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به عقیدۀ شـما آنچه امروزه از آن به عنوان كتاب سـازی یاد 

می شـود از كجا نشـأت می گیرد و از چه راه هایی می توان از 

گسترش آن جلوگیری كرد؟

ــازی اتفاق می افتد در واقع سوءاستفادۀ  آنچه به عنوان كتاب س

ــع بيمار و  ــه به هر حال جوام ــت ك ــاراتی و يک آفت اس انتش

ــتند، به آن مبتال می شوند و  جوامعی كه از تعادل برخوردار نيس

ــد كه در جامعه رخ  ــايد يکی از داليلش بی قانونی عامی باش ش

می دهد و نه  تنها در سطوح علمی و فرهنگی، بلکه سطح های 

ــکنی ها رخ می دهد و جامعه به  ديگر از اجتماع نيز اين قانون ش

اصطالح برای خود توجيهی دارد، ولی اگر جامعه كمک كند و 

ضابطه ها از طرف مردم شناخته شود، اين موضوع كمتر اتفاق 

ــيار زياد است و گاهی  می افتد، اما هم اكنون تخلف از قانون بس

ــأن و افتخار خود می دانند كه تخلف  ــی افراد اين را مايۀ ش حت

ــردم فکر می كنند تخلْف  ــت كه م كنند. نمونۀ  آن رانندگی اس

ــت و از درون  ــت؛ در حالی كه قانون امری اجتماعی اس هنر اس

ــط را از درون آغاز  ــت كه ضواب ــد و الزمۀ آن اين اس می جوش

كنيم؛ ولی وقتی آن را امری بيرونی فرض كنيم، تخطی از آن 

را هنر می دانيم.

به نظر می رسد در  دنيايی مثل نشر - كه البته در مملکت 

ــک جريان خاصی به آن مبتال بوده  ــا قانون مدونی ندارد و ي م

ــازی نشده است. در سطح عموم، ناآگاهی كافی  - فرهنگ س

ــطح خواص، چون خود را دخيل و تجاوز  و عدم اطالع، و در س

ــائل حقوقی و اجرايی به  به حقوق ديگران را هنر می دانند، مس

ــت كه به افراد بفهماند اين كار متضمن مجازات  گونه ای نيس

ــفانه برای  ــه ازای بيرونی دارد و اين موضوع متأس ــت و ماب اس

ــانی كه وارد گود می شوند، كار را آسان می كند و زمانی كه  كس

وارد حريم فرهنگی كسی می شويم، كسی هشدار نمی دهد.

ــراد جرأت  ــخصی و صنفی به اف ــع ش ــرف، مناف از آن ط

ــران تجاوز كنند. اين كه بخش های  می دهد كه به حقوق ديگ

ــايد يکی  ــر منبع به نام خود چاپ كنند، ش ــی را بدون ذك كتاب

ــده يا  ــئلۀ كپی رايت مراعات نش ــد كه مس از داليلش اين باش

ــت كه كپی رايت را منتسب به نظام های  تلقی عمومی اين اس

ــيم و قانون جهانی  ــته باش جهانی می دانيم؛ اما اگر قانونی داش

ــی پيدا كند و  ــيم و قانون كپی رايت جاي ــميت بشناس را به رس

محترم شمرده شود، شايد بتواند راه را بر اين مسائل ببندد. بايد 

توجه داشت كه كتاب سازی تجاوز به حقوق معنوی و فرهنگ 

ــت كه اين فرهنگ را ديگران ساخته اند و ما از آن  عمومی اس

به شکل شخصی استفاده می كنيم.

فرمودیـد قوانین باید سـخت گیرانه باشـد. منظورتان این 

اسـت كه وزارت ارشـاد كه متولی اصلی فرهنگ در كشـور 

اسـت باید در بحث ممیزی سـخت گیرانه عمل كند یا منتقد 

حرفه ای پرورش دهیم تا بتواند اثر اصل را از بدل تشخیص 

دهد؟

ــوان چارچوب و پيکرۀ  ــد؛ مميزی به عن ــت هر دو باش بهتر اس

ــد و جامعه نيز بايد  ــئله می تواند فيلتر بزرگی باش نظام مند مس

ــخيص دهد كه البته اين موضوع نياز به  كار بدل را از اصل تش

ــائل را بشناسد،  ــت زمان دارد كه محقق و مؤلف اين مس گذش

البته افرادی بايد باشند كه در حوزه های مختلف چشم و گوش 

مؤلفان خاطـی را باید امـر به معروف و 

محمدجعفر یاحقی*نهی از منكر كرد

* استاد دانشگاه فردوسی مشهد
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ــرعی را  ــند و كنترل كنند و آن اصطالح ش و ناظر اين كار باش

كه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، بايد در 

اينجا هم به كار ببريم و مؤلفين و كسانی را كه خطا می كنند از 

كار باز داريم و به سمت كارهای شايسته سوق دهيم و فضای 

نقد، همين امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی باشد.

