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سمينار نسخه شناسى فارسى در وين
فريبا افكارى1
بحث برگزارى سمينار يا كارگاهى با عنوان نسخ خطى 
اين  شد.  مطرح  آن  شروع  از  پيش  سال  دو  از  فارسى 
پيشنهاد از انستيتوى ايرانشناسى فرهنگستان علوم اتريش 
دكتر  ايشان  معاون  و  فراگنر  برت  دكتر  مديريت  به 
استاد  علمى  اشراف  و  نظارت  با  و  رستگار،  نصرت اهللا 

ايرج افشار شكل گرفت.
به  فراگنر  دكتر  سوى  از  دعوت نامه اى  بعد،  چندى 
مركز پژوهشى ميراث مكتوب ارسال شد كه تعدادى از 
توجه  با  و  نام  به  خطى  نسخ  پژوهشگران  و  كارشناسان 
به سابقه و فعاليتهاى پژوهشى و علميشان در حوزة نسخ 
دفتر  بودند،  شده  دعوت  سمينار  در  شركت  براى  خطى 
نامة بهارستان نيز دعوت نامه اى اين چنين دريافت داشته 
هر  براى  جداگانه اى  دعوت نامه هاى  آن،  از  پس  بود. 
به  نيز  ديگرى  تعداد  بعدها  گرديد.  ارسال  افراد  از  يك 
مدعوين  از  تن  دو  آنكه  ضمن  پيوستند؛  اوليه  سخنرانان 
احمدرضا  آقاى  و  كدكنى  شفيعى  محمدرضا  دكتر  نيز، 

رحيمى ريسه، نتوانستند حضور يابند.
مقاالت  موضوع  و  سخنرانان  قطعى شدن  از  پس 
آنان كه مى بايست در حوزة نسخه شناسى فارسى باشد، 
جلساتى چند در منزل استاد ايرج افشار با حضور هشت 
ريسه،  رحيمى  جعفرى مذهب،  ايرانى،  (افكارى،  تن 
شيخ الحكمايى، صادقى، صفرى، و گلباز) برگزار گرديد 
و جلسه اى نيز در محل ميراث مكتوب با حضور استاد 

افشار و دكتر رستگار براى نهايى كردن موضوع مقاالت و 
افراد تشكيل شد اين مقاالت به نوعى نشانگر فعاليت هاى 
نسخه شناسى ايرانى قلمداد مى گرديد. سپس موضوع آنها 
ايشان  اشراف  با  تا  شد  گذاشته  ميان  در  افشار  استاد  با 
اروپايى  نسخه شناسى  فعاليتهاى  ساير  از  كه  اطالعى  و 
دارند، از انجام و ارائة مقاالت تكرارى يا غير مربوط به 

موضوع سمينار جلوگيرى شود.
نكتة مهم آن كه استاد همواره بر ارائة حرف بديع و 
حذف حواشى و اضافات و انتخاب موضوع جدى و دقيق 
همراه با ارائة علمى و تصويرى هر مقاله تأكيد داشتند تا 
سخنران  هر  و  نشود  بسنده  كليات  به  تنها  ميان  اين  در 
به  ساليان،  طول  در  خود  تجربة  و  تخصص  به  توجه  با 
موضوعى بپردازد كه در آن نتايج بهترى به دست آورده 
است و به قول استاد به نقل از شادروان پورداود «آبروى 

عجم از ميان نرود».
نتايج حاصله از اين جلسات سودمند موجب گرديد 
با  را  خود  مقاالت  كاربردى  و  مهم  نكات  سخنرانان  تا 
استاد و جمع در ميان گذارند و هر موضوع صيقل خورده 

و از پختگى الزم براى ارائة نهايى برخوردار شود.
ارسال  با  رستگار  دكتر  نيز  سال  يك  اين  طول  در 
شركت كنندگان  روزانه،  گاه  و  هفتگى  متعدد  نامه هاى 
و  مى كردند  مطلع  سمينار  برنامة  تغييرات  آخرين  از  را 
از  نشان  نامه ها  اين  مى نمودند.  مساعى  تشريك  آنان  با 
مسئوليت پذيرى و برنامه ريزى دقيق ايشان داشت كه به 
تنهايى در كنار دكتر فراگنر همة جوانب برنامه را از نظر 
مى گذرانيد: از چكيدة مقاالت و تايپ و ترجمة برنامه به 

فارسى و انگليسى گرفته تا برنامة هتل و نقشة راه و ...
عمومى  روابط  مدير  پيرى  زينب  خانم  نيز  ايران  در 
و امور بين الملل مركز پژوهشى ميراث مكتوب و خانم 
پانته آ رنجبر از دفتر نامة بهارستان هماهنگى هاى الزم را 
انجام  خوبى  به  سمينار  در  شركت كنندگان  حضور  براى 
مى دادند، به ويژه آنكه خانم پيرى براى تهية ويزا تالش 
فراوان كرد و پيوسته شركت كنندگان را در جريان آخرين 
اطالع  براى  را  نهايى  برنامة  و  مى داد  قرار  سمينار  اخبار 
منعكس  مكتوب  ميراث  (سايت)  وبگاه  در  عالقه مندان 
ميراث  پژوهشى  مركز  بيشتر،  اطمينان  براى  مى كرد. 
مكتوب از سه ماه قبل از سفر، بليت اكثر شركت كنندگان 
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را تهيه كرده بود تا متعاقبًا افراد بتوانند هزينة بليت ها را 
از سازمانها و مراكز علمى تابعه دريافت كنند و سپس به 
بيشتر،  همراهى  براى  كنند.  بازپرداخت  مكتوب  ميراث 
پرداخت  مركز  اين  هم  را  نفر  ده  حدود  ويزاى  هزينة 

كرد.
پس از ارسال چكيده ها و تأييد نهايى مقاالت و تهية 
سمينار  سوى  از  پزشكى  بيمة  و  اقامت  هزينه هاى  ويزا، 
برخى  يا  افراد  سوى  از  سفر  بليت  و  هزينه ها  ساير  و 
گذراندن  از  پس  سرانجام  گرديد،  متقبل  مؤسسات  از 
تمامى مقدمات، سفر اعضاى ايرانى (سيزده نفر) در روز 
شنبه 20 سپتامبر برابر با 30 شهريورماه آغاز شد. پس از 
برنامه ريزى  با  رستگار  دكتر  اتريش،  فرودگاه  به  رسيدن 
قبلى با همكاران خود و چند خودرو براى انتقال ميهمانان 
به دو هتل از پيش تعيين شده، آمده بود و بالفاصله پس 
شهر  معرفى  به  مسير،  طول  در  خودرو،  در  استقرار  از 
وين و خيابان هاى آن پرداخت. نكتة جالب در مورد اين 
شهر آن است كه تمامى مراكز فرهنگى، تاريخى و ديدنى 
وين در يك دايرة مركزى، با فاصلة كمى از يكديگر قرار 
گرفته اند و شهر آن را مانند نگينى در بر گرفته است كه 
به آن «رينگ اشتراوسه» مى گويند و توريستها مى توانند با 
يك حركت حلقه اى و دايره وار از تمامى نقاط ديدنى و 

زيباى شهر بازديد كنند. 
تا  بود  مناسب  فرصتى  سمينار،  از  پيش  يكشنبه  روز 
كودك  كتاب  فرهنگى  پايتخت  براتيسالوا  شهر  از  گروه 
جهان كه در جمهورى اسلواكى و در همسايگى وين قرار 
داشت، بازديد كند. صبح به راه افتاديم و پس از سفرى 
دوساعته به اين شهر زيبا و تاريخى رسيديم؛ شهرى با 
فراز  بر  باشكوه  قلعه اى  زيبا،  ديدنى  و  فرهنگى  اماكن 
اندرسن  كريستن  هانس  مجسمة  و  زيبا  تپه هاى  دانوب، 
كه كودكى بر شانه هايش نشسته است. براتيسالوا شهرى 
و  پيوسته  اروپا  اتحادية  به  تازگى  به  كه  است  توريستى 
و  ندارد  چندانى  رسميت  آن  در  يورو  پول  واحد  هنوز 

مردم با پول رايج محلى داد و ستد مى كنند.

وين
محل اقامت ما در هتلى در مركز شهر و با فاصلة كمى از 
چند ايستگاه مترو و با محل برگزارى سمينار در آكادمى 
علوم اتريش بود. در نزديكى آكادمى، كليساى باعظمت و 

مشهور دام قرار داشت، ساختمانى با سنگ سياه و معمارى 
باشكوه. در پشت كليسا، ميدانى از كالسكه هاى قديمى و 
اسبهاى مزين اتريشى با كالسكه چيانى با لباسهاى سنتى 
فراهم  توريستها  براى  خاصى  جذابيت  كه  داشت  قرار 

آورده بود.
كمى آن سوتر فرهنگستان علوم اتريش و انستيتوى 
ايرانشناسى قرار داشت. محل برگزارى سمينار در طبقة 
به  يعنى  صندلى،  شصت  حدود  با  بود  سالن  همكف 
كرده  نام  ثبت  قبل  از  كه  مستمعانى  و  سخنرانان  تعداد 
بودند. تزئينات و اطالع رسانى آن نشانى از شيوة مرسوم 
و  پالكارد  از  نه  نداشت.  ايرانى  سمينارهاى  برگزارى 
از  نه  و  بود  خبرى  تبليغاتى  رنگارنگ  پارچه نوشته هاى 
در  و  رسمى  محيطى  فيلمبردار.  و  عكاس  و  گل  سبد 
عين حال ساده و صميمى كه همه چيز طبق برنامه پيش 
به  مى بايست  شركت كنندگان  صبح  نُه  ساعت  مى رفت. 
ميز ثبت نام مراجعه مى كردند و كارت سينه (كه بر روى 
شده  نوشته  انگليسى  و  فارسى  زبان  دو  به  افراد  نام  آن 
بود) و بروشور و چكيده و مقاالت را دريافت مى كردند. 
ايرانى  خانم  يك  و  انستيتو  كارمند  اتريشى  خانم  يك 
برعهده  را  وظيفه  اين  ايرانشناسى  انستيتوى  كاركنان  از 
داشتند، از كاركنان آكادمى علوم و انستيتوى ايرانشناسى 
شركت  سخنرانى ها  جلسات  و  سمينار  در  چند  تنى  نيز 
داشتند و با لطف بسيار اگر مشكلى پيش مى آمد راهگشا 
بودند. اينان خانم ها افسانه جليل زاده و افسانه منفردزاده 

بودند.
ساده  ميز  چند  داشت  وسيعى  محوطة  كه  سالنى  در 
براى پذيرايى چاى و قهوه و شيرينى و نيز صرف ناهار 
هنگام  در  مى توانستند  افراد  كه  بود  شده  گرفته  نظر  در 
استراحت از آن استفاده كنند و با يكديگر گپ و گفتى 

