سرگذشت و سرنوشت نسخههاى خطى

*

ايرج افشار
چند نكته مقدماتى

بانيان اين مجمع گرامى از من خواستهاند شمّهاى دربارة نسخههاى خطىى
فارسى به آگاهى برسانم .اما به مناسبت آن كه ايىرانيم صوىورب بىر آن اسىت كىه
مىصوانم به طور كلى دربارة وضع نسىخههىاى خطىى در ايىران ،بىدون صكيييىى
زبانى ،گزارشى بدهم .ناچار حد و مرزى را در برخى از بخشهاى ايىن گىزار
نتوانستهاب رعايتكنم .مخووصاً به مناسبت آن كه هر كارى دربىارة نسىخههىاى
خطى در ايران به انجاب رسيده ،اعم از جمىعآورى و مجموعىهسىازى نسىخههىا،
صنظيم آنها در قكسة كتابخانهها كه نسخههاى زبانهاى فارسىى و عربىى و صركىى
* گزارشى است كه متن انگليسى آن در جلسة افتتاحى مؤسسة «الكرقىان» (لنىدن  30 -نىوامبر )1991
خوانده شد .مؤسسه الكرقان براى نگاهبانى خطى سرزمينهاى اسالمى صأسيس شده و چهار هدف
عمدة آنعبارت است از :شناسايى و بررسى وضع و آمىار نسىخههىاى خطىى در سراسىر جهىان،
فهرست نويسى نسخههاى خطى زبانهاى ممالك اسالمى ،آنها كه فهرسىت ندىده اسىت ،اصخىا
راههاى مختلف به منظورمرمت و نگاهبانى نسخههايى كه در معرض انهداب است ،چاپ متونى كه
بايد به صورت انتقادى و فاكسيميله انجاب شود .ايرانشناسى ،سال .4 )1371(: 31-47
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البالى هم چيده مىشود ،باألخره فهرستنويسى و معرفى آنها از اين حيى

كىه

اغلب فهرستهاى صنظيمى در ايران ممزوج است.
جز اين مسلّم است كه در مطالعه و صحقيى ادبيىات ايىران و نوشىتههىاى
ايرانيان و بررسى عقايد آنان ،ناچار به همه نوشتههايى مىنگريم كه به هر يك از
اين سه زبان مهم نگار

يافته است .به همين مالحظات اسىت كىه كتابىداران و

فهرستنگاران ايران معموالً نمىصوانستهاند به صكييك و صقسيم زبانى قائل بدىوند
و چنان كه اشاره شد غالب فهرستهاى نسخ خطى كه در ايران نگار

يافته بىر

اساس موضوعاست و يىا شىمارة صرصيىب نسىخههىا در قكسىه ) (call numberنىه
برحسب زبان ،مگر بهندرت (مثل فهرست كتابخانة ملك) .ولىى فهرسىتنگىاران
همين كتابخانه هم فهرست بخش مجموعىههىا  Collection of miscelanousرا بىه
صرصيب شمارهاى منتدركردهاند و درست ندانستهاند كه اجزاء يىك مجموعىه را از
هم جدا كرده در دو يا سه فهرست برحسب زبان معرفى مىكنند.
به هر صقدير براى آشنا شدن با وضع نسخ خطى فارسى ،از حي

ايىن كىه

چه كارها دربارة آنها شده است و اين نسخ در كجاها نگاهىدارى مىىشىود از دو
جنبه مىصواند مورد صوجه باشد.
نخست قلمرو كتابت نسخههاى خطى اسىت و چىون بىه عبىارت نايىانى
 colophonنسخههايى كه محل كتابت در آنها قيد شده است بنگريم و در مىوردى
شيوة خط را بتوانيم صدخيص دهيم در مىيابيم كه نسخ فارسىى در مىدت شىش
هكت قرن در همه سرزمينهايى كه مردمش فارسى صيلم مىىكىرده و يىا بىا اد
فارسىآشنايى داشتهاند نوشته شده است .چه بسيار نسخههاسىت كىه در بىالد و
ممالك عربىزبان مانند شىامات و بدىداد و موىر و متوىرفات ارونىايى عثمىانى
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(باليان) بهرشتة كتابت درآمده و هنوز مقدارى از آنها در همان سرزمينهىا بىاقى
ماننده است .سابقة وجود صعدادى زياد از نسىخههىاى فارسىى در كتابخانىههىاى
عمومى و درمجموعههاى خووصى در هندوستان و ناكستان (شبه قاره) و صركيىه
(عثمانى) از مقولة رايج بودن زبان فارسى در دربار و در محافل ادبى آن سرزمين
هاست و طبعاً در چنان جاها كتابت نسخههىاى فارسىى بىه كثىرت رواج داشىته
است .حتى نگار

و آرايش آنها به شيوة خاص خود آن نواحى بوده است و بىا

يك نگاه مىصوان هر يك را از ديگرى صميز داد.
قلمرو ديگر نسخههاى فارسى ،قلمرو موجودى آنها در زمان حاضر است.
اين قلمرو از مرز سرزمينهاى مورد صيلىم فارسىى (يعنىى ايىران و افدانسىتان و
صاجييستان) و حتى ممالك همسايه با آنها (يعنى هند و ناكسىتان و صركيىه) گىذر
كرده و اكنون بسيارى از نسخههاى فارسى بىه طىرم مختلىف بىه كتابخانىههىا و
موزهها و مجموعههاى خووصى ممالك ديگر جهىان رسىيده ،يعنىى در سراسىر
عالم نراكنده است و متأسكانه آمار درسىتى هىم در دسىت نىداريم .حتىى بخىش
زيادى از آنها فهرست ناشده مانده است.
نسخههاى خطى اعم از فارسىى و جىز آن در طىول يىازده قىرن بهوسىيلة
صجارت ،غارت ،هديه و ارمدان جابهجايى بسىيار يافتىه و بىه چهارگوشىة جهىان
نراكنده شده و درست يادآور اين بيت كم مايه عوامانه است:
مىرود اين كتا

البته

صا به بدداد و مور و كليته
از ميان نسخههاى فارسى قسمتى مهم هنوز در منطقههايى كه آن كتا

