
  سخن سردبير

آميـز بـه اينجانـب، از بسـياريِ     اي شـكوه در نامـه آينة ميراث سوز يكي از ياران دل
داننـد، گلـه   مقاالت اين نشريه كه چاپ مجدد فالن و بهمـدان كتـاب را ضـرور مـي    

از آنجا كه نامة ايـن  . اندهاي تازه دانستهو اين دست مقاالت را عاري از حرفاند  كرده
نشريه گذاشته است، بد نيسـت  دوست ارجمند انگشت بر يكي از مسائل مبتالبه اين 

  : را با هم بخوانيم بخشي از آن
. ما ضرورت تصحيح مجدد دارد تمام متون چاپ شدة توان گفت كه تقريباًبه جرأت مي... 

: عـالي تقـديم نمـايم   مقاالتي بـا ايـن عنـاوين خـدمت جناب    توانم سلسلهيعني، مخلص مي
/ فرخـي  / منـوچهري  / ر رودكـي  اشعا ،!)شاهنامهبله، ( شاهنامهضرورت تصحيح مجدد 

  .  ...انوري / سنائي / ناصر خسرو 
؟ مگـر  امي كـرده »پـژوهش «مقاالت چه است كه من در اين سلسله ناكنون پرسش اي

ام؟  گنجانيده» داررتبه«را در صفحاتي از يك مجلة  بديهي و مسلّمجز اين است كه مطلبي 
داشته باشد و نداند كه آثار شاعراني كه نام  ...واقعاً كيست كه با متون قديم سر و كار دائم 

  بردم، و بسياري ديگر كه نام نبردم، آكنده از معايب تصحيح است؟ 

هـاي كالسـيك فارسـي،    دانند كه كتابلب سخن همكار فاضل ما اين است كه همه مي
چه نظم و چه نثر، عموماً اشكاالتي از مقولة لغوي، نحوي، معنايي، تاريخي و البتـه و  

آثاري همت  به تصحيح و تنقيح چنين كساني كه در گذشته. دارند» كتابتي«د البته ص
يا بـه هـر    ،دسترس نبودن منابع اند، احتماالً به سبب نبود امكانات كافي و درگمارده

پژوهشگران «ها، يا به قول نويسندة شكواييه ت ديگري، به زعم تازه به ميدان آمدهعل
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هاي مامي مشكالت را حل كنند يا بر اثر كژفهميهـا و برداشـت  اند تنتوانسته ،»چرختازه
حـال، ايـن   . انـد ناصواب بر مشكالت افزوده و حتي باعث گمراهي خوانندگان شـده 

در كـار گذشـتگان بانـگ و     چرخ با پيدا كردن چند نقص يا عيـب پزوهشگران تازه
بار سوم و چهارم يا براي  آورند كه چنان كار ناقص و معيوبي بايد مجدداًميفرياد بر

  . تصحيح شود
ايـن ديـوان يـا آن كتـاب      »لزوم تصـحيح «دوست شاكي ما در مقاالتي با عنوان 

بينـد، و لـذا   نمـي  »هيچ نكتة علمي«است،  »بديهي و مسلّم«تاريخ، كه موضوع آنها 
  . داندزائد مي آينة ميراثرا در  »جدول ضربي«درج اين قبيل مقاالت تكراري و 

. شـوم آور مـي را يـاد و همدردي با اين همكار نگران، چند نكته  در مقام همرايي
نفس لزوماً درسـت و حـرف   تصحيحات پژوهشگر تازه ها ونيست برداشت اوالً، معلوم

اشـكاالتي كـه نوپژوهشـگر بـر     اي از دهد كـه پـاره  تجربه نشان مي. آخر بوده باشد
گر هـم بـه واقـع اشـكال     ايا  ،هاي پيشينيان گرفته است يا واقعاً اشكال نيستويرايش

