
دورة دوم، سال سوم، شمارة 25 و 26، مهر و آبان 1387
73

ـ زيد توفيقاته ــ  سردبير محترم ماهنامة گزارش ميراثـ 
با سالم و آرزوى توفيق

مقالة روشنگر استاد محترم جناب آقاى دكتر خوانسارى 
سهل انگارى هاى  باب  در  شما  نشرية  گذشتة  شمارة  در 
صرفى و نحوى در تصحيح تحفة السالطين كه از ديباچة 
آن آغاز شده مفيد و تنبه آور است. نقد مؤسسة شما بر 
تأسى  و  تحسين  سزاوار  مى كند  منتشر  خود  كه  آثارى 
تصحيح  كه  مى دهد  نشان  همچنين  و  است  مراكز  ديگر 
متن را بايد از همان ديباچه و مقدمه جدى گرفت تا از 
اشتباهات صرفى و نحوى بركنار بماند. نقدهاى مذكور 
مرا به ياد ديباچة اثر فلسفى ديگرى از منشورات مركز 
شما انداخت كه چند روز پيش در دست مطالعه داشتم. 
على  (تحقيق  االنجاح  بحقائق  تحلية االرواح  ديباچة  در 
اوجبى، تهران، 1384 هجرى شمسى)، در همان سطر اول 
آمده (از ص 1 كتاب): «ربِّ تمِّم الحمَد لمن اصبح الكّل 
چنانكه  جوداً». اّما  رحمة و  الخير  منه  فاض  و  موجوداً  به 
عبارت  به  ربطى  تمِّم»  «رّب  نيست،  پوشيده  فن  اهل  بر 
خوانده  و  اعراب گذارى  چنين  بايد  متن  و  ندارد  بعدى 
شود: «الحمُد لمن...». يعنى «الحمُد» مبتدا و مرفوع است، 
جالب  نيست.  «تّمم»  به  متعلَّق  و  منصوب  و  مفعول  نه 
است كه در آغاز نسخة K كه مصحح محترم عكس آن 
را در پايان كتاب گراور كرده «رّب تّمم» جدا از عبارت 
بعدى كتابت شده و به دقت به صورت مرفوع «الحمُد» 
اين  چاپ  كه  گفت  بايد  البته  است.  شده  اعراب گذارى 
متن از كارهاى قابل تحسين مركز شما به شمار مى آيد و 
زحمات مصحح ارجمند در تصحيح و تنظيم نمايه هاى 

مفيد براى كتاب درخور تقدير است.
با احترام
عبدالرحيم ساعدزاده

جناب آقاى اكبر ايرانى مدير مسئول و سردبير محترم 
گزارش ميراث

با سالم و تبريك عيد سعيد فطر و اعالم وصول شمارة 
21 و 22 مجله.

جعفرى  آقاى  مطبوع  مكتوب  مى رساند:  عرض  به 
باز  مرا  عين  مؤلف»  حق  «كمترين  عنوان  تحت  مذهب 
كرد و درد درون را نشتر زد و به نوك قلم، جوهر راند 
تا من هم درد پنهان آشكار سازم و سخنى با ويراستارى 
و ويراستاران داشته باشم كه در غالب مجالت و نشريات 
و  نمى دارند  پاس  را  حريمى  و  اصل  هيچ  و  يكه تازند 
مكتوب حقير در همين زمينه است: «بَود آيا كه ويرايش ها 
را عيارى باشد و اين ارزيابى هاى نه چندان ارزشمند را 

معيارى؟!»
وير (اسم): ادراك، هوش، فهم، ياد، بهره، فرياد و ناله. 
(صفت): يادگيرنده، باهوش، دارندة حافظة زياد. ويرايش 
= پيراستن، تصحيح. ويراسته = edited (فرهنگ عميد، 

فرهنگ معين، فرهنگ فارسى ـ انگليسى آريانپور).
اين معناى لغوى وير، ويرا و ويراستارى است. ليكن، 
گويا استبداد به مقولة سياسى اختصاصى ندارد به فرهنگ 
چارچوب  از  احيانًا  كه  مى كند  پيدا  تسرى  نيز  ثقافت  و 
انصاف خارج و داد و فرياد مقاله و صاحب مقاله را بلند 
مى كند كه به جاى ويراستار كه وير و واى واى گو است 

