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نجیب مایل هروی*

متون را نباید همانند كتـاب داستان 

چـاپ كرد

برای آغاز لطفاً از پیشـینۀ كتاب سـازی و انتحال بگویید. در 

حقیقت عامل اصلی این كـه برخی به خود اجازه می دهند به 

اثر فرد دیگری تجاوز مادی و معنوی بكنند، چیست؟

ــی - از جمله  ــچ فرهنگ ــين و هي ــچ دوره ای از ادوار پيش هي

فرهنگ ما - از اين آسيب بركنار نبوده است؛ يعنی عده ای در 

زمينۀ كتابسازی و پخته خواری كارهايی كرده اند با اين تفاوت 

ــته گاه موضوع برعکس بوده؛ برای مثال ابوسهل  كه در گذش

ــته و به نام ابوريحان عرضه كرده؛ يعنی  ــيحی اثری نوش مس

ــان را به جهت اين كه  ــته گاه افرادی بوده اند كه آثارش در گذش

ــانی عرضه می كردند كه  ــود، به نام كس خوانده و مؤثر واقع ش

ــد. اين پديده به عنوان  ــان خوانده می ش مطلوب بودند و اثرش

»نسخ« در كتاب های بالغی به عنوان يک صنعت مطرح شده؛ 

ــعر حالوی بحث مفصلی در اين باره هست.  مثاًل در دقايق الش

ــته، به اين زمينه مجال  ــعر و  نظم طرفدار زيادی داش چون ش

طرح می دادند و ديوان های شاعر ديگری را به نام خود عرضه 

می كرده اند، البته حافظ هم تا حدی به اين موضوع متهم بوده 

كه اين را بايد پديدۀ سخن آرايی دانست. در كتاب های فارسی 

از قرن هفتم تا نهم در پانصد اثر خرد و كالن اين موضوع قابل 

ــاهده است. بسياری، آثار ديگران را با افزودن ديباچه ای به  مش

ــب كرده، به حاكم وقت هديه كرده و از اين طريق  خود منتس

ــت. از ميانۀ قرن چهارم تا قرن نهم نيز پانصد  امتياز گرفته اس

ــياری بر اساس  ــت و ظاهراً بس ــتند اس اثر داريم كه همه نامس

كتاب سازی، كارهای ديگران را به نام خود عرضه كرده اند.

در دوران جدیـد و بـا وجـود تكنولوژی های موجـود در امر 

تحقیق، چـرا كتاب های تقلیدی افزایش پیدا كرده اسـت؟ 

چه عواملی را در این موضوع دخیل می دانید؟

اين موضوع عامل اقتصادی دارد. عده ای می خواهند از اين راه 

مشکالت اقتصادی خود را حل كنند، يک عدۀ ديگر هم برای 

ــد؛ ولی در ادوار كنونی  ــت بياورن اين كه امتيازات اداری به دس

دربارۀ مالکيت معنوی و فکری امکاناتی هست كه اين موضوع 

ــت. نقد  ــاند. يکی از اين امکانات هم نقد اس را به حداقل برس

بزرگترين مانع برای جلوگيری از كتابسازی است. 

در زمینۀ نقد آثار چه باید كرد؟ آیا می توان به تأسیس مركزی 

برای این زمینه اندیشـید یا می باید نقدهای تخصصی را در 

نشریات علمی جدی تر گرفت؟

ــود. عده ای تصور  ــن ش ــار روش در نقد آثار می بايد محل انتش

ــت در حالی كه  ــق و تفکر مقوله ای عرضی اس ــد تحقي می كنن

ــت؛ يعنی می بايد  ــده ای گوهری اس ــر اصلی دانش پدي عنص

ــرانجام در مرحله ای از حيات  ــت تا س رفته رفته از اعراض كاس

ــر درآيد. اگر  ــق، علم به صورت يک گوه ــک متفکر يا محق ي

ــات نخواهند رفت. اما موانع  ــود ديگر به دنبال عرضي چنين ش

ــر راه كسانی كه در پی عرضيات هستند الزم است و  هم بر س

يکی از اين موانع اوليه و بسيار سازنده نقد است.

