چاپ نسخه برگردان( )1مخطوطات
(طرح مقدماتى)

()2

()3

ايرج افشار

چكيده:
يكى از كارهاى شايسته و بايسته در حوزه نسخههاى خطى و متن پژوهى،
چاپ نسخه برگردان متون با توجّهه بهه ارزشهى وى و مهودم وى نزها از ها
مع وى و بزره علىى ،و مرانجام ،گسترش ايرانش امهى امه .نسهخهههايى كهه
بايستگى و شايستگى نسخه برگردانى چاپى خواه هو داشه ،.بهه ده گونهه ابه
تقسيم هست و 1 :به خطّ مؤ ف باشو  2كتاب .نزا به زمان تأ يف مهتن ندديه
باشو  3از روى خطّ مؤ ّف كتاب .شوه باشو  4م صر به فرد باشو  5كتابه.
نزا تومّط دانشى وى مشزور صورت گرفته باشهو  6مضهوو باشهو (از حيه
ضوط و ربط و املوب كتاب .و م ظّم بودن ع اوين و ابواب و خوانا بودن كلىات
من حي

ا ىجوع و به طور كلّى واجو هىه مشخّصات الزم براى اعتوار و ارزش

نسههخه باشههو  7از حي ه

كيّيّهه .مربههو بههه ضههوابط عارض ه و جسههىان

) (Codicologieو خصوصيّات خطش ام و ظواهر اوراق و نشان دادن تىهايدات
ميان نسخ مرتوط به لىروهاي مختلف فره گى ،واجو د ايق و فوايو باشو  8بهه
مالحظه د ايق رمما خطّى ،يع

املوب ضوط كلىهات ،بهراى مطا عهه و ت قيهق
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ت وّالت زبان ،مؤثّر و مّيو باشو  9به خطّ كاتوان مشهزور باشهو  10از ها
ويژگىهاى تديي ى ،اب توجّه باشو
در اين گّتار ،مشخّصات  162نسخه خطّى كه به صورت نسهخه برگهردان
در ايران و كشورهاى خارجى چاپ شوه ،ذكر گرديوه ام.
كليههو وا:ه :چههاپ نسههخه برگههردان ،ىههان ،اتههري ،،افيانسههتان ،امريكهها،
انگلستان ،ايران
***
دومتم م ىود اميو ماالر ،فاض مقيم وس نجلس ،درصود بر موه امه.
با مرمايهگذارى چ و فره گدوم .ايرانى باش وه در مريكا به چهاپ ملسهلهاى
از نسخههاى خطى مزم زبان فارمى كه هر ي

به نوعى براى لىرو پژوه،هاى

ايرانى مودم و خواهو افتاد ،به طور عكسى (= فاكسيىيله ا وام ك و پامخم ايهن
بود :نيّ .خير مگردان كه موارك فا ى ام.
دوبار ،هر بار ي

ماعتى بي ،در اين باره با هم گّ .و گهو و هىسهخ ى

داشتيم پس ب ا به پيش زاد ايشان بر ن شوم با توجه به ضرورتهايى كه در ميان
هس .و كيّيات مت وعى كه در نُسَخ وجود دارد و با ع اي .به تجربههاى گذشته
(بيشتر در ايران كه در هىين زمي ه انجام شوه ام .چ و نكته اصلى و امامى را
در مورد نوع نسخهها و خصوصيّتى كه هر گروهى دارد ،در اين مطور يهاد ورى
ك م چون فرموده ام .كه نزا را به ذي يادداش .در ورم ايهن گهدارش لىهى
شو
در انتخاب نسخههايى كه بايستگى و شايسهتگى نسهخه برگردانهى چهاپى
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توان و داش .مىبايو درم .م جيو كه چ ين كار پرهدي ه و كم فهروش برامهاس
كوام معيار و ميدان انجام شونى ام.؛ بوين مع ى كه در اب هدي هه گدافهى كهه
صرف خواهو شو و طوعاً شىار معوودى از كتاب عكسى به طور معىول فهروش
خواهو داش ،.دم .كم حاص كار ن چ ان باشو كه از ها مع هوى و بزهره
علىى ه يع ى گسترش ايرانش امى ه نتيجه بخ ،باشو بوين ني .م امهو .دارد
نخس .فزرمتى از حوود ي

