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همان گونـه كـه مطلـع هسـتید در دهه هـای اخیر مشـكل 

كتاب سـازی و پخته خـواری بـازار نشـر را  بشـّدت تهدید 

می كند. به عقیدۀ شـما، این مشـكل چه علل و عواملی دارد 

و چـرا مؤلفـان و مخاطبـان به چنیـن آثاری رغبت نشـان 

می دهند؟

كتاب سازی با پخته خواری فرق دارد و علت های آنها هم يکی 

ــود گفت »مؤلفان و مخاطبان به چنين  نيست. گمان نکنم بش

آثاری رغبت نشان می دهند«. احتمااًل مقصود شما چيز ديگری 

است. تا جايی كه من خبر دارم، مخاطبان حرفه ای به محض آن 

كه احساس كنند كه نمی توانند به كتابی اعتمادكنند، آن را كنار 

ــته هم كه حرفه ای ترند، زود درمی يابند كه  می گذارند. آن دس

با كتاب روبه رو هستند يا با شيادی و كتاب سازی. كتاب سازی 

ــال های اخير  ــواری علت های مختلفی دارد كه در س و پخته خ

تشديد شده است. تا وقتی كه سامانه های ارزشيابی دانشگاهی 

ــت بهنجار  ــی  كتاب به وضعي ــد و بررس ــگاهی و نق و پژوهش

ــی خواهد ماند و  ــد، باق ــکل حل نخواهد ش بازنگردد، اين مش

احتمال دارد تشديد هم بشود.

برخـی مؤلفاْن مقاالت دیگرانی را كـه حیات دارند در قالب 

كتـاب به نام خود چاپ می كنند. دیدگاه شـما در این زمینه 

چیست؟

ــت. اگر قانون  ــمی اس ــرقت علنی و رس اين كه می فرماييد س

ــود و قاضيانی باشند  ــت اجرا ش حقوق مؤلفان و مصنفان درس

ــند، اين نوع كارها را جرم تلقی  ــلط داشته باش كه به حقوق تس

خواهند كرد و ناگزيرند قانون را اجرا كنند.

متولـی اصلی موضوع نشـر در كشـور مـا وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اسـت. آیا افزایش ممیزی ها می تواند سدی 

بر سر راه كتاب سازی  باشد؟

ــۀ نهادهای دولتی  ــای متولی اصلی را نمی فهمم. هم من معن

ــئوليت دارند. اگر  ــر تخلف و جرم مس ــام قضايی در براب و نظ

ــما از مميزی، سانسور است، به عرضتان برسانم كه  مقصود ش

ــور در هيچ جا موفق  ــان داده كه سانس تجربه های جهانی نش

ــت. سانسور خطرناک ترين مداخله در روند نشر است  نبوده اس

ــر كتاب را به نابودی می كشاند. در باب خالف كاران هم  و نش

ــد عرض كنم كه در همه جای دنيا خوب بلدند موانع تخلف  باي

ــت در اين خصوص پای نهاِد بخصوصی  را دور بزنند. بهتر اس

ــيم. برای مقابله با پخته خواری، كتاب سازی و  را به ميان نکش

ــی همه جانبه و همکاری  ــرقِت آثار ديگران، سياست و روش س

گسترده ای الزم است كه در حال حاضر موجود نيست.

یكی از عواملی كه به كتاب سـازی دامن زده، روش آموزشی 

در جامعۀ دانشـگاهی ماسـت كـه در مـواردی پایان نامه ها 

كپی برداری  اسـت. به عقیدۀ شما در این باره چه باید كرد؟ 

اصالح نظام آموزشی از كجا باید آغاز شود؟

ــتادان به كار خود و به ضوابط علمی و پژوهشی  شماری از اس

تسلط ندارند؛ شمار ديگری وقت خواندن پايان نامه ها را ندارند؛ 

ــمار ديگری حال و حوصله اش را ندارند؛ شمار ديگری چنان  ش

گرفتار كسب يک لقمه نان اند كه به وظايف اصلی استادی خود 

ــمار ديگری به اين نتيجه رسيده اند كه در نظام  ــند؛ ش نمی رس

دانشگاهی فعلی به استادی كه برای پايان نامه های دانشجويان 

ــک و خالی هم  ــد، يک »بارک هلل« خش ــت و دقت صرف كن وق

ــت. اگر اينها را كنار هم  ــد و موارد ديگری از اين دس نمی گوين

دوراندیشی و سماحـت نظـر الزم است

عبدالحسین آذرنگ*
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بگذاريد، خودتان حتمًا متوجه می شويد كه چه به بار می آيد. در 

ــی تا جايی كه خبردارم، چندين و چند  باب اصالح نظام آموزش

كار انجام شده است. حق است كه اين را از كسانی بپرسيد كه 

در اين راه بيش و پيش از من و شما استخوان خرد كرده اند.

بعضـی از ناشـران ما نیز رنگ كاسـب به خـود گرفته اند و 

بـرای باال بردن امتیاز نشـر، كارهایی بی ارزش را وارد بازار 

می كنند. به عقیدۀ شـما این موضوع چـه ضررهایی به بازار 

نشـر می زند؟ چگونه می توان جلوی آسیب هایی را كه امروز 

دارد سلیقۀ مخاطبان را تنزل می دهد، گرفت؟

ــران ما  ــی صادر نکنيم. در ميان ناش ــت كه حکم كل خوب اس

همه جور روش و سليقه ای هست. نشر هم مثل خيلی زمينه ها 

با مسائل و مشکالت خاص خودش روبه روست.

