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اعتذار از گناهِ ناكرده
مدير محترم گرامي نامة گزارش ميراث ـ داَم ُعاله ـ

بعَدالّتحّية والّثناء،
خباد  انتشارِ شماره هاي 15 و 16 از آن مجّلة ارجمند را َفرُّ

مي گويم. بپاياد و بباالد!
َهمَقَدمي  با  ميراث  گزارش  كه  سپاس  را  خداي 
روز    و  مي گيرد  رونق  پيش  از  بيش  نكته سنج،  َهمَقَلمان 
به روز مايه َورتر و آگاهي بخش تر مي شود. تا باد ُچنين 

بادا!
الحق گزارِش ميراث، در كنارِ آينة ميراث ــ كه بويژه 
به هّمِت دوسِت ارجمندمان، َجناِب كيان فر، رنگ و روي 
و آبروِي دو چندان يافته است ــ ، مجّله اي خواندني و 
مركِز  از  كه  علم  طالِب  اين  أمثاِل  براِي  و  شده،  ماندني 
پُر  جهاِن  به  است  روزنه اي  دوراند،  كم  و  بيش  كشور، 
تَپِش و پُرتكاپوِي تحقيقاِت إسالمي و ايراني كه بركاِت 

فراوان دارد.
و  قديم  دورة  (چه  ميراث  آينة  انتشارِ  آغازِ  از  چون 
در  َحَسب األمر  ميراث،  گزارِش  نيز  و  جديد)  دورة  چه 
را  خود  قلمِي  ارتباِط  پيوسته  و  بوده  خدمتگزاري  مقامِ 
با مجّالِت مركِز «ميراِث مكتوب» حفظ كرده ام، و چون 
ُمالَحظاِت  و  نِكات  إرساِل  موردِ  در  علي الخصوص 
موافِق  باستمرار،  هم  آن  ميراث،  گزارش  به  َمتن پِژوهانه 
درخواسِت مديِر مسئووِل محترم َعَمل كرده ام، اين ُجرأت 
و جسارت را به خود مي دهم تا از پاره اي تصّرفات كه 
و  «آزادي»  عنواِن:  (تحِت  مخلص  أخير  يادداشِت  در 
صورت   ،(17 و   16 ص   ،16 و   15 ش  «آزادي كردن»/ 

ر كنم.  بسته است، إظهارِ تعّجب و تََحسُّ
محّمد  «دكتر  بودم:  نوشته  خود،  يادداشِت  در 

استعالمي»، چاپ شده است: «محّمد استعالمي».

شده:  چاپ  استعالمي»؛  «دكتر  بودم:  نوشته  باز 
«استعالمي».

گولپينارلي»؛  عبدالباقي  استاد  «شادروان  بودم:  نوشته 
چاپ شده: «گولپينارلي».

نوشته بودم: «دكتر توفيق هـ  . سبحاني»؛ چاپ شده: 
«سبحاني».

«كريم  شده:  چاپ  زماني»؛  كريِم  «آقاي  نوشته بودم: 
زماني».

نوشته بودم: «استاد عبّاس إقبال آشتياني»؛ چاپ شده: 
«عباس اقبال آشتياني».

نوشته بودم: «آقاِي مرتضي مدّرسي چهاردهي»؛ چاپ 
شده: «مرتضي مدرسي چهاردهي».

نوشته بودم: «زنده ياد مرحوم دكتر جعفرشعار»؛ چاپ 
شده: «جعفر شعار».

شده:  چاپ  رواقي»؛  علي  دكتر  «استاد  بودم:  نوشته 
«علي رواقي».

