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به عقیدۀ شـما چرا اهل علم به سمت كتاب سازی می روند؟ 

ــازی بسيار زياد شده  ــکل هايی كه در بحث كتاب س يکی از ش

ــواری و پخته خواری  ــه كنيم، بحث آماده خ ــد به آن توج و باي

ــجويان است؛  ــفانه از دانش ــتادان ديگر و متأس از كارهای اس

ــده است.  ــگاه ها دامن گير ش موضوعی كه هم اكنون در دانش

ــف ديده شده است استاد به دانشجو تحقيق می دهد و  مع األس

ــجويان را به هم بند می كند و چيزی به  تحقيقات نيم بند دانش

عنوان كتاب چاپ می كند.

آیا بـا افزایش ممیـزی و نظارت بر چاپ كتـاب می توان تا 

حدی مانع این پخته خواری ها شد؟ 

ــراب« در كتاب ديده  در بحث مميزی اگر يک واژه »می« يا »ش

ــود، می گويند »اين كتاب نبايد چاپ شود!« اما اگر ثابت شود  ش

ــيتی  ــت، هيچ حساس ــخص ديگری بوده اس اين مطالب از ش

ــکل مدرنی از كتاب سازی در  ــان نمی دهند. به هرحال ش نش

قالب استفاده از كارهای دانشجويان رواج يافته است.  

كتاب سازی چه ضررهایی برای بازار نشر به همراه دارد؟

ــينما وارد می شود و  دقيقاً همان ضرری كه در عرصۀ هنر به س

توليدكننده احساس امنيت نمی كند كه مخاطبان اثرش را بخرند 

ــخص  ــنده ای كتابی تأليف كرده و براحتی ش ــد. نويس و بخوانن

ــد يا حروفچينی كتاب را به نام خودش ثبت  ديگری با تغيير جل

ــت؛ اگر هم باشد  می كند و ظاهراً جايی برای عرضۀ دعاوی نيس

ــال ها طول می كشد و انگيزه برای توليد واقعی از افراد گرفته  س

می شود و نويسنده می گويد چرا من كاری كنم و برای كاری كه 

می توان پنج ماهه انجام داد، شرايطی كه حق التأليف كار پنج ماهه 

با كار نويسنده ای كه 15 سال وقت می گذارد برابر است، سال ها 

وقت بگذارم؟ چه انگيزه ای برای نويسنده باقی می ماند؟ با آن كه 

اهل تحقيق حساب نويسنده را جدا می كنند، اما اهل تحقيق چند 

درصد كل جامعه را تشکيل می دهند؟ 

وظایـف خوانندگان، ناشـران و در كل جامعۀ نشـر در قبال 

كتاب سازی  چیست؟

در روزگار گذشته، باز افردای بودند كه مطالب را پيدا می كردند و 

به هم بند می كردند، اما در عصر كنونی اين چيزها الزم نيست؛ 

ــود. كتاب ها به  ــا، بدون اجازه، كپی می ش ــب از وبالگ ه مطال

شکل PDF در دنيای مجازی وجود دارد و از آنها كپی می گيرند 

ــبانند كه كسی نمی فهمد اين  و چنان با مهارت به هم می چس

كتاب چگونه توليد شده است؛ مگر از نويسنده ای صاحب سبک 

برداشته شود و خود نوشته سبک داشته باشد. ناشران و وزارت 

ــان، حتی دو صفحه،  ــندگانی كه مطالبش ــاد بايد از نويس ارش

ــود، دفاع كنند. اگر برای يک  ــر می ش بدون ذكر نام آنان منتش

ــاری كنيم، كسی جرأت نمی كند  صفحه حق التأليف هم پافش

ــامح به خرج می دهيم كه  تمام كتاب را بدزدد، ولی اين قدر تس

تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود.

با تمام آنچه گفتید، آیا موضوع منشـور اخالقی نویسندگان 

راه به جایی خواهد برد یا حضور كارشناسـان خبره در اداره 

امور كتاب الزم است؟

ــور اخالقی  ــش دوم اعتقاد دارم؛ يعنی منش ــن بيش تر به بخ م

ــنده نمی داند قانون  ــندگان برای جامعه ای است كه نويس نويس

ــت كه  ــت؛ اما در جامعۀ ما اين بحث ابتدايی اس كپی رايت چيس

ــر كنی.  ــه و كتاب كس ديگری را نبايد به نام خودت منتش مقال

ــتر نظارت كنيم.  ــر فيلترها و چارچوب ها بيش ــت بايد ب در حقيق

ــود؛ ولو مجازات معنوی  ــی تخطی كرد بايد مجازات ش اگر كس

ــد؛ يعنی به گونه ای او  ــا فرهنگی؛ مثاًل نامش را در جايی ببرن ي

ــرزنش كنند و تلنگری باشد برای نويسندگان تا اين كار را  را س

تکرار نکنند و در دهه های بعد نسل بهتری داشته باشيم.         ■

از تحقیقات دانشجویان تا كتاب سازی استادان 

محمدرضا موحدی*

* عضو هيئت علمی دانشگاه قم
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