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هـم ایـرادی نـدارد، لیکن از لحاظ نسـق و ترتیـب طولی ایـراد دارد.
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سرمقاله

ناشر آن را »تدوین« یا »تعیین« کرده است. 
کتاب، مهم تریــن ابزار انتقال فرهنــگ و یکی از 
ماناتریــن محصــوالت فرهنگی اســت و تأثیری که بر 
مخاطب می گذارد، از جهات مختلف، از سایر محصوالت 
فرهنگی، عمق بیشتری دارد و از همین رو، سالمت زبان 
آن اهمیت ویژه ای دارد. در روزگاری که زبان فارسی، در 
معرض خطر جدی قرار دارد، حفظ و حراســت از آن در 
همۀ محصوالت فرهنگی، به ویژه کتاب، بسیار مهم است.

با توجه به همۀ آنچه گفته شد و نکات بسیاری که 
مطرح نشد، ناگزیریم که نشر غیرحرفه ای مان را به سمت 
توجه بیشتر به ویرایش، به عنوان جزءِ الینفک نشر، سوق 
دهیم و در این میان، ناشران، به عنوان کارگردانان تولید 
کتاب، نقش بســزایی می توانند ایفا کنند. البته شایان 
ذکر اســت که ویرایش مراتبی دارد که متأسفانه زمانی 
که صحبت از ویرایش می شــود، حتی بسیاری از اهالی 
کتــاب، گمان می کنند که از اصالح غلط امالیی در یک 
کتاب سخن می گوییم که اگرچه جزئی از ویرایش است، 
همۀ ویرایش نیست. لذا جاانداختن مفهوم صحیح ویرایش 
و انواع آن در میان اهالی نشــر و کتاب نیز امری ضروری 

و واجب است. 
از همین رو در این شــمارۀ نشــریۀ شیرازه کتاب، 
پروندۀ ویژه ای را به این موضوع اختصاص داده ایم و دربارۀ 
برخی موضوعات مهم در ویرایش اعم از اهمیت موضوع، 
مفهوم ویرایش، انواع ویرایش، حراست از زبان فارسی و... 

سخن گفته ایم.

حسین شاهمرادی- آنچه تقریباً همۀ صاحب نظران روی آن 
اتفاق نظر دارند، وضعیت نامطلوب ویراستاری کتاب است. 
ســاالنه چندده هزار کتاب در کشور ما چاپ می شود که 
به لحاظ سالمت متن، وضعیت اسفناکی دارند. بسیاری از 
اوقات، این متن ناسالم باعث می شود که خواننده، پس از 
مطالعۀ چند صفحه، از خیر خواندن کتاب بگذرد و آن را 
کنار بگذارد و آدم گاهی تصور می کند که این کتاب ها را 
برای خوانده نشدن نوشته اند. البته در این باره، سخن های 
زیادی گفته شده است و در این مقال، قصد ندارم تکرار 

مکررات کنم.
در ســال 91، زمانــی که مقام معظــم رهبری از 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند، در سخنان 
خود به سه نکتۀ مهم اشاره کردند که یکی از آن سه نکته، 
بحث »ویراست« یا ویرایش کتاب بود که باید به آن اهتمام 
شود؛ اما متأسفانه در نشر غیرحرفه اِی ما، ویرایش کتاب، 
نه یک امر ضروری و الزم، بلکه یک امر مستحب و البته 
هزینه بر اســت که برای کاهش قیمت کتاب، می توان از 
آن صرفه نظر هم کرد. در نشر حرفه ای، نه تنها نمی توان 
از ویرایش چشــم پوشید، بلکه می بینیم ناشران بزرگ، 
برای خود رسم الخط معین و حتی سبک ویرایشی خاصی 
دارند. البته این به آن معنا نیســت که هر ناشری برای 
خودش یک رسم الخط تدوین کرده یا یک سبک ویرایش 
ابداع کرده است؛ بلکه به آن معناست که همۀ کتاب های 
یک ناشر، یک رســم الخط واحد و یک سبک ویرایشی 
واحد دارند و این همان رســم الخط یا سبکی است که یا 

کتاب هایی برای نخواندن
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از  زندگی  و  کتاب   مسابقۀ  دورۀ  چهارمین 
صورت  در  و  برگزار  15تیرماه95  تا  15فروردین ماه 

استقبال عالقه مندان، این مدت تمدید خواهد شد.
تا پیش از آغاز مسابقه، رمان رؤیای نیمه شب اثر 
مظفر ساالری به چاپ یازدهم رسیده بود و حدود 13هزار 

نسخه از آن، راهی بازار کتاب شده بود.
این رمان به شرح یک داستان عاشقانه پرداخته که 
خالی از مضامین دینی و معارفی نیست. هاشم جوانی 
است که عاشق دختری به نام ریحانه شده؛ ولی ریحانه 
باورها و مذهب هاشم را ندارد و به مذهب دیگری مقید 

است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

به  و  آمد  بیرون  قفسه ها  پشت  از  بزرگ  »پدر 
گوشواره ای زیبا و گران بها که من طراحی کرده بودم و 
ساخته بودم، اشاره کرد. خوش حال شدم که آن را برای 
بعید می دیدم که  بود؛ هر چند  انتخاب کرده  ریحانه 
مادرش زیربار قیمت آن برود. گوشواره را بیرون آوردم 

و به پدربزرگ دادم.
- طراحی و ساخت این گوشواره کار هاشم است. 

حرف ندارد!
مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورانداز کرد.

- قشنگ اند؛ ولی ما چیزی ارزان قیمت می خواهیم.
مادر ریحانه گوشواره ها را روی مخمل گذاشت. با 
نگاهش گوشواره های قبلی را جست وجو کرد. پدربزرگ 
گوشواره های گران بها را توی جعبۀ کوچکی گذاشت. 

جعبه را به طرف مادر ریحانه ُسراند.
- از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است.

در دلم به پدربزرگ آفرین گفتم. از خدا می خواستم 
که ریحانه صاحب آن گوشواره ها شود. قیمت واقعی اش 

ده دینار بود. یک هفته روی آن زحمت کشیده بودم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دورۀ  چهارمین  دبیرخانۀ  مسئول  ذوعلم،  احمد 
به  با اشاره  مسابقۀ »کتاب و زندگی«، در گفت وگویی 
از  زندگی«  و  »کتاب  مسابقۀ  چهارم  دور  رسمی  آغاز 
15فروردین ماه، گفت: رمان رؤیای نیمه شب اثر مظفر 
ساالری، از انتشارات کتابستان معرفت، کتاب چهارمین 
دور مسابقۀ کتاب خوانی کتاب  و زندگی معرفی شده 
است. تا قبل از عید، تعداد 10هزار جلد از این کتاب توزیع 
شده است و بنا داریم تا آخر فروردین ماه، 50هزار جلد از 

این کتاب توزیع شود.

ایجاد غرفه ای در نمایشگاه کتاب برای معرفی 
رؤیای نیمه شب

نهمین دورۀ  و  بیست  داریم که در  بنا  داد:  ادامه  وی 
نمایشگاه کتاب تهران نیز غرفه ای به منظور معرفی این 
کتاب ایجاد شود؛ البته هنوز این موضوع قطعی نشده 
است. همچنین در نظر داریم که تبلیغات محیطی نیز در 

این رابطه، داشته باشیم.

تولید تیزر سینمایی کتاب
مسئول دبیرخانۀ چهارمین دورۀ مسابقۀ »کتاب و زندگی« 
همچنین از تولید تیزر سینمایی این کتاب خبر داد و 
یادآور شد: تاکنون با چند کارگردان برای این منظور به 
گفت وگو پرداخته ایم که جزئیات آن در روزهای آینده 
برای  نیز  برنامه هایی  این،  بر  اعالم خواهد شد. عالوه 

طراحی پوستر این دوره از مسابقه داریم.

اهدای جایزه به نویسندگان اینستاگرامی
اهدای جوایز در دورۀ جدید  رویۀ  تغییر در  از  ذوعلم 
مسابقه خبر داد و افزود: ما در این دوره برای افرادی که 
در شبکۀ اینستاگرام با تگ رؤیای نیمه شب به معرفی این 
کتاب می پردازند نیز جایزه در نظر گرفته ایم. عالوه بر این، 

در این دوره، جوایز به صورت هفتگی نیز اهدا می شود.

خط اخبار 
گزارش 

تولید تیزر سینمایی
از رؤیای نیمه شب یک روحانی

مسئول دبیرخانۀ چهارمین دورۀ مسابقۀ  »کتاب و زندگی« از توزیع 50هزار جلد از کتاب رؤیای نیمه شب تا پایان فروردین خبر داد و گفت: در 
این دوره، به نویسندگان اینستاگرامی نیز جوایزی تعلق خواهد گرفت.
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اول اینکـه زبان تثبیت شـده در کارش دیده می شـود. 
ایـن زبـان تا زمانـی در آثار این شـاعر بـه کار می رود 
کـه خـودکار نشـده باشـد و به نوعـی زبـان عملگـرا 

باشد.
وی افـزود: شـاعران متوجـه می شـوند کـه پس 
از مدتـی، ایـن زبـان به تکرار رسـیده اسـت. بنابراین، 
خـود را بازتولیـد می کننـد؛ امـا از مشـخصات دیگـر 
شـاعر حرفـه ای می شـود بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد 
کـه بـا توجـه بـه پیشـنهادهای تـازه در زبـان و بیان 
و روزگارش، آیـا برخـوردی منطقـی و مسـتدل بـا 
پیشـنهادها دارد و آن ها را به شـکل منطقی می پذیرد 

بـه  فـارس  خبرگـزاری  ادبـی  عصرانـۀ  شـصتمین 
رونمایـی از کتـاب خلـوت اسـت همیشـه خیابـان 
بهشـت، اثر محمدرضا سـهرابی نژاد اختصاص داشت.

 
شکارسـری: شـاعر حرفـه ای نسـبت بـه 
دیگـر جریان هـای شـعری روزگار، دیدگاه 

دارد
از  شکارسـری  حمیدرضـا  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
شـاعران کشـورمان ضمـن اشـاره بـه ایـن کتـاب و 
ویژگی های برجسـته آن از مشـخصات شاعر حرفه ای 
سـخن گفت و افزود: شـاعر حرفه ای مشخصاتی دارد، 

فرازمند در رونمایی از کتاب خلوت است همیشه خیابان بهشت گفت: پس از انقالب، یک مثلث در رباعی کشور داریم متشکل از سیدحسن 
حسینی، قیصر امین پور و سهرابی نژاد؛ این ها احیاکنندۀ رباعی در سال های پس از انقالب بودند.

سیدحسن حسینی، قیصر و سهرابی نژاد 
مثلث رباعی ایران

رونمایی کتاب سهرابی نژاد در عصرانۀ ادبی فارس
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شـعر اسـت، این کتاب نشـان داد سـهرابی نژاد تمایل 
خـود را به ایـن جریان نشـان داده اسـت. جریانی که 
مخاطـب در کوتاه تریـن فرصت با اثر روبه رو می شـود 
و بالفاصلـه اگـر خواسـت از اثـر فاصلـه بگیـرد، ضرر 

نمی کنـد.
او یکـی دیگـر از ویژگی هـای شـاعر ایـن کتـاب 
درنظرگرفتـن  بـا  اجتماعـی  نیازهـای  بـه  توجـه  را 
دهه هـای  در  خـود  کـه  دانسـت  پس زمینه هایـی 
گذشـته در ذهـن داشـته و نتیجـه اش کتـاب حاضـر 

شـده اسـت.
نثرهـای کوتـاه در  بـه  شکارسـری همچنیـن، 
کتـاب اشـاره کـرد و افـزود: ایـن نثرها فاقـد فرم های 
پیچیـدۀ زبانـی و تصویـری هسـتند و برخـورد بـا 
آن هـا بـرای عمـوم مخاطبـان امکان پذیـر اسـت. این 
مجموعـه آثـاری کوتـاه از هایکـو تـا نثرهـای ادبی را 
شـامل می شـود کـه در کتـاب وجـود دارد. هـر چند 
من نتوانسـتم تحلیل روشـنی از سه سـطری ها داشته 
باشـم؛ زیـرا 10% از آن هـا نیمایـی یـا سـپید اسـت و 
بیـش از 90% ، در فضـای وزن و بی وزنـی در حـال 

اسـت. حرکت 
وی افـزود: رفـت و برگشـت و وزن و بی وزنـی 
از نکاتـی اسـت کـه باید دقیق بررسـی شـود کـه آیا 

دارای نظـام اسـت یـا فاقـد آن.
ایـن منتقـد بـا بیـان اینکـه فصـل دوم کتـاب، 
نیمایی هـای کاملی از اشـعار قدیم اسـتاد را در مقابل 
مخاطـب نمایـان کنـد، تصریـح کـرد: ایـن کتـاب 
نشـان دهندۀ آن اسـت که کـودک درون سـهرابی نژاد 
بلکـه فعـال هـم هسـت و در  نه تنهـا وجـود دارد، 
گاهـی  می شـود.  دیـده  شـیطنت هایی  نوشـتن ها، 
طنـز صریحـی در ایـن اثر دیده می شـود کـه از ذهن 

برنمی آیـد. بی انـرژی  و  خمـوده 
وی اشـعار ایـن کتـاب را مضمون گـرا دانسـت و 
توضیح داد: شـاعر مضمون گراسـت و به جای توجه به 

یـا نـه. دیگـر اینکه موتیـف در شـاعر حرفـه ای دیده 
می شـود، همـان عناصر تکرارشـونده ای که بـه آثار او 
نظـام می بخشـد و در آثـار او، ایـن عناصر را می شـود 
پیگیـر شـد. موتیف هـای معنایـی، تصویـری و حتی 

کلمـات تکرارشـونده ممکن اسـت تسـری یابد.
بـه  بنـا  حرفـه ای  شـاعر  افـزود:  شکارسـری 
پیشـنهادها تأثیرگـذار اسـت. دیگـر اینکـه نسـبت 
بـه دیگـر جریان هـای شـعری روزگار، دیـدگاه دارد. 
شـاعران حرفـه ای اغلب، بـه جریان ادبی روزگارشـان 

هسـتند. دیـدگاه  دارای 
ایـن منتقـد در ادامـه ضمـن تأکید بر تـداوم که 
از دیگـر عناصـر مهـم بـرای شـاعران حرفه ای اسـت، 
توضیـح داد: ایـن مسـئله جرقـه ای زودگذر نیسـت و 
غالبـاً کارهایشـان تداوم دارد. البته من سـهرابی نژاد را 
بـا ایـن ویژگی ها، شـاعری حرفـه ای می شناسـم. این 
مشـخصات کم و بیـش جـزء دو، سـه گزینـه ای اسـت 

کـه در رونـد کاری او مشـاهده می شـود.
وی افـزود: این کتاب دلیلی اسـت بـر گفته های 
بنـده نسـبت بـه شـاعر؛ چـرا کـه او نسـبت بـه چند 
جریـان فعـال روزگار خـود، برخـوردی فعـال نشـان 

می دهـد.
شکارسـری بـه زبان سـهرابی نژاد هم اشـاره کرد 
و آن را در آثـار کالسـیک متمایـل بـه زبـان کهـن 
دانسـت و گفـت: ایـن کتـاب نشـان می دهـد اگرچه 
متمایـل بـه زبان کهن اسـت؛ امـا به نوعی بـه تثبیت 

است. رسـیده 
شکارسـری در ادامـۀ سـخنان خـود بـه قالب ها 
نیـز اشـاره کرد و بـر گزینه هایی تأکید کرد کـه از آن 

جملـه، به قالب سـنتی اشـاره کرد.
وی در ادامـه، بـه تغییـر شـکل زندگـی انسـان 
ایرانـی با گذشـته اشـاره کرد و سـهم فرهنـگ و هنر 
را در سـبد هزینـۀ مـردم با کاهـش مواجه دانسـت و 
توضیح داد: کوتاه نویسـی در شـعر یکی از ویژگی های 
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شـعری  درون مایـۀ  از  دارد.  وجـود  سـهرابی نژاد 
سـهرابی نژاد می شـود متوجـه اتفاقـات جامعـه شـد؛ 

برایـش دردنـاک اسـت. چـرا کـه 
وی به هایکو اشـاره نمود و آن را شـکلی از شـعر 
معرفـی کـرده بود؛ امـا شـعرهای سـهرابی نژاد هایکو 
نیسـتند؛ چـون نمی تواننـد به لحـاظ ذاتـی به سـمت 
هایکـو برونـد. شـعر هایکـو متکـی بـر خـَرد آسـیای 

جنوب شـرقی اسـت.
 

فرازمند: سـهرابی نژاد در کنار سیدحسـن 
حسـینی و قیصـر، تشـکیل دهندۀ مثلث 

است رباعی 
حسـن فرازمنـد از دیگـر حاضـران در این جلسـه، به 
دوسـتی سـابقه دار خـود با سـهرابی نژاد اشـاره کرد و 
آن را مربـوط بـه دهـۀ 50 دانسـت و اظهـار داشـت: 
سـابقۀ دوسـتی با سـهرابی نژاد بـه دهه 50 می رسـد؛ 
همـان زمانـی کـه بـدون آشـنایی بـا هم، شـعرهایی 
ارسـال می کردیـم. همـان  بـرای مجلـۀ جوانـان  را 
صفحـه ای که محبـوب همۀ جوانان بـود؛ حتی همان 
زمـان، عـده ای در ورامیـن صـف می کشـیدند تـا این 

مجلـه، دوشـنبه ها به دستشـان برسـد.
تاریـخ  در  مجلـه  ایـن  نظـرم  بـه  افـزود:  وی 
مطبوعـات ایـران، مجلـه  ای بی نظیـر پرمخاطـب بود. 
بنده و سـهرابی نژاد و خیلی از شـاعران دیگر از همان 

زمـان، کار خـود را آغـاز کردیـم.
فرازمنـد بـا بیـان اینکـه برخـی از آن شـاعران 
بـه پـس از انقـالب پرتـاب شـدند و برخـی در همان 
بـازۀ زمانـی باقـی ماندنـد، بـه نام هایی چون سـپیده 
کاشـانی، نصراهلل مردانی و سیدحسـن حسینی اشاره 
کـرد و گفـت: مـا نیـز به رغـم تنگی هـای عرصـه بـه 
ایـن سـو آمدیم. دوسـتی مـن بـا سـهرابی نژاد ناپیدا، 
امـا طوالنـی شـد و پـس از آن در رادیـو به شـکل 

مشـخصات صوری زبان، مضمون گرایی کرده اسـت و 
اسـتفاده از اصطالحـات روزمـرۀ سـهرابی نژاد، مـرا به 

یـاد اخوان می انـدازد.
شکارسـری همچنیـن، بـه طنـز نیـز پرداخـت 
و گفـت: اندیشـه و ژانـری خـارج از شـعر در اشـعار 
می شـود  را  شـاعر  فکـری  شـالودۀ  و  دارد  وجـود 
مذهبی دانسـت. من سـهرابی نژاد را شـاعری حرفه ای 
می دانـم؛ چـرا کـه ایـن کتـاب یکـی از برهان هـای 
محکـم برای این اسـت که شـاعر دائماً بـه تغییر فکر 

می کنـد، پـس حرفـه ای اسـت.
 

ــعر  ــی در ش ــوی مذهب ــگ ق ــی: رن نادم
ســهرابی نژاد وجــود دارد

در ادامـه، سـیداحمد نادمـی از دیگـر حاضریـن در 
جلسـه بـا بیـان اینکـه بارهـا دربـارۀ اشـعار و آثـار 
سـهرابی نژاد صحبـت کـرده  اسـت و قطعـاً او یکـی از 
شـاعران جـدی ادبیـات انقـالب اسـت، تصریـح کرد: 
او به شـدت بـه تعریـف شـاعر انقـالب اسـالمی مقید 
اسـت و وظیفـۀ اجتماعـی بـرای شـاعر قائـل اسـت.

وی در ادامـه، بـه زبان ادبیات انقالب اشـاره کرد 
و توضیـح داد: در شـاعر انقالب اسـالمی می بینید که 
بایـد بـا سـتمگر مقابله کـرد و در مقابـل آن، تا جایی 
کـه می شـود برای سـتم دیده مایه گذاشـت. در شـعر 
تمـام شـاعران انقالب ایـن موضوع دیده می شـود که 

انعکاس دهنـدۀ وضعیت زمانی خود هسـتند.
نادمـی بـه کتـاب نخسـت سـهرابی نژاد اشـاره 
کـرد و گفـت: کتـاب اول او و کتاب هـای دیگـرش و 
زمان هـای انتشـار آن هـا را چنانچه جداگانـه بنگریم، 
درمی یابیـم کـه اگـر فـردی به طـور جـدی مسـائل 
کنـد،  پیگیـری  را  جامعـه  و...  اجتماعـی  سیاسـی، 

انعـکاس آن هـا را در ایـن کتـاب خواهـد دیـد.
شـعر  در  مذهبـی  قـوی  رنـگ  وی،  به گفتـۀ 
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است. سـهرابی نژاد 
 

ــه  ــب س ــن و معای ــهرابی نژاد: محاس س
مصرعــی ام را می پذیــرم

کوتـاه،  جمالتـی  در  نیـز  سـهرابی نژاد  محمدرضـا 
سـخنان نادمـی را دربـارۀ هایکو صحیح دانسـت و به 
مطالعـات خـود در ایـن زمینه اشـاره کـرد و گفت: ما 

هـر چـه گرفتیـم، آن را ایرانـی کردیم.
وی بـه خاطـره ای مربـوط بـه 30 سـال پیـش 
اشـاره کـرد و گفـت: حدود 30 سـال پیش بـا یکی از 
دوسـتانم و شـهید چمران در کانون ابوذر، شعرخوانی 
داشـتیم. دوسـتم قصیـده ای خواند که مردم خسـته 
شـدند؛ ولـی مـن دوبیتـی خوانـدم کـه بـا اسـتقبال 
روبـه رو شـد. در هنـگام خـروج گفـت: »آنچـه من در 

صـد بیـت سـرودم، تـو در دو بیـت گفتی.«
وی ضمـن اشـاره بـه برخی اشـعار که شـعریّت 
شـبکه های  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  ندارنـد، 
مجـازی، برخی شـاعران اشـعار سـپیدی می سـرایند 
و منتشـر می کننـد کـه از شـعریت چیـزی نـدارد؛ 
حتـی در آن هـا فن بیـان و بازی های زبانـی نیز دیده 

نمی شـود.
وی تأکیـد کـرد: مضمـون موضـوع خوبی اسـت 
و مـن بـه آن توجـه دارم. البتـه تصویرسـازی هـم 
مهـم اسـت. در حـال حاضر برخـی شـاعران، کارهای 
ناآگاهانـه ای می کننـد و راه هایـی را می روند که شـعر 
نیسـت، تخیل و موسـیقی ندارد. من اما سـعی کردم 
مضمـون را شـکار کنـم و آن ها را در سـه مصـرع، در 
اشـعار خـودم بگنجانـم. بنابراین، محاسـن و معایبش 

را می پذیـرم.
 

خلـوت  کتـاب  از  مراسـم،  ایـن  پایـان  در 
اسـت همیشـه خیابـان بهشـت سـرودۀ محمدرضـا 

شـد. رونمایـی  سـهرابی نژاد 

پیـدا همـکار شـدیم و علـت دوسـتِی ادامه یافتـه من 
و سـهرابی نژاد، وجـه مشـترکی بـود کـه در نگاهمان 
وجود داشـت. آنچه سـهرابی نژاد در شـعر و رباعیاتش 
آورده، همـان چیزهایی اسـت که با آن هـا درگیر بوده 

است.
وی بـه دوران پـس از انقالب اشـاره کرد و گفت: 
پـس از انقـالب، یـک مثلـث در رباعـی کشـور داریم؛ 
مثلثـی کـه رباعی را به هر شـکل زنده کرد، متشـکل 
از سیدحسـن حسـینی، قیصر امین پور و سهرابی نژاد؛ 
این هـا احیاکنندۀ رباعی در سـال های پـس از انقالب 

بودند.
وی بـه دیوان های مهم در دوران گذشـته اشـاره 
کـرد و از بخـش مهمـی بـه نـام رباعـی یـاد کـرد و 
گفـت: از ایـن رباعی هـا تعـداد کمـی میـان مـردم بر 
سـر زبان هـا مانده و پذیرفته شـده اسـت؛ امـا به قول 
مرحوم باسـتانی پاییزی در مقالۀ سـال 55، شـاعران 
ایـن عصـر اگـر زیباتریـن رباعی هـا را هـم بسـرایند، 
ممکـن اسـت آن را بـه حسـاب خیـام بگذارنـد؛ ولی 
مثلـث رباعـی پـس از انقـالب، دایـرۀ جدیـدی در 
حـوزۀ رباعی سـرایی در کشـور ایجـاد کرد کـه رباعی 
حماسـی، دفـاع مقدس یا انقـالب از آن یاد می شـود. 
هرچنـد برخـی از آن هـا خـارج از این تعریف هاسـت. 
تفـاوت سـهرابی نژاد بـا آن دو نفـر دیگـر ایـن بود که 
حاضـر نشـد به هر مسـئله  و گرفتاری خود بـا روزگار 
بپـردازد؛ اما سـهرابی نژاد ایـن کار را می کرد. او سـراغ 
چیزهایـی به جـز جنـگ هـم رفت، مثـاًل به حاشـیۀ 
جنـگ پرداخـت، سـراغ کوپـن و کوپن فروشـان رفت 
و ایـن امتیـاز ویـژۀ سـهرابی نژاد در آن سـال ها بـود.

وی در پایـان سـخنان خـود، کتاب سـهرابی نژاد 
را عصـر جدیـدی دانسـت و عنـوان کرد: عصـر امروز 
مـا هـم نیازمنـد رویکردهایی بـوده و ایشـان این خأل 
را بـا اشـعارش پـر کـرده اسـت؛ چرا کـه اشـعار او در 
ذهن ته نشـین می شـود. ایـن کتاب تولدی تـازه برای 
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خبر 
همتیان را منتشر کرد.

تعــداد 3381 اثر در دو بخش شــعر و داســتان به 
دبیرخانه چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان 

سوره ارسال شد.
در روز فناوری هســته ای، برای آشــنایی با روش و 
منش شــهدای گران قدر دانش هســته اِی کشورمان، 
کتاب من، مادر مصطفی، نوشــتۀ رحیم مخدومی، در 

نماز جمعه های کشور معرفی شد.
در بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 
بخش بین الملل، دو ناشر و در بخش داخلی 116 ناشر 

محروم بودند.
کمیته ای برای بررســی افزایش میــزان اجاره بهای 
غرفه های بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تشکیل شد 
که این کمیته بر افزایــش 25درصدی تعرفۀ موزّعان 

داخلی نشر بین الملل رأی داد.
کتاب من انقالبی ام که بازخوانی برجسته ترین مواضع 
انقالبی رهبر معظم انقالب اســت، از سوی نشر ساقی 

منتشر شد.
بن کارت های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ویژۀ 
اهل قلــم، از 150هزار تومان به مبلغ 250هزار تومان 

شــش نامزد نهایی چهرۀ ســال انقالب اســالمی 
معرفی شدند: جواد افشار، پرویز پرستویی، عبدالحمید 
قدیریان، مجید مجیدی، هادی محمدیان و خانم بهناز 
ضرابی زاده. در نهایت، مجید مجیدی از میان این شش 

نفر، چهرۀ سال هنر انقالب اسالمی برگزیده شد.

مجموعــۀ شــعری هنوز هــم... ســرودۀ غالمعلی 
حدادعادل از ســوی انتشارات سورۀ مهر منتشر و طی 

مراسمی رونمایی شد.
کتاب تنهای با هم با محوریت اعتکاف به قلم محمد 
یوسفیان از سوی مرکز تخصصی مهدویت منتشر شد. 
کانون اندیشه جوان کتاب آیین طلبگی اثر علی اصغر 

خط اخبار
گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته
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خط اخبار / خبر

فهیمه بابائیان پور به همسر شهیدش غالمرضا صادق زاده 
در نماز جمعه های کشور معرفی شد.

دفتر نشــر معارف در ایام برپایی نمایشــگاه کتاب، 
کتاب های تمدن اسالمی اثر عالمه عبدالهادی الفضلی، 
انقالب کرامت در بحرین اثر ایمان نوروزی و شهید صدر 

اثر آیت اهلل عفیف نابلسی را روانۀ بازار کتاب کرد.
ســومین مجلــد از مجموعۀ 10جلــدی قصه های 
حیوانات در قرآن با نام هدهد و ملکه بلقیس و ترجمۀ 

محمدرضا سرشار به چهاردهمین چاپ خود رسید. 
کتــاب زندگی نامۀ مقام معظم رهبــری با عنوان از 
دوران طلبگی تا رهبری عالی از سوی انتشارات مانداال 

در شهر مادرید چاپ و منتشر شد.
کتاب الال بابایی به قلم مصطفی رحماندوست از سوی 

انتشارات سروش به چاپ دوم رسید.
رمان رؤیای نیمه شب اثر مظفر ساالری، کتاب دورۀ 
چهارم مسابقۀ کتاب خوانی »کتاب و زندگی« معرفی شد.
رمان به ســپیدی یــک رؤیا اثر فاطمه ســلیمانی 
اندرزیانی، از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. 

به تازگی چاپ دوم رمان وزارت ترس نوشتۀ گراهام 
گرین با ترجمۀ داریوش پرویز از سوی انتشارات علمی و 

فرهنگی، بازنشر و راهی بازار کتاب شده است.
نشســت خبری پنجمین دورۀ آموزشی شعر جوان 
انقالب اســالمی موســوم به آفتابگردان هــا با حضور 
علی محمد مؤدب، محمود اکرامی و میالد عرفان پور در 
مؤسسۀ شهرستان ادب برگزار شد. مدیرعامل مؤسسۀ 
شهرستان ادب گفت: بر مدیران اجرایی در دستگاه های 
فرهنگی، فرض اســت حمایت جدی تر از حوزۀ شعر 
به خصوص تربیت نیرو داشته باشند که از تأییدات رهبر 

معظم انقالب نیز بوده است.

رمان هیام که جدیدترین اثر انتشــارات عماد فردا 
به قلم لیال قربانی است، در نمایشگاه کتاب عرضه شد.

کانون اندیشۀ جوان کتاب پاسخ به شبهه و پرسش اثر 
حسین سوزنچی را منتشر کرد.

مدیرکل فرهنگی هنری اردویی و فضاهای پرورشی 
وزارت آموزش و پرورش از اختصاص بن 50هزار تومانی 
به 86هزار دانش آموز و معلم در استان های تهران، قم 
و البرز در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

زندگی سالم: ضروریات شش گانۀ حفظ سالمتی در 

افزایش پیدا کرد.
فردا برای خواندن دیر اســت... شعار بیست ونهمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد.
ویرایش دوم کتاب اقتصاد مقاومتی: درآمدی بر مبانی، 
سیاست ها و برنامۀ عمل در ســال »اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل«، به صورت الکترونیکــی در نرم افزارهای 

کتاب خوان فراکتاب، خط خوان و طاقچه منتشر شد.
انجمــن قلم ایرانیان امروز، کتاب در شــاهراه باد را 

منتشر کرد.
کتاب قرآن و خردورزی، اثر سیدمحمدعلی داعی نژاد 

از سوی کانون اندیشۀ جوان منتشر شد.
راه های پیشرفت و تعالی یا رکود و اضمحالل جامعۀ 
اســالمی، مضمون تازه ترین کتابی است که دفتر نشر 
فرهنگ اســالمی با عنوان به کجا می رویم؛ پوستین 

وارونه منتشر کرده است.
رئیس شورای راهبردی جشنوارۀ خاتم از وصول 900 

اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.
مشــاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشــاد از 
افزایش 50درصدی یارانه های خرید کتاب در نمایشگاه 
امسال خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار یارانۀ 

خرید کتاب به دانش آموزان تعلق گرفت.
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان کتاب 
ســوته دالن نقاش اثر هادی ســیف را برای دومین بار 

منتشر کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ضمن بیان 
چشــم  اندازی از برنامه های این نهاد در سال 1395، از 
اجرای طرح های جدید کتاب خوان همچون کتاب خوان 

ماه، مجازی، تخصصی و... خبر داد.
کتاب بیا تصمیــم بگیریم اثر ابوالفضل ابراهیمی، از 

سوی نشر کانون اندیشۀ جوان منتشر شد.
21هزار نسخه از رمان مالقات در شب آفتابی اثر علی 
موذنی، برای پویش مطالعاتی روشــنا راهی بازار کتاب 

شد.
کتــاب تا نفــس دارم می جنگم خاطــرات محمد 

میرزاوندی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.
کتاب صحیفه فاطمیه که دعاهای منتسب به حضرت 
زهرا )س( در آن گردآوری شــده اســت، از سوی نشر 

قرآن و اهل بیت نبوت به چاپ نهم رسید.
غرفۀ آســتان قدس رضوی عنوان برتر هشــتمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب نجف اشرف را کسب کرد. 
کتاب نردبان جهان نوشتۀ محمدرضا سرشار، به زودی 
از ســوی گروه کودک و نوجــوان فانوس دریایی برای 
مخاطبان آمریکای التین به زبان اســپانیولی منتشر 

می شود.
در آســتانۀ روز بزرگداشت مقام زن کتاب نامه های 
فهیمه، یادداشــت ها و نامه های عارفانۀ مرحوم خانم 
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گزیده ای از اخبار بازار نشر در ماه گذشته

کتاب الزامات حقوقی تحقق سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، اثر علی بهادری و علی فتاحی، منتشر شد.

دومین نشســت تخصصی شــعر کودک و نوجوان 
با عنوان »شــعر کودک و نوجــوان دفاع مقدس« عصر 
دوشنبه سوم خرداد 1395 در سالن امیرحسین فردی 
حوزه هنری برگزار شــد. دبیر شــورای شعر کودک و 
نوجوان بیان کرد: دو نســل از جنگ فاصله گرفته ایم 
و می تــوان به مضامین دفاع مقدس از نگاه های تازه ای 
مانند شهدای تازه تفحص شده و مدافعان حرم پرداخت.

اسامی برندگان قرعه کشی هفته های اول و دوِم دور 
چهارم مســابقۀ بزرگ »کتاب و زندگی« با محوریت 
کتاب رؤیای نیمه شــب اعالم شــد. چهارمین دورۀ 
مســابقۀ »کتاب و زندگی« بــا محوریت کتاب رؤیای 
نیمه شب از 15فرودین ماه آغاز شده است. عالقه مندان 
برای شــرکت در این مســابقه، به تارنمای کتاب و 

زندگی به آدرس Ketabzendegi.ir مراجعه کنند.

اداره کل فرهنگــی نهــاد کتاب خانه های عمومی 
کشور با انتشار فراخوانی، شرایط شرکت در جشنواره 

»طراحی لباس کتابدار« را تشریح کرد.
تیزر ســینمایی »رویای نیمه شب« براساس رمانی 
به همین نام این روزهــا با حضور چهره های مطرح 
ســینمایی در شــهرک ســینمایی غزالــی در حال 
تصویربرداری اســت. این فیلم کوتــاه به کارگردانی 
اصغر عباسی و تهیه کنندگی باشگاه فیلم سوره حوزه 
هنری و مرکز رسانه ای شیرازه است که در ادامه پیوند 
سینما و کتاب، برای معرفی رمان »رویای نیمه شب« 
اثر مظفر ساالری، از انتشارات کتابستان معرفت تولید 
می شــود. این کتاب به  عنــوان کتاب چهارمین دور 
مسابقۀ کتاب خوانی کتاب  و زندگی معرفی شده است.

طب سنتی اسالمی جدیدترین کتاب نشر سدید است 
که در زمینۀ طب سنتی اســالمی منتشر شده است. 
بــا توجه به اهمیت مطالعۀ این کتاب و ضرورت تغییر 
ســبک زندگی فعلی، نســخۀ الکترونیک و چاپی آن 

به صورت همزمان دردسترس قرار گرفته است.
کتاب نفوذ که به بررسی پروژۀ برنامه ریزی شدۀ نفوذ 
دشمن از دیدگاه رهبر انقالب پرداخته، به همت محمد 
رستمی گردآوری و تألیف شــده و از سوی انتشارات 

شهید کاظمی منتشر شده است.

هشتمین نشست خوشه، شبکۀ مراکز تولید و فروش 
محصــوالت فرهنگی، با موضوع بحران مالی در فضای 
کتابفروشی ها برگزار شــد. در این نشست محورهایی 
نظیــر اقتصاد مقاومتی و نقش جبهــۀ انقالب در آن، 
به ویژه مراکز توزیع محصوالت فرهنگی، اقتصاد فرهنگ 
و نحوۀ مواجهه بــا آن، اقتصاد کتابفروشــی در دورۀ 
بحران، مدیریت مالــی در مراکز توزیع و عرضه، رصد 
عرضه کنندگان کتاب در جبهۀ معارض، مشتری مداری، 
اخالق کســب، بررسی توزیع و پخش کتاب در جبهۀ 
انقالب و بررســی پویش مطالعاتی »روشنا« و مسابقۀ 
»کتاب و زندگی« بررسی شد. سردار حاج سعید قاسمی، 
میثم نیلی، مسئوالن فرهنگی اوقاف و جمعی از فعاالن 
فرهنگی، در این نشســت حضور داشــتند. همچنین 
120 توزیع کننــدۀ محصوالت فرهنگی در کارگاه های 
این نشست مشارکت کردند. هشتمین نشست خوشه 
از ابتدای روز پنجشنبه 26فروردین تا عصر روز جمعه 

27فروردین در شهر قم، برگزار شد.
در آســتانۀ برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران، چاپ 
هفدهم کتاب دختران آفتاب تألیف امیر حسین بانکی، 
بهزاد دانشگر و محمدرضا رضایتمند از سوی انتشارات 

سروش وارد بازار نشر شد.
پانزده محصول، محصوِل فعالیت یک سال گذشتۀ 
مرکز ترجمۀ حوزۀ هنری در برنامه ای به نام »ترجمان 
مهر« در ششــمین روز هفتۀ هنر انقالب اسالمی، در 

سالن تماشاخانۀ مهر حوزه هنری رونمایی شد.
نهمین جشنواره طنز سوره در بخش های نثر، نظم، 
داســتان کوتاه، مقاالت پژوهشی، عکس، کاریکاتور و 
استندآپ کمدی )مکتوب یا تصویری( و با موضوع آزاد 

برگزار می شود.
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مخاطب، خوش درخشیدند. خوش وقتم از اینکه اعالم 
کنم فعال ترین ناشران سال گذشته، ناشران جبهۀ انقالب 
بودند و پرخواهان ترین کتاب ها هم از جنس کتاب های 
فرهنگ و اندیشــۀ اسالم و انقالب اسالمی بود. البته به 
اندازه ای که این محتــوا، خواهان دارد و مخاطب طلب 
می کند، راه نرفتۀ بسیاری داریم و ناشران ما باید توجه 
بیشتری به این موضوع داشته باشند. به رغم اینکه برخی 
می خواهند القا کنند که اندیشــه و نگاه انقالب، دچار 
قدمت و کم و کاستی شده است، خوشبختانه اصالً چنین 
چیزی نیست و سال گذشته سه کتاب پرفروش کشور، 
همه متعلق به جبهۀ انقالب و دو عنوان از آنها متعلق به 

دفاع مقدس و فرهنگ جهاد و شهادت بوده است. 
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در ادامه 
گفت: باز خوشــوقتم از اینکه اعالم کنم ناشران انقالب، 
با تمام مشــکالت مالی و کمبودهایی که داشتند، سال 
گذشته برای توسعۀ ویترین خود تالش کردند و موفق 
شدند تعداد ویترین های کتاب و کتابفروشی را افزایش 
دهند. این در حالی بود که آمار ســال گذشته حکایت 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی مجمع ناشــران انقالب 
اسالمی، منانشر، نشست خبری میثم نیلی، مدیرعامل 
مجمع ناشران انقالب اســالمی دربارۀ نمایشگاه کتاب 
تهران، عصر روز سه شــنبه، هفت اردیبهشت، با حضور 
جمعی از اصحاب رسانه در دفتر مجمع ناشران انقالب 

اسالمی برگزار شد.
نیلی در بخش ابتدایی این نشست به بیان گزارشی 
از عملکرد ســال گذشتۀ مجمع ناشران انقالب اسالمی 
پرداخت و گفت: بخش مهمی از گزارش عملکرد سال 
گذشته، مربوط به کار خود ناشران است. این کارکرد و 
زحمات ناشران است که در رسانه ها دیده نمی شود؛ هم 
در فضای تولید، هم توزیع و هم ترویج. ناشــران انقالب 
اسالمی در حوزۀ بین الملل هم کارهای زیادی انجام دادند 

و کار را به سختی، اما با صالبت به پیش می برند.
وی افزود: خوشــبختانه، سال پیش ناشران جبهۀ 
انقالب، مانند سال های پیش و بلکه پیش  تر از سال های 
گذشته، هم به لحاظ تولید محتوای فاخر و متناسب با 
اهداف انقالب اســالمی، هم به لحاظ بازاریابی و جذب 

خانۀ کتاب؛
 گره کور توسعه و ترویج کتاب خوانی

مجتبی کبک کوهساری

گزارش نشست خبری مدیر عامل مجمع ناشران انقالب اسالمی

خط  اخبار
گزارش
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 خوشوقتم از اینکه 
اعالم کنم فعال ترین 
ناشران سال گذشته، 
ناشران جبهۀ انقالب 
بودند و پرخواهان ترین 
کتاب ها هم از جنس 
کتاب های فرهنگ و 
اندیشۀ اسالم و انقالب 
اسالمی بود
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خانۀکتاب؛گرهکورتوسعهوترویجکتابخوانی

این قدر بین مردم پرخواهان شــود، حتماً تا حاال گوش 
فلک کر شده بود که این اتفاقات معموالً در جبهۀ انقالب 

نمی افتد.
در سامانۀ کارشناسی مجمع هم حدود پنجاه بستۀ 
پیشنهادی جدید تولید شد؛ اما به خاطر مشکالت مالی 
موفق به انتشارشان نشدیم که ان شاءاهلل گشایشی بشود 
و بتوانیــم آن ها را به چاپ برســانیم. هفت اینفوگرافِی 
راهنمای مطالعه در موضوعات مهم هم تولید شد. تولید و 
عرضۀ نرم افزار »خواندنی ها« هم از دیگر دستاوردهای سال 
گذشته بود. جلد دوم کتاب »خواندنی ها« هم که شامل 
مجموعۀ یکپارچۀ بسته های پیشنهادی کتاب بود، منتشر 

شد و ان شاءاهلل در سالن یاس رونمایی خواهد شد. 
وی در ادامۀ بیان کارنامۀ مجمع ناشــران در سال 
گذشته گفت: ده شماره از نشریۀ شیرازه در سال گذشته 
منتشر شد که جزو بهترین نشریات حوزۀ کتاب محسوب 
می شــود و خوانندگان و عالقه مندان زیــادی دارد. در 
حوزۀ نرم افزاری، نرم افزار خط خوان مجمع ناشــران هم 
مرز بیســت هزار عضو را رد کرد و آمار تعداد کتاب های 
بارگذاری شــده در آن هــم از 1700 عنوان گذشــت. 
به این ترتیب، به مدد این نرم افزار، حدود چهل هزار کتاب 
خوانده شــده را در سال گذشــته داشتیم. نشست های 
هم اندیشی با ناشران در حوزۀ نمایشگاه مطلوب و حوزۀ 
روان شناسی و حوزۀ کتاب کودک که در بخش کودک 
و نوجوان منجر به تولید سند محتوایی کتاب کودک و 
نوجوان هم شد، در سال گذشته برگزار شد که قابل عنایت 
و قابل توجه اســت. چند کارگاه  آموزشی هم برگزار شد 
که با استقبال نسبی ناشران روبه رو شد. در حوزۀ ترویج 
کتاب، مجمع و به خصوص مرکز رســانه ای شــیرازه، 
هماهنگی های الزم را برای کار تیزرها با رسانۀ ملی انجام 
داد. فکر می کنم سال گذشته، بیش از 20 کتاب مصوب 
برای ساخت تیزر کتاب داشتیم که امیدواریم امسال هم 
ادامه داشــته باشد. این بخشی از کارهای بسیاری است 

از تعطیلی بیش از صد کتابفروشی در کشور داشت. باز 
مفتخرم که عرض کنم ناشران مؤمن و انقالبی، در سال 
گذشته، اهتمام ویژه ای به استفاده از کاغذ ایرانی داشتند 
و بســیاری از ناشران، با پذیرش برخی کاستی هایی که 
در کیفیت کار به وجود می آمد، بســیاری از آثار خود را 
با کاغذ ایرانــی تولید کردند. در حــوزۀ بین الملل هم 
افتخارآفرینی های زیادی توسط ناشران انقالب صورت 
گرفت که ترجمۀ آثارشان به زبان های دیگر و برگزاری 
مســابقات کتاب خوانی از جملۀ این دستاوردها بود که 

قابلیت پرداخت در رسانه ها را داشتند. 
نکتۀ دیگر اینکه بســیاری از ناشــران انقالب، در 
سال گذشــته، برنامه های ترویجی خیلی خوبی برای 
کتاب هایشان داشتند. این ناشران چه در نمایشگاه سال 
گذشــته و چه در طول ســال و جوایز دیگر، توانستند 

رتبه های خوبی را به خود اختصاص دهند. 

افزایش 35 درصدی فروش ناشران مجمع در 
فروشگاه های ترنجستان

نیلی افزود: در بخش توزیع، توسعۀ فروشگاهی را داشتیم 
و شــرکت ترنج، چهار فروشگاه را به شبکۀ فروشگاهی 
ترنجســتان اضافه کرد. این فروشگاه ها در باغ موزۀ دفاع 
مقدس تهران، تنکابن، ارومیه و قم برپا شــدند. با وجود 
شرایط بسیار سخت و طاقت فرسای اقتصادی موجود، 
شــرکت ترنج 30 تا 35 درصد، افزایش میزان فروش را 
داشــت. یکی دیگر از نکات مثبت سال گذشته، مرکز 
رســانه ای شــیرازه و هم آهنگی آن با رسانه های جبهۀ 
انقالب و رســانۀ ملی بود. کار مســابقۀ کتاب وزندگی 
را کــه به صورت متمرکز پیگیری کردنــد که در آن دو 
کتاب »خانواده« و »دختر شینا« محور عملیات بودند که 
تیراژهای چندصدهزاری برای کتاب ها رقم زد؛ مثالً تیراژ 
کتاب دختر شینا به نزدیک دویست هزار رسید. اگر جریان 
روشنفکری چنین آمار و عددهایی داشت که کتاب هایش 

  ناشران مؤمن 
و انقالبی، در سال 

گذشته، اهتمام 
ویژه ای به استفاده از 
کاغذ ایرانی داشتند 
و بسیاری از ناشران، 

با پذیرش برخی 
کاستی هایی که در 
کیفیت کار به وجود 

می آمد، بسیاری از آثار 
خود را با کاغذ ایرانی 

تولید کردند

 در بخش توزیع، 
توسعۀ فروشگاهی 

را داشتیم و شرکت 
ترنج، چهار فروشگاه 

را به شبکۀ فروشگاهی 
ترنجستان اضافه کرد. 

این فروشگاه ها در 
باغ موزۀ دفاع مقدس 

تهران، تنکابن، ارومیه 
و قم برپا شدند

 در حوزۀ 
نرم افزاری، نرم افزار 

خط خوان مجمع 
ناشران هم مرز 

بیست هزار عضو 
را رد کرد و آمار 
تعداد کتاب های 

بارگذاری شده در آن 
هم از 1700 عنوان 

گذشت



18

شمارۀ 10 و 11، فروردین و اردیبهشت 1395
ماهنامۀ شیرازه کتاب

خط اخبار / گزارش

خبرنگاری که از منبع هزینه برای تیزرهای تلویزیونی 
پرســید، گفت: تولید تیزر، طبعاً باید با سرمایه گذاری 
خود ناشــر اتفاق بیفتد و به همین دلیل برای هر کتاب 
هم اتفاق نمی افتد و آن کتاب باید قابلیت الزم را داشته 
باشــد. برای یک کتاب، یک سناریوی ترویجی نوشته 
می شود و براساس آن، کار ترویج انجام می شود. در این 
راه، صداوسیما یک کمک کار در برخی از کتاب ها است؛ 
اما در همۀ کتاب ها نیســت. یعنی لزوماً هر کتابی که 
پرخواننده و پرفروش می شود، لزوماً کار تبلیغ تلویزیونی 
و امثالهم ندارند و عملیات ترویجی آن ها از طریق همین 
شبکه های اجتماعی و سایت ها و... رخ می دهد. در رابطه 
با تیزرها، جای تشکر از صداوسیما وجود دارد. البته ما با 
آنچه که صداوسیما باید دربارۀ کتاب انجام دهد، فاصلۀ 
زیادی داریم. صداوسیما محبت ویژه دارد؛ اما ما توقعمان 
خیلی بیشتر است و معتقدیم آنچه که شایسته است و 
رهبری خصوصاً در سال نود مطالبه کردند، هنوز محقق 
نشده است. البته بخشی از این شرایط، به ما و مجموعۀ 
نشر بر می گردد و بخشی هم به این مسئله که این کار، 

در آغاز راه است. 
وی گفت: پیش از آن که دربارۀ نمایشــگاه و سالن 
یاس صحبــت کنم، اجازه بدهید دو نکتــه را یادآوری 
کنم. اول این که کمافی السابق معتقدیم نمایشگاه کتاب 
با وضعیت کنونی که یک فروشــگاه بزرگ و مزدحم و 
غیرهدایت کننده است، مطلوب نیست و یک عارضه است 
که ما به خاطِر نبودن زیرساخت های اصولی و عالمانه در 
حوزۀ توزیع و ترویج به آن تن داده ایم. نکتۀ دوم این است 
که راه حل تقویت نشر را بزرگ تر شدن متراژ و عظمت 
نمایشگاه نمی دانیم. تقویت نشر با تقویت تولید و تقویت 
زیرساخت های توزیع و ویترین است که محقق می شود 
که به نظرم هنوز وزارت ارشاد حرکتی عملی و جدی در 
این زمینه انجام نداده اســت و ما در این حوزه، مطالبۀ 
بسیار جدی داریم. از این جهت باید رسانه ها کمک کنند. 
این که معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد به کتابفروشی ها 
و فروشگاه های کتاب سر می زنند، حرکت مثبت و خوبی 
است؛ اما اقدام اصلی، کمک به زیرساخت هاست که اگر 
این اتفاق بیفتد، دیگر به کارهایی از قبیل خرید کتاب 
از سوی ارشاد و انبارکردن در کتابخانه های بی مخاطب 
نیازی نیست. البته کتابخانه را نفی نمی کنم؛ این را دربارۀ 

وظیفۀ وزارت ارشاد گفتم. 
مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اسالمی دربارۀ 
نمایشگاه کتاب تهران گفت: امسال، یک اتفاق مهم رخ 
داد و آن جابه جایی بود. در این باره، با اینکه تشــکل ها 
راضی و موافق نبودند، سعی کردند همراهی کنند و به 
ارشاد کمک کنند. به نظر ما، آن چه مهم تر از تغییر جای 
نمایشگاه اســت، آن تغییراتی است که باید در نرم افزار 
نمایشگاه رخ بدهد. اآلن پنجمین سال است که ما حرف 

که در سال گذشته انجام شد و مجال پرداختن به همۀ 
آن ها نیست.

این را هم الزم می دانم بگویم که همۀ این ها با وجود 
همۀ مشــکالت و بی توجهی هایی که در حوزۀ فرهنگ 

وجود دارد انجام شده است. 

امسال چندصدهزار نفر را به نمایشگاه کتاب 
دعوت می کنیم

مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اســالمی در بخش 
دوم این نشســت که با محوریت نمایشگاه کتاب تهران 
ادامه پیدا کرد، در پاســخ به سؤال خبرنگاری که دربارۀ 
طرح دعوت و کارت های تخفیف مجمع ناشران انقالب 
اسالمی پرسید، ضمن اعالم خبر حضور سالن یاس در 
نمایشگاه، گفت: ما سال پیش، تجربۀ خوبی در نمایشگاه 
داشتیم که امسال هم ســعی کردیم آن را ادامه دهیم. 
در این طرح، کارت های تخفیف به صورت حساب شده به 
گروه های مختلف مخاطبان از جمله دانشجویان، طالب، 
دانش آموزان و... داده می شد و از آن ها دعوت می شد که 
از نمایشگاه بازدید و خرید کنند. سال گذشته دعوت 11۴ 
ناشر را در این طرح داشتیم و امسال این رقم 110 ناشر 
شده است. این ناشران به طور مشترک با هم از مخاطبان 
دعوت می کنند و کتاب هایشان را با پانزده درصد تخفیف 
اضافه بر تخفیف ده درصدی نمایشگاه ارائه می کنند که 
مجموعاً می شود 25 درصد. این کارت تخفیف چهار تکه 
است که با هرکدام تا سقف پنجاه هزار تومان، می توان از 
یک غرفه خرید انجام شود. این طرح، با همت خود ناشران 
صورت می گیرد و کمکی به عالقه مندان هم هست. اصل 
سرمایه گذاری را هم 110 ناشر مذکور انجام داده اند و ما 
فقط تدارک کار را دیده ایم. بیشــتر از 95 درصد ناشران 
حاضر در این طرح، عضو مجمع هستند و باقی، ناشران 
جبهۀ انقالب هســتند؛ چون ناشــران انقالب اسالمی، 
بسیار فراتر از مجمع ناشران انقالب اسالمی هستند. در 
این طرح، امسال به لحاظ زمان بندی از سال قبل جلوتر 
هستیم و امیدواریم مشکالت معدودی که سال گذشته 
به خاطر کمبود زمان رخ داد، رخ ندهد. با این حال، اجرای 
طرح در سال گذشته موفق بود و برآورد خرید پارسال، 
بالغ بر 300 میلیون تومان بود که به نظر می رسد امسال 
بیشتر از دو برابر آن وارد گردونۀ مالی ناشران عزیز شود. 
امســال برای این طرح حدود چندصدهزار کارت چاپ 
می کنیم و این به آن معنی است که داریم چندصدهزار 
نفر را به نمایشگاه دعوت می کنیم و این حرکتی به نفع 
نمایشــگاه و رونق اقتصادی نمایشگاه خواهد بود. البته 
کارت تخفیف امسال، یک تغییر دارد و آن هم این است 
که این کارت از طریق کیوآر ُکد به نرم افزار اطالع رسانی 

نمایشگاه متصل می شود. 
نیلی در بخش دیگری از ســخنانش در پاسخ به 

 کارت های تخفیف 
به صورت حساب شده 
به گروه های مختلف 
مخاطبان از جمله 
دانشجویان، طالب، 
دانش آموزان و... 
داده می شد و از آن ها 
دعوت می شد که 
از نمایشگاه بازدید 
و خرید کنند. سال 
گذشته دعوت 114 
ناشر را در این طرح 
داشتیم و امسال این 
رقم 110 ناشر شده 
است

 راه حل تقویت نشر 
را بزرگ تر شدن متراژ 
و عظمت نمایشگاه 
نمی دانیم. تقویت 
نشر با تقویت تولید و 
تقویت زیرساخت های 
توزیع و ویترین است 
که محقق می شود که 
به نظرم هنوز وزارت 
ارشاد حرکتی عملی 
و جدی در این زمینه 
انجام نداده است 
و ما در این حوزه، 
مطالبۀ بسیار جدی 
داریمزیرساخت های 
اصولی و عالمانه در 
حوزۀ توزیع و ترویج به 
آن تن داده ایم
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خانۀکتاب؛گرهکورتوسعهوترویجکتابخوانی

نگرفته، دوستان ارشاد هم کمک کنند از ناشران در اجاره 
غرفه ها، مبالغ گزاف طلب نکنند. ما از برخی از ناشــران 
می شنویم که می گویند رقمی که امسال از آن ها خواسته 

شده، از مبلغ پارسال بیشتر است. 
مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اسالمی دربارۀ 
سالن یاس در بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: 
سالن یاس، رصدخانه یا رصدنامۀ کتاب و نشر ایران و یک 
فضا برای نخبه ها و عالقه مندان اهالی حرفه ای خواندن و 
البته برخی مدیران فرهنگی و غیرفرهنگی کشور است و 
وضعیت واقعی نشــر کشور و حال و هوای اندیشه و فکر 
کشور را در یک فضای آرام نشان می دهد. ویژگی اصلی 
سالن یاس، چیدمان موضوعی کتاب هاست که کتاب ها 
در قیاس با هم در یک موضوع مورد بررسی قرار بگیرند. 
بازدید از این سالن، می تواند مقدمۀ خرید کتاب باشد. این 
چیدمان که ده هزار کتاب سال 9۴ را شامل می شود، همراه 
با کارشناسی کارشناسان زبدۀ کتاب است که به مخاطبان 
مشــاوره می دهند. عالوه بر این، بسته های پیشنهادی 
کتاب به مخاطبان ارائه خواهد شد، نشست های محتوایی 
و پاتوق های فرهنگی در ســالن یاس برگزار خواهد شد. 
حدود چهارده گروه ترویجی نیز در سالن یاس کارهای 
خــود را به مــردم عرضه خواهند کرد. در ســالن یاس 
پوسترهای کتاب، اینفوگرافی های و پوسترهای تحلیلی 
نشر، وضعیت شناسی های نشر و... عرضه خواهد شد. ما 
امسال، نرم افزار »پینش« را هم در نمایشگاه خواهیم داشت 
که راهنمای نمایشگاه و غرفه هاست و می تواند کمک کار 

کمیتۀ اطالع رسانی نمایشگاه باشد.

مجمـع ناشـران امسـال به صـورت خاص تر 
بـه کمیتـۀ اطالع رسـانی کمـک می کند

نیلی در پاسخ به خبرنگاری که از کمک مجمع به کمیتۀ 
اطالع رسانی پرسید، گفت: مجمع به کل نمایشگاه کمک 

از نمایشگاه مطلوب می زنیم؛ ولی آن چنان که باید و شاید 
به این سمت حرکت نشده است. البته گام های مثبتی 
برداشته شده. ادبیات نمایشگاه مطلوب در بین تشکل ها 
و مســئوالن، هم پذیرفته شده و هم دارد به هم نزدیک 
می شــود؛ اما نیاز به اقدام عملــی دارد. توجه کنیم که 
تغییرات و جابه جایی ها و تحوالت سخت افزاری مهم تر از 

نرم افزاری نیست. 
او ادامه داد: دربارۀ جابه جایی جا دارد از شهرداری 
به خاطر تالش برای آماده ســازی شهرآفتاب در زمانی 
چندماهه تشکر کنیم. البته ما مصالی امام خمینی)ره( 
را مکان بســیار مناسبی برای نمایشــگاه کتاب تهران 
می دانستیم و می دانیم؛ یک فضای معنوی قابل عنایت بود. 

امیدواریم شهر آفتاب هم همان موفقیت ها را تکرار کند.
نیلی در ادامه گفت: شرایط انتقال نمایشگاه، شرایط 
ویژه ای بود و یک ریسک به ناشران تحمیل می کند؛ اما 
تصورمان این اســت که اگر رسانه ها و نخبه ها از مردم و 
فضای عمومی جامعه دعوت کنند و انگیزه بخش باشند، 
می شود این ریسک را از سر گذراند. من می خواهم این 
جابه جایی از مصلی به شــهرآفتاب را بــا جابه جایی از 
نمایشگاه  بین المللی به مصلی مقایسه کنم. در سال 85 
به 86 که این اتفاق می افتاد و نمایشگاه به مصلی می رفت، 
دولت وقت با حجم انبوهی از هجمه های سیاسی روبه رو 
شد و تیتر یک رسانه ها علیه این جابه جایی بود. آن زمان 
فشار روانی و سیاسی بود که وارد می شد و به یاد دارم که 
یکی از تشکل ها نمایشگاه را تحریم کرد. با وجود همۀ این 
فشارها، نمایشگاه در سال 86 به خوبی برگزار شد. امسال، 
اما این فضا وجود ندارد و تشکل ها و رسانه های منتقد هم 

با دولت همدلی کردند و به آن فشار نیاوردند.
وی افزود: با توجه به فشاری که دارد به ناشران وارد 
می شود، مطالبه مان از وزارت ارشاد این است که با توجه 
به این که شــهرداری هزینۀ مکان شهر آفتاب را از آن ها 

  شرایط انتقال 
نمایشگاه، شرایط 
ویژه ای بود و یک 
ریسک به ناشران 

تحمیل می کند؛ اما 
تصورمان این است که 
اگر رسانه ها و نخبه ها 

از مردم و فضای 
عمومی جامعه دعوت 

کنند و انگیزه بخش 
باشند، می شود این 

ریسک را از سر گذراند

 با توجه به فشاری 
که دارد به ناشران وارد 

می شود، مطالبه مان 
از وزارت ارشاد این 

است که با توجه به این 
که شهرداری هزینۀ 

مکان شهر آفتاب را از 
آن ها نگرفته، دوستان 
ارشاد هم کمک کنند 

از ناشران در اجاره 
غرفه ها، مبالغ گزاف 

طلب نکنند

 سالن یاس، 
رصدخانه یا رصدنامۀ 
کتاب و نشر ایران و 

یک فضا برای نخبه ها 
و عالقه مندان اهالی 

حرفه ای خواندن و 
البته برخی مدیران 

فرهنگی و غیرفرهنگی 
کشور است و وضعیت 

واقعی نشر کشور و 
حال و هوای اندیشه 

و فکر کشور را در 
یک فضای آرام نشان 

می دهد
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خط اخبار / گزارش

ناامن و نامطمئن بودن آمارهــا نمی توان حوزۀ کتاب و 
کتاب خوانی کشور را مدیریت کرد. با انحصارطلبی و عدم 
بهره وری و تبدیل شــدن به رقیب بخش خصوصی که 
متأسفانه خانۀ کتاب در این سال ها به سمت آن حرکت 
کرده است، و شائبه هایی که در این زمینه به وجود می آید 
و ما فعالً تمایل نداریــم آن را بیش از این باز کنیم، و با 
این خانۀ کتاب نمی تواند تحول در وضعیت کتا ب خوانی 
را رقــم زد. این اتفاق را باید اصالح کرد. و ما این مطالبه 
را پیگیری خواهیم کردیــم. محرمانگی در حوزۀ کتاب 
بی معنی است. دولت محترم در حوزۀ قراردادهای نفتی 
محرمانگی اعمال می کند که آن هم پذیرفته نیست. یا در 
برجام برخی اطالعات را محرمانه نگه می دارد و برخی را 
نامحرم تلقی می کند و... که کار نداریم؛ اما این محرمانگی 
در حوزۀ کتاب چه معنایی دارد؟ برای ناشر که کتابش را 
به رایگان می دهد و آن ها فقط اطالعات آن را آن هم با پول 
دولت ثبت می کنند، چه معنا دارد که دوباره برای گرفتن 
اطالعات خودش دوباره پول بپردازند. اینها گره هایی است 
که باید آنها را باز کرد و سمت کارآمدی و سالمت بیشتر و 

آیندۀ روشن تر حرکت کرد. 
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در پایان 
ســخنانش دربارۀ حضور روســیه به عنوان مهمان ویژۀ 
نمایشگاه کتاب گفت: روسیه کشور کتاب خوان هاست. 
متأسفانه به دلیل نامأنوس بودن خط و زبان، فاصلۀ ما با 
آنها زیاد شده است. این رویداد، یک فرصت است. سعی 
کنیم این فرصت را غنیمت بشماریم و تالش کنیم با توجه 
به رویکرد ضدامپریالیستی که در برخی از اندیشمندان و 
مردم و همچنین روسیه وجود دارد، برای کتاب های خوب 

اندیشۀ انقالب و اسالم را مبادله را انجام دهیم..

می کند؛ اما امسال کمک به کمیتۀ اطالع رسانی به صورت 
خاص تر در حال اتفاق افتادن است. اطالع رسانی یکی از 
مشکالت مخاطبان این نمایشگاه خواهد بود. البته دوستان 
ما دارند تالش می کنند که بخشی از این مشکل را حل 

کنند. 
او در ادامه گفت: اطالع رســانی در کار کتاب و کار 
ترویج کتاب که مبتنی بر داشتن اطالعات و رسانش آن 
است، گمشــدۀ کتاب خوانی کشور است. اگر هفتادهزار 
عنوان کتاب در کشور تولید می شود، در بیشترین حالت 
ممکن برای کسی که بیشترین کتاب را می خواند، یک 
نفر صد کتاب می خواند مثــالً. حتی اگر چاپ اولی ها و 
آموزشــی و کمک آموزشی را کنار بگذارید، باز هم تعداد 
بیست وخرده ای هزار عنوان کتاب است. چطور می شود 
فهمید که کدام کتاب بهتر اســت؟ به هرحال هرکسی 
فرصــت و توان مالی محدودی دارد. دسترســی هم که 
مشــکل خود را دارد. در این شرایط قطعاً نیاز به هدایت 
مطالعاتی وجود دارد. برای این کار، قطعاً به اطالع یابی و 

اطالع رسانی قوی و هوشمند نیاز است. 

خانۀ کتاب یکی از گره های کور ترویج و توسعه 
کتاب خوانی در کشور است

وظیفۀ ثبت اطالعات کتاب، سال هاست که بر عهدۀ خانۀ 
کتاب است و مع االسف این وظیفه در خانۀ کتاب نه تنها 
به درستی انجام نمی شود، بلکه کامالً برعکس مأموریتی که 
باید انجام دهد، انجام می دهد. خانۀ کتاب یکی از گره های 
کور ترویج و توسعۀ کتاب خوانی در کشور ماست و باید 
اصالح شود و ما از وزارت ارشاد این را می خواهیم. با این 
وضعیت ثبت اطالعات، اطالع رســانی و با این وضعیت 

 وظیفۀ ثبت 
اطالعات کتاب، 
سال هاست که بر 
عهدۀ خانۀ کتاب 
است و مع االسف این 
وظیفه در خانۀ کتاب 
نه تنها به درستی انجام 
نمی شود، بلکه کاماًل 
برعکس مأموریتی 
که باید انجام دهد، 
انجام می دهد. خانۀ 
کتاب یکی از گره های 
کور ترویج و توسعۀ 
کتاب خوانی در 
کشور ماست و باید 
اصالح شود و ما از 
وزارت ارشاد این را 
می خواهیم. با این 
وضعیت ثبت اطالعات، 
اطالع رسانی و با 
این وضعیت ناامن و 
نامطمئن بودن آمارها 
نمی توان حوزۀ کتاب 
و کتاب خوانی کشور را 
مدیریت کرد
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عربـی وارد ایـران شـد؛ امـا به زبان فارسـی ترویـج پیدا 
کـرد و در طـول قرن هـای متمـادی، بیشـترین معارف 
ایرانیـان  اسـالمی و سـخنان حکمت آمـوز به وسـیلۀ 
فارسـی زبـان در میـان ملت ها انتشـار یافـت؛ بنابراین 
زبـان فارسـی در این بخش از جهـان از حقوق واضحی 
در جهـت گسـترش اسـالم و فرهنـگ و تمدن بشـری 
برخـوردار اسـت... . اکنـون زبان فارسـی بهترین حامل 
و رسـانه بـرای معـارف، افـکار، نـوآوری و تمدن عمیق 
اسـالمی محسـوب می شـود و بـر ایـن اسـاس، وظیفۀ 
ما در قبال زبان فارسـی بسـیار سنگین اسـت... . بخش 
عظیـم و غیرقابل اغماضی از مواریث کهن بشـریت اعم 
از فلسـفه، دین، علم، اخالق، عرفان و سیاست به وسیلۀ 
زبان فارسـی منتقل شـده است که دسـت یافتن به آن 

بـدون اطـالع از این زبان، آسـان نیسـت.«3
ایشـان بـار فرهنگی  زبـان  فارسـی  را در فرهنگ  و 

سـیدحمید حیدری ثانـی : از نظر رهبر، زبان فارسـی، زبانی 
پُـرارج اسـت: »هرکـس بـه معـارف بشـری عالقه منـد 
باشـد، بایـد بـرای زبـان فارسـی ارج و مرتبـه ای خاص 
قائـل باشـد؛ زیرا ایـن زبان پُرظرفیت، شـیرین، رسـا و 
زیبا توانسـته است بخش عظیمی از مناطق جغرافیایی 
جهـان را تحت تسـلط و سـیطرۀ معنوی خـود درآورد؛ 
بـا نفوذ معنوی، کارایی، شـیوایی و قـدرت بالغت خود 
در دل ملت هـا جـا باز کنـد و برای آنـان فرهنگ، دین، 

معرفت و تمـدن به ارمغـان آورد.«2 
ایشـان تبدیـل زبان فارسـی بـه زبان ادبـی و زبان 
شـعر، نثـر، طرفه گویـی و ظریف پـردازی در شـبه قارۀ 
هنـد و مناطقی از چیـن و اندونزی و مالزی را نشـان از 
ظرفیـت واالی ایـن زبان می داند و ادامـه می دهد: »زبان 
فارسـی توانسته اسـت در ایران، بیشترین تالش را برای 
گسـترش و تحکیـم اسـالم انجام دهـد. اسـالم، به زبان 

پروندۀ ویژه
یادداشت
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رهبر
فارسی دوست

درست گویی در کالم رهبر

 زبان فارسی 
توانسته است در 
ایران، بیشترین تالش 
را برای گسترش و 
تحکیم اسالم انجام 
دهد. اسالم، به زبان 
عربی وارد ایران شد؛ 
اما به زبان فارسی 
ترویج پیدا کرد و در 
طول قرن های متمادی، 
بیشترین معارف 
اسالمی و سخنان 
حکمت آموز به وسیلۀ 
ایرانیان فارسی زبان 
در میان ملت ها انتشار 
یافت

در بین مسئوالن عالی نظام، رهبر معظم انقالب شاید دغدغه مندترین به حال زبان فارسی باشد. این، با بررسی فعالیت های 
ایشان در دوران مسئولیت، چه در زمان ریاست جمهوری و چه در زمان رهبری، بهتر مشخص می شود. جالب اینکه ایشان خود 
را فردی »عاشق و شیفتۀ زبان فارسی«1 معرفی می کند. صدق این دعوی را نیز عملکرد ایشان گواهی می دهد. در این نوشتار، 
از این زاویه به کالم و برخی اقدامات رهبر دربارۀ زبان فارسی نگرسته ایم: ضرورت رسیدگی به زبان فارسی و درست گویی و 

پاالیش و تقویت زبان فارسی.
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رهبرفارسیدوست

تمـدن  جهانـی  در خور توجـه  می دانـد و می گوید: »این  
بـاور حقیقـی  وجـود دارد کـه  در میراث هـای  فرهنگی  
فارسـی  در دسـترس   زبـان   بـه   آنچـه  کـه   ملت هـا، 
انسـان ها وجود دارد، از بسـیاری  زبان های  دیگر بیشـتر 
اسـت  و زبان  فارسـی  رایج ، حـدود 1200 سـال  ذخیرۀ 
فرهنگی  برجسـته  دارد که  می توان  از آن  برای  پیشـبرد 
فرهنـگ  بشـری  اسـتفاده  کرد و بـه  آن  غنا بخشـید.«۴ 
»زبـان فارسـی این قـدر ظرفیـت و گنجایـش دارد کـه 
دقیق تریـن و ظریف تریـن علـوم و دانش هـا می تواننـد 
بـا ایـن زبان بیان شـوند. ما زبان پُرظرفیتـی داریم.«5  با 
توجـه به همین نکته اسـت که ایشـان از سـال 138۴، 
لـزوم تبدیـل زبان فارسـی بـه زبان علم را مطـرح کرده 

است.6
ایشـان می گویـد: »هویـت ملـی ما به زبـان و خط 
ماسـت.«7  »... زبان ملی، فارسـی اسـت. ... بنابراین نباید 
تصور شـود کـه زبان فارسـی نماد ملیت ایران نیسـت؛ 
چـرا، هسـت. روی این موضوع تکیـه شـود.«8  »... زبان، 
اسـتخوان فقـرات یـک ملت اسـت؛ ایـن را مـا این طور 
تضعیـف کنیـم؟...«9  »بـه زبـان و ادبیـات، بایـد خیلی 
اهمیـت داده شـود.«10  »مسـئلۀ زبـان مسـئلۀ بسـیار 
مهمـی اسـت. واقعـاً احتیـاج دارد بـه ایـن کـه حمیت 
بـه  خـرج دهیـد. یکـی از اهتمام هایـی کـه دولت های 
آگاه و هوشـیار در دنیـا انجـام می دهنـد، تکیـه بر روی 

گسـترش زبان ملی شـان در دنیاسـت.«11
ایشـان آینـدۀ زبـان فارسـی را این طـور ترسـیم 
می کنـد: »زبـان  فارسـی  کلمـۀ طیبـه ای  اسـت  و اصل  
ثابتـی  دارد و انتظـار می رود که  روزبه  روز پیشـرفت  کند 
و جهانیـان  بتواننـد از ایـن  زبـان  اسـتفاده های  فراوانـی  
را بـه  عمـل  آورنـد.«12  »زبـان فارسـی بایـد گسـترش 
پیـدا کنـد. باید نفـوذ فرهنگِی زبان فارسـی در سـطح 
جهان روزبه روز بیشـتر شـود. فارسـی بنویسید، فارسی 
واژه سـازی کنید و اصطالح ایجاد کنید. کاری کنیم که 
در آینده، آن کسـانی که از پیشـرفت های علمی کشور 
مـا اسـتفاده می کننـد، ناچار شـوند بروند زبان فارسـی 

را یـاد بگیرند.«13 
از نظـر رهبـر، زبـان فارسـی حامـل پیـام انقالب 
اسـت: »امـروز به برکـت انقـالب در نقاطی از دنیـا، زبان 
فارسـی به عنوان زبان دوم دانشـگاهی یا به عنـوان زبان 
رشـتۀ اختصاصـی، بـاز مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. 
انقـالب پیـام و سـخنی دارد... . به هرحـال، امیدواریـم 
زبان فارسـی گسـترش پیـدا کند. زبـان فارسـی زبانی 

اسـت باظرفیت و باِکشـش.«1۴

اقدامات
اقدامات رهبر برای پاسداشـت و اعتالی زبان فارسـی را 

می تـوان این گونه دسـته بندی کرد:

1. سـخنرانی ها: مجموع آنچه از سـخنرانی های 
رسـمی رهبـر بـا جسـت وجوی دو کلیـدواژۀ »زبـان« و 
»فارسـی« در تارنمـای farsi.khamenei.ir بـه دسـت 
می آیـد، بـه بیـش از 30هـزار کلمـه می رسـد! ایـن 

سـخنرانی ها در بـازه ای 32سـاله ایـراد شـده اسـت.
2. تـالش برای تأسـیس فرهنگسـتان: »... از 
پنج شـش سـال پیـش، مـن در شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی خیلی ُمصر بـودم که این کار انجـام بگیرد.«15 
3. حمایت و مطالبه از فرهنگسـتان: در سال 
1370: »این فرهنگسـتانی که اخیراً تشکیل شده... باید 
تقویـت شـود.«16  »بـه هـر حال بنـده شـخصاً ... به این 
مجموعـۀ شـما خیلی امیـد بسـته ام. امیـدوارم که این 
مجموعـه ان شـاءاهلل بتوانـد کارهای بزرگ و اساسـی ای 
را در بـاب زبـان فارسـی انجـام بدهـد.«17  »اتفاقـاً اگـر 
فرهنگسـتان بـه این قضیه ]غلط گویی در صداوسـیما[ 
بپـردازد و نسـبت بـه آن اهتمـام بورزد، بسـیار بسـیار 
خـوب و مفیـد خواهد بود. ان شـاءاهلل طوری بشـود که 
ایـن مـوارد هم اصـالح گـردد.«18  و در 1392: »سـال ها 
پیـش مـا در این زمینه کار کردیم، اقـدام کردیم، جمع 
کردیـم کسـانی را ُدور هم بنشـینند. مـن می بینم کار 
درسـتی در ایـن زمینـه انجـام نمی گیـرد و تهاجـم به 

زبـان زیاد اسـت.«19
4. مطالبـه از صداوسـیما: »از غلط گویـی، واقعاً 
انسـان خیلی جوش می خـورد. وقتی کـه غلطی گفته 
می شـود، به خصـوص در بخش هـای پُرشـنونده مثـل 
خبـر و امثـال آن، واقعـاً مثل این اسـت که کسـی یک 
سـیلی بـه مـن می زنـد! ... ای کاش آن وقتی که غلطی 
گفتـه می شـود، کسـی غیـر از مـن شـنونده نباشـد. 
ممکن اسـت شـنونده تان یـک ادیب، یـک فاضل، یک 
منتقـد نظام یا یک دشـمن شـما باشـد. مـن خوفم از 
دشـمنان شماسـت کـه نگویند ببینیـد این ها بـا زبان 
فارسـی چـه می کننـد. بنابرایـن زبـان فارسـی واقعـاً 
خیلـی مهم اسـت. بایـد مراقبـت و دقت گـردد و برای 
کسـانی کـه خوب اند، جایزه گذاشـته بشـود.«20  »رادیو 
و تلویزیـون اگـر مواظـب زبان خودشـان نباشـند، دائم 

امـواج فاسـد پخش می کننـد.«21
»زبان  صداوسـیما باید فارسـی  درسـت  و به راستی  
زبـان  معیـار باشـد. غلط گویـی  و غلط خوانی  یکسـره  از 
بیـن  بـرود و صداوسـیما آموزنـدۀ زبان  شـیرین  و رسـا 
و پرتـوان  فارسـی  باشـد.«22  »آن چیـزی کـه خوانـده 
صحیح تریـن  و  قوی تریـن  از  یکـی  بایـد  می شـود، 
متـون فارسـی باشـد. ... باید اصالً شـما ممیـز و به قول 
خارجی هـا، ادیتور داشـته باشـید و او نگاه کند و بگوید 
کـه این کلمه صحیح اسـت یا نـه. نگذارید هیچ خبری 
اصـاًل غلط تنظیـم بشـود. ُرندترین و رایج ترین سـخن 
یـک رسـانه، خبـر آن اسـت؛ بنابراین نباید غلط باشـد. 
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پروندۀ ویژه / یادداشت

فارسـی )27بهمن1370(، با جمعی  از ایران شناسـان  و 
اسـتادان  ادبیات  فارسی  در کشـورهای  مشترک المنافع 
بین المللـی   مجمـع   اعضـای   بـا  )18بهمـن1372(، 
اسـتادان  زبان  فارسـی )16دی137۴(، با اعضای دومین 
مجمع بین  المللی زبان فارسـی )12اسـفند1377( و... .
9. دیدار با سـران کشـورهای فارسـی زبان: 
و  )23آذر1377  تاجیکسـتان  جمهـور  رؤسـای  بـا 
28دی138۴ و 18اردیبهشت1386 و 21اسفند1387( 
و 30فروردیـن139۴(.  )6خـرداد1385  افغانسـتان  و 
ایشـان در دیـدار امامعلـی رحمانـف می گویـد: »یکـی 
از مهم تریـن وظایـف سـه کشـور فارسـی زبان ایـران، 
تاجیکسـتان و افغانسـتان بـرای تقویت اعتبـار و اقتدار 
بین المللـی خود، حفظ و ترویج زبان فارسـی اسـت.«31 
10. دیگر دیدارها: با نخسـت وزیرهای پاکسـتان 
)18آذر1372( و بنگالدش )10شـهریور1391(، عیادت 

از دکتر حسـن حبیبی )1۴مهر1387( و... .
11. تجلیل از نویسـندگان کتاب های مربوط 
بـه درست نویسـی: »ایـن کتابـی کـه جنـاب آقـای 
نجفـی چند سـال پیش نوشـتند، غلط ننویسـیم، من 
همـان وقـت آن را گرفتـم خوانـدم و حواشـی ای هم بر 
آن زدم.«32  »مـن کتابـی به نـام آییـن نـگارش از آقـای 
سـمیعی دیـدم که پیداسـت آقایـان بحمداهلل بـه زبان 
فارسـی عالقـۀ بنیـادی دارنـد. ان شـاءاهلل بایسـتی این 
همت هـا مصرف بشـود تـا کار به جای خوبی برسـد.«33

12. تمجیـد از متن هـای روان: بـرای نمونـه، 
رهبـر دربارۀ نثر مرحوم محمد قاضـی، اوصاف »ترجمۀ 
برجسـته و ممتاز« و »نثر بسـیار فاخر و حقیقتاً مرصع 
و مزیـن« را بـه کار می بـرد و دربـارۀ ترجمـۀ قانـون 
مرحـوم عبدالرحمن شـرف کندی می گوید: »هرکسـی 
ایـن کتـاب را بخوانـد، حقاً و انصافاً در مقابل اسـتحکام 
و اسـتواری ایـن نثر زیبا سـر تعظیـم فرود مـی آورد.«3۴  
دربـارۀ حافظ می گویـد: »دو خصوصیت وجـود دارد که 
بـه ما حکم می کنـد که از حافظ تجلیل کنیـم و یاد او 
را زنده کنیم. اول زبان فاخر اوسـت که همچنان در قلۀ 
زبان فارسـی و شـعر فارسـی اسـت و ما این زبان را باید 
ارج بنهیـم و از آن معراجی بسـازیم به سـوی زبان پاِک 
پیراسـتۀ کامـل واال؛ چیزی کـه امـروز از آن محرومیم. 
... روانـی، صیقل زدگـِی الفاظ، ترکیبات بسـیار شـیرین 
و لحـن زبـان شـیرین، یکـی از خصوصیات اسـتثنایی 
حافظ اسـت.«35  ایشـان حتـی به ترجمۀ خـوب متون 
دینـی تأکیـد می کند: »دو سـه تا کار به نظـر من فوری 
و ضـروری اسـت. یکـی یـک ترجمۀ فارسـی خـوب از 
نهـج     البالغـه اسـت... . لکـن می خواهـم عـرض بکنـم 
جـای یک ترجمۀ کامل و همه    جانبـه برای نهج     البالغه 
مثـل جای یک ترجمۀ کامـل و همه    جانبه بـرای قرآن 
در جامعـۀ ما همچنان خالی اسـت و ایـن به نظرم مایۀ 

... زبـاِن بـه ایـن خوبی را چـرا با تعبیرات غلـط، آن هم 
در رادیـو و تلویزیـون، خرابـش کنیـم؟«23  »همچنیـن 
صداوسـیما بایـد به طـور جـدی بـه وظیفـۀ خـود در 
ارتبـاط بـا اصالح زبان محـاورۀ عمومی عمـل کنند.«2۴  
5. مطالبـه از دیگـر مسـئوالن: بـرای نمونه: 
»مـن از ایـن ]هجـوم واژه هـای بیگانه[ احسـاس خطر 
می کنـم و الزم اسـت کـه حضـرات و شـورای عالـی 
انقـالب فرهنگی نسـبت بـه این مسـئله به جـد دنبال 
کننـد و دولـت به طـور جـدی مواجـه بشـود بـا ایـن 
مسـئله. حـاال معنای مواجهه این نیسـت که فـوراً فردا 
مثـاًل بـا یک شـیوۀ تنـدی یـا شـیوۀ خشـنی برخورد 
کنند. ]مواجه بشـوید؛[ امـا حکمت آمیز. ببینید چه کار 

می توانیـد بکنیـد که جلـوی ایـن را بگیریـد.«25
6. مطالبـه از مطبوعـات: دربـارۀ ضعـف زبـان 
فارسـی در مطبوعـات می گویـد: »خـب، کاغـذی را که 
شـما در هیئـت روزنامـه یـا مجلـه بـه دسـت خواننده 
معیـار  زبـان  یعنـی  امـام  لغـِت  او  بـرای  می دهیـد، 
]اسـتفاده[ می شـود. ایـن را چگونـه می خواهیـد تهیه 
کنیـد؟ آن وقـت نالـه سـر می دهیم کـه زبان فارسـی 
چنیـن و چنان شـد! مگـر نه اینکـه از مطبوعـات باید 

زبـان فارسـی را درسـت کـرد؟«26
7. دیدارهـای متعـدد و منظـم با شـاعران: 
ایشـان جلسـۀ فرهنگــی ادبِی شـاعران را نمـادی از 
پاسداشــت شعر و زبان و ادبیات فارسی بر می شمرد.27 
همچنین در این دیدارها حتی مستقیماً دربارۀ ضرورت 
درست نویسـی نیز سخن گفته اسـت. برای نمونه: »شما 
کـه شـعر می خوانیـد، باید من بفهمم. االن شـما شـعر 
می خوانیـد؛ ولـی مـن نمی فهمـم کـه چـه می گوییـد. 
... مخاطـب شـما فارسـی زبان اسـت. باالخره شـما باید 
بـا مخاطبتـان ارتباط بگیرید. ... بایسـتی همپای شـعر، 
در زمینـۀ نـگارش نثـر درسـت هـم تـالش نماییـد.«28  
»بعضـی از شـعرهایی کـه جوان هـای مـا می گوینـد، از 
لحـاظ لفـظ، آن توانایـی و کشـش الزم را نـدارد. گاهی 
مضامیـن خوبـی بـه ذهن هاشـان می رسـد؛ لیکن لفظ 
از لحـاظ دسـتور زبـان اصالً غلط اسـت؛ یعنـی نه فقط 
ممتاز نیسـت، عالی نیسـت، حتی غلط است: فعل باید 
بیایـد، نیامـده؛ فعل بیجا آمده؛ فعل باید با موارد مشـابه 
خودش تطبیق کند، تطبیق نمی کند. گاهی اشـکاالت 
این جـوری دارد.«  »مسـئلۀ دیگر مسـئلۀ درسـت گویی 
اسـت. دوسـتان باید بـه این نکته توجه کنند که شـعر 
بایسـتی از لحـاظ موازیـن زبان، درسـت باشـد؛ فعل ها 
درسـت بـه کار برود، در جـای خود به کار بـرود؛ ارتباط 
بخش هـای جملـه، ارتباط منطقـی و قانونی باشـد.«30 

8. دیـدار بـا اهـل زبـان فارسـی: بـا اعضای 
شـورای عالـی ویرایـش زبـان فارسـی در صداوسـیما 
)18آذر1370(، بـا اعضـای فرهنگسـتان زبـان و ادب 

 از غلط گویی، 
واقعاً انسان خیلی 
جوش می خورد. 
وقتی که غلطی گفته 
می شود، به خصوص در 
بخش های پُرشنونده 
مثل خبر و امثال آن، 
واقعاً مثل این است که 
کسی یک سیلی به 
من می زند! ... ای کاش 
آن وقتی که غلطی 
گفته می شود، کسی 
غیر از من شنونده 
نباشد. ممکن است 
شنونده تان یک ادیب، 
یک فاضل، یک منتقد 
نظام یا یک دشمن 
شما باشد. من خوفم از 
دشمنان شماست که 
نگویند ببینید این ها 
با زبان فارسی چه 
می کنند. بنابراین زبان 
فارسی واقعاً خیلی 
مهم است. باید مراقبت 
و دقت گردد و برای 
کسانی که خوب اند، 
جایزه گذاشته بشود



25

ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالباسالمی

رهبرفارسیدوست

سرشکسـتگی ماسـت.«36  »مـن اعتقادم این اسـت که 
ایـن دعاهـا با ترجمه هـای خوبی باید ترجمه بشـود.«37 
بزرگداشـت سـعدی  کنگـرۀ  بـه  پیام هـا:   .13
شـهریار  اسـتاد  درگذشـت  پـِی  در  )۴آذر1363(، 
)3مهر1367(، به مناسـبت درگذشـت دکتـر احمد آرام 
)18فروردیـن1377( ، تقدیر از از پدیدآورندگان فرهنگ 

جامـع فارسـی )18تیـر1392( و... .
14. در ضمـِن ابالغیه ها: متن تجدیدنظرشـدۀ 
قانـون اساسـی )1۴مـرداد1368(، سیاسـت های کلـی 
نظـام )5آذر1385(، سیاسـت های کلـی برنامـۀ پنجـم 

توسـعه )21دی1387( و... .

تهاجم به زبان
از نظـر رهبـر، تالشـی هدفمنـد بـرای نابـودی زبـان 

فارسـی، از دیربـاز در جریـان بـوده و هسـت:
»زبـان  فارسـی  در برهـه ای  از زمـان ، زبان  رسـمی  
بخش  وسـیعی  از جهان  بـوده  اسـت  و در دو قرن  پیش  
از ایـن  در هنـد، آسـیای  صغیـر و ترکیـۀ امـروز، زبـان  
فارسـی  رایـج  بـوده  و به نظر مـا در صد سـال  اخیر یک  
تـالش  حساب       شـده ای  را علیه  زبان  فارسـی  از هند آغاز 
کردنـد که  دامنـۀ آن  به  تدریج  عثمانـی ، ترکیۀ جدید و 
سـپس  آسـیای  مرکـزی  را در بـر گرفـت  و حرکت های  
گسـترده ای  بـرای  محدودکـردن  زبان  فارسـی  به عمل  
آمـد.«38  از نظـر ایشـان، تـالش قدرت هـای غربـی، 
تحمیـل فرهنـگ و معـارف و ارزش های مـد نظر خود 
بـه جهـان از طریـق گسـترش زبان هایشـان اسـت.39   
»فرهنـگ غـرب، فرهنـگ نابودکنندۀ فرهنگ هاسـت. 
هرجـا غربی هـا وارد شـدند، فرهنگ های بومـی را نابود 
کردنـد؛ بنیان های اساسـِی اجتماعـی را از بیـن بردند؛ 
تـا آنجایـی که توانسـتند، تاریخ ملت ها را تغییـر دادند، 
زبـان آن هـا را تغییـر دادند، خـط آن ها را تغییـر دادند. 
هرجا انگلیس ها وارد شـدند، زبـان مردم بومی را تبدیل 
کردنـد بـه انگلیسـی. اگر زبـان رقیبـی وجود داشـت، 
آن را از بیـن بردنـد.«۴0  »انگلیس هـا اولـی کـه آمدنـد 
شـبه قارۀ هنـد، یکـی از کارهایـی کـه کردند، ایـن بود 
که زبان فارسـی را متوقف کنند. جلوی زبان فارسـی را 
با انواع حَیل و مکرهایی که مخصوص انگلیس هاسـت، 

گرفتند.«۴1 
»ما در کشـور خودمـان در وابسـتگی و اضمحالل 
هویـت در مقابـل بیگانـگان تـا آنجـا پیـش رفتیم که 
افراد برجسـته ای خجالت نکشـیدند و پیشـنهاد تغییر 
زبـان و خـط فارسـی را دادنـد! البتـه روی تغییـر زبان 
کمتـر کار کردنـد؛ امـا بـرای تغییـر خـط فارسـی... در 
همیـن روزنامه هـا و مطبوعـات دورۀ طاغوت در کشـور 
مـا علناً و صریحاً مطلب نوشـتند، دفـاع کردند و حرف 
زدنـد کـه ما خـط فارسـی را تغییـر بدهیـم؛ آن هم با 

 این کتابی که 
جناب آقای نجفی چند 

سال پیش نوشتند، 
غلط ننویسیم، من 

همان وقت آن را گرفتم 
خواندم و حواشی ای 

هم بر آن زدم

 زبان  فارسی  در 
برهه ای  از زمان ، زبان  
رسمی  بخش  وسیعی  

از جهان  بوده  است  
و در دو قرن  پیش  از 
این  در هند، آسیای  

صغیر و ترکیۀ امروز، 
زبان  فارسی  رایج  بوده  

و به نظر ما در صد 
سال  اخیر یک  تالش  

حساب       شده ای  را علیه  
زبان  فارسی  از هند 

آغاز کردند که  دامنۀ 
آن  به  تدریج  عثمانی ، 
ترکیۀ جدید و سپس  
آسیای  مرکزی  را در 

بر گرفت  و حرکت های  
گسترده ای  برای  

محدودکردن  زبان  
فارسی  به عمل  آمد
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پروندۀ ویژه / یادداشت

نگرانم
آسـیب های مختلـف واردشـده بـه زبان فارسـی، رهبر 
را بـر آن داشـته اسـت که مـدام دراین بـاره تذکر دهد:

»مـن خیلی نگران زبان فارسـی ام، خیلـی نگرانم. 
سـال ها پیـش مـا در ایـن زمینـه کار کردیـم، اقـدام 
کردیم، جمع کردیم کسـانی را ُدور هم بنشـینند. من 
می بینـم کار درسـتی در ایـن زمینـه انجـام نمی گیرد 
و تهاجـم بـه زبـان زیاد اسـت. ... امـا ما در کانـون زبان 
فارسـی، داریـم زبـان فارسـی را فرامـوش می کنیـم؛ 
بـرای تحکیـم آن، بـرای تعمیـق آن، بـرای گسـترش 
از دخیل هـای خارجـی هیـچ  بـرای جلوگیـری  آن، 
اقدامـی نمی کنیـم.«۴7  »بایـد اعتراف کنیم کـه در کار 
زبـان فارسـی تقصیـر شـده اسـت. نـه فقـط در ایـن 
چندسـالۀ اول پیـروزی انقالب که هرکسـی بـه کاری 
مشـغول بـود، بـه ایـن مهـم چنـدان پرداختـه نشـد، 
بلکـه در گذشـته نیز تقصیرهـای بزرگ تر و بیشـتری 
صـورت گرفـت و با اینکه در این کشـور، ادبا و شـعرا و 
فارسـی دانان و فارسـی گویاِن بزرگـی بودند، امـا در این 
سـنین متمادی، زبان فارسـی آن رشدی را که بایستی 
می کـرد و آن سـعه ای را کـه در دنیا بایـد پیدا می کرد، 
پیـدا نکرد.«۴8  »ایـن همان بلیۀ بزرگ زبان فارسـی در 
حـال حاضـر اسـت. واقعاً ضابطـه ای الزم اسـت، جایی 
الزم اسـت که این مشـکالت زبان فارسـی را تمام کند 
و نگـذارد کـه به اسـم زبـان، از مسـیرها و جریان هـای 
غلـط، گنداب هایـی وارد دریاچـۀ زبان فارسـی شـود و 
ایـن زبـان را آلوده کنـد. واقعاً پاالیـش صحیحی وجود 
داشـته باشـد.«۴9  »متأسـفانه زبان، زبان بیمار و ضعیف 
و نارسـا و احیاناً قابِل اشتباه اسـت.«50  »امروز متأسفانه 
زبـان واقعـاً در حال انحطـاط اسـت. ... آدم می بیند که 
زبانـی کـه در اختیـار نویسـنده و گوینـده و خبـرده و 
حتـی شـاعر و ادیب و کتاب نویس و امثال این هاسـت، 
به شـکل بسـیار بـدی مطـرح می شـود و آن وقـت این 
زبـان قابل صـدور نیسـت.«51  »مـن از ایـن احسـاس 
خطـر می کنـم.«52  »وقتـی کـه در مهـد زبان فارسـی، 
زبـان فارسـی این گونـه مـورد بی اعتنایی اسـت که بلد 
نیسـتند درسـت فارسـی حرف بزنند، انتظار پیشرفِت 
آن بیجاسـت!«53  »در چنیـن شـرایطی، در کانون زبان 

فارسـی بایـد به ایـن زبان رسـید.«5۴

گرته برداری
مهم تریــن آســیب بــه زبــان، ورود ســاختارها و 

اســت: بیگانــه  عبارت هــای 
»مثـاًل می گوینـد: ‘شـما دوایتـان را گرفتیـد؟’ ما 
دوا را نمی گیریـم؛ مـا دوا را می خوریـم یـا می نوشـیم. 
یـا فرضـاً می گویند: ‘شـما حمام گرفتید؟’ مـا حمام را 
نمی گیریـم. چـرا ما باید حمام را بگیریـم؟! ما به حمام 

و  مغالطه آمیـز  و  مجادله آمیـز  کامـاًل  اسـتدالل های 
خـالف واقـع.«۴2  »قبـل از انقـالب، بر اثـر تنگ نظری و 
نادانی و بیسـوادی مسؤوالن کشـور در دورۀ اواخر قاجار 
تـا آخر زمان محمدرضـا پهلوی، زبان و ادبیات فارسـی 
انحطـاط پیـدا کـرد. با اینکه مـا در همیـن دوره، انصافاً 
شـخصیت های خوب ادبی، شـاعر و نویسندۀ بزرگ هم 
داشـتیم؛ لیکـن از لحاظ گسـترش سیاسـی و از لحاظ 
قـدر و قیمت بین المللـی، در پایین تریـن وضعیت قرار 
گرفتیـم. علـت هـم این بـود کـه در مهد زبان فارسـی 
یعنـی ایـران، کسـانی کـه متصدیـان امـور بودنـد، از 
زبان فارسـی تبـّری می جسـتند. این، نهایـت انحطاط 
اسـت. عـده ای راجـع بـه تغییـر خـط حـرف می زدند 
اصطالحـات  و  لغـات  به کاربـردن  درمـورد  عـده ای  و 
فرنگـی افتخـار می کردنـد و خودشـان را در مقابـل آن 
کوچـک می دانسـتند. آنجایـی هـم کـه می خواسـتند 
فارسی سـازی کننـد، حتـی لغت سـازِی فارسی شـان 

نوعـی اظهـار ارادت به لغـت بیگانه بـود.«۴3 
»شـیوۀ حـرف زدن و شـیوۀ نـگارش مـا را عـوض 
کردنـد. افعـال به کاررونـده به معنـای افعـال کمکـی 
در زبان هـای خارجـی را آوردنـد بـا معناهـای بسـیار 
نامناسـب، در زبـان مـا وارد کردنـد. ... این گونـه شـده 
اسـت که وقتی پزشـک می خواهد بـه مریضش بگوید: 
‘دارویـت را خـوردی؟’ می گویـد: ‘دارویـت را گرفتـی؟ 
ایشـان دوایـش را گرفتـه؟ ایشـان چقدر از ایـن آمپول 

گرفتنـد؟’ مگـر آدم دوا را می گیـرد؟!«۴۴
»نقطـۀ مقابـل اعتمادبه نفس خودکم بینی اسـت؛ 
خودکم بینـی در مقابـل فکـِر یک جناحـی از ملت های 
عالـم که امـروز غرب مظهـر آن اسـت... . خودکم بینی، 
ایـن بیمـاری بسـیار خطرناک کـه در طول ده ها سـال 
متوالـی آن را در کالبـد ملـت مـا تزریـق کردنـد. واژۀ 
فرنگـی، فکِر فرنگـی، گرده بـرداری از واژه هـای فرنگی، 
جـزو کارهای رایج ماسـت.«۴5  »بنـده از پیش از انقالب، 
از اینکـه واژه های بیگانه بی دریغ در دسـت و زبان مردم 
مـا بـه کار می رفـت و به آن هـا افتخار می کردنـد، کأنه 
کسـی اگـر چنانچه یک مطلبی را بـا یک تعبیر فرنگی 
بیـان کنـد، ایـن را یک افتخاری می دانسـت، همیشـه 
رنـج می بـردم. متأسـفانه تـا امروز هـم این باقی اسـت! 
خیلـی از سـنت های غلـط پیـش از انقالب، بـا انقالب 
از بیـن رفـت؛ ایـن یکـی متأسـفانه از بین نرفـت! یک 
عـده ای کأنـه افتخار می کنند که یک حقیقتـی را، یک 
عنوانـی را بـا یـک واژۀ فرنگی بیان کننـد. در حالی که 
واژۀ معـادل فارسـی برای آن عنوان وجود دارد، دوسـت 
می دارنـد از تعبیـرات غربـی اسـتفاده کننـد. بعد حاال 
یواش یـواش ایـن دیگـر بـه دامنه هـای گسـترده ای در 
سـطوح پاییـن و سـطوح عوامانه هم رسـیده کـه واقعاً 

اسـت.«۴6 رنج آور 

 شیوۀ حرف زدن و 
شیوۀ نگارش ما را عوض 
کردند. افعال به کاررونده 
به معنای افعال کمکی 
در زبان های خارجی 
را آوردند با معناهای 
بسیار نامناسب، در 
زبان ما وارد کردند. ... 
این گونه شده است که 
وقتی پزشک می خواهد 
به مریضش بگوید: 
‘دارویت را خوردی؟’ 
می گوید: ‘دارویت را 
گرفتی؟ ایشان دوایش 
را گرفته؟ ایشان 
چقدر از این آمپول 
گرفتند؟’ مگر آدم دوا را 
می گیرد؟!