و نوشته بودم.... .
از مواردِ غريب و عجيبي چون حذِف نوبِت چاِپ نثر 
و شرِح مثنوِي شريف در إرجاع، كه حكمِت آن معلوم 
نشد، و ... و ...، َدم نمي زنم، ليك براستي شرمسار مي شوم 
اگر خوانندگاِن محترمِ گزارِش ميراث بپندارند من بنده در 
يادكردِ نامِ بزرگاِن فرهنگ و پژوهش و قبيلة كلمه، حتّي 
است  شده  چاپ  كه  آنگونه  و  نهاده  فرو  را  ُعرفي  أدِب 

قلم زده ام!!
رهگذر  از  نوعي  به  سالها  كه  را  كساني  َمباد  من  بر 
نوشتارهاشان نكته آموزي و دانش اندوزي كرده ام آنگونه 
َسبُك و سهل انگارانه نام ببََرم. اين طالِب علم حتّي أقراِن 
خود و دوستاِن صميم را بي لفِظ «آقا» يا «خانم» ُمخاَطب 
كه  را  بزرگواراني  چگونه  آنگاه  نمي دهد،  و  نداده  قرار 



دورة دوم، سال دوم، شمارة 17 و 18، بهمن و اسفند 741386

همگي به سّن و سال از من مِهتَر، و به دانش و بينش در 
مقامِ راهنما و آموزگارم بوده و هستند، به عباراتي كه در 

ُعرِف عوامِ ما نيز مؤّدبانه نيست ياد كند؟!
دانشمندي چون استاد دكتر علي رواقي از روزگاري كه 
راقم، نوجواني سيزده ساله بوده، همواره با حوصله مندي 
ِ ام بوده  و گشاده روئي پاسخگوِي پرسشهاِي متن شناختي 

است و بر اين بنده حِقّ استادي دارد. 
«مشايِخ  از  آشتياني  إقباِل  عبّاِس  استاد  شادروان 
مشايخ» علمِي مخلص محسوب است و نسِل ما به ديدِن 
مكتوبات و مطبوعاِت أمثاِل او ديده ور شده است. آنگاه 
به خود بپذيرانم كه استادم را «علي رواقي» بنامم و حتّي 
«عبّاِس  را  استادانِم  استادِ  و  بزنم،  تن  «آقاي...»   : بياِن  از 
اقبال» بگويم و باز به همين نحو از ديگر كساني كه هر 
يك بر من و ماننِد من حقوِق عظيم دارند به نامِ كوچك 

و بي أداِي احترام ياد كنم و بگذرم؟! ... هرگز!
صاحِب اين قلم حتّي زماني كه تلميذوار در مناقشاِت 
علمي و قلمي أحيانًا دربارة أقوال و آراءِ ُچنين َولينِعمتان، 
ِّم» گفته، پيوسته زباِن حالش بدين بيت گويا  «لَِم» و «النَُسل

بوده است كه:
اينهمه بيُهده ژاژخايي، نيست ُجز َمحِض َطبع آزمايي

ورنه اندر طريِق گدايي، من همان باستاني  گدايم!
اميدوارم با اين توضيحات، بويژه در محضِر خوانندگاِن 
ارجمند،  نامهاِي  آن  صاحباِن  و  ميراث  گزارِش  گرامِي 
روسفيد شده باشم و دانسته باشند كه ترِك أدِب ياد كرده 

و ُمخاَطبَت، از اين طالِب علم سر نزده است.
دادارِ  از  را  فرهنگ  و  سنّت  اين  كامگاريِ خادماِن 

پيروزگر خواهانم.
جويا جهانبخش
اصفهان ـ مدرسة علميّة باقريّه (دربكوشك)
هفتِم ارديبهشت ماهِ جاللي/ 1387 هـ . ش

جناب آقاى ايرانى
سردبير محترم نشرية گزارش ميراث

همكاران  و  شما  براى  موفقيت  آرزوى  و  سالم  با 
گراميتان.

