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آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون (18)
اطالع رسانى نارس

خبر  حجيّت  مبحث  اصول»،  درس «علم  در  پيش  سالها 
بنباٍء  فاسق  جاءكم  «ان  كريمة  آية  كه  مى خوانديم  واحد، 
فتبيّنوا»1 را برخى اصوليون مستند خود براى حجيّت خبر 
معقول  بسيار  و  قبول  قابل  مطلب  اين  مى دانند.  واحد 
مطلبى،  پذيرش  براى  است  كافى  زيرا  مى رسد.  نظر  به 
نخست گويندة خبر را بشناسى و اگر به او اطمينان دارى، 
مدعا يا نقل قول او را مى پذيرى. در اين دوران كه تنها 
محّول االحوال، حال آن را مى شناسد، به كمتر خبرى يا 
كه  هستيم  مطمئن  هرچند  كرد،  اعتماد  مى توان  ُمخبرى 

ناقل فالن خبر، فرد صادقى است نه فاسق. 
تا  آوردم  كتاب  اطالع رسانى  باب  در  را  مقدمه  اين 
ترجمه،  تأليف،  دست  در  كتاب هاى  اخبار  چرا  ببينيم 
تصحيح، زير چاپ و... با واقعيات خارجى مطابق نيست 
و چرا برخى اهل علم كه مى بايست در كار خود بيش از 
ديگران ثقه و مبادى آداب و منش حرفه اى باشند، برخى 
عناوين و آثار را در احتكار خود گرفته و هرگاه سخن 
از آغاز تحقيق فالن متن يا اثر مى شود، مى گويند: كار بنده 
روى اين كتاب به اتمام رسيده و به زودى راهى چاپخانه 

مى شود.
وقتى از كتابخانه اى مى خواهيم كه بياييد مشتركًا فالن 
اهل  عموم  تا  كنيم  چاپ  (فاكسيميله)  عكسى  را  نسخه 
تحقيق از آن بهره ببرند، مى گويند: خودمان طرحى داريم 

يا  كنيم،  چاپ  را  عكسى  نسخة  يكصد  سال  آخر  تا  كه 
اهل مشاركت در نشر نيستيم، يا مى گويند: شورا  اصوالً 
با نشر فالن نسخه از سوى مؤسسة ديگرى مخالف است 
همكارى  و  همراهى  اخير  سال  دو  يكى  در  هرچند  و... 
برخى كتابخانه هاى بزرگ در نشر آثار خطى چشمگير و 

ستودنى شده است.
چه بسيارند كسانى كه عالقه دارند طرحها يا پروژه هاى 
تحقيقاتى  طرح  نه  هنوز  ليكن  دهند،  انجام  را  تحقيقاتى 
(پروپوزال) آن را تهيه كرده اند و نه بودجة آن را مشخص 
يا دريافت نموده اند و نه به مدت انجام آن فكر كرده اند، 

ولى اعالم مى كنند كه ما آن را در دست انجام داريم.
سال گذشته مركز پژوهشى ميراث مكتوب، فهرستى 
از يكصد قرارداد تحقيق و تصحيح را براى اطالع رسانى 
برخى  متعاقبًا  كرد.  منتشر  دوباره كارى  از  پرهيز  براى  و 
كارها  اين  از  عنوان  چند  كه  زدند  زنگ  يا  نوشتند  نامه 
اگر  و  رسانده ايم  اتمام  به  يا  داريم  دست  در  هم  ما  را 
مى دانستيم شما هم قرارداد بسته ايد، سراغ آنها نمى رفتيم. 
عرض  همواره  همگان  به  مركز  اين  مدير  عنوان  به  بنده 
كرده و مى كنم كه هر كس آزاد و مختار است هر اثرى 
1. سورة حجرات، آية 6: اگر فاسقى خبرى آورد، تحقيق و بررسى كنيد. 
به قول اصوليون مفهوم مخالف آن چنين مى شود كه اگر شخص عادل 