مؤلف گرفتار، وير، واى واى مى گويد.
يا برون شو ز چرخ چون مردان

ورنه با واى واى وير مباش
كه بعضى ويراستاران، با اعمال سليقه و بيدقتى و مثله 

گدايى، اشك صاحب مرده را در مى آورند.
به عنوان نمونه. من مقاله اى تحت عنوان برخى مباحث 
در  سجاديه  صحيفة  كنگرة  در  كه  و...  اخالقى  و  كالمى 



74
دورة دوم، سال سوم، شمارة 25 و 26، مهر و آبان 1387

مشكوة  مجلة  دفتر  به  را  آن  كردم،  ايراد  شيراز،  دانشگاه 
مشهد تقديم كردم تا چاپ كنند. متأسفانه سر و ته مقاله را 
زده و مثله شده اى از آن را چاپ كردند و آنقدر ويراستار، 
ناشى بود كه در قسمت ماندة مقاله اشاره به مطلبى شده 
كه ويراستار حذف كرده بود و در نتيجه، خواننده دچار 

ابهام مى شود (مشكوة، شمارة 90، بهار 85).
«شكوهى  عنوان  به  است  من  مقالة  ديگر،  نمونة 
گزارش  مجلة  دفتر  به  عاشورايى  ادبيات  در  مراغه اى»، 
ميراث كه پس از ماهها گريز و تعقيب، ويراستار محترم 
اظهار نظر كرده اوالً منابع مقالة ما را براى ما دوباره معرفى 
كرده و ثانيًا، درست همان جنبه هاى ادبى و جالب مقاله 
را تازه ندانسته با اين كه كتاب و مؤلف و شاعر حدوداً 
يكصدسال قبل بوده و بيش از آن چه در مقاله دربارة او 
سخن گفته شده، چيزى نيامده و هنر ويراستار عالم آن، 
مى توانست باشد كه منبعى تازه و نكتة ناگفته اى را مورد 
باألخره  و  نتوانستند  كه  باشد  داده  قرار  تأكيد  و  اشاره 
هرچند كه هر مؤسسة علمى و هر مجلة پژوهشى و هر 
بزرگداشت و كنگره اى حق دارد چهارچوبى تعيين كند. 
كالم در كليت آن نيست، بحث در موارد آن است و نوع 
در  آيا  و  ضابطه اى  يا  است  رابطه اى  آيا  كه  عملكردها 

ارزيابى قسط و عدل رعايت مى شود يا نه؟
مثًال در بزرگداشت از عارفى، مقاالتى ارائه شده بود و 
در دو روز محدود براى ارائة مقاالت بيست دقيقه منظور 
آن  در  تبيين  قابل  مقاله  آن  فهرست  احيانًا  كه  بود  شده 
زمان محدود نبود در پايان به شخصى كه مطلبى هم براى 
گفتن نداشت به تعبير مدير جلسه شما وقتتان نامحدود 
است و او خود چند بار پرسيد كه ما چقدر وقت داريم؟! 
اين جريان، به ويراستارى ارتباط پيدا نمى كند ليكن همان 
سخن  دامنة  است  يكى  موارد  اين  همة  در  حاكم  روح 
فى  قصة  من  لها  «فيها  محدود  هم  باز  مجال  و  گسترده 
مرعوب مقام و شخصيت و  برخى چقدر  شرحها طول» 

دچار توهم اند.
تهران ـ سيد ابراهيم سيد علوى

* توضيح سردبير فصلنامة آينة ميراث
حضرت  نوشتة  روزافزون،  توفيق  آرزوى  و  سالم  با 

كه  خواندم  را  علوى  ابراهيم  سيد  آقاى  جناب  استادى 
با توجه به نوشته آقاى دكتر جعفرى مذهب نظر داورى 
در باب مقاله «شكوهى مراغه اى» را با مسئلة ويراستارى 
درهم آميخته و شكوه آغاز كرده اند و گويا «درد درون» 
خالى  ما  سر  بر  يك جا  را   ... و  كنگره  و  نشريه  چند  از 
براى  بل  حضرتشان،  جواب  در  نه  رو  اين  از  كرده اند. 
آگاهى خواندگان معزز و گرامى ذكر چند نكته ضرورى 