ضمن عرض تبريك براى انتشار اين نشريه كه هر شماره 
پرمحتواتر و آراسته تر از شمارة پيش منتشر مى شود و نيز 

كه  خواندنيتان  سرمقاله هاى  براى  سپاس  و  تشكر  اظهار 
در آنها به مسائل مهم و ناگفتة چاپ و نشر متون كهن 
مى پردازيد، موضوع مهم ديگرى را يادآور مى شوم كه به 

نظرم جاى طرح شدن در اين مباحث را داشته باشد.
و  اثر  صاحب  حقوق  به  مربوط  مسائل  كنار  در 
كهن،  متون  بازچاپ  مورد  در  به خصوص  او،  مشكالت 
و  كيست  اثر»  «صاحب  كه  مى شود  مطرح  پرسش  اين 
كسى كه مبادرت به چاپ اثرى قديمى مى كند، با انجام 
چه نوع فعاليتى بر روى اثر، صاحب حقوق آن مى شود؟ 
آيا صرف دسترسى داشتن به نسخه اى و اقدام به چاپ آن، 
شخص را نسبت به آن اثر صاحب حق و حقوقى مى كند 

و اگر پاسخ مثبت است، حدود اين مالكيت چيست؟
پژوهنده اى، سالها بر روى نسخه اى كار مى كند و با 
جستجوى نسخه ها و از سر گذراندن روند پرزحمت و 
طاقت فرساى تصحيح متن، اثرى ديرين و دور از دسترس 
بازآفرينى  و  احيا  را  ابهامات)  و  نثر  و  زبان  واسطة  (به 
مى كند و با يادداشتهايى روشنگر ــ كه آنها نيز دستاورد 
تتبع بسيار در آثار گوناگون اند ــ شرحى از آن به دست 
اما  مى گشايد.  خواننده  براى  را  گره هايش  و  مى دهد 
صرفًا  كسى  كه  مى شود  منتشر  ديگرى  اثر  آن،  كنار  در 
با امكانات امروزى به چاپش رسانده و در دهها نسخه 
تكثيرش كرده است و اگر هم با افزوده هايى آن را فربه 
ساخته است، افزوده ها، فراتر از رونويسى نكاتى از منابع 
حتى  گاه  اين چنينى،  اهتمام گر  نيستند.  دسترس  عمومى 
زحمت رونويسى متن را هم به خود نمى دهد و به سبب 
تنگى مجال، نسخه يا رونوشت آن را در اختيار حروفنگار 
دشوارى هاى قرائت متن  حتى بخش عمدة  مى گذارد تا 
به  بخواند  نتوانسته  او  هم  را  آنچه  و  بيفتد  او  دوش  بر 
امان خدا رها مى كند. آيا او نيز بدين ترتيب صاحب اثر 
استفادة  يا  نقل  متن  آن  از  بخواهد  كسى  اگر  و  مى شود 
ديگرى كند (مثًال تهية روايتى آسانخوان براى مجموعة 
و  بگيرد  اجازه  اهتمام گر  از  بايد  آيا  شما)  خود  ميراثبان 

حقوقى براى او قائل شود؟
به  مسائل،  اين  به  آگاه  خوانندگان  و  شما  اميدوارم 

روشنگرى در اين باره بپردازيد.
 با احترام
بهرام ورجاوند
22/12/1386
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سردبير گرانماية نشرية گزارش ميراث
در  همكارانتان،  و  شما  براى  كاميابي  آرزوى  و  سالم  با 
13ـ14  شمارة  36ـ39)  (ص  كتاب»  «بررسى  بخش 
آقاى  قلم  به  مطلبى  وزين،  نشرية  آن   (86 آبان  و  (مهر 
كه  آمده  تاريخ  در  قلندريه  دربارة  آق قلعه  صفرى  على 
بسيار  خواندنى  و  ارزشمند  تحقيقى  نكات  دربردارندة 
است؛ با اين حال نويسندة گرامى در بخشى از اين نوشته  
نظرهايى دربارة پاره اى مسائل ايران باستان مطرح كرده اند 

