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دوست دانشمند ما جناب دكتر اكبر ايرانی از سر لطف و حسن 

ــمند پيشينيان دارند و از  توجهی كه به خادمان احيای آثار ارزش

ــتگان و  باب تألّمی كه به علل مختلف با ُمثله كردن آثار گذش

ــازی و تدوين و تأليف  ُپخته خواری زحمات ديگران، به كتابس

آثاری روی آورده شده و به مناسبت درج مقاله ای از اين ناچيز 

ــن 1391 با عنوان  ــنبه 28 فروردي ــۀ اطالعات دوش در روزنام

سرمايه انسانی در دانشگاه، فرمودند كه در اين باب مقاله ای هر 

چند موجز مرقوم كنم. امتثال امر شد و نکاتی راهگشا از نتيجۀ 

پاره ای تجربه ها و مالحظاتی از آنچه در دانشگاه ها و مؤسسات 

علمی و انتشاراتی می گذرد اشاره می كنم باشد كه مفيد آيد.

***

ــفارش مقاله و پايان نامه و آسيب های  ــتان كتابسازی و س داس

ــر، مالک اعتبار و  ــال های اخي ــی از آن كه تعداد آن در س ناش

ــده است و  ــگاهيان ش ــگاه ها و برخی دانش افتخار برای دانش

ــتعدادهای  ــای هيأت علمی مکلّف و مجبورند خالف اس اعض

ــود، كتاب هايی بيافرينند و مقاالت  ــغلی خ ذاتی و يا وظايف ش

ــه هرچه زودتر به همۀ  ــی به نمايش بگذارند ك و مجموعه هاي

ــب و معضالتی  ــند، از مصاي ــگاهی برس ــب ارتقای دانش مرات

ــت و  ــدان مبتال كرده اس ــور را ب ــت كه جامعۀ علمی كش اس

ــده كه بعضًا از چهره های  ــوص از عوامل مؤثری واقع ش بخص

ــلط در كار نگارش و تأليف  ــی و دارای قريحۀ ذاتی و مس علم

ــده اند و محيط های  ــيه رانده ش ــش و آموزش، به حاش و پژوه

ــرمايه های انسانی الزم و سازنده كه می توانند مانع  علمی از س

ــيب های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی شوند و  آس

در بحران ها خطر كنند، عاری گردد.

با تأسف، ساختار دانشگاه ها و تحقق هدف های آموزشی و 

پژوهشی... در فرايند نقد و داوری قرار نمی گيرند و محيط های 

ــتواری ارزش های  ــرفت های فرهنگی و اس علمی در راه پيش

معنوی رو به صالح و صواب ارزيابی نمی شوند. از عضو هيأت 

ــی همان انتظار می رود كه از عضو هيأت علمی  علمی آموزش

ــت كه مدرسان آموزشی  ــی! در حالی كه توقع بايد داش پژوهش

ــان و تفهيم و حضوری  ــلط در بي ــه مهارت در تدريس و تس ب

ــت قدر وقت  ــند و ضمن پاسداش ــع، ممتاز و مجرب باش بموق

ــتۀ تخصصی خود، از  ــدود و معتبر در رش ــگارش آثاری مع و ن

ــوند. اما وقتی ارتقای مدرسان به غير  آموزش صحيح غافل نش

ــاره شد در گرو  ــت و ساير مراتبی كه اش ــنوات خدمِت درس س

ــا و مقاالتی قرار گيرد كه بهرۀ  ــن كّمی مجموعۀ كتاب ه تدوي

ــگران هيأت علمی و  ــًا كار پژوهش كافی از آن ندارند كه اساس

ــت، طبعًا گروهی به كتابسازی روی  ــتعدان اين زمينه اس مس

ــگاه ها نيز مانند بعضی از ناشران در  می آورند و بی ترديد دانش

ــيوع اين پديده، نقش می آفرينند و استادان مجبور می شوند  ش

به جای تکميل معلومات خود و مطالعۀ مطالب علمی و آگاهی 

ــی عاری از  ــا در تدريس، به بازنويس ــرفته ترين روش ه از پيش

ــد و با گردآوری و تدوين  ــته های ديگران بپردازن خالقيت نوش

ــازمان های چاپ  مطالبی از آثار ديگران و برقراری رابطه با س

ــذاب و يا  ــی با عنوانی ج ــد، اثرهاي ــردبيران جراي ــر و س و نش

ــابه با اندكی تغيير، روانۀ بازار كنند و  ترجمه هايی ضعيف و مش

ــمند و شاهکارهای قديمی به توليد  گاه با ُمثله كردن آثار ارزش

ــند با عنوان های ساختگی - كه در توليد  كتاب های عامه پس

ــی ندارند - به ورطۀ نشر بازاری افتند  فکری آن كمترين نقش

قاسـم صافـی*
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ــريک  و يا بعضی با پرداخت مبالغی، خود را در چاپ مقاالتی ش