است:
1. مقالة «شكوهى مراغه اى» براى آينة ميراث ارسال شده 

بود، نه گزارش ميراث.
آينة  فصلنامة  كه  است  كرده  اعالم  فقير  حقير  بارها   .2
نشريه  در  مندرج  مقاالت  و  ندارد  ويراستار  ميراث 
استادان  قلمى  تراوشات  حاصل  ويراستارى  بدون 

گرامى است.
3. هر مقاله براى چاپ ــ بدون ذكر نام مؤلف ــ خدمت 
دو تن از استادان و همكاران پژوهشى ميراث مكتوب 

تقديم مى شود تا داورى كنند.
4. نظر داوران محترم ــ بدون ذكر نام داور ــ به مؤلف 
مقاله اعالم مى شود و در صورتى كه نياز به اصطالحات 
باشد، اين اصطالحات توسط شخص مؤلف صورت 
داورى  براى  ديگر  بار  اصالح،  از  پس  و  مى گيرد 
فرستاده مى شود و در صورت تأييد در نوبت چاپ 
قرار گرفته و كتبًا به پديدآورندة مقاله اعالم مى شود. 
مقاله حضرت استادى جناب آقاى سيد ابراهيم علوى 

هم، همين مراحل را طى كرده است.
5. براى رفع هر نوع ابهام چكيدة نظر دو داور محترم در 

مورد مقالة استاد علوى نقل مى شود:
عمرى  سوانح  و  حال  شرح  نخست:  داور  نظر 
مرحوم ميرزاى شكوهى مراغه اى را مرحومان تربيت، 
مانع  و  جامع  طور  به   ... و  مشار،  خيابانى،  مدرس 
مورد  در  نكته اى  هيچ  مقاله  اين  نويسندة  آورده اند، 
مرحوم شكوهى بر آنچه در منابع و خالصة ُشسته و 

ُرفته آنها آمده، نيفزوده است.
نظر داور دوم: مقاله بايد طبق الگويى كه قبًال در 
است  شده  چاپ  نويسنده اى  يا  شاعرى  معرفى  باب 

دربارة شكوهى هم اعمال شود و...
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جناب آقاى دكتر اكبر ايرانى
مدير مسئول و سردبير محترم گزارش ميراث

نامة پر مهر و محبت آقاى بهزاد همتى را دربارة فعاليت هاى 
مركز پژوهشى ميراث مكتوب و تعريف از سرمقاله هاى 
و  شمارة 23  در  را  ميراث  گزارش  در  استادى  حضرت 
24 خواندم. در اين نامه نكاتى را در باب اغالط چاپ 
سفارت نامة خوارزم متذكر شده بودند و اين حقير فقير 

نهايت تشكر را از ايشان به خاطر دقتشان دارد.
اى كاش جناب همتى، همتى مى كردند و با نظر دقيق 
و نكته سنجشان نقد جانانه اى بر اين تصحيح مى نگاشتند 

تا در فصلنامة آينة ميراث چاپ شود.
عرض  توضيح  عنوان  به  نكته  چند  ذكر  اينجا  در 

مى شود:
خوارزم  سفارتنامة  كتاب  بر  نقدى  فرموده اند:  مرقوم   .1
اضافه  به  است  اجمالى  معرفى  يك  كه  شد  چاپ 
نمونه هايى از نثر مؤلف كه كمك زيادى به خواننده 

نمى كند.
آن نوشته را من  هم خواندم و همان طور كه مرقوم 
فرموده اند «يك معرفى اجمالى» است نه يك نقد. پس 

تفاوت ميان نقد و معرفى در همين است.
هم،  آن  صفحه اى   59 «مقدمة  كه  فرموده اند  مرقوم   .2
جز  نيست  چيزى  شفر،  مقدمة  ترجمة  از  گذشته 

