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و  نسخه  شناسي   آموزشي   كارگاه  
فهرست  نويسي 

استاد سيدعبداهللا انوار
 قسمت  اول 

در سال 1385 نخستين  كارگاه  نسخه شناسي  و فهرست نويسي  
استاد  شد.  برگزار  مكتوب   ميراث   پژوهشي   مركز  محل   در 
سيد عبداهللا  انوار طي  شش  جلسه  مباحث  مهمي  را مطرح  كردند 

كه  خالصة  بخشي  از اين  مباحث  در اينجا درج  مي شود:
 

در مورد مباحثي  كه  در اين  كالس ها مطرح  خواهد شد، 
نوع   يك   يوناني ها  قول   به   مباحث   اين   كه   بگويم   بايد 
ديالوگ  است . يعني  مسائلي  مطرح  خواهد شد و از شما 
مي خواهم  كه  هركجا موضوع  را مبهم  دانستيد يا برايتان  
غيرطبيعي  بود، طرِح ايراد كنيد و پرسش  كنيد تا در اين  
كالس ها بفهميم  كه  نسخة  خطي  چيست  و به  تدريج  نيز 

راه  و روش  انتقاد علمي  را ياد بگيريم .
 همان طور كه  پيش  از اين  با جناب  دكتر ايراني  گفتگو 
كرديم ، در اين  جلسات  سعي  خواهد شد تا تعاريفي  را 
ميان ،  اين   در  اگر  تا  باشد،  عقل   با  منطبق   كه   كنيم   ارائه  
گوينده  و شخصي  كه  اين  تعريف  را ارائه  كرده ، به  كناري  
رفت ، در اين  ميان ، همچنان  عقل  حاكم  باشد كه  در نتيجه  
غيرقابل  انكار باشد و اين  موضوع ، با ساختار ديالكتيكي  

كه  از آن  گفتگو كرديم  به  دست  خواهد آمد.
 نسخة خطي  چيست؟

در حدود 45 سال  پيش ، ما در كتابخانة ملي  كالس هايي  

و  داديم   تشكيل   كتابداري   كالس هاي   آموزش   براي   را 
آن  زمان  هنوز درس  و دانشكده اي  براي  كتابداري  ايجاد 
نشده  بود؛ آن  زمان  يكي  از شركت كنندگان  سؤال  خوبي  را 
مطرح  كرد و پرسيد: براي  اين  كه  ما بتوانيم  نسخة خطي  
را به  صورت  نسبتًا كامل  تعريف  كنيم ، بايد موضوع هاي  
زيادي  را به  دست  بدهيم  ــ شايد بيست  تا سي  موضوع  ــ 
منتشر  چاپي   صورت   به   كتاب   همين   اگر  كه   حالي   در 
شود، با سيستم هاي  فهرست نگاري  فعلي ، مي توان  با چهار 
يا پنج  آيتم  معدود آن  را معرفي  كرد. اين  داراي  تناقض  
آثار  و  واحد  نتايج   بايد  واحد  شي ء  كه   چرا  خواهد بود 

واحد به  دست  دهد.
 

مي خواهم   كه   دادم   او  به   را  جواب   اين   روز  آن   من  
اينجا هم  آن  را تكرار كنم . آن  روز من  به  يك  اصل  فلسفي  
اشاره  كردم  كه  مي گويد: تغيير كّميت ، تغيير كيفيت  ايجاد 
در  خاص   كّميت   يك   با  واحد  شي ء  يك   وقتي  مي كند؛ 
ولي   داشت ،  خواهد  كيفيت   يك   شي ء  اين   باشد،  دست  
خواهد  تغيير  نيز  آن   كيفيت   رفت ،  باال  آن   كّميت   وقتي  

كرد.
است   مايع   خاص ،  دماي   يك   در  آب   نمونه ،  براي    
بخار  به   تبديل   رفت ،  باال  آن   حرارت   درجه   وقتي   ولي  
خواهد شد و كيفيت  آن  تغيير خواهد كرد؛ نسخة خطي  
ده   اثر،  يك   از  وقتي   دارد.  را  حكم   همين   درست   هم  
نسخه  در دنيا موجود است ، وضعيت  آن  متفاوت  خواهد 
بود با زماني  كه  آن  را در تيراژ هزار نسخه  يا بيشتر تكثير 
نسخه ،  يك   معرفي   براي   كه   هست   نياز  لذا  و  مي كنيم . 
عنوان هاي  متعددي  را به  دست  دهيم  تا به  درستي  شناخته  

شود.
 حدود چهل و هفت  يا هشت  سال  پيش  كه  ما قصد 
داشتيم .  را  ملي   كتابخانة   نسخه هاي   فهرست نويسي  
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مشكل  اصلي  اين  بود كه  نُرم ها و اندازه هاي  خاصي  براي  
شناسايي  نسخه ها در دست  نداشتيم . خدا ايرج  افشار را 
حفظ  كند كه  باني  شد تا جلساتي  با حضور كتابدارهاي  
مانند  افرادي   كه   شود  تشكيل   زمان   آن   خبرة   و  معروف  
زرياب   مرحوم   و  دانش پژوه   مرحوم   و  مينوي   مرحوم  

خوئي  و بنده  و استاد افشار در آن  شركت  داشتيم .
كه   را  آيتم هايي   تا  شد  خواسته   حضار  از  آنجا   
كنند  يادداشت   مي دانند،  الزم   نسخه   يك   معرفي   براي  
براي   را  نشان ها  اين   بايد  چرا  كه   مي شد  بحث   بعد  و 
به   آيتم   يك   مورد  در  وقتي   و  بياوريم   كتاب   شناسايي  
نتيجه  مي رسيديم  و قانع  مي شديم ، همان  عنصر را براي  

شناسايي  مي آورديم .
نسخة  كه   آمد  پيش   سؤال   اين   بعد  به   موقع   آن   از   
خطي  يعني  چه ؟ و من  براي  اين  پرسش ، پاسخي  را مطرح  
كردم  كه  پس  از اين ، خدمت  شما خواهم  گفت . اما پيش  
از ارائه  اين  پاسخ ، كمي  از مبحث  اصلي  خارج  مي شويم  
و به  چند موضوع  قراردادي  دست  مي يابيم  تا به  موضوع  

اصلي  بازگرديم .
«تعريف »  اصطالِح  از  ما  منظور  و  چه   يعني   «تعريف » 

چيست ؟
«ما  آن   به   عربي   زبان   در  كه   است   چيزي   همان   تعريف  
ُهَو» مي گويند، يعني  «اين  چيست ؟». كه  وقتي  پاسخ  آن  را 

