
3 
ـ اسفند ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة پنجم و ششم، آذر 

سخـنسردبیـر

ــوب در اظهار نظری  ــدان میراث مکت ــراً یکی از عالقه من اخی

ــوب )مقالۀ  ــایت میراث مکت ــی از اخبار س ــل یک ــی ذی اینترنت

ــاس  حیرة الفقهاء؛ مندرج در گزارش میراث 52-53 ص 87( انتقادی به اس

ــورات میراث مکتوب اعم از کتاب و نشریه، کرده  کارها و منش

و نوشته است: 

ــفانه ]مدیران[ میراث مکتوب مدتي است که بمانند  متأس

ــتان و هند آن قدر  ــي در پاکس ــز تحقیقات زبان فارس مرک

ــیفته زبان فارسي شده ]اند[ که یادشان رفته است این جا  ش

کشور شیعه است، فارسي گرایي به چه قیمتي؟ سراسر این 

ــایت را بگردیم یا در خدمت ناسیونالیسم ایراني است یا  س

در خدمت اهل سنت. ... براي آقاي ایراني متأسفیم که بعد 

از بیست سال تالش امروز به خدمت اهل سنت درآمده اند 

ــي گرایي و ادبیات فارسي، فقه اهل سنت  و به صرف فارس

ــعودي و امروز هم  ــج می کنند[ دیروز صالت مس را ]تروی

حیرة الفقها ...

ــوب، الزم می دانم به  ــراث مکت ــل می ــر عام ــه عنوان مدی ب

ــدی الّی  ــی الّی من اه ــریف »احّب اخوان ــداق حدیث ش مص

ــگزاری کنم و از خداوند  ــوز سپاس ــت دلس عیوبی« از این دوس

ــتقیم  ــواره بر صراط مس ــئلت کنم که ما را هم ــبحان مس س

ــتوار بدارد. اما در باب  پیامبر اکرم)ص( و خاندان طاهرینش)ع( اس

ــتان  ــت نظر برخی دیگر از دوس ــان، که ممکن اس انتقاد ایش

ــروری می نماید: ــح چند نکته ض ــد، یادآوری و توضی  نیز باش

ــیعه،  ــور ش 1. منتقد محترم اعتراض کرده اند که چرا ما در کش

فارسی گرایی می کنیم؟ البته من میان توجه به آثار کهن فارسی 

و اهتمام به نشر آثار شیعی تناقضی نمی بینم. گویا منظور ایشان 

ــت که چرا فقط آثار فارسی شیعی را چاپ نمی کنیم؟ یا  این اس

ــر نکرده ایم؟ یا این که چرا این  ــیعی را منتش چرا آثار عربی ش

ــی از مؤلفان اهل سنت را نشر داده ایم؟ و شاید  همه آثار فارس

ــم که این نکته از آغاز مورد توجه ما  ــم همۀ آن ها. باید بگوی ه

بوده است. عنوان اّولیۀ این مرکز هم »دفتر نشر میراث مکتوب 

ــاخص ترین آثار حوزۀ  ــالم« بود و ما مأمور بودیم ش ایران و اس

ــایی و در حّد مقدور  ــالم و ایران را شناس ــگ و تمدن اس فرهن

ــر نماییم. برای این کار از نظر استادان نامداری همچون  منتش

ــید عبدالعزیز طباطبایی، ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه،  س

ــهیدی-  ــید جعفر ش ــی اکبر غفاری، س ــدهلل نورانی، عل عب

ــتاد متخصص دیگر بهره گرفتیم  رحمة هلل علیهم- و ده ها اس
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ــیعه برای  ــه لطف خداوند آثار ارجمندی از علمای بزرگ ش و ب

ــد، همچون تفسیر  ــر ش ــایی و تصحیح و منتش اّولین بار شناس

ــیعی سبزواری،  ــنی، مصابیح القلوب حسن ش ابوالمکارم حس

تحفة االبرار عماد طبری و اخیراً هم منظومۀ حماسی علی نامه 

ــین مرجع بزرگ  ــت و مورد تحس ــه نگین آثار این مرکز اس ک

شیعیان آیت هلل العظمی سید علی سیستانی قرار گرفته است. 

پس باید اذعان کرد که از مجموع 260 عنوان اثری که تاکنون 

این مرکز مفتخر به نشر آن شده است، نزدیک به نیمی از آن ها 

از آثار مؤلفان شیعی است.