كنند و از اين هم فراتر رفته، نظير آنچه در سال های اخير باب 

ــجويان را بدون  ــده، مقاله های مستخرج از پايان نامۀ دانش ش

ــاركت در رزومۀ كاری خود منظور كنند و نام  زحمت و رنج مش

خود را به عنوان نويسنده مقدم بر نام دانشجو )نگارندۀ حقيقی 

ــت كنند و غافل  ــب امتياز برای ارتقا ثب ــه( در جدول كس مقال

شوند از اين كه راهنمايی پايان نامه جزء وظايف آموزشی است 

ــتقيم عالوه بر  و حق الزحمۀ آن در حقوق ماهانه يا به طور مس

ــيوه،  ــود و اين ش ــبه می ش ثبت در جدول امتيازات ارتقا محاس

ــور اخالق نويسندگی و اعتباربخشی به  مغاير مرامنامه و منش

ــندگی و قلم زنی حرمتی داشت  ــت. قرن ها نويس اهالی قلم اس

ــت های حاكم برای  ــنده، جايگاهی، و هرگز سياس و هر نويس

ارزيابی استادان معمول نبود. 

آيا قرار است همه نويسنده باشند؟ به گمانم برای رسيدن 

ــتعداد و  ــن صرف نظر از تحصيالت عالی، اس ــه كمال اين ف ب

ــراد به طور طبيعی با  ــت و از اين نظر، اف قريحۀ ذاتی الزم اس

يکديگر تفاوت هايی دارند و تنها می توان توقع داشت هركس 

ــد و از دانش و  ــرامد باش ــتغال دارد س در حرفه ای كه بدان اش

تجربه و تقوای متناسب آن حرفه برخوردار.

ــب  ــمندانی كه دانش را برای كس ــتند دانش بوده اند و هس

معرفت و كاميابی های هستی شناسی كسب كرده اند و به تعليم 

ــنده كرده اند و اگر  ــراوده با اهل علم و دانايی بس ــران و م ديگ

ــروده اند، برای رضايت  ــتی به قلم برده اند يا شعری س هم دس

ــاس وظيفه كرده اند  خاطر پويندۀ خويش بوده و آنجا كه احس

ــه حقيقتی را به تحرير درآورند و يا حکمتی را تعليم دهند به  ك

تدوين چند اثر معدود اكتفا كرده اند. 

اين رواج كتابسازی بخصوص در دو دهۀ اخير چنان فزونی 

ــتر حوزه های نشر و مراكز  ــگاه ها، در بيش يافته كه به جز دانش

دانشنامه نگاری و دايرةالمعارف نويسی نيز تأثير گذاشته و حتی 

ــران  ــدان حوزۀ نقد نيز در امان نمانده اند، حّتی برخی از ناش ناق

ــار مؤلفان بويژه در  ــت يازيدن به متن آث ــی نيز با دس خصوص

ــی و علوم تربيتی و مديريت و كتابداری  رشته های روان شناس

مشابه اين آثار را با اندک تغييری در سلسله انتشارات خود نشر 

ــر برای مؤلفان تا 50  داده اند و بر خالف قانون حق  انحصار نش

سال، آثار نويسنده يا شاعری منحصر به ناشری خاص، وسيلۀ 

ناشری يا ناشرانی ديگر طبع و روانۀ بازار شده است. 

ــت كه ناشر برای  صورت ديگر آن، تجديد چاپ آثاری اس

ــف، او را بی اطالع گذارده  ــنده از حق التألي محروم كردن نويس

ــت. به نظر می رسد هركس بايد به مشروعيت كاری كه در  اس

ــد توجه جدی كند و به خود در ارتزاق  هر عرصه انجام می ده

كسب حالل و رعايت حقوق ديگران سخت گيرد.

