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كتابسازی پديده ای نو نيست، مخصوص ايران هم نيست؛ از 
ديرباز قدمای ما به مقولۀ انتحال و كتابسازی توجه داشته اند. 
كشف المحجوب  در  هجويری  مروج الذهب،  در  مسعودی 
از  را  مطلبی  كسی  اگر  كه  داده اند  هشدار  ديگر  بسياری  و 
كتابشان استفاده می كند، حتماً نقل كند. ولی برخی بوده اند 
كه اشعار پيشينيان را و يا فصلی يا فصولی از كتاب اسالف 
را بی ذكر نامی به نام خود می نوشتند. گروهی معتقدند اين 
شيوه رسم آن روزگار بوده و نوعی تكثير كتاب لحاظ می شده 
و شاگردان هم خوب می دانستند كه اين نقل قولها يا مطالب 
از آن كيست و كسی اين كار را عيب نمی دانسته است. برخی 
چنان از قريحۀ هوش و  هم می گويند غالب اين افراد بعضاً 
حافظه سرشار برخوردار بوده اند كه هرچه می خواندند، حفظ 

می شدند و عيناً در كتب خود درج می كردند.
به هر روی، آنچه اكنون موضوع بحث ماست، كتابسازی 
مدرن است. كسانی كه با تأليف كتابهايی مشحون از نقل قولها 
و  مقاله  منبع،  ذكر  بدون  مطالب  نقل  يا  ديگران  كتب  از 
كتاب می نويسند و چاپ می كنند. و گاه در اثر كم دقتی و 
بی توجهی  و  كتاب  جشنوارۀ  داوران  و  بررسان  سهل انگاری 
می شود.  تقدير  كتابها  اين  از  فرهنگی،  نشريات  و  منتقدان 
و گاه در جشنوارۀ كتاب برندۀ جايزه می شود و اين مصداق 

شعر مولوی است:
چند دزدی حرف مردان خدا 

تا فـروشـی و ستـانی مـرحبا
پديدۀ  است،  درصدد  ميراث  وب سايت  و  ميراث  گزارش 
كه  را  كتابسازی  و  ادبی  سرقت  و  انتحال  و  پخته خواری 
دارای ابعاد و تجليات متنوع و متعدد است، از جهات مختلف 
بررسی كند. چرا گروهی اخالق حرفه ای در ترجمه و تأليف و 

تصحيح و ... را رعايت نمی كنند و با دست اندازی به كار و اثر 
ديگران، كه بعضاً حاصل سالها تحقيق و مطالعه و ممارست 
در  تصرفی  اندک  با  است،  تالش  و  تفكر  و  تجربه اندوزی  و 
می سپارند.  بی اطالع  ناشر  دست  به  چاپ  برای  را  آن  كار، 
كتاب  و  مقاله  تا  می دهند  پول  كه  هستند  و  بوده اند  برخی 
موقعيت  از  استفاده  سوء  با  يا  برايشان بنويسند  پايان نامه  و 
دانشگاهی خود شريك غافله می شوند.  آيا اين عالقه مندان به 
امور علمی و فرهنگی، نمی هراسند كه در اين دار البالء كتاب 
برساختۀ آنها روزی حالجی و نقادی شود و آبرويی برايشان 
نماند؟ آيا كتابسازی با اشكال و اطوار متعدد، انتحال و سرقت 
آيا  نمی آيد؟  حساب  به  مردم  خصوصی  اموال  در  تصرف  و 
اينان با اين كار حقی را از كسی ضايع نمی كنند؟ آيا ناشر 
هيچ مسئوليتی در اين باره ندارد؟ و نهايتاً آيا متوليان امور 
و  پيشگيری  برای  راهكاری  كتاب،  ادارۀ  مميزان  و  فرهنگی 
حل و فصل اين مسائل و مصائب، خواهند انديشيد؟ و دهها 

آيا و سؤال ديگر.
گزارش ميراث و وب سايت ميراث اين موضوع را به اقتراح 

می گذارد:
ـ كتابسازی چيست؟

علل  از  اعم  كتابسازی  پديدۀ  پيدايش  عوامل  و  علل  ـ 
پيشگيری  راههای  و  است  كدام   ... و  روانی  و  اقتصادی 

از آن چيست؟ 
از همۀ عالقه مندان در خواست می شود ما را از نظرات 
خود بهره مند و در راه پيگيری موضوع و رسيدن به راه حلهای 
اساسی ياری نمايند. اين يك اقتراح و نظرآزمايی است. در 
موضوع  اين  به  را  ميراث  گزارش  از  شماره ای  داريم  نظر 

اختصاص دهيم.

نظرآزمايی:

كتابسازی و پخته خواری، ريشه ها و پيامدها