داشته باشند.
تاكنون سمينارهاى متعددى با موضوع ايرانشناسى و 
نسخه هاى خطى فارسى برگزار شده است كه از آن جمله 
مى توان به سمينارهاى معمول ايرانشناسى كه هرساله در 
تاكنون  كرد.  اشاره  مى شود  برگزار  اروپايى  كشورهاى 
سالهاى  در  نيز  خطى  نسخه هاى  تخصصى  سمينار  سه 
و  (2000م)  ايتاليا  بولونياى  و  اروپا  تركيه،  در  دورتر 
(1375ش)  تهران  در  خطى  نسخه هاى  مقدماتى  سمينار 
برگزار شده است. در چند سال گذشته نيز سمينارى با 
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هلند  در  تبريز  سفينة  منحصربه فرد  خطى  نسخة  بررسى 
(آمستردام) برگزار شد كه جمعى از نسخه شناسان ايرانى 
و اروپايى در آن شركت داشتند. اما تاكنون سمينارى با 
اين ويژگى، هم از حيث تعداد شركت كنندگان سخنرانان 
ايرانى (سيزده تن) و هم از حيث موضوع (نسخه شناسى 
فارسى) و كيفيت مقاالت برگزار نگرديده است. سمينار 
از  تن  بيست  حضور  با  وين  نسخه شناسى  تابستانى 
نسخه شناسان  و  فهرست نگاران  خطى،  نسخ  كارشناسان 
شركت كنندگان  و  صاحب نظران  برخى  و  جهان  و  ايران 
غيرسخنران (جمعًا 55 نفر) از 22 ـ 26 سپتامبر 2008 برابر 
با 1 ـ 5 مهر 1387 در وين اتريش برگزار گرديد. زمان 
پس  سخنرانان  بود.  دقيقه   45 مقاله  هر  براى  تعيين شده 
دربارة  جواب  و  سؤال  به  دقيقه  پانزده  مقاله  هر  ارائة  از 
موضوع مورد بحث و يا تبادل نظر و ارائة پيشنهادهاى 
پرداختند.  شركت كنندگان  سوى  از  تكميلى  و  اصالحى 
كشور هاى  از  سخنران  هفت  و  ايران  از  سخنران  سيزده 
پنج  طى  تاجيكستان،  انگلستان،  و  هلند  روسيه،  فرانسه، 
در  خود  جديد  علمى  يافته هاى  و  مقاالت  ايراد  به  روز 
شركت كنندگان  پرداختند.  فارسى  نسخه شناسى  موضوع 
فهرست نگاران  و  نسخه شناسان  عمومًا  نيز  غيرسخنران 
و صاحب نظران نسخ خطى از كشورهاى امريكا، آلمان، 
انگلستان، هلند، مجارستان و اتريش بودند كه از آن ميان 
مى توان به حضور خانم منيژه بيانى، دختر مرحوم مهدى 
اكنون  او  كرد.  اشاره  ملى،  كتابخانة  پيشين  رئيس  بيانى، 
در  خليلى  داوود  مجموعة  فهرست نگار  و  پژوهشگر 
لندن است. اين سمينار تابستانى (Summer School) با 
همكارى طرفهاى ايرانى مركز پژوهشى ميراث مكتوب، 
آرشيو  اتريش،  ملى  كتابخانة  بهارستان،  نامة  نشرية 
و  گرديد  برگزار  اتريش  و  ايران  انجمن  اتريش،  دولتى 
كارشناسان نيز از كتابخانه ملى ايران، بنياد دائرة المعارف 
اسالمى، كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، كتابخانة آستان 
قدس رضوى و مجمع ذخاير اسالمى قم در آن شركت 
داشتند. استاد ايرج افشار نيز از آغاز تا پايان سمينار به 
عنوان مشاور علمى و يكى از اركان برگزاركنندة سمينار 

حضورى فعال داشتند.
نُه  ساعت  از  روز  هر  كه  سمينار  برگزارى  كنار  در 
صبح تا شش بعد از ظهر به طول مى انجاميد، دو بازديد 
نيز  اتريش»  ملى  «كتابخانة  و  اتريش»  دولتى  «آرشيو  از 

براى آشنايى هرچه بيشتر شركت كنندگان سمينار در نظر 
گرفته شده بود كه از لحاظ آشنايى با چگونگى حفظ و 
نگهدارى مجموعه هاى نسخه هاى خطى، كتابهاى قديمى 
و كهن چاپ، روشهاى مرمت و آسيب شناسى نسخه هاى 
حائز  بسيار  منابع  و  كتابها  سرويس دهى  نحوة  و  خطى 

اهميت بود.

روز اول: دوشنبه 22 سپتامبر
ساعت ده صبح پس از ثبت نام سخنرانان و شركت كنندگان 
خوش آمدگويى  ضمن  فراگنر  دكتر  سالن،  در  استقرار  و 
در  سمينار  فراهم آورندگان  از  شركت كنندگان،  همة  به 
خاطر  به  افشار  ايرج  استاد  از  ويژه  به  اتريش  و  ايران 
برگزارى  در  ايشان  حمايت هاى  و  علمى  كوششهاى 
سمينار نسخه شناسى سپاسگزارى كرد و تأكيد نمود كه 
براى  تحقيقى  منابع  عنوان  به  فارسى  خطى  نسخه هاى 
ايرانشناسان از اهميت بسيارى برخوردار است و برگزارى 
سمينارهايى با موضوع نسخه شناسى فارسى تالشى است 
اين  بيشتر  و  بهتر  هرچه  شناسايى  و  معرفى  جهت  در 
همه جانبة  شناخت  و  گذشتگان،  علمى  ارزشمند  ميراث 

آنها به درك بهتر از آثار مكتوب فارسى كمك مى كند. 

پس از آن، در ساعت يازده، نخستين سخنران سمينار 
استاد ايرج افشار مقالة خود را با عنوان «نگاه پارانوميك 
به كديكولوژى نسخه هاى خطى» ايراد كرد. استاد كه متن 
از  پيش  صفحه  هفده  در  را  خود  ارزشمند  مقالة  كامل 
شروع سخنرانى تكثير كرده و در اختيار شركت كنندگان 
«تاكنون  كه  داشت  تأكيد  نكته  اين  بر  بود،  داده  قرار 
اطالعات  كه  است  نرسيده  دستمان  به  گذشته  از  متنى 
روشنى از ضوابط خاص نسخه نويسى فارسى مربوط به 
و...  نقطه گذاردن  مانند  شود  ديده  آن  در  پيشين  اعصار 
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سينه  بيشتر  فن  اين  اصطالحات  از  مقدارى  خوشبختانه 
به سينه از نسلى به نسل ديگر مى رسيده است... متأسفانه 
آنان كه بسيار مى دانستند چيزى مبّوب و مرتّب در اين 
زحمات  باد  ياد  پس  نگذاشتند.  جاى  بر  خود  از  زمينه 
از  شمه اى  خود  فهرستهاى  در  كه  دانش پژوه  محمدتقى 
مندرج  بود،  شنيده  آنان  زبان  از  كه  را  آگاهى ها  آنگونه 

ساخت.»

برخى  كاربرد  از  پيشينه اى  ذكر  از  پس  افشار  استاد 
اصطالحات مربوط به عناصر و ضوابط نسخه شناسى در 
فهرستهاى داخلى و خارجى و در نسخه ها و يادداشت ها، 
پيشنهاد كردند: «اگر روزى همة نشانه ها و آرايه هاى مربوط 
به چند صد نسخة معتبر فارسى (الاقل پنجاه نسخه براى 
هر قرن) استخراج و گروه بندى شود، شايد بتوان گفت 
كه هر يك از آن ترتيبات مربوط به كتابت و تجليد تا چه 
پايه عموميت داشت و تغييرات هر دوره چه بود و نظاير 
آنها.» استاد، كديكولوژى را يك فن دانسته كه روز به روز 
بايد  و  مى يابد  وسيع تر  دامنه اى  تازه  نسخه هاى  ديدن  با 
بر تعداد هر يك از عوامل و عناصر آن افزود. ايشان در 
مقالة خود به جنبه هاى نسخه شناسى و دسته بندى ضوابط 
آنها در كاغذ، جلد، قطع كتاب، رسم الخط، اصطالحات، 
آرايه ها، نسخه هاى جعلى و ساختگى، كّراسه ها، پرداختند 
و برخى نمونه ها را با نشان دادن تصوير نسخه (با كمك 

نادر مطلبى كاشانى) به حاضران ارائه كردند.
دكتر  آقاى   14 ساعت  در  بعدازظهر،  سخنران  اولين 
بود  مكتوب،  ميراث  پژوهشى  مركز  رئيس  ايرانى،  اكبر 
ضوابط  لحاظ  از  فاكسيميله  چاپ  «اهميت  دربارة  كه 
نسخه شناسى و شناخت متن براى تصحيح متون فارسى» 

سخنرانى كرد.

نسخ  انتشار  و  جستجو  «با  كرد:  تأكيد  ايرانى  آقاى 
زمينه  (فاكسيميله)  نسخه برگردان  صورت  به  خطى 
واژه هاى  تلفظ  و  ضبط  روى  بر  بررسى  اولية  مواد  و 
و  فارسى  رسم الخط  در  واژه ها  حركت گذارى  فارسى، 
اختيار  در  كه  است  شده  آماده  زبانى  ويژگى هاى  ديگر 

پژوهشگران قرار مى گيرد.»
سرنوشت  آيندة  دربارة  حاضران  از  يكى  پايان  در 
چاپ فاكسيميله از ايشان پرسيد و استاد افشار نيز به اين 
نكته اشاره كرد كه مهم اين است كه چاپ نسخه برگردان 
نبايد در سايز و اندازه با نسخة اصل تفاوت كند و بايد 
هم اندازه باشد. البته يافتن كاغذ متناسب با نسخه در برخى 
كشورها دشوار است، اما بايد كوشيد تا اصل نوشته حتمًا 

به اندازة خط اصلى باشد.
در ضمن در انتهاى سالن سخنرانى فضايى به نمايش 
كتابهاى تازه انتشار يافتة مركز پژوهشى ميراث مكتوب و 
مجمع ذخائر اسالمى و فهرست هاى نسخ خطى آن (از 
سوى آقاى صادق اشكورى) اختصاص يافته بود كه مورد 
توجه و استقبال شركت كنندگان سمينار به ويژه محققان 
خارجى قرار گرفت؛ قرار بود كتابها پس از اتمام سمينار 
از سوى ايشان به مؤسسه ايرانشناسى اتريش و كتابخانه 
ملى وين اهدا گردد و آقاى صادق اشكورى نيز بعضى 
از فهرست هاى نسخه هاى خطى را به خانم اوا ايربليش، 

كتابدار كتابخانه ملى وين و بخش خطى، اهدا كردند.
هم چنين اشاره شد كه مركز پژوهشى ميراث مكتوب 
چاپ نسخه برگردان قديمى ترين نسخة فارسى االبنيه عن 
اتريش  علوم  فرهنگستان  همكارى  با  را  االدويه  حقايق 
در دست انتشار دارد كه به زودى در اختيار عالقه مندان 

نسخه پژوهى قرار خواهد گرفت.
برنامة سخنرانى هاى ديگر نيز طبق برنامه انجام گرفت 
فرانسيس  كاشانى،  مطلبى  نادر  آقايان  مقاالت   شامل  كه 
ريشار، و صادق اشكورى بود. چكيدة اين سه مقاله در 

اينجا درج مى شود:

در  رنگين نويسي  «آداب  (تهران):  كاشاني  مطلبي  نادر 
نسخه هاي خطي»: آنچه در اين مقاله مجال طرح مي يابد، 
شامل گزيده اشاراتي پراكنده است كه در البه الي متون 
مقاله  اين  و  است؛  آمده  رنگ ها  از  استفاده  درخصوص 

درصدد يافتن پاسخي به پرسش هاي زير است.
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ضرورت رنگين نويسي در نسخه هاي اوليه چه بود؟
در آغاز چه متوني به رنگين نويسي توصيه شده بود؟

نوشته  رنگي  مي بايست  كتاب   از  بخش هايي  چه 
مي شد؟

كاربرد اين رنگ ها در منابع گوناگون (مانند نسخه هاي 
قرآني، روايي، جغرافيايي، پزشكي و غيره) چگونه بوده 

است؟
چه  رنگين نويس ها  و  رنگين فروش  و  رنگين سازها 

كساني بوده اند؟

در  آن  نقش  و  «مهرها  (پاريس):  ريشارد  فرانسيس 
شناخت نسخ خطى فارسى»: فهرست هاى جديد، به ارائة 
بر  موجود  مهرهاى  خواندن  و  دقيق  و  صحيح  توضيح 
روى نسخه هاى خطى اهميت زيادى مى دهند. در ايران 
نيز كتاب هاى جديدى دربارة سجل يا مهرها و تفسيرهاى 
تاريخى و فرهنگى ـ اجتماعى آنها به چاپ رسيده است. 
مهرها،  بيشتر  خاص  كتابخانه اى  مهرهاى  بعضى  از  غير 
استفاده  ادارى  اسناد  و  مكاتبات  در  كه  هستند  آنهايى 
مى شده اند. درجة اهميت مهرها بايد مشخص و توصيف 
شود؛ در بعضى از موارد مهرها نشان دهندة مالكيت و در 
است.  چيزى  اصالت  دليل  و  تأييد  به نوعى  ديگر  موارد 
دربارة نسخه هاى خطى فارسى، مجموعة بزرگى از اين 
نسخه ها در دنيا وجود دارند كه مى توان آنها را به صورت 
و  كرده  ذكر  را  نمونه هايى  نگارنده  كرد.  چاپ  عكسى 
اهميت دسترسى آسان و سازمان يافتة فهرست نويسان به 

آنها را نشان داده است.

