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کالسیک و معاصر در حافظۀ ایشان است. ایشان  از به گزیدۀ اشعار ادب 
به گونه ای این شواهد را مناسب مقال به کار می برند که انگار شاعر، آن را 
کریم قوۀ  گفته است. امیدوارم به لطف پروردگار  برای همین مورد خاص 
که حمد  حافظه ایشان، مثل امثال مخلص، آسیب نبیند و آن روز نیاید 
و سوره را از روی قرآن بخوانند: »یارب مکناد آفت ایام خرابت«. نمونۀ آنها 

که در صفحه 336 آمده است: ابیاتی از سعدی است 

یراس���تار بودن���د یا قدر  زی همكارانی داش���تید ك���ه واقعًا و گ���ر رو ا
گردانی داش���تید كه برای یادگرفتن  كار ش���ما را می دانس���تند یا شا
و آموخت���ن هم���واره پ���ا در ركاب بودن���د، قدرش���ان را بدانی���د. ب���ر 
گر گرفت���ار همكارانی نادان و س���طحی نگر وجزم اندیش  عك���س، ا
گردانی داش���تید كه فكر می كردند تالش شما برای  ش���دید یا ش���ا
یراستارش���دن آنان، قرار است دردی را از ش���ما دوا كند، بدانید  و

ید: لشكر بال بر شما نازل شده است. سعدی در این باره می گو

 ی���ارا بهش���ت صحب���ت ی���اران هم���دم اس���ت
دی���دار ی���ار نامتناس���ب جهن���م اس���ت

ری  ه���ر دم ك���ه در حض���ور عزی���زی ب���رآو
كز حیات جهان حاصل آن دم اس���ت یاب  در

کتاب پر است از این گونه شاه بیت ها. و 

□ دومی���ن ویژگ���ی نثر ایش���ان، آوردن توصیفات دقیق دل انگیز اس���ت که 
که »یدرک و الیوصف« است؛ برای نمونه: خواننده را به دنیایی می برد 

کت���اب مصائ���ب آقای ویراس���تار، تألی���ف دوس���ت بزرگوار جن���اب آقای 
کتاب های دلنش���ین، زیبا و جذابی اس���ت  محس���ن باغب���ان از مع���دود 
که در عمرم خوانده ام. نثری درس���ت، پخته، س���خته و دلکش، آمیخته 
ک���ه مطالعۀ آن ب���ر عالقه مندان زبان  ب���ا طنزی لذت انگیز و نش���اط آفرین 
گونه ای با ویرایش س���ر و  ک���ه به  کس���انی  فارس���ی و اهل ذوق، مخصوصٌا 
کت���اب ظاهری آراس���ته دارد و با  کارهاس���ت.  کار دارن���د، از واجب تری���ن 
که حتمًا هنرمندی با  حروفی چش���م نواز و طرح جلدی بس���یار مناس���ب 
یخته و صفحه آرایی زیبا عرضه ش���ده اس���ت و »الظاهر عنوان  ذوق آنرا ر
کتاب فراوان است و  کاماًل صادق اس���ت. محّسنات  الباطن« دربارۀ آن 

که در این مقاله به هر دو اشاره می رود. کاستی هایش اندک 

که رش���ته ای نامرئی آنها را به  کت���اب نه دفتر دارد و هر دفتر به مقاله هایی 
هم پیوند می دهد، تقسیم شده است.

کتاب، چشمگیر و برجسته اند: چند ویژگی از ویژگی های سبکی 
□ یکی از آنها شاهد مثال های شعری است که در جای جای نثر شیرین و 
جذاب نویسنده می درخشند و نشان می دهند که گنجینه ای گرانسنگ 
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گر م���ردم ما ی���ک فوتبالیس���ت یا  ب���ا ای���ن وص���ف، جای تعج���ب ن���دارد ا
هنرپیش���ه ده���ۀ چهل و پنج���اه را بیش���تر از مرح���وم مصاحب ی���ا مرحوم 
حسابی می شناسند و هنوز دانشجویانمان، نمی دانند وقتی می خواهند 
کنند، اول باید به سراغ دانشنامه ها و فرهنگ ها  دربارۀ موضوعی تحقیق 
بروند و برخی از دانش���جویان برای یک بار هم که ش���ده از فرهنگ فارسی 

معین یا لغت نامه دهخدا استفاده نکرده اند.

2. یک���ی از مفیدتری���ن بخش های کتاب، »اصول فقه در ش���ریعت زبان« 
که خود دربردارندۀ س���ه موضوع است: عقیده محوری، استناد به  است 
منابع و احاطه به پیش���نیازها و علوم مقدماتی. در بخش اخیر، ایش���ان با 

که: کرده اند  آوردن مثال هایی اثبات 

ب���ان تهرانی  یا مت���ون قدیم، به  ب���ان به ز ... محدودك���ردن مناب���ع ز
پژوهش های زبانی آس���یب جدی می رساند و مانع درک درست 

كه بوده و هست، می شود. )ص201، بند4( گونه  زبان، آن 

3. در صفح���ات 214 ت���ا 216 از خط���ر واژه های بیگانه بر زبان فارس���ی با 
که واژه های بیگان���ه به ما فروخته اند«، س���خن رفته و  عن���وان »هیزم  ت���ری 

درباره نقش اهل زبان در این باره آمده است:

... بزرگ ترین خطری كه زبان فارس���ی را تهدید می كند، از ناحیۀ 
س���بب فاعلی، یعنی اهل این زبان است كه متأسفانه حكم سر 
ب���ان دارند و از ای���ن رو، كمی پیش آنها را دش���منان زبان  را ب���رای ز

خواندم.

