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ميراث  سر  بر  ما  عمر  سال  پانزده  و  زديم  هم  بر  چشم 
مكتوب گذشت. چه بسيار كسان كه در اولين برخورد با 
جوانى كه اكنون سر بر آستان ميانسالى مى سايد، در آينة 
خيال خود او را شخصى سالخورده يا به قول استاد ايرج 
افشار خيال انديش مى پنداشتند و اظهار شگفتى خود را 
پنهان نمى كردند. گويا مديريت حوزة نسخه هاى خطى ـ 
قديمى و كهن بايد با موضوع آن تناسب تاريخى داشته 
باشد. در اين دوران كه نشانه هاى كهنگى بيش و كم بر 
سر و صورت ظاهر شده و البته فرسودگى در ايام نفى بلد 
هم مزيد بر علت آن گرديده، به مصداق الخير فى ما وقع، 
پر بار  صفحات  در  تورقى  كه  شد  سبب ساز  عزلت  كنج 
گنجينة راهنماى كتاب كه از سال 1337 تا اسفند 1357 به 
طور مستمر منتشر گرديد بزنم. هر شماره از شمارة ديگر 
معين،  محمد  نفيسى،  سعيد  چون  بزرگانى  نام  پربارتر. 
خوانسارى،  محمد  محقق،  مهدى  دانش پژوه،  محمدتقى 
باستانى پاريزى، محمدعلى جمال زاده، سيدمحمد فرزان، 
سيدحسين نصر، منوچهر ستوده، محمدجعفر محجوب، 
و  مهدوى  يحيى  بيرشك،  احمد  پروين گنابادى،  محمد 
كه  است  چشم نواز  آن  در  ديگر  فرهيختة  دانشمند  دهها 
همه به همت و مديريت و رادمردى نادرة روزگار ما آقاى 
ايرج افشار ــ  حفظه اهللا ــ صورت گرفته و اين مجموعة 

ماندگار اكنون بر تارك شجرة زّرين تاريخ فرهنگ و ادب 
ايران مى درخشد. 

آستين  فرهيختگان،  اين  اقتفاى  و  پيروى  به  نيز  ما 
همت را باالزده و چرخ گزارش ميراث را به مصداق آية 
درآورديم  گردش  به  نوركم»  من  نقتبس  «انظرونا  شريفة 
جامعه  و  نيست  مراد  بر  گردون  دور  امروز  كه  هرچند 
فرهنگى در بستر ركود و سكون آرميده و ما مى كوشيم بر 
تداوم كارهاى ميراث، تا گزارش نويدبخش و اميدآفرينى 
را تقديم كنيم شايد كه پرتويى از راهنماى كتاب جاويْد 

اثر باشد و الگو و چراغ راهمان. 
داد  را  نويد  اين  اخير،  شماره هاى  چاپ  خوشبختانه 
كه ماهنامة گزارش ميراث ــ كه از اين شماره دوماهنامه 
برخى،  اذعان  به  و  كرده  پيدا  را  خود  راه  ــ  است  شده 
به  هرگز  من  است.  شده  كتاب  راهنماى  انتشار  يادآور 
خود اجازه نداده و نمى دهم كه چنين قياس مع الفارقى را 
بپذيرم؛ ما كجا و نويسندگان و مقاالت سودمند راهنماى 
كتاب كجا! كه جامعة ادبى و فرهنگى ايران تا دهها سال 

مديون خدمات اين مفاخر گرانماية ايران خواهند بود.
اوايل سال جارى راهنماى كتاب به بلندهمتى مدير 
توانمند انتشارات سخن تجديد چاپ شد و كتابخانة مركز 
پژوهشى ميراث مكتوب به بازچاپ جديد اين مجموعه 

گذشته 
چراغى فرا راه آينده
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ذيقيمت  چنان  مجموعه  اين  گرديد.  آراسته  جلدى   21
و  حّد  باز  مى گذاشتند  آن  براى  كه  مبلغى  هر  كه  است 
ارج آن را معين نمى كرد، اما دريغ كه همواره اهل مطالعه 
و تحقيق و پژوهش در اين ديار با بضاعت مزجاة خود، 
روزگار فرهنگى خود را به سر كرده و از فراچنگ داشتن 
صورت  است  اميد  بوده اند.  محروم  مجموعه هايى  چنين 
رقومى و ديجيتالى اين سلسلة جليله در شكل لوح فشرده 
با بهايى مناسب عرضه شود تا محققان جوان اين دوران 
كه با رايانه و لوح فشرده بيشتر انس و الفت پيدا كرده اند، 

