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پرسشى از كليات ماه
دوست گرانقدر جناب آقاى دكتر ايرانى

سالم عليكم
همت  ميراث  گزارش  و  ميراث  آينة  در  كه  آنجا  از 
شايسته اى به خرج داده ايد تا عالوه بر درج مقاالت و ارائة 
فعاليتهاى متن پژوهى، نقد آثار و حتى مجالت تخصصى 
حوزة ميراث را منعكس نماييد به نظرم رسيد درد دلى را 

كه شايد مشترك باشد با شما در ميان بگذارم.
ماه  كتاب  ماهنامة  پيشانى  بر  را   124 شمارة  وقتى 
كليات، و موضوع (اطالعات، ارتباطات و دانش شناسى) 
را ذيل آن مى بينيم و به زيرنويس «ماهنامة تخصصى نقد و 
بررسى كتاب» برمى خوريم كه سال يازدهم خود را تجربه 
مى كند، صرف نظر از محتويات كتاب، به تالشهاى خوبى 
كه در اين حوزه مى شود دل خوش كرده اميدوار مى شويم.
شماره اى  در  وزين  مجلة  همين  كه  پيش  چندى 
اختصاصى به نسخه هاى خطى پرداخته بود و صفحاتى 
از آن دچار خبطها و خلطهاى شديدى شده بود بناچار 
و  دليل  ذكر  با  يكى  يكى  را  موارد  برده  قلم  به  دست 
محترم  سردبير  به  خصوصى  نامه اى  در  فجايع(!)  تحليل 
و مقاله نگار عزيز تذكر دادم. اين نكته را هم متذكر شدم 
كه آنقدر در حوزة نسخه هاى خطى و متون كهن كم كار 
بوتة  به  هم  را  ناقص  كارهاى  همين  ما  اگر  كه  مى شود 
انتقاد بگيريم شايد دست افراد دلسوز نيز كه مشغول كار 
مجلة  يك  به هرحال  ولى  شوند،  نااميد  و  دلسرد  هستند 
كامًال تخصصى در اين حوزه منتشر شده و طبيعى است 

كه مخاطبان آن نيز افراد خاص باشند.
البته  صد  و  شده  امر  اين  متولى  كه  هم  كتاب  خانة 
و  زّالت  كتاب  اهل  اگر  اما  مى كشد،  فراوان  زحمت  كه 
لغزشهاى اهل كتاب را متذكر نشوند، شايد اصًال به ذهن 

يا  مى كنند  تورقى  را  مجله  فقط  مجله  مخاطبان  كه  آيد 
شايد هم اصًال نمى خوانند.

شمارة  همين  در  نروم.  حاشيه  خيلى  به هرحال، 
نشر»  تازه هاى  از  «گزيده اى  بخش  در   90 صفحة   124
ده كتاب معرفى شده كه به لطف خاص سردبير گرامى 
چهار فهرست منتشرة مجمع ذخائر اسالمى در ابتدا قرار 
گرفته اند. تمامى نگارش اين نامه به جهت سطر اول در 

معرفى هر اثر است.
اثر اول اسناد قاجارى در مجمع ذخائر اسالمى است 
صادق  سيد  كوشش  (به  جلد  روى  تصريح  بنابر  كه 
حسينى اشكورى) گردآورندة آن، راقم خجلت زده است 
سيد  اشكورى،  حسينى  شده:  درج  چنين  معرفى  در  اما 

صادق و ديگران.
تأليف  ديگران  با  را  كتاب  صادق  سيد  شايد  گفتم: 
هم  كتاب  شناسنامة  به  نيست.  يادش  خودش  و  كرده 
مراجعه كردم. احتماالً مراد از «ديگران» همان ناظر فنى و 
گرافيست تصاوير است كه حتمًا در روش معرفى كتاب 
از نظر كتاب ماه كليات در رديف نام مؤلف قرار مى گيرند 
آن هم بدون تصريح به اينكه كجاى تأليف مربوط به آنها 