برای آنکه نشر كار خودش را بکند، اول از همه بايد موانع 

را از سر راهش برداشت و در كارش مداخلۀ غيرالزم نکرد. بايد 

سعی كرد نشر به توازن طبيعی ميان عرضه و تقاضا دست  يابد 

ــی در جامعه بايد تا مرحلۀ طبيعی  و به موازات آن، نقد و بررس

خود تقويت شود. در چنان حالت طبيعی، نظام طبيعی نقد، نشر 

ــی، هر اقدامی به  ــرايط غير طبيع طبيعی را نقد می كند. در ش

ــود غيرطبيعی و يقين بدانيد  قصد اصالح، مداخله ای خواهد ب

كه به جای ديگری لطمه می زند.

آیا موضوع منشـور اخالقی نویسـندگان راه به جایی خواهد 

بـرد یا حضور كارشناسـان خبـره در ادارۀ امـور كتاب الزم 

است؟

ــت. هر اداره ای   به نظرم نه؛ برای كتاب هيچ اداره ای الزم نيس

با هر اساسنامه ای تشکيل شود، نتيجه اش ديوان ساالری است. 

ــر، سياست گذاری و سياست های هماهنگ و  برای كتاب و نش

برنامه های هماهنگ، دورانديشی و سماحت نظر الزم است.

در سـال های اخیر روند كتاب سازی  در حوزۀ تصحیح متون 

بمراتب افزایش یافته و افرادی به این حوزه پرداخته اند كه 

تخصـص الزم را ندارند و هدفشـان فقط كسـب نام و نان 

اسـت. به نظر شـما برای جلوگیری از پیشـرفت این روند، 

چه باید كرد؟

ــم كه اين گونه افراد متون را برای چه ناشرانی  از شما می پرس

ــده را با  ــون تصحيح ش ــان نکنم مت ــد؟ گم ــح می كنن تصحي

ــخصی چاپ  كنند. اگر سفارش دهنده نمی داند  سرمايه های ش

ــکال  مصحح از نظر علمی و تحقيقی چه كيفيتی دارد، پس اش

ــگاه ها و  ــت. در ضمن اگر نظامی در دانش ــای ديگری اس از ج

ــد كه آثار بی اعتبار اعضای خود را به  ــگاه ها حاكم باش پژوهش

ــاراتی و تحقيقاتی  منزلۀ نمره های منفی در كارنامه های انتش

ــياری از نقاط جهان  ــمار آورند - نظامی كه در بس آنان به ش

معمول است - آن وقت خواهيد ديد كه از انتشار آثار بی اعتبار 

ــگاه هايی خبر دارم كه اگر استادی  خودداری می كنند. از دانش

ــد و منتشر كند كه سه نقد علمی و تخصصی ثابت  اثری بنويس

ـ بحث بر  ــتـ  كند روش علمی و تحقيقی آن اثر بی اعتبار اس

ـ موقعيت  ــيوۀ كار استـ  ــر محتوا نيست، بر سر روش و ش س

ــتاد به خطر می افتد. حيثيت های دانشگاهی  دانشگاهی آن اس

در حقيقت به انتشار آثار معتبر وابسته است.

آیا دیجیتال سـازی نسـخ خطی می توانـد در حوزۀ تصحیح 

این قبیل مشكالت را كاهش دهد؟

ــده است.  ــدن اكنون اجتناب ناپذير ش اصواًل روند ديجيتالی ش

ــی و اين همه آثار  ــا، با اين فرهنگ غن ــوری مثل م برای كش

ــيار مبرمی است. در اين  ــدن ضرورت بس خطی، ديجيتالی ش

ــمت  باره اصاًل نبايد ترديد كرد. هر قدر زمان بگذرد، اگر به س

روند ديجيتالی شدن نرويم، به زيان ماست؛ اما ديجيتالی شدن 

متون به همۀ مشکالتی كه داريم پاسخ نمی گويد. مسئلۀ خط 

ــامانه های بازيابی از  ــی، نايکدستی امالها و ضبط ها، س فارس

ــت كه بايد راه حل  آنها  متون و نظير اينها، از جمله عواملی اس

ــترده به دست آورد و اينها اصاًل كار  را با همکاری  و توافق  گس

ساده ای نيست.

 الحـاق ایران بـه قانون كپی رایت تا چـه اندازه در حل 

مشكل كتاب سازی تأثیرگذار خواهد بود؟

ــه قانون بين المللی  ــد ب ــااًل دير يا زود ناگزير خواهيم ش  احتم

ــال، گمان نکنم اين  ــر )كپی رايت( بپيونديم. با اين ح حق نش

ــازی با رواج فرهنگی  ــازی شود. كتاب س الحاق مانع كتاب س

ــی رود كه محصول كاذب و بنجل را نپذيرد  عمومی از ميان م

ــران كتاب ساز دريابند كه كاالهای  و پس بزند. اگر روزی ناش

ــور كاالها را  ــان توليد اين ج ــان خريدار ندارد، خودش بنجلش

ــتيد. با فرهنگ به  متوقف می كنند. حتمًا متوجه مقصودم هس

جنگ عيب ها و نقص ها بايد رفت، نه با ايجاد دواير و برقراری 

نظارت های ديوان ساالرانه.
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