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مرکز.پژوهشی.میراث.مکتوب،.در.هجدهمین.سال.تأسیس.

ــن.را.با.رویکردی. ــت.تا.جریان.احیاء.متون.که خود،.بر.آن.اس

متفاوت.پی.گیرد..

در.دهۀ.نخست.فعالیت،.سیاست.فرهنگی.میراث.برای.احیاء.

نسخ.خطی.از.این.قرار.بود.که.متونی.را.که.خود.شناسایی.کرده.

ــت.محققان.سپرده.بود،.با.کمک.ناشران. و.برای.تصحیح.به.دس

ــاد.چاپ.و.منتشر.کند..این.سیاست،.از. فرهنگی.و.حمایت.ارش

آن.جهت.که.مقاصدی.فرهنگی.را.تأمین.می.کرد،.رویدادی.بود.

فرخنده.ولی.جریان.امور،.در.عمل،.نه.تنها.خرسندمان.نمی.کرد.

ــی.در. ــی.حتی.نقض.غرض.بود..متون.کهن.فارس ــه.به.جهات ک

ــنامۀ.ملی.و.فرهنگی.ماست؛.دریغ.بود.که.بر.باالی. واقع.شناس

رشید.و.بِاندام.این.میراث.ملی.و.سرمایۀ.فرهنگی.جامه.ای.ناساز.

پوشانده.شود..بنابراین.با.تجدید.نظر.در.آن.برنامۀ.اولیه،.تصمیم.

گرفتیم.کار.را.به.شیوه.ای.دیگر.انجام.دهیم..مجوز.نشر.گرفتیم.و.

امتیاز.تمام.عناوین.منتشره.را.از.ناشران.خریدیم..به.این.ترتیب،.

ــی.کارهای.در.دست.تحقیق.فراهم. هم.امکان.پی.گیری.و.بررس

می.آمد.و.هم.می.توانستیم.کارها.را.به.افراد.مستعد.و.عالقه.مند.

ــفارش.دهیم..بیش.از.150.قرارداد.با.پژوهشگران.بسته.شد،. س

ــد.و.بسیاری.از. ــیب.هایی.ش ــفانه.مرکز.دچار.فرازونش اما.متأس

طرح.ها.نیمه.تمام.ماند.یا.به.حال.تعلیق.درآمد..برخی.کارها.هم.

به.ناشران.دیگر.واگذار.شد.

ــال.گذشته،. با.رونق�گرفتن.دوبارۀ.کارها.و.رفع.موانع،.در.دوس

ــی.در.دستور. با.بهره.گیری.از.همۀ.آزموده.ها،.چند.برنامۀ.اساس

کار.قرار.گرفت..نخست،.در.بدنۀ.اجرایی.از.کمیت.نیروها.کاسته.

ــتفاده. ــوض.عمدتاً.از.توان.نیروهای.کیفِی.غیر.مقیم.اس و.در.ع

شد..برای.کاستن.از.حجم.تعهدات.زمین�مانده،.قرارداد.تعدادی.

ــه.پی.گیری.های.مکررمان.برای. از.پژوهش.های.بی.حاصل.را.ک

ــخ.کردیم..در. دریافت.نمونۀ.نهایی.آنها.بی.نتیجه.مانده.بود..فس

روش.کار.هم.تجدید.نظر.کردیم؛.یعنی.بنا.را.بر.این.گذاشتیم.که.

دیگر.کارهای.ضعیف.و.سقیم.دیگران.را.درست.نکنیم..خاطرم.

هست.یک..بار.در.یکی.از.سرمقاله.ها.همین.بحث.را.پیش.کشیده.

ــت.یا.کار.مصحح؟!«. .بودیم.که.»آیا.تصحیح.یک.اثر.کار.مرکز.اس

اوایل،.هر.کار.ضعیفی.که.می.رسید،.با.این.توجیه.که.»اصل.کار.

