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در همان روزی که نخستین نمونۀ چاپی از این شمارۀ گزارش میراث به دستمان رسید خبر درگذشت شاهنامه پژوه  

و مصّحح ارجمند و عزیز، دکتر ابوالفضل خطیبی، قلبمان را به درد آورد. در این شماره مقالۀ ارجمندی از ایشان 

ه خواهد بود. 
ّ
 به انتشار رسیده است و مقالۀ ارزشمند دیگری از ایشان نیز زینت بخش شمارۀ سپسین این مجل

یادش گرامی و روانش قرین آرامش باد.
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دیوان  اصلی  نسخۀ  انجامۀ  صفحۀ  جلد:  روی 

بایقرا )حک. 873- سلطان حسین میرزا بن منصور بن 

مجموعه ای  شامل  و  او  خود  برای  کتابت شده  911ق(، 

روی  تصویر  در  نسخه آرایی.  نمونه های  بهترین  از 

مشهدی،  سلطان علی  نستعلیق  )به  انجامه  بر  افزون  جلد، 

که  شده  ترسیم  بی رقم  نگاره ای  هرات(  در  موّرخ 897ق 

میرزا  سلطان حسین  دستگاه  استادان  از  یکی  اثر  باید 

در  که  شده  آراسته  زر  افشاِن  با  نسخه  حاشیۀ   باشد. 

شده است.  اجرا  آن  بر  هم  تشعیرسازی  پایین،  بخش 

کهن ترین  از  نسخه  تشعیرسازی  هم  و  افشانگری  هم 

نمونه های شناخته شده است.
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قابل  کیفیّتی  با  پژوهشی  ه ای 
ّ
مجل رساندن  انتشار  به  برای 

قبول، جز نویسندۀ دانشمند و ویراستار دقیق و باحوصله، 

بر  بتوان  بدان  کای 
ّ
ات با  تا  است  الزم  پوالدین  اعصابی 

چالش ها فائق آمد، از همه رنجید و هیچ کس را نرنجانید. 

گاه نویسنده معترض است که چرا نوشته اش جرح و تعدیل 

شده یا در داوری مردود دانسته شده، گاه ویراستار ناراضی 

است که چرا اصالحات پیشنهادی اش مورد قبول نویسنده 

قرار نگرفته؛ اما چالش اصلی آن جا روی می نماید که نقدی 

از  یکی  که  نیست  پوشیده  تحقیق  اهل  بر  است.  کار  در 

که  انسانی  علوم  به ویژه  علم،  پیشرفت  لوازم  اساسی ترین 

 نتایج عینی قابل آزمایش ندارد، 
ً
درست و غلط آن ها غالبا

اما فارغ از حّب و بغض  باید بی مالحظه  نقد است. نقد 

اظی و لغزگویی خالی باشد 
ّ
باشد، از طعن و تعریض و لف

)چیزهایی که در نقدهای اهل ادب به وفور می توان دید( و در آن باید 

این  پرهیز کرد. تشخیص  بزرگ نمایی خطاها  و  اغراق  از 

موارد در یک مقالۀ انتقادی کاری دشوار است، اما دشوارتر 

جلب رضایت منتقد برای اصالح این گونه ایرادات است. 

پس از طّی این مراحل نوبت به رویارویی با صاحِب اثِر 

ه را نیز، بر 
ّ
مورد نقد می رسد که نه تنها منتقد، که اولیای مجل

اثر انتشار آن نقد، در حق خود مغرض می پندارد.

