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یكی از مشكالتی كه این روزها در حوزۀ نشر دیده می شود، 

موضوع كتاب سازی و پخته خواری است. به نظر شما علل و 

عوامل شیوع این موضوع چیست؟

ــی در  ــازی و بسازوبفروش مهم ترين دليلی كه با پديدۀ كتاب س

تأليف و ترجمه مواجه هستيم، اين است كه در عصر جديد توجه 

ــت و اين موضوع فقط منحصر  ــتر از كيفيت اس به كميت بيش

ــت. در گذشته در زمينۀ كارهای ترجمه ای، آثاری  به ايران نيس

ــر می شد هرچند از لحاظ تعداد كم بود، ولی  كه در ايران منتش

ــت و هركس در رشته ای كه متخصص  ترجمه ها كيفيت داش

ــن گنابادی مقدمۀ  ــرای مثال محمد پروي ــد؛ ب بود، وارد می ش

ابن خلدون را ترجمه كرده. 

در تأليف نيز همين طور است. در تأليف هايی كه ما داريم، 

ــن تحقيقات بظاهر  ــگاهی، اي ــته های دانش برای مثال در رش

تأليف است ولی در واقع ترجمۀ ناقص است. كتاب های درسی 

معمواًل كهنه اند و بروز نيستند. 

ــجو تحصيل می كردند. در  ــی در ايران 20 هزار دانش زمان

حال حاضر ممکن است اين تعداد 10 برابر شده باشد، ولی اين 

ــابق را نداشته باشند، چون نه  ده برابر، آن كيفيت تحصيلی س

استاد و نه جامعه از آنان كار خاصی نخواسته اند.

به عقیدۀ شـما چـرا پدیدۀ كتاب سـازی و پخته خـواری به 

آموزش عالی و پایان نامه ها راه یافته است؟

در حال حاضر بسياری از كتاب سازی ها برای كسب رتبه است. 

ــهود است و عنصر مادی  ــيار مش اين در حوزۀ پايان نامه ها بس

ــم را صرفًا برای علم  ــت؛ زمانی عل ــده اس هم به آن اضافه ش

ــب برای دلش كتابی ترجمه يا تأليف  می خواندند؛ يک نفر ادي

ــهرت يا درجۀ علمی او  می كرد كه پس  از چاپ ممکن بود  ش

را باال ببرد، اما انگيزه اش كسب رتبۀ علمی نبود. 

در حال حاضر اكثر پايان نامه ها تکراری است. برخی فقط 

برگ اول را كنده اند و استاد راهنما متأسفانه اصاًل اين پايان نامه 

ــت و نمی داند حاصل تحقيق خود دانشجو است  را نخوانده اس

يا خير؛ مخصوصًا در علوم انسانی كه همه فکر می كنند چيزی 

ــانی كتابی ده بار تجديد و  ــد. در برخی موارد در علوم انس بلدن

ــود؛ برای مثال دربارۀ شاعری  يک موضوع 100 بار كار می ش

مثل حافظ بسيار كار شده كه همه  تکرار مکررات است. 

ــت ترجيح داده  ــت بر كيفي ــۀ اول كمي ــن در درج بنابراي

ــه مالی و چه  ــۀ دوم، انگيزه های مادی، چ ــود و در درج می ش

ــود سرعت توليد آثار باال رود و كاری  كسب رتبه، باعث می ش

مانند كار بسازوبفروشی را شاهد باشيم. به نظرم بسازوبفروشی 

اصطالح درستی برای كتاب سازی است؛ مثاًل زمانی كه انسان 

برای خودش خانه می سازد، نهايت كيفيت را به كار می برد، اما 

ــازوبفروش می كند، فقط می خواهد زودتر خانه را  زمانی كه بس

آماده  كند و به كيفيت كار توجه  ندارد.

كتاب سـازی های كنونـی در تمام حوزه ها نمـود دارد؛ اما در 

حوزۀ تصحیح متون در برخی موارد بسـیار پررنگ تر است. 

بـرای مثـال آثار زیـادی از متون گذشـتۀ ما را كـه افرادی 

سرشـناس تصحیـح كرده اند اقتبـاس می كننـد و نامی از 

مصحح آن ذكر نمی شود.

