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در سـال های اخیر، معضل كتاب سـازی و پخته خواری رواج 

یافتـه اسـت كه با گذشـت زمـان روند روبه رشـدی دارد و 

متأسفانه نهادهای مسئول هم برای جلوگیری از آن فعالیت 

شایسـته ای انجام نمی دهند. به عقیدۀ شما علت اصلی این 

معضل چیست و برای جلوگیری از آن چه باید كرد؟

در گام اول بايد مركز يا مؤسسه  ای ايجاد شود تا مؤلفان كارهای 

ــل از تأليف يا  ــود كه افراد قب ــانی ش تکراری نکنند و اطالع رس

ــان مطلع شوند. اين مركز بايد  تصحيح يا ترجمه از نتيجۀ كارش

اخباری را در اختيار افراد قرار دهد كه چه كارهايی صورت گرفته، 

چون خيلی از مؤسسات كه اين پخته خواری ها را چاپ می كنند، 

ــيده اند و اين  ــن، آن آثار به چاپ رس ــر ندارند كه پيش از اي خب

ــاعد می كند. برای مثال، در زمينۀ  زمينه را برای افراد متقلب مس

متون قديم بايد مؤسسات خاصی اقدام به چاپ اين متون بکنند؛ 

يعنی اين گونه نباشد كه هر مؤسسه ای اقدام به تصحيح و چاپ 

متون بکند يا برای چاپ متون يا آثار ادبی، مؤسسات مشخصی 

ــته باشد و طبعاً وقتی كار به اينها ارجاع داده می شود،  وجود داش

می توانند سابقۀ كار را بررسی كنند و با كارهايی كه قباًل صورت 

گرفته، مقايسه كنند و ببينند شخص از كارهای پيشينيان استفاده 

ــتفاده می كند، پخته خواری كرده يا حاصل  كرده يا خير و اگر اس

زحمات خودش است. اگر احياناً اين مؤسسات از اين موضوعات 

ــب اطالع كنند و متوجه شوند كه شخص  به طريقی ساده كس

ــری را به نام خود چاپ كرده،  ــواری كرده و كار فرد ديگ پخته خ

طبيعتاً از چاپ آن جلوگيری می شود. يعنی وقتی اين افراد بدانند 

مؤسساتی هست كه كارهايشان را رصد و بر آنها نظارت می كند، 

بساط اين قبيل كارها برچيده خواهد شد.

اما زمانی كه مؤلفان دست به تألیف می زنند، مقاله یا پایان نامه 

می نویسند، آیا می دانند كه دارند كتاب سازی می كنند؟ 

ــتند و قوانينی هم  ــاز، دانشگاهی هس تعدادی از افراد كتاب س

ــته اند كه عده ای به اين كارها وادار می شوند. من  اكنون گذاش

ــالت مختلف برای داوری  ــياری ديده ام كه از مج مقاالت بس

ــی از اين مقاالت از آثار  ــتاده اند و متوجه شده ام كه بخش فرس

دكتر زرين كوب و ديگران است.

فرمودید مركز یا مؤسسـه ای خاص بـرای جلوگیری از آثار 

تقلیدی و پخته خواری باید تشـكیل شـود؛ اما از نگاه شـما 

این مركز باید دارای چه ملزوماتی باشـد كه  هزینه ها در آن 

بیهوده صرف نشود؟

ــاز دارد و بودجه ای  ــئوالن و كارمندانی ني ــه اين مركز مس البت

می طلبد و به گمان من اين مركز بايد زيرمجموعۀ يک مؤسسۀ 

ــد؛ مانند وزارت ارشاد يا بهتر از همه فرهنگستان  فرهنگی باش

زبان و ادب فارسی. بودجۀ اين مركز را دولت بايد تأمين بکند؛ 

ولی افراد دلسوز و اهل قلم و كسانی كه متوجه اين آشفته بازار 

ــند. چنين مؤسسه ای، نمی تواند  ــتند، متولی اين مركز باش هس

خصوصی باشد؛ چون در واقع اين كار هزينه ای می طلبد و بعيد 

می دانم در ايران مؤّسسات خصوصی قادر به تأمين آن باشد.

