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یکی از مشاهیرروزگار که دستی در خطابه دارد و از خود آثار 

قلمی معدودی به جای گذاشته است، چندی پیش کتابی را برای 

چاپ به مؤسسه آورد و اظهار داشت که در تصحیح آن ده نسخۀ 

ح 
َّ
معتبر را مقابله کرده و زحمات فراوان کشیده و آن متن مصح

از شاهکارهای تحقیق به شمار است. خدمت ایشان عرض 

شد که »با پوزش فراوان، تمام کارهایی که به بخش تولید مؤسسه 

توقع  ایشان  اما  می شود«،  ارسال  داوری  برای  می شود  ارائه 

نداشت که کارش را شخص دیگری بررسی و دربارۀ آن اظهار 

نظر کند. با این حال به روی مبارک نیاورد و از ارسال کتاب 

برای داوری استقبال کرد.

یکی از مسائل اساسی در کار نشر، چه در حوزۀ کتاب و 

چه در حوزۀ مجله، انتخاب داور است. گزیدن داور شایسته 

خود نیمی از کار را پیش می برد. مدتی نگذشت که نتیجۀ داوری 

 توسط 
ً
رسید و در برگۀ بررسی نوشته شده بود که این کار قبال

فالنی با همین نسخ تصحیح شده است، منتها مصحح اخیر 

فالن بخش از کتاب پیشین را حذف کرده و گویا تنها تفاوت 

کار او با تصحیح قبلی همین است. بعد از اینکه سخندان 

مشهور از حاصل داوری باخبر شد، برآشفت و کار را گرفت و 

برد. چندی نگذشت که در یکی از جلسات ماهانۀ آبگوشتیه، 

تشریف آورد و گفت فالن جا قبول کرده این کار را چاپ کند 

و فالن جا هم پذیرفته که 500 نسخه بخرد. بنده هم به خاطره ای 

اشاره کردم و گفتم زمانی کتابی به میراث مکتوب عرضه شد، آن 

را برای داوری خدمت استاد عبدهللا انوار فرستادیم. ایشان در 

برگۀ بررسی مرقوم فرمودند خوب نیست شما این کتاب را چاپ 

قبول  آنجا  به فالن مؤسسه،  بفرستد  بگویید  ایشان  به  کنید، 

از رفتن مصحح محترم،  بعد  منتشرش می کنند.  می کنند و 

کنجکاو شدم و تلفن کردم به ناشری که، به گفتۀ مصحح، کتاب 

ایشان، که مردود میراث مکتوب بود، آنجا مطبوع واقع شده بود 

و بنا بود در آن مؤسسه به انتشار برسد )فالن تعداد را هم البته جای 

دیگری تقبل کرده بود که خریداری کند(. ناشر که این خبر را تکذیب 

کرد! آن جای دیگر را هم از همینجا قیاس بگیرید.

  

چندی پیش، در یک روز، دو تن از اعاظم و دوستان دیرین 

تلفن کردند که مقالۀ فالنی چنین است و چنان است و با یک 

نامۀ پذیرش می تواند دفاع کند تا از معضلی نجات یابد و با 

خیال راحت به موطن خود بازگردد. یکی از آن دو خود چهارمین 

 شما تصور بفرمایید یک مقالۀ 
ً
نویسندۀ همان مقاله بود! اصال

توصیفی و گزارشی که ذره ای تحقیق و نوآوری در آن نیست، 

اسم چهار نفر به عنوان نویسندگان زیر عنوان آن درج شده باشد، 

تا البد از مزایای »ارتقاء«، که گویا در این سال های اخیر تبدیل 

آسیب شناسی مقاله نویسی، چاپ، تجدید چاپ، نشر و توزیع کتاب )25(

راه هایی به سوی ترکستان
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به غرض اصلی از نوشتن کتاب و مقاله شده، بهره ور گردند. 