صو نسخهاى كه در مرحله اول مىتوانهو بهه طهور

مسابقه در اين ميوان رار گيرد و ا وته هىه جوانب و جزهات كهار و مودبخشهى
علىى به رميوگى در موه باشو ت ظيم و اين چ ين فزرم .را به چ و دمته بخ،
كرد ا وته مراد فقط نسخههاى زبان فارمى ام.؛ عربىهاى تأ يف ايرانيهان فعهالً
در اين جوول و مقصود در شىار نىى ي و
نخستين گونه از نسخههاى خطىِ واجو امتياز براى چاپ ،نزا خواهو بهود
كه به خط مؤ ف باشو (اتوگراف فهر

ك يهو از شهاه امه و رباعيهات خيهام و

مث وى موالنا و كليات معوى و ديوان حافظ نسخههايى به دم .يو كه به خهط
مراي وگان نزا باشو پس طويعى خواهو بود كه با چاپ كردن عكسى نزا ديگهر
هيچ گونه نيازى به تص يح و مقابله و وردن نسخه بول و پي ،كشيون نظريهات
و احتىاالت بجا و بيجا و رودهدرازىهاى معىول و معتاد درباره ن متون نخواهو
بود و راه بر هرگونه امت وا و اجتزادى بسته مىشود ب ابراين اگر نسخههايى بهه
خطّ صاحوان تأ يف متون امامى مزم معتور ش اخته شود ،چاپ نزا در مجىوعهه
موردِ نظر از شايستگى خاص برخوردار توانو بود به طور مثهال ن پهارهههايى از
ديوان صائب كه به خطّ شاعر ش اخته شوه و به چاپ رمهيوه دريهن رده امه.
هىاره ا ران و مشابزات ن گونه ثار را چاپ كردن بايو دانس .ا وته و فنامهه
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ربع رشيوى هم كه بخ ،اعظم ن بهه خهطّ مؤ هف يع هى رشهيوا وين فضه اهلل
هىوانى ام .در هىين شىارم .اين متن ،هم از حي
حي

م صر بهودن و ههم از

خطّ مؤ ف بودن خصوصي .چاپ نسخه برگردان داشته ام.

(4

دومين گونه از نسخههاى خطى فارمى كه ضهرورت تهاريخى و فره گهى
ايجاب مىك و در چ ين ملسلهاى به چاپ برمو ،مربو به ُوم .نسخههامه.
يع ى نسخههايى كه كتاب .نزا نسو .به زمان تأ يف متن نددي

باشهو ب هابراين

نسخه رن هّتم شاه امه (مورّخ  614ق/فلورانس ا وام نسخ ن كتاب امه،.

(5

هىانطور كه نسخه مورّخ  805حافظ نسو .به ديگر نسخ ن ديوان ه هوز هوام
ام .نسخه شاه امه  214مال نسو .به زمان تأ يف ن فاصله دارد ،در حا ى كه
نسخه  805حافظ فقط چ و ما ى از زمان درگذش .حافظ( ،اگرچه اك ون با مقا ه
على لداود در مجله نامه فره گستان( 6خور از نسخه مورّخ  803به دم .مهوه
ام.
ويىىترين نسخه زبان فارمى نسخهاى ام .از كتاب األَب يه عهن حقهائق
األَدويه كه اموى طومى شاعر (د 465 :ق ن را به مال  447ق كتاب .كهرده
ب ابراين ن نسخه كزنترين نسخه موجود زبان فارمى ام .و ومتى نددي

