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زهی سعادت که نخستین ویژه نامۀ گزارش میراث به نکوداشت یاد استاد 

ــار اختصاص یافت و مورد توجه  ذو فنون، نادرۀ دوران، زنده یاد ایرج افش

ــتداران فرهنگ اسالمی ایران  ــتقبال عالقه مندان به ایشان و دوس و اس

قرار گرفت. 

ــازی که بالی  ــن ویژه نامه، به موضوع تلخ انتحال و کتابس در دومی

جان فرهنگ کشورمان شده، پرداختیم و گزارشی از وضعیت کتابسازی ها 

ــد تا هم درسی باشد  ــیفته نمایان به کتاب ارائه ش ــرقت و انتحال ش و س

برای مبتالیان و هم آموزه ای باشد برای پرهیزگاران. مع ذلک سعی شد 

ــود و آبرویی خدشه برندارد و خار قلمی، خاطر  ــمی از کسی برده نش تا اس

ــن امید که این گام کوچک مؤثر افتد و  ــب االنتحالی را نخلد، به ای مرتک

ــر دهند تا  صاحبان همت، این راه را پی گیرند و ویژه نامه هایی دیگر نش

ــود و دیگر کسی نتیجۀ اندیشۀ  ــه انتحال از سر مرتکبان خارج ش اندیش

دیگری را به نام خود ثبت نکند و از تالش دیگران نان به نرخ روز نخورد.

ــد و  ــیار واقع  ش ــتفادۀ بس ــدهلل و المّنه این ویژه نامه مورد اس بحم

تشویق ها و تحسین هایی در پی داشت. هیچ شماره ای از نشریات میراث 

ــود. بدین روی از ما  ــده ب ــوب تا این حد باعث رضایت این خادم نش مکت

ــته شد که شماره ای دیگر به این موضوع اختصاص دهیم که فعاًل  خواس

ــای صرفه جویی، لنگان  ــت و باید با عص ــاع زمانه بر وفق مراد نیس اوض

لنگان به واجبات برسیم و از مستحبات دست بکشیم تا - ان شاءهلل- 

عهد رونق و حاصلخیزی فرا رسد.

ــاص دادیم  ــوع »نقـد« اختص ــه را به موض ــومین ویژه نام ــا س ام

ــت متقلّبان بود و این  ــین، ویژۀ رو کردن دس بدین گونه که ویژه نامۀ پیش

یکی تقریر کار  ناصواب محققان. نقد کارهایی که در آنها اصول تحقیق 

و تصحیح، سهواً یا عمداً رعایت نشده که طبعًا با نشر انتقاد و نقد آن اثر، 

ــق و تصحیح و تألیف، در  ــر و نیز دیگر رهروان طریقت تحقی ــب اث صاح

ــتر کار خود را عرضه کنند  ــد که با دقت و حوصله و کنکاش بیش می یابن

ــنوا هست که نظاره گر عمکرد  ــم و گوش بینا و ش و بدانند که هماره چش

ــت مصحح، پیش از آن که کسی کار  ــد. ازین رو  بهتر اس علمی آنان باش

ــد، در کار خود غور و  ــزد کن ــد و کم دقتی های او را گوش او را به نقد کش

ــۀ دوچندان نماید تا از تیغ نقادان تیزبین دورماند. البته اغلب، کاری  مداّق

به نقد می سزد که به قول بیهقی: »... به یکبار خواندن  می ارزد« پس آن 

کس که وقت خود را صرف نوشتن نقد کتابی می کند، هم به صاحب اثر 

خدمت می کند و هم به جامعۀ علمی کشور. گاه کارهای ضعیفی هم نقد 

ــود و کارهایی که در حّد و وزن او نیست  ــده تا فرد مصصح نما متّنبه ش ش

انتقاد کتاب در راهنمای کتاب

با يادی از پدر کتابشناسی ايران
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به دست نگیرد. 

ــت. همه طالب  ــایند نیس ــه هر صورت، برای هیچ کس نقد خوش ب

ــان قهوۀ تلخ است که آن را  ــویق و تحسین اند. اما نقد منصافانه، بس تش

ــیار، گرچه گاه منتقد، قلم را به طعنه می آالید و بدانچه  فوایدی است بس

نباید و نشاید، صاحب اثر را می نوازد و موضوع را به مجال تسویه حساب 

ــت کندن از فالنی، بدل می سازد که این  ــخصی یا به قول قائلی: پوس ش

هم کاری ست زشت و ما  برآنیم که از آن بپرهیزیم؛ چه این مجال برای 

ــت نه صاحب اثر. هرچند باید اذعان و اعتراف نمود که در این  نقد اثر اس

ــریات خود به سهو، گاه دچار خبط و خطا شده ایم و خاطر  وادی ما در نش

عاطر عزیزی را رنجانده ایم و همچنان در حسرت و انتظار عفو و بخشش 

رنجیدگانیم.

