
دورة دوم، سال سوم، شمارة 34، مرداد و شهريور 21388

فرهنگ و تمدن اسالم و ايران از دو عنصر تاريخی دين 
و مليت كه برگرفته از تعاليم الهی و آموزه های تاريخی 
و  ريشه دار  فرهنگ  اين  است.  شده  تشكيل  است،  ايرانی 
اصيل، بنياد و اساس خود را مديون انديشه ها و افكار و 
كشور  اين  تاريخ  كه  است  كسانی  دستاوردهای  و  هنرها 
را ساخته و پرداخته اند. آثار فكری و ذوقی به جای مانده 
از نوابغ ايرانی نشان دهندۀ اين واقعيت انكارناپذير است. 
گوناگون  ادوار  در  پديدآمده،  ذوقی  و  فكری  جنبش  اين 
تاريخ ايران با فراز و نشيبهای فراوانی همراه بوده است. 
نسخۀ  هزار  دهها  كتابت  و  استنساخ  و  ترجمه  و  تأليف 
زياد  قدری  به  اسالمی  تمدن  در  عربی  و  فارسی  خطی 
ندارد.  را  آن  با  هماوردی  يارای  فرهنگی  هيچ  كه  است 
حفظ اين گنجينۀ بی بديل و بهره برداری از آن و معرفی 
آن به نسل امروز داخل و ايران شناسان خارج كشور يك 
وظيفۀ ملّی است. بيش از همه و همواره انتظار از متوليان 
امور فرهنگی كشور است كه از هر نوع كوشش كه در اين 

حوزه می شود حمايت كنند. 
بی شك رواج و رونق دانش و پژوهش در جامعه، تابع 
جامعه  آن  بر  حاكم  اجتماعی  و  روحی  و  فكری  شرايط 
باعث  كه  حركتی  هر  از  جلوگيری  و  تنش زدايی  است. 
رنجش و دلزدگی و آسيب روانی اهل علم و قلم می شود، 

و  اعتمادسازی  و  آرامش  و  تفّقد  و  توجه  جلب  پرتو  در 
امنّيت فكری دانشمندان و هنرمندان ممكن خواهد بود. 
فرهنگی،  غبار آلود  فضای  در  كه  داشت  توقع  نمی توان 
دستاوردهای علمی و فكری و هنری رونق گيرد و فضای 

رقابت ايجاد گردد.
سالهاست كه نظير اين آسيب دامن گير ما بوده است 
نسخه های  پژوهش  امور  دربارۀ  خواسته اند  كسانی  كه 
خطی دخالت كنند يا حسن و قبح كار را گوشزد كنند كه 
صالح بر آن نبودند و چون مقاومتی می ديدند عزم خود را 
بر حذف جزم می كردند. حال آنكه چشم می داشتيم كه 
ياريمان كنند و تشويق، نه اينكه باب رزق را مسدود كنند 

و ابواب تهديد و تحديد را مفتوح سازند.
علينا».  تدّل  آثارنا  گفته اند: «اِّن  كه  است  اين  نه  مگر 
چهارصد  از  بيش  انتشار  نمايان:  كوشش  و  كار  همه  اين 
و  مقاله  صدها  انتشار  و  رساله  و  متن  و  كتاب  از  اعم  اثر 
دهها نشست علمی نقد و بررسی، شانزده سال كار مستمر 
با  پياپی  دردسرهای  آغاز  هرساله  و  همواره  مع األسف،  و 
مركزی  چنين  به  كمكها  و  اعتبارات  و  بودجه  كم شدن 
كه به اذعان و زعم خبرگان و نخبگان روزگار، آزمون و 
امتحان خود را پس داده و آبرويی كسب كرده و آبروهايی 

به فرهنگ مكتوب كشور داده است.

تسهيل پژوهش نسخه هاى خطى 
براى ترويج علوم انسانى
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كشور  سراسر  در  خطی  نسخ  احيای  جريان  ترويج 
تصحيح  امر  به  دانشجويان  و  محققان  اهتمام  ازدياد  و 
دانشگاهی  مسئوالن  كوشش  و  كهن  متون  تحقيق  و 
مباحث  و  متون  تصحيح  رشته های  تأسيس  برای  كشور 
نسخه شناسی در دانشگاهها، برپايی كارگاههای آموزشی 
پژوهشی  مركز  دستاوردهای  ديگر  از  زمينه ها،  اين  در 

