
حامد «و  »جميد ميرزاوزی« ،»حممد صال مصلحيان«در ميزگردی با حضور 
 بررسی شد: »جنفی

 در وب و ادبی حسن و عیب انتشار دیجیتال متون علمی

 
 گروه علم:
صال  حممد«در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکرت  نشستی به تازگی
دکرت  ،حمقق مرکز حتقيقات فيزيک نظری و رياضيات ايتاليا» مصلحيان

دکرت و  گاه فردوسی مشهدنويسنده و استاد دانش »جميد ميرزاوزيری«
در  های بنيادی هتران از پژوهشکده رياضيات پژوهشگاه دانش» حامد جنفی«

 ،خوانيد می ادامه مورد انتشارات الکرتونيکی برگزار شد. آنچه در
 .نشست استشده در اين  مطرح موضوعات ترين هممای از  خالصه

 
*** 
 

چند سال اخير، انتشار ديجيتال متون تاثيرهای زيادی برجای  * در
گذاشته است، چرا که هم در کميت اين انتشارها نقش داشته و هم نوع 
و شيوه تعامل و ارتباط نويسنده و خواننده را متحول کرده است. 

 ا از پيامدهای اين تغييرها چيست؟های مش ارزيابی
 نويسی دستی را حدود ت چاپ، نسخهرسد مهچنان که صنع به نظر می جنفی:
اطالعات نيز صنعت چاپ را دير  ید، صنعت فناورکرسال قبل منسوخ  ۵٠٠

 يا زود از ميدان خارج سازد.
الکرتونيکی دو صورت  ) و نشرکاغذینشر چاپی ( به عقيده منمصلحيان: 

جمالت، دهند  جيح میر. بسياری از مردم تهستندمتفاوت انتشارات 
روی گوشی مهراه يا تبلت خود از های خود را  کتابها و  روزنامه

دهند.  را ترجيح می های کاغذی بسياری نيز مهچنان جمالت و کتابخبوانند. 
عوض  ای وسيله کامپيوتریهای نو را با هيچ  بوی کتاب ای حتی عده

 کنند. منی
باعث شده ذائقه مردم نيز با شتاب بيشرتی  فناوریرشد  ميرزاوزيری:
 ابزارهای  ها مهانند تغيير نسل اکنون تغيير عالئق نسل تغيير کند.

 های فناوریهای قبلی که دست بشر  برخالف دورهزيرا  ،الکرتونيکی است
را  نوهای  فناوریاست که  فناوریساخت، امروزه اين  جديد را می

 سازد. می
 
هايی  چه مزيت نيکیالکرتونشر  فايده نشر الکرتونيکی چيست؟واقعا  *

 ندارد؟ کاغذسنتی روی نشر دارد که 
، حمتوادسرتسی سريع و راحت به  فايده آن ،برای متون علمی مصلحيان:

در کنار  چند کار تر سريعامکان اجنام  و جوی واژگانو امکان جست
 .است )متاس تلفنیيک مانند پاسخ به يک پيام کوتاه يا ( مطالعه

 ،املعارف هريوجو در يک دا ست که برای جستا  بديهی ميرزاوزيری:
اما ممکن است برای  ،تر است استفاده از نوع الکرتونيکی آن بسيار آسان

رسد هنوز هم  نباشد. به نظر می ضروریويژگی اين يک کتاب داستان، 
های هزار و يک  ای از قصه دراز کشيدن، کتاب به دست گرفنت، مطالعه قصه

خود را  خاصهای يک کتاب کاغذی، لذت  شب و فرو رفنت در عمق واژه
نتوانسته است اين لذت را در طی نيز داشته باشد. حتی صنعت سينما 

 رنگ سازد. ساليان متمادی کم
ها را برای برخی  که انتشار ديجيتال، خواندن کتاب * در اين

تر کرده است، شکی نيست اما اين پرسش مطرح  دوستداران کتاب آسان
و انتشار کتاب داشته يند تاليف آشود که فناوری، چه تاثيری بر فر می

 است؟
و توليد حمتوا الکرتونيکی  نشر بايد اذعان کرد که البته مصلحيان:

ده است. نقش فيلم و زينک و کرن ساده اسازی آن را برای مولف آماده
توانند به  چاپ از بين رفته است و خود نويسندگان می های پيش نسخه

مقاله يا کتاب خود فايل هنايی چندباره به اصالح  ،و به سرعت سادگی



ی را پژوهشگرانی که بايد منابع متعدداين نوع نشر برای  بپردازند.
ی را هاي يا جدولتصاوير هنايت درو  ذخيرههايی از آن را  خبش وارسی،

دارای  ،دکننخود اضافه يا مقاله آماده و به منت گزارش پژوهشی 
 ارزشی چندبرابر است.

