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افقهاى پيش رو
دريا شود آن رود كه پيوسته روان است ...
سايه

ببنديم  گذشته  ساليان  سختيهاي  و  رنجها  بر  چشم  اگر 
و در خاطرمان فرازها را در برابر نشيبها برجسته كنيم، 
را  پيشينيانمان  افكار  و  آثار  احياي  اميِد  چراغ  مي توانيم 
پرفروغ تر نگاه داريم و ديده  به آتيه اي درخشان تر از پيش 

بدوزيم. آري، به فرمودۀ لسان الغيب:
مقام عيش (عشق) ميّسر نمي شود بي رنج

بلي به حكم بال بسته اند روز الست
پانزدهم دي ماه، سالروز تولد «ميراث مكتوب» است، مركزی 
كه كار خود را با طرحي ملي آغاز كرد و اينك تبديل به 
«ميراث  عنوان  است.  گرديده  بين المللي  و  فراملي  اتفاقي 
مكتوب» كه تا پيش از تأسيس مركز سابقه اي و كاربردي 
هويت  يادكرِد  براي  شناخته شده  عنواني  اكنون  نداشت، 
نوشته هاي  و  محاورات  در  و  است  اسالمي  ايران  فرهنگي 
اهل فضل و دانش فراوان به كار مي رود. حقيقت اين است 
كه به محض آنكه اين عنوان بر زبان يا بنان كسي جاري 
مي گردد  متبادر  ذهن  به  كه  چيزي  نخستين  مي شود، 
هر  نيز  حقير  بندۀ  است.  مكتوب»  ميراث  پژوهشي  «مركز 
جا خود را معرفي مي كنم، تا نگويم «ايرانِي ميراث مكتوب» 

از ايرانی و خارجی مرا بجا نمي  آورند.
اخيراً از شورای فرهنگ عمومی درخواست كرديم كه 
تا  كنند  نامگذاری  مكتوب  ميراث  روز  را  ديماه  پانزدهم 

بتوانيم هرساله اين روز را پاس داريم و برنامه های متنوع 
و  جايزه  اهدای  و  نمايشگاه  و  همايش  قبيل  از  را  علمی 

برنامه های ديگر اجرا كنيم.  
باري، از آغاز سال 1389 فصلي جديد در ارائه و تدوين 
برنامه های «ميراث مكتوب» گشوده شد: برنامه ريزي بر پايۀ 
(مديريت  پروژه محوري  توليد)،  (مديريت  سرعت بخشي 

پژوهش). 

توليد
بخش توليد مركز، كه از مرحلۀ دريافت و ثبت اثر و داوري 
در  كنون  تا  مي گيرد،  بر  در  را  چاپ  فني  امور  انجام  تا 
را  داوري  نتيجۀ  وقتي  كه  است  بوده  گرفتار  مرحله  اين 
براي مصحح ارسال مي كند، چنانكه بايد و شايد به نتيجه 
دلخواه دست نمي يابد: مصحح به اشكاالت كار خود غالباً 
با كم توجهي مي نگرد، دستي به سر و گوش كار مي كشد 
و سپس با همان ضعفها كار را عودت مي دهد و سپس  ــ 
علي الدوام ــ پي گير چاپ و انتشار كار خود مي شود! اين 
در حالي است كه همواره بين سي تا چهل اثر در نوبت 
صفحه آرايي و نمايه سازي و ديگر مراحل نهايي آماده سازي 
به سر مي برد. از آغاز تأسيس اين مركز بنا بر اين بود كه 
كارهای مصححان با اصالحاتی كه مركز صالح می داند ــ 
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هرچند مصحح قادر يا مايل به انجام آن نبود ــ اين را 
مجدداً  حتی  و  دادند  می  انجام  توليد  بخش  كارشناسان 
يكی  در  هم  بار  يك  می كردند.  مقابله  آن  نسخ  با  را  كار 
اين  به  ميراث  گذشتۀگزارش  شماره های  سرمقاله های  از 
معضل اشاره كردم، ولی پس از بحث و گفت و گو با ارباب 
متن شناس به اين نتيجه رسيديم كه ديگر مركز كارهای 
مغلوط و ضعيف را راست و ريس نكند و البته برای حفظ 
شأن آموزشی و تربيتی خود داوری اثر را كامل تر انجام 
خواهد داد، ولی اصالح و تكميل و رفع نقص را به عهدۀ 

