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در سـال های اخیـر معضل كتاب سـازی و پخته خواری بازار 

نشر را بشدت تهدید می كند. عده ای حتی مقاالت اشخاص 

دیگری را كه در قید حیات هستند در قالب كتاب به نام خود 

چاپ می كنند. علت اصلی این موضوع از نگاه شما چیست؟

ــامی دارد. ممکن است يک نفر كتاب  كتاب سازی انواع و اقس

ــاپ كند و اين كتاب  ــم خود جا بزند و چ ــردی ديگر را به اس ف

ــناخته و بی ادعا يا  ــخصی ناش ــت در اصل از آِن ش ممکن اس

ــد. اين موضوع در زمان های گذشته هم  ــته باش حتی درگذش

ــوم بوده؛ برای مثال علی بن عثمان هجويری در مقدمۀ  مرس

ــف المحجوب می گويد كه من كتاب هايی نوشته ام  كتاب كش

كه ديگران كل كتاب را به نام خود كرده اند و به همين دليل در 

چند جا از كتاب خود می گويد كه اين كتاب متعلق به من است 

و از خودش اسم می برد و بدين ترتيب می خواهد اسم خود را در 

جای جای كتاب بياورد تا مبادا فردی بيايد كتاب را بردارد و اسم 

ــد. اين موضوع در گذشتۀ  خود را به عنوان مؤلف بر آن بنويس

ــتۀ نزديک تر هم كسانی بوده اند.  ــت. در گذش دور هم بوده اس

ــاه  برای مثال محمدجعفر كبودرآهنگی ملقب به مجذوبعلی ش

ــالکين كه فصل هايی از آن همان  كتابی دارد به نام مراحل الس

مرصادالعباد نجم الدين رازی است؛ البته بسياری از قسمت های 

ــت و  خود كتاب مرصادالعباد هم ترجمه از كتاب های ديگر اس

مؤلف مأخذ و منبع خود را ذكر نکرده است. 

ــته تا امروز مطرح بوده؛ ولی  موضوع كتاب سازی از گذش

ــت. در گذشته  امروز جنبه های مالی و اقتصادی كار مطرح اس

ــخص در كتاب دست می برده، يا  ــب اعتبار، ش فقط برای كس

ــت. به همين دليل شاعر از  ــعری را به نام خود می كرده اس ش

تخلّص استفاده می كرده تا بگويد شعر مال من است و به اسم 

او ثبت شود و ديگری شعر را به نام خود نکند.

ــر  ــع و درآمدهايی برای مؤلف و ناش ــروز تأليفات مناف ام

ــاب را چاپ می كنند  ــر و مؤلف با كمک همديگر كت دارد. ناش

ــی كه كتاب آنها  ــهيم اند و كس و هر دو در منافع مادی آن س

ــاند. وجود جنبه های  ــرقت می كند، به هر دو زيان می رس را س

ــر می كند و جنبۀ حقوقی  ــئله را پيچيده ت مالی و اقتصادی مس

ــائل  ــامی دارد و مس ــرقت هم انواع و اقس به آن می دهد و س

حقوقی هم برای هر يک فرق می كند. برخی سرقت هاست كه 

ــم خود  ــی اس می توان خيلی راحت آنها را ديد؛ مثاًل وقتی كس

ــته يا بخش اعظمی از كتاب را برداشته و  را روی كتابی گذاش

ــت. اّما خيلی وقت ها سرقت را بآسانی  ــم خود جا زده اس به اس

نمی شود تشخيص داد؛ مثل وقتی كه كسی جمله بندی مؤلفی 

را عوض می كند و همان مطلب را با تعبيراتی ديگر بيان می كند 

و مأخذ خود را هم ذكر نمی كند.

از اين موارد بسيار است. 

زمانی كه من خودم ناشر بودم می ديدم كه گاهی كتاب های 

ما را برخی ناشران برای منافع مالی اش چاپ می كردند. كتاب 

ــخص ديگری تأليف می كرد، ناشری هم سرمايه گذاری  را ش

ــرد و برای آن  ــش و صفحه بندی می ك ــرد و آن را ويراي می ك

عکس می گذاشت و اشخاص ديگری می آمدند و پخته خواری 

می كردند و در واقع اموال ديگران را سرقت می كردند.