های الکرتونيکی ابزارهايی دارند  حتی کتاببايد اضافه کرد که  جنفی:
گذاری نکات مهم يا جالب و  عالمت امکانکه به کاربران خود 

دهد. اين امکانات معضل آسيب  طور اختصاصی می نويسی منت را به حاشيه
های  گذاری نويسی يا عالمت های چاپی ناشی از حاشيه رسيدن به کتاب

 ده است.کرخوانندگان را منسوخ 
هنگامی که  ،های قبلی برگرديم زه دهيد به هزارهاجا ميرزاوزيری:

مجالت قصار را روی سنگ يا بايست  انسان میصنعت چاپ وجود نداشت و 
 امکان جرح و تعديل هر روزه در آن وضعيت، .ردک میپوست حيوانات حک 

ای هزاران سال بر  قرار بود مجلهضمنا وجود نداشت و  برای نويسنده
د در آن روزگار نويسنده بيشرت خود را مقيد ای باقی مباند. شاي کتيبه

کتابی مروزه ابينديشد.  نويسد، و می گويد ه میدانست که به آنچ می
ای بر  بعد تکذيبيه مدتیشود و ممکن است  نوشته و در اينرتنت منتشر می

شده در نسخه  مهان نوشته از مهان نويسنده در باب نکات ناديده گرفته
 انتشار يابد. ،قبلی
ولی هنوز معتقدم نشر الکرتونيکی  ،گوييد گرچه مشا درست می يان:مصلح

يک له هتيه امستناهبی نسبت به نشر کاغذی دارد. برای مثال عفوايد م
شهرها يا های  از کتاخبانهاز طريق پست  کتابيک  ای از يا نسخهمقاله 

توان  می اينرتنتاساسا متحول شده است. اکنون به کمک  ،کشورهای ديگر
را در  يا مقاله اف کل کتاب دی ری از صفحات مورد نظر يا فايل پیتصوي

، مهچون و روی موبايل يا تبلت خود) هتيه ثانيهمدت کوتاهی (گاهی چند 
 .مطالعه کردکتاب کاغذی 

 
تغيير   یاطالعات  و تبادل منابع  اشرتاكشکل  اساسا* يعنی به نظر مشا، 

 ؟ده استکر
ها  ن باستان آمده است که وقتی در جنگهای يونا نوشتهدر  ميرزاوزيری:

خواستند پيامی را برای مهرزمان خود ارسال کنند، سر سربازی را  می
صرب چند ماه کردند،  تراشيدند، منت نامه را روی سر وی خالکوبی می می
کردند تا موهايش بلند شود، او را روانه اردوگاه مهرزمانش  می
ست که  خواندند. بديهی نامه را میتراشيدند و منت  کردند، سرش را می می

تر از آن  ارسال يک نامه الکرتونيکی در کسری از ثانيه بسيار آسان
 .روش باستانی است

 
رد الکرتونيکی های  نگاری اين است که حجم زياد نامه پرسش مهم ديگر *

 تا چه حد بر حتکيم روابط عاطفی و انسانی ،و بدل شده بين دو نفر
 ؟وثر بوده استم آهنا

به حتکيم روابط  و غيره به نظر من وايرب، فيسبوک، اسکايپ جنفی:
من معتقدم روابط انسانی با آمدن فناوری . انسانی کمک کرده است

 خواننده.-ناشر-توسعه يافته است، مثل رابطه مولف
 انتشارمطرح است.  ها هزينهخصوص آجنا که حبث  دقيقا، به مصلحيان:

تر از چاپ  طور قابل توجهی ارزان به ،ها الکرتونيکی از نظر هزينه
و مشکالت نگهداری آهنا نيز به مراتب کمرت است.  ها هزينه، کاغذی است

و بنابراين  استنيروی انسانی کمرتی نيز برای انتشار آهنا نياز 
- ناشر-ها به مراتب کاهش يافته است و اين روی سه گانه مولف هزينه

 ثير مثبت داشته است.اخواننده ت
مانند (ای  اطالعات چندرسانههزينه،  پرداختتوان بدون  میضمنا  جنفی:

 افزود.به منت کتاب  نيز  ) راو فيلم رنگی صدا، تصوير
ام. نسل  من هم در کارهای جديدم از اين امکان هبره برده ميرزاوزيری:

ای که  ها را در کنار نوشته جديد دوست دارد که اين زرق و برق
 .ببيند ،خواند می

 



های خوب و مثبت،  ها، در کنار مهه نقش به قول مشا زرق و برق* اين 
 تاثير ناخواسته و نامطلوبی هم داشته است؟

ل استفاده از اين وساي ام که دريافتهجتربه به من  ميرزاوزيری:
مهانقدر که انتقال علم را سريع ساخته، از ياد بردن آن را نيز سرعت 