 من خیلی نگران 
زبان فارسی ام، خیلی 
نگرانم. سال ها پیش ما 
در این زمینه کار کردیم، 
اقدام کردیم، جمع 
کردیم کسانی را ُدور هم 
بنشینند. من می بینم 
کار درستی در این 
زمینه انجام نمی گیرد 
و تهاجم به زبان زیاد 
است. ... اما ما در کانون 
زبان فارسی، داریم 
زبان فارسی را فراموش 
می کنیم؛ برای تحکیم 
آن، برای تعمیق آن، 
برای گسترش آن، برای 
جلوگیری از دخیل های 
خارجی هیچ اقدامی 
نمی کنیم
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رهبرفارسیدوست

»یواش یـواش ]در[ تعبیـرات مـا یـک حرف هایـی 
می زننـد؛ هـر روزی هـم کـه می گـذرد، یـک چیـز 
جدیـدی می آیـد. مـا هـم نشـنفته ایم. گاهـی می آیند 
یـک کلمه ای می گوینـد، بنـده می گویم معنـای آن را 
نمی فهمـم. می گویـم معنـای آن چیسـت. معنـا ]که[ 
می کننـد، تـازه مـا اطالع پیـدا می کنیم کـه این کلمه 
آمـده؛ ]ایـن[ یواش یـواش کشـانده شـده بـه طبقات و 
تودۀ مردم. این خطرناک اسـت. اسـم فارسـی را با خط 
التیـن می نویسـند! خب چـرا؟ چه کسـی می خواهد از 
این اسـتفاده کند؟ آن کسـی که زبانش فارسـی اسـت 
یا آن کسـی که زبانش خارجی اسـت؟ اسـم فارسـی با 
حـروف التین! ... من از این احسـاس خطـر می کنم.«58  
»مـن االن گـوش می کنم، متأسـفانه می بینم عـالوه بر 
واژه هـای فرنگـی ای که در طول ده ها سـاِل گذشـته بر 
زبـان مـردم جـاری شـده و وجـود دارد، بـاز در رادیـو و 
تلویزیـون مـا هر چنـد وقتی یک بـار، یـک واژۀ فرنگِی 
دیگر مطرح می شـود کـه مردم باید از هم سـؤال کنند 
آقـا ایـن یعنی چـه؟! بروند به یکـی مراجعه کننـد: آقا 
معنایـش چیسـت؟ تـا معنایـش را بفهمند! خـب، چه 
لزومـی دارد؟ ایـن مفهومـی کـه تازه وارد کشـور شـده 
کـه شـما می خواهیـد برایش لغتـی بیان کنیـد، خب 
برایـش لغت بسـاز! زبان فارسـی بـا این گسـتردگی.«59  
»واژه سـازی بـرای زبـان و پیش بردن و ترقـی دادن زبان، 

یـک امر بسـیار مهم اسـت.«60

نمونۀ خطای زبانی
رواج انـواع دیگـر خطاهـای زبانـی نیـز از نظـر رهبـر، 

اسـت: نگران کننـده 
»مـا این همه تکـرار کردیـم، در رادیـو و تلویزیون 
هـم گفتیـم کـه نگوییـد ‘الزم بـه ذکـر اسـت’؛ اما هر 

می رویـم یا اسـتحمام می کنیم. ایـن ترکیب های غلِط 
بیگانـۀ از زبـان فارسـی را همین  طور آوردند و سـطوح 
بـاال و مردمـاِن بااسم ورسـم و عالـم هـم این هـا را بـه 
کار میبرنـد؛ مـردم عـوام هـم خیال می کننـد که باید 
این طـوری حـرف بزنند تا عالم باشـند؛ غافـل از اینکه 

نـه، ایـن جهل اسـت؛ اینکه علم نیسـت!«55 
»... فـرض بفرماییـد این ‘اما’هایی که شـما بعد از 
شـروع مبتدا می آوریـد، اصالً گرته برداری از انگلیسـی 
اسـت. ما اصالً در فارسـی چنین چیـزی نداریم: ‘خانۀ 
دوسـت امـا از اینجـا دور اسـت.’ مـا می گوییـم: ‘امـا 
خانـۀ دوسـت از اینجـا دور اسـت’. امـای بعـد، ترجمۀ 

لفظ به لفـظ از زبـان خارجـی اسـت.«56
»یکــی دیگــر از ضعف هــای مطبوعــات مــا، 
تقلیــد کورکورانــه از کارهــای غــرب اســت. گفتیم که 
ــا  ــد؛ ام ــر و پخته ترن ــا قوی ت ــرب، از م روزنامه هــای غ
معنایــش ایــن نیســت کــه مــا شــکل عنوان گزینــی 
ــد  ــرض بفرمایی ــم. ف ــا کنی ــد آن ه ــم مانن خــود را ه
ــب و  ــالً در عق ــان انگلیســی، مث ــت دســتور زب کیفی
ــرق  ــی ف ــان فارس ــا زب ــه، ب ــر جمل ــودن عناص جلوب
می کنــد. آن هــا طبــق دســتور و قاعــدۀ زبــان 
خودشــان، شــکِل عنــوان را مشــخص می کننــد. 
ــاً  ــی عین ــان فارس ــا در زب ــه م ــی دارد ک ــه لزوم چ
ــی و  ــی غن ــم؟! ... فارســی، زبان ــد کنی ــان را تقلی هم
ــی گویی و  ــیوه در کار فارس ــزار ش ــت. ه ــیرین اس ش
فارسی نویســی بــرای عنــوان زدن وجــود دارد. خــب، از 

ــم.«57 ــتفاده کنی ــیوه ها اس ــن ش ای

واژۀ بیگانه
بعـد از گرته برداری، وفور واژه های بیگانـه در زبان، زنگ 

خطر نابودی آن اسـت:

 یکی دیگر از 
ضعف های مطبوعات 
ما، تقلید کورکورانه 

از کارهای غرب است. 
گفتیم که روزنامه های 

غرب، از ما قوی تر و 
پخته ترند؛ اما معنایش 
این نیست که ما شکل 

عنوان گزینی خود را 
هم مانند آن ها کنیم. 

فرض بفرمایید کیفیت 
دستور زبان انگلیسی، 

مثاًل در عقب و 
جلوبودن عناصر جمله، 

با زبان فارسی فرق 
می کند. آن ها طبق 

دستور و قاعدۀ زبان 
خودشان، شکِل عنوان 

را مشخص می کنند. 
چه لزومی دارد که ما 
در زبان فارسی عینًا 

همان را تقلید کنیم؟! 

 یواش یواش ]در[ 
تعبیرات ما یک 

حرف هایی می زنند؛ 
هر روزی هم که 

می گذرد، یک چیز 
جدیدی می آید. ما 

هم نشنفته ایم. گاهی 
می آیند یک کلمه ای 

می گویند، بنده 
می گویم معنای آن را 

نمی فهمم. می گویم 
معنای آن چیست. معنا 

]که[ می کنند، تازه ما 
اطالع پیدا می کنیم که 

این کلمه آمده
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پروندۀ ویژه / یادداشت

عامیانـه، خطـر بزرگـی اسـت و ادبـا و صاحب نظـران 
آگاه و فرزانـه بایـد بـا غلط هـای رایـج در محـاورۀ 
عمومـی مقابلـه کننـد و در برابـر آن تسـلیم نشـوند. 
همچنیـن صداوسـیما بایـد به طـور جدی بـه وظیفۀ 
خـود در ارتباط بـا اصالح زبان محـاورۀ عمومی عمل 

کنند.«66 

ضرورت ویرایش
زبان به پاسـدار نیاز دارد و پاسـدران زبان، ویراستاران 
هسـتند. رهبر بـر ضرورت حضـور ویراسـتار به عنوان 
نگهبـان زبـان، در عرصه هـای تولیـد متـن فارسـی، 

می گذارد: انگشـت 
»اگـر ما این فرهنگسـتان یا هرچیـز زایندۀ زبان 
را داشـته باشـیم، اما متوجه آفات زبان نباشـیم، همۀ 
کارهـا ضایـع خواهـد شـد. اهمیـت ایـن ویراسـتاری 
در اینجـا معلـوم می شـود.«67  »ظاهـراً همیـن امـروز 
صبـح یـا دیشـب بـود کـه مـن خبـری شـنیدم کـه 
جمله بنـدی غلطـی در آن بـود. گفتم شـاید کسـانی 
هسـتند کـه مراقبـت و ویراسـتاری می کننـد، وقتی 
آن هـا غیبـت دارنـد، این طـور غلط هـا پیـش می آید. 
... البتـه در بـاب ویراسـتاری، مـن معتقـد بـه همـان 
معنای وسـیع علمی ویراسـتاری هسـتم. ویراسـتاری 
در معنـای متـداول رایجـش، به معنای درسـت کردن 
متـن از اغـالط اسـت؛ یعنـی نوعی پیراسـتن اسـت. 
ویراسـتن یعنـی پیراسـتن. در حالـی کـه در معنـای 
پیراسـتن  ویراسـتن،  ویراسـتاری،  علمـی  و  اصلـی 
نیسـت؛ آماده کـردن و قابل عرضه کـردن اسـت و ایـن 
چیـز بسـیار وسـیعی اسـت. در بـاب کتاب هـا هـم 
همیـن  گونه اسـت؛ در بـاب مطالبی هم کـه در رادیو 
و تلویزیـون خوانـده می شـود، همیـن  طور اسـت. ای 
بسـا مطلبـی کـه از لحـاظ لفـظ هـم ایـرادی نـدارد؛ 
لیکـن از لحاظ نسـق و ترتیب طولی ایـراد دارد. ... در 
بـاب ویراسـتاری کتاب هـا هـم این کار هسـت: وقتی 
ویراسـتار نـگاه می کنـد، آن ویراسـتار به معنـای اعـم 
کـه بـا مؤلـف ارتبـاط دارد، می گویـد ایـن فصلـی را 
که شـما تنظیـم کرده ایـد، جابه جاسـت؛ یعنی فصل 
دوم شـما بایـد فصـل سـوم بشـود؛ فصل پنجم شـما 
بایـد فصـل دوم بشـود. این، ویراسـتاری اسـت. البته 
ویراسـتاری از ایـن وسـیع تر هم معنا می دهـد. اینکه 
آیـا مـا ایـن مطلـب را اصـاًل ارائـه بکنیـم یـا نـه نیـز 

خـودش مرحلـه ای از ویراسـتاری علمی اسـت.«68
»بایــد اصــاًل شــما ممیــز و به قــول خارجی هــا، 
ادیتــور داشــته باشــید و او نــگاه کنــد و بگویــد کــه 
ــد هیــچ  ــه. نگذاری ــا ن ایــن کلمــه صحیــح اســت، ی
ــن  ــود.«69  همچنی ــم بش ــط تنظی ــاًل غل ــری اص خب
تهــران  کتــاب  نمایشــگاه  از  بازدیــد  در  رهبــر 

کاری می کنیـم، نمی شـود! رسـماً گفتیـم، ابـالغ هم 
کردند، در سـخنرانی هم گفتیـم که این ترکیب ‘الزم 
بـه ذکـر اسـت’ را نگویید؛ ولی باز می گوینـد! یک روز 
در جلسـه ای در صداوسـیما که شـاید بعضی از آقایان 
هـم بودنـد، من صحبتـی کـردم و گفتم کـه این قدر 
نگوییـد: ‘داریـم’، ‘ایـن تصویر فالنـی را داریـم’، ’این 
صـدای فالنی را داریـم’، ‘این مذاکره را بـا هم داریم.’ 
ایـن یـک گرته بـرداری غلط از زبـان بیگانه اسـت. در 
فارسـی چنیـن چیـزی نداریـم. مثـاًل به جـای اینکه 
بگویـد: ‘مـن بـا شـما گفت وگویـی بکنـم’، می گوید: 
‘مـن بـا شـما گفت وگویـی داشـته باشـم.’ مرتـب 
ایـن فعـل داشـتن را به صـورت کمکی هـای غیـِروارد 
و غیرصحیـح و غیراصیـل در زبـان فارسـی اسـتفاده 
می کننـد. هرچـه هم می گوییـم، فایـده ای نـدارد!«61  
»حـاال ایـن یـک کلمـه اسـت؛ ولی مـن اگـر بخواهم 
غلط هـا را بشـمارم، بیشـتر از این هاسـت.«62  »مـن 
می بینـم کـه گاهـی اوقـات، نـه فقط ترکیـب غلطی، 
بلکـه ترکیـب زشـتی وارد زبـان فارسـی می شـود. 
هـر کاری هـم می کنـی، جمـع نمی شـود. ... وقتـی 
این طـور کلمـات و جمـالت جـزو زبـان شـد، دیگـر 

نمی شـود آن هـا را کاری کـرد.«63

لزوم اصالح محاوره
بـرای حفـظ زبـان، الزم اسـت به طـور جـدی جلوی 
خطاهـای زبانـی گرفتـه شـود. ایشـان حتـی معتقـد 
اسـت نبایـد به بهانۀ »تحـول زبانـی« و پذیرفته شـدن 

یـک تعبیـر غلـط، از اصـالح آن دسـت برداشـت:
»در ایـن کتـاب ]غلـط ننویسـیم[ دیـده ام کـه 
ایشـان ]آقـای نجفـی[ بـا همـۀ دقتـی کـه دارند که 
واقعـاً هـم بجاسـت، جاهایـی می گویند که مثـاًل این 
واژه غلـط اسـت؛ امـا دیگـر جـزو زبان شـده اسـت و 
ارائـه  نمی شـود آن را کاری کـرد. نمونه هایـی هـم 
شـده اسـت کـه حق بـا ایشـان اسـت: وقتـی چیزی 
جـزو زبـان شـد، نمی شـود آن را از بدنـۀ زبـان بیرون 
کشـید. ایـن اصاًل عملی نیسـت. بـا بیـرون آوردن آن 
واژه، اختاللـی بـه وجـود می آیـد. لیکن ایـن خودش 
یک مصیبت اسـت. مـا نباید بگذاریم یـک غلط، جزو 

بشـود.«6۴ زبان 
»گفته می شـود که غلط مشـهور بهتـر از صحیح 
مهجور اسـت. البته این در جاهایی درسـت اسـت. در 
ایـن ترکیباتـی که یـک وقت عوامـی آمـده حرفی را 
زده، عـوام دیگـری هـم از او تقلید کـرده و عوام هایی 
نیـز آن را پی درپـی گفته انـد، واقعـاً نمی شـود ایـن را 
مـالک قـرار داد و گفـت چـون معـروف شـده، ما این 
را قبـول داریـم. بایـد حذفش کـرد؛ و اال زبـان به کلی 
ضایع خواهد شـد.«65  »تسـلیم در مقابل زبان محاورۀ 

 در این کتاب ]غلط 
ننویسیم[ دیده ام که 
ایشان ]آقای نجفی[ 
با همۀ دقتی که دارند 
که واقعاً هم بجاست، 
جاهایی می گویند که 
مثالً این واژه غلط است؛ 
اما دیگر جزو زبان شده 
است و نمی شود آن را 
کاری کرد. نمونه هایی 
هم ارائه شده است که 
حق با ایشان است: 
وقتی چیزی جزو زبان 
شد، نمی شود آن را 
از بدنۀ زبان بیرون 
کشید. این اصالً عملی 
نیست. با بیرون آوردن 
آن واژه، اختاللی به 
وجود می آید. لیکن این 
خودش یک مصیبت 
است. ما نباید بگذاریم 
یک غلط، جزو زبان 
بشود

  اگر ما این 
فرهنگستان یا هرچیز 
زایندۀ زبان را داشته 
باشیم، اما متوجه آفات 
زبان نباشیم، همۀ 
کارها ضایع خواهد شد. 
اهمیت این ویراستاری 
در اینجا معلوم می شود
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رهبرفارسیدوست

ــد: ــی می دان علم
»کار تحقیقــی خیلی مهم اســت. کاری کــه از روی 
تحقیــق و عالمانــه باشــد، حتــی بــرای مــردم عامــی که 
عالم هم نیســتند، ارزش و جاذبۀ بیشــتری دارد. البته کار 
عالمانــه به معنای قلمبه ســلمبه گویی نیســت؛ بلکــه کار 
عالمانــه یعنــی کار ُمتقــن و صحیــح؛ ولــو اینکه بــا زبان 

همه کس فهــم و مردمــی گفتــه شــود.«72

و  ویراســتاری  موضــوع  17اردیبهشــت1391،  در 
ــان  ــا از لحــاظ دســتور زب ــون کتاب ه ــودن مت صحیح ب
ــا را  ــری کتاب ه ــکل ظاه ــی و ش ــی و کتاب آرای فارس

ــد.70 مهــم خوان
زبان همه کس فهم

آخــر اینکــه رهبــر، فهمیدنی بــودن کالم71  و پرهیــز از 
ــی و  ــون عموم ــد مت ــی در تولی ــی را ضرورت پیچده گوی

پی نوشت ها:

1. دیدار با اعضای فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، 27بهمن1370 / 2. دیدار با اعضای دومین مجمع بین  المللی زبان فارسی، 
12اسفند1377 / 3. همان / ۴. دیدار با جمعی  از ایران شناسان  و استادان  ادبیات  فارسی  در کشورهای  مشترک المنافع ، 18بهمن1372 / 
5. دیدار با استادان دانشگاه ها، 15مرداد1392 / 6. دیدار با اعضای مجمع عمومی اتحادیه انجمن  های اسالمی دانشجویان دانشگاه های 
کشــور، 25فروردین138۴. رهبر از این تاریخ به بعد، بارها بر این نکته تأکید کرده است؛ از جمله در: 30فروردین و 1۴اردیبهشت 
و 3مهر138۴ و 13مهر و 18آبان1385 و 12شــهریور1386 و 17اردیبهشــت و 2۴آذر1387 و 22مهر1391 و 15مرداد1392 و 
17مهر1392 و 10اردیبهشت1393 و 11فروردین1395 / 7. دیدار با رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 23مرداد1385 / 
8. دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 6شهریور1390 / 9. دیدار با جمعی از معلمان استان کرمان، 12اردیبهشت138۴ 
/ 10. دیدار با مســئوالن و هنرمندان و نویســندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 23اردیبهشــت1377 / 11. دیدار 
با اســتادان دانشگاه ها، 15مرداد1392 / 12. دیدار با اعضای  مجمع  بین المللی  اســتادان  زبان  فارسی ، 16دی137۴ / 13. دیدار با 
استادان دانشــگاه ها، 15مرداد1392 / 1۴. دیدار با مسئوالن و هنرمندان و نویسندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
23اردیبهشت1377 / 15. دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما، 18آذر1370 / 16. همان / 17. دیدار با 
اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 27بهمن1370 / 18. همان / 19. دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 19آذر1392 
/ 20. دیدار با مسئوالن صداوسیما، 7مرداد1369 / 21. دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 27بهمن1370 / 22. حکم 
انتصاب دکتر علی  الریجانی  به  ِسمت  رئیس  سازمان  صداوسیما، 2۴بهمن1372 / 23. دیدار با مسئوالن بخش های خبری صداوسیما، 
21اســفند1369 / 2۴. دیدار با اعضای دومین مجمع بین  المللی زبان فارسی، 12اسفند1377 / 25. دیدار با اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی، 19آذر1392 / 26. دیدار با مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور، 13اردیبهشت1375 / 27. دیدار با جمعی از شعرا  
در شب میالد امام حسن مجتبی)علیه السالم(، 8آبان1383 / 28. دیدار با شعرای سازمان تبلیغات اسالمی ، 31فروردین1369 / 29. 
دیدار با شاعران ، 1۴مرداد1391 / 30. دیدار با جمعی از شعرای آیینی، 25خرداد1390 / 31. دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان 
و هیئت همراه، 28دی138۴ / 32. دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما، 18آذر1370 / 33. همان / 3۴. 
دیدار با برگزیدگان استان کردستان،  2۴اردیبهشت1388 / 35. بیانات در آیین گشایش کنگرۀ جهانی حافظ، 28آبان1367 / 36. 
بیانات در چهارمین کنگرۀ بین المللی نهج   البالغه، 26فروردین1363 / 37. بیانات در روز 29 ماه رمضان،  7خرداد1366 / 38. دیدار 
با جمعی  از ایران شناسان  و استادان  ادبیات  فارسی  در کشورهای  مشترک المنافع ، 18بهمن1372 / 39. دیدار با اعضای دومین مجمع 
بین  المللی زبان فارسی، 12اسفند1377 / ۴0. دیدار با جوانان استان خراسان شمالی، 23مهر1391 / ۴1. دیدار با اعضای شورای 
عالی انقالب فرهنگی، 19آذر1392 / ۴2. بیانات پس از بازدید از سازمان صدا و سیما، 28اردیبهشت1383 / ۴3. دیدار با مسئوالن و 
هنرمندان و نویسندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 23اردیبهشت1377 / ۴۴. دیدار با جمع ادبا و شعرا و هنرمندان 
اســتان آذربایجان شــرقی، 8مرداد1372 / ۴5. دیدار با دانشجویان دانشگاه های اســتان یزد، 13دی1386 / ۴6. دیدار با استادان 
دانشگاه ها، 15مرداد1392 / ۴7. دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 19آذر1392 / ۴8. دیدار با اعضای فرهنگستان زبان 
و ادب فارســی، 27بهمن1370 / ۴9. همان / 50. دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما، 18آذر1370 / 
51. همان / 52. دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 19آذر1392 / 53. دیدار با مسئوالن و هنرمندان و نویسندگان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 23اردیبهشــت1377 / 5۴. دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 27بهمن1370 / 
55. همان / 56. دیدار با عوامل برنامۀ رادیویی »از سرزمین نور«، 27اسفند1373 / 57. دیدار با مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور، 
13اردیبهشــت1375 / 58. دیدار با اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی، 19آذر1392  / 59. دیدار با دانشجویان دانشگاه های 
استان یزد، 13دی1386 / 60. دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 27بهمن1370 / 61. همان / 62. دیدار با مسئوالن 
بخش های خبری صداوسیما، 21اسفند1369 / 63. دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما، 18آذر1370 
/ 6۴. همان / 65. دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 27بهمن1370 / 66. دیدار با اعضای دومین مجمع بین  المللی 
زبان فارسی، 12اسفند1377 / 67. دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما، 18آذر1370 /68. همان / 69. 
دیدار با مسئوالن بخش های خبری صداوسیما، 21اسفند1369 / 70. بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، 17اردیبهشت1391 / 71. 

دیدار با شعرای سازمان تبلیغات اسالمی ، 31فروردین1369 / 72. بیانات پس از بازدید از سازمان صدا و سیما، 28اردیبهشت1383

 ...کار 
عالمانه به معنای 

قلمبه سلمبه گویی 
نیست؛ بلکه کار 

عالمانه یعنی کار ُمتقن 
و صحیح؛ ولو اینکه با 

زبان همه کس فهم و 
مردمی گفته شود
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شمارۀ10و11،فروردینواردیبهشت1395

پروندۀ ویژه
گفت وگو
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در نوشــته، جان جاري کنــد و این جاري کردن جان 
کاري اســت باطني. پس ویراستار باید حتماً نویسندۀ 
خوبي باشد و درعین ِحال، از فن ویرایش هم آگاه باشد 

تا بتواند این جان بخشي را در اثر ایفا کند.
ثانیاً ویرایش کاري دســت ِچندم نیست. ویرایش 
فقط از کســاني برمي آید که مجموعه اي از توانایي ها 
و دانایي ها را داشــته و صاحب توانایي ها و دانایي هاي 
گوناگون باشند. ویراستار خوب کسي است که مطالعات 
گسترده و طیفي و منشوري داشته و در ابواب مختلف 
صاحب اطالع باشد؛ مثاًل ویراستار متون دیني باید در 
مجموعۀ علوم دیني از هر کدام خوشــه اي برگرفته و 

از هر خرمني، گلي و خوشه اي فراچنگ آورده باشد.
فرق نویسنده و ویراستار، همین جا معلوم مي شود. 
نویسنده اي که مثاًل در فلسفه قلم مي زند، نیازي نیست 
که از علوم دیگر چیز زیادی بداند و اگر بداند، چه بهتر؛ 
ولی ویراستار یک متن فلسفي، اتفاقاً باید به اصطالحات 
حوزه هاي دیگر علوم دیني، کم و بیش آشــنا باشد تا 
مثاًل هنگام ویرایش و تغییــر و بازپروري اصطالحات 

از وضعیت ویراستاري در فضاي پژوهشي کشور بگویید.
ویراستاری یکي از بخش هاي مظلوم فرهنگ در جامعۀ 
ما و در بسیاري از جوامع امروز است. من سال ها پیش 
در جایي گفتم و نوشتم که ویراستاران، سربازان گمنام 
فرهنگ اند. علت این ســخن آن است که ویراستاري 
به معناي حقیقي، زنده کردن مکتوب است؛ یعني اگر 
ویراستار به درستي و راستي کار خود را انجام دهد، در 
حقیقت، اثري را که در حال احتضار اســت، مي تواند 
احیا کند و روح تازه اي در آن بدمد. اما متأســفانه در 
جامعۀ ما ویرایش کاری فني و مکانیکي و دست ِچندم 
تلقي مي شــود. اجازه مي خواهم در این فرصت کوتاه، 

این هر دو بخش را توضیح دهم.
اوالً ویرایــش کاري فقط فني و صوري نیســت. 
ویرایش کاري اساســي اســت، کاري اســت باطني. 
یعني ویراســتار باید به نوشته جان بدهد، روح بدهد، 
به خصوص در آثاري که گفتار قرار اســت به نوشــتار 
برگردد یا نوشــته هاي به تعجیل نگاشته شده، باید به 
نوشته ای روان و شیوا برگردد، ویراستار درحقیقت باید 

  ویراستاری یکي 
از بخش هاي مظلوم 
فرهنگ در جامعۀ ما و 
در بسیاري از جوامع 
امروز است. من 
سال ها پیش در جایي 
گفتم و نوشتم که 
ویراستاران، سربازان 
گمنام فرهنگ اند. 
علت این سخن آن 
است که ویراستاري 
به معناي حقیقي، 
زنده کردن مکتوب 
است

ویرایش هر متن، دمیدن روحي دوباره در تن مرده اي است که جالي بودنش را در البه الي کلمات سنگین و مبهم آن نوشته، از دست داده 
بوده است. ویراستاري، احیاي نوشته و هویت بخشي به آن است. با وجود این تفاسیر، ویراستاري در ادبیات رسانه اي کشور ما و نیز دنیاي 
نویسندگان و مؤلفان، جایگاه چنداني ندارد و نویسندگان بي توجه به آنچه خواننده را در هنگام خواندن یک کتاب میخکوب مي کند، عالوه بر 
محتواي غني آن و قلم توانمند نویسنده، آراستن آن به پیرایه هاي ادبي و زدودن پلشتي هاي مخّدر ذهن، از واژگان مازاد است. در گفت وگوي 
پیِش رو که معاونت پژوهشي حوزۀ علمیۀ قم تهیه کرد، سیدابوالقاسم حسیني )ژرفا(، نویسنده و محقق، به بررسي جایگاه ویراستاري در دنیاي 

پرتالطم کتاب های دیني پرداخته است.

ویراستاری متون دینی
ماهیت دهی به اثر است

گفت وگو با حجت االسالم سيدابوالقاسم حسيني )ژرفا( دربارۀ جایگاه ویرایش درتأليف کتاب های دیني
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ویراستاری متون دینی، ماهیت دهی به اثر است

»شما بیایید ویراستاري کنید.«
ویراســتاري و نمونه خواني، دو کاري اســت که 
متأســفانه در جامعۀ ما هم طراز تلقي مي شود. خیلي 
از وقت ها دیده ام که در مؤسسات فرهنگي مي گویند: 
»ویراستار و نمونه خوانمان فالني است.« این نکته اي بود 
که مي خواستم رودررو به این بحث مهم به عنواِن یک 
درِددل اساسي عرض کنم و چون مي دانم اهل فرهنگ 
این صدا را مي شــنوند، از آن ها خواهش کنم در این 

نگرش به ویراستاري، تجدیِدنظر کنند.

نقش ویراستار در متون و کتب دیني چیست؟ 
 به نظر مــن، ویرایش در متون دینــي باید یک گام 
افزون تر از ویرایش در متــون دیگر بردارد. همان طور 
که اشــاره شد، ویراستار به کالم، جان مي بخشد، روح 
مي بخشــد، زیبایي و طراوت و نشاط مي بخشد؛ این 
وظیفه اش اســت؛ یعني باید ایــن کار را بکند. البته 
بعضي از ویراســتاران ما این کار را، دانسته و ندانسته، 
نمي کنند. آن ها وظیفه دارند به نوشته روح و طراوت 
بدهند. اما کســي که متون دیني را ویرایش مي کند، 
یک گام هم افزون تر باید بردارد و آن این اســت که به 

نوشته هویت ببخشد.
علت اینکه بسیاري از آثار دیني روزگار ما، هویت 
ندارند، این است که ویراستاران خوبي ندارند. من باید 
اینجا منظورم را از هویت بیان کنم. ببینید یک نوشته، 
مانند انســانی داراي جان اســت، داراي پویایي است، 
داراي حیات است. نوشتۀ خوب با شما حرف مي زند، با 

شما راه مي آید، به قول امروزي ها پویاست.
اینکه مــي گویند پویاســت، یعني یک حرکت 

و ترکیب هــا، اصطالحات حوزه هاي مختلف علوم را با 
یکدیگر درنیاویزد؛ بداند که در اصطالح روان شناســي 
معنــا، feed back و بازخــوردي دارد؛ اما مثاًل در 
اقتصاد، بازخورد دیگر دارد و در ادبیات، بازخورد دیگر. 
کسي که حتي تک واژۀ بسیط فرهنگ را مي خواهد در 
جایي به کار ببرد یا دســت بزند یا ترکیبات مضاف و 
مضاف الیه یا موصوف و صفتي از فرهنگ بســازد، باید 
بدانــد که فرهنگ در هر حــوزه اي از دانش، کاربرد و 
مبنایي دارد. این نیاز براي ویراستار سبب مي شود به 
این باور برسیم که ویراستاري شأني برتر از نویسندگي 

به طور مطلق دارد.
ویراســتار خوب باید نویســنده اي خوب باشد، 
باید آگاهي هاي ادبي خوب داشــته باشد، آگاهي هاي 
زبان شناســي و آگاهي هاي فرامتني داشته باشد، در 
حوزه هاي مختلف دانش، نمي گویم که مسلط باشد؛ اما 
در هرکدام، صاحب مطالعه باشد. ویراستار باید اصوالً 

آدم پرمطالعه اي باشد.
متأســفانه در جامعــه، ویراســتاري یــک کار 
دست ِچندم تلقي مي شود. یعني بسیاري از کساني که 
به ویژه در دهۀ اخیر به سمت ویراستاري روي آورده اند، 
ویراستاري براي آن ها وسیله اي است براي امرار معاش 
و مراکزي هم که ویراستاران را به کار مي گیرند، براي 
آنکه اوالً خیلي نگردند، زحمت نکشــند و جست وجو 
نکننــد و ثانیاً پول هاي کمتر و ســبک تري بپردازند، 
کساني را که شاید در جنبه هاي دیگر توانایي نداشته 
باشند و نتوانند مقاله ای خلق کنند، نتوانند اثر خوبی 
را تدویــن کنند، حتي نتوانند بعضي کارهاي ســادۀ 
نگارشــي را انجام دهند، متأسفانه به این ها مي گویند: 

   ویراستار خوب 
باید نویسنده اي خوب 
باشد، باید آگاهي هاي 

ادبي خوب داشته باشد، 
آگاهي هاي زبان شناسي 

و آگاهي هاي فرامتني 
داشته باشد، در 

حوزه هاي مختلف 
دانش، نمي گویم که 
مسلط باشد؛ اما در 

هرکدام، صاحب مطالعه 
باشد. ویراستار باید 

اصوالً آدم پرمطالعه اي 
باشد

   ویراستار به 
کالم، جان مي بخشد، 

روح مي بخشد، 
زیبایي و طراوت و 

نشاط مي بخشد؛ 
این وظیفه اش است؛ 
یعني باید این کار را 
بکند. البته بعضي از 

ویراستاران ما این کار 
را، دانسته و ندانسته، 

نمي کنند. آن ها وظیفه 
دارند به نوشته روح 
و طراوت بدهند. اما 

کسي که متون دیني را 
ویرایش مي کند، یک 
گام هم افزون تر باید 

بردارد و آن این است 
که به نوشته هویت 

ببخشد
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پروندۀویژه/گفتوگو

پیشنهاد من این است که مقولۀ نگارش به طور عام، باید 
یکي از ســرفصل ها و مأموریت هاي اصلي نویسندگان 
دیني قلمداد شود. همه مي دانیم که روزگار فرق کرده، 
نیازهاي جامعه و تلقي مردم از ایشان به طور کلي فرق 
کرده و خود را نباید فریب دهیم. آنچه ما به طور سنتي 
در حوزه مي آموزیم، هم در ناحیۀ دانایي و هم در ناحیۀ 
توانایــي، در قبال انتظارهایي که جامعه از حوزه دارد، 
بسیار ناچیز است. بنابراین، باید با شجاعت و صراحت 
و روشــني اعتراف کنیم و در این زمینه گام برداریم 
که روحانیان باید دانایي ها و توانایي هاي خود را با این 

نیازها و خواسته ها منطبق بکنند.
یکي از آن ابواب و بخش هایي که براي رســیدن 
به این مهم بســیار محل نیاز اســت، مسئلۀ نوشتن 
اســت؛ وقتي به این مقوله، توجه بنیادین کنیم. حاال 
یکي از شکل هایش این باشد که واحدهاي تخصصي 
نویســندگي را در حوزه ایجاد کنیم و به شأن واقعي 
نویســندگان توجه شود. نوشتن کاري فرعي در حوزه 
قلمداد نشــود، بلکه نوعي تبلیغ مهم و اثرگذار تلقي 

گردد.
اینکــه در ســال هاي اخیر، افراد با ســلیقه هاي 
گوناگون دارند کار مي کنند، بسیار به مجموعۀ آموزش 
نگارش و ویرایش لطمه زده اســت. اگر این همدلي و 
همراهي صورت بگیرد، گمان مي کنم در ســال های 
آینــده، در حوزه هاي علمیه از همین اســتعدادهاي 
موجود دوستان، نویسندگان و ویراستاران بسیار خوبي 

خواهیم داشت.

تدریجي مســتمر و آرام. وقتي نوشته پویاست، یعني 
شــما را با خود باید همراه بکند و با خود جلو ببرد، نه 
اینکه صرفاً مجموعه اي از اطالعات را به شــما بدهد. 
ویراستار خوب باید بتواند این پویایي را به نوشته تزریق 
کند، باید بتواند مثاًل نوشته اي که در باب تفسیر قرآن 
است، آنجایي که قرآن دارد، در این نوشته تجلي بدهد. 

یعني ماهیت قرآني این نوشته را حفظ کند.
صریح تر بگویم: نوشــتۀ قرآني باید از نوشته در 
ابواب دیگر متمایز باشــد. وجه تشخص قرآني باید در 
آن نوشته به چشم بخورد. الزمۀ این قضیه آن است که 
از واژگان بگیرید تا مصطالحات و ترکیبات تا تعبیرات 
و کنایات و مثل ها تا اشــعاري که آورده مي شــود، تا 
نحوۀ پاراگراف بندي، تا نحوۀ جمله بندي، تا باب بندي 
و فصل بندي و همۀ ارکان و اجزاي نوشــته، یعني چه 
مفردات و چه مجموعه هاي نوشــته، با فضاي قرآني 
هماهنگ باشد. کدام ویراستار مي تواند این کار را بکند؟ 
کســي که خودش در مطالعات قرآني عمیق باشد، در 
مطالعات حوزه هاي دیگر و قلمروهاي دیگر هم دست 

داشته باشد.
حاال اگــر این کار بشــود، نوشــته هاي قرآني، 
مقاله هــاي قرآني و کتاب هاي قرآنــي تمایزي از آثار 
دیگر پیدا مي کنند، نه تمایز کلي. به هرحال، همۀ متون 
دیني، مشترکاتي دارند؛ اما هر کدام، رنگ و بوي خود 
را مي گیرند. کتابي که در زمینۀ تاریخ اســالم نوشته 
مي شود، حتي باید فرمش، فرمتش با کتاب مثاًل روایي 

فرق کند.
ولي این چیزي است که رعایت نمي شود. اینکه 
حتي شما هر چند صفحه یک بار تیتر را تجدید کنید، 
تیتر شما بلند یا کوتاه باشد، فعل داشته باشد یا فعل 
نداشته باشد و ده ها مقوله از این قبیل، موارد و مسائلي 
است که باید با ماهیت و موضوع نوشتۀ شما همخوان 
و همساز باشــد و این فقط هنگامي ممکن است که 
ویراستار خودش از این ها ســر در بیاورد و بتواند این 

ماهیت را به نوشته تزریق کند.
بنابراین، ســخنم را خالصه مي کنم. نخســت، 
ویراســتاري جان بخشــیدن به نوشته اســت؛ دوم، 
ویراســتاري متون دینــي به طور خــاص، افزون بر 
جان بخشــي، نوعي ماهیت دهي به اثر اســت؛ سوم، 
ویراستار باید حتماً در حوزۀ بحث، دست ِکم نویسنده 
توانایي باشــد و در حوزه هــاي همجوار هم مطالعاتي 
داشته باشــد تا بتواند دو وظیفه اي را که گفتم، انجام 

دهد.

 این نگراني شــما به نوعي تحولي نویــن در این عرصه را 
مي طلبد. چه راهکاري براي برون رفت از وضع موجود و ورود 

به مطلعي بهتر پیشنهاد مي کنید؟ 

  پیشنهاد من این 
است که مقولۀ نگارش 
به طور عام، باید 
یکي از سرفصل ها و 
مأموریت هاي اصلي 
نویسندگان دیني 
قلمداد شود. همه 
مي دانیم که روزگار 
فرق کرده، نیازهاي 
جامعه و تلقي مردم 
از ایشان به طور کلي 
فرق کرده و خود را 
نباید فریب دهیم. 
آنچه ما به طور سنتي 
در حوزه مي آموزیم، 
هم در ناحیۀ دانایي و 
هم در ناحیۀ توانایي، 
در قبال انتظارهایي 
که جامعه از حوزه 
دارد، بسیار ناچیز 
است. بنابراین، باید با 
شجاعت و صراحت و 
روشني اعتراف کنیم 
و در این زمینه گام 
برداریم که روحانیان 
باید دانایي ها و 
توانایي هاي خود 
را با این نیازها و 
خواسته ها منطبق 
بکنند
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اگر زبان آسیب ببیند
تفکر آسیب می بیند

مهدی صالحی
سرویراستار مؤسسۀ ویراستاران

است و به شدت مراقب است که مبادا گردشگر و جهانگرد 
یا مردم شناسی پیدا شود و جذابیت های دیگری را چنان به 
رخ بکشد که راهبرد سلطه جویانۀ استعمارگر را ناتوان کند.

2. نظریه پردازان، فرهنگ را منظومه ای منســجم و 
به هم پیوسته  از پدیده های عینی و ذهنی، مادی و معنوی 
می دانند کــه در قالب های مختلف، اعم از اندیشــه ای و 
اخالقی و هنری و زبانی یــا فیزیکی بروز می یابد و برای 
ماندگاری تالش می کند و گاه بازتولید می شود. در این بین، 
ابزار تولید، انتقال، حفظ و فهم هر فرهنگ، زبان آن فرهنگ 
است. فرهنگ شناسان به درستی دریافته اند که برای فهم 
هر فرهنگ، باید با زبان آن فرهنگ و اندیشۀ آن، زیست. 
در عمل، همۀ عناصر فرهنگی با ابزار زبان به هم مرتبط و 
متصل می شوند، با همین ابزار نیز ارتقا و عمق می یابند و 
ماندگاری و انتقال به دیگر نسل ها را مدیون زبان هستند. 
بــا این وصف، مهم ترین بخش از قدرت نرم هر فرهنگ و 
مبنای آن، زبان آن فرهنگ اســت که به مثابۀ نخ تسبیح، 
همۀ عناصر آن را به هم وصل می کند. بی شــک اگر این 
مبنا تضعیف یا کم قدرت یا بی ارزش گردد، زندگی در قالب 
آن فرهنگ نیز چنین می شود و عناصر سابقاً به هم پیوستۀ 
هویت ساز و زایا، از هم می پاشند و از زایایی و کارویژۀ خود 

باز می مانند.
3. استعمارگران، پس از سال ها تجربه، به این نتیجه 
رســیدند که باید محور اصلی فرهنگ هــا، یعنی زبان را 

1. در مباحــث مرتبــط با جنگ نرم، ایــن نکته مطرح 
می شود: جنگ نرم، عمالً تقویت، بزرگ و مهم  جلوه دادن، 
تبلیغ، همه گیرسازی و ســلطه دهی به قدرت نرم کشور 
مرکز و در مقابل، تضعیف، کوچک  و ناچیز نشــان دادن، 
به انقیادکشاندن، به زیرکشاندن و از رونق  انداختن قدرت 
نرم کشورهای حاشیه اســت. در این رویکرد، قدرت نرم 
همــان مواریث، امکانات، ذهنیت ها، جهان شناســی ها و 
جهان نگری ها و حتی احساســات و پدیده های معنوی و 
اندیشــه ای و هنری فرهنگ هاســت. در یک کالم، همۀ 
مؤلفه های هویتی و شخصیتی زیســت کنندگان در هر 

فرهنگ، قدرت نرم آن فرهنگ است.
این دیدگاه ، در واقع ادامۀ اندیشه های استعمارگرانه و 
گونه ای دیگر از همان رویکردهاست. جنگ نرم، دیگر آشکارا 
در پی فتح سرزمین یا به دست آوردن حکومت یا ثروت های 
ملی یا... نیســت؛ جنگ نرم در اندیشۀ تغییر و تسلط بر 
اندیشه ها و رؤیاها و احساسات و ذائقه ها و خواست هاست. 
این بار استعمارگر می خواهد جذابیت را از تمامی پدیده های 
مادی و معنوی دیگر فرهنگ ها سلب کند و جذابیت های 
جدیدی را معرفی و جانشین کند. او می خواهد از فرهنگ 
خود بهشتی بیافریند که دیگری باید بدان دست یابد. البته 
در این بین، دیگر فرهنگ ها را جهنمی معرفی کردن و از 
لذت بخشی و از جذابیت انداختن، بهترین راه پیروزی است. 
و صد البته، او خود به دقت حافظ دستاوردهای تمدنی خود 

  نظریه پردازان، 
فرهنگ را منظومه ای 

منسجم و به هم پیوسته  
از پدیده های عینی 

و ذهنی، مادی و 
معنوی می دانند که در 
قالب های مختلف، اعم 
از اندیشه ای و اخالقی 

و هنری و زبانی یا 
فیزیکی بروز می یابد 

و برای ماندگاری 
تالش می کند و گاه 

بازتولید می شود. در 
این بین، ابزار تولید، 
انتقال، حفظ و فهم 

هر فرهنگ، زبان آن 
فرهنگ است
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خطــوط التینی بنیان نهند. با ایــن کار، رابطۀ فرهنگی 
نســل های جدید با متون گذشته قطع شد و آنان افرادی 
بی ریشه و بی هویت شدند که ریشه هایی را در کشورهای 
مرکز، جســت وجو می کردند. ترکیه و تاجیکستان از این 
دست کشورها بودند که سال ها با این معضل دست وپنجه  
نرم کردند و تاوان ها دادند به سبب بی ریشه شدن گویشور. 

3.3. در برخی دیگر از کشــور ها کــه نه آن هدف 
محقق شد و نه این، قدم ها به سوی تضعیف زبان برداشته 
شد. اســتعمارگر که فهمیده بود مرزهای جهاِن افراد را 
مرزهای زبانشان مشــخص می کند، برای کوچک کردن 
جهان مستعمره نشینان، برنامه ریزی کرد و برای تضعیف 
زبان آنان قیام کرد. تضعیف زبان بدین معناست که واژگان 
گویشوران نه تنها از زبان مادری شان نباشد، بلکه تعداد آن ها 
نیز کم شمار شود و همان اندک واژۀ پرکاربرد هم کم عمق 
و تهــی از معنا گردد. کاربرد حکمت ها و ضرب المثل ها و 
متل ها و اشــعار و متون ادبی بسیار کم شود و کم َکمک 
این ســرمایه ها فراموش شــوند و از دست بروند. آن کجا 
که گویشــوری در مواجهه با هر پدیــده، بتواند از انبان 
فرهنگی خــود الگویی رفتاری و فکری و تجربی در قالب 
شــعر، حکایت، ضرب المثل، واژه یا... بیرون بکشد و این 
کجا که زبانش حتی در توصیف واقعه ای یا حالتی درونی 
ناتوان باشــد؛ چه رســد در راهیابی و فهم مسیر درست 
رهایی از بحران ها. برای اســتعمارگر، مهم ترین ابزار کارا 
برای دســتیابی به این هدف، متخصصانی هستند که از 
ســرمایه های زبان مادری و تمدن ساز خود و گویش ها و 
لهجه های هم خانواده بی خبرند. محل کار اینان نیز همان 
نهادهای مدرِن الگوبرداری شده از کشورهای مرکز است: 
مدارس و دانشگاه ها و از همه مهم تر رسانه ها. این رسانه ها 
به بهانۀ سرعت و عجلۀ موجود در کار خود، زبانی متولدشده 
از بی دقتی و بی مباالتی را رواج می دهند. آنان با تبعیت از 
مترجمان ناآگاه از زبان  رســمی و مادری که اغلب همان 

بشناســند و آن را منهدم یا تخریب و تضعیف کنند و از 
سکه بیندازند تا با استعمار فرهنگی به اهداف سلطه جویانۀ 
خود دست یابند. بنابراین، پس از شناخت  زبان کشورهای 
مستعمره، به ترتیب برای دستیابی به چند هدف کوشیدند: 
1.3. زبان خود را به زبان رسمی مستعمرات تبدیل 
کردند و در مدارس و دانشگاه ها و نهادهای رسمی، همان 
را آموزش دادند و به کار بســتند. این کار به تدریج، ابهت 
و جایگاه زبان بومی را متزلزل کرد و مستعمره نشینان را 
از کاربرد زبان مــادری بی نیاز کرد؛ آن چنان که در بعضی 
مســتعمرات، زبان بومی فراموش شــد. اوضاع در برخی 
کشورهای امریکای التین چنین شد و به مرگ زبان منتهی 
شد. از دیدگاه زبان پژوهان و به  تصریح یونسکو در اجالس 
2005 در کانــادا، در قرن 21، از حدود 6هزار زبان، 3هزار 
زبان در معرض نابودی هستند. به  تعبیر دیوید کریستال، 
هر دو هفته، یک زبان نابود می شود. مرگ زبان ها را برخی 
به سبب مرگ همۀ گویشوران می دانند؛ چه آن زبان، خط و 
متن مکتوب داشته باشد، چه نداشته باشد. حتی اگر زبانی، 
گویشوری نداشته باشد و فقط خط و مکتوب از آن باقی 
مانده باشد، مانند زبان التین، باید بپذیریم که همۀ مفاهیم 
در نوشــته نمی آید و حتی آنچه هم می آید، بدون حضور 

گویشور زیستگر در آن زبان، فهمیدنی نیست.
 حال، چرا مرگ زبان ها مهم است؟ هر زبان، جهانی 
فرهنگی و شــیوه ای برای اندیشیدن و زیستن را برای ما 
می سازد که در آن همۀ اجزا منسجم و پاسخ گوست. حال، 
با ازدست رفتن این جهان، عمالً انسان ها یکی از ذخایری 
را از دست می دهند که سال ها تجربه و حکمت زیسته را 
در خود داشته است. به تعبیری، با ازدست رفتن هر زبان، تو 

گویی مغز متفکر چندهزارساله ای از دست می رود.
 2.3. در برخی کشورها که قدرت گویشوران بیشتر 
بود و در برابر تغییر زبان مقاومت می کردند، استعمارگران 
سعی کردند رسم الخط را عوض کنند و شیو ه ای نو براساس 

  حال، چرا مرگ 
زبان ها مهم است؟ هر 
زبان، جهانی فرهنگی 
و شیوه ای برای 
اندیشیدن و زیستن را 
برای ما می سازد که در 
آن همۀ اجزا منسجم 
و پاسخ گوست. حال، 
با ازدست رفتن این 
جهان، عماًل انسان ها 
یکی از ذخایری را از 
دست می دهند که 
سال ها تجربه و حکمت 
زیسته را در خود 
داشته است

  در برخی دیگر 
از کشور ها که نه آن 
هدف محقق شد و نه 
این، قدم ها به سوی 
تضعیف زبان برداشته 
شد. استعمارگر 
که فهمیده بود 
مرزهای جهاِن افراد 
را مرزهای زبانشان 
مشخص می کند، برای 
کوچک کردن جهان 
مستعمره نشینان، 
برنامه ریزی کرد و برای 
تضعیف زبان آنان قیام 
کرد
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با 500 واژه زندگی می کنند. امروزه که دیگر پذیرفته ایم 
که تعداد واژگان، مرزهای فهم و شــناخت و شیوۀ سبک 
زندگی افراد را نیز تعیین می کند، پس باید اذعان کنیم که 
ابتذال و بی مایگی و بحران، عرصۀ زبان را درنوردیده است. 
گویشــوری که از نظر زبانی، 200 واژه با روسپیان فاصله 
دارد، چه باک اگر بگوییم که زبان و فکر و  سبک زندگی اش 

نیز یا مبتذل شده یا به ابتذال نزدیک است.
3.۴. نگارنده در بررســی های میدانی خود، دریافته 
است که دانشجویان رشــته های علوم انسانی از خواندن 
ترکیب  هــای رایِج معنــاداری همچون »وحــی منزل«، 
»علی  ایّ حــال«، »علی رغــم« و... عاجزنــد. گزارش های 
اســتادان ادبیات دانشگاه ها و دبیرستان ها از نافهمی های 
زبانی دانشجویان، خنده های تلخ بر لب می نشاند. برخی 
پژوهش های دیگر دلیل ضعیف بــودن دانش آموزان را در 
دروس تجربی و ریاضی، ضعیف بودن آنان در درس فارسی 

نشان می دهد.   
5. به اذعان اغلب زبان شناســان، زبان فارسی روی 
مرگ به خود نخواهد دید؛ زیرا در گذر قرن های گذشته، 
از پس فرهنگ های مهاجم برآمده است و آن ها را در خود 
هضم کرده و میراثی ماندگار به جا گذاشــته است. برخی 
زبان شناسان، همچون زنده یادان خانلری و نجفی، تولید 
ترجمه های معیــوب و ناباب و رواج معیارهای غلط آن ها 
را بحران زبان فارسی می دانند و در پی دستیابی به »زبان 
آدمیزاد« و فرار از این زبان »یأجوج و مأجوج« هستند و در 
ایــن راه تالش ها کرده اند و خون جگرها خورده اند. عده ای 
دیگر از بزرگان زبان شــناس، همچون دکتر باطنی، این 
وضعیت را »بحران« نمی نامند، بلکه آن را »آســیب« برای 
زبــان در نظر می گیرند. به هر روی، هر واژه و تعبیری که 
بخواهیم برای نام گذاری این اوضــاع برگزینیم، ابتذال و 
کم مایگی را باید قدر مشترک همۀ این دیدگاه ها دانست. 
بعید می دانم که حتی مخالفان دیدگاه نزدیکی زمان مرگ 
زبان فارسی یا منتقدان دیدگاه جلوگیری از غلط نویسی در 
فارســی، بخواهند چشم بر این ابتذال ببندند و نتایج این 
بی مایگی را در زندگی و اخالق پرابتذال و بی ریشۀ مردمان 

زمانۀ ما نبینند.
6. در ایران، به رغم توجه  بجای مسئوالن به مقوالتی 
مانند تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، شوربختانه مرزهای این 
جنگ در شیوۀ لباس پوشیدن و رواج سبک زندگی غربی 
و حجاب و اخالق جنسی و مانند این ها خالصه شد؛ غافل 
از اینکه جنگ اصلی نه در این عرصه های ظاهری، بلکه در 
الیه ای زیرین تر و پنهان تر در حال پیشرفت است. باتوجه به 
آنچه دیدیم، اگر در ســر هوای پیــروزی در جنگ نرم را 
داریم، باید منابع قدرت نرم خود را بشناسیم و پروبال دهیم 
و از ایــن قدرت »کاخی بلند« برآوریم کــه »از باد و باراِن« 
قدرت نرم مهاجم و در کشــاکش جنگ نرم »نیابد گزند«. 
در اوضاع واحوال کنونِی فرهنگ جهانی، فرهنگ امریکایی 

کارمندان نخبه تر نهادهای مدرن هســتند، ویروس های 
مبتذل کنندۀ زبان را در قالب های صرفی و نحوی و تعبیری 
منتشــر می کنند. این انتشار ویروس ها، غیر از گناه دیگر 
آنان است: بی اعتنایِی از سِر بی اطالعی به واژگان و تعابیر 
فارســی و به کارنبردن آن ها و پس از مدتی ازکارانداختن 
این ماشــین های ارتباطی و ســپس رواج کلیشــه ها. نه 
عجب اگر امروزه، مهار فرهنگ و صدالبته زبان، در دست 
دســت اندرکاران مبتذل زبان رسانه هاست و نه در دست 
اهالی فرهیختۀ زبان و شاعران و نویسندگان. صدافسوس 
که این نخبگان را اغلب در رسانه ها نه تنها ارجی نیست که 
حتی راهی نیست و فریادشان به جایی نمی رسد. نتیجۀ 
این اوضاع، تربیت شدن گویشورانی است که از نظر زبانی و 

اندیشه ای کوتاه قدند و سطحی.
۴. در اینجا، ذکر چند واقعه را مفید می دانم:

1.۴. در ســال های آغازیــن پیروزی انقــالب، در 
صداوسیمای خراســان، برنامه ای رادیویی تولید می شد 
با هدف صدور انقالب و دربارۀ مباحث و اندیشــۀ انقالب 
اســالمی به فارســی تاجیکی. پس از گذشت یک  ماه از 
پخش این برنامه، فــردی با معرفی نامۀ ســفارت اتحاد 
جماهیر شوروی در ایران و معرفی نامۀ صداوسیمای مرکز، 
به صداوسیمای خراسان مراجعه  کرد. او که دکتری فارسی 
تاجیکی داشت، ازطرف حکومت کمونیستی مأموریت یافته 
بود که در این برنامه، از مرزهای فارسی تاجیکی صیانت 
کند؛ بی اعتنا به محتوای ضدحکومتی آن. این واقعه، توجه 
شبانه روزی به مقولۀ زبان و انحراف آن را نشان می دهد.      
2.۴. نتایج چند پژوهش: زبان شناسان اعالم کرده اند 
که شکسپیر آثار خود را با 20هزار واژه سروده و نوشته و 
به  تعبیری بنای زبان انگلیسی را برافراشته است. در زبان 
فارسی نیز فردوسی 30سال تالش کرد تا فرهنگ ایرانی 
را زنده نگه دارد. او در بیش از 60هزار بیت شاهنامه، سعی 
کرد فقط از واژگان فارسی بهره برد و از به کاربردن واژگان 
عربی بپرهیزد. واژگان او را در شاهنامه، 9هزار برشمرده اند. 
بی تردیــد، این حجم از واژگان، به جز واژگانی اســت که 
فردوسی از عربی یا دیگر زبان ها می دانست و در زمانه اش 

رواج داشت.
 حدود 20سال پیش، اتحادیۀ اروپا تعداد واژگان الزم 
برای زندگی در این اتحادیه را دست کم ۴هزار و 500 واژه 
اعالم و این کلیدواژگان را منتشــر کرده بود. این فرهنگ 

را در ایران، انتشارات فرهنگ معاصر ترجمه و چاپ کرد. 
امروزه، آمارهای پژوهش های زبان شناســان دربارۀ 
فارسی زبانان بسیار دردناک  است. مرحوم ابوالحسن نجفی، 
پاسدار متواضع زبان فارسی که فردوسی وار برای این زبان 
کوشید، در سخنرانی خود در جلسه ای، نتیجۀ یکی از این 
پژوهش ها را چنین اعالم کرد: فارسی زبانان امروز، با 700 
واژه زندگی  می کنند. پژوهشگری دیگر، زنان خیابانی را از 
نظر زبانی بررســی کرده و چنین دریافته است: این زنان 

  زبان شناسان اعالم 
کرده اند که شکسپیر 
آثار خود را با 20هزار 
واژه سروده و نوشته 

و به  تعبیری بنای زبان 
انگلیسی را برافراشته 
است. در زبان فارسی 
نیز فردوسی 30سال 
تالش کرد تا فرهنگ 

ایرانی را زنده نگه دارد. 
او در بیش از 60هزار 
بیت شاهنامه، سعی 
کرد فقط از واژگان 
فارسی بهره برد و 

از به کاربردن واژگان 
عربی بپرهیزد. واژگان 

او را در شاهنامه، 9هزار 
برشمرده اند. بی تردید، 

این حجم از واژگان، 
به جز واژگانی است که 

فردوسی از عربی یا 
دیگر زبان ها می دانست 

و در زمانه اش رواج 
داشت
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هم که گره از کار فروبستۀ زبان باز نمی کند، سهل است، 
گره بر گره می زند. اســتادان فارسی دان برخی به تدریس 
ادبیات، آن هم با روش هایی منســوخ و ناکارآمد، سرگرم 
شده اند. برخی دیگر از نام آوران این عرصه که سال ها تالش 
خود را برای اصالح امور، بی فایده دیده اند، سر خود گرفته اند 
و کنج عزلت گزیده اند و به فرهنگ نویسی و تصحیح متون 
یا پژوهش مشغول  شده اند. پس سرنوشت زبان را عده ای 
کم اطالع در دســت گرفته اند و با ابزار رسانه، خواسته یا 
ناخواسته، در جنگ نرم علیه زبان، سرباز دشمن شده اند. 

در این وانفســای ابتذال زبان و فرهنگ، ویراســتار 
زبده و فارسی شناس، فرماندۀ  لشکر دفاع از فرهنگ است: 
کم جیره  ومواجب و البته سودرســان. ســالح لشکریان او 
دانش زبان فارســی و توانمندی شان در به کارگیری آن و 
جبهۀ عمل آنان هر جایی است که متنی به فارسی تولید 
می شود. او ناظر تیزبین کاربرد زبان فارسی، محور فرهنگ 
است و مراقب جلوه های در حال ابتذال یا انهدام آن است. 
درحقیقت او بــا دید کالن نگر خود، مدام نگران مخاطب 
و گویشور فارســی زبان است. در دستیابی به اهداف مهم 
فرهنگی خود، رسانه و ناشــر و پدیدآور را چنان هدایت 
می کند که با کاربرد صحیح زبان، نه تنها مخاطب را نَرمانند 
و فارسی گریز یا مبتذل زبان نکنند، بلکه با ارتقادادن به زبان 
و بیان، او را در ارتقای اندیشــه و زندگی یاری دهند. این 
فرمانده، اوضاع جنگ نرم را در عرصۀ زبان، لحظه به لحظه 
رصد می کند، پســتی بلندی های عرصــۀ کارزار و حتی 
کاســتی ها و تهدیدها را و نیروهای خــودی و نفوذی را 
به خوبی می شناسد و می شناساند. در این لشکر بی توپ و 
تانک، لشکریان هریک به سالحی زبانی و فرهنگی مجهزند: 
از کاربرد زبان برای خردســاالن و کودکان در داستان ها و 
فیلم ها و پویانمایی ها گرفته تا کاربرد علمی زبان در مراکز 
علمی و پژوهشی و کاربرد حرفه ای زبان در مراکز تجاری 
و اقتصادی برای بهبود فرایندها. این لشکریان هریک در 
گوشه ای از این جبهه و حتی در خارج از مرزهای سیاسی 
و گاه در محدودۀ مرزهای استعمارگر، به مبارزه با ابتذال 
زبانی  برخاسته اند. سربازان این فرمانده، در نمودی ماندگار، 
به پدیدآور کمک می کنند تا اندیشه اش را به قلم آورد یا 
اگر آن را به قلم آورده، آن را چنان رسا کند تا آن نوشته را 
مخاطب، بی دردسر و به راحتی بفهمد. به بیانی ساده، این 
دسته از ویراستاران می کوشند متن پدیدآور خواندنی تر و 
در دست تر شود. این لشکریان، متخصص نوشتن هستند 
و در همه حال می خواهند از مرزهای زبان فارسی، همان 
الگوهای صرفی و نحوی و واژگانی، حفاظت کنند و جلوی 
کم بسامدشــدن واژگان و ســاختارهای اصیل و معیار را 

بگیرند.
پس از نوشتن: دوست و همکار زبردستم سیدحمید 
حیدری ثانی در مقالۀ »ویراستار واسط« در همین مجله، 

انواع ویرایش و ویراستار را به خوبی معرفی کرده است. 

به فرهنگ های اروپایی نیز هجوم آورده است. کشورهای 
فرانسوی زبان و آلمانی زبان نیز با آن همه نهادها و مؤسسات 
و انتشارات و تولیدات تمدنی، امروزه زبان خود را در خطر 
می بینند و برای حفظ و گســترش آن تالش می کنند و 
بودجه  در نظر می گیرند. در این اوضاع، آیا ســاده لوحانه 
نیست که کبک وار سر خود را در برف خوش بینی فرو بریم 

و آسیب ها و خطرها یا دست کم، ابتذال ها را نبینیم؟
در فرهنگ ایــران، مهم ترین منبع قدرت نرم، زبان 
فارســی و گویش ها و لهجه ها و گنجینۀ ادبی آن هاست. 
بدین سبب، سیاســت گذاری در عرصۀ زبان و شناخت و 
صیانت از مرزهای آن، شناخت مرزها و نقاط آسیب پذیر 
آن، تالش برای ارتقا و گســترش سواد زبانی گویشوران، 
پیش زمینــه و پیش فرض پیــروزی در دیگر عرصه های 
جنگ نرم و حتی جنگ ســخت اســت. تالش فردوسی 
در این حوزه، الگویی تجربه شــده است که فهم آن بسیار 

راهگشاست. 
از ســوی دیگر، باید دربارۀ چند سؤال تأمل برانگیز 
اندیشید: مرزبان زبان ما در اداره ها و نهادهای حکومتی و 
روزنامه ها کیست؟ در رادیو و تلویزیون کیست؟ در نشر و 
ترجمه چه کسی مرزبان و ناظر و حامی زبان فارسی است؟ 
آیا ما برای شبکه های تلویزیونی، استودیوها، روزنامه ها و 
مجله های فارســی زبان خارج از کشــور فکری کرده ایم؟ 
آیا دســت اندرکاران اصالً اعتنایی به این عرصه می کنند؟ 
در هنگام مجوزدهی یا امتیازدهی به رســانه ها، از کتاب 
و مجله گرفته تا تارنما و خبرگــزاری، به این مهم توجه 
می کنند؟ نهادهای مدیر فضای مجازی که این قدر نگران 
انحراف های جنسی و... هستند، دربارۀ انحراف زبان فارسی 
اندیشیده اند؟ متن های موجود در تارنماهای حکومتی را 
چه کسانی می نویسند؟ تا کی قرار است فارسی عربی زدۀ 
نامفهوم نارایج، متون اداری و متن دستورالعمل های ما و 
ذهن ما را آلوده کند؟ آیا فکر کرد ه ایم که  همین بی اعتنایی 
به زبان فارسی سلیس و روان، چه هزینه های هنگفتی را 
بــر دوش ادارات و مراکز می گذارد؟ آیا وقت آن نرســیده 
اســت که با اصالح زبان و شیوۀ کاربرد این ابزار ارتباطی، 
فرایندهای مدیریتی و اداری را اصالح کنیم؟ برای آموزش 
متخصصان این زمینه چه کرده ایم؟ در زمانه ای که نهادهای 
علمی در پی همه فهم کردن فلســفه و کاربردی کردن آن 
هســتند، آیا ادبیات را برای زندگی کاربردی کرده ایم؟ آیا 

وقت آشتی با ادبیات و زبان فارسی فرا نرسیده است؟
7. در این عرصۀ رهاشــده ولــی بنیادین، نهادهای 
متولی، زبان را در مسلخ سیاست رها کرده اند و بودجه ها را 
به باد داده اند: در آموزش فارسی، دانشجویان و دانش آموزان 
را به دردسر انداخته اند و به رغم صرف وقت  و بودجه  های 
فراوان، آنان را بی بهره گذاشته  و به جای لذت چشانی به آنان 
در درس ادبیات و انشــا، داغ نفهمی و تنفر از زبان مادری 
و ادبیات فارسی بر  پیشانی شان نهاده اند. کتاب های درسی 

  در فرهنگ ایران، 
مهم ترین منبع قدرت 
نرم، زبان فارسی و 
گویش ها و لهجه ها 
و گنجینۀ ادبی 
آن هاست. بدین سبب، 
سیاست گذاری در 
عرصۀ زبان و شناخت 
و صیانت از مرزهای 
آن، شناخت مرزها 
و نقاط آسیب پذیر 
آن، تالش برای ارتقا 
و گسترش سواد 
زبانی گویشوران، 
پیش زمینه و 
پیش فرض پیروزی 
در دیگر عرصه های 
جنگ نرم و حتی 
جنگ سخت است. 
تالش فردوسی در 
این حوزه، الگویی 
تجربه شده است 
که فهم آن بسیار 
راهگشاست
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37 به ویراستاران متخصص نیاز داریم
لیال منصوری

  ما سابقۀ چندین 
بار اشغال و تهاجم و... 
را داشته ایم و زبانمان 

با زبان های دیگر بسیار 
آمیختگی یافته، ولی 

هنوز زبان فارسی زنده 
است

  نشر فقیر ما 
خواننده ندارد و ارتباط 
کافی میان نویسندگان 
و خوانندگانش نیست. 

در نتیجه، بازخوردهای 
یک اثر بر نویسنده 

روشن نیست و نمی داند 
و نمی تواند بداند که 

عیب و هنرش در 
نوشته چیست

خودمان را می کنیم و زبان هم کار خودش را. آیندگان 
از ویژگی های زبان دورۀ ما ســخن خواهند گفت. شاید 
آن  وقت نتیجه بگیرند که زبان فارســی در این دوره رو 
به انحطاط گذاشته و شاید نتیجه بگیرند که رشد کرده 
است. چه فرقی می کند؟ ما که آن وقت نیستیم. از این 
جهان رفته ایم و احتماالً دغدغۀ زبان فارســی آخرین 

چیزی است که داریم.
این بخش کلِی موضوع اســت کــه عرض کردم. 
می ماند آســیب درخور اندیشه ای که در حوزۀ کتاب و 
نشر دورۀ ما وجود دارد و آن به تعبیر بنده، »نوشتن در 
خأل« اســت. مرادم از خأل، نبود رابطه میان نویسنده و 
جامعۀ مخاطبان اوست. برخی کتاب ها را که می بینیم، 
انگار برای کســی و به منظور خاصی نوشــته نشده اند. 
برای همین، آن هــا را در اغلِب چیزها ناتمام می یابیم. 
بارها گفته و نوشــته ام که برخی آثار ما نه لفظ فاخری 
دارنــد و نه معنــای ارجمندی. این نقیصه به ســبب 
آموخته نبودن ما و نادرست استفاده کردنمان از زبان است. 
وقتی مخاطب هم برای نویسنده ملموس نباشد و نداند 
برای که می نویسد، طبیعتاً وضع زبان وخیم تر می شود. 
اگر مرادتان از این ســؤال این بخش باشد، باید بگویم: 
بله، ما در حوزۀ مخاطب شناسی آثارمان مشکل داریم 
و بیشــتر، برای خودمان می نویسیم تا برای مخاطبان 
مشخصی که نیازمند به خواندن هستند. سبب موضوع 
نیز روشن است. نشــر فقیر ما خواننده ندارد و ارتباط 
کافی میان نویسندگان و خوانندگانش نیست. در نتیجه، 
بازخوردهای یک اثر بر نویسنده روشن نیست و نمی داند 
و نمی تواند بداند که عیب و هنرش در نوشته چیست و 
چون زبان ابزار برقراری ارتباط است، این ندانستگی ها بر 

آن اثر می گذارد و آن را نیز ناکارآمد می کند.

به  نظر شما وضعیت فعلی زبان در کتاب های ما چگونه است؟ 
دلیل این وضعیت چیســت و چه تأثیری در صنعت نشر و 

فرهنگ دارد؟
راستش، نمی شود به این پرسش به سادگی پاسخ گفت؛ 
چون زبان گونه های مختلف دارد و در هرگونه، عده ای 
متخصص حضور دارند که برای پاسخ دادن به این پرسش 
سزاوارترند. برای مثال، متخصصان گونۀ زبانی کودک باید 
بگویند که در این حوزه چه مشکالت و نواقصی وجود 
دارد. به همین ترتیب، متخصصان دیگر گونه های زبانی 

باید نظر بدهند.
اما اگر مراد از پرســش این باشد که زبان فارسی 
در خطر آسیب است یا خیر، باید بگویم خیر! به نظرم 
نمی رســد زبان فارسی در معرض خطر جدی باشد. ما 
ســابقۀ چندین بار اشــغال و تهاجم و... را داشته ایم و 
زبانمان با زبان های دیگر بســیار آمیختگی یافته، ولی 
هنوز زبان فارسی زنده است و می توانیم پس از گذشت 
هزار سال، شاهنامه را بخوانیم و معنی آن را بفهمیم؛ جز 
در کلماتی که دیگر کاربرد ندارد. شما از حملۀ عرب ها 
و مغول ها به ایران چه هجوم فرهنگی و زبانی دیگری را 
سخت تر دیده اید؟ زبان فارسی در چنین زمینه هایی زنده 
مانده و رشــد کرده است. برای همین، باور ندارم که در 

دورۀ ما هم واقعۀ بدی برای این زبان رخ بدهد.
موضوع دیگر این است که زبان موجودی زنده است 
و در طی قرون و اعصار، تغییراتی می کند. زبان فارسی 
امــروز فرزند ذهنیت و زاویۀ دید و اندیشــه و فرهنگ 
مردم امروز اســت. اگر مردم به این زبان خو کرده اند و 
با آن مشکلی ندارند، چرا باید کسی نگران زبان فارسی 
باشــد؟ این انتظار که زبان فارسی همواره در یک حال 
بماند و تغییر نکند، انتظار بجایی نیســت. ما مردم کار 

محسن باغبانی، دانش آموختۀ دکترای زبان و ادب فارسی است. از سوابق کاری وی، مدیریت مؤسسۀ نگارش و ویرایش و مدیریت خانۀ 
ویرایش ایران را می توان برشمرد. باغبانی نویسندۀ کتاب مصائب آقای ویراستار و از دانش پژوهان دورۀ یازدهم نشر و ویرایش مرکز نشر 
دانشگاهی است. او نویسندۀ کتاب های متعدد، مقاالت پژوهشی و نوشته های مطبوعاتی در حوزه های تصحیح متون، طب سنتی، ویرایش، 

ترجمه، ادبیات فارسی، نقد، داستان و... است. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ما با اوست.

گفت وگو با محسن باغبانی
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پروندۀویژه/گفتوگو

  فقر نظری 
موجود در حوزۀ نشر 
و ویرایش در کشور 
ما و نبود ویراستار 
متخصص به قدر کافی، 
در قیاس با تعداد 
نویسندگان و آثار، 
مانع نقش آفرینی بجا 
و درست ویراستاران 
در عرصۀ نشر 
می شود

  ویرایش در میانۀ 
راه شغل بودن یا 
نبودن، مانده است و 
در شهِر نشِر ما غریب 
افتاده و حکم »ابن 
سبیل« دارد

  وجود ویراستار 
به تنهایی، دردی 
از نشر ما را درمان 
نمی کند؛ کما اینکه 
وجود ناشر به تنهایی 
مشکلی را حل 
نمی کند

  نشر ما مبنی 
است نه معرب. اگر 
معرب بود، حضور 
عوامل مختلف 
می توانست بر آن اثر 
بگذارد. شاید البته 
این هم یک دورۀ 
گذار باشد؛ ولی در 
حال حاضر، فقط 
می توان گفت: »شاخی 
که خشک گشت، کجا 
رقص می کند؟

دارد؟
ظاهراً که تأثیری نداشته است و ندارد. نشر ما حکم بیماری 
را دارد که به بیماری اش عادت کرده و یادش رفته صحت و 
سالمت یعنی چه. برای چنین بیماری، تندرستی نوعی ترک 

عادت است و می دانیم که ترک عادت موجب مرض است.
امروز، هرکس پول دارد و می تواند چیزی بنویسد، 
می تواند بنویسد و منتشر کند. پس دیگر سخن گفتن 
از کتاب خوب و کتاب بــد، زیاد معنی ندارد. آن ها که 
اهل مطالعه و کتاب اند، فراست دارند و با دیدن یک اثر 
تشخیص می دهند که خواندنی هست یا نه. آن ها هم که 
اهل کتاب نیستند، فارغ از خوب و بد بودن اثر و نیازشان 

بدان، بی توجه از کنارش رد می شوند. 
حقیقت این اســت که وجود ویراستار به تنهایی، 
دردی از نشــر ما را درمــان نمی کند؛ کما اینکه وجود 
ناشر به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. ما یک خانوادۀ 
پراکنده ایم که هدف مشــترک نداریم انگار. منظورم از 
هدف مشترک، همان سبب غایی است. به نظرم برخی 
از ما، حتی دیگر دغدغۀ فرهنگ هم نداریم و همان طور 
که سیاست مدار و سیاست باز داریم، امروزه فرهنگ مدار 
و فرهنگ باز هم داریم. وقتی هدف از یک کار فرهنگی 
فقط پول باشــد، دیگر نه سبب غایی اهمیت دارد و نه 
سبب صوری. از این روست که رشد فرهنگ در کشور 
ما نظام مند و باقاعده نیست و ساختار روشن و مشخصی 
ندارد. شــاید هم دارد و بنده بی اطالعم و دارم مهمالت 
می گویم. طبیعی اســت در چنین وضعی، بود و نبود 
ویراســتار، محلی از اعراب نداشته باشد. نشر ما مبنی 
اســت نه معرب. اگر معرب بود، حضور عوامل مختلف 
می توانســت بر آن اثر بگذارد. شاید البته این هم یک 
دورۀ گذار باشد؛ ولی در حال حاضر، فقط می توان گفت: 

»شاخی که خشک گشت، کجا رقص می کند؟«
در حال حاضر، افراد زیادی هستند که هیچ تخصصی ندارند؛ 

نقش ویراستار در وضعیت فعلی و حفظ زبان چیست؟
عرض کردم که زبان گونه های مختلف دارد. در نتیجه، 
نیازمند ویراســتاران متخصص گونه های مختلف نیز 
هست. یک ویراســتار متخصص در وهلۀ اول، نمایندۀ 
آن جامعۀ زبانی است که اثر برای او نوشته شده است. 
پس وجود ویراستار در بهترشدن یک اثر کمک مؤثری 

می تواند باشد.
متأسفانه، فقر نظری موجود در حوزۀ نشر و ویرایش 
در کشور ما و نبود ویراستار متخصص به قدر کافی، در 
قیاس با تعداد نویسندگان و آثار، مانع نقش آفرینی بجا و 

درست ویراستاران در عرصۀ نشر می شود.

جایگاه ویراستار در نشر کشور، در مقایسه با سایر مشاغل 
چگونه است؟

صریح اگر بخواهم بگویم، این است که ویرایش در میانۀ 
راه شــغل بودن یا نبودن، مانده است و در شهِر نشِر ما 
غریب افتاده و حکم »ابن ســبیل« دارد. شما ببینید در 
قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و پدیدآورندگان، اصاًل 
عنوانی به نام ویراستار وجود دارد؟ در جایی که بسیاری 
از عوامل دست اندر کار نشر، عنوان شغلی خود را دارند، 
ویرایش و ویراستار پادرهوا مانده است. بنده هنوز وقتی 
به عده ای می گویم ویراستارم یا می پرسند: »دقیقاً یعنی 
چه کاره ای؟« یا به تمسخر می گیرند که »مگر بیکاری؟« 
یا متأسف می شوند که »این چه بخت و اقبالی بود؟!« و... . 
شما به مهارتی که تعریف ندارد؛ رتبه بندی و درجه بندی 
ندارد؛ به سادگی نادیده گرفته می شود؛ امنیت ندارد؛ بیمه 
ندارد؛ بازنشستگی ندارد؛ هزینۀ مشخص و قانون ندارد و 
بدتر از همه: مثل لطف شــیخ و زاهد گاه هست و گاه 
نیست، چگونه می توانید بگویید شغل؟ این وضع ویرایش 

در قیاس با سایر مشاغل است.
این جایگاه چه تأثیری در ویرایش، صنعت نشــر و فرهنگ 
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به ویراستاران متخصص نیاز داریم

   بنده همیشه به 
دوستانی که می خواهند 

ویراستار شوند، 
می گویم: ویرایش 

پل خوبی است؛ ولی 
جایگاه بدی است. 

یادش بگیرید، ولی آن 
را شغل خود ندانید

  آموزش ویرایش 
می تواند به رشد 

فرهنگ کتاب دوستی 
و فرهنگ پروری و 

احتیاط علمی و احترام 
به جامعۀ مخاطبان 

کمک کند

  نگاه به وضع نشر 
باید نگاهی کل نگر 

باشد، نه جزءنگر. بنده 
هم می نویسم و هم 
می ویرایم و هم... . 

برای همین، به موضوع 
نشر نگاه ویراستارانه و 
صنفی ندارم، بلکه نگاه 

فرهنگی دارم

آمــوزش ویرایــش می توانــد به رشــد فرهنگ 
کتاب دوستی و فرهنگ پروری و احتیاط علمی و احترام به 
جامعۀ مخاطبان کمک کند. در عین  اینکه می تواند به رشد 
اقتصاد نشر یاری برساند؛ ولی به گمانم این ها مصداق آن 
است که: »چه هاست در سر این قطره محال اندیش« و این 
حرف ها راه به دهی نمی برد. از قدیم گفته اند: »لیس وراء 
عبادان قریة«. راست هم گفته اند. اگر بیش از این بخواهیم 
پیش برویم، به جایی می رسیم که عرب نی انداخت. پس 

بهتر است اگر عقب برنمی گردیم، پیشروی هم نکنیم.

تربیت ویراستار چه الزاماتی دارد و بحث آموزش ویراستار 
بر عهدۀ کیست؟

شــما فرمودید تربیت ویراستار و من می خواهم بگویم: 
تربیت به طور مطلق الزم و ضروری اســت و هرچه هم 
در آن بکوشیم، کم است. در حوزۀ نشر، تربیت نویسنده، 
ناشر، ویراســتار، صفحه آرا، چاپچی، حروف نگار، طراح، 
خواننده، فروشــنده، بازاریاب و... همــه با هم ضروری 
اســت. کسی را که دست و پا و بینی اش شکسته است، 
باید به طور کامــل آن را درمان کرد، نه اینکه فقط پای 
شکســته اش را جا بیندازیم و بگوییــم بقیه اش به ما 
مربوط نیســت و خودش ان شاءاهلل خوب می شود. نگاه 
به وضع نشر باید نگاهی کل نگر باشد، نه جزءنگر. بنده 
هم می نویســم و هم می ویرایم و هم... . برای همین، به 
موضوع نشــر نگاه ویراستارانه و صنفی ندارم، بلکه نگاه 

فرهنگی دارم.
اما اینکه فرمودید آموزش ویراستار بر عهدۀ کیست، 
پاســخش این است: هر کسی که بتواند ویراستارِ خوب 
تربیت کند. اگر مرکز نشــر می تواند، وظیفۀ مرکز نشر 
اســت؛ اگر آموزش و پــرورش و وزارت علوم می توانند، 
وظیفۀ آن هاســت؛ اگر فرهنگســتان می تواند، وظیفۀ 
فرهنگستان است. تربیت ویراستار واجب کفایی نیست 
که اگر کســی متولی آن شــود، از عهدۀ دیگران ساقط 
باشد. همۀ کسانی که می توانند، باید بکوشند در عرصۀ 
تربیت نیروهای مورد نیاز نشر کشور. به گمانم این روش 

درستی است؛ اگر خیال بافی محض نباشد.

اما سخنی در انتها
چند وقت قبل، جامعۀ ویرایش و ترجمه و زبان شناسی 
و تعلیم و تربیت، به ســوگ یکی از بزرگان این کشــور 
نشســت و اهل فرهنــگ و قلم ایران، اســتاد بزرگوار، 
روان شاد دکتر ابوالحســن نجفی را از دست داد. ضمن 
عرض تسلیت به خانوادۀ گرامی ایشان و همۀ اهل قلم 
این مرز و بوم، برای آن فقید سعید از درگاه یزدان رحمت 
و مغفرت و برای بازماندگانشان و دوستان و همکاران و 
شاگردانشان اجر و صبر تمنا می کنم. وجودشان گرامی 

بود همواره، یادشان گرامی باد!

اما ویرایش کتاب ها به آن ها سپرده می شود. به نظر شما برای 
حل این وضعیت چه باید کرد؟

بنده این افرادی را که شــما از آن ها ســخن می گویید، 
نمی شناسم. کســی که هیچ تخصصی ندارد، نمی تواند 
ویراستار باشد. شاید منظورتان این است که مثالً به کسی 
که تخصصی در حوزۀ فیزیک ندارد، کتابی می دهند برای 
ویرایش یا ویرایش بنیادی اثر را به کســی که ویراستار 
صوری خوبی است، می سپارند. این کار بدی است و ِخَرد 

حکم می کند که چنین نکنیم.
اما برای حل مشــکلی که شما فرمودید، یگانه راه 
این است که به کسانی که هیچ تخصصی ندارند، ویرایش 

کتابی را نسپریم. راه ساده و بی هزینه ای  است به هرحال.

چرا بــا وجود اینکه افراد توانمنــدی در این عرصه حضور 
دارند، بیشتر، افراِد غیرمتخصص مشغول به ویرایش کتاب ها 

هستند و حضور افراد متخصص کم رنگ شده است؟
عرض کردم که بنده فرد غیرمتخصص در حوزۀ ویرایش 
نمی شناسم. به برخی ویراستاران کارهایی ارجاع می شود 
که دالیلی غیر از تخصص، ســبِب ارجاع و پذیرش کار 

است و این نیاز به ورود بنده ندارد. 
اما اینکه چرا متخصصان این حوزه از آن دورند، دلیل 
روشنی دارد: بی توجهی به تخصص و بی ارزش قلمدادشدن 
آن؛ هم ردیف قرارگرفتن با کســانی که تخصص ندارند؛ 
نداشــتن جایگاه و امنیت شغلی و... . برای همین، بنده 
همیشــه به دوســتانی که می خواهند ویراستار شوند، 
می گویم: ویرایش پل خوبی اســت؛ ولــی جایگاه بدی 
اســت. یادش بگیرید، ولی آن را شغل خود ندانید. اغلب 
هم ســفارش می کنم چندنفری پول هایشان را روی هم 
بگذارند و خواربارفروشــی یا فالفلی بزنند. دست ِکم آدم 

»خسر الدنیا و اآلخرة« نمی شود.

بحث آموزش در ویراســتاری چه تأثیری در بهبود وضعیت 
صنعت نشر دارد؟

هر نــوع آموزش کارگاهی به انگیزۀ کاربردی کردن 
یک دانش یا مهارت یا هنر در جامعه، قطعاً اثرگذار است؛ 
ولی آموزش اعتباطی )همین جور بیخودی( نه تنها اثری 
ندارد، but also مخرب هم هســت. این همه دانشگاه و 
دانشــجو در این کشور داریم و هر سال هم تعداد زیادی 
از عزیزان ما از دانشگاه در مقاطع مختلف فارغ التحصیل 
می شوند. با این حال، جامعۀ ما جامعه کتاب نخوانی است 
و هر روز هم بهتر از دیروز نمی شود. در بهترین وضعیت، 
ایســتاده و تکان نمی خــورد. اگر ایــن آموزش ها واقعاً 
کاربردی بود، جامعۀ ما از منظرهای مختلف، باید وضع 
بهتری می داشــت؛ ولی می بینیم که ندارد. حتی نسبت 
کتاب های عالی و خوبمان به نسبت کتاب های متوسط و 

کتاب سازی ها کم است. 
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   ویراستار فردی 
است که تالش 
می کند کار مترجم 
یا نویسنده به شکل 
مطلوبی به دست 
مخاطب برسد

  ویرایش ترجمه 
در دستۀ ویرایش های 
ویژه قرار می گیرد که 
عالوه بر نیازمندی به 
موضوعات ویرایش 
عمومی، الزم است 
عمل یا اعمالی اضافه 
بر آن، روی متن انجام 
گیرد. در ویرایش 
ترجمه، ترجمۀ 
مترجمی دیگر با 
توجه به متن اصلی، 
بازبینی و در صورت 
لزوم تصحیح، تنقیح، 
آراسته، پیراسته 
و تا حد ممکن، به 
زبان فارسي نزدیک 
می  شود

حال آن  را بهبود می بخشد. در واقع، اثری ناموزون و فاقد 
استانداردهای الزم نگارشی و ویرایشی را به ویراستار مبرز 
و وارد به جرح و اصالح متون می  دهند تا اثر را از کژی و 
ناموزونی پیراسته سازد و به تعبیری، حال و روزش را به 
احسِن ممکن تغییر دهد. خالصۀ کالم اینکه ویراستاری 
در جهــان امروز یــک تخصص و ویراســتار، متخصِص 
تصحیِح لغزش هاِی دستوری، نگارشــی، واژگانی، ادبی، 
سبکی و محتوایی متن است. بنابراین، اولین و بدیهی ترین 
ویژگی یک ویراستار، تسلط و تبحّر در زبانی است که آن  

را ویرایش می  کند.
اما دربــارۀ ویرایش ترجمه و وظایــف و اختیارات 
ویراســتارِ ترجمه که ســؤال شــما بود، می  توانم بگویم 
بــا مطالعۀ تقســیم بندی های متعدد و بعضــاً متناقض 
و پیچیده ای کــه دربارۀ ویرایش دیده می  شــود، عمل 
ویرایش بــه دو نوع اصلی تلخیص می  شــود: عمومی و 
ویژه. ویرایش عمومی، ویرایشــی اســت که برای عموم 
متون انجام می شــود و بخش هایی مانند ویرایش فنی، 
تخصصی، زبانی، ساختاری، محتوایی و... را دربرمی گیرد. 
ویرایش ترجمه در دستۀ ویرایش های ویژه قرار می گیرد 
کــه عالوه بر نیازمندی به موضوعــات ویرایش عمومی، 
الزم اســت عمل یا اعمالی اضافه بر آن، روی متن انجام 
گیرد. در ویرایش ترجمه، ترجمۀ مترجمی دیگر با توجه 
به متن اصلی، بازبینی و در صورت لزوم تصحیح، تنقیح، 

ویرایش ترجمه به چه معناست و ویراستار ترجمه باید چه 
توانایی داشته باشــد؟ حدود وظایف و اختیارات ویراستار 

ترجمه چگونه است؟
بهتر است ابتدا مفهوم واژۀ ویرایش و سپس، موضوع اصلی 
این گفت وگو تعریف گردد. ویرایش را می توان تالشــی 
بــرای بهبود متون تألیف و ترجمــه از نظر محتوا، بیان، 
صّحت و اعتبار، دقت، نظم، آراســتگی و عالئم نگارشی 
اثر و در نهایت، آماده  ســازی برای حروف چینی و چاپ و 
رفع اشــکاالت و اشتباه های آن معرفی نمود. پس دور از 
ذهن نیست اگر ویراســتاری را داوری یا نقد اثر در نظر 
بگیریم و ویراســتار را عاشق واژه ها، کتاب خوان حرفه ای 
و اهل نقادی. ویراستار در کنار ناشر و پدیدآورنده، نقشی 
تعیین کننــده در تولید یک اثر خــوب دارد. از کمک به 
انتخاب اثر در کنار ناشــر گرفته تا تصحیح نهایی اثر در 
کنار نویســنده یا مترجم و نیز خوشخوان کردن اثر برای 
مخاطب، همه و همه در فهرست وظایف و مسئولیت های 
ویراستار تعریف شده است. ساده تر بگویم: ویراستار فردی 
اســت که تالش می کند کار مترجم یا نویسنده به شکل 
مطلوبی به دســت مخاطب برسد. اینجا شاید بتوان کار 
ویراستار را به عمل پزشک جراح شبیه دانست. همان گونه 
که بیمار را به پزشــک جراح می سپارند تا عمل جراحی 
الزم بــر روی او انجام گیرد و ســالمت خــود را بازیابد، 
ویراســتار نیز متن اثر را جرح و تعدیل می کند و وضع و 

زینب محبی

اعظم غالمی، مترجم، ویراستار و مدرس دانشگاه است. از او کتابی در حوزۀ آموزش ترجمه منتشر شده است. غالمی برلزوم تسلط ویراستاِر 
ترجمه به زبان مبدأ و مقصد تأکید دارد. او معتقد است حداقل ویژگی ویراستار ترجمه، آشنایی کافی با موضوع اثر؛ آشنایی با یک زبان 
بیگانه )زبان مبدأ اثر(؛ تسلط بر زبان و ادبیات فارسی و قواعد درست نویسی و شیوانویسی و دیگر زمینه های مربوط؛ بهره مندی از ذوق ادبی 
و هنری؛ داشتن توان ایجاد ارتباط منطقی بین مفاهیم؛ برخورداری از دقت، نظم و انصاف و حوصله؛ تسلط بر فن ویرایش؛ باریک بینی و 
دلسوز بودن؛ توانایی بیان صحیح همراه با فصاحت و انتظام مطالب است. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ما با اعظم غالمی در خصوص 

ویرایش ترجمه است.

در ایران، ارزش ویراستار و اهمیت ویراستاری 
متون به درستی شناخته شده نیست

گفت وگو با اعظم غالمی، مترجم، ویراستار و مدرس دانشگاه
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در ایران، ارزش ویراستار و اهمیت ویراستاری متون به درستی شناخته شده نیست

  دربارۀ حدود 
اختیارات و وظایف 
ویرایشگر ترجمه، 

مسلم به دلیل تعدد 
آرا در حوزۀ نظری، 

نمی توان به متر و معیار 
مشخصی دست  یافت

  کسی که ترجمه  ای 
را ویرایش می کند، 

باید به زبان های مبدأ 
و مقصد مسلط باشد. 

اگر جز این باشد، یک  
جای ِکار می لنگد. یعنی 

ویراستار اگر لغزش های 
مترجم در برگردان متن 

اصلی را متوجه نشود، 
نمی تواند ویرایش خوبی 

ارائه دهد

درست است؟
باید این گونه باشد. این توانایی شرط الزم ویرایش ترجمه 
اســت. کســی که ترجمه  ای را ویرایش می کند، باید به 
زبان های مبدأ و مقصد مســلط باشد. اگر جز این باشد، 
یک  جای ِکار می لنگــد. یعنی ویراســتار اگر لغزش های 
مترجم در برگردان متن اصلی را متوجه نشود، نمی تواند 
ویرایش خوبی ارائه دهد. حتی گاه اتفاق می افتد که متن 
ترجمه شــده ای که دراختیار مخاطب قــرار می گیرد، از 
نظر ساختار زبان فارسی سالم است؛ اما در مقام مقابله و 
تطبیق، نسبتی با اصل اثر ندارد و رعایت اصل امانت داری 
و به تََبع آن، حفظ پیام اثر اصلی اتفاق دیده نمی شــود. 
چنین ترجمه ای اگر با دلیل منطقی و هدف مشخص و 
قابل دفاعی از سوی مترجم یا سفارش دهندۀ ترجمه انجام 
نگرفته  باشــد، به لحاظ ویرایشی، ترجمۀ مقبولی نبوده و 
مبتنی بر اصول و قوانین ترجمه و ویرایش متون ترجمه 
نیســت. افزون بر این، چون انتقال درســت و کامل یک 
دیدگاه از زبانی به زبان دیگر، بدون کاستن از بار محتوایی 
نوشتۀ اصلی، به راحتی امکان پذیر نیست، ضمن تسلط بر 
زبان های مبدأ و مقصد، نیاز فراوانی به مهارت ها و قریحۀ 
نویســندگی وجود دارد تا حق مطلب ادا شود. ویراستار 
اینجا می تواند یاری رســان مترجم باشد و با آشنایی که 
بــه دو زبان دارد، مترجم را در شناســایی کاســتی ها و 
ناهماهنگی های ترجمه و رفع اشــکاالت و غلط های آن 
کمک کنــد. دراین خصوص، نباید تعامل مناســب میان 
مترجم و ویراســتار نادیده گرفته شود؛ امری که در نشر 
کشور مغفول  مانده  اســت. چرا که اینجا ویراستار چشم 
ســوم مترجم است و مدام وی را از کاستی های کار، آگاه 
می سازد و تالش می کند او را به راهکار ارزشمندی برای 

آراســته، پیراسته و تا حد ممکن، به زبان فارسي نزدیک 
می  شود. اینجا دیگر رعایت فارسِی معیار و درست نویسی 
صرف که وظیفۀ شناخته شــده برای ویراستار به  حساب 
می آید، به تنهایی مطرح نیست؛ چیز بیشتری می خواهد. 
مــا اینجا تطبیــق و مقابله داریم کــه در بحث ویرایش 
عمومی مطرح نمی شود؛ آن هم نه فقط از نوع برابرسازی 
زبانی که معادل سازی های چندوجهی داریم. درحقیقت، 
این کار بایستی به دست ویراستاری انجام گیرد که به جز 
تسلط به زوایای مختلف زبان مبدأ )زبان اصلی( و مقصد 
)زبانی که به آن ترجمه شده( و نیز خود عمل ترجمه ، به 
موضوع، فرهنگ و مخاطب ترجمه نیز آشنا باشد. البته با 
شرایط و منابع موجود ویرایش در کشور، اینکه ویراستار 
ترجمه، هم به زبان  های مبدأ و مقصد مسلط باشد و هم 
متخصص موضوع متن ترجمه باشد، نگاهی آرمانی و شاید 
دســت نیافتنی باشد. چنین افرادی تا آنجا که من اطالع 
دارم، انگشت شــمارند. اینجا یک الزام در کار ویراستاری 
ترجمه رخ می نمایــد و آن، لزوم کار گروهی در ویرایش 
ترجمه با ترکیب »مترجم، ویراستار، متخصص« است که 
خود بحث مفصل دیگری اســت و خارج از حوصلۀ این 
گفت وگو. اما دربارۀ حدود اختیارات و وظایف ویرایشــگر 
ترجمه، مسلم به دلیل تعدد آرا در حوزۀ نظری، نمی توان 
به متر و معیار مشــخصی دســت  یافت. اما در تجربه و 
عمل، بدیهی است ساختارهای مختلف زبانی و فرهنگی 
موجب تمایزهای اجتماعی و تربیتی و دانش پایۀ متفاوت 
جامعه های مبدأ و مقصد می شوند و لذا، فرایند ترجمه و 
ویرایش یک اثر را با مسائل مخاطب شناسی، ایجاد تعادل 
و پدیدۀ القای فرهنگی مواجه می کند. بنابراین، الزم است 
مترجم و نیز، ویرایشــگر متن ترجمه، در جایگاه اولین 
ارزیاب و منتقد اثر، با مفاهیمی چون شناخت فرهنگی، 
زبانی، سبکی و محتوایی اثر و دیدگاه  های نقد و ارزیابی 
ترجمه آشــنا باشــند تا اثری درخور و قابــل  دفاع ارائه 
شود. بدین شکل، عمل ویراستار به هنر کشف و توصیف 
ظرفیت های زبانی و نحوۀ به کاربردن درست آن ها با جرح 
و تعدیل های منصفانه و دور از سلیقه گرایی بدل می شود. 
با این تفاسیر، حداقل ویژگی ویراستار ترجمه را می توان 
گزینه های زیر دانســت: آشــنایی کافی بــا موضوع اثر؛ 
آشنایی با یک زبان بیگانه )زبان مبدأ اثر(؛ تسلط بر زبان 
و ادبیات فارســی و قواعد درست نویسی و شیوانویسی و 
دیگر زمینه های مربوط؛ بهره مندی از ذوق ادبی و هنری؛ 
داشتن توان ایجاد ارتباط منطقی بین مفاهیم؛ برخورداری 
از دقت، نظم و انصاف و حوصله؛ تســلط بر فن ویرایش؛ 
باریک بینی و دلســوزبودن؛ توانایی بیان صحیح همراه با 
فصاحــت و انتظام مطالب و نیز حــدود عملکرد وی، در 

محدودۀ همین توانایی ها خواهد بود. 
از صحبت های شــما به این نتیجه می رسیم که ویراستار 
ترجمه باید به دو زبان مبدأ و مقصد مســلط باشد. آیا این 
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پروندۀویژه/گفتوگو

   ترجمه، پدیده  ای 
نسبی است که 
مشکالت عام و 
خاصی بر آن مترتب 
است و این مشکالت 
حتی االمکان بایست 
در مرحلۀ ویرایش 
متن ترجمه، برطرف 
گردد

  ویراستار ترجمه 
باید در عمِل ترجمه 
هم شأن و بعضاً برتر 
از مترجم اثر باشد تا 
بتواند ایرادهای زبانی 
و غیرزبانی اثر ترجمه 
را بیابد و اصالح کند

  هر متنی، نگارش، 
سبک و مخاطب 
خاص خود را دارد و 
ویراستار ترجمه، با 
درنظرگرفتن شرایط 
کاری خاص موجود، 
الزم است در نگارش 
و ویرایش متون 
متنوع، دستی بر آتش 
داشته باشد

مباحث نظری و عملی ترجمه، زبان شناسی و روان شناسی 
زبان باشند. در واقع، ترجمه و ویرایش آن نیازمند دانش 
اجتماعی، فرهنگ شناســی، مردم شناسی و البته ادبیات 
فارســی قوی در کنار هنر و خالقیت و عالقه است و اگر 
روزی نســل پرتعدادی از مترجمان و ویراستاران با این 
خصایص ظهورکنند، مسلماً دیگر مشکلی را که امروز با 

آن مواجهیم، در حوزۀ نشر و کتاب نخواهیم داشت.
در حــوزۀ ویرایش عمومی نیــز ویرایش ترجمه با 
ویرایش متون فارسی تفاوت هایی دارد. مثاًل آنچه در نشر 
ایران به عنوان ویرایش معمول است، ویرایش فنی و زبانی 
و گاهی ساختاری است و ویراستار به دلیل امکان اعتراض و 
بروز اختالف، کمتر به حوزۀ محتوایی اثر می پردازد. این در 
حالی است که ویرایش محتوایی در ترجمه، اساسی ترین 
کار ویراستار است. در ترجمه، مسئلۀ انطباق متون مبدأ و 
مقصد در سطوح محتوایی، معنایی، سبکی و نگارشی دو 
زبان مطرح است که بررسی و تحلیل مقابله ای متون، هم 
در مباحث عمومی ویرایش و هم در روابط فرازبانی ترجمه 
ورود می کند. ضمن اینکه گوناگونی متون ترجمه، خود 
معضل دیگری است. هر متنی، نگارش، سبک و مخاطب 
خــاص خود را دارد و ویراســتار ترجمه، با درنظرگرفتن 
شــرایط کاری خــاص موجود، الزم اســت در نگارش و 

ویرایش متون متنوع، دستی بر آتش داشته باشد.