ــزان دیگری که چنین  ــت گرامی و به عزی ــا به این دوس 2. ام

ــد که میراث مکتوب از آغاز به این  ــند، باید یادآور ش می اندیش

دلیل که مؤسساتی در شهرهای دیگر برای نشر متون احادیث، 

ــی و غیردولتی  ــیعه با بودجه های دولت ــه و اصول ش کالم، فق

ایجاد شده، وجهۀ همت خود را به حمایت از انتشار متون کهن 

ــفی و تمدنی ایران اسالمی اختصاص داد و نشر آن  ادبی، فلس

ــمار آورد، چراکه ورود مراکز  متون را وظیفه همان مراکز به ش

دینی به حوزۀ تمدن اسالم و ایران در سطح گسترده همواره با 

موانعی روبه رو بوده و اساسًا جزء اولویت ها و وظایف آن ها قرار 

ــت. برخی از این مراکز اگر تفسیری از اهل سنت را  نگرفته اس

پژوهش و آماده چاپ می کردند، به دلیل همان محذورات مورد 

ــپردند. ــاره محصول خود را برای چاپ به جای دیگر می س  اش

ــا فراتر از همۀ این ها، جز در مباحث فقه و حدیث و کالم  3.ام

ــفه، چه فرقی می کند که دین و مذهب نویسنده چه  و گاه فلس

باشد؟ ممکن است مورخی در مقطعی از زمان تحت تأثیر عقاید 

ــش، مطلبی را حق و ناحق کند، یا کاتبی لفظ یا عبارت  مذهبی

ــاب را متأثر از دیدگاه ایدئولوژیکش تغییر دهد،  یا فصلی از کت

ــًا زمینۀ تمدنی صرف دارند، مثل ریاضی  اما در آثاری که اساس

ــی، چرا  و نجوم و طب و... و حتی تاریخ و جغرافیا و ادب فارس

ــر اثر دخالت داد؟  باید اعتقاد مذهبی مؤلف را در انتخاب و نش

ــت و به  ــی اس ــر قصد تنها حمایت از زبان افتخارآمیز فارس اگ

رهنمود مقام معظم رهبری باید هرچه بیشتر در اعتال و معرفی 

ــتی شیعی یا  ــید، به راس ــت کوش این زبان که پایۀ هویت ماس

سنی بودن مؤلف چه ضرری به آن هدف می زند؟ یا چه نقشی 

ــبرد آن هدف دارد؟ با این حال ما همواره از انتشار آثار  در پیش

ــیعی به زبان فارسی استقبال کرده ایم و کوشیده ایم تا  کهن ش

ــیعی را در گسترۀ تمدن اسالمی و بشری  سهم دانشمندان ش

ــته تر کنیم و البته ادامۀ  بر پایۀ آثار به جای مانده از آنان برجس

ــیع پژوهشگران برتر و  این راه جز با عزم جدی و همکاری وس

متخصص کشور ممکن نمی شود.

4.از نظر میراث مکتوب هر اثر فارسی تا قبل از 7 - 8 هجری 

ــبت به منابع بعدی، از جهات مختلف تاریخی، زبانی، ادبی  نس

ــالۀ  ــت. رس ــار اس ــی و گاه تحقیق و انتش و غیره درخور بررس

حیرة الفقهاء، که پژوهشگر کوشای میراث مکتوب در مقاله ای 

آن را معرفی کرده، از لحاظ مسائل زبان فارسی دارای اهمیت 

بسیار است، صرف نظر از آن که از نظر تاریخ فقه نیز اثری شایان 

ــت. جالب این که وقتی دکتر شفیعی کدکنی از وجود  توجه اس

ــخصًا برای دیدن این رساله به میراث  ــدند، ش این اثر مطلع ش

 مکتوب تشریف آوردند و تصویری از این نسخه را مطالبه کردند.

