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کتابهایی برای نخواندن
حسین شاهمرادی -آنچه تقریباً همۀ صاحبنظران روی آن
اتفاقنظر دارند ،وضعیت نامطلوب ویراستاری کتاب است.
ســاالنه چنددههزار کتاب در کشور ما چاپ میشود که
بهلحاظ سالمت متن ،وضعیت اسفناکی دارند .بسیاری از
اوقات ،این متن ناسالم باعث میشود که خواننده ،پس از
مطالعۀ چند صفحه ،از خیر خواندن کتاب بگذرد و آن را
کنار بگذارد و آدم گاهی تصور میکند که این کتابها را
برای خواندهنشدن نوشتهاند .البته در این باره ،سخنهای
زیادی گفته شده است و در این مقال ،قصد ندارم تکرار
مکررات کنم.
در ســال  ،91زمانــی که مقام معظــم رهبری از
نمایشگاه بینالمللی 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 غیرحرفهایِ ما ،ویرایش کتاب،
نه یک امر ضروری و الزم ،بلکه یک امر مستحب و البته
هزینهبر اســت که برای کاهش قیمت کتاب ،میتوان از
آن صرفهنظر هم کرد .در نشر حرفهای ،نهتنها نمیتوان
از ویرایش چشــم پوشید ،بلکه میبینیم ناشران بزرگ،
برای خود رسمالخط معین و حتی سبک ویرایشی خاصی
دارند .البته این به آن معنا نیســت که هر ناشری برای
خودش یک رسمالخط تدوین کرده یا یک سبک ویرایش
ابداع کرده است؛ بلکه به آن معناست که همۀ کتابهای
یک ناشر ،یک رســمالخط واحد و یک سبک ویرایشی
واحد دارند و این همان رســمالخط یا سبکی است که یا

ناشر آن را «تدوین» یا «تعیین» کرده است.
کتاب ،مهمتریــن ابزار انتقال فرهنــگ و یکی از
ماناتریــن محصــوالت فرهنگی اســت و تأثیری که بر
مخاطب میگذارد ،از جهات مختلف ،از سایر محصوالت
فرهنگی ،عمق بیشتری دارد و از همین رو ،سالمت زبان
آن اهمیت ویژهای دارد .در روزگاری که زبان فارسی ،در
معرض خطر جدی قرار دارد ،حفظ و حراســت از آن در
همۀ محصوالت فرهنگی ،بهویژه کتاب ،بسیار مهم است.
با توجه به همۀ آنچه گفته شد و نکات بسیاری که
مطرح نشد ،ناگزیریم که نشر غیرحرفهایمان را بهسمت
توجه بیشتر به ویرایش ،بهعنوان جز ِء الینفک نشر ،سوق
دهیم و در این میان ،ناشران ،بهعنوان کارگردانان تولید
کتاب ،نقش بســزایی میتوانند ایفا کنند .البته شایان
ذکر اســت که ویرایش مراتبی دارد که متأسفانه زمانی
که صحبت از ویرایش میشــود ،حتی بسیاری از اهالی
کتــاب ،گمان میکنند که از اصالح غلط امالیی در یک
کتاب سخن میگوییم 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 همینرو در این شــمارۀ نشــریۀ شیرازه کتاب،
پروندۀ ویژهای را به این موضوع اختصاص دادهایم و دربارۀ
برخی موضوعات مهم در ویرایش اعم از اهمیت موضوع،
مفهوم ویرایش ،انواع ویرایش ،حراست از زبان فارسی و...
سخنگفتهایم.
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خط اخبار
گزارش

تولید تیزر سینمایی
از رؤیای نیمهشب یک روحانی
مسئول دبیرخانۀ چهارمین دورۀ مسابقۀ «کتاب و زندگی» از توزیع ۵۰هزار جلد از کتاب رؤیای نیمهشب تا پایان فروردین خبر داد و گفت :در
این دوره ،به نویسندگان اینستاگرامی نیز جوایزی تعلق خواهد گرفت.

احمد ذوعلم ،مسئول دبیرخانۀ چهارمین دورۀ
مسابقۀ «کتاب و زندگی» ،در گفتوگویی با اشاره به
آغاز رسمی دور چهارم مسابقۀ «کتاب و زندگی» از
15فروردینماه ،گفت :رمان رؤیای نیمهشب اثر مظفر
ساالری ،از انتشارات کتابستان معرفت ،کتاب چهارمین
ب و زندگی معرفی شده
دور مسابقۀ کتابخوانی کتا 
است .تا قبل از عید ،تعداد 10هزار جلد از این کتاب توزیع
شده است و بنا داریم تا آخر فروردینماه50 ،هزار جلد از
این کتاب توزیع شود.

ایجاد غرفهای در نمایشگاه کتاب برای معرفی
رؤیاینیمهشب

وی ادامه داد :بنا داریم که در بیست و نهمین دورۀ
نمایشگاه کتاب تهران نیز غرفهای بهمنظور 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.

تولیدتیزرسینماییکتاب

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
گفتوگو پرداختهایم که جزئیات آن در روزهای آینده
اعالم خواهد شد .عالوه بر این ،برنامههایی نیز برای
طراحی پوستر این دوره از مسابقه داریم.

اهدایجایزهبهنویسندگاناینستاگرامی

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

ذوعلم از تغییر در رویۀ اهدای جوایز در دورۀ جدید
مسابقه خبر داد و افزود :ما در این دوره برای افرادی که
در شبکۀ اینستاگرام با تگ رؤیای نیمهشب به معرفی این
کتاب میپردازند نیز جایزه در نظر گرفتهایم .عالوه بر این،
در این دوره ،جوایز بهصورت هفتگی نیز اهدا میشود.

ب و زندگی از
چهارمین دورۀ مسابقۀ کتا 
15فروردینماه تا 15تیرماه 95برگزار و در صورت
استقبال عالقهمندان ،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 میخوانیم:
«پدر بزرگ از پشت قفسهها بیرون آمد و به
گوشوارهای زیبا و گرانبها که من طراحی کرده بودم و
ساخته بودم ،اشاره کرد .خوشحال شدم که آن را برای
ریحانه انتخاب کرده بود؛ هر چند بعید میدیدم که
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 گوشوارهها را گرفت و ورانداز کرد.
 قشنگاند؛ ولی ما چیزی ارزانقیمت میخواهیم.مادر ریحانه گوشوارهها را روی مخمل گذاشت .با
نگاهش گوشوارههای قبلی را جستوجو کرد .پدربزرگ
گوشوارههای گرانبها را توی جعبۀ کوچکی گذاشت.
جعبه را به طرف مادر ریحانه ُسراند.
 از قضا قیمت این گوشوارهها دو دینار است.در دلم به پدربزرگ آفرین گفتم .از خدا میخواستم
که ریحانه صاحب آن گوشوارهها شود .قیمت واقعیاش
ده دینار بود .یک هفته روی آن زحمت کشیده بودم.
منبع:خبرگزاریتسنیم

رونمایی کتاب سهرابینژاد در عصرانۀ ادبی فارس
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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 امینپور و سهرابینژاد؛ اینها احیاکنندۀ رباعی در سالهای پس از انقالب بودند.

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

شکارسـری :شـاعر حرفـهای نسـبت بـه
دیگـر جریانهـای شـعری روزگار ،دیدگاه
دارد

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

اول اینکـه زبان تثبیتشـده در کارش دیده میشـود.
ایـن زبـان تا زمانـی در آثار این شـاعر بـه کار میرود
کـه خـودکار نشـده باشـد و بهنوعـی زبـان عملگـرا
باشد.
وی افـزود :شـاعران متوجـه میشـوند کـه پس
از مدتـی ،ایـن زبـان به تکرار رسـیده اسـت .بنابراین،
خـود را بازتولیـد میکننـد؛ امـا از مشـخصات دیگـر
شـاعر حرفـهای میشـود 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 آنها را بهشـکل منطقی میپذیرد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی
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یـا نـه .دیگـر اینکه موتیـف در شـاعر حرفـهای دیده
میشـود ،همـان عناصر تکرارشـوندهای که بـه آثار او
نظـام میبخشـد و در آثـار او ،ایـن عناصر را میشـود
پیگیـر شـد .موتیفهـای معنایـی ،تصویـری و حتی
کلمـات تکرارشـونده ممکن اسـت تسـری یابد.
شکارسـری افـزود :شـاعر حرفـهای بنـا بـه
پیشـنهادها تأثیرگـذار اسـت .دیگـر اینکـه نسـبت
بـه دیگـر جریانهـای شـعری روزگار ،دیـدگاه دارد.
شـاعران حرفـهای اغلب ،بـه جریان ادبی روزگارشـان
دارای دیـدگاه هسـتند.
ایـن منتقـد در ادامـه ضمـن تأکید بر تـداوم که
از دیگـر عناصـر مهـم بـرای شـاعران حرفهای اسـت،
توضیـح داد :ایـن مسـئله جرقـهای زودگذر نیسـت و
غالبـاً کارهایشـان تداوم دارد .البته من سـهرابینژاد را
بـا ایـن ویژگیها ،شـاعری حرفـهای میشناسـم .این
مشـخصات ک موبیـش جـزء دو ،سـه گزینـهای اسـت
کـه در رونـد کاری او مشـاهده میشـود.
وی افـزود :این کتاب دلیلی اسـت بـر گفتههای
بنـده نسـبت بـه شـاعر؛ چـرا کـه او نسـبت بـه چند
جریـان فعـال روزگار خـود ،برخـوردی فعـال نشـان
میدهـد.
شکارسـری بـه زبان سـهرابینژاد هم اشـاره کرد
و آن را در آثـار کالسـیک متمایـل بـه زبـان کهـن
دانسـت و گفـت :ایـن کتـاب نشـان میدهـد اگرچه
متمایـل بـه زبان کهن اسـت؛ امـا بهنوعی بـه تثبیت
رسـیده است.
شکارسـری در ادامـۀ سـخنان خـود بـه قالبها
نیـز اشـاره کرد و بـر گزینههایی 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 :کوتاهنویسـی در شـعر یکی از ویژگیهای

شـعر اسـت ،این کتاب نشـان داد سـهرابینژاد تمایل
خـود را به ایـن جریان نشـان داده اسـت .جریانی که
مخاطـب در کوتاهتریـن فرصت با اثر روبهرو میشـود
و بالفاصلـه اگـر خواسـت از اثـر فاصلـه بگیـرد ،ضرر
نمیکنـد.
او یکـی دیگـر از ویژگیهـای شـاعر ایـن کتـاب
را توجـه بـه نیازهـای اجتماعـی بـا درنظرگرفتـن
پسزمینههایـی دانسـت کـه خـود در دهههـای
گذشـته در ذهـن داشـته و نتیجـهاش کتـاب حاضـر
شـده اسـت.
شکارسـری همچنیـن ،بـه نثرهـای کوتـاه در
کتـاب اشـاره کـرد و افـزود :ایـن نثرها فاقـد فرمهای
پیچیـدۀ زبانـی و تصویـری هسـتند و برخـورد بـا
آنهـا بـرای عمـوم مخاطبـان امکانپذیـر اسـت .این
مجموعـه آثـاری کوتـاه از هایکـو تـا نثرهـای ادبی را
شـامل میشـود کـه در کتـاب وجـود دارد .هـر چند
من نتوانسـتم تحلیل روشـنی از سهسـطریها داشته
باشـم؛ زیـرا  %10از آنهـا نیمایـی یـا سـپید اسـت و
بیـش از  ، %90در فضـای وزن و بیوزنـی در حـال
حرکت اسـت.
وی افـزود :رفـت و برگشـت و وزن و بیوزنـی
از نکاتـی اسـت کـه باید دقیق بررسـی شـود کـه آیا
دارای نظـام اسـت یـا فاقـد آن.
ایـن منتقـد بـا بیـان اینکـه فصـل دوم کتـاب،
نیماییهـای کاملی از اشـعار قدیم اسـتاد را در مقابل
مخاطـب نمایـان کنـد ،تصریـح کـرد :ایـن کتـاب
نشـاندهندۀ آن اسـت که کـودک درون سـهرابینژاد
نهتنهـا وجـود دارد ،بلکـه فعـال هـم هسـت و در
نوشـتنها ،شـیطنتهایی دیـده میشـود .گاهـی
طنـز صریحـی در ایـن اثر دیده میشـود کـه از ذهن
خمـوده و بیانـرژی برنمیآیـد.
وی اشـعار ایـن کتـاب را مضمونگـرا دانسـت و
توضیح داد :شـاعر مضمونگراسـت و بهجای توجه به

سیدحسن حسینی ،قیصر و سهرابینژاد مثلث رباعی ایران

مشـخصات صوری زبان ،مضمونگرایی کرده اسـت و
اسـتفاده از اصطالحـات روزمـرۀ سـهرابینژاد ،مـرا به
یـاد اخوان میانـدازد.
شکارسـری همچنیـن ،بـه طنـز نیـز پرداخـت
و گفـت :اندیشـه و ژانـری خـارج از شـعر در اشـعار
وجـود دارد و شـالودۀ فکـری شـاعر را میشـود
مذهبی دانسـت .من سـهرابینژاد را شـاعری حرفهای
میدانـم؛ چـرا کـه ایـن کتـاب یکـی از برهانهـای
محکـم برای این اسـت که شـاعر دائماً بـه تغییر فکر
میکنـد ،پـس حرفـهای اسـت.

نادمــی :رنــگ قــوی مذهبــی در شــعر
ســهرابینژاد وجــود دارد

در ادامـه ،سـیداحمد نادمـی از دیگـر حاضریـن در
جلسـه بـا بیـان اینکـه بارهـا دربـارۀ اشـعار و آثـار
سـهرابینژاد صحبـت کـرده اسـت و قطعـاً او یکـی از
شـاعران جـدی ادبیـات انقلاب اسـت ،تصریـح کرد:
او بهشـدت بـه تعریـف شـاعر انقلاب اسلامی مقید
اسـت و وظیفـۀ اجتماعـی بـرای شـاعر قائـل اسـت.
وی در ادامـه ،بـه زبان ادبیات انقالب اشـاره کرد
و توضیـح داد :در شـاعر انقالب اسلامی میبینید که
بایـد بـا سـتمگر مقابله کـرد و در مقابـل آن ،تا جایی
کـه میشـود برای سـتمدیده مایه گذاشـت .در شـعر
تمـام شـاعران انقالب ایـن موضوع دیده میشـود که
انعکاسدهنـدۀ وضعیت زمانی خود هسـتند.
نادمـی بـه کتـاب نخسـت سـهرابینژاد اشـاره
کـرد و گفـت :کتـاب اول او و کتابهـای دیگـرش و
زمانهـای انتشـار آنهـا را چنانچه جداگانـه بنگریم،
درمییابیـم کـه اگـر فـردی بهطـور جـدی مسـائل
سیاسـی ،اجتماعـی و ...جامعـه را پیگیـری کنـد،
انعـکاس آنهـا را در ایـن کتـاب خواهـد دیـد.
بهگفتـۀ وی ،رنـگ قـوی مذهبـی در شـعر
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سـهرابینژاد وجـود دارد .از درونمایـۀ شـعری
سـهرابینژاد میشـود متوجـه اتفاقـات جامعـه شـد؛
چـرا کـه برایـش دردنـاک اسـت.
وی به هایکو اشـاره نمود و آن را شـکلی از شـعر
معرفـی کـرده بود؛ امـا شـعرهای سـهرابینژاد هایکو
نیسـتند؛ چـون نمیتواننـد بهلحـاظ ذاتـی بهسـمت
خـرد آسـیای
هایکـو برونـد .شـعر هایکـو متکـی بـر َ
جنوب شـرقی اسـت.

فرازمند :سـهرابینژاد در کنار سیدحسـن
حسـینی و قیصـر ،تشـکیلدهندۀ مثلث
رباعی است

حسـن فرازمنـد از دیگـر حاضـران در این جلسـه ،به
دوسـتی سـابقهدار خـود با سـهرابینژاد اشـاره کرد و
آن را مربـوط بـه دهـۀ  50دانسـت و اظهـار داشـت:
سـابقۀ دوسـتی با سـهرابینژاد بـه دهه  50میرسـد؛
همـان زمانـی کـه بـدون آشـنایی بـا هم ،شـعرهایی
را بـرای مجلـۀ جوانـان ارسـال میکردیـم .همـان
صفحـهای که محبـوب همۀ جوانان بـود؛ حتی همان
زمـان ،عـدهای در ورامیـن صـف میکشـیدند تـا این
مجلـه ،دوشـنبهها به دستشـان برسـد.
وی افـزود :بـه نظـرم ایـن مجلـه در تاریـخ
مطبوعـات ایـران ،مجلـهای بینظیـر پرمخاطـب بود.
بنده و سـهرابینژاد و خیلی از شـاعران دیگر از همان
زمـان ،کار خـود را آغـاز کردیـم.
فرازمنـد بـا بیـان اینکـه برخـی از آن شـاعران
بـه پـس از انقلاب پرتـاب شـدند و برخـی در همان
بـازۀ زمانـی باقـی ماندنـد ،بـه نامهایی چون سـپیده
کاشـانی ،نصراهلل مردانی و سیدحسـن حسینی اشاره
کـرد و گفـت :مـا نیـز بهرغـم تنگیهـای عرصـه بـه
ایـن سـو آمدیم .دوسـتی مـن بـا سـهرابینژاد ناپیدا،
امـا طوالنـی شـد و پـس از آن در رادیـو بهشـکل
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دوسـتی ادامهیافتـه من
پیـدا همـکار شـدیم و علـت
ِ
و سـهرابینژاد ،وجـه مشـترکی بـود کـه در نگاهمان
وجود داشـت .آنچه سـهرابینژاد در شـعر و رباعیاتش
آورده ،همـان چیزهایی اسـت که با آنهـا درگیر بوده
است.
وی بـه دوران پـس از انقالب اشـاره کرد و گفت:
پـس از انقلاب ،یـک مثلـث در رباعـی کشـور داریم؛
مثلثـی کـه رباعی را به هر شـکل زنده کرد ،متشـکل
از سیدحسـن حسـینی ،قیصر امینپور و سهرابینژاد؛
اینهـا احیاکنندۀ رباعی در سـالهای پـس از انقالب
بودند.
وی بـه دیوانهای مهم در دوران گذشـته اشـاره
کـرد و از بخـش مهمـی بـه نـام رباعـی یـاد کـرد و
گفـت :از ایـن رباعیهـا تعـداد کمـی میـان مـردم بر
سـر زبانهـا مانده و پذیرفته شـده اسـت؛ امـا به قول
مرحوم باسـتانی پاییزی در مقالۀ سـال  ،55شـاعران
ایـن عصـر اگـر زیباتریـن رباعیهـا را هـم بسـرایند،
ممکـن اسـت آن را بـه حسـاب خیـام بگذارنـد؛ ولی
مثلـث رباعـی پـس از انقلاب ،دایـرۀ جدیـدی در
حـوزۀ رباعیسـرایی در کشـور ایجـاد کرد کـه رباعی
حماسـی ،دفـاع مقدس یا انقلاب از آن یاد میشـود.
هرچنـد برخـی از آنهـا خـارج از این تعریفهاسـت.
تفـاوت سـهرابینژاد بـا آن دو نفـر دیگـر ایـن بود که
حاضـر نشـد به هر مسـئل ه و گرفتاری خود بـا روزگار
بپـردازد؛ اما سـهرابینژاد ایـن کار را میکرد .او سـراغ
ً
مثلا به حاشـیۀ
چیزهایـی بهجـز جنـگ هـم رفت،
جنـگ پرداخـت ،سـراغ کوپـن و کوپنفروشـان رفت
و ایـن امتیـاز ویـژۀ سـهرابینژاد در آن سـالها بـود.
وی در پایـان سـخنان خـود ،کتاب سـهرابینژاد
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 تهنشـین میشـود .ایـن کتاب تولدی تـازه برای

سـهرابینژاد است.

ســهرابینژاد :محاســن و معایــب ســه
مصرعــیام را میپذیــرم

محمدرضـا سـهرابینژاد نیـز در جمالتـی کوتـاه،
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 خاطـرهای مربـوط بـه  30سـال پیـش
اشـاره کـرد و گفـت :حدود  30سـال پیش بـا یکی از
دوسـتانم و شـهید چمران در کانون ابوذر ،شعرخوانی
داشـتیم .دوسـتم قصیـدهای خواند که مردم خسـته
شـدند؛ ولـی مـن دوبیتـی خوانـدم کـه بـا اسـتقبال
روبـهرو شـد .در هنـگام خـروج گفـت« :آنچـه من در
صـد بیـت سـرودم ،تـو در دو بیـت گفتی».
وی ضمـن اشـاره بـه برخی اشـعار که شـعریّت
ندارنـد ،گفـت :بـا توجـه بـه افزایـش شـبکههای
مجـازی ،برخی شـاعران اشـعار سـپیدی میسـرایند
و منتشـر میکننـد کـه از شـعریت چیـزی نـدارد؛
حتـی در آنهـا فن بیـان و بازیهای زبانـی نیز دیده
نمیشـود.
وی تأکیـد کـرد :مضمـون موضـوع خوبی اسـت
و مـن بـه آن توجـه دارم .البتـه تصویرسـازی هـم
مهـم اسـت .در حـال حاضر برخـی شـاعران ،کارهای
ناآگاهانـهای میکننـد و راههایـی را میروند که شـعر
نیسـت ،تخیل و موسـیقی ندارد .من اما سـعی کردم
مضمـون را شـکار کنـم و آنها را در سـه مصـرع ،در
اشـعار خـودم بگنجانـم .بنابراین ،محاسـن و معایبش
را میپذیـرم.

در پایـان ایـن مراسـم ،از کتـاب خلـوت
اسـت همیشـه خیابـان بهشـت سـرودۀ محمدرضـا
سـهرابینژاد رونمایـی شـد.
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خط اخبار
شــش نامزد نهایی چهرۀ ســال انقالب اســامی
معرفی شدند :جواد افشار ،پرویز پرستویی ،عبدالحمید
قدیریان ،مجید مجیدی ،هادی محمدیان و خانم بهناز
ضرابیزاده .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 بهقلم محمد
یوسفیان از سوی مرکز تخصصی مهدویت منتشر شد.
کانون اندیشه جوان کتاب آیین طلبگی اثر علیاصغر

همتیان را منتشر کرد.
تعــداد  3381اثر در دو بخش شــعر و داســتان به
دبیرخانه چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان
سوره ارسال شد.
در روز فناوری هســتهای ،برای آشــنایی با روش و
منش شــهدای گرانقدر دانش هســتهایِ کشورمان،
کتاب من ،مادر مصطفی ،نوشــتۀ رحیم مخدومی ،در
نماز جمعههای کشور معرفی شد.
در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در
بخش بینالملل ،دو ناشر و در بخش داخلی  116ناشر
محروم بودند.
کمیتهای برای بررســی افزایش میــزان اجارهبهای
غرفههای بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تشکیل شد
که این کمیته بر افزایــش 25درصدی تعرفۀ موز ّعان
داخلی نشر بینالملل رأی داد.
کتاب من انقالبیام که بازخوانی برجستهترین مواضع
انقالبی رهبر معظم انقالب اســت ،از سوی نشر ساقی
منتشر شد.
بنکارتهای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،ویژۀ
اهل قلــم ،از 150هزار تومان به مبلغ 250هزار تومان

13
خط اخبار
خبر

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی
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افزایش پیدا کرد.
فردا برای خواندن دیر اســت ...شعار بیستونهمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شد.
ویرایش دوم کتاب اقتصاد مقاومتی :درآمدی بر مبانی،

سیاستها و برنامۀ عمل در ســال «اقتصاد مقاومتی؛
اقدام و عمل» ،بهصورت الکترونیکــی در نرمافزارهای

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

کتابخوان فراکتاب ،خطخوان و طاقچه منتشر شد.
انجمــن قلم ایرانیان امروز ،کتاب در شــاهراه باد را
منتشر کرد.
کتاب قرآن و خردورزی ،اثر سیدمحمدعلی داعینژاد
از سوی کانون اندیشۀ جوان منتشر شد.
راههای پیشرفت و تعالی یا رکود و اضمحالل جامعۀ
اســامی ،مضمون تازهترین کتابی است که دفتر نشر
فرهنگ اســامی با عنوان به کجا میرویم؛ 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 یارانههای خرید کتاب در نمایشگاه
امسال خبر داد و گفت :امسال برای نخستین بار یارانۀ
خرید کتاب به دانشآموزان تعلق گرفت.
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان کتاب
ســوتهدالن نقاش اثر هادی ســیف را برای دومین بار
منتشر کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور ضمن بیان
چشــماندازی از برنامههای این نهاد در سال  ،1395از
اجرای طرحهای جدید کتابخوان همچون کتابخوان
ماه ،مجازی ،تخصصی و ...خبر داد.
کتاب بیا تصمیــم بگیریم اثر ابوالفضل ابراهیمی ،از
سوی نشر کانون اندیشۀ جوان منتشر شد.
۲۱هزار نسخه از رمان مالقات در شب آفتابی اثر علی
موذنی ،برای پویش مطالعاتی روشــنا راهی بازار کتاب
شد.
کتــاب تا نفــس دارم میجنگم 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 بینالمللی کتاب نجف اشرف را کسب کرد.
کتاب نردبان جهان نوشتۀ محمدرضا سرشار ،بهزودی
از ســوی گروه کودک و نوجــوان فانوس دریایی برای
مخاطبان آمریکای التین به زبان اســپانیولی منتشر
میشود.
در آســتانۀ روز بزرگداشت مقام زن کتاب نامههای
فهیمه ،یادداشــتها و نامههای عارفانۀ مرحوم خانم

فهیمه بابائیانپور به همسر شهیدش غالمرضا صادقزاده
در نماز جمعههای کشور معرفی شد.
دفتر نشــر معارف در ایام برپایی نمایشــگاه کتاب،
کتابهای تمدن اسالمی اثر عالمه عبدالهادی الفضلی،
انقالب کرامت در بحرین اثر ایمان نوروزی و شهید صدر
اثر آیتاهلل عفیف نابلسی را روانۀ بازار کتاب کرد.
ســومین مجلــد از مجموعۀ 10جلــدی قصههای
حیوانات در قرآن با نام هدهد و ملکه بلقیس و ترجمۀ
محمدرضا سرشار به چهاردهمین چاپ خود رسید.
کتــاب زندگینامۀ 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 بهقلم مصطفی رحماندوست از سوی
انتشارات سروش به چاپ دوم رسید.
رمان رؤیای نیمهشب اثر مظفر ساالری ،کتاب دورۀ
چهارم مسابقۀ کتابخوانی «کتاب و زندگی» معرفی شد.
رمان به ســپیدی یــک رؤیا اثر فاطمه ســلیمانی
اندرزیانی ،از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.
بهتازگی 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 اســامی موســوم به آفتابگردانهــا با حضور
علیمحمد مؤدب ،محمود اکرامی و میالد عرفانپور در
مؤسسۀ شهرستان ادب برگزار شد .مدیرعامل مؤسسۀ
شهرستان ادب گفت :بر مدیران اجرایی در دستگاههای
فرهنگی ،فرض اســت حمایت جدیتر از حوزۀ شعر
بهخصوص تربیت نیرو داشته باشند که از تأییدات رهبر
معظم انقالب نیز بوده است.

رمان هیام که جدیدترین اثر انتشــارات عماد فردا
بهقلم لیال قربانی است ،در نمایشگاه کتاب عرضه شد.
کانون اندیشۀ جوان کتاب پاسخ به شبهه و پرسش اثر
حسین سوزنچی را منتشر کرد.
مدیرکل فرهنگیهنری اردویی و فضاهای پرورشی
وزارت آموزش و پرورش از اختصاص بن 50هزار تومانی
به 86هزار دانشآموز و معلم در استانهای تهران ،قم
و البرز در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
زندگی سالم :ضروریات ششگانۀ حفظ سالمتی در
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طب سنتیاسالمی جدیدترین کتاب نشر سدید است
که در زمینۀ طب سنتیاســامی منتشر شده است.
بــا توجه به اهمیت مطالعۀ این کتاب و ضرورت تغییر
ســبک زندگی فعلی ،نســخۀ الکترونیک و چاپی آن
بهصورت همزمان دردسترس قرار گرفته است.
کتاب نفوذ که به بررسی پروژۀ برنامهریزیشدۀ نفوذ
دشمن از دیدگاه رهبر انقالب پرداخته ،بههمت 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
کتابفروشیها برگزار شــد .در این نشست محورهایی
نظیــر اقتصاد مقاومتی و نقش جبهــۀ انقالب در آن،
بهویژه مراکز توزیع محصوالت فرهنگی ،اقتصاد فرهنگ
و نحوۀ مواجهه بــا آن ،اقتصاد کتابفروشــی در دورۀ
بحران ،مدیریت مالــی در مراکز توزیع و عرضه ،رصد
عرضهکنندگان کتاب در جبهۀ معارض ،مشتریمداری،
اخالق کســب ،بررسی توزیع و پخش کتاب در جبهۀ
انقالب و بررســی پویش مطالعاتی «روشنا» و مسابقۀ
«کتاب و زندگی» بررسی شد .سردار حاجسعید قاسمی،
میثم نیلی ،مسئوالن فرهنگی اوقاف و جمعی از فعاالن
فرهنگی ،در این نشســت حضور داشــتند .همچنین
 120توزیعکننــدۀ محصوالت فرهنگی در کارگاههای
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.
محصول فعالیت یک سال گذشتۀ
پانزده محصول،
ِ
مرکز ترجمۀ حوزۀ هنری در برنامهای 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 میشود.
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کتاب الزامات حقوقی تحقق سیاستهای 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  1395در سالن امیرحسین فردی
حوزه هنری برگزار شــد .دبیر شــورای شعر کودک و
نوجوان بیان کرد :دو نســل از جنگ فاصله گرفتهایم
و میتــوان به مضامین دفاع مقدس از نگاههای تازهای
مانند شهدای تازه تفحص شده و مدافعان حرم پرداخت.
اسامی برندگان قرعهکشی هفتههای اول و دو ِم دور
چهارم مســابقۀ بزرگ «کتاب و زندگی» با محوریت
کتاب رؤیای نیمهشــب اعالم شــد .چهارمین دورۀ
مســابقۀ «کتاب و زندگی» بــا محوریت کتاب رؤیای
نیمهشب از ۱۵فرودینماه آغاز شده است .عالقهمندان
برای شــرکت در این مســابقه ،به تارنمای کتاب و
زندگی به آدرس  Ketabzendegi.irمراجعه کنند.

ادارهکل فرهنگــی نهــاد کتابخانههای 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 نیمهشب»
اثر مظفر ساالری ،از انتشارات کتابستان معرفت تولید
می شــود .این کتاب ب ه عنــوان کتاب چهارمین دور
ب و زندگی معرفی شده است.
مسابقۀ کتابخوانی کتا 
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خوشوقتم از اینکه
اعالم کنم فعالترین
ناشران سال گذشته،
ناشران جبهۀ انقالب
بودند و پرخواهان ترین
کتابها هم از جنس
کتابهای فرهنگ و
اندیشۀ اسالم و انقالب
اسالمی بود
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خانۀکتاب؛
گره کور توسعه و ترویج کتابخوانی
مجتبی کبک کوهساری

به گزارش پایگاه اطالعرســانی مجمع ناشــران انقالب
اسالمی ،منانشر ،نشست خبری میثم نیلی ،مدیرعامل
مجمع ناشران انقالب اســامی دربارۀ نمایشگاه کتاب
تهران ،عصر روز سهشــنبه ،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 رسانهها دیده نمیشود؛ هم
در فضای تولید ،هم توزیع و هم ترویج .ناشــران انقالب
اسالمی در حوزۀ بینالملل هم کارهای زیادی انجام دادند
و کار را بهسختی ،اما با صالبت به پیش میبرند.
وی افزود :خوشــبختانه ،سال پیش ناشران جبهۀ
انقالب ،مانند سالهای پیش و بلکه پیش تر از سالهای
گذشته ،هم به لحاظ تولید محتوای فاخر و متناسب با
اهداف انقالب اســامی ،هم به لحاظ بازاریابی و جذب

مخاطب ،خوش درخشیدند .خوشوقتم از اینکه اعالم
کنم فعالترین ناشران سال گذشته ،ناشران جبهۀ انقالب
بودند و پرخواهانترین کتابها هم از جنس کتابهای
فرهنگ و اندیشــۀ اسالم و انقالب اسالمی بود .البته به
اندازهای که این محتــوا ،خواهان دارد و مخاطب طلب
میکند ،راه نرفتۀ بسیاری داریم و ناشران ما باید توجه
بیشتری به این موضوع داشته باشند .بهرغم اینکه برخی
میخواهند القا کنند که اندیشــه و نگاه انقالب ،دچار
قدمت و کم و کاستی شده است ،خوشبختانه اص ً
ال 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 ویترینهای کتاب و کتابفروشی را افزایش
دهند .این در حالی بود که آمار ســال گذشته حکایت
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از تعطیلی بیش از صد کتابفروشی در کشور داشت .باز
مفتخرم که عرض کنم ناشران مؤمن و انقالبی ،در سال
گذشته ،اهتمام ویژهای به استفاده از کاغذ ایرانی داشتند
و بســیاری از ناشران ،با پذیرش برخی کاستیهایی که
در کیفیت کار بهوجود میآمد ،بســیاری از آثار خود را
با کاغذ ایرانــی تولید کردند .در حــوزۀ بینالملل هم
افتخارآفرینیهای زیادی توسط ناشران انقالب صورت
گرفت که ترجمۀ آثارشان به زبانهای دیگر و برگزاری
مســابقات کتابخوانی از جملۀ این دستاوردها بود که
قابلیت پرداخت در رسانهها را داشتند.
نکتۀ دیگر اینکه بســیاری از ناشــران انقالب ،در
سال گذشــته ،برنامههای ترویجی خیلی خوبی برای
کتابهایشان داشتند .این ناشران چه در نمایشگاه سال
گذشــته و چه در طول ســال و جوایز دیگر ،توانستند
رتبههای خوبی را به خود اختصاص دهند.

افزایش  ۳۵درصدی فروش ناشران مجمع در
فروشگاههایترنجستان

نیلی افزود :در بخش توزیع ،توسعۀ فروشگاهی را داشتیم
و شــرکت ترنج ،چهار فروشگاه را به شبکۀ فروشگاهی
ترنجســتان اضافه کرد .این فروشگاهها در باغموزۀ دفاع
مقدس تهران ،تنکابن ،ارومیه و قم برپا شــدند .با وجود
شرایط بسیار سخت و طاقتفرسای اقتصادی موجود،
شــرکت ترنج  ۳۰تا  ۳۵درصد ،افزایش میزان فروش را
داشــت .یکی دیگر از نکات مثبت سال گذشته ،مرکز
رســانهای شــیرازه و همآهنگی آن با رسانههای جبهۀ
انقالب و رســانۀ ملی بود .کار مســابقۀ کتابوزندگی
را کــه بهصورت متمرکز پیگیری کردنــد که در آن دو
کتاب «خانواده» و «دختر شینا» محور عملیات بودند که
تیراژهای چندصدهزاری برای کتابها رقم زد؛ مث ً
ال تیراژ
کتاب دختر شینا به نزدیک دویستهزار رسید .اگر جریان
روشنفکری چنین آمار و عددهایی داشت که کتابهایش

اینقدر بین مردم پرخواهان شــود ،حتماً تا حاال گوش
فلک کر شده بود که این اتفاقات معموالً در جبهۀ انقالب
نمیافتد.
در سامانۀ کارشناسی مجمع هم حدود پنجاه بستۀ
پیشنهادی جدید تولید شد؛ اما بهخاطر مشکالت مالی
موفق به انتشارشان نشدیم که انشاءاهلل گشایشی بشود
اینفوگرافی
و بتوانیــم آنها را به چاپ برســانیم .هفت
ِ
راهنمای مطالعه در موضوعات مهم هم تولید شد .تولید و
عرضۀ نرمافزار «خواندنیها» هم از دیگر دستاوردهای سال
گذشته بود .جلد دوم کتاب «خواندنیها» هم که شامل
مجموعۀیکپارچۀبستههایپیشنهادیکتاببود،منتشر
شد و انشاءاهلل 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
میشــود و خوانندگان و عالقهمندان زیــادی دارد .در
حوزۀ نرمافزاری ،نرمافزار خطخوان مجمع ناشــران هم
مرز بیســتهزار عضو را رد کرد و آمار تعداد کتابهای
بارگذاریشــده در آن هــم از  1700عنوان گذشــت.
بهاینترتیب ،بهمدد این نرمافزار ،حدود چهلهزار کتاب
خواندهشــده را در سال گذشــته داشتیم .نشستهای
هماندیشی با ناشران در حوزۀ نمایشگاه مطلوب و حوزۀ
روانشناسی 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 قابلعنایت
و قابلتوجه اســت .چند کارگاه آموزشی هم برگزار شد
که با استقبال نسبی ناشران روبهرو شد .در حوزۀ ترویج
کتاب ،مجمع و بهخصوص مرکز رســانهای شــیرازه،
هماهنگیهای الزم را برای کار تیزرها با رسانۀ ملی انجام
داد .فکر میکنم سال گذشته ،بیش از  ۲۰کتاب مصوب
برای ساخت تیزر کتاب داشتیم که امیدواریم امسال هم
ادامه داشــته باشد .این بخشی از کارهای بسیاری است
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ناشران مؤمن
و انقالبی ،در سال
گذشته ،اهتمام
ویژهای به استفاده از
کاغذ ایرانی داشتند
و بسیاری از ناشران،
با پذیرش برخی
کاستیهایی که در
کیفیت کار بهوجود
میآمد ،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 فروشگاهها در
باغموزۀ دفاع مقدس
تهران ،تنکابن ،ارومیه
و قم برپا شدند

در حوزۀ
نرمافزاری ،نرمافزار
خطخوان مجمع
ناشران هم مرز
بیستهزار عضو
را رد کرد و آمار
تعداد کتابهای
بارگذاریشده در آن
هم از  1700عنوان
گذشت
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کارتهای تخفیف
بهصورت حسابشده
به گروههای مختلف
مخاطبان از جمله
دانشجویان ،طالب،
دانش آموزان و...
داده میشد و از آنها
دعوت میشد که
از نمایشگاه بازدید
و خرید کنند .سال
گذشته دعوت ۱۱۴
ناشر را در این طرح
داشتیم و امسال این
رقم  ۱۱۰ناشر شده
است

راهحل تقویت نشر
را بزرگتر شدن متراژ
و عظمت نمایشگاه
نمیدانیم .تقویت
نشر با تقویت تولید و
تقویت زیرساختهای
توزیع و ویترین است
که محقق میشود که
بهنظرم هنوز وزارت
ارشاد حرکتی عملی
و جدی در این زمینه
انجام نداده است
و ما در این حوزه،
مطالبۀ بسیار جدی
داریمزیرساختهای
اصولی و عالمانه در
حوزۀ توزیع و ترویج به
آن تن دادهایم
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که در سال گذشته انجام شد و مجال پرداختن به همۀ
آنها نیست.
این را هم الزم میدانم بگویم که همۀ اینها با وجود
همۀ مشــکالت و بیتوجهیهایی که در حوزۀ فرهنگ
وجود دارد انجام شده است.

امسال چندصدهزار نفر را به نمایشگاه کتاب
دعوتمیکنیم

مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اســامی در بخش
دوم این نشســت که با محوریت نمایشگاه کتاب تهران
ادامه پیدا کرد ،در پاســخ به سؤال خبرنگاری که دربارۀ
طرح دعوت و کارتهای 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 ،کارتهای تخفیف بهصورت حسابشده به
گروههای مختلف مخاطبان از جمله دانشجویان ،طالب،
دانشآموزان و ...داده میشد و از آنها دعوت میشد که
از نمایشگاه بازدید و خرید کنند .سال گذشته دعوت ۱۱۴
ناشر را در این طرح داشتیم و امسال این رقم  ۱۱۰ناشر
شده است .این ناشران بهطور مشترک با هم از مخاطبان
دعوت میکنند و کتابهایشان را با پانزده درصد تخفیف
اضافه بر تخفیف دهدرصدی نمایشگاه ارائه میکنند که
مجموعاً میشود  25درصد .این کارت تخفیف چهار تکه
است که با هرکدام تا سقف پنجاههزار تومان ،میتوان از
یک غرفه خرید انجام شود .این طرح ،با همت خود ناشران
صورت میگیرد و کمکی به عالقهمندان هم هست .اصل
سرمایهگذاری را هم  ۱۱۰ناشر مذکور انجام دادهاند و ما
فقط تدارک کار را دیدهایم .بیشــتر از  ۹۵درصد 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 بهلحاظ زمانبندی از سال قبل جلوتر
هستیم و امیدواریم مشکالت معدودی که سال گذشته
بهخاطر کمبود زمان رخ داد ،رخ ندهد .با این حال ،اجرای
طرح در سال گذشته موفق بود و برآورد خرید پارسال،
بالغ بر  ۳۰۰میلیون تومان بود که به نظر میرسد امسال
بیشتر از دو برابر آن وارد گردونۀ مالی ناشران عزیز شود.
امســال برای این طرح حدود چندصدهزار کارت چاپ
میکنیم و این به آن معنی است که داریم چندصدهزار
نفر را به نمایشگاه دعوت میکنیم و این حرکتی بهنفع
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 نرمافزار اطالعرسانی
نمایشگاهمتصلمیشود.
نیلی در بخش دیگری از ســخنانش در پاسخ به

خبرنگاری که از منبع هزینه برای تیزرهای تلویزیونی
پرســید ،گفت :تولید تیزر ،طبعاً باید با سرمایهگذاری
خود ناشــر اتفاق بیفتد و بههمین دلیل برای هر کتاب
هم اتفاق نمیافتد و آن کتاب باید قابلیت الزم را داشته
باشــد .برای یک کتاب ،یک سناریوی ترویجی نوشته
میشود و براساس آن ،کار ترویج انجام میشود .در این
راه ،صداوسیما یک کمککار در برخی از کتابها است؛
اما در همۀ کتابها نیســت .یعنی لزوماً هر کتابی که
پرخواننده و پرفروش میشود ،لزوماً کار تبلیغ تلویزیونی
و امثالهم ندارند و عملیات ترویجی آنها از طریق همین
شبکههای اجتماعی و سایتها و ...رخ میدهد .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 میگردد و بخشی هم به این مسئله که این کار،
در آغاز راه است.
وی گفت :پیش از آنکه دربارۀ نمایشــگاه و سالن
یاس صحبــت کنم ،اجازه بدهید دو نکتــه را یادآوری
کنم .اول این که کمافیالسابق معتقدیم نمایشگاه کتاب
با وضعیت کنونی که یک فروشــگاه بزرگ و مزدحم و
غیرهدایتکننده است ،مطلوب نیست و یک عارضه است
که ما بهخاط ِر نبودن زیرساختهای اصولی و عالمانه در
حوزۀ توزیع و ترویج به آن تن دادهایم .نکتۀ دوم این است
که راهحل تقویت نشر را بزرگتر شدن متراژ و عظمت
نمایشگاه نمیدانیم .تقویت نشر با تقویت تولید و تقویت
زیرساختهای توزیع و ویترین است که محقق میشود
که بهنظرم 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 رسانهها کمک کنند.
این که معاون محترم فرهنگی وزیر ارشاد به کتابفروشیها
و فروشگاههای کتاب سر میزنند ،حرکت مثبت و خوبی
است؛ اما اقدام اصلی ،کمک به زیرساختهاست که اگر
این اتفاق بیفتد ،دیگر به کارهایی از قبیل خرید کتاب
از سوی ارشاد و انبارکردن در کتابخانههای بیمخاطب
نیازی نیست .البته کتابخانه را نفی نمیکنم؛ 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 جابهجایی بود .در این باره ،با اینکه تشــکلها
راضی و موافق نبودند ،سعی کردند همراهی کنند و به
ارشاد کمک کنند .بهنظر ما ،آنچه مهمتر از تغییر جای
نمایشگاه اســت ،آن تغییراتی است که باید در نرمافزار
نمایشگاه رخ بدهد .اآلن پنجمین سال است که ما حرف

خانۀ کتاب؛ گره کور توسعه و ترویج کتابخوانی
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شرایط انتقال
نمایشگاه ،شرایط
ویژهای بود و یک
ریسک به ناشران
تحمیل میکند؛ اما
تصورمان این است که
اگر رسانهها و نخبهها
از مردم و فضای
عمومی جامعه دعوت
کنند و انگیزهبخش
باشند ،میشود این
ریسک را از سر گذراند

از نمایشگاه مطلوب میزنیم؛ ولی آنچنان که باید و شاید
به این سمت حرکت نشده است .البته گامهای مثبتی
برداشته شده .ادبیات نمایشگاه مطلوب در بین تشکلها
و مســئوالن ،هم پذیرفته شده و هم دارد بههم نزدیک
میشــود؛ اما نیاز به اقدام عملــی دارد .توجه کنیم که
تغییرات و جابهجاییها و تحوالت سختافزاری مهمتر از
نرمافزارینیست.
او ادامه داد :دربارۀ جابهجایی جا دارد از شهرداری
بهخاطر تالش برای آمادهســازی شهرآفتاب در زمانی
(ره)
چندماهه تشکر کنیم .البته ما مصالی امام خمینی
را مکان بســیار مناسبی برای نمایشــگاه کتاب تهران
میدانستیم و میدانیم؛ یک فضای معنوی قابلعنایت بود.
امیدواریم شهر آفتاب هم همان موفقیتها را تکرار کند.
نیلی در ادامه گفت :شرایط انتقال نمایشگاه ،شرایط
ویژهای بود و یک ریسک به ناشران تحمیل میکند؛ اما
تصورمان این اســت که اگر رسانهها و نخبهها از مردم و
فضای عمومی جامعه دعوت کنند و انگیزهبخش باشند،
میشود این ریسک را از سر گذراند .من میخواهم این
جابهجایی از مصلی به شــهرآفتاب را بــا جابهجایی از
نمایشگاه بینالمللی به مصلی مقایسه کنم .در سال ۸۵
به  ۸۶که این اتفاق میافتاد و نمایشگاه به مصلی میرفت،
دولت وقت با حجم انبوهی از هجمههای سیاسی روبهرو
شد و تیتر یک رسانهها علیه این جابهجایی بود .آن زمان
فشار روانی و سیاسی بود که وارد میشد و به یاد دارم که
یکی از تشکلها نمایشگاه را تحریم کرد .با وجود همۀ این
فشارها ،نمایشگاه در سال  ۸۶بهخوبی برگزار شد .امسال،
اما این فضا وجود ندارد و تشکلها و رسانههای منتقد هم
با دولت همدلی کردند و به آن فشار نیاوردند.
وی افزود :با توجه به فشاری که دارد به ناشران وارد
میشود ،مطالبهمان از وزارت ارشاد این است که با توجه
به این که شــهرداری هزینۀ مکان شهر آفتاب را از آنها

نگرفته ،دوستان ارشاد هم کمک کنند از ناشران در اجاره
غرفهها ،مبالغ گزاف طلب نکنند .ما از برخی از ناشــران
میشنویم که میگویند رقمی که امسال از آنها خواسته
شده ،از مبلغ پارسال بیشتر است.
مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب اسالمی دربارۀ
سالن یاس در بیستونهمین نمایشگاه کتاب تهران گفت:
سالن یاس ،رصدخانه یا رصدنامۀ کتاب و نشر ایران و یک
فضا برای نخبهها و عالقهمندان اهالی حرفهای 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 میدهد .ویژگی اصلی
سالن یاس ،چیدمان موضوعی کتابهاست که کتابها
در قیاس با هم در یک موضوع مورد بررسی قرار بگیرند.
بازدید از این سالن ،میتواند مقدمۀ خرید کتاب باشد .این
چیدمان که دههزار کتاب سال 94را شامل میشود ،همراه
با کارشناسی کارشناسان زبدۀ کتاب است که به مخاطبان
مشــاوره میدهند .عالوه بر این ،بستههای پیشنهادی
کتاب به مخاطبان ارائه خواهد شد ،نشستهای محتوایی
و پاتوقهای 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 ،اینفوگرافیهای و پوسترهای تحلیلی
نشر ،وضعیتشناسیهای نشر و ...عرضه خواهد شد .ما
امسال ،نرمافزار «پینش» را هم در نمایشگاه خواهیم داشت
که راهنمای نمایشگاه و غرفههاست و میتواند کمککار
کمیتۀاطالعرسانینمایشگاهباشد.

مجمـع ناشـران امسـال بهصـورت خاصتر
بـه کمیتـۀ اطالع رسـانی کمـک می کند

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

با توجه به فشاری
که دارد به ناشران وارد
میشود ،مطالبهمان
از وزارت ارشاد این
است که با توجه به این
که شهرداری هزینۀ
مکان شهر آفتاب را از
آنها نگرفته ،دوستان
ارشاد هم کمک کنند
از ناشران در اجاره
غرفهها ،مبالغ گزاف
طلب نکنند
سالن یاس،
رصدخانه یا رصدنامۀ
کتاب و نشر ایران و
یک فضا برای نخبهها
و عالقهمندان اهالی
حرفهای 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
میدهد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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وظیفۀ ثبت
اطالعات کتاب،
سالهاست که بر
عهدۀ خانۀ کتاب
است و معاالسف این
وظیفه در خانۀ کتاب
نهتنها بهدرستی انجام
نمیشود ،بلکه کام ً
ال
برعکس مأموریتی
که باید انجام دهد،
انجام میدهد .خانۀ
کتاب یکی از گرههای
کور ترویج و توسعۀ
کتابخوانی در
کشور ماست و باید
اصالح شود و ما از
وزارت ارشاد این را
میخواهیم .با این
وضعیت ثبت اطالعات،
اطالعرسانی و با
این وضعیت ناامن و
نامطمئن بودن آمارها
نمیتوان حوزۀ کتاب
و کتابخوانی کشور را
مدیریت کرد

خط اخبار  /گزارش

میکند؛ اما امسال کمک به کمیتۀ اطالعرسانی بهصورت
خاصتر در حال اتفاق افتادن است .اطالعرسانی یکی از
مشکالتمخاطبانایننمایشگاهخواهدبود.البتهدوستان
ما دارند تالش میکنند که بخشی از این مشکل را حل
کنند.
او در ادامه گفت :اطالعرســانی در کار کتاب و کار
ترویج کتاب که مبتنی بر داشتن اطالعات و رسانش آن
است ،گمشــدۀ کتابخوانی کشور است .اگر هفتادهزار
عنوان کتاب در کشور تولید میشود ،در بیشترین حالت
ممکن برای کسی که بیشترین کتاب را میخواند ،یک
نفر صد کتاب میخواند مثــ ً
ا .حتی اگر چاپ اولیها و
آموزشــی و کمکآموزشی را کنار بگذارید ،باز هم تعداد
بیستوخردهای هزار عنوان کتاب است .چطور میشود
فهمید که کدام کتاب بهتر اســت؟ بههرحال 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 اطالعیابی و
اطالعرسانی قوی و هوشمند نیاز است.

خانۀ کتاب یکی از گرههای کور ترویج و توسعه
کتابخوانی در کشور است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

وظیفۀ ثبت اطالعات کتاب ،سالهاست که بر عهدۀ خانۀ
کتاب است و معاالسف این وظیفه در خانۀ کتاب نهتنها
بهدرستیانجامنمیشود،بلکهکام ً
البرعکسمأموریتیکه
باید انجام دهد ،انجام میدهد .خانۀ کتاب یکی از گرههای
کور ترویج و توسعۀ کتابخوانی در کشور ماست و باید
اصالح شود و ما از وزارت ارشاد این را میخواهیم .با این
وضعیت ثبت اطالعات ،اطالعرســانی و با این وضعیت

ناامن و نامطمئن بودن آمارهــا نمیتوان حوزۀ کتاب و
کتابخوانی کشور را مدیریت کرد .با انحصارطلبی و عدم
بهرهوری و تبدیلشــدن به رقیب بخش خصوصی که
متأسفانه خانۀ کتاب در این سالها به سمت آن حرکت
کرده است ،و شائبههایی که در این زمینه بهوجود میآید
و ما فع ً
ال تمایل نداریــم آن را بیش از این باز کنیم ،و با
این خانۀ کتاب نمیتواند تحول در وضعیت کتابخوانی
را رقــم زد .این اتفاق را باید اصالح کرد .و ما این مطالبه
را پیگیری خواهیم کردیــم .محرمانگی در حوزۀ کتاب
بیمعنی است .دولت محترم در حوزۀ قراردادهای نفتی
محرمانگی اعمال میکند که آن هم پذیرفته نیست .یا در
برجام برخی اطالعات را محرمانه نگه میدارد و برخی را
نامحرم تلقی میکند و ...که کار نداریم؛ اما این محرمانگی
در حوزۀ کتاب چه معنایی دارد؟ برای ناشر که کتابش را
به رایگان میدهد و آنها فقط اطالعات آن را آن هم با پول
دولت ثبت میکنند ،چه معنا دارد که دوباره برای گرفتن
اطالعات خودش دوباره پول بپردازند .اینها گرههایی است
که باید آنها را باز کرد و سمت کارآمدی و سالمت بیشتر و
آیندۀ روشنتر حرکت کرد.
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی در پایان
ســخنانش دربارۀ حضور روســیه بهعنوان مهمان ویژۀ
نمایشگاه کتاب گفت :روسیه کشور کتابخوانهاست.
متأسفانه بهدلیل 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 کتابهای خوب
اندیشۀ انقالب و اسالم را مبادله را انجام دهیم..
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پروندۀ ویژه
یادداشت

زبان فارسی
توانسته است در
ایران ،بیشترین تالش
را برای گسترش و
تحکیم اسالم انجام
دهد .اسالم ،بهزبان
عربی وارد ایران شد؛
اما بهزبان فارسی
ترویج پیدا کرد و در
طول قرنهای متمادی،
بیشترین معارف
اسالمی و سخنان
حکمتآموز بهوسیلۀ
ایرانیان فارسی زبان
در میان ملتها انتشار
یافت

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

درستگویی در کالم رهبر

رهبر
فارسیدوست

در بین مسئوالن عالی نظام ،رهبر معظم انقالب شاید دغدغهمندترین به حال زبان فارسی باشد .این ،با بررسی فعالیتهای
ایشان در دوران مسئولیت ،چه در زمان ریاست جمهوری و چه در زمان رهبری ،بهتر مشخص میشود .جالب اینکه ایشان خود
را فردی «عاشق و شیفتۀ زبان فارسی» 1معرفی میکند .صدق این دعوی را نیز عملکرد ایشان گواهی میدهد .در این نوشتار،
از این زاویه به کالم و برخی اقدامات رهبر دربارۀ زبان فارسی نگرستهایم :ضرورت رسیدگی به زبان فارسی و درستگویی و
پاالیش و تقویت زبان فارسی.

سـیدحمید حیدریثانـی  :از نظر رهبر ،زبان فارسـی ،زبانی
پُـرارج اسـت« :هرکـس بـه معـارف بشـری عالقهمنـد
باشـد ،بایـد بـرای زبـان فارسـی ارج و مرتبـهای 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 ملتهـا جـا باز کنـد و برای آنـان فرهنگ ،دین،
2
معرفت و تمـدن به ارمغـان آورد».
ایشـان تبدیـل زبان فارسـی بـه زبان ادبـی و زبان
شـعر ،نثـر ،طرفهگویـی و ظریفپـردازی در شـبهقارۀ
هنـد و مناطقی از چیـن و اندونزی و مالزی را نشـان از
ظرفیـت واالی ایـن زبان میداند و ادامـه میدهد« :زبان
فارسـی توانسته اسـت در ایران ،بیشترین تالش را برای
گسـترش و تحکیـم اسلام انجام دهـد .اسلام ،بهزبان

عربـی وارد ایـران شـد؛ امـا بهزبان فارسـی ترویـج پیدا
کـرد و در طـول قرنهـای متمـادی ،بیشـترین معارف
اسلامی و سـخنان حکمتآمـوز بهوسـیلۀ ایرانیـان
فارسـی زبـان در میـان ملتها انتشـار یافـت؛ بنابراین
زبـان فارسـی در این بخش از جهـان از حقوق واضحی
در جهـت گسـترش اسلام و فرهنـگ و تمدن بشـری
برخـوردار اسـت . ...اکنـون زبان فارسـی بهترین حامل
و رسـانه بـرای معـارف ،افـکار ،نـوآوری و تمدن عمیق
اسلامی محسـوب میشـود و بـر ایـن اسـاس ،وظیفۀ
ما در قبال زبان فارسـی بسـیار سنگین اسـت . ...بخش
عظیـم و غیرقابلاغماضی از مواریث کهن بشـریت اعم
از فلسـفه ،دین ،علم ،اخالق ،عرفان و سیاست بهوسیلۀ
زبان فارسـی منتقل شـده است که دسـتیافتن به آن
3
بـدون اطلاع از این زبان ،آسـان نیسـت».
گو
ی را در فرهن 
ن فارسـ 
ی زبـا 
ایشـان بـار فرهنگ 

رهبر فارسیدوست

ی در خور توجـ ه میدانـد و میگوید« :ای 
ن
ن جهانـ 
تمـد 
ی فرهنگی
ی وجـود دارد کـ ه در میراثهـا 
بـاور حقیقـ 
ی در دسـترس
ن فارسـ 
ملتهـا ،آنچـ ه کـ ه بـ ه زبـا 
ی دیگر بیشـتر
ی زبانها 
انسـانها وجود دارد ،از بسـیار 
ل ذخیرۀ
ی رایج ،حـدود  ۱۲۰۰سـا 
ن فارسـ 
ت و زبا 
اسـ 
ی پیشـبرد
ن برا 
ن از آ 
ی برجسـت ه دارد ک ه میتوا 
فرهنگ 
4
ن غنا بخشـید».
ی اسـتفاده کرد و بـ ه آ 
گ بشـر 
فرهنـ 
«زبـان فارسـی اینقـدر ظرفیـت و گنجایـش دارد کـه
دقیقتریـن و ظریفتریـن علـوم و دانشهـا میتواننـد
بـا ایـن زبان بیان شـوند .ما زبان پُرظرفیتـی داریم 5».با
توجـه به همین نکته اسـت که ایشـان از سـال ،۱۳۸۴
لـزوم تبدیـل زبان فارسـی بـه زبان علم را مطـرح کرده
6
است.
ایشـان میگویـد« :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 اینطور
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
بـهخـرج دهیـد .یکـی از اهتمامهایـی کـه دولتهای
آگاه و هوشـیار در دنیـا انجـام میدهنـد ،تکیـه بر روی
11
گسـترش زبان ملیشـان در دنیاسـت».
ایشـان آینـدۀ زبـان فارسـی را اینطـور ترسـیم
ت و اصل
ی اسـ 
ی کلمـۀ طیبـها 
ن فارسـ 
میکنـد« :زبـا 
ت کند
ی دارد و انتظـار میرود ک ه روزبهروز پیشـرف 
ثابتـ 
ی فراوانـی
ن اسـتفادهها 
ن زبـا 
ن بتواننـد از ایـ 
و جهانیـا 
ل آورنـد« 12».زبـان فارسـی بایـد گسـترش
را بـ ه عمـ 
فرهنگى زبان فارسـی در سـطح
نفـوذ
باید
پیـدا کنـد.
ِ
جهان روزبهروز بیشـتر شـود .فارسـی بنویسید ،فارسی
واژهسـازی کنید و اصطالح ایجاد کنید .کاری کنیم که
در آینده ،آن کسـانی که از پیشـرفتهای علمی کشور
مـا اسـتفاده میکننـد ،ناچار شـوند بروند زبان فارسـی
13
را یـاد بگیرند».
از نظـر رهبـر ،زبـان فارسـی حامـل پیـام انقالب
اسـت« :امـروز بهبرکـت انقلاب در نقاطی از دنیـا ،زبان
فارسـی بهعنوان زبان دوم دانشـگاهی یا بهعنـوان زبان
رشـتۀ اختصاصـی ،بـاز مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.
انقلاب پیـام و سـخنی دارد . ...بههرحـال ،امیدواریـم
زبان فارسـی گسـترش پیـدا کند .زبـان فارسـی زبانی
14
اسـت باظرفیت و باکِشـش».

اقدامات

اقدامات رهبر برای پاسداشـت و اعتالی زبان فارسـی را
میتـوان اینگونه دسـتهبندی کرد:

 .۱سـخنرانیها :مجموع آنچه از سـخنرانیهای
رسـمی رهبـر بـا جسـتوجوی دو کلیـدواژۀ «زبـان» و
«فارسـی» در تارنمـای  farsi.khamenei.irبـه دسـت
میآیـد ،بـه بیـش از ۳۰هـزار کلمـه میرسـد! ایـن
سـخنرانیها در بـازهای ۳۲سـاله ایـراد شـده اسـت.
 .۲تلاش برای تأسـیس فرهنگسـتان ...« :از
پنج شـش سـال پیـش ،مـن در شـورای عالـی انقالب
15
فرهنگـی خیلی ُمصر بـودم که این کار انجـام بگیرد».
 .۳حمایت و مطالبه از فرهنگسـتان :در سال
« :۱۳۷۰این فرهنگسـتانی که اخیرا ً تشکیل شده ...باید
تقویـت شـود« 16».بـه هـر حال بنـده شـخصاً  ...به این
مجموعـۀ شـما خیلی امیـد بسـتهام .امیـدوارم که این
مجموعـه انشـاءاهلل بتوانـد کارهای بزرگ و اساسـیای
را در بـاب زبـان فارسـی انجـام بدهـد« 17».اتفاقـاً اگـر
فرهنگسـتان بـه این قضیه [غلطگویی در صداوسـیما]
بپـردازد و نسـبت بـه آن اهتمـام بورزد ،بسـیار بسـیار
خـوب و مفیـد خواهد بود .انشـاءاهلل طوری بشـود که
ایـن مـوارد هم اصلاح گـردد 18».و در « :۱۳۹۲سـالها
پیـش مـا در این زمینه کار کردیم ،اقـدام کردیم ،جمع
کردیـم کسـانی را ُدور هم بنشـینند .مـن میبینم کار
درسـتی در ایـن زمینـه انجـام نمیگیـرد و تهاجـم به
19
زبـان زیاد اسـت».
 .۴مطالبـه از صداوسـیما« :از غلطگویـی ،واقعاً
انسـان خیلی جوش میخـورد .وقتی کـه غلطی گفته
میشـود ،بهخصـوص در بخشهـای پُرشـنونده مثـل
خبـر و امثـال آن ،واقعـاً مثل این اسـت که کسـی یک
سـیلی بـه مـن میزنـد!  ...ای کاش آن وقتی که غلطی
گفتـه میشـود ،کسـی غیـر از مـن شـنونده نباشـد.
ممکن اسـت شـنوندهتان یـک ادیب ،یـک فاضل ،یک
منتقـد نظام یا یک دشـمن شـما باشـد .مـن خوفم از
دشـمنان شماسـت کـه نگویند ببینیـد اینها بـا زبان
فارسـی چـه میکننـد .بنابرایـن زبـان فارسـی واقعـاً
خیلـی مهم اسـت .بایـد مراقبـت و دقت گـردد و برای
کسـانی کـه خوباند ،جایزه گذاشـته بشـود« 20».رادیو
و تلویزیـون اگـر مواظـب زبان خودشـان نباشـند ،دائم
21
امـواج فاسـد پخش میکننـد».
ت و بهراستی
ی درسـ 
ن صداوسـیما باید فارسـ 
«زبا 
ی یکسـره از
ی و غلطخوان 
ن معیـار باشـد .غلطگویـ 
زبـا 
ن و رسـا
ن شـیری 
ن بـرود و صداوسـیما آموزنـدۀ زبا 
بیـ 
ی باشـد« 22».آن چیـزی کـه خوانـده
ن فارسـ 
و پرتـوا 
میشـود ،بایـد یکـی از قویتریـن و صحیحتریـن
متـون فارسـی باشـد ... .باید اص ً
ال شـما ممیـز و بهقول
خارجیهـا ،ادیتور داشـته باشـید و او نگاه کند و بگوید
کـه این کلمه صحیح اسـت یا نـه .نگذارید هیچ خبری
ً
اصلا غلط تنظیـم بشـودُ .رندترین و رایجترین سـخن
یـک رسـانه ،خبـر آن اسـت؛ بنابراین نباید غلط باشـد.
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از غلطگویی،
واقع ًا انسان خیلی
جوش میخورد.
وقتی که غلطی گفته
میشود ،بهخصوص در
بخشهای پُرشنونده
مثل خبر و امثال آن،
واقع ًا مثل این است که
کسی یک سیلی به
من میزند!  ...ای کاش
آن وقتی که غلطی
گفته میشود ،کسی
غیر از من شنونده
نباشد .ممکن است
شنوندهتان یک ادیب،
یک فاضل ،یک منتقد
نظام یا یک دشمن
شما باشد .من خوفم از
دشمنان شماست که
نگویند ببینید اینها
با زبان فارسی چه
میکنند .بنابراین زبان
فارسی واقع ًا خیلی
مهم است .باید مراقبت
و دقت گردد و برای
کسانی که خوباند،
جایزه گذاشته بشود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /یادداشت

زبـان بـه ایـن خوبی را چـرا با تعبیرات غلـط ،آن هم
...
ِ
در رادیـو و تلویزیـون ،خرابـش کنیـم؟»« 23همچنیـن
صداوسـیما بایـد بهطـور جـدی بـه وظیفـۀ خـود در
24
ارتبـاط بـا اصالح زبان محـاورۀ عمومی عمـل کنند».
 .۵مطالبـه از دیگـر مسـئوالن :بـرای نمونه:
«مـن از ایـن [هجـوم واژههـای بیگانه] احسـاس خطر
میکنـم و الزم اسـت کـه حضـرات و شـورای عالـی
انقلاب فرهنگی نسـبت بـه این مسـئله بهجـد دنبال
کننـد و دولـت بهطـور جـدی مواجـه بشـود بـا ایـن
مسـئله .حـاال معنای مواجهه این نیسـت که فـورا ً فردا
ً
مثلا بـا یک شـیوۀ تنـدی یـا شـیوۀ خشـنی برخورد
کنند[ .مواجه بشـوید؛] امـا حکمتآمیز .ببینید چهکار
25
میتوانیـد بکنیـد که جلـوی ایـن را بگیریـد».
 .۶مطالبـه از مطبوعـات :دربـارۀ ضعـف زبـان
فارسـی در مطبوعـات میگویـد« :خـب ،کاغـذی را که
شـما در هیئـت روزنامـه یـا مجلـه بـه دسـت خواننده
ِ
لغـت امـام یعنـی زبـان معیـار
میدهیـد ،بـرای او
[اسـتفاده] میشـود .ایـن را چگونـه میخواهیـد تهیه
کنیـد؟ آن وقـت نالـه سـر میدهیم کـه زبان فارسـی
چنیـن و چنان شـد! مگـر نه اینکـه از مطبوعـات باید
26
زبـان فارسـی را درسـت کـرد؟»
 .۷دیدارهـای متعـدد و منظـم با شـاعران:
ادبی شـاعران را نمـادی از
ایشـان جلسـۀ فرهنگــی ِ
27
پاسداشــت شعر و زبان و ادبیات فارسی بر میشمرد.
همچنین در این دیدارها حتی مستقیماً دربارۀ ضرورت
درستنویسـی نیز سخن گفته اسـت .برای نمونه« :شما
کـه شـعر میخوانیـد ،باید من بفهمم .االن شـما شـعر
میخوانیـد؛ ولـی مـن نمیفهمـم کـه چـه میگوییـد.
 ...مخاطـب شـما فارسـیزبان اسـت .باالخره شـما باید
بـا مخاطبتـان ارتباط بگیرید ... .بایسـتی همپای شـعر،
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در زمینـۀ نـگارش نثـر درسـت هـم تلاش نماییـد».
«بعضـی از شـعرهایی کـه جوانهـای مـا میگوینـد ،از
لحـاظ لفـظ ،آن توانایـی و کشـش الزم را نـدارد .گاهی
مضامیـن خوبـی بـه ذهنهاشـان میرسـد؛ لیکن لفظ
از لحـاظ دسـتور زبـان اص ً
ال 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 نمیکند .گاهی اشـکاالت
اینجـوری دارد« ».مسـئلۀ دیگر مسـئلۀ درسـتگویی
اسـت .دوسـتان باید بـه این نکته توجه کنند که شـعر
بایسـتی از لحـاظ موازیـن زبان ،درسـت باشـد؛ فعلها
درسـت بـه کار برود ،در جـای خود به کار بـرود؛ ارتباط
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بخشهـای جملـه ،ارتباط منطقـی و قانونی باشـد».
 .۸دیـدار بـا اهـل زبـان فارسـی :بـا اعضای
شـورای عالـی ویرایـش زبـان فارسـی در صداوسـیما
(۱۸آذر ،)۱۳۷۰بـا اعضـای فرهنگسـتان زبـان و ادب

نو
ی از ایرانشناسـا 
فارسـی (۲۷بهمن ،)۱۳۷۰با جمع 
ی مشترکالمنافع
ی در کشـورها 
ت فارس 
ن ادبیا 
اسـتادا 
ی مجمـ ع بینالمللـی
(۱۸بهمـن ،)۱۳۷۲بـا اعضـا 
ن فارسـی (۱۶دی ،)۱۳۷۴با اعضای دومین
ن زبا 
اسـتادا 
مجمع بینالمللی زبان فارسـی (۱۲اسـفند )۱۳۷۷و. ...
 .۹دیدار با سـران کشـورهای فارسـیزبان:
بـا رؤسـای جمهـور تاجیکسـتان (۲۳آذر ۱۳۷۷و
۲۸دی ۱۳۸۴و ۱۸اردیبهشت ۱۳۸۶و ۲۱اسفند)۱۳۸۷
و افغانسـتان (۶خـرداد ۱۳۸۵و ۳۰فروردیـن.)۱۳۹۴
ایشـان در دیـدار امامعلـی رحمانـف میگویـد« :یکـی
از مهمتریـن وظایـف سـه کشـور فارسـیزبان ایـران،
تاجیکسـتان و افغانسـتان بـرای تقویت اعتبـار و اقتدار
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بینالمللـی خود ،حفظ و ترویج زبان فارسـی اسـت».
 .۱۰دیگر دیدارها :با نخسـتوزیرهای پاکسـتان
(۱۸آذر )۱۳۷۲و بنگالدش (۱۰شـهریور ،)۱۳۹۱عیادت
از دکتر حسـن حبیبی (۱۴مهر )۱۳۸۷و. ...
 .۱۱تجلیل از نویسـندگان کتابهای مربوط
بـه درستنویسـی« :ایـن کتابـی کـه جنـاب آقـای
نجفـی چند سـال پیش نوشـتند ،غلط ننویسـیم ،من
همـان وقـت آن را گرفتـم خوانـدم و حواشـیای هم بر
آن زدم« 32».مـن کتابـی بهنـام آییـن نـگارش از آقـای
سـمیعی دیـدم که پیداسـت آقایـان بحمداهلل بـه زبان
فارسـی عالقـۀ بنیـادی دارنـد .انشـاءاهلل بایسـتی این
33
همتهـا مصرف بشـود تـا کار به جای خوبی برسـد».
 .۱۲تمجیـد از متنهـای 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 میبـرد و دربـارۀ ترجمـۀ قانـون
مرحـوم عبدالرحمن شـرفکندی میگوید« :هرکسـی
ایـن کتـاب را بخوانـد ،حقاً و انصافاً در مقابل اسـتحکام
34
و اسـتواری ایـن نثر زیبا سـر تعظیـم فرود مـیآورد».
دربـارۀ حافظ میگویـد« :دو خصوصیت وجـود دارد که
بـه ما حکم میکنـد 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 بهسـوی زبان ِ
پاک
پیراسـتۀ کامـل واال؛ چیزی کـه امـروز از آن محرومیم.
زدگـی الفاظ ،ترکیبات بسـیار شـیرین
 ...روانـی ،صیقل
ِ
و لحـن زبـان شـیرین ،یکـی از خصوصیات اسـتثنایی
حافظ اسـت 35».ایشـان حتـی به ترجمۀ خـوب متون
دینـی تأکیـد میکند« :دو سـه تا کار بهنظـر من فوری
و ضـروری اسـت .یکـی یـک ترجمۀ فارسـی خـوب از
جالبالغـه اسـت . ...لکـن میخواهـم عـرض بکنـم
نهـ 
جـای یک ترجمۀ کامل و همهجانبـه برای نهجالبالغه
مثـل جای یک ترجمۀ کامـل و همهجانبه بـرای قرآن
در جامعـۀ ما همچنان خالی اسـت و ایـن بهنظرم مایۀ

رهبر فارسیدوست

سرشکسـتگی ماسـت« 36».مـن اعتقادم این اسـت که
37
ایـن دعاهـا با ترجمههـای خوبی باید ترجمه بشـود».
 .۱۳پیامهـا :بـه کنگـرۀ بزرگداشـت سـعدی
پـی درگذشـت اسـتاد شـهریار
(۴آذر ،)۱۳۶۳در ِ
(۳مهر ،)۱۳۶۷بهمناسـبت درگذشـت دکتـر احمد آرام
(۱۸فروردیـن ،)۱۳۷۷تقدیر از از پدیدآورندگان فرهنگ
جامـع فارسـی (۱۸تیـر )۱۳۹۲و. ...
ضمـن ابالغیهها :متن تجدیدنظرشـدۀ
 .۱۴در
ِ
قانـون اساسـی (۱۴مـرداد ،)۱۳۶۸سیاسـتهای کلـی
نظـام (۵آذر ،)۱۳۸۵سیاسـتهای کلـی برنامـۀ پنجـم
توسـعه (۲۱دی )۱۳۸۷و. ...

تهاجم به زبان

از نظـر رهبـر ،تالشـی هدفمنـد بـرای نابـودی زبـان
فارسـی ،از دیربـاز در جریـان بـوده و هسـت:
ن رسـمی
ی از زمـان ،زبا 
ی در برهـها 
ن فارسـ 
«زبـا 
ن پیش
ت و در دو قر 
ن بـوده اسـ 
ی از جها 
ش وسـیع 
بخ 
ی صغیـر و ترکیـۀ امـروز ،زبـان
ن در هنـد ،آسـیا 
از ایـ 
ل اخیر یک
ج بـوده و بهنظر مـا در صد سـا 
ی رایـ 
فارسـ 
ی از هند آغاز
ن فارسـ 
ی را علی ه زبا 
ش حسابشـدها 
تلا 
ج عثمانـی ،ترکیۀ جدید و
ن بهتدری 
کردنـد ک ه دامنـۀ آ 
ت و حرکتهای
ی را در بـر گرفـ 
ی مرکـز 
س آسـیا 
سـپ 
ی به عمل
ن فارسـ 
ن زبا 
ی محدودکـرد 
ی بـرا 
گسـتردها 
آمـد 38».از نظـر ایشـان ،تلاش قدرتهـای غربـی،
تحمیـل فرهنـگ و معـارف و ارزشهای مـد نظر خود
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بـه جهـان از طریـق گسـترش زبانهایشـان اسـت.
«فرهنـگ غـرب ،فرهنـگ نابودکنندۀ فرهنگهاسـت.
هرجـا غربیهـا وارد شـدند ،فرهنگهای بومـی را نابود
اساسـى اجتماعـی را از بیـن بردند؛
کردنـد؛ بنیانهای
ِ
تـا آنجایـی که توانسـتند ،تاریخ ملتها را تغییـر دادند،
زبـان آنهـا را تغییـر دادند ،خـط آنها را تغییـر دادند.
هرجا انگلیسها وارد شـدند ،زبـان مردم بومی را تبدیل
کردنـد بـه انگلیسـی .اگر زبـان رقیبـی وجود داشـت،
آن را از بیـن بردنـد« 40».انگلیسهـا اولـی کـه آمدنـد
شـبهقارۀ هنـد ،یکـی از کارهایـی کـه کردند ،ایـن بود
که زبان فارسـی را متوقف کنند .جلوی زبان فارسـی را
حیل و مکرهایی که مخصوص انگلیسهاسـت،
با انواع َ
41
گرفتند».
«ما در کشـور خودمـان در وابسـتگی و اضمحالل
هویـت در مقابـل بیگانـگان تـا آنجـا پیـش رفتیم که
افراد برجسـتهای 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 روزنامههـا 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
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این کتابی که
جناب آقای نجفی چند
سال پیش نوشتند،
غلط ننویسیم ،من
همان وقت آن را گرفتم
خواندم و حواشیای
هم بر آن زدم

ی در
ن فارس 
زبا 
ی از زمان ،زبا 
ن
برهها 
ش وسیعی
ی بخ 
رسم 
ن بود ه است
از جها 
ش از
ن پی 
و در دو قر 
ن در هند ،آسیای
ای 
صغیر و ترکیۀ امروز،
ج بوده
ی رای 
ن فارس 
زبا 
و بهنظر ما در صد
ک تالش
ل اخیر ی 
سا 
ی را علیه
حسابشدها 
ی از هند
ن فارس 
زبا 
آغاز کردند ک ه دامنۀ
ج عثمانی،
ن بهتدری 
آ
ترکیۀ جدید و سپس
ی را در
ی مرکز 
آسیا 
ت و حرکتهای
بر گرف 
ی برای
گستردها 
ن زبان
محدودکرد 
ل آمد
ی به عم 
فارس 
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شیوۀ حرفزدن و
شیوۀ نگارش ما را عوض
کردند .افعال بهکاررونده
بهمعنای افعال کمکی
در زبانهای خارجی
را آوردند با معناهای
بسیار نامناسب ،در
زبان ما وارد کردند... .
اینگونه شده است که
وقتی پزشک میخواهد
به مریضش بگوید:
‘دارویت را خوردی؟’
میگوید‘ :دارویت را
گرفتی؟ ایشان دوایش
را گرفته؟ ایشان
چقدر از این آمپول
گرفتند؟’ مگر آدم دوا را
میگیرد؟!

من خیلی نگران
زبان فارسیام ،خیلی
نگرانم .سالها پیش ما
در این زمینه کار کردیم،
اقدام کردیم ،جمع
کردیم کسانی را ُدور هم
بنشینند.منمیبینم
کار درستی در این
زمینه انجام نمیگیرد
و تهاجم به زبان زیاد
است ... .اما ما در کانون
زبان فارسی ،داریم
زبان فارسی را فراموش
میکنیم؛ برای تحکیم
آن ،برای تعمیق آن،
برای گسترش آن ،برای
جلوگیری از دخیلهای
خارجی هیچ اقدامی
نمیکنیم

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /یادداشت

ً
کاملا مجادلهآمیـز و مغالطهآمیـز و
اسـتداللهای
خلاف واقـع« 42».قبـل از انقلاب ،بر اثـر تنگنظری 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
شـخصیتهای خوب ادبی ،شـاعر و نویسندۀ بزرگ هم
داشـتیم؛ لیکـن از لحاظ گسـترش سیاسـی و از لحاظ
قـدر و قیمت بینالمللـی ،در پایینتریـن وضعیت قرار
گرفتیـم .علـت هـم این بـود کـه در مهد زبان فارسـی
یعنـی ایـران ،کسـانی کـه متصدیـان امـور بودنـد ،از
تبـری میجسـتند .این ،نهایـت انحطاط
زبان فارسـی ّ
اسـت .عـدهای راجـع بـه تغییـر خـط حـرف میزدند
و عـدهای درمـورد بهکاربـردن لغـات و اصطالحـات
فرنگـی افتخـار میکردنـد و خودشـان را در مقابـل آن
کوچـک میدانسـتند .آنجایـی هـم کـه میخواسـتند
فارسیسـازی کننـد ،حتـی لغتسـازىِ فارسیشـان
43
نوعـی اظهـار ارادت به لغـت بیگانه بـود».
«شـیوۀ حـرفزدن و شـیوۀ نـگارش مـا را عـوض
کردنـد .افعـال بهکاررونـده بهمعنـای افعـال کمکـی
در زبانهـای خارجـی را آوردنـد بـا معناهـای بسـیار
نامناسـب ،در زبـان مـا وارد کردنـد ... .اینگونـه شـده
اسـت که وقتی پزشـک میخواهد بـه مریضش بگوید:
‘دارویـت را خـوردی؟’ میگویـد‘ :دارویـت را گرفتـی؟
ایشـان دوایـش را گرفتـه؟ ایشـان چقدر از ایـن آمپول
44
گرفتنـد؟’ مگـر آدم دوا را میگیـرد؟!»
«نقطـۀ مقابـل اعتمادبهنفس خودکمبینی اسـت؛
خودکمبینـی در مقابـل فکـ ِر یک جناحـی از ملتهای
عالـم که امـروز غرب مظهـر آن اسـت . ...خودکمبینی،
ایـن بیمـاری بسـیار خطرناک کـه در طول دهها سـال
متوالـی آن را در کالبـد ملـت مـا تزریـق کردنـد .واژۀ
فرنگـی ،فک ِر فرنگـی ،گردهبـرداری از واژههـای فرنگی،
جـزو کارهای رایج ماسـت« 45».بنـده از پیش از انقالب،
از اینکـه واژههای بیگانه بیدریغ در دسـت و زبان مردم
مـا بـه کار میرفـت و به آنهـا افتخار میکردنـد ،کأنه
کسـی اگـر چنانچه یک مطلبی را بـا یک تعبیر فرنگی
بیـان کنـد ،ایـن را یک افتخاری میدانسـت ،همیشـه
رنـج میبـردم .متأسـفانه تـا امروز هـم این باقی اسـت!
خیلـی از سـنتهای غلـط پیـش از انقالب ،بـا انقالب
از بیـن رفـت؛ ایـن یکـی متأسـفانه از بین نرفـت! یک
عـدهای کأنـه افتخار میکنند 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
میدارنـد از تعبیـرات غربـی اسـتفاده کننـد .بعد حاال
یواشیـواش ایـن دیگـر بـه دامنههـای گسـتردهای در
سـطوح پاییـن و سـطوح عوامانه هم رسـیده کـه واقعاً
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رنجآور اسـت».

نگرانم

آسـیبهای مختلـف واردشـده بـه زبان فارسـی ،رهبر
را بـر آن داشـته اسـت که مـدام دراینبـاره تذکر دهد:
«مـن خیلی نگران زبان فارسـیام ،خیلـی نگرانم.
سـالها پیـش مـا در ایـن زمینـه کار کردیـم ،اقـدام
کردیم ،جمع کردیم کسـانی را ُدور هم بنشـینند .من
میبینـم کار درسـتی در ایـن زمینـه انجـام نمیگیرد
و تهاجـم بـه زبـان زیاد اسـت ... .امـا ما در کانـون زبان
فارسـی ،داریـم زبـان فارسـی را فرامـوش میکنیـم؛
بـرای تحکیـم آن ،بـرای تعمیـق آن ،بـرای گسـترش
آن ،بـرای جلوگیـری از دخیلهـای خارجـی هیـچ
اقدامـی نمیکنیـم« 47».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 بزرگتر و بیشـتری
صـورت گرفـت و با اینکه در این کشـور ،ادبا و شـعرا و
گویان بزرگـی بودند ،امـا در این
فارسـیدانان و فارسـی
ِ
سـنین متمادی ،زبان فارسـی آن رشدی را که بایستی
میکـرد و آن سـعهای را کـه در دنیا بایـد پیدا میکرد،
پیـدا نکرد« 48».ایـن همان بلیۀ بزرگ زبان فارسـی در
حـال حاضـر اسـت .واقعاً ضابطـهای الزم اسـت ،جایی
الزم اسـت که این مشـکالت زبان فارسـی را تمام کند
و نگـذارد کـه بهاسـم زبـان ،از مسـیرها و جریانهـای
غلـط ،گندابهایـی وارد دریاچـۀ زبان فارسـی شـود و
ایـن زبـان را آلوده کنـد .واقعاً پاالیـش صحیحی وجود
داشـته باشـد« 49».متأسـفانه زبان ،زبان بیمار و ضعیف
قابل اشتباه اسـت« 50».امروز متأسفانه
و نارسـا و احیاناً ِ
زبـان واقعـاً در حال انحطـاط اسـت ... .آدم میبیند که
زبانـی کـه در اختیـار نویسـنده و گوینـده و خبـرده و
حتـی شـاعر و ادیب و کتابنویس و امثال اینهاسـت،
بهشـکل بسـیار بـدی مطـرح میشـود و آن وقـت این
زبـان قابلصـدور نیسـت« 51».مـن از ایـن احسـاس
خطـر میکنـم« 52».وقتـی کـه در مهـد زبان فارسـی،
زبـان فارسـی اینگونـه مـورد بیاعتنایی اسـت که بلد
ِ
پیشرفت
نیسـتند درسـت فارسـی حرف بزنند ،انتظار
آن بیجاسـت!»« 53در چنیـن شـرایطی ،در کانون زبان
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فارسـی بایـد به ایـن زبان رسـید».