(7

بهه

هدار مال دارد و تاك ون ن را ا وم نسخ خطى فارمى مهىدانهيم و احتىهال داده
مىشود متن موجود در چ ين نسخهاى نددي تر به مخن و نوشته مؤ ف باشو و
در ن تصرف كىتر روى ور شوه باشو
ترديو نيس .چاپ اين گروه از نسخههها بهه طهور طويعهى و در نظهر اول
فايوهبخ،تر از نسخ ديگر ام .و از نسهخ پرجلهوهاى كهه ج وهه ه هرى ،مت هى،
رمما خطّى خواه و داش .براى م قق و مص ح كار موتر توانو برود
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مومين گونه از نسخههاى خطى فارمى ،نزا توانو بهود كهه از روى خهطّ
مؤ ف كتاب .شوه باشو در صورتى كه نسخه خط مؤ ف در دم .نواشو و رائن
و دالئ روشن مازد كه ادعاى كاتب درم .امه ،.ايهن نسهخه اعتوهار خهاص
مىيابو ا وته هر چه فاصله ميان تاريخ تأ يف و تاريخ كتاب .كمتهر باشهو اعتوهار
نسخه بي ،مىشود هىچ ين ام .نسخههايى كه بر مؤ ف رائه .شهوه باشهو،
مان و معيار األشعار مورّخ  702ق كه اظزار شوه خواجه ان را مقابله كرده ام.
چزارمين گونه از نسخههاى خطى فارمى كه مىبايو چهاپ عكسهى نزها
مورد توجه رار گيرد م صر به فرد بودن نزام .اين ج وه ا وته مىكن ام .به
مرور ايّام و با پيوا شون نسخههاى تازهياب خوشهپذير شود بوين مع ى نسخهاى
كه امروز م صر به فرد در شىار مى يو ،فردا كه نسهخهاى ديگهر از ن مهتن در
گوشهاى به دم .مو ،ديگر ن نسخه پيشين نسخه يگانه نيس .كىا اي كه األب يه
عن حقايق األدويه خطّ اموى طومى تا مو عى كه م ىّو تقى دان،پهژوه نسهخه
ديگرى از ن را نيافته بود (يع ى حوود بيس .و پ ج مال پي ،نسهخه م صهر
بود

(8

ا وته نسخه تازهياب نتوانس .األب يه خطّ اموى را از اهىي .بي وازد ،زيهرا

نسخه تازه يافته نسوتاً جويونويس ام .به عالوه نسخه خطّ اموى بهه مالحظهه
نكه به خطّ يكى از اشزر و او ين شعراى زبان فارمى ام ،.واجو خصوصيّ .به
تىام مع

ام .و هم اين كه از نظر رمما خط ويم و شيوه نگهارش د هايقى را

در بر دارد كه هىيشه مانونى ام .اگر نسخههاى ديگهرى از ن دمهتياب شهود،
بسيار بعيو مىنىايو كه نسخه خطّ اموى از اعتوار بيّتو ،مگر ن كه األب يه به خطّ
مؤ ّ ،از گوشهاى به در يو چون خطّ رودكى و فردومى و شاعران نخستين را
در دم .نواريم اين نسخه براى ما نىودارى ام .و نشانهاى روشهن از امهلوب
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خطوطى كه ميان شاعران ن عصور متواول بوده

(9

نسخه يگانه تاريخ ميستان هم هىان مرنوش .را ياف.؛ يع ى نسخه دومى
پيوا شو كه اگرچه بسيار تازهنويس ام .به هر حال داراى اختالفاتى ام.

(10

نسخه جيرافيايى حوود ا عا م من ا ىشرق ا هى ا ىيهرب تهأ يفِ  372ق و
كتاب 656 ِ.ق كه ي

بار چاپ نسخه برگردان از ن شهوه امه( .در مسهكو و

چ و بار چاپ حروفى ،ه وز نسخه م صر ام.
اورا ى از نسخه نا ص وامق و عذراى ع صرى كه به تصادف از الى جلهو
چرمين م ورس نسخه كتابى به در مو ،فعالً خصوصهي .م صهر بهودن را دارد
چون چاپ نسخه برگردان از ن شوه ،مىتوان در كمّ و كيف ن درم .د يق شو
و بر خصائص رمما خطى ن دم .ياف.
به هر تقوير ،نسخههاى يگانه ارزشى بي،بزا دارنو مان وِ مجى ا تّهواريخ
و ا قصص (تا چ وى پي ، ،و فنامه ربع رشيوى،

