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خطي  نسخ  شناخت  آموزشي  كارگاه 
تمدن اسالمي (بخش2)

شده،  درج  يادداشت  اين  از  پس  كه  نوشته اي 
كارگاه  در  ريشار  فرانسيس  استاد  سخنراني  متن 
آموزشي «شناخت نسخ خطي تمدن اسالمي» است 
كه در روزهاي دهم تا چهاردهم شهريورماه سال 
1386ش به كوشش «كميتة فرهنگ و تمدن اسالم 
و ايران» با همكاري «سازمان اسناد و كتابخانة ملي» 
گزارش  در  سخنراني  اين  اول  بخش  شد.  برگزار 
به  دي 1386ش)  و  و 16 (آذر  شمارة 15  ميراث 
براي  مى آيد.  آن  دوم  بخش  اينك  و  رسيد  چاپ 
برگرداندن سخنراني به نوشته، ناچار تصرفاتي در 

متن اعمال شده است.

خطي  نسخ  فهرستهاي  و  مجموعه ها  تاريخ  به  اگر 
اخير،  قرن  دو  طي  در  كه  ديد  خواهيم  بيفكنيم،  نظري 
كتابخانه هاي عمومي در نقاط مختلف دنيا تأسيس شده 
و از كتابخانه هاي خصوصي بزرگ تر شدند. اگر به اروپا 
كتابخانة  نسل  چهار  فرانسه  در  كه  مي بينيم  كنيم،  نظر 
شاهي و ملي وجود داشته؛ يا در انگلستان از ميانة قرن 
هجدهم ميالدي، كتابخانة بريتانيا تأسيس شد. در كنار آن 
و  نظم دهي  نوعي  سمت  به  نيز  دانشگاهي  كتابخانه هاي 
همين طور  مي كنند.  حركت  واقعي  كتابخانه هاي  تشكيل 
در شرق، توسعة كتابخانه هاي عمومي از يك قرن پيش 
آغاز شد و در زندگي مردم اهميت پيدا كرد و اين يك 

موضوع جالب توجه و مهم است.
كتابخانه هايي كه به نگهداري متون گذشته مي پرداختند، 

هميشه هدف داشتند كه تمام ميراث مكتوب را حفظ كنند. 
نمونه هاي اندكي را سراغ داريم كه مثًال فقط به گردآوري 
متون طب يا متون ادبيات پرداخته باشند. به طور كلي، 
وقتي كسى شروع به جمع آورى نسخه هاي خطي مى كند، 
همه چيز را جمع مي كند. شايد متخصص يك علم خاص 
باشد يا به موضوعي خاص بيشتر اعتنا داشته باشد، اما 

اين محدوده، دنيايي است كه يگانگي دارد.
به  خدمت كردن  اول  وهلة  در  كتابخانه ها  اين  هدف 
متخصصين و علما و كساني بود كه براي افراد مهم كتاب 

مي نوشتند يا در خدمت آنها بودند.
اين موضوع در خاور وجود داشت براي اينكه دربار 
بسياري از بزرگان، يك عده مؤلفين معروف را جذب خود 
مي كردند و اين دانشمندان به صورتي مداوم در جلسات 
در  را  خود  كتابهاي  وزرا  و  شاهان  و  مي كردند  شركت 
ساختاري  مجالس،  اين  مي دادند.  قرار  مردان  اين  اختيار 
بود.  همين گونه  نيز  اروپا  در  داشت.  را  آكادمي  به  شبيه 
آمدن  هم  گرد  براي  بود  جايگاهي  عمومي  كتابخانه هاي 
رونويسى  مي كردند،  تحقيق  مي آمدند و  كه  باسواد  افراد 
مي كردند، تبادل نظر مي كردند و محيطي بوده كه بعضي 
وقتها جلساتي تشكيل مي شد و در اين جلسات، كارهاي 
كه  است  جالب  اروپا  در  مثًال  مي كردند.  نسخه شناسي 
مي بينيم كه در برخي موارد، جلساتي را تشكيل مي دادند 
خود  اطالعات  غيره  و  عربي  متخصصان  از  گروهي  و 
جلسات،  اين  نتيجة  و  مي كردند  مبادله  و  يادداشت  را 