مي دهيم ، ماهيِت شي ء مورد نظر ما را بايد معين  بكند.
 مثًال مي گوييم : «مثلث  چيست ؟» حال  براي  تعريف  
مثلث  بايد عناصري  را به  ميان  آوريم  كه  جزء ذات  خود 
شي ء است  و به  شما ارتباطي  ندارد. يعني  وقتي  شما كنار 
رفتيد، اين  عناصر در ذات  آن  شي ء همچنان  باقي  باشد. 
به  همين  دليل  است  كه  مي گويم ، اگر من  در اينجا تعريفي  
را براي  نسخة  خطي  ارائه  كردم ، ديگر پاي  من  در ميان  
نيست  و اگر «عقل » توانست  اين  تعريف  را بپذيرد، اين  
درست   و  منطقي   تعريف   وگرنه  است   درست   تعريف  

نيست .
 در مورد تعريف ، يك  نكته  را بايد در نظر داشت  و آن  
اين كه  براي  يك  تعريف ، ابتدا بايد يك  محدودة  كلي  را 
مطرح  كنيم  كه  شي ء مورد نظر ما را نيز در بر بگيرد و بعد 
به  تدريج ، عناصر و آيتم هايي  را به  اين  تعريف  بيفزاييم  تا 

آنچه  را كه  مدنظر ما نيست ، از تعريف  خارج  كند.
ناطق».  «حيوان   مي گوييم   «انسان »  تعريف   در  مثًال   

پس  در اين  تعريف ، ابتدا از حيوان  نام  مي بريم  كه  شامل  
بعد  ولي   مي شود،  غيره   و  گاو  و  انسان   و  اسب   و  شير 
مي آييم  و آن  را با صفِت «ناطق » محدود مي كنيم  تا شامل  

شير و پلنگ  و غيره  نشود. 
كه   است   اين   شوم   متذكر  بايد  كه   ديگري   مطلب    
داده   قرار  را  شرطي   صحيح   تعريف   يك   براي   ارسطو 
عنصر  چهار  نظر،  مورد  تعريف   در  اينكه   آن   و  است 
اربعه »  «علل   عنصر،  چهار  اين   به   كه   باشد  داشته   وجود 
گفته  مي شود. اين  چهار علت  عبارت اند از: «علت  فاعلي »؛ 
«علت  غائي »؛ «علت  ماّدي » و «علت  صوري ». حال  اين  

چهار عنصر را با مثالي  شرح  مي دهيم .
پاسخ   براي   چيست ؟»؛  «تيشه   مي شود:  پرسيده   مثًال   
ساخته   آهن   از  كه   است   چيزي   تيشه   مي گوييم :  آن   به  
شده  (علت مادي)؛ فالن  شكل  را به  خود گرفته  (علت  
(علت   مي رود  كار  به   سنگ   شكستن   براي   صوري )؛ 
غايي )؛ به  دست  يك  تيشه ساز ساخته  شده  است (علت  

فاعلي ).
تعريف نسخة خطي

حال  با توجه  به  آنچه  ذكر شد، من  تعريفي  را براي  نسخة 
خطي  طرح  و به  عبارتي  به  شما القا مي كنم  و شما مي توانيد 
در صورتي  كه  اين  تعريف  را مطابق  عقل  ندانستيد، طرح  

مشكل  و سؤال  كنيد. تعريف اين است:
 «نسخة  خطي ، آن  چيزي  است  كه  در تكوين  آن ، از 
به   او  منظور  بيان   براي   انساني   وسيلة   به   ـَـتْـبي   ك وجودِ 

وجود آمده  است .»
 حاال اين  موارد را يكي  يكي  مي نويسم  و در مورد 
آن ها توضيح  مي دهم . در مورد واژة  «چيزي »، بايد توجه  
داشت  كه  هر تعريفي  را بايد با شي ء يا وجودي  بيان  كنيم ، 
چون  تعريف  ما نمي تواند مبتني  بر معدوم  باشد. در اين  
هر  دارد.  زيادي   اهميت   ـَـتْـبي »  ك «وجودِ  جزءِ  تعريف ، 
شئي  در عالم ، چهار وجود دارد: يكي ، وجود عيني  است ؛ 
دوم ، وجود ذهني  است  كه  در حقيقت  برداشتي  است  از 
وجود عيني  كه  در ذهن  شخص  پديد مي آيد؛ سوم ، وجود 
لفظي  است ، يعني  برداشتي  كه  ذهن  از وجود عيني  داشته ، 
به وسيله  لفظ  بيان  مي كنيم  و در نهايت  يك  وجود كتبي  

داريم  كه  صورت  مكتوب  وجود لفظي  است .
علت   چهار  فوق،  تعريف   در  مي بينيم   كه   چنان   
ارسطويي  يعني  علل  اربعه  موجود است . علت  فاعلي  آن ، 
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به وجود آمدنش  به وسيله  انسان  است . علت  غايي  آن ، 
مثًال  شده ،  نوشته   آن   براي   نسخه   آن   كه   است   منظوري  

پديد آوردن  يك  اثر ادبي  يا يك  متن  طبي  و غيره . 

(905ق)،  مورخ  حديث  چهل  نسخة  در  ريحاني  خط  نمونة 
ترجمة جامي (شعبة شرقي كتابخانة ملي، تكملة فارسي، شمارة 

1961، ورق 7 پشت).
 فهرست نگار كيست؟

بايد  فهرست نگار  تعريف ،  اين   به   توجه   با  حال  
جزئيات  اين  تعريف  را مد نظر قرار دهد و بر اساس  آن ، 
به  توصيف  يك  نسخة خطي  بپردازد و لذا در اينجا ما به  
تعريف  فهرست نگار مي پردازيم  و بعد به  ارتباط  موجود 

در اين  ميانه  مي پردازيم .
نسخة  نام   به   شيئي   كه   است   كسي   آن   فهرست نگار،   
خطي  به  او عرضه  مي شود و او بايد با استفاده  از تعريف  
باال از «نسخة خطي » نسخه  را مورد توجه  قرار دهد و از 
روي  آن  به  معرفي  نسخه  بپردازد. در اين  مورد مي بينيم  
كه  يك  فهرست نگار بايد در دو مقوله  به  كار بپردازد: يكي  
در مورد كتابشناسي  و ديگري  در مورد نسخه شناسي  و 
اينجاست  كه  كار اصلي  فهرست نگار آغاز مي شود، چرا 
كه  بايد آنچه  به  عنوان  محتواي  يك  كتاب  مطرح  است ، از 
داخل  نسخه  استخراج  كند و الزمة اين  كار اين  است  كه  
وي  نسخه  را بخواند. به  همين  دليل  هم  هست  كه  من  با 
افرادي  كه  عقيده  دارند نياز نيست  تا فهرست نگار نسخه  
را بخواند، مخالف  هستم . اين  افراد با ارجاع  و اختصار 
«ر.ك » كار خود را آسان  مي كنند در حالي  كه  به  نظر من ، 
فهرست نگار بايد نسخه  را بخواند و با توجه  به  عناصري  
كه  گفتيم  براي  معرفي  نسخه  الزم  است ، برداشت  خود را 
بنويسد. در اين  ميان  ممكن  است  دچار اشتباه  هم  بشود، 
است .  اين گونه   علمي   كار  هر  اصوالً  و  نيست   مهم   ولي  
شما در هر كار علمي  بايد مطلب  مورد نظر را بگيريد و 
نظر خود را دربارة  آن  اعالم  كنيد؛ حتي  اگر شما اشتباه  هم  
كرده  باشيد، باعث  مي شود كه  ديگران  اين  موضوع  را نقد 

كنند و همين  تعامل هاست  كه  علم  را پديد مي آورد.

