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با توجه به افزایش كتاب سـازی در سـال های اخیر، به نظر 

شما چه عللی سبب شده تا جمعی از پژوهشگران كشور به 

این امر مبادرت ورزند؟

ــد، پژوهش های  ــن رون ــه دليل اي ــيدن ب ــد به منظور رس باي

ــم عوامل  ــی من گمان می كن ــام داد، ول ــناختی انج جامعه ش

ــه كه منجر به اين  ــددی در جامعۀ فرهنگی ما قوت گرفت متع

ــود. از جمله اين كه كتاب وسيلۀ خوبی شده است  قضيه می ش

ــب درآمد؛ كار قلمی مددكار برخی از دانشگاهيان و  برای كس

پژوهشگران رسمی و افردی شده كه می خواهند پول دربياورند. 

متأسفانه بايد گفت كه نوشتن كتاب، منبع مالی شده است.

ــتم در  ــۀ عدويه جمله ای دارد كه می گويد: »می خواس رابع

ــت آتش درزنم و بر آتش بهشت آب بريزم تا مردم  نعمت بهش

ــی مينوی در يادكرد  ــتاد مجتب ــتند.« اس خدا را برای خدا بپرس

عالمه فرزان، با اشاره به اين جملۀ رابعه، گفته بودند كه »كاش 

همان گونه كه رابعه می خواست چنان كند، ما هم می توانستيم 

ــرای علم و نه  ــاب كنيم تا مردم علم را ب ــن كار را برای كت اي

بهره برداری از آن تحصيل كنند.«

به نظر شما حوزه های پژوهشی تخصصی تر؛ مانند تصحیح 

نسخ خطی هم در این امر گرفتار شده اند یا نه؟

ــرار كرد. به  ــوان اين موضوع را تک ــاب تصحيح هم می ت در ب

ــه در همين بحث تصحيح متون می توان گفت در  عنوان نمون

ــتغال به تصحيح متون چندان درآمدزايی  ــال های پيش، اش س

ــت؛ در حالی كه در سال های اخير وجود مؤسسات خاص  نداش

ــبب شد تا تصحيح متون منبع درآمد  و حمايت از اين متون، س

ــی در مراكز  ــود. همچنين رونق گرفتن پايان نامه نويس هم بش

آموزشی متعدد سبب شده است تصحيح متن دست كم از حيث 

ــت تحصيل به عنوان موضوعی كه می تواند خاتمه بخش  منفع

ــود.  ــد، درنظر گرفته ش ــی برای يک مقطع تحصيلی باش خوب

تصحيح متون، هم برای مصححان درآمد ايجاد می كند و هم 

ــهيل می كند. وقتی پژوهش های  ــت يابی به مدرک را تس دس

ــتين و  ــی پيدا كند، از انحصار خادمان راس ــی، منفعت مال علم

ــازی يا  ــاق آن بيرون می آيد و به آفت هايی مانند كتاب س عش

ــود. متأسفانه بايد گفت كتاب و عرضۀ متون  تقلب دچار می ش

مصَحح به منفعت مالی گره خورده است.

به نظر شما كم رونق شدن نقد و نقادی های عالمانه، در این 

پدیـده چه تأثیری داشـته اسـت؟ آیا این مسـئله از عوامل 

تقویت این امر نیست؟

ــت. به عللی در  ــدن نظارت فرهنگی اس عامل ديگر، كاسته ش

ــود. هم نقد  ــد و نقادی نمی ش ــا اعتنای جدی به نق ــۀ م جامع

ــۀ مخاطبان فرهنگی  ــر چندانی بر جامع ــت و هم تأثي كم اس

نمی گذارد. اين پديده كه به معنای كاهش نظارت جدی است، 

سبب شده تا بسياری با خيال آسوده از انتقادها، دست به توليد 

ــر كتابی كه توليد  ــن افراد بيم آن ندارند كه ه ــاب بزنند. اي كت

ــمينی كه به بازار عرضه می كنند، مورد  می كنند و هر غث و س

انتقاد قرار گيرد.