يک مورد ديگر كه برای خود من اتفاق افتاده، سرقت هايی 

ــن، زبان حال، كرده اند. آقای  ــت كه از يکی از كتاب های م اس

ــتاری آقای محمدرضا جعفری  ــريفی كتابی با ويراس محمد ش

ــی و همان طور كه در  ــد به نام فرهنگ ادبيات فارس درآورده ان

ــه منزلۀ يکی از  ــد از كتاب زبان حال من ب ــۀ آن گفته ان مقدم

انواع سرقت ادبـی و حقـوق مؤلفان

نصرهلل پورجوادی*

* عضو شورای عالی علمی دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
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ــياری از مدخل های  ــتفاده كرده اند و بس »منابع اصلی« خود اس

ــدون اين كه مأخذ ذكر  ــت، ب اين اثر برگرفته از كتاب من اس

ــم و تذكر دادم  ــی به مؤلف گفت ــن اين مطلب را تلفن ــود. م ش

ــا برای تحقيق  ــد و مطالبی را كه من مدت ه ــما آمده اي كه ش

ــته ايد و به اسم خودتان  ــيده ام، برداش آن زحمت و مرارت كش

چاپ كرده ايد و از منافع آن هم بهره می بريد. پس اجر زحمات 

من چه می شود؟ صرف نظر از منافع مادی، شما بايد می گفتيد 

ــه فالن مطلب را از كجا گرفته ايد تا حقوق معنوی من حفظ  ك

ــود و اين كار را هم نکرده ايد و تازه اين كار را با كتاب های  ش

ــف پخته خواری  ــر و مؤل ــد. در واقع ناش ــران هم كرده اي ديگ

ــخ من گفت: »من می خواستم  ــريفی در پاس كرده اند. آقای ش

منابع و مآخذ خود را ذيل هر مدخل ذكركنم، ولی آقای جعفری 

قبول نکرد، چون می گفت كتاب قطور می شود.« من نمی فهمم 

ــتداللی است كه بيايند مطالب ديگران را بردارند و  اين چه اس

بعد بگويند اگر ما بگوييم از كجا گرفته ايم كتاب قطور می شود! 

ولی دليل اصلی اين نيست. آقای جعفری كه خودش و پدرش 

ــخصيت های معتبر و قابل احترامی هستند و  ــر ش در عالم نش

ــان خدمات كم نظيری به نشر كشور كرده اند،  بخصوص پدرش

نبايد اين كار را می كردند. من از پسر آقای عبدالرحيم جعفری 

چنين توقعی نداشتم. كاری كه كرده اند نوعی پخته خواری و از 

نظر من سرقت است. 

ــا در ميان  ــئله را با برخی فقه ــالب اين مس ــل انق در اواي

ــت و جلوی نشر  ــتيم، ولی بعضی گفتند كه اين علم اس گذاش

ــته فرق  ــئله امروز با گذش علم را نبايد گرفت. در حالی كه مس

ــته اين نوع سرقت مشمول حکم اخالقی  كرده است. در گذش

ــد، در حالی كه امروز به دليل جنبه های مالی و مادی آن  می ش

مشمول حکم حقوقی می شود. 

با توجه به آنچه فرمودید معضل كتاب سازی را به چه انواعی 

می توان تقسیم كرد؟

ــازی، همان طور كه اشاره كردم، انواع و اقسام مختلف  كتاب س

ــر  ــائلی كه در بازار نش ــائل امروز و مس ــا توجه به مس دارد و ب

ــوع ديگر هم  ــه خود می گيرد. يک ن ــت، ابعاد مالی هم ب هس

ــرقت از مقاالت علمی است. بعضی ها ممکن است مقاله ای  س

را به نام خود چاپ كنند يا از حاصل تحقيقاتی كه در يک مقالۀ 

ــده، بدون ذكر مأخذ، استفاده كنند تا برای خود ِوجهۀ  علمی ش

ــگاهی و علمی كسب كنند و اين كار را نه فقط با مقاالت  دانش

ــی، كه با مقاالت خارجی هم می كنند و حاصل تحقيقات  فارس

خارجی را به اسم خود جا می زنند و اين تا حدودی  به اين دليل 

است كه جامعه هنوز به لحاظ حقوقی حساس نشده است.