آموزشـــي   كارگــاه   گزارش  
سبك  شناسي  و گونه شناسي 

دكتر علي  رواقي 

نگاشته   فارسي   زبان   تاريخ   مورد  در  تاكنون   كه   كتاب هايي  
شده ، اندك شمارند و در مقايسه با دوره هاي  باستان  و ميانة 
زبان فارسي كه بسيار دقيق تر و علمي تر بررسي شده اند، به 

فارسي  نو كمتر پرداخته اند.
در ميان  آثاري كه  به  صورت  جدي  و مستمر به  اين  مقوله  
پرداخته اند، كارهاي  دكتر علي  رواقي  جلوة  خاصي  دارد. از 
كه   شد  قرار  و  ايشان   با  مركز  مديريت  گفتگوي   در  رو  اين 
دكتر رواقي ، سلسله  درس هايي  را براي آموزش  مقدماتي  اين  
برگزار  گذشته   تابستان   در  كالس ها  اين   كند.  برگزار  رشته  
در  بيشتر  استفادة   براي   آن   مطالب   از  چكيده اي   كه  شده  اند 

اينجا درج  مي شود.

در بررسي هايي  كه  سال ها پيش  بر روي  متون  دورة  اول  
فارسي  پس  از اسالم، يعني  فارسي  نوين ، انجام  داديم، اين  
نتيجه  به  دست  آمد كه  زبان  فارسي  در اين  آثار يكدست  
و يكسان  نيست  و طبعًا به  دنبال  اين  رفتيم  كه  چرا چنين  
پديد  مختلف   حوزه هاي   نثر  و  نظم   متون   در  اختالفاتي  
آمده  و ساختارهاي  واژگاني  و دستوري ، در يك  حوزه  با 

حوزة  ديگر متفاوت  است .
 بايد توجه  داشت  كه  آنچه  به  صورت  يك  اثر مستقل، 
قرن   نيمة   به   رسيده ،  ما  دست   به   نوين ،  فارسي   آثار  از 
دوره ،  اين   از  پيش   آثار  از  و  بازمي گردد  هجري   سوم  
اثر مستقلي  به  دست  ما نرسيده  است . براي  نمونه ، ما در 
حوزة  زباني  سيستان ، شعِر محمد بن  وصيف  را داريم  كه  
ساختاري  بسيار ساده  و ابتدايي  دارد در حالي  كه  با فاصلة  
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كه   مي خوانيم   را  رودكي   شعر  ماوراءالنهر  در  سال ،  چند 
كه   مي دهد  نشان   اين   و  دارد  خود  در  را  مضامين   همة 
بوده   متفاوت   مختلف   حوزه هاي   در  زبان ،  حركت   سير 
است . اين  اختالف  روند، در حوزه هاي  ديگر نيز مشاهده  
حوزة   و  ري )  (حوزة   مركزي   حوزة   در  مثًال  مي شود؛ 

هرات  كه  حركت  آنها يكدست  نيست .
آغاز  داشت  توجه  آن  به  بايد  كه  ديگري  نكته 
مختلف   حوزه هاي   در  كه   گونه هاـ  اين   شكل گيري  
حوزه ها  اين   زبانِي  حياِت  پايان   و  افول   است ـ  متفاوت  
نيز همزمان  نبوده است: برخي  پايدار ماندند و برخي  در 
همان  ادوار از ميان  رفتند. به  عبارتي،  مي خواهيم  بگوييم  
نيست ،  روشن   ما  براي   گونه ها  اين   شكل گيري   آغاز  كه  
سياسي ،  معيارهاي   به   آنها  از  برخي   پايان   كه   همچنان  

اقتصادي  و فرهنگي  حوزه ها بستگي  دارد.
 باز در اين  ميان  مي بينيم  كه  در متوِن يك  حوزه  نيز 
اختالفاتي  وجود دارد: برخي  نويسندگان  يا شعرا از زبان  
ادبي  در خلق  آثار خود بهره  برده اند و برخي ، زبان  گفتاري  
دليل   به   موضوع   اين   كرده اند.  دخيل   آثارشان   در  نيز  را 

پيشينه  و نوِع كاربرد زباني  اين  مناطق  است .
در  ايران ،  به   اسالم   ورود  از  پيش   نمونه   براي    
رواج   شرقي   ميانه   ايراني   زبان هاي   گروه   ماوراءالنهر 
داشته  كه  دربرگيرندة  زبان هاي  سغدي ، خوارزمي ، بلخي  
در  زبان   اثرگذارترين   ميان  اين   در  ولي   بوده ،  ختني  و 
كه   چرا  است ؛  سغدي   زبان   ورارودي ،  زبان   شكل گيري  
در حوزة  كاربردي  مردم ، چه  در گفتار و چه  در محدودة  
بازرگاني  و تجاري ، از چندين  قرن  پيش  از اسالم  تا سدة  
نمونه ،  براي   است.  داشته   كاربرد  هجري   ششم   و  پنجم  
ميانه   در  كه   ــ  تكملة االصناف   فارسي   به   عربي   فرهنگ  
چند  شده ــ  نوشته   ماوراءالنّهر  در  هجري ،  ششم   قرن  
صد لغت  سغدي  را در خود جاي  داده  است؛ يا در شعر 
رودكي  ده ها واژة  سغدي  مي بينيم  كه  از زبان  گفتار مردم  
به  زبان  نوشتار وارد شده  است . اين  موضوع ، مسئلة نسبتًا 
مهمي  است . وجود اين گونه  پيشينه ها در شكل گيري  زبان  
پيشينه   كه   نقاطي   در  چنان كه   است ؛  تأثيرگذار  نوشتاري  
شده   وارد  كمتر  گفتاري   زبان   عناصر  داشته اند،  كتابت  

است .
 اين  گونة نوشتاري ، در كنار گونة گفتاري ، هنوز هم  

در ماوراءالنهر كاربرد دارد و من  در مقدمة  مفصلي  كه  بر 
كه   شده ام   متذكر  نوشته ام ،  ورارودي   فارسي   زبان   كتاب  
زبان   در  هنوز  سغدي   واژگان   بسياري   و  فارسي   واژگان  
حاصل   موضوع ،  اين   مي گيرد.  قرار  استفاده   مورد  آنجا 
عوامل  فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي  و... است  و البته  يك  
و  ايران   ميان   هجري   دهم   قرن   آغاز  از  فرهنگي   گسل  
فرارود پديد آمد و مي بينيم  كه  از آن  به  بعد، فرارود، براي  
نمونه  در حوزة  هرات ، با ايران  ارتباط  ندارد. لذا مي بينيم  
كه  زباني  كه  در آنجا باقي  ماند، زباني  است  كه  از زبان  
فارسي  دري ، زبان  سغدي  و با خط عربي  به  حيات  خود 