ــود«،.آن.را.در.برنامۀ.کاری. ــت.و.حیف.است.چاپ.نش خوب.اس

ــتیم..چه.بسا.پس.از.گوشزدکردن.اشکاالت.کار. مرکز.می.گذاش

ــتۀ. ــعی.بلیغ.وی،.کار،.آنچنان.که.بایس به.مصحح.و.به.رغم.س

ــت.از.آب.درنمی.آمد. ــت.میراث.مکتوب.این.مرز.و.بوم.اس منزل

ــتی.های.آن،.به.ناچار،.به.گردن. ــتی.ها.و.رفع.کاس و.اصالح.سس

رویکرد جدید میراث مکتوب: 
  

1. پژوهش متن 2. ترویج حرکت احیا 3. نقد کتاب
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ــاب. ــاد..مصحح.محترم.نیز.این.همه.را.به.حس خودمان.می.افت

ـ.ولو.به.قدر.یادکردی. ــت.وـ. ــی«.ناشر.می.گذاش »وظیفه.شناس

ــا.که.کتابی. ــه.روی.مبارکش.هم.نمی.آورد!.بس ـ.ب ــهـ. در.مقدم

ــأنیت. ــه.لطف.همین.اصالحات.مضاعف.و.بعضاً.نامتعارف،.ش ب

ــال.را.می.یافت.و.در.این. دریافت.جایزۀ.کتاب.فصل.یا.کتاب.س

میان.آنچه.مجهول.و.مغفول.می.ماند.قدر.خدمت.بی.منت.ما.بود.

و.ضعف.کار.آن.مخدومان.بی.عنایت..

ــر.کار.خام. ــال،.برآنیم.که.دیگ ــت.این..همه.س حال.با.گذش

ــول.افتاد.و.نکته.ها.و. ــام.نپذیریم..اگر.آوردۀ.مصحح.مقب و.ناتم

ــتگی.در.کار.ورزیده. ــان.نیز.به.شایس خرده.های.داوران.و.بررس

ــد.که.فُهَوالمطلوب؛.پیمان..می.کنیم..و.ااّل.فال؛.برمی.گردانیم؛.. .ش

ــنجش.و.داوری.مردودی.های. ــتند.ناشرانی.که.بی..هیچ.س هس

میراث.مکتوب.را.چاپ.کرده.اند.و.می.کنند..

ــه250.جلد. ــار.نزدیک.ب ــت.که.با.انتش ــان.بر.آن.اس گمانم

ــتی�هایی.که.در.کارمان.بوده،. کتاب.از.متون.کهن،.با.همۀ.کاس

ــه.اندازۀ.کافی. ــی.احیاء.متون.کهن.ب ــیوه.های.علم اصول.و.ش

ــجویان.و.استادان،.نیز. ــانده..شده.و.دانش برای.مخاطبان.شناس

پژوهشگران.مستقل،.اهمیت.این.حرکت.پربرکت.را.دریافته.اند..

با.توجه.به.اینکه.در.سال.های.اخیر.برخی.مؤسسات.نیز.به.نشر.

ـ.در. ــد،.بنا.داریمـ. ــب.و.تصحیح.و.چاپ.متون.روی.آورده..ان کت

ـ..به.امرگسترش.زمینۀ.پژوهش،.حمایت.از. ــر.متونـ. کنار.نش

محققان،.شناسایی.نسخ.خطی.ارزنده.در.داخل.و.خارج.و.تهیۀ.

تصاویر.آنها.و.سرانجام،.اطالع.رسانی.در.این.حوزه،.بپردازیم..

ــه.دغدغۀ.چاپ.منقح.متون،.مطابق.با. این.را.نیز.می.دانیم.ک

استانداردهای.علمی،.نباید.ما.را.از.دیگر.جنبۀ.اساسی.کار،.یعنی.

شناخت.متن.و.تحلیل.محتوای.آن،.بازدارد..این.موضوعی.است.

ــغول.کرده.است.. ــال.های.اخیر.ذهن.ما.را.به.خود.مش که.در.س

ظرف.یکی.دو.دهۀ.گذشته.شاید.بیش.از.پنجاه.مقاله.و.رساله.و.

کتاب.در.نسخه.شناسی.و.روش.های.تصحیح.متن.نگاشته..شده..

ــیوه.های.تجزیه.و.تحلیل. ــد.اما.در.اصول.متن.شناسی.و.ش باش

متون،.دریغ.از.حتی.یک.تألیف.مستقل.و.مفید..

خوشبختانه.از.دو.سال.قبل.این.موضوع.در.دستور.کار.واحد.

ــت. ــش.مرکز.قرار.گرفت.و.در.این.باب.طرحی.هم.در.دس پژوه

تهیه.و.تدوین.است..

