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كمترين حق مؤلف
محسن جعفرى مذهب
زمانى و به داليلى، بعضى نوشته هايم را به مدير مسئول 
و  قول  هميشه  ايشان  و  مى دادم  تخصصى  فصلنامه اى 
دستور انتشار در نخستين شمارة بعدى را مى داد، اما چاپ 
بيش از مدير مسئول و  نمى شد. خدا مى داند، اما ظاهراً 
مدير داخلى، اين ويراستار بود كه راضى به انتشار مطالبم 
نمى شد و به بهانه هاى واهى از چاپ آنها خوددارى مى كرد. 
درست اين است كه نوشتة اول با موضوع مجله همخوانى 
نداشت، اما در راستاى وظايف سازمان منتشركنندة مجله 
آن  ارگان  وظايف  گسترش  ارادة  مسئول  مدير  و  بود 
سازمان را داشت تا همة فعاليتهاى مرتبط به سازمان را 
بپوشاند. نوشتة دوم بر اساس اسناد سازمان متبوع بود و 
بود  گزارش  سوم  نوشتة  داشت.  صريح  و  مستقيم  ربط 
و نوشتة چهارم نامه. درست است كه نوشته هاى اول و 
دوم بايد به داورى مى رفت و در انتظار مى ماند اما گمان 
مى كردم گزارش و نامه نيازى به داورى و ويراستارى فنى 
نداشت و حداكثر تا حد ويراستارى لفظى و كنترل عدم 
توهين و اتهام، نيازى هم به قرار گرفتن در ليست انتظار 
شماره،  نخستين  در  گزارش  چاپ  ضرورت  بلكه  نبود، 
ظاهراً از بديهيات نزد من بود، اما نه نزد ويراستار. دربارة 
نوشتة دوم كه بر اساس اسناد موجود در سازمان متبوعه 
تهيه شده بود هم غير از اسناد استنساخ شده و حواشى و 
توضيحات، مقدمه اى سه صفحه اى داشت كه يك صفحه 
كپى  عينًا  ويراستارى،  از  جلوگيرى  براى  را،  قانون  متن 
كردم و در متن چسباندم. هرچند گمان دارم در صورت 

تصويب چاپ آن، متن قانون نيز از قلم ويراستار در امان 
نمى ماند. لذا كل مطلب مقدمه كه شايد نياز به ويراستار 
زبانى داشت يك صفحه و نيم بود. ويراستار در نامه اى 
به مدير داخلى نوشت: «مقالة.... براى ويرايش علمى و 
ساختمان....  در  كه  دارد  احتياج  متعددى  منابع  به  زبانى 
نيست لذا بايد به.... يا ساختمانى كه منابع مورد نياز در 
دسترس است مراجعه كرد. مهمتر از آن، اين مقاله بيشتر 
مقاالت  آيا  ...اما  تأليف،  تا  است  پرداخته  گردآورى  به 
گردآورى شده در دستور كار فصلنامه قرار مى گيرند؟...»

مدير داخلى نيز نامه را براى من فرستاد. از آنجا كه 
پيشتر، ويراستار، مقاله اى كامًال بى ربط به موضوع مجلة 
كرده  چاپ  مجله  آن  در  را  متبوعه  سازمان  و  تخصصى 
بود، در نامه اى به مدير مسئول فصلنامة تخصصى نوشتم: 
«با سالم. خواهشمند است دستور فرماييد منابع مورد نياز 
ويراستار و عضو شوراى سياستگذارى فصلنامة ... براى 
ظاهراً  كه  اينجانب  نوشتة  نيم  و  صفحه  يك  ويراستارى 
پر از واژه هاى چينى و مغولى و ويتنامى است تهيه و در 
اختيار ايشان قرار گيرد. از آنجا كه گمان دارد با وجود 
جايى  فصلنامه،  آن  در  چون...  مقاالتى  انتشار  ضرورت 
فصلنامه و...  براى نوشتة امثال من باشد از اين پس آن 
را به زحمت نخواهم انداخت. سپاسگزار خواهم شد از 

چاپ نشدن نوشته هاى خود آگاه گردم.»
البته داغ آن سپاسگزارى هنوز بر دل من است چون 
هنوز از چاپ نشدن نوشته هاى خود در آن فصلنامه نااميد 
نشده ام. و اين همان عنوان مقاله است كه شنيدن جواب 
نه، حداقل حق نويسنده در اين كشور است كه گاه همان 