ورود ناشـران غیرمتخصص به حوزۀ نشر و اهتمام به چاپ 

آثار با كیفیت پایین، بر این روند چه تأثیری نهاده است؟

ــتد تزئينی كتاب نيز از ديگر داليل بروز اين امر است.  داد و س

در موارد متعددی ناشران مهمی كتاب هايی را عرضه می كنند 

ــت و كميت گرايی می كنند. در  كه در آنها خبری از محتوا نيس

كتاب بازی های ما زمینۀ كتاب سازی شده است
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ــاب را صرفًا برای  ــتند كه كت ــار آن، مخاطبان فراوانی هس كن

ــه می كنند. اگر هم ميل به  ــۀ كتاب خود تهي قراردادن در قفس

ــواری های روزگار مجال و  فرصت  ــته باشند، دش خواندن داش

كافی برای خواندن به آن ها نمی دهد. بنابراين، بسياری از آثار، 

چه از سوی ناشر و چه از سوی خواننده، ناخوانده باقی می ماند. 

ــنجيدۀ نهادهای دولتی و  عالوه بر اين، برخی از خريدهای نس

ــا و انبارها هم  به  ــۀ برخی از كتابخانه ه تزريق كتاب به گوش

ــده ماندن كتاب ها كمک می كند. وقتی كتابی  اين روند ناخوان

ــتی و تدوين مشوشی  ناخوانده باقی بماند، اگر محتوای نادرس

داشته باشد، مشکلی برای آن ايجاد نمی شود.

ــده ام كه كتاب هايی  به عللی بارها با اين واقعيت مواجه ش

ــا در كتابخانه های  ــود و ي ــه از مجموعه داران خريده می ش ك

ــات قرار دارد، نو و دست نخورده باقی مانده است، حتی  مؤسس

ــود. كتابی كه تنها از  ــای فرمی آن ها هم ديده نمی ش نقص ه

ــای ديگر منتقل  ــه ای ديگر يا از جايی به ج ــه ای به قفس قفس

ــتی های آن هم جلب توجه نمی كند. بايد  ــود، طبعًا كاس می ش

ــن واقعيت را پذيرفت كه ميزان تبادل ميان ما بيش از ميزان  اي

خوانده شدن است. ناخوانده ماندن كتاب ها به روند كتاب سازی 

كمک می كند، می توان گفت كتاب بازی ما مددكار كتاب سازی 

ما شده است.

بـه نظر می رسـد بازار كتاب سـازی در حـوزۀ پژوهش های 

دینی هم وارد شـده و با تأمل در آمار نشـر آثـار این حوزه، 

می تـوان این امـر را تصدیق كرد. به نظر شـما چگونه این 

پدیده در حوزۀ حساسی چون دین نیز رسوخ كرده است؟

ــمارگان ترين كتاب ها در ايران، كتاب های دينی است.  از پرش

ــف، از عادی تا  ــطوح مختل ــراوان خوانندگان در س ــت ف رغب

ــنفکران، به مطالعۀ اين حوزه است. خوانندگان  نخبگان و روش

ــام گوناگوِن كتاب در عرصۀ دينی  ــطوح مختلف به اقس در س

رغبت نشان می دهند. به همين دليل آثار متعددی در اين حوزه 

توليد می شود. از اين رو، در اين كثرت و به دنبال آن در كثرت 

منافع، كتاب سازی در اين حوزه فراوان صورت می گيرد.

به گمان من مشکل عمده در عرصۀ منشورات دينی را بايد در 

دو عامل جست وجو كرد: يکی شاخه ای كه عوام و عوام زدگان 

ــواًل هم با نيت نيکو به  ــاج حملۀ خود قرار می دهد و معم را آم

ــت می يازند، ولی در درازمدت سيمای  ــر اين كتاب ها دس نش

ــازد. اينها كتاب هايی  ــن عرصه دگرگون می س ــاب را در اي كت

ــلوک و... با  ــتند كه عمدتًا در مقوالت عرفان، كرامات، س هس

مخاطب سخن می گويند. در اين ميان، معانی نااستوار، سخنان 

ــتان های مجعول و روايات  ــنجيده و مفاهيم ناپخته و داس نس

ــود، ولی به علِت نبوِد نقادی جدی،  نامعتبر فراوان ديده می ش

اين گونه كتاب ها هم در حال افزايش هستند. 

