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موجکنت،خ علتخ فیّدخ افغانستان.خ ناپیدای  قرآن های   حکایت 

علتخبهآامیکح،خفیمکخطکسفه،خعلتخارغوحخچینکر.ختهآاح:خعظکم،خ

1394ش.

»رغکه خبآخسهآفتخنطکر خمخگوطکتخاس کتیاکح،خزمآاهخبکخنقدخ

کیکبخ"ناکستخنآرحخزک خنکپیدا خاس کتیاکح"«.خمحمدخوسکدارخ

مآاد .خنقد کتاب میراث،خش8خ)همیاکحخ1394(:خ74-67.

بهمکابلمازمچاپمکتابمم درم اهمدلن/مبهمنم1398مدرمسفعمم

حکایت قرآن های ناپیدای افغانستانماگاهیمیافتم.مازماینکهم

اینمکتابمرامبردمازمچهارمسالمازمچاپمآنم یمدیدمم ترجبم

کعدم.م آرشیفم لی،مگفتموگنم رییسم رهبین،م آقامم بام بندم.م

ایشانمباماطمینانم ناردممرامبیانمکعدودما امچننمکتابمرامدرم

آنم ازم درستیم قضاوتم تنانستمم ومیم وداشتم،م دستعسم

داشتهمباشم.مازمطعفیمچاپمچنینماثعممدرمز اویمکهماینجاوبم

 تظدممآرشیفم لیمبندمماتفاقمافتادهمبند.ملذام ظمممشدمم

مبهمبعرسیم نضنعمبپعدازم.م
ً
شخظا

باموجندماینکهمتیعاژمکتابمدوهزارمنسخهمبند،مجستموجنم

وم دانشگاهیم بزرگم کتابخاوۀم چندم آوالینم فهعستمهامم درم

مدرمکتابخاوۀم
ً
عمن یمدرمایعانموتیجهماممدرمبعموداشتمومصعفا

 لیمجمهنرمماسال یمایعانمومکتابخاوۀم عکزممآستانمقدسم

رضنم،مچندمنسخۀم حدودمازمکتابم ذکنرم نجندمبند.مازم

طعیقمیکیمازمدوستانمکتابمرامحاصلمکعدممومپسمازمبعرسیم

آنمتظمیممگعفتمموقدممبعمادعامومداستانمونیسندگانمآنمبننیسمم

وم نضنعم کتابم ذکنرم وقدم درم بالفاصلهم قالهمامم کهم

فهعستموگارمم خطنطاتمدرمافغانستان،مکهمدرمفظلنا ۀمنقد 

کتاب میراث بهمنشعمرسیدهمبند،متنجهممرامبیشمازمکتابمبهمخندم

جلبمکعد.م

گذر خبآخحکایت قرآن های ناپیدای افغانستانخ

کتابمحکایت قرآن های ناپیدای افغانستانممفهعستم218م

قعآنمخطیمافغانستانماست.م نجاویمدرم قد ۀماثعمادعام یمکندم

کهمداستانمدرمدومدههمقبل،میرنیمدرمسالمهامم1374موم1375،م

»پیع عدمم بهم ضمنن(:م )وقلم افتادهماستم اتقاقم م ازبکستانم درم

ازبکمتبار،مدومنسخۀمخطیمازمکتابخاوهماممدرمافغانستانمرامبام

خندمجهتمفعوشمنزدمعظاممالدینماورنمبایفم یمآورد.ماوم

تظاویعممازمصفحاتمبیشمازم200مقعآنمخطیمومیادداشتمهامم

پعاکندهمومتنصیفمنسخهمهامرامویزمبامخندمداشتهماستمومبدونم

وم اطالعاتم آورد،م بهم یانم سخنیم نسخهمهام ازم بدأم اینکهم

هدفم بام وم فهعستم نصمم یکم تهیۀم رامجهتم آوهام تظاویعم

ز ینهمسازممبعاممفعوشمآنمقعآنمهاممخطی،مبهمعظاممالدینم

اورنمبایفمومسیّدمعلیم نجاویم یمسپارد.«.ماوم دعیماستم

کهمومیمداودمآنمقعآنمهاممخطیم ترلقمبهمکتابخاوۀمارگمریاستم

جمهنرم،مآرشیفمومکتابخاوۀم لیمومیام جمنعهماممخظنصیم

خمعصومهخنظآ 

یمافغانستان
ّ
رئیسمپیشینمآرشیفم ل

خناکسیتخفکییطتخ
اهخنآرحخزک خیگتخاس کتیاکح
نقد خبآخکیکبخ»ناکستخنآرحخزک خنکپیدا خ

اس کتیاکح«خوخمقکلۀخ»رغکه خبآخسهآفتخنطکر خ

مخگوطکتخاس کتیاکح«
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است.مبردهامماومدرمسالم1394مبامکمکم الیمعلیمارغننم

