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جريان نشر كتاب و نشريات در كشور، به رغم رشد كّمي، 
همچنان در وادي سردرگمي و گويا تابع قاعدۀ عرضه و 
تقاضا، در مسيري گام بر مي دارد، كه هويت ملي و پايه هاي 
كتابهاي  مكرر  چاپ  مي اندازد.  مخاطره  به  را  مذهبي 
تعبير خواب و داروخانۀ معنوي ناب و كرامات و طامات، 
گوياي اقبال گروهي از مردم به اين كتاب نماهاست. اگر 
سياستگذاري فرهنگي كشور به گونه اي بود كه بخشهاي 
جرايد  و  تصويري  و  صوتي  رسانه هاي  مسئول  و  متولي 
امور  انجام  در  متمركز  خود  اينكه  جاي  به   ... و  كتاب  و 
اعالم  را  جامعه  نياز  مورد  سوژه هاي  و  موضوعات  شوند، 
مي كردند و به ابتكارات بهتر و آثاري كه يك خأل فرهنگي 
را پر مي كنند يا گوياي دردها و درمانها هستند، در هر 
قالبي كه باشند، شعر و رمان و داستان كوتاه يا پژوهش 
چنين  آنگاه  مي كردند  توجه  متون،  تصحيح  و  ترجمه  و 
سازنده،  و  پويا  فرهنگي  حركت  نمي آمد.  پيش  وضعيتي 
حركتي است كه تشنگان را دريابد و عطش ايجاد كند. 
و  هماهنگ  بايد  دستگاهها  همۀ  فرهنگي  سياستگذاري 
يكديگر  آثار  تا  باشند  ديگري  مكمل  يك  هر  و  همسو 
گزارش  هفته  هر  كه  كتابهايي  سياهۀ  نكنند.  خنثي  را 
مؤسسه ها،  برخي  كمك درسي  كتابهاي  حتي  و  مي شود، 
كتابهاي  زرد،  جلد  كتابهاي  رواج  كتاب سازيها،  بازار گرم 

كم محتوايي كه به راحتي چاپ مي شود كه مثل و مانند 
تصويري  اين  و  مي شود  چاپ  كه  بارهاست  و  سالها  آنها 
است از وضعيت نشر در كشور و پاسخي است به سفارش 
اجتماعي گروهي از مردم كه بايد آسيب شناسي و راههاي 

عالج آن شناخته شود.
توفيقات  بايد  فرهنگي  تعالي  چشم انداز  ترسيم  براي 
و دستاوردهاي علمي و هنري گذشتگان را بيشتر مورد 
توجه قرار داد. ملتي كه در طول تاريخ پر فراز و نشيب 
نصير الدين  خواجه  چون  عالماني  مظهر  و  مجلي  خود، 
و  همداني ها  فضل هللا  رشيدالدين  خواجه  و  طوسي ها 
هم چنان  جديد  عصر  در  مي تواند  است،  بوده  مالصدراها 
شخصيتهايي را تربيت كند و چنان آثاري را پديد آورد. به 
يك مورد كه مربوط به حوزۀ نسخه هاي خطي است اشاره 
مي كنم. اآلن در سطح مديريت كتابخانه هاي بزرگ كشور 
آنچه حاكم است ساليق و برداشتهاي شخصي از قوانين 

و موقوفات است.
حضرت  سخن  اين  كه  جاحظ  از  كالم  اين  آمد  يادم 
امير مؤمنان علي (ع) را فصيح ترين كالم عرب ذكر كرده 
است: «قيمُة كِلّ امرٍء ما يُحِسُنه.» يعني ارزش هر انساني 
به دانايي و توانايي و تخصص و كارداني اوست. اگر حق 
و شايستگي به «وضع الشئ في موضعه» است، پس عمل 

چراغي كه به خانه رواست ...
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نكردن به اين حقيقت يعني شنا كردن بر خالف جهت آب 
رودخانه، يعني آب در هاون كوبيدن. و قليٌل ِمن عباد كه 
وارد كارهاي فرهنگي شده اند و لكن اكثرهم اليفقهون. مثًال 
دانشجويي به كتابخانه اي مراجعه مي كند، لوح فشرده اي از 
نسخۀ مورد پژوهش خود را دريافت مي كند و خوشحال 
از دِر كتابخانه خارج مي شود. همان دانشجو به كتابخانۀ 
ديگري مراجعه مي كند، از او تعهداتي مي گيرند كه شاخ 
درمي آورد و دردش را براي ما مي آورد و دست ما كوتاه 
و خرما بر نخيل. يا مدير اليق و كاردان كتابخانه اي براي 
روي  را  نسخه  شش هزار  تصوير  محققان  آسان  استفادۀ 
اعتراض  ديگر  كتابخانۀ  مدير  و  مي گذارد  اينترنت  شبكۀ 
غافل  زده اند.  بيت المال  به  حراج  چوب  چرا  كه  مي كند 
از اينكه نيت واقفان استفادۀ بهتر و در اختيار قرار دادن 
يك  از  شايسته تر  كسي  چه  و  است  آن  اهل  به  موقوفه 
معرف  كه  كارهايي  اين  به  عالقه مند  دانشجوي  و  محقق 
فرهنگ و تمدن بزرگ ايران اسالمي است و كمتر كسي 