به نظر شما ویرایش ترجمه چه تفاوتی با تطبیق دارد؟
تطبیق در معنای عام، دارای گســتردگی بســیار است. 
امروزه در سراسر دنیا، علوم متعددی با رویکرد تطبیقی 
به وجود آمده که شالودۀ تمام آن ها مقایسه و مقابله است. 
نوع خاصی از ویرایش با نام ویرایش تطبیقی، به بررسی 
و مقایســۀ متون مبدأ و مقصد ترجمه از دیدگاه مباحث 
ویرایشی می پردازد و بخشــی از فرایند ویرایِش ترجمه 
را شــامل می شــود. در ویرایش تطبیقِی زبان ها، نتایج 
مقایسه های علمی، راهگشای معیارهای ویرایش دقیق و 
ترجمه های درست تر است. در این قسم ویرایش، اصل بر 
آن گذاشته می شود که قرار نیست ویراستار با بازنویسی 
متن، نثر نویسنده و گونۀ زبان را تغییر دهد. احترام به اصل 
اثر و تالش برای حفظ ویژگی های آن مانند هر اثر دیگر، 
از وظایف ویراستار است. اما فراهم کردن خوانش مطلوب 
بــرای خوانندۀ مقصد، یکی دیگر از خدمات ویراســتار، 
به شمار می رود که حتماً باید مدنظر قرار گیرد. در ویرایش 
تطبیقی، پایبندی به اصول و معیارهای خط و زبان مکتوب 
فارسی و به کارگیری آن ها برای انتقال دقیق مفاهیم اثر 
اصلی به خوانندۀ ایرانی، کار را به مراتب پیچیده تر از یک 
ویرایش معمولی می کنــد. نکتۀ جالب  توجه در این نوِع 
خاصِ ویرایش، آن است که می توان از آن به  عنواِن مبنای 
پژوهش های پیکره بنیاد بهره ُجست. چنین پژوهش هایی 
در مبحث ترجمۀ ماشینی، ابزار ترجمه، تعیین جهانی های 

اعتالی اثر برساند.
ویرایش ترجمه چه تفاوتی با سایر انواع ویرایش دارد؟

ترجمه، پدیده  ای نسبی است که مشکالت عام و خاصی 
بر آن مترتب اســت و این مشکالت حتی االمکان بایست 
در مرحلۀ ویرایش متن ترجمه، برطرف گردد. همان طور 
که در تعریف ویرایش ترجمه عنوان شــد، عمل ویرایش 
ترجمه، ابعادی فراتر از ویرایش عمومی دارد. واقعیت امر 
این است که ویراستاریِ ترجمه مشکل تر و در عین  حال، 
بسیار ضروری تر از متون تألیفی فارسی است. زمانی که اثر 
فارسی ویراستاری می شود، دغدغۀ ویراستار بسیار کمتر از 
زمانی است که متن ترجمه شده ای را ویرایش می کند. در 
ویرایش متون فارسی، ویرایشگر نیازمند توانایی و تسلط 
به وجوه مختلِف فقط یک زبان است. اگرچه کاری دشوار 
و مســتلزم دقت فراوان است، نسبت به ویرایش ترجمه 
عملی، بس ســهل تر اســت. چــون در ویرایش ترجمه، 
ابتدایی ترین توانایی که از ویرایشگر انتظار می رود، تسلط 
بــه هر دو زبان مبدأ و مقصد اســت؛ البتــه نه در حد و 
اندازۀ کاربرد معمول زبان  ها، به بیش از آن احتیاج است. 
ویراستار ترجمه باید در عمِل ترجمه هم شأن و بعضاً برتر 
از مترجم اثر باشد تا بتواند ایرادهای زبانی و غیرزبانی اثر 
ترجمه را بیابــد و اصالح کند. به عبارت واضح تر، ترجمه 
فقــط برگردان اثــر از زبانی به زبان دیگر نیســت، بلکه 
فرایندی شــناختی اســت: از مخاطب اصلی تا مخاطب 
مقصد. عالوه بر فرایند کلی ترجمه، برگردان متن بر پایۀ 
دانش زبانی مخاطب و باتوجه به جنبه  های زیباشناختی 
اثر صورت می گیرد و مترجمان همواره با مســائلی چون 
شــناخت مخاطب، تطبیق اثر با شــرایط خاص و بومی 
جامعۀ مقصد، انتخاب زبان و بیان مناسب و... مواجه اند. لذا 
مترجم و ویراستار ترجمه، باید متخصِص متبحر و آشنا به 

نجف دریابندری
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  در ویرایش 
تطبیقی، پایبندی به 

اصول و معیارهای خط 
و زبان مکتوب فارسی 

و به کارگیری آن ها برای 
انتقال دقیق مفاهیم 
اثر اصلی به خوانندۀ 

ایرانی، کار را به مراتب 
پیچیده تر از یک 

ویرایش معمولی می کند

  در دنیای مدرن، 
ویرایش و ویراستار 
جایگاه تعریف شده 
و نقش اساسی در 

عرصۀ تألیف، ترجمه 
و نشر دارند. اما در 

ایران، ارزش ویراستار 
و اهمیت ویراستاری 

متون به درستی 
شناخته شده نیست

  مسائل ترجمه 
و ویرایش باید مدام 
نقد شود و ویراسته 

از ناویراسته تشخیص 
داده شود. اگر اثری 

از سه فیلتر دبیر 
نشر )قبل انتشار(، 

ویراستار )حین فرایند 
انتشار( و منتقد )پس 
از انتشار( عبورکند و 

این فیلترها هم درست 
عمل کنند، مسلمًا 

نقش آگاهی دهنده و 
سالمت بخشی بر حوزۀ 
نشر و ویرایش خواهد 

داشت

چیست؟  
معضل اصلی حوزۀ ترجمه در بازار کنونی، آشفتگی متون 
ترجمه شده به فارسي، به لحاظ نگارشي و ویرایشي است 
و این یعنی وضع ترجمه و ویرایش بســامان نیســت. به 
نظر می رسد ما به استانداردهای جهانی در عرصۀ ویرایش 
ترجمه نرسیده ایم. تا زمانی که نشر حرفه ای نداشته باشیم 
و شأن و اختیارات ویراستار معلوم نباشد و همچنان نقش 
کارمند را بازی کند، مسئله  ای حل نمی شود. ضمن اینکه 
مســائل ترجمه و ویرایش باید مدام نقد شود و ویراسته 
از ناویراسته تشخیص داده شــود. اگر اثری از سه فیلتر 
دبیر نشر )قبل انتشار(، ویراستار )حین فرایند انتشار( و 
منتقد )پس از انتشار( عبورکند و این فیلترها هم درست 
عمل کنند، مســلماً نقش آگاهی دهنده و سالمت بخشی 
بر حوزۀ نشــر و ویرایش خواهد داشت. نقد خوب در هر 
مبحثی می تواند سرنوشت آن مبحث را تغییر دهد. ضمن 
اینکه در مبحث ویرایش فقط بحث درست و غلط مطرح 
نیســت. ویرایش ابعاد گســترده تری دارد. اما همان طور 
که اشاره شــد، وضعیت موجود، وضعیتی حداقلی است. 
حداقل مشخصات کتاب ویراسته، کم غلط بودن آن و در 
قدم بعد، یکدست بودن است. در عرصۀ ویرایش ترجمه، 
ویرایش محتوایی و تطبیق بین دو زبان مطرح می شــود 
کــه ما نیروی متخصــص اندکی در این حــوزه داریم و 
آنچه هســت، بیشتر، جنبۀ ویرایش زبانی یا صوری دارد. 
مشکل دیگر ویرایش در ایران که عمومی تر است، برخی 
باورهای غلط دربارۀ حرفۀ ویرایش اســت که باید تغییر 
کنند. از این میان، دو باور اشــتباه که سایۀ سنگینی بر 
این حرفه دارد و مفهوم آن  را کم وبیش لوث کرده است، 
عبارت اند از: 1. تقابل میان پدیدآورندۀ اثر و ویراســتار؛ 
2. انتظار بازنویسی اثر از ویراســتار. در ویرایش، خود را 

ترجمه و کشــف ایرادهای پربسامد ترجمه بین دو زبان، 
کاربرد فراوان دارند. ویرایش در این ســطح، به مقابله و 
کشف اشتراک ها و اختالف های جهانی جفت های زبانی 
می پردازد و جمع آوری و دسته بندی تفاوت ها و تشابه های 
حاصل از تحقیقات این چنینی، به درک بهتر معیارهای 
معقول و علمی ترجمه  و ویرایش منجر می شود و مجالی 
فراهم می آورد که از طریق آن بتوان برخی اشــتباه های 
رایج در ترجمه های انگلیســی به فارسی را دسته بندی و 

ضبط کرد.

در حال حاضر در کشور ما، ناشران چقدر به ویرایش، به شکل 
عام و ویرایش ترجمه، به شکل خاص، توجه می کنند و اهمیت 

می دهند؟
در دنیای مدرن، ویرایش و ویراستار جایگاه تعریف شده 
و نقش اساســی در عرصۀ تألیف، ترجمه و نشــر دارند. 
اما در ایران، ارزش ویراستار و اهمیت ویراستاری متون 
به درستی شناخته شده نیست. وقتی جایگاه ویراستار در 
صنعت نشر کشور روشن نیســت، این خود بر کیفیت 
آثــار تألیف و ترجمه اثر منفــی دارد. چنان که ذکرش 
رفت، ویرایش بحثی تخصصی است، درحالی که ما هنوز 
آن  را تخصص نمی دانیم. از طرفی، برخی ناشــران هم 
به این اوضاع دامن می زنند. وقتی ناشــری به صراحت 
می گوید: »ویراســتار نمی خواهد«، خب این نگاه از پایه، 
غیرحرفه ای اســت و بالطبع صنعت نشــر از تبعات آن 
بی نصیب نمی ماند. گاهی اولویت ناشر، همکاری نکردن 
با ویراستار است. کاری هم ندارد که ویراستار بر مبنای 
منطــق و معیار صحیح حرفۀ خود اســتدالل می آورد. 
ترجیــح می دهد با کســی کار کند کــه فقط ویرایش 
صــوری انجام دهد و غلط های زبانی اثر برطرف شــود 
و خب، چنین کســی دســتمزدش هم به مراتب کمتر 
اســت. ناشــر با خود فکر می کند: »چرا صفحه ای فالن 
قیمت بپردازم، تازه خرده فرمایش هم بشــنوم.« هستند 
افرادی که با کمتر از یک پنجم دستمزد کار می کنند و 
حاشیه هم درست نمی کنند! وقتی ویراستار در معنای 
عام، دچار چنین وضعی است، وضعیت ویراستار ترجمه 
دیگر مشخص است. البته تالش معدود دست اندرکاران 
دلسوز و درستکار را هم نمی توان نادیده گرفت. ناشران، 
مترجمان و ویراستارانی هم هستند که بی توقع و بدون 
چشم داشت، برای خدمت به نشر و تخصصی کردن این 
صنعت کمر همت بســته اند و همین وضعیت حداقلی 
هم مرهون آنان اســت. افزون بر همۀ این ها، مشکالت 
گریبان گیــر ویراســتاران، فقط به حوزۀ نشــر محدود 
نمی شــود و دامنــۀ وســیع تری از مســائل فرهنگی، 

اقتصادی، علمی و آموزشی جامعه را دربرمی گیرد.

ارزیابی شما از کیفیت ویرایش آثار ترجمه ای موجود در بازار 

احمد سمیعی گیالنی
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پروندۀویژه/گفتوگو

   اگر مترجم در 
درک متن اصلی 
ضعیف باشد، 
ایرادهای محتوایی 
ترجمه بیشتر خواهد 
بود و اگر ضعف 
زبان مقصد داشته 
باشد، قادر نیست 
صورت بندی مطلوبی 
از متن مقصد ارائه 
نماید

  ترجمه عملی 
است که طی آن 
متنی از زبانی به 
زبان دیگر منتقل 
می شود، با کمترین 
تغییرات صوری و 
محتوایی؛ به نحوی 
که مخاطبان دو اثر 
اصلی و ترجمه، تجربۀ 
مشترکی از خواندن 
کسب کنند. چنانچه 
مترجم در هر دو زبان 
قوی باشد، می توان از 
انتقال صحیح صورت 
و معنای متن مبدأ 
مطمئن بود؛ یعنی 
شرط الزم عمل برقرار 
است. اما این کافی 
نیست. چون عمل 
ترجمه فقط برگردان 
مفاهیم و صورت اثر 
نیست

باشد. چون اصالً سبک خاصی برای آن در کشور تعریف 
نشده است که بخواهد عاملی برایش تعریف شود. ناگفته 
نماند ما ویراســتارانِ خبره ای داشــته  و داریم؛ افرادی 
مانند صلح جو، افتخاری، فانــی، باغبانی، دریابندری و 
دیگران، همچنین زنده یادان کریم امامی و ابوالحســن 
نجفی و خیلی های دیگر که نامشــان االن یادم نیست. 
هر یک بخشــی از تاریخ ویرایش کشور را رقم زدند و 
سهمی در اعتالی این حرفه داشتند. اغلِب این افراد در 
وادی ترجمه قلم فرســوده اند و تجربۀ ویرایش ترجمه 
هم داشته  اند. اما هیچ کدام سبک خاص و مدونی برای 
انجــام چنین عملی، به ویژه در تعریف جدید و امروزی 
عمل ترجمه و ویرایِش آن ارائه نکردند. آنچه هم وجود 
دارد، بیشتر، بررسی ساختار و صورت نگارش ترجمه و 
تعدادی شیوه  نامه و دستورالعمل ویرایشی است با نگاهی 
ســنت  مآبانه و دستوری به مفهوم ترجمه. البته همین 
بضاعت هم کم و بی مقدار نیســت، ولی می  تواند بهتر 
باشد. مثالً می  توان نگاه صرفاً زبانی به ویرایش ترجمه را 
تعدیل کرد و مقابلۀ متون را از سطح واژگانی به سطوح 
باالتر و تا گفتمان متن اصلی ارتقا داد. جامعه شناســی 
و فرهنگ شناســی ترجمــه را در ویرایش آن وارد کرد 
یــا حتی با مقابلۀ پیکره  های زبانی مــوازی و ایرادهای 
ویرایشــی موجود در آن ها، منابع دارای ارجاع علمی و 
عملــی ویرایش ترجمه را تهیه و تدوین نمود تا جامعه 
به شــکلی نظام  مند برای برخورد و مواجهه با واقعیات 
امروز کتاب خوانی و علم و صنعت نشر در وادی ترجمه 
و ویرایش آماده شود. به  نظرمی  رسد فرهنگ ویرایش  در 
ایــران آرام آرام دارد جا مـــی افتد. اگر این راه را که  در 
ایران به تازگی و چند  ســالی  است به صورت گسترده  
مطرح شده، ادامه دهیم، شاید بتوانیم خیلی زود شاهد 

رفع یا بهبود اغلِب مشکالت نشر کشور باشیم.

به جای مخاطب گذاشــتن، کاری است که پدیدآورندۀ اثر 
باید بکند. گاهی این اتفاق نمی افتد. این ویراســتار است 
که این حلقۀ مفقوده را در ایجاد ارتباط میان نویســنده 
و خوانندۀ اثر برقرار می کند تا مفاهمه میان آن ها شــکل  
گیــرد. این یعنی کمک به نویســنده یــا مترجم برای 
بهتر رساندن منظور و سالم ترکردن زبان او؛ نه تولید دوبارۀ 
اثر. به همین دلیل، امروزه تعامل و ارتباط مناســب میان 
مترجم و ویراســتار، الزامی اســت و ویرایش موفق اثر را 

موجب خواهد شد.

ضعف آثار ترجمه ای ما بیشتر در چه حوزه هایی است؟ این 
ضعف در حوزۀ انتقال مفاهیم وجود دارد یا در صورت بندی 
ارائۀ اثر؟ به عبارت دیگر، این ضعف، ناشی از ضعف مترجم در 

زبان مبدأ است یا مقصد؟
از حوزه های مختلفی می توان نام برد. اما تجربه نشان 
داده اولین و مهم ترین ضعف، همان ضعف زبانی است. 
اگر مترجم در درک متن اصلی ضعیف باشد، ایرادهای 
محتوایی ترجمه بیشــتر خواهد بود و اگر ضعف زبان 
مقصد داشته باشــد، قادر نیست صورت بندی مطلوبی 
از متــن مقصد ارائه نماید. وقتی فردی اقدام به ترجمه 
می کند، کمترین توقعی که از او می رود، تســلط کافی 
و وافی به زبان خارجی اســت؛ چه اگر چنین نباشــد، 
فهم و انتقال معنا رخ نمی دهــد. با فرض برقراری این 
شــرط، اگر مترجم در زبانی که به  آن ترجمه می کند، 
توانایی کافی نداشته باشد، در به زنجیرکشیدن کالم، باز 
می ماند و عمل ترجمه به کمال نمی رسد. این مطلب در 
تعریف ترجمه، بازنمایی بیشتری می یابد: ترجمه عملی 
اســت که طی آن متنی از زبانی به زبان دیگر منتقل 
می شود، با کمترین تغییرات صوری و محتوایی؛ به نحوی 
که مخاطبان دو اثر اصلی و ترجمه، تجربۀ مشترکی از 
خواندن کسب کنند. چنانچه مترجم در هر دو زبان قوی 
باشد، می توان از انتقال صحیح صورت و معنای متن مبدأ 
مطمئن بود؛ یعنی شرط الزم عمل برقرار است. اما این 
کافی نیست. چون عمل ترجمه فقط برگردان مفاهیم و 
صورت اثر نیست. عوامل متعدد دیگری در میزان توفیق 
و مقبولیت ترجمه در زبان مقصد دخالت دارد. به تعاریف 
جدید، در ترجمه، مواردی مانند مخاطب ترجمه، هدف 
ترجمه، موضوعات فرهنگی مؤثر در ترجمه و مانند آن 
اضافه شــده که هر یک فعالیت ترجمه و در نتیجۀ آن، 
ویرایش متن ترجمه را تحت  الشعاع قرار می دهد که باز 
موضوع گفت وگویی جداگانه اســت. متأسفانه، بیشتِر 
مترجمان چنین رویکردی به ترجمه ندارند و شــرایط 

نه چندان مطلوب کنونی ترجمه مؤید این مطلب است.

افراد صاحب َسبک در این حوزه چه کسانی هستند؟
فردی را نمی شناسم که در ویرایش ترجمه صاحب َسبک 

علی صلح جو
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مجمع ناشران انقالب اسالمی
ماهنامۀ شیرازه کتاب

پروندۀ ویژه
گزارش

   به جای اینکه 
بگویند: »ادامه بدهم«، 

می گویند: »تداوم بدهم« 
یا »تداوم ببخشم!« در 

هواشناسی و حتی 
صحبت معمولی و 

نوشتاری، کلمۀ تداوم 
معلوم نیست که از 

کجا پیدا شده و چنین 
کلمه ای در عربی امروز 
که نیست، اگر در عربی 
قدیم هم بوده به معنی 

مداومت نیست

  در بعضی مواقع، 
جمله های مضحکی 

گفته می شود، به عنواِن 
مثال »انجام این مراسم 
در تاجیکستان، به دلیل 

جنگ های داخلی 
به تعویق افتاد.«

بدهم« یا »تداوم ببخشم!« در هواشناسی و حتی صحبت 
معمولی و نوشتاری، کلمۀ تداوم معلوم نیست که از کجا 
پیدا شده و چنین کلمه ای در عربی امروز که نیست، اگر 
در عربی قدیم هم بوده به معنی مداومت نیست، به معنی 
دوام هم نیست! من نفهمیدم این کلمه از کجا پیدا شد و 
رایج شد و ادامه را از صحنه خارج کرد. همه فکر می کنند 
اگر بگویند: »ادامه یافت«، چیــز مبتذلی گفته اند و باید 

بگویند: »تداوم یافت.«
سرویراستار دانشــنامۀ جهان اسالم  گفت: دیگری 
کلمه انجــام به معنی پایان اســت. در بعضــی مواقع، 
جمله های مضحکی گفته می شود، به عنواِن مثال »انجام 
این مراسم در تاجیکســتان، به دلیل جنگ های داخلی 
به تعویق افتاد.« )اخبار رادیو و تلویزیون(. انجام این مراسم 
یعنی پایان مراسم. یا می گویند انجام امر که به  جای اجرای 
امر که پایان امر معنی می دهد. از همۀ این ها که بگذریم، 
در بســیاری از جمله ها، »انجام« اساساً زائد است؛ به جای 
اینکه بگویند: »انجام این کار دشوار است«، می شود گفت: 

»این کار دشوار است.«
مدّرس سابق ادبیات فارسی در دانشگاه های اصفهان  
و تهران اضافه کرد: این ها شاید جزیی به نظر بیاید یا بعضی 
از کلمات که بسامد باالیی ندارد، مثل ثَبات و ثُبات، شاید 
زیاد اشکال نداشته  باشد؛ ولی فعل های کثیراالستعمال را 
وقتی تغییر می دهند و چیز دیگری می کنند، واقعاً جای 

تأسف است.
نجفی گفت: بعد از انقالب، اصرار داشــتند کلمات 
رکیک از رادیو و تلویزیون گفته نشــود و یا به نظرشــان 
می آمد که بیان برخی کلمات، رکیک اســت. یکی فعل 
معیِن »کردن« بود که برداشــتند و به جایش »داشــتن« 
گذاشــتند و اآلن تقریباً فعِل کردن کنار رفته و همه  جا 
به   جــای آن یک نوع عفت گرایــی می کنند و می گویند: 

»داشتن«.

استاد ابوالحسن نجفی در یک سخنرانی تئوریک، شدیداً 
از رواج واژگان غلط در رسانه ها و به ویژه صداوسیما انتقاد 

کرد.
در پی بحث آسیب شناسی زبان فارسی در شورای 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، استاد ابوالحسن نجفی 

آغازگر این سلسله سخنرانی ها شد.
نجفی در ســیصد و شــصت  و نهمین نشست این 
شورا با اشــاره به ابراز نگرانی دکتر نصراهلل پورجوادی از 
رواج و پخش واژه های غلط در رادیو و تلویزیون و رسانه ها 
و تأکید بر لزوم ورود فرهنگستان به این حوزه گفت: باید 
در چند مرحله مسائل را طرح  کنیم: مرتبۀ واژگان، صرف، 

نحو، ترکیبات و غیره.
وی افزود: در مرتبۀ واژگان یکی تلّفظ غلط اســت؛ 
البتــه می دانم که حتی اَدبا می گویند چه اشــکالی دارد 
ثَبات را ثُبات تلّفظ کنیم؛ بنابراین، آن را مطرح نمی کنم، 
چیزهایی را که می گویم مسلّماً از بی سوادی گویندگان 
رادیو و تلویزیون است. عمدۀ این چیزها با تأکید بر رادیو و 

تلویزیون است و بعد از آن هم تا اندازه ای روزنامه ها. 
عضو شــورای عالی ویرایش ســازمان صدا و سیما 
اضافه کرد: ُرویان شناســی که اصالً توجــه ندارند که از 
رویش و روییدن گرفته شده و تقریباً رُویان تلّفظ می کنند؛ 
اِثنی عشر را اَثنی عشــر تلّفظ می کنند؛ »بالِن« و »بالُن« را 
اغلــب، به  جای هم به کار می برند؛ از همه بدتر، می گویند 
نامه یا یادداشــت »در ُموِرّخ« به جای »ُمورَّخ«. از این جور 

تلّفظ های برعکس فراوان است.
نجفی گفت: بعد از آن، واژه های غلطی است که به کار 
می برند. من به مناسبت سَمتی که در شورای ویرایش صدا 
و ســیما دارم، به رادیو و تلویزیون از بابت همین مسئله 
توجه داشــتم و دقت می کردم و واقعاً نفهمیدم که چه 
شــد بعد از انقالب، به  جای کلمۀ ادامه، کلمۀ تداوم پیدا 
شد! به جای اینکه بگویند: »ادامه بدهم«، می گویند: »تداوم 

در مدارس، فارسی نویسی یاد نمی دهند
انتقاد مرحوم ابوالحسن نجفی از رواج غلط های فارسی در رسانه ها
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پروندۀ ویژه / گزارش

   در مورد 
ترکیبات »به  جای« 
و »با وجود 
اینکه« می گویند: 
»بااین وجود«؛ به جای 
»ضرب و جرح« 
می گویند: »ضرب 
و شتم!«، »شتم« 
دشنام دادن است. 
»رنج بردن« به جای 
»مبتالبودن«. مثاًل در 
یکی از نمایشنامه های 
تلویزیونی، مادری 
کودکش را برده  بود 
پیش دکتر، دکتر او را 
معاینه کرد و به مادر 
گفت: »فرزند شما 
از سرطان خون رنج 
می برد.« 

   یکی از بدترین 
چیزهایی که رایج 
شده، این است که 
به جای »به مناسبِت« 
می گویند: »به بهانۀ« 
و متوجه نیستند 
که بهانه معنی اش 
چیست. مثاًل 
می گویند »به بهانۀ 
دوم اردیبهشت، روز 
هفتادسالگی رادیو، 
امروز جشنی برپا 
می کنیم.«

به نام تحلیلی از نمایشــنامه مکبث. ما از چیزی تحلیل 
نمی کنیــم، چیزی را تحلیل می کنیم. می شــود گفت: 
»تحلیِل نمایشنامۀ مکبث«؛ ولی نمی شود گفت: تحلیلی 

از نمایشنامه مکبث.
این مدرس ادبیات فارســی گفــت: این هم چند 
نمونه از حروف اضافه بــدل: در مورد ترکیبات »به  جای« 
و »با وجود اینکه« می گویند: »بااین وجود«؛ به جای »ضرب 
و جرح« می گویند: »ضرب و شــتم!«، »شتم« دشنام دادن 
اســت. »رنج بردن« به جای »مبتالبودن«. مثالً در یکی از 
نمایشــنامه های تلویزیونی، مادری کودکش را برده  بود 
پیش دکتر، دکتر او را معاینه کرد و به مادر گفت: »فرزند 
شما از سرطان خون رنج می برد.« درحالی که آن بچه هیچ 

احساس درد یا رنجی نمی کرد.
وی تأکید کرد: در مورد ترکیبات، چیزهایی که به کار 
می برند، اگر غلط نباشد، زائد است. هرگز نشد که بگویند: 
»کشتگان« به جای »کشته شدگان«. هرگز فکر نمی کنند 
به جای »پذیرفته شدگان« می شود گفت: »پذیرفتگان«. از 
چیزهایی که ناگهان در رادیو و تلویزیون پیدا شد، اصطالح 
»زمان بردن« اســت، زمان بَر به جای وقت گیر. می گویند: 
»زمان می برد«، یعنی باید برایش صرِف وقت کرد! ترجمۀ 
تحت اللفظــِی  it takes time. نجفــی گفت: یکی از 
بدترین چیزهایی که رایج شــده، این اســت که به جای 
»به مناسبِت« می گویند: »به بهانۀ« و متوجه نیستند که بهانه 
معنی اش چیست. مثالً می گویند »به بهانۀ دوم اردیبهشت، 
روز هفتادســالگی رادیو، امروز جشنی برپا می کنیم.« در 
بهانه تظاهر به دروغ اســت، یعنی باطن ما چیز دیگری 
اســت و آنچه ظاهر می کنیم چیز دیگری. مثال: »مستی 

عضو پیوســتۀ  فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
گفت: به  جای »ســالم کردن« می گویند: »سالم داشــتن« 
و می گوینــد: »ســالم و عــرض ادب داریــم«؛ به جای 
»ســفرکردن« می گویند: »سفرداشتن«؛ »نگاه داشتن« که 
معنی دیگری می دهد، به جای »نگاه می کنیم به خالصه 
اخبــار«، می گویند: »نگاهی داریم بــه خالصۀ اخبار« که 
غلط است. »حمله داشتن«؛ »اشاره داشتن«؛ »تغییرداشتن«؛ 
»مشورت داشتن«؛  »قدردانی داشــتن«؛  »تشکرداشــتن«؛ 
»مشاهده داشتن«؛ »مبارزه داشتن«، می گویند: »فالن کس 

مبارزه های زیادی داشته است.«
وی افزود: »مرورداشــتن«، می گویند: »مروری داریم 
بر خالصۀ اخبار«؛ »خدمت داشتن«، می گویند: »امیدواریم 
در آینده بتوانیم خدمات بیشتری داشته  باشیم« و معلوم 
نیست خدمات بیشتر را به خودش می خواهد بدهد و یا 
به دیگری؛ »ایجاد حساسیت داشتن«، در برنامۀ پزشکی: 
»این دارو ایجاد حساسیت دارد«؛ »کمک داشتن« که خالف 
مقصود گوینده است، یعنی »کمک گرفتن«؛ »تلفن داشتن«، 
»اقدام داشــتن«؛ »مراجعه داشــتن«؛ »راهپیمایی داشتن«؛ 
»پیاده روی داشــتن«؛ »مقایسه داشــتن«؛ »سلب  آسایش 

داشتن« که باز هم خالف مقصود گوینده است.
نجفی ادامه داد: »افتتاح داشــتن«، »رئیس جمهوری 
امروز نیروگاه فالن را در بندرعباس افتتاح خواهند داشت!«؛ 
»استقبال داشتن«؛ »جست  وجو داشتن«؛ »خیرمقدم داشتن«؛ 
»صرفه جویی داشتن«، »اگر ما در مصرف برق صرفه  جویی 

داشته باشیم، خاموشی ها کمتر خواهد شد.«
عضو پیوستۀ  فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: 
مســئلۀ بعدی استعمال غلط حرف اضافه است؛ به  جای 
اینکه بگویند: »این چیز با آن چیز متفاوت است، می گویند: 
»متفــاوت از«؛ یعنــی different from انگلیســی را 
عیناً برمی دارند و »متفــاوت از« می گویند. به جای »تأثیر 
در« می گوینــد: »تأثیر بر«. به تقلید از انگلیســی، بارها و 
بارها شــنیده ایم که »از فالن کس اعادۀ حیثیت کردند« 
درحالی  که باید بگویند: »به او اعادۀ حیثیت کردند«؛ یعنی 
»حیثیت او را برگرداندند« نه »اعاده حیثیت از کسی کردن 
و حیثیت را از او گرفتن« و بدتر از همه، »باورداشتن به«، 
به  جــای »معتقدبودن به« که فضالً هــم به کار می برند؛ 
در  حالی  که »باورداشــتن« مفعول رایی می گیرد و دقیقاً 

به معنی »اعتقادداشتن« است. مثال: 
گاو را دارند باور در خدایی عامیان

نوح را باور ندارند از پی پیغمبری )سنایی(
گوییا باور نمی دارند روز داوری

کاین  همه قلب و دغل در کار داور می کنند )حافظ(
نجفــی افزود: یک مــورد دیگر از اســتعمال غلط 
حرف اضافه در عنوان کتاب ها و مقاالتی اســت که چاپ 
می شود. در عنوان به جای study، »تحلیلی« یا »آنالیزی« 
و هرچه در انگلیسی است، می گویند. کتابی درآمده  است 



47

ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالباسالمی

درمدارس،فارسینویسییادنمیدهند

   در رادیو و 
تلویزیون همه به  جای 

خداحافظ به هم 
می گویند: »می بینمت« و 
انگلیسی را عیناً ترجمه 

می کنند

   در رادیو و 
تلویزیون می گـویند: 

»آخر هفتۀ خوبی داشته 
 باشید« کـه دقیقًا 

 ترجمۀ
  Have a good weekend  
است؛ درحالی که الاقل 

می توانند بگویند: »آخر 
هفته به شما خوش 
بگذرد« یا بگویند: 

»پنجشنبه و جمعۀ 
خوبی را برایتان آرزو 

می کنم«

نجفی افزود: دقیقاً ناچار به معنی چیزی اســت که 
امروز می گویند: »اجتناب ناپذیر«؛ حتی می توانند بگویند: 
»ناگزیر و ضروری«. باز از موارد دیگر گرته برداری که کم کم 
در آداب  و رســوم هم وارد می شود و بگذریم از اینکه در 
رادیو و تلویزیون همه به  جای خداحافظ به هم می گویند: 
»می بینمت« و انگلیســی را عیناً ترجمه می کنند. مردم 
هم در حرف زدن روزانــه به  جای خداحافظی می گویند: 
»می بینمت«! یا مثالً در رادیو و تلویزیون می گـویند: »آخر 
 Have aهفتۀ خوبی داشته  باشید« کـــه دقیقاً ترجمۀ
good weekend  اســت؛ درحالی که الاقل می توانند 
بگویند: »آخر هفته به شــما خوش بگــذرد« یا بگویند: 
»پنجشنبه و جمعۀ خوبی را برایتان آرزو می کنم« و نظایر 
این ها و اگر این طور بگویند، فکر می کنند اُّملی اســت و 

مادربزرگش این طور حرف می زده است.
این مترجم اضافه کرد: یکی از اشتباهاتی که فراوان 
هم هست و متأسفانه در نوشته های اهل قلم و حتی فضال 
 plus هم پیدا می شــود، این اســت که در زبان فرانسه
 more than once انگلیســی در  و   d‘une fois
ترجمۀ تحت اللفظی اش می شود: »بیش از یک بار«؛ اما آن 
معنی بیش از یک بار را نمی دهد. »بیش از یک بار« یعنی 
دو بار یا ســه بار؛ درحالی  کــه آن کلمات دقیقاً به معنی 
بارهاست و تأسفم از این است که بزرگان علم و ادب هم 
این طور به کار می برند؛ مثالً مرحوم زرین کوب در کتاب از 
کوچۀ رندان می گوید: »بیشتر از یک بار، شاعر از این کشف 
شگرف خویش سخن می گوید و بیش از یک بار می کوشد 

تا از این راه، خواننده را قرین اعجاب و حیرت سازد.«
نجفی گفت: در مرحلۀ صرف )مورفولوژی(، صفت 
مؤنث در فارسی آوردن، مثل: »نامه های وارده«، »بدهی های 
معّوقه«، »کاغــذ باطله«، »نامۀ موّرخه«، »دســتور الزمه« 
و جز این ها. یکــی از این ها که خیلی خنده دار اســت، 
»به خوداختصاص دادن« است که فراوان شده: »جایزه اش 
را به خــود اختصــاص داد« کــه معنی اش در فارســی، 
»متعلق به خوددانستن« است یا »به تصرف خود درآوردن«. در 
برنامۀ پزشکی کودکان دیدم که می گوید »کودکانی که 
مادرانشان سیگار می کشند، بزرگ ترین درصد مرگ  و میر 
را به خود اختصاص می دهند.« یا حتی یک چیز خنده دار 
دیگر که می گفت: »این ورزشــکار مــدال طال را به خود 

اختصاص نداد«؛ یعنی موفق نشد مدال طال را بگیرد!
وی افزود: در مرتبــۀ جمله، وجه وصفی که فراوان 
به کار می رود، به خصوص در هواشناسی؛ مثالً )چهارشنبه 
است که دارد این حرف را می زند(: »روز جمعه، هوای ابری 
و بارانی شمال کشور را ترک کرده و به طرف شمال شرقی 
خواهد رفت.« این یعنی »هوای ابری پس فردا شمال کشور 

را ترک کرده است.«
نجفی گفت: یکی از چیزهایی که واقعاً جای تأسف 
دارد و در نوشــته های بزرگان علم و ادب هم یواش یواش 

بهانه کردم و چندان گریســتم/تا کس نداندم که گرفتار 
کیستم« و یا »مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو/ مقصود 

تویی کعبه و بتخانه، بهانه«.
عضو پیوســتۀ فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
گفت: در مورد گرته برداری که منظور این اســت که در 
زبان فارسی کلمات مرکب خارجی را به اجزایش تجزیه 
می کنند و برای هر جزئی معادل فارسی می گذارند و بعد 
یک کلمه  می سازند که بعضی از این کلمه ها خیلی خوب 
 Chemin است و باعث تقویت زبان می شود. مثالً کلمۀ
de fer فرانسه را گرفته اند و شده راه آهن. اما بعضی اوقات 
چیزهای ناجوری به کار می برند. یکی از مواردی که فراوان 
به کار می رود، ترکیب »اجتناب ناپذیر« است و یا »غیرقابل 
اجتناب« که در ترجمۀ کلمه inevitable انگلیسی به 

کار می رود.
وی ادامه داد: اوالً تأســف من از بابت این اســت که 
کلمات بسیاری در زبان فارسی هست که می شود به جای 
این به کار برد: قهری، اجباری، ناگزیر، ناچار و... . ممکن است 
بعضی ها بگویند: »اجتناب ناپذیر که غلط نیست!« تأسف من 
از این بابت است که معادل های فارسی اش فراموش می شود 
که بهترینش ناگزیر و ناچار است. من گمان نمی کنم ازنظر 
لغوی به قیاِس خلل ناپذیر یعنی خلل را نمی پذیرد، بتوانیم 
بگوییم اجتناب ناپذیر یعنی اجتناب را نمی پذیرد و بگوییم 
در این صورت معنی ضروری می دهد. من شعری می خوانم 
که کلمۀ ناچار دقیقاً به معنای کلمه inevitable  انگلیسی 

به کار رفته است. شعر از عبید زاکانی است: 
رفتم از خّطۀ شیراز و به جان در خطرم 

وه کزین رفتن ناچار چه خونین جگرم

ابوالحسن نجفی
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پروندۀ ویژه / گزارش

   یکی از 
بدترین چیزها در 
برنامه های ورزشی 
رادیو و تلویزیون که 
بینندگان و شنوندگان 
فراوان دارد و تأسف 
هم اینجاست که 
روزی هم نیست غلط 
فاحشی به کار نبرند، 
این است که حرِف تا 
را که ناظر به نتیجه 
است، به صورتی به کار 
می برند که ناظر به 
هدف است. مثال: 
»فالن تیم بازی را 
واگذار کرد. خوِد 
واگذار کردن هم غلط 
است؛ به جای »یعنی 
شکست خورد«. برای 
اینکه شکست خوردن 
توهین نباشد، 
می گویند 
واگذارکردن! تا به رده 
آخر جدول سقوط 
کند. این چه تصمیمی 
است: واگذار بکند که 
برود ته جدول؟!

   آن هایی که از 
مدارس ما بیرون 
می آیند، مدرسۀ 
ابتدایی  که جای 
خود، راهنمایی و 
حتی زمانی هم که 
دیپلم و لیسانس 
می گیرند، چیزی 
که یاد نمی گیرند، 
فارسی نویسی 
است. چون به آن ها 
فارسی نوشتن را یاد 
نداده اند

برای اینکه شکســت خوردن توهین نباشــد، می گویند 
واگذارکردن! تا به ردۀ آخر جدول ســقوط کند. این چه 
تصمیمی اســت: واگذار بکند که بــرود ته جدول؟! یک 
توطئه ای بوده که باید از آن ها سئوال کرد چرا این کار را 
کردید که بروید آخر جدول! به هر برنامۀ اخبار ورزشی که 

در رادیو و تلویزیون گوش کنید، این را می شنوید.
وی تأکید کرد: در مورد ســطِح معنی هم اشکاالت 
فراوان اســت. می گوید: »خراســان که یکی از بزرگترین 
استان های کشور محســوب می شود، تا قبل از انقالب از 

محرومیت بیشتری برخوردار بود.«
ابوالحســن نجفی در پایان ایــن بحث تئوریک به 
نتیجه گیری پرداخت و گفــت: ما با این کار داریم دنبال 
معلول می رویــم، علّت را باید از بین برد. علّت اصلی هم 
این اســت و سال به سال هم بدتر می شود: آن هایی که از 
مدارس ما بیرون می آیند، مدرسۀ ابتدایی  که جای خود، 
راهنمایی و حتی زمانی هم که دیپلم و لیسانس می گیرند، 
چیزی که یاد نمی گیرند، فارسی نویســی است. چون به 

آن ها فارسی نوشتن را یاد نداده اند.
وی تأکید کــرد: اغلِب این هــا متخّصصان خیلی 
خوبی هم هستند، ولی وقتی می خواهند یک صفحه به 
فارسی بنویسند، اعّم از یک نامه یا یک گزارش در مورد 
کار تحقیقی و علمی، ناتوان هستند تا چه برسد به اینکه 
بخواهند مقاله ای برای مجله ای بنویســند و جای تأسف 
اســت. قطعاً این افراد کارهایــی کرده اند که باید بتوانند 
خودشــان را عرضه کنند؛ ولی نمی توانند و این از ابتدا و 
از مدارس شروع می شود که فارسی نوشتن را به آن ها یاد 

نداده اند.

وارد شده، به اندازۀ کافی است که در ترکیبات خاص به کار 
می رود. می گویند: »رشد جمعیت به اندازۀ کافی زیاد هست 
که نشــود آن را از نظر دور داشــت.« این عبارت به کلّی 
بی معنی است. اگر جمعیت جهان به اندازۀ کافی است، پس 
چرا زیاد است؟ ساده تر نبود که گفته شود: »رشد جمعیت 
جهان آن قدر زیاد است که نمی شود آن را نادیده گرفت؟« 
یک مثال دیگر می گوید: »خطوط چهره اش منّظم و به حّد 
کافی زیبا، ولی کامالً بی حالت بود.« زیبایی که حد ندارد 
که چون به آن حد برسد، کفایت بکند. به جای آنکه بگوید: 

»نسبتاً زیبا«، گفته است: »به حّد کافی زیبا«.
مدّرس سابق ادبیات فارسی در دانشگاه های اصفهان  
و تهــران اضافه کرد: مترجمی کــه در مقاله ای در مورد 
ترجمۀ ادبی و شــیوۀ ترجمۀ خودش از داســتان بحث 
کرده، این جمله را آورده  اســت )همۀ این ها هم سندش 
هست(: »از جملۀ اّول داستان شروع کنیم که به اندازۀ کافی 
نفس گیر و طوالنی است. اگر از عهدۀ ترجمۀ آن برآییم، 
می توانیم امیدوار باشیم که باقی متن را هم ترجمه کنیم.« 
از این سخن چنین برمی آید که گویی هر جمله  ای لزوماً 
باید طوالنی و نفس گیر باشد و اکنون خوشبختانه جملۀ 
اّول داســتان به اندازۀ کافی و نه بیشتر و یا کمتر، دارای 
چنین خصوصیتی است. می خواسته بگوید: »جملۀ اّول 
نسبتاً نفس گیر و طوالنی است« و به جای آن گفته به اندازۀ 

کافی که این هم گرته برداری است.
وی گفت: مانع شدن با فعل منفی که درست معنی 
خــالف از آن برمی آید. می گوید: »آمدن پدربزرگش مانع 
نخواهد شد که او به سفر نرود«؛ درحالی که باید می گفت »به 
سفر برود.« همین بال بر سر بدون اینکه هم می آید. فعلی 
که به دنبال این می آید، باید به صیغۀ مثبت باشد وااِّل معنای 
عکس می دهد. در برنامۀ نجوم در تلویزیون، گوینده چنین 
می گفت: »ما نمی توانیم به فضا نگاه کنیم؛ بدون اینکه به 

زمان های گذشته برنگردیم.« باید گفته شود: »برگردیم«.
نجفی اضافه کرد: مصیبت بــزرِگ »را« بعد از فعل 
که معروف شده  بود به »را«ی سرگردان؛ در حالی  که ابداً 
سرگردان نیست، فقط آن را از جای خودش برمی دارند و 
می گذارند بعد از فعل. مثال را من ساخته ام ولی نظیرش را 
فراوان شنیده اید، می گوید: »من این مردی را که قرار است 
فردا بیاید را نمی شناســم« به جای اینکه بگوید: »من این 
مردی را که قرار است فردا بیاید، نمی شناسم.« گاهی اوقات 

هم توقفی بعد از فاعل می کنند تا را کامالً آشکار بشود.
 مؤلف کتاب غلط ننویســیم گفت: یکی از بدترین 
چیزها در برنامه های ورزشی رادیو و تلویزیون که بینندگان 
و شنوندگان فراوان دارد و تأسف هم اینجاست که روزی 
هم نیست غلط فاحشی به کار نبرند، این است که حرِف تا 
را که ناظر به نتیجه است، به صورتی به کار می برند که ناظر 
به هدف است. مثال: »فالن تیم بازی را واگذار کرد. خوِد 
واگذار کردن هم غلط است؛ به جای »یعنی شکست خورد«. 
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حدی اســتوار بر رانت است. برخی از گروه ها، مراکز و 
برخی از مؤسسات وابسته، قدرت، سرمایه  و انگیزه هایی 
دارند و به بازار نشر وکتاب ورود کرده اند. آن ها معموالً 
رقیب ندارند. رقبای آن ها نشر های خصوصی و مؤلفین 
پراکنده در کشور هستند که نمی توانند با این مؤسسات 
و نهادها به لحاظ سرعت در تألیف و چاپ رقابت کنند. 
بنابراین، وضعیت رقابتی نیست. وقتی وضعیت رقابتی 
نیســت، ما هم از نظر زبان و محتوا لطمه می خوریم. 
همیشه و در همه جا، هر رشدی موقوف به رقابت است. 
یعنی گروه ها، آدم ها، نهادها، کاًل تمام مراکز فرهنگی 
در کشور باید امکانات و فرصت های برابر داشته باشند 
و با هــم رقابت کنند و هرکدام کار بهتری ارائه دهند 
تا پیشرفت صورت بگیرد؛ ولی وقتی شما برای جذب 
پول، سرمایه و اعتبار مالی نیاز به ارائۀ کار بهتر نداشته 
باشــی الزم نیست کار را خوب تحویل بدهی تا اعتبار 
مالی بیشــتری به شما بدهند. وقتي شما هر کاری را 
ارائه دهید، چاپ  شود و جزء کارنامۀ شما نوشته  شود، 
چرا به خودتان زحمت بیشتر بدهید؟ این وضعیت در 

ارزیابی شما از وضعیت فعلی ویرایش در صنعت نشر کشور 
چیست؟

با توجه به سابقۀ ویرایش در ایران که حدود نیم قرن 
است، تقریباً وضعیت فعلی پذیرفتنی  است. البته در 
قیاس با برخی کشــورهای دیگر، ما هنوز خیلی عقب 
هستیم؛ خصوصاً به لحاظ جایگاه ویرایش و ویراستار در 
چرخۀ نشر. اما نسبت به سابقه ای که داریم، وضعیت 
نشر و سیاست  های کتاب در کشور، وضعیت ویرایش 
را خوب ارزیابی می کنم که یک دلیل آن عالقۀ خاص 
ایرانیان به زبان فارســی و اهتمام به آن اســت. البته 

آسیب ها و مشکالتی هم وجود دارد.

برای رسیدن به وضعیت بهتر و مطلوب تر چه باید کرد؟
بیشتر کار نرم افرازی نیاز است؛ یعنی کار سیاست گذاری. 
همچنین وضعیت ویرایش تاحدی به وضعیت کتاب و 
نشر در کشــور برمی گردد. من بزرگ ترین مشکل را 
در مســئلۀ ویرایش، غیررقابتی بودن کتاب ها می دانم؛ 
یعنــی غیررقابتی بودن تألیف. تألیف در کشــور ما تا 

زینب محبی

رضا بابایی، نویسندۀ کتاب های بهتر بنویسیم و آیین قلم در گفت وگو با نشریۀ شیرازه کتاب، علت العلل وضعیت نامناسب نشر ایران را 
اولویت نداشتن مطالعه در هرم نیازهای انسان و غیررقابتی بودن بازار نشر در ایران برشمرد. رئیس سابق انجمن قلم حوزه، در بخش دیگری 
از این گفت وگو ضرورت وجود ویرایش معیار و الگو در جامعه را بیان کرد. متنی که در زیر می خوانید حاصل گفت وگوی ما با رضا بابایی 

درخصوص وضعیت ویرایش و جایگاه ویراستار است.

جایگاه ویراستار باید ارتقا پیدا کند
گفت وگو با رضا بابایی

  من بزرگ ترین 
مشکل را در 

مسئلۀ ویرایش، 
غیررقابتی بودن 

کتاب ها می دانم؛ یعنی 
غیررقابتی بودن تألیف

  همیشه و در همه 
جا، هر رشدی موقوف 
به رقابت است. یعنی 

گروه ها، آدم ها، نهادها، 
کاًل تمام مراکز فرهنگی 

در کشور باید امکانات 
و فرصت های برابر 

داشته باشند و با هم 
رقابت کنند و هرکدام 

کار بهتری ارائه دهند تا 
پیشرفت صورت بگیرد
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بله قطعاً. شاید نهاد خاصی برای این کار نداشته باشیم؛ 
ولی به نظر من دایرة المعارف ها خیلی مؤثر هســتند؛ 
چون شما باید این گونه در نظر بگیرید که ما همیشه 
باید یک ویرایش معیار و الگو داشــته باشــیم و آن را 
تابلو کنیم. وقتی چشــم ها به آن بود، ویراستاران هم 
سعی می کنند سطح کارشان را به آنجا برسانند و این 
خودبه خــود در آن ها انگیزه ایجاد می کند که آموزش 
ببینند یا تجربۀ بیشتری بیندوزند. این انگیزه ها وقتی 
جمع می شــود، به کالس و کتاب تبدیل می شود و ما 
کم کم شــاهد رشد و پیشرفت هستیم. ما باید بیشتر 
ســعی کنیم ویرایش معیار و نگارش معیار را جلوی 
چشم ها بیاوریم و انگشت های اشاره به سمت آن باشد؛ 
اما اگر شما فکر می کنید ویرایش یک متولی در کشور 
دارد که این متولی باید بنشیند و برنامه ریزی کند، نه 
متولی خاصی ندارد. هر نهادی که به طریقی با نشــر 
ارتباط دارد، باید سعی کند کارِ معیار را الگوی خودش 
قرار دهد و برای انجام این کار مجبور است زمینه اش 
را فراهــم کند. زمینۀ این کار هم کارهای آموزشــی، 
جلسات و همایش است. تصور اینکه متولی خاصی پیدا 
شود و این کارها را برعهده بگیرد، نه ممکن است و نه 
مفید. یعنی نهاد ویرایش به عنوان یک انجمن خودبنیاد 
یــا مردم نهاد یا NGO خوب اســت. یعنی یک عده  از 
ویراســتاران جمع شوند و انجمن و بنیادی را تشکیل 
دهند؛ اما ویرایش چیزی نیســت که بشود، برای آن 

متولی ساخت.

آیا تحصیالت دانشگاهی برای ویرایش در نظر گرفته شده 
است؟

به صورت پراکنده در مقطع ارشد وجود دارد. در مقطع 
کارشناســی هم درس هایی با عنوان آیین نگارش یا 
آماده سازی پایان نامه به صورت تک درس ارائه می شود. 
ویرایش باید در دانشکدۀ ادبیات جایگاهی داشته باشد؛ 

محتوا، زبان، ساختار و روساخت کتاب های ما اثر بسیار 
بسیار بدی گذاشته است.

یکی از مشــکالت فعلی در نشــر این است که کسانی که 
تخصص و دانش ویرایش ندارند، خود را ویراستار می نامند و 
به ویرایش کتاب ها و متن ها می پردازند. این کار چه ضربه ای 

به نشر ما وارد می کند؟ برای رفع این مشکل چه باید کرد؟ 
این معلول است و علت نیست. وقتی کار ضعیف بیرون 
می آید، باید نســبت به آن واکنش نشــان داد یا کار 
بهتری در بازار بیاید که آن کار ضعیف، بدون هیچ گونه 
اراده  و برنامه ای خودش به حاشیه برود؛ اما چون رقابت 
نیست، کار ضعیف میدان داری می کند. االن ناشر اگر 
بخواهد کاری ضعیف و بد بیرون بدهد، چه مشــکلی 
برای آن پیش می آید؟ چون کســی که می تواند کار 
خوب ارائه دهد، در تنگناســت. مثاًل فرض کنید یک 
نشری در تهران هست که من اسمش را نمی برم. این 
نشر برای اینکه کار خوب ارائه دهد، مراحل دشواری را 
می گذراند تا کاری برازنده ارائه کند؛ اما چنین نشری 
در ایران، شاید یکی، دو تا باشد که آن ها هم آدم های 
ازجان گذشته ای هســتند که پول و سرمایۀ آن ها هم 
ســرمایه از جیب اســت. در مجموع، کار بد را فقط با 
کار خوب می شود کنار زد. یعنی اگر احیاناً مؤسسه ای 
ویراســتاران ضعیفی را به کار گرفته بود، شما هرچه 
بخش نامه و تبلیغات کنید و به او بگویید ویراســتاران 
بهتری انتخاب کند، ســودی ندارد؛ مگــر اینکه بازار 
طوری تنظیم شود که اقبالش به کارهای خوب باشد 
و چون کار خوب بیــرون نمی آید، کار بد میدان داری 

می کند.

تربیت ویراســتاران کارآزموده و زبردســت در بهبود این 
وضعیت مؤثر اســت؟ تربیت ویراستار در کشور ما برعهدۀ 

کیست؟

  با توجه به سابقۀ 
ویرایش در ایران که 
حدود نیم قرن است، 
تقریباً وضعیت فعلی 
پذیرفتنی  است. البته 
در قیاس با برخی 
کشورهای دیگر، ما 
هنوز خیلی عقب 
هستیم؛ خصوصًا 
به لحاظ جایگاه 
ویرایش و ویراستار 
در چرخۀ نشر. اما 
نسبت به سابقه ای که 
داریم، وضعیت نشر 
و سیاست  های کتاب 
در کشور، وضعیت 
ویرایش را خوب 
ارزیابی می کنم که 
یک دلیل آن عالقۀ 
خاص ایرانیان به زبان 
فارسی و اهتمام به آن 
است. البته آسیب ها 
و مشکالتی هم وجود 
دارد
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جایگاه ویراستار باید ارتقا پیدا کند

نیســت. اگر یک متن ده مشکل داشته باشد، مشکل 
هشتم و نهم آن مسئلۀ درست نویسی، رسم الخط، جدا 
بنویسیم و سرهم بنویسیم، است. یک ویراستار خوب 
اتفاقاً ذهنش خیلی درگیر این مســائل نیســت. االن 
ویرایش در ذهن ما و حتی در کشــور ما مساوی شده 
با درست نویســی و فکر می کنند ویراستار کسی است 
که متن را درست می کند، یعنی غلط هایش را درست 
می کند. این بسیار بســیار کار نازلی است و اصاًل این 
برعهدۀ نویسنده است. نویسنده با خواندن یک کتاب 
غلط ننویســیم آقای نجفی می تواند تمام کتابش را از 

غلط پاکیزه کند.

به نظر شما کار اصلی ویراستار چیست؟
کار ویراســتار تا حدودی روان ســازی جمله اســت، 
نزدیک کردن متن به نثر معیار است و احیاناً آراستگی. 
اکثِر نویسندگان ما پاراگراف را نمی شناسند و نمی دانند 
پاراگراف باید کجا عوض شود و بسیاری از نویسندگان 
ما در جمله سازی کلیشه های محدودی دارند؛ یعنی دو 
سه کلیشه در ذهنشان هست و تمام جمله ها را با آن 
قالب ها و کلیشه ها می سازند. مثل خشت زنی که یک 
قالب دارد و هرچه خاک و گل درست می کند، در آن 
قالب می ریزد و خشت درست می کند و دیوار می سازد. 
تألیف این نیست. شــما از جمله سازی باید قالب های 
فراوانی داشته باشید؛ یعنی نوع جمله سازی شما باید 
بسیار متنوع باشد. قالب و کلیشه های یکسانی در متن 
حکومت نکند. یکی از کارهای ویراستار این است که 
مهندسی جمالت را متنوع کند. یعنی مثاًل مؤلف یک 
جایی می خواهد بگوید: »خدا هست«. آن چیزی که به 
ذهن مؤلف می آید، بیش از این نیست که بنویسد خدا 
هست. معموالً قالب دیگری به ذهن نویسنده نمی آید 
یا می نویسد: »خدا هســت« یا می نویسد: »خدا وجود 
دارد.« بیش از این نمی تواند جمله را مهندســی کند. 
این بد نیســت، بدی آن این است که نویسنده جملۀ 
بعدی را هم با همین قالب ابتدایی و بدوی می ســازد 
و جملۀ سوم و جملۀ چهارم. اینجا ویراستار باید وارد 
میدان شود و متن را مقداری رنگارنگ کند. یک وقت 
ممکن است وارد یک شهرک تازه ساز شوید. آنجا تمام 
آپارتمان ها مثل هم هستند فرقشان در جایی است که 
قرار دارند. نما، مهندســی و متراژ آن ها یکی است. اما 
یک زمان شــما وارد شهری سنتی می شوید، آن وقت 
می بینید هر کدام از خانه ها به یک شــکلی است. یک 
خانه شمالی، یکی یک طبقه، دیگری چند طبقه، در 
هندسه و مهندسی تنوع دارند. البته کسی که می تواند 
به متن تنوع دهد، خوِد نویسنده است؛ اما چون اکثِر 
نویســندگان ما چنین قدرتی ندارند و در حین تألیف 
هم نمی شــود از آن ها توقع داشت که ذهنشان به این 

اما هنوز در کشــور ما راه اندازی نشــده است. اگر هم 
راه اندازی شود، به این زودی ثمر نمی دهد. من ضرورت 
راه اندازی رشتۀ ویرایش در ادبیات را احساس می کنم؛ 
چون واقعاً جدی اســت. االن یکی از دالیل کم شدن 
آمار کتاب خوانی در کشور ما، نثر همین کتاب هاست. 
بســیاری از کتاب ها مخاطب آزار هستند. البته عوامل 
دیگری هم هست؛ ولی خصوصاً در علوم پایه و فلسفه 
تا جایی کــه من اطالع دارم، نثــر و نگارش کتاب ها 
مخاطب آزار است؛ یعنی مخاطب باید خیلی انگیزه و 
حوصله داشته باشد که بتواند برخی از این کتاب ها را 

تا پایان بخواند.

آیا به خاطر دشوارنوشتن متن این اتفاق رخ می دهد؟
بله، یعنی چیزهای ساده را مراعات نمی کنند و در واقع 
این کاره نیستند. مؤلف و نویسنده نیستند، بلکه محقق 
هستند. این تصور که هر محققی می تواند مؤلف باشد، 
تصور خطرناکی اســت. محقق به اضافۀ ویراستار ثمرۀ 
کارش یک تألیف خواندنی است. ویراستار در واقع آن 
حلقۀ واسط بین تحقیق و تألیف است. این حلقه را باید 
به میزان خود تحقیق و تألیف بسیار جدی گرفت. اگر 
ویراستار و ویرایش را جدی نگیریم، معنایش این است 
که هر محققی می تواند نویسنده باشد، پس دست به قلم 
می برد و همین کتاب ها را دشــوارخوان می کند. االن 
کتاب هایی داریم که هر کســی مایل اســت آن ها را 
بخواند؛ ولی چند صفحه را که می خواند، رها می کند 
و احســاس می کند اذیت می شود و کمتر از آن وقت 
و انرژی که می گذارد، ثمــر می دهد. بنابراین، اگر در 
کشور ویرایش را جدی بگیرند و ما ویراستاران ماهر و 
دلسوزی داشته باشیم، یکی از موانع مطالعه در ایران 
برداشته می شــود. من گاهی کتاب هایی را می خوانم 
و احســاس می کنم اگر نویســندۀ ایــن کتاب کمی 
حرفه ای تر بود یا ویراستار این کتاب یک مقدار بیشتر 
روی متن کار می کرد و بیشــتر دست می برد، آن وقت 
اگر قرار بود در ســال صد نفر ایــن کتاب را بخوانند، 
سیصد نفر آن را می خواندند. لذا ویرایش می تواند یکی 

از عوامل باال بردن آمار مطالعه در کشور باشد.

رشتۀ ویراســتاری باید یک گرایش از رشتۀ ادبیات باشد یا 
می تواند یک رشتۀ میان رشته ای هم باشد؟

برای رشــتۀ ویراستاری شــخص باید ادبیات بخواند. 
ویراســتار یک موجود ادبی اســت. ویراستار هویتش 
ادبیاتی است. یکی از آســیب های ویرایش که خیلی 
مهم است، می تواند با این رشتۀ تخصصی برطرف شود. 
به عنوان آسیب شناسی ویرایش در ایران عرض می کنم: 
مشکل بسیار اساســی ما این است که ویراستاران ما 
خیلی به مسائل جزئی اهمیت می دهند که در اولویت 

   ویراستار یک 
موجود ادبی است. 
ویراستار هویتش 

ادبیاتی است. یکی از 
آسیب های ویرایش 

که خیلی مهم است، 
می تواند با این رشتۀ 

تخصصی برطرف شود. 
به عنوان آسیب شناسی 
ویرایش در ایران عرض 

می کنم: مشکل بسیار 
اساسی ما این است که 
ویراستاران ما خیلی به 

مسائل جزئی اهمیت 
می دهند که در اولویت 
نیست. اگر یک متن ده 

مشکل داشته باشد، 
مشکل هشتم و نهم آن 

مسئلۀ درست نویسی، 
رسم الخط، جدا 

بنویسیم و سرهم 
بنویسیم، است. یک 
ویراستار خوب اتفاقًا 
ذهنش خیلی درگیر 

این مسائل نیست
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پروندۀویژه/گفتوگو

بازار نشــر در ایران است. مؤسسات دولتی زیادی در 
کشور هستند که کتاب های گوناگونی چاپ می کنند 
و به هیچ جا هم پاســخ گو نیستند. برای مثال، کتابی 
در قم منتشر شده است. مثاًل فرض بفرمایید چهار یا 
پنج سال یک گروه ده نفره روی یک کتاب کار کردند 
و در مؤسســه ای چاپ کردند؛ درحالی که تیراژ این 
کتاب 500 نســخه است. یعنی مؤسسه ای برای یک 
کتــاب صد میلیون خرج کرده و 500 نســخه از آن 
منتشــر کرده است؛ چون می داند همین 500 کتاب 
را هم باید هدیه کند و هیچ کس هم از مؤسسه سؤال 
نمی کند کتابی که خواننده ندارد، چرا برای آن، این 
مقدار هزینه کردید؟ چون رقابت نیست. اگر سیاست 
ما در نشر این باشد که به این مؤسسه بگویند: »پول 
اضافه به شــما نمی دهیم و کتابی که منتشر کردید، 
خودش باید هزینۀ خودش را دربیاورد«، یعنی نیمی 
از هزینــۀ کتاب را خوِد کتــاب تأمین کند، آن وقت 
آن مؤسســه نیازسنجی و بررســی می کند که نیاز 
جامعه چیســت؟ و از چه چیزی استقبال می شود؟ 
در واقــع، یک مقدار نیازهــا و حقایق جامعه در نظر 
گرفته می شود. اما در حال حاضر، چون هیچ کس به 
هیچ کِس دیگری پاســخ گو نیست، هرکس هر کاری 
که دلش می خواهد انجام می دهد. همچنین به واسطۀ 
ثروت و قدرت بدون مسئولیتی که دارد، هرچه دلش 
بخواهد، چاپ می کند. فرض کنید شما در روستایی 
زندگی می کنید. در آن روســتا یک مغازه باشد. آن 
مغازه هرچه به شــما داد، شما مجبورید از او بخرید 
و به هر قیمت هم باشــد، به ناچار می خرید. حاال اگر 
دوست هم نداشته باشید، نمی خرید؛ اما مغازۀ دیگری 
نیست که بخواهید از او خرید کنید. در حال حاضر، 
سیاست های نشر و فیلم و تئاتر و موسیقی در کشور 
ما، متأسفانه از این معجزۀ رقابت محروم است. رقابت 
موتور پیشرفت در همه جای دنیا و در هر مسئله ای 
هست. در سیاست، فرهنگ، کتاب، سینما و تربیت. 
هرجا رقابت نباشــد، رانت می آید و هرجا رانت باشد، 
رکود اســت. فکر نکنید که اختالس فقط در اقتصاد 
است؛ یعنی شخصی می آید چند ده میلیارد می  برد؛ 
اختالس در فرهنگ هم هست. کسانی هم در فرهنگ 

ما اختالس کردند؛ چون رانت داشتند.

برای ویراستاری، ِصرف آموزش دیدن و گذراندن دوره های 
ویرایش کافی اســت یا شــخص باید پیش نیازهای درونی 
و شخصی هم داشته باشــد؟ به عبارت دیگر، چه میزان از 
ویرایش قابلیت آموزش دارد و چقدر از آن نیازمند استعداد و 

قریحۀ درونی و فردی است؟
بلــه. کالس به این معنــا که اســتاد بخواهد بگوید 
رسم الخط چیست؟ نشانه گذاری چگونه است؟ این ها نه 

سمت ها برود، ویراستار باید برای متنوع کردن جمالت 
وارد شــود؛ اما ویرایش در ایران متأســفانه مســاوی 
شــده اســت با قطع و وصل، نقطه و ویرگول و نهایتاً 
این که غلط به کار نرود؛ به نظر من این ها بازی اســت. 
درصورتی که اگر بخواهیم برای ویراســتار یک شــرح 
وظایف بنویســیم، در ده شرح وظایفی که به فرض در 
نظر می گیریم، این ها جزء آخرین وظایف او محسوب 
می شــوند. ببینید وقتی اســتاد ویرایش سر کالس 
می رود، از او چه ســؤال هایی می کنند؟ سؤاالتشان از 
استاد این است که کتابخانه را سرهم بنویسیم یا روهم 
بنویسیم؟ یا این کلمه درست است یا آن کلمه؟ بگوییم 
در راســتا یا نگوییم در راستا؟ به نظر من این ها بسیار 
بی اهمیت است؛ اما متأسفانه در حال  حاضر، اولویت ها 

در بحث ویراستاری این مسائل شده است.

به نظر شــما در وضعیت فعلی نشر کشــور ما، ناشران و 
نویسندگان بحث تنوع سازی در متن را می پذیرند؟  

خیــر، ســرمایه گذاری نمی کنند. در حــال حاضر، 
متأسفانه، نه ویراســتاران ما این توانایی را دارند و نه 
نشــر ما این قدر جدی است که بخواهد به این مسائل 
بپردازد. در حال حاضر، نشر ایران مسائل حیاتی دارد و 
در حال یک تالش مذبوحانه است که باقی بماند. فرض 
کنید یک نفر را در بیمارســتان بستری کردند و باید 
عمل شود این فرد دیگر نمی تواند به ظاهر و لباسش 
هم برسد. نشر در ایران در یک وضعیتی است که برای 

بقا در حال جنگ است؛ نه برای رشد.

به نظر شما دلیل وضعیت فعلی نشر ایران چیست؟
من علت العلل را در ایران دو چیز می دانم. یک اینکه 
مطالعه در هرم نیازهای انســان در اولویت نیســت. 
به لحــاظ روان شناســی یعنی مردم باید یک ســری 
از نیازهــای خود را برطرف کرده باشــند تا نوبت به 
مطالعه برسد؛ یعنی جزء نیازهای اولیه قرار نمی گیرد. 
مطالعه در کشوری رشــد می کند که مردم نیازهای 
اولیۀ خود را پشت ِســر گذاشته باشند؛ یعنی دغدغه، 
اســترس ها، نان و قبض آب و برق و گاز را نداشــته 
باشند یا کمتر داشته باشند و اینکه یک مقدار آرامش 
باشد. کشــور ما از لحاظ ذهنی تقریباً کشور ناآرامی 
اســت. مردم درگیری دارند، اخبار سیاســی منطقه 
و داخلــی و مســئلۀ فقر. به عنواِن مثــال، پدری که 
نمی تواند شیرخشــک بخرد، ما چه توقعی داریم که 
دایرة المعارف کــودک و نوجوان برای فرزند دیگرش 
بخرد که در دورۀ راهنمایی است تا او لذت مطالعه را 
در آن سن متوجه شود. زیرا یک سری لذت ها باید در 
سن خاصی تجربه شود و بعد از آن سن، دیگر سخت 
است و زمان آن می گذرد. مسئلۀ دوم، غیررقابتی بودن 

  در حال حاضر، 
نشر ایران مسائل 
حیاتی دارد و در حال 
یک تالش مذبوحانه 
است که باقی بماند. 
فرض کنید یک نفر 
را در بیمارستان 
بستری کردند و باید 
عمل شود این فرد 
دیگر نمی تواند به 
ظاهر و لباسش هم 
برسد. نشر در ایران 
در یک وضعیتی است 
که برای بقا در حال 
جنگ است؛ نه برای 
رشد

  مطالعه در هرم 
نیازهای انسان در 
اولویت نیست. 
به لحاظ روان شناسی 
یعنی مردم باید 
یک سری از نیازهای 
خود را برطرف کرده 
باشند تا نوبت به 
مطالعه برسد؛ یعنی 
جزء نیازهای اولیه 
قرار نمی گیرد
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جایگاه ویراستار باید ارتقا پیدا کند

مسئله ای که به کل کشور برمی گردد، جایگاه ویراستار 
است و اینکه حقوقش حفظ شود. کتاب همان قدر که 
مال مؤلف اســت، مال ویراســتار هم است. یعنی اگر 
کتابی تألیف، بعد ویرایش و چاپ شــد، سه نفر بلکه 
پنج نفر حق دارند بگویند این کتاب مال من اســت. 
یک نویسنده، دو ویراستار، ســه ناشر و عوامل دیگر 
هم کمابیش حق دارند. اما چرا ویراســتاران ما دربارۀ 
کتابی که ویرایش کردند، وقت گذاشتند و شب های 
بسیار بیدار ماندند، احساس مالکیت نمی کنند؟ شما 
اگر ویراســتار باشــید یا مدتی ویرایش کرده باشید، 
خیلی از کتاب هایی که ویرایش کرده اید و چاپ شده 
است، حتی یک نســخه از آن را ندارید. دنبالش هم 
نیســتید که آن کتاب را برایتان بیاورند؛ چون حس 
نمی کنیــد این کتاب مال شــما اســت. چرا چنین 
احساسی ندارید؟ چون حقوق شما حفظ نشده است. 
حفظ حقوق هم این نیست که در شناسنامه بنویسند 
ویراستار فالنی است. حفظ حقوق این است که جایگاه 
ویرایش و ویراســتار در کشور ما به صورت نرم افزاری 
باید ارتقا پیدا کند؛ یعنی بســیاری از فرهیختگان و 
فرزانگان ما باید سینه شــان را بدهند جلو و سرشان 
را ببرند باال و بگویند ما ویراســتار هستیم، نه اینکه 
هر کســی یک مقدار پیشرفت کرد، از این عنوان فرار 
کند. در حال حاضر، متأســفانه هم مؤلفین، ناشران و 
سیاســت گذاران ما ویراستاری را چیزی در حد تایپ 
و خدمات می دانند. مــن این موضوع را همه  جا نقل 
کردم. مثاًل شــخصی در خاطراتش نوشــته بود که 
شــخصی در کشــور، مدیریت یک نهاد فرهنگی را 
داشت. وقتی آن آقا مرحوم شده بود، شخص دیگری 
دربارۀ ایشــان نوشــته بود: »این آدم بسیار متواضع 
بود و من دیدم با ویراســتاران چــای می خورد.« این 
معلوم می شود که ذهنیت کشور ما دربارۀ ویرایش و 
ویراستار بســیار ذهنیت بدی است. یک مقدارش را 
خود ویراستاران مقصرند؛ به خاطر سطح نازل کارشان؛ 
ولی یک مقدار هم این است که وقتی ناشر می خواهد 
کتابی را منتشــر کند، برای همه چیز زمان می گذارد؛ 
مثاًل برای نویسنده یک سال، به صفحه آرا و تایپ وقت 
می دهد؛ اما به ویرایش که می رسد، انگار وقتی برایش 
منظور نمی کند. می گوید: »این را سریع و دو، سه روزه 
تمامش کنید.« این یعنی اصاًل ویرایش را کاری جدی 
نمی گیرند. در حال حاضر، حقوق ویراســتار مراعات 
نمی شود نه به این معنا که به او پول نمی دهند و نه به 
این معنا که اسمش در شناسنامه یا مقدمه نمی آید، 
نه! به این معنا که ویرایش و ویراستاری در کشور، جزو 
مشاغل فاخر محســوب نمی شود، جزو خدمات نازل 
محسوب می شود، درحالی که ویرایش جز خدمات نشر 

نیست، رکن نشر است.

فایده و نه ارزش دارد. شما اگر کالس را درست تعریف 
کنید، عدۀ خاصی می آیند و هر کســی با هر زمینه و 
اســتعدادی نمی آید. کالس ها بایــد به صورت کارگاه 
باشد؛ یعنی اعضایی که شــرکت می کنند، مقدماتی 
را گذرانده باشــند و کتاب هایی را خوانده باشــند. در 
کالس باید کنار هم بنشــینند و بحث علمی کنند و 
تجربه هایشان را با هم در میان بگذارند و مشکالتشان 
را حل کنند. کالســی که استاد بیاید و بگوید نقطه را 
اینجــا می گذارند و ویرگول را آنجــا، فایده ندارد. این 
مســائل باید در مدارس راهنمایی یا حداکثر در آیین 
نگارش دورۀ کارشناسی حل شده باشد یا خود شخص 
کتاب هایی را خوانده باشد. اصاًل ارزش ندارد که شخص 
زمان بگذارد و در کالسی شرکت کند که به او بگویند 
نقطه را کجا بگذار یا ویرگول را کجا استفاده کن. این ها 
معطل کردن است. این موارد را شخص باید در خانه یا 
در مدرسه خوانده باشد. کالس برای این است که چند 
نفر دور هم جمع شوند؛ درحالی که هیچ کدامشان هم 
استاد نیستند، ممکن است یک نفر تجربه اش بیشتر 
باشد. درست این است که ده، بیست نفر دور هم جمع 
شوند و کارهایشان را برای هم بخوانند و تجربه هایشان 
را بــا هم درمیان بگذارند. این کالس ها مفید اســت؛ 
اما اگر کســی بیاید پای تخته بنویسد: چهار جا نقطه 

می گذارند یا پنج جا، این ها سرگرمی است.

به نظر شــما، آموزش ویرایش، با هدف تربیت ویراســتار، 
مهم تر اســت یا آموزش درست نویسی، با هدف گسترش 

درست نویسی در میان عموم مردم و نویسندگان؟
درست نویســی همۀ ویرایش نیست؛ جزئي از آن است. 
باید گفت نگارش صحیح. درست این است که بگوییم 
تربیت ویراستار حرفه ای مهم تر است یا آموزش نگارش 
صحیح به عموم مردم؟ هر دوی این ها الزم است. متنی 
که به ویراســتار می دهند، ویراستار می تواند ده درصد، 
بیســت درصد و اگر خیلی فداکار باشد، پنجاه درصِد 
متن را بهتر کند. یعنی اگر به فرض نمرۀ متن 15 باشد، 
ویراســتار آن را 18 می کند. اما اگر متنی نمره اش سه 
بود، آ ن وقت آن ویراستار خودش را بکشد هم نهایتاً نمرۀ 
آن متن ده می شود. بنابراین، بهتر است مردم آموزشی 
عمومی در مدارس گذرانده باشند که هرکسی دست به 
قلم می برد، حداقل، نمرۀ متنی که می نویسد، ده باشد. 
آن وقت آن متن را به ویراستار بدهند و او نمرۀ آن ر ا 15 
کند. اگر شما بهترین ویراستار ایران هم باشید و متنی 
که دست شما می دهند، نمره اش 2 باشد، خودتان را هم 

بکشید، نهایتاً نمرۀ متن، 10 می شود.

جایگاه ویراستار در کشور ما چگونه است؟
حقوق مادی ویراســتار قراردادی و توافقی است؛ اما 

  کالسی که استاد 
بیاید و بگوید نقطه 

را اینجا می گذارند و 
ویرگول را آنجا، فایده 
ندارد. این مسائل باید 

در مدارس راهنمایی 
یا حداکثر در آیین 

نگارش دورۀ کارشناسی 
حل شده باشد یا خود 

شخص کتاب هایی را 
خوانده باشد. اصاًل 

ارزش ندارد که شخص 
زمان بگذارد و در 

کالسی شرکت کند که 
به او بگویند نقطه را 

کجا بگذار یا ویرگول را 
کجا استفاده کن. این ها 

معطل کردن است

  حفظ حقوق این 
نیست که در شناسنامه 

کتاب بنویسند 
ویراستار فالنی است. 
حفظ حقوق این است 
که جایگاه ویرایش و 
ویراستار در کشور ما 

به صورت نرم افزاری 
ارتقا پیدا کند؛ یعنی 

بسیاری از فرهیختگان 
و فرزانگان ما باید 

سینه شان را بدهند جلو 
و سرشان را ببرند باال 
و بگویند ما ویراستار 

هستیم
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کتاب مقدس ویراستاران
پروندۀ ویژه
یادداشت

محّمد اسفندیاری
کتابشناس و پژوهشگر مطالعات اسالمی

 ادیب سلطانی 
چند سال در مؤّسسۀ 
انتشارات فرانکلین 
به ویراستاری اشتغال 
داشت و به گواهی 
سرویراستار آن 
مؤّسسه، »دقیق« و 
»پرحوصله« و »مبادی 
آداب« و »پایبند به 
اخالق صحیح« بود و 
در حّل مشکالت علمی 
»گاه بارقه هایی از خود 
نشان می داد که در حّد 
نبوغ بود

 در فهرستی بلند 
که از دانشوران صد 
سال اخیر در ذهن 
دارم، این چند نفر را 
از همه دقیقتر یافته  ام: 
محّمد قزوینی، امیر 
حسین یزدگردی، 
ادیب سلطانی و 
مصطفی ملکیان

دکتر میر شمس الّدین ادیب ســلطانی برای بسیاری 
ناشناخته است، و برای آنان که می شناسندش معّماست. 
علّت مجهول ماندنش معلوم است: نه سخنرانی می کند، 
نه حاضر به مصاحبه می شود، نه مقاله می نویسد و نه در 
اجتماعات عمومی حاضر می شود. حّتی در این روزگار 
که »گردش روزگار بر عکس )تصویر( است«، عکسی از 
او در دست نیست. ارتباط وی با جهان بیرونی اش فقط 
از طریق کتابهایش اســت و آنها هم جز به کار خواص 
نمی آید، و این خواص نیز چیزی از زندگی او نمی دانند.
ادیب سلطانی که در خانواده ای اهل فرهنگ زاده 
شــد )پدرش از مقامات وزارت معــارف بود و مادرش 
شــاعر(، نخست در رشــتۀ حقوق به تحصیل پرداخت 
و ســپس آن را ناتمام گذاشت و پزشــکی خواند و به 
پایانش رساند. اّما حرفۀ پزشکی را برنگزید و ظاهراً یک 
نســخه هم ننوشت، بلکه در پی عالئق دیگر رفت و در 
چند رشــتۀ متفــاوت و دور از هم به مطالعه و تحقیق 
پرداخت: شیمی، روانشناسی، منطق، فلسفه، ریاضّیات، 
زبانشناسی، ترجمه، ویرایش و نّقاشی. چون به ترجمه و 
ویرایش و زبانشناسی عالقه مند بود، زبان آموزی را جّدی 
گرفت و دوازده زبان آموخت؛ از جمله انگلیسی، آلمانی، 
چینی، روســی، یونانی، التین، عربــی و عبری. از وی 
تاکنون سیزده عنوان کتاب به چاپ رسیده که هر یک 
در موضوع خود بی مانند است؛ از جمله: راهنمای آماده 

ساختن کتاب، درآمدی بر چگونگی شیوۀ خّط فارسی، 
مسألۀ چپ و آیندۀ آن )به انگلیسی(، سنجش خرد ناب 

)ترجمه از آلمانی( و منطق ارسطو )ترجمه از یونانی(.
ادیب سلطانی چند ســال در مؤّسسۀ انتشارات 
فرانکلین به ویراســتاری اشتغال داشــت و به گواهی 
سرویراســتار آن مؤّسســه، »دقیــق« و »پرحوصله« و 
»مبادی آداب« و »پایبند به اخالق صحیح« بود و در حّل 
مشــکالت علمی »گاه بارقه هایی از خود نشان می داد 
که در حــّد نبوغ بود. در زندگی خصوصی نیز ســاده 
و زاهدمســلک بود و همین به احترامی که در چشــم 

همکاران خود کسب کرده بود، می افزود.«1
در فهرســتی بلند که از دانشوران صد سال اخیر 
در ذهــن دارم، این چند نفر را از همه دقیقتر یافته  ام: 
محّمد قزوینی، امیر حسین یزدگردی، ادیب سلطانی 
و مصطفــی ملکیان. در همۀ آثار ایشــان نازک بینی و 
باریک اندیشی نمایان است؛ از جمله در شاهکار ادیب 

سلطانی در بارۀ کتاب.
راهنمای آماده ساختن کتاب )چاپ اّول، 1365(، 
راهنمایی آموزنــده برای همۀ کتاب پردازان اســت؛ از 
نویســندگان تا مترجمان، و از ویراســتاران تا ناشران. 
ایــن اثر را می توان بهترین کتاب در بارۀ آیین نگارش و 
ویرایش و نشر شمرد، و مقصودم از »بهترین«، جامعترین 
و مستندترین و علمیترین و دقیقترین است. هر بحثی 
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کتاب مقدس ویراستاران

 دّقت ادیب سلطانی 
در پژوهش و نگارش 

و ویرایش ناشی از 
کمال گرایی اوست. 

وی به متوّسط و خوب 
بودن راضی نمی شود، 
بلکه همواره می کوشد 

اثری فراهم آورد جامع 
و کامل و در نهایت 

اتقان

 از چاپ اّول این 
کتاب تاکنون سی سال 
می گذرد و در این مّدت 

چندین کتاب منتشر 
شده است، ولی هیچ 
کدام قابل مقایسه با 
کتاب ادیب سلطانی 

نیست. اگر بشود گفت 
در علم نیز کتاب 

مقّدس وجود دارد، 
راهنمای آماده ساختن 
کتاب را کتاب مقّدس 

ویراستاران می توان 
خواند

خاص اســت و متمایز از بســیاری از انسانها، و به نظر 
برخی »نامتعارف«.

یکی از منتقدان راهنمای آماده ســاختن کتاب، 
ضمن اشــکال گرفتن بر سره نویسی مؤلّف و استعمال 
واژه های غریب، گفته اســت: »تقّیــد مؤلّف به رعایت 
اتقان و انتظام و امانت نیز نمونه هایی از نوع دیگر برای 
غرابتگرایی او به دست می دهد.«2 از اینجا معلوم می شود 
از بس در میان ما بی دّقتی و شلختگی و خالف امانت 
عادی شده است که اگر کسی خالف این باشد، به اتّهام 

»غرابتگرایی« رانده می شود.
راســت اینکه آن دو ناقد راهنمای آماده ساختن 
کتاب بــه دیدۀ انصاف در کتاب ننگریســتند و چون 
فارسی گرایی و واژه سازی ادیب سلطانی را نپسندیدند، 
محتوای کتاب را هم، چنانکه باید، قدر ندانســتند. اگر 
فرض کنیم همۀ اشکاالت ایشان به زبان کتاب درست 
باشد، می شــود طاووس و پای او. چرا به زیباییهایش 

نمی نگرند و فقط در پایش خیره می شوند؟
احتیاط و دّقت علمی ادیب ســلطانی را از اینجا 
می توان دریافت که توصیه می کند در هر موضوع علمی 
نخست باید منابع متفاوت را به مطالعه گیریم. ولی چون 
ممکن اســت در تفســیر آنچه خوانده ایم دچار اشتباه 
شــویم، باید به آن مطالعه بسنده نکنیم، بلکه آن را با 
اهل فن در میان بگذاریم. سپس باز هم مطالعه را ادامه 
دهیم و آنگاه نتیجه گیری کنیم. بنابراین: مطالعۀ مستقل 
 تصمیم موّقت  بحث با دیگران  مطالعۀ 
مستقل  تصمیم نهایی. با این توضیح که در علم 

هیچ چیز »نهایی« نیست.3
این روش را مقایســه کنید با روش نویســندگان 
معاصر ما که اّوالً تک منبعی هستند، و ثانیاً مطالعه کرده 
و نکرده، می نویســند و حکم صادر می کنند و با تعّصب 
هم بر دیدگاهشــان اصرار می ورزند. از آنچه به ذهنشان 

که در این کتاب آمده، همۀ ابعاد و اضالع و استثناهای 
آن بررســی و تا هم فیها خالدون آن کاویده شده است. 
از چــاپ اّول این کتاب تاکنون ســی ســال می گذرد 
و در این مّدت چندین کتاب منتشــر شده است، ولی 
هیچ کدام قابل مقایســه با کتاب ادیب سلطانی نیست. 
اگر بشــود گفت در علم نیز کتــاب مقّدس وجود دارد، 
راهنمای آماده ساختن کتاب را کتاب مقّدس ویراستاران 
می توان خواند. نمی دانم چرا این اثر به عنوان کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران برگزیده نشد، شاید هم برگزیده 

شد و نویسنده اش از دریافت جایزه خودداری ورزید.
فهرســت کوتــاه کتــاب بدین شــرح اســت: 
»کالبدشناسی کتاب و پاره  ای مسائل مربوط به تکوین 
آن«، »چاپ و صّحافی«، »نقطه گذاری در رابطه با نکات 
نظری و چاپی«، »شــیوۀ خّط فارسی«، »روش نوشتن 
واژه ها و نامهای بیگانه در فارسی«، »کلمات و نشانه های 
بیگانه در متن و در پانوشــتها«، »اعــداد و ریاضّیات«، 
»مقیاســها و تبدیلها«، »اصطالح شناســی«، »پانوشتها 
و یادداشــتها«، »کتابنامه هــا«، »فهرســتهای راهنما«، 
»واژه نامه ها«، »جدولها، نمودارهــا، تصویرها«، »در بارۀ 

ویرایش«، »تولید کتاب«.
هنگامی که فهرســت تفصیلی کتاب را در چند 
صفحه مالحظه می کنیم، به نظر می رسد مطلبی ناگفته 
نمانــده و از صدر تا ذیل موضوعــات و جزئّیات آن در 
بیش از هزار صفحه بررسی شده است. از این روست که 
چون نویسندگان و ویراستاران در سال 1365 با کتابی 
بدین تفصیل مواجه شدند، به دلهره افتادند که این همه 

دانستنی در بارۀ کتاب بود و ما نمی دانستیم!
دّقــت ادیب ســلطانی در پژوهــش و نگارش و 
ویرایش ناشــی از کمال گرایی اوست. وی به متوّسط و 
خوب بودن راضی نمی شود، بلکه همواره می کوشد اثری 
فراهم آورد جامع و کامل و در نهایت اتقان. او پدیده ای 
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 توصیۀ من به همۀ 
نویسندگان این است 
که حّداقل یک کتاب 
ادیب سلطانی را به 
قصد آموختن دّقت از 
او، بدّقت بخوانند. وی 
در این عصر سرعت، 
آیت دّقت است. اگر 
دّقت را از او فراگیریم، 
درسی آموخته ایم که 
فوایدی فراوان از آن 
حاصل می شود؛ هم در 
تفّکر، هم در تحقیق، و 
هم در تألیف

 توصیۀ من به همۀ 
نویسندگان این است 
که حّداقل یک کتاب 
ادیب سلطانی را به 
قصد آموختن دّقت از 
او، بدّقت بخوانند

می آید تا آنچه می نویسند، چند دقیقه ای نمی گذرد. نظر 
موّقت ندارند، بلکه هر آنچه در ابتدا به ذهنشان می آید، 
نظر آخرشان می شود. در گفتگو با دیگران نیز به دنبال 
کشف حقیقت نیستند، بلکه در پی اثبات حّقانّیت خودند.

باز هم اگر بخواهیم بر احتیاط علمی ادیب سلطانی 
انگشــت بگذاریم، به روش علمی اش باید اشاره کنیم 
که »روش آشــتی و احتیاط و محافظه کاری و درست 
دانستن همۀ اســتداللهای بظاهر متناقض یا متضاد«۴ 
است: آشتی خردگرایی )راسیونالیسم( با تجربه گرایی 

شیرازه کتاب: این یادداشت با ویرایش نویسنده منتشر شده است.

پی نوشت ها:

1. کریم امامی، »شــیوه نامه یا دانشنامک؟« نشر دانش )سال هفتم، شــمارۀ پنجم، مرداد و شهریور 1366(، ص 70 / 2. احمد 
سمیعی، »از دستنویس تا چاپ«، نشر دانش )سال هفتم، شمارۀ چهارم، خرداد و تیر 1366(، ص ۴0 / 3. ر.ک: میر شمس الّدین 
ادیب سلطانی، راهنمای آماده ساختن کتاب )چاپ اّول: تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1365(، ص 760. وی 

این نکته را در سنجش خرد ناب )ص LII-LIII(، که مشّخصات آن را خواهیم گفت، نیز گفته است.
جالب توّجه است ادیب سلطانی در پیشگفتار کتاب درآمدی بر چگونگی شیوۀ خّط فارسی )چاپ اّول: تهران، انتشارات امیر کبیر، 
 .)X-XI 135۴( می نویسد: »این کتاب عبارت است از گزارشی موّقت از کار در جریان پیشرفت، نه یک مطالعۀ فرجامین« )ص
وی آن همه تحقیق و تدقیق خود را »درآمد« نام می گذارد و »موّقت« می خواند، نه نهایی. این را بسنجید با کسانی که عنوان آثار 
خود را »نهایة ... « و »غایة ... « و »منتهی ... « می گذارند و می پندارند حرفی برای دیگران باقی نگذاشــته اند /۴ . راهنمای آماده 
ساختن کتاب، ص ۴00ـ  ۴01 / 5. همان، ص X / 6. شرح آن را در مقالۀ »از بیشترنویسی تا بهترنویسی«، چاپ شده در کتاب 
کتاب پژوهی، آورده ام / 7. او در آغاز ترجمۀ کتاب کانت نوشته است کمتر واژه ای در این ترجمه به کار رفته است که در بارۀ آن 
با گروهی بحث نشده باشد. ر.ک: ایمانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمۀ میر شمس الّدین ادیب سلطانی )چاپ اّول: تهران، 

.LII انتشارات امیر کبیر، 1362(، ص

)آمپیریسم(، آشتی قیاس با استقرا، آشتی شناخت با 
نمیدانمکیشی، آشتی ارزش )آنچه باید باشد( با بودش 
)آنچه هســت(، و حّتی آشــتی اعتدال با افراط؛ یعنی 
»دوست نداشــتن هیچ چیز بافراط مگر اعتدال.«5 در 
جایی دیگر از این روش آشتی گرایی، که من نیز بدان 

تعلّق دارم، سخن خواهم گفت؛ ان شاء  اهلل.
توصیۀ من به همۀ نویســندگان این اســت که 
حّداقل یک کتاب ادیب ســلطانی را به قصد آموختن 
دّقت از او، بدّقت بخوانند. وی در این عصر سرعت، آیت 
دّقت است. اگر دّقت را از او فراگیریم، درسی آموخته ایم 
که فوایدی فراوان از آن حاصل می شــود؛ هم در تفّکر، 

هم در تحقیق، و هم در تألیف.
در زمانۀ ما واحد نگارش بعضی کتاب اســت. این 
گروه، کتــاب به کتاب پیش می رونــد؛ مانند ذبیح اهلل 
منصــوری که در حــدود 1500 جلد کتاب نوشــت.6 
واحد نگارش برخی دیگر مقاله است. با یکدیگر مسابقۀ 
مقاله نویســی می دهند و برنده را کســی می دانند که 
بیشــتر نوشته باشــد. بعضی هم واحد نگارش خود را 
صفحه می دانند و در یک روز تا چند صفحه ننویسند، 
گویا چیزی ننوشته اند. اّما واحد نگارش ادیب سلطانی 
کلمه است. کلمه ای به کلمۀ دیگر می افزاید؛ یعنی در 
مقابــل هر کلمه درنگ می کند و هــر کلمه را از میان 
انبوهی از کلمات برمی گزیند.7 فی المثل اگر در ابتدای 
کتابش نوشته است »پیشــگفتار«، دیمی و علی الّرسم 
ننوشته اســت، بلکه از میان کلماتی چون »مقّدمه« و 
»دیباچه« و »درآمد« و »سرآغاز«، آن کلمه را بنا به دلیل 
یا دالیلی برگزیده اســت. هر که باور نمی کند، بسنده 
اســت تا فقط یک کتاب از وی بخواند تا بنگرد در آن 
»نکته ها چون تیغ پوالد است تیز.« من که به نظر بعضی 

دّقت وسواس گونه دارم، در مقابل او سپر انداخته ام.
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57 ویرایش مکانیکی، ویرایش دینامیکی

  ویرایش به دو گونۀ عبدالرحیم موگهی
مکانیکی و دینامیکی 
تقسیم می شود. مراد 
از ویرایش مکانیکی، 

اکتفای ویراستار به 
تغییرات جزئی و 

بی  اهمیت است. اما در 
نوع دوم، ویراستار گاه 

در کلیت متن دست 
می برد و تغییرات 

اساسی تری را اعمال 
می کند

بسیار راهگشا است، به ویژه در مقاالت دینی که از این 
لحاظ دچار فقر است؛

همچنین ویراســتار ماهر و مجّرب بر اساس مبنا 
ویرایش می کند نه دیمی و سرخود.

امیرمؤمنان علی)ع(:
إِذا َکَتبَت ِکتاباً َفأَِعد فیِه النََّظر َقبَل َختِمه...؛1

نوشته ات را پیش از زدن ُمهر تأیید، بازنگری کن.
ویرایــش را از زاویه های گوناگــون بر چند گونه 
تقسیم کرده اند: صوری، فنی، زبانی، نگارشی، ساختاری، 
علمی، محتوایی، داستانی، شعری، ترجمه ای، تخصصی، 
تلخیصی، چکیده ای، ادبی، تحقیقی، تصحیحی و مانند 
آن و البته که ویرایش پژوهان از تداخل برخی از اقسام 
آن در دیگری نیز ســخن به میان آورده و تفاوتشان را 
فقط لفظی برشمرده یا شــماری از آن ها را اصاًل جزو 

اقسام ویرایش ندانسته اند.
تقســیم بندی دیگر و کلی تری که بر بسیاری از 
انــواع پیش گفتۀ ویرایش ســایه افکنده و کمتر به آن 

در آغاز مقاله، ویرایش به دو گونۀ مکانیکی و دینامیکی 
تقســیم می شــود. مراد از ویرایش مکانیکی، اکتفای 
ویراســتار به تغییرات جزئی و بی  اهمیت است. اما در 
نوع دوم، ویراســتار گاه در کلیت متن دست می برد و 

تغییرات اساسی تری را اعمال می کند.
ویرایش اگــر از نوع پویا و دینامیکی آن باشــد، 

خصوصیات زیر را دارد:
متن، دو بار ویرایش می شــود، یک بار به صورت 

جمله به جمله و یک بار با نگاه کلی؛
ویراســتار ماهر هرگز به عالئــم و قطع و وصل ها 
بسنده نمی کند و در زیباسازی و شیوایی متن نیز توجه 

دارد؛
انعطاف پذیــری، یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
ویراســتاران مجّرب و دینامیکی اســت، زیرا ویرایش 
فرایندی نیست که در آن بتوان به قواعد و فرمول های 

بخشنامه ای تکیه کرد؛
در ویرایش دینامیکی، غنای واژگانی ویراســتار 
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   ویراستار 
مکانیکی، ویرایش 
متن را فقط در اثنای 
کار انجام می دهد؛ 
درحالی که ویراستار 
دینامیکی پس 
از پایان ویرایش 
نخستین، دوباره از 
بیرون به متن می نگرد 
و آن را بازویرایی 
نیز می کند و حتی 
گاه این کار را با 
کناره گیری از متن در 
فاصلۀ زمان مناسب 
تحقق می بخشد

  ویراستار 
مکانیکی به نقطه 
و ویرگول و فصل و 
وصل کلمات، بیشتر 
اهمیت می دهد و 
متن نویسنده را 
به ویرگولستانی 
قرمزرنگ تبدیل 
می کند که با ترافیکی 
از نشانه های نگارشی 
و ویرایشی روبه  رو 
شده است. اما 
ویراستار دینامیکی 
به کلیت و زیبایی 
و شیوایی متن و در 
نتیجه، به تأثیرگذاری 
بهتر و افزون تر 
آن بر خواننده نیز 
می اندیشد

لیکن ویراستار مکانیکی، هنگام ویرایش در درون متن، 
باز تفاوت دیگری با ویراستار دینامیکی دارد که او فقط 
جزیی نگر است و ویراستار دینامیکی کلی نگر نیز هست. 
به همین جهت ویراســتار مکانیکی به نقطه و ویرگول 
و فصل و وصل کلمات، بیشــتر اهمیت می دهد و متن 
نویســنده را به ویرگولستانی قرمزرنگ تبدیل می کند 
که با ترافیکی از نشانه های نگارشی و ویرایشی روبه  رو 
شده است. اما ویراستار دینامیکی به کلیت و زیبایی و 
شیوایی متن و در نتیجه، به تأثیرگذاری بهتر و افزون تر 
آن بر خواننده نیز می اندیشد و حتی بیشتر می اندیشد 
و تا می تواند به کوتاه کردن طول موج یادگیری و فهم 
متــن می پــردازد و یکی از اصول عملیــه ویرایش را، 
هنگام شک و شبهه در گذاشتن یا نگذاشتن نشانه های 
ویرایشی و نگارشی، توقف و امساک می داند و به ندای 
قف عند الشبهات در این گونه موارد نیز لبیک می گوید. 
ازاین رو، برخالف ویراستار مکانیکی که به نقطه گذاری 
و ویرگــول آوری، بــس عالقه منــد و در آن حتی گاه 
بلهوس و البته فقط میکروســکوپی نگر است، ویراستار 
دینامیکــی در این گونه امور امســاک مــی ورزد؛ ولی 
تلسکوپی نگر نیز است. چندی پیش متنی ویرایشی از 
ویراستاری مکانیکی به دستم رسید که پیش از کلمۀ 
»زیــرا« یک ویرگول و بالفاصله پــس از آن یک نقطه 
ویرگول )،زیرا؛( چســبانده و این کلمه را میان آن دو 
نشانه به گونه ای حبس کرده و به زنجیر کشیده بود که 
هیچ راه گریزی برای آن کلمۀ زبان بسته باقی ننهاده و 
آن چنان با خودکار قرمز، ویرگول آبادی ساخته بود که 
به میدان جنگ و خونریزی شباهت بیشتری داشت تا 

به میدان کلمات و جمالت نویسنده.
نتیجۀ این دو زاویۀ دید در ویرایش و ویراســتار، 
آن می شــود که ویراســتار مکانیکی فقط به عالئم و 
کلمات و در نهایت به جمالت نویسنده خیره و آلرژی 
ویرایشی اش به آن ها محدود می گردد و اصاًل به روش 
پژوهشــی و سبک نویســندگی و شخصیت اجتماعی 
نویسنده نظر نمی افکند یا بسیار کم می افکند و سطح 
علمــی مخاطبان او و فضای فکــری خوانندگان متن 
را نادیــده می انگارد و حال آنکه ویراســتار دینامیکی 
به ماورای متن و به امور پیش گفته نیز می اندیشــد و 
فقط به خود متن نمی نگرد و در یک کلمه، ویراســتار 
دینامیکی دو نوع آلرژی را در ویرایش های خود به کار 

می گیرد: آلرژی درون متنی و آلرژی برون متنی.
چندی پیش نویســنده ای دست نوشــت خویش 
را به ویراســتاری دینامیکی نشــان داده و نظر وی را 
دربارۀ آن جویا شــده بود. این ویراستار نیز فرامتنی به 
آن دست نوشت افکنده و به نویسندۀ آن، صائب نظرانه 
گفته بود که متن شــما از نظر ویرایــش مکانیکی و 
نشانه های نگارشی، مشکل خاص و چندانی ندارد؛ اما 

پرداخته شده یا حتی می توان گفت در یاد هم نیامده 
است، ویرایش مکانیکی و ویرایش دینامیکی است که 
بــا توجه به این دو نوع جدید از ویرایش و به طور کلی 

ویراستاران نیز بر دو نوع خواهند بود:
ویراستاران مکانیکی

ویراستاران دینامیکی
آنچه در پی می آوریم، آسیب شناســی ویرایش و 
آثار و تألیفات دینی و بازگویی و بازنمویی شــاخصه ها 
و ویژگی   هــای این دو نوع از ویرایش و ویراســتاران و 
ناهمسانی های آن ها با یکدیگر است که با کسب اجازۀ 
ادبی از شــما، ویراســتاران مکانیکی را ویرگوالستار و 
ویراستاران دینامیکی را ویراســتار به معنای حقیقی 

می نامیم.

