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در سال های اخیر موضوعی به نام كتابسازی بازار نشر را به 

شـدت تهدید می كند. گسـترش این معضل را در بازار نشر 

به چه دالیلی می دانید؟

ــت اما هم اكنون  ــته نيز اين روند بوده اس در جامعۀ ما، در گذش

ــته اين معضل  ــبت به گذش با وجود كپی برداری و اينترنت نس

ــتۀ دور بسياری برعکس عمل  ــترده تر شده است. در گذش گس

می كردند و زمانی كه می خواستند كارشان معروف شود به اسم 

افراد ديگر منتشر می كردند. فردی كه چندان معروف نبود، اگر 

ــت برای اين كه كارش در جهان معروف  ــمندی داش كار ارزش

ــر  ــندۀ معروف منتش ــم يک نويس ــود ناچار بود آن را به اس ش

ــانی  ــت و كار كس ــده اس كند. ولی در دورۀ كنونی برعکس ش

ــند توسط كسانی  ــتند و زحمت علمی می كش كه مشهور هس

ــا جايگاه علمی خاص  ــتند و تجربه ای ندارند ي كه ناپخته هس

ــازی مطالعات تاريخ علم بسيار  ندارند استفاده می شود. كتابس

ــترنج ديگران بهره می برند و  ــت؛ بسياری از دس پيش آمده اس

ــادۀ ديگران را به نام خود  ــند كار آم بدون اين كه زحمتی بکش

ثبت می كنند. متأسفانه امروز اين پديده بسيار شايع شده است.

بـه عقیـدۀ شـما مهم ترین راهكار بـرای جلوگیـری از این 

كتابسازی ها چیست؟

ــه جايگاه اجتماعی؛ و بر  ــازی نه اعتبار علمی می آورد ن كتابس

ــی كه دنبال كتابسازی  است روزی  ــاس آبروی كس همين اس

ــد.  ــخص خواهد ش ــن می رود و عمل او برای جامعه مش از بي

ــايی اين افراد باشند و اين كارها را در  بايد مراكزی برای شناس

وزارت ارشاد مميزی كنند و به عبارتی به نام هر فردی معرفی 

نکنند و از  هر جهت كنترل و ارزيابی شود.

یكی از موضوعاتی كه به كتابسـازی دامن زده اسـت نظام 

دانشـگاهی است. مدرک گرایی سبب شده است كتابسازی 

بیشـتر شـود. در برخی موارد استادان دانشـگاه كتاب های 

دانشجویان را به نام خود چاپ می كنند. به نظر شما  با این 

آسیب ها باید چه كرد؟

ــای اعضای هيئت علمی را  ــگاه ها يکی از مالک ه وقتی دانش

ــته  ــتن مقاله قرار می دهند بايد اهرم های كنترلی هم داش نوش

باشد. اين كه صرفًا فردی مقاله ISI داشته باشد می تواند ترفيع 

ــده است و بعضی  بگيرد به مالكی برای ارتقای علمی تبديل ش

ناچار هستند به كارهای ناصواب تن دهند و از اين طريق مشکل 

ــد يعنی  خود را حل كنند. بايد در كنار اين كار ابزار كنترلی باش

ــته باشند كه ببينند اين  بايد ناقدان و ارزيابان علمی حضور داش

مقاله از جايی گرفته شده است يا نه و اين ها را تطبيق دهند كه 

ــت و چند درصد مال دانشجو است  چند درصد مال خود فرد اس

ــن شود كسی كتابسازی كرده است فرد را از جايگاه  و اگر روش

علمی اش محروم كنند. بايد مجازات هايی برای اين جرم وضع 

شود و چندين سال از ارتقای آنان جلوگيری شود و شايد با اين 

ــرت بگيرند. اما  ــود بيايند و ديگران هم عب ــان به خ كار مجرم

دانشگاه اگر اهرم نظارتی نداشته باشد به اين كار دامن می زند.

همان گونه كه مستحضر هستید بحث پایان نامه سازی ها نیز 

زیاد شـده و در كنار كتابسـازی و مقاله سازی به یک معضل 

الینحـل تبدیل شـده اسـت. این معضـل را از چـه ابعادی 

می توان بررسی كرد؟

ــت وجو كنيد، می بينيد  اگر در اينترنت كلمۀ »پايان نامه« را جس

»پايان نامه نويسی« تبديل به شغلی برای كسانی شده است كه 

ــما، كار از ما« به شخص پايان نامه تحويل  با پيام »عنوان از ش

ــۀ ISI ظرف ده روز قبولی يا  ــد يا تبليغ می كنند: »مقال می دهن

كتاب سازی مردم را به بازار نشر بی اعتماد 

اصغـر قائـدان*كرده است
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اكسپکت گرفته می شود.« و اين نشان می دهد اين ها تقلبی در 

كارشان است. بايد اتحاديه ای شکل بگيرد كه جلوی اين كارها 

را بگيرد چون اين موضوع ضربۀ سنگينی به علم كشور زده است.