یاد باشد، برای  به نظر می رسد خطر واژه های بیگانه هر قدر هم ز
زبان فارس���ی همانند ابتال به آنفلوانزا یا س���ل یا ُجذام اس���ت؛ اما 
گهانی به هپاتیت و س���رطان و  ب���ان مانند ابت���الی نا خط���ر اهل ز

گرفتگی عروق قلب و مغز: كلیه و  فساد 

كس  كه  كه چنین دش���منی نبود مرا / به دشمنی  چه دشمنی؟ 
این دشمنی به دوست نكرد!

ام���ا اهل زبان چگونه با زبان دش���منی می كنند؟ واضح اس���ت. 
از ناحیۀ فكر، خواس���ت، اراده و س���خن. اساس���ًا ف���رق میان ما و 
یخ این است كه با آنكه بعد  ران های مختلف تار پدرانمان در دو
از حملۀ اس���كندر، یونانی مآبی به مدت بیش از یک قرن بر ایران 

كم شد، مردم یونانی نشدند. حا

آثار به جامانده از زمان و زبان اشكانی و ساسانی این حقیقت را 
به خوبی نشان می دهند. به همین ترتیب، بعد از غلبۀ عرب ها 
ایرانیان عرب نش���دند و همچن���ان ایرانی باقی  ماندن���د؛ با اینكه 
دین اس���الم و بسیاری واژه های عربی را پذیرفته بودند. در حالی 
ز با آنكه كشور ما اشغال نشده و زبان رسمی فارسی است  كه امرو

بعداز مردن، دلم برای این ش���ب های سهل ممتنع تنگ خواهد 
كی هوای  كه مثل نمنا شد. برای سكوت خنک و آرامش رقیقی 
رز می دهد... .  باران���ی ب���ه تن آدم می چس���بد و م���وی ت���ن آدم را و
یراستار در این مملكت محروسه چوب دو سر طالست؛ فرقی  و
یراس���تار« )ب���ه هر كجا كه  یراس���تار« با ش���ی یا »ته و نمی كند »سرو
روی آس���مان همین جوری است(؛ خرده پا باشی یا دانه درشت؛ 
گن���ده باش���ی ی���ا كوچک؛ اه���ل هنر و قلم و س���واد باش���ی ی���ا فّن 

پاجه ُكن. دودره بازی و عشق و حال و َدْر

گر دومی باشی موفق تری. دنیا از آِن قالتاق هاست،  که ا البته این هست 
چه کاره بودنش فرقی ندارد. )ص57(

ک���ه در روزگار ما حکم  □ س���ومین ویژگی نویس���نده رعایت امانت اس���ت 
کیمیا را دارد. در این آش���فته بازار »کتابس���ازی«، ش���گفتا، امثال معین و 
مین���وی هم دیده می ش���وند که وقتی نکته ای هرچند کوچک را از کس���ی 
ش���نیده اند، آن را دقیق���ًا ذکر می کنن���د. نمونۀ اینه���ا در جای جای کتاب 

دیده می شوند. از جمله:

اول باری كه با اهمّیت ش���یوه نامۀ كتاب های مرجع آشنا شدم، 
در محضر استادم جناب آقای آذرنگ بود )ص137(. 

یرگول ط���اق و جفت دارد...  خ���ود من بعد از س���ال ها فهمیدم و
و اس���تادم آق���ای عل���ی صلح ج���و ای���ن مه���م را ب���ه م���ن آموخ���ت 

)ص255(.

كه »دس���تور  كه این حقیقت را به من آموخت  نخس���تین كس���ی 
معنا دارد«، اس���تادم جناب آقای رش���یدی بود و پس از گذشت 
كالس زبان شناس���ی  س���ال ها، اس���تادم آقای دكتر دبیرمقدم در 

)ص269(.

كالس  كاف���ی و  ای���ن بح���ث را مدی���ون اس���تادم آقای مهن���دس 
ترمینولوژی هستم )ص214(.

□ ویژگ���ی چه���ارم »مطالب علمی« و ارزش���مند کتاب اس���ت که حاصل 
عمری خون دل و دود چراغ خوردن های دوس���ت نازنین و حس���اس بنده 

که به نمونه های آنها اشاره می شود: است 

کاماًل  ک���ه مطالبی  1. در صفح���ه 121، ان���واع »کتاب س���ازی« را آورده ان���د 
کمتر یافت می شود:  نوظهور و بکر است و در جای دیگر 

... عقب ماندگ���ی ما در عرصه های مختلف، علت های بس���یار 
دارد كه منفعل بودنمان در برابر جریان ها و حوادث، كج اندیش���ی 
و كم خردی در تعیین هدف، جوزدگی، دل سپردن به امور پیش پا 
افتاده و باالخره تنبلی و احساس بی نیازی، از زمرۀ آنها بوده است.
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گن���اه اس���ت و خیان���ت به زبان���ی كه هزاران س���ال  یس���یم،  می نو
كتاب سوزی ها و آمیختن با فرهنگ ها  است با همۀ هجوم ها و 
و زبان ه���ای دیگر زن���ده مانده و ما هن���وز از خواندن ش���اهنامه و 

گلستان و بوستانش لذت می بریم.

