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 كتاب سـازی معضلـی اسـت كـه در دهه های اخیـر روندی 

روبه رشـد داشته اسـت. از دیدگاه شـما برای مقابله با این 

معضل چه باید كرد؟

ابتدا بايد تصور خود را از   كتاب سازی به زبان بياورم.   كتاب سازی 

ــتِن فرع بر انديشيدن است. كسی بدون  از نظر من اساسًا نوش

ــد؛ يعنی هدف از نوشتن ارائۀ  ــه و محتوا بخواهد بنويس انديش

ــه نباشد، بلکه خود نوشتن هدف باشد. نوشتن غالبًا يک  انديش

ابزار است، اما خطايی وجود دارد به نام هدف پنداری و اگر اين 

خطا رخ دهد و مؤلف نوشتن را هدف قرار دهد و صرفًا بنويسد 

ــد، چه بخواهد چه نخواهد، سر از  كتاب سازی در  تا نوشته باش

ــت؛ يعنی  می آورد. اصل در نگارش كتاب، اقتصاد و اختصار اس

هرگاه مؤلف از اين اصل عدول كند - بدون ضرورت و بدون 

ــتندات و نه در  ــاز و نه در مقام احتجاج، نه در مقام بيان مس ني

ــی  ــود كه به افزون نويس مقام رفع ابهام - كاری توليد می ش

دچار است و اين افزون نويسی بستر دومی است كه مؤلف را به 

 كتاب سازی می اندازد. 

یعنـی بـه عقیـدۀ شـما افزون نویسـی را بایـد گونـه ای از 

 كتاب سـازی دانسـت؟ بسـیاری معتقدنـد فراوان نویسـی 

می تواند پیشرفت پژوهش را سبب شود.

ــمندان بزرگ كه بحق  ــالمی، يکی از دانش در تاريخ تمدن اس

ــود، ابونصر فارابی است. فارابی تقريبًا  »معلم دوم« ناميده می ش

ــت كه  هيچ كتاب بزرگی ندارد. عادت اين حکيم اين بوده  اس

كوتاه بنويسد. آثار فارابی الگوی بسيار خوبی برای نشان دادن 

ــت. فارابی سعی دارد در كمترين  ــازی اس نقطۀ مقابل  كتاب س

ــتن اين نوع  ــۀ خود را منتقل كند. با داش وقت، عبارت و انديش

ــمندان كه نمونه های فراوانی از آنان را می توان نام برد،  انديش

چرا بايد امروزه به پديده ای همچون كتاب سازی دچار شويم؟ 

باتوجه به گفته های شما، برای مقابله با  كتاب سازی چه باید 

كرد؟ آیا فرهنگ سازی در این حوزه می تواند مؤثر باشد؟

ــت كم يا زياد؛  ــا نخواهيد خوانندگانی اس ــاب را بخواهيد ي كت

خوانندگان مجبور يا خوانندگان مختار. خوانندگانی كه فريفته 

ــده  اند و خوانندگانی كه فريفته نشده  اند. در نهايت كتاب به  ش

ــترس مردم قرار می گيرد و مخاطبان آن را  عنوان كاال در دس

ــازی كرده باشد در واقع غش در  می خرند و اگر مؤلف  كتاب س

ــه به آن قيمت  ــت ك ــت. چيزی را فروخته اس معامله كرده اس

ــده كه به دليل پرحجم بودن قيمت  نمی ارزد و كااليی توليد ش

بااليی دارد اما محتوايش بسيار ناچيزتر از آن است كه می نمايد 

و اين فريب دادن خريدار است. اشکال سوم اين كه وقتی كتابی 

ــود - چه به روش ها و حيله های عجيب و غريب  توليد می ش

ــت كه در  ــت - هر كتابی را خوانندگانی اس ــه به راه راس و چ

ــع، غير از پول، وقت خود را نيز به خواندن كتاب اختصاص  واق

ــه در پنجاه صفحه  ــرض كنيد مؤلفی مطلبی را ك می دهند. ف

ــيصد صفحه بگويد. زمانی كه خوانندگان  می تواند بگويد در س

برای خواندن اين اثر می گذراند، قابل محاسبه است.  

