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امروزه برخی افراد به چاپ مقاالت مؤلفان و پژوهشـگرانی 

كه در قید حیات هسـتند - در قالب كتاب - روی آورده اند . 

گاه حتی نام مؤلف مقاله را ذكر نمی كنند. برای مقابله با این 

نوع از كتاب سازی ، چه باید كرد؟

ــد و معمواًل ادارۀ  ــاق به چاپ می رس ــار به صورت قاچ اين آث

كتاب يا بخش حقوقی ارشاد بر آنها نظارت ندارد. اگر اين اداره 

ــود حتی اگر در چاپخانه باشد می تواند جلوی انتشار  متوجه ش

آن را بگيرد.

یعنـی به عقیدۀ شـما افزایش نظـارت نهاد مسـئول مانند 

وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی  می تواند از كتاب سـازی 

ممانعت كند؟

كتاب سازی  هميشه بوده، ولی در گذشته تعداد آثار منتشرشده 

كمتر و نظارت بر آنها ساده تر بود. در حال حاضر تعداد آثار زياد 

شده است و نمی توان بر آنها نظارت كرد.

یكی از دالیل كتاب سـازی دور شدن نگاه فرهنگی از حوزۀ 

نشـر كشـور و آلوده شـدن این حوزه به نگاه تجاری است. 

دیدگاه شما دربارۀ ساماندهی حوزه نشر چیست؟

ــا اگر به صورت قاچاق هم  كتاب ها متفاوت اند. برخی كتاب ه

ــکل بزرگ يکنواخت كردن  ــد، بايد تجديد چاپ شود. مش باش

ــت كه تمام قواعد زبان فارسی را به هم زده  حروف كتاب هاس

ــت كه در حال حاضر اسم مركب،  ــت. مشکل بزرگ آن اس اس

ــند و هيچکس  قيد مركب و صفت مركب را جدا جدا می نويس

به فکر اينها نيست.

به عقیدۀ شـما اگر قوانین سخت گیرانه تر شود تا چه اندازه 

به مقابله با معضل كتاب سازی كمک خواهد كرد؟

ــت. برای مثال من  ــديد وجود داش ــته مجازات های ش در گذش

سفرنامۀ ناصرخسرو را به انتشارات طهوری دادم و اين كتاب 

ــری ديگر اين كتاب را  ــيد و بعد ناش در قطع جيبی به چاپ رس

عينًا چاپ كرد و اسم من را از روی كتاب برداشت كه اين ناشر 

ــۀ نقدی هم كردند، اما  ــه تنها مجازات قانونی، بلکه جريم را ن

هم اكنون اين افراد مجازات نمی شوند و كسی هم توقعی ندارد.

در گذشـته بدون اجازۀ ارشاد، یک صفحه كتاب هم به چاپ 

نمی رسـید و ناشر و كتابفروش در برابر كتاب مسئول بودند 

و مجازات هایـی برای متخلفان وجود داشـت؛ ولی حاال چه  

می شود كرد؟

ــمت  ــته كمتر به س ــی كه افراد در گذش ــی از داليل ــايد يک ش

ــان و انگيزه های  ــد، وجدان علمی مؤلف ــواری می رفتن پخته خ

ــی هم اكنون اين موضوع  ــی و تأثيرگذار بود، ول كارهای علم

كمتر در ميان پژوهشگران بويژه افراد دانشگاهی ديده می شود.

در گذشته كتاب ها حق التأليف چندانی نداشت و تعدادشان 

ــد فرد از چاپ كتابش  كم بود. حتی كتاب ها وقتی چاپ می ش

خوشحال می شد، ولی هم اكنون چون حق التأليف ها زياد شده، 

ــتر شده است. ارشاد بايد نظارت كند،  اين گرفتاری ها هم بيش

ــاد هستند با دليل و  ــرط آن كه، آنها كه در ادارۀ ارش البته به ش

مدرک با آن مقابله كنند.

 وضعیت تصحیح متون كهن را چگونه ارزیابی می كنید؟

ــکالی ندارد. منتها به نظر من می بايد  تصحيح متون قديمی اش

ــخه نکنند و جست و جو كنند و هر تعداد نسخه  اكتفا به يک نس

هست به دست بياورند و با هم مقايسه كنند تا كار صحيحی ارائه 

شود. كار را بايد به كسی سپردكه صالحيت انجام آن را دارد. ■
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