چینارمدستمبهمچاپمحکایتمقعآنمهاممواپیداممافغانستانم

 یمزود.مهعچندمکهماومدرمسالم1394مبهمآساویم یمتنانستمازم

 بدأمقعآنمهاماگاهیمپیدامکند،مزیعاموضریتمافغانستانمدرمدهۀم

90مبسیارم تفاوتمازمدهۀم70مبند.م

بام قابلۀماطالعاتمقعآنمهاممخطیم رعفیمشدهمدرمفهعستم

 نجاویمبامفهعستمقعآنمهاممخطیمآرشیفم لیم) نتشعشدهمدرم

سالم1366(م شخصمشدمکهمجزمدرمتردادمنسخهمها،مهممخناویم

کا لیم یانماطالعاتمنسخهمهامم ندرجمدرمکتابمحکایت 

قرآن های  فهرست  وم افغانستانم ناپیدای  خطی  قرآن های 

شریف خطی آرشیف ملیموجندمدارد.مبنابعاین،مآنمعکسمهام

م
ً
دقیقا عبدالحلیمموام،م شخِصم آنم پعاکندۀم یادداشتمهامم وم

سؤالم ا ام بندهماست.م افغانستانم آرشیفم لیم بهم  عبنطم

اینجاستمکهمدرمسالم1374میامپیشمازمآن،معبدالحلیممچطنرم

بهم جمنعۀمقعآنمهاممخطیمآرشیفم لیمدستعسیمداشتهموم

تنانستهماستمازمصفحاتمابتداییمآوهامعکاسیمکند؟مآنمهممدرم

شعایطیمکهمجنگمهاممداخلیمجعیانمداشتموم خزنمنسخم

م سدودمبند!مهمچنینم حدودیتمکارکنانمآرشیفم
ً
خطیمکا ال

 لیمدرمدستعسیمبهمنسخهمهامومتظاویعمآوهامرامویزمبایدمدرموصعم

داشت.موکتۀمدرخنرمتنجهمدیگعمآنماستمکهمنسخهمهاممخطیم

آرشیفم لی،متامآنمتاریخمعکاسیمنشدهمبندود.مبنابعاین،ماینکهم

ازمدومصفحۀموخستم آنمروزگارمتظاویعمم عبدالحلیممدرم

ا عم بندهمباشدم داشتهمم اختیارم درم افغانستانم قعآنمهامم

تعدیدمبعاوگیزمماست.مم

بهم شناختهمشدۀم نسنبم وم شاخصم هامم نسخهم وجندم

بزرگانمدین،منسخهمهاییمبهمدستخطمکاتبانم شهنر،منسخهمهاییم

بامتملکم قا اتموماشخاصم رعوفمومنسخهمهاییمبامتزییناتم

 نحظعبهمفعدممکهمدرمهعمدومفهعستمبهمطنرم شابهمآ دهماست،م

بهمآساویمیکساویماینمدوماثعمرامبهماثباتمرساویدمومنشانمدادمکهمم

داشتهمباشد،مم واقریتم عبدالحلیمموا یم اینکهموجندم بعمفعضم

ونشتهمهاممپعاکندهماممکهماومبهمدستعسماورنمبایفموم نجاویم

مهمانممفهعستمآرشیفم لیمبندهمکهمدرمسالم
ً
قعارمدادهمدقیقا

1366مدرمکابلمبهمنشعمرسیدهماست.م

اینجاوبمدرمسالم1394مبهمعننانمرئیسمآرشیفم لی،مبام

آقاممارغننمچینارمآشناییمداشتمومایشانمبهمآرشیفم لیموم

قدیمیم روزوا همهامم بهم دستعسیم جهتم عا ه،م کتابخاوۀم

افغانستان،مرفتموآ دمداشتند.مسؤالیمکهمدربابمایشانمذهنم

 عام شغنلمساختهماینماستمکهمایشانمدرمآنمز انمازمچاپم

کتابیمکهم عبنطمبهمقعآنمهاممخطیمافغانستانمباشدمباماینجاوبم

هیچمگفتموگنییموکعدودمومدرمچاپمکتابی،مدرموقشمیکیمازم

 ؤلفانمومتأ ینمکنندۀمهزینۀمنشع،مسهممگعفتهماودمکهمابها اتم

زیادممداشتهماست.مآنمروزهامارغننمچینارمدرمسمتم راونم

یکیمازموهادهاممتعکیمکمکمکنندهمبهمبازسازممافغانستانمبام

وهادهاممفعهنگیم عاوادتمرسمیمداشتموماکنننمویزمدرمرأسم

یکموهادمدولتیمتعکیمدرمهعاتم شغنلماست.