ی���م ای���ن لذت ب���رای آیندگان ه���م باقی بماند؛  بخواهی���م و بگذار
كردند:  گذشتگان آن را برایمان حفظ  كه  همان طور 

مردم باال دست 
آب را می فهمند 

گل نكردندش  
گل نكنیم.... ما نیز آب را 

که یک ویراس���تار باید  6. صفحه 326 تا 338 بیان ویژگی هایی اس���ت 
کتابنامۀ زندگی و اخالق در قالب طنز  آنها را دارا باشد. این قسمت یک 

ق به آنها وظیفۀ هر انسان فرهیخته.
ّ
است و دانستن مطالب آن و تخل

□ پنجم قس���مت هایی از کتاب است که می توان آنها را »گوهرهای ناب« 
کتاب را بر دوش می کش���ند و مانند  ک���ه درونمایۀ  تی  نامی���د؛ یعنی جمال
کتاب می درخش���ند و خواننده وقتی به  س���تارگانی بر آس���مان صفحات 
این گونه جمالت می رس���د، شعر زمخش���ری دربارۀ حریری و مقاماتش در 

ذهن او جان می گیرد: 
إّن الحریرّیَ َحرّیٌ ِبَان 

تکتب بالتبر مقاماته 

از جمله این عبارات:

گفته است: - سعدی در جایی 

گوشت یافت نپرسد چون سگ دّرنده 

كاین شتر صالح است یا خر دّجال؟

- وقت���ی كاره���ا ب���ر مبن���ای »ه���دف و س���یله را توجی���ه می كند« 
باشد، اساسًا صحبت از عیسی و موسی و محمد نابه جاست. 

)ص342 بند آخر(

ز عاش���ورا گفت: »الناس عبید الدنیا«:  - امام حس���ین)ع( در رو
مردم بندگان دنیاین���د. از این رو، به راحتی می توانند رنگ عوض 
یند مرده  یند زن���ده باد فالنی و بعدازظه���ر بگو كنن���د و صبح بگو
ب���اد فالنی )با باد ش���مالیش وی ش���مالی / با ب���اد جنوبیش وی 
كه خدا به  جنوب���ی(. خردمند و آزاده ب���ودن در دنیا ثروتی اس���ت 
گر پای منافع وس���ط باشد، خردمندی و  همه نمی دهد، خاصه ا
آزادگی نوع���ًا از در دیگر فرار می كنند و عرصه را برای تاخت و تاز 

»شیطنت« و »امن عیش« باز می گذارند. )ص343(

یژه گروهی از  و خبری از آن هجوم ها و سلطه ها نیست، مردم به و
روشنفكران و اندیشمندان،  با همۀ وجود تالش می كنند در طرز 
زندگی، فكر، مناسبات اجتماعی، دیانت، در عشق و محبت، 
ط���رق اندیش���یدن، فهم مب���دأ و معاد و در همه چی���ز، غربی - به 
كه به راس���تی با روح زبان  معنی غیر ایرانی آن - ش���وند، و چیزی 
یشتنی، درک نكردن  فارسی ناسازگار است، همین است. بی خو
یخی خود، اندیشه نكردن به حد الزم، حاضری خوری  جایگاه تار
یسی، تغییر قبله آمال از ایران به  و تن دادن به فرهنگ سلف سرو
یایی آن س���وی آب، عقب ماندگی  انی���ران و دلدادگی به تمدن رؤ
در عرصه های علم و هنر و فرهنگ، رواج افسارگسیختۀ ترجمه، 
حت���ی اف���راط در ایرانی گ���ری )ك���ه مفهوم���ی س���لبی و ب���ه معنای 
غیرایرانی نبودن اس���ت( و بس���یاری چیزهای دیگر ش���بیه به آن، 
بیماری های ش���ایع، همه گیر و مس���ری قرن ما و عصر ماست كه 

هنوز برایشان درمانی نجسته ایم.

رها و خواسته ها، این است كه  ش���اید س���بب این دگرگونی در باو
ایرانی���ان در مواجهه با یونانی���ان، عرب ها و مغول ها خود را بهتر و 

ارجمندتر از آنان و فرهنگ خود را غنی تر نمی دانستند.

ب���ه همین دلیل توانس���تند در آن فرهنگ ها تأثیر عمیق بگذارند؛ 
ول���ی در مواجهه با فرهنگ غرب آنان را برتر از خود دیده و موضع 
كردند و همین س���بب ش���ده تا می���زان اثرپذیری  انفعالی اختیار 

یاد باشد. آنان از غرب بسیار ز

ی اس���ت دربارۀ اصط���الح »زبان 
ّ
4. صفح���ه224 ت���ا 230 بحث مس���تدل

کژتابی موجود در آن. نویسنده با استدالل ثابت می کند که بهتر  معیار« و 
کار ببریم و اشارۀ  اس���ت عبارت »زبان مطلوب« را به جای زبان معیار به 
موج���ز و مفیدی دارد به »ضرورت ش���ناخت هنجاره���ای زبانی و عناصر 

نامطلوب آن«.

که  5. صفح���ه289 ت���ا 310 دربارۀ  »غلط نویس���ی« و »بدنویس���ی« اس���ت 
که بدنویس���ی« بسیار بیشتر  نویس���نده با اس���تدالل و با طنز ثابت می کند 
از »غلط نویس���ی« زب���ان را به تباهی می کش���اند و در پایان قضاوت نهایی 

که جان مایۀ آن بخشی است خواندنی، صریح و صحیح: ایشان 

م 
ّ
ب���ان غیر آدمی���زاد تكل ب���ان، ب���ه دو نوع ز دو ح���وزۀ آلوده كنن���ده ز

می كنند: 
كه روی به  نخس���ت، نوش���ته های علمی حوزوی و دانش���گاهی 
قبلۀ قلمبه گویی و بدنویسی عالمانه دارند و دوم صدا و سیما كه 
زبان س���خیفی از تركیب دو سطح گفتار و نوشتار ساخته اند و به 

آن تكلم می كنند.