ۀ گزارش میراث در سال های 
ّ
با همۀ این نامالیمات، مجل

فّعالیّت خود نقدهای بسیاری را به انتشار رسانده است. هم 

نویسندگان نقدها و هم صاحبان آثار نقدشده، سال خورده و 

ما  از  گاه  ایشان  بوده اند.  روزگار  دانشمندان  از  جوان، 

 مدیر 
ً
رنجیده اند و با ما بی مهری کرده اند )در این اوقات غالبا

همیشه  میراث  گزارش  اما  هجمه هاست(،  هدف  ه 
ّ
مجل مسئول 

کوشیده است که نقدها علمی، نامغرضانه و خالی از طعن 

و تعریض باشند؛ هرچند ممکن است در سنجش هر یک 

بر خود  شده باشد.  مرتکب خطاهایی  گاه  معیارها  این  از 

از  احتمالی  نادرست  تشخیص های  بابت  از  که  می دانیم 

ه و از صاحبان آثار نقدشده پوزش بخواهیم 
ّ
خوانندگان مجل

ادی را 
ّ
 نقد و نق

ْ
و در کنار آن انتظار داریم که پژوهشگران

ارج بنهند و هیچ نشریه ای را، از آن بابت که انتشار نقدهای 

علمی را بخشی از رسالت خود می داند مغرض ندانند.

مؤّسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در این 29 سال که از 

عمرش می گذرد، کوشیده است با برپایی نشست های نقد 

و بررسی کتاب و البته به بهانۀ رونمایی و چهره گشایی از 

پاریزی  باستانی  مرحوم  به قول  تازه،  کتاب های 

»خود مشت مالی« کند و نقد آثار خود را اولویّت دهد و بعد 

سراغ نقد آثار دیگر ناشران برود. نمی دانم در گذشته چنین 

آثار و  نه. نقد کتبی  یا  کاری در جایی سابقه داشته است 

گزارش  نشریّات  در  آن ها  انتشار  و  مؤّسسه  منشورات 

سنگ زیرین آسیای تحقیق
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میراث و آینۀ میراث هم شاید امری بدیع باشد. این نگاه 

به نقد منشورات خود می پردازیم برای اهل تحقیق  که ما 

این پیام را دارد که ما برای نقد احترام قائلیم و خود برای 

بهتر شدن و رفع نقایص کار و بهبود وضع موجود پیش قدم 

هستیم. البته شاید کمتر کسی باشد که از نقد نرنجد و از 

برای جامعۀ علمی مهم و  نتیجۀ کار  اما  استقبال کند،  آن 

مفید و سودمند است.

خاطرات تلخ و شیرینی از این جلسات نقد در مؤّسسه 

دارم که گاه نوشته و نقل کرده ام. در شماره های اخیر نقدی 

بر کتابی از منشورات مؤّسسه را چاپ کردیم. مصّحح کتاب 

پیامی تند و تیز فرستاد. نقد بر کتاب او را برای چند نفر 

فرستادم تا نظرشان را بگویند و اگر جایی به ایشان توهین 

ص کنند. همه اصل مطلب را عالمانه و نقد را وارد 
ّ
شده مشخ

ـ سه نفر هم گفتند کاش فالن تعبیر حذف یا  دانستند. دو

تعدیل می شد، عباراتی که نقد نویسنده بود نه نقد نوشته. 

این انتقاد را وارد دانستم و پیام پوزشی برای مصّحح فرستادم 

متوّجه  را  خود  نقد  هیچ گاه  که  کردم  سفارش  منتقد  به  و 

ون غرض ورزی و معطوف  شخص نکند. نقد علمی باید بد

به اثر باشد نه نویسنده یا مصّحح اثر.

از  یکی  به عنوان  مفّصل  نقدی  وقتی  هم  مورد  یک  در 

ضمائم آینۀ میراث چاپ کردیم، پیش از چاپ، به نویسنده 

خارج  نقد  ادب  از  چون  کنید  حذف  باید  را  جا  ده  گفتم 

 طعنه 
ً
متوّجه شخص کرده اید. مثال را  نقد خود  شده اید و 

زده اید که »چرا چنین استاد فاضلی مرتکب چنین خطایی 

ت نکرده؟«، »ایشان تصحیح را نمی شناسد«، 
ّ
شده؟«، »چرا دق

و  می کردند«  بیش تری  ت 
ّ
دق دانشگاه  استادان  کاش  »ای 

سخنانی از این قبیل. من گاهی برای دوستان نقد استاد دکتر 

محمود عابدی بر دیوان صوفی استاد افشار را مثال می زنم که 

در آغاز نوشته اند: »این کتاب را مطالعه کردم و چند نکته به 

نظر رسید«، بعد یک یک نکات را بیان کرده اند. یادم هست 

استاد افشار خیلی از این نقد استفاده کردند و از ادب دکتر 

عابدی در نوشتن این نقد خشنود بودند.

