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نظرتان را دربارۀ پدیدۀ كتاب سازی و پخته خواری بفرمایید.

ــته ام. حدود  من راجع به اين موضوع تا به حال چند مقاله نوش

ــر دانش مقاله ای نوشتم كه  ــال پيش در مجلۀ نش 10-12 س

ــزارش ميراث هم  ــرد. در مجلۀ گ ــدودی انعکاس پيدا ك تا ح

مقاالتی نوشته ام. پخته خواری معضلی است كه دامنگير جامعۀ 

ــده اند كه  ــت پيدا ش ــده و عدۀ زيادی قلم به دس فرهنگی ما ش

می خواهند خيلی زود، در همۀ زمينه ها، متمول شوند همانطور 

كه در مسائل اقتصادی نسل عجولی داريم كه می خواهند زود 

پولدار شوند و شهرت پيدا كنند. 

ــتن  ــتگی پيداكردن برای نوش ــدن و شايس طبعًا عالم ش

ــت كه به مرور زمان به  دست می آيد. در دنيا،  مقاله، چيزی اس

اين طور نيست كه هر كسی وارد هر زمينه ای شد، فوراً خودش 

را متخصص اعالم كند و مقاله بنويسد؛ ولی در ايران به سبب 

خأل قانونی در اين زمينه، عده ای با جسارت و گستاخی وارد اين 

كار می شوند، چند كتاب را كنار هم می گذارند و كتابی به اسم 

ــند و چون با مانع قانونی مواجه نمی شوند،  ــان می نويس خودش

اين عرصه روز به روز وسيع تر می شود. قانونی هم كه در سال 

1348 نوشته شده خيلی كمبود و كسر دارد و با وجود پيشرفتی 

كه در عرصۀ نشر در دنيا رخ داده و دامنۀ آن به ايران هم رسيده 

ــرفتی كه در دنيای نشر پيدا شده، قانونی بايد  و با توجه به پيش

نوشته شود كه مسائل روز را در نظر بگيرد و پاسخگو باشد. غير 

از آن، اشکال ديگری هم وجود دارد؛ جامعۀ فرهنگی ما، يعنی 

ــمندان و اهل قلم واقعی، نسل بی اعتنايی هستند  جامعۀ دانش

ــان  ــتند؛ حتی اگر ببينند اثرش كه به دنبال احقاق حق خود نيس

ــده، آن آمادگی روحی و حقوقی را برای مبارزه  دوباره چاپ ش

ــر می كنند فايده ای ندارد، و تا  ــايد فک با پخته خواری ندارند. ش

حدودی هم همين طور است. وقتی شکايتی می شود، قضات و 

دادگاه های ما آن تجربه را ندارند كه در اين موضوع اظهار نظر 

كنند؛ چه بسا مواردی بوده و شخصی كه اقدام به پخته خواری 

و سرقت آثار ديگران كرده، تبرئه شده. به هر صورت جامعه در 

ــت؛ نه جامعۀ فرهنگی و نه جامعۀ حقوقی؛  اين زمينه فعال نيس

ــا بی پروايی اين  ــود، اين گروه ب ــن نش و تا تکليف قانون روش

ــد. گاهی كل كتاب و گاهی بخش هايی از آن را  كار را می كنن

ــد. يکی از راه های مقابله با آن، تصحيح قانون مؤلفان  می دزدن

ــايد ورود ايران به قانون كپی رايت؛ يعنی  ــران است و ش و ناش

ورود ايران به يک كپی رايت داخلی كه حق كسی تضييع نشود. 

ــفانه اين فقری است كه در جامعۀ فرهنگی ما وجود دارد  متأس

و اميدواريم بنحوی حل شود.

راجـع بـه ضـرورت دیجیتالی كـردن نسـخه ها و كتاب هـا 

بفرمایید. آیا جای كاغذ را می گیرد؟

پديدۀ ديجيتال يکی از پديده های مفيد عصر جديد است. طبعًا، 

نسل قديم كه آشنايی ندارند، مبارزه می كنند كه اين كار نشود 

يا اگر احساس می كنند كه اين كار ضرورتی است كه نمی شود 

از آن فرار كرد، همه دوست دارند كه تا حدی با آن مبارزه كنند 

و بگويند كه ما سيستم قديم و نشر كتاب را دوست داريم. 