درمادا ۀمبحث،مذکعماینموکتهمضعورمماستمکهماطالعاِتم

هعمنسخه،مدرمکتابمحکایت قرآن های ناپیدا،مشا لمابرادموم

کتابت،م تاریخم کاغذ،م ونعم کاتب،م خط،م ونعم نسخه،م قطعم

تنصیفمآرایهمهامومتزییناتمنسخهمبامجزئیات،مواقصمیامکا لم

بندنمنسخه،مآغازموماوجام،متردادمصفحات،متردادمسطنر،م

ونعمجلد،متنصیفمدرونمجلد،موضریتمفیزیکیمومفعسندگیم

مبامدیدنم
ً
نسخهم یمباشدموممهعمفهعستموگارمم یمداودمکهمصعفا

عکسمهاممسیاهمومسفیدمازمدومصفحۀمآغازینمهعمنسخهموم

آنم اعتبارم کهم ثالث،م شخصم یکم پعاکندۀم یادداشتمهامم

نسخهمهامم ازم تنصیفیم چنینم ومیمتنانم ویست،م  شخصم

خطیمارائهمکعد.مم

خالصۀمکالمماینکهمتنصیفمبسیارمدقیقمنسخهمهامدرمکتابم

حکایت قرآن های ناپیدا،متشابهمکا لماطالعاتم ندرجمدرمدوم

اثع،متشابهماطالعاتمفهعستمکاتبانمهعمدوماثع،مماستفادهمازم

کتابم درم افغانستانم درم رایجم نسخهمشناسیم اصطالحاتم

حکایت قرآن های ناپیدا ومذکعمجمالتمومعباراتیموصیعم»همهم

صفحاتم جدولم طال«،م»ذیلمصفحاتمهمهم زینمبهمگل...«م

ومتنصیفاتماینچنینِیمفهعستموگارممکهمادعام یمکندمفقطمبهم

دومصفحۀمنسخهمدستعسیمداشتهماست،ممهمگیمحاکیمازماینم

 طلبماستمکهمکتابمحکایت قرآن های ناپیدای افغانستانم

بازچاپیمازمفهعستمآرشیفم لیماستمکهمبامحکایتیمساختگیم

درمسالم1394مدرمتهعانمبهمچاپمرسیدهماست.م

گذر خبآخ»رغکه خبآخسهآفتخنطکر خمخگوطکتخاس کتیاکح«

درمز ستانم1394م حمدموفادارم عادمموقدممبعمکتابمحکایت 
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قرآن های ناپیدامونشت.مدربابماینم قاله،مازمجملهمبندممهامم

اشتباه،ممذکعم رایبمکتابمبهمعننانم حاسنمومذکعمشناهدمم

کهمبعمیکیمبندنمدومکتابمصحهم یمگذاردممصعفموصعم یمکنمم

مبهماظهاراتمونیسندهمپیعا ننمتاریخمفهعستموگارمم
ً
ومصعفا

 خطنطاتمدرمافغانستانم یمپعدازم.م ؤلفم قالهمضمنماینکهم

تألیفمکتابمحکایت قرآن های ناپیدای افغانستانمرامکارمم

قلمدادم افغانستانم فهعستموگارمم تاریخم درم  نحظعبهمفعدم

افغانستانم درم خطیم نسخم فهعستموگارمم دربابم ومنده،م

وگاشتهماستم)ص68؛مرسممالخطمومعالئمم طابقم قالهماست(:مم

بنتهم درم م
ً
تقعیبا افغانستانم فهعستموگارمم خطنطاتم ...م

فعا نشیمقعارمگعفتهماستمومبهمغیعمازمتالشمهامماودک،مهیچم

یکمازمکتابخاوهمهامم شهنرموالیاتماینمسا انموهمفهعستم

 حلیمدارودموموهمفهعستمجا عمکشنرم.