ــم. اصاًل بحث  ــد ديگری را هم بيفزاي ــن می خواهم بُع م

ــران، منابع طبيعی و آلودگی فرهنگی را هم كه در  حقوق ديگ

ــت: كسی كه  كتاب سازی  ــؤال اساسی اين اس نظر نگيريم، س

می كند به خود خدمت می كند يا خيانت؟ مؤلف به هر انگيزه ای 

قبل از مجـازات قانونی باید زمینـه های 

احد فرامرز قراملكی*اخالقی ایجاد شود

* استاد دانشگاه تهران
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كتابی می سازد و بر هر نفعی؛ اما انسان خردمند به قول محمد 

زكريای رازی در طب روحانی كسی است كه ترازنامه ای به نام 

ــود و زياد و به نام رنج و لذت دارد:  از اين كاری كه می كنم  س

چه نتيجه ای حاصل می شود؟ آيا سبب رنج می شود يا برای من 

ــادی می آورد؟ اگر در اين ترازو بسنجيم،  مؤلف خرسندی و ش

 كتاب سازی در واقع بزرگترين خيانت است؛ برای اين كه وقتی 

من  كتاب سازی می كنم ممکن است عدۀ زيادی از مردم ندانند 

ــازی است و اين كتاب قطور را روانۀ بازار كنم؛  كه اين  كتاب س

ــازی افشا خواهد شد و  اما به دليل تهی بودن اين اثر،  كتاب س

اين افشاگری باعث ريختن آبروی من می شود.

زكريای رازی در طب روحانی در بحث دروغ سخنی بسيار 

حکيمانه دارد و می گويد كسی كه دروغ می گويد برای خودش 

ــا می شود.  ــت، برای اين كه دروغ روزی افش اهميت قائل نيس

ــازی سرقت علمی و دغل در انديشه است  به هر روی  كتاب س

ــد. علت اين موضوع آن است كه مؤلف  و بزودی رو خواهد ش

ــته است در اختيار اوست،  ــر نکرده و ننوش وقتی كتابی را منتش

اما وقتی انتشار داد، نمی تواند ديگر اين مطالب را زندانی جايی 

ــود و ديگر فرصت های  ــنده سلب می ش كند و اعتماد به نويس

ــت خواهد داد. بنابراين مؤلف بسيار ضرر  ابراز انديشه را از دس

خواهد كرد. اگر كسی اندكی محاسبۀ نفس داشته باشد، قاعدتًا 

ــازی، نه تنها اجحاف حقوق ديگران است، بلکه نوعی   كتاب س

ستم بر خويش و تيشه بر ريشۀ خود زدن است. 

در مواردی  كتاب سـازی از پخته خواری ها نشأت می گیرد و 

گاهـی مؤلف اثری با سـرقت از مؤلف دیگر می نویسـد. در 

برخـی موارد از مؤلـف اول در حد قدردانی نـام می برد و در 

مواقعـی از آن فرد در حد ذكر نـام هم یاد نمی كند. وضعیت 

این گونه  كتاب سازی ها را چگونه ارزیابی می كنید؟

ــازی مفهومًا با سرقت علمی متمايز است.  كتاب سازی   كتاب س

ــيس  ــتفاده از تمثيل فرانس برای خود تعريفی دارد كه من با اس

بيکن می توانم توضيح بدهم. بيکن می گويد كسانی كه محقق 

ــته   اند: يا زنبور عسل اند يا مورچگان  انگاشته می شوند سه دس

ــازان اند. به عبارتی،  يا عنکبوتان؛ عنکبوتان به نظر من كتابس

ــدون محتوا و  ــت كه فرد ب ــازی اين اس تعريف ديگر  كتاب س

ــخن جدی در ميان باشد در آن تنها  ــه و بدون اين كه س انديش

سخن پردازی كند. 

