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انتشارات  تأسيس  تاريخچة  از  گفتگو  شروع  براي    
اساطير و مخصوصًا عنواني كه بر آن گذاشتيد و اولين 

آثاري كه منتشر كرديد، بگوييد.
به  و  بوديم  كتاب باز  و  كتابخوان  ما  دوست.  نام  به      
اصطالح، سه نسل كتابفروش و روزنامه فروش بوديم. 
دهة پنجاه با آن فشاري كه روي كتاب و مطبوعات 
وارد شد، ما هم به ناچار مجبور شديم كتابفروشيمان را 
جمع كنيم و برويم در دنياي ديگري. اسم كتابفروشي 
ما اميركبير بود و در بروجرد ــ حتي مي شود گفت 
در استان هاي لرستان و همدان ــ از اين نظر كه روي 
متون كار مي كرد و به اصطالح با ديدگاه تخصصى، 

متون و كتابهايي را عرضه مي كرد مشهور بود. 
يا  داشتيد  ارتباطي  هم  معروف  اميركبير  انتشارات  با   

فقط تشابه اسمي بود؟
    ما نمايندگي انتشارات اميركبير معروف را هم داشتيم، 
آن  ما  كتابفروشي  بوديم.  جدايي  موسسة  يك  ولي 
موقع نمايندگي بنياد فرهنگ ايران و نمايندگي بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب را داشت. دنبال كتاب بر اساس 
جمعه  روزهاي  دليل  همين  به  و  مي رفت  موضوع 
داشتيم  زيادي  مشتري  و  بود  باز  ما  كتابفروشى  هم 
و اين مشتريهاي ما از شهرهاي اطراف بودند، يعني 
خيلي ها از دورود و ازنا و اليگودرز و مالير و نهاوند 
و خرم آباد و همدان و اراك مي آمدند و از ما كتاب 
كتابخانة  نوعي  موقع  آن  ما  اينكه  براي  مي خريدند، 
و  بود  تخصصي  كتابفروشيمان  داشتيم.  تخصصي 

بوديم.  كرده  عرضه  موضوع  براساس  را  كتابهايمان 
رفتيم  هم  ما  شد،  تعطيل  كتابفروشي  اين  پنجاه  سال 
وجود  كه  تنگاتنگ  ارتباط  آن  اما  ديگري،  حرفة  در 
اسالمي  انقالب  پيروزي  از  بعد  بود.  برقرار  داشت 
كسري هاي  كردن  جور  دنبال  من  تهران.  آمديم  ما 
كتابخانه شخصى خود بودم. از تاريخ طبري دو جلد 
كسر داشتم. به كسي امانت داده بودم، برده بود و پس 
نداده بود. به دنبال اين دو جلد آمدم تهران و به يكي 
دارد  خواهان  كتاب  اين  كه  گفتم  محترم  ناشران  از 
چرا چاپ نمي كنيد؟ خدا حفظش كند، گفت: ما به 
جاي اينكه بياييم كتاب شانزده جلدي را چاپ كنيم 
نخواهد  هم  جواب  كه  بگذاريم  سرمايه  همه  اين  و 
داد، با نصف يا يك چهارم آن، شانزده عنوان چاپ 
خود  با  من  باشيم.  داشته  شانس  شانزده  كه  مي كنيم 
گفتم كه اين ناشران از ديد مادي درست مي گويند، 
كتاب  يك  بيايد  اينكه  جاي  به  ناشر  يك  يعني 
شانزده جلدي چاپ كند، عقل و منطقش به او مي گويد 
داشته  شانس  شانزده  تا  كند  چاپ  عنوان  شانزده  كه 
باشد. گفتيم كه حاال ما يك كاري بكنيم، بياييم يك 
شركتي درست كنيم و كتاب هايي كه سود اقتصادي 
بسترساز  اصطالح  به  و  دارد  فرهنگي  بار  اما  ندارد 
تأسيس  اوليه  هستة  اين  كنيم.  چاپ  است  فرهنگ 
انتشارات اساطير بود. آن موقع چهار خانوار بوديم كه 
هر كدام پولي گذاشتيم و عهد هم كرديم اصل پول از 

