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ميراث مكتوب
(در دانشنامۀ ايرانيكا)

 (Encyclopaedia  Iranica) ايرانيكا  دانشنامۀ  اشاره: 
كه  است  ايرانشناسي  پژوهشهاي  در  معتبر  مرجعي 
دربرمي گيرد.  را  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  حوزه هاي  تمامي 
كلمبيا  دانشگاه  ايرانشناسی  بخش  در  دانشنامه  اين 
( نيويورک) تدوين مي شود و با هدف گستردگي مخاطبان 
و آشنايي هرچه بيشتر مردم دنيا با فرهنگ ايران، به زبان 
انگليسي انتشار مي يابد. دكتر احسان يارشاطر سرويراستار 
از  هيأتي  و  دنيا  سراسر  از  نويسندگاني  و  ايرانيكاست 
مشاوران و ويراستاران در انتخاب مداخل، تأليف و ويرايش 
آنها مشاركت دارند. جلد نخست دانشنامۀ ايرانيكا در سال 
جلد  چهارده  كنون  تا  و  يافته  انتشار  1982م (1361ش) 
آن  پانزدهم  جلد  و  رسيده  چاپ  به   (K حرف  (تا  آن  از 
تعداد  كه  مي شود  پيش بيني  آماده سازي  است.  دست  در 
مجلدات اين دانشنامه به 45 جلد برسد.گردانندگان ايرانيكا  
اميدوارند تا دوازده سال آينده كار تأليف اين دانشنامه به 
پايان برسد. از سال 2002 م، مسئوالن ايرانيكا مقاالتي را 
كه به قصد استدراك مجلدات پيشين تأليف شده اند يا بنا 
در  است،  نرسيده  فرا  چاپشان  نوبت  هنوز  الفبايي  نظم  بر 
بالفاصله  مقاالت  اين  مي دهند.  قرار  خود  اينترنتي  پايگاه 
منتشر  ايرانيكا  اينترنتي  پايگاه  طريق  از  ويرايش  از  پس 
مي شوند و سپس ــ به ترتيب الفبا ــ در سلسلۀ مجلدات 
دانشنامه به چاپ خواهد رسيد. اين امر سبب مي شود كه 
مقاالت تأليف شده اي كه تا چاپ آنها يك يا چند سال زمان 
باقي است در اختيار كاربران قرار گيرد؛ افزون بر آنكه در 

فاصلۀ ميان قرار گرفتن مقاالت در  پايگاه اينترنتي و نوبت 
چاپ، نويسندگان مداخل فرصت مي يابند تا مقاالتشان را 

به روز يا اصالح كنند. 
  MIRATH-E MAKTUB مدخل  پيش،  چندي 
(ميراث مكتوب) نوشتۀ سيد محمد عمادي حائري (عضو 
ميراث  پژوهشي  مركز  متون  تصحيح  و  متن شناسي  گروه 
در  كه  يافت  انتشار  ايرانيكا  اينترنتي  پايگاه  در  مكتوب)، 
مكتوب،  ميراث  پژوهشي  مركز  تاريخچۀ  از  گزارشي  آن 
مي آيد،  پي  در  آنچه  است.  آمده  آن  منشورات  و  فعاليتها 
در پايگاه  متن فارسِي مقاله اي است كه به زبان انگليسي 
اينترنتي دانشنامۀ ايرانيكا منتشر شده است. متن انگليسي 
مقاله در پايگاه ايرانيكا، به نشاني www.iranica.com قابل 

دستيابي است. 

كه  تهران  در  پژوهشي  مركزي  عنوان  مكتوب.  ميراث 
فعاليتهاي آن بر تصحيح نسخه هاي خطي فارسي و عربي، 
پژوهشهاي متن شناسي، نسخه شناسي و فهرست نويسي، 
فرهنگي،  ايران  حوزۀ  مشترك  ميراثهاي  و  علم،  تاريخ 

متمركز است. 
تأسيس مراكزي در ايران كه اختصاصاً به كار تصحيح 
و نشر متون كهن اشتغال داشته باشند، پيش از انقالب 
اسالمي در سال 1357ش، سابقه داشته است. دو مؤسسه 
معتبر به نامهای «بنياد فرهنگ ايران» (زير نظر پرويز ناتل 
خانلري) و «بنگاه ترجمه و نشر كتاب» (به مديريت احسان 
يارشاطر) بخش اعظم فعاليت خود را به تصحيح انتقادي 
بنياد  بودند.  داده  اختصاص  فارسي  كهن  متون  نشر  و 
فرهنگ ايران در طول فعاليت خود (1343ـ 1358ش) 
كه تا يك سال پس از انقالب نيز ادامه يافت، نزديك به 
نود متن كهن فارسي را به دست مصححان نامدار منتشر 
روش  همين  به  نيز  كتاب  نشر  و  ترجمه  بنگاه   و  كرد 
متون معتبر و كهني را  با تصحيحات روشمند به سبك 
جديد خاورشناسان به چاپ رساند. پس از وقوع انقالب 
اسالمی در سال 1357ش، با آنكه مراكزي دولتي مانند 
مركز نشر دانشگاهي (به مديريت نصر هللا پورجوادي) به 
طور پراكنده برخي متون كهن فارسي را منتشر كردند، 
اما ميراث مكتوب به عنوان يگانه مركزي كه فعاليت خود 
را بر تصحيح و تحقيق متون كهن متمركز كرده شناخته 

