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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

چاپخانۀ خانگی: چند توضیح

درگزارش میراث،62-63،صفحات23-27دوستمجناب

محسنجعفریمذهبیادداشتیدربارۀ»چاپخانۀخانگی«به

چاپرسانیدهاندوسهاثرنصرهللاخانفداییاصفهانی،کهدر

ادعامعرفی این با بود، چاپخانۀشخصیمؤلفطبعشده

کردهاندکهنگاهایشانبهاینآثاربسیارفنی،موزهایونسخه

شناسانهبودهاست)ص27(.

راستشمنازیادداشِتجعفریمذهبپینبردهامکهبرای

چنین در شده چاپ آثار و خانگی« »چاپخانۀ ایشان،

چاپخانهای،چهاهمیتیوانگیزهایداشتهکهراجعبهاین

موضوعقلمفرساییفرمودهاند!زیرادریادداشتایشانهیچ

توضیحینیامدهکهچاپخانۀخانگیباچاپخانۀغیرخانگیچه

امتیازیداردوکتابهاییکهدرچاپخانۀخانگیچاپمیشده،

باکتبیکهدرچاپخانههای ازلحاظکیفیتونوعچاپ،

یادداشِت دارند؟ تفاوتهایی غیرخانگیچاپمیشد،چه

جعفریمذهبفاقدهرگونهاطالعاتفنیدربارۀاجزای


ً
ترکیبیچاپخانۀخانگیوتوضیحچگونگیچاپاست.صرفا

اینکهیککسیسهاثرخودرادرچاپخانۀخانگیچاپکرده

است،آیااقتضامیکندکهدربارۀآنمطلبینوشتهشود؟در

شبهقارهمثالهاییمتعددداریمکهکسانیچاپخانۀخانگی

داشتهاند،امارویجلدکتبیکهدرچنینچاپخانههاچاپ

میشده،اظهارنشدهاست.نوعچاپدرچاپخانۀخانگینیز

عادیاست،چنانکهآثارفدایینیزازلحاظنوعچاپ،چاپ

سنگیعادیاستمثلدیگرچاپهایبمبئی.جنابجعفری

مذهبتوضیحندادهاندکهبینچاپخانۀخانگیوچاپخانۀ

شخصیچهفرقاست؟تلقیایشانازچاپخانۀخانگیاز

لحاظدستگاهومحِلنصبچیست؟

اصفهانی فدایی که است این دیگر طرح قابل نکتۀ

یااصطالحعربی ترکیب از نمیخواسته بودهو سرهنویس

»مطبعهشخصی«استفادهکندوبهجایآنازترکیبفارسی

سره»چاپخانۀخانگی«استفادهکردهاستکهبهطبعجناب

جعفریمذهبخوشافتادهاست.فداییازهمینسرهنویسی

خود،ناگزیرشدکهفرهنِگداستان ترکتازان هندبنویسد.

به متوجه مذهب جعفری جناب یادداشت از بخشی

نگارندۀاینسطوروکتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در 

شبه قارۀ تألیفبندهاست.ایشانچندایرادبرکارمندارندکه

بندهبااحترامتمام،بااستفادهازحقپاسخ،عرایضیبهخدمت

ایشانوخوانندگاندارم:

ایرادبرجستۀایشانایناستکهمندرکتابشناسی آثار 

...»چاپخانۀخانگی«رابه»مطبعهخانگی«برگرداندهام)ص

ب!ازلحاظمعنیومفهوممطبعهوچاپخانهچه
ُ
26،25(.خ

عاره نوشاهی
ادارۀمعارفنوشاهیه،اسالمآباد
arifnaushahi@gmail.com
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

براییکدستکردناصطالحاتگوناگونی
ً
فرقمیکند؟ثانیا

کهدرشبهقارهبرایچاپخانهبهکارمیرفت)کتابشناسی آثار...،

31(،ویراستارکتابشناسی آثارتصمیمگرفتکهدرسراسر

کتابازاصطالح»مطبعه«]وکوتاهشدۀآن»مط.«[استفاده

شود)کتابشناسی آثار...،ص19(.آیااینکارایراددارد؟»چاپخانه«

رابه»مطبعه«تغییردادنازمن،برایجنابجعفریمذهب

شایداینقدرازسربیذوقیبودهکهایشانحدود26سطراز

آنکردهاندکهآیا
ّ
یادداشتخودراصرفاینفرضیهوسپسرد

رؤیتکردهامیاخیر؟
ً
منکتابداستان ترکتازان هند راشخصا

دیدهبودمچرابهجایچاپخانۀخانگی،
ً
واگرکتابراشخصا

مطبعۀخانگینوشتم!