ــی های درازدامنی  ــازی پرنويس ــن  كتاب س ــه عقيدۀ م ب

ــازی با سرقت علمی  ــت كه خالی از انديشه است.  كتاب س اس

ــاوت دارد. همين تمثيل بيکن را در نظر بگيريد كه می گفت  تف

ــوند يا مورچگان هستند كه  ــانی كه محقق انگاشته می ش كس

صرفًا اطالعات جمع می كنند يا عنکبوتان كه بدون اطالعات 

می بافند و اين بافتن در واقع  كتاب سازی است. در واقع روايتی 

ــده  ــه در غررالحکم و دررالکلم از حضرت علی )ع( نقل ش ك

كه در شرح غرر و درر، )جلد 3 صفحه 458( آمده است خيلی 

ــد از هر علمی بهترين را  ــت. حضرت علی )ع( می فرماي زيباس

ــم چهارمی هم اضافه كرده ام  برگزين. من در تمثيل بيکن قس

ــانی كه محقق انگاشته می شوند يا مورچه  اند، يا  و گفته ام كس

ــل اند يا مگس اند. و اين مگس صفتان  عنکبوت اند يا زنبور عس

ــرقت می كنند و آثاری از ديگران به نام خود روانۀ  انتحال و س

بازار می كنند. چندی قبل نوشتاری از دكتر زرين كوب را تحت 

ــدم كه در جايی مرا  ــوان »حکايت همچنان باقی« می خوان عن

ــته گفته بود كه در اين  ــد. مرحوم زرين كوب در اين نوش گريان

ــم، زيرورو  ــت كه من هرچه می نويس ــهر مرد نازنينی هس ش

می كند و نام مبارک خود را بر آن می نهد و روانۀ بازار می كند. 

بـا این توصیـف وجه تمایـز  كتاب سـازی از سـرقت ادبی 

چیست؟

ــهوتی تحريک  ــت كه در انسان ش ــازی اين اس آفت  كتاب س

ــهوت پايان ندارد و اگر اين شهوت درمان  ــود كه اين ش می ش

ــارق بد می كند. در واقع  ــاز را به س ــود بسرعت  فرد كتابس نش

ــت. در تمثيل  ــازی اس ــرقت های علمی اثر زيان بار  كتاب س س

ــس دقت می كند؛  ــه دارم؛ يکی اين كه مگ ــس من دو نکت مگ

ــيند و ارتزاق خود را از سفرۀ  ــفرۀ ديگران می نش ــر س يعنی س

ــت: مگس عالوه بر سرقت  ديگران می كند و اين نکتۀ دوم اس

ــرقت علمی به التقاط انديشه می انجامد،  به آلودگی می افتد. س

ــت؛  ــرقت علمی نيس برای هيچ فرهنگی مصيبتی بزرگتر از س

ــرقت علمی فقط اين نيست كه فردی انديشۀ ديگری  چون س

ــی زيروروكردن، باال  ــرقت علم ــه نام خود كند، بلکه در س را ب

ــًا التقاط  ــر هم زدن و نهايت ــدر و ذيل را ب ــن كردن، ص و پايي

ــفتگی حيرت و سردرگمی می آورد و  صورت می گيرد و اين آش

آسيب های بسيار بزرگی برای فرهنگ به بار می آورد.

یكی از مواردی كه در موضوع  كتاب سازی می تواند بازدارنده 

باشد، استفاده از نظام مجازات و پاداش است. فكر می كنید 

عوامل تشویقی و جوایز در  كتاب سازی  مؤثر بوده است؟
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ــاالر نيست،  من مرادم از نظام مجازات و پاداش نظام دولت س

بلکه چنين نظامی را گام اول نمی دانم. نکتۀ دوم اين است كه 

ما در بخش پژوهش يک سری عوامل تشويقی گذاشته ايم. در 

ــه عيب نيست، بلکه فضيلت  عرصۀ پژوهش، پركاری فی نفس

ــت و كم كاری كه در همۀ شئون رواج دارد عيب است. اين  اس

ــت تشويقی گاه به صورت آيين نامه  است، مثل آيين نامۀ  سياس

ــت؛ مانند  ــای اعضای هيئت علمی و گاه غير آيين نامه اس ارتق

ــنواره ها با  ــنواره ها. من معتقدم بين آيين نامه ها و اين جش جش

ــازی  ارتباط معناداری هست. در آيين نامۀ ارتقا در سه   كتاب س

سال پيش، تأليف فقط يک عنوان داشت و آن هم فقط »تأليف« 

ــت امتياز می گرفت؛ يعنی اگر  بود و هر تأليفی بين صفر تا بيس

ــی كتابی چاپ كرده بود، در شاخۀ تأليف محسوب می شد  كس

ــت امتياز داشت. در آيين نامۀ جديد تأليف را به  و از صفر تا بيس

سه گروه تقسيم كرده اند: تصنيف، تأليف و تدوين )گردآوری(. 

