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معضلی در سـال های اخیر به نام كتاب سازی و پخته خواری 

به وجود آمده كه با گذشت زمان روندی رو به افزایش دارد. 

به نظر شـما این مشـكل از كجا پدید آمده و برای مقابله با 

این رویۀ ناشایست، چه باید كرد؟ 

ــئله ای فرهنگی - اجتماعی است و منحصر به  كتاب سازی مس

ــود.  ــامل می ش ــت و مقاله ها و پايان نامه ها را نيز ش كتاب نيس

ــف آن را در كتاب خود  ــرر آمده و مؤل ــت هايی كه مک يادداش

ــت های  آورده، در حالی كه تمام پانويس های آن كتاب يادداش

ــخصی ديگر بوده است. يکی از مشکالت نشر ما اين است  ش

ــتند. البته برخی از  ــودجويی هس ــران عمدتًا به فکر س كه ناش

ــاوران خوبی دارند، ولی از نظر آن ها استفاده  ــران مش اين ناش

نمی كنند. مثاًل فردی كه متن شناس است و می خواهد اثری را 

داوری كند و زمانی كه كتاب چاپ می شود، مشخص می شود 

ــت. در برخی موارد ناشران هم حاضر  فرد متخصص نبوده اس

نيستند از نظر متخصصان در اين زمينه استفاده كنند.

یكی از اساسـی ترین مشكالت حوزۀ نشـر ما نبود فرهنگ 

نقد علمی در سطح جامعۀ دانشگاهی كشور است. به عقیدۀ 

شـما تربیت ناقدان می تواند بخشی از مشكالت را در زمینۀ 

كتاب سازی ها برطرف كند؟

فرهنگ نقد برای ما پذيرفته نيست. كمتر كسی را می توان ديد 

كه پذيرای نقد باشد. نقد بايد عالمانه و انتقادی باشد. شخصی 

ــی دارد و ارزش علمی  ــته كه آن كتاب ارزش علم كتابی نوش

ــر حمله ببرد و بخواهد كتاب را  ــت؛ منتقد نبايد به اث آن كم اس

بزند. بايد بررسی كند كه كتاب تا چه اندازه موفق بوده و در چه 

بخش هايی ضعف دارد، اما اين كار هم اكنون انجام  نمی شود 

و اين يک مشکل بزرگ برای حوزۀ نشر است.

شما در جشنوارۀ پژوهش فرهنگی كه چندی قبل برگزارشد، 

عنوان پژوهشگر شایستۀ تقدیر را كسب كرده اید. هم اكنون 

بسیاری از پژوهش ها نیز دچار مشكل كتاب سازی شده اند. 

وضعیت پژوهش را امروزه چگونه ارزیابی می كنید؟

ــده اند؛ برای اين كه كسی  ــی دچار سکوت ش كارهای پژوهش

ــه ميلياردها بودجه دارد  ــتگاه دولتی ك كاری نمی كند. يک دس

ــی بنيادی برای زبان فارسی می كند؟ شما يک  چه كار پژوهش

ــئولتيش كار پژوهشی است و  ــان دهيد كه مس ــتگاه را نش دس

ــکده ها متخصص تربيت  ــام می دهد. دانش ــی انج كار پژوهش

ــده ای هم آنقدر  ــت و ع ــکالت اقتصادی هس ــد. مش نکرده ان

ــان زياد است كه سير نمی شوند. به اين جهت اغلب  آزمندی ش

ـ وقتشان را  ــگرانـ  ــتاد دانشگاه و چه پژوهش ـ چه اس افرادـ 

ــی وقت خود را برای كتابی كه  برای تدريس می گذرانند و كس

ــال زمان می برد و در نهايت 1000  ــال يا 10 س تأليف آن 8 س

نسخه از آن چاپ می شود، نمی گذارد.

ــت. دستگاه های  ــت نيس اين نوع برخورد با پژوهش درس

ــرمايه گذاری كالن  ــی س دولتی بايد جداگانه برای كار پژوهش

كنند. اين فرهنگی كه ما به آن زبان و ادبيات فارسی می گوييم 

ــيار غنی ای است و دربارۀ آن كاری  ــالمی بس دارای بخش اس

ــت. در حال حاضر بسياری از دستگاه ها در  صورت نگرفته اس

اين زمينه ها كارهايی می كنند، ولی كار آنها بازدهی ندارد، تنها 

ــت  ــنيده اند و برای خود دكانی درس ــی ش نامی از ادبيات فارس

كرده اند.

در حـوزۀ تصحیح متون فرایند پخته خواری ها بمراتب بیش 

از باقـی حوزه ها دیده می شـود. نقش نقـد را در بهبود این 

زمینـه چگونه ارزیابـی می كنید و چه پیشـنهادی برای این 

فاجعه اسـت كه عـده ای بـه پخته خواری 

علی رواقی*كامل رسیده اند
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حوزه دارید؟

ــينه ای ديرينه دارد. برخی  ــيوۀ خاْص پيش تصحيح متون به ش

ــتادان مانند آقای دكتر محمود اميدساالر مقاالت خوبی در  اس

ــينۀ تصحيح را گفته اند. مصححان  ــته اند و پيش اين زمينه نوش

ــا در متون مختلف  ــی با كاربرد واژه ه ــن بايد بتوانند براحت مت

ــوند؛ يعنی اول بايد با گونه شناسی آشنا باشند و دانش  ــنا ش آش

ــی را بدانند تا بتوانند متن را تصحيح كنند. متأسفانه  متن شناس

ــخه يا خط و كاغذ را نگاه  برای تصحيح متن در ايران تنها نس

ــت. موضوع مهم  ــد؛ ولی كاغذ و متن آن قدر مهم نيس می كنن

اين است كه كتاب در كجا نوشته شده و چه كسی آن را نوشته 

است و زبان آن زبان كدام يک از حوزه های زبان فارسی است؛ 

ــی معيار نوشتاری است يا زبانی با استفاده از گويش های  فارس

ــت و  ــناخت متن اس محلی قديم. اين خود بحثی تازه دربارۀ ش

من اين را تاكنون مطرح نکرده بودم.

