيل تذهيب و تشعير آراسته می شد.

ــازی«، جز احتمااًل  امروز آن معنای تحت اللفظی »كتاب س

ــه كار می رود.  ــان اهل فن، كمتر ب ــرايط خاص و در مي در ش

ــر بركرده  ــل در كنار آن معنای حقيقی، معنايی مجازی س الاق

ــای اول را بگيرد. آنچه معمواًل  ــت كه جای معن كه نزديک اس

ــازی« - بويژه در ميان اصحاب قلم  امروز از عبارت »كتاب س

ــاختمان مادی كتاب  ــود، نه به س ــق - فهميده می ش و تحقي

بلکه به محتوای آن مربوط است. آنچه عمومًا از اين اصطالح 

استنباط می شود، اين است كه يک نوشته )كتاب، رساله، مقاله 

ــانی غير از  ــش از حّد قابل قبول و متعارف وامدار كس و ...( بي

فردی باشد كه آن نوشته به نامش ثبت شده است.

ــانی كه كتاب می نويسند يا حتی  ــت همۀ كس بديهی اس

ــرايند، تا حدودی وامدار نويسندگان و شاعران  ــعاری می س اش

ــرا اواًل هيچ  ــتند؛ زي ــش از خود و حتی هم روزگار خود هس پي

ــنيده  ــنده ای نمی تواند از تأثير آنچه خوانده و ش گوينده و نويس

است بركنار بماند، و غير مستقيم و حتی ناخودآگاه از آنها بهره 

ــتناد به اقوال  می برد. در ثانی، مخصوصًا در عرصۀ تحقيق، اس

ديگران، در واقع، به تحقيق و محّقق اعتبار می بخشد. مع ذلک، 

ــتناد و استشهاد حدودی دارد و ضوابطی؛ كه اهل فن و  اين اس

آشنايان با حرفۀ تحقيق و تتبع واقعی بخوبی از آن باخبرند. در 

ــه، عيبی نيست. آنچه جای حرف و حديث  »اقتباس«، فی نفس

است، حجم اقتباس است. اگر اقتباس از حدود متعارف بگذرد، 

ــت؛ نام ديگری پيدا می كند. به نظر می رسد  ديگر اقتباس نيس

ــت  ــته بتدريج كه مقدار اقتباس از حّد معقول درگذش در گذش

ــرقت ادبی برای توصيف آن باب شد.  اصطالحات انتحال و س

ــم عبور كرده و  ــه كار حتی از انتحال ه ــال های اخير ك در س

ــاز به وضع  ــت، ني ــی به خود گرفته اس ــای گونه گون صورت ه

ــده و در نتيجه »كتاب سازی« به  ــاس ش اصطالح ديگری احس

واژگان قبلی اضافه شده است. 

ــته بستگی دارد به سهم واقعی  موجوديت و اعتبار هر نوش

صاحب نوشته در خلق آن. اين سهم اگر به حد نامتعارفی تقليل 

ــمًا صاحب آن نوشته خواهد بود. آن كس كه  يابد، فرد فقط اس

ــته به نام اوست بايد در سرتاسر اثر سيطره و حضور غالب  نوش

ــيد كسی كه نسخه ای  ــکارا حفظ كند. خواهيد پرس خود را آش

ــادۀ چاپ می كند  ــا به نثر - را تصحيح و آم ــعر ي خطی - به ش

ــر كاری كه از ديگری  چگونه می تواند حضور خود را در سراس

است حفظ كند. پاسخ ساده است؛ دقت او در خواندن، فهميدن 

ــطر و بيت به بيِت »آِن ديگری« و حّل  ــطر به س و فهماندن س

از ساختن كتـاب تا كتـاب سـازی

گـذر از مـرز اقتبـاس

مجدالدین كیوانی*

*. استاد بازنشستۀ دانشگاه تربيت معلّم
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مشکالت و رفع مبهمات آن می تواند حضور مسلط ويراستار را 

نشان دهد. افزون بر اين، پيشگفتار، مقدمه و حواشی و تعليقات 

ويراستار همه می توانند بر حضور غالب او گواهی دهند.

