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دورۀ دوم، سال هشتم
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مرداد - آبان 13۹۳

پیشازرواجوگسترشکتابتبررویکاغذ،نگارشبررویگل،
سنگ،چرم،فلز،وبرخیاشیاءدیگربودکهبهرغمدشوارینگارشو
درنتیجهمحدودبودنتولیداثر،اینصفحاتکمتردستخوشنابودی
میشدندوازاینرواغلبآثارنوشتهشدهبررویاینموادکموبیش
بهخوبیحفظشدهوبهنسلهایبعدرسیدهاند.ازسویدیگر،کاغذ،
اگرچهدرگسترشنگارشوسپستولیدکتابنقشمهمیداشت،
آسیبپذیریآندربرابرآتشوآبوآفتهایطبیعیوبشری،همواره
نگرانیهاییدرپیداشتهاستوازانبوهآثارنوشتهشدهبررویکاغذ،
بسیاری،درآتشهایطبیعیوبرافروختهشدهبهدستبشر،بهویژه
درجنگها،ازمیانرفتهاندوفقدانآنهاموجبپیدایینقاطتاریکدر

تاریخفرهنگیشدهاست.
البتهامروزهبادسترسیبهفناوریدیجیتال،میتوانتصویرمحتوای
آثارمکتوبرابهخوبیحفظکردوبهآیندگانمنتقلساخت؛ولی
اهمیتاینآثارتنهادرمحتوایآنهانیستوموادتولیدآنها،ازجمله
کاغذ،جوهر،وجلدنیزخوداهمیتفرهنگیخاصیدارندوبخشی
ازفرهنگپدیدآورندگاناثربهشمارمیروند؛ازاینروحفظاصل

اینآثاروتالشبرایاحیایآنهاضرورمینماید.
همچنانکهاشارهشد،گذشتهازبالیایطبیعی،مواردمتعددیاز
آتشافروزیهایبشریرانیزازعواملمهمنابودیآثارفرهنگیواز
جملهکتابگزارشکردهاند؛گاهحتیهدفمستقیمواولیۀآتشافروزان
ازمیانبردندستاوردهایفرهنگیومهمترازهمهکتاب،بودهاست.
مروریبرشماریازاینرویدادهابرایروشنترشدنانگیزههاوعلل

سیاسیواجتماعیعامالنآنهاخالیازفایدهنیست.
پیشینۀقصۀکتابسوزیدرغرببهقرونوسطیبازمیگردد؛

ً
ظاهرا

یعنیبهزمانیکهلویینهم،پادشاهفرانسه،بهترغیبپاپگرگورینهم،
بیشازدوازدههزارنسخۀتلمودرادرپاریسبهآتشکشید.امادرشرق

کهسنتکتابتوکتابسازیوکتابآراییقدمتبیشتردارد،پیشینۀ
کتابسوزیهمبههماننسبتقدیمتراست.مشهورترینگزارشدر
اینزمینهکتابسوزیاسکندردرجریانحملهبهایراناستکهمنابع
تاریخیبارهابدانپرداختهاند.ازجملهدر نامۀ تنسرآمدهکهاسکندر
کتاباوستاراکهبردوهزار،وبهروایتیدوازدههزار،پوستگاونوشته
شدهبود،درآتشبسوزاند)ذبیحهللاصفا،حماسه سرایی در ایران،1374،

ص52-51(.

حمزۀاصفهانی،مورخسدۀچهارم،نیزدرذکراشكانیان،آورده
استكهچوناسكندربرسرزمینبابلدستیافتومردمآنجارا
مغلوبكرد،بهعلومیكهخاصایشانبودوهیچیکازمللجهان
بداندستنیافتهبودندحسدبرد،وهمۀکتابهاییراکهیافت،طعمۀ

آتشساخت.
درجریانحملۀسلطانمحمودغزنویبهرینیزبخشیازکتابخانۀ
بزرگاینشهربهآتشکشیدهشدوبخشیدیگربهبخاراویابهنقلی
دیگربهغزنینانتقالیافت.دوقرنبعدنیزبخشقابلتوجهیاز
کتابهایتمدنعظیمایرانیدرجریانحملۀمغوالننابودشد.مغوالن
وتاتارهادرآغازقرنهفتمکتابخانههاراسوزاندندوحتیازنسخههای

خطیبهعنوانسوختاستفادهمیکردند.
اماسوزاندنآثارمکتوبتنهایکرویسکۀجریانیاستکه
صاحبانفرهنگیراازمیراثخودمحروممیسازد؛رویدیگراین
سکهجریانانتقالآثارمکتوباستکهگاهدرکنارجریانکتابسوزی
گزارششدهاندودرنتیجۀآن،بسیاریازآثارارزشمندازسرزمین
اصلیخودخارجشدهودرمجموعههایسرزمینفاتحاننظامیجای
کتابهاازدستنرفتهاند،بلکهازیک

ً
گرفتهاند.دراینجریان،صرفا

سوارتباطدانشمندانباسنتعلمیفرهنگخودگسستهشدهواز
سویدیگرزمینهبرایسوءاستفادۀصاحبانجدیدآثارفراهمآمداست.

