
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن سردبير
  

و  كوش ماية بسي خوشوقتي است كه به ياري دانشمندان و پژوهشگران سخت
آينة ، مجلة دريغ مديريت محترم مركز پژوهشي ميراث مكتوب پشتيبانيهاي بي

و آثار ارزشمندي از گذشته و حال اين شود  بارتر ميپرروز به روز  ميراث
ژوهشگران پديرين رزوهاي يكي از آ .گردد سرزمين پاك شناخته و شناسانده مي

چهار اسناد مكتوب گرانبهايي را كه در هر چه بيشتر ند بوده كه بتوانآن متون كهن 
از فراموشي و خاموشي  ،از نظرها دور ماندهو افتاده اي  اين ديار در گوشه گوشة

از ند تا دوباره بدانها بخش جانيو  ندرد دوران را از چهرة آنها بزدايگَ، دبه در آورن
و راه را براي آيندگان  ندتر ساز استواران شرا با پيشينيان يشخو رهگذر پيوند آن

نه دشوار، اما دريغ و صد افسوس كه دسترسي به بسياري از اين آثار . هموارتر
اي خاك  ، حتي آثاري كه در چند قدمي ما در انبار موزهبلكه ناممكن است

نوشته و  دستهزاران سويي  از. اي آرميده است خورد يا در گوشة كتابخانه مي
 هاي و كتابخانه ها در انبارهاي موزه ناخوانده فرمانسكه و لوحه و كتيبه و مهر و 

كم  از سوي ديگر، اگر نگوييم هزاران، دستو  ؛اين سرزمين در كنجي نشسته
دسترسي به آنها هستند، در حسرت  مند عالقهصدها استاد و دانشجو و پژوهشگر 

سالهاست كه آكادمي . داشته باشندنبا آنها فاصله  يهر چند شايد تنها چند قدم
يافت شده در تركستان  ة مانويِشتون هزاران دستتصاير براندنبورگ  ـ علوم برلين
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تركي  و چيني و سغدي و فارسي ميانه و پارتي(مختلف به زبانهاي چين را كه 
 و تبتي و سنسكريت و سرياني و مغولي و تُمشُقي و خُتَني و بلخيو  اويغوري
گاه  اند، سخاوتمندانه در وب به نگارش درآمده) تُمشُقي و حتي فارسي نو و تُخاري

تواند  بدانها دسترسي داشته باشد و اگر مي جهانخود نهاده تا هر كس از هر گوشة 
هزاران لوحة ايالمي  گشوده بماند، اما افسوس كه مآنها را بخواند تا باب عل

خورد  خاك مي) موزة ايران باستان(هخامنشيِ ناخوانده در انبار گنجينة ملي ايران 
آيا  !، تا چه رسد به تصويربرداري از آنهاو كسي حتي اجازة ديدن آنها را ندارد

محترم سازمان ميراث  مديرانها و  رؤساي محترم كتابخانهكه وقت آن نرسيده 
كم  گفته، يا دست آثار پيشند تا دسترسي پژوهشگران به ديشنبيبيري اتد فرهنگي

       تر گردد؟  به تصاوير آنها، آسان