غیـر از نقد چـه راه هایی وجـود دارد؟ آیا نظـارت نهادهای 

مسئول می تواند كارساز باشد؟ 

ــان مسلط باشند؛ يعنی  ــئول بايد در زمينۀ كارش نهادهای مس

ــلط باشد كه براحتی بداند  يک مركز فرهنگی بايد آن قدر مس

ــتگاه اين تفکر متعلق به كيست و زمانی كه برای مالکيت  خاس

*  نسخه شناس و پژوهشگر متون عرفانی
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ــيده  ــتی انديش معنوی در واقع گوهری بودنش به صورت درس

ــيب را بيش از پيش خواهيم داشت و  ــود، همچنان اين آس نش

علتش اين است كه فوايد َعَرضی دارد و ما بايد از فوايد َعَرضی 

علم روزبه روز اجتناب كنيم و علم را به صورت گوهری مطرح 

كنيم.

یكـی از حوزه هـای مهمی كـه كتاب سـازی در آن افزایش 

یافته، حوزۀ تصحیح متون اسـت كه متأسـفانه در این باب، 

كتاب هایـی وارد بازار شـده كه بخش عمـدۀ آن برگرفته از 

آثار مصححان پیشـین است. با توجه به این كه موضوع نقد 

در این باره كمتر مّد نظر قرار می گیرد، در باب تصحیح متون 

چه باید كرد؟

ــه می توانيم از  ــت ك معادالت خيلی زيادی پيش روی ما هس

ــت  آن ها تبعيت كنيم. اين معادالت و اين كليدها را بايد نخس

ــت كه  ــئلۀ مهم، موضوع نقد متون اس ــه كنيم و بعد، مس تهي

ــود، در حالی كه اگر  ــواًل بعد از ترجمه روی آن فکر می ش معم

ــاس قاعده صورت گيرد از ترجمه و تأليف  تصحيح متن بر اس

ــت و اگر بی قاعده عمل شود راحت ترين كار است  دشوارتر اس

ــًا دنبال كنيم؛ يعنی اول  ــد اين قاعده ها و اصول را عموم و باي

ــپس نقد متون را  ــود و س ــد كليدهای اين زمينه فراهم ش باي

پديده ای جدی بگيريم. مراكزی به صورت جدی در اين زمينه 

ــکيل شود و وقتی متون با فوريت عرضه می شود، نقد شود  تش

ــت و  ــينی اس تا مصححان تصور نکنند كه اين كار، كاری ماش

ــت متنی از قرن هفتم  بايد تندتند كار كنند. مثاًل وقتی قرار اس

تصحيح شود، بايد روحيه و شناختمان را به سمت هفتصد سال 

ــوار است. ناشران هم برای  قبل حركت دهيم و اين خيلی دش

ــی و نمونه خوانی گرفته تا  ــن - از حروفچين ــد متون كه تولي

ــناس استفاده كنند. روش  صفحه آرايی و چاپ - از افراد كارش

ــد و آنها را نبايد  ــون با ديگر كتاب ها فرق می كن ــاپ اين مت چ

ــون كهن حتی حروفچينی  ــتان چاپ كرد. مت مانند كتاب داس

خاص خود را می طلبند. 

نظام آمـوزش عالی برای تألیف كتاب ها و مقاالت امتیازاتی 

قائل شده كه این موضوع در گرایش به پخته خواری بی تأثیر 

نبوده است. به عقیدۀ شما در این زمینه چه باید كرد؟

ــند و  ــلط باش عمومًا بايد افرادی در اين زمينه كار كنند كه مس

ــول را رعايت كنيم، خود به خود  ــی ما در زمينۀ فرهنگ اص وقت

ــيب ها كم می شود. وقتی يک محقق يا كتابشناس تفکر را  آس

ــبک های فرهنگی را درک  ــد و س در ادوار گوناگون می شناس

ــرد، براحتی نبايد  ــئوليت می پذي می كند و در اين زمينه ها مس

چيزی را از نظر او دور نگه داشت.