گرتهبرداری

مهمتریــن آســیب بــه زبــان ،ورود ســاختارها و
عبارتهــای بیگانــه اســت:
ً
«مثلا میگوینـد‘ :شـما دوایتـان را گرفتیـد؟’ ما
دوا را نمیگیریـم؛ مـا دوا را میخوریـم یـا مینوشـیم.
یـا فرضـاً میگویند‘ :شـما حمام گرفتید؟’ مـا حمام را
نمیگیریـم .چـرا ما باید حمام را بگیریـم؟! ما به حمام

رهبر فارسیدوست

میرویـم یا اسـتحمام میکنیم .ایـن ترکیبهای غلطِ
بیگانـۀ از زبـان فارسـی را همینطور آوردند و سـطوح
مردمـان بااسمورسـم و عالـم هـم اینهـا را بـه
بـاال و
ِ
کار میبرنـد؛ مـردم عـوام هـم خیال میکننـد که باید
اینطـوری حـرف بزنند تا عالم باشـند؛ غافـل از اینکه
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نـه ،ایـن جهل اسـت؛ اینکه علم نیسـت!»
« ...فـرض بفرماییـد این ‘اما’هایی که شـما بعد از
شـروع مبتدا میآوریـد ،اص ً
ال گرتهبرداری از انگلیسـی
اسـت .ما اص ً
ال در فارسـی چنین چیـزی نداریم‘ :خانۀ
دوسـت امـا از اینجـا دور اسـت ’.مـا میگوییـم‘ :امـا
خانـۀ دوسـت از اینجـا دور اسـت’ .امـای بعـد ،ترجمۀ
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لفظبهلفـظ از زبـان خارجـی اسـت».
«یکــی دیگــر از ضعفهــای مطبوعــات مــا،
تقلیــد کورکورانــه از کارهــای غــرب اســت .گفتیم که
روزنامههــای غــرب ،از مــا قویتــر و پختهترنــد؛ امــا
معنایــش ایــن نیســت کــه مــا شــکل عنوانگزینــی
خــود را هــم ماننــد آنهــا کنیــم .فــرض بفرماییــد
کیفیــت دســتور زبــان انگلیســی ،مثــ ً
ا در عقــب و
جلوبــودن عناصــر جملــه ،بــا زبــان فارســی فــرق
میکنــد .آنهــا طبــق دســتور و قاعــدۀ زبــان
شــکل عنــوان را مشــخص میکننــد.
خودشــان،
ِ
چــه لزومــی دارد کــه مــا در زبــان فارســی عینــاً
همــان را تقلیــد کنیــم؟!  ...فارســی ،زبانــی غنــی و
شــیرین اســت .هــزار شــیوه در کار فارســیگویی و
فارسینویســی بــرای عنــوانزدن وجــود دارد .خــب ،از
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ایــن شــیوهها اســتفاده کنیــم».

واژۀبیگانه

بعـد از گرتهبرداری ،وفور واژههای بیگانـه در زبان ،زنگ
خطر نابودی آن اسـت:

«یواشیـواش [در] تعبیـرات مـا یـک حرفهایـی
میزننـد؛ هـر روزی هـم کـه میگـذرد ،یـک چیـز
جدیـدی میآیـد .مـا هـم نشـنفتهایم .گاهـی میآیند
یـک کلمهای میگوینـد ،بنـده میگویم معنـای آن را
نمیفهمـم .میگویـم معنـای آن چیسـت .معنـا [که]
میکننـد ،تـازه مـا اطالع پیـدا میکنیم کـه این کلمه
آمـده؛ [ایـن] یواشیـواش کشـانده شـده بـه طبقات و
تودۀ مردم .این خطرناک اسـت .اسـم فارسـی را با خط
التیـن مینویسـند! خب چـرا؟ چهکسـی میخواهد از
این اسـتفاده کند؟ آن کسـی که زبانش فارسـی اسـت
یا آن کسـی که زبانش خارجی اسـت؟ اسـم فارسـی با
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حـروف التین!  ...من از این احسـاس خطـر میکنم».
«مـن االن گـوش میکنم ،متأسـفانه میبینم علاوه بر
سـال گذشـته بر
واژههـای فرنگـیای که در طول دهها
ِ
زبـان مـردم جـاری شـده و وجـود دارد ،بـاز در رادیـو و
فرنگى
تلویزیـون مـا هر چنـد وقتی یک بـار ،یـک واژۀ
ِ
دیگر مطرح میشـود 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 میخواهیـد برایش لغتـی بیان کنیـد ،خب
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برایـش لغت بسـاز! زبان فارسـی بـا این گسـتردگی».
«واژهسـازی بـرای زبـان و پیشبردن و ترقـیدادن زبان،
60
یـک امر بسـیار مهم اسـت».

نمونۀخطایزبانی

رواج انـواع دیگـر خطاهـای زبانـی نیـز از نظـر رهبـر،
نگرانکننـده اسـت:
«مـا این همه تکـرار کردیـم ،در رادیـو و تلویزیون
هـم گفتیـم کـه نگوییـد ‘الزم بـه ذکـر اسـت’؛ اما هر
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یکی دیگر از
ضعفهای مطبوعات
ما ،تقلید کورکورانه
از کارهای غرب است.
گفتیم که روزنامههای
غرب ،از ما قویتر و
پختهترند؛ اما معنایش
این نیست که ما شکل
عنوانگزینی خود را
هم مانند آنها کنیم.
فرض بفرمایید کیفیت
دستور زبان انگلیسی،
مث ً
ال در عقب و
جلوبودن عناصر جمله،
با زبان فارسی فرق
میکند .آنها طبق
دستور و قاعدۀ زبان
شکل عنوان
خودشان،
ِ
را مشخص میکنند.
چه لزومی دارد که ما
در زبان فارسی عین ًا
همان را تقلید کنیم؟!

یواشیواش [در]
تعبیرات ما یک
حرفهایی میزنند؛
هر روزی هم که
میگذرد ،یک چیز
جدیدی میآید .ما
هم نشنفتهایم .گاهی
میآیند یک کلمهای
میگویند ،بنده
میگویم معنای آن را
نمیفهمم .میگویم
معنای آن چیست .معنا
[که] میکنند ،تازه ما
اطالع پیدا میکنیم که
این کلمه آمده

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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در این کتاب [غلط
ننویسیم] دیدهام که
ایشان [آقای نجفی]
با همۀ دقتی که دارند
که واقع ًا هم بجاست،
جاهایی میگویند که
مث ً
ال این واژه غلط است؛
اما دیگر جزو زبان شده
است و نمیشود آن را
کاری کرد .نمونههایی
هم ارائه شده است که
حق با ایشان است:
وقتی چیزی جزو زبان
شد ،نمیشود آن را
از بدنۀ زبان بیرون
کشید .این اص ً
ال عملی
نیست .با بیرونآوردن
آن واژه ،اختاللی به
وجود میآید .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 میشود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /یادداشت

کاری میکنیـم ،نمیشـود! رسـماً گفتیـم ،ابلاغ هم
کردند ،در سـخنرانی هم گفتیـم که این ترکیب ‘الزم
بـه ذکـر اسـت’ را نگویید؛ ولی باز میگوینـد! یک روز
در جلسـهای در صداوسـیما که شـاید بعضی از آقایان
هـم بودنـد ،من صحبتـی کـردم و گفتم کـه اینقدر
نگوییـد‘ :داریـم’‘ ،ایـن تصویر فالنـی را داریـم’’ ،این
صـدای فالنی را داریـم’‘ ،این مذاکره را بـا هم داریم’.
ایـن یـک گرتهبـرداری غلط از زبـان بیگانه اسـت .در
ً
مثلا بهجـای اینکه
فارسـی چنیـن چیـزی نداریـم.
بگویـد‘ :مـن بـا شـما گفتوگویـی بکنـم’ ،میگوید:
‘مـن بـا شـما گفتوگویـی داشـته باشـم ’.مرتـب
ایـن فعـل داشـتن را بهصـورت کمکیهـای غیـ ِروارد
و غیرصحیـح و غیراصیـل در زبـان فارسـی اسـتفاده
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میکننـد .هرچـه هم میگوییـم ،فایـدهای نـدارد!»
«حـاال ایـن یـک کلمـه اسـت؛ ولی مـن اگـر بخواهم
غلطهـا را بشـمارم ،بیشـتر از اینهاسـت« 62».مـن
میبینـم کـه گاهـی اوقـات ،نـه فقط ترکیـب غلطی،
بلکـه ترکیـب زشـتی وارد زبـان فارسـی میشـود.
هـر کاری هـم میکنـی ،جمـع نمیشـود ... .وقتـی
اینطـور کلمـات و جملات جـزو زبـان شـد ،دیگـر
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نمیشـود آنهـا را کاری کـرد».

لزوم اصالح محاوره

بـرای حفـظ زبـان ،الزم اسـت بهطـور جـدی جلوی
خطاهـای زبانـی گرفتـه شـود .ایشـان حتـی معتقـد
اسـت نبایـد بهبهانۀ «تحـول زبانـی» و پذیرفتهشـدن
یـک تعبیـر غلـط ،از اصلاح آن دسـت برداشـت:
«در ایـن کتـاب [غلـط ننویسـیم] دیـدهام کـه
ایشـان [آقـای نجفـی] بـا همـۀ دقتـی کـه دارند که
ً
مثلا این
واقعـاً هـم بجاسـت ،جاهایـی میگویند که
واژه غلـط اسـت؛ امـا دیگـر جـزو زبان شـده اسـت و
نمیشـود آن را کاری کـرد .نمونههایـی هـم ارائـه
شـده اسـت کـه حق بـا ایشـان اسـت :وقتـی چیزی
جـزو زبـان شـد ،نمیشـود آن را از بدنـۀ زبـان بیرون
کشـید .ایـن اص ً
ال عملی نیسـت .بـا بیـرونآوردن آن
واژه ،اختاللـی بـه وجـود میآیـد .لیکن ایـن خودش
یک مصیبت اسـت .مـا نباید بگذاریم یـک غلط ،جزو
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زبان بشـود».
«گفته میشـود 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 عوامهایی
نیـز آن را پیدرپـی گفتهانـد ،واقعـاً نمیشـود ایـن را
ملاک قـرار داد و گفـت چـون معـروف شـده ،ما این
را قبـول داریـم .بایـد حذفش کـرد؛ و اال زبـان بهکلی
ضایع خواهد شـد« 65».تسـلیم در مقابل زبان محاورۀ

عامیانـه ،خطـر بزرگـی اسـت و ادبـا و صاحبنظـران
آگاه و فرزانـه بایـد بـا غلطهـای رایـج در محـاورۀ
عمومـی مقابلـه کننـد و در برابـر آن تسـلیم نشـوند.
همچنیـن صداوسـیما بایـد بهطـور جدی بـه وظیفۀ
خـود در ارتباط بـا اصالح زبان محـاورۀ عمومی عمل
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کنند».

ضرورت ویرایش

زبان به پاسـدار نیاز دارد و پاسـدران زبان ،ویراستاران
هسـتند .رهبر بـر ضرورت حضـور ویراسـتار بهعنوان
نگهبـان زبـان ،در عرصههـای تولیـد متـن فارسـی،
انگشـت میگذارد:
«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 میشـود« 67».ظاهـرا ً همیـن امـروز
صبـح یـا دیشـب بـود کـه مـن خبـری شـنیدم کـه
جملهبنـدی غلطـی در آن بـود .گفتم شـاید کسـانی
هسـتند کـه مراقبـت و ویراسـتاری میکننـد ،وقتی
آنهـا غیبـت دارنـد ،اینطـور غلطهـا پیـش میآید.
 ...البتـه در بـاب ویراسـتاری ،مـن معتقـد بـه همـان
معنای وسـیع علمی ویراسـتاری هسـتم .ویراسـتاری
در معنـای متـداول رایجـش ،بهمعنای درسـتکردن
متـن از اغلاط اسـت؛ یعنـی نوعی پیراسـتن اسـت.
ویراسـتن یعنـی پیراسـتن .در حالـی کـه در معنـای
اصلـی و علمـی ویراسـتاری ،ویراسـتن ،پیراسـتن
نیسـت؛ آمادهکـردن و قابلعرضهکـردن اسـت و ایـن
چیـز بسـیار وسـیعی اسـت .در بـاب کتابهـا هـم
همیـنگونه اسـت؛ در بـاب مطالبی هم کـه در رادیو
و تلویزیـون خوانـده میشـود ،همیـنطور اسـت .ای
بسـا مطلبـی کـه از لحـاظ لفـظ هـم ایـرادی نـدارد؛
لیکـن از لحاظ نسـق و ترتیب طولی ایـراد دارد ... .در
بـاب ویراسـتاری کتابهـا هـم این کار هسـت :وقتی
ویراسـتار نـگاه میکنـد ،آن ویراسـتار بهمعنـای اعـم
کـه بـا مؤلـف ارتبـاط دارد ،میگویـد ایـن فصلـی را
که شـما تنظیـم کردهایـد ،جابهجاسـت؛ یعنی فصل
دوم شـما بایـد فصـل سـوم بشـود؛ فصل پنجم شـما
بایـد فصـل دوم بشـود .این ،ویراسـتاری اسـت .البته
ویراسـتاری از ایـن وسـیعتر هم معنا میدهـد .اینکه
ً
اصلا ارائـه بکنیـم یـا نـه نیـز
آیـا مـا ایـن مطلـب را
68
خـودش مرحلـهای از ویراسـتاری علمی اسـت».
«بایــد اص ـ ً
ا شــما ممیــز و بهقــول خارجیهــا،
ادیتــور داشــته باشــید و او نــگاه کنــد و بگویــد کــه
ایــن کلمــه صحیــح اســت ،یــا نــه .نگذاریــد هیــچ
خبــری اصــ ً
ا غلــط تنظیــم بشــود 69».همچنیــن
رهبــر در بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب تهــران

رهبر فارسیدوست

در ۱۷اردیبهشــت ،۱۳۹۱موضــوع ویراســتاری و
صحیحبــودن متــون کتابهــا از لحــاظ دســتور زبــان
فارســی و کتابآرایــی و شــکل ظاهــری کتابهــا را
70
مهــم خوانــد.

زبانهمهکسفهم

آخــر اینکــه رهبــر ،فهمیدنیبــودن کالم 71و پرهیــز از
پیچدهگویــی را ضرورتــی در تولیــد متــون عمومــی و
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یدانــد:
علمــی م 
«کار تحقیقــی خیلی مهم اســت .کاری کــه از روی
تحقیــق و عالمانــه باشــد ،حتــی بـرای مــردم عامــی که
عالم هم نیســتند ،ارزش و جاذبۀ بیشــتری دارد .البته کار
عالمانــه بهمعنای قلمبهســلمبهگویی نیســت؛ بلکــه کار
عالمانــه یعنــی کار ُمتقــن و صحیــح؛ ولــو اینکه بــا زبان
72
همهکسفهــم و مردمــی گفتــه شــود».

پینوشتها:
 .1دیدار با اعضای فرهنگســتان زبان و ادب فارســی۲۷ ،بهمن .2 / ۱۳۷۰دیدار با اعضای دومین مجمع بینالمللی زبان فارسی،
ی مشترکالمنافع۱۸ ،بهمن/ ۱۳۷۲
ی در کشورها 
ت فارس 
ن ادبیا 
ن و استادا 
ی از ایرانشناسا 
۱۲اسفند .3 / ۱۳۷۷همان  .4 /دیدار با جمع 
 .5دیدار با استادان دانشگاهها۱۵ ،مرداد .6 / ۱۳۹۲دیدار با اعضای مجمع عمومی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان دانشگاههای
کشــور۲۵ ،فروردین .۱۳۸۴رهبر از این تاریخ بهبعد ،بارها بر این نکته تأکید کرده است؛ از جمله در۳۰ :فروردین و ۱۴اردیبهشت
و ۳مهر ۱۳۸۴و ۱۳مهر و ۱۸آبان ۱۳۸۵و ۱۲شــهریور ۱۳۸۶و ۱۷اردیبهشــت و ۲۴آذر ۱۳۸۷و ۲۲مهر ۱۳۹۱و ۱۵مرداد ۱۳۹۲و
۱۷مهر ۱۳۹۲و ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۳و ۱۱فروردین .7 / ۱۳۹۵دیدار با رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی۲۳ ،مرداد/ ۱۳۸۵
 .8دیدار با رئیسجمهوری و اعضای هیئتدولت۶ ،شهریور .9 / ۱۳۹۰دیدار با جمعی از معلمان استان کرمان۱۲ ،اردیبهشت۱۳۸۴
 .10 /دیدار با مســئوالن و هنرمندان و نویســندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان۲۳ ،اردیبهشــت .11 / ۱۳۷۷دیدار
ن فارسی۱۶ ،دی .13 / ۱۳۷۴دیدار با
ن زبا 
ی اســتادا 
ی مجم ع بینالملل 
با اســتادان دانشگاهها۱۵ ،مرداد .12 / ۱۳۹۲دیدار با اعضا 
استادان دانشــگاهها۱۵ ،مرداد .14 / ۱۳۹۲دیدار با مسئوالن و هنرمندان و نویسندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
۲۳اردیبهشت .15 / ۱۳۷۷دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما۱۸ ،آذر .16 / ۱۳۷۰همان  .17 /دیدار با
اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی۲۷ ،بهمن .18 / ۱۳۷۰همان  .19 /دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر۱۳۹۲
 .20 /دیدار با مسئوالن صداوسیما۷ ،مرداد .21 / ۱۳۶۹دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی۲۷ ،بهمن .22 / ۱۳۷۰حکم
ن صداوسیما۲۴ ،بهمن .23 / ۱۳۷۲دیدار با مسئوالن بخشهای خبری صداوسیما،
س سازما 
ت رئی 
ی ب ه سِ م 
ی الریجان 
انتصاب دکتر عل 
۲۱اســفند .24 / ۱۳۶۹دیدار با اعضای دومین مجمع بینالمللی زبان فارسی۱۲ ،اسفند .25 / ۱۳۷۷دیدار با اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر .26 / ۱۳۹۲دیدار با مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور۱۳ ،اردیبهشت .27 / ۱۳۷۵دیدار با جمعی از شعرا
در شب میالد امامحسنمجتبی(علیهالسالم)۸ ،آبان .28 / ۱۳۸۳دیدار با شعرای سازمان تبلیغات اسالمی۳۱ ،فروردین.29 / ۱۳۶۹
دیدار با شاعران۱۴ ،مرداد .30 / ۱۳۹۱دیدار با جمعی از شعرای آیینی۲۵ ،خرداد .31 / ۱۳۹۰دیدار با رئیسجمهوری تاجیکستان
و هیئت همراه۲۸ ،دی .32 / ۱۳۸۴دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما۱۸ ،آذر .33 / ۱۳۷۰همان .34 /
دیدار با برگزیدگان استان کردستان۲۴،اردیبهشت .35 / ۱۳۸۸بیانات در آیین گشایش کنگرۀ جهانی حافظ۲۸ ،آبان.36 / ۱۳۶۷
بیانات در چهارمین کنگرۀ بینالمللی نهجالبالغه۲۶ ،فروردین .37 / ۱۳۶۳بیانات در روز  ۲۹ماه رمضان۷،خرداد .38 / ۱۳۶۶دیدار
ی مشترکالمنافع۱۸ ،بهمن .39 / ۱۳۷۲دیدار با اعضای دومین مجمع
ی در کشورها 
ت فارس 
ن ادبیا 
ن و استادا 
ی از ایرانشناسا 
با جمع 
بینالمللی زبان فارسی۱۲ ،اسفند .40 / ۱۳۷۷دیدار با جوانان استان خراسان شمالی۲۳ ،مهر .41 / ۱۳۹۱دیدار با اعضای شورای
عالی انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر .42 / ۱۳۹۲بیانات پس از بازدید از سازمان صداوسیما۲۸ ،اردیبهشت .43 / ۱۳۸۳دیدار با مسئوالن و
هنرمندان و نویسندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان۲۳ ،اردیبهشت .44 / ۱۳۷۷دیدار با جمع ادبا و شعرا و هنرمندان
اســتان آذربایجان شــرقى۸ ،مرداد .45 / ۱۳۷۲دیدار با دانشجویان دانشگاههای اســتان یزد۱۳ ،دی .46 / ۱۳۸۶دیدار با استادان
دانشگاهها۱۵ ،مرداد .47 / ۱۳۹۲دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر .48 / ۱۳۹۲دیدار با اعضای فرهنگستان زبان
و ادب فارســی۲۷ ،بهمن .49 / ۱۳۷۰همان  .50 /دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما۱۸ ،آذر/ ۱۳۷۰
 .51همان  .52 /دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر .53 / ۱۳۹۲دیدار با مسئوالن و هنرمندان و نویسندگان کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان۲۳ ،اردیبهشــت .54 / ۱۳۷۷دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی۲۷ ،بهمن/ ۱۳۷۰
 .55همان  .56 /دیدار با عوامل برنامۀ رادیویی «از سرزمین نور»۲۷ ،اسفند .57 / ۱۳۷۳دیدار با مدیران و مسئوالن مطبوعات کشور،
۱۳اردیبهشــت .58 / ۱۳۷۵دیدار با اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی۱۹ ،آذر .59 / ۱۳۹۲دیدار با دانشجویان دانشگاههای
استان یزد۱۳ ،دی .60 / ۱۳۸۶دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی۲۷ ،بهمن .61 / ۱۳۷۰همان  .62 /دیدار با مسئوالن
بخشهای خبری صداوسیما۲۱ ،اسفند .63 / ۱۳۶۹دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما۱۸ ،آذر۱۳۷۰
 .64 /همان  .65 /دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی۲۷ ،بهمن .66 / ۱۳۷۰دیدار با اعضای دومین مجمع بینالمللی
زبان فارسی۱۲ ،اسفند .67 / ۱۳۷۷دیدار با اعضای شورای عالی ویرایش زبان فارسی در صداوسیما۱۸ ،آذر .68/ ۱۳۷۰همان .69 /
دیدار با مسئوالن بخشهای خبری صداوسیما۲۱ ،اسفند .70 / ۱۳۶۹بازدید از نمایشگاه کتاب تهران۱۷ ،اردیبهشت.71 / ۱۳۹۱
دیدار با شعرای سازمان تبلیغات اسالمی۳۱ ،فروردین .72 / ۱۳۶۹بیانات پس از بازدید از سازمان صداوسیما۲۸ ،اردیبهشت۱۳۸۳

...کار
عالمانه بهمعنای
قلمبهسلمبهگویی
نیست؛ بلکه کار
عالمانه یعنی کار ُمتقن
و صحیح؛ ولو اینکه با
زبان همهکسفهم و
مردمی گفته شود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی

گفتوگو با حجتاالسالم سيدابوالقاسم حسيني (ژرفا) دربارۀ جايگاه ويرايش درتأليف كتابهای ديني
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پروندۀ ویژه
گفتوگو

ویراستاری يكي
از بخشهاي مظلوم
فرهنگ در جامعۀ ما و
در بسياري از جوامع
امروز است .من
سالها پيش در جايي
گفتم و نوشتم كه
ويراستاران ،سربازان
گمنام فرهنگاند.
علت اين سخن آن
است كه ويراستاري
بهمعناي حقيقي،
زندهكردن مكتوب
است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

ويراستاری متون دینی
ماهیتدهی به اثر است
ويرايش هر متن ،دميدن روحي دوباره در تن مردهاي است كه جالي بودنش را در البهالي كلمات سنگين و مبهم آن نوشته ،از دست داده
بوده است .ويراستاري ،احياي نوشته و هويتبخشي به آن است .با وجود اين تفاسير ،ويراستاري در ادبيات رسانهاي كشور ما و نيز دنياي
نويسندگان و مؤلفان ،جايگاه چنداني ندارد و نويسندگان بيتوجه به آنچه خواننده را در هنگام خواندن يك كتاب ميخكوب ميكند ،عالوه بر
محتواي غني آن و قلم توانمند نويسنده ،آراستن آن به پيرايههاي ادبي و زدودن پلشتيهاي مخ ّدر ذهن ،از واژگان مازاد است .در گفتوگوي
پيش رو كه معاونت پژوهشي حوزۀ علميۀ قم تهيه کرد ،سيدابوالقاسم حسيني (ژرفا) ،نويسنده و محقق ،به بررسي جايگاه ويراستاري در دنياي
ِ
پرتالطم كتابهای ديني پرداخته است.
از وضعيت ويراستاري در فضاي پژوهشي كشور بگوييد.

ویراستاری يكي از بخشهاي مظلوم فرهنگ در جامعۀ
ما و در بسياري از جوامع امروز است .من سالها پيش
در جايي گفتم و نوشتم كه ويراستاران ،سربازان گمنام
فرهنگاند .علت اين ســخن آن است كه ويراستاري
بهمعناي حقيقي ،زندهكردن مكتوب است؛ يعني اگر
ويراستار بهدرستي و راستي كار خود را انجام دهد ،در
حقيقت ،اثري را كه در حال احتضار اســت ،ميتواند
احيا كند و روح تازهاي در آن بدمد .اما متأســفانه در
ت ِچندم
جامعۀ ما ويرايش كاری فني و مكانيكي و دس 
تلقي ميشــود .اجازه ميخواهم در اين فرصت كوتاه،
اين هر دو بخش را توضيح دهم.
اوالً ويرايــش كاري فقط فني و صوري نيســت.
ويرايش كاري اساســي اســت ،كاري اســت باطني.
يعني ويراســتار بايد به نوشته جان بدهد ،روح بدهد،
بهخصوص در آثاري كه گفتار قرار اســت به نوشــتار
برگردد يا نوشــتههاي بهتعجيلنگاشته شده ،باید به
نوشتهای روان و شيوا برگردد ،ويراستار درحقيقت بايد

در نوشــته ،جان جاري كنــد و اين جاريكردن جان
كاري اســت باطني .پس ويراستار بايد حتماً نويسندۀ
ن ِحال ،از فن ويرايش هم آگاه باشد
خوبي باشد و درعي 
تا بتواند اين جانبخشي را در اثر ايفا كند.
ت ِچندم نيست .ويرايش
ثانیاً ويرايش كاري دســ 
فقط از كســاني برميآيد كه مجموعهاي از تواناييها
و داناييها را داشــته و صاحب تواناييها و داناييهاي
گوناگون باشند .ويراستار خوب كسي است كه مطالعات
گسترده و طيفي و منشوري داشته و در ابواب مختلف
صاحب اطالع باشد؛ مث ً
ال ويراستار متون ديني بايد در
مجموعۀ علوم ديني از هر كدام خوشــهاي برگرفته و
از هر خرمني ،گلي و خوشهاي فراچنگ آورده باشد.
فرق نويسنده و ويراستار ،همينجا معلوم ميشود.
نويسندهاي كه مث ً
ال در فلسفه قلم ميزند ،نيازي نيست
كه از علوم ديگر چیز زیادی بداند و اگر بداند ،چه بهتر؛
ولی ويراستار يك متن فلسفي ،اتفاقاً بايد به اصطالحات
حوزههاي ديگر علوم ديني ،ك موبيش آشــنا باشد تا
مث ً
ال هنگام ويرايش و تغييــر و بازپروري اصطالحات

ويراستاری متون دینی ،ماهیتدهی به اثر است
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ويراستار خوب
بايد نويسندهاي خوب
باشد ،بايد آگاهيهاي
ادبي خوب داشته باشد،
آگاهيهاي زبانشناسي
و آگاهيهاي فرامتني
داشته باشد ،در
حوزههاي مختلف
دانش ،نميگويم كه
مسلط باشد؛ اما در
هركدام ،صاحب مطالعه
باشد .ويراستار بايد
اصوالً آدم پرمطالعهاي
باشد
و تركيبهــا ،اصطالحات حوزههاي مختلف علوم را با
يكديگر درنياويزد؛ بداند كه در اصطالح روانشناســي
معنــا feed back ،و بازخــوردي دارد؛ اما مث ً
ال در
اقتصاد ،بازخورد ديگر دارد و در ادبيات ،بازخورد ديگر.
كسي كه حتي تكواژۀ بسيط فرهنگ را ميخواهد در
جايي به كار ببرد يا دســت بزند يا تركيبات مضاف و
مضافاليه یا موصوف و صفتي از فرهنگ بســازد ،بايد
بدانــد كه فرهنگ در هر حــوزهاي از دانش ،كاربرد و
مبنايي دارد .اين نياز براي ويراستار سبب ميشود به
اين باور برسيم كه ويراستاري شأني برتر از نويسندگي
بهطور مطلق دارد.
ويراســتار خوب بايد نويســندهاي خوب باشد،
بايد آگاهيهاي ادبي خوب داشــته باشد ،آگاهيهاي
زبانشناســي و آگاهيهاي فرامتني داشته باشد ،در
حوزههاي مختلف دانش ،نميگويم كه مسلط باشد؛ اما
در هركدام ،صاحب مطالعه باشد .ويراستار بايد اصوالً
آدم پرمطالعهاي باشد.
متأســفانه در جامعــه ،ويراســتاري يــك كار
ت ِچندم تلقي ميشود .يعني بسياري از كساني كه
دس 
بهويژه در دهۀ اخير بهسمت ويراستاري روي آوردهاند،
ويراستاري براي آنها وسيلهاي است براي امرار معاش
و مراكزي هم كه ويراستاران را بهكار ميگيرند ،براي
آنكه اوالً خيلي نگردند ،زحمت نكشــند و جستوجو
نكننــد و ثانياً پولهاي كمتر و ســبكتري بپردازند،
كساني را كه شايد در جنبههاي ديگر توانايي نداشته
باشند و نتوانند مقالهای خلق كنند ،نتوانند اثر خوبی
را تدويــن كنند ،حتي نتوانند بعضي كارهاي ســادۀ
نگارشــي را انجام دهند ،متأسفانه به اينها ميگويند:

«شما بياييد ويراستاري كنيد».
ويراســتاري و نمونهخواني ،دو كاري اســت كه
متأســفانه در جامعۀ ما همطراز تلقي ميشود .خيلي
از وقتها ديدهام که در مؤسسات فرهنگي ميگويند:
«ويراستار و نمونهخوانمان فالني است ».اين نكتهاي بود
عنوان يك
كه ميخواستم رودررو به اين بحث مهم به
ِ
دردِدل اساسي عرض كنم و چون ميدانم اهل فرهنگ
اين صدا را ميشــنوند ،از آنها خواهش كنم در اين
نگرش به ويراستاري ،تجديدِنظر كنند.
نقش ويراستار در متون و كتب ديني چيست؟

به نظر مــن ،ويرايش در متون دينــي بايد يك گام
افزونتر از ويرايش در متــون ديگر بردارد .همانطور
كه اشــاره شد ،ويراستار به كالم ،جان ميبخشد ،روح
ميبخشــد ،زيبايي و طراوت و نشاط ميبخشد؛ اين
وظيفهاش اســت؛ يعني بايد ايــن كار را بكند .البته
بعضي از ويراســتاران ما اين كار را ،دانسته و ندانسته،
نميكنند .آنها وظيفه دارند به نوشته روح و طراوت
بدهند .اما كســي كه متون ديني را ويرايش ميكند،
يك گام هم افزونتر بايد بردارد و آن اين اســت كه به
نوشته هويت ببخشد.
علت اينكه بسياري از آثار ديني روزگار ما ،هويت
ندارند ،اين است كه ويراستاران خوبي ندارند .من بايد
اينجا منظورم را از هويت بيان كنم .ببينيد يك نوشته،
مانند انســانی داراي جان اســت ،داراي پويايي است،
داراي حيات است .نوشتۀ خوب با شما حرف ميزند ،با
شما راه ميآيد ،بهقول امروزيها پوياست.
اينكه مــي گويند پوياســت ،يعني يك حركت

ويراستار به
كالم ،جان ميبخشد،
روح ميبخشد،
زيبايي و طراوت و
نشاط ميبخشد؛
اين وظيفهاش است؛
يعني بايد اين كار را
بكند .البته بعضي از
ويراستاران ما اين كار
را ،دانسته و ندانسته،
نميكنند .آنها وظيفه
دارند به نوشته روح
و طراوت بدهند .اما
كسي كه متون ديني را
ويرايش ميكند ،يك
گام هم افزونتر بايد
بردارد و آن اين است
كه به نوشته هويت
ببخشد
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پيشنهاد من اين
است كه مقولۀ نگارش
بهطور عام ،بايد
يكي از سرفصلها و
مأموريتهاي اصلي
نويسندگان ديني
قلمداد شود .همه
ميدانيم كه روزگار
فرق كرده ،نيازهاي
جامعه و تلقي مردم
از ايشان بهطور كلي
فرق كرده و خود را
نبايد فريب دهيم.
آنچه ما بهطور سنتي
در حوزه ميآموزيم،
هم در ناحيۀ دانايي و
هم در ناحيۀ توانايي،
در قبال انتظارهايي
كه جامعه از حوزه
دارد ،بسيار ناچيز
است .بنابراين ،بايد با
شجاعت و صراحت و
روشني اعتراف كنيم
و در اين زمينه گام
برداريم كه روحانیان
باید داناييها و
تواناييهاي خود
را با اين نيازها و
خواستهها منطبق
بكنند
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تدريجي مســتمر و آرام .وقتي نوشته پوياست ،يعني
شــما را با خود بايد همراه بكند و با خود جلو ببرد ،نه
اينكه صرفاً مجموعهاي از اطالعات را به شــما بدهد.
ويراستار خوب بايد بتواند اين پويايي را به نوشته تزريق
كند ،بايد بتواند مث ً
ال نوشتهاي كه در باب تفسير قرآن
است ،آنجايي كه قرآن دارد ،در اين نوشته تجلي بدهد.
يعني ماهيت قرآني اين نوشته را حفظ كند.
صريحتر بگويم :نوشــتۀ قرآني بايد از نوشته در
ابواب ديگر متمايز باشــد .وجه تشخص قرآني بايد در
آن نوشته بهچشم بخورد .الزمۀ اين قضيه آن است كه
از واژگان بگيريد تا مصطالحات و تركيبات تا تعبيرات
و كنايات و مثلها تا اشــعاري كه آورده ميشــود ،تا
نحوۀ پاراگرافبندي ،تا نحوۀ جملهبندي ،تا باببندي
و فصلبندي و همۀ اركان و اجزاي نوشــته ،يعني چه
مفردات و چه مجموعههاي نوشــته ،با فضاي قرآني
هماهنگ باشد .كدام ويراستار ميتواند اين كار را بكند؟
كســي كه خودش در مطالعات قرآني عميق باشد ،در
مطالعات حوزههاي ديگر و قلمروهاي ديگر هم دست
داشته باشد.
حاال اگــر اين كار بشــود ،نوشــتههاي قرآني،
مقالههــاي قرآني و كتابهاي قرآنــي تمايزي از آثار
ديگر پيدا ميكنند ،نه تمايز كلي .بههرحال ،همۀ متون
ديني ،مشتركاتي دارند؛ اما هر كدام ،رنگ و بوي خود
را ميگيرند .كتابي كه در زمينۀ تاريخ اســام نوشته
ميشود ،حتي بايد فرمش ،فرمتش با كتاب مث ً
ال روايي
فرق كند.
ولي اين چيزي است كه رعايت نميشود .اينكه
حتي شما هر چند صفحه يكبار تيتر را تجديد كنيد،
تيتر شما بلند يا كوتاه باشد ،فعل داشته باشد يا فعل
نداشته باشد و دهها مقوله از اين قبيل ،موارد و مسائلي
است كه بايد با ماهيت و موضوع نوشتۀ شما همخوان
و همساز باشــد و اين فقط هنگامي ممكن است كه
ويراستار خودش از اينها ســر در بياورد و بتواند اين
ماهيت را به نوشته تزريق كند.
بنابراين ،ســخنم را خالصه ميكنم .نخســت،
ويراســتاري جانبخشــيدن به نوشته اســت؛ دوم،
ويراســتاري متون دينــي بهطور خــاص ،افزون بر
جانبخشــي ،نوعي ماهيتدهي به اثر اســت؛ سوم،
ت ِكم نويسنده
ويراستار بايد حتماً در حوزۀ بحث ،دس 
توانايي باشــد و در حوزههــاي همجوار هم مطالعاتي
داشته باشــد تا بتواند دو وظيفهاي را كه گفتم ،انجام
دهد.
اين نگراني شــما بهنوعي تحولي نويــن در اين عرصه را
ميطلبد .چه راهكاري براي برونرفت از وضع موجود و ورود
به مطلعي بهتر پيشنهاد ميكنيد؟

پيشنهاد من اين است كه مقولۀ نگارش بهطور عام ،بايد
يكي از ســرفصلها و مأموريتهاي اصلي نويسندگان
ديني قلمداد شود .همه ميدانيم كه روزگار فرق كرده،
نيازهاي جامعه و تلقي مردم از ايشان بهطور كلي فرق
كرده و خود را نبايد فريب دهيم .آنچه ما بهطور سنتي
در حوزه ميآموزيم ،هم در ناحيۀ دانايي و هم در ناحيۀ
توانايــي ،در قبال انتظارهايي كه جامعه از حوزه دارد،
بسيار ناچيز است .بنابراين ،بايد با شجاعت و صراحت
و روشــني اعتراف كنيم و در اين زمينه گام برداريم
كه روحانیان باید داناييها و تواناييهاي خود را با اين
نيازها و خواستهها منطبق بكنند.
يكي از آن ابواب و بخشهايي كه براي رســيدن
به اين مهم بســيار محل نياز اســت ،مسئلۀ نوشتن
اســت؛ وقتي به اين مقوله ،توجه بنيادين كنيم .حاال
يكي از شكلهايش اين باشد كه واحدهاي تخصصي
نويســندگي را در حوزه ايجاد كنيم و به شأن واقعي
نويســندگان توجه شود .نوشتن كاري فرعي در حوزه
قلمداد نشــود ،بلكه نوعي تبليغ مهم و اثرگذار تلقي
گردد.
اينكــه در ســالهاي اخير ،افراد با ســليقههاي
گوناگون دارند كار ميكنند ،بسيار به مجموعۀ آموزش
نگارش و ويرايش لطمه زده اســت .اگر اين همدلي و
همراهي صورت بگيرد ،گمان ميكنم در ســالهای
آینــده ،در حوزههاي علميه از همين اســتعدادهاي
موجود دوستان ،نويسندگان و ويراستاران بسيار خوبي
خواهیم داشت.

اگر زبان آسیب ببیند
تفکر آسیب میبیند

مهدیصالحی

سرویراستار مؤسسۀ ویراستاران

 .۱در مباحــث مرتبــط با جنگ نرم ،ایــن نکته مطرح
میشود :جنگ نرم ،عم ً
ال تقویت ،بزرگ و مهمجلوهدادن،
تبلیغ ،همهگیرسازی و ســلطهدهی به قدرت نرم کشور
ک و ناچیز نشــاندادن،
مرکز و در مقابل ،تضعیف ،کوچ 
ق انداختن قدرت
بهانقیادکشاندن ،بهزیرکشاندن و از رون 
نرم کشورهای حاشیه اســت .در این رویکرد ،قدرت نرم
همــان مواریث ،امکانات ،ذهنیتها ،جهانشناســیها و
جهاننگریها و حتی احساســات و پدیدههای معنوی و
اندیشــهای و هنری فرهنگهاســت .در یک کالم ،همۀ
مؤلفههای هویتی و شخصیتی زیســتکنندگان در هر
فرهنگ ،قدرت نرم آن فرهنگ است.
این دیدگاه ،در واقع ادامۀ اندیشههای استعمارگرانه و
گونهای دیگر از همان رویکردهاست .جنگ نرم ،دیگر آشکارا
در پی فتح سرزمین یا بهدستآوردن حکومت یا ثروتهای
ملی یا ...نیســت؛ جنگ نرم در اندیشۀ تغییر و تسلط بر
اندیشهها و رؤیاها و احساسات و ذائقهها و خواستهاست.
اینبار استعمارگر میخواهد جذابیت را از تمامی پدیدههای
مادی و معنوی دیگر فرهنگها سلب کند و جذابیتهای
جدیدی را معرفی و جانشین کند .او میخواهد از فرهنگ
خود بهشتی بیافریند که دیگری باید بدان دست یابد .البته
در این بین ،دیگر فرهنگها را جهنمی معرفیکردن و از
لذتبخشی و از جذابیت انداختن ،بهترین راه پیروزی است.
و صد البته ،او خود بهدقت حافظ دستاوردهای تمدنی خود

است و بهشدت مراقب است که مبادا گردشگر و جهانگرد
یا مردمشناسی پیدا شود و جذابیتهای دیگری را چنان به
رخ بکشد که راهبرد سلطهجویانۀ استعمارگر را ناتوان کند.
 .۲نظریهپردازان ،فرهنگ را منظومهای منســجم و
بههمپیوست ه از پدیدههای عینی و ذهنی ،مادی و معنوی
میدانند کــه در قالبهای مختلف ،اعم از اندیشــهای و
اخالقی و هنری و زبانی یــا فیزیکی بروز مییابد و برای
ماندگاری تالش میکند و گاه بازتولید میشود .در این بین،
ابزار تولید ،انتقال ،حفظ و فهم هر فرهنگ ،زبان آن فرهنگ
است .فرهنگشناسان بهدرستی دریافتهاند 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 میشوند ،با همین ابزار نیز ارتقا و عمق مییابند و
ماندگاری و انتقال به دیگر نسلها را مدیون زبان هستند.
بــا این وصف ،مهمترین بخش از قدرت نرم هر فرهنگ و
مبنای آن ،زبان آن فرهنگ اســت که بهمثابۀ نخ تسبیح،
همۀ عناصر آن را به هم وصل میکند .بیشــک اگر این
مبنا تضعیف یا کمقدرت یا بیارزش گردد ،زندگی در قالب
آن فرهنگ نیز چنین میشود و عناصر سابقاً بههمپیوستۀ
هویتساز و زایا ،از هم میپاشند و از زایایی و کارویژۀ خود
باز میمانند.
 .۳استعمارگران ،پس از سالها تجربه ،به این نتیجه
رســیدند که باید محور اصلی فرهنگهــا ،یعنی زبان را
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نظریهپردازان،
فرهنگ را منظومهای
منسجم و بههمپیوسته
از پدیدههای عینی
و ذهنی ،مادی و
معنوی میدانند که در
قالبهای مختلف ،اعم
از اندیشهای و اخالقی
و هنری و زبانی یا
فیزیکی بروز مییابد
و برای ماندگاری
تالش میکند و گاه
بازتولید میشود .در
این بین ،ابزار تولید،
انتقال ،حفظ و فهم
هر فرهنگ ،زبان آن
فرهنگ است
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حال ،چرا مرگ
زبانها مهم است؟ هر
زبان ،جهانی فرهنگی
و شیوهای برای
اندیشیدن و زیستن را
برای ما میسازد که در
آن همۀ اجزا منسجم
و پاسخگوست .حال،
با ازدسترفتن این
جهان ،عم ً
ال انسانها
یکی از ذخایری را از
دست میدهند که
سالها تجربه و حکمت
زیسته را در خود
داشته است

در برخی دیگر
از کشورها که نه آن
هدف محقق شد و نه
این ،قدمها بهسوی
تضعیف زبان برداشته
شد .استعمارگر
که فهمیده بود
جهان افراد
مرزهای
ِ
را مرزهای زبانشان
مشخص میکند ،برای
کوچککردن جهان
مستعمرهنشینان،
برنامهریزی کرد و برای
تضعیف زبان آنان قیام
کرد
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بشناســند و آن را منهدم یا تخریب و تضعیف کنند و از
سکه بیندازند تا با استعمار فرهنگی به اهداف سلطهجویانۀ
ت زبان کشورهای
خود دست یابند .بنابراین ،پس از شناخ 
مستعمره ،بهترتیب برای دستیابی به چند هدف کوشیدند:
 .۱.۳زبان خود را به زبان رسمی مستعمرات تبدیل
کردند و در مدارس و دانشگاهها و نهادهای رسمی ،همان
را آموزش دادند و بهکار بســتند .این کار بهتدریج ،ابهت
و جایگاه زبان بومی را متزلزل کرد و مستعمرهنشینان را
از کاربرد زبان مــادری بینیاز کرد؛ آنچنانکه در بعضی
مســتعمرات ،زبان بومی فراموش شــد .اوضاع در برخی
کشورهای امریکای التین چنین شد و به مرگ زبان منتهی
شد .از دیدگاه زبانپژوهان و بهتصریح یونسکو در اجالس
 ۲۰۰۵در کانــادا ،در قرن  ،۲۱از حدود ۶هزار زبان۳ ،هزار
زبان در معرض نابودی هستند .بهتعبیر دیوید کریستال،
هر دو هفته ،یک زبان نابود میشود .مرگ زبانها را برخی
بهسبب مرگ همۀ گویشوران میدانند؛ 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 نمیآید و حتی آنچه هم میآید ،بدون حضور
گویشور زیستگر در آن زبان ،فهمیدنی نیست.
حال ،چرا مرگ زبانها مهم است؟ هر زبان ،جهانی
فرهنگی و شــیوهای برای اندیشیدن و زیستن را برای ما
میسازد که در آن همۀ اجزا منسجم و پاسخگوست .حال،
با ازدسترفتن این جهان ،عم ً
ال انسانها یکی از ذخایری
را از دست میدهند که سالها تجربه و حکمت زیسته را
در خود داشته است .بهتعبیری ،با ازدسترفتن هر زبان ،تو
گویی مغز متفکر چندهزارسالهای از دست میرود.
 .۲.۳در برخی کشورها که قدرت گویشوران بیشتر
بود و در برابر تغییر زبان مقاومت میکردند ،استعمارگران
سعی کردند رسمالخط را عوض کنند و شی وهای نو براساس

خطــوط التینی بنیان نهند .با ایــن کار ،رابطۀ فرهنگی
نســلهای جدید با متون گذشته قطع شد و آنان افرادی
بیریشه و بیهویت شدند که ریشههایی را در کشورهای
مرکز ،جســتوجو میکردند .ترکیه و تاجیکستان از این
دست کشورها بودند که سالها با این معضل دستوپنجه
نرم کردند و تاوانها دادند بهسبب بیریشهشدن گویشور.
 .۳.۳در برخی دیگر از کشــورها کــه نه آن هدف
محقق شد و نه این ،قدمها بهسوی تضعیف زبان برداشته
جهان افراد را
شد .اســتعمارگر که فهمیده بود مرزهای
ِ
مرزهای زبانشان مشــخص میکند ،برای کوچککردن
جهان مستعمرهنشینان ،برنامهریزی کرد و برای تضعیف
زبان آنان قیام کرد .تضعیف زبان بدینمعناست که واژگان
گویشوران نهتنها از زبان مادریشان نباشد ،بلکه تعداد آنها
نیز کمشمار شود و همان اندک واژۀ پرکاربرد هم کمعمق
و تهــی از معنا گردد .کاربرد حکمتها و ضربالمثلها و
متلها و اشــعار و متون ادبی بسیار کم شود و ک م َکمک
این ســرمایهها 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 ،ضربالمثل ،واژه یا ...بیرون بکشد و این
کجا که زبانش حتی در توصیف واقعهای یا حالتی درونی
ناتوان باشــد؛ چه رســد در راهیابی و فهم مسیر درست
رهایی از بحرانها .برای اســتعمارگر ،مهمترین ابزار کارا
برای دســتیابی به این هدف ،متخصصانی هستند که از
ســرمایههای زبان مادری و تمدنساز خود و گویشها و
لهجههای همخانواده بیخبرند .محل کار اینان نیز همان
مدرن الگوبرداریشده از کشورهای مرکز است:
نهادهای
ِ
مدارس و دانشگاهها و از همه مهمتر رسانهها .این رسانهها
بهبهانۀ سرعت و عجلۀ موجود در کار خود ،زبانی متولدشده
از بیدقتی و بیمباالتی را رواج میدهند .آنان با تبعیت از
مترجمان ناآگاه از زبا ن رســمی و مادری که اغلب همان

اگر زبان آسیب ببیند تفکر آسیب میبیند

کارمندان نخبهتر نهادهای مدرن هســتند ،ویروسهای
مبتذلکنندۀ زبان را در قالبهای صرفی و نحوی و تعبیری
منتشــر میکنند .این انتشار ویروسها ،غیر از گناه دیگر
اعتنایی از س ِر بیاطالعی به واژگان و تعابیر
آنان است :بی
ِ
فارســی و بهکارنبردن آنها و پس از مدتی ازکارانداختن
این ماشــینهای ارتباطی و ســپس رواج کلیشــهها .نه
عجب اگر امروزه ،مهار فرهنگ و صدالبته زبان ،در دست
دســتاندرکاران مبتذلزبان رسانههاست و نه در دست
اهالی فرهیختۀ زبان و شاعران و نویسندگان .صدافسوس
که این نخبگان را اغلب در رسانهها نهتنها ارجی نیست که
حتی راهی نیست و فریادشان به جایی نمیرسد .نتیجۀ
این اوضاع ،تربیتشدن گویشورانی است که از نظر زبانی و
اندیشهای کوتاهقدند و سطحی.
 .۴در اینجا ،ذکر چند واقعه را مفید میدانم:
 .۱.۴در ســالهای آغازیــن پیروزی انقــاب ،در
صداوسیمای خراســان ،برنامهای رادیویی تولید میشد
با هدف صدور انقالب و دربارۀ مباحث و اندیشــۀ انقالب
ک ماه از
اســامی به فارســی تاجیکی .پس از گذشت ی 
پخش این برنامه ،فــردی با معرفینامۀ ســفارت اتحاد
جماهیر شوروی در ایران و معرفینامۀ صداوسیمای مرکز،
به صداوسیمای خراسان مراجعهکرد .او که دکتری فارسی
تاجیکی داشت ،ازطرف حکومت کمونیستی مأموریت یافته
بود که در این برنامه ،از مرزهای فارسی تاجیکی صیانت
کند؛ بیاعتنا به محتوای ضدحکومتی آن .این واقعه ،توجه
شبانهروزی به مقولۀ زبان و انحراف آن را نشان میدهد.
 .۲.۴نتایج چند پژوهش :زبانشناسان اعالم کردهاند
که شکسپیر آثار خود را با ۲۰هزار واژه سروده و نوشته و
بهتعبیری بنای زبان انگلیسی را برافراشته است .در زبان
فارسی نیز فردوسی ۳۰سال تالش کرد تا فرهنگ ایرانی
را زنده نگه دارد .او در بیش از ۶۰هزار بیت شاهنامه ،سعی
کرد فقط از واژگان فارسی بهره برد و از بهکاربردن واژگان
عربی بپرهیزد .واژگان او را در شاهنامه۹ ،هزار برشمردهاند.
بیتردیــد ،این حجم از واژگان ،بهجز واژگانی اســت که
فردوسی از عربی یا دیگر زبانها میدانست و در زمانهاش
رواج داشت.
حدود ۲۰سال پیش ،اتحادیۀ اروپا تعداد واژگان الزم
برای زندگی در این اتحادیه را دستکم ۴هزار و  ۵۰۰واژه
اعالم و این کلیدواژگان را منتشــر کرده بود .این فرهنگ
را در ایران ،انتشارات فرهنگ معاصر ترجمه و چاپ کرد.
امروزه ،آمارهای پژوهشهای زبانشناســان دربارۀ
ک است .مرحوم ابوالحسن نجفی،
فارسیزبانان بسیار دردنا 
پاسدار متواضع زبان فارسی که فردوسیوار برای این زبان
کوشید ،در سخنرانی خود در جلسهای ،نتیجۀ یکی از این
پژوهشها را چنین اعالم کرد :فارسیزبانان امروز ،با ۷۰۰
واژه زندگیمیکنند .پژوهشگری دیگر ،زنان خیابانی را از
نظر زبانی بررســی کرده و چنین دریافته است :این زنان

با  ۵۰۰واژه زندگی میکنند .امروزه که دیگر پذیرفتهایم
که تعداد واژگان ،مرزهای فهم و شــناخت و شیوۀ سبک
زندگی افراد را نیز تعیین میکند ،پس باید اذعان کنیم که
ابتذال و بیمایگی و بحران ،عرصۀ زبان را درنوردیده است.
گویشــوری که از نظر زبانی ۲۰۰ ،واژه با روسپیان فاصله
دارد ،چه باک اگر بگوییم که زبان و فکر وسبکزندگیاش
نیز یا مبتذل شده یا به ابتذال نزدیک است.
 .۳.۴نگارنده در بررســیهای میدانی خود ،دریافته
است که دانشجویان رشــتههای علومانسانی از خواندن
رایج معنــاداری همچون «وحــی منزل»،
ترکیبهــای ِ
ایحــال»« ،علیرغــم» و ...عاجزنــد .گزارشهای
«علی ّ
اســتادان ادبیات دانشگاهها و دبیرستانها از نافهمیهای
زبانی دانشجویان ،خندههای تلخ بر لب مینشاند .برخی
پژوهشهای دیگر دلیل ضعیفبــودن دانشآموزان را در
دروس تجربی و ریاضی ،ضعیفبودن آنان در درس فارسی
نشان میدهد.
 .۵به اذعان اغلب زبانشناســان ،زبان فارسی روی
مرگ به خود نخواهد دید؛ زیرا در گذر قرنهای گذشته،
از پس فرهنگهای مهاجم برآمده است و آنها را در خود
هضم کرده و میراثی ماندگار بهجا گذاشــته است .برخی
زبانشناسان ،همچون زندهیادان خانلری و نجفی ،تولید
ترجمههای معیــوب و ناباب و رواج معیارهای غلط آنها
را بحران زبان فارسی میدانند و در پی دستیابی به «زبان
آدمیزاد» و فرار از این زبان «یأجوج و مأجوج» هستند و در
ایــن راه تالشها کردهاند و خونجگرها خوردهاند .عدهای
دیگر از بزرگان زبانشــناس ،همچون دکتر باطنی ،این
وضعیت را «بحران» نمینامند ،بلکه آن را «آســیب» برای
زبــان در نظر میگیرند .به هر روی ،هر واژه و تعبیری که
بخواهیم برای نامگذاری این اوضــاع برگزینیم ،ابتذال و
کممایگی را باید قدر مشترک همۀ این دیدگاهها دانست.
بعید میدانم که حتی مخالفان دیدگاه نزدیکی زمان مرگ
زبان فارسی یا منتقدان دیدگاه جلوگیری از غلطنویسی در
فارســی ،بخواهند چشم بر این ابتذال ببندند و نتایج این
بیمایگی را در زندگی و اخالق پرابتذال و بیریشۀ مردمان
زمانۀ ما نبینند.
 .۶در ایران ،بهرغم توج ه بجای مسئوالن به مقوالتی
مانند تهاجم فرهنگی و جنگ نرم ،شوربختانه مرزهای این
جنگ در شیوۀ لباسپوشیدن و رواج سبک زندگی غربی
و حجاب و اخالق جنسی و مانند اینها خالصه شد؛ غافل
از اینکه جنگ اصلی نه در این عرصههای ظاهری ،بلکه در
الیهای زیرینتر و پنهانتر در حال پیشرفت است .باتوجهبه
آنچه دیدیم ،اگر در ســر هوای پیــروزی در جنگ نرم را
داریم ،باید منابع قدرت نرم خود را بشناسیم و پروبال دهیم
باران»
و از ایــن قدرت «کاخی بلند» برآوریم کــه «از باد و ِ
قدرت نرم مهاجم و در کشــاکش جنگ نرم «نیابد گزند».
کنونی فرهنگ جهانی ،فرهنگ امریکایی
در اوضاعواحوال
ِ
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زبانشناسان اعالم
کردهاند که شکسپیر
آثار خود را با ۲۰هزار
واژه سروده و نوشته
و بهتعبیری بنای زبان
انگلیسی را برافراشته
است .در زبان فارسی
نیز فردوسی ۳۰سال
تالش کرد تا فرهنگ
ایرانی را زنده نگه دارد.
او در بیش از ۶۰هزار
بیت شاهنامه ،سعی
کرد فقط از واژگان
فارسی بهره برد و
از بهکاربردن واژگان
عربی بپرهیزد .واژگان
او را در شاهنامه۹ ،هزار
برشمردهاند .بیتردید،
این حجم از واژگان،
بهجز واژگانی است که
فردوسی از عربی یا
دیگر زبانها میدانست
و در زمانهاش رواج
داشت
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در فرهنگ ایران،
مهمترین منبع قدرت
نرم ،زبان فارسی و
گویشها و لهجهها
و گنجینۀ ادبی
آنهاست .بدینسبب،
سیاستگذاری در
عرصۀ زبان و شناخت
و صیانت از مرزهای
آن ،شناخت مرزها
و نقاط آسیبپذیر
آن ،تالش برای ارتقا
و گسترش سواد
زبانی گویشوران،
پیشزمینه و
پیشفرض پیروزی
در دیگر عرصههای
جنگ نرم و حتی
جنگ سخت است.
تالش فردوسی در
این حوزه ،الگویی
تجربهشده است
که فهم آن بسیار
راهگشاست
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به فرهنگهای اروپایی نیز هجوم آورده است .کشورهای
فرانسویزبان و آلمانیزبان نیز با آنهمه نهادها و مؤسسات
و انتشارات و تولیدات تمدنی ،امروزه زبان خود را در خطر
میبینند و برای حفظ و گســترش آن تالش میکنند و
بودج ه در نظر میگیرند .در این اوضاع ،آیا ســادهلوحانه
نیست که کبکوار سر خود را در برف خوشبینی فرو بریم
و آسیبها و خطرها یا دستکم ،ابتذالها را نبینیم؟
در فرهنگ ایــران ،مهمترین منبع قدرت نرم ،زبان
فارســی و گویشها و لهجهها و گنجینۀ ادبی آنهاست.
بدینسبب ،سیاســتگذاری در عرصۀ زبان و شناخت و
صیانت از مرزهای آن ،شناخت مرزها و نقاط آسیبپذیر
آن ،تالش برای ارتقا و گســترش سواد زبانی گویشوران،
پیشزمینــه و پیشفرض پیــروزی در دیگر عرصههای
جنگ نرم و حتی جنگ ســخت اســت .تالش فردوسی
در این حوزه ،الگویی تجربهشــده است که فهم آن بسیار
راهگشاست.
از ســوی دیگر ،باید دربارۀ چند سؤال تأملبرانگیز
اندیشید :مرزبان زبان ما در ادارهها و نهادهای حکومتی و
روزنامهها کیست؟ در رادیو و تلویزیون کیست؟ در نشر و
ترجمه چه کسی مرزبان و ناظر و حامی زبان فارسی است؟
آیا ما برای شبکههای تلویزیونی ،استودیوها ،روزنامهها و
مجلههای فارســیزبان خارج از کشــور فکری کردهایم؟
آیا دســتاندرکاران اص ً
ال اعتنایی به این عرصه میکنند؟
در هنگام مجوزدهی یا امتیازدهی به رســانهها ،از کتاب
و مجله گرفته تا تارنما و خبرگــزاری ،به این مهم توجه
میکنند؟ نهادهای مدیر فضای مجازی که اینقدر نگران
انحرافهای جنسی و ...هستند ،دربارۀ انحراف زبان فارسی
اندیشیدهاند؟ متنهای موجود در تارنماهای حکومتی را
چه کسانی مینویسند؟ تا کی قرار است فارسی عربیزدۀ
نامفهوم نارایج ،متون اداری و متن دستورالعملهای ما و
ذهن ما را آلوده کند؟ آیا فکر کر دهایم کههمین بیاعتنایی
به زبان فارسی سلیس و روان ،چه هزینههای هنگفتی را
بــر دوش ادارات و مراکز میگذارد؟ 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 کردهایم؟ در زمانهای که نهادهای
علمی در پی همهفهمکردن فلســفه و کاربردیکردن آن
هســتند ،آیا ادبیات را برای زندگی کاربردی کردهایم؟ آیا
وقت آشتی با ادبیات و زبان فارسی فرا نرسیده است؟
 .۷در این عرصۀ رهاشــده ولــی بنیادین ،نهادهای
متولی ،زبان را در مسلخ سیاست رها کردهاند و بودجهها را
به باد دادهاند :در آموزش فارسی ،دانشجویان و دانشآموزان
ت و بودجههای
را به دردسر انداختهاند و بهرغم صرف وق 
فراوان ،آنان را بیبهره گذاشت ه و بهجای لذتچشانی به آنان
در درس ادبیات و انشــا ،داغ نفهمی و تنفر از زبان مادری
و ادبیات فارسی برپیشانیشان نهادهاند .کتابهای درسی

هم که گره از کار فروبستۀ زبان باز نمیکند ،سهل است،
گره بر گره میزند .اســتادان فارسیدان برخی به تدریس
ادبیات ،آن هم با روشهایی منســوخ و ناکارآمد ،سرگرم
شدهاند .برخی دیگر از نامآوران این عرصه که سالها تالش
خود را برای اصالح امور ،بیفایده دیدهاند ،سر خود گرفتهاند
و کنج عزلت گزیدهاند و به فرهنگنویسی و تصحیح متون
یا پژوهش مشغو ل شدهاند .پس سرنوشت زبان را عدهای
کماطالع در دســت گرفتهاند و با ابزار رسانه ،خواسته یا
ناخواسته ،در جنگ نرم علیه زبان ،سرباز دشمن شدهاند.
در این وانفســای ابتذال زبان و فرهنگ ،ویراســتار
زبده و فارسیشناس ،فرماندۀلشکر دفاع از فرهنگ است:
کمجیرهومواجب و البته سودرســان .ســاح لشکریان او
دانش زبان فارســی و توانمندیشان در بهکارگیری آن و
جبهۀ عمل آنان هر جایی است که متنی به فارسی تولید
میشود .او ناظر تیزبین کاربرد زبان فارسی ،محور فرهنگ
است و مراقب جلوههای در حال ابتذال یا انهدام آن است.
درحقیقت او بــا دید کالننگر خود ،مدام نگران مخاطب
و گویشور فارســیزبان است .در دستیابی به اهداف مهم
فرهنگی خود ،رسانه و ناشــر و پدیدآور را چنان هدایت
میکند که با کاربرد صحیح زبان ،نهتنها مخاطب را َنرمانند
و فارسیگریز یا مبتذلزبان 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 ،لحظهبهلحظه
رصد میکند ،پســتیبلندیهای عرصــۀ کارزار و حتی
کاســتیها و تهدیدها را و نیروهای خــودی و نفوذی را
بهخوبی میشناسد و میشناساند .در این لشکر بیتوپ و
تانک ،لشکریان هریک به سالحی زبانی و فرهنگی مجهزند:
از کاربرد زبان برای خردســاالن و کودکان در داستانها و
فیلمها و پویانماییها گرفته تا کاربرد علمی زبان در مراکز
علمی و پژوهشی و کاربرد حرفهای زبان در مراکز تجاری
و اقتصادی برای بهبود فرایندها .این لشکریان هریک در
گوشهای از این جبهه و حتی در خارج از مرزهای سیاسی
و گاه در محدودۀ مرزهای استعمارگر ،به مبارزه با ابتذال
زبانیبرخاستهاند .سربازان این فرمانده ،در نمودی ماندگار،
به پدیدآور کمک میکنند تا اندیشهاش را به قلم آورد یا
اگر آن را به قلم آورده ،آن را چنان رسا کند تا آن نوشته را
مخاطب ،بیدردسر و بهراحتی بفهمد .به بیانی ساده ،این
دسته از ویراستاران میکوشند متن پدیدآور خواندنیتر و
در دستتر شود .این لشکریان ،متخصص نوشتن هستند
و در همه حال میخواهند از مرزهای زبان فارسی ،همان
الگوهای صرفی و نحوی و واژگانی ،حفاظت کنند و جلوی
کمبسامدشــدن 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 بهخوبی معرفی کرده است.

گفتوگو با محسن باغبانی

به ویراستاران متخصص نیاز داریم
لیالمنصوری
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محسن باغبانی ،دانشآموختۀ دکترای زبان و ادب فارسی است .از سوابق کاری وی ،مدیریت مؤسسۀ نگارش و ویرایش و مدیریت خانۀ
ویرایش ایران را میتوان برشمرد .باغبانی نویسندۀ کتاب مصائب آقای ویراستار و از دانشپژوهان دورۀ یازدهم نشر و ویرایش مرکز نشر
دانشگاهی است .او نویسندۀ کتابهای متعدد ،مقاالت پژوهشی و نوشتههای مطبوعاتی در حوزههای تصحیح متون ،طب سنتی ،ویرایش،
ترجمه ،ادبیات فارسی ،نقد ،داستان و ...است .آنچه در ادامه میخوانید گفتوگوی ما با اوست.
ب ه نظر شما وضعیت فعلی زبان در کتابهای ما چگونه است؟
دلیل این وضعیت چیســت و چه تأثیری در صنعت نشر و
فرهنگ دارد؟

راستش ،نمیشود به این پرسش بهسادگی پاسخ گفت؛
چون زبان گونههای مختلف دارد و در هرگونه ،عدهای
متخصص حضور دارند که برای پاسخدادن به این پرسش
سزاوارترند .برای مثال ،متخصصان گونۀ زبانی کودک باید
بگویند که در این حوزه چه مشکالت و نواقصی وجود
دارد .بههمینترتیب ،متخصصان دیگر گونههای 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
نمیرســد زبان فارسی در معرض خطر جدی باشد .ما
ســابقۀ چندین بار اشــغال و تهاجم و ...را داشتهایم و
زبانمان با زبانهای دیگر بســیار آمیختگی یافته ،ولی
هنوز زبان فارسی زنده است و میتوانیم پس از گذشت
هزار سال ،شاهنامه را بخوانیم و معنی آن را بفهمیم؛ جز
در کلماتی که دیگر کاربرد ندارد .شما از حملۀ عربها
و مغولها به ایران چه هجوم فرهنگی و زبانی دیگری را
سختتر دیدهاید؟ زبان فارسی در چنین زمینههایی 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 میکند .زبان فارسی
امــروز فرزند ذهنیت و زاویۀ دید و اندیشــه و فرهنگ
مردم امروز اســت .اگر مردم به این زبان خو کردهاند 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

خودمان را میکنیم و زبان هم کار خودش را .آیندگان
از ویژگیهای زبان دورۀ ما ســخن خواهند گفت .شاید
ن وقت نتیجه بگیرند که زبان فارســی در این دوره رو
آ
به انحطاط گذاشته و شاید نتیجه بگیرند که رشد کرده
است .چه فرقی میکند؟ ما که آن وقت نیستیم .از این
جهان رفتهایم و احتماالً دغدغۀ زبان فارســی آخرین
چیزی است که داریم.
کلی موضوع اســت کــه عرض کردم.
این بخش ِ
میماند آســیب درخور اندیشهای 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 کتابها را که میبینیم،
انگار برای کســی و بهمنظور خاصی نوشــته نشدهاند.
اغلب چیزها ناتمام مییابیم.
برای همین ،آنهــا را در ِ
بارها گفته و نوشــتهام که برخی آثار ما نه لفظ فاخری
دارنــد و نه معنــای ارجمندی .این نقیصه بهســبب
آموختهنبودن ما و نادرستاستفادهکردنمان از زبان است.
وقتی مخاطب هم برای نویسنده ملموس نباشد و نداند
برای که مینویسد ،طبیعتاً وضع زبان وخیمتر میشود.
اگر مرادتان از این ســؤال این بخش باشد ،باید بگویم:
بله ،ما در حوزۀ مخاطبشناسی آثارمان مشکل داریم
و بیشــتر ،برای خودمان مینویسیم 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 نمیداند
و نمیتواند بداند که عیب و هنرش در نوشته چیست و
چون زبان ابزار برقراری ارتباط است ،این ندانستگیها بر
آن اثر میگذارد و آن را نیز ناکارآمد میکند.

ما سابقۀ چندین
بار اشغال و تهاجم و...
را داشتهایم و زبانمان
با زبانهای 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 نمیداند
و نمیتواند بداند که
عیب و هنرش در
نوشته چیست

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی
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فقر نظری
موجود در حوزۀ نشر
و ویرایش در کشور
ما و نبود ویراستار
متخصص بهقدر کافی،
در قیاس با تعداد
نویسندگان و آثار،
مانع نقشآفرینی بجا
و درست ویراستاران
در عرصۀ نشر
میشود
ویرایش در میانۀ
راه شغلبودن یا
نبودن ،مانده است و
در شه ِر نش ِر ما غریب
افتاده و حکم «ابن
سبیل» دارد
وجود ویراستار
بهتنهایی ،دردی
از نشر ما را درمان
نمیکند؛ کما اینکه
وجود ناشر بهتنهایی
مشکلی را حل
نمیکند
نشر ما مبنی
است نه معرب .اگر
معرب بود ،حضور
عوامل مختلف
میتوانست بر آن اثر
بگذارد .شاید البته
این هم یک دورۀ
گذار باشد؛ ولی در
حال حاضر ،فقط
میتوان گفت« :شاخی
که خشک گشت ،کجا
رقص میکند؟
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

نقش ویراستار در وضعیت فعلی و حفظ زبان چیست؟

عرض کردم که زبان گونههای مختلف دارد .در نتیجه،
نیازمند ویراســتاران متخصص گونههای 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
میتواند باشد.
متأسفانه ،فقر نظری موجود در حوزۀ نشر و ویرایش
در کشور ما و نبود ویراستار متخصص بهقدر کافی ،در
قیاس با تعداد نویسندگان و آثار ،مانع نقشآفرینی بجا و
درست ویراستاران در عرصۀ نشر میشود.
جایگاه ویراستار در نشر کشور ،در مقایسه با سایر مشاغل
چگونه است؟

صریح اگر بخواهم بگویم ،این است که ویرایش در میانۀ
راه شــغلبودن یا نبودن ،مانده است و در شه ِر نش ِر ما
غریب افتاده و حکم «ابن ســبیل» دارد .شما ببینید در
قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و پدیدآورندگان ،اص ً
ال
عنوانی به نام ویراستار وجود دارد؟ در جایی که بسیاری
از عوامل دستاندر کار نشر ،عنوان شغلی خود را دارند،
ویرایش و ویراستار پادرهوا مانده است .بنده هنوز وقتی
به عدهای میگویم ویراستارم یا میپرسند« :دقیقاً یعنی
چه کارهای؟» یا به تمسخر میگیرند که «مگر بیکاری؟»
یا متأسف میشوند که «این چه بخت و اقبالی بود؟!» و. ...
شما به مهارتی که تعریف ندارد؛ رتبهبندی و درجهبندی
ندارد؛ بهسادگی نادیده گرفته میشود؛ 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 میتوانید بگویید شغل؟ این وضع ویرایش
در قیاس با سایر مشاغل است.
این جایگاه چه تأثیری در ویرایش ،صنعت نشــر و فرهنگ

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

امروز ،هرکس پول دارد و میتواند چیزی بنویسد،
میتواند بنویسد و منتشر کند .پس دیگر سخنگفتن
از کتاب خوب و کتاب بــد ،زیاد معنی ندارد .آنها که
اهل مطالعه و کتاباند ،فراست دارند و با دیدن یک اثر
تشخیص میدهند که خواندنی هست یا نه .آنها هم که
اهل کتاب نیستند ،فارغ از خوب و بد بودن اثر و نیازشان
بدان ،بیتوجه از کنارش رد میشوند.
حقیقت این اســت که وجود ویراستار بهتنهایی،
دردی از نشــر ما را درمــان نمیکند؛ کما اینکه وجود
ناشر بهتنهایی مشکلی را حل نمیکند .ما یک خانوادۀ
پراکندهایم 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 همانطور
که سیاستمدار و سیاستباز داریم ،امروزه فرهنگمدار
و فرهنگباز 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 نظاممند و باقاعده نیست و ساختار روشن و مشخصی
ندارد .شــاید هم دارد و بنده بیاطالعم و دارم مهمالت
میگویم .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
میتوانســت بر آن اثر بگذارد .شاید البته این هم یک
دورۀ گذار باشد؛ ولی در حال حاضر ،فقط میتوان گفت:
«شاخی که خشک گشت ،کجا رقص میکند؟»
در حال حاضر ،افراد زیادی هستند که هیچ تخصصی ندارند؛

به ویراستاران متخصص نیاز داریم
اما ویرایش کتابها به آنها سپرده میشود .بهنظر شما برای
حل این وضعیت چه باید کرد؟

بنده این افرادی را که شــما از آنها ســخن میگویید،
نمیشناسم .کســی که هیچ تخصصی ندارد ،نمیتواند
ویراستار باشد .شاید منظورتان این است که مث ً
ال به کسی
که تخصصی در حوزۀ فیزیک ندارد ،کتابی میدهند برای
ویرایش یا ویرایش بنیادی اثر را به کســی که ویراستار
صوری خوبی است ،میسپارند .این کار بدی است و خِ َرد
حکم میکند 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 بیهزینهایاست بههرحال.
چرا بــا وجود اینکه افراد توانمنــدی در این عرصه حضور
دارند ،بیشتر ،افرا ِد غیرمتخصص مشغول به ویرایش کتابها
هستند و حضور افراد متخصص کمرنگ شده است؟

عرض کردم که بنده فرد غیرمتخصص در حوزۀ ویرایش
نمیشناسم .به برخی ویراستاران کارهایی ارجاع میشود
ســبب ارجاع و پذیرش کار
که دالیلی غیر از تخصص،
ِ
است و این نیاز به ورود بنده ندارد.
اما اینکه چرا متخصصان این حوزه از آن دورند ،دلیل
روشنی دارد :بیتوجهی به تخصص و بیارزشقلمدادشدن
آن؛ همردیف قرارگرفتن با کســانی که تخصص ندارند؛
نداشــتن جایگاه و امنیت شغلی و . ...برای همین ،بنده
همیشــه به دوســتانی که میخواهند ویراستار شوند،
میگویم :ویرایش پل خوبی اســت؛ ولــی جایگاه بدی
اســت .یادش بگیرید ،ولی آن را شغل خود ندانید .اغلب
هم ســفارش میکنم چندنفری پولهایشان را روی هم
ت ِکم آدم
بگذارند و خواربارفروشــی یا فالفلی بزنند .دس 
«خسر الدنیا و اآلخرة» نمیشود.
بحث آموزش در ویراســتاری چه تأثیری در بهبود وضعیت
صنعت نشر دارد؟

هر نــوع آموزش کارگاهی به انگیزۀ کاربردیکردن
یک دانش یا مهارت یا هنر در جامعه ،قطعاً اثرگذار است؛
ولی آموزش اعتباطی (همینجور بیخودی) نهتنها 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 فارغالتحصیل
میشوند .با این حال ،جامعۀ ما جامعه کتابنخوانی است
و هر روز هم بهتر از دیروز نمیشود .در بهترین وضعیت،
ایســتاده و تکان نمیخــورد .اگر ایــن آموزشها واقعاً
کاربردی بود ،جامعۀ ما از منظرهای مختلف ،باید وضع
بهتری میداشــت؛ ولی میبینیم که ندارد .حتی نسبت
کتابهای عالی و خوبمان به نسبت کتابهای متوسط و
کتابسازیها کم است.

آمــوزش ویرایــش میتوانــد به رشــد فرهنگ
کتابدوستی و فرهنگپروری و احتیاط علمی و احترام به
ن اینکه میتواند به رشد
جامعۀ مخاطبان کمک کند .درعی 
اقتصاد نشر یاری برساند؛ ولی بهگمانم اینها مصداق آن
است که« :چههاست در سر این قطره محالاندیش» و این
حرفها راه به دهی نمیبرد .از قدیم گفتهاند« :لیس وراء
عبادان قریة» .راست هم گفتهاند .اگر بیش از این بخواهیم
پیش برویم ،به جایی میرسیم که عرب نی انداخت .پس
بهتر است اگر عقب برنمیگردیم ،پیشروی هم نکنیم.
تربیت ویراستار چه الزاماتی دارد و بحث آموزش ویراستار
بر عهدۀ کیست؟

شــما فرمودید تربیت ویراستار و من میخواهم بگویم:
تربیت بهطور مطلق الزم و ضروری اســت و هرچه هم
در آن بکوشیم ،کم است .در حوزۀ نشر ،تربیت نویسنده،
ناشر ،ویراســتار ،صفحهآرا ،چاپچی ،حروفنگار ،طراح،
خواننده ،فروشــنده ،بازاریاب و ...همــه با هم ضروری
اســت .کسی را که دست و پا و بینیاش شکسته است،
باید بهطور کامــل آن را درمان کرد ،نه اینکه فقط پای
شکســتهاش را جا بیندازیم و بگوییــم بقیهاش به ما
مربوط نیســت و خودش انشاءاهلل خوب میشود .نگاه
به وضع نشر باید نگاهی کلنگر باشد ،نه جزءنگر .بنده
هم مینویســم و هم میویرایم 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 ویراستا ِر خوب
تربیت کند .اگر مرکز نشــر میتواند ،وظیفۀ مرکز نشر
اســت؛ اگر آموزش و پــرورش و وزارت علوم میتوانند،
وظیفۀ آنهاســت؛ اگر فرهنگســتان میتواند ،وظیفۀ
فرهنگستان است .تربیت ویراستار واجب کفایی نیست
که اگر کســی متولی آن شــود ،از عهدۀ دیگران ساقط
باشد .همۀ کسانی که میتوانند ،باید بکوشند در عرصۀ
تربیت نیروهای مورد نیاز نشر کشور .به گمانم این روش
درستی است؛ اگر خیالبافی محض نباشد.
اما سخنی در انتها

چند وقت قبل ،جامعۀ ویرایش و ترجمه و زبانشناسی
و تعلیم و تربیت ،به ســوگ یکی از بزرگان این کشــور
نشســت و اهل فرهنــگ و قلم ایران ،اســتاد بزرگوار،
روانشاد 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 میکنم .وجودشان گرامی
بود همواره ،یادشان گرامی باد!
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اعظم غالمی ،مترجم ،ویراستار و مدرس دانشگاه است .از او کتابی در حوزۀ آموزش ترجمه منتشر شده است .غالمی برلزوم تسلط ویراستا ِر
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 درستنویسی و شیوانویسی و دیگر زمینههای مربوط؛ بهرهمندی 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 میخوانید گفتوگوی ما با اعظم غالمی در خصوص
ویرایش ترجمه است.
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 گفتوگو تعریف گردد .ویرایش را میتوان تالشــی
بــرای بهبود متون تألیف و ترجمــه از نظر محتوا ،بیان،
صحت و اعتبار ،دقت ،نظم ،آراســتگی و عالئم نگارشی
ّ
اثر و در نهایت ،آمادهســازی برای حروفچینی و چاپ و
رفع اشــکاالت و اشتباههای آن معرفی نمود .پس دور از
ذهن نیست اگر ویراســتاری را داوری یا نقد اثر در نظر
بگیریم و ویراســتار را عاشق واژهها ،کتابخوان حرفهای
و اهل نقادی .ویراستار در کنار ناشر و پدیدآورنده ،نقشی
تعیینکننــده 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 خوشخوانکردن اثر برای
مخاطب ،همه و همه در فهرست وظایف و مسئولیتهای
ویراستار تعریف شده است .سادهتر بگویم :ویراستار فردی
اســت که تالش میکند کار مترجم یا نویسنده بهشکل
مطلوبی به دســت مخاطب برسد .اینجا شاید بتوان کار
ویراستار را به عمل پزشک جراح شبیه دانست .همانگونه
که بیمار را به پزشــک جراح میسپارند تا عمل جراحی
الزم بــر روی او انجام گیرد و ســامت خــود را بازیابد،
ویراســتار نیز متن اثر را جرح و تعدیل میکند و وضع و

حال آ ن را بهبود میبخشد .در واقع ،اثری ناموزون و فاقد
استانداردهای الزم نگارشی و ویرایشی را به ویراستار مبرز
و وارد به جرح و اصالح متون میدهند تا اثر را از کژی و
ناموزونی پیراسته سازد و به تعبیری ،حال و روزش را به
احسن ممکن تغییر دهد .خالصۀ کالم اینکه ویراستاری
ِ
متخصص
در جهــان امروز یــک تخصص و ویراســتار،
ِ
تصحیح لغزشهایِ دستوری ،نگارشــی ،واژگانی ،ادبی،
ِ
سبکی و محتوایی متن است .بنابراین ،اولین و بدیهیترین
ویژگی یک ویراستار ،تسلط و تبحّر در زبانی است که آن
را ویرایش میکند.
اما دربــارۀ ویرایش ترجمه و وظایــف و اختیارات
ویراســتارِ ترجمه که ســؤال شــما بود ،میتوانم بگویم
بــا مطالعۀ تقســیمبندیهای متعدد و بعضــاً متناقض
و پیچیدهای کــه دربارۀ ویرایش دیده میشــود ،عمل
ویرایش بــه دو نوع اصلی تلخیص میشــود :عمومی و
ویژه .ویرایش عمومی ،ویرایشــی اســت که برای عموم
متون انجام میشــود و بخشهایی مانند ویرایش فنی،
تخصصی ،زبانی ،ساختاری ،محتوایی و ...را دربرمیگیرد.
ویرایش ترجمه در دستۀ ویرایشهای ویژه قرار میگیرد
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،
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آراســته ،پيراسته و تا حد ممکن ،به زبان فارسي نزديک
فارسی معیار و درستنویسی
میشود .اینجا دیگر رعایت
ِ
صرف که وظیفۀ شناختهشــده برای ویراستار ب ه حساب
میآید ،بهتنهایی مطرح نیست؛ چیز بیشتری میخواهد.
مــا اینجا تطبیــق و مقابله داریم کــه در بحث ویرایش
عمومی مطرح نمیشود؛ آن هم نهفقط از نوع برابرسازی
زبانی که معادلسازیهای چندوجهی داریم .درحقیقت،
این کار بایستی بهدست ویراستاری انجام گیرد که بهجز
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 زبانهای مبدأ و مقصد مسلط باشد و هم
متخصص موضوع متن ترجمه باشد ،نگاهی آرمانی و شاید
دســتنیافتنی باشد .چنین افرادی تا آنجا که من اطالع
دارم ،انگشتشــمارند .اینجا یک الزام در کار ویراستاری
ترجمه رخ مینمایــد 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
گفتوگو .اما دربارۀ حدود اختیارات و وظایف ویرایشــگر
ترجمه ،مسلم بهدلیل تعدد آرا در حوزۀ نظری ،نمیتوان
ت یافت .اما در تجربه و
به متر و معیار مشــخصی دســ 
عمل ،بدیهی است ساختارهای مختلف زبانی و فرهنگی
موجب تمایزهای اجتماعی و تربیتی و دانش پایۀ متفاوت
جامعههای مبدأ و مقصد میشوند و لذا ،فرایند ترجمه و
ویرایش یک اثر را با مسائل مخاطبشناسی ،ایجاد تعادل
و پدیدۀ القای فرهنگی مواجه میکند .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 دیدگاههای نقد و ارزیابی
ل دفاع ارائه
ترجمه آشــنا باشــند تا اثری درخور و قابــ 
شود .بدینشکل ،عمل ویراستار به هنر کشف و توصیف
ظرفیتهای زبانی و نحوۀ بهکاربردن درست آنها با جرح
و تعدیلهای منصفانه و دور از سلیقهگرایی بدل میشود.
با این تفاسیر ،حداقل ویژگی ویراستار ترجمه را میتوان
گزینههای زیر دانســت :آشــنایی کافی بــا موضوع اثر؛
آشنایی با یک زبان بیگانه (زبان مبدأ اثر)؛ تسلط بر زبان
و ادبیات فارســی و قواعد درستنویسی و شیوانویسی و
دیگر زمینههای مربوط؛ بهرهمندی از ذوق ادبی و هنری؛
داشتن توان ایجاد ارتباط منطقی بین مفاهیم؛ برخورداری
از دقت ،نظم و انصاف و حوصله؛ تســلط بر فن ویرایش؛
باریکبینی و دلســوزبودن؛ توانایی بیان صحیح همراه با
فصاحــت و انتظام مطالب و نیز حــدود عملکرد وی ،در
محدودۀ همین تواناییها خواهد بود.
از صحبتهای شــما به این نتیجه میرسیم که ویراستار
ترجمه باید به دو زبان مبدأ و مقصد مســلط باشد .آیا این
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دربارۀ حدود
اختیارات و وظایف
ویرایشگر ترجمه،
مسلم بهدلیل تعدد
آرا در حوزۀ نظری،
نمیتوان به متر و معیار
ت یافت
مشخصی دس 

درست است؟

باید اینگونه باشد .این توانایی شرط الزم ویرایش ترجمه
اســت .کســی که ترجمهای را ویرایش میکند ،باید به
زبانهای مبدأ و مقصد مســلط باشد .اگر جز این باشد،
ک جای ِکار میلنگــد .یعنی ویراســتار اگر لغزشهای
ی 
مترجم در برگردان متن اصلی را متوجه نشود ،نمیتواند
ویرایش خوبی ارائه دهد .حتی گاه اتفاق میافتد که متن
ترجمهشــدهای که دراختیار مخاطب قــرار میگیرد ،از
نظر ساختار زبان فارسی سالم است؛ اما در مقام مقابله و
تطبیق ،نسبتی با اصل اثر ندارد و رعایت اصل امانتداری
و ب هت ََبع آن ،حفظ پیام اثر اصلی اتفاق دیده نمیشــود.
چنین ترجمهای اگر با دلیل منطقی و هدف مشخص و
قابل دفاعی از سوی مترجم یا سفارشدهندۀ ترجمه انجام
نگرفتهباشــد ،بهلحاظ 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 ،بهراحتی امکانپذیر نیست ،ضمن تسلط بر
زبانهای مبدأ و مقصد ،نیاز فراوانی به مهارتها و قریحۀ
نویســندگی وجود دارد تا حق مطلب ادا شود .ویراستار
اینجا میتواند یاریرســان مترجم باشد و با آشنایی که
بــه دو زبان دارد ،مترجم را در شناســایی کاســتیها و
ناهماهنگیهای ترجمه و رفع اشــکاالت و غلطهای آن
کمک کنــد .دراینخصوص ،نباید تعامل مناســب میان
مترجم و ویراســتار نادیده گرفته شود؛ امری که در نشر
کشور مغفولماندهاســت .چرا که اینجا ویراستار چشم
ســوم مترجم است و مدام وی را از کاستیهای کار ،آگاه
میسازد و تالش میکند او را به راهکار ارزشمندی برای

کسی که ترجمهای
را ویرایش میکند،
باید به زبانهای مبدأ
و مقصد مسلط باشد.
اگر جز این باشد ،یک
جایِکار میلنگد .یعنی
ویراستار اگر لغزشهای
مترجم در برگردان متن
اصلی را متوجه نشود،
نمیتواند ویرایش خوبی
ارائه دهد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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ترجمه ،پدیدهای
نسبی است که
مشکالت عام و
خاصی بر آن مترتب
است و این مشکالت
حتیاالمکان بایست
در مرحلۀ ویرایش
متن ترجمه ،برطرف
گردد

نجف دریابندری

ویراستار ترجمه
عمل ترجمه
باید در
ِ
همشأن و بعض ًا 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

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

اعتالی اثر برساند.