ادامه  داده  است .
 با اين  تفاصيل  بايد متذكر شويم  كه  اين  گونة گفتاري  
نويسندگان   آثار  در  مي شود،  ديده   رودكي   زبان   در  كه  
امروز  تا  تقريبًا  و  مي كند  پيدا  ادامه   هم   ديگر  شعراي   و 
ادامه  يافته  است. روند شكل گيري  زبان  فارسي  در حوزة  
زباني  مسيري  جداگانه  از ديگر حوزه ها را پيمود و اين  بر 
خالف  مطالبي  است  كه  تاكنون  در كتاب هاي  تاريخ  زبان  
زبان   كه   است   قدس   قرآن   نمونه اش   نوشته  اند .  فارسي  
آن  ادامة  زبان  فارسي  ميانه  است ؛ در حالي  كه  مثًال زبان  

تكملة االصناف ، ادامة زبان  سغدي  است .
 آنچه  تاكنون  ذكر شد، در مورد اختالف  گونه هاي  زبان  
بود. اما آنچه  در اينجا بر آن  تأكيد داريم ، اين  است  كه  اين  
اختالفاِت گونه اي ، در نسخه هاي  خطي  نيز منعكس  شده  
مورد  متن   تصحيح   هنگام   بايد  مصحح   يك   لذا  و  است  
نظرش ، به  اين  موضوع  نيز توجه  داشته  باشد. به  عبارتي ، 
دستنويس هايي  كه  در دوره هاي  مختلف  و در حوزه هاي  
مختلف  زباني  پديد آمده اند، نشانه هايي  از عناصر زباني  و 

گويشِي آن  ادوار و مناطق  را در خود نهفته اند.
 در اين  سلسله  درس ها به  بررسي  اين گونه  اختالفاِت 
يادآور  شواهدي ،  ذكر  با  و  پرداخت   خواهيم   گونه اي  
توجه   با  مي تواند  مصحح   يك   چگونه   كه   شد  خواهيم  
ممكن   حداقل  به   را  خود  اشتباهات   موضوعات ،  اين   به  
برساند. در اين  مورد ممكن  است  كه  مثًال يك  متن  قرن  
ششم  در يك  حوزة  زباني ، از متني  از سدة  پنجم  از حوزة  
ديگر، كهن تر بنمايد و اين  نشان  مي دهد كه  رشد زبان  در 
حوزه هاي  زبانِي مختلف  ممكن  است  كه  بسيار كند باشد 

و برعكس ، در حوزة  ديگر، بسيار سريع . 
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گــزارش  كـــارگاه  آموزشـــي  
زبانشناسي 

 
دكتر علي اشرف  صادقي 

 

در گفتگويي  كه  با دكتر ايراني  داشتيم ، پيشنهاد كردند تا 
تصحيح   قصد  كه   كساني   براي   زبانشناسي   از  را  كلياتي  
متون  دارند ارائه  كنيم و كالسي  را دربارة  زبانشناسي  و 

كاربرد آن  در تصحيح  متون  برگزار كنيم .
 حقيقت  اين  است  كه  آنچه  راجع  به  زبانشناسي  در 
تاريخ   به   مربوط   بيشتر  بايد  كرد،  مطرح   مي توان   اينجا 
تحول  زبان  فارسي  در دورة  اسالمي  و بخشي  هم  مربوط  
به  خط باشد و اين ، بايد بر اساس  يافته هاي  زبانشناسي  
باشد و نه  آنچه  توسط  استادان  فن تصحيح  تاكنون  به  كار 

رفته  است .
 براي  اين  موضوع ، بهتر است  كه  مقدمه اي  را مطرح  
كنم و بعد وارد اصل  مطلب  شوم ؛ چرا كه  خودم  وقتي  
خيلي   كه   مي بينم   مي خوانم ،  را  ح   مصحَّ نسخه هاي   اين  
كرده اند  پيدا  خطي   نسخة  در  را  صورتي   مصححين ،  از 
و  است   غلط   واژه   اين   كه   كرده اند  تصور  و  ديده اند  و 
صحيح   مي بريم ،  كار  به   ما  كه   را  امروزين   صورت  
تصحيح   صورت   عنوان   به  را  صورت   اين   و  پنداشته اند 
شده  در متن  آورده اند و صورت  اصلِي نسخة خطي  را به  

حاشيه  برده اند.
 براي  نمونه ، در متني  تصحيحي  كه  اخيراً به  من  داده  
واژة   نسخه ،  از  موضعي   در  كنم ،  بررسي   را  آن   تا  بودند 
«گيا» آمده  بود و مصحح  آن  را به  «گياه» تغيير داده  بود 
بود.  كرده   منتقل   پاورقي   به   را  نسخه   اصلي   صورت   و 
ممكن   اما  كردم ،  ذكر  ساده   مثالي   عنوان   به  البته   را  اين  
است  خوانندة  ناآشنا، با ديدن  چنين  مواردي  تصور كند 

در  است،  كرده   عمل   درست   خود  كار  در  مصحح   كه  
صورتي  كه  شكل  صحيح  واژه  همان  است  كه  در نسخه  
آمده  و مصحح  مجاز نيست  اين  موارد را به  ميل  خودش  

تغيير بدهد.
زبان  فارسي  امروزين، دنبالة  زبان  فارسي  ميانه  است  
و زبان  فارسي  ميانه ، دنبالة  زبان  فارسي  باستان ، و گمان  
كنيم ؛  آغاز  همين جا  از  را  موضوع   باشد  بهتر  كه   مي كنم  
چرا كه  ممكن  است  برخي  از كساني  كه  در اين  كالس  
و  زبان   سه   اين   دربارة   دقيقي   مطالعات   شده اند،  حاضر 
ارتباط  آنها با يكديگر نداشته  باشند. و لذا الزم  مي بينيم  
برخي  مقدمات  زبانشناسي  را به  اختصار در اينجا مطرح  

كنيم .
 مادها اولين  سلسلة آريايي  بودند كه  در قرن  هشتم  
دادند.  آمدند و حكومت  تشكيل   از ميالد به  ايران   پيش  
از  كه   ايالمي ها ــ  از  جز  كه   بودند  بومياني  ايران ،  سكنة 
حدود 3500 تا 3600 سال  پيش  از ميالد در خوزستان  و 
فارس  ساكن  بودند و تمدني  درخشان  داشتند و صاحب  

خط بودندــ از بقيه  هيچ  اثر مكتوبي  در دست  نداريم .
كه   بود،  پادشاهي   دورة   سه   داراي   ايالم،  امپراتوري  
ايرانشناسان  غربي ، در تقسيم بندي هايي  كه  انجام  داده اند، 
محدودة  زماني  اين  سه  دوره  را مشخص  و معين  كرده اند. 
اين   كاش   كه   است   دست   در  بسياري   كتيبه هاي   اينها  از 
ولي   بود،  دست   در  ايراني   زبان هاي   از  كتيبه ،  مقدار 
متأسفانه  اين گونه  نيست  و تمدن  ايالميان پيشرفته تر بود.

