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در دوران جدیـد متأسـفانه مقوله ای به نـام پخته خواری و 

كتاب سازی بازار نشر را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. 

به عقیدۀ شـما علل این ناهنجاری در نشر چیست و چگونه 

باید با پیشرفت آن مقابله كرد؟ 

ــازی نظر افکند. از نظر  از چند جهت می توان به مقولۀ كتاب س

ــال حاضر با پديده ای  ــی در ح اقتصادی و از نظر جامعه شناس

ــی و مقاله نويسی  ــده ايم كه نام آن را بايد كتاب نويس مواجه ش

ــفانه اين آثار، خواننده خيلی كم دارد. تيراژ  گذاشت؛ ولی متأس

ــا معمواًل بين 500، 1000 و 2000 دور می زند و از اين  كتاب ه

ــت كه  فراتر نمی رود؛ اما از وضع كتاب بدتر، وضع مقاالتی اس

ــود. متأسفانه گاهی  ــی و غيره چاپ می ش در مجالت پژوهش

ــطح  ــيم كه مقاالتی كه برای ارتقای س ــه اين نتيجه می رس ب

ــيار اندكی دارد. گاه  ــتادان به چاپ می رسد، خوانندگان بس اس

ــد كه يک مقاله چهار نفر هم خواننده ندارد و اين  اتقاق می افت

ــورق می كنند و رد  ــطحی مجله را ت ــدگان به صورت س خوانن

ــوند. چون موضوع جاذبه ندارد و خواننده را برنمی انگيزد  می ش

ــنده در آن حرف زيادی ندارد. وضعيت كتاب هم  و اصواًل نويس

ــترده ای چاپ می شود  ــت؛ كتاب در سطح گس همين طور اس

ــت؛ به همين دليل خلئی  ــداد خوانندگان معمواًل زياد نيس و تع

ــه يک كتاب را  ــتند ك ــود؛ يعنی گروه زيادی نيس ايجاد می ش

بخوانند و در خاطر داشته باشند.

به هر حال كتاب نويسی و چاپ كتاب چند انگيزه دارد كه 

ــب شهرت است و سودآوری های اقتصادی و  يکی از  آنها كس

در اين بازاری كه كتاب خوان كم داريم، متأسفانه كسی متوجه 

نمی شود كه اين كتاب از كتاب ديگری تقليد شده و اين باعث 

می شود كه افراد با جرأت بيشتری كتاب چاپ كنند.

ــدارد و معمواًل اثری  ــود مادی ن البته اين كتاب ها غالبا س

نيست كه چند بار تجديد چاپ شود و نمونۀ آنها را در دانشگاه ها 

ــران را با اندكی تغيير به  ــی می بينيم. اين افراد كتاب ديگ خيل

ــی كه از اين موضوع  ــام خود چاپ می كنند. يک نتيجۀ نهاي ن

ــندگی نداريم و  ــت كه ما اخالق نويس می توان گرفت، اين اس

كتاب های ديگران را به نام خود چاپ می كنيم. موضوع مهم تر 

ــن كار را نمی كنيم، بلکه از  ــه تنها با كتاب های داخلی اي اين ك

ــه و به نام خود چاپ  ــای خارجی هم مقاالتی را ترجم كتاب ه

ــن پديدۀ ناهنجار  ــا راهی كه می تواند ما را از اي ــم. تنه می كني

ــت كه گويا در  ــان بدارد، تدارک يک بانک اطالعاتی اس در ام

ــده است. در حال حاضر جای يک بانک  اين زمينه كارهايی ش

اطالعاتی خيلی دقيق كه در هنگام بررسی پيشينۀ يک تحقيق، 

چه به صورت مقاله چه به صورت كتاب، از طريق جست وجوی 

ــت. من در مقام داور بارها با  رايانه ای به ما كمک  كند خالی اس

ــده ام. يک مقاله به  اين پديده بويژه در زمينۀ مقاالت، مواجه ش

ــخصی برای داوری می آيد و يک سال بعد چيزی شبيه  نام ش

ــد. اگر استادان وسيله ای  ــتم می رس آن، به نام ديگری به دس

ــات دهند و آن  ــتند خود را از اين خطر نج ــتند، می توانس داش

ــيله تنها بانک اطالعات علمی  است كه به همۀ نويسنده ها  وس

در يافتن آن موضوعی كه می نويسند، كمک كند.