در

آنجاها صأليف يا كتابت يافتىه اسىت بىر جىاى خىود مانىده و در حقيقىت اينهىا
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نسخههايى اند با هويت محلى ،مانند صأليكات بسيارى كه داندمندان و نويسندگان
فارسى زبان هند و ناكستان ،مخووصاً از قىرن يىازدهم صىا سىيزدهم هجىرى در
شهرهاى متعدد آن سرزمين نهناور نوشتهاند و بسىيارى از آنهىا هنىوز در هنىد و
ناكستان موجود است و طبيعى است كه بىهطىور مثىال محققىان و مىتن شناسىان
عالقهمند به صواريخ هندوستان و آن قسمت از معارف هندويى كه به زبان فارسى
است و همچنين متون مربوط به سرگذشت و سىخنان (ملكوظىات) صىوفيه شىبه
قاره مانند چدتيه و قادريه و نوربخديه و سىهرورديه و جىز اينهىا بايىد صىوجهى
خاص به گنجينة كتابخانههاى هند و ناكستان داشته باشند .همىانطىور كىه بىراى
عالقهمندان به فرهنگ صوفيان ماوراءالنهر همچون طبقات خواجگان و نقدبنديان
ديدار از كتابخانههاى جمهورىهاى صاجييستان و اوزبيستان ضرورت صاب دارد و
براى دستيابى به نسخههاى كتابت شده در شهرهاى ميىان سىيحون و جيحىون و
بالد ماوراءالنهر بيدتر بايد به كتبخانههاى صاشيند و دوشنبه و سمرقند و بخىارا
مراجعه كرد .البته مقىدارى هىم از ايىن نسىخ در طىول دويسىت سىال اخيىر بىه
كدورهاى ارونايى راه يافته است و مقدار كمى هم به صكاري به ايران رسيده.
خوشبختانه اكثريت نسخههاى محلى ايران نگار

يافته در طول دويسىت

سال اخير در كتابخانههاى ايران و در مجموعىههىاى خووصىى كدىور اسىت و
مخووصاً براى نسخههايى كه از صأليكات عور قاجارى باشد حتماً بايىد بىيش از
هرجا به مجموعههاى كتابخانههاى مهم ايران (ملى ،گلسىتان ،داندىگاه ،مجلىس،
ملك ،مدهد ،صبريز ،شيراز ،اصكهان) نگريست.
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كمّ و كيف بر رويهم) بىه موجىودى نسىخههىاى

خطى فارسى در كتابخانههاى جهان صا حدودى اين صقسيمبندى را نيش مىىآورد
كه براى «جهتگيرى» و اخذ صوميم در هر زمينهاى احتماالً مكيد است:
الف  -ايران ،هند و ناكستان ،صركيه ،شوروى.
 انگلستان ،آلمانى ،مور ،افدانستان ،اطريش ،فرانسه.ج  -امرييا ،يوگوسالوى ،ايتاليا.
د  -سوئد ،رومانى ،دانمارك ،هلند ،سويس ،ژانون و ...
همين نراكندگى جدرافيايىست كه دستيابى به اسىتكاده از نسىخ خطىى را
دشوار ساخته و حتى آگاهى متخووان را از كمّ و كيف آنها محدود كرده است.
طبعاً براى به دست آوردن اطالع كافى نسبت به موجودى و شناسايى نسخههىاى
نراكنده در جهان و كارهايى كه ضرورت دارد در مورد آنها نيشبينى شود محتاج
بههمين گونه مجالس صعاطى افيار و مراكز ايجاد كننده روابط بينالمللى هسىتيم
و خوشبختانه با برگزارى مجمع قاعدهگذارى نسىخههىا و خطدناسىى قىديم در
استانبول:
Colloque de codicologie et de paleographie des manuscrits du Moyen
)Orient) Istanbul, 6891

كه انستيتوى فرانسوى مطالعات آناطولى مبتير صدييل آن بود ،و اينك هم در اين
مجمع كه اصحا

صخوص در آن شىركت دارنىد ،اميانىات همكيىرى بيدىتر و

يافتن راههاى هميارى نيش آمده است .بنىابراين بهتىرين فرصىت اسىت كىه بىه
رؤوس مسائل موردنظر بپردازب.
1ـ آموزش تخصصى نسخه شناسى
صرديد نبايد داشت كه نخستين نياز همه كتابخانهها در نسخهشناسى شرقى
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و حتى شناخت ماهوى كتا هايى كه هنوز به صورت نسخة خطىىسىت داشىتن
كسانىست كه مقدمات و كيكيات كار را به خىوبى آموختىه و در آمىوز

ديىدن

صجربه يافته شده باشند.
صاكنون متخوص اين رشته از راه ممارست و صجربه يابى در ساليان چنىد،
بنا به سائقة وم و صمايل شخوى ،و با ديدن نسىخههىاى خطىى بسىيار زيىاد و
متنوع و كسب اطالع از گنجينة ماالمال سينههاى متخووان و صاحبان بوىيرت
معدود و محدود ،صربيت مىشد .يعنى آنچه از نسلى به نسل ديگر انتقال مىيافت
به طور شكاهى بود كتابدار و كتابدناس را كتا
روى آنها آموز

و دستك و دفتىرى نبىود كىه از

ببيند.

اگرچه صعداد كسانى كه در اين رشته صاحب اطالع بودنىد در هىر دورهاى
كم بوده است ولى آنچه مىدانستند عمي و قابل اعتماد بود و هر سرزمينى بىراى
خود داراى ميزان و معيار و ضابطة سنتى و طبعاً اصطالحات خاص در كتابىدارى
بود .اينگونه افراد در ميىان ادبىاى ايىران بىه »كتابدىناس

» connaisseur de livre

معروف بودند نه  bibliographeاو آن چنان كسى بود كىه اطالعىات مبسىوطى در
شناخت كتا

داشت.

مؤلف و موضوع كتا

و نوع كاغذ و خط و جلد و آرايشهىاى مختلىف

آن را مىشناخت و ارزشيابى مىكرد .اگر نسخه فاقد ناب و ندان بود و يا افتادگى
و نراكندگى داشت با نگر