 به  هر حال ، آريايي ها قومي  مهاجم  و بيابانگرد بودند 
كه  داراي  تمدن  و شهرنشيني  نبودند و وقتي  به  اين  منطقه  
وارد شدند، خط و ديگر عناصر مدنيت  را از ساكنان  بومي  
بين النهرين  و مقداري  هم  از ايالميان اقتباس  كردند و به  
همين  جهت  هم  هست  كه  مادها حتي  يك  سطر هم  از 
خود باقي  نگذاشتند و اين  نشان  مي دهد كه  اّمي  بودند و 

فقط  اهل  شمشير بودند، يعني  خط نداشتند.
متعدد  اقوام   البته   غرب ،  در  مادها  استقرار  زمان   در   
ديگري  هم  بوده اند، ولي  گويا آنها هم  خط و كتيبه  نداشتند، 
چرا كه  چيزي  از آن  اقوام  موجود نيست  و فقط  يك  استثنا 
در اين  مورد هست  و آن ، امپراتوري  اورارتوييان است  كه  
در آذربايجان  مستقر بودند و كتيبه هايي  به  خط ميخي  از 
آنها بر جاي  مانده  است و فقط  اينها صاحب  خطي  بودند 
كه  از بين النهرين  اقتباس  شده  بود. در قسمتهاي  جنوبي تر 
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كه  مادها در آن  مستقر شدند، خط وجود نداشت.
هخامنشيان  كه  در محدودة  فارس  مستقر شدند، سكنة  
بومي  آنجا ــ مانند سكنة خوزستان ــ ايالمي  زبان  بودند و 

خط ايالمي  در آنجا رايج  بود.
بين النهرين   از  گفتيم ــ  چنان كه   ايالمي  ــ  خط  اين  
سومريان   خط  پديدآورندگان   اولين   بود.  شده   اقتباس  
پيدا كرد و در مرحلة   بودند و اين  خط  در آنجا تكامل  
اول ، خط ايالميِ  تصويري  از آن  اقتباس  شد و بعدها خط 

ايالمِي ميخِي هجايي  از آن  پديد آمد.
كساني  كه  براي  هخامنشيان  خطوط  را مي نوشتند، يا 
ايالمي  زبان  بودند و يا بابلي زبان . زباني  كه  در بين النهرين  
سامي شناسان ،  بين   در  شد،  سومري   جايگزين   و  بود 
ـَدي  (بابلي نو) ناميده  مي شود. اين  اكدي   اصطالحًا زبان  اَك
دو گويش  داشته  است: يكي  گويش  بابلي  در جنوب  و 

ديگري ، گويش  آشوري  در شمال .
مي دانيم  كه  كتيبه هاي  هخامنشي  به  سه  زبان  اند: يكي  
به  زبان  خودشان  كه  زبان  فارسي  باستان  ــ يعني  زبان  قبيلة 
است ؛  بودندــ  آن   قبايل   از  يكي   هخامنشيان   كه   آريايي  
زبان  دوم ، زبان  بوميان  منطقة  فارس  و خوزستان  است  كه  
زبان  ايالمي  بود؛ و زبان  سوم ، زباِن تمدِن رايج  و غالب  
ناچار  هخامنشيان   و  بوده   اكدي  زبان   كه   روزگار  آن   در 
بودند براي  اينكه  نوشته هايشان  خوانده  شود، به  هر سه  
زبان  بنويسند. براي  نمونه  در كتيبة  بيستون  هر سه  روايت  
و زبان  را داريم  كه  البته  روايت  فارسي  باستاِن آن  در اين  
پنجاه  سال  گذشته  محو شده  و آسيب  ديده  و اگر در قرن  
نوزدهم  ميالدي  توسط  غربي ها خوانده  نمي شد، اطالعات  
ما از روايت  فارسي  باستان ، باز هم  كمتر از اين  مقداري  

بود كه  اآلن  داريم.
خود  كه   آريايي نژادــ  هخامنشياِن  كه   را  زباني   پس  
آن   با  مي خواندندــ  آريايي نژاد  و  آريايي   و  پارسي   را 
«فارسي   غربي   ايرانشناسان   تبع   به   مي كردند،  صحبت  
باستان » مي ناميم ، يعني  زبان  فارسي  كه  مربوط  به  ايالت  

فارس  بوده  و در دوران  باستان  رواج داشته است .
بدان   زبان   اين   نوشته هاي   كه   خطي   كه   شود  توجه  
نمي توانيم   را  آن   لذا  و  است   ميخي   خط  شده ،  نوشته  
گفته   باستان   فارسي   زبان ،  خود  بلكه   بناميم ،  ميخي   زبان  

مي شود و خط آن ، خط ميخي .
در كتيبه هاي  اين  زبان  به  تشريح  فتوحات  داريوش  و 

خشيارشا پرداخته  شده  منتها فرمول ها و جمله ها در آنها 
تا حدودي  تكراري  است ؛ در نتيجه  تعداد واژه هايي  كه  

در اين  كتيبه ها به  كار رفته ، زياد نيست .
اين  زبان ، مانند هر زبان  ديگري ، شروع  به  تحول  كرده 
زبان ،  اين   كه   مي بينيم   هخامنشي   دورة   آخر  در  و  است 
از  كلمات   بيشتر  چون   است ؛  متفاوت   اول   دورة   زبان   با 
پايان  ساييده  مي شدند و اين  پايانه هاي  صرفي ، حالت هاي  
اسم  را نشان  مي دادند؛ مانند حالت  فاعلي ، حالت  مفعولي  
بي واسطه ، مفعولي باواسطه ، حالت  مكاني  و... اينها در هم  
خلط  شده  اند و اين  موضوع  نشان  مي دهد كه  زبان  مذكور 

در پايان  اين  دوره  تحول  پيدا كرده  است .

خوشبختانه  در حفاري هايي  كه  در حدود سال  1930 
آن ،  منطقة  دو  در  شد،  انجام   تخت جمشيد  در  ميالدي  
باروي   زير  در  ديگري   و  جمشيد  تخت   قلعة  در  يكي  
تخت  جمشيد، الواح  بسياري  به  خط ميخي  و زبان  ايالمي  
يافت  شد كه  بيشتر آنها، اسناد ساختمان  و محاسبات  و 
پرداخت ها و خرج هاي  تخت  جمشيد و صورِت اجناسي  
است  كه  با دربار داد و ستد مي شده  است و اين  موارد، 

در كتيبه هاي  مذكور نوشته  شده اند .
ايالمي   زبان   به   الواح   و  كتيبه ها  اين   گفتيم ،  چنان كه  
است ، منتها واژه هاي  بسياري  از زبان  فارسي  باستان  وارد 
اين  كتيبه ها شده  است . مانند زبان  عربي  كه  در برخي  ادوار 
به  زبان  رسمي  بدل  شد و واژه هاي بسياري  از آن  ــ گاه  
با تغيير تلفظ  ــ به  زبان  فارسي  وارد شد، در كتيبه هاي  
ايالمي  مذكور نيز واژه هاي بسياري  از فارسي  باستان  ــ كه  
زبان  درباري  بوده ــ وارد شده  است  و البته  تلفظ  برخي  

