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يادآوری: سال گذشته كه كشتی ميراث مكتوب دچار 
و  خشم  تندباد  كه  می رفت  آن  بيم  بود،  شده  حادثه 
آن  بر  بنشاند،  هبوط  الی  و  گل  بر  را  آن  رشك ورزی 
شديم كه يادگاری از وقايع اتفاقيۀ پانزده سال گذشته 
فراهم آوريم. دوستان و مشتاقان ميراث مكتوب هر يك 
از سر لطف، مكتوبی و گاه مقالتی ارسال فرمودند كه 
زين پس در هر شماره يكی دو نامه و مطالب را درج 
آنها  يكجای  چاپ  به  آينده  در  ان شاءهللا  تا  می كنيم 
توفيق يابيم. در اين شماره دو نامه يكی از استاد دكتر 
احمد مهدوی دامغانی و ديگری از دكتر علی الريجانی 

را تقديم می نماييم.

ميراث مكتوب، شجرۀ طّيبه
اصرار  و  اقتراح  به  امسال،  ماه  آبان  در  كه  سفری  در 
و  ماهر  شاعر  و  ارجمند  فاضل  معّظم  دوست  محبت آميز 
دانشمند جناب آقای دكتر غالمعلی حداد عادل ــ ادام هللا 
ه و معاليه ــ و در قبول دعوت مؤّسسۀ  تعالی مجده و علوُّ
عظيم و عامّ المنفعة «عبدالعزيز سعود البابطين» ــ شّيدهللا 
تجديد  نعمت  به  آنكه  بر  عالوه  كردم  كويت  به  ــ  اركانها 
عهد و مالقات جناب آقای دكتر حداد عادل نائل شدم و 
دامت  ــ  آذرشب  محمدعلی  دكتر  استاد  مجدد  ديدار  از 
افاضاته ــ نيز بهره مند گشتم، مسّرت آشنايی و ديدار اين 
جوان بسيار بسيار فاضل با ذوق متتّبع دقيق آقای دكتر 
اكبر ايرانی ــ ادام هللا توفيقه و سعادته ــ كه سالها بود 
اشتياق آشنايی از نزديك و ديدار ايشان را داشتم نيز حاصل 
شد، زيرا سالهاست از محبت ايشان و مرسوالت بالعوض و 
نيز با مطالعۀ كتاب بسيار  بی دريغشان برخوردارم و اخيراً 
خواندنی ايشان، حال دوران، كه نمودار روشنی از فضل و 
كثرت تتّبع و ظرافت طبعشان است بيش از پيش به كمال 

ادبی ايشان پی بردم. پيش از سفر به كويت قصد داشتم 
سودمند  كتاب  اين  تقريظ  در  سطری  چند  كه  دارم)  (و 

دلنشين و تحسين و تقدير مؤلف فاضلش بنويسم. 
دكتر ايرانی با تأليف اين كتاب يكی از مظاهر تمّدن 
عرب و رسوم بسيار رايج آن قوم در جاهليت و اسالم را كه 
تاكنون كسی در آن باره به زبان فارسی چيزی ننوشته بود، 
به خوبی مورد بحث قرار داده است. صادقانه عرض می كنم 
كه اين ناچيز بيش از چهل سال است كه در نظر داشتم 
در اين موضوع رساله ای (و نه كتابی به تفصيل و تحقيق 
حال دوران) فراهم كنم و حتی يك وقتی هم فكر كردم 
دانشجويان  از  بعضی  به  «رساله»  به عنوان  را  موضوع  آن 
مستعد دورۀ دكتری ادبيات فارسی پيشنهاد كنم، ولی از 
اينكه مبادا مبادا برخی از غّمازان و خرده گيران، اين معنی 
«َدْسَمسكی»  عامی  مرد  آن  قول  به  يا  (و  مستمسكی  را 
عليه من بندۀ آخوندزاده قرار دهند، پروا داشتم ــ و اين 
سخن بگذار تا وقت دگر ــ و الحمد للـه تعالی كه آقای 
كفايت  را  مهم  اين  خود  زحمِت  و  همت  با  ايرانی  دكتر 
فرمود، و به هرحال يكی ديگر از غنايم سفر كويت شناخت 

و مالقات اين مرد عزيز بود و خداش حفظ فرمايد.
باری دو سه روز پيش جناب دكتر ايرانی ضمن تفقدی 
كه از اين بنده فرمود در تلفن مژده داد كه مقرر است جشن 
«مركز  تأسيس  سال  پانزدهمين  به مناسبت  ويژه ای  آئين  و 
پژوهشی ميراث مكتوب» برگزار شود و از اين فقير خواستند 
كه از راه دور در آن جشن با تقديم چند سطری حاكی از 
خود  بيان  به  و  دريافتی»  و  «برداشت  ــ  ايشان  تعبير  به  ــ 
احترام  و  تقدير  و  محبت  و  مسّرت  احساس  «از  جانب  اين 
دارم»  آن  ارزندۀ  بسيار  خدمات  و  مركز  اين  به  كه  فراوانی 