فهرست نويسي و چاپ كردن فهرست هاي اوليه بود.
اولين  از  فرانسه،  در  چاپي  فهرستهاي  ميان  در  حتي 
بود،  فرانسه  سلطنتي  كتابخانة  به  مربوط  كه  فهرست  
نخستين بار «فهرست نسخه هاي خطي شرقي» منتشر شد 
سال  در  كه  ــ  التينى  فهرسِت  از  پيش  حتي  كار  اين  و 
مي خواهم  عبارتي  به  است.  شده  انجام  ــ  بود  1740م 
بگويم كه اين تحقيقات، هيچ گاه حد و مرزي نمي شناخت 

و به همين دليل دامنة كار هميشه افزايش يافته است.
تاريخ  مورد  در  بايد  نيز  را  ديگر  مطلب  يك 
فهرست نويسي اروپايي در نظر بگيريم و آن اينكه در اين 
مطالعات  رهبري  يوناني  زبان  متخصصان  هميشه  زمينه، 
در زمينة نسخه هاي خطي را بر عهده داشتند چرا كه يك 
ميراث محدود ــ با نسخه هايي اندك ــ در اختيار آنها 
آنها  بررسي  كه  (انجامه)  كلفون  بدون  نسخه هايي  بود. 
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دربارة  چه  بود.  همراه  زيادي  مشكالت  با  كلي  طور  به 
تاريخ گذاري نسخه ها و چه در زمينة شناخت متنها.

در  موجود  مختلف  عالمات  كاغذ،  به  هميشه  اينها 
نسخه و همين طور شناسايي خط اعتناي زيادي داشتند؛ 
به همين دليل علم كاليوگرافي ايجاد شد و تصور بر اين 
بود كه وسيله اي نسبتًا ساده براي شناسايي تاريخ و مكان 

كتابت خواهد بود.
زمان  در  عربي  خط  دربارة  زمينه  اين  در  قدم  اولين 
شد  برداشته  دوساسي  سيلوستر  سوي  از  فرانسه  انقالب 
كه عقيده داشت ابتدا خط كوفي پديد آمد و پس از آن، 
دست  در  كه  نسخه هايي  و  كتابها  از  او  ديگر.  خط هاي 
داشت استفاده كرد و با بررسي و استفاده از آنها، توصيفي 

تاريخي دربارة خطها پديد آورد.
زمينه  اين  در  امروزه  كه  است  اين  بر  من  گمان 
پيشرفت نسبتًا زيادي داشته ايم؛ اما هنوز هيچ متني دربارة 
زمينه  اين  در  كه  چرا  نداريم؛  عربي  خط  كاليوگرافي 
عنصِر  وجود  به خصوص  دارد؛  وجود  خاصي  مشكالت 
«خوشنويسي» كه باعث شده تا مشكالت اين كار بيشتر 
شود. از يك طرف كاتبان بسياري بودند كه به صورت 
ساده مي نوشتند ــ چه به نسخ و چه به نستعليق ــ بدون 
اينكه به خوشنويسي اعتناي چنداني داشته باشند؛ از سوي 
ديگر خوشنويساني وجود داشتند كه خط را به عنوان يك 
هنر مي شناختند و سبكهاي مختلفي را براي اين هنر پديد 
آوردند. اين شيوه نيز به هر حال در روِش نوشتِن عامة 
مردم و كاتبان عمومي نفوذ داشته است و بدين علت ما 

در علم كاليوگرافي با مشكالتي مواجه هستيم.
من و دوستم، فرانسوا دروش، پروژه اي را در دست 
اين  در  است.  رفته  پيش  آهسته  آهسته  كه  داشتيم  اقدام 
داراي  و  تاريخ دار  خطِي  نسخه هاي  از  فيشهايي  طرح، 
مشخصات دقيق را به شيوه اي خاص تنظيم و گردآوري 
كرديم كه بخشي از آن به چاپ نيز رسيد و خبِر خوبي كه 
دارم اين است كه نتايج آن طرح، اكنون در اينترنت قرار 
داده شده است. اين سايت به زبانهاي فرانسه، انگليسي و 
 NOUVELLE DES MANUSCRITS DES عربي با نام

