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موزه پاريس ٬از  ٢٢مهر تا  ١٨دي  ٬ ١٣٧٢مجموعهاي

به فارسي ترجمه و چاپ شده است )توس ٬تهران

مـطالعات
»انـجمن
اسـالمي
خطي
از گزيده نسخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شـــرقي « فــرهنگستان عــلوم روســيه )شــعبه
ِ

عـنوان »نگـاهي
 (١٣٦٨و نــيز مـقالهاي از او بـا
ِ
کشـاورزي فـارسي«
قديمي
اجمالي به رسالههاي
ِ
ِ

فرهنگي بينالمللي رويدادي
ـکه در تاريخ مبادالت
ِ

معروف اهل علم و کتاب در ايران
درآمده است ٬و
ِ

سنتپترسبورگ /پتروگراد( را به نـمايش گـذاشت

فهرست اين مجموعه ٬همراه بـا
مهم تلقي گرديد.
ِ

) نشــر دانش  ٬س ٬٩ش ٬٦ص (١٥-١٠بـه فـارسي
است ٬يک نسخه از آن فـهرست را ٬از راه لطـف٬

چند پيشگفتار )از شهردار سـنتپترسبورگ ٬ژاـک

بــهـمـن داده است .پس جـاي آن هست کـه ايـن

شيراـک شهردار پاريس ٬مدير موسسه ارش Arch /ـ٬

يــادداشت را بــه آن بــانوي کــوشنده فـرهيخته

مدير موزه پاريس( و يک ديباچه )از مدير انجمن

ايراندوست تقديم کنم.

مطالعات شرقي در پنج صفحه( و يک مـقدمه )از

از آنجا که دسترسي يـافتن بـه ايـن فـهرست

سه تن از استادان فن در  ٤٠صفحه( و يک نقشه از

براي عالقهمندان ايراني دشـوار است و هـمچنين

جهان اسالم ٬وفهرست همکاران و دستاندرکاران٬

بهـدليل اهميت فوقالعـاده »مـجموعه نسـخههاي

و فهرست اصطالحات )فارسي و عربي( و فهرست

خطي شرقي سنتپترسبورگ« ٬به معرفي اجمالي

ـکسان و مؤسساتي که نسخههاي خطي را به انجمن

آن ميپردازم و ٬چون پرداختن بـه کـل مـحتويات

تـاريخي ورود نسـخهها بـه
دادهانــد ٬و فـهرست
ِ
ـکتابخانه انجمن ٬و کتابشناسي ٬در قطع رحلي

مجموعه از حوصله ايـن يـادداشت خـارج است٬

چاپ شده است .خانم ژيوا ِو ِس ل ٬که رساله دکتري
او ٬به نام دايرة المعارفهاي فارسي  ٬از زبان فرانسه

فـارسي عـرضه شـده در
فقط از نسخههاي خطي
ِ
نمايشگاه ياد ميکنم .اما ٬پيش از آن ٬براي نشان دادن
اهميت و ارزش اين مجموعه و فايده نشـان دادن
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آن به عامه مردم و مخصوصًا اهل ذوق ٬گزيدههايي

ـکتابخانه ملي پاريس و کتابخانه بريتانيا در لندن ميزند.

از ديباچه ٬و در واقع ٬تقريظهاي کوتاه شـهرداران

اـکنون ٬براي اول بار ٬گـزيدهاي از زيـباترين نـمونههاي ايـن

ســنتپترسبورگ و پـاريس و سـازمان دهـندگان
نمايشگاه ر اـــ به مصداق اهل البيت ادري بما في
البيتـــ نقل ميکنم.
آناتولي سوبچاـک ٬شهردار سـنتپترسبورگـــ
ـکه اين دفتر بايادداشت اوآغاز ميشودـــ مينويسد:
خـطي کـهن ٬کـه رهآوردي از
بس خوشحالم که نسخههاي
ِ
مـعرض ديـد مـردم
فرهنگ اسالمي هستند ٬سـرانـجام بـه
ِ
پاريس و همه عالقهمندان به فرهنگ مشرقزمين در آمدند.
خاورشناسي
سنتپترسبورگ ٬که يکي از بزرگترين کانونهاي
ِ
فرهنگي پرارزش متعلق به کشورها
جهان و داراي ثروتهاي
ِ

و تمدنهاي گوناـگون است ...امروز ٬با آغاز سـياست تـازه٬
بار ـديگر ٬درهاي گنجينههاي خود را به روي همگان گشوده
ِ
است و نمونهاي از مجموعه شرقي خـود را در پـاريس بـه