از آنها تغيير كرده  است .
تا  و  داده   انجام   بسياري   تالش   غربي   ايرانشناسان  
را  باستان   فارسي   واژه هاي  شده اند  موفق   هم   حدودي  
به   ايالمي   تلفظ   با  و  ايالمي   نوشتة   و  خط  قالب   در  كه  
كار رفته ، با ساختار و تلفظي  كه  در اصل  فارسي  باستان  
داشته ، به  دست  آورند. اين  موضوع  به  شناسايي  اشتقاق 
فارسي   خصوص   به  و  بعدي   ادوار  در  فارسي   كلمات  
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امروز، بسيار كمك  خواهد كرد؛ چرا كه  اشتقاق بسياري  
روشن   مي رود،  كار  به   فارسي   در  امروز  كه   كلماتي   از 
نيست ؛ ولي  با كمك  اين  كلمات  ايالمي ، مي توانيم  آنها را 

بازسازي  و ريشه يابي  كنيم .
اين  لوحه ها كه  حدود سي هزار قطعه  را شامل  است ، 
دو  را  آنها  از  برخي   و  شده   منتقل   شيكاگو  دانشگاه   به  

دانشمند امريكايي  خوانده  و منتشر كرده اند.
كتابِت زبان  فارسي  باستان  به  علت  اينكه  خط آن  به  
گونه اي  درباري  و حكومتي  بود و حكومت  از آن  استفاده  
سوم ،  داريوش   مرگ   و  اسكندر  حملة   از  پس   مي كرد، 
الزم   را  مطلبي   البته   نگرفت .  قرار  استفاده   مورد  ديگر 
است  ذكر كنم  و آن  اينكه  خط ميخي  به  گونه اي  ساخته  
شده  تا به وسيلة  آن  بر روي  سنگ  يا لوحه  نوشته  شود 
پديد  نوشتاري   موادِ  ساير  و  چرم   روي   نگارش   براي   و 
براي   بتوانند  اينكه   براي   هخامنشي   پادشاهان   و  نيامده  
زيردستاني  كه  در نقاط  دوردست  بودند، نامه اي  بنويسند 
يا سندي  را ارسال  كنند، اين  موارد را بر روي  پوست  و 
پاپيروس  مي نوشتند و از اسناد و مداركي  كه  امروزه   ــ به 
يافته   مصر  الفيل   جزيرة   در  كه   پاپيروس هايي   خصوص  
آرامي ،  زبان   كه   است   مشخص   آمده ،  دست   به   شده ــ 
مورد  هخامنشي   شاهنشاهي   در  زبان   چهارمين   عنوان   به 
و  چرم   روي   بر  نگارش   مختص  و  داشته   قرار  استفاده  

پاپيروس  بوده  است.
آرامي  همين  خطي  است  كه  امروز در اسرائيل  به  كار 
دبيران   و  است   آرامي   خط  همان   عبري ،  خط  و  مي رود 
دوران  هخامنشي  غالبًا آرامي زبان  بودند كه  از بين النهرين  
و  بودند  گرفته   كار  به   را  اينها  و  بودند  شده   استخدام  
گويا  بنويسند.  تا  مي دادند  اينها  به   را  خود  نوشته هاي  
صحبت   بوده ،  فارسي   زبان   كه   خود،  اصلي   زبان   به   شاه  
و  برمي گرداندند   آرامي   به   را  او  سخنان  اينها  و  مي كرده  
اين   در  مي فرستادند.  واليات   و  اياالت   به   و  مي نوشتند 
ميان ، گاهي  كه  مي خواستند مطلبي  را به  سرعت  بنويسند 
و معادل  آرامِي واژه اي  به  ذهنشان  نمي رسيد، همان  واژة  
فارسي  باستان  را به  خط آرامي  مي نوشتند و اين  هم  براي  
تاريخ  زبان  فارسي  غنيمتي  است  كه  مقداري  از واژه هاي 

فارسي  باستان ، در نوشته هاي  آرامي  باقي  مانده است .
براي  نمونه اي  از اين  واژه ها كه  در زبان  آرامي  باقي  
اگر  برد.  نام   را  «دادن »  مصدر  از  واژه اي   مي توان   مانده ، 

بخواهيم  از واژة  «دادن » اسم  مصدر بسازيم ، واژة  «دهش » 
به  دست  مي آيد. اين  واژه  را اگر به  فارسي  ميانه  برگردانيم ، 
به  آخر آن ، حرف  نون  افزوده  مي شده و به  «دهشن » تبديل  
شده؛ چنان  كه  در نام  كتاب  بندهشن  نيز مشاهده  مي شود. 
معني   (به   «دا»  فعل   ريشة   چون   باستان ،  فارسي   زبان   در 
ساخته  «داْشـَن»  صورت  به   تركيب   همين   است ،  دادن ) 
نوشته   سامي   خط هاي   در  «اَ»  و  «آ»  چون   منتها  مي شده،  
«رحمن »  عربي   در  كه   «رحمان »  واژة   مانند  ــ  نمي شده  
«ش »  «د»،  صامت   سه   با  را  واژه   اين   مي شودــ  نوشته  
كه   است   مشخص   و  كرده اند  پيدا  آرامي   خط  در  و «ن » 
شود  خوانده   «داْشـَن»  بايد  باستان ،  فارسي   قاعدة   طبق  
و اين ، همان  واژه اي  است  كه  در فارسي  پس  از اسالم ، 
و  مي شود  ديده   «داَشن »  و  «پاداشن »  چون   واژه هايي  در 

مي بينيم  كه  در زبان  آرامي  نيز باقي  مانده است .
فارسي   زبان   هخامنشيان ،  دورة   در  گفتيم ،  چنان كه  
از  پس   ولي   داشت ؛  قرار  استفاده   مورد  همچنان   باستان  
هشتاد  طول   در  يعني   ــ  جانشينانش   و  اسكندر  هجوم  
سال  پادشاهي  سلوكيان ــ زبان  رسمي ، زبان  يوناني  بود. 
پس  از اين كه  يونانيان  تخت  جمشيد را گرفتند و آتش  
زدند، مركز اين  حكومت  به  شرق ايران  و افغانستان  كنوني  
و شهر بلخ  منتقل  شد كه  در نتيجه  كتيبه هاي  زيادي  در 
آن  منطقه  و همچنين  شمال  غربي  هند پيدا شده  و حتي  
بلخي ها، خط يوناني  را براي  كتابت  زبان  ايراني  خودشان  

ــ كه  زبان  بلخي  قديم  است ــ به  كار بردند.
و  افتاد  رواج   از  باستان   فارسي   زبان   كتابِت  هرچند 
و  استعمال   از  اما  نيامد،  پديد  آن   از  مكتوبي   اثر  ديگر 
گويش  مردم  خارج  نشد و همچنان  آرياييان  به  اين  زبان  
گفتگو مي كردند. منتها اين  صورت  ملفوظ  مانند هر زبان  

ديگر به  صورت  مداوم  تحول  مي يافت .

