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رونـد كتاب سـازی را در حـوزۀ پژوهش  های ادبـی چگونه 

ارزیابی می  كنید؟

ــازی را می توان در آثار پژوهشی حوزۀ  ــفانه روند كتابس متأس

ــاس كرد. اين ويژگی بخصوص در آثاری  ادبيات بخوبی احس

ــيوۀ دايرة المعارفی نوشته می شوند، بيش از ديگر آثار  كه به ش

ــم می خورد. مجموعۀ عوامل متعددی سبب بروز چنين  به چش

ــت كه از اين جمله می  توان به  ــده اس رويکردی در پژوهش ش

درآمدزايی اشاره داشت.

ــخ  ــق و پژوهش در تصحيح متن با نس ــته، تحقي       در گذش

ــدای اثر، رنج  ــه  ای در ابت ــگارش مقدم ــه همراه ن ــدد و ب متع

ــی اآلن می بينيم كه مجلدات متعدد و  ــق را می  طلبيد. ول محق

ــود. در نگاه نخست اين تصور  مجموعه  های بزرگ چاپ می ش

به ذهن متبادر می شود كه نويسنده تالش بسياری در خلق اثر 

داشته است، در صورتی كه اين گونه نيست.

در بازار نشر، آثار متعددی ديده می شود كه تنها عنوان مناسبی 

ــتناد در  ــی تهی بوده و صالحيت اس ــد ولی از جهت علم دارن

ــه اين منابع  ــد و بايد با احتياط ب ــای علمی را ندارن پژوهش  ه

ــت كه سراسر بازار كتاب  مراجعه كرد. البته اين بدان معنا نيس

ــباع شده است. در همين حوزۀ نشر هستند  از اين قبيل آثار اش

ــتۀ  ــگران و مؤلفان صاحب نظر به رش آثاری كه به قلم پژوهش

تحرير درآمده يا توسط گروه های پژوهشی در قالب رساله های 

دانشگاهی منتشر شده  اند. 

به نظر شما چنین روندی در حوزۀ پژوهش ما، با وجود سابقۀ 

علمی كشور، از كجا نشأت می گیرد؟

بخشی از اين روند بازمی گردد به بازار و ناشران. گاه ناشر برای 

ــکل كاغذ، توزيع  ــر اثری هزاران بهانۀ رنگارنگ مانند مش نش

ــر به چاپ يک اثر چندجلدی همت  و... می آورد؛ اما همان ناش

ــران كه از فعاالن حوزۀ  می  ورزد. از اين جهت گاه در رفتار ناش

فرهنگ به حساب می آيند، تناقض می بينيم. البته تنها ناشران 

ــخن نيستند؛ بلکه در اين بازار،  ناشران  خصوصی طرف اين س

ــران، روابط بر  ــهمی دارند. گاه در ميان اين ناش ــی هم س دولت

ــت. اگر هيئتی بر همۀ آثار نظارت كند خوب  ضوابط حاكم اس

ــت، اما برخی از آثار بدون رعايت اين چارچوب  ها در قفسۀ  اس

كتاب فروشی ها می نشينند.

ــئوالن امر در گزارش ها اعالم می كنند كه بر تمامی          مس

مسائل مربوط به كتاب نظارت دارند، اما ديده شده كه اثری با 

وجود اثبات غيرمستندبودن آن  از سوی اساتيد بزرگ، بارها به 

همت ناشران مختلف به چاپ می رسد. به عنوان نمونه، ديوانی 

با عنوان »ديوان حسين  منصور حالج« به زبان فارسی بارها به 

ــيده و اين در حالی است كه اهل تحقيق می دانند كه  طبع رس

ــروده  ای به زبان فارسی به دست  از اين عارف نامی تاكنون س

ــت به زبان عربی است. پيش از  ــت و هرچه باقی اس نيامده اس

ــی اثبات  ــد؛ بزرگانی مانند نفيس انقالب در اين زمينه بحث ش

كردند كه اين اشعار نه تنها از حالج نيست كه از آِن كمال الدين 

ــت. از ديگر موارد  ــين خوارزمی، شاعر همعصر حالج، اس حس

می توان به چاپ آثار متعددی منتسب به عطار نيشابوری اشاره 

كرد. چاپ اين آثار ثمرۀ سرقاتی است كه در طول تاريخ انجام 

شده و پيامدهای آن همچنان تا دورۀ اخير ادامه دارد. 
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آیا اثری از شـما هم در سـال های اخیر دستخوش سرقت و 