ام را با جزئيات  ه کارشناسیهای درس دور خبشيده است. من هنوز کالس
کامل به خاطر دارم. حتی افتادن گچ از دست استاد، برداشنت آن از 

در آن حلظه، کامال در ذهنم حک شده و ای علمی  ين و شنيدن نکتهروی زم
کنار درس باعث در در خاطرم مانده است. شايد اين اتفاقات غيرجمازی 

گاه فراموش نکنم. اما امروزه وقتی در  های آن روز را هيچ شده که درس
 ، پشت به حضارکنم، سخنران در اتاقی تاريک يک کنفرانس علمی شرکت می

دهد و اطالعات  عبور میبا سرعت بر روی پرده هايی را  نوشته
به  و من، دهد ای مطلوبی را که در کنارش آورده نشان می چندرسانه

 برم. از ياد می هم سرعت مهان گيرم و به یياد م و به سرعت سادگی
چند سالی است که خمالفم.  آقای ميرزاوزيریمن قدری با نظر  مصلحيان:

که از يک قلم و تبلت خاص  ،فردوسی مشهد در تدريسم در دانشگاهمن 
ييد به تا اين ابزار .کنم استفاده می ،به ويدئو پروژکتور متصل است

ختته سياه است زيرا عالوه بر  روش سنتی گچ وهبرت از  بسيارشجويان، دان
در  توان می ،اضافه کردن تصاوير به منتهای رنگی و  امکان نوشنت با قلم

، دکراف تبديل  دی را به فايل پیشده  مطالب تدريس ،پايان کالس
کنند. آهنا  را دريافت می آنجزوه خود، مموری  با فلش هم ندانشجويا

اشتباه جزوه ندارند، در نگارش  نياز نويسی سر کالس ر به جزوهديگ
توانند ششدانگ حواسشان را روی درس متمرکز کنند و  کنند و ضمنا می منی

مباحث درسی شرکت کنند. اين يک فناوری تر از مهه اين که در  مهم
شاهد بودم که  پيشسال ١٠قريب شود.  پيشرفته در آموزش حمسوب می

هايشان از ختته هومشند استفاده  ها و دبستان کودکستان ها در انگليسی
 کردند. می

را تغيير   آن  و شكل  متون  یبند ها، قالب اين گونه فناوریحتی  :جنفی
که امکانات جالبی را به مهراه دارد. از مجله اين امکانات  دهد می
به اشاره کرد. اين امکانات ها  تغيير فونت و رنگ در کتابتوان به  می

تر  استفاده راحت و امکان فرصت ،مشکالت بينايی هستند دچارافرادی که 
 های باکت ناشراننيست که  را داده است و ديگر نيازی ها بااز کت

 و بزرگرت را برای اين دسته از خماطبان خود اختصاصی با فونت درشت
 ند.نکچاپ 

وانی های صوتی هم آمده است که ديگر نياز به بلندخ کتاب ميرزاوزيری:
ترديد  کتاب توسط فردی بينا برای يک نابينا را از بين برده است. بی

 بايد قدردان فناوری باشند. ،دارندها  افرادی که نقصی در اين زمينه
تر از چاپ کاغذی اجنام  چاپ الکرتونيکی بسيار سريعبه عالوه،  جنفی:

جغرافيايی و حتی دامنه . تر است شود. سرعت پخش آن نيز سريع می
توان گفت  میدر يک کالم  گيرد. تری از خماطبان را فرا می وسيعاجتماعی 

 را درنورديده است.  و مكان  زمان  مرزهایکه 
گر بتوانيم مرزی را برای زمان و مکان متصور لبته اا ميرزاوزيری:

سال  ١٠٠شويم. حافظ هنوز هم وجود دارد و در ذهن من و مشاست. 
اش سفر  ها از مکان نويسنده فرسنگ »گابريل گارسيا مارکز«تنهايی 

های ريز و درشتی که امروزه  کرده و بر دل ما نشسته است. از نوشته
 شود کدام را در خاطر داريد؟ منتشر می
بايد آموزش کنم  خيلی کم و امهيت هم ندارد. من فکر می مصلحيان:

های مبتنی  آموزشجانشين را  استفاده از منابع علمیشيوه مبتنی بر 
خورد و نه  که نه به درد دنيا میکرد  حجم وسيعی از اطالعاتحفظ  بر

املعارف بودن انسان گذشته است و اکنون  ه. دوران دايرآخرتبه درد 
بگيرند چطور اطالعات مورد نياز خودشان را از  آموزان بايد ياد دانش

 ند.کنجو و جست های اطالعاتی و پايگاه اينرتنت
 

ران اين نيستيم که کتابی در دسرتس ما * پس در اين وضعيت ديگر نگ
 نيست يا ممکن است ناياب شود.



