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بـه عقیـدۀ شـما چـرا در دورۀ جدیـد و با وجود پیشـرفت 

تكنولوژی، برخی به سـمت كتابسازی رفته اند؟ چه راه هایی 

برای جلوگیری از گسترش پخته خواری ها پیشنهاد می كنید؟

در درجۀ اول بايد يک مرجع قانونی وجود داشته باشد تا اگر حق 

كسی پايمال شد به آنجا مراجعه كند. اگر چند بار اين كار تکرار 

ــازی ها كم خواهد شد. من ديده ام يک نفر  ــود، قطعاً كتاب س ش

90 صفحه از كتاب فردی ديگر را بدون اين كه حتی يک واو را 

تغيير دهد، وارد كتاب خود كرده و مدعی شده كتاب خود اوست، 

در حالی كه چنين نبوده و حتی زمانی كه از او علت را جويا شدم، 

منکر شد. يک اتفاق ديگر كه در كتاب سازی ها انجام می شود، 

ــت كه در اين سی سال اخير برخی ايرانی هايی كه دست  اين اس

ــر دليلی از ايران رفتند، اما كار خود را در آن  ــه قلم بودند، به ه ب

ــت آنها از  طرف مرز ادامه دادند و برخی فکر می كنند چون دس

ــت می توانند هركاری را انتحال و سرقت كنند  كشور كوتاه اس

ــود. در حقيقت اصلی ترين عوامل اين  و كسی هم معترض نش

معضل را بايد در سودطلبی، طمع و شهرت طلبی افراد دانست.

 از نظر شـما معضل كتاب سـازی را در چنـد مقوله می توان 

گنجاند؟

ــت، يعنی مطالب را عينًا از جای  ــب و قيچی اس  يکی راه چس

ــر كنند. ديگر اين كه مطالب يا  ديگر بگيرند و به نام خود منتش

ــای ديگری بدون ذكر  ــوای يک مطلب را از ج ــوم و محت مفه

منبع نقل كنند.

در حـال حاضـر مشـكل بزرگی در نظـام آمـوزش عالی ما 

ایجـاد شـده و آن هم پایان نامه هایی اسـت كـه به صورت 

كپی برداری تدوین می شـود و سـپس بی  آن كه ناشر بداند 

یا ممیزان ارشاد متوجه شوند، به صورت كتاب درمی آید. به 

نظر شما چه باید كرد؟

ــود كه در جلوی دانشگاه ها پايان نامۀ آماده  اكنون ديده می ش

ــند و آگهی می زنند كه پايان نامه می نويسيم. حتی در  می فروش

كتاب هفته هم، اين آگهی يک بار چاپ شد و در گزارش ميراث 

ــازی می كنند. يک  هم موضوع ذكر گرديد! يعنی دقيقًا كتاب س

ــتفاده كرده اند و چون مخزنی  ــه را چهار يا پنج نفر اس پايان نام

ــت كه اين پايان نامه را نگهداری كنند، فرد ديگری از اين  نيس

ــتفاده می كند. اكنون مشکل كاماًل آشکار شده و  پايان نامه اس

بايد چاره ای انديشيد.

از نـگاه شـما راهی كه بتـوان با ایـن موضـوع مقابله كرد، 

چیست؟

ــور  اگر دايرۀ نقد و انتقاد كتاب در جامعۀ فرهنگی و علمی كش

ــوند.  ــوا می ش ــد، اين افراد خود به خود رس ــعت و رونق ياب وس

ــفانه در جای معتبری ديدم كه كتابی را بدون ذكر مأخذ،  متأس

ــت.  چاپ می كنند. يعنی گيرندۀ مطالب، جای معتبری بوده اس

من معتقدم آن هايی كه اهل فرهنگ هستند، به اين كار دست 

نمی زنند و آن هايی كه اين كار را می كنند، قطعًا كارشان پنهان 

نخواهد ماند.

برای این كه این افراد شناسـایی شـوند، چه باید كرد؟ آیا 

نباید مرجعی باشد كه به تخلفات این مؤلفان رسیدگی كند؟

توسط  ولی  كنند،  چاپ  را  كتاب  دو  يکی  شايد  افراد  اين   

محققان شناسايی می شوند و كسب و كارشان از رونق می افتد 

و شناخت آنها، كار نهادی مانند وزارت ارشاد نيست؛ بلکه كار 

اهل فرهنگ است كه وقتی كتابی را خواندند، متذكر شوند و 

دست اين آدم ها را رو كنند و وقتی دست اين افراد رو شود، 

از جرگۀ اهل قلم كنار خواهند رفت. يا اگر بيرون نروند، سعی 

نباید برای اهل قلم مجازات قانونی وضع كرد
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می كنند خود را اصالح كنند.

در حوزه هـای تصحیح، برخی افراد برای شـناخته شـدن و 

شـهرت، با دخل و تصـرف در آثار افراد عالم و سرشـناس 

آنها را به نام خود می كنند و چون كار تخصصی اسـت كمتر 

كارشناسان به آن توجه می كنند. در این باب چه باید كرد؟

ــرياتی مانند  در اين زمينه بايد مطبوعات تخصصی از جمله نش

آينۀ ميراث و گزارش ميراث  فعاليت بيشتری كرده، دست اين 

ــايی و از گردونه  ــران، اين افراد را شناس افراد را رو كنند تا ناش

بيرون  كنند. البته ناشرانی هم هستند كه به جای پرداخت حق 

ــر  ــاز پول می گيرند تا كتابش را منتش تأليف از مؤلف و كتاب س

ــود و افراد  ــا در همه جای جهان انجام می ش ــد. اين كاره كنن

سودجو به اين كار دست می زنند. 

