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يادآوری: سال 1388 كه كشتی ميراث مكتوب دچار 
و  خشم  تندباد  كه  می رفت  آن  بيم  و  بود  شده  حادثه 
رشك ورزی كسانی، آن را بر گل و الی هبوط بنشاند، از 
بقای ميراث مكتوب نااميد شده بوديم؛ بدين روی بر آن 
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 
درج  را  مطالب  و  نامه  دو  يكی  شماره  هر  در  زين پس 
آنها  يكجای  چاپ  به  آينده  در  ان شاءهللا  تا  می كنيم 
توفيق يابيم. در شماره های پيشين چند نامه چاپ شد؛ 
در اين شماره نيز يكی ديگر از اين نامه های لطف آميز  

را به چاپ می رسانيم.

در  مؤثر  و  مهم  كوششهای  برخی  گذشته  سال  سی   در 
و  ملی  مواريث  حفظ  و  فرهنگی  مبانی  تحكيم  جهت 
تاريخی مردم ايران صورت گرفته است كه نتايج ماندگار 
و ارزشمند فراوان بر جای گذارده و در آينده نيز خواهد 
ميراث  نشر  «مركز  تأسيس  است  جمله  آن  از  و  گذارد، 
مكتوب» به كوشش دوست ما جناب آقای ايرانی، كه در 
طّی چندين سال اخير توجه خود را به يكی از اساسی ترين 
يعنی  ايران،  اسالمی  دوران  فرهنگ  و  تاريخ  جنبه های 
ادب  و  علم  بزرگان  از  بازمانده  آثار  و  مكتوب»  «ميراث 
اين  در  ايرانی  آقای  است.  داشته  معطوف  سرزمين  اين 
راه از هيچ كوشش و مجاهدتی دريغ نداشته و بسياری 
از نسخه های ارزشمند و نفيس فارسی را كه ساليان دراز 
در ايران و خارج از ايران در زوايای كتابخانه ها از نظرها 
و  آورده  بيرون  بوده اند  شدن  تباه  حال  در  و  مانده  دور 

كوشش  به  خود  كارشناس  و  كاردان  ياران  همكاری  با 
اشخاص مجرب و مطلع به بهترين صورت تصحيح و طبع 
كرده و در اختيار اهل علم و مشتاقان اين گونه آثار قرار 

داده اند.
ميراث  نشر  «مركز  بنيادی،  و  مهم  كار  اين  بر  عالوه 
تخصصی  مجله ای  نشر  به  كه  است  سالی  چند  مكتوب» 
در نسخه شناسی آثار علمی و ادبی فارسی پرداخته است 
بسيار  جايگاه  زمينه  اين  در  كوتاه  نسبتاً  مدت  اين  در  و 
است.  كرده  كسب  كشور  از  خارج  و  داخل  در  ممتازی 
موازين  لحاظ  از  نشريه  اين  در  مندرج  مقاالت  از  برخی 
و  است  ايران  در  ممكن  كمال  حد  در  انتقادی  و  علمی 
سعی ايشان در جهت رساندن اين مجله و ساير انتشارات 
آن به اشخاص مشتاق و عالقه مند شايستۀ هرگونه تقدير 

و سپاس است.
بايد  كه  مركز  اين  فعاليت  عرصه های  از  ديگر  يكی 
مورد توجه و تقدير قرار گيرد، تشكيل جلسات بحث و نقد 
و نظر دربارۀ برخی از آثار مهمی است كه از طرف مركز 
انتشار يافته است، و در هر مورد از صاحب نظران زمينه 
كار  نقد  و  معرفی  به  تا  می شود  دعوت  مربوط  موضوع  و 
جديد بپردازند، نقاط قّوت و ضعف اثر را بررسی كنند، تا 
جامعۀ كتابدوست و كتابخوان به نگاه علمی و نقادانه به 

آثار و مواريث فرهنگی گذشته آشنا شوند.
كوششهای  و  ايرانی  آقای  همت  خود  سهم  به  من 
بی دريغ ايشان و همكارانشان را می ستايم و توفيق آنان را 
در خدمت به فرهنگ و مواريث علمی و تاريخی اين مرز 

و بوم از خداوند متعال خواستارم.
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