«بازسازى  (اشكورى):  آصف آگاه  صادق  سيد 
كتابخانه هاى دورة قاجار با توجه به مهرهاى مندرج در 
نسخه هاى خطى»: نويسنده در اين مقاله جوانب مختلفى 
از اطالعات مهرها را مورد توجه قرار داده و بر اين اساس 
نشان مى دهد كه چگونه مى توان بر اساس اين مهرها ــ 
نسخه هاى  به  ــ  مى دهد  نشان  را  نسخه ها  مالكيّت  كه 
موضوعى  ساختار  و  پيشين  بزرگان  كتابخانة  در  موجود 

اين كتابخانه ها پى برد.

روز دوم: سه شنبه 23 سپتامبر
برنامه در روز دوم از ساعت 9/30 از تا 14 با سخنرانى هاى 

يان  دكتر  و  صادقى  على اشرف  دكتر  لوفت،  پاول  دكتر 
سخنرانى،  هر  از  پس  و  شد  گرفته  پى  ويتكام  يوست 
حاضران به مناسبت موضوع بحث به طرح سؤال يا ذكر 

نكات و معلوماتى مى پرداختند. 

اصالت  «تشخيص  نيوكاسل):  (دورهام/  لوفت  پاول 
سنگ نوشته هاى  و  اسناد  از  بعضى  در  شده  نقل  اشعار 
را  آن  سراينده  كه  زماني  از  شعر  يك  قاجار»:  دورة 
مى سرايد تا زماني كه به شيوه هاي مختلف به نگارش در 
مي آيد، در معرض خطا، تصحيف و تغيير توسط كاتبان، 
امر  اين  است.  ــ  شاعر  خود  حتي  گاه  و  ــ  شارحان 
است،  امكانپذير  كاغذ  روي  بر  اثر  نگارش  و  انتقال  در 
اما در سروده هاي رسمي و درباري، به خصوص اگر اين 
بناها  كتيبة  يا  روي سنگ نبشته ها  بر  ثبت  براي  سروده ها 
بركنار  تصحيف ها  و  تغيير  اين گونه  از  باشد،  شده  تهيه 
خواهد ماند، چرا كه اوالً محمِل آنها آسيب پذيري كمتري 
نسبت به كاغذ دارد و ثانيًا نگارش اين گونه شعرها تقريبًا 
بنابراين  است؛  گرفته  صورت  سراينده  حيات  زمان  در 
مي توان روايت ثبت شده بر روي سنگ نبشته ها و كتيبه ها 

را داراي نوعي اصالت دانست. 
بخشى  به  دست  اين  از  مواردي  بررسي  با  نويسنده 
از يك مثنوى سرودة فتحعلى خان صبا ــ در اوايل دورة 
بر  برجسته  نقش  صورت  به  كه  مى كند  اشاره  ــ  قاجار 
روى تخته سنگى بر رودخانة ساواشى نزديك فيروزكوه 
حك شده است. اين شعر، به قدرت رسيدن شاهان قاجار 
را از دورة ميانه و پادشاهى فتحعلى شاه توصيف مى كند. 
ايشان يادآور مى شود كه چون اين نقش برجسته در زمان 
نتيجه  اين  به  مى توان  است،  شده  ساخته  شاعر  حيات 
رسيد كه نوشته اي اصيل است و مقايسة ميان اين شعر 
نوشته شده بر روى سنگ و كاغذ، مسائلى را كه در باال 

ذكر گرديد، روشن مى سازد.

علي اشرف صادقي (تهران): «تعبير درست نشانه هاي زير 
و زبري در نسخه هاي خطي فارسي براي شناخت تلفظ 
نسخه هاي  از  بعضي  فارسي»:  صامت هاي  و  مصوت ها 
خطي فارسي از نظر ضبط تلفظ كلمات براي پژوهشگران 
امروز مشكالتي را به وجود مي آورند. بدين معنا كه بعضي 
از كاتبان يا مؤلفان ــ درصورتي كه نسخه به خط مؤلف 
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باشد ـــ شيوه هاي منحصربه فردي براي ضبط تلفظ هاي 
دقت  با  امروزي  پژوهشگر  اگر  و  برمي گزينند  كلمات 
نادرستي  تصور  بسا  چه  نكند،  بررسي  را  شيوه ها  اين 
مي آورد  به دست  خود  بررسي  مورد  نسخة  ضبط هاي  از 
گمراهي  موجب  خوانندگان  به  آن  منعكس كردن  با  و 
كه   (Phonemes) فونِم هايي  واج هاي  مي گردد.  آنان 
فارسي،  كوتاه  مصوت هاي  عمدتًا  هستند،  مشكل آفرين 
 ow مركب  مصوت  و   ē و   ō يعني  مجهول  مصوت هاي 
معدوله،  واو  و  همزه  صامت ها  ميان  در  هستند.   aw يا 
يعني xW يا xV مسئله سازند. البته مسئلة «پ»، «چ»، «ژ» 
و «گ» و تعبير حروفي كه براي نشان دادن اين صامت ها 
به كار مي روند، يعني «ب»، «ج»، «ز» و «ك» نيز جاي خود 

دارد.
 diacritic) زبري  و  زير  نشانه هاي  نادرست  تعبير 
signs) بارها موجب به دست دادن تلفظ هاي نادرست براي 
كلمات فارسي در دوره هاي مختلف شده است، چنانكه 
استاد دانشمندي مانند احمد بهمنيار كه خود متخصص 
امالي فارسي بوده است، در چاپ كتاب االبينه عن حقائق 
االدويه به پرتگاه بعضي از اشتباهات افتاده است كه در 
متن مقاله به آنها اشاره شده است. مثال هاي مقاله اساسًا 
از كتاب االبينه ... گرفته شده است، اما گاه گاه از بعضي از 

نسخه هاي خطي ديگر نيز مثال آورده شده است.

 برخى حاضران به زبان فارسى و برخى ديگر به زبان 
انگليسى ديدگاههاى خود را مطرح مى كردند. 

جلسات  همة  در  كه  افشار  ايرج  استاد  ميان  اين  در 

و  پيشنهادات  توضيحات،  با  داشت،  حضور  سخنرانى ها 
راهنماييهاى ارزشمند خود موجب مى گرديد تا حاضران 
و  كنند  درك  بهتر  را  سخنرانان  مقاالت  دقايق  و  نكات 
برخى ابهامات را رفع نمايند. به ويژه آنكه گاه استاد به 
پاى ميز سخنران مى رفت و ضمن بيان پيشينة موضوع و 
معرفى ويژگى هاى خاص مقاله و اطالع خود از جوانب 
آن، در پاى تابلوى نمايش تصوير توضيحى گفته يا نكاتى 
هرچه  بهره مندى  موجب  خود  اقدام  اين  كه  مى نگاشتند 
بهتر سخنران و حاوى ريزبينى نكاتى براى مستمعان بود. 
پس از سخنرانى هاى روز دوم برنامة بازديدى از «آرشيو 
دولتى اتريش» در نظر گرفته شده بود، كه مورد استقبال 

و توجه شركت كنندگان قرار گرفت.
در  است  زيبا  و  معظم  بنايى  دولتى  آرشيو  ساختمان 
چند طبقه با راهروهايى پهن از سنگ مرمر، در ابتداى در 
ورودى، محفظه اى شيشه اى قرار دارد كه براى حفاظت 
و كنترل تعبيه شده است. پس از آن راهرويى است كه 
در  مى شود.  هدايت  باال  طبقات  به  مرمرى  پلكانهاى  با 
همان طبقة همكف، مجسمه اى از سنگ مرمر از بنيانگذار 
فرهنگستان شرقى امپراتورى  ـ  پادشاهى يعنى امپراتريس 
كار  1754م،  سال  در  او  است،  شده  ساخته  ترز  مارى 
آموزش به مترجمان را كه در امپراتورى عثمانى به خدمت 
ديپلماتيك مشغول بودند آغاز كرد. آموزش بر زبان تركى 
عثمانى تكيه داشت و يادگيرى زبانهاى فارسى و عربى 

نيز در آن امرى ضرورى بود.

براى  شرقى  دست نويس هاى  و  اسناد  از  استفاده 
ضرورى  امرى  شرقى»  «فرهنگستان  دانشجويان  آموزش 
اين  بنيادگذارى  هنگام  بدين منظور،  مى آمد.  شمار  به 
فرهنگستان، امپراتريس مارى ترز شمارى دست نويس به 
آن اهدا كرد و در دهه هاى بعد دست نويس هاى ديگرى 

خريدارى شد.
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كل  مدير  ميُكلِتسكى،  لورنس  دكتر  بازديد  اين  در 
آرشيو دولتى و دكتر لئوپُلد آور، سرپرست آرشيو سلطنتى 
و دربارى، معرفى كوتاهى را از آرشيو ارائه كردند. سپس 
دكتر ارنست پتريچ سرپرست نسخ خطى، بازديدكنندگان 
را در دو گروه راهنمايى كرد و توضيحاتى را در هر طبقه 
و بخش ارائه داد. بر ديوار راهروها و پلكانها تابلوهاى 
دولتى  آرشيو  از  بازديدكننده  هيئت هاى  از  نفيس  و  زيبا 
در زمان مارى ترز و پس از آن به چشم مى خورد. دكتر 
برد  اسناد  نگهدارى  مخصوص  مخزن  به  را  ما  ارنست 
و بخش اسناد فارسى و عثمانى را نشان داد. اين اسناد 
طبيعى  كامًال  نور  از  كه  مى شود  نگهدارى  طبقاتى  در 
به  پايين  طبقة  سقف  كه  طبقه  هر  كف  است.  برخوردار 
حساب مى آيد، داراى دريچه هاى عبور هوا و به صورت 
نرده اى و مشبك است و موجب سهولت عبور و جريان 
كه  دارد  قرار  شماره اى  راهرو  هر  كنار  در  مى شود.  هوا 
در داخل هر يك قفسه هاى فلزى و دربستة ضدحريقى 
وجود دارد. اسناد فارسى با عنوان Persian مشخص شده 
شيشه اى  ويترينهاى  داراى  كه  ديگرى  بخش  در  است. 
از  ايرانى  گروه  بازديد  مناسبت  به  است،  نمايشگاهى  و 
آرشيو، چند سند فارسى متعلق به دورة شاه عباس نمايش 

داده شده بود.
ديدن  خطى  نسخ  بخش  و  كتابخانه  از  آن  از  پس 
مى كنيم و سپس به سالنى راهنمايى مى شويم كه در آن 
به  افشار  استاد  توسط  فارسى  خطى  نسخ  از  نمونه هايى 

حاضران معرفى مى شود.

مجموعة نسخه هاى خطى آرشيو دولتى اتريش براى 
 Albrecht) اولين بار توسط فردى به نام آلبرخت كرافت
فهرست  اين  گرديد.  معرفى  1842م  سال  در   (Krafft
شامل  و  تركى  و  فارسى  عربى،  خطى  نسخه هاى  شامل 

509 نسخة خطى در 550 جلد است. از آن پس تاكنون 
فهرست ديگرى هنوز به چاپ نرسيده است؛ اما بعدها كه 
يكصد دست نويس ديگر نيز براى كتابخانه تهيه مى شود 
كه در ميان آنها 21 نسخة فارسى وجود دارد. استاد ايرج 
افشار در بخشى از فهرست دست نويس هاى فارسى در 
كتابخانه ملى اتريش و آرشيو دولتى اتريش در وين، اين 
در  نسخه  هفت  شامل  كه  كرده اند  فهرست  را  نسخه ها 
موضوع تاريخ، نُه نسخه در موضوع ادبيات، چهار نسخه 
از  سنگى  چاپ  نسخة  دو  و  فلسفه  و  اديان  موضوع  در 

ديوان حافظ است.
شد،  داده  نمايش  و  معرفى  كه  نسخه هايى  از  يكى 
سدة  كتابت  و  تركى  نستعليق  خط  به  شمس  ديوان 
دوازدهم هجرى و جلد آن كار عثمانى است. نسخ تركى 
حتى  است  شده  وارد  اتريش  به  عثمانى  راه  از  عمدتًا 
از  كه  است  نسخه هايى  جمله  از  نيز  تحفة الغرائب  نسخة 

سلجوقيان آناتولى رسيده است.
است  محمدشاهى  اخالق  ديگر  نسخه هاى  جمله  از 
كه از قديمى ترين كتابهاى عربى و فارسى و تركى آرشيو 
فهرست  در  را  آن  توصيف  نيز  كرافت  و  بوده  دولتى 
آكادمى سلطنتى ذكر كرده است. مؤلف كتاب ابوالقاسم 
است و موضوع آن كالم شيعى است كه مباحث اخالقى 
را طرح نموده است. مهرهاى بسيارى بر آن وجود دارد 

از جمله مهرى از زنى به نام «مهرنگار».