پذير  انعطافچاپ الکرتونيکی بايد بگويم که تاييد اين موضوع در  جنفی:
کند. بدين ترتيب  را در هر زمانی فراهم می امکان روزآمدسازی است و
 .ندشو اجنام میتر  تر و ارزان تر، راحت سريعها  ابهای جديد کت ويرايش

 شدن کتب نيز ديگر منسوخ شده است.  پديده نايابمشارگان و حتی 
گوهر برای خوانندگانش آهنا را  ها، باناياب شدن کت ميرزاوزيری:

هايی را دارم که  اکنون من در تبلتم انبوهی از کتاب ساخت. هم می
هواپيما قطار يا ام بايد در سفر بعدی که در  هاست با خود گفته مدت

 ا را خبوامن.فرصتی پيدا کنم تا يکی از آهن ،ام نشسته
 و اين يک مزيت استداشنت يک کتاخبانه قابل محل  ، ولیآری مصلحيان:
دهد که هر موقع به خواندن چيزی احساس نياز  میامکان به ما قابليت 

له اکرديم، آن را خبوانيم. حتی اجازه دهيد جلوتر روم و بگويم مس
ها و  انشگاهی و معضل نگهداری و حفظ کتابهای شهری و د تأسيس کتاخبانه

توسط انتشارات الکرتونيکی به  ،جمالت چاپی در يک فضای فيزيکی گسرتده
توانند نگاه خود به کتاخبانه  ها می سادگی حل شده است. اينک شهرداری

 ند.کنهای بدون قفسه و بدون ديوار فکر  و به کتاخبانه کردهرا عوض 
ی فکر کنند که در کنار سر خود پورت هاي و به آدم ميرزاوزيری:

الکرتونيکی بی در و   بی دارند و برای مطالعه کتابی به کتاخبانه اس يو
کنند تا فلش کتاب جديدی را به خود متصل کنند و از  پيکری مراجعه می

. البته اين سخن من جنبه طنز شوندهای داخل آن مشعوف  مطالعه کتاب
ی جديد مهه چيز ها افقم که با فناوریبا گفته مشا کامال مو لیدارد و

 تر شده است. راحت
توانند از چارچوب  نويسندگان میو در کنار مهه اينها،  مصلحيان:

سانسور يا اعمال قدرت نظام حکومتی خارج و حتی بدون نياز مادی به 
روی وب به انتشار افكار خود در قالب مقاله يا کتاب  ، مستقيمادولت

 بپردازند.جهانی 
بايد  ،ها و البته در ميان اين اقيانوس عظيم نوشته زاوزيری:مير

 بدهند تا ديده شوند.خالقيتی بيشرت به کار خود 
 
انتشارات  های و مزيت وبيش حماسن کم کنون مطرح شد،تا چهمهه آن *

معايبی  اين شيوه انتشار چه به نظر مشا اما، را شرح دادالکرتونيکی 
 ممکن است داشته باشد؟

  منابع  به  آه  یاعتبار استنادهاياست که  اينها نقصاز يکی  مصلحيان:
تواند به  مشخص نيست زيرا هر فردی میچندان  ،شود در وب می یعلم

 .توليد و اشاعه اطالعات بپردازد
 نانمهچدر وب نامشخص است   مطالب یماندگارديگر اين که  ميرزاوزيری:

نت قابل مشاهده بود، که بسياری از مطالبی که چند سال پيش در اينرت
 .نيستديگر در دسرتس 

شود، زيرا به  و اين که حقوق پديدآورندگان به سختی حفظ می جنفی:
توان کتابی را در وب يافت و آن را رايگان برای استفاده  سادگی می

به خطر  ممکن استحق ناشر نيز مهيشه  د.کرشخصی روی رايانه خود ذخيره 
بتوان برای آن  یبا قوانني موجود جهانرسد که  یبيافتد و به نظر من

آشورها با  یبرخ یتنها قوانني داخل ای انديشيد. در واقع نه چاره
ی رخندارد، بلکه ب یلف و ناشر خمالفتوله عدم رعايت حقوق مامس

به افراد  نيز یاطالعات اجازه رمس یگذار به اشرتاك یبرا موسسات دولتی
تاثري قرار گرفته  ن کتاب نيز حتتدهند! نکته آخر هم اين که قرض داد یم

 تا آن را خبواند. یبده یبه آس اتوان تبلتت ر یاست زيرا عمال من
اين مشکالت را با  ن نشرامتخصصکنم  در عين حال فکر می مصلحيان:

فقط بايد به اين فکر کنيم که  ند.کنهای موثری در آينده حل  روش
 کووبچون مه یه اايانگر طافراگونه می توان جلوی نفوذ انديشه های چ

 با زور و ارعابو  ددانن حرام میای غيردينی را کتاهب دنخوانکه  حرام
 .می ايستند را بگيريم در برابر تعقل


