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در حال حاضر معضلی در نشر ما وجود دارد كه می توان از آن 

به عنوان كتابسـازی یا پخته خواری نام برد. از دید شما چرا 

این پدیده روندی رو به افزایش داشته است؟

ــود؛  ــانی باز می ش اين موضوع در هر زمينه و هر كااليی به آس

ــت و هم گونۀ بد و برساخته.  هم گونۀ ناب و نيک در بازار هس

ــد. اين هنجار بازار  نمی توان گفت كه يکی از اين دو گونه نباش

ــت. در كتاب هم كه كاالی فرهنگی است، داستان همين  اس

است. بر خواننده است كه بتواند نيک را از بد و سره را از ناسره 

باز شناسد، وگرنه شما نمی توانيد كارسازی بيابيد كه كتاب بد، 

بی پايه و بی مايه نشر نشود.  

آیـا چنیـن رونـدی موجب نمی شـود كه حق پژوهشـگران 

تضییع شود و بازار نشر به سمت نازل شدن پیش برود؟

ــان كه در آن  ــوی آنچن ــت. از ديگر س بی گمان؛ اما چاره نيس

ــد، نيک آنچنان كه  ــی گفته می شود، »تا بد نباش داستان پارس

ــزد، شناخته نخواهد شد«. هر چيز را ما با وارونه و ناساز آن  ميس

ــيوه بشناسيم. از اين ديد، می توان گفت  می توانيم به بهترين ش

كه تالش نويسندگان و پژوهندگان راستين، نه تنها تباه نخواهد 

شد، بلکه بيشتر به چشم خواهد آمد و شناخته خواهد شد.

به عقیدۀ شما، برای كاهش معضل كتابسازی چه باید كرد؟ 

آیا ممیزی می تواند چارۀ كار باشد؟

تنها راهی كه از ديد من راه شايسته و زيبنده ای نيست، مميزی 

كتاب است؛ اما پيامدهای اين كار، از ديد من، زيانبارتر از سود 

ــت. كتاب بِد بيراه، اگر بی مميزی به چاپ برسد، زيانی  آن اس

ــزی را بپذيريم برای آن كه چنين  ــر دارد تا اين كه ما ممي كمت

كتابی چاپ نشود. بايد كار را به كاردانان سپرد.

در بسـیاری موارد كتاب هایی برگزیده می شـوند كه در آنها 

نشـانه های پخته خواری دیده می شود. به عقیدۀ شما برای 

داوری ها در حوزۀ كتاب چه تدابیری باید اندیشید؟

هر زمان كه در ارزيابی و داوری ها، آگاهی و چيرگی كارشناسانه 

ــان آن ارزيابی به گونه ای  ــِص الزم به كار رود، بی گم و تخص

ــام خواهد گرفت. به عقيدۀ من تمام  بهنجارتر و ورزيده تر انج

ــر كتاب در پيوند  ــانی كه با كار پديد آوردن، پراكندن و نش كس

ــته است و  ــامان دهند. آنچه بايس ــتند، می توانند آن را س هس

ــهيم بودن افرادی است كه با نوشتن،  گريزی از آن نيست، س

پديد آوردن، تناقض ها و دشواری های چاپ و نشر آگاه هستند؛ 

ــی و داوری كتاب كه امری بس  ــراد بتوانند در ارزياب تا اين اف

دشوار و سرنوشت ساز است، موفق باشند.

پیامدهـای زیانبار كتابسـازی را در پژوهش هـای مرتبط با 

میراث كهن ما چگونه می بینید؟ 

بی گمان، پاره ای از ويرايش ها از متن های كهن گونه ای از آن 

پديدۀ نابهنجار است كه آن را كتابسازی می ناميم. متنی كهن 

ــتاری توانمند به چاپ رسيده است،  را كه پيش تر با رنج ويراس

كسی شتابزده، در پی نان يا نام، دوباره به چاپ می رساند؛ چند 

ــت  ــی می كند و ديباچه ای كم و كوتاه و گاه نادرس واژه را معن

ــد. كتابی كه بدين گونه پديد می آيد، بدرست در  بر آن می نويس

شمار كتاب های بيهوده و برساخته است.

■

پیامدهای ممیزی زیان بارتر از سود آن است
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