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نظر شما دربارۀ كتاب سازی و پخته خواری چیست؟

ــی در قديم هم بوده  ــده و به نوع ــت كه رايج ش اين كاری اس

ــی كه در روزگاران  ــت؛ به اين معنی كه خيلی از كتاب هاي اس

گذشته بعضی از مؤلفين می نوشتند، در حقيقت از روی اثری از 

ــان برداشته اند. قدری مقدمه اش را عوض  مؤلفی قبل از خودش

ــش داده و بِروزش كرده اند.  ــداری تغييرات در زبان كرده و مق

ــان معروف  ــم خودش ــان و به اس بدين ترتيب در زمان خودش

ــم اضافه كرده اند، اما  ــده و احيانًا گاهی اوقات نکته هايی ه ش

ــواد  ــوان گفت اثر جديدی خلق كرده اند. در روزگار ما س نمی ت

همگانی شده؛ »سواد« كه می گوييم، در زبان فارسی، دو معنی 

ــت، منظورمان  ــوادی اس دارد. يک موقعی می گوييم آدم بی س

ــت كه اطالعاتش در زمينۀ كار خودش كم است. يک  اين اس

ــا را اراده ميکنيم  ــوادآموزی يعنی  آموختن الفب ــی هم س موقع

ــتن است. حاال يک عده ای  ــواِد خواندن و نوش و منظورمان س

خواندن و نوشتن ياد گرفته اند و به مراحلی هم رسيده اند و فکر 

كرده اند كه اسم خودشان را روی جلد يک كتاب بگذارند! اين ها 

ــازی می كنند. مطالبی از ديگران بر می دارند  می آيند و كتاب س

ــر هم می كنند. گاهی هم بی شرمی را  ــان س ــم خودش و به اس

ــانند كه عنوان كتاب را عوض می كنند و اسم  به جايی می رس

ــاًل دكتر مدبری كه  ــان را به جای مؤلف می گذارند. مث خودش

استاد فاضلی است و از همکاران ما در دانشگاه كرمان، سال ها 

پيش  اشعار شعرايی را كه ديوان هايشان از بين رفته  و پراكنده 

ــعار  ــرح احوال و اش ــب يک كتاب بزرگ به نام ش ــود، در قال ب

ــاعران بی ديوان چاپ كرد؛ اما حدود يکی -  دو سال پيش از  ش

ــته و به  ــنيدم كه يک نفر همين كتاب را عينًا برداش خودش ش

ــم خودش مجوز هم گرفته و عين كتاب را با تغييری جزئی  اس

ــراد می خواهند يک چيزی  ــت. اين اف در عنوان چاپ كرده اس

ــفانه بعضی از استادان صاحب نام هم  ــان باشد و متأس به نامش

اين كار را می كنند؛ مثاًل كتابی را برمی دارند و به يک دانشجو 

ــم  می دهند و می گويند لغاتش را دربياورد و معنا كند، بعد به اس

ــان آن را چاپ می كنند و در مقدمه می گويند: »از كمک  خودش

فالن خانم و فالن آقا هم تشکر می كنم«.

