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ــریه علمی- پژوهشی منتشر  ــبختانه در سال، صدها نش خوش

می شود که بیش از نیمی از آن ها در حوزۀ علوم انسانی فعالیت 

ــتادیاران و  ــی برای ارتقای اس دارند. مقاالت علمی- پژوهش

دانشیاران و گاه دانشجویان دکتری الزم و مؤثر است، اّما نکتۀ 

ــتانداردهای نوشتن  مهم لزوم دقت در داوری برای رعایت اس

ــیاری از موارد نه تنها مراعات نمی شود،  ــت که در بس مقاله اس

ــتاران در ویرایش مطالب و منابع و چکیده ها و کلید  که ویراس

واژه ها نیز توجه کافی نشان نمی دهند و به همین دالیل اساسًا 

ــاقطند،  ــریات از حّیز انتفاع و اعتبار س ــی از این گونه نش برخ

معذلک هستند.

ــت،  ــهود اس ــریات مش نقص دیگری که در این گونه نش

ــت ذات نقد تلخ است، لیکن بِر  ــت. درست اس موضوع نقد اس

شیرین دارد. نباید از نقد واهمه داشت. البته آبرو و ُسمعۀ نقد در 

مطبوعات ادبی ما از پیش از انقالب آسیب جدی دیده است. در 

اغلب نقدها، ناقدان محترم ضمن بیان اشکاالت کتاب، گوشۀ 

ــته اند. گویی نمک نقد،  ــمی هم به پدیدآورندۀ کتاب داش چش

ــتمالی مؤلف اثر هم بوده است. همین شیوه  ــمالی یا مش گوش

ــود. بارها و بارها نوشته ایم که  ــل حاضر نیز دیده می ش در نس

ــاید« و البته از باب اثبات  »کتاب را نقد باید و مصحح را نقد نش

عدم عصمت، گاه ما هم از دستمان در رفته است و نقدی چاپ 

ــریفی را خلیده  ــندۀ ش کرده ایم و خار قلمی، خاطر عاطر کوش

ــرمندگی ما را فراهم کرده، اّما این موجب نگشته  ــباب ش و اس

ــریات میراث مکتوب، دست از مسئولیت خطیر  که متولّیان نش

ــد کنند، چنان که دیگران همین  ــود بردارند و ترک وادی نق خ

موضوع را بهانۀ چاپ نکردن نقد ساخته اند.

ــی ویژۀ  ــزارش میراث، یک ــماره ضمیمۀ گ ــاپ دو ش چ

ــون، و نیز طرح  ــال و دیگری ویژۀ نقد مت ــازی و انتح کتاب س

ــۀ »کارنامۀ کتاب«  ــح در این باره در برنام ــی داغ و صری مباحث

ــت و ما را بر  ــیاری داش ــار، بازتاب های مثبت بس ــبکۀ چه ش

عزممان راسخ تر کرد. 

ــی از منکر در حوزۀ  ــاب نوعی امر به معروف و نه نقد کت

علوم انسانی است. بزرگان به ما آموخته اند که:

ــت ــه نابینا و چاه اس ــی ک ــو می بین چ

ــت ــینی گناه اس ــوش بنش ــر خام اگ

نقدتلخاست،ولیکنبِرشیریندارد.
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ــتی،  ــور از بزرگان آموخته ایم که هر وقت مطلبی نوش همین ط

ــر کاردان و خبیر در موضوع عرضه کن تا  ــًا به یکی دو نف حتم

ــوی و چیزی ننویسی که  خبطی و خطایی فاحش مرتکب نش

ــتر، دیگری بهتر از تو نوشته یا نقدی ننویسی که غفلت و  پیش

بی اّطالعی تو را برساند، و اموری از این دست.

ــت که وقتی ظلمی مثل  هدف از طرح این موضوع این اس

ــلختگی در تألیف عمومی می شود، برای دفع آن،  انتحال و ش

ــم. همۀ مدیران و  ــی جدی و همتی همگانی نیازمندی به عزم

سردبیران نشریات علمی-پژوهشی باید احساس وظیفه کنند 

ــت کم یکی دو نقد جدی  ــماره از نشریات خود، دس و در هر ش

ــریۀ/ مجلۀ  ــند که نش درج کنند. البته همگان باید مراقب باش

ــاب این و آن  ــویه حس ــود را عرصۀ تاخت و تاز و میدان تس خ

ــتادی شاگرد خود را  ــفانه شنیده شده گاه اس ــازند که متأس نس

ــنده یا بهمان  تحریک می کند تا در رّد و نقد و جرح فالن نویس

مصحح، مقاله بنویسد و اینان را بر هم بشوراند.