مى شود.
در عنوان دوم كه مربوط به اسناد نظام الملك مى باشد 
مطمئن تر  آمده  گرافيست  نام  مؤلف  نام  از  پس  اينكه  از 
شدم كه: بله خوشا به حال گرافيست كه اكنون در رديف 

مؤلف اثر قرار گرفته است!
عنوان سوم عجيب ولى جالبتر بود. فهرست نسخه هاى 
خطى كتابخانة ارگانى بهبهانى كه بر روى جلد تصريح 

شده «نگارش شيخ محمود ارگانى بهبهانى حائرى».
است:  شده  معرفى  چنين  اثر  صاحب  اول  سطر  در 
محمود».  حائرى،  بهبهانى  ارگانى  محمد؛  سيد  «حسينى، 
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خوشابحال گرافيست اثر كه اين دفعه نامش حتى قبل از 
نام مؤلف ــ كه صاحب كتابخانة مخطوطات نيز هست 
از  پس  كردم  نگاه  كه  كتاب  شناسنامة  به  است.  آمده  ــ 
نام نگارنده نام ناظر فنى و سپس نام گرافيست ذكر شده 
است. بيچاره ناظر فنى كه كارش رتبة باالترى داشته و البته 

در اين سيستم پيچيدة معرفى اصًال لحاظ نشده است!
اين بار ديگر هيچ معادله اى براى چنين اتفاقى متصور 
در  آمده  شناسنامه  در  كه  كس  هر  نام  بناست  اگر  نبود. 
به  ترتيب  و  كجاست  فنى  ناظر  نام  گيرد  قرار  اول  سطر 

چگونه است؟ حتمًا نگارنده پس از گرافيست؟!!
خيلى نگارنده را به سخت گيرى و خرده گيرى متهم 
پيش  مسائل  اين  بگويند  عده اى  است  ممكن  نكنيد. 
افتاده  اتفاق  قضيه  همين  نيز  چهارم  مورد  ولى  مى آيد، 
است! در گنجينة مهرها و اسناد كاكائى نام گرافيست قبل 
شمارة  كليات،  ماه  است (كتاب  شده  درج  مؤلف  نام  از 

124، ص 91).
با اين روند، آيا به معرفى بقية تازه هاى نشر مى توانيم 
با اطمينان نگاه كنيم؟ و اصًال آيا در مطالب ديگر مقاالت 
نيز اين گونه اشتباهات فاحش اتفاق نيفتاده است. و جالب 
اخبار  ويژة  كه  پايانى  بخش  نيز  و  بخش  اين  در  اينكه 
مى باشد نام هيچ كس درج نشده، بنابراين طبيعى است كه 

هيچ كس هم مسئول نباشد!
البته در آن بخش و بخشهاى ديگر هم حرفها براى 
گفتن هست، ولى حيف كه عمر كوتاه است و كاغذ آزاد 
گران و وقت خوانندگان عزيز مجلة شما پربها. ولى فقط 

يك مورد را اشاره كنم:
ص  شمارة 124،  كليات،  ماه  خبر (كتاب  اولين  تيتر 
به  خارجه  وزارت  خطى  نسخ  اهداى  است:  چنين   (94

دائرةالمعارف بزرگ اسالمى.
اين تيتر صريح است در اينكه وزارت خارجه تعدادى 
اسالمى  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  به  را  خطى  نسخة 
هديه كرده است؛ ولى وقتى متن خبر را مى خوانيد متوجه 
كه  است  فشرده  لوح  شده 240  اهدا  آنچه  كه  مى شويد 

حاوى 1500 نسخة خطى ديجيتالى است.
«وزارت  است:  سؤال برانگيز  نيز  خبر  اول  سطر  البته 
امور خارجه 1500 نسخة خطى خود را روى لوح فشرده 

به مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمى اهدا كرد.»
براى ما كه در حوزة نسخه هاى خطى فعاليت بيشترى 