به ابوا

فوول آن مىصوانست هويت كتىا

را بىه

درستى معين كند و زمان صأليف و صحرير آن را مدخص سازد.
در حال حاضر هم هر جا كه نسخة خطى هست به اين گونه افراد احتيىاج
قطعى وجود دارد.
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طبعاً رايج شدن و آسانيابى كتا هاى چىانى و اقبىال عمىومى بىه آنهىا و
ضرورت دستيابى به آنها ،صمركز فعاليىت كتابىدارى متوجىه بىه فهرسىتنگىارى
كتا هىاى چىانى و قاعىدهيىابى در آن زمينىه شىد و آرابآراب اسىتكاده كىردن از
نسخههاى خطى دامنهاى بسىيار محىدود يافىت و نىاگزير عالقىهمنىدى بىه هنىر
«كتا شناسى سنتّى» در ايىران كاسىتى گرفىت و چنىدان كىه مىىبايىد كوشىش
شايستهاى براى يافتنقواعد و ضوابط يينواخت در فهرستنويسىى ،نسىخخطىى
انجاب ندد.
در شوت هكتاد سال اخير چند صن بودند كه اطالعات سىنّتى كتابىدارى را
نگاهبانى كرده و از نسل نيش از خود دريافته به دوستداران امىروزين ايىن رشىته
سپردهاند و من سزاوار مىدانم براى حقگزارى ناب شريفشان را در ايىن مجلىس
بياورب :محمد قزوينى ،محمدعلى صربيت ،محمىد نخجىوانى ،حسىين نخجىوانى،
محمد مديوة ،مجتبى مينوى ،مدرس رضوى ،جعكىر سىلطانالقرائىى ،و مهىدى
بيانى.
در نخستين دورة فهرست نگارى نسخههاى خطى ايران كوششهاى قىاآن
ميرزا اوكتايى (فهرست مدهد) ،ابوالقاسم اعتوابالملك (فهرست مجلس) ،حدائ
شيرازى (فهرست سپهساالر) ،و عبدالعزيز جواهركالب (معارف) فرامىو ندىدنى
است .آنها كوشيدند اطالعات شخوى و ضوابط سنّتى و معيارهاى صىازهيىا
فهرستهاى نگار

در

يافتىه صوسىط شىرمشناسىان را جمىع سىازند و از ايىن راه

فهرستهاى اولية ايران انتدار يافت و رهگداى آيندگان شد.
در دومىىين دورة فهرسىىتنگارى ايىىران سرسلسىىله داندىىمند و صوانمنىىد و
باندتيار و خستگىنانذير محمدصقى دانشنژوه است و در نى او علينقى منىزوى،
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احمد منزوى ،مهدى والئى ،احمد گلچين معانى ،عبدالحسىين حىائرى و عبىداه
انوار .اين چند متخوصاند كه حقاً اين رشته را گستر

دادند.

در سومين دورة فهرستنگارى كه بيست سال اخير را در بر مىگيرد صعداد
فهرستنگاران به علت نراكندگى نسخهها و وم و شوقى كه به شناساندن نسىخ
خطىىى مخووص ىاً صوسىىط دانىىشنىىژوه بىىا

شىىد متعىىدد بىىوده اسىىت و بجىىز

فهرستنگاران حرفهاى عدهاى از ادبا هم استطراداً به اين زمينه نرداختهاند.
اينك آيندة نسخهشناسى ايران ايجا

مىكند كه قواعد و ضىوابط روشىن

براى آن گردآورى و حتىالمقدور هماهنگ و در حىد اميىان يينواخىت شىود و
بهصورت مدوّنى درآيد و در دسترس هر فهرستنگارى باشد.
اين كار نياز به صدريس علمى و صخووى (شايد در درجىة فىوم ليسىانس
داندگاهى) دارد .گاهى در دورههاى موقتى كتابدارى جديد و حتى در دورههىاى
كتابدارى فوم ليسانس در داندگاهى به صناو

درسهايى دربارة نسخههاى خطىى

گكته شده ولى چون گرايش كلى به آموختن كتابدار جديىد بىراى قبىول كىار در
كتابخانهها بود و هسىت داندىجويان رشىتة كتابىداى رغبتىى شايسىته بىه درس
نسخههاى خطى نداشته شايد بهطور كلى ضرورصى بىه زنىده سىاختن اطالعىات
سنتّىاحساس نيردهاند.
خوشبختانه در سال جارى بر اساس نيدنهاد مستدل و مجاهدت محمدصقى
دانشنژوه كتابخانه مركزى داندگاه صهران نذيرفت بىا هميىارى گىروه كتابىدارى
همان داندگاه ،ولى با استكاده از متخووىان و آگاهىان بىر احىوال نسىخ خطىى
دورهاى مستقل براى صربيت ده متخوص نسخهشناسى ايجاد كند و هماكنون ايىن
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دوره بهطور علمى و عملى داير است (صورت موادى كىه در ايىن دوره صىدريس
مىشود ضميمه است).
2ـ قواعد و ضوابط
در فهرستهايى كه براى نسخههاى خطى ايران صهيه شده قواعىد يينواخىت
در معرفى آنها وجود ندارد و مخووصا اغلىب از حيى

اصىطالحات صكاوصهىايى

مدخص ميان آنها ديده مىشود .زيرا هر فهرستنگار بنا بر اطالعات اكتسىابى و
گاهى بنا بر وم شخوى و اجتهىاد فىردى و در مىواردى بىه اسىتناد مدخوىات
ميتو

دريادداشتهاى «عَرض  » registreو صملك نسخههىا بىه شناسىاندن آنهىا

نرداخته است .نبودن اصول و قواعد ثابت و مضىبوط و گونىاگونى اصىطالحات
طبعاً موجب بروز اشياالصى در نسخهشناسى است.
فهرستنگاران ارونايى هم در آوردن مدخوات نسخههاى شىرقى اغلىب
صابع قواعد مرسوب در ميان خود بوده و وقىوف نىازككارانىهاى نسىبت بىه همىه
گوشههاى خاص نسخهشناسى سىنّتى شىرم نداشىتهانىد .مخووصىاً در صرجمىه
اصطالحات و صطبي دادن آنها با موادي موجود صوفي كامل به دست نياوردهاند.
بهطور مثال اصطالح فارسى «ركابك»« ،بند رومى» و «دندان موشى» را كه نىوعى
از طال اندازى بين سطور است چه بايد گكت؟
رسالة دكتر مهدى بيانى به ناب كتابدناسى كتابهاى خطى (صهران )1352 ،كه
متن رساله درس گكتن او بود و نس از درگذشتش بىه چىاپ رسىيد( ،)1و رسىاله
رضا مايلهروى به ناب لدات و اصطالحات فن كتابسازى همىراه بىا اصىطالحات
جلدسازى ،صذهيب ،نقاشى (صهران )1353 ،گره اساسىى از كىار فهرسىتنگىارى
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برنمىگيرد و متأسكانه جامع و دربرگيرنده همه اطالعات و اصطالحات ضىرورى
براى صعليم نيست.
نس ضرورت صهيه و صأليف كتابى جامعاالطراف مسلّم اسىت و بايىد همىه
قواعد و ضوابط و اصطالحات موطلح و مرسوب در كتابدارى سنّتى ايران جدا از
آنچه در ديگر ممالك اسالمى رايج است گردآورى شود ،و با معادلهاى انگليسىى
درست منتدر شود.
اين كه نيدنهاد جىدا بىودن چنىين مجموعىهاى از مدىابهات آن در ديگىر
ممالك اسالمى مىشود از لحاظ آن است كىه اصىطالحات متنىوع و مترادفىى در
ممالك عربى ،هندوستان و افدانستان و صركيه رايىج اسىت كىه بىاهم شىدن آنهىا
موجب صداخل و صخليط صازهاى خواهد بود .اما جداجدا بودن هر يىك سىبب آن
مىشود كه فهرستنگاران هر زبانى موطلحات رايج در ميان خود و در كار برده
شده سنتّى را بهكار گيرند.
مديل صنها اين نيست كه قواعد و موطلحات مربوط به كتابت و صىذهيب
و صحافى مضبوط نيست ،مديل اصلى اين است كه امروزه موادي بسىيارى از
موطلحات قديم را از ياد برده ،نمىشناسم .بهطور مثال من ناب سى و يك گونىه
كاغذ را از ميان «عرض»هاى ميتو