ــن همچنان به ضعف  ــت. م ــن به نظر من حادثۀ خوبی اس اي

ــم كه چگونه  ــه ای در ارتقا توجه می كن ــای آيين نام و رخنه ه

ــد. در آيين نامه ها تصحيح  ــازی را رواج ده ــد  كتاب س می توان

ــقف امتيازش 10 است در حالی كه تأليف  انتقادی يک كتاب س

يک كتاب امتيازش 20 است. در جامعۀ ما تصحيح كار دشوار و 

ــت و رنج افزون تری می طلبد و  كتاب سازی نيز  عالمانه تری اس

ــخت است. تصحيح يا موفق است يا ناموفق. تصحيح  در آن س

ــيار كار سختی است و طبعًا افراد به كار سخت كمتر  موفق بس

روی می آورند.

تأثیر نظام آموزشـی را در بحث كتابسـازی چگونه ارزیابی 

می كنید؟

ــرص را در اعضای  ــی مان نوعی طمع و ح ــا نظام آموزش ما ب

ــتاب برای دانشيارشدن و  هيئت علمی رواج می دهيم. نوعی ش

استاد شدن و برای اين طمع ورزی دستورالعمل هم نوشته ايم. 

ــتورالعمل ها در غياب اخالق حرفه ای گويای اين است  اين دس

ــای دور زدن قانون  ــی از راه ه ــون را دور می زنند. يک ــه قان ك

ــرط سردبير شدن در مجالت  ــازی است. در كشور ما ش كتابس

ــی، دانشيار و استادی است. از طرفی، در كشور  علمی-پژوهش

ــانی كه  ــل تحصيلکردۀ بدون مدرک - يعنی كس ما هنوز نس

در حوزه تحصيل كرده اند و مدرک دانشگاهی ندارد - فراوان 

ــتاد تمام بود ولی  ــت. برای مثال  محيط طباطبايی واقعًا اس اس

ــوری اگر طبق آيين نامه  ــگاهی نبود. در چنين كش هرگز دانش

ــی راه بياندازد،  محيط طباطبايی بخواهد مجلۀ علمی-پژوهش

ممنوع است. اين در حالی است كه تعداد دانشمندان بی مدركی 

ــت. به همين  ــبت، كم نبوده اس چون محيط طباطبايی، به نس

ــود بايد هرچه سريع تر دانشيار  ــتاديار می ش دليل فردی كه اس

ــياری نياز به تأليف دارد و در اينجاست كه  ــود و برای دانش ش

تکنيک چسب و قيچی به ميان می آيد و حاصل آن كتابسازی 

می شود.