آقای دكتر، عامل اصلی این پدیده چیست؟ مگر تألیف روند 

خاص خود را ندارد و مگر مرجعی نیسـت كه آن را بررسـی 

كند كه پیشینۀ آثار در دست چاپ ناشران را بررسی كند؟

ــی اين كه مؤلفی  ــد؛ يک ــا دو عامل به نظر من می رس در اينج

ــا كتابی اصيل  ــه برود تحقيق كند ي ــت اين كار را ندارد ك وق

ــم خودش دربياورد. چون مقررات دانشگاه اين است كه  به اس

ــدا كنند و رتبۀ  ــند تا ارتقا پي ــته باش اين ها كتاب و تأليفی داش

ــی از اين موارد را  ــذا راه كج می روند؛ بعض ــری بگيرند( ل باالت

ــی كرد. مثل مقاله ای كه كسی  ــود بررس به كمک رايانه می ش

نوشته بود و به وسيلۀ رايانه به او نشان دادند كه هر بخش آن 

را از كجا برداشته و ثابت كردند كه صاحب مطلب كسی ديگر 

است. عده ای هم كه احتياجی به ارتقا ندارند، از روی جاه طلبی 

بيش از حد، می خواهند تعداد تأليفاتشان زياد شود و اين كار را 

می كنند. مثل كسانی كه دوست دارند حساب بانکی شان صفر 

ــت دارند تعداد تأليفات  ــته باشد، اين ها هم دوس بيشتری داش

شان صفر بيشتری داشته باشد!

صحبـت از رایانه شـد؛ از دیدگاه شـما آیـا دیجیتالی كردن 

كتاب هـا و نسـخه های خطـی ضرورتـی دارد؟ آیـا كتـاب 

دیجیتالی می تواند جای كتاب كاغذی را بگیرد؟

جای كتاب كاغذی را شايد نگيرد؛ من خودم هم كمتر با رايانه 

دوست دارند تعداد تألیفاتشان صفر بیشتری 

علی اشرف صادقی*داشته باشد

* استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو پيوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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ــه وقتی كار می كنم، 20 تا كتاب دور و  ــر و كار دارم. هميش س

ــت. تحقيق كه می كنم، راحت ترم كه كتاب را بردارم  برم هس

ــن صفحه را بياورم،  ــم؛ اما با رايانه بايد اي ــش را ببين و صفحات

ــتم پايين و صفحۀ بعد را بياورم يا از اين قبيل  بعد آن را بفرس

ــی از طرفی، می توانيد  ــه كاغذ عادت كرده ام. ول ــا؛ من ب كاره

ــا بدهيد و احتياجی  ــی دی ج پانصد جلد كتاب را درون يک س

ــد كتاب در اطراف خود  ــه فضايی برای چيدن اين پانصد جل ب

ــد، ديگر در مؤسسات و  نداريد. از طرفی ديگر، اگر اين طور باش

ــد؛ در حالی كه  ــه های كتاب باش كتابخانه ها نبايد اثری از قفس

ــان اين  ــت. پس  همه در ذهنش ــم هنوز كتابخانه هس می بيني

ــاب كاغذی را نمی گيرد. من خودم بر  ــت كه رايانه جای كت اس

ــی می نويسم، خط می زنم، غلط ها را می نويسم. با  كتاب حواش

ــود اين كارها را كرد. زمانی هم كه می خواهم  ــی دی نمی ش س

ــم، به فيش هايی كه از قبل تهيه كرده و در آن  مقاله ای بنويس

ــی را در چه صفحه ای می توان پيدا كرد،  ــته ام كه چه نکات نوش

ــم كه اين كار را با رايانه  ــه می كنم و مقاله ام را می نويس مراجع

نمی توانم انجام دهم.

فواید و مضّرات دیجیتالی كردن متون چیست؟

ــتجو هستند. فوايد زيادی دارد؛ كتاب های ديجيتالی قابل جس

ــيد، فقط با يک دكمه مطالب  ــته باش وقتی صد تا از آن را داش

ــما يادتان  مربوط به تحقيق را كه در 10 جای كتاب آمده و ش

ــت  يابی  ــت، می آوريد و با اين روش هر نکته ای قابل دس نيس

است. مثاًل در لغت نامۀ دهخدا  اگر بخواهيد لغتی را پيدا كنيد، 

ــای ديگر و ذيل لغات  ــل را نگاه می كنيد، ولی در چند ج مدخ

ديگر هم نکاتی آمده و رايانه می تواند همه را برای شما بياورد. 

ــايد آدم را تنبل كند و مشکالت  مضّرات آن را هم نمی دانم. ش

جسمی ايجاد كند. علی رغم اين كه بودنش موجب صرفه جويی 

در وقت و هزينه هم هست. 
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