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در سـال های اخیـر حـوزۀ نشـر، بیـش از نـگاه فرهنگی، 

تحت تأثیـر نگاه های بازاری قرار گرفته اسـت. دلیل اصلی 

ایـن نزول علمی و فرهنگی از دیدگاه شـما چیسـت و برای 

برطرف شدن این معضالت چه باید كرد؟

اين موضوع علت های ساختاری دارد و شايد يکی از علت های 

ــدگان كاالهای  ــداد مصرف كنن ــت كه تع ــی اش اين اس اصل

ــيار باال است.  ــبت به توليدكنندگان بس فرهنگی در ايران نس

ــزار كتاب به چاپ  ــال چهل ه ــرای مثال در ايران اگر در س ب

می رسد در كشور فرانسه هم همين حدود كتاب چاپ می شود، 

اما نسبت توليدكنندگان فرانسوی شايد  ده برابر توليدكنندگان 

ــم ايرانی روی جلد ده  ــم يک مترج ــد. يعنی اگر اس ايرانی باش

ــال ظاهر می شود اسم يک مترجم فرانسوی روی  كتاب در س

ــود. از سوی ديگر عطشی در بازار و در  يک كتاب ظاهر می ش

ميان مردم هست كه اطالعاتی دربارۀ موضوعات مختلف پيدا 

ــتند دربارۀ تاريخ ايران  ــد؛ برای مثال مردم عالقه مند هس كنن

اطالع پيدا كنند اما اگر كسی بخواهد كتابی بديع دربارۀ تاريخ 

ايران بنويسد بايد سال ها كار كند و هزار صفحه كتاب بنويسد. 

ــت افرادی از كتاب های  بنابراين با اين عطش كه در مردم هس

ــر هم می كنند تا به اين بازار تشنه برسانند. اين  موجود اثری س

ــت و وقتی آب سالم در  ــنگی مانند هر تشنگی ديگری اس تش

ــترس مردم نباشد در دسترس مردم نمی توانند تشنه بمانند  دس

و عطش خود را با آب آلوده رفع می كنند.

تاریخ نشـر در كشور ما نشـان دهندۀ این موضوع است كه 

در گذشـته ناشران ما نگاه های متفاوتی به حوزۀ كاری خود 

داشـتند و حتی در این باره از مشـاوران و ویراسـتاران آگاه 

بهـره می بردند، اما هـم اكنون این موضـوع به مراتب كمتر 

دیده می شـود. به عقیدۀ شـما این تغییر فرهنگ نمی تواند  

برای نشر كشور آسیب رسان باشد؟

البته ناشران هم عده ای كاسب هستند و می خواهند سود خود را 

ببرند و هيچ  چيز بدی هم در اين قضيه نيست، اما بازار نشر در 

ايران اين گونه است كه اگر ناشر بر روی كتابی سرمايه گذاری 

ــاب برابر نخواهد بود. مثاًل  ــياری كند، دخل و خرج اين كت بس

ــروطه به نويسنده ای سفارش داده  اگر كتابی دربارۀ تاريخ مش

ــر حداكثر می تواند پانزده درصد پشت جلد به مؤلف  ــود، ناش ش

ــبی  با زحمتی كه نويسنده برای چنين كتابی  بدهد و اين تناس

بايد بکشد ندارد. اين است كه نويسنده به سهل انگاری كشيده 

می شود. طبعًا كيفيت كارش پايين می آيد؛ يعنی وقتی پاداشی 

ــا كاری كه می كنند  ــان می گيرند ب ــندگان و مترجم كه نويس

متناسب نباشد سعی می كنند وقت كمتری بگذراند.

بـا توجه به گفته های شـما آیا دخالت بخـش دولتی در این 

موضوع و همچنین قوانینی كه دربارۀ ممیزی وضع می شـود 

می تواند در این زمینه میسر باشد؟

ــدارد و مميزی فقط به  ــر ن اين ها هيچ گونه تأثيری بر بازار نش

ــائلی خاص حساسيت دارد و به اين موضوع بی توجه است  مس

كه كتابی سرسری فراهم آمده نه با صرف وقت و تحقيق. كار 

ــندگان و  ــت كه به نويس مثبتی كه دولت می تواند بکند اين اس

ــران به نوعی يارانه بدهد يعنی بخشی از مخارج آنها را به  ناش

ــنگين تحقيقی  عهده بگيرد؛ بخصوص در مورد كتاب های س

ــفانه امروزه بخش عمومی در انتشار  كه بازار ندارند. ولی متأس

كتاب های كم مايه رقيب بخش خصوصی شده است. 