با این همه آیا مقررات می تواند به این موضوع كمک كند؟

ــه می تواند به  ــررات را بگويم كه چگون ــن نمونه هايی از مق م

ــاده ديد برای  ــه را نبايد خيلی س ــن فرايند كمک كند. قص اي

ــنهاد دهيم.  اينکه اگر ما انتقاد كنيم بايد راهکارهايی هم پيش

ــنواره های مختلف يک  ــا در جش ــی در آيين نامه ه كميت گراي

آسيب است كه در اين موضوع اصاًل شکی نيست، خوشبختانه 

ــت كه  ــده همۀ اين مراحل را گذرانده ام. واقعيت تلخ اين اس بن

وضع فعلی قوانين می تواند به كتابسازی منجر شود، اما بايد به 

راهکار بيانديشيم و كيفيت را به جای كميت لحاظ كنيم. گفتن 

ــت، اما با نگفتنش يکی است. زيرا برای  ــخن آسان اس اين س

جاانداختن كيفيت گرايی بايد فرايند نظام ارزشيابی كيفی داشته 

ــؤالی خواهم كرد: ما در مقام داوری چقدر  ــيم. آن وقت س باش

منصف هستيم و چقدر پايبند اخالقيم و چقدر معيارهای دقيق 

ــت و با كتابسازی  ــيار جدی اس ــؤال بس و علمی داريم؟ اين س

ــازی در  ــتقيم دارد. بخش بزرگی از كتابس ــيار مس ارتباط بس

ــانی. ولی مگر در  ــا رخ می دهد؛ بويژه در علوم انس پايان نامه ه

ــتاد راهنما ناظر نيست؟  پايان نامه ها داوری نمی كنند؟ مگر اس

ــت و كتابسازی هم سر جايش است. علتش اين  اينها همه هس

ــور مشکل داريم  ــًا در داوری علمی در كش ــت كه ما اساس اس

ــود بيماری كتابسازی درمان  ــکل داوری علمی حل نش تا مش

نخواهد شد. ما در پايان نامه ها اسمًا داوری علمی می كنيم.  

ممكن اسـت روشـن تر بفرمایید چه مشـكالتی بر سر راه 

داوری علمی هست؟

ما در داوری علمی چند مشکل جدی داريم و تا اين مشکالت 

ــازی حل نخواهد شد. از نظر  ــود، مسئلۀ كتابس جدی حل نش

ــته ام  ــه يک مقدار از عمرم را در اخالق حرفه ای گذاش بنده ك

ــتی  ــجوی اخالق حرفه ای می دانم، اخالق مش و خود را دانش

ــگيری و درمان است.  ــت. اخالق برنامۀ پيش پند و پيمان نيس

كتابسازی پديدۀ زشتی در اخالق نويسندگی است. اين را بايد 
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پيشگيری و درمان كرد و اخالق حرفه ای در اين خصوص بايد 

ــخن گويد، نه اين كه شعارهای كلی  ــگيری و درمان س از پيش

ــت كه اگر داوری های ما سر  ــی بدهد. در اين مقام اس و ارزش

ــازی درمان نخواهد شد. اما داوری های  و سامان نيابد، كتابس

علمی ما چگونه سامان می يابد؟ ما اينجا چند مشکل داريم كه 

بايد چاره كنيم. يکی اين كه داوری ها بر حسب گوناگونی های 

ــتان، مقاالت  ــن زمينه های فرهنگی، يعنی مثاًل داس فراخ دام

ــگاهی و كتاب های تخصصی می بايد  علمی، رساله های دانش

تفکيک كنيم. مثاًل امروز بيهوده نويسی رواج پيدا كرده و يکی 

از گونه های كتابسازی است، اما مالک هايی تعريف نکرده ايم 

ــی را از يک نوشتار جدا كنيم. اسم اين  كه بتوانيم بيهوده نويس

ــن رخنه ای كه در  ــتی را »رخنۀ مالک« می گذاريم. دومي كاس

كتابسازی داريم رخنۀ اخالقی است. در قرآن بارها تکرار شده 

ــت كه كاالی مردم  را به ديده حقارت ننگريد كه خود اين  اس

ــم حقارت  ــت كه در امر داوری به چش يک داوری ظالمانه اس

نگاه شود. 