بازویرایی
در ویرایش مکانیکی، ویراســتار فقط به حوزۀ درونی 
متــن پا می گذارد و از آن هیــچ فاصله ای نمی گیرد و 
به ویراستن متن می پردازد. اما در ویرایش دینامیکی، 
ویراســتار از متن نیز فاصله می گیرد و از حوزۀ بیرونی 
هم به آن می نگرد و چشم انداز متن را از نظر ویرایشی 
به نظاره و داوری می نشیند و به آراستن و پیراستن آن 
مشغول می شود؛ به طوری که گاه دستور حذف چندین 
و چند صفحه از متن را به درستی و قاطعانه و شجاعانه 
صادر می کند. از این رو، ویراســتار مکانیکی، ویرایش 
متن را فقط در اثنای کار انجــام می دهد؛ درحالی که 
ویراســتار دینامیکی پس از پایان ویرایش نخســتین، 
دوبــاره از بیرون به متن می نگرد و آن را بازویرایی نیز 
می کند و حتی گاه این کار را با کناره گیری از متن در 
فاصلۀ زمان مناســب تحقق می بخشد و ناگفته روشن 
اســت که وی در این کار باید حوصله و تعهد بیشتری 
را منظــور دارد و بداند که معموالً بابت آن حق الزحمه 
و ویرایانه ای اضافه نیز نصیب جیب ویران او نمی شود.

در حاالت و ویژگی های یکی از ویراستارن کهنه کار 
و فرادست نوشته اند: »هر متنی را دوبار ویرایش می کرد: 
یک بار درون متنی و بــار دیگر برون متنی و با این کار، 
هم به متن نویسنده اعتبار بیشتری می بخشید و هم به 
ویرایش خویش و یکدستی آن.« نیز یکی از ویراستاران 
بزرگ و رمان شناس دنیا گاه پس از مطالعۀ دست نوشت 
برخی از رمان ها، به نویسندگان آن ها می گفت که مثاًل 
بایــد پنجاه صفحۀ اول یا آخر رمان خود را دور بریزند و 
دوباره آن را بنویســند. زیرا رمان خویش را خوب آغاز 

نکرده یا خوب به پایان نبرده اند.

تلسکوپی نگری
ویراستار مکانیکی و دینامیکی، همان گونه که گفته شد، 
در عنوان ویراســتار درون متنی با یکدیگر مشترک اند؛ 
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ویرایش مکانیکی، ویرایش دینامیکی

  ویراستار مکانیکی 
انعطاف پذیر نیست و 
فقط پازلی و جدول 
ضربی عمل می کند، 

لیکن ویراستار 
دینامیکی، با حفظ 

حدود و ثغور ویرایش، 
گاه عنصر انعطاف را هم 
به یاری ویرایش و فهم 
بهتر و بیشتر متن فرا 

می خواند

  یکی دیگر از 
تفاوت های ویرایش 

مکانیکی با دینامیکی 
این است که ویراستار 

مکانیکی با فقر واژگانی 
روبه رو است

  ویراستار دینامیکی 
از غنای واژگانی 

برخوردار و برای هر 
موردی، چندین و چند 

واژه در گنجینۀ ذهن 
خویش بایگانی کرده 

است

پیروز می شویم.« یا حتی یک ویرگول دیگر را نیز بدین 
گونه از میان برمی دارد: »ما مسلمانان بر صهیونیست ها 

که غاصبان بیت المقدس اند، پیروز می شویم.« 
شایان گفتن اســت که استفاده از عنصر انعطاف 
در ویرایــش باید بــا دلیل و در موارد لــزوم و در حد 
ضرورت صورت پذیرد تا ویراســتار را به سنت شکنی و 

ساختارگریزی در ویرایش سوق ندهد و متهم نسازد.

غنای واژگانی
یکــی دیگــر از تفاوت هــای ویرایــش مکانیکــی با 
دینامیکی این اســت کــه ویراســتار مکانیکی با فقر 
واژگانی روبه رو اســت و هماره فریاد »هل ِمن واژگاِن! 
ینصرنی« او بلند اســت، لیکن ویراســتار دینامیکی از 
غنــای واژگانی برخوردار و بــرای هر موردی، چندین 
و چنــد واژه در گنجینۀ ذهن خویــش بایگانی کرده 
است. به همین جهت، اصالحات و تغییرات واژگانی در 
ویرایش مکانیکی، بســیار کمتر از ویرایش دینامیکی 
است. مثاًل ویراستار مکانیکی فقط کلمۀ اتفاق و حادثه 
و نهایتاً واقعه را می شناسد و معانی آن سه را می داند؛ 
اما ویراستار دینامیکی از کلماتی مانند رخداد، جریان 
ماجرا، قضیه، پیشامد و تفاوت های کاربردی آن ها نیز 

آگاهی دارد.
این فقر و غنای واژگانی در ویراســتار مکانیکی و 
دینامیکی، هنگام ترکیب ســازی و جمله سازی، بیشتر 
رخ می نمایــد و اهمیت برخورداری از غنای واژگانی را 
در ویرایش، بیشتر نمایان می سازد. به طور مثال، هنگام 
درگذشت کســی، ویراســتار مکانیکی فقط این گونه 
جمله ها را در ذهن خود می آورد: فالنی درگذشــت یا 
فالنی از دنیا رفت یا فالنی به رحمت ایزدی پیوست و 
یا فالنی فوت کرد؛ اما ویراســتار دینامیکی امکان دارد 
که ترکیبات و جمله های زیریــن و تفاوت  و جای هر 
کدام از آن هــا را در نثرهای مختلف و برای مخاطبان 
و مصادیق گونه گون نیز بداند و صنعت حسن تعبیر و 
مواردش را بشناسد و آن ها را با توجه به متن نویسنده 
و مخاطبانش و تصور زشت و زیبایی که از مرگ وجود 

دارد، به کار گیرد:
فالنی رحمــت خدا رفت؛ 2 . ... جــان به جانان 
تسلیم کرد؛2 3 . ... شمع وجودش خاموش شد؛ ۴ . ... 
رخ در نقاب خاک کشید؛ 5 . ... مرغ روحش به آسمان 
پرواز کرد؛ 6 . ... جام مرگ را سر کشید؛ 7 . ... از سرای 
دنیا به سرای عقبی شتافت؛ 8 . ... از فرش به عرش پا 
گذاشت؛ 9 . ... از خاک به افالک پر کشید؛ 10 . ... دیده 
از جهان فرو بست ؛ 11 . ... رخت از جهان بربست؛ 12 
. ... از دار فانی به دیار باقی شــتافت؛ 13 . ... قالب تهی 
کرد؛ 1۴. خرقه به دیگری سپرد؛ 15. ...ُمرد؛ 16. ... به 
خواب ابدی فرو رفت؛ 17. ... عمرش را به شما داد؛ 18. 

در مجموعۀ سراســری متن، کلمۀ من و ضمیر متصل 
متکلم »میم« را بــرای خود و کلمۀ تو و ضمیر متصل 
مخاطب »یا« را بــرای خواننده فراوان به کار برده اید و 
این ممکن است نشــان دهندۀ بزرگ نمایی خودتان و 
خودنمایی خوانندگانتان تلقی شود. آن نویسنده نیز با 
مطالعۀ کل متن، از آغاز تا انجام و صرف چندین ساعت 
وقت راهنمایی صائب آن ویراستار دینامیکی را به کار 

بسته و با زبان و عمل قدردان وی شده بود.
نمونۀ دیگر آنکه نوشــتۀ یک داستان نویس را به 
یکی از ویراســتاران )!( ســپرده بودند و او بدون توجه 
به ســبک و سیاق داســتانی متن و واژگان ویژۀ آن و 
زاویۀ دید نویســنده و شخصیت پردازی و گره افکنی و 
مونولوگ ها و دیالوگ های به کارگرفته شده در داستان 
به ویرایش مکانیکی و ویرگوالستاری آن پرداخته بود و 
به جای اصالح ابروی متن چشم آن را کور کرده و فریاد 
واداســتانا، واداستانای نویسندۀ داســتان را به آسمان 

هفتم رسانده بود.

انعطاف پذیری
ویراســتار مکانیکی انعطاف پذیر نیست و فقط پازلی و 
جدول ضربی عمل می کند، لیکن ویراستار دینامیکی، 
با حفظ حدود و ثغور ویرایش، گاه عنصر انعطاف را هم 
به یاری ویرایش و فهم بهتر و بیشتر متن فرا می خواند 
و متن را سبک و سنگین کرده، از عمل جمع و تفریق 
در ویرایش دست نوشــته نیز بهره می جوید و به ســان 
افسری عمل می کند که گاه برای حل مشکل ترافیک، 
به خودروهایی که حتی با چراغ ســبز روبه رو هستند، 
دســتور توقف می دهد، ولی به خودروهایی که با چراغ 

قرمز روبه رو شده اند، اجازۀ عبور می دهد.
برای اینکه ذهنی ســخن نگفته، بلکه این تفاوت 
را به صورت کاربردی و عینی نشان داده باشیم، مثالی 
کوچک و جزیی  را به شــکل مجمل بازگو می کنیم؛ تو 

خود حدیث مفّصل بخوان از این مجمل:
خوانده یا شــنیده اید که بدل یا عطف بیان یک 
چیز را هنگام ویرایش متن، میان دو ویرگول می گذارند 
دیدگاه پازلــی و انعطاف ناپذیر ویراســتار مکانیکی و 
ایستا، در جملۀ کوتاه و هشــت کلمه ای زیرین که دو 
بدل یا عطف بیــان دارد، چهار ویرگول می گذارد: »ما، 
مسلمانان، بر صهیونیســت ها، غاصبان بیت المقدس، 
پیروز می شویم.« و حال آنکه ویراستار دینامیکی و پویا 
از عنصر انعطــاف در ویرایش نیز بهره می گیرد و مثاًل 
دو ویرگول نخست را در جلمۀ مذکور حذف می کند و 
از متوقف کردن طوالنی و نابجای خواننده و چشم آزاری 
وی در هنــگام خوانــدن متن خودداری مــی ورزد و 
آن جملــه را بدین صورت پویا و روان می ســازد: »ما 
مســلمانان بر صهیونیســت ها، غاصبان بیت المقدس، 
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پروندۀ ویژه / یادداشت

  ویراستار 
دینامیکی هم مبنایی 
می اندیشد و هم 
مبنایی می ویراید 
و در نتیجه، هنگام 
روبه  روشدن با مسائل 
جدید و مستحدثۀ 
ویرایشی در نمی ماند

  ویراستار 
مکانیکی در مسائل 
ادبی و ویرایشی، فقط 
یک مقلد ادبی صرف 
است و به اندیشۀ 
بی ریشۀ »صرفیون 
چنان کردند، ما هم 
چنین می کنیم« نیز 
سخت پایبند است و 
هنگام اعمال نظرهای 
ویرایشی، در موارد 
مشکوک یا مصادیق 
جدید، مضطربانه 
می اندیشد و مذبذبانه 
ویرایش می کند

و هم مبنایی می ویراید و در نتیجه، هنگام روبه  روشدن 
با مسائل جدید و مستحدثۀ ویرایشی در نمی ماند؛ چرا 
که با استفاده از ضابطۀ علیناإلقاءاالصول وعلیکم التفریع 
به ویرایشــی اجتهادمند دست یافته است و حال آنکه 
ویراستار مکانیکی در مسائل ادبی و ویرایشی، فقط یک 
مقلد ادبی صرف اســت و به اندیشۀ بی ریشۀ »صرفیون 
چنان کردند، ما هم چنین می کنیم« نیز سخت پایبند 
اســت و هنگام اعمــال نظرهای ویرایشــی، در موارد 
مشــکوک یا مصادیق جدید، مضطربانه می اندیشــد 
و مذبذبانــه ویرایش می کند و معموالً دســت لرزان و 
ســرگردان است. مثاًل ویراستار مکانیک، در رسم الخط 
همزۀ مکســور پس از الــف بلند در کلمــات عربی، 
ســلیقه ای و کثره ای عمل می کند و بــدون دلیل، از 
اصل مهم وحدت روش در ویرایش سر بر می تابد و گاه 
همزه را به یا تبدیل می نماید و کلمات جایز، شــرایط، 
وسایل و حتی مسائل را به صورت مسایل می نویسد که 
در زبان عربی، جمع مســیل )محل عبور سیل( است 
نه جمع مســئله؛ اما چون به کلماتــی مانند امام قائم 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف می رسد، درمی ماند که آن را به صورت 

امام قائم بنویســد یا امام قایم! بدین هنگام اســت که 
دست به دامان اســتثنائات گوناگون و فراوان می شود 
و آن هــا را با قواعدی مانند مــا من عام اال و قد خص، 
توجیه می کنــد؛ درحالی که به این نکتۀ دقیق و گفتۀ 
عمیق در استثناآوری توجه و تنبیه ندارد که استثنای 
هــر ضابطه و هر قاعده ای باید خــود نیز ضابطه مند و 

قاعده مند باشد.
ویراستار دینامیکی در این گونه موارد، پس چگونه 
عمل می کند؟ وی مثــاًل طبق مبنا و قاعدۀ همخوانی 
نوشــتار با گفتار )تطابــق مکتوب بــا ملفوظ( عمل 
می نمایــد و کلمۀ جائز را به صــورت جایز، ولی کلمۀ 
قائم به  همان صورت قائم، نه قایم، می نویســد؛ چرا که 
فارســی زبانان، همزه در کلمۀ اولی را به صورت یا و در 
کلمۀ دومی را به همــان صورت همزه تلفظ می کنند 
و حتــی همین کلمۀ قائــم را در معنای دیگری مانند 

قایم موشک بازی، به صورت قایم می نویسد.
آنچــه در این قســمت بــه قلم آمد، مشــتی از 
خروار و اندکی از بســیار در باب مبنایی ویرایش کردن 
ویراســتاران دینامیکــی و کثــره ای ویرایــش کردن 

ویراستاران مکانیکی بود.
یک کف گندم زانباری ببین

فهم کن کان جمله باشد همچنین

گونه ویرایی
کسی که تازه مسلمان شده است، از او می خواهند فقط 
نمازهای واجب، نه نمازهای مســتحب و فقط واجبات 
نماز و نه مســتحبات آن را به جا آورد. ویرایش نیز یک 

... ما را تنها گذاشت؛ 19 . ... ما را ترک کرد؛ 20. ... به 
اجدادش پیوست.

جالب اســت بدانید که این مقاله را پیش از چاپ 
به یکی از ویراستاران دینامیکی داده بودم تا پیشنهادها 
و نظریات خویش را دربارۀ آن بیان کند. هنگامی که به 
این مثال ها رســید، پیشنهاد کرد آن ها را دربارۀ »تولد 
کسی« و نه »مرگ کسی« ذکر کنم؛ زیرا معموالً چهرۀ 
تولد، زیباتر از مرگ اســت. بدین جهت، مثال قبلی را 
نخوانید )!( و مثال بعدی را بنگرید: یکی از تبریک ها و 
عبارت هایی که حدود ربع قرن از کلیشــه گویی آن در 
صدا و ســیما می گذرد، به طور مثال این است: »میالد 
فرخندۀ ســومین اختر تابناک آسمان والیت و امامت 
گرامی باد!« اگر بخواهیم حتی از همین تبریک کلیشه ای 
و اســتفاده کردن از دو تشــبیه امام به اختر و امامت به 
آســمان نیز دست برنداریم و البته که باید هرچه زودتر 
از آن دســت برداریم و از تنبلی فکری دوری گزینیم و 
به فیزیوتراپی فکری روی آوریم، می توانیم به جای واژۀ 
میالد، از واژه های تولــد، والدت و زادروز و به جای واژۀ 
فرخنده، از واژه های خجسته، مسعود، باسعادت، مبارک، 
همایــون، بامیمنت، پرمیمنت و به جــای واژۀ اختر، از 
واژه های ســتاره، کوکب و نجم و به جای واژۀ تابناک، از 
واژه های تابان، فروزان، پرفروغ، درخشــنده، درخشان، 
نورانی، فروزنده، فروغ مند، نورافشان، منّور، فروغ بخش، 
نورگستر، نوربخش و مشمع و به جای واژۀ آسمان، از واژۀ 
ســپهر که در مجموع، بیش از 1700 عبارت می شوند، 

استفاده کرد3 و البته باز هم باید بدانیم:
تا قیامت می توان از عشق گفت

تو مگو مضمون تایی نیست، هست

ویرایش مبنایی
چندین ســال پیش که ســخت مشــغول مطالعات 
ویرایشــی و تحقیقــات نگارشــی بودم و بــا دیدن 
اختالفِ نظــر صاحب نظــران این عرصه، ســرگردان 
و ســردرگم شــده و مثاًل در مســئله ای جزیی مانند 
گذاشــتن تشدید به چهار شیوه برخورد کرده بودم، به 
کنکاش با یکی از ویراستاران صاحب نظر و نویسندگان 
صاحب سبک پرداختم و نظر او را در این گونه اختالفات 
و سردرگمی ها جویا شدم. ایشــان پاسخ دادند که در 
ویرایش و نــگارش و اختالف نظرهای ویرایش پژوهان 
بایــد به دو اصل مهم توجه کــرد: »یکی اینکه دلیل و 
استدالل ها و در نتیجه مبانی آنان را باید دید و پژوهید 
و دیگر اینکــه پس از پذیرش هر نظــر مبنایی آنان، 
هرچند درست و صائب نباشد، باید وحدت روش را در 
سراسر متن از آغاز تا پایان رعایت کرد و به طور کامل 

و دقیق به آن ملتزم شد«.
ازاین رو، ویراستار دینامیکی هم مبنایی می اندیشد 
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ویرایش مکانیکی، ویرایش دینامیکی

  ویراستار دینامیکی 
هنگام ویرایش کردن 
متن کسی که تازه به 

نویسندگی روی آورده 
و هنوز با واجبات 

ویرایش و نگارش آشنا 
نشده است، فقط به 

اعمال همین واجبات 
ویرایشی بسنده 

می کند و از به کارگیری 
مستحبات ویرایشی 

خودداری می ورزد

نگارشی و ویرایشی را رعایت نکرده و مثاًل جمله هایی 
بدین گونه را آورده است: »چندی پیش، کتاب گلستان 
سعدی که پر از مطالب ادبی و اخالقی است را مطالعه 
کردم« فقط به اصالح همین غلط دستوری می پردازد 
و جملۀ پیشــین را این گونه راست می سازد: »چندی 
پیش، کتاب گلســتان سعدی را که پر از مطالب ادبی 
و اخالقی اســت، مطالعه کردم« و دیگر از به کارگیری 
مســتحبات و آرایه های ویرایشی خودداری می ورزد و 
در مثــل، همین جمله را به گونۀ زیر تغییر نمی دهد و 
زیباتر نمی کند: »چندی پیش، کتاب گلستان سعدی را 
که سرشار از دستمایه های ادبی و اخالقی است، مطالعه 

کردم.«

غیرقابل ویرایش
تاکنون تعبیر کتاب غیرقابل انتشار به گوشتان خورده 
اســت؛ اما آیا تعبیر کتــاب غیرقابــل ویرایش را نیز 
شنیده اید؟ این قلمزن تا آنجا که به یاد دارد، این تعبیر 
را از زبان کمتر ویراستاری شنیده و در عمل ویراستاران 
اصاًل ندیده اســت. تصور نادرستی از ویرایش و تصویر 
ناراســتی از ویراســتار در ذهن برخی از نویسندگان و 
ناشــران و ســفارش دهندگان وجــود دارد. آنان فکر 
می کنند که ویراســتار می تواند معجزه هم بکند و هر 
متــن مرده ای را با قلم مســیحایی خویش زنده نماید 
و هر کتاب مغشــوش و مخدوشی را مطبوع خواص و 
مقبول عوام سازد و هر نوشتۀ زشت و بدترکیبی را زیبا 
و خوش ترکیب و حتی بزک کند و ظاهراً هم فراموش 
فرموده اند که بزک بر صورت زیبا نشــیند. هنگامی که 
نثر و عبارت پردازی متن از پایه تا پایان سست و پریش 
و مؤلف آن ســربه هوانویس و سرســری نویس است، 
کوشش ویراستار نیز آب درهاون کوفتن است و به گفتۀ 

سعدی، وسمه بر ابروی کور کشیدن.
ازاین رو، هنگامی که ویراستار دینامیکی با چنین 
متن های درهم و برهم و کتاب های ناپخته و ناسخته ای 
از نظر نگارشــی و ویرایشی برمی خورد که مؤلفان آن، 
هر رطب و یابســی را در آن به هم بافته اند و هر غث و 
ســمینی را بر شالودۀ آن استوار ساخته اند، به ویرایش 
آن تن نمی دهد و قاطعانه و شــجاعانه، مهر »غیرقابل 
ویرایش« را بر پیشــانی متن و کتاب می کوبد؛ زیرا در 
این گونــه متن ها و کتاب ها به عیان می بیند: »کشــته 
از بس که فزون اســت، کفن نتــوان کرد«؛ درحالی که 
ویراستار مکانیکی هنگام روبه روشدن با این گونه متن ها 
و کتاب ها نمی داند که خانه از پای بســت ویران است 
و نقــش ایوان آن بی فرجام اســت و در نتیجه، زیربار 
ویرایــش آن می رود؛ البته ویرایش که چه عرض کنیم 
و چه بســا که در میانۀ راه، قلم بشــکند و از ادامۀ راه 
باز ماند، این گونه متن های مرده و کتاب های آشفته را 

عمل ادبی اســت و مانند برخی از اعمال فقهی دارای 
واجبات و مستحباتی است.

بدین رو ویراستار دینامیکی هنگام ویرایش کردن 
متن کسی که تازه به نویســندگی روی آورده و هنوز 
با واجبات ویرایش و نگارش آشــنا نشــده است، فقط 
به اعمال همین واجبات ویرایشــی بسنده می کند و از 
به کارگیری مستحبات ویرایشی خودداری می ورزد؛ چرا 
که با به کارگیری مستحبات ویرایشی، ممکن است هم 
این گونه نویسندگان را به ویرایش، بدبین و رمیده سازد 
آن سان که عطای ویرایش را به لقایش ببخشند و هم 

خود را در دام درازویرایی گرفتار کند.
پس همان گونه که به طورکلی درازنویسی نکوهیده 
اســت، درازویرایی نیز نکوهیده اســت و معموالً فقط 
ویراستاران مکانیکی یا بهتر بگوییم که تو ویراستاران 
بــه آن روی می آورند و گاه ایــن کار را برای ویرایش 
 نمایی و ویرایش فروشــی و محبوب سازی در ویرایش 

مرتکب می شوند.
از سوی دیگر، ویراستار دینامیکی هنگام ویرایش 
متن نویسنده ای که در نویسندگی، امتیاز نسبتاً خوبی 
دارد و واجبات ویرایشــی را فی الجملــه رعایت کرده 
است، بیشتر به اعمال مستحبات ویرایشی و آرایه های 
آن می پردازد و متن نویسنده را خوشخوان تر می سازد؛ 
حــال آنکه ویراســتار مکانیکی، متــن دریافتی برای 
ویرایش را از نظر انرژی و آلرژی ویرایشــی رتبه بندی 
و درجه بنــدی نمی نماید و هرچــه در چنته دارد، رو 
می کند و در هر متنی که به دســتش می رســد، همۀ 
واجبات و مســتحبات ویرایشی را به کار می گیرد و گاه 
بلبشــویی در متن به راه می اندازد که سروته آن آشکار 

نیست.
اگر بخواهیــم برای این موضوع مثالی بزنیم، باید 
بگوییم ویراســتار دینامیکی هنگام ویرایش متنی که 
مؤلف آن در موارد بسیار متعددی، بین مفعول جمله و 
نشــانۀ آن، یعنی »را«، فاصله انداخته و یکی از واجبات 
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پروندۀ ویژه / یادداشت

  تصور نادرستی 
از ویرایش و تصویر 
ناراستی از ویراستار 
در ذهن برخی از 
نویسندگان و ناشران 
و سفارش دهندگان 
وجود دارد. آنان 
فکر می کنند که 
ویراستار می تواند 
معجزه هم بکند و هر 
متن مرده ای را با قلم 
مسیحایی خویش 
زنده نماید

 ویراستار 
دینامیکی برخالف 
ویراستار مکانیکی، 
کسی است که در 
ویرایش نظری، 
نظریه پرداز است یا 
درصورتی که توان 
نظریه پردازی ندارد، 
دست ِکم به نظریات 
ویرایشی، نظرانداز 
است

در این زمینه و به دلیل و اســتدالل های صاحب نظران 
و صائب نظــران آن اختصــاص دهــد تا روزبــه روز و 
بیش ازپیــش، به نظریــات و نظریه پردازی های جدید 
ویرایشــی و نگارشی نزدیک و نزدیک تر شود و ازقافلۀ 

زمان و زمانه عقب نماند که به گفتۀ شاعر:
از زمانه بترس خاقانی

که زمانه زمان نخواهد داد
بدین جهت، ویراستار دینامیکی برخالف ویراستار 
مکانیکی، مثاًل می داند که برخی از درست نویسان، در 
مباحث درست نویسی و به کارناگیری غلط های مشهور 
واژگانی، به دو مالک توأم مشروعیت علمی و مقبولیت 
عرفی عقیده مند هستند و در نتیجه، استعمال کلماتی 
همچون قبرس، مطالعه و هندســه را به صورت درست 
آن، یعنی ُقبُرس، مطالعه و هندســه بایســته و حتی 
شایســته نمی دانند؛ زیرا تلفظ درســت این کلمات، 
هر چند مشــروعیت علمی دارنــد، از مقبولیت عرفی 
برخوردار نیستند یا حتی برخوردار هم نمی شوند و در 
ذوق می زنند و چه بســا که به کارگیرندگان آن سخرۀ 
این و آن شوند. از سوی دیگر، استعمال کلماتی مانند 
کاوش، گمان و حاتم طایی را به شکل صحیح آن، یعنی 
کاوش )اسم مصدر و مانند کاهش( گمان )مانند محال( 
و حاتم طایی شایسته و حتی بایسته می دانند و بر آن 
تأکید می ورزند؛ چرا که این کلمات، هم مشــروعیت 
علمــی دارند و هم کمابیش مقبولیت عرفی یا حداقل 
می توان با تعلیم و ترویج و به کارگیری آن ها از مقبولیت 

عرفی نیز برخوردارشان ساخت.

شخصیت کلمات و روان شناسی واژگان
همان گونــه که در فیلم هــا و فیلمنامه هــا، بازیگران 

اساساً نباید ویرایش کرد، بلکه باید بازنویسی و نونویسی 
کرد.

نظریه اندازی و نظریه پردازی
ویراســتار دینامیکی برخــالف ویراســتار مکانیکی، 
کســی اســت که در ویرایش نظری، نظریه پرداز است 
یا درصورتی که توان نظریه پردازی ندارد، دســت ِکم به 
نظریات ویرایشی، نظرانداز است؛ زیرا یکی از پشتوانه ها 
و اســتوانه های ویرایش، تحقیق اســت و ویراســتار 
دینامیکی از حضرت امیر مؤمنان علی)ع( آموخته است:

» ال ینفع اجتهاد بغیر تحقیق«۴
هر کوششی که بدون تحقیق و حقیقت یابی باشد، 

سودی فرا چنگ نیاورد.
از این رو، ویراســتار دینامیکی به این باور دست 
یازیده اســت که حتی اگر در مســائل نظری ویرایش 
نظریه پرداز نیســت، می تواند و حتــی فراتر از آن باید 
که به نظریات گونه گون نظریه پردازان ویرایشــی نظر 
اندازد و از روزآمدترین و کارآمدترین و درست ترین این 
نظریــات آگاهی یابد و آن ها را در متن های ســفارش 
گرفته بــرای ویرایش اعمــال نماید تــا از خطاهای 
ویرایشی و نگارشی خود بکاهد، چرا که از امیر فصاحت 

و بالغت)ع( به یاد سپرده است:
من استقبل وجوه االراه عرف مواقع الخطا5

هر کس به شــناخت انواع دیدگاه روی آورد، به 
شناخت لغزشگاه ها نیز دست یابد.

به طــور مثــال، اگر ویراســتار در سره نویســی، 
ساده نویسی، درازنویسی، زیبانویسی و حدومرزهای آن 
اندیشــه ورز و نظریه پرداز نیست، دستِ کم باید بخشی 
از مطالعات ویرایشــی خویش را به نظریات گونه گون 
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ویرایش مکانیکی، ویرایش دینامیکی

 ویراستار ماهر، 
هنگام ویرایش متن، 

به شخصیت کلمات و 
روان شناسی واژه ها 

توجهی وافر دارد و هر 
کدام را در جای اصلی 

و مناسب خود به کار 
می گیرد

  هنگام به کارگیری 
کلمات و واژه ها باید 

به چهار نکتۀ مهم زیر 
توجه داشته باشیم:

یک . به درستی 
استفاده کردن کلمات؛

دو . به جا استفاده کردن 
کلمات؛

سه . به موقع 
استفاده کردن کلمات؛

چهار . به اندازه 
استفاده کردن کلمات

  از تفاوت های 
اساسی دیگر در 

ویرایش مکانیکی و 
دینامیکی این است 

که ویراستار مکانیکی، 
مطالعات ادبی و 

اطالعات عمومی ندارد 
یا بسیار کم دارد و در 

یک کلمه، موجودی 
ادبی و اجتماعی نیست؛ 
ولی ویراستار دینامیکی 

دارای مطالعات ادبی 
و اطالعات عمومی 

فراوانی است

ویراستار مکانیکی نالطیف و خودش تاریک اندیش، اما 
ذوق ویراستار دینامیکی لطیف و خودش باریک اندیش 
می شــود و صد البته که ردپای این تفاوت، در هنگام 

ویرایش آن دو کاماًل نمودار می گردد.
مثاًل ویراستار مکانیکی، شــعر خوب نمی خواند، 
رمان خوب مطالعه نمی کند و با کســب اجازۀ فقهی از 
شما، باید بگویم که موسیقی خوب هم گوش نمی دهد 
و فیلم و ســریال خوب هم نمی بینــد و همین باعث 
می شــود حتی چیزهای جزئی را نداند که مثاًل دیوان 
کلیات شمس از شمس تبریزی نیست و از مولوی است؛ 
نام همینگوی )رمان نویس( به صورت همینُگوی خوانده 
نمی شود و به صورت همینگِوی خوانده می شود و تلفظ 
کلمۀ رمان )roman( به شکل ُرّمان )romman( نیست.
ممکن اســت بگویید این اموری که برشمردید، از 
مستحبات ویرایش اســت و نه از بایستی ها و کارهای 
واجب برای او، آری همین گونه است که می گویید؛ ولی 
آیا این را هم می دانید که در پیشگاه الهی، سالم کردن 
عملی مستحب و جواب سالم عملی واجب است و اولی 
که مســتحب است، شصت ونه ثواب و دومی که واجب 

است، فقط یک ثواب دارد؟
در فرجــام این عریضه باید عــرض کنیم که اگر 
می گوییم درخت ویرایش، به هر دلیلی، آفت زده شده 
اســت و باید آن را آفت زدایی کنیم، معنای این سخن 
آن نیســت که آب و آفتابی هم به این درخت افراشته 
نرسانیم و برای افراختگی و بشکوهی هرچه بیشتر آن 
نیز قدمی در راه نگذاریم و قلمی بر کاغذ ننشــانیم و از 
حقوق مادی و خصوصاً از حقوق معنوی ویراســتاران، 
این به ســازان کتاب و کتاب نویسی و این نویسندگان 
خاموش عرصۀ نویســندگی، دفاعی نکنیم و تشکیل و 
تأســیس انجمنی به نام انجمن ویراستاران را پیشنهاد 
ندهیم و تصور ناراســت افرادی مانند آن فرد را راست 
نســازیم که در تواضع و خاکســاری، یکی از مدیران 
مسئول مجالت و به صورت جّدی و نه شوخی گفته بود: 
»این مدیر مسئول، آن قدر آدم متواضعی است که کنار 
ویراستار مجله اش می نشیند و چایش را با او می خورد!« 
و در یــک کلمه، لبان خویش را با این ســرودۀ حافظ 
مترنم نکنیم و به ویراســتاران دلسوز و رنج کشیدۀ این 

مرزوبوم پیشکش نداریم:
گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر 

آری شود و لیک به خون جگر شود

پی نوشت ها:

1. ُغرَرُالِحَکم / 2. این  جان عاریت که به حافظ سپرد دوست / روزی رخـش بـبینم و تسلیم وی کنم / 3. غیر  از تغییر کلمات، می توان جمله ها 
و عبارات  دیگر  نیز  بسازیم  که در قالب  و هندسه با این جـمله کـلیشه ای تفاوت داشته باشد / ۴. ُغرَرُالِحَکم / 5. نهج البالغة، کوتاه سخِن173

دارای شــخصیت های گوناگون مثبت یــا منفی و یا 
خنثا هســتند، در لغت نامه ها نیز کلمات و واژگان به 
همین گونه و دارای شــخصیت های ســه گانۀ پیشین 
هستند. بدین رو هنگام به کارگیری کلمات و واژه ها باید 

به چهار نکتۀ مهم زیر توجه داشته باشیم:
یک . به درستی استفاده کردن کلمات؛

دو . به جا استفاده کردن کلمات؛
سه . به موقع استفاده کردن کلمات؛

چهار . به اندازه استفاده کردن کلمات؛
ویراستار ماهر، هنگام ویرایش متن، به شخصیت 
کلمات و روان شناســی واژه ها توجهــی وافر دارد و هر 
کدام را در جای اصلی و مناســب خود به کار می گیرد. 
چندی پیش، در مجله ای که ویراســتار)!( نیز داشت، 
مقاله ای را می خواندم که نویســندۀ آن در صدد بیان و 
اهمیت استفاده از فرصت ها بود و در این زمینه، مثالی 
بدین عبارت نوشته بود: »مرحوم نراقی، مثنوی تاقدیس 
خویش را هنگام رفتن به مستراح سروده است.« چنانچه 
ویراســتار آن مجله مهارت و تجربۀ کافی داشــت، از 

کلمات دیگری، مانند حاجتگاه استفاده می کرد.
مثالی دیگر بگوییم و این قسمت را به پایان بریم 
و به آن امید که بحث شخصیت کلمات و روان شناسی 
واژگان در هنــگام ویرایش و نــگارش، جدی تر گرفته 
شــود و مهم تر در نظر آید. نویسنده ای در کتاب خود 
حدیث لقاح العلم التصور و التفهم را بدین گونه ترجمه 
کرده بود: »آبستن کنندۀ دانش، اندیشیدن و فهمیدن 
اســت.« اگر ترجمۀ این حدیث گران سنگ را به دست 
ویراســتاری دینامیکی بدهیــم، آن را مثاًل به یکی از 
ســه صورت زیرین، ویرایش و زیبــا می کند: »باروری/
بارورسازی/به بارنشستن دانش به اندیشیدن و فهمیدن 

است.«

مطالعات ادبی و اطالعات عمومی
از تفاوت های اساســی دیگر در ویرایــش مکانیکی و 
دینامیکی این اســت که ویراستار مکانیکی، مطالعات 
ادبی و اطالعات عمومی ندارد یا بسیار کم دارد و در یک 
کلمه، موجودی ادبی و اجتماعی نیست؛ ولی ویراستار 
دینامیکــی دارای مطالعات ادبــی و اطالعات عمومی 
فراوانی اســت که کمیت و کیفیت این گونه مطالعات و 
اطالعات خویش را روزبه روز افزایش می دهد و آن ها را 
روزآمــد و نوآمد می کنــد و در نتیجه و به تدریج، ذوق 
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پروندۀ ویژه
گفت وگو

   من به اینکه زبان 
فارسی دچار تهاجم 
است، قائل نیستم؛ 
مگر اینکه رویداد 
سیاسی یا اجتماعی 
خاصی اتفاق بیفتد و 
قدرت قاهره ای، مردم 
فارسی زبان را از این 
زبان محروم کند

  زبان فارسی چون 
نزدیک به یک صد 
سال است رو به تحول 
و رشد گذارده و 
پیوسته غنی و غنی تر 
شده، عده ای تصور 
می  کنند دچار تهاجم 
است

واژه و مفهــوم برای نامیدن چیزها نداشــتیم؛ ولی 
اکنون داریم و در آینده، بیشتر خواهیم داشت.

آسیب دیدن زبان فارسی، چه تأثیری بر فرهنگ و همچنین 
بر فرایند اندیشه دارد؟

جواب روشــن است. زبان و تفکر و فرهنگ و تمدن 
عناصر پیوسته به هم اند. هر زبانی اگر آسیب ببیند، 
ضعیف می شود و ســخن گویان آن زبان نیز از نظر 
اندیشه و تفکر، فقیر می شــوند؛ مگر اینکه به زبان 
غنی دیگری چنگ بزنند. دوســتی هندی دارم که 
برای من نوشته بود: »در هند، مفاهیم آموزشی اگر 
به زبان فارسی بیان شود، ما نمی فهمیم؛ ولی اگر به 
زبان انگلیسی بیان شــود، درک می کنیم.« در صد 
سال گذشته، در ایران تأسیس مدارس و دانشگاه ها 
و پرورش محققان و دانشمندان، بسیار به رشد زبان 

فارسی کمک کرده است.

با این روند فعلی، نسبت نسل های آیندۀ ما با فرهنگ مّلی و 
دینی ما چگونه خواهد بود؟

آیا شما قائل به این هستید که زبان فارسی در معرض تهاجم 
قرار دارد؟ اگــر آری، این تهاجم در چه حوزه هایی و به چه 

شکل هایی است؟
من به اینکه زبان فارســی دچار تهاجم است، قائل 
نیستم؛ مگر اینکه رویداد سیاسی یا اجتماعی خاصی 
اتفاق بیفتد و قدرت قاهره ای، مردم فارســی زبان را 
از این زبان محروم کند؛ مثل کاری که انگلیســی ها 
در هند کردند، روس ها در آســیای مرکزی و قفقاز 
کردنــد و آلمانی ها برای مدتی در لهســتان کردند 
که این امر دیگری اســت و ما با مشــابه آن مواجه 
نیســتیم. اما زبان فارســی چون نزدیک به یک صد 
سال است رو به تحول و رشد گذارده و پیوسته غنی 
و غنی تر شــده، عده ای تصور می  کنند دچار تهاجم 
اســت و این هم بیشتر ناشــی از آن است که زبان 
انگلیســی روز به روز، نه تنها زبان فارسی، بلکه همۀ 
زبان ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. امروز، زبان 
فارســی یکی از دوران های خوب خود را می گذراند. 
نوشتن بســیاری از مقاله ها و کتاب های امروزی در 
صد سال پیش، امکان نداشت؛ زیرا ما به اندازۀ کافی 

زینب آشتیانی

جعفر ربانی، متولد 1333، کارشناس ارشد مدیریِت فرهنگی است. او مدیرکل اسبق دفتر انتشارات کمک آموزشی است. ایشان عالوه بر 
ویراستاری کتاب های متعدد، ویراستار ارشد مجالت رشد نیز هست. ربانی نویسندۀ بیش از ده کتاب، از جمله، از انشا تا نویسندگی، فرهنگ 
نام آوران، مثنوی جوان، گزیدۀ سنن النبی، هویت ملی و دانش نامه )3جلد( است. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی ما با او دربارۀ زبان فارسی 

و نقش ویراستار در حفظ زبان فارسی است.

گفت وگو با جعفر ربانی

از همۀ ظرفیت های زبان فارسی
استفاده نمی شود



65

ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالباسالمی

از همۀ ظرفیت های زبان فارسی استفاده نمی شود 

  سرویراستار باید 
قبل از نظارت بر کار 

ویراستاران، بر کار 
نویسندگان و مؤلفان 
نظارت کند. در واقع، 

این سرویراستار است 
که می تواند تشخیص 

دهد اثری قابل ویرایش 
برای پذیرش چاپ و 

نشر هست یا نه؛ ضمن 
اینکه او باید مشاور 

نویسنده نیز باشد تا 
کار اولیه اش با اسلوب، 

از کار درآید

  تا امروز ویراستاری 
در ایران عمومًا 

کاری است فردی و 
نه اجتماعی. هنوز 
ویراستاران تفوقی 

ندارند که بتوانند کاری 
را برای زبان فارسی 

انجام دهند

  هر ویراستاری در 
حوزۀ فردی مسئولیت 
خود وظیفه دارد، باید 
سواد و دانش و آگاهی 

خود را باال ببرد تا 
کارش به روزمّرگی و 

بسنده کردن به اصالح 
رسم الخط و صرف و 
نحو جمله ها محدود 

نشود

شما سال ها سرویراستار مجالت رشــد بوده اید. وظایف و 
اختیارات سرویراستار چیست؟

بلی. مــن از اوایل دهۀ 70، کارشــناس مســئول 
ویرایش دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی 
بوده ام. منتها به این ســؤال، صرف ِنظــر از آن کار 
پاسخ می دهم. سرویراستار باید قبل از نظارت بر کار 
ویراستاران، بر کار نویسندگان و مؤلفان نظارت کند. 
در واقع، این سرویراستار است که می تواند تشخیص 
دهد اثری قابل ویرایش برای پذیرش چاپ و نشــر 
هست یا نه؛ ضمن اینکه او باید مشاور نویسنده نیز 

باشد تا کار اولیه اش با اسلوب، از کار درآید.

جایگاه فعلی ویرایش را در نشر ما چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا کتاب های موجود در بازار، به لحاظ ویرایشی، کتاب های 

مناسب و قابل عرضه ای هستند یا خیر؟
در مجمــوع، ویرایــش امــروز در موقعیت بســیار 
بهتری نســبت به دو یا ســه دهۀ قبل قــرار دارد. 
امــروز ده ها ناشــر طــراز اول داریم کــه کاماًل به 
اهمیــت ویرایش واقف اند و کتاب های خود را بدون 
استفاده از ویراستاران درجه یک منتشر نمی کنند. 
درعینِ حال، نشــر آن چنــان گســترش یافته که 
تعداد ناشــران بر تعداد کتابفروشــان فزونی گرفته 
و همین کار را مشــکل ســاخته است. یعنی سبب 
شــده تعداد درخور توجهی از ناشران که عمدتاً به 
جنبۀ اقتصادی کار نــگاه می کنند، آثار دریافتی را 
ویرایش نکنند یا به ویراســتاران درجه سه بدهند؛ 
یعنی ویراستاران مبتدی و نیازمند کار. همچنان که 
مثاًل در تصویرگــری، در صفحه بندی و... نیز همین 

وضع را شاهدیم.

با روندی که مدنظر من است، وضع بهتری نسبت به 
امروز خواهیم داشــت. البته باید میان فرهنگ ملّی 
و فرهنگ دینی تفکیک قائل شــد. فرهنگ دینی، 
فرهنگی اســت که خیلی تابع زبان نیست و از جای 
دیگر تغذیه می شــود. هر چند در فرهنگ ملّی مؤثر 
اســت. در فرهنگ ملّی، زبان عنصری مهم است. در 
واقــع، آنچه در دورۀ معاصر، فرهنگ ملی ایرانیان را 
تقویــت کرد و فارس و کرد و تــرک و لر و عرب و 
بلوچ و... را به هم پیوند داد، زبان فارسی بود و هنوز 
هم هست. نکته ای که قابل ذکر است اینکه متأسفانه 
برنامه ریزی های آموزش و پرورش برای آموزش زبان 
فارســی، جامع و کافی نیست و از همۀ ظرفیت های 
زبان فارسی استفاده نمی شود. بچه های مدارس اهل 

مطالعه و کتاب خوان بار نمی آیند.

وظیفۀ ویراستار در مقابله با این تهاجم و حفظ زبان فارسی 
چیست؟

باز هم چون بنــده معتقد به تهاجم نیســتم، باید 
این طــور جواب دهم: به فرض که تهاجم باشــد، باز 
از ویراستار کاری ساخته نیست. تا امروز ویراستاری 
در ایران عموماً کاری اســت فــردی و نه اجتماعی. 
هنوز ویراســتاران تفوقی ندارند که بتوانند کاری را 
برای زبان فارسی انجام دهند. این مدیران فرهنگی، 
به ویژه فرهنگستان ها هستند که می توانند در حوزۀ 
زبان کاری انجام دهند. در عین حال، هر ویراستاری 
در حوزۀ فردی مســئولیت خــود وظیفه دارد، باید 
ســواد و دانش و آگاهی خود را باال ببرد تا کارش به 
روزمّرگی و بسنده کردن به اصالح رسم الخط و صرف 

و نحو جمله ها محدود نشود.
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پروندۀ ویژه
گفت وگو

  در کدام عرصۀ 
کاری یا علمی 
اختالف نظر نیست؟! 
نمی دانم چرا به 
ویرایش که می رسند، 
می گویند پر از 
اختالف نظر است. 
اتفاقاً در مقایسه 
با بقیۀ شغل ها 
و تخصص ها، ما 
ویراستارها خیلی هم 
با همدیگر هم نواییم

 جامعۀ فرهنگی 
باید بپذیرد که 
ویرایش »ضروری« 
است، نه »تفننی« یا 
اینکه »اگر باشد بهتر 
است، اگر نباشد مهم 
نیست!«

با این حساب، اختیارات ویراستار را فراتر از ویرایش صوری و 
صرف ونحوی می دانید؟

نه! دایرۀ اختیارات ویراستار مشخص است و از قضا محدود. 
ویراستار حق ندارد معنای مدنظر نویسنده را عوض کند! 
حتی اگر با استدالل اشتباه یا حرفی بیجا روبه رو شد، باید 
به جای درست کردن اشتباه، آن را طوری به خواننده منتقل 
کند که او معنایش را بفهمد. بله، ویراستار مسئول زبان متن 
است، نه محتوایش. بااین حال دست وپای ویراستار خیلی 
هم بسته نیست: او می تواند از نظر ساختاری، دستورزبانی، 
صرفــی و نحــوی و در یک کالم از نظر اصــول ویرایش 
صوری و زبانی، متن را ویرایش کند. تازه، اگر پای ویرایش 
ادبی و ســاختاری و اســتنادی هم باز بشود، با قید همان 

محدودیت های اصولی، دست او بازتر می شود.

به نظر می رسد در ویرایش دچار اختالف نظریم؛ تا جایی که دو 
تألیف از دو استاد زبان و ادبیات فارسی، دو نوع نگاه را دراین باره 
ارائه می دهند. مصداق بارزش همین اختالف هایی است که در 
کاربرد ویرگول وجود دارد. این آشفتگی از کجا ناشی می شود؟

ببینید، در حوزه ای مثل علوم انسانی نمی توان حرف قطعی 
زد؛ به ویژه در مبحث زبان که بسیار گسترده است شما با 
صدها هــزار جمله روبه رویید که نمی توان برای آن ها یک 
قاعده داد و مثالً گفت که نقطه کاما دقیقاً در اینجا می آید 
و بس؛ زیرا در جمله ای دیگر می بینید که آن نمونه نقض 

می شود. 
بعد هــم، در کدام عرصۀ علمی یا کاری اختالف نظر 
نیست؟! دو تا لوله کش پیدا کنید که به کار همدیگر ایراد 
نگیرند! دو تا پزشک بیابید که یک دارو برای سرماخوردگِی 
یک شــخص در یک زمان بدهند. دو هنرمند یا معمار یا 
نجار یا مبل ســاز یا برنامه نویس یا سخنران یا شیمی دان 
یا... معرفی کنید که با هم انواع اختالف نظر نداشته باشند! 

ویراستاری یعنی چه و چگونه می توان شمایی کلی از ویرایش 
برای کسی ترسیم کرد که آشنایی قبلی با آن ندارد؟

ریشــۀ لغوی ویرایش »پیراستن« اســت و نه »آراستن«. 
یعنی ما متن را زیباتر نمی کنیم و شاخ وبرگ نمی دهیم. 
فقط آن را شسته رفته تر، صیقل یافته تر، پاک تر و پاکیزه تر 
پیش چشــم خواننده می گذاریم. مفهوم ویرایش در یک 
کالم »درست کردن« متن اســت، برای اینکه خواننده تا 
حد ممکن همانی را از متن بفهمد که نویســنده مدنظر 
داشته. ویراستار برای ویرایش متن، مجموعه ای از ابزارها 
در اختیار دارد: یکی اینکه واژه های ناآشــنا را به واژه های 
آشــنا برگرداند. واژه های بیگانه را تــا اگر معادل رایج در 
فارسی دارند، به فارسی آشنا برگرداند، چندمعنایی های 
ناخواسته )کژتابی ها( را رفع کند؛ حشوها را برطرف کند، 
گرته برداری ها و ســاختارهای بیگانه ای را که از زبان های 
عربی و انگلیســی و... به زبان فارسی وارد شده است، بر 
اســاس فارسی معیار اصالح کند، دستورخط را یکدست 
ســازد و نشانه های سجاوندی مانند نقطه و نقطه کاما را 

درست به کار ببرد.

آیا ویراســتاری در ایران در حوزه های گوناگونی همچون 
خبرگزاری ها، مطبوعات، ادبیات و... جایگاه خود را پیدا کرده 

است؟
در مقایسه با گذشته، نگرش به ویرایش بهتر شده است؛ ولی 
این کار هنوز جای اصلی خود را پیدا نکرده. جامعۀ فرهنگی 
و جامعۀ نشر باید این را بپذیرد که ویرایش »ضروری« است، 
نه »تفننی« یا »اگر باشد بهتر است، اگر نباشد مهم نیست!« 
هر نویسنده ای که متنی می نویســد، بعد از آن نیاز است 
که ویراســتار در جایگاه چشم سوم او و به عنوان مخاطبی 
حرفه ای و مســئول، متنش را بخواند و اشکاالتش را به او 

بگوید.

مجتبی کبک کوهساری

امروزه بایستگِی ویراستاری انکارنشدنی است. هرجا که پای نوشتن در میان است، کسی با عنوان ویراستار باید باشد که نوشته را پالوده و 
فهمیدنی کند. اما به راستی مفهوم ویرایش چیست و جایگاه آن در کشور ما کجاست و برای بهبود وضعیتش چه ها می توان کرد؟ مباحثی از 
این دست، دست مایه ای شد برای مصاحبه با محمدمهدی باقری، یکی از دو پایه گذار گروه »ویراسـتاران«. او کارشناسی و کارشناسی ارشد 
را در دانشگاه تهران، در رشتۀ حقوق و فلسفه، گذرانده است و دورۀ یک سالۀ را در مؤسسۀ بهار؛ اما عالقۀ فرهنگی و ناپیموده بودن راِه 
درست نویسی در ایران، او را به فضای ویراستاری کشاند. باقری شش سال پیش دورۀ ویرایش جهاددانشگاهی را گذراند؛ اما رفته رفته با تمرکز 
روی این موضوع و با کمک مهدی صالحی، اولین گروه و اولین تارنمای ویراستاری و اولین مؤسسۀ رسمی ویرایش را در ایران راه اندازی 

کرد. او و حدود 35 همکارش، هم اکنون، در حال ویرایش آثار مختلف و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی ویراستاری در چند شهر کشورند.

زبان فارسی دست چهارصد نفر است
گفت وگو با محمدمهدی باقری، مدرس »ویراسـتاران«
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زبان فارسی دست چهارصد نفر است

  فرهنگستان 
جز در دو حوزه، 

یعنی واژه گزینی و 
دستورخط، کاری در 
زمینۀ ویرایش نکرده 
است. البته که آن دو 

هم مهم اند و ارزشمند؛ 
اما ویرایش بسیار 

گسترده تر از این هاست

  زمام زبان 
1200سالۀ فارسی 

دست استادان ادبیات 
فارسی و دانشکده های 
ادبیات و فرهنگستان و 

ویراستاران نیست! بلکه 
دست چهارصدپانصد 

مترجم و خبرنگار 
و مجرِی رسانه ها 
و خبرگزاری ها و 

روزنامه هاست!

  ویراستار حق 
ندارد معنای مدنظر 

نویسنده را عوض کند! 
حتی اگر با استدالل 
اشتباه یا حرفی بیجا 

روبه رو شد، باید به جای 
درست کردن اشتباه، 

آن را طوری به خواننده 
منتقل کند که او 

معنایش را بفهمد. بله، 
ویراستار مسئول زبان 

متن است، نه محتوایش

درجۀ اول، اصالً فارسی یا بیگانه نبودن نیست! مالک ما 
»آشــنابودن« برای ذهن مخاطب است و اینکه او معنای 
واژه را بفهمد. بعد که واژه به ذهن مخاطب رسید، آن وقت 
بحث دوم مطرح می شــود که آیا مــا واژۀ بیگانۀ رایج را 
به فارســِی رایج برگردانیم یا نه؟ جواب این است که اگر 
ویراســتار به واژه ای بیگانه و ناآشنا و نامأنوس بربخورد، 
مانند واژۀ »پورتفولیو«، باید آن را به برابری آشــنا و رایج 
برگردانَد. اما فارســی کردن واژه هــای بیگانۀ رایج، مثل 
فاکس، سایت، مانیتور، اتوبوس، علی رغم، کتاب، امتحان 
و... اصالً »واجب نیست«! هرچند، اگر واژۀ آشنای فارسی 
برایشان پیدا کردیم، »بهتر است« آن ها را فارسی کنیم. 
پس ویراستار ابتدا دغدغۀ »معنا« دارد و سپس »درستی«. 

با این حساب با سره گرایی هم میانه ای ندارید؟
نه، اصالً. تجربۀ تاریخی اثبات کرده کسانی که در زبان فارسی 
به ســره گرایی رو آوردند، تالششان با شکست روبه رو شد. 
فرهنگستان دوم، پیش از انقالب ایران، رویکرد سره گرایی 
داشت شکست خورد. زبان فارسی 1200 سال است که با 
زبــان عربی ازدواج کرده و این دو زبان، با هم زبانی قوی تر 
ساخته اند. تمام نثرها و اشعار ما در تاریخ فرهنگمان پر از 
واژه ها و اصطالحات عربی است. خود ایرانی ها در زبان عربی 
خیلی کار کرده و بسیاری از واژه های عربی را تغییر داده اند. 
افزایش واژه های فارســی نیازمند حرکت طوالنی مدت و 
مستمر فرهنگی است، نه اینکه ناگهان بخواهیم این رشتۀ 
ارتباط را پاره کنیم. واژه های ناآشنا برای مخاطب بیاوریم و 
او را از تمام فرهنگ و پیشینه و گذشته اش دور کنیم. تمام 
استادان ویرایش به این قائل اند که سره نویسی اشتباه است.

شــما چه پیشــنهادهایی برای برون رفت زبان فارسی از 
معضالت آن دارید؟

اگر بخواهیم خیلی کالن نگاه کنم، باید بگویم: 1. آموزش و 
پرورش، وزارت علوم و حوزۀ علمیه حتماً آموزش ویرایش 

جهان سرشار از اختالف است و با همین گوناگونی اش هم 
زیباست. نمی دانم چرا به ویرایش که می رسند، می گویند 
پر از اختالف نظر اســت. اتفاقاً در مقایسه با بقیۀ شغل ها و 
تخصص ها، ما ویراستارها خیلی هم با همدیگر همسویی ام. 
از آن طرف، این نشــانه ها از زبان بیگانه وارد زبان ما 
شــده و گرچه کاربرد آن تا اندازه ای الزم اســت، تا حدی 
هــم در آن افراط می شــود؛ مثالً در زبان فارســی بنا به 
سنتی 1000ساله، به جای بیشتِر کاماها و نه همۀ آن ها، 
می توان »و« گذاشــت. اما اکنون ما به برخی ویراســتارها 
می گوییم »ویرگوالستار«، یعنی کسانی که فقط در متن 
کاما می پاشــند! این کار، مکث ها و دست اندازهای زیادی 
در متن ایجاد می کنــد و خواننده نمی تواند آن متن را با 
سرعت و روان بخواند. در »ویراســـتاران« سعی کرده ایم 
بــا توصیه هایی به همکاران خود و شــرکت کنندگان در 
کالس ها تا حدممکن مبنای محکمی به دست دهیم. این 
توصیه ها برآیندی از پنج شــش منبع اصلی ویرایش اند؛ 
افزون بر تجربۀ چند ساله ما و آموخته هایمان از سه چهار 

دوره ای که زیرنظر استادان ویرایش گذراندیم.

آیا می توان در ویراستاری دستاوردهای فرهنگستان را مبنا 
قرار داد؟

مگر فرهنگستان چقدر در این زمینه کار کرده؟ فرهنگستان 
جز در دو حوزه، یعنی واژه گزینی و دستورخط، کاری در 
زمینه ویرایش انجام نداده است. البته که آن دو هم مهم اند 
و ارزشــمند؛ اما ویرایش بسیار گسترده تر است: آن را به 
چهارده مبحث، هفت مبحث صوری و هفت مبحث زبانی 
تقسیم کرده ایم که فرهنگســتان در یک مبحث زبانی 
سخن گفته است و در یک مبحث صوری. در دستورخط 
فارسی، فرهنگستان گفته که مثالً »آنکه« همیشه سرهم 
نوشته می شود، مگر اینکه به معنای »آن کسی که « باشد 
که می نویسیم: »آن که«. ما هم مبنایمان در دستورخط، 
شیوه نامۀ فرهنگستان است که اگرچه عیب و نقص دارد، 
95درصد آن را می پذیریم و به همۀ 8000 انتشــاراتی 
کشور و همۀ روزنامه ها و خبرگزاری ها پیشنهاد می کنیم 
برای اینکه زبان فارســی از این آشفتگی نوشتاری خارج 
شود، این مبنا را با نقص ها و عیب های اندکش »بپذیرند«. 
فرض کنید فردی بخواهد واژۀ »مســئله« را در اینترنت 
جســت وجو کند: اول اینکه ممکن است به چهار صورِت 
»مسئله«، »مســأله«، »مساله«و »مسیله« تایپش کند؛ دوم 
اینکــه هریک از حروف چین های متن های فارســی، آن 
را به یکی از این چهــار صورت زده اند! خب، چقدر از آن 

جست وجوها به نتیجۀ مطلوب ختم می شود؟

ویراستار در مواجهه با واژه های بیگانۀ دخیل در فارسی، چه 
رویکردی را باید در پیش بگیرد؟

مالکی که مــا در کارگاه هایمان معرفــی می کنیم، در 
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  نگاه زیربنایی مان 
این بود: اگر هر 
ایرانی یک گوشۀ 
کوچک از فرهنگ یا 
اقتصاد یا سیاست یا 
محیط زیست یا... را 
درست کند، تأکید 
می کنم که هرکسی 
فقط »یک تکۀ بسیار 
کوچک« از عرصه ای 
پهناور را عالی پیش 
ببرد، ایران گلستان 
می شود؛ اما اگر 
هرکداممان دچار 
یکی از این دو بیمارِی 
ذهنی باشیم، وضع 
به همین صورت 
که هست، خواهد 
ماند: 1. تحول بزرگ 
و تغییر زیربنایی و 
یکجای همه چیز؛ 2. 
بی عملی و تنبلی و 
طلبکاری و غرزدن 
و بدوبیراه بافتن. ما 
نخواستیم دچار این 
دو آفت بشویم

»ویرایش و درست نویســی«، برای 3700 نفر، در 11 شهر 
ایران زمین؛ 

2. ویرایش رایانه ای و آماده ســازی حرفه اِی بیش از 
3700 کتاب و مقاله، برای ۴0 نهاد انتشــاراتی و دولتی و 

خصوصی؛ 
3. کارآفرینــی بــرای 25 نفر تمام وقــت و 12 نفر 
پاره وقت، در چهار شعبۀ مشهد و شیراز و اصفهان و تهران؛

۴. نخســتین نتیجۀ گوگل، با جســت وجوی واژۀ 
»ویرایش« به مدت پنج ســال و به تازگی آموزش رایگان در 

کانال 6هزار نفرِی تلگرام )@virastaran(؛
5. با تضمین »بی قیدوشرط رضایت« از تمامی خدمات 

کاری و آموزشی. 

مشکالت و دغدغه های ویراستار و حرفۀ ویراستاری چیست؟
کار فرهنگی در ایران مشکالت فرسایشی و خون دل های 
بسیار دارد؛ مثالً اینکه در اکثر مراکز فرهنگی، امنیت 
شــغلِی بی سوادها  بیشتر اســت! یا اینکه رونق مالی و 
انگیزۀ گــذران زندگی با درآمِد کار فرهنگی، بســیار 
ضعیف است. افزون بر آن ها ویراستار از نگرش  نامناسب 
دیگران به حرفۀ خود رنج می برد. در بُعد مالی، دیردادن 
دستمزد ویراستار، به خصوص در نهادهای دولتی، بسیار 
آزاردهنده  اســت. نبود شیوه نامه ای واحد و جامع برای 
تعیین تکلیف در تردیدهای بی شمار کار و نیز ضعف های 
نرم افزاری و  مشــکالت برنامه های واژه پــرداز با زبان 

فارسی، روند کار را مشکل و گاه طاقت فرسا می کند. 

و چه منابعی را برای ویراستاری پیشنهاد می دهید؟
برای اینکه یاد بگیرم فارسی را »درست بنویسم«، کتاب های 
مفیدی هســت. کافی اســت در گوگل بنویســد: »سیر 
مطالعاتی ویرایش و درست نویســی« یا اینکه این پیوند را 

باز کنید:
www.b2n.ir/Seyr. 
مدرسان گروه »ویراسـتاران« این سیر مطالعاتی را در 
سال 1388 تدوین کرده اند و همچنان کامل است. البته 
ایــن کتاب بی نظیر را باید به آن ها افزود: رضا بابایی، بهتر 

بنویسیم، قم: دانشگاه ادیان.
برخی از آن هــا را اینجا می گویم: غلط ننویســیم 
از مرحوم ابوالحســن نجفی ]و چه جانگداز اســت گفتن 
»مرحــوم« برای ایــن بزرگ مــرِد تازه رفتــه[، فرهنگ 
درست نویســی سخن از یوسف عالی عباس آباد، راهنمای 
ویراستاری و درست نویسی از حسن ذوالفقاری، نگارش و 
ویرایش از احمد سمیعی گیالنی که توصیه می کنیم فقط 
بخش ویرایش زبانی اش را بحوانند و نه ویرایش صوری اش 
را، نکته هــای ویرایش از علی صلح جو که این آخری را به 
ویراستارانی پیشنهاد می کنیم که تا اندازه ای پیشرفته تر 

شده اند.

و درست نویسی را در ســرفصل های رسمی و اصلی خود 
بگنجانند و به شیوه های کارگاهی آموزشش دهند؛ 2. شبکۀ 
آموزش سیما دوره ای آموزشــی بگذارد؛ 3. ویراستارهای 
باتجربه و خبره در رسانه ها استخدام شوند و زبان فارسی 

را سالم کنند. 
زمام زبان 1200ســالۀ فارسی دست استادان ادبیات 
فارسی و دانشکده های ادبیات و فرهنگستان و ویراستاران 
نیست! بلکه دســت چهارصدپانصد مترجم و خبرنگار و 
مجرِی رسانه ها و خبرگزاری ها و روزنامه هاست! این افراد 
که دورۀ ویرایش ندیده اند و نیازی هم به ویرایش نمی بینند، 
می خواهند تمام اخبار دنیا را پوشــش بدهند و این اخبار 
را به ســرعت و با زبان خود که برخی جاهایش زبان معیار 
نیســت، در جامعه پخش  می کنند. آن ها الگوی بیگانه را 
می گیرند و در فارسی پخش می کنند، بدون اینکه معادلش 
را در زبان مقصد و بر مبنای زیرساخت های آن پیدا کنند؛ 
۴. دوره های ویرایش گســترده شود؛  5. یک دوره آموزش 
مجــازی رایگان یا با قیمت خیلی کم و البته باکیفیت راه 
بیفتد تا مردم سراســر ایران هــر روز 10 تا 20 دقیقه  با 

آموزش ویراستاری درگیر باشند.

از ابتدا و اکنوِن فعال ترین گروه ویرایشــی در ایران، یعنی 
»ویراسـتاران«، بیشتر بگویید.

من و دوستم، مهدی صالحی، در سال 1388 به این نتیجه 
رسیدیم که عرصۀ ویرایش در ایران، هم آشفته است و هم 
بکر و ناپیموده. احساس کردیم می توانیم و باید، تا حد توان 
خــود، در این وادی »تأثیر بگذاریم«. نگاه زیربنایی مان این 
بود: اگر هر ایرانی یک گوشۀ کوچک از فرهنگ یا اقتصاد یا 
سیاست یا محیط زیست یا... را درست کند، تأکید می کنم 
که هرکســی فقط »یک تکۀ بســیار کوچک« از عرصه ای 
پهناور را عالی پیش ببرد، ایران گلســتان می شود؛ اما اگر 
هرکداممان دچار یکی از این دو بیمارِی ذهنی باشیم، وضع 
به همین صورت که هست، خواهد ماند: 1. تحول بزرگ و 
تغییر زیربنایی و یکجای همه چیز؛ 2. بی عملی و تنبلی و 
طلبکاری و غرزدن و بدوبیراه بافتن. ما نخواستیم دچار این 

دو آفت بشویم.
در خالل کار، آشــکارا می دیدیم که جای نهادی 
مرجع و پیشــرو در زمینۀ ویرایش، چقدر خالی است. 
با تجربه ای که  اندوخته بودیم، در ســال 1388 به فکر 
راه اندازی اولین مرکز رسمی ویرایِش متن های فارسی 
افتادیم. نخســتین تارنمای ویرایــش ) viraiesh.ir ( را 
 راه اندازی و نخســتین »گروه« ویراستاری را پایه گذاری 
کردیم.  کارگاه های آموزشــِی  معطوف بــه کار برگزار 
کردیــم و پس از دوره، افراد تمام وقت و تمام قد را به کار 
گماردیم. چکیده ترین حالت کارنامۀ »ویراسـتاران«، تا 

اسفند139۴، در پنج بند می گنجد:
1. شــش ســال آموزش مهارت آموز، با 123 کارگاه 
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پنج شش سال، به لطف خداوند، بیش از سی اثر به چاپ 
رسیده است. به ســبب کار سنگین و عمیِق پژوهشی 
و نیز وسواس شــدیدی که در آماده ســازِی بی نقص 
آثار داریم، توان تولید بیش از پنج شــش اثر در ســال 
را نداریم؛ به ویژه اینکه یکی از این آثار تفســیر مشکاة 
است که نتیجۀ نهایِی سی سال کار قرآنی استاد به شمار 

می رود و تاکنون هفت جلد از آن عرضه شده است. 
البتــه این ها را دربارۀ آثار مکتوب ایشــان عرض 
کــردم. بخش آثــار صوتی و تصویری بخشــی جدا و 
بسیار پویاســت و ده ها هزار سی دی از سخنرانی های 
اســتاد انصاری پخش شده است. تفسیر صوتی ایشان 
تنها تفســیر صوتی جهان اسالم است، به نام »بیان 2«، 
که شامل ده سال تفســیرگویِی تدریجی استاد است. 
ایشــان، دوباره و با بیانی کامل تر، حدود ده ساِل دیگر 
از ابتدا تا انتها تفسیر قرآن را بیان کردند که نتیجه اش 
به صــورت تصویری و با عنوان »بیان 3« در دســترس 
عالقه مندان قرار گرفت. در مجموع، حدود صد عنوان 
اثِر صوتی تصویری در موضوعات دینی از ایشــان تولید 
کرده ایم. البته اکنون دیگر روی برنامه های تبلت محور 
و تحت وب متمرکزیم و کم کم از سی دی  و دی وی دی 

دوری می کنیم.

در آغاز، خودتان و نیز نهاد پژوهشی تان را معرفی کنید. 
خیلی خوشبخت و شاکرم که در خدمت شما هستم. 
بنده جواد لطفی هستم، دانشجوی دکتری علوم قرآن 
و حدیث و مدرس مدیریت اسالمی دانشگاه فردوسی. 
همچنین، مدیر بخش پژوهش و انتشــارات مؤسســۀ 
»بیان هدایت نور« هســتم: مرکز پژوهش و نشــر آثار 
اســتاِد مفسر دکتر محمدعلی انصاری. سال هاست که 

تمام وقت و تمام قد و با افتخار در آنجا مشغولم. 

نشر »بیان هدایت نور« چه سالی تأسیس شده و چه مراحلی 
را پشت سر گذاشته است؟ حجم آثار چقدر بوده و موضوع 

آن ها چیست؟
بیش از 10 ســال اســت که کارهــای مکتوب جناب 
اســتاد محمدعلی انصاری منتشر می شود؛ ولی اینکه 
نشــرمان از ِکی رنگ »حرفه ای« به خود گرفت، حدود 
پنح شش سال است. عده ای از شاگردان ایشان، از حوزه 
و دانشــگاه، با نگاه و عملکرد قوی تری وارد شــدند و 
کتاب های قبلی ایشــان را با بازنگری و کیفیِت بیشتر 
بازنشــر دادند. کتاب هــای جدید را هم بــا فرایندی 
هدفمند و حساب شــده، از پژوهش گرفته تا ویراست 
و آراست، به دست خوانندگان مشتاق رساندند. در این 

جواد کاظمی

آشنایی با ویرایش چه اثری بر کار ناشر می گذارد؟  بهبود کیفیت کتاب آیا به هزینه افزایِی ویرایش می ارزد؟ اگر مؤسسه ای پژوهشی ناشر هم 
باشد، آیا الزم است که همۀ اعضای آن مؤسسه با ویرایش و درست نویسی آشنا شوند یا اینکه حضور یکی دو ویراستار کافی است؟ این ها 

پرسش هایی است که در گفت وگوی ما با مدیر یک مؤسسۀ پژوهشی مطرح شد.

مهارت ویراستاری
نوعی »عمل صالح« است

گفت وگو با دکتر جواد لطفی، مدیر پژوهش »بيان هدایت نور«
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که با بیان دکتر انصاری آشنایند، تصدیق می کنند که 
شیوایِی بیان ایشان بسیار است و کالمشان گوش نواز. 
دغدغۀ محوری ما این بود که بتوانیم آن حالوت را در 
متن هم بازتاب بدهیم. یادم اســت برای نوشتن شرح 
ایشان روی یک آیه، سیزده مدل را امتحان کردیم که 
آیا می شــود فالن ســبک را آورد یا نه. من این خأل را 
همواره احســاس می کردم؛ ولی نمی دانستم پاسخ آن 
کجاســت. بی تعارف عرض می کنم که وقتی از طریق 
یکی از دوستانم با آموزش های مؤسسه با »ویراسـتاران« 

آشنا شدیم، به پاسخ نیازمان رسیدیم. 
اما چرا همگی به کارگاه رفتیم: رشــتۀ دوم کارِی 
بنده مدیریت است و یکی از مباحث کلیدی مدیریت 
»آمــوزش« )learning(. آمــوزش ضمــن خدمــت 
ضروری به شــمار می رود. برخی شرکت ها می آیند و با 
مجموعه ای از داده ها شروع می کنند و در آن خودشان 
را نگه می دارند؛ ولی ما دوست داشتیم انواع مهارت های 
مرتبــط را یاد بگیریم. عالوه بر مهارت ویراســتاری و 
نگارش، دوســتان ما در مهارت های دیگر هم مشتاق 
یادگیری انــد و حتی کالس های مهندســی ذهن هم 

رفته  اند.
جدای از آن، تعبیری در قرآن هست به نام »عمل 
صالح«. آن طور که استاد برایمان تبیین کرده اند، عمل 
صالح فقط این نیست که بیمارستان و مسجد و هیئت 
بسازیم که این ها نیز خوب اند؛ اما »عمل صالح« این هم 
هست که »اســتانداردهای الهی« در کارتان وارد کنید. 
عمل صالح عملی اســت که اوالً عمل باشد و ثانیاً قید 
صالحیت به خود بگیرد: هر کاری که انسان می خواهد 
انجام بدهد، به بهترین شکل انجام بدهد و کم نگذارد. 
برای همین احســاس کردیم که حتمــاً باید این 
مهــارت الزم را بیاموزیم. زمانی که متوجه شــدم این 
کارگاه در مشــهد هم برگزار می شود، با استاد صحبت 
کردم و ضرورت این قضیه را که در ادامۀ بحث بیشــتر 
توضیح می دهم، برایشــان عرض کردم. ایشان هم لطف 
کردند و بزرگوارانه گفتنــد که همه بروند. هزینه اش را 
هم متقبل شدند. همۀ ما رفتیم و خیلی خیلی استفاده 

کردیم.
االن در مؤسسۀ ما شرط ورود به بخش پژوهش، 
به جز شرط ســواد علمی، این است که شخص حتماً 
باید برود بــه کارگاه ویرایش! تعارف هــم نداریم. در 
تمام رده های مؤسســه و همۀ افراد، چه حروف چین و 
صفحــه آرا و چه فردی که متن را تلفیق می کند و چه 
آنی که در قســمت عربــی کار می کند و به ظاهر هیچ 
ارتباطی با فارســِی کتاب ندارد، تا نسخه خوان های ما، 
همگی شــکر خدا با اصول ویرایش آشنایند و همه هم 

کارگاه های ویرایِش »ویراسـتاران« را رفته اند.

بفرمایید از کجا با ویرایش و درست نویسی آشنا شدید؟ 
وقتی این تصمیم را همان پنج شش سال پیش گرفتیم 
که کتاب هــا را با نگاه و روش جدیــدی چاپ کنیم، 
تا حالوت بیان ایشــان در آن ها منتقل شــود، به فکر 
ویرایش اساســی هم افتادیم. بــرای اینکه بتوانیم آن 
حالوت کالم را در کتاب های ایشان هم بازنمایی کنیم، 
خیلی دنبال ویراســتار گشتیم و به چند نفر سپردیم. 
خدا کمک کرد و یکی از دانشــجویان دکتری ادبیات 
دانشگاه فردوســی را پیدا کردیم و توانستیم با ایشان 
ارتباطی برقرار کنیم. این خانم آمدند و در بهینه سازی 
نشرمان خیلی کمک کردند. تا یکی دو سال تنها کسی 
بودنــد که ویراســتاری بخش ما را به عهده داشــتند. 
خــودم هــم از دوران کارشناسی ارشــد دچار دغدغۀ 
درست نوشتن شدم! تا اینکه سه چهار سال پیش تحولی 

در مؤسسۀ ما رخ داد... . 

شــما و همۀ همکارانتان در دورۀ نوزدهم کارگاه »ویرایش 
درست نویسِی« گروه »ویراسـتاران«، در مهر1390، شرکت 
کردید. این خیلی جالب است که از یک مؤسسه، هجده نفر 
یکجا در این کارگاه شرکت کنند و بیشترشان هم دانشجوی 
دکتری یا ارشد باشند! چرا فقط یکی دو نفر را به آن کارگاه 
چهل ساعته نفرستادید تا ویرایش یاد بگیرند. کافی نبود؟ 
یک ویراستار خوب که داشتید. یکی دو نفِر دیگر هم اضافه 
می شد و تمام. چرا هجده نفری رفتید؟ چه نیازی در این کار 

دیدید؟ چه اثری گذاشت و چه سودی بخشید؟
ریشۀ این گام همان اصلی بود که عرض کردم: دوستانی 

 عمل صالح 
فقط این نیست که 
بیمارستان و مسجد 
و هیئت بسازیم که 
این ها نیز خوب اند؛ 
اما »عمل صالح« 
این هم هست که 
»استاندارهای الهی« 
در کارتان وارد کنید. 
عمل صالح عملی 
است که اوالً عمل 
باشد و ثانیاً قید 
صالحیت به خود 
بگیرد: هر کاری که 
انسان می خواهد 
انجام بدهد، به 
بهترین شکل انجام 
بدهد و کم نگذارد
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مهارت ویراستاری نوعی »عمل صالح« است

اســت که بیش از ۴5 جلد خواهد شد. بعد از آن فروغ 
حکمت اســت: شــرح نهج البالغه که حدود 30 جلد 
پیش بینی می شود. شــرح ترتیبی صحیفه سجادیه و 
کتاب های متنوع موضوعی هم هســت. برای تفســیر 
مشکاة، از زمانی که صحبت جناب استاد پیاده می شود 
تا زمانی که می خواهد کتاب چاپ شــود، ۴0 مرحله 
طول می کشــد! بله، واقعاً ۴0 مرحله. در تمام این راه 
دشوار، نقش ویراســتاری به دفعات مختلف خودش را 

نشان می دهد: 
از همان اول که سخنرانی تایپ می شود، این طور 
نیســت که فقط پیاده شــود. ما »کنترل تایپ« داریم. 
عده ای از دوســتان ما کــه کالس ویرایش را رفته اند، 
این تایپ را کامل بررســی می کنند. باید دقیق شــد 
که آیا آن که پیاده کرده، ســخن استاد را خوب متوجه 
شده اســت یا نه. گام نخست اگر ناقص باشد، تا پایان 
می لنگیم. شــاید باور نکنید که مســئوالن این بخش 
کارشناسی ارشــد دارند. ما »کنترل تایــپ« را به فرد 
ســاده نمی دهیم. در کل، همۀ همکاران مجموعۀ ما یا 
کارشناسی ارشــدند یا دانشجوی دکتری و طلبۀ درس 
خــارج فقه، به جز دو حروف چین و یک صفحه آرای ما. 
همۀ اینان کارگاه ویرایِش »ویراسـتاران« را گذرانده اند! 
حروف چین ها از همان ابتدا فاصله ها و نیم فاصله ها 
را رعایت می کنند و کتاب فرهنگ امالیی فرهنگستان 
را دِم دست دارند.  مســئوالن »تلفیق« و »تدوین« هم، 
دوســتان »منبع یاب« نیز، »چک منبع یابی« همین طور، 
کار »گروه عربی« در چند مرحله و... . در تمام این گام ها، 
دوســتان ما با اصول ویرایش صوری و زبانی آشــنایند 

زیــاده روی نکردید؟! چه نیازی هســت که حروف چین و 
صفحه آرا و مســئول بررســی تکه های عربی، ویرایش و 

درست نویسی یاد بگیرند؟
اینکه همۀ اعضای گروهِ آماده سازِی اثر با ویرایش آشنا 
بشــوند، جدای از اینکه ســطح کیفی کار را به شدت 
بهبود می دهد، خودش مزیتــی روانی دارد: افراد لذت 
می برند که دارنــد کار معناداری می کننــد و چرایِی 
تغییرهــا را می دانند. تازه، ایرادهــای همدیگر را هم 
پوشش می دهند و تعداد نگاه های ویراستارانه افزایش 
می یابد. هریک از اینان یک گوشــۀ کار را می گیرند و 
همگرایی برقرار می شود. از همه مهم تر اینکه حرِف هم 
را می فهمند. دیگر این طور نیست که یکی در یک فضا 
باشــد و دیگری در فضایی دیگــر و دائم هم بخواهند 

تغییرهای سلیقه ای بدهند. 
اگر می خواهیــد »ســاختارمند« کار کنید، باید 
ویرایــش را مســئله ای زیربنایــی بدانیــد و نه فقط 
»مرحلــه ای« جدا و در کنار بقیۀ مراحل آماده ســازِی 
کتاب. ویرایش همه جا رســوخ می کند! به نظر من، در 
هر مؤسســه ای اگر می خواهند آثار به بهترین شــکل 
بیرون بیاید، خوب است تمام افرادشان کارگاه ویرایش 
را بگذرانند و با خم وچم درست نویســی آشــنا بشوند، 
حتی خوِد شــخص ناشــر. این درک مشترک کمک 
می کند که همگی در راه بهبود متن حساس بشوند و 
بمانند. جالب است بدانید که االن، تایپیست های ما یا 
همکارانی که کارشان به طور مستقیم به ویرایش مربوط 
نیست، می گویند: »قباًل برای ما مبهم بود که این عالئم 
ویراســتاری چیست و چرا ویراســتار این فعل را برده 
آخر؟ سرگردان کار می کردیم و می گفتیم به ما چه! کار 
خودمان را می کنیم؛ اما االن همه می دانیم که چرا. از 
تغییرها نکته یاد می گیریم و لذت می بریم از این کار.«

در اجرای اســتراتژی می گویند که تمام اعضای 
ســازمان، باید اســتراتژی ســازمان را »عمــل روزانۀ 
خودشــان« بدانند. اگر یکی از راهبردهای سازمان این 
باشد که متن باید ویراسته بیرون بیاید، آن وقت حتی 
اگر حروف چین و صفحه آرا بدانند که این تغییرات برای 
چیست، حداقل این است که کالفه نمی شوند و از تقلید 
کورکورانه رها می شــوند. در نتیجه، همه به همدیگر 

کمک می کنند تا این نوشته »بهتر« به خواننده برسد.

مراحل تولید اثر در مؤسسۀ »بیان هدایت نور« چیست؟ شما 
ناشری نیستید که نوشته های نویسنده های مختلف را چاپ 
کند؛ بلکه برای تولید محتوا یک منبع دارید: سخنرانی ها 
و نگاشــته های اســتاد انصاری. این مراحــل تولید را، از 
حروف چینی تا نگاه آخر، توضیح بدهید تا جایگاه ویرایش 

در این مسیر مشخص تر شود؟
ببینید، مهم ترین اثر کاری ما تفســیر وزین مشــکاة 

  در اجرای 
استراتژی می گویند 

که تمام اعضای 
سازمان، باید استراتژی 
سازمان را »عمل روزانۀ 

خودشان« بدانند. اگر 
یکی از راهبردهای 

سازمان این باشد که 
متن باید ویراسته 

بیرون بیاید، آن وقت 
حتی اگر حروف چین و 

صفحه آرا بدانند که این 
تغییرات برای چیست، 

حداقل این است که 
کالفه نمی شوند و از 
تقلید کورکورانه رها 
می شوند. در نتیجه، 

همه به همدیگر کمک 
می کنند تا این نوشته 

»بهتر« به خواننده برسد
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پروندۀویژه/گفتوگو

تدوین و برگزار کردند، معادل ۴ واحد دانشــگاهی بود 
و البتــه خیلی فراتر از آن مطالب ویراســتاری که در 
دانشگاه تدریس می شــود. برای همین، ما به مشکلی 

برنخوردیم؛ چون همگی همگراتر و منسجم تر شدند. 
البته این هم هست که همکاران بخش پژوهش، 
همگی، با بیان اســتاد و ریزه کاری های آن آشنایند و 
مشــکلی در فهم سخن ایشــان ندارند. مهم است که 

ویراستار بتواند بر متن و لحن مسلط باشد. 

چه اتفاقی در آثار افتاد، بعــد از این ویرایش آموزی؟ چه 
بازخوردهایی گرفتید؟ اثر ملموِس آشنایی با ویرایش را کجا 

دیدید؟ 
بازخوردها عالی بود. دوســه تا از استادان مطرح حوزه 
و دانشــگاه که صاحــب تألیف های بســیارند، نتیجۀ 
زحمت هــای همکاران ما را تحســین کردند؛ مثاًل در 
دفتر تبلیغات خراسان، اســتاد محمدحسن ربانی که 
پژوهشگر ممتاز حدیث  و استاد تفسیرند، بعد از اینکه 
جلد اول تفسیر مشــکاة را دیدند، قرار شد نکته هایی 
بفرمایند. وقتی نزد ایشــان رفتــم، اولین نکته ای که 
فرمودند این بود: »چقدر ویراستارِی کتاب شما زیباست. 
بزرگ ترین لذتی که می بــرم از کتاب، جدا از محتوا و 
فضا و قالب کتاب، ویراســتاری آن است.« بعد گفتند: 
»من به شاگردان حوزه گفته ام که اگر می خواهید خوب 
صحبت کنیــد، باید خوب بخوانید و برای اینکه خوب 
بخوانید، باید آثار خوب را بخوانید. برای این کار بروید 
چهل پنجاه بار مشکاة را بخوانید!« به تازگی، همین هفتۀ 
پیش هم، در دانشــگاه علوم اسالمی رضوی در جمع 
دانشجویان دکتری، ایشان همین را صریح گفتند که 
»از امتیازهای تفسیر مشکاة ویراستارِی روان آن است.« 
این خیلی مهم اســت: مفاهیــم دینی گاهی در 
قالب های دشــوار ارائه می شود و یکی از علت هایی که 
مردم یا حتی جوانان از دین رویگردان می شــوند، این 
سبک های غیرجذاب نوشــتاری است. اگر انسان هنر 
داشــته باشد که این مطالب را در قالبی روان، با حفظ 
همان محتوای ارزشی و قدسی و معنوی اش به جامعه 
ارائه بدهد، راهگشاســت و محتوا خیلی راحت  الحلقوم 
هضم می شــود. این را به لطف خداوند سعی کردیم در 
کتاب هایمان پیاده کنیم و بازخوردهایی از مخاطبانمان 
گرفتیم که بیشترشان فرهیخته اند، چه حوزوی و چه 

دانشگاهی. همه می گفتند بسیار بسیار خوب است. 
این اواخر هم آقای دکتر فرامرز قراملکی، اســتاد 
ممتاز فلســفۀ دانشــگاه تهران، در صحبتی که با خود 
من کردند، این مطلب را گفتند که »قالب کار را بسیار 
خوب و وزین بســته اید. ای کاش مؤسسه های پژوهشِی 
دیگر هم همین روال را در پیش می گرفتند.« از مراجع 
هم، همین را گفتند، چــه آیت اهلل علوی و چه آیت اهلل 

و مراقب انــد که حشــو و کژتابی و خطــای منطقی و 
گرته برداری و پیچیده نویسی و... در متن نباشد. 

شیوه نامه هم دارید؟  
این توفیق را یافتیم که شــیوه نامۀ مؤسسۀ خود را با 
26 منبــع تدوین کنیم و تمام نکته های ریزودرشــِت 
ویرایشی و نگارشِی مدنظر خود را در آن بگنجانیم. این 
شده است اساس کار و مراجعه گاهِ دائم همکاران. حتی 
شیوه نامه را به فرهنگستان، نزد آقای علی اشرف صادقی 
هم بردیم. برخی استادان دانشگاه فردوسی هم دیدند. 
البته شیوه نامۀ ما حدود 70درصد عین همان درس نامه 
و آموزه هایی بود که از »ویراســـتاران« آموختیم. بعد، 
حدود 30درصد را به تشــخیص خود و بنابه نیازمان و 
با مشــورت با سه دانشــجوی دکترِی ادبیاتی که بین 
همکارانمان اند، تغییر دادیم و نهایی کردیم؛ مثاًل اندکی 
از توصیه های دستورخطِی فرهنگستان را عوض کردیم.

البته در 3 جلد اول مشــکاة، آقای باقری در »نگاه 
آخر« کمک کردند؛ ولی به مرور ویراســـتاران ما به حّد 
و قّوتی رسیدند که توانستند خودشان جایگزین ایشان 
باشند. همین االن هم ما از ایشان دور نیستیم و همواره 
اطالعاتمان را به روز می کنیم. کارگاه ُورد و نیز »نگارش 
و زیبانویســی« آن ها را هم آمدیــم. در هر فضایی که 
احساس می کنیم مطلب جدید ویراستاری وجود دارد، 
با ایشــان در میان می گذاریم و سعی می کنیم از این 

فضا دور نشویم.

بعد از این قصه، آیا شما با روند ویرایش قبلی تان یا به طور 
خاص با ویراستار قبلی تان به مشکلی برخوردید یا نه؟ البته 
شیوه نامۀ گروه »ویراسـتاران«، شیوه نامه ای عجیب و کاماًل 
مبتکرانه و متفاوت نیست و در واقع، جمع آورِی منسجمی 
است از بسیاری شــیوه نامه ها. اما به هرحال اختالف نظر و 
سلیقه، مثل همۀ عرصه های دیگِر کارهای نظری و عملی، 

وجود دارد. این اتفاِق اختالفی در مؤسسۀ شما نیفتاد؟ 
آن ویراستار ما، به لطف خدا، رویکرد گروه را می دانست. 
اســتقبال هم کرد از این قضیه که تمام همکارانشان 
ویرایش را بیاموزند و با وی همگراتر شوند. خودشان هم 
با شیوه نامۀ ما و با »ویراسـتاران« آشنایند و جزوۀ آن ها 
را خواندند. باقِی دوســتان هم که آن زمان دانشجوی 
ادبیات بودند، مقاومتی برای شرکت در کارگاه نکردند و 
می دانستند برداشت غلطی هست که بنا بر آن »کسانی 
که ادبیات می خوانند، ویراستاری هم بلدند«؛ اما آن دو 
واحدی که در دانشــگاه در این باره می خوانند، کاربرد 
»چندانی« ندارد. هم اکنون نیز یک دانشــجوی مسلط 
دکترای ادبیات )که نفر اول دکتری اســت( و در دورۀ 
آقای باقری هم شــرکت کرده است، عالوه بر ویراستار 
قبلی، ویراســتار ماســت. این دوره ای که آقای باقری 
خالقیت به خــرج دادند و به صورت کارگاهی و تعاملی 

 مفاهیم دینی 
گاهی در قالب های 
دشوار ارائه می شود 
و یکی از علت هایی 
که مردم یا حتی 
جوانان از دین 
رویگردان می شوند، 
این سبک های 
غیرجذاب نوشتاری 
است. اگر انسان هنر 
داشته باشد که این 
مطالب را در قالبی 
روان، با حفظ همان 
محتوای ارزشی و 
قدسی و معنوی اش 
به جامعه ارائه بدهد، 
راهگشاست و محتوا 
خیلی راحت  الحلقوم 
هضم می شود
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مهارت ویراستاری نوعی »عمل صالح« است

دربارۀ هزینه های ویرایش و این همه مراحل نفس گیری که در 
تولید اثر فاخر هست، نظر و تجربۀ شما چیست؟ 

این را مســلماً ناشــر باید بپذیرد که در گام اول باید 
هزینه هایی به دوش بکشد؛ چه برای اینکه تمام اعضای 
مجموعــه اش می خواهند آموزش درســت ببینند و 
چه برای اینکه اثر با تأخیــر روی صحنه بیاید. اما در 
درازمدت این هزینه ها پخش می شود و به نظر من این ها 

اصاًل هزینه نیست: سرمایه گذاری است. 
جدای از اینکه احترام به نیروی انســانی خودش 
می گذارد، احترام به مخاطب خود می گذارد و نوع نگاه 
و میــزان توقع مخاطب خــودش را تغییر می دهد. در 
درازمدت، وقتی کتابش بیرون آمد و به چاپ های بعدی 
رســید، دوباره نیاز نیست اصالحات بخورد، فالن کس 
چیزی بگوید، دوباره هزینــۀ زینک ببرد و... . خیالش 

راحت است که این اثر تام است.
همچنین، همین که کتاب به بهترین شکل عرضه 
شود، به طور قطع افرادی که آن را می خوانند، بهترین 
بازخــورد را خواهند داد و همین اقبال ها فروش کتاب 
را افزایش خواهد داد. بهترین تبلیغ این است که خوِد 
اثــر دهان به دهان بخرد و هزینه های خودش را کاهش 
بدهد! فقط نگاهی مدیریتی الزم اســت که ناشر باور 
کند باید کاری درجه یک بیرون بدهد. در درازمدت این 
هزینه هایش برمی گردد، سودآوری هم خواهد داشت، 

اعتبار ناشر بیشتر می شود و... . 

مظاهری. گفتند: »مشکاة همیشــه روی میز ماست.« 
آقای دکتر مهدوی راد که در حال حاضر رئیس شورای 
کتاب ســال کشورند، به یکی از اســتادان گفته بودند: 
»کتاب مشکاه را وقتی می خوانم، آن قدر احساس نشاط 
به من دست می دهد که می خواهم دست به قلم بشوم.« 
دربارۀ صفحه آرایی و کار هنری کتاب هم تعریف کردند. 
جــدا از اینکه ما ویرایش را جدی گرفتیم، خیلی 
دقــت کردیم در چهــرۀ هنرِی اثر. یــک تیم هنری 
داشتیم که قالب کتاب را به خوبی درآوردند. برای کاغذ 
و جلد، شاید بیست ســی گزینه را بررسی کردیم و از 
همه مشــورت گرفتیم. بسیاری از کتاب های دینی در 
بسته بندی مناسبی عرضه نمی شود. خردمندانه است 
که اهمیت بدهیم به محتوا و ظاهر و تالش کنیم کالم 
خــدا و کالم اهل بیت)ع( را در بهترین قالب، در بهترین 
کاغذ، در بهترین صفحه آرایی، در بهترین جلد کتاب، 
با بهترین خط و در بهتریــن چاپ عرضه کنیم. همه 
در بهترین حالت باشــد تا مصداق همان »عمل صالح« 

قرار بگیرد.
مخاطبــان عام هم از این بازخوردها داده اند؛ مثاًل 
یکی از کسانی که همیشه به جلسۀ استاد می آمدند، به 
بنده گفتند: »چقدر کتاب های استاد خوب شده. وقتی 
می خوانمشــان، خیلی روان اســت و همین طور پیش 
می روم. فکر نمی کردم در متن هم بشود مطلب را روان 

و ساده فهمید.« 

اما ناشــران دغدغه های دیگری هم دارند: باالخره ویرایش 
هزینه افزاست، کار را عقب می اندازد، گاهی دعوای نویسنده 
و ویراســتار به وجود می آورد و... . ویراستار تا بخواهد قانع 
شود که کار نهایی شده است، کّلی طول می کشد! این ها را 
اگر ناشری مطرح کند، شما در جایگاه هم قطار او، چه جوابی 

می دهید و چه توصیه ای می کنید؟
ما در مؤسســۀ خودمان چون ناشِر خودمان هستیم و 
چون آقای دکتر انصاری به این قضیه اِشراف دارند که 
کتاب چگونه به بهترین شکل بیرون می آید، هزینه ها 
را متقبل می شوند و ارزش کار را متوجه اند. ما هر جلد 
مشکاة را سه بار ویراســتارِی کامل می کنیم از اول تا 
آخر؛ جدای از آن، سه چهار بار هم نسخه  خوانی می شود. 
این هزینه ها را متقبل می شویم، برای اینکه کار فاخر و 

ماندگاری بیرون بیاید. 
حدیثی از امام علی)ع( هست که می فرماید: »الُعُلوُم 
اَربََعه« )ارکان علم چهار قسمت است( »الِفقُه لأَِلْدیَاِن، َو 
َِّساِن، َو الُنُّجوُم لَِمعِرَفة األَزَمان«  ُبّ لأَِلبَْداِن، َو الَنّحُو لِل الِطّ
یعنی دستورزبان و نگارِش درست را علم زبان می دانند. 
زبان خیلی مهم است. استاد هم می گفتند که صحبت 
برای گوش اســت؛ ولی کتاب متناسب با چشم است. 

خب، به این باید به بهترین صورت پرداخت... .

  ما در مؤسسۀ 
خودمان چون ناشِر 

خودمان هستیم و چون 
آقای دکتر انصاری به 

این قضیه اِشراف دارند 
که کتاب چگونه به 

بهترین شکل بیرون 
می آید، هزینه ها را 

متقبل می شوند و ارزش 
کار را متوجه اند. ما 

هر جلد مشکاة را سه 
بار ویراستارِی کامل 

می کنیم از اول تا آخر؛ 
جدای از آن، سه چهار 

بار هم نسخه  خوانی 
می شود. این هزینه ها 

را متقبل می شویم، 
برای اینکه کار فاخر و 
ماندگاری بیرون بیاید
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مصطفی  پورنجاتی

   از نظر ویرایشی، 
متن مناسب مردم، 
به زبان معیار است؛ 
اما متأسفانه اکثر 
ترجمه هایی که 
از متون دینی به 
دستمان می رسد، 
مثاًل ترجمه های آیات 
قرآن، دعاها و سایر 
احادیث، یا دشواِر 
عربی گراست، یا ادبِی 
کهن گرا

از ترجمه های ادبِی کهن گرا آن دست ترجمه هاست 
که به نثر فارســِی فاخر و پُرزرق وبرق نوشته شده و 
می کوشد خود را به طرز ادب قدیم )آرکائیک( نزدیک 
کند. ممکن است علت این نوع ترجمه، رعایت شأن 
کالم خدا و معصومان باشــد. اما به نظر می رسد این 
نوع نگاه، مغایر ســادگی ذاتی زبان در متون مقدس 
دینی اســت و بیشــتر به کار عالقه مندان به ادبیات 

فارسی می آید تا توده های مردم.
برای روشــن تر و کاربردی تر شدن بحث، از این 
دو گونه ترجمــه، مثال ذکر می کنــم. وقتی کارت 
پســتال هدیه به مادران و پدرانی را که تازه فرزنددار 
شده اند، تهیه می کردیم، از کتاب حکمت نامه کودک 
این حدیث را انتخاب کردیم: »اُطلبوا الولَد والَتِمسوُه؛ 
فإِنُه ُقّرۀ العین و ریحانة القلب« )مکارم االخالق، ج1، 
ص۴80، ح1665(. ترجمــۀ فارســی موجود، چنین 
بود: »فرزند بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایۀ 
روشنی چشم و شادِی قلب است«. از منظر مخاطب 

شغل من در بخش تولید کتاب های عمومی در مؤسسۀ 
دارالحدیث و نیز ویراستاربودنم ایجاب می کند دربارۀ 
ترجمۀ متون دینی فکر کنم و متن های ترجمه شده 

را بخوانم.
دغدغۀ اصلی ما در این نوع کار، تولید کتاب هایی 
اســت اســتفاده کردنی و خواندنی برای عموم مردم. 
بنابراین، ســعی می کنیم خــود را جای مخاطب نیز 
فرض کنیم. از نظر ویرایشــی، متن مناسب مردم، به 
زبان معیار است؛ اما متأسفانه اکثر ترجمه هایی که از 
متون دینی به دستمان می رسد، مثاًل ترجمه های آیات 
قرآن، دعاها و سایر احادیث، یا دشوارِ عربی گراست، یا 
ادبِی کهن گرا. ترجمه های دشوارِ عربی گرا، تحت تأثیر 
آموزش علوم اسالمی در حوزۀ علمیه و نیز سّنت بیان 
شفاهی )منبر، تبلیغ( برای مردم جامعه و ناآشنایان با 
عربی و علوم حوزوی، جذاب و گویا نیست. درحالی که 
قرآن برای همۀ مردم نازل شده و به گواه خوِد آیات، 
برای آن ها قابل بهره برداری و خواندن اســت. منظور 
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ارتباط مخاطب با ترجمه های فعلی متون دینی

  یکی از 
پرآوازه ترین ترجمه های 

موجود از این کتاِب 
پرارزش )صحیفه 
سجادیه( را علی 

موسوی گرمارودی 
انجام داده است. 

ترجمه ای زیبا که لحن 
ادبیاتی و مجلسی دارد. 
ترجمۀ جملۀ اول دعای 
25 این گونه آمده است: 
»بارخدایا! با زنده ماندن 

فرزندانم و اصالح 
ایشان و برخورداری ام 

از آن ها به من مّنت 
نِه!«. چنان که مالحظه 

می کنید، برخی کلمات 
کهن به این ترجمه 

راه یافته: »بارخدایا!«، 
»نِه«. امروزه خداوند را 
با کلمات دیگری منادا 
قرار می دهیم و از فعل 
مرکب »منت گذاشتن«، 
بیشتر از »منت نهادن« 

استفاده می شود

  برای ارتباط بیشتر 
و ساده تر مردم با متون 

قرآنی، حدیثی و دعایی، 
پیشنهاد می شود از این 

روش استفاده کنیم: 
عمومی سازی ترجمۀ 

آیات و احادیث با 
کمک حداقل دو نفر که 
یکی از آن ها ویراستار 

فارسی و مسلط به زبان 
عربی است و نفر دیگر، 

کارشناس دانش های 
قرآنی و حدیثی مانند 
تفسیر و فقه الحدیث 

است

مّنت نِه!«. چنان که مالحظه می کنید، برخی کلمات 
کهن به این ترجمه راه یافته: »بارخدایا!«، »نِه«. امروزه 
خداونــد را با کلمات دیگری منادا قرار می دهیم و از 
فعل مرکب »منت گذاشــتن«، بیشتر از »منت نهادن« 
استفاده می شود. گذشــته از اینها، جمله کنونی که 
البته قاعده مند و منطبق با قواعد دستور زبان است، 
طوالنی به نظر می رســد و چندان مناسب حال دعا 
و »هیــچ ترتیبی و آدابی مجوی« به نظر نمی رســد. 
بار دیگر با صاحب نظران کارشــناس مشورت کردیم. 

نتیجه این شد: 
»خدای من!

به من منت بگذار و فرزندم را برایم نگه دار
و از نعمِت بودنش برخوردارم کن«. 