ــود چنين گفته كه »هر  ــاد صادق هدايت در حق خ زنده ي

چه  قضاوت ديگران دربارۀ من سخت بوده باشد نمی دانند كه 

ــخت تر قضاوت كرده ام« و در خاطرم هست كه  من خودم را س

مرحوم جالل آل احمد سعی می كرد برداشت ها و تحليل هايش 

ــرده و كوتاه و باصطالح  ــردم و جامعه، چنان فش ــن م را از مت

ــه كتاب، كم حجم و  ــگارد و صفحه آرايی كند ك ــور بن جمع و ج

ــر باشد. ما  كم وزن جلوه كند و خريداری آن برای همگان ميّس

ــی از امثال اين نويسندگان، پی گير پژوهش ها  نيز بايد به تأس

ــيم كه دردی از جامعه مان درمان كند و در عين  و تأليفاتی باش

حال از هرگونه ميل تجاوز به حقوق ديگران و رياكاری و تنبلی 

ــانی از بيماری  ــالمت فکر و نش و حرص و اغفال كه مباين س

ــت به دور باشيم. لويی پاستور می گويد: »در هر حرفه ای كه  اس

هستيد نخست از خود بپرسيد برای يادگيری و خودآموزی چه 

ــپس كه پيش تر می رويد بپرسيد من برای كشورم  كرده ام و س

چه كرده ام و اين پرسش را آن قدر ادامه دهيد تا به اين احساس 

ــادی بخش و هيجان انگيز برسيد كه شايد سهم كوچکی در  ش

پيشرفت و اعتالی بشريت داشته ايد«.

ــم ضروری  ــئلۀ ديگری ه ــاره به مس ــتا اش ــن راس در اي

ــگاه ها و  ــال های اخير، برخی از دانش ــت و آن اين كه در س اس

ــای علمی برای  ــکل ها و انجمن ه ــی، تش ــات پژوهش مؤسس

ــری اعضای هيأت علمی »در  ــاپ مقاالت به منظور بهره گي چ

ارتقای شغلی شان« فراهم كرده اند و نظام ارزشيابی برای تأييد 

ــر مجالتی وابسته به گروه ها  فعاليت های تحقيقاتی توأم با نش

ــۀ انتقال يافته های پژوهش  ــا ترتيب داده اند و زمين و انجمن ه

ــگران ميّسر ساخته اند. اين كه مقاالت مندرج در  را بين پژوهش

ــازنده، كارگشا، پويا و  ــريات تا چه پايه غير تکراری، س اين نش

ــت اما بی شک  ــد، جای بحث و گفت وگو اس تحول آفرين باش

زمينه ای است كه اگر به مذاق و سليقه و لطف كميسيون های 

ــباب ارتقا را فراهم  ــگاه ها واگذار شود، اس ممّيزۀ ارتقای دانش

می كند. 

ــی  ــتند مقاالت كم ارزش ــان می دهد هس ــی ها نش بررس
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ــی، از امتياز كامل  ــرف درج در مجالت علمی-پژوهش كه ِص

برخوردار می شوند و به عکس، مقاالت با ارزشی كه الزام نشان 

ــمندی به آن موكول شده اما چون فرصتی برای خواندن  دانش

ــاز قابل  ــود امتي ــيون ارتقا حاصل نمی ش ــوی كميس آن از س

ــتنادات بين المللی  ــد. درج مقاله در مجالت isi )اس نمی گيرن

ــت. اساسًا مقاالت  علمی( هم كمابيش همين وضع را يافته اس

ــک اطالعات isi به عنوان يک  ــدرج در مجالتی كه در بان من

ــی و اطالع رسانی پوشش داده می شوند و  مركز فهرست نويس

ــدارد ضريب تأثير بااليی  ــخ به مالک هايی مثل آن نياز ن تاري

ــه مقاطع دكتری و  ــای عضو هيأت علمی يا ورود ب برای ارتق

ــتخدامی دارند. حال آن كه اين مجالت به اعتبار بار علمی  اس

ــت isi قرار  ــت زمانی در فهرس يا كاهش بار علمی، ممکن اس

ــا مقاله ای  ــوند. چه بس ــت آن حذف ش گيرند و زمانی از فهرس

ــه علت نازل بودن،  ــود و ب ــه ای با رتبۀ isi چاپ می ش در مجل

ــت isi می گردد  ــث افت مجله و الجرم حذف آن از فهرس باع

ــمارۀ از رده خارج شدۀ مجله را برای  اما نگارندۀ مقاله همان ش

ــاز و جوايز مربوط را به  ــا و اخذ گرنت ارائه می دهد و امتي ارتق

دست می آورد!