نسخة  تعدادى  خارجه  وزارت  كه  مى شود  معلوم  داريم 
به  را  نسخه  نامعلوم، 1500  تعداد  آن  از  كه  دارد  خطى 
كرده  ديجيتالى اهدا  صورت  دائرةالمعارف البته به  مركز 
است، و حال آنكه با ذهنيتى كه ما داريم وزارت خارجه 
در طول ساليانى دراز، زحمت جمع آورى و تهية لوحهاى 
فشرده از روى نسخه هاى خطى را از كتابخانه هاى خارج 
را  خطى  نسخه هاى  خود  اينكه  نه  كشيده،  كشور  از 
نسخه هاى  خود  خارجه  وزارت  اگر  و  كند.  جمع آورى 
جمع آورى  براى  توجيهى  كه  باشد  داشته  را  خطى 
چه  نيست،  خارجه  وزارت  توسط  خطى  نسخه هاى 
مركز  به  خطى  نسخه هاى  اصل  اهداى  براى  توجيهى 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمى وجود دارد؟
بنابراين به نظر مى رسد عالوه بر آنكه تيتر خبر اشكال 

دارد خود خبر نيز تحريف شده است.
البته كه دوست عزيز و گرامى اگر اين سطور را قابل 
هم  اين  حال  به هر  والّ.  فيها  كه  مى دانند  انعكاس  براى 
به  شايد  الاقل  كه  مخطوطات  عالم  در  است  دغدغه اى 

يك بار خواندنش پشيمانى نداشته باشد.
و ما توفيقنا اال باهللا
دارالسعاده قم، سيد صادق حسينى اشكورى
13 رجب 1429 روز والدت امير مؤمنان على(ع)

رياست محترم مركز پژوهشى ميراث مكتوب
با سالم و احترام با ابراز سپاسگزارى و امتنان از وصول 
شماره هاى 15 و 16 آذر و دى 86 ماهنامة گزارش ميراث 
به ويژه چاپ تصاوير رنگى مجلدات كتب اخير اين بنياد، 
با نهايت ظرافت و نفاست در آن مجلة وزين كه نشان 
از عنايت خاص حضرتعالى به اين بنياد موقوفه داشت، 
از درگاه حضرت احديت براى آن استاد ارجمند بزرگوار 
فرهنگى  باارزش  خدمات  تداوم  در  بيشتر  توفيقات 

خواستار است.
مرو  تاريخى  جغرافياى  كتابهاى  از  نسخه  يك  ضمنًا 
انتشار يافته است  و ديوان حكيم قبولى هروى كه اخيراً 
به پيوست تقديم مى شود تا كمافى السابق مشمول الطاف 
ارزشمند  مجلة  آن  در  آنها  معرفى  نظر  از  حضرت عالى 

قرار گيرد.
محمدتقى جنيدى
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى
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دوست بسيار گرامى جناب آقاى دكتر ايرانى
آرزوى  و  احترام  مراتب  تقديم  و  سالم  عرض  از  پس 
ارسالـى  نشريات  و  كتابها  آن جناب  براى  سالمتـى 

دريافت شد.
بر  دليل  آنها  موضوع  در  تنوع  و  كتابها  انتخاب  نوع 
ذوق سرشار علمى دوست عزيز و همكاران ارجمندشان 
مى باشد. مقاالت نگارش يافته يا ترجمه شده در مجله نيز 
پژوهشى  مركز  دست اندركاران  گزينش  حسن  نمايانگر 
فرهنگى  مركز  اين  پرتالش  كادر  است.  مكتوب  ميراث 
بوده  دانش پژوهان  و  عالمان  و  دانشمندان  احترام  مورد 
و خواهد بود. ارزش معنوى افراد به ارزش بازدهى آنان 
است، بدين جهت ما براى شما و دوستان همكارتان و 
مركز علميتان ارزش وااليى قائليم و هموازه مزيد توفيق 