ــتگی دارد به  ــگ بودن حضور مؤلف بس ــگ يا پررن كم رن

ــه و بضاعت علمی  ــرمايۀ تجرب ــبت و درجۀ اتکای او به س نس

ــطح معينی فراتر  خودش در عرضۀ مطالب. وقتی اين اتکا از س

ــنده رفته رفته به جايی می رسد كه به اقتباس بيش  رفت، نويس

ــی، انتحال و سرقت ادبی و توصيف هايی از اين  از حد، رونويس

ــود. اين جاست كه مؤلف از حلقۀ  ــت منسوب و متهم می ش دس

ــود و به صنف كتاب سازان می پيوندد. در  اهل قلم بيرون می ش

چنين حالتی، »مؤلف« عماًل بيشتر در كار »ساخت و ساز« است 

تا در كار تحقيق، تتبع و آفرينش؛ مانند بّناهای بسيار كم تجربه 

ــغول  ــازوبفروش« مش و بی بهره از هنر معماری كه به كار »بس

می شوند. همان طور كه امروزه بسازوبفروش ها زيادند، در بازار 

ــمار كتاب سازان افزوده  ــفته و بی سروسامان نشر نيز بر ش آش

می شود. بسازوبفروش ها عمومًا چندان دل نگران كيفيت بنايی 

كه به نام و با پول آنها ساخته می شود نيستند؛ همين كه نمای 

ــاختمان جالب باشد و نقش و نگارهای مشتری فريب داشته  س

ــد برای آنها كافی است. آنچه مهم است اتمام هرچه زودتر  باش

ساختمان و فروش آن به قيمتی »شيرين« است. كتاب ساز هم 

كه مصالحی چندان از خود ندارد، از دسترنج اين و آن می ربايد 

و چيزی »سرِ هم« می كند. او لزومًا نگران نمای كار هم نيست، 

چون ترتيب اين بخش از كار را ناشر، با جلدی خوش آب ورنگ، 

ــی زيبا بر روی آن، می دهد.  چنين كتاب خوش برورويی  و خط

متأسفانه هميشه مصداق »الظاهر مرآت الباطن« نيست، گرچه 

همين ظاهر آراسته و چشم فريب بسياری را ناخودآگاه وسوسه 

ــوند كه  ــاب را بخرند. آنان وقتی متوجه می ش ــد كه كت می كن

پولشان را در چاه ريخته اند كه فرصت كنند مقداری از كتاب را 

بخوانند؛ و چنين فرصتی، اين روزها كه عمدۀ وقت بايد صرف 

ــنگين و رنگارنگ  تأمين قوت اليموت و تأمين هزينه های س

ــود، حتی برای خيلی از كتاب خوان ها به آسانی دست  زندگی ش

ــه ای از كتاب ها را كه  ــمار قابل مالحظ نمی دهد. به عالوه، ش

ــی و نهادها،  ــون، مانند كتابخانه های عموم ــات گوناگ مؤسس

ــد تا »مگر  ــال ها طول بکش ــايد ماه ها بلکه س می خرند گاه ش

ــاز كند؛ و  ــی از آنها را ب ــت« الی يک ــی روزی ز رحم صاحبدل

ــد،  ــت اگر واقعًا حّداقل هايی برای كتاب خوب قائل باش آن وق

ــياری از  ــت! بس ــادش در خواهد آمد كه اين چه كتابی اس فري

ــران هم احتمااًل از اين وضع خبر دارند و تقريبًا مطمئن اند  ناش

ــت آنها و مؤلفان كتاب های كذايی  ــدن مش كه تا زمان باز ش

ــخه های آنها به فروش رفته است.  ــد، به اندازۀ كافی نس برس

ــمار قابل مالحظه ای از كتاب های پرفروش از سنخ  از قضا ش

همين كتاب های خوش ظاهر كم محتوا يا بی محتواست. كتاب 

ــت پديدآورندۀ آن خارج شد، ديگر  كه برای چاپ آماده و از دس

ــر است كه ببيند اين متاع واقعًا قابل عرضه است  به عهدۀ ناش

ــودجو، كه شمارشان هم  ــفانه گروهی از ناشران س يا نه. متأس

ــت، چنين دغدغه ای ندارند. بررس های وزارت ارشاد  كم نيس

ــی خود را دارند، برايشان مهم  نيز كه مالک های دينی-  سياس

ــروقه«  ــات كتاب ها از »اموال مس ــدر از محتوي ــت كه چق نيس

ــت. بنابراين، به صرف اين كه فالن كتاب مخالف پاره ای از  اس

ــارش را صادر می كنند؛ در  ارزش های خاص نبود، پروانۀ انتش

نتيجه، آنچه نبايد بشود، می شود.

