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وضع  با  زيادى  فاصلة  هنوز  ما  كشور  در  نشر  صنعت 
از  درستي  تعريف  هنوز  دارد.  آن  آرمانى  و  مطلوب 
ساختار يك كتاب داده نشده و يا اگر داده شده ــ مطابق 
يك ضرب المثل چيني ــ عمل ناشران ما چنان بلند فرياد 
مي زند كه نشان از محقق نشدن چنين آرزويي دارد. اگر 
معنوي  و  مادي  حقوق  از  اعّم  را  كتاب  ساختار  مفهوم 
صاحب اثر و پديدآورندة آن بدانيم، در اين صورت بايد 

فاصلة مذكور را ضرب در دو كرد.
اكنون در آستانة پانزدهمين سال تولد مركز پژوهشي 
مي نگريم،  مركز  اين  كارنامة  به  وقتي  مكتوب،  ميراث 
صرف نظر از انتشار نزديك به چهارصد اثر (170 عنوان/ 
200 جلد متن كهن با ميانگين هر جلد 500 صفحه، 39 
شماره فصلنامة علمي ـ ترويجي آينة ميراث با ميانگين 
ميراث،  آينة  ضميمة  شماره  صفحه، 15  شماره 400  هر 
20 شماره ماهنامة گزارش ميراث، 110 جلد از مجموعة 
كارنامة دانشوران ايران و اسالم) و برگزاري بيش از 65 
نشست چهره گشايي و نقدوبررسي ــ كه از لحاظ شكل 
انصاف،  اهل  اعتراف  به  مجالسي  چنين  برپايي  محتوا  و 
ـ مع الوصف آنچه مديريت  بديع بلكه كم نظير بوده استـ 
اين مركز بيش از همه بدان توجه و اهتمام داشته، اينكه 
براي رسيدن به وضع مطلوب و استاندارد و معيار، توليد 
و نشر متون در كشور يك روزمان يكسان نبوده و اگر 
بوده موانعي بر سر راه داشته كه حفظ ميراث در شرايطي 

خاص خط قرمزمان بوده است و البّد منها بوده ايم.
تصور مي كنم در اين باب كمتر كسي باشد كه با اين 
اكنون  نباشد.  داستان  هم  مكتوب  ميراث  مديريت  نيّت 
كه صاحب اين قلم اين اوراق سپيد را سياه مي كند، در 

حالي به خود جسارت مي دهد چنين ادعاهايي بكند كه 
خوب مي داند، قداست قلم با سوگند الهي تضمين شده 
و نويسندة آن، به فرمودة خالق لوح و قلم «و ما يلفظ من 
قول اّال لديه رقيب عتيد» و به تصريح امير بيان علي (ع) 
«ذّمتي بما اقول رهينة» ضامن و مسئول آن چيزى است كه 
مي نويسد؛ چه اين كمينه معتقد است كه هرگز از استماع 
هيچ پند و اندرز و مشورت عالمانه اي سرباز نزده و سعي 

بر محقق نمودن و انجام احسن آن را داشته است.
مركز  آثار  نشر  موجود  وضع  به  وقتي  مقدمه،  اين  با 
رو  روز  روزبه  آثار  توليد  تطور  و  تحول  سير  نگريم،  مى 
كنيم، هنوز  به بهبود نمود داشته است، ليكن اعتراف مى 
با آنچه در ظرف آرمان و معيار قرار دارد ــ اگر مقايسه 
شود ــ فاصله بسيار است، هرچند به زعم عالمان منصف 
عرضة  در  جّدي  گامي  و  شايان  ابتكاري  زمينه  اين  در 
و  كار  تفاوت  اين  البته  ايم.  برداشته  كتاب  نشر  علمي 
حاصل آثار، با كيفيت منشورات ديگر ناشران نامدار ــ 
كه گاه به دليل كثرت انتشار، ناشر سال هم مي شوند ــ از 

چشم ناظران پوشيده نيست.
«داوري  موضوع  خصوص  در  قبل  شماره هاي  در 
هرچند  گفتيم.  سخن  تفصيل  به  حرفه اي»  نقد  و  علمي 
آثار بزرگان و متخصصان هر دانش، نياز به داوري پيش 
خود  عمر  حاصل  آنان  واقع  در  چه  ــ  ندارد  انتشار  از 
پاسخگوي  بايد  انتشار  از  پس  ولي  ــ  كرده اند  قلمي  را 
بزرگان  كه  همان طور  زيرا  باشند.  منصفانه  انتقادات 
گفته اند: «حيات العلم بالنقد و الرد.» با اين وصف كاري 
كه اخيراً مركز پژوهشي ميراث مكتوب پس از درج نقد 
و  ميراث  آينة  نشرية  دو  در  ناشران  ديگر  و  خود  آثار 
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گزارش ميراث مي كند، اين است كه يك نسخه از آن نقد 
درخواست  و  مي فرستد  اثر  آن  ناشر  يا  مصحح  براي  را 
منتشرشده  نقد  خصوص  در  توضيحي  اگر  كه  مي كند 
دارد، براى درج در شمارة بعدي به مجله بسپارد تا باب 
همكاري و گفت وگو و نقد متقابل رونق گيرد. نمى دانم 
نظر  به  ولى  نه  يا  داشته  اى  سابقه  قبًال  كارها  سنخ  اين 
مى رسد ترويج اين نوع كارها بايد در دستور كار مؤسسات 
پژوهشى قرار گيرد. اما ساختار يك اثر يا متن منّقح را ــ 
فى الجمله ــ پنج موضوع را تشكيل مي دهد كه در آينده 

به تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت:
تعليقات؛  اثر (نسخه)؛ 3.  متن  مصحح؛ 2.  مقدمة   .1

