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دستورالعمل  دو  رؤيت  سرمقاله،  اين  نوشتن  بر  داعي 
عجيب و جديد از دو كتابخانة بزرگ و قديم در خصوص 
بود.   خطي  نسخه هاي  تصاوير  درخواست  و  سفارش 
به رغم  اكنون  و  باليده  اروميه  خطة  در  كه  آيدنلو  سجاد 
جواني در شاهنامه پژوهي صاحب نظري نامور گشته و در 
اين باب مورد ستايش اهل نظر است، رسالة «رستم نامه» 
امير  دست  به  رستم  مسلمان شدن  منظوم  داستان  كه  را 
مؤمنان علي (ع) است، با مقدمه اي عالمانه براي چاپ به 
ميراث مكتوب سپرد. پس از آنكه اين رسالة خوشخوان 
را خواندم، در پايان اثر، متوجه يادداشت كوچكي شدم 

بدين قرار:
به نام خداوند جان و خرد

شرايط چاپ نسخة خطي كتابخانة .......
1. نام كتابخانة .......... مي بايست در كنار نام ناشر در 

صفحة شناسنامة كتاب قيد گردد.
كتابخانة  فرد  به  منحصر  نسخة  اساس  «بر  جملة   .2
........» بر روي «جلد» و صفحة «عنوان» كتاب ذكر 

شود.
آرم ........... بر روي جلد كتاب درج شود.  .3

پنجاه نسخه از كتاب چاپ شده در اختيار كتابخانه   .4
قرار گيرد.

لحاظ  از  «شرط نامه»  اين  بند بند  اينكه  از  صرف نظر 
است،  تأمل  و  مناقشه  محل  قانوني  و  عرفي  و  حقوقي 

چه  نگون بخت)  نسخة  بيچاره (و  محقق  كه  نظر  اين  از 
اصًال  كه  كند  امضا  را  تعهدنامه اي  بايد  كه  كرده  گناهي 
قادر به اجراي آن نيست، و البته جاي بسي بّث الشكوي 
فكري  آن  براي  بايد  نشده،  عامّ البلوي  موضوع  تا  است، 

كرد كه نوشتن اين مختصر نخستين گام است.
شروط  بر  عالوه  نهاده،  فراتر  را  پاي  ديگر  كتابخانة 

مذكور، افزوده است: 
1. اسكن، تهية عكس و فيلم و اساليد، با مصحح است. 
2. مصحح اثر مي بايست ده درصد شمارگان را به كتابخانه 

بدهد. 
استفاده  مي تواند  چاپ  يك  براي  فقط  را  نسخه  اين   .3
كند! (يعني براي چاپ دوم همين شروط جاري و ساري 

است.)
بر  گرانمايه  محقق  اين  حّد  از  فزون  عالقة  و  عشق 
احياي آثار ارزشمند تاريخ ايران بر كسي پوشيده نيست. 
از او و آن نسخه نام نمي برم تا نام كتابخانة كذايي آشكار 
نشود. چه هدف از نوشتن اين مطالب، رفع معايب است 

نه افشاي مفاسد. 
قبلي  و  مي آيد  كتابخانه اي  جديد  مدير  ازگاهي  هر 
مي رود و كتاب و كتابخانه است كه سر جايش مي ماند. 
بدنامي از آن كسي است كه سنت غلط مي گذارد و ديوار 
كج مي نهد و نهال نارس مي كارد. لذا ما اين حرف ها را 

مي گوييم، باشد كه گوش شنوايي.

آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون (16)
بُخل گنُجوري، نسخه بدل بي گناه 

و محقق گناهكار!
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در شماره هاي نخستين گزارش ميراث سر اين بحث 
را باز كردم با اين جمله: «اينكه مي گويند مرغ همسايه غاز 
است بي حكمت نيست.» مقصودم اين بود كه نسخه اي 
را از كتابخانه اي براي تحقيق و تصحيح پژوهشگر جواني 
و....»  است  نفيس  «نسخه  دادند:  پاسخ  كرديم،  تقاضا 
معنايش اين است كه يا خودمان مي خواهيم آن را «چاپ 
و  شود  نفيس تر  تا  نمي كنيم  چاپ  اصًال  يا  كنيم  نفيس» 
پاخورده  فرش  مثل  البد  بگذرد،  آن  بر  بيشتري  زمان 
نسخه  همان  شديم  متوجه  بعدها  دست خورده!  نه  شود 
را  آن  همسايه)  چندان  (نه  ديگر  كشور  از  شخصي  را 
فراچنگ آورده و َقصِد َفصِد (رگ زني) آن را دارد نه نَسِخ 