بـه عقیدۀ برخـی از مؤلفـان نباید بـا اهالی فرهنـگ و هنر 

برخـورد حقوقی و قانونـی صورت بگیرد. نظر شـما در این 

باره چیست؟

ــت و اين قبيل  ــرقت اس ــرقت س ــن را قبول ندارم. س ــن اي م

ــرقت توليدات معنوی اشخاص است و حتی بدتر  سرقت ها، س

ــان  ــت و به نظر من قبح اين كار بايد نش ــرقت  مادی اس از س

ــر  ــود. از لحاظ حقوقی هم به هر حال حق مؤلف و ناش داده ش

ــال پيش، در يکی از دانشگاه های  ــود. حدود ده س بايد حفظ ش

كوچک ايالت نيويورک، يک رئيس دانشگاه سخنرانی می كند 

و در بين سخنرانی خود مطلبی از شخص ديگری نقل می كند 

ــت. يکی از استادان دانشگاه  و نمی گويد اين مطلب مال كيس

در اين باره مقاله ای می نويسد كه رئيس دانشگاه در سخنرانی 

ــدون اين كه نام او را ببرد نقل  ــود مطلبی را از فردی ديگر ب خ

ــگاه از  ــود كه رئيس دانش كرده، و همين موضوع باعث می ش

ــتعفا كند، برای اين كه حس  كرد آبرويش رفته  ــمت خود اس س

ــته بود، گفت منظور  ــتادی كه مقاله را نوش ــت. بعد خود اس اس

ــتعفای رئيس  من آبروريزی نبوده، ولی ديگر بی فايده بود و اس

دانشگاه قبح سرقت را نشان  داد. سرقت معنوی در جوامع ديگر 

ــور های ديگر برای مؤلف  ــت. در كش به اين صورت درآمده اس

ــًا حقوقی قائل اند، ولی در جامعۀ ما هنوز اين موضوع جا  حقيقت

نيفتاده است.

یعنی به نظر شما فرهنگ سازی می تواند مانع این كار شود؟

ــازی معضلی است كه  ــازی بشود. كتاب س بله؛ بايد فرهنگ س

ــناخته شود؛ البته امروز  از نظر حقوقی بايد قبح آن در جامعه ش

ــده، ولی اين  ــال قبل ش ــی يا چهل س اوضاع خيلی بهتر از س

ــئله در جاهايی اصاًل رعايت نمی شود؛ برای اين كه مرزها  مس

مشخص نيست؛ مثاًل در تصحيح متون شخصی عمری زحمت 

ــد و بعد از اين كه تصحيح را انجام داد، شخص ديگری  می كش

ــی در برخی موارد با اعمال  ــتباه يا حت با برطرف كردن چند اش

ــليقه، متن را عوض می كند، يک مقدمۀ دست و پا شکسته  س

ــم  ــم خود چاپ می كند و روی جلد هم اس ــد و به اس می نويس

خودش را می آورد و می نويسد به اهتمام فالنی. بعضی وقت ها 

ــخاص معروف اين كار را كرده اند. اين مثل اين  حتی با آثار اش
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ــی جايی را حفاری  كند و كتيبه  ای را از  است كه باستان شناس

ــر خروارها خاک بيرون بياورد و در موزه بگذارد، تاريخ آن را  زي

مشخص كند و بگويد مال چه دوره ای بوده است و بعد يک نفر 

ديگر بيايد و عينًا مطالب را بردارد، انگار كه خودش اين مطالب 

ــه بگيرد و طوری  ــت؛ مثاًل دو غلط از كتيب ــف كرده اس را كش

عمل  كند كه انگار خودش روی كتيبه كار كرده است. در مورد 

ــت. بعضی از همکارهای خود من هم  كتاب هم همين طور اس

ــم خودشان چاپ كرده اند. الاقل  تصحيحات  ديگران را به اس

ــيده و كار  ــتين را كه زحمت اوليه را كش بايد نام مصحح نخس

اصلی را كرده بياورند. مسئلۀ تصحيح پيچيده است و هركسی 

نمی تواند تشخيص دهد. ممکن است تصحيح اوليه را شخصی 

ــد. درست نيست زحمت  ــده با دقت انجام داده باش شناخته ش

ــود؛ برای مثال اثری مانند مصباح الهدايه  وی ناديده گرفته ش

ــانی به تصحيح مرحوم همايی شاهکار تصحيح  عّزالدين كاش

ــت و  كسی كه بخواهد يک غلط از تصحيح مرحوم همايی  اس

بگيرد بايد خيلی تسلط داشته باشد يا بايد نسخه ای داشته باشد 

كه اين را بکلی به صورت ديگر دربياورد؛ وگرنه اگر قرار است 

همين چاپ شود و چند مورد اصالح نياز دارد، می تواند مقاله ای 

ــم مرحوم همايی را از كتابی كه او  ــد؛ ولی حق ندارد اس بنويس

تصحيح كرده است، بردارد.