ــرعتی   ــت كه آنچه ما می بينيم و با اين س واقعيت اين اس

ــی- چهل  ــايد تا س ــه دارد پيش می رود، فکر می كنم كه ش ك

ــل جديد كه می آيد، شايد اصاًل كسی به  ــال ديگر، يعنی نس س

ــمت كتاب های كاغذی نرود. فکر می كنم فعاًل تا نسل های  س

ــنايی دارند و  ــتند، حتی آن هايی كه با كامپيوتر آش قديمی هس

پخته خواری، معضل جامعۀ فرهنگی ما
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ــتفاده می كنند، خواه  از متون و كتاب ها به صورت ديجيتالی اس

ناخواه، عاشق كتاب های كاغذی هستند و دوست دارند كتاب 

ــان باشد و در حاشيۀ  را بردارند و مطالعه كنند و قلم هم دستش

ــند و اظهار نظر كنند، همه را  ــت های خود را بنويس آن، يادداش

ــياری از كسانی كه  يکجا كنند و به صورت مقاله دربياورند. بس

مقالۀ تحقيقی می نويسند، اصاًل شروع مقالۀ تحقيقی شان اين 

ــت كه متن را برمی دارند و نظرهايی را كه در باب آن دارند،  اس

در حاشيۀ كتاب می نويسند و بعداً به صورت مقاله درمی آورند. 

طبعًا از اين افراد نمی شود انتظار داشت كه كاًل از كتاب كاغذی 

ــند،  اما به عقيدۀ من در زمان های آينده هرچقدر  ــت بکش دس

ــل های بعدی را  ــرار كنيم، خواه ناخواه گريبان نس بخواهيم ف

ــدن چيزی است كه نمی شود  خواهد گرفت و اين ديجيتالی ش

ــال  ــرار كرد؛ ولی قطعًا كتاب كاغذی تا چهل-پنجاه س از آن ف

ديگر خواهد بود.

آیا تصحیح مجدد بعضی كارها واقعاً ضروری است؟

ــد، تنها تعداد  ــابق تصحيح می كردن ــه حتمًا؛ متونی را كه س بل

ــمت آن می رفتند. در هفتاد،  ــتادان نامور به س ــدودی از اس مع

هشتاد سال اخير، از زمانی كه عالمۀ قزوينی به ايران برگشت، 

ــد تصحيح متون را  ــت كردند و روش جدي ــی از او متابع گروه

ــود، از قزوينی فراگرفتند؛ مثل جالل الدين  كه روش اروپايی ب

ــد بهمنيار و حبيب يغمايی.  همايی، بديع الزمان فروزانفر، احم

تصحيح آنان ممکن است كم نقص و بی عيب باشد، اما ممکن 

ــخه های بهتری از آن كتاب ها به  دست آمده باشد و  ــت نس اس

ــركردند، ضرورت دارد؛ اما  ــح مجدد آثاری كه آن ها نش تصحي

ــايد  ــت به تصحيح متون می زنند، ش ــانی كه دس خيلی از كس

ــايد با موضوع يا روش  ــند؛ ش ــته باش ــتگی آن را نداش شايس

ــياری از كتاب هايی كه در 25  ــنا نيستند. بس تصحيح متون آش

سال اخير منتشر شده، سطحی بوده و طبعًا آنهايی كه سطحی 

ــر شود و بخصوص هرچقدر  ــت، ضرورت دارد دوباره منتش اس

ــخه های خطی تازه از آن متن به  دست بياوريم، ضرورت  ما نس

تصحيح جديد احساس می شود.

ضرورت چاپ عكسی نسخه های خطی را تا چه اندازه جدی 

می دانید؟

می دانيد كه به دليل استفادۀ محدود از اين نوع كتاب ها،  برای 

ــط علمای فن  ــود؛ چون فق ــرمايه گذاری نمی ش چاپ آنها س

ــان است و  ــخه را بخوانند و مورد عالقه ش می توانند اصل نس

كتابی نيست كه مورد استفادۀ عموم باشد. بنا بر اين نسخ ويژه 

ــود دارد، اگر از نظر قدمت  ــخه های خطی مهمی كه وج و نس

ــال پيش يا منحصربه فرد  مهم و مربوط به چهارصد، پانصد س

ــند، يا به خط مؤلف، به عقيدۀ من ضرورت دارد به صورت  باش

فاكسيميله منتشر شود.                                                    ■
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