بر اول نسخهها و متىون كالسىيك فارسىى

استخراج كردهاب ولى هيچ نمىدانم كه چگونه مىصوان اين اصطالحات را با كاغذ
نسخهها صطبي داد و به دقت گكت كه كاغذ فالن نسخه دقيقاً از فالن نوع است.
براى رسيدن به اين هدف مهمترين كارى كه ضرورت دارد به انجاب برسد
مجموعهاى از همه نوشتهها و رسالههايى اسىت كىه در زمينىههىايى مربىوط بىه
خوشنويسى و رنگ كردن كاغذ و جلد سازى به زبىان فارسىى نگىار

يافتىه و
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اگرچه بهطور نراكنده بعضى چاپ و بعضى هم صرجمه شده است (مانند گلسىتان
هنر صوسط والديمير مينورسيى و رسالة رنگ كاغىذ سىيمى نيدىابورى صوسىط
 Louise Marlowو اشارات  )Yves porterباز ضرورت آن هست كىه بىه صىورت
كرنوسى

corpus

دراختيار باشىد و از ايىن طريى اصىطالحات نيدىين و قواعىد

محتمل و صعريكهاى مبنى برمتون استخراج و نيدنهاد شود و ضىوابط مربىوط بىه
صاريخ صحول و شيوههاى خط و بالمآل سىير فرهنگىى نسىخهنويسىى فارسىى در
دسترس فهرستنويس و نسخهشناس قرار گيرد .صرديد ندارب كه اگرچىه صرجمىه
گلستان هنر مكيد بود ولى از وقتى كه نس از آن صرجمه ،متن كتا

صوسط سهيلى

خوانسارى انتدار يافت استكاده بردن از مطالب و مضامين آن كتا

بىا صىحت و

دقت بهترى انجابشدنى است.
نيدنهاد ديگرب براى دست يافتن به ضبط اصيل اصطالحات و راهيايى بىه
استخراج درست قواعد شىناخت دقىائ هنىرى مربىوط بىه نسىخههىا آن اسىت
كه«عرض»هاى فارسى مندرج در ندت نسخهها (به هر زبانى شىرقى) گىردآورى
شود وبه چاپ برسد .از همين زمره و سنخ صواند بود كتابچهها و

صىورصهايىList

كه احياناً از فهرست بسيار ارزشمندى كىه در سىال  1172از نسىخههىاى آسىتان
صكى در اردبيل صهيه شده بوده و خوشبختانه به ناب گنجينىة صىكى صوسىط سىيد
يونسى (صبريز )1348 ،به چاپ رسيده است و نمونهاى است بسيار خىو

بىراى

آگاه شدن بر اصطالحات قديم رايج ميان گنجينهداران نسخه.
3ـ آمار تقريبى نسخهها
طبعاً صعداد واقعى نسخههاى خطى موجود در ايران را نمىصوان معين كرد،
ديگر چه رسد به اين كه بخواهيم عدة نسخههاى خطىى فارسىى را معىيّن كنىيم.
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نراكنده بودن نسخهها در كتابخانههاى عمومى ،داندىگاهى ،مؤسسىات دولتىى و
مسجدها و بقعههاى مذهبى و بىخبرى محض از بسيارى از آنها ،فهرست نددن
همة نسخهها ،مخكى بودن نسخهها در مجموعههاى خووصى مديل اساسىى در
راه صهية آمار دقي و واقعى است.
بهطور صخمين و صقريب صعداد نسخههاى خطى موجود در ايران از دويست
هزار كمتر نيست و احتماالً نيمى عربى است و بىهطىور صقريىب مىىصىوان گكىت
نزديك به شوت هزار از نسخهها در فهرستهاى چانى و ندريهها و به صكىاري
در مجلهها و مقدمة متون چانى معرفى شده است .بنابراين نزديك به يىكصىد و
چهل هزار نسخه فهرست ناشده در ايران هست ،فىالمثل هكت هىزار نسىخه در
كتابخانة ملى و به همين قياس در چند كتابخانة ديگر .نيته مهىم ايىن اسىت كىه
نسخههاى مجموعة خووصى بىه احتمىال نيمىى از فهرسىت ناشىدههىا را دربىر
مىگيرد.
اكنون بعضى از كتابخانىههىاى ايىران (مجلىس ،مركىزى داندىگاه صهىران،
مرعدىِ قم ،ملى ،بنياد دايرةالمعارف بزرگ اسالمى) بر مجموعههاى خطى خود
مىافزايند و نسخههاى خطى را كه در بازار عرضه مىشود مىخرنىد .گىاهى هىم
مجموعههاى اهدايى به اين كتابخانه مىرسد .نس اين نسخهها هم بايد فهرسىت
بدود.
4ـ فهرستنگارى انتخابى و انتقادى
با صوجه به كثرت نسخههاى ناشناخته و فهرست ندده و لزوب معرفى شدن
نسخههايى كه براى نيدرفت صحقيقات وجىو