آن را. داعيه اي شد كه آن زمان آن سرمقاله را نوشتم. 
در شمارة بعدي نوشتم: 

و  تذكار  آن  وحاصل  نيست  بي تأثير  سخني  هيچ 
كتابخانة  چندين  با  اكنون  كه  شد  اين  انذار،  و  هشدار 
عكسي  چاپ  در  مشاركت  و  همكاري  تفاهم نامة  مهم، 
شرحي  به  را  اثر  چندين  و  كرده ايم  منعقد  آنها  نفايس 
كه بازخواهم گفت، آمادة طبع به صورت نسخه برگردان 

(فاكسيميله) داريم.
پيشنهاد ما به كتابخانه هاي بزرگ كشور كه نسخه هاي 
نفيس و منحصربه فرد را حفظ و نگهداري مي كنند، اين 
فشرده  لوح  روي  بر  را  نسخه  تصوير  كتابخانه  كه  بود 
مقابل،  در  و  مي دهد  تحويل  مكتوب  ميراث  به   (DVD)
اين مركز (نه مصحح و محقق) متعهد مي شود: 1. نام و 
نشان كتابخانه را در كنار و نام و نشان ناشر، در پشت 
جلد و صفحة حقوقي اثر درج كند. 2. پنجاه نسخه از اثر 

را پس از چاپ تحويل كتابخانه دهد.
در اين ميان برخي كتابخانه ها از امضاي اين تفاهم نامه 
نفايس  نشر  قصد  خود  كه  داشتند  اذعان  و  زدند  سرباز 
خويش را دارند، لذا از دادن تصوير نسخه هاي درخواستي 
امتناع ورزيده و (وكماكان) مي ورزند و البته تاكنون هيچ 

اثري را هم چاپ نكرده اند، هرچند با اين كار بر قدمت 
و طبعًا قيمت اثر افزوده اند.

سفارش  دربارة  را  مسئله  دو  توضيحات  اين  با 
و  پژوهش،  براي  يكي  كرديم:  بحث  نسخه  دريافت  و 
و  مسائل  كدام  هر  طبعًا  كه  عكسي،  چاپ  براي  ديگري 

حقوق مادي و معنوي خاص خود را دارد.
متأسفانه بُخل گنُجوري مديران كتابخانه ها و مكتبات 
و  بوده  مراكز  در  نقل  و  محافل  نُقل  ديرباز  از  البته  كه 
بيشتر علت حبس اثر هم بدين سبب بوده تا آن نسخه به 
دست «خودي» چاپ شود، ليكن امروز دامن پژوهشگران 
عالقه مند و شيداي تحقيق آثار فرهنگي را گرفته است. 
پژوهشگر نازنيني كه به قول حافظ در پي آرزوي «فراغتي 
و كتابّي و گوشة چمني» است، چه گناهي كرده كه بايد 
تاوان گناهي نكرده را بدهد. درج نام و نشان كتابخانه كه 
از تعهدات محقق و پژوهشگر نيست و نمي تواند باشد 
كه او را مجبور مي كنند ذيل تعهدنامه اي را امضا كند كه 
قادر به اجراي آن نيست و فقط چشم اميد به درِ دروازه 
و ديوار كوتاه ناشراني يا مؤسساتي مانند ميراث مكتوب 

دوخته تا زير بار اين تعهد بروند و ازو دستگيري كنند.
هزينه هاي سرسام آور سفارش تصاوير نسخه ها براي 
دانشجو و پژوهشگر از يك سو و امضاي تعهدات نامعقول 
از سوي ديگر، چه پيامد و دستاوردي جز ركود تحقيق 
و پژوهش آثار علمي وتمدني اين «كهن بوم و بر» خواهد 
داشت؟! آيا با اين مبالغ، كسري بودجة كتابخانة مذكور 
تأمين مي شود يا آن دانشجو با دادن آن وجوه از تنگدستي 
قالب تهي مي كند؟ هيچكدام. مسير پويا و حركت بالندة 
عقب گرد  اسالمي  ايران  مكتوب  فرهنگ  ترويج  و  نشر 

مي كند و باز اين حافظ شيرازي است كه اميد مي دهد:
ازين سموم كه بر طرف بوستان بگــذشت 

عجب كه بوي گلــي هست و رنگ ياسمـني
به صبر كوش تو اي دل كه حق رهـا نكند 

چنيــن عزيـز نگيــني به دســت اهرمـني