نمايش ميگذارد .اين مجموعه را ديـپلماتها ٬دانشـمندان٬
عالقهمندان به آثار قـديمي فـراهـم آوردهانـد .مـا ٬بـا ارائـه
همکاري
نمايشگا ِه از بغداد تا اصفهان  ٬نه فقط عالقه خود را به
ِ
فرهنگي ميان روسيه و فرانسه نشان ميدهيم بـلکه مـطابق
روح زمانه رفتار ميکنيم که ملتهاي مـتعلق بـه تـمدنهاي
بهتر همديگر فرا ميخواند.
ـگوناـگون را به درک ِ

ژاـک شيراـک ٬رئيس جمهوري فرانسه ٬که در آن
هنگام شهردار پاريس بود ٬مينويسد:
مـــوزه پــاريس مــفتخر است کــه يک نــمونه واال و
اسـالمي انـجمن مـطالعات
خارقالعاده از نسخههاي خطي
ِ
افتخارآمـيز سـنتپترسبورگ را بـه نـمايش
شرقي پرآوازه و
ِ
ِ
فرهنگي بس مهم و پرمعنايي
ديدار هنري و
درـميآورد .اين
ِ
ِ

است که فرصت آشنايي بيشتر با تفکر و فرهنگي ديگر ٬يعني
تفکر و فرهنگ شرق ٬را فراهم ميآورد.

به نوشته سازماندهندگان نمايشگاه:

مجموعه در معرض ديد همگان قرار ميگيرد :از کـهنترين
نسخههاي قرآن که در قرن دوم تـحرير شـدهانـد گـرفته تـا
مينياتورهاي چشمنواز و دلانگيز ايراني و مغول سدههاي نهم
تا دوازدهم هجري و سرلوحهها و عنوانهاي شگفتيآور که
تحرير آنها تا قرن گذشته رايج بوده است.

پس از اينها به ديباچه مدير انجمن مـطالعات
شرقي )ص ٢٥تا  (٢٩ميرسيم .سپس ٬به تحقيقي
با عنوان »بزرگداشت قلم « )ص ٣٣تا  (٧٧به قـلم
سه تن از استادان صاحبنظر در زمينه تاريخ کتاب
و کتابت در دنياي اسالم ٬که آنها را ترجمه کردهايم
و قريبًا به چاپ سپرده ميشوند.
خو ِد فهرستنامه )ـکاتولوگ( از صفحه  ٧٩با
مـتن
معرفي متون عربي آغاز مـيشود؛ از جـمله ِ
کاغذ پـاپيروس ٬ديـوان جـرير بـن
چند نامه روي
ِ
عَطيّه ) ١١٠-٣٠هـ ( ٬الکامل ابوالعـباس مـحمد بـن
يزيد ا ْل ُم َب ّرد )وفـات ٢٧٥ :هـ ( ٬مقامات حريري ...و ٬در

اين ميان ٬عالوه بر چـند نسـخه تـرکي و عـبري٬
خطي فـارسي مـعرفي
بهطور پر اـکنده ٬چند نسخه
ِ

اصلي اين گزارش است و ما
شده است که موضوع
ِ

آنها را ٬بـه هـمان تـرتيب )تـاريخ کـتابت( کـه در
فهرستنامه آمدهاند ٬نقل ميکنيم:
تفسير بصائر يميني يـا بـصائر فـي التـفسير  ٬اثـر
معينـالدين ابوالعال محمد بن الشيخ االجل محمود
کتابت
بن ابي الحسن النيشابوري )وفات ٥٤٦ :هـ ( ٬به
ِ
محمد بن محمد بـن العـميد االمـام اوحـدالديـن
خـطاط در  ٦٣١هـ ٬بـه خـط ثـلث و نسـخ٢١٠ ٬
صــفحه بـه قـطع ٧ـ/ـ ٤×٢٩ـ/ـ  ١٩سـانتيمتر ٬مـتن:
 ١٢×٢٢سانتيمتر ٬هر صفحه داراي  ٧تا  ١٦سطر.

شرقي
مطالعات
انجمن
اسالمي
مجموعه نسخههاي خطي
ِ
ِ
ِ
ِ
سنتپترسبورگ مـجموعهاي افسـانهاي و اعـجاب بـرانگـيز

نسخه را ٬در سـال  ٬١٢٧١خـانيکوف بـه انـجمن

است که پهلو به پهلوي مجموعههاي بينظير تهران ٬استانبول٬

اهداـکرده است.