و تأييد همگان را از حضرت حق خواهانيم.
با سالم مكرر، دعاگو
سيد احمد حسينى اشكورى

پاسخ به نوشتة آقاى احمدرضا رحيمى ريسه
  چون غرض آمـد هنــر پوشيده شد
صد حجاب از دل به سوى ديده شد

فصلنامة  دربارة  رحيمى ريسه  احمدرضا  آقاى  نوشتة 
فرهنگ، ويژه نامة خواجه نصير (2) كه در گزارش ميراث 
شماره هاى 19 و 20 چاپ شده است، مرا بر آن داشت تا 

پاسخى به آن بنويسم.
پيش از واردشدن به مطلب اصلى اشاره به اين نكته 
ضرورى است كه اين جانب به عنوان دبير ويژه نامة تاريخ 
علم در فصلنامة فرهنگ تاكنون سه ويژه نامة خيام و دو 
ويژه نامة خواجه نصير را انتشار داده ام. از بدو انتشار اين 
ويژه نامه ها قرار بر اين بود كه مقاالتى را چاپ كنيم كه 
عميقًا علمى بوده و حرفى براى گفتن داشته باشند. اين 
مطلب را نه در حرف بلكه در عمل نيز ثابت كرديم. براى 
مثال بعضى از مقاالت مندرج در ويژه نامه هاى خيام، به ويژه 
سه مقالة آقاى دكتر برنارد ويتراك، به تصديق متخصصين 
فن، در حد شاهكار هستند. البته هنوز زود است كه از 
تأثير اين ويژه نامه ها سخن گفته شود، با اين حال بعضى از 
مقاالت مندرج در ويژه نامة خيام به زبان تاجيكى ترجمه 
در  اين  بر  عالوه  است.  گرديده  چاپ  تاجيكستان  در  و 
مقاالت و كتابهايى كه در سالهاى اخير دربارة خيام چه در 

خارج و چه در داخل چاپ شده اند كمابيش تحت تأثير 
مقاالت اين ويژه نامه ها بوده اند كه در اين نوشته مجالى 

براى بررسى اين مسائل نيست.
جديدترين شماره از اين ويژه نامه ها دومين ويژه نامة 
دربارة خواجه نصيرالدين طوسى است كه آقاى رحيمى 

به بررسى آن مبادرت كرده اند. 

كارهاى  دربارة  متنوعى  مقاالت  شامل  شماره  اين 
كه  مقاالتى  است:  نصير  خواجه  ادبى  و  فلسفى  علمى، 
نويسندگان آنها چه ايرانى وچه خارجى براى تأليف آنها 
ماهها وقت صرف كرده اند. اميدواريم آشنايان به فلسفه، 
كالم و تاريخ علوم اسالمى، روزى مقاالت اين شماره را 

عميقًا مورد بررسى قرار دهند تا حق مطلب ادا شود.
ما در اين يادداشت تنها به بعضى از قضاوتهاى آقاى 

رحيمى پاسخ مى دهيم.
آقاى رحيمى ريسه با ذكر چند غلط چاپى و نقايص 
ديگر از اين دست، نوشته اند: «... متأسفانه در شيوة ارائه 
و ويرايش اين مجموعه مسائلى راه يافته است كه آن را 

از حد يك نشريه "آكادميك" تنزل داده است...»
اى كاش آقاى رحيمى يكى از اين نشريات آكادميك 
چاپ ايران را معرفى مى كردند تا ما با مقايسة كار خود 
با اين نشريه بهتر به نقايص خويش آشنا مى شديم. آقاى 
رحيمى كه در كار نشر كتاب فعاليت مى كنند، بهتر از همه 
مى دانند كه چنين نشريه اى يا وجود ندارد يا بسيار اندك 
ـ پژوهشى  علمى  عنوان  كه  مجالتى  از  هيچ يك  و  است 
را همراه خود دارند از نظر محتوا قابل مقايسه با همين 
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ويژه نامة خواجه نصير نيستند. اما نقايصى كه آقاى رحيمى 
نيز  ديگر  برخى  و  صورى  بعضى  شمرده اند،  آن  براى 
سليقه اى هستند كه ما در زير به بررسى آنها مى پردازيم.