گویـا ما نقد آكادمیـک را، آن گونه كه باید پرورش نداده ایم. 

نقدها یا مغرضانه اسـت یا خنثی و در كل نمی تواند به رشـد 

متـن كمک كند. در برخـی موارد هم اهل فـن از افرادی كه 

كتاب سـازی كرده اند، برای این كه آبروی شـخص به خطر 

نیفتد، نام نمی برند. به عقیدۀ شما برای افزایش كیفی حوزۀ 

نقد چه باید كرد؟

من می فهمم چرا می گويند اسم اشخاص را نياوريم؛ اسم بردن 

ــخاص، هم از نظر حقوقی و هم اجتماعی معذوريت دارد  از اش

ــت  ــراد را آورد. جامعۀ ما يک جامعۀ كوچک اس ــد نام اف و نباي

ــرد، ولی گاهی هم چاره ای  ــم ب و نمی توان براحتی از افراد اس

نيست.

فكـر می كنید نظام آموزش عالـی در این زمینه تا چه اندازه 

تأثیرگـذار بوده اسـت؟ بـرای سـاماندهی پایان نامه ها چه 

بایـد كـرد؟ آیا وجـود یک بانـک اطالعاتـی می تواند عامل 

بازدارنده ای در زمینۀ پایان نامه سازی باشد؟

ــرای اظهار نظر و داوری؛  ــه ای را به بنده داده بودند ب پايان نام

ــه من می دهند.  ــت اين پايان نامه را ب ــنده هم نمی دانس نويس

ــی از  ــنده بخش ــدم نويس ــی كه من آن را ديدم متوجه ش زمان

ــت، بدون اين كه نامی از  ــته اس پايان نامه را از كتاب من برداش

من ببرد. امروزه در بسياری از پايان نامه ها مطالبی را از اينترنت 

ــی يک نفر كه  ــد و نقل می كنند. البته در زبان انگليس می گيرن

ــوان در اينترنت  ــد می ت ــاله يا پايان نامه می نويس مقاله يا رس

جست وجو كرد و اگر كسی در جای ديگری مطلبی چاپ كرده 

ــد، فوراً مشخص می شود. در زبان فارسی هم اين كار بايد  باش

ــتاد واقعًا بايد صالحيت  صورت بگيرد. در زمينۀ پايان نامه، اس

داشته باشد. در آن صورت می تواند متوجه شود. بخصوص اگر 

رساله ها را به كامپيوتر بدهند و استاد وقتی به دانشجو پيشنهاد 

می كند، بداند كه در فالن دانشگاه هم چنين كاری شده است.

ولـی برخـی معتقدند نبایـد با اهـل فرهنگ و قلـم برخورد 

حقوقی صورت بگیرد.

ــدرک بگيرد، بايد  ــری را بدزدد و بخواهد با آن م ــی اث اگر كس

ــديدترين مجازات آكادميک دربارۀ او صورت بگيرد. اگر فرد  ش

ــی جرئت نمی كند تِز يک نفر ديگر را  ــود ديگر كس مجازات ش

ــام اين دزدی ها ديده می شود  بدزدد. در حال حاضر انواع و اقس

ــاله می نويسند و متأسفانه آموزش  و برخی به همين شيوه رس

عالی ما هم اين طوری شده است.

در حـال حاضر مراكز بسـیاری هسـتند كه در زمینۀ نسـخ 

خطی فعالیت می كنند. این مراكز به صورت غیرمنسجم كار 

می كننـد، آیا تمركز و همگرایی مؤسسـات مختلف می تواند 

به ساماندهی جریان تصحیح و چاپ نسخ خطی كمک كند؟

اين كه مؤسسات مختلف در زمينۀ نسخ خطی فعاليت می كنند 

ــت  ــت و خوب اس ــه دليل اين كه كار زياد اس ــی ندارد؛ ب مانع

ــاتی مانند ميراث مکتوب، مجلس، فرهنگستان زبان و  مؤسس

ادب فارسی و مؤسسات ديگر هركدام در اين حوزه كار كنند و 

به عقيدۀ من اصاًل و ابداً نيازی نيست كه اين كار متمركز شود.
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