روز سوم: چهارشنبه 24 سپتامبر
برنامة صبح روز سوم، بازديد از ديدنى هاى تاريخى شهر 
وين است. هوا بارانى است و خانم راهنماى مسنّى كه 
است  بوده  تورگردان  ديگر  كشورهاى  و  وين  در  سالها 
با چترى سرخ رنگ كه عالمتى است براى راهنمايى و 
تعقيب وى، از ما مى پرسد كه نظر گروه براى ديدن از شهر 
توريست هاى  همچون  كه  مى دهيم  ترجيح  آيا  چيست؟ 
ديگر ديدنى هاى معمول وين را ببينيم و يا قسمت هاى 
تاريخى امپراتورى روم قديم يا كمتر شناخته شده را كه 
و  ببينيم  يافته اند  توفيق  آنها  مشاهدة  به  كمترى  تورهاى 
البته ما مورد دوم را ترجيح مى دهيم و با او به كوچه هاى 

قديمى و تنگ و گاه تاريك وين رهسپار مى شويم.
مى گويد  سخن  شيرينى  انگليسى  زبان  به  كه  او 
را  داشته  سكونت  آن  در  موتزارت  كه  قديمى  خانه هاى 
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در چند جاى شهر به ما نشان مى دهد، همگى اين بناها 
سوى  از  و  شده اند  مشخص  موتزارت»  «خانة  عنوان  با 
حافظت  و  بازسازى  مورد  فرهنگى  ميراث  و  شهردارى 
بزرگان  خانه  از  بناهايى  ياد  به  من  و  است  گرفته  قرار 
نيستند.  هم  شده  شناخته   حتى  كه  مى افتم  خود  شهر 
قسمت هاى قديم شهر از پناهگاههاى جنگ جهانى دوم 
در كوچه هاى باريك وين گرفته تا ميدان اصلى و بناهاى 
اصيل اتريشى و مغازة لباس فروشى Kinz كه ناصرالدين 
شاه قاجار از آن لباسهاى فرنگى و كفش و پالتو و كاله 
سفارش مى داده است و نشان شير و خورشيد ايرانى را 
و  است  كرده  حفظ  خود  ساختمان  پيشانى  بر  چنان  هم 
بدان فخر مى فروشد همه و همه از ديدنيهاى وين است، 
بازديد خود را با ديدار از بازار وين و ساختمان اُپرا در 
هواى بارانى به پايان رسانده و رهسپار سمينار مى شويم.

و  دارد  ادامه   7/30 تا   2 ساعت  از  بعدازظهر  برنامة 
سخنرانان آقاى دكتر محسن جعفرى مذهب، خانم پريسا 
اصيلى  سوسن  خانم  و  گلباز،  ناصر  آقاى  كرم رضايى، 
است كه هر يك كوشيده اند تا در موضوع مورد عالقه و 

تخصص خود نكات بديعى را عرضه كنند.

محسن جعفري مذهب (تهران): «اهميت واتر مارك در 
ساليابي اسناد و نسخ خطي بي تاريخ»: در فهرست نويسي 
واتر  داراي  كاغذ  از  عربي،  و  فارسي  نسخه هاي  ايراني 
«كاغذ  فرنگي»،  «كاغذ  بتني»،  «كاغذ  به صورت  مارك 
براى  آن  از  تاكنون  اما  شده  ياد  آبي»  «كاغذ  و  روسي» 
شناسايي سن سند و نسخه استفاده نشده است. در اين 
كتابخانه هاي  در  موجود  خطي  نسخة  سي  تعداد  مقاله 

ايران از نظر واتر مارك مطالعه شده است.

پريسا كرم رضايي (تهران): «بررسي آثار كاتبان مجموعة 
نسخه هاي خطي كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه 
تهران»: اين مقاله حاصل بررسي نام 6200 كاتب است 
كه از 15000 نسخة موجود در كتابخانة مركزي دانشگاه 
تهران به دست آمده است. نويسندة مقاله با بررسي اين 
را  گوناگوني  اطالعات  آنها  مقايسة  و  تحليل  و  نام ها 
اين  مندرجات  به  توجه  با  ايشان  است.  آورده  دست  به 
انجامه ها انواع گوناگون اطالعاتي را كه مي توان از آنها به 

دست آورد مورد بررسي و طبقه بندي قرار داده است. از 
آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

شيوه هاي گوناگون كاتبان در ذكر نام خود،  توصيفات 
كاتب، شغل كاتب و بررسي كاتبان حرفه اي و غيرحرفه اي 
و تعيين خوشنويسان، توصيف كاتب از خط خود و اشاره 
به سهو و غلط هايي كه به متن راه يافته است، ارتباط كاتب 
با مؤلف، نسخة خط مؤلف،خانواده يا خاندان هاي كاتب، 
انگيزة  كتابت،  هنگام  كاتب  حال  و  وضع  كاتب،  زنان 
سفارش دهندة  كتابت،  دفعات  انجامه،  در  شعر  كتابت، 
محل  كتابت،  تاريخ  خزانه،  رسم  به  نسخه هاي  نسخه، 
مجموعه ها،  و  جنگ ها  گروهي،  نسخه پردازي  كتابت، 
مرقعات، گواهي خط كاتب، مأخذ كار كاتب، مهر كاتب، 
تخصصي  زمينه هاي  وجود  انجامه،  در  خدشه  و  جعل 

موضوعي در آثار كاتب.

نسخه هاي  اطالعات  بانك  «نقش  (تهران):  گلباز  ناصر 
خطي ايران در گسترش تحقيقات ميان رشته اي با نگاهي 
بانك  تحقيقات»:  نوع  اين  در  انجامه  نقش  اهميت  بر 
اطالعات نسخه هاي خطي كه قريب به سيصدهزار نسخة 
خطي را جست وجو مي كند، مي تواند از بين نسخه هاي 
رقم دار و كنارهم قراردادن و ترتيب زماني و مكاني اين نوع 
نسخه ها و پيوند آنها به موضوع يا موضوعات موردنظر 
محقق، اطالعات اوليه ولي گسترده و طبقه بندي شده اى را 
در اختيار محقق قراردهد. تالقي زمان و مكان در انجامه ها 
مانند يك نمودار، موقعيت قرارگرفتن موضوع موردنظر 
را از لحاظ جغرافيايي و تاريخي مشخص مي كند و امكان 

بررسيهاي ميان رشته اي را فراهم مي سازد.

سوسن اصيلي (تهران): «بررسي و طبقه بندي نسخه هاي 
در  تهران»:  دانشگاه  مركزي  كتابخانة  در  موجود  مصور 
مجموعة  ثبت شدة  خطي  نسخة   11670 تقريبًا  ميان 
نسخة  شصت  حدود  تهران،  دانشگاه  مركزي  كتابخانة 
مانند  ادبي  آثار  نسخه هاى  آنها  بيشتر  كه  هست  مصور 
و  شيرين  و  خسرو  مجنون،  و  ليلي  خمسه،  شاهنامه، 
عجايب   نسخه هاى  ديگر،  گروه  زليخاست.  و  يوسف 
نسخه هاى  هم  شمارى  و  الحرمين،  فتوح  و  المخلوقات 
القلوب  نزهة  و  ممالك  و  مسالك  مانند  جغرافيايي  متون 
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و آثار پزشكي همچون تشريح هستند. در مجموعه هاي 
مرقع نيز مجالس متعددى تصوير شده است.

روز چهارم: پنجشنبه 25 سپتامبر
برنامه در روز چهارم با بازديد از «كتابخانة ملى اتريش» 
خطى  نسخه هاى  نگهدارى  محل  از  بازديد  گرديد.  آغاز 
خطى  نسخة  قديمى ترين  ديدن  آن  از  مهم تر  و  فارسى 
فارسى جهان، االبنيه، شوق بسيارى در دل بازديد كنندگان 

ايرانى افكنده است.
آندرآس  دكتر  ملى،  كتابخانة  از  بازديد  ابتداى  در 
ضمن  خطى  نسخه هاى  مجموعة  مدير  ناگل،  فينگر 
خوش آمدگويى و معرفى كتابخانه ما را به بازديد از محل 
تاالر مطالعه و كتابخانة بسيار زيبا و با شكوه وين دعوت 
كرد. اين كتابخانه كه در طبقة دوم قرار دارد داراى سالنى 
مطبق  قفسه هاى  و  است  تزئينى  مرمر  سنگ  از  باشكوه 
در  عظيمى  فلزى  نردبانهاى  و  آورده  سربر  سقف  تا  آن 
گنبدشكل  سقف  است.  شده  داده  قرار  قفسه  هر  كنار 
خود  زمان  معروف  نقاشان  توسط  سراسر  كه  كتابخانه 
هجدهم  قرن  در   (Daniel Gran) گرن  دانيل  جمله  از 
به  خاصى  شكوه  شده،  رنگ آميزى  و  نقاشى  ميالدى 
بنيانگذار  مجسمة  است.  بخشيده  كتابخانه  سالن  فضاى 
علم  نگاهبان  و  سمبل  عنوان  به  ششم»  «چارلز  كتابخانة 
و هنر در مركز كتابخانه كه به عنوان مركز قدرت جهان 
 1726 سال  در  را  كتابخانه  اين  وى  دارد.  وجود  است 
بنيان نهاد. كتابها كه با سيستم هاى جديد امنيتى حفاظت 
و نگهدارى مى شود، همگى از مجموعه هاى كهن چاپ 

و قديم اروپايى است.
آقاى دكتر ناگل برخى از اين نمونه ها را از قفسه ها 
كتابخانه  ساختمان  باب  در  و  مى دهد  نشان  و  آورده  در 
امپراتور  توسط  سال  سه  طول  در  كتابخانه  كه  مى گويد 
اتريش ساخته شده است و جايى كه مجسمة چارلز ششم 
قرار دارد در زير گنبد كتابخانه است. گويى كه وى در 
وسط جهان ايستاده و مانند هركول نقش مهمى به عهده 
دارد در باالى سر او نقاشى هايى با مضمون جنگ و صلح 
كشيده شده است و او بين آنها تعادل برقرار كرده است. 
تمامى  تا  داشت  عالقه  كه  آنجا  از   1727 سال  در  وى 
اطالعات مربوط به دانشهاى جهان را گرد آورد، دستور 
براى  و  ترجمه  مختلف  موضوعات  در  كتابهايى  تا  داد 

هركول  قهرمان  دو  نقاشى ها  اين  در  شود.  تهيه  كتابخانه 
كه  مى شود  ديده  زيبايى  سمبل  آپولو  و  قدرت  سمبل 
چارلز ششم كه سمبل قدرت خداوند است در ميانة آنها 
ايستاده است. نكتة جالب آنكه در اين ميان تصوير دو زن 
كه سمبل قدرت امپراتورى اتريش و كتابداران كتابخانه 
نيز هستند وجود دارد آنان از حاميان كتابخانه هستند و 
سمبل ثروت و بخشش به شمار مى روند. كمى آن سوتر 
شده  مشخص  نشانه اى  با  يك  هر  زمان  مختلف  علوم 
است مانند مار براى علوم پزشكى، ماه و ستاره ها براى 
علم نجوم، تصاويرى از خاور دور براى شرق شناسى و... .