ــی می خواهد تصحيح كند، بايد با اين موضوعات  اگر كس

ــت كه عده ای به پخته خواری كامل  ــند. فاجعه اس ــنا باش آش

ــاپ كرده، مانند  ــيده اند؛ يعنی متنی را كه كس ديگری چ رس

همان متن را با پنجاه كلمه تغيير چاپ می كنند. حتی بعضی از 

ــتادان توانمند در اين راه افتاده اند و اين راحت ترين شيوه ای  اس

است كه كتاب را تصحيح كنند؛ يعنی بيست كلمه در كتاب پيدا 

ــت. خب اينجا كافی است يک  می كنند كه در متن اصلی نيس

ــته شود، نه اين كه كتاب مجدداً چاپ  مقاله در اين زمينه نوش

شود. زمانی كه قرار است كتابی چاپ شود اگر مصحح كوشش 

نکند كه چاپ نهايی باشد، فاجعه است.

یعنی به گفتۀ شـما ایـن موضوع كه بسـیاری از كتاب  ها به 

صورت گزیده چاپ می شود، نوعی كتابسازی است؟

ــا چاپ از آن  ــوی را در نظر بگيريد كه دهه ــی مانند مثن كتاب

ــر ديگری دارند؟ يا  ــود دارد، اما اين مثنویها چه مزيتی ب وج

ــده است اين  برای مثال زمانی كه مجموعۀ آثار فردی چاپ ش

را برمی دارند و با كمی تغيير منتشر می كنند. خب اين تغييرات 

ــه فردی كه  ــک مقاله چاپ كنند و ب ــب ي ــد در قال را می توانن

قباًل متن را چاپ كرده، بدهند. پرفسور الزار برای كتاب قرآن 

ــت و من می خواهم زمانی كه قرآن قدس  قدس مقاله ای نوش

را مجدداً چاپ كردم، آن مقاله را در كتابم بگذارم تا خواننده با 

نظر علمی فردی مانند پرفسور الزار آشنا شود. يکی از مسائل 

ــوند. وجود ده  ــت كه مکرر منتشر می ش چاپ، كتاب هايی اس

ــت كه سبب مشکل علمی می شود. من  چاپ از يک كتاب اس

ــۀ كار را مثنوی به تصحيح  ــتن فرهنگ مثنوی پاي ــرای نوش ب

نيکلسون قرار دادم؛ ولی شخص ديگری پنجاه كلمه را عوض 

ــد، در  ــون برتر باش ــد و توقع دارد كارش از چاپ نيکلس می كن

حالی كه می توان در يک مقاله اختالفات نسخۀ اول را نوشت.

یعنی شما بر این عقیده هستید كه نیازی نیست كتابی برای 

دومین بار تصحیح شود؟

خير؛ مگر اين كه در آغاز كار، كسی كه برای نخستين  بار روی 

ــی و دانش متن شناسی را  ــخه كار كرده، دانش گونه شناس نس

ــته باشد. من در مقدمۀ فرهنگ  ــخه را درست ننوش نداند و نس

ــخۀ فلورانس - اگر مجعول نباشد  ــاهنامه نوشته ام كه نس ش

ــده و آن را با  ــت كه در ماوراءالنهر كتابت ش ــخه ای اس - نس

ــاهنامه مقابله كردم كه در مقدمه  ــای ماوراءالنهری ش نمونه ه

ــت. بنابراين ما بايد قطعًا  ــت. اين، مسئلۀ ساده ای نيس آمده اس

ــيوه تازه ای برای تصحيح متون برسيم. مثاًل استاد دكتر  به ش

مهدی محقق كتاب لسان التنزيل را تصحيح كردند و مشخص 

ــده است. ما  ــت و در كجا كتابت ش ــندۀ كتاب كيس نبود نويس

ــه كتاب هايی كه متعلق  ــه كرديم و با توجه ب اين اثر را مقايس

ــی بود اثبات كرديم كه اين كتاب در حوزۀ  به همان حوزۀ زبان

ــده و واژه هايی كه در اين كتاب آمده در  ــته ش ماوراءالنهر نوش

مجموعه ای از كتاب های ماوراءالنهر هم آمده است. 

آیـا تـا به حال پیش آمده اثری از شـما را كسـی با نام خود 

منتشر كند؟

يکی از شاگردانم كه اينجا می آمد، قسمتی از فيش های مرا برد 

ــت.برای من  ــاپ كرد. اين كار را چند باری تکرار كرده اس و چ

ــده زياد دارم، خوشحال  فرقی نمی كند؛ چون من كار انجام نش

هم می شوم كسی اين كارها را به سرانجام برساند؛ اما اين روند 

سبب عادت به دزدی در افراد می شود.
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