ویرایش ترجمه چه تفاوتی با سایر انواع ویرایش دارد؟

ترجمه ،پدیدهای نسبی است که مشکالت عام و خاصی
بر آن مترتب اســت و این مشکالت حتیاالمکان بایست
در مرحلۀ ویرایش متن ترجمه ،برطرف گردد .همانطور
که در تعریف ویرایش ترجمه عنوان شــد ،عمل ویرایش
ترجمه ،ابعادی فراتر از ویرایش عمومی دارد .واقعیت امر
ن حال،
این است که ویراستاریِ ترجمه مشکلتر و در عی 
بسیار ضروریتر از متون تألیفی فارسی است .زمانی که اثر
فارسی ویراستاری میشود ،دغدغۀ ویراستار بسیار کمتر از
زمانی است که متن ترجمهشدهای را ویرایش میکند .در
ویرایش متون فارسی ،ویرایشگر نیازمند توانایی و تسلط
ِ
مختلف فقط یک زبان است .اگرچه کاری دشوار
به وجوه
و مســتلزم دقت فراوان است ،نسبت به ویرایش ترجمه
عملی ،بس ســهلتر اســت .چــون در ویرایش ترجمه،
ابتداییترین توانایی که از ویرایشگر انتظار میرود ،تسلط
بــه هر دو زبان مبدأ و مقصد اســت؛ البتــه نه در حد و
اندازۀ کاربرد معمول زبانها ،به بیش از آن احتیاج است.
عمل ترجمه همشأن و بعضاً برتر
ویراستار ترجمه باید در ِ
از مترجم اثر باشد تا بتواند ایرادهای زبانی و غیرزبانی اثر
ترجمه را بیابــد و اصالح کند .بهعبارت واضحتر ،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 جنبههای زیباشناختی
اثر صورت میگیرد و مترجمان همواره با مســائلی چون
شــناخت مخاطب ،تطبیق اثر با شــرایط خاص و بومی
جامعۀ مقصد ،انتخاب زبان و بیان مناسب و ...مواجهاند .لذا
متخصص متبحر و آشنا به
مترجم و ویراستار ترجمه ،باید
ِ

مباحث نظری و عملی ترجمه ،زبانشناسی و روانشناسی
زبان باشند .در واقع ،ترجمه و ویرایش آن نیازمند دانش
اجتماعی ،فرهنگشناســی ،مردمشناسی 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 تفاوتهایی دارد .مث ً
ال آنچه در نشر
ایران بهعنوان ویرایش معمول است ،ویرایش فنی و زبانی
و گاهی ساختاری است و ویراستار بهدلیل امکان اعتراض و
بروز اختالف ،کمتر به حوزۀ محتوایی اثر میپردازد .این در
حالی است که ویرایش محتوایی در ترجمه ،اساسیترین
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 مقابلهای متون ،هم
در مباحث عمومی ویرایش و هم در روابط فرازبانی ترجمه
ورود میکند .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
بهوجود آمده که شالودۀ تمام آنها مقایسه و مقابله است.
نوع خاصی از ویرایش با نام ویرایش تطبیقی ،به بررسی
و مقایســۀ متون مبدأ و مقصد ترجمه از دیدگاه مباحث
ویرایش ترجمه
ویرایشی میپردازد و بخشــی از فرایند
ِ
تطبیقی زبانها ،نتایج
را شــامل میشــود .در ویرایش
ِ
مقایسههای علمی ،راهگشای معیارهای ویرایش دقیق و
ترجمههای درستتر است .در این قسم ویرایش ،اصل بر
آن گذاشته میشود که قرار نیست ویراستار با بازنویسی
متن ،نثر نویسنده و گونۀ زبان را تغییر دهد .احترام به اصل
اثر و تالش برای حفظ ویژگیهای آن مانند هر اثر دیگر،
از وظایف ویراستار است .اما فراهمکردن خوانش مطلوب
بــرای خوانندۀ مقصد ،یکی دیگر از خدمات ویراســتار،
بهشمار میرود که حتماً باید مدنظر قرار گیرد .در ویرایش
تطبیقی ،پایبندی به اصول و معیارهای خط و زبان مکتوب
فارسی و بهکارگیری آنها برای انتقال دقیق مفاهیم اثر
اصلی به خوانندۀ ایرانی ،کار را بهمراتب پیچیدهتر از یک
ویرایش معمولی میکنــد .نکتۀ جالبتوجه در این نو ِع
عنوان مبنای
خاصِ ویرایش ،آن است که میتوان از آن به ِ
پژوهشهای پیکرهبنیاد بهره ُجست .چنین پژوهشهایی
در مبحث ترجمۀ ماشینی ،ابزار ترجمه ،تعیین جهانیهای

در ایران ،ارزش ویراستار و اهمیت ویراستاری متون بهدرستی شناختهشده نیست

ترجمه و کشــف ایرادهای پربسامد ترجمه بین دو زبان،
کاربرد فراوان دارند .ویرایش در این ســطح ،به مقابله و
کشف اشتراکها و اختالفهای جهانی جفتهای زبانی
میپردازد و جمعآوری و دستهبندی تفاوتها و تشابههای
حاصل از تحقیقات اینچنینی ،به درک بهتر معیارهای
معقول و علمی ترجم ه و ویرایش منجر میشود و مجالى
فراهم مىآورد كه از طريق آن بتوان برخى اشــتباههای
رايج در ترجمههاى انگليســى به فارسى را دستهبندى و
ضبط كرد.

در ویرایش
تطبیقی ،پایبندی به
اصول و معیارهای خط
و زبان مکتوب فارسی
و بهکارگیری آنها برای
انتقال دقیق مفاهیم
اثر اصلی به خوانندۀ
ایرانی ،کار را بهمراتب
پیچیدهتر از یک
ویرایش معمولی میکند

در حال حاضر در کشور ما ،ناشران چقدر به ویرایش ،بهشکل
عام و ویرایش ترجمه ،بهشکل خاص ،توجه میکنند و اهمیت
میدهند؟

در دنیای مدرن ،ویرایش و ویراستار جایگاه تعریفشده
و نقش اساســی در عرصۀ تألیف ،ترجمه و نشــر دارند.
اما در ایران ،ارزش ویراستار و اهمیت ویراستاری متون
بهدرستی شناختهشده نیست .وقتی جایگاه ویراستار در
صنعت نشر کشور روشن نیســت ،این خود بر کیفیت
آثــار تألیف و ترجمه اثر منفــی دارد .چنانکه ذکرش
رفت ،ویرایش بحثی تخصصی است ،درحالیکه ما هنوز
آنرا تخصص نمیدانیم .از طرفی ،برخی ناشــران هم
به این اوضاع دامن میزنند .وقتی ناشــری به صراحت
میگوید« :ویراســتار نمیخواهد» ،خب این نگاه از پایه،
غیرحرفهای اســت و بالطبع صنعت نشــر از تبعات آن
بینصیب نمیماند .گاهی اولویت ناشر ،همکارینکردن
با ویراستار است .کاری هم ندارد که ویراستار بر مبنای
منطــق و معیار صحیح حرفۀ خود اســتدالل میآورد.
ترجیــح میدهد با کســی کار کند کــه فقط ویرایش
صــوری انجام دهد و غلطهای زبانی اثر برطرف شــود
و خب ،چنین کســی دســتمزدش هم بهمراتب کمتر
اســت .ناشــر با خود فکر میکند« :چرا صفحهای فالن
قیمت بپردازم ،تازه خردهفرمایش هم بشــنوم ».هستند
افرادی که با کمتر از یکپنجم دستمزد کار میکنند و
حاشیه هم درست نمیکنند! وقتی ویراستار در معنای
عام ،دچار چنین وضعی است ،وضعیت ویراستار ترجمه
دیگر مشخص است .البته تالش معدود دستاندرکاران
دلسوز و درستکار را هم نمیتوان نادیده گرفت .ناشران،
مترجمان و ویراستارانی هم هستند که بیتوقع و بدون
چشمداشت ،برای خدمت به نشر و تخصصیکردن این
صنعت کمر همت بســتهاند و همین وضعیت حداقلی
هم مرهون آنان اســت .افزون بر همۀ اینها ،مشکالت
گریبانگیــر ویراســتاران ،فقط به حوزۀ نشــر محدود
نمیشــود و دامنــۀ وســیعتری از مســائل فرهنگی،
اقتصادی ،علمی و آموزشی جامعه را دربرمیگیرد.
ارزیابی شما از کیفیت ویرایش آثار ترجمهای موجود در بازار
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احمد سمیعی گیالنی
چیست؟

معضل اصلی حوزۀ ترجمه در بازار کنونی ،آشفتگی متون
ترجمهشده به فارسي ،بهلحاظ نگارشي و ويرايشي است
و این یعنی وضع ترجمه و ویرایش بســامان نیســت .به
نظر میرسد ما به استانداردهای جهانی در عرصۀ ویرایش
ترجمه نرسیدهایم .تا زمانی که نشر حرفهای نداشته باشیم
و شأن و اختیارات ویراستار معلوم نباشد و همچنان نقش
کارمند را بازی کند ،مسئلهای حل نمیشود .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 آگاهیدهنده و سالمتبخشی
بر حوزۀ نشــر و ویرایش خواهد داشت .نقد خوب در هر
مبحثی میتواند سرنوشت آن مبحث را تغییر دهد .ضمن
اینکه در مبحث ویرایش فقط بحث درست و غلط مطرح
نیســت .ویرایش ابعاد گســتردهتری دارد .اما همانطور
که اشاره شــد ،وضعیت موجود ،وضعیتی حداقلی است.
حداقل مشخصات کتاب ویراسته ،کمغلطبودن آن و در
قدم بعد ،یکدستبودن است .در عرصۀ ویرایش ترجمه،
ویرایش محتوایی و تطبیق بین دو زبان مطرح میشــود
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 عمومیتر 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 آ ن را کموبیش لوث کرده است،
عبارتاند از .1 :تقابل میان پدیدآورندۀ اثر و ویراســتار؛
 .2انتظار بازنویسی اثر از ویراســتار .در ویرایش ،خود را

در دنیای مدرن،
ویرایش و ویراستار
جایگاه تعریفشده
و نقش اساسی در
عرصۀ تألیف ،ترجمه
و نشر دارند .اما در
ایران ،ارزش ویراستار
و اهمیت ویراستاری
متون بهدرستی
شناختهشده 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 ،مسلم ًا
نقش آگاهیدهنده و
سالمتبخشی بر حوزۀ
نشر و ویرایش خواهد
داشت
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اگر مترجم در
درک متن اصلی
ضعیف باشد،
ایرادهای محتوایی
ترجمه بیشتر خواهد
بود و اگر ضعف
زبان مقصد داشته
باشد ،قادر نیست
صورتبندی مطلوبی
از متن مقصد ارائه
نماید

ترجمه عملی
است که طی آن
متنی از زبانی به
زبان دیگر منتقل
میشود ،با کمترین
تغییرات صوری و
محتوایی؛ بهنحوی
که مخاطبان دو اثر
اصلی و ترجمه ،تجربۀ
مشترکی از خواندن
کسب کنند .چنانچه
مترجم در هر دو زبان
قوی باشد ،میتوان 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
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بهجایمخاطبگذاشــتن ،کاری است که پدیدآورندۀ اثر
باید بکند .گاهی این اتفاق نمیافتد .این ویراســتار است
که این حلقۀ مفقوده را در ایجاد ارتباط میان نویســنده
و خوانندۀ اثر برقرار میکند تا مفاهمه میان آنها شــکل
گیــرد .این یعنی کمک به نویســنده یــا مترجم برای
بهتررساندن منظور و سالمترکردن زبان او؛ نه تولید دوبارۀ
اثر .بههمین دلیل ،امروزه تعامل و ارتباط مناســب میان
مترجم و ویراســتار ،الزامی اســت و ویرایش موفق اثر را
موجب خواهد شد.
ضعف آثار ترجمهای ما بیشتر در چه حوزههایی است؟ این
ضعف در حوزۀ انتقال مفاهیم وجود دارد یا در صورتبندی
ارائۀ اثر؟ بهعبارت دیگر ،این ضعف ،ناشی از ضعف مترجم در
زبان مبدأ است یا مقصد؟

از حوزههای مختلفی میتوان نام برد .اما تجربه نشان
داده اولین و مهمترین 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 صورتبندی مطلوبی
از متــن مقصد ارائه نماید .وقتی فردی اقدام به ترجمه
میکند ،کمترین توقعی که از او میرود ،تســلط کافی
و وافی به زبان خارجی اســت؛ چه اگر چنین نباشــد،
فهم و انتقال معنا رخ نمیدهــد .با فرض برقراری این
شــرط ،اگر مترجم در زبانی که ب ه آن ترجمه میکند،
توانایی کافی نداشته باشد ،در بهزنجیرکشیدن کالم ،باز
میماند و عمل ترجمه به کمال نمیرسد .این مطلب در
تعریف ترجمه ،بازنمایی بیشتری مییابد :ترجمه عملی
اســت که طی آن متنی از زبانی به زبان دیگر منتقل
میشود ،با کمترین تغییرات صوری و محتوایی؛ بهنحوی
که مخاطبان دو اثر اصلی و ترجمه ،تجربۀ مشترکی از
خواندن کسب کنند .چنانچه مترجم در هر دو زبان قوی
باشد ،میتوان 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 تحتالشعاع قرار میدهد که باز
موضوع گفتوگویی جداگانه اســت .متأسفانه ،بیشت ِر
مترجمان چنین رویکردی به ترجمه ندارند و شــرایط
نهچندان مطلوب کنونی ترجمه مؤید این مطلب است.

سبک در این حوزه چه کسانی هستند؟
افراد صاحب َ

سبک
فردی را نمیشناسم که در ویرایش ترجمه صاحب َ

علی صلح جو

باشد .چون اص ً
ال سبک خاصی برای آن در کشور تعریف
نشده است که بخواهد عاملی برایش تعریف شود .ناگفته
نماند ما ویراســتارانِ خبرهای داشــت ه و داریم؛ افرادی
مانند صلحجو ،افتخاری ،فانــی ،باغبانی ،دریابندری و
دیگران ،همچنین زندهیادان کریم امامی و ابوالحســن
نجفی و خیلیهای دیگر که نامشــان االن یادم نیست.
هر یک بخشــی از تاریخ ویرایش کشور را رقم زدند و
اغلب این افراد در
سهمی در اعتالی این حرفه داشتندِ .
وادی ترجمه قلم فرســودهاند و تجربۀ ویرایش ترجمه
هم داشتهاند .اما هیچکدام سبک خاص و مدونی برای
انجــام چنین عملی ،بهویژه در تعریف جدید و امروزی
ویرایش آن ارائه نکردند .آنچه هم وجود
عمل ترجمه و
ِ
دارد ،بیشتر ،بررسی ساختار و صورت نگارش ترجمه و
تعدادی شیوهنامه و دستورالعمل ویرایشی است با نگاهی
ســنتمآبانه و دستوری به مفهوم ترجمه .البته همین
بضاعت هم کم و بیمقدار نیســت ،ولی میتواند بهتر
باشد .مثالً میتوان 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 .جامعهشناســی
و فرهنگشناســی ترجمــه را در ویرایش آن وارد کرد
یــا حتی با مقابلۀ پیکرههای زبانی مــوازی و ایرادهای
ویرایشــی موجود در آنها ،منابع دارای ارجاع علمی و
عملــی ویرایش ترجمه را تهیه و تدوین نمود تا جامعه
بهشــکلی نظاممند برای برخورد و مواجهه با واقعیات
امروز کتابخوانی و علم و صنعت نشر در وادی ترجمه
ش در
و ویرایش آماده شود .بهنظرمیرسد فرهنگ ویرای 
ایــران آرام آرام دارد جا مـــیافتد .اگر این راه را ک ه در
ی است بهصورت گسترده
ایران به تازگی و چن د ســال 
مطرح شده ،ادامه دهیم ،شاید بتوانیم خیلی زود شاهد
اغلب مشکالت نشر کشور باشیم.
رفع یا بهبود ِ

انتقاد مرحوم ابوالحسن نجفی از رواج غلطهای فارسی در رسانهها
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استاد ابوالحسن نجفی در یک سخنرانی تئوریک ،شدیدا ً
از رواج واژگان غلط در رسانهها و بهویژه صداوسیما انتقاد
کرد.
در پی بحث آسیبشناسی زبان فارسی در شورای
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی ،استاد ابوالحسن نجفی
آغازگر این سلسلهسخنرانیها شد.
ت و نهمین نشست این
نجفی در ســیصد و شــص 
شورا با اشــاره به ابراز نگرانی دکتر نصراهلل پورجوادی از
رواج و پخش واژههای غلط در رادیو و تلویزیون و رسانهها
و تأکید بر لزوم ورود فرهنگستان به این حوزه گفت :باید
در چند مرحله مسائل را طرحکنیم :مرتبۀ واژگان ،صرف،
نحو ،ترکیبات و غیره.
وی افزود :در مرتبۀ واژگان یکی تلفّظ غلط اســت؛
البتــه میدانم که حتی ا َدبا میگویند چه اشــکالی دارد
ثَبات را ثُبات تلفّظ کنیم؛ بنابراین ،آن را مطرح نمیکنم،
چیزهایی را که میگویم مسلّماً از بیسوادی گویندگان
رادیو و تلویزیون است .عمدۀ این چیزها با تأکید بر رادیو و
تلویزیون است و بعد از آن هم تا اندازهای روزنامهها.
عضو شــورای عالی ویرایش ســازمان صدا و سیما
اضافه کردُ :رویانشناســی که اص ً
ال توجــه ندارند که از
رویش و روییدن گرفته شده و تقریباً ر ُویان تلفّظ میکنند؛
ا ِثنیعشر را اَثنیعشــر تلفّظ میکنند؛ «بال ِن» و «بالُن» را
اغلــب ،بهجای هم بهکار میبرند؛ از همه بدتر ،میگویند
ورخ» .از این جور
نامه یا یادداشــت «در ُمو ّ ِرخ» بهجای « ُم َّ
تل ّفظهای برعکس فراوان است.
نجفی گفت :بعد از آن ،واژههای غلطی است که بهکار
میبرند .من بهمناسبت س َمتی که در شورای ویرایش صدا
و ســیما دارم ،به رادیو و تلویزیون از بابت همین مسئله
توجه داشــتم و دقت میکردم و واقعاً نفهمیدم که چه
شــد بعد از انقالب ،بهجای کلمۀ ادامه ،کلمۀ تداوم پیدا
شد! بهجای اینکه بگویند« :ادامه بدهم» ،میگویند« :تداوم

بدهم» یا «تداوم ببخشم!» در هواشناسی و حتی صحبت
معمولی و نوشتاری ،کلمۀ تداوم معلوم نیست که از کجا
پیدا شده و چنین کلمهای 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 میکنند
اگر بگویند« :ادامه یافت» ،چیــز مبتذلی گفتهاند و باید
بگویند« :تداوم یافت».
سرویراستار دانشــنامۀ جهان اسال م گفت :دیگری
کلمه انجــام به معنی پایان اســت .در بعضــی مواقع،
عنوان مثال «انجام
جملههای مضحکی گفته میشود ،به ِ
این مراسم در تاجیکســتان ،بهدلیل جنگهای داخلی
بهتعویق افتاد( ».اخبار رادیو و تلویزیون) .انجام این مراسم
یعنی پایان مراسم .یا میگویند انجام امر که بهجای اجرای
امر که پایان امر معنی میدهد .از همۀ اینها که بگذریم،
در بســیاری از جملهها« ،انجام» اساساً زائد است؛ بهجای
اینکه بگویند« :انجام این کار دشوار است» ،میشود گفت:
«این کار دشوار است».
مدرس سابق ادبیات فارسی در دانشگاههای اصفهان
ّ
و تهران اضافه کرد :اینها شاید جزیی بهنظر بیاید یا بعضی
از کلمات که بسامد باالیی ندارد ،مثل ثَبات و ثُبات ،شاید
زیاد اشکال نداشت ه باشد؛ ولی فعلهای کثیراالستعمال را
وقتی تغییر میدهند و چیز دیگری میکنند ،واقعاً جای
تأسف است.
نجفی گفت :بعد از انقالب ،اصرار داشــتند کلمات
رکیک از رادیو و تلویزیون گفته نشــود و یا به نظرشــان
میآمد که بیان برخی کلمات ،رکیک اســت .یکی فعل
معین «کردن» بود که برداشــتند و به جایش «داشــتن»
ِ
فعل کردن کنار رفته و همهجا
گذاشــتند و اآلن تقریباً ِ
بهجــای آن یک نوع عفتگرایــی میکنند و میگویند:
«داشتن».

بهجای اینکه
بگویند« :ادامه بدهم»،
میگویند« :تداوم بدهم»
یا «تداوم ببخشم!» در
هواشناسی و حتی
صحبت معمولی و
نوشتاری ،کلمۀ تداوم
معلوم نیست که از
کجا پیدا شده و چنین
کلمهای در عربی امروز
که نیست ،اگر در عربی
قدیم هم بوده به معنی
مداومت نیست

در بعضی مواقع،
جملههای مضحکی
عنوان
گفته میشود ،به
ِ
مثال «انجام این مراسم
در تاجیکستان ،بهدلیل
جنگهای داخلی
بهتعویق افتاد».

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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در مورد
ترکیبات «بهجای»
و «با وجود
اینکه» میگویند:
«بااینوجود»؛ بهجای
«ضرب و جرح»
میگویند« :ضرب
و شتم!»« ،شتم»
دشنامدادن است.
«رنجبردن» بهجای
«مبتالبودن» .مث ً
ال در
یکی از نمایشنامههای
تلویزیونی ،مادری
کودکش را برد ه بود
پیش دکتر ،دکتر او را
معاینه کرد و به مادر
گفت« :فرزند شما
از سرطان خون رنج
میبرد».

یکی از بدترین
چیزهایی که رایج
شده ،این است که
ِ
مناسبت»
بهجای «به
میگویند« :بهبهانۀ»
و متوجه نیستند
که بهانه معنیاش
چیست .مث ً
ال
میگویند «به بهانۀ
دوم اردیبهشت ،روز
هفتادسالگی رادیو،
امروز جشنی برپا
میکنیم».

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /گزارش

عضو پیوســت ۀ فرهنگســتان زبان و ادب فارســی
گفت :بهجای «ســامکردن» میگویند« :سالمداشــتن»
و میگوینــد« :ســام و عــرض ادب داریــم»؛ بهجای
«ســفرکردن» میگویند« :سفرداشتن»؛ «نگاهداشتن» که
معنی دیگری میدهد ،بهجای «نگاه میکنیم به خالصه
اخبــار» ،میگویند« :نگاهی داریم بــه خالصۀ اخبار» که
غلط است« .حملهداشتن»؛ «اشارهداشتن»؛ «تغییرداشتن»؛
«تشکرداشــتن»؛ «قدردانیداشــتن»؛ «مشورتداشتن»؛
«مشاهدهداشتن»؛ «مبارزهداشتن» ،میگویند« :فالن کس
مبارزههای زیادی داشته است».
وی افزود« :مرورداشــتن» ،میگویند« :مروری داریم
بر خالصۀ اخبار»؛ «خدمتداشتن» ،میگویند« :امیدواریم
در آینده بتوانیم خدمات بیشتری داشت ه باشیم» و معلوم
نیست خدمات بیشتر را به خودش میخواهد بدهد و یا
به دیگری؛ «ایجاد حساسیت داشتن» ،در برنامۀ پزشکی:
«این دارو ایجاد حساسیت دارد»؛ «کمکداشتن» که خالف
مقصود گوینده است ،یعنی «کمکگرفتن»؛ «تلفنداشتن»،
«اقدامداشــتن»؛ «مراجعهداشــتن»؛ «راهپیماییداشتن»؛
ب آسایش
«پیادهرویداشــتن»؛ «مقایسهداشــتن»؛ «سل 
داشتن» که باز هم خالف مقصود گوینده است.
نجفی ادامه داد« :افتتاحداشــتن»« ،رئیسجمهوری
امروز نیروگاه فالن را در بندرعباس افتتاح خواهند داشت!»؛
«استقبالداشتن»؛«جستوجوداشتن»؛«خیرمقدمداشتن»؛
«صرفهجوییداشتن»« ،اگر ما در مصرف برق صرفهجویی
داشتهباشیم ،خاموشیها کمتر خواهد شد».
عضو پیوست ۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:
مســئلۀ بعدی استعمال غلط حرف اضافه است؛ بهجای
اینکه بگویند« :این چیز با آن چیز متفاوت است ،میگویند:
«متفــاوت از»؛ یعنــی  different fromانگلیســی را
عیناً برمیدارند و «متفــاوت از» میگویند .بهجای «تأثیر
در» میگوینــد« :تأثیر بر» .بهتقلید از انگلیســی ،بارها و
بارها شــنیدهایم که «از فالن کس اعادۀ حیثیت کردند»
درحالیکه باید بگویند« :به او اعادۀ حیثیت کردند»؛ یعنی
«حیثیت او را برگرداندند» نه «اعاده حیثیت از کسیکردن
و حیثیت را از او گرفتن» و بدتر از همه« ،باورداشتن به»،
بهجــای «معتقدبودن به» که فض ً
ال هــم به کار میبرند؛
ی که «باورداشــتن» مفعول رایی میگیرد و دقیقاً
در حال 
بهمعنی «اعتقادداشتن» است .مثال:
گاو را دارند باور در خدایی عامیان
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری (سنایی)
گوییا باور نمیدارند روز داوری
کاینهمه قلب و دغل در کار داور میکنند (حافظ)
نجفــی افزود :یک مــورد دیگر از اســتعمال غلط
حرف اضافه در عنوان کتابها و مقاالتی اســت که چاپ
میشود .در عنوان بهجای « ،studyتحلیلی» یا «آنالیزی»
و هرچه در انگلیسی است ،میگویند .کتابی درآمده است

به نام تحلیلی از نمایشــنامه مکبث .ما از چیزی تحلیل
نمیکنیــم ،چیزی را تحلیل میکنیم .میشــود گفت:
«تحلیل نمایشنامۀ مکبث»؛ ولی نمیشود گفت :تحلیلی
ِ
از نمایشنامه مکبث.
این مدرس ادبیات فارســی گفــت :این هم چند
نمونه از حروف اضافه بــدل :در مورد ترکیبات «بهجای»
و «با وجود اینکه» میگویند« :بااینوجود»؛ بهجای «ضرب
و جرح» میگویند« :ضرب و شــتم!»« ،شتم» دشنامدادن
اســت« .رنجبردن» بهجای «مبتالبودن» .مث ً
ال در یکی از
نمایشــنامههای تلویزیونی ،مادری کودکش را برده بود
پیش دکتر ،دکتر او را معاینه کرد و به مادر گفت« :فرزند
شما از سرطان خون رنج میبرد ».درحالیکه آن بچه هیچ
احساس درد یا رنجی نمیکرد.
وی تأکید کرد :در مورد ترکیبات ،چیزهایی که بهکار
میبرند ،اگر غلط نباشد ،زائد است .هرگز نشد که بگویند:
«کشتگان» بهجای «کشتهشدگان» .هرگز فکر نمیکنند
بهجای «پذیرفتهشدگان» میشود گفت« :پذیرفتگان» .از
چیزهایی که ناگهان در رادیو و تلویزیون پیدا شد ،اصطالح
نبَر بهجای وقتگیر .میگویند:
«زمانبردن» اســت ،زما 
«زمان میبرد» ،یعنی باید برایش صرفِ وقت کرد! ترجمۀ
اللفظــی  .it takes timeنجفــی گفت :یکی از
تحت
ِ
بدترین چیزهایی که رایج شــده ،این اســت که بهجای
ِ
مناسبت» میگویند« :بهبهانۀ» و متوجه نیستند که بهانه
«به
معنیاش چیست .مث ً
ال میگویند «به بهانۀ دوم اردیبهشت،
روز هفتادســالگی رادیو ،امروز جشنی برپا میکنیم ».در
بهانه تظاهر به دروغ اســت ،یعنی باطن ما چیز دیگری
اســت و آنچه ظاهر میکنیم چیز دیگری .مثال« :مستی

در مدارس ،فارسینویسی یاد نمیدهند

ابوالحسن نجفی

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 گرتهبرداری که منظور این اســت که در
زبان فارسی کلمات مرکب خارجی را به اجزایش تجزیه
میکنند و برای هر جزئی معادل فارسی میگذارند و بعد
یک کلم ه میسازند که بعضی از این کلمهها خیلی خوب
است و باعث تقویت زبان میشود .مث ً
ال کلمۀ Chemin
 de ferفرانسه را گرفتهاند و شده راهآهن .اما بعضی اوقات
چیزهای ناجوری به کار میبرند .یکی از مواردی که فراوان
بهکار میرود ،ترکیب «اجتنابناپذیر» است و یا «غیرقابل
اجتناب» که در ترجمۀ کلمه  inevitableانگلیسی به
کار میرود.
وی ادامه داد :اوالً تأســف من از بابت این اســت که
کلمات بسیاری در زبان فارسی هست که میشود بهجای
این به کار برد :قهری ،اجباری ،ناگزیر ،ناچار و . ...ممکن است
بعضیها بگویند« :اجتنابناپذیر که غلط نیست!» تأسف من
از این بابت است که معادلهای فارسیاش فراموش میشود
که بهترینش ناگزیر و ناچار است .من گمان نمیکنم ازنظر
قیاس خللناپذیر یعنی خلل را نمیپذیرد ،بتوانیم
لغوی به ِ
بگوییم اجتنابناپذیر یعنی اجتناب را نمیپذیرد و بگوییم
در این صورت معنی ضروری میدهد .من شعری میخوانم
که کلمۀ ناچار دقیقاً بهمعنای کلمه  inevitableانگلیسی
بهکار رفتهاست .شعر از عبید زاکانی است:
رفتم از ّ
خطۀ شیراز و به جان در خطرم
وه کزین رفتن ناچار چه خونینجگرم

نجفی افزود :دقیقاً ناچار بهمعنی چیزی اســت که
امروز میگویند« :اجتنابناپذیر»؛ حتی میتوانند بگویند:
«ناگزیر و ضروری» .باز از موارد دیگر گرتهبرداری که کمکم
ب و رســوم هم وارد میشود و بگذریم از اینکه در
در آدا 
رادیو و تلویزیون همه بهجای خداحافظ به هم میگویند:
«میبینمت» و انگلیســی را عیناً ترجمه میکنند .مردم
هم در حرفزدن روزانــه بهجای خداحافظی میگویند:
«میبینمت»! یا مث ً
ال در رادیو و تلویزیون میگـویند« :آخر
هفتۀ خوبی داشتهباشید» کـــه دقیقاً ترجمۀHave a
 good weekendاســت؛ درحالیکه الاقل میتوانند
بگویند« :آخر هفته به شــما خوش بگــذرد» یا بگویند:
«پنجشنبه و جمعۀ خوبی را برایتان آرزو میکنم» و نظایر
اینها و اگر اینطور بگویند ،فکر میکنند ا ُ ّملی اســت و
مادربزرگش اینطور حرف میزدهاست.
این مترجم اضافه کرد :یکی از اشتباهاتی که فراوان
هم هست و متأسفانه در نوشتههای اهل قلم و حتی فضال
هم پیدا میشــود ،این اســت که در زبان فرانسه plus
 d’une foisو در انگلیســی more than once
ترجمۀ تحتاللفظیاش میشود« :بیش از یکبار»؛ اما آن
معنی بیش از یکبار را نمیدهد« .بیش از یکبار» یعنی
دو بار یا ســه بار؛ درحالیکــه آن کلمات دقیقاً بهمعنی
بارهاست و تأسفم از این است که بزرگان علم و ادب هم
اینطور بهکار میبرند؛ مث ً
ال مرحوم زرینکوب در کتاب از
کوچۀ رندان میگوید« :بیشتر از یکبار ،شاعر از این کشف
شگرف خویش سخن میگوید و بیش از یکبار میکوشد
تا از این راه ،خواننده را قرین اعجاب و حیرت سازد».
نجفی گفت :در مرحلۀ صرف (مورفولوژی) ،صفت
مؤنث در فارسی آوردن ،مثل« :نامههای وارده»« ،بدهیهای
مورخه»« ،دســتور الزمه»
مع ّوقه»« ،کاغــذ باطله»« ،نامۀ ّ
و جز اینها .یکــی از اینها که خیلی خندهدار اســت،
«بهخوداختصاصدادن» است که فراوان شده« :جایزهاش
را بهخــود اختصــاص داد» کــه معنیاش در فارســی،
«متعلقبهخوددانستن» است یا «بهتصرفخوددرآوردن» .در
برنامۀ پزشکی کودکان دیدم که میگوید «کودکانی که
مادرانشان سیگار میکشند ،بزرگترین درصد مرگو میر
را بهخود اختصاص میدهند ».یا حتی یک چیز خندهدار
دیگر که میگفت« :این ورزشــکار مــدال طال را بهخود
اختصاص نداد»؛ یعنی موفق نشد مدال طال را بگیرد!
وی افزود :در مرتبــۀ جمله ،وجه وصفی که فراوان
بهکار میرود ،بهخصوص در هواشناسی؛ مث ً
ال (چهارشنبه
است که دارد این حرف را میزند)« :روز جمعه ،هوای ابری
و بارانی شمال کشور را ترک کرده و بهطرف شمال شرقی
خواهد رفت ».این یعنی «هوای ابری پسفردا شمال کشور
را ترک کردهاست».
نجفی گفت :یکی از چیزهایی که واقعاً جای تأسف
دارد و در نوشــتههای بزرگان علم و ادب هم یواشیواش
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در رادیو و
تلویزیون همه بهجای
خداحافظ به هم
میگویند« :میبینمت» و
انگلیسی را عین ًا ترجمه
میکنند

در رادیو و
تلویزیون میگـویند:
«آخر هفتۀ خوبی داشته
باشید» کـه دقیق ًا
ترجمۀ
Have a good weekend
است؛ درحالیکه الاقل
میتوانند بگویند« :آخر
هفته به شما خوش
بگذرد» یا بگویند:
«پنجشنبه و جمعۀ
خوبی را برایتان آرزو
میکنم»

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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یکی از
بدترین چیزها در
برنامههای ورزشی
رادیو و تلویزیون که
بینندگان و شنوندگان
فراوان دارد و تأسف
هم اینجاست که
روزی هم نیست غلط
فاحشی به کار نبرند،
ِ
حرف تا
این است که
را که ناظر به نتیجه
است ،بهصورتی بهکار
میبرند که ناظر به
هدف است .مثال:
«فالن تیم بازی را
واگذار کرد .خو ِد
واگذارکردن هم غلط
است؛ بهجای «یعنی
شکست خورد» .برای
اینکه شکستخوردن
توهین نباشد،
میگویند
واگذارکردن! تا به رده
آخر جدول سقوط
کند .این چه تصمیمی
است :واگذار بکند که
برود ته جدول؟!
آنهایی که از
مدارس ما بیرون
میآیند ،مدرسۀ
ی که جای
ابتدای 
خود ،راهنمایی و
حتی زمانی هم که
دیپلم و لیسانس
میگیرند ،چیزی
که یاد نمیگیرند،
فارسینویسی
است .چون به آنها
فارسینوشتن را یاد
ندادهاند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395
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وارد شده ،بهاندازۀ کافی است که در ترکیبات خاص بهکار
میرود .میگویند« :رشد جمعیت بهاندازۀ کافی زیاد هست
که نشــود آن را از نظر دور داشــت ».این عبارت بهکلّی
بیمعنی است .اگر جمعیت جهان بهاندازۀ کافی است ،پس
چرا زیاد است؟ سادهتر نبود که گفته شود« :رشد جمعیت
جهان آنقدر زیاد است که نمیشود آن را نادیده گرفت؟»
یک مثال دیگر میگوید« :خطوط چهرهاش ّ
حد
منظم و به ّ
کافی زیبا ،ولی کام ً
ال بیحالت بود ».زیبایی که حد ندارد
که چون به آن حد برسد ،کفایت بکند .بهجای آنکه بگوید:
حد کافی زیبا».
«نسبتاً زیبا» ،گفته است« :به ّ
مدرس سابق ادبیات فارسی در دانشگاههای اصفهان
ّ
و تهــران اضافه کرد :مترجمی کــه در مقالهای در مورد
ترجمۀ ادبی و شــیوۀ ترجمۀ خودش از داســتان بحث
کرده ،این جمله را آورده اســت (همۀ اینها هم سندش
هست)« :از جملۀ ا ّول داستان شروع کنیم که بهاندازۀ کافی
نفسگیر و طوالنی است .اگر از عهدۀ ترجمۀ آن برآییم،
میتوانیم امیدوار باشیم که باقی متن را هم ترجمه کنیم».
از این سخن چنین برمیآید که گویی هر جملهای لزوماً
باید طوالنی و نفسگیر باشد و اکنون خوشبختانه جملۀ
ا ّول داســتان بهاندازۀ کافی و نه بیشتر و یا کمتر ،دارای
چنین خصوصیتی است .میخواسته بگوید« :جملۀ ا ّول
نسبتاً نفسگیر و طوالنی است» و بهجای آن گفته بهاندازۀ
کافی که این هم گرتهبرداری است.
وی گفت :مانعشدن با فعل منفی که درست معنی
خــاف از آن برمیآید .میگوید« :آمدن پدربزرگش مانع
نخواهد شد که او به سفر نرود»؛ درحالیکه باید میگفت «به
سفر برود ».همین بال بر سر بدون اینکه هم میآید .فعلی
که بهدنبال این میآید ،باید به صیغۀ مثبت باشد وا ِّل معنای
عکس میدهد .در برنامۀ نجوم در تلویزیون ،گوینده چنین
میگفت« :ما نمیتوانیم به فضا نگاه کنیم؛ بدون اینکه به
زمانهای گذشته برنگردیم ».باید گفته شود« :برگردیم».
ِ
بــزرگ «را» بعد از فعل
نجفی اضافه کرد :مصیبت
که معروف شده بود به «را»ی سرگردان؛ در حالیکه ابدا ً
سرگردان نیست ،فقط آن را از جای خودش برمیدارند و
میگذارند بعد از فعل .مثال را من ساختهام ولی نظیرش را
فراوان شنیدهاید ،میگوید« :من این مردی را که قرار است
فردا بیاید را نمیشناســم» بهجای اینکه بگوید« :من این
مردی را که قرار است فردا بیاید ،نمیشناسم ».گاهی اوقات
هم توقفی بعد از فاعل میکنند تا را کام ً
ال آشکار بشود.
مؤلف کتاب غلط ننویســیم گفت :یکی از بدترین
چیزها در برنامههای 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 حرفِ تا
را که ناظر به نتیجه است ،بهصورتی بهکار میبرند که ناظر
به هدف است .مثال« :فالن تیم بازی را واگذار کرد .خو ِد
واگذارکردن هم غلط است؛ بهجای «یعنی شکست خورد».

برای اینکه شکســتخوردن توهین نباشــد ،میگویند
واگذارکردن! تا به ردۀ آخر جدول ســقوط کند .این چه
تصمیمی اســت :واگذار بکند که بــرود ته جدول؟! یک
توطئهای بوده که باید از آنها 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 میشنوید.
ســطح معنی هم اشکاالت
وی تأکید کرد :در مورد
ِ
فراوان اســت .میگوید« :خراســان که یکی از بزرگترین
استانهای کشور محســوب میشود ،تا قبل از انقالب از
محرومیت بیشتری برخوردار بود».
ابوالحســن نجفی در پایان ایــن بحث تئوریک به
نتیجهگیری پرداخت و گفــت :ما با این کار داریم دنبال
معلول میرویــم ،علّت را باید از بین برد .علّت اصلی هم
این اســت و سالبهسال هم بدتر میشود :آنهایی که از
ی که جای خود،
مدارس ما بیرون میآیند ،مدرسۀ ابتدای 
راهنمایی و حتی زمانی هم که دیپلم و لیسانس میگیرند،
چیزی که یاد نمیگیرند ،فارسینویســی است .چون به
آنها فارسینوشتن را یاد ندادهاند.
متخصصان خیلی
اغلب اینهــا
وی تأکید کــردِ :
ّ
خوبی هم هستند ،ولی وقتی میخواهند یک صفحه به
اعم از یک نامه یا یک گزارش در مورد
فارسی بنویسندّ ،
کار تحقیقی و علمی ،ناتوان هستند تا چه برسد به اینکه
بخواهند مقالهای برای مجلهای بنویســند و جای تأسف
اســت .قطعاً این افراد کارهایــی کردهاند که باید بتوانند
خودشــان را عرضه کنند؛ ولی نمیتوانند و این از ابتدا و
از مدارس شروع میشود که فارسینوشتن را به آنها یاد
ندادهاند.

گفتوگو با رضا بابایی

جایگاهویراستاربایدارتقاپیداکند
زینبمحبی

رضا بابایی ،نویسندۀ کتابهای بهتر بنویسیم و آیین قلم در گفتوگو با نشریۀ شیرازه کتاب ،علتالعلل وضعیت نامناسب نشر ایران را
اولویتنداشتن مطالعه در هرم نیازهای انسان و غیررقابتیبودن بازار نشر در ایران برشمرد .رئیس سابق انجمن قلم حوزه ،در بخش دیگری
از این گفتوگو ضرورت وجود ویرایش معیار و الگو در جامعه را بیان کرد .متنی که در زیر میخوانید حاصل گفتوگوی ما با رضا بابایی
درخصوص وضعیت ویرایش و جایگاه ویراستار است.
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 ديگر ،ما هنوز خیلی عقب
هستیم؛ خصوصاً بهلحاظ جایگاه ویرایش و ویراستار در
چرخۀ نشر .اما نسبت به سابقهای که داریم ،وضعیت
تهای کتاب در کشور ،وضعیت ویرایش
نشر و سیاس 
را خوب ارزیابی میکنم که یک دلیل آن عالقۀ خاص
ایرانیان به زبان فارســی و اهتمام به آن اســت .البته
آسیبها و مشکالتی هم وجود دارد.

برای رسیدن به وضعیت بهتر و مطلوبتر چه باید کرد؟

بیشتر کار نرمافرازی نیاز است؛ یعنی کار سیاستگذاری.
همچنین وضعیت ویرایش تاحدی به وضعیت کتاب و
نشر در کشــور برمیگردد .من بزرگترین مشکل را
در مســئلۀ ویرایش ،غیررقابتیبودن کتابها میدانم؛
یعنــی غیررقابتیبودن تألیف .تألیف در کشــور ما تا

حدی اســتوار بر رانت است .برخی از گروهها ،مراکز و
برخی از مؤسسات وابسته ،قدرت ،سرمای ه و انگیزههایی
دارند و به بازار نشر وکتاب ورود کردهاند .آنها معموالً
رقیب ندارند .رقبای آنها نشرهای خصوصی و مؤلفین
پراکنده در کشور هستند که نمیتوانند با این مؤسسات
و نهادها بهلحاظ سرعت در تألیف و چاپ رقابت کنند.
بنابراین ،وضعیت رقابتی نیست .وقتی وضعیت رقابتی
نیســت ،ما هم از نظر زبان و محتوا لطمه میخوریم.
همیشه و در همه جا ،هر رشدی موقوف به رقابت است.
یعنی گروهها ،آدمها ،نهادها ،ک ً
ال تمام مراکز فرهنگی
در کشور باید امکانات و فرصتهای 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 ،چاپشود و جزء کارنامۀ شما نوشتهشود،
چرا به خودتان زحمت بيشتر بدهيد؟ این وضعیت در
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من بزرگترین
مشکل را در
مسئلۀ ویرایش،
غیررقابتیبودن
کتابها میدانم؛ یعنی
غیررقابتیبودن تألیف
همیشه و در همه
جا ،هر رشدی موقوف
به رقابت است .یعنی
گروهها ،آدمها ،نهادها،
ک ً
ال تمام مراکز فرهنگی
در کشور باید امکانات
و فرصتهای برابر
داشته باشند و با هم
رقابت کنند و هرکدام
کار بهتری ارائه دهند تا
پیشرفت صورت بگیرد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی
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با توجه به سابقۀ
ویرایش در ایران که
حدود نیم قرن است،
تقریب ًا وضعیت فعلی
پذیرفتنی است .البته
در قیاس با برخی
کشورهای ديگر ،ما
هنوز خیلی عقب
هستیم؛ خصوص ًا
بهلحاظ جایگاه
ویرایش و ویراستار
در چرخۀ نشر .اما
نسبت به سابقهای که
داریم ،وضعیت نشر
تهای کتاب
و سیاس 
در کشور ،وضعیت
ویرایش را خوب
ارزیابی میکنم که
یک دلیل آن عالقۀ
خاص ایرانیان به زبان
فارسی و اهتمام به آن
است .البته آسیبها
و مشکالتی هم وجود
دارد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /گفتوگو

محتوا ،زبان ،ساختار و روساخت کتابهای 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 مینامند و
به ویرایش کتابها و متنها میپردازند .این کار چه ضربهای
به نشر ما وارد میکند؟ برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

این معلول است و علت نیست .وقتی کار ضعیف بیرون
میآید ،باید نســبت به آن واکنش نشــان داد یا کار
بهتری در بازار بیاید که آن کار ضعیف ،بدون هیچگونه
اراده و برنامهای خودش به حاشیه برود؛ اما چون رقابت
نیست ،کار ضعیف میدانداری میکند .االن ناشر اگر
بخواهد کاری ضعیف و بد بیرون بدهد ،چه مشــکلی
برای آن پیش میآید؟ چون کســی که میتواند کار
خوب ارائه دهد ،در تنگناســت .مث ً
ال فرض کنید یک
نشری در تهران هست که من اسمش را نمیبرم .این
نشر برای اینکه کار خوب ارائه دهد ،مراحل دشواری را
میگذراند تا کاری برازنده ارائه کند؛ اما چنین نشری
در ایران ،شاید یکی ،دو تا باشد که آنها هم آدمهای
ازجانگذشتهای هســتند که پول و سرمایۀ آنها هم
ســرمایه از جیب اســت .در مجموع ،کار بد را فقط با
کار خوب میشود کنار زد .یعنی اگر احیاناً مؤسسهای
ویراســتاران ضعیفی را بهکار گرفته بود ،شما هرچه
بخشنامه 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 نمیآید ،کار بد میدانداری
میکند.

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

بله قطعاً .شاید نهاد خاصی برای این کار نداشته باشیم؛
ولی بهنظر من دایرةالمعارفها خیلی مؤثر هســتند؛
چون شما باید اینگونه در نظر بگیرید که ما همیشه
باید یک ویرایش معیار و الگو داشــته باشــیم و آن را
تابلو کنیم .وقتی چشــمها به آن بود ،ویراستاران هم
سعی میکنند سطح کارشان را به آنجا برسانند و این
خودبهخــود در آنها انگیزه ایجاد میکند که آموزش
ببینند یا تجربۀ بیشتری بیندوزند .این انگیزهها وقتی
جمع میشــود ،به کالس و کتاب تبدیل میشود و ما
کمکم شــاهد رشد و پیشرفت هستیم .ما باید بیشتر
ســعی کنیم ویرایش معیار و نگارش معیار را جلوی
چشمها بیاوریم و انگشتهای اشاره بهسمت آن باشد؛
اما اگر شما فکر میکنید ویرایش یک متولی در کشور
دارد که این متولی باید بنشیند و برنامهریزی کند ،نه
متولی خاصی ندارد .هر نهادی که به طریقی با نشــر
ارتباط دارد ،باید سعی کند کا ِر معیار را الگوی خودش
قرار دهد و برای انجام این کار مجبور است زمینهاش
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 بهعنوان یک انجمن خودبنیاد
یــا مردمنهاد یا  NGOخوب 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؟

بهصورت پراکنده در مقطع ارشد وجود دارد .در مقطع
کارشناســی هم درسهایی با عنوان آیین نگارش یا
آمادهسازی پایاننامه بهصورت تکدرس ارائه میشود.
ویرایش باید در دانشکدۀ ادبیات جایگاهی داشته باشد؛

جایگاه ویراستار باید ارتقا پیدا کند

اما هنوز در کشــور ما راهاندازی نشــده است .اگر هم
راهاندازی شود ،به این زودی ثمر نمیدهد .من ضرورت
راهاندازی رشتۀ ویرایش در ادبیات را احساس میکنم؛
چون واقعاً جدی اســت .االن یکی از دالیل کمشدن
آمار کتابخوانی در کشور ما ،نثر همین کتابهاست.
بســیاری از کتابها مخاطبآزار هستند .البته عوامل
دیگری هم هست؛ ولی خصوصاً در علوم پایه و فلسفه
تا جایی کــه من اطالع دارم ،نثــر و نگارش کتابها
مخاطبآزار است؛ یعنی مخاطب باید خیلی انگیزه و
حوصله داشته باشد که بتواند برخی از این کتابها را
تا پایان بخواند.
آیا بهخاطر دشوارنوشتن متن این اتفاق رخ میدهد؟

بله ،یعنی چیزهای ساده را مراعات نمیکنند و در واقع
اینکاره نیستند .مؤلف و نویسنده نیستند ،بلکه محقق
هستند .این تصور که هر محققی میتواند مؤلف باشد،
تصور خطرناکی اســت .محقق بهاضافۀ ویراستار ثمرۀ
کارش یک تألیف خواندنی است .ویراستار در واقع آن
حلقۀ واسط بین تحقیق و تألیف است .این حلقه را باید
بهمیزان خود تحقیق و تألیف بسیار جدی گرفت .اگر
ویراستار و ویرایش را جدی نگیریم ،معنایش این است
که هر محققی میتواند نویسنده باشد ،پس دستبهقلم
میبرد و همین کتابها را دشــوارخوان میکند .االن
کتابهایی داریم که هر کســی مایل اســت آنها را
بخواند؛ ولی چند صفحه را که میخواند ،رها میکند
و احســاس میکند اذیت میشود و کمتر از آن وقت
و انرژی که میگذارد ،ثمــر میدهد .بنابراین ،اگر در
کشور ویرایش را جدی بگیرند و ما ویراستاران ماهر و
دلسوزی داشته باشیم ،یکی از موانع مطالعه در ایران
برداشته میشــود .من گاهی کتابهایی را میخوانم
و احســاس میکنم اگر نویســندۀ ایــن کتاب کمی
حرفهایتر بود یا ویراستار این کتاب یک مقدار بیشتر
روی متن کار میکرد و بیشــتر دست میبرد ،آنوقت
اگر قرار بود در ســال صد نفر ایــن کتاب را بخوانند،
سیصد نفر آن را میخواندند .لذا ویرایش میتواند یکی
از عوامل باالبردن آمار مطالعه در کشور باشد.
رشتۀ ویراســتاری باید یک گرایش از رشتۀ ادبیات باشد یا
میتواند یک رشتۀ میانرشتهای هم باشد؟

برای رشــتۀ ویراستاری شــخص باید ادبیات بخواند.
ویراســتار یک موجود ادبی اســت .ویراستار هویتش
ادبیاتی است .یکی از آســیبهای ویرایش که خیلی
مهم است ،میتواند با این رشتۀ تخصصی برطرف شود.
بهعنوان آسیبشناسی ویرایش در ایران عرض میکنم:
مشکل بسیار اساســی ما این است که ویراستاران ما
خیلی به مسائل جزئی اهمیت میدهند که در اولویت

نیســت .اگر یک متن ده مشکل داشته باشد ،مشکل
هشتم و نهم آن مسئلۀ درستنویسی ،رسمالخط ،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 درستنویســی و فکر میکنند ویراستار کسی است
که متن را درست میکند ،یعنی غلطهایش را درست
میکند .این بسیار بســیار کار نازلی است و اص ً
ال این
برعهدۀ نویسنده است .نویسنده با خواندن یک کتاب
غلط ننویســیم آقای نجفی میتواند تمام کتابش را از
غلط پاکیزه کند.
به نظر شما کار اصلی ویراستار چیست؟

کار ویراســتار تا حدودی روانســازی جمله اســت،
نزدیککردن متن به نثر معیار است و احیاناً آراستگی.
اکث ِر نویسندگان ما پاراگراف را نمیشناسند و نمیدانند
پاراگراف باید کجا عوض شود و بسیاری از نویسندگان
ما در جملهسازی کلیشههای محدودی دارند؛ یعنی دو
سه کلیشه در ذهنشان هست و تمام جملهها را با آن
قالبها و کلیشهها میسازند .مثل خشتزنی که یک
قالب دارد و هرچه خاک و گل درست میکند ،در آن
قالب میریزد و خشت درست میکند و دیوار میسازد.
تألیف این نیست .شــما از جملهسازی باید قالبهای
فراوانی داشته باشید؛ یعنی نوع جملهسازی شما باید
بسیار متنوع باشد .قالب و کلیشههای یکسانی در متن
حکومت نکند .یکی از کارهای ویراستار این است که
مهندسی جمالت را متنوع کند .یعنی مث ً
ال مؤلف یک
جایی میخواهد بگوید« :خدا هست» .آن چیزی که به
ذهن مؤلف میآید ،بیش از این نیست که بنویسد خدا
هست .معموالً قالب دیگری به ذهن نویسنده نمیآید
یا مینویسد« :خدا هســت» یا مینویسد« :خدا وجود
دارد ».بیش از این نمیتواند جمله را مهندســی کند.
این بد نیســت ،بدی آن این است که نویسنده جملۀ
بعدی را هم با همین قالب ابتدایی و بدوی میســازد
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 تازهساز شوید .آنجا تمام
آپارتمانها مثل هم هستند فرقشان در جایی است که
قرار دارند .نما ،مهندســی و متراژ آنها یکی است .اما
یک زمان شــما وارد شهری سنتی میشوید ،آنوقت
میبینید هر کدام از خانهها به یک شــکلی است .یک
خانه شمالی ،یکی یک طبقه ،دیگری چند طبقه ،در
هندسه و مهندسی تنوع دارند .البته کسی که میتواند
به متن تنوع دهد ،خو ِد نویسنده است؛ اما چون اکث ِر
نویســندگان ما چنین قدرتی ندارند و در حین تألیف
هم نمیشــود از آنها توقع داشت که ذهنشان به این
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ویراستار یک
موجود ادبی است.
ویراستار هویتش
ادبیاتی است .یکی از
آسیبهای ویرایش
که خیلی مهم است،
میتواند با این رشتۀ
تخصصی برطرف شود.
بهعنوان آسیبشناسی
ویرایش در ایران عرض
میکنم :مشکل بسیار
اساسی ما این است که
ویراستاران ما خیلی به
مسائل جزئی اهمیت
میدهند که در اولویت
نیست .اگر یک متن ده
مشکل داشته باشد،
مشکل هشتم و نهم آن
مسئلۀ درستنویسی،
رسمالخط ،جدا
بنویسیم و سرهم
بنویسیم ،است .یک
ویراستار خوب اتفاق ًا
ذهنش خیلی درگیر
این مسائل نیست
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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 نمیتواند به
ظاهر و لباسش هم
برسد .نشر در ایران
در یک وضعیتی است
که برای بقا در حال
جنگ است؛ نه برای
رشد

پروندۀ ویژه  /گفتوگو

سمتها برود ،ویراستار باید برای متنوعکردن جمالت
وارد شــود؛ اما ویرایش در ایران متأســفانه مســاوی
شــده اســت با قطع و وصل ،نقطه و ویرگول و نهایتاً
اینکه غلط بهکار نرود؛ به نظر من اینها بازی اســت.
درصورتیکه اگر بخواهیم برای ویراســتار یک شــرح
وظایف بنویســیم ،در ده شرح وظایفی که بهفرض در
نظر میگیریم ،اینها جزء آخرین وظایف او محسوب
میشــوند .ببینید وقتی اســتاد ویرایش سر کالس
میرود ،از او چه ســؤالهایی میکنند؟ 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؟ بهنظر من اینها بسیار
بیاهمیت است؛ اما متأسفانه درحالحاضر ،اولویتها
در بحث ویراستاری این مسائل شده است.
به نظر شــما در وضعیت فعلی نشر کشــور ما ،ناشران و
نویسندگان بحث تنوعسازی در متن را میپذیرند؟

خیــر ،ســرمایهگذاری نمیکنند .در حــال حاضر،
متأسفانه ،نه ویراســتاران ما این توانایی را دارند و نه
نشــر ما اینقدر 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 نمیتواند 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؟

مطالعه در هرم
نیازهای انسان در
اولویت نیست.
بهلحاظ روانشناسی
یعنی مردم باید
یکسری از نیازهای
خود را برطرف کرده
باشند تا نوبت به
مطالعه برسد؛ یعنی
جزء نیازهای اولیه
قرار نمیگیرد
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من علتالعلل را در ایران دو چیز میدانم .یک اینکه
مطالعه در هرم نیازهای انســان در اولویت نیســت.
بهلحــاظ روانشناســی یعنی مردم باید یکســری
از نیازهــای خود را برطرف کرده باشــند تا نوبت به
مطالعه برسد؛ یعنی جزء نیازهای اولیه قرار نمیگیرد.
مطالعه در کشوری رشــد میکند که مردم نیازهای
ت ِســر گذاشته باشند؛ یعنی دغدغه،
اولیۀ خود را پش 
اســترسها ،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
عنوان مثــال ،پدری که
و داخلــی و مســئلۀ فقر .به
ِ
نمیتواند شیرخشــک بخرد ،ما چه توقعی داریم که
دایرةالمعارف کــودک و نوجوان برای فرزند دیگرش
بخرد که در دورۀ راهنمایی است تا او لذت مطالعه را
در آن سن متوجه شود .زیرا یکسری لذتها باید در
سن خاصی تجربه شود و بعد از آن سن ،دیگر سخت
است و زمان آن میگذرد .مسئلۀ دوم ،غیررقابتیبودن

بازار نشــر در ایران است .مؤسسات دولتی زیادی در
کشور هستند که کتابهای گوناگونی چاپ میکنند
و به هیچجا هم پاســخگو نیستند .برای مثال ،کتابی
در قم منتشر شده است .مث ً
ال فرض بفرمایید چهار یا
پنج سال یک گروه دهنفره روی یک کتاب کار کردند
و در مؤسســهای چاپ کردند؛ درحالیکه تیراژ این
کتاب  500نســخه است .یعنی مؤسسهای برای یک
کتــاب صد میلیون خرج کرده و  500نســخه از آن
منتشــر کرده است؛ چون میداند همین  500کتاب
را هم باید هدیه کند و هیچکس هم از مؤسسه سؤال
نمیکند 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 نمیدهیم و کتابی که منتشر کردید،
خودش باید هزینۀ خودش را دربیاورد» ،یعنی نیمی
از هزینــۀ کتاب را خو ِد کتــاب تأمین کند ،آنوقت
آن مؤسســه نیازسنجی و بررســی میکند که نیاز
جامعه چیســت؟ و از چه چیزی استقبال میشود؟
در واقــع ،یک مقدار نیازهــا و حقایق جامعه در نظر
گرفته میشود .اما در حال حاضر ،چون هیچکس به
کس دیگری پاســخگو نیست ،هرکس هر کاری
هیچ ِ
که دلش میخواهد انجام میدهد .همچنین بهواسطۀ
ثروت و قدرت بدون مسئولیتی که دارد ،هرچه دلش
بخواهد ،چاپ میکند .فرض کنید شما در روستایی
زندگی میکنید .در آن روســتا یک مغازه باشد .آن
مغازه هرچه به شــما داد ،شما مجبورید از او بخرید
و به هر قیمت هم باشــد ،بهناچار میخرید .حاال اگر
دوست هم نداشته باشید ،نمیخرید؛ اما مغازۀ دیگری
نیست که بخواهید از او خرید کنید .در حال حاضر،
سیاستهای 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 مسئلهای
هست .در سیاست ،فرهنگ ،کتاب ،سینما و تربیت.
هرجا رقابت نباشــد ،رانت میآید و هرجا رانت باشد،
رکود اســت .فکر نکنید که اختالس فقط در اقتصاد
یبرد؛
است؛ یعنی شخصی میآید چند ده میلیارد م 
اختالس در فرهنگ هم هست .کسانی هم در فرهنگ
ما اختالس کردند؛ چون رانت داشتند.
برای ویراستاری ،صِ رف آموزشدیدن و گذراندن دورههای
ویرایش کافی اســت یا شــخص باید پیشنیازهای درونی
و شخصی هم داشته باشــد؟ بهعبارت 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
رسمالخط چیست؟ نشانهگذاری چگونه است؟ اینها نه

جایگاه ویراستار باید ارتقا پیدا کند

فایده و نه ارزش دارد .شما اگر کالس را درست تعریف
کنید ،عدۀ خاصی میآیند و هر کســی با هر زمینه و
اســتعدادی نمیآید .کالسها بایــد بهصورت کارگاه
باشد؛ یعنی اعضایی که شــرکت میکنند ،مقدماتی
را گذرانده باشــند و کتابهایی را خوانده باشــند .در
کالس باید کنار هم بنشــینند و بحث علمی کنند و
تجربههایشان را با هم در میان بگذارند و مشکالتشان
را حل کنند .کالســی که استاد بیاید و بگوید نقطه را
اینجــا میگذارند 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
کتابهایی را خوانده باشد .اص ً
ال 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 .اینها
معطلکردن است .این موارد را شخص باید در خانه یا
در مدرسه خوانده باشد .کالس برای این است که چند
نفر دور هم جمع شوند؛ درحالیکه هیچ کدامشان هم
استاد نیستند ،ممکن است یک نفر تجربهاش بیشتر
باشد .درست این است که ده ،بیست نفر دور هم جمع
شوند و کارهایشان را برای هم بخوانند و تجربههایشان
را بــا هم درمیان بگذارند .این کالسها مفید اســت؛
اما اگر کســی بیاید پای تخته بنویسد :چهار جا نقطه
میگذارند یا پنج جا ،اینها سرگرمی است.
بهنظر شــما ،آموزش ویرایش ،با هدف تربیت ویراســتار،
مهمتر اســت یا آموزش درستنویسی ،با هدف گسترش
درستنویسی در میان عموم مردم و نویسندگان؟

درستنویســی همۀ ویرایش نیست؛ جزئي از آن است.
باید گفت نگارش صحیح .درست این است که بگوییم
تربیت ویراستار حرفهای مهمتر است یا آموزش نگارش
صحیح به عموم مردم؟ هر دوی اینها الزم است .متنی
که به ویراســتار میدهند ،ویراستار میتواند ده درصد،
بیســت درصد و اگر خیلی فداکار باشد ،پنجاه درص ِد
متن را بهتر کند .یعنی اگر بهفرض نمرۀ متن  15باشد،
ویراســتار آن را  18میکند .اما اگر متنی نمرهاش سه
بود ،آنوقت آن ویراستار خودش را بکشد هم نهایتاً نمرۀ
آن متن ده میشود .بنابراین ،بهتر است مردم آموزشی
عمومی در مدارس گذرانده باشند که هرکسی دست به
قلم میبرد ،حداقل ،نمرۀ متنی که مینویسد ،ده باشد.
آنوقت 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 میدهند ،نمرهاش  2باشد ،خودتان را هم
بکشید ،نهایتاً نمرۀ متن 10 ،میشود.
جایگاه ویراستار در کشور ما چگونه است؟

حقوق مادی ویراســتار قراردادی و توافقی است؛ اما

مسئلهای که به کل کشور برمیگردد ،جایگاه ویراستار
است و اینکه حقوقش حفظ شود .کتاب همانقدر 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 شبهای
بسیار بیدار ماندند ،احساس مالکیت نمیکنند؟ شما
اگر ویراســتار باشــید یا مدتی ویرایش کرده باشید،
خیلی از کتابهایی که ویرایش کردهاید و چاپ شده
است ،حتی یک نســخه از آن را ندارید .دنبالش هم
نیســتید که آن کتاب را برایتان بیاورند؛ چون حس
نمیکنیــد 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 بهصورت نرمافزاری
باید ارتقا پیدا کند؛ یعنی بســیاری از فرهیختگان و
فرزانگان ما باید سینهشــان 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
سیاســتگذاران ما ویراستاری را چیزی در حد تایپ
و خدمات میدانند .مــن این موضوع را هم ه جا نقل
کردم .مث ً
ال 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 میخورد ».این
معلوم میشود که ذهنیت کشور ما دربارۀ ویرایش و
ویراستار بســیار ذهنیت بدی است .یک مقدارش را
خود ویراستاران مقصرند؛ بهخاطر سطح نازل کارشان؛
ولی یک مقدار هم این است که وقتی ناشر میخواهد
کتابی را منتشــر کند ،برای همهچیز زمان میگذارد؛
مث ً
ال برای نویسنده یک سال ،به صفحهآرا و تایپ وقت
میدهد؛ اما به ویرایش که میرسد ،انگار وقتی برایش
منظور نمیکند .میگوید« :این را سریع و دو ،سه روزه
تمامش کنید ».این یعنی اص ً
ال ویرایش را کاری جدی
نمیگیرند .در حال حاضر ،حقوق ویراســتار مراعات
نمیشود نه به این معنا که به او پول نمیدهند و نه به
این معنا که اسمش در شناسنامه یا مقدمه نمیآید،
نه! به این معنا که ویرایش و ویراستاری در کشور ،جزو
مشاغل فاخر محســوب نمیشود ،جزو خدمات نازل
محسوب میشود ،درحالیکه ویرایش جز خدمات نشر
نیست ،ركن نشر است.
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کالسی که استاد
بیاید و بگوید نقطه
را اینجا میگذارند 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 کتابهایی را
خوانده باشد .اص ً
ال
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 .اینها
معطلکردن 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
بهصورت نرمافزاری
ارتقا پیدا کند؛ یعنی
بسیاری از فرهیختگان
و فرزانگان ما باید
سینهشان را بدهند جلو
و سرشان را ببرند باال
و بگویند ما ویراستار
هستیم
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ادیب سلطانی
مؤسسۀ
چند سال در ّ
انتشارات فرانکلین
به ویراستاری اشتغال
داشت و به گواهی
سرویراستار آن
مؤسسه« ،دقیق» و
ّ
«پرحوصله» و «مبادی
آداب» و «پایبند به
اخالق صحیح» بود و
در ّ
حل مشکالت علمی
«گاه بارقههایی از خود
حد
نشان میداد که در ّ
نبوغ بود
در فهرستی بلند
که از دانشوران صد
سال اخیر در ذهن
دارم ،این چند نفر را
از همه دقیقتر یافتهام:
مح ّمد قزوینی ،امیر
حسین یزدگردی،
ادیب سلطانی و
مصطفی ملکیان
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مح ّمداسفندیاری

کتابشناس و پژوهشگر مطالعات اسالمی

الدین ادیب ســلطانی برای بسیاری
دکتر میر شمس ّ
معماست.
شناسندش
ی
م
که
آنان
برای
ناشناخته است ،و
ّ
علّت مجهول ماندنش معلوم است :نه سخنرانی میکند،
نه حاضر به مصاحبه میشود ،نه مقاله مینویسد و نه در
اجتماعات عمومی حاضر میشود .حتّی در این روزگار
که «گردش روزگار بر عکس (تصویر) است» ،عکسی از
او در دست نیست .ارتباط وی با جهان بیرونیاش فقط
از طریق کتابهایش اســت و آنها هم جز به کار خواص
نمیآید ،و این خواص نیز چیزی از زندگی او نمیدانند.
ادیب سلطانی که در خانوادهای 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 .ا ّما حرفۀ پزشکی را برنگزید و ظاهرا ً یک
نســخه هم ننوشت ،بلکه در پی عالئق دیگر رفت و در
چند رشــتۀ متفــاوت و دور از هم به مطالعه و تحقیق
ریاضیات،
پرداخت :شیمی ،روانشناسی ،منطق ،فلسفه،
ّ
زبانشناسی ،ترجمه ،ویرایش و نقّاشی .چون به ترجمه و
جدی
ویرایش و زبانشناسی عالقهمند بود ،زبانآموزی را ّ
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 بیمانند است؛ از جمله :راهنمای آماده

ساختن کتاب ،درآمدی بر چگونگی شیوۀ ّ
خط فارسی،
مسألۀ چپ و آیندۀ آن (به انگلیسی) ،سنجش خرد ناب
(ترجمه از آلمانی) و منطق ارسطو (ترجمه از یونانی).
مؤسسۀ انتشارات
ادیب سلطانی چند ســال در ّ
فرانکلین به ویراســتاری اشتغال داشــت و به گواهی
مؤسســه« ،دقیــق» و «پرحوصله» و
سرویراســتار آن ّ
«مبادی آداب» و «پایبند به اخالق صحیح» بود و در ّ
حل
مشــکالت علمی «گاه بارقههایی از خود نشان میداد
حــد نبوغ بود .در زندگی خصوصی نیز ســاده
که در
ّ
و زاهدمســلک بود و همین به احترامی که در چشــم
1
همکاران خود کسب کرده بود ،میافزود».
در فهرســتی بلند که از دانشوران صد سال اخیر
در ذهــن دارم ،این چند نفر را از همه دقیقتر یافتهام:
محمد قزوینی ،امیر حسین یزدگردی ،ادیب سلطانی
ّ
و مصطفــی ملکیان .در همۀ آثار ایشــان نازکبینی و
باریکاندیشی نمایان است؛ از جمله در شاهکار ادیب
سلطانی در بارۀ کتاب.
راهنمای آماده ساختن کتاب (چاپ ا ّول،)1365 ،
راهنمایی آموزنــده برای همۀ کتابپردازان اســت؛ از
نویســندگان تا مترجمان ،و از ویراســتاران تا ناشران.
ایــن اثر را میتوان 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

کتاب مقدس ویراستاران

55

د ّقت ادیب سلطانی
در پژوهش و نگارش
و ویرایش ناشی از
کمالگرایی اوست.
متوسط و خوب
وی به
ّ
بودن راضی نمیشود،
بلکه همواره میکوشد
اثری فراهم آورد جامع
و کامل و در نهایت
اتقان
که در این کتاب آمده ،همۀ ابعاد و اضالع و استثناهای
آن بررســی و تا هم فیها خالدون آن کاویده شده است.
از چــاپ ا ّول این کتاب تاکنون ســی ســال میگذرد
مدت چندین کتاب منتشــر شده است ،ولی
و در این ّ
هیچ کدام قابل مقایســه با کتاب ادیب سلطانی نیست.
مقدس وجود دارد،
اگر بشــود گفت در علم نیز کتــاب ّ
مقدس ویراستاران
راهنمای آماده ساختن کتاب را کتاب ّ
میتوان خواند .نمیدانم چرا این اثر به عنوان کتاب سال
جمهوری اسالمی ایران برگزیده نشد ،شاید هم برگزیده
شد و نویسندهاش از دریافت جایزه خودداری ورزید.
فهرســت کوتــاه کتــاب بدین شــرح اســت:
«کالبدشناسی کتاب و پارهای مسائل مربوط به تکوین
صحافی»« ،نقطهگذاری در رابطه با نکات
آن»« ،چاپ و ّ
نظری و چاپی»« ،شــیوۀ ّ
خط فارسی»« ،روش نوشتن
واژهها و نامهای بیگانه در فارسی»« ،کلمات و نشانههای
ریاضیات»،
بیگانه در متن و در پانوشــتها»« ،اعــداد و
ّ
«مقیاســها و تبدیلها»« ،اصطالحشناســی»« ،پانوشتها
و یادداشــتها»« ،کتابنامههــا»« ،فهرســتهای راهنما»،
«واژهنامهها»« ،جدولها ،نمودارهــا ،تصویرها»« ،در بارۀ
ویرایش»« ،تولید کتاب».
هنگامی که فهرســت تفصیلی کتاب را در چند
صفحه مالحظه میکنیم ،به نظر میرسد مطلبی ناگفته
جزئیات آن در
نمانــده و از صدر تا ذیل موضوعــات و ّ
بیش از هزار صفحه بررسی شده است .از این روست که
چون نویسندگان و ویراستاران در سال  1365با کتابی
بدین تفصیل مواجه شدند ،به دلهره افتادند که این همه
دانستنی در بارۀ کتاب بود و ما نمیدانستیم!
د ّقــت ادیب ســلطانی در پژوهــش و نگارش و
متوسط و
ویرایش ناشــی از کمالگرایی اوست .وی به
ّ
خوب بودن راضی نمیشود ،بلکه همواره میکوشد اثری
فراهم آورد جامع و کامل و در نهایت اتقان .او پدیدهای

خاص اســت و متمایز از بســیاری از انسانها ،و به نظر
برخی «نامتعارف».
یکی از منتقدان راهنمای آماده ســاختن کتاب،
ضمن اشــکال گرفتن بر سرهنویسی مؤلّف و استعمال
«تقیــد مؤلّف به رعایت
واژههای غریب ،گفته اســتّ :
اتقان و انتظام و امانت نیز نمونههایی از نوع دیگر برای
غرابتگرایی او به دست میدهد 2».از اینجا معلوم میشود
از بس در میان ما بید ّقتی و شلختگی و خالف امانت
عادی شده است که اگر کسی خالف این باشد ،به اتّهام
«غرابتگرایی» رانده میشود.
راســت اینکه آن دو ناقد راهنمای آماده ساختن
کتاب بــه دیدۀ انصاف در کتاب ننگریســتند و چون
فارسیگرایی و واژهسازی ادیب سلطانی را نپسندیدند،
محتوای کتاب را هم ،چنانکه باید ،قدر ندانســتند .اگر
فرض کنیم همۀ اشکاالت ایشان به زبان کتاب درست
باشد ،میشــود طاووس و پای او .چرا به زیباییهایش
نمینگرند و فقط در پایش خیره میشوند؟
احتیاط و د ّقت علمی ادیب ســلطانی را از اینجا
میتوان دریافت که توصیه میکند در هر موضوع علمی
نخست باید منابع متفاوت را به مطالعه گیریم .ولی چون
ممکن اســت در تفســیر آنچه خواندهایم 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 نتیجهگیری کنیم .بنابراین :مطالعۀ مستقل
مطالعۀ
بحث با دیگران
تصمیم مو ّقت
تصمیم نهایی .با این توضیح که در علم
مستقل
3
هیچ چیز «نهایی» نیست.
این روش را مقایســه کنید با روش نویســندگان
معاصر ما که ا ّوالً تکمنبعی هستند ،و ثانیاً مطالعه کرده
تعصب
و نکرده ،مینویســند و حکم صادر میکنند و با ّ
هم بر دیدگاهشــان اصرار میورزند .از آنچه به ذهنشان

از چاپ ا ّول این
کتاب تاکنون سی سال
مدت
میگذرد و در این ّ
چندین کتاب منتشر
شده است ،ولی هیچ
کدام قابل مقایسه با
کتاب ادیب سلطانی
نیست .اگر بشود گفت
در علم نیز کتاب
مقدس وجود دارد،
ّ
راهنمای آماده ساختن
مقدس
کتاب را کتاب ّ
ویراستاران میتوان
خواند
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توصیۀ من به همۀ
نویسندگان این است
حداقل یک کتاب
که ّ
ادیب سلطانی را به
قصد آموختن د ّقت از
او ،بد ّقت بخوانند .وی
در این عصر سرعت،
آیت د ّقت است .اگر
د ّقت را از او فراگیریم،
درسی آموختهایم که
فوایدی فراوان از آن
حاصل میشود؛ هم در
ّ
تفکر ،هم در تحقیق ،و
هم در تألیف

توصیۀ من به همۀ
نویسندگان این است
حداقل یک کتاب
که ّ
ادیب سلطانی را به
قصد آموختن د ّقت از
او ،بد ّقت بخوانند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

میآید تا آنچه مینویسند ،چند دقیقهای نمیگذرد .نظر
مو ّقت ندارند ،بلکه هر آنچه در ابتدا به ذهنشان میآید،
نظر آخرشان میشود .در گفتگو با دیگران نیز به دنبال
ّانیت خودند.
کشف حقیقت نیستند ،بلکه در پی اثبات حق ّ
باز هم اگر بخواهیم بر احتیاط علمی ادیب سلطانی
انگشــت بگذاریم ،به روش علمیاش باید اشاره کنیم
که «روش آشــتی و احتیاط و محافظهکاری و درست
4
دانستن همۀ اســتداللهای بظاهر متناقض یا متضاد»
است :آشتی خردگرایی (راسیونالیسم) با تجربهگرایی

(آمپیریسم) ،آشتی قیاس با استقرا ،آشتی شناخت با
نمیدانمکیشی ،آشتی ارزش (آنچه باید باشد) با بودش
(آنچه هســت) ،و حتّی آشــتی اعتدال با افراط؛ یعنی
«دوست نداشــتن هیچ چیز بافراط مگر اعتدال 5».در
جایی دیگر از این روش آشتیگرایی ،که من نیز بدان
تعلّق دارم ،سخن خواهم گفت؛ ان شاء اهلل.
توصیۀ من به همۀ نویســندگان این اســت که
حداقل یک کتاب ادیب ســلطانی را به قصد آموختن
ّ
د ّقت از او ،بد ّقت بخوانند .وی در این عصر سرعت ،آیت
د ّقت است .اگر د ّقت را از او فراگیریم ،درسی آموختهایم
که فوایدی فراوان از آن حاصل میشــود؛ هم در تف ّکر،
هم در تحقیق ،و هم در تألیف.
در زمانۀ ما واحد نگارش بعضی کتاب اســت .این
گروه ،کتــاب به کتاب پیش میرونــد؛ مانند ذبیحاهلل
6
منصــوری که در حــدود  1500جلد کتاب نوشــت.
واحد نگارش برخی دیگر مقاله است .با یکدیگر مسابقۀ
مقالهنویســی میدهند و برنده را کســی میدانند که
بیشــتر نوشته باشــد .بعضی هم واحد نگارش خود را
صفحه میدانند و در یک روز تا چند صفحه ننویسند،
گویا چیزی ننوشتهاند .ا ّما واحد نگارش ادیب سلطانی
کلمه است .کلمهای به کلمۀ دیگر میافزاید؛ یعنی در
مقابــل هر کلمه درنگ میکند و هــر کلمه را از میان
انبوهی از کلمات برمیگزیند 7.فی المثل اگر در ابتدای
الرسم
کتابش نوشته است «پیشــگفتار» ،دیمی و علی ّ
«مقدمه» و
ننوشته اســت ،بلکه از میان کلماتی چون ّ
«دیباچه» و «درآمد» و «سرآغاز» ،آن کلمه را بنا به دلیل
یا دالیلی برگزیده اســت .هر که باور نمیکند ،بسنده
اســت تا فقط یک کتاب از وی بخواند تا بنگرد در آن
«نکتهها چون تیغ پوالد است تیز ».من که به نظر بعضی
د ّقت وسواسگونه دارم ،در مقابل او سپر انداختهام.

شیرازه کتاب :این یادداشت با ویرایش نویسنده منتشر شده است.
پینوشتها:
 .1کریم امامی« ،شــیوهنامه یا دانشنامک؟» نشر دانش (سال هفتم ،شــمارۀ پنجم ،مرداد و شهریور  ،)1366ص  .2 / 70احمد
الدین
سمیعی« ،از دستنویس تا چاپ» ،نشر دانش (سال هفتم ،شمارۀ چهارم ،خرداد و تیر  ،)1366ص  .3 / 40ر.ک :میر شمس ّ
ادیب سلطانی ،راهنمای آماده ساختن کتاب (چاپ ا ّول :تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،)1365 ،ص  .760وی
این نکته را در سنجش خرد ناب (ص  ،)LII-LIIIکه مشخّ صات آن را خواهیم گفت ،نیز گفته است.
توجه است ادیب سلطانی در پیشگفتار کتاب درآمدی بر چگونگی شیوۀ ّ
خط فارسی (چاپ ا ّول :تهران ،انتشارات امیر کبیر،
جالب ّ
 )1354مینویسد« :این کتاب عبارت است از گزارشی مو ّقت از کار در جریان پیشرفت ،نه یک مطالعۀ فرجامین» (ص .)X-XI
وی آن همه تحقیق و تدقیق خود را «درآمد» نام میگذارد و «مو ّقت» میخواند ،نه نهایی .این را بسنجید با کسانی که عنوان آثار
خود را «نهایة  » ...و «غایة  » ...و «منتهی  » ...میگذارند و میپندارند حرفی برای دیگران باقی نگذاشــتهاند  . 4/راهنمای آماده
ساختن کتاب ،ص  400ـ  .5 / 401همان ،ص  .6 / Xشرح آن را در مقالۀ «از بیشترنویسی تا بهترنویسی» ،چاپ شده در کتاب
کتابپژوهی ،آوردهام  .7 /او در آغاز ترجمۀ کتاب کانت نوشته است کمتر واژهای در این ترجمه به کار رفته است که در بارۀ آن
الدین ادیب سلطانی (چاپ ا ّول :تهران،
با گروهی بحث نشده باشد .ر.ک :ایمانوئل کانت ،سنجش خرد ناب ،ترجمۀ میر شمس ّ
انتشارات امیر کبیر ،)1362 ،ص .LII
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عبدالرحیمموگهی

در آغاز مقاله ،ویرایش به دو گونۀ مکانیکی و دینامیکی
تقســیم میشــود .مراد از ویرایش مکانیکی ،اکتفای
یاهمیت است .اما در
ویراســتار به تغییرات جزئی و ب 
نوع دوم ،ویراســتار گاه در کلیت متن دست میبرد و
تغییرات اساسیتری را اعمال میکند.
ویرایش اگــر از نوع پویا و دینامیکی آن باشــد،
خصوصیات زیر را دارد:
متن ،دو بار ویرایش میشــود ،یک بار به صورت
جمله به جمله و یک بار با نگاه کلی؛
ویراســتار ماهر هرگز به عالئــم و قطع و وصلها
بسنده نمیکند و در زیباسازی و شیوایی متن نیز توجه
دارد؛
انعطافپذیــری ،یکــی دیگــر از ویژگیهــای
مجرب و دینامیکی اســت ،زیرا ویرایش
ویراســتاران ّ
فرایندی نیست که در آن بتوان به قواعد و فرمولهای
بخشنامهای تکیه کرد؛
در ویرایش دینامیکی ،غنای واژگانی ویراســتار

بسیار راهگشا است ،بهویژه در مقاالت دینی که از این
لحاظ دچار فقر است؛
مجرب بر اساس مبنا
همچنین ویراســتار ماهر و ّ
ویرایش میکند نه دیمی و سرخود.
امیرمؤمنان علی(ع):
1
َبت کِتاباً َف َأعِد فی ِه ال َّن َظر َق َ
بل خَ تمِه...؛
إِذا َکت َ
نوشتهات را پیش از زدن ُمهر تأیید ،بازنگری کن.
ویرایــش را از زاویههای گوناگــون بر چند گونه
تقسیم کردهاند :صوری ،فنی ،زبانی ،نگارشی ،ساختاری،
علمی ،محتوایی ،داستانی ،شعری ،ترجمهای ،تخصصی،
تلخیصی ،چکیدهای ،ادبی ،تحقیقی ،تصحیحی و مانند
آن و البته که ویرایشپژوهان از تداخل برخی از اقسام
آن در دیگری نیز ســخن به میان آورده و تفاوتشان را
فقط لفظی برشمرده یا شــماری از آنها را اص ً
ال جزو
اقسام ویرایش ندانستهاند.
تقســیمبندی دیگر و کلیتری که بر بسیاری از
انــواع پیشگفتۀ ویرایش ســایه افکنده و کمتر به آن

ویرایش به دو گونۀ
مکانیکی و دینامیکی
تقسیم میشود .مراد
از ویرایش مکانیکی،
اکتفای ویراستار به
تغییرات جزئی و
یاهمیت است .اما در
ب 
نوع دوم ،ویراستار گاه
در کلیت متن دست
میبرد و تغییرات
اساسیتری را اعمال
میکند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی
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ویراستار
مکانیکی ،ویرایش
متن را فقط در اثنای
کار انجام میدهد؛
درحالیکه ویراستار
دینامیکی پس
از پایان ویرایش
نخستین ،دوباره از
بیرون به متن مینگرد
و آن را بازویرایی
نیز میکند و حتی
گاه این کار را با
کنارهگیری از متن در
فاصلۀ زمان مناسب
تحقق میبخشد

ویراستار
مکانیکی به نقطه
و ویرگول و فصل و
وصل کلمات ،بیشتر
اهمیت میدهد و
متن نویسنده را
به ویرگولستانی
قرمزرنگ تبدیل
میکند که با ترافیکی
از نشانههای نگارشی
و ویرایشی روب هرو
شده است .اما
ویراستار دینامیکی
به کلیت و زیبایی
و شیوایی متن و در
نتیجه ،به تأثیرگذاری
بهتر و افزونتر
آن بر خواننده نیز
میاندیشد
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پرداخته شده یا حتی میتوان گفت در یاد هم نیامده
است ،ویرایش مکانیکی و ویرایش دینامیکی است که
بــا توجه به این دو نوع جدید از ویرایش و بهطور کلی
ویراستاران نیز بر دو نوع خواهند بود:
ویراستاران مکانیکی
ویراستاران دینامیکی
آنچه در پی میآوریم ،آسیبشناســی ویرایش و
آثار و تألیفات دینی و بازگویی و بازنمویی شــاخصهها
یهــای این دو نوع از ویرایش و ویراســتاران و
و ویژگ 
ناهمسانیهای آنها با یکدیگر است که با کسب اجازۀ
ادبی از شــما ،ویراســتاران مکانیکی را ویرگوالستار و
ویراستاران دینامیکی را ویراســتار به معنای حقیقی
مینامیم.