در گذشته ناشران نگاه فرهنگی داشتند در حالی كه این نگاه ها 

هم به نگاه تجاری تبدیل شـده است و برخی ناشران كتابی 

را كپی كرده، به فروش می رسانند. دور شدن نگاه فرهنگی از 

بازار نشر تا چه اندازه به كتابسازی منجر شده است؟

ــده اند زيرا  ــر بی اعتماد ش ــبت به بازار نش ــفانه مردم نس متأس

ــتند كتابی كه  ــازی خيلی ها مطمئن نيس ــه علت رواج كتابس ب

می گيرند قابل توجه و معتبر باشد و احساس می كنند پول خود 

ــد در خريد كتاب  ــعی می كنن ــد. برای همين س را دور ريخته ان

ــوند و  ــاط كنند. به همين دليل خريداران كتاب كم می ش احتي

كم شدن خريداران كتاب ناشران را دچار آسيب می كند و آن ها 

ــد به همين دليل  ــت نمی آورن ــود مورد انتظار خود را به دس س

ــراغ كتاب هايی  ــران به دنبال كار تزيينی می روند و به س ناش

می روند كه بيشتر برای عموم قابل استفاده است و متأسفانه از 

چاپ و نشر كتاب های علمی روگردان شوند. اين گونه كتاب ها 

ــور را  ــۀ ما  ضربۀ مهلکی می زنند و جامعۀ علمی كش به جامع

ــيب پذير می كنند. به هرجهت يا بايد ناشران را تشويق كرد  آس

و يا با اهرم نظارتی كار ناشران را كنترل كرد؛ برای مثال وقتی 

ــر نمونه انتخاب می شود يکی از مالک ها اين باشد كه اين  ناش

ــد. يا وقتی كه ناشری كتابسازی  ــازی نکرده باش ناشر كتابس

ــی را ديدم كه ترجمه  ــد پروانه اش را لغو كنند. من كتاب می كن

ــم دو مترجم چاپ كرده بودند اما در  ــده بود و دو ناشر به اس ش

اين كتاب حتی نوع چاپ هم متفاوت نيست و يک چاپخانه هر 

دو را چاپ كرده است ولی به اسم دو مترجم و حتی حروفچينی 

و چاپ آن تغيير نکرده است.

ــر می كنند و حيف  ــم تأليف منتش  برخی نيز ترجمه ها را به اس

ــود و ناشری كه اين  كاغذی كه صرف چاپ اين كتاب ها می ش

كتاب ها را چاپ می كند نيز سرانجام بايد به خمير تبديلشان كند.

موضوعی كه اخیرا مطرح شـده اسـت بحث منشور اخالقی 

نویسـندگان اسـت. به نظر شـما ایـن منشـورها و قوانین 

می تواند در بحث كتابسازی موثر باشد؟

قطعًا بی تأثير نيست. به هر جهت در تمام صنف ها يک اخالق 

ــوراتی  ــه ای داريم و طبيعتًا در حيطۀ اخالق حرفه ای منش حرف

هست كه بايد از جانب هر صنفی رعايت شود. در هر حرفه ای 

ــود. چه اين فرد اهل قلم  ــرد متخلف بايد تنبيه و مجازات ش ف

ــم در صورتی كرامت دارد  ــد چه از صنف ديگری. اهل قل باش

ــی اسم خود را اهل قلم  ــد. وقتی كس كه جايگاه خود را بشناس

می گذارد ولی به عبارتی سارق ادبی است، اين شخص به هيچ 

عنوان كرامتی ندارد. قوانينی باشد كه جلوی تخلفات اهل قلم 

ــر دارد اين قوانين عملياتی  ــرد و فکر می كنم خيلی تأثي را بگي

شود و نه اين كه صرفًا روی كاغذ بيايد.

اعمال قانون حقوق معنوی مؤلفان و كپی رایت را در كشـور 

چگونه ارزیابی می كنید؟

ــور ما خيلی بهتر از نبودن آن است.  بودن كپی رايت برای كش

ــازی ها را  ــت و جلوی كتابس ــال اين قانون خيلی مؤثر اس اعم

ــر ما در خاور ميانه نسبت به كشورهای ديگر و به  می گيرد. نش

لحاظ كمی آمار بااليی دارد اما در مقايسه با كشورهای اروپايی 

الحاق به كپی رايت كمی كار را برای ما سخت می كند. ممکن 

است اعمال كپی رايت مشکل باشد ولی حداقل حقوق نويسندگان 

ــرقتی صورت  بگيرد  اين گونه محفوظ می ماند و اگر در جايی س

فرد می تواند مراجعه كند و حق و حقوق خود را بگيرد.

در این باره نقد علمی و آگاهانه تا چه اندازه می تواند كارساز 

باشد؟

نقد می تواند موقعيتی فراهم كند كه جلوی اين كارها را بگيرد 

ــد و به دليل اختالفات داخلی  ــرط آن كه نقد علمی باش و به ش

ــد كه كاری را بدون جهت  ــد يعنی به گونه ای نباش افراد نباش

زير سؤال ببرند. اگر هم پژوهشکده هايی جلسات نقد را برگزار 

ــطح دانشگاه ها  ــات عمومی تر شود و در س می كنند اين جلس

شکل بگيرد من فکر می كنم خيلی مؤثر باشد.

به عنوان پرسـش پایانی با توجه به حیطۀ رشـتۀ تخصصی 

شـما كه تاریخ علم است كتابسـازی را در آن حوزه چگونه 

ارزیابی می كنید؟

در تاريخ علم چون ادبيات وسيعی نداشته ايم و كارهای تحقيقاتی 

ــت می توان گفت سرقت های ادبی و كتابسازی در  كم بوده اس

ــور ما خيلی كم است. معمواًل كارهايی كه شده از زبان های  كش

ــته ايم. ولی  ــت و ما توليد بومی نداش ــده اس مختلف ترجمه ش

ــت كه نويسندگان ما از  ــت آن اس ــوی ديگر آفتی كه هس از س

كارهايی به زبان های اروپايی است - بدون اين كه ارجاع دهند 

ــا در اين حوزه  ــتفاده می كنند ام ــی در تأليفات خود اس - خيل

كتابسازی كمتر از رشته هايی است كه توليد  انبوه دارند.        ■
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