آیـا این امر به معـروف و نهی از منكر یا همـان فضای نقد، 

باید به صورت مكتوب و در مجالت علمی باشـد یا در مراكز 

فرهنگی و دانشگاه ها آموزش داده شود؟

شايد يک  جا و چند جا كافی نباشد. بايد يک جريان ايجاد شود 

ــکيالت، يک دانشکده يا مجله و  ــد. يک تش و پهنه ای باز باش

ــه ای مانند ميراث مکتوب تنها در حوزۀ كار خود فعاليت  مؤسس

ــود و در   می كند، ولی بايد اين جو در همۀ تخصص ها ايجاد ش

همۀ گرايش ها اين نظارت ها وجود داشته باشد و حساسيت در 

ــت كه خيلی  ــد. يک موضوعی در جامعۀ ما مطرح اس كار باش

ــی امر به  ــوش می اندازيم، حت ــت گ ــا را می بينيم و پش چيزه

معروف و نهی از منکر هم نمی كنيم كه درگير نشويم. فرهنگ 

ــت، در حالی كه اگر  ــاهل بی مورد اس ما فرهنگ مجامله و تس

ــئله را نقد كند، جريانی ايجاد  هركس در تخصص خود اين مس

ــد. بايد در حوزه های مختلف هوشياری وجود داشته  خواهد ش

ــد؛ همۀ مردم، همۀ منتقدان  و اهل قلم احساس مسئوليت  باش

ــد موجی  ــد و اين فرهنگ را تعميم دهند. اگر اينگونه باش كنن

ــود و فرد خطاكار هر قدمی كه بردارد، زير نظر  ــت می ش درس

ده ها چشم خواهد بود.

در سـال های اخیر روند كتاب سازی  در حوزۀ تصحیح متون 

به مراتـب افزایش یافته و افرادی بـه این حوزه پرداخته اند 

كه تخصص الزم را ندارند و هدفشان فقط كسب نام  و نان 

اسـت. به نظر شـما برای جلوگیری از پیشرفت این جریان 

چه باید كرد؟

ــت و اخيراً  ــترده تر اس در حوزۀ تصحيح متون اين موضوع گس

ــت پيدا كرده؛ البته قباًل كار تخصصی بود، ولی در حال  عمومي

ــند يا بعمد جور  ــان گاهی كلمات را نمی شناس حاضر مصحح

ــی يعنی اين كه  ــد. تصحيح به معنی واقع ــر به كار می برن ديگ

ــد؛ البته اين مجوز هم برای مصحح  ــخۀ خطی در كار باش نس

ــت كه اگر نسخۀ خطی جديدی پيدا كرد، تصحيح تازه ای  هس

ــياری از كتاب سازی ها در حوزۀ تصحيح،  ارائه دهد. گاهی بس

ــتباهات ديگری در  ــر را تنزل می دهد؛ يعنی غلط چاپی و اش اث

ــی كند،  ــد منتقد و متخصص اثر را بررس ــر رخ می دهد. باي اث

ــراد جامعه يا حتی  ــفانه واژۀ تصحيح برای عموم اف ولی متأس

جامعۀ دانشگاهی، شناخته شده نيست. اگر اين واژه تبيين شود 

ــته باشد و كسانی باشند كه از آن  و منتقدان خاص خود را داش

ــودمند باشد، در حالی كه هم اكنون  پاسداری كنند، می تواند س

يکی از بی ضابطه ترين حوزه ها، همين تصحيح است. 

متولـی اصلی موضوع نشـر در كشـور مـا وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اسـت. آیا افزایش ممیزی ها می تواند سدی 

بر راه كتاب سازی باشد؟

ــانی كه در ارشاد مميزی می كنند از يک زاويۀ ديگر به اثر  كس

ــتی  نگاه می كنند. كاری ندارند به اين كه كتاْب  دزدی يا برداش

ــت. در ارشاد بيشتر به چارچوب هايی كه خود  از كار ديگران اس

تعريف می كنند پايبند هستند؛ مثاًل اين كه خالف عفت عمومی 

يا خالف قوانين نظام نباشد؛ در حالی كه يکی از وظايف وزارت 

ــگاه كند؛ يعنی  ــت كه از اين لحاظ نيز به كار ن ــاد اين اس ارش

ــود. برخی كارهايی  مميزان اجازه ندهند كار بی ارزش چاپ ش

ــرمايه و بودجۀ  ــد، هدر دادن س كه هم اكنون به چاپ می رس

مملکت و استفادۀ راحت طلبانه از حاصل تالش ديگران است. 

در حقيقت نظام مميزی بايد به اينجا هم سرايت كند و مميزان 

بايد كتاب هايی را كه حقوق افراد در آن تضييع می شود، كنترل 

كنند.