پخته خواری شده است؟

ــتم كه دو مرتبه با دو نام  ــاده و پيش پا افتاده  ای داش كتاب س

ــد. يکی از فضال اين قضيه را متوجه شده بود  متفاوت چاپ ش

و از كار من دفاع كرد. من كه در حلقۀ پژوهش عددی نيستم؛ 

اما گاه اين موضوع متوجه آثار بزرگان می شود. 

به نظر شـما چه عواملی سبب شـده تا با این روند در حوزۀ 

پژوهش روبه رو باشیم؟

ــت گذاری فرهنگی  ــائل سياس ــا به مس ــی از اين قضاي بخش

بازمی گردد كه از نظر علمی جدا است؛ به اين معنی كه كارها به 

دست افرادی رسيده كه غير متخصص هستند و پول درآوردن 

هدف اصلی آنها است. بخش ديگری از اين قضايا معلول پديدۀ 

بازاريابی توسط ناشران است. ناشران در سال های اخير بيشتر 

ــر اقتصادی برای آن ها  ــاپ آثاری دارند كه از نظ ــل به چ تماي

ــودآور باشد. به همين دليل با توليد انبوه كتاب با موضوعات  س

ــی و كمک درسی روبه رو هستيم. زمانی مقابل دانشگاه  آموزش

ــاتيد و اهل تحقيق بود، اما امروزه  ــدن اس تهران محل جمع ش

اين خيابان به مکانی برای دست فروش ها و فروشندگان كتب 

كمک درسی و كتاب های رنگين نام مبدل شده.

وضعیت كتابسازی را در حوزۀ تصحیح متون چطور ارزیابی 

می كنید؟

ــی  ــجويانی كه در مقطع دكتری و كارشناس امروزه تعداد دانش

ــی از آنها  ــه  نظر برخ ــت. ب ــل می كنند، زياد اس ــد تحصي ارش

راحت ترين راه برای اتمام پايان نامه ، تصحيح نسخ خطی است. 

ــغول تصحيح آن می شوند. از  و فوراً متنی را انتخاب كرده، مش

ــده است.  ــت كه گرايش به اين موضوع زياد ش اين جهت اس

ــده  عالوه براين، راه اندازی كتابخانه های ديجيتالی موجب ش

ــخ در اختيار همگان قرار گيرد. جالب اين است  ــت انواع نس اس

ــه اين پايان نامه ها هم بالفاصله پس از دفاع براحتی در روند  ك

ــت كه در گذشته،  ــر قرار می گيرند. اين در حالی اس چاپ و نش

ــگری اثری را به چاپ  ــاليان سال طول می كشيد تا پژوهش س

برساند. 

به نظر شما، ممیزی ارشاد می تواند راهكار مناسبی در جهت 

كنترل این پدیده باشد؟

مميزی به عنوان مطلق كلمه بايد در حوزۀ كتاب و چاپ و نشر 

ــی است و شوخی بردار  ــد؛ چرا كه اين حوزه، حوزۀ حساس باش

نيست. چاپ و نشر نيز همانند هر حوزۀ ديگری نياز به چارچوب 

ــن حوزه قوانينی تعيين  ــار خاص دارد؛ البته بايد برای اي و معي

ــخصی در ارزيابی آثار دخالت داده نشوند و  ــود تا ساليق ش ش

معيار اصلی را براساس موازين علمی قرار دهيم.
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