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در حـال حاضر موضوعـی به نام كتابسـازی و پخته خواری 

بازار نشـر را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. چه عواملی 

را در افزایش این معضل دخیل می دانید و برای جلوگیری از 

رشد روزافزون آن چه باید كرد؟

ــور ما زياد شده است؟  ــوری مانند كش ــازی در كش چرا كتابس

ــود ندارد كه  ــور ما قانونی وج ــت به دليل اين كه در كش نخس

ــاز را به عنوان متقلب تحت تعقيب قرار دهد.  ــتی كتابس بدرس

ــاز در هر مقامی كه باشد می بايد به عنوان متقلب تحت  كتابس

ــت به هرحال  قوۀ  تعقيب قرار گيرد؛ مثاًل اگر مقامی علمی اس

ــد تا حد  ــا او برخورد كند. اگر چنين چيزی باش ــه بايد ب قضايي

زيادی اين معضل منتفی خواهد شد. برای مثال در رساله های 

ــًا دربارۀ  ــگاه های بزرگ مرتب ــا در جلوی دانش ــگاهی م دانش

ــالۀ كارشناسی ارشد  ــاورۀ رس ــاورۀ پايان نامۀ دكتری، مش مش

ــود و به طور علنی می گويند پول می گيريم و  تبليغ جرم می ش

ــاله و پايان نامه تحويل می دهيم و هيچ مقامی نيست كه با  رس

ــود  ــيده ش آنها برخورد كند. از طرف ديگر اگر تمهيداتی انديش

ــاله ها همه الکترونيک شوند، براحتی  ــخ كتاب ها يا رس كه نس

ــانی خطا كرده اند و چه  ــت وجو كرد و ديد چه كس می توان جس

كسانی كتاب های ديگران را به نام خود جا زده اند. اين دو بايد 

ــت همديگر دهند تا كتابسازی كم شود. موردی  ــت  به  دس دس

ــود و حداقل كار اين بود  ــجويی اين كار را كرده ب بود كه دانش

ــم. حاال اگر اين برخوردها با جديت  كه مدركش را پس گرفتي

ــتری انجام گيرد، احتمالش هست كه به آن َسمت برويم  بيش

ــت كه در كشورهای  ــازی كم شود. برای همين اس كه كتابس

ــرفته تقلب كمتر اتفاقی می افتد، ولی در اينجا هيچ پيامد  پيش

قضايی برای افراد متقلب وجود ندارد.

اصلی تریـن دلیلی كـه افراد بـه دنبال كتابسـازی می روند 

چیست؟ چگونه می توان از گسترش این موضوع جلوگیری 

كرد؟

ــگاهی.  ــهرت، پول و ارتقای مقام، بويژه در حوزه های دانش ش

استاد بايد كار علمی كند و رتبه بگيرد اما بحث بر سر اين است 

ــد. در غرب مگر كار نمی شود؟ استاد  كه كار اصيل خودش باش

اگر در هر ترم يک مقاله ندهد او را بيرون می كنند. نمونه های 

ــياری از افراد صاحب نام می توان مثال زد كه عماًل با دزدی  بس

ـ به جايی رسيده اند و  ـ چه كتاب و چه مقالهـ  از كار ديگرانـ 

كسی هم چيزی نمی گويد.

عده ای معتقدنـد كه نباید برای اهالی قلـم مجازات قانونی 

وضع كرد و از دریچۀ قانون با آنها برخورد كرد. به نظر شما 

قانون می تواند عامل بازدارنده ای در زمینۀ كتابسازی باشد؟

ــخصی استاد دانشگاه است با كتابسازی و مقاله سازی  وقتی ش

ترفيع پيدا می كند و امتياز می گيرد. حال آيا نبايد با شخصی كه 

ــر فرد ديگری می گيرد برخورد  ــت از اث دكتری خود را با برداش

ــوری كه مدرک گرايی بسيار زياد است اين خطر  شود؟ در كش

ــازی و دزدی از مال  ــازی، مقاله س وجود دارد كه افراد با كتابس

ــدت بايد برخورد  ــران براحتی ترفيع پيدا كنند بنابراين بش ديگ

ــند كه با آنها برخورد كنند. سايتی  ــود و جاهايی باش قضايی ش

ــت به عنوان »استادان عليه تقلب« كه اين سايت افرادی را  اس

ــازی می كنند، افشا می كند، ولی هم اكنون  كه دزدی و كتابس

ــايت فيلتر شده و دسترسی به آن نمی توان داشت و اين  اين س

نشان می دهد ما خودمان در عمل خواهان آن هستيم كه جرم 

ــفانه برخی از اين افراد جزو... زيرا مدرک در  اتفاق بيفتد. متأس

ارتقاء جايگاهشان تأثير جدی دارد در حالی كه شايستگی اش را 

فیلتر  تقلب«  علیـه  »استادان  سایت  چـرا 

موسی اكرمی*شده است؟

* مدير گروه فلسفۀ علم دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
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هم ندارند... به همين دليل به سرقت كار ديگران می پردازند.

حـال با ایـن اوصاف فكـر می كنیـد پررنگ تر شـدن نقد و 

پرداختـن علمی به آن تـا چه اندازه مانع از كتابسـازی ها و 

پخته خواری ها می شـود؟ آیا تأسیس یک مركز خاص برای 

نقد این آثار می تواند موثر باشد؟

ــمی برای نقد اين كارها باشد، بمراتب خيلی كم  اگر مراكز رس

خواهد شد. اما مهم اين است كه اين فرد بترسد و بفهمد جايی 

ــت كه از او بازخواست می كنند. مثاًل اعالم می شود فالن  هس

مقام دولتی مقاله ای را به نام خود چاپ كرده است و هيچ كس 

واكنش نشان نمی دهد و وقتی فرد می بيند به اين شکل است، 

حتي  تشويق هم می شود.