دارد ناچىار بايىد راههىايى را در

نيش گرفت كه برآورندة اولويتها باشد و اگرچه هر كتابخانىهاى بايىد فهرسىت
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همة نسخههاى خطى خود را منتدر كند به مالحظه آن كه چنين كارى براى همة
كتابخانههاى جهان مستلزب سالهاى دراز صرف وقت و داشىتن نيىروى كارآمىد و
اعتبار مالى شايسته است ناچار يگانه راه ،آگاه شدن بر نسخههاى مورد ضىرورت
فهرست نگارى انتخابى  -انتقادى به اقتضاى احتياجات شناخته شىده محققىان و
ضرورتهاى فرهنگىى اسىت و بىدين منظىور مىىصىوان بىا مدىورت كىردن بىا
متخووان متنشناسى و نسخهشناسى فهرستهايى از نسىخههىاى مهمتىر را بىا
ارز يابى متنى و نسخهاى صهيه و ندر كرد .براى آن كىه مطلىب بيدىتر شىيافته
شده باشد من بهطور مثال دربارة رشتة صىاريخ چنىد كلمىهاى عىرض مىىكىنم و
ً بايد بگويم نظرب بهطور اخص به نسخ فارسى متون صىواريخى اسىت كىه
مقدمة
براى صاريخ عمومى مكيد خواهند بود.
از ميان صواريخ مهم عمومى به فارسى چندصاست كه همة نسخههىاى آنهىا
شناخته ندده و هر يك هم كه جزءً يا كالً چاپ شده است از لحاظ صحت مىتن
قابل اعتماد نيست.
بنابراين بايد متون موححى از آنها در دسترس محققان قرار گيرد و بىراى
اين كه چاپ درستى انجاب شود از هر يك بايد نسخههاى معتبرصر و مضىبوطتر را
شناخت .درحالىكه از هر يك نسخههىاى زيىادى هسىت كىه در صوىحيح مىتن
نمىصوان به آنها اصياء كرد .ناچار بايد نسخ معتبر بهطور محدود معرفىى شىود .از
اين رسته است جامعالتواريخ رشيدالدّين فضلاه همدانى ،زبدةالتىواريخ حىاف
ابرو ،حبيبالسير خواندمير ،روضةالوىكاى ميرخوانىد ،خلىد بىرين محمدصىكى
قزوينى و از صىواريخ سلسىلهاى كىه بىراى وقىايع جهىانى و صىاريخ منطقىه بايىد
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نسخههاى معتبر قابل اعتماد شناسانده شود ظكرنامىة شىرفالىدّين علىى يىزدى،
عالمآراى عباسى اسيندربيك مندى را بهطور مثال ناب مىبرب.
در زمينة صاريخهاى مرصبط با ممالك همجوار صاجالمآثر صىاجالىدّين حسىن
نظامى نيدابورى براى صاريخ هندوستان و هدت بهدىت بىراى صىاريخ عثمىانى و
روب و دهها كتا

همتراز آنها را مىصوان به ياد آورد.

در زمينه احوال و عقايد بزرگان صاريخ هىم بايىد مثىالى بيىاورب و بهتىرين
شخص رشيدالدّين فضلاه وزير همدانى است كه هنوز اكثىر نوشىتههىاى او بىه
چاپ نرسيده و نسخههاى صأليكاصش ارزشيابى ندده مانند كتىا هىاى صقريظىات،
اسئله و اجوبه و مجموعةالرشيديه كه خوشبختانه نسخ ممتىاز قابىل فاكسىيميله
شدن از آنها موجوداست (در صركيه و در ايران).
در زمينة رجالشناسى (بيوگرافى دينى شيعى) كتابى نظير احسناليبار فىى
معرفةًاالئمة االَطهار صأليف محمدبن ابىزيىد عربدىاه علىوى ورامينىى
(قرن هدتم) ،اگرچه نسىخههىايش متعىدد اسىت هنىوز بىه چىاپ نرسىيده و از
مجالسالمؤمنين قاضى نوراه شوشترى كه بهترين كتا

سرگذشت علماى شيعه

صا قرن يازدهم هجرى است هنوز چانى كه مبتنى بر نسخهاى درسىت و حسىابى
باشد انتدار نيافته .حتىكتا

روضةالدىهداى مالحسىين كاشىكى هميدىه بىدون

مراجعه به نسخه خطى صجديد چاپ مىشود.
همانطور كه اشارت رفت ،صعداد زياد اينگونه كتابهىا كىه هميدىه كتىا
مرجع بودهاند موجب دشوارى ارزشيابى انتقىادى و برصىرى نهىادن نسىخهاى بىر
نسخه ديگراست و ناچار ضرورت دارد كه فهرست

سالدمارى )(Chronologique

از متون مهم زبان فارسى به اعتبار قدمت سال كتابت صنظيم كرد صىا از مدىيالصى
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كه فىالمثل صاكنون در صوحيح ديوان حاف و شاهنامه فردوسى و كليات سىعدى
موجود بوده است ،كاسته شود.
هماره صحقيقات ادبى و شناخت متون ما را ملزب به اصيىاء بىه نسىخههىاى
معتبر و قديم كه نزديك به زمان مؤلف باشد مىىكنىد و بنىابراين ميلىف بىه آن
مىباشيم كه نسخههاى قديمى را بدناسيم.
فهرستنگارى انتخابى و انتقادى در همة رشتهها بايد اجرا شود صىا هرچىه
زودصر متون اساسى آن شعب علمىى ماننىد جواهرنامىه نظىامى (قىرن شدىم) در
سنگ شناسى و گوهرهاى آرايدى كه خواجه نوير صماب كتا

صنسىو نامىه را از

آن برداشته و نامى از آن نبرده است و سعادت نامة عالء طبرى از قىرن هكىتم در
علم ديوان و سيام شناسانيده شود.
5ـ دو نكته در فهرستنويسى نسخههاى فارسى
در فهرستنگارى نسخههاى فارسى ،صوجه به دو ويژگى و خووصيت كه
صاكنون يا مورد صوجه نبوده و يا به اجمال و اشاره از آن گذشتهاند بايد مورد نظر
قرار گيرد (شايد صا حدودى بهمانند نسخههاى ديگر):
الف ـ جنبة مادى و ظاهرى و بهطىور كلىى هنىرى اسىت (كاغىذ ،جلىد،
آرايش ،خط ،صووير) .اگر چه متخووانى در اين زمينهها بىه صقسىيمبنىدىهىا و
سبكشناسىها نرداختهاند اما با عنايت كامل به زمان نسخه و منطقة صهيه آن بايىد
گروهى متخوص با هماهنگى بىه بىازنگرى و صجسىس دامنىهدارصىرى بىه قوىد
مدخص و منضبط سىاختن سىبكهىا بپردازنىد و اسىتانداردهاى مىورد قبىول را
نيدنهاد كنند صا صدتّت آراء به حد مقدور از ميان برداشته شود.
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صرديد نيست كه صكنگارىهاى بازيل گراى و

 .و .رابينسون

)Robinson

و (B.W. Ernest Grubeو فهرست نسخ خطى فارسى موىور داراليتىب الموىريه
نگار

نوراه مبدر الطرازى مقدارى اين رشته را به سوى گستر

بىرده اسىت

ولى هنوز هنر كتا سازى فوليوريك ،مىذهبى و شىاهانة ايىران چنىان كىه بايىد
شناخته شده نيست .در زمينة صجليد و صحافى هم بايد صحقيقى صازهصر ،مخووصاً
دربارة صحافى ايرانى عرضه شود.
ب ـ رسمالخط نسخهها از نظر ضبط كلمات و دقائ زبانى (نىه از لحىاظ
خوشنويسى و هنرى) به دو مالحظه بايد در نسىخههىاى قىديم (صىا اواخىر قىرن
هدتم) معين و مدخص شود:
 )1طرز صلك كلمات بر مبناى اعرا گذارى و مديول بودن آنهاسىت كىه
طبعاً داللت بر گويش كاصب نسخه دارد و محققىان را از صدييىرات زباندناسىانه و
گويشهاى ديرينه فارسى آگاه مىسازد و بحثى دقي را مىصواند طرحريزى كند.
 )2طرز ضبط كلمات از حي