كه توضيح مواردى از آنها ضرورى مى نمايد: 
ايشان نوشته اند كه «گويا پيش از اسالم و به خصوص 
طبيعى  غارهايى  و  دربسته  اتاق هايى  ساسانيان  دورة  در 
بوده كه در آنها مواد مخدر بخور مى دادند». اين موضوع 
در هيچ يك از منابع نيامده است. تنها مورد، همان اشارة 
هرودت است به استفادة سكاها از حمام بخار شاهدانه كه 
نويسنده هم چند سطر باالتر بدان اشاره كرده است. پيشتر 
همين  به  استناد  با  جمله  از  سوئدى،  ايرانشناس  نيبرگ، 
نكته نتيجه گرفته بود كه ايرانيان، و زردشت، براى مستى 
و مخمورى و وجد و سماع، شاهدانه مصرف مى كردند. 
هنينگ در مجموعه سخنرانى هايش (كه با عنوان زرتشت 
به  فانى  كامران  قلم  به  و  چاپ  جادوگر  يا  سياستمدار 
فارسى هم ترجمه و منتشر شده) اين نظر را قاطعانه رد 

كرده است.
هرچند «استفادة مراجع دينى زردشتى از مواد مخدر» 
همچنان جاى پژوهش دارد، با اين همه هنينگ در همانجا 
استفادة  و  كاويده  را  موضوع  اين  زواياى  از  بسيارى 
خواننده  كه  است  داده  شرح  را  ماده  اين  از  ارداويراف 

براى آگاهى از آن مى تواند به اين اثر مراجعه كند.
و  منگ  واژة  حرف نويسى  به  سپس  محترم  نويسندة 
سطور  اين  نگارندة  كه  مى كند  اشاره  آن  هزوارش نبودن 
منظور از ذكر اين نكته و ارتباط آن را با موضوع درنيافت 

و همين طور اهميت مطلب بعدى را كه دربارة بيدار شدن 
ارداويراف از خواب است و سپس سخنان او.

اما پيش از آن، نويسنده به «پنام» اشاره كرده و گفته 
است كه در آتشكده ها هم بخور مى دادند و اينكه «استفاده 
ـ براى جلوگيرى  ـ آن هم براى موبدان و نه مردمـ  از پنامـ 
از تأثير اين مواد بر روى آنان بوده است». اوالً همچنان كه 
اشاره شد، هيچ شاهدى براى رواج مصرف مواد مخدر 
در ميان ايرانيان باستان در دست نيست؛ ثانيًا جز موبدان 
را  مقدس»  «آتش  به  نزديك شدن  اجازة  ديگرى  كس 
ندارد، از اين رو پنام را هم فقط و فقط موبدان پريستار 
آتش مى بستند تا نفسشان آتش را نيااليد و اين موضوع 
به صراحت در منابع دينى تأكيد شده است؛ از اين گذشته 
اگر هدف محافظت در برابر بخور بوده است، چرا مردم 

عادى نمى بايست از اين محافظ استفاده مى كردند؟
پيروز باشيد
اسفنديار گشتاسبى 

دوست دانشمندم؛ جناب آقاي ايراني
از محبت شما در ايجاد ارتباط بين دو نشريه بسيار شاد 
جاي  بر  كه  آنها  دارد.  پيشينه  مي شود،  كه  كاري  شدم. 
داشتند.  را  مناسبات  اين  دهه هايش  از  بودند  نشسته  ما 
ارمغان،  وحيد،  وحيد،  خاطرات  ميان  ارتباط  مقصودم 
يغما، صداي فردا، سپيدة فردا و حتي موزيك است كه 
از  مي شود  هرچند  غيرعامي؛  و  بود  تخصصي  نشريه اي 
موزيك و موسيقي علمي هم سخن گفت. آنجا كه ساز 
فناوري حاصل از كوبش الكتريكي و به دست  مي شود 
آمدن صداي چهچة بلبل از ناي اسباب بازي كودكانه اي. 

مگر در ماهواره ها نمي بينيم؟
درود و بدرود
سيروس مهدوي
مديرمسئول فصلنامة اباختر