ــان می دهد  ــی هايی كه انجام گرفته نش مطالعات و بررس

ــالت كم اعتبار خارجی چاپ  ــی از مقاالتی كه در مج كه بخش

ــده اند! به علت آن كه  ــده اند در اين مركز اطالعات نمايه ش ش

ــده و سبب ارجاع بيشتر  ــريه منتشر ش همان مقاله در چند نش

ــاالت ديگران، به  ــده و يا نتيجۀ كپی برداری از مق بدان گردي

ــار، به اين  ــده كه هر چند روز يک ب ــوب ش ــنده ای منس نويس

ــه در مجالت غيرعلمی  ــت ك ــب، مقاله ای ارائه كرده اس ترتي

داخلی هم نمی توانسته محلی برای انتشار بيابد.

منتقدان نکته سنج، وضع موجود ارتباط علمی را در رابطه 

ــاال دادن به مقاالت مندرج در  ــزان قرار دادن و ضريب ب با مي

ــی و ترويجی  ــالت علمی-پژوهش ــالت isi، و يا در مج مج

ــبب ارتقای شغلی  ــرط صحيح سودمندی مقاله و س را تنها ش

نمی دانند و معتقدند در جوامعی كه روابط و مناسبات دوستانه و 

گرايش های مادی و گروه بندی و البی های حرفه ای می تواند 

ــوع مجالت كه گاه هم  ــد ِصرف درج مقاله در اين ن رايج باش

ــد نبايد در منظور  ــر می كنن مقاالتی كم ارزش و بی تأثير منتش

ــم و تعيين كنندۀ  ــرد و ميزان و مالک عل ــوق مالک قرار گي ف

ــمار آيد بلکه نظر و حکم  ــگاهيان به ش صالحيت علمی دانش

ــمندان اهل نظر بايد معتبر باشد. بسيارند مقاالتی پربار و  دانش

ــوند  ــر می ش تأثيرگذار كه در مطبوعات پر تيراژ و فراگير منتش

ــوگمندانه با  ــازی تعلق نمی گيرد و س ــفانه به آنها امتي و متأس

اِعمال چنين روشی، استادان از جبهۀ خدمت به مردم و از حّيز 

ــوند و آنان كه توانايی سازندگی دارند و  انتفاع باز داشته می ش

ــت اجتماعی و تنوير  ــازی و تربي خوش قلمند در راه فرهنگ س

ــخت  ــت و جامعۀ ما س افکار عمومی كه غايت علم اندوزی اس

بدان نيازمند است محروم می شوند.

ــت كه مقاالت پربار و  ــده و هنوز چنين اس بارها تکرار ش

ــازنده ای مثاًل در روزنامه های كثيراالنتشار با بيش  پرفايده و س

از نيم قرن سابقۀ انتشار كه حکم دايرةالمعارفی روزانه دارند و يا 

در مجالت وزين و سودمند علمی بدون رتبۀ علمی - پژوهشی 

كه برای مخاطبانی فراگير و منتشر می شوند فاقد اعتبار علمی 

ــوند، اما درج همان مقاالت  ــگاهی تلقی می ش برای رتبۀ دانش

ــی مهجور و كم خواننده  ــالت باصطالح علمی-پژوهش در مج

ــيصد نسخه تيراژ دارد و به افراد  ــت تا س كه اغلب حدود دويس

ــمول  ــتر آن در انبار می ماند مش ــود و بيش معدودی اهدا می ش

ــبب نوعی بی احترامی به  چندين امتياز می گردد و اين روند، س

ــمند می شود كه تصديق صالحيت علمی خود را  دانش و دانش

ــاب خود را  ــتن مقاله در فالن مجله موكول كند و انتس به نوش

ــتغال دارد به اثبات  ــگاهی كه در آن اش هم با ذكر عنوان دانش

رساند و تفهيم شود كه مالک مهم، تعلّق و انتساب به دانشگاه 

ــرايط صوری  ــتاد و اگر اين ش ــت نه علم و مقام علمی اس اس

ــود و در  ــاير« تلقی می ش ــود مقاله اش در رديف »س حاصل نش

خوشبينانه ترين حدود يک دهم نمره به آن تعلق می گيرد.