ميراث مكتوب است.
يكی از كارهای مهم در حوزۀ توليد علم، زمينه سازی 
است.  علمی  منابع  به  سريع  و  آسان  دسترسی  برای 
خوشبختانه امكانی كه عصر ارتباطات فراهم كرده، عالوه 
بر ايجاد تسهيالت و تمهيدات نرم افزاری و سخت افزاری 
دستيابی به منابع، موجب شده است كه فضای رقابت و 
رفاقت در اين كار گسترش يابد. اگر تا ديروز بخل گنجوران 
و خّست خازنان مانع غبارروبی نسخه های خطی می شد، 
امروز هستند دانش دوستان فرهنگ پروری كه پيش دستی 
استفادۀ  برای  عكسی  صورت  به  را  خطی  منابع  و  كرده 
قرار  اينترنت  جهانی  شبكۀ  روی  رايگان  طور  به  همگان 
داده اند و قرار خواهند داد تا هر طالب و مشتاق علمی را 

مرهون لطف و عطای علمی خود كنند.
از قدمهايی كه طی ساليان گذشته به هّمت رادمردی 
نسخ  اطالعاتی  بانك  تهيۀ  شد،  برداشته  ناصرگلباز  چون 
خطی ايران با بهره گيری از تمامی فهرستهای چاپ شده 
نسخ خطی بود كه در دو سال گذشته با نام «آقابزرگ» 
(www.aghabozorg.ir) روی شبكه قرار گرفت. شاهديم 
كه اين خدمت شايان و ماندنی چه ثمرات و فوايد علمی 

بی  حّد و حصری داشته است. 
مگر ترويج علوم انسانی بدون دسترسی آسان و سريع 

به منابع آن، بهترين گام برای توليد اين علوم نيست؟ 
و  صحيح  استفادۀ  به  اتّكای  با  علمی  خودكفايی  مگر 
دقيق و سريع از سرچشمه های اين علوم كه همانا متون 

كهن است، نمی باشد؟ 
مگر فضای رقابت در توليد دانش با حمايت و مساعدت 

بخشهای غيردولتی شكل نمی گيرد؟ 
مگر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی، 

بر اين پايه گذاری نشده تا امكان بروز ظرفيتهای پنهان و 
نهان فراهم آيد و ركود حاكم بر فضاهای فرهنگ دولتی 

رخت بربندد و جامعۀ فرهنگی محقق شود؟
خوشبختانه فضای رقابت و رفاقت در عصر ارتباطات 
كشور  داخل  كتابخانه های  است.  شكل گيری  حال  در 
درصدد هستند تصاوير نسخ خطی و چاپ سنگی خود را 
برای استفادۀ همگان و به طور رايگان روی شبكۀ اينترنت 
قرار دهند. كار پسنديده ای كه كتابخانۀ ملی آغاز كرده و 
در حال حاضر عكس چهارهزار نسخۀ خطی را روی پايگاه 
شورای  مجلس  كتابخانۀ  است.  داده  قرار  خود  اينترنتی 
شبكه  روی  را  سنگی  چاپ  هفت هزار  تصاوير  اسالمی 
خطی  نسخه های  تمام  تصاوير  دارد  نظر  در  و  گذاشته 
علوم  منابع  از  استفاده  تا  كند  همگانی  را  كتابخانه  آن 
انسانی بيش از هر زمانی همگانی و عمومی شود. دانشگاه 
پرينستون عكس بيش از دويست نسخۀ خطی نفيس خود 
را آن الين كرده است. و كتابخانۀ گوگل ميليونها كتاب را 
روی شبكه نهاده و مكتبة الشامله برای تحقيق و مطالعه، 
جستجوی  امكان  با  را  عربی  مهم  و  كهن  كتاب  هزاران 

كامل روی شبكۀ اينترنت گذاشته است. 
بخل   از  خبری  ديگر  كه  رقابت  فضای  اين  در  آيا 
بعضی  است  شايسته  هم  باز  ندارد،  وجود  گنجوران 
پژوهشگران  و  طالبان  برای  ايران  داخل  كتابخانه های 
شروط  گزاف،  مبالغ  تقاضای  بر  عالوه  خطی  نسخه های 
خواهان  اعجاب  هم  كه  كنند  اعالم  را  غريبی  و  عجيب 
تصوير نسخه را برانگيزد و هم صدای دردمندان پژوهش 
نمی خواهند  گروه  اين  چرا  درآورد؟  را  نسخه ها  احيای  و 
وارد اين فضای رقابت و رفاقت عطای تصاوير نسخه های 
خطی شوند؟ خصوصاً اينكه ساليان پيش نيكوكارانی اين 
احسن،  وجه  بر  استفاده  برای  كرده اند  وقف  را  نسخه ها 
آيا با اين خّست و ضّنت می توان منويّات واقفان را اجرا 

كرد؟!
منابع  و  خطی  متون  تمام  تصاوير  كه  روزی  اميد  به 
چاپی مرجع فرهنگ و تمدن اسالم و ايران برای همگان 

به طور رايگان در شبكۀ اينترنت قرار گيرد.