مطالبى مكرر دربارة زندگى اين محقق فرانسوى». 
حقيقت آن است كه خوانندگان از طبقات مختلفى 
جوابگوى  مقدمه  اين  كه  است  طبيعى  و  هستند 
نيست  همتى  جناب  چون  فضاليى  و  متخصصان 
ولى  ببخشايند؛  بنده  بر  را  حقير  بى فضلى  ايشان  و 
خوب بود لطف مى فرمودند چند منبع غير «دم دستى» 
معرفى مى كردند تا مفيد فايده براى خوانندگان معّزز 

و اين بنده كمترين باشد.
در  يزدان»  ستايش  «در  عبارت  كه  فرموده اند  مرقوم   .3

چاپ شفر نيامده... و مصحح از كجا آورده اند. 
الزم به توضيح است كه مصحح در مقدمه آورده 
است: آنچه در نسخة گلستان بوده، اما در نسخة شفر 
نيامده است را با عالمت < > مشخص كرده و آنچه 
بوده  آن  فاقد  گلستان  نسخة  و  بوده  شفر  نسخة  در 

پايين  سطر  دو  و  است  شده  مشخص   [  ] ميان  در 
هم اضافه كرده ام كه افزوده هاى خود را هم ميان دو 
قالب [ ] آورده ام، چنانچه در زيرنويس همان صفحه 
شفر  واژة  قيد  اگر  بنابراين  لمؤلفه.  شفر:  است:  آمده 

نباشد از آن مصحح است.
اختالف  به  كه  فرموده اند  سوم  سه/  بيت  باب  در   .4

اشاره اى نشده و «مقال» مقاال آمده. 
در  مقال  اضافى  «الف»  آن  است  توضيح  به  الزم 
هم  زيرنويس  متأسفانه  كه  بوده  توك  عدد  حقيقت 
كه   2 زيرنويس  مانند  به  مى بايستى  و  شده  حذف 
اختالف بيت كامل ميان نسخه مشخص شده مى آمد.

5. ذكر اين نكته ضرورى است كه نگارنده در تصحيح 
اصالح  درصدد  وجه  هيچ  به  تاكنون  تاريخى  متون 
ابيات برنيامده و آنچه در متن نسخ بوده را ضبط كرده 

است به دليل آنكه معتقد است:
الف. هيچ مؤلف تاريخ در نگارش اثرش، زمانى كه از 
شواهد شعرى بهره مى جويد، به ديوان يا كتابى مراجعه 
نقل  خود  حافظة  از  را  ابيات  يا  و  شعر  آن  و  نمى كند 
مى كند كه خود بيانگر آن است كه نگارندة كتاب آن شعر 

را چنين حفظ داشته و يا قرائت مى كرده است.
ب. اگر مؤلفى براى ذكر شواهد شعرى از منبعى سود 
جسته باز بيانگر آن است آن ديوان مورد استفاده به شيوة 
امروزين چاپ منقح نداشته، بل گوياى آن است كه در 
خطه اى يا بلدى آن شعر بدان شيوه كه مؤلف ضبط كرده، 

قرائت مى شده است.
ضمن آنكه مصحح اذعان دارد مواردى را كه جناب 

همتى در نامه خود بدان اشاره كرده صحيح است.
«البته  كرده اند  قيد  خود  نامة  پايان  در  همتى  جناب   .6
قبول دارم كه فضاى فرهنگى ما هنوز آمادگى نقد را 
آماده  تنها  نه  كه  مى كند  اعالم  كمترين  اين  ندارد...» 
نقد تصحيحات خود هستم، بل كمك كرده تا آن نقد 
در هر نشريه اى كه منتقد بخواهد چاپ شود، به ويژه 
در نشريه اى كه خود سردبير آن هستم. چرا كه تا نقد 

نباشد معايب كار بر طرف نمى شود.
با تشكر
جمشيد كيان فر
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سردبير محترم نشرية گزارش ميراث
با عرض سالم خدمت شما و همكاران ارجمندتان

نشريه  اين  با  دوستان  از  يكى  طريق  از  و  تازگى  به  من 
است.  خواندنى اى  و  خوب  بسيار  نشرية  شده ام.  آشنا 
نكته هايى  آن،  نكته هاى  و  پاره ها  بخش  در  خصوص  به 