ــان. نگاهی.گذرا.به.مقدمه.هایی.که.مصححان.بر.کتاب.هایش

می.نویسند،.به..خوبی.نشان..می.دهد.که.غالب.این.بزرگواران،.به.

چیزی.که.نمی.پردازند،.محتوای.آن.اثر.است..کمتر.پیش.می.آید.

ــتفاده..اش.و. ــخه.های.مورد.اس که.مصححی.در.کنار.معرفی.نس

توصیف.ویژگی.های.ظاهری.آنها،.به.موضوعاتی.چون.منابع.مورد.

استفادۀ.مؤلف،.تأثیرپذیری.های.او.از.پیشینیان.و.اثرگذاری.های.

ــینانش،.جایگاه.اثر.در.میان.آثار.مشابه.اش،.شناسایی. او.بر.پس

گونۀ.زبان.و.سبک.بیان.مؤلف.و.بدعت.ها.و.بدایعی.که.در.اثرش.

ــاب.در.اختیار.خواننده. ــت.اولی.که.کت آورده،.نیز.اطالعات.دس

ـ.و.البته. ــر.مصحح.خودش.تواناییـ. می.گذارد،.بپردازد..گاه.اگ

ــت.های.الزم.و.استخراج.نمایه.را.داشته. حوصلۀــ..تهیۀ.فهرس

.باشد،.یا.به.هر.ترتیب.ناشر.این.وظیفه.را.تقبل.کند،.کاستی.های.

ــمردیم،.اندکی.جبران.می.شود،. مقدمه،.که.نمونه.هایش.را.برش

ــوس.که.غالباً.همان.سلسله.عللی.که.مقدمۀ مصحح را. ولی.افس

عقیم.می.کند،.بنا.بر.»عادت«،.»جریان«.می.یابد.تا.تعلیقات کتاب 

را.نیز.ابتر.سازد.

ــت.که.در.برنامۀ.پژوهش.مرکز.برای. این.همه،.ما.را.برآن.داش

دو.موضوع.اهمیتی.بیش.از.پیش.قائل.شویم:

ــی.مرتبط.با.متون.و. ــتی.از.موضوعات.پژوهش 1..تهیۀ.فهرس

گذاشتن.آن.در.اختیار.عالقه.مندان،.تا.اگر.موضوعی.را.به.خوبی.

پژوهیدند.و.به.شایستگی.از.عهده.بر.آمدند،.حاصل.کار.با.حمایت.

ــر.شود؛.به.این.ترتیب.که.اگر.حجم.کار. این.مرکز.چاپ.و.منتش

ــه،.و.اگر.در.حدود.50. ــر.از.30.صفحه.بود،.به.صورت.مقال کمت

ــریات.میراث. ــا.100.صفحه.بود،.در.قالب.ضمیمۀ.یکی.از.نش ت

ــر.شود..اگر.هم.کار.حجم.قابل.توجهی.پیدا.کرد،.البته.به. منتش

ــتحکام،.در.قوارۀ.کتاب.نشر. ــرط.برخورداری.از.انسجام.و.اس ش

خواهد.یافت.

ــادی.متون.نیز،. ــه.تصحیح.انتق ــه..منظور.جهت.دادن.ب 2..ب

ــخۀ.ارزشمند.قبل.از.قرن.هشتم.را.شناسایی. بیش.از.یکصد.نس

ــد.تا. ــر.خواهد.ش ــت.آنها.را،.به.تفاریق،.منتش کرده.ایم.و.فهرس

ــت.وقت.را.صرف. ــرمایۀ.گران.قیم عالقه.مندان.متن.پژوهی.س

ــد..به. ــته..باش ــی.کنند.که.ارزش.تصحیح.و.چاپ.را.داش کارهای

این.ترتیب،.یکی.از.مشکالت.همیشگی.دانشجویان.و.استادان.

راهنما.در.دانشگاه.ها،.یعنی.انتخاب.متن.مناسب.برای.تصحیح.

بعنوان.موضوع.پایان.نامه،.نیز.حل.خواهد..شد.

ممکن.است.برخی.بر.این.کار.خرده..بگیرند؛.با.این.استدالل.که.
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به.محض.فاش.کردن.عناوین.این.نسخه.ها.عده.ای.فرصت.طلب.

که.در.صنعت.کتاب.سازی.»ید.بیضا«.دارند.و.جملۀ.امکانات.هم،.