از اين سالن كه بگذريم، كتابخانه داراى چند بخش 
از  است  عبارت  كه  مى باشد  نيز  موزه  و  مهم  تاريخى 
بخش پاپيروس هاى مصرى، موزة جهانى (ابزار و ادوات 
جهان  مختلف  زبانهاى  و  اسپرانتو  زبان  موزة  علمى)، 

(شامل پانصد زبان).
شامل  كه  است  كتابخانه  مجموعه هاى  ديگر  بخش 
مجموعه هاى بسته،  بخش نسخ خطى، دست خط هاى و 
بخش كتب قديمى و نفيس، بخش موسيقى، آرشيو عكس، 
بخش نقشه ها، بخش پوسترها و نشان هاى مالكيت كتابها، 

آرشيو ادبى اتريش، آرشيو موسيقى محلى اتريش.
هم چنين كتابخانه داراى دو مؤسسه علمى مهم مى باشد 
كه شامل مؤسسه مرمت و كتابخانة مدرن و جديدى كه 
داراى كتابهاى آكادميك و روز جهان است. بخش خطى 
داراى  است  كتابخانه  بخش  قديمى ترين  و  مهم ترين  كه 
نسخه هاى خطى به زبان هاى عربى، تركى و فارسى است. 
وارد سالن مطالعة نسخه هاى خطى مى شويم. كتابدار اين 
بخش خانم اوا ايربليش است، او ضمن خوش آمدگويى 
به گروه بازديدكننده توضيحاتى دربارة تاريخ و چگونگى 
گردآورى مجموعه هاى نسخه هاى خطى ارائه نمود. وى 
گفت كه اين مجموعه يك كلكسيون سياسى و ديپلماتيك 

است كه متعلق به شاهزادگان عثمانى بوده است.
اولين نسخه هاى خطى در قرن هجدهم ميالدى وارد 
استانبول  اتريش در  طريق سفير  كتابخانه شد كه از  اين 
تهيه و گردآورى گرديد. نخستين فهرست دست نوشته ها 
اصًال  فارسى  دست نويس هاى  و  است  آلمانى  زبان  به 
مجموعه هاى  بعد  مدتها  اينكه  تا  نبودند  شده  شناخته 

عربى و تركى فهرست گرديد. 
نخستين فهرست هاى دست نويس هاى عربى، فارسى 
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و تركى كتابخانة سلطنتى وين توسط گوستاو فلوگل در 
سالهاى 1865ـ 1867 در سه جلد در وين منتشر شد و 
اولين جلد فهرست نسخه هاى عربى نيز توسط خانم هلن 
لوبنشتاين، كارشناس زبان عربى كتابخانه در 1970 منتشر 
گرديد. دست نويس هاى تركى نيز كه از سال 1868م به 
بعد تهيه شده است توسط اسماعيل باليچ توصيف شده 
اكنون  هم  وى  فهرست  و  است  بوسنى  اهل  وى  است. 
براى چاپ در آنكارا آماده مى شود. اما در باب فهرست 
نسخه هاى خطى فارسى كتابخانة ملى اتريش بايد گفت 
خطى  نسخه هاى  فهرست  كه  است  بار  نخستين  اين  كه 
شرقى وين به دست دانشمندى از همان سرزمينى كه اين 
آثار ادبى و هنرى از آن برخاسته اند تأليف شده است.1 اين 
فهرست باارزش و دقيق به دست استاد ايرج افشار تهيه و 
به همت آقاى رحيمى ريسه و همكارى فرهنگستان علوم 

اتريش منتشر گرديد.
است،  شده  بازنشسته  اكنون  كه  ايربليش  خانم 
كتابدارى بسيار جدى، دقيق و منضبط بود. سخنان وى 
چنددهة  تجربة  از  نشان  مجموعه  و  نسخه ها  معرفى  در 
وى در كتابخانه و بخش خطى داشت. او چند نسخه  را با 
نظر استاد افشار براى نمايش آورده و روى تراكى فلزى 
در گوشه اى از سالن قرار داده بود. دستكش هاى سفيدش 
را به دست كرد و با دقت و وسواسى فوق العاده هر بار 
نسخه اى را همچون جواهرى گرانبها با احتياط روى ميز 
مى گذاشت و به دست استاد مى سپرد. استاد نيز پس از 
كتابشناسى  و  نسخه شناسى  توضيحات  تورق،  و  معرفى 

دقيقى ارائه مى نمودند.
ذوق  و  شوق  سر  بر  را  حاضران  كه  نسخه اى  اولين 
آورد و مشتاقانه براى ديدن آن از جاى خود برخاستند تا 
آن را با دقت بيشترى نظاره كنند، نسخة االبنيه عن حقايق 
االدويه بود، قديمى ترين نسخة كامل فارسى جهان مورخ 
خوانا  و  زيبا  خطى  با  را  آن  طوسى  اسدى  كه  447ق، 
نوشته است. نسخه اى در قطع كوچك با قدمتى هزارساله 
و اصالتى تحسين برانگيز كه در كتابخانة ملى وين چون 
الماسى مى درخشد و موجب افتخار آن است. استاد افشار 
نسخه را به آرامى ورق مى زدند و به مشخصات نسخه 
مى پرداختند: نشانهاى مالكيت، افتادگى اوراق، ضخامت 
كاغذ، جلد و تمامى اطالعات دقيق ديگرى كه به زودى 
پژوهشى  مؤسسة  كه توسط  مقدمة چاپ عكسى آن  در 

اشتياق  نمودند،  ارائه  شد  خواهد  منتشر  مكتوب  ميراث 
را  خود  حاضران  از  برخى  تا  شد  موجب  االبنيه  ديدن 
به كنار صندلى استاد رسانده و از نزديك به آن بنگرند، 

دستان  به  ايربليش  خانم  مراقب  چشمان  آن سو،  در  اما 
استاد دوخته شده بود تا بالفاصله اين جواهر قيمتى را به 
مخزن بازگرداند، نسخة ديگر ختم الغرائب خاقانى بود كه 
خوشبختانه از سوى ميراث مكتوب به صورت فاكسيميله 
منتشر شده است و نسخة ديگر الهى نامة عطار، اختيارات 

بديعى مصور، ديوان جمالى اردستانى، يوسف و زليخا.
در  افشار  استاد  به  ايربليش  خانم  فوق العاده  احترام 
تمامى طول جلسه به خوبى مشهود بود. و پيداست كه 
استاد نيز در مقايل اين مراقبت و دلسوزى كتابدارانه با 
فهرست نگارى  براى  ارزنده اى  تالش  چه  بسيار  دقت 
آنگونه  و  كشيده اند  سالها  اين  طول  در  فارسى  مجموعه 
مدت  به  ابتدا  در  مى گويند،  فهرست  مقدمه  در  خود  كه 
يك ماه در بخش نسخه هاى خطى كتابخانة ملى اتريش 
به بازبينى نسخه ها و يادداشت بردارى از آنها پرداختند و 
با استفاده از پرسش نامه اى به بيان مشخصات هر نسخه 
اقدام نمودند و سپس نوشته ها را با منابع و فهارس ديگر 
هم سنگ نمودند و به نظم موضوعى درآوردند و سپس 
در فاصلة چهارسال دوبار ديگر براى تطبيق يادداشت ها 
با نسخه ها دو سفر ده روزه مصروف داشتند و فهرست را 

به انجام رساندند.2
آرشيو  و  اتريش  ملى  كتابخانة  در  فارسى  دست نويس هاى  فهرست   .1
تهران،  فهرستگان،  افشار،  ايرج  كوشش  به  وين،  در  اتريش  دولتى 

1383، مقدمة خانم ايربليش، ص 12.
2. مقدمة استاد افشار بر فهرست دست نويس هاى فارسى، ص 14.
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دست نويس هاى  فهرست  مقدمة  در  تفصيل  به  استاد 
فارسى كتابخانة ملى اتريش به بيان ويژگى هاى مجموعة 
نسخه هاى خطى اتريش، شيوة تنظيم فهرست پرداخته اند 
«شيرزنى  را  ايربليش  خانم  آنجا  در  كه  نيست  بيهوده  و 
خستگى ناپذير كه از بام تا شام در كتابخانه كار مى كند و هر 
مشكلى كه پيش مى آيد به دست تواناى او از پيش  برداشته 
به  نسبت  جهان  كتابداران  دلسوزترين  از  يكى  و  مى شود 

نگاهبانى و اقدام به نسخه هاى خطى است» مى داند. 
پس از آن، كارشناس مرمت نسخه هاى خطى كتابخانة 
آقاى «جاهد قره دانه» توضيحاتى در مورد مرّمت نسخة 
دكتر  آقاى  توسط  كه  كرد  بيان  آلمانى  به  االبنيه  خطى 
رستگار به فارسى ترجمه شد. وى بيان داشت كه االبنيه 
براى نخستين بار در 1972م مرمت شد. در سال 1999م 
همزمان با فهرست نگارى استاد افشار، تمام اوراق كتاب 
وى،  نظر  از  كتاب  صدمات  از  يكى  گرديد.  ضدعفونى 
تركيبات مسى است كه در مركب نسخه وجود داشته و به 
سوى اكسيدشدن پيش مى رود و موجب پوسيدگى كاغذ 
مى گردد، به همين دليل به طور مرتب، نسخه از اين نظر 
مورد بازديد دقيق قرار مى گيرد كه آيا صدمة جديدى به 
كاغذ وارد آمده يا خير و سخت گيرى الزم جهت استفاده 
حد  كه تا  مى گيرد  انجام  عكس آن  و  اسكن  محققان از 

ممكن از نسخه استفاده نشود.
هم چنين وى توضيحات مفصلى دربارة مرمت نسخة 

ختم الغرائب بيان كرد.

آب ديدگى  و  رطوبت  وجود  دليل  به  كه  نسخه  اين 
دچار قارچ شده بود در دو مرحله مورد مرمت قرار گرفت، 
جلد، شيرازه و سرطبل مرمت گرديد و سعى شد تا بر 
اساس جلد اولية آن كه به سبك شيراز بوده نزديك باشد. 
پس از طى تمامى مراحل مرمتى و آسيب شناسى، نسخه 
عكسبردارى شده و به صورت فاكسيميله (نسخه برگردان) 

منتشر گرديده است.

به  يك  ساعت  تا  خطى  بخش  و  كتابخانه  از  بازديد 
تا 5/30  دو  ساعت  از  بعدازظهر  جلسة  و  انجاميد  طول 
قنبرعلى  آقاى  افكارى،  فريبا  خانم  سخنرانى هاى  شامل 
رودگر، خانم الگا واسيليوا و آقاى محمد وفادار مرادى 

ادامه يافت. خالصة سخنرانيها به اين قرار است:

شناخت  در  برافزوده ها  «كاربرد  (تهران):  افكاري  فريبا 
نسخ خطي»: برافزوده يا يادداشت، مطالب و نكاتي است 
كه مؤلف، مالك، يا مطالعه كنندگان بر برگهاي آغازين يا 
به لحاظ  برافزوده ها  اين  كرده اند.  كتابت  نسخه ها  پاياني 
مسائل  گاه به اعتبار درك  كتابشناسي و  نسخه شناسي و 
اهميت  فرهنگي،  و  مذهبي،  اجتماعي،  از  اعم  زماني، 
بسيار دارند؛ با اين حال كمتر مورد توجه  فهرست نگاران 
قرارگرفته اند. اين مقاله به بررسي اهميت برافزوده ها در 
نسخه شناسي و كتاب شناسي نسخ خطي مي پردازد و اينكه 
چگونه فهرست نگاران و نسخه شناسان مي توانند با دقت 
در ثبت و طبقه بندي برافزوده ها، اطالعات جزئي و گاه 
منحصربه فردي از سرگذشت، تاريخ و انتقال و تغييرات 

گذشته و حال نسخه نسخه ها به دست آورند.