روز جهانی نسخه های خطی، و ضرورت آگاه سازی دولت ها و ملت ها



4

ن
خ
س
سر

تها
تهاومل

یدول
ساز

تآگاه
ضرور

ی،و
ط
خ
ی

خهها
س
ین

جهان
روز

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

درهمانحملۀاسکندر،بهگواهتاریخ،آثارمتعددیرابهیونانبردندکه
دانشهایگردآمدهدرآنهابعدهابهنامدانشیونانیبهجهانیانعرضه
شدند.درعصرحاضرنیزهمچنانکهگزارشهایمسافراناروپاییبه
تهیۀ

ً
شرقنشانمیدهند،هدفوانگیزۀسفرگروهیازایشان،صرفا

کتابهایشرقیوانتقالآنهابهغرببودهاست.
درقرنشانزدهممیالدیکلیسایرمافرادیرامأمورکردتابهشرق
سفرکنندونسخخطیعلمی،مذهبی،فلسفیوطبیراشناساییو
یبودندکهنسخۀکهنیازقانونابن

ّ
تهیهکنند.ازآنجملهبرادراندکت

سیناراازایرانبهرمبردندودرآنجابهچاپرساندند.اینکتابازآن
پس،قرنهادردانشگاههایاروپاتدریسمیشد.

اردبیلی، صفیالدین شیخ کتابخانۀ توصیف در موریه جیمز
اطالعاتجالبتوجهیازنسخخطیموجوددرموقوفۀشیخصفی

ارائهمیدهد.ویمینویسد:

دراینجامجموعهایازنسخههایخطیپیشکشیشاهعباس
نگهداریمیشود.اینکتابهاازبهترینآثارفارسیاست.
برخیباخطخوشوبعضیبهطرزیزیباتذهیبشدهاند.
بیشترآنهاممهوربهمهرشاهعباساند.مدیراناینموقوفه
بهخوبیوبادقتازاینکتابهانگهداریمیکنند.قیمتهای
گزافیپیشنهاددادیم،سرسختانهخودداریمیکنند)سفرنامۀ 

جیمز موریه،ترجمۀابوالقاسمسری،1386،ج2،ص294(.

پیترودالوالهدرسفرنامۀخودازخریدنسخهایکهنازتوراتدر
ایرانخبرمیدهد.اودرگزارشخودازاصفهان،چنینمینویسد:

اینجادرجستوجویقانونابنسیناهستم،ولیامثالاینکتب
دراختیاردانشمنداناستکهمیداننداینهاچهگنجینههایی

ً
علمیغالبا

هستندوبهخوبیازآنهانگهداریمیکنند.اماکتابهاییکهبهفروش
میرسدکتبافسانهواشعاراستکهبرایمافایدهایندارد.باتمام
ایناحوالمنبهایناکتفانمیکنمووقتیپایمبهدرباربرسد،اطالعات
مفیدیبهخصوصازطریقمالجاللمنجمشاهبهدستخواهمآورد
کهامیدوارمباهمدستیاوبتوانمکتبجالبیپیداکنم)کتابگسترش 
مجموعه های اسالمی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی،

استفنرومن،ترجمۀفرشتهناصری،1381،ص36(.

مادامدیوالفوانیزدرسفرنامۀخود،بادرجسیاهقلمیازتصویر
ناقالننسخخطی،میگویدکهاینشخصدرحالبردنآثارباستانی
فرهوشی، ایرج ترجمۀ دیوالفوا، )سفرنامۀ  لووراست موزۀ برای ایران

1376،ص227(.

