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خدمت جناب آقاى دكتر ايرانى
مدير محترم مركز پژوهشى ميراث مكتوب

دفتر  جلد  دو  وصول  فراوان،  سپاس  و  سالم  عرض  با 
اعالم  را  كاشانى  لطف اهللا  تحفة الدستور  و  صوفى  اشعار 
اعضاى  همه  و  جناب  آن  پيش  از  بيش  توفيق  مى دارد. 
محترم آن مؤسسه فرهنگى را از خداوند بزرگ خواستار 

است.
چــو احيا مي كنـــد آثــار ملـــى

تشكــر دارم از ميــراث مكتــوب
ز آثـار كهــن در نظــم و در نثــر

گزينـد بهتـرين در سبك و اسلوب
چــو ديــدم دفتـر اشعار صوفــى

مــرا شهد كالمش كــرد مجذوب
به سعى «ايــرج افشار» گــرديــد

ز قــرن نُه فراهــم دفتـرى خوب
پس آن گه انبساط خاطــر افــزود

ز لطِف تحفــة الدستــور محبـوب
ز سعى «مهدى صدرى» كه آراست

به طبعى درخور و در حّد مطلوب
ـّل به «فرهنگ تهجــى» شــد ُمَذيـ

كه مى گردد كتابــى تازه محسوب
ز «ايـرانــى» سپـاس بــى نهايــت

كه مـى بالـد بـدو «ميراث مكتوب»
بررسى  با  كه  مقاله  صفحة  چند  معذرت،  عرض  با 
يا  ميراث  آينة  در  درج  براى  شده،  فراهم  تحفة الدستور 
برخى  براى  كه  شايد  مى گردد،  تقديم  ميراث  گزارش 
سودمند باشد. چنانچه صالح بود بر اين كار اقدام شود.
با تقديم احترام
حسن عاطفى

جناب آقاى ايرانى، مدير محترم ميراث مكتوب
با سالم و تشكر از شما و همكارانتان كه در اين روزگار 
كم لطفى به فرهنگ، به چاپ كتابها و نشريات ارزشمند 

مى پردازيد.
سرمقالة شما را در شمارة 41 آينة ميراث خواندم. به 
مواردى اشاره كرده ايد كه بايد مورد توجه مسئوالن قرار 
گيرد. اما نكته اى هم ديده مى شود كه خواننده را به فكر 
ضوابط  رعايت  صرف  هم  شما  نظر  از  آيا  مى برد.  فرو 
وزارت فرهنگ و آموزش عالى مجله را ارزش علمى و 
پژوهشى مى بخشد؟ البته درج تاريخ دريافت و پذيرش 
مقاالت، و درج چكيده و كليد واژه اطالعاتى به خواننده 
مى دهد، ولى اصول چكيده نويسى و كليد واژه نويسى را 
هم بايد رعايت كرد. الزم است مجله مقاالتى ارزشمند 
را چاپ كند كه عالوه بر ويراسته و پاكيزه بودن، و نيز 
نگارشى  و  دستورى  لحاظ  از  ارجاعها،  بودن  يكدست 
هم الگو باشند. و سرانجام اينكه بايد اصول و خط مشى 
مجله رعايت شود و هر مقاله اى، ولو باارزش، به چاپ 

نرسد. چند نكته دربارة همين شماره يادآور مى شوم.
در كنار مقاالت مرتبط با خط مشى مجله، متن شناسى 
گويشهاى ايرانى را آورده ايد كه كار ارزشمندى مى تواند 
كه  جزى  عباس  درويش  كه  پرسيد  نبايد  آيا  اما  بود. 
حداكثر يك قرن پيش درگذشته، چه جايگاه تاريخى يا 
ادبى اى دارد و آيا ديوان او، صرف اينكه محققى غربى آن 