١٨٦
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اواسط ماه رمضان ٥٤٥
نگارش اين تفسير در
ِ
ِ

پـايان يـافته و بـه يـمينالدوله بـهرامشـاه غـزنوي

 ١٣×٢٤سانتيمتر ٬مـتن٢×١٨ :ـ/ـ  ٩سـانتيمتر ٬هـر
براق.
صفحه داراي  ١٢تا  ١٤سطر ٬مرکب سيا ِه ّ

اهداـشده است .معينالدين ابوالعال ٬در مقام شاعر

اين نسخه را ٬که به کتابخانه رضـا قـليخان

دربــار او خــدمت
و اديب و عــــالِم قــرآن ٬در
ِ
ميکردهـاست .متن عربي قرآن با خط ثلث ُمذهّ ب٬
و متن ترجمه و تفسير فارسي به خط نسخ ايراني

هـدايت تـعلق داشـته و در سـال  ١٢٥٩هـ بـر آن
بوگدانُف به انجمن مطالعات شرقي اهدا کردهـاست.

نوشته شده است.

اين نسخه قديمترين نسخه شـناخته شـده مـخزن

حدود العالم من المشرق الي المغرب  ٬از مؤلّف

حـاشيه نـوشته شـده است ٬در سـال  ١٣٢٤هـق٬

ناشناخته ٬تحرير ابوالمؤ ّيد عبدالقيوم بن حسين بن

٥ـ/ـ  ١٨×٢٨سانتيمتر ٬مـتن٥ :ـ/ـ  ١٣×٢٠سـانتيمتر٬

متن کامل آن است .امـتياز آن بـر
االسرار و
ِ
حاوي ِ
خـصوصيات
ديگــر نسـخههاي خـطي و چـاپي
ِ
ســاختاري کــتابت و تـرکيب مـتن و اخـتالفات
ِ

سفارش کتابت شده
ْ
چشمگير با آنهاست .نسخه به

هر صفحه داراي  ٢٣سطر؛ مُرکب سياه و سـرخ.
ـکتاب در ١٣٠٣ش در پاريس خـريده شـده و ٬در

نسخ آن نزديک به ثُلث است.
و
ْ ِ
ِ
جاويدان خرد  ٬تأليف احمد بـن مـحمد بـن

دخالت مـينورسکي ٬در بـخارا
اصل ٬به توصيه و
ِ
خريداري شده بوده است.

يعقوب بن مسکويه )وفات ٬( ٤٢١ :ترجمه عثمان بن

علي الفارسي در  ٦٥٦هـ ٬خـط نسـخ ٣٩ ٬ورق٬

حدود العالم  ٬که ترجمه انگليسي آن به هـمت
متن فارسي آن به کوشش
مينورسکي منتشر شده و ِ

کتابت اسـحاق بـن
ابوالوفا ابن محمد ) قرن هفتم (٬
ِ
محمود بن محمد بـن مـحمود اليـمني ) در اواسـط
زمستان  ٧٦٠هـ ( ٬خط نسخ ٢٠٥ ٬صفحه ١×٢٩ـ/ـ ١٩

استاد منوچهر ستوده )طهوري ٬تهران  (١٣٤٠چاپ

سانتيمتر ٬متن٧ :ـ/ـ  ٬١٢×١٩هـر صـفحه داراي ١٧

شده است ٬معروفتر از آن است که به معرفي آن

سطر ٬مرکب سياه چين و جوهر سرخ.

در ايــن جــا نــياز بــاشد .آنــچه دربـاره نسـخه
سنتپترسبورگ مـيتوان گـفت ايـن است کـه آن
بــخشي است از مـجموعهاي حـاوي رسـالههاي
متعدد از چند مؤلّ ف ٬که نسخه حـدود العـالم ورق
 ٢٩الف تا  ٦٧ب آن را در برميگيرد .خط نسخ آن
ِ
خواناست و نشان ميدهد که کاتب مردي با سواد
اما غيرحرفهاي بوده است.
مخزن االسرار  ٬سروده ابومحمد اليـاس بـن
نظامي گنجوي )وفات٦٠٦ :
ِ

يوسف بن زکي بن مؤ ّيد
کتابت محمد بن القريش بن محمد الحسني
هـ ( ٬به
ِ

الطباطبايي االصـفهاني شـيرازي در  ٧١٠هـ ٬خـط
نســخ ١٨٧ ٬بـرگ )ورق  ١٢٤ب تـا  ٢١٠ب(٬