نيوستگى و گسستگى در مركبات و مكردات

است و مىشود گكت كه در هر دوره ،و هر منطقىه ،و حتىى هركاصىب ضىوابط و
رسمهاى گوناگونى رواج داشته است و هنوز هم مبتالبه عمىومى سىت و ناچىار
بايد ضبطهاى نسخههاى قديم را شناخت صا بر آن اساس و به اصياى منط خط و
زبان مديالت رسمالخط را بتوان رفع كرد.
بنابراين نسخههايى كه به هر كداب از اين دو جنبه كميى باشد بايد به دقت
معرفى شود و آنها را كه شايسته چاپ فاكسيميله است معيّن ساخت.
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6ـ نظرى به تاريخچة فهرستنگارى عمومى
از سال  1305كه نخستين نسخ خطى ايران مربوط به آستان قدس (مدهد)
و مجلس (صهران) انتدار يافت صا اكنون بهطور كلىى وقكىهاى در فهرسىتنگىارى
نيش نيامده ولى هرچند يك بار به مناسبت وقايع عمومى و وضع مالى كتابخانهها
كندى روى آورده است.
در حال حاضر براى كتا خانههاى كوچىك و نراكنىده و آنهىا كىه داراى
نسخ معدود هستند طرحى عمومى در دست نيست كه از صعىداد آنهىا آگىاهى بىه
دست آيد و فهرستنويسى آنها بهطور اطمينانبخدى سرانجاب گيرد.
امىىا در كتابخانىىههىىاى بىىزرگ ماننىىد ملىىى (علىىىنقىىى منىىزوى) و مجلىىس
(عبدالحسين حائرى) و مرعدى قم (احمد حسينى اشيورى) و كتابخانة مركىزى
داندگاه صهران (محمدصقى دانشنىژوه) و كتابخانىة بنيىاد دايىرةالمعىارف بىزرگ
اسالمى (احمد منزوى) بهطور منظم به فهرستنگىارى اشىتدال دارنىد .فهرسىت
نگارى كتابخانة ملى ملك (صهران) با انتدار جلد نهم كىه در سىال كنىونى منتدىر
مىشود ،بهنايان رسيده است.
صعداد فهرستهاى نسخ خطى فارسى كه در جهان انتدار يافتىه اسىت بىه
صخمين من به نزديك هزار عنوان رسيده است لذا «كتىا شناسىى فهرسىتهىاى
نسخ خطى فارسى در كتابخانههاى دنيا» كه به صوصية يونسىيو صهيىه كىردب و در
سال  )1958(1337چاپ شده ،كهنه شده است و مىبايىد بىا طىرح جديىدى بىه
انتدار چنين كتا شناسى نرداخت و كوششهاى انجاب شده را شناسانيد.
مىدانيم كه  J.D. Paersonدر كتا
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هريك از كدورهاى ارونايى و آمرييايى شمالى فهرستهاى مربوط به نسخههاى
خطى فارسى را به صرصيب الكبايى ناب هر شهر و هر كتابخانه معرفى كرده است .با
وجود ايىن اكنىون ضىرورت دارد بىر مجموعىة كىار افدىار و نيرسىن فهرسىت
مقالههايى هم كه معرفى نسخههاى خطى ،حتى آنها كىه بىه معرفىى يىك نسىخه
مختص است در كتابدناسى جامع آورد شود و كارى ييباره و يىكسىره عرضىه
گردد.
در ايران دو ندريه هم در معرفى نسخههاى خطى هر چند يىك بىار ندىر
مىشد و كمك مؤثرى در معرفى نسخههىاى نراكنىده ،دورافتىاده و صىكمانىده و
مخووصاً مجموعههاى خووصى كه اميان شخوى به ندر فهرست نداشىتهانىد
بود .ييى از اين دو مجموعه ندرية نسخههاى خطى از انتدارات كتابخانه مركزى
و مركز اسناد داندگاه صهران است كه در سال  1339نخستين دفتر

انتدار يافت

و صاكنون دوازده دفتر آن ندر شده است .ديگرى كه آشنايى با چند نسخة خطىى
ناب دارد كه در سال  1355به اهتماب دو صن از فضالى حوزة علميىه قىم (حسىين
مدرسى طباطبائى و رضا استادى) انتدار يافت و متأسكانه متوقف مانده است.
7ـ فهرستنگارى گروهى
با صوجه به آنچه از وضع نسخها و فهرستنويسى آنها گكته شد براى ايىن
كه زودصر فهرستنويسى نسخههاى موجود در كتابخانههىاى ايىران نايىان گيىرد،
فهرستنگارى كتابخانهها را كه طب سنّت متيى به كار يك نكره است بايد به كار
گروهى درآورد و براى اين كار صوورب بر اين است كه بايد سىمپوزيومى خىاص
در ايران با شركت مديران كتابخانههاى مهم و فهرسىتنگىاران متخوىص نسىخ
خطى و مسؤوالن ارگانيزاسيونهايى كه داراى كتابخانههاى حىاوى نسىخ خطىى
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هستند (اوقاف ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،وزارت فرهنگ و آموز
صدييل شود و دربارة رو

عالى)

مربوط به حوول اين مقوود اصخا صوميم مدىترك

كرد.
در ايران چند بار كوشش دستهجمعى براى فهرستنگارى نسخههاى خطى
شد و ثمربخش بود و به اشاره بد نيست يادآور شوب:
الف ـ كتابخانة سپهساالر با هميارى محمىدصقى دانىشنىژوه و علىىنقىى
منزوى.
ب ـ كتابخانههاى شهرستانهىا كىه انجمىن آثىار ملىى طىرح محمىدصقى
دانشنژوه و اينجانب را نذيرفت صا صوسط متخووان و ادباى هر شهر فهرسىت
نويسى نسخخطى آنجا انجاب شود .براى شش كتابخانة مدهد (صوسط كاظم مىدير
شانهچى ،عبداه نورانى ،و صقى بينش) و كتابخانة عمومى رشت (محمد روشىن)
فهرستهايى صهيه و در سه جلد چاپ شد.
ج ـ كتابخانة مجلس شوراى ملى كه مجلد يازدهم صا شانزدهم آن حاصل
كار گروهى چند فهرستنويس با هم است.
د ـ كتابخانة ملى ملك در نه جلد كه نتيجة كار مدترك ده فهرسىتنگىار
است.
8ـ فهرست مشترك
نس از صأليف مهم و
در نگار

