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آسيب شناسي چاپ و تصحيح متون كهن (14)
پژوهش متون، اساس مهندسي فرهنگي

توليد علم و دانش با پژوهش و نگارش آثار شايسته و 
و  ناب  انديشه هاي  حاصل  اگر  دارد.  منطقي  تالزم  مفيد 
جامعة  نرسد،  اهلش  دست  به  و  نيايد  كاغذ  روي  پخته 
علمي از بلوغ بازمي ماند و ناچار دست به پخته خواري 
مي زند و وهم و خيال بر او حاكم مي شود كه سفرناكرده 

پخته شده، حال آنكه به قول صائب:
به يك سفر نشود پخته آدمي هرگز

به يك مقابله كي مي شود كتاب درست
مباني  و  زيرساخت ها  در  پژوهش  با  علم  توليد  فرآيند 
انديشگي در جامعة با رگ و ريشه بالندگي مي يابد. اگر 
به جاي كميت محوري به كيفيت و محتواي مباني فكري 
و  مي كرديم  توجه  خود  ايراني  اسالمي ـ  اصيل  فرهنگ 
حيات  تجديد  راه هاي  درخشانمان،  پيشينة  به  عنايت  با 
علمي خويش را چاره جويي مي نموديم، امروز در جامعه 
نگران بحران ها و خطرهاي فرهنگي نبوديم. هنر معماري 
ايراني نه تنها در شهرسازي ما تجلي و شكوه ندارد، بلكه 
شهرها نمادي از به هم ريختگي و بي هويتي را به نمايش 

گذاشته اند. 
با  فرهنگي  و  علمي  مجامع  و  دانشگاه ها  وضع 
دارد.  بسيار  فاصلة  مطلوب  وضع  از  فراز و نشيب هايش، 
اگر شمار دانشگاه ها و كتاب ها هر سال زيادتر مي شود، 
كيفي  رشد  با  كّمي  رشد  كه  است  اين  نشان دهندة  آيا 

تناسب دارد؟ رنگ رخساره خبر مي دهد از سّر درون. 
از يك سو عده اي غوره نخورده مي خواهند مويز شوند 

و يك شبه ره صد ساله طي كنند و در سراي اهل قلم در 
كسوت نوقلم عرضة اندام كنند، از سوي ديگر، قلمداران 
تحت  كتاب هاي  و  چاپ شده  چند جا  مقاالت  گاه  قديم 
اشراف و زيرنظرگذرانده را كتاب مي كنند. از يك طرف، 
و  منابع  و  مراجع  در  حضر  و  سفر  رنج  بي آنكه  عده اي 
كتابشناسي ها و فهارس نسخ خطي را بكشند، و تصاويري 
از نسخة مورد تحقيق خود را بازجويند، به قول صائب 
به  و  بسازند  را  كتابي  مقابله  يك  با  مي خواهند  تبريزي، 
باشد  مكتوب  ميراث  ناشر  آن  اگر  بسپارند.  ناشر  دست 
كه معلوم مي شود نمك هم نمي تواند جلوي گنديدن را 
مكتوب  ميراث  كه  باشد  ديگري  ناشر،  اگر  ولي  بگيرد؛ 
از  صفحاتي  اطالع رساني،  و  نقد  با  و  نمي نشيند  ساكت 

گزارش ميراث خود را سياه مي كند تا مگر چه شود. 
كار  براي  مي گفت:  فضال  از  يكي  پيش  چندي 
رفتم.  حروفنگاري  دوست  نزد  خود  كتاب  حروفچيني 
را  كتاب  جلد  بيست  كسي  اخيراً  مي گفت:  دوست  آن 
داخل  كه  صفحاتي  ترتيب  به  مي گفت:  و  بود  آورده 
حاصل  كن.  حروفچيني  كرده ام  عالمت گذاري  آنها 
كه  بود  شده  صفحه   150 در  كتابي  كاغذ و قيچي ها  آن 

