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بـه عقیدۀ شـما اصلی ترین علل كتاب سـازی در كشـور ما 

چیست و چرا در حال حاضر گرایش به این موضوع افزایش 

یافته و برای مقابله با آن چه باید كرد؟

نخستين امر در بحث كتاب سازی را بايد در منفعت شخصی و 

ــت. عده ای كه شرايط الزم را ندارند، آثار  اجتماعی افراد دانس

ــری را به نام خود چاپ می كنند.  ــران را جعل و مقالۀ ديگ ديگ

ــفانه مفهوم  ــت؛ متأس ــل ديگر را بايد ضعف قوانين دانس عام

مالکيت معنوی در اينجا چندان مورد توجه قرار نمی گيرد. فکر 

ــه هم سرمايۀ انسا ن هاست. كسی كاری را انجام داده  و انديش

ــی ديگر بدون زحمت از آن استفاده می كند. عامل ديگر  و كس

ــی ديد و مزايايی  ــد در فرصت های اجتماع ــازی را باي كتاب س

ــرايط الزم را ندارند و  ــد و افرادی كه ش ــه اين تأليفات دارن ك

می خواهند از اين فرصت استفاده كنند و بهرۀ اقتصادی ببرند.

بـه نظر شـما بـرای حل این معضل چـه باید كـرد؟ آیا تنها 

اجـرای قانون می تواند از گسـترش این مشـكل جلوگیری 

كند؟

ــت كه  ــت عمل به قانون اس ــری از آن، نخس ــا راه جلوگي تنه

متأسفانه قانون حمايت از مؤلفان، در كشور ما جدی نيست. راه 

دوم نقدهايی است كه بايد بر كتاب ها نوشته شود؛ يعنی از كنار 

اين گونه آثار نبايد بسادگی گذشت تا افراد بدانند اگر كتاب های 

ــتگاه  نقادی به  اين چنينی به بازار عرضه كردند، بالفاصله دس

ــا می كند كه مؤلف در اين  ــيدگی و واقعيت را افش اين امور رس

ــت.  كتاب تقلب كرده و بهترين راه همين نظارت اجتماعی اس

به اين معنا كه عده ای محقق و كتاب شناس به مسئلۀ مالکيت 

فکر اهميت دهند. اين موضوع حتی از قانون هم قوی تر است. 

ــد كتاب در  ــترش بازار نق ــن بهترين راه حل، گس بنابراي

ــت. نقد هايی عالمانه،  ــفی، ادبی يا مذهبی اس حوزه های فلس

محققانه و از سر اطالع، نه از سر دشمنی و جاه طلبی.

كتاب سـازی در تمامی حوزه ها دیده می شـود. اما آسیب آن 

در حـوزه ای مانند تصحیح متون به دلیل تخصصی بودن آن، 

جدی تر اسـت. به عقیدۀ شما در این حوزه نیز نقد و تربیت 

منتقدان می تواند كارگشا باشد؟

ــتند و  ــده را می خوانند، كمتر هس ــانی كه آثار تصحيح ش كس

ــن حوزه هم  ــورد نمی كنند. در اي ــوارد برخ ــا اين م ــواًل ب معم

ــی را فقط به  ــود و بخش ــد بابی برای نقد در مجله ها باز ش باي

ــت بايد تمام مجالت  ــا اختصاص دهند. در حقيق اين كتاب ه

پژوهشی و تحقيقی، بابی را برای نقد كتاب در آن حوزه ای كه 

فعاليت می كنند، باز كنند.

ــت به كتاب سازی می زنند می خواهند نانی  افرادی كه دس

ــب كنند و  ــر جايی درس می دهند، اعتباری كس بخورند يا اگ

ــان افشا شود، ديگر اعتباری برايشان باقی  وقتی واقعيت كارش

نمی ماند. نقد حتی از جلوگيری از انتشار اثر در بازار هم مؤثرتر 

خواهد بود. زمانی كه اهل فکر تأييد می كنند كه اين اثر متعلق 

به آن نويسنده نيست، تأثير منفی خواهد گذاشت و مانع انتشار 

آن خواهد شد.