توجه  شود كه  هر زباني  زماني  كه  داراي  خط باشد، 
نشود،  نوشته   زباني   وقتي   و  مي كند  پيدا  تحول   ديرتر 
و  نيست   دست   در  باشد  الگو  هميشه   كه   ثابتي   صورت  
در نتيجه  سريع تر تحول  پيدا مي كند و به  همين  دليل  هم  
هست  كه  گويش هاي  محلي  بسيار به  سرعت  تحول  پيدا 



دورة دوم، سال دوم، شمارة 13 و 14، مهر و آبان 1386
18

مي كنند و تفاوت  صد سال  پيش  آنها با امروزشان  بسيار 
زياد است .

رسيد.  اشكاني   دورة   به   تا  كرد  پيدا  تحول   زبان   اين  
منطقة   از  برخاسته   و  بودند  خراسان   از  قومي   اشكانيان  
پهلوي   زبان   اصوالً  گرفت .  نام   خراسان   بعدها  كه   پهله  
به  منطقة  پهله  ــ يعني  خراسان  كنوني ــ اطالق مي شده  
است. اما پس  از اسالم  كه  زبان  پهلوي  اشكاني  فراموش  
شده  بود، به  غلط ، زبان  دورة  ساساني  را پهلوي  ناميدند و 
اين  نام  جا افتاده  است . در حالي  كه  خود ساسانيان ، زبان  
خويش  را پارسيگ  مي ناميدند كه  البته  در آغاز «پارسيَك» 

بوده  كه  بعد تبديل  به  «پارسيگ » شده است.
 گفتيم  كه  زبان  فارسي  باستان  همچنان  رو به  تحول  
كه   اشكانيان   دورة   در  اينكه   تا  نمي شد  نوشته   منتها  بود، 
مدتي  زبان ، اشكاني  بود ــ چرا كه  آنان  خود را فيل  هلن  
به   نوشته ها  و  يونان ــ  و  هلن   دوستدار  يعني   مي ناميدند 
نوشتن   براي   را  آرامي   خط  اينها  مي شد،  نوشته   يوناني  
زبان  خودشان  اقتباس  كردند و زبان  خودشان ، يعني  زبان  
است ؛  ميانه   ايراني   زبان هاي   غربي   شمال   گويش   پارتي ، 
در حالي  كه  زبان  پارسيگ ، گويش  جنوب  غربي  زبان هاي  
ايراني  ميانه  است . براي  اينكه  ما زبان هاي  ايراني  را به  دو 
دسته  تقسيم  مي كنيم ؛ يكي  دورة  باستان  كه  از آن  دو زبان  
ديگري   و  باستان   فارسي   يكي   نداريم ؛  دست   در  بيشتر 
اوستايي  كه  متون  اوستا به  آن  نوشته  شده است  و متعلق 
به شرق ايران  كنوني  است  (و زبان  مادي  هم  چون  نوشته  
اينها  كه   مي شود)  داده   نشان   ستاره   با  نوشته ها  در  ندارد 
مربوط  به  دورة  باستان  است . و در دورة  ميانه ، زبان هاي  
ايراني  ميانه  غربي  را داريم  كه  شامل  دو زبان  پارسيگ  و 

پهلوانيگ  (پهلويگ ) است .
 اين  تقسيم  زبان ها به  «شرقي » و «غربي » به  اين  دليل  
است  كه  يك  سري  ويژگي هاي  ساختاري  و زباني  هست  

كه  اين  دو دسته  زبان  را از يكديگر متمايز مي كند و دو 
كوير لوت  و كوير نمك  ميان  اين  دو منطقه  حائل  شده  كه  
باعث  ايجاد فاصله  ميان  اين  دو قسمت  شده  و ارتباط  ميان  
اين  بخش ها را از بين  برده  است؛ در نتيجه  بخش هايي  از 
افغانستان  و آسياي  مركزي  كنوني  و پامير، با قسمت هاي  
ديگر، ارتباط  نداشتند  و تحول هايي  جداگانه  پيدا كردند 
ميانة  ايراني   زبان هاي   را  قسمت ها  اين   زبان  امروزه   كه  
را  كنوني   ايران   در  موجود  قسمت هاي   زبان   و  شرقي  

زبان هاي  ايراني  ميانة  غربي  مي گوييم .

 بعد از اشكانيان  كه  ساسانيان  بر سر كار آمدند، زبان  
فارس   اصطخر  از  ساسانيان   كه   چرا  كرد،  تغيير  اندكي  
بودند و وقتي  به  حكومت  رسيدند، زبان  خودشان  را به  
زبان  رسمي  مبدل  كردند. و اين  زبان  جنوب  تقريبًا دنبالة  
زبان  دورة  هخامنشي  بود، ولي  نه  به  صورت  صد درصد، 
و آن  زبان  از گويشي  گرفته  شده  است كه  در كنار زبان  
فارسي  باستان  بوده  كه  تحول  پيدا كرده  و به  زبان  فارسي  
ميانه  بدل  شده  است. اين  زبان  البته  با زبان  پارتي  (پهلوي  
اشكاني ) آميخته  شده ، چرا كه  تا مدتي  زبان  پارتيان  زبان  
است   گذاشته   تأثير  پارسيگ  زبان   در  لذا  و  بوده   رسمي  
چنان كه  واژه هايي كه  در آنها حرف  «ژ» به  كار رفته  همگي  

مربوط  به  زبان  پارتي  هستند.

قابل توجه پژوهشگران مباحث نسخه شناسي و زبانشناسي 
لوح فشردة صوتي اين دوره از كارگاه ها، قابل ارائه به عالقه مندان است. لطفًا تقاضاي 
اعالم  ذيل  نشاني  به  مركز  اين  عمومي  روابط  به  الكترونيكي  پست  طريق  از  را  خود 

فرماييد. 
info@mirasmaktoob.ir
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شناخت   بين المللــي   همايــش   دومين  
در  بكتاشــي  گرايــي   و  علوي  گرايـي  

تركيه
بكتاش  ولي   طريقت   شناخت   بين المللي   همايش   دومين  
و  «علوي  گرايي   عنوان   تحت   علوي  گرايي ،  و  نيشابوري  
مركز  طرف   از  ترك ها»  فرهنگي   دنياي   در  بكتاش  گرايي  
تحقيقات  علمي  حاج  بكتاش  ولي  و فرهنگ  ترك  وابسته  