و موثقى نقل كرد از او بپذيريد.
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را كه دوست دارد تحقيق و تصحيح و منتشر كند. هرچه 
و  خوانندگان  تعداد  بر  طبعًا  شود،  چاپ  بيشتر  آثار  اين 
كه  آثارى  اما  مى افزايد.  كهن  متون  به  مراجعه كنندگان 
ضوابط  و  اصول  مى كنيم،  منتشر  مكتوب  ميراث  در  ما 
خود را در اجراى مراحل توليد، داورى و انتشار دارد و 
براى  را  آن  عنوان  دويست  حدود  اثر  هر  انتشار  از  پس 
از  و  مى فرستيم  موضوع  هر  متخصصان  و  علمى  مراكز 
آنان مى خواهيم آنها را نقد كنند. نقدها را در آينة ميراث 
نقدى  همين  نمونه اش  مى كنيم.  چاپ  ميراث  گزارش  و 
است كه استاد محمد خوانسارى بر كتاب تحفةالسالطين 
نوشته اند و در همين شماره درج شده است. جلسة نقد 
اجتماعات  سالن  در  فروردين   28 را  اثر  اين  بررسى  و 
البته  و  كرديم  برگزار  تهران  دانشگاه  الهيات  دانشكدة 
همين كتاب به دليل ويژگيهاى بارز پژوهشى كه داشت 
برندة جايزة كتاب فصل شد. آيا در ايران مؤسسه  اخيراً 
علمى ديگرى سراغ داريد چنين اقداماتى قبل و بعد از 

انتشار اثر انجام دهد؟
عالى  يوسف  آقاى  تصحيح  ختم الغرائب  كتاب 
سال  سه  است.  كرده  چاپ  ناشرى  اخيراً  را  عباس آباد 
مقدمة  با  را  اثر  اين  از  كهن  نسخه اى  مركز  اين  گذشته 
اتريش  علوم  فرهنگستان  همكارى  با  افشار  ايرج  استاد 
منتشر كرد و در حال حاضر همين اثر، به تصحيح آقاى 
نمونه خوانى  دست  در  مكتوب  ميراث  در  صفرى،  على 
است كه اميد است تا پايان سال جارى منتشر شود، كارى 
اثر  مالحظة  از  پس  ما  روزگار  نادره كاران  از  يكى  كه 

فرموده بود: «اگر به رساله هاى دكترى يك دكترا مى دهند، 
من به اين كار پنج دكترا مى دهم.»

غرض اينكه اطالع رسانى كارهاى علمى و كتاب هاى 
كه  شود  درج  مطبوعات  در  زمانى  بايد  كار  دست  در 
و  قلم  اهل  و  است  گرفته  قرار  صحافى  و  چاپخانه  در 
پژوهشگران صادق از نشر اخبار آثارى كه معلوم نيست 
است  شايسته  شد  خواهد  چاپ  ديگر  سال  و  ماه  چند 
كه پرهيز كنند و برعكس، پس از نشر آن از كارشناسان 
و  نقد  مطبوعات  در  را  اثر  كه  بخواهند  كتاب  موضوع 
بخواهند براى نقد و بررسى آن  معرفى كنند يا از ناشر 
اثر جلسة نقد و بررسى بگذارد تا اشكاالت كار هم براى 
مسائل فنى  لحاظ  ناشر از  براى  مصحح و هم  يا  مؤلف 
توليد روشن شود. بدين روست كه كار توليد علم  صنعت 
نشر رونق مى گيرد و اهل علم درمى يابند كه در كار خود 
بايد جدى تر باشند و اخالق حرفه اى نگارش و تأليف و 

تصحيح را مراعات كنند.
پس  در دو مجلة آينة ميراث و گزارش ميراث اخيراً 
از درج نقد بر آثار ديگران، از صاحبان و مصححان آن 
آثار تقاضا مى شود كه اگر پاسخى دربارة نقد منتشر شده 
دارند بدهند تا باب گفت وگوى علمى مفتوح بماند، چه 
كند  تأليف  و  بنگارد  هركس  استُهِدَف»:  فََقد  َصنََّف  «َمن 
خود را هدف قرار داده است، و بايد پاسخگوى نوشته 
خود باشد و براى پاسخگو كردن محققان و مصنفان بايد 

اطالع رسانى ها واقعى و نقدها جدى و پوياتر گردد.
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