MOIN ORIENT طراحي شده و قابل استفاده است.
افزودن  امكان  كه  باشيم  اميدوار  مي توانيم  اكنون 
كسي  هر  و  دارد  وجود  مجموعه  آن  به  بيشتر  فيشهاي 
مي تواند در اين كار شركت كند. فقط بايد اين را مدنظر 

مي شود  معرفي  نسخه هايي  طرح،  اين  در  كه  داد  قرار 
اطالعاتي  و  داشته  كتابت  تاريخ  بوده،  توجه  جالب  كه 
همچون مكان كتابت در آن موجود باشد. در كاربرگه هاي 
از  تصويري  فوق الذكر،  اطالعات  ثبت  ضمن  طرح،  اين 
صفحات مياني نسخه را هم قرار مي دهيم تا مردم بتوانند 
موارد مورد نظر خود را با نسخه هاي اين طرح، مقايسه 
كنند. ويژگي اين طرح اين است كه مثًال وقتي كسي با 
يك نسخة بي تاريخ يا مشكوك مواجه مي شود، مي تواند 
تا حدودي دريابد كه نسخة مورد نظر وي مربوط به چه 

ناحيه و دوره اي مي باشد.

دربارة هنِر خط البته بايد يادآور شوم كه شما در ايران 
كتاب هاي زيادي در دسترس داريد و خواهيد داشت و 
اين موضوع به يك «علم» تبديل شده است. با وجود اين 
اطالعات  كسب  و  خوشنويسان  كاتبان،  شناسايِي  منابع، 

گوناگون در اين زمينه آسان شده است.
مي كنيم  كار  خطي  نسخة  دربارة  ما  كه  وقتي  البته 
داشته  اختيار  در  را  مرجع  كتابهاي  از  زيادي  تعداد  بايد 
شناسايي  دربارة  كه  داريم  نياز  كتابهايي  به  مثًال  باشيم. 
خوشنويسان نوشته شده است. يا كتابهايي كه ليستي از 

نامهاي كاتبان را دارند تا بتوانيم مراجعه كنيم.
آن  با  فهرست نويسان  كه  مشكالتي  از  يكي  البته 
برخورد مي كنند اين است كه نياز به منابع دارند. خيلي 
مشكل است كه يك فهرست بنويسيد بدون اينكه به فهرست 
كتابخانه هاي ديگر و فهارس مشتركي چون فهرستهاي آقاي 
در  كتابخانه اي  به  كه  كسي  باشيد.  داشته  دسترسي  منزوي 
نقاط دورافتاده فرستاده مي شود، اگر بخواهد نسخه هاي 
اطالعات  از  زيادي  تعداد  بايد  كند،  فهرست  را  آنجا 
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نسخه ها را يادداشت كند تا بتواند بعداً با مراجعه به منابع، 
دريابد كه چه چيزهايي را درست متوجه شده و در چه 
مواردي اشتباه كرده است. چرا كه هميشه نمي توانيم به 
برداشتهاي خود اطمينان  اطالعات گردآوري شده و  آن 
داشته باشيم. مثًال ممكن است كه ما يك مثنوي (منظومه) 
منظومة  يك  از  نسخه اي  با  بعداً  و  بشناسيم  به خوبي  را 
متفاوت مواجه شويم كه بيِت آغازيِن آن با منظومة اول 
بيت  نسخه،  دو  از  يكي  كاتب  اينكه  يا  باشد.  يكي  عينًا 
منظومه  اين  آغاز  در  اشتباهًا  را  ديگر  منظومة  از  آغازين 
آورده باشد و ما را دچار اشتباه كند. به همين دليل احتياج 