نيز از او دريغ مى شود.
امتياز  گرفتن  از:  است  عبارت  مؤلف  حق  بيشترين 
علمى مقاله، گرفتن حق الزحمة مناسب، چاپ مناسب و 
ويراستاران،  بى جاى  دست كاريهاى  بدون  و  غلط  بدون 
چاپ در كنار مقاالت خوب ديگر، چاپ در مجلة مرتبط 
و در كنار مقاالت مرتبط، پخش مرتب و سراسرى نشريه، 
در  مقاله  عنوان  قرارگرفتن  نشريه،  درست  اطالع رسانى 
ارتباط  امكان  بين المللى،  و  ملى  اطالع رسانى  پايگاه هاى 
نويسنده يا عالقه مند به مقاله از طريق نشريه، و ... و البته 
همة اينها. نه اينكه به فرض تحقق يكى از اين حقوق، 

حقوق ديگر مورد بى اعتنايى قرار گيرد.
بيشتر نشريات كشورمان عادت ندارند جواب  ظاهراً 
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نه يا ردشدن چاپ مقاله در نشريه را به نويسنده اطالع 
هست  يادم  پيشكش.  چاپ نشدن  علت  توضيح  دهند. 
كه مجلة نشر دانش برگه اى براى نويسنده مى فرستاد و 
محترمانه از چاپ نوشته عذر مى خواست؛ آن هم با زبانى 
كه مثًال چاپ نوشتة شما فعًال ممكن نيست يا... و تقاضا 
بفرستيد.  ما  براى  را  خوبتان  نوشته هاى  بازهم  مى كرد 
ديگر  شد.  فراموش  نيز  خوب  رسم  همان  بعدها  ظاهراً 
نشريات هم حتى اگر تماس بگيريد ممكن است جواب 
نه و علت آن را نگويند و يا شمارة شما را بگيرند تا به 
شما خبر دهند يعنى بازهم انتظار، تازه اگر خبر دهند. بد 

نيست مسئوالن نشريات اين امر را جدى بگيرند.
ناگفته نگذارم دو نكته را: نخست آنكه مدير مسئول 
از اين روند بى اطالع بود و جالب اينكه هر وقت سراغ 
داخلى  مدير  اينك  (كه  ويراستار  از  را  من  نوشته هاى 
شده بود) مى گرفت پاسخ مى شنيد كه خود ايشان، كتبًا 
خواستار عدم چاپ نوشته هاى خود شده اند. درحالى كه 
مدير  به  مطلب  چهار  هر  چاپ  عدم  از  پس  من  نوشتة 
و  اجتهاد  با  هم  مسئول  مدير  ظاهراً  و  شد.  تهيه  مسئول 

ويراستارش موافق بود.
مانند  و  ندارد  سياستگزارى  حق  ويراستار  آنكه  دوم 
برطرف  را  متن  ادبى  و  زبانى  مسائل  بايد  تنها  مرده شور 
از  مستقيم  قولهاى  نقل  شامل  ويراستارى  اين  و  نمايد 
متون و قوانين، و نيز مطالبى كه نويسنده بر آن تأكيد دارد 
نمى شود مگر آنكه اتهام يا توهين مستقيم باشد. به نظر 
من حتى اتهام و توهين غير مستقيم نبايد ويراستارى شود 

مگر آنكه به عدم چاپ نوشته يا مجله بينجامد.
سوم آنكه همة آن چهار مطلب را در مجالت تخصصى 
ديگر منتشر كردم و نگران چاپ آنها نيستم. اما اين سؤال 
را مطرح مى كنم كه آيا نويسنده اى كه نوشتة خود را به 
نشرية «الف» داده و جواب منفى نگرفته (و مثبت هم)، 
نوشته خود را به نشرية «ب» بدهد و به نشرية «الف» خبر 

ندهد، آيا نشرية «الف» حق گله گذارى دارد يا نه؟

شواهدى ديگر براى آزادى به معناى 
سپاس و نيايش

ع. بهرامى
دى  و  آذر  15ـ16،  (شمارة  ميراث  نشريةگزارش  در 
 «..... «آزادى  عنوان  با  يادداشتى   (17-16 صص   ،1386
در  كه  است  شده  چاپ  جهانبخش  جويا  آقاى  قلم  به 
سيرالملوك،  مصحح  خطاى  يادآورى  ضمن  ايشان  آن، 
«آزادى  آورده اند:  ديگر  متون  نقل  به  شواهدى  ارائة  با 
و  سپاس  و  شكرگفتن  و  شكر  معناى  به  آزادى كردن  و 
حق شناسى و مدح و ثنا در واژه نامه هاى قديم و جديد 