مي خواست به چاپخانه ببرد!
علمي  بررسي  متولي  كه  نيست  جايي  است  طبيعي 
و  اخالقي  بُعد  از  بيشتر  هم  كتاب  ادارة  شود.  كتاب ها 
قرار  بررسي  و  مداقه  مورد  را  كتابها  ديني  و  سياسي 
مي دهد، اما اينكه اين كتاب چه سؤالي را پاسخ مي دهد و 
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چه موضوعي را به بحث و بررسي گذاشته و ده ها سؤال 
ديگر، جايي در مهندسي حوزة فرهنگ مكتوب تعريف 
نشده و از قديم االيام اين موضوع بدون متولي بوده است. 
يك  خوشبختي،  راز  دربارة  كه  كتابهايي  بسيارند  چه 
روز  هر  و...،  خواب  تعبير  و  قهوه  فال  موفقيت،  تا  گام 
خود  به  را  خريداران  بيشترين  و  مي شوند  چاپ  تجديد 
خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)  اختصاص مي دهند. اخيراً 
از قول رئيس ادارة كتاب خبر داد كه از آغاز سال 1386 
تاكنون 28 ناشر تهراني و شهرستاني، براي كسب مجوز 
چاپ 28 ترجمة متفاوت از  كتاب راز (Secret) نوشتة 
رويكرد  كرده اند.  اقدام  استراليايي،  نويسندة  برن،  روندا 
و  چيست؟  نشانة  كتاب ها  دست  اين  مطالعه  به  جوانان 
چه بسيارند ناشراني كه روزي يك كتاب چاپ يا تجديد 
در  چاپي،  عناوين  كثرت  دليل  به  گاه  و  مي كنند  چاپ 
مراسم اختتامية نمايشگاه بين المللي كتاب ناشر برگزيدة 

سال هم مي شوند.
پنج سال پيش در ويژه نامة خبري نمايشگاه بين المللي 
سال  ناشر  هيچ وقت  مكتوب  ميراث  گفتم:  تهران،  كتاب 
نمي شود چون نمي تواند حداقل شرايط احراز جايزة سال 
است  سال  در  كتاب  عنوان  بيست  حداقل  چاپ  كه  را 
چاپ  ساالنه  كه  كتاب هايي  ميانگين  زيرا  كند،  كسب 
مي كند پانزده عنوان (18 جلد) است؛ گرچه گاه هر عنوان 
ناشر  و  مصحح  خوردن  دل  خون  سال ها  حاصل  آن،  از 
آن است و بعضًا كتابي چون ديوان نجيب كاشاني 1200 
صفحه است كه برابر است با حداقل ده تا پانزده عنوان 
كتابي كه ديگران چاپ مي كنند، ولي چون كميت مالك 
ارزيابي بوده است، از ناشر سال شدن خبري نيست كه 

نيست و به قول حافظ:

جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل
زين تغابن كه خزف مي شكند بازارش

روزگاري بر اين ميراث گذشته است و مي گذرد كه 
عرضه كنندگان خزف، بازار لعل فروشان را شكسته اند و 
يكي  شايد  داده اند.  تغيير  را  امروز  نسل  فرهنگي  ذائقة 
حوزة  مهندسي  همين  به  ما  توجه  عدم  آن  داليل  از 
فرهنگ مكتوب بوده است. هنوز ضرورت هاي فرهنگي 
و آموزشي خط كشي و تعريف نشده و جايي متولي اين 
موضوع نيست كه به پژوهشگران و نويسندگان و هنرمندان 
بگويند چه كارهايي روي زمين مانده و چه كارهايي نبايد 
دوباره كاري شود و هنوز رمان نويساني شايسته و برجسته 
رمان هاي  از  سروگردني  كارهايشان  تا  نداده ايم  آموزش 
گاه  و  شتابزده  و  غلط  ترجمه هاي  با  وارداتي  خارجي 
تكراري، سرفراز آرند و ميان جوانان دست به دست شود.

دربارة  و  كند  مراجعه  كسي  كه  نداريم  جايي  هنوز 
بنويسد،  كتابي  يا  كند  تحقيق  مي خواهد  كه  موضوعي 
سوابق و پيشينة آن را بررسي كند. مگر مي شود كاري كرد 
و سوابق علمي آن را ندانست؟! چه بسيارند  پايان نامه هايي 
شاهد  بارها  مي شوند.  تحقيق  مشابه  موضوعات  در  كه 
بوده ايم كه در يك زمان چندين دانشجو مشغول تصحيح 

يك متن از يك نويسندة خاص بوده اند! 
البته ما نيز اعتراف مي كنيم هنوز در گام هاي نخست 
راه اندازي  ميراث،  گزارش  چاپ  هستيم.  اطالع رساني 
كتاب  آماده سازي  و  مكتوب  ميراث  اينترنتي  پايگاه 
كتابشناسي متون چاپ شده در ايران از آغاز تاكنون، براي 
رسيدن به هدف مذكور، كوشش هايي است ناچيز، و با 
چراغي  و  افتد  نظر  اهل  مقبول  كه  اميد  مزجاة.  بضاعتي 

فراروي محققان و پژوهشگران باشد.

نشاني  با  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز  اينترنتي  پايگاه 
www.mirasmaktoob.ir آخرين اخبار منشورات اين 
مقاالت  و  تازه  قراردادهاي  به  مربوط  اطالعات  مركز، 
تمامي شماره هاي فصلنامة علمي ـ ترويجي آينة ميراث و 
گزارش ميراث را به صورت رايگان در اختيار عالقه مندان 

قرار مي دهد.