فارسي کتاب االۤ داب العرب
جاويدان خرد ترجمه
ِ

ديگـر
کـتاب
و الفرس است که مـفاهيم و عـبارات
ِ
ِ
مسکويه
درباب نصيحة الملوک نيزدر آن گنجاندهـشده
ِ

عربي کـتاب االۤ داب بس نـاياب
اصل نسخه
ِ
استِ .
است .ترجمه فارسي آن ٬در حکومت اتابک ابوبکر

بن سعد بن زنگي ٬در شـيراز انـجام گـرفته است.
جلب نـظر مـيکند٬
کتابت آن از چند جهت
شيوه
ِ
ِ
خـط
خط نسخ پخته آن که نزديک بـه
ِ
مخصوصًا ِ
ِ
مُــح َّقق است .هــمچنين ســرلوحه و ديــباچه آن
يکپارچه است و اين شيوهاي است که پنجاه سال
حواشي صفحات مُ ّزين
قبل از آن رايج نبوده است.
ِ

اسليمي برگي به رنگ سياه است؛ فاصله
به نقشهاي
ِ
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بـاريک
خـط
ميان خطوط با تشعير پر شـده و يک
ِ
ِ
سياه ٬معروف به تحرير  ٬آن را در ميان گرفته است.

ِررنُف که در  ١٢٧٥به تملک انجمن در آمده است.

اين نسخه حاوي  ٢٨اثر است با ديباچهاي از

اين شيوه تزيين و تذهيب در قرن هشتم هجري در

بيستون ٬اولين گردآورنده کليات سعدي )در  ٧٢٧هـ(.

جنوب غربي ايران )فارس( رايج بوده است.

خــط نسـخ مـتن زيـبا و ريـز است .عـنوانهـا و
ِ
سرلوحها ٬در چارچوبهاي نسبتًا فضادار ٬به خط

کتابت عـلي
خسرو و شيرين  ٬سروده نظامي٬
ِ
البــايسنقري در هــرات در ســال  ٨٢٤هـ .خـط

رنگي و ُمذ ّهب نقش شـدهانـد .مـحمد مـرشدي٬

نستعليق ٧٣ ٬برگ٧ ٬ـ/ـ ٥×٢٣ـ/ـ  ١٨سانتيمتر ٬متن:
سطر ٬مرکب سياه ٬نقاشيها بـه رنگهـاي آبـي و

ـکاتب نسخه ٬از خانوادهاي بوده که همه افراد آن از
ِ
نساخ بودهاند و تا قرن يازدهم هجري در
ـکاتبان و ّ

شيراز همين شغل را داشتهاند .نسـخه مـاهرانـه و

قـهوهاي سـوخته و نـارنجي .نسـخه در  ١٢٦٩هـ

ُپرکار تذهيب و همه فنون تشـعير و تـحرير در آن

نسخه ناقص است و اين امر نشان ميدهد که
استنساخ ميکردهاند ٬عليالخـصوص کـاتب ايـن

کتابت
فردوسي طوسي٬
شاهنامه  ٬ابوالقاسم
ِ
ِ
ِ
اوايل رمـضان  ٨٤٩هـ.
در
محمد بن جاللالرشيد
ِ

خط نستعليق ٤١٠ ٬صفحه٦ ٬ـ/ـ  ١٧×٢٥سانتيمتر٬

نام
نسخه که شخصيتي در خور توجه بوده استِ .
ـکــامل او فـريدالديـن جـعفر بـن عـلي التـبريزي
ِ

متن ٢ـ/ـ  ١٢×١٨سانتيمتر ٬شش ستوني ٬هر صفحه

 ٬١٣×١٨چهار ستوني ٬هر صفحه داراي  ١٧تا ٢٣

بهـتملک انجمن در آمده است.
ـکاتبان ٬از روي نسخههاي قديمتر ٬به دلخوا ِه خود٬

البايسنقري )وفات :حدود  (٨٦١است .وي ٬بهـاحتمال

رعايت شده است.

داراي  ٢٠تا  ٢٥سطر ٬مرکب ٬آبرنگ ٬طالـکاري٬
 ٢٩مينياتور مکتب يزد.
اين نسخه ٬که عـمادالدوله ٬شـاهزاده قـاجار٬

زياد ٬در شيوه خط نستعليق ٬شاـگر ِد استاد ميرعلي
بن حسن و استاد ميرعلي بن اليـاس بـوده است٬

درـسـال  ١٣١٧هـ ق ٬آن را بـه اـگـيروپولو ٬سـفير

چون شيوه کتابت او نزديک به سبک آنان است .او

روسيه ٬اهدا کرده بوده است ٬در  ١٣٢٨هـ ق ٬جزو

در شش شيوه مح َّق ق ٬ريحان ٬توقيعِ ٬رقاع ٬نسخ و

مجموعه ژوکوفسکي بوده و ٬پس از آن که چند بار

ثلث استاد و نامبردار بوده است .او ٬که در تـبريز
است ٬براي تکميل هنر خود ٬بـه شـيراز و يـزد و

هرات رفت و در سلک اطرافيان بايسنقر مـيرزا در
سازي او
آمد و سرپرست کتابخانه و کارگاه کتاب
ِ
شد.