از.»کرسی«.و.»لوح«.و.»قلم«،.برایشان.مهیاست،.آستین.باال.بزنند.

و.در.نهایت.سرعت.و.سهل.انگاری.متن.را.به.گمان.خود.تصحیح،.

ولی.در.واقع.تخریب.کنند.و.فوراً.به.دست.چاپ.بسپارند..آیا.این.

باعث.نمی.شود.که.دیگرانی.که.شایسته.ترند.سرخورده.شوند.و.

خطر.تصحیح.مجدد.متنی.را.که.به.هر.حال.چاپ.و.منتشر.شده.

ــمند.برای.همیشه.فرصت. نپذیرند.و.به.این.ترتیب.متونی.ارزش

انتشار.به.صورتی.سزاوار.را.از.دست..بدهند؟.این.مشکل.تازه.ای.

نیست..ما.این.دغدغه.را.به.پشتگرمی.تدابیری.چند.از.خود.دور.

کرده.ایم:

ــه.ما.در.میراث.چاپ.کرده.ایم.یا. ــیاری.از.متونی.ک ....اوالً،.بس

بزرگان.فرهنگ.و.ادب.هم.اکنون.در.دست.تحقیق.و.چاپ.دارند،.

ــت.که.قباًل.چاپ. ــح.مجدد.کارهای.ضعیف.و.ناقصی.اس تصحی

شده.است..البته.گاهی.هم.بر.کار.گذشتگان.ایراد.چندانی.وارد.

ــت.زمان.و.به.دست.آمدن.نسخه.های.دیگر.و.بهتر. نبوده.و.گذش

تصحیح.مجدد.را.اقتضا.کرده.است.

ــی.در.تحقیق.و.تصحیح. ....ثانیاً،.اگر.صالحیت.و.توانایی.کس

ــۀ.امکاناتمان.به.کمک.او. ــود،.با.هم یک.متن.برای.ما.محرز.ش

ــوازم.کارش.را.هم.فراهم.می.کنیم.و.خودمان.برای. می.آییم.و.ل

ــار.آن.پیشقدم.می.شویم،.ولی.در.عین.حال.بخلی. چاپ.و.انتش

هم.در.قبال.تالش.محققان.دیگر.نداریم.و.اگر.باخبر.شویم.افراد.

ــتۀ.دیگری.هم.آن.متن.را.در.دست.تحقیق.و.نشر.دارند،.. شایس

در.حد.توان.به.پیشرفت.کار.ایشان.نیز.کمک.می.کنیم.

....ثالثاً،.در.نظر.داریم.با.فراخ.ساختن.میدان.نقد.کتاب،.عرصه.

ــازان.تنگ.کنیم.تا.این.آفت.مهلک. را.بر.پخته.خواران.و.کتاب.س

از.پیکرۀ.فرهنگ.زدوده.شود..اگر.رویه.و.روحیۀ.نقد.رواج.یابد.و.

هرکس،.خود،.اولین.منتقد.آثار.خویش.باشد.و.متولیان.فرهنگ.

ــهم.خود.را.در.این.جریان.بدانند. و.ادب.کشور.هم.دست.کم.س

ــت.به. ــی.به.خود.جرأت.نمی.دهد.دس و.باور.کنند،.دیگر.هرکس

ــد.که.موضوعاً.و.مصداقاً. ــف.یا.ترجمه.و.تصحیح.متونی.بزن تألی

ــری.هم..به.خود. کوچکترین.صالحیتی.در.آنها.ندارد.و.هر.ناش

این.اجازه.را.نمی.دهد.که.دوغ.را.دوشاب.کند.و.کاالی.کال.خود.

ــتریان.بی.گناه. را.به.ضرب.رنگ.و.لعاب.و.به.زور.تبلیغات.به.مش

ناآگاه.قالب.کند.

ــی.میراث.مکتوب. ــاس،.اولویت.تازۀ.مرکز.پژوهش بر.این.اس

ــمند.برای. ــی.متون.ارزش ــایی.و.معرف ــت.از.شناس عبارت.اس

ــخ. ــیدن.به.جریان.احیاء.نس ــور.رونق.بخش ــح،.به.منظ تصحی

ــگ.تندتری.یافته،.همچنین. ــال.های.اخیر.آهن خطی.که.در.س

گسترده.ترکردن.دامنۀ.نقد.کتاب.به.منظور.جلوگیری.از.جفای.
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