در این ترجمه، هم معنای جملۀ دعا تقطیع شد 
و به صورت شعر سپید، سطرها زیِر هم آمد و هم زبان 
آن به زبان معیار امروز، نزدیک تر شد. البته چون بنا 
نبود این کتابچه، به عنوان ترجمۀ صحیفۀ ســجادیه 
منتشــر شــود، بخش هایی از جمالت دعا را که نیاز 
به تفســیر و شرح داشــت یا موجب می شد جمالت 
ترجمه، طوالنی و پیچیده شــود، حذف کردیم، مثل 
ترجمۀ همین جمله و نام کتابچه را این گونه انتخاب 

کردیم: »برای کودکم آرزو می کنم«.
برای ارتباط بیشــتر و ســاده تر مردم با متون 
قرآنی، حدیثی و دعایی، پیشــنهاد می شــود از این 
روش اســتفاده کنیم: عمومی ســازی ترجمۀ آیات 
و احادیــث با کمک حداقــل دو نفر که یکی از آن ها 
ویراستار فارسی و مســلط به زبان عربی است و نفر 
دیگر، کارشــناس دانش های قرآنی و حدیثی مانند 

تفسیر و فقه الحدیث است.

فارســی زبان، در اینجا مادران و پــدران، این ترجمه 
روشــن و گویا نیســت. امروزه مردم در زبان گفتار و 
نوشتار، چیزی را »طلب« نمی کنند. یا نمی گویند فالن 
چیز مایۀ روشنی چشم است. اصطالح »چشم روشنی« 
و جملۀ »چشم شما روشن« که در زندگی روزمره به 
کار می رود، بار معنایی متفاوتی با اصطالح »قرةالعین« 
دارد کــه در حدیث آمده اســت. پــس از رایزنی ها، 
روشن شــد که حتی جملۀ »فرزند بخواهید« که در 
ترجمه آمده، چندان معنای جملۀ عربی »اطلبوا الولد« 
را منتقل نمی کند. ســرانجام ترجمۀ حدیث به این 
صورت درآمد: »دنبال بچه دار شــدن باشــید و آن را 
پیگیری کنید؛ چرا که فرزند، مایۀ شــادی و آرامش 
دل اســت«. به دالیــل زبانی، ترجمــه ای، اجتماعِی 
متعدد، ایــن ترجمه که صحیح تــر و در عین حال 
روان تر از ترجمۀ قبل اســت، انتخاب شد. البته این 

نوشتار کوتاه، مجال شرح آن دالیل نیست.
این نمونه را از باب شاهد مثال برای ترجمه های 
دشــوارِ عربی گــرا آوردم. نمونــۀ دوم، مربــوط به 
ترجمه هــای ادبِی کهن گــرا از متون دینی اســت. 
کارت پستالی که ذکر آن رفت، قرار است در بسته ای 
قرار گیرد که یکی دیگر از اجزایش، شــبیه کتابچۀ 
دعاســت. با ترجمه ای ســاده از دعای 25 صحیفه 
ســجادیه کــه دعای امام ســجاد)ع( بــرای فرزندان 
اســت. همان طور که می دانید، یکــی از پرآوازه ترین 
ترجمه های موجــود از این کتاِب پــرارزش را علی 
موســوی گرمارودی انجام داده است. ترجمه ای زیبا 
که لحن ادبیاتی و مجلســی دارد. ترجمۀ جملۀ اول 
دعای 25 این گونه آمده است: »بارخدایا! با زنده ماندن 
فرزندانم و اصالح ایشان و برخورداری ام از آن ها به من 
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سیدحمید حیدری ثانی
سرویراستار مؤسسۀ »ویراسـتاران«

  ما مردم کمتر 
به لوازم توسعه 
پایبندیم؛ چون 
کمتر می اندیشیم 
و این کم اندیشگی، 
غالباً ناشی از 
کتاب نخوان بودن 
ماست

  ویرایِش سازنده، 
زاییدۀ نشِر زنده است 
و نشر ارزنده، فرزند 
جامعه ای سرزنده. 
از آن سو، جامعه ای 
روبه توسعه را نشری 
روبه رشد می سازد و 
نشر روبه جلو حاصل 
تالش ویراستار 
روبه راه است

جامعه ای روبه توسعه را نشــری روبه رشد می سازد و نشر 
روبه جلو حاصل تالش ویراســتار روبه راه است! این، ُدوری 
است که اگر رو به افول برود، کل جامعه سیر قهقرایی در 
پیش خواهد گرفت و اگر در مسیر ترقی بیفتد، همۀ جامعه 

اعتال خواهد یافت.

مقدمۀ سوم: اهمیت نشر و ویرایش
نشر ایران در مرحلۀ گذار از شیوۀ سنتی به نشر مدرن است. 
البته این مرحله، هم دیرتر از کشورهای توسعه یافته آغاز 
شده و هم بسیار بیشتر از آنجاها به درازا کشیده است! شاید 
بتوان علل آن را این طور برشــمرد: تحوالت کالن سیاسی 
در شیوۀ حکومت داری از آغاز مشروطه تا پیروزی انقالب، 
طمع استعمارگران به این ســرزمین و دست اندازی های 
آن ها، جنگ های ناخواسته و خوِد بودن در منطقۀ پُرتالطم 
خاورمیانه، فرازوفرودهای باحساب و بی حساب اقتصادی، 
ویژگی های عجیب اجتماعی ما ایرانیان، دخالت های باجا و 
بیجای مسئوالن چه از منظر سیاسی و چه از سایر جنبه ها 
و... . از جملۀ عناصر مهم صنعت نشر که به تبع عقب ماندگی 
نشر ایران از رشد جهانی نشر، ضربه خورده و به بلوغ خود 

نرسیده است، »ویرایش« است.
ما مــردم کمتر به لــوازم توســعه پایبندیم؛ چون 
کمتر می اندیشــیم و این کم اندیشــگی، غالباً ناشــی از 
کتاب نخوان بــودن ماســت. در کتاب نخوانــی مــا ملت، 
ناکارآمدی صنعت نشر نقش پُررنگی دارد. بعید نیست که 
مشــکالت نشر، تا حدودی جامعۀ ایران را کتاب گریز و در 
نتیجه دچار آســیب های اجتماعی و اقتصادی و روانی و... 
کرده باشد. همان طور که نشر کارآمد، در رشد جامعه اثری 
عظیم می گذارد، ضعف در نشر جامعه را به عقب می راند. 
در بررسی عوامل رکود نشر در ایران، جای خالی کارگردانان 
عرصۀ نشــر، یعنی ویراســتاران، بس خودنمایی می کند. 
ویراستار در مفهوم غربی آن، موتور محرک نشر است و اگر 

نباشد، چرخی از نشر نخواهد چرخید.
کوتاه ســخن اینکه ویرایِش سازنده، زاییدۀ نشِر زنده 
است و نشــر ارزنده، فرزند جامعه ای ســرزنده. از آن سو، 

چگونگی پيوند نویسنده و ناشر از رهگذر ویرایش
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ویراستاِر واسط

  هر متنی که نوشته 
می شود، پیش از 

انتشار، باید از زیر تیغ 
ویراستار بگذرد تا هم 
ارتباط پدیدآورنده و 
مخاطب تسهیل شود 
و هم پیام به درستی 

انتقال یابد

  آنچه در نشر 
ایران از واژۀ »ویرایش« 

اراده می کنند، همان 
»ویرایش صوری« 
و »ویرایش زبانی« 

است؛ والسالم! تازه بر 
سر همین اندک نیز 

مصیبت های فراوان باید 
کشید

  در نشر مدرن 
غرب، گفت وگو دربارۀ 
»ویراستار« بیشتر در 

ساحت های »ویراستار 
مسئول مجموعه« 
و »ویراستار طرح« 
و عمدتاً »ویراستار 

تکوینی« است

به سبک شناسی و علم معانی و بیان و همۀ گونه های ادبی 
احاطه دارد. ویرایش آثار ادبی، در این شاخه قرار می گیرد.

مقدمۀ اول: وضعیت ویرایش در ایران و غرب
آنچه در نشــر ایران از واژۀ »ویرایش« اراده می کنند، همان 
»ویرایش صوری« و »ویرایش زبانی« است؛ والسالم! تازه بر 
سر همین اندک نیز مصیبت های فراوان باید کشید: گروهی 
نمی دانند ویرایش چیســت و چه ضرورتــی دارد. برخی، 
همچون میدان تره بار، به دنبــال ارزان ترینش می گردند! 
بسیاری بدون اینکه اندک آموزشی دیده باشند، جرئتمندانه 
خود را ویراستار می نامند و با داِم قیمت، کارفرمایان ناآگاه 
را تور می زنند. با افسوس، تاکنون هیچ نهاد متولی ویرایش 
در این سرزمین پا نگرفته است. در این میان، ویراستارهای 
حرفه ای، یعنی دوره دیده ها و باتجربه ها و کارآزموده های این 
عرصه، با خون دل باید خود را اثبات کنند و َسره را از ناسره 

باز شناسانند.
در مقابــل، در نشــر مدرن غرب، گفت وگــو دربارۀ 
»ویراســتار« بیشتر در ســاحت های »ویراســتار مسئول 
مجموعه« و »ویراســتار طرح« و عمدتاً »ویراستار تکوینی« 
اســت. ویراســتارهای غربی در اولویت بعد، به »ویرایش 
بنیادی« می پردازند. در نشــر غربــی، »ویرایش صوری« و 
»ویرایش زبانی«، بیشتر از نویسنده انتظار می رود و ویراستار 
غالباً به تأیید این جنبه ها می پردازد. »ویرایش ادبی« هم که 
در نشــر ما اثری از آن به چشم نمی خورد، در نشر غربی 

رواج دارد.
ویراستار غربی عموماً کارمندی عالی رتبه در مؤسسات 
نشر است و نقشی کلیدی در فعالیت آن ها دارد. او در این 
جایگاهش، محور سنگ آسیای نشر است و بی او، چرخی از 
نشر نخواهد چرخید. او نویسنده را هدایت می کند تا به اثری 

برسد که از نظر ناشر، شایستگی انتشار دارد.

اصل بحث: پیوندیافتن نویســنده و ناشر از 
رهگذر ویرایش

در نشر غربی، وظیفۀ اصلی ایجاد این پیوند را ویراستار به 
عهده دارد. او در تعامل با نویسندگان، دو شأن دارد:

1. اثرگزینی: نویسندگان به او مراجعه می کنند و او 
با ارزیابی کار ایشــان از زاویۀ دید ناشر، آثار شایسته را به 
ناشر معرفی می کند. اگر بخت با نویسنده ای باشد و اثرش 
پذیرفته شود، باید اصالحاتی روی متن انجام دهد تا بتواند 
رضایت ویراســتار را جلب کند. گاه این تغییرات به حذف 
قسمت بزرگی از متن یا جابه جایی ها و تغییرات اساسی نیز 
منتهی می شود. همین هاست که جلب رضایت ویراستار را 

به دغدغه ای مهم برای نویسندگان تبدیل کرده است.
2. اثرآفرینــی: گاه نویســنده ای، به همــراه ایده یا 
طرحش، به ویراستاری مراجعه می کند و او، پس از پذیرش 
این طرح و ایده، نویســنده را در نوشــتن اثری مطابق آن 

مقدمۀ دوم: انواع ویرایش
ساموئل جانسون )1709 تا 178۴( در کتاب فرهنگ لغت 
زبان انگلیسی )1755(، »ویراستار« را این طور تعریف کرده 
است: »آن که اثری را برای انتشار، اصالح یا آماده می کند.«1 
به طور کلی، هر متنی که نوشته می شود، پیش از انتشار، 
باید از زیر تیغ ویراســتار بگذرد تا هم ارتباط پدیدآورنده 
و مخاطب تسهیل شــود و هم پیام به درستی انتقال یابد. 
ویراستار با توجه به کاری که انجام می دهد و جایگاهی که 
در مؤسسۀ انتشاراتی دارد، به انواعی تقسیم می شود. آنچه 

موضوع سخن ماست، بیشتر در این انواع می گنجد:2
سرویراســتار )Chief editor(: در مؤسســۀ نشــر 
مســئولیت حداقل )سرپرستی ویراستاران و عناصر حوزۀ 
تولید فرهنگی( تا حداکثر )ادارۀ تشکیالت نشر و...( را دارد.

ویراســتار مدیــر )Editor-in-chief(: مدیری که 
تشکیالت نشر را اداره می کند.

ویراستار مسئول مجموعه )Collection editor(: از او 
می خواهند محدوده، موضوع، عنــوان، پدیدآورنده و طرز 
عمل را تعیین کند و آثار تولیدشده را بخواند و ارزیابی کند.
ویراستار طرح )Project editor(: ویراستاری که تولید و 

انتشار اثری را از آغاز تا پایان می پذیرد.
ویراستار تکوینی )Developmental editor(: بر تکوین 
اثر و جریان آن نظارت می کند. وظیفۀ او از آغاز تکوین اثر 
شروع می شود و با خاتمه یافتن آن پایان می یابد. ویراستار 
تکوینی از میان ویراستاران بسیار باتجربه انتخاب می شود. 
ویرایش تکوینی به اندیشه بر صفحۀ کاغذ شکل می دهد 
یا ویژگی هایی به آن می بخشد که با نیازهای مخاطبان و 
ضرورت کاربرد مطابقت دارد. ویرایش بنیادی معموالً ضمن 

ویرایش تکوینی انجام می گیرد.
ویراستار بنیادی )Substantial editor(: شامل چند 

زیرشاخه است؛ ازجمله:
1. ویراستار ساختاری )Structural editor(: وجهــۀ 
نظر او این اســت که هر بخشی از نوشته درست در همان 

جایی باشد که باید باشد.
2. ویراســتار محتوایی )Content editor(: متون 
علمی را ویرایش می کنــد، آن هم در زمینۀ علوم محض 
و عملی. آزمودن درســتی، شاید مهم ترین کاری است که 

باید انجام دهد.
ویراستار صوری )Formal editor(: ظاهر کتاب را قطع 
نظر از محتوای آن و معموالً با توجه به شیوه نامه ای خاص، 

ویرایش می کند.
ویراستار زبانی )Literary editor(: معموالً به دو قصد 
اصلی ویرایــش می کند: اعمال قاعده های دســتور زبان؛ 
متناسب ساختن زبان اثر با موضوع، کاربرد، مخاطب و هدف 

اثر.
ویراســتار ادبی )Stylistic editor(: ویراســتار زبانِی 
باتجربه و مسلطی است که گذشته از تسلط به دستور زبان، 
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  در این روزگار، 
وقتی ناشر یا نویسنده 
با ویراستار تماس 
می گیرد و سفارش 
ویرایش می دهد، 
مقصودش بیشتر 
»ویرایش صوری« و 
»ویرایش زبانی« است 
و گاه، به ندرت، اندکی 
»ویرایش بنیادی«

  مذاکرات 
نویسنده و ویراستار 
بر سر اثر، ارتباطی 
صمیمانه تر بین آن 
دو شکل می دهد. 
جلسات معطوف به 
اثر و یادداشت هایی 
که بین ویراستار و 
نویسنده ردوبدل 
می شود، فضایی 
غیررسمی تر بین 
آن ها شکل می دهد 
و این، در تلطیف 
فضای ارتباطی ناشر 
با نویسنده اثرگذار 
است

 ویراستار با اِعمال 
سیاست های ناشر 
در اثر، نوشته را به 
نظر ناشر نزدیک تر 
می کند و مقصود 
ناشر را مصداقی تر 
به نویسنده انعکاس 
می دهد

و با نویسنده گفت وگو می کند. همین گفت وگو اولین گام 
برای این است که ویراستار خواسته های نویسنده از ناشر 
و ناشر از نویسنده را معقول کند. نویسنده معموالً دغدغۀ 
محتوا را دارد و ناشر بیشتر به بازار می نگرد و گرفتار اقتصاد 
نشــر است. ویراستار می کوشد دغدغه های اقتصادی ناشر 
و نیز سیاســت های او و شــیوه نامه اش را با زبانی درخور 
نویسنده، به او منعکس کند. نیز دل نگرانی های نویسنده را 

به اطالع ناشر برساند.
در فراینــد ویرایش، این تعامِل ناشــر و نویســنده 
قدم به قدم بهتر می شود. مذاکرات نویسنده و ویراستار بر سر 
اثر، ارتباطی صمیمانه تر بین آن دو شکل می دهد. جلسات 
معطوف به اثر و یادداشت هایی که بین ویراستار و نویسنده 
ردوبدل می شــود، فضایی غیررســمی تر بین آن ها شکل 
می دهد و این، در تلطیف فضای ارتباطی ناشر با نویسنده 
اثرگذار اســت. قبل از آن، تعامل این دو بیشــتر رسمی و 
اقتصادی بوده است. این تعامل خشک، با ارتباط ویراستارانه، 

لطافت می یابد.
ویراستار با اِعمال سیاست های ناشر در اثر، نوشته را 
به نظر ناشر نزدیک تر می کند و مقصود ناشر را مصداقی تر 
به نویسنده انعکاس می دهد. البته او همان طور که دغدغۀ 
ناشر را دارد، قدر زحمات نویسنده را بهتر می فهمد؛ چون 
اولین کسی است که اثر وی را می خواند و نیز کسی است 
که دقیق ترین نگاه را به آن می اندازد. این قدرشناسی، در 
ضمن گفت وگوهای ویراستار و ناشر به ناشر منتقل می شود 

و در او نیز اثر مثبت خواهد گذاشت.
پیشــنهادهای محتوایی ویراستار در حوزۀ »ویرایش 
بنیادی«، البته بسته به نوع سفارش، به تولید کتابی بهتر 
می انجامد که فروش بهتر و اثرگذاری و ماندگاری بیشــتر 
را برای آن به ارمغان می آورد. این، هم به نفع نویسنده است 
و هم ناشــر. ویرایش به طور کلی متنی صیقل خورده تر به 
دست می دهد و با شکل دادن ارتباطی بهتر بین نویسنده 
و خواننده، نفعی عمومی برای سه ضلع نشر، یعنی ناشر و 
نویسنده و خواننده، به بار می آورد. این باعث ارتباط قوی تر 
و ماندگارتِر نویسنده و ناشر می شود. ویراستار در واقع مربی 

و داور این بازی بُردبُرد است.

راهکار: چگونه می توان ویراستار واسط شد؟
برای رســیدن به این ایدئال، از کجا باید شــروع کرد و به 

کدام راه رفت؟
الف. راهکارهایی برای ویراستاران

ابتدا باید ویرایش را اصولی و از راه درست آموخت؛ یعنی در 
دوره های مرتبط شرکت کرد. با دو سه ساعت و نصف روز 
آموزش هم کسی ویراستار نمی شود. این دوره ها دست کم 
پنجاه ساعت باید باشند. یک دوره هم کافی نیست. استادان 

دوره هم باید ویراستارانی حرفه ای و صالحیت دار باشند.
مهارت آموز در گام دوم باید کتاب های مرجع ویرایشی 

همراهی می کند. حتی ممکن اســت خود ویراستار طرح 
و ایده ای داشــته باشد و به دنبال نویسنده یا نویسندگانی 
برای تبدیل کردن آن ایده و طرح به کتاب برود. شناسایی 
استعدادها و به تورانداختن نویسندگان خوش  نام و بزرگ نیز 

از فعالیت های ویراستار غربی است.
اما در تعامل با ناشــر، باید آثاری را که شایستۀ نشر 
می بیند، به ناشــر بقبوالند و رضایــت او را بگیرد و بتواند 
بودجه ای درخور آن، جذب کند. مذاکرۀ مالی با نویسنده 

از طرف ناشر نیز گاه به عهدۀ ویراستار است.
می بینیم که ویراســتار در غرب، هم باید دغدغه دار 
یافتن ایده و نویسنده ای قابل و تولید کتابی خوب باشد و 
هم دغدغه دار اقناع ناشر و انتشار آن اثر. پس او دقیقاً واسطۀ 

میان ناشر و نویسنده است.
اما در ایران، آنانی که عنوان »ویراســتار« دارند، کمتر 
به این حوزه ها وارد شــده اند و این طــور ویرایش در ایران 
کم سابقه اســت. ویرایش در اینجا یعنی همان »ویرایش 
صوری« و »ویرایش زبانی« و احیاناً نقدها و پیشــنهادهایی 
در حوزۀ »ویرایش بنیادی«. تازه این در صورتی اســت که 
کارفرما نگاه درســتی به ویرایش داشته باشد. در غیر این 
صورت، ویرایش تا ســطح »نمونه خوانی« نیز تنزل خواهد 

یافت!
البته گاهی برخی وظایف ویرایش در دیگر عرصه ها را 
دیگرانی انجام می دهند؛ اما نه به نام ویرایش! مثالً بار برخی 
از انواع ویرایش را مدیر مؤسسۀ انتشاراتی یا شورای پذیرش 
کتاب در مؤسسات بزرگ به دوش می کشند؛ اما برای این 
کار از عنوان »ویراســتار مدیر«، »ویراستار طرح«، »ویراستار 
مسئول مجموعه« و »ویراستار تکوینی« استفاده نمی کنند. 
حتی گاه »ویراستار تکوینی« و »ویراستار طرح« و »ویراستار 
مسئول مجموعه« را »نویسنده« می نامند یا نامشان را پس 
از عبارت »به کوشِش« می آورند. نام »ویراستار بنیادی« هم، 
یا به عنوان یکی از نویسندگان اثر می آید یا عنوان »ویراستار 
علمی« بــه او می دهند. می بینیم که کارهایی شــبیه به 
ویرایش انجام می شود؛ اما عنوانشان درست به کار نمی رود. 
این خطا در به کاربردن عناوین در نشر ما، باعث شده نتایجی 
منفی به بار آید. مهم ترینش این است که ویراستارِ امروز، 
نقش اثرگزینی و اثرآفرینی ندارد و نشــر ما به خالف نشر 

غربی، از توانمندی های ویراستار محروم است.
حال ســؤال این اســت: در وضع فعلی نشــر ایران، 
ویراستار چه اثری در رابطۀ نویسنده و ناشر دارد و چگونه 
می تواند این ارتباط را بهبود دهد؟ در این روزگار، وقتی ناشر 
یا نویسنده با ویراستار تماس می گیرد و سفارش ویرایش 
می دهد، مقصودش بیشــتر »ویرایش صوری« و »ویرایش 
زبانی« است و گاه، به ندرت، اندکی »ویرایش بنیادی«. تعامل 
ویرایشــی معموالً در این دو حوزه شروع می شود. در این 
مرحله، بسته به نوع سفارش و سیاست های ناشر و شیوه نامۀ 
او، ویراستار اثر را ارزیابی می کند و به ناشر بازخورد می دهد 
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ویراستاِر واسط

  معموالً فعالیت 
حرفه ای در عرصۀ 

ویرایش، با ویرایش 
صوری و زبانی آغاز 

می شود. در ضمِن 
همین ویرایش هاست 
که ویراستار به تدریج 

خواهد توانست 
پیشنهادهایی نیز 

در زمینۀ اصالحات 
ساختاری و محتوایی 
)ویرایش بنیادی( به 

نویسنده یا ناشر بدهد

  بر ویراستار است 
که در رشته ای علمی 

متخصص باشد تا بتواند 
در زمینۀ »ویرایش 

بنیادِی« متون تخصصی 
آن رشته نیز وارد شود

  ویراستار پس از 
چند سال ویرایش 
حرفه ای، به تدریج 

ارتباطاتی با نویسندگان 
و ناشران و دیگر 

دست اندرکاران عرصۀ 
نشر مانند صفحه آراها و 
حروف چین ها و طراح ها 

خواهد یافت

تا به تدریج شأنی همچون ویراستاران آن سوی آب بیابد و 
بتواند کارگردانی برخی آثار را بر عهده بگیرد. برای موفقیت 
در این عرصه، الزم است ویراستار برخی مؤلفه ها را در خود 

تقویت کند:
1. اشــتیاق: باید به کار خود عالقه داشته باشد. این 
عشق به او صبر و قدرِت ریزبینی می دهد. این عالقه باعث 
می شود روزها پای یک اثر بنشیند و با جمالت و کلمات آن 
کلنجار برود؛ ساعت ها با نویسنده گفت وگو کند و جلسات 
متعددی با ناشــر بگذارد و حتی با دیگر دســت اندرکاراِن 
تولید ارتباط بگیرد و آن ها را هدایت کند. همچنین اگر این 

اشتیاق نباشد، چطور می تواند کم مهری ها را بر تابد؟
آلن دی. ویلیامز می نویسد: »روزی که ویراستار متنی 
را بدون هیچ اشتیاقی به دست بگیرد، بهتر است بالفاصله 
این حرفه را کنــار بگذارد«؛۴ چراکه ایــن روز، آغاز مرگ 

حرفه ای اوست.
2. تعهد به کتاب: ویراستار در بین ناشر و نویسنده و 
کتاب، اول از همه، باید طرف دار کتاب باشد. شاید ناشر یا 
نویسنده به عللی سرخورده شوند یا نخواهند و حوصله نکنند 
کار را ادامه دهند. در این بین، ویراستار باید تالش کند تا 
می توانــد، کتاب را به ایدئال نزدیک کند و کوتاه نیاید. در 
واقع باید خود را نمایندۀ خوانندگان بداند و برای حق اصلی 

آنان یعنی بهترین کتاب، تمام تالش خود را بکند.
3. حمایتگری: ویراســتار از نویســنده در برابر ناشر 
حمایت می کند، با: اشتیاق به کتاب نگاشته شده یا پیشنهاد 
شروع نگارش کتاب، ُمجاب کردن ناشر، همراهی در تنظیم 
قــرارداد، ویرایش متن و ارتقای آن، ســایر اقدامات برای 
نشــر کتاب و نیز یاری رسانی در فرایند تبلیغات و فروش. 
همچنین از آن سو، منافع ناشــر را در نظر دارد: به دنبال 

را بخواند.3
بعد از آن، مدتــی کارآموزی و کارورزی ویرایش زیر 
نظر سرویراستار و استادی خبره، ضروری است. این دورۀ 
کارآموزی و کارورزی دست کم شش ماه و حداقل پنج هزار 
صفحه باید باشد. بعد از آن است که فرد می تواند آرام آرام 
وارد حرفۀ ویرایش شود. او باید بخواهد ویراستار حرفه ای 
شــود: شغل اول و آخرش ویرایش باشد و تمام وقت به آن 

بپردازد. نیز به آن عشق بورزد و در آن مستعد باشد.
معموالً فعالیت حرفه ای در عرصۀ ویرایش، با ویرایش 
صوری و زبانی آغاز می شود. در ضمِن همین ویرایش هاست 
که ویراستار به تدریج خواهد توانست پیشنهادهایی نیز در 
زمینۀ اصالحات ســاختاری و محتوایی )ویرایش بنیادی( 
به نویسنده یا ناشر بدهد. او با همین پیشنهادها گام به گام 
ارتباط بهتری با نویســنده و ناشر برقرار خواهد کرد و در 
ارتباط این دو، اثربخش خواهد شد. هرچه این جنبه قوی تر 
شود، نقش میانجی بودن ویراستار پُررنگ تر خواهد شد. البته 
اقدامات او در حوزۀ »ویرایش زبانی« و »ویرایش صوری« نیز 

به این ارتباط، شکل بهتری می دهد.
بر ویراستار اســت که در رشته ای علمی متخصص 
باشد تا بتواند در زمینۀ »ویرایش بنیادِی« متون تخصصی 
آن رشته نیز وارد شود. با »ویرایش بنیادی«، به خوبی خواهد 
توانســت واسط نویسنده و ناشر باشــد. پس از این، حتی 
زمینه هایی بــرای »ویرایش تکوینی« نیز پیش پای او قرار 

خواهد گرفت.
ویراستار پس از چند سال ویرایش حرفه ای، به تدریج 
ارتباطاتی با نویســندگان و ناشران و دیگر دست اندرکاران 
عرصۀ نشــر مانند صفحه آراها و حروف چین ها و طراح ها 
خواهد یافت. این رابطه ها و سابقه ها او را یاری خواهد رساند 
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پروندۀ ویژه / یادداشت

  جرالد گراس 
می نویسد: »... درست 
آن است که ویراستار 
به یاد داشته باشد 
اثر مورد نظر متعلق 
به مؤلف است و نظر 
اوست که باید تأمین 
شود...   .
به بیان دیگر، مؤلف 
است که کتاب را به 
دنیا می آورد«

  یاد بگیرید موقع 
خواندن، مدادی 
در دست داشته 
باشید؛ نه صرفاً  
برای یادداشت کردن 
اصالحات و 
بازنگری های احتمالی؛ 
بلکه برای اینکه 
نکته هایی را دربارۀ 
امور مربوط به تبلیغ و 
آگهی کتاب، هم برای 
خودتان و هم برای 
همکارانتان مشخص 
کنید که شاید ماه ها 
بعد به کار بیاید

  تقویت شّم 
اقتصادی به ویراستار 
این امکان را می دهد 
که از نگاه ناشر به اثر 
بنگرد. غیر از ذوق 
ادبی، بر ویراستار 
الزم است اقتصاد نشر 
را هم در نظر بگیرد 
و سود و زیان اثر را 
بسنجد

6. شــّم اقتصادی: تقویت شّم اقتصادی به ویراستار 
این امکان را می دهد که از نگاه ناشــر به اثر بنگرد. غیر از 
ذوق ادبی، بر ویراستار الزم است اقتصاد نشر را هم در نظر 
بگیرد و ســود و زیان اثر را بســنجد. باید از فرایند نشر و 
چم وخم فروش کتاب ســر در بیاورد. بایسته است بتواند 
طرحی بریزد که ضمن کاهش هزینه هــا، آوردۀ مالی اثر 
و فروش آن را افزایش دهد. همچنین وظیفۀ اوســت که 
ویژگی های برجستۀ هر کتاب را به زبانی شیوا و روشن بیان 
کند. ویلیامز برخی از این وظایف را این طور بر می شــمرد: 
»از گزارش ارزیابی گرفته تا نسخۀ مبنای فهرست نویسی، 
لبه برگردان روکش و اطالعیه های تبلیغاتی، این ویراستار 
است که با توضیحات اولیۀ خود، تلویحاً شرح می دهد اصاًل 
چرا این کتاب از اول انتخاب شده و آشکارا زمینۀ مناسبی 
برای پذیرش کتاب، هم در داخل و هم در خارج از مؤسسۀ 
انتشاراتی، فراهم می آورد... . یکی دیگر از این نوع زحمت ها 
شرکت در جلســۀ فروش است.... .«8 همچنین اندیشیدن 
دربــارۀ بازاریابی اثر و معرفــی آن در فضای مجازی نیز از 

دغدغه های ویراستار است.
توصیۀ عالمانۀ شوســتر دراین باره این است که: »یاد 
بگیرید موقع خواندن، مدادی در دســت داشــته باشید؛ 
نه صرفاً  برای یادداشــت کردن اصالحــات و بازنگری های 
احتمالی؛ بلکه برای اینکه نکته هایی را دربارۀ امور مربوط 
بــه تبلیغ و آگهــی کتاب، هم برای خودتــان و هم برای 
همکارانتان مشخص کنید که شاید ماه ها بعد به کار بیاید.«9

7. گسترش روابط و بازارسازی: بر ویراستار است که 
مدام به فکر یافتن ارتباطات جدید برای فعالیت خود باشد: 
ناشران، نویسندگان، طراحان، صفحه آراها، حروف چین ها، 
ســازمان ها و... . ویراســتار باید هر روز به دنبال گسترش 
زمینه های فعالیت خود باشد تا بتواند نویسندگان جدیدی 
بیابد و جذب کند یا از افراد مستعد سر راهش، نویسندگانی 
توانمند بسازد. ویراستار باید تور پهن کند: در همایش ها، 
مجله ها، کالس های درس، نشست های دوستانه، سفرهای 

کتاب های ناب است، متن های موجود را به گونه ای صیقل 
می دهد که بهترین فروش را بکند، دربارۀ تبلیغات و بازار 
فروش می اندیشد، شیوه نامه و سیاست های ناشر را در اثر 
اعمال می کند و در مجموع، از زاویۀ دید ناشر به اثر می نگرد.

اولین حمایت ویراستار هم، از خوانندگان و خوِد کتاب 
است.

4. تصور دقیق از جایگاه خود: جرالد گراس می نویسد: 
»... درست آن است که ویراستار به یاد داشته باشد اثر مورد 
نظر متعلق به مؤلف است و نظر اوست که باید تأمین شود... 
. به بیان دیگر، مؤلف اســت که کتــاب را به دنیا می آورد. 
ویراستار حکم قابله ای را دارد که باید متنی خوب و سالم 
را برای دنیای نشر متولد کند.«5 به گفتۀ جیمز اوشی وِید: 
»مبــادا فکر کنید که مهارت های شــما می تواند از کتاب 
چیزی بسازد که نیســت. اگر دلتان می خواهد نویسنده 
شــوید، خودتان بنویسید... . همواره باید تصویر روشنی از 
نقش خود داشته باشید: شما متخصص این حوزه نیستید. 
حضورتان برای کمک کردن اســت.«6 نباید از خود بپرسد: 
»اگر من نویسنده بودم، متن را چطور می نوشتم؟« باید فقط 

خطاها را بیابد و آن ها را با داشتن دلیل، اصالح کند.
5. قدرت اقنــاع: باید بتواند به صــورت منطقی و 
مســتدل، از پیشنهادهای خود دفاع کند و دلیل تغییرات 
خود را تبیین کند. ام. لینکلن شوستر در بند پنجم »نامه ای 
سرگشاده به ویراســتاران آینده« این طور توصیه می کند: 
»کافی نیست که از یک متن یا از ایده و طرحی برای یک 
کتاب، ‘خوشتان’ یا ‘بدتان’ بیاید. شما باید بدانید و بتوانید 
به نحو مستدل و قانع کننده ای توضیح بدهید که چرا دربارۀ 
فالن پیشنهاد چنین نظری دارد.«7 برای این منظور، باید 
بتواند برای تغییرات خود دالیل ویرایشــی ذکر کند و به 
سخنان و کتاب های صاحب نظران ارجاع دهد. باید دستوری 
صحبت کند یعنی با اصطالحات دستور زبان. همچنین باید 
از فرایند نشر سر در بیاورد و شّم اقتصادی خود را تقویت 

کند.
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ویراستاِر واسط

  ریچارد کرتیس 
می نویسد: »ویرایش 

مجموعۀ بسیار 
پیچیده ای از کارهاست 

و هیچ کس نمی تواند 
به تنهایی در تمام 
آن کارها به یک 

اندازه مهارت داشته 
باشد. ویراستاری 

که با گشاده دستی 
از کارگزاران 

پذیرایی می کند و 
مؤلفان، مسحور او 

می شوند، ممکن 
است مذاکره کنندۀ 
بی دست وپایی باشد

  بدون شک، هم 
ناشر و هم ویراستار 

در ساخته شدن کتاب 
نقش دارند؛ اما میزان 

این نقش در ایران 
و کشورهای غربی 

متفاوت است

این موضوع دو فایدۀ آشکار دارد: از مسئولیت ناشر می کاهد 
و به مســئولیت ویراستار می افزاید. اضافه شدِن مسئولیت 
ویراســتار به معنای قدرتمندترشدن اوســت... . در چنین 
نظامی، نویســنده هیچ کاری با ناشــر ندارد. اگر ویراستار 
راضی باشد، کار تمام است... . ویراستار بر نویسنده و ناشر، 
هر دو، تســلط دارد. در حال حاضر، در کشور ما چنانچه 
ناشر مایل به انتشار اثر باشد، مخالفت ویراستار غالباً راه به 

جایی نمی برد.«11

سخن آخر: احساس رضایت
برخی از فواید »ویراستار واسط« برای نشر را گفتم. بزرگ ترین 
آوردۀ این گونه ویرایش برای خوِد ویراستار، احساس رضایت 
است! لذت این گونه تعامل حرفه ای با ناشران و نویسندگان 
او را به شوق می آورد تا راه پُر پستی و بلندِی ویرایش را ادامه 
دهد. مثالً نمونه های این گونه تعامل با ناشران و نویسندگان، 
از خاطرات خوب من در دوران حرفه ای ویراستاری ام است: 
اینکه می بینم ســاعت ها گفت وگو و چند ســال انتظارم، 
باالخره فردی مســتعد را به عرصۀ نوشتن می کشاند، آن 
هم با کتابی پُرتیراژ؛ یا آنجا که در پروازهایم برای دوره های 
ویرایــش، خداخدا می کنم فرد مســتعدی بیابم تا در توِر 
نوشــتن بیندازمش، فرقی نمی کند قهرمانی ملی باشد یا 
استاد دانشگاهی یا حسابرس سازمان های دولتی، با ایشان 
ساعتی هم صحبت می شوم و می کوشم جرقه ای در ذهنشان 
ایجاد کنم و می دانم سال های بعد، ثمر آن را خواهم دید؛ 
وقتی مدت ها با نویسنده ای مذاکره می کنم و ده ها پیشنهاد 
می دهــم و او می پذیرد و سپاســم را می گوید؛ آن گاه که 
در مهمانی و مجلســی دنبال ایده برای نوشتن می گردم و 
همچنین دنبال فردی مستعد برای نویسنده شدن؛ وقتی 

تالش می کنم ناشران مناسب برای نویسندگان بیابم و... .

سپاس
در نوشتن این اثر، پس از آموزه های استادانم و کتاب هایی که 
خوانده ام، رهنمودهای عزیزانم، جواد کاظمی و محمدمهدی 
باقری و مهدی صالحی و سیدفرشید سادات شریفی، اثرگذار 

بوده است. سپاسمنِد همگی شانم.
مرا از دیدگاه های ارزشــمند خود بهره مند سازید.12 

سپاسگزارم.

شغلی و تفریحی و... . همچنین خالقانه، نیازهایی را کشف 
کند که هنوز برآورده نشــده اســت یا نیازســازی کند و 

ایده هایی جدید بدهد.
8. توانایی های فردی: آخرین بند هم این اســت که 
خود را بشناسد و نگاهی واقع بینانه به توانمندی های خود 
داشته باشد. ریچارد کرتیس می نویسد: »ویرایش مجموعۀ 
بســیار پیچیده ای از کارهاســت و هیچ کــس نمی تواند 
به تنهایی در تمام آن کارها به یک اندازه مهارت داشته باشد. 
ویراستاری که با گشاده دستی از کارگزاران پذیرایی می کند 
و مؤلفان، مسحور او می شوند، ممکن است مذاکره کنندۀ 
بی دست وپایی باشد. معامله گر هوشیار ممکن است طاقت 
کار مالل آور و توان فرســای ویرایــش فنِی کلمه به کلمۀ 
متن را نداشته باشد. ویراســتار فنی ای که ماهرانه کتاب 
را کلمه به کلمه و سطربه ســطر زندگی می بخشــد، موقع 
سروکله زدن با نویسندگان ممکن است از کوره در برود.«10 
این خودشناســی زمینه ای می شود تا توانایی های خود را 
افزایش دهد. مثالً حاضرشدن در مقام ویراستاری واسط، 
بیشتر وقت ویراستار را در محل کارش و در ساعات رسمی 
کار می گیرد. از این رو، باید تــوان خود را افزایش دهد تا 
بتواند بیشتر کار مطالعه و ویرایش جدی را خارج از محل 

کار و اغلب در ساعات شب و ایام تعطیل انجام دهد.
ب. راهکارهایی برای ناشران

ناشــران نیز باید نگاهشــان به ویرایــش را اصالح کنند. 
ابتــدا الزم اســت انواع ویرایــش و وظایف ویراســتار در 
هر حوزه را به درســتی بشناســند. ســپس در هر نوع از 
ویرایش، به ویراســتاری که واقعاً ویراســتار است و در آن 
زمینه تخصص دارد، مراجعه کنند؛ نگاه کارشناســانۀ او را 
بپذیرند و هزینه های این مرحله از تولید کتاب را مهم ترین 
سرمایه گذاری در نشر بدانند. در مجموع، بر عهدۀ ناشران 
است که با شناســایی ویراستاران صالح، شأن اثرگزینی و 
اثرآفرینی به ایشان بدهند و از این راه، منفعت خود و جامعه 

را تضمین کنند.
استاد صلح جو به خوبی دراین باره سخن گفته است: 
»بدون شک، هم ناشر و هم ویراستار در ساخته شدن کتاب 
نقش دارند؛ اما میزان این نقش در ایران و کشورهای غربی 
متفاوت اســت. ویراستار غربی بســیار مهم تر است و در 
بســیاری از موارد، در انتشار اثر نقش تعیین کننده دارد... . 

پی نوشت ها:

1. به نقل از: انجمن ویراستاران کانادا، »استانداردهای حرفه ای ویرایش«، ترجمۀ مجید ملکان، مجلۀ جهان کتاب، ش119 و 
120، اسفند1379، ص۴9 تا 51 / 2. نک: عبدالحسین آذرنگ، بازاندیشی در مباحثی از نشر و ویرایش، تهران: ققنوس، 138۴، 
 .۴ / seire-motaleaati-76/www.viraiesh.ir/new/topics/item :ص105 تا 172 / 3. برای دیدن فهرســتی از این کتاب ها، نک
جرالد گراس، ویرایش از زبان ویراستاران، ترجمۀ مژده دقیقی و دیگران، چ1، تهران: مهناز، 1389، ص۴0 / 5. همان، ص32 
/ 6 . همــان، ص137 / 7. همــان، ص67 / 8. همان، ص۴5 / 9. همان، ص67 و 68 / 10. همان، ص73 / 11. علی صلح جو، 

heydarisani@ymail.com .12 / 7 نکته های ویرایش، چ5 )چ1 از ویراست 2(، تهران: مرکز، 1393، ص6 و
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پروندۀ ویژه
یادداشت

درست نویسی و ویرایش
از گام نخست

دکتر سیدفرشید سادات شریفی1

متن
1. ویرایش فرایندی اســت توافقی میان ویراســتار و 
پدیدآورندۀ متن که هدف صحیح و روان شــدن متن 
)منطبق شــدن آن با آســتانۀ فهم مخاطب( را دنبال 
می کنــد و این یعنی، ویراســتار در میانــه و متِن دو 
سوی ارتباط فرستنده )پدیدآور( و گیرنده )مخاطب( 

جایگاهی ویژه دارد؛ اما جایگاه او دقیقاً کجاست؟ 
شــاید در گام اول و پیش از فرارسیدن سطرها و 
قسمت های بعدی، این دو نقل قول کمی کمک کند:3 

• ]ویراستار[ باید به خود بگوید: »چگونه می توانم 
به این نویسنده کمک کنم تا حرفش را به سبک 
خودش، بهتر از این بنویسد؟« و از گفتن این جمله 
بپرهیزد که: »چطور می توانم به او نشان دهم که 
اگر نوشــتۀ من بود، آن را چگونه می نوشــتم؟« 

)جیمز تربر(۴
• ویرایش، به ســادگی، به کارگرفتن عقل سلیم 
خوانندۀ خوب اســت. به همین دلیل، برای اینکه 
ویراستار خوبی باشید، باید خوانندۀ خوبی باشید. 

)رابرت گاتلیب(5
2. حال اگر این جایگاه را شناختیم و پسندیدیم، 
چگونه می توانیم ویراســتار شــویم؟ آیا درست نویس 
و زیبانویس شــدن خودمــان بر آن مقدم اســت یا 
درست نویسی و ویرایش، هر دو، ممکن است هم زمان 
دست یاب شــوند؟ راه های افزایش دقت و حساسیت 

مقدمه
گروه »ویراستاران«2 در جایگاهِ فعال ترین گروه ویرایشی 
خصوصی در ایران، ضمن برگزاری کارگاه های آموزش 
ویرایش، می کوشــد به روند کار ویرایش ســرعت و 
دقت بخشد. محدودۀ فعالیت »ویراستاران« از کارهای 
خدماتی و صنفی فراتر نمــی رود؛ زیرا همین قلمرو، 
آن قدر پربرگ وبار اســت که از آموزش تا تولید محتوا 
تا انجام خدمات ویرایِش انواع متن ها را دربرمی گیرد. 
»ویراستاران« به ضرورِت کار گروهی در حرفۀ  خویش 
واقف اســت و این بدان معناســت که چند ویراستار، 
هم زمان، در گروه های تخصصــی، متن ها را در زمان 
کوتاه تر ویرایش  کنند و ویراســتاران ناظر، کار آنان را 
بازبینند تا از یکدســتی و درستی و دقت کار مطمئن 
شــوند. »ویراستاران« آماده اســت با تک تک ناشران و 
نویســندگان، نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز همۀ 
درست اندرکاران نشر و رســانه، در آموزش ویرایش و 
درست نویســی و در ویرایش متون همکاری کند. در 
این گروه، آموزش نیز همــواره برمبنای بهره گیری از 
فنون و فناوری های جدید دیجیتال و استفاده از گنج 
شــایگاِن تجربه های استادان این عرصه و تالش برای 
تجربه اندوزی هــای جدید بوده اســت. آنچه در ادامه 
می آید، بخش نخست، سلسله یادداشت هایی است که 
می کوشد چشــم اندازی صحیح از چیستی ویرایش و 

درست نویسی به خوانندگان پیشکش کند.

قسمت اول: چشم انداز و پرسش  های آغازین
 ویرایش فرایندی 
است توافقی 
میان ویراستار و 
پدیدآورندۀ متن 
که هدف صحیح 
و روان شدن متن 
)منطبق شدن آن با 
آستانۀ فهم مخاطب( 
را دنبال می کند و 
این یعنی، ویراستار 
در میانه و متِن دو 
سوی ارتباط فرستنده 
)پدیدآور( و گیرنده 
)مخاطب( جایگاهی 
ویژه دارد

 ]ویراستار[ باید به 
خود بگوید: »چگونه 
می توانم به این 
نویسنده کمک کنم 
تا حرفش را به سبک 
خودش، بهتر از این 
بنویسد؟« و از گفتن 
این جمله بپرهیزد که: 
»چطور می توانم به 
او نشان دهم که اگر 
نوشتۀ من بود، آن را 
چگونه می نوشتم؟
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می دهد ساختار دستوری بیگانه را در زبانمان بپذیریم 
و به کار بریم؟

11. آیا اصلی مهم تر از »یکدستی« یا هم اهمیت با 
آن داریم که بر تمام جوانب ویرایش و درست نویســی 

متن حاکم باشد؟
12. در ویرایــش صوری که دغدغه دار اســت تا 
ظاهر متن نیز از جنبه های مختلف آراسته شود، به جز 
رسم الخط واژگان و چگونگی نگارششان به نکاتی دیگر 
هم می پردازیم؟ آیا تلفــظ و امالی واژه ها نیز دغدغۀ 
ماست؟ فاصله گذاری بین کلمه ها و نشانه ها را چگونه 
انجام می دهیم؟ آیا عددنویسی در متن های ویراسته، 
ســامان و قاعده ای دارد؟ چه شــیوه نامه ای هست که 
همۀ این مواد و مطالب را ســامانی اصولی و یکدست 

بخشیده باشد؟
13. آیا الیه بندی و پاراگراف گذاری و تیترگذاری 
متون نیز زیرمجموعۀ ویرایش صوری اســت؟ کار ما 
ویراستاران است که در ویرایش صوری، اجزای کتاب 
را در جای مناســب خویش بنشانیم؟ آیا الیه بندی و 
پیکره چینی و فهرست سازی برای متن، راهی خودکار 

و دقیق هم دارد؟ 
1۴. پس از مسائل کالن صورِت متن، آیا نشانه ها 
)عالئم ســجاوندی( نیز نظامی دارند؟ آیا اســتفاده از 
نقطه و کاما و نقطه کاما و عالمت سؤال و تعجب و... نیز 
قواعدی دارد؟ اگر بله، ریاضی گون اســت یا منعطف و 

ذهــن، ســیر مطالعاتــِی یاری رســان، آموزش های 
به دردبخور و دیگر ضروریات را از کجا بشناســیم و در 

کجا بیابیم؟
3. مزایا و معایب ویراستارشدن چیست؟ و چگونه 
می توان از ضعف های این شــغل کاست و بر مزایایش 

افزود؟
۴. باتوجه  به گســتردگی عرصۀ ویرایش ازسویی 
و پرنکته تربودِن دو شاخۀ »ویرایش زبانی« و »ویرایش 
صوری« ازسوی دیگر، زیرمجموعه های اصلی هریک از 

این ها کدام اند؟
5. ازآنجاکه ویرایش زبانی بر معنای متن تمرکز 
می کند، زدودن واژه های ناآشــنا و بیگانه در این میان 
چــه اهمیتــی دارد؟ مرجع یافتن برابرنهاد فارســی 
برای »المان« و »پروپوزال« و »امعان نظر« چیســت؟ با 
»به پیوست ایفاد می گردد« در نامه های اداری چه باید 
کرد؟ حال که می خواهیم از واژه های آشــنا استفاده 
کنیم تا خواننده مقصودمان را درست و راحت دریابد، 
همیشــه واژه های فارسی را به کار می بریم یا این فقط 

نوعی ترجیح است؟
6. برای شناسایی و اصالح چندمعنایی ناخواسته 
در جمــالت و عبارات متــن چه بایــد بکنیم؟ این 

»کژتابی«ها را چگونه بیابیم و درمان کنیم؟
7. روی دیگر کژتابی ها خطاهای منطقی اند: مثاًل 
فصل و وصل باهم جمع می شوند و »و یا« را می سازند؛ 
با نبود و غیاب و کمبود خداحافظی می کنیم و »عدم 
وجود« را می سازیم؛ »ترین« )صفت عالی( را که بر یک 
چیز داللــت می کند، در ترکیب »یکی از قدیمی ترین 
دانشــگاه ها« برای جمع به کار می بریم. همه، بی آنکه 
لحظــه ای فکر کنیم این ها یعنی چه و بی پروا از اینکه 
خطاهایــی از ایــن  نوع، مکثی مفهومــی به خواننده 

تحمیل می کند و دشوارفهم شدن متن را در پی دارد.
8. حشو: پس از ویرایش، حجم بسیاری از کتاب ها 
ده ها یا گاهی صدها صفحه کم می شود. عجیب نیست؟ 
راز این همه کاهش در چیست؟ بالغت، که سه وجه دارد: 
نزدیک شدن به معنای مطلوب و معنای بسیار را با لفظ 
کم رساندن و از حذف شدنی های بی کاربرد نگذشتن و 
آن ها را حذف کردن. پس شما بگویید با »پس بنابراین« ها، 
»بازگشــایی دوباره« ها، »دو طفالن مسلم«، »نسبت به 

چیزی بذِل اقدام کردن« و امثال آن چه کنیم؟
9. آیا گویش غیرمعیار، در متن معیار و سرراست 
و غیرخالق جایی دارد؟ »هوا سرد رفت« و »جای شما 
آمد« مشــهدی ها، »چرا نگاهِ من می کنی« و »جانش را 
باالی ویرایش داد« جنوبی ها و مانند این ها جایز است 

که در متن معیار هم بیاید؟
10. آیا زبان آمــوزی، نگارش متن علمی، کثرت 
اصطالحات شــیک فرنگی و امثال این ها به ما اجازه 
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)سمیعی(، 21 )ایرانی(، 17 )معصومی(، 2۴ )منصوری(، 
9 )آشوری(، 28 )کافی(.

* یوسف عالی عباس آباد، فرهنگ درست نویسی 
سخن، تهران: ســخن.  مقدمۀ ناب + پانزده متن 

فارسی معیار + سرواژه های مهم، مثل گرته برداری.
ناصر نیکوبخت، مبانی درست نویسی زبان فارسی 
معیار، تهران: چشــمه.  فقط نیمــۀ اول کتاب. با 

نظمی مناسب، ویرایش زبانی را خالصه کرده است.
* حســن ذوالفقــاری، راهنمای ویراســتاری و 
درست نویســی، تهران: علم.  بحث نشانه گذاری. 
البتــه تمام کتاب مفید اســت و مثال هــای فراوان و 
جدول های مفصلی دارد. برای ویرایش نامه های اداری 

نیز می توان از مثال های آن بهره برد. 
* احمد سمیعی، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.  
 فقط بخش ویرایش زبانی؛ زیرا شــیوۀ ویرایش 
صوری ایشــان، با وجود اجر پُراَرجی که دارند، مقبول 

نیفتاد.
محمد اســفندیاری، کتاب پژوهــی، قم: صحیفۀ 
خرد.   »حشــو قبیح« در 100 صفحه + مقالۀ »از 
ویراســتاری تا ویرگوالستاری« + چهار مقاله با موضوِع 

ننوشتن.
بهاءالدین خّرمشــاهی، کژتابی های ذهن و زبان، 
تهران: ناهیــد.  کتابی مفرح، حــاوی نکته های 

کاربردِی زبانی و حاصل بیست سال یادداشت برداری.
عبدالحسین آذرنگ، بازاندیشی در مباحثی از نشر 
و ویرایــش، تهران: ققنوس.  بخــش دوم، به ویژه 

مقاله های 1و5و6.
علی صلح جو، نکته های ویرایــش، تهران: مرکز.  
 یادداشت هایی برخاسته از سال ها تجربۀ جدی در 

ویرایش، مفید برای حرفه ای ترها و نه تازه واردها.
محســن باغبان، مصائب آقای ویراســتار، تهران: 
قطره.  تجربه هایی رنگارنگ و آموزه هایی جدید از 

سال ها ویراستاری، مفید برای حرفه ای ترها.
* غالمرضــا ارژنــگ، ویرایش زبانی: بــرای زبان 
نوشتاری فارسی امروز، تهران: قطره.  بسیار ساده و 

پُرمثال، ویرایش زبانی را توضیح داده است.

پی نوشت ها:

1. محقق دورۀ پسادکتری زبان و ادبیات فارسی و نمایندۀ »ویراستاران« در جنوب ایران؛ fsadatsharifi@gmail.com. در محتوای 
این متن از دروس و جزوه های اســتادانم محمدمهدی باقری و سیدحمید حیدری ثانی و مهدی صالحی بهرۀ فراوان برده ام که 
تک تک آن ها را صمیمانه سپاس می گویم / 2. نشانی تارنما: www.viraiesh.ir / 3. همکار گرانقدرم شکیبا شریف پور با همکاری 
دوستشــان سرکار خانم پرســتو ُقرچی، مطلبی زیبا و خواندنی برای شمارۀ 52 مجلۀ انشا و نویسندگی زیر عنوان »ویرایش 
به روایت بزرگان؛ نقل قول های ویراســتاران و نویسندگان برجســتۀ خارجی دربارۀ ویرایش« فراهم کرده اند که با کسب اجازۀ 
ایشان، بخشی از این نقل قول ها را آورده ام. از ایشان نیز سپاسگزارم / Robert Gottlieb .5 / James Thurber .۴  / 6.  نشانۀ 

* یعنی جزو ابزار کار است و در هنگام ویرایش کردن، باید دمِ دست ویراستار باشد

پیچیده؟ رعایت آن چه اثری در انتقال سریع و صحیح 
معنا دارد؟

15. آیا ارجاع دهی و کتابنامه نیز پیرایش می طلبد 
و شیوه نامه و اصولی دارد؟

16. آیــا عالوه بر نرم افزار واژه پــرداز word، برای 
درست نویســی در گوشی های هوشــمند نیز ابزار و 

نرم افزاری وجود دارد؟

به جای سخن پایانی
در پایان بجاســت برای خوانندگان عالقه مند، منابع و 
ســیری را معرفی کنیم که بتوانند درصورت تمایل، 
تا پیش از رســیدن به شماره های آیندۀ مطلب، خود، 
با جســت وجو پاســِخ دســتِ کم برخی پرسش های 
پیش گفته را بیابند. به همین ســبب در اینجا، ســیر 
مطالعاتی ویرایش، در گروه »ویراستاران« را از درس نامۀ 
آموزشی این گروه به قلم استاد محمدمهدی باقری نقل 

می کنیم و با آن، این قسمت را پایان می دهیم:6
* ابوالحســن نجفی، غلط ننویسیم، تهران: نشر 
دانشگاهی.  پیشگفتار بصیرت زا + سرواژه های مهم: 
توسط، داشتن، قابل، قابل توجه، درازنویسی، را، شرایط، 
تتابع افعال، اگرچه... ولی، یک، حذف فعل، صفت مؤنث، 
عبارت وصفی، سؤال پرسیدن، بشــریت، واو، آنچه که، 

موافقت، نوین، تنها، نرخ و... .
* فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، دســتور 
خط فارســی، تهــران: آثــار )فرهنگســتان(.  
مطالعــۀ ص21تــا۴3 + دقت فــراوان در جدول های 

ص25تا27و32.
* علی اشرف صادقی، فرهنگ امالیی خط فارسی، 
تهران: فرهنگستان.  امالی واژه های فارسی. البته 

معدودی واژه ها را ندارد و مقدمه اش پُرعیب است.
نصراهلل پورجوادی )زیر نظر(، دربارۀ ویرایش، چ2 
به بعد، تهران: نشر دانشگاهی.  مقاله های 1 )مایرز(، 
3 )سمیعی(، ۴ )باستی ین(، 7 )معصومی(، 12 )امامی(.

نصراهلل پورجوادی )زیر نظر(، دربارۀ زبان فارسی، 
تهران: نشر دانشگاهی.  پیشگفتار + مقاله های 1 
)نجفی(، 13 )ایرانی(، 2 )صادقی(، 15 )یوســفی(، 20 
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   نویسنده ها و 
مترجمان اصاًل نگران 

نباشند: قرار نیست 
به جای آن ها، ما از 

خواننده دلبری کنیم. 
ما پشت پرده ایم و فقط 

متن را صیقل می زنیم 
و به دست خواننده 

می سپاریم

آهان! همون غلط امالیی و اینا دیگه!
قصــۀ ویراستارناشناســی به همیــن جا پایان 
نمی پذیــرد. این »و اینا« را بســیاری از مردم، فقط 
قواعــدی خشــک و دســت وپاگیر می پندارند که 
ویراســتار به دســت می گیــرد و بی رحمانه به جان 
نوشــته ها و حتی گفته های مردم می افتد. البته در 
نظر ویراســتار، همین »و اینا« هزار نکتۀ باریک تر از 
موست که باید عمری زحمت کشید و خواند و خواند 
و خوانــد تا بتوان آن را در کوله بــار دانش و تجربه 

جای داد.
شاید تاکنون بسیار شــنیده اید که ما ویراستار 
جماعت، کی هستیم و چه کاره ایم. حاال بشنوید که 

کی نیستیم و چه کاره نیستیم.

عنوان این یادداشت جمله ای است که همیشه 
در گفت وگوی بین مردم و ویراستار جماعت می شود 

شنید:
مردم: ]با کنجکاوی[ شغلت چیه؟

ویراســتار جماعت: ]بــا اعتمادبه نفس کامل[ 
ویراستاری.

مردم: ]با نــگاه عاقل اندر ســفیه[ یعنی غلط 
امالیی می گیرید دیگه!

ویراستار جماعت: ]با سرخوردگی[ غلط امالیی 
»هم« می گیریم.

با همۀ تالش ویراســتار جماعت، این گفت وگو 
غالباً با این جمله به پایان می رسد:

مردم: ]با حــس »من که همــون اول گفتم«[ 

غلط امالیی »هم« می گیریم!

احمد عبداله زاده مهنه

دربارۀ نقش و جایگاه ویراستار
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  باور کنید که 
ما مخل آسایش و 
آرامش ناشر نیستیم. 
نقشمان این نیست 
که در روند نشر، 
ناگهان وارد صحنه 
شویم و با چهار تا 
ایراد بنی اسرائیلی 
بخواهیم خودی نشان 
دهیم و ناشر را وادار 
کنیم که عصبانی شود

  هر نوشته ای 
روح دارد و همچنان 
که همۀ آدم ها را 
نمی شود با یک 
قاعده و قانون و 
روش بسامان کرد، 
هر متنی را هم باید با 
حال و هوای خودش 
ویراست

نقشــمان این نیســت که در روند نشر، ناگهان وارد 
صحنه شویم و با چهار تا ایراد بنی اسرائیلی بخواهیم 
خودی نشان دهیم و ناشر را وادار کنیم که عصبانی 
شــود و بگوید: »بر خرمگس معرکه لعنــت!« اتفاقاً 
خیلی دلســوز نشر و ناشــریم. می خواهیم حاال که 
برای یک جلد کتاب، این همه آدم زحمت می کشند، 
کاری شسته وُرفته به دست خواننده برسد. خواننده 
راضی باشــد و ناشر، هم سودش را ببرد و هم ثوابش 

را.

آدم آهنی نیستیم
همیــن جا اعالم می کنیم: از ما نیســت کســی که 
مشتی قاعدۀ دستوری و ویرایشی یاد بگیرد و بعد در 
کسوت ویراستار، چشمش را ببندد و نوشتۀ مردم را 
از دِم تیغ بگذراند. هر نوشته ای روح دارد و همچنان 
که همۀ آدم ها را نمی شــود بــا یک قاعده و قانون و 
روش بســامان کرد، هر متنی را هــم باید با حال و 
هوای خودش ویراســت. ما هم گاهی قواعد ویرایش 

را فدای روانی و یکدستی نوشته می کنیم.

ایرادگیر نیستیم
در برابــر هر واژه ای باید حســاس باشــیم و از کنار 
کوچک ترین کلمه به راحتی نگذریم تا بتوانیم دایرۀ 
واژگانی مان را روز به روز به روز کنیم و درســت را از 
نادرســت بازبشناسیم؛ اما معنایش این نیست که به 
حــرف زدن روزمرۀ مردم گیر بدهیــم. اصاًل یکی از 
منابع ما برای تعیین معیارهای درست نویسی، زبان 

همین مردم کوچه و بازار است.

معصوم هم نیستیم
ناگفته هم پیدا بود که معصوم نیســتیم. این را گفتم 
که بگویــم از کار همۀ ویراســتارها کورکورانه دفاع 
نمی کنیم. از کار ویراستارنماها و خودویراستارپندارها 
که اصاًل دفاع نمی کنیم. ما هم آدمیم: آدم اســت و 
اشتباه. برای همین اســت که همین جا از ویراستار 
مجله خواهش می کنم که در این نوشــتار هم نیک 
بنگرد و سفت وسخت ویرایشش کند؛ چون معتقدیم 

که هر متنی به ویرایش نیاز دارد.

  
در روزهایی که این یادداشــت را می نوشتم، استاد 
ابوالحسن نجفی، دیده بان دلسوز زبان فارسی و یکی 
از حق داران بزرگ به گردن ویرایش و درست نویسی، 
از میان ما پر کشــید. نتوانســتم نوشته ام را بی نام 
او به پایــان ببرم. آرمانش را پــاس بداریم و »غلط 

ننویسیم«.

هوو نیستیم
نویســنده ها و مترجمان اصاًل نگران نباشــند: قرار 
نیســت به جای آن ها، ما از خواننده دلبری کنیم. ما 
پشــت پرده ایم و فقط متن را صیقــل می زنیم و به 
دست خواننده می سپاریم. تازه، این روزها که ارتباط 
این قدر آسان شده است، هرجای کار که گیر کردیم 
و دســتمان به اصالح و تغییر نرفت، با صاحب متن 
تماس می گیریم و گیر کار را با او در میان می گذاریم 
و پیشنهاد خودمان را می گوییم. دست بردن در متن 
نویســنده یا مترجــم مرحوم هم هیهــات! ویرایش 
صوری می کنیم و بس. ویراستاری رفاقتی است بین 

دو هم صنف، نه رقابتی بین دو هوو.
قرار نیست نان نویسنده را آجر کنیم. نویسنده 
اگر نویسنده باشد، اثرش را دست کاری های ویراستار 
از ارج و قــرب نمی اندازد. از آن ســو، نویســنده اگر 
نویسنده نباشــد، ویراســتار نمی تواند نویسنده اش 
کند. قرار نیســت و معقول و مطلوب هم نیست که 
ویراســتار در سبک نوشته دست ببرد یا نوشته ای را 
بازنویسی کند. نامردی هم هست دیگر: کس دیگری 
ذوق به خرج دهد و دســت آخر، هنرنمایی را به پای 

کسی دیگر بنویسند.

اخاللگر نیستیم
باور کنید که ما مخل آسایش و آرامش ناشر نیستیم. 
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نقدی ویرایشی
 بر ترجمه های مشهور قرآن

محمدمهدی باقری
سرویراستار ترجمۀ جدیدی از قرآن1

اصـول، مبانـی و فرآینـد ترجمـه قـرآن کریـم، تهـران: 
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، ۱۳۸۹.

ترجمه هـای  بررسـی  خرمشـاهی،  بهاءالدیـن   .۵
امروزیـن قـرآن کریـم، قـم: ترجمـان وحـی، ۱۳۸۸.

۶. محمدعلـی رضایـی اصفهانـی، منطـق ترجمۀ 
قـرآن، قـم: مرکـز جهانـی علـوم اسـامی، ۱۳۸۶.

ترجمـه را می توان »یکسان سـازِی تأثیـر متن مبدأ و 
مقصد« دانسـت؛ یعنی همان حسـی که بـرای خواننده 
در زبـان مبـدأ حاصـل می شـود، بـه خواننـده در زبـان 
مقصد نیز دست دهد. البته در ترجمۀ متن مقدس، این 
ادعـا بلندپروازانه به حسـاب می آیـد و باید بـه این واقعیت 
گـردن نهـاد کـه به هرحـال و همیشـه و به ناچـار، ترجمـۀ 
متـن مقدس بـا »ریزش معنـا« روبه روسـت. امـا پذیرفتن 
ایـن اصـِل بارهـا تکرارشـده و بدیهی، مسـاوی نیسـت با 

هم نخسـتین ترجمـه از قرآن بـه زبان فارسـی بود و 
هـم در بین زبان ها بیشـترین تعـداد ترجمه از آِن فارسـی 
است: بیش از هفتاد ترجمۀ کامِل چاپ شـده وجود دارد 
کـه حـدود پانـزده ترجمـه از آن ها به شـهرت رسـیده اند. 
از طرفـی، ترجمـۀ قـرآن کاری اسـت دشـوار و پرنکتـه و 
زمانگیـر. مترجـم قرآن نیـز بایـد از ویژگی هـای متعددی 
برخوردار باشـد که دربارۀ آن، بسـیار نوشـته اند و در منابع 

زیـر می تـوان مطالب مفیـدی در این زمینـه یافت:
۱. محمدعلـی کوشـا، ترجمه هـای ممتاز قـرآن در 

تـرازوی نقد، قـم: مبیـن، ۱۳۸۸.
۲. مرتضـی کریمی نیـا، سـاختهای زبـان فارسـی و 

مسـئله ترجمه قـرآن، تهـران: هرمـس، 1389.
۳. مقاله هـای مربـوط بـه ترجمـه، در نشـریه های 

ترجمـان وحـی، بینـات، پژوهش هـای قرآنـی.
۴. سیدمحمدحسـن جواهری، درسـنامه ترجمه؛ 

بخش نخست
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پروندۀ ویژه / یادداشت

مجتبـوی، در بقـره، ۱۷۶: هـر آینـه در سـتیزگی و 
جدایـی دوری ]از حـق [ انـد.

روشـن اسـت که معنای این نمونه ها روشن نیست! 
گویـی خـود متـن عربـِی قـرآن در اینجـا بهتـر بـه فهـم 

می نشـیند و  
ترجمه هـای فهمیدنی تـر، از ایـن آیـه، از ایـن قـرار 

اسـت:
مـکارم: ظالمـان در عـداوت شـدید دور از حـّق قرار 

گرفته انـد!
آیتی:  ستمکاران در اختافی بزرگ گرفتارند.

صفـارزاده: همانـا دشـمنی کافـران بـا کام حـق و 
مؤمنـان شـدید و ریشـه دار اسـت.

الهـی ق.: سـتمکاران عالـم سـخت در سـتیزه و 
می باشـند. حـق(  )از  دور  دشـمنی 

انصاریان: قطعًا سـتمکاران در دشـمنی و سـتیزی 
بسـیار دور ]نسـبت بـه حق و حقیقـت[ قـرار دارند.

2. توالی فعل
هـرگاه بنـد موصولـی، بـه »کـه« یـا »چـه«، درون 
جملـه ای می آید، توالی فعـل رخ می دهـد؛ زیرا فعِل بند 
موصولـی به فعل اصلی جمله می رسـد و به جز این، بین 

نهـاد و فعـل فاصلـۀ خلل سـاز می افتد. 
ِذي ُیْخـِرُج اْلَخْبَء ِفي  ِه الَّ لَّ َیْسـُجُدوا ِللَّ

َ
نمـل، ۲۵: أ

ْرِض َوَیْعَلـُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن
َ
ـَماَواِت َواْل السَّ

فولدونـد: ]آری، شـیطان چنیـن کرده بـود[ تا برای 
خدایـی کـه نهـان را در آسـمانها و زمیـن بیـرون مـی آورد 
و آنچـه را پنهـان می داریـد و آنچـه را آشـکار می نماییـد 

می دانـد، سـجده نکننـد.
چیـزی  در  غلـط:  اضافـۀ  حـرف   .۱ ایرادهـا: 
بیـرون آوردن؛ ۲. توالـی سـه فعـل: »آشـکار می نماییـد 
و  پیچیده نویسـی   .۳ نکننـد«؛  سـجده  می دانـد، 

ناامیـدی و کاسـتن از تـاش بـرای همسان سـازِی تأثیـر 
متـن مبـدأ و مقصـد. باید و شـاید کـه »تا حد ممکـن« در 
این راه کوشـید و ابزارهای رنگارنِگ زبانی را به کار بسـت تا 

بـه آن هـدف وال »تـا حـد امکان« نزدیک شـد.
اثرگـذاری، فهـم روان  ایـن همسـانِی  پیش فـرِض 
خواننـده  در  اثـری  هیـچ  دشـوارفهم  حـرف  اسـت. 
نمی گـذارد؛ چـون در همـان گام اول، یعنـی فهـم معنا و 
ُمراد، نگهش می دارد. به جز روان نویسـی، ضروری اسـت 
کـه اصل هـای دیگـِر ویرایشـی و نگارشـی نیـز در ترجمۀ 

قـرآن رعایـت شـود. 
در ادامـه چند عنوان از اصول ویرایشـی می آید و زیر 
هر عنوان، چند نمونۀ مقایسـه ای از جمله های ایـراددار، 
از لبـه لی ترجمه های مشـهور، خواهـد آمد. تذکر اینکه 
ایـن تک نمونه ها را نباید به کل آن ترجمه ها تعمیـم داد و 
نشـاید که با ایـن نمونه های معـدود، بر سـِر ارزش گذاری 
آثـار فاخر ایـن مترجماِن نامـور داورِی نهایی کـرد. این ها 
تنهـا نقدهایـی تک جملـه ای اسـت، بـرای دقـت ورزی و 
درنگ. همچنیـن، در بیان نمونه ها، برای رعایت اختصار 
و بـا عذرخواهـی، لقب هـای بزرگـواراِن صاحـب ترجمـه 

نمی آیـد و بـه ذکر فامیل ایشـان بسـنده می کنم: 
1. دشوارنویسی

اِلِمیَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعیٍد حج، ۵۳: َوِإنَّ الظَّ
فولدوند: ستمگران در ستیزه ای بس دور و درازند.
خرمشاهی:  ستمکاران در ستیزه ای دور و درازند.

به سـر  گرمـارودی: سـتمگران در سـتیزه ای ژرف 
می برنـد.

مـکارم، در بقـره، ۱۷۶: در شـکاف و )پراکندگـی( 
عمیقـی قـرار دارنـد.

انصاریـان، در بقـره، ۱۷۶: در دشـمنی دور و درازی 
قـرار دارند.

   ترجمه را می توان 
»یکسان سازِی تأثیر 
متن مبدأ و مقصد« 
دانست؛ یعنی همان 
حسی که برای خواننده 
در زبان مبدأ حاصل 
می شود، به خواننده در 
زبان مقصد نیز دست 
دهد. البته در ترجمۀ 
متن مقدس، این ادعا 
بلندپروازانه به حساب 
می آید و باید به این 
واقعیت گردن نهاد که 
به هرحال و همیشه و 
به ناچار، ترجمۀ متن 
مقدس با »ریزش 
معنا« روبه روست. اما 
پذیرفتن این اصِل 
بارها تکرارشده 
و بدیهی، مساوی 
نیست با ناامیدی و 
کاستن از تالش برای 
همسان سازِی تأثیر متن 
مبدأ و مقصد
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نقدی ویرایشی بر ترجمه های مشهور قرآن

مجتبـوی: آیـا ایمنیـد از اینکـه شـما را در سـوی 
خشـکی فروبـرد یا بـر شـما تندبادی سـنگباران فرسـتد 

آنـگاه بـرای خـود هیـچ کارسـازی نیابیـد؟ 
قمشـه ای: آیـا مگـر ایمنیـد از ایـن کـه شـما را در 
خشـکی زمیـن فـرو بـرد یـا )تندبـاد غضبـش( بر سـرتان 
سـنگ بـارد، آن گاه بـر خـود پنـاه و نگهبانـی نیابیـد؟! 

ترجمـۀ ما پیـش از ویرایـش: آیا مطمئنیـد  از اینکه 
خـدا در کنـار سـاحل، در کام زمیـن فرونمی بردتـان یـا 
توفانـی از سـنگ ریزه بـر سـرتان نمی بارانـد و آن وقـت، 

پناهگاهـی بـرای خـود پیـدا نمی کنیـد؟! 
وقتـی جمه هـا را سـاده و کوتاه کنیـم، غلط بودنش 

می شود:  آشـکار 
»ایمنیـد از اینکـه بـر سـر شـما شـن بادی بفرسـتد 

آنـگاه بـرای خویـش نگهبانـی نیابیـد؟
مطمئنید از اینکه خدا توفانی نمی باراند و آن وقت، 

پناهگاهی برای خود پیدا نکنید؟!«
در چیدمان واژه های این آیه باید بسـیار دقیق شـد. 
تکۀ آخرش جملۀ حالیه نیسـت؛ بلکه عطف اسـت! تکۀ 
آخـر اگـر ادامـۀ اسـتفهام انـکاری بـود، پـس فعلـش باید 
مثـل قبلی هایش مثبت می آمد، نه منفـی. اما اگر جملۀ 
خبـری و معمولـی اسـت که هسـت، فعلـش بایـد دقیقًا 
برعکـس قبلی هایـش بیایـد کـه آمده اسـت. نتیجـه: دو 
تکـۀ اول اسـتفهام انکاری اسـت و تکـۀ آخر جملۀ خبری 

معمولی.
ترجمـۀ درسـت: مطمئنیـد از اینکـه خـدا در کنـار 
از  توفانـی  یـا  فرونمی بردتـان  زمیـن  کام  در  سـاحل، 
سـنگ ریزه بـر سـرتان نمی بارانـد؟! آن وقـت اسـت کـه 

پناهگاهـی بـرای خـود پیـدا نخواهیـد کـرد. 
ن ُیِعیَدُکْم 

َ
ِمنُتـْم أ

َ
ْم أ

َ
در آیـۀ بعدی نیز چنین اسـت: أ

یِح َفُیْغِرَقُکم  َن الِرّ ْخَرٰی َفُیْرِسـَل َعَلْیُکْم َقاِصًفا ِمّ
ُ
ِفیِه َتاَرًة أ

ِبَمـا َکَفْرُتْم ۙ ُثـمَّ َل َتِجُدوا َلُکْم َعَلْیَنا ِبِه َتِبیًعا 
ترجمـۀ غلط: یا مطمئنیـد که خدا شـما را بار دیگر 
به دریا بازنگرداند و امواج و طوفانی سهمگین به سراغتان 
نفرسـتد؟! بعـد هـم  به سـزای بی دینی تـان، شـما را غرق 

نکند و کسـی هم سـراغتان را از ما نگیرد؟! 
ترجمۀ درست: یا مطمئنید که خدا شما را بار دیگر 
بـه دریـا بازنمی گردانـد و امـواج و طوفانـی سـهمگین بـه 
سـراغتان نمی فرسـتد؟! بعد هـم به سـزای بی دینی تان، 
غرقتـان نمی کنـد؟! آنجـا دیگـر کسـی سـراغتان را از مـا 

نمی گیرد.
4. کژتابی

اِظِریـَن  شـعراء، ۳۳: َنـَزَع َیـَدُه َفـِإَذا ِهـَي َبْیَضـاُء ِللنَّ
موسـی دسـتش را از گریبانـش بیـرون کشـید...

سـپید  تماشـاگران  بـرای  آن  بنـاگاه  فولدونـد: 
. د می نمـو

ایـن مفهـوم را با فعل »می نمود« آورده اسـت؛ یعنی 

دورافتادگـِی »بـرای خـدا... سـجده نکننـد«. در عربـی 
ـِه کامـًا به هـم چسـبیده آمده اسـت؛ امـا در  َیْسـُجُدوا ِللَّ
ایـن ترجمـه، نوزده کلمه بیـن آن ها فاصله افتاده اسـت! 

همچنیـن اسـت ترجمـۀ آقـای آیتـی:
آیتـی: چـرا خدایـی را کـه نهـان آسـمانها و زمیـن را 
آشـکار می کنـد و هـر چـه را پنهـان می داریـد یـا آشـکار 

می سـازید می دانـد، سـجده نکننـد؟
ترجمۀ پیشنهادی ما: شیطان کاری کرده است که 
در برابـر خدا سـجده نکنند؛ همان خدایـی که  چیزهای 
نهفتـه را در آسـمان ها و زمیـن آشـکار می کنـد و می داند 

چه هـا مخفی می کنیـد و چه ها  آشـکار.  
اَء  ا ِمن َبْعـِد َضرَّ نَّ َذْقَنـاُه َرْحَمًة ِمّ

َ
فّصلـت، ۵۰: َوَلِئْن أ

. ... ْتُه َلَیُقوَلنَّ َمسَّ
مـکارم: و هـرگاه او را رحمتـی از سـوی خـود بعـد از 

ناراحتـی که بـه او رسـیده بچشـانیم می گویـد:...
فولدونـد: و اگـر از جانـب خـود رحمتـی -پـس از 
زیانـی کـه به او رسـیده اسـت- بچشـانیم، قطعـًا خواهد 

گفـت:...
3. خطای دستوری

ْو 
َ
ن َیْخِسـَف ِبُکـْم َجاِنَب اْلَبـِرّ أ

َ
ِمنُتـْم أ

َ
َفأ

َ
إسـراء، ۶۸: أ

ُیْرِسـَل َعَلْیُکـْم َحاِصًبا ُثـمَّ َل َتِجُدوا َلُکـْم َوِکیًا
خرمشـاهی: پـس آیـا ایمنیـد از اینکـه شـما را در 
گوشـه ای از خشـکی بـه زمیـن فـرو بـرد، یـا بر سـر شـما 
شـن بادی بفرسـتد آنگاه بـرای خویش نگهبانـی نیابید؟ 
مـکارم: آیـا از ایـن ایمن هسـتید که در خشـکی )با 
یـک زلزله شـدید( شـما را در زمین فرو ببرد، یـا طوفانی از 
سنگریزه بر شما بفرستد )و در آن مدفونتان کند(، سپس 

حافـظ )و یاوری( بـرای خود نیابید؟! 
فولدونـد: مگـر ایمـن شـدید از اینکـه شـما را در 
کنـار خشـکی در زمیـن فـرو بـرد یـا بـر شـما طوفانـی از 
سنگریزه ها بفرسـتد، سپس برای خود نگاهبانی نیابید. 
انصاریان: آیا ایمن هسـتید از اینکه شـما را در کنار 
خشـکی ]در زمیـن[ فـرو بـرد، یا بر شـما توفانی از شـن و 
سـنگریزه فرسـتد، سـپس بـرای خـود حافـظ و نگهبانی 

نیابید؟! 
خرمـدل: آیـا شـما ایمـن از ایـن هسـتید کـه خـدا 
گوشـه ای از خشـکی را بشـکافد و شـما را در )کام( آن فرو 
بـرد؟ یـا ایـن کـه طوفانـی بـه سـویتان روان دارد که بـاران 
سـنگ بر شـما ببارانـد و آن وقـت حافظ و نگهبانـی برای 

خـود پیـدا نکنید؟ 
بهرام پـور: مگـر ایمـن شـده اید از ایـن که شـما را در 
کنـار خشـکی بـه زمیـن فـرود بـرد یـا بر شـما طوفانـی از 

سـنگریزه ها بفرسـتد که بـرای خـود مدافعـی نیابید.
آیتـی: آیـا ایمنـی داریـد از اینکه ناگهان در سـاحل 
دریـا شـما را در زمیـن فرو برد، یا تندبادی ریگ بار بر شـما 

بینگیـزد و برای خـود هیچ نگهبانی نیابید؟ 
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پروندۀ ویژه / یادداشت

استادولی: ناگاه در نظر بینندگان سپید و درخشان 
نمود.

صفارزاده: ... نمودار شد.
نور: ... نمود.

ترجمـۀ ما: ناگهان جلوی چشـم حضار، درخشـان 
شد!

ا  ِئنَّ
َ
ا ُتَراًبـا َوآَباُؤَنا أ ِإَذا ُکنَّ

َ
ِذیَن َکَفـُروا أ نمـل، ۶۷:  َقـاَل الَّ

َلُمْخَرُجوَن
هنگامی که ما و پدرانمان »خاک شدیم«... . 

ایـن عبـارت کژتابـی دارد: ۱. دفـن شـدیم؛ ۲. بـه 
خـاک تبدیـل شـدیم. منظوِر قـرآن دومـی اسـت؛ اما جز 
طاهـری و ارفـع و نوبری و ریاعـی، ۴۹ مترجِم دیگر دچار 
ایـن کژتابـی شـده اند و دقیقـًا گفته انـد »خاک شـدیم«.

ترجمـۀ مـا: مـا و پدرانمـان بعـد  از اینکـه ُمردیـم و 
بـه خـاک تبدیـل شـدیم، بـاز واقعـًا زنـده از گـور بیـرون 

می آورندمـان؟!

]ادامه دارد... .[

پانویس ها:

1.  این اثر، ترجمه ای است  »تفسیری« مبتنی بر تفسیر المیزان و نیز ترجمه ای است »پیام رسان« )مضمونی و ُمرادمحور(. جامعۀ 
هدف این ترجمه نوجوان و جوانان اند و تاش آن، روان بودن و ساده سازی و ترجمۀ لحن به لحن است. مترجم این اثر، شیخ علی 
ملکی، کار خود را از پاییز ۱۳۸۷ آغاز کرده و »تمام وقت« و »تمام قد« وقف آن بوده است. ویرایش حضوری و واژه به واژۀ آن نیز از 
بهار ۱۳۹۲ در مؤسسۀ »ویراسـتاران« آغاز شد و تا زمستان ۱۳۹۴ ادامه یافت. ان شاءالله در نمایشگاه قرآن پیِش رو، سال ۱۳۹۵، 

از این اثر رونمایی می شود.

واقعًا درخشـان نبود؛ بلکه به چشـم آن ها درخشـان آمده 
اسـت! ایـن بـاب شـبهه ای بـزرگ را دربـارۀ معجـزات بـاز 
می کنـد: پـس می شـود که معجـزه واقعی نباشـد و فقط 
خـدا بـا دسـتکاری ذهـن و چشـم بیینده هـا، کاری کند 
کـه آن هـا چنین »ببینند«، نـه اینکه چنین »باشـد« و در 
عاَلـم اتفـاق خاصی بیفتد. فعل هـای ترجمه های بعدی 
هـم، به اتفـاق حـرف اضافـۀ »در« یا »بـرای«، همین معنا 

را می رسـانند:
خرمشـاهی: ناگهـان سـپید و درخشـان در دیـد 

پدیـدار شـد. تماشـاگران 
حداد ع.: در دم به چشم بینندگان سپید آمد.

آیتی: در نظر بینندگان سپید می نمود.
گرمارودی: در چشم بینندگان درخشان شد.

مجتبـوی: آنـگاه بـرای بیننـدگان سـپید و روشـن 
نمـود.

الهی ق.: ناگاه سـپید و رخشان به چشم بینندگان 
آشکار گردید.

ه. آبان: که به ناگاه برای بینندگان سپید می نمود.
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ویرایش ترجمه؛ راست کردن کژی ها

سیدمحمدحسین میرفخرائی

بدنویســی اســت و نمود ناآشــنایی مترجم بــا زبان مقصد. 
ــت  ــزن اس ــی زبان بودن، ره ــم گاه فارس ــم بگوی می خواه
ــان  ــه زب ــی ک ــدازد. مترجم ــتباه می ان ــه اش ــم را ب و مترج
مــادری اش فارســی اســت و در ذهــن، خیــاِل آشــنایی بــا 
ــای  ــه زیروبم ه ــدارد ک ــه می پن ــان را دارد، لمحال ــن زب ای
دســتور را می دانــد و لبــد خزینــۀ واژگانــی پروپیمانــی هــم 
دارد. افزون براین هــا، پســت وبلنِد ویرایــش را هــم کــه از بــر 
اســت! زدودِن ایــن دســت توهم هــا شــاید جــز بــا توصیــۀ 
ــار  ــای معی ــی ترجمه ه ــه پرخوان ــی ب ــن مترجمان چنی
فارســی میســر نباشــد. بایــد از دریابندری هــا و قاضی ها و 

نجفی هــا خوانــد تــا عیــار ترجمــۀ خویــش را فهمیــد. 
ــت کــه  ــری اس ــای دیگ ــز ب ازهم گســیختگی نی
ــژه  ــل به وی ــن معض ــود. ای ــه می ش ــار ترجم ــر آث دامن گی
ــده  ــورد و خوانن ــم می خ ــی به چش ــای گروه در ترجمه ه
ــد  ــان مترجــم در سراســر کتــاب بای را دل زده می کنــد. زب
یکدســت باشــد و نایکدســتِی آن، کار را بــر ویراســتاِر 
ترجمــه دشــوار می کنــد. ایــن نایکدســتی گاه در ســطح 
واژگان اســت و گاه در ســطوحی کان تــر؛ ماننــد فصــول 
مختلــف یــک کتــاب. گاه پیــش می آید کــه مترجــم واژه یا 
عبارتــی را در متنــی واحــد، بــه چندین معنــا برمی گرداند. 
ــن  ــدن مت ــده از فهمی ــا خوانن ــی نه تنه ــن حالت در چنی
ــود.  ــز می ش ــی نی ــار بدفهم ــه گاه دچ ــد، بلک فرومی مان
ناگفتــه نماند کــه این وضعیت همیشــه معلــول کم دقتی 
مترجــم یا مترجمان نیســت؛ بلکــه گاه خوِد نویســنده در 
متــن اصلــی، یــک واژه را در چنــد معنــا بــه کار برده اســت. 
در ایــن صــورت مترجــم باید به نحــو درخــور، خواننــده را از 
ایــن کاربــرد چندگانــه آگاه ســازد. اســتفاده از حافظه های 
دیجیتــال ترجمــه، ایــن معضــل را تــا حــد زیــادی برطرف 
می کنــد؛ امــا همچنــان بازخوانی اثــر، کارســازترین تدبیر 

اســت و دراین میــان ویراســتار، یــاور مترجــم اســت.
شــاید بتوان بر این فهرســت، چندین تنگنــای دیگر 
افــزود؛ امــا مجــاِل بیــش از ایــن نیســت و شــاید لطفی هم 
در آن نباشــد. همین قــدر بگویــم که ویراســتارِی ترجمه، با 
هــر تعریــف و گســتره ای، تاش بــرای راســت کردن همین 
کژی هاســت؛ چراکــه ترجمــه، فارسی ســازی اســت و نــه 

فارســی بازی.

در ایــن نوشــتۀ کوتــاه نــه قرار اســت داد ســخن بدهم 
و از برتــری ذاتــی زبــان فارســی بنویســم و نــه قــرار اســت به 
مترجمــان، بــی راه بگویــم و بانگ بزنم کــه »زبان مــادری ام 
را دریابیــد«! ایــن چنــد خــط، واگویه هــای درون من اســت 
کــه به ُیمــن حســن ظــن دوســتانم قلمــی شــده اســت؛ 
ــۀ  ــه جامع ــم توج ــدوارم بتوان ــه. امی ــتاِر ترجم ــِن ویراس م
ترجمــه را ازنــو بــه دغدغــه ای کهنــه جلــب کنــم: ویرایــش 

ترجمــه. اینــک اصــل کام.
ــد  ــا می دانن ــۀ م ــای جامع ــِت کم کتاب خوان ه دس
کــه دنیــای ترجمــه ایــن روزهــا پــر اســت از آثــاری 
مــن  »ازهم گســیخته«.  و  »بدخــوان«  و  »دشــواریاب« 
این هــا را مهم تریــن تنگناهــای ویرایــش ترجمــه نــام 
می دهــم. امــا مــرادم از هرکــداِم ایــن تنگنا هــا چیســت؟ 
دشــواریابی آثــار ترجمه شــده بــه این معناســت کــه اگرچه 
ــه فارســی اســت، باطنشــان آکنــده  ظاهرشــان شــبیه ب
اســت از بــوِی گاه آزارنــدۀ ترجمــه. به قــول بزرگــی، ترجمه 
نبایــد بــه خط فارســی باشــد؛ بایــد به زبان فارســی باشــد. 
معادل گزینی هــای سرســری و اعتمــاد نابه جــا بــه حافظۀ 
زبانــی و درنتیجه، روی خوش نشــان دادن به گرته بــرداری، 
همه وهمــه در خمودگــِی ذهنــی مترجــم و شــتاب زدگی 
او ریشــه دارد. هرچــه باشــد، آســان نیســت کــه مترجــم 
جابه جــا خــود را به جــای خواننــده بگــذارد و متــن را از نگاه 
او بازخوانــی کنــد. وقتــی ایــن اتفــاق نمی افتــد، ویراســتاِر 
ترجمــه بایــد ســختی  آن را بــر خــود همــوار کنــد. اســتاد 
ــه کاوی  ــاب ترجم ــدای کت ــاهی در ابت ــن خرمش بهاءالدی
ــاده   ــیار س ــال بس ــق و درعین ح ــه دقی ــد ک ــی می زن مثال
اســت: happy. چنانچــه مترجــم بخواهــد همیشــه 
ــا  ــال« ی ــی »خوش ح ــن واژه یعن ــروف ای ــای مع ــه معن ب
»ســرحال« بســنده کند، گاه به خطــا مــی رود؛ چراکه این 
واژه، معنای دیگری نیز دارد: »خوشــبخت، ســعادتمند«. 

ازاین دســت مثال هــا فراوان انــد.
درد دیگــر، بدخوانــی و رمانندگــی برخــی آثــار 
ــر لزم  ــح دارد: اگ ــانه ای واض ــه نش ــت ک ــده اس ترجمه ش
باشــد بــرای فهمیــدن مقصــود مترجــم از یــک یــا چنــد 
جملــه، چندیــن بــار آن هــا را بخوانیــم، بایــد بپذیریــم کــه 
ــۀ  ــی نتیج ــم. بدخوان ــت گرفته ای ــوان در دس ــری بدخ اث

پروندۀ ویژه
یادداشت

  اگر الزم باشد برای 
فهمیدن مقصود مترجم 

از یک یا چند جمله، 
چندین بار آن ها را 

بخوانیم، باید بپذیریم 
که اثری بدخوان 

در دست گرفته ایم. 
بدخوانی نتیجۀ 

بدنویسی است و نمود 
ناآشنایی مترجم با زبان 

مقصد

  زبان مترجم در 
سراسر کتاب باید 

یکدست باشد و 
نایکدستِی آن، کار را بر 
ویراستاِر ترجمه دشوار 
می کند. این نایکدستی 

گاه در سطح واژگان 
است و گاه در سطوحی 

کالن تر؛ مانند فصول 
مختلف یک کتاب. گاه 

پیش می آید که مترجم 
واژه یا عبارتی را در 

متنی واحد، به چندین 
معنا برمی گرداند. در 
چنین حالتی نه تنها 
خواننده از فهمیدن 

متن فرومی ماند، بلکه 
گاه دچار بدفهمی نیز 

می شود
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از صنعت نشر انتخاب شد که قلب تپندۀ این حوزه 
محسوب می شود. این کتاب که در سال 199۴ از سوی 
انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است، همچنان 
یکی از بهترین مراجع توضیح و تبیین فرایند ادیت 
کتاب به شمار می رود؛ هرچند به واسطۀ تحوالت سریع 
و بی سابقه در آغاز هزارۀ جدید میالدی، بخش هایی 
از آن )از جمله فصل 7 که به فرایندهای الکترونیک 
را  حرفه  این  رایج  ابزارهای  که  فصل 8  و  می پردازد 
توضیح می دهد(، تقریباً منسوخ شده اند و جای خالی 

پرداختن به دگرگونی های جدید نیز احساس می شود.
به خوبی  کتاب  آغازین  فصل های  حال،  این  با 
جایگاه »ویراستار« در هزارتوی پیچیدۀ نشر را با بیانی 
ساده، مختصر و روشن، تشریح می کند. این یادداشت، 
گزیده ای از فصل اول این کتاب است. ازآنجاکه هدف 
این سلسله یادداشت ها نمایش تصویر صنعت نشر در 
فارسی  به  ادیت/ویراستار  واژۀ  است،  آن  غربی  بافت 
ترجمه نشده تا درهم تنیدگی این وظایف مختلف در 

نمونه های غربی بهتر نشان داده شود.
 )199۴( Leslie T. Sharpe and Irene Gunther
 Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book

Pages 227 ,Editing, Cambridge University Press

در بنگاه های نشر، »ویراستار« )Editor( به دو معنا به کار 
می رود: دبیر و ویراستار. آنچه این دو را از هم متمایز 
می کند، وظیفۀ مدیریتی تر دبیر و وظیفۀ محتوایی تر 
ویراستار است، هرچند هم پوشانی هایی میان وظایف 

این دو نیز وجود دارد.
برای ویراستاران چندین وظیفۀ متفاوت تعریف 
شده است که بسته به شکل سازمان و تجربۀ افراد، 
ممکن است به صورت های مختلف تعریف و توزیع شود: 
 Content( محتوایی ،)Copy Editor( ویراستاری ادبی
 Structural( ساختاری ،)Line Editor( علمی ،)Editor
Editor( و نمونه خوان )Proofreader(. دبیران شاغل 
در بنگاه های نشر نیز از سردبیر تا دبیر ارشد/دبیر خرید 

را شامل می شوند.
علی رغم حجم زیاد تولید کتاب در غرب، یافتن 
شباهت های  و  تمایزات  وظایف،  شرح  به  که  کتابی 
کارکردی صاحبان این وظایف مختلف را به شکل جامع 
و مانع توضیح دهد، دشوار است. پس از جست وجوهای 
نسبتاً مفصل و مشورت های متعدد با دست اندرکاران 
و صاحب نظران، کتاب ویراستاری برای متن های علمی 
و داستانی: یک راهنمای فشرده در ادیت کتاب به قلم 
لزلی شارپ و ارین گانتر برای معرفی این بخش حیاتی 

فرایند دبيری و ویراستاری در صنعت نشر

معرفی نقش »ویراستار« نزد ناشران مشهور

محمد معماریان
  برای ویراستاران 
چندین وظیفۀ 
متفاوت تعریف شده 
است که بسته به 
شکل سازمان و تجربۀ 
افراد، ممکن است به 
صورت های مختلف 
تعریف و توزیع 
شود: ویراستاری 
 ،)Copy Editor( ادبی
 Content( محتوایی
 Line( علمی ،)Editor
Editor(، ساختاری 
 )Structural Editor(
و نمونه خوان 
)Proofreader(. دبیران 
شاغل در بنگاه های 
نشر نیز از سردبیر تا 
دبیر ارشد/دبیر خرید 
را شامل می شوند
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شنیدن رادیو یا تماشای تلویزیون یا صحبت با دوستان 
هم به ایده ای برسد.

پس از آنکه دست نوشتۀ مطلوبش را یافت، از نقش 
خریدار به نقش فروشنده می رود. او از این به بعد، مدافع 
و مبلّغ کتابی است که در آینده شکل می گیرد. اولین 
قدم آن است که همکاران خود در انتشارات را اقناع کند 
که این کار در جلسات ویراستاری انجام می شود. مدیر 
ناشران کتاب های کودکان  از  بخش ویراستارِی یکی 
می گوید: »در بازار رقابتی امروز، کافی نیست که بگویید 
این کتاب خوب نوشته شده و من دوستش دارم. باید 
اسناد و ارقام را برای تمامی جنبه های کار جمع آوری 
تصویرسازی ها،  و  عکس ها  هزینه،  و  حجم  کنید: 
پیش بینی فروش و برنامۀ بازاریابی و البته رقابت. در 
حالت آرمانی، باید لنگری برای بازاریابی کار پیدا کنید. 
مثالً من این اواخر، کتابی دربارۀ گروهی از بچه های 
السالوادوری خریدم که به ایاالت متحده قاچاق شده 
بودند. این کتاب موفق بود؛ چون داستان خوبی داشت. 

منتهی لنگر بازاریابی، وجه چندفرهنگی آن بود.«
در آثار غیرداستانی، باید توجه ویژه ای به اعتبار 
صالحیت های مؤلف داشت و مع االسف، نحوۀ ظهور 
مؤلف در مصاحبه های تلویزیونی نیز گاهی اوقات مد 

نظر قرار می گیرد.
پس از پذیرش کتاب، ویراستار ارشد دربارۀ مفاد 
میزان  او مذاکره می کند.  کارگزار  یا  مؤلف  با  قرارداد 
دریافتی از پشت جلد و پیش پرداخت، زمان پرداخت، 
تاریخ تحویل و دیگر حقوق تجاری اثر، در این مرحله 

مشخص می شوند.

ویراستار کیست؟ شغلش چیست؟
برای کسانی که به دنبال حرفه ای در این بازار هستند 
کتاب خوانی  و  کتاب  به  که  مردمی  عموم  برای  و 
و  دارد.  ویژه ای  رمزآلودگی  نشر  عالقه مندند، صنعت 
شغل ویراستار جایگاه برتری به خود اختصاص می دهد.

این شغل اما در هاله ای از رازآلودگی نیز هست. 
ویراستار چیست؟ چه می کند؟ پاسخ به این پرسش ها 
حتی برای خودی های صنعت نشر نیز آسان نیست؛ 
چون عنوان »ویراستار« واژه ای فراگیر است که شغل ها و 
کارکردهای متعددی را شامل می شود. ویراستار خرید، 
ادبی،  ویراستار  علمی،  ویراستار  اداره کننده،  ویراستار 
ویراستار تولید؛ این ها فقط چند نمونه از این گونه است 

که مایۀ سردرگمی می شود.
دارند،  ویراستار  شغلی  عنوان  که  آن هایی 
اشتراکاتشان چیست؟ تفاوتشان چیست؟ پاسخ ساده 
این است که همگی آن ها با کلمات سروکار دارند؛ اما 
هر یک به شیوه ای و تا حدی. برخی از ویراستارها با 
مفاهیم عمقی اثر سروکار دارند، تعدادی دیگر مراقب اند 
که نقطه گذاری ها اشتباه نباشد و برخی هم از شکل 
و شمایل کلمات روی صفحۀ کتاب چاپ شده مراقبت 

می کنند.

ویراستار خرید/ارشد
تصوری که اکثِر افراد از کلمۀ »ویراستار« دارند، همان 
»ویراستار خرید« است. این شخص را به نام ویراستار 
ارشد خرید یا ویراستار ارشد نیز می شناسند و اگر رئیس 

بخش باشد، مدیر ویراستاری نامیده می شود.
می خورد.  رقم  ارشد  ویراستار  با  کتاب  زندگی 
فرایند طوالنی و غالباً پرالتهابی که یک دسته برگه های 
تایپی یا حتی ایده ای تک برگی را به کتاب نهایی تبدیل 

می کند، با او آغاز می شود.
»کارآفرین  ارشد،  ویراستار  از  تعبیر  نزدیک ترین 
عرصۀ نشر« است. عنوان شغلی اش نشان می دهد که 
مهم ترین وظیفۀ او، خرید کتاب هاست که برای این کار 
از روش ها و منابع مختلف استفاده می کند. کارگزاران 
نشر یا نویسندگانی که پیش تر از آن ها اثری منتشر 
کرده اند، کتاب هایی برای او می آورند. ممکن است ایدۀ 
کتابی را به نویسندگان یا کارگزارانشان پیشنهاد بدهد و 
برخی آثار دیگر را در حراجی ها می خرد تا پروژه ای داغ 
برای انتشاراتش بیاورد. هرازگاهی نیز ممکن است مؤلف 

ناشناس کتابی برای او بیاورد.
است.  جاری  و  فعال  فرایندی  کتاب ها  یافتن 
که  نمی ماند  منتظر  میزش  پشت  خوب  ویراستار 
پروژه ها سراغش بیایند؛ بلکه به دنبال ایده ها می گردد، با 
کارگزارها صحبت می کند، به کتابفروشی ها سر می زند، 
از  دنبال می کند، شاید حتی  را  و مجالت  روزنامه ها 

  آن هایی که 
عنوان شغلی ویراستار 

دارند، اشتراکاتشان 
چیست؟ تفاوتشان 

چیست؟ پاسخ ساده 
این است که همگی 

آن ها با کلمات سروکار 
دارند؛ اما هر یک به 
شیوه ای و تا حدی. 