مصاحبه با عبدالكريم جربزه دار*
(مدير انتشارات اساطير)

* اين گفت وگو زمستان 1386 انجام شده است.
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بين نرود ولي دنبال سود هم نباشيم. سال 1361 بود. 
آن موقع اولين قراردادهايي كه ما بستيم سفرنامه هاي 
رضاقلي ميرزا نايب االيالة و فرخ خان امين الدوله بود 

كه قبًال آنها را دانشگاه چاپ كرده بود. 
اسم  تا  دو  دوستان  نيز  انتشارات  عنوان  دربارة   
از  اساطير  عنوان  دادند.  ما  به  طرح  تا  دو  و  آوردند 
اين طريق انتخاب شد. نشان انتشاراتي ما نيز انسان ـ 
 اسب است، يعني انساني است كه تنه به پايين اسب 
است و تنه به باال انسان. طرح انتشارات را هم يكي 
از دوستان كه آدم با ذوقي در طراحي بود براساس نام 

اساطير براي ما كشيد و به اصطالح به ما هديه داد. 
     هدف اصلي اين گفتگو آشنايي با انتشارات اساطير و 
نحوة مديريت آن به عنوان يك ناشر خصوصِي متون 
منتشر  كه  حي  مصحَّ متون  براي  بفرماييد  است.  كهن 
منظور  مي گيريد؟  نظر  در  را  مالكهايي  چه  مي كنيد 
يعني  متن  تصحيح  سنجش  براي  كه  است  مالكهايي 

كار مصحح مّد نظر قرار مى دهيد؟
اين  در  كه  بزرگان  از  تن  سه  حداقل  به  را  كار  ما      
كار تخصص دارند مي دهيم و نظر مشورتي آنان را 
حي  مي گيريم. گاهي نيز خود اين بزرگان متن يا مصحِّ
كه متن را آماده كرده به ما معرفي مي كنند. ما هم كار 
را معموالً به سه نفر از اين دوستان ارائه مي دهيم، اگر 
دو نفر از اين سه نفر تأييد بكنند كار را چاپ مي كنيم. 
البته بايد از نظر موضوع نيز متن در چارچوب عاليق 

انتشاراتي ما بگنجد.

مي توان  كرده  منتشر  اساطير  انتشارات  كه  را  متوني      
كه  است  متوني  دسته  يك  كرد:  تقسيم  دسته  دو  به 
انتشار اساطير براي اولين بار آن را منتشر كرده مانند 

هم  دسته  يك  نصرآبادي.  تذكرةالشعراى  تصحيح 
متوني است كه انتشارات اساطير آنها را بازچاپ كرده 
است. مي شود در اين مورد هم توضيح بدهيد كه چه 
مالكهايي براي بازچاپ و چه مالكهايي براي انتشار 

تصحيح اوليه در نظر مي گيريد؟
     ببينيد، وقتي كتابى به ما معرفى ميشود، اگر در راستاي 
تمدن ايراني و اسالمي و به اصطالح گسترش فرهنگ 
ايراني باشد ما آن را مي پذيريم. بگذريم از استثناهايي 
كنيم.  چاپ  شويم  مجبور  دليلي  به  است  ممكن  كه 

ولي مثًال رمان و شعر نو را همان اول رد مي كنيم.
متون  از  برخي  اهميت  به  توجه  با  هم  خودتان  آيا     
اين  بگوييد  كه  داديد  پيشنهادي  خاصي  مصحح  به 
كتاب را براي ما تصحيح كنيد تا ما چاپش كنيم؟ مثًال 

تصحيح رياض الشعرا پيشنهاد شما به مصحح بود؟
يك  دنبال  ما  ولي  بگويم،  جوري  اين  نمي خواهم     
چيزهايي بوديم كه خودمان مي خواستيم. اين پيشنهاد 
بوده  ما  سفارش  ديگر  طرف  از  ولي  بوده،  مصحح 