پارسى ديده مى شود.» است. 
به نكات خواندنى ايشان مى توان اين نكته را هم افزود 
كه پيشينة واژة آزادى به اين معنا حتى به دورة پيش از 
فارسى نو، يعنى دورة فارسى ميانه مى رسد. در نوشته هاى 
بر  عالوه  آزادى،  واژة  زردشتى)  ميانة  (فارسى  پهلوى 
معناى متداول امروزى آن، به معناى نيايش و ستايش و 
در تركيب با فعلهايى چون «گفتن»، «انگاردن»، «كردن»، 
و «داشتن» (با حرف اضافة «به»: به آزادى داشتن) بارها 
كوچك  فرهنگ  د.ن.،  مكنزى،  (نك:  است  رفته  كار  به 
زبان پهلوى، ترجمة مهشيد ميرفخرايى، تهران، پژوهشگاه 

علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1373ش، ص48). 
«آزادى»،  اسم  خرد  مينوى  پهلوى  متن  در  جمله  از 
فعل مركب «آزادى گفت»، و اسم معناى «آزادى كردارى» 
تفضلى،  احمد  خرد،  مينوى  واژه نامة  (نك:  است  آمده 
8؛  ص  1348ش،  ايران،  فرهنگ  بنياد  انتشارات  تهران، 
مينوى خرد، ترجمة احمد تفضلى، تهران، انتشارات بنياد 

فرهنگ ايران، 1354ش، صص 10، 68ـ69). 
عالوه بر آن، در متن پهلوى كوتاهى به نام «سوْرُسَخن» 

هم واژة آزادى به معناى ستايش آمده است: 
āzādīh az yazadān ud wehān andar har gāh ud 
zamān guftan ud hangārdan sazāgwār.
يعنى: آزادى از ايزدان و نيكان اندر هر گاه و زمان گفتن 

و انگاشتن سزاوار [است]. 
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يافتن نسخه هاى كتاب «ارشاد»
عارف نوشاهى
anaushahi_ 2000@yahoo.com

ملى  اسناد (آرشيو)  مركز  در  سال 1382ش/ 2003م  در 
پاكستان، اسالم آباد، از نسخه هاى خطى گنجينة مفتى فضل 
عظيم فهرست بردارى مى كردم كه به نسخه اى برخوردم 
كه در ظهرية آن صاحِب گنجينه چنين نوشته بود: «كتاب 
عليه  قالنسى  عبيداهللا  از  تصوف  و  اخالق  در  ارشاد 
الرحمه.» در عرصة كار خود، اولين بار بود كه با چنين 
الزم  بيشتر  تفحص  آن  براى  و  بودم  شده  روبه رو  اثرى 
بود. كتاب را از ابتداء خواندن شروع كردم و در نهايت 
به اين نتيجه رسيدم كه اثرى بسيار مهم در تاريخ ادبيات 
فارسى به دستم رسيده است. به لطف دوست دانشمند 
به  استانبول  مرمرا،  دانشگاه  استاد  طوسون  نجدت  دكتر 
نسخة كتابخانة سليمانيه نيز دسترسى پيدا كردم. گزارش 
اين را در «پيشگفتار مصحح» در كتاب ارشاد (چاپ مركز 
پژوهشى ميراث مكتوب، تهران، 1385) داده ام و حاجت 

تكرار نيست.

T ديباچة ارشاد، نسخة
در  شركت  براى   2007 مه   /1386 ارديبهشت  در 
كنگرة بين المللى موالنا به مناسبت هشتصدمين سال تولد 
هفته  يك  كنگره،  مراسم  از  پس  رفتم.  استانبول  به  او، 
كنم.  ديدن  استانبول  كتابخانه هاى  از  كه  داشتم  فرصت 
ــ   (ISAM) اسالمى  مطالعات  مركز  كتابخانة  در  روزى 
كه مباشر تأليف و انتشار دائرةالمعارف اسالمى هم هست 

ــ فهرست هاى نسخه هاى خطى چاپ تركيه را جستجو 
مى كردم كه به فهرستى با نام معجم التاريخ التراث االسالمى 
تأليف  المطبوعات)  و  (المخطوطات  العالم  مكتبات  فى 
على رضا قره بلوط و احمد طوران قره بلوط برخوردم. در 
ادرنه  شهر  در  جامع  سليميه،  در  ارشاد  از  نسخه اى  آن 