ــی از دسترنج ديگران برای تأليف، يا بهتر  باری، بهره كش

بگوييم، برای مونتاژ كتاب نوعی »استثمار علمی- ادبی« و كار 

ــت كه می خواهند بی  زحمت  ــانی اس نامنصفانه و ميان بُِر كس

ــوند. اصواًل در بعضی افراد ميل به اين كه عکسشان و  نام آور ش

نامشان چاپ شود يا در رسانه های عمومی انعکاس يابد بسيار 

ــم خود را به عنوان نويسنده، مصحح يا  شديد است.  وقتی اس

ــه ای می بينند، قند  ــد كتابی يا در صدر مقال ــتار روی جل ويراس

ــود. غافل از آن كه بلندنامی چيزی است  ــان آب می ش در دلش

ــت و لرزان  ــداوم آن نام بلند چيز ديگر. بر پل سس ــظ و ت و حف

ــو و  ــت وخيز كرد. به رغم بلبش ــوان مّدت طوالنی جس نمی ت

ــر، هميشه خطر رسوايی و باز شدن  بی حساب وكتابی بازار نش

مشت پخته خواران بالقوۀ علمی- ادبی وجود دارد. پس: 

ــدار مجوی      ــی رنج پاي ــه راحت نفس ب

ــداد خمار ــه بام ــراب نيرزد ب ــب ش ش

همان طور كه اشاره شد، در كتاب سازی طيفی از درجات وجود 

دارد. چاشنی اقتباس، انتحال، سرقت ادبی يا هر عنوان ديگری 

كه به استفاده های نامتعارف و نامنصفانه از سرمايه های فکری 

ــود  ــرازير می ش ديگران بدهيد، در همۀ آنچه به بازار كتاب س

ــازی را، از اين نظر، می توان  ــت. موارد كتاب س ــان نيس يکس

اجمااًل به اين فقرات تقسيم كرد:

ــران را گاه عينًا و گاه با  ــته های ديگ ــف انبوهی از نوش 1. مؤل
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ــر جزئی و پس و پيش كردن آن، در اثر خود نقل می كند،  تغيي

ــته ای می خوانيد كه  بدون آن كه ذكری از منبع بکند. گاه نوش

ــاس می كنيد نه عين عبارات بلکه تمامی يا اكثر مضامين  احس

ــخن از يک يا دو مضمون  آن را پيش تر در جايی خوانده ايد. س

نيست كه بتوان آن را از مقولۀ »توارد« شمرد. اتفاقی كه افتاده 

ــی مهارتی  ــت كه »مؤلف« ما كه اتفاقًا در فارسی نويس اين اس

ــت چيزی  ــته اس ــون كم آورده، ولی اصرار داش ــته مضم داش

ــت از من، مايه از  ــيوۀ »دس ــد. لذا تصميم می گيرد به ش بنويس

ــور و موافقت طرف معامله. اين  ــو« روی آورد، اّما بدون حض ت

ــد؛ سرقت  ــايد غيراخالقی ترين عمل در عرصۀ نگارش باش ش

ــندۀ واقعی بوده  ــرمايۀ نويس مضامينی كه در حقيقت اصل س

است.

2. مؤلف همان كار را می كند، اّما نامی هم از منبع خود می برد. 

ــع را در جايی و طوری نقل  ــد منب ضمنًا حتی االمکان می كوش

ــمگير نباشد، تا مگر با اين كار هم از عذاب  كند كه چندان چش

ــاب او  ــتر به حس ــد، و هم گفته های قرضی بيش ــدان بره وج

گذاشته شود.

ــتدالل كه می خواهد اسنادی در تأييد  3. پديدآورنده با اين اس

ــای خود بياورد، آن قدر مطلب از اين و آن نقل می كند  حرف ه

كه فرع بر اصل پيشی می گيرد، بی  توجه به اين كه مستندكردن 

ــب خود به مطالب ديگران هم حّد و اندازه ای دارد و قواعد  مطل

ــند از  ــود كه آنچه مؤلف به عنوان س و اصولی. گاه ديده می ش

ــًا بی ارزش است بلکه گاه  قول ديگران نقل كرده نه تنها اساس

ــبت مستقيمی با رشتۀ اصلی سخن او ندارد؛ النهايه  حتی مناس

ــت.  ــمگيرتر كرده اس اثر خود را فربه تر و، به نظر خودش، چش

ــازی لزومًا انتحال و »كش رفتن« از اين و آن به معنای  فربه س

ــت؛ اغلب به قصد استتار انتحال و پنهان كردن ماِل  اخص نيس

دزدی است.

4. در دوباره كاری ها نيز اغلب رّدی از كتاب سازی ديده می شود. 