بخش عمومی در انتشار كتاب های كم مایه رقیب 

بخش خصوصی شده است  
حسين معصومی همدانی*

* عضو هيأت علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ايران
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یكی از راه حل هایی كه در سـال های اخیر مطرح شده است 

الحـاق ایران به قانـون حمایت از حقوق مؤلفان اسـت. آیا 

كپی رایت می تواند بخشی از مشكالت حوزۀ نشر را برطرف 

كند؟

ــيار پيچيده ای است و معمواًل كاری  ــئلۀ بس كپی رايت هم مس

ــتن ايران به  به كيفيِت كار ندارد. من علی االصول موافق پيوس

ــورد كپی رايت، نتيجه اين  ــتم ولی در م هر پيمان جهانی هس

ــد كه ناشرانی كه نفوذ و ثروت بيشتری دارند براحتی  خواهد ش

ــی با كيفيت  ــکل ترجمه هاي ــد و به هر ش ــت می گيرن كپی راي

ــراغ آن  ــر می كنند و كس ديگری هم نمی تواند س پايين منتش

ــن را دارد كه مترجمان  كارها برود. وضع فعلی الاقل اين حس

ــری عرضه كنند، ولی  ــری می توانند از كتابی ترجمۀ بهت ديگ

ــوع امکان پذير نخواهد  ــد ديگر اين موض وقتی كپی رايت باش

ــود. گرفتن كپی رايت هم مقدمات حقوقی مفصلی می خواهد  ب

ــال است نمی تواند  ــری كه توليدش 25 جلد كتاب در س و ناش

ــاب توليد می كند  ــالی چندصد كت ــاًل با مک گروهيل كه س مث

ــتگاه دولتی به وجود  ــود. بنابراين بايد يک دس ــه ش وارد معامل

ــتگاه دولتی آلوده به كارهای  ــت كه آن دس بيايد و بيِم آن هس

بروكراتيک شود يا اين سليقه ها كه در كار مميزی به طور غير 

اصولی وارد می شود آنجا در كپی رايت هم اعمال شود.

یكی از عواملی كه سـبب ورود آثار نازل در بازار شـده است 

تألیفـات كم ارزش در دانشـگاه ها اسـت. وضعیت تألیفات 

دانشگاهی را چگونه ارزیابی می كنید؟

ــد تحقيق و تأليف.   ــت و بع ــگاه آموزش اس وظيفۀ اصلی دانش

ــتادان وضع  اما وزارت علوم هم اكنون مقرراتی برای ترفيع اس

ــت كه بيشترين امتياز را به تأليف و تحقيق می دهند؛  كرده اس

انگار كار آموزش كه اولين وظيفۀ دانشگاه ها است تحت الشعاع 

ــده است. يعنی اگر فرد بهترين  قرار گرفته يا اصاًل فراموش ش

ــتاد هم باشد بايد دو مقاله در سال چاپ كند تا ترفيع بگيرد،  اس

ــل عالقه به تدريس  ــتند كه به دلي ــتادانی هس در حالی كه اس

نمی توانند به اين كار بپردازند. تحقيق يک كار است و تدريس 

ــر تحقيق و تأليف  ــه بهانۀ توليد علم تکيه ب ــری اما ب كار ديگ

گذاشته اند.

یكـی از اتفاقات دیگری كه این روزها در نظام دانشـگاهی 

بشـدت مشاهده می شـود، تولید مقاالتی است كه محتوای 

علمی بسیار نازلی دارند؟

ــتن كتاب كار  ــبت به نوش ــتن مقالۀ تخصصی نس ــه نوش البت

ــت، اما آن هم به اين سادگی كه فرض می شود  ــاده تری اس س

ــتاد يکی بتواند  كتاب  ــت. هيچ دليلی ندارد كه از صد اس نيس

ــتادی ملزم است كه مقاله ای  ــد. در ايران هر اس خوبی بنويس

ــد و چون نمی تواند كاری كند با چسب و قيچی كتاب را  بنويس

تهيه می كند.

پدیدۀ دیگری كه در نشـر كشور دیده می شود این است كه 

بسـیاری از متون قدیمی، به صورت گزیـده، مكرر به چاپ 

می رسـد كه در بسـیاری از موارد این كتاب ها حرف تازه ای 

ندارد.

ــختی است. اين كار توانايی  ــيار س تصحيح متون كهن كار بس

ــانی كه اين توانايی را دارند كم هستند  زيادی می خواهد و كس

ــت و فرد بايد در موضوع كتاب و تاريخ  و متون موجود زياد اس

زبان فارسی و حتی عربی كاماًل مسلط باشد. آسان ترين كار در 

ــت كه يک نسخه خطی تصحيح و چاپ  نگاه ظاهری اين اس

شود در حالی كه برای تصحيح يک كتاب جديد بايد نقشۀ قبلی 

داشت. هم اكنون به دليل عطشی كه در بازار است و درحالی كه 

متون تصحيح نشدۀ زيادی داريم، باز عده ای به سمت تصحيح 

ــکالت آنها حل  ــياری از مش تکراری از متونی می روند كه بس

شده و هر سال يک تصحيح جديد بيرون می آيد كه واضح ترين 

ــی و حافظ هستند و ديوان های ديگر شاعران  نمونۀ آن فردوس

ــت از  ــود اما معلوم نيس ــروف كه هرازگاهی تصحيح می ش مع

تصحيح قبلی بهتر باشد.
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