(11

دفتر د گشا و نزهايى كهه

تاك ون به چاپ عكسى نرميوهانو مىتوان و در او وي .رار گيرنو بعضى هم كه
چاپِ عكسى شوه ام .و امروز نسخههاى نزا بسيار كىياب ام .باز بايو چاپ
نسخه برگردان بشود مان و حوود ا عا م
پ جىين گونه ،نسخههايى ام .كه كتاب .نزا تومط دانشى وى انجام شوه
باشو چاپ چ ين نسخهها از ا نشان دادن املوب رمهما خهط دانشهى وان و
يادگار مانون خط نان در روزگار ،خا ى از اهىي .نيس .بهه طهور مثهال چهاپ
نسخه برگردان ترجىه صور ا كواكب (تأ يف عووا رحىان صوفى كهه ترجىهه و
كتاب .ن به خواجه نصيرا وين م سوب شوه ام .براى چ ين م ظورى مّيو بوده
ام .چاپ نسخه معراجنامه ابنمي ا به خطّ مجعول و م سوب به امام فخر رازى

261

چاپ نسخهبرگردان مخطوطات

هم از اين مقو ه در شىار موه

(12

هىچ ين ام .نسخه اشجار و اثىار بخارى به

خطّ عويو زكانى مورّخ  767ق متعلق به كتابخانه ملّهى مله

(تزهران كهه ه هوز

چاپ نشوه ام.
ششىين گونه ،نسخههاى «مضوو » ام .يع ى نزايى كه از حي

ضوط و

ربط و املوب كتاب .و م ظم بودن ع اوين و ابواب و خوانها بهودن كلىهات مهن
حي

ا ىجىوع و به طور كلى واجو هىه مشخصات الزم براى معتور بودن نسخه

باشو و از وَجَ ات اينگونه نسخهها بر يو كه مىتوان به طور اطىي ان بخشهى بهه
نزا اتكا داش .از اين وي ام .األغرا

ا طويه ،ذخيره خوارزمشهاهى ،ديهوان

ذوا ّقار شروانى كه اگرچه نسخههاى ديگرى از نزا هس ،.اما نسخههاى چهاپ
برگردانشان از جالل و كىال خاصهى برخوردارنهو و ارزش نسهخه برگردانهى را
داشتهانو
هّتىين گونه ،نسخههايى ام .كهه از حيه

كيّيّه .مربهو بهه ضهوابط

عارضى و جسىانى نسخه ( Codicologieو خصوصهيات خطّش امهى و ظهواهر
اوراق ( Paleographieو نشههان دادن تىههايدات ميههان نسههخههههاى مههرتوط بههه
لىروهاى مختلف فره گى ،واجو د ايق و فوايوى ام .به طور مثهال از نسهخه
مث وى مع وى( ،چاپ شوه در مونيخ ىان به مال  1932م بايو نام ورد كهه بهه
خطّ عووا كريم بن ميرملكى ام .و از حي

نىودن نوعِ خهطّ نسهتعليقِ مرمهوم

كتاب .ه وومتان و طرز ت ظيم و رامتگى ميت م ام ،.و ى اهىي .مت ى نوارد
هشتىين گونه ،نسخههايى ام .كه به مالحظه د هايق رمهما خطّهى يع هى
املوب ضوط كلىات (مخصوصاً پيومتگى و گسسهتگى نزها و مشهكول بهودن
كلىاتى نظير مُوار ،جُوان ،چُ ان ،بُوُريو و همچ ين ن هوه وردن حهروف فارمهى
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(پ ،چ ،: ،گ و ت والتى كه كاتوان در نوع و شك ضوط اين حروف دادهانو ،و
نيد ضوط كلىاتى كه به ذال فارمى تا حوود رن نزم مرموم بود ،چاپ كردنشهان
وميله مطلوبى براى مطا عه و ت قيق ت والت زبان توانو بود

(13

نزىين گونه ،نسخههاى خوش نوشته ام .يع ى نزا كه بهه خهطّ كاتوهان
مشزور به كتاب .در موه و مىكن ام .از حي

