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آسيب شناسى چاپ متون كهن فارسى  (20): 
نسخه برگردان

يكى از انواع طبع كتاب، چاپ به صورت نسخه برگردان 
چاپ  صنعت  ورود  زمان  از  است.  (عكسى/فاكسيميله) 
در سال 1234ش به ايران، تكثير كتاب در اشكال ابتدايى 
خود رونق يافت. اين كتاب ها غالبًا از روى نسخه اي كه 
در دسترس متصديان چاپ قرار داشت منتشر مي شد و 
مي شد.  كتب  رواج  باعث  خود  نوبة  به  نيز  شيوه  همين 
كم كم نهضت تصحيح علمي و انتقادي متون رواج يافت 
وتوجه متن شناسان و نسخه شناسان به اهميت خصايص 
سى چهل  در  خصوصًا  ــ  نسخه ها  ظاهري  و  فيزيكي 
مصححان  و  پژوهشگران  كه  داد  نشان  ــ  گذشته  سال 
از  بي نياز  و  مستغنى  خود  پژوهش هاى  در  خطى  متون 
در  مكتوب  ميراث  پژوهشى  مركز  نيستند.  مباحث  اين 
دوچندان  موضوع  اين  به  را  خود  اهتمام  اخير  سال  پنج 
مقاالت  جمله  از  اين باره  در  آثارى  چاپ  ضمن  و  كرد 
كتاب  نيز  و  ريشار  فرانسيس  پروفسور  نسخه شناسى 
اعالم  مباحث  اين  به  را  خود  جديد  رويكرد  او،  ايرانى 
نمود. در آينة ميراث هم بيش و كم مقاالتى در اين باره 
منتشر كرده ايم و شمارة 42 هم كه اخيراً از چاپ در آمده، 

تمامًا به مباحث نسخه شناسى اختصاص يافته است.
از آنجا كه دسترسى آسان و سريع محققان نسخ خطى 
به اصل نسخه ها كاري دشوار است، به نظر مي رسد چاپ 
فراهم  عالقه مندان  براى  را  امكانى  چنين  نسخه برگردان 

چاپ  موضوع  اين  دربارة  مقاله  دو  ميراث  آينة  در  كند. 
در  افشار  ايرج  استاد  از   29 شمارة  در  يكى  كرده ايم. 
بارة تاريخچه و فهرستى از آثارى كه تاكنون به صورت 
شماره  همان  در  ديگرى  و  شده  چاپ  نسخه برگردان 

دربارة چارچوب ها و اولويت هاى طبع اين گونه آثار.
در  افشار  ايرج  استاد  چون  پژوهشگرانى  پيشتر 
نشرياتى مثل فرهنگ ايران زمين و نيز مؤسساتى مانند بنياد 
فرهنگ ايران، مركز انتشار نسخ خطى بنياد دايرةالمعارف 
سازمان گسترش  اسالمى، مركز نشر دانشگاهي، و اخيراً 
فرهنگ پارس، مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمى و مركز 
دستنويس ها  انتشار  به  اقدام  مكتوب  ميراث  پژوهشى 
نظر  به  حال  اين  با  كرده اند.  نسخه برگردان  صورت  به 
و  فارسى  خطى  نسخه هاى  عكسِى  چاِپ  آمار  نمي رسد 
عربى در كشورهاى مختلف از يكهزار عنوان تجاوز كند. 
اين مسئله نشانگر ناكافى بودن اين تالش ها و به خصوص 
فوايد  و  اهميت  و  ضرورت  به  علمى  مراكز  توجه  عدم 
را  بي توجهي  اين  از  بخشى  است.  نسخه  برگردان  چاپ 
مى توان حاصل مشكالت فراواِن كار، باالبودن هزينه هاى 
و  بودن  كم فروش  آثار،  اين  پخش  دشوارى  چاپ، 
نظر  به  اما  دانست،  چاپ ها  اين  به  عمومى  اقبال  عدم 
و  پژوهشگران  و  پژوهشى  مراكز  ناآشنايي  كه  مى رسد 
مخصوصًا كتابخانه هاي دارندة نسخ خطى با فوايد چاپ 
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نسخه برگردان، عاملى اساسى در عدم توجه به اين شيوة 
انتشار متون است.