نشان داده شده بود. 
روزى كه اين اطالع را به دست آوردم، پنجشنبه بود 
و دو روز بعد ــ يك شنبه ــ پرواز برگشت داشتم. متردد 
يا  كنم  سفر  ادرنه  به  نسخه  اين  ديدن  براى  آيا  كه  بودم 
نه. چون يك روز براى رفتن و يك روز براى بازگشتن 
به استانبول سفر بود. مى توانستم كه يك بار ديگر به دكتر 
طوسون زحمت بدهم كه تصوير نسخه را براى من تهيه 
كند و رنج سفر را بر خود متحمل نشوم. ولى با خود فكر 
كردم كه اين فرصت را از دست ندهم و شخصًا نسخه را 
رؤيت كنم. تصميم به سفر ادرنه گرفتم. قبل از سفر، به 
وسيلة دوستم آقاى مصطفى توپتان با مسئول نسخه هاى 
خطى جامع سليميه ارتباط برقرار شد و اطمينان حاصل 
شد كه چنين نسخه اى در آنجا موجود است. براى مزيد 
اطمينان او از صفحات اول و آخر تصاويرى گرفت و به 
استانبول فاكس نمود. وقتى از هر جهت اطمينان حاصل 
آنجا  در  يك شبه  اقامت  و  ادرنه  به  رفتن  فكر  به  شد، 
شدم. اتفاقًا دوستانى كه از چندين سال پيش در شركت 
همة  و  شتافتند  كمكم  به  داشتم،   (Ihlas) «اخالص» 
شدم.  ادرنه  راهى  جمعه  روز  صبح  ديدند.  را  تداركات 
استقبال  براى  «اخالص»  نمايندگان  از  يكى  ترمينال  در 
آمده بود كه مرا مستقيمًا به ادارة فرهنگ و هنر ادرنه بُرد. 
ادارة فرهنگ و هنر تركيه مسئول نسخه هاى خطى جامع 
سليميه نيز هست و هر نوع كارى مربوط به نسخه هاى 
آنجا، زير نظر ادارة فرهنگ و هنر انجام مى گيرد. با مدير 
از  آنها  كردم.  ديدارى  مترجمش  و  موسى  آقاى  اداره 
فشرده  لوح هاى  قبل  از  سليميه،  جامع  نفيس  نسخه هاى 
براى آرشيو خود تهيه كرده بودند كه لوح فشردة ارشاد 
از  كه  نكشيد  طول  بيشتر  ثانيه  چند  بود.  آنها  جزو  نيز 
و  كردند  رايت  سى دى  عدد  يك  هم  من  براى  آن  روى 
تحويل من دادند. هزينه اش را پرسيدم، گفتند: 160 دالر. 
به ياد داشتم كه در كتابخانه هاى تركيه نرخ ميكروفيلم يا 
تصوير از روى نسخ خطى، براى اتباع خارجى نسبت به 
نرخ شهروندان ترك دوبرابر است. مدير ادارة فرهنگ و 
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هنر نيز آن را تأييد كرد. او مدارا كرده صورت حساب را 
به نام آقاى مصطفى توپتان صادر كرد و از من فقط 84 
دالر گرفته شد. بعداً به اتفاق براى ديدن نسخه به جامع 
سليميه رفتيم. نسخه هاى خطى در يكى از اتاق هاى تنگ 
نگهدارى مى شود كه براى رسيدن به آن اتاق بايد پله هاى 
باريِك پيچ در پيچ مسجد طى مى شد. به لطف مدير، نسخة 
كه  تاريخى  شدم  متوجه  و  ديدم  رأى العين  به  را  ارشاد 
آقايان قره بلوط براى اين نسخه ذكر كرده اند، در نسخه 
وجود ندارد. البته شكى نيست كه نسخه متعلق به قرن 

هشتم هجرى است.
ناهار  صرف  هم  با  همه  ارشاد،  نسخة  ديدن  از  بعد 
فرداى  و  ماندم  ادرنه  در  شب  گشتيم.  را  شهر  و  كرديم 
آن با شادمانِى وصف ناپذير و با نقشى از محبت دوستان 
ترك ــ كه با هيچكدام ايشان از قبل آشنايى نداشتم ــ به 
استانبول بازگشتم. يك روز بعد از استانبول راهى تهران 
شدم و در طول راه به اتفاقى فكر مى كردم كه يك سال 