هاي او، شخصي و ذوقي است و كمكي به اصـل قضـيه نكـرده    حلراه ها وبوده، پاسخ
يا نـاحق،   حقكردن مشتي ايرادهاي بثانياً، پژوهشگرِ از گرد راه رسيده با علَم . است

كند كـه   دهد، و ديگر فكر نميخيلي راحت پيشنهاد تجديد چاپ اثر مورد نظر را مي
و (خواني گراني و ركود بازار كتـاب و كتـاب  كتاب در اين وانفساي  تجديد چاپ يك

بهتر نيست پژوهشـگران تـازه    !يعني چه) »كتاب و كتابخواني«هاي ادارة اندازيسنگ
بـدون  (هاي خـود را  و پيشـنهاد  ايراد و اشكالها فقط و فقطكارها، وارد، و حتي كهنه
و » استدراكات«ناويني از قبيل در قالب يادداشتهاي كوتاهي زير ع) رفتن به حواشي

چاپ مجددي توصيه نكنند  نظر ديگران برسانند و فعالً به از طُرُق مختلف، ،مانند آن
  . دهند كسان ديگري هم ابراز عقيده كنندو اجازه 

ـ    در اين دور و زمان كه به بركت رايانه ه ها امكان ثبت و ضـبط سـريع و لحظـه ب
گيريهـا،  تـوان نكتـه  وب فراهم شده است، ميمطل لحظة اطالعات و آمارگيري به حد

انتقادها و اظهار نظرها را گردآوري، و بانكي اطالعاتي از آنها فراهم كرد؛ سپس، بـا  
تـرين و  محتويـات آن بانـك بـه منطقـي    » پروسة«ها بازبيني، و به قول فرنگي مرور،
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هـر  . پ افتادها دست يافت، و آنگاه به فكر تجديد چاحلها و پيشنهادترين راهمقبول
  . توان پيشنهاد تجديد چاپ دادنميچهار صباحي 

بـي و  قال »مصححان«مطلب سوم اينكه گاه دادن پيشنهاد تجديد چاپ، از جانب 
بنـدد، و نتيجتـاً   اميـد مـي   شود، يا ناشري به نان و آبي در اين چاپ دوبارهنااهل مي

مـدتي  . تـر از آنهـا  ضعيف آيد همتراز ويرايشهاي قبلي يا به مراتبكاري به بازار مي
رايشهاي نسبتاً قابل قبولي از كتابي را كه پيشتر وي» آستين سرِ خود«است كه بعضيها 

جو يا ناآگاه را كنند و ناشري سودمي» تصحيح«اي شده، به طرز مفتضح و آشفته آن
شايسـتة قبلـي را، بـا     كار ،كنند و بر خالف اصول اخالقي و آيين جوانمرديپيدا مي

رسانند؛ و وقتي هم كه پرده از كارشان مجدداً به چاپ مي ،دن دهها عيب و عوارافزو
گسـتاخانه بـه جـان كتـاب     بلكه خواهند، كنند و عذر نميافتد، نه تنها توبه نميميرب

  .افتندبستة ديگري ميزبان
 ،رسد درد دل اصلي دوسـت همكـار مـا اسـت    ، كه به نظر ميمطلب چهارم و اما

، بلكـه بهانـه   آينة ميراثهاد تجديد چاپ فالن كتاب از سوي همكاران نه پيشن وماًلز
ه براي نگارش يك مقالـه و دريافـت   دهان پركن و به ظاهر موج ساختن آن پيشنهاد

. اسـت » ارتقـاء دانشـگاهي  «نردبـان   يك پله بـاالتر از  رفتنِ، و نهايتاً »نئپو«چند 
به جان  »...ورت تصحيح مجددضر« مقاالتي با عنوان مشكلِ همكار عزيزمان، كه از