ییم و  ك���ه می گو ب���ان و فكرنك���ردن ب���ه چیزهایی  بازی ك���ردن ب���ا ز
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یرایش���ی  وقتی دربارۀ برخی مس���ائل به توافق رس���یدیم و س���طح و
كه بای���د روی آن ترجم���ه انج���ام می گرفته معلوم ش���د، بی درنگ 
كردم و نمونۀ توافق ش���ده را به  صورت جلس���ه ای برای آن تنظی���م 
آن الصاق كردم. ماجرا كه به خیر و خوش���ی ختم ش���د، به پنجره 
اش���اره كرد و با خنده پرس���ید: پس این آقای دهقان چرا فرار كرد؟ 
ید »ِمَكّرٍ َمَفّرٍ ُمقِبٍل ُمدِبٍر  ید كه می گو گفت���م: آن بیت را در خاطر دار
 ِمن َعِل«؟ شما امروز مصداق 

ُ
ُه الَس���یل َمعًا/ كجلمود َصخٍر َحّطَ

ب���ارز این بی���ت امرؤ القیس خ���دا بیامرز بودید. تقی���ه و فرار هم كه 
بس���ته به موقعّیت، هر دو در اس���الم واجب است. بینوا، اگر تقیه 
می كرد و می ایس���تاد كه تكه بزرگ او گوشش بود. ناچار، او هم سر 
خود گرفت و بگریخت. خندۀ جانانه ای كرد و رو به جناب ناشر 
گفت: این دوس���ت ما خوب چیزها را به هم می چسباند! جناب 
ناش���ر هم سری به تأیید تكان داد و در انتها هم چون می خواست 
یسنده را بیشتر به دست آورد،  سنگ تمام بگذارد و دل جناب نو
كارتان را  یراستار  كش���ید، مایلید و كار به اینجا  كه  پرس���ید: حاال 
عوض كنم؟ نویس���نده مرا نش���ان داد و گفت: من ایش���ان را قبول 
دارم. لطفًا كار مرا دست آن نوشته خراب كن ها ندهید! اگر ایشان 
وقت داش���ته باش���د و این زحمت را قبول كند، خیال من راحت 
می شود! نگاهی به جناب ناشر كردم و رو به ایشان گفتم: چشم! 
كار شما را خودم انجام می دهم. گفت: من كار خیلی دارم اگر این 
ید، بقیۀ كارهای مرا هم به ش���ما می دهم!  كت���اب مرا زود در بیاور
ی���د.( گفتم: ت���ا خدا چه  )گ���ول ای���ن حرف ها را هی���چ وقت نخور
بخواهد! وقتی بلند ش���د و با من دس���ت داد تا خداحافظی كند، 
گاه پرس���ید: راس���تی خودتان را معرفی نكردی���د؟ گفتم: باغبان  نا
هس���تم قربان! گفت: خوش���وقتم و رفت.  اما در آستانه در مكثی 
كرد و برگش���ت و پرسید: پس آن آقایی كه فرار كرد كه بود؟ گفتم: 
یرایش این كار را خود ش���ما  باغب���ان بود قربان! با تعجب گفت: و
گفتم: اش���تباه حقیر بود قربان! دوباره خندید  انجام داده بودید؟ 
كارتان بهتر اس���ت.  گرفت و گفت: اخالقتان از  و آمد مرا در بغل 
گفت���م: ب���ه حس���ن خلق توان ك���رد صید اهل نظ���ر / ب���ه دام و دانه 
نگیرند مرغ دانا را. از رفتار و گفتار تندش خیلی عذر خواس���ت و 

با خرسندی رفت.)ص114 و 115(

کنده اند:  کتاب پرا که در جای جای  □ هفتم نکته هایی است 

... از بهتری���ن ش���یوه نامه ها در ح���وزۀ زبان معی���ار، كتاب »غلط 
یس���ی سخن« از  یس���یم« از دكتر نجفی و »فرهنگ درس���ت نو ننو

دكتر انوری است... )ص135(

ر  ... مراجع���ه ب���ه دایرۀ المعارف دی���ن، اثر میرچا الیاده مرا مس���رو
ز، همواره تأسف  رد و از آن رو كار به ش���گفتم آو كرد و عظمت آن 

كن���ون، در ای���ن پ���اره گذش���ته از نیمه ش���ب كه س���ال ها از آن  - ا
زها می گذرد، دیگر چندان جوان نیس���تم. هرچند بیش بمانم  رو
بی���ش از آنكه تا كنون زندگی كرده ام، نخواهد بود و من نیز در پی  
ك���ه مردمان پس از من از م���ن به نیكی یاد كنن���د نه به بدی.  آن���م 

)ص349(

که خواننده را در  کتاب است  □ ششم، »ماجراهای ش���یرین و دل انگیز« 
خنده و ش���ادی فرو می برد و بیان مطالب، این گونه زنده و جاندار، هنری 

که نویسندۀ بزرگوار از آن بهره مند است: است 

ز پاییزی بود كه دیدم از  ز بد نبیند! عصر ی���ک رو چش���مت آن رو
دفتر مسئول انتشارات صدای بگو مگو می آید. لحظاتی بعد، در 
یرایش باز شده و مرد مسّنی كه از شدت ناراحتی صورتش  اتاق و
س���رخ شده بود، پا به درون گذاش���ت و با لحنی ناراحت پرسید: 
گفته بود  یی؟ چون نامم را اشتباه  یراستار تو بچه جان، دهقان و
و می دانستم عصبانی است به پیشوازش رفتم و با او دست دادم 