عرض كنم:
سودمندترين  و  برترين  از  يكی  كه  نيست  شك 
متعالی  و  واال  فرهنگ  گسترش  جهت  در  كه  بنيادهايی 
است،  شده  ايجاد  اخير  سنوات  اين  در  اسالمی  ـ  ايرانی 
همين مركز است كه ادارۀ آن و به ثمر رساندن آنچه را كه 
در اوايل تأسيس نهالی تازه بود و امروزه، سپاس خداوند 
را، درختی تناور است به عهده همت و كفايت آقای دكتر 
گزافه گويی،  بی هيچ  بنده  اين  است.  شده  واگذار  ايرانی 
می تواند به درستی و راستی، ادعا كند كه آنچه در اين 
ده ساله اين همايون درخت برومند، بر و هر روز، تازه تر 
از تازه تری داده است و كتب و رساالت و مجالت متنوع 
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را  عرفانی  و  فلسفی  و  تاريخی  و  ادبی  و  علمی  مفيد  و 
انقالب  از  پيش  ده سالۀ  در  آنچه  از  است،  كرده  منتشر 
اسالمی، توسط بنيادهای فرهنگی عامه و در رأس همۀ 
آنها، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران و ديگر دانشگاههای 
يا  پرورش  و  آموزش  وزارت  تابعۀ  بنيادهای  و  زمان  آن 
آموزش و علوم يا فرهنگ و هنر نام می برم اگر بيشتر و 

متنوع تر نباشد بی گمان برابر است.
آقای دكتر ايرانی بر اساس ذوق و ابتكار ظريف خود و 
به بركت همكاری اساتيد عالی مقدار و فضال و دانشمندان 
مركز  كارنامۀ  زينت بخش  آنان  شريف  نام  كه  نامداری 
از  بسياری  انديشۀ  رخ  از  تاكنون  است  مكتوب  ميراث 
نقاب  ايران  توانمند  و  غنی  فرهنگ  گلرخان  آفرينندگان 
گشوده است و از آن بنات ابكار كه بنات افكارند و در پردۀ 
ضخيم گنجينه های خصوصی و يا كتب خانه ها و موزه های 
بر  و  كرده  پرده برداری  بودند،  كرده  پنهان  روی  عمومی 
پوشانده  را  «چاپ»  نگارين  جامه های  برازنده ترين  آنان 
بر  و  نفيس  شريف  كتابهای  تضاعيف  در  را  آنها  و  است 
صفحات گرامی مجلۀ آينۀ ميراث به منظر ديدار مشتاق 
صاحب نظران نشانده و بر صحنۀ وسيع فرهنگ ايران به 
توفيق  اين  رحمان  مّنان  خدای  و  است  گذارده  نمايش 
ايشان  دانشمند  ارجمند  همكاران  و  ايشان  بر  را  عظيم 
مستدام فرمايد، و دكتر ايرانی و آن فرزانگان همكارشان را 
در جوامع علمی و ادبی بر مكان مكينی كه سزاوار چنين 
جوان فاضل با همت و چنان همكاران نامی با دقت است 
متمّكن سازد و ان شاءهللا «مركز پژوهشی ميراث مكتوب» 

را از گزند باد و باران حوادث روزگار در امان بدارد.
و به تناسب، و برای حسن ختام اين مختصر، دست  
دراز  مجيد  حميد  قرآن  سخاوت  و  كرم  دامن  به  گدايی 
می كنم و چون به طهارت نيت و سالمت خدمت مؤسسان 
و مدير و مشاوران و همكاران محترم مركز پژوهشی ميراث 
مكتوب كه خداوند به سالمت و مزيد توفيق مخصوصشان 
تعالی  شاءهللا  ان  می كنم  عرض  لذا  دارم  يقين  فرمايد، 
كلمًة  مثًال  «ضرب هللا  شريفۀ  آيه  مصاديق  از  مركز  آن 
طيِّبًة كشجرٍة َطيِّبٍة اصُلها ثابٌت و فرُعها فی الّسماِء تؤتی 
ِّها ــ و َصَدق هللا العظيم» باشد.  اُُكلَها ُكلَّ حيٍن بإذن رب
و الحمدللـه رّب العالمين و صلّی هللا علی سّيدنا محمد 

وآله الطاهرين.
احمد مهدوی دامغانی

ميراث مكتوب و رسالت نسلها
اسالم  و  ايران  شكوهمند  تمدن  فرزانگان  و  انديشمندان 
طی قرون و اعصار با بهره گيری از آموخته ها و آزموده های 
خويش بر وسعت دامنۀ دانش و هنر بشر افزودند و حاصل 
نسخه های  دل  در  را  هنری  و  ادبی،  علمی،  تالش  اين 
دستنويس درج نمودند، تا امروز هر يك از آن آثار خشتی 