را كشف و معرفى كرده، اهميت متنى مى يابد؟
ندارد.  چكيده  به  شباهتى  هيچ  گاهى  هم  چكيده ها 
در مقالة «نگاهى به ديوان امير پازوارى» آنچه به عنوان 
جالبتر  آن  از  اما  است.  مقدمه  واقع  در  آمده،  چكيده 
نمونة بارز  مقاله (يا پاسخ نقد؟)  كليدواژه هاست. همين 
بى توجهى به نثر و نگارش و سجاوندى و پاراگراف بندى 
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است (از جمله شماره گذارى مطالب و آوردن شمارة 27 
پس از «پى نوشت». چندين جا (از جمله در ص 235) 
كروشه يا گيومه باز شده و بسته نشده (يا برعكس). در 
استفاده از اين نشانه هاى بى مباالتى بسيار ديده مى شود. 
كروشه هم براى نقل قول به كار رفته و هم براى افزوده ها 
و جمالت معترضه. نويسنده هم كلمة «رويه» را به كار 
متعددى  نادرست  اطالعات  و  را.  «صفحه»  هم  و  برده 
در اختيار خواننده مى گذارد. كدام كشيش انگليسى كتيبة 
كه  است  رالينسن  منظورشان  (اگر  خوانده  را  بيستون 
نظامى بوده نه ميسيونر)؛ از جنگى صحبت مى كنند كه در 
عالى  مدرسة  «كتابخانة  در  و   (235) سپهساالر»  «مسجد 
درست  كدام  مى شود؛  نگهدارى   (242 (ص  سپهساالر» 
است؟ جمله هاى بى سر و ته در متن فراوان است: «محمد 
و  بوده  امير  (كذا!)  عالقمندان  از  هم  بارفروش  صادق 
چنانكه خود ادعا مى كند و ناقد هم در رويه 306 آورده اند 
كه [... بعضى از اشعار را كه از افواه شنيدم نوشتم.] (ص 
236). راستى سر و ته اين جمله كجاست؟ نمونة ديگر 
نثر اين مقاله: «... كه با شعر خود امير نزديك تر است...» 

(ص 244).
خواهش مى كنم مقالة «محمدرضا جديد االسالم» (به 
خصوص صفحات 414 و 415) را هم با دقت بخوانيد! 
بحث تعيين روز دقيق اسالم آوردن آقابابا چقدر جنبة علمى 
و تحقيقى دارد؟ بهتر نبود نويسنده كمى هم به ايجاز و 
دقت در نگارش توجه مى كرد و شما و همكارانتان هم از 
نظرات كارشناسان بيشترى بهره مى گرفتيد و مقاالت را 

ارزيابى و داورى مى كرديد؟
(كه  مقاالت  نويسندگان  شغلى  عنوان  ذكر  مبناى 
نيست.  معلوم  نيز  مى گويند)   Affiliation آن  به  فرنگيها 
استفادة بى مبنا از تيترها و عنوانهايى چون دكتر يا استاد 
عضو هيأت  فالن دانشگاه به ويژه براى كسى كه اصوالً 
علمى هيچ جايى نيست يا عضو هيأت علمى يك نهاد 
پژوهشى كه فقط چند واحد در يك دانشگاه درس دارد 

مى تواند مورد تعقيب قرار گيرد. 
باز هم برايتان آروى موفقيت دارم.

عبدالرضا سيفى
كارشناس ارشد تاريخ و پژوهشگر متون

حضرت استاد افشار 
سالم

خبـر  مكتــوب  ميــراث  اينتــرنتـى  پايـگاه  در 
آن  مؤلِف  چون  خواندم.  را  «هفت كشور»  شناختـن 
مقدمة  به  كه  كرد  خطور  ذهنم  به  است،  هروى  فخرى 
تذكرة  بر  كه  كنم  مراجعه  راشدى  حسام الدين  سيد  پير 
روضةالسالطين و جواهــرالعجايب (چاپ حيدرآباد سند، 
8691م) تأليف فخرى نوشته بود. ديــدم كه در صفحات 
63ـ83 هفت كشور نسخه هايش را معرفــى كرده است. 
چون مقدمه به زبان اردو است، عجالتــًا فقط از نسخه ها 

يادداشت مى كنــم كه قطعًا جناب عالى اطالع داريد.
1. تاشكند، شمارة 6402، 7402، 8402 (فهرست 3/ 

(6402
2. سپهساالر، شمارة 6085
3. دانشكدة ادبيات تهران

4. اينديا افس (اته 7021/1) شمارة 5122
5. بريتش ميوزيم، شمارة ro.3691 (ريو 9301/3)

ره آورد،  (عطاردى،  مدينه  حكمت،  عارف   .6
ص13).

مقدمة پير راشدى براى شرح حال فخرى نيز راهگشا 
است و بايد به فارسى برگردانده شود.

چاپ  تجديد  نيت  عالى  حضرت  اگر  حال  هر  در 
هفت كشور را داريد، در مقدمه يادى از پيِر سند بى مناسبت 
نخواهد بود كه الاقل سه كار فخرى را در يك مجموعه 

چاپ كرده است (روضه + جواهر + ديوان).
با احترام
عارف نوشاهى
21 مهر 1387 ـ اسالم آباد

گزارش ميراث: نسخه اى از اين نامه را هم آقاى دكتر نوشاهى براى 
درج در گزارش ميراث فرستادند. از اين رو به درج آن اقدام شد.