بازویرایی

در ویرایش مکانیکی ،ویراســتار فقط به حوزۀ درونی
متــن پا میگذارد و از آن هیــچ فاصلهای نمیگیرد و
به ویراستن متن میپردازد .اما در ویرایش دینامیکی،
ویراســتار از متن نیز فاصله میگیرد و از حوزۀ بیرونی
هم به آن مینگرد و چشمانداز متن را از نظر ویرایشی
به نظاره و داوری مینشیند و به آراستن و پیراستن آن
مشغول میشود؛ بهطوریکه گاه دستور حذف چندین
و چند صفحه از متن را بهدرستی و قاطعانه و شجاعانه
صادر میکند .از این رو ،ویراســتار مکانیکی ،ویرایش
متن را فقط در اثنای کار انجــام میدهد؛ درحالیکه
ویراســتار دینامیکی پس از پایان ویرایش نخســتین،
دوبــاره از بیرون به متن مینگرد و آن را بازویرایی نیز
میکند و حتی گاه این کار را با کنارهگیری از متن در
فاصلۀ زمان مناســب تحقق میبخشد و ناگفته روشن
اســت که وی در این کار باید حوصله و تعهد بیشتری
را منظــور دارد و بداند که معموالً بابت آن حقالزحمه
و ویرایانهای اضافه نیز نصیب جیب ویران او نمیشود.
در حاالت و ویژگیهای یکی از ویراستارن کهنهکار
و فرادست نوشتهاند« :هر متنی را دوبار ویرایش میکرد:
یک بار درونمتنی و بــار دیگر برونمتنی و با این کار،
هم به متن نویسنده اعتبار بیشتری میبخشید و هم به
ویرایش خویش و یکدستی آن ».نیز یکی از ویراستاران
بزرگ و رمانشناس دنیا گاه پس از مطالعۀ دستنوشت
برخی از رمانها ،به نویسندگان آنها میگفت که مث ً
ال
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 نبردهاند.

تلسکوپینگری
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

ویراستار مکانیکی و دینامیکی ،همانگونه که گفته شد،
در عنوان ویراســتار درونمتنی با یکدیگر مشترکاند؛

لیکن ویراستار مکانیکی ،هنگام ویرایش در درون متن،
باز تفاوت دیگری با ویراستار دینامیکی دارد که او فقط
جزیینگر است و ویراستار دینامیکی کلینگر نیز هست.
به همین جهت ویراســتار مکانیکی به نقطه و ویرگول
و فصل و وصل کلمات ،بیشــتر اهمیت میدهد و متن
نویســنده را به ویرگولستانی قرمزرنگ تبدیل میکند
که با ترافیکی از نشانههای نگارشی و ویرایشی روب هرو
شده است .اما ویراستار دینامیکی به کلیت و زیبایی و
شیوایی متن و در نتیجه ،به تأثیرگذاری بهتر و افزونتر
آن بر خواننده نیز میاندیشد و حتی بیشتر میاندیشد
و تا میتواند به کوتاهکردن طول موج یادگیری و فهم
متــن میپــردازد و یکی از اصول عملیــه ویرایش را،
هنگام شک و شبهه در گذاشتن یا نگذاشتن نشانههای
ویرایشی و نگارشی ،توقف و امساک میداند و به ندای
قفعندالشبهات در اینگونه موارد نیز لبیک میگوید.
ازاینرو ،برخالف ویراستار مکانیکی که به نقطهگذاری
و ویرگــولآوری ،بــس عالقهمنــد و در آن حتی گاه
بلهوس و البته فقط میکروســکوپینگر است ،ویراستار
دینامیکــی در اینگونه امور امســاک مــیورزد؛ ولی
تلسکوپینگر 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 گونهای حبس کرده و به زنجیر کشیده بود که
هیچ راه گریزی برای آن کلمۀ زبانبسته باقی ننهاده و
آنچنان با خودکار قرمز ،ویرگولآبادی 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 میشــود که ویراســتار مکانیکی فقط به عالئم و
کلمات و در نهایت به جمالت نویسنده خیره و آلرژی
ویرایشیاش به آنها محدود میگردد و اص ً
ال به روش
پژوهشــی و سبک نویســندگی و شخصیت اجتماعی
نویسنده نظر نمیافکند یا بسیار کم میافکند و سطح
علمــی مخاطبان او و فضای فکــری خوانندگان متن
را نادیــده میانگارد و حال آنکه ویراســتار دینامیکی
به ماورای متن و به امور پیشگفته نیز میاندیشــد و
فقط به خود متن نمینگرد و در یک کلمه ،ویراســتار
دینامیکی دو نوع آلرژی را در ویرایشهای خود به کار
میگیرد :آلرژی درونمتنی و آلرژی برونمتنی.
چندی پیش نویســندهای دستنوشــت خویش
را به ویراســتاری دینامیکی نشــان داده و نظر وی را
دربارۀ آن جویا شــده بود .این ویراستار نیز فرامتنی به
آن دستنوشت افکنده و به نویسندۀ آن ،صائبنظرانه
گفته بود که متن شــما از نظر ویرایــش مکانیکی و
نشانههای نگارشی ،مشکل خاص و چندانی ندارد؛ اما

ویرایش مکانیکی ،ویرایش دینامیکی

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 بردهاید و
این ممکن است نشــاندهندۀ بزرگنمایی 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 داستاننویس 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 شخصیتپردازی و گرهافکنی و
مونولوگها و دیالوگهای بهکارگرفتهشده در داستان
به ویرایش مکانیکی و ویرگوالستاری آن پرداخته بود و
بهجای اصالح ابروی متن چشم آن را کور کرده و فریاد
واداســتانا ،واداستانای نویسندۀ داســتان را به آسمان
هفتم رسانده بود.

انعطافپذیری

ویراســتار مکانیکی انعطافپذیر نیست و فقط پازلی و
جدول ضربی عمل میکند ،لیکن ویراستار دینامیکی،
با حفظ حدود و ثغور ویرایش ،گاه عنصر انعطاف را هم
به یاری ویرایش و فهم بهتر و بیشتر متن فرا میخواند
و متن را سبک و سنگین کرده ،از عمل جمع و تفریق
در ویرایش دستنوشــته نیز بهره میجوید و بهســان
افسری عمل میکند که گاه برای حل مشکل ترافیک،
به خودروهایی که حتی با چراغ ســبز روبهرو هستند،
دســتور توقف میدهد ،ولی به خودروهایی که با چراغ
قرمز روبهرو شدهاند ،اجازۀ عبور میدهد.
برای اینکه ذهنی ســخن نگفته ،بلکه این تفاوت
را بهصورت کاربردی و عینی نشان داده باشیم ،مثالی
کوچک و جزیی را بهشــکل مجمل بازگو میکنیم؛ تو
مفصل بخوان از این مجمل:
خود حدیث ّ
خوانده یا شــنیدهاید که بدل یا عطف بیان یک
چیز را هنگام ویرایش متن ،میان دو ویرگول میگذارند
دیدگاه پازلــی و انعطافناپذیر ویراســتار مکانیکی و
ایستا ،در جملۀ کوتاه و هشــتکلمهای زیرین که دو
بدل یا عطف بیــان دارد ،چهار ویرگول میگذارد« :ما،
مسلمانان ،بر صهیونیســتها ،غاصبان بیتالمقدس،
پیروز میشویم ».و حال آنکه ویراستار دینامیکی و پویا
از عنصر انعطــاف در ویرایش نیز بهره میگیرد و مث ً
ال
دو ویرگول نخست را در جلمۀ مذکور حذف میکند و
از متوقفکردن طوالنی و نابجای خواننده و چشمآزاری
وی در هنــگام خوانــدن متن خودداری مــیورزد و
آن جملــه را بدین صورت پویا و روان میســازد« :ما
مســلمانان بر صهیونیســتها ،غاصبان بیتالمقدس،

پیروز میشویم ».یا حتی یک ویرگول دیگر را نیز بدین
گونه از میان برمیدارد« :ما مسلمانان بر صهیونیستها
که غاصبان بیتالمقدساند ،پیروز میشویم».
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 سنتشکنی و
ساختارگریزی در ویرایش سوق ندهد و متهم نسازد.

غنای واژگانی

یکــی دیگــر از تفاوتهــای ویرایــش مکانیکــی با
دینامیکی این اســت کــه ویراســتار مکانیکی با فقر
واژگان!
واژگانی روبهرو اســت و هماره فریاد «هل مِن
ِ
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 .بههمینجهت ،اصالحات و تغییرات واژگانی در
ویرایش مکانیکی ،بســیار کمتر از ویرایش دینامیکی
است .مث ً
ال ویراستار مکانیکی فقط کلمۀ اتفاق و حادثه
و نهایتاً واقعه را میشناسد و معانی آن سه را میداند؛
اما ویراستار دینامیکی از کلماتی مانند رخداد ،جریان
ماجرا ،قضیه ،پیشامد و تفاوتهای کاربردی آنها نیز
آگاهی دارد.
این فقر و غنای واژگانی در ویراســتار مکانیکی و
دینامیکی ،هنگام ترکیبســازی و جملهسازی ،بیشتر
رخ مینمایــد و اهمیت برخورداری از غنای واژگانی را
در ویرایش ،بیشتر نمایان میسازد .بهطور مثال ،هنگام
درگذشت کســی ،ویراســتار مکانیکی فقط اینگونه
جملهها را در ذهن خود میآورد :فالنی درگذشــت یا
فالنی از دنیا رفت یا فالنی به رحمت ایزدی پیوست و
یا فالنی فوت کرد؛ اما ویراســتار دینامیکی امکان دارد
ت و جای هر
که ترکیبات و جملههای زیریــن و تفاو 
کدام از آنهــا را در نثرهای مختلف و برای مخاطبان
و مصادیق گونهگون نیز بداند و صنعت حسن تعبیر و
مواردش را بشناسد و آنها را با توجه به متن نویسنده
و مخاطبانش و تصور زشت و زیبایی که از مرگ وجود
دارد ،بهکار گیرد:
فالنی رحمــت خدا رفت؛  ... . 2جــان به جانان
تسلیم کرد؛ ... . 3 2شمع وجودش خاموش شد؛ ... . 4
رخ در نقاب خاک کشید؛  ... . 5مرغ روحش به آسمان
پرواز کرد؛  ... . 6جام مرگ را سر کشید؛  ... . 7از سرای
دنیا به سرای عقبی شتافت؛  ... . 8از فرش به عرش پا
گذاشت؛  ... . 9از خاک به افالک پر کشید؛  ... . 10دیده
از جهان فرو بست ؛  ... . 11رخت از جهان بربست؛ 12
 ... .از دار فانی به دیار باقی شــتافت؛  ... . 13قالب تهی
کرد؛  .14خرقه به دیگری سپرد؛ ُ ... .15مرد؛  ... .16به
خواب ابدی فرو رفت؛  ... .17عمرش را به شما داد؛ .18
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فقط پازلی و جدول
ضربی عمل میکند،
لیکن ویراستار
دینامیکی ،با حفظ
حدود و ثغور ویرایش،
گاه عنصر انعطاف را هم
به یاری ویرایش و فهم
بهتر و بیشتر متن فرا
میخواند

یکی دیگر از
تفاوتهای ویرایش
مکانیکی با دینامیکی
این است که ویراستار
مکانیکی با فقر واژگانی
روبهرو است

ویراستار دینامیکی
از غنای واژگانی
برخوردار و برای هر
موردی ،چندین و چند
واژه در گنجینۀ ذهن
خویش بایگانی کرده
است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی

60

ویراستار
دینامیکی هم مبنایی
میاندیشد و هم
مبنایی میویراید
و در نتیجه ،هنگام
روبهروشدن با مسائل
جدید و مستحدثۀ
ویرایشی در نمیماند

ویراستار
مکانیکی در مسائل
ادبی و ویرایشی ،فقط
یک مقلد ادبی صرف
است و به اندیشۀ
بیریشۀ «صرفیون
چنان کردند ،ما هم
چنین میکنیم» نیز
سخت پایبند است و
هنگام اعمال نظرهای
ویرایشی ،در موارد
مشکوک یا مصادیق
جدید ،مضطربانه
میاندیشد و مذبذبانه
ویرایش میکند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /یادداشت

 ...ما را تنها گذاشت؛  ... . 19ما را ترک کرد؛  ... .20به
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 مثالها رســید ،پیشنهاد کرد آنها 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 تبریکها و
عبارتهایی که حدود ربع قرن از کلیشــهگویی آن در
صدا و ســیما میگذرد ،بهطور مثال این است« :میالد
فرخندۀ ســومین اختر تابناک آسمان والیت و امامت
گرامی باد!» اگر بخواهیم حتی از همین تبریک کلیشهای
و اســتفادهکردن 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 ،میتوانیم بهجای واژۀ
میالد ،از واژههای تولــد ،والدت و زادروز و بهجای واژۀ
فرخنده ،از واژههای خجسته ،مسعود ،باسعادت ،مبارک،
همایــون ،بامیمنت ،پرمیمنت و بهجــای واژۀ اختر ،از
واژههای ســتاره ،کوکب و نجم و بهجای واژۀ تابناک ،از
واژههای تابان ،فروزان ،پرفروغ ،درخشــنده ،درخشان،
نورانی ،فروزنده ،فروغمند ،نورافشان ،من ّور ،فروغبخش،
نورگستر ،نوربخش و مشمع و بهجای واژۀ آسمان ،از واژۀ
ســپهر که در مجموع ،بیش از  1700عبارت میشوند،
استفاده کرد 3و البته باز هم باید بدانیم:
تا قیامت میتوان 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
اختالفِنظــر صاحبنظــران این عرصه ،ســرگردان
و ســردرگم شــده و مث ً
ال در مســئلهای جزیی مانند
گذاشــتن تشدید به چهار شیوه برخورد کرده بودم ،به
کنکاش با یکی از ویراستاران صاحبنظر و نویسندگان
صاحبسبک پرداختم و نظر او را در اینگونه اختالفات
و سردرگمیها جویا شدم .ایشــان پاسخ دادند که در
ویرایش و نــگارش و اختالفنظرهای ویرایشپژوهان
بایــد به دو اصل مهم توجه کــرد« :یکی اینکه دلیل و
استداللها 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 بهطور کامل
و دقیق به آن ملتزم شد».
ازاینرو ،ویراستار دینامیکی هم مبنایی میاندیشد

و هم مبنایی میویراید و در نتیجه ،هنگام روبهروشدن
با مسائل جدید و مستحدثۀ ویرایشی در نمیماند؛ چرا
که با استفاده از ضابطۀ علیناإلقاءاالصولوعلیکمالتفریع
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 بیریشۀ «صرفیون
چنان کردند ،ما هم چنین میکنیم» نیز سخت پایبند
اســت و هنگام اعمــال نظرهای ویرایشــی ،در موارد
مشــکوک یا مصادیق جدید ،مضطربانه میاندیشــد
و مذبذبانــه ویرایش میکند و معموالً دســتلرزان و
ســرگردان است .مث ً
ال ویراستار مکانیک ،در رسمالخط
همزۀ مکســور پس از الــف بلند در کلمــات عربی،
ســلیقهای و کثرهای عمل میکند و بــدون دلیل ،از
اصل مهم وحدت روش در ویرایش سر بر میتابد و گاه
همزه را به یا تبدیل مینماید و کلمات جایز ،شــرایط،
وسایل و حتی مسائل را به صورت مسایل مینویسد که
در زبان عربی ،جمع مســیل (محل عبور سیل) است
نه جمع مســئله؛ اما چون به کلماتــی مانند امام قائم
عجلاهللتعالیفرجهالشریف میرسد ،درمیماند که آن را بهصورت
امام قائم بنویســد یا امام قایم! بدین هنگام اســت که
دست به دامان اســتثنائات گوناگون و فراوان میشود
و آنهــا را با قواعدی مانند مــا من عام اال و قد خص،
توجیه میکنــد؛ درحالیکه به این نکتۀ دقیق و گفتۀ
عمیق در استثناآوری توجه و تنبیه ندارد که استثنای
هــر ضابطه و هر قاعدهای باید خــود نیز ضابطهمند و
قاعدهمند باشد.
ویراستار دینامیکی در اینگونه موارد ،پس چگونه
عمل میکند؟ وی مثــ ً
ا طبق مبنا و قاعدۀ همخوانی
نوشــتار با گفتار (تطابــق مکتوب بــا ملفوظ) عمل
مینمایــد و کلمۀ جائز را به صــورت جایز ،ولی کلمۀ
قائم ب ه همان صورت قائم ،نه قایم ،مینویســد؛ چرا که
فارســیزبانان ،همزه در کلمۀ اولی را بهصورت یا و در
کلمۀ دومی را به همــان صورت همزه تلفظ میکنند
و حتــی همین کلمۀ قائــم را در معنای دیگری مانند
قایمموشکبازی ،بهصورت قایم مینویسد.
آنچــه در این قســمت بــه قلم آمد ،مشــتی از
خروار و اندکی از بســیار در باب مبنایی ویرایشکردن
ویراســتاران دینامیکــی و کثــرهای 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 میخواهند فقط
نمازهای واجب ،نه نمازهای مســتحب و فقط واجبات
نماز و نه مســتحبات آن را بهجا آورد .ویرایش نیز یک
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نگارشی و ویرایشی را رعایت نکرده و مث ً
ال جملههایی
بدینگونه 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 میپردازد
و جملۀ پیشــین را اینگونه راست میسازد« :چندی
پیش ،کتاب گلســتان سعدی را که پر از مطالب ادبی
و اخالقی اســت ،مطالعه کردم» و دیگر از به کارگیری
مســتحبات و آرایههای ویرایشی خودداری میورزد و
در مثــل ،همین جمله را به گونۀ زیر تغییر نمیدهد و
زیباتر نمیکند« :چندی پیش ،کتاب گلستان سعدی را
که سرشار از دستمایههای ادبی و اخالقی است ،مطالعه
کردم».
عمل ادبی اســت و مانند برخی از اعمال فقهی دارای
واجبات و مستحباتی است.
بدینرو ویراستار دینامیکی هنگام ویرایشکردن
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 میکند و از
بهکارگیری مستحبات ویرایشی خودداری میورزد؛ چرا
که با بهکارگیری مستحبات ویرایشی ،ممکن است هم
اینگونه 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 همانگونه که بهطورکلی درازنویسی نکوهیده
اســت ،درازویرایی نیز نکوهیده اســت و معموالً فقط
ویراستاران مکانیکی یا بهتر بگوییم که تو ویراستاران
بــه آن روی میآورند و گاه ایــن کار را برای ویرایش
نمایی و ویرایش فروشــی و محبوبسازی در ویرایش
مرتکب میشوند.
از سوی دیگر ،ویراستار دینامیکی هنگام ویرایش
متن نویسندهای که در نویسندگی ،امتیاز نسبتاً خوبی
دارد و واجبات ویرایشــی را فیالجملــه رعایت کرده
است ،بیشتر به اعمال مستحبات ویرایشی و آرایههای
آن میپردازد و متن نویسنده را خوشخوانتر میسازد؛
حــال آنکه ویراســتار مکانیکی ،متــن دریافتی برای
ویرایش را از نظر انرژی و آلرژی ویرایشــی رتبهبندی
و درجهبنــدی نمینماید و هرچــه در چنته دارد ،رو
میکند و در هر متنی که به دســتش میرســد ،همۀ
واجبات و مســتحبات ویرایشی را بهکار میگیرد و گاه
بلبشــویی در متن بهراه میاندازد 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

غیرقابل ویرایش

تاکنون تعبیر کتاب غیرقابل انتشار به گوشتان خورده
اســت؛ اما آیا تعبیر کتــاب غیرقابــل ویرایش را نیز
شنیدهاید؟ این قلمزن تا آنجا که بهیاد دارد ،این تعبیر
را از زبان کمتر ویراستاری شنیده و در عمل ویراستاران
اص ً
ال ندیده اســت .تصور نادرستی از ویرایش و تصویر
ناراســتی از ویراســتار در ذهن برخی از نویسندگان و
ناشــران و ســفارشدهندگان وجــود دارد .آنان فکر
میکنند که ویراســتار میتواند معجزه هم بکند و هر
متــن مردهای 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 خوشترکیب و حتی بزک کند و ظاهرا ً هم فراموش
فرمودهاند که بزک بر صورت زیبا نشــیند .هنگامی که
نثر و عبارتپردازی متن از پایه تا پایان سست و پریش
و مؤلف آن ســربههوانویس و سرســرینویس است،
کوشش ویراستار نیز آبدرهاونکوفتن است و بهگفتۀ
سعدی ،وسمه بر ابروی کور کشیدن.
ازاینرو ،هنگامی که ویراستار دینامیکی با چنین
متنهای درهم و برهم و کتابهای ناپخته و ناسختهای
از نظر نگارشــی و ویرایشی برمیخورد که مؤلفان آن،
هر رطب و یابســی را در آن بههم بافتهاند و هر غث و
ســمینی را بر شالودۀ آن استوار ساختهاند ،به ویرایش
آن تن نمیدهد و قاطعانه و شــجاعانه ،مهر «غیرقابل
ویرایش» را بر پیشــانی متن و کتاب میکوبد؛ زیرا در
اینگونــه متنها و کتابها به عیان میبیند« :کشــته
از بس که فزون اســت ،کفن نتــوان کرد»؛ درحالیکه
ویراستار مکانیکی هنگام روبهروشدن با اینگونه متنها
و کتابها نمیداند که خانه از پایبســت ویران است
و نقــش ایوان آن بیفرجام اســت و در نتیجه ،زیربار
ویرایــش آن میرود؛ البته ویرایش که چه عرض کنیم
و چه بســا که در میانۀ راه ،قلم بشــکند و از ادامۀ راه
باز ماند ،اینگونه متنهای مرده و کتابهای آشفته را

ویراستار دینامیکی
هنگام ویرایشکردن
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
میکند و از بهکارگیری
مستحبات ویرایشی
خودداری میورزد
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پروندۀ ویژه  /یادداشت

تصور نادرستی
از ویرایش و تصویر
ناراستی از ویراستار
در ذهن برخی از
نویسندگان و ناشران
و سفارشدهندگان
وجود دارد .آنان
فکر میکنند که
ویراستار میتواند
معجزه هم بکند و هر
متن مردهای را با قلم
مسیحایی خویش
زنده نماید
اساساً نباید ویرایش کرد ،بلکه باید بازنویسی و نونویسی
کرد.

نظریهاندازی و نظریهپردازی

ویراستار
دینامیکی برخالف
ویراستار مکانیکی،
کسی است که در
ویرایش نظری،
نظریهپرداز است یا
درصورتیکه توان
نظریهپردازی ندارد،
ت ِکم به نظریات
دس 
ویرایشی ،نظرانداز
است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

ویراســتار دینامیکی برخــاف ویراســتار مکانیکی،
کســی اســت که در ویرایش نظری ،نظریهپرداز است
ت ِکم به
یا درصورتیکه توان نظریهپردازی ندارد ،دســ 
نظریات ویرایشی ،نظرانداز است؛ زیرا یکی از پشتوانهها
و اســتوانههای ویرایش ،تحقیق اســت و ویراســتار
دینامیکی از حضرت امیر مؤمنان علی(ع) آموخته است:
4
« ال ینفع اجتهاد بغیر تحقیق»
هر کوششی که بدون تحقیق و حقیقتیابی باشد،
سودی فرا چنگ نیاورد.
از اینرو ،ویراســتار دینامیکی به این باور دست
یازیده اســت که حتی اگر در مســائل نظری ویرایش
نظریهپرداز نیســت ،میتواند و حتــی فراتر از آن باید
که به نظریات گونهگون نظریهپردازان ویرایشــی نظر
اندازد و از روزآمدترین و کارآمدترین و درستترین این
نظریــات آگاهی یابد و آنها را در متنهای 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:
5
من استقبل وجوه االراه عرف مواقع الخطا
هر کس به شــناخت انواع دیدگاه روی آورد ،به
شناخت لغزشگاهها نیز دست یابد.
بهطــور مثــال ،اگر ویراســتار در سرهنویســی،
سادهنویسی ،درازنویسی ،زیبانویسی و حدومرزهای آن
اندیشــهورز و نظریهپرداز نیست ،دستِکم باید بخشی
از مطالعات ویرایشــی خویش را به نظریات گونهگون

در این زمینه و به دلیل و اســتداللهای صاحبنظران
و صائبنظــران آن اختصــاص دهــد تا روزبــهروز و
بیشازپیــش ،به نظریــات و نظریهپردازیهای جدید
ویرایشــی و نگارشی نزدیک و نزدیکتر 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 ،مث ً
ال میداند که برخی از درستنویسان ،در
مباحث درستنویسی و به کارناگیری غلطهای مشهور
واژگانی ،به دو مالک توأم مشروعیت علمی و مقبولیت
عرفی عقیدهمند هستند و در نتیجه ،استعمال کلماتی
همچون قبرس ،مطالعه و هندســه را بهصورت درست
برس ،مطالعه و هندســه بایســته و حتی
آن ،یعنی ُق ُ
شایســته نمیدانند؛ زیرا تلفظ درســت این کلمات،
هر چند مشــروعیت علمی دارنــد ،از مقبولیت عرفی
برخوردار نیستند یا حتی برخوردار هم نمیشوند و در
ذوق میزنند و چهبســا که بهکارگیرندگان آن سخرۀ
این و آن شوند .از سوی دیگر ،استعمال کلماتی مانند
کاوش ،گمان و حاتم طایی را بهشکل صحیح آن ،یعنی
کاوش (اسم مصدر و مانند کاهش) گمان (مانند محال)
و حاتم طایی شایسته و حتی بایسته میدانند و بر آن
تأکید میورزند؛ چرا که این کلمات ،هم مشــروعیت
علمــی دارند و هم کمابیش مقبولیت عرفی یا حداقل
میتوان با تعلیم و ترویج و بهکارگیری آنها از مقبولیت
عرفی نیز برخوردارشان ساخت.

شخصیت کلمات و روانشناسی واژگان

همانگونــه که در فیلمهــا و فیلمنامههــا ،بازیگران
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دارای شــخصیتهای گوناگون مثبت یــا منفی و یا
خنثا هســتند ،در لغتنامهها نیز کلمات و واژگان به
همینگونه و دارای شــخصیتهای ســهگانۀ پیشین
هستند .بدینرو هنگام بهکارگیری کلمات و واژهها باید
به چهار نکتۀ مهم زیر توجه داشته باشیم:
یک  .بهدرستی استفادهکردن کلمات؛
دو  .بهجا استفادهکردن کلمات؛
سه  .بهموقع استفادهکردن کلمات؛
چهار  .بهاندازه استفادهکردن کلمات؛
ویراستار ماهر ،هنگام ویرایش متن ،به شخصیت
کلمات و روانشناســی واژهها توجهــی وافر دارد و هر
کدام را در جای اصلی و مناســب خود بهکار میگیرد.
چندی پیش ،در مجلهای که ویراســتار(!) نیز داشت،
مقالهای را میخواندم که نویســندۀ آن در صدد بیان و
اهمیت استفاده از فرصتها 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 میکرد.
مثالی دیگر بگوییم و این قسمت را به پایان بریم
و به آن امید که بحث شخصیت کلمات و روانشناسی
واژگان در هنــگام ویرایش و نــگارش ،جدیتر گرفته
شــود و مهمتر در نظر آید .نویسندهای در کتاب خود
حدیث لقاح العلم التصور و التفهم را بدینگونه ترجمه
کرده بود« :آبستن کنندۀ دانش ،اندیشیدن و فهمیدن
اســت ».اگر ترجمۀ این حدیث گرانسنگ را به دست
ویراســتاری دینامیکی بدهیــم ،آن را مث ً
ال به یکی از
ســه صورت زیرین ،ویرایش و زیبــا میکند« :باروری/
بارورسازی/بهبارنشستن دانش به اندیشیدن و فهمیدن
است».

مطالعات ادبی و اطالعات عمومی

از تفاوتهای 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 اینگونه مطالعات و
اطالعات خویش را روزبهروز افزایش میدهد و آنها را
روزآمــد و نوآمد میکنــد و در نتیجه و بهتدریج ،ذوق

ویراستار مکانیکی نالطیف و خودش تاریکاندیش ،اما
ذوق ویراستار دینامیکی لطیف و خودش باریکاندیش
میشــود و صد البته که ردپای این تفاوت ،در هنگام
ویرایش آن دو کام ً
ال نمودار میگردد.
مث ً
ال ویراستار مکانیکی ،شــعر خوب نمیخواند،
رمان خوب مطالعه نمیکند و با کســب اجازۀ فقهی از
شما ،باید بگویم که موسیقی خوب هم گوش نمیدهد
و فیلم و ســریال خوب هم نمیبینــد و همین باعث
میشــود حتی چیزهای جزئی را نداند که مث ً
ال دیوان
کلیات شمس از شمس تبریزی نیست و از مولوی است؛
نام همینگوی (رماننویس) بهصورت همین ُگوی خوانده
نمیشود و بهصورت همینگ ِوی خوانده میشود و تلفظ
کلمۀ رمان ( )romanبه شکل ُر ّمان ( )rommanنیست.
ممکن اســت بگویید این اموری که برشمردید ،از
مستحبات ویرایش اســت و نه از بایستیها و کارهای
واجب برای او ،آری همینگونه است که میگویید؛ ولی
آیا این را هم میدانید که در پیشگاه الهی ،سالمکردن
عملی مستحب و جواب سالم عملی واجب است و اولی
که مســتحب است ،شصتونه ثواب و دومی که واجب
است ،فقط یک ثواب دارد؟
در فرجــام این عریضه باید عــرض کنیم که اگر
میگوییم درخت ویرایش ،به هر دلیلی ،آفتزده شده
اســت و باید آن را آفتزدایی 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 بهســازان کتاب و کتابنویسی 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
جدی و نه شوخی گفته بود:
مسئول مجالت و بهصورت ّ
«این مدیر مسئول ،آنقدر آدم متواضعی است که کنار
ویراستار مجلهاش مینشیند و چایش را با او میخورد!»
و در یــک کلمه ،لبان خویش را با این ســرودۀ حافظ
مترنم نکنیم و به ویراســتاران دلسوز و رنجکشیدۀ این
مرزوبوم پیشکش نداریم:
گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود و لیک به خون جگر شود
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ویراستار ماهر،
هنگام ویرایش متن،
به شخصیت کلمات و
روانشناسی واژهها
توجهی وافر دارد و هر
کدام را در جای اصلی
و مناسب خود بهکار
میگیرد
هنگام بهکارگیری
کلمات و واژهها باید
به چهار نکتۀ مهم زیر
توجه داشته باشیم:
یک  .بهدرستی
استفادهکردن کلمات؛
دو  .بهجا استفادهکردن
کلمات؛
سه  .بهموقع
استفادهکردن کلمات؛
چهار  .بهاندازه
استفادهکردن کلمات
از تفاوتهای
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

پینوشتها:
ُ .1غ َر ُرالحِ َکم  .2/ای 
ن جان عاریت که به حافظ سپرد دوست  /روزی رخـش بـبینم و تسلیم وی کنم  .3/غی ر از تغییر کلمات ،میتوان جملهها
سخن173
ت دیگ ر نی ز بسازی م که در قال 
و عبارا 
ب و هندسه با این جـمله کـلیشهای تفاوت داشته باشد ُ .4/غ َر ُرالحِ َکم  .5/نه جالبالغة ،کوتاه ِ
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از همۀ ظرفیتهای زبان فارسی
استفادهنمیشود
زینبآشتیانی

من به اینکه زبان
فارسی دچار تهاجم
است ،قائل نیستم؛
مگر اینکه رویداد
سیاسی یا اجتماعی
خاصی اتفاق بیفتد و
قدرت قاهرهای ،مردم
فارسیزبان را از این
زبان محروم کند
زبان فارسی چون
نزدیک به یکصد
سال است رو به تحول
و رشد گذارده و
پیوسته غنی و غنیتر
شده ،عدهای تصور
میکنند دچار تهاجم
است
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مدیریت فرهنگی است .او مدیرکل اسبق دفتر انتشارات کمکآموزشی است .ایشان عالوه بر
جعفر ربانی ،متولد  ،1333کارشناس ارشد
ِ
ویراستاری کتابهای متعدد ،ویراستار ارشد مجالت رشد نیز هست .ربانی نویسندۀ بیش از ده کتاب ،از جمله ،از انشا تا نویسندگی ،فرهنگ
نامآوران ،مثنوی جوان ،گزیدۀ سننالنبی ،هویت ملی و دانشنامه (3جلد) است .آنچه در ادامه میخوانید ،گفتوگوی ما با او دربارۀ زبان فارسی
و نقش ویراستار در حفظ زبان فارسی است.
آیا شما قائل به این هستید که زبان فارسی در معرض تهاجم
قرار دارد؟ اگــر آری ،این تهاجم در چه حوزههایی و به چه
شکلهایی است؟

من به اینکه زبان فارســی دچار تهاجم است ،قائل
نیستم؛ مگر اینکه رویداد سیاسی یا اجتماعی خاصی
اتفاق بیفتد و قدرت قاهرهای ،مردم فارســیزبان را
از این زبان محروم کند؛ مثل کاری که انگلیســیها
در هند کردند ،روسها در آســیای مرکزی و قفقاز
کردنــد و آلمانیها برای مدتی در لهســتان کردند
که این امر دیگری اســت و ما با مشــابه آن مواجه
نیســتیم .اما زبان فارســی چون نزدیک به یکصد
سال است رو به تحول و رشد گذارده و پیوسته غنی
و غنیتر شــده ،عدهای تصور میکنند دچار تهاجم
اســت و این هم بیشتر ناشــی از آن است که زبان
انگلیســی روزبهروز ،نهتنها زبان فارسی ،بلکه همۀ
زبانها را تحتالشعاع خود قرار میدهد .امروز ،زبان
فارســی یکی از دورانهای خوب خود را میگذراند.
نوشتن بســیاری از مقالهها و کتابهای امروزی در
صد سال پیش ،امکان نداشت؛ زیرا ما بهاندازۀ کافی

واژه و مفهــوم برای نامیدن چیزها نداشــتیم؛ ولی
اکنون داریم و در آینده ،بیشتر خواهیم داشت.
آسیبدیدن 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 هماند .هر زبانی اگر آسیب ببیند،
ضعیف میشود و ســخنگویان آن زبان نیز از نظر
اندیشه و تفکر ،فقیر میشــوند؛ 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 نمیفهمیم؛ ولی اگر به
زبان انگلیسی بیان شــود ،درک میکنیم ».در صد
سال گذشته ،در ایران تأسیس مدارس و دانشگاهها
و پرورش محققان و دانشمندان ،بسیار به رشد زبان
فارسی کمک کرده است.
با این روند فعلی ،نسبت نسلهای آیندۀ ما با فرهنگ م ّلی و
دینی ما چگونه خواهد بود؟

از همۀ ظرفیتهای زبان فارسی استفاده نمیشود

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 میشــود .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 .نکتهای که قابلذکر است اینکه متأسفانه
برنامهریزیهای آموزش و پرورش برای آموزش زبان
فارســی ،جامع و کافی نیست و از همۀ ظرفیتهای
زبان فارسی استفاده نمیشود .بچههای مدارس اهل
مطالعه و کتابخوان بار نمیآیند.
وظیفۀ ویراستار در مقابله با این تهاجم و حفظ زبان فارسی
چیست؟

باز هم چون بنــده معتقد به تهاجم نیســتم ،باید
اینطــور جواب دهم :بهفرض 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،
بهویژه فرهنگستانها هستند که میتوانند 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
روزمرگی و بسندهکردن به اصالح رسمالخط و صرف
ّ
و نحو جملهها محدود نشود.

شما سالها سرویراستار مجالت رشــد بودهاید .وظایف و
اختیارات سرویراستار چیست؟

بلی .مــن از اوایل دهۀ  ،70کارشــناس مســئول
ویرایش دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی
بودهام .منتها به این ســؤال ،صرفِنظــر از آن کار
پاسخ میدهم .سرویراستار باید قبل از نظارت بر کار
ویراستاران ،بر کار نویسندگان و مؤلفان نظارت کند.
در واقع ،این سرویراستار است که میتواند تشخیص
دهد اثری قابل ویرایش برای پذیرش چاپ و نشــر
هست یا نه؛ ضمن اینکه او باید مشاور نویسنده نیز
باشد تا کار اولیهاش با اسلوب ،از کار درآید.
جایگاه فعلی ویرایش را در نشر ما چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا کتابهای موجود در بازار ،بهلحاظ ویرایشی ،کتابهای
مناسب و قابلعرضهای هستند یا خیر؟

در مجمــوع ،ویرایــش امــروز در موقعیت بســیار
بهتری نســبت به دو یا ســه دهۀ قبل قــرار دارد.
امــروز دهها ناشــر طــراز اول داریم کــه کام ً
ال به
اهمیــت ویرایش واقفاند و کتابهای خود را بدون
استفاده از ویراستاران درجه یک منتشر نمیکنند.
درعینحال ،نشــر آنچنــان 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 میکنند ،آثار دریافتی را
ویرایش نکنند یا به ویراســتاران درجه سه بدهند؛
یعنی ویراستاران مبتدی و نیازمند کار .همچنان که
مث ً
ال در تصویرگــری ،در صفحهبندی و ...نیز همین
وضع را شاهدیم.
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سرویراستار باید
قبل از نظارت بر کار
ویراستاران ،بر کار
نویسندگان و مؤلفان
نظارت کند .در واقع،
این سرویراستار است
که میتواند تشخیص
دهد اثری قابل ویرایش
برای پذیرش چاپ و
نشر هست یا نه؛ ضمن
اینکه او باید مشاور
نویسنده نیز باشد تا
کار اولیهاش با اسلوب،
از کار درآید

تا امروز ویراستاری
در ایران عموم ًا
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 روزم ّرگی و
بسندهکردن به اصالح
رسمالخط و صرف و
نحو جملهها محدود
نشود
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زبان فارسی دست چهارصد نفر است
مجتبی کبک کوهساری

بایستگی ویراستاری انکارنشدنی است .هرجا که پای نوشتن در میان است ،کسی با عنوان ویراستار باید باشد که نوشته را پالوده و
امروزه
ِ
فهمیدنی کند .اما بهراستی مفهوم ویرایش چیست و جایگاه آن در کشور ما کجاست و برای بهبود وضعیتش چهها میتوان کرد؟ مباحثی از
این دست ،دستمایهای شد برای مصاحبه با محمدمهدی باقری ،یکی از دو پایهگذار گروه «ویراسـتاران» .او کارشناسی و کارشناسیارشد
را در دانشگاه تهران ،در رشتۀ حقوق و فلسفه ،گذرانده است و دورۀ یکسالۀ را در مؤسسۀ بهار؛ اما عالقۀ فرهنگی و ناپیمودهبودن را ِه
درستنویسی در ایران ،او را به فضای ویراستاری کشاند .باقری شش سال پیش دورۀ ویرایش جهاددانشگاهی را گذراند؛ اما رفتهرفته با تمرکز
روی این موضوع و با کمک مهدی صالحی ،اولین گروه و اولین تارنمای ویراستاری و اولین مؤسسۀ رسمی ویرایش را در ایران راهاندازی
کرد .او و حدود  ۳۵همکارش ،هماکنون ،در حال ویرایش آثار مختلف و نیز برگزاری کارگاههای آموزشی ویراستاری در چند شهر کشورند.

در کدام عرصۀ
کاری یا علمی
اختالفنظر نیست؟!
نمیدانم چرا به
ویرایش که میرسند،
میگویند پر از
اختالفنظر است.
اتفاق ًا در مقایسه
با بقیۀ شغلها
و تخصصها ،ما
ویراستارها خیلی هم
با همدیگر همنواییم

جامعۀ فرهنگی
باید بپذیرد که
ویرایش «ضروری»
است ،نه «تفننی» یا
اینکه «اگر باشد بهتر
است ،اگر نباشد مهم
نیست!»
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ویراستاری یعنی چه و چگونه میتوان 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 نمیکنیم و شاخوبرگ نمیدهیم.
فقط آن را شستهرفتهتر ،صیقلیافتهتر ،پاکتر و پاکیزهتر
پیش چشــم خواننده میگذاریم .مفهوم ویرایش در یک
کالم «درستکردن» متن اســت ،برای اینکه خواننده تا
حد ممکن همانی را از متن بفهمد که نویســنده مدنظر
داشته .ویراستار برای ویرایش متن ،مجموعهای از ابزارها
در اختیار دارد :یکی اینکه واژههای ناآشــنا را به واژههای
آشــنا برگرداند .واژههای بیگانه را تــا اگر معادل رایج در
فارسی دارند ،به فارسی آشنا برگرداند ،چندمعناییهای
ناخواسته (کژتابیها) را رفع کند؛ حشوها را برطرف کند،
گرتهبرداریها و ســاختارهای بیگانهای را که از زبانهای
عربی و انگلیســی و ...به زبان فارسی وارد شده است ،بر
اســاس فارسی معیار اصالح کند ،دستورخط را یکدست
ســازد و نشانههای سجاوندی مانند نقطه و نقطه کاما را
درست بهکار ببرد.
آیا ویراســتاری در ایران در حوزههای گوناگونی همچون
خبرگزاریها ،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 نویسندهای که متنی مینویســد ،بعد از آن نیاز است
که ویراســتار در جایگاه چشم سوم او و بهعنوان مخاطبی
حرفهای و مســئول ،متنش را بخواند و اشکاالتش را به او
بگوید.

با این حساب ،اختیارات ویراستار را فراتر از ویرایش صوری و
صرفونحوی میدانید؟

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 روبهرو شد ،باید
بهجای درستکردن اشتباه ،آن را طوری به خواننده منتقل
کند که او معنایش را بفهمد .بله ،ویراستار مسئول زبان متن
است ،نه محتوایش .بااینحال دستوپای ویراستار خیلی
هم بسته نیست :او میتواند 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
محدودیتهای اصولی ،دست او بازتر میشود.
بهنظر میرسد در ویرایش دچار اختالفنظریم؛ تا جایی که دو
تألیف از دو استاد زبان و ادبیات فارسی ،دو نوع نگاه را دراینباره
ارائه میدهند .مصداق بارزش همین اختالفهایی است که در
کاربرد ویرگول وجود دارد .این آشفتگی از کجا ناشی میشود؟

ببینید ،در حوزهای مثل علوم انسانی نمیتوان حرف قطعی
زد؛ بهویژه در مبحث زبان که بسیار گسترده است شما با
صدها هــزار جمله روبهرویید که نمیتوان برای آنها یک
قاعده داد و مث ً
ال گفت که نقطهکاما دقیقاً در اینجا میآید
و بس؛ زیرا در جملهای دیگر میبینید که آن نمونه نقض
میشود.
بعد هــم ،در کدام عرصۀ علمی یا کاری اختالفنظر
نیست؟! دو تا لولهکش پیدا کنید که به کار همدیگر ایراد
سرماخوردگی
نگیرند! دو تا پزشک بیابید که یک دارو برای
ِ
یک شــخص در یک زمان بدهند .دو هنرمند یا معمار یا
نجار یا مبلســاز یا برنامهنویس یا سخنران یا شیمیدان
یا ...معرفی کنید که با هم انواع اختالفنظر نداشته باشند!

زبان فارسی دست چهارصد نفر است

جهان سرشار از اختالف است و با همین گوناگونیاش هم
زیباست .نمیدانم چرا به ویرایش که میرسند ،میگویند
پر از اختالفنظر اســت .اتفاقاً در مقایسه با بقیۀ شغلها و
تخصصها ،ما ویراستارها خیلی هم با همدیگر همسوییام.
از آن طرف ،این نشــانهها از زبان بیگانه وارد زبان ما
شــده و گرچه کاربرد آن تا اندازهای الزم اســت ،تا حدی
هــم در آن افراط میشــود؛ مث ً
ال در زبان فارســی بنا به
سنتی ۱۰۰۰ساله ،بهجای بیشت ِر کاماها و نه همۀ آنها،
میتوان «و» گذاشــت .اما اکنون ما به برخی ویراســتارها
میگوییم «ویرگوالستار» ،یعنی کسانی که فقط در متن
کاما میپاشــند! این کار ،مکثها و دستاندازهای زیادی
در متن ایجاد میکنــد و خواننده نمیتواند آن متن را با
سرعت و روان بخواند .در «ویراســـتاران» سعی کردهایم
بــا توصیههایی به همکاران خود و شــرکتکنندگان در
کالسها تا حدممکن مبنای محکمی بهدست دهیم .این
توصیهها برآیندی از پنجشــش منبع اصلی ویرایشاند؛
افزون بر تجربۀ چندساله ما و آموختههایمان از سهچهار
دورهای که زیرنظر استادان ویرایش گذراندیم.
آیا میتوان در ویراستاری دستاوردهای فرهنگستان را مبنا
قرار داد؟

مگرفرهنگستانچقدردراینزمینهکارکرده؟فرهنگستان
جز در دو حوزه ،یعنی واژهگزینی و دستورخط ،کاری در
زمینه ویرایش انجام نداده است .البته که آن دو هم مهماند
و ارزشــمند؛ اما ویرایش بسیار گستردهتر است :آن را به
چهارده مبحث ،هفت مبحث صوری و هفت مبحث زبانی
تقسیم کردهایم که فرهنگســتان در یک مبحث زبانی
سخن گفته است و در یک مبحث صوری .در دستورخط
فارسی ،فرهنگستان گفته که مث ً
ال «آنکه» همیشه سرهم
نوشته میشود ،مگر اینکه بهمعنای «آن کسی که » باشد
که مینویسیم« :آنکه» .ما هم مبنایمان در دستورخط،
شیوهنامۀ فرهنگستان است که اگرچه عیب و نقص دارد،
95درصد آن را میپذیریم و به همۀ  ۸۰۰۰انتشــاراتی
کشور و همۀ روزنامهها و خبرگزاریها پیشنهاد میکنیم
برای اینکه زبان فارســی از این آشفتگی نوشتاری خارج
شود ،این مبنا را با نقصها و عیبهای اندکش «بپذیرند».
فرض کنید فردی بخواهد واژۀ «مســئله» را در اینترنت
جســتوجو کند :اول اینکه ممکن است به چهار صورتِ
«مسئله»« ،مســأله»« ،مساله»و «مسیله» تایپش کند؛ دوم
اینکــه هریک از حروفچینهای متنهای فارســی ،آن
را به یکی از این چهــار صورت زدهاند! خب ،چقدر از آن
جستوجوها به نتیجۀ مطلوب ختم میشود؟
ویراستار در مواجهه با واژههای بیگانۀ دخیل در فارسی ،چه
رویکردی را باید در پیش بگیرد؟

مالکی که مــا در کارگاههایمان معرفــی میکنیم ،در
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فرهنگستان
جز در دو حوزه،
یعنی واژهگزینی و
دستورخط ،کاری در
زمینۀ ویرایش نکرده
است .البته که آن دو
هم مهماند و ارزشمند؛
اما ویرایش بسیار
گستردهتر از اینهاست
درجۀ اول ،اص ً
ال فارسی یا بیگانهنبودن نیست! مالک ما
«آشــنابودن» برای ذهن مخاطب است و اینکه او معنای
واژه را بفهمد .بعد که واژه به ذهن مخاطب رسید ،آنوقت
بحث دوم مطرح میشــود که آیا مــا واژۀ بیگانۀ رایج را
فارســی رایج برگردانیم یا نه؟ جواب این است که اگر
به
ِ
ویراســتار به واژهای بیگانه و ناآشنا و نامأنوس بربخورد،
مانند واژۀ «پورتفولیو» ،باید آن را به برابری آشــنا و رایج
برگردان َد .اما فارســیکردن واژههــای بیگانۀ رایج ،مثل
فاکس ،سایت ،مانیتور ،اتوبوس ،علیرغم ،کتاب ،امتحان
و ...اص ً
ال «واجب نیست»! هرچند ،اگر واژۀ آشنای فارسی
برایشان پیدا کردیم« ،بهتر است» آنها را فارسی کنیم.
پس ویراستار ابتدا دغدغۀ «معنا» دارد و سپس «درستی».

زمام زبان
۱۲۰۰سالۀ فارسی
دست استادان ادبیات
فارسی و دانشکدههای
ادبیات و فرهنگستان و
ویراستاران نیست! بلکه
دست چهارصدپانصد
مترجم و خبرنگار
مجری رسانهها
و
ِ
و خبرگزاریها و
روزنامههاست!

نه ،اص ً
ال .تجربۀ تاریخی اثبات کرده کسانی که در زبان فارسی
به ســرهگرایی رو آوردند ،تالششان با شکست روبهرو شد.
فرهنگستان دوم ،پیش از انقالب ایران ،رویکرد سرهگرایی
داشت شکست خورد .زبان فارسی  ۱۲۰۰سال است که با
زبــان عربی ازدواج کرده و این دو زبان ،با هم زبانی قویتر
ساختهاند .تمام نثرها و اشعار ما در تاریخ فرهنگمان پر از
واژهها و اصطالحات عربی است .خود ایرانیها در زبان عربی
خیلی کار کرده و بسیاری از واژههای عربی را تغییر دادهاند.
افزایش واژههای فارســی نیازمند حرکت طوالنیمدت و
مستمر فرهنگی است ،نه اینکه ناگهان بخواهیم این رشتۀ
ارتباط را پاره کنیم .واژههای ناآشنا برای مخاطب بیاوریم و
او را از تمام فرهنگ و پیشینه و گذشتهاش دور کنیم .تمام
استادان ویرایش به این قائلاند که سرهنویسی اشتباه است.

ویراستار حق
ندارد معنای مدنظر
نویسنده را عوض کند!
حتی اگر با استدالل
اشتباه یا حرفی بیجا
روبهرو شد ،باید بهجای
درستکردن اشتباه،
آن را طوری به خواننده
منتقل کند که او
معنایش را بفهمد .بله،
ویراستار مسئول زبان
متن است ،نه محتوایش

با این حساب با سرهگرایی هم میانهای ندارید؟

شــما چه پیشــنهادهایی برای برونرفت زبان فارسی از
معضالت آن دارید؟

اگر بخواهیم خیلی کالن نگاه کنم ،باید بگویم .۱ :آموزش و
پرورش ،وزارت علوم و حوزۀ علمیه حتماً آموزش ویرایش

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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نگاه زیربناییمان
این بود :اگر هر
ایرانی یک گوشۀ
کوچک از فرهنگ یا
اقتصاد یا سیاست یا
محیطزیست یا ...را
درست کند ،تأکید
میکنم که هرکسی
فقط «یک تکۀ بسیار
کوچک» از عرصهای
پهناور را عالی پیش
ببرد ،ایران گلستان
میشود؛ اما اگر
هرکداممان دچار
بیماری
یکی از این دو
ِ
ذهنی باشیم ،وضع
به همین صورت
که هست ،خواهد
ماند .۱ :تحول بزرگ
و تغییر زیربنایی و
یکجای همهچیز؛ .۲
بیعملی و تنبلی و
طلبکاری و غرزدن
و بدوبیراهبافتن .ما
نخواستیم دچار این
دو آفت بشویم

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /گفتوگو

و درستنویسی را در ســرفصلهای رسمی و اصلی خود
بگنجانند و به شیوههای کارگاهی آموزشش دهند؛  .۲شبکۀ
آموزش سیما دورهای آموزشــی بگذارد؛  .۳ویراستارهای
باتجربه و خبره در رسانهها استخدام شوند و زبان فارسی
را سالم کنند.
زمام زبان ۱۲۰۰ســالۀ فارسی دست استادان ادبیات
فارسی و دانشکدههای ادبیات و فرهنگستان و ویراستاران
نیست! بلکه دســت چهارصدپانصد مترجم و خبرنگار و
مجریِ رسانهها و خبرگزاریها و روزنامههاست! این افراد
که دورۀ ویرایش ندیدهاند و نیازی هم به ویرایش نمیبینند،
میخواهند تمام اخبار دنیا را پوشــش بدهند و این اخبار
را بهســرعت و با زبان خود که برخی جاهایش زبان معیار
نیســت ،در جامعه پخشمیکنند .آنها الگوی بیگانه را
میگیرند و در فارسی پخش میکنند ،بدون اینکه معادلش
را در زبان مقصد و بر مبنای زیرساختهای آن پیدا کنند؛
 .۴دورههای ویرایش گســترده شود؛  .۵یک دوره آموزش
مجــازی رایگان یا با قیمت خیلی کم و البته باکیفیت راه
بیفتد تا مردم سراســر ایران هــر روز  ۱۰تا  ۲۰دقیق ه با
آموزش ویراستاری درگیر باشند.
اکنون فعالترین گروه ویرایشــی در ایران ،یعنی
از ابتدا و
ِ
«ویراسـتاران» ،بیشتر بگویید.

من و دوستم ،مهدی صالحی ،در سال  ۱۳۸۸به این نتیجه
رسیدیم که عرصۀ ویرایش در ایران ،هم آشفته است و هم
بکر و ناپیموده .احساس کردیم میتوانیم و باید ،تا حد توان
خــود ،در این وادی «تأثیر بگذاریم» .نگاه زیربناییمان این
بود :اگر هر ایرانی یک گوشۀ کوچک از فرهنگ یا اقتصاد یا
سیاست یا محیطزیست یا ...را درست کند ،تأکید میکنم
که هرکســی فقط «یک تکۀ بســیار کوچک» از عرصهای
پهناور را عالی پیش ببرد ،ایران گلســتان میشود؛ اما اگر
هرکداممان دچار یکی از این دو بیماریِ ذهنی باشیم ،وضع
به همین صورت که هست ،خواهد ماند .۱ :تحول بزرگ و
تغییر زیربنایی و یکجای همهچیز؛  .۲بیعملی و تنبلی و
طلبکاری و غرزدن و بدوبیراهبافتن .ما نخواستیم دچار این
دو آفت بشویم.
در خالل کار ،آشــکارا میدیدیم که جای نهادی
مرجع و پیشــرو در زمینۀ ویرایش ،چقدر خالی است.
با تجربهای کهاندوخته بودیم ،در ســال  ۱۳۸۸بهفکر
ویرایش متنهای فارسی
راهاندازی اولین مرکز رسمی
ِ
افتادیم .نخســتین تارنمای ویرایــش (viraiesh.ir) را
راهاندازی و نخســتین «گروه» ویراستاری را پایهگذاری
آموزشــیمعطوف بــه کار برگزار
کردیم.کارگاههای
ِ
کردیــم و پس از دوره ،افراد تماموقت و تمامقد را بهکار
گماردیم .چکیدهترین حالت کارنامۀ «ویراسـتاران» ،تا
اسفند ،۱۳۹۴در پنج بند میگنجد:
 .۱شــش ســال آموزش مهارتآموز ،با  ۱۲۳کارگاه

«ویرایش و درستنویســی» ،برای  ۳۷۰۰نفر ،در  ۱۱شهر
ایرانزمین؛
 .۲ویرایش رایانهای و آمادهســازی حرفهایِ بیش از
 ۳۷۰۰کتاب و مقاله ،برای  ۴۰نهاد انتشــاراتی و دولتی و
خصوصی؛
 .۳کارآفرینــی بــرای  ۲۵نفر تماموقــت و  ۱۲نفر
پارهوقت ،در چهار شعبۀ مشهد و شیراز و اصفهان و تهران؛
 .۴نخســتین نتیجۀ گوگل ،با جســتوجوی واژۀ
«ویرایش» بهمدت پنج ســال و بهتازگی آموزش رایگان در
کانال ۶هزار نفریِ تلگرام (@)virastaran؛
 .۵با تضمین «بیقیدوشرط رضایت» از تمامی خدمات
کاری و آموزشی.
مشکالت و دغدغههای ویراستار و حرفۀ ویراستاری چیست؟

کار فرهنگی در ایران مشکالت فرسایشی و خوندلهای
بسیار دارد؛ مث ً
ال اینکه در اکثر مراکز فرهنگی ،امنیت
شــغلی بیسوادهابیشتر اســت! یا اینکه رونق مالی و
ِ
انگیزۀ گــذران زندگی با درآم ِد کار فرهنگی ،بســیار
ضعیف است .افزون بر آنها ویراستار از نگرشنامناسب
دیگران به حرفۀ خود رنج میبرد .در بُعد مالی ،دیردادن
دستمزد ویراستار ،بهخصوص در نهادهای دولتی ،بسیار
آزاردهندهاســت .نبود شیوهنامهای واحد و جامع برای
تعیینتکلیف در تردیدهای بیشمار کار و نیز ضعفهای
نرمافزاری ومشــکالت برنامههای واژهپــرداز با زبان
فارسی ،روند کار را مشکل و گاه طاقتفرسا میکند.
و چه منابعی را برای ویراستاری پیشنهاد میدهید؟

برای اینکه یاد بگیرم فارسی را «درست بنویسم» ،کتابهای
مفیدی هســت .کافی اســت در گوگل بنویســد« :سیر
مطالعاتی ویرایش و درستنویســی» یا اینکه این پیوند را
باز کنید:
www.b2n.ir/Seyr.
مدرسان گروه «ویراسـتاران» این سیر مطالعاتی را در
سال  ۱۳۸۸تدوین کردهاند و همچنان کامل است .البته
ایــن کتاب بینظیر را باید به آنها افزود :رضا بابایی ،بهتر
بنویسیم ،قم :دانشگاه ادیان.
برخی از آنهــا را اینجا میگویم :غلط ننویســیم
از مرحوم ابوالحســن نجفی [و چه جانگداز اســت گفتن
«مرحــوم» برای ایــن بزرگمــر ِد تازهرفتــه] ،فرهنگ
درستنویســی سخن از یوسف عالی عباسآباد ،راهنمای
ویراستاری و درستنویسی از حسن ذوالفقاری ،نگارش و
ویرایش از احمد سمیعی گیالنی که توصیه میکنیم فقط
بخش ویرایش زبانیاش را بحوانند و نه ویرایش صوریاش
را ،نکتههــای ویرایش از علی صلحجو که این آخری را به
ویراستارانی پیشنهاد میکنیم که تا اندازهای پیشرفتهتر
شدهاند.

گفتوگو با دکتر جواد لطفی ،مدیر پژوهش «بیان هدایت نور»
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جواد کاظمی
افزایی ویرایش میارزد؟ اگر مؤسسهای پژوهشی ناشر هم
آشنایی با ویرایش چه اثری بر کار ناشر میگذارد؟ بهبود کیفیت کتاب آیا به هزینه ِ
باشد ،آیا الزم است که همۀ اعضای آن مؤسسه با ویرایش و درستنویسی آشنا شوند یا اینکه حضور یکیدو ویراستار کافی است؟ اینها
پرسشهایی است که در گفتوگوی ما با مدیر یک مؤسسۀ پژوهشی مطرح شد.
در آغاز ،خودتان و نیز نهاد پژوهشیتان 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
اســتا ِد مفسر دکتر محمدعلی انصاری .سالهاست که
تماموقت و تمامقد 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
آنها چیست؟

بیش از  ۱۰ســال اســت که کارهــای مکتوب جناب
اســتاد محمدعلی انصاری منتشر میشود؛ ولی اینکه
نشــرمان از کِی رنگ «حرفهای» به خود گرفت ،حدود
پنحشش سال است .عدهای از شاگردان ایشان ،از حوزه
و دانشــگاه ،با نگاه و عملکرد قویتری وارد شــدند و
ِ
کیفیت بیشتر
کتابهای قبلی ایشــان را با بازنگری و
بازنشــر دادند .کتابهــای جدید را هم بــا فرایندی
هدفمند و حسابشــده ،از پژوهش گرفته تا ویراست
و آراست ،بهدست خوانندگان مشتاق رساندند .در این

پنجشش سال ،بهلطف خداوند ،بیش از سی اثر به چاپ
عمیق پژوهشی
رسیده است .بهســبب کار سنگین و
ِ
و نیز وسواس شــدیدی که در آمادهســازیِ بینقص
آثار داریم ،توان تولید بیش از پنجشــش اثر در ســال
را نداریم؛ بهویژه اینکه یکی از این آثار تفســیر مشکاة
نهایی سی سال کار قرآنی استاد بهشمار
است که نتیجۀ
ِ
میرود و تاکنون هفت جلد از آن عرضه شده است.
البتــه اینها را دربارۀ آثار مکتوب ایشــان عرض
کــردم .بخش آثــار صوتی و تصویری بخشــی جدا و
بسیار پویاســت و دهها هزار سیدی از سخنرانیهای
اســتاد انصاری پخش شده است .تفسیر صوتی ایشان
تنها تفســیر صوتی جهان اسالم است ،بهنام «بیان ،»۲
تفســیرگویی تدریجی استاد است.
که شامل ده سال
ِ
سال دیگر
ایشــان ،دوباره و با بیانی کاملتر ،حدود ده ِ
از ابتدا تا انتها تفسیر قرآن را بیان کردند که نتیجهاش
بهصــورت تصویری و با عنوان «بیان  »۳در دســترس
عالقهمندان قرار گرفت .در مجموع ،حدود صد عنوان
اث ِر صوتیتصویری در موضوعات دینی از ایشــان تولید
کردهایم .البته اکنون دیگر روی برنامههای تبلتمحور
ی و دیویدی
و تحتوب متمرکزیم و کمکم از سید 
دوری میکنیم.
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عمل صالح
فقط این نیست که
بیمارستان و مسجد
و هیئت بسازیم که
اینها نیز خوباند؛
اما «عمل صالح»
این هم هست که
«استاندارهای الهی»
در کارتان وارد کنید.
عمل صالح عملی
است که اوالً عمل
باشد و ثانی ًا قید
صالحیت بهخود
بگیرد :هر کاری که
انسان میخواهد
انجام بدهد ،به
بهترین شکل انجام
بدهد و کم نگذارد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

پروندۀ ویژه  /گفتوگو

بفرمایید از کجا با ویرایش و درستنویسی آشنا شدید؟

وقتی این تصمیم را همان پنجشش سال پیش گرفتیم
که کتابهــا را با نگاه و روش جدیــدی چاپ کنیم،
تا حالوت بیان ایشــان در آنها منتقل شــود ،به فکر
ویرایش اساســی هم افتادیم .بــرای اینکه بتوانیم آن
حالوت کالم را در کتابهای 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 بهینهسازی
نشرمان خیلی کمک کردند .تا یکیدو سال تنها کسی
بودنــد که ویراســتاری بخش ما را بهعهده داشــتند.
خــودم هــم از دوران کارشناسیارشــد دچار دغدغۀ
درستنوشتن شدم! تا اینکه سهچهار سال پیش تحولی
در مؤسسۀ ما رخ داد. ...
شــما و همۀ همکارانتان در دورۀ نوزدهم کارگاه «ویرایش
نویسی» گروه «ویراسـتاران» ،در مهر ،۱۳۹۰شرکت
درست
ِ
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 یکیدو نفر را به آن کارگاه
چهلساعته نفرستادید تا ویرایش یاد بگیرند .کافی نبود؟
یک ویراستار خوب که داشتید .یکیدو نف ِر دیگر هم اضافه
میشد و تمام .چرا هجدهنفری رفتید؟ چه نیازی در این کار
دیدید؟ چه اثری گذاشت و چه سودی بخشید؟

ریشۀ این گام همان اصلی بود که عرض کردم :دوستانی

که با بیان دکتر انصاری آشنایند ،تصدیق میکنند که
شیوایی بیان ایشان بسیار است و کالمشان گوشنواز.
ِ
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 میشــود فالن ســبک را آورد یا نه .من این خأل را
همواره احســاس میکردم؛ ولی نمیدانستم پاسخ آن
کجاســت .بیتعارف عرض میکنم که وقتی از طریق
یکی از دوستانم با آموزشهای مؤسسه با «ویراسـتاران»
آشنا شدیم ،به پاسخ نیازمان رسیدیم.
اما چرا همگی به کارگاه رفتیم :رشــتۀ دوم کاریِ
بنده مدیریت است و یکی از مباحث کلیدی مدیریت
«آمــوزش» ( .)learningآمــوزش ضمــن خدمــت
ضروری بهشــمار میرود .برخی شرکتها میآیند و با
مجموعهای از دادهها شروع میکنند و در آن خودشان
را نگه میدارند؛ ولی ما دوست داشتیم انواع مهارتهای
مرتبــط را یاد بگیریم .عالوه بر مهارت ویراســتاری و
نگارش ،دوســتان ما در مهارتهای دیگر هم مشتاق
یادگیریانــد و حتی کالسهای مهندســی ذهن هم
رفتهاند.
جدای از آن ،تعبیری در قرآن هست بهنام «عمل
صالح» .آنطور که استاد برایمان تبیین کردهاند ،عمل
صالح فقط این نیست که بیمارستان و مسجد و هیئت
بسازیم که اینها نیز خوباند؛ 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 بهخود بگیرد :هر کاری که انسان میخواهد
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 میشود ،با استاد صحبت
کردم و ضرورت این قضیه را که در ادامۀ بحث بیشــتر
توضیح میدهم ،برایشــان عرض کردم .ایشان هم لطف
کردند و بزرگوارانه گفتنــد که همه بروند .هزینهاش را
هم متقبل شدند .همۀ ما رفتیم و خیلی خیلی استفاده
کردیم.
االن در مؤسسۀ ما شرط ورود به بخش پژوهش،
بهجز شرط ســواد علمی ،این است که شخص حتماً
باید برود بــه کارگاه ویرایش! تعارف هــم نداریم .در
تمام ردههای مؤسســه و همۀ افراد ،چه حروفچین و
صفحــهآرا و چه فردی که متن را تلفیق میکند و چه
آنی که در قســمت عربــی کار میکند و بهظاهر هیچ
فارســی کتاب ندارد ،تا نسخهخوانهای ما،
ارتباطی با
ِ
همگی شــکر خدا با اصول ویرایش آشنایند و همه هم
ویرایش «ویراسـتاران» را رفتهاند.
کارگاههای
ِ
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زیــادهروی نکردید؟! چه نیازی هســت که حروفچین و
صفحهآرا و مســئول بررســی تکههای عربی ،ویرایش و
درستنویسی یاد بگیرند؟

اینکه همۀ اعضای گرو ِه آمادهسازیِ اثر با ویرایش آشنا
بشــوند ،جدای از اینکه ســطح کیفی کار را بهشدت
بهبود میدهد ،خودش مزیتــی روانی دارد :افراد لذت
چرایی
میبرند که دارنــد کار معناداری میکننــد و
ِ
تغییرهــا را میدانند .تازه ،ایرادهــای همدیگر را هم
پوشش میدهند و تعداد نگاههای ویراستارانه افزایش
مییابد .هریک از اینان یک گوشــۀ کار را میگیرند و
همگرایی برقرار میشود .از همه مهمتر اینکه حرفِ هم
را میفهمند .دیگر اینطور نیست که یکی در یک فضا
باشــد و دیگری در فضایی دیگــر و دائم هم بخواهند
تغییرهای سلیقهای بدهند.
اگر میخواهیــد «ســاختارمند» کار کنید ،باید
ویرایــش را مســئلهای زیربنایــی بدانیــد و نهفقط
«مرحلــهای» جدا و در کنار بقیۀ مراحل آمادهســازیِ
کتاب .ویرایش همهجا رســوخ میکند! بهنظر من ،در
هر مؤسســهای اگر میخواهند آثار به بهترین شــکل
بیرون بیاید ،خوب است تمام افرادشان کارگاه ویرایش
را بگذرانند و با خموچم درستنویســی آشــنا بشوند،
حتی خو ِد شــخص ناشــر .این درک مشترک کمک
میکند که همگی در راه بهبود متن حساس بشوند و
بمانند .جالب است بدانید که االن ،تایپیستهای ما یا
همکارانی که کارشان بهطور مستقیم به ویرایش مربوط
نیست ،میگویند« :قب ً
ال برای ما مبهم بود که این عالئم
ویراســتاری چیست و چرا ویراســتار این فعل را برده
آخر؟ سرگردان کار میکردیم و میگفتیم به ما چه! کار
خودمان را میکنیم؛ اما االن همه میدانیم که چرا .از
تغییرها نکته یاد میگیریم و لذت میبریم از این کار».
در اجرای اســتراتژی میگویند 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 ،آنوقت حتی
اگر حروفچین و صفحهآرا بدانند که این تغییرات برای
چیست ،حداقل این است که کالفه نمیشوند و از تقلید
کورکورانه رها میشــوند .در نتیجه ،همه به همدیگر
کمک میکنند تا این نوشته «بهتر» به خواننده برسد.

مراحل تولید اثر در مؤسسۀ «بیان هدایت نور» چیست؟ شما
ناشری نیستید که نوشتههای نویسندههای مختلف را چاپ
کند؛ بلکه برای تولید محتوا یک منبع دارید :سخنرانیها
و نگاشــتههای اســتاد انصاری .این مراحــل تولید را ،از
حروفچینی تا نگاه آخر ،توضیح بدهید تا جایگاه ویرایش
در این مسیر مشخصتر شود؟

ببینید ،مهمترین اثر کاری ما تفســیر وزین مشــکاة

اســت که بیش از  ۴۵جلد خواهد شد .بعد از آن فروغ
حکمت اســت :شــرح نهجالبالغه که حدود  ۳۰جلد
پیشبینی میشود .شــرح ترتیبی صحیفه سجادیه و
کتابهای متنوع موضوعی هم هســت .برای تفســیر
مشکاة ،از زمانی که صحبت جناب استاد پیاده میشود
تا زمانی که میخواهد کتاب چاپ شــود ۴۰ ،مرحله
طول میکشــد! بله ،واقعاً  ۴۰مرحله .در تمام این راه
دشوار ،نقش ویراســتاری بهدفعات مختلف خودش را
نشان میدهد:
از همان اول که سخنرانی تایپ میشود ،اینطور
نیســت که فقط پیاده شــود .ما «کنترل تایپ» داریم.
عدهای از دوســتان ما کــه کالس ویرایش را رفتهاند،
این تایپ را کامل بررســی میکنند .باید دقیق شــد
که آیا آنکه پیاده کرده ،ســخن استاد را خوب متوجه
شده اســت یا نه .گام نخست اگر ناقص باشد ،تا پایان
میلنگیم .شــاید باور نکنید که مســئوالن این بخش
کارشناسیارشــد دارند .ما «کنترل تایــپ» را به فرد
ســاده نمیدهیم .در کل ،همۀ همکاران مجموعۀ ما یا
کارشناسیارشــدند یا دانشجوی دکتری و طلبۀ درس
خــارج فقه ،بهجز دو حروفچین و یک صفحهآرای ما.
ویرایش «ویراسـتاران» را گذراندهاند!
همۀ اینان کارگاه
ِ
حروفچینها از همان ابتدا فاصلهها و نیمفاصلهها
را رعایت میکنند و کتاب فرهنگ امالیی فرهنگستان
را د ِم دست دارند.مســئوالن «تلفیق» و «تدوین» هم،
دوســتان «منبعیاب» نیز« ،چک منبعیابی» همینطور،
کار «گروه عربی» در چند مرحله و . ...در تمام این گامها،
دوســتان ما با اصول ویرایش صوری و زبانی آشــنایند

در اجرای
استراتژی میگویند
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 ،آنوقت
حتی اگر حروفچین و
صفحهآرا بدانند که این
تغییرات برای چیست،
حداقل این است که
کالفه نمیشوند و از
تقلید کورکورانه رها
میشوند .در نتیجه،
همه به همدیگر کمک
میکنند تا این نوشته
«بهتر» به خواننده برسد
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پروندۀ ویژه  /گفتوگو

و مراقبانــد که حشــو و کژتابی و خطــای منطقی و
گرتهبرداری و پیچیدهنویسی و ...در متن نباشد.

شیوهنامه هم دارید؟

مفاهیم دینی
گاهی در قالبهای
دشوار ارائه میشود
و یکی از علتهایی
که مردم یا حتی
جوانان از دین
رویگردان میشوند،
این سبکهای
غیرجذاب نوشتاری
است .اگر انسان هنر
داشته باشد که این
مطالب را در قالبی
روان ،با حفظ همان
محتوای ارزشی و
قدسی و معنویاش
به جامعه ارائه بدهد،
راهگشاست و محتوا
خیلی راحتالحلقوم
هضم میشود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

این توفیق را یافتیم که شــیوهنامۀ مؤسسۀ خود را با
ِ
ریزودرشــت
 ۲۶منبــع تدوین کنیم و تمام نکتههای
نگارشی مدنظر خود را در آن بگنجانیم .این
ویرایشی و
ِ
شده است اساس کار و مراجعهگا ِه دائم همکاران .حتی
شیوهنامه را به فرهنگستان ،نزد آقای علیاشرف صادقی
هم بردیم .برخی استادان دانشگاه فردوسی هم دیدند.
البته شیوهنامۀ ما حدود ۷۰درصد عین همان درسنامه
و آموزههایی بود که از «ویراســـتاران» آموختیم .بعد،
حدود ۳۰درصد را بهتشــخیص خود و بنابه نیازمان و
با مشــورت با سه دانشــجوی دکتریِ ادبیاتی که بین
همکارانماناند ،تغییر دادیم و نهایی کردیم؛ مث ً
ال اندکی
دستورخطی فرهنگستان را عوض کردیم.
از توصیههای
ِ
البته در  ۳جلد اول مشــکاة ،آقای باقری در «نگاه
حد
آخر» کمک کردند؛ ولی بهمرور ویراســـتاران ما به ّ
و ق ّوتی رسیدند که توانستند خودشان جایگزین ایشان
باشند .همین االن هم ما از ایشان دور نیستیم و همواره
اطالعاتمان را بهروز میکنیم .کارگاه ُورد و نیز «نگارش
و زیبانویســی» آنها را هم آمدیــم .در هر فضایی که
احساس میکنیم مطلب جدید ویراستاری وجود دارد،
با ایشــان در میان میگذاریم و سعی میکنیم از این
فضا دور نشویم.
بعد از این قصه ،آیا شما با روند ویرایش قبلیتان یا بهطور
خاص با ویراستار قبلیتان به مشکلی برخوردید یا نه؟ البته
شیوهنامۀ گروه «ویراسـتاران» ،شیوهنامهای عجیب و کام ً
ال
آوری منسجمی
مبتکرانه و متفاوت نیست و در واقع ،جمع
ِ
است از بسیاری شــیوهنامهها .اما به هرحال اختالفنظر و
سلیقه ،مثل همۀ عرصههای دیگ ِر کارهای نظری و عملی،
اتفاق اختالفی در مؤسسۀ شما نیفتاد؟
وجود دارد .این
ِ

آن ویراستار ما ،بهلطف خدا ،رویکرد گروه را میدانست.
اســتقبال هم کرد از این قضیه که تمام همکارانشان
ویرایش را بیاموزند و با وی همگراتر شوند .خودشان هم
با شیوهنامۀ ما و با «ویراسـتاران» آشنایند و جزوۀ آنها
باقی دوســتان هم که آن زمان دانشجوی
را خواندندِ .
ادبیات بودند ،مقاومتی برای شرکت در کارگاه نکردند و
میدانستند برداشت غلطی هست که بنا بر آن «کسانی
که ادبیات میخوانند ،ویراستاری هم بلدند»؛ اما آن دو
واحدی که در دانشــگاه در این باره میخوانند ،کاربرد
«چندانی» ندارد .هماکنون 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 دورهای که آقای باقری
خالقیت بهخــرج دادند و بهصورت کارگاهی و تعاملی

تدوین و برگزار کردند ،معادل  ۴واحد دانشــگاهی بود
و البتــه خیلی فراتر از آن مطالب ویراســتاری که در
دانشگاه تدریس میشــود .برای همین ،ما به مشکلی
برنخوردیم؛ چون همگی همگراتر و منسجمتر شدند.
البته این هم هست که همکاران بخش پژوهش،
همگی ،با بیان اســتاد و ریزهکاریهای 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 ویرایشآموزی؟ چه
ملموس آشنایی با ویرایش را کجا
بازخوردهایی گرفتید؟ اثر
ِ
دیدید؟

بازخوردها عالی بود .دوســه تا از استادان مطرح حوزه
و دانشــگاه که صاحــب تألیفهای بســیارند ،نتیجۀ
زحمتهــای همکاران ما را تحســین کردند؛ مث ً
ال در
دفتر تبلیغات خراسان ،اســتاد محمدحسن ربانی که
ث و استاد تفسیرند ،بعد از اینکه
پژوهشگر ممتاز حدی 
جلد اول تفسیر مشــکاة را دیدند ،قرار شد نکتههایی
بفرمایند .وقتی نزد ایشــان رفتــم ،اولین نکتهای که
فرمودند این بود« :چقدر ویراستاریِ کتاب شما زیباست.
بزرگترین لذتی که میبــرم از کتاب ،جدا از محتوا و
فضا و قالب کتاب ،ویراســتاری آن است ».بعد گفتند:
«من به شاگردان حوزه گفتهام که اگر میخواهید خوب
صحبت کنیــد ،باید خوب بخوانید و برای اینکه خوب
بخوانید ،باید آثار خوب را بخوانید .برای این کار بروید
چهلپنجاه بار مشکاة را بخوانید!» بهتازگی ،همین هفتۀ
پیش هم ،در دانشــگاه علوم اسالمی رضوی در جمع
دانشجویان دکتری ،ایشان همین را صریح گفتند که
«از امتیازهای تفسیر مشکاة ویراستاریِ روان آن است».
این خیلی مهم اســت :مفاهیــم دینی گاهی در
قالبهای دشــوار ارائه میشود و یکی از علتهایی که
مردم یا حتی جوانان از دین رویگردان میشــوند ،این
سبکهای غیرجذاب نوشــتاری است .اگر انسان هنر
داشــته باشد که این مطالب را در قالبی روان ،با حفظ
همان محتوای ارزشی و قدسی و معنویاش به جامعه
ارائه بدهد ،راهگشاســت و محتوا خیلی راحتالحلقوم
هضم میشــود .این را بهلطف خداوند سعی کردیم در
کتابهایمان پیاده کنیم و بازخوردهایی از مخاطبانمان
گرفتیم که بیشترشان فرهیختهاند ،چه حوزوی و چه
دانشگاهی .همه میگفتند 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
پژوهشی
خوب و وزین بســتهاید .ایکاش مؤسسههای
ِ
دیگر هم همین روال را در پیش میگرفتند ».از مراجع
هم ،همین را گفتند ،چــه آیتاهلل علوی و چه آیتاهلل

مهارت ویراستاری نوعی «عمل صالح» است

مظاهری .گفتند« :مشکاة همیشــه روی میز ماست».
آقای دکتر مهدویراد که در حال حاضر رئیس شورای
کتابســال کشورند ،به یکی از اســتادان گفته بودند:
«کتاب مشکاه را وقتی میخوانم ،آنقدر احساس نشاط
به من دست میدهد که میخواهم دستبهقلم بشوم».
دربارۀ صفحهآرایی و کار هنری کتاب هم تعریف کردند.
جــدا از اینکه ما ویرایش را جدی گرفتیم ،خیلی
دقــت کردیم در چهــرۀ هنریِ اثر .یــک تیم هنری
داشتیم که قالب کتاب را بهخوبی درآوردند .برای کاغذ
و جلد ،شاید بیستســی گزینه را بررسی کردیم و از
همه مشــورت گرفتیم .بسیاری از کتابهای دینی در
بستهبندی مناسبی عرضه نمیشود .خردمندانه است
که اهمیت بدهیم به محتوا و ظاهر و تالش کنیم کالم
خــدا و کالم اهلبیت(ع) را در بهترین قالب ،در بهترین
کاغذ ،در بهترین صفحهآرایی ،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 دادهاند؛ مث ً
ال
یکی از کسانی که همیشه به جلسۀ استاد میآمدند ،به
بنده گفتند« :چقدر کتابهای استاد خوب شده .وقتی
میخوانمشــان ،خیلی روان اســت و همینطور پیش
میروم .فکر نمیکردم در متن هم بشود مطلب را روان
و ساده فهمید».
اما ناشــران دغدغههای دیگری هم دارند :باالخره ویرایش
هزینهافزاست ،کار را عقب میاندازد ،گاهی دعوای نویسنده
و ویراســتار بهوجود میآورد و . ...ویراستار تا بخواهد قانع
شود که کار نهایی شده است ،ک ّلی طول میکشد! اینها را
اگر ناشری مطرح کند ،شما در جایگاه همقطار او ،چه جوابی
میدهید و چه توصیهای میکنید؟

ما در مؤسســۀ خودمان چون ناش ِر خودمان هستیم و
چون آقای دکتر انصاری به این قضیه ا ِشراف دارند که
کتاب چگونه به بهترین شکل بیرون میآید ،هزینهها
را متقبل میشوند و ارزش کار را متوجهاند .ما هر جلد
مشکاة را سه بار ویراســتاریِ کامل میکنیم از اول تا
آخر؛ جدای از آن ،سهچهار بار هم نسخهخوانی میشود.
این هزینهها را متقبل میشویم ،برای اینکه کار فاخر و
ماندگاری بیرون بیاید.
حدیثی از امامعلی(ع) هست که میفرماید« :ال ُع ُلو ُم
انَ ،و
اَرب َ َعه» (ارکان علم چهار قسمت است) «الفِق ُه ل َِأل ْدیَ ِ
ِّ
انَ ،و ال ُّن ُجو ُم ل ِ َمع ِر َفة األَز َمان»
انَ ،و ال َّنح ُو ل ِ ّل ِ َس ِ
الط ُّب ل َِألب ْ َد ِ
نگارش درست را علم زبان میدانند.
و
دستورزبان
یعنی
ِ
زبان خیلی مهم است .استاد هم میگفتند که صحبت
برای گوش اســت؛ ولی کتاب متناسب با چشم است.
خب ،به این باید به بهترین صورت پرداخت. ...