يعني خاص ما بوده.
مركز  مثل  مراكز  برخي  با  كه  مشتركي  كارهاي  در      
گفتگوي تمدن ها داشتيد، چطور؟ پيشنهاد اين كارها 

را شما داديد؟
كاري  ببينيد  بوده.  ما  مال  همه اش  بوده.  ما  سفارش      
يك  در  مثًال  يا  كرده  ما  با  تمدنها  گفتگوي  مركز  كه 
همكاري كه ارشاد با ما كرده دقيقًا اين بوده كه آمده 
صد نسخه يا سيصد نسخه يا هشتصد نسخه از اين 
كتاب را از ما پيش خريد كرده، همين، نه بيشتر. فكر 
مال ما بوده، كتاب مال ما بوده، سرمايه گذاري مال ما 

بوده، طرح و چاپ و خالصه همه چيز مال ما بوده.
به  افست  صورت  به  اساطير  كه  متوني  به  بپردازيم   
از  شما  هدف  است.  كرده  اقدام  آنها  دوبارة  چاپ 

ح قديمي چيست؟ بازچاپ اين متون مصحَّ
     اين كتابهايي كه ما به اصطالح بازچاپ كرديم منابع و 
مآخذ مطالعات ايراني است. اينها هر كدام درگذشته، 
مخصوصًا قبل از دهة 1330، در ايران، هند، پاكستان، 
هر  به  مقطع  آن  در  شده.  چاپ   ... و  ايتاليا   ، چين 
دليلي يك نهادي آنجا سرمايه گذاري كرده و آن را به 
ديگر  انگيزه  مدتي آن  گذشت  بعد از  رسانيد.  چاپ 
وجود نداشته، آن كتاب تمام شده و هيچ متولي اي هم 
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نداشته. حاال اين نسل جديد ما و كتابخانه هاي جديد 
اين  آمديم  ما  كنند.  تهيه  را  كتابها  اين  نمي توانند  ما 
خأل را پر كرديم. اتفاقًا برايمان گران هم تمام مي شود. 
چون اگر خيلي خوش بين باشيم، باالي ده سال طول 

مي كشد تا اينها را بفروشيم. بگذاريد مثالي بزنم. 

در سال1900م در آلمان فضايي به وجود آمد و   
مطالعات ايرانشناسي خصوصًا مطالعات ايران باستان 
رونقي گرفت. يك آدمي به نام گلدنر مطالعاتي مي كند 
و اوستا را تصحيح انتقادي مي كند. بعد با امكانات آن 
موقع حروفي را طراحي مي كنند و او اين را در قطع 
منتشر  جلد  سه  در  سال  دو  و  بيست  ظرف  رحلي 
در صد يا دويست نسخه هم منتشر  مي كند. احتماالً 
شده نه بيشتر. حاال شما خيلي هم خوش  شانس باشيد 
در  چيزي  بياوريد  گير  را  كتاب  اين  از  نسخه اي  و 
حدود هزار يورو يا هزار و دويست يورو بايد براي 
اروپا  خود  در  يورو  هزار  بپردازيد.  كتاب  اين  تهية 
هم رقم بااليي است چه برسد به ايران. تصادفًا يك 
عاشقي آمد به ما گفت: آقا حاضري خدمتي كني و 
ضررش را بپذيري و اين كتاب را چاپ كني؟ گفتم: 
واقعًا  هم  او  بده.  ما  به  را  نسخه ات  فقط  شما  بله، 
جوانمردي كرد، نسخة ناياب و بي قيمتي را در اختيار 
ما گذاشت. من ديدم اين نسخة چاپي در قطع رحلي 
بزرگ است به اصطالح رحلي سلطاني. كاغذش هم 
صدگرمي است. با امكانات آن زمان سرفصل و اول 
هر جلدي يك كلمه را با رنگ قرمز چاپ كرده. ما 
حتي االمكان  كه  بكنيم  كاري  سال  صد  از  بعد  گفتيم 
نزديك به اصل چاپ شود. رفتيم كاغذ صدگرمي آزاد 