ایراددومجنابجعفریمذهبایناستکهمنچرادر

فهرسِت»اصطالحاتبرایچاپخانه«)کتابشناسی آثار...،مقدمه،

31(،اصطالح»چاپخانۀخانگی«یا»چاپخانۀشخصی«را

نیاوردهام)ص26(.اگرجنابجعفریمذهبمقدمۀمرابادقت

خواندهباشند،منبرایضبطاصطالحات،سهمعیارراداشتم

کهکلمۀ»خانگی«خارجازآنمعیارهاست.

شدهاند متعرض من بر 
ً
تلویحا جعفریمذهب جناب

)حاشیۀ1،ص26(کهوقتیمنبرخانبابامشارایرادگرفتمکهاو

درفهرست کتاب های چاپی فارسیبعضیموقعهاعنوانهای

در منهم میدهد،پس تغییر را کتابها اصلی و حقیقی

کتابشناسی آثار...باتغییردادنکلمۀ»چاپخانه«به»مطبعه«،

سزاوارهمینایرادم.آیابهنظرجنابجعفریمذهبتغییردر

عنواناصلیکتاب)کهدرزمرۀتحریفوباعثگمراهیاست(

وتغییرچاپخانهبهمطبعه،ازیکجنساست؟ایرادهایمن

نمونهایکهجناب در اکنونهموارداست.حتی برمشار

جعفریمذهبازمشارآوردهاندواظهارنظرکردهاندکهمشار

آوردهاست را»دقیقتر!« هند ترکتازان  داستان  مشخصات

اشتباهاستوانواعاشتباهاتمشاردرهمین
ً
)ص24(،کامال

:
ً
چندسطرآشکاراست.مثال

نوشته، را5جلد ... داستان  تعدادمجلدات ۱.مشار

درحالیکهاینکتابدر4جلداست.بهقولمشارجلد5در

تاریخافغانستاناستکهچنینچیزوجودخارجیندارد.یکی

ازدالیل4جلدیبودنکتابایناستکهمؤلفوقتیفرهنگی

برایکتابخودنوشت،برایچهارجلدنوشتورویجلد

همازکلمۀچهارکاخاستفادهکرد)ر.ک:ادامۀگفتار(.

۲.ازمیان4جلد،سهجلدچاپحیدرآباددکنویک

جلدچاپبمبئیاست.امامشارکلکتابراچاپبمبئی

قلمدادکردهاست!

۳.توضیحمشاردرموردموضوعاتاختصاصیهرجلد

نادرستوناقصاست.خوانندگانمیتوانندبامراجعهبه
ً
کال

و بهتر موضوعاتچهارجلد به 2479 آثار...  کتابشناسی 


ً
دقیقترپیبرند.جالباستکهمشارموضوعجلد2راصرفا

»تاریخ«)!(وموضوعجلد4را»لغت«)!(نوشتهاست.البته

کتابیبانامفرهنگ بر چهار کاخ داستان ترکتازان هندموجود

استکهشمارشجلدینداردوجداازدورۀچهارجلدی

داستان ترکتازان...چاپشدهاست)کتابشناسی آثار...2479(.

در فدایی دیوان  که: مشار از قوِلجعفریمذهب نقل

1301ق،در2جلد،در620+539صفحه،چاپسربیشده

است)ص24(نیزبیدقتیمشارراآشکارمیکند.درستتراین

استکهایندیواندر1310قودر2جلد،در336+400

صفحه،چاپسنگیشدهاست.براساسهمیناطالعمشار،

جنابجعفریمذهباحتمالدادهاندکهبعیدنیستدیوان

کاملفدایییکبارچاپسربیمنتشرشدهباشد!)ص24(که

البتهاحتمالباطلاست.

خالصۀکالم،اطالعاتمشاردرموردکتبچاپیفارسی

شبهقاره،اگرنگوییمصددرصد،نوددرصدباخطاونقص

استوازپذیرفتندادههایمشار،بایداجتنابکرد.

خودجنابجعفریمذهبدریادداشتکوتاهچندصفحهای

:درص23دربارۀفدایی
ً
خود،چندسهومرتکبشدهاند.مثال

مینویسندکه»نویسندهادعاکردهکتابرادرکتابخانۀ خانگی

خودچاپکردهاست.«یعنیچاپخانۀخانگیرابهکتابخانۀ

کاربردلفظ»ادعا«همتأملبرانگیز
ً
خانگیتغییردادهاند.ضمنا

است.مگرجنابجعفریمذهبدربارۀاطالعنویسندۀکتاب

رویجلد،شکدارند؟درص24»مؤلفین کتب چاپی ...«

مشاررابا»فهرست کتاب های چاپی فارسی«مشاراشتباه

گرفتهاندوبهجایارجاعبه»مؤلفین«به»فهرست«ارجاع

دادهاند.


