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جناب  آقاي  ايراني 
از نامه  مورخ  20 اكتبر 2007 جناب عالي  كه  تازه  به  دست  

من  رسيده  است  سپاسگزارم .
 به  اطالع  مي رسانم  كه  بنده  به  مدت  يك  سال  مشغول  
را  آالتي   و  ابزار  كه   هستم   استانبول   در  موزه اي   برپايي  
به   شده اند  ساخته   عربي   اسالمي   علوم   اساتيد  توسط   كه  
مراسم  افتتاحية اين  موزه  روز  نمايش  مي گذارد. احتماالً 
12 فوريه  2008 برگزار مي شود. اين  مهمترين  دغدغة  من  
در اين  زمان  است  و قابل  پيش  بيني  نيست  كه  چه  تاريخ  

مي توان  نمايشگاهي  در تهران  داشت .
 از شما براي  ارسال  مجموعة  جامع التواريخ  كه  توسط  
از  به  زودي   متشكرم .  بسيار  است ،  رسيده   چاپ   به   شما 

منشورات  اين  مؤسسه  برايتان  ارسال  خواهد شد.
با بهترين آرزوها و سالمتي
فؤاد سزگين
(فرانكفورت)

جناب آقاي ايراني
از اظهار عالقه مندي شما جهت نقد و معرفي كتاب تفسير 
قرآن رشيدالدين ميبدي نوشتة دكتر آنابل كيلر متشكرم. به 
اطالع مي رسانم كه جديدترين كتاب در زمينة مطالعات 
 Word of God,) قرآني با نام كالم خداوند، هنر انسان 
انگلستان  بازار  در   2008 ژانوية  ماه  در   (Art of Man
عرضه خواهد شد. اين كتاب نوشتة دكتر فهميده سليمان 
است و انتشارات دانشگاه آكسفورد با همكاري مؤسسة 
 OUP سايت  مي كند.  چاپ  را  آن  اسماعيلي  مطالعات 
اطالعات مربوط به اين سري كتاب ها را به روز در اختيار 

قرار مي دهد:
http://www.oup.com

يك نسخه از كتاب طبق درخواست تقديم مي شود. 
كتاب  معرفي  صورت  در  شد  خواهم  سپاسگزار  بسيار 
در نشرية خود، يك نسخه از نشريه تان را براي مؤسسه 

ارسال فرماييد.
با احترام 
تاليا آريان ندوشن
(مؤسسة مطالعات اسماعيلي لندن)

مدير محترم گرامي نامة گزارش ميراث
بعَد التّحيِّة و الثناء،

به عرض مي رساند:
در توضيح گرامي نامة گزارش ميراث دربارة الّشهاب 
اين  اهتمامِ  به  كه  بَحراني  محّدِث  االداِب  و  الحكِم  في 
كمين در مراحِل آماده سازي نشر است، مرقوم شده بود 
ُقضاعي  قاضِي  شهاب األخباِر  شروِح  از  يادشده  اثِر  كه 

است (ش 13 و 14، ص 6).
يادآور مي شود كتاِب مذكور حديثنامه اي شيعي است 
ديگر  خصائصي  با  البته  و  ُقضاعي  شهاِب  اقتفاِي  به  كه 
ــ  است  آمده  به َشْرح  پژوهش  آن  پيشگفتارِ  در  كه  ــ 
تأليف گرديده، و از بُن ُجز پاره اي حواشِي ايضاحي كه 
در بعِض نسِخ آن هست از شرح و توضيح بَركنار و خود 
أَثري مستقل درشمار است. (پيش از اين در همين مجّلة 
آن  دربارة  كوتاهي  يادداشِت  َحَسب األمر  گزارِش ميراث 

قلمي شده است؛ َفْليُراجع.)
التباِس  َرفِع  و  َدفع  ماية  تَذكار،  اين  َطبِع  با  اميدوارم 

ُمحتََمل فراهم آيد.
با تجديد احترام
دعاگو: جويا جهانبخش
طهران، زمستاِن  1386ش
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جناب آقاي دكتر ايراني
مدير مسئول محترم گزارش ميراث

با سالم و آرزوي تندرستي و بهروزي، نامه اي از استاد 
علمي  هيئت  عضو  ــ  جويني  عزيزاهللا  جناب  بزرگوار 
 11 ـ   10 شمارة  در  ــ  تهران  دانشگاه  ادبيات  دانشكدة 
(تير و مرداد 86) به چاپ رسيده كه در مقام جوابگويي 
بر نقد آقاي سجاد آيدنلو است كه در شمارة 4ـ6 (دي ـ  

