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عوامل شـیوع و افزایش آنچه امروز به عنوان كتاب سـازی 

فرهنگ ما را مورد تهدید قرار داده، چیست؟ 

كتاب سازی مربوط به دوره كنونی نيست و سابقه دارد و اگر در 

ــته برگرديد، همواره اين معضل  تاريخ كتابت و تأليف به گذش

وجود داشته است. در مواردی صرفًا كسی كتاب شخص ديگر 

ــاب را بدون ارجاع دادن  ــص  كرده يا بخش هايی از كت را تلخي

برداشته است. حتی در دوره هايی عمل مذمومی تلقی نمی شده 

ــرای همين از قديم ما كتاب هايی داريم كه بخش مهمی از  و ب

ــده، بدون اين كه اتفاق مهمی  كتاب در كتاب ديگر تلخيص ش

افتاده باشد. يعنی منبع اثر بنا نبوده است ذكر شود يا گاهی ذكر 

می شده است. اما در اين دوران متأسفانه نشر و كتاب وضعيت 

خوبی ندارد. آمار و ارقام همه نشان می دهد وضعيت كتابخوانی 

ــت. نکتۀ ديگر اين كه ما از قوانين  در ميان ما خيلی جالب نيس

جهانی پيروی نمی كنيم و تابع آنها نيستيم و اگر قوانينی مانند 

ــد، يک مقدار قضايا را محدود می كرد.  كپی رايت رعايت می ش

ــازی وجود ندارد؛  ــاًل قوانين جدی برای برخورد با كتاب س عم

ــاب ديگری را به نام خود چاپ كند، قانون  يعنی اگر فردی كت

محکمی وجود ندارد كه جلوی آن را بگيرد.

 به عقیدۀ شما اگر با افراد برخورد قانونی شود به این معنی 

نیسـت كه اعتبار علمی آنان در نظر گرفته نشـده است؟ آیا 

وضع قوانین می تواند در این زمینه مؤثر و بازدارنده باشد؟

ــود و حق و  ــدۀ من در چند مورد بايد برخورد قانونی ش به عقي

حقوق مؤلف درنظر گرفته شود. نکتۀ ديگر به وضعيت عمومی 

بازار نشر بر می گردد. متأسفانه ذائقۀ خوانندگان هم آسان پسند 

ــه  جز موارد  ــجويان و اهل كتاب هم - ب ــت. دانش ــده اس ش

استثنايی - تحت تأثير رسانه های عمومی به گونه ای شده اند 

كه همه چيز را سريع و بسته بندی شده می خواهند. بنابراين، اين 

موضوع تنها در عرصۀ كتاب نيست و در عرصه های ديگر هم 

ــود؛ مثاًل اطالعيۀ رسمی می زنند كه پايان نامه  مشاهده می ش

می نويسيم!

البتـه این موضوع  در مقاالت نیز بسـیار دیده می شـود. به 

عقیدۀ شـما برای جلوگیری از این آسـیب در حوزۀ مقاالت، 

چه باید كرد؟

مدتی پيش يکی از استادان مقاله ای برای ارزيابی آورد و به ما 

ــت كسی افتاد كه مدير مجلۀ  ــت بر قضا مقاله به دس داد و دس

ــد همين مؤلف  ــخص ش ــری بود و پس از پيگيری ها مش ديگ

مقاله را با عنوان ديگری چاپ كرده، ولی حاال با عوض كردن 

چکيده و عنوان مقاله تصميم دارد دوباره آن را با عنوان ديگری 

ــدا كرده و دامنۀ آن  ــفانه اين موضوع رواج پي چاپ كند. متأس

روزبه روز گسترده تر می شود. 

بـه عقیدۀ شـما در این موارد، نقـد بهتر از برخـورد قانونی 

نیست؟

ــرقت است. چنين  ــت، چون تمامًا س بعضی آثار قابل نقد نيس

ــه می توان نقد كرد؟ فقط كتابی را می توان نقد  كتابی را چگون

ــری را، از اين  ــد. زمانی كه اث ــرد كه حاصل فکر مؤلف باش ك

ــند چه چيزی را می توان نقد  طرف و آن طرف، كتاب كرده باش

ــت و جنبۀ اخالقی كه بايد آن  كرد؟! البته يک جنبه، قانون اس

ــود. يک بخش هم به سطح فرهنگ، فرهنگ  جنبه  تقويت ش

ــائل علمی برمی گردد.  عمومی، فرهنگ كتاب و مطالعه و مس

ــت؛ يعنی اين گونه نيست كه در  اين معضل پديده ای مجزا نيس

نشـر ما بنیۀ پذیرش كپـی رایت را ندارد

عبدالرحیم قنوات*
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فرهنگ و جاهای ديگر اتفاقات مشابه صورت نگيرد و تنها در 

كتاب صورت بگيرد. اين موضوع عمومی شده است و نمود آن 

را به صورت علنی در بازار كتاب می توان ديد.

مدرک گرایی در نظام آموزشی ما بیداد می كند. به عقیدۀ شما 

ایـن روحیۀ كمیت گرایی در نظام آموزش عالی تا چه اندازه 

به موضوع كتاب سازی، مقاله سازی و پایان نامه سازی دامن 

زده است؟

ــترش كّمی پيدا كرده است.  ــتر گس نظام آموزش عالی ما بيش

ــود، ممکن است آسيب هايی  ــترده ش طبيعتًا وقتی چيزی گس

ــی رسمًا چنين چيزی يعنی  ــود؛ ولی نظام آموزش به آن وارد ش

ــود جلوی آن را  ــرده و اگر مطلع ش ــازی را ترويج نک كتاب س

ــد ديگر  ــجويان زياد ش می گيرد. به هر حال وقتی تعداد دانش

نمی توان خيلی چيزها را كنترل كرد. طبيعتًا بايد راهی باز شود 

كه بتوان جلوی كسی را كه اهل خالف است، گرفت.

رواج پایان نامه سـازی كمتر از كتاب سـازی نیسـت. برای 

جلوگیری از این موضوع چه توصیه می كنید؟

ــتانداردها رعايت نمی شود.  ــت كه اس يکی از داليلش اين اس

ــجويان يک استاد از حدی بيشتر شد، او عماًل  وقتی تعداد دانش

ــر نمی تواند نظارت كند. در حوزۀ تصحيح هم خيلی راه باز  ديگ

ــران كارهای ديگران را با  ــت. متأسفانه بعضی از ناش كرده اس

ــر عبارت »به اهتمام« به نام خود چاپ می كنند. در حالی كه  ذك

اين اهتمام از حد نوشتن يک مقدمۀ ساده فراتر نمی رود. 

اعمـال قانون مالكیت معنوی پدیدآورندگان در این زمینه تا 

چه اندازه مؤثر اسـت؟ آیا با پیاده كردن این قانون در بازار 

نشر می توان با این آسیب فرهنگی مقابله كرد؟

ــازگار نيست و بنيۀ نشر  ــر ما س كپی رايت جهانی با اقتصاد نش

ــت كه بتوانيم كپی رايت را بپذيريم؛ يعنی اگر  ما در حدی نيس

بخواهيم رعايت كنيم، نشر متالشی می شود و اگر هم رعايت 

نکنيم همين وضعيتی می شود كه هم اكنون مشاهده می كنيد.
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