گفتم: بزرگوار! و 

یزعل���ی خواجوی  كار اس���ت نامش ر گ���ر منظورت���ان دهقان ف���دا ا
یراس���تار كارتان می گردی���د، قبل از اینكه  گر دنبال و اس���ت؛ ولی ا
ید، از این پنجره فرار كرد )و اش���اره به پنجره  ر ش���ما تش���ریف بیاو
اتاق كردم كه باز گذاشته بودم تا هوا عوض شود( و ادامه دادم: در 
گر مشكلی پیش  هر حال، بنده مس���ئول كارهای ایشان هستم. ا
كه پشت سر  آمده بفرمایید تا در خدمت باشم! جناب ناشر هم 
ر جلوی خن���ده اش را گرفته بود، با  یس���نده ایس���تاده بود و به زو نو
حیرت مرا نگاه می كرد. دعوتش���ان به نشس���تن كردم و با محبت 
ید؟ كمی  یس���نده گفتم: یک استكان چای كه با ما می خور به نو
آرام ش���د و مثل كسی كه ش���كار از دستش در رفته باشد، گفت: 
ردم و وقتی كنار دستش نشستم  یختم و آو ممنونم! خودم چای ر
كه چای می خ���ورد، دربارۀ تجربه و مهارتش در ترجمه  همچنان 
حرف زد كه من فالن قدر س���ال در فالن دانش���گاه درس ادبیات 
كرده ام و این همه  یس  عرب داده ام و این همه سال فالن جا تدر
یراس���تار ش���ما ببینید چط���ور كتاب مرا  ك���رده ام، حاال و ترجم���ه 

گرفته؟! كرده و از من غلط  آبكش 

یس���نده تفاوت  پ���س از كم���ی گفت وگ���و، دانس���تم كه جن���اب نو
رنگ ه���ا را تش���خیص ن���داده و یادداش���ت م���را در این ب���اره اصاًل 
نخوانده، و تنها از دیدن خطوطی كه در متن اثرش رس���م ش���ده، 
برزخ شده اس���ت. وقتی موضوع رنگ ها را برای او توضیح دادم، 
گل از گلش ش���كفت و از تغّیری كه كرده بود پش���یمان شد و این 
كه »الناس اعداء ما جهلوا«: )مردم  مثل معروف ع���رب را خواند 
گاهی ندارند و بدان جاهل اند. كه از آن آ دشمن چیزی هستند 
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که ایش���ان چقدر خوب »بد نوش���ته اند«.  و محتوای آن متوجه می ش���ویم 
ظاهرًا ایش���ان برای آنکه در اثر دیگرشان، یعنی »کتاب مفخم بدنویسی«، 
ناچار نباش���ند، نمونه های بدنویس���ی را از آثار دیگران انتخاب کنند، نثر 
کار هم در نوع خود  که ای���ن  کت���اب مصائب را بدین ص���ورت درآورده اند 

ابتکار جالبی است.

پاره های بس���یار مفیدی دربارۀ ریشه شناس���ی و معنی برخ���ی لغات نیز در 
کتاب آمده که کمتر ویراستاری آنها را می داند. هر چند که برخی از آنها قابل 
تأمل و تردید و در نوع خود جالب اس���ت؛ برای نمونه، بررس���ی اشتقاق واژه 
»کلنگ« از مصدر کولیدن به معنی س���وراخ کردن )ص200( و ریشه شناسی 

واژۀ »است« فارسی و بیان هم ریشه بودن آن با is انگلیسی )ص201(.

کت���اب ارجمن���د را به دق���ت نخواند،  کس���ی خ���ود این  خالص���ه اینکه تا 
ممکن اس���ت حرف های بنده را از س���ر ارادت به محضر نویسندۀ فاضل 

کلیلۀ«. کّل عیٍب  بداند و بگوید: »و عین الرضا عن 

***

کاس���تی ها و اش���تباهات کتاب اس���ت و نویس���نده  س���خن دیگ���ر دربارۀ 
کرده و دیگران را مشت و مال داده  محترم چون خود عمری ویراس���تاری 
که نوش���تۀ  اس���ت، قطعًا از مکافات عمل غافل نیس���ت و منتظر اس���ت 
کس���ی عیب نگیرد، س���خنش  که »متکلم را تا  یابی ش���ود   او نیز نقد و ارز

صالح نپذیرد«؛

1. صفحه 33 بند 2 سطر 1: در عبارت »از این تدبیر خوش آمده بود...«، 
»تدبیر« است یا »تعبیر«؟ )باتوجه به سیاق جمالت(

کت���ره ای یعنی چه؟ به  ه ای...«. 
ّ
کتره ای و فل 2. صفح���ه48: »رفتارهای 

کلمه »گت���ره ای« اس���ت و در اصل ترکی اس���ت از مصدر  نظ���ر حقیر ای���ن 
گْوتْورماق götürmag به معنی برداشتن؛ یعنی چیزی که یک باره و یکجا 

برداشته می شود.

کتس���ابی است نه  3. صفحه 61 بند آخر س���طر1: »... ویراس���تاری امری ا
گ���ر منظور از »انتس���ابی« امری  انتس���ابی و ب���ا یک حکم اس���تخدام...«. ا
که ب���ا واو عطف آمده س���ازگار  ژنتیکی باش���د، با قس���مت بع���دی جمله 

نیست. احتمااًل منظورشان »انتصابی« است. 

4. صفحه 142 س���طر 4: »فرمایش���ات«. نویسنده اس���تعمال »فرمایش« را 
با »ات« )= نش���انۀ جمع عربی( نادرس���ت می داند و خود آن را در صفحه 
کرده است. هر چند  175 جزء کلمات غلط آورده ولی در اینجا استفاده 

ناصرخسرو »باغات« و »دهات« استعمال فرموده  است.