به عقیدۀ شما آیا افزایش نظارت  نهادهای مسئول نمی تواند 

كارآمدتر از بانک اطالعاتی باشد؟

ــطح بااليی است و  ــيار س داوری كردن كتاب يا مقاله كار بس

ــته ای مانند ادبيات فارسی و ادبيات  اگر در ايران بگرديم در رش

ــرب، تعداد كمی داور جدی داريم كه كتاب را از ديدگاه های  ع

ــی قرار دهند.  ــی و غيره مورد بررس ــوابق محتواي مختلف، س

نقد را با چشم و هم چشمی اشتباه گرفته ایم
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ــت برای عده ای از  ــتان، نامه ای نوش مجله ای در يک شهرس

ــردبير مجله تقاضا كرد  ــتادان و نويسندگان معروف و از س اس

ــاب دارد، برای مجله  ــه ای برای كت ــی نقد و مقال كه اگر كس

ارسال كند و بيش از صد و پنجاه مقاله برای آن مجله آمد. من 

بسياری از اين نويسندگان را می شناختم و می دانستم تازه پا به 

ــگاه گذاشته اند و اصاًل توانايی مقاله نويسی  ميدان ادب و دانش

ــت. اگر يک  ــان قرار گرفتن در جريان امور اس ندارند و قصدش

ـ كه دزدی  بانک اطالعاتی داشتيم، می توانستيم از خطر اولـ 

ـ جلوگيری كنيم. مقاالت ديگران استـ 

عالوه بر كتاب سازی و مقاله سازی، با معضل پایان نامه سازی 

هم مواجه هستیم كه در دوران اخیر رشد زیادی داشته است. 

به نظر شما در این باره چه چاره ای می توان اندیشید؟

ــروع می شود؛ وقتی  ــفانه فاجعه از همين پايان نامه ها ش متأس

ــی می كنيم،  پايان نامه را نظر می دهيم و پروپوزال آن را بررس

ــد از آن نمره می گيرد و  ــجو موضوعی ارائه می دهد و بع دانش

ــرطی كه استاد راهنما، دانشجو  ــد به  ش اين امر طبيعتًا بايد باش

ــت. در  ــی كند؛ اما اين يک طرف قضيه اس ــًا راهنماي را حقيقت

ــگاه  ها آگهی می دهند كه »پايان نامه  برخی موارد جلوی دانش

می نويسيم« و دانشجو پايان نامه و رسالۀ خود را اين گونه فراهم 

می كند، بدون آن كه نقد شود و اين پديده ای است كه به كمک 

ــوی آن را بگيريم. فرض كنيد  ــک اطالعاتی می توانيم جل بان

ــود كه پس از تصويب موضوع، آن را  ــکده ها مقّرر ش در دانش

ــتند، با اين روش می توانيم جلوی بعضی  برای اين بانک بفرس

ــه مقداری كج روی وجود دارد؛  تقلب ها را بگيريم. البته هميش

ولی بايد تا حد ممکن اطالعات را جمع كنيم.