مي شود.
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به  سال 1373ش  در  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز 
قصد حمايت از كوششهاي محققان و مصححان و احيا و 
انتشار مهم ترين آثار مكتوب فرهنگ و تمدن اسالمي و 
ايراني با نام «دفتر نشر ميراث مكتوب» و با كمك وزارت 
دهه  يك  از  پس  شد.  تأسيس  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
مكتوب»  ميراث  نشر  «مركز  به  نخست  مؤسسه  فعاليت، 
گروه  چهار  مجوز  دريافت  با  سال 1384ش  در  سپس  و 
«مركز  به  فناوري،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  از  پژوهشي 
كار  بر  عالوه  و  داد  نام  تغيير  مكتوب»  ميراث  پژوهشي 
پژوهشي  گروههاي  آورد.  روی  نيز  پژوهشي  كار  به  نشر 
و  متن شناسي  گروه  از:  عبارت اند  حاضر،  حال  در  مركز 
فهرست نويسي،  و  نسخه شناسي  گروه  متون،  تصحيح 
اين  اعضاي  علم.  تاريخ  گروه  فرهنگي،  ايران  حوزۀ  گروه 
تصويب  مورد  طرحهاي  اجراي  به  پژوهشي  گروههاي 
مركز مي پردازند و يا بر طرحهاي پيشنهاد و تصويب شده 
صورت  دو  به  مركز  پژوهشي  طرحهاي  مي كنند.  نظارت 
مركز  علمي  هيأت  اعضاي  توسط  برخي  مي شود:  انجام 
پژوهشگران  طرحهاي  ديگر  برخي  و  مي پذيرد،  انجام 
هيأت  اعضاي  نظارت  و  تصويب  با  كه  است  مركز  خارج 

علمي انجام مي شود.

موضوع  چهارده  در  را  خود  منشورات  مكتوب  ميراث 
اصلي منتشر مي كند، بدين ترتيب: زبان و ادبيات فارسي 
(48 عنوان)، علوم و معارف اسالمي (55 عنوان)، علوم و 
فنون (چهارده عنوان)، تاريخ و جغرافيا (36 عنوان)، ميراث 

عنوان)،  (يك  شبه قاره  ميراث  عنوان)،  (شش  ماوراءالنهر 
خطي  نسخه هاي  فهرست  عنوان)،  (سه  متن شناسي 
نسخه پژوهي  عنوان)،  (سه  نسخه برگردان  عنوان)،  (چهار 
(يك  جشن نامه ها  عنوان)،  (شش  رسائل  عنوان)،  (دو 
نكوداشتها  و  همايشها  عنوان)،  (چهار  ارج نامه ها  عنوان)، 

(دو عنوان). 
در مجموع، منشورات مركز تاكنون (نيمۀ 1388ش) 
به بيش از 185 عنوان رسيده كه در 213 مجلد منتشر 
شده است. بخش اصلي اين آثار به متون فارسي اختصاص 
دارد. بسياري از اين متون كه در سلسله اي غير از زبان 
متن  يك  عنوان  به  شده اند،  منتشر  نيز  فارسي  ادبيات  و 
متون  جملۀ  از  بسيارند.  اهميت  داراي  نيز  فارسي  كهن 
كرده  منتشر  مكتوب  ميراث  كه  فارسي  مهم  و  كهن 
تأليف  تاريخ  ترتيب  (به  كرد  اشاره  زير  آثار  به  مي توان 
تصحيح  به  فارسي  به  كهن  تفسيري  از  بخشي  متون): 
مرتضي آيت هللا زاده شيرازي (احتماالً از قرن چهارم)، تاج 
به  اسفرايني  شاهفور  لألعاجم  القرآن  تفسير  فی  التراجم 
تصحيح نجيب مايل هروي و علي اكبر الهي خراساني (از 
قرن پنجم)، زادالمسافر ناصرخسرو به تصحيح سيد محمد 
عمادي حائري (از قرن پنجم)، لطايف االمثال و طرايف 
االقوال رشيد وطواط به تصحيح حبيبه دانش آموز (از قرن 
ششم)، دقائق التأويل و حقائق التنزيل ابوالمكارم حسني 
نظم  شرح  هفتم)،  قرن  (از  جهانبخش  جويا  تصحيح  به 
الدّر صائن الدين تركه به تصحيح اكرم جودی نعمتی (از 
قرن هشتم)، جامع التواريخ رشيدالدين فضل هللا همداني 
جواهرنامۀ  هشتم)،  قرن  (از  روشن  محمد  تصحيح  به 
نظامي به تصحيح ايرج افشار (از قرن هشتم)، هفت اورنگ 
عبدالرحمن جامي به تصحيح جابلقا دادعليشاه و ديگران 
(از قرن نهم). از آثار مهم عربي كه ميراث مكتوب منتشر 
ابوريحان  الباقية  آثار  برد:  نام  را  آثار  اين  بايد  نيز  كرده 
بيروني به تصحيح پرويز اذكايي (از قرن پنجم)، الجماهر 
اليميني  الهادي،  يوسف  تصحيح  به  همو  الجواهر  في 
(از  الهادي  يوسف  تصحيح  به  عتبي  عبدالجبار  محمدبن 
قرن پنجم)، التعريف بطبقات االمم قاضي صاعد اندلسي 
به تصحيح غالمرضا جمشيدنژاد اول (از قرن پنجم)، ديوان 
ابي بكر خوارزمي به تصحيح حامد صدقي (از قرن پنجم)، 
عبدالكريم  محمدبن  االبرار  مصابيح  و  االسرار  مفاتيح 
شهرستاني به تصحيح محمدعلي آذرشب (از قرن ششم)، 
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خريدة القصر و جريدة العصر عمادالدين اصفهاني به تصحيح 
عدنان آل طعمه (از قرن ششم)، لطائف االعالم عبدالرزاق 
و  هشتم)  قرن  (از  هادي زاده  مجيد  تصحيح  به  كاشاني 
تقويم االيمان مير محمدباقر داماد به تصحيح علي اوجبي 

