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کتاب مقدس ویراستاران  
محمد اسفندیاری

کتــاب )چــاپ اول، 1365( راهنمایــی آموزنــده  کتــاب راهنمــای آمــاده ســاختن  چکیــده: 
ــت.  ــران اس ــتاران و ناش ــان،  ویراس ــندگان، مترجم ــه نویس ــردازان از جمل کتاب پ ــه  ــرای هم ب
کتــاب پیرامــون آییــن نــگارش،  کــه تألیــف ادیــب ســلطانی اســت را می تــوان بهتریــن  ایــن اثــر 
کتــاب وی  کــرد. نویســنده در نوشــتار حاضــر به اختصــار، نویســنده و  ویرایــش و نشــر قلمــداد 

ــد.  ــی می نمای را معرف

ــگارش، آییــن ویرایــش، آییــن  کتــاب، آییــن ن کتــاب راهنمــای آمــاده ســاختن  کلیــدواژه: 
کتــاب، ادیــب ســلطانی. نشــر، معرفــی 

 Editors’ Holy Book
By: Muhammad Isfandiāry
Abstract: A Guide to Preparing a Book (First 
Edition, 1365) is an informative guide for all of the 
people who are working in the process of publishing 
a book including writers, translators, editors, and 
publishers. This work, written by Adib Soltāni, can 
be regarded as the best book on the rules of writing, 
editing and publishing. The author of the present 
paper is going to introduce this book and its author 
briefly.
Key words: A Guide to Preparing a Book, the rules 
of writing, the rules of editing, the rules of publish-
ing, book report, Adib Soltāni.

ين ر  الكتاب املقّدس لدى املحّر
حمّمد اسفندياري

يعــّد كتــاب راهنماى آماده ســاخنت كتــاب )= دليل إعــداد الكتب( الذي 
 لكاّفــة 

ً
 مفيــدا

ً
وىل ســنة 1365 مشســّية دليــًا تعليمّيــا

ُ
صــدرت طبعتــه األ

ين. ين وناشر كّتاب ومترمجني وحمّرر املهتّمني بصناعة الكتب من 

ميكــن القول بــأ ّنه أفضــل الكتب  والكتــاب مــن تأليــف أديــب ســلطاين، و
ير والنشر. صول التأليف والتحر

ُ
املوجودة حول قواعد وأ

ف وكتابه.
ّ
 باملؤل

ً
 خمتصرا

ً
يفا واملقال احلايل يتضّمن تعر

املفــردات األساســّية: كتــاب راهنماى آماده ســاخنت كتــاب )= دليل إعداد 
يف الكتاب،  يــر، قواعد النشــر، تعر الكتــب(، قواعــد الكتابــة، قواعد التحر

أديب سلطاين.
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کتاب مقدس ویراستاران  
دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی برای بسیاری ناشناخته است و برای آنان که می شناسندش معّماست. 

ت مجهول ماندنش معلوم است: نه سخنرانی می کند، نه حاضر به مصاحبه می شود، نه مقاله می نویسد 
ّ
عل

و نــه در اجتماعــات عمومی حاضر می شــود. حّتی در این زمانه که »گردش روزگار برعکس ]تصویر[ اســت«، 

کتاب هایش است و آنها هم جز  ی با جهان بیرونی اش فقط از طریق  عکسی از او در دست نیست. ارتباط و

کار خواص نمی آید و این خواص نیز چیزی از زندگی او نمی دانند. به 

کــه در خانــواده ای اهــل فرهنــگ زاده شــد )پــدرش از مقامــات وزارت معارف بــود و مادرش  ادیــب ســلطانی 

شــاعر(، نخســت در رشــتۀ حقوق به تحصیل پرداخت و ســپس آن را ناتمام گذاشــت و پزشــکی خواند و به 

پایانش رســاند. اّما حرفۀ پزشــکی را برنگزید و ظاهرًا یک نســخه هم ننوشــت، بلکه در پی عالیق دیگر رفت 

و در چنــد رشــتۀ متفــاوت و دور از هــم به مطالعه و تحقیق پرداخت: شــیمی، روانشناســی، منطق، فلســفه، 

یاضیــات، زبانشناســی، ترجمه، ویرایش و نّقاشــی. چون بــه ترجمه و ویرایش و زبانشناســی عالقه مند بود،  ر