به مراجعه و استفاده از منابع زياد داريم.
بايد در نظر داشته باشيم كه پيشرفت فهرست نويسي 
و  كتاب پردازي  تاريخ  كتابشناسي،  پيشرفت  با  مرتبط 
زمينة  در  مثًال  فني  پيشرفتهاي  با  مرتبط  و  كتاب آرايي 
كامپيوتر و همچنين پيشرفت شبكه بندي بين كتابخانه ها 
شبكه اي  بايد  ما،  كار  زمينة  در  كه  مي كنم  فكر  مي باشد. 
اين  آيد.  پديد  كتابخانه ها  و  كتابداران  ميان  بين المللي 
موضوع البته با بعضي مشكالت مواجه مي شود، ولي به 
هر حال، يك ايدة بسيار بسيار مهم براي آينده است. به 
وسيله هاي  كه  مي كنيم  زندگي  دوره اي  در  ما  حال  هر 
جديدي در اختيارمان قرار گرفته و مي توانيم با كمك اين 

وسيله ها گامهاي بزرگي برداريم.
كشورهاي  در  موجود  خطي  نسخه هاي  بيشتر  اآلن 
اروپايي فهرست نويسي شده است، اما هنوز هم جاهايي 
شهرهاي  در  مخصوصًا  ندارند.  فهرستي  هيچ  كه  هست 
كوچك يا مجموعه هاي خصوصي. بنده به تازگي شنيدم 
كه در شهر غازان در روسيه حدود يك سال پيش جلد 
اول از فهرست يكي از كتابخانه ها چاپ شده است و از 
است.  زياد  آنجا  در  خطي  نسخه هاي  شمار  معلوم،  قرار 
اين گونه اطالعات براي ما سودمند است و ممكن است 
منتشر  فهرستي  چنان  كه  نشود  خبردار  كسي  مدتها  تا 

دربارة  كه  كتابشناسي  و  كتابداري  سايتهاي  است.  شده 
چاپ فهرستها اطالع رساني مي كنند، در اين زمينه خدمت 
در  سايتها  دست  اين  از  مي دهند.  انجام  مهمي  بسيار 
ايران چند نمونه هست كه مي شناسيم، اما در اروپا فقط 
كامل  كه  هست   NOUVELLE DES MANUSCRITS
نيست و بايد با سايتهاي مختلف دنيا اتصال داشته باشد. 
اين سايتها بهترين وسيله براي آگاهي از كارهاي جديد 
نوشته  زمينه  اين  كه در  است  مهمي  مقاالت  همچنين  و 
نوشته  غيره  و  كاغذ  دربارة  كه  مقاالتي  مثًال  است.  شده 

شده است.
نكتة مهم ديگر، لزوم توجه به كارهاي گروهي است. 
معرفي  نسخه شناسي،  و  كتابشناسي  هدف  كه  مي دانيم 
متخصص  يك  وقتي  است.  نسخه  و  كتاب  يك  كامل 
علم نجوم بخواهد نسخه اي از يك ديوان يا متن ادبي را 
معرفي كند، با مشكالت زيادي مواجه مي شود و ممكن 
است در كار خود دچار اشتباه شود؛ يا كسي كه متخصص 
ادبيات است، در هنگام مواجهه با نسخة يك «زيج» همين 
نهايت  در  اشخاصي  چنين  داشت.  خواهد  را  وضعيت 
نسخه شناسي  اطالعات  و  نسخه  كتابت  تاريخ  مي توانند 
آن را بررسي كنند و تحليل و شناسايي درست اين متون 
در حيطة تخصص آنها قرار ندارد. بنابراين اگر نسخه هاي 
رشته  همان  متخصصان  توسط  مختلف،  علوم  با  مرتبط 
فهرست شود، نتيجة دقيق تري به دست خواهد آمد و از 
پرداختن به «فهرست نويسي گروهي» روشن  اينجا، لزومِ 

مي شود.
با  آشنايي  فهرست نويسي،  ملزومات  از  ديگر  يكي 
كه  حدي  تا  آشنايي  اين  البته  است.  مختلف  زبان هاي 
ديگر  فهرستهاي  مندرجات  از  استفاده  براي  را  ما  بتواند 
كمك كند، كافي است. مثًال اينكه بتوانيم دريابيم كه در 
اطالعاتي  چه  است،  روسي  زبان  به  كه  فهرست  فالن 

دربارة متن، نسخه يا كاتب، نقل شده است.
ادامه دارد
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بانك اطالعاتى نسخه هاى خطى ايران
اكبر ايرانى1
الحمدهللا الناشر فى الخلق فضله و الباسط فيهم بالجود يده 