ــتند كه در افق های آكادميک عرضه  دوم كتاب هايی هس

ــاره داشت،  ــوند كه از اينها می توان به تصحيح متون اش می ش

ولی چون مصححان از نيت صالحۀ كافی برخوردار نيستند و در 

ــه می كنند، درآمد و منافع مادی را لحاظ كرده اند، گاه  كاری ك

جعل و تزويرهای بسيار جدی در اين زمينه صورت می گيرد.

آیاخود شما هم با چنین آثاری هم مواجه شده اید؟

ــتين    بار به صورت حروفی  ــه عنوان نمونه، متنی برای نخس  ب

ــوی بود. اين  ــدۀ روند فکری عصر صف ــده كه نماين عرضه ش

ــنگی عرضه شده بود. از اين  متن پيش از اين در قالب چاپ س

لحاظ در چاپ حروفی آن انتظار می رفت كه با كار جدی علمی 

روبه رو باشيم، اما بعد از بررسی متوجه  شديم كه اين هم كاری 

شبيه كار قبلی است و حتی با همان نسخ خطی كه تصويرشان 

در آغاز تصحيح متن لحاظ شده بود، مطابقت ندارد.

ــراوان ديگری را می توان در اين جرگه مثال  نمونه های ف

ــه كرده اند، آثار  ــركاری كه توليد انبوه را پيش زد. مصححان پ

ــيوه های  ــه نتايج آن توجهی ندارند. ش ــه می كنند و ب را عرض

ــن و تصحيح متون در  ــه دار را در لوازم عرضۀ مت قديم و ريش

ــده تا سوءاستفادۀ  ــازی باعث ش نظر نمی گيرند و روند كتاب س

ــرد و همچنان آن  ــورت بگي ــفتگی ص ــن آش ــدان از اي دوچن

بی مراعاتی ها ادامه يابد و به صورت مذهب مختار درآيد.

ــد توليد انبوه خود ادامه  ــده ای برای اين كه بتوانند به رون ع

ــخه بدل ها و پيچ وخم واژگان برهند،  دهند و از تنگنای برخی نس

اين بی مراعاتی ها را توجيه تئوريک می كنند. اين خطری جدی 

است كه روشمندی عرضه و عرصۀ متون آكادميک را مورد حمله 

قرار داده و كم كم اين روش را مختل و ناقص الخلقه می كند.

ــگاهی و ارتقا  چون عرصۀ متون دينی كمتر با حيطۀ دانش

ــيب روبه رو می شويم.اگر  ــت، كمتر با اين آس پيوند خورده اس

ــی نزديک شويم، عرصۀ مالل آور مقاالت  به حيطۀ مقاله نويس

ــودمند  ــت از تکرارهای ناس ــه آكنده اس ــار ك ــود و كم ب كم س

ــه گمان من معلول  ــياری از اين مجالت، ب ــا در بس ناآگاهی ه

بسياری سقيمی است كه وزارت علوم در ارتقاء استادان درنظر 
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ــردن روند ارتقای  ــای علمی ك ــت. اين روند، به ج ــه اس گرفت

ــدن پژوهش انجاميده است.  ــتادان، عماًل به غيرعلمی ش اس

امکان راه گشايی هست اما مطلقًا با دشوارتر شدن آن مخالفم، 

ــت. ورود برخی از  ــتر از محاسن آن اس ــد آن بيش چون مفاس

ــليقه ای تند به حوزۀ فرهنگ و پژوهش، به صالح  نگاه های س

پژوهش نيست. راه های فرهنگی تر مانند تقويت نگاه های نقاد 

و توجه دادن مردم به اين سمت، به پويايی بيشتری می انجاميد 

ــيب كمتری دارد و اال با افزايش مميزی، تنها كشاكش ها  و آس

را در عرصۀ متون می افزاييم.

ــد حقوق دانان نظر  ــتن به قانون حق مؤلف جهانی را باي پيوس

ــود جامعۀ  ــتن به آن به س ــد، اما من گمان نمی كنم پيوس دهن

ــر ما باشد. با كم توشگی و كم بنيگی كنونی نشر  علمی ما و نش

ايران، نشر ما را زمين گير می كند. 

ــبت های  ــد داوری هايی كه در مناس ــای خاص مانن داوری ه

مختلف و در جوايز صورت می گيرد، با آسيب های جدی مواجه 

ــت؛ به گونه ای كه برخی از آثاری كه صالحيت نداشته اند،  اس

مورد تجليل قرار گرفته اند.               
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