در یکی از جلسات، در میانۀ بحث، یکی از حاضران 

سؤالی مطرح کرد و بر نظر خود پافشاری کرد و سخنران را 

عصبی کرد. در واقع سائل که زمانی هم در دانشگاه شاگرد 

که  نکرد  رعایت  را  شاگردی  ادب  نه تنها  بود  استاد  این 

صدایش را بلند کرد و آن استاد بنام دست به گردن میکروفن 

کرد و خواست که آن را به سوی دانشجوی بی ادب پرتاب 

کند که به موقع از جا برخاستم و شاگرد را از جلسه بیرون 

بردم. در جلسه ای سخنران تاب سخنان تند ناقد را نیاورد و 

زیر لب کلماتی خارج از نزاکت جاری ساخت و از جلسه 

بیرون رفت. البته برخی با قصد تحریک و تخریب در این 

 این مسائل خارج از ادب 
ً
جلسات شرکت می کردند و طبعا

نقد و انتقاد است. هم ناقد باید ادب حضور داشته باشد و 

رعایت شئون اخالقی را بکند و هم صاحب اثر باید در برابر 

شنیدن سخن تند صبوری کند و از کوره به در نرود و بگذارد 

حاضران در بارۀ ناقد یا سخنان منتقد داوری کنند.

در  د 
ّ
متعد مقاالت  و  یادداشت ها  در  که  سال هاست 

آسیب شناسی  عنوان  تحت  مباحثی  میراث  گزارش  نشریۀ 

می نویسم و برخی کنش های حوزۀ فرهنگ را نقد می کنم. 

نقد مقاله سازی و کتاب سازی و پایان نامه فروشی و...؛ اما 

به  که  برق  رشتۀ  دکتری  دانشجوی   
ً
اخیرا شنوا؟  گوش  کو 

نداشته  دخالتی  مقاله  نوشتن  در  که  کسی  اسم  افزودن 

اعتراض می کند نمی تواند جلو خشم خود را بگیرد و پس از 

خودزنی مع االسف از دنیا می رود. سال هاست به این رویۀ 

وزارت علوم انتقاد شده و ما هم کوشیده ایم مقاومت کنیم 

همین  به   
ً
اساسا بپرهیزیم.  چنداسمی  مقاالت  چاپ  از  و 

ت است که دیگر سراغ تبدیل گزارش میراث و میراث 
ّ
عل

و  نرفته ایم  علمی-پژوهشی  به  ایران  و  اسالم  علمی 

ۀ آینه میراث را نگاه داشته ایم. در مواقعی که 
ّ
به زحمت مجل

 استاد در تألیف پایان نامه به دانشجو کمک کرده، حق 
ً
واقعا

اوست که نامش به عنوان نویسندۀ مسئول در مقالۀ مستخرج 

از پایان نامه درج شود. اما خدا می داند چه بسیار استادانی 

هستند که هیچ کمک و همکاری در تألیف پایان نامه ندارند، 

ی را از استاد یاری 
ّ
ه های ترق

ّ
اما با چاپ مقالۀ آن دانشجو پل

هستند  نیز  می کنند.  طی  به ناحق  استادی  تا  دانشیاری  و 

استادانی که با حداقل مقاالت تک اسمی و بیش تر مشترک 

با دانشجو، استاد تمام شده اند. این ها آسیب هایی است که 

در حوزۀ تحصیالت تکمیلی وجود دارد و باید اصالح شود، 

ان شاءهللا.