اسفند 85) چاپ شده بود. 
حق طبيعي هر فردي است كه در مقام دفاع از عملكرد 
خود برآيد، اما سه نكته در عملكرد شما و استاد بزرگوار 

جويني است كه نه سبب رنجش، بل قابل تعمق است.
1. قاعدتًا سياق عمل در عرف مطبوعاتي چنين است 
به  صفحه اي  همان  در  معموالً  را  نقد  جواب  كه 
چاپ مي رسانند كه اصل مطلب چاپ شده بود. 
از آنجا كه مخاطب جوابيه شما بوديد تصور نامه 
در ذهن تداعي شده و در بخش نامه ها اين جوابيه 
چاپ شده است. شايد اعالم وصول نشريه در آغاز 

اين جوابيه شبهة نامه بودن را فراهم مي آورد.
2. جناب جويني در بخش پاسخ ــ اولين مورد ــ از 
تاريخچة دانش آموزي سخن گفته اند كه در سال 
و  است  شمسي1379)  تاريخ  قوي  ظن  (به   79
قريب به هشت سال پيش با حضرت استاد مكاتبه 
داشته و با شور و شوق جواني استاد را كعبة آمال 
خود پنداشته و گاهي در ضمن سؤال و ارشادات 
كه  مي پرداختند  هم  اظهارنظر  به  جويني  جناب 
سومي  سال  دانش آموز  آن  بر  عيب  هيچ  جاي 
نيست، بل ماية تقدير ايشان است كه با استادي 
چنين مكاتبه داشت و اشكاالت و استنباطات خود 
بهره مند  و  مي گذاشت  ميان  در  حضرتشان  با  را 
مي شد، چه جاي عيب است كه استاد اين  چنين 
آقاي آيدنلو (عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور) 
را معرفي مي كنند. گويي مراد استاد از اين معرفي 
آقاي  نوشتة   و  گفته  و  يافته  كل  كه  است  چنين 
جاي  كه  است  گونه  و  روش  همين  به  آيدنلو 

حيرت دارد.
3. آنچه را استاد در مقام پاسخگويي برآمده اند بايد 

شاهنامه شناسان تأييد يا رد كنند كه اين حقير فقير 
استاداني  محضر  در  كه  نمي دهد  اجازه  خود  به 
چون استاد جويني با بضاعت كم اظهارنظر كند. 
يا  كنفرانس  يك  در  كه  كرده اند  اشاره  استاد  اما 
مجمع علمي سخنراني كرده اند و سكوت استادان 
صحت  بر  حمل  را  كنفرانس  در  شركت كننده 
نيست.  چنين  مطلقًا  كه  دانسته اند  خود  مدعاي 
شايد اگر ميزگردي در پايان اين مجمع علمي براي 
پرسش و پاسخ وجود مي داشت، معلوم مي شد كه 
نظرات استاداني چون اميدساالر و خالقي مطلق و 
... كه در اين جلسه حضور داشتند در اين مدعا 
چيست. افزون بر آن، در ايران حداقل رسم نيست 
كه در اين گونه سخنراني ها استادان بر استاد ديگر 

خرده بگيرند و يا نظر او را رد كنند.
به اميد آنكه روزگاري نقدشونده و نقدكننده فرهنگ 
نقد را پذيرا باشند. براي همگان آرزوي توفيق روزافزون 

دارم.
مزدك ابهري

مركز پژوهشي ميراث مكتوب،
آقاي اكبر ايراني

با تقديم احترام، رياست دفتر مقام عالي رياست جمهوري 
دسترس  به  از  نيك  تمنيات  ابراز  با  افغانستان  اسالمي 
چاپ  مختلف  كتب  جلد  يكصد و هشتاد  تعداد  قرار دادن 
كشور  مهم  انتشارات  و  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز 
امتنان  و  سپاس  اظهار  ايران  اسالمي  جمهوري  دوست 
راستاي  در  را  مذكور  مركز  مديد  موفقيت هاي  نموده 
توسعة علمي و فرهنگي خواسته اميدوار است تا تعداد 
خوانندگان انتشارات مركز مذكور هرچه بيشتر گسترش 

يابد.
با احترام
محمد عمر داودزي
رئيس دفتر مقام عالي رياست جمهوري افغانستان