در  حاشيه نويسي  و  «حاشيه  (تهران):  رودگر  قنبرعلي 
نسخه هاي خطي»: اين مقاله بر نسخه هاي خطي  فارسي 
تأكيد دارد، اما معاني، داللت ها و كاربردهاي حاشيه نويسي 
در نسخ خطي فارسي با نسخه هاي خطي عربي كمابيش 
كتاب هاي  حواشي  بر  مقاله  در  اين رو  از  است.  يكسان 
فارسي و حواشي نسخه هاي عربي نيز مورد مالحظه و 

بررسي قرارگرفته است.
به  توجه  با  تا  شده  سعي  همچنين  مقاله  اين  در 
براي  قديم  آثار  نويسندگان  كه  دستورالعمل هايي 
عملي  پاي بندي  ميزان  نوشته اند،  حاشيه نويسان 
در  شود.  سنجيده  دستورالعمل ها  اين  به  حاشيه نويسان 
اين  از  نمونه ها  اولين  ذكر  و  پيشينه  بيان  بر  نوشتار  اين 
نوع تالش ها با استناد به منابع كهن تاريخي اشاره رفته و 
در پايان، سودها و مضرات هر نوع از انواع حاشيه ها و 

حاشيه نويسي ها بررسي شده است.

الگا واسيليوا (سنت پترزبورگ): «نگاهى چند در مورد 
جلدهاى طالكارى شده در ربع آخر قرن شانزدهم ميالدى 
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صحاف»:  تبريزِى  ميرزابيگ  محمدزمان بن  جلدسازى  و 
مينياتورى  طرح هاى  با  كتاب  جلد  محدودى  تعداد 
جلدها  نوع  اين  از  يكى  هستند.  شناخته شده  طالكوب، 
با امضاى صحافى به نام محمدزمان بن ميرزابيگ تبريزى 
آن،  فراوان  خاص  ويژگى هايى  درنظرگرفتن  با  است. 
توانستيم دوازده مورد صحافى را كه از سوي همين استاد 
شده  انجام  صحافى  محل  همان  در  حداقل  يا  صحاف 
كه  دارند  تعلق  نسخه هايى  به  آنها  اگرچه  بيابيم.  است، 
شانزدهم  قرن  اواخر  تا  پانزدهم  قرن  اواخر  در  متنشان 
اين  دهد  نشان  كه  دارد  وجود  داليلى  شده اند،  استنساخ 
جلدها در دهة 1580م در كارگاه سلطنتى قزوين ساخته 
قديمى  كتاب هاى  كه  بوده  مكانى  كارگاه  اين  شده اند. 
و  مينياتورى  و  رنگى  حواشى  اضافه كردن  با  را  زيادى 

صحافى جديد مرمت مى كردند.

عصر  كاغذ  «شناخت  (تهران):  مرادي  وفادار  محمد 
قدس  آستان  كتابخانة  خطى  نسخ  به  تكيه  با  سلجوقى 
واژة  بررسي  ضمن  است  شده  سعى  نويسنده  رضوى»: 
كاغذ در متون كهن و همچنين بررسي اصطالحات كاغذ 
در متون منظوم ــ به ويژه دواوين عصرى ــ و ضبط و 
استخراج آنها، از طريق بررسي توصيفات متون و مقايسه با 
كاغذ نسخه ها و مصاحف شريفة تاريخ دار دورة سلجوقى 
كه در گنجينة كتابخانة امام رضا (ع) نگهداري مي شود، به 
يك طبقه بندى اصولي دست يابد و بر اساس جنس الياف 
تشكيل دهنده و بعضًا اسامى آنها، مناطق و شهرهايى كه 
صنعت كاغذسازى در آنها شايع بوده، شناسايى و انواع و 

اقسام كاغذهاى موجود و... را مورد بررسي قرار دهد.
از آنجا كه رواج استفاده از كاغذ و شكوفايي آن در 
بر  را  خود  بررسي  نويسنده  است،  بوده  سلجوقي  دورة 

روي نسخه هاي اين دوره انجام داده است.

در پايان جلسة بعدازظهر، برنامة جالب ديگرى نيز وجود 
تولد  مناسبت  به  كه  بود  كتابى  از  رونمايى  آن  و  داشت 
و  او  دوستان  توسط  فراگنر  دكتر  سالگى  شصت وپنج 
گروهى ايرانشناسان تهيه و منتشر شده بود. در اين جلسة 
ساير  سمينار،  شركت كنندگان  بر  عالوه  صميمى  و  ساده 
همكاران و دوستان دكتر فراگنر از جمله رئيس آكادمى 

علوم، و همكاران دكتر فراگنر در انستيتوى ايرانشناسى، و 
رئيس كتابخانة ملى و آرشيو دولتى اتريش حضور داشتند. 
معرفى  وى  دوستان  از  يكى  رونمايى،  اين  ابتداى  در 
ايرانشناسى  فعاليت هاى  و  علمى  شخصيت  از  كوتاهى 
باب  در  توضيحاتى  و  كرد  ارائه  اتريش  در  فراگنر  دكتر 
كتاب و مقاالت آن ارائه نمود و سپس كتاب به وى اهدا 
گرديد. در كنار اين مراسم شركت كنندگان ايرانى نيز هر 
يك به مناسبت هدايا و كتابهايى به ايشان اهدا نمودند. در 
ابتدا استاد ايرج افشار كتاب هداية المتعلمين چاپ عكسى 
و  مهم  نسخه هاى  از  يكى  عنوان  به  و  نموده  معرفى  را 
كهن فارسى كه به تازگى با مقدمه ايشان از چاپ درآمده 
بود، به دكتر فراگنر هديه كرد و سپس آقاى دكتر ايرانى 
و كاشانى نيز هر يك با اهداى كتاب و نشريه هر يك به 
معرفى ميراث مكتوب و نامة بهارستان و فعاليتهاى علمى 

خود در حوزة نسخه هاى خطى پرداختند.
از  تعدادى  نيز  اشكورى  صادق  آقاى  هم چنين 
مجمع  يافته  انتشار  تازه  خطى  نسخه هاى  فهرست هاى 
ذخاير اسالمى را به ايشان اهدا كرد. اين جانب نيز چند 
جلد از آثار منتشر شدة كتابخانه مركزى دانشگاه تهران از 
جمله نسخة خطى فاكسيميلة نى نامه و نيز كتاب وصف 
خليج فارس در نقشه هاى تاريخى چاپ بنياد ايرانشناسى 
در سال گذشته، را از سوى بنياد ايرانشناسى و آقاى دكتر 
حسن حبيبى به دكتر فراگنر تقديم كردم. همچنين خانم 
ميراث  (چاپ  اشرف التواريخ  كتاب  نيز  اصيلى  سوسن 

مكتوب) را به تصحيح خود به ايشان اهدا نمود.
دكتر فراگنر نيز در پايان جلسه ضمن تشكر از تمامى 
دست اندركاران برنامه، شادى و شعف خود را از اهداى 
تقدير  مقابل  در  را  خود  و  نمود  ابراز  را  كتاب ها  اين 

همكاران ايرانى خود غافلگيرشده دانست.
در پايان برنامة شام با حضور تمامى شركت كنندگان 

در محل آكادمى علوم برگزار گرديد.

روز پنجم: جمعه 26 سپتامبر
آخرين روز سمينار با سخنرانى هاى امريزدان عليمردانف 
با  و  شد  آغاز  صبح   9/30 ساعت  رأس  تاجيكستان  از 
سخنرانى هاى آقاى عمادالدين شيخ الحكمايى، خانم الگا 
پايان   3/30 ساعت  تا  صفرى  على  آقاى  و  ياستربووا، 
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يافت. خالصة سخنرانى ها به قرار زير است:

انديشة  دو  «تأثير  (تهران):  شيخ الحكمايي  عمادالدين 
ويژگي هاي  خطي»:  نسخه هاي  كالبد  و  آرايه ها  در  كهن 
آرايش  و  نگارش  شيوة  نيز  و  خطي  نسخه هاي  كالبدي 
كتاب، در بررسي هاي دقيق و جزئي نگر، هميشه با برخي 
از پرسش ها و ابهام ها همراه بوده است. هدف اين مقاله، 
طرح  زمينه،  اين  در  مطرح شده  پرسش هاي  دسته بندي 
از  دسته  دو  براي  پاسخ  و  پيشنهاد  و  تازه،  پرسش  چند 

اين سؤال هاست.
در بخش نخست اين مقاله با ارائة نمونه ها، و شواهدي 
ايراني،  و  اسالمي  فرهنگ  مختلف  دوره هاي  از  مكتوب 
وجود و استمرار دو انديشه كهن و پايدار ــ دست كم ــ 
در ايران زمين به اثبات مي رسد. اين دو باور كهن اعتقاد به 
«نحوست تربيع» و پرهيز از استفاده از شكل مربع كامل، 
و اعتقاد به تقدس اعداد فرد و گرايش غالب به استفاده 

از اين اعداد است.
و  بخش ها  از  برخي  بررسي  با  دوم،  بخش  در 
كاغذ  شكل  جلد،  (قطع،  خطي  نسخه هاي  ويژگي هاي 
و تعداد اوراق كراسه ها، سرلوحه، انجامه، مينياتور و...) 
باور  دو  اين  و  يادشده  موارد  ميان  تا  است  شده  تالش 
ارتباطي ايجاد شود. درحقيقت نگارنده بر آن بوده است 
است  مي توانسته  انديشه  دو  اين  به  باور  دهد  نشان  كه 
عامل اصلي برخي از رفتارهاي اين حوزه و پاسخي براي 

پرسش هاي يادشده باشد.

بعضى  «دربارة  پترزبورگ):  (سنت  ياستربووا  اولگا 
ژنرال  مجموعة  خطى  نسخه هاى  به  مربوط  عجايب  از 
بخشى  به عنوان  كه  نسخه هايى  كافمن»:  فون  كنستانتين 
از مجموعة كافمن در اختيار كتابخانه است، از جنبه هاى 
مواردى  از  يكى  خطى  نسخه  اين  دارد.  اهميت  مختلف 
است كه به دستور حكمران تركستان در طول سفر ارتش 
به خوقند جمع آورى شده است. اين مجموعه كه شامل 
آثار حماسى و بيشتر آن از فريدالدين عطار مى باشد، سه 
اثر زردشتى دارد. اينكه اين نسخه در اواسط قرن هفدهم 
يكى  است.  شگفت انگيز  بسيار  شده،  استنساخ  بخارا  در 
از نوشته هاى پايانى نسخه اين فرض را قوت مى بخشد 
كه آن به خواست يكى از اعضاي خانواده اى قدرتمند از 

شيوخ جويبارى نسخه بردارى شده است.
و  نسخه  اين  ميان  بسيارى  مشتركات  همچنين 
نگهدارى  دوشنبه  و  تاشكند  در  كه  ديگرى  نسخه هاى 
توجه  با  نسخه  اين  آن،  عالوه بر  دارد.  وجود  مى شود، 
به اينكه تنها نسخة كامل از ارداويرافنامة منظوم را دربر 

مى گيرد، براى مطالعه اهميت بسيار دارد.  

براي  پيشنهادي  «راهكارهاي  (تهران):  صفري  علي 
از  نمونه  دو  معرفي  با  اسالمي  قلم هاي  طبقه بندي 
قلم هاي مورداستفاده در نسخه هاي خطي فارسي»: نبودن 
مرجعي كارآمد براي طبقه بندي قلم هاي مورد استفاده در 
نسخه هاي خطي دورة اسالمي از مواردي است كه همواره 
احساس مي شود. نويسنده براي رفع اين نقيصه، پيشنهاد 
و  نسخه ها  در  موجود  خط  از  استفاده  با  تا  است  كرده 
طبقه بندي آنها ــ از طريق شناسايي مشتركات قلم ها ــ 
شود.  تدوين  اسالمي  قلم هاي  براي  تاريخي  اطلس  يك 
در  استفاده  مورد  قلم هاي  از  مورد  دو  نمونه  براي  وي 
و  ايراني  كهن  ثلث  يعني  ــ  فارسي  خطي  نسخه هاي 
ـ مورد  نستعليق شيرازي را كه عناويني پيشنهادي هستندـ 

معرفي قرار داده است.