یم«. ایش���ان کلمات مشابه آن را در ص  5. صفحه 142 س���طر 5: »بیانداز
250 »بینداخت« و ص 259 »نیندیش���د« آورده اس���ت. پس در اینجا هم 

یم« درست است. »بینداز

ك���ه چ���را این دانش���نامه ت���ا به حال ب���ه فارس���ی ترجمه  خ���ورده ام 
ی���ح و روش���ن، جمالت خوش س���اخت  نش���ده اس���ت. متن صر
و خوش تراش، س���اختار منس���جم و هدفمن���د، پژوهش جامع و 
منابع معتبر و رس���ایی پیام هر مقاله در عین ایجاز، به حدی بود 
ك���ه به آدمی مث���ل من هم كه انگلیس���ی ام خوب نیس���ت، اجازه 
مطالع���ه م���ی داد )ص139(. با دیدن این آثار آدم به روش���ن بینی 
رد كه گفت:  مرح���وم س���یدجمال الدین اس���دآبادی ایمان م���ی آو
رد، و ش���رق ب���ا جهل و  »غ���رب با عل���م و عم���ل، نهضتی پدید آو

سستی از بین رفت«.

به نظر می رس���د ما نیز اگر خواس���تار چنین رشدهایی هستیم، در 
ای���ن حوزه باید كارهای مهمی انجام دهیم كه ش���اید مهم ترین و 
اصلی تری���ن آنها تغییر خردمندانه و هدفمند نظام آموزش���ی و نوع 
نگرشمان به مقولۀ علم و فرهنگ، آموزش و نهادینه كردن اخالق 
علمی، ایجاد روحیۀ دانش آم���وزی و دانش پذیری، ایجاد روحیۀ 
تحقیق گروهی، گرامی داشتن استادان، گرامی داشتن پژوهش ها 
و پژوهش���گران وطنی، كوتاه كردن و كاربردی كردن دورۀ تحصیل، 
تغیی���ر الگوی مدرک گرایی ب���ه دانش دوس���تی، دادن آموزش های 
یرایش و ...، ایجاد روحیۀ  پایه ای الزم از جمله درست نوشتن و و
پرسشگری و كتاب خوانی، بهادادن به نویسندگان و پژوهشگران 
پا و امریكا به مش���رق  ج���وان، تغییر دوباره از بی���ت المقدس و ارو
كار آمد و الیق باش���د. )حافظ راست  زمین و اس���تفاده  از مدیران 
گفت: خیال حوصلۀ بحر می پزد هیهات / چه  هاست در سر این 
قط���رۀ محال اندیش! یكی از دوس���تان در انتهای این جمله برایم 
پیام گذاش���ت ك���ه وقتی كتابت را چاپ ك���ردی و در عرض پنج 
سال پانصد نسخه فروختی و الباقی را راه رفتی و هدیه كردی، از 

خیال پردازی دست برمی داری!( )همان(

... در سریال مختارنامه بیتی از حافظ را به دهان فردی كه 1400 
س���ال پیش زندگی می كرد، گذاش���ته بودند: ب���رو این دام بر مرغی 

دگر نه و نیز جملۀ »باغت آباد انگوری« را ... )ص142(

□ هش���تم پرهیز از در پوس���تین خلق افتادن و به معایب دیگران پرداختن 
است. ایشان غلط ها و اشتباهاتی را که بدان ها نظر دارند، در دل نوشتار 
خوی���ش مرتکب ش���ده و در موارد مختل���ف به آنها ارج���اع داده اند. برای 
نمونه، در پایان دفتر اول، به تفصیل اش���تباهات این دفتر را ذکر کرده اند. 
همچنی���ن، در موضوع »ویرایش تصویر« به نارس���ایی تصاویر کتاب خود 
گر کس���ی  توج���ه داده ان���د و در موض���وع »بدنویس���ی« تصریح کرده اند که ا
کتاب  کافی اس���ت  می خواه���د یک نوش���تۀ واقعًا ب���د را از نزدیک ببیند، 
گر این س���خن را حمل ب���ر تعارف و  مصائ���ب آقای ویراس���تار را بخواند. ا
کتاب  شکسته نفس���ی نویس���نده نکنیم، با کمی دّقت در سبک نگارش 

مصائب آقای ویراستار



نقد و برریسکتاب

63 141سال بیست و چهارم،مشارۀسوم، مـــردادوهشریـور1392

که ما بستیم«. مصراعی است  است: »وفا تا پای جان این است پیمانی 
از هوشنگ ابتهاج.

17.   صفحه 317، بند 4، س���طر 3: ش���عر ایرج چنین ضبط شده است: 
گردی  »خط نویس���ی؟ نه خط به تو باشد، نه سواد / خسر الدنیا و اآلخره 
ک���م دارد و  آخ���ر« که مصراع نخس���ت وزنش درس���ت نیس���ت و یک هجا 
ص���ورت درس���ت آن این اس���ت: »خط ب���رون آری، نه خط به تو باش���د نه 

سواد...«. 

گذاشتن  گمانم  18. ص319، بند 2، س���طر 5: بعد از عنوان: »ِکیف«. به 
کلمه بر وزن حیف خوانده شود نه  که این  کسره زیر کاف برای این است 
کس���ره  این مش���کل را حل نمی کند. »کیف«  بر وزن قیف؛ اما به نظر بنده 
َکْیف به فتح کاف است که قانون اقتصاد  واژه ای است عربی و در اصل 
ک���ه در )-ْی( که بعضی آن را  زب���ان یا اصل کم کوش���ی، ما را وادار می کند 
کنیم(  کسره بخمانیم )=له  مصّوت مرکب دانس���ته اند، فتحه را به سوِی 
ک���ه در تلفظ »َیْوم«  که قاعدۀ تس���هیل نامیده می ش���ود؛ هم���ان قاعده ای 
که  پی���ش می آید و ما آن را yavm تلف���ظ نمی کنیم، yovm تلفظ می کنیم 

 .yum و yavm تلفظی است میان

19. صفحه 321، بند 2، سطر 7: شعلی. شغلی درست است.