دربارۀ هزینههای ویرایش و اینهمه مراحل نفسگیری که در
تولید اثر فاخر هست ،نظر و تجربۀ شما چیست؟

این را مســلماً ناشــر باید بپذیرد که در گام اول باید
هزینههایی بهدوش بکشد؛ چه برای اینکه تمام اعضای
مجموعــهاش میخواهند آموزش درســت ببینند و
چه برای اینکه اثر با تأخیــر روی صحنه بیاید .اما در
درازمدت این هزینهها پخش میشود و بهنظر من اینها
اص ً
ال هزینه نیست :سرمایهگذاری است.
جدای از اینکه احترام به نیروی انســانی خودش
میگذارد ،احترام به مخاطب خود میگذارد و نوع نگاه
و میــزان توقع مخاطب خــودش را تغییر میدهد .در
درازمدت ،وقتی کتابش بیرون آمد و به چاپهای بعدی
رســید ،دوباره نیاز نیست اصالحات بخورد ،فالنکس
چیزی بگوید ،دوباره هزینــۀ زینک ببرد و . ...خیالش
راحت است که این اثر تام است.
همچنین ،همینکه کتاب به بهترین شکل عرضه
شود ،بهطور قطع افرادی که آن را میخوانند ،بهترین
بازخــورد را خواهند داد و همین اقبالها فروش کتاب
را افزایش خواهد داد .بهترین تبلیغ این است که خو ِد
اثــر دهانبهدهان بخرد و هزینههای خودش را کاهش
بدهد! فقط نگاهی مدیریتی الزم اســت که ناشر باور
کند باید کاری درجهیک بیرون بدهد .در درازمدت این
هزینههایش برمیگردد ،سودآوری هم خواهد داشت،
اعتبار ناشر بیشتر میشود و. ...
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ما در مؤسسۀ
خودمان چون ناش ِر
خودمان هستیم و چون
آقای دکتر انصاری به
این قضیه ا ِشراف دارند
که کتاب چگونه به
بهترین شکل بیرون
میآید ،هزینهها را
متقبل میشوند و ارزش
کار را متوجهاند .ما
هر جلد مشکاة را سه
ویراستاری کامل
بار
ِ
میکنیم از اول تا آخر؛
جدای از آن ،سهچهار
بار هم نسخهخوانی
میشود .این هزینهها
را متقبل میشویم،
برای اینکه کار فاخر و
ماندگاری بیرون بیاید
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از نظر ویرایشی،
متن مناسب مردم،
به زبان معیار است؛
اما متأسفانه اکثر
ترجمههایی که
از متون دینی به
دستمان میرسد،
مث ً
ال ترجمههای آیات
قرآن ،دعاها و سایر
احادیث ،یا دشوا ِر
ادبی
عربیگراست ،یا ِ
کهنگرا

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

ارتباط مخاطب
با ترجمههای فعلی متون دینی

مصطفی پورنجاتی

شغل من در بخش تولید کتابهای عمومی در مؤسسۀ
دارالحدیث و نیز ویراستاربودنم ایجاب میکند دربارۀ
ترجمۀ متون دینی فکر کنم و متنهای ترجمهشده
را بخوانم.
دغدغۀ اصلی ما در این نوع کار ،تولید کتابهایی
اســت اســتفادهکردنی و خواندنی برای عموم مردم.
بنابراین ،ســعی میکنیم خــود را جای مخاطب نیز
فرض کنیم .از نظر ویرایشــی ،متن مناسب مردم ،به
زبان معیار است؛ اما متأسفانه اکثر ترجمههایی که از
متون دینی به دستمان میرسد ،مث ً
ال ترجمههای آیات
قرآن ،دعاها و سایر احادیث ،یا دشوا ِر عربیگراست ،یا
ادبی کهنگرا .ترجمههای دشوا ِر عربیگرا ،تحت تأثیر
ِ
آموزش علوم اسالمی در حوزۀ علمیه و نیز س ّنت بیان
شفاهی (منبر ،تبلیغ) برای مردم جامعه و ناآشنایان با
عربی و علوم حوزوی ،جذاب و گویا نیست .درحالیکه
قرآن برای همۀ مردم نازل شده و به گواه خو ِد آیات،
برای آنها قابل بهرهبرداری و خواندن اســت .منظور

ادبی کهنگرا آن دست ترجمههاست
از ترجمههای ِ
فارســی فاخر و پُرزرقوبرق نوشته شده و
که به نثر
ِ
میکوشد خود را بهطرز ادب قدیم (آرکائیک) نزدیک
کند .ممکن است علت این نوع ترجمه ،رعایت شأن
کالم خدا و معصومان باشــد .اما به نظر میرسد این
نوع نگاه ،مغایر ســادگی ذاتی زبان در متون مقدس
دینی اســت و بیشــتر به کار عالقهمندان به ادبیات
فارسی میآید تا تودههای مردم.
برای روشــنتر و کاربردیتر شدن بحث ،از این
دو گونه ترجمــه ،مثال ذکر میکنــم .وقتی کارت
پســتال هدیه به مادران و پدرانی را که تازه فرزنددار
شدهاند ،تهیه میکردیم ،از کتاب حکمتنامه کودک
الولد وال َتمِسو ُه؛
این حدیث را انتخاب کردیم« :اُطلبوا َ
فإِن ُه ُق ّرۀ العین و ریحانة القلب» (مکارماالخالق ،ج،1
ص ،480ح .)1665ترجمــۀ فارســی موجود ،چنین
بود« :فرزند بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایۀ
روشنی چشم و شادیِ قلب است» .از منظر مخاطب

ارتباط مخاطب با ترجمههای فعلی متون دینی

فارســیزبان ،در اینجا مادران و پــدران ،این ترجمه
روشــن و گویا نیســت .امروزه مردم در زبان گفتار و
نوشتار ،چیزی را «طلب» نمیکنند .یا نمیگویند فالن
چیز مایۀ روشنی چشم است .اصطالح «چشمروشنی»
و جملۀ «چشم شما روشن» که در زندگی روزمره به
کار میرود ،بار معنایی متفاوتی با اصطالح «قرةالعین»
دارد کــه در حدیث آمده اســت .پــس از رایزنیها،
روشن شــد که حتی جملۀ «فرزند بخواهید» که در
ترجمه آمده ،چندان معنای جملۀ عربی «اطلبوا الولد»
را منتقل نمیکند .ســرانجام ترجمۀ حدیث به این
صورت درآمد« :دنبال بچهدار شــدن باشــید و آن را
پیگیری کنید؛ چرا که فرزند ،مایۀ شــادی و آرامش
اجتماعی
دل اســت» .به دالیــل زبانی ،ترجمــهای،
ِ
متعدد ،ایــن ترجمه که صحیحتــر و در عین حال
روانتر از ترجمۀ قبل اســت ،انتخاب شد .البته این
نوشتار کوتاه ،مجال شرح آن دالیل نیست.
این نمونه را از باب شاهد مثال برای ترجمههای
دشــوا ِر عربیگــرا آوردم .نمونــۀ دوم ،مربــوط به
ادبی کهنگــرا از متون دینی اســت.
ترجمههــای ِ
کارتپستالی که ذکر آن رفت ،قرار است در بستهای
قرار گیرد که یکی دیگر از اجزایش ،شــبیه کتابچۀ
دعاســت .با ترجمهای ســاده از دعای  25صحیفه
ســجادیه کــه دعای امام ســجاد(ع) بــرای فرزندان
اســت .همانطور که میدانید ،یکــی از پرآوازهترین
ترجمههای موجــود از این کتابِ پــرارزش را علی
موســوی گرمارودی انجام داده است .ترجمهای زیبا
که لحن ادبیاتی و مجلســی دارد .ترجمۀ جملۀ اول
دعای  25اینگونه آمده است« :بارخدایا! با زندهماندن
فرزندانم و اصالح ایشان و برخورداریام از آنها به من

م ّنت ن ِه!» .چنانکه مالحظه میکنید ،برخی کلمات
کهن به این ترجمه راه یافته« :بارخدایا!»« ،ن ِه» .امروزه
خداونــد را با کلمات دیگری منادا قرار میدهیم و از
فعل مرکب «منتگذاشــتن» ،بیشتر از «منت نهادن»
استفاده میشود .گذشــته از اینها ،جمله کنونی که
البته قاعدهمند و منطبق با قواعد دستور زبان است،
طوالنی به نظر میرســد و چندان مناسب حال دعا
و «هیــچ ترتیبی و آدابی مجوی» به نظر نمیرســد.
بار دیگر با صاحبنظران کارشــناس مشورت کردیم.
نتیجه این شد:
«خدای من!
به من منت بگذار و فرزندم را برایم نگه دار
ِ
نعمت بودنش برخوردارم کن».
و از
در این ترجمه ،هم معنای جملۀ دعا تقطیع شد
و بهصورت شعر سپید ،سطرها زی ِر هم آمد و هم زبان
آن به زبان معیار امروز ،نزدیکتر شد .البته چون بنا
نبود این کتابچه ،بهعنوان ترجمۀ صحیفۀ ســجادیه
منتشــر شــود ،بخشهایی از جمالت دعا را که نیاز
به تفســیر و شرح داشــت یا موجب میشد جمالت
ترجمه ،طوالنی و پیچیده شــود ،حذف کردیم ،مثل
ترجمۀ همین جمله و نام کتابچه را اینگونه انتخاب
کردیم« :برای کودکم آرزو میکنم».
برای ارتباط بیشــتر و ســادهتر مردم با متون
قرآنی ،حدیثی و دعایی ،پیشــنهاد میشــود از این
روش اســتفاده کنیم :عمومیســازی ترجمۀ آیات
و احادیــث با کمک حداقــل دو نفر که یکی از آنها
ویراستار فارسی و مســلط به زبان عربی است و نفر
دیگر ،کارشــناس دانشهای قرآنی و حدیثی مانند
تفسیر و فقهالحدیث است.

75
یکی از
پرآوازهترین ترجمههای
کتاب
موجود از این
ِ
پرارزش (صحیفه
سجادیه) را علی
موسوی گرمارودی
انجام داده است.
ترجمهای زیبا که لحن
ادبیاتی و مجلسی دارد.
ترجمۀ جملۀ اول دعای
 25اینگونه آمده است:
«بارخدایا! با زندهماندن
فرزندانم و اصالح
ایشان و برخورداریام
از آنها به من منّت
ن ِه!» .چنانکه مالحظه
میکنید ،برخی کلمات
کهن به این ترجمه
راه یافته« :بارخدایا!»،
«ن ِه» .امروزه خداوند را
با کلمات دیگری منادا
قرار میدهیم و از فعل
مرکب «منتگذاشتن»،
بیشتر از «منت نهادن»
استفاده میشود
برای ارتباط بیشتر
و سادهتر مردم با متون
قرآنی ،حدیثی و دعایی،
پیشنهاد میشود از این
روش استفاده کنیم:
عمومیسازیترجمۀ
آیات و احادیث با
کمک حداقل دو نفر که
یکی از آنها ویراستار
فارسی و مسلط به زبان
عربی است و نفر دیگر،
کارشناس دانشهای
قرآنی و حدیثی مانند
تفسیر و فقهالحدیث
است
ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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ویراستار واسط
ِ

سیدحمیدحیدریثانی
سرویراستار مؤسسۀ «ویراسـتاران»

ما مردم کمتر
به لوازم توسعه
پایبندیم؛ چون
کمتر میاندیشیم
و این کماندیشگی،
غالب ًا ناشی از
کتابنخوانبودن
ماست

ویرایش سازنده،
ِ
زاییدۀ نش ِر زنده است
و نشر ارزنده ،فرزند
جامعهای سرزنده.
از آن سو ،جامعهای
روبهتوسعه را نشری
روبهرشد میسازد و
نشر روبهجلو حاصل
تالش ویراستار
روبهراه است
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

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 توسعهیافته آغاز
شده و هم بسیار بیشتر از آنجاها به درازا کشیده است! شاید
بتوان علل آن را اینطور برشــمرد :تحوالت کالن سیاسی
در شیوۀ حکومتداری از آغاز مشروطه تا پیروزی انقالب،
طمع استعمارگران به این ســرزمین و دستاندازیهای
آنها ،جنگهای ناخواسته و خو ِد بودن در منطقۀ پُرتالطم
خاورمیانه ،فرازوفرودهای باحساب و بیحساب اقتصادی،
ویژگیهای عجیب اجتماعی ما ایرانیان ،دخالتهای باجا و
بیجای مسئوالن چه از منظر سیاسی و چه از سایر جنبهها
و . ...از جملۀ عناصر مهم صنعت نشر که بهتبع عقبماندگی
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 میاندیشــیم و این کماندیشــگی ،غالباً ناشــی از
کتابنخوانبــودن ماســت .در کتابنخوانــی مــا ملت،
ناکارآمدی صنعت نشر نقش پُررنگی دارد .بعید نیست که
مشــکالت نشر ،تا حدودی جامعۀ ایران را کتابگریز و در
نتیجه دچار آســیبهای اجتماعی و اقتصادی و روانی و...
کرده باشد .همان طور که نشر کارآمد ،در رشد جامعه اثری
عظیم میگذارد ،ضعف در نشر جامعه را به عقب میراند.
در بررسی عوامل رکود نشر در ایران ،جای خالی کارگردانان
عرصۀ نشــر ،یعنی ویراســتاران ،بس خودنمایی میکند.
ویراستار در مفهوم غربی آن ،موتور محرک نشر است و اگر
نباشد ،چرخی از نشر نخواهد چرخید.
ویرایش سازنده ،زاییدۀ نش ِر زنده
کوتاهســخن اینکه
ِ
است و نشــر ارزنده ،فرزند جامعهای ســرزنده .از آن سو،

جامعهای روبهتوسعه را نشــری روبهرشد میسازد و نشر
روبهجلو حاصل تالش ویراســتار روبهراه است! اینُ ،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.

ویراستا ِر واسط

مقدمۀ دوم :انواع ویرایش
ساموئل جانسون ( ۱۷۰۹تا  )۱۷۸۴در کتاب فرهنگ لغت
زبان انگلیسی (« ،)۱۷۵۵ویراستار» را اینطور تعریف کرده

است« :آنکه اثری را برای انتشار ،اصالح یا آماده میکند».
بهطور کلی ،هر متنی که نوشته میشود ،پیش از انتشار،
باید از زیر تیغ ویراســتار بگذرد تا هم ارتباط پدیدآورنده
و مخاطب تسهیل شــود و هم پیام بهدرستی انتقال یابد.
ویراستار با توجه به کاری که انجام میدهد و جایگاهی که
در مؤسسۀ انتشاراتی دارد ،به انواعی تقسیم میشود .آنچه
2
موضوع سخن ماست ،بیشتر در این انواع میگنجد:
سرویراســتار ( :)Chief editorدر مؤسســۀ نشــر
مســئولیت حداقل (سرپرستی ویراستاران و عناصر حوزۀ
تولید فرهنگی) تا حداکثر (ادارۀ تشکیالت نشر و )...را دارد.
ویراســتار مدیــر ( :)Editor-in-chiefمدیری که
تشکیالت نشر را اداره میکند.
ویراستار مسئول مجموعه ( :)Collection editorاز او
میخواهند محدوده ،موضوع ،عنــوان ،پدیدآورنده و طرز
عمل را تعیین کند و آثار تولیدشده را بخواند و ارزیابی کند.
ویراستار طرح ( :)Project editorویراستاری که تولید و
انتشار اثری را از آغاز تا پایان میپذیرد.
ویراستار تکوینی ( :)Developmental editorبر تکوین
اثر و جریان آن نظارت میکند .وظیفۀ او از آغاز تکوین اثر
شروع میشود و با خاتمهیافتن آن پایان مییابد .ویراستار
تکوینی از میان ویراستاران بسیار باتجربه انتخاب میشود.
ویرایش تکوینی به اندیشه بر صفحۀ کاغذ شکل میدهد
یا ویژگیهایی به آن میبخشد که با نیازهای مخاطبان و
ضرورت کاربرد مطابقت دارد .ویرایش بنیادی معموالً ضمن
ویرایش تکوینی انجام میگیرد.
ویراستار بنیادی ( :)Substantial editorشامل چند
زیرشاخه است؛ ازجمله:
 .۱ویراستار ساختاری ( :)Structural editorوجهــۀ
نظر او این اســت که هر بخشی از نوشته درست در همان
جایی باشد که باید باشد.
 .۲ویراســتار محتوایی ( :)Content editorمتون
علمی را ویرایش میکنــد ،آن هم در زمینۀ علوم محض
و عملی .آزمودن درســتی ،شاید مهمترین کاری است که
باید انجام دهد.
ویراستار صوری ( :)Formal editorظاهر کتاب را قطع
نظر از محتوای آن و معموالً با توجه به شیوهنامهای خاص،
ویرایش میکند.
ویراستار زبانی ( :)Literary editorمعموالً به دو قصد
اصلی ویرایــش میکند :اعمال قاعدههای دســتور زبان؛
متناسبساختن زبان اثر با موضوع ،کاربرد ،مخاطب و هدف
اثر.
زبانی
ویراســتار ادبی ( :)Stylistic editorویراســتار ِ
باتجربه و مسلطی است که گذشته از تسلط به دستور زبان،
1

به سبکشناسی و علم معانی و بیان و همۀ گونههای ادبی
احاطه دارد .ویرایش آثار ادبی ،در این شاخه قرار میگیرد.

مقدمۀ اول :وضعیت ویرایش در ایران و غرب

آنچه در نشــر ایران از واژۀ «ویرایش» اراده میکنند ،همان
«ویرایش صوری» و «ویرایش زبانی» است؛ والسالم! تازه بر
سر همین اندک نیز مصیبتهای فراوان باید کشید :گروهی
نمیدانند ویرایش چیســت و چه ضرورتــی دارد .برخی،
همچون میدان ترهبار ،بهدنبــال ارزانترینش میگردند!
بسیاری بدون اینکه اندک آموزشی دیده باشند ،جرئتمندانه
خود را ویراستار مینامند و با دا ِم قیمت ،کارفرمایان ناآگاه
را تور میزنند .با افسوس ،تاکنون هیچ نهاد متولی ویرایش
در این سرزمین پا نگرفته است .در این میان ،ویراستارهای
حرفهای ،یعنی دورهدیدهها و باتجربهها و کارآزمودههای این
عرصه ،با خون دل باید خود را اثبات کنند و َسره را از ناسره
بازشناسانند.
در مقابــل ،در نشــر مدرن غرب ،گفتوگــو دربارۀ
«ویراســتار» بیشتر در ســاحتهای «ویراســتار مسئول
مجموعه» و «ویراســتار طرح» و عمدتاً «ویراستار تکوینی»
اســت .ویراســتارهای غربی در اولویت بعد ،به «ویرایش
بنیادی» میپردازند .در نشــر غربــی« ،ویرایش صوری» و
«ویرایش زبانی» ،بیشتر از نویسنده انتظار میرود و ویراستار
غالباً به تأیید این جنبهها میپردازد« .ویرایش ادبی» هم که
در نشــر ما اثری از آن به چشم نمیخورد ،در نشر غربی
رواج دارد.
ویراستار غربی عموماً کارمندی عالیرتبه در مؤسسات
نشر است و نقشی کلیدی در فعالیت آنها دارد .او در این
جایگاهش ،محور سنگ آسیای نشر است و بی او ،چرخی از
نشر نخواهد چرخید .او نویسنده را هدایت میکند 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:
 .۱اثرگزینی :نویسندگان به او مراجعه میکنند و او
با ارزیابی کار ایشــان از زاویۀ دید ناشر ،آثار شایسته را به
ناشر معرفی میکند .اگر بخت با نویسندهای 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 جابهجاییها و تغییرات اساسی نیز
منتهی میشود .همینهاست که جلب رضایت ویراستار را
به دغدغهای مهم برای نویسندگان تبدیل کرده است.
 .۲اثرآفرینــی :گاه نویســندهای ،بههمــراه ایده یا
طرحش ،به ویراستاری مراجعه میکند و او ،پس از پذیرش
این طرح و ایده ،نویســنده را در نوشــتن اثری مطابق آن
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هر متنی که نوشته
میشود ،پیش از
انتشار ،باید از زیر تیغ
ویراستار بگذرد تا هم
ارتباط پدیدآورنده و
مخاطب تسهیل شود
و هم پیام بهدرستی
انتقال یابد

آنچه در نشر
ایران از واژۀ «ویرایش»
اراده میکنند ،همان
«ویرایش صوری»
و «ویرایش زبانی»
است؛ والسالم! تازه بر
سر همین اندک نیز
مصیبتهای فراوان باید
کشید

در نشر مدرن
غرب ،گفتوگو دربارۀ
«ویراستار» بیشتر در
ساحتهای «ویراستار
مسئول مجموعه»
و «ویراستار طرح»
و عمدت ًا «ویراستار
تکوینی» است
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در این روزگار،
وقتی ناشر یا نویسنده
با ویراستار تماس
میگیرد و سفارش
ویرایش میدهد،
مقصودش بیشتر
«ویرایش صوری» و
«ویرایش زبانی» است
و گاه ،بهندرت ،اندکی
«ویرایش بنیادی»

مذاکرات
نویسنده و ویراستار
بر سر اثر ،ارتباطی
صمیمانهتر بین آن
دو شکل میدهد.
جلسات معطوف به
اثر و یادداشتهایی
که بین ویراستار و
نویسنده ردوبدل
میشود ،فضایی
غیررسمیتر بین
آنها شکل میدهد
و این ،در تلطیف
فضای ارتباطی ناشر
با نویسنده اثرگذار
است

ویراستار با ا ِعمال
سیاستهای ناشر
در اثر ،نوشته را به
نظر ناشر نزدیکتر
میکند و مقصود
ناشر را مصداقیتر
به نویسنده انعکاس
میدهد
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پروندۀ ویژه  /یادداشت

همراهی میکند .حتی ممکن اســت خود ویراستار طرح
و ایدهای داشــته باشد و بهدنبال نویسنده یا نویسندگانی
برای تبدیلکردن آن ایده و طرح به کتاب برود .شناسایی
استعدادها و بهتورانداختن نویسندگان خوشنام و بزرگ نیز
از فعالیتهای ویراستار غربی است.
اما در تعامل با ناشــر ،باید آثاری را که شایستۀ نشر
میبیند ،به ناشــر بقبوالند و رضایــت او را بگیرد و بتواند
بودجهای درخور آن ،جذب کند .مذاکرۀ مالی با نویسنده
از طرف ناشر نیز گاه به عهدۀ ویراستار است.
میبینیم که ویراســتار در غرب ،هم باید دغدغهدار
یافتن ایده و نویسندهای قابل و تولید کتابی خوب باشد و
هم دغدغهدار 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 حوزهها وارد شــدهاند و اینطــور ویرایش در ایران
کمسابقه 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 «نمونهخوانی» نیز تنزل خواهد
یافت!
البته گاهی برخی وظایف ویرایش در دیگر عرصهها را
دیگرانی انجام میدهند؛ اما نه بهنام ویرایش! مث ً
ال بار برخی
از انواع ویرایش را مدیر مؤسسۀ انتشاراتی یا شورای پذیرش
کتاب در مؤسسات بزرگ به دوش میکشند؛ اما برای این
کار از عنوان «ویراســتار مدیر»« ،ویراستار طرح»« ،ویراستار
مسئول مجموعه» و «ویراستار تکوینی» استفاده نمیکنند.
حتی گاه «ویراستار تکوینی» و «ویراستار طرح» و «ویراستار
مسئول مجموعه» را «نویسنده» مینامند یا نامشان را پس
کوشش» میآورند .نام «ویراستار بنیادی» هم،
از عبارت «به
ِ
یا بهعنوان یکی از نویسندگان اثر میآید یا عنوان «ویراستار
علمی» بــه او میدهند .میبینیم که کارهایی شــبیه به
ویرایش انجام میشود؛ اما عنوانشان درست به کار نمیرود.
این خطا در بهکاربردن عناوین در نشر ما ،باعث شده نتایجی
منفی به بار آید .مهمترینش این است که ویراستا ِر امروز،
نقش اثرگزینی و اثرآفرینی ندارد و نشــر ما بهخالف نشر
غربی ،از توانمندیهای ویراستار محروم است.
حال ســؤال این اســت :در وضع فعلی نشــر ایران،
ویراستار چه اثری در رابطۀ نویسنده و ناشر دارد و چگونه
میتواند این ارتباط را بهبود دهد؟ در این روزگار ،وقتی ناشر
یا نویسنده با ویراستار تماس میگیرد و سفارش ویرایش
میدهد ،مقصودش بیشــتر «ویرایش صوری» و «ویرایش
زبانی» است و گاه ،بهندرت ،اندکی «ویرایش بنیادی» .تعامل
ویرایشــی معموالً در این دو حوزه شروع میشود .در این
مرحله ،بسته به نوع سفارش و سیاستهای ناشر و شیوهنامۀ
او ،ویراستار اثر را ارزیابی میکند و به ناشر بازخورد میدهد

و با نویسنده گفتوگو میکند .همین گفتوگو اولین گام
برای این است که ویراستار خواستههای نویسنده از ناشر
و ناشر از نویسنده را معقول کند .نویسنده معموالً دغدغۀ
محتوا را دارد و ناشر بیشتر به بازار مینگرد و گرفتار اقتصاد
نشــر است .ویراستار میکوشد دغدغههای اقتصادی ناشر
و نیز سیاســتهای او و شــیوهنامهاش را با زبانی درخور
نویسنده ،به او منعکس کند .نیز دلنگرانیهای نویسنده را
به اطالع ناشر برساند.
تعامل ناشــر و نویســنده
این
ویرایش،
در فراینــد
ِ
قدمبهقدم بهتر میشود .مذاکرات نویسنده و ویراستار بر سر
اثر ،ارتباطی صمیمانهتر بین آن دو شکل میدهد .جلسات
معطوف به اثر و یادداشتهایی که بین ویراستار و نویسنده
ردوبدل میشــود ،فضایی غیررســمیتر بین آنها شکل
میدهد 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،
لطافتمییابد.
ویراستار با ا ِعمال سیاستهای ناشر در اثر ،نوشته را
به نظر ناشر نزدیکتر میکند و مقصود ناشر را مصداقیتر
به نویسنده انعکاس میدهد .البته او همانطور که دغدغۀ
ناشر را دارد ،قدر زحمات نویسنده را بهتر میفهمد؛ چون
اولین کسی است که اثر وی را میخواند و نیز کسی است
که دقیقترین نگاه را به آن میاندازد .این قدرشناسی ،در
ضمن گفتوگوهای ویراستار و ناشر به ناشر منتقل میشود
و در او نیز اثر مثبت خواهد گذاشت.
پیشــنهادهای محتوایی ویراستار در حوزۀ «ویرایش
بنیادی» ،البته بسته به نوع سفارش ،به تولید کتابی بهتر
میانجامد که فروش بهتر و اثرگذاری و ماندگاری بیشــتر
را برای آن به ارمغان میآورد .این ،هم بهنفع نویسنده است
و هم ناشــر .ویرایش بهطور کلی متنی صیقلخوردهتر به
دست میدهد و با شکلدادن ارتباطی بهتر بین نویسنده
و خواننده ،نفعی عمومی برای سه ضلع نشر ،یعنی ناشر و
نویسنده و خواننده ،به بار میآورد .این باعث ارتباط قویتر
و ماندگارت ِر نویسنده و ناشر میشود .ویراستار در واقع مربی
و داور این بازی بُردبُرد است.

راهکار :چگونه میتوان 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
دورههای مرتبط شرکت کرد .با دو سه ساعت و نصف روز
آموزش هم کسی ویراستار نمیشود .این دورهها دستکم
پنجاه ساعت باید باشند .یک دوره هم کافی نیست .استادان
دوره هم باید ویراستارانی حرفهای و صالحیتدار باشند.
مهارتآموز در گام دوم باید کتابهای مرجع ویرایشی

ویراستا ِر واسط
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معموالً فعالیت
حرفهای در عرصۀ
ویرایش ،با ویرایش
صوری و زبانی آغاز
ضمن
میشود .در
ِ
همین ویرایشهاست
که ویراستار بهتدریج
خواهد توانست
پیشنهادهایی نیز
در زمینۀ اصالحات
ساختاری و محتوایی
(ویرایش بنیادی) به
نویسنده یا ناشر بدهد

3
را بخواند.
بعد از آن ،مدتــی کارآموزی و کارورزی ویرایش زیر
نظر سرویراستار و استادی خبره ،ضروری است .این دورۀ
کارآموزی و کارورزی دستکم شش ماه و حداقل پنجهزار
صفحه باید باشد .بعد از آن است که فرد میتواند آرامآرام
وارد حرفۀ ویرایش شود .او باید بخواهد ویراستار حرفهای
شــود :شغل اول و آخرش ویرایش باشد و تماموقت به آن
بپردازد .نیز به آن عشق بورزد و در آن مستعد باشد.
معموالً فعالیت حرفهای در عرصۀ ویرایش ،با ویرایش
ضمن همین ویرایشهاست
صوری و زبانی آغاز میشود .در ِ
که ویراستار بهتدریج خواهد توانست پیشنهادهایی نیز در
زمینۀ اصالحات ســاختاری و محتوایی (ویرایش بنیادی)
به نویسنده یا ناشر بدهد .او با همین پیشنهادها گامبهگام
ارتباط بهتری با نویســنده و ناشر برقرار خواهد کرد و در
ارتباط این دو ،اثربخش خواهد شد .هرچه این جنبه قویتر
شود ،نقش میانجیبودن ویراستار پُررنگتر خواهد شد .البته
اقدامات او در حوزۀ «ویرایش زبانی» و «ویرایش صوری» نیز
به این ارتباط ،شکل بهتری میدهد.
بر ویراستار اســت که در رشتهای علمی متخصص
باشد تا بتواند در زمینۀ «ویرایش بنیادیِ » متون تخصصی
آن رشته نیز وارد شود .با «ویرایش بنیادی» ،بهخوبی خواهد
توانســت واسط نویسنده و ناشر باشــد .پس از این ،حتی
زمینههایی بــرای «ویرایش تکوینی» نیز پیش پای او قرار
خواهد گرفت.
ویراستار پس از چند سال ویرایش حرفهای ،بهتدریج
ارتباطاتی با نویســندگان و ناشران و دیگر دستاندرکاران
عرصۀ نشــر مانند صفحهآراها و حروفچینها و طراحها
خواهد یافت .این رابطهها و سابقهها او را یاری خواهد رساند

تا بهتدریج 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 مؤلفهها را در خود
تقویت کند:
 .۱اشــتیاق :باید به کار خود عالقه داشته باشد .این
عشق به او صبر و قدرتِ ریزبینی میدهد .این عالقه باعث
میشود روزها پای یک اثر بنشیند و با جمالت و کلمات آن
کلنجار برود؛ ساعتها با نویسنده گفتوگو کند و جلسات
اندرکاران
متعددی با ناشــر بگذارد و حتی با دیگر دســت
ِ
تولید ارتباط بگیرد و آنها را هدایت کند .همچنین اگر این
اشتیاق نباشد ،چطور میتواند کممهریها را بر تابد؟
آلن دی .ویلیامز مینویسد« :روزی که ویراستار متنی
را بدون هیچ اشتیاقی به دست بگیرد ،بهتر است بالفاصله
این حرفه را کنــار بگذارد»؛ 4چراکه ایــن روز ،آغاز مرگ
حرفهای اوست.
 .۲تعهد به کتاب :ویراستار در بین ناشر و نویسنده و
کتاب ،اول از همه ،باید طرفدار کتاب باشد .شاید ناشر یا
نویسنده بهعللی سرخورده شوند یا نخواهند و حوصله نکنند
کار را ادامه دهند .در این بین ،ویراستار باید تالش کند تا
میتوانــد ،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.
 .۳حمایتگری :ویراســتار از نویســنده در برابر ناشر
حمایت میکند ،با :اشتیاق به کتاب نگاشتهشده یا پیشنهاد
شروع نگارش کتابُ ،مجابکردن ناشر ،همراهی در تنظیم
قــرارداد ،ویرایش متن و ارتقای آن ،ســایر اقدامات برای
نشــر کتاب و نیز یاریرسانی در فرایند تبلیغات و فروش.
همچنین از آن سو ،منافع ناشــر را در نظر دارد :بهدنبال

بر ویراستار است
که در رشتهای علمی
متخصص باشد تا بتواند
در زمینۀ «ویرایش
بنیادی» متون تخصصی
ِ
آن رشته نیز وارد شود

ویراستار پس از
چند سال ویرایش
حرفهای ،بهتدریج
ارتباطاتی با نویسندگان
و ناشران و دیگر
دستاندرکاران عرصۀ
نشر مانند صفحهآراها و
حروفچینها و طراحها
خواهد یافت
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جرالد گراس
مینویسد ...« :درست
آن است که ویراستار
به یاد داشته باشد
اثر مورد نظر متعلق
به مؤلف است و نظر
اوست که باید تأمین
شود....
بهبیان دیگر ،مؤلف
است که کتاب را به
دنیا میآورد»
یاد بگیرید موقع
خواندن ،مدادی
در دست داشته
باشید؛ نه صرف ًا
برای یادداشتکردن
اصالحات و
بازنگریهای احتمالی؛
بلکه برای اینکه
نکتههایی را دربارۀ
امور مربوط به تبلیغ و
آگهی کتاب ،هم برای
خودتان و هم برای
همکارانتان مشخص
کنید که شاید ماهها
بعد به کار بیاید
شم
تقویت ّ
اقتصادی به ویراستار
این امکان را میدهد
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

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

کتابهای ناب است ،متنهای موجود را بهگونهای صیقل
میدهد که بهترین فروش را بکند ،دربارۀ تبلیغات و بازار
فروش میاندیشد ،شیوهنامه و سیاستهای ناشر را در اثر
اعمال میکند و در مجموع ،از زاویۀ دید ناشر به اثر مینگرد.
اولین حمایت ویراستار هم ،از خوانندگان و خو ِد کتاب
است.
 .۴تصور دقیق از جایگاه خود :جرالد گراس مینویسد:
« ...درست آن است که ویراستار به یاد داشته باشد اثر مورد
نظر متعلق به مؤلف است و نظر اوست که باید تأمین شود...
 .بهبیان دیگر ،مؤلف اســت که کتــاب را به دنیا میآورد.
ویراستار حکم قابلهای را دارد که باید متنی خوب و سالم
را برای دنیای نشر متولد کند 5».بهگفتۀ جیمز اوشی ِوید:
«مبــادا فکر کنید که مهارتهای شــما میتواند از کتاب
چیزی بسازد که نیســت .اگر دلتان میخواهد نویسنده
شــوید ،خودتان بنویسید . ...همواره باید تصویر روشنی از
نقش خود داشته باشید :شما متخصص این حوزه نیستید.
حضورتان برای کمککردن اســت 6».نباید از خود بپرسد:
«اگر من نویسنده بودم ،متن را چطور مینوشتم؟» باید فقط
خطاها را بیابد و آنها را با داشتن دلیل ،اصالح کند.
 .۵قدرت اقنــاع :باید بتواند بهصــورت منطقی و
مســتدل ،از پیشنهادهای خود دفاع کند و دلیل تغییرات
خود را تبیین کند .ام .لینکلن شوستر در بند پنجم «نامهای
سرگشاده به ویراســتاران آینده» اینطور توصیه میکند:
«کافی نیست که از یک متن یا از ایده و طرحی برای یک
کتاب‘ ،خوشتان’ یا ‘بدتان’ بیاید .شما باید بدانید و بتوانید
بهنحو مستدل و قانعکنندهای 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 کتابهای صاحبنظران ارجاع دهد .باید دستوری
صحبت کند یعنی با اصطالحات دستور زبان .همچنین باید
شم اقتصادی خود را تقویت
از فرایند نشر سر در بیاورد و ّ
کند.

شم اقتصادی به ویراستار
.۶
ّ
شــم اقتصادی :تقویت ّ
این امکان را میدهد 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
چموخم فروش کتاب ســر در بیاورد .بایسته است بتواند
طرحی بریزد که ضمن کاهش هزینههــا ،آوردۀ مالی اثر
و فروش آن را افزایش دهد .همچنین وظیفۀ اوســت که
ویژگیهای برجستۀ هر کتاب را بهزبانی شیوا و روشن بیان
کند .ویلیامز برخی از این وظایف را اینطور بر میشــمرد:
«از گزارش ارزیابی گرفته تا نسخۀ مبنای فهرستنویسی،
لبهبرگردان روکش و اطالعیههای تبلیغاتی ،این ویراستار
است که با توضیحات اولیۀ خود ،تلویحاً شرح میدهد اص ً
ال
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 میآورد . ...یکی دیگر از این نوع زحمتها
شرکت در جلســۀ فروش است 8». ....همچنین اندیشیدن
دربــارۀ بازاریابی اثر و معرفــی آن در فضای مجازی نیز از
دغدغههای ویراستار است.
توصیۀ عالمانۀ شوســتر دراینباره این است که« :یاد
بگیرید موقع خواندن ،مدادی در دســت داشــته باشید؛
نه صرفاً برای یادداشــتکردن اصالحــات و بازنگریهای
احتمالی؛ بلکه برای اینکه نکتههایی را دربارۀ امور مربوط
بــه تبلیغ و آگهــی کتاب ،هم برای خودتــان و هم برای
9
همکارانتان مشخص کنید که شاید ماهها بعد به کار بیاید».
 .۷گسترش روابط و بازارسازی :بر ویراستار است که
مدام بهفکر یافتن ارتباطات جدید برای فعالیت خود باشد:
ناشران ،نویسندگان ،طراحان ،صفحهآراها ،حروفچینها،
ســازمانها و . ...ویراســتار باید هر روز بهدنبال گسترش
زمینههای 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 همایشها،
مجلهها ،کالسهای درس ،نشستهای دوستانه ،سفرهای

ویراستا ِر واسط

شغلی و تفریحی و . ...همچنین خالقانه ،نیازهایی را کشف
کند که هنوز برآورده نشــده اســت یا نیازســازی کند و
ایدههایی جدید بدهد.
 .۸تواناییهای فردی :آخرین بند هم این اســت که
خود را بشناسد و نگاهی واقعبینانه به توانمندیهای خود
داشته باشد .ریچارد کرتیس مینویسد« :ویرایش مجموعۀ
بســیار پیچیدهای از کارهاســت و هیچکــس نمیتواند
بهتنهایی در تمام آن کارها به یک اندازه مهارت داشته باشد.
ویراستاری که با گشادهدستی از کارگزاران پذیرایی میکند
و مؤلفان ،مسحور او میشوند ،ممکن است مذاکرهکنندۀ
بیدستوپایی باشد .معاملهگر هوشیار ممکن است طاقت
فنی کلمهبهکلمۀ
کار ماللآور و توانفرســای ویرایــش ِ
متن را نداشته باشد .ویراســتار فنیای که ماهرانه کتاب
را کلمهبهکلمه و سطربهســطر زندگی میبخشــد ،موقع
10
سروکلهزدن با نویسندگان ممکن است از کوره در برود».
این خودشناســی زمینهای میشود تا تواناییهای خود را
افزایش دهد .مث ً
ال حاضرشدن در مقام ویراستاری واسط،
بیشتر وقت ویراستار را در محل کارش و در ساعات رسمی
کار میگیرد .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 بهدرســتی 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 هزینههای این مرحله از تولید کتاب را مهمترین
سرمایهگذاری 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 صلحجو بهخوبی دراینباره سخن گفته است:
«بدون شک ،هم ناشر و هم ویراستار در ساختهشدن کتاب
نقش دارند؛ اما میزان این نقش در ایران و کشورهای غربی
متفاوت اســت .ویراستار غربی بســیار مهمتر است و در
بســیاری از موارد ،در انتشار اثر نقش تعیینکننده دارد. ...

این موضوع دو فایدۀ آشکار دارد :از مسئولیت ناشر میکاهد
شدن مسئولیت
و به مســئولیت ویراستار میافزاید .اضافه ِ
ویراســتار بهمعنای 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
11
جایی نمیبرد».

سخن آخر :احساس رضایت

برخی از فواید «ویراستار واسط» برای نشر را گفتم .بزرگترین
آوردۀ اینگونه ویرایش برای خو ِد ویراستار ،احساس رضایت
است! لذت اینگونه تعامل حرفهای با ناشران و نویسندگان
او را به شوق میآورد تا راه پُر پستی و بلندیِ ویرایش را ادامه
دهد .مث ً
ال نمونههای اینگونه تعامل با ناشران و نویسندگان،
از خاطرات خوب من در دوران حرفهای ویراستاریام است:
اینکه میبینم ســاعتها گفتوگو و چند ســال انتظارم،
باالخره فردی مســتعد را به عرصۀ نوشتن میکشاند ،آن
هم با کتابی پُرتیراژ؛ یا آنجا که در پروازهایم برای دورههای
ویرایــش ،خداخدا میکنم فرد مســتعدی بیابم تا در تو ِر
نوشــتن بیندازمش ،فرقی نمیکند قهرمانی ملی باشد یا
استاد دانشگاهی یا حسابرس سازمانهای دولتی ،با ایشان
ساعتی همصحبت میشوم و میکوشم جرقهای در ذهنشان
ایجاد کنم و میدانم سالهای بعد ،ثمر آن را خواهم دید؛
وقتی مدتها با نویسندهای مذاکره میکنم و دهها پیشنهاد
میدهــم و او میپذیرد و سپاســم را میگوید؛ آنگاه که
در مهمانی و مجلســی دنبال ایده برای نوشتن میگردم و
همچنین دنبال فردی مستعد برای نویسندهشدن؛ وقتی
تالش میکنم ناشران مناسب برای نویسندگان بیابم و. ...

سپاس

در نوشتن این اثر ،پس از آموزههای استادانم و کتابهایی که
خواندهام ،رهنمودهای عزیزانم ،جواد کاظمی و محمدمهدی
باقری و مهدی صالحی و سیدفرشید ساداتشریفی ،اثرگذار
بوده است .سپاسمن ِد همگیشانم.
12
مرا از دیدگاههای ارزشــمند خود بهرهمند سازید.
سپاسگزارم.
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ریچارد کرتیس
مینویسد« :ویرایش
مجموعۀ بسیار
پیچیدهای از کارهاست
و هیچکس نمیتواند
بهتنهایی در تمام
آن کارها به یک
اندازه مهارت داشته
باشد .ویراستاری
که با گشادهدستی
از کارگزاران
پذیرایی میکند و
مؤلفان ،مسحور او
میشوند ،ممکن
است مذاکرهکنندۀ
بیدستوپایی باشد

بدون شک ،هم
ناشر و هم ویراستار
در ساختهشدن کتاب
نقش دارند؛ اما میزان
این نقش در ایران
و کشورهای غربی
متفاوت است

پینوشتها:
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ویرایش فرایندی
است توافقی
میان ویراستار و
پدیدآورندۀ متن
که هدف صحیح
و روانشدن متن
(منطبقشدن آن با
آستانۀ فهم مخاطب)
را دنبال میکند و
این یعنی ،ویراستار
متن دو
در میانه و ِ
سوی ارتباط فرستنده
(پدیدآور) و گیرنده
(مخاطب) جایگاهی
ویژه دارد

[ویراستار] باید به
خود بگوید« :چگونه
میتوانم به این
نویسنده کمک کنم
تا حرفش را بهسبک
خودش ،بهتر از این
بنویسد؟» و از گفتن
این جمله بپرهیزد که:
«چطور میتوانم به
او نشان دهم که اگر
نوشتۀ من بود ،آن را
چگونه مینوشتم؟
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قسمت اول :چشمانداز و پرسشهای آغازین

دکتر سیدفرشید ساداتشریفی

مقدمه

گروه «ویراستاران» 2در جایگا ِه فعالترین گروه ویرایشی
خصوصی در ایران ،ضمن برگزاری کارگاههای آموزش
ویرایش ،میکوشــد به روند کار ویرایش ســرعت و
دقت بخشد .محدودۀ فعالیت «ویراستاران» از کارهای
خدماتی و صنفی فراتر نمــیرود؛ زیرا همین قلمرو،
آنقدر پربرگوبار اســت که از آموزش تا تولید محتوا
ویرایش انواع متنها را دربرمیگیرد.
تا انجام خدمات
ِ
«ویراستاران» به ضرورتِ کار گروهی در حرف ۀ خویش
واقف اســت و این بدانمعناســت که چند ویراستار،
همزمان ،در گروههای تخصصــی ،متنها را در زمان
کوتاهتر ویرایشکنند و ویراســتاران ناظر ،کار آنان را
بازبینند تا از یکدســتی و درستی و دقت کار مطمئن
شــوند« .ویراستاران» آماده اســت با تکتک ناشران و
نویســندگان ،نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز همۀ
درستاندرکاران نشر و رســانه ،در آموزش ویرایش و
درستنویســی و در ویرایش متون همکاری کند .در
این گروه ،آموزش نیز همــواره برمبنای بهرهگیری از
فنون و فناوریهای جدید دیجیتال و استفاده از گنج
شــایگان تجربههای استادان این عرصه و تالش برای
ِ
تجربهاندوزیهــای جدید بوده اســت .آنچه در ادامه
میآید ،بخش نخست ،سلسلهیادداشتهایی است که
میکوشد چشــماندازی صحیح از چیستی ویرایش و
درستنویسی به خوانندگان پیشکش کند.

متن

1

 .۱ویرایش فرایندی اســت توافقی میان ویراســتار و
پدیدآورندۀ متن که هدف صحیح و روانشــدن متن
(منطبقشــدن آن با آســتانۀ فهم مخاطب) را دنبال
متن دو
میکنــد و این یعنی ،ویراســتار در میانــه و ِ
سوی ارتباط فرستنده (پدیدآور) و گیرنده (مخاطب)
جایگاهی ویژه دارد؛ اما جایگاه او دقیقاً کجاست؟
شــاید در گام اول و پیشاز فرارسیدن سطرها و
3
قسمتهای بعدی ،این دو نقلقول کمی کمک کند:
• [ویراستار] باید به خود بگوید« :چگونه میتوانم
به این نویسنده کمک کنم تا حرفش را بهسبک
خودش ،بهتر از این بنویسد؟» و از گفتن این جمله
بپرهیزد که« :چطور میتوانم به او نشان دهم که
اگر نوشــتۀ من بود ،آن را چگونه مینوشــتم؟»
4
(جیمز تربر)
• ویرایش ،بهســادگی ،بهکارگرفتن عقل سلیم
خوانندۀ خوب اســت .بههمین دلیل ،برای اینکه
ویراستار خوبی باشید ،باید خوانندۀ خوبی باشید.
5
(رابرت گاتلیب)
 .۲حال اگر این جایگاه را شناختیم و پسندیدیم،
چگونه میتوانیم ویراســتار شــویم؟ آیا درستنویس
و زیبانویس شــدن خودمــان بر آن مقدم اســت یا
درستنویسی و ویرایش ،هر دو ،ممکن است همزمان
دستیاب شــوند؟ راههای افزایش دقت و حساسیت

درستنویسی و ویرایش از گام نخست

مطالعاتــی یاریرســان ،آموزشهای
ذهــن ،ســیر
ِ
بهدردبخور و دیگر ضروریات را از کجا بشناســیم و در
کجا بیابیم؟
 .۳مزایا و معایب ویراستارشدن چیست؟ و چگونه
میتوان از ضعفهای این شــغل کاست و بر مزایایش
افزود؟
 .۴باتوجهبه گســتردگی عرصۀ ویرایش ازسویی
تربودن دو شاخۀ «ویرایش زبانی» و «ویرایش
و پرنکته
ِ
صوری» ازسوی دیگر ،زیرمجموعههای اصلی هریک از
اینها کداماند؟
 .۵ازآنجاکه ویرایش زبانی بر معنای متن تمرکز
میکند ،زدودن واژههای ناآشــنا و بیگانه در این میان
چــه اهمیتــی دارد؟ مرجع یافتن برابرنهاد فارســی
برای «المان» و «پروپوزال» و «امعان نظر» چیســت؟ با
«بهپیوست ایفاد میگردد» در نامههای اداری چه باید
کرد؟ حال که میخواهیم از واژههای آشــنا استفاده
کنیم تا خواننده مقصودمان را درست و راحت دریابد،
همیشــه واژههای فارسی را بهکار میبریم یا این فقط
نوعی ترجیح است؟
 .۶برای شناسایی و اصالح چندمعنایی ناخواسته
در جمــات و عبارات متــن چه بایــد بکنیم؟ این
«کژتابی»ها را چگونه بیابیم و درمان کنیم؟
 .۷روی دیگر کژتابیها خطاهای منطقیاند :مث ً
ال
فصل و وصل باهم جمع میشوند و «و یا» را میسازند؛
با نبود و غیاب و کمبود خداحافظی میکنیم و «عدم
وجود» را میسازیم؛ «ترین» (صفت عالی) را که بر یک
چیز داللــت میکند ،در ترکیب «یکی از قدیمیترین
دانشــگاهها» برای جمع بهکار میبریم .همه ،بیآنکه
لحظــهای فکر کنیم اینها یعنی چه و بیپروا از اینکه
ن نوع ،مکثی مفهومــی به خواننده
خطاهایــی از ایــ 
تحمیل میکند و دشوارفهمشدن متن را در پی دارد.
 .۸حشو :پس از ویرایش ،حجم بسیاری از کتابها
دهها یا گاهی صدها صفحه کم میشود .عجیب نیست؟
راز اینهمه کاهش در چیست؟ بالغت ،که سه وجه دارد:
نزدیکشدن به معنای مطلوب و معنای بسیار را با لفظ
کم رساندن و از حذفشدنیهای بیکاربرد نگذشتن و
آنها را حذفکردن .پس شما بگویید با «پس بنابراین»ها،
«بازگشــایی دوباره»ها« ،دو طفالن مسلم»« ،نسبت به
بذل اقدامکردن» و امثال آن چه کنیم؟
چیزی ِ
 .۹آیا گویش غیرمعیار ،در متن معیار و سرراست
و غیرخالق جایی دارد؟ «هوا سرد رفت» و «جای شما
آمد» مشــهدیها« ،چرا نگا ِه من میکنی» و «جانش را
باالی ویرایش داد» جنوبیها و مانند اینها جایز است
که در متن معیار هم بیاید؟
 .۱۰آیا زبانآمــوزی ،نگارش متن علمی ،کثرت
اصطالحات شــیک فرنگی و امثال اینها به ما اجازه

میدهد ساختار دستوری بیگانه را در زبانمان بپذیریم
و بهکار بریم؟
 .۱۱آیا اصلی مهمتر از «یکدستی» یا هماهمیت با
آن داریم که بر تمام جوانب ویرایش و درستنویســی
متن حاکم باشد؟
 .۱۲در ویرایــش صوری که دغدغهدار اســت تا
ظاهر متن نیز از جنبههای مختلف آراسته شود ،بهجز
رسمالخط واژگان و چگونگی نگارششان به نکاتی دیگر
هم میپردازیم؟ آیا تلفــظ و امالی واژهها نیز دغدغۀ
ماست؟ فاصلهگذاری بین کلمهها و نشانهها را چگونه
انجام میدهیم؟ آیا عددنویسی در متنهای ویراسته،
ســامان و قاعدهای دارد؟ چه شــیوهنامهای هست که
همۀ این مواد و مطالب را ســامانی اصولی و یکدست
بخشیده باشد؟
 .۱۳آیا الیهبندی و پاراگرافگذاری 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 الیهبندی و
پیکرهچینی و فهرستسازی برای متن ،راهی خودکار
و دقیق هم دارد؟
 .۱۴پس از مسائل کالن صورتِ متن ،آیا نشانهها
(عالئم ســجاوندی) نیز نظامی دارند؟ آیا اســتفاده از
نقطه و کاما و نقطهکاما و عالمت سؤال و تعجب و ...نیز
قواعدی دارد؟ اگر بله ،ریاضیگون اســت یا منعطف و
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پیچیده؟ رعایت آن چه اثری در انتقال سریع و صحیح
معنا دارد؟
 .۱۵آیا ارجاعدهی و کتابنامه نیز پیرایش میطلبد
و شیوهنامه و اصولی دارد؟
 .۱۶آیــا عالوهبر نرمافزار واژهپــرداز  ،wordبرای
درستنویســی در گوشیهای هوشــمند نیز ابزار و
نرمافزاری وجود دارد؟

بهجای سخن پایانی

در پایان بجاســت برای خوانندگان عالقهمند ،منابع و
ســیری را معرفی کنیم که بتوانند درصورت تمایل،
تا پیش از رســیدن به شمارههای آیندۀ مطلب ،خود،
پاســخ دســتِکم برخی پرسشهای
با جســتوجو
ِ
پیشگفته را بیابند .بههمین ســبب در اینجا ،ســیر
مطالعاتی ویرایش ،در گروه «ویراستاران» را از درسنامۀ
آموزشی این گروه بهقلم استاد محمدمهدی باقری نقل
6
میکنیم و با آن ،این قسمت را پایان میدهیم:
* ابوالحســن نجفی ،غلط ننویسیم ،تهران :نشر
پیشگفتار بصیرتزا  +سرواژههای مهم:
دانشگاهی.
توسط ،داشتن ،قابل ،قابلتوجه ،درازنویسی ،را ،شرایط،
تتابع افعال ،اگرچه ...ولی ،یک ،حذف فعل ،صفت مؤنث،
عبارت وصفی ،سؤالپرسیدن ،بشــریت ،واو ،آنچهکه،
موافقت ،نوین ،تنها ،نرخ و. ...
* فرهنگســتان زبان و ادب فارســی ،دســتور
خط فارســی ،تهــران :آثــار (فرهنگســتان).
مطالعــۀ ص۲۱تــا + ۴۳دقت فــراوان در جدولهای
ص۲۵تا۲۷و.۳۲
* علیاشرف صادقی ،فرهنگ امالیی خط فارسی،
امالی واژههای فارسی .البته
تهران :فرهنگستان.
معدودی واژهها را ندارد و مقدمهاش پُرعیب است.
نصراهلل پورجوادی (زیر نظر) ،دربارۀ ویرایش ،چ۲
مقالههای ( ۱مایرز)،
بهبعد ،تهران :نشر دانشگاهی.
( ۳سمیعی)( ۴ ،باستیین)( ۷ ،معصومی)( ۱۲ ،امامی).
نصراهلل پورجوادی (زیر نظر) ،دربارۀ زبان فارسی،
پیشگفتار  +مقالههای ۱
تهران :نشر دانشگاهی.
(نجفی)( ۱۳ ،ایرانی)( ۲ ،صادقی)( ۱۵ ،یوســفی)۲۰ ،

(سمیعی)( ۲۱ ،ایرانی)( ۱۷ ،معصومی)( ۲۴ ،منصوری)،
( ۹آشوری)( ۲۸ ،کافی).
* یوسف عالی عباسآباد ،فرهنگ درستنویسی
مقدمۀ ناب  +پانزده متن
سخن ،تهران :ســخن.
فارسی معیار  +سرواژههای مهم ،مثل گرتهبرداری.
ناصر نیکوبخت ،مبانی درستنویسی زبان فارسی
فقط نیمــۀ اول کتاب .با
معیار ،تهران :چشــمه.
نظمی مناسب ،ویرایش زبانی را خالصه کرده است.
* حســن ذوالفقــاری ،راهنمای ویراســتاری و
بحث نشانهگذاری.
درستنویســی ،تهران :علم.
البتــه تمام کتاب مفید اســت و مثالهــای فراوان و
جدولهای مفصلی دارد .برای ویرایش نامههای اداری
نیز میتوان از مثالهای 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 ،کتابپژوهــی ،قم :صحیفۀ
«حشــو قبیح» در  ۱۰۰صفحه  +مقالۀ «از
خرد.
ویراســتاری تا ویرگوالستاری»  +چهار مقاله با موضو ِع
ننوشتن.
خرمشــاهی ،کژتابیهای ذهن و زبان،
بهاءالدین
ّ
کتابی مفرح ،حــاوی نکتههای
تهران :ناهیــد.
کاربردیِ زبانی و حاصل بیست سال یادداشتبرداری.
عبدالحسین آذرنگ ،بازاندیشی در مباحثی از نشر
بخــش دوم ،بهویژه
و ویرایــش ،تهران :ققنوس.
مقالههای 1و۵و.۶
علی صلحجو ،نکتههای ویرایــش ،تهران :مرکز.
یادداشتهایی برخاسته از سالها تجربۀ جدی در
ویرایش ،مفید برای حرفهایترها و نه تازهواردها.
محســن باغبان ،مصائب آقای ویراســتار ،تهران:
تجربههایی رنگارنگ و آموزههایی جدید از
قطره.
سالها ویراستاری ،مفید برای حرفهایترها.
* غالمرضــا ارژنــگ ،ویرایش زبانی :بــرای زبان
بسیار ساده و
نوشتاری فارسی امروز ،تهران :قطره.
پُرمثال ،ویرایش زبانی را توضیح داده است.

پینوشتها:
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 .1محقق دورۀ پسادکتری زبان و ادبیات فارسی و نمایندۀ «ویراستاران» در جنوب ایران؛  .fsadatsharifi@gmail.comدر محتوای
این متن از دروس و جزوههای اســتادانم محمدمهدی باقری و سیدحمید حیدریثانی و مهدی صالحی بهرۀ فراوان بردهام که
تکتک آنها را صمیمانه سپاس میگویم  .2 /نشانی تارنما .3 / www.viraiesh.ir :همکار گرانقدرم شکیبا شریفپور با همکاری
دوستشــان سرکار خانم پرســتو ُقرچی ،مطلبی زیبا و خواندنی برای شمارۀ  ۵۲مجلۀ انشا و نویسندگی زیر عنوان «ویرایش
بهروایت بزرگان؛ نقلقولهای ویراســتاران و نویسندگان برجســتۀ خارجی دربارۀ ویرایش» فراهم کردهاند که با کسب اجازۀ
ایشان ،بخشی از این نقلقولها را آوردهام .از ایشان نیز سپاسگزارم  .6 / Robert Gottlieb .5 / James Thurber .4 /نشانۀ
* یعنی جزو ابزار کار است و در هنگام ویرایشکردن ،باید د ِمدست ویراستار باشد

دربارۀ نقش و جایگاه ویراستار

غلط امالیی «هم» میگیریم!
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احمد عبدالهزاده مهنه

عنوان این یادداشت جملهای است که همیشه
در گفتوگوی بین مردم و ویراستار جماعت میشود
شنید:
مردم[ :با کنجکاوی] شغلت چیه؟
ویراســتار جماعت[ :بــا اعتمادبهنفس کامل]
ویراستاری.
مردم[ :با نــگاه عاقل اندر ســفیه] یعنی غلط
امالیی میگیرید دیگه!
ویراستار جماعت[ :با سرخوردگی] غلط امالیی
«هم» میگیریم.
با همۀ تالش ویراســتار جماعت ،این گفتوگو
غالباً با این جمله به پایان میرسد:
مردم[ :با حــس «من که همــون اول گفتم»]

آهان! همون غلط امالیی و اینا دیگه!
قصــۀ ویراستارناشناســی به همیــن جا پایان
نمیپذیــرد .این «و اینا» را بســیاری از مردم ،فقط
قواعــدی خشــک و دســتوپاگیر میپندارند که
ویراســتار بهدســت میگیــرد و بیرحمانه به جان
نوشــتهها و حتی گفتههای مردم میافتد .البته در
نظر ویراســتار ،همین «و اینا» هزار نکتۀ باریکتر از
موست که باید عمری زحمت کشید و خواند و خواند
و خوانــد تا بتوان آن را در کولهبــار دانش و تجربه
جای داد.
شاید تاکنون بسیار شــنیدهاید که ما ویراستار
جماعت ،کی هستیم و چهکارهایم .حاال بشنوید که
کی نیستیم و چهکاره نیستیم.

نویسندهها و
مترجمان اص ً
ال نگران
نباشند :قرار نیست
بهجای آنها ،ما از
خواننده دلبری کنیم.
ما پشت پردهایم و فقط
متن را صیقل میزنیم
و به دست خواننده
میسپاریم
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نقشــمان این نیســت که در روند نشر ،ناگهان وارد
صحنه شویم و با چهار تا ایراد بنیاسرائیلی بخواهیم
خودی نشان دهیم و ناشر را وادار کنیم که عصبانی
شــود و بگوید« :بر خرمگس معرکه لعنــت!» اتفاقاً
خیلی دلســوز نشر و ناشــریم .میخواهیم حاال که
برای یک جلد کتاب ،اینهمه آدم زحمت میکشند،
ورفته به دست خواننده برسد .خواننده
کاری شسته ُ
راضی باشــد و ناشر ،هم سودش را ببرد و هم ثوابش
را.

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 بنیاسرائیلی
بخواهیم خودی نشان
دهیم و ناشر را وادار
کنیم که عصبانی شود

آدمآهنی نیستیم

همیــن جا اعالم میکنیم :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 د ِم تیغ بگذراند .هر نوشتهای روح دارد و همچنان
که همۀ آدمها را نمیشــود 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 میکنیم.

ایرادگیر نیستیم

هوو نیستیم

هر نوشتهای
روح دارد و همچنان
که همۀ آدمها را
نمیشود با یک
قاعده و قانون و
روش بسامان کرد،
هر متنی را هم باید با
حال و هوای خودش
ویراست
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نویســندهها و مترجمان اص ً
ال نگران نباشــند :قرار
نیســت بهجای آنها ،ما از خواننده دلبری کنیم .ما
پشــت پردهایم و فقط متن را صیقــل میزنیم و به
دست خواننده میسپاریم .تازه ،این روزها که ارتباط
اینقدر آسان شده است ،هرجای کار که گیر کردیم
و دســتمان به اصالح و تغییر نرفت ،با صاحب متن
تماس میگیریم و گیر کار را با او در میان میگذاریم
و پیشنهاد خودمان را میگوییم .دستبردن در متن
نویســنده یا مترجــم مرحوم هم هیهــات! ویرایش
صوری میکنیم و بس .ویراستاری رفاقتی است بین
دو همصنف ،نه رقابتی بین دو هوو.
قرار نیست نان نویسنده را آجر کنیم .نویسنده
اگر نویسنده باشد ،اثرش را دستکاریهای ویراستار
از ارج و قــرب نمیاندازد .از آنســو ،نویســنده اگر
نویسنده نباشــد ،ویراســتار نمیتواند نویسندهاش
کند .قرار نیســت و معقول و مطلوب هم نیست که
ویراســتار در سبک نوشته دست ببرد یا نوشتهای را
بازنویسی کند .نامردی هم هست دیگر :کس دیگری
ذوق بهخرج دهد و دســت آخر ،هنرنمایی را بهپای
کسی دیگر بنویسند.

اخاللگر نیستیم

باور کنید که ما مخل آسایش و آرامش ناشر نیستیم.

در برابــر هر واژهای باید حســاس باشــیم و از کنار
کوچکترین کلمه بهراحتی نگذریم تا بتوانیم دایرۀ
واژگانیمان را روزبهروز بهروز کنیم و درســت را از
نادرســت بازبشناسیم؛ اما معنایش این نیست که به
حــرفزدن روزمرۀ مردم گیر بدهیــم .اص ً
ال یکی از
منابع ما برای تعیین معیارهای درستنویسی ،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
نمیکنیم .از کار ویراستارنماها و خودویراستارپندارها
که اص ً
ال دفاع نمیکنیم .ما هم آدمیم :آدم اســت و
اشتباه .برای همین اســت که همین جا از ویراستار
مجله خواهش میکنم که در این نوشــتار هم نیک
بنگرد و سفتوسخت ویرایشش کند؛ چون معتقدیم
که هر متنی به ویرایش نیاز دارد.
در روزهایی که این یادداشــت را مینوشتم ،استاد
ابوالحسن نجفی ،دیدهبان دلسوز زبان فارسی و یکی
از حقداران بزرگ به گردن ویرایش و درستنویسی،
از میان ما پر کشــید .نتوانســتم نوشتهام را بی نام
او به پایــان ببرم .آرمانش را پــاس بداریم و «غلط
ننویسیم».

نقدی ویرایشی
بر ترجمههای مشهور قرآن
بخش نخست

محمدمهدیباقری
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1

سرویراستار ترجمۀ جدیدی از قرآن

هم نخسـتین ترجمـه از قرآن بـه زبان فارسـی بود و
هـم در بین زبانها بیشـترین تعـداد ترجمه از ِآن فارسـی
کامل چاپشـده وجود دارد
است :بیش از هفتاد ترجمۀ ِ
کـه حـدود پانـزده ترجمـه از آنها به شـهرت رسـیدهاند.
از طرفـی ،ترجمـۀ قـرآن کاری اسـت دشـوار و پرنکتـه و
زمانگیـر .مترجـم قرآن نیـز بایـد از ویژگیهـای متعددی
برخوردار باشـد که دربارۀ آن ،بسـیار نوشـتهاند و در منابع
زیـر میتـوان مطالب مفیـدی در این زمینـه یافت:
 .۱محمدعلـی کوشـا ،ترجمههـای ممتاز قـرآن در
تـرازوی نقد ،قـم :مبیـن.۱۳۸۸ ،
 .۲مرتضـی كريمینیـا ،سـاختهای زبـان فارسـی و
مسـئله ترجمه قـرآن ،تهـران :هرمـس.1389 ،
 .۳مقالههـای مربـوط بـه ترجمـه ،در نشـریههای
ترجمـان وحـی ،بینـات ،پژوهشهـای قرآنـی.
 .۴سیدمحمدحسـن جواهری ،درسـنامه ترجمه؛

اصـول ،مبانـی و فرآینـد ترجمـه قـرآن کریـم ،تهـران:
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه.۱۳۸۹ ،
 .۵بهاءالدیـن خرمشـاهی ،بررسـی ترجمههـای
امروزیـن قـرآن کریـم ،قـم :ترجمـان وحـی.۱۳۸۸ ،
 .۶محمدعلـی رضایـی اصفهانـی ،منطـق ترجمۀ
قـرآن ،قـم :مرکـز جهانـی علـوم اسلامی.۱۳۸۶،
سـازی تأثیـر متن مبدأ و
ترجمـه را میتوان «یکسان
ِ
مقصد» دانسـت؛ یعنی همان حسـی که بـرای خواننده
در زبـان مبـدأ حاصـل میشـود ،بـه خواننـده در زبـان
مقصد نیز دست دهد .البته در ترجمۀ متن مقدس ،این
ادعـا بلندپروازانه بهحسـاب میآیـد و باید بـه این واقعیت
گـردن نهـاد کـه بههرحـال و همیشـه و بهناچـار ،ترجمـۀ
متـن مقدس بـا «ریزش معنـا» روبهروسـت .امـا پذیرفتن
اصـل بارهـا تکرارشـده و بدیهی ،مسـاوی نیسـت با
ایـن ِ
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ترجمه را میتوان
سازی تأثیر
«یکسان
ِ
متن مبدأ و مقصد»
دانست؛ یعنی همان
حسی که برای خواننده
در زبان مبدأ حاصل
میشود ،به خواننده در
زبان مقصد نیز دست
دهد .البته در ترجمۀ
متن مقدس ،این ادعا
بلندپروازانه بهحساب
میآید و باید به این
واقعیت گردن نهاد که
بههرحال و همیشه و
بهناچار ،ترجمۀ متن
مقدس با «ریزش
معنا» روبهروست .اما
اصل
پذیرفتن این ِ
بارها تکرارشده
و بدیهی ،مساوی
نیست با ناامیدی و
کاستن از تالش برای
سازی تأثیر متن
همسان
ِ
مبدأ و مقصد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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سـازی تأثیـر
ناامیـدی و کاسـتن از تلاش بـرای همسان
ِ
متـن مبـدأ و مقصـد .باید و شـاید کـه «تا حد ممکـن» در
رنگارنگ زبانی را بهکار بسـت تا
این راه کوشـید و ابزارهای
ِ
بـه آن هـدف واال «تـا حـد امکان» نزدیک شـد.
همسـانی اثرگـذاری ،فهـم روان
فـرض ایـن
پیش ِ
ِ
اسـت .حـرف دشـوارفهم هیـچ اثـری در خواننـده
نمیگـذارد؛ چـون در همـان گام اول ،یعنـی فهـم معنا و
ُمراد ،نگهش میدارد .بهجز رواننویسـی ،ضروری اسـت
دیگـر ویرایشـی و نگارشـی نیـز در ترجمۀ
کـه اصلهـای
ِ
قـرآن رعایـت شـود.
در ادامـه چند عنوان از اصول ویرایشـی میآید و زیر
هر عنوان ،چند نمونۀ مقایسـهای از جملههای ایـراددار،
از البـهالی ترجمههای مشـهور ،خواهـد آمد .تذکر اینکه
ایـن تکنمونهها را نباید به کل آن ترجمهها تعمیـم داد و
سـر ارزشگذاری
نشـاید که با ایـن نمونههای معـدود ،بر ِ
داوری نهایی کـرد .اینها
مترجمان نامـور
آثـار فاخر ایـن
ِ
ِ
تنهـا نقدهایـی تکجملـهای اسـت ،بـرای دقـتورزی و
درنگ .همچنیـن ،در بیان نمونهها ،برای رعایت اختصار
و بـا عذرخواهـی ،لقبهـای بزرگـوار ِان صاحـب ترجمـه
نمیآیـد و بـه ذکر فامیل ایشـان بسـنده میکنم:
.۱دشوارنویسی
َ َّ َّ
ين َلفيش َقاق َ
الظالم َ
يد
ع
ب
ِ ِ ٍ ِ ٍ
حج:۵۳،و ِإن ِ ِ
فوالدوند:ستمگراندرستيزهاىبسدورودرازند.
خرمشاهی :ستمکاراندرستیزهایدورودرازند.
گرمـارودی :سـتمگران در سـتیزهای ژرف بهسـر
میبرنـد.
مـکارم ،در بقـره :۱۷۶ ،در شـکاف و (پراکندگـی)
عمیقـی قـرار دارنـد.
انصاریـان ،در بقـره :۱۷۶ ،در دشـمنی دور و درازی
قـرار دارند.

مجتبـوی ،در بقـره :۱۷۶ ،هـر آينـه در سـتيزگى و
جدايـى دورى [از حـق] انـد.
روشـن اسـت که معنای این نمونهها روشن نیست!
عربـی قـرآن در اینجـا بهتـر بـه فهـم
گویـی خـود متـن
ِ
مینشـیند و
ترجمههـای فهمیدنیتـر ،از ایـن آیـه ،از ایـن قـرار
اسـت:
مـکارم :ظالمـان در عـداوت شـدید دور از ّ
حـق قرار
گرفتهانـد!
آیتی :ستمكاراندراختالفىبزرگگرفتارند.
صفـارزاده :همانـا دشـمنی کافـران بـا کالم حـق و
مؤمنـان شـدید و ریشـهدار اسـت.
الهـی ق :.سـتمکاران عالـم سـخت در سـتیزه و
دشـمنی دور (از حـق) میباشـند.
ً
انصاریان :قطعا سـتمکاران در دشـمنی و سـتیزی
بسـیار دور [نسـبت بـه حق و حقیقـت] قـرار دارند.
 .۲توالی فعل
هـرگاه بنـد موصولـی ،بـه «کـه» یـا «چـه» ،درون
فعل بند
جملـهای میآید ،توالی فعـل رخ میدهـد؛ زیرا ِ
موصولـی به فعل اصلی جمله میرسـد و بهجز این ،بین
فاصلـۀ خللسـاز میافتد.
نهـاد و فعـل
َ َّ
َّ َّ
ْ َ
ْ
 :۲۵أل َي ْس ُـج ُدوا ِلل ِه ال ِذي ُيخ ِـر ُج الخ ْب َء ِفي
نمـلَ ْ َ،
ون َو َما ُت ْعل ُن َ
ال ْرض َو َي ْع َل ُـم َما ُت ْخ ُف َ
َّ َ َ
ون
ِ
السـماو ِ
ات و ِ
فوالدونـد[ :آرى ،شـيطان چنيـن كرده بـود] تا براى
خدايـى كـه نهـان را در آسـمانها و زميـن بيـرون مـىآورد
و آنچـه را پنهـان مىداريـد و آنچـه را آشـكار مىنماييـد
مىدانـد ،سـجده نكننـد.
ایرادهـا .۱ :حـرف اضافـۀ غلـط :در چیـزی
بیـرونآوردن؛  .۲توالـی سـه فعـل« :آشـكار مىنماييـد
مىدانـد ،سـجده نكننـد»؛  .۳پیچیدهنویسـی و

نقدی ویرایشی بر ترجمههای مشهور قرآن

افتادگـی «بـرای خـدا ...سـجده نکننـد» .در عربـی
دور
َّ ِ
ً
َي ْس ُـج ُدوا ِلل ِـه کاملا بههـم چسـبیده آمده اسـت؛ امـا در
ایـن ترجمـه ،نوزده کلمه بیـن آنها فاصله افتاده اسـت!
همچنیـن اسـت ترجمـۀ آقـای آیتـی:
آیتـی :چـرا خدايـى را كـه نهـان آسـمانها و زميـن را
آشـكار مىكنـد و هـر چـه را پنهـان مىداريـد يـا آشـكار
مىسـازيد مىدانـد ،سـجده نكننـد؟
ترجمۀ پیشنهادی ما :شیطان کاری کرده است که
در برابـر خدا سـجده نکنند؛ همان خدایـی کهچیزهای
نهفتـه را در آسـمانها و زمیـن آشـکار میکنـد و میداند
چههـا مخفی میکنیـد َو چههاآشـکار.
َْ َ
ـاه َر ْح َم ًة ّم َّ
ّ
فصلـتَ :۵۰ ،و َلئ ْن أ َذ ْق َن ُ
ـد ض َّر َاء
ع
ب
ن
م
ا
ن
ِ
ِ ِ
ِ
َ َّ ْ ُ َ َ ُ َ
َّ
مسته ليقولن. ...
مـکارم :و هـرگاه او را رحمتـی از سـوی خـود بعـد از
ناراحتـی که بـه او رسـیده بچشـانیم میگویـد...:
فوالدونـد :و اگـر از جانـب خـود رحمتـى -پـس از
ً
زيانـى كـه به او رسـيده اسـت -بچشـانيم ،قطعـا خواهد
گفـت...:
دستوری
خطای
.۳
َََ
ْ َ
َ ْ َ ُ
إسـراء :۶۸،أفأ ِم ُنت ْـم أن َيخ ِسـف ِبك ْـم َج ِان َب ال َب ِّـر أ ْو
ً
َ ُ
ُ َ َ
ُْ َ ََْ ُ ْ َ
اص ًبا ث َّـم ل ت ِج ُدوا لك ْـم َو ِكيل
ير ِسـل عليكـم ح ِ
خرمشـاهی :پـس آیـا ایمنیـد از اینکـه شـما را در
گوشـهای از خشـکی بـه زمیـن فـرو بـرد ،یـا بر سـر شـما
شـنبادی 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؟!
فوالدونـد :مگـر ايمـن شـديد از اينكـه شـما را در
كنـار خشـكى در زميـن فـرو بـرد يـا بـر شـما طوفانـى از
سنگريزهها بفرسـتد ،سپس براى خود نگاهبانى نيابيد.
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
گوشـهای 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؟
بهرامپـور :مگـر ايمـن شـدهايد از ايـن كه شـما را در
كنـار خشـكى بـه زميـن فـرود بـرد يـا بر شـما طوفانـى از
سـنگريزهها بفرسـتد كه بـراى خـود مدافعـى نيابيد.
آیتـی :آيـا ايمنـى داريـد از اينكه ناگهان در سـاحل
دريـا شـما را در زميـن فرو برد ،يا تندبادى ريگبار بر شـما
بينگيـزد و براى خـود هيچ نگهبانى نيابيد؟

مجتبـوی :آيـا ايمنيـد از اينكـه شـما را در سـوى
خشـكى فروبـرد يا بـر شـما تندبادى سـنگباران فرسـتد
آنـگاه بـراى خـود هيـچ كارسـازى نيابيـد؟
قمشـهای :آیـا مگـر ایمنیـد از ایـن کـه شـما را در
خشـکی زمیـن فـرو بـرد یـا (تندبـاد غضبـش) بر سـرتان
سـنگ بـارد ،آنگاه بـر خـود پنـاه و نگهبانـی نیابیـد؟!
ترجمـۀ ما پیـش از ویرایـش :آیا مطمئنیـد از اینکه
خـدا در کنـار سـاحل ،در کام زمیـن فرونمیبردتـان یـا
توفانـی از سـنگریزه بـر سـرتان نمیبارانـد و آنوقـت،
پناهگاهـی بـرای خـود پیـدا نمیکنیـد؟!
وقتـی جمههـا را سـاده و کوتاه کنیـم ،غلطبودنش
آشـکار میشود:
«ایمنیـد از اینکـه بـر سـر شـما شـنبادی بفرسـتد
آنـگاه بـرای خویـش نگهبانـی نیابیـد؟
مطمئنید از اینکه خدا توفانی نمیباراند و آنوقت،
پناهگاهی برای خود پیدا نکنید؟!»
در چیدمان واژههای 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 قبلیهایش مثبت میآمد ،نه منفـی .اما اگر جملۀ
ً
خبـری و معمولـی اسـت که هسـت ،فعلـش بایـد دقیقا
برعکـس قبلیهایـش 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
سـاحل ،در کام زمیـن فرونمیبردتـان یـا توفانـی از
سـنگریزه بـر سـرتان نمیبارانـد؟! آنوقـت اسـت کـه
کـرد.
نخواهیـد
پناهگاهـی بـرای خـود پیـدا
َ
َ َ
ُ
در ُآیـۀ بعدی نیز چنین اسـت :أ ْم أ ِم ُنت ْـم أن ُي ِع َيدك ْم
َ ًَ ْ َ ٰ َُْ َ ََْ ُ ْ َ ً ّ َ ّ َ ْ َ ُ
يح ف ُيغ ِرقكم
ِف ِ
يه ت َ َارة ُأخ ُرى َفي َر ِسـل َع ُليك َم ق ِ
اصف َا ِم ًن ِ
الر ِ
ِب َمـا كف ْرت ْم ۙ ث َّـم ل ت ِج ُدوا لك ْم َعل ْي َنا ِب ِه ت ِبيعا
ترجمـۀ غلط :یا مطمئنیـد که خدا شـما را بار دیگر
به دریا بازنگرداند و امواج و طوفانی سهمگین به سراغتان
نفرسـتد؟! بعـد هـمبهسـزای بیدینیتـان ،شـما را غرق
نکند و کسـی هم سـراغتان را از ما نگیرد؟ !
ترجمۀ درست :یا مطمئنید که خدا شما را بار دیگر
بـه دریـا بازنمیگردانـد و امـواج و طوفانـی سـهمگین بـه
سـراغتان نمیفرسـتد؟! بعد هـم بهسـزای بیدینیتان،
غرقتـان نمیکنـد؟! آنجـا دیگـر کسـی سـراغتان را از مـا
نمیگیرد.
.۴کژتابی
ـاء ل َّلناظر َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ
يـن
شـعراء :۳۳ ،نـزع يـده ف ِـإذا ِهـي بيض ِ ِ ِ
موسـی دسـتش را از گریبانـش بيـرون كشـيد...
فوالدونـد :بنـاگاه آن بـراى تماشـاگران سـپيد
مىنمـو د .
ایـن مفهـوم را با فعل «مینمود» آورده اسـت؛ یعنی
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ً
واقعا درخشـان نبود؛ بلکه بهچشـم آنها درخشـان آمده
اسـت! ایـن بـاب شـبههای بـزرگ را دربـارۀ معجـزات بـاز
میکنـد :پـس میشـود که معجـزه واقعی نباشـد و فقط
خـدا بـا دسـتکاری ذهـن و چشـم بییندههـا ،کاری کند
کـه آنهـا چنین «ببینند» ،نـه اینکه چنین «باشـد» و در
َ
عالـم اتفـاق خاصی بیفتد .فعلهـای ترجمههای بعدی
هـم ،بهاتفـاق حـرف اضافـۀ «در» یا «بـرای» ،همین معنا
را میرسـانند:
خرمشـاهی :ناگهـان سـپید و درخشـان در دیـد
تماشـاگران پدیـدار شـد.
حدادع:.دردمبهچشمبینندگانسپیدآمد.
آیتی:درنظربينندگانسپيدمىنمود.
گرمارودی:درچشمبینندگاندرخشانشد.
مجتبـوی :آنـگاه بـراى بيننـدگان سـپيد و روشـن
نمـود.
الهی ق :.ناگاه سـپید و رخشان به چشم بینندگان
آشکار گردید.
ه.آبان:کهبهناگاهبرایبینندگانسپیدمینمود.

استادولی :ناگاه در نظر بینندگان سپید و درخشان
نمود.
صفارزاده...:نمودارشد.
نور...:نمود.
ترجمـۀ ما :ناگهان جلوی چشـم حضار ،درخشـان
شد!
َُ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ
ين كف ُـروا أ ِإذا ك َّنا ت َر ًابـا َو َآباؤنا أ ِئ َّنا
نمـل :۶۷،قـال ال ِذ
َل ُم ْخ َر ُج َ
ون
هنگامیکهماوپدرانمان«خاکشدیم»....
ایـن عبـارت کژتابـی دارد .۱ :دفـن شـدیم؛  .۲بـه
منظور قـرآن دومـی اسـت؛ اما جز
خـاک تبدیـل شـدیم.
ِ
مترجم دیگر دچار
۴۹
ریاعـی،
و
نوبری
طاهـری و ارفـع و
ِ
ً
ایـن کژتابـی شـدهاند و دقیقـا گفتهانـد «خاک شـدیم».
ترجمـۀ مـا :مـا و پدرانمـان بعـ د از اینکـه ُمردیـم و
ً
بـه خـاک تبدیـل شـدیم ،بـاز واقعـا زنـده از گـور بیـرون
میآورندمـان؟!
[ادامه دارد]. ...

پانویسها:
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.1این اثر ،ترجمهای است«تفسیری» مبتنی بر تفسیر المیزان و نیز ترجمهای است «پیامرسان» (مضمونی و ُمرادمحور) .جامعۀ
هدف این ترجمه نوجوان و جواناناند و تالش آن ،روانبودن و سادهسازی و ترجمۀ لحنبهلحن است .مترجم این اثر ،شیخ علی
ملکی ،کار خود را از پاییز  ۱۳۸۷آغاز کرده و «تماموقت» و «تمامقد» وقف آن بوده است .ویرایش حضوری و واژهبهواژۀ آن نیز از
پیش رو ،سال ،۱۳۹۵
بهار  ۱۳۹۲در مؤسسۀ «ویراسـتاران» آغاز شد و تا زمستان  ۱۳۹۴ادامه یافت .انشاءالله در نمایشگاه قرآن ِ
از این اثر رونمایی میشود.
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در ایــن نوشــتۀ کوتــاه نــه قرار اســت داد ســخن بدهم
و از برتــری ذاتــی زبــان فارســی بنویســم و نــه قـرار اســت به
یراه بگویــم و بانگ بزنم کــه «زبان مــادریام
مترجمــان ،بـ 
را دریابیــد»! ایــن چنــد خــط ،واگویههــای درون من اســت
کــه به ُیمــن حســن ظــن دوســتانم قلمــی شــده اســت؛
اســتار ترجمــه .امیــدوارم بتوانــم توجــه جامعــۀ
مــن ویر
ِ
ِ
ترجمــه را ازنــو بــه دغدغـهای کهنــه جلــب کنــم :ویرایــش
ترجمــه .اینــک اصــل کالم.
دســتکم کتابخوانهــای جامعــۀ مــا میداننــد
ِ
کــه دنیــای ترجمــه ایــن روزهــا پــر اســت از آثــاری
«دشــواریاب» و «بدخــوان» و «ازهمگســیخته» .مــن
اینهــا را مهمتریــن تنگناهــای ویرایــش ترجمــه نــام
ـدام ایــن تنگناهــا چیســت؟
میدهــم .امــا م ـرادم از هرکـ ِ
دشــواریابی آثــار ترجمهشــده بــه این معناســت کــه اگرچه
ظاهرشــان شــبیه بــه فارســی اســت ،باطنشــان آکنــده
ـوی گاه آزارنــدۀ ترجمــه .بهقــول بزرگــی ،ترجمه
اســت از بـ ِ
نبایــد بــه خط فارســی باشــد؛ بایــد به زبان فارســی باشــد.
معادلگزینیهــای سرســری و اعتمــاد نابهجــا بــه حافظۀ
زبانــی و درنتیجه ،روی خوش نشــاندادن به گرتهبــرداری،
ـی ذهنــی مترجــم و شــتابزدگی
همهوهمــه در خمودگـ ِ
او ریشــه دارد .هرچــه باشــد ،آســان نیســت کــه مترجــم
جابهجــا خــود را بهجــای خواننــده بگــذارد و متــن را از نگاه
ـتار
او بازخوانــی کنــد .وقتــی ایــن اتفــاق نمیافتــد ،ویراسـ ِ
ی آن را بــر خــود همــوار کنــد .اســتاد
ترجمــه بایــد ســخت 
بهاءالدیــن خرمشــاهی در ابتــدای کتــاب ترجم ـهکاوی
مثالــی میزنــد کــه دقیــق و درعینحــال بســیار ســاده
اســت .happy :چنانچــه مترجــم بخواهــد همیشــه
بــه معنــای معــروف ایــن واژه یعنــی «خوشحــال» یــا
«ســرحال» بســنده کند ،گاه به خطــا مـیرود؛ چراکه این
واژه ،معنای دیگری نیز دارد« :خوشــبخت ،ســعادتمند».
ازایندســت مثالهــا فراوانانــد.
درد دیگــر ،بدخوانــی و رمانندگــی برخــی آثــار
ترجمهشــده اســت کــه نشــانهای واضــح دارد :اگــر الزم
باشــد ب ـرای فهمیــدن مقصــود مترجــم از یــک یــا چنــد
جملــه ،چندیــن بــار آنهــا را بخوانیــم ،بایــد بپذیریــم کــه
اثــری بدخــوان در دســت گرفتهایــم .بدخوانــی نتیجــۀ

بدنویســی اســت و نمود ناآشــنایی مترجم بــا زبان مقصد.
میخواهــم بگویــم گاه فارســیزبانبودن ،رهــزن اســت
و مترجــم را بــه اشــتباه میانــدازد .مترجمــی کــه زبــان
مــادریاش فارســی اســت و در ذهــن ،خیــال آشــنایی بــا
ِ
ایــن زبــان را دارد ،المحالــه میپنــدارد کــه زیروبمهــای
دســتور را میدانــد و البــد خزینــۀ واژگانــی پروپیمانــی هــم
وبلند ویرایــش را هــم کــه از بــر
دارد .افزونبراینهــا ،پسـت ِ
زدودن ایــن دســت توهمهــا شــاید جــز بــا توصیــۀ
اســت!
ِ
چنیــن مترجمانــی بــه پرخوانــی ترجمههــای معیــار
فارســی میســر نباشــد .بایــد از دریابندریهــا و قاضیها و
نجفیهــا خوانــد تــا عیــار ترجمــۀ خویــش را فهمیــد.
ازهمگســیختگی نیــز بــای دیگــری اســت کــه
دامنگیــر آثــار ترجمــه میشــود .ایــن معضــل بهویــژه
در ترجمههــای گروهــی بهچشــم میخــورد و خواننــده
را دلزده میکنــد .زبــان مترجــم در سراســر کتــاب بایــد
اســتار
نایکدســتی آن ،کار را بــر ویر
یکدســت باشــد و
ِ
ِ
ترجمــه دشــوار میکنــد .ایــن نایکدســتی گاه در ســطح
واژگان اســت و گاه در ســطوحی کالنتــر؛ ماننــد فصــول
مختلــف یــک کتــاب .گاه پیــش میآید کــه مترجــم واژه یا
عبارتــی را در متنــی واحــد ،بــه چندین معنــا برمیگرداند.
در چنیــن حالتــی نهتنهــا خواننــده از فهمیــدن متــن
فرومیمانــد ،بلکــه گاه دچــار بدفهمــی نیــز میشــود.
ناگفتــه نماند کــه این وضعیت همیشــه معلــول کمدقتی
خود نویســنده در
مترجــم یا مترجمان نیســت؛ بلکــه گاه ِ
متــن اصلــی ،یــک واژه را در چنــد معنــا بــه کار برده اســت.
در ایــن صــورت مترجــم باید بهنحــو درخــور ،خواننــده را از
ایــن کاربــرد چندگانــه آگاه ســازد .اســتفاده از حافظههای
دیجیتــال ترجمــه ،ایــن معضــل را تــا حــد زیــادی برطرف
میکنــد؛ امــا همچنــان بازخوانی اثــر ،کارســازترین تدبیر
اســت و دراینمیــان ویراســتار ،یــاور مترجــم اســت.
شــاید بتوان بر این فهرســت ،چندین تنگنــای دیگر
افــزود؛ امــا مجــال بیــش از ایــن نیســت و شــاید لطفی هم
ِ
ـتاری ترجمه ،با
در آن نباشــد .همینقــدر بگویــم که ویراسـ ِ
هــر تعریــف و گســترهای ،تالش بـرای راسـتکردن همین
کژیهاســت؛ چراکــه ترجمــه ،فارسیســازی اســت و نــه
فارس ـیبازی.