وقت و عمر خود را صرف اين امور بي اجر و مزد مي كند.
از سوي ديگر، اعتماد و اتكاي به نفس براي حراست 
از هويت ملي و ديني، جز با شناخت خود ممكن نيست. 
كه  بگوييم  حافظ  از  هم  سخني  گفتيم،  جاحظ  از  كالمي 
در  نيست».  چون  خبرم  خود  از  هست  گويم  چه  به  «آخر 
َعَرف  «من  خودشناسي  ايراني،  عرفاني  و  ديني  فرهنگ 
نفَسه» مقدم بر هر چيزي است. و ما تا هويت ملي خود را 
احيا نكنيم و هم از باب «چراغي كه به خانه رواست» و هم 
رمز و راز توفيقات پدران خود را ندانيم، چگونه مي توانيم 
راه آينده را هموار كنيم. وقتي بسترهاي الزم و زمينه هاي 
رشد و شكوفايي و شناسايي استعدادها و حمايت و حراست 

از آنها فراهم شد، نوآوريها و خالقيتها بروز مي كند.
يكي از توفيقات ميراث مكتوب عالوه بر رشد كّمي و 
كيفي حوزۀ پژوهش و نشر متون، شناسايي و حمايت از 
جوانان عالقه مند به تصحيح و پژوهش آثار و مآثر و مواريث 
پيشينيان بوده است. به همين دليل كارهاي متوسط آنها 
را مردود و مرجوع نكرده و اشكاالت كارشان را حضوري 
لَِوجه ــ گوشزد نموده است و دست كم كاري را  ــ َوجهاً 

مي كند كه استادان مشاور و راهنماي او مي بايست انجام 
جوايزي  رهگذر،  اين  از  كه  كساني  بسيار  چه  و  مي دادند 
مشمول حالشان شد كه گواراي وجودشان. به قول مرحوم 
زرياب كه خود يافتۀ گوهرشناس ديگري بود، «اگر دست 
جوان اليقي را بگيري، تو هم در توفيقات و دستاوردهاي 

او سهيم هستي».
به هر روي، شانزده سال از عمر ما بر سر ميراث شد، 
«هرچند كه نايد باز تيري كه بشد از شست». و سالي تلخ 
و شيرين و ُعسر و يُسر را ــ َمعاً ــ به سر كرديم. تلخي 
و ُعسر نه از آن  روي كه بابت تأليف كتاب حال دوران و 
دو جايزه اي كه از آنم در سال گذشته عايد شد، بل بدان 
روزِي  و  گشت  بدل  حال گيري  دوران  به  ايام،  كه  سبب 
اندر  شد  سالي  قحط  «چنان  و  شد  قطع  ميراث  ساالنۀ 
تراث» كه مي رفت نه از تاك نشان ماند و نه تاك نشان. با 
اين حال توفيق نشر سه اثر ديني و ملي، افتخارآورترين 
چاپ  آمد.  حساب  به  تالشان  سال  شانزده  دوران  آثار 
در  شيعي  حماسي  منظومۀ  كهن ترين  علي نامه  عكسي 
قرن پنجم و چاپ عكسي االبنيه كهن ترين متن فارسي 
اسدي  خط  به   447 كتابت  جهان،  در  موجود  تاريخدار 
كشف االسرار  تفسير  از  قرآن  ترجمۀ  چاپ  نيز  و  طوسي 
قرآن پژوهان  و  مترجمان  براي  مرجعي  سند  كه  ميبدي 
نشست  كامم  چنان به  كار  سه  اين  خواهد بود. شيريني 

كه تلخي ايام قحط رخت بربست. 

حال كه چراغ كلبۀ احزان ميراث رو به روشنايي است عزم 
ساليان  اندوخته هاي  به كارگيري  با  تا  كرده  جزم  را  خود 
مواريث  و  مآثر  و  آثار  پژوهش  اصيل  جريان  گذشته، 
نادره كاران فرهنگ و تمدن اسالم و ايران يا ايران  اسالمي 
يا ميراث مكتوب ايراني، در سطح كشور رونقي دوچندان 
يابد و از هر توان و استعدادي براي حفظ و احياي آثار 
فرزانگان كه به يادگار نزد ماست، بهره ياب گرديم تا آنچه 
تاكنون بر آثار آنان و ترتب امور نيك بر آن آثار نوشته اند، 
و  قّدموا  ما  «ونكتب  فرمود:  چنانكه  بنويسند.  نيز  ما  بر 

آثارهم» (سورۀ يس/ 19).