گرفت و دوازده زبان آموخت؛ از جمله انگلیسی، آلمانی، چینی، روسی، یونانی، التین،  زبان آموزی را جدی 

کنون سیزده عنوان کتاب به چاپ رسیده که هر یک در موضوع خود بی مانند است؛  ی تا عربی و عبری. از و

کتاب، درآمدی بر چگونگی شیوۀ خّط فارسی، مسئلۀ چپ و آیندۀ آن )به  از جمله: راهنمای آماده ساختن 

انگلیسی(، سنجش خرد ناب )ترجمه از آلمانی( و منطق ارسطو )ترجمه از یونانی(.

گواهــی  ادیــب ســلطانی چنــد ســال در مؤسســۀ انتشــارات فرانکلیــن بــه ویراســتاری اشــتغال داشــت و بــه 

سرویراســتار آن مؤسســه، »دقیــق« و »پرحوصله«، »مبــادی آداب« و »پایبند به اخــالق صحیح« بود و در حل 

کــه در حّد نبوغ بود. در زندگی خصوصی نیز ســاده و  مشــکالت علمــی »گاه بارقه هایــی از خود نشــان می داد 
کرده بود، می افزود«.1 کسب  که در چشم همکاران خود  زاهدمسلک بود و همین به احترامی 

کــه از دانشــوران صــد ســال اخیــر در ذهــن دارم، ایــن چنــد نفــر را از همــه دقیق تــر یافتــه ام:  در فهرســتی بلنــد 

ینــی، امیرحســین یزدگردی، ادیب ســلطانی و مصطفی ملکیــان. در همۀ آثار ایشــان نازک بینی و  محمــد قزو

کتاب. یک اندیشی نمایان است؛ از جمله در شاهکار ادیب سلطانی دربارۀ  بار

راهنمــای آماده ســاختن کتــاب )چــاپ اّول، 1365(، راهنمایــی آموزنــده بــرای همۀ کتاب پردازان اســت؛ از 
نویســندگان تــا مترجمــان و از ویراســتاران تــا ناشــران. این اثــر را می توان بهتریــن کتاب دربارۀ آییــن نگارش و 

ویرایش و نشــر شــمرد و مقصودم از »بهترین«، جامع ترین و مســتندترین و علمی ترین و دقیق ترین اســت. هر 

یده  کــه در این کتاب آمده، همۀ ابعاد و اضالع و اســتثناهای آن بررســی و تا هــم فیها خالدون آن کاو بحثــی 

کتاب منتشــر شــده  کنون چند دهه می گذرد و در این مّدت چندین  کتاب تا شــده اســت. از چاپ اّول این 

گر بشود گفت در علم نیز کتاب مقّدس  است، ولی هیچ کدام قابل مقایسه با کتاب ادیب سلطانی نیست. ا

کتاب مقّدس ویراســتاران می توان خواند. نمی دانم چرا این اثر  کتاب را  وجود دارد، راهنمای آماده ســاختن 

یافت  به عنوان کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران برگزیده نشــد، شــاید هم برگزیده شد و نویسنده اش از در

ید. جایزه خودداری ورز

کریم امامی؛ »شیوه نامه یا دانشنامک؟«؛ نشر دانش )سال هفتم، شمارۀ پنجم، مرداد و شهریور 1366(، ص 70.  .1

کتاب؛  راهنمای آماده ساختن 
میرشمس الدین ادیب سلطانی؛ 
چاپ اول، تهران: سازمان 
انتشارات و آموزش انقالب 
اسالمی، 1365.

 محمد اسفندیاری
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 ابات اریو  سدقک باتک 