مصحح خواهد گذاشت. 
از اين روی، به منظور رفع اين مشكل و تسريع در امر 
توليد و نشر كارهايي كه از آغاز استانداردهاي مورد نظر 
گرفته  نظر  در  جديدي  سياستهاي  هستند،  دارا  را  مركز 

شده كه اهّم آنها بدين قرار است:
1. در برنامۀ آيندۀ واحد توليد، بنا بر اين است كه در 
وهلۀ اول با مصححاني كه استانداردهاي علمي مورد نظر 
را در كارشان رعايت نكرده اند قراردادي براي نشر بسته 
كار  در  دقت  به  را  مركز  داوران  نظرات  آنكه  مگر  نشود، 

خود اعمال كند و كار را به حد مطلوب ارتقا دهد.
2. فعاليتها و مديريت واحد توليد و واحد پژوهش از 
يكديگر تفكيك شده اند: چاپ و نشر طرحهای تحقيقاتی 
به اتمام رسيده و همچنين تحقيقات و تصحيحاتی كه پس 
از پايان كار برای چاپ و نشر به مركز پيشنهاد می شوند 
در واحد توليد پيگيری و دنبال می شود، و تحقيقاتی كه 
داده  پيشنهاد  مركز  به  پژوهشی  طرح  شكل  در  آغاز  از 
می شوند و كار انجام آنها با نظارت مركز صورت می گيرد 

در واحد پژوهش دنبال می شود. 
3. سياستهاي تشويقي مركز، مانند اخذ تصوير نسخ 
و  پژوهشها  و  چاپ  و  دانشجويان  و  محققان  براي  خطي 

پايان نامه هاي برتر، همچنان ادامه خواهد داشت.
پس  اين  از  آثار،  چاپ  تجديد  و  كتابها  شمارگان   .4
تابع روند فروش و جريان عرضه و تقاضا و اصول حاكم بر 
اقتصاد نشر خواهد بود. در اين روش، هم هزينه هاي انبار 
و نگهداري حذف مي شود و هم امكان تجديد چاپ آثاري 
كه سالهاست ناياب اند و در بازار موجود نيستند همواره 

فراهم است.
و  تحقيقات  نشر  نزديك،  آينده اي  در  توليد  واحد   .5
با  مطابق  و  رسيده  مركز  تصويب  به  كه  را  پژوهشهايي 

نيازسنجيهاي مركز به اهل فن سفارش داده شده و توسط 
قرار  اولويت  در  است،  انجام  دست  در  ذي صالح  محققان 
صورت   75 و   73 سالهاي  در  كه  كاري  همانند  مي دهد. 

گرفت و نزديك به هفتاد عنوان از آن چاپ و منتشر شد.
امكان  داشتن  به  حاضر  عصر  علمي  جامعه  نياز   .6
دسترسي سريع و آسان به تصاوير آثار و متون چاپ شده، 
كليۀ  براي  قراردادي  متمم  ارسال  با  تا  داشت  آن  بر  را  ما 
مصححان/ مؤلفان/ مترجمان طرف قرارداد با مركز، از آنان 
بخواهيم تا اجازۀ نشر الكترونيك آثارشان را مركز بدهند. 
البته اعالم كرده ايم كه در صورت هرگونه انتفاعی از محل 
آنان  مادی  حقوق  قرارداد  طبق  آثار،  آن  ديجيتالی  فروش 
كنون  تا  كه  بيفزاييم  بايد  همين جا  شد.  خواهد  لحاظ  نيز 
مركز اجازۀ استفاده از متن يا فايل ديجيتالی آثارش را به 
هيچ شخص يا مؤسسه ای واگذار نكرده و هرگونه بهره گيری 
اين چنينی منوط به اجازه كتبی از مركز است. البته پس از 
تبادل و امضای متمم قرارداد از سوی صاحبان آثار يا وارثان 
آنها، مركز می تواند با هر سازمانی كه آمادۀ همكاری در اين 