متنش امى بىارزش باشو و بسا

كه چ ين ام ،.و ى به م امو .زيواى خطّ و مرمشق رار گرفتن ن چاپ شونى
ام .مان و نسخه رباعيات خيام به خطّ ميرعىاد و كليات معوى به خطّ حجابِ
شيرازى ،يا گلستان معوى متعلق به كتابخانه ملط تى كهه ن را بهه خهطّ يها وت
م سوب كردهانو
دهىين گونه ،نسخههاى رايشى ام .از حي

به كهار گهرفتن تهذهيب و

ترصيع و تشعير مىتاز د ر نزا و مر وحه و شىسه و ترنج داشتن و جوولب وى و
دنوان موشى بودن ميان مطور و ديگر كارهاى تديي ى ه گاه ايهنگونهه نسهخههها
تصوير هم دارنو دو نىونه مىتاز از اين دمته نسخههاى شهاه امه بها يسه يرى و
شاه امه طزىاموى ام .كه او ى در تزران و دومى در امريكا طوع شوه ام.

(14

در چاپ نسخههاى خطى كه به طور عكسى ( وحى ه نسخه برگهردان ه
انجام مى شود دو م ظور مىكن ام .وجود داشته باشو :يكى نشر نزا بهه اعتوهار
يكى از خصوصيات دهگانه ام .در اين مورد متن مورد نظر نيسه .كهه در چهه
باب و مطلب ام ،.كيّيات و اعتوارات نسخه موّ نظر رار گرفته ام.
ديگر نشر نزا به م امو .خود متن ام .در اين مورد مىبايو د  .خاص
در انتخاب نسخه به كار برد كه متنْ اصي تر ،كام تر و درم.تر باشو و طوعاً در
اين موارد د  .در شجره نق نسخهها وجوب پيوا مىك و اگر نسخه خطّ مؤ ف
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به دم .نواشو ،بايو ن نسخهاى را كه نددي تر به عصر مؤ ف و مضوو ام،.
براى اين گونه كار انتخاب كرد
نكته پايانى م ج ،نسخهها از باب .موضوعهايى ام .كهه امهروزه بهراى
رشته ايرانش امى در درجهه اهىيه .بهاالترى امه .و مهىبايهو در ههر يه

از

موضوعهاى تاريخ و جيرافياى تاريخى ،ادبيهات م ظهوم و م ثهور و علهوم ادبهى،
فلسّه و معارف امالمى ،علوم (م ض و عىلى و خرافى و عجائهب و غرائهب،
فزرمتى با توجه بهه مهوادّ ده گانهه از نسهخههها فهراهم مهاخ .و از ميهان نزها
نسخههاى وا عاً مزم را برگديو
مطلب ديگرى كه ضرورت دارد گّته شود اين ام .كه هىهه نسهخهههاى
چاپ شوه به طور چاپ م گى ( lithographyو نسخههايى كه به خهط كاتوهان
كتاب .شوه و ى به طور گراورى بهه طوهع رمهيوه در حكهم چهاپههاى نسهخه
برگردان ام .ا وته فر ى بايو اي شو ميان نچه از ويم مانوه امه .و امهروز
عكسى چاپ مىشود تا نچه به صو چهاپ شهون تومهط كاتهب بهه نوشهته در
مى يو و به فاصله كىى به چاپ مىرمو و اك هون ههم از خوش ويسهان معاصهر
چ ين كتابهايى چاپ مىشود
يادداشتها:
 1اين تركيب را به جاى «فاكسيىيله» (= چاپ عكسى وردهام ن را به ياس يا «عكس برگردان»
پيش زاد مىك م؛ كلىهاى كه جا افتاده ام ،.اگرچه شايو ماخته پرداخته كاغذفروشهاى بازار
بينا رمين باشو ،چه عيب دارد
 2بخارا ،ذر و دى  ،1377صص 234-228
 3ت ريرى از نامهاى ام .به م ىود اميوماالر ،م ورج در مجله بخارا ،ش  ،3ذر و دى  ،1377صص
228-234