دست بـه دست گشـته ٬در  ١٣٤٧ش بـه تـملک
انجمن در آمده است.
تحرير دوم )ـکامل( شاهنامه است
نسخه حاوي
ِ

)در حدود  ٥٤هـزار بـيت( ٬کـه خـود فـردوسي
فراهمـآورده بوده ٬و نيز مقدمه بايسنقري و هجويه

کتابت محمد بـن احـمد بـن
کليات سعدي ٬
ِ
عمر الْ ُمرشدي در  ٣٠محرم  ٨٢٩در شيراز .خط

اي تعليم ديدهاي ٬در
ِ
کاتب حرفه ِ
ـکتابت آن به دست ِ

٨ـ/ـ ٥×١٢ـ/ـ  ٦سانتيمتر ٬هر صفحه داراي  ٢٥سطر٬

همان است که دريزد رواج داشته و چوکين درسال

مرکب :سياه ٬طال و آبرنگ .از مجموعه ِو ليامينوف

١٣٤٢ـش مشخصههاي آن را توصيف کرده است.

نسـخ ٣٩٨ ٬صـفحه ٧ـ/ـ  ١٢×١٨سـانتيمتر ٬مـتن:

منتسب به فردوسي در نکوهش محمود غـزنوي.
جنوب غربي ايران ٬انجام گرفته است .شيوه کتابت

١٨٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
نمونههايي از نفايس خطي فارسي در...
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شاهنامه  ٬کتابت در حدود سالهاي  ٨٤٤تا

هرات ٬کـتابت در سـال  ٩٢٧هـ ٬نسـتعليق١٢٢ ٬

 ٨٥٤هـ .خط نستعليق ٤١٠ ٬صفحه٧ ٬ـ/ـ ١×٢٥ـ/ـ ١٧

صـفحه٢ ٬ـ/ـ ٥×٢٨ـ/ـ  ١٧سـانتيمتر ٬مـتن٬١٠×١٨ :

سانتيمتر ٬متن٧ :ـ/ـ ٧×١٧ـ/ـ  ٬١١چهار سـتوني ٬هـر

مکـتب
هرـصفحه داراي  ١٢سطر ٬چهار مينياتور
ِ
بخارا )بين سالهاي  ٩٤٧و  ٬( ٩٥٧از مجموعه P. K

مکـتب
صــفحه داراي  ٢٤ســطر ٧٤ ٬مـينياتور
ِ
ماوراءالنهر.

ـکه در  ١٢٥٣هـ به تملک سوختلن در آمده بود.

اين نسخه ٬در سال  ١٢٠٧هـ ٬در استانبول ٬در

نسخه تاريخ کتابت ندارد ٬امـا سـبکي کـه در

تملک مردي به نام اـکربالت ) Akerbladtآلماني(

نمودار مکتب هـرات است.
ـکتابت آن به کار رفته
ِ
متن کتاب با خط نستعليق زيـبا و درشت تـحرير

بوده است؛ در  ١٢٥٣هـ ٬وارد مجموعه سوخْ تِلِن
امور
شد؛ در  ١٣١٤ش ٬در شعبه
آسيايي وزارت ِ
ِ

خارجه روسيه بود.

تحرير اول شاهنامه است و مقدمه
حاوي
نسخه
ِ
ِ

ابتداي آن ضـبط
بايسنقري و هجونامه محمود در
ِ

شده است؛ اما مقدمه و فـهرست و اقـوال عـربي
بهـخط نسخ ُمذ ّهب و رنگي است .کتاب با حوصله
ِ
تزيين شده و تزيينات آن بس مايهدار است .متن در
ميان خطوط طالـکاري شـده قـرار گـرفته و انـواع
رنگهاي زنده در حواشي به کار رفته است .بخشي

پايان کتابت
شده است .نام کاتب ثبت نشده٬
تاريخ ِ
ِ
ندارد؛ اما ٬از شيوه کتابت ٬برميآيد کـه بـه دست

از کتاب ٬از صفحه  ١١٦الف تا  ١١٧ب ٬پوشيده

ـکاتبي با تجربه تحرير شده است .مينياتورهاي آن

از زرافشان است و در مرکز آن شـمسهاي بـا شـانزده

نيز کار يک هنرمند است.