(خطبة يكصدم نهج البالغه)
عرايض خود را با اين آية كريمه آغاز مى كنم كه «و ما 
تقدموا النفسكم من خير تجدوه عنداهللا»: و آنچه از خير و 
نيكى پيشكش مى كنيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت. و 
چه پيشكشى بهتر از كتاب به قول متنبّى: «وخيُر جليٍس 

فى االنام كتاب.» 
روز  امروز  و  است  انسان  همدم  و  مونس  بهترين  كتاب 
جشن كتاب خطى، روز رونمايى و چهره گشايى از يك 
آرمان است؛ روز شادى همه كسانى است كه دستنويسى 

از  يكى  در  آنها  از 
ايران  كتابخانه هاى 
بود    مانده  ناشناخته 
و امروز گرد نسيان از 

آن زدوده مى شود.
امروز روز يادمان 
نام  زنده نگه داشتن  و 
آقابزرگ ها،  ياد  و 
دانش پــژوه ها، آقــا 
ابن   و  عبدالعزيزها 
يوسف هاست و روز 
تقدير و سپاسگزارى 
انوارها  منزوى ها،  از 

و افشارهاست.
را  امروز  من 

كه  مى دانم  اسالمى  ايران  مكتوب  فرهنگ  تجلى  روز 
كليد دسترسى آسان (easy access) بانك نسخ خطى 
مى گيرد  قرار  اينترنت  جهانى  شبكة  بام  بلنداى  بر  ايران 
تمدن  و  فرهنگ  مكتوب  آثار  نشان  و  نام  به  دستيابى  تا 
اسالمى، همگانى و جهانى شود و تا به قول استاد دكتر 
شفيعى كدكنى مردم دنيا بدانند فرهنگ و تمدن اسالمى 
ذخارى  و  غنى  و  ناشناخته  و  بى كران  درياى  چه  ايران 
نمونة  يك  به  تنها  وقت  كمى  دليل  به  اينجا  در  است. 

تاريخى از اين تمدن تاريخ ساز اشاره مى كنم.
و  شاعر  وزيرى  مى شناسيم.  همه  را  َعباد  صاحب بن 

عالمى كتابدوست در دربار آل بويه بود. چنان شيفتة كتاب 
بود كه ابن خلكان (681ق) در وفيات االعيان ذيل شرح 
اسفاره  فى  كان  «انه  مى نويسد:  اصفهانى  ابوالفرج  حال 
ليطالعها،  االدب  كتب  من  جمال  ثالثين  حمل  يستصحب 
فلما وصل اليه كتاب االغانى لم يكن بعد ذلك يستصحب 
سواه استغناًء.» يعنى: او در هر سفرى سى  بار شتر كتاب 
همراه خود مى برد تا اوقات فراغت را با كتابهاى كتابخانه 
جلدى  چندى  و  بيست  كتاب  وقتى  كند.  پر  خود  سيار 
اغانى به دستش رسيد، كتابهاى ديگر را كنار گذاشت و 
مطالعه اغانى را آغاز كرد. اين عبارت نشان دهندة اهميت 
اغانى و كتابخوان بودن اين وزير شيعى ايرانى حكومت 
ديالمه است. از اين مهمتر اينكه وى بزرگترين كتابخانة 
آن روزگار را دارا بود. ابومحمد خازن اصفهانى كه خود 
بود  بزرگ  عالمى 
دستى  تأليف  در  و 
مهم  امر  داشت، 
كتابدارى  و  خازنى 
را  صاحب  كتابخانة 
در  داشت.  عهده  بر 
ابوعلى  دوران  اين 
معروف  مسكويه 
تاريخ،  كه  خازن  به 
او  تجــارب االمــم 
كم نظير و در اخالق، 
طهـارة االعـــراق او 
زبانزد است، كتابدار 
عضدالدولة  كتابخانة 
ديلمـــى بـــود. در 
عظمت كتابخانــة شخصى صاحب بن عباد همين بس كه 