در ماه های اخیر موضوعی به نام منشور اخالقی نویسندگان 

مطرح شـده اسـت. به عقیدۀ شما این منشـور تا چه اندازه 

می تواند در موضوع كتابسازی عاملی بازدارنده باشد؟

ــی دارم كه صريح عرض می كنم.  ــن زمينه من مالحظات در اي

ــن گام الزم در هر حوزه ای  ــالق، آخري ــت حقوقی از اخ حماي

ــت كه اگر جای آن عوض شود و به اولين گام تبديل شود،  اس

ــان خواهد بود. يکی از خطرات در اين زمينه تحويل  آسيب رس

دادن اخالق به قانون است. اگر به جای اخالق قانون را مطرح 

ــت. رخنه های اخالقی را با  كنيم در واقع اخالقی نخواهيم داش

اخالق برطرف می كنند، نه با قانون. منشور اخالقی نويسندگی 

ــاط قانونی و  ــه عنوان انضب ــدا كند و ب ــکل قانونی پي ــد ش باي

ــيده چون پيش از  ــود، اما هنوز زمان آن نرس حقوقی مطرح ش

ــم. مادامی كه ما  ــندگی را جا می انداختي آن بايد اخالق نويس

ــاس مثبت و انگيزۀ قوی مهارت  با رهيافته های اخالقی احس

ــم از انضباط و از  ــل نکرده ايم، نمی تواني ــالق ورزی را منتق اخ

ممنوعيت قانونی سخن بگوييم. كاركرد قانون، رفع موانع است، 

نه ايجاد زمينه و اين اخالق است كه زمينه ايجاد می كند. اينها 

ــتباه كرد. اگر به جای اخالق نويسندگی،  را با هم نمی شود اش

قانون نويسندگی وضع شود، چاره ساز اين موضوع نخواهد بود. 

ــات دوستانی كه در خانۀ  ــت كه من در جلس به همين دليل اس

ــدم و  ــندگی می پردازند، حاضر ش كتاب به بحث اخالق نويس

ــتان روی اين اصل كار می كنند  پس از بحث هايی نهايتًا دوس

كه به قانون نويسندگی بيانديشند و می خواهند منشور اخالقی 

ــود و مورد مطالبۀ نويسندگان  از ميان نويسندگان برخاسته ش

ــاد دولتی كه اهالی قلم  ــد و خانۀ كتاب، به عنوان يک نه باش

ــوری را تدوين كند؛ منشوری كه  رفت و آمد دارند، چنين منش

اهل قلم را راضی كند.

برخـی از مؤلفان معتقدند كه مجازات قانونی می تواند عامل 

بازدارنـدۀ  كتاب سـازی باشـد و برخی دیگر هـم می گویند 

برای اهل قلم نباید مجازات وضع كرد. دیدگاه شـما در این 

باره چیست؟

من تأكيدم اين است كه قبل از مجازات قانونی بايد زمينه های 

ــود. هرگز مجازات قانونی را نفی نمی كنم؛ اما  اخالقی ايجاد ش

ــالق به قانون حذر  ــت را به آن نمی دهم و از تحويل اخ اولوي

ــی و مهمی در اين زمينه دارد؛  ــيار اساس می كنم. نقد نقش بس

ــد نقدهای ما كارايی  ــا در جامعه اگر زمينۀ اخالقی كم باش ام

ــتباه  ــی را با چيز ديگری اش ــت. اگر من نقدنويس نخواهد داش

بگيرم، يعنی بظاهر نقد بنويسم، ولی هدف ادای دين به استاد 

ــد يا برعکس، نوعی غرض شخصی را بخواهم دنبال كنم  باش

ــد، كارايی  ــتيز باش و يک كينه جويی و مقابله به مثل يا نوعی س

ــت. نقد محتاج اخالق نقد است. اگر ما اخالق نقد  نخواهد داش

ــود و افرادی به بهانۀ  ــيم، نقد ما كارآمد نخواهد ب ــته باش نداش

ــازی تالفی يا ادای دين می كنند و اين نقدها شايسته   كتاب س

و بايسته نيست.

ــازی است، ولی  نقد يکی از راه های جلوگيری از  كتاب س

ــت كه منصفانه و درست باشد. نقد درست يعنی  وقتی مؤثر اس

نقد علمی و متخصصانه. نقد منصفانه نقدی است كه بی طرفانه 

ــد و از واكنش هيجانی مثبت و منفی  و خالی از حب وبغض باش

عبور كرده باشد. در حقيقت نقد را برای وظيفۀ انسانی بنويسند 

ــد. در جامعه  اگر اخالق در  ــز ديگری را در آن لحاظ نکنن و چي

ــازی  ــت قرار بگيرد، هر اقدامی مؤثر خواهد بود.  كتاب س اولوي

پديدۀ شومی است كه بايد آسيب شناسی و درمان شود.
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