ابتيارىC.A.Storey

 ،احمد منزوى كه سالهايى چند

فهرست نسخ خطى صجربه عملى و ممارست يافته بود و جىز ايىن در

صهيه و چاپ چند جلد از كتا

الذريعه صىأليف نىدر

بىه او كمىك كىرده بىود

174

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

درصدد صهية فهرست مدترك از نسخههاى خطى فارسى موجود در ايىران برآمىد
(از سال  )1348و صوانست قسمتى از آن را در شش جلد به چاپ برسىاند .او نىه
صنها همة فهرستهاى چاپ شدة ايران را ديده و استخراج كىرده بىود بليىه نىاب
نسخههايى را كه شخواً در كتابخانههاى مختلف ديده بىود و فهرسىت چىانى از
آنها در دست نبود در اين فهرست مندرج كرد .گاهى هم ناب نسخههىاى موجىود
در كدورهاى ديگر را براساس منابع و مراجعى كه به فارسى صرجمىه شىده و يىا
اصل آن فهرستها را خود به صكاري ديده بود وارد كرده است.
منزوى نس از اين كه شدمين جلىد كتىابش منتدىر شىد چىون فعاليىت
مؤسسة ناشر متوقف شد به ناكستان سكر كرد و موف شد در آنجا طرح نىوى را
به «مركزصحقيقات فارسىى ايىران و ناكسىتان» (راولپنىدى) بپذيرانىد و بىه چىاپ
فهرست مدترك صازهاى بپردازد و آن فهرست مدترك نسخههاى خطىى ناكسىتان
است كه يازده جلد آن ندر شده است (.)1990-1983
كار ابتيارى او در مجلدات اخير اين فهرست افىزودن فهرسىتوارههىايى
است به صرصيب موضوعى حاوى ناب و ندان كتىا هىاى خطىى و چىانى فارسىى
مربوط به هر موضوع و براساس صرصيب اسم كتا  ،با ارجاع به مآخذ و منابع اين
قسمت منحور به معرفى نسخ ناكستان نيست.
اكنون كه اين گزار

نگار

مىيابد احمد منزوى در صهران مذاكره دربارة

فعاليت ديگرى را در همين زمينه فهرست مدترك با «بنياد دايرةالمعارف بىزرگ
اسالمى» آغاز كرده است كه بهطور خالصه عبارت است از اين كه فهرسىتوارهاى
را كه در جلد  11فهرست مدترك ناكستان آغاز كرده است ادامه دهد.
در زمينة مربوط به فهرست مدترك يادى هم بايد از سه طرح ديگر بدود:
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ييى فهرست موضوعى نسخههاى عربى ايىران اسىت كىه محمىد بىاقر حجتىى،
فهرستنويس نسخ خطى دانديده الهيات از چند سال نيش بىه صهيىة آن دسىت
برده و آن را بر اسىاس فهرسىتهىاى چىاپ شىده كتابخانىههىاى عمىومى (نىه
مجموعههاىخووصى) به صرصيب موضوعى و صاريخ نگار

و اسم كتا

فىراهم

كرده و مركز اسناد و مدارك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به چىاپ جلىد اول
آن نرداخته است .ديگر فهرست مدترك كتا هاى فقه و حىدي
فارسى و عربى كه مؤسسة بنياد انقال

اسىت اعىم از

اسالمى بانى صأليف آن شده است .آخرين

همه فيرى است كه محمدصقى دانشنىژوه بىراى اجىراء بىه داندىيده الهيىات و
معارف اسالمى داندگاه صهران القاء كرد .نظر او بر ايىن بىود كىه بىراى نيدىرفت
صحقيقات ايرانى اطالعات مندرج در كتا هاى كارل بروكلمن و فىؤاد سىزگين و
كارل استورى و هوفمان و فهرستهاى چاپ ايران درهم كىرده شىود و يونيىون
ليستى باشد كه فىالمثل اطالعات مربوط به ابن سينا اعىم از فارسىى و عربىى در
يك جا و با هم به داندمندان عرضه شود و مقاب فرهنگ ايرانى مدىخص باشىد.
صهية فهرستهاى مدترك از مجموعههاى فارسى يك كدور هم از كارهاى مهىم
و با ارز

است و به همين مالحظه بايد از فهرستى كه اخيراً آقاى ب .نيه مونتسه

منتدر ساخته و طبى آن معلىوب شىده اسىت كىه  436نسىخه خطىى فارسىى در
كتابخانههاى شهرهاى مختلف ايتاليا موجود است ياد كرد و آن را الگىويى بىراى
كارهاى مدابه قرار داد.
9ـ عكس و ميكروفيلم
نخستين اقداب براى عيسبردارى از نسخ خطىى را محمىد قزوينىى حىدود
سال 1925ب .به دولت ايران نيدنهاد كرد و خود مأمور شد در ارونا از نسخههاى
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مهم و معتبر كه در درجة اول اهميت براى صوحيح و چىاپ و موجىب نيدىرفت
صحقي در زمينة صاريخ و ادبيات ايران بود عيس صهيىه كنىد .آنچىه بىه وسىيلة او
عيس صهيه شد اينك در كتابخانة ملى نگاهدارى مىشود.
اما صهية مييروفيلم از نسخههاى خطى در ايران را نروفسور هىانرى كىربن
در مدصى كه مدير انستيتو ايرانشناسى فرانسىوى در صهىران بىود آغىاز كىرد و از
صعدادى نسخههاى خطى فلسكى و عرفانى و صاريخى كه بعضى از آنها متعلى بىه
مجموعههاى خووصى بود مييروفيلم صهيه كرد.
نىىس از آن مجتبىىى مينىىوى از سىىوى داندىىگاه صهىىران و وزارت فرهنىىگ
مأموريت يافت كه در كتابخانههاى صركيه به صجسس بپردازد و از نسخههىايى كىه
مناسب مىيابد مييروفيلم بگيرد .او اين كار را با دلبندى و ندتيار سىتايشانگيىز
در مدت قريب به شش سال انجاب داد و مييروفيلمهىايى را بىه رهآورد آورد كىه
ماية اصلى صدييل بخش مييروفيلم كتابخانة مركزى داندگاه صهران بود.
نس از او دكتر بيحاه صكا از نسخههاى فارسى مهم كتابخانههىاى مىوزة
بريتانيا و ملى فرانسه به مييروفيلمبردارى نرداخت كه همىه بىراى نگاهىدارى در
كتابخانة مركزى داندگاه صهران بود .جز اين خود كتابخانه هىم از مجموعىههىاى
خووصى و عمومى ايران و خارج منظماً مييىروفيلم درخواسىت كىرده و اينىك
مجموعهاى كه صعداد آن به حدود  7500رسىيده و سىه جلىد فهرسىت بىراى آن
صوسط محمدصقى دانشنژوه چاپ شده است.
اين نيته را بايد در نظر داشت كه اهميت مجموعة مييروفيلمهاى كتابخانة
مركزى و مركز اسناد داندگاه صهران بر ايىن اسىت كىه مقىدار زيىادى از آنهىا از
نسخههاى متعل به مجموعههاى خووصى مييروفيلم شده است.