و  لطف آميز  پيشنهاد  با  فراگنر  دكتر  ناهار،  صرف  هنگام 
و  اصيلى  خانم ها  دوستانم  و  بنده  به  خود  غافلگيركنندة 
درخواست  بيانى،  همراه خانم دكتر منيژة  كرم رضايى به 
نمودند تا جمع بندى مقاالت را در «جلسة پايانى سمينار» 
به عهده بگيريم و به قول ايشان، بانوان و كتابداران ايرانى 

حسن ختام اين سمينار باشند.
بنده اظهار داشتم كه اساتيد و بزرگان بسيار ديگرى 
در مجلس حضور دارند كه عالوه بر داشتن حق استادي 
شايستگى و توانايى بيشتري در برگزارى جمع بندى چنين 
سمينارى دارند و بايسته نيست كه با وجود آنان ما سه تن 
كه سمت شاگردى آنان را داريم در چنين جايگاهى قرار 
گيريم، اما دكتر فراگنر همچنان از سر لطف بر پيشنهاد 
خود پاى فشردند و ما نيز اطاعت امر كرديم و كوشيديم 
تا در فرصتى اندك به تحليل و جمع بندى از مقاالت اين 

چند روزه بپردازيم.
مختلف  موضوعات  در  سخنران  بيست  با  مقاالت 
هر  و  شد  تقسيم  كلى  محور  چهار  در  و  نسخه شناسى 



دورة دوم، سال سوم، شمارة 27 و 28، آذر و دى 1387
85

يك به تحليل و دسته بندى يك محور پرداختيم. به جز 
با  را  خود  مقاالت  سخنرانان  اكثر  مقاالت،  از  معدودى 
و  مناسب  شكل  به  پوينت)  (پاور  متن  و  تصوير  ارائه 
جامعى ارائه كردند كه تأثير زيادى در درك بهتر و كاملتر 

مقاله ها داشت.
چهار مقاله با موضوع كلى، با توضيح اين جانب، سه 
خانم  خطى با تحليل  نسخ  كتابتى  موضوع مواد  مقاله با 
منيژه بيانى، ده مقاله با موضوع كتاب (جنبه هاى جنبى و 
مستقيم) از سوى خانم پريسا كرم رضايى و سه مقاله با 
موضوع تزئينات نسخ خطى از سوى خانم سوسن اصيلى 

مطرح و تحليل گرديد.
وين  تابستانى  سمينار  جمع بندى،  اين  ارائه  از  پس 
رسمًا به كار خود پايان داد و تمامى شركت كنندگان براى 
گرفتن عكس يادگارى در كنار پله هاى ساختمان آكادمى 
خاطرة  لحظه،  اين  ثبت  با  تا  آمدند  گرد  اتريش  علوم 

سمينار نسخه شناسى فارسى را جاودانه سازند.

اين عكس به لطف آقاى صادق اشكورى تهيه گرديد 
كه همواره با توجه و عالقه مندى ويژه در طول سفر از 
دريچة دوربين خود تمامى لحظات و ديدارها از كتابخانه 
را   ديدنى ها  ديگر  و  نسخه شناسان  تا  گرفته  نسخه ها  و 
ثبت نموده و يادگارى سفر و آرشيو غنى خود را با ديگر 
آقاي  زحمت  از  همچنين  شدند.  سهيم  خود  سفران  هم 
علي صفري نيز بايد ياد كرد كه با صبر و حوصله در طول 
جلسات سمينار تمامي سخنرانيها را فيلمبرداري و ضبط 
كردند. (اجازه اين كار با هماهنگي قبلي ميراث مكتوب 

و آكادمي علوم اتريش صورت گرفته بود.) 
دعوت  به  سمينار  شركت كنندگان  تمامى  پايان  در 
در  ايران  اسالمى  جمهورى  سفارت  فرهنگى  رايزنى 
رستوران حافظ به شام دعوت شدند. پرواز بازگشت روز 

شنبه ظهر انجام پذيرفت.

سال  هزار  و  رودكى  بين المللى  همايش 
شعر فارسى

قزاقستان ـ آلماتا 6ـ8 نوامبر 2008

سلمان ساكت
رايزنى  همت  به  رودكى،  بزرگداشت  سال  مناسبت  به 
فرهنگى سفارت جمهورى اسالمى ايران در قزاقستان و 
كشور،  آن  خاورشناسى  انستيتو  پشتيبانى  و  همكارى  با 
همايشى بين المللى با موضوع رودكى و شعر فارسى در 
شهر آلماتا برگزار شد. در اين همايش كه طى روزهاى 
در  آبان ماه)  پانزدهم  و  (چهاردهم  نوامبر  ششم  و  پنجم 
شد،  برگزار  عيوض اف»  «خانة  فرهنگى  علمى ـ   مركز 
پژوهشگرانى از كشورهاى روسيه، قزاقستان، ازبكستان، 
قرقيزستان، تاجيكستان، پاكستان، و ايران حضور داشتند.

از  بيش  همايش،  دست اندركاران  گزارش  پاية  بر 
پنجاه مقاله به دبيرخانة همايش ارسال شده بود كه پس 
برگزيده  ارائه  براى  را  مقاله  بيست  داوران  ارزشيابى،  از 
بودند. از ميان مقاالت رسيده به دبيرخانة همايش، حدود 
سى مقاله از آن پژوهندگان ايرانى بود كه شش نفر از آنان 

براى سخنرانى دعوت شده بودند.
از ميان شركت كنندگان ديگر كشورها بايد از حضور 
عبدالنبى  پرفسور  روسيه،  از  شكوروف  شريف  پرفسور 
ستارزاده از تاجيكستان، و پروفسور مؤمن اف از انستيتو 
خاورشناسى قزاقستان ياد كرد كه خود سبب شده بود تا 

همايش از سطح علمى قابل قبولى برخوردار شود.
شمارى از سخنرانيهاى ارائه شده در همايش عبارت 
بودند از: موسيقى و خوانش اشعار رودكى/ داود اسپرهم؛ 
رودكى و مسئلة بررسى سبك هنرى در شعر/ عبدالنبى 
روزگار  در  سمرقند  دينى  علماى  وضعيت  ستارزاده؛ 
ساكت؛  سلمان  رباعى/  و  رودكى  مؤمن اف؛  سامانيان/ 
سيماى ظاهرى پهلوانان ايرانى در دورة سامانى/ شريف 
بهجت السادات  رودكى/  شعر  در  واقع گرايى  شكوروف؛ 
شعر  محمدى؛  على  رودكى/  عظمت  راز  حجازى؛ 
رودكى، جلوه گر كهن باورهاى دينى/ بهناز پيامنى؛ سهم 
تاجيكان در بررسى زندگى و آثار رودكى/ آزيتا همدانى؛ 

هنر شاعرى رودكى/ صفر عبداهللا.
نكتة جالب در مقاالت ارائه  شده آن بود كه بسيارى 
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به ويژه  مى گرفت،  قرار  تطبيقى  ادبيات  حوزة  در  آنها  از 
نويسندگان و پژوهشگران كشور قزاقستان بيشتر به مقايسه 

و تطبيق شاعران قزاق معاصر با رودكى پرداخته بودند.
در بعد از ظهر روز پايانى همايش، از كتاب پرفسور 
چهره گشايى  شكل  و  تصوير  معنى،  عنوان  با  شكوروف 
شد. اين كتاب مجموعه مقاالت نويسنده در حوزة فرهنگ 
و هنر ايران و اسالم است كه به زبان روسى نوشته شده و 

در كشور قزاقستان به چاپ رسيده است.

روز مطالعات بين المللى اسناد و تاريخ

16 و 17 مى 2008 (جمعه و شنبه 25 و 26 ارديبهشت 
صداى  و  بى  سر  برگزارى  شاهد  پاريس  شهر   (1387
بين المللى  مطالعات  «روز  عنوان  با  فرهنگى  برنامه اى 
بيشتر  آشنايى  هدف  با  برنامه  اين  بود.  تاريخ»  و  اسناد 
تاريخ  و  اسناد  زمينة  در  جديد  مطالعات  با  پژوهشگران 
در رابطه با اسالم در سده هاى هفتم تا شانزدهم ميالدى 
بخش  سمينار  اين  برگزاركنندگان  گرديد.  برگزار 
عالى پژهش هاى  مؤسسة  و  لور  موزة  اسالمى  هنرهاى 

طول  در  بودند.   (Ecole  pratique des hautes  etudes)
دو روز اين برنامه، چهار نشست به مديريت خانمها ماريا 
دانر  فرد  و  دروش  فراسوا  آقايان  و  روگور  آن  و  ژوپه 

تشكيل شد.
فهرست و چكيدة سخنرانى هايى كه در ذيل مى آيد در 
مقاالت  مجموعه  است.  شده  منتشر  سمينار  اين  بروشور 
سمينار در اوايل سال آينده ميالدى منتشر خواهد گرديد.

مطالعات  دانشكدة   :Geoffrey  Khan) خان  جفرى    .1
پاپيروس هاى  «بازنگرى  كمبريج):  دانشگاه  شرقى 

مصر در پرتو اسناد تازه يافته در خراسان»
مجموعه اى از اسناد عربى، به تازگى در خراسان يافت 
دوم  (سدة  عباسى  دوران  آغازين  سال هاى  به  كه  شده 
طبعًا  اسناد  اين  مى شود.  مربوط  ميالدى)  هشتم  هجرى/ 
ديوانى و حقوقى است و تنها نمونه از چگونگى زندگى 
منصور  خالفت  دوران  در  خراسان  روستايى  مناطق  در 
عباسى به شمار مى رود. روش نگارش اين اسناد از برخى 
در  مصرى  پاپيروسى  اسناد  نگارش  روش  با  نقطه نظرها 
صدر اسالم شباهت دارد كه نشان دهندة ماهيت متمركز 

سنت  از  مصر  فرهنگ  تأثيرپذيرى  و  عباسى  امپراتورى 
سندنويسى ايرانى است.

2. مت مالك زكى (Matt  Malczycki: دانشگاه امريكايى 
قاهره): «يادداشتهاى يك طلبة حديث»

شده  نوشته  پاپيروس  برگ  يك  بر  يادداشت ها  اين 
كه داراى چند افتادگى و رنگ رفتگى متنى است. به نظر 
مى رسد از اين پاپيروس، دو و يا چهار بار استفاده شده 
باشد. بر يك روى آن، نامه اى با انشاى قرون دوم ـ سوم 
هجرى آمده و بر روى ديگر، يك حديث دو بار، يكى با 
خطى درهم و ديگرى روشن و استوار نوشته شده است. 
نوشته شدن  سرعت  به  نشانه   مى تواند  خط  درهم بودن 
دليل  پاپيروس،  از  استفاده شدن  بار  چند  نيز،  و  باشد  آن 
ارزان بودن  دليل  به  كه  باشد  آن  نويسندة  طلبه بودن  بر 

پاپيروس، احتماالً طلبه اى فقير بوده است.

3. اوا گروب (Eva Grob: دانشگاه زوريخ): «معيارهاى 
تاريخ گذارى نامه هاى خصوصى و تجارى قرن دوم 

تا هفتم هجرى»
تنها تعداد اندكى از نامه هاى خصوصى و تجارى عربى 
به جامانده، تاريخدار هستند. در اين پژوهش كوشش شده، 
فهرستى از معيارها ارائه شود كه بر اساس انواع نامه هاى 

تاريخدار يا تاريخ مشخص، تهيه شده است.

باستان شناسى  (مؤسسة  شيخ الحكمايى  عمادالدين   .4
بر  صفويان  مذهبى  نگاه  «تأثير  تهران):  دانشگاه 

بايگانى هاى پيش صفوى و مسئلة تحريف اسناد»
از آرشيوهاى حكومتى پيش از دورة صفوى، امروزه 
چيزى در دست نيست. از اسناد قضايى نيز كه در حاشية و 
يا مستقل از حكومتها شكل مى گرفته اند، اندك نمونه هايى 
در  بيشتر  نوع،  اين  از  بازمانده  اسناد  است.  نمانده  بيش 
اماكن مقدس و يا نزد خاندانهاى متولى اين اماكن حفظ 
شده است. پس اين دسته از مراكز را مى توان مكانهاى 
در  ويژه  به  كه  دانست  اسناد  نگهدارى  و  حفظ  مهم 
اماكن  از  باثبات تر  بسيار  صفوى،  از  پيش  آشفته  اوضاع 
حكومتى بوده اند. در ادامه ضمن جمع بندى داليل نابودى 
بايگانى هاى كهن، بر برخوردهاى ايدئولوژيك به عنوان 
يكى از داليل مهم نابودى اسناد پيش صفوى تأكيد شده، 
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خانقاهى  و  آرامگاهى  بناهاى  از  نمونه  دو  بررسى  با  و 
پيش از دورة صفوى نشان داده شده است كه صفويان به 
عنوان يك سياست مذهبى روند تخريب بناهاى مذهبى 
مكانهاى  بودند تا هم تقدس  خانقاهى را پيش گرفته  و 
مورد احترام اهل سنت را بشكنند و هم در برخى موارد 
با تحريف شخصيت و مكان و نيز تحريف و جعل اسناد 
خويش  انديشه  نفع  به  را  آنان  هويت  دو،  اين  با  مرتبط 
تغيير دهند. دو نمونة مورد بررسى، آستانة شيخ امين الدين 
بليانى در شهر كازرون و آستانة مير عالى حسين در شهر 

بهبهان است.