اگر الزم باشد برای
فهمیدن مقصود مترجم
از یک یا چند جمله،
چندین بار آنها را
بخوانیم ،باید بپذیریم
که اثری بدخوان
در دست گرفتهایم.
بدخوانی نتیجۀ
بدنویسی است و نمود
ناآشنایی مترجم با زبان
مقصد

زبان مترجم در
سراسر کتاب باید
یکدست باشد و
نایکدستی آن ،کار را بر
ِ
ویراستا ِر ترجمه دشوار
میکند .این نایکدستی
گاه در سطح واژگان
است و گاه در سطوحی
کالنتر؛ مانند فصول
مختلف یک کتاب .گاه
پیش میآید که مترجم
واژه یا عبارتی را در
متنی واحد ،به چندین
معنا برمیگرداند .در
چنین حالتی نهتنها
خواننده از فهمیدن
متن فرومیماند ،بلکه
گاه دچار بدفهمی نیز
میشود
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یادداشت

برای ویراستاران
چندین وظیفۀ
متفاوت تعریف شده
است که بسته به
شکل سازمان و تجربۀ
افراد ،ممکن است به
صورتهای مختلف
تعریف و توزیع
شود :ویراستاری
ادبی (،)Copy Editor
محتوایی (Content
 ،)Editorعلمی (Line
 ،)Editorساختاری
()Structural Editor
و نمونهخوان
( .)Proofreaderدبیران
شاغل در بنگاههای
نشر نیز از سردبیر تا
دبیر ارشد/دبیر خرید
را شامل میشوند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

محمدمعماریان

در بنگاههای نشر« ،ویراستار» ( )Editorبه دو معنا به کار
میرود :دبیر و ویراستار .آنچه این دو را از هم متمایز
میکند ،وظیفۀ مدیریتیتر دبیر و وظیفۀ محتواییتر
ویراستار است ،هرچند همپوشانیهایی 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 صورتهای مختلف تعریف و توزیع شود:
ویراستاری ادبی ( ،)Copy Editorمحتوایی (Content
 ،)Editorعلمی ( ،)Line Editorساختاری (Structural
 )Editorو نمونهخوان ( .)Proofreaderدبیران شاغل
در بنگاههای نشر نیز از سردبیر تا دبیر ارشد/دبیر خرید
را شامل میشوند.
علیرغم حجم زیاد تولید کتاب در غرب ،یافتن
کتابی که به شرح وظایف ،تمایزات و شباهتهای
کارکردی صاحبان این وظایف مختلف را به شکل جامع
و مانع توضیح دهد ،دشوار است .پس از جستوجوهای
نسبتاً مفصل و مشورتهای متعدد با دستاندرکاران
و صاحبنظران ،کتاب ویراستاری برای متنهای علمی
و داستانی :یک راهنمای فشرده در ادیت کتاب بهقلم
لزلی شارپ و ارین گانتر برای معرفی این بخش حیاتی

از صنعت نشر انتخاب شد که قلب تپندۀ این حوزه
محسوب میشود .این کتاب که در سال  1994از سوی
انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است ،همچنان
یکی از بهترین مراجع توضیح و تبیین فرایند ادیت
کتاب بهشمار میرود؛ هرچند بهواسطۀ تحوالت سریع
و بیسابقه در آغاز هزارۀ جدید میالدی ،بخشهایی
از آن (از جمله فصل  7که به فرایندهای الکترونیک
میپردازد و فصل  8که ابزارهای رایج این حرفه را
توضیح میدهد) ،تقریباً منسوخ شدهاند و جای خالی
پرداختن به دگرگونیهای جدید نیز احساس میشود.
با این حال ،فصلهای آغازین کتاب بهخوبی
جایگاه «ویراستار» در هزارتوی پیچیدۀ نشر را با بیانی
ساده ،مختصر و روشن ،تشریح میکند .این یادداشت،
گزیدهای از فصل اول این کتاب است .ازآنجاکه هدف
این سلسلهیادداشتها نمایش تصویر صنعت نشر در
بافت غربی آن است ،واژۀ ادیت/ویراستار به فارسی
ترجمه نشده تا درهمتنیدگی این وظایف مختلف در
نمونههای غربی بهتر نشان داده شود.
)1994( Leslie T. Sharpe and Irene Gunther
Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book
Pages 227 ,Editing, Cambridge University Press
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ویراستار کیست؟ شغلش چیست؟

برای کسانی که بهدنبال حرفهای در این بازار هستند
و برای عموم مردمی که به کتاب و کتابخوانی
عالقهمندند ،صنعت نشر رمزآلودگی ویژهای دارد .و
شغل ویراستار جایگاه برتری به خود اختصاص میدهد.
این شغل اما در هالهای از رازآلودگی نیز هست.
ویراستار چیست؟ چه میکند؟ پاسخ به این پرسشها
حتی برای خودیهای صنعت نشر نیز آسان نیست؛
چون عنوان «ویراستار» واژهای فراگیر است که شغلها و
کارکردهای متعددی را شامل میشود .ویراستار خرید،
ویراستار ادارهکننده ،ویراستار علمی ،ویراستار ادبی،
ویراستار تولید؛ اینها فقط چند نمونه از اینگونه است
که مایۀ سردرگمی میشود.
آنهایی که عنوان شغلی ویراستار دارند،
اشتراکاتشان چیست؟ تفاوتشان چیست؟ پاسخ ساده
این است که همگی آنها با کلمات سروکار دارند؛ اما
هر یک به شیوهای و تا حدی .برخی از ویراستارها با
مفاهیم عمقی اثر سروکار دارند ،تعدادی دیگر مراقباند
که نقطهگذاریها اشتباه نباشد و برخی هم از شکل
و شمایل کلمات روی صفحۀ کتاب چاپشده مراقبت
میکنند.

ویراستارخرید/ارشد

تصوری که اکث ِر افراد از کلمۀ «ویراستار» دارند ،همان
«ویراستار خرید» است .این شخص را به نام ویراستار
ارشد خرید یا ویراستار ارشد نیز میشناسند و اگر رئیس
بخش باشد ،مدیر ویراستاری نامیده میشود.
زندگی کتاب با ویراستار ارشد رقم میخورد.
فرایند طوالنی و غالباً پرالتهابی که یک دسته برگههای
تایپی یا حتی ایدهای تکبرگی را به کتاب نهایی تبدیل
میکند ،با او آغاز میشود.
نزدیکترین تعبیر از ویراستار ارشد« ،کارآفرین
عرصۀ نشر» است .عنوان شغلیاش نشان میدهد که
مهمترین وظیفۀ او ،خرید کتابهاست که برای این کار
از روشها و منابع مختلف استفاده میکند .کارگزاران
نشر یا نویسندگانی که پیشتر از آنها اثری منتشر
کردهاند ،کتابهایی برای او میآورند .ممکن است ایدۀ
کتابی را به نویسندگان یا کارگزارانشان پیشنهاد بدهد و
برخی آثار دیگر را در حراجیها میخرد تا پروژهای داغ
برای انتشاراتش بیاورد .هرازگاهی نیز ممکن است مؤلف
ناشناس کتابی برای او بیاورد.
یافتن کتابها فرایندی فعال و جاری است.
ویراستار خوب پشت میزش منتظر نمیماند که
پروژهها سراغش بیایند؛ بلکه بهدنبال ایدهها میگردد ،با
کارگزارها صحبت میکند ،به کتابفروشیها سر میزند،
روزنامهها و مجالت را دنبال میکند ،شاید حتی از

شنیدن رادیو یا تماشای تلویزیون یا صحبت با دوستان
هم به ایدهای برسد.
پس از آنکه دستنوشتۀ مطلوبش را یافت ،از نقش
خریدار به نقش فروشنده میرود .او از این به بعد ،مدافع
و مبلّغ کتابی است که در آینده شکل میگیرد .اولین
قدم آن است که همکاران خود در انتشارات را اقناع کند
که این کار در جلسات ویراستاری انجام میشود .مدیر
بخش ویراستاریِ یکی از ناشران کتابهای کودکان
میگوید« :در بازار رقابتی امروز ،کافی نیست که بگویید
این کتاب خوب نوشته شده و من دوستش دارم .باید
اسناد و ارقام را برای تمامی جنبههای کار جمعآوری
کنید :حجم و هزینه ،عکسها و تصویرسازیها،
پیشبینی فروش و برنامۀ بازاریابی و البته رقابت .در
حالت آرمانی ،باید لنگری برای بازاریابی کار پیدا کنید.
مث ً
ال من این اواخر ،کتابی دربارۀ گروهی از بچههای
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 ویژهای به اعتبار
صالحیتهای مؤلف داشت و معاالسف ،نحوۀ ظهور
مؤلف در مصاحبههای تلویزیونی نیز گاهی اوقات مد
نظر قرار میگیرد.
پس از پذیرش کتاب ،ویراستار ارشد دربارۀ مفاد
قرارداد با مؤلف یا کارگزار او مذاکره میکند .میزان
دریافتی از پشتجلد و پیشپرداخت ،زمان پرداخت،
تاریخ تحویل و دیگر حقوق تجاری اثر ،در این مرحله
مشخص میشوند.

آنهایی که
عنوان شغلی ویراستار
دارند ،اشتراکاتشان
چیست؟ تفاوتشان
چیست؟ پاسخ ساده
این است که همگی
آنها با کلمات سروکار
دارند؛ اما هر یک به
شیوهای و تا حدی.
برخی از ویراستارها
با مفاهیم عمقی اثر
سروکار دارند ،تعدادی
دیگر مراقباند که
نقطهگذاریها اشتباه
نباشد و برخی هم از
شکل و شمایل کلمات
روی صفحۀ کتاب
چاپشده مراقبت
میکنند

نزدیکترین تعبیر
از ویراستار ارشد،
«کارآفرین عرصۀ نشر»
است .عنوان شغلیاش
نشان میدهد که
مهمترین وظیفۀ او،
خرید کتابهاست که
برای این کار از روشها
و منابع مختلف استفاده
میکند
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ویراستار ارشد
برای «شکلدهی»
به کتاب نیز وقت
میگذارد .دغدغۀ
اصلی او ،انتخاب
واژگان یا دستورزبان
مؤلف نیست ،بلکه کل
اثر را ارزیابی میکند
تا بهترین کار ممکن
درآید .این تعامل
اغلب بسیار پیش از
آن ُرخ میدهد که
متن نهایی تهیه شود

ویراستار ادبی
با ذرهبین دنبال
نقطهگذاریهای
جاافتاده یا
شمارهگذاری غلط
پینوشتهاست.
البته هرازگاهی نیز
ویراستار ارشد فعل
جمع را مفرد میکند
یا ویراستار ادبی به
نقصی در پیرنگ
اشاره میکند که از
دید ویراستار ارشد
پنهان مانده است

پرندۀ ویژه /یادداشت

در ادامۀ فرایند تولید ،کار ویراستار ارشد ادامه پیدا
میکند .با نمایندگان فروش بنگاه همکاری میکند
تا بتوانند کتاب را به کتابفروشیهای بزرگ و سایر
محملهای عرضۀ محصول بفروشند .با بخش بازاریابی
تعامل میکند تا برای صرف زمان و هزینه جهت ترویج
اثر اقناع شوند .پیشنسخهها را برای افراد مشهور این
حوزه میفرستد تا بلکه نظر مثبت آنها برای درج درون
یا روی کتاب جلب شود .او در طراحی جلد کتاب و
محتوای بازاریابی نیز همکاری میکند.
در این میان ،ویراستار ارشد برای «شکلدهی»
به کتاب نیز وقت میگذارد .دغدغۀ اصلی او ،انتخاب
واژگان یا دستورزبان مؤلف نیست ،بلکه کل اثر را
ارزیابی میکند تا بهترین کار ممکن درآید .این تعامل
اغلب بسیار پیش از آن ُرخ میدهد که متن نهایی
نبَر
تهیه شود .تولید کتابهای غیرداستانی معموالً زما 
بوده و به تحقیقات زیاد نیاز دارد؛ لذا بر اساس طرح
پیشنهادی و چند فصل نمونه خریداری میشوند .برخی
کتابهای داستانی نیز همینطور هستند؛ تا جایی که
مث ً
ال چند پاراگراف تشریحی از یک مؤلف مشهور یا
طرح پیشنهادی یک رمان رمانتیک ،حسب یک قاعدۀ
جاافتادۀ داستاننویسی نیز میتواند برای پیشفروش
آن کفایت کند .در اینجاست که ویراستار ارشد در
طراحی ساختار ،جوهره ،سبک و ریتم اثر مداخله
میکند .او تالش میکند تا محصول مطابق هدف اولیۀ
آن تولید شود.
او هنگام بازبینی اثر میپرسد :آیا این کتاب
خوشخوان است؟ آیا جوهرهاش میتواند توجه
مخاطب را از ابتدا تا انتها جلب کند؟ اگر رمان است،
آیا شخصیتهای آن گیرا و شکلیافته هستند؟ منطق
داستانیاش معقول است؟ دیالوگهایش درستاند؟
هرجا که پاسخ منفی باشد ،ویراستار ارشد پیشنهاد
اصالح ،بازنویسی یا حذف را میدهد.
م ُرخ ویراستار ارشد :او پیش و بیش از هر
نی 
چیز دیگر ،از مطالعه سیری ندارد .همهچیز ،از روزنامه و
رمان گرفته تا دانشنامه و لغتنامه و مجالت عامهپسند
را میخواند .آنقدر اجتماعی است که روابط خوبی با
مؤلف ،تصویرساز ،طراح ،سایر ویراستارها و کارگزاران
برقرار کند .ریسکپذیر ،خالق و خوشبین است تا
بهجای دنبالهروی از روندهای جاری ،غریزهاش را پی
بگیرد .و انعطافپذیر است؛ چون شغل او ،حتی اگر
زندگیاش را درگیر نکند ،شامل مسئولیتهای متعددی
است که باید یکدرمیان ،همۀ آنها را پی بگیرد.

ویراستارمحتوایی/علمی
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ویراستار محتوایی یا علمی ،بیش از آنکه عنوان شغلی
باشد ،کارکرد فرد را مشخص میکند .این کار ممکن

است به یکی از تیم ویراستارهای ناشر یا به یک
آزادکار سپرده شود .تفکیک میان انواع مختلف ادیت،
کار سادهای نیست؛ چون مرزهای روشنی میان آنها
وجود ندارد .لذا بهتر است فرایند ویراستاری را مجموعۀ
گامهایی بدانیم که از کل به جزء میروند.
در یکسو ،ویراستار ارشد قرار میگیرد که با
تصویر بزرگ ماجرا سروکار دارد و تغییرات رادیکال و
فراگیر را پیشنهاد میدهد .پس از مطالعۀ پیشنویس
یک کتاب دربارۀ مث ً
ال صنعت خودروسازی ،شاید از
مؤلف بخواهد که فصل جدیدی دربارۀ کاربری روباتها
بنویسد .شاید به نویسندۀ تازهکار یک رمان ،پیشنهاد
تغییر جنسیت یک شخصیت را بدهد؛ مث ً
ال بهجای
خواهر شخصیت اصلی ،برادر شخصیت اصلی را بگذارد
تا رابطۀ قدرتمندتری میان آنها شکل بگیرد و پیرنگ
داستان قویتر شود.
در سوی دیگر ،ویراستار ادبی قرار میگیرد که با
ذرهبین دنبال نقطهگذاریهای جاافتاده یا شمارهگذاری
غلط پینوشتهاست .البته هرازگاهی نیز ویراستار ارشد
فعل جمع را مفرد میکند یا ویراستار ادبی به نقصی در
پیرنگ اشاره میکند که از دید ویراستار ارشد پنهان
مانده است.
ویراستار محتوایی جایی در میانۀ این دو دارد .یکی
از اولویتهای 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

معرفی نقش «ویراستار» نزد ناشران مشهور

مطلوب امال ،نقطهگذاری و امثال آن نزد ناشر اشاره
میکند .رعایت و مراقبت این سبک ،وظیفۀ ویراستار
ادبی است.
ویراستار محتوایی هنگام ُمرور پیشنویس،
سؤاالتی از خود میپرسد :آیا مؤلف منظورش را روشن
بیان کرده است؟ آیا گفتوگوی شخصیتها واقعی به
نظر میرسد؟ آیا لحن در طول اثر ثابت مانده است؟ مث ً
ال
اگر از لحن رسمی استفاده میکند ،چرخش ناگهانی
بهسوی لحن عامیانه آزارنده است و باید دربارۀ علت آن
سؤال شود .آیا مؤلف زیاده از حد توضیح داده است؟
[مؤلفان تازهکار ،چون هنوز یاد نگرفتهاند به مخاطب
خود اعتماد کنند ،بیش از حد توضیح میدهند .حتی
مؤلفان باتجربه نیز گاهی اوقات دچار تکرار میشوند].
اگر با یک اثر غیرداستانی سروکار داریم ،آیا ایدهها
پیوند منطقی دارند؟ واژهها خوشتعریفاند؟ گذارها
روشناند؟
ویراستار محتوایی هرجا تردیدی داشته باشد،
دربارۀ بخشهای مبهم ،عبارات عجیب یا اطالعات
جاافتاده/نادقیق از مؤلف سؤال میکند .قدرت مداخلۀ
او بیشتر از ویراستار ادبی است و میتواند برای بهبود
جریان یا تقویت منطق اثر ،در آن دستکاری کند.
اما دوبارهنویسی را حتیاالمکان کمتر انجام میدهد و
تمام تالش خود را میکند تا سبک مؤلف را حفظ کند.
ویراستار محتوایی ،همانند سایر ویراستارها ،باید به خاطر
آن او ،بلکه متعلق به مؤلف است.
بسپرد کتاب نه از ِ
این توضیحات شاید تصویر ماللتباری از شغل
ویراستار محتوایی ترسیم کنند .اما در عمل ،هر پروژهای
به چنین حجمی از تالش نیاز ندارد .مث ً
ال یک رمان
تاریخی خوشنویس بر پایۀ تحقیقات کافی ،شاید به
ادیت چندانی نیاز نداشته باشد و حتی بهتر است تا
حد ممکن دستنخورده بماند .در سوی دیگر ،برای
مدخلهای دانشنامهای دربارۀ قایقرانی ،باید صحت
تکتک گزارهها را دوباره بررسی کرد و جنبههای
مغفولمانده را تذکر داد تا پوشش داده شوند .مث ً
ال اگر
به کلکسواری اشاره نشده باشد ،ویراستار محتوایی
قدری تحقیق میکند و یک پاراگراف کوتاه دربارۀ آن
مینویسد؛ بهگونهای که با سبک و حجم متناظر با آن
مدخل جور درآید.
م ُرخ ویراستار محتوایی :ویراستار محتوایی
نی 
بیش از هر چیز دیگر باید حساسیت ویژهای به کلمات
مکتوب داشته باشد .او با هدف و شیوۀ مؤلف برای
دستیابی به آن هدف (یعنی سبک او) همدلی دارد.
گیر سهپیچ نمیدهد و میگذارد تا نویسنده ،بنویسد.
غرور خود را تسلیم غرور نویسنده میکند تا سبک
فکر و نگارش خود را بر اثر مؤلف حاکم نکند .او بدون
فاصلهگرفتن از سبک و منظور مؤلف ،تغییرات الزم را
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ا ِعمال میکند و همانند هر ویراستار کار ُکشتۀ دیگر،
تسلط خوبی بر دستورزبان ،امال و کاربرد لغات دارد.

ویراستار ادبی

ویراستار ادبی ،کارگر تیم ویراستاری است .او باید
پیشنویس را خطبهخط ،کلمهبهکلمه یا حتی
حرفبهحرف بخواند تا خطاهای موجود در دستورزبان،
کاربرد لغات ،امال و نحو ضعیف ،استعارههای نادرست و
منطقهای اشتباه عبارات را بیابد .همچنین باید دقت
کند که سبک ناشر به دقت رعایت شده باشد.
او تعبیرهای حساسیتآفرین نژادی ،قومی و امثال
آن را تغییر میدهد .تعبیرها یا عبارات عامیانهای را
مییابد که بیش از حد تکرار شدهاند .گزارههایی که
برداشت تهمتگونه دارند و امکان شکایت حقوقی را
فراهم میکنند ،اصالح میکند و بررسی مینماید که
سرقت ادبی ُرخ نداده باشد .گزارههای نادقیق و نکات
جاافتاده را بررسی میکند؛ حتی اگر برای این کار
مجبور به ورقزدن چندین کتاب مرجع باشد .بهتر است
ویراستار ادبی حافظۀ خوبی داشته باشد تا یکنواختی
استفاده از واژگان ،مث ً
ال در نیمفاصله ،در کل متن را به
خاطر بسپارد .او باید ذهنی پرسشگر یا حتی ش ّکاک
داشته باشد .ویراستار ارشد نیز به او میگوید که در
پیشنویس دنبال چه مسائل و مشکالتی بگردد .این
نکات ،مجموعۀ وظایف او را تشکیل میدهند.
ویراستار ادبی اولین نمونهخوان اثر نیز هست.
دقت در ظرایفی مانند عالمتهای نقطهگذاری درست،
یکنواختی پانویسها و پینوشتها ،مجموع صد

ویراستار محتوایی
هنگام ُمرور پیشنویس،
سؤاالتی از خود
میپرسد :آیا مؤلف
منظورش را روشن
بیان کرده است؟ آیا
گفتوگوی شخصیتها
واقعی به نظر میرسد؟
آیا لحن در طول اثر
ثابت مانده است؟ مث ً
ال
اگر از لحن رسمی
استفاده میکند،
چرخش ناگهانی بهسوی
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 ،مث ً
ال در
نیمفاصله ،در کل متن
را به خاطر بسپارد .او
باید ذهنی پرسشگر
یا حتی ّ
شکاک داشته
باشد .ویراستار ارشد
نیز به او میگوید که
در پیشنویس دنبال
چه مسائل و مشکالتی
بگردد .این نکات،
مجموعۀ وظایف او را
تشکیل میدهند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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نزد برخی
ناشران ،عالمتگذاری
پیشنویس برای
حروفچینی نیز
بر عهدۀ ویراستار
ادبی است .کار او
عرقریختن برای
تنظیم جزئیات است.
بهتعبیر یکی از
ویراستارهای ادبی،
این کار «مثل وظیفۀ
منشی صحنه در
سینماست :کسی
که اطمینان حاصل
میکند خورشید در
همۀ برداشتها از یک
نقطه طلوع میکند
و سطح نوشیدنی
داخل لیوان روی میز
در طول کار یکسان
میماند .باید جزئیات
را درست دربیاورید
تا تصویر بزرگ ظاهر
شود
بسیاری از
خصیصههای
نمونهخوان خوب،
مشابه ویراستار ادبی
خوب است؛ چرا
که نمونهخوان در
پی ترفیع به شغل
ویراستار ادبی است.
در حالت ایدهآل،
چشمان نمونهخوان
باید بسیار تیزبین
باشند؛ چرا که آخرین
مرحلۀ نظارت بر
محتواست
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پرندۀ ویژه /یادداشت

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 میدهد.
نزد برخی ناشران ،عالمتگذاری پیشنویس برای
حروفچینی نیز بر عهدۀ ویراستار ادبی است .کار او
عرقریختن برای تنظیم جزئیات است .بهتعبیر یکی از
ویراستارهای ادبی ،این کار «مثل وظیفۀ منشی صحنه
در سینماست :کسی که اطمینان حاصل میکند
خورشید در همۀ برداشتها از یک نقطه طلوع میکند
و سطح نوشیدنی داخل لیوان روی میز در طول کار
یکسان میماند .باید جزئیات را درست دربیاورید تا
تصویر بزرگ ظاهر شود».
اما از آنجا که ویراستار ادبی معموالً تنها کسی است
که کار گسترده و وسیع روی پیشنویس انجام میدهد،
تا حدی نیز درگیر نکات بزرگتر میشود .ویراستار
ارشد معموالً زمانبندی فشرده و فهرست مطولی از
کتابها را دارد؛ لذا حداکثر به ورقزنی آثار میرسد .لذا
گاهی اوقات از ویراستار ادبی خواسته میشود تا ادیت
اساسی روی اثر را نیز انجام دهد .لذا تقصیر اُفت سطح
ویراستاری کتابها بهواقع ناشی از محدودیت زمان
و منابع است که معموالً به گردن ویراستارهای ادبی
انداخته میشود.
م ُرخ ویراسـتار ادبـی :بهتعبیر یکی از
نـیـ 
حرفهایهای 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
متنی و ناسازگاریها را بیابد .شاید یکجا از امالی
صحیح مطمئن نباشد؛ اما میبیند که مشکلی هست.
عالوه بر تسلط کامل بر دستورزبان و کاربرد لغات ،باید
دانش و آشنایی گسترده با چیزهای مختلف ،از تاریخ
باستان تا نوواژههای آمریکایی داشته باشد و همانند
سایر ویراستارها ،باید کتابخوانی مشتاق باشد .شهوت
دقت ،میل به کنجکاوی ،صبوری ،عالقه به کارآگاهبازی
و باریکبینی در جزئیات نیز در زمرۀ خصیصههای
اوست.

نمونهخوان

نمونهخوانها هرچند ویراستار محسوب نمیشوند،
جفتچشم دوم فرایند ویراستاری هستند .بهواقع
بخشی از وظیفۀ آنها ،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 حروفچینی ،خواه در امال و نقطهگذاری یا در
تغییر فونتها و حالتهایشان نیز بر عهدۀ نمونهخوان
است .البته تصحیحهای پیشنهادی هر ویراستار
بهصورت جداگانه عالمتگذاری میشوند؛ چرا که

تقسیم هزینههای اصالحیهها ،حسب قرارداد ،ممکن
است متفاوت باشد.
م ُرخ نمونهخوان :بسیاری از خصیصههای
نی 
نمونهخوان خوب ،مشابه ویراستار ادبی خوب است؛ چرا
که نمونهخوان در پی ترفیع به شغل ویراستار ادبی است.
در حالت ایدهآل ،چشمان نمونهخوان باید بسیار تیزبین
باشند؛ چرا که آخرین مرحلۀ نظارت بر محتواست .او
متن را آرام میخواند ،نه اینکه مانند یک کتابخوان
معمولی ،حروف یا کلمات را جا بیندازد تا جوهرۀ
مطلب را متوجه شود .نظر به هزینۀ باالی اصالحیهها
پس از حروفچینی ،او باید از ناسازگاریهایی گذر کند
که اهمیت چندانی ندارد و فقط به مشکالت اساسی
بپردازد.

سایرویراستارها

برخی از ویراستارها نیز بر خالف عنوان شغلیشان ،کار
ویراستاری/دبیری انجام نمیدهند .نمونهای از آنها،
ویراستار تولید است .وظیفۀ او ،نظارت بر جلورفتن
پیشنویس در فازهای مختلف تولید از دستنوشته
تا کتاب نهایی است .زمانبندی کار ،تسریع و تسهیل
فرایندها و اطمینان از رعایت ضرباالجلها نیز در زمرۀ
تعهدات اوست .وی کار هماهنگی ،ارتباط و تعامل
میان مؤلف ،سایر تولیدکنندگان محتوا و ویراستارهای
مختلف را بر عهده دارد.
در مجموع ،این گزیدۀ مختصر ،شر ح حالی از
فرایند ویراستاری در بنگاههای نشر برجسته را نشان
میدهد.
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بهنـام شـخصیت اول کتـاب اسـت کـه بهتازگـی بـا
سـپیده ازدواج کـرده ،آنهـا هـر دو از دانشـجویان نخبۀ
هـوا و فضـا هسـتند .او بـا پیشـنهاد کاری خوبـی در
صنعـت موشکسـازی روبـهرو میشـود و باقـی ماجـرا.
همـۀ شـخصیتها و در رأس آنهـا بهنـام ،بهشـدت
واقعگـرا و شـبیه عامـۀ مـردم هسـتند .همـه دغدغـۀ
معـاش ،اجارهخانـه و بهطورکلـی رفـاه در زندگـی را
دارنـد .هیچکـدام در اسـتغنای مالـی و رفاه کامل بهسـر
نمیبرند .اص ً
ال 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 برمیگردد .ای کاش داستان
پـس از پایانبندی صحیـح فرمی تمام میشـدکه همان
پرتاب موشـک است.
در حـوزۀ فـرم ،داسـتان شـکل سـاده و یکخطـی قابل
قبولـی دارد .زبـان و قلـم روایت سـاده اسـت .داسـتان به
شـیوۀ کالسـیک روایت میشـود.
پرتـاب بیانگـر پویایـی انقلاب اسـت .انقالبـی کـه در
میانسـالی بهسـر میبـرد؛ هنـوز هـم چالشهـا و
گفتمانهای جدیـدی را فـراروی پویندگانش میگذارد.

عطش زیر چتر باران
امیر اکبرزاده
جمهوری
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 دربرمیگیـرد ،از خواندنیتریـن مجموعـه
آیینـی اخیـر اسـت .شـاعر در ایـن مجموعه،
شـعرهای
ِ
بیـان وقایع عاشـورا بهکار
امکانـات شـاعری را در جهـت ِ
گرفته و شـعر را به آسـتان حضرت سیدالشهداعلیهالسلام و
یـاران باوفایـش تقدیـم نموده اسـت.
امیر اکبرزاده در فرم اشــعار این مجموعه ،شــکلهای
متنوعــی را ارائه داده اســت .برخی اشــعار این دفتر با
مصرعهای طوالنی ،فرمی روایی دارند .ویژگی فرم روایی
این است که در محور عمودی تکمیل میشود و با هرچه
پیشتررفتن ،مخاطب را بیشتر درگیر خود میکند.
همچنین ،ابیــاتِ غزلهای اکبــرزاده بهخوبی تکمیل
شدهاند .به این معنا که مصرعهای دوم توانستهاند پاسخ
درخوری به مصرعهای اول بدهند و آنها را تکمیل ناشده
رها نکنند.
زبان نیز در شعرهای این مجموعه سهل و رساست .واژهها
نه کهنه هستند و نه در دامن بهشکل افراطی بدیعبودن
ن رو ،خواندن شعرهای این مجموعه
فرو غلطیدهاند .از ای 
برای عموم مخاطبان امکانپذیر است.
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باغسحرخیز
محمدحسینانصارینژاد
شهرستان ادب
در شعر آیینی ،سه شبکۀ صنایع
لفظی ،صنایع معنوی و محتوا از
بیرون به درون ،درهم پیچیده و در
خدمت انتقال مفهوم و بیان اندیشه
قرار گرفتهاند .هرچه اتحاد این سه
شبکه بیشتر باشد و تناسب میان
آنها هنرمندانهتر رعایت شود ،شعر
به کمال خود نزدیکتر است .مجموعه
شعر باغ سحرخیز سرودۀ محمدحسین
انصارینژاد اشعاری دارد که این نکات
در آنها دیده میشود.
انصارینژاد ســعیاش بر این اســت
شاعرانگی
همچنان که دچار خلل در
ِ
کالم نمیشود ،وفاداریِ خود نسبت به
حقایق را نیز از کف ننهد .شاعر در این
آموختن از اولیاءاهلل را
مجموعه ،دغدغۀ
ِ
نیز به شــوق مدح و حال مرثیه عالوه
پختگی الزم برای شعر
کرده و کار را به
ِ
آیینی رسانده است.
اشارات و تلمیحات در اشعار این دفتر،
نقشبرجستههای زیبایی هستند که در
اکث ِر اشــعار ،موفق افتادهاند و بجا علَم
شدهاند .شاعر از تسلط خود بر مسائل
تاریخی و عقیدتی استفاده کرده و جا به
جا از اطالعات خود بهنحو درست بهره
گرفته است.
شاعر در انتخاب اوزان از وزنهای همراه
با ضرب حماسی نیز اســتفاده کرده
اســت .برخی از اشعار ،لحن حماسی
نیز دارند.

این قوم ناگهان
سیمیندختوحیدی
سورۀ مهر
این قوم ناگهان که شامل سرودههای
سیمیندخت وحیدی است ،در چهار
دفتر غزل و قصیده ،مثنوی ،اشعار نو
و سپید و نیز چند رباعی و دوبیتی
گردِهم آمده و از سوی انتشارات سورۀ
مهر به چاپ رسیده است .مضامین
طرحشده در این دفتر مذهبی،
اجتماعی و سیاسی هستند و دامنۀ
وسیعی را دربرمیگیرند.
بانو وحیدی در زبان شــعری و نحوۀ
سرایش ،شاعری نوکالسیک محسوب
زبان شعری او گرچه تناسب
میشودِ .
و شــباهت عمیقی به زبان شــاعران
کالسیک دارد ،خالی از عناص ِر امروزیِ
زبان شاعرانه نیست .او توانسته است با
ِ
ِ
صمیمیت موجود در شعرش ،زبان شعر
مخاطب خود نزدیک
خود را بــه زبان
ِ
کند.
اشعار او نشانی از ادبیات کالسیک ایران
غواصی
بر پیشانی دارد که نشاندهندۀ
ِ
وسیع ادبیات این
اقیانوس
این شاعر در
ِ
ِ
سرزمین است.
مذهبــی بانو وحیــدی نیز به
شــعر
ِ
اســتواریِ اشــعار دیگ ِر این مجموعه
است .بانو وحیدی شاعری بهتماممعنای
مسلمان است .افق دید او آنقدر وسیع
اســت که از هر سمتی که میرود ،به
خداوند میرسد.
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ادواردو
بهزاددانشگر
آرما
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 میرونــد .ادواردو ،جــوان تازه
مسلمان شیعی که وارث خاندان آنیلی
هم بوده ،حاال مرده اســت و یک گروه
مستندساز به ایتالیا آمدهاند تا راز مرگ
او را کشف کنند؛ اما با مشکالتی روبهرو
میشوند و. ...
استفادهازشخصیتهاییمانندخبرنگار
ایتالیایی و همکار جوانش در داستان ،به
دانشگر کمک کرده تا بتواند به موضوع
مهمی اشاره کند :فضای غالب «سانسور
و کانالیزهشدن 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
بیعدالتی دولتهای غربی قرار گرفته
اســت ،ادواردو را خلق کرده و عالمت
سؤال بزرگی روی شعار «آزادی عقیده و
بیان» غربیها گذاشته است ...ادواردو به
جرم مسلمانشدن از حقوق اولیۀ خود
محروم میشود ،به عنوان مجنون در
تیمارستان بستری شده و پس از مرگ
مشکوکش هم ،به سبک مسیحیت در
یک کلیسا دفن میگردد.
ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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طعم کتاب  /معرفی کتاب

دلقک و نارنج تلخ
سیدهعذراموسوی
قدیانی
دلقـک و نارنـج تلـخ با زاویـه دید من
راوی اسـت کـه نویسـندۀ جوانـش
زمینـۀ نـو و تـازهای را بـرای نوشـتن
داسـتان انتخاب کرده است؛ داستانی
ماجرامحـور بـا بسـتری تاریخـی.
فضاسـازی داسـتان برخاسـته از
اطالعاتـی اسـت کـه نگارنـده بـرای
نگارش داسـتان جمـعآوری کـرده و
دستمریزاد دارد .این عقبۀ مطالعاتی،
کمـک زیـادی بـه ملموسشـدن
داسـتان و تصویریکـردن آن بـرای
مخاطـب نوجـوان داسـتان میکنـد.
علاوه بـر پرداختـن بـه وضعیـت
سیاسـی و اجتماعـی زمـان روایـت
داسـتان ،فرهنـگ عامیانـه در این اثر
جـدی گرفتـه شـده اسـت.
نثـر اثـر شسـتهرفته و بیدسـتانداز
اسـت .یکدسـتبودن نثر سبب شده
خواننـده بتوانـد یـک نفـس قصـه را
بخواند و به سـرانجام برساند؛ خصوصاً
خواننـدۀ نوجـوان کتابنخـوان و
کمحوصلـۀ امـروزی.
دلقــک و نارنــج تلــخ داســتانی اســت
بــا نشــانههای داســتان انقــاب،
امــا بــا ایــن تفــاوت کــه نویســنده
در ایــن اثــر ،زاویــه دیــد نوجــوان
امــروز را از پرداختنهــای نخنمــا
بــه انقــاب و چگونگیهــای
تکــراری قالــب در داســتانهای
نوجـوان ،بــه چراییهــای انقالبــی بــا
چارچــوب انقالبیمذهبــی و مردمــی
میکشــاند.

دست خون
علیمحمدمؤدب
شهرستان ادب
شـاید اولیـن نکتـه در مواجۀ مخاطب
بـا «دسـت خـون» ایـن باشـد کـه
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
میگـذارد .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 بچـهای آشـنا میشـود کـه
روسـتایی اسـت و شـاهد فقـر و
تنگدستی و تمام مصائب روستانشینان
اسـت و بـا همان حـاالت کودکانـه در
حـال روایـت اتفاقـات پیرامون اسـت.
او در ایـن منظومـه پابهپـای خواننـده
بـزرگ میشـود و وقایـع را میبینـد
و بازگـو میکنـد .شـاعر پیوسـته در
جایجـای ایـن منظومـه بـه خواننده
نهیـب مـی زنـد کـه تاریـخ تکـرار
میشـود و بایـد از آن درس گرفـت.
مـؤدب شـاعری اسـت کـه اهـل
تعارفهـا و بدهبسـتانهای مرسـوم
سیاسی نیسـت و عقیدهاش را بیپرده
بیـان میکنـد و در «دسـت خون» نیز
خواننـده بـا ایـن نکتـه مواجه اسـت.

سال گرگ
جواد افهمی
شهرستان ادب
در کتـاب سـال گـرگ ،همهچیـز از
دانشـگاه شـروع میشـود .گعدههایی
کـه نخسـتین بـار در همان دانشـگاه
آغاز میشـود ،جمعی از دانشجویان را
با مبارزات تشـکیالتی علیه رژیم شـاه
آشـنا میکنـد .اسـتاد شـمس رهبـر
فکـری ایـن جمع دانشـجویی اسـت.
دانشـجویان گعدۀ دکتر شـمس همه
پـای درس شـریعتی هـم میروند.
سـال گـرگ بیپـرده و باصراحـت
موضـع خـودش را دربـارۀ نقـش
آیـتاهلل طالقانی و دکتر شـریعتی در
ایجاد هسـتۀ اولیـۀ مبارزاتی سـازمان
مجاهدیـن خلق ابراز میکنـد؛ اگرچه
ایـن دو شـخص را از تغییـرات بعـدی
سـازمان مصـون و مبـرا میدانـد.
جــواد افهمــي در اثــرش بهوفور به
خردهداســتانها و خردهماجراهــا
متمســک میشــود .بهعلت گسترۀ
معنایــی قصــه و درک ابعاد مختلف
موقعیت ،شــخصیتها بســیارند و
هرکدام مختصــات ویژۀ خود را دارند.
ضربآهنگ قصه شــتاب دارد .گاهی
در طول داســتان حس میکنیم که
به شــخصیتها نگاه فرمی درســتی
نشده است .شــاید کثرت داستانها و
شــخصیتهایی 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
ملموسشدن برای مخاطب را گرفته
است.

بستۀ پیشنهادی سامانۀ کارشناسی برای فروردین و اردیبهشت

شکلهایفروتنی
حمیدرضاشکارسری
فصل پنجم
شـکلهای فروتنی مجموعه شـعری
بـا اشـعار کوتـا ِه همریخـت اسـت که
همگـی در یـک سیسـتم واحـد در
رسـاندن یـک مفهـوم
جهـت بهثبت
ِ
واحـد هسـتند .شکارسـری در شـکار
لحظههای ناب شاعرانه بسیار توانمند
عمل کرده اسـت .بهسـهولت میشود
گفـت این کتاب  ۳۰۸لحظۀ شـاعرانه
اسـت کـه حـول یـک محـور گـرد
آمدهانـد :فروتنـی!
چهفروتن!
پنجرۀگشوده
بهسمتدیوارهایسیمانی(/ص)۴۱
اعجابی«چهفروتن!»
همۀشعرهاباجملۀ
ِ
آغازمیشوندودرخطبعدیِ شعراولین
کلمه ،شیئی است که شاعر سعی در
فرتنی آن چیز در موقعیتی
ادن
نشا ند ِ
ِ
خاص دارد .تمام پدیدههای هســتی
فروتنی خود را در مجموعۀ شکارسری
ِ
نشان دادهاند و خداوند تبارک و تعالی
کبریایی خود بر فراز
اســت که در اوج
ِ
ایستادهاست.
تکبر
به
مجموعه،
این
در
شکارســری
ّ
حمله میکند و به ۳۰۸شکل مختلف
آن را ابطال میکند .البته تفاوت شعر با
گزارههای اخالقی ،در این است که شعر
بر خــاف گزارههای اخالقی حرفی از
«باید» نمیزند .بلکه از «هستها» سخن
میگوید و استنباط باید از این هست را
بهعهدۀمخاطبمیگذارد.

یوما
مریم راهی
نیستان
رمان «یوما» اثری است که برای
هــر مخاطب ادبیات دینی و با هر نوع
سلیقهای ،حرفهایی 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 ســاعتهای
منتهی به والدت حضرت فاطمه زهرا
(س) شــروع کرده و با توصیف تؤامان
موقعیتمنزل،ذهنیتحضرتخدیجه
و مردمان شهر که نمایندگانی از آنها به
بهانههایی به منزل پیامبر(ص) رفتوآمد
دارند ،داســتانی را تعریف میکند که
بیشتر از جذابیتهای قصهپردازانه ،از
منظر روایت لذتبخش است.
نام این رمان برگرفته از عبارتی اسـت
عربـی که کنیـز حضـرت خدیجه به
وی اطلاق میکنـد .ایـن نام توسـط
نویسـنده چنـان هوشـمندانه در
بخشهایـی از متن قرار گرفته اسـت
کـه مخاطب پس از به پایان رسـاندن
کتـاب ،بـه ناخـودآگاه بـه معنـای آن
پـی بـرده و علت اطلاق آن به چنین
بانویـی را درک میکنـد.
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صالحقاسمی
سلمان پاک
«تشــیع انگلیســی» یا «شیعۀ
لندنی»؛ اصطالحی که مدتی است بر
سر زبانها افتاده است .پس از «اسالم
آمریکایی» که امام خمینی(ره) در برابر
اسالمناب محمدی(ص) تبیین کردند،
رهبر معظم انقالب و نخبگان کشــور
از تهدیدی بهنام «تشــیع انگلیسی»
پرده برداشتند .تشیعی که از لندن و با
س اطالعاتی این کشور
حمایت سروی 
حمایت و ترویج میشــود تا محصول
«تفرقه» را در کشــورهای اســامی
برداشت کند .تشیعی که با هزینههای
ســنگین تبلیغاتی تمام توان خود را
برای پیوند «شیعه» با خشونت و قرار
دادن آن در مقابل سایر ف َِرق 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
افراطگــرای شــیعی در عصر حاضر
بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ چرا
که از طریقی ،خاندان شــیرازی که
لیدر اصلی این جریان افراطگراست،
مرجعیت را میــراث خاندانی خویش
میدانــد و از طرف دیگــر ،ارتباط و
وابستگی عوامل در صحنۀ این جریان،
به ســرویسهای اطالعاتــی غربی و
خصوصاً انگلستان ،غیرقابلانکار است.
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گزیدهای از کتابهای معرفی شده در
نشستهایکتابخوان

طاهره رمضانی ،رئیس ادارۀ کتابخانههای عمومی
شهرستان درمیان ،کتاب کلوچههای خدا ،نوشتۀ
کلر ژوبرت را معرفي کرد .او در معرفي اين اثر گفت:
«داستان این کتاب ،ماجرای خرس کوچولویی است
که بعد از خواب زمســتانی ،با دیدن فصل بهار و
زیباییهای طبیعت تصمیم میگیرد که برای تشکر
از خدا کلوچه بپزد؛ اما مجبور میشود تمام کلوچهها
را به حیوانات جنگل هدیه کند .او در نهایت ،به این
نتیجه میرسد که مهربانی در حق حیوانات جنگل،
باعث رضایت خدا از او خواهد شد».
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

مژگان اربابی ،کتابدار ،کتاب همپای صاعقه،
نوشتۀ حســین بهزاد و گلعلی بابایی را معرفي
کرد .او در معرفي اين اثر گفت« :همپای صاعقه
کارنامهای تاریخی و مستند از شکلگیری لشکر
 27محمد رســولاهلل(ص) اســت .روایتی از یک
مقطــع زمانی شــشماهه از جنگ تحمیلی در
ابتدای دیماه  1360تا اواخر تیرماه ســال .61
موضوع اصلی کتاب شرح مستند مراحل آغازین
تأســیس تیپ نظامی محمدرســولاهلل است و
ت بزرگ فتحالمبین،
نقش این تیپ را در عملیا 
بیتالمقدس و لبنان بیان میکند».

گزیدهای از کتابهای معرفی شده در نشستهای کتابخوان

طیبه عابدینی ،مســئول کتابخانۀ عالمه شیخمفید
باغشهر اسالمیه ،کتاب داستان راستان ،ج ،2نوشتۀ
مرتضــی مطهری را معرفي کــرد .او در معرفي اين
اثر گفت« :کتاب داستان راســتان ،مجموعهای از
حکایتهای کوتاه اخالقی است که با الهام از زندگانی
پیامبر(ص) و پیشــوایان مکتب تشیع ،در دو جلد به
رشتۀ تحریر درآمده است .منابع داستانهای کتاب
از کتب احادیث ،تاریخها 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 ،بهکارگیری الفــاظ ،اصطالحات و تعابیر تازه
و ابتکارهای نویســنده در روایت رویدادها ،آشنایی
بــا روحیات و مقتضیات ،از دیگر ویژگیهای این اثر
ارزنده و تأثیرگذار است».

کلثوم خمیسی  ،مسئول کتابخانۀ عمومی بهارستان،
کتاب شــنهای ســرخ تکریت ،نوشتۀ عبداالمیر
افشــینپور ،را معرفي کــرد .وي در معرفي اين اثر
گفت« :این کتاب خاطرات عبداالمیر افشینپور ،یکی
از آزادگان دوران دفاعمقدس است .نویسنده وقتی از
اسارت دهساله از اردوگاههای عراق به خانۀ بزرگش،
ایران ،باز میگردد ،قلم برمیدارد و مینویسد که بر او
و دیگر همبندانش چه گذشته است .او برای نوشتن
خاطراتش که از روزهای اول جنگ در خرمشهر آغاز
میشود و ده سال بعد در مرز خسروی پایان میگیرد،
زحمت زیادی کشیده است .از نکات و جزئیاتی که در
متن آمده است ،این را میشود فهمید .این کتاب در
سه فصل با عناوین اردوگاه رمادیه ،اردوگاه موصل و
اردوگاه تکریت تدوین شده است».

محمد ناصری ،اســتاد دانشگاه ،کتاب معراجالسعادة،
نوشتۀ مالاحمد نراقی را معرفي کرد .او در معرفي اين
اثر گفت« :این کتاب ترجمۀ کتاب جامعالسعادات به
زبان فارسی است که به درخواست فتحعلیشاه 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».

مهدی نظافتــی ،عضو کتابخانه ،کتاب قیام امام
حســین(ع) ،نوشتۀ سیدجعفر شهیدی را معرفي

کــرد .او در معرفــي اين اثر گفــت« :این کتاب
خالصهای است از کتاب حماسۀ حسینی تألیف
اســتاد مطهری که طی آن ،قیــام آن حضرت
بررسی و تبیین میشود .نویسنده همچنین علل
قیام امام حسین(ع) ،بروز واقعۀ کربال و همچنین،
اهداف و نتایج آن را بررسی کرده است و مهمترین
پیامها و درسهای عاشورا را برمیشمارد».
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سیدعلیاصغرحسینی،استاددانشگاه،کتابنورالدین
پســر ایران ،نوشتۀ معصومه سپهری را معرفي کرد.

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

او در معرفــي اين اثر گفت« :ایــن کتاب خاطرات
سیدنورالدین عافی است؛ پسری شانزدهساله از اهالی
روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجانشرقی
که مانند دیگر رزمندههای نوجوان ایران ،با تالش و
زحمت فراوان ،رضایت والدین و مســئولین را برای
اعزام به مناطق عملیاتی جلب کرد و از دیماه،1359
یعنی فقط ســه ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی ،به
جبهههای نبرد با متجــاوزان رفت .او در گردانهای
عنوان نیروی آزاد،
خطشکن لشکر  31عاشــورا به ِ
غواص و فرماندۀ دسته و در جبهههای مختلف حضور
داشته و بارها مجروح شده است».

تکتم مهدوینســب ،مســئول کتابخانــۀ عمومی
شهیدسیدیحیی حســینی گلمکان ،کتاب همه را
دوست بداریم ،نوشتۀ علیرضا برازش را معرفي کرد.
او در معرفي ايــن 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
دیدگاهنظاماسالمیتحلیلنماید.مباحثکتابباذکر
برخی داستانهای قرآنی همراه است .برخی از امتیازات
کتاب بدین قرار است :تناسب موضوع با نیازمخاطب؛
ارتباط مســتقیم متن با آیات و روایات؛ بهرهگیری از
منابع متعدد؛ ارائۀ تصویری خوشسیما و صلحطلب
و انساندوست از دین مبین اسالم و نیز پرداختن به
برخیپرسشهاوشبهات».

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 اين 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 زندگینامه ،خاطرات ،وصیتنامه و
آثار است .بیان مطالب در قالب داستانی و رعایت
توالی زمانی در ارائۀ آنها ،از ویژگیهای مهم این
اثر است».

رهــا بابازاده ،فعال رســانهای ،کتاب پایی که جا
ماند ،نوشــتۀ سیدناصر حســینیپور را معرفي
کرد .وي در معرفي ايــن اثر گفت« :کتاب پایی
که جــا ماند ،یادداشــتهای روزانۀ ســیدناصر
حسینیپور در دوران اسارت است که بهصورت
خاطره نوشته شده است .سیدناصر حسینیپور
در شانزدهسالگی ،در آخرین روزهای جنگ ،در
جزیرۀ مجنون به اســارت عراقیها درآمد .او در
طول دوران اســارت ،شاهد وقایع تکاندهنده و
دردآوری بوده و سعی کرده است دیدهبان اتفاقات
و حوادث ماندگار و درسآموز اسارت باشد».

گزیدهای از کتابهای معرفی شده در نشستهای کتابخوان

احمد ممتازی ،رئیس انجمن نابینایان گیالن ،کتاب
آنگاه که هدایت شدم ،نوشتۀ سیدمحمد تیجانی را
معرفي کرد .او در معرفي اين اثر گفت« :این اثر ترجمۀ
یت است .در این اثر ،نویسنده به
فارسی کتاب ثُ َّم ا ِهت ََد ُ
بیان ماجرای تغییر مذهب خود از اهل سنت به شیعه
میپردازد .تیجانی ضمن نقل زندگینامهاش ،ماجرای
سفر خود به عراق و نجف و دیدار و گفتوگوهایش
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 میکند .این کتاب به چهارده زبان
ترجمه شده است».

ابراهیم تقینژاد ،عضو کتابخانه ،کتاب قیدار ،نوشتۀ
رضا امیرخانی را معرفي کرد .او در معرفي اين اثر
گفت« :کتاب قیدار  ۹فصل دارد که امیرخانی در هر
فصل آن ،به بیان حکایتی از زندگی قیدار میپردازد.
قِیدار حکایت مردی اســت که درخت مردانگی را
بهتنهایی آبیاری کرده و پرورش داده است .مردی
که امثال او در میان ما کم نبوده و نیستند؛ اما برای
خودشان مرام و مسلکی دارند .مرامنامهشان را که
بخوانی ،در مقدمهاش نوشتهاند« :خوشنامی قدم
اول اســت . ...از خوشنامی به بدنامیرسیدن ،قدم
بعدی بود ...قدم آخر ،گمنامی است.»...

حجت االسالم مظفر تاجی ،امامجمعۀ چناران ،کتاب
دقایقی با قرآن ،نوشــتۀ محســن قرائتی را معرفي
کرد .او در معرفي اين اثر گفت« :این کتاب شــامل
 300نکته و لطیفه با موضوعات اخالقی ،اعتقادی،
کالمی ،اجتماعی است .نویسنده قسمتی از این نکات
را در پیامهای ســهدقیقهای و برخی را در پیامهای
یکدقیقهای ارائه داده است .او در همۀ این نکات ،ابتدا
بــا نقل آیه و ترجمۀ آن به نکات و پیام آن بهصورت
مختصر میپردازد و در این زمینه ،از روایات تفسیری
بهره برده است».

ســعید عقابی ،فعال فرهنگی ،کتاب اســام و
مقتضیــات زمان ،نوشــتۀ مرتضــی مطهری را

معرفي کــرد .او در معرفي اين اثر گفت« :کتاب
حاضر مشتمل بر  26سخنرانی از متفکر شهید،
استادمرتضی مطهری ،با عنوان اسالم و مقتضیات
زمان و نیز نوشتۀ کوتاهیبهقلم ایشان در همین
عنوان مقدم ه اســت .ســخنرانیها
موضوع ،به
ِ
در زمســتان ســال  ۱۳۴۵هجری شمسی و در
شــبهای ماه مبارک رمضان در مســجد اتفاق
تهــران و در یک جمــع عمومی ایراد شــده و
ی ساده و روان دارد».
بههمینجهت بیان 
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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 اين اثر گفت« :این کتاب در هشــت فصل به
بررسی کتابهای 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 آموزههای دینی برای نونهاالن را
از رسالت اسماعیلیه در قرن سوم هجری تا کتابهایی
چون کتاب حســنین و عاق والدین در دورۀ قاجار،
دنبال کرده است .سپس ،اولین کتابهای چاپشده
در ایران را از سال 1222ق تا پایان حکومت قاجاریان
بررسی کرده است».
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مریمعباسپوراول،مسئولکتابخانۀعمومیامامجعفر
صادق(ع) شــهر ا ِ ِرســک ،کتاب مطلع مهر ،نوشتۀ
امیرحسینبانکیپوررامعرفيکرد.اودرمعرفيايناثر
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:
فوریتهای ازدواج؛ گفتار دوم :احراز شرایط اولیه برای
ازدواج؛گفتارسوم:معیارانتخابهمسر؛گفتارچهارم:
آداب خواستگاری؛ گفتار پنجم :ضرورت تحقیق در
ازدواج؛گفتارششم:تصمیمگیری؛گفتارهفتم:نقش
مهریهدرازدواجوگفتارهشتم:بهترینانتخاب».

فروزان سلیمانپور ،کتابدار کتابخانه عمومی ولیعصر،
کتاب نامیرا ،نوشــتۀ صادق کرمیار را معرفي کرد .او
در معرفي اين اثر گفت« :کتاب نامیرا ،روایت مردمان
مشتاق کوفی است که مدتها در انتظار منجی خود
نشســته بودند تا آنها را از زیــر یوغ حاکمان ظالم
و ســتمگر خود رها ســازد و حق سلبشدۀ آنها را
بازگرداند .روایت مردمانی که حســین(ع) را به شــهر
خویش خواندند؛ نه از آن حیث که او را امام زمان خود
میدیدند و ردای حکومت را شایستۀ امام و خالفت را
یدانستند،بلکهحسینرابهکوفه
درخورشأنحسینم 
خواندند؛ چرا که پیش خود میپنداشتند حسین تنها
کسیاستکهسواربرکشتینجات،میتواندآنهارابه
ساحلامنزندگیبرساند.کتابنامیرادرسیرداستانی
خود به صورت کام ً
ال حسابشــده به اثبات چرایی
خیانت و عهدشکنی کوفیان از آغاز راه تا وقوع حادثۀ
کربالمیپردازد».

یاسین قنبری ،دانشآموز ،کتاب تولد یک پروانه،
نوشتۀ داوود امیریان را معرفي کرد .او در معرفي
اين اثر گفت« :این کتاب داســتان زندگی قنبر،
غــام حضرت امیرالمومنین(ع) اســت که روزی
با حضرت امیر(ع) به بازار میرود و ایشــان برای
غالم خویش لباسی گرانقیمتتر از لباس خود
میخرد .وفاداری این غالم حتی پس از شهادت
حضرت علی(ع) ستودنی است».
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امیر دلها
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زندگانی حضرت امام علی
جمعی از علمای لبنان؛ حمیدرضا کفاش
عابد
(ع)

در نوشتار حاضر ،از حوادث و رویدادهای تاریخی دوران حضرت علی(ع) سخن به
میان آمده ،همچنین به پارهای از فضایل و کرامات آن حضرت اشاره شده است.
کتاب با گزیدههایی از گفتارها ،موعظهها و افکار سیاسیاجتماعی آن بزرگوار همراه
است.

جنگجوی جوان
مسلم ناصری
پیام آزادی
داستان این کتاب به دوران 25سالۀ دوری امام علی(ع) از سیاست میپردازد.
در ایــن اثر ،زوایایی از زندگی و کارکردن امام علی(ع) برای مخاطبان نوجوان
بهگونۀ داســتانی تشریح شده اســت .در مجموعۀ حاضر ،دوازده داستان از
زندگی امام علی(ع) روایت شده است .عناوین برخی از داستانها عبارت است
از :نوری در کعبه ،هدیه ،یاور کوچک ،چهل خنجر و یک بدن ،اناری از بهشت،
روز تلخ و شب شیرین و ماه قطعهقطعهشده.

در پرتو والیت
محمدتقی مصباح یزدی
(ره)
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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این کتــاب گفتارهایی از آیــتاهلل مصباح یزدی دربارۀ مســئله والیت
اســت .گفتار اول این کتاب فضایل امیر مؤمنان(ع) را با اشاره به اکتسابیبودن
و غیراکتسابیبودن آنها بیان میکند .گفتار دوم و سوم شبهات موجود دربارۀ
فضایل آن حضرت را پاســخ داده و شــخصیت بیبدیل آن امام همام را شرح
میدهد .همچنین ،در گفتارهای چهارم و پنجم و ششــم ،منشــأ مشروعیت
حضــرت علی(ع) در معرض مداقه و کاوش قرار میگیرد و ســقیفه ،نقطۀ آغاز
سکوالریزم یاد شده و عبرتهای مهم آن نیز بیان میشود .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 میشود .گفتارهای یازدهم و دوازدهم به
تقابل غدیر و سقیفه و به دالیل همراهینکردن مردم با امام علی(ع) بعد از رحلت پیامبر خاتم(ص) میپردازد .گفتارهای
شانزدهم و هفدهم نیز مبحثی مشروح دربارۀ امامت ،والیت و والیتفقیه ،والیتفقیه در ایران ،حق قانونگذاری برای
وی و تهدیدهای پیش روی آن است.
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خصائص االئمه
سیدرضى و ترجمۀ محمدعلی چلونگر و علی بنائیان
آستان قدس رضوى
کتاب حاضر تألیف سید رضى ،عالم نامدار شیعه و تدوینکنندۀ نهج
البالغه است .موضوع کتاب زندگانى و سخنان امیر مؤمنان على(ع) است.
سیدرضى در این کتاب ،روایاتى را که دربارۀ حضرت على(ع) است،
جمعآورى نموده و با اشاره به معجزات و سخنان آن حضرت ،تاریخ
کامل و گویایى را از زندگانى آن حضرت ارائه کرده است.
(ع)
کتاب خصائص األئمة علیهمالسالم براى تحقیق در زندگى حضرت على
کتابى ارزشمند و درخور توجه است.
این کتاب از زمان نگارش ،در مرکز توجه و عالقۀ شدید علماى اسالم قرار گرفت و در بسیارى از کتابهاى
معتبر ،به آن اشاره شده یا به مطالب آن استناد شده است .این کتاب از اولین کتابهاى معتبرى است که
بهوسیلۀ فقیهان بزرگ شیعه دربارۀ زندگانى حضرت امیر(ع) نگاشته شده است .نگارش این کتاب موجب
گشت تا سیدرضى تصمیم به جمعآورى کتاب نهجالبالغهبگیرد و همین هم سبب ناتمامماندن کتاب حاضر
(ع)
شد؛ زیرا همانگونه که از نام کتاب روشن است ،سیدرضى تصمیم داشت در این کتاب ،زندگانى تمام ائمه
را بیاورد؛ اما به امام علی(ع) اکتفا نمود .سیدرضى انگیزۀ خود از نگارش این کتاب را اینگونه بیان مىکند:
«شما از من درخواست کرده بودید تا کتابى دربارۀ زندگانى ائمه(ع) بنویسم؛ ولى حوادث روزگار مانع از آن
مىشد تا آنکه در شب عرفۀ سال 383ق براى زیارت امام موسى کاظم و امام جواد(ع) عازم کاظمین شدم.
در راه به یکى از رؤساى حکومتى برخورد کردم .او از من سؤال کرد” :کجا مىروى؟“ من هم پاسخ دادم .او
با تمسخر گفت” :از کى تا حاال سادات موسوى ،شیعه دوازده امامى شدهاند؟“ من پاسخ او را آنگونه 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 معرفى کنم و دشمنان را ناامید سازم و از خداوند
در انجام این مهم یارى مىجویم».
کتاب خصائص األئمة علیهمالســام در دوران ضعف حکومت بنىعباس نگاشــته شــده است .در آن دوران،
شــیعیان بهراحتى عقاید خود را مطرح مىکردند .در شــهر بغداد شــخصیتهاى بزرگى چون شیخ مفید،
ســیدرضى ،سیدمرتضى و شیخ طوسى پا به عرصه وجود گذاشتند و پشــتوانۀ علمى بزرگى براى شیعه و
طرفداران اهل بیت(ع) شدند.
(ع)
کتاب خصائص األئمة علیهم الســام شــامل موضوعات فراوانى دربارۀ زندگانى امیر مؤمنان على است؛ از
جمله :خصائــص امیر مؤمنان على(ع)؛ معجزات آن حضرت؛ علم آن حضرت به تنزیل قرآن؛ جنگ با خوارج
(ع)
(ص)
عمر دربارۀ آن حضرت؛ سؤاالتى که از آن
نهروان؛ سخنرانى پیامبر اســام دربارۀ حضرت على  ،سخن َ
حضرت شده است؛ وصیت آن حضرت به کمیل؛ کالم آن حضرت دربارۀ دنیا و. ...

از کجا تا کجا :سیمای علی(ع) از کعبه تا کوفه
محمدابراهیمآیتی
فجر قرآن
این کتاب حاصل سخنرانی استاد در یکی از جلسات ماهانهای است که در سال
41ش در انجمن دینی تهران با موضوع زندگانی امیرالمؤمنین(ع) تشکیل میشده
اســت .گفتنی اســت که مطالب ابتدا در کتاب گفتار ماه ،ج ،3ص164تا1296
چاپشده و سپس جداگانه ،به زیور طبع آراسته گردیده است.
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تاریخ و سیرۀ سیاسی امیر مؤمنان علیبنابیطالب
رسول جعفریان
دلیل ما

(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؛ آسیبشناســی حکومت دینی از نگاه امیر مؤمنان(ع)؛ جایگاه امام
علی(ع) در میان اهل سنت؛ امیر مؤمنان علی(ع) و مردم.

فروغ والیت
جعفرسبحانیتبریزی
(ع)
مؤسسۀ االمام الصادق
نویسندۀ فرزانه ،آیتاهلل سبحانی با تقسیم حیات نورانی حضرت أمیرالمؤمنین
به پنج دوره ،مهمترین جریانهای 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 ،کام ً
ال مبتنی بر منابع دسته اول تاریخی و روایی باشد.
نکتۀ متمایز این اثر ،جامعیت آن اســت که از همان آغا ِز زندگی حضرت تا
شهادت ،تمام عرصههای زندگی ایشان را در کنار آیات و روایات مربوط تشریح
کرده و در هرکدام به تبیین بعدی از فضایل حضرت میپردازد .البته رسالت اصلی این کتاب ،ترسیم زندگی شخصی
و عادی حضرت اســت که بهخوبی هم از عهده آن برآمده است .اما ابعاد شخصیتی ایشان مانند فضایل و مناقب،
سخنان و نامهها ،قضاوتها ،کرامتهای متحیرالعقول و ...هرکدام ،کتابی جداگانه میطلبد.
(ع)

بر آستان سپیده
محمدباقر انصاری
دلیل ما

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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روزهای پرمخاطرۀ عصر بعثت و ســالهای آغازین اسالم از مظاهر عظمت
امیرالمؤمنین(ع) و نگین انگشتری تاریخ اسالم است .فرازهای سرنوشتساز
زندگی علی(ع) در تاریخ اسالم که این کتاب به برخی از آنها پرداخته است،
جلوههایی از عظمت امیرالمؤمنین(ع) را مینمایاند تا ایمان پیدا کنیم که همۀ
ما اسالم عزیز خود را مدیون علیبنابیطالب ع) هستیم.
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والیت علی در قرآن و سنت
مؤسسۀ عالمه عسگری
مؤسسۀ عالمه عسگری
عالمه سیدمرتضی عســگری را میتوان از معدود افرادی دانست که هم
در زمینۀ پژوهش و هم فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ،موفقیتهای بسیاری
را کسب کرده است؛ از جمله موفقیتهای او تأسیس حزبالدعوة 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 میکند ،این سؤال را مطرح
میسازد 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
پذیرفتهشــده 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 میکند.

اصحاب امام علی
سیداصغر ناظمزادهقمی
بوستان کتاب قم [2جلد]
(ع)

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 میسازد .همچنین ،عالوه بر اهمیت اصل
موضوع ،آنچه این اثر را ارزشــی مضاعف میبخشد ،این است که با دستهبندی
اصحاب حضرت امیرالمؤمنین(ع) ،یــاران صدیق و وفادار حضرتش را از آنانکه
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 جنبههای مختلف حیات فردی ،اجتماعی و سیاسی هریک
از آنها را تبیین میکند .نویسنده در این اثر ،با تأکید و توجه بسیار بر منابع کهن ،شناسایی  1110نفر از اصحاب را
هدف قرار داده است.

امیرالمومنین علیابنابیطالب
احمد رحمانیهمدانی
منیر

(ع)

«اگر همه درختان قلم شــوند ،همه دریاها مر ّکب ،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 میشود .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 میآید.
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.
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المراجعات
سید عبدالحسین شرف الدین موسوی  /محمد جعفر امامی
چاپ ونشر بین الملل
عالمه سیدعبدالحسین شــرف الدین از شخصیتهایی است در زمینۀ مباحث
کالمی میان شیعه و اهل سنت ،شهرت بسیاری داشته و میان علمای شیعه جایگاه
ویژهای دارد.
کتاب المراجعات حاصل نامههای دو عالم بزرگ شیعه و اهل سنت ،یعنی عالمه
شــرفالدین و شیخ سلیمالبشریالمالکی رئیس وقت دانشگاه االزهر مصر است.
محتوای نامهها اختالف اساسی میان دو مکتب یعنی مسئله امامت است .در این
نامهها ،شــیخ االزهر به ایراد برخی ســؤاالت دربارۀ اصل جانشینی حضرت علی(ع) و دالیل آن پرداخته است که عالمه
شرفالدین با استناد به منابع خود اهل سنت به سؤاالت او پاسخ داده است و از کتابهای مهم در اثبات حقانیت مذهب
شیعه است.

علی از زبان علی
سیدجعفرشهیدی
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
حکایت زندگانی هر شخص ،زمانی جذابیت پیدا میکند و زمانی شناخت از آن
انسان فراتاریخی واقعیتر میشود و به حقیقت نزدیکتر 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 برهههای گوناگون زندگانی ایشان را تشریح کرده است.

امام علی(ع) و خوارج
عالمه سیدجعفر مرتضیعاملی  /دکتر محمد سپهری
پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسالمی

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

مورخ زمانه ،دارای آثار تاریخی است که در
عالمه سیدجعفر مرتضیعاملی بزرگ ّ
عصــر حاضر ،افقی نو فراروی خواننده قرار میدهد که مبتنی بر مبانی کالمی و
روایی شیعه است.
این کتاب ،یکی از آثار اوســت که به کالبدشــکافی و جریانشناسی «خوارج» از
گذشته تا به امروز میپردازد .او با اجتهاد بینظیری که در منابع دسته اول تاریخی
و فرمایشهای امیرالمؤمنین(ع) میکنند ،فضای فکری ،فرهنگی ،سیاسی دوران
حکومت امیرالمؤمنین(ع) را مطالعه کرده و در خالل آنها به پرسشهای مهم تاریخی دربارۀ خوارج پاسخ میدهد.
(ع)
بررسی علل روانشناختی و جامعهشناختی ِشکلگیری و گسترش این طرز فکر ،تحلیل دیدگاهها و روشهای امام برای
تقابل با این جریان و در نهایت ،ارزیابی سیاستهای معاویه در این باره ،از دیگر مباحثی است که این کتاب را «جامعیت»
بخشیده و آن را از امثالش متمایز میکند.
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(ع)

قدیس
ابراهیمحسنبیگی
نیستان
رمــان قدیس ،نگاهی تاریخی به بُعد حکومتداری حضرت امیرالمؤمنین علی
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 جمعآوری کتابهای خطی دارد .خیلیها بر این باور هستند که
همیشه عشق ،آدم را نجات میدهد و حاال ما در رمان با همین پدیده مواجه هستیم.
عشق کشیش به کتابهای خطی ،او را به مردی تاجیک میرساند که میخواهد
کتابش را بفروشد .اما همیشه در مسائلی که ارزش مادی داشته باشد ،شیطنت هم وجود دارد .مرد تاجیک از سوی یک عده
جنایتکار کشته میشود و از خانۀ کشیش هم سرقت میشود.
و این آغاز ماجرایی است که در نهایت ،کشیش را به مطالعۀ سرگذشت حضرت امیر(ع) عالقهمند میکند .کشیش
مسیحی که در مسکو زندگی میکند ،دوران کودکی و بخشی از زندگیاش را در بیروت گذرانده و اکنون نیز مجبور میشود
برای حفظ جان خود به بیروت برود؛ جایی که هم برخی از اقوام او در آنجا زندگی میکنند و هم دوستان محققی چون جرج
جرداق نویسندۀ کتاب االمام علی صوتالعدالةاالنسانیة انتظارش را میکشند.
با سفر کشیش به لبنان ،ماجراها شکل گیراتری به خود میگیرد و البته داستان وارد روایتهای تاریخی میشود و
نویسنده تالش میکند وقایع تاریخی دربارۀ بُعد حکومتی امام علی(ع) را یکی بعد از دیگری ،با پیچوتابهایی تعریف کند.
همین موضوع باعث میشــود 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 بهسوی حق رهنمون میشود و درمییابد
که مظلومیت او در مقابل علی(ع) چیزی نیست.
رمان کنایههای فراوانی دارد که حکام ناالیق کشورهای عربی را نشانه میرود و درست آنها را ادامۀ حکومت بنیامیه و
بنیعباس معرفی میکند و در همین باب ،گفتوگوهای خاصی هم بین شخصیتهای داستان صورت میگیرد .بهخصوص
گفتوگوی 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 یکراست روایتهای
اصلی را در پیشگرفته و کتابش را نوشته است ،میشود اقرار کرد که داستان بسیار هوشمندانه از پیچوتابهای رمانی پلیسی
هم بهره برده و ک ً
ال حاصل کار ،کتابی خواندنی و لذتبخش است.
در پایان رمان ،جنایتکاران مسکو دستگیر میشوند و کشیش با گنجی بزرگ در دل که در سفر بیروت یافته است ،به
کشورش باز میگردد و شاید عظمت همین گنج است که جابهجایی چمدانهای او در فرودگاه را چندان مهم جلوه نمیدهد!
(ع)

برادر؛ داستانهایی از زندگی محمد(ص) و علی
نقی سلیمانی
سروش

(ع)

کتاب «برادر» به گونهای 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)  ۳۳سال 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.
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دانشنامه امام علی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی
(ع)

دانشنامۀ امام علی(ع) دایرةالمعارفی است موضوعی در زمینۀ شخصیت ،سیره و
اندیشــههای امیرالمؤمنین(ع) و پدیدههای معاصر و پس از عصر آن حضرت که
پیوندی وثیق با شخصیت و مکتب آن بزرگوار دارد و در 6هزار صفحه و  12جلد
سامان یافته است .هماکنون این اثر گرانبها برای چهارمین بار از سوی سازمان
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی تجدید چاپ شده است.
این اثر شامل  130مدخل اصلی و حدود 3هزار مدخل فرعی است که با همکاری
بیش از  200تن 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 عبارتاند از حضرات اساتید و دانشوران :عبداهلل جوادی آملی ،سیدمرتضی عسگری،
سیدان ،علی ربانی گلپایگانی،
سیدجعفر شهیدی ،رضا استادی ،ســیدجعفر مرتضیعاملی ،رضا داوری ،سیدجعفر ّ
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 شاخههای تخصصیتر 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 ،فهرستهای تفصیلی ،نمایههای موضوعی ،چکیدۀ مقاالت،
شناختنامۀ قلمزنان و همکاران و ...فراهم شده است .ساختار موضوعی و فهرست مدخلهای 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؛
جلددوازدهم:مرجعشناسی.

انسان آسمان
امام موسی صدر
مؤسسۀ تحقیقاتی امام موسی صدر
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انسان آسمان؛ جستارهایی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع) که ششمین جلد از مجموعۀ
کتاب ِ
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است ،دربردارندۀ سیزده جستار از امام موسی صدر
دربارۀ امیرالمؤمنین(ع) است .از جمله جستارهای این کتاب که بهقلم 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 تازهای از آن ،دردسترس عالقهمندان خواهد بود.
مطالب این کتاب را به سه بخش میشود تقسیم کرد:
بخش اول :مجموعه گفتارهای امام موسی صدر بهمناسبت والدت امیرالمؤمنین(ع)؛
بخش دوم :سخنان ایشان دربارۀ واقعۀ غدیر والیت حضرت علی(ع)؛
و بخش سوم :مطالبی است که امام موسی صدر بهمناسبت شهادت حضرت بیان کرده است.
در پیوست این کتاب نیز تصاویر دستنوشتهای 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.
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خداوندگار بلوطها
مریم صباغزاده ایرانی
علمی و فرهنگی
کتاب حاضر داستان سفری است که نویسنده ،مسافر آن بوده است؛ سفری به
عتبات عالیات و نگارش مشاهداتی که با مسیر سفر اما م حسین(ع) تلفیق میشود و
خداوندگار بلوطها را خلق میکند .صباغزاده در این کتاب ،بهشیوهای کام ً
ال جدید
و ابداعی به سفرنامۀ خود شکلی موضوعی داده و مخاطب را از جنبههای مختلف
با خود همراه میکند .خداوندگار بلوطها با تکنگاریهایی از موقعیت جغرافیایی
از کشور عراق آغاز شده و راجع به تاریخ عراق ،شکل جغرافیایی شهرها و گذشتۀ
آن پیش میرود .در ادامه که سفر آغاز میشود ،به سفر امام حسین(ع) از مدینه به قصد حج پرداخته شده و در طی چهار
عنوان مسافری ،از همان نواحی عبور کرده و با اباعبداهلل(ع) همگام و
ماه که اباعبداهلل(ع) به کربال میرسد ،نویسنده نیز به ِ
همآهنگ میشود و با این شیوه ،جریانی را خلق میکند که هم در دنیای معاصر مخاطب سیر خواهد کرد و هم به اصالت
این سفر که دریافتی از امام حسین(ع) خواهد بود ،میپردازد.

فراموشان
داوود غفارزادگان
قدیانی
کتاب فراموشــان جزو کتابهای انتخابی وزارت آموزش و پرورش در دورههای
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 آنها
برای نوجوانان پرداخته است .همانطورکه از عنوان آن برمیآید نویسنده سراغ
کسانی رفته است که از نگاه مقتلنویسان پوشیده ماندهاند و فراموش شدهاند.
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 عبیداهللبن زیاد»« ،روایت یک کاتب گمنام» و «روایت قیسبن اشعث»
است .اگرچه روایت آنان سرانجام همان حادثۀ عظیم را بازنمایی میکند ،اینبار افرادی مانند تامه ،والی مدینه ،همسر
زهیربن قین ،یکی از سربازان حر بن زید ریاحی و ...راویان واقعۀ کربال هستند.

قصۀ کربال
مهدی قزلی
کتاب یوسف

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

مجموعۀ ۱۰جلدی قصه کربال روایتهای داســتانی کوتاه مهدی قزلی از واقعۀ
عاشورا و حوادث منجر به آن است .نویسنده با انتخاب برخی از بخشهای تأثیرگذار
از واقعۀ عاشورا ،آنها را در قالب داستانهای کوتاهی که توأم با تصویرگریهای
زیباست ،با عناوین امام ،علمدار ،پیامبر دوباره ،صبر ،کوفه ،یاران ،دشمنان ،اسارت،
انتقام و فصل عاشــقی در ۱۰جلد کمحجم ،کنار هــم آورده تا روایتی خوب و
چشمنواز 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 نامآشنای این مجموعه است که توجه او در نویسندگی اغلب ،در ارائۀ روایتهای کوتاه بهصورت داستانک است.

دستچینی از بهترین کتابها برای آشنایی بیشتر با حضرت امام حسین

(ع)

117

پدر ،عشق و پسر
سید مهدی شجاعی
کتاب نیستان
پدر ،عشق و پسر که از نابترین روایات ادبیهنری از واقعۀ کربال بهشمار میآید،
فرازهایی از زندگی حضرت علیاکبر(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  110سال ،از کودکی پیامبر(ص) تا پس از بعثت ،مرکب او و برادرش
امام علی(ع) و فرزندانش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) تاعلیاکبر(ع)،یعنی شبیهترین
مردم به پیامبر(ص) باشد ،با زبانهای گوناگون روزنههایی به واقعۀ کربال میگشاید تا
در آینۀ آن ،به تبیین رابطۀ شگرف این پدر و پسری بنشیند .فصلهای کتاب با عنوان «مجلس» نامگذاری شده و داستان،
(ع)
متشکل از ده مجلس است که در هر مجلس ،عقاب با زبانی عاطفی و دلنشین ،صحنهای از زندگی حضرت علیاکبر
را روایت میکند و مجالس پایانی به شهادت حضرتش در کربال اختصاص دارد .همچنین از رشادتهای حضرت زینب
(س) ،دالوریهای 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 دهگانه نمایانده شده ،در انتهای هر مجلس بهگونهای به واقعۀ کربال مربوط و
منتسب میشود و به این ترتیب ،تمام مجالس رنگ عاشورایی خود را حفظ میکند .در انتهای کتاب ،منابعی که نکات
تاریخی از آنها 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.

از دیار حبیب
سید مهدی شجاعی
کتاب نیستان
از دیار حبیب روایتی عاشقانه و در عین حال حماسی ،از پیوستن حبیببنمظاهر
(ع)
به کاروان هدایت و کشتی نجات و نهایتاً شهادت او در دفاع از حریم اهلبیت
است .این رمان کوتاه در  ۱۰گفتار و به اختصار و مطابق سلیقۀ پرعجلۀ آدمهای
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 زاویهدید دانای کل
تمار در
روایت میشــود و از جایی آغاز میشود که حبیببن مظاهر و میثم ّ
مالقاتی ،مقابل چشم عدهای از مردم ،هر یک از عاقبت کار آن دیگری و چگونگی شهادتش خبر میدهند و از هم
جدا میشوند و...

دو کاروان
مهدی آشتیانی
مدرسه
کتاب ،در روایتی داستانیتاریخی زندگی افرادی کمنام و گمنام را شرح داده
اســت که در مواجهه با صلح امام حسن(ع) و واقعۀ کربال برحسب عقیده ،کالمی
گفتهاند ،شمشیری زدهاند ،مصلحتتراشی کردهاند ،سکوت پیشه ساختهاند و
خالصه ،جای پایی ب ه جای گذاشتهاند .این روایت تالش میکند تا به معماهای
سالهای  ۴۰و  ۶۱ق پاسخ دهد .معمایی شبیه به اینکه چگونه میشود 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 ۲۲روایت از اشخاص گوناگون همچون جراحبنسنان؛
جاریدبن قدامه؛ سلیمانبن زرین؛ سعدبنمسعود ثقفی؛ صعببنیزید ریاحی و ...است که برایمان از مردم و گروههای آن
زمان میگویند؛ از زندگی ،فکر و عملشان میگویند تا ما درس بگیریم و تاریخ را تکرار نکنیم.
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سوار سوم
محمد کاظم مزینانی
پیدایش
در این کتاب ،تاریخ کربال در هفت واگویه با ترتیب زمانی ،از زبان یکی از قهرمانان
کاروان امام حسین(ع) بازگو میشود .در بخش اول که آغاز حکومت یزید و توقف
امام حسین(ع) در صحرای کربال را شامل میشود ،چهار واگویه آمده است .واگویۀ
(ع)
اول از زبان یزید است که از خالفت خود و سودای بیعتستاندن از امام حسین
میگوید .واگویۀ دوم از زبان امکلثوم ،خواهر امام حســین(ع) اســت که در آن از
عزیمت امام حسین(ع) از مدینه به مکه و دعوت مردم کوفه از امام ،سخن بهمیان
میآید .واگویۀ سوم از زبان عبیداهللبنزیاد ،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 چهاردهسالۀ امام حسین(ع) ،سکینه
است که به عزیمت امام از مکه بهسوی 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 میشود :واگویۀ یکم از زبان عمربنسعد است که از نیمۀ راه حکومت
ری ،به دستور عبیداهلل باز میگردد 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 خیمهها و همچنین ،اسارت
بازماندگان را بیان میکند .آخرین واگویه به امام زینالعابدین(ع) اختصاص دارد که از ادامۀ راه پدر و جدش و سرنوشت
شوم خاندان اموی سخن میگوید .این کتاب دارندۀ لوح افتخار از دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان در سال ۲۰۰۰
و کتاب برگزیدۀ شورای کتاب کودک ایران در  ١٣٧۶است.

تشنهلبان
حمید گروگان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسندۀ سرشــناس کتابهای کودک و نوجوان با زبانی روان و یکدست،
با رجوع به معتبرترین منابع تاریخ عاشــورا ،حوادث ایــن روز بزرگ را با دقت و
جزءبهجزء روایت کرده است؛ بهگونهای که مخاطب با مطالعۀ این کتاب ،خود را در
گرماگرم نبرد اصحاب ساالر شهیدان(ع) با سپاه کفر مییابد و از مشاهدۀ دالوریهای
شهیدان کربال به وجد آمده و بر مصیبت واردشده به خاندان گرامی پیامبر(ص) اشک
میریزد .تصویرگری و صفحهآرایی چشمگیر این کتابِ منحصربهفرد ،بهگونهای
است که نمونهای زیبا و بهیادماندنی از هنر گرافیک و تصویرسازی ایران را به نمایش گذاشته است.

رد پای خورشید
مهدی محدثی
بوستان کتاب
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این کتاب ،با بررســی زندگی سومین اختر تابناک امامت و والیت حضرت
اباعبداهللالحسین(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 ،داستانهایی 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»؛ «بیمادری
بالست»؛ «محبت به علی(ع)» و «پاسخی دندانشکن» .در فصل دوم به نقل داستانهایی از آغاز امامت تا روز عاشورا پرداخته
شده است ،با عناوین« :دوستی اهل بیت(ع)»؛ «نقشۀ کوفیان»؛ «نام دشمنشکن»؛ «غذای سگهای جهنم»؛ «نصیحت امام
حسین(ع)بهمعاویه»؛«یزید،گاوپیشانیسفید»؛«پیشوایهدایتوپیشوایگمراهی»؛«توفیقهمراهی»؛«بانگرحیل»؛«کوفیان
ستمکار»؛«آغوشرحمت»؛«نمازماندگار»و«شبآخر».بیشت ِرداستانهاازکتابفرهنگجامعسخنانامامحسین(ع)انتخاب
و از آن استفاده شده است.
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هفت شهر عشق
مهدی خدامیان آرانی
وثوق
این کتاب ،با نگاهی نو به حماسۀ حسینی به تحریر درآمده است .متن این نوشتار با
بررسی ریشههای قیام امام حسین(ع) و حوادث شهر مدینه آغاز میشود و با تبیین
سفر ایشان به مکه و حوادث آن شهر در سال  ۶۰هجری تداوم مییابد .همراهی با
کاروان سومین پیشوا بهسوی کربال و تشریح تمامی حوادث عاشورا ،از دیگر مطالب
این کتاب اســت .در این نوشتار ،از  ۱۳۰کتاب تاریخی استفاده شده است .آماده
ن(ع) ،از مدینه بهسوى مکه حرکت
باشید تا در این کتاب ،همراه کاروان امام حسی 
کنیم و بعد از آن نیز حوادث مسیر مکه تا کربال و حماسه عاشورا را از نزدیک ببینیم و همچنین ،با داستان قهرمانى حضرت
ب (س) در سفر کوفه و شام آشنا شویم.
زین 

قاصدک کربال
محبوبه زارع
بوستان کتاب
داســتان از زاویهدید دختر کوچک امام حســین(ع) ،حضرت رقیه (س) ،به
تصویر کشیده شده است که خبر از دنیای کودکی میدهد که آرزوی سفر داشت.
بخشهای مختلف کتاب با عنوان «نسیم» نامگذاری شده است .نسیم اول با خبر
مرگمعاویهآغازمیشودودرنسیمششم،شاهدفوتدردانۀامامحسین(ع) هستیم.
قصه ،شما را با سؤاالت کودکانه و دنیای شیرین دختری آشنا میکند که گرچه
کودک بوده ،بهمانند مادربزرگش فاطمۀ زهرا (س) دانا و باهوش است .نویسنده،
لطایف و احساسات وجود دختری کوچک را که لحظهلحظه پیش از سفر و حین سفر پرسش از پریشانی حال پدر دارد ،برای
مخاطب توصیف کرده است .نسیم پنج و شش ،بخشهای زیبا و اصلی داستان است.