پــرتو طـاليي و رنگـي مشـاهده مـيشود .چـهار
ِ

ِ
مثنوي معنوي  ٬سروده جاللالدين محمد بن

مينياتور مکتب ماوراءالنهر ٬کـه احـتماًال در بـخارا

البلخي رومي ٬کتابت در حدود سال  ٨٥٠هـ
محمد
ِ

تــرسيم شــدهانــد ٬بــر زيـبايي و ارزش نسـخه

در هـــرات ٬نســتعليق ٤٣٥ ٬صــفحه١٥×٢٤ ٬

ميافزايند .اين نسخه در هرات کتابت شده است؛

سانتيمتر ٬متن ١٠×١٥ :سانتيمتر ٬چهار سـتوني٬

اما ازبکهـا ٬در يکـي از يـورشهاي خـود ٬آن را

هر صفحه داراي  ١٢تا  ١٧سطر ٬رنگي ٬مـرکب

بهـماوراءالنهر برده بودهاند.

سياه ٬طالـکاري؛ از مجموعه روسـو ٬کـه در سـال

کـاتب
کــتابت مـحمد الهـروي٬
شــاهنامه ٬
ِ
ِ
معروف ٬در پنجم محرم  ٬٩٣١در تبريز .نستعليق٬

نسخهاي بسيار مرتب ٬تميز و کامل که قطعًا در

 ٥٩٢صــفحه٨ ٬ـ/ـ ٥×٣٣ـ/ـ  ٬٢٣مــتن٤ :ـ/ـ ٬١٥×٢٥

يک کارگا ِه کتابخانهاي تحرير و تدوين شدهـاست.

چهار ستوني ٢٥ ٬سطر در صفحه ٬مرکب ٬جوهر

خط نستعليق آن پخته و بس زيبا و يادآور سـبک

رنگي ٬طالـکاري ٢٧ ٬مينياتور.

تملک انجمن در آمده است.
 ١٢٣٥هـ به
ِ

جعفر بن علي بايسنقري از مکتب هرات است .در

اين نسخه ٬در سال  ١٣٣٨هـ ٬به تملک شعبه

گل خطايي و
تذهيب حواشي آن٬
ِ
اسليمي برگي و ِ
ِ

آسيايي وزارت امور خارجه در آمده و در ١٣١٤ـش

ـگر ِه رومي هماهنگ شدهاند .نسخه ٬در مجموع ٬از
نفيسترين آثار کتابخانه است.
گـلستان سـعدي ٬کـاتب نـاشناس ٬مکـتب

به انجمن مـطالعات شـرقي رسـيده است .نسـخه
شامل مـتن کـامل شـاهنامه  ٬روايت خـالصه شـده
مقدمه بايسنقري ٬و هجونامه خطاب بـه مـحمود

تحقيقات ايرانشناسي

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
نمونههايي از نفايس خطي فارسي در...

١٨٩

غزنوي است .محمد هروي ٬کاتب معروف ٬آن را

دربار عثماني ٬کتابت در سـال  ٩٣٨در اسـتانبول

به خط نستعليق پخته با حـروف مـتوسط کـتابت

سليمان قانوني ٬نستعليق٬
براي کتابخانه سلطان
ِ
 ١١٥صفحه٥ ٬ـ/ـ  ٬٨×١٦متن٣ :ـ/ـ  ٦ ٬٣/٤×٩سطر

بخش عمده متن استادانه تزيين شده است .بيست

در صفحه.

ـکرده است .عنوانها طالـکاري و به خط نسخ است.
و هفت مينياتور آن بـه دست الاقـل پـنج هـنرمند
ترسيم شدهاند .اين هـنرمندان ٬کـه در يک کـارگاه

اين نسخه را ظاهرًا ِرژ ُْو ژسکي در حدود سـال

 ١٢٦٧هـ به کسي هديه کرده بوده و در  ١٣٣٨هــق

مکتب هنري )شيراز ٬هرات
ـکارـميکردهاند ٬به سه
ِ

به کتابخانه وزارت امور خارجه روسيه رسيده و

و تبريز( تعلق داشتهاند.

ُج نگ  ٬ميرعلي الحسيني الکاتب الهـروي٬

بــعد بــه تــملک انــجمن مــطالعات شـرقي در
آمدهـاست.