4. نمايه ها؛ 5. منابع.
چه  اثر،  مقدمة  در  كه  بداند  بايد  مصحح  مقدمه:   .1
منابع  به  بايد  را  مطالبي  چه  و  بنويسد  بايد  را  چيزهايي 
مربوط ارجاع دهد. مقدمه جاي نوشتن مطالب ارزشمند، 
نويافته ها و مباحث متن شناسي و نسخه شناسي اثر است. 
وفور هست، درج آن در مقدمه  هر چيزي كه در منابع به 
غيرضرور است و هر آنچه دربارة مؤلف يا متن اثر در 
منابع معتبر ذكر نشده يا مبهم آمده، بر مصحح و محقق 
اثر فرض است كه عرض اندام كند و حضور عالمانه و 

مجّدانة خود را نشان دهد.
2. متن: مصحح اثر بايد از راه بررسي فهارس نسخه هاي

خطي، بانكهاي اطالعاتي نسخ خطي، پايگاه هاى اينترنتي 
و...  برجسته  كتابشناسان  از  پرسش  بزرگ،  كتابخانه هاي 
بهترين نسخه ها را شناسايي و كار خود را بر پاية اقدم 
ها تحقيق كند. نه اكتفا به يكي دو نسخه  و اصِحّ نسخه 
براي تصحيح، صحيح است نه افراط در گردآوري تمام 
نسخه هاي يك اثر. اگر يكي دو نسخة كامل، سالم، نسبتًا 
صحيح و درست پيدا شد ــ در صورتي كه اثر مربوط به 
بعد از عصر صفويه است ــ تالش براي يافتن و افزودن 
نسخه هايي ديگر چندان سودبخش و راه گشا نيست، مگر 
آنكه فوايد تاريخى، محتوايى، زبانى و سبكى و چيزهايى 

از اين قبيل بر آن مترتب باشد.
3. تعليقات: در نوشتن تعليقات، گاه افراط و گاه تفريط 
مي شود. تعليقات يعني توضيحاتي كه محقق براي گره گشايي 
از كار متن، اعّم از توضيح واژه و كلمه و اصطالحى خاص 
و شرح اسم مكان و شخص و فرقه اي ناشناخته و شعري 
مي توان  كه  را  مطالبي  بسيار  چه  مى نويسد.  غيره  و  نويافته 

صرفًا به منابع موجود ارجاع داد. احترام به شعور خوانندة 
اثر، نكته اي مهم در نوشتن توضيحات كتاب است؛ مگر 
آنكه مصحح اثر كتاب را ــ مثًال ــ به سفارش سازمان 
«سمت» براي تدريس در دانشگاهها آماده كرده و ناگزير 

از نوشتن توضيحات واضحات بوده باشد.
4. نمايه ها: تهية نمايه هاي ضروري اثر، ارج و منزلتش 
كمتر از تحقيق و تصحيح نيست. هيچگاه يك محقق و 
مصحح به تنهايي نمي تواند تشخيص دهد كه چه مواردي 
را بايد نمايه سازي كند. بهتر است با متخصصان موضوع 
متن  يك  براي  حتي  ندارد  ضرورت  گاه  كند.  مشورت 
استخراج  احاديث  يا  آيات  فهرست  قرآني،  يا  تفسيري 
شود. نمايه هايي بايد استخراج شود كه كمك سودبخشي 
مي كند.  متن  بسامدهاي  بهتر  شناخت  براي  محققان  به 
اهميت  نشانگر  مي تواند  موضوع  يك  فراواني  ميزان 
فرهنگي يا اجتماعي اثر باشد و قس علي هذا. در خصوص 
موضوعات ديگر در نمايه ها اهميت آن به قدري است كه 
اخيراً كتاب مرآتالوقايع مظفري چاپ ميراث مكتوب به 

خاطر نمايه ها برندة جايزة كتاب فصل شد.
تحقيق اثر در  مآخذ  منابع و مصادر و  ذكر  منابع:   .5
پايان كتاب به تفصيل نكات كتابشناسي بركسي پوشيده 
نيست. منتها اگر در اثر آيات و احاديث و اشعار فارسي و 
عربي وجود دارد، بايد با استفاده از نرم افزارهاي موجود، 
نشاني و مشخصات مربوطه جستجو شود. براي تحقيق 
درباره آيات و احاديث به نرم افزار معجم آل البيت (مشتمل 
بر 4500 جلد كتاب شيعي و صحاح اهل سنت) و نرم افزار 
جامع االحاديث (نسخة 2) و براي پيداكردن اشعار فارسي 
شعري  منابع  يافتن  براي  و   (3 (نسخة  ُدرج  نرم افزار  به 
به نرم افزار الموسوعة الشعرية و المكتبة الشامله يا به پايگاه 

اينترنتي الوراق و يعسوب الدين مراجعه كند.
آنچه گفته شد، از نگاه داوران و كارشناسان اين مركز 
مراحل  به  كتاب  تا  مي گيرد،  قرار  مداقّه  و  بررسي  مورد 
يادشده  نكات  بايد،  اثر  مصحح  برسد.  تصويب  و  تأييد 
كه  است  بسيارى  موارد  هرچند  باشد.  كرده  رعايت  را 
بخشهايي از مطالب مذكور را كارشناسان اين مركز انجام 
مي دهند؛ اين سؤال براى من بى پاسخ مانده است كه تا 
چه حد اين مركز بايد كار مصحح را اصالح كند؟ و اين 
نظر،  اهل  تا  گذارم  مى  «اقتراح»  و  «نظرآزمايى»  به  را  پرسش 

راهنمايى فرمايند.