در حقیقت شـما معتقدید كه این مؤسسه باید به طور جدی 

به موضوع نقد كتاب بپردازد.

بله؛ منظور از تشکيل مؤسسه، نقد كتاب است. يعنی پس از آن كه 

اثری در اين مؤسسه، ُمهر تأييد خورد، وزارت ارشاد برود و مراحل 

تشريفات را طی كند؛ يعنی بررسی قبل از چاپ صورت بگيرد.

كتاب سـازی ها به شـیوه های مختلف صورت می گیرد؛ ولی 

پخته خواری در تصحیح آثار كالسـیک و متون كهن یكی از 

شیوه های رایج آن است كه كمتر كسی به آن توجه می كند. 

برای حل این مشكل چه باید كرد؟

بایـد با نقـد پنبـۀ كتاب سازی را زد
اكبـر نحـوی*

* عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز
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البته نکته ای اينجا وجود دارد؛ شخصی متنی را تصحيح می كند. 

ــخص ديگری آن را مجدداً تصحيح می كند، اگر  بعد از مدتی ش

واقعاً شخص دوم كار بهتری ارائه دهد، اشکالی ندارد؛ مثاًل روی 

آثار سنايی مرحوم مدرس رضوی كار كرده و با توجه به امکاناتی 

ــه داده، ولی ما امروز  ــته، كار خوبی ارائ ــه او در آن زمان  داش ك

امکانات بيشتری در اختيار داريم، بنابراين افراد می توانند كارهای 

ــود جلوی اين كارها را گرفت. يعنی  بهتری انجام دهند و نمی ش

اين كارها بايد باشد، همچنان كه شاهنامه بارها به چاپ رسيده 

ــت و ممکن است در آينده  و چاپ خالقی مطلق بهترين چاپ اس

نسخه های بهتری از شاهنامه به دست بيايد و بتوان كاری بهتر 

ــود،  از كار خالقی ارائه داد؛ نفس اين كه در بعضی كارها تکرار ش

اشکالی ندارد اما در اين كارها بايد قدری به جلو گام برداشت. اين 

مؤسسه بايد در اين زمينه اظهار نظر كند كه اين تصحيح قدمی 

 به جلو است يا يک كار سرسری و پس و پيش كردن چند جمله. 

ــه می تواند شعب مختلف داشته باشد كه يکی از آن  اين مؤسس

ــعبه ها مخصوص تصحيح متون است. بايد افراد خبره حضور  ش

داشته باشند و اين كارها را كنترل كنند.

گذشـته از حوزۀ تألیف، عده ای می گویند كیفیت نشر كشور 

هم در با نزول مواجه بوده و ناشـران بعضاً كتاب ها را بدون 

مجوز، به صورت افست چاپ می كنند. نظر شما چیست؟ 

چون تعداد ناشران زياد است، مراقبت خيلی دشوار است. وقتی 

ــد، در وهلۀ اول به  ــرمايه گذاری می كن ــری روی كتاب س ناش

ــر از  ــود كار به او بازگردد. بنابراين، نش ــت كه س دنبال اين اس

ــته است؛ ولی كنترل اين امر هم  ديرباز كمی جنبۀ تجاری داش

می تواند در همان مؤسسۀ مذكور باشد كه اگر مركزی كتابی را 

ــت چاپ می كند، آيا مراحل قانونی افست و اخذ  به صورت افس

ــت يا نه. اگر مراحل طی  ــده اس اجازه از مؤلف يا وارث طی ش

شده است، فی نفسه اشکالی ندارد ولی اگر نشده، به مؤلف نبايد 

اجازه داد كتاب را چاپ كند.