به کتابت مؤلف ٬بخارا ٩٣٥ ٬هـ ٬نسـتعليق ٬رنگ
شيري ٥٦ ٬صفحه ٬١٣×٢٣ ٬مـتن٢×١٤ :ـ/ـ  ٬٦دو

امير آق َم ِل ک ٬که '' ـشاهي`` تخلص داشته ٬در

سال  ٨٥٧درگـذشته است .او در دربـار بـايسنقر

ستوني ٨ ٬سـطر در سـتون راست و  ٦سـطر در

تـخلص »شـاهي« ٬کـه
ميرزا ميزيست و بـر سـر
ِ
ّي آن بود ٬با او کشمکش داشت و٬
بايسنقر هم ُمدع ِ

وزارت امور خارجـه در آمـده و بـعدًا بـه انـجمن

کاتب »خزينه
بهـدست آورد .نسخه به دست حسنِ ٬

مکتب ماوراءالنهر.
ستون چپ ٢ ٬مينياتور
ِ

نسخه در  ١٣٣٨هـ به تملک شـعبه آسـيايي

آن خود کرد و شـهرتي
سرانجام ٬اين تخلص را از ِ

رسيده است .حاوي اشعار تـغزلي از يـازده شـاعر

عامره«ي سلطان سليمان ٬کتابت شده است؛ امـا٬

فارسيگوست که برخي از آنان در محفل اميرعليشير

فنون
بهـخالف انتظار ٬چندان ُمز ّين نيست؛ هرچند ِ
اسليمي برگي ٬ترصيع ٬تحرير ٬ترنج و مانند ايـنها
ِ

مجموعه ٬پنج مـعما و يک قـطعه از سـرودههاي

گلستان سعدي .کـاتب نـاشناس ٬کـتابت در

حسـيني کـاتب
خود را ضبط کرده است .ميرعلي
ِ
هروي) ٬وفـات ٩٥١ :هـ( از استادان نامدار و مسـ ّلم
ِ
هنر خطاطي است .اين نسخه ظاهرًا براي عبيداهلل

قرن دهم هجري ٬نستعليق ٨٠ ٬صفحه٬٢٣٥×٣٥ ٬
ـکتاب ٬که بس ماهرانه و متنوع تزيين شده ٬در

ازبک بـخارا ٬کـه بس
فـرمانرواي
خــان شـيباني٬
ِ
ِ

حدود سال  ٩٤٧هـ ٬در ماوراءالنـهر )احـتماًال در

نــوايــي پــرورش يـافته بـودند و پـارهاي ديگـر
متقدّ مترند .خود کاتب هم شاعر بوده و ٬در پـايان

ـکتابـدوست بوده ٬کتابت شده است.

در آن به کار رفته است.

متن٣ :ـ/ـ ٥×١٨ـ/ـ  ١٥ ٬٩سطر در صفحه.

بخارا( کتابت يـافته و انـجمن مـلتهاي آسـيا در

نسخه ٬در مجموع ٬نمونه واالي هنر کتابسازي

مسکــو ٬در ســال  ١٣٤١ش ٬آن را بــه انــجمن

در دربار اُمراي شـيباني است و بـا نـهايت دقت و

مطالعات شرقي اهدا کرده است .نام کاتب ٬که در
ِ

حوصله و استادي تحرير شده است
شاعران در فهرستنامه ذـکر نشده است(.

نـام
) مــتأسفانه ِ

ِ
ديــوان شـاهي  ٬تأليـف امـير آق مَ ـلِ ک بـن

جاللالدين شاهي سبزواري ٬کاتب :حسن کـاتب

حک شده است؛ ولي٬
صفحه آخر نوشته شده بودّ ٬
علي مشهدي در هـرات
احتماًال از مکتب سلطان ِ

بوده است .متن با مرکب سـياه نـوشته شـده ٬امـا
عنوانها )مثل قوله تعالي ٬بيت ٬حکايت و قطعه(

١٩٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
نمونههايي از نفايس خطي فارسي در...
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آبي الجوردي
به رنگ سرخ و آيات قرآني به رنگ ِ

تصوير رنگي ٬از مجموعه گراف در .١٢٨٤
طرح و
ِ

حوصله به کار رفته است.