اکنون که ویژه نامۀ نقد منتشر می شود، ایام دومین سالگرد درگذشت 

ــار در پیش است. یکی از ویژگی های این رادمرد  ــتاد ایرج افش مرحوم اس

ــران، اخالقیات او بود. ندیدم از او غیبتی و دروغی و  کم نظیر فرهنگ ای

ــائۀ ادب به ساحتی. هرچند او در مکتوبات و پاره ها و نکته ها  تهمتی و اس

در نشریات گاه به تصریح، خود را از نسبت های ناروایی که به او می دهند، 

ــت و به دالیلی که  ــد او آنچه روا نیس ــت، مع ذلک در نق ــّزه می دانس من

ــار ماجرای دیدار ایشان با مقام معظـم  هنوز نفهمیدم - و به رغـم انتش

رهبـری - در رسانه ها باز می نویسند.   

ــخن بنده در مراسم اولین سالگرد فوت آن عزیز فرهنگ  موضوع س

ــریۀ  ــتر در نش ــار« بود که وی بیش ایران، »اخالق نقد از دیدگاه ایرج افش

ــده  ــر ش ــی کتاب های تازه نش ــاب و بعدها آینده به بررس ــای کت راهنم

می پرداخت. آنچه در ذیل می آید خالصه ای است از آن مطالب که تقدیم 

می شود.

نقد و ادب انتقاد کتاب از ديدگاه استاد افشار

ــخه ای تصحیح و سپس منتشر  وقتی اثری یا کتابی تألیف، ترجمه یا نس

ــود، از دست پدیدآورندۀ آن خارج و در اختیار عموم و نیز در معرض  می ش

ــروف عربی را که به صاحب  ــواص قرار می گیرد. این جملۀ مع داوری خ

ــبت می دهند، همگان شنیده اند که » من صّنف فقِد اسُتهِدف«   بن َعّباد نس

ــت. پدیدآورنده باید  ــرار داده اس ــد، خود را مورد هدف ق ــس بنویس هرک

ــخگوی کار خود باشد. اهمیت و ارزش نقد در فرهنگ اسالمی بسیار  پاس

ــد و الرد، ماندگاری  ــت. حکما گفته اند: حیات العلم بالنق ــده اس تأکید ش

ــت. اگر نقد نباشد رویش  ــی و نقد آراء و اندیشه هاس علم به بحث و بررس

ــازی  ــود، پخته خواری و کتابس علف های هرز فرهنگی، دوچندان می ش

ــا مصحح مطرح  ــود را به عنوان مؤلف ی ــخاصی خ ــق می گیرد و اش رون

ــک با رواج فرهنگ نقد و نقادی، می توان جلوی افراد  می کنند که بی ش

ــوان فرهیختگان را هم  ــت، چنانکه می ت ــه و فرصت طلب را گرف بی مای

ــکاالت فّنی و تخّصصِی کارشان کرد تا همان خطاها را در آثار  متوجه اش

دیگرشان مرتکب نشوند و خوانندگان خود را گمراه نسازند. 

ــئول و گاه  ــار به عنوان مدیر مس ــا این رویکرد، مرحوم ایرج افش ب

ــگ ایران زمین و دیگر  ــردبیر مجله های راهنمای کتاب، آینده، فرهن س

ــن حال، خالی از  ــه ای و دقیق و در عی ــریه ها، نقدهایی صریح، حرف نش

ــرد که برخی از آنها به قلم خود  ــر می ک حّب و بغض و غرض ورزی منش

ایشان بود. او در راهنمای کتاب بیشتر به حوزۀ معرفی نسخه های خطی، 

ــی، ایرانشناسی و مباحث کتابداری و نوشتن شرح احوال و آثار  کتابشناس

دانشمندان تازه در گذشته، می پرداخت به طوریکه جمعًا حدود 700 شرح 

حال نوشته شد و دوستی همت کرد و همۀ آنها را در کتابی تحت عنوان 

نادره کاران منتشر کرد.