زرين از بنای رفيع دانش و بينش بشری باشد.
سهم  شناساندن  و  درخشان  نقش  اين  نماياندن 
چشمگير ايران بزرگ و اسالم عزيز با فراهم آوری نسخه های 
پراكنده در دست اين و آن، و جمع آوری تصاوير موجود 
مرمتی  وضعيت  به  رسيدگی  و  جهان،  گنج خانه های  در 
مناسب  تصويربرداری  و  راهنما  فهرستهای  تهيۀ  تا  آنها، 

وظيفۀ خطيری است بر دوش ارباب فرهنگ و هنر.
مواريث  اين  احيای  مسير  در  است  قدمی  يك  هر  اينها 
ميهنی و دينی، اما نقطۀ اوج اين حركت و مقصد غايی از اين 
تالش چندجانبه كه منجر به شناساندن وسيع و وثيق آثار 
دانشمندان اين آئين و سرزمين، و نشاندن حلقه های مفقوده 
در سلسلۀ درازآهنگ تاريخ علم می شود تصحيح انتقادی اين 
متون است كه با كمال مسرت می توان گفت ايران سرفراز 
به ويژه طی سی سال كه از عمر انقالب شكوهمند اسالمی 
می گذرد، عليرغم همۀ مشغله های ريز و درشتی كه با آنها 
دست به گريبان بوده و در اين زمينه كارنامۀ درخشانی را 
و  علمی  مراكز  از  بسياری  امروز  و  گذاشته  جای  بر  خود  از 
و  می نگرند  احترام آميز  نگاه  با  متون  تصحيح  به  پژوهشی 
ويژه ای  اهتمام  متون  احيای  مقدمات  انجام  در  كتابخانه ها 
نشان می دهند، و بسياری از مراكز دانشگاهی پايان نامه های 
كارشناسی ارشد و دكتری را به اين سمت سوق می دهند و 

خود در نشر اين دست آثار آستين همت باال زده اند.
نسخه شناسی  و  كتابشناسی  تخصصی  نشريات  بروز 
متعدد نيز خود گويای اقبال عمومی و تقويت بنيۀ علمی 
و افزايش قابل ستايش ادبيات اين حوزه در كشور بوده، 
و همۀ اين حركتها برای بازنمايی سهم ايران و اسالم در 

توسعۀ دانش و هنر مثمر ثمر بوده است.
كنار  در  مكتوب  ميراث  پژوهشی  مركز  ميان  اين  در 
ديگر نهادهای مرتبط با متون نقش تخصصی و اختصاصی 
بيش  انتشار  و  تصحيح  است.  داشته  عهده  بر  را  ويژه ای 
از دويست متن كهن با عيار علمی باال و شايستۀ عرضه 
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مركز  اين  كه  است  كارستانی  فرهنگ  جهانی  ميدان  در 
با پايمردی و دانستگی به انجام آن توفيق پيدا كرده، و 
بايد از اين بابت به جناب آقای ايرانی و همكاران ايشان 
دست مريزاد گفت. طی پانزده سال گذشته اين مركز برای 
قابل  محل  متون  تحليل  و  تصحيح  حرفه ای  متخصصان 
اعتمادی شده و می توان گفت شيرازۀ اوراق پراكنده بوده 
است. نشر مجلۀ علمی آينۀ ميراث و برگزاری نشستهای 
تخصصی مرتبط با متون و متن پژوهان، و حضور فعال در 
برنامه های تخصصی اين وادی از اقدامات شايستۀ تقدير 
ديگری است كه كارنامۀ اين مركز را درخشان تر می كند.

نهاد  اين  شكل گيری  كه  است  مباهات  مايۀ  برايم 
پژوهشی در ايام خدمت اين جانب در وزارت فرهنگ بوده 
سهم خود انجام وظيفه كنم.  ايام توانسته ام به  و در آن 
امروز نيز در سنگر ديگر خود را موظف می دانم در تقويت 
نهادهای فرهنگی از اين دست تالش نمايم، به ويژه تقويت 

كتابخانۀ مجلس كه امانتدار بخش مهمی از ميراث علمی 
و هنری ملت سرفراز ايران است. در همين مدت كوتاه نيز 
سعی خود را در مسير ادارۀ بهينۀ اين كتابخانه بزرگ و 

تأمين نيازهای فوری و آتی آن مبذول داشته ام.
كه  می برم  پايان  به  را  سخن  نكته  اين  بر  تأكيد  با 
آنچه در زمينۀ احيای متون و تصحيح انتقادی آثار صورت 
مقابل  در  اما  بوده،  تقدير  و  مالحظه  قابل  اگرچه  گرفته 
عظمت فرهنگ و تمدن ايران و اسالم به هيچ روی كافی 

نبوده است.
به  كه  را  راهی  دانش  بوستان  دوستان  اميدوارم 
شايستگی آغاز نموده اند، به بايستگی و بالندگی به انجام 
جمهوری  درخشان  دوران  در  را  مطلب  حق  و  رسانند 

اسالمی ادا نمايند. انشاءهللا.
علی الريجانی

رئيس مجلس شورای اسالمی