به  دانشگاه  غازي  در آنكارا برگزار شد.
 24 جداگانه   سالن   چهار  در  همايش   روز  اولين   در 
نفر از محققان  و پژوهشگران  مقاالت  خود را ارائه  دادند. 
دربارة   پژوهشگران   از  نفر  پنج  از  متشكل   گروه   اولين  
و  گفته  سخن   سياست »  و  بكتاشيگري   و  «علويگري  
همچنين  به  نگرش  اهل  سنت  تركيه  به  اين  آيين  و تفاوت  
دومين   پرداختند.   علوي   آيين   از  سنت   اهل   برداشت  
طريقت   سالكان   و  «اوليا  دربارة   ديگر  سالن   در  گروه  
علوي  ـ بكتاشي ، تكايا و زوايا» گفتگو كردند و از تاثير 
تأسيس   توغات ،  منطقة   در  علوي   آيين   بر  يسوي   احمد 
اجاقها و تكيه هاي  علوي  و مراسم  سنتي  در اين  مناطق  
سخن  گفتند. در برنامة  بعدازظهر نيز به  «علوي گرايي  و 
بكتاشي گرايي  از منظر اعتقادات  و باورها» و موضوعات  
نظرات   رئيسي ،  علي   سيد  مرات  الممالك   مانند  مختلف  
چون   ديگري   موضوعات   و  دين   مورد  در  يسوي   احمد 
عشق  و رسيدن  به  مقام  واالي انساني  از نظر آيين  علوي  
پرداخته  شد و در گروه  ديگر نحوه  اجراي  مراسم  سماع  
در آيين  علوي  و همچنين  مقام  علي  (ع ) در آيين  حاج  
ديگر  گروه هاي   در  شد.  بررسي   علوي   آيين   و  بكتاش  
پژوهشگران مقاالتي  دربارة آيين  علوي  در اروپا و ديگر 

جوامع  غربي  ارائه  كردند.
 در روز دوم  همايش  56 نفر از پژوهشگران  دربارة  
ادبيات  و علوي گرايي  و بكتاشي گرايي  و اخالق و عرفان  
ايجاد  فلسفة   همچنين   و  ولي   بكتاش   حاج   طريقت   در 
طريقت  بكتاشيه  سخن  گفتند.  از ايران   ابوالحسن  خلج  
اشعار  و  روايات   و  «آيات   عنوان   با  را  خود  مقالة   منفرد 
ارائه   ولي »  بكتاش   حاج   نوشته هاي   مجموعة   در  فارسي  
داد. وي  به  نسخه هايي  از نوشته هاي  حاج  بكتاش  ولي  به  
زبان  فارسي  اشاره  كرد كه  در يك  مجموعة چهل  صفحه اي  

بيش  از چهل  آيه  و بيش  از چهل  روايت  و بيش  از بيست 
بيت  شعر از اشعار فارسي  نقل  شده  است . وي  اشاره  كرد 
كه  با توجه  به  نوشته ها و آثار به جامانده  از حاج  بكتاش  
بر  نامدار،  عارف   اين   كه   گفت   مي توان   جرئت   به   ولي،  
خويش   عصر  بزرگ   عالم   افراد،  از  بعضي   نظر  خالف  
هم بوده  است . وي  اضافه  كرد  كه دو نسخه  از مقاالت  
كتابخانة   در  يكي   كه   دارد  وجود  عينيه   كلمات   و  غيبيه  
مجلس  شوراي  اسالمي  ايران  است و ديگري  در استانبول  
در كتابخانة بزرگ  شهرداري  استانبول  نگهداري مي شود. 
بخشي از اين  نسخة چهل صفحه اي  وصيت  و توصيه هاي  
از  دوري   نفس ،  عزت   و  پاكدامني   در  فرزندانش   به   وي  
در  سخنران  اين  است.  پروردگار  به   نزديكي   و  بدي ها 
همايش ،  برگزاركنندگان   از  تشكر  و  تقدير  ضمن   پايان  
پيشنهاد كرد كه همايش  بين المللي  بعدي  در شهر نيشابور، 
پيشنهاد  اين   كه   گردد  برگزار  ولي ،  بكتاش   حاج   زادگاه  

مورد استقبال  برگزاركنندگان  همايش  قرار گرفت .
رايزني فرهنگي ايران در آنكارا

ديجيتال  كتابخانــة  و  اطالعات  بانــك 
كتاب هاي چاپ سنگي

آلماني،  نمايشنامه نويس  فلدر  رنه  آلوئيس  كه  زماني  از 
در سال 1796 م صنعت چاپ سنگي را اختراع كرد و تا 
زماني كه ميرزا صالح تبريزي اولين قرآن چاپ سنگي را 
به سال 1248 ق در تبريز منتشر ساخت، سال ها مي گذرد. 
چاپ سنگي توانست به سبب سرعت بيشتر، هزينة كمتر و 
سهولت كار، به مدت تقريبًا پنجاه سال يگانه روش چاپ 
در ايران باشد. در اين فاصله بسياري از علما، انديشمندان 
و فرهيختگان عصر قاجار و بعد از آن توانستند با استفاده 
در  و  كنند  چاپ  را  خود  آثار  از  بسياري  امكان،  اين  از 
دسترس عموم قرار دهند. اين در حالي بود كه بسياري از 
آثار مهم قدما نيز با استفاده از اين روش چاپ شدند و 

در دسترس قرار گرفتند.
سنگي،  شيوة  به  چاپ شده  متون  اهميت  از  جدا 
نگاشته شده  اجازات  و  مهرها  تقريظ ها،  مقدمه ها،  وجود 
بر اين آثار و چاپ بسياري از كتب فرهيختگان آن دوران 
خود  آنها،  از  دستنوشته اي  نبود  و  سنگي،  صورت  به 
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اهميتي دو چندان به نگهداري، ساماندهي و ارائة مطلوب 
كه  است  حالي  در  اين  است.  داده  متون  از  بخش  اين 
كتب چاپ سنگي جداي از محتواي علمي، مشحون از 
خالقيت هاي فني و هنري در زمينة خطاطي، صفحه آرايي، 
تصويرسازي و... هستند. با توجه به اهميت اين دسته از 
كتا ب ها، مؤسسة بياض، كه با استفاده از شيوه هاي جديد 
حوزة  در  اطالع رساني  و  پژوهش  به  نوين  ابزارهاي  و 
و  ساماندهي  به  اقدام  است،  گماشته  همت  كهن  متون 
بسترسازي مناسب براي محققان، كتابخانه ها و مؤسسات 
طرح  است.  كرده  سنگي  چاپ  كتاب هاي  از  پژوهشي 
بانك اطالعات و كتابخانة ديجيتال كتب چاپ سنگي، با 
توجه به اهداف، ضرورت ها و مزاياي فراوان آن، در سال 

1384 مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت و سرانجام در 
سال 1385 ش با استفاده از نيروهاي متخصص و فناوري 
روز دنيا در اين مؤسسه در دست اقدام قرار گرفت. در 
حال حاضر امكان ارائة اطالعات و نسخة ديجيتال بيست 
هزار عنوان كتاب چاپ سنگي در بيش از هشتاد موضوع 
محققان،  پژوهشگران،  به  مطلوب  كيفيتي  با  مختلف 
كتابخانه ها و مؤسسات از طريق پايگاه اينترجهت استفاده 
اين  نشاني  است.  گرديده  فراهم  ارزشمند  منابع  اين  از 
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