(از قرن يازدهم). 
جداي از اين آثار، ميراث مكتوب مجموعه اي با عنوان 
«كارنامۀ دانشوران اسالم و ايران» به چاپ می رساند. در 
يا  جوانان  استفادۀ  قصد  به  كهن  متون  مجموعه،  اين 
ندارند،  را  كهن  متون  اصل  از  استفاده  دانش  كه  كساني 
تلخيص، ساده نويسي و بازنويسي مي شود. از اين سلسله 

تاكنون (نيمۀ 1388ش) 111 جلد منتشر شده است.

ميراث مكتوب همچنين دو نشريه با نامهای آينۀ ميراث 
از  ميراث  آينۀ  فصلنامۀ  می كند.  منتشر  ميراث  گزارش  و 
نيمۀ  تا  و  شده  منتشر  مرتب  طور  به  1377ش  تابستان 
سال 1388ش 44 شماره از آن به چاپ رسيده است. اين 
فصلنامه «ويژۀ نقد كتاب، كتابشناسي و اطالع رساني در 
حوزۀ متون» است. دورۀ جديد آينه ميراث از شمارۀ بيستم 
نيز  نشريه  محتواي  و  ظاهر  در  تغييراتي  با  كه  شده  آغاز 
درجۀ  داراي  شمارۀ 23  از  ميراث  آينۀ  است.  بوده  همراه 
علمي ـ ترويجي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران 
فصلنامه  دو  به  1388ش  سال  آغاز  از  نشريه  [اين  است. 
تبديل شده و هر شش ماه يك بار منتشر می شود]. ماهنامۀ 
گزارش ميراث به «اطالع رساني در حوزه تصحيح انتقادي 

متون، نسخه شناسي و مباحث ايرانشناسي» اختصاص دارد 
و از مهر 1385 تا نيمۀ سال 1388ش، 34 شماره از آن 
منتشر شده است. [گزارش ميراث از ابتدای سال 1388ش 

به دوماهنامه تبديل شده است].  

 
ميراث مكتوب تا كنون 73 نشست تخصصی در زمينۀ 
نقد و بررسی كتاب و مباحث متن شناسی و نسخه پژوهی 
با حضور استادان و صاحب نظران برگزار كرده است. مركز 
همچنين چند همايش، مانند همايش بزرگداشت عبدالباقي 
گولپينارلي محقق ترك (تهران، 1385ش/ 2007 م)، برپا 
و  داخل  علمي  مؤسسات  با  همايشها  برخي  در  و  كرده 
سمينار  دومين  مانند  است،  داشته  مشاركت  ايران  خارج 
از  بعد  ايران  فرهنگ  و  «تاريخ  اسالم،  و  ايران  بين المللي 
ژاپن  اوساكا  شرقي  مطالعات  دانشگاه  همكاري  با  مغول» 
نسخه شناسي  سمينار  و   (2006 اكتبر  1385ش/  (مهر 
ايرانشناسي  مركز  همكاري  با  فارسي  خطي  نسخه هاي 

آكادمي علوم اتريش (مهر 1387ش/ اكتبر 2008).

منابع
ـ چكيده مقاالت دومين سمينار بين المللي ايران و اسالم (تاريخ و 

فرهنگ ايران بعد از مغول)، تهران، 1385ش.
ـ ده سال تالش، تهران، 1383ش.

تهران،  مكتوب،  ميراث  پژوهشي  مركز  انتشارات  فهرست  ـ 
1387ش.