ــرايطی كه ايران در منطقۀ مركزی  آيا با اين وضع و در ش

ــور را با  ــرار ندارد می توان رتبۀ علمی كش ــم و تکنولوژی ق عل

ــمی و  ــداد ارجاعات به آنها و تکلّفات رس ــداد مقاالت و تع تع

اداری مشخص كرد؟ مسلمًا نگاه صرفًا كّمی به توليدات علمی 

بدون توجه به تأثيرات اين آثار در رشد علمی حوزه های دانش، 

ــت و چاپ »مقاالت« يا  ــازی نخواهد داش نتيجه ای جز كتابس

تدوين »كتاب« فی نفسه مبّين هيچ نوع امتياز يا برتری نيست و 

نمی تواند معيار ارتقا در مراتب دانشگاهی باشد، بلکه اثرگذاری 

مقاالت و آثار است كه بايد مورد توجه واقع شود. 

معمواًل دانشمندان بدون انگيزه برای كسب مدارج علمی 

ــد و نه تنها به  ــق خاطر علمی پژوهش می كنن ــب تعل و برحس



36 
دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ دو، تیرماه 1391

ــند بلکه  ــاعۀ آن می كوش زبان خود كه بدان مفتخرند و در اش

ــند و به طور طبيعی  ــای فراگير نيز می توانند بنويس ــه زبان ه ب

روانۀ بازار جهانی دانش كنند. هرچند نويسندگان و دانشمندان 

ــی اولويت  ــن نکته واقفند كه نگارش به زبان فارس ــه اي آگاه ب

ــه های نو و افکار سازنده، به زبان خود  ــتاقان انديش دارد و مش

برمی گردانند؛ همان طور كه اكنون در شرايطی كه حد متوسط 

تيراژ كتاب در ايران قريب يکهزار نسخه است ترجمۀ مثنوی 

ــخه در  ــن در امريکا در تيراژ پانصد هزار نس ــا جالل الدي موالن

ــد و فحوا و  ــدگان می رس ــت خوانن ــۀ يک هفته به دس فاصل

مضامين آن، تشنگان بسياری را سيراب می گرداند.

ــت نوآوری ها در سطح نظری  باری تنها با ارجاع به فهرس

ــطح كاربردی و توجه به تبديل  و ارقام صادرات و واردات در س

علم به تکنولوژی با هدِف اِعمال حمايت های واقعی و ملموس 

از سرمايه ها و توان ايرانی و تحقق محيطی برخوردار از امنيت 

ــور  و آرامش و اعتماد به اجرای عدالت می توان رتبۀ علمی كش

ــام صوری كه معمول  ــرد و نه با ارائۀ آمار و ارق ــخص ك را مش

گزارش های كاری و تبليغاتی است.

ــمی و اداری و  ــه تکلّفات رس ــه جای اين هم ای كاش ب

ــختگيری برای درج مقاله در مجالت isi و نشريات علمی- س

ــِت  ــی كم خواننده و همانند آن و به جای اجرای سياس پژوهش

متحکمانۀ ذكر نام دانشگاِه محل خدمِت نويسنده كه با افزايش 

ــگاه را باال جلوه دهد، حرمت اهل علم و  رقم و آمار، رتبۀ دانش

ساحت مقدس دانشگاه و دانشگاهيان را پاس بداريم و بفهميم 

كه علم و تفکر، تسليم تحکم نمی شود بلکه با مراعات مجّدانۀ 

حقوق فردی و اجتماعی استادان و دانشگاهيان و اهالی علم و 

فن، فضايی را فراهم كنيم كه اهل خرد و دانش و درک و درد و 

فهم بتوانند با آسايش خاطر در مجموعه های علمی و فرهنگی 

با مديران و مشاورانی سرامد و حکيم و دانشمند و وسيع النظر، 

به مسائل ملی و جهانی علم بينديشند و راه پژوهش های الزم 

ــگران عالم و فهيم بگشايند و ادارۀ دانشگاه ها و  پيش پژوهش

ــرفراز  مجامع و مراكز علمی را در جهت تحقق ايرانی آباد و س

ــا پديده ای به نام  ــر گردانند كه به اين ترتيب ب ــرو ميّس و پيش

كتابسازی و توليد آثاری صرفًا برای شهرت و تبليغات و نمايش 

ــب رتبه  ــب درآمد يا به منظور كس ــع تکليف يا برای كس و رف

ــگاه ها و  ــأن علم در دانش ــويم و ش و ارتقا كمتر روبه رو می ش

محيط های علمی بيش از اين ناديده انگاشته نشود.
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