بتوانند از مقاالت ارزشمند و مفيد آن بهرة وافى ببرند. 
را  كتاب  جاى  فشرده  لوح  هيچگاه  كه  نيست  شك 
نمى گيرد و كتاب جاى لوح فشرده را، اما عصر جهانى 
ارتباطات و گسترش رسانه ها، سرعت دسترسى آسان به 
اطالعات، ذائقه هاى اهل علم و دانش را دگرگون كرده 
پژوهش  شيوه هاى  و  داده  تغيير  را  بهره ورى  فرهنگ  و 
نسل  گويا  و  باخته  رنگ  نوين  دستاورد  اين  تأثير  تحت 
جايگزينى  با  وداع  اين  كرد.  خواهد  وداع  كاغذ  با  آينده 
نامه هاى الكترونيكـى (Email) به جاى نامه هاى كاغذى 
آغاز شده و البته در حال حاضر در برخى از كشورهاى 
حتـى  مجـازى  فضاى  در  آموزش  و  تدريس  پيشرفته، 
براى كودكان و نوجـوانان دوران آزمـون و خطاى خود 

را طى مى كند.
اگر تاكنون تأليف و تدوين و نگارش و چاپ كتاب 
در اين عصر هنوز از رونق نيفتاده، به دليل عدم تغيير در 
و  استاد  بين  فاصلة  هنوز  چون  است.  همگانى  فرهنگ 
دانشجو و دانش آموز و آموزگار در اين زمينه بسيار است 
و هر دو كامًال با فرهنگ استفاده از رايانه و اينترنت آشنا 
نيستند. مدتى است كه در اين انديشه ايم كه مجموعة آثار 
فشرده  لوح  يك  قالب  در  را  مكتوب  ميراث  منتشرشدة 
براى استفادة همگان آماده و منتشر كنيم. اين كار را با درج 
مقاالت و مطالب آينة ميراث و گزارش ميراث در وبگاه 
ميراث مكتوب شروع كرده ايم. اكنون برخى از دانشگاهها 
و مراكز علمى دنيا آثار و منشورات خود و حتى تصوير 
را  خود  كتابخانه هاى  مخطوطات  برخى  تصاوير  تمام  يا 
از جمله كتابخانة دانشگاه پرينستون براى استفادة عموم 

و  الشامله  و  الوّراق  پايگاه  داده اند.  قرار  اينترنت  روى 
يعسوب الدين و... نيز متون چاپ شده را همراه با امكان 
عالقه مندان  بهره بردارى  جهت  رايگان  طور  به  جستجو 
علوم  رايانه اى  مركز  است  اميد  داده اند.  قرار  اختيار  در 
اسالمى نور در قم هم مجموعه نرم افزارهاى خود را روى 

شبكة جهانى قرار دهد.
البته رعايت انضباط و اخالق حرفه اى بر همگان الزم 
است. احترام گذاشتن به حقوق معنوى و مالكيت فكرى 
ناشران و مؤلفان كه از مصاديق شرعى حق الناس است، 
چيزى نيست كه به سادگى بتوان از كنار آن گذشت. ما به 
برخى از مراكزى كه بدون كسب اجازه از ميراث مكتوب 
و محققان و مصححان آن آثار، در نرم افزارهاى خود آثار 
و  داديم  تذكر  و  نوشتيم  نامه  كرده اند  درج  را  مركز  اين 
استيفاى حقوق محققان خود را اعالم كرديم. و البته اگر 
از اين پس با هماهنگى قبلى چنين كارى را انجام دهند، 
مشروط بر اينكه تخفيف كافى را براى مشتريان خود در 
نظر بگيرند و بعد از دو سه سال آنها را در وبگاه خود 
براى دسترس سريع و آسان و رايگان، براى همگان قرار 

دهند، موافقت خود را اعالم مى داريم.
با  و  كردم  آغاز  كتاب  راهنماى  يادكرد  با  را  مطلب 
با  رسيد  نظرم  به  مى دهم.  خاتمه  آن  دربارة  جمله اى 
كه  ادب  و  فرهنگ  بزرگان  پژوهشهاى  از  برخى  درج 
چاپ  را  مقاالت  برخى  شده،  چاپ  كتاب  راهنماى  در 
كنيم تا هم از آنان يادى كرده باشيم و هم دانشجويان و 
عالقه مندان به اين حوزه را با اين تحقيقات آشنا سازيم. 
مطلبى كه براى اين شماره در نظر گرفته ايم مقاله اى است 
كه مرحوم سيد محمد فرزان دربارة تصحيح ديوان حافظ 
در سال 1338 در شمارة چهارم، سال دوم راهنماى كتاب 
با عنوان «چند نكته در تصحيح ديوان حافظ» نوشته اند. 
اين مقاالت به سان درسنامه اى براى محققان جوان است 
كه با دقت و تيزبينى و نازك انديشى نسل گذشته و نيز 
اخالق  و  تقوا  و  همتى  عالى  و  علمى  منش  و  روش  با 
بزرگ  خداوند  شوند.  آشنا  پيشين  دانشمندان  حرفه اى 
همه اين فرزانگان درگذشته را مشمول رحمت و الطاف 

كريمانة خود قرار دهاد! آمين!