کتاب و پاره ای  کتاب بدین شرح اســت: »کالبدشناسی  کوتاه  فهرســت 

مســائل مربــوط بــه تکویــن آن«، »چــاپ و صّحافــی«، »نقطه گــذاری در 

رابطــه بــا نــکات نظــری و چاپی«، »شــیوۀ خــّط فارســی«، »روش نوشــتن 

واژه هــا و نام هــای بیگانــه در فارســی«، »کلمــات و نشــانه های بیگانــه در 

یاضیات«، »مقیاس هــا و تبدیل ها«،  متــن و در پانوشــت ها«، »اعــداد و ر

»کتاب نامه هــا«،  یادداشــت ها«،  و  »پانوشــت ها  »اصطالح شناســی«، 

»فهرســت های راهنما«، »واژه نامه ها«، »جدول هــا، نمودارها، تصویرها«، 

کتاب«. »دربارۀ ویرایش«، »تولید 

را در چنــد صفحــه مالحظــه  کتــاب  کــه فهرســت تفصیلــی  هنگامــی 

گفتــه نمانــده و از صــدر تــا ذیــل  می کنیــم، بــه نظــر می رســد مطلبــی نا

موضوعــات و جزئیــات آن در بیــش از هزار صفحه بررســی شــده اســت. 

از این روســت که چون نویســندگان و ویراستاران در سال 1365 با کتابی 

کــه این همه دانســتنی  بدیــن تفصیــل مواجــه شــدند، بــه دلهــره افتادند 

کتاب بود و ما نمی دانستیم! دربارۀ 

دّقت ادیب سلطانی در پژوهش و نگارش و ویرایش ناشی از کمال گرایی 

ی به متوّسط و خوب اوست. و

یکــی از منتقــدان راهنمــای آماده ســاختن کتاب، ضمن اشــکال گرفتن 

ــف به رعایــت اتقــان و انتظام و 
ّ
گفتــه اســت: »تقّید مؤل ــف و اســتعمال واژه هــای غریــب، 

ّ
بــر سره نویســی مؤل

امانــت نیــز نمونه هایــی از نوع دیگر بــرای غرابت گرایی او به دســت می دهد«.2 از اینجا معلوم می شــود از بس 

گر کســی خالف این باشد، به اّتهام  در میان ما بی دقتی و شــلختگی و خالف امانت عادی شــده اســت که ا

»غرابت گرایی« رانده می شود.

کتــاب ننگریســتند و چــون  کتــاب بــه دیــدۀ انصــاف در  راســت اینکــه آن دو ناقــد راهنمــای آمــاده ســاختن 

کتاب را هم، چنان که باید، قدر ندانستند.  فارسی گرایی و واژه سازی ادیب سلطانی را نپسندیدند، محتوای 

کنیــم همــۀ اشــکاالت ایشــان بــه زبــان کتاب درســت باشــد، می شــود طــاووس و پــای او. چــرا به  گــر فــرض  ا

زیبایی هایش نمی نگرند و فقط در پایش خیره می شوند؟

که توصیه می کند در هــر موضوع علمی  یافــت  احتیــاط و دّقــت علمــی ادیب ســلطانی را از اینجا می توان در

گیریــم. ولی چون ممکن اســت در تفســیر آنچــه خوانده ایم دچار  نخســت بایــد منابــع متفــاوت را بــه مطالعه 

یم. ســپس باز مطالعه را  اشــتباه شــویم، باید به آن مطالعه بســنده نکنیم، بلکه آن را با اهل فن در میان بگذار

  بحث با دیگران  تصمیم موّقــت  ادامــه دهیــم و آنــگاه نتیجه گیری کنیم؛ بنابراین: مطالعۀ مســتقل
که در علم هیچ چیز »نهایی« نیست.3 مطالعۀ مستقل  تصمیم نهایی. با این توضیح 

یس تا چاپ«؛ نشر دانش )سال هفتم، شمارۀ چهارم، خرداد و تیر 1366(، ص 40. 2. احمد سمیعی؛ »از دست نو
کتاب )چاپ اّول: تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1365(،  3. ر.ک به: میرشمس الدین ادیب سلطانی، راهنمای آماده ساختن 

گفته است. گفت، نیز  که مشخصات آن را خواهیم   )LIII - LII ص 760. وی این نکته را در سنجش خرد ناب )ص
جالــب توّجــه اســت ادیــب ســلطانی در پیشــگفتار کتاب درآمــدی بر چگونگی شــیوۀ خّط فارســی )چــاپ اّول: تهــران، انتشــارات امیرکبیــر، 1354( 
یســد: »ایــن کتــاب عبارت اســت از گزارشــی موّقت از کار در جریان پیشــرفت، نه یک مطالعــۀ فرجامیــن« )ص XI - X(. وی آن همه تحقیق  می نو
و تدقیــق خــود را »درآمــد« نــام می گــذارد و »موّقــت« می خوانــد، نــه نهایــی. این را بســنجید با کســانی کــه عنوان آثــار خود را »نهایــة...« و »غایــة...« و 