بايد نويسندگانی در حوزه های مختلف مانند جامعه شناسی، 

ــه رصد آثار بپردازند. در  ــفه، ادبيات و ... تربيت كنيم كه ب فلس

گذشته با اين كه ارتباطات علمی كم بود و متن ها دست نوشته 

ــا اين همه  ــت می كردند، اما ما ب ــت اثر مراقب ــد، از صح بودن

امکانات، مراقبت ها را كم كرده ايم. 

بـه عقیدۀ شـما وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به عنوان 

نهـاد متولـی در این موضـوع موفق عمل كرده اسـت؟ این 

آشكارا تقلب می شود و كسی اهمیت نمی دهد
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وزارتخانه برای جلوگیری از كتاب سازی چه باید بكند؟

ــاز می گردد و  ــی و قانونی ب ــه نهادهای حقوق ــن موضوع ب اي

ــت.  ــخيص دهند موضوع تا چه حد اصيل اس مميزان بايد تش

ــال می شود، بايد  در گلوگاه هايی كه كتاب برای اخذ مجوز ارس

مراقبت های بيشتری صورت بگيرد؛ برای مثال مميزان به اين 

ــق« در كتاب نباشد، ولی به  موضوع توجه دارند كه كلمۀ »عش

ــود، هيچ اهميتی  ــکارا تقلب می ش ــئله كه اين قدر آش اين مس

نمی دهند و اين بازی ها در شأن جامعۀ ما نيست.

برای مثال، بعضی كتاب های قديمی مانند اخالق ناصری 

ــانده، وقتی مقدمه را  ــی مينوی به چاپ رس ــه مرحوم مجتب ك

ــوی برای پيدا كردن نسخه های خطی  می خوانی متوجه می ش

ــخص ديگری  ــيده اند بعد ش و تصحيح متن چقدر زحمت كش

ــن را راحت و بدون  ــخه بدل ها را بياورد، مت ــدون اين كه نس ب

مقدمه منتشر می كند.

موضـوع دیگـری كـه در روزگار مـا بسـیار شـایع شـده، 

»پایان نامه سـازی« اسـت. علل این معضل اجتماعی را چه 

می دانید؟

ــتاد راهنما و استاد مشاور بايد در زمينۀ پايان نامه ها مراقبت  اس

ــا صورت  ــفانه اين مراقبت ه ــند. متأس ــته باش ــتری داش بيش

ــتادان و داوران با توجه به حجم مراجعات، كمتر  نمی گيرد و اس

ــال حاضر وجود اينترنت  ــه پايان نامه ها توجه می كنند. در ح ب

ــان تر كند يا كارشناسان ورزيده برای اين  بايد كار نظارت را آس

ــی در اين زمينه يافت، چون  ــوع تربيت كنند. بايد راه هاي موض

اين موضوع دارد بشدت در دانشگا ه ها  توسعه پيدا می كند. 

ــگاه ها، اعالميه هايی  حتی در حال حاضر در اطراف دانش

ــتادان  ــوی اس ــی بر تدوين پايان نامه از س ــود مبن ديده می ش

ــد پايان نامه  های قالبی  ــی علنًا می گوين متخصص و اين يعن

ــت كه وزارت علوم، اينها را نمی بينند  می نويسيم و عجيب اس

ــئله  ــی اهّمّيتی به مس ــس حرفی نمی زند؛ يعنی كس و هيچ ك

نمی دهد.

مهمتریـن راه بـرای حل مشـكل كتاب سـازی را نقد كتاب 

دانستید. اما برای تربیت منتقدان خوب، چه باید كرد؟

ــتاد  ــا را راهنمايی كنيم تا زير نظر اس ــع بايد جوان تره در واق

ــی كار خود را انجام  ــتگاه های متول متخصص  و با حمايت دس

دهند. در حقيقت اينجا بايد در درجۀ اول برخورد قانونی كرد و 

سپس هدايت گری. بايد دست جوانان را گرفت و كمک كرد و 

برای آنها كالس های آموزشی برگزار كرد.

وظیفۀ مركز پژوهشی میراث مكتوب و مراكز فعال برای حل 

این مشكل چیست؟

ــرادی را تربيت كند كه  ــی ميراث مکتوب بايد اف مركز پژوهش

ــخه های اصلی را بررسی كنند. بعضی  اين  كارها را رصد و نس

ــود، در مجالتی مانند آينۀ  ــته می ش اوقات نقدهايی را كه نوش

ميراث نقد می كنند و اين خيلی سودمند است.
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