ــت، در هر جا  ــی زبان همۀ اقوام و ملل ایرانی اس 5.زبان فارس

که باشند. ترکی و لری و بلوچی و کردی و گیلکی و خراسانی و 

سمنانی و خوانساری و... همه زبان اقوام ایرانی و زیرمجموعۀ 

زبان فارسی است. شایسته نیست دیگران را متهم کنیم که چرا 

ــم ایرانی به  ــتند و انگ ناسیونالیس مروج زبان معیار ایرانی هس

آنان بزنیم. متأسفانه هر روز شاهدیم که یک شخصیت ایرانی 

ــد. آذربایجانی ها، خاقانی و نظامی گنجه ای  را مصادره می کنن

ــته اند، دیروز عرب ها از مصادرۀ اسم خلیج  را آذربایجانی دانس

فارس شروع کردند و االن به صرف این که آثار علمای ایرانی 

به زبان عربی است، آنان را عرب و تألیفاتشان را »تراث عربی« 

ــی و منابع  ــمندان ایرانی را »نوابغ العرب« در کتب درس و دانش

ــا اعالم کنیم  ــد. آیا اگر ما به دنی ــی خود ترویج می کنن مدرس

ــری، بخشی از اعتالی خود را وامدار دانشمندان  که تمدن بش

مسلمان ایرانی است، در زمانی که عربی نویسی باب بود و زبان 

ــمار می آمد، کار پسندیده و افتخارآفرینی نیست؟  رسمی به ش

ــی  ــانی که حتی بعضی از آثار خود را هم زمان هم به فارس کس

ــان حجتی برای مدعیان امروزی  ــته اند تا عملش و عربی نوش

ــینا، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیر طوسی،  ــد )مثل ابن س باش

ــیدالدین فضل هلل همدانی و بسیاری  ــعودی و رش غزالی، مس

ــه اینان عرب  ــودان گمان مبرند ک ــر( و بدخواهان و حس دیگ
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ــی نبوده اند؟ لذا از انصاف  ــتن به زبان فارس بوده و قادر به نوش

ــادری خود حتی  ــه در ترویج زبان م ــت که ما را ک ــه دور اس ب

ــته ایم، متهم به ترویج ناسیونالیسم ایرانی کنند.   قصور هم داش

ــران بزرگ  ــترۀ ای ــت که گس ــیده نیس ــز بر احدی پوش 6.نی

ــتان  ــبه قار ۀ هند و پاکس ــی از ش ــی و رواج زبان فارس فرهنگ

ــیای صغیر  ــن، ماوراءالنهر، بالکان، آس ــه تا چین و ماچی گرفت

ــت. به همین دلیل اغلب  ــم گیر بوده اس ــیار چش و آناطولی بس

ــتین تا عصر صفویه، چه  ــده های نخس آثار به جای مانده از س

ــت مؤلفان ایرانی در این قلمرو  ــی و چه عربی، که به دس فارس

ــانه های افتخار و هویت  ــیع فرهنگی نوشته شده، همه نش وس

ــت که باید قدر آن را  ــالمی اس ماندگار تمدن بزرگ ایران اس

ــینه ای با عزت و عظمت  بدانیم و بر خود ببالیم که دارای پیش

 بوده ایم و وظیفه داریم به هر نحو ممکن از آن پاسداری کنیم.

ــه  ــوی دیگر، امکانات و بودجۀ میراث مکتوب همیش 7.از س

ــده، گاه  ــوده، لذا گاه کم می ش ــه صورت کمک ب ــدود و ب مح

رئیسی می آمده و دو سالی کمک را قطع می کرد، البته دورانی 

ــده است.  هم بوده که با نگاه مثبت، حمایت هایی انجام می ش

ــیب ها، در این سال ها چه بسیار  لکن به دلیل همین فراز و نش

ــد؛ آیا در حالت خوف و رجا،  ــخ ش ــته فس قراردادها که ناخواس

ــخه را از فالن کتابخانه  ــوان به این فکر بود که فالن نس می ت

ــف همچنان پس از  ــت کرد؟ مع االس ــیار درخواس با هزینۀ بس

ــال کار و کسب اعتبار، همان پاسخ را می دهند که »جزء  20 س

ــت« »خودمان می خواهیم منتشر کنیم«. هیچ کسی  نفایس اس

ــس به طریق اولی،  ــت کند. پ هم قادر نبوده اینان را بازخواس

ــاظ اقتصادی  ــور نه از لح ــرده از خارج کش ــت الواح فش دریاف

 چندان مقدور است و نه به زودی می توان به آن ها دست یافت.

ــتداران و عالقه مندان  ــوی دوس ــت یاری به س ما همواره دس

ــازنده، به ما  دراز می کنیم و انتظار داریم ضمن بیان نقدهای س

ــمندی که، در گوشه و کنار  ــخ خطی ارزش کمک کنند تا به نس

ــته،  ــی بر آن ها نشس کتابخانه های داخل و خارج، گرد فراموش

ــت بیابیم و با پژوهش و تصحیح آن ها جامعۀ علمی کشور  دس

را از وجود چنین منابع ذی قیمتی آگاه سازیم. ان شاءهلل.

■
سردبیر

دعوت میراث مکتوب از فرهنگ دوستان برای همکاری در انتشار کتاب

ــالم دعوت به همکاری  ــمند ایران و اس ــی میراث مکتوب در طرحی از بانیان و حامیان برای چاپ آثار ارزش مرکز پژوهش

می کند.
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