امارهاوردایننقلوانتقاالتاشیاءقدیمیبهدیگرکشورها،اکنون
بهآسانیدردسترسهمگاناست.حتیدرسالهایاخیربازدیداز

برخیازاینموزههارایگانشدهاست.
بیشکآنچهدرتاریخاتفاقافتادهبرکسیپوشیدهنیستوزمانی
اسالفآناندستبهسرقتزدند،امااکنونوارثاناینآثارعتیقهو
مواریثفرهنگیمشرقزمین،آنهارادردسترسهمگانقراردادهاندو

حتیبهترازخودماازآنهانگهداریمیکنند.
اماآنچهکهامروزدوستدارانفرهنگبشریرانگرانومضطرب
ساخته،اینموضوعاستکهافرادیدرلباسانساناستکهبههیچ
اصلوریشهایاعتقادندارند،دستاوردهایتاریخیبشررامظاهر
شرکوکفرمیدانند.جامعۀجهانیبایدبااینخطرجدیمقابلهکند.

درسالهایاخیر،بابروزجنبشهایتکفیریوسلفی،مظاهر
تمدنیبهعنوانآثارشرکقلمدادوتحریقوتخریبشدند.طالبانبه
تخریبنقشبرجستههایبودادرافغانستاندستزدوبابهآتش
کشیدنکتابخانههانشاندادکهاعتقادیبهدستاوردهایهنریودینی
وباستانیبشرندارد.بهنظرمیرسدکهیکیازمهمترینانگیزههای
نابودگرانآثار،بهویژهآثارخطی،جنبۀمذهبیآنهابودهاست.درواقع،
غارتگرانچونخودراپیروفرقۀناجیهوبرحقمیدانستهاند،هموارهبر
آنبودهاندتابامحوآثاردینی،علمی،تاریخیوهنری،دشمنراتحقیر
ونظرخویشراتحمیلکنند.آنانبهزعمخودمیخواستهاندآثارکفر
وشرکوضاللترانابودکنندتادرفقدانآنها،تفکراتباطلو

متحجرانۀایشاندرستوبرحقجلوهنماید.
درآشوبهاییکیدودهۀاخیرعراقنیزشاهدایندستحوادث
ناگواربودیم.دوکتابخانۀبزرگبغداد،یعنیکتابخانۀملیوکتابخانۀ
اوقاف،کهازمهمترینمراکزحفظاسنادومدارکتاریخیعراقبودند،
بهآتشکشیدهشدندوآثارباستانیونسخخطینفیسآنها،سراز

حراجیهایآثارعتیقهدراروپادرآوردند.
امافاجعهبارترینرویدادهایاینچنینی،همینروزهادرحال
اصطالح به دولت نیروهای دوسالگذشته یکی در است: وقوع
اسالمیداعش،حدوددوهزارجلدکتابراازکتابخانۀمرکزیموصل
خارجکردندوبهآتشکشیدند.درسوریهنیزهمینگروهتروریستی
بیشازیکهزارجلدکتابعلمی،ادبی،دینیرادراطرافمنطقۀ
الزور،درشمالقضاءالمقدادیه،ونیزدرمناطقالسعدیهوجلوالدر
حوضحمرینبهآتشکشید.بااینهمه،مجامعفرهنگیجهانیاقدام
قابلتوجهیبرایپیشگیریازاینامورغیرانسانیانجامندادند.
چندیپیشدبیرکلیونسکو،آنهمدراقدامیدیرهنگام،دربارۀیکی
ازایناقداماتوحشیانهبامجموعههایخطیدرکتابخانهها،تنهابه

دادنهشداربسندهکرد!
فیدرکشورهایاسالمی،زنگ

َ
باری،خطررواجاندیشههایَسل

خطررابهصدادرآوردهووقتآنرسیدهاستکهسازمانهایجهانی
بسیار اقدامات یونسکو، فرهنگی علمی سازمان آنها رأس در و
جدیتریبرایآگاهسازیومحافظتازمواریثبشریصورتدهند.
یکیازکارهایمفیدوتأثیرگذارکهالزماستهرچهزودتربهتصویب
برسد،ایناستکهروزمشخصیرابهنام»روزجهانیمیراثمکتوب
ملتها«نامگذاریکنندوازدولتهابخواهندتابراینگهداری،
محافظتومرمت،بازسازیواحیایآثارارزشمندکهنفرهنگیخود
و علمی داشتههای از را مردم و دهند انجام جدیتری اقدامات

دستاوردهاینیاکانخودمطلعسازند.
باچنیناقدامی،بیشک،مسئولیتپذیریمردمودولتهانسبت
بهمیراثمستندخودوآثارفرهنگیملموسومکتوباتبهجایمانده
ازقرونگذشتهدوچندانمیشودوزمینهایخواهدشدبرایکوتاه
بااینهمفکریجهانی،وظیفۀمتولیان

ً
کردندستچپاولگران؛وطبیعتا

امردرداخلکشورسنگینترمیشود.