وفادارم عادمماینمتالشمهامماودکمرامدرمپاورقی،مدرمقالبمسهم

عننانمفهعستم رعفیمکعدهماستمکهمدرمزیعمذکعم یمگعدد:م

خ1 فهعستنارۀمنسخهمهاممخطیم الستانمقعیهمهام:محسنم.
تألیفم حمدم غیغاوتن،م وم احمدم رباط،م یعم بلنچ،م

 نسنممنژاد.مقم.م جمعمذخایعماسال ی.م1391.م

خ2 دلیلمالمخطنطاتمبهمزبانمفعانسهمتألیفمبعکنم.م.

خ3 ونامم رارکمنسخهمخطیم نزهمکابلمتألیفمعطام حمد.م.

کابل.ماوجمنمتاریخ.م1331.م

درمدهۀم60م یالدم،مدمملنجیعمدممبنرسیلمیاملنجیعمبنرکنمم

وم شعقمشناسم Serge de Laugier de Beaurecueilم

بهم رفتموآ دهایشم درم یاوۀم فعانسنمم شهیعم اسالممشناسم

افغانستان،ماقداممبهمفهعستمونیسیمدستننیسمهامم نجندمدرم

کتابخاوهمهاممافغانستانمومندموماثعمخندمرامبهمزبانمفعانسنممدرم

اطالعاتم شا لم اوم فهعستم کعد.م قاهعهم نتشعم درم 1964مم

تنصیفیمازم1596منسخۀمخطیمازمکتابخاوهمهامماعلیمحضعتم

ظاهعشاه،مکتابخاوۀموزارتم رارف،م نزیممکابل،م نزیممهعات،م

کتابخاوۀم ستقلم طبنعاتمومکتابخاوۀمفاکنلتۀمادبیاتمپنهنتننم

کابلمبند.معننانماینمفهعستمبهمفارسیممخطوطات افغانستانم

ومبهمفعانسنممManuscripts’d Afghanistanماست.ممطنرمم

کهموفادارم عادمماشارهمکعده،مبهموصعم یمرسدموهمبامکتابمدلیل 

المخطوطاتمازمسیّدماحمدمحسینیماشکنرممآشناییمداردموموهم

اگعمچنینم دیدهماست.م رام بنرکنمم اثعم افغانستانم  خطنطاتم

بامهممخلطمومیمکعد.مگفتنیماستم اینمدومفهعستمرام وبند،م

فهعستیمکهمدرمدهۀم60م یالدممبنرکنممازمنسخمخطیمافغانستانم

فعاهممآوردماطالعاتمتنصیفیمنسخمخطیمکتابخاوهمهاممدولتیم

افغانستانماستمکهمدرمز انمخنیشمفهعستمکشنرممجا ریم

همچناوکهم دولتیم حسنبم یمشدهماست.م کتابخاوهمهامم ازم

بنرکنممدرم قد ۀماثعمخنیشماشارهمکعده،مچنینماثعممرامبام

کمکمنسخهمشناسانمافغانستانمومفهعستموگارانمکتابخاوهمهامم

 ذکنرمتهیهمومندهماست.مم

بعم کابلم شتملم خطیم نزیمم نسخۀم ویزم ونامم رارکم

واقراتمعظعمسدوزائیمومبارکزائیمتألیفم یعزامعطام حمدم

استمکهمدرمسالم1331متنسطماوجمنمتاریخمافغانستانمبهمنشعم

رسیدهماست.مهماوطنرمکهمازموامماثعمپیداست،مکتابیماستمدرم

تاریخم راصعمافغانستان،مدرمحالیمکهم ؤلفم قالۀم ذکنر،م

بدونماودکمدقتمومتنجهیماینماثعمرامفهعستمنسخمخطیم

قلمدادمومندهماست.م

وفادارم عادممعننانمومتاریخمنشعمکتابمفهرست نسخه های 

میراحمد  رباط،  بلوچ،  حسن  قریه های  مالستان:  خطی 

غیغانتو...مرامویزماشتباهموگاشتهماست.ماینمکتابمفهعستیمازم

بهمهمعاهم کهم استم غزویم خطیم الستانم نسخهمهامم بعخیم

تظاویعممازمسنگمقبعها،ماسنادمومآثارمتاریخیمدیگع،متنسطم

سیدم حمدم نسنممنژادمتدوینمومدرمسالم1392متنسطم جمعم

ذخایعماسال یمبهمنشعمرسیدهماست.