کلمات عربی نظیر  6. در صفحه 149 در س���طر 4 [از آخر] می گوی���د: »در 
فاطمه، هنگام وقف »ه« تلفظ نمی ش���ود، پس نباید »فاطمه ی حسینی« 
کنیم تاء تأنیِث این گونه واژه ها به هنگام وقف  گر دقیق توجه  گفت...«. ا
به مصوت a یا e در فارس���ی تبدیل می ش���وند نه »ه-« fatema - :fateme؛ 
ام���ا در اینک���ه نباید با صامت میانج���ی »ی« بیایند، با نویس���ندۀ محترم 
کلمات، حکم ب���دل توضیحی را  همداس���تانم؛ زیرا واژۀ بع���د از این گونه 

 منه، »ی« نمی آید.
ّ

برای اسم پیشین دارد و میان بدل و مبذل

7. صفحه193، س���طر آخر: بیت معروف س���عدی به صورت »سعدی به 
که حقیر به این صورت دیده  روزگاران خاری نشس���ته در دل / ...« آمده 
اس���ت: س���عدی، به روزگاران، مهری نشس���ته بر دل...؛ مگر آنکه مطابق 
کلماتی از آن را به عمد تغییر داده، در این بیت  که نویسنده  سایر ابیاتی 

کار باشد. نیز تعّمدی در 

8. صفح���ه232، س���طر2: ... »ای���ن واژۀ آخر ی���ادگاری مردم قم اس���ت«. 
»یادگار« بهتر است، مگر اینکه استعمال عامیانۀ آن مّد نظر باشد.

9. صفح���ه 245، س���طر 2: »... چ���ه واقع���ت رخ���داده؟...«. ای���ن ن���وع 
کهنه گرای���ی در مصدرهایی چون معالجت، مکاش���فت و ... مس���تعمل 

است؛ ولی چنین ساختی برای اسم فاعل محل تردید است.

10.  صفحه245، بند 1، س���طر آخر: »گفتم نهایتی بود این درد عش���ق را/ 
ه���ر صبحدم می کن���د از نو بدایتی«. مص���راع دوم س���کته دارد: هر بامداد 

می کند از نو بدایتی.

که وقت رفتن ش���د«، از  11.  صفح���ه 246، س���طر 2: مصرع »بخیز باغبانا 
نظر وزن مشکل دارد.

یم یا دوز آن  گر سم متفاوتی بساز 12.  صفحه287، بند 2، س���طر 5: »... ا
را کمی بیش از حّد معتاد کنیم...«. شکل مکتوب »دوز« تلفظ duz را به 
که در ترک���ی نمک معنی می دهد.به گمانم  ذه���ن متبادر می کند، همان 

باید »َدْوز« نوشته شود تا dowz تلّفظ شود.

13.  صفح���ه297، س���طر 6: »... ضرب المثل های زبان ه���ای دیگر...«. 
آیا »ضرب المثل« حش���و نیست؟ منظور »مثل ها« است؛ یعنی مثل های 

رایج زبان های دیگر.

14.  صفح���ه 299، بند 3، س���طر 4: »معّوج« ضبط ش���ده اس���ت. معوّج 
درست است، اسم فاعل مصدر اعوجاج.

کرده اند؛ در  گرا« ترجم���ه  15.  صفح���ه305، بن���د آخر: »س���کوالر« را »دنیا
که معنی لغوی آن »َمْدرَس���ی« اس���ت و سکوالرسیم مکتبی است  حالی 
گرا« را با  که اّم المعارفش جدایی دین از سیاس���ت اس���ت و ترجمۀ »دنیا

تسامح باید برای آن بپذیریم.

که ما  16.  صفح���ه312، س���طر 17: »وف���ا ت���ا پای ج���ان، این بود عه���دی 
ک���ه وزنش ای���راد دارد و صورت درس���تش این  بس���تیم«. مصراعی اس���ت 

مصائب آقای ویراستار
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گر آن قدر آرمان گرا نبودم و بلد بودم مثل  مهربان و سهل گیر بودم، ا
كنم تا بتوانم  كار خودم را اثبات  بارباپاپا منعطف و نرم باشم و با 
آنج���ا بمان���م و در فرصت���ی فراخ تر مان���ع انجام برخی اش���تباهات 
ش���وم و جلوی هدررفتن س���رمایه ای ولو كوچ���ک از این مملكت 
گر برای به كرسی نش���اندن یک حق، حق های دیگری  را بگیرم، ا
كارم خیر بود و هدف مناس���بی  گر نّیتم در  را پایم���ال نمی كردم، ا
گر برای رس���یدن به یک ذّره خوش���ی راضی نمی ش���دم  داش���تم، ا
یم  گر از امكانات مادی و معنو گنجش���كی از س���ر ش���اخی بپرد، ا
گر به  ب���رای پیش���برد بهت���ر اهداف س���ازمان اس���تفاده می ك���ردم، ا
گر  كار می كردم، ا جای فرار می ایس���تادم و بیش���تر و بهت���ر از قب���ل 
به جای حدیث كلوخ و س���نگ از آی���ه »و إذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا س���المًا« پیروی می كردم، اگر حرف خوب را با ادبیات بدی 
كمی - عق���ل داش���تم، هرگز این  كمی - فق���ط  گ���ر  نمی گفت���م، ا
زهایی  نوش���ته به وج���ود نمی آمد و مجبور نبودم خ���ودم را برای رو
كه رفته اند و دیگر امكانی برای جبرانشان نیست در محضر شما 