با  حق  ويژه نامه  اين  در  وارد  چاپى  اغالط  دربارة 
صورت  بيشترى  دقت  مى بايست  و  است  رحيمى  آقاى 
مى گرفت. با اين حال كدام نشريه اى است كه مبرا از اين 
نقص باشد. من حتى در مقاالت علمى چاپ فرانسه نيز به 
اغالط چاپى برخورد كرده ام. وانگهى اغلب اين مقاالت 
پس از نمونه خوانى يك بار ديگر از نظر نويسندگان آنها 
آويزة  را  رحيمى  آقاى  تذكر  حال  اين  با  است  گذشته 
شماره هاى  براى  مى كنيم  سعى  و  مى دهيم  قرار  گوش 

آينده در اين باره دقت خود را دوچندان كنيم.
آقاى رحيمى نوشته اند: «شمارى از مقاالت يا تكرارى 
مكرر  ترجمة  براى  است.»  مكرر  آنها  ترجمة  يا  و  است 
تنها يك مقاله از آقاى مادلونگ را ذكر كرده اند كه نه من 
و نه مترجم محترم آن تا بعد از انتشار اين مجموعه از آن 

آگاهى نداشتيم.
آيا استفاده از واژة «شمارى» براى «يك مورد» نشان 
از بى انصافى نمى دهد؟! وانگهى ترجمة مكرر اگر شبهه 
ما  بيهوده؛  كار  نه  و  است  گناه  نه  نباشد  آن  در  تقلب 
به كرات چنين كارى را هم در ايران و هم در خارج از 
ايران شاهديم. حسن اينكار اين است كه خواننده با در 
دست داشتن دو ترجمة مختلف از يك متن بهتر مى تواند 
از  اخير  ترجمة  در  آنكه  به ويژه  نمايد.  درك  را  مطلب 
اسالمى  كالم  بر  كه  شناختى  با  مترجم  مادلونگ،  كار 
دارد، اشتباهات اين شيعه شناس بزرگ را در كالم شيعى 

گوشزد كرده  است.
تنها  رحيمى  آقاى  مكرر،  تأليفى  مقاالت  دربارة  اما 
سراب،  فاضل  حل  راه  و  دروغگو  «پارادوكس  مقالة  به 
در  كرده اند.  اشاره  اژه اى  آقاى  نوشتة  خواجه نصير»  و 
صورتى كه خود نويسنده نيز در فرهنگ به تكرارى بودن 
آن اشاره كرده و نوشته است كه پيش از اين آن  را در 
كرده  چاپ  صفويه  و  اصفهان  همايش  مقاالت  مجموعه 
به  دوباره  آن را  تصرفى  و  دخل  اندك  با  اينك  كه  است 
چاپ مى رساند. بنابراين استفاده از كلمة «شمارى» براى 

اين يك مورد، باز هم عدول از جانب انصاف است.
شمرده  عيب  رحيمى  آقاى  كه  نكاتى  از  بعضى  اما 
را  آنها  نمى توان  و  دارد  سليقه اى  جنبة  واقع  در  است، 

از  بعضى  چون  كه  نوشته اند  ايشان  مثًال  شمرد.  عيب 
رنگين نامه ها از حروف فانتزى استفاده مى كنند، مجالت 
ما  آنكه  حال  نجويند.  بهره  حروف  اين  از  بايد  علمى 
مجالت مختلفى را در دنيا سراغ داريم كه براى عناوين 

خود از همين حروف استفاده مى كنند.
در  كه  را  فيزيك  تاريخ  كتاب  يك  جلد  نمونه  براى 
سال 2006 در فرانسه چاپ گرديده است فتوكپى كرده ام 

كه از همين حروف فانتزى استفاده شده است.