آسـمان  ، بـه بهانـة چنـد ايـراد در متنـي خـاص       اين مقاالت اسـت كـه   خـود آمده، 
ـ كنند و مقالهريسمانهايي سرِ هم مي پردازند كه، خوشـبينانه  اي ميسي صفحه اي بيست 

چنـد نارسـايي،    مطلب آنهـا عمده. بگوييم، بيش از نصفش زائد و تكرار مكررات است
بيند صرف طرح اين چند حال نويسندة مقاله كه مي. ابهام در فالن متن است اشتباه يا

تـوان از آن  اي احتياج ندارد، و نمدي است كه نميسه صفحه ـ اشكال به بيش از دو
موضـوع   هرود كه عموماً ربط مستقيمي بكالهي ماليد، به سراغ انبوه مواد ديگري مي

ضرور به ريش سباندن اين مواد نامربوط يا غيرچآنگاه براي . اصلي نوشتة آنها ندارد
  . كندها استفاده مياز انواع و اقسام شگرد مقاله،

، استفاده از مفـردات  »علمايي«، انتخاب لحني »نفسيدراز«از جملة اين شگردها 
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دادنهـاي  وتـاب ، و پـيچ يبـاف ملقلـق  گـويي و و تركيبات منشيانه و گاه مهجور، مغلق
مورد، و آميز و طنزهاي بارد بيآنجا، به كارگيري عباراتي طعنهناخوشايند و، اينجا و 

همـه   افزودن شماري نامتعارف از پانويسهاي كوتاه و بلند و بسيار بلند است؛ و اينها
ير قرار خواهد گرفت و حواسـش از  أثزاييدة اين خيال خام است كه خواننده تحت ت
اگر متن كتابي مورد . واهد شدخ »پرت«كم و كاستيهاي محتوايي و ساختاري نوشته 

نقد پژوهشگر است، دليل ندارد كه چندين و چند صفحه با شرح زندگي نويسندة آن 
نويسي است و نبايد اجازه داد اولي حالغير از شرح »شناسيمتن«. كتاب سياه گردد

  . الشعاع دومي قرار گيردتحت
الزم در دم و اغلب غيربهاين شگردهاي ناكارساز ارجاع دادنهاي دميكي ديگر از 

نويسـندة ناشـي فقـط در    . داخل متن و استناد به منابعي است كه تكـرار يكديگرنـد  
غافل از آنكه كتابنامة  ،كتابنامة مقالة خود است تر كردنِ هر چه بيشترِانديشة طوالني

اي لزوماً به معنـاي  اي بيست تا بيست و پنج صفحهاي براي مقالهپنج يا شش صفحه
، مثالً وقتي براي مستند كردن مطلبي بسيار معمولي. و مفيد بودن مقالة او نيستمعتبر 
در فواصل زماني  ،دهد كهفالن شاعر يا زادگاه او، به چندين تذكره ارجاع مي نام اول

اند، درج تمام اين منابع در متن مقاله  يگر اقتباس كردهآشكارا از يكد ،كوتاه يا بلندي
رسـد گـاه   بـه نظـر مـي   . زحمت دادن به خود و خواننده استو، سپس، در كتابنامه، 

نويس مطالبي اينجا و آنجا به دستش افتاده كه نه ربط چنداني با نوشتة او دارد ,مقاله
ـ  را نه محتوي نكتة قابل توجهي است، ولي او آنو  ف تمـام در مقالـة   به زور و تكل

محتوايي اصل مقالـه را  و كم رمقي بي. تر كندگنجاند بلكه كتابنامه را طوالنيخود مي
آب « مؤلفي كه با شـيوة . اي پنهان كرد بلند چندين صفحههاي باالتوان با كتابنامهنمي
كوشـد متـاع   و به كارگيري شگردهايي كه به آنها اشاره شد، مـي » نوشته دادن دست

ـ مـي سـازي  مقالـه ناسرة خود را در بلبشوي بازار نشـر آب كنـد، در واقـع     د نـه  كن
  .نويسي همقال

  