جامعۀ علمی ما هیچ گاه از نقد بی نیاز نیست. روزی نیست 

که نشنویم فالن کتاب را فالنی با چه ترفندی به ظاهر تصحیح 

کرده یا فالن کتاب ساز حرفه ای در یک ماه به دست فالن ناشر 

ــا مقدمه مانندی در یکی دو صفحه  ــه ای، چندین متن را ب حرف

ــخه برگردان یا به تعبیر رندی: »قیچی برگردان«  به صورت نس

ــته، حّتی شلختگی و  ــب و قیچی بهرۀ وافر جس نموده و از چس

ــرمی در این امور به جایی رسیده که اخیراً ناشری کتاب  بی ش

آثار احمدی میراث مکتوب را برای کسب مجوز به ادارۀ کتاب 

ــاید اگر  ــت تا به نام خودش چاپ کند؛ ش ــاد ارائه داده اس ارش

مطلع نمی شدیم، این کار را کرده بود. ناشر محترم، مانند برخی 

ــبه  ــاله را یک ش ــمندان محترمی که قصد دارند ره یکس دانش

ــران می زنند، طرحی نو  ــرقت آثار دیگ ــت به س بپیمایند و دس

ــه، فهارس، پاورقی ها، تعلیقات را حذف کرده  درانداخته، مقدم

ــپرده و حروفچین هم  ــت حروفچین س و متن کتاب را به دس

ــم امانت را پاس داشته و تمام نشانه گذاری ها و پاراگراف ها  رس

ــی  را رعایت کرده، حتی اغالط راه یافته در کتاب را چشم پوش

ــپ، خود نیز بر اغالط کتاب افزوده و بدون  نموده و هنگام تای

ــد، کتاب را  ــته باش ــگر و مصححی داش این که کتاب، پژوهش

ــد. کتابخانۀ ملی  ــذ »فیپا« راهی کتابخانۀ ملی می کن برای اخ

ــاهده گردید-  هم -چنانکه از پایگاه اینترنتی آن کتابخانه مش

ــت که چاپ اول این کتاب از میراث مکتوب است،  ــته اس نوش

ــر محترم این عبارت را در برگۀ فهرست نویسی داخل  ولی ناش

کتاب برساختۀ خود حذف کرده و با وقاحت کتـاب را برای اخذ 

ــتـاده، ظاهـراً قانونی وجود ندارد  مجـوز برای ادارۀ کتاب فرس

ــنده، مصحح، محقق، کوشنده، مترجم  که کتابی که نام نویس

ــناخته شود، ولی اگر فالن  ــت، مردود ش و... روی جلد آن نیس

کلمه و عبارت در کتاب باشد، به همان ناشر تذکر داده می شود 

ــت که  ــت کتابی اس که آن کلمه را حذف کن! تازه این سرنوش

مصحح آن زنده است و هنوز از نشر آن ده سال نگذشته است 

ــکان و بی زمان با  ــران بی هویت و بی م ــم برخی ناش و می بینی

ــارتی در روز روشن  - وعلی رؤوس  ــیفتگی و جس چه خودش

االشهاد-دست به پخته خواری می زنند. 

ــکایت، به که گویم این حکایت به کجا برم ش

ــار این مرکز را  ــری یکی دیگر از آث ــمر دیگ دم غنیمت ش

ــت(  ــم هر دو کتاب کلمۀ آثار هس ــه جالب این که اّول اس )البت

ــایت خود گذاشته و بعد نوشته  ــت رایگان روی س برای برداش

ــش فالنی! این اوضاع بسیار نگران کننده است که هر  به کوش

ــی به خود حق می دهد حّق دیگری را چون لقمه ای ببلعد  کس

ــن رو به نظر  ــه در خواهد برد، از ای ــان می برد که جان ب و گم

ــد تنها با نوشتن و تذکر دادن و نقد کردن در نشریات و  می رس

رسانه هاست که می توان از گسترش این زائدۀ بدخیم فرهنگی 

جلوگیری کرد.     

ان شاءهلل
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