ــخ خطی يا در مجموعۀ  اين وضعيت را معمواًل در ويرايش  نس

گلچين هايی كه از نمونه های شعر و نثر تهيه می شود می توان 

ــخی را كه زمانی افرادی تصحيح و  ــت كه نس ديد. معمول اس

ــت ديگرانی باز ويرايش و با  ــال ها بعد به هم چاپ كرده اند، س

كيفيت محتوايی و چاپِی جديدی نشر می كنند. افراد با وجدان 

ــوم اثری را ويرايش می كنند،  و منصفی كه برای بار دوم يا س

صريحًا بر فضل تقدم نخستين ويراستار تصريح می كنند و حتی 

نام او را پيش از نام خود، به عنوان ويراستار، روی جلد كتاب و 

در مقدمه ذكر می كنند؛ مثاًل مرحوم محمدتقی مدرس رضوی 

ــال 1335ش  ــمس قيس رازی را در س وقتی كتاب المعجم ش

ــخۀ خطی نويافته( مجدداً تصحيح كرد،  ــش نس )با مقابله با ش

ــی )د. 1328( داد  ــار كار را به عالمه محمد قزوين ــتِر اعتب بيش

ــم را در 1288 ش تصحيح كرده بود. با  ــه اول بار اين اثر مه ك

ــيار قابل مالحظه است،  اين كه تصحيحات مدرس رضوی بس

ــوار تصحيح   او خاضعانه و با صراحت، فضل تقدم را در كار دش

ــته، و روی جلد كتاب هم نام او را به  المعجم حق قزوينی دانس

عنوان مصحح قيد كرده است. همچنين است كاری كه محمد 

معين )د.1350( با چهار مقالۀ نظامی عروضی مصَحح قزوينی 

ــائل چهار مقاله را روشن  ــياری از مس كرد. او با اين كه خود بس

ــه خود را پيرو و در سايۀ قزوينی قرار داد. مع ذلک،  كرد، هميش

ــود كه بعضی از كسانی كه شيفتۀ  در دهه های اخير ديده می ش

ــتند،  ــش« هس ــتار« يا »به كوش چاپ نام خود با عنوان »ويراس

ــدۀ  ــان صريح - يا بی هيچ اذعانی - كار ويرايش ش بدون اذع

ــاره به يکی - دو  ــاس قرار می دهند و با اش ديگری را عماًل اس



60 
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ دو، تیرماه 1391

ــام خود مصادره می كنند. بی  ــخه بدل ديگر، كّل كار را به ن نس

ــته باشد. در  آن كه واقعًا كار آنها امتيازی بر كارهای قبلی داش

ــيار مفصل و اغلب  ــتار جديد مقدمه ای بس بعضی موارد ويراس

ــی بسيار ابتدايی، و گاه در حّد  ــو و زوائد و مقداری حواش پرحش

ــد تا آن را - الاقل به لحاظ  ــح واضحات، به كار می افزاي توضي

ــوری - برتر از ويرايش اصيل قبلی جلوه دهد. كار عمده ای  ص

كه در اين ويرايش مجدد شده، افزودن بر حجم كتاب و قيمت 

آن است. 

5. گاه كتاب سازی در ظاهر موجه »گلچين اشعار«، »گزيده هايی 

از نثر پارسی« )قديم يا جديد( و عناوينی از اين دست جلوه می كند. 