ــف برانگيزتر است؛ مثاًل سه  در حوزۀ تصحيح خيلی خيلی تأس

ــا چهار تصحيح از تاريخ بيهقی داريم. يکی از اين تصحيح ها  ي

ــت. مرحوم فياض  ــاوری اس ــی و كار اديب پيش ــيار قديم بس
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ــار محققان قرار  ــاند كه در اختي ــح ديگری به چاپ رس تصحي

گرفت؛ ولی در اين اواخر دو تن از استادان دانشگاه های مشهد 

مجدداً،  تاريخ بيهقی را تصحيح و چاپ كرده اند. 

ــد كه برخی كارها بايد مجدداً تصحيح  البته نبايد منکر ش

ــود؛ برای مثال چهارمقالۀ نظامی عروضی را مرحوم قزوينی  ش

ــدداً در اين زمينه،  ــرده و دكتر معين مج ــار تصحيح ك اولين ب

ــرد و البته نمی توان كار  ــه، اين اثر را چاپ ك توضيحات اضاف

ــازی دانست؛ معمواًل پخته خواری زمانی  دكتر معين را كتاب س

ديده می شود كه مصحح گمنام باشد. 

یكی از ضررهای جبران ناپذیر كتاب سازی، ضررهایی است 

كه به حوزۀ نشر وارد می شود. آیا باید این آسیب ها را ناشی 

از سودجویی ناشران دانست یا عدم آگاهی اهالی نشر؟

ــابقًا كار نشر كمتر بود  ــر هم همين طور است. س  در حوزۀ نش

ــد، اين افراد  ــر به صورت خانوادگی ديده  می ش و فرهنگ نش

ــطح بااليی نداشتند، ولی متخصص نشر  معمواًل تحصيالت س

بودند و به لحاظ مسائل بازاری تخصص الزم را داشتند. زمانی 

ــد كه به فضل و  ــاراتی های دولتی بودن ــانی در رأس انتش كس

دانش مشهور بودند، اما وقتی كميت زياد شد در حوزۀ نشر هم 

غالبًا افرادی كه حداقل عالقه را داشتند، وارد شدند. برای مثال 

يک انتشاراتی مهم در ايران تحت نظر يکی از نهادهاست و هر 

ــال يک بار مديريتش عوض می شود و تا اين مدير كار را  دو س

ياد بگيرد، تغيير می كند و به اين ترتيب انتشاراتی كه توان آن 

ــدی چاپ كند، جزوه هايی مانند  را دارد كه كتاب هايی چندجل

آداب آشپزی منتشر می كند.

در حـال حاضر صحبت هایی مبنی بر تدوین منشـور اخالق 

نویسـندگی از سـوی وزارت ارشـاد به گوش می رسد. فكر 

می كنیـد ممیزی می تواند مانعی بر سـر راه كتاب سـازی ها 

باشد؟

ــی منکر  ــک معنای خاص كه كس ــی دارد؛ ي ــزی دو معن ممي

ــالم  ــت؛ برای مثال مطلبی كه خالف صريح اس اصل آن نيس

ــلمًا  ــد و امنيت را برهم بزند، مس و برخالف عفت عمومی باش

ــود. اما غير از اين سه مورد، سانسور سليقه ای به  نبايد چاپ ش

ــرای همين قضيۀ مميزی  ــد و ب نظر اهل قلم مطلقًا نبايد باش

ــندگان را انتخاب كنند، ولی  ــه معنای اخص، عده ای از نويس ب

ــتگاهی لزومًا غير دولتی و بر  ــئلۀ مهم تر اين است كه دس مس

ــا اين كتاب ارزش چاپ را دارد  ــن موضوع نظارت كند كه آي اي

ــا پنجاه صفحه هم مطلب  ــت ي يا خير؛ واقعا پانصد صفحه اس

ــود با عناوين  ندارد. در برخی موارد نيز كتاب هايی چاپ می ش

فريبنده و وقتی مخاطب عادی آنها را می خرد، می بيند كه هيچ 

محتوايی ندارند.
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