رم. كنم و سرتان را درد بیاو سرزنش 

گ���ر حضرت س���ید  که ا ب���ه ای���ن دلی���ل ب���ا ای���ن س���خنان مواف���ق نیس���تم 
الش���هداء)ع( در مقاب���ل یزی���د کوتاه می آم���د و با یک اظهار بیعت س���اده 
گوشه ای می نشست و به نش���ر معارف دینی می پرداخت و آن همه خون 
یخته نمی ش���د؛ آیا رفتارش���ان  یخته ش���د، ر کرب���ال و ب���ه دنبال آن ر ک���ه در 
عاقالن���ه و مواف���ق عقل دنیاجو نه خ���رد وحی بنیاد، نبود؟ ش���اید عاقالنه 
باشد؛ ولی قطعًا عاشقانه و مورد تأیید پروردگار نخواهد بود. ایشان نباید 
از دفاع حقوق درماندگان و حق گویی در برابر جائران احس���اس پشیمانی 
کنونی را خیلی بیشتر می پسندم تا آن باغبان  کنند. من همین »باغبان« 
کنار بیاید و خار در چش���م و  که با رئیس هیچ مدانش  خردگ���را و محتاط 

گلو دم فرو بندد و هیچ نگوید. استخوان در 

سخن دیگر اینکه این کمترین اذعان دارد که این مقالۀ کوتاه در خور کتاب 
ارجمند مصائب آقای ویراستار نیست و من از این بابت بسیار شرمنده ام »که 
خدمتی به سزا بر نیامد از دستم« و پیداکردن چند نکته در این کتاب نفیس 

نه ارزش آن را پایین می آورد و نه ارج و مقام ناداشتۀ مرا باال.

یاندن و باالندن باغ  هایی چون جنات نعیم و حسن  برای باغبان عزیز رو
خاتمت آروز می کنم.

که من آن را  کند...«  20. صفحه 339: س���خن بیهقی: »چون دوستی بد 
گفتن؟« خوانده ام. کند چه چاره از باز  به صورت »چون دوستی زشت 

21. صفحه 340، بند 4، سطر آخر: »این مرد بر مرکب چوبین سوار شد«. 
چون جمله مال بیهقی اس���ت، بهتر اس���ت به ص���ورت اصلی اش بیاید: 

»... بر مرکب چوبین نشست«.

22. صفحه 354، س���طر 3 [از آخر] ش���عر فردوس���ی: »که این بر من از من 
کلید«. مصراع نخس���ت ناقص است و  رس���ید / زمانه به دس���ت تو دادم 
صورت درس���ت آن چنین اس���ت: »بدو گفت کاین بر من از من رس���ید / 

کلید«.  زمانه به دست تو دادم 

کتاب اس���تاد دکت���ر میرش���مس الدین ادیب  23. در صفح���ه 134، ن���ام 
سلطانی »راهنمای آماده سازی کتاب« آمده که نام صحیح آن راهنمای 

کتاب است. آماده ساختن 

24. در صفحه 121، قطعه ش���عری از مرحوم قیص���ر امین پور را آورده و در 
پانویس نوشته اند: ظاهرًا از علیرضا قزوه است.

25. در صفحه 240، ش���عر معروف خاقان���ی )هان ای دل عبرت بین...( 
به فرخی نسبت داده شده است.

که ای کاش  در پایان پیش���نهادی به نویسندۀ بزرگوار دارم و آن این است 
کتاب آمده  ک���ه در بخش های مختل���ف  پ���اره ای از اتوبیوگراف���ی خ���ود را 
که بسیار  کند  اس���ت؛ یکجا اس���تخراج و به صورت داس���تانکی منتش���ر 
اب و خواندنی خواهد بود. هر چن���د در این خاطرات در 

ّ
دلنش���ین و ج���ذ

یک مس���ئله مطلقًا با او هم داس���تان نیستم و آن داوری ای است که پس 
از نق���ل خاطره ای تل���خ از آخرین روزهای خدمتش���ان در اداره ای دولتی، 

کرده اند: دربارۀ خودشان در صفحات 347 و 356 اظهار 

... آدم ه���ا موجودات عجیبی هس���تند و تا بتوانن���د به هر قیمتی 
ش���ده منافع ش���خصی خ���ود را حف���ظ می كنن���د. كمتر كس���ی را 
دی���ده ام كه حاضر باش���د از منافع خودش ب���رای منافع دیگران یا 
برای جلوگیری از ظلمی یا احقاق حقی بگذرد. از همه بدتر این 
كس بیش���تر درباره فضیلت  كه این دس���ته آدم ها از همه  اس���ت 
ین���د و خ���ود را آزاد و آزاده  ع���دل و نكوه���ش ظل���م س���خن می گو
می دانند. خود من همیشه میان این دو گروه متحّیر بوده ام و االن 
كه فكر می كنم می بینم در اغلب موارد، حرف هایم با عملم یكی 
نبوده است. نمی دانم چرا؟ شاید به این دلیل كه من هم یكی از 

این موجودات عجیب، یعنی آدم ها هستم.

و چنین به سرزنش خود پرداخته اند:

گ���ر این قدر زود  یراس���تار و محقق جاهل���ی نبودم، ا گ���ر م���ن و ... ا
كه  كار و عالقه ام به خدمت آن قدر بود  گر عش���ق به  رنج نبودم، ا
گر كمی خونسرد و  رودم به حاشیه س���ازی و دعوا می شد، ا مانع و

مصائب آقای ویراستار