كتابسـازی در تمـام حوزه هـا دیده می شـود، امـا در حوزۀ 

تصحیـح متـون به دلیـل كمرنگ بـودن نقد ادبـی بمراتب 

چشـمگیرتر اسـت. در بعضی مواقع اثری عینـاً از روی اثر 

دیگر به چاپ می رسـد بـدون این كه نامـی از مؤلف اصلی 

برده شود.  ارزیابی شما چیست؟

ــت تعقيب قرار داد تا  ــا كرد و فرد را تح در هر صورت بايد افش

ــد كارش پيامدهای قضايی دارد و ضمن اين كه آبرويش را  بدان

می ريزند تحت تعقيب هم قرار می گيرد. ما در شرايطی هستيم 

كه اين اتفاق بآسانی می افتد و برخورد جدی صورت نمی گيرد.  

ــت و  چرا در غرب اين اتفاق نمی افتد؟ اول برای اين كه جرم اس

بعد هم فرد می داند افشا خواهد شد و برای آيندۀ علمی اش بسيار 

بسيار خطرناک است. برای همين دست به اين كار نمی زند.

آیا الحـاق ایران به قانـون كپی رایت می توانـد به رفع این 

مشكل كمک كند؟ 

ــی اين كه اگر  ــت. يعن ــطح داخل ضروری اس كپی رايت در س

ــًا و يا كاًل، به نام   ــکلی اثر فرد ديگری را، جزئ ــردی به هر ش ف

ــر كند، مشمول حکم سرقت تلقی شود و پيامدهای  خود منتش

قضايی برايش داشته باشد.

نقش ممیزی  را در این زمینه چگونه ارزیابی می كنید؟

مميزی در حال حاضر فکر اين چيزها نيست و مميزان فرصت 

ــن كارها را ندارد. مميزی به دنبال چند جمله و عنوان كتاب  اي

ــت كار را  ــتند كه صالحي ــانی هس ــت و مميزان اكثراً كس اس

ــند و  ــته باش ــد. اگر همۀ اين آثار فايل الکترونيک را داش ندارن

ــد و فرم حروفچينی شده را به  بعد مميز يک فرد متخصص باش

ــيار موثر است. برای مثال در مجموعه  يک دستگاه بدهد، بس

ــالت ISI در خارج، نرم افزاری وجود دارد كه با آن نرم افزار  مج

ــت، دزدی است يا دزدی  می توان فهميد مقاالتی كه االن هس

نيست. يعنی مقاالت از طريق  آن نرم افزار و تعداد بسيار زيادی 

بانک اطالعاتی كنترل می شود و مثاًل معلوم می شود اين مقاله 

67/5 درصد سرقت است. اگر اين شيوه در سطح كشور ما هم 

ــا بيفتد كه كتاب هايی كه به آنجا می روند برای مميزی همه  ج

ــند و صادقانه به دنبال اين باشند  ــته باش فايل الکترونيک داش

ــجويی مقاله ای پيش من آورد كه  می توانند كنترل كنند. دانش

ــی كردم ديدم از اينترنت گرفته است. بنابراين  من وقتی بررس

ــند و به دنبال حذف يا جلوگيری  اگر مميزان ما متخصص باش

از سرقت باشند می توانند موثر واقع شوند.

در مـورد پایان نامـه این موضـوع بویژه در سـال های اخیر 

بسیار زیاد شده است. در این باره چه باید كرد؟

برای قوه قضاييه و دستگاه های ضابط ما خيلی زشت است كه 

در ديوار دانشگاه ها اعالم می شود مشاوره در دكتری و مشاوره 

ــد ما برايتان  ــد. اين يعنی اين كه پول دهي ــی ارش در كارشناس

رساله می نويسيم. برخی از استادان مشاور ما اصاًل پايان نامه را 

نمی خوانند دانشجو هم از ديگران كپی می كند و ارائه می دهد.

وضعیت كتابسازی را در حوزۀ فلسفۀ علم كه رشتۀ تخصصی 

خودتان است چگونه ارزیابی می كنید؟

ــال 84 تأسيس شده بنابراين تعداد  ــتۀ تاريخ علم تازه از س رش

مقاالت كم بوده و توليدی به آن صورت اتفاق نيفتاده است.

در پایان فعالیت مركز پژوهشی میراث مكتوب را در راستای 

مقابله با موضوع كتابسـازی و رسـالت دیگـرش كه احیای 

متون است چگونه ارزیابی می كنید و چه پیشنهاد یا انتقادی 

بر این مركز دارید؟

ــير خوبی است. كار ميراث مکتوب  من حيث المجموع خيلی س

ــت و چون  ــت و تأليف كتاب نيس ــار متون اس تصحيح و انتش

ــرقت منتفی است، ولی  ــت موضوعی مثل س تأليف كتاب نيس

ــت كه بخواهد وارد فاز تأليف شود و آنجاست كه  خطر آنجاس

ــت به خطاهايی بزنند و ممکن  ــايد بخواهند دس بعض افراد ش

است ميراث مکتوب يا هر سازمان ديگر متوجه آن نشود. طبعًا 

ــئله به وجود  ــد افرادی كنترل های الزم را بکنند تا اين مس باي

ــئله در ميراث مکتوب  ــبختانه اين مس نيايد. تاكنون كه خوش

وجود نداشته است.                                                          ■
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