زمينه باشد وارد مذاكره شود.
اينترنتی  خريد  امكان  مركز  حاضر،  حال  در   .7
منشوراتش (اعم از كتاب و نشريات) را در پايگاه اينترنتی 
ـ كه اخيراً در سيرت و صورت تغيير يافته  ميراث مكتوبـ 
هركس  و  كرده  فراهم  ــ  است  شده  تبديل  احسن  به  و 
يا  كتاب  خود،  عابربانك  كارت  شمارۀ  طريق  از  می تواند 
نيز  مورد  اين  در  مركز  نمايد.  ابتياع  را  نياز  مورد  نشريۀ 

تسهيالتی در نظر خواهد گرفت. 

پژوهش
در ساختار تعريف شدۀ جديد، واحد پژوهش مركز با بررسی 
با  يا  و  مجريان  سوی  از  پيشنهادی  طرحهای  تصويب  و 
پيشنهاد دادن طرحهای پژوهشی به افراد صاحب صالحيت 
در  متخصص،  ناظران  توسط  كار  انجام  حسن  بر  نظارت  و 
دبيرخانۀ پژوهش، چشم اندازها و اهداف مورد نظر خود را 
با دقت و جديتی دوچندان دنبال می كند و بدين گونه در 
در  پژوهشی  و  فرهنگی  جريانهای  هدايت كنندۀ  دارد  نظر 
حوزۀ متون و نسخ خطی اسالمی باشد. بدين منظور، مركز 
نسخ  از  فهرستی  پژوهشی،  طرح  چند  طی  است  درصدد 
خطی ارزشمند ــ با اولويت زمانی و موضوعی تا آغاز قرن 
صاحب نظران،  و  استادان  مشورت  با  و  كند  تهيه  ــ  نهم 
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تصوير آنها را برای انواع فعاليتهای پژوهشی (از تصحيح متن 
و  متن شناسی  تحليل  تا  گرفته  آنها  نسخه برگردان  چاپ  و 
و  برجسته  پژوهشگران  اختيار  در  نسخه شناختی)  بررسی 
و  دكتری  دوره های  برتِر  و  توانمند  دانشجويان  يا  كاردان 
حوزۀ  در  نسخه هايی  هم اكنون،  دهد.  قرار  ارشد  كارشناسی 
ادبيات، فلسفه و تاريخ علم شناسايی شده است. اين كار را 
ـ ادامه خواهيم داد تا فهرستی از هزار  ــ به خواست خداوندـ 
نسخۀ نفيس در خور پژوهش از رساله های كوتاه چندبرگی 

گرفته تا نسخه های پربرگ چندجلدی فراهم آوريم. 
جز فعاليت مذكور، در حال حاضر چند طرح پژوهشی 
به اتمام رسيده يا در دست انجام است كه از آن ميان به 

دو طرح اشاره می كنيم: 
به  پژوهشی  طرح  اين  متن:  تحليل  روش  شناسی   .1
متن  تحليل  مختلف  رهيافتهای  تبيين  و  روشها  شرح 
می پردازد و با ذكر نمونه ها به گونه ای ملموس آن روشها 
برای  طرح  اين  كه  آنجا  از  می دهد.  شرح  را  رويكردها  و 
خوانندۀ ايرانی در دست اجراست، مجری طرح با وجود 
تحليل  در  غربی  رويكردهای  و  روشها  به  بايسته  توجه 
متون، شواهد و مباحث خود را با تكيه بر متون ايرانی/ 
اسالمی مطرح می كند و در پايان هر بخش نيز شماری 
فارسی، برای  مقاله) به زبان  از منابع را (اعم از كتاب و 
مطالعه بيشتر معرفی می نمايد. يكی از اهداف عمدۀ اين 
طرح پژوهشی كه پس از اتمام به صورت درسنامه ای در 
روشهای  كردن  بومی  شد،  خواهد  منتشر  متون  تحليل 
پژوهشهای  در  كه  كاری  است،  متن  تحليل  گوناگون 