پيش برايم در تهران افتاده بود.
ـ استاد دانشگاه تهران  مى دانستم كه دكتر مظفر بختيارـ 
ــ در زمانى كه در چين مأموريتى داشتند، رونوشتى از 
نسخه هاى ارشاد در چين را براى خود تهيه كرده بودند. 
جمله  و  كلمه  چند  سر  بر  ارشاد،  تصحيح  حين  در  من 
از  بايد  و  نبود  جوابگو  من  نسخه هاى  و  داشتم  مشكل 
مى كردم.  اشكال  رفع  ديگر  نسخه هاى  يا  نسخه  يك 
گفتند  ايشان  خواستم.  كمك  و  رفتم  بختيار  دكتر  پيش 
در  برداشتند،  ايشان  كه  را  ارشاد  رونوشت هاى  تمام  كه 
حال حاضر در نزد شاگردشان است كه او نيز به تصحيح 
مجلس  همان  در  نيز  شاگرد  اتفاقًا  است.  مشغول  ارشاد 
حضور داشت. گفت كه البته همه رونوشت ها در اختيار 
اوست، ولى در حال حاضر در زادگاه او ــ شهركرد ــ 
تا  كنم  سفر  شهركرد  به  او  با  كه  بودم  حاضر  من  است. 
مشكالت ارشاد حل شود، اما او گفت كه به اين سرعت 
به واليت خود نمى رود. پس به ناچار سؤال هاى خود را 
براى او نوشتم و آدرس پستى و الكترونيكى خود را نيز 
دادم كه جواب ها را براى من ارسال كند ولى تا به امروز 
اشكاالت  همان  با  ارشاد  متأسفانه  و  نرسيده  جوابى  ازو 

چاپ شد.
همكارى  و  محبت  انتظار  فارسى  «همزبانان»  از  من 

بيشترى داشتم تا تركان، ولى در اينجا برعكس شد.

هاروت و ماروت در بابِل يا بابُل
ع. بهرامى
بسا  چه  متون،  تصحيح  عرصة  اخير  مهم  رويدادهاى  از 
محمد  احمدبن  ابونصر  نوشتة  تاج القصص  كتاب  چاپ 
بخارى بوده باشد كه انتشارات فرهنگستان زبان و ادب 
پرتالش،  پژوهشگر  مقدمة  و  تصحيح  با  را  آن  فارسى 
كه  متن  اين  است.  كرده  منتشر  آل داود،  على  سيد  آقاى 
ـ و هم بدين سبب از ديدگاه  تاريخ تأليف 475ق را داردـ 
در  هم  تازه اى  آگاهيهاى  ــ  است  اهميت  شايان  زبانى 

بردارد كه در اينجا به يكى از آنها اشاره مى شود:
در قرآن (سورة بقره، آية 102) از دو فرشته به نامهاى 
اساس  همين  بر  و  است  شده  ياد  ماروت  و  هاروت 
ادبى  و  تاريخى  نوشته هاى  از  شمارى  و  تفسيرها  در 
از  پس  فرشته  دو  اين  آورده اند.  آنها  دربارة  حكايتهايى 
فرودآمدن به زمين و آلودن به گناه، تا قيامت در چاهى 
در بابل آويخته اند و هم از اين راه «چاه بابل» اشتهار يافته 
كه  آنجا  تا  است.  گرفته  قرار  ادبى  تلميحات  زمرة  در  و 
نگارندة اين يادداشت در جستجوى چندين سالة اين قصه 
در منابع ديده، همگان اين نام را به كسر «با» آورده و بابل 
بين النهرين را مد نظر داشته اند. اما در تاج القصص نويسنده 
صريحًا مى آورد: «و ايشان امروز معذب اند، آويخته هر دو 
به  است  نزديك  كه  بابل  در  چاه اند؟)  يك  يكجااند (ظ:  به 
دماوند، نه به بابل كه نزديك است به كوفه» (ص252). 
در  كه  چاهى  «...به  آمده  پانوشت ــ  در  ــ  ديگر  نسخة  در 
دماوند بابل است» و باز تأكيد شده است: «... نه به آن بابل كه 
نزديك كوفه است.» نويسنده يادآور مى شود: «و گفته اند 
دواماوند  كه بابل كوهى است كه آن را دوماوند و ايضًا 
بابل  كوه  به  را  ايشان  «پس  كه  مى كند  تأكيد  باز  و  گويند.» 

آوردند. نگونسار، معلق از آن چاه بياويختند» (ص253).
با توجه به اينكه تا اوايل سدة حاضر شمسى كه نام 
بارفروش به بابُل تغيير يافت، نام بابل همچنان بر رودخانة 
بارفروش،  شكل گيرى  از  پيش  آيا  مى شد،  اطالق  آن 
همان  كه  داشته  وجود  منطقه  اين  در  بابل  نام  به  شهرى 
بابل دماوند مورد نظر نويسندة تاج القصص بوده است؟ 
گفتنى است كه اين متن اطالعى در مورد تلفظ اين دو 
نام نمى دهد. آيا ممكن است بابل دماوند هم به كسر باى 

دوم بوده باشد؟ يا ...