 10قصۀ عاشورایی برای بچهها
فریبا کلهر
قدیانی
هنگامی که سخن از عاشورا بهمیان میآید ،نام افرادی را به ذهن میآوریم که حضور
و بودنشان جلوهای ارزشمند به این واقعه بخشید .در پدیدۀ ماندگار و شگفتانگیزی
که در  1400سال پیش رخ داد و ماندگار شد ،امام حسین(ع) با افرادی مرتبط بود
ادن دالوری و
که یا با او خویشاوند بوده یا از یاران باوفای ایشان بودند که در نشا ند ِ
جوانمردی به جهانیان تالش کرده و از جان گذشتند.
قصههای عاشــورایی برای بچهها ،داســتانهایی از  ۱۰چهرۀ شاخص و مهم روز
(ع)
عاشورا را روایت میکند .این مجموعه با مجلدی دربارۀ امام حسین(ع) شروع میشود و مجلد دهم مجموعه به امام سجاد
اختصاص یافته است .ویژگی این مجموعه این است کهشخصیتهای آن بهجای اینکه با نامشان معرفی شوند ،با ویژگیها
وصفتهایشانبهبچههامعرفیمیشوند.
قرارگرفتن تمام این قصهها در کنار تصویرگریهای سیدحسامالدین طباطبایی ،ارتباط بسیار خوبی با مخاطب برقرار
ن(ع) بهزیبایی
میکند .در میان این نامها ،نام بزرگانی مانند حضرت زینب (س) ،حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت علیبنالحسی 
میدرخشد.
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قرآن و امام حسین
محسن قرائتی
سازمان اوقاف و امور خیریه

علیهالسالم

استاد قرائتی که همگی ایشان را به عنوان معلم قرآن میشناسیم ،انگیزه نگارش
این کتاب را قرآنی کردن مسیر سخنرانیهای محرم عنوان کرده است .به شکلی
که سیماى امام حسینعلیهالسالم و اهداف ايشان و مسائل كربال از جهاد ،تصمیم،
عشق ،ایمان ،خلوص و شهادت تا نماز ،پذیرش توبۀ ُحر تا پیشگامى حضرت در
فرستادن فرزندش قبل از دیگران به میدان نبرد و آیاتى كه حضرت از آغاز سفر
مكه تا رسيدن به كربال تالوت فرمودند و وفادارى یاران همگی در آینۀ آیات قرآن

بیان شود.
اســتاد قرائتی دیگر نتایج این کار را مهجوریتزدایی از قرآن و عینیت بخشــیدن و تبیین این کالم نورانی رســول
اکرمصلياهللعلي هوآله ميداند که فرمودند« :هرگز میان قرآن و اهل بیت من فاصلهاى نیست .کتاب در ده گفتار نظام یافته و در
هر گفتار حدود ده تا بیست آیۀ متناسب با آن گفتار ارائه شده است».
گفتار ا ّول از كتاب «همگامى امام حسین با قرآن» و گفتار س ّوم از «موسوعه كلمات امام حسین» اقتباس شده است.

بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربال
محمدرضا هدایتپناه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بازشناسى تفكر سياسى ،مذهبى نيروهايى كه در مقابل قيام امام حسين
صفآرايى كردند و به انحاى مختلف در شكست آن سهيم بودند ،از موضوعات
مهمى است كه مىتواند در شناخت دقيق اين برهۀ بسيار حساس تاريخ تشيع
حاكميت تفكر عثمانى را بر
راهگشا باشد .اين مقاله با ارائۀ برخى ادله و شواهد،
ّ
اين نيروها چه در كوفه و چه در كربال نشان داده و آشكار ساخته كه كوفى بودن
نيروها را با تشيع آنان مساوى و مالزم دانستن ،مغالطهاى تاريخى است كه برخى
از محققان در نوشتهها و گفتوگوهاى خود تبليغ مىکنند تا با محكوم كردن شيعيان (رافضه اماميه) به عنوان تنها
عامل به وجودآورندۀ حادثۀ كربال ،مراسم عزادارى در روز عاشورا را زير سؤال ببرند .اين نوشتار به تعريف مفاهيم عثمانى و
مالكهاى آن ،براى شناخت نيروهاى اين تفكر و نيز عوامل و زمينههاى رشد و توسعۀ آن در كوفه و بازتاب تفكر عثمانى
در كوفه و كربال و حاكميت آن بر نيروهاى مقابله كننده با قيام امام حسينعلیهالسالم پرداخته است.

علیهالسالم

تبیین جامعهشناختی واقعه کرب و بال
شمساهلل مریجی
(ره)
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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در این پژوهش به ســئواالت مهمی درباره فلسفۀ قیام امام حسین(ع) و واقعۀ
عاشورا و چگونگی شكلگیری این حادثه مهم در تاریخ پاسخ داده شده است.
نگارنده با رویكردی تاریخیتحلیلی به واقعۀ كربال نگریسته و عوامل مهمی كه
دستبهدســت هم دادهاند تا این واقعۀ دلخراش بهوقوع بپیوندد را به صورت
پرســش و پاسخ بررسی نموده اســت .نقش معاویه و اطرافیان وی در ایجاد
نهضت كربال ،بررسی هدف امام حسین(ع) از حركت به سوی كوفه ،اقدام امام
حسین در مكه ،چرایی دعوت كوفیان از امام حسین و پیمانشكنی آنان ،توصیف برخی از وقایع در ارتباط با حادثۀ
عاشورا و سرانجام برخی از اصحاب باوفای امام حسین(ع) و آثار و ابعاد و بركات قیام عاشورا از جملۀ مهمترین این
سؤاالت محسوب میگردد.
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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.

بخش اول :سیر آشنایی نبوت
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اصول عقاید :نبوت
محسن قرائتی
موسسۀ درسهایی از قرآن
ضعف انسان در ادراک حقایق هستی ،همیشه او را
نیازمند موجودی واالتر که از او رفع نیاز کرده و بتواند
راه کمال را بهخوبی 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 بهخوبی 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 آنها را
دارای کماالتی مینماید که الیق هدایت مردم باشند.
باید دانست که سخن از نبوت ،بایستی با اصول و موازین
خاصی همراه باشد تا بتوان بهخوبی از عهده تحلیل آن
برآیند .بیان روان و گویا نیز برای ارتباط بهتر با مخاطب،
بسیار مهم است.
از جمله کتابهایی که در زمینۀ نبوت ،بهشکلی
مناسب تألیف شده و همه میتوانند از آن استفاده کنند،
کتاب «نبوت» از مجموعه اصول عقاید حجتاالسالم
قرائتی است .مؤلف در این کتاب ،با توجه به اینکه
زیربنای تمامی عقاید انسان را توحید تشکیل میدهد،
درک صحیح از نبوت را منوط به تحلیل صحیح از
توحید دانسته و بیان میدارد که قوانین بشری هیچگاه
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 میکند.
بیان جایگاه قرآن از دیگر موضوعات بررسیشده در
کتاب است.
این کتاب دارای خصوصیاتی است که آن را از
همنوعان خود متمایز میسازد .از جمله این ویژگیها،
بیان شیوای مؤلف و حذف مطالب تخصصیتر برای
استفادۀ عموم مخاطبین از این کتاب است .پس میشود
ش ِرو دارید.
گفت کتابی برای عامۀ اهل مطالعه را پی 
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نبوت
عبدالحسین دستغیب
دفتر انتشارات اسالمی
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
داسـتانهایی از زندگانـی آنـان بـرای تقریـب ذهـن
مخاطـب بـه جایـگاه ایشـان مفید اسـت .معجـزات انبیا،
اوصـاف فردی و جایگاه اجتماعی ایشـان و ذکـر کرامات و
بزرگمردیهـای آن بـزرگان ،هریـک نمونههای متعددی
ی اسـت چنین آثاری
در تاریخ و سـیرۀ ایشـان دارند .بدیه 
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 آیتاهلل
دستغیب شیرازی اســت؛ مجموعهای دارای ویژگیهای
منحصربهفرد که مخاطب را در جاذبههای خود فرو میبرد.
قرینشــدن هر گزارۀ مربوط به مسئلۀ نبوت با شواهدی از
زندگانی پیامبر خدا (ص) و اولیای الهی ،زینتبخش این کتاب
گردیدهاست.اشارهایبهسرفصلهایمسئلۀنبوتودقتدر
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 ظرافتهای ذوقی است.
بـا توجـه بـه محتـوای کتـاب و روش بحـث مؤلف،
میشـود گفـت که این مجموعـه بـرای آن دسـته از اهل
مطالعـه مناسـب اسـت که قصـد ورود به فضـای مطالعه،
ضمن این
مباحـث مربـوط به نبـوت را دارند و مایلانـد در
ِ
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
شهید مرتضی مطهری
صدرا
در باب هــر موضوع از موضوعات اعتقــادی موجود در
ساختار اعتقادی شیعه ،برخی موضوعات نیاز به دقتهای
خــاص دارند و باید کتبی هموزن با اهمیت آن موضوع،
تألیف شده و به رشتۀ تحریر درآیند .هرگاه سطح بیان
مطالب برای مخاطب کم شــود و امانتداری در زمینۀ
محتوای اصلی و مقصود مؤلف رعایت نشــود ،مؤلف به
مقصود نمیرســد و مخاطب نیز لــذت درک محتوا را
نمیچشد.
اصل نبوت ،اصلی مهم در میان اصول اعتقادی است
که جایگاه انسان کامل را روشن کرده و مقدمهای کارساز
برای تحلیل صحیح از مسئلۀ امامت بوده که از خطیرترین
اصول دین اســت .از شاخصههای پیامبر الهی ،دریافت
وحی و ابالغ آن است که باید بهشکل 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 بیتکلف رسیده است.
تبیین جایگاه پیامبران در منظومۀ معارف َحقه و تحلیل
ویژگی دریافت و ابالغ وحی در دستور کار مؤلف محترم
قرار داشــته و بهخوبی از عهدۀ این وظیفه برآمده است.
وظیفهای که در دیگر آثار ایشان نیز بهخوبی انجام شده
و کسی جز خود مؤلف ،آن را بر خود واجب نکرده است.
آنچه در ضمن اینگونه مطالب در موضوع نبوت به
چشم میخورد ،پس از ذکر راههای 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 جنبههای مختلف اعجاز آن
را تحلیل میکند.
این مجموعه برای عموم کسانی که طالب آشنایی با
مبانی وحی و نبوت در دیدگاه تشیع هستند ،مفید است.
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تلخیص راه و راهنماشناسی
محمود رجبی
(ره)
مؤسسۀآموزشیوپژوهشیامامخمینی

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

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 آنهـا حاصل میشـود.
مجموعۀ ارزندۀ معـارف قرآن ،تألیف آیتاهلل مصباح
یزدی ،تالش ارزندهای بود در راستای بیان معارف اعتقادی
و دینـی اسلام 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،
میسـر گردید.
آن را از رونـق نینـدازد که همین امر هم ّ
کتـاب حاضر که تلخیص آن مجموعه اسـت ،دربارۀ
رسـالت انبیـای الهی و جایـگاه دینی و اجتماعی ایشـان
سـخن میگویـد .ضـرورت وجـود انبیـا در میان مـردم و
اهـداف و اوصـاف ایشـان از مهمتریـن مطالب مذکـور در
کتاب اسـت.
دقتهـای مؤلـف در فصلبنـدی کتـاب بـر مبنای
مباحث مطرحشـده در باب رسـالت انبیای الهی ،سـیری
منطقـی در ذهن مخاطب ایجاد کرده که باعث میشـود
او بهتـر بتوانـد با مطلب ارتبـاط برقرار کـرده و راحتتر 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 ظرافتها به مؤلـف آن تبریک گفت .اشـراف
علمـی و قرآنـی مؤلـف اصلـی و همچنیـن ،دقتهـای
تلخیصکنندۀ 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 ،میتوانند
قبـل از مراجعـه به اصل کتـاب ،به این مجموعۀ مختصر،
امـا مفید مراجعه کرده و مهیای مطالب عمیقتـر در این
باب شـوند.

وحی در ادیان آسمانی
آیتاهلل ابراهیم امینی
بوستان کتاب
وحی پایه و اساس نبوت و از امور ضروری ادیان آسمانی
بوده و عبارت از ارتباط مرموز و ویژهای بین خدا و انسانهای
ممتاز و برگزیدهای است که پیامبر نامیده میشوند .در این
ارتباطِ ویژه ،پروردگار بزرگ بهطور مستقیم یا بهواسطۀ
فرشتۀ وحی با پیامبر سخن میگوید و علوم و معارف
و احکام و قوانین و دستورهایی را در قلب نورانی او القا
میکند و به او مأموریت میدهد تا آنها را به مردم ابالغ
کند .پیامبر نیز در این ارتباط ملکوتی و فوقالعاده ،بهوسیلۀ
قلب نورانیاش ،حقایقی را از جهان غیب میگیرد بدون
اینکه از حواس خود مدد جوید یا نیاز به فکر و ترتیب
قیاسداشت هباشد.درهمینحال،منشأایندادههایغیبی
یعنی خدای سبحان را میشناسد و به مأموریت سنگین
خود که پیامرسانی است ،آگاهی کامل پیدا میکند و از
اطمینان و آرامش درونی برخوردار میشود.
قرآن معجزه جاویدان پیامبر و بهترین دلیل نبوت
اوست .مطالعۀ متن قرآن ما را به وحیانیبودن آن راهنمایی
میکند.
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
عنوان کالم خداوند و نه کالم بشر ،معرفی نماید.
آن را به ِ
علمی مؤلف در بیان
حال
عین
در
و
روان
و
ساده
بیان
ِ
مطالب ،بهشکل 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 مهمترین سرفصلهای این
کتاببهشمارمیروند.
میشود این کتاب ارزنده را بهعنوان یکی از منابع
مطمئن در زمینۀ مطالعۀ وحی قرار داد و به اهل مطالعه
پیشنهادکرد.
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فلسفه وحی و نبوت
محمد محمدی ریشهری
دارالحدیث
گسترش بیش از پیش مکاتب متنوع که زاییدۀ فکر بشری
است و راهی برای تکامل و رهایی جامعه از مشکالت ارائه
میدهد ،سبب میشود تا تودههای مستضعف جامعۀ
جهانی به این مکاتب انسانی گرایش پیدا کنند و از ادیان
الهی دور شوند؛ اما بعد از سیر در این مکاتب به این
سرانجام میرسند که از ابتدا باید به این راه میرفتند
و آن ،پیروی از ادیان الهی است که انبیا آوردهاند .لذا
بایستی مباحث مرتبط با نبوت برای بشر روشن گردد.
اثر حاضر از استاد ریشهری مؤلف و محقق در علوم
دینی است و در واقع ،گردآوری مباحثی است که ایشان
در سالهای  56-55برای برخی از طالب علوم دینی در
حوزۀ علمیۀ قم تدریس کردهاند.
روش ایشان در اثر حاضر ،استفاده از ادلۀ روشن و
سادۀ عقلی و وامگیری 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 میشود
که محور ابتدایی و مهم اثر شامل انسان و تکامل انسانی
در سایهسار قانون است که از آن به فلسفۀ حضور نبی
در جامعه انسانی میرسد و دریچهای میشود تا مؤلف
موضوعی را بهطور 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
مختلف و نقد و بررسی نظریات مختلف در ذیل آن
بررسی شده است و در پایان هم مسئلهای مهم دربارۀ
نبوت یعنی عصمت را مطرح میکند که در آن ،حقیقت
عصمت و فلسفۀ عصمت و اختیاریبودن آن بیان میشود
و برای تکمیل بحث به شبهات عصمت پرداخته شده
است.

مبانی رسالت انبیاء در قرآن
عبداهلل نصری
سروش
در طــول تاریخ همواره افرادی در جایگاه پیامبر ،با داعیۀ
رهبری و هدایت انسانها آمده و رفتهاند.
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 بهتنهایی دعوت خویش را آغاز کردند و
در مسیر زمان ،آنچنان پیش رفتند که آثار با شکوهی را
از خود به یادگار نهادند.
در میان کتابهــای قرآنی که ایــن روزها به بازار
آمدهاند ،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 نظریهها دربارۀ ابعاد
گوناگون موضوع نهضت انبیا ،یکی از بحثهای علم کالم،
یعنی نبوت را بر اساس آیات قرآنی تفسیر و تبیین کرده
که خواننده با جامعیت و عمق معارف قرآنی آشنا میشود.
مباحث انبیا در 12مبحث پژوهش شــده اســت
که عبارت اســت از :لزوم بعثت انبیا؛ اهداف بعثت انبیا؛
موضعگیریها در برابر انبیا؛ روشهای تبلیغی انبیا؛ اعجاز؛
راه شناسایی انبیا؛ وحی؛ علم انبیا؛ عصمت انبیا؛ شخصیت
انبیا؛ زمینههای بعثت انبیا؛ مقام و مراتب انبیا و کارنامۀ انبیا.
دقت نظر مؤلف در انتخاب سرفصلهای کتاب و در
عین حال ،محتوای روان و کاربردی در زمینۀ اعتقادات را
میتوان از قوتهای 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 کتابهای بسیاری سود
برده که از میان آنها میشود 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.
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ختم نبوت
شهیدمرتضیمطهری
صدرا

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

فلسفۀ ختم نبوت ،از زمره مباحث کالمی باسابقه ،اما
نهچندان طوالنی در نزد متکلمان و اندیشمندان مسلمان
است .هرچند اشاراتی دربارۀ آن را در آثار متکلمان و عرفا،
بلکه روایات معصومان(ع) میشود یافت ،این مسئله بهطور
مستقل و صریح ،فقط در دهههای اخیر و بیشتر از سوی
روشنفکرانمذهبیطرحشدهاست.ازاینمیان،شایدبیش
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 واقعشده تلقی
کردهاند .هیچگاه برای آنها این مسئله مطرح نبوده که پس
از حضرت محمد(ص) پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه؟ چرا
ننبوترااعالموپیغمبر
کهقرآنکریمباصراحت،پایانیافت 
نیز بارها آن را تکرار کرده است .در میان مسلمانان ،اندیشۀ
ظهورپیغمبردیگر،مانندانکاریگانگیخدایاانکارقیامت،با
ایمان به اسالم همواره ناسازگار شناخته شده است .تالش
و کوششی که در میان دانشمندان اسالمی در این زمینه
بهعملآمدهاست،فقطدراینجهتبودهکهمیخواستهاند
به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند.
این کتاب تالشی است در همین زمینه که استاد مطهری
انجامدادهاست.
ایشان ،اشارهای گذرا نیز به بیان عرفا دربارۀ ختم
نبوت مینماید .تأکید عارفان اسالمی بر لیاقت و علو مرتبۀ
شخص پیامبر(ص) برای طی آخرین مراحل کمال انسانی
و کاملترین مکاشفه برای دریافت شریعت و معارف الهی
است .او میگوید« :عرفا به این نکته دست یافتهاند که نوبت
از آن جهت پایان یافت که تمام مراحل و منازل فردی و
اجتماعیانسانوراهیکهانسانبایدبپیماید،یکجاکشف
گشت .پس از آن ،هر بشری که هر دریافت کند ،بیشتر از
آننخواهدبود؛ناچارمحکومبهپیرویاست:الخاتممنختم
المراتب باسرها؛ خاتم کسی است که همه مراتب را طی
کردهومرتبۀطینشدهباقینگذاشتهاست».

خاتمیت
شهیدمرتضیمطهری
صدرا
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 مینهاد و بهحق ،با سرفرازی
از آن بیرون میآمد.
پیشرو که خاتمیت نام دارد ،اثری اســت
کتــاب ِ
ماندگار از ایشــان که در واقع ،پاســخی است در مقابل
این سؤال که با تغییر شرایط و مقتضیات زمان ،چگونه
میشود در طول ادوار و زمانهای کام ً
ال متفاوت ،افراد را
به اعتقاد و عمل به قوانین ثابت اسالم دعوت کرد؟ اسالم
چه ویژگیهایی دارد که شریعت خاتم تلقّی میگردد 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 عدهای بهمنزلۀ
نیاز به تغییر یا بیاعتنایی به دین تلقی میگردد .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 میداند :توانایی انسان
حجیتداشتن عقل
در دریافت و حفظ برنامۀ کلی حیاتّ ،
در کشف و درک مصالح و مفاسد و بهرسمیتشناختن
محرک اســام که امکان تطبیق
اجتهاد بهمنزلۀ موتور ّ
شرایط جدید را با اصول کلی فراهم میسازد.
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 بهسوی جلو سوق
میدهد و این علما و مجتهدان حقیقی هستند که طبق
فرمان امیرالمؤمنین(ع) فروع را از اصول استخراج میکنند
و اعتراضاتی را که در هر زمان پدید میآید ،پاسخ گفته
و مشکالت پیشآمده را حل میکنند و اسالم را بر طبق
مقتضیات زمان جلو میبرند .در این کتاب ،وظایف و
صفات این علما بیان شده است.
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پیامبر ا ّمی
شهیدمرتضیمطهری
صدرا
در دوران زندگی خود شاید زیاد واژۀ پیامبر ا ّمی را شنیده
باشیم؛ اما متأسفانه گاهی این تعبیر را بهاشتباه ،بیسوادی
معنا میکنیم که این درکی باطل و غیرصحیح است.
کتاب پیامبر امی که توسط دانشمند یگانه ،شهید
مطهری،تألیفشدهاست،مسئلۀامیبودنپیامبراسالمرابر
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 مینگرند ،کوچکترین
نشانهای را بر سابقۀ خواندن و نوشتن رسول اکرم(ص) پیدا
نکردهاند و اعتراف دارند که او مردی درسنخوانده بوده است
و نمونههایی از سخنان آنان را برای مخاطب بیان میکند.
رســول درسناخوانده ،دبیران پیغمبــر(ص) ،جریان
حدیبیه،ادعایعجیب،اتهاممخالفانازعناوینمباحثاین
کتاباست.
شهید مطهری در این کتاب ،برخی از اختالفات شیعه
با اهل ســنت را نیز متذکر میشود 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 میکند.
نگارنده در این کتاب به پرسشهایی مانند آیا منشأ
اعتقاد به درسناخواندگی پیغمبر(ص) کلمۀ ا ّمی بوده است؟
آیا از قرآن استفاده میشود که رسول اکرم(ص) میخوانده و
مینوشته اســت؟ و از تاریخ و احادیث در این موضوع چه
برداشتی میشود؟ پاسخ علمی و دقیقی را ارائه کرده و در
البهالی مباحث سخنان ،اشتباه برخی افراد را نقد و ارزیابی
میکند و همچنین ،واژۀ ا ّمی را بهخوبی تبیین میسازد.
مخاطب با مطالعۀ این کتاب مفید و مختصر ،عالوه
بر فراگیری برخی از اعتقادات درست دربارۀ پیامبر اکرم(ص)،
اطالعاتتاریخینیزبهدستخواهدآوردکهجریانحدیبیه
و بحث پیدایش خط در حجاز ،از جملۀ آنهاست؛ چرا که
شهید مطهری با استناد به سخنان برخی از تاریخنویسان،
مانند بالذری آغاز پیدایش خط را در میان اعراب حجاز بیان
میکند.

درسهای پیامبر اعظم(صلیاهللعلی هواله):
گزیدهای از بیانات حضرتآیتاهللالعظمی
سیدعلیخامنهای(مدظالعالی)،
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران ،دربارۀ
(صلیاهللعلی هواله)
شخصیت و بعثت نبی مکرم اسالم
مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
انتشارات انقالب اسالمی
ایـن كتـاب گزيـدهای از بيانات حضرت آيـتاهلل العظمي
سـيدعلي خامنهای ،رهبـر معظم انقالب اسلامي ،دربارۀ
نبي مكرم اسلام(ص) اسـت
شـخصيت ،ويژگيها و بعثت ّ
كـه از ميـان بيانات معظمله ،از خـرداد  1368تا شـهريور
 1391بـا ويژگيهـاي زیر تدوین شـده اسـت:
 .1از ميان مطالب مرتبط با زندگي و شـخصيت آن
حضـرت ،درسهـاي زندگـي و بعثت پيامبر انخاب شـود
كـه نياز همۀ انسـانها و جوامع انسـاني در طـول تاريخ و
بهويـژه دوران معاصر اسـت؛
 .2مخاطـب بيانـات ّ
معظملـه عمدتـاً نخبـگان،
روشـنفكران و زمامـداران كشـورهاي اسلامي باشـند؛
 .3انتخاب و به ترتيب تاريخي ارائه شده است.
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آموزش عقاید
آیتاهلل مصباح یزدی
(ره)
مؤسسۀ آموزشیو پژوهشی امامخمینی

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

این کتاب شامل مجموعهاى از دروس اعتقادی استاد
مصباح است که به قلم ایشان نگاشته شده است .مباحث
بهگونهاى تنظیم شده که مطالب آن بر هم ترتیب منطقى
دارند .همچنین عبارتها در این کتاب ،ساده و روشناند و
درمتن،ازکاربرداصطالحاتپیچیدهوعباراتدشوارپرهیز
شدهاست.اثباتمطالببااستفادهازدلیلهاىمتقن،بهدور
از توضیحات زائد و ماللآور صورت گرفته است.
نگارنده در مقدمۀ بخش خداشناسى ،به تعریف دین،
تفکیک اصول دین از فروع آن ،لزوم تحقیق درباره اصول
دین،جهانبینىبهمثابۀمقدمهاىبراىایدئولوژىوراهحل
مسائلبنیادینجهانبینىمىپردازد.آنگاهبحثاصلىآغاز
مىشود و موضوعات خداشناسى ،راه سادۀ شناخت خدا،
اثبات وجود خدا ،صفات ذاتیه و فعلیۀ خداوند و سپس ،علل
انحراف شبهات ناظر به آن بررسى مىشود .استاد در ادامه،
به نقد جهانبینى مادى و اثبات توحید و یگانگى خداوند،
بحث جبر و اختیار ،قضا و قدر و عدل الهى مىپردازند.
در بخش راهنماشناسى ،مباحثى مثل نیاز بشر به
ِ
عصمت انبیا،
وحى و نبوت ،حل چند شبهه در این باره،
دالیل عصمت انبیا ،شبهات عصمت ،بحث معجزه و حل
شبهات ناظر به آن ،ویژگىهاى پیامبران ،کثرت و تعداد
پیامبران و رابطۀ مردم با آنان ،پیامبر اسالم(ص) و اثبات
رسالت آن حضرت ،اعجاز قرآن ،مصونیت قرآن از تحریف،
جهانى و جاودانه بودن اسالم ،خاتمیت ،امامت ،نیاز به
وجود امام ،نصب امام ،عصمت و علم امام ،و امامت حضرت
مهدى(ع) و حکومت جهانى 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 ،قراردادى یا حقیقىبودن رابطه دنیا
و آخرت ،نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت ،رابطه
متقابل ایمان و عمل و وقایع پس از حسابرسی بحث
میشود.

معارف قرآن جلد 4و  :5راه و راهنماشناسی
آیتاهلل مصباح یزدی
(ره)
مؤسسۀ آموزشیو پژوهشی امامخمینی
نگاه قرآن به معارف دین از بهترین و گویاترین نگاههاست
که فهم بشر به گرد پای بیان زرین قرآن در تبیین معارف
نخواهدرسید.
آیتاهلل مصباح یزدی از آن دسته دانشمندانی هستند
که در وادی تبیین معارف دین ،گامی ارزنده برداشتهاند که
این گام همان مجموعه معارف قرآن ایشان است.
در این مجموعۀ نفیس ،بحث نبوت و امامت نیز جای
داده شده و دقتهای شایانی در آن لحاظ گردیده است.
ترتیب بحث راه و راهنماشناسى بر مباحث پیشین
معارف قرآن ،سلسلهدرسهای تفسیر موضوعی قرآن کریم،
استاد مصباح یزدی ،بهخصوص بر بحث انسانشناسى
در قرآن از آن رو است که در بحث انسانشناسى ثابت
مىشود انسان اشرف مخلوقات است و هدف از خلقت او
این است که با اختیار خود راه سعادت حقیقى خویش را
بپیماید و اینجاست که باید دربارۀ لزوم شناخت راه سعادت
و راهنمایانى که این راه را مىشناسانند ،بحث شود .ازاینرو،
نوبت به طرح موضوع راه و راهنماشناسى مىرسد.
در قسمت راهشناسى ،این مباحث عمده مطرح شده
است :ابزار شناخت راه؛ اهداف بعثت انبیا؛ بشربودن پیامبران؛
معجزه؛ عصمت؛ اشتراک و تمایز ادیان.
در قسمت راهنماشناسى نیز مهمترین مباحث از این
قرارند« :تذکر این نکته که قرآن محور تاریخ را معنویت
مىداند»؛ «محور داستانهاى تاریخى قرآن ،توحید است»؛
«تأکید بر آموختن این نکته از قرآن که انسانیت انسان ،تنها
در گرو جهات معنوى او است»؛ «بحث خاتمیت»؛ «مقامات
پیامبر(ص) :تلقى و ابالغ وحى ،تفسیر وحى ،قضاوت ،حکومت
است» و «مقامات امامان معصوم(ع) :تفسیر وحى ،قضاوت،
حکومتاست».
بیان شیوای او در تحلیل و تبیین معارف قرآنی،
مخاطب را در صفحات این کتاب نگه داشته و او را تا پایان
مطالعۀ اثر رها نمیسازد .مطالعۀ این کتاب برای گام دوم در
زمینۀ شناختجایگاهانسانکاملپیشنهاد میشود.
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وحی و نبوت در نگاه عقل و دین
محمدباقر شریعتی سبزواری
بوستان کتاب
نیاز به پیامبران یکی از نیازهای مهم زندگی بشر است
که در امر راهنمایی انسان ،نقش مهمی را ایفا میکنند.
پیامبــران عالوه بر دعوت عمومــی ،دارای تأثیراتی بر
حیات اجتماعی مردم بوده و آن را بهســمت بهبودی
هدایت مینمایند که باید این تأثیرات را مطالعه نمود
و در اختیــار طالبان معارف قرار داد .بعثت پیامبران و
قیام ایشان ،علل و حکمتهای مختلفی دارد که برخی
از آنها برای ما روشــن اســت .اقتضای لطف و فیض
خداوند و نیازهای وجودی انســان و نیز نقص درک و
عقل او باعث میشوند که انسان در زندگی خود بینیاز
از پیامبران نبوده و ازآنرو که ایشان با انسانهای عادی
متفاوت بودند و وظایف ســنگینی بر دوش داشــتند،
دارای ویژگیهای منحصربهفردی هستند که آنها را از
دیگران متمایز میکند .در کنار تمام ویژگیهای ایشان
میتوان معجزه را هنرنمایی پیامبران خواند که نشانگر
صدق ادعای ایشان بوده و بارزترین معجزات نیز قرآن
(ص)
است که نشانگر حقیقت نبوت پیامبر گرامی اسالم
است.
مطالب مذکور در کنار تبیین ویژگیهای پیامبر
اســام و پاسخ به شــبهاتی در خصوص سیرۀ ایشان،
گزارههایی اســت که در کتاب ارزندۀ وحی و نبوت در
نگاه عقل و دین میخوانیم .مؤلف این اثر با دقت نظر و
عنایت به ســؤاالت روز در باب نبوت ،وارد بحث شده و
با اشراف علمی شایستهای ،کتاب را در منظر مخاطب
قرار داده و فضایی روشــن از گزارههای مرتبط با بحث
نبوت را ایجاد مینماید.
با توجه به غنای نسبی کتاب و محتوای تحقیقی
آن ،میشــود این مجموعه را برای مطالعۀ آن دسته از
مخاطبین پیشنهاد داد که گامهای اول در فراهمکردن
مقدمات مباحث اعتقادی مربوط به مســئلۀ نبوت را
برداشته و در آستانۀ گام دوم برای تعالی اطالعات خود
هستند.

قرآنشناسی
آیتاهلل مصباح یزدی
(ره)
مؤسسۀ آموزشیو پژوهشی امامخمینی
مجموعۀ دوجلدی قرآنشناسی که در حقیقت جلد ششم
از مجموعه کتب معارف قرآن آیتاهلل مصباح یزدی است ،از
کتابهایارزشمنددرراهشناختکتابخداوندمتعالاست.
در ایـن کتـاب ،در واقع تعریف قرآن و شناسـایى آن
را از زبـان خـود قرآن مىخوانیـم و برآنیم که ببینیم قرآن
چگونـه معجزهبـودن خـود را اثبات کـرده اسـت .مطالب
کتـاب در چهار فصل تنظیم شـده اسـت:
فصـل اول به عناویـن و اوصاف قرآن مى پـردازد .این
عناویـن و اوصـاف به دو دسـتۀ «اصلى» و «تبعى» تقسـیم
شـدهاند .در قسـمت اول ،بـه عنوانهایـى از ایـن دسـت
توجه شـده اسـت :کتاب ،کتب ،صحف ،بیان ،تبیان ،علم،
قالیقیـن ،بالغ،
حدیـث ،احسـنالحدیث ،صـدق ،حق ،ح 
حکمـت ،فرقـان و ...و در قسـمت عناویـن و اوصاف تبعى،
عنوانهایـى از قبیـل حکیم ،عظیم ،ثقیـل ،کریم ،مجید،
مبارک ،عزیز و ...بررسـى شـده اسـت.
در فصل دوم از معناى نزول ،نازلکنندۀ قرآن ،کسـى
کـه قرآن بر او نازل شـده ،کیفیت نزول ،انواع نـزول ،زمان و
دفعات نزول بحث شـده است.
دالیل از سـوى خدا بـودن قـرآن ،آیات
فصـل سـوم،
ِ
بیانگـر دلیل عقلـى ،وجوه اعجـاز قـرآن ،ا ّمىبـودن آورندۀ
قـرآن و حـل چند شـبهه در این بـاره ،آیـات بیانگر دلیل
نقلـى و نویـد انبیاى پیشـین به نـزول قرآن ،بحث شـده
است.
فصل چهارم ،مصونیت قرآن از تحریف اسـت .شواهد
تاریخـى ،دلیـل عقلـى ،دلیـل روایـى و دالیـل قرآنـى بر
تحریفنشـدن قرآن ،دالیل معتقدان به تحریف و نقد این
دالیـل ،مطالب این فصل را تشـکیل مىدهند .البتـه انواع
تحریـف نیـز در مقدمۀ این فصل ذکر شـده اسـت.
بـا توجه به محتـوای عالی کتاب ،میشـود گفت که
این اثر ارزنده ،برای قشـر فعال در مطالعه و جویای معرفت
مفید است.
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پژوهشی در عصمت معصومان
احمدحسین شریفی و حسن یوسفیان
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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اگر بخواهیم دربارۀ انبیا و امامان الهی سخن گفته و اوصاف
ایشان را ذکر کنیم ،از شاخصترین خصوصیات پیامبران
خدا ،عصمت ایشان است .اگر تحلیل درستی از این ویژگی
ارائه نشود ،جایگاه پیامبران خدا بهدرستی تبیین نخواهد
شد و به تفسیر صحیحی از انسان برتر نخواهیم رسید .آن
ویژگی که میشود ایشان را برای ما بهعنوان الگو معرفی
سازد ،عصمت ایشان است؛ درصورتیکه آن را بهمعنای
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
راموکولبهعنایتالهیکنیم،دیگرفضیلتیبرایپیامبران
خداوائمۀمعصومینثبتنشدهوعصمتنیزمقامارزندهای
نخواهدبود.
یکی از بهترین کتابهایی که در این زمینه به رشتۀ
تحریر درآمده و مخاطب را با فضای مسئلۀ عصمت و
تاریخچه و حقیقت آن آشنا میسازد ،این کتاب است که
باتالشمؤلفانگرانقدرخود،درصددتبیینمبانیعصمت
در نظر اهل تحقیق است.
اینمجموعهبهدنبالاینهدفارزشمنداستکهابتدا
معنا و مفهوم عصمت و رابطۀ آن با اختیار انسان بررسی
شده و سپس ،تحلیل صحیحی از عصمت معصومین در
گناهوخطاواشتباهارائهدهد.بهمناسبتهربحث،سؤاالتو
شبهاتی که در این زمینه بررسی میشوند نیز از نظر مؤلفان
محترمدورنماندهوبرایمخاطبان،پاسخهاییدرخوربحث
بیانمیکنند.
دقتهای این مجموعه در نقل اقوال و بررسی دقیق
عقلی در زمینۀ این حقیقت بارز در وجود انسانهای کامل،
نشان از اشراف علمی و وسعت دایرۀ تحقیق ایشان دارد.
در نهایت ،میتوان گفت که این کتاب دارای ظرفیت
الزمبرایمطالعۀتخصصیدربابعصمتبودهوبرایدرک
صحیح از این کمال انسانی ،دارای جایگاه ویژهای است.

دین ونبوت
محمدحسن قدردان قراملکی
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشۀ اسالمی
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 میتواند 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
میشود .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 گرانبها 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 میدهد،
در بخش دوم کتاب به ذکر مطالب در باب وحی و حقیقت
آن و به پاسخدهی شبهاتی در زمینه نبوت انبیا میپردازد.
با توجه به نگاه تحقیقی مؤلف و وسعت دایرۀ تحقیق
ایشان ،میتوان 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.
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قرآن در اسالم
عالمه محمدحسین طباطبایی
بوستان کتاب
نگاهي به تاريخ ،اين نكته را روشن ميكند كه عم ً
ال هيچ
كتابي بهاندازۀ قرآن بر روي جوامع بشري و بر زندگي
انســانها تأثير نگذاشته اســت .بههمين جهت است
كه قرآن خودبهخود وارد حوزۀ بحث جامعهشناســي
ميشود و جزء موضوعات بررسي اين علم قرار ميگيرد.
معناي اين سخن این است كه بررسي و تحقيق دربارۀ
تاريخ جهان در اين  14قرن ،عموماً و شناختن جوامع
اسالمي خصوصاً ،بدون شناخت قرآن ميسر نيست.
و اما ضروريبودن شــناخت قــرآن برای مؤمن
مسلمان از آن جهت اســت كه منبع اصلي و اساسي
دين و ايمان و انديشۀ هر مسلمان و آنچه به زندگي او
حرارت و معنا میدهد.
کتابی که از نظر خوانندگان گرامی میگذرد ،کتاب
شــریف قرآن در اسالم تألیف مرحوم عالمه طباطبایی
اســت .موضوعاتی که در این کتاب میخوانیم ،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 ویژگیها و یکی از اهداف این کتاب ،بیان
موقعیــت قرآن مجید اســت؛ بهطوریکه خود کتاب
مقدس داللت میکند ،نه بهطوریکه دربارهاش اعتقاد
داریم و میان این دو حرف و غرض ،فرق بســیار است
و به بیانــی دیگر ،موقعیتی را که بــرای قرآن مجید،
بادلیل یا بیدلیل ،قائل میشــویم ،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 ،نمیشــود همه را به پذیرفتن آن واداشت .فقط
موقعیتی را میشــود بهحســاب آورد که قرآن مجید
برآن داللت داشته باشد و این کتاب شامل بیان همین
موقعیت قرآن مجید است.

آشنایی با علوم قرآن
محمدباقر سعیدی روشن
انتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم
علـوم قرآن ،مادر علوم اسلامي اسـت كـه در پرتو قرآن
كريم ،قرائت ،فهم و تفسـير آن به بار نشسـت و اهتمام
مسلمانان را معطوف دانشهاي گوناگوني در قلمرو اداي
الفـاظ ،شـرح معانـي و جوانـب مختلف شـناخت قرآن
نمـوده و در پـي آن ،كتابهـا و رسـالهها بـا عنوانهـاي
مرتبـط در حـوزۀ علوم قرآني بهدسـت مسـلمانان پديد
آمد.
امـا از سـوی دیگـر ،اطالعـات و آگاهی بسـیاری از
مـردم حتـی قرآندوسـتان ،به اینگونه معـارف ،ضعیف
اسـت کـه تدوین کتابهـای شـیوا و روان از یک سـو و
تشـویق جوانـان بـه مطالعۀ این معـارف از سـوی دیگر،
امـری ضـروری به نظر میرسـد؛ ولی این را هـم باید در
نظـر گرفت که انسـان موفق منتظر دیگـران نمیماند و
بـا انگیـزۀ باال و بهرهگیـری از کتابهای موجـود معارف
قرآنی خـود را افزایـش میدهد.
اهتمـام نگارنده بر آن بـوده كه موضوعات و عناوين
علـوم قرآنـي ،برابر نظم و بينش منطقي و علمي باشـد
که به بحث دربارۀ مسـائل مهم علـوم قرآني مانند وحي
و نـزول ،ترتيب نزول ،نـگارش قرآن ،قرائتهاي گوناگون
قـرآن ،اعجـاز قرآن ،مصونيـت قرآن از تحريـف ،امكان و
جـواز تفسـير قرآن ،منابع تفسـير قرآن و تقسـيمبندي
آيـات و سـورههاي قرآن بـه مكي و مدني ميپـردازد.
کتـاب حاضـر دارای متنـي درسـي جهـت دروس
دورۀ كارشناسـي رشـتۀ علـوم قـرآن و تفسـير اسـت و
بهصورت درسنامه تنظيم شـده که در پايـان هر درس،
چكيـدهاي از آن درس مطـرح و پرسـشهايي در رابطـه
بـا مفـاد همـان درس ارائـه کـرده اسـت و پژوهشـي در
همـان موضـوع ،بـه دانشپژوهان پيشـنهاد داده اسـت.
همچنیـن بـا توجه بـه آموزشـيبودن متـن ،در آغاز هر
فصـل ،هدفها بـرای آنكه زمينۀ فهم خواننـده را دربارۀ
محتـواي فصـل فراهـم نمايد ،ذکر شـده و بـه دورنمای
تألیف هـر فصل ،توجه شـده اسـت.

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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بخش سوم :سیر نهایی نبوت

علوم قرآنی
آیتاهلل محمدهادی معرفت
یالتمهید
مؤسسۀفرهنگیانتشارات 

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

از دیرباز تا امروز ،بهصورت 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
تازهای به اینگونه 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 دانشپژوهان
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 مینماید.
این کتاب همچنین ،برای دانشجویان سطوح
کارشناسی این رشتۀ دینی بسیار اهمیت دارد و میتوانند
از آن ،بهرههای وافر و کافی ببرند.
تبیینقرائتهایهفتگانه،تبیینسوگندهایقرآن،
هدف قصههای قرآن ،بیان انواع تمثیالت قرآنی ،بررسی
تدوین قرآن و سیر آن در دورههای مختلف تاریخ اسالم از
مسائل مطرحشده 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 آنها در فضای علوم قرآنی ،نوع
دیگری از بحث را در این مسائل باز میکند تا توشهای 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
خصیصههای مهم این اثر است که مؤلف در بخشهای
مختلفی از این اثر به طرح و پاسخ آنها پرداخته است.

وحی و نبوت
آیتاهلل جوادی آملی
اسراء
یکی از اساسیترین 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 عالیترین
مرتبه آن نگاه عمیق معرفتی بر اساس عنایات الهی است.
از بهتریـن نمونههای منتشـر شـده در این زمینه،
کتـاب «الوحـی و النبـوة» بـه قلم آیـتا ...جـوادی آملی
اسـت کـه بـه عنـوان مقدمـهای 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 عربزبان میتوانستند از آن بهره گیرند،
به تازگی به همت حجتاالسالم مرتضی جوادی و تحت
اشراف و تصحیح کامل مؤلف به فارسی بازگردان شد تا
پارسیزبانان نیز امکان استفاده از آن را پیدا کنند.
ایــن اثــر کــه بــرای مخاطبــان فرهیختــه حــوزوی
و دانشــگاهی بــه نــگارش درآمــده اســت ،بــا نگــرش
فلســفی ،عرفانــی و قرآنــی بــه موضــوع وحــی ،قــرآن
کریــم و نبــوت پرداختــه و بــه پرسـشها و شــبهههای
مخالفــان جــواب داده اســت.
در روزگار مـا عـدهای 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 روشـنتر 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.
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منتشرشده از سوی
مؤسسۀ خانۀ کتاب
و کتابخانۀ ملی هر
سال بیش از 300هزار
عنوان کتاب منتشر
میشود که چاپ اول
یا بازنشر است و این
نشاندهندۀ وضعیت
نسبت ًا مطلوب در
عرصۀ انتشار کتاب
است؛ اما یکی از
نقایص مهم در این
چرخه ،انگیزهنداشتن
افراد جامعه برای
مطالعه است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
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از آنجــا كه تغييرات اساســي و بنيادين در هر جامعه،
وابســتگي كامل به همۀ نهادهاي فكــري و فرهنگي
آن جامعه دارد و نيز به دليل اهميت كارايي و شــدت
تأثيرگذاري كه در مسائل فرهنگي مشهود است ،ميتوان
به اين درك و دريافت رســيد كــه رهبران خردمند و
جوامع ِخواهان پيشرفت و اعتال ،همواره بايد نگران اوضاع
فرهنگي خود باشند؛ چه آنكه هر تحول و جهش مطلوبي
در پرتو رشد فرهنگي حاصل ميشود و بهبار مينشيند.
یکی از مهمترین راههای تبیین فرهنگ خودی در
جامعه ،انس افراد جامعه با کتاب است .اين موضوع ما
را متقاعد ميسازد تا کتاب را از جمله تجلیات فرهنگی
برتر ،زيبا و مهم بدانيم و آن را از گرانسنگترين پديدهها
و ميراث بشري بهشمار آوريم.
كتاب حتي در روزگار پيشرفتهاي چشمگير بشر
در عرصههاي دانش و نوآوري و فرهنگ ،نهتنها اهميت
خود را از دست ننهاده ،بلكه ابعاد گستردهتر و تازهتر و
جلوههايي پايدارتر يافته است .بيگمان ،آنان كه گامهاي
بلندي در وادي پيشرفتهاي گوناگون برداشتهاند ،هرگز
با كتــاب و كتابخواني بيگانه نبودهاند يا اقبالي اندك
عنوان عنصری اصلي
بدان نداشتهاند؛ بلكه مطالعه را به
ِ
و ضروري در زندگي خود دانستهاند.
كتاب بايد واالترين جايگاه را در گسترههاي فردي
و اجتماعي دارا باشد؛ حال آنكه سوگمندانه و بهداليلي
گوناگون ،اكنون كتاب از چنين موقعيتي به شايستگي
عنوان
در جامعۀ ما برخوردار نيســت و هنوز مطالعه به
ِ
نيازی دائمي براي همگان مطرح نیست .اين مسئله ،با
توجه به چنان پيشينۀ درخشــان و درك ضرورتها و
نيازهاي اين زمان ،درخور تأمل فراوان است و بازنگري
آن بايد از اولويتهاي زندگاني ما باشد.

عنايــت به اين مهم ،بهويژه بــا اهتمام و تأكيدي
كه مقام معظم رهبري بهطور مداوم در زمينۀ رشــد و
گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني در جامعه دارند،
ما را بر آن میدارد تا با برنامهریزی صحیح در گسترش
فرهنگ کتابخوانی اقدام نماییم.
اگر چرخۀ کتاب را دارای ســه بُعد اصلی بدانیم،
یعنی تولیدکننده ،توزیعکننده و استفادهکننده از کتاب،
با توجه به آمار منتشرشده از سوی مؤسسۀ خانۀ کتاب
و کتابخانۀ ملی هر ســال بیــش از 300هزار عنوان
کتاب منتشر میشــود که چاپ اول یا بازنشر است و
این نشاندهندۀ وضعیت نسبتاً مطلوب در عرصۀ انتشار
کتاب اســت؛ اما یکی از نقایص مهــم در این چرخه،
انگیزهنداشتن افراد جامعه برای مطالعه است .این نبود
انگیزه ممکن است به شناختنداشتن جایگاه کتاب و
کاربرد آن در زندگی مربوط باشد و راه ِحل آن ،واردکردن
کتاب در زندگی روزهمرۀ افراد است و یکی از روشهایی
که میشود 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 انگیزانندههای درونی و
بیرونی است که یکی از انگیزانندههای درونی ،شناخت
جایگاه کتاب در زندگی است که این مهم باید از طریق
رســانهها به مردم اطالعرسانی شــود و انگیزانندههای
بیرونی جوایزی را شــامل میشــود که در مســابقات
کتابخوانی در نظر گرفته میشود .این امر هم در ایجاد
عالقه و انگیزه به مطالعه مؤثر خواهد بود و شاید همۀ این
مسیرها باید برای کودکان و نوجوانان برنامهریزی شود تا
شاید در آینده کشوری داشته باشیم که همۀ مردم آن
اهل مطالعه باشند.

حجتاالسالم علی کشوری؛ کارشناس حوزۀ الگوی اسالمیایرانی
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رضا احسانی

الیحۀ برنامۀ ششم توسعۀ کشور سال گذشته برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی ارجاع شد .وجود اشکاالت
فِنظر
مبنایی متعدد و تضاد با اسناد باالدستی و قوانین کشور و همچنین ،مغایرت با مؤلفههای فرهنگ بومی ،سبب شد که در پی ایجاد اختال 
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.
مهم تضاد احکام فرهنگی با قوانین و
حجتاالسالم علی کشوری ،کارشناس حوزۀ الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،در گفتوگویی از ابعاد ِ
اسناد باالدستی پرده برداشت .آنچه در ادامه میآید مشروح سخنان کشوری است.
ت ِعالی و تشکر از فرصتی که در اختیار
با سالم خدمت حضر 
ما قرار دادید .لطف ًا برای آغاز بحث ،اهمیت و سابقۀ تاریخی
مسئله را بفرمایید.

بنده هم متقاب ً
ال عرض ســام دارم و بابت فرصت این
گفتوگو تشکر میکنم .سال  ،1394سال پایانی برنامۀ
پنجم کشــور است .اگر سال  1327را که سال تدوین
اولین برنامه برای توسعۀ کشــور بوده تا اآلن مد نظر
داشته باشیم ،حدود  70سال است کشور ما برنامهریزی
کمی و کیفی هم
مبتنی بر توســعه دارد و بهلحــاظ ّ
برنامههای مفصلی داشتهایم .مث ً
ال همین برنامۀ پنجم
کشــور 1141 ،حکم بود ،در قالب  235ماده .پس هم
بهلحاظ زمانی ،یعنی بهقدمت ســالهای برنامهریزی
و هــم بهلحاظ کیفی در کشــورمان بهصورت مفصل
برنامهریزی داشتیم .از طرف دیگر ،امسال دهمین سال
گفتمانسازی برای مسئلۀ مهم الگوسازی اسالمیایرانی

برای پیشرفت در کشور است .بنابراین ،این زمان یک
تالقی بین ده سال گفتمانسازی 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  10سال ،هم
استداللهای مفصلی از طرف جریان معتقد به الگوی
پیشــرفت اسالمی مطرح شده و هم قانونهای مهمی
برای الگوی پیشــرفت ایرانی و اســامی در نهادهای
قانونی کشــور تصویب شده اســت؛ ولی علیرغم این
مسائل ،به نظر بنده ،ســازمان مدیریت و برنامهریزی
کشــور ،بدترین برنامۀ توسع ه را که ممکن بود نوشته
شود ،تنظیم و تقدیم مجلس کرد.
بنابراین ،الزم اســت ابعاد تعارض برنامۀ ششم ،با

با وجود اینکه
طی  10سال ،هم
استداللهای مفصلی
از طرف جریان معتقد
به الگوی پیشرفت
اسالمی مطرح شده و
هم قانونهای مهمی
برای الگوی پیشرفت
ایرانی و اسالمی در
نهادهای قانونی کشور
تصویب شده است؛ ولی
علیرغم این مسائل،
به نظر بنده ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی
کشور ،بدترین برنامۀ
توسع ه را که ممکن بود
نوشته شود ،تنظیم و
تقدیم مجلس کرد
ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمع ناشران انقالب اسالمی
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نگاه الگوی پیشرفت اسالمیایرانی و آرمانهای انقالب،
بهصورت علمی بررسی شود و آثار این بررسی هم ،عالوه
بر فواید گفتمانی که برای نگاه الگوی پیشرفت اسالمی
دارد ،برای نمایندگان محترم مجلس که میخواهند به
برنامۀ ششــم رأی دهند و آن را تبدیل به قانون کنند،
مالک و معیاری برای تصمیمسازی است.

بسیاری از
برنامههای توسعۀ
ایران اجرایی نشدند
و این اجرانشدن
برنامههای توسعه
نشان میدهد که
محاسبات توسعهگرا
غلط هستند

عدهای میگویند
که برنامههای توسعه
در ایران اجرایی
نمیشوند؛ چون ما
از مدلهای منسوخ
برنامهریزی استفاده
میکنیم و عدهای
دیگر معتقدند
برنامههای توسعه
در ایران اجرایی
نمیشوند؛ چون
وضعیت فرهنگی ملت
ایران در این برنامهها
نادیده گرفته شده
است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

ما در اینجا بحثی مبنایی داریم و آن این اســت که چرا باید
با نگاه به الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،برنامهریزی کنیم؟

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 اسالمیایرانی
پیشرفت تدوین کند.
یا مثال دیگر اینکه موضوع مادۀ دوم برنامۀ پنجم
کشور ،پیوستهای فرهنگی بنگاههای مهم اقتصادی
است .ما میدانیم که چنین پیوستهایی از طرف دولت
به مجلس ارائه نشده و اآلن بنگاههای مهم اقتصادی ما،
دارای پیوست فرهنگی نیستند.

بنــده از بخش بازخوانی اســتداللهای جریان الگوی
پیشرفت شروع میکنم؛ استداللهای مهمی که جریان
پیشرفت الگوی اسالمی در نقد جریان توسعهگرا دارد ،فکر نمیکنید ممکن است برنامهریزی دچار اشکال باشد؟
یعنی مبنا که توســعهمحوری است ،درســت باشد؛ ولی
دو دسته استدالل است:
اســتدالل اول این اســت که اساســاً بسیاری از برنامهریزی دچار اشکال باشد؟
برنامههای توسعۀ ایران اجرایی نشدند و این اجرانشدن جناب آقای نوبخت و دوستانشان در سازمان مدیریت
برنامههای توسعه نشان میدهد که محاسبات توسعهگرا و برنامهریزی ،همین استدالل را مطرح میکنند .می
غلط هســتند .بنده مثال میزنم :آقای کردبچه نقش گویند :نوع برنامهریزی توسعه در ایران از انواع منسوخ
مؤثری در تدوین برنامۀ چهارم توسعه داشتند؛ ایشان است و ما باید یک مدل برنامهریزی جدید ارائه کنیم؛
نقــل میکند که  73حکم را از برنامۀ ســوم به برنامۀ ولی به نظر ما ،علت انجامنشــدن برنامههای توسعه،
چهارم منتقل کردیم؛ یعنی در طول سالهای اجرای توجهنداشتن به وضعیت فرهنگی ملت ایران است.
درواقــع ،اینجــا دو تحلیل وجــود دارد .عدهای
برنامۀ ســوم ،حداقل  73حکم اجرا نشده که به برنامۀ
چهارم منتقل شــدند .یا برنامۀ پنجم کشور  14حکم میگوینــد که برنامههای توســعه در ایــران اجرایی
فرهنگی داشته که بعضی از اینها قطعاً محقق نشدند و نمیشــوند؛ چون ما از مدلهای منسوخ برنامهریزی
از بعضی دیگر هم گزارشی در دست نیست که ببینیم اســتفاده میکنیم و عدهای دیگر معتقدند برنامههای
توســعه در ایران اجرایی نمیشــوند؛ چون وضعیت
برای آنها چه اتفاقی افتاده است.
فرهنگی ملت ایران در این برنامهها نادیده گرفته شده
ممکن است از این حکمهایی که اجرا نشده و معطل ماندهاند ،است.
مثالیبزنید؟

برای مثال ،دولت مکلف بود تا پایان ســال سوم برنامۀ
پنجم ،الیحۀ الگوی اسالمی پیشرفت را برای تصویب

چرا فقط بُعد فرهنگی را میفرماییــد؟ ابعاد دیگر اینطور
نیستند؟

تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت

چون در نهایت برای ایجاد توسعه ،مشارکت مردم باید
جلب شود؛ یعنی اگر مردم مشارکت نکنند ،توسعهای
در میان نخواهد بود؛ پس لحاظنکردن ابَرمسئلۀ فرهنگ
بهمعنای 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
میکند .دوستان توسعهگرا 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 خواستهاند که مدل جدیدی از برنامهریزی را
در دســتور کار قرار دهند که نتیجهاش همین الیحۀ
جدید شده است.
از برنامۀ ششم ،از این جهت که مدل جدیدی از برنامهریزی
است ،دفاع میکنند؟

یکی از موضوعاتی که دوســتان مثل قبل رفتار
نکردند ،این بود که برنامۀ ششم ،از لحاظ احکام ،بسیار
سبکتر از برنامۀ پنجم است .یعنی دوستان میگویند
ما تمام آمال و آرزوهــای خودمان را تبدیل به برنامه
نکردیم؛ واقعیتهــا را دیدیم و همانها را میخواهیم
به برنامه تبدیل کنیم؛ ولی من اآلن در زمانی که هنوز
برنامه در مجلس تصویب نشده ،این را میگویم که در
تاریخ بماند؛ بعد از اینکه دورۀ برنامۀ ششم تمام شود،
کارشناسان قضاوت خواهند کرد که موارد اجرانشدۀ این
برنامه بیش از برنامههای دیگر خواهد بود .چرا که این
برنامه بیش از ســایر برنامهها مسئلۀ فرهنگ را نادیده
گرفته اســت .پس ما به دســتۀ اول استداللها تکیه
میکنیم و میگوییم :برنامهریزی کشور باید تغییر کند.

اگر موافق باشید برگردیم به دالیل انتقاد شما به برنامۀ ششم.
ایراد اول را فرمودید کارآمدنبودن برنامههاست.

پس بههرحال یکی از استداللهایی که جریان الگوی
پیشرفت اسالمی ،به آن استداللها تکیه کرده و تقاضا
میکند که ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور،
نــوع برنامهریزی را در ایران تغییــر بدهد ،ناکارآمدی
برنامههای توســعه اســت؛ با این دلیل که برنامههای
توسعه در کشور اجرایی نشدند.
دســتۀ دوم اســتداللها ،اســتداللهای اثباتی
ماســت .انقالب اســامی با هدف تحقق شاخصهای
اســامیایرانی بهوجود آمد؛ یعنی اگر انقالب اسالمی
را با انقالب بهاصطالح کبیر فرانســه ،یا انقالب تزاری
روسیه و سایر جریانها مقایسه کنیم ،تفاوت اصلیاش
در تفاوت همین هدفگذاری اســت .هدف انقالب ما
تحقق شاخصهای هویت اسالمیایرانی بود.
ممکن است بحث را کمی مصداقیتر پیش ببریم؟
شاخصههای هویت اسالمیایرانی برای مردم هم

ملموس است .مث ً
ال یکی از شاخصههای هویت اسالمی،
مسئلۀ احیای نهاد خانواده اســت .اآلن آمار طالق در
شهر تهران 38درصد است؛ یعنی 38درصد از ازدواجها
در تهــران ،منجر به طالق میشــود .اگر با افرادی که
زندگیشان دچار این مشکل شــده ،گفتوگو کنید،
بیشترشــان خواهند گفت که اگر همسرشــان مدارا
میکرد ،اوضاع بهتری داشتند و زندگی منجر به طالق
نمیشد.
یا یکی دیگر از شاخصهای هویت اسالمی ،مسئلۀ
عدالت اســت .یعنی اگر ما بتوانیم همانطور که آقا در
سیاســتهای کالن اعالم کردند ،ضریب جینی را در
طول ســالهای اجرای برنامۀ ششم به  0/34برسانیم،
مردم حتماً اســتقبال میکنند .برنامهریزی 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 آنهایی که دلخوریهایی از نظام دارند،
بهلحاظ تأمین امنیت از نظام متشــکرند که در فضای
بههمریختۀ همسایگان ایران ،مردم ما در محیط امنی
زندگی میکنند .پس مسئلۀ نفی سبیل که یکی از آن
شاخصهاست ،مطلوب مردم ما و البته سفارش اکید
اسالم است.
پس وقتی ما از شاخصهای هویت اسالمیایرانی
ســخن بهمیان میآوریــم ،شــاخصهایی را مطرح
میکنیم که مردم از آنها درک کاملی دارند و آنها را
مطلوب میپندارند؛ به این معنا که شاخصهای هویت
اسالمیایرانی ،صرفاً شــاخصهای نظری نیستند که
مردم به آنها معتقد نباشند.
چرا روی این موضوع تأکید میکنید؟

چون بعضیها میگویند شاخصهای هویت اسالمی،
مورد عالقه ،مطمئن و نیاز و تقاضای مردم نیست .هدف
ما از انقالب اســامی تحقق این شــاخصهای هویت
اسالمیایرانی بود که نمونههایش را عرض کردم .سخن
اصلی جریان الگوی پیشرفت اسالمیایرانی ،این است
که برنامهریزی توسعه ،منجر به تقویت این شاخصها
نمیشود.
وقتــی قلۀ تعریفشــدۀ ادبیات توســعه ،با قلۀ
تعریفشدۀ انقالب و الگوی پیشــرفت اسالمیایرانی
تفاوت پیدا میکند ،میشود نتیجه گرفت که باید نوع
برنامهریزی هم تغییر کند .همانطور که عرض کردم،
جریان پیشرفت الگوی اسالمیایرانی در طول ده سال
گذشته ،با امثال استداللهایی که عرض شد ،تقاضا کرد
که ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،از این نوع
برنامهریزی توسعهگرا توبه کند؛ چرا که در واقع ،هدف
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یکی از موضوعاتی
که دوستان مثل قبل
رفتار نکردند ،این بود
که برنامۀ ششم ،از
لحاظ احکام ،بسیار
سبکتر از برنامۀ پنجم
است .یعنی دوستان
میگویند ما تمام آمال
و آرزوهای خودمان
را تبدیل به برنامه
نکردیم؛ واقعیتها را
دیدیم و همانها را
میخواهیم به برنامه
تبدیل کنیم؛ ولی
من اآلن در زمانی که
هنوز برنامه در مجلس
تصویب نشده ،این را
میگویم که در تاریخ
بماند؛ بعد از اینکه دورۀ
برنامۀ ششم تمام شود،
کارشناسان قضاوت
خواهند کرد که موارد
اجرانشدۀ این برنامه
بیش از برنامههای دیگر
خواهد بود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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به نظر بسیاری از
کارشناسان ،اساس ًا
روند تصویب برنامۀ
ششم در کشور ،یک
روند غیرقانونی است.
یعنی دولت در ابتدا،
الیحۀ الگوی پیشرفت
اسالمیایرانی را به
مجلس نبرده تا اول
تصویب شود و بعد
الیحۀ تصویبشده،
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
مکانیزمهای هدایت
مسلط شود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

خانوادۀ نشر /گفتوگو

برنامهریزی توسعه ،تحقق شاخصهای خاصی است که
مبانی اسالمی ندارد.

بدهد ،باز هم باید نگاه الگوی پیشرفت اسالمیایرانی در
آن مندرج باشد.

آیا برای تحقق این امر ،تنها مستمســک ما ،استداللهای
علمی و نظری است؟ یا مث ً
ال این مطالبات ،مبانی حقوقی نیز
دارد؟

اآلن شما معتقد هستید که اینگونه نیست؟

عالوه بر اســتداللهای علمی ،ما یکسری قوانین در
کشورمان تصویب کردیم که آن قوانین ،دولت محترم را
موظف میکند که این نوع برنامهریزی مبتنی بر توسعه
را تغییر بدهد و بهســمت برنامهریزی با نگاه به الگوی
پیشرفت اسالمیایرانی برود .مهمترین این قوانین دو
دسته است :دستۀ اول قوانینی که در برنامۀ پنجم کشور
آمده است .بهصورت مشخص ،مادۀ یک از برنامۀ پنجم،
دولت و ســایر قوا را مکلف کرده که برنامۀ ششم را بر
اساس الیحۀ الگوی پیشرفت اسالمیایرانی 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
اسالمیایرانی را به مجلس نبرده تا اول تصویب شود و
بعد الیحۀ تصویبشده ،مبنای برنامۀ ششم قرار بگیرد.
ضمن اینکه حتی بند یــک مادۀ  68برنامۀ پنجم هم
مرکز آمار ایران را موظف کرده که شاخصهای الگوی
پیشرفت اســامیایرانی 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 میکننــد .بخش دیگری از قوانینی که
دولت را مکلف میکند برنامۀ ششــم را با نگاه الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت تدوین کند ،بحث سیاستهای
ابالغی حضرت آقا برای برنامۀ ششم است .آقا در آنجا،
به صراحــت این مطلب را بیان میکننــد که اجرای
سیاستهای برنامۀ ششم ،زمینهساز الگوی پیشرفت
اسالمیایرانی است .ایشــان میفرمایند که سه محور
بر برنامۀ ششــم حاکم است :مقاومســازی فرهنگ؛
مقاومسازی اقتصاد؛ گسترش علم و فناوری .هرکدام از
این محورهای سهگانه هم به گزینههای جزئیتر تقسیم
میشوند .در مجموع ،ما هشتاد بند سیاستهای ابالغی
داریم کــه بخش درخورتوجهی از این سیاســتهای
ابالغی ،با نگاه به الگوی پیشرفت اسالمیایرانی است.
بنابراین ،اگر مســائل قانونی برنامۀ پنجم توسعه را هم
نادیده بگیریــم ،درصورتیکه دولت بخواهد در تدوین
برنامۀ ششم ،خودش را با سیاستهای ابالغی تطبیق

بــه نظر ما الیحهای کــه در  31ماده به مجلس آمده،
از این حیث ،تطابق ندارد؛ یعنی در مواقع بســیاری ،با
سیاستهای ابالغی برای برنامۀ ششم در تعارض است.
به این ترتیب ،نقد شما به الیحۀ برنامۀ ششم کشور و سازمان
مدیریت و برنامهریزی ،هم پشتوانۀ علمی دارد و هم پشتوانۀ
حقوقی؛ درست است؟

بله ما به پشتوانۀ استداللهای علمی و حقوقی این نقد
را شروع کردیم؛ و اآلن هم به این روند معترضیم.
ما اگر به اســتداللهای جریان الگوی پیشرفت
اسالمی توجه کنیم ،اگر به بندهای قانونی توجه کنیم،
یک نتیجه بهدســت میآید؛ اینکه باید برنامۀ ششم را
با نگاه به الگوی اسالمیایرانی پیشرفت تدوین کنیم.

حاال سؤال این است که دقیق ًا چه تفاوتی بین نگاه پیشرفت
اسالمی و نگاه توسعۀ غربی وجود دارد؟ یعنی اینکه ما دائم ًا
تقاضا میکنیم ســازمان مدیریت و برنامهریزی ،برنامههای
کشــور را با نگاه الگوی اســامیایرانی تدوین کند؛ حاال
الگوی پیشرفت اسالمیایرانی دقیق ًا چه ویژگیهایی دارد؟
چه تفاوتهایی با الگوی توســعۀ غربــی دارد؟ باید به چه
نکاتی توجه کنیم که خیالمان راحت شود با نگاه پیشرفت
اسالمیایرانی برنامهریزی کردهایم؟

گفته میشــود 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 مکانیزمهای هدایت مســلط شــود .اگر شما برای
زیرساختهای هدایت برنامهریزی نکنید ،فرهنگ هم
هرگز اصالح نخواهد شــد؛ هدایت دارای زیرســاخت
اســت و اگر حکومتی میخواهــد فرهنگش را اصالح
کنــد ،باید بهســمت اصالح زیرســاختهای هدایت
برود .بر اســاس مفاهیم «اولین نقشۀ راه تولید الگوی
پیشرفت اسالمیایرانی» نیز ادارۀ جامعه از منظر اسالم،
«هدایتبنیان» است .به بیان بهتر مجموعه اقداماتی که
ما در مقام برنامه ریزی انجام می دهیم ،باید منجر به
اصالح نگرش مردم شود.
این اصالح نگرشهای عمومی چه نتایجی خواهد داشت؟

اگر نگرش مردم اصالح شــود ،اولین اثرش این خواهد
بود که حکومتها امور خود را راحتتر اداره میکنند؛
دوم اینکه افراد جامعه زندگی آســودهتری در این دنیا

تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت

خواهند داشت؛ ســوم اینکه یکی از میوههای قطعی
هدایت ،سعادت اخروی است .بههمیندالیل است که
عرض میکنیم هدایت باید محور تعادل اجتماعی قرار
بگیرد .هدایت ،ترمینالی است که از سه جهت میشود
از آن بهره برداری کرد.
حاال جهتی که ما دربارهاش صحبت میکنیم ،آثار
هدایت در ادارۀ جامعه است .البته همانطور که عرض
کردم ،از آن دو اثر دیگر هم نمیشود چشمپوشی کرد.
این اثرات ،در اثر توجه ویژه به «امر هدایت» بهدســت
میآید .بنابراین ،وقتی ما ســخن از پیشرفت اسالمی
بهمیان میآوریم ،مرادمان توجــه ویژه به امر هدایت
است.
ما در اولین نقشۀ راه تولید الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت و ذیل اصطالح «موضوعات جهتساز» ،سعی
کردیم زیرساختهای هدایت را برشمریم و دربارۀ نحوۀ
پرداختن به آن بحث کنیم.
ممکن است دربارۀ زیرساختهای هدایت کمی بیشتر توضیح
بفرمایید؟

یکی از زیرســاختهای هدایت افــراد و جامعه ،دورۀ
شــکلگیری شــخصیت اســت .یعنی اگر حکومتی
بخواهد مســئلۀ فرهنگ آســیب نبینــد ،باید برنامۀ
ملی شکلگیری شخصیت داشــته باشد .برنامۀ ملی
شــکلگیری شــخصیت ،چهار دوره از حیات زندگی
انسان را تحت پوشش قرار میدهد.
دورۀ اول ،دورۀ انتخاب همسر است تا دورۀ تولد.
در روایت داریم که شما وقتی همسر انتخاب میکنید،
درواقع ،ماد ِر فرزند خود را انتخاب میکنید؛ پس مراقب
باشید که با چه کسی ازدواج میکنید .پیداست انتخاب
مادر ،نقطۀ آغاز شکلگیری شخصیت فرزند انسان است

و نقطۀ آغاز شکلگیری شخصیت است.
مرحلۀ اول با دورۀ حمل و تولد تمام میشــود و
بعد از آن ،روایــت معروفی داریم که دورۀ تربیت را به
سه بخش تقســیم میکند که شامل هفت سال اول،
هفت ســال دوم و هفت ســال سوم میشــود .ما اگر
بهدنبال احیای مسئلۀ فرهنگ در کشورمان هستیم،
باید به زیرساخت شکلگیری شخصیت توجه کنیم که
متأسفانه در حال حاضر ،ما به این مسئله توجه نداریم.
من در اینجا مختصر عرض میکنم مراقبتهای
دورۀ شــکلگیری شخصیت ،منجر به ارتقای سالمت
جســمی افراد هم میشــود .یعنی اگر ما برنامۀ ملی
شکلگیری شــخصیت را که یکی از پیشنهادهای ما
برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است ،جدی
بگیریم ،بعدها با بسیاری از مشکالتی که در حال حاضر
از ناحیۀ ســامت و بیماریهای جسمی داریم ،مواجه
نخواهیم شد.
مسئلۀ تربیت آثار مثبت روانی و هوشی و ذهنی
بسیاری دارد؛ بههرحال ،به تعبیر ما در نقشۀ راه الگوی
پیشرفت اسالمیایرانی ،دوران تربیت ،زیرساخت همۀ
مسائل اجتماعی است؛ این زیرساخت آنچنان اهمیت
دارد که اگر شــما فقــط این دوره را جــدی بگیرید،
میتوانید تمام مسائل دیگر را نیز اصالح کنید.
آیا این زیرســاختها ،فقط به جنبههای آموزشی و تربیتی
افراد جامعه محدود میشود؟

خیر؛ برای نمونه یکی دیگر از زیرساختهای فرهنگ
که ما در اولین نقشۀ راه الگوی پیشرفت اسالمیایرانی
پیشــرفت نیز راجع به آن صحبت کردهایم ،مسئلهای
اســت که اصطالحاً به «نفی سبیل» معروف است .نفی
سبیل یعنی کفار از هیچ راهی نباید بر جامعۀ ما مسلط
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اگر نگرش مردم
اصالح شود ،اولین
اثرش این خواهد بود
که حکومتها امور
خود را راحتتر اداره
میکنند؛ دوم اینکه
افراد جامعه زندگی
آسودهتری در این دنیا
خواهند داشت؛ سوم
اینکه یکی از میوههای
قطعی هدایت ،سعادت
اخروی است

یکی از
زیرساختهای هدایت
افراد و جامعه ،دورۀ
شکلگیری شخصیت
است .یعنی اگر
حکومتی بخواهد
مسئلۀ فرهنگ آسیب
نبیند ،باید برنامۀ ملی
شکلگیری شخصیت
داشته باشد .برنامۀ ملی
شکلگیری شخصیت،
چهار دوره از حیات
زندگی انسان را تحت
پوشش قرار میدهد
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اگر بهدنبال
هدایت جامعه
هستیم ،باید برای
قاعدۀ «نفی سبیل»
عنوان مؤلفهای
به
ِ
محوری ،برنامهریزی
داشته باشیم .ما
در اولین نقشۀ راه
پیشرفت الگوی
اسالمی ،مسیری برای
پررنگشدن قاعدۀ
نفی سبیل پیشنهاد
دادهایم

ماهیت وقف بر
مبنای ایثار است و
وقتی بر مبنای ایثار،
وقف اتفاق میافتد،
تجمیع سرمایه،
برای حل مشکالت
اقتصادی جامعه
شکل میگیرد .اما
مدل توسعهمحور
چگونه است؟ در نگاه
سرمایهداری و در
مرکز سرمایه ،یعنی
مث ً
ال بانکها ،تجمیع
برمبنای حرص و
منافع شخصی اتفاق
میافتد؛ یعنی تجمیع
سرمایههای خرد،
با نگاه اصل آهنین
منافع شخصی
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شوند؛ از هیچ راهی.
عنوان مصداق مشخص در این زمینه ،میتوانیم
به
ِ
به «تســلط ماهوارهها» اشــاره کنیم؛ این مسئله ،نفی
سبیل را بهصورت نرم با چالش روبهرو کرده؛ نتیجهاش
هم این میشود که در حال حاضر ،آمار طالق به %38
رسیده است .یکی از عوامل مؤثر طالق ،اشاعۀ فرهنگی
است که ماهواره ها تبلیغ میکنند .پس ببینید؛ جایی
که قاعدۀ نفی سبیل با چالش روبهرو شده ،نهاد خانواده
نیز به چالش کشیده میشود .یعنی مسئله فقط ابعاد
سیاسی ندارد.
این مسئلۀ مهمی اســت که وقتی ما این قاعدۀ
عقلی ،اســامی و میهنی را رعایت نمیکنیم ،کفار بر
ما مسلط میشــوند و به اجتماع و فرهنگ ما آسیب
میرسد .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 میگیرد.
بنابراین ،اگر بهدنبال هدایت جامعه هستیم ،باید
عنوان مؤلفهای محوری،
برای قاعدۀ «نفی ســبیل» به
ِ
برنامهریزی داشته باشیم .ما در اولین نقشۀ راه پیشرفت
الگوی اسالمی ،مسیری برای پررنگشدن قاعدۀ نفی
سبیل پیشنهاد دادهایم.
به نظر میرســد که اقتصاد یکی از زیرساختهای مهم در
هدایت اســت .یعنی اگر ما نتوانیم مسئلۀ معیشت و رفاه
متعادل و عادالنه را در جامعه تأمین کنیم ،سایر مؤلفهها مانند
فرهنگ نیز به چالش کشیده میشود .با این مسئله موافقید؟

ما در الگوی پیشرفت اسالمیایرانی ،اقتصاد را از محور
تعــادل اجتماعی ،به یکی از زیرســاختهای فرهنگ
بازتعریف کردیم .یعنی در نگاه توســعهگرا ،اقتصاد را
محور تعادل اجتماعــی میدانند و همۀ بخشها باید
خدمۀ بخش اقتصاد باشند .ولی در نگاه الگوی پیشرفت
اســامیایرانی ،اقتصاد در عداد «یکــی از موضوعات
جهتســاز و زیرســاختهای هدایت» تغییر منزلت
پیدا میکند .بهاینترتیب ،مکانیزمهای درونی چنین
اقتصادی هم تغییر پیدا میکند.
اصوالً نگاه شما به مؤلفهها این بوده که فرهنگ را محور قرار
دادهاید؟

بله؛ اگر کسی میخواهد با رویکرد الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت ،برنامهریزی کند ،باید توجه داشته باشد که
نگاه پیشرفت اسالمیایرانی ،فرهنگ و هدایت جامعه را
محور برنامهریزی قرار میدهد و همۀ بخشهای دیگر
را به محوریت این بخش تنظیم میکند .در حوزۀ علم
هم همین اتفاق باید بیفتد؛ درحوزۀ قانون هم همین
اتفاق باید بیفتد .ما در هنگام برنامهریزی باید این سؤال

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 راحتتری خواهند داشت.
آیا بهصورت مصداقی هم در تعیین راهکارها و برقراری نسبت
مؤلفهها با فرهنگ و هدایت ،مطالعهای داشتهاید؟

بله؛ برای مثال ما 15میلیون پروندۀ ثبتشــده در قوۀ
قضائیه داریم .یعنی در ایران ،افراد زیادی درگیر مسائل
قضایی هستند .بخش عظیمی از این پروندهها ،مربوط
به دادگاه خانواده میشود و بخش عظیمی از این %38
طالقی که عرض کردم ،مربوط به پروندههایی است که
در بخشهای مرفه تهران تشــکیل شده است و اص ً
ال
منشأ آنها مشکالت اقتصادی نیست؛ بلکه نقش مسائل
فرهنگی پررنگتر است .یعنی ارتباط مسائل قضایی با
فرهنگ را اینجا میبینیم.
یــا در مثالی دیگــر ،در اولین نقشــۀ راه الگوی
اســامیایرانی 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 میافتد ،تجمیع سرمایه ،برای
حل مشکالت اقتصادی جامعه شکل میگیرد .اما مدل
توسعهمحور چگونه اســت؟ در نگاه سرمایهداری و در
مرکز ســرمایه ،یعنی مث ً
ال بانکهــا ،تجمیع برمبنای
حرص و منافع شــخصی اتفاق میافتد؛ یعنی تجمیع
سرمایههای خرد ،با نگاه اصل آهنین منافع شخصی.
بنابراین ،میبینیم که اگر مســائل فرهنگی حل
شــوند ،زندگی دنیایی مردم هم راحتتر خواهد بود.
زندگی اخروی مردم هم که مسلماً راحتتر خواهد شد؛
ضمن اینکه راحتترشدن حکومتداری هم از میوههای
دیگر اصالح فرهنگ است.
حاال اگر موافق باشید ،بپردازیم به نگاه برنامۀ ششم به الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت .در این برنامه ،برای مسئلۀ فرهنگ،
چه تدابیری اندیشیده شده و چه راهکارهایی را مد نظر قرار
دادهاند؟

با مطالعۀ الیحۀ برنامۀ ششم توسعه ،بهروشنی متوجه
میشویم که جریان توسعهگرا ،بهدنبال اصالح فرهنگی
یا هدایت جامعه نیست .بنابراین ،بههیچوجه ،رویکرد
الگوی اسالمیایرانی پیشــرفت در این الیحه رعایت
نشــده است .من بعضی از مصادیق را بهاختصار عرض
میکنم.

تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت

اولین مادهای که به ما در این باره ،دید روشــنی
میدهد ،مادۀ  14الیحۀ برنامۀ ششــم کشور است .در
مادۀ  14آمده است« :بهمنظور تحقق اقتصاد دانشبنیان،
افزایش بهرهوری ،تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل و اشتغال،
گسترش همکاری و تعامالت فعال بینالمللی و افزایش
نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشــور ،برنامۀ
ششم پیشــنهاد میدهد که هشت اتفاق بیفتد؛ اتفاق
اول این اســت که وزارت آموزش و پرورش مجاز است
در جهت ارتقای کیفیت ،عدالت آموزشی و بهرهوری ،به
خرید خدمات از بخش خصوصی وتعاونی اقدام نماید» و
الی آخر حکم .ببینید؛ بند یک از مادۀ  ،14تنها مادهای
است که در این الیحه ،دربارۀ آموزشوپرورش صحبت
کرده و اص ً
ال مسائلی مثل مســئلۀ تحول بنیادین در
آموزشوپرورش یا ســند این تحول در این ماده لحاظ
نشــده اســت .در واقع ،در مادۀ  14راجع به «اقتصاد
آموزشوپرورش» کمی بحث شده است.
اگر این الیحه با نگاه الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
تدوین میشــد ،باید به این سمت میرفت که تحول
محتوایی را برای آموزشوپرورش پیشنهاد میداد .مث ً
ال
میگفت که تمام پایههای درسی در آموزش و پرورش
با آموزشها و مهارتهای مرتبط با نهاد خانواده آشــنا
شــوند که نتیجۀ آن در دورۀ بعد این شود که ما %38
طالق نداشته باشیم؛ ما اص ً
ال بحثی دربارۀ محتوا در این
الیحهنمیبینیم.
در این الیحه در بندهای دیگر هم به مسئلۀ خانواده نپرداخته
است؟

خیر؛ البته ممکن است بعضی بگویند مادۀ  26مربوط
به نهاد خانواده اســت که من دربارۀ آن بحث خواهم
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کرد .فقط اســم مادۀ  26دربارۀ خانواده است؛ ولی در
ادامه میبینیم که میخواهد از زنها 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
بخشهای فرهنگی با آن روبهرو هستیم ،این است که
عنوان ماده دقیقاً آن چیزی است که نیاز کشور است؛
عنوان حکم برنامه بحث شده است،
ولی آن چیزی که به
ِ
هیچ ارتباطی با عنوان آن ماده ندارد.

ممکن است مثالی بزنید؟

مث ً
ال مادۀ  19راجع به مقاومســازی 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 مقاومسازی فرهنگ چه ارتباطی
وجود دارد؟
دربارۀ دانشــگاهها چه مسائلی در این الیحه گنجانده شده
است؟

بند دو از مادۀ  14گفته که به دولت اجازه داده میشود تا
بهمنظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و
تعامالت بینالمللی طی برنامۀ ششم ،چه کند؟ به ایجاد
واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای
معتبر بینالمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و فنی وحرفهای داخلی اقدام نماید .یعنی مث ً
ال قرار است
که دانشگاههای خارج از کشور ،با همکاری دانشگاههای
داخلی ،شعبۀ ایرانی داشته باشند.