برخی از ویراستارها 
با مفاهیم عمقی اثر 

سروکار دارند، تعدادی 
دیگر مراقب اند که 

نقطه گذاری ها اشتباه 
نباشد و برخی هم از 

شکل و شمایل کلمات 
روی صفحۀ کتاب 
چاپ شده مراقبت 

می کنند

  نزدیک ترین تعبیر 
از ویراستار ارشد، 

»کارآفرین عرصۀ نشر« 
است. عنوان شغلی اش 

نشان می دهد که 
مهم ترین وظیفۀ او، 

خرید کتاب هاست که 
برای این کار از روش ها 

و منابع مختلف استفاده 
می کند
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پرندۀ ویژه/ یادداشت

یک  به  یا  ناشر  ویراستارهای  تیم  از  یکی  به  است 
آزادکار سپرده شود. تفکیک میان انواع مختلف ادیت، 
کار ساده ای نیست؛ چون مرزهای روشنی میان آن ها 
وجود ندارد. لذا بهتر است فرایند ویراستاری را مجموعۀ 

گام هایی بدانیم که از کل به جزء می روند.
با  که  می گیرد  قرار  ارشد  ویراستار  یک سو،  در 
تصویر بزرگ ماجرا سروکار دارد و تغییرات رادیکال و 
فراگیر را پیشنهاد می دهد. پس از مطالعۀ پیش نویس 
از  یک کتاب دربارۀ مثالً صنعت خودروسازی، شاید 
مؤلف بخواهد که فصل جدیدی دربارۀ کاربری روبات ها 
بنویسد. شاید به نویسندۀ تازه کار یک رمان، پیشنهاد 
به جای  تغییر جنسیت یک شخصیت را بدهد؛ مثالً 
خواهر شخصیت اصلی، برادر شخصیت اصلی را بگذارد 
تا رابطۀ قدرتمندتری میان آن ها شکل بگیرد و پی رنگ 

داستان قوی تر شود.
در سوی دیگر، ویراستار ادبی قرار می گیرد که با 
ذره بین دنبال نقطه گذاری های جاافتاده یا شماره گذاری 
غلط پی نوشت هاست. البته هرازگاهی نیز ویراستار ارشد 
فعل جمع را مفرد می کند یا ویراستار ادبی به نقصی در 
پی رنگ اشاره می کند که از دید ویراستار ارشد پنهان 

مانده است.
ویراستار محتوایی جایی در میانۀ این دو دارد. یکی 
از اولویت های ویراستار محتوایی، حفظ »سبک کتاب« 
است. سبک کتاب دو معنا دارد. یکی سبک ادبی است 
که وظیفۀ ویراستار محتوایی نیز حفظ سبک ادبی مؤلف 
است. در کنار آن، »سبک ناشر« را داریم که به شیوۀ 

در ادامۀ فرایند تولید، کار ویراستار ارشد ادامه پیدا 
بنگاه همکاری می کند  نمایندگان فروش  با  می کند. 
تا بتوانند کتاب را به کتاب فروشی های بزرگ و سایر 
محمل های عرضۀ محصول بفروشند. با بخش بازاریابی 
تعامل می کند تا برای صرف زمان و هزینه جهت ترویج 
اثر اقناع شوند. پیش نسخه ها را برای افراد مشهور این 
حوزه می فرستد تا بلکه نظر مثبت آنها برای درج درون 
یا روی کتاب جلب شود. او در طراحی جلد کتاب و 

محتوای بازاریابی نیز همکاری می کند.
»شکل دهی«  برای  ارشد  ویراستار  میان،  این  در 
به کتاب نیز وقت می گذارد. دغدغۀ اصلی او، انتخاب 
را  اثر  کل  بلکه  نیست،  مؤلف  دستورزبان  یا  واژگان 
ارزیابی می کند تا بهترین کار ممکن درآید. این تعامل 
نهایی  ُرخ می دهد که متن  از آن  بسیار پیش  اغلب 
تهیه شود. تولید کتاب های غیرداستانی معموالً زمان بَر 
بوده و به تحقیقات زیاد نیاز دارد؛ لذا بر اساس طرح 
پیشنهادی و چند فصل نمونه خریداری می شوند. برخی 
کتاب های داستانی نیز همین طور هستند؛ تا جایی که 
مثالً چند پاراگراف تشریحی از یک مؤلف مشهور یا 
طرح پیشنهادی یک رمان رمانتیک، حسب یک قاعدۀ 
جاافتادۀ داستان نویسی نیز می تواند برای پیش فروش 
در  ارشد  ویراستار  که  اینجاست  در  کند.  کفایت  آن 
مداخله  اثر  ریتم  و  سبک  جوهره،  ساختار،  طراحی 
می کند. او تالش می کند تا محصول مطابق هدف اولیۀ 

آن تولید شود.
کتاب  این  آیا  می پرسد:  اثر  بازبینی  هنگام  او 
توجه  می تواند  جوهره اش  آیا  است؟  خوش خوان 
مخاطب را از ابتدا تا انتها جلب کند؟ اگر رمان است، 
آیا شخصیت های آن گیرا و شکل یافته هستند؟ منطق 
درست اند؟  دیالوگ هایش  است؟  معقول  داستانی اش 
هرجا که پاسخ منفی باشد، ویراستار ارشد پیشنهاد 

اصالح، بازنویسی یا حذف را می دهد.
نیم ُرخ ویراستار ارشد: او پیش و بیش از هر 
چیز دیگر، از مطالعه سیری ندارد. همه چیز، از روزنامه و 
رمان گرفته تا دانش نامه و لغت نامه و مجالت عامه پسند 
را می خواند. آن قدر اجتماعی است که روابط خوبی با 
مؤلف، تصویرساز، طراح، سایر ویراستارها و کارگزاران 
تا  است  و خوش بین  ریسک پذیر، خالق  کند.  برقرار 
به جای دنباله روی از روندهای جاری، غریزه اش را پی 
انعطاف پذیر است؛ چون شغل او، حتی اگر  بگیرد. و 
زندگی اش را درگیر نکند، شامل مسئولیت های متعددی 

است که باید یک درمیان، همۀ آن ها را پی بگیرد.

ویراستار محتوایی/علمی
ویراستار محتوایی یا علمی، بیش از آنکه عنوان شغلی 
باشد، کارکرد فرد را مشخص می کند. این کار ممکن 

  ویراستار ارشد 
برای »شکل دهی« 
به کتاب نیز وقت 
می گذارد. دغدغۀ 
اصلی او، انتخاب 
واژگان یا دستورزبان 
مؤلف نیست، بلکه کل 
اثر را ارزیابی می کند 
تا بهترین کار ممکن 
درآید. این تعامل 
اغلب بسیار پیش از 
آن ُرخ می دهد که 
متن نهایی تهیه شود

 ویراستار ادبی 
با ذره بین دنبال 
نقطه گذاری های 
جاافتاده یا 
شماره گذاری غلط 
پی نوشت هاست. 
البته هرازگاهی نیز 
ویراستار ارشد فعل 
جمع را مفرد می کند 
یا ویراستار ادبی به 
نقصی در پی رنگ 
اشاره می کند که از 
دید ویراستار ارشد 
پنهان مانده است
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اِعمال می کند و همانند هر ویراستار کارُکشتۀ دیگر، 
تسلط خوبی بر دستورزبان، امال و کاربرد لغات دارد.

ویراستار ادبی
باید  او  است.  ویراستاری  تیم  کارگر  ادبی،  ویراستار 
حتی  یا  کلمه به کلمه  خط به خط،  را  پیش نویس 
حرف به حرف بخواند تا خطاهای موجود در دستورزبان، 
کاربرد لغات، امال و نحو ضعیف، استعاره های نادرست و 
منطق های اشتباه عبارات را بیابد. همچنین باید دقت 

کند که سبک ناشر به دقت رعایت شده باشد.
او تعبیرهای حساسیت آفرین نژادی، قومی و امثال 
آن را تغییر می دهد. تعبیرها یا عبارات عامیانه ای را 
می یابد که بیش از حد تکرار شده اند. گزاره هایی که 
برداشت تهمت گونه دارند و امکان شکایت حقوقی را 
فراهم می کنند، اصالح می کند و بررسی می نماید که 
سرقت ادبی ُرخ نداده باشد. گزاره های نادقیق و نکات 
کار  این  برای  اگر  حتی  می کند؛  بررسی  را  جاافتاده 
مجبور به ورق زدن چندین کتاب مرجع باشد. بهتر است 
ویراستار ادبی حافظۀ خوبی داشته باشد تا یکنواختی 
استفاده از واژگان، مثالً در نیم فاصله، در کل متن را به 
خاطر بسپارد. او باید ذهنی پرسشگر یا حتی شّکاک 
داشته باشد. ویراستار ارشد نیز به او می گوید که در 
پیش نویس دنبال چه مسائل و مشکالتی بگردد. این 

نکات، مجموعۀ وظایف او را تشکیل می دهند.
هست.  نیز  اثر  نمونه خوان  اولین  ادبی  ویراستار 
دقت در ظرایفی مانند عالمت های نقطه گذاری درست، 
صد  مجموع  پی نوشت ها،  و  پانویس ها  یکنواختی 

مطلوب امال، نقطه گذاری و امثال آن نزد ناشر اشاره 
می کند. رعایت و مراقبت این سبک، وظیفۀ ویراستار 

ادبی است.
پیش نویس،  ُمرور  هنگام  محتوایی  ویراستار 
سؤاالتی از خود می پرسد: آیا مؤلف منظورش را روشن 
بیان کرده است؟ آیا گفت وگوی شخصیت ها واقعی به 
نظر می رسد؟ آیا لحن در طول اثر ثابت مانده است؟ مثاًل 
اگر از لحن رسمی استفاده می کند، چرخش ناگهانی 
به سوی لحن عامیانه آزارنده است و باید دربارۀ علت آن 
سؤال شود. آیا مؤلف زیاده از حد توضیح داده است؟ 
]مؤلفان تازه کار، چون هنوز یاد نگرفته اند به مخاطب 
خود اعتماد کنند، بیش از حد توضیح می دهند. حتی 
مؤلفان باتجربه نیز گاهی اوقات دچار تکرار می شوند.[ 
ایده ها  آیا  داریم،  سروکار  غیرداستانی  اثر  یک  با  اگر 
گذارها  واژه ها خوش تعریف اند؟  دارند؟  منطقی  پیوند 

روشن اند؟
باشد،  داشته  تردیدی  هرجا  محتوایی  ویراستار 
اطالعات  یا  عجیب  عبارات  مبهم،  بخش های  دربارۀ 
جاافتاده/نادقیق از مؤلف سؤال می کند. قدرت مداخلۀ 
او بیشتر از ویراستار ادبی است و می تواند برای بهبود 
اثر، در آن دست کاری کند.  تقویت منطق  یا  جریان 
اما دوباره نویسی را حتی االمکان کمتر انجام می دهد و 
تمام تالش خود را می کند تا سبک مؤلف را حفظ کند. 
ویراستار محتوایی، همانند سایر ویراستارها، باید به خاطر 

بسپرد کتاب نه از آِن او، بلکه متعلق به مؤلف است.
این توضیحات شاید تصویر ماللت باری از شغل 
ویراستار محتوایی ترسیم کنند. اما در عمل، هر پروژه ای 
به چنین حجمی از تالش نیاز ندارد. مثالً یک رمان 
تاریخی خوش نویس بر پایۀ تحقیقات کافی، شاید به 
ادیت چندانی نیاز نداشته باشد و حتی بهتر است تا 
حد ممکن دست نخورده بماند. در سوی دیگر، برای 
مدخل های دانش نامه ای دربارۀ قایق رانی، باید صحت 
جنبه های  و  کرد  بررسی  دوباره  را  گزاره ها  تک تک 
مغفول مانده را تذکر داد تا پوشش داده شوند. مثالً اگر 
باشد، ویراستار محتوایی  اشاره نشده  به کلک سواری 
قدری تحقیق می کند و یک پاراگراف کوتاه دربارۀ آن 
می نویسد؛ به گونه ای که با سبک و حجم متناظر با آن 

مدخل جور درآید.
نیم ُرخ ویراستار محتوایی: ویراستار محتوایی 
بیش از هر چیز دیگر باید حساسیت ویژه ای به کلمات 
برای  با هدف و شیوۀ مؤلف  او  باشد.  مکتوب داشته 
دست یابی به آن هدف )یعنی سبک او( همدلی دارد. 
گیر سه پیچ نمی دهد و می گذارد تا نویسنده، بنویسد. 
غرور خود را تسلیم غرور نویسنده می کند تا سبک 
فکر و نگارش خود را بر اثر مؤلف حاکم نکند. او بدون 
فاصله گرفتن از سبک و منظور مؤلف، تغییرات الزم را 

  ویراستار محتوایی 
هنگام ُمرور پیش نویس، 

سؤاالتی از خود 
می پرسد: آیا مؤلف 
منظورش را روشن 

بیان کرده است؟ آیا 
گفت وگوی شخصیت ها 
واقعی به نظر می رسد؟ 

آیا لحن در طول اثر 
ثابت مانده است؟ مثاًل 

اگر از لحن رسمی 
استفاده می کند، 

چرخش ناگهانی به سوی 
لحن عامیانه آزارنده 

است و باید دربارۀ 
علت آن سؤال شود. 

آیا مؤلف زیاده از حد 
توضیح داده است؟ 

  بهتر است 
ویراستار ادبی حافظۀ 
خوبی داشته باشد تا 

یکنواختی استفاده 
از واژگان، مثاًل در 

نیم فاصله، در کل متن 
را به خاطر بسپارد. او 
باید ذهنی پرسشگر 

یا حتی شّکاک داشته 
باشد. ویراستار ارشد 
نیز به او می گوید که 
در پیش نویس دنبال 

چه مسائل و مشکالتی 
بگردد. این نکات، 

مجموعۀ وظایف او را 
تشکیل می دهند



96

ماهنامۀشیرازهکتاب
شمارۀ10و11،فروردینواردیبهشت1395

پرندۀ ویژه/ یادداشت

تقسیم هزینه های اصالحیه ها، حسب قرارداد، ممکن 
است متفاوت باشد.

خصیصه های  از  بسیاری  نمونه خوان:  نیم ُرخ 
نمونه خوان خوب، مشابه ویراستار ادبی خوب است؛ چرا 
که نمونه خوان در پی ترفیع به شغل ویراستار ادبی است. 
در حالت ایده آل، چشمان نمونه خوان باید بسیار تیزبین 
باشند؛ چرا که آخرین مرحلۀ نظارت بر محتواست. او 
متن را آرام می خواند، نه اینکه مانند یک کتاب خوان 
جوهرۀ  تا  بیندازد  جا  را  کلمات  یا  حروف  معمولی، 
مطلب را متوجه شود. نظر به هزینۀ باالی اصالحیه ها 
پس از حروف چینی، او باید از ناسازگاری هایی گذر کند 
که اهمیت چندانی ندارد و فقط به مشکالت اساسی 

بپردازد.

سایر ویراستارها
برخی از ویراستارها نیز بر خالف عنوان شغلی شان، کار 
از آن ها،  نمونه ای  انجام نمی دهند.  ویراستاری/دبیری 
جلورفتن  بر  نظارت  او،  وظیفۀ  است.  تولید  ویراستار 
از دست نوشته  تولید  فازهای مختلف  پیش نویس در 
تا کتاب نهایی است. زمان بندی کار، تسریع و تسهیل 
فرایندها و اطمینان از رعایت ضرب االجل ها نیز در زمرۀ 
تعامل  و  ارتباط  هماهنگی،  کار  وی  اوست.  تعهدات 
میان مؤلف، سایر تولیدکنندگان محتوا و ویراستارهای 

مختلف را بر عهده دارد.
از  حالی  شرح   مختصر،  گزیدۀ  این  مجموع،  در 
فرایند ویراستاری در بنگاه های نشر برجسته را نشان 

می دهد.

درصدها و امثال آن، وظیفۀ اوست. اگر رنگ پیراهن 
شخصیت داستان در یک صحنه قرمز و در ادامۀ آن 

آبی شود، ویراستار ادبی آن را به مؤلف تذکر می دهد.
نزد برخی ناشران، عالمت گذاری پیش نویس برای 
حروف چینی نیز بر عهدۀ ویراستار ادبی است. کار او 
عرق ریختن برای تنظیم جزئیات است. به تعبیر یکی از 
ویراستارهای ادبی، این کار »مثل وظیفۀ منشی صحنه 
می کند  حاصل  اطمینان  که  کسی  سینماست:  در 
خورشید در همۀ برداشت ها از یک نقطه طلوع می کند 
و سطح نوشیدنی داخل لیوان روی میز در طول کار 
تا  دربیاورید  را درست  باید جزئیات  یکسان می ماند. 

تصویر بزرگ ظاهر شود.«
اما از آنجا که ویراستار ادبی معموالً تنها کسی است 
که کار گسترده و وسیع روی پیش نویس انجام می دهد، 
ویراستار  بزرگ تر می شود.  نکات  نیز درگیر  تا حدی 
ارشد معموالً زمان بندی فشرده و فهرست مطولی از 
کتاب ها را دارد؛ لذا حداکثر به ورق زنی آثار می رسد. لذا 
گاهی اوقات از ویراستار ادبی خواسته می شود تا ادیت 
اساسی روی اثر را نیز انجام دهد. لذا تقصیر اُفت سطح 
زمان  محدودیت  از  ناشی  به واقع  کتاب ها  ویراستاری 
و منابع است که معموالً به گردن ویراستارهای ادبی 

انداخته می شود.
از  یکی  به تعبیر  ادبـی:  ویراسـتار  نـیـم ُرخ 
حرفه ای های این حوزه، »ویراستار ادبی باید عادت داشته 
باشد که یکجا بنشیند و مشتاقانه به شکل کلمات نگاه 
کند.« او باید چشمی تیزبین داشته باشد تا خطاهای 
امالی  از  بیابد. شاید یک جا  را  ناسازگاری ها  و  متنی 
صحیح مطمئن نباشد؛ اما می بیند که مشکلی هست. 
عالوه بر تسلط کامل بر دستورزبان و کاربرد لغات، باید 
دانش و آشنایی گسترده با چیزهای مختلف، از تاریخ 
باستان تا نوواژه های آمریکایی داشته باشد و همانند 
سایر ویراستارها، باید کتاب خوانی مشتاق باشد. شهوت 
دقت، میل به کنجکاوی، صبوری، عالقه به کارآگاه بازی 
زمرۀ خصیصه های  در  نیز  جزئیات  در  باریک بینی  و 

اوست.

نمونه خوان
نمی شوند،  محسوب  ویراستار  هرچند  نمونه خوان ها 
به واقع  هستند.  ویراستاری  فرایند  دوم  جفت چشم 
بخشی از وظیفۀ آن ها، تکمیل کار ویراستار ادبی است 
تا هرچه را از چشم او دور مانده است، واکاوی کنند. 
عالوه بر مشکالت ساختار ادبی، یافتن خطاهای تایپی 
پس از حروف چینی، خواه در امال و نقطه گذاری یا در 
تغییر فونت ها و حالت هایشان نیز بر عهدۀ نمونه خوان 
ویراستار  هر  پیشنهادی  تصحیح های  البته  است. 
که  چرا  می شوند؛  عالمت گذاری  جداگانه  به صورت 

  نزد برخی 
ناشران، عالمت گذاری 
پیش نویس برای 
حروف چینی نیز 
بر عهدۀ ویراستار 
ادبی است. کار او 
عرق ریختن برای 
تنظیم جزئیات است. 
به تعبیر یکی از 
ویراستارهای ادبی، 
این کار »مثل وظیفۀ 
منشی صحنه در 
سینماست: کسی 
که اطمینان حاصل 
می کند خورشید در 
همۀ برداشت ها از یک 
نقطه طلوع می کند 
و سطح نوشیدنی 
داخل لیوان روی میز 
در طول کار یکسان 
می ماند. باید جزئیات 
را درست دربیاورید 
تا تصویر بزرگ ظاهر 
شود

 بسیاری از 
خصیصه های 
نمونه خوان خوب، 
مشابه ویراستار ادبی 
خوب است؛ چرا 
که نمونه خوان در 
پی ترفیع به شغل 
ویراستار ادبی است. 
در حالت ایده آل، 
چشمان نمونه خوان 
باید بسیار تیزبین 
باشند؛ چرا که آخرین 
مرحلۀ نظارت بر 
محتواست
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طعم کتاب
معرفی کتاب

عطـش زیر چتـر بـاران مجموعه شـعری آیینـی از امیر 
اکبـرزاده اسـت کـه از سـوی نشـر جمهـوری بـه چـاپ 
رسـیده اسـت. ایـن مجموعـه کـه هفتـاد و دو شـعر 
عاشـورایی را دربرمی گیـرد، از خواندنی تریـن مجموعـه 
شـعرهای آیینـِی اخیـر اسـت. شـاعر در ایـن مجموعه، 
امکانـات شـاعری را در جهـت بیـاِن وقایع عاشـورا به کار 
گرفته و شـعر را به آسـتان حضرت سیدالشهداعلیه السـالم و 

یـاران باوفایـش تقدیـم نموده اسـت.
امیر اکبرزاده در فرم اشــعار این مجموعه، شــکل های 
متنوعــی را ارائه داده اســت. برخی اشــعار این دفتر با 
مصرع های طوالنی، فرمی روایی دارند. ویژگی فرم روایی 
این است که در محور عمودی تکمیل می شود و با هرچه 

پیش تررفتن، مخاطب را بیشتر درگیر خود می کند.
همچنین، ابیــاِت غزل های اکبــرزاده به خوبی تکمیل 
شده اند. به این معنا که مصرع های دوم توانسته اند پاسخ 
درخوری به مصرع های اول بدهند و آن ها را تکمیل ناشده 

رها نکنند.
زبان نیز در شعرهای این مجموعه سهل و رساست. واژه ها 
نه کهنه هستند و نه در دامن به شکل افراطی بدیع بودن 
فرو غلطیده اند. از این  رو، خواندن شعرهای این مجموعه 

برای عموم مخاطبان امکان پذیر است.

بـا  به تازگـی  کـه  اسـت  کتـاب  اول  بهنـام شـخصیت 
سـپیده ازدواج کـرده، آن هـا هـر دو از دانشـجویان نخبۀ 
هـوا و فضـا هسـتند. او بـا پیشـنهاد کاری خوبـی در 
صنعـت موشک سـازی روبـه رو می شـود و باقـی ماجـرا. 
به شـدت  بهنـام،  آن هـا  رأس  در  و  همـۀ شـخصیت ها 
واقع گـرا و شـبیه عامـۀ مـردم هسـتند. همـه دغدغـۀ 
را  زندگـی  در  رفـاه  به طورکلـی  و  اجاره خانـه  معـاش، 
دارنـد. هیچ کـدام در اسـتغنای مالـی و رفاه کامل به سـر 
نمی برند. اصالً هسـتۀ اولیه در پذیرش پیشـنهاد سـاخت 

موشـک بـرای بهنـام، دسـتمزد خـوب آن اسـت.
نقـدی کـه بـر ایـن داسـتان وارد اسـت، در کمـال توجه 
و حساسـیت نویسـنده بـر روی محتـوا، اتفاقـاً بـه بخش 
کوچکی از محتوای داسـتان برمی گردد. ای کاش داستان 
پـس از پایان بندی صحیـح فرمی تمام می شـدکه همان 

پرتاب موشـک است. 
در حـوزۀ فـرم، داسـتان شـکل سـاده و یک خطـی قابل 
قبولـی دارد. زبـان و قلـم روایت سـاده اسـت. داسـتان به 

شـیوۀ کالسـیک روایت می شـود.
پرتـاب بیانگـر پویایـی انقـالب اسـت. انقالبـی کـه در 
و  چالش هـا  هـم  هنـوز  می بـرد؛  به سـر  میان سـالی 
گفتمان های جدیـدی را  فـراروی پویندگانش می گذارد.

عطش زیر چتر باران
امیر اکبرزاده

جمهوری
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صنایع  شبکۀ  سه  آیینی،  شعر  در 
از  محتوا  و  معنوی  صنایع  لفظی، 
در  و  پیچیده   در هم  درون،  به  بیرون 
اندیشه  بیان  و  مفهوم  انتقال  خدمت 
سه  این  اتحاد  هرچه  گرفته اند.  قرار 
میان  تناسب  و  باشد  بیشتر  شبکه 
شعر  شود،  رعایت  هنرمندانه تر  آن ها 
به کمال خود نزدیک تر است. مجموعه 
شعر باغ سحرخیز سرودۀ محمدحسین 
انصاری نژاد اشعاری دارد که این نکات 

در آن ها دیده می شود.
انصاری نژاد ســعی اش بر این اســت 
همچنان که دچار خلل در شاعرانگِی 
کالم نمی شود، وفادارِی خود نسبت به 
حقایق را نیز از کف ننهد. شاعر در این 
مجموعه، دغدغۀ آموختِن از اولیاءاهلل را 
نیز به شــوق مدح و حال مرثیه عالوه 
کرده و کار را به پختگِی الزم برای شعر 

آیینی رسانده است.
اشارات و تلمیحات در اشعار این دفتر، 
نقش برجسته ها ی زیبایی هستند که در 
اکثِر اشــعار، موفق افتاده اند و بجا علَم 
شده اند. شاعر از تسلط خود بر مسائل 
تاریخی و عقیدتی استفاده کرده و جا به 
جا از اطالعات خود به نحو درست بهره 

گرفته است. 
شاعر در انتخاب اوزان از وزن های همراه 
با ضرب حماسی نیز اســتفاده کرده 
اســت. برخی از اشعار، لحن حماسی 

نیز دارند.

این قوم ناگهان که شامل سروده های 
سیمیندخت وحیدی است، در چهار 
دفتر غزل و قصیده، مثنوی، اشعار نو 
و دوبیتی  رباعی  نیز چند  و  و سپید 
گرِدهم آمده و از سوی انتشارات سورۀ 
مضامین  است.  رسیده  چاپ  به  مهر 
مذهبی،  دفتر  این  در  طرح شده 
دامنۀ  و  و سیاسی هستند  اجتماعی 

وسیعی را دربرمی گیرند.
بانو وحیدی در زبان شــعری و نحوۀ 
سرایش، شاعری نوکالسیک محسوب 
می شود. زباِن شعری او گرچه تناسب 
و شــباهت عمیقی به زبان شــاعران 
کالسیک دارد، خالی از عناصِر امروزِی 
زباِن شاعرانه نیست. او توانسته است با 
صمیمیِت موجود در شعرش، زبان شعر 
خود را بــه زبان مخاطِب خود نزدیک 

کند. 
اشعار او نشانی از ادبیات کالسیک ایران 
بر پیشانی دارد که نشان دهندۀ غواصِی 
این شاعر در اقیانوِس وسیِع ادبیات این 

سرزمین است.
شــعر مذهبــِی بانو وحیــدی نیز به 
اســتوارِی اشــعار دیگِر این مجموعه 
است. بانو وحیدی شاعری به تمام معنای 
مسلمان است. افق دید او آن قدر وسیع 
اســت که از هر سمتی که می رود، به 

خداوند می رسد.

ادواردوی دانشگر، 360 صفحه دارد و 
با قطع رقعی، از سوی نشر آرما روانۀ 

بازار شده است. 
در این رمان، چند خط داستانی باهم 
پیش می رونــد. ادواردو، جــوان تازه 
مسلمان شیعی که وارث خاندان آنیلی 
هم بوده، حاال مرده اســت و یک گروه 
مستندساز به ایتالیا آمده  اند تا راز مرگ 
او را کشف کنند؛ اما با مشکالتی روبه رو 

می شوند و... .
استفاده از شخصیت هایی مانند خبرنگار 
ایتالیایی و همکار جوانش در داستان، به 
دانشگر کمک کرده تا بتواند به موضوع 
مهمی اشاره کند: فضای غالب »سانسور 
و کانالیزه شدن خبرها« در کشورهای 
غربی که مدعی آزادی قلم هســتند؛ 
موضوعی که در فضای ادبیات داستانی 
کشور کمتر به آن پرداخته شده است. 
نویسنده با علم به اینکه ادواردو اولین 
و آخرین فردی نیســت کــه زیر تیغ 
بی عدالتی دولت های غربی قرار گرفته 
اســت، ادواردو را خلق کرده و عالمت 
سؤال بزرگی روی شعار »آزادی عقیده و 
بیان« غربی ها گذاشته است... ادواردو به 
جرم مسلمان شدن از حقوق اولیۀ خود 
محروم می شود، به عنوان مجنون در 
تیمارستان بستری شده و پس از مرگ 
مشکوکش هم، به سبک مسیحیت در 

یک کلیسا دفن می گردد.

باغ سحرخیز
محمدحسین انصاری نژاد

شهرستان ادب

 
 
 

این قوم ناگهان
سیمیندخت وحیدی

سورۀ مهر

 
 
 

ادواردو
بهزاد دانشگر

آرما
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طعم کتاب / معرفی کتاب

دلقـک و نارنـج تلـخ با زاویـه دید من 
راوی اسـت کـه نویسـندۀ جوانـش 
زمینـۀ نـو و تـازه ای را بـرای نوشـتن 
داسـتان انتخاب کرده است؛ داستانی 
تاریخـی.  بسـتری  بـا  ماجرامحـور 
از  برخاسـته  داسـتان  فضاسـازی 
اطالعاتـی اسـت کـه نگارنـده بـرای 
نگارش داسـتان جمـع آوری کـرده و 
دست مریزاد دارد. این عقبۀ مطالعاتی، 
ملموس شـدن  بـه  زیـادی  کمـک 
داسـتان و تصویری کـردن آن بـرای 
مخاطـب نوجـوان داسـتان می کنـد. 
وضعیـت  بـه  پرداختـن  بـر  عـالوه 
سیاسـی و اجتماعـی زمـان روایـت 
داسـتان، فرهنـگ عامیانـه در این اثر 

جـدی گرفتـه شـده اسـت.
نثـر اثـر شسـته رفته و بی دسـت انداز 
اسـت. یکدسـت بودن نثر سبب شده 
خواننـده بتوانـد یـک نفـس قصـه را 
بخواند و به سـرانجام برساند؛ خصوصاً 
و  کتاب نخـوان  نوجـوان  خواننـدۀ 

کم حوصلـۀ امـروزی. 
دلقــک و نارنــج تلــخ داســتانی اســت 
بــا نشــانه های داســتان انقــالب، 
ــه نویســنده  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ام
ــوان  ــد نوج ــه دی ــر، زاوی ــن اث در ای
امــروز را از پرداختن هــای نخ نمــا 
چگونگی هــای  و  انقــالب  بــه 
داســتان های  در  قالــب  تکــراری 
نوجــوان، بــه چرایی هــای انقالبــی بــا 
چارچــوب انقالبی مذهبــی و مردمــی 

می کشــاند.

شـاید اولیـن نکتـه در مواجۀ مخاطب 
باشـد کـه  ایـن  بـا »دسـت خـون« 
ایـن کتـاب یک شـعر بیشـتر نـدارد. 
»دسـت خـون«، یـک منظومـۀ بلند، 
واحـد و یکپارچـۀ ادبی را کـه در قالب 
چارپاره سـروده شـده است، به نمایش 
می گـذارد. در این منظومه با شـاعری 
روبرو هسـتیم که از زبانی پخته سـود 
مـی بـرد و مضامین عالی در شـعرش 

نهفته اسـت.   
در منظومـۀ »دسـت خـون« خواننـده 
بـا پسـر بچـه ای آشـنا می شـود کـه 
و  فقـر  شـاهد  و  اسـت  روسـتایی 
تنگدستی و تمام مصائب روستانشینان 
اسـت و بـا همان حـاالت کودکانـه در 
حـال روایـت اتفاقـات پیرامون اسـت.

او در ایـن منظومـه پابه پـای خواننـده 
بـزرگ می شـود و وقایـع را می بینـد 
و بازگـو می کنـد. شـاعر پیوسـته در 
جای جـای ایـن منظومـه بـه خواننده 
نهیـب مـی زنـد کـه تاریـخ تکـرار 
می شـود و بایـد از آن درس گرفـت. 
اهـل  کـه  اسـت  شـاعری  مـؤدب 
مرسـوم  بده بسـتان های  و  تعارف هـا 
سیاسی نیسـت و عقیده اش را بی پرده 
بیـان می کنـد و در »دسـت خون« نیز 
خواننـده بـا ایـن نکتـه مواجه اسـت.

در کتـاب سـال گـرگ، همه چیـز از 
دانشـگاه شـروع می شـود. گعده هایی 
کـه نخسـتین بـار در همان دانشـگاه 
آغاز می شـود، جمعی از دانشجویان را 
با مبارزات تشـکیالتی علیه رژیم شـاه 
آشـنا می کنـد. اسـتاد شـمس رهبـر 
فکـری ایـن جمع دانشـجویی اسـت. 
دانشـجویان گعدۀ دکتر شـمس همه 

پـای درس شـریعتی هـم می روند. 
باصراحـت  و  بی پـرده  گـرگ  سـال 
نقـش  دربـارۀ  را  خـودش  موضـع 
آیـت اهلل طالقانی و دکتر شـریعتی در 
ایجاد هسـتۀ اولیـۀ مبارزاتی سـازمان 
مجاهدیـن خلق ابراز می کنـد؛ اگرچه 
ایـن دو شـخص را از تغییـرات بعـدی 

سـازمان مصـون و مبـرا می دانـد. 
جــواد افهمــي در اثــرش به وفور به 
خرده ماجراهــا  و  خرده داســتان ها 
متمســک می شــود. به علت گسترۀ 
معنایــی قصــه و درک ابعاد مختلف 
و  بســیارند  شــخصیت ها  موقعیت، 
هرکدام مختصــات ویژۀ خود را دارند. 
ضرب آهنگ قصه شــتاب دارد. گاهی 
در طول داســتان حس می کنیم که 
به شــخصیت ها نگاه فرمی درســتی 
نشده است. شــاید کثرت داستان ها و 
شــخصیت هایی که در داستان هست 
و اینکه نویســنده عهد بسته که قصۀ 
هر کــدام را از ابتدا تا پایــان برای ما 
توصیف کند، فرصت پرداخت بهتر و 
ملموس شدن برای مخاطب را گرفته 

است.

دلقک و نارنج تلخ
سیده عذرا موسوی

قدیانی

 
 
 

دست خون
علی محمد مؤدب

شهرستان ادب

 
 
 

سال گرگ
جواد افهمی

شهرستان ادب
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شـکل های فروتنی مجموعه شـعری 
بـا اشـعار کوتـاهِ هم ریخـت اسـت که 
همگـی در یـک سیسـتم واحـد در 
جهـت به ثبت رسـاندِن یـک مفهـوم 
واحـد هسـتند. شکارسـری در شـکار 
لحظه های ناب شاعرانه بسیار توانمند 
عمل کرده اسـت. به سـهولت می شود 
گفـت این کتاب 308 لحظۀ شـاعرانه 
اسـت کـه حـول یـک محـور گـرد 

آمده انـد: فروتنـی!

چه فروتن!
پنجرۀ گشوده

به سمت دیوارهای سیمانی/ )ص۴1(

همۀ شعرها با جملۀ اعجابِی »چه فروتن!« 
آغاز می شوند و در خط بعدِی شعر اولین 
کلمه، شیئی است که شاعر سعی در 
نشان دادِن فرتنِی آن چیز در موقعیتی 
خاص دارد. تمام پدیده های هســتی 
فروتنِی خود را در مجموعۀ شکارسری 
نشان داده اند و خداوند تبارک و تعالی 
اســت که در اوج کبریایِی خود بر فراز 

ایستاده است. 
شکارســری در این مجموعه، به تکّبر 
حمله می کند و به 308 شکل مختلف 
آن را ابطال می کند. البته تفاوت شعر با 
گزاره های اخالقی، در این است که شعر 
بر خــالف گزاره های اخالقی حرفی از 
»باید« نمی زند. بلکه از »هست ها« سخن 
می گوید و استنباط باید از این هست را 

به عهدۀ مخاطب می گذارد.

»تشــیع انگلیســی« یا »شیعۀ 
لندنی«؛ اصطالحی که مدتی است بر 
سر زبان ها افتاده است. پس از »اسالم 
آمریکایی« که امام خمینی)ره( در برابر 
تبیین کردند،  اسالم ناب محمدی)ص( 
رهبر معظم انقالب و نخبگان کشــور 
از تهدیدی به نام »تشــیع انگلیسی« 
پرده برداشتند. تشیعی که از لندن و با 
حمایت سرویس  اطالعاتی این کشور 
حمایت و ترویج می شــود تا محصول 
»تفرقه« را در کشــورهای اســالمی 
برداشت کند. تشیعی که با هزینه های 
ســنگین تبلیغاتی تمام توان خود را 
برای پیوند »شیعه« با خشونت و قرار 
دادن آن در مقابل سایر فَِرق اسالمی 

تجمیع کرده است.
هــر دو عبارت »مرجعیــت موروثی« 
یــا »تشــیع انگلیســی« کــه همان 
عنوان کتاب »صالح قاســمی« است، 
در شــناخت و تبییــن ایــن جریان 
افراط گــرای شــیعی در عصر حاضر 
بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ چرا 
که از طریقی، خاندان شــیرازی که 
لیدر اصلی این جریان افراط گراست، 
مرجعیت را میــراث خاندانی خویش 
می دانــد و از طرف دیگــر، ارتباط و 
وابستگی عوامل در صحنۀ این جریان، 
به ســرویس های اطالعاتــی غربی و 
خصوصاً انگلستان، غیرقابل انکار است.

شکل  های فروتنی
حمیدرضا شکارسری 

 فصل پنجم

 
 
 

مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی
صالح قاسمی
سلمان پاک

 
 
 

رمان »یوما« اثری است که برای 
هــر مخاطب ادبیات دینی و با هر نوع 
سلیقه  ای، حرف هایی جدی و تازه برای 
روایت دارد. بستر اصلی این رمان بیان 
فرازهایــی از زندگی حضرت خدیجه 
کبری)س (   اســت. نویسنده موقعیت 
زمانــی روایت خود را از ســاعت های 
منتهی به والدت حضرت فاطمه زهرا 
)س( شــروع کرده و با توصیف تؤامان 
موقعیت منزل، ذهنیت حضرت خدیجه 
و مردمان شهر که نمایندگانی از آن ها به 
بهانه هایی به منزل پیامبر)ص( رفت وآمد 
دارند، داســتانی را تعریف می کند که 
بیشتر از جذابیت های قصه پردازانه، از 

منظر روایت لذت بخش است.
نام این رمان برگرفته از عبارتی اسـت 
عربـی که کنیـز حضـرت خدیجه به 
وی اطـالق می کنـد. ایـن نام توسـط 
در  هوشـمندانه  چنـان  نویسـنده 
بخش  هایـی از متن قرار گرفته اسـت 
کـه مخاطب پس از به پایان رسـاندن 
کتـاب، بـه ناخـودآگاه بـه معنـای آن 
پـی بـرده و علت اطـالق آن به چنین 

بانویـی را درک می کنـد.

یوما
مریم راهی

نیستان
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گزیده ای از کتاب های معرفی شده در 
نشست های کتاب خوان

مژگان اربابی، کتابدار، کتاب همپای صاعقه، 
نوشتۀ حســین بهزاد و گلعلی بابایی را معرفي 
کرد. او در معرفي این اثر گفت: »همپای صاعقه 
کارنامه ای تاریخی و مستند از شکل گیری لشکر 
27 محمد رســول اهلل)ص( اســت. روایتی از یک 
مقطــع زمانی شــش ماهه از جنگ تحمیلی در 
ابتدای دی ماه 1360 تا اواخر تیرماه ســال 61. 
موضوع اصلی کتاب شرح مستند مراحل آغازین 
تأســیس تیپ نظامی محمدرســول اهلل است و 
نقش این تیپ را در عملیات  بزرگ فتح المبین، 

بیت المقدس و لبنان بیان می کند.«

طاهره رمضانی، رئیس ادارۀ کتابخانه های عمومی 
شهرستان درمیان، کتاب کلوچه های خدا، نوشتۀ 
کلر ژوبرت را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: 
»داستان این کتاب، ماجرای خرس کوچولویی است 
که بعد از خواب زمســتانی، با دیدن فصل بهار و 
زیبایی های طبیعت تصمیم می گیرد که برای تشکر 
از خدا کلوچه بپزد؛ اما مجبور می شود تمام کلوچه ها 
را به حیوانات جنگل هدیه کند. او در نهایت، به این 
نتیجه می رسد که مهربانی در حق حیوانات جنگل، 

باعث رضایت خدا از او خواهد شد.«

102
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طیبه عابدینی، مســئول کتابخانۀ عالمه شیخ مفید 
باغشهر اسالمیه، کتاب داستان راستان، ج2، نوشتۀ 
مرتضــی مطهری را معرفي کــرد. او در معرفي این 
اثر گفت: »کتاب داستان راســتان، مجموعه ای از 
حکایت های کوتاه اخالقی است که با الهام از زندگانی 
پیامبر)ص( و پیشــوایان مکتب تشیع، در دو جلد به 
رشتۀ تحریر درآمده است. منابع داستان های کتاب 
از کتب احادیث، تاریخ ها و سیرۀ پیامبر)ص( است که 
با زبانی ســاده و مفید، برای گروه سنی نوجوانان و 
جوانان نوشته شده اســت. ایجاز و پرهیز از اطناب 
کالم، به کارگیری الفــاظ، اصطالحات و تعابیر تازه 
و ابتکارهای نویســنده در روایت رویدادها، آشنایی 
بــا روحیات و مقتضیات، از دیگر ویژگی های این اثر 

ارزنده و تأثیرگذار است.«

محمد ناصری، اســتاد دانشگاه، کتاب معراج السعادة، 
نوشتۀ مالاحمد نراقی را معرفي کرد. او در معرفي این 
اثر گفت: »این کتاب ترجمۀ کتاب جامع السعادات به 
زبان فارسی است که به درخواست فتحعلی شاه قاجار 
بــا اندکی اضافات در باب عدالت و اخالق اجتماعی و 
سیاســی تألیف شده است. این کتاب، به چهار باب و 

چندین فصل تقسیم شده است.«

کلثوم خمیسی ، مسئول کتابخانۀ عمومی بهارستان، 
کتاب شــن های ســرخ تکریت، نوشتۀ عبداالمیر 
افشــین پور، را معرفي کــرد. وي در معرفي این اثر 
گفت: »این کتاب خاطرات عبداالمیر افشین پور، یکی 
از آزادگان دوران دفاع مقدس است. نویسنده وقتی از 
اسارت ده ساله از اردوگاه های عراق به خانۀ بزرگش، 
ایران، باز می گردد، قلم برمی دارد و می نویسد که بر او 
و دیگر همبندانش چه گذشته است. او برای نوشتن 
خاطراتش که از روزهای اول جنگ در خرمشهر آغاز 
می شود و ده سال بعد در مرز خسروی پایان می گیرد، 
زحمت زیادی کشیده است. از نکات و جزئیاتی که در 
متن آمده است، این را می شود فهمید. این کتاب در 
سه فصل با عناوین اردوگاه رمادیه، اردوگاه موصل و 

اردوگاه تکریت تدوین شده است.«

مهدی نظافتــی، عضو کتابخانه، کتاب قیام امام 
حســین)ع(، نوشتۀ سیدجعفر شهیدی را معرفي 
کــرد. او در معرفــي این اثر گفــت: »این کتاب 
خالصه ای است از کتاب حماسۀ حسینی تألیف 
اســتاد مطهری که طی آن، قیــام آن حضرت 
بررسی و تبیین می شود. نویسنده همچنین علل 
قیام امام حسین)ع(، بروز واقعۀ کربال و همچنین، 
اهداف و نتایج آن را بررسی کرده است و مهم ترین 

پیام ها و درس های عاشورا را برمی شمارد.«
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سیدعلی اصغر حسینی، استاد دانشگاه، کتاب نورالدین 
پســر ایران، نوشتۀ معصومه سپهری را معرفي کرد. 
او در معرفــي این اثر گفت: »ایــن کتاب خاطرات 
سیدنورالدین عافی است؛ پسری شانزده ساله از اهالی 
روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان شرقی 
که مانند دیگر رزمنده های نوجوان ایران، با تالش و 
زحمت فراوان، رضایت والدین و مســئولین را برای 
اعزام به مناطق عملیاتی جلب کرد و از دی ماه1359، 
یعنی فقط ســه ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی، به 
جبهه های نبرد با متجــاوزان رفت. او در گردان های 
خط  شکن لشکر 31 عاشــورا به عنواِن نیروی آزاد، 
غواص و فرماندۀ دسته و در جبهه های مختلف حضور 

داشته و بارها مجروح شده است.«

ناصر نوروزی، نویسنده و عضو کتابخانۀ عمومی 
ولیعصر)ع(، کتاب درس عشــق: گذری بر زندگی 
شهدای فرهنگی سلطانیه، نوشتۀ ناصر نوروزی و 
دیگران را معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: 
»موضوع این کتاب، مربوط به بررســی مختصر 
زندگی ســه شهید فرهنگی شهرستان سلطانیه 
بوده که در سه بخش مجزا ارائه شده است و هر 
بخش شامل زندگی نامه، خاطرات، وصیت نامه و 
آثار است. بیان مطالب در قالب داستانی و رعایت 
توالی زمانی در ارائۀ آن ها، از ویژگی های مهم این 

اثر است.«

تکتم مهدوی نســب، مســئول کتابخانــۀ عمومی 
شهیدسیدیحیی حســینی گلمکان، کتاب همه را 
دوست بداریم، نوشتۀ علی رضا برازش را معرفي کرد. 
او در معرفي ایــن اثر گفت: »نگارنده در این کتاب بر 
آن اســت تا دوستی در اسالم را تفسیر نماید و عالقه 
و محبت به همۀ همنوعان، اعم از مسلمان و کافر را از 
دیدگاه نظام اسالمی تحلیل نماید. مباحث کتاب با ذکر 
برخی داستان های قرآنی همراه است. برخی از امتیازات 
کتاب بدین قرار است: تناسب موضوع با نیازمخاطب؛ 
ارتباط مســتقیم متن با آیات و روایات؛ بهره گیری از 
منابع متعدد؛ ارائۀ تصویری خوش سیما و صلح طلب 
و انسان دوست از دین مبین اسالم و نیز پرداختن به 

برخی پرسش ها و شبهات.«

رهــا بابازاده، فعال رســانه ای، کتاب پایی که جا 
ماند، نوشــتۀ سیدناصر حســینی پور را معرفي 
کرد. وي در معرفي ایــن اثر گفت: »کتاب پایی 
که جــا ماند، یادداشــت های روزانۀ ســیدناصر 
حسینی پور در دوران اسارت است که به صورت 
خاطره نوشته شده است. سیدناصر حسینی پور 
در شانزده سالگی، در آخرین روزهای جنگ، در 
جزیرۀ مجنون به اســارت عراقی ها درآمد. او در 
طول دوران اســارت، شاهد وقایع تکان دهنده و 
دردآوری بوده و سعی کرده است دیده بان اتفاقات 

و حوادث ماندگار و درس آموز اسارت باشد.«
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احمد ممتازی، رئیس انجمن نابینایان گیالن، کتاب 
آنگاه که هدایت شدم، نوشتۀ سیدمحمد تیجانی را 
معرفي کرد. او در معرفي این اثر گفت: »این اثر ترجمۀ 
فارسی کتاب ثَُمّ اِهَتَدیُت است. در این اثر، نویسنده به 
بیان ماجرای تغییر مذهب خود از اهل سنت به شیعه 
می پردازد. تیجانی ضمن نقل زندگی نامه اش، ماجرای 
سفر خود به عراق و نجف و دیدار و گفت وگوهایش 
با عالمان شــیعه از جمله سیدابوالقاســم خوئی و 
سیدمحمدباقر صدر را بازگو کرده است. نویسنده در 
این کتاب با اســتناد به احادیث اهل سنت، از عقاید 
مذهب شیعه دفاع می کند. این کتاب به چهارده زبان 

ترجمه شده است.«

حجت االسالم مظفر تاجی، امام جمعۀ چناران، کتاب 
دقایقی با قرآن، نوشــتۀ محســن قرائتی را معرفي 
کرد. او در معرفي این اثر گفت: »این کتاب شــامل 
300 نکته و لطیفه با موضوعات اخالقی، اعتقادی، 
کالمی، اجتماعی است. نویسنده قسمتی از این نکات 
را در پیام های ســه دقیقه ای و برخی را در پیام های 
یک دقیقه ای ارائه داده است. او در همۀ این نکات، ابتدا 
بــا نقل آیه و ترجمۀ آن به نکات و پیام آن به صورت 
مختصر می پردازد و در این زمینه، از روایات تفسیری 

بهره  برده است.«

ابراهیم تقی نژاد، عضو کتابخانه، کتاب قیدار، نوشتۀ 
رضا امیرخانی را معرفي کرد. او در معرفي این اثر 
گفت: »کتاب قیدار 9 فصل دارد که امیرخانی در هر 
فصل آن، به بیان حکایتی از زندگی قیدار می پردازد. 
قِیدار حکایت مردی اســت که درخت مردانگی را 
به تنهایی آبیاری کرده و پرورش داده است. مردی 
که امثال او در میان ما کم نبوده و نیستند؛ اما برای 
خودشان مرام و مسلکی دارند. مرام نامه  شان را که 
بخوانی، در مقدمه اش نوشته اند: »خوش نامی قدم 
اول اســت... . از خوش نامی به بدنامی رسیدن، قدم 

بعدی بود... قدم آخر، گمنامی است...«.

ســعید عقابی، فعال فرهنگی، کتاب اســالم و 
مقتضیــات زمان، نوشــتۀ مرتضــی مطهری را 
معرفي کــرد. او در معرفي این اثر گفت: »کتاب 
حاضر مشتمل بر 26 سخنرانی از متفکر شهید، 
استادمرتضی مطهری، با عنوان اسالم و مقتضیات 
زمان و نیز نوشتۀ کوتاهی  به قلم ایشان در همین 
موضوع، به عنواِن مقدمه  اســت. ســخنرانی ها 
در زمســتان ســال 13۴5 هجری شمسی و در 
شــب های ماه مبارک رمضان در مســجد اتفاق 
تهــران و در یک جمــع عمومی ایراد شــده و 

به همین جهت بیانی  ساده و روان دارد.«
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جواد صدیق، کتابدار کتابخانۀ عمومی باقرالعلوم)ع(، 
کتاب تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان، نوشــتۀ 
سیدعلی کاشفی خوانســاری را معرفي کرد. او در 
معرفي این اثر گفت: »این کتاب در هشــت فصل به 
بررسی کتاب های اسالمی برای مخاطبان کودک و 
نوجوان در ایران پرداخته است.  نوشتن از دین برای 
کودکان و نوجوانان، قدمت دیرینه دارد. نویسنده در 
این پژوهش، ردپای آموزه های دینی برای نونهاالن را 
از رسالت اسماعیلیه در قرن سوم هجری تا کتاب هایی 
چون کتاب حســنین و عاق والدین در دورۀ قاجار، 
دنبال کرده است. سپس، اولین کتاب های چاپ شده 
در ایران را از سال 1222ق تا پایان حکومت قاجاریان 

بررسی کرده است.«

مریم عباس پور اول، مسئول کتابخانۀ عمومی امام جعفر 
صادق)ع( شــهر اِرِســک، کتاب مطلع مهر، نوشتۀ 
امیرحسین بانکی پور را معرفي کرد. او در معرفي این اثر 
گفت: »این کتاب، به ارائۀ راهکارهای جامع و کاربردی 
برای انتخاب همسر اشاره کرده است و شامل هشت 
گفتار دربارۀ ازدواج و انتخاب همسر است: گفتار اول: 
فوریت های ازدواج؛ گفتار دوم: احراز شرایط اولیه برای 
ازدواج؛ گفتار سوم: معیار انتخاب همسر؛ گفتار چهارم: 
آداب خواستگاری؛ گفتار پنجم: ضرورت تحقیق در 
ازدواج؛ گفتار ششم: تصمیم گیری؛ گفتار هفتم: نقش 

مهریه در ازدواج و گفتار هشتم: بهترین انتخاب.«

فروزان سلیمان پور، کتابدار کتابخانه عمومی ولیعصر، 
کتاب نامیرا، نوشــتۀ صادق کرمیار را معرفي کرد. او 
در معرفي این اثر گفت: »کتاب نامیرا، روایت مردمان 
مشتاق کوفی است که مدت ها در انتظار منجی خود 
نشســته بودند تا آن ها را از زیــر یوغ حاکمان ظالم 
و ســتمگر خود رها ســازد و حق سلب شدۀ آن ها را 
بازگرداند. روایت مردمانی که حســین)ع( را به شــهر 
خویش خواندند؛ نه از آن حیث که او را امام زمان خود 
می دیدند و ردای حکومت را شایستۀ امام و خالفت را 
درخور شأن حسین می دانستند، بلکه حسین را به کوفه 
خواندند؛ چرا که پیش خود می پنداشتند حسین تنها 
کسی است که سوار بر کشتی نجات، می تواند آن ها را به 
ساحل امن زندگی برساند. کتاب نامیرا در سیر داستانی 
خود به صورت کامالً حساب شــده به اثبات چرایی 
خیانت و عهدشکنی کوفیان از آغاز راه تا وقوع حادثۀ 

کربال می پردازد.«

یاسین قنبری، دانش آموز، کتاب تولد یک پروانه، 
نوشتۀ داوود امیریان را معرفي کرد. او در معرفي 
این اثر گفت: »این کتاب داســتان زندگی قنبر، 
غــالم حضرت امیر المومنین)ع( اســت که روزی 
با حضرت امیر)ع( به بازار می رود و ایشــان برای 
غالم خویش لباسی گران قیمت تر از لباس خود 
می خرد. وفاداری این غالم حتی پس از شهادت 

حضرت علی)ع( ستودنی است.«



مجمع ناشران انقالب اسالمی
ماهنامۀ شیرازه کتاب

107
طعم کتاب

معرفی کتاب

امیر دل ها

امیردلها
254

دستچینیازبهترینکتابهابرایآشناییبیشترباحضرتامامعلی)ع(

دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام علی)ع(



108

ماهنامۀشیرازهکتاب
شمارۀ10و11،فروردینواردیبهشت1395

طعم کتاب/ معرفی کتاب

داستان این کتاب به دوران 25سالۀ دوری امام علی)ع( از سیاست می پردازد. 
در ایــن اثر، زوایایی از زندگی و کارکردن امام علی)ع( برای مخاطبان نوجوان 
به گونۀ داســتانی تشریح شده اســت. در مجموعۀ حاضر، دوازده داستان از 
زندگی امام علی)ع( روایت شده است. عناوین برخی از داستان ها عبارت است 
از: نوری در کعبه، هدیه، یاور کوچک، چهل خنجر و یک بدن، اناری از بهشت، 

روز تلخ و شب شیرین و ماه قطعه قطعه شده.

جنگجوی جوان 
مسلم ناصری
 پیام آزادی 

در نوشتار حاضر، از حوادث و رویدادهای تاریخی دوران حضرت علی)ع( سخن به 
میان آمده، همچنین به پاره ای از فضایل و کرامات آن حضرت اشاره شده است. 
کتاب با گزیده هایی از گفتارها، موعظه ها و افکار سیاسی اجتماعی آن بزرگوار همراه 

است.

زندگانی حضرت امام علی)ع(
جمعی از علمای لبنان؛ حمیدرضا کفاش

عابد

این کتــاب گفتارهایی از آیــت اهلل مصباح یزدی دربارۀ مســئله والیت 
اســت. گفتار اول این کتاب فضایل امیر مؤمنان)ع( را با اشاره به اکتسابی بودن 
و غیراکتسابی بودن آن ها بیان می کند. گفتار دوم و سوم شبهات موجود دربارۀ 
فضایل آن حضرت را پاســخ داده و شــخصیت بی بدیل آن امام همام را شرح 
می دهد. همچنین، در گفتارهای چهارم و پنجم و ششــم، منشــأ مشروعیت 
حضــرت علی)ع( در معرض مداقه و کاوش قرار می گیرد و ســقیفه، نقطۀ آغاز 
سکوالریزم یاد شده و عبرت های مهم آن نیز بیان می شود. گفتار هفتم نیز مجالی برای بازشناسی عوامل مخالفت با 
امام علی)ع( اســت. در گفتارهای هشتم و نهم و دهم، رفتار و عملکرد سیاسی امام علی)ع(، شیوۀ حکومت آن حضرت 
و نیز نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت حکومت اسالمی بحث و بررسی می شود. گفتارهای یازدهم و دوازدهم به 
تقابل غدیر و سقیفه و به دالیل همراهی نکردن مردم با امام علی)ع( بعد از رحلت پیامبر خاتم)ص( می پردازد. گفتارهای 
شانزدهم و هفدهم نیز مبحثی مشروح دربارۀ امامت، والیت و والیت فقیه، والیت فقیه در ایران، حق قانون گذاری برای 

وی و تهدیدهای پیش روی آن است.

در پرتو والیت
محمدتقی مصباح یزدی

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام علی)ع(

این کتاب حاصل سخنرانی استاد در یکی از جلسات ماهانه ای است که در سال 
۴1ش در انجمن دینی تهران با موضوع زندگانی امیرالمؤمنین)ع( تشکیل می شده 
اســت. گفتنی اســت که مطالب ابتدا در کتاب گفتار ماه، ج3، ص16۴تا1296 

چاپ شده و سپس جداگانه، به زیور طبع آراسته گردیده است. 

 از کجا تا کجا: سیمای علی)ع( از کعبه تا کوفه 
محمدابراهیم آیتی

فجر قرآن

نهج  تدوین کنندۀ  و  شیعه  نامدار  عالم  رضی،  سید  تألیف  حاضر  کتاب 
البالغه است. موضوع  کتاب زندگانی و سخنان امیر مؤمنان علی)ع(  است. 
است،  علی)ع(  حضرت  دربارۀ  که  را  روایاتی  کتاب،  این  در  سیدرضی 
تاریخ  حضرت،  آن  سخنان  و  معجزات  به  اشاره  با  و  نموده  جمع آوری 

کامل و گویایی را از زندگانی آن حضرت ارائه کرده است.
کتاب خصائص األئمة علیهم السالم برای تحقیق در زندگی حضرت علی)ع( 

کتابی ارزشمند و درخور توجه است.
این کتاب از زمان نگارش، در مرکز توجه و عالقۀ شدید علمای اسالم قرار گرفت و در بسیاری از کتاب های 
معتبر، به آن اشاره شده یا به مطالب آن استناد شده است. این کتاب از اولین کتاب های معتبری است که 
به وسیلۀ فقیهان بزرگ شیعه دربارۀ زندگانی حضرت امیر)ع( نگاشته شده است. نگارش این کتاب موجب 
گشت تا سیدرضی تصمیم به جمع آوری کتاب نهج البالغه  بگیرد و همین هم سبب ناتمام ماندن کتاب حاضر 
شد؛ زیرا همان گونه که از نام کتاب روشن است، سیدرضی تصمیم داشت در این کتاب، زندگانی تمام ائمه)ع( 
را بیاورد؛ اما به امام علی)ع( اکتفا نمود. سیدرضی انگیزۀ خود از نگارش این کتاب را این گونه بیان می کند: 
»شما از من درخواست کرده بودید تا کتابی دربارۀ زندگانی ائمه)ع( بنویسم؛ ولی حوادث روزگار مانع از آن 
می شد تا آنکه در شب عرفۀ سال 383ق برای زیارت امام موسی کاظم و امام جواد)ع( عازم کاظمین شدم. 
در راه به یکی از رؤسای حکومتی برخورد کردم. او از من سؤال کرد: ”کجا می روی؟“ من هم پاسخ دادم. او 
با تمسخر گفت: ”از کی تا حاال سادات موسوی، شیعه دوازده امامی شده اند؟“ من پاسخ او را آن گونه دادم 
که الیق بود و پس از این واقعه، غیرتم برافروخته شد و تصمیم به نگارش این کتاب گرفتم تا مذهبم را بر 
همگان اعالم نمایم و امامان معصوم و برحق را به دیگران معرفی کنم و دشمنان را ناامید سازم و از خداوند 

در انجام این مهم یاری می جویم.«
کتاب خصائص األئمة علیهم الســالم در دوران ضعف حکومت بنی عباس نگاشــته شــده است. در آن دوران، 
شــیعیان به راحتی عقاید خود را مطرح می کردند. در شــهر بغداد شــخصیت های بزرگی چون شیخ مفید، 
ســیدرضی، سیدمرتضی و شیخ طوسی پا به عرصه وجود گذاشتند و پشــتوانۀ علمی بزرگی برای شیعه و 

طرفداران اهل بیت)ع( شدند.
کتاب خصائص األئمة علیهم الســالم شــامل موضوعات فراوانی دربارۀ زندگانی امیر مؤمنان علی)ع( است؛ از 
جمله: خصائــص امیر مؤمنان علی)ع(؛ معجزات آن حضرت؛ علم آن حضرت به تنزیل قرآن؛ جنگ با خوارج 
نهروان؛ سخنرانی پیامبر اســالم)ص( دربارۀ حضرت علی)ع(، سخن عَمر دربارۀ آن حضرت؛ سؤاالتی که از آن 

حضرت شده است؛ وصیت آن حضرت به کمیل؛ کالم آن حضرت دربارۀ دنیا و... .

خصائص االئمه
سیدرضی  و ترجمۀ محمدعلی چلونگر و علی بنائیان 

آستان قدس رضوی
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نویسندۀ فرزانه، آیت اهلل سبحانی با تقسیم حیات نورانی حضرت أمیرالمؤمنین)ع( 
به پنج دوره، مهم ترین جریان های زندگی ایشان را ترسیم کرده است. او در این 
اثر وزین، سعی کرده سیر زندگی ایشان را از طرفی گویا و روان حکایت کرده و 

از دیگر سو، کامالً مبتنی بر منابع دسته اول تاریخی و روایی باشد.
نکتۀ متمایز این اثر، جامعیت آن اســت که از همان آغازِ زندگی حضرت تا 
شهادت، تمام عرصه های زندگی ایشان را در کنار آیات و روایات مربوط تشریح 
کرده و در هرکدام به تبیین بعدی از فضایل حضرت می پردازد. البته رسالت اصلی این کتاب، ترسیم زندگی شخصی 
و عادی حضرت اســت که به خوبی هم از عهده آن برآمده است. اما ابعاد شخصیتی ایشان مانند فضایل و مناقب، 

سخنان و نامه ها، قضاوت ها، کرامت های متحیرالعقول و... هرکدام، کتابی جداگانه می طلبد.

فروغ والیت
جعفر سبحانی تبریزی 

مؤسسۀ االمام الصادق)ع(  

این کتاب بخش زندگی امیر مؤمنان از کتاب تاریخ خلفاست که همراه آن، پنج 
مقاله آمده است: حدیث غدیر در آثار مکتوب کهن؛ استناد به سیرۀ سیاسی علوی 
در گذر تاریخ؛ آسیب شناســی حکومت دینی از نگاه امیر مؤمنان)ع(؛ جایگاه امام 

علی)ع( در میان اهل سنت؛ امیر مؤمنان علی)ع( و مردم.

تاریخ و سیرۀ سیاسی امیر مؤمنان علی بن ابی طالب)ع(
رسول جعفریان

دلیل ما

روزهای پرمخاطرۀ عصر بعثت و ســال های آغازین اسالم از مظاهر عظمت 
امیرالمؤمنین)ع( و نگین انگشتری تاریخ اسالم است. فرازهای سرنوشت ساز 
زندگی علی)ع( در تاریخ اسالم که این کتاب به برخی از آن ها پرداخته است، 
جلوه هایی از عظمت امیرالمؤمنین)ع( را می نمایاند تا ایمان پیدا کنیم که همۀ 

ما اسالم عزیز خود را مدیون علی بن ابی طالب ع( هستیم.

بر آستان سپیده
محمدباقر انصاری

دلیل ما
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام علی)ع(

»اگر همه درختان قلم شــوند، همه دریاها مرّکب، همه مالئک حسابگر و 
همه آدمیان نویسنده شوند، هرگز نخواهند توانست فضائل علی بن ابیطالب علیه 

السالم را شمارش کنند.«
ســخن، با این روایت ناب نبوی آغاز می شود. نویسنده که از عالمان دین 
است، این حدیث شریف را بر دیدگان خود قرار میدهد و در پی بیان قطره ای 

از دریای فضائل حضرت امیرالمؤمنین علیه اسالم بر می آید.
وی با تسلّط کاملی که بر آیات و روایات این موضوع دارد و با اشرافی که بر منابع تاریخی و حدیثی شیعه و اهل 
سنت دارد، عالوه بر بیان روایات ناب درباره القاب و مناقب حضرت، فضائل ایشان حتی از زبان مخالفان و معاندان را 
نیز تبیین کرده و به بحث های عمیق روائی و اعتقادی در این موضوع میپردازد تا در نهایت مجموعه ی کم نظیر و 

ماندگاری در این موضوع برجای گذارد.

 امیرالمومنین علی ابن ابی طالب)ع(
 احمد رحمانی همدانی 

منیر

اینکه در دورانی از تاریخ، شخصیت بزرگی چون امیرالمؤمنین)ع( با یاری چه 
کسانی توانست برگ مهمی از تاریخ را رقم زده و نقطۀ عطفی ماندگار ایجاد کند، 
اهمیت موضوع این کتاب را روشــن می سازد. همچنین، عالوه بر اهمیت اصل 
موضوع، آنچه این اثر را ارزشــی مضاعف می بخشد، این است که با دسته بندی 
اصحاب حضرت امیرالمؤمنین)ع(، یــاران صدیق و وفادار حضرتش را از آنان که 
پس از مدتی، به هر دلیلی از یاری ایشان کناره گرفته و اینان را از اصحابی که 
بعدها در جرگۀ مخالفان حضرتش برآمدند نیز جدا کرده و جنبه های مختلف حیات فردی، اجتماعی و سیاسی هریک 
از آن ها را تبیین می کند. نویسنده در این اثر، با تأکید و توجه بسیار بر منابع کهن، شناسایی 1110 نفر از اصحاب را 

هدف قرار داده است.

اصحاب امام علی)ع(
سیداصغر ناظم زاده  قمی

 بوستان کتاب قم ]2جلد[

عالمه سیدمرتضی عســگری را می توان از معدود افرادی دانست که هم 
در زمینۀ پژوهش و هم فعالیت های اجتماعی و سیاسی، موفقیت های بسیاری 

را کسب کرده است؛ از جمله موفقیت های او تأسیس حزب الدعوة عراق است.
کتاب حاضر در پاســخ به شبهات یکی از علمای بزرگ وهابی است. او که 
در کتاب خود دربارۀ مسئلۀ امامت ائمه)ع( تشکیک می کند، این سؤال را مطرح 
می سازد که اگر امامت تا این اندازه در اسالم مهم است، به چه دلیل در قرآن به 
نام اهل بیت تصریح نشده است؟ عالمه عسگری در این کتاب به این شبهۀ اساسی با استفاده از آیات قرآن و احادیث 
پذیرفته شــده از سوی اهل سنت، پاسخی مستدل داده و اثبات کرده است که اصل امامت در آیات متعدد قرآن ذکر 

شده و دلیل نبودن تصریح به نام اهل بیت)ع( در قرآن را نیز بیان می کند.

والیت علی در قرآن و سنت
مؤسسۀ عالمه عسگری
مؤسسۀ عالمه عسگری
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عالمه سیدعبدالحسین شــرف الدین از شخصیت هایی است در زمینۀ مباحث 
کالمی میان شیعه و اهل سنت، شهرت بسیاری داشته و میان علمای شیعه جایگاه 

ویژه ای دارد.
کتاب المراجعات حاصل نامه های دو عالم بزرگ شیعه و اهل سنت، یعنی عالمه 
شــرف الدین و شیخ سلیم البشری المالکی رئیس وقت دانشگاه االزهر مصر است. 
محتوای نامه ها اختالف اساسی میان دو مکتب یعنی مسئله امامت است. در این 
نامه ها، شــیخ االزهر به ایراد برخی ســؤاالت دربارۀ اصل جانشینی حضرت علی)ع( و دالیل آن پرداخته است که عالمه 
شرف الدین با استناد به منابع خود اهل سنت به سؤاالت او پاسخ داده است و از کتاب های مهم در اثبات حقانیت مذهب 

شیعه است.

المراجعات
سید عبدالحسین شرف الدین موسوی / محمد جعفر امامی

چاپ ونشر بین الملل

عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی بزرگ موّرخ زمانه، دارای آثار تاریخی است که در 
عصــر حاضر، افقی نو فراروی خواننده قرار می دهد که مبتنی بر مبانی کالمی و 

روایی شیعه است.
این کتاب، یکی از آثار اوســت که به کالبدشــکافی و جریان شناسی »خوارج« از 
گذشته تا به امروز می پردازد. او با اجتهاد بی نظیری که در منابع دسته اول تاریخی 
و فرمایش های امیرالمؤمنین)ع( می کنند، فضای فکری، فرهنگی، سیاسی دوران 

حکومت امیرالمؤمنین)ع( را مطالعه کرده و در خالل آن ها به پرسش های مهم تاریخی دربارۀ خوارج پاسخ می دهد.
بررسی علل روان شناختی و جامعه شناختیِ شکل گیری و گسترش این طرز فکر، تحلیل دیدگاه ها و روش های امام)ع( برای 
تقابل با این جریان و در نهایت، ارزیابی سیاست های معاویه در این باره، از دیگر مباحثی است که این کتاب را »جامعیت« 

بخشیده و آن را از امثالش متمایز می کند.

امام علی)ع( و خوارج
عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی / دکتر محمد سپهری

پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسالمی

حکایت زندگانی هر شخص، زمانی جذابیت پیدا می کند و زمانی شناخت از آن 
انسان فراتاریخی واقعی تر می شود و به حقیقت نزدیک تر خواهد شد که از زبان 

خودش بیان شود.
اســتاد شهیدی که یکی از پژوهشــگران معاصر تاریخ اسالم است، با آثار غنی 
و پرمحتوایی که در این زمینه از خود به جای گذاشــته، توانســته به یکی از 
ماندگاران عصر تبدیل شود. او در روایت جذاب زندگانی امیرالمؤمنین)ع( از بیان 

خود حضرتشان استفاده کرده و برهه های گوناگون زندگانی ایشان را تشریح کرده است.

علی از زبان علی
سیدجعفر شهیدی 

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام علی)ع(

کتاب »برادر« به گونه ای است که مهرورزی و محبت رسول اکرم )ص( و علی بن ابی 
طالب)ع( را با بیان چند واقعه به زیبایی بیان می کند و بدون تردید در تشویق نوجوانان 

به مهرورزی و محبت به انسان های دیگر بسیار مؤثر خواهد بود.
امام علی)ع( 33 سال از زندگی خود را همواره در کنار پیامبر)ص( گذرانده اند و در 
حوادث بسیار قبل و بعد از بعثت با ایشان همراه بوده اند. در جریان برادرخوانده کردن 
مهاجران مکه با انصار مدینه، پیامبر)ص( امام علی)ع( را برادر خود تعیین کردند. کتاب 
حاضر، از مجموعه کتاب های نوجوانان، داستان هایی براساس حوادث و رخدادهای این زندگی مشترک است. نویسنده کتاب 
حوادث را از منابع مشهور نقل می کند و آنها را به شکل داستان پردازش و عرضه می کند. خواننده کتاب حاضر با خواندن این 
داستان های مذهبی و اعتقادی جز آشنایی با آن دو بزرگوار، تاریخ اسالم را هم مرور می کند و با شخصیت ها و خاندان های 
معروف آن عصر آشنا می شود. کتاب همچنین تصویرهایی مرتبط با داستان ها دارد که در درک و برقراری ارتباط با داستان 

بسیار کمک می کند. تصاویر به خوبی با داستان همراه شده و سیر داستان های کتاب را روایت می کند. 

برادر؛ داستان هایی از زندگی محمد)ص( و علی)ع(
 نقی سلیمانی 

سروش

رمــان قدیس، نگاهی تاریخی به بُعد حکومت داری حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( 
در پنج ســال دوران خالفت آن حضرت است. این رمان در اصل، روایتی است از 
زندگی کشیشی که دوست دارد کلکسیونر کتب و اسناد خطی باشد و در این کار، 
اشتیاق فراوانی برای جمع آوری کتاب های خطی دارد. خیلی ها بر این باور هستند که 
همیشه عشق، آدم را نجات می دهد و حاال ما در رمان با همین پدیده مواجه هستیم. 
عشق کشیش به کتاب های خطی، او را به مردی تاجیک می رساند که می خواهد 
کتابش را بفروشد. اما همیشه در مسائلی که ارزش مادی داشته باشد، شیطنت هم وجود دارد. مرد تاجیک از سوی یک عده 

جنایتکار کشته می شود و از خانۀ کشیش هم سرقت می شود.
و این آغاز ماجرایی است که در نهایت، کشیش را به مطالعۀ سرگذشت حضرت امیر)ع( عالقه مند می کند. کشیش 
مسیحی که در مسکو زندگی می کند، دوران کودکی و بخشی از زندگی اش را در بیروت گذرانده و اکنون نیز مجبور می شود 
برای حفظ جان خود به بیروت برود؛ جایی که هم برخی از اقوام او در آنجا زندگی می کنند و هم دوستان محققی چون جرج 

جرداق نویسندۀ کتاب االمام علی صوت العدالة االنسانیة انتظارش را می کشند.
با سفر کشیش به لبنان، ماجراها شکل گیراتری به خود می گیرد و البته داستان وارد روایت های تاریخی می شود و 
نویسنده تالش می کند وقایع تاریخی دربارۀ بُعد حکومتی امام علی)ع( را یکی بعد از دیگری، با پیچ وتاب هایی تعریف کند. 
همین موضوع باعث می شــود که به نظر برسد نویسنده کمی از موضوع روایت اصلی داستان که در واقع، خود کشیش 
مسیحی بوده، دور شده است. کشیشی که در نوعی مظلومیت خاص قرارگرفته؛ اما به سوی حق رهنمون می شود و درمی یابد 

که مظلومیت او در مقابل علی)ع( چیزی نیست.
رمان کنایه های فراوانی دارد که حکام ناالیق کشورهای عربی را نشانه می رود و درست آن ها را ادامۀ حکومت بنی امیه و 
بنی عباس معرفی می کند و در همین باب، گفت وگوهای خاصی هم بین شخصیت های داستان صورت می گیرد. به خصوص 

گفت وگوی خواندنی کشیش و جرج جرداق دربارۀ حکومت در اسالم.
باوجود اینکه نویسنده از ترکیب خوبی برای روایت زمان حال و زمان تاریخی رمان استفاده کرده و یک راست روایت های 
اصلی را در پیش گرفته و کتابش را نوشته است، می شود اقرار کرد که داستان بسیار هوشمندانه از پیچ وتاب های رمانی پلیسی 

هم بهره برده و کالً حاصل کار، کتابی خواندنی و لذت بخش است.
در پایان رمان، جنایتکاران مسکو دستگیر می شوند و کشیش با گنجی بزرگ در دل که در سفر بیروت یافته است، به 
کشورش باز می گردد و شاید عظمت همین گنج است که جابه جایی چمدان های او در فرودگاه را چندان مهم جلوه نمی دهد!

قدیس
ابراهیم حسن بیگی

نیستان
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کتاب انساِن آسمان؛ جستارهایی دربارۀ امیرالمؤمنین)ع( که ششمین جلد از مجموعۀ 
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است، دربردارندۀ سیزده جستار از امام موسی صدر 
دربارۀ امیرالمؤمنین)ع( است. از جمله جستارهای این کتاب که به قلم احمد ناظم به 
فارسی ترجمه شده، عبارت است از: امام علی)ع( در چند سطر؛ میالد امام علی )ع(؛ 
امــام علی )ع( و پویایی رهبری؛ ابالغ پیام در غدیر خم؛ روز والیت؛ روز امام علی )ع(؛ 
انسانیت پارساپیشه؛ عید غدیر؛ عید والیت؛ امام علی)ع( معیار راستین سنجش؛ بُعد درونی شخصیت امیر مؤمنان )ع(؛ شهادت 

امیر مؤمنان)ع(؛ شأن امت و سرنوشت آن و پیشینۀ غدیر.
 همچنین »علی)ع( موحد بود و بس« سخنرانی امام موسی صدر در تیمچۀ بازار کاشان است که پیش از این در کتاب نای و نی 

منتشر شده بود و در این کتاب، ویراست تازه ای از آن، دردسترس عالقه مندان خواهد بود.
مطالب این کتاب را به سه بخش می شود تقسیم کرد:

بخش اول: مجموعه گفتارهای امام موسی صدر به مناسبت والدت امیرالمؤمنین)ع(؛ 
بخش دوم: سخنان ایشان دربارۀ واقعۀ غدیر والیت حضرت علی)ع(؛ 

و بخش سوم: مطالبی است که امام موسی صدر به مناسبت شهادت حضرت بیان کرده است.
در پیوست این کتاب نیز تصاویر دست نوشته ای از امام موسی صدر دربارۀ امام علی)ع( آمده است که ترجمۀ آن با عنوان »علی 

علیه السالم در چند سطر« در ابتدای کتاب آمده است.

انسان آسمان
امام موسی صدر

مؤسسۀ تحقیقاتی امام موسی صدر

دانشنامۀ امام علی)ع( دایرةالمعارفی است موضوعی در زمینۀ شخصیت، سیره و 
اندیشــه های امیرالمؤمنین)ع( و پدیده های معاصر و پس از عصر آن حضرت که 
پیوندی وثیق با شخصیت و مکتب آن بزرگوار دارد و در 6هزار صفحه و 12 جلد 
سامان یافته است. هم اکنون این اثر گران بها برای چهارمین بار از سوی سازمان 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی تجدید چاپ شده است.
این اثر شامل 130 مدخل اصلی و حدود 3هزار مدخل فرعی است که با همکاری 
بیش از 200 تن از دانشوران و استادان حوزه و دانشگاه تألیف شده است. همچنین، دانشنامۀ امام علی)ع( برگزیدۀ کتاب 

سال جمهوری اسالمی ایران، برترین پژوهش دینی کشور، کتاب سال حوزه و کتاب سال والیت است.
برخی از نویسندگان این مجموعه عبارت اند از حضرات اساتید و دانشوران: عبداهلل جوادی آملی، سیدمرتضی عسگری، 
سیدجعفر شهیدی، رضا استادی، ســیدجعفر مرتضی عاملی، رضا داوری، سیدجعفر سّیدان، علی ربانی گلپایگانی، 
سیدمحمدرضا مدرسی، محمدهادی معرفت، محمد سروش، رسول جعفریان، سیدمصطفی محقق داماد، علی دوانی، 

محمدعلی سادات، مهدی مهریزی، محمدعلی جاودان و...
ساختار علمی دانشنامۀ امام علی)ع( در ده زمینۀ کالن به سامان شده که هر یک از محورهای کالن نیز به فراخور تنوع 
و میزان مقاالت به شاخه های تخصصی تر تقسیم شده و در یک یا چند مجلد عرضه گشته است. عالوه بر دوازده جلد 
اصلی، یک مجلد نیز با عنوان درآمد حاوی مقدمۀ اصلی اثر، فهرست های تفصیلی، نمایه های موضوعی، چکیدۀ مقاالت، 
شناخت نامۀ قلمزنان و همکاران و... فراهم شده است. ساختار موضوعی و فهرست مدخل های اصلی به صورت زیر است:

جلد اول: حکمت و معرفت؛ جلد دوم: مبدأ و معاد؛ جلد سوم: نبوت و امامت؛ جلد چهارم: اخالق و سلوک؛ جلد پنجم: 
حقوق؛ جلد ششم: سیاست؛ جلد هفتم: اقتصاد؛ جلد هشتم: تاریخ؛ جلد نهم: تاریخ؛ جلد دهم: سیره؛ جلد یازدهم: سیره؛ 

جلد دوازدهم: مرجع شناسی.

دانشنامه امام علی)ع(
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
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کتاب حاضر داستان سفری است که نویسنده، مسافر آن بوده است؛ سفری به 
عتبات عالیات و نگارش مشاهداتی که با مسیر سفر امام  حسین)ع( تلفیق می شود و 
خداوندگار بلوط ها را خلق می کند. صباغ زاده در این کتاب، به شیوه ای کامالً جدید 
و ابداعی به سفرنامۀ خود شکلی موضوعی داده و مخاطب را از جنبه های مختلف 
با خود همراه می کند. خداوندگار بلوط ها با تک نگاری هایی از موقعیت جغرافیایی 
از کشور عراق آغاز شده و راجع به تاریخ عراق، شکل جغرافیایی شهرها و گذشتۀ 
آن پیش می رود. در ادامه که سفر آغاز می شود، به سفر امام حسین)ع( از مدینه به قصد حج پرداخته شده و در طی چهار 
ماه که اباعبداهلل)ع( به کربال می رسد، نویسنده نیز به عنواِن مسافری، از همان نواحی عبور کرده و با اباعبداهلل)ع( همگام و 
هم آهنگ می شود و با این شیوه، جریانی را خلق می کند که هم در دنیای معاصر مخاطب سیر خواهد کرد و هم به اصالت 

این سفر که دریافتی از امام حسین)ع( خواهد بود، می پردازد.

  خداوندگار بلوط ها 
 مریم صباغ زاده ایرانی

 علمی و فرهنگی

کتاب فراموشــان جزو کتاب های انتخابی وزارت آموزش و پرورش در دوره های 
راهنمایی و متوسطه است. لذا نویسنده در این کتاب، سعی را بر آشنایی این گروه 
سنی با رخداد عظیم کربال قرار داده است. در واقع، داستان این کتاب برشی از 
واقعۀ عاشورا و مسائل بعد از آن است که نویسنده با زبانی امروزی به بیان آن ها 
برای نوجوانان پرداخته است. همان طور  که از عنوان آن برمی آید نویسنده سراغ 
کسانی رفته است که از نگاه مقتل نویسان پوشیده مانده اند و فراموش شده اند. 
کتاب فراموشان دربردارندۀ شش روایت با عناوینی نظیر »روایت قاصد والی مدینه«، »روایت همسر زهیربن قین«، »روایت 
یکی از سربازان حربن یزید ریاحی«، »روایت غالم عبیداهلل بن زیاد«، »روایت یک کاتب گمنام« و »روایت قیس بن اشعث« 
است. اگرچه روایت آنان سرانجام همان حادثۀ عظیم را بازنمایی می کند، این بار افرادی مانند تامه، والی مدینه، همسر 

زهیربن قین، یکی از سربازان حر بن زید ریاحی و... راویان واقعۀ کربال هستند.

  فراموشان
  داوود غفارزادگان

   قدیانی

مجموعۀ 10جلدی قصه کربال روایت های داســتانی کوتاه مهدی قزلی از واقعۀ 
عاشورا و حوادث منجر به آن است. نویسنده با انتخاب برخی از بخش های تأثیرگذار 
از واقعۀ عاشورا، آن ها را در قالب داستان های کوتاهی که توأم با تصویرگری های 
زیباست، با عناوین امام، علم دار، پیامبر دوباره، صبر، کوفه، یاران، دشمنان، اسارت، 
انتقام و فصل عاشــقی در 10جلد کم حجم، کنار هــم آورده تا روایتی خوب و 
چشم نواز از این ماجرای بزرگ باشد. روایت داستانی قزلی در این مجموعه، روایتی 
متصل و در عین حال مستقل است که از منظر غایت روایت و خط سیر داستانی، همگی با یکدیگر در ارتباط هستند 
و همین مسئله است که این مجموعه را در میان آثار مشابه به اثری درخور اعتنا و بدیع مبدل کرده است. مهدی قزلی، 
نویسندۀ نام آشنای این مجموعه است که توجه او در نویسندگی اغلب، در ارائۀ روایت های کوتاه به صورت داستانک است.

  قصۀ کربال
  مهدی قزلی

  کتاب یوسف
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام حسین)ع(

پدر، عشق و پسر که از ناب ترین روایات ادبی هنری از واقعۀ کربال به شمار می آید، 
فرازهایی از زندگی حضرت علی اکبر)ع(، فرزند امام حسین)ع( را به تصویر کشیده 
است. در این کتاب، نویسنده از زبان »عقاب«، اسبی که توفیق این را داشته است 
که در طول 110 سال، از کودکی پیامبر)ص( تا پس از بعثت، مرکب او و برادرش 
امام علی)ع( و فرزندانش امام حسن)ع( و امام حسین)ع( تا علی اکبر)ع(، یعنی شبیه ترین 
مردم به پیامبر)ص( باشد، با زبان های گوناگون روزنه هایی به واقعۀ کربال می گشاید تا 
در آینۀ آن، به تبیین رابطۀ شگرف این پدر و پسری بنشیند. فصل های کتاب با عنوان »مجلس« نامگذاری شده و داستان، 
متشکل از ده مجلس است که در هر مجلس، عقاب با زبانی عاطفی و دل نشین، صحنه ای از زندگی حضرت علی اکبر)ع( 
را روایت می کند و مجالس پایانی به شهادت حضرتش در کربال اختصاص دارد. همچنین از رشادت های حضرت زینب 
)س(، دالوری های حضرت عباس)ع( و شجاعت سایر همراهان امام حسین)ع( سخن به میان آمده است. گفتنی است که 
هر برش از زندگی حضرت که در مجالس ده گانه نمایانده شده، در انتهای هر مجلس به گونه ای به واقعۀ کربال مربوط و 
منتسب می شود و به این ترتیب، تمام مجالس رنگ عاشورایی خود را حفظ می کند. در انتهای کتاب، منابعی که نکات 
تاریخی از آن ها استخراج و در متن داستان پرورانده شده، آمده است. 36 مقتل معتبر و درجه اول برای نوشتن این روضۀ 

مکتوب، هنرمندانه کنار هم گذاشته شده است.

  پدر، عشق و پسر 
  سید مهدی شجاعی

  کتاب نیستان

از دیار حبیب روایتی عاشقانه و در عین حال حماسی، از پیوستن حبیب بن مظاهر 
به کاروان هدایت و کشتی نجات و نهایتاً شهادت او در دفاع از حریم اهل بیت)ع( 
است. این رمان کوتاه در 10 گفتار و به اختصار و مطابق سلیقۀ پرعجلۀ آدم های 
امروز نوشته شده است. قسمت اعظم آن به شهادت حبیب در کربال اختصاص 
دارد و وصف عشق و شیدایی او به امام زمانش. داستان از زاویه دید دانای کل 
روایت می شــود و از جایی آغاز می شود که حبیب بن مظاهر و میثم تّمار در 
مالقاتی، مقابل چشم عده ای از مردم، هر یک از عاقبت کار آن دیگری و چگونگی شهادتش خبر می دهند و از هم 

جدا می شوند و...

  از دیار حبیب
  سید مهدی شجاعی

  کتاب نیستان

کتاب، در روایتی داستانی تاریخی زندگی افرادی کم نام و گمنام را شرح داده 
اســت که در مواجهه با صلح امام حسن)ع( و واقعۀ کربال برحسب عقیده، کالمی 
گفته اند، شمشیری زده اند، مصلحت تراشی کرده اند، سکوت پیشه ساخته اند و 
خالصه،  جای پایی به  جای گذاشته اند. این روایت تالش می کند تا به معماهای 
سال های ۴0 و 61 ق پاسخ دهد. معمایی شبیه به اینکه چگونه می شود دو امام 
برحق تا بدانجا غریب شوند که پایان داستانشان در دنیا، جگری سوخته و سری بر 
نیزه و بدنی پاره بر سینۀ صحرا باشد؟« داستان مشروح کتاب، شامل 22 روایت از اشخاص گوناگون همچون جراح بن سنان؛ 
جاریدبن قدامه؛ سلیمان بن زرین؛ سعدبن مسعود ثقفی؛ صعب بن یزید ریاحی و... است که برایمان از مردم و گروه های آن 

زمان می گویند؛ از زندگی، فکر و عملشان می گویند تا ما درس بگیریم و تاریخ را تکرار نکنیم.

  دو کاروان 
  مهدی آشتیانی

   مدرسه
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

در این کتاب، تاریخ کربال  در هفت واگویه با ترتیب زمانی، از زبان یکی از قهرمانان 
کاروان امام حسین)ع( بازگو می شود. در بخش اول که آغاز حکومت یزید و توقف 
امام حسین)ع( در صحرای کربال را شامل می شود، چهار واگویه آمده است. واگویۀ 
اول از زبان یزید است که از خالفت خود و سودای بیعت ستاندن از امام حسین)ع( 
می گوید. واگویۀ دوم از زبان ام کلثوم، خواهر امام حســین)ع( اســت که در آن از 
عزیمت امام حسین)ع( از مدینه به مکه و دعوت مردم کوفه از امام، سخن به میان 
می آید. واگویۀ سوم از زبان عبیداهلل بن زیاد، حاکم بصره و پسرعموی یزید است که از جانب یزید، مأمور تصرف کوفه و 
درصدد جلوگیری از رسیدن امام به این شهر است. چهارمین واگویه نیز از زبان دختر چهارده سالۀ امام حسین)ع(، سکینه 
است که به عزیمت امام از مکه به سوی کوفه، توقف در کربال از سوی حر و حوادث این ایام اختصاص دارد. در بخش دوم 
نیز طی سه واگویه، وقایع بعدی به این شرح توصیف می شود: واگویۀ یکم از زبان عمربن سعد است که از نیمۀ راه حکومت 
ری، به دستور عبیداهلل باز می گردد تا با لشکرش به کربال برود؛ مبنی بر اینکه از امام بیعت بگیرد یا کار را با او یکسره سازد. 
واگویۀ دوم از زبان حضرت زینب )س( است که وضع کربال، کاروان امام پس از جنگ، غارت خیمه ها و همچنین، اسارت 
بازماندگان را بیان می کند. آخرین واگویه به امام زین العابدین)ع( اختصاص دارد که از ادامۀ راه پدر و جدش و سرنوشت 
شوم خاندان اموی سخن می گوید. این کتاب دارندۀ لوح افتخار از دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در سال 2000 

و کتاب برگزیدۀ شورای کتاب کودک ایران در 1376 است.

  سوار سوم
 محمد کاظم مزینانی

 پیدایش

این کتاب، با بررســی زندگی سومین اختر تابناک امامت و والیت حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( از والدت تا امامت و از امامت تا شهادت، اخالق و منش آن امام 

همام را بررسی نموده و سعی دارد تا تصویر کاملی از ایشان ارائه دهد.
در فصل نخست این کتاب، داستان هایی از والدت تا آغاز امامت سرور شهیدان 
نقل شده که عبارت است از: »همۀ هستی فدای حسین)ع(«؛ »غذای لذیذ بهشتی«؛ 
»راز گریۀ پیامبر )ص(«؛ »هدیۀ آسمانی«؛ »پنج تن آل عبا«؛ »بهترین خاطره«؛ »بی مادری 
بالست«؛ »محبت به علی)ع(« و »پاسخی دندان شکن«. در فصل دوم به نقل داستان هایی از آغاز امامت تا روز عاشورا پرداخته 
شده است، با عناوین: »دوستی اهل بیت)ع(«؛ »نقشۀ کوفیان«؛ »نام دشمن شکن«؛ »غذای سگ های جهنم«؛ »نصیحت امام 
حسین)ع( به معاویه«؛ »یزید، گاو پیشانی سفید«؛ »پیشوای هدایت و پیشوای گمراهی«؛ »توفیق همراهی«؛ »بانگ رحیل«؛ »کوفیان 
ستمکار«؛ »آغوش رحمت«؛ »نماز ماندگار« و »شب آخر«. بیشترِ داستان ها از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع( انتخاب 

و از آن استفاده شده است.

  رد پای خورشید
  مهدی محدثی
  بوستان کتاب

نویسندۀ سرشــناس کتاب های کودک و نوجوان با زبانی روان و یکدست، 
با رجوع به معتبرترین منابع تاریخ عاشــورا، حوادث ایــن روز بزرگ را با دقت و 
جزءبه جزء روایت کرده است؛ به گونه ای که مخاطب با مطالعۀ این کتاب، خود را در 
گرماگرم نبرد اصحاب ساالر شهیدان)ع( با سپاه کفر می یابد و از مشاهدۀ دالوری های 
شهیدان کربال به وجد آمده و بر مصیبت واردشده به خاندان گرامی پیامبر)ص( اشک 
می ریزد. تصویرگری و صفحه آرایی چشمگیر این کتاِب منحصربه فرد، به گونه ای 

است که نمونه ای زیبا و به یادماندنی از هنر گرافیک و تصویرسازی ایران را به نمایش گذاشته است.

  تشنه لبان
  حمید گروگان

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام حسین)ع(

این کتاب، با نگاهی نو به حماسۀ حسینی به تحریر درآمده است. متن این نوشتار با 
بررسی ریشه های قیام امام حسین)ع( و حوادث شهر مدینه آغاز می شود و با تبیین 
سفر ایشان به مکه و حوادث آن شهر در سال 60 هجری تداوم می یابد. همراهی با 
کاروان سومین پیشوا به سوی کربال و تشریح تمامی حوادث عاشورا، از دیگر مطالب 
این کتاب اســت. در این نوشتار، از 130 کتاب تاریخی استفاده شده است. آماده 
باشید تا در این کتاب، همراه کاروان امام حسین )ع(، از مدینه به سوی مکه حرکت 
کنیم و بعد از آن نیز حوادث مسیر مکه تا کربال و حماسه عاشورا را از نزدیک ببینیم و همچنین، با داستان قهرمانی حضرت 

زینب  )س( در سفر کوفه و شام آشنا شویم.

  هفت شهر عشق
 مهدی خدامیان آرانی

 وثوق

داســتان از زاویه دید دختر کوچک امام حســین)ع(، حضرت رقیه )س(، به 
تصویر کشیده شده است که خبر از دنیای کودکی می دهد که آرزوی سفر داشت. 
بخش های مختلف کتاب با عنوان »نسیم« نام گذاری شده است. نسیم اول با خبر 
مرگ معاویه آغاز می شود و در نسیم ششم، شاهد فوت دردانۀ امام حسین)ع( هستیم. 
قصه، شما را با سؤاالت کودکانه و دنیای شیرین دختری آشنا می کند که گرچه 
کودک بوده، به مانند مادربزرگش فاطمۀ زهرا )س( دانا و باهوش است. نویسنده، 
لطایف و احساسات وجود دختری کوچک را که لحظه لحظه پیش از سفر و حین سفر پرسش از پریشانی حال پدر دارد، برای 

مخاطب توصیف کرده است. نسیم پنج و شش، بخش های زیبا و اصلی داستان است.

  قاصدک کربال
  محبوبه زارع

  بوستان کتاب

هنگامی که سخن از عاشورا به میان می آید، نام افرادی را به ذهن می آوریم که حضور 
و بودنشان جلوه ای ارزشمند به این واقعه بخشید. در پدیدۀ ماندگار و شگفت انگیزی 
که در 1۴00 سال پیش رخ داد و ماندگار شد، امام حسین)ع( با افرادی مرتبط بود 
که یا با او خویشاوند بوده یا از یاران باوفای ایشان بودند که در نشان دادِن دالوری و 

جوانمردی به جهانیان تالش کرده و از جان گذشتند.
قصه های عاشــورایی برای بچه ها، داســتان هایی از 10 چهرۀ شاخص و مهم روز 
عاشورا را روایت می کند. این مجموعه با مجلدی دربارۀ امام حسین)ع( شروع می شود و مجلد دهم مجموعه به امام سجاد)ع( 
اختصاص یافته است. ویژگی این مجموعه این است که  شخصیت های آن به جای اینکه با نامشان معرفی شوند، با ویژگی ها 

و صفت هایشان به بچه ها معرفی می شوند.
قرار گرفتن تمام این قصه  ها در کنار تصویرگری های سیدحسام الدین طباطبایی، ارتباط بسیار خوبی با مخاطب برقرار 
می کند. در میان این نام ها، نام بزرگانی مانند حضرت زینب )س(، حضرت ابوالفضل)ع( و حضرت علی بن الحسین )ع( به زیبایی 

می درخشد.

  10 قصۀ عاشورایی برای بچه ها 
  فریبا کلهر

   قدیانی



استاد قرائتی که همگی ایشان را به عنوان معلم قرآن می شناسیم، انگیزه نگارش 
این کتاب را قرآنی کردن مسیر سخنرانی های محرم عنوان کرده است. به شکلی 
که سیمای امام حسینعلیه السالم و اهداف ایشان و مسائل کربال از جهاد، تصمیم، 
عشق، ایمان، خلوص و شهادت تا نماز، پذیرش توبۀ ُحر تا پیشگامی حضرت در 
فرستادن فرزندش قبل از دیگران به میدان نبرد و آیاتی که حضرت از آغاز سفر 
مکه تا رسیدن به کربال تالوت فرمودند و وفاداری یاران همگی در آینۀ آیات قرآن 

بیان شود.
اســتاد قرائتی دیگر نتایج این کار را مهجوریت زدایی از قرآن و عینیت بخشــیدن و تبیین این کالم نورانی رســول 
اکرمصلي اهلل علیه و آله مي داند که فرمودند: »هرگز میان قرآن و اهل بیت من فاصله  ای نیست. کتاب در ده گفتار نظام یافته و در 

هر گفتار حدود ده تا بیست آیۀ متناسب با آن گفتار ارائه شده است.«
گفتار اّول از کتاب »همگامی امام حسین با قرآن« و گفتار سّوم از »موسوعه کلمات امام حسین« اقتباس شده است.

  قرآن و امام حسینعلیه السالم 
 محسن قرائتی

 سازمان اوقاف و امور خیریه

بازشناسی تفکر سیاسی، مذهبی نیروهایی که در مقابل قیام امام حسینعلیه السالم 
صف آرایی کردند و به انحای مختلف در شکست آن سهیم بودند، از موضوعات 
مهمی است که می تواند در شناخت دقیق این برهۀ بسیار حساس تاریخ تشیع 
راه گشا باشد. این مقاله با ارائۀ برخی ادله و شواهد، حاکمّیت تفکر عثمانی را بر 
این نیروها چه در کوفه و چه در کربال نشان داده و آشکار ساخته که کوفی بودن 
نیروها را با تشیع آنان مساوی و مالزم دانستن، مغالطه ای تاریخی است که برخی 
از محققان در نوشته ها و گفت وگوهای خود تبلیغ می کنند تا با  محکوم کردن شیعیان )رافضه امامیه( به عنوان تنها 
عامل به وجودآورندۀ حادثۀ کربال، مراسم عزاداری در روز عاشورا را زیر سؤال ببرند. این نوشتار به تعریف مفاهیم عثمانی و 
مالک های آن، برای شناخت نیروهای این تفکر و نیز عوامل و زمینه های رشد و توسعۀ آن در کوفه و بازتاب تفکر عثمانی 

در کوفه و کربال و حاکمیت آن بر نیروهای مقابله کننده با قیام امام حسینعلیه السالم پرداخته است.

  بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربال
  محمدرضا هدایت پناه

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در این پژوهش به ســئواالت مهمی درباره فلسفۀ قیام امام حسین)ع( و واقعۀ 
عاشورا و چگونگی شکل گیری این حادثه مهم در تاریخ پاسخ داده شده است. 
نگارنده با رویکردی تاریخی تحلیلی به واقعۀ کربال نگریسته و عوامل مهمی که 
دست به دســت هم داده اند تا این واقعۀ دلخراش به وقوع بپیوندد را به صورت 
پرســش و پاسخ بررسی نموده اســت. نقش معاویه و اطرافیان وی در ایجاد 
نهضت کربال، بررسی هدف امام حسین)ع( از حرکت به سوی کوفه، اقدام امام 
حسین در مکه، چرایی دعوت کوفیان از امام حسین و پیمان شکنی آنان، توصیف برخی از وقایع در ارتباط با حادثۀ 
عاشورا و سرانجام برخی از اصحاب باوفای امام حسین)ع( و آثار و ابعاد و برکات قیام عاشورا از جملۀ مهمترین این 

سؤاالت محسوب می گردد.