همان گونه كه مستحضرید متأسفانه فضای نقد نیز در كشور 

ـ  ـ چه در دانشـگاه و چه غیـر از آنـ  مـا بـه صورت جدیـ 

دنبال نمی شود. برای پیشرفت در حوزۀ نقد چه باید كرد؟

اگر ما توان نقد قوی داشتيم، خيلی از مشکالت حل می شد. بايد 

ــتفاده  از تمام ابزارها مثل بانک اطالعاتی و مراكز نقد كتاب اس

ــه تقليد از ديگران  ــار كتاب هايی را كه ب ــم و تقريبًا يک ب كني

ــود نقد كنيم. اگر نقد علمی كتاب ها گسترش پيدا  چاپ می ش

ــطحی از جامعه واقعًا خيلی كارها پيش می رفت  می كرد، در س

ــی از  ــطح دانش ــتيم در يک زمينه و يک س و الاقل می توانس

ــويم، اما  ــه، كتاب خوب توليد كنيم و مانع كج روی ها ش جامع

ــنديده  ــفانه ناقد خيلی جدی نداريم و هنوز جامعۀ ما نپس متأس

است كه مفهوم نقد يعنی بهبودسازی كتاب و به معنای جنگ 

ــت. متأسفانه بيشتر نقدهای ما جنبۀ  و جدال و انتقام گيری نيس

ــی كه نقد می نويسد،  ــمی پيدا كرده است. كس چشم وهم چش

ــا و تندی هايی قرار می گيرد و اين  گاه در معرض بی حرمتی ه

موضوعی است كه در كشورهای ديگر نمی بينيم. بايد اعتراف 

ــته است. بايد به جای  ــرفت خوبی نداش كنم حوزۀ نقد ما پيش

ــود، مجله هايی  مجله های بی محتوا كه هم اكنون چاپ می ش

منتشر شود كه پايۀ آن نقد آثار باشد.

بـا این وضعیت نابسـامان حوزۀ نشـر، آیا الحـاق ایران به 

قانـون جهانی كپی رایت می تواند كمكی بكند و تا حدی این 

آشفته بازار را سامان دهد؟ 

پيوستن به كپی رايت و رسيدن به يک درجۀ علمی افتخار است 

ــنجيم و قبول كنيم كه  ــه ما كارهايمان را با كار ديگران بس ك

ــدن در كپی رايت به  ــود؛ اما وارد ش جنبه های مادی مراعات ش

نفع ما هست يا نه؟ ظاهراً نه، چون سطح فرهنگی ما در انتشار 

مقاله از اروپايی ها كمتر است.

بـا توجه بـه این كـه پخته خـواری در حوزه تصحیح نسـخ 

فـراوان دیده می شـود، در این باره چه باید كـرد؟ عملكرد 

مركـز پژوهشـی میـراث مكتـوب را در این زمینـه چگونه 

ارزیابی می كنید؟

ــک می گويم كه  ــی ميراث مکتوب تبري ــن به مركز پژوهش م

ــون انجام می دهد و آرزو  ــی جدی در حوزۀ تصحيح مت كارهاي

ــود. در اين زمينه  ــتری چاپ ش می كنم كتاب های قديمی  بيش

ــران را برمی دارند و چند  ــدۀ ديگ ــی براحتی كتاب چاپ ش برخ

ــه در اين باره نيز از طريق  ــتباه اضافه می كنند. البت لغت را باش

نقد و بانک اطالعاتی می توانيم جلوی اين موضوع را بگيريم و 

شيوه هايی پيدا كنيم كه بر حسب آن، اين كار يعنی »رونويسی« 

ــی متخلفان را  ــر اخالقی بدانيم و حت ــت و غي را كاری نادرس

دادگاهی و مبرای جرائمشان مجازات هايی وضع كنيم.

بسـیاری از پژوهشـگران معتقدنـد كه وضـع قوانین برای 

اهالی قلم و نویسندگان كار درستی نیست.

ــی كتاب من را به نام خود  اهل قلم داريم تا اهل قلم. اگر كس

چاپ كند، من چه كاری می توانم انجام دهم؟ مگر می شود اين 

ــاند؟ كتاب مورد نياز مردم  ــتگاه قضايی نکش موضوع را به دس

ــی كتاب ديگری را به نام خود چاپ كند، جز از  ــت. اگر كس اس

راه قانونی چه كار می توان كرد؟                                        ■
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