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آسيب شناسي تصحيح و چاپ متون (19)
نظرآزمايى: وظيفة ما چيست؟ 

وظيفة مصحح چيست؟
در پايان يادداشت شمارة پيشين، سؤالى را مطرح كردم و 
آن اينكه: ميراث مكتوب تا چه اندازه مى تواند يا شايسته 
است يا الزم است كار نهايى شدة مصحح را رفع اشكال، 

اصالح و آماده چاپ كند؟
سالهاست كه پاسخ اين سؤال را كج دار و مريز پشت 
در  خود  پيش  روى  قفسة  به  كه  اكنون  گذاشته ايم.  سر 
مركز نگاه مى كنم قريب دويست عنوان كار، صحنه هايى 
از خاطرات خود از زمان عقد قرارداد هر اثر تا مشاهدة 
اولين نسخة درآمده از مطبعه و تقاضاى مژدگانى آورندة 
آن، و دادن خبر نشر اثر به مصحح آن، تاب مرا بر تحمل 
و  تلخ  خاطرات  مى كند.  آسان  كار  ناماليمات  و  شدايد 
و  پير  محققان  و  مصححان  با  سال  چهارده  اين  شيرين 
خواندنى  خود  وقت  در  و  نوشتنى  خود  جاى  در  جوان 
بر  مقدمه اى  خواستيم  كسى  از  خامى  سِر  از  گاه  است. 
تحفة المحبين بنويسد و گاه دارنده و آورندة اثرى كهن و 
مدعى بر فهم آن اثر را واداشتيم تا بپذيرد مقدمه اى عالمانه 
بر آن كتاب بنويسم و دريغ داشت كه نام آن متخصص در 
كنار نام وى درج شود. مرتبه اى دستنويس نهايى يك اثر 
را پيش از گرفتن زيراكس به دست حروفچين سپرديم و 
حروفچين به دليل مشغله هاى ديگر و شايد حواس پرتى 
كار را گم وگور كرد. پس از فحص بسيار و يأس كامل از 

دستيابى آن، دست التجاء به مرحوم مؤلف گشوديم و از 
او خواستيم كه اگر تو را نزد حضرت حق آبرويى است 
و كار تو ارزش نشر و طبع دارد، آبروى ما را كه بانى نشر 
كار تو شده ايم و تو را به جامعه علمى معرفى مى كنيم 
دستنويس  و  رسيد  وصل  مژدة  بعد  روز  دو  كن.  حفظ 

مصحح پيدا شد.
حال كه دستنويس در اختيار مركز قرار مى گيرد تازه 
اول كار است. زيراكسى از آن تهيه مى شود و براى داور 
كار  اصل  رّد  بر  مبنى  يا  داور  نظر  مى گردد.  ارسال  اول 
است يا مشروط به اصالحاتى كه مصحح بايد انجام دهد. 
مصحح به زعم خود اصالحات را اجرا مى كند، ولى باز، 
بسيار  اثر  سو  يك  از  نشده.  رفع  كه  دارد  اشكاالتى  اثر 
ارزشمند است، ولى مع االسف در دست چنين مصححى 
افتاده، از سوى ديگر اكنون كه اقبال تصحيح و نشر يافته، 
رد كردن و پس فرستادن آن اثر به منزلة از دست دادن 
گنجينه اى است كه به مصداق «ما فات مضى» مى رود و 
اثرى از آن نمى ماند. گاه تنوع اصالحاتى كه بايد مصحح 
انجام دهد، در زمينه هاى مختلف است. مقابلة نسخ با هم، 
شناخت بحور عروضى و شعرى اثر، توضيح مشكالت 
متن، درست كردن نمايه هاى مناسب، ذكر دقيق و درست 
اثرى  در  كه  ديگر  مسئلة  دهها  و  پاورقى  در  نسخه بدلها 
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كه على الظاهر نهايى شده و براى چاپ تحويل واحد توليد 
گرديده، باز مالحظه مى شود كه يك يا چند مورد از موارد 

يادشده رعايت نشده و مركز را دچار مشكالت مى كند.
روش معمول مركز تاكنون چنين بوده كه اعتبار علمى 
حتى االمكان  و  باشد  اساس  و  اصل  مركز  پژوهشى  و 
اشكاالت و نقايص اثر را برطرف سازد. بنده شخصًا و 
چون  كه  بوده ام  نظريه  اين  طرفدار  ميلم،  على رغم  البته 
اين آثار شايد بيش از يك بار اقبال نشر نداشته باشند و 
شناسنامة فرهنگى و علمى كشور هستند و در دسترس 
ايران حتى در خارج كشور قرار  فرهنگ  عالقه مندان به 
مى دانند،  آثار  اين  نشر  مسئول  را  مركز  مآالً  و  مى گيرند 
خطا  هرگونه  از  مصون  كه  است  شايسته  و  بايسته  پس 
و عيب و نقص باشند. براى حفظ حقوق معنوى مركز، 
كه  كرده ايم  تصريح  مصححان  با  قرارداد  چهار  مادة  در 
اثر  براى  مركز  كه  كارهايى  است  خوب  محترم  مصحح 
مذكور كرده است در پايان مقدمة خود ذكر كند. از آنجا 
كه بيشتر قراردادها پيش از امضا به دقت خوانده نمى شود 
و عمومًا موادى مشخص و حقوقى دارد، توجهى به مفاد 
مصححان  بعضًا  دليل  همين  به  شايد  و  نمى شود  آنها 

محترم جز تشكر از مدير مركز يا همكاران بخش توليد 
به مطلب ديگرى اشاره نمى كنند. 

كوشش  اين است كه  سخن  اين  معناى  به هر حال، 
براى حفظ اعتبار علمى مركز، منجر به چاپ اثرى منّقح 
متوجه  هيچگاه  محترم  خوانندة  مى شود.  مصحح  براى 
نخواهد شد چه كارهايى اين مركز براى نشر اين اثر پس 
از تحويل نمونة نهايى توسط مصحح محترم،  انجام داده 
است. البته گاه مصحح محترم به مركز دعوت مى شود و 
در جريان اصالحاتى كه مركز روى اثر انجام داده است، 
ما  براى  مسئله  و  سؤال  اين  حال  هر  به  مى گيرد.  قرار 
چيست؟  مصحح  وظيفه  پس  كه  مانده  الينحل  همچنان 
دست  به  نادرست  و  مغلوط  صورت  همان  به  كار  اگر 
نشر سپرده شود، اين پرسش پيش مى آيد كه پس، فرق 
يك مؤسسة پژوهشى با يك ناشر معمولى چيست؟ اگر 
مؤسسه كار ناتمام مصحح را اصالح و قابل چاپ كند و 
به دست چاپ بسپارد، باز اين سؤال مطرح مى شود كه 
پس وظيفة مصحح در ارائة يك كار تحقيقى و خالى از 
نقص چيست؟ و اين يكى از مشكالتى است كه به اقتراح 

گذاشتم تا نظر خوانندگان محترم راهگشا باشد.

چهارمين همايش انجمن  مطالعات جوامع فارسى زبان (ASPS) از 26 فوريه تا 2 مارس 2009 
(8  ـ 12 اسفندماه 1387) در شهر الهور پاكستان برگزار مى شود.

مركز پژوهشى ميراث مكتوب با برگزارى دو نشست (َپنل) با حضور چندتن از پژوهشگران 
ايرانى، در اين همايش شركت مى كند:
1. متون كهن فارسى در شبه قارة هند

2. زبان فارسى، ميراث مشترك ايران و شبه قارة هند 