مطرح مى شود كه خواندنى و سودمند هستند. 
البته بايد گفت كه هميشه هم اين طور نيست و گاهى 
وقتها فقط يادداشتى است بدون مأخذ و يا نكته اى كه به 
نظر نويسنده تازه بوده. مثًال در شمارة 17 و 18 در مورد 
هوالكو يا هوالگو، اصًال اشاره اى نكرده اند (الاقل بايد به 
اين طور  جا  فالن  در  كه  مى كردند)  اشاره  منبع  دو  يكى 

آمده و در بهمان جا آن طور. 
حتمًا نويسندة محترم و شما مى دانيـد كه اين موارد 
اگر هم تازه باشند بايد حتمًا مأخذ داشته باشند تا قابل 
استفاده در كار علمى و تحقيقى شوند. يا در مورد اينكه 

بابر به فتح درست است يا به ضم. 
تقريبًا به جز دو منبعى كه اشاره كرده اند اغلب منابع 
ايشان  اگر  كه  نوشته اند  ضم  به  را  اسم  اين  ديگر  مهم 
دقت مى كردند مى ديدند كه در منابع فرنگى هم به همين 
صورت ضبط شده است. يا در مورد خردنامه و منظومة 
راحةاالنسان و ارتباط آن دو مرحوم مينوى سالهاى پيش 
به اين موضوع اشاره كرده (مجلة مهر، س 2، ش 3، ص 

183) و نكتة تازه اى نيست. 
دوم  جلــد  در  كه  انوشيــروان»  «پندنامـة  مقالة  در 
دانشنامة زبان و ادب فارسى (فرهنگستان زبان و ادب) 
چاپ شده هم عالوه بر اشاره به اين شباهت و ارتباط، 
شده  معرفى  موضوع  اين  به  مربوط  منابع  تمامـى  تقريبًا 
است و جـاى تعـجب اينجاست كه نويسنــدة آن مقاله 
ايشان هم  معاون سردبير گزارش ميراث هستند و ظاهراً 

متوجه تازه نبودن نكتة يادشده نشده اند.
به هر حال از نويسندة اين مطلب بايد تشكر كرد كه 

اين چنين مطالبى را مطرح مى كنند.
مهيار داودى
دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران جنوب
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سردبير گرامى ماهنامة گزارش ميراث
با سالم

تير  و  خرداد  21ـ22،  (ش  ميراث  گزارش  ماهنامة  در 
1387، صفحة 45) ضمن معرفى كتاب خوراكهاى ايرانى 

از نادر ميرزا قاجار آمده است:
اثر  از  شده  شناخته  نسخة  تنها  اساس  بر  چاپ  «اين 
مذكور به چاپ رسيده است، نسخة مورد نظر دستنويسى 
است از دو اثر نادر ميرزا كه به شمارة 8145 در كتابخانة 
مجلس شوراى اسالمى نگهدارى مى شود و احتمال داده 

شده كه به خط خود مؤلف باشد.»
اما مرحوم گلچين معانى در تاريخ تذكره هاى فارسى 
(ج 2، ص 755) ذيل معرفى كتاب «تاريخ و جغرافياى 
دارالسلطنـة تبريـز» از نادر ميـرزا به نسخه هاى ديگـرى 
تصور  كه  است  كرده  اشاره  ايرانى  خوراكهاى  كتاب  از 

«تنها نسخة شناخته شده» را خدشه دار مـى سازد:
«وى دو اثر ديگر دارد: يكى خوراكهاى ايرانى است 
كه به فارسى سره نوشته و ديگرى نوادراالمثال است در 
در  كتاب  دو  اين  از  نسخه اى  و  عرب،  سائرة  امثال  ذكر 
ديگر  نسخه اى  همچنين  و   2410 شمارة  به  مجله  يك 
مجلس  كتابخانة  در  مؤلف  خط  به  ايرانى  خوراكهاى  از 
موجود است و در كتابخانه هاى ديگر ايران نيز نسخه هايى 

از هر دو كتاب ديده ام.»
گلچين  مرحوم  اشارة  مورد  نسخه هاى  است  اميد 
كتاب  مصحح  مجاهد،  احمد  استاد  توجه  مورد  معانى 

خوراكهاى ايرانى، قرار گيرد.
با احترام و ارادت
يداهللا جاللى پندرى (يزد)


