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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 نا اميد 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.

جناب آقاي دكتر ايراني
رئيس دانشور مركز پژوهشي ميراث مكتوب

با درودهاي فراوان،
نهالي را كه دستهاي توانمند آن دوست فرهيخته، پانزده 
سال پيش غرس كرد، امروز به لطف حق و با پايمردي و 
خردورزي شما و همكاران ارجمندتان، درختي گشن و پر 

بار و برگ شده است و چونين باد!
توفيق شما، البته چند دليل دارد كه من به برخي از 

آنها اشاره مي كنم:
نخست اينكه شما به تشنيع و تعّنتهاي آزاردهندۀ اين 
و آن، اهميتي نداديد، و كار خود را پي گرفتيد با آنكه در 
كشور ما از ديرباز، هركس را كه در كاري توفيقي يافته 
باشد، اگر تيغي به سر نزنند، تاجي نمي فرستند! همانان 

كه شادروان اخوان در بارۀ آنان فرموده است:

بيـكـارگـاِن عـاطـل و بـاطـل نشـستـه اي
كــز كــار كـردِن دگـران رنـج مـي بـرنـد

از آنچـه جستنـي ست نجـوينـد غيـر عيب
وز آنچه خوردني ست فقط غبطه مي خورند1

از  را  فرهيختگان  دلتنگِي  نمونه هاي  مي بود  مجال  اگر 
اين گونه شنعت و آزار در آثار بسياري از آنان براي شما 
از دورترين روزگار تا امروز2 برمي شمردم. در اينجا به دو 

نمونه بسنده مي كنم.
سعدي در باب هفتم بوستان گفتاري مستقل در اين 
زمينه در چهل و هشت بيت دارد و من ده بيت از آن را 

نقل مي كنم:
كـس از دست جـور زبـانها نـرست

اگر خودنماي است و گر حق پرست
به كوشش توان دجله را پيش بست

نشـايـد زبــان بـدانـديـش بـسـت
اگـر كنـج خـلـوت گـزيـنـد كسـي

كـه پـرواي صحـبـت نـدارد بسـي،
مذّمت كنندش كه َزرق است و ريـو

ز مـردم چـنـان مـي گريـزد كه ديو

1. تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم، مجموعۀ شعر شادروان مهدي 
اخوان ثالث، چاپ هفتم، تهران، 1387ش، ص236.

اخوانّيه  قطعۀ  به  فرماييد  رجوع  آن  امروزين  نمونۀ  ديدن  براي   .2
شادروان مهدي اخوان ثالث خطاب به من و پاسخ من به او در 
آخرين مجموعۀ شعر وي «تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم»، 
در  نيز  و  صفحۀ 192ـ201  از  تهران، 1387ش،  هفتم،  چاپ 
مجموعۀ شعر من با نام صداي سبز، قدياني، تهران، 1383ش 

از ص 387ـ390.
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وگـر خنـده روي است و آمـيـزگــار
عفيـفـش نــدانـنـد و پــرهيـزگـار

سخـي را بـه انـدرز گـويـنـد: بـس!
كه فـردا دو دستت بود پيش و پس

وگـر قـانـع و خـويشتـنـدار گشـت
به تشنيـِع خلـقـي گـرفـتـار گشت

چـو بينند كاري بـه دستت در است
حـريصـت شمـارنـد و دنيـاپـرسـت

ـّت بـداري ز كـار وگــر دسـِت هـم
گـداپيـشـه خواننـدت و پختـه خوار

گـرفتـار را چـاره صبـر است و بـس
رهـايـي نيـابـد كس از دست كس1

كه  تعّنتهاست  همين گونه  سبب  به  شايد  نيز  حافظ 
مي خواهد از زادگاه خود شيراز بگريزد:

ره نبرديم به مقصود خود اندر شيراز
خرم آن روز كه حافظ ره بغداد كند

و يا در جاي ديگر مي سرايد كه: بيا حافظ كه تا خود را به 
ملكي ديگر اندازيم!2

دليل دوم توفيق شما، تمركزتان بر پژوهش در زمينۀ 
ميراث مكتوب و اجتناب از پراكنده كاري است. اين جمله 
تخصص  اهميت  در  كه  داده اند  نسبت  بهايي  شيخ  به  را 
كّل  علي  َغلَبُت  و  فنًّ  ذي  كلِّ  ِمن  ُغلِبُت  است:  فرموده 

ذي فنون.
از هر كه در يك رشته صاحب نظر بود شكست خوردم 

و بر هر كه از چند رشته سر در مي آورد، پيروز شدم.
اكنون مركز ميراث مكتوب متخصص در امور مربوط 
به كتب خطي از نسخه شناسي و متن پژوهي و تصحيح و 
تنقيح تا چاپ عكسي و حروفي آنهاست و حتي مجله هايي 
كه در مي آورد با وجود تنوع مقاالت از حوزۀ اهداف اصلي 
گذشتگان،  مكتوب  ميراثهاي  شناخت  يعني  مركز  اين 

خارج نيست.
اين  دغدغۀ  شماست.  كار  موضوع  شرافِت  سوم  دليل 
مركز «كتاب» است آن هم كتبي كه از دسترس پژوهندگان 
صائب  خوشتر؟  كتاب  از  دغدغه  كدام  است.  مانده  دور 
و  است.  كتاب  روي  كسي  ز  نگردد  كه  رويي  مي فرمايد: 

متنّبي شاعر بزرگ عرب گفته است:
نا َسـْرُج سـابٍِح اََعزُّ مكاٍن في الدُّ

و خيُر جليٍس في الّزماِن3 كتاٌب

انوري ابيوردي قطعه اي دارد كه در آن مي گويد:
خواهي كه بهين كار جهان، كاِر تو باشد

زين هر دو يكي كار كن از هر چه كني بس:
يا فايـده ده آنچـه بـدانـي دگـري را

يا فايده گير آنچه نداني ز دگر كس4
بي گمان كتاب يكي از مصاديق اين قطعه است؛ زيرا كتاب 
كرده  ذخيره  و  دريافت  خود  مؤلف  قلم  از  هرچه  نخست 

است در اختيار خوانندۀ خود مي نهد.
پس مركز پژوهش ميراث مكتوب با شريف ترين نوِع 
كار  و  سر  است،  بشري  دانش  و  انديشه  كه  موضوعات 

دارد.5
از توصيف مديريت و خلق خوش و مردم داري شما و 

همكارانتان بگذرم كه اين وجيزه بوي مداهنه نگيرد.
باقيات  و  آثار  يك سو  از  شمردم،  بر  آنچه  نتيجۀ 
صالحات كّماً و كيفاً چشمگيري است كه بر جاي نهاده ايد 
و از سوي ديگر اقبالي است كه همۀ دانشمندان و اهل 
علم و ادب ايراني داخل وخارج كشور و همۀ ايرانشناسان 
سراسر جهان به اين آثار و به مركز پژوهش ميراث مكتوب 
كرده اند و اين همه در ظرف همين پانزده سال به دست 
و  اّوالً  والحمدلـله  است.  سحر  نتايج  از  هنوز  اين  و  آمده 

آخراً.
و  شما  به  را  مكتوب  ميراث  مركز  سالگي  پانزده 
همكارانتان از ژرفاي دل، تهنيت مي گويم و برايتان توفيق 

روز افزون آرزو دارم. 
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اهميت خود را دارد. سنايي هم گفته است:
گرچه خوبي به سوي زشت به خواري منگر

كاندرين ملك چو طاووس بكار است مگـس