یكـی از قوانین نشـر در كشـور ما این اسـت كه ناشـران، 

كتاب هایی را كه سـی سال از وفات مؤلف آن گذشته باشد، 

می تواننـد به چاپ برسـانند. برای اینكه این آثار مشـمول 

كتاب سازی نشود، چه پیشنهادی دارید؟

قوانين را بايد تغيير داد. يکی از داليل آن، اين است كه در كشور 

ــی كم يا ضعيف است و اگر كتاب ها نقد  ما مجالت نقد و بررس

ــود و مؤلفان و ناشران ببينند  ــود و پنبۀ كتاب سازی ها زده ش ش

ــمت اين كارها  ــی كند، به س ــت كه كتاب ها را بررس جايی هس

ــترش پيدا كند و جايی باشد  نمی روند. در حقيقت مراكز بايد گس

كه آثار ديگران را نقد كنند و اطالع رسانی شود.

یكی از نمونه های كتاب سازی و پخته خواری مقاالتی است كه 

به صورت كتاب به چاپ می رسد. به عقیدۀ شما چه راه هایی 

برای جلوگیری از این معضل می توان در نظر گرفت؟

ــت. اگر نويسندۀ مقاله عالقه داشت كه  اين كار پسنديده نيس

ــت، ولی  ــکلی نيس ــارش را به صورت كتاب جمع كنند، مش آث

ــرای مثال مرحوم  ــد؛ ب ــخص باش بايد اين موضوع با اجازۀ ش

استاد افشار فرصت نمی كردند مقاالت خود را در يک مجموعه 

گردآوری كنند. حال اگر شخص ديگری با اجازه و طبق قانون 

ــدارد، ولی گاهی  ــکالی ن ــود اين موضوع اش متولی اين امر ش

ــتند كه آثار افراد مختلف را كه  ــود كه افرادی هس ديده می ش

ــته اند، بدون اين كه  ــعدی يا حافظ مقاالتی نوش مثاًل دربارۀ س

ــد، در يک مجموعه چاپ  ــازه ای از صاحبان مقاالت بگيرن اج

ــازی و كتاب دزدی است كه بازهم به نظر  می كنند كه كتاب س

من اين مؤسسه وقتی می خواهد اجازۀ چاپ دهد، بايد اين آثار 

ــر از صاحب مقاله گرفته شده يا  را كنترل كند كه آيا مجوز نش

نه و اين گونه نباشد كه مقاالت را شخص ديگری بنويسد و فرد 

ديگری به دنبال كسب منفعت از آنها باشد.

برای جلوگیری از معضل پایان نامه  سـازی در نظام آموزش 

عالی، چه باید كرد؟

ــايت ايران داک  ــاتی در تهران مثل س ــارۀ مقاالت، مؤسس درب

)irandoc( داريم كه متأسفانه بروز نمی شود و تنها سايتی است 

كه می شود كنترل كرد كه روی آن موضوع پايان نامه كار شده يا 

نشده و در چنين مواردی، كار خيلی دشوار می شود و بايد سايت 

روزآمدی باشد كه اطالعات را در اختيار ما قرار دهد و متأسفانه 

با بروز نبودن اين سايت، كار برای دانشجويان و استادان خيلی 

ــختی می توان جلوی موضوعات تکراری را  ــوار است و بس دش

گرفت؛ چون نمی توانيم متوجه  شويم كه مثاًل شخص ديگری 

ــت. مشکل ديگری كه  بر روی موضوع پايان نامه كار كرده اس

هست، كثرت دانشجوست. زمانی در مقطع ارشد و دكتری پنج 

ــتيم ولی هم  اكنون تعداد به 30 دانشجو رسيده  ــجو داش دانش

ــجو می دهيم زمانی كه به  ــت و ما هر موضوعی كه به دانش اس

ــايت ايران داک »irandoc« مراجعه می شود، می بينيم پيش  س

از اين، چهار پايان نامه با اين موضوع تدوين شده است.         ■


	Ketabsazi.pdf