نيز عالمت گرافيكى «دستى در حال نوشتن است» كه 
در ابتداى بخش نامه ها آمده اقتباسى است كه من از يك 

مجله علمى فرانسه  كرده ام.
اما بخش مربوط به نامه هاى خوانندگان نيز ابداع من 
 Isis حتى  علمى  مجالت  اغلب  در  بخش  اين  نيست. 

وجود دارد.
است،  خوانندگان  براى  مجله  مقاالت  كه  آنجا  از 
خوانندگان نيز بايد در اظهار نظر آزادى داشته باشند و 

نظرياتشان منعكس گردد.
بايد اعتراف كنم كه بعضى از ايرادات نويسندة محترم 
شماره هاى  در  تا  كرد  خواهم  كوشش  من  و  است  وارد 

ديگر اين موارد تكرار نشود.
با احترام 
جعفر آقايانى چاوشى
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ميراث  مركز  محترم  رئيس  ايرانى،  دكتر  آقاى  جناب 
مكتوب و سردبير گزارش ميراث

با عرض سالم و آرزوى موفقيت براى شما و همكارانتان 
در آن مركز

آن  در  سرمقاله هايتان  بابت  مى خواستم  هرچيز  از  قبل 
نشريه (كه انصافًا روز به روز بهتر مى شود) تشكر كنم، 
چون در آنها به مسائلى اشاره مى كنيد كه از دردهاى بزرگ 
صنعت نشر كشور و خصوصًا حوزة كار تصحيح متن و 
نشريه  اين  در  شما  جالب  اقدام  ديگر  آنهاست.  انتنشار 
چاپ نقد كتاب است، از جمله نقد كارهايى كه خودتان 
عبرتى  درس  شما  شهامت  اين  اميدوارم  مى كنيد.  چاپ 
دولتيها،  خصوص  به  ديگر،  انتشاراتى  مؤسسه هاى  براى 
بشود كه بودجه و وقت بسيار را صرف چاپ كارهايى 

مى كنند كه اصًال با معيارهاى علمى تهيه نشده اند.
اما متأسفانه بايد اين گاليه را هم مطرح كنم كه در 
چاپ  آثارى  گاهى  نيز  شما  خود  مؤسسة  كارهاى  ميان 
كه  هم  نقدهاى  در  و  دارند  را  وضع  همين  كه  مى شود 
مثًال  نمى شود.  اشاره اى  اشكالها  اين  به  مى كنيد  چاپ 
نقدى   1387 ارديبهشت  و  فروردين  شمارة  همين  در 
يك  فقط  كه  شده  چاپ  خوارزم»  «سفارتنامة  كتاب  بر 
مؤلف  نثر  از  نمونه هايى  اضافة  به  است  اجمالى  معرفى 
و  اثرى  چه  با  كه  نمى كند  خواننده  به  زيادى  كمك  كه 
كنار  در  نقد  نويسندة  روبروست.  تصحيحى  چگونه 
تعريف از نثر رضاقلى خان هدايت و ذكر نمونه هايى از 
نثر او، از تصحيح متن هم تعريف كرده كه اين موضوع 
نشان مى دهد كه ايشان يا كتاب را درست نخوانده اند يا 
اصًال چيزى از خصوصيات يك تصحيح معمولى را هم 
موضوع  اين  به  هم  توجهى  اصًال  كه  بگذريم  نمى دانند. 
ندارد كه مقدمة 59 صفحه اى آن هم، گذشته از ترجمة 
مقدمة شارل شفر، چيزى نيست جز مطالبى مكرر دربارة 
منبع دم  چند  كه آن هم از  فرانسوى  محقق  اين  زندگى 
دستى برداشته شده است. در زير به چند نكتة تصحيحى 

از صفحة اول كتاب اشاره مى كنم:
ـ عبارت «در ستايش يزدان». نسخة كاخ گلستان كه 
اساس كار بوده، اين عبارت را ندارد. چون عبارت داخل 
كروشه آمده پس بايستى در چاپ شفر باشد، اما در آنجا 
كجا  از  را  آن  كه  نمى دهد  توضيح  مصحح  نيست.  هم 

آورده است. اين يك غلط!