 :(CNRS-IRHT :Christian Muller) 5. كريستين مولر
«اسناد حرم بيت المقدس: اسنادى از روية قضايى سدة 

يازدهم ميالدى»
مساجد  ميدانگاه  كتابخانة   در  قرن،  نه  رسمى  اسناد 
(Esplanade des Mosquees) در بيت المقدس نگهدارى 
در  است.  بى نظير  مجموعه اى  خود،  نوع  در  كه  مى شود 
اين مجموعه، تعداد بسيارى سند وجود دارد كه تنها در 

يك دورة كوتاه از تاريخ اين شهر نگاشته شده اند.

6. عبدالحميد فنّينه (دانشگاه تونس): «يادداشتى دربارة 
يك ضرابخانه كم آشناى دورة عباسى به نام المهديه، 

در شمال آفريقا»
منابع عربى و پژوهش هاى تاريخى بر اين امر متفق اند 
كه تنها شهر آفريقايى كه به دستور مهدى خليفه فاطمى 
شد،  ساخته  (916ـ921م)  308ق  و   303 سال هاى  در 
شهرى  وجود  سكه شناختى،  شواهد  است.  المهديه  شهر 
را به همين نام اما در دوران كوتاه خليفه عباسى، عمربن 
حفص المهلبى (151ـ154ق/768ـ771م)، تأييد مى كنند. 
پژوهش فعلى به تقابل ميان شواهد سكه شناختى منابع اين 
پژوهش و شواهد متنى دربارة شناسايى مكان دقيق نشر 

سكه از ضرابخانة المهديه، در دوران عباسى، مى پردازد.

«اسناد   :(CNRS  :Pascal Buresi) بوره سى  پاسكال   .7
دولت هاى  ديوان  اسناد  رونوشت ها:  و  بايگانى 
و  دوازدهم  سده هاى  اسالمى،  (غرب  موحدون 

سيزدهم ميالدى)»
طريق  از  تنها  موحدون،  ديوان  اسناد  متون  بيشتر 

ادبى  جنگ هاى  مانند  ادبى،  آثار  در  موجد  نقل قول هاى 
يا منظوم، تواريخ، تذكره هاى شاعران و دانشمندان به ما 
و   (1941) پروونسال  لوى  اواريست  است.  شده  منتقل 
احمد عزاوى (1995 ـ 2000) به تصحيح بسيارى از اين 
نوشته ها پرداخته اند. البته اين نوشته ها متن بازنويسى شدة 
اسناد هستند و نه اصل آنها. اين نوع حفاظت و انتقال، 
مى آورد.  فراهم  تاريخ نگاران  براى  بسيارى  مشكالت 
چگونگى  اسناد:  در  دست بردن  انواع  قبيل  از  مشكالتى 
در  مشكالت  اين  آنها.  پراكندگى  و  امحا  نگهدارى، 
حروف  واقع،  در  دارد.  وجود  نيز  آنها  رونويسى  فرآيند 
ذكر شده در آثار هر نويسنده، داراى شكل هاى متفاوتى 
ادارى،  زمينه هاى  در  مهمى  اطالعات  حاوى  كه  هستند 
به  است.  واژگانى  و  (ايدئولوژيك)  عقيدتى  سياسى، 
عالوه، تعدادى از اسناد تصحيح شده، از دستنامة ديوانى 
كاتب  البالوى،  احمد  آن،  نويسندة  كه  شده  استخراج 
ديوان موحدون، در دهه هاى آغازين سدة هشتم هجرى، 
رباط  سلطنتى  كتابخانة  در  دستنويس  اين  است.  بوده 
وجود دارد. نمونه هاى متنوع اسناد آن فرمان هاى انتصاب 
حكومتى، انتصاب قضايى، نامه هاى فتوا، بيعت و ... كه 
بررسى اين اسناد چشم اندازهاى مهمى بر اهل تاريخ و 
در  اصل  سندهاى  اين  از  اندكى  تعداد  مى گشايد.  سند 

مجموعه هاى بايگانى ايتاليايى نگهدارى مى شوند.

  Annabelle Collinet &) 8. آنابل كولينه و مارى الما
Marie Laama: موزة لوور، بخش هنرهاى اسالمى): 
«مالحظاتى دربارة استفاده مجدد: وسيله اى فلزى ثبت 

دورة مملوك از بخش هنرهاى اسالمى موزة لوور»
در بخش هنرهاى اسالمى موزة لوور، صفحه اى فلزى 
شش ضلعى نگهدارى مى شود كه روى آن متنى دينى و 
است.  شده  نوشته  عالى رتبه  مقام  يك  عناوين  آن  پشت 
اين صفحه مزين به كتيبه است. شكل اين وسيله، سطح 
باالى يك رحل قرآن را تداعى مى نمايد كه بر شش پايه 
از يك تخته فلز  قرار دارد. كف اين وسيلة فلزى ظاهراً 
بريده شده و براى ساختن رحل از آن استفاده شده است.

9. تاشا وردراشتراسه (Tasha Vorderstrasse: مؤسسة 
«بازسازى  ليدن):   ،NINO نزديك  خاور  هلندى 

خانه ها و بايگانى ها در مصر اسالمى»
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در اين مقاله تعدادى از بايگانى هاى عربى اوايل دورة 
مى گيرد.  قرار  بررسى  مورد  و  معرفى  مصر  در  اسالمى 
متعدد  مبايعه نامه هاى  اسناد  اين  بيشتر  آنكه  به  توجه  با 
بر  عالوه  مى توان  است،  محله  يك  خانه هاى  به  مربوط 
با  نيز  و  خانه ها  و  محالت  مالكان  بايگانى ها،  بازسازى 
شناسايى  نيز  را  خانه ها  جزييات  و  شكل  معمارى  نگاه 
و بازسازى كرد. سخنران نمونه هايى از اين خانه ها را بر 

اساس اطالعات اسناد طراحى و تحليل كرد.

دريك  دانشگاه   :Karl  Schaefer) شافر  كارل   .10
و  اسالمى  ميانة  سده هاى  در  باسمه  «چاپ  امريكا): 

تاريخنگارى عربى»
طلسم ها و تعويذها و ديگر نوشته هاى به خط عربى 
كه به حدود سدة دهم تا پانزدهم مربوط مى شود، تاكنون 
قرار  بررسى  مورد  ناشناخته  و  عجيب  متون  عنوان  به 
چاپ  نقش  متون،  اين  دوبارة  بررسى  است.  مى گرفته 
قالبى (چاپ با تخته ـ نوشته) در فرهنگ عربى ـ اسالمى 
انتشار  گسترة  و  تعداد  مى دهد.  نشان  را  ميانى  سده هاى 
اين متون كه در اين سده ها از توجه تاريخ نگاران به دور 
مانده، نشان از وجود مؤسساتى پرتحرك در زمينة چاپ 

پيشرفته با تخته ـ نوشته دارد.

11. خالد يونس (دانشگاه منوفيه، مصر): «تاريخ فويم در 
و  شفاهى  منابع  اساس  بر  مصر  اسالمى  متاخر  دورة 

متون پاپيروسى به زبان عربى»
صحراى  غرب  در  طبيعى  وسيع  واحه  يك  فيوم 
مصر، در نود كيلومترى قاهره، قرار دارد. بر خالف ديگر 
تأمين  نيل  از  يوسف،  بحر  طريق  از  فيوم  آب  واحه ها، 
مى شود. از اين رو واحة درة نيل خوانده مى شود. فيوم از 

نظر طبيعى زيبا و از جنبة تاريخى بسيار غنى است.
فيوم همچنين از جنبة اسناد بسيار قابل توجه است. 
اسنادى قديمى از جنس پاپيروس، كاغذ، كاغذپوستى و 
حقيقى  تاريخ  دارد.  وجود  مختلف  ادوار  از  ديگر  مواد 
به  كه  مانده  ناشناخته  همچنان  اسالمى  دوران  در  فيوم 
است.  عربى  منقول  منابع  در  اطالعات  اندك بودن  دليل 
شده،  تصحيح  پاپيروس ها  بخش  در  ويژه  به  اسناد،  اين 
اما بسيارى ديگر كه در مجموعه هاى مختلف در مناطق 
يافت  كاوش ها  در  نيز  و  دارد  وجود  جهان  مختلف 

به  مقاله  اين  در  مانده اند.  ناشناس  همچنان  مى شوند 
به  فيوم  در  روزانة  زندگى  بررسى  در  اسناد  اين  اهميت 
عنوان واحه اى با موقعيتى استثنايى و در عين حال وضع 
سياسى اقتصادى و اجتماعى ديگر مناطق مصر پرداخته 

شده است.

علوم  و  معمارى  فرانسوى  (مركز  جازم  محمد   .12
المؤيديه،  «ارتفاع الدوله  يمن):  صنعا،  اجتماعى 

نسخه اى ديوانى و مالى از دورة رسوليان يمن»
اين مقاله دربارة نسخة كم نظيرى است كه به جنبه هاى 
در  ميانى  سده هاى  در  يمن  سلطان  ديوانى  و  اقتصادى 
دورة چهارمين سلطان از دودمان رسوليان است كه المؤيد 
 207 داراى  نسخه  اين  داشت.  نام  (696 ـ 721)  داوود 
سلطان  كتابخانة   183 آن  دستيابى  شمارة  و  است  برگ 
اخيراً  جازم،  محمد  سعودى).  عربستان  (رياض،  فهد 
اين كتاب را تصحيح كرده و زير چاپ است. نويسندة 
كتاب ناشناس است و احتماالً از كارمندان ديوانى بوده و 
جزييات مداخل دولت رسولى را مدت يك سال، واليت 
به واليت مى نوشته است. هر فصل از كتاب به يك استان 
بزرگ  مجموعه  دو  در  نوشته ها  اين  دارد.  اختصاص 
التهايم (استان هاى ساحلى) و الجبال (واليت كوهستانى) 
درآمد بيشتر واليات به خزانه سلطان واريز مى شده و بقيه 

صرف مخارج ارتش مى شده (نظام اقطاع).
سندى  مجموع،  در  المؤيديه،  ارتفاع الدوله  نسخة 
پايان  در  رسوليان،  دولت  ديوانى  سازمان  فهم  در  معظم 

سدة هفتم هجرى/ سيزدهم ميالدى است.

والرى  پل  دانشگاه   :Julien  Loiseau)لوازو ژولين   .13
مماليك:  دورة  در  قاهره  وقف  «اسناد  سه):  مون پليه 

وضعيت اماكن و دورنماى تحقيق»
اين مقاله به معرفى مجموعه هاى بايگانى بازمانده از 
دورة مماليك (سده هاى هفتم تا دهم هجرى) در قاهره 
مى پردازد. مواد اين بايگاني ها، بيشتر اسناد وقف و اسناد 
مربوط  وقف  به  صورتى  به  نيز  آنها  كه  ديگرى  رسمى 
مى شوند: فروش، انتقال و واگذارى، مبادله و معاوضه. و 
سپس برخى ارزش هاى اين مجموعه ها را براى مطالعات 
در  وقف  جايگاه  و  نقش  ويژه  به  و  اجتماعى  تاريخ 

گسترش مؤسسات مذهبى و آموزشى برشمرد.