صورت گرفته ديده نمی شود. 
اتمام  به  آن  اجرای  كه  طرح  اين  نسخه شناخت:   .2
رسيده و در آينده ای نزديك از سوی مركز منتشر می شود، 
بيشتر مباحث و موضوعات نسخه شناسی را در بر می گيرد 
توصيف  باشد.  كم سابقه  ايران  در  شايد  جهت  اين  از  و 
دقيق و كاربردی بخشهای گوناگون نسخ خطی و همراه 
كردن تعاريف و توصيفات نسخه با تصاويری از نسخه های 
خطی، از ويژگيهای در خور توجه اين طرح است. طبعاً 
پس از چاپ، از اين اثر می توان به عنوان يك كتاب درسی 

مفيد در زمينۀ نسخه شناسی بهره جست. 

نشريات: آينه ميراث و گزارش ميراث
آينۀ  ميراث در دورۀ مديريت جديد خود، فضای نوينی را 

تجربه می كند و در مسير ارتقای كيفيت و تقليل كميت 
بر  آن،  ضمائم  و  مجله  اخير  شماره های  است.  نهاده  گام 
اين امر گواهی می دهد. گزارش ميراث هم در آينده شاهد 
افزايش نقدها و بررسيها خواهد بود و مجالی برای تضارب 
آرا و انظار فراهم خواهد كرد. می كوشيم كه از اين پس 
بيشتر به معرفی و نقد متون و آثار برجسته و كتب مرجع 
داخل و خارج كشور بپردازيم و مخصوصاً به تحقيقاتی كه 
مجال  علمی  مراكز  در  و  می گيرد  صورت  شهرستانها  در 

معرفی نمی يابد توجهی خاص نشان دهيم. 

روابط عمومی: پايگاه اينترنتی، همايشها و ...
در  است.  سازمانی  هر  محركۀ  موتور  عمومی،  روابط 
و  بزرگ  همايش  سه  اجرايی  امور  جديد،  برنامه ريزيهای 
سازمان  از  خارج  به  مركز  اينترنتی  پايگاه  فنی  مديريت 
در  آنها  محتوايی  تأمين  و  علمی  نظارت  و  شده  محول 
تغييرات،  اين  دنبال  به  می گيرد.  صورت  سازمان  داخل 
نظرات  عالقه مند  دوستان  تا  شد  خواهد  طراحی  فضايی 
خود را ارائه كنند و باب تبادل نظر و خبر بهتر از گذشته 
برپا  امسال  مركز  كه  همايشی  سه  اما  و  شود.  گشوده 

خواهد كرد:
همكاری  با  ميراث»،  و  (ع)  علی  «امام  همايش   .1
كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران در ششم آذرماه همراه با 

رونمايی از چند اثر: 
كتابت  نهج البالغه  از  نفيس  نسخه ای  عكسی  چاپ  ـ 

483ق.
ـ چاپ علی نامه  (به صورت حروفی)

ـ چاپ عكسی نثراللئالی به خط وصال شيرازی.
ـ ترجمۀ منظوم وصيت امام علی به امام حسين (ع) 

سروده سيد حسن غزنوی.
تذكرۀ  بزرگ ترين  عرفات العاشقين  از  رونمايی   .2
از  تجليل  با  همراه  جلد)  (هشت  فارسی گوی  شاعران 
استاد محمد قهرمان و نكوداشت مرحوم استاد ذبيح هللا 

صاحبكار (با همكاری دانشگاه فردوسی مشهد). 
در  طوسی  نصيرالدين  خواجه  بزرگداشت  همايش   .3

پنجم اسفند با انتشار شش اثر.
كه  مركز  آيندۀ  برنامه های  از  مختصری  بود  اين 

اميدواريم توفيق انجام آنها را داشته باشيم. ان شاءهللا.