جز...»  ما  بهرة   ...» بايد  ماجر...»  بهرة   ...»  :2 بيت  ـ 
باشد؛ يعنى عالوه بر اينكه «جر» بايد «جز» باشد، بين اين 

كلمه با كلمة قبل هم بايد فاصله بيايد. اين دو غلط!
ـ بيت 3: «نگنجد» بايد «نه گنجد» باشد؛ معنى بيت 
چنين است: نه در انديشة ما مى گنجد نه در خيال ما. در 
چاپ شفر «نه در خيال» آمده كه مصحح به اين اختالف 
صورت  به  «مقال»  بيت  همين  در  است.  نكرده  اشاره اى 
«مقاال» آمده كه غلط مطبعى بايد باشد. اين هم سه غلط!

ـ بيت 4: «اگر بينش ار دانش از عقل و جان»، «از» 
درست نيست و آن هم بايد «ار» باشد. در مصرع دوم به 
جاى «اگر ديده» در چاپ شفر «وگر ديده» آمده كه به اين 

اختالف هم اشاره اى نشده است. اين هم دو غلط!
ـ بيت 8: «رهرو و راه جو» در چاپ شفر «رهبر و 
راهرو» است كه به اين اختالف اشاره اى نشده است. اين 

هم يك غلط!
آيا با اين تعداد اشكال (9 غلط) در چند بيت ابتداى 
متن، خواننده حق ندارد كه اعتمادش به اين تصحيح و 
را  نقدها  حتى  و  شود  سست  مؤسسه  آن  كارهاى  ديگر 
تعارف به حساب آورد؟ همين مشكل را در نقدهايى كه 
بر كتابهاى بعضى از بزرگان مى نويسيد هم مى توان ديد. 
در جايى كه كتاب پر از غلطهاى چاپى و بدخوانى است، 
خواننده  كه  مى كند  معرفى  را  آن  طورى  نقد  نويسندة 
باور مى كند با كتابى كامًال بى غلط مواجه است. آيا بهتر 
نيست نويسندة محترم نقد، صرفًا به جاى به به و چهچه و 
فرضيه سازى و جستجو در منابع براى اضافه كردن نكته اى 
نيز  كتاب  اشكاالت  به  كتاب،  مطالب  به  مهم  چندان  نه 
بپردازد تا هم نويسنده از آن بهره اى ببرد و در چاپ بعد 
آن اشكاالت را اصالح كند و هم خواننده موقع استفاده 

از كتاب گمراه و دچار مشكل نشود؟
آمادگى  هنوز  ما  فرهنگى  فضاى  كه  دارم  قبول  البته 
نقد را ندارد. اما با تمام اين انتقادها، فكر مى كنم مجلة 
ايجاد  را  فضا  اين  نقد  بيشتر  هرچه  چاپ  با  بتواند  شما 
كند، خصوصًا كه با نقد كارهاى خودتان و به قول استاد 
«خود  با  ــ  كناد  حفظش  خدا  كه  ــ  پاريزى  باستانى 

مشت ومالى» شروع كرده ايد.
ايام به كامتان
بهزاد همتى

دانشجوى تاريخ 
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مدير محترم مركز پژوهشي ميراث مكتوب
با سالم و آرزوي بهروزي و شادكامي