ــتاد افشار در هر نقدی، نخست به معرفی اجمالی اثر می پرداخت  اس

ــپس فواید و محاسن کار مؤلف یا مصحح را بیان می نمود. بیشترین  و س

ــر در چارچوب  ــود، این که آیا این اث ــان ب ــی که مورد توجه ایش موضوع

ــده یا نه؟ و یا اگر نسخۀ خطی است،  ــاختار کتاب، تألیف ش موضوع و س

ــده یا نه؟ برای مثال، ایشان ذیل نقد بر  ــخ مقابله ش آیا با اقدم و اصّح نس

ــت و مرحوم گلچین معانی  کتاب تاریخ مالزاده که دربارۀ مزارات بخاراس

ــته اند: به رغم اینکه همۀ نسخ خطی این  آن را تصحیح کرده بودند، نوش

کتاب جدید نویس است، اما خوشبختانه تصحیح کتاب با مراجعه به کتب 

تاریخی، میّسر شده و اسامی شهرها و اعالم به صورت درست طبع شده 

است. )راهنمای کتاب، ش 3، س 3، ص:344(

اعتذار مرحوم احمد آرام از نقدنويسی

ــارت و تخصص می خواهد، کسانی که  ــتن نقد کتاب شهامت و جس نوش

ــتند و مراعات دوست و آشنا و حرمت اهل  به اصطالح مأخوذ به حیا هس

علم را می کنند، ترجیح می دهند برای خود دشمن تراشی نکنند. از جمله 

این افراد مرحوم احمد آرام بود، وقتی استاد افشار از ایشان درخواستند که 

نقدی بر کتابی بنویسند، ایشان در پاسخ نوشتند:

ــر از این  ــتم. می خواهم دیگ ــان پس می فرس ــاب را خدمتت کت

ــان دیگر،  ــیار کس ــار دیگران نکنم و مثل بس ــا در آث فضولی ه

ــتم، با کمال شرمندگی عذرم را  ــم که هس محبوب تر از آن باش

بپذیرید. 

)نامه های خاموشان: ص 117(
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چاپ نقدی از دوستی عليه دوست نزديک خود 

ــر مجله، مانند  ــتان نزدیک خود در مقام مدی ــد کتاب های دوس چاپ نق

نقدی که مرحوم آل احمد بر کار دکتر منوچهر ستوده نوشته بود، از دیگر 

ــار بود.  استاد ستوده رسالۀ لغات رامند قزوینی را  ویژگی های مرحوم افش

ــح و در مجلۀ فرهنگ ایران زمین چاپ کرده بود. مرحوم آل احمد  تصحی

ــتوده عزیز را مشت و مال داده بود و  ــابی جناب س با لحنی طنزآلود، حس

ــۀ چشمی هم به استاد افشار داشتند و با دادن نسبتی  آخر مقاله خود گوش

ــان، افزوده بودند :»جزوۀ فالن الدوله را چاپ کردند و به جای  ناروا به ایش

او، به نان و آبی رسیدند«. )همان: ص 218(

آقای افشار با حوصله و متانت خاص خود، نقد آل احمد را عینًا چاپ 

می کنند و چند خطی هم دربارۀ وی و شیوۀ نقد او به این شرح می نویسند:

ــته های طنزآلود آقای آل احمد مخصوص خودشان است،  زبان و نوش

اما به سبب فوایدی که کارهای ایشان و از جمله این انتقاد در بر دارد و 

ضمنًا ظریف است، طبعًا تغییری در شیوۀ نگارش و بیان این یادداشت 

وارد نشد و بدون هیچ تصرفی تمام مطالب انتقادی و مخصوصًا نیش 

غولی)غیر مرتبط( ایشان درج شد تا چنان که بذل زحمتی که کرده اند، 

ــوند و بدانند با این  ــان نماند و خوانندگان کاماًل روشن ش بیخ ریشش

ــی محتماًل به »دّر یتیم«  ــید، ول ــا، اگر به آب و نان نمی توان رس کاره

)اشاره به کتاب: خارک دّر یتیم خلیج فارس( می توان رسید. )بیان ماجرا در 

راهنمای کتاب و نامه های خاموشان(

تكريم همزمان ناقد و کار شخص نقد شده

استاد افشار یادداشت عالمانه ای بر نقد »بی باکانۀ« مرحوم هوشنگ اعلم 

بر کتاب کتابشناسی ایران تألیف شادروان ماهیار نوابی نوشتند و اهمیت 

و ارزش کار هر دو بزرگوار را به این صورت بیان کردند: 