سرگذشت و سرنوشت نسخههاى خطى

177

كتابخانههاى آسىتان قىدس (مدىهد) و مرعدىى (قىم) و ملىى هىم داراى
مييروفيلم هستند .كتابخانة ملى ملك فقط از مجموعة خود مييروفيلم صهيه كرده
صا خوانندگان به جاى مراجعه به اصل نسخ از مييروفيلم استكاده كننىد .كتابخانىه
مرعدى (قم) اخيراً جلد اول نسخههاى عيسىى خىود را منتدىر سىاخته و در آن
 500نسخه از  2000صا معرفى شده است.
10ـ فاكسيميلة نسخههاى خطى
در احياى متون كهن فارسى خوشىبختانه دو گونىه اقىداب مىىشىود :ييىى
صوحيح انتقادى متون از روى نسخ خطى است كه در اين ننجاه و چند سالة اخير
نزديك به دو هزار متن كالسيك در ايران به چاپ رسيده.
ديگر طبع فاكسيميله (عيسى) است كه سابقة آن بىه حىدود بيسىت سىال
مىرسد و داندگاه صهران و انجمن آثار ملى در اين كار نيدگاب بودهاند.
اخيراً مؤسسة خاصى به ناب «مركز انتدار نسخ خطى» وابسته به بنياد دايرة
المعارف اسالمى به منظور چاپ عيسى نسخ منحور بىه فىرد و ممتىاز و معتبىر
قديمى ،هنرى و خط مؤلف صأسيس شده است و در ظرف دو سىال كىه از آغىاز
كار

مىگذرد ننج كتا

از جمله نسخة مور  667مكاصيح االسىرار و موىابيح

االبرار صأليف صاجالدّين محمد شهرستانى (به زبان عربى) را به چاپ رسانيده.
ننجاه و ننج سال نيش محمد قزوينى به درخواست دولت ايران نوزده متن
مهم را براى چاپ شدن معرفى كرد و نسخههاى مهىم آن را برشىمرد .امىا از آن
ميان هنوز متنهاى هكت اقليم امين احمد رازى و مجمل فويح خوافى و صىاريخ
جهانآرا وزبدةالتواريخ ابوالقاسم كاشانى و زبدةالتواريخ حىاف ابىرو و صىاريخ
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راقم مير شريف سمرقندى و كيهان شناخت حسن قطان مروزى يىا چىاپ ندىده
است و يا چاپ انتقادى ندارد.
اينك هم ضرورت فرهنگى اقتضا دارد از ميان فهرستهاى نسىخ خطىى و
فهرستهاى مدترك فهرستى انتخابى در هر رشته صوسط گروه متخوىص معىين
شود صا براساس آن فهرست نسخههاى خو

و اصيل و با اساس مدخص گىردد

و هرچه زودصر به ييىى از صىور ندىر انتقىادى  -ندىر فىورى مضىبوط  -ندىر
فاكسيميله در مدصى مثالً ده سال اين برنامىه بىه اجىرا درآيىد و مجىدداً فهرسىت
ديگرى صهيه و نسبت به اجراى آن اقداب شود.
چون از من خواستهاند گكتارب دربارة نسخههاى خطى فارسى باشد اگر چه
اين گزار

ممزوجى بود از صاريخچه و اطالعات مربوط بىه نسىخههىاى خطىى

فارسى و عربى و صركىى موجىود در ايىران ،نيدىنهادهاى خىود را كىه نىاظر بىه
نسخههاى هر سهزبان است به شرح زير خالصه مىكنم:
الف ـ براى هر سه زبان
ى صأسيس مركز صربيت نسخهشناس و فهرستنگار عربى و فارسى و صركى
در ييى از داندگاهها با عنايت مخوىوص بىه ضىوابط و اصىول و اصىطالحات
سنّتى.
ى صدوين قواعد نسخهشناسى و فهرستنگارى و چاپ آن به زبان اصلى و
زبان انگليسى.
ً دقي از موجودى نسخ خطىى ايىران و صعيىين مقىدار
ى صهيه آمار نسبة
فهرست شده و ناشده.
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ب ـ براى زبان فارسى
ى صهية فهرست مدترك الكبايى به صورت

Union List

ى نسخ فارسى فهرست شده در جهان
ى صهية كتا شناسىى فهرسىتهىاى نسىخ خطىى فارسىى بىه طىورى كىه
معرفىهاى صكنسخهاى مندرج در مجالت را نيز دربر گيرد.
ى صهية فهرست انتخابى فورى از نسخههىاى فهرسىت ناشىده فارسىى هىر
كدور بر اساس زمينهاى كه گىروه متخوىص ،شناسىاندن آنهىا را در رشىتههىاى
مختلف ضرور مىدانند.
ى صهية فهرست سالدمارى  Chronologiqueنسخ معتبر قديم بىراى صعيىين
ضابطههاى مربوط به خط و صلك زبان فارسى صا سال هدتود هجرى.
ى گردآورى يادداشت »عرض«هايى فارسىى و فهرسىتهىاى قىديمى كىه
مدخوىىات نسىىخههىىا در آنهىىا مضىىبوط مانىىده و ايىىن دو كىىار بىىراى صدىىخيص
موطلحات و استخراج قواعد فهرستنگارى ضرورت دارد.
ى صهية فهرست انتخابى از متون ارزنده فارسى و شناساندن نسىخ آنهىا كىه
براى چاپ و ندر اولويت دارد.
يادداشت:

.1

همين جا يك اختالف بيّن وجود دارد .ايدىان كلمىه كتابدناسىى را بىا گىرفتن از مكهىوب سىنّتى و
قديمىكتا

شناسى براى معرفى و شناخت «مدخوات خطى» ) (descriptionبهكار برده اسىت در

حالى كهديگران كتا

شناسى را به جاى  bibliographieموطلح ساختهاند.