یعنی می فرمایید ممیزان و كسـانی كـه در كار صدور مجوز 

كتاب هستند باید متخصصانه تر عمل كنند؟

عمومًا بايد در همۀ ابعاد اعم از آموزش عالی و مراكز تحقيقاتی، 

ــانی كه به صورت  ــته باشند. كس ــاوران جدی وجود داش مش

ــد به دور از  ــگ فعاليت می كنند باي ــری در عرصۀ فرهن گوه

ــاًل تخصصی كار كنند تا در اين  ــکل كام پراكنده كاری و به ش

زمينه به پختگی برسند. علم را بايد چونان يک گوهر نگريست 

و اين گوهر، خود سازنده خواهد بود.

یكی از موارد تأثیرگذار در موضوع كتاب سـازی، ناشـرانی 

هستند كه به صورت غیرحرفه ای به كار نشر روی آورده اند. 

به عقیدۀ شـما برای جلوگیری از بدتر شـدن اوضاع آشفتۀ 

 بازار نشر چه باید كرد؟

در واقع فعاالن فرهنگی بايد دارای وجدان آگاه باشند.  وجدان 

ــانی را كه به سوی علم می آيد، اگر پخته خواری كند  آگاه، انس

ــتن ضايع كند، به هيچ روی آرام  و كار ديگری را به نفع خويش

ــکوت كرده اند و  نمی گذارد. حال اگر اهلش، به حرمت علم، س

ــد می كنند. عمومًا نظر بنده  ــن موضوع را مطرح نمی كنند، ب اي

اين است كه آگاهی و شناخت، نخستين گام پرهيز از آسيب ها 

و آشوب هاست؛ يعنی وقتی ناآگاهانه وارد اين مقوالت بشويم، 

ــت و اين آسيب ها افزون  ــت كه سخنمان رونده اس طبيعی اس

ــود، ولی با همۀ اين امکانات، با نقد مؤثر و وجدان علمی  می ش

می توان آسيب ها را به حداقل رساند. اگر نگاه همه جانبه داشته 

ــر درک می كند  ــيم، پخته خواری جايی باز نمی كند و ناش باش

اين كار كه ارزش گوهری ندارد، درخور عرضه كردن نيست و 

ــدا نخواهد كرد. به هر حال ما در قضاوت ها و  ــن اثر جايی پي اي

ــته باشيم كه بدانيم اگر  داوری هايمان بايد آن قدر آگاهی داش

سخنی از بهر معاينه و شناخت دقيق مطرح نکنيم، اين خدشۀ 

كالنی برای خودمان ايجاد می كند. به معنای ديگر، كلمۀ گناه 

ــر ُخرد، به علت  ــرح كرد و اين گناهاِن به ظاه ــود مط را می ش

ــد كمتر از گناهان  ــاند، نمی توان ــيبی كه به ديگران می رس آس

ــکلی  ــفانه برخی از فرهنگيان ما چنين مش ــد. متأس كبيره باش

ــت  ــت كه از اين موضوع حراس ــفانه قوانينی هس دارند و متأس

ــی سال از مرگ  ــران پس از آن كه س می كند؛ برای مثال ناش
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ــی می كنند و يک  ــيار بد حروفچين ــف بگذرد، آثار او را بس مؤل

ــه می كنند و از اين  ــر آبرومند به اثر می دهند و بعد عرض ظاه

جهت نفع اقتصادی به دست می آورند. اين تعداد افراد و ناشران 

در جامعه می توانند شناخته شوند. در نتيجه راه هايی هست كه 

بتوان بدون هيچ گونه ازدحام و چون و چرا اين زمينه را محدود 

ــد نکند. ولی دوره ای در  ــرد؛ به حدی كه به هيچ عنوان رش ك

فرهنگ بشر نبوده است كه اين زمينه ها نبوده باشد.