در  كه  جوكار  نجف  دكتر  آقاي  جناب  مقاله  تتميم  در 
شمارة 36ـ 37 آينة ميراث در باب «زندگي، آثار و انديشة 
اين  است،  رسيده  چاپ  به  كيشي»  محمد  شمس الدين 
توضيح قابل ذكر است كه عزالدين عبدالعزيزبن ابي الغنايم 
را  كيشي  محمد  شمس الدين  اشعار  از  قطعه  دو  كاشاني 
در كتاب روضةالناظر و نزهةالخاطر كه مجموعه اي است 
در  كه  كتاب  اين  و  كرده  نقل  عربي  و  فارسي  اشعار  از 
سدة هشتم هـ. ق فراهم آمده است، يكي از منابع اشعار 
آقاي  كه  آنچنان  عبدالعزيز  عزالدين  است.  دانشمند  اين 
(«عزالدين  رسيده اند  بدان  حائري  عمادي  سيدمحمد 
نسخه جويى»،  كتابشناسى،  شناسايى،  كاشي:  عبدالعزيز 
برادر   ،(383 ص   ،1384 پاييز  دوم،  دفتر  نسخه پژوهي، 
شمس الدين  شاگرد  ــ  كاشاني  عبدالرزاق  كمال الدين 
كيشي ــ است. نكتة جالب آن است كه نوة شمس الدين 
كيشي نسخه هايي از روضةالناظر را كتابت كرده كه در حال 
حاضر دو دستنويس همزاد از آن موجود است: نخست، 
دستنويس شماره 766 كتابخانه دانشگاه استانبول كه در 
برگ 69 آن آمده: «لجّد الكاتب و هو موالنا شمس الملة و 

الدين محمد كيشي» و اين شعر ازو نقل شده است:
فرصت عمر و امن و صحت را

مرد عاقل ز دســت نگذارد
قـــدر وقت فـــراغ بشناســد

حظ خويش از زمانه بردارد
جبـر تقصيــر دي كند امــروز

كار فـردا ز پيـش بگـزارد
تبريز  ملي  كتابخانة   3047 شمارة  دستنويس  ديگر، 
است كه آقاي عزيز دولت آبادي آن را طي مقاله اي معرفي 

كرده («آشنايي با ُجنگ نخجواني»، نشرية كتابخانة ملي 
تبريز، دورة جديد، سال اول، شمارة 1، بهار 1383، ص 
21ـ59)، اما به هويت كتاب پي نبرده است. كاتب اين 
دستنويس نيز نوة شمس الدين كيشي بوده و در برگ 37 
آن آورده است: «لجّد الكاتب و هو موالنا المرحوم شمس 
(همانجا،  مرقده»  اهللا  طيب  محمدالكيشي  الدين  و  الملة 

ص101).
سيدعلي ميرافضلي

ماهنامة محترم گزارش ميراث
در شمارة پانزدهم و شانزدهم آن نشرية وزين، آقاى صفرى 
آق قلعه گزارشى از وضعيت چاپ هاى جوامع الحكايات، 
نوشته بودند كه از عالقة ايشان به انتشار متون مهم گذشته 
و  تأخيرم  اين  اصلى  مسئول  خود  كه  من  و  مى داد  خبر 
كه  همداستانم  ايشان  با  مهم،  اين  انجام  دلواپس  پيوسته 
اوالً اين كتاب تاكنون عاقبت محمودى نداشته است، خدا 
كند كه سرانجام به جايى برسد. در ثانى حوادث بى شمار 
از كسالت مصححان تا تأخير دامنه دارى كه در چاپ و 
كتاب  اين  امروز  تا  همچنان  است،  آمده  پيش  انتشارش 
حال  به  دارد  منتظرانى  و  دوستداران  بحق  كه  را  بزرگ 
بزودى  است  اميد  است.  داشته  نگاه  بالتكليفى  و  تعليق 
حل اين معما بشود. كما اينكه يك جلد بعد از گزارش 
ايشان شامل (باب پانزدهم تا بيست و پنجم قسم اول) به 
زيور چاپ آراسته شد. بقية قسم اول كه با احتساب كار 
استادم دكتر معين (سه باب اول قسم اول) دوازده باب 
اگر  ان شاءاهللا  است.  كار  دست  در  است  نشده  تصحيح 
متصديان نشر كمك كنند بزودى تمام خواهد شد. قسم 
چهارم كه مانده اش در دست آقاى دكتر مصفاست آن هم 

به يارى خدا به اتمام خواهد رسيد.
بعون اهللا تعالى
اميربانو كريمى
87/6/19