ــت که به دقایق علم کتابداری  ــانی اس ــنگ اعلم... از کس آقای هوش

جدید آشناست. مردی است بسیار دقیق و بی پروا در انتقاد و به همین 

مالحظه است که کتاب ماهیار نوابی را از سر دلسوزی مورد رسیدگی 

ــت. دکتر ماهیار نوابی یکی از دانشمندان معدود ما است  قرار داده اس

که به فایدۀ وسیع کتابشناسی، پی برده و سال های بسیار دراز است که 

اسم و نشانی کتب و مقاالت را جمع می کند و با حوصله و رنج بسیار، 

کتاب حاضر را فراهم کرده است. طبیعی است در چنین کتابی اغالط 

ــهوها روی می دهد و من به عنوان یک دوستدار فّن کتابشناسی  و س

ــتاد( کار آقای ماهیار را با ارزش می دانم و انتقادات آقای  )تواضع اس

اعلم را از نظر یک کتابداِر متخصص وارد و... 

)نامه های خاموشان: 372؛ راهنمای کتاب، 14 )1350(، ص 362-353(

آيا افشار در چاپ نقد بر کتاب دوستان خود محضوراتی داشت؟

ــتاد افشار به گونه ای زبانزد بود که گاه  ــن خلق اس مردمداری، ادب و حس

ــان در چاپ نقدها بر کتب  ــتان وی تصور می کردند که ایش برخی از دوس

ــکالتی دارد. مرحوم تقی بینش در مورد نقدهایی که  ــتان خود  مش دوس

افشار با شهامت و متانت بر چاپ آثار دانشمندان و فضالی هم عصر خود 

ــر می کرد، با اظهار شگفتی در نامه ای خطاب به  در راهنمای کتاب منتش

استاد می نویسد: 

ــم، نازک دل و  ــتید، زیرا اهل قل ــور عجیبی هس ــی در محض جنابعال

ــی کتابی تألیف یا  ــتند و خیلی زود می رنجند، مثاًل یک ــاس هس حس

ــد و احیانًا نقد را به  ــد و دیگری بر آن نقدی می نویس ــح می کن تصحی

صورت تاختن و تسویه حساب شخصی و غرض ورزی قرار می دهد و 

ــت و آشنا هستید و برای همۀ اهل فضل ،  جنابعالی که با هر دو، دوس

احترام قائلید، معطل می مانید چه کنید...

ــده که ایشان در این موارد، جایی معطل  ــنیده نش  البته تاکنون دیده یا ش

ــتی نموده و نقدی را چاپ نکرده اند. )ص 672. نامه های  مانده،  رو دربایس

خاموشان و راهنمای کتاب، سال 15 ش 10 ص 865(

توصيف استاد افشار توسط مرحوم آذريزدی 

مرحوم آذریزدی نامۀ مفصلی خطاب به استاد افشار نوشتند که در جلد اول 

کتاب نامه های خاموشان درج شده است، انصافًا انتقاداتی که بر تصحیح 

یکی از فضالی معاصر ذکر می کنند، درخور توجه است، اما احتمااًل چون 

ــۀ خصوصی بوده، در تجدید چاپ آن باید اصالحی صورت گیرد، خود  نام

ــت  آن مرحوم برای امانت داری، در این گونه موارد، نقطه چین می گذاش

ــاًل آن را چاپ نمی کرد.  ــل ناخوانا یا اص ــت: در اص و در پاورقی می نوش

ــاتش را  ــزدی در پایان نامۀ انتقادآمیز خود، نمی تواند احساس آقای آذر ی

ــار کتمان کند و چنین می نویسد: »آقا شما به وضع  ــبت به استاد افش نس

ــتید که در عین بی نیازی، برای مردم آن همه  عجیبًا غریبایی خوب هس

ــانی که عشقشان کتاب است، از  کار می کنید، کارهایی که اگر نبود، کس

ــیاری از مراجع، دچار حرمان می شدند و حاال در  ــترس نداشتن به بس دس

لحظه لحظۀ ایام، حضور آثار شما دم دستشان حاّلل بسیاری از مشکالت 

است و عالوه بر آن، یک نوع مهربانی در ذاتتان نهفته است که کم نظیر 

ــت، مثل نامه نوشتن از آن راه دور با همۀ اشتغاالت ذهنیی که در این  اس

گونه سفرهاست.« )نامه های خاموشان، آذر یزدی ص 95(
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