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به نظر شما علل و عوامل كتابسازی در روزگار ما چیست؟

ــته به عنوان سرقت  ــد بين آنچه در گذش تمايزی بايد قائل ش

ــازی آشکار؛ به اين  ــت و كتابس ادبی يا انتحال مطرح بوده اس

ــی، كار را از وی اقتباس و  ــنده بدون ذكر نام كس معنا كه نويس

ــل، موضوعی را كه مؤلف در  ــدون نقل معنا و تجزيه و تحلي ب

ــت استفاده  كند.  اثرش آورده و خالصه و نتيجه گيری كرده اس

ــود كه اين اثر را شخص  ــی متوجه نش هرچند كه در ظاهر كس

خلق نکرده است. 

ــته در منبع ذكر  ــی اين كه نامی از نوش ــال ادبی يعن انتح

ــت كه ريشه اش را  ــته ای اس ــود؛ يعنی در حقيقت نوش نمی ش

ــه وجود آمدن  ــوان يافت. اما از داليل ب ــار ديگران می ت در آث

ــهل الوصول بودن نشر، كثرت  ــت به س ــازی بايد نخس كتابس

ــاره كرد.  ــتند، اش ــران و مجالتی كه به دنبال مطلب هس ناش

ــر مطلب بود ديگر  ــی كه در گذشته برای نش بنابراين وسواس

ــتگی  وجود ندارد. دوم اين كه افرادی بدون صالحيت و شايس

ــوند و زمانی كه اسم خود را در كتاب  می خواهند صاحب نام ش

ــد و ديگر زحمت  ــب می كنن ــد اعتباری كس ــده ببينن چاپ ش

نمی كشند كه چيز تازه ای تأليف كنند. ناشر هم با جلد زيبا اين 

اثر را چاپ می كند و اكثر افرادی كه كتاب می خرند اين كار را 

ــازی  بدون مطالعه می كنند. به طور خالصه دليل اصلی كتابس

ــاده نشريات، يعنی  ــت در دسترس بودن نسبتًا س را بايد نخس

ــت  ــتند، دانس ــران و مجالت فراوان كه دنبال مطلب هس ناش

ــدون صالحيت می خواهند صاحب نام  ــه افرادی ب و دوم اين ك

شوند و از بازار آشفته برای نام آ ور شدن استفاده می كنند.

كتابسازی آن هم به شیوۀ جدید چه ضررهایی به حوزۀ نشر 

وارد می كند؟ 

ــرر و زيانی وارد  ــه خريدار ض ــن از نظر اقتصادی ب ــه نظر م ب

ــود و بعضی وقت ها محتواها يکی است و تنها روی جلد  می ش

ــت. در برخی موارد نيز ويرايش هايی كه مؤلف  عوض شده اس

ــت با يک چاپ جديد و گنجاندن  برای آن خون دل خورده اس

ــخه در زيرنويس يا معنی لغات به چاپ می رسد. دوم  نام دو نس

اين كه سطح علمی در كشور پايين می آيد و مطالب مبتذلی در 

مطبوعات نوشته می شود.

آیا نقد علمی می تواند مانع بروز این معضل شود؟

ــق علمی بی غرض  ــکل نقد دقي ــی از راه های حل اين مش يک

ــاع از كتاب و نه  ــد كنيم نه برای دف ــی كتابی را نق ــت؛ يعن اس

ــمنی با آن. در حال حاضر جای يک نشريۀ نقد علمی  برای دش

ــت كه مطالبش نه تعريف باشد و نه  ــگرانه خالی اس و پژوهش

ــند كتابی كه  ــران آگاه باش ــه به اثر. به خصوص اگر ناش حمل

ــان مورد انتقاد قرار خواهند  چاپ كرده اند اهليت ندارد و خودش

ــان هيأت تحريريه انتخاب خواهند كرد تا اثر را  گرفت، خودش

بررسی كند. 

ــليقه ای عمل كند.  ــی آثار نبايد س ــاد در بررس وزارت ارش

ــرو و شيرين، به اين بهانه  برای مثال حذف بخش هايی از خس

كه در گروه سنی كودک و نوجوان منتشر شده، خنده دار است. 

ــم با هم طرحی  ــازه بدهند اهل قل ــت اج ــه نظر من بهتر اس ب

بريزند و ضوابط را رعايت كنند. در تمام دنيا هر مجله ای هيأت 

ــوند. در  ــی می ش تحريريه ای دارد و مقاالت قبل از چاپ بررس
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ــان باال رود؛  ــود و سطحش ــت بايد تعداد مجالت كم ش حقيق

مجالت موازی حذف شود و مکانيزم نقد بايد افزايش پيدا كند.

در زمینۀ نسـخ خطی و متون كهن كتابسازی و پخته خواری 

را چگونه ارزیابی می كنید؟ 

ــدی گرفته  ــتفاده از مآخذ خيلی ج ــف و اس ــق تألي ــا ح در دني

ــود و حق التأليف مقاالت بررسی می شود و حق استفاده  می ش

ــر  ــی بدون اجازۀ مؤلف و ناش ــورت مختصر و كل ــه ص از آن ب

ــدون اجازه از جايی نقل  ــت و حتی يک جمله هم ب ممنوع اس

ــور ما چنين چيزی وجود ندارد و ما هنوز  ــود، اما در كش نمی ش

به كپی رايت نپيوسته ايم. در سال كتاب های بسياری ترجمه يا 

ــود و اين بی قانونی بين ناشران هم هست و  عينًا افست می ش

ــندگان بدون هيچ باكی مطالب را از جاهای  خيلی راحت نويس

ــود  ــر اعتراض می ش مختلف می گيرند و در اين باره نه به ناش

ــنده. دولت در ضوابط دخالت نکند بهتر است. ولی  نه به نويس

دادگستری بايد مقرراتی بگذارد تا هركس از جايی مطلبی نقل 

می كند، اجازه بگيرد.
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