نه گلچين اشعار عيبی دارد و نه مجموعۀ نمونه ها. اِشکالی كه 

ــنخ كتاب ها ديده می شود فقداِن طرح و  ــياری از اين س در بس

ترتيب خاص در كّل اثر است. به نظر می رسد پديدآورنده هرجا 

به شعری يا قطعۀ نثری برخورده كه به نظرش خوش آمده، آن 

را در جايی يادداشت كرده و از آن يادداشت ها مجموعه ای گرد 

آورده است؛ احتمااًل بی آن كه ديگر اشعار و نوشته های شاعر يا 

نويسندۀ آن را بخواند. اين قبيل مجموعه ها وقتی ارزش واقعی 

ــاعر و  دارند كه گردآورندۀ آنها واقعًا تمام آثار ذوقی و فکری ش

ــد. از  ــنده را خوانده، و بهترين را از ميان آنها برگزيده باش نويس

ــد كه گردآورندگان آنها جز  ــی از اين مجموعه ها بر می آي بعض

ــاعر يا  آنچه در مجموعه های خود آورده اند، چيزی از آثار آن ش

نويسنده نخوانده اند. آن مقداری هم كه در مجموعه های خود 

نقل كرده اند، احتمااًل از زبان اين و آن شنيده يا به طور اتفاقی 

ــای ديگران خوانده اند.  ــا و مجالت يا مجموعه ه در روزنامه ه

ــردن چنين مجموعه هايی به زحمت و صرف وقت زياد  تهيه ك

نياز ندارد مخصوصًا كه نبود قانون حمايت از حقوق پديدآورنده 

)كپی رايت( در ايران، دست اين مجموعه سازان و مجالتی كه 

اساس كارشان تصرف قانونًا و اخالقًا غيرمجاز در آثار مردگان 

و زندگان است، باز گذاشته است.  البته در سودمندی نسبی اين 

ــنخ مجموعه ها )گلچين ها، گزيده ها و نشريه های مونتاژی(  س

ــت كه اين قبيل مطبوعات هم،  ــت؛ غرض اين اس حرفی نيس

ــازی بهره می برند؛ صنعتی كه كار  به نوعی، از صنعت كتاب س

ــان كرده است؛ به گونه ای كه  را بر راحت طلبان جويای نام آس

ــوزاندن« و  ــياری ترجيح می دهند به جای »زيت فکرت س بس

ــابيدن و كار ابتکاری توليد كردن، در عرض  سينه به حصير س

ــيصد-چهارصد صفحه ای به  ــه ای س يکی- دو ماه مجموع

قيمت ناقابل 15 تا 20 هزار تومان توليد كنند. ُحسن اين قبيل 

مجموعه ها به جای خود محفوظ، و زحمت نسبی كتاب سازان 

هم مأجور! اما اين را هم نبايد فراموش كرد كه:

ــتن      ــۀ خويش پيراس كهن جام

ــتن ــه از جامۀ عاريت خواس ب

ــتثمار علمی- ادبی كه شايد كاماًل  6. با ذكر نوعی ديگر از اس

در قالب تعريف كتاب سازی كه مصاديقش در باال آمد نگنجد، 

ــی كتاب يا ديوان  ــخن را به پايان می بريم و آن اين كه كس س

ــا بزند. عنوان  ــا و »قلـّپی« به نام خود ج ــعر ديگری را يکج ش

ــب تر برای اين عمل »كتاب دزدی« است تا كتاب سازی.  مناس

ــارق به جای ربودن  ــت كه س اينجا اتفاقی كه می افتد اين اس

ــغال و نام خود  ــح از ديگری، كّل خانۀ صاحب مرده  را اش مصال

ــت كه  ــت اين اس ــلـّم اس را بر دِر آن نصب می كند. آنچه مس

ــازی حّد و مرزی قائل نشدند و هرچه  وقتی افراد برای كتاب س

ــی در نيامد، گام نهايی را بر  ــازی كردند صدايی از جاي كتاب س

ــه نام خود می كنند و برای  ــد و كل كتاب و ديوانی را ب می دارن

ــده از مزايای آن برخوردار می شوند. پس الزم  مدتی هم كه ش

ــت كه با راهنمايی، آموزش و نقد های مستند و بی طرفانه،  اس

گرايش به پخته خواری و ميل به تجاوز به اموال معنوی ديگران 

ــر نينجامد.  ــرقات بزرگ در حوزۀ نش را متوقف كرد تا كار به س

شتردزدان امروز تخم مرغ دزدان ديروز بوده اند.

ــت پای      ــون گرفته س ــی كه اكن درخت

ــای ــد ز ج ــردی برآي ــروی م ــه ني ب

ــايد گرفتـــن به پيل      ــمه ش ــِر چش س

ــتن به پيــل ــايد گذش ــد نش چو پر ش

در رسيدن به اين هدف، ناشران می توانند نقش بسيار كارسازی 

ــياب كتاب سازان نريخته  ايفا كنند. آنان برای آن كه آب به آس

ــند، ناچار به استمداد از صاحب نظران كتاب شناس و آشنا با  باش

معيار های سنجش انواع كتاب اند. آنان بيش از آن كه در انديشۀ 

چاپ كتاب باشند بهتر است در پی تعيين ارزش كتاب و قابليت 

انتشار آن باشند. نشر حرفه ای كتاب تجارت صرف نيست؛ بُعد 

ــی- فرهنگی آن اگر مهم تر از جنبۀ تجاری آن نباشد،  آموزش

ــت. از اين رو، توصيه می شود مقاالت، نقد ها  كم اهّمّيت تر نيس

ــفقانۀ ارباب نظر در حوزۀ نشر كتاب، مرتبًا  و پيشنهادهای مش

به آگاهی ناشران نيز برسد.                                                ■
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