  تبیین جامعه شناختی واقعه کرب و بال
  شمس اهلل مریجی

  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

120

ماهنامۀ شیرازه کتاب
شمارۀ 10 و 11، فروردین و اردیبهشت 1395

طعم کتاب/ معرفی کتاب



ماهنامۀ شیرازه کتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی

سیر مطالعاتی نبوت
دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با نبوت

121
طعم کتاب

معرفی کتاب

سیرمطالعاتینبوت
254

دستچینیازبهترینکتابهابرایآشناییبیشتربانبوت



122

ماهنامۀشیرازهکتاب
شمارۀ10و11،فروردینواردیبهشت1395

طعم کتاب/ معرفی کتاب

را  او  ادراک حقایق هستی، همیشه  انسان در  ضعف 
نیازمند موجودی واالتر که از او رفع نیاز کرده و بتواند 
راه کمال را به خوبی به او نشان دهد، نگه داشته است. 
موجودی از جنس خود انسان که توان درک متقابل او 
را داشته باشد و از سویی، دارای کماالت و خبرهایی از 
عالم غیب باشد تا پردۀ غفلت را به خوبی از مقابل چشم 

و دل انسان کنار زند.
نبوت حقیقتی الهی و عنایت خاص خداوند است 
که به برخی از بندگان خاص او اعطا شده و آن ها را 
دارای کماالتی می نماید که الیق هدایت مردم باشند. 
باید دانست که سخن از نبوت، بایستی با اصول و موازین 
خاصی همراه باشد تا بتوان به خوبی از عهده تحلیل آن 
برآیند. بیان روان و گویا نیز برای ارتباط بهتر با مخاطب، 

بسیار مهم است.
از جمله کتاب هایی که در زمینۀ نبوت، به شکلی 
مناسب تألیف شده و همه می توانند از آن استفاده کنند، 
کتاب »نبوت« از مجموعه اصول عقاید حجت االسالم 
اینکه  به  توجه  با  کتاب،  این  در  مؤلف  است.  قرائتی 
زیربنای تمامی عقاید انسان را توحید تشکیل می دهد، 
از  به تحلیل صحیح  را منوط  نبوت  از  درک صحیح 
توحید دانسته و بیان می دارد که قوانین بشری هیچ گاه 
توان جایگزینی قوانین الهی را نداشته و نخواهد داشت. 
فلذا، باید در برابر سخن انبیا گوش فرا داد و خود مؤلف 
نیز راهکارهایی در این زمینه را در کتاب بیان می کند. 
از دیگر موضوعات بررسی شده در  بیان جایگاه قرآن 

کتاب است. 
از  را  این کتاب دارای خصوصیاتی است که آن 
همنوعان خود متمایز می سازد. از جمله این ویژگی ها، 
بیان شیوای مؤلف و حذف مطالب تخصصی تر برای 
استفادۀ عموم مخاطبین از این کتاب است. پس می شود 

گفت کتابی برای عامۀ اهل مطالعه را پیش ِرو دارید.

اصول عقاید: نبوت
محسن قرائتی

موسسۀ درس هایی از قرآن

اگر بخواهیم دربارۀ انبیا و امامان الهی سخن 
بگوییم و اوصاف ایشان را ذکر کنیم، از شاخص 
تریــن خصوصیات، عصمت ایشــان اســت. اگر 
تحلیل درستی از این ویژگی ارائه نشود، جایگاه 
پیامبران خدا به درستی تبیین نخواهد شد و به 
تفسیر صحیحی از انسان برتر نخواهیم رسید. آن 
ویژگی که میتواند ایشان را برای ما به عنوان الگو 
معرفی سازد، عصمت ایشان است در صورتی که 
آن را به معنای صحیحش که ویژگی انسان برتر 
است تصور کنیم نه خصوصیت موجودی برتر از 
انسان)که ابتدای بیراهه است( و اگر اختیار ایشان 
را در کســب مقام عصمت از او گرفته و تنها آن 
را موکول به عنایت الهــی کنیم، دیگر فضیلتی 
برای پیامبران خدا و ائمه معصومین ثبت نشده 
اســت و عصمت نیز مقام ارزنده ای نخواهد بود. 
با توجه به تفاوت ســطح علمی مخاطبین کتب 
اعتقــادی و نیز تفاوت نگاه مولفین به این اصول 
اساســی، بر آن شدیم تا به تناسب نیاز مخاطب 
و با توجه به کتب تالیف شــده در این موضوع، 
پس از گزینش بهترین های نشــر در باب کتب 
اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده 
عموم مشــتاقان کسب معارف دین تدوین کرده 
تا خدمتی به اهل مطالعه برای اســتفاده بهینه 
ایشــان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح 
کلی مبتدی، متوســط و متعالی در نظر گرفته 
شده اســت. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع 
را میتوان در اختالف سطح معلومات اهل مطالعه 
برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی 
را آن دســته از مخاطبین تشکیل می دهند که 
گام اولیــه در این وادی را برمــی دارند و قصد 
مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب 
درکی اجمالی از اصول دین خود هســتند. این 
سطح مورد پسند عامه مردم بوده و کتب موجود 
در آن بــا زبانی روان تر بــا مخاطب مواجه می 
شوند. سطح متوســط را آن دسته از مخاطبین 
تشکیل می دهند که مقدمات علمی الزم و درک 
اجمالی از اعتقادات را در ســطح مبتدی فراهم 
کرده و خواهان دقت های بیشتر و نگاه تحقیقی 
تر در این اصول می باشــند. در این سطح دایره 
تحقیق و نگاه عقالنی بیشــتری مشهود است. و 
در نهایت ســطح متعالی ویژه آن دســته از اهل 
مطالعه می باشد که اعتقادات را به شکل صحیح 
در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت 
فلســفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از 

این حقایق هستند.
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با نبوت

در باب هــر موضوع از موضوعات اعتقــادی موجود در 
ساختار اعتقادی شیعه، برخی موضوعات نیاز به دقت های 
خــاص دارند و باید کتبی هم وزن با اهمیت آن موضوع، 
تألیف شده و به رشتۀ تحریر درآیند. هرگاه سطح بیان 
مطالب برای مخاطب کم شــود و امانت داری در زمینۀ 
محتوای اصلی و مقصود مؤلف رعایت نشــود، مؤلف به 
مقصود نمی رســد و مخاطب نیز لــذت درک محتوا را 

نمی چشد. 
اصل نبوت، اصلی مهم در میان اصول اعتقادی است 
که جایگاه انسان کامل را روشن کرده و مقدمه ای کارساز 
برای تحلیل صحیح از مسئلۀ امامت بوده که از خطیرترین 
اصول دین اســت. از شاخصه های پیامبر الهی، دریافت 
وحی و ابالغ آن است که باید به شکل صحیح تبیین شده 

و درخور فهم مخاطبان عرضه شود.
یکی از مؤلفان موفــق در زمینۀ تبیین اصول اعتقادی، 
مؤلف کتاب »نبوت« اســت. شهید مطهری از آن دسته 
دانشمندان معاصر است که کمتر کسی به گرد پای او در 
تبیین معارف عمیق به زبان ساده و بی تکلف رسیده است. 
تبیین جایگاه پیامبران در منظومۀ معارف َحقه و تحلیل 
ویژگی دریافت و ابالغ وحی در دستور کار مؤلف محترم 
قرار داشــته و به خوبی از عهدۀ این وظیفه برآمده است. 
وظیفه ای که در دیگر آثار ایشان نیز به خوبی انجام شده 
و کسی جز خود مؤلف، آن را بر خود واجب نکرده است. 
آنچه در ضمن این گونه مطالب در موضوع نبوت به 
چشم می خورد، پس از ذکر راه های اثبات نبوت و توصیف 
ابعاد وحی، بیان معجزه و حقیقت آن اســت. مؤلف در 
ادامه، حقیقت معجزه و نظریات متعدد در آن را ذکر کرده 
و پس از آن، معرفی جایگاه معجزۀ جاوید پیامبر اسالم، 
یعنی قرآن را طرح کرده و جنبه های مختلف اعجاز آن 

را تحلیل می کند.
این مجموعه برای عموم کسانی که طالب آشنایی با 
مبانی وحی و نبوت در دیدگاه تشیع هستند، مفید است. 

نبوت
شهید مرتضی مطهری

صدرا

همیشـه برای معارف عالـی و ثقیل، مقدمات و شـواهدی 
ملمـوس الزم اسـت تـا فضای ذهن کسـی که در ایـن راه 
نوپاسـت، مهیـای مطالب عالـی گـردد. در القـای مطالب 
اعتقـادی در بـاب سـیرۀ انبیـا و اوصـاف پیامبـران، طـرح 
ذهـن  تقریـب  بـرای  آنـان  زندگانـی  از  داسـتان هایی 
مخاطـب بـه جایـگاه ایشـان مفید اسـت. معجـزات انبیا، 
اوصـاف فردی و جایگاه اجتماعی ایشـان و ذکـر کرامات و 
بزرگ مردی هـای آن بـزرگان، هریـک نمونه های متعددی 
در تاریخ و سـیرۀ ایشـان دارند. بدیهی  اسـت چنین آثاری 
اولیـن گام در تبییـن نبـوت، بـرای عامـۀ مـردم تاثیرگذار 

است. 
از آن آثــار ویژه که مؤلفی مجاهد در علم و عمل، آن را به 
رشتۀ تحریر درآورده است، کتاب »نبوت« اثر شهید آیت اهلل 
دستغیب شیرازی اســت؛ مجموعه ای دارای ویژگی های 
منحصربه فرد که مخاطب را در جاذبه های خود فرو می برد. 
قرین شــدن هر گزارۀ مربوط به مسئلۀ نبوت با شواهدی از 
زندگانی پیامبر خدا )ص( و اولیای الهی، زینت بخش این کتاب 
گردیده است. اشاره ای به سرفصل های مسئلۀ نبوت و دقت در 
جایگاه معجزۀ جاوید پیامبر اسالم و همچنین، بررسی مقام 
امیرالمومنین)ع( در جایگاه وصی ایشان، از نقاط بارز این کتاب 
است. در حول محور معجزه و عصمت اولیای الهی، مطالب 
متعددی از سیرۀ عملی پیامبر گرامی اسالم نقل شده و مانند 

دیگر آثار ایشان، آکنده از ظرافت های ذوقی است. 
بـا توجـه بـه محتـوای کتـاب و روش بحـث مؤلف، 
می شـود گفـت که این مجموعـه بـرای آن دسـته از اهل 
مطالعـه مناسـب اسـت که قصـد ورود به فضـای مطالعه، 
مباحـث مربـوط به نبـوت را دارند و مایل انـد در ضمِن این 
مطالعـه، شـواهدی تاریخـی از اوصـاف فـردی و اجتماعی 
رسـول خـدا را نیـز بداننـد. بدیهـی اسـت ایـن کتـاب در 
جایگاه گام اول در زمینۀ نبوت مناسـب بـوده و تمام کالم 

در تحلیـل جایـگاه انبیاء الهی، نبـوده و نخواهـد بود.

 نبوت
 عبدالحسین دستغیب
دفتر انتشارات اسالمی
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

وحی پایه و اساس نبوت و از امور ضروری ادیان آسمانی 
بوده و عبارت از ارتباط مرموز و ویژه ای بین خدا و انسان های 
ممتاز و برگزیده ای است که پیامبر نامیده می شوند. در این 
ارتباِط ویژه، پروردگار بزرگ به  طور مستقیم یا به واسطۀ 
فرشتۀ وحی با پیامبر سخن می گوید و علوم و معارف 
و احکام و قوانین و دستورهایی را در قلب نورانی او القا 
می کند و به او مأموریت می دهد تا آن ها را به مردم ابالغ 
کند. پیامبر نیز در این ارتباط ملکوتی و فوق العاده، به وسیلۀ 
قلب نورانی اش، حقایقی را از جهان غیب می گیرد بدون 
اینکه از حواس خود مدد جوید یا نیاز به فکر و ترتیب 
قیاس داشته  باشد. درهمین حال، منشأ این داده های غیبی 
یعنی خدای سبحان را می شناسد و به مأموریت سنگین 
خود که پیام رسانی است، آگاهی کامل پیدا می کند و از 

اطمینان و آرامش درونی برخوردار می شود.
قرآن معجزه جاویدان پیامبر و بهترین دلیل نبوت 
اوست. مطالعۀ متن قرآن ما را به وحیانی بودن آن راهنمایی 

می کند. 
آنچه خواندید، بخشی از پیشگفتار کتاب »وحی در ادیان 
آسمانی« بود. مؤلف این اثر کوشیده است تا جایگاه وحی را 
عالوه بر اسالم، در دیگر ادیان نیز بررسی کرده و حقیقت 
آن را به عنواِن کالم خداوند و نه کالم بشر، معرفی نماید. 

بیان ساده و روان و در عین حال علمِی مؤلف در بیان 
مطالب، به شکل تأثیرگذاری جریان دارد. 

وحی در لغت، وحی در قرآن، وحی در اصطالح، کالم 
خدا، امکان وحی از دیدگاه فالسفه اسالم، وحی از دیدگاه 
قرآن، وحی از دیدگاه مسیحیت، وحی در عهد عتیق، یهود 
و در نهایت، وحی و عقل از مهم ترین سرفصل های این 

کتاب به شمار می روند. 
می شود این کتاب ارزنده را به عنوان یکی از منابع 
مطمئن در زمینۀ مطالعۀ وحی قرار داد و به اهل مطالعه 

پیشنهاد کرد.

وحی در ادیان آسمانی
آیت اهلل ابراهیم امینی

بوستان کتاب

اگـر بخواهیـم جایگاه ویژۀ انبیـا در تبلیغ و تبیین معارف 
دیـن الهی را باالترین جایگاه واالی انسـانی در نظر گرفته 
و بـرای آن مشـخصاتی ذکـر کنیـم، الزم اسـت کـه این 
مشـخصات قابـل فهـم و درک، بـرای همگان بـوده و نیز 

بایسـتی درک صحیحـی از آن هـا حاصل می شـود. 
مجموعۀ ارزندۀ معـارف قرآن، تألیف آیت اهلل مصباح 
یزدی، تالش ارزنده ای بود در راستای بیان معارف اعتقادی 
و دینـی اسـالم که دو جلـد از آن راه و راهنماشناسـی نام 
گرفت. یکی از شـاگردان ایشـان در صدد تلخیص این دو 
جلد ارزنده برآمد که در عین حفظ محتوای اصلی کتاب، 

آن را از رونـق نینـدازد که همین امر هم میّسـر گردید. 
کتـاب حاضر که تلخیص آن مجموعه اسـت، دربارۀ 
رسـالت انبیـای الهی و جایـگاه دینی و اجتماعی ایشـان 
سـخن می گویـد. ضـرورت وجـود انبیـا در میان مـردم و 
اهـداف و اوصـاف ایشـان از مهم تریـن مطالب مذکـور در 

کتاب اسـت. 
دقت هـای مؤلـف در فصل بنـدی کتـاب بـر مبنای 
مباحث مطرح شـده در باب رسـالت انبیای الهی، سـیری 
منطقـی در ذهن مخاطب ایجاد کرده که باعث می شـود 
او بهتـر بتوانـد با مطلب ارتبـاط برقرار کـرده و راحت تر به 

محتـوای مدنظر مؤلف منتقل شـود. 
توجه به جایگاه اجتماعی پیامبـران و ارتباط نبوت و 
امامـت، از دیگـر نقاط قوت این مجموعه بـوده که باید به 
خاطـر ایـن ظرافت ها به مؤلـف آن تبریک گفت. اشـراف 
علمـی و قرآنـی مؤلـف اصلـی و همچنیـن، دقت هـای 
تلخیص کنندۀ کتـاب در زدودن اضافات و حفظ محتوای 

مفیـد بحـث، از دیگر نکات بـارز این کتاب اسـت.
در نتیجـه، مخاطبانی کـه قصد آشـنایی ابتدایی با 
مبانـی نبوت و اوصـاف پیامبران خـدا را دارنـد، می توانند 
قبـل از مراجعـه به اصل کتـاب، به این مجموعۀ مختصر، 
امـا مفید مراجعه کرده و مهیای مطالب عمیق تـر در این 

باب شـوند. 

تلخیص راه و راهنماشناسی 
 محمود رجبی

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 

ت
بو

ی ن
نای

آش
یر 

س

ت
بو

ی ن
نای

آش
یر 

س



125

ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالباسالمی

دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با نبوت

در طــول تاریخ همواره افرادی در جایگاه پیامبر، با داعیۀ 
رهبری و هدایت انسان ها آمده و رفته اند. 

ادعای پیامبری از جانب خدای عالم، ادعایی است بس 
بزرگ و دارای لوازمی که باید شــخص مدعی، آن لوازم را 

پذیرفته و دارای شرایط خاصی باشد. 
پیامبران الهی به تنهایی دعوت خویش را آغاز کردند و 
در مسیر زمان، آن چنان پیش رفتند که آثار با شکوهی را 

از خود به یادگار نهادند. 
در میان کتاب هــای قرآنی که ایــن روزها به بازار 
آمده اند، کتاب مبانی رسالت انبیا در قرآن نوشتۀ عبداهلل 
نصری که از سوی انتشارات سروش روانۀ بازار نشر شده، به 
موضوع رسالت پرداخته و با نگاهی دینی و علمی، اطالعات 
بسیار سودمندی را در اختیار مخاطب خود قرار داده است.

نگارنده در این کتاب با بیــان نظریه ها دربارۀ ابعاد 
گوناگون موضوع نهضت انبیا، یکی از بحث های علم کالم، 
یعنی نبوت را بر اساس آیات قرآنی تفسیر و تبیین کرده 
که خواننده با جامعیت و عمق معارف قرآنی آشنا می شود.   
مباحث انبیا در 12مبحث پژوهش شــده اســت 
که عبارت اســت از: لزوم بعثت انبیا؛ اهداف بعثت انبیا؛ 
موضع گیری ها در برابر انبیا؛ روش های تبلیغی انبیا؛ اعجاز؛ 
راه شناسایی انبیا؛ وحی؛ علم انبیا؛ عصمت انبیا؛ شخصیت 
انبیا؛ زمینه های بعثت انبیا؛ مقام و مراتب انبیا و کارنامۀ انبیا.
دقت نظر مؤلف در انتخاب سرفصل های کتاب و در 
عین حال، محتوای روان و کاربردی در زمینۀ اعتقادات را 
می توان از قوت های این اثر برشمرد؛ قوتی که تمامی آثار 
در این زمینه باید از آن برخوردار باشند تا بتوانند مخاطب 

خود را یافته و او را با خود همراه سازند.
 نویسنده برای تدوین آن از کتاب های بسیاری سود 
برده که از میان آن ها می شود به عناوینی چون االشارات 
و التنبیهات، نقش پیامبران در تمدن انسان، تحف العقول 
عن آل الرسول)ع(، تفسیر نور الثقلین و شرح غررالحکم و 

دررالکلم اشاره کرد.

مبانی رسالت انبیاء در قرآن
عبداهلل نصری

سروش

گسترش بیش از پیش مکاتب متنوع که زاییدۀ فکر بشری 
است و راهی برای تکامل و رهایی جامعه از مشکالت ارائه 
توده های مستضعف جامعۀ  تا  می دهد، سبب می شود 
جهانی به این مکاتب انسانی گرایش پیدا کنند و از ادیان 
الهی دور شوند؛ اما بعد از سیر در این مکاتب به این 
سرانجام می رسند که از ابتدا باید به این راه می رفتند 
و آن، پیروی از ادیان الهی است که انبیا آورده اند. لذا 

بایستی مباحث مرتبط با نبوت برای بشر روشن گردد.
اثر حاضر از استاد ری شهری مؤلف و محقق در علوم 
دینی است و در واقع، گردآوری مباحثی است که ایشان 
در سال های 55-56 برای برخی از طالب علوم دینی در 

حوزۀ علمیۀ قم تدریس کرده اند.
روش ایشان در اثر حاضر، استفاده از ادلۀ روشن و 
سادۀ عقلی و وام گیری از آیات و روایات است که با بیانی 

ساده و روان، آن را به مخاطبان خود ارائه داده است.
طرح موضوعات کتاب در دو محور ترسیم می شود 
که محور ابتدایی و مهم اثر شامل انسان و تکامل انسانی 
در سایه سار قانون است که از آن به فلسفۀ حضور نبی 
در جامعه انسانی می رسد و دریچه ای می شود تا مؤلف 
موضوعی را به طور مفصل طرح کند و آن هم تکامل 
است، که ذیل آن تفسیری از تکامل و پیام تکامل و اصول 
حتمی تکامل، یعنی دانش و بینش، عدالت و آزادی و... 

ارائه کرده است.
محور دوم موضوعات کتاب، بحث مبسوطی است 
دربارۀ نبوت و ملحقات آن که موضوع حقیقت وحی و 
شناخت نبی از طریق اعجاز و راه علمی، با طرح آراء 
آن  ذیل  در  مختلف  نظریات  بررسی  و  نقد  و  مختلف 
بررسی شده است و در پایان هم مسئله ای مهم دربارۀ 
نبوت یعنی عصمت را مطرح می کند که در آن، حقیقت 
عصمت و فلسفۀ عصمت و اختیاری بودن آن بیان می شود 
و برای تکمیل بحث به شبهات  عصمت پرداخته شده 

است.

فلسفه وحی و نبوت
محمد محمدی ری شهری
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طعم کتاب/ معرفی کتاب

فلسفۀ ختم نبوت، از زمره مباحث کالمی باسابقه، اما 
نه چندان طوالنی در نزد متکلمان و اندیشمندان مسلمان 
است. هرچند اشاراتی دربارۀ آن را در آثار متکلمان و عرفا، 
بلکه روایات معصومان)ع( می شود یافت، این مسئله به طور 
مستقل و صریح، فقط در دهه های اخیر و بیشتر از سوی 
روشنفکران مذهبی طرح شده است. از این میان، شاید بیش 
از همه استاد شهید مطهری دربارۀ این موضوع سخن گفته 
و قلم زده که از بارزترین آثار ایشــان در این زمینه، کتاب 

ختم نبوت است.
مسلمانان همواره ختم نبوت را امری واقع شده تلقی 
کرده اند. هیچ گاه برای آن ها این مسئله مطرح نبوده که پس 
از حضرت محمد)ص( پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه؟ چرا 
که قرآن کریم با صراحت، پایان یافتن  نبوت را اعالم و پیغمبر 
نیز بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمانان،  اندیشۀ 
ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدا یا انکار قیامت، با 
ایمان به اسالم همواره ناسازگار شناخته شده است. تالش 
و کوششی که در میان دانشمندان اسالمی در این زمینه 
به عمل آمده  است، فقط در این جهت بوده که می خواسته اند 
به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند. 
این کتاب تالشی است در همین زمینه که استاد مطهری 

انجام داده است. 
ایشان، اشاره ای گذرا نیز به بیان عرفا دربارۀ ختم 
نبوت می نماید. تأکید عارفان اسالمی بر لیاقت و علو مرتبۀ 
شخص پیامبر)ص( برای طی آخرین مراحل کمال انسانی 
و کامل ترین مکاشفه برای دریافت شریعت و معارف الهی 
است. او می گوید: »عرفا به این نکته دست یافته اند که نوبت 
از آن جهت پایان یافت که تمام مراحل و منازل فردی و 
اجتماعی انسان و راهی که انسان باید بپیماید، یک جا کشف 
گشت. پس از آن، هر بشری که هر دریافت کند، بیشتر از 
آن نخواهد بود؛ ناچار محکوم به پیروی است: الخاتم من ختم 
المراتب باسرها؛ خاتم کسی است که همه مراتب را طی 

کرده و مرتبۀ طی نشده باقی نگذاشته است.«

استاد مطهری فیلسوف و متکلمی آگاه به زمان بود 
که با احساس مسئولیت الهی، هرجا نیاز بود سؤالی پاسخ 
داده شود و حقیقتی از حقایق دین تبیین گردد، با سالح 
تفکر و اندیشه پای در میدان می نهاد و به حق، با سرفرازی 

از آن بیرون می آمد. 
کتــاب پیِش رو که خاتمیت نام دارد، اثری اســت 
ماندگار از ایشــان که در واقع، پاســخی است در مقابل 
این سؤال که با تغییر شرایط و مقتضیات زمان، چگونه 
می شود در طول ادوار و زمان های کامالً متفاوت، افراد را 
به اعتقاد و عمل به قوانین ثابت اسالم دعوت کرد؟ اسالم 
چه ویژگی هایی دارد که شریعت خاتم تلّقی می گردد و 
چه تفاوتی بین ختم نبوت وجود دارد؟ تغییر چهره زندگی 
بشر به دلیل اختراع ماشین و گسترش این تحوالت، به 
تمام شئون فردی و اجتماعی انسان، نزد عده ای به منزلۀ 
نیاز به تغییر یا بی اعتنایی به دین تلقی می گردد. اما استاد 
مطهری در تبیین خاتمیت، با عنایت به تمایز نیازهای 
ثابت و متغیر بشر، اساس جاودانگی اسالم را بر تطابق تام 
اسالم با فطرت انسان و امور ذیل می داند: توانایی انسان 
در دریافت و حفظ برنامۀ کلی حیات، حجّیت داشتن عقل 
در کشف و درک مصالح و مفاسد و به رسمیت شناختن 
اجتهاد به منزلۀ موتور محّرک اســالم که امکان تطبیق 

شرایط جدید را با اصول کلی فراهم می سازد. 
در شریعت خاتم، ازآنجاکه تکامل بشر به آن مرحله 
رسیده است که بتواند محافظ و جانشین شرایع سابق 
شود، علم و عقل در اسالم جانشین نبوت تبلیغی قرار 
داده شده است و این دو امر، شریعت را به سوی جلو سوق 
می دهد و این علما و مجتهدان حقیقی هستند که طبق 
فرمان امیرالمؤمنین)ع( فروع را از اصول استخراج می کنند 
و اعتراضاتی را که در هر زمان پدید می آید، پاسخ گفته 
و مشکالت پیش آمده را حل می کنند و اسالم را بر طبق 
این کتاب، وظایف و  مقتضیات زمان جلو می برند. در 

صفات این علما بیان شده است.

خاتمیت  
شهیدمرتضی مطهری

صدرا

ختم نبوت 
شهیدمرتضی مطهری
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با نبوت

در دوران زندگی خود شاید زیاد واژۀ پیامبر اّمی را شنیده 
باشیم؛ اما متأسفانه گاهی این تعبیر را به اشتباه، بی سوادی 

معنا می کنیم که این درکی باطل و غیرصحیح است.
کتاب پیامبر امی که توسط دانشمند یگانه، شهید 
مطهری، تألیف شده است، مسئلۀ امی بودن پیامبر اسالم را بر 
اساس تاریخ، شواهد قرآنی و قراین فراوان بررسی کرده است. 
نویسنده در این نوشتار، با بیان اینکه خاورشناسان نیز 
که با دید انتقاد به تاریخ اسالمی می نگرند، کوچک ترین 
نشانه ای را بر سابقۀ خواندن و نوشتن رسول اکرم)ص( پیدا 
نکرده اند و اعتراف دارند که او مردی درس نخوانده بوده است 

و نمونه هایی از سخنان آنان را برای مخاطب بیان می کند.
رســول درس ناخوانده، دبیران پیغمبــر)ص(، جریان 
حدیبیه، ادعای عجیب، اتهام مخالفان از عناوین مباحث این 

کتاب است.
شهید مطهری در این کتاب، برخی از اختالفات شیعه 
با اهل ســنت را نیز متذکر می شود و همچنین، به بحث 
خواندن و نوشــتن چه قبل از رسالت و چه بعد از رسالت، 

اشاره دارد و داللت برخی از روایات را بررسی می کند.
نگارنده در این کتاب به پرسش هایی مانند آیا منشأ 
اعتقاد به درس ناخواندگی پیغمبر)ص( کلمۀ اّمی بوده است؟ 
آیا از قرآن استفاده می شود که رسول اکرم)ص( می خوانده و 
می نوشته اســت؟ و از تاریخ و احادیث در این موضوع چه 
برداشتی می شود؟ پاسخ علمی و دقیقی را ارائه کرده و در 
البه الی مباحث سخنان، اشتباه برخی افراد را نقد و ارزیابی 

می کند و همچنین، واژۀ اّمی را به خوبی تبیین می سازد.
مخاطب با مطالعۀ این کتاب مفید و مختصر، عالوه 
بر فراگیری برخی از اعتقادات درست دربارۀ پیامبر اکرم)ص(، 
اطالعات تاریخی نیز به دست خواهد آورد که جریان حدیبیه 
و بحث پیدایش خط در حجاز، از جملۀ آن هاست؛ چرا که 
شهید مطهری با استناد به سخنان برخی از تاریخ نویسان، 
مانند بالذری آغاز پیدایش خط را در میان اعراب حجاز بیان 

می کند.

ایـن کتـاب گزیـده ای از بیانات حضرت آیـت اهلل العظمي 
سـیدعلي خامنه ای، رهبـر معظم انقالب اسـالمي، دربارۀ 
شـخصیت، ویژگي ها و بعثت نبّي مکرم اسـالم)ص( اسـت 
کـه از میـان بیانات معظم له، از خـرداد 1368 تا شـهریور 

1391 بـا ویژگي هـاي زیر تدوین شـده اسـت:
1. از میان مطالب مرتبط با زندگي و شـخصیت آن 
حضـرت، درس هـاي زندگـي و بعثت پیامبر انخاب شـود 
کـه نیاز همۀ انسـان ها و جوامع انسـاني در طـول تاریخ و 

به ویـژه دوران معاصر اسـت؛
نخبـگان،  بیانـات معّظم لـه عمدتـاً  2. مخاطـب 
روشـنفکران و زمامـداران کشـورهاي اسـالمي باشـند؛

3. انتخاب  و به ترتیب تاریخي ارائه شده است.

درس های پیامبر اعظم)صلی اهلل  علیه و اله(:
گزیده ای از بیانات حضرت آیت اهلل العظمی 

سیدعلی خامنه ای)مدظ العالی(،
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، دربارۀ 

شخصیت و بعثت نبی مکرم اسالم)صلی اهلل  علیه و اله(
مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی

انتشارات انقالب اسالمی

پیامبر اّمی
شهیدمرتضی مطهری

صدرا

ت
بو

ی ن
نای

آش
یر 

س

ت
بو

ی ن
نای

آش
یر 

س



128

ماهنامۀشیرازهکتاب
شمارۀ10و11،فروردینواردیبهشت1395

طعم کتاب/ معرفی کتاب

از دروس اعتقادی استاد  این کتاب شامل مجموعه ای 
مصباح است که به قلم ایشان نگاشته شده است. مباحث 
به گونه ای تنظیم شده که مطالب آن بر هم ترتیب منطقی 
دارند. همچنین عبارت ها در این کتاب، ساده و روشن اند و 
در متن، از کاربرد اصطالحات پیچیده و عبارات دشوار پرهیز 
شده است. اثبات مطالب با استفاده از دلیل های متقن، به دور 

از توضیحات زائد و مالل آور صورت گرفته است.
نگارنده در مقدمۀ بخش خداشناسی، به تعریف دین، 
تفکیک اصول دین از فروع آن، لزوم تحقیق درباره اصول 
دین، جهان بینی به مثابۀ مقدمه ای برای ایدئولوژی و راه حل 
مسائل بنیادین جهان بینی می پردازد. آنگاه بحث اصلی آغاز 
می شود و موضوعات خداشناسی، راه سادۀ شناخت خدا، 
اثبات وجود خدا، صفات ذاتیه و فعلیۀ خداوند و سپس، علل 
انحراف شبهات ناظر به آن بررسی می شود. استاد در ادامه، 
به نقد جهان بینی مادی و اثبات توحید و یگانگی خداوند، 

بحث جبر و اختیار، قضا و قدر و عدل الهی می پردازند.
در بخش راهنماشناسی، مباحثی مثل نیاز بشر به 
وحی و نبوت، حل چند شبهه در این باره، عصمِت انبیا، 
دالیل عصمت انبیا، شبهات عصمت، بحث معجزه و حل 
شبهات ناظر به آن، ویژگی های پیامبران، کثرت و تعداد 
پیامبران و رابطۀ مردم با آنان، پیامبر اسالم)ص( و اثبات 
رسالت آن حضرت، اعجاز قرآن، مصونیت قرآن از تحریف، 
جهانی و جاودانه بودن اسالم، خاتمیت، امامت، نیاز به 
وجود امام، نصب امام، عصمت و علم امام، و امامت حضرت 
مهدی)ع( و حکومت جهانی آن حضرت و راز غیبت مطرح 

شده است.
در بخش معاد نیز مسئلۀ روح و تجرد آن، اثبات معاد، 
معاد در قرآن، مشخصات عالم آخرت، مقایسۀ دنیا با آخرت، 
رابطۀ دنیا با آخرت، قراردادی یا حقیقی بودن رابطه دنیا 
و آخرت، نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت، رابطه 
متقابل ایمان و عمل و وقایع پس از حساب رسی بحث 

می شود. 

نگاه قرآن به معارف دین از بهترین و گویاترین نگاه هاست 
که فهم بشر به گرد پای بیان زرین قرآن در تبیین معارف 

نخواهد رسید. 
آیت اهلل مصباح یزدی از آن دسته دانشمندانی هستند 
که در وادی تبیین معارف دین، گامی ارزنده برداشته اند که 

این گام همان مجموعه معارف قرآن ایشان است. 
در این مجموعۀ نفیس، بحث نبوت و امامت نیز جای 

داده شده و دقت های شایانی در آن لحاظ گردیده است. 
ترتیب بحث راه و راهنماشناسی بر مباحث پیشین 
معارف قرآن، سلسله درس های تفسیر موضوعی قرآن کریم، 
انسان شناسی  بحث  بر  به خصوص  یزدی،  استاد مصباح 
در قرآن از آن رو است که در بحث انسان شناسی ثابت 
می شود انسان اشرف مخلوقات است و هدف از خلقت او 
این است که با اختیار خود راه سعادت حقیقی خویش را 
بپیماید و اینجاست که باید دربارۀ لزوم شناخت راه سعادت 
و راهنمایانی که این راه را می شناسانند، بحث شود. ازاین رو، 

نوبت به طرح موضوع راه و راهنماشناسی می رسد.
در قسمت راه شناسی، این مباحث عمده مطرح شده 
است: ابزار شناخت راه؛ اهداف بعثت انبیا؛ بشربودن پیامبران؛ 

معجزه؛ عصمت؛ اشتراک و تمایز ادیان.
در قسمت راهنماشناسی نیز مهم ترین مباحث از این 
قرارند: »تذکر این نکته که قرآن محور تاریخ را معنویت 
می داند«؛ »محور داستان های تاریخی قرآن، توحید است«؛ 
»تأکید بر آموختن این نکته از قرآن که انسانیت انسان، تنها 
در گرو جهات معنوی او است«؛ »بحث خاتمیت«؛ »مقامات 
پیامبر)ص(: تلقی و ابالغ وحی، تفسیر وحی، قضاوت، حکومت 
است« و »مقامات امامان معصوم)ع(: تفسیر وحی، قضاوت، 

حکومت است«.
قرآنی،  تبیین معارف  و  او در تحلیل  بیان شیوای 
مخاطب را در صفحات این کتاب نگه داشته و او را تا پایان 
مطالعۀ اثر رها نمی سازد. مطالعۀ این کتاب برای گام دوم در 

زمینۀ شناخت جایگاه انسان کامل پیشنهاد می شود.

معارف قرآن جلد 4و 5: راه و راهنماشناسی
آیت اهلل مصباح یزدی

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

 آموزش عقاید
آیت اهلل مصباح یزدی

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
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دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با نبوت

نیاز به پیامبران یکی از نیازهای مهم زندگی بشر است 
که در امر راهنمایی انسان، نقش مهمی را ایفا می کنند. 
پیامبــران عالوه بر دعوت عمومــی، دارای تأثیراتی بر 
حیات اجتماعی مردم بوده و آن را به ســمت بهبودی 
هدایت می نمایند که باید این تأثیرات را مطالعه نمود 
و در اختیــار طالبان معارف قرار داد. بعثت پیامبران و 
قیام ایشان، علل و حکمت های مختلفی دارد که برخی 
از آن ها برای ما روشــن اســت. اقتضای لطف و فیض 
خداوند و نیازهای وجودی انســان و نیز نقص درک و 
عقل او باعث می شوند که انسان در زندگی خود بی نیاز 
از پیامبران نبوده و ازآن رو که ایشان با انسان های عادی 
متفاوت بودند و وظایف ســنگینی بر دوش داشــتند، 
دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که آن ها را از 
دیگران متمایز می کند. در کنار تمام ویژگی های ایشان 
می توان معجزه را هنرنمایی پیامبران خواند که نشانگر 
صدق ادعای ایشان بوده و بارزترین معجزات نیز قرآن 
است که نشانگر حقیقت نبوت پیامبر گرامی اسالم)ص( 

است. 
مطالب مذکور در کنار تبیین ویژگی های پیامبر 
اســالم و پاسخ به شــبهاتی در خصوص سیرۀ ایشان، 
گزاره هایی اســت که در کتاب ارزندۀ  وحی و نبوت در 
نگاه عقل و دین می خوانیم. مؤلف این اثر با دقت نظر و 
عنایت به ســؤاالت روز در باب نبوت، وارد بحث شده و 
با اشراف علمی شایسته ای، کتاب را در منظر مخاطب 
قرار داده و فضایی روشــن از گزاره های مرتبط با بحث 

نبوت را ایجاد می نماید. 
با توجه به غنای نسبی کتاب و محتوای تحقیقی 
آن، می شــود این مجموعه را برای مطالعۀ آن دسته از 
مخاطبین پیشنهاد داد که گام های اول در فراهم کردن 
مقدمات مباحث اعتقادی مربوط به مســئلۀ نبوت را 
برداشته و در آستانۀ گام دوم برای تعالی اطالعات خود 

هستند.

مجموعۀ دوجلدی قرآن شناسی که در حقیقت جلد ششم 
از مجموعه کتب معارف قرآن آیت اهلل مصباح یزدی است، از 
کتاب های ارزشمند در راه شناخت کتاب خداوند متعال  است. 
 در ایـن کتـاب، در واقع تعریف قرآن و شناسـایی آن 
را از زبـان خـود قرآن می خوانیـم و برآنیم که ببینیم قرآن 
چگونـه معجزه بـودن خـود را اثبات کـرده اسـت. مطالب 

کتـاب در چهار فصل تنظیم شـده اسـت:
فصـل اول به عناویـن و اوصاف قرآن می پـردازد. این 
عناویـن و اوصـاف به دو دسـتۀ »اصلی« و »تبعی« تقسـیم 
شـده اند. در قسـمت اول، بـه عنوان هایـی از ایـن دسـت 
توجه شـده اسـت: کتاب، کتب، صحف، بیان، تبیان، علم، 
حدیـث، احسـن الحدیث، صـدق، حق، حق الیقیـن، بالغ، 
حکمـت، فرقـان و... و در قسـمت عناویـن و اوصاف تبعی، 
عنوان هایـی از قبیـل حکیم، عظیم، ثقیـل، کریم، مجید، 

مبارک، عزیز و... بررسـی شـده اسـت.
در فصل دوم از معنای نزول، نازل کنندۀ قرآن، کسـی 
کـه قرآن بر او نازل شـده، کیفیت نزول، انواع نـزول، زمان و 

دفعات نزول بحث شـده است.
فصـل سـوم، دالیِل از سـوی خدا بـودن قـرآن، آیات 
بیانگـر دلیل عقلـی، وجوه اعجـاز قـرآن، اّمی بـودن آورندۀ 
قـرآن و حـل چند شـبهه در این بـاره، آیـات بیانگر دلیل 
نقلـی و نویـد انبیای پیشـین به نـزول قرآن، بحث شـده 

است.
فصل چهارم، مصونیت قرآن از تحریف اسـت. شواهد 
تاریخـی، دلیـل عقلـی، دلیـل روایـی و دالیـل قرآنـی بر 
تحریف نشـدن قرآن، دالیل معتقدان به تحریف و نقد این 
دالیـل، مطالب این فصل را تشـکیل می دهند. البتـه انواع 

تحریـف نیـز در مقدمۀ این فصل ذکر شـده اسـت.
بـا توجه به محتـوای عالی کتاب، می شـود گفت که 
این اثر ارزنده، برای قشـر فعال در مطالعه و جویای معرفت 

مفید است. 

قرآن شناسی
 آیت اهلل مصباح یزدی

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

وحی و نبوت در نگاه عقل و دین
محمدباقر شریعتی سبزواری
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اگر بخواهیم دربارۀ انبیا و امامان الهی سخن گفته و اوصاف 
ایشان را ذکر کنیم، از شاخص ترین خصوصیات پیامبران 
خدا، عصمت ایشان است. اگر تحلیل درستی از این ویژگی 
ارائه نشود، جایگاه پیامبران خدا به درستی تبیین نخواهد 
شد و به تفسیر صحیحی از انسان برتر نخواهیم رسید. آن 
ویژگی که می شود ایشان را برای ما به عنوان الگو معرفی 
سازد، عصمت ایشان است؛ درصورتی که آن را به معنای 
صحیحش که ویژگی انسان برتر است، تصور کنیم، نه 
خصوصیت موجودی برتر از انسان که ابتدای بیراهه است. 
اگر اختیار انسان را در کسب مقام عصمت از او گرفته و آن 
را موکول به عنایت الهی کنیم، دیگر فضیلتی برای پیامبران 
خدا و ائمۀ معصومین ثبت نشده و عصمت نیز مقام ارزنده ای 

نخواهد بود.
یکی از بهترین کتاب هایی که در این زمینه به رشتۀ 
تحریر درآمده و مخاطب را با فضای مسئلۀ عصمت و 
تاریخچه و حقیقت آن آشنا می سازد، این کتاب است که 
با تالش مؤلفان گران قدر خود، درصدد تبیین مبانی عصمت 

در نظر اهل تحقیق است.
این مجموعه به دنبال این هدف ارزشمند است که ابتدا 
معنا و مفهوم عصمت و رابطۀ آن با اختیار انسان بررسی 
شده و سپس، تحلیل صحیحی از عصمت معصومین در 
گناه و خطا و اشتباه ارائه دهد. به مناسبت هر بحث، سؤاالت و 
شبهاتی که در این زمینه بررسی می شوند نیز از نظر مؤلفان 
محترم دور نمانده و برای مخاطبان، پاسخ هایی درخور بحث 

بیان می کنند. 
دقت های این مجموعه در نقل اقوال و بررسی دقیق 
عقلی در زمینۀ این حقیقت بارز در وجود انسان های کامل، 

نشان از اشراف علمی و وسعت دایرۀ تحقیق ایشان دارد.
در نهایت، می توان گفت که این کتاب دارای ظرفیت 
الزم برای مطالعۀ تخصصی در باب عصمت بوده و برای درک 

صحیح از این کمال انسانی، دارای جایگاه ویژه ای است.

بر اساس اعتقاد صحیح، دین یک امر مقدس و الهی برای 
زندگی بشر و نیز مسائل آن مطابق با واقعیت و درک عالی 
انسان است. اگر این بلوغ فکری برای بشر فراهم شود که 
بتواند حقایق این امر گرانقدر را درک کرده و ارتباط آن را با 
مبدأش به شکل صحیح تصور نماید، آنگاه می تواند تحلیل 
صحیحی از وحی و نبوت ارائه کرده و به سواالت در این 

زمینه پاسخ دهد. 
مجموعۀ دین و نبوت که اثر ارزشمند مولفی موفق و 
اهل تحقیق است، در این زمینه یعنی تبیین حقیقت دین 
و ارتباط آن با درک بشر و نیز حاوی نکاتی در باب وحی و 
نبوت بوده که قابل توجه است. نگاه فرادینی به مساله دین 
و ارتباط آن با علوم متداول بشری و نیز ربط آن به اخالق و 
ماهیت آن از جمله نکاتی است که در این مجموعه بررسی 
می شود. مؤلف محترم در صدد القای این مطلب است که 
ماهیت دین با عقل صحیح و علــم و تمدن بی نقص در 
تعارض نبوده و نیست و حقیقت این هدیۀ گران بها معلول 
حکمت خداســت که برای رفع نیاز از بشر و برای تامین 

زندگی دنیوی و اخروی او طراحی شده است. 
از آنجا که این کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده که 
بخش اول آن را دین و بخش دوم را نبوت تشکیل می دهد، 
در بخش دوم کتاب به ذکر مطالب در باب وحی و حقیقت 
آن و به پاسخ دهی شبهاتی در زمینه نبوت انبیا می پردازد. 

با توجه به نگاه تحقیقی مؤلف و وسعت دایرۀ تحقیق 
ایشان، می توان گفت که این مجموعه برای آن دسته از اهل 
مطالعه مناسب است که با فضای رویکرد کالم عقلی آشنا 

بوده و نیز دستی در امور فلسفی و علوم عقلی دارند.

دین ونبوت
محمدحسن قدردان قراملکی

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشۀ اسالمی

پژوهشی در عصمت معصومان
احمدحسین شریفی و حسن یوسفیان
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

و اندیشه اسالمی

ت
بو

ط ن
وس

 مت
یر

 س

ت
بو

ط ن
وس

 مت
یر

 س



131

ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالباسالمی

دست چینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با نبوت

نگاهي به تاریخ، این نکته را روشن مي کند که عمالً هیچ 
کتابي به اندازۀ قرآن بر روي جوامع بشري و بر زندگي 
انســان ها تأثیر نگذاشته اســت. به همین جهت است 
که قرآن خودبه خود وارد حوزۀ بحث جامعه شناســي 
مي شود و جزء موضوعات بررسي این علم قرار مي گیرد. 
معناي این سخن این است که بررسي و تحقیق دربارۀ 
تاریخ جهان در این 1۴ قرن، عموماً و شناختن جوامع 

اسالمي خصوصاً، بدون شناخت قرآن میسر نیست.
و اما ضروري بودن شــناخت قــرآن برای مؤمن 
مسلمان از آن جهت اســت که منبع اصلي و اساسي 
دین و ایمان و اندیشۀ هر مسلمان و آنچه به زندگي او 

حرارت و معنا می دهد.
کتابی که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، کتاب 
شــریف قرآن در اسالم تألیف مرحوم عالمه طباطبایی 
اســت. موضوعاتی که در این کتاب می خوانیم، بدین 
شرح است: قرآن مجید چه ارزشی در میان مسلمانان 
دارد؟ چگونگــی تعلیم قرآن مجید، وحی قرآن مجید، 
رابطۀ قرآن مجید با علوم، ترتیب نزول قرآن و انتشارش 

در میان مردم.
یکی از ویژگی ها و یکی از اهداف این کتاب، بیان 
موقعیــت قرآن مجید اســت؛ به طوری که خود کتاب 
مقدس داللت می کند، نه به طوری که درباره اش اعتقاد 
داریم و میان این دو حرف و غرض، فرق بســیار است 
و به بیانــی دیگر، موقعیتی را که بــرای قرآن مجید، 
بادلیل یا بی دلیل، قائل می شــویم، اگر موقعیتی باشد 
که مناقض و مخالف بیان قرآنی اســت، ارزشی مسلم 
نخواهد داشت و اگر چیزی باشد که بیان قرآنی از آن 
ساکت اســت، با اختالف انظار که در میان مسلمانان 
است، نمی شــود همه را به پذیرفتن آن واداشت. فقط 
موقعیتی را می شــود به حســاب آورد که قرآن مجید 
برآن داللت داشته باشد و این کتاب شامل بیان همین 

موقعیت قرآن مجید است.

علـوم قرآن، مادر علوم اسـالمي اسـت کـه در پرتو قرآن 
کریم، قرائت، فهم و تفسـیر آن به بار نشسـت و اهتمام 
مسلمانان را معطوف دانش هاي گوناگوني در قلمرو اداي 
الفـاظ، شـرح معانـي و جوانـب مختلف شـناخت قرآن 
نمـوده و در پـي آن، کتاب هـا و رسـاله ها بـا عنوان هـاي 
مرتبـط در حـوزۀ علوم قرآني به دسـت مسـلمانان پدید 

آمد.
امـا از سـوی دیگـر، اطالعـات و آگاهی بسـیاری از 
مـردم حتـی قرآن دوسـتان، به این گونه معـارف، ضعیف 
اسـت کـه تدوین کتاب هـای شـیوا و روان از یک سـو و 
تشـویق جوانـان بـه مطالعۀ این معـارف از سـوی دیگر، 
امـری ضـروری به نظر می رسـد؛ ولی این را هـم باید در 
نظـر گرفت که انسـان موفق منتظر دیگـران نمی ماند و 
بـا انگیـزۀ باال و بهره گیـری از کتاب های موجـود معارف 

قرآنی خـود را افزایـش می دهد.
اهتمـام نگارنده بر آن بـوده که موضوعات و عناوین 
علـوم قرآنـي، برابر نظم و بینش منطقي و علمي باشـد 
که به بحث دربارۀ مسـائل مهم علـوم قرآني مانند وحي 
و نـزول، ترتیب نزول، نـگارش قرآن، قرائت هاي گوناگون 
قـرآن، اعجـاز قرآن، مصونیـت قرآن از تحریـف، امکان و 
جـواز تفسـیر قرآن، منابع تفسـیر قرآن و تقسـیم بندي 

آیـات و سـوره هاي قرآن بـه مکي و مدني مي پـردازد. 
کتـاب حاضـر دارای متنـي درسـي جهـت دروس 
دورۀ کارشناسـي رشـتۀ علـوم قـرآن و تفسـیر اسـت و 
به صورت درس نامه تنظیم شـده که در پایـان هر درس، 
چکیـده اي از آن درس مطـرح و پرسـش هایي در رابطـه 
بـا مفـاد همـان درس ارائـه کـرده اسـت و پژوهشـي در 
همـان موضـوع، بـه دانش پژوهان پیشـنهاد داده اسـت. 
همچنیـن بـا توجه بـه آموزشـي بودن متـن، در آغاز هر 
فصـل، هدف ها بـرای آنکه زمینۀ فهم خواننـده را دربارۀ 
محتـواي فصـل فراهـم نماید، ذکر شـده و بـه دورنمای 

تألیف هـر فصل، توجه شـده اسـت.

 آشنایی با علوم قرآن
محمدباقر سعیدی روشن

انتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم

قرآن در اسالم
عالمه محمدحسین طباطبایی

بوستان کتاب
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از دیرباز تا امروز، به صورت مبسوط و مدون دربارۀ مباحث 
علوم قرآنی، کتابی تدوین نشده بود که عالم معاصر از اهالی 
مکتب شیعه توانست با طرح مباحثی مفصل و دقیق، روح 
تازه ای به این گونه مباحث بدمد و کتاب التمهید فی علوم 

القرآنی را تألیف نمود. 
اما مؤلف در مرحلۀ بعد، با مالحظۀ استفادۀ تمام 
طالبان مباحث قرآنی، اثرش را در کتاب آموزش علوم 
قرآنی تلخیص و ترجمه کرد و در خدمت دانش پژوهان 

قرآنی قرار داد.
بیان شیوا و روان مؤلف در این اثر و دوری از تکلف و 
پیچیدگی در نوشتار، مطالعۀ این اثر را برای سطح عموم 

طالبان علوم قرآنی جذاب می نماید. 
سطوح  دانش جویان  برای  همچنین،  کتاب  این 
کارشناسی این رشتۀ دینی بسیار اهمیت دارد و می توانند 

از آن، بهره های وافر و کافی ببرند.
تبیین قرائت های هفت گانه، تبیین سوگندهای قرآن، 
هدف قصه های قرآن، بیان انواع تمثیالت قرآنی، بررسی 
تدوین قرآن و سیر آن در دوره های مختلف تاریخ اسالم از 

مسائل مطرح شده در این اثر است. 
حجیت ظواهر قرآن و داللت آیات قرآنی، از جمله 
مسائلی است که در علم اصول فقه بررسی شده است 
که مؤلف محترم با طرح آن ها در فضای علوم قرآنی، نوع 
دیگری از بحث را در این مسائل باز می کند تا توشه ای تازه 

برای راه محققان این عرصه باشد.
اهمیت اعجاز قرآن از جمله مسائل مهمی است که 
سبب بروز سؤاالتی در این زمینه شده است که مؤلف با 
طرح پیشینۀ بحث و تبیین انواع اعجاز و تعیین نوع اعجاز 
قرآنی و بیان مصادیق اعجاز آن، پاسخی مناسب به این 

سؤاالت است.
طرح شبهاتی دربارۀ قرآن در مسائل مختلف، از 
خصیصه های مهم این اثر است که مؤلف در بخش های 

مختلفی از این اثر به طرح و پاسخ آن ها پرداخته است.

یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی، مساله هدایت بشر 
توسط انبیای الهیست. همانطور که انسانیت درجات متعدد 
داشته و انسان کامل اوج این مراتب را در دست دارد، روش 
بحث در مساله نبوت هم دارای مراتب بوده و عالی ترین 
مرتبه آن نگاه عمیق معرفتی بر اساس عنایات الهی است. 
از بهتریـن نمونه های منتشـر شـده در این زمینه، 
کتـاب »الوحـی و النبـوة« بـه قلم آیـت ا... جـوادی آملی 
اسـت کـه بـه عنـوان مقدمـه ای بـر کتـاب »موسـوعة 

کلمـات الرسـول االعظمصلـی اهلل علیـه وآله« اسـت.
این کتاب در سی و شش فصل و یک خاتمه ضمن 
تبیین مبانی نبوت و رسالت، پاسخگوی شبهات وارده 

پیرامون وحی و نبوت است.
از آنجا که این کتاب به زبان عربی نگاشته شده بود 
و تنها مخاطبان عرب زبان می توانستند از آن بهره گیرند، 
به تازگی به همت حجت االسالم مرتضی جوادی و تحت 
اشراف و تصحیح کامل مؤلف به فارسی بازگردان شد تا 

پارسی زبانان نیز امکان استفاده از آن را پیدا کنند.
ایــن اثــر کــه بــرای مخاطبــان فرهیختــه حــوزوی 
ــا نگــرش  ــده اســت، ب ــگارش درآم ــه ن و دانشــگاهی ب
ــه موضــوع وحــی، قــرآن  ــی ب ــی و قرآن فلســفی، عرفان
کریــم و نبــوت پرداختــه و بــه پرســش ها و شــبهه های 

مخالفــان جــواب داده اســت.
در روزگار مـا عـده ای در حریم وحـی تردید کرده و با 
ادعـای پذیـرش اصل وحی، به بشـری بودن محتـوای آن 
فتـوا داده و در نظـر دارند قرآن آسـمانی و الهی را زمینی و 

بشری معرفی کنند.
کتـاب حاضر ضمـن تبیین مبانی نبوت و رسـالت و 
نیـز جایـگاه نبی ژرفای حقیقـت وحـی را واکاوی نموده و 
جسـتارگری ویـژه به عمل آورد تا ضمن روشـن تر شـدن 
مواضـع عامه وحی حقیقـت کامل تر آن که توضیـح داده 
شـود، حقیقتـی که قـرآن کریـم در تمامـی مراحل قوس 
نزول از منطقه علی حکیم تا قلمرو عربی مبین آن اسـت.

وحی و نبوت
آیت اهلل جوادی آملی

اسراء

علوم قرآنی
آیت اهلل محمدهادی معرفت
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134
خانوادۀ نشر
یادداشت

عنایــت به این مهم، به ویژه بــا اهتمام و تأکیدي 
که مقام معظم رهبري به طور مداوم در زمینۀ رشــد و 
گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خواني در جامعه دارند، 
ما را بر آن می دارد تا با برنامه ریزی صحیح در گسترش 

فرهنگ کتاب خوانی اقدام نماییم.
اگر چرخۀ کتاب را دارای ســه بُعد اصلی بدانیم، 
یعنی تولیدکننده، توزیع کننده و استفاده کننده از کتاب، 
با توجه به آمار منتشرشده از سوی مؤسسۀ خانۀ کتاب 
و کتاب خانۀ ملی هر ســال بیــش از 300هزار عنوان 
کتاب منتشر می شــود که چاپ اول یا بازنشر است و 
این نشان دهندۀ وضعیت نسبتاً مطلوب در عرصۀ انتشار 
کتاب اســت؛ اما یکی از نقایص مهــم در این چرخه، 
انگیزه نداشتن افراد جامعه برای مطالعه است. این نبود 
انگیزه ممکن است به شناخت نداشتن جایگاه کتاب و 
کاربرد آن در زندگی مربوط باشد و راه ِحل آن، واردکردن 
کتاب در زندگی روزه مرۀ افراد است و یکی از روش هایی 
که می شود با آن، افراد را به مطالعۀ کتاب واداشت، ایجاد 
انگیزه در مطالعۀ کتاب است. اکنون سؤال این است که 

چگونه انگیزه ایجاد کنیم؟
باید گفت انگیزه مشتمل بر انگیزاننده های درونی و 
بیرونی است که یکی از انگیزاننده های درونی، شناخت 
جایگاه کتاب در زندگی است که این مهم باید از طریق 
رســانه ها به مردم اطالع رسانی شــود و انگیزاننده های 
بیرونی جوایزی را شــامل می شــود که در مســابقات 
کتاب خوانی در نظر گرفته می شود. این امر هم در ایجاد 
عالقه و انگیزه به مطالعه مؤثر خواهد بود و شاید همۀ این 
مسیرها باید برای کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شود تا 
شاید در آینده کشوری داشته باشیم که همۀ مردم آن 

اهل مطالعه باشند.

از آنجــا که تغییرات اساســي و بنیادین در هر جامعه، 
وابســتگي کامل به همۀ نهادهاي فکــري و فرهنگي 
آن جامعه دارد و نیز به دلیل اهمیت کارایي و شــدت 
تأثیرگذاري که در مسائل فرهنگي مشهود است، مي توان 
به این درک و دریافت رســید کــه رهبران خردمند و 
جوامعِ خواهان پیشرفت و اعتال، همواره باید نگران اوضاع 
فرهنگي خود باشند؛ چه آنکه هر تحول و جهش مطلوبي 
در پرتو رشد فرهنگي حاصل مي شود و به بار مي نشیند.

یکی از مهم ترین راه های تبیین فرهنگ خودی در 
جامعه، انس افراد جامعه با کتاب است. این موضوع ما 
را متقاعد مي سازد تا کتاب را از جمله تجلیات فرهنگی 
برتر، زیبا و مهم بدانیم و آن را از گران سنگ ترین پدیده ها 

و میراث بشري به شمار آوریم.
کتاب حتي در روزگار پیشرفت هاي چشمگیر بشر 
در عرصه هاي دانش و نوآوري و فرهنگ، نه تنها اهمیت 
خود را از دست ننهاده، بلکه ابعاد گسترده تر و تازه تر و 
جلوه هایي پایدارتر یافته است. بي گمان، آنان که گام هاي 
بلندي در وادي پیشرفت هاي گوناگون برداشته اند، هرگز 
با کتــاب و کتاب خواني بیگانه نبوده اند یا اقبالي اندک 
بدان نداشته اند؛ بلکه مطالعه را به عنواِن عنصری اصلي 

و ضروري در زندگي خود دانسته اند.
کتاب باید واالترین جایگاه را در گستره هاي فردي 
و اجتماعي دارا باشد؛ حال آنکه سوگمندانه و به دالیلي 
گوناگون، اکنون کتاب از چنین موقعیتي به شایستگي 
در جامعۀ ما برخوردار نیســت و هنوز مطالعه به عنواِن 
نیازی دائمي براي همگان مطرح نیست. این مسئله، با 
توجه به چنان پیشینۀ درخشــان و درک ضرورت ها و 
نیازهاي این زمان، درخور تأمل فراوان است و بازنگري 

آن باید از اولویت هاي زندگاني ما باشد.

ایجاد انگیزه در مطالعه
راهی برای گسترش فرهنگ کتاب خوانی

جعفر کبریایی

 اگر چرخۀ 
کتاب را دارای سه 
بُعد اصلی بدانیم، 
یعنی تولیدکننده، 
توزیع کننده و 
استفاده کننده از 
کتاب، با توجه به آمار 
منتشرشده از سوی 
مؤسسۀ خانۀ کتاب 
و کتاب خانۀ ملی هر 
سال بیش از 300هزار 
عنوان کتاب منتشر 
می شود که چاپ اول 
یا بازنشر است و این 
نشان دهندۀ وضعیت 
نسبتاً مطلوب در 
عرصۀ انتشار کتاب 
است؛ اما یکی از 
نقایص مهم در این 
چرخه، انگیزه نداشتن 
افراد جامعه برای 
مطالعه است
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خانوادۀ نشر
گفت وگو

برای پیشرفت در کشور است. بنابراین، این زمان یک 
تالقی بین ده سال گفتمان سازی با نگاه الگوی اسالمی 

پیشرفت، با زمان تدوین برنامۀ ششم است.

آیا تطابق الزم بین این الگو و برنامۀ ششم وجود دارد؟
باید بگوییم متأســفانه برنامۀ ششم از این جهت یک 
تراژدی است؛ زیرا با وجود اینکه طی این 10 سال، هم 
استدالل های مفصلی از طرف جریان معتقد به الگوی 
پیشــرفت اسالمی مطرح شده و هم قانون های مهمی 
برای الگوی پیشــرفت ایرانی و اســالمی در نهادهای 
قانونی کشــور تصویب شده اســت؛ ولی علی رغم این 
مسائل، به نظر بنده، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور، بدترین برنامۀ توسعه  را که ممکن بود نوشته 

شود، تنظیم و تقدیم مجلس کرد.
بنابراین، الزم اســت ابعاد تعارض برنامۀ ششم، با 

با سالم خدمت حضرت ِعالی و تشکر از فرصتی که در اختیار 
ما قرار دادید. لطفاً برای آغاز بحث، اهمیت و سابقۀ تاریخی 

مسئله را بفرمایید.
بنده هم متقابالً عرض ســالم دارم و بابت فرصت این 
گفت وگو تشکر می کنم. سال 139۴، سال پایانی برنامۀ 
پنجم کشــور است. اگر سال 1327 را که سال تدوین 
اولین برنامه برای توسعۀ کشــور بوده تا اآلن مد نظر 
داشته باشیم، حدود 70 سال است کشور ما برنامه ریزی 
مبتنی بر توســعه دارد و به لحــاظ کّمی و کیفی هم 
برنامه های مفصلی داشته ایم. مثالً همین برنامۀ پنجم 
کشــور، 11۴1 حکم بود، در قالب 235 ماده. پس هم 
به لحاظ زمانی، یعنی به قدمت ســال های برنامه ریزی 
و هــم به لحاظ کیفی در کشــورمان به صورت مفصل 
برنامه ریزی داشتیم. از طرف دیگر، امسال دهمین سال 
گفتمان سازی برای مسئلۀ مهم الگوسازی اسالمی ایرانی 

   با وجود اینکه 
طی 10 سال، هم 

استدالل های مفصلی 
از طرف جریان معتقد 

به الگوی پیشرفت 
اسالمی مطرح شده و 
هم قانون های مهمی 

برای الگوی پیشرفت 
ایرانی و اسالمی در 

نهادهای قانونی کشور 
تصویب شده است؛ ولی 

علی رغم این مسائل، 
به نظر بنده، سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، بدترین برنامۀ 

توسعه  را که ممکن بود 
نوشته شود، تنظیم و 

تقدیم مجلس کرد

رضا احسانی

الیحۀ برنامۀ ششم توسعۀ کشور سال گذشته برای بررسی به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی ارجاع شد. وجود اشکاالت 
مبنایی متعدد و تضاد با اسناد باالدستی و قوانین کشور و همچنین، مغایرت با مؤلفه های فرهنگ بومی، سبب شد که  در پی ایجاد اختالف ِنظر 
شدید میان اعضای کمیسیون فرهنگی با نمایندۀ دولت، تمامی احکام فرهنگی این الیحه، بدون استثنا و با تصویب تمامی اعضا، بدون حتی 

یک مخالف، مردود اعالم شود و بازتعریف تمامی احکام در دستور کار قرار گیرد.
حجت االسالم علی کشوری، کارشناس حوزۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، در گفت وگویی از ابعاد مهِم تضاد احکام فرهنگی با قوانین و 

اسناد باالدستی پرده برداشت. آنچه در ادامه می آید مشروح سخنان کشوری است. 

تراژدی تضاد برنامۀ ششم
با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت 

حجت االسالم علی کشوری؛ کارشناس حوزۀ الگوی اسالمی ایرانی
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به مجلس بفرســتد؛ ولی تا اآلن که در انتهای برنامه و 
در سال پنجم برنامه هستیم، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده 
است و مادۀ اول برنامۀ پنجم، دولت را مکلف کرده که 
برنامۀ ششــم را براســاس الیحۀ الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت تدوین کند.
یا مثال دیگر اینکه موضوع مادۀ دوم برنامۀ پنجم 
کشور، پیوست های فرهنگی بنگاه های مهم اقتصادی 
است. ما می دانیم که چنین پیوست هایی از طرف دولت 
به مجلس ارائه نشده و اآلن بنگاه های مهم اقتصادی ما، 

دارای پیوست فرهنگی نیستند.

فکر نمی کنید ممکن است برنامه ریزی دچار اشکال باشد؟ 
یعنی مبنا که توســعه محوری است، درســت باشد؛ ولی 

برنامه ریزی دچار اشکال باشد؟
جناب آقای نوبخت و دوستانشان در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، همین استدالل را مطرح می کنند. می 
 گویند: نوع برنامه ریزی توسعه در ایران از انواع منسوخ 
است و ما باید یک مدل برنامه ریزی جدید ارائه کنیم؛ 
ولی به نظر ما، علت انجام نشــدن برنامه های توسعه، 

توجه نداشتن به وضعیت فرهنگی ملت ایران است.
درواقــع، اینجــا دو تحلیل وجــود دارد. عده ای 
می گوینــد که برنامه های توســعه در ایــران اجرایی 
نمی شــوند؛ چون ما از مدل های منسوخ برنامه ریزی 
اســتفاده می کنیم و عده ای دیگر معتقدند برنامه های 
توســعه در ایران اجرایی نمی شــوند؛ چون وضعیت 
فرهنگی ملت ایران در این برنامه ها نادیده گرفته شده 

است.

چرا فقط بُعد فرهنگی را می فرماییــد؟ ابعاد دیگر این طور 
نیستند؟

نگاه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و آرمان های انقالب، 
به صورت علمی بررسی شود و آثار این بررسی هم، عالوه 
بر فواید گفتمانی که برای نگاه الگوی پیشرفت اسالمی 
دارد، برای نمایندگان محترم مجلس که می خواهند به 
برنامۀ ششــم رأی دهند و آن را تبدیل به قانون کنند، 

مالک و معیاری برای تصمیم سازی است.

ما در اینجا بحثی مبنایی داریم و آن این اســت که چرا باید 
با نگاه به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، برنامه ریزی کنیم؟

بنــده از بخش بازخوانی اســتدالل های جریان الگوی 
پیشرفت شروع می کنم؛ استدالل های مهمی که جریان 
پیشرفت الگوی اسالمی در نقد جریان توسعه گرا دارد، 

دو دسته استدالل است:
اســتدالل اول این اســت که اساســاً بسیاری از 
برنامه های توسعۀ ایران اجرایی نشدند و این اجرانشدن 
برنامه های توسعه نشان می دهد که محاسبات توسعه گرا 
غلط هســتند. بنده مثال می زنم: آقای کردبچه نقش 
مؤثری در تدوین برنامۀ چهارم توسعه داشتند؛ ایشان 
نقــل می کند که 73 حکم را از برنامۀ ســوم به برنامۀ 
چهارم منتقل کردیم؛ یعنی در طول سال های اجرای 
برنامۀ ســوم، حداقل 73 حکم اجرا نشده که به برنامۀ 
چهارم منتقل شــدند. یا برنامۀ پنجم کشور 1۴ حکم 
فرهنگی داشته که بعضی از این ها قطعاً محقق نشدند و 
از بعضی دیگر هم گزارشی در دست نیست که ببینیم 

برای آن ها چه اتفاقی افتاده است.
 

ممکن است از این حکم هایی که اجرا نشده و معطل مانده اند، 
مثالی بزنید؟

برای مثال، دولت مکلف بود تا پایان ســال سوم برنامۀ 
پنجم، الیحۀ الگوی اسالمی پیشرفت را برای تصویب 

 بسیاری از 
برنامه های توسعۀ 
ایران اجرایی نشدند 
و این اجرانشدن 
برنامه های توسعه 
نشان می دهد که 
محاسبات توسعه گرا 
غلط هستند

 عده ای می گویند 
که برنامه های توسعه 
در ایران اجرایی 
نمی شوند؛ چون ما 
از مدل های منسوخ 
برنامه ریزی استفاده 
می کنیم و عده ای 
دیگر معتقدند 
برنامه های توسعه 
در ایران اجرایی 
نمی شوند؛ چون 
وضعیت فرهنگی ملت 
ایران در این برنامه ها 
نادیده گرفته شده 
است
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تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

ملموس است. مثالً یکی از شاخصه های هویت اسالمی، 
مسئلۀ احیای نهاد خانواده اســت. اآلن آمار طالق در 
شهر تهران 38درصد است؛ یعنی 38درصد از ازدواج ها 
در تهــران، منجر به طالق می شــود. اگر با افرادی که 
زندگی شان دچار این مشکل شــده، گفت وگو کنید، 
بیشترشــان خواهند گفت که اگر همسرشــان مدارا 
می کرد، اوضاع بهتری داشتند و زندگی منجر به طالق 

نمی شد.
یا یکی دیگر از شاخص های هویت اسالمی، مسئلۀ 
عدالت اســت. یعنی اگر ما بتوانیم همان طور که آقا در 
سیاســت های کالن اعالم کردند، ضریب جینی را در 
طول ســال های اجرای برنامۀ ششم به 0/3۴ برسانیم، 
مردم حتماً اســتقبال می کنند. برنامه ریزی مبتنی بر 
عدالت، جزو سفارشات اسالم و جزو موارد مطلوب مردم 

ایران است.
یا برای مثال، اگر بحث امنیت و مسئلۀ نفی سبیل 
را بررسی کنید؛ اینکه اجازه ندهیم دشمن بر ما مسلط 
شــود، حتی آن هایی که دل خوری هایی از نظام دارند، 
به لحاظ تأمین امنیت از نظام متشــکرند که در فضای 
به هم ریختۀ همسایگان ایران، مردم ما در محیط امنی 
زندگی می کنند. پس مسئلۀ نفی سبیل که یکی از آن 
شاخص هاست، مطلوب مردم ما و البته سفارش اکید 

اسالم است.
پس وقتی ما از شاخص های هویت اسالمی ایرانی 
ســخن به میان می آوریــم، شــاخص هایی را مطرح 
می کنیم که مردم از آن ها درک کاملی دارند و آن ها را 
مطلوب می پندارند؛ به این معنا که شاخص های هویت 
اسالمی ایرانی، صرفاً شــاخص های نظری نیستند که 

مردم به آن ها معتقد نباشند.

چرا روی این موضوع تأکید می کنید؟
چون بعضی ها می گویند شاخص های هویت اسالمی، 
مورد عالقه، مطمئن و نیاز و تقاضای مردم نیست. هدف 
ما از انقالب اســالمی تحقق این شــاخص های هویت 
اسالمی ایرانی بود که نمونه هایش را عرض کردم. سخن 
اصلی جریان الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی، این است 
که برنامه ریزی توسعه، منجر به تقویت این شاخص ها 

نمی شود.
وقتــی قلۀ تعریف شــدۀ ادبیات توســعه، با قلۀ 
تعریف شدۀ انقالب و الگوی پیشــرفت اسالمی ایرانی 
تفاوت پیدا می کند، می شود نتیجه گرفت که باید نوع 
برنامه ریزی هم تغییر کند. همان طور که عرض کردم، 
جریان پیشرفت الگوی اسالمی ایرانی در طول ده سال 
گذشته، با امثال استدالل هایی که عرض شد، تقاضا کرد 
که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از این نوع 
برنامه ریزی توسعه گرا توبه کند؛ چرا که در واقع، هدف 

چون در نهایت برای ایجاد توسعه، مشارکت مردم باید 
جلب شود؛ یعنی اگر مردم مشارکت نکنند، توسعه ای 
در میان نخواهد بود؛ پس لحاظ نکردن ابَرمسئلۀ فرهنگ 
به معنای این اســت که برای توسعه، مشارکت مردمی 
نخواهیم داشــت. اگر به این استدالل توجه شود، وزن 
فرهنگ را در اجرای برنامۀ توسعه به مسائل دیگر بیشتر 
می کند. دوستان توسعه گرا هم این حرف را قبول دارند؛ 
پس اگر شما فرهنگ آن ملت را لحاظ نکنید، مشارکت 
برای ایجاد توسعه ایجاد نخواهد شد؛ ولی در حال حاضر 
دوستان خواسته اند که مدل جدیدی از برنامه ریزی را 
در دســتور کار قرار دهند که نتیجه اش همین الیحۀ 

جدید شده است.

از برنامۀ ششم، از این جهت که مدل جدیدی از برنامه ریزی 
است، دفاع می کنند؟

یکی از موضوعاتی که دوســتان مثل قبل رفتار 
نکردند، این بود که برنامۀ ششم، از لحاظ احکام، بسیار 
سبک تر از برنامۀ پنجم است. یعنی دوستان می گویند 
ما تمام آمال و آرزوهــای خودمان را تبدیل به برنامه 
نکردیم؛ واقعیت هــا را دیدیم و همان ها را می خواهیم 
به برنامه تبدیل کنیم؛ ولی من اآلن در زمانی که هنوز 
برنامه در مجلس تصویب نشده، این را می گویم که در 
تاریخ بماند؛ بعد از اینکه دورۀ برنامۀ ششم تمام شود، 
کارشناسان قضاوت خواهند کرد که موارد اجرانشدۀ این 
برنامه بیش از برنامه های دیگر خواهد بود. چرا که این 
برنامه بیش از ســایر برنامه ها مسئلۀ فرهنگ را نادیده 
گرفته اســت. پس ما به دســتۀ اول استدالل ها تکیه 
می کنیم و می گوییم: برنامه ریزی کشور باید تغییر کند.

اگر موافق باشید برگردیم به دالیل انتقاد شما به برنامۀ ششم. 
ایراد اول را فرمودید کارآمدنبودن برنامه هاست.

پس به هرحال یکی از استدالل هایی که جریان الگوی 
پیشرفت اسالمی، به آن استدالل ها تکیه کرده و تقاضا 
می کند که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور، 
نــوع برنامه ریزی را در ایران تغییــر بدهد، ناکارآمدی 
برنامه های توســعه اســت؛ با این دلیل که برنامه های 

توسعه در کشور اجرایی نشدند.
دســتۀ دوم اســتدالل ها، اســتدالل های اثباتی 
ماســت. انقالب اســالمی با هدف تحقق شاخص های 
اســالمی ایرانی به وجود آمد؛ یعنی اگر انقالب اسالمی 
را با انقالب به اصطالح کبیر فرانســه، یا انقالب تزاری 
روسیه و سایر جریان ها مقایسه کنیم، تفاوت اصلی اش 
در تفاوت همین هدف گذاری اســت. هدف انقالب ما 

تحقق شاخص های هویت اسالمی ایرانی بود.
ممکن است بحث را کمی مصداقی تر پیش ببریم؟
شاخصه های هویت اسالمی ایرانی برای مردم هم 

  یکی از موضوعاتی 
که دوستان مثل قبل 

رفتار نکردند، این بود 
که برنامۀ ششم، از 
لحاظ احکام، بسیار 

سبک تر از برنامۀ پنجم 
است. یعنی دوستان 

می گویند ما تمام آمال 
و آرزوهای خودمان 

را تبدیل به برنامه 
نکردیم؛ واقعیت ها را 

دیدیم و همان ها را 
می خواهیم به برنامه 

تبدیل کنیم؛ ولی 
من اآلن در زمانی که 

هنوز برنامه در مجلس 
تصویب نشده، این را 
می گویم که در تاریخ 

بماند؛ بعد از اینکه دورۀ 
برنامۀ ششم تمام شود، 

کارشناسان قضاوت 
خواهند کرد که موارد 
اجرانشدۀ این برنامه 

بیش از برنامه های دیگر 
خواهد بود
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بدهد، باز هم باید نگاه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی در 
آن مندرج باشد.

اآلن شما معتقد هستید که این گونه نیست؟
بــه نظر ما الیحه ای کــه در 31 ماده به مجلس آمده، 
از این حیث، تطابق ندارد؛ یعنی در مواقع بســیاری، با 
سیاست های ابالغی برای برنامۀ ششم در تعارض است.

به این ترتیب، نقد شما به الیحۀ برنامۀ ششم کشور و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، هم پشتوانۀ علمی دارد و هم پشتوانۀ 

حقوقی؛ درست است؟
بله ما به پشتوانۀ استدالل های علمی و حقوقی این نقد 

را شروع کردیم؛ و اآلن هم به این روند معترضیم.
ما اگر به اســتدالل های جریان الگوی پیشرفت 
اسالمی توجه کنیم، اگر به بندهای قانونی توجه کنیم، 
یک نتیجه به دســت می آید؛ اینکه باید برنامۀ ششم را 

با نگاه به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین کنیم.

حاال سؤال این است که دقیقاً چه تفاوتی بین نگاه پیشرفت 
اسالمی و نگاه توسعۀ غربی وجود دارد؟ یعنی اینکه ما دائمًا 
تقاضا می کنیم ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه های 
کشــور را با نگاه الگوی اســالمی ایرانی تدوین کند؛ حاال 
الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی دقیقاً چه ویژگی هایی دارد؟ 
چه تفاوت هایی با الگوی توســعۀ غربــی دارد؟ باید به چه 
نکاتی توجه کنیم که خیالمان راحت شود با نگاه پیشرفت 

اسالمی ایرانی برنامه ریزی کرده ایم؟
گفته می شــود که فرهنگ، بنیــاد ادارۀ دینی جامعه 
بوده و خود فرهنگ، میوۀ مسئلۀ هدایت فرد و جامعه 
اســت. پس محور اصلی که بــرای ادارۀ جامعه باید به 
آن توجه شود، هدایت مردم است. نخبگان باید توجه 
کنند که فرهنگ اصالح نخواهد شد، مگر اینکه حاکم 
به مکانیزم های هدایت مســلط شــود. اگر شما برای 
زیرساخت های هدایت برنامه ریزی نکنید، فرهنگ هم 
هرگز اصالح نخواهد شــد؛ هدایت دارای زیرســاخت 
اســت و اگر حکومتی می خواهــد فرهنگش را اصالح 
کنــد، باید به ســمت اصالح زیرســاخت های هدایت 
برود. بر اســاس مفاهیم »اولین نقشۀ راه تولید الگوی 
پیشرفت اسالمی ایرانی« نیز ادارۀ جامعه از منظر اسالم، 
»هدایت بنیان« است. به بیان بهتر مجموعه اقداماتی که 
ما در مقام برنامه ریزی انجام می دهیم، باید منجر به 

اصالح نگرش مردم شود.

این اصالح نگرش های عمومی چه نتایجی خواهد داشت؟
اگر نگرش مردم اصالح شــود، اولین اثرش این خواهد 
بود که حکومت ها امور خود را راحت تر اداره می کنند؛ 
دوم اینکه افراد جامعه زندگی آســوده تری در این دنیا 

برنامه ریزی توسعه، تحقق شاخص های خاصی است که 
مبانی اسالمی ندارد.

آیا برای تحقق این امر، تنها مستمســک ما، استدالل های 
علمی و نظری است؟ یا مثالً این مطالبات، مبانی حقوقی نیز 

دارد؟
عالوه بر اســتدالل های علمی، ما یک سری قوانین در 
کشورمان تصویب کردیم که آن قوانین، دولت محترم را 
موظف می کند که این نوع برنامه ریزی مبتنی بر توسعه 
را تغییر بدهد و به ســمت برنامه ریزی با نگاه به الگوی 
پیشرفت اسالمی ایرانی برود. مهم ترین این قوانین دو 
دسته است: دستۀ اول قوانینی که در برنامۀ پنجم کشور 
آمده است. به صورت مشخص، مادۀ یک از برنامۀ پنجم، 
دولت و ســایر قوا را مکلف کرده که برنامۀ ششم را بر 
اساس الیحۀ الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی تدوین کند.
به این ترتیب به نظر بسیاری از کارشناسان، اساساً 
روند تصویب برنامۀ ششم در کشور، یک روند غیرقانونی 
اســت. یعنی دولت در ابتدا، الیحۀ الگوی پیشــرفت 
اسالمی ایرانی را به مجلس نبرده تا اول تصویب شود و 
بعد الیحۀ تصویب شده، مبنای برنامۀ ششم قرار بگیرد. 
ضمن اینکه حتی بند یــک مادۀ 68 برنامۀ پنجم هم 
مرکز آمار ایران را موظف کرده که شاخص های الگوی 
پیشرفت اســالمی ایرانی را ارزیابی کند. ولی این اتفاق 
هم نیفتاد. بنابراین، بر اساس این دو مادۀ قانونی، دولت 
موظــف بوده که اقدامات عملی را در راســتای تحقق 

الگوی اسالمی پیشرفت بردارد.

یعنی هم قانون را تصویب کند و هم برایش شاخص تعریف 
کند؟

بله؛ البته با همکاری اندیشــمندان و متفکرانی که در 
این حوزه کار می کننــد. بخش دیگری از قوانینی که 
دولت را مکلف می کند برنامۀ ششــم را با نگاه الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین کند، بحث سیاست های 
ابالغی حضرت آقا برای برنامۀ ششم است. آقا در آنجا، 
به صراحــت این مطلب را بیان می کننــد که اجرای 
سیاست های برنامۀ ششم، زمینه ساز الگوی پیشرفت 
اسالمی ایرانی است. ایشــان می فرمایند که سه محور 
بر برنامۀ ششــم حاکم است: مقاوم ســازی فرهنگ؛ 
مقاوم سازی اقتصاد؛ گسترش علم و فناوری. هرکدام از 
این محورهای سه گانه هم به گزینه های جزئی تر تقسیم 
می شوند. در مجموع، ما هشتاد بند سیاست های ابالغی 
داریم کــه بخش درخورتوجهی از این سیاســت های 
ابالغی، با نگاه به الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی است. 
بنابراین، اگر مســائل قانونی برنامۀ پنجم توسعه را هم 
نادیده بگیریــم، درصورتی که دولت بخواهد در تدوین 
برنامۀ ششم، خودش را با سیاست های ابالغی تطبیق  

 به نظر بسیاری از 
کارشناسان، اساسًا 
روند تصویب برنامۀ 
ششم در کشور، یک 
روند غیرقانونی است. 
یعنی دولت در ابتدا، 
الیحۀ الگوی پیشرفت 
اسالمی ایرانی را به 
مجلس نبرده تا اول 
تصویب شود و بعد 
الیحۀ تصویب شده، 
مبنای برنامۀ ششم 
قرار بگیرد

 فرهنگ، بنیاد 
ادارۀ دینی جامعه 
بوده و خود فرهنگ، 
میوۀ مسئلۀ هدایت 
فرد و جامعه است. 
پس محور اصلی که 
برای ادارۀ جامعه باید 
به آن توجه شود، 
هدایت مردم است. 
نخبگان باید توجه 
کنند که فرهنگ 
اصالح نخواهد شد، 
مگر اینکه حاکم به 
مکانیزم های هدایت 
مسلط شود
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تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

و نقطۀ آغاز شکل گیری شخصیت است.
مرحلۀ اول با دورۀ حمل و تولد تمام می شــود و 
بعد از آن، روایــت معروفی داریم که دورۀ تربیت را به 
سه بخش تقســیم می کند که شامل هفت سال اول، 
هفت ســال دوم و هفت ســال سوم می شــود. ما اگر 
به دنبال احیای مسئلۀ فرهنگ در کشورمان هستیم، 
باید به زیرساخت شکل گیری شخصیت توجه کنیم که 
متأسفانه در حال حاضر، ما به این مسئله توجه نداریم.

من در اینجا مختصر عرض می کنم مراقبت های 
دورۀ شــکل گیری شخصیت، منجر به ارتقای سالمت 
جســمی افراد هم می شــود. یعنی اگر ما برنامۀ ملی 
شکل گیری شــخصیت را که یکی از پیشنهادهای ما 
برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، جدی 
بگیریم، بعدها با بسیاری از مشکالتی که در حال حاضر 
از ناحیۀ ســالمت و بیماری های جسمی داریم، مواجه 

نخواهیم شد.
مسئلۀ تربیت آثار مثبت روانی و هوشی و ذهنی 
بسیاری دارد؛ به هرحال، به تعبیر ما در نقشۀ راه الگوی 
پیشرفت اسالمی ایرانی، دوران تربیت، زیرساخت همۀ 
مسائل اجتماعی است؛ این زیرساخت آنچنان اهمیت 
دارد که اگر شــما فقــط این دوره را جــدی بگیرید، 

می توانید تمام مسائل دیگر را نیز اصالح کنید.

آیا این زیرســاخت ها، فقط به جنبه های آموزشی و تربیتی 
افراد جامعه محدود می شود؟

خیر؛ برای نمونه یکی دیگر از زیرساخت های فرهنگ 
که ما در اولین نقشۀ راه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی 
پیشــرفت نیز راجع به آن صحبت کرده ایم، مسئله ای 
اســت که اصطالحاً به »نفی سبیل« معروف است. نفی 
سبیل یعنی کفار از هیچ راهی نباید بر جامعۀ ما مسلط 

خواهند داشت؛ ســوم اینکه یکی از میوه های قطعی 
هدایت، سعادت اخروی است. به همین دالیل است که 
عرض می کنیم هدایت باید محور تعادل اجتماعی قرار 
بگیرد. هدایت، ترمینالی است که از سه جهت می شود 

از آن بهره برداری کرد.
حاال جهتی که ما درباره اش صحبت می کنیم، آثار 
هدایت در ادارۀ جامعه است. البته همان طور که عرض 
کردم، از آن دو اثر دیگر هم نمی شود چشم پوشی کرد. 
این اثرات، در اثر توجه ویژه به »امر هدایت« به دســت 
می آید. بنابراین، وقتی ما ســخن از پیشرفت اسالمی 
به میان می آوریم، مرادمان توجــه ویژه به امر هدایت 

است.
ما در اولین نقشۀ راه تولید الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت و ذیل اصطالح »موضوعات جهت ساز«، سعی 
کردیم زیرساخت های هدایت را برشمریم و دربارۀ نحوۀ 

پرداختن به آن بحث کنیم.
 

ممکن است دربارۀ زیرساخت های هدایت کمی بیشتر توضیح 
بفرمایید؟

یکی از زیرســاخت های هدایت افــراد و جامعه، دورۀ 
شــکل گیری شــخصیت اســت. یعنی اگر حکومتی 
بخواهد مســئلۀ فرهنگ آســیب نبینــد، باید برنامۀ 
ملی شکل گیری شخصیت داشــته باشد. برنامۀ ملی 
شــکل گیری شــخصیت، چهار دوره از حیات زندگی 

انسان را تحت پوشش قرار می دهد.
دورۀ اول، دورۀ انتخاب همسر است تا دورۀ تولد. 
در روایت داریم که شما وقتی همسر انتخاب می کنید، 
درواقع، مادرِ فرزند خود را انتخاب می کنید؛ پس مراقب 
باشید که با چه کسی ازدواج می کنید. پیداست انتخاب 
مادر، نقطۀ آغاز شکل گیری شخصیت فرزند انسان است 

  اگر نگرش مردم 
اصالح شود، اولین 

اثرش این خواهد بود 
که حکومت ها امور 

خود را راحت تر اداره 
می کنند؛ دوم اینکه 
افراد جامعه زندگی 

آسوده تری در این دنیا 
خواهند داشت؛ سوم 

اینکه یکی از میوه های 
قطعی هدایت، سعادت 

اخروی است

  یکی از 
زیرساخت های هدایت 

افراد و جامعه، دورۀ 
شکل گیری شخصیت 

است. یعنی اگر 
حکومتی بخواهد 

مسئلۀ فرهنگ آسیب 
نبیند، باید برنامۀ ملی 
شکل گیری شخصیت 

داشته باشد. برنامۀ ملی 
شکل گیری شخصیت، 

چهار دوره از حیات 
زندگی انسان را تحت 

پوشش قرار می دهد
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را بپرسیم که سیاست، اقتصاد، قانون، علم یا هر مؤلفۀ 
دیگری که مد نظر ماســت، چه نســبتی با فرهنگ و 

هدایت جامعه دارد؟
این را همه قبول دارند که اگر فرهنگ یک جامعه 
اصالح شد، افراد آن جامعه از حیث زندگی دنیایی هم 

زندگی راحت تری خواهند داشت.

آیا به صورت مصداقی هم در تعیین راهکارها و برقراری نسبت 
مؤلفه ها با فرهنگ و هدایت، مطالعه ای داشته اید؟

بله؛ برای مثال ما 15میلیون پروندۀ ثبت شــده در قوۀ 
قضائیه داریم. یعنی در ایران، افراد زیادی درگیر مسائل 
قضایی هستند. بخش عظیمی از این پرونده ها، مربوط 
به دادگاه خانواده می شود و بخش عظیمی از این %38 
طالقی که عرض کردم، مربوط به پرونده هایی است که 
در بخش های مرفه تهران تشــکیل شده است و اصاًل 
منشأ آن ها مشکالت اقتصادی نیست؛ بلکه نقش مسائل 
فرهنگی پررنگ تر است. یعنی ارتباط مسائل قضایی با 

فرهنگ را اینجا می بینیم.
یــا در مثالی دیگــر، در اولین نقشــۀ راه الگوی 
اســالمی ایرانی پیشرفت، »مدل تشــکیل سرمایه به 

محوریت بخش وقف« را تئوریزه کردیم.

یعنی چطور؟
ببینید، ماهیت وقف بر مبنای ایثار اســت و وقتی بر 
مبنای ایثار، وقف اتفاق می افتد، تجمیع سرمایه، برای 
حل مشکالت اقتصادی جامعه شکل می گیرد. اما مدل 
توسعه محور چگونه اســت؟ در نگاه سرمایه داری و در 
مرکز ســرمایه، یعنی مثالً بانک هــا، تجمیع برمبنای 
حرص و منافع شــخصی اتفاق می افتد؛ یعنی تجمیع 

سرمایه های خرد، با نگاه اصل آهنین منافع شخصی.
بنابراین، می بینیم که اگر مســائل فرهنگی حل 
شــوند، زندگی دنیایی مردم هم راحت تر خواهد بود. 
زندگی اخروی مردم هم که مسلماً راحت تر خواهد شد؛ 
ضمن اینکه راحت ترشدن حکومت داری هم از میوه های 

دیگر اصالح فرهنگ است.
 

حاال اگر موافق باشید، بپردازیم به نگاه برنامۀ ششم به الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت. در این برنامه، برای مسئلۀ فرهنگ، 
چه تدابیری اندیشیده شده و چه راهکارهایی را مد نظر قرار 

داده اند؟
با مطالعۀ الیحۀ برنامۀ ششم توسعه، به روشنی متوجه 
می شویم که جریان توسعه گرا، به دنبال اصالح  فرهنگی 
یا هدایت جامعه  نیست. بنابراین، به هیچ وجه، رویکرد 
الگوی اسالمی ایرانی پیشــرفت در این الیحه رعایت 
نشــده است. من بعضی از مصادیق را به اختصار عرض 

می کنم.

شوند؛ از هیچ راهی.
به عنواِن مصداق مشخص در این زمینه، می توانیم 
به »تســلط ماهواره ها« اشــاره کنیم؛ این مسئله، نفی 
سبیل را به صورت نرم با چالش روبه رو کرده؛ نتیجه اش 
هم این می شود که در حال حاضر، آمار طالق به %38 
رسیده است. یکی از عوامل مؤثر طالق، اشاعۀ فرهنگی 
است که ماهواره ها تبلیغ می کنند. پس ببینید؛ جایی 
که قاعدۀ نفی سبیل با چالش روبه رو شده، نهاد خانواده 
نیز به چالش کشیده می شود. یعنی مسئله فقط ابعاد 

سیاسی ندارد.
این مسئلۀ مهمی اســت که وقتی ما این قاعدۀ 
عقلی، اســالمی و میهنی را رعایت نمی کنیم، کفار بر 
ما مسلط می شــوند و به اجتماع و فرهنگ ما آسیب 
می رسد. وقتی فرهنگ جامعۀ کفر به جامعۀ ما منتقل 
شــود، نگاه ما به انسان، طبیعت، به غایت و روز جزا و 
همۀ ابعاد دیگری که در نگاه انســان تأثیرگذار است، 

شکل غلط می گیرد.
بنابراین، اگر به دنبال هدایت جامعه هستیم، باید 
برای قاعدۀ »نفی ســبیل« به عنواِن مؤلفه ای محوری، 
برنامه ریزی داشته باشیم. ما در اولین نقشۀ راه پیشرفت 
الگوی اسالمی، مسیری برای پررنگ شدن قاعدۀ نفی 

سبیل پیشنهاد داده ایم.
 

به نظر می رســد که اقتصاد یکی از زیرساخت های مهم در 
هدایت اســت. یعنی اگر ما نتوانیم مسئلۀ معیشت و رفاه 
متعادل و عادالنه را در جامعه تأمین کنیم، سایر مؤلفه ها مانند 
فرهنگ نیز به چالش کشیده می شود. با این مسئله موافقید؟

ما در الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی، اقتصاد را از محور 
تعــادل اجتماعی، به یکی از زیرســاخت های فرهنگ 
بازتعریف کردیم. یعنی در نگاه توســعه گرا، اقتصاد را 
محور تعادل اجتماعــی می دانند و همۀ بخش ها باید 
خدمۀ بخش اقتصاد باشند. ولی در نگاه الگوی پیشرفت 
اســالمی ایرانی، اقتصاد در عداد »یکــی از موضوعات 
جهت ســاز و زیرســاخت های هدایت« تغییر منزلت 
پیدا می کند. به این ترتیب، مکانیزم های درونی چنین 

اقتصادی هم تغییر پیدا می کند.

اصوالً نگاه شما به مؤلفه ها این بوده که فرهنگ را محور قرار 
داده اید؟

بله؛ اگر کسی می خواهد با رویکرد الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت، برنامه ریزی کند، باید توجه داشته باشد که 
نگاه پیشرفت اسالمی ایرانی، فرهنگ و هدایت جامعه را 
محور برنامه ریزی قرار می دهد و همۀ بخش های دیگر 
را به محوریت این بخش تنظیم می کند. در حوزۀ علم 
هم همین اتفاق باید بیفتد؛ درحوزۀ قانون هم همین 
اتفاق باید بیفتد. ما در هنگام برنامه ریزی باید این سؤال 

  اگر به دنبال 
هدایت جامعه 
هستیم، باید برای 
قاعدۀ »نفی سبیل« 
به عنواِن مؤلفه ای 
محوری، برنامه ریزی 
داشته باشیم. ما 
در اولین نقشۀ راه 
پیشرفت الگوی 
اسالمی، مسیری برای 
پررنگ شدن قاعدۀ 
نفی سبیل پیشنهاد 
داده ایم

 ماهیت وقف بر 
مبنای ایثار است و 
وقتی بر مبنای ایثار، 
وقف اتفاق می افتد، 
تجمیع سرمایه، 
برای حل مشکالت 
اقتصادی جامعه 
شکل می گیرد. اما 
مدل توسعه محور 
چگونه است؟ در نگاه 
سرمایه داری و در 
مرکز سرمایه، یعنی 
مثاًل بانک ها، تجمیع 
برمبنای حرص و 
منافع شخصی اتفاق 
می افتد؛ یعنی تجمیع 
سرمایه های خرد، 
با نگاه اصل آهنین 
منافع شخصی
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تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

کرد. فقط اســم مادۀ 26 دربارۀ خانواده است؛ ولی در 
ادامه می بینیم که می خواهد از زن ها در فضای اقتصادی 

استفاده بکند. کاری به خانواده ندارد.
 

یعنی عنوان، با محتوای متن هماهنگ نیست؟
بله. یکی از مشکالتی که ما در برنامۀ ششم، حداقل در 
بخش های فرهنگی با آن روبه رو هستیم، این است که 
عنوان ماده دقیقاً آن چیزی است که نیاز کشور است؛ 
ولی آن چیزی که به عنواِن حکم برنامه بحث شده است، 

هیچ ارتباطی با عنوان آن ماده ندارد.

ممکن است مثالی بزنید؟
مثالً مادۀ 19 راجع به مقاوم ســازی فرهنگ صحبت 
کرده است؛ ولی در متن، بخشــی از نهادها را موظف 
کرده که حق پخش مسابقات ورزشی را پرداخت کنند! 
حاال خود نخبگان قضــاوت کنند که بین حق پخش 
مسابقات ورزشــی و مقاوم سازی فرهنگ چه ارتباطی 

وجود دارد؟

دربارۀ دانشــگاه ها چه مسائلی در این الیحه گنجانده شده 
است؟

بند دو از مادۀ 1۴ گفته که به دولت اجازه داده می شود تا 
به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و 
تعامالت بین المللی طی برنامۀ ششم، چه کند؟ به ایجاد 
واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های 
معتبر بین المللی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
و فنی وحرفه ای داخلی اقدام نماید. یعنی مثالً قرار است 
که دانشگاه های خارج از کشور، با همکاری دانشگاه های 

داخلی، شعبۀ ایرانی داشته باشند.

اولین ماده ای که به ما در این باره، دید روشــنی 
می دهد، مادۀ 1۴ الیحۀ برنامۀ ششــم کشور است. در 
مادۀ 1۴ آمده است: »به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، 
افزایش بهره وری، تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل و اشتغال، 
گسترش همکاری و تعامالت فعال بین المللی و افزایش 
نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشــور، برنامۀ 
ششم پیشــنهاد می دهد که هشت اتفاق بیفتد؛ اتفاق 
اول این اســت که وزارت آموزش و پرورش مجاز است 
در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری، به 
خرید خدمات از بخش خصوصی وتعاونی اقدام نماید« و 
الی آخر حکم. ببینید؛ بند یک از مادۀ 1۴، تنها ماده ای 
است که در این الیحه، دربارۀ آموزش وپرورش صحبت 
کرده و اصالً مسائلی مثل مســئلۀ تحول بنیادین در 
آموزش وپرورش یا ســند این تحول در این ماده لحاظ 
نشــده اســت. در واقع، در مادۀ 1۴ راجع به »اقتصاد 

آموزش وپرورش« کمی بحث شده است.
اگر این الیحه با نگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
تدوین می شــد، باید به این سمت می رفت که تحول 
محتوایی را برای آموزش وپرورش پیشنهاد می داد. مثاًل 
می گفت که تمام پایه های درسی در آموزش و پرورش 
با آموزش ها و مهارت های مرتبط با نهاد خانواده آشــنا 
شــوند که نتیجۀ آن در دورۀ بعد این شود که ما %38 
طالق نداشته باشیم؛ ما اصالً بحثی دربارۀ محتوا در این 

الیحه نمی بینیم.

در این الیحه در بندهای دیگر هم به مسئلۀ خانواده نپرداخته 
است؟

خیر؛ البته ممکن است بعضی بگویند مادۀ 26 مربوط 
به نهاد خانواده اســت که من دربارۀ آن بحث خواهم 

  بند یک از مادۀ 
14، تنها ماده ای است 

که در این الیحه، 
دربارۀ آموزش وپرورش 

صحبت کرده و اصاًل 
مسائلی مثل مسئلۀ 

تحول بنیادین در 
آموزش وپرورش یا 
سند این تحول در 

این ماده لحاظ نشده 
است. در واقع، در مادۀ 

14 راجع به »اقتصاد 
آموزش وپرورش« کمی 

بحث شده است

   یکی از مشکالتی 
که ما در برنامۀ ششم، 

حداقل در بخش های 
فرهنگی با آن روبه رو 
هستیم، این است که 
عنوان ماده دقیقاً آن 

چیزی است که نیاز 
کشور است؛ ولی آن 

چیزی که به عنواِن حکم 
برنامه بحث شده است، 
هیچ ارتباطی با عنوان 

آن ماده ندارد
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ما این کار را نکند، عمالً فضای ترجمه ای و به نفع غرب 
در کشور، افزایش پیدا می کند.