264

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 16-17 /

 4اخيراً ديوه شو خانم مريم تّضّلى فزرمتى از نسخههاى خطى كه به خط مؤ ف ام .يا مؤ ف
يادداشتى يا اجازهاى در ن نوشته ام .تا خر رن هشتم را (كه در ايران ش اخته شوه در جلو
اول نسخه پژوهى به كوش ،اى ابوا ّض حافظيان ( م 1383 ،با ع وان «نسخههاى اص از موه
چزارم تا هشتم هجرى» چاپ كردهانو در نظر ايشان نسخه «اص » ن ام .كه به خط مؤ ف باشو
يا نشانى از خطّ او در ن ديوه شود ديگران ظاهراً گاهى «اص » را به جاى «اماس» هم در متون
تص ي ى ذكر كردهانو
5. A. M. Piemontese: "Nuova buce su Firdowsi uno shahnama datato 614 H". Annali, 40
(1980), 1-38, 189-242.

 6كزنترين نسخه ديوان حافظ مورّخ  803هجرى« نامه فره گستان 30( 1376 ،ش :1صص 41-50
 7مقا ه م ىّو دوي ى « :ويىىترين كتاب در زبان فارمى حا يه» بيس .مقا ه دوي ى ،جلو اول ،به
اهتىام ابراهيم پورداود ،بىوئى ،1307 ،صص 48-54
 8م ىّوتقى دان،پژوه« :االبنية عن حقايق االدوية» راه ىاى كتاب : 9( 1345 ،صص
491-493
 9از خطو اهمّ بدرگان ن اعصار چ و كلىه به خطّ ابنمي ا پش .نسخهاى خطى به عربى با ى ام.
كه يادگار ما كيّ .او بر ن نسخه ام .مرحوم م ىّو دوي ى ن را ضىن مقا هاى معرفى كرده
ام .بيس .مقا ه او ،جلو دوم ،به اهتىام عواس ا وال ،تزران ،1313 ،صص  277-282ديوه شود
 10مقا هاى درباره ن به زبان رومى انتشار ياف.
 11ا وته بايو گّ .نسخه بسيار تازهنويسى كه از روى نسخه م صر به فرد نوشته شوه ،در كتابخانه
ملى مل

موجود ام .كه به هيچ وجه از اهىي .نسخه اصلى كامته نىىشود ه وز هم به اعتوارى

بايو ن نسخه را در حكم م صر دانس.
 12نسخه اى هم از ديوان طران به خط انورى حوود چز مال پي ،تومط دكتر مزوى بيانى در مجله
ييىا  ، 3( 1329صص  465-474معرفى شو كه بعو مجعول بودن ن مسلّم شو مجتوى مي وى در
مقا هّ «كاپوم امه فراى» م ورج در مجله ييىا  ، 9( 1335صص  449-465 481-495شجره اين
رشته از نسخهها را ش امانوه ام.
 13دكتر جالل متي ى چ و مقا ه در هىين زمي ه در مجله دانشكوه ادبيات دانشگاه مشزو ،مال موم
( ، 1346صص  159-206و مال چزارم ( ، 1347صص  135-162و مال هّتم ( ، 1350صص
 249-283و مال دوازدهم ( ، 1355صص  1-18نوشته ام .بعضى از چاپ ك وگان متون هم
در مقومههاى خود به ذكر خصوصيات رمما خطى نسخهها پرداختهانو

265

چاپ نسخهبرگردان مخطوطات
 14اين توضيح را اي

كه مقا ه گذشتهام تجويو چاپ مىشود بيّدايم كه دانشى و مشزور مصرى

اى رشوى راشو در مقا ه م ققانهاى كه راجع به خصائص متون در مؤمسه ا ّر ان (1999
رائ .كرد ،متون را در هّ.گونه ش امانو به اين ترتيب :متن غايب ه متن مستتر ه متن نا ص ه
متن ملخص يا مختصر ه متن كام در ي

دمت ويس م صر به فرد ه متن كام در دمت ويسهاى

متعود ه نسخه مادر يا دمت ويس مؤ ف ه ترجىه مقا ه ايشان به لم مومن مليمزاده در نسخه
پژوهى دفتر اول ( م  ، 1383صص  191-223درج شوه ام.

