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ً
لحاظ نگارش و پاکیزگی ،زبان الگیوی دیگیران باشید؛ مخصوصیا در روزگیار معاصیر کیه
نگارش فارسی راه انحطاط پیش گرفته ،و ّ
فنآوری رایانهها ،به کمک صدها سیایت و منیابع
مشکوک دنیای مجازی ،ر ِاه هر جعل و انتحال را به روی همگان گشوده است .لذا ،ایینکیه
ِ
بعض از دوستان ایراد کردهاند که تحریریۀ مجله نباید زبان متن مقاله را از آنچه هست بهتیر
حرف زیاد دارد ،ضمن اینکه با دیگر پیشنهادهای ایشان در تناقض است.
نشان دهد ،جای ِ
وقتی به ویراستار ح میدهند که در مقاالت آنها اصالح «معنایی» انجام دهد ،به او اجیازه
ّ
دادهاند که از حد اشکاالت «زبانی» فراتر رود و معانی نادرست یا میبهم را هیم بیه اصیالح
آورد.
ّ
یکی دو تن از یاران مجله حتی تالش تحریریه را برای ارتقاء کیفی مقاله نا سزاوار و حتی
ً
ّ
«تقلب» شمردهاند؛ احتماال مرادشان «تدلیس» است .قیاس معالفارقی اسیت ،ولیی شیاید
این عزیزان ویراستار را همچون مشاطهگری میبیننید کیه عیروس را زیبیاتر از آنچیه هسیت
تحویل داماد میدهد (پارهای اوقات هیم ،زشیتتیر)) .قضییه غییر از ایین حیرفهاسیت؛
صفحات مجله بازار روز یا نمایشگاه نیست که هر کس برای خود غرفۀ مستقلی داشته باشد
و از مرغوب و نامرغوب در آن بچیند .هیدف غیایی ایین اسیت کیه نویسیندگان مقیاالت و
تحریریۀ مجله دست به دست هم بدهند و شایستهترین دستپخت مشترک خود را بیه اهیل
دانش و فرهن عرضه کنند .من و تویی در کار نیست.
ّ
بهعالوه ،کسی که ویراستار (شاید هم صاحب مقالیه) را بیه «تقلیب» میتهم مییکنید،
چهبسا که ،به قول امروزیها ،توپ را در میدان حریف میاندازد .ایین شیگردی دفیاعی بیه
شاندن ضعف و نقص خود ،و مصداقی از نعل وارونه زدن است .چنین عزیزی ،از
منظور پو
ِ
ّ
این که کسی ضعف او را باز نماید ،هراس دارد؛ و اال چطور ممکین اسیت فیردی بیهقیدری
ّ
بیعیب باشد که ّذرهای به اصالح و تذکر محتاج نباشده این احساس بیینییازی کیاذب بیه
ّ
جایی میرسد که کسی را که میخواهد نوشتهاش را اصیالح کنید ،متقلیب مییخوانید؛ ییا
ً
احتماال مؤلفی که مقاله اش را برای رفع نقص و ارتقاء کیفی بیه دسیت دیگیری بسی،ارد ،بیه
تقلب منسوب می کند .معنای این دیدگاه این است که هیچ بنیاد انتشاراتی وهییچ نشیریهای
ّ
نباید تحریریه داشته باشد ،مبادا مرتکب تقلب شیود .البید دسیتمزدی هیم کیه ویراسیتاران
میگیرند پاداش تقلبی است که به ازای قویترنشان دادن نویسندۀ کتاب یا مقالهای کردهاند.
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ً
کار رهبران ارکسترها و کارگردانان سینما و تئأتر نیز تقلب به حساب
حتما
طب این استدالل،
ِ
میآید ،زیرا آنها هم تالش میکنند عملکرد اعضای ارکستر و بازیگران را بهتر و قویتر از آن
سرخود» عرضه میکردند .از اینها گذشته،
عرضه کنند که ممکن بود آنها بدون هدایت ،و « ِ
بهترین نوازندگان و تواناترین هنرمندان سینما و تئاتر ،که تردیدی در کمال هنری آنها نیست،
هم قبل و هم حین اجرای برنامه ،پذیرای اشارات رهبر یا کارگرداناند ،با اینکه خیود ّ
حتیی
میتوانند در جایگاه آنها قرار گیرند.
از اینها گذشته ،چه عیبی دارد اگر نویسنده ی با مختصر همکاری و اهتمیام تحریرییۀ مجلیه ی
ً
قویتر از آنچه واقعا هست ،بنمایده آیا این کار سبب تشوی او نمیشوده این قویترنمیایی
ّ
تفاوت دارد با بزرگنماییهای مبالغیهآمییز و پرتکلفیی کیه هیر روز و هیر هفتیه در مراسیم
بزرگداشت این و آن صورت میگیرد ،یا پس از درگذشت بعضیها در سیتایش آنهیا گفتیه و
نوشته میشود .تالش تحریریه رفتن به سوی کمیال نسیبی اسیت کیه نتیجیهاش بایید عایید
ً
خوانندگانی شود که لزوما نه عضو تحریریهاند نه در زمرۀ نویسندگان مقاله .گذشته از اینها،
مگر بناست نویسنده همیشه در یک پایه بمانیده اگیر شیخص از خیود همتیی نشیان داد و
خواهان پیشرفت بود ،آیا نباید مقداری هم دست او را گرفت و دلگرمش کیرده انسیانی کیه
میپذیرد جایز الخطاست و همیشه خود را نیازمند اصالح و تصحیح میداند ،از اصیالح و
تصحیح نه میرنجد و نه میهراسد .به دانستهها و تواناییهای محدود خود قانع نمیشود و
مصداق «االنسان َع ٌ
دو ِلما یجهل» نمیماند.
مطلب آخر اینکه تحریریۀ آینۀ میراث ،مانند عموم نشریات اصولمند و مسؤل ،به مرور
کلیی
زمان ذخیرهای از تجارب علمی و ظرایف و دقای نگارشی فیراهم آورده کیه راهنمیای ِ
ویراستاران در ارزیابی و تصحیح مقاالت است .منبع مقداری از این تجیارب ،گوشیزدهای
داور ِان مقاالت و شماری از خوانندگان موشکاف و دقی النظر (از جمله بعضی از همکیاران
ّ
مقالهنویس ّ
مجر ِب مجله) است .این تجارب یکشیبه بیه دسیت نیامیده کیه بتیوان آنهیا را
یکشبه و به میل نویسندۀ هر مقاله تغییر داد یا نادیده گرفت« :هیزار نکتیۀ بارییکتیر ز میو
اینجاست»  .البته ،دایرۀ مالک و معیارهایی که بر پایۀ این تجارب بیه دسیت آمیده حریمیی
چنان گسترده دارد که اکثر مقاالت رسیده به راحتی در آن جای میگیرد .معذلک ،مشکالت
معدودی از مقاالت حتی با آن متر و معیارهای کلی همساز نیست .کدام تحریرییهای اسیت
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