جالب است که این هدایت نظام مند با قوت در نظام آموزش 
و پــرورش آمریکا، فرانســه، آلمان، هلند و بســیاری از 
کشورهای به اصطالح توســعه یافته وجود دارد؛ یعنی آن ها 
با قوت به سمتی که می خواهند، هدایت می کنند؛ مثالً یک 
نمونه اش تربیت جامعه و آموزش شاخص ها و مطالب اقتصادی 
به آن هاســت. برای این آموزش هم نظام تربیتی و شاخص 
دارند. مثالً می گویند زیرهفت سال را چطور تربیت کنید و 
چه چیزهایی به او بیاموزید که مفاهیمی مثل مبادله، پول، 
پس انداز و از این قبیل مفاهیم اولیه را یاد بگیرد. بعد چطور 
در دورۀ ابتدایــی این مفاهیم را تثبیت کنید و مفاهیم یک 
پله باالتر، مثل ســوددهی اقتصادی را آموزش بدهید. با چه 
شاخص هایی و با چه برنامه ای این را در مراحل باالتر دوباره 
تقویت کنید و همین طور ادامه می دهد؛ این نهایتاً به تربیت 
اقتصادی آحاد جامعه منجر می شــود. یعنی همان دانشجو 
در همان نظام توســعه گرا و با همان تفکر، وقتی وارد بازار 
کار می شود یا شرکتی تأسیس می کند، مفاهیم اولیه و بلکه 
بیش از مفاهیم اولیۀ اقتصادی را می داند و می فهمد؛ مثل ما 
نمی شود که متخصصمان می خواهد شرکتی ایجاد کند؛ ولی 

اصالً نمی داند مبادالت و مراودات اقتصادی چگونه است.

بندهای فرهنگی الیحه برنامه ششــم را چقدر قابل دفاع 
می دانید؟

عنوان مادۀ 19 تعالی و مقاوم سازی فرهنگ است. این 
مقاوم سازی فرهنگ برای مرحلۀ دولت سازی اسالمی 
اهمیت ویژه ای دارد؛ همان طور که پیش از این عرض 

خب، این چه اشکالی دارد؟
اشــکالش اینجاســت که در عنوان گفته شــده: »ما 
می خواهیم تعامالت علمی بین المللی داشته باشیم«؛ 
ولی به نظر ما این موضوع به گسترش فضای ترجمه ای 
در کشور کمک می کند؛ اگر دولت نظام مسائل مرحلۀ 
دولت سازی اســالمی را که ما آن را مرحلۀ سوم سیر 
تمدنی انقالب اسالمی می دانیم، برمی شمرد و برای حل 
این مسائل، همکاری بین المللی ایجاد می کرد، شاید ما 
می توانستیم بگوییم این کار، خوب است. ولی وقتی که 
ما می دانیم پایان نامه های بسیاری از دانشجویان خارجی 
یا حتی مقاالت پژوهشــگران داخلی کشــور، به حل 
مسائل کشورهای اروپایی و آمریکایی مربوط می شود؛ 
یعنی مسائل آن ها موضوع پایان نامه های ما قرار گرفته و 
داریم تالش می کنیم که مسائل آن ها را حل کنیم! پس 
شــعبۀ داخلی آن ها هم در این وضعیت، ممکن است 

همین مسیر را برود.
حــاال اگر دولت می آمد نظام مربوط به مســائل 
جامعۀ ایران را احصا می کرد؛ یعنی درکی از نظام مسائل 
دولت اسالمی داشــت و این بند را در الیحه می آورد، 
می شــد از این کار دفاع کرد؛ حتی می شد از غربی ها 
برای حل نظام مسائل خودمان استفاده کنیم؛ ولی بدون 
احصای نظام مسائل دولت اسالمی، گسترش تعامل با 
نظام بین الملل منجر به اســتفاده از ظرفیت نخبگان 

داخلی برای حل مسائل کشورهای غربی است.
یکی از پیشنهادهایی که داده ایم، این است که در 
مجموعۀ وزارت علوم، مرکز شناسایی، تبیین و حمایت 
از پایان نامه هایی که در حال تحقیق دربارۀ نظام مسائل 
دولت سازی اسالمی هستند، ایجاد شود. اگر وزارت علوم 

 در عنوان گفته 
شده: »ما می خواهیم 
تعامالت علمی 
بین المللی داشته 
باشیم«؛ ولی به نظر 
ما این موضوع به 
گسترش فضای 
ترجمه ای در کشور 
کمک می کند؛ اگر 
دولت نظام مسائل 
مرحلۀ دولت سازی 
اسالمی را که ما 
آن را مرحلۀ سوم 
سیر تمدنی انقالب 
اسالمی می دانیم، 
برمی شمرد و برای 
حل این مسائل، 
همکاری بین المللی 
ایجاد می کرد، شاید ما 
می توانستیم بگوییم 
این کار، خوب است
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تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

تمهیدی اندیشیده نشده است؟
مادۀ 26 می گوید که به منظــور تحقق اهداف مندرج 
دراصول دهم، بیســتم و بیســت و یکم قانون اساسی، 
اهداف ســند چشــم انداز، سیاســت های کلی برنامۀ 
ششــم، مبتنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در 
آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، دستگاه ها 
موظف اند چه بکنند؟ با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی 
در سیاست ها و برنامه ها و طرح های خود، برنامه ریزی 
کنند و تعیین کرده که شــاخص های ستاد ملی زن و 

خانواده، مبنای این برنامه ریزی خواهد بود.
حاال جای ســؤال دارد که دقیقــاً رویکرد عدالت 
جنسیتی چه خدمتی به احیای نهاد خانواده می کند؟ 
ظاهراً معنای رویکرد عدالت جنســیتی این است که 
سهم اشــتغال بانوان را در ســازمان ها ارتقا بدهیم و 
این به معنای دورترشــدن بانوان از نهاد گرم خانواده و 
آسیب رساندن به خانواده است. بقیۀ بحث هایی هم که 
گفته، نمی دانیم قرار است چه شاخص هایی ابالغ شود؛ 

قرار است چه پیشنهادهایی داده شود؟
ببینیــد؛ در مادۀ 26 که قرار بــوده بحث ارتقای 
نهاد خانــواده و جایگاه زن و حقوقش مطرح شــود، 
پیشنهادهای مشــخصی مطرح نشده است. در برنامۀ 
ششــم اصالً اثری از مســئلۀ جمعیــت و فرزندآوری 
نمی بینید. یعنی با اینکه مــا در دهه های آینده دچار 
بحران جمعیتی خواهیم شد، در برنامۀ ششم نمی بینیم 

که به این مسئله حساس باشد.
این هم از مادۀ 26 که در ابتدا، آن ادعاها را مطرح 
کرده کــه برای تحقق چه و چه ؛ بعد می گوید عدالت 
جنسیتی. تازه اگر نگوییم این توصیه ها ضدنهاد خانواده 
هســتند، می توانیم بگوییم که این ها برای تحقق آن 

اهداف کامالً ناکارآمد و غیرکاربردی است.
 

فکر نمی کنید که اسناد پشتیبان این برنامه، حاوی برنامه های 
فرهنگی باشد؟

در سراســر  برنامۀ ششم کشــور، به یک سری اسناد 
بیرون از آن برنامه ارجاع داده شــده که کســی به آن 
اسناد دسترسی ندارد و برای همین، نمایندگان محترم 
نتوانســتند و ما هم نمی توانیم راجع به برنامۀ ششم 

قضاوتی داشته باشیم.

یعنی مبهم بیان شده؟
یا گفته  شده آیین نامه اش را دولت تدوین خواهد کرد یا 
گفته  شده فالن مرکز شاخص هایش را تصویب می کند؛ 
یعنی به صورت مشــخص، برنامۀ ششم برنامۀ شفافی 
نیست که بتوان آن را ارزیابی کرد. کلیاتی در آن وجود 
دارد که آن کلیات در ابتدا، بسیار زیبا به نظر می رسند؛ 
ولی وقتی در آن ها ریز می شــویم و دقت می کنیم، با 

شــد، اصالً نگاه الگوی پیشرفت اســالمی به تعالی و 
مقاوم سازی فرهنگ است.

همین یک مادۀ فرهنگی را داریم؟
نه؛ در مجموع فقط مادۀ نوزده و مادۀ بیست، فرهنگی 
هستند. این خیلی ضعف است؛ شما در نظر بگیرید که 
مسئله ای به اهمیت آموزش و پرورش، ریزمسئلۀ اقتصاد 
دانش بنیان مطرح شده؛ یعنی آموزش و پرورش با اینکه 
ماهیت فرهنگی دارد، به آن نگاه اقتصادی شده است. 
مادۀ بیست هم به میراث فرهنگی پرداخته است. یعنی 
اگر مسئلۀ میراث فرهنگی را هم جزو فرهنگ بدانیم 
که البته باز هم نســبت به مســائلی از جمله خانواده 
و جرم زدایــی و...، میراث فرهنگی مســئله ای فرعی 
محسوب می شود. مادۀ بیست فرهنگی است که آن هم 

عمدتاً مسئله اش مرمت میراث فرهنگی است.

مادۀ نوزده به چه مسائلی پرداخته است؟
این ماده کالً ســه بنــد دارد. بنــد اول آن گفته که 
وزارت ارشــاد مکلف است فرایند دستیابی به مجوزها 
را آســان کند؛ همچنین، بیان کرده که قوۀ  قضائیه و 
نیروی انتظامی موظف اند با کســانی که با محصوالت 
فرهنگی مجــوزدار برخورد می کننــد، برخورد کند. 
بند دو گفته که ســازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و 
سازمان های ذی ربط، لیست خدمات قابل واگذاری خود 
را به بخش خصوصی تا پایان ســال اول برنامه تعیین 
کنند. بند سه هم دربارۀ حق پخش مسابقات ورزشی 

است. همین!
ما در ابتدای ماده و عنوان، راجع به مقاوم ســازی 
فرهنگ صحبت می کنیم؛ ولی در ادامه این طور می شود. 
من امیدوارم دولت محترم جواب این سؤال های جدی 
را بدهد. آیا با این سه بند قرار است مقاوم سازی فرهنگی 
اتفاق بیفتد؟ این همه ســال راجع به اهمیت مسئلۀ 
فرهنگ صحبت شده اســت؛ حاال سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با این بندها نشان می دهد که اصالً مسئلۀ 
فرهنگ را نفهمیده، و متوجه اثر ســوء آســیب های 
فرهنگی بر رفاه و زندگی مردم نیست. سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور باید توجه کند اگر برای بهبود و 
اصــالح فرهنگ جامعه اقدام نکند، در واقع، رفاه مردم 
را به چالش کشیده است؛ یعنی همان شعاری که تفکر 
توسعه گرا می دهد، همان به چالش کشیده شده است؛ 
البته این مطلب به تفصیل در رسانه ها بحث و منتشر 
شده است. دوستان می توانند ببینند. این برنامه، نمونه 
اســت؛ مشت، نمونۀ خروار اســت. برای اینکه ببینیم 

دوستان توسعه گرا چه نگاهی به فرهنگ دارند.

آیا مثالً دربارۀ تحکیم و مقاوم کردن نهاد خانواده در برنامه، 

  در مجموع فقط 
مادۀ نوزده و مادۀ 
بیست، فرهنگی 

هستند. این خیلی 
ضعف است؛ شما 

در نظر بگیرید که 
مسئله ای به اهمیت 

آموزش و پرورش، 
ریزمسئلۀ اقتصاد 

دانش بنیان مطرح شده؛ 
یعنی آموزش و پرورش 

با اینکه ماهیت 
فرهنگی دارد، به آن 

نگاه اقتصادی شده 
است. مادۀ بیست هم 

به میراث فرهنگی 
پرداخته است. یعنی 

اگر مسئلۀ میراث 
فرهنگی را هم جزو 

فرهنگ بدانیم که 
البته باز هم نسبت 
به مسائلی از جمله 

خانواده و جرم زدایی 
و...، میراث فرهنگی 

مسئله ای فرعی 
محسوب می شود. 

مادۀ بیست، فرهنگی 
است که آن هم عمدتًا 

مسئله اش مرمت میراث 
فرهنگی است
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خانوادۀنشر/گفتوگو

اشتغال است؛ ولی حکومت اسالمی باید حتماً زمینه ای 
را آماده کند تا اگر بانوان بخواهند شاغل باشند، ضربه ای 

به مسئولیت دیگر مهم و محوری آن ها وارد نشود.
حاال اینکه این قوانین اشتغال شامل چه چیزهایی 
می شود، از ســاعت کاری تا دورکاری، تا بیمه و زمان 
بازنشستگی، تمام این ها باید بازتعریف شود. این موضوع 
چند اثر دارد؛ هم پیامی بسیار مهم به بانوان می دهد که 
مسئولیت مهم شما در خانواده و تربیت نسل آینده است 
و همچنین، باعث می شود به تدریج، پسند و هنجارهای 
اجتماعی به نفع رفاه مردم و نهاد خانواده تغییر کند؛ 
هم اینکه برای بانوانی که اآلن شــاغل هستند، فضای 
روانی بهتری آماده می کند تا بتوانند به مسئولیت مهم 
دیگرشان هم راحت تر بپردازند. به نظر من، این یکی از 
کارهای مهمی است که حتی اگر مجبور شویم یارانه 

هم بپردازیم، باید این کار را انجام دهیم.
 

نمونۀ دیگری هم دارید؟
نمونۀ دومی که ما در نگاه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی 
پیشنهاد دادیم، این اســت که باید تا پایان سال دوم 
برنامه، مطالعــات مربوط به احیــای ماهیت محله و 
مدیریت شــهری مبتنی بر محله محوری، در سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی با همکاری شهرداری انجام شود.

البته دو نــوع تعریف دربارۀ محلــه وجود دارد؛ 
 TOD  )Transite Orientedیک نوع محله با تعریــف
Development( است که شامل محله های اقتصادی، 
به معنی چیدمان حمل و نقل به ســوی توســعه  است. 
این محله ها با محوریت مراکز خرید تعریف شــده که 
به اصطالح، به آن محله های اقتصادی می گویند؛ اما نگاه 
الگو، محلــه را چتری برای حفاظت از نهاد خانواده در 

نظر می گیرد.

ممکن است بیشتر توضیح بفرمایید؟
محله هایی که ما تعریف می کنیــم، با محوریت نهاد 
خانواده است. یعنی اگر خانواده را سلول بنیادین جامعه 
قرار دهیم، متوجه می شــویم کــه خانواده های ایرانی 
برای تأمین چهار دســته از نیازهای خود، از یکدیگر 
جدا می شــوند و این نهایتاً منجر به کم ارتباط شــدن 
خانواده هــا با یکدیگر و ایجاد خانواده های هســته ای 
می شود. یک دســته از نیازها، نیازهای روزمره است؛ 
یک دسته نیازهای تفریحی است؛ یک دسته نیازهای 
شــغلی و نهایتاً، نیازهای آموزشی است. ما باید سعی 
کنیم در مدیریت شهری، همۀ این نیازها را در محله ها 

ارائه دهیم.

تأمین این نیازها در محله، چه مشکلی را برطرف می کند؟
وقتی این نیازها در محله ارائه شــد، حداقل دو اتفاق 

مشکالت جدی روبه رو است.
بنابرایــن، مادۀ چهارده، مادۀ نوزده و مادۀ 26 که 
به عنواِن نمونه عرض شد، جزو موادی هستند که ادعا 
شــده با موضوع فرهنگ تصویب شــده اند؛ ولی اتفاقاً 
مســئلۀ فرهنگ در آن ها دیده نشــده است؛ در این 
بندها بیشتر، مسئلۀ »اقتصاد فرهنگ« دیده شده است. 
یعنی به خالف نگاه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی که 
می خواهد نگاه محوریت فرهنــگ را به اقتصاد ببرد، 
دوســتان نگاه اقتصادی را در همۀ حوزه ها و از جمله 
فرهنگ، محور قرار داده اند؛ در حوزۀ آموزش وپرورش، 
در حوزۀ نهاد خانواده، میراث فرهنگی، آموزش عالی و 
همین طور ســایر حوزه ها. در واقع، می خواهند مسئلۀ 

اقتصاد را محور ادارۀ جامعه قرار دهند.
 

ممکن اســت کمی مصداقی تر بحث کنیم؟ ممکن اســت 
مؤلفه هایی را که مد نظر شماســت و بایــد در برنامه دیده 

می شد، کمی بشکافید؟
پیشنهادهایی که با نگاه الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی 
در برنامۀ ششــم مطرح می شود، همان طور که عرض 
شــد، فرهنگ و هدایت را بنیان ادارۀ جامعه می داند. 
بنابراین، پیشــنهادها و مسائلی که برای برنامۀ ششم 
مطرح می شود، هرکدام باید یکی از این زیرساخت های 
فرهنگی و زیرســاخت های هدایت را تقویت کند. من 
دو گزینه را عرض می کنم و سایر آن به صورت مفصل، 

إن شاءهلل به زودی منتشر می شود.
برای مثال، ما پیشــنهاد دادیم تا پایان سال دوم 
برنامۀ ششم، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
قوانین اشتغال بانوان در کشور را بازنگری کند. با نگاه 
الگوی اسالمی ایرانی پیشــرفت، اتفاقاً باید شرایط کار 
بانوان آسان باشد؛ نه اینکه این طور، از آن ها مساوی با 
آقایان انتظار فعالیت شغلی داشته باشیم. برخالف نگاه 
برنامۀ ششم، نباید در جمهوری اسالمی ایران، قوانین 
اشتغال بانوان با قوانین اشتغال آقایان یکی باشد. چون 
بانوانی که شاغل هستند، دو مسئولیت سنگین دارند. 
هم مسئولیت اجتماعی و اقتصادی دارند و همچنین، 
مســئولیت مهم سِرپا نگه داشتن نهاد خانواده و تربیت 
نسل آینده هم به عهدۀ آن هاست که این دومی در نگاه 
توسعه گرای غربی اصالً دیده نمی شود و آسیب می بیند 
و در نگاه پیشــرفت الگوی اسالمی این خالف مصالح 

فرهنگی جامعه است.

یعنی شما با شاغل بودن بانوان مخالفید؟
خیر؛ ما اصالً نمی خواهیم با موقعیت اجتماعی بانوانی 
که می خواهند شاغل باشند، برخورد کنیم. در جمهوری 
اســالمی، باید آزادی های مشــروع افراد به رسمیت 
شــناخته شود که یکی از این آزادی های مشروع، حق 

 ما پیشنهاد دادیم 
تا پایان سال دوم 
برنامۀ ششم، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، قوانین اشتغال 
بانوان در کشور را 
بازنگری کند. با نگاه 
الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت، اتفاقاً باید 
شرایط کار بانوان 
آسان باشد؛ نه اینکه 
این طور، از آن ها 
مساوی با آقایان 
انتظار فعالیت شغلی 
داشته باشیم. برخالف 
نگاه برنامۀ ششم، 
نباید در جمهوری 
اسالمی ایران، قوانین 
اشتغال بانوان با 
قوانین اشتغال آقایان 
یکی باشد

 باید تا پایان 
سال دوم برنامه، 
مطالعات مربوط 
به احیای ماهیت 
محله و مدیریت 
شهری مبتنی بر 
محله محوری، در 
سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی با 
همکاری شهرداری 
انجام شود
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تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

اینکه محله به محل تأمین نیازها تبدیل شود. حال آنکه 
به لحاظ میدانی مطالعه کردیم که در بعضی از مناطق 
تهران، جمعیت ساکن در روز، غیر از جمعیت ساکن آن 
مناطق در شب است؛ و آن وقت شما هنگامی که ماهیت 
محله ای را از دســت می دهید؛ مسجد را هم از دست 
می دهید؛ مدرســه را هم از دست می دهید؛ خانواده را 

از دست داده اید.
من به معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تأکید 
می کنم: اگر به دنبال احیای نهاد خانواده هستند، باید 
فضای حاکم بر نهاد خانواده را بهبود ببخشند. یکی از 
آن فضاها، گســترش محوریت محله است. حاال خود 
اینکه مدیریت شهری مبتنی بر محله محوری چیست، 
موضوع نمونه سازی بعدی ماست، که ان شاهلل در آینده، 
مفصل بــه آن خواهیم پرداخت. اگر زیرســاخت های 
امنیتی کشــور دچار چالش نشــود، ما این موضوع را 
در دســتور کار قرار خواهیــم داد. البته غیر از این دو 
موضوعی که عرض کردم، پیشنهادهای ما برای برنامۀ 
ششــم با نگاه الگوی پیشرفت اسالمی، بیشتر هستند 

که ان شاءاهلل در فرصت های بعدی عرض خواهم کرد.
 

خیلی ممنون. خواهش می کنم یک خالصه و جمع بندی از 
بحث بفرمایید.

  موضوع بحث، نقد برنامۀ ششم با زاویه دید پیشرفت 
الگوی اسالمی ایرانی بود.

  دو دسته استدالل هســت که باعث می شود ما به 
این نقد همت بگماریم؛ یکی استدالل های علمی الگوی 
پیشــرفت در رابطه با برنامۀ ششم است و دیگری هم 
پایه هــای حقوقی و تکالیف قانونــی که در این زمینه 
وجود دارد و متأســفانه در تدوین برنامۀ ششم به این 
تکالیف قانونی بر مبنای الگوی پیشرفت، توجهی نشده 

است.
  بخــش دیگر این بود که الگوی پیشــرفت که باید 
مبنای تدوین برنامۀ ششــم قرار بگیرد و قرار نگرفته، 
دقیقاً چه می گوید؟ عرض کردیم که الگوی پیشرفت 
اســالمی به دنبال پردازش و تثبیت زیرســاخت های 

هدایت انسان هاست.
  در بخش سوم گزارشی ارائه کردیم و موادی از برنامۀ 
ششم را بازخوانی و نقد کردیم که قرار بود این مواد به 
زیرساخت های فرهنگی امداد برسانند که چنین اتفاقی 

نیفتاده است.
  بخش چهــارم عرایضم به پیشــنهادهایی مربوط 
می شد که ما برای برنامۀ ششم با نگاه الگوی پیشرفت 

اسالمی ایرانی ارائه دادیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

می افتد؛ اتفاق اول اینکه ســطح ارتبــاط خانواده ها و 
وقت گذاری آن ها برای یکدیگر بیشــتر خواهد بود که 
این آثار فراوانی دارد؛ از جملۀ آن توســعۀ محبت در 
جامعه اســت. اتفاق دوم و مهم تر این است که حضور 
حداکثری در محله، سطح تعّرف را در محله باال می برد؛ 
تعّرف به معنای شــناخت طرفینی است. آن وقت اگر 
شــناخت طرفینی در یک محله و جامعه ای ارتقا پیدا 
کند، آثار امنیتی و آثار پیشــگیری از جرم دارد. یعنی 
به نظر مــا، اگر مطالعات مربوط بــه احیای محالت و 
مدیریت شهری که محله محور است، انجام شود، ما در 
ادامۀ کار، بسیاری از هزینه های بخش امنیتی و قضایی 
و اجتماعی، مثالً اعتیاد کاهش پیدا می کند. این به این 
معناست که بسیاری از هزینه هایی که یک کشور برای 

ادارۀ جامعۀ خود می کند، کسر می شود.

بنابراین، نگاه درست اسالمی ایرانی این طور خواهد بود که 
نگاه تجمعی ما به مردم باید در محله ها متمرکز باشــد؛ ولی 
آنچه اآلن اتفاق افتاده، نگاه »بازارمحور« است و همه در آن 
شهر، نگاهشــان به آن بازار سنجیده می شود؛ این درست 

است؟
حتی اخیــراً هایپرمارکت های بزرگــی ایجاد کردند؛ 
توجیه این ها هم این است که همه در هایپرمارکت ها 
از لحاظ اقتصادی، سود بیشتری می برند؛ هم خریدار و 
هم فروشنده و هم تولیدکننده ای که اجناس خود را در 
هایپرمارکت عرضه می کند؛ ولی به این توجه نمی کنند 
هایپرمارکتــی که نیازهــای 500هزار نفــر را تأمین 
می کند، به بهانۀ تأمین معاش، حدود 500هزار نفر را 
از محله و خانواده های خودشان دور می کند. ما حتی 
می توانیم همین فروشگاه های تأمین مایحتاج مردم را 
با تنوع درخور توجه در سطح محالت دایر کنیم. این 
رویکرد، هم سطح ایجاد اشتغال فراوانی خواهد داشت؛ 
هم مهم تر اینکه ما می توانیم چتر نهاد خانواده را حفظ 

کنیم.

پس در نگاه شما، محله اصالت دارد؟
پیشنهاد ما یک رکن اصلی بیشتر ندارد؛ ما گفتیم اگر 
قرار اســت خانواده کارکردهای اصیل خودش را حفظ 
کند، باید سطح ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر بیشتر 
شود. اآلن به دلیل رفع آن چهار دسته نیازی که گفتم، 
بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، زن و شوهر، ارتباط های 
حداقلی پیدا شده است و این باعث فروپاشی همه چیز 

می شود.
لذا عــده ای که در تئوری ها گفتنــد محله باید 
مسجدمحور باشــد یا باید مدرســه محور باشد، این 
مدرسه محوربودن در واقع، بخشی از حل مسئله است. 
محلۀ مسجدمحور و توحیدمحور محقق نمی شود؛ ااّل 

  اخیراً 
هایپرمارکت های بزرگی 

ایجاد کردند؛ توجیه 
این ها هم این است که 
همه در هایپرمارکت ها 

از لحاظ اقتصادی، سود 
بیشتری می برند؛ هم 

خریدار و هم فروشنده 
و هم تولیدکننده ای 

که اجناس خود را در 
هایپرمارکت عرضه 
می کند؛ ولی به این 

توجه نمی کنند 
هایپرمارکتی که 

نیازهای 500هزار نفر را 
تأمین می کند، به بهانۀ 

تأمین معاش، حدود 
500هزار نفر را از محله 
و خانواده های خودشان 

دور می کند

   من به معاونت 
امور بانوان ریاست 

جمهوری تأکید می کنم: 
اگر به دنبال احیای 

نهاد خانواده هستند، 
باید فضای حاکم بر 

نهاد خانواده را بهبود 
ببخشند. یکی از 

آن فضاها، گسترش 
محوریت محله است
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خانوادۀ نشر
گفت وگو

انسانی  علوم  مولود  پیشرفت  اسالمی ایرانی  الگوی 
لذا  غربی؛  و  سکوالر  انسانی  علوم  نه  است،  اسالمی 
مثلث،  این  رأس  بگیرید،  نظر  در  را  مثلث  یک  اگر 
علوم انسانی اسالمی قرار دارد. از طرف دیگر، الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت الزمۀ شکل گیری تمدن نوین 
اسالمی است. بنابراین، در یک سمت پایین این مثلث، 
نوین اسالمی قرار  الگو و در سمت دیگر آن، تمدن 
می گیرد. امروز جبهۀ انقالب با دسِت خالی در هر سه 
عرصه، مشغول کارهای مهمی شده است و ان شاءاهلل 
در آیندۀ نه چندان دور، شاهد ثمرات عینی آن خواهیم 

بود. 

وقتی صحبت از الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت می کنیم، 
مرادمان چیست؟ آیا الزاماً داریم از سندی فرادستی صحبت 
می کنیم؟ چه کسی یا چه نهاد و مجموعه ای، متولی رسمی 

تدوین و تصویب این سند است؟ 
الگوی  می کنند  تصور  که  کسانی  خالف  بر  بنده 
اسالمی ایرانی پیشرفت یعنی یک منشور، سند یا یک 
دستورالعمل چهل، پنجاه صفحه ای، اعتقاد دارم الگوی 
پیشرفت یعنی جریان مواج، پرقدرت و بی رقیب فکر 
اسالمی در جامعه. در حقیقت، الگوی اسالمی ایرانی 

اگر بخواهید اهمیت الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت را در 
کوتاه ترین جمالت توضیح دهید، چه خواهید گفت؟ 

برای  پیشرفت،  اسالمی ایرانی  الگوی  به  دستیابی 
بیان  به  است.  حیاتی  قطعاً  امری  اسالمی،  انقالب 
با  دیگر، تداوم انقالب و تحقق رسالت الهی آن، جز 
رگ های  در  اسالم  ارزش های  و  احکام  جاری کردن 
جامعه و شکل گیری پیشرفت اسالمی ممکن نیست. 
بنابراین، من کاری را در حوزۀ فکر، مهم تر از این پیدا 
نمی کنم. نیروهای فکور و توانمند در جبهۀ انقالب، اعم 
از حوزوی و دانشگاهی، باید مجاهدانه به صحنه بیایند 
و با تمام قوا کار کنند. هیچ کس منتظر دیگری نماند؛ 
کار در این زمینه، محصور به جای خاصی نیست؛ همه 
کار کنند. البته توجه داشته باشیم رسیدن به الگو آسان 
نیست. در حقیقت، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت یکی 
از عالی ترین جلوه های سیستم تعالیم اسالمی است 
متولد  اجتهادی  پیچیدۀ  و  کار همه جانبه  با  که جز 

نمی شود. 

از نظر جناب عالی چه نسبتی میان الگوی اسالمی - ایرانی 
پیشرفت با علوم انسانی اسالمی و تمدن نوین اسالمی وجود 

دارد؟  

رضا رها

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين رضا غالمی

الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت
الزمۀ شکل گیری تمدن نوین اسالمی 

   تداوم انقالب و 
تحقق رسالت الهی 
آن، جز با جاری کردن 
احکام و ارزش های 
اسالم در رگ های 
جامعه و شکل گیری 
پیشرفت اسالمی 
ممکن نیست. 
بنابراین، من کاری را 
در حوزۀ فکر، مهم تر 
از این پیدا نمی کنم. 
نیروهای فکور و 
توانمند در جبهۀ 
انقالب، اعم از حوزوی 
و دانشگاهی، باید 
مجاهدانه به صحنه 
بیایند و با تمام قوا 
کار کنند
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الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، الزمۀ شکل گیری تمدن نوین اسالمی

پسینی الگو، مثل بازنگری و تحول در سیستم ها و... 
را انجام می دهد. لذا گفتمان مسلط، هم به تکمیل 
حلقات به هم پیوستۀ الگو کمک می کند و هم زمینۀ 
الگو را مهیا می نماید.  طبیعی جاری و ساری شدن 
حاال سؤال می شود که آیا ما در گفتمان سازی، باید 
است  این  من  پاسخ  بگذاریم؟  غربی ها  پای  جای  پا 
که خیر؛ تفکر اسالمی خودش دربارۀ گفتمان سازی، 
حرف ها و تجارب جدی دارد. قوۀ محرکه در جامعۀ 
اسالم  روش  نیست؛  مادی  جذابیت های  اسالمی، 
برای پیش بردن جامعه، روشی الهی و معنوی است؛ 
همان روشی که پیامبران الهی)ع( استفاده کردند و ره 
صدساله را یک شبه طی کردند. امام خمینی)ره( نیز از 
روش پیامبران الهی استفاده کرد و قلوب مردم ایران را 
به انقالب گره زد و همچون سونامی بزرگی، همه چیز 
را ظرف چند سال دگرگون ساخت. البته اینکه نظام 
برای هدایت دستگاه های کشور سند راهبردی داشته 
باشد، ایرادی ندارد؛ ولی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 
مساوی سند راهبردی نیست. اینکه سؤال فرمودید چه 
نهادی متولی تصویب سند است، به نظرم اگر روزی 
با  آن  دلیل هم جنسی  به  تهیه شود،  چنین سندی 
سیاست های کلی نظام، تصویب نهایی و ابالغ آن بر 

عهدۀ رهبر بزرگوار انقالب)مدظله العالی(  است.  

برای قوام یافتــن، تدقیق و تعمیق این الگو، علی القاعده به 
حرکت و اقدام مجموعه های خودجوش مردمی نیاز اســت. 
به نظر شــما آیا چنین حرکتی در میان این مجموعه ها آغاز 

شده، نُضج گرفته و قوت پیدا کرده است؟
بله، قطعاً این کار بدون مشارکت حقیقی مردم به ویژه 
نخبگان جوان، مؤمن و انقالبی به نهایت نمی رسد. به 
لطف الهی، از زمان طرح این موضوع از سوی رهبر 
شمار   ،1385 سال  در  بار  نخستین  برای  انقالب، 
از اشخاص و مؤسسات مردمی جبهۀ  درخورتوجهی 

و  پخته  تفکر  اساس  بر  که  است  جریانی  پیشرفت، 
قدرتمند اسالمی و با احاطه بر قلوب انسان ها، مسیر 
جامعه را تغییر می دهد و در فرهنگ، در سیاست و در 
اقتصاد، جامعه را به سمِت حیات طیبۀ اسالمی هدایت 
می کند. حیات طیبه، اجماالً حیاتی است که در آن، 
مواهب مادی و رفاه هم بر ا ساس عدالت اجتماعی 
هست؛ ولی مسیر انسان و جامعه، مسیر تکامل روحی و 
معنوی است، نه مسیر فرورفتن در دنیا و ماندگارشدن 
در آن. از این که بگذریم، شما اگر به غرب هم نگاه 
پیشرفت  سند  یا  دستورالعمل  نام  به  چیزی  کنید، 
پیدا نمی کنید. آنچه از انقالب صنعتی به بعد در غرب 
رخ داد، شکل گیری جریان قدرتمند ماتریالیستی در 
جهت کسب رفاه و لذت بیشتر و فزون خواه بود که 
تحت تسلط نظام سرمایه داری پیش رفت. در واقع، 
نظام سرمایه داری جریانی را به وجود آورد که شناکردن 
برخالِف آن جریان ممکن نبود؛ نه اینکه آن جریان 
منتقدانی در خود غرب نداشت، مگر سوسیالیست ها 
نبودند؟ بله، منتقدان سرسختی هم داشت؛ ولی آن ها 
را  غرب  بر  حاکم  جریان  برخالِف  شناکردن  قدرت 
نداشتند و در نهایت، به انزوا کشیده شدند. حاال در 
این زمینه حرف های جدی وجود دارد که در قرون 
اخیر، غرب چقدر توانست رفاه و برخورداری از زندگی 
را همگانی کند. باید بیاییم و ببینیم چرا االن جنبش 
اعتراضی  شعار  با  وال استریت  جنبش  نام  به  بزرگی 
»حاکمیت 1% بر 99%« شکل گرفته است. به هرحال، 
عرض حقیر این است که این گفتمان برآمده از تفکر 
اسالمی پیشرفت است که جامعه را در جهت رسیدن 
درمی آورد.  حرکت  به  هماهنگ  به طور  اهداف،  به 
وقتی از گفتمان صحبت می کنیم، منظورمان گفتمان 
به وجود  گفتمانی  چنین  اگر  است.  مسلط  و  غالب 
با  را  خود  خودجوش  به صورت  عمدتاً  جامعه  بیاید، 
تفکر پیشرفت اسالمی وفق می دهد و حتی نیازهای 

  شما اگر به غرب 
هم نگاه کنید، چیزی به 
نام دستورالعمل یا سند 
پیشرفت پیدا نمی کنید. 

آنچه از انقالب صنعتی 
به بعد در غرب رخ 

داد، شکل گیری جریان 
قدرتمند ماتریالیستی 
در جهت کسب رفاه و 

لذت بیشتر و فزون خواه 
بود که تحت تسلط 

نظام سرمایه داری پیش 
رفت. در واقع، نظام 

سرمایه داری جریانی 
را به وجود آورد که 

شناکردن برخالِف آن 
جریان ممکن نبود؛ 
نه اینکه آن جریان 

منتقدانی در خود 
غرب نداشت، مگر 

سوسیالیست ها نبودند؟ 
بله، منتقدان سرسختی 

هم داشت؛ ولی آن ها 
قدرت شناکردن 

برخالِف جریان حاکم بر 
غرب را نداشتند و در 

نهایت، به انزوا کشیده 
شدند

  سؤال می شود که 
آیا ما در گفتمان سازی، 

باید پا جای پای غربی ها 
بگذاریم؟ پاسخ من این 

است که خیر؛ تفکر 
اسالمی خودش دربارۀ 
گفتمان سازی، حرف ها 

و تجارب جدی دارد
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خانوادۀنشر/گفتوگو

در برنامۀ ششم توســعه، نقش حاکمیت در هدایت جامعه 
چگونه دیده شده است؟ آیا شــما نیز اعتقاد دارید که این 
برنامه بر اساس همان نگاه های »ما نمی خواهیم مردم را به زور 
به بهشت ببریم« و »کاهش نقش حاکمیت در سیاست گذاری 

فرهنگی« تدوین شده است؟
یک  توسعه،  ششم  برنامۀ  پیش نویس  من،  نظر  به 
افتضاح در زمینۀ برنامه نویسی در تاریخ انقالب است. 
به خصوص، وقتی به بخش های فرهنگی و اجتماعی آن 
نگاه می کنید، تحقیر عمیق فرهنگ را در آن، به وضوح 
مشاهده می کنید. چیز امیدوارکننده ای برای اصحاب 
فرهنگ ندارد و آثار تفکرات نخ نماشدۀ لیبرالیستی در 
آیا  که  است  این  بنده  سؤال  واقعاً  دیده می شود.  آن 
این گونه می خواهیم در برابر تهاجم فرهنگی بایستیم؟! 
البته فکر می کنم بعضی از دست اندرکاران تولید برنامۀ 
ششم، خصوصاً در عرصۀ فرهنگ، اعتقادی به تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم ندارند، وگرنه این گونه مظلومیت 
فرهنگ را تشدید نمی کردند. برنامۀ ششم در زمینۀ 
مقابله با آسیب های اجتماعی، در زمینۀ فضای مجازی و 
مسائل زنان و خانواده نیز جهت گیری صحیحی ندارد و 
متناسب با نگاه سیاسی جناحی خاص و انفعال در برابر 
غرب تهیه شده است. اینکه شما فرمودید، آیا برنامه 
براساس همان نگاه »ما نمی خواهیم مردم را به زور به 
بهشت ببریم« تدوین شده است، می گویم: »بله، تا حد 
زیادی متأثر از این نگاه پوچ است.« نگاهی که اسالم 
حکومت  نیست.  قائل  ارزش  آن  برای  پشیزی  ناب، 
اسالمی می خواهد مردم را با هدایت ها و بسترسازی های 
درست و منطقی بهشتی کند و وظیفه دارد موانع را از 
سر راه مردم و جامعه کنار بزند. اگر شما می خواهید نام 
مقابله با فساد و تبهکاری را زور بگذارید، مختارید؛ اما 
حکومت اسالمی ابایی از برخورد با ریشه ها و مظاهر 
اسالمی  حکومت  ندارد.  فرهنگی  تبهکاری  و  فساد 
را  وضعیتی، خود  هر  در  لیبرال،  نظام  رویۀ  برخالِف 
مسئول سالمت و آزادی فرهنگی جامعه می داند و برای 

آن از محل بیت المال هزینه می کند.

مسئولیت  احساس  پژوهشی،  حوزه های  در  انقالب 
کردند و با دست ِخالی و به سبک مدیریت جهادی، 
برداشت  اواخر،  این  تا  من  کردند.  آغاز  را  اقداماتی 
دقیقی از کارهای مردمی در این زمینه نداشتم و تصور 
می کردم کار درخوری از سوی آن ها انجام نشده است؛ 
اما اخیراً که نشستی با حضور این مجموعه ها در مشهد 
برپا شده بود، دیدم نه، خیلی کارهای بزرگی انجام شده 
و می توان روی آن ها حساب باز کرد. بحمداهلل در حال 
حاضر، این مجموعه ها به دنبال متحدشدن و هم افزایی 
در این زمینه هستند و این امر برای امثال ما حقیقتاً 

خوش حال کننده است.

الگوی اسالمی ایرانی پیشــرفت، باید مبنای تدوین برنامۀ 
توسعه قرار گیرد. به نظر شما، آیا برنامۀ ششم توسعه بر چنین 

مبنایی تدوین شده است؟
اتفاق  این  با محوریت دولت  باید  قانونی،  به طور  بله، 
الگوی  مرکز  تشکیل  از  قبل  قانون  این  اما  بیفتد؛ 
اسالمی ایرانی پیشرفت، از طرف رهبر معظم انقالب به 
تصویب رسیده بود و جا داشت بعد از دستور روشن 
ایشان در این زمینه، قانون دوباره بازنگری می شد و 
الگوی  به مرکز  الگو،  راهبردی  تهیۀ سند  مسئولیت 
اسالمی ایرانی پیشرفت سپرده می شد. ولی مجلس در 
این زمینه سهل انگاری کرد. دولت فعلی هم که بی عالقه 
به این کار نبود، چیز سبک و بی ارزشی را به اسم الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت تهیه کرد که انسان از احتمال 
انتساب آن به نظام جمهوری اسالمی شرمگین می شود. 
در حقیقت، کاری که دولت یازدهم در این زمینه و در 
سایۀ سکوت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و البته 
با استفاده از سابقۀ مطالعاتی خود در مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده 
است، یک سری کلیات ابوالبقاء، آن هم با روح توسعۀ 
غربی است و رابطه ای با تفکر مترقی و جامع اسالم در 
عرصۀ پیشرفت ندارد؛ لذا امیدوارم مجلس و شورای 

نگهبان آن را قاطعانه رد کند.

   کاری که 
دولت یازدهم در 
این زمینه و در 
سایۀ سکوت مرکز 
الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت و البته با 
استفاده از سابقۀ 
مطالعاتی خود در 
مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت 
نظام انجام داده است، 
یک سری کلیات 
ابوالبقاء، آن هم با 
روح توسعۀ غربی 
است و رابطه ای با 
تفکر مترقی و جامع 
اسالم در عرصۀ 
پیشرفت ندارد

  به نظر من، 
پیش نویس برنامۀ 
ششم توسعه، یک 
افتضاح در زمینۀ 
برنامه نویسی در 
تاریخ انقالب است. 
به خصوص، وقتی به 
بخش های فرهنگی 
و اجتماعی آن نگاه 
می کنید، تحقیر 
عمیق فرهنگ را در 
آن، به وضوح مشاهده 
می کنید



149

ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالباسالمی

الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، الزمۀ شکل گیری تمدن نوین اسالمی

انقالب و لذا رهبر معظم انقالب در فرمایش های بسیار 
مهمی که در نخستین روز سال 95 داشتند، جلوی 
تداوم طرح آن را گرفتند. به هرحال روشن است که تنها 
داروی درمان اقتصاد بیمار ایران، اقتصاد مقاومتی است 
و کوتاهی و دفع الوقت در این زمینه، خیانت به کشور 
است. البته من امیدوارم در سال 95، شاهد گام های مؤثر 
قوۀ مجریه در زمینۀ اقتصاد مقاومتی باشیم. آیۀ یأس هم 
نمی خوانیم؛ واقعاً دوست داریم در این دولت، کارهای 
خوبی انجام شود؛ لذا منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

صنعت نشر، به عنواِن یک صنعت فرهنگی فراگیر، چه نقشی را 
باید در قوام بخشی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ایفا کند؟ 
و جایگاهی که برای صنعت نشر در الگوی پیشرفت ترسیم 

می شود، چگونه جایگاهی است؟
ببینید ما باید یک جریان انتشاراتی قوی در زمینۀ الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت داشته باشیم. این موضوع باید 
برای نشر کشور، خصوصاً ناشران انقالبی، اولویت اصلی 
محسوب شود و هرساله ده ها کتاب قوی در این زمینه 
منتشر شود. اخیراً که نشست جبهۀ مردمی در مشهد، 
در موضوع الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برپا شده بود، 
با ده ها اثر آماده روبه رو شدیم که به دلیل عدم همکاری 
بعضی ناشران منتشر نشده بود! چرا باید این گونه باشد؟ 
ناشران انقالبی همت کنند تا حتی یک کتاب در این 
زمینه روی زمین نماند. همه با بهترین کیفیت چاپ و 
توزیع شوند. از طرف دیگر، صنعت نشر کشور به دلیل 
کم کاری ها و بی تدبیری ها، ورشکسته است و یگانه راه 
خروج آن از ورشکستگی، روآوردن به اقتصاد مقاومتی 
است. دقت بفرمایید که اقتصاد مقاومتی یکی از قطعات 
اگر  و  است  پیشرفت  اسالمی ایرانی  الگوی  پازل  مهم 
صنعت نشر به طور مبتکرانه، به سمت اقتصاد مقاومتی 
برود، عمالً در پازل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت عمل 

کرده است.  

گفته می شود که برخی نگاه های نئولیبرالی حاکم بر برنامۀ 
و  حاکمیت  اختیارات  برخی  تفویض  بر  که  توسعه  ششم 
وابستگی متقابل کشورها استوار است، ظرفیت این را دارد 
که استقالل ملی کشور را به مخاطره بیندازد. نظر شما در این 

رابطه چیست؟
حتماً این گونه است؛ امروز بیش از هر زمان، روزنه های 
نفوذ در کشور برای تضعیف استقالل و آزادی ملت ایران 
افزایش پیدا کرده است. بعضی ها که کپی برابر اصل 
امثال میرزاملکم خان و تقی زاده در عهد قاجار هستند و 
بعد از نهضت مشروطه، دیکتاتوری مضاعف را برای مردم 
ایران سوغات آوردند، امروز می گویند برای مترقی شدن 
و تشخص پیداکردن در دنیا، باید از فرق سر تا نوک پا 
غربی شد!  با این تفکر، مگر استقالل دیگر معنایی دارد؟ 
این تفکرات، ضداستقالل و ضدعزت  ملی است و در 
نهایت، به خودکامگی شبه مدرن منجر می شود. بنابراین، 
دوستان انقالبی مراقب اتفاقاتی که در کشور می افتد 
باشند. نکند دچار خواب آلودگی شوند و عده ای انقالب 

اسالمی را مسخ کنند.

برنامۀ ششم توسعه چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ این 
برنامه برای پیشرفت، آیا بر توان و ظرفیت های داخلی متکی 

است؟
با  برنامۀ ششم مانند ظاهر کالم خیلی از مسئولین، 
ندارد؛ ولی مگر در  تعارض آشکاری  اقتصاد مقاومتی 
این دو، سه سال، در عمل، به اقتصاد مقاومتی اعتنایی 
شده است؟ عمل مهم است که تا االن، نسبتی با اقتصاد 
مقاومتی نداشته است و حتی در موضوعاتی بر ضد آن 
که  بالهایی  وجود  با  یازدهم  دولت  است.  عمل شده 
آمریکایی ها بعد از برجام بر سر کشور آورده اند، هنوز به 
برجام امیدوارند و اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته اند. در 
ماه های گذشته حتی صحبت از برجام 2 و 3 هم شده 
است! به نظر من، برجام 2 و 3 یعنی خواندن فاتحۀ 

  امروز بیش از هر 
زمان، روزنه های نفوذ 

در کشور برای تضعیف 
استقالل و آزادی ملت 

ایران افزایش پیدا 
کرده است. بعضی ها 

که کپی برابر اصل 
امثال میرزاملکم خان و 
تقی زاده در عهد قاجار 
هستند و بعد از نهضت 

مشروطه، دیکتاتوری 
مضاعف را برای مردم 
ایران سوغات آوردند، 

امروز می گویند 
برای مترقی شدن و 

تشخص پیداکردن در 
دنیا، باید از فرق سر تا 

نوک پا غربی شد!  با 
این تفکر، مگر استقالل 

دیگر معنایی دارد؟

  دولت یازدهم 
با وجود بالهایی که 
آمریکایی ها بعد از 
برجام بر سر کشور 
آورده اند، هنوز به 
برجام امیدوارند و 
اقتصاد مقاومتی را 

جدی نگرفته اند. در 
ماه های گذشته حتی 

صحبت از برجام 2 و 3 
هم شده است! به نظر 

من، برجام 2 و 3 یعنی 
خواندن فاتحۀ انقالب
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خانوادۀ نشر
ویژۀ نمایشگاه کتاب
خبر

از نمایشگاه کتاب چه خبر؟
محمدرضا اصالنی و احمدرضا معتمدی، نویسندۀ این 

کتاب، در سالن یاس برگزار شد.
 مراســم رونمایی از رمان برج 110،  نوشــتۀ فیروز 
زنوزی جاللی در نمایشگاه کتاب برگزار شد. کوثری، 
مدیرعامل انتشــارات علمی فرهنگی، محسن مؤمنی 
شریف، رئیس حوزه هنری در نمایشگاه کتاب، در این 

مراسم در کنار مؤلف حضور داشتند.
 نشســت داســتان انقالب از سلسله نشســت های 
تبییــن روحیۀ انقالبــی در حوزۀ فرهنــگ با عنوان 
»مــن انقالبی ام«، با حضور احمد شــاکری و جهانگیر 
خسروشاهی، در سالن یاس نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، برگزار شد. شاکری، منتقد و نویسندۀ آثار ادبی 
در نشست داســتان انقالب، در سالن یاس نمایشگاه 
بین المللی کتاب، به رئیس جمهور و رئیس قوۀ قضائیه 

پیشنهاد کرد رمان بخوانند.
 انتشــارات جمال، ناشر برگزیدۀ سال 9۴ که بیشتر 
کتاب هایش برای گروه سنی کودک و نوجوان است، با 

300 عنوان کتاب به شهر آفتاب رفت.
 انتشارات شهید ابراهیم هادی یکی از ناشران پرتیراژ 
کتب دفاع مقدس با پنجاه عنوان کتاب در نمایشگاه 

کتاب تهران شرکت کرد.
 انتشــارات عماد فردا با شــصت عنــوان کتاب در 

بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرد.
 آیین رونمایی از 236 عنوان از کتاب های چاپ اول 
انتشارات قدیانی در غرفۀ این انتشارات، واقع در بخش 
کودک و نوجوان نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 

برگزار شد.
 انتشــارات خبرگزاری فارس با کتاب هایی در حوزۀ 
سواد رسانه ای و جنگ نرم در بیست ونهمین نمایشگاه 

کتاب شرکت کرد.
 دهمیــن نشســت در کوچۀ آفتاب، ویژه ســپاس 
از محمدمهدی ســیار در ســالن یاس بیست ونهمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
 آیین رونمایــی از مجموعۀ آثار تاریخی مؤسســۀ 
فرهنگــی قدر والیــت، بــا حضور محمدحســین 

صفارهرندی در سالن یاس برگزار شد
وزیر اسبق ارشاد با اشاره به سخنان بدون تتبع، دربارۀ 
دوران پهلوی گفت: همان طور که پهلوی قبل از خود 
را به لجن کشــید، نوچه هایش نیز برای بعد از پهلوی 
تدارک دیده بودنــد و برخی حتی برای تطهیر چهرۀ 

پهلوی از منابع حکومت استفاده می کنند.

 نمایندۀ انتشارات الزویر در ایران، با بیان اینکه افزایش 
بیست درصدی فروش مطرح شده از جانب مسئوالن 
نمایشگاه را شاهد نیستیم، گفت: »بخش بین الملل با 
سی درصد افت فروش مواجه است؛ درحالی که پنجاه 

درصد افزایش هزینه داشته ایم.
 رونمایــی از کتــاب باورهای بنیادین در اســالم و 
مسیحیت به همت کانون اندیشــه جوان، در حاشیۀ 
بیست و نهمین نمایشگاه کتاب، با حضور حجج اسالم 
حســین نقوی، قاسم بابایی و ســهیل اسعد، ادگاردو 
روبین  اندیشمند مسلمان شــدۀ آرژانتینی، در سالن 

یاس برگزار شد.
 کتاب مفاتیح الحیاة اثر آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی، 
پرفروش ترین کتاب انتشارات اسراء در نمایشگاه کتاب 

شد.
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با برگزاری بیست 
نشست علمی و تخصصی با ســخنرانی اندیشمندان 
داخلی و خارجی در بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران، حضور فعال داشت.
 با امضای تفاهم نامه میان شهرداری تهران و وزارت 
ارشاد مقرر شد که نمایشگاه کتاب به مدت شش سال، 

به صورت رایگان در شهرآفتاب حضور داشته باشد.
 کتــاب خاکریز اقــدام و عمل بــا محوریت اقتصاد 
مقاومتی در ســیرۀ شهدا در ســالن یاِس نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.
در بخش ناشــران داخلی، از غرفۀ دلیــل ما به دلیل 
راه اندازی غرفۀ امام حســین)ع( و غرفۀ پیام مشــرق 
به دلیل توجه ویژه به ارزش های معنوی و حجاب تقدیر 

شد.
 رئیس شــورای نظــارت و ارزیابی بیســت ونهمین 
نمایشــگاه کتاب تهــران اعالم کرد برای پنج ناشــر 
متخلف، حکم صادر شــد که یکی از آنان محکوم به 
تعطیلی یک روزۀ غرفه و چهار ناشر دیگر نیز محکوم به 
تعطیلی غرفه تا پایان نمایشگاه شدند که دو ناشر از این 
تعداد، از حضور در نمایشگاه سال 96 هم محروم شدند.
 در پی بارش شدید باران در شهرآفتاب و ریزش آب 
از سقف یکی از سالن های عمومی کتاب های چند غرفه 

دچار خسارت شدند.
 امســال َده اثر از حجت االسالم علی رضا پناهیان در 

بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه شد.
 آییــن رونمایی از کتاب فلســفۀ فیلــم با حضور 
حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، بهروز افخمی، 

گزیده ای از اخبار بيست ونهمين نمایشگاه بين المللی کتاب تهران
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برگزیدگان کودک و نوجوان
هیئـت داوران از مجمـوع 50 اثـر راه یافته به مرحلۀ نهایی 
داوری، َده اثـر را شایسـتۀ تقدیـر و سـه اثـر را در حد رتبه 

کرد. معرفی 
الف. داستان های تقدیری بدون ترتیب در اولویت

ایـن آثـار به دلیل نگاهـی نو و متنـی روان از سـوی داوران 
شایسته تقدیر شناخته شـده اند.

داستان »بوی بهشت«، نوشتۀ طیبه شجاعی؛
داستان »پدر در یثرب«، نوشتۀ علی اکبر واالیی؛

داستان »یاس«، نوشتۀ مهرنوش گرجی؛
داستان »سوکا«، نوشتۀ سارا شجاعی؛

داستان »موریانه و پیامبر«، نوشتۀ مهناز فتاحی؛
داسـتان »تارا قصه می گوید«، نوشـتۀ فریبا اسـداهلل خیاط 

تهرانی؛
داستان »عطر عبا«، نوشتۀ زینب احمدیان؛

داستان »درس امروز«، نوشتۀ شکوفه اروین.
ب. تقدیر از نوجوان نویسنده

داسـتان  »از دفتـر خاطـرات یـک عنکبـوت«، اثـر نوجوان 
13سـاله: شیما شـهیدزاده.

ج. تقدیر از کودک نویسنده
داسـتان »قهر تعطیـل«، اثر کـودک َده سـاله: محمدصدرا 

خبیر. ابراهیمی 
د. رتبه های برتر بخش کودک و نوجوان

رتبۀ سـوم به داسـتان »مهر و خاکستر«، اثر سیدمصطفی 
فرقانی؛

رتبۀ دوم به دو اثر داسـتانی »محمد! به ما نگاه کن« نوشـتۀ 
مهدی میرکیانی و داسـتان »یک مشـت خرمای خشک«، 

نوشتۀ مهدی کاموس.
در این بخش نیز هیچ داستانی حائز رتبۀ نخست نشد.

داوران ایـن بخـش،  محمدجواد جزینی، سـپیده خلیلی و 
مصطفی رحماندوسـت بودند.

منبع: خبرگزاری فارس

برگزیدگان بخش بزرگ سال
ــه مرحلــۀ نهایــی  ــار کــه ب گــروه داوری در میــان آث
ــر را شایســتۀ  ــتان، شــش اث ــد، از 66 داس راه یافته ان
تقدیــر و ســه داســتان را در حــد رتبــه  معرفــی کــرد:

الف. داستان های تقدیری
ــه« نوشــتۀ رضــا احســان پور،  داســتان »خــاک صحن
به دلیــل ورود بــه تاریــخ بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

هنــر تئاتــر در روزگار حاضــر؛
داســتان »تــا محمــد« نوشــتۀ علــی آرمیــن، به خاطــر 

برداشــتی خیال پردازانــه و تأثیرگــذار از تاریــخ؛
ــل  ــیرپور، به دلی ــن ش ــتۀ امی ــی« نوش ــتان »الک داس
ــه فضــای مجــازی و خودآگاهی بخشــی  ــوع ورود ب ن

ــوط؛ ــتنادهای مرب ــا و اس ــه تحریف ه ب
نوشــتۀ مهــدی کفــاش،  داســتان »آن ســنگ« 
ــب  ــر)ص( در قال ــت پیامب ــه رحمانی ــه ب ــل توج به دلی

ــتان؛ داس
ــی،  ــان ســمی« نوشــتۀ مســعود صادق داســتان »ایم
ــین  ــای واپس ــه روزه ــنده ب ــه نویس ــر توج به خاط

ــر؛ ــی پیامب زندگ
داســتان »شــوالیه  تاریکــی« نوشــتۀ ابراهیم نجــف زاده، 
به دلیــل اشــاره بــه گوشــه هایی از تحریف هــای 

تاریــخ.
ب. رتبه های برتر

ــدی« نوشــتۀ یاســین  ــه داســتان »هن ــۀ ســوم ب رتب
ــازی؛ حج

ــی  ــتۀ مرتض ــد«، نوش ــر »مهم ــه دو اث ــۀ  دوم ب رتب
کربالیی لــو و داســتان »صــد مثلــث« اثــر آرش 

صادق بیگــی.
در ایــن بخــش، هیــچ نویســنده ای حائــز رتبــه 

نخســت نشــد.
داوران ایــن بخــش محمدرضــا بایرامــی، احمــد 

دهقــان و قاســمعلی فراســت بودنــد.

مراسم اختتامیۀ نخستین جشنوارۀ داستان کوتاه خاتم، 16اردیبهشت ماه، همزمان با مبعث رسول اکرم)ص(، در بیست ونهمین نمایشگاه کتاب 
تهران برگزار شد. مراسم اختتامیۀ نخستین جشنوارۀ داستان کوتاه خاتم، عصر روز16اردیبهشت ماه، همزمان با مبعث رسول کرم)ص(، در سرای 

اهل قلم بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

برگزیدگان نخستین جشنوارۀ
داستان کوتاه خاتم معرفی شدند
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ناشـران اجاره بهایی طلب نکند؛ اما بعضاً شـنیده می شـد 
بیشـتر از سـال های قبل، اجاره هم پرداخت شـده است.«

نیلـی با طـرح یک سـؤال بـه نکتـۀ دیگری اشـاره 
کرد: »آیا نمایشـگاه کتـاب تهران در محیط شـهر آفتاب 
روبه جلوسـت و بـه سـمت نمایشـگاه مطلـوب حرکـت 
می کنیـم؟ یـا اینکه لوکیشـن نمایشـگاه جابه جا شـده 
اسـت. بـه نظـرم االن تغییر محسوسـی دیده نمی شـود، 
فقط جای نمایشـگاه تغییـر کرده؛ همـان کارکردها باقی 

اسـت، البتـه با فضـای کمتر.«
به گفتۀ وی، »امسال متأسفانه 230 ناشر نتوانستند 
غرفـه بگیرنـد؛ آن هم به دلیل مشـکالت کمبـود جا بود 
کـه امیدواریـم در سـال آتی برطرف شـود؛ اما به نظر من 
مشـکل اصلـی در بحـث محتوایـی و فرهنگی اسـت که 
البته این مسـئله مربوط به اکنون نیسـت و سالیان سال 
اسـت ادامـه دارد و هنـوز بـه آن ترتیـب، حل نشـده باقی 

است.«  مانده 
مدیرعامـل مجمع ناشـران انقالب اسـالمی تصریح 
کـرد: »در ایـن سـال های اخیـر بـا رویکـرد دولـت جدید 
محتـرم، ماجراهـا کمـی تشـدید هم شـده اسـت. نوعی 
از تسـاهل و تسـامح در بحث محتوایی ارشـاد، به شـکل 
کلـی دیده می شـود. ایـن یکی از عوامـل بازدارنـدۀ مردم 
در خریـد کتاب اسـت؛ چون مـردم دوسـت دارند کتابی 
سـالم و سـالمت بخرند و به خانواده هایشـان هدیه دهند 
یـا بـه دیگران توصیـه به خوانش کنند؛ اما آنچه تسـاهل 
در بحـث محتوایـی اسـت، گاهـی می بینیـم کـه اتفاق 

می افتد.«
نیلـی در ادامـه، با بیان این مثال که متأسـفانه برای 
چندمین سال شاهد حضور برخی کتاب های ضدخانواده 
در نمایشگاه هسـتیم، گفت: »دوستان ارشاد باید توضیح 
دهنـد چطور می شـود کـه ما دربـارۀ یک ناشـر خارجی 
کـه مجموعـۀ  دالالن کتاب هـای خارجـی آن هـا را بـه 

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی، که 
میهمان تلفنی برنامۀ متن حاشـیۀ شبکۀ سوم سیما بود، 
گفت:: »برای ارزیابی نمایشـگاه کتاب تهران شاید به چند 
روز دیگر نیاز داشـته باشـیم. امروز روز چهارم نمایشـگاه 
بود و هنوز تا پایان نمایشـگاه کتاب شـش روز دیگر مانده 
اسـت؛ اما در ارزیابی اولیه چند نکته را باید متذکر شـد.«

وی افزود: »دربارۀ مشـکالت نمایشـگاه که از دو بعد 
بایـد نـگاه کنیم: یکی زیرسـاختی کـه عموماً ناشـران و 
مـردم بـا آن درگیر هسـتند. نبود بـرق در روزهـای اولیه 
یا آب آشـامیدنی یا نبود امکانات رسـانه ای و اینترنت که 
شـاید این هـا بـه دلیـل برگـزاری سـال اول در این محل 
طبیعـی بـود و شـهرداری با اهتمام ویـژه ایـن کار را آغاز 

کـرد و به نتیجه رسـاند.«
وی افـزود:  »نمایشـگاه کتـاب به مـدت نُـه سـال در 
مصـالی تهـران برگـزار شـد. اگـر َده سـال هم می شـد، 
اتفاقـی نمی افتـاد و زیرسـاخت ها فراهم می آمـد و مردم 
با اطمینان خاطر بیشـتر وارد نمایشگاه می شدند و مکان 
نیز شـناخته تر می شـد؛ اما از زحمات شـهرداری تشـکر 

می کنیم.«
نیلـی دربـارۀ مزایای شـهر آفتاب نسـبت به مصلی 
گفـت: »کسـانی کـه دربـارۀ مزایای شـهرآفتاب صحبت 
می کننـد، ، ناظـر بـه آینده می گوینـد؛ چـون این محل 
برای نمایشگاه تدارک شده و قطعاً زیرساخـت ها کامل تر 

می شـود.«
مدیرعامـل مجمـع ناشـران انقالب اسـالمی ضمن 
بیان اینکه بخشـی از مشکالت نمایشـگاه متوجه ناشران 
اسـت، گفت: »شـهرداری تهران دربارۀ نمایشـگاه امسـال 
و سـال های آینـده، وزارت ارشـاد را از پرداخـت اجاره بهـا 
معـاف کـرد ایـن کار مثبتی بـود؛ اما ایـن اتفـاق در واقع، 
بـرای ناشـران مابه ازا نداشـت. یعنی توقع این بود امسـال 
که شـهرداری از وزارت ارشـاد پولی نمی  گیرد، ارشاد هم از 

مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی از تسامح و تساهل وزارت ارشاد در برخورد با برخی کتاب ها اظهار گالیه کرد و گفت: چطور است 
به ناشری که سال گذشته چندین کتاب غیرقانونی داشته است، امسال غرفۀ بزرگ تری را در نمایشگاه کتاب واگذار کرده اند.

در برنامۀ »متن حاشيه«  عنوان شد

نیلی: ارشاد در بحث محتوا تسامح می کند 
 نوش آبادی: با متخلفان قطعًا برخورد می کنیم 

   شهرداری تهران 
دربارۀ نمایشگاه 
امسال و سال های 
آینده، وزارت ارشاد 
را از پرداخت اجاره بها 
معاف کرد این کار 
مثبتی بود؛ اما این 
اتفاق در واقع، 
برای ناشران مابه ازا 
نداشت. یعنی توقع 
این بود امسال که 
شهرداری از وزارت 
ارشاد پولی نمی  گیرد، 
ارشاد هم از ناشران 
اجاره بهایی طلب 
نکند؛ اما بعضاً شنیده 
می شد بیشتر از 
سال های قبل، اجاره 
هم پرداخت شده 
است
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نیلی: ارشاد در بحث محتوا تسامح می کند. نوش آبادی: با متخلفان قطعاً برخورد می کنیم 

معاونت نیسـت. ما کارمان کتاب و خواندن کتاب و ترویج 
آن اسـت. وقتـی کتـاب می خوانیـم و می خواهیم توصیه 
کنیـم، می بینیم آن کتاب ضد اخـالق و فرهنگ ایرانی و 
اسـالمی اسـت و نمی توانیم آن را ترویج کنیم. بنده کاری 

به کتاب هـای خارجی نـدارم.«
وی افزود:  »سـال گذشـته برخی ناشران کتاب هایی 
تولیـد کردنـد کـه پـس از هفـت یا هشـت ماه از سـوی 
وزارت ارشـاد، کتاب  هـا لغـو مجـوز شـد کـه تعـداد ایـن 
دسـت آثـار بیـش از 50 تـا 60 عنوان اسـت. آن هایی که 
ارشـاد به این موضوع رسـید و برخورد کـرد این طور بود؛  
امـا چطـور آن ناشـری که کتاب ضـد اخالق و خانـوده و 
ضد اسـالم و امام  عصر)عج( تولید کرده بود، امسـال متراژ 

بیشتری در نمایشـگاه می گیرد؟«
نیلـی بـا ذکـر مثالـی ادامـه داد: »وقتـی بـا یـک 
ساندویچ فروشی که ساندویچ مسـموم عرضه کرده است، 
مواجه می شـویم، آیـا فقط با سـاندویچ برخورد می کنیم 
یا با ساندویچ فروشـی و سـاندویچ فروش؟ چطور می شـود 
بـا ناشـری کـه 10 تـا 12 کتـاب ضـد اخالقـی، مـروج 
خیانـت زن به شـوهر و بالعکس و مروج اخـالق غربی در 
این کشـور منتشـر می کند و در نمایشگاه پارسـال، آن را 
عرضه می کند برخورد نمی شـود و تازه در نمایشگاه سال 
جـاری، جای فراخ تری به آن ناشـر اختصاص می دهند؟!«

نوش آبـادی گفـت: »سـال گذشـته بـا تعـدادی از 
ناشـران کـه تخلف کرده بودنـد، برخورد شـد. ما قصوری 
نکردیـم؛ اما باید اطالعـات  جزئی را از مسـئوالن ذی ربط 
بخواهیـد. هیئت هـای نظـارت مـا در ارشـاد، دقیقـاً در 

حوزه هـای مختلـف نظـارت دارند.«
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که »حدود سـه سـال 
از مدیریـت جدید ارشـاد می گذرد؛ اما موضع مشـخصی 
در ممیزی کتاب اعـالم نکرده اید. چنان که رئیس جمهور 
اعـالم می کنـد، تمایـل دارد ایـن موضـوع بـه انجمـن 
نویسندگان و ناشـران سپرده شود؛ اما اتفاقی که در ارشاد 
می افتد، چیز دیگری اسـت. پاسـخ شما چیست؟« گفت: 
»نـگاه آقـای رئیس جمهـور واگذاری همـۀ بخش ها نبود؛ 
چـرا کـه در حـوزۀ اجـرا و تصدی گـری، ایـن کار را انجام 
می دهیـم؛ مثـل برگزاری نمایشـگاه کتاب. امـا در محتوا 
و نظـارت کیفـی قطعاً بایـد نظر حاکمیتی اعمال شـود 
و مـا نمی توانیـم حـق حاکمیتـی را به شـخص دیگری 
واگـذار کنیـم؛ هرچند خود ناشـران هـم این موضـوع را 

نپذیرفتند.«
وی در پایـان، دربارۀ نامۀ وزیر ارشـاد به رهبر معظم 
انقالب جهت بازدید از نمایشـگاه کتاب عنوان کرد: »زمان 
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشـگاه کتاب اعالم نشده 
اسـت. این درخواسـت هرسـاله بـرای دعـوت از معظم له 
صـورت می گیـرد. امیدواریـم امسـال نیـز مقـام معظـم 

رهبـری نمایشـگاه را به قدوم خویـش مزین کنند.«

اسـم ناشـر خارجـی در نمایشـگاه عرضـه می کننـد، 
دربـاره وهابیـت که جذابیتـی در ایران نـدارد، تا انـدازه ای 
حساسـیت نشـان می دهند؛ امـا دربارۀ انبـوه  کتاب هایی 
کـه بی  اخالقـی، نیهلیسـم و لیبرالیسـم هسـتند، هیچ 

واکنشـی نشـان نمی دهند.«
وی گفـت: »این موضوع جـای بحـث دارد. امیدوارم 
بـا برطرف کـردن ایـن مشـکالت، شـاهد شـکوفایی در 

باشـیم.« کتاب خوانی 
سـخنگوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیز در 
این برنامه و در پاسـخ به اظهـارات نیلی گفت: »نگاه آقای 
نیلـی و نگاه های مشـابه ایشـان ناشـی از عـدم اطالعات 

دقیـق و کاملی اسـت که در ایـن رابطه وجـود دارد.«
حسـین نوش آبـادی گفـت: »بنـده بـه صراحـت 
اعالم می کنم هیچ تسـاهل و تسـامحی دربـارۀ محتوای 
کتاب هـا وجـود نـدارد. مـا دقیقـاً سیاسـت های شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی را در ارتباط با محتـوای کتاب ها 
اعمال می کنیم. تشـکیل هیئت های نظـارت بر محتوای 
کتاب، به شـکل مسـتمر و کمیته های تخصصـی نظارت 

بر محتـوای کتاب هـم وجـود دارد.«
بحـث  در  »نه تنهـا  داد:  ادامـه  ارشـاد  سـخنگوی 
نمایشـگاه کتـاب که به صـورت نمادین برگزار می شـود، 
بلکه در طول سـال، ما براسـاس سیاست ها و راهبردهایی 
کـه شـورا مصوب کرده، عمل می کنیـم. ما نقش نظارتی 
داریـم و بـرای اجرای سیاسـت های شـورای باالدسـتی از 
هیچ کوششـی دریغ نمی کنیم. بنابراین، نگاه تسامح آمیز 

وجود نـدارد.«
وی گفـت: »نظـارت بـر کتـاب در بخـش داخلـی و 
خارجـی وجـود دارد؛ گرچـه بسـیاری از کتاب هایـی که 
آمده اسـت، مجوز چاپ داشـتند. ممکن اسـت در خالل 
ایـن مجوزهای رسـمی کتاب هایـی هم عرضه شـود که 
خارج از چارچوب مجوز رسـمی اسـت که ما قطعـاً با آن 

برخـورد می کنیم.«
در ادامـه، نیلـی در پاسـخ بـه سـخنان نوش آبـادی 
گفـت: »بنـده بـه آقـای نوش آبـادی حق می دهـم؛ چون 
ایشـان معاون فرهنگـی و دخیل در امور کتاب و مسـائل 

  بنده به صراحت 
اعالم می کنم هیچ 
تساهل و تسامحی 

دربارۀ محتوای کتاب ها 
وجود ندارد. ما دقیقًا 
سیاست های شورای 

عالی انقالب فرهنگی 
را در ارتباط با محتوای 

کتاب ها اعمال می کنیم. 
تشکیل هیئت های 
نظارت بر محتوای 

کتاب، به شکل مستمر 
و کمیته های تخصصی 

نظارت بر محتوای کتاب 
هم وجود دارد

 نیلی در پاسخ به 
سخنان نوش آبادی 

گفت: »بنده به آقای 
نوش آبادی حق 

می دهم؛ چون ایشان 
معاون فرهنگی و 

دخیل در امور کتاب و 
مسائل معاونت نیست. 

ما کارمان کتاب و 
خواندن کتاب و ترویج 
آن است. وقتی کتاب 

می خوانیم و می خواهیم 
توصیه کنیم، می بینیم 

آن کتاب ضد اخالق 
و فرهنگ ایرانی 
و اسالمی است و 

نمی توانیم آن را ترویج 
کنیم
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154
خانوادۀ نشر
ویژۀ نمایشگاه کتاب
یادداشت

1.  ســالن یــاس »کارنامــۀ عینــِی نشــر 9۴« در 
ــوم انســانی اســت. فلســفه،  ــف عل ــای مختل حوزه ه
تاریــخ، روان شناســی، دیــن، علــوم اجتماعــی، ادبیات 
داســتانی و شــعر. یــک نســخه از تمــام کتاب هایــی 
کــه در ایــن موضوعــات، در ســال 9۴ بــرای اولیــن بار 
ــش  ــه نمای ــاس ب ــه چــاپ رســیده اند، در ســالن ی ب
ــگاه،  ــا مخاطبــان در یــک ن گذاشــته شــده اســت ت
کارنامــۀ نشــر یــک ســال گذشــته را مقابــل دیــدگان 
خــود ببیننــد. گذشــته از تمــام بــرکات تحلیلــی  کــه 
ــه اهــل  ایــن اتفــاق ممکــن اســت داشــته باشــد، ب
ــا  ــد ت ــک می کن ــه ای کم ــازِ حرف ــِگ کتاب ب فرهن
تخصصــی  حــوزۀ  تازه منتشرشــدۀ  کتاب هــای 
خودشــان را در یــک نــگاه بشناســند و بــرای خریــد 
کتاب هــای جدیــد، بــا نگاهــی بــاز تصمیــم بگیرنــد.
2. آنچـه گفتـه شـد، یگانـه ویژگـِی مهِم سـالن یاس 
نیسـت. در هـر بخش این سـالن کـه کتاب های حوزۀ 
خاصـی از علـوم انسـانی چیـده شـده اسـت، حداقل 
بـه  مسـلّط  کـه  رشـته  همـان  کارشناس ارشـِد  دو 
جریـان نشـر کشـور در حـوزۀ تخصصی خـودش نیز 

سـالن یاس یکی از ایده های نابی اسـت که نمایشـگاه 
کتـاب را بـه اصـل واقعی خـودش نزدیک تـر می کند. 
اول، »نمایشـگاه«بودن بـه جـای »فروشـگاه« و دوم، 
آشـنایی بـا حاصـل یک سـالۀ نشـر کشـور. امسـال، 
ایـن بخش نمایشـگاه بعـد از غیبت یک سـاله، دوباره 
کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه  بیسـت ونهمین  بـه 
تهـران بازگشـته اسـت. متولـی برگـزاری این سـالن، 
مجمـع ناشـران انقـالب اسـالمی اسـت و عـالوه بـر 
نمایـش کتاب هـای تازۀ نشـر در یک سـال اخیـر، در 
دسـته بندی های مشـخص، خدمـات مشـاوره بـرای 
بـا  هـم  تخصصـی  نشسـت های  و  بازدیدکننـدگان 

حضـور چهره هـای مختلـف برگـزاری می کنـد.
مالاحمـدی، از نویسـندگان کانـال مکتوبـات، معتقد 
اسـت کـه به سـه دلیـل، هرکس کـه وارد نمایشـگاه 
سـاعات  از  بتوانـد  اینکـه  بـرای  می شـود،  کتـاب 
حضـورش در نمایشـگاه، اسـتفادۀ مفیـدی بکنـد و 
بهتریـن کتاب هـا را تهیـه کنـد، چـاره ای نـدارد جـز 
اینکه  در بدوِ ورود به نمایشـگاه، اول از همه به سـراغ 

سـالن یاس بـرود:

فرهنگی ترین بخش نمایشگاه کتاب 
کجاست؟

سه دليل برای رفتن به سالن یاس

محمد مهدی شیخ صراف

محمدمهدی شیخ صراف، دبیر فرهنگی فردانیوز، در یادداشتی که در سایت فردانیوز منتشر شد، سالن یاس را یکی از ایده های نابی دانست که 
نمایشگاه کتاب را به اصل واقعی خودش نزدیک تر کرده است؛ اول، »نمایشگاه«بودن به جای »فروشگاه« و دوم، آشنایی با کارنامۀ یک سالۀ نشر 

کشور. وی اما اعتقاد دارد به سه دلیل، می شود سالن یاس را »فرهنگی ترین« بخش نمایشگاه کتاب دانست؛ فرهنگ به معنای واقعی کلمه.

   سالن یاس 
»کارنامۀ عینِی نشر 
94« در حوزه های 
مختلف علوم انسانی 
است. فلسفه، تاریخ، 
روان شناسی، دین، 
علوم اجتماعی، 
ادبیات داستانی و 
شعر. یک نسخه از 
تمام کتاب هایی که 
در این موضوعات، در 
سال 94 برای اولین 
بار به چاپ رسیده اند، 
در سالن یاس به 
نمایش گذاشته شده 
است تا مخاطبان در 
یک نگاه، کارنامۀ نشر 
یک سال گذشته را 
مقابل دیدگان خود 
ببینند
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کوتـاه،  داسـتان  برتـر جهـان،  رمان هـای  خارجـی، 
تاریـخ اهل بیـت)ع(، مسـائل اعتقـادی، قرآن شناسـی، 
طنز، مشـاوره و روان شناسـی، غرب شناسـی، رسـانه، 
صهیونیسم شناسی، آمریکاشناسـی و... . هریک از این 
بسـته های پیشـنهادی کتـاب، توسـط کارگروهـی از 
متخصصـان همـان حـوزه تهیـه شـده و تالش شـده 
 اسـت تـا بهتریـن کتاب هـای موجـود در هـر موضوع 
معرفـی شـود و در جزوه ای کوچک، هـر کتاب ضمن 
حداکثـر 200 کلمـه معرفی گردد تـا مخاطب با نگاه 
بازتـری بتواند کتاب مـورد عالقه و نیـازش را انتخاب 

. کند
را  یـاس  سـالن  می شـود  دلیـل،  سـه  ایـن  بـه 
دانسـت؛  کتـاب  نمایشـگاه  بخـش  »فرهنگی تریـن« 

کلمـه. واقعـی  به معنـای  فرهنـگ 

هسـت، آمـادۀ ارائـۀ مشـاوره در زمینۀ کتاب شناسـی 
بـه مخاطبین اسـت. حضـور ایـن کارشناسـان هم از 
جهـت ارائۀ مشـاوره  بـرای خرید کتاب بـه مخاطبین 
و هـم از جهـت ایجـاد فضای گفتمانـی و فرهیختگی 
اهمیـت  انسـانی،  از حوزه هـای علـوم  در هـر یـک 

پیـدا می کند. ویـژه ای 
3. گذشـته از این ها، بیش از 150 بسـتۀ پیشـنهادی 
مختلفـی  حوزه هـای  همـان  در  مطالعاتـی  سـیر  و 
کـه قبـاًل ذکـر شـد، در سـالن یـاس آمـادۀ ارائـه بـه 
مخاطبینـی اسـت کـه می خواهنـد در یـک موضـوع 
خـاص کتاب بخرند؛ امـا نمی دانند چـه کتابی بخرند 
و لـذا، نیازمنـد راهنمایـی هسـتند. بـه عنـوان مثال، 
تربیـت دختر یا پسـر نوجوان، روش تحلیل سیاسـی، 
فلسـفه غرب، شـعر نو ، غزل، داسـتان ایرانی، داستان 

فرهنگی ترین بخش نمایشگاه کتاب کجاست؟

  در هر بخش این 
سالن که کتاب های 

حوزۀ خاصی از علوم 
انسانی چیده شده 

است، حداقل دو 
کارشناس ارشِد همان 

رشته که مسّلط به 
جریان نشر کشور 
در حوزۀ تخصصی 
خودش نیز هست، 

آمادۀ ارائۀ مشاوره در 
زمینۀ کتاب شناسی به 

مخاطبین است

 بیش از 150 بستۀ 
پیشنهادی و سیر 

مطالعاتی در همان 
حوزه های مختلفی 

که قباًل ذکر شد، در 
سالن یاس آمادۀ ارائه 

به مخاطبینی است 
که می خواهند در یک 

موضوع خاص کتاب 
بخرند؛ اما نمی دانند 

چه کتابی بخرند و 
لذا، نیازمند راهنمایی 

هستند
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خانوادۀ نشر
ویژۀ نمایشگاه کتاب
گزارش

حاضـر نمی شـد، اطالعـات کامـل به مـا بدهد.
حـرف خانـه کتاب این بـود که اطالعـات جزیی به 
مـا داده می شـود و ایـن میـزان بـرای مردم کافی اسـت. 
نیـاز بـه اطالعات بیشـتری نیسـت. از ایـن رو، کمکی به 

نکردند. ما 
بحـث مـا ایـن بـود شـما کـه ایـن مؤسسـه را از 
بیت المـال اداره می کنید و سـاالنه صدها میلیـارد تومان 
هزینۀ پرسـنل می کنید، چـرا باید با ما این طـور برخورد 
کنیـد؟ مـا در پـی اطالعـات حداکثـری هسـتیم. اگـر 
این طـور نباشـد، اطالع رسـانی به شـکل مطلـوب صورت 

نخواهـد گرفـت و نمایشـگاه دچار آشـوب می شـود.

مدیرخانـه کتـاب می گفـت: اگـر اطالعـات 
حداکثـری می خواهیـد، پـول بدهیـد

ما چند جلسـه با آقای جلیسـه برگـزار کردیم. حـرف او 
در نهایـت ایـن بـود که اطالعـات حداقلـی می دهیم که 
کافی اسـت؛ امـا اگر در پی اطالعات حداکثری هسـتید، 
بایـد هزینه پرداخت کنیـد؛ حتی آن ها بـرای یک کتاب 
با اطالعات مختصر، مثالً دویسـت تومان برای یک کتاب 
و بـرای کتـاب مفصل تر حدود هشـت هزار تومـان طالب 
بودنـد. مـا بحثمـان این اسـت باید بـه چه حسـابی این 
پـول را پرداخـت کنیـم؟ درحالی که خانه کتاب از ناشـر، 
کتـاب را به طور رایگان و با ثبت شـخصی ناشـر، دریافت 
می کنـد. در ایـن صـورت، برای همـان اطالعات کـه قرار 
اسـت برای مردم صرف شـود، درخواسـت پول می کنید!

خانۀ کتاب امروز زندان کتاب شده است
امـروز کتـاب، زندانی خانۀ کتاب اسـت. مدیر خانۀ کتاب 
اعـالم می کـرد این انحصار متعلق به خانه کتاب اسـت و 
مـا نمی توانیم آن را به شـما بدهیـم. او حتی مـا را طرف 

معتمد خود نیـز نمی داند.
ایـن مباحث به جلسـات خانـه کتاب هم کشـیده 
می شـد و مـا موضـوع را مطـرح می کردیم و بارهـا اعالم 
خطـر کردیم که اگر این اطالعـات در اختیار کمیته قرار 
بگیرد، ما دچار مشکل نخواهیم شـد. در غیر این صورت، 
فاجعه ای در راه اسـت و این شـاید ضعف بزرگ نمایشگاه 
باشـد؛ اما متأسـفانه هیچ کسـی در این قضیه نتوانسـت 
کاری انجام دهد. عالمت سـؤال اینجاست که چطور یک 

علی اکبـر تورانیان، مدیر کمیتۀ اطالع رسـانی نمایشـگاه 
کتـاب ، از مانع تراشـی مدیر خانۀ کتـاب در ارائۀ اطالعات 
به کمیتۀ اطالع رسـانی و اسپانسـر 500میلیونی خبر داد 

که وزارت ارشـاد دسـت رد به سـینۀ آن زد.
ما معتقدیم کمیتۀ اطالع رسـانی پیشانی نمایشگاه 
اسـت، اولین ورود و برخورد مردم با نمایشـگاه باید همراه 
اطالعـات باشـد؛ چرا که همگان در پی کسـب اطـالع از 
محل غرفه ها و ناشـران هسـتند تا حتی برای دسترسـی 

بـه امکانات نیز نیازمند اطالع رسـان ها هسـتیم.

ــر  ــایند مدی ــانی خوش ــذاری اطالع رس واگ
خانــۀ کتــاب نبــود

وقتـی واگـذاری صـورت گرفـت، قرار شـد کـه اطالعات 
کتـاب و ناشـران را از خانـۀ کتـاب طبـق وعـدۀ ارشـاد، 
تحویـل بگیریم. این امر موجب شـد مـا را به خانه کتاب 
ارجـاع دهنـد. ما هـم تا آن زمان فکر می کردیم مؤسسـۀ 
خانـه کتاب در واقع، بانک اطالعاتی دقیقی برای ناشـران 
اسـت؛ ولـی وقتی که وارد عمل شـدیم و بـا مدیریت آن 
یعنـی آقای مجیـد غالمی جلیسـه، جلسـه ای را برگزار 
کردیم، خواسـته هایمان مطرح شـد و عنـوان کردیم: »ما 
امسـال کمیتـۀ اطالع رسـانی را برعهـده داشـتیم.« اما با 
برخورد سـنگین مواجه شـدیم و در واقع احساس ما این 

بـود هیچ تمایلـی برای همـکاری ندارند.
این چنیـن واگـذاری، خوشـایند مدیر خانـۀ کتاب 
نبـود. بـر این اسـاس، بحث هـای زیادی انجام شـد که ما 
نیازمند خانۀ کتاب هسـتیم. باید اطالعـات به ما بدهید؛ 
آن هم بر مبنای وظیفه ای که اختیار کردیم؛ ولی متوجه 
شـدیم رویکرد دوستان اوالً بر همکاری نکردن است؛ ثانیاً 
اطالعات جامع و کاملی که ما نیاز داشتیم، در اختیارمان 
قرار نمی دادند. بحثشـان این بود که کمیتۀ اطالع رسـانی 

بایـد اطالعات حداقلی را بـه مردم بدهد.

خانــۀ کتــاب حاضــر بــه واگــذاری 
نبــود اطالعــات 

بحـث ما با خانۀ کتـاب در حد زیادی بـاال گرفت و حتی 
بارهـا بـه رئیس نمایشـگاه کتـاب، سـیدعباس صالحی، 
معـاون فرهنگـی، رسـید و بارها مشـاور اجرایـی او، آقای 
امیـرزاده ورود کردنـد؛ چـون خانـه کتـاب به هیچ عنـوان 

سردرگمی مردم
تقصیر ارشاد و مدیر خانۀ کتاب است

افشاگری تورانيان از سنگ اندازی مدیران ارشاد؛

مدیر کمیتۀ اطالع رسانی نمایشگاه کتاب پس از سه روز برگزاری این نمایشگاه، از بسیاری مسائل پشت پرده خبر داد.

   آن ها برای یک 
کتاب با اطالعات 
مختصر، مثاًل دویست 
تومان برای یک کتاب 
و برای کتاب مفصل تر 
حدود هشت هزار 
تومان طالب بودند. 
ما بحثمان این است 
باید به چه حسابی 
این پول را پرداخت 
کنیم؟ درحالی که 
خانه کتاب از ناشر، 
کتاب را به طور رایگان 
و با ثبت شخصی 
ناشر، دریافت می کند. 
در این صورت، برای 
همان اطالعات که 
قرار است برای 
مردم صرف شود، 
درخواست پول 
می کنید!

   امروز کتاب، 
زندانی خانۀ کتاب 
است. مدیر خانۀ 
کتاب اعالم می کرد 
این انحصار متعلق به 
خانه کتاب است و ما 
نمی توانیم آن را به 
شما بدهیم. او حتی 
ما را طرف معتمد خود 
نیز نمی داند.
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سردرگمی مردم تقصیر ارشاد و مدیر خانۀ کتاب است

اطالعاتـی در این راسـتا را در اختیار مردم بگـذارد. اگر در 
این نمایشـگاه، مردم به فشـار و سختی افتادند، مقصرش 

ارشـاد و مدیـر خانه کتاب اسـت.
باجه هـای اطالع رسـانی در فضاهـای محیطی هم، 
بـه مـا اختصـاص نیافـت. 108 باجه قـرار بـود در فضای 
نمایشـگاه داشـته باشـیم؛ اما بسـیاری از غرفه ها از سوی 
ناشـران، در روز اول اشـغال شـده بـود. ما از آقای شـهرام  
نیـاز، قائم مقـام نمایشـگاه، درخواسـت کردیـم کـه این 
غرفه هـا را بـه مـا تحویـل دهنـد و گفتیـم که از سـوی 
ناشـران اشـغال شـده اسـت؛ ولی کسـی همکاری نکرد.

دست رد ارشاد به اسپانسر 500 میلیونی 
در بحـث نقشـه بایـد بگویـم ایـن امـر بر عهـدۀ کمیتۀ 
اطالع رسـانی بـود. بـا اسپانسـری صحبـت کـرده بودیم 
و در مبلـغ 500میلیـون تومان به توافق رسـیدیم. وقتی 
کار نهایی شـد، دیدیم دوسـتان ارشـاد می گویند که این 
موضـوع در صالحیـت کمیتۀ اطالع رسـانی نیسـت؛ اما 

طبـق مصوبه،  نقشـه در حـوزۀ اختیاری مـا بود.
در نهایـت، کار بـه ایـن شـکل رسـید کـه تـا ظهر 
روز دوم نمایشـگاه نقشـه نداشـتیم و مـدام از مـا پنهان 

می کردنـد.
نکتۀ تأمل برانگیز اینکه نقشـه ها با کاغذ بی کیفیت 
تولید شـد و پشـت آن سـفید هم نبود. نقشـه ها ضعیف 
و پـر از غلـط بـود و بـا اینکه نقشـه در حیطـۀ وظایف ما 
بـود، برخی مسـئولین ارشـاد، تولید را بر عهـده گرفتند. 
جای سـؤال اینجاسـت: ارشـادی که باید حامی ما باشد و 
خوشـحال از حضور اسپانسر 500میلیونی، چرا دست رد 
بـه سـینه اش می زند و خـودش وارد عمل می شـود؟ من 
به صراحـت عـرض می کنم نمایشـگاه کتاب در شـرایط 

سـالمت به سـر نمی برد.

مدیـر می توانـد در یک مکانی کار کند که مقامات مافوق 
او نیـز نتوانند موضوعی را بـه وی امر کنند.

خانــه کتــاب پیشــنهاد داد که پیمانــکار ما 
د شو

حتـی متأسـفانه وقتـی مشـاهده شـد کـه مقاومـت 
می کنیـم، بـه ما پیشـنهاد دادنـد که خانه کتـاب حاضر 
اسـت پیمانـکار ما شـود. ما گفتیـم در پی ایـن برنامه ها 
نیسـتیم. این مـوارد نشـان دهندۀ آن اسـت که وضعیت 
سـالمی در خانـه کتـاب سـپری نمی شـود و در آنجـا، 

هیچ گونـه سـالمتی وجـود نـدارد.
معتقدم یـا واگذاری نمایشـگاه به تشـکل ها واقعی 
اسـت یـا دروغی بزرگ اسـت. بسـیار مـا را اذیـت کردند 
و بـا برخورد منفی، تـالش کردند منصرفمان کنند؛ ولی 
مـا به عنـواِن یـک وظیفـه به قضیـۀ تشـکل ها ورود پیدا 

کردیم.
بـا همـۀ ایـن مشـکالت، عـده ای نیـروی کارآمـد 
تحصیل کـرده و کارشـناس بـا کمتـری امکانـات، کار را 
پـی گرفتنـد. حتـی نیروهایـی بودند کـه قبل از شـروع 
نمایشگاه، طی نشستی آموزش دیدند. ما برای اینکه این 
انحصار خانه کتاب را بشکنیم، با تأسی بر جوانانی که  در 
بحث انرژی هسـته ای، بومی سـازی را سـرلوحۀ خود قرار 
دادند، در کمیتۀ اطالع رسـانی نیـز این گونه عمل کردیم 
و بـا طراحـی نرم افـزاری به نـام »پینش«، درصـدد جبران 

خـأل برآمدیم.

اگـر مـردم بـه سـختی افتادنـد، مقصرش 
ارشـاد و مدیـر خانـه کتـاب اسـت

جـای تأسـف دارد کـه وزارت ارشـاد خود را خـادم کتاب 
می دانـد؛ امـا مدیـر زیرمجموعـۀ ارشـاد حاضـر نیسـت 

 معتقدم یا واگذاری 
نمایشگاه به تشکل ها 
واقعی است یا دروغی 

بزرگ است. بسیار ما را 
اذیت کردند و با برخورد 

منفی، تالش کردند 
منصرفمان کنند؛ ولی 

ما به عنواِن یک وظیفه 
به قضیۀ تشکل ها ورود 

پیدا کردیم.

 در بحث نقشه باید 
بگویم این امر بر عهدۀ 

کمیتۀ اطالع رسانی بود. 
با اسپانسری صحبت 

کرده بودیم و در مبلغ 
500میلیون تومان 
به توافق رسیدیم. 

وقتی کار نهایی شد، 
دیدیم دوستان ارشاد 

می گویند که این 
موضوع در صالحیت 
کمیتۀ اطالع رسانی 

نیست؛ اما طبق مصوبه،  
نقشه در حوزۀ اختیاری 

ما بود.
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از این رمان را در دســت داشته باشید، می توانید این 
دانش آموزان را بندۀ خود کنید!

 دوستان، باید قبول کنیم که نیاز است به حوزۀ 
رماِن عامه پسند هم ورود پیدا کنیم. باید برای مخاطبان 
مذهبی خود، تغذیۀ محتوایی عامه پســنِد مذهبی هم 

داشته باشیم. چرا نباید داشته باشیم؟!
 بچه های مؤسسۀ خودمان که کتاب ها را خوانده 
بودنــد، برای معرفی و حرکت های ترویجی در مدارس 
شهر سرخط می کردیم. اگر اشتباه نکنم، با این مدل در 
حدود شصت مدرسه و دبیرستان، دست به حرکت های 
ترویجی و معرفی کتاب زدیم. حتی در پارک های شهر 
و اتوبوس های بین شــهری هم تجربیاتی از این دست 

داشتیم. بعضاً بچه ها حتی به خاطر این کار، کتک هم 

 تجربۀ ما می گوید باید روی طرح هایی سرمایه گذاری 
کرد که حجم و پوشِش رسانه ای قبلی داشته و ارزش 
افزوده دارند. اگر این طور شد، موفق خواهیم بود. مثاًل 
شاید سنجد و پنگول مصادیق مناسبی برای تولید دفتر 

دانش آموزان باشند.
 ببینید، ما باید تصمیم بگیریم که یا تولیدکنندۀ 
حرفه ای باشیم یا توزیع کننده! نمی شود هم دستی بر 

این طرف داشت و هم آن طرف!
 برای کتاب فروشــی، عالوه بر مخاطبان قبلی، 
آدم هایی هم که برای اولین بار پایشان به کتاب فروشی 

باز می شود، به همان اندازه مهم است.
 االن در بعضــی دبســتان های دخترانــه برای 
رمان »...« ســر و دست می شکنند و اگر شما یک جلد 

تأملی در هشتمين نشست اهالی »خوشه«

جگر شیر نداری، سفر عشق مرو!

محمدصادق علیزاده

این وسط جمعی پیدا شده اند و کار را جدی گرفته اند که بحث و دعواِی میان پخشی های کتاب و کتابفروشان، نقطۀ پایانی پیدا نمی کند و 
بعضاً بحث به جلسات بعدی حواله می شود. دعواها و بحث ها نه بر سر استراتژی ها که بر سر تاکتیک هاست.

خانوادۀ نشر
یادداشت

  ما باید تصمیم 
بگیریم که یا 
تولیدکنندۀ حرفه ای 
باشیم یا توزیع کننده! 
نمی شود هم دستی بر 
این طرف داشت و هم 
آن طرف

 دوستان، باید 
قبول کنیم که نیاز 
است به حوزۀ رماِن 
عامه پسند هم ورود 
پیدا کنیم. باید برای 
مخاطبان مذهبی 
خود، تغذیۀ محتوایی 
عامه پسنِد مذهبی 
هم داشته باشیم. چرا 
نباید داشته باشیم؟!
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کار فرهنگی نه به عنواِن فعالیتی شیک و شکالت پیچ 
شده، بلکه حرکتی سخت و جان فرسا می نگرندکه گاو نر 
می خواهد و مرد کهن و پوسِت کلفت و انگیزۀ پوالدین. 
جمع هایی که یقین دارند اگر جگر شیر ندارند، نباید پا 

به مسیر فرهنگ گذارند!
حاال این وسط جمعی پیدا شده اند که کار را جدی 
گرفته اند. کار را جــدی گرفته اند که این چنین گاهی 
صدایشــان هم زیاد می شود. کار را جدی گرفته اند که 
بحث و دعواِی میان پخشی های کتاب و کتابفروشان، 
نقطۀ پایانی پیدا نمی کند و بعضاً بحث به جلسات نقد و 
بررسی بعدی حواله می شود. دعواها و بحث ها نه بر سر 
استراتژی ها که بر سر تاکتیک هاست؛ اما جدی  است؛ 

چرا که این جمع ها، کار خود را جدی گرفته اند.
***

هشتمین نشسِت مراکِز توزیع محصوالِت فرهنگی 
»خوشــه« در مجتمع یاوران حضرت مهدی )عج( در 
مسجد جمکران به کار خود پایان داد. در این نشست 
دوروزه، حدود 100 نفر از کتابفروشان و توزیع کنندگان 
محصوالت فرهنگی از سراســر کشور حضور داشتند. 
برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی از جمله مباحث 
پیوند اقتصاد و فرهنــگ و بازاریابی، از برنامه های این 
نشست دوروزه بود. برخی نمونه ها و طرح های سراسری 
و ملــی کتاب خوانی نظیر طرح »روشــنا« و »کتاب و 

زندگی« هم در این نشست نقد و بررسی شد.

خورده بودند!
جمالِت باال، بحث های انتزاعی و روی هوا و نظری 
و تئوریک و به قصد فخرفروشی نیست. این ها تجربیات 
زیســتۀ کتاب فروشــی های جبهۀ فرهنگی انقالب و 
بخشی از بدنۀ کتاب فروشی های کشور است. تجربیاتی 
که برون آمِد کِف فعالیت های فرهنگی هستند و حاال 
دارد در اجتماع ساالنه شــان و در یک نشست عمومِی 

ساالنه روی هم انباشته و هم افزا می شود.
گزاره هایی که نه حاصل اوضاع گلخانه ای و دوره ها 
و کالس هــای فشــردۀ موفقیت فرهنگی در بیســت 
ثانیــه و امثالهم، بلکه جوشــیده از متِن عرصۀ عمل 
و اقدام هســتند. تجربیاتی که گاه به بهای شکست و 
تعطیل شــدن و روی ِهوا رفتن ایده هــا و انگیزه ها تمام 
شده اند و حاال در چنین جمع هایی تبدیل به چراِغ راِه 

آینده می شود.
گزاره هایی که حاصل مناظرۀ مستقیم دغدغه از 
یک سو و واقعیت های بی رحم و سخت و خشن زندگی 
از ســوی دیگر اســت. فرایندی که هرچند سخت و 
صعب است و قدم نهادن در مسیری ناهموار و سنگالخ 
محسوب می شــود، آرام آرام از البه الی این سختی ها و 
ناهمواری ها، ریشــه می دواند و رشد می کند و می بالد 

و پیش می رود.
فرایندی که حاال با جمع های این چنینی، آیندۀ 
روشنی پیش رو خواهد داشت. جمع هایی که حاال به 

  حاال این وسط 
جمعی پیدا شده اند که 
کار را جدی گرفته اند. 
کار را جدی گرفته اند 

که این چنین گاهی 
صدایشان هم زیاد 

می شود. کار را جدی 
گرفته اند که بحث و 

دعواِی میان پخشی های 
کتاب و کتابفروشان، 

نقطۀ پایانی پیدا 
نمی کند و بعضاً بحث به 

جلسات نقد و بررسی 
بعدی حواله می شود. 

دعواها و بحث ها نه بر 
سر استراتژی ها که بر 

سر تاکتیک هاست؛ اما 
جدی  است؛ چرا که 

این جمع ها، کار خود را 
جدی گرفته اند

جگر شیر نداری، سفر عشق مرو!