مركز پژوهشى ميراث مكتوب در يكى دو سال اخير 
روى  مطالعه  نسخه شناسى،  پژوهشى  گروه  راه اندازى  با 
اثر  سه  چاپ  ضمن  و  كرده  آغاز  را  خطى  نسخه هاِى 
نخستين  عنوان  به  مائده  سورة  كهنى از  ترجمة  يعني  ــ 
و  رواقى  على  دكتر  مقدمة  با  ميراث  آينة  نشرية  ضميمة 
نيز جنگ بياض به عنوان ضميمة شمارة 4 آينة ميراث با 
مقدمة دكتر توفيق سبحانى و نسخة ختم الغرايب با مقدمة 
استاد ايرج افشار و پروفسور فراگنر ــ بررسى هاى نسبتًا 
وسيعي را براى چاپ ديگر آثار صورت داده است و به 
استاد  مقدمة  با  هرات  تاريخ  از  نويافته  نسخه اى  تازگى 
شيعي  منظومة  كهن ترين  كرديم.  منتشر  را  افشار  ايرج 
كدكنى  شفيعي  دكتر  استاد  مقدمة  با  را  على نامه  نام  به 
و با مقدمة انگليسى دكتر محمود اميدساالر آماده چاپ 
مقدمة  با  هم  حقايق االدويه  عن  االبنيه  كتاب  و  داريم 
دكتر  زبانشناسى  مقدمة  افشار،  ايرج  استاد  نسخه شناسى 
فراگنر،  برت  دكتر  از  گفتارى  با  و  صادقى  على اشرف 
دكتر محمود اميدساالر و با مشاركت موسسة ايرانشناسى 
فرهنگستان علوم اتريش به زودى راهى چاپ مى شود. 
نسخه اي كهن از نهج البالغه نيز كامًال آماده انتشار است. 
چندين اثر ديگر هم در دست است كه چاپ آنها به لطف 

خدا در سال آينده انجام خواهد شد.
اولين جستاراين شماره، مقاله اى است از استاد دكتر 
نامگذارى  و  تسميه  وجه  دربارة  دامغانى  مهدوى  احمد 
بوده  «االنبئه»  اصل  در  آيا  كه  هروى  موفّق الدين  كتاب 
دكتر  سؤال  به  پاسخ  در  را  مطلب  اين  كه  «االبنيه»؟  يا 
اميدساالر مرقوم و براى ميراث مكتوب ارسال فرموده اند. 
اما استاد ايرج افشار به اين دليل كه چون بزرگانى مانند 
كرده اند  تحقيقاتي  باره  اين  در  بهمنيار  و  قزوينى  عالمه 
بعيد  را  ادعايى  چنين  نگفته اند،  چيزى  تاكنون  ولى 
شفيعى  استاد  خدمت  مناسبتى  به  اخيراً  اتفاقًا  مي دانند. 
كدكنى رسيده بودم؛ دربارة اين مطلب سخنى به ميان آمد. 
ايشان فرمودند سال ها پيش من اين موضوع را از استاد 
على اكبر فياض، مصّحح تاريخ بيهقى، شنيدم كه «االنبئه» 

روى،  هر  به  مي دانست.  درست تر  «االبنيه»  جاى  به  را 
بر  عالوه  نسخه برگردان  صورت  به  كهن  اثر  يك  چاپ 
زبانشناسى و...،  نسخه شناسى،  متن شناسى،  فوايد  داشتن 
اين فايدة مهم را هم دارد كه امكان استفاده از دستنويسي 
كهن از يك متن ديرينه را براى همة دوستداران تاريخ و 
فرهنگ ايران فراهم مي كند. غير از نسخه شناسان، ديگران 
هم حق دارند اين گونه آثار فرهنگى و تاريخى خود را 
به عنوان سند افتخار ملى در اختيار داشته باشند و از آنها 

نگهدارى كنند و نگين كتابخانة خود سازند.
هفتة آخر تابستان سال جارى، مركز پژوهشى ميراث 
مؤّسسة  همكارى  با  كه  داشت  را  اين  افتخار  مكتوب 
تخصصى  سمينار  اتريش  علوم  آكادمى  ايرانشناسى 
نسخه شناسى نسخ خطى فارسى را برگزار كند. از ايران 
شركت  نفر  پانزده  مختلف  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از 
ايرج  استاد  ايرانى،  هيئت  علمى  رياست  بودند.  كرده 
بديع  و  متنوع  بسيار  سخنراني ها  موضوع  بودند.  افشار 
در  سخنرانيها  برخى  چكيدة  و  سمينار  (گزارش  بود. 
قرار  كرد  اعالم  فراگنر  دكتر  است).  آمده  شماره  همين 
شده مقاالت اين سمينار را ميراث مكتوب در سال آينده 
منتشر كند. مقالة من دربارة اهميِت چاپ نسخه برگردان 
شناخِت  و  نسخه شناسى  ضوابِط  لحاظ  از  (فاكسيميله) 
متن براى تصحيح متون و فوايد مربوط به آن بود. من در 

اين سمينار دربارة اين عناوين بحث كردم:
1. فوايد چاپ نسخه برگردان در پژوهش هاي زبانشناسى 
تصاوير  ماهوى  ارتباط  شناخت   .2 متن شناسى،  و 
نسخه ها،  هنرى  كاربردهاى   .3 متن،  با  نسخه ها 
پژوهشگران،  4. در دسترس قراردادن نسخه ها براى 
انتقال   .6 احتمالى،  آسيب هاى  از  نسخه ها  حفظ   .5
افكار دانشمندان از طريق سير انتقال نسخه ها ودست 
به دست گشتن آنها، 7. بازسازى نسخه هاى ناقص و 

پراكنده، 8.كاربرد هاى مرتبط با كتاب پردازى.
در مقالة استاد افشار و دكتر صادقى هم نكات مهمى 
عكسى  چاپ  طريق  از  نسخه ها  شناخت  اهميّت  درباره 
اشاره شده است كه سال آينده در مجموعه مقاالت اين 

سمينار، چاپ و منتشر خواهد شد.