تنها فهرست كتابهايش بالغ بر ده مجلد ذكر شده است.
ويل دورانت در تاريخ تمدن خود مى نويسد: اگر تمام 
به  مى كردند،  جمع   را  روزگار  آن  اروپايى  كتابخانه هاى 
اندازة كتابخانة صاحب بن عباد نمى شد. اين مشت نمونة 
خروار از اعتراف اين مورخان و شرق شناسان است كه به 
عظمت تمدن اسالمى اذعان مى كنند؛ زيرا اينان به دليل 
شناختى كه از نسخه هاى خطى فارسى و عربى موجود در 
ملى،  كتابخانة  خطى،  نسخ  اطالعات  بانك  افتتاحية  در  سخنرانى  متن   .1
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كتابخانه هاى دنيا دارند و خود بسيارى از اين نسخه ها را 
فهرست كرده اند، نيك مى دانند چه گنجينه هاى گرانبهايى 
در كتابهاى اروپايى و غيرو نگهدارى مى شود به طورى 
كه بيش از 150 جلد از اين فهارس تاكنون به زبانهاى 

مختلف چاپ شده است.

همت  به  ايران  خطى  نسخ  بانك  پربار  نهال  امروز 
واالى ناصر گلباز به ثمر نشست و ما اكنون خوشه چين 
اين شجرة طيبه هستيم. اين جوان سخت كوش، به رغم 
كار  از  دست  بى مهريها  و  مرارتها  و  نشيبها  و  فراز  تمام 
نُشست و از پاى ننَشست، بلكه كمر همت بست و اين 
كار بزرگ را به انجام رساند. من به سهم خود به او خسته 
همه  به  نيز  و  مى گويم،  تبريك  و  مريزاد  دست  نباشيد، 

كسانى كه او را يارى كردند.
بى شك يكى از پيش فرضها و اصول شناخته شده براى 
تمدن  احياى  براى  بسترسازى  فرهنگى،  مهندسى  تحقق 
حمايت  با  جز  شد  نخواهد  عملى  اين  و  است  اسالمى 
ارزشمند  آثار  پژوهش  و  بنيادى  طرحهاى  اين گونه  از 
پيشينيان و قهراً با اطالع رسانى دقيق مى توان نسل امروز 

را با كارنامة درخشان نياكان خود آشنا ساخت.
از امروز كه استفاده از اين بانك همگانى، عمومى بلكه 
جهانى مى شود، چه بسيارند محققانى كه در حال حاضر 
بانك  اين  به  وقتى  دارند،  تصحيح  دست  در  را  آثارى 

مراجعه مى كنند و با يك جستجوى ساده نام و نشانهاى 
و  نمى كردند  را  آن  تصور  اصًال  كه  مى يابند  را  بسيارى 
سراغ  و  بگذارند  كنار  را  خود  كار  مى شوند  ناچار  گاه 
نسخه هاى قديمى ترى بروند كه از رهگذر اين بانك بدان 

دست يافته اند. 
تصحيح  كار  بانك  اين  ظهور  و  پيدايى  با  بى شك 
متون رونق دوچندان مى گيرد. نقصان بسيارى از كارهاى 
مصححان پيشين، به دليل خبر نداشتن از محل نگهدارى 
بازچاپ  ضرورت  و  مى شود  آشكار  ديگر،  نسخه هاى 
روشن  شده اند  تصحيح  نسخه  دو  يا  يك  با  كه  آثارى 

مى گردد.
و چون بيش از 250 هزار نسخة خطى شناخته شده در 
كتابخانه هاى ايران هنوز فهرست نشده است، پس سالهاى 
ديگر هم بايد صبر كرد تا برگهاى زرين ديگرى از اين 
كتاب بزرگ تمدن اسالمى آشكار گردد. زيرا صدها جلد 

فهرست بايد تهيه و به اين بانك افزوده شود.

فهارس  كه  است  اين  گلباز  آقاى  ديگر  آرزوى 
نسخه هاى خطى فارسى و عربى موجود در ديگر كشورها 
را به صورت هندليست و فهرست نامگوى ترجمه كند 
و در اين بانك قرار دهد. به اميد آنكه زمانى فرا رسد كه 
ما در اين بانك فهرستى از تمام نسخه هاى خطى اسالمى 

ايران و جهان را داشته باشيم.