گویـا همان گونـه كـه منتقدپـرور و پژوهشـگرپرور خوبی 

نبوده ایم، در حوزۀ نشـر نیز ناشـرپروران خوبی نیسـتیم و 

اغلب ناشـران ما رنگ كاسـب به خود گرفته اند و برای باال 

بـردن امتیاز نشـر، كارهایی بی اسـاس منتشـر و وارد بازار 

می كنند. به عقیدۀ شما این موضوع چه ضررهایی به جریان 

نشـر می زند؟ چگونه می توان جلوی آسیب هایی را كه امروز 

سلیقۀ مخاطبان را تنزل می دهد، گرفت؟

ــران هم  ــکلی را حل نمی كند ولی ناش جمع آوری كتاب ها مش

بايد وجدان كاری داشته باشند. فلسفۀ نشر اين است كه كتاب 

از لحاظ علمی و از نظر فنی مميزی شود. برخی ناشران دولتی 

مانند ناشران دانشگاه ها كتاب ها را ارزيابی می كنند، اما باز هم 

مشکالتی در كتاب ديده می شود و ارزيابان دقت الزم را ندارند 

ــگا ه ها هم، كارهای موازی انجام می شود.  و در نتيجه در دانش

ــنين  ــه برای صداقت در زندگی بايد از س ــت ك تصورم اين اس

ــود. در مراكز علمی هم بايد  نظارت  كودكی فرهنگ سازی ش
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ــته باشد و از سويی، مشکالت مالی استادان برطرف  وجود داش

ــی نياز به چنين كارهايی نداشته باشد و با افزايش  شود تا كس

ــت عمومی در جامعه، در مجموع، اين پديده كاهش پيدا  مراقب

 كند.

تاكنـون با اثـری مواجه بوده اید كـه بتـوان از آن به عنوان 

مصداق بارز كتاب سازی نام برد؟

ــون اصالت ندارند  ــتند و چ ــبختانه اين آثار دوره ای هس خوش

ــوند، اما متأسفانه زمانی حذف می شوند  خيلی زود حذف می ش

ــال پيش مؤلفی  ــته اند. چند س كه اثر بد خود را بر جامعه گذاش

ــۀ كتاب هايی را كه ديگران تصحيح كرده بودند،  بود كه مقدم

ــت و اثر را به نام خود  ــت و مقدمۀ ديگری می گذاش برمی داش

منتشر می كرد. يا حتی همين اواخر مؤلفی معروف آثار ديگران 

ــاند كه اعتراض زيادی در پی داشت  را به نام خود به چاپ رس

ــگاه عذر آن شخص  و اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه دانش

را خواست.

به عقیدۀ شما چرا در برخی موارد این آثار حتی مورد تشویق 

هم قرار می گیرند - مثاًل كتاب سال یا كتاب فصل می شوند 

- به جای این كه مؤلف اثر محاكمۀ حقوقی یا معنوی شود؟ 

ــت  ــت؛ نقدهای ما يا تعارف اس در جامعۀ ما نقد جا نيفتاده اس

ــتری نداريم. به  ــياه است يا سفيد. نقد خاكس ــمنی. يا س يا دش

عبارت ديگر يا اثر را خراب می كنيم يا آن قدر تعارف می كنيم 

ــت  ــد اثرش از اين بهتر نمی توانس ــاس می كن كه مؤلف احس

ــنوار ه ها، همين گونه است. به جای آن كه  ــود. بعضی از جش بش

واقع بينانه عمل كنند، سليقه ای عمل  می كنند. داوری ها علمی، 

ــت برخی كتاب ها  ــت. البته ممکن اس ــه و نقادانه نيس منصفان

ــند؛ ولی اين گونه نيست كه نقد بشوند و تا زمانی  شاخص باش

كه نقاد نباشد و افراد نقدپذير نشوند، آثار به همين نحو به چاپ 

می رسد.

عملكـرد مركـز پژوهشـی میراث مكتـوب را در ایـن زمینه 

چگونـه ارزیابـی می كنید؟ آیا این مركز در رسـالت خود كه 

احیای متون است موفق بوده است؟

ــالمی دچار بی مهری شد  ذخائر فرهنگی ما پس از انقالب اس

ــی در حوزۀ كتاب های خطی به وجود آمد و جای خود را  و فترت

ــاس می شد و ميراث مکتوب با  به جريان نوگرا داد. خلئی احس

ــل امروز بايد با ميراث گذشتگان  توجه به اين ضرورت كه نس

ــنا باشند، احيای متون را رسالت خود قلمداد كرد. اگر امروز  آش

ــيرهای  ــود  و تفس ــرای تبيين ها در نظر گرفته ش ــی ب راه هاي

ــل های جوان تر به آن توجه  ــود كه نس نوگرايانه تری انجام ش

ــل جوان در  ــد، در توفيق اين مركز مؤثرتر خواهد بود. نس كنن

دانشگا ه ها با موضوع تصحيح بيگانه و ميراث مکتوب فرصتی 

ــت كه چشم انداز آينده را برای آنان ترسيم كند. به هر حال  اس

ــتاوردهای اين مركز پژوهشی، مجالی است برای آن كه با  دس

ــويم و در كتاب هايی كه جامعه از آنها  ــته آشنا ش ميراث گذش

ــت، نکته های ارزشمند بيابيم. برای مثال چاپ  محروم بوده اس

علی نامه تحولی در مطالعات شيعی بود.
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