»منتهی...« می گذارند و می پندارند حرفی برای دیگران باقی نگذاشته اند.
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 ابات اریو  سدقک باتک 

کــه اواًل تک منبعی هســتند و ثانیًا مطالعــه کرده و  ایــن روش را مقایســه کنیــد بــا روش نویســندگان معاصــر ما 

نکرده، می نویسند و حکم صادر می کنند و با تعّصب هم بر دیدگاهشان اصرار می ورزند. از آنچه به ذهنشان 

می آیــد تــا آنچه می نویســند، چند دقیقه ای نمی گذرد. نظــر موّقت ندارند، بلکه هر آنچه در ابتدا به ذهنشــان 

می آید، نظر آخرشــان می شــود. در گفتگو با دیگران نیز به دنبال کشــف حقیقت نیستند، بلکه در پی اثبات 

حقانیت خودند.

کنیم  یم، به روش علمی اش باید اشــاره  گر بخواهیم بر احتیاط علمی ادیب ســلطانی انگشــت بگذار باز هم ا

که »روش آشتی و احتیاط و محافظه کاری و درست دانستن همۀ استدالل های به  ظاهر متناقض یا متضاد«4 

است: آشتی خردگرایی )راسیونالیسم( با تجربه گرایی )آمپیریسم(، آشتی قیاس با استقرا، آشتی شناخت با 

کیشی، آشتی ارزش )آنچه باید باشد( با بودش )آنچه هست( و حّتی آشتی اعتدال با افراط؛ یعنی  نمی دانم 

»دوســت نداشــتن هیچ چیز به  افراط مگر اعتدال«.5 در جایی دیگر از این روش آشــتی گرایی که من نیز بدان 

گفت؛ ان شاءاهللا. ق دارم، سخن خواهم 
ّ
تعل

توصیۀ من به همۀ نویسندگان این است که حداقل یک کتاب ادیب سلطانی را به قصد آموختن دّقت از او، 

که  گیریم، درسی آموخته ایم  گر دّقت را از او فرا ی در این عصر سرعت، آیت دّقت است. ا به دّقت بخوانند. و

فوایدی فراوان از آن حاصل می شود؛ هم در تفّکر، هم در تحقیق و هم در تألیف.

در زمانــۀ مــا واحــد نــگارش بعضی کتاب اســت. ایــن گروه، کتــاب به کتاب پیــش می روند؛ ماننــد ذبیح اهلل 

کتاب نوشــت.6 واحد نگارش برخی دیگر مقاله اســت. با یکدیگر مســابقۀ  که در حدود 1500 جلد  منصوری 

مقاله نویســی می دهنــد و برنــده را کســی می دانند که بیشــتر نوشــته باشــد.7 بعضی هم واحد نــگارش خود را 

گویا چیــزی ننوشــته اند. اّما واحد نــگارش ادیب  صفحــه می داننــد و در یــک روز تــا چنــد صفحه ننویســند، 

کلمه را  کلمه درنگ می کند و هر  کلمۀ دیگر می افزاید؛ یعنی در مقابل هر  کلمه ای به  کلمه اســت.  ســلطانی 

گر در ابتدای کتابش نوشــته اســت »پیشــگفتار«، دیمی و  از میــان انبوهــی از کلمات برمی گزیند.8 فی المثل ا

علی الّرســم ننوشــته اســت، بلکه از میان کلماتی چون »مقدمه« و »دیباچه« و »درآمد« و »ســرآغاز«، آن کلمه 

ی بخواند تا  کتاب از و که باور نمی کند، بســنده اســت تا فقط یک  را بنا به دلیل یا دالیلی برگزیده اســت. هر 

بنگــرد در آن »نکته هــا چــون تیــغ پوالد اســت تیز«. من که به نظر بعضــی دّقت وســواس گونه دارم، در مقابل او 

سپر انداخته ام.

کتاب، ص 400 ـ 401. 4. راهنمای آماده ساختن 
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رده ام. کتاب کتاب پژوهی، آو یسی«، چاپ شده در  یسی تا بهترنو 6. شرح آن را در مقالۀ »از بیشترنو
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