شـما در حـوزۀ دانشنامه نویسـی و دایرة المعارف نویسـی 

فعالیت هـای بسـیاری را انجـام داده اید. متأسـفانه در این 

حوزه نیز این معضل بسـیار دیده شده است. چه راهی برای 

كاهش پخته خواری در این عرصه پیشنهاد می كنید؟

در برخی دايرة المعارف هايی كه در ايران منتشر می شود، مطالبی 

ــود. به هر حال   را عينًا از جايی نقل می كنند و ذكر مأخذ نمی ش

اين كار به نوعی انتحال است و در برخی موارد مکان هايی كه 

دست به اين كار می زنند، معتبر هستند و به دنبال منافع مادی 

ــايد بتوان گفت اين موضوع نوعی راحت طلبی و  ــتند و ش نيس

ــا را مخاطبان و اهل فرهنگ  ــت، ولی اينه خودبزرگ بينی اس

ــتر نقد  ــد دربارۀ كار اين افراد هرچه بيش ــوند. باي متوجه می ش

نوشته شود و با آثار آنها برخورد شود. من زياد موافق نيستم كه 

جرم و جريمه گذاشته شود و بايد به تذكر و نقد منصفانه بسنده 

كرد. در همين رابطه فرد معتبری مقاله ای نوشته و منبع را ذكر 

ــرد؛ بنابراين مجبور  ــود. من تذكر دادم ولی او انکار ك نکرده ب

ــخصات نوشتم و در مجله يادآور  ــدم نقدی بر اثر با ذكر مش ش

شدم كه عينًا مطلب را از جای ديگر آورده است.

امـا اگر قانون سـخت گیرانه ای نباشـد اثر مجـدداً تجدید 

چـاپ خواهد شـد و به بازار نشـر بازخواهد گشـت. حال با 

ایـن اوصاف تصور می كنید منشـور اخالقـی می تواند عامل 

بازدارندۀ مفیدی در زمینه كتابسازی باشد؟

ــتم. اين قوانين معمواًل تبعاتی  ــور و قانون نيس من موافق منش

ــئلۀ ديگری ايجاد  دارد كه به اصل كار لطمه می زند. يعنی مس

می شود كه موضوعيتی با اين مشکل ندارد. آسيب فرهنگی را 

بايد با روش فرهنگی درمان كرد.

دیـدگاه شـما دربـارۀ برخی مؤلفـان كه مقاالت خـود را در 

مطبوعـات چـاپ و بعـد به صورت كتـاب منتشـر می كنند، 

چیست؟ 

ــان اين  ــاخص در ايران داريم كه كارش ــاز ش ــا چند كتاب س م

است. مطالب را از جاهای ديگر جمع می كنند و در قالب كتاب 

ــتند كه  ــانند، البته بعضی افراد باذوقی نيز هس به چاپ می رس

ــد و اعتقاد دارند انتخاب اين مطلب  بهترين را انتخاب می كنن

ــی اين كار را نمی كنند  ــده را راحت می كند، اما بعض كار خوانن

ــب و قيچی استفاده كرده، آثار تکه تکه شان را  و از صنعت چس

تبديل به يک كتاب می كنند.

ــی دارد با عنوان مختاری نامه  مرحوم جالل الدين همايی كتاب

ــال بر روی اين كتاب كار كرد تا به يک كتاب  ــصت س كه ش

ــراد اين گونه بر روی  ــود. برخی اف ــه ای تبديل ش 200 صفح

ــفرۀ  ــر س كتاب ها كار می كنند و برخی ديگر پخته خوارند و س

آمادۀ ديگران می نشينند.

پـس مهم ترین راهـكار را برای جلوگیری از بروز مشـكلی 

این چنینی نقد می دانید و معتقد هسـتید كه مجازات قانونی 

نمی تواند كارساز باشد؟

 بله، من معتقدم نبايد برای اين موضوع قانون وضع كرد. چون 

قانون تبعات ديگری دارد و به موضوعات ديگر آسيب می زند، 

ولی اگر اثر نقد شود، خودبه خود كنار می رود.

اگر بخواهیم مقایسه ای میان كتاب سازی در دوران فعلی با 

گذشـته، داشته باشیم، به نظر شما چرا در دوران جدید این 

معضل افزایش یافته است؟

ــن تفاوت كه تعداد  ــن اتفاق رخ می داد، با اي ــته نيز اي در گذش

ــيد، ولی  ــال می رس عناوين كتاب بندرت به هزار عنوان در س

من شنيده ام كه در اين سال ها به هشتادهزار عنوان هم رسيده 

است. من معتقدم در اين سال ها كتاب هايی هستند كه بسيار از 

كتاب های گذشته با كيفيت تر هستند، اما همۀ آثار نيز اين گونه 

ــانی در اين سی سال كار كردند، تجربه آموختند و  نيست. كس

ــتفاده كردند و كارهای بهتری خلق  از تجربه های ديگران اس

ــازی كرده اند. در اين مورد نبايد زياد  كردند، اما برخی كتاب س

سخت گيری شود و اگر قوانينی وضع شود، ممکن است نتيجه 

معکوس دهد.                                                                 ■
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