بند یک از مادۀ
 ،14تنها مادهای است
که در این الیحه،
دربارۀ آموزشوپرورش
صحبت کرده و اص ً
ال
مسائلی مثل مسئلۀ
تحول بنیادین در
آموزشوپرورش یا
سند این تحول در
این ماده لحاظ نشده
است .در واقع ،در مادۀ
 14راجع به «اقتصاد
آموزشوپرورش» کمی
بحث شده است

یکی از مشکالتی
که ما در برنامۀ ششم،
حداقل در بخشهای
فرهنگی با آن روبهرو
هستیم ،این است که
عنوان ماده دقیق ًا آن
چیزی است که نیاز
کشور است؛ ولی آن
عنوان حکم
چیزی که به
ِ
برنامه بحث شده است،
هیچ ارتباطی با عنوان
آن ماده ندارد
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در عنوان گفته
شده« :ما میخواهیم
تعامالت علمی
بینالمللی داشته
باشیم»؛ ولی به نظر
ما این موضوع به
گسترش فضای
ترجمهای در کشور
کمک میکند؛ اگر
دولت نظام مسائل
مرحلۀ دولتسازی
اسالمی را که ما
آن را مرحلۀ سوم
سیر تمدنی انقالب
اسالمی میدانیم،
برمیشمرد و برای
حل این مسائل،
همکاری بینالمللی
ایجاد میکرد ،شاید ما
میتوانستیم بگوییم
این کار ،خوب است
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خب ،این چه اشکالی دارد؟

اشــکالش اینجاســت که در عنوان گفته شــده« :ما
میخواهیم تعامالت علمی بینالمللی داشته باشیم»؛
ولی به نظر ما این موضوع به گسترش فضای ترجمهای
در کشور کمک میکند؛ اگر دولت نظام مسائل مرحلۀ
دولتسازی اســامی را که ما آن را مرحلۀ سوم سیر
تمدنی انقالب اسالمی میدانیم ،برمیشمرد و برای حل
این مسائل ،همکاری بینالمللی ایجاد میکرد ،شاید ما
میتوانستیم بگوییم این کار ،خوب است .ولی وقتی که
ما میدانیم پایاننامههای بسیاری از دانشجویان خارجی
یا حتی مقاالت پژوهشــگران داخلی کشــور ،به حل
مسائل کشورهای اروپایی و آمریکایی مربوط میشود؛
یعنی مسائل آنها موضوع پایاننامههای ما قرار گرفته و
داریم تالش میکنیم که مسائل آنها را حل کنیم! پس
شــعبۀ داخلی آنها هم در این وضعیت ،ممکن است
همین مسیر را برود.
حــاال اگر دولت میآمد نظام مربوط به مســائل
جامعۀ ایران را احصا میکرد؛ یعنی درکی از نظام مسائل
دولت اسالمی داشــت و این بند را در الیحه میآورد،
میشــد از این کار دفاع کرد؛ حتی میشد از غربیها
برای حل نظام مسائل خودمان استفاده کنیم؛ ولی بدون
احصای نظام مسائل دولت اسالمی ،گسترش تعامل با
نظام بینالملل منجر به اســتفاده از ظرفیت نخبگان
داخلی برای حل مسائل کشورهای غربی است.
یکی از پیشنهادهایی که دادهایم ،این است که در
مجموعۀ وزارت علوم ،مرکز شناسایی ،تبیین و حمایت
از پایاننامههایی که در حال تحقیق دربارۀ نظام مسائل
دولتسازی اسالمی هستند ،ایجاد شود .اگر وزارت علوم

ما این کار را نکند ،عم ً
ال فضای ترجمهای و به نفع غرب
در کشور ،افزایش پیدا میکند.
جالب است که این هدایت نظاممند با قوت در نظام آموزش
و پــرورش آمریکا ،فرانســه ،آلمان ،هلند و بســیاری از
کشورهای بهاصطالح توســعهیافته وجود دارد؛ یعنی آنها
با قوت بهسمتی که میخواهند ،هدایت میکنند؛ مث ً
ال یک
نمونهاش تربیت جامعه و آموزش شاخصها و مطالب اقتصادی
به آنهاســت .برای این آموزش هم نظام تربیتی و شاخص
دارند .مث ً
ال میگویند زیرهفت سال را چطور تربیت کنید و
چه چیزهایی به او بیاموزید که مفاهیمی مثل مبادله ،پول،
پسانداز 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
شاخصهایی و با چه برنامهای این را در مراحل باالتر دوباره
تقویت کنید و همینطور ادامه میدهد؛ این نهایت ًا به تربیت
اقتصادی آحاد جامعه منجر میشــود .یعنی همان دانشجو
در همان نظام توســعهگرا و با همان تفکر ،وقتی وارد بازار
کار میشود یا شرکتی تأسیس میکند ،مفاهیم اولیه و بلکه
بیش از مفاهیم اولیۀ اقتصادی را میداند و میفهمد؛ مثل ما
نمیشود که متخصصمان میخواهد شرکتی ایجاد کند؛ ولی
اص ً
ال نمیداند مبادالت و مراودات اقتصادی چگونه است.
بندهای فرهنگی الیحه برنامه ششــم را چقدر قابل دفاع
میدانید؟

عنوان مادۀ  19تعالی و مقاومسازی فرهنگ است .این
مقاومسازی فرهنگ برای مرحلۀ دولتسازی اسالمی
اهمیت ویژهای دارد؛ همانطور که پیش از این عرض

تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت

شــد ،اص ً
ال نگاه الگوی پیشرفت اســامی به تعالی و
مقاومسازی 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
شوپرورش ،ریزمسئلۀ اقتصاد
مسئلهای به اهمیت آموز 
شوپرورش با اینکه
دانشبنیان مطرح شده؛ یعنی آموز 
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 جرمزدایــی و ،...میراث فرهنگی مســئلهای فرعی
محسوب میشود .مادۀ بیست فرهنگی است که آن هم
عمدتاً مسئلهاش مرمت میراث فرهنگی است.
مادۀ نوزده به چه مسائلی پرداخته است؟

این ماده ک ً
ال ســه بنــد دارد .بنــد اول آن گفته که
وزارت ارشــاد مکلف است فرایند دستیابی به مجوزها
را آســان کند؛ همچنین ،بیان کرده که قوۀقضائیه و
نیرویانتظامی موظفاند با کســانی که با محصوالت
فرهنگی مجــوزدار برخورد میکننــد ،برخورد کند.
بند دو گفته که ســازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و
سازمانهای ذیربط ،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 مقاومســازی
فرهنگ صحبت میکنیم؛ ولی در ادامه اینطور میشود.
من امیدوارم دولت محترم جواب این سؤالهای جدی
را بدهد .آیا با این سه بند قرار است مقاومسازی فرهنگی
اتفاق بیفتد؟ این همه ســال راجع به اهمیت مسئلۀ
فرهنگ صحبت شده اســت؛ حاال سازمان مدیریت و
برنامهریزی با این بندها نشان میدهد که اص ً
ال مسئلۀ
فرهنگ را نفهمیده ،و متوجه اثر ســوء آســیبهای
فرهنگی بر رفاه و زندگی مردم نیست .سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشــور باید توجه کند اگر برای بهبود و
اصــاح فرهنگ جامعه اقدام نکند ،در واقع ،رفاه مردم
را به چالش کشیده است؛ یعنی همان شعاری که تفکر
توسعهگرا میدهد ،همان به چالش کشیده شده است؛
البته این مطلب به تفصیل در رسانهها بحث و منتشر
شده است .دوستان میتوانند ببینند .این برنامه ،نمونه
اســت؛ مشت ،نمونۀ خروار اســت .برای اینکه ببینیم
دوستان توسعهگرا چه نگاهی به فرهنگ دارند.
آیا مث ً
ال دربارۀ تحکیم و مقاومکردن نهاد خانواده در برنامه،
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تمهیدی اندیشیده نشده است؟

مادۀ  26میگوید که بهمنظــور تحقق اهداف مندرج
تویکم قانون اساسی،
دراصول دهم ،بیســتم و بیســ 
اهداف ســند چشــمانداز ،سیاســتهای کلی برنامۀ
ششــم ،مبتنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در
آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان ،دستگاهها
موظفاند چه بکنند؟ با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی
در سیاستها و برنامهها و طرحهای خود ،برنامهریزی
کنند و تعیین کرده که شــاخصهای ستاد ملی زن و
خانواده ،مبنای این برنامهریزی خواهد بود.
حاال جای ســؤال دارد که دقیقــاً رویکرد عدالت
جنسیتی چه خدمتی به احیای نهاد خانواده میکند؟
ظاهرا ً معنای رویکرد عدالت جنســیتی این است که
سهم اشــتغال بانوان را در ســازمانها ارتقا بدهیم و
این بهمعنای دورترشــدن بانوان از نهاد گرم خانواده و
آسیبرساندن به خانواده است .بقیۀ بحثهایی هم که
گفته ،نمیدانیم قرار است چه شاخصهایی ابالغ شود؛
قرار است چه پیشنهادهایی داده شود؟
ببینیــد؛ در مادۀ  26که قرار بــوده بحث ارتقای
نهاد خانــواده و جایگاه زن و حقوقش مطرح شــود،
پیشنهادهای مشــخصی مطرح نشده است .در برنامۀ
ششــم اص ً
ال اثری از مســئلۀ جمعیــت و فرزندآوری
نمیبینید .یعنی با اینکه مــا در دهههای آینده دچار
بحران جمعیتی خواهیم شد ،در برنامۀ ششم نمیبینیم
که به این مسئله حساس باشد.
این هم از مادۀ  26که در ابتدا ،آن ادعاها را مطرح
کرده کــه برای تحقق چه و چه ؛ بعد میگوید عدالت
جنسیتی .تازه اگر نگوییم این توصیهها ضدنهاد خانواده
هســتند ،میتوانیم بگوییم که اینها برای تحقق آن
اهداف کام ً
ال ناکارآمد و غیرکاربردی است.
فکر نمیکنید که اسناد پشتیبان این برنامه ،حاوی برنامههای
فرهنگیباشد؟

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 نمیتوانیم راجع به برنامۀ ششم
قضاوتی داشته باشیم.
یعنی مبهم بیان شده؟

یا گفتهشده آییننامهاش را دولت تدوین خواهد کرد یا
گفتهشده فالن مرکز شاخصهایش را تصویب میکند؛
یعنی بهصورت 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 میرسند؛
ولی وقتی در آنها ریز میشــویم و دقت میکنیم ،با

در مجموع فقط
مادۀ نوزده و مادۀ
بیست ،فرهنگی
هستند .این خیلی
ضعف است؛ شما
در نظر بگیرید که
مسئلهای به اهمیت
شوپرورش،
آموز 
ریزمسئلۀ اقتصاد
دانشبنیان مطرح شده؛
شوپرورش
یعنی آموز 
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 جرمزدایی
و ،...میراث فرهنگی
مسئلهای فرعی
محسوب میشود.
مادۀ بیست ،فرهنگی
است که آن هم عمدت ًا
مسئلهاش مرمت میراث
فرهنگی است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی
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ما پیشنهاد دادیم
تا پایان سال دوم
برنامۀ ششم ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی
کشور ،قوانین اشتغال
بانوان در کشور را
بازنگری کند .با نگاه
الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت ،اتفاق ًا باید
شرایط کار بانوان
آسان باشد؛ نه اینکه
اینطور ،از آنها
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
محلهمحوری ،در
سازمان مدیریت
و برنامهریزی با
همکاری شهرداری
انجام شود

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

خانوادۀ نشر /گفتوگو

مشکالت جدی روبهرو است.
بنابرایــن ،مادۀ چهارده ،مادۀ نوزده و مادۀ  26که
عنوان نمونه عرض شد ،جزو موادی هستند که ادعا
به
ِ
شــده با موضوع فرهنگ تصویب شــدهاند؛ ولی اتفاقاً
مســئلۀ فرهنگ در آنها دیده نشــده است؛ در این
بندها بیشتر ،مسئلۀ «اقتصاد فرهنگ» دیده شده است.
یعنی به خالف نگاه الگوی پیشرفت اسالمیایرانی که
میخواهد نگاه محوریت فرهنــگ را به اقتصاد ببرد،
دوســتان نگاه اقتصادی را در همۀ حوزهها و از جمله
فرهنگ ،محور قرار دادهاند؛ در حوزۀ آموزشوپرورش،
در حوزۀ نهاد خانواده ،میراث فرهنگی ،آموزش عالی و
همینطور ســایر حوزهها .در واقع ،میخواهند مسئلۀ
اقتصاد را محور ادارۀ جامعه قرار دهند.
ممکن اســت کمی مصداقیتر بحث کنیم؟ ممکن اســت
مؤلفههایی را که مد نظر شماســت و بایــد در برنامه دیده
میشد ،کمی بشکافید؟

پیشنهادهایی که با نگاه الگوی پیشرفت اسالمیایرانی
در برنامۀ ششــم مطرح میشود ،همانطور که عرض
شــد ،فرهنگ و هدایت را بنیان ادارۀ جامعه میداند.
بنابراین ،پیشــنهادها و مسائلی که برای برنامۀ ششم
مطرح میشود ،هرکدام باید یکی از این زیرساختهای
فرهنگی و زیرســاختهای هدایت را تقویت کند .من
دو گزینه را عرض میکنم و سایر آن بهصورت مفصل،
إنشاءهلل بهزودی منتشر میشود.
برای مثال ،ما پیشــنهاد دادیم تا پایان سال دوم
برنامۀ ششم ،ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
قوانین اشتغال بانوان در کشور را بازنگری کند .با نگاه
الگوی اسالمیایرانی پیشــرفت ،اتفاقاً باید شرایط کار
بانوان آسان باشد؛ نه اینکه اینطور ،از آنها 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 س ِرپانگهداشتن نهاد خانواده و تربیت
نسل آینده هم به عهدۀ آنهاست که این دومی در نگاه
توسعهگرای غربی اص ً
ال دیده نمیشود و آسیب میبیند
و در نگاه پیشــرفت الگوی اسالمی این خالف مصالح
فرهنگی جامعه است.
یعنی شما با شاغلبودن بانوان مخالفید؟

خیر؛ ما اص ً
ال نمیخواهیم با موقعیت اجتماعی بانوانی
که میخواهند شاغل باشند ،برخورد کنیم .در جمهوری
اســامی ،باید آزادیهای مشــروع افراد به رسمیت
شــناخته شود که یکی از این آزادیهای مشروع ،حق

اشتغال است؛ ولی حکومت اسالمی باید حتماً زمینهای
را آماده کند تا اگر بانوان بخواهند شاغل باشند ،ضربهای
به مسئولیت دیگر مهم و محوری آنها وارد نشود.
حاال اینکه این قوانین اشتغال شامل چه چیزهایی
میشود ،از ســاعت کاری تا دورکاری ،تا بیمه و زمان
بازنشستگی ،تمام اینها باید بازتعریف شود .این موضوع
چند اثر دارد؛ هم پیامی بسیار مهم به بانوان میدهد که
مسئولیت مهم شما در خانواده و تربیت نسل آینده است
و همچنین ،باعث میشود بهتدریج ،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 میکند تا بتوانند به مسئولیت مهم
دیگرشان هم راحتتر 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 اسالمیایرانی
پیشنهاد دادیم ،این اســت که باید تا پایان سال دوم
برنامه ،مطالعــات مربوط به احیــای ماهیت محله و
مدیریت شــهری مبتنی بر محلهمحوری ،در سازمان
مدیریت و برنامهریزی با همکاری شهرداری انجام شود.
البته دو نــوع تعریف دربارۀ محلــه وجود دارد؛
یک نوع محله با تعریــفTOD (Transite Oriented
 )Developmentاست که شامل محلههای اقتصادی،
لونقل بهســوی توســع ه است.
بهمعنی چیدمان حم 
این محلهها با محوریت مراکز خرید تعریف شــده که
بهاصطالح ،به آن محلههای اقتصادی میگویند؛ اما نگاه
الگو ،محلــه را چتری برای حفاظت از نهاد خانواده در
نظر میگیرد.
ممکن است بیشتر توضیح بفرمایید؟

محلههایی که ما تعریف میکنیــم ،با محوریت نهاد
خانواده است .یعنی اگر خانواده را سلول بنیادین جامعه
قرار دهیم ،متوجه میشــویم کــه خانوادههای ایرانی
برای تأمین چهار دســته از نیازهای خود ،از یکدیگر
جدا میشــوند و این نهایتاً منجر به کمارتباطشــدن
خانوادههــا با یکدیگر و ایجاد خانوادههای هســتهای
میشود .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 محلهها
ارائه دهیم.
تأمین این نیازها در محله ،چه مشکلی را برطرف میکند؟

وقتی این نیازها در محله ارائه شــد ،حداقل دو اتفاق

تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت

میافتد؛ اتفاق اول اینکه ســطح ارتبــاط خانوادهها و
وقتگذاری آنها برای یکدیگر بیشــتر خواهد بود که
این آثار فراوانی دارد؛ از جملۀ آن توســعۀ محبت در
جامعه اســت .اتفاق دوم و مهمتر این است که حضور
تعرف را در محله باال میبرد؛
حداکثری در محله ،سطح ّ
تعرف بهمعنای شــناخت طرفینی است .آنوقت اگر
ّ
شــناخت طرفینی در یک محله و جامعهای ارتقا پیدا
کند ،آثار امنیتی و آثار پیشــگیری از جرم دارد .یعنی
بهنظر مــا ،اگر مطالعات مربوط بــه احیای محالت و
مدیریت شهری که محلهمحور است ،انجام شود ،ما در
ادامۀ کار ،بسیاری از هزینههای بخش امنیتی و قضایی
و اجتماعی ،مث ً
ال اعتیاد کاهش پیدا میکند .این به این
معناست که بسیاری از هزینههایی که یک کشور برای
ادارۀ جامعۀ خود میکند ،کسر میشود.

اینکه محله به محل تأمین نیازها تبدیل شود .حال آنکه
بهلحاظ میدانی مطالعه کردیم که در بعضی از مناطق
تهران ،جمعیت ساکن در روز ،غیر از جمعیت ساکن آن
مناطق در شب است؛ و آنوقت شما هنگامیکه ماهیت
محلهای را از دســت میدهید؛ مسجد را هم از دست
میدهید؛ مدرســه را هم از دست میدهید؛ خانواده را
از دست دادهاید.
من به معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تأکید
میکنم :اگر بهدنبال 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 محلهمحوری چیست،
موضوع نمونهسازی بعدی ماست ،که ان شاهلل در آینده،
مفصل بــه آن خواهیم پرداخت .اگر زیرســاختهای
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 انشاءاهلل در فرصتهای بعدی عرض خواهم کرد.

حتی اخیــرا ً هایپرمارکتهای بزرگــی ایجاد کردند؛
توجیه اینها هم این است که همه در هایپرمارکتها
از لحاظ اقتصادی ،سود بیشتری میبرند؛ هم خریدار و
هم فروشنده و هم تولیدکنندهای که اجناس خود را در
هایپرمارکت عرضه میکند؛ ولی به این توجه نمیکنند
هایپرمارکتــی که نیازهــای 500هزار نفــر را تأمین
میکند ،به بهانۀ تأمین معاش ،حدود 500هزار نفر را
از محله و خانوادههای خودشان دور میکند .ما حتی
میتوانیم همین فروشگاههای تأمین مایحتاج مردم را
با تنوع درخور توجه در سطح محالت دایر کنیم .این
رویکرد ،هم سطح ایجاد اشتغال فراوانی خواهد داشت؛
هم مهمتر اینکه ما میتوانیم چتر نهاد خانواده را حفظ
کنیم.

خیلی ممنون .خواهش میکنم یک خالصه و جمعبندی از
بحثبفرمایید.

بنابراین ،نگاه درست اسالمیایرانی اینطور خواهد بود که
نگاه تجمعی ما به مردم باید در محلهها متمرکز باشــد؛ ولی
آنچه اآلن اتفاق افتاده ،نگاه «بازارمحور» است و همه در آن
شهر ،نگاهشــان به آن بازار سنجیده میشود؛ این درست
است؟

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 بهدلیل رفع آن چهار دسته نیازی که گفتم،
بین پدر و فرزند ،مادر و فرزند ،زن و شوهر ،ارتباطهای
حداقلی پیدا شده است و این باعث فروپاشی همهچیز
میشود.
لذا عــدهای که در تئوریها گفتنــد محله باید
مسجدمحور باشــد یا باید مدرســهمحور باشد ،این
مدرسهمحوربودن در واقع ،بخشی از حل مسئله است.
محلۀ مسجدمحور و توحیدمحور محقق نمیشود؛ ّال

موضوع بحث ،نقد برنامۀ ششم با زاویهدید پیشرفت
الگوی اسالمیایرانی بود.
دو دسته استدالل هســت که باعث میشود ما به
این نقد همت بگماریم؛ یکی استداللهای علمی الگوی
پیشــرفت در رابطه با برنامۀ ششم است و دیگری هم
پایههــای 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 میگوید؟ عرض کردیم که الگوی پیشرفت
اســامی بهدنبال پردازش و تثبیت زیرســاختهای
هدایت انسانهاست.
در بخش سوم گزارشی ارائه کردیم و موادی از برنامۀ
ششم را بازخوانی و نقد کردیم که قرار بود این مواد به
زیرساختهای فرهنگی امداد برسانند که چنین اتفاقی
نیفتاده است.
بخش چهــارم عرایضم به پیشــنهادهایی مربوط
میشد که ما برای برنامۀ ششم با نگاه الگوی پیشرفت
اسالمیایرانی ارائه دادیم.
منبع:خبرگزاریتسنیم

145

اخیرا ً
هایپرمارکتهای بزرگی
ایجاد کردند؛ توجیه
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الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت
الزمۀ شکلگیری تمدن نوین اسالمی
رضا رها

تداوم انقالب و
تحقق رسالت الهی
آن ،جز با جاریکردن
احکام و ارزشهای
اسالم در رگهای
جامعه و شکلگیری
پیشرفت اسالمی
ممکن نیست.
بنابراین ،من کاری را
در حوزۀ فکر ،مهمتر
از این پیدا نمیکنم.
نیروهای فکور و
توانمند در جبهۀ
انقالب ،اعم از حوزوی
و دانشگاهی ،باید
مجاهدانه به صحنه
بیایند و با تمام قوا
کار کنند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

اگر بخواهید اهمیت الگوی اســامیایرانی پیشرفت را در
کوتاه ترین جمالت توضیح دهید ،چه خواهید گفت؟

دستیابی به الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،برای
انقالب اسالمی ،امری قطعاً حیاتی است .به بیان
دیگر ،تداوم انقالب و تحقق رسالت الهی آن ،جز با
جاریکردن احکام و ارزشهای اسالم در رگهای
جامعه و شکلگیری پیشرفت اسالمی ممکن نیست.
بنابراین ،من کاری را در حوزۀ فکر ،مهمتر از این پیدا
نمیکنم .نیروهای فکور و توانمند در جبهۀ انقالب ،اعم
از حوزوی و دانشگاهی ،باید مجاهدانه به صحنه بیایند
و با تمام قوا کار کنند .هیچکس 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 اسالمیایرانی پیشرفت یکی
از عالیترین جلوههای سیستم تعالیم اسالمی است
که جز با کار همهجانبه و پیچیدۀ اجتهادی متولد
نمیشود.
از نظر جناب عالی چه نسبتی میان الگوی اسالمی  -ایرانی
پیشرفت با علوم انسانی اسالمی و تمدن نوین اسالمی وجود
دارد؟

الگوی اسالمیایرانی پیشرفت مولود علوم انسانی
اسالمی است ،نه علوم انسانی سکوالر و غربی؛ لذا
اگر یک مثلث را در نظر بگیرید ،رأس این مثلث،
علوم انسانی اسالمی قرار دارد .از طرف دیگر ،الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت الزمۀ شکلگیری تمدن نوین
اسالمی است .بنابراین ،در یک سمت پایین این مثلث،
الگو و در سمت دیگر آن ،تمدن نوین اسالمی قرار
ِ
دست خالی در هر سه
میگیرد .امروز جبهۀ انقالب با
عرصه ،مشغول کارهای مهمی شده است و انشاءاهلل
در آیندۀ نهچندان دور ،شاهد ثمرات عینی آن خواهیم
بود.
وقتی صحبت از الگوی اســامیایرانی پیشرفت میکنیم،
مرادمان چیست؟ آیا الزام ًا داریم از سندی فرادستی صحبت
میکنیم؟ چهکسی یا چه نهاد و مجموعهای ،متولی رسمی
تدوین و تصویب این سند است؟

بنده بر خالف کسانی که تصور میکنند الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت یعنی یک منشور ،سند یا یک
دستورالعمل چهل ،پنجاه صفحهای ،اعتقاد دارم الگوی
پیشرفت یعنی جریان مواج ،پرقدرت و بیرقیب فکر
اسالمی در جامعه .در حقیقت ،الگوی اسالمیایرانی

الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت ،الزمۀ شکلگیری تمدن نوین اسالمی

پیشرفت ،جریانی است که بر اساس تفکر پخته و
قدرتمند اسالمی و با احاطه بر قلوب انسانها ،مسیر
جامعه را تغییر میدهد و در فرهنگ ،در سیاست و در
اقتصاد ،جامعه را به ِ
سمت حیات طیبۀ اسالمی هدایت
میکند .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
کنید ،چیزی به نام دستورالعمل یا سند پیشرفت
پیدا نمیکنید .آنچه از انقالب صنعتی به بعد در غرب
رخ داد ،شکلگیری جریان قدرتمند ماتریالیستی در
جهت کسب رفاه و لذت بیشتر و فزونخواه بود که
تحت تسلط نظام سرمایهداری پیش رفت .در واقع،
نظام سرمایهداری جریانی را بهوجود آورد که شناکردن
برخالفِ آن جریان ممکن نبود؛ نه اینکه آن جریان
منتقدانی در خود غرب نداشت ،مگر سوسیالیستها
نبودند؟ بله ،منتقدان سرسختی هم داشت؛ ولی آنها
قدرت شناکردن برخالفِ جریان حاکم بر غرب را
نداشتند و در نهایت ،به انزوا کشیده شدند .حاال در
این زمینه حرفهای 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
بزرگی به نام جنبش والاستریت با شعار اعتراضی
«حاکمیت  %1بر  »%99شکل گرفته است .بههرحال،
عرض حقیر این است که این گفتمان برآمده از تفکر
اسالمی پیشرفت است که جامعه را در جهت رسیدن
به اهداف ،بهطور هماهنگ به حرکت درمیآورد.
وقتی از گفتمان صحبت میکنیم ،منظورمان گفتمان
غالب و مسلط است .اگر چنین گفتمانی بهوجود
بیاید ،جامعه عمدتاً بهصورت خودجوش خود را با
تفکر پیشرفت اسالمی وفق میدهد و حتی نیازهای

پسینی الگو ،مثل بازنگری و تحول در سیستمها و...
را انجام میدهد .لذا گفتمان مسلط ،هم به تکمیل
حلقات بههمپیوستۀ الگو کمک میکند و هم زمینۀ
طبیعی جاری و ساری شدن الگو را مهیا مینماید.
حاال سؤال میشود که آیا ما در گفتمانسازی ،باید
پا جای پای غربیها بگذاریم؟ پاسخ من این است
که خیر؛ تفکر اسالمی خودش دربارۀ گفتمانسازی،
حرفها و تجارب جدی دارد .قوۀ محرکه در جامعۀ
اسالمی ،جذابیتهای مادی نیست؛ روش اسالم
برای پیشبردن جامعه ،روشی الهی و معنوی است؛
همان روشی که پیامبران الهی(ع) استفاده کردند و ره
صدساله را یکشبه 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 ،همهچیز
را ظرف چند سال دگرگون ساخت .البته اینکه نظام
برای هدایت دستگاههای کشور سند راهبردی داشته
باشد ،ایرادی ندارد؛ ولی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت،
مساوی سند راهبردی نیست .اینکه سؤال فرمودید چه
نهادی متولی تصویب سند است ،به نظرم اگر روزی
چنین سندی تهیه شود ،به دلیل همجنسی آن با
سیاستهای کلی نظام ،تصویب نهایی و ابالغ آن بر
عهدۀ رهبر بزرگوار انقالب(مدظلهالعالی) است.
برای قوامیافتــن ،تدقیق و تعمیق این الگو ،علیالقاعده به
حرکت و اقدام مجموعههای خودجوش مردمی نیاز اســت.
بهنظر شــما آیا چنین حرکتی در میان این مجموعهها آغاز
شده ،ن ُضج گرفته و قوت پیدا کرده است؟

بله ،قطعاً این کار بدون مشارکت حقیقی مردم بهویژه
نخبگان جوان ،مؤمن و انقالبی به نهایت نمیرسد .به
لطف الهی ،از زمان طرح این موضوع از سوی رهبر
انقالب ،برای نخستین بار در سال  ،1385شمار
درخورتوجهی از اشخاص و مؤسسات مردمی جبهۀ
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شما اگر به غرب
هم نگاه کنید ،چیزی به
نام دستورالعمل یا سند
پیشرفت پیدا نمیکنید.
آنچه از انقالب صنعتی
به بعد در غرب رخ
داد ،شکلگیری جریان
قدرتمند ماتریالیستی
در جهت کسب رفاه و
لذت بیشتر و فزونخواه
بود که تحت تسلط
نظام سرمایهداری پیش
رفت .در واقع ،نظام
سرمایهداری جریانی
را بهوجود آورد که
ِ
برخالف آن
شناکردن
جریان ممکن نبود؛
نه اینکه آن جریان
منتقدانی در خود
غرب نداشت ،مگر
سوسیالیستها نبودند؟
بله ،منتقدان سرسختی
هم داشت؛ ولی آنها
قدرت شناکردن
ِ
برخالف جریان حاکم بر
غرب را نداشتند و در
نهایت ،به انزوا کشیده
شدند

سؤال میشود که
آیا ما در گفتمانسازی،
باید پا جای پای غربیها
بگذاریم؟ پاسخ من این
است که خیر؛ تفکر
اسالمی خودش دربارۀ
گفتمانسازی ،حرفها
و تجارب جدی دارد

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی

148

کاری که
دولت یازدهم در
این زمینه و در
سایۀ سکوت مرکز
الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت و البته با
استفاده از سابقۀ
مطالعاتی خود در
مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت
نظام انجام داده است،
یکسری کلیات
ابوالبقاء ،آن هم با
روح توسعۀ غربی
است و رابطهای با
تفکر مترقی و جامع
اسالم در عرصۀ
پیشرفت ندارد

به نظر من،
پیشنویس برنامۀ
ششم توسعه ،یک
افتضاح در زمینۀ
برنامهنویسی در
تاریخ انقالب است.
بهخصوص ،وقتی به
بخشهای فرهنگی
و اجتماعی آن نگاه
میکنید ،تحقیر
عمیق فرهنگ را در
آن ،بهوضوح مشاهده
میکنید
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خانوادۀ نشر /گفتوگو

انقالب در حوزههای پژوهشی ،احساس مسئولیت
ت ِخالی و به سبک مدیریت جهادی،
کردند و با دس 
اقداماتی را آغاز کردند .من تا این اواخر ،برداشت
دقیقی از کارهای مردمی در این زمینه نداشتم و تصور
میکردم کار درخوری از سوی آنها انجام نشده است؛
اما اخیرا ً که نشستی با حضور این مجموعهها در مشهد
برپا شده بود ،دیدم نه ،خیلی کارهای بزرگی انجام شده
و میتوان روی آنها حساب باز کرد .بحمداهلل در حال
حاضر ،این مجموعهها بهدنبال متحدشدن و همافزایی
در این زمینه هستند و این امر برای امثال ما حقیقتاً
خوشحالکننده است.
الگوی اسالمیایرانی پیشــرفت ،باید مبنای تدوین برنامۀ
توسعه قرار گیرد .بهنظر شما ،آیا برنامۀ ششم توسعه بر چنین
مبنایی تدوین شده است؟

بله ،بهطور قانونی ،باید با محوریت دولت این اتفاق
بیفتد؛ اما این قانون قبل از تشکیل مرکز الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت ،از طرف رهبر معظم انقالب به
تصویب رسیده بود و جا داشت بعد از دستور روشن
ایشان در این زمینه ،قانون دوباره بازنگری میشد و
مسئولیت تهیۀ سند راهبردی الگو ،به مرکز الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت سپرده میشد .ولی مجلس در
این زمینه سهلانگاری کرد .دولت فعلی هم که بیعالقه
به این کار نبود ،چیز سبک و بیارزشی را به اسم الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت تهیه کرد که انسان از احتمال
انتساب آن به نظام جمهوری اسالمی شرمگین میشود.
در حقیقت ،کاری که دولت یازدهم در این زمینه و در
سایۀ سکوت مرکز الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و البته
با استفاده از سابقۀ مطالعاتی خود در مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده
است ،یکسری کلیات ابوالبقاء ،آن هم با روح توسعۀ
غربی است و رابطهای با تفکر مترقی و جامع اسالم در
عرصۀ پیشرفت ندارد؛ لذا امیدوارم مجلس و شورای
نگهبان آن را قاطعانه رد کند.

در برنامۀ ششم توســعه ،نقش حاکمیت در هدایت جامعه
چگونه دیده شده است؟ آیا شــما نیز اعتقاد دارید که این
برنامه بر اساس همان نگاههای «ما نمیخواهیم مردم را بهزور
به بهشت ببریم» و «کاهش نقش حاکمیت در سیاستگذاری
فرهنگی» تدوین شده است؟

به نظر من ،پیشنویس برنامۀ ششم توسعه ،یک
افتضاح در زمینۀ برنامهنویسی در تاریخ انقالب است.
بهخصوص ،وقتی به بخشهای فرهنگی و اجتماعی آن
نگاه میکنید ،تحقیر عمیق فرهنگ را در آن ،بهوضوح
مشاهده میکنید .چیز امیدوارکنندهای برای اصحاب
فرهنگ ندارد و آثار تفکرات نخنماشدۀ لیبرالیستی در
آن دیده میشود .واقعاً سؤال بنده این است که آیا
اینگونه میخواهیم در برابر تهاجم فرهنگی بایستیم؟!
البته فکر میکنم بعضی از دستاندرکاران تولید برنامۀ
ششم ،خصوصاً در عرصۀ فرهنگ ،اعتقادی به تهاجم
فرهنگی و جنگ نرم ندارند ،وگرنه اینگونه مظلومیت
فرهنگ را تشدید نمیکردند .برنامۀ ششم در زمینۀ
مقابله با آسیبهای اجتماعی ،در زمینۀ فضای مجازی و
مسائل زنان و خانواده نیز جهتگیری صحیحی ندارد و
متناسب با نگاه سیاسیجناحی 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 ،میگویم« :بله ،تا حد
زیادی متأثر از این نگاه پوچ است ».نگاهی که اسالم
ناب ،پشیزی برای آن ارزش قائل نیست .حکومت
اسالمی میخواهد مردم را با هدایتها و بسترسازیهای
درست و منطقی بهشتی کند و وظیفه دارد موانع را از
سر راه مردم و جامعه کنار بزند .اگر شما میخواهید نام
مقابله با فساد و تبهکاری را زور بگذارید ،مختارید؛ اما
حکومت اسالمی ابایی از برخورد با ریشهها و مظاهر
فساد و تبهکاری فرهنگی ندارد .حکومت اسالمی
برخالفِ رویۀ نظام لیبرال ،در هر وضعیتی ،خود را
مسئول سالمت و آزادی فرهنگی جامعه میداند و برای
آن از محل بیتالمال هزینه میکند.

الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت ،الزمۀ شکلگیری تمدن نوین اسالمی
گفته میشود که برخی نگاههای نئولیبرالی حاکم بر برنامۀ
ششم توسعه که بر تفویض برخی اختیارات حاکمیت و
وابستگی متقابل کشورها استوار است ،ظرفیت این را دارد
که استقالل ملی کشور را به مخاطره بیندازد .نظر شما در این
رابطهچیست؟

حتماً اینگونه است؛ امروز بیش از هر زمان ،روزنههای
نفوذ در کشور برای تضعیف استقالل و آزادی ملت ایران
افزایش پیدا کرده است .بعضیها که کپی برابر اصل
امثال میرزاملکمخان و تقیزاده در عهد قاجار هستند و
بعد از نهضت مشروطه ،دیکتاتوری مضاعف را برای مردم
ایران سوغات آوردند ،امروز میگویند برای مترقیشدن
و تشخصپیداکردن در دنیا ،باید از فرق سر تا نوک پا
غربی شد! با این تفکر ،مگر استقالل دیگر معنایی دارد؟
ت ملی است و در
این تفکرات ،ضداستقالل و ضدعز 
نهایت ،به خودکامگی شبهمدرن منجر میشود .بنابراین،
دوستان انقالبی مراقب اتفاقاتی که در کشور میافتد
باشند .نکند دچار خوابآلودگی شوند و عدهای انقالب
اسالمی را مسخ کنند.

برنامۀ ششم توسعه چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ این
برنامه برای پیشرفت ،آیا بر توان و ظرفیتهای داخلی متکی
است؟

برنامۀ ششم مانند ظاهر کالم خیلی از مسئولین ،با
اقتصاد مقاومتی تعارض آشکاری ندارد؛ ولی مگر در
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
عمل شده است .دولت یازدهم با وجود بالهایی که
آمریکاییها بعد از برجام بر سر کشور آوردهاند ،هنوز به
برجام امیدوارند و اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفتهاند .در
ماههای گذشته حتی صحبت از برجام  2و  3هم شده
است! به نظر من ،برجام  2و  3یعنی خواندن فاتحۀ

انقالب و لذا رهبر معظم انقالب در فرمایشهای بسیار
مهمی که در نخستین روز سال  95داشتند ،جلوی
تداوم طرح آن را گرفتند .بههرحال روشن است که تنها
داروی درمان اقتصاد بیمار ایران ،اقتصاد مقاومتی است
و کوتاهی و دفعالوقت در این زمینه ،خیانت به کشور
است .البته من امیدوارم در سال  ،95شاهد گامهای مؤثر
قوۀ مجریه در زمینۀ اقتصاد مقاومتی باشیم .آیۀ یأس هم
نمیخوانیم؛ واقعاً دوست داریم در این دولت ،کارهای
خوبی انجام شود؛ لذا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میافتد.
عنوان یک صنعت فرهنگی فراگیر ،چه نقشی را
صنعت نشر ،به
ِ
باید در قوامبخشی به الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ایفا کند؟
و جایگاهی که برای صنعت نشر در الگوی پیشرفت ترسیم
میشود ،چگونه جایگاهی است؟

ببینید ما باید یک جریان انتشاراتی قوی در زمینۀ الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت داشته باشیم .این موضوع باید
برای نشر کشور ،خصوصاً ناشران انقالبی ،اولویت اصلی
محسوب شود و هرساله دهها کتاب قوی در این زمینه
منتشر شود .اخیرا ً که نشست جبهۀ مردمی در مشهد،
در موضوع الگوی اسالمیایرانی پیشرفت برپا شده بود،
با دهها اثر آماده روبهرو شدیم که بهدلیل عدم همکاری
بعضی ناشران منتشر نشده بود! چرا باید اینگونه 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
کمکاریها و بیتدبیریها ،ورشکسته است و یگانه راه
خروج آن از ورشکستگی ،روآوردن به اقتصاد مقاومتی
است .دقت بفرمایید که اقتصاد مقاومتی یکی از قطعات
مهم پازل الگوی اسالمیایرانی پیشرفت است و اگر
صنعت نشر بهطور مبتکرانه ،بهسمت اقتصاد مقاومتی
برود ،عم ً
ال در پازل الگوی اسالمیایرانی پیشرفت عمل
کرده است.
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امروز بیش از هر
زمان ،روزنههای نفوذ
در کشور برای تضعیف
استقالل و آزادی ملت
ایران افزایش پیدا
کرده است .بعضیها
که کپی برابر اصل
امثال میرزاملکمخان و
تقیزاده در عهد قاجار
هستند و بعد از نهضت
مشروطه ،دیکتاتوری
مضاعف را برای مردم
ایران سوغات آوردند،
امروز میگویند
برای مترقیشدن و
تشخصپیداکردن 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
آمریکاییها بعد از
برجام بر سر کشور
آوردهاند ،هنوز به
برجام امیدوارند و
اقتصاد مقاومتی را
جدی نگرفتهاند .در
ماههای گذشته حتی
صحبت از برجام  2و 3
هم شده است! به نظر
من ،برجام  2و  3یعنی
خواندن فاتحۀ انقالب
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خانوادۀ نشر
ویژۀ نمایشگاه کتاب
خبر
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از نمایشگاه کتاب چه خبر؟
نمایندۀ انتشارات الزویر در ایران ،با بیان اینکه افزایش
بیست درصدی فروش مطرحشده از جانب مسئوالن
نمایشگاه را شاهد نیستیم ،گفت« :بخش بینالملل با
سی درصد افت فروش مواجه است؛ درحالیکه پنجاه
درصد افزایش هزینه داشتهایم.
رونمایــی از کتــاب باورهای بنیادین در اســام و
مسیحیت بههمت کانون اندیشــه جوان ،در حاشیۀ
تونهمین نمایشگاه کتاب ،با حضور حجج اسالم
بیس 
حســین نقوی ،قاسم بابایی و ســهیل اسعد ،ادگاردو
روبین اندیشمند مسلمانشــدۀ آرژانتینی ،در سالن
یاس برگزار شد.
کتاب مفاتیحالحیاة اثر آیتاهلل عبداهلل جوادی آملی،
پرفروشترین 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 بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،حضور فعال داشت.
با امضای تفاهمنامه میان شهرداری تهران و وزارت
ارشاد مقرر شد که نمایشگاه کتاب بهمدت شش سال،
بهصورت رایگان در شهرآفتاب حضور داشته باشد.
کتــاب خاکریز اقــدام و عمل بــا محوریت اقتصاد
یاس نمایشگاه
مقاومتی در ســیرۀ شهدا در ســالن ِ
بینالمللی کتاب تهران رونمایی شد.
در بخش ناشــران داخلی ،از غرفۀ دلیــل ما بهدلیل
راهاندازی غرفۀ امام حســین(ع) و غرفۀ پیام مشــرق
بهدلیل توجه ویژه به ارزشهای معنوی و حجاب تقدیر
شد.
رئیس شــورای نظــارت و ارزیابی بیســتونهمین
نمایشــگاه کتاب تهــران اعالم کرد برای پنج ناشــر
متخلف ،حکم صادر شــد که یکی از آنان محکوم به
تعطیلی یکروزۀ 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  ۹۶هم محروم شدند.
در پی بارش شدید باران در شهرآفتاب و ریزش آب
از سقف یکی از سالنهای عمومی کتابهای چند غرفه
دچار خسارت شدند.
امســال َده اثر از حجتاالسالم علیرضا پناهیان در
بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب عرضه شد.
آییــن رونمایی از کتاب فلســفۀ فیلــم با حضور
حجتاالسالم عبدالحسین خسروپناه ،بهروز افخمی،

محمدرضا اصالنی و احمدرضا معتمدی ،نویسندۀ این
کتاب ،در سالن یاس برگزار شد.
مراســم رونمایی از رمان برج  ،110نوشــتۀ فیروز
زنوزی جاللی در نمایشگاه کتاب برگزار شد .کوثری،
مدیرعامل انتشــارات علمیفرهنگی ،محسن مؤمنی
شریف ،رئیس حوزه هنری در نمایشگاه کتاب ،در این
مراسم در کنار مؤلف حضور داشتند.
نشســت داســتان انقالب از سلسلهنشســتهای
تبییــن روحیۀ انقالبــی در حوزۀ فرهنــگ با عنوان
«مــن انقالبیام» ،با حضور احمد شــاکری و جهانگیر
خسروشاهی ،در سالن یاس نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،برگزار شد .شاکری ،منتقد و نویسندۀ آثار ادبی
در نشست داســتان انقالب ،در سالن یاس نمایشگاه
بینالمللی کتاب ،به رئیسجمهور و رئیس قوۀ قضائیه
پیشنهاد کرد رمان بخوانند.
انتشــارات جمال ،ناشر برگزیدۀ سال  94که بیشتر
کتابهایش برای گروه سنی کودک و نوجوان است ،با
 300عنوان 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
بیستونهمین نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرد.
آیین رونمایی از  236عنوان از کتابهای چاپ اول
انتشارات قدیانی در غرفۀ این انتشارات ،واقع در بخش
کودک و نوجوان نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران
برگزار شد.
انتشــارات خبرگزاری فارس با کتابهایی در حوزۀ
سواد رسانهای و جنگ نرم در بیستونهمین نمایشگاه
کتاب شرکت کرد.
دهمیــن نشســت در کوچۀ آفتاب ،ویژه ســپاس
از محمدمهدی ســیار در ســالن یاس بیستونهمین
نمایشگاه بینالمللی 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 ،نوچههایش نیز برای بعد از پهلوی
تدارک دیده بودنــد و برخی حتی برای تطهیر چهرۀ
پهلوی از منابع حکومت استفاده میکنند.

برگزیدگاننخستینجشنوارۀ
داستان کوتاه خاتم معرفی شدند
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مراسم اختتامیۀ نخستین جشنوارۀ داستان کوتاه خاتم۱۶ ،اردیبهشتماه ،همزمان با مبعث رسول اکرم(ص) ،در بیستونهمین نمایشگاه کتاب
تهران برگزار شد .مراسم اختتامیۀ نخستین جشنوارۀ داستان کوتاه خاتم ،عصر روز۱۶اردیبهشتماه ،همزمان با مبعث رسول کرم(ص) ،در سرای
اهل قلم بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد.

برگزیدگان بخش بزرگسال

گــروه داوری در میــان آثــار کــه بــه مرحلــۀ نهایــی
راه یافتهانــد ،از  66داســتان ،شــش اثــر را شایســتۀ
تقدیــر و ســه داســتان را در حــد رتبــه معرفــی کــرد:
الف .داستانهای تقدیری
داســتان «خــاک صحنــه» نوشــتۀ رضــا احســانپور،
بهدلیــل ورود بــه تاریــخ بــا اســتفاده از ظرفیتهــای
هنــر تئاتــر در روزگار حاضــر؛
داســتان «تــا محمــد» نوشــتۀ علــی آرمیــن ،بهخاطــر
برداشــتی خیالپردازانــه و تأثیرگــذار از تاریــخ؛
داســتان «الکــی» نوشــتۀ امیــن شــیرپور ،بهدلیــل
نــوع ورود بــه فضــای مجــازی و خودآگاهیبخشــی
بــه تحریفهــا و اســتنادهای مربــوط؛
داســتان «آن ســنگ» نوشــتۀ مهــدی کفــاش،
بهدلیــل توجــه بــه رحمانیــت پیامبــر(ص) در قالــب
داســتان؛
داســتان «ایمــان ســمی» نوشــتۀ مســعود صادقــی،
بهخاطــر توجــه نویســنده بــه روزهــای واپســین
زندگــی پیامبــر؛
داســتان «شــوالی ه تاریکــی» نوشــتۀ ابراهیم نجـفزاده،
بهدلیــل اشــاره بــه گوشــههایی از تحریفهــای
تاریــخ.
ب .رتبههای برتر
رتبــۀ ســوم بــه داســتان «هنــدی» نوشــتۀ یاســین
حجــازی؛
رتبــ ۀ دوم بــه دو اثــر «مهمــد» ،نوشــتۀ مرتضــی
کربالییلــو و داســتان «صــد مثلــث» اثــر آرش
صاد قبیگــی.
در ایــن بخــش ،هیــچ نویســندهای حائــز رتبــه
نخســت نشــد.
داوران ایــن بخــش محمدرضــا بایرامــی ،احمــد
دهقــان و قاســمعلی فراســت بودنــد.

برگزیدگان کودک و نوجوان

هیئـت داوران از مجمـوع  ۵۰اثـر راهیافته به مرحلۀ نهایی
داوریَ ،ده اثـر را شایسـتۀ تقدیـر و سـه اثـر را در حد رتبه
معرفی کرد.
الف.داستانهایتقدیریبدونترتیبدراولویت
ایـن آثـار به دلیل نگاهـی نو و متنـی روان از سـوی داوران
شایسته تقدیر شناخته شـدهاند.
داستان«بویبهشت»،نوشتۀطیبهشجاعی؛
داستان«پدردریثرب»،نوشتۀعلیاکبرواالیی؛
داستان«یاس»،نوشتۀمهرنوشگرجی؛
داستان«سوکا»،نوشتۀساراشجاعی؛
داستان«موریانهوپیامبر»،نوشتۀمهنازفتاحی؛
داسـتان «تارا قصه میگوید» ،نوشـتۀ فریبا اسـداهلل خیاط
تهرانی؛
داستان«عطرعبا»،نوشتۀزینباحمدیان؛
داستان«درسامروز»،نوشتۀشکوفهاروین.
ب.تقدیرازنوجواننویسنده
داسـتان«از دفتـر خاطـرات یـک عنکبـوت» ،اثـر نوجوان
۱۳سـاله :شیما شـهیدزاده.
ج.تقدیرازکودکنویسنده
داسـتان «قهر تعطیـل» ،اثر کـودک َده سـاله :محمدصدرا
ابراهیمی خبیر.
د.رتبههایبرتربخشکودکونوجوان
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.
دراینبخشنیزهیچداستانیحائزرتبۀنخستنشد.
داوران ایـن بخـش ،محمدجواد جزینی ،سـپیده خلیلی و
مصطفی رحماندوسـت بودند.
منبع :خبرگزاری فارس
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نیلی :ارشاد در بحث محتوا تسامح میکند
ً
نوشآبادی:بامتخلفانقطعابرخوردمیکنیم
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی از تسامح و تساهل وزارت ارشاد در برخورد با برخی کتابها اظهار گالیه کرد و گفت :چطور است
به ناشری که سال گذشته چندین کتاب غیرقانونی داشته است ،امسال غرفۀ بزرگتری را در نمایشگاه کتاب واگذار کردهاند.

شهرداری تهران
دربارۀ نمایشگاه
امسال و سالهای
آینده ،وزارت ارشاد
را از پرداخت اجارهبها
معاف کرد این کار
مثبتی بود؛ اما این
اتفاق در واقع،
برای ناشران مابهازا
نداشت .یعنی توقع
این بود امسال که
شهرداری از وزارت
ارشاد پولی نمیگیرد،
ارشاد هم از ناشران
اجارهبهایی طلب
نکند؛ اما بعض ًا شنیده
میشد بیشتر از
سالهای قبل ،اجاره
هم پرداخت شده
است

ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

میثم نیلی ،مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی ،که
میهمان تلفنی برنامۀ متنحاشـیۀ 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 رسـانهای و اینترنت که
شـاید اینهـا 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 بهمـدت ن ُـه سـال در
مصلای تهـران برگـزار شـد .اگـر َده سـال هم میشـد،
اتفاقـی نمیافتـاد و زیرسـاختها فراهم میآمـد و مردم
با اطمینان خاطر بیشـتر وارد نمایشگاه میشدند و مکان
نیز شـناختهتر میشـد؛ اما از زحمات شـهرداری تشـکر
میکنیم».
نیلـی دربـارۀ مزایای شـهر آفتاب نسـبت به مصلی
گفـت« :کسـانی کـه دربـارۀ مزایای شـهرآفتاب صحبت
میکننـد ، ،ناظـر بـه آینده میگوینـد؛ چـون این محل
برای نمایشگاه تدارک شده و قطعاً زیرساخـتها کاملتر
میشـود».
مدیرعامـل مجمـع ناشـران انقالب اسلامی ضمن
بیان اینکه بخشـی از مشکالت نمایشـگاه متوجه ناشران
اسـت ،گفت« :شـهرداری تهران دربارۀ نمایشـگاه امسـال
و سـالهای آینـده ،وزارت ارشـاد را از پرداخـت اجارهبهـا
معـاف کـرد ایـن کار مثبتی بـود؛ اما ایـن اتفـاق در واقع،
بـرای ناشـران مابهازا نداشـت .یعنی توقع این بود امسـال
که شـهرداری از وزارت ارشـاد پولی نمیگیرد ،ارشاد هم از

ناشـران اجارهبهایی طلب نکند؛ اما بعضاً شـنیده میشـد
بیشـتر از سـالهای قبل ،اجاره هم پرداخت شـده است».
نیلـی با طـرح یک سـؤال بـه نکتـۀ دیگری اشـاره
کرد« :آیا نمایشـگاه کتـاب تهران در محیط شـهر آفتاب
روبهجلوسـت و بـه سـمت نمایشـگاه مطلـوب حرکـت
میکنیـم؟ یـا اینکه لوکیشـن نمایشـگاه جابهجا شـده
اسـت .بـه نظـرم االن تغییر محسوسـی دیده نمیشـود،
فقط جای نمایشـگاه تغییـر کرده؛ همـان کارکردها باقی
اسـت ،البتـه با فضـای کمتر».
به گفتۀ وی« ،امسال متأسفانه  230ناشر 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 ،حلنشـده باقی
مانده است».
مدیرعامـل مجمع ناشـران انقالب اسلامی تصریح
کـرد« :در ایـن سـالهای اخیـر بـا رویکـرد دولـت جدید
محتـرم ،ماجراهـا کمـی تشـدید هم شـده اسـت .نوعی
از تسـاهل و تسـامح در بحث محتوایی ارشـاد ،بهشـکل
کلـی دیده میشـود .ایـن یکی از عوامـل بازدارنـدۀ مردم
در خریـد کتاب اسـت؛ چون مـردم دوسـت دارند کتابی
سـالم و سلامت بخرند و به خانوادههایشـان هدیه دهند
یـا بـه دیگران توصیـه به خوانش کنند؛ اما آنچه تسـاهل
در بحـث محتوایـی اسـت ،گاهـی میبینیـم کـه اتفاق
میافتد».
نیلـی در ادامـه ،با بیان این مثال که متأسـفانه برای
چندمین سال شاهد حضور برخی کتابهای ضدخانواده
در نمایشگاه هسـتیم ،گفت« :دوستان ارشاد باید توضیح
دهنـد چطور میشـود کـه ما دربـارۀ یک ناشـر خارجی
کـه مجموعـ ۀ دالالن کتابهـای خارجـی آنهـا را بـه

نیلی :ارشاد در بحث محتوا تسامح میکند .نوشآبادی :با متخلفان قطع ًا برخورد میکنیم

اسـم ناشـر خارجـی در نمایشـگاه عرضـه میکننـد،
دربـاره وهابیـت که جذابیتـی در ایران نـدارد ،تا انـدازهای
حساسـیت نشـان میدهند؛ امـا دربارۀ انبـوه کتابهایی
کـه بیاخالقـی ،نیهلیسـم و لیبرالیسـم هسـتند ،هیچ
واکنشـی نشـان نمیدهند».
وی گفـت« :این موضوع جـای بحـث دارد .امیدوارم
بـا برطرفکـردن ایـن مشـکالت ،شـاهد شـکوفایی در
کتابخوانی باشـیم».
سـخنگوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی نیز در
این برنامه و در پاسـخ به اظهـارات نیلی گفت« :نگاه آقای
نیلـی و نگاههای مشـابه ایشـان ناشـی از عـدم اطالعات
دقیـق و کاملی اسـت که در ایـن رابطه وجـود دارد».
حسـین نوشآبـادی گفـت« :بنـده بـه صراحـت
اعالم میکنم هیچ تسـاهل و تسـامحی دربـارۀ محتوای
کتابهـا وجـود نـدارد .مـا دقیقـاً سیاسـتهای شـورای
عالـی انقلاب فرهنگـی را در ارتباط با محتـوای کتابها
اعمال میکنیم .تشـکیل هیئتهای نظـارت بر محتوای
کتاب ،بهشـکل مسـتمر و کمیتههای تخصصـی نظارت
بر محتـوای کتاب هـم وجـود دارد».
سـخنگوی ارشـاد ادامـه داد« :نهتنهـا در بحـث
نمایشـگاه کتـاب که به صـورت نمادین برگزار میشـود،
بلکه در طول سـال ،ما براسـاس سیاستها و راهبردهایی
کـه شـورا مصوب کرده ،عمل میکنیـم .ما نقش نظارتی
داریـم و بـرای اجرای سیاسـتهای شـورای باالدسـتی از
هیچ کوششـی دریغ نمیکنیم .بنابراین ،نگاه تسامحآمیز
وجود نـدارد».
وی گفـت« :نظـارت بـر کتـاب در بخـش داخلـی و
خارجـی وجـود دارد؛ گرچـه بسـیاری از کتابهایـی که
آمده اسـت ،مجوز چاپ داشـتند .ممکن اسـت در خالل
ایـن مجوزهای رسـمی کتابهایـی هم عرضه شـود که
خارج از چارچوب مجوز رسـمی اسـت که ما قطعـاً با آن
برخـورد میکنیم».
در ادامـه ،نیلـی در پاسـخ بـه سـخنان نوشآبـادی
گفـت« :بنـده بـه آقـای نوشآبـادی حق میدهـم؛ چون
ایشـان معاون فرهنگـی و دخیل در امور کتاب و مسـائل

معاونت نیسـت .ما کارمان کتاب و خواندن کتاب و ترویج
آن اسـت .وقتـی کتـاب میخوانیـم و میخواهیم توصیه
کنیـم ،میبینیم آن کتاب ضد اخلاق و فرهنگ ایرانی و
اسلامی اسـت و نمیتوانیم آن را ترویج کنیم .بنده کاری
به کتابهـای خارجی نـدارم».
وی افزود« :سـال گذشـته برخی ناشران کتابهایی
تولیـد کردنـد کـه پـس از هفـت یا هشـت ماه از سـوی
وزارت ارشـاد ،کتابهـا لغـو مجـوز شـد کـه تعـداد ایـن
دسـت آثـار بیـش از  50تـا  60عنوان اسـت .آنهایی که
ارشـاد به این موضوع رسـید و برخورد کـرد این طور بود؛
امـا چطـور آن ناشـری که کتاب ضـد اخالق و خانـوده و
ضد اسلام و اما م عصر(عج) تولید کرده بود ،امسـال متراژ
بیشتری در نمایشـگاه میگیرد؟»
نیلـی بـا ذکـر مثالـی ادامـه داد« :وقتـی بـا یـک
ساندویچفروشی که ساندویچ مسـموم عرضه کرده است،
مواجه میشـویم ،آیـا فقط با سـاندویچ برخورد میکنیم
یا با ساندویچفروشـی و سـاندویچفروش؟ چطور میشـود
بـا ناشـری کـه  10تـا  12کتـاب ضـد اخالقـی ،مـروج
خیانـت زن به شـوهر و بالعکس و مروج اخلاق غربی در
این کشـور منتشـر میکند و در نمایشگاه پارسـال ،آن را
عرضه میکند برخورد نمیشـود و تازه در نمایشگاه سال
جـاری ،جای فراختری به آن ناشـر اختصاص میدهند؟!»
نوشآبـادی گفـت« :سـال گذشـته بـا تعـدادی از
ناشـران کـه تخلف کرده بودنـد ،برخورد شـد .ما قصوری
ت جزئی را از مسـئوالن ذیربط
نکردیـم؛ اما باید اطالعـا 
بخواهیـد .هیئتهـای نظـارت مـا در ارشـاد ،دقیقـاً در
حوزههـای مختلـف نظـارت دارند».
وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که «حدود سـه سـال
از مدیریـت جدید ارشـاد میگذرد؛ اما موضع مشـخصی
در ممیزی کتاب اعلام نکردهاید .چنانکه رئیسجمهور
اعلام میکنـد ،تمایـل دارد ایـن موضـوع بـه انجمـن
نویسندگان و ناشـران سپرده شود؛ اما اتفاقی که در ارشاد
میافتد ،چیز دیگری اسـت .پاسـخ شما چیست؟» گفت:
«نـگاه آقـای رئیسجمهـور واگذاری همـۀ بخشها نبود؛
چـرا کـه در حـوزۀ اجـرا و تصدیگـری ،ایـن کار را انجام
میدهیـم؛ مثـل برگزاری نمایشـگاه کتاب .امـا در محتوا
و نظـارت کیفـی قطعاً بایـد نظر حاکمیتی اعمال شـود
و مـا نمیتوانیـم 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 معظمله
صـورت میگیـرد .امیدواریـم امسـال نیـز مقـام معظـم
رهبـری نمایشـگاه را به قدوم خویـش مزین کنند».
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بنده به صراحت
اعالم میکنم هیچ
تساهل و تسامحی
دربارۀ محتوای کتابها
وجود ندارد .ما دقیق ًا
سیاستهای شورای
عالی انقالب فرهنگی
را در ارتباط با محتوای
کتابها اعمال میکنیم.
تشکیل هیئتهای
نظارت بر محتوای
کتاب ،بهشکل مستمر
و کمیتههای تخصصی
نظارت بر محتوای کتاب
هم وجود دارد

نیلی در پاسخ به
سخنان نوشآبادی
گفت« :بنده به آقای
نوشآبادی حق
میدهم؛ 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
میخوانیم و میخواهیم
توصیه کنیم ،میبینیم
آن کتاب ضد اخالق
و فرهنگ ایرانی
و اسالمی است و
نمیتوانیم آن را ترویج
کنیم
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یادداشت

محمد مهدی شیخصراف

سالن یاس
عینی نشر
«کارنامۀ
ِ
 »94در حوزههای
مختلف علوم انسانی
است .فلسفه ،تاریخ،
روانشناسی ،دین،
علوم اجتماعی،
ادبیات داستانی و
شعر .یک نسخه از
تمام کتابهایی که
در این موضوعات ،در
سال  94برای اولین
بار به چاپ رسیدهاند،
در سالن یاس به
نمایش گذاشته شده
است تا مخاطبان در
یک نگاه ،کارنامۀ نشر
یک سال گذشته را
مقابل دیدگان خود
ببینند
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

محمدمهدی شیخصراف ،دبیر فرهنگی فردانیوز ،در یادداشتی که در سایت فردانیوز منتشر شد ،سالن یاس را یکی از ایدههای نابی دانست که
نمایشگاه کتاب را به اصل واقعی خودش نزدیکتر کرده است؛ اول« ،نمایشگاه»بودن بهجای «فروشگاه» و دوم ،آشنایی با کارنامۀ یکسالۀ نشر
کشور .وی اما اعتقاد دارد به سه دلیل ،میشود سالن یاس را «فرهنگیترین» بخش نمایشگاه کتاب دانست؛ فرهنگ بهمعنای واقعی کلمه.

سـالن یاس یکی از ایدههای نابی اسـت که نمایشـگاه
کتـاب را بـه اصـل واقعی خـودش نزدیکتـر میکند.
اول« ،نمایشـگاه»بودن بـه جـای «فروشـگاه» و دوم،
آشـنایی بـا حاصـل یکسـالۀ نشـر کشـور .امسـال،
ایـن بخش نمایشـگاه بعـد از غیبت یکسـاله ،دوباره
بـه بیسـتونهمین نمایشـگاه بینالمللـی کتـاب
تهـران بازگشـته اسـت .متولـی برگـزاری این سـالن،
مجمـع ناشـران انقلاب اسلامی اسـت و علاوه بـر
نمایـش کتابهـای تازۀ نشـر در یک سـال اخیـر ،در
دسـتهبندیهای مشـخص ،خدمـات مشـاوره بـرای
بازدیدکننـدگان و نشسـتهای تخصصـی هـم بـا
حضـور چهرههـای مختلـف برگـزاری میکنـد.
مالاحمـدی ،از نویسـندگان کانـال مکتوبـات ،معتقد
اسـت کـه به سـه دلیـل ،هرکس کـه وارد نمایشـگاه
کتـاب میشـود ،بـرای اینکـه بتوانـد از سـاعات
حضـورش در نمایشـگاه ،اسـتفادۀ مفیـدی بکنـد و
بهتریـن کتابهـا را تهیـه کنـد ،چـارهای نـدارد جـز
اینک ه در بد ِو ورود به نمایشـگاه ،اول از همه به سـراغ
سـالن یاس بـرود:

عینــی نشــر  »94در
 .1ســالن یــاس «کارنامــۀ
ِ
حوزههــای مختلــف علــوم انســانی اســت .فلســفه،
تاریــخ ،روانشناســی ،دیــن ،علــوم اجتماعــی ،ادبیات
داســتانی و شــعر .یــک نســخه از تمــام کتابهایــی
کــه در ایــن موضوعــات ،در ســال  94بــرای اولیــن بار
بــه چــاپ رســیدهاند ،در ســالن یــاس بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت تــا مخاطبــان در یــک نــگاه،
کارنامــۀ نشــر یــک ســال گذشــته را مقابــل دیــدگان
ی کــه
خــود ببیننــد .گذشــته از تمــام بــرکات تحلیلـ 
ایــن اتفــاق ممکــن اســت داشــته باشــد ،بــه اهــل
ِ
فرهنــگ کتاببــا ِز حرفــهای کمــک میکنــد تــا
کتابهــای تازهمنتشرشــدۀ حــوزۀ تخصصــی
خودشــان را در یــک نــگاه بشناســند و بــرای خریــد
کتابهــای جدیــد ،بــا نگاهــی بــاز تصمیــم بگیرنــد.
مهم سـالن یاس
 .2آنچـه گفتـه شـد ،یگانـه
ِ
ویژگـی ِ
نیسـت .در هـر بخش این سـالن کـه کتابهای حوزۀ
خاصـی از علـوم انسـانی چیـده شـده اسـت ،حداقل
دو کارشناسارشـ ِد همـان رشـته کـه مسـلّط بـه
جریـان نشـر کشـور در حـوزۀ تخصصی خـودش نیز
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در هر بخش این
سالن که کتابهای
حوزۀ خاصی از علوم
انسانی چیده شده
است ،حداقل دو
کارشناسارشدِ همان
رشته که مس ّلط به
جریان نشر کشور
در حوزۀ تخصصی
خودش نیز هست،
آمادۀ ارائۀ مشاوره در
زمینۀ کتابشناسی به
مخاطبین است

هسـت ،آمـادۀ ارائـۀ مشـاوره در زمینۀ کتابشناسـی
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
در هـر یـک از حوزههـای علـوم انسـانی ،اهمیـت
ویـژهای پیـدا میکند.
 .3گذشـته از اینها ،بیش از  150بسـتۀ پیشـنهادی
و سـیر مطالعاتـی در همـان حوزههـای مختلفـی
کـه ً
قبلا ذکـر شـد ،در سـالن یـاس آمـادۀ ارائـه بـه
مخاطبینـی اسـت کـه میخواهنـد در یـک موضـوع
خـاص کتاب بخرند؛ امـا نمیدانند 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

خارجـی ،رمانهـای برتـر جهـان ،داسـتان کوتـاه،
تاریـخ اهلبیـت(ع) ،مسـائل اعتقـادی ،قرآنشناسـی،
طنز ،مشـاوره و روانشناسـی ،غربشناسـی ،رسـانه،
صهیونیسمشناسی ،آمریکاشناسـی و . ...هریک از این
بسـتههای پیشـنهادی کتـاب ،توسـط کارگروهـی از
متخصصـان همـان حـوزه تهیـه شـده و تالش شـده
اسـت تـا بهتریـن کتابهـای موجـود در هـر موضوع
معرفـی شـود و در جزوهای کوچک ،هـر کتاب ضمن
حداکثـر  200کلمـه معرفی گردد تـا مخاطب با نگاه
بازتـری بتواند کتاب مـورد عالقه و نیـازش را انتخاب
کند .
بـه ایـن سـه دلیـل ،میشـود سـالن یـاس را
«فرهنگیتریـن» بخـش نمایشـگاه کتـاب دانسـت؛
فرهنـگ بهمعنـای واقعـی کلمـه.

بیش از  150بستۀ
پیشنهادی و سیر
مطالعاتی در همان
حوزههای مختلفی
که قب ً
ال ذکر شد ،در
سالن یاس آمادۀ ارائه
به مخاطبینی است
که میخواهند در یک
موضوع خاص کتاب
بخرند؛ اما نمیدانند
چه کتابی بخرند و
لذا ،نیازمند راهنمایی
هستند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی

افشاگری تورانیان از سنگاندازی مدیران ارشاد؛
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خانوادۀ نشر
ویژۀ نمایشگاه کتاب
گزارش

سردرگمی مردم
تقصیر ارشاد و مدیر خانۀ کتاب است
مدیر کمیتۀ اطالعرسانی نمایشگاه کتاب پس از سه روز برگزاری این نمایشگاه ،از بسیاری مسائل پشت پرده خبر داد.

آنها برای یک
کتاب با اطالعات
مختصر ،مث ً
ال دویست
تومان برای یک کتاب
و برای کتاب مفصلتر
حدود هشتهزار
تومان طالب بودند.
ما بحثمان این است
باید به چه حسابی
این پول را پرداخت
کنیم؟ درحالیکه
خانه کتاب از ناشر،
کتاب را بهطور رایگان
و با ثبت شخصی
ناشر ،دریافت میکند.
در این صورت ،برای
همان اطالعات که
قرار است برای
مردم صرف شود،
درخواست پول
میکنید!

امروز کتاب،
زندانی خانۀ کتاب
است .مدیر خانۀ
کتاب اعالم میکرد
این انحصار متعلق به
خانه کتاب است و ما
نمیتوانیم آن را به
شما بدهیم .او حتی
ما را طرف معتمد خود
نیز نمیداند.
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

علیاکبـر تورانیان ،مدیر کمیتۀ اطالعرسـانی نمایشـگاه
کتـاب  ،از مانعتراشـی مدیر خانۀ کتـاب در ارائۀ اطالعات
به کمیتۀ اطالعرسـانی و اسپانسـر 500میلیونی خبر داد
که وزارت ارشـاد دسـت رد به سـینۀ آن زد.
ما معتقدیم کمیتۀ اطالعرسـانی پیشانی نمایشگاه
اسـت ،اولین ورود و برخورد مردم با نمایشـگاه باید همراه
اطالعـات باشـد؛ چرا که همگان در پی کسـب اطلاع از
محل غرفهها و ناشـران هسـتند تا حتی برای دسترسـی
بـه امکانات نیز نیازمند اطالعرسـانها هسـتیم.

حاضـر نمیشـد ،اطالعـات کامـل به مـا بدهد.
حـرف خانـه کتاب این بـود که اطالعـات جزیی به
مـا داده میشـود و ایـن میـزان بـرای مردم کافی اسـت.
نیـاز بـه اطالعات بیشـتری نیسـت .از ایـن رو ،کمکی به
ما نکردند.
بحـث مـا ایـن بـود شـما کـه ایـن مؤسسـه را از
بیتالمـال اداره میکنید و سـاالنه صدها میلیـارد تومان
هزینۀ پرسـنل میکنید ،چـرا باید با ما اینطـور برخورد
کنیـد؟ مـا در پـی اطالعـات حداکثـری هسـتیم .اگـر
اینطـور نباشـد ،اطالعرسـانی بهشـکل مطلـوب صورت
نخواهـد گرفـت و نمایشـگاه دچار آشـوب میشـود.

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 میکردیم 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 ،جلسـهای را برگزار
کردیم ،خواسـتههایمان مطرح شـد و عنـوان کردیم« :ما
امسـال کمیتـۀ اطالعرسـانی را برعهـده داشـتیم ».اما با
برخورد سـنگین مواجه شـدیم و در واقع احساس ما این
بـود هیچ تمایلـی برای همـکاری ندارند.
اینچنیـن واگـذاری ،خوشـایند مدیر خانـۀ کتاب
نبـود .بـر این اسـاس ،بحثهـای زیادی انجام شـد که ما
نیازمند خانۀ کتاب هسـتیم .باید اطالعـات به ما بدهید؛
آن هم بر مبنای وظیفهای که اختیار کردیم؛ ولی متوجه
شـدیم رویکرد دوستان اوالً بر همکارینکردن است؛ ثانیاً
اطالعات جامع و کاملی که ما نیاز داشتیم ،در اختیارمان
یدادند .بحثشـان این بود که کمیتۀ اطالعرسـانی
قرار نم 
بایـد اطالعات حداقلی را بـه مردم بدهد.

مدیرخانـه کتـاب میگفـت :اگـر اطالعـات
حداکثـری میخواهیـد ،پـول بدهیـد

واگــذاری اطالعرســانی خوشــایند مدیــر
خانــۀ کتــاب نبــود

خانــۀ کتــاب حاضــر بــه واگــذاری
اطالعــات نبــود

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 بههیچعنـوان

ما چند جلسـه با آقای جلیسـه برگـزار کردیم .حـرف او
در نهایـت ایـن بـود که اطالعـات حداقلـی میدهیم که
کافی اسـت؛ امـا اگر در پی اطالعات حداکثری هسـتید،
بایـد هزینه پرداخت کنیـد؛ حتی آنها بـرای یک کتاب
با اطالعات مختصر ،مث ً
ال دویسـت تومان برای یک کتاب
و بـرای کتـاب مفصلتر حدود هشـتهزار تومـان طالب
بودنـد .مـا بحثمـان این اسـت باید بـه چه حسـابی این
پـول را پرداخـت کنیـم؟ درحالیکه خانه کتاب از ناشـر،
کتـاب را بهطور رایگان و با ثبت شـخصی ناشـر ،دریافت
میکنـد .در ایـن صـورت ،برای همـان اطالعات کـه قرار
اسـت برای مردم صرف شـود ،درخواسـت پول میکنید!

خانۀ کتاب امروز زندان کتاب شده است

امـروز کتـاب ،زندانی خانۀ کتاب اسـت .مدیر خانۀ کتاب
اعلام میکـرد این انحصار متعلق به خانه کتاب اسـت و
مـا نمیتوانیم آن را به شـما بدهیـم .او حتی مـا را طرف
یداند.
معتمد خود نیـز نم 
ایـن مباحث به جلسـات خانـه کتاب هم کشـیده
میشـد و مـا موضـوع را مطـرح میکردیم و بارهـا اعالم
خطـر کردیم که اگر این اطالعـات در اختیار کمیته قرار
بگیرد ،ما دچار مشکل نخواهیم شـد .در غیر این صورت،
فاجعهای 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

سردرگمی مردم تقصیر ارشاد و مدیر خانۀ کتاب است

مدیـر میتوانـد در یک مکانی کار کند که مقامات مافوق
او نیـز نتوانند موضوعی را بـه وی امر کنند.

خانــه کتــاب پیشــنهاد داد که پیمانــکار ما
شو د

حتـی متأسـفانه وقتـی مشـاهده شـد کـه مقاومـت
میکنیـم ،بـه ما پیشـنهاد دادنـد که خانه کتـاب حاضر
اسـت پیمانـکار ما شـود .ما گفتیـم در پی ایـن برنامهها
نیسـتیم .این مـوارد نشـاندهندۀ آن اسـت که وضعیت
سـالمی در خانـه کتـاب سـپری نمیشـود و در آنجـا،
هیچگونـه سلامتی وجـود نـدارد.
معتقدم یـا واگذاری نمایشـگاه به تشـکلها واقعی
اسـت یـا دروغی بزرگ اسـت .بسـیار مـا را اذیـت کردند
و بـا برخورد منفی ،تلاش کردند منصرفمان کنند؛ ولی
ان یـک وظیفـه به قضیـۀ تشـکلها ورود پیدا
مـا بهعنـو ِ
کردیم.
بـا همـۀ ایـن مشـکالت ،عـدهای نیـروی کارآمـد
تحصیلکـرده 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 هسـتهای ،بومیسـازی را سـرلوحۀ خود قرار
دادند ،در کمیتۀ اطالعرسـانی نیـز اینگونه عمل کردیم
و بـا طراحـی نرمافـزاری به نـام «پینش» ،درصـدد جبران
خلأ برآمدیم.

اگـر مـردم بـه سـختی افتادنـد ،مقصرش
ارشـاد و مدیـر خانـه کتـاب اسـت

جـای تأسـف دارد کـه وزارت ارشـاد خود را خـادم کتاب
یدانـد؛ امـا مدیـر زیرمجموعـۀ ارشـاد حاضـر نیسـت
م

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.
باجههـای اطالعرسـانی در فضاهـای محیطی هم،
بـه مـا اختصـاص نیافـت 108 .باجه قـرار بـود در فضای
نمایشـگاه داشـته باشـیم؛ اما بسـیاری از غرفهها از سوی
ناشـران ،در روز اول اشـغال شـده بـود .ما از آقای شـهرام
نیـاز ،قائممقـام نمایشـگاه ،درخواسـت کردیـم کـه این
غرفههـا را بـه مـا تحویـل دهنـد و گفتیـم که از سـوی
ناشـران اشـغال شـده اسـت؛ ولی کسـی همکاری نکرد.

دستردارشادبهاسپانسر 500میلیونی

در بحـث نقشـه بایـد بگویـم ایـن امـر بر عهـدۀ کمیتۀ
اطالعرسـانی بـود .بـا اسپانسـری صحبـت کـرده بودیم
و در مبلـغ 500میلیـون تومان به توافق رسـیدیم .وقتی
کار نهایی شـد ،دیدیم دوسـتان ارشـاد میگویند که این
موضـوع در صالحیـت کمیتۀ اطالعرسـانی 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
میکردنـد.
نکتۀ تأملبرانگیز اینکه نقشـهها با کاغذ بیکیفیت
تولید شـد و پشـت آن سـفید هم نبود .نقشـهها 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 سـینهاش میزند و خـودش وارد عمل میشـود؟ من
بهصراحـت عـرض میکنم نمایشـگاه کتاب در شـرایط
سلامت بهسـر نمیبرد.
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معتقدم یا واگذاری
نمایشگاه به تشکلها
واقعی است یا دروغی
بزرگ است .بسیار ما را
اذیت کردند و با برخورد
منفی ،تالش کردند
منصرفمان کنند؛ ولی
عنوان یک وظیفه
ما به
ِ
به قضیۀ تشکلها ورود
پیدا کردیم.

در بحث نقشه باید
بگویم این امر بر عهدۀ
کمیتۀ اطالعرسانی بود.
با اسپانسری صحبت
کرده بودیم و در مبلغ
500میلیون تومان
به توافق رسیدیم.
وقتی کار نهایی شد،
دیدیم دوستان ارشاد
میگویند که این
موضوع در صالحیت
کمیتۀ اطالعرسانی
نیست؛ اما طبق مصوبه،
نقشه در حوزۀ اختیاری
ما بود.

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی

تأملی در هشتمین نشست اهالی «خوشه»
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خانوادۀ نشر
یادداشت

ما باید تصمیم
بگیریم که یا
تولیدکنندۀ حرفهای
باشیم یا توزیعکننده!
نمیشود هم دستی بر
این طرف داشت و هم
آن طرف
دوستان ،باید
قبول کنیم که نیاز
رمان
است به حوزۀ
ِ
عامهپسند هم ورود
پیدا کنیم .باید برای
مخاطبان مذهبی
خود ،تغذیۀ محتوایی
عامهپسندِ مذهبی
هم داشته باشیم .چرا
نباید داشته باشیم؟!
ماهنامۀ شیرازهکتاب
شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395

جگر شیر نداری ،سفر عشق مرو!

محمدصادقعلیزاده
دعوای میان پخشیهای کتاب و کتابفروشان ،نقطۀ پایانی پیدا نمیکند و
این وسط جمعی پیدا شدهاند و کار را جدی گرفتهاند که بحث و
ِ
بعض ًا بحث به جلسات بعدی حواله میشود .دعواها و بحثها نه بر سر استراتژیها که بر سر تاکتیکهاست.

تجربۀ ما میگوید باید روی طرحهایی سرمایهگذاری
پوشش رسانهای قبلی داشته و ارزش
کرد که حجم و
ِ
افزوده دارند .اگر اینطور شد ،موفق خواهیم بود .مث ً
ال
شاید سنجد و پنگول مصادیق مناسبی برای تولید دفتر
دانشآموزان باشند.
ببینید ،ما باید تصمیم بگیریم که یا تولیدکنندۀ
حرفهای باشیم یا توزیعکننده! نمیشود هم دستی بر
این طرف داشت و هم آن طرف!
برای کتابفروشــی ،عالوه بر مخاطبان قبلی،
آدمهایی هم که برای اولین بار پایشان به کتابفروشی
باز میشود ،به همان اندازه مهم است.
االن در بعضــی دبســتانهای دخترانــه برای
رمان « »...ســر و دست میشکنند و اگر شما یک جلد

از این رمان را در دســت داشته باشید ،میتوانید این
دانشآموزان را بندۀ خود کنید!
دوستان ،باید قبول کنیم که نیاز است به حوزۀ
رمان عامهپسند هم ورود پیدا کنیم .باید برای مخاطبان
ِ
مذهبی خود ،تغذیۀ محتوایی عامهپســن ِد مذهبی هم
داشته باشیم .چرا نباید داشته باشیم؟!
بچههای مؤسسۀ خودمان که کتابها را خوانده
بودنــد ،برای معرفی و حرکتهای ترویجی در مدارس
شهر سرخط میکردیم .اگر اشتباه نکنم ،با این مدل در
حدود شصت مدرسه و دبیرستان ،دست به حرکتهای
ترویجی و معرفی کتاب زدیم .حتی در پارکهای شهر
و اتوبوسهای بینشــهری هم تجربیاتی از این دست
داشتیم .بعضاً بچهها حتی بهخاطر این کار ،کتک هم

جگر شیر نداری ،سفر عشق مرو!

خورده بودند!
جمالتِ باال ،بحثهای انتزاعی و روی هوا و نظری
و تئوریک و بهقصد فخرفروشی نیست .اینها تجربیات
زیســتۀ کتابفروشــیهای جبهۀ فرهنگی انقالب و
بخشی از بدنۀ کتابفروشیهای کشور است .تجربیاتی
که برونآم ِد ِ
کف فعالیتهای فرهنگی هستند و حاال
عمومی
دارد در اجتماع ساالنهشــان و در یک نشست
ِ
ساالنه روی هم انباشته و همافزا میشود.
گزارههایی که نه حاصل اوضاع گلخانهای و دورهها
و کالسهــای فشــردۀ موفقیت فرهنگی در بیســت
متن عرصۀ عمل
ثانیــه و امثالهم ،بلکه جوشــیده از ِ
و اقدام هســتند .تجربیاتی که گاه به بهای شکست و
ی ِهوارفتن ایدههــا و انگیزهها تمام
تعطیلشــدن و رو 
شدهاند و حاال در چنین جمعهایی تبدیل به چرا ِغ را ِه
آینده میشود.
گزارههایی که حاصل مناظرۀ مستقیم دغدغه از
یک سو و واقعیتهای بیرحم و سخت و خشن زندگی
از ســوی دیگر اســت .فرایندی که هرچند سخت و
صعب است و قدمنهادن در مسیری ناهموار و سنگالخ
محسوب میشــود ،آرامآرام از البهالی این سختیها و
ناهمواریها ،ریشــه میدواند و رشد میکند و میبالد
و پیش میرود.
فرایندی که حاال با جمعهای این چنینی ،آیندۀ
روشنی پیش رو خواهد داشت .جمعهایی که حاال به

عنوان فعالیتی شیک و شکالتپیچ
کار فرهنگی نه به
ِ
شده ،بلکه حرکتی سخت و جانفرسا مینگرندکه گاو نر
ِ
پوست کلفت و انگیزۀ پوالدین.
میخواهد و مرد کهن و
جمعهایی که یقین دارند اگر جگر شیر ندارند ،نباید پا
به مسیر فرهنگ گذارند!
حاال این وسط جمعی پیدا شدهاند که کار را جدی
گرفتهاند .کار را جــدی گرفتهاند که اینچنین گاهی
صدایشــان هم زیاد میشود .کار را جدی گرفتهاند که
بحث و دعوایِ میان پخشیهای کتاب و کتابفروشان،
نقطۀ پایانی پیدا نمیکند و بعضاً بحث به جلسات نقد و
بررسی بعدی حواله میشود .دعواها و بحثها نه بر سر
ی است؛
استراتژیها که بر سر تاکتیکهاست؛ اما جد 
چرا که این جمعها ،کار خود را جدی گرفتهاند.
***
ِ
نشست مراک ِز توزیع محصوالتِ فرهنگی
هشتمین
«خوشــه» در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) در
مسجد جمکران به کار خود پایان داد .در این نشست
دوروزه ،حدود  100نفر از کتابفروشان و توزیعکنندگان
محصوالت فرهنگی از سراســر کشور حضور داشتند.
برگزاری دورههای آموزشی و کارگاهی از جمله مباحث
پیوند اقتصاد و فرهنــگ و بازاریابی ،از برنامههای این
نشست دوروزه بود .برخی نمونهها و طرحهای سراسری
و ملــی کتابخوانی نظیر طرح «روشــنا» و «کتاب و
زندگی» هم در این نشست نقد و بررسی شد.
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حاال این وسط
جمعی پیدا شدهاند که
کار را جدی گرفتهاند.
کار را جدی گرفتهاند
که اینچنین گاهی
صدایشان هم زیاد
میشود .کار را جدی
گرفتهاند که بحث و
دعوای میان پخشیهای
ِ
کتاب و کتابفروشان،
نقطۀ پایانی پیدا
نمیکند و بعض ًا بحث به
جلسات نقد و بررسی
بعدی حواله میشود.
دعواها و بحثها نه بر
سر استراتژیها که بر
سر تاکتیکهاست؛ اما
ی است؛ چرا که
جد 
این جمعها ،کار خود را
جدی گرفتهاند

ماهنامۀ شیرازهکتاب
مجمعناشرانانقالب اسالمی

دیده شوید!
سازمان آگهیهای شیرازه آغاز به کار کرد
داخل جلد روی مجله

 5/000/000ریال

صفحه مقابل داخل جلد از سمت روی مجله

 4/500/000ریال

صفحه  2تا قبل از صفحه شناسنامه

 4/000/000ریال

پشت جلد

 7/000/000ریال

داخل جلد پشت جلد

 4/000/000ریال

صفحه مقابل داخل جلد از سمت پشت مجله

 3/500/000ریال

صفحات داخلی هر صفحه

 3/000/000ریال

صفحات داخلی یک دوم صفحه

 1/600/000ریال

صفحات داخلی یک چهارم صفحه

 1/000/000ریال

صفحات داخلی هر کادر

 150/000ریال( هر صفحه  8کادر)
ب
کتا

با دامنۀ توزیع کشوری
تلفن تماس021-66980422 :

ب
کتا

شیرازهکتاب ماهنامۀ تخصصی کتاب و کتابخوانی   دورۀ جدید   شمارۀ   10و      11پیاپی  26و      27فروردین و اردیبهشت 1395

ماهنامۀ تخصصی کتاب و کتابخوانی
دورۀ جدید ،شمارۀ  10و  ،11فروردین و اردیبهشت 1395
| مجمع ناشران انقالب اسالمی |

مهدی صالحی:

اگر زبان آسیب ببیند
تفکر آسیب میبیند

گزارش نشست خبری مدیر عامل مجمع ناشران انقالب اسالمی | خانۀ کتاب؛ گره کور توسعه و ترویج کتابخوانی
گزارش | در مدارس فارسینویسی یاد نمیدهند
گفتوگو با محمدمهدی باقری | زبان فارسی دست چهارصد نفر است
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین علی کشوری | تراژدی تضاد برنامۀ ششم با الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین رضا غالمی | الگوی ایرانیاسالمی پیشرفت الزمۀ شکل گیری تمدن نوین اسالمی
ویژۀ نمایشگاه کتاب | سردرگمی مردم تقصیر ارشاد و مدیر خانۀ کتاب است