اندونزي خريديم. به ليتوگراف گفتيم تمام صفحاتي 
كه قرمز توش بود دو رنگ بگيرد. بعد اين را داديم به 
يك صحافي دستي. در صورتي كه نسخة اصل در سه 
مجلد با جلد شوميز چاپ شده بود، ما اين سه جلد 
را در يك جلد با جلد چرمي و صحافي دستي چاپ 
كرديم. براي اولين بار در جهان اوستا در يك جلد به 

اين صورت منتشر شد. 
هشت يا نه سال پيش در نمايشگاه، يكي از وابسته هاي   
فرهنگي (اگر اشتباه نكنم از مجارستان) به من گفت: 
شنيدم شما اوستا را درآورديد. گفتم بله بفرماييد. اول 
پولش را به من داد بعد گفت: حاال مي خواهم چيزي 
به شما بگويم، من هميشه آرزو داشتم قبل از اينكه 
بميرم اين كتاب را ببينم و يك دقيقه سنگيني آن را 

در دستانم حس كنم. 
مرحوم دكتر عليرضا شاپورشهبازي (ايرانشناس   
بزرگ) روزي به من تلفن كرد و گفت: من زنگ زدم 
از شما تشكر كنم به خاطر اينكه كتاب فرهنگ ايراني 
باستان بارتولمه را چاپ كرديد، اما چاپ افست قبلي 
آن در آلمان موجود است. گفتم: ما نمي دانستيم اگر 
مي دانستيم اين كار را نمي كرديم. گفت: خدا را شكر 
كه ندانستيد و اين كار را كرديد. گفتم: چرا؟ گفت: 
قطع آن چاپ وزيري بود، قابل خواندن نبود و خيلي 
ريز بود، اما شما آن را با حروف بزرگتر چاپ كرديد 
و به صورت رحلي درآورديد. خب راست مي گفتند، 
ما اين كار را كرديم. در ضمن ما غلط نامة چهل پنجاه 
صفحه اي دوستوني را در متن وارد كرديم، حال آنكه 
در افسِت چاپ آلمان غلط نامة آخر كتاب بدون اينكه 
متن اعمال شود حذف شده است. دكتر شاپورشهبازي 
ــ كه خدا رحمتش كند ــ گفت: مي دانيد قيمت آن 

نسخه چند است؟ گفتم: نه. گفت: 650 يورو. 
كار  سال  سي  محصول  ولف  شاهنامة  فرهنگ   
سي سال  آلمان  در  شيرواني  يك  زير  ولف  است. 
مثل  بزرگاني  كرد.  تأليف  را  فرهنگ  اين  و  كرد  كار 
مجتبايي،  فتح اهللا  دكتر  جهانداري،  كيكاووس  استاد 
دكتر علي اشرف صادقي به من گفتند: تو كه اين همه 
ضرر كردي بيا اين را هم چاپ كن. ما هم مقاله اي 
اين  كه  كرديم  ضميمه  آن  به  اذكايي  پرويز  دكتر  از 
تطبيق  قابل  هم  دبيرسياقي  شاهنامة  چاپ  با  فرهنگ 
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اول  روز  همان  داديم.  جديد  كليد  يك  يعني  باشد، 
استاد ايرج افشار به عنوان خسته نباشيد به من گفت: 
مي داني چكار كردي؟ گفتم: نه! گفت: كتاب قيمتش 
نُه  كردي  را  مارك   260 تو  حاال  است،  مارك   260
مارك و حاال اين كتاب زنده شد. خيلي از متون كهن 
مجموعة  مثًال  كرديم،  چاپ  تجديد  ما  هم  را  ناياب 

ناصرخسرو كه در برلين چاپ شده بود، خوان  آثار 
االخوان و زادالمسافرين و وجه دين.