ومم چناوچهم کنیم،م گذرم کهم فاحشم اشتباهاتم اینم ازم

بهمعننانمفهعستموگارمومپژوهشگع،ماودکمجستموجنییمدرم

کتابخاوۀم لیمجمهنرمماسال یمایعان،م عکزمدایعةمالمرارفم

بزرگماسال ی،مآستانمقدسمرضنم،مکتابخاوۀمآیتمهللام ععشیم

وجفی،م جمعمذخایعماسال یموم عکزم نابعم رلن اتمافغانستانم

مبرضیمازمفهارسمنسخم
ً
درمدانشگاهمکابل،مصنرتم یمداد،مقطرا

خطیمافغانستانمرامدرمآنمکتابخاوهمهام یمیافت.مهعچندم عاجرهم

اسالمی  دست نویس های  فهارس  کتاب شناسی  بهم

آیت هللا  حضرت  بزرگ  کتابخانۀ  در  جهان  کتابخانه های 

بهم اثعمحسینم تقیمدستعسیم )ره(م نجفی  العظمی مرعشی 

اطالعاتمقسمتیمازمفهارسمافغانستانمرامبعموممبسیارمآسانمتعم

 یمومند.مدرمکنارماینم نابع،م قاالتم ترددممکهمدرم جالتم

آریانا ومکابل دربابم طالراتمنسخمخطیموم عاوداتمعلمیم
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دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

دانشمندانمدومکشنرمدرماینمحنزهموگارشمیافتهماست،م نبعم

خنبیمجهتمقضاوتم ؤلفم یمتنانستمباشد.موگارودهمبهم

اینمارتباطم طالبموم قاالتیمرامدرم جلۀمفرهنگ ایران زمین،م

یغمامومچندم جلۀمقدیمیمدیگعمهممدیدهماست.م جملمکالمم

اینکهم ؤلفم قاله،میامازمفهعستمهاممدیگعمدرماینمبابمبیمخبعم

بندهمومیامباماشارهموکعدنمبهمآوها،مدرمپِیم نحظعبهمفعدمجلنهمدادنم

فهعستم نجاویمومیامسعپنشمگذاشتنمبعمبعساختهمبندنماثعم

وممبندهماست.م

***
وگارودۀماینمسطنر،مهعچندمتالشمهامدرمجهتمتنصیفموم

فهعستموگارمم خطنطاتمدرمافغانستانمرامدرمدومدهۀماخیعم

واکافیم یمداود،ما امبعمآنماستمکهمواآرا یمهاممسیاسیمکهمازم

دهۀم50مآهستهمآهستهمشعوعمشد،مجنگمهاممداخلی،محکن تم

وم عمدهم دالیلم وخبگان،م وم هاجعتم افغانستانم درم طالبانم

اوکارواپذیعمقطعمومسپسمکندممروودمفهعستموگارممنسخم

خطیمازمدهۀمشظتمتاماکنننمبندهماست.مم

***
درمخاتمه،مسخنمخندمرامبهموقلمگفتهماممازماستادمایعجمافشارم

 یمآرایم:

تاریخمدومکشنرمآ دمومشدهاممبزرگانمعلممومادبماینمدیارم

ازمفعوزاوفع،مرهیم ریعم،ملطفرلیمصنرتگع،مسریدموفیسی،م

 حیطمطباطبایی،مپعویزمواتلمخاولعممتامبسیارممازمادبامم

ا عوزممرامبامفضالممافغانمفعا نشموکعدهماستموم یعاثم

مدوم
ً
 کتنبمیکیمازمومادهاممتاریخم شتعکم استمومطبرا

وم همیارمم آنم باز اودۀم نشعم وم وگاهمداشتم درم بایدم کشنرم

ازم وبایدم باشند.مرشتهمهامم یعاثیمگذشتهم همکارممداشتهم

بینمبعود.م

ماگعموبندمآنمجنگمهاموموابسا اویمهاممسیاسی،ما عوزمویزم
ً
قطرا

چنوانمگذشتهمدانشمنداویمهمچننمزریابمخنیی،م حبنبیم

اردکاوی،مدانشمپژوه،مخدینجممومافشارمباما ثالمکهزاد،مخلیلمهللام

خلیلی،معبدالحیمحبیبی،مصالحم حمدمپعووتا،مفکعممسلجنقی،م

گنیاماعتمادم،مومبسیارممازمادبامومنسخهمشناسانمافغانستانمدرم

نسخهمشناساوهم بهم عاوداتم علمیم سمینارهامم وم  جالتم

 یمپعداختند.مهعچندموقشمستعگمرضام ایلمهعومموموجیبم

 ایلمهعوممدرمپیشعفتمنسخهمشناسیمدرمپهنۀمایعانمهمنارهم

پیشمچشمانم است.م
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