البته مع االسف خود وزارت علوم چنین قانون غریبی را وضع 

ـ  پژوهشی را مکلف نموده که اسم استادان  کرده و نشریات علمی  

راهنما و مشاور و داور و... را در مقاالت مستخرج از پایان نامه 

و رساله درج کنند تا امکان دفاع برای دانشجو فراهم گردد. استاد 

پاشید که فالن زمان  دانه  اندکی هم  دانشگاه معتبر،  محترم 

کنفرانسی در فالن جا هست و می خواهیم شما را هم دعوت 

کنیم و مؤسسۀ شما را مشارکت دهیم و قس علی ذلک. اما آن 

و  گلستان  و  گرمابه  رفیق  که  سفارش کننده،  دوست  دیگر 

آبگوشت پارتی ماهانه است و سهمی در ترویج دانش و فرهنگ 

کشور دارد، البته توصیه به تسریع در داوری فرمود و هدفش 

 مشکل آن دانشجوی خسته از روزگاربود؛ به 
ّ
خیرخواهی و حل

او گفتم خود شما آن را داوری کنید، ما قبول می کنیم. گفت 

نگاهی کرده ام و مناسب آینۀ میراث هست. از پاسخش معلوم 

بود که سرسری مقاله را خوانده و دقت چندانی در بررسی آن در 

ـ  دو روز بعد، در جلسۀ تحریریه آن مقاله  کار نکرده است. یکی  

مطرح شد و با اندک توجهی که اعضا، یکی پس از دیگری، به 

مقاله کردند، معلوم شد مقاله ای توصیفی است و خالی از هر 

گونه وجهۀ تحقیقی و پژوهشی. به ناچار، برای فرار از دست 

این دو رفیق شفیق، اعالم کردیم که مراحل و زمان داوری 

ـ  دو  طوالنی خواهد بود و داوران مکّرم سخت گرفتارند و تا یکی  

ماه دیگر هم جواب بررسی نخواهد رسید، و خواهش کردیم که 

مقاله را برای چاپ به مجلۀ دیگری ارسال فرمایند. 

  

 جوانی جوانی کرده بود و دیوان حافظ را براساس چندین 
ً
اخیرا

نسخه تصحیح کرده بود و برای داوری به واحد تولید میراث 

مکتوب ارسال کرده، و مرتب پیگیر بود تا نتیجۀ داوری را بداند 

و ازباب بازارگرمی، تأکید هم می کرد که چند جای دیگر اعالم 

آمادگی کرده اند که آن را چاپ کنند، اما من ترجیح دادم که اول 

به میراث مکتوب بدهم. کار او وقتی از داوری برگشت معلوم 

شد همان تصحیح قزوینی و خانلری و... را با اقدم نسخ دیوان 

حافظ که موّرخ 801ق است و میراث مکتوب منتشرش کرده، 

هم مقابله کرده است و تنها امتیاز کارش همین است. نسخۀ 

اما  است،  حافظ  دیوان  نسخۀ  قدیم ترین  هرچند   801

صحیح ترین نیست و افتادگی هایی دارد و ضبط  های نسخۀ 

خلخالی و برخی نسخ دیگر ارجح است بر این نسخه. 

در جلسه ای، با یکی از فضالی شعر و ادب، سخن به 

میان آمد و داستان این تصحیح گفته شد. به ایشان عرض 

کردم بزرگان حوزۀ تحقیق و تصحیح چون عالمۀ قزوینی، 

قاسم غنی، خانلری، عیوضی و ابتهاج و... دیوان حافظ را 

تصحیح کرده اند و استاد سلیم نیساری هم نسخه بدل های 50 

نسخۀ قدیم را در کتاب دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ 

هم  آن  است؟  جدید  تصحیح  به  حاجت  چه  دیگر  آورده، 

توسط کسانی که هیچ کار شناخته شده ای در تصحیح متون 

قدیم ندارند و شهرتی در تحقیق کسب نکرده اند تا در معرض 

داوری اهل پژوهش قرار گیرند.

متأسفانه بازار پررونق فروش آثار بزرگان و مشاهیر شعر و 

ادب، راه را برای بروز این مسائل باز کرده و کاش ادارۀ کتاب 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صدور مجوز چاپ چنین 

کتاب هایی را منوط به کسب اجازه و تأیید از مؤسسات معتبری 

که در این زمینه ها کار می کنند می کرد تا جلوی اینگونه کارها، 

که شبهۀ سودجویی در آنها هست، گرفته می شد. 