     اگر اجازه بدهيد كمي فني تر به موضوع نگاه كنيم. پس 
از چاپ مجموعة آثار ناصرخسرو در برلين در حدود 
هشتاد و اندي سال قبل، همگي اين آثار با تصحيحات 
به  اصيل تر  و  كهن تر  نسخه هاي  براساس  و  جديد 
بر  را  زادالمسافر  حائري  عمادي  آقاي  رسيد.  چاپ 
اساس نسخه اي كهن و اصيل تصحيح كرده كه حتي 
عنوان اثر نيز در اين تصحيح جديد تغيير كرده است، 
دكتر اعواني نيز ــ به هر حال ــ وجه دين را دوباره 
شما  كه  رهايش  و  گشايش  يا  است،  كرده  تصحيح 
چاپ سعيد نفيسي را مجدداً چاپ كرديد با تصحيح 
لندن  در  سال 1998م  در  هونزايي  فقيرمحمد  جديد 
چاپهاي  افست  نمي كنيد  گمان  آيا  است.  شده  چاپ 
قبلي براي مخاطبان غيرتخصصي ــ يا به تعبير بهتر: 

غيرفنى ــ از نظر علمي ضرررسان باشد؟
تومان   3500 با  االن  شما  نكنيد.  قضاوت  اينگونه      
ما  كه  موقعي  باشيد.  داشته  مي توانيد  را  برلين  نسخة 
اعواني  آقاي  چاپ  نسخة  درمي آورديم  را  دين  وجه 
و  گشايش  نسخة  نيست.  هم  االن  و  نبود  بازار  در 
به  مي كنيد  را  صحبتش  شما  كه  لندن  چاپ  رهايش 

نظرم حدود دو سال است كه درآمده. چهار پنج  سال 
شما  مركز  كه  زادالمسافر  دارد.  اختالف  ما  افست  با 
(ميراث مكتوب) با تصحيح جديد چاپ كرده تا قبل 

از اينكه ما آن را افست كنيم اصًال در بازار نبود. 

جديد  تصحيح  كه  نداشتيم  اطالعي  اوالً  ما 
زادالمسافر يك ماه بعد از افست ما به بازار مي آيد، 
ما  چاپ  مانع  اين  باشيم  داشته  اطالع  هم  اگر  ثانيًا 
نمي شود، به دليل اينكه شما فردا مي خواهيد يك كار 
اساس  بر  (يا  زادالمسافرين  همان  دربارة  پژوهشي 
تصحيح جديد زادالمسافر) بكنيد. آيا به نسخة ميراث 
خوب،  خيلي  مي گوييد  يا  مي كنيد؟  اكتفا  مكتوب 
چاپ  به  من  اما  گفته  را  اين  مكتوب  ميراث  نسخة 
را  اين  برلين  چاپ  يا  بكنم.  نگاهي  يك  هم  برلين 
گفته كه خطاست و چاپ ميراث مكتوب اين را گفته 
ما  است.  اين  مسئله  داريد؟  توجه  است.  درست  كه 
دو  اين  به  بكنيم  مكتوب  ميراث  احياي  مي خواهيم 
طريق. ممكن است ما فردا يك متني را داشته باشيم 
اعتباري  يك  قدمتش  علت  به  قديمي اش  چاپ  كه 
دارد. امروز هم يك تصحيح جديد درجة يك از آن 
بشود.  پيشنهاد  ما  به  هم  دو  هر  چاپ  باشيم.  داشته 
اين  ما  هدف  اينكه  براي  مي آوريم.  در  را  دو  هر  ما 
اختيار  در  را  ايرانشناسي  تحقيقات  ابزار  كه  است 
به  چاپهاي  هم  خودم،  من  بدهيم.  قرار  ايران پژوهان 
اصطالح بازاري ديوان حافظ را در خانه دارم و هم 

تصحيح هاي انتقادي آن را.
داديد  قرار  ما  اختيار  در  را  خود  وقت  اينكه  از 

سپاسگزاريم. برايتان آرزوي توفيق روزافزون داريم.
     من هم از شما سپاسگزارم.