برای مبارزه با فرهنگ پخته خواری در سـطح دانشـگاه ها و 

بویژه پایان نامه سازی  چه راهكاری ارائه می كنید؟ 

قطعًا كليدها بايد آماده شود؛ كليدهای كتاب شناسی و كليدهای 

ــود.  ــد در بانکی جمع آوری ش ــی. آثار معاصر باي نسخه شناس

ــته باشد كه صاحب اثر وقتی اثر  كتابخانۀ ملی بايد مركزی داش

ــر می دهد، پس از آن كه اثر عرضه شد خبرش در آن  را به ناش

ــت كه از طريق  ــود؛ يعنی امروز مركزی نيس كتابخانه حفظ ش

ــده دسترسی داشته باشيم؛  آن به »خبر« كتاب هايی كه چاپ ش

ــود؛  ــی كه اين خبرها بايد در كتابخانۀ ملی نگهداری ش در حال

چون كتابخانۀ ملی مجوز الزم را برای رده بندی و نمايه سازی 

آثار به ناشر عرضه می كند و می تواند چنين چيزی داشته باشد 

ــخۀ چاپی، نسخۀ خبر مؤلف را هم داشته باشد.  و عالوه بر نس

مراكز ديگر غير از اين كتابخانه هم می توانند اين كار را انجام 

ــت و می تواند  دهند كه اين موضوع خدمتی به اهل فرهنگ اس

مفيد باشد. 

ــازی اين راه ها موثر  ــرای جلوگيری از كتاب س بنابراين ب

است: نخست وجود كليدها، دوم درک گوهری از علم و دانش، 

و سوم تحقيق و مالکيت معنوی كه بسيار مقولۀ حساسی است؛ 

يعنی از مالکيت مادی هم حساس تر است. مالکيت معنوی بايد 

بسيار فراوان مطرح شود و درخور توجه قرار گيرد.

رسـالت مركز پژوهشـی میراث مكتوب را در زمینۀ تصحیح 

متون چگونه ارزیابی می كنید؟ مجالت گزارش میراث و آینۀ 

میراث در موضوع نقد سازنده چگونه تأثیرگذار بوده اند؟

ــوب می تواند موضوع نقد را جدی  ــی ميراث مکت مركز پژوهش

بگيرد. همچنان كه اهتمام می كند و با توجه به مجموعۀ فراز و 

ــيار خوب فعاليت كرده است. اين مركز  فرودها در فرهنگ، بس

ــوط به متون را تهيه  ــد كه كليدهای تحقيقاتی مرب بايد بکوش

ــن متن برای چاپ  ــل از چاپ معرفی كند كه اي ــون را قب و مت

ــر مقاالتی در باب  ــود و صاحب اث ــن مركز عرضه می ش در اي

ــد حتمًا  ــد و متونی كه در مركز به چاپ می رس آن متن بنويس

ــا كه گاه متنی داريم كه  ــد؛ به اين معن خيلی مهم و جدی باش

ــؤال را روشن می كند و گاه متونی داريم كه ده  بتنهايی صد س

ــن نمی كنند. بايد متونی انتخاب شود كه از  ــؤال را هم روش س

ــته باشد و ارزش های جدی داشته باشد.  اين جهت اولويت داش

نسبت به چاپ فاكسيميله و نسخه برگردان خوشبختانه در اين 

چند سال حركت های مركز پژوهشی ميراث مکتوب مايۀ اميد 

ــخ چهار قرن اوليۀ فرهنگی حتمًا  ــت. عمومًا بايد نس ــده اس ش

عرضه شود كه هم اكنون انجام می شود و يک مقدار سعی شود 

گسترده تر عمل شود و اين مركز، مراكز ديگری را كه در واقع 

پراكنده كاری می  كنند، در خودش جمع كند كه اين جمع كردن 

می تواند مفيد واقع شود.                                                   ■
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