زمينه داروشناسي و گياهان دارويي و از کتب مهم
ِ
پزشکي قديم به شمار ميرود .اين نسخه احتماًال

است .در کــتابت و تــذهيب آن ٬نـهايت دقت و

کـتابت مـحمد بـن قـوام
خــمسه  ٬نـظامي.
ِ
الشيرازي ٬معروف به ح ّم امي ٬در  ٢٩جماديالثاني
 ٬٩٥٠در شيراز .نستعليق ٣٦٥ ٬صفحه٥×٣٢ ٬ـ/ـ ٬٢٠

ـکتاب الحشائش يـا »ـگـياهنامه« اثـري است در

در اصفهان و بر پايه اصول مکتب ميرعماد کتابت
شده است.ارزش عمده کتاب در وجود  ٤٩٠طرح

متن ٥×١٩ـ/ـ  ٬٩چهار ستوني ١٩ ٬تا  ٢٠سـطر در
صفحه ٬حاوي  ٢٤مينياتور مکتب شيراز ٬کـتابت

دقيق رنگي از انواع گياهان ٬درختان و نيز
و تصوير ِ

جانوران است .تصور ميرود که نقاش برخي از اين

در حدود سال ٩٥٧؛ از مـجموعه شـعبه آسـيايي

تــــصاوير را از روي طــبيعت و بــدون تــوجه

وزارت امور خارجه در  ١٣٣٨هـ ٬که در  ١٣٤٣ش
درنهايت
نسخه ٬به گونهاي ماهرانه و پرمايه و
ِ
دقت ٬تزيين شده است .ديباچه ٬عنوان و سرلوحها

مـتن
ـسرمشق عربي ترسيم کـرده است.
به
ِ
ِ
عـرض ِ
شکل تصاوير ٬مـتغيّر است .در
تناسب
نوشته ٬به
ِ
ِ

توضيحي کـوتاه
حواشي صفحهها ٬يادداشتهاي
ِ
ِ
به خط خوش و جـوهر سـرخ و نـيز نـوشتههاي

مذ ّهب و منقّشاند )هشت صفحه از فهرستنامه به چاپ

خط مبتديانه مالحظه ميشود که قطعًا
طوالني به ِ
در زماني متأخر نوشته شدهاند.

اخالق محسني  ٬تأليف کمالالدين حسين بن

سفينه  ٬آقا محمدکاظم واله )وفـات ١٢٢٩ :هـ (٬
بهـکتابت خود مؤ ّل ف ٬پايان کتابت :اواسط ذوالحجه

به تملک انجمن مطالعات شرقي در آمده است.

مانند آن اختصاص يافته است(.
نمونههاي مينياتورهاي کم
ِ
کـتابت
علي الواعظ الکاشفي )در حدود سـال .(٩٠٧
ِ
عبدالعزيز در حدود سـال  ٬١٠٥٠نسـتعليق٢١٠ ٬

 ١٢٠١در اصفهان ٬شکسته نستعليق ١٤١ ٬صفحه٬

صفحه٨ ٬ـ/ـ  ٬١٦×٢٦متن٥ :ـ/ـ ٨×١٦ـ/ـ  ١٢ ٬٩سطر در

٤×١٩ـ/ـ  ٬١٠متن ٬٨×١٥ :دو ستوني ١٠ ٬سـطر در

مکـتب رضـا عـباسي ٬از
صــفحه ١٠ ٬مـينياتور
ِ
مجموعه گراف در  ١٢٨٤هـ.

مينياتور
صفحه ٬مرکب سياه ٬آبرنگ ٬طالـکاري١٠ ٬
ِ
مکــتب اصــفهان .نسـخه در تـملک کـتابخانه

نسخه بسيار م ّزين است و به خـط نسـتعليق
درشت و بسيار خوانا تحرير شده است.

مطالعات شرقي مسکو بـوده کـه در ١٣٤١ـش بـه

فـارسي طِ ـ ّب ّيات
کـتاب الحشـائش  ٬تـرجـمه
ِ
 Materio Medicoاثــر ديـوسقوريدُ س )قـرن اول
ميالدي( به ه ّمت غياثالدين ِر ْضوي يا َر َض ـوي از

عربي اسحاق بن ُح نين ٬که آن نـيز از
روي ترجمه
ِ
ُسرياني ترجمه شده بـود .کـاتب نـاشناس ٬پـايان
ـکتابت :جماديالثاني  ١٠٦٨در اصفهان ٬نستعليق٬

انجمن مطالعات آسيايي واـگذار شده است.
سفينه مجموعهاي است از اشعار شاعران که آقا
خواهش
محمدکاظم اصفهاني ٬متخلص به واله ٬به
ِ
يکــي از اـکـابر اصـفهان بـه نـام مـحمد قـليآقا٬
غـزليات دوازده
فراهمـآورده است .نسـخه حـاوي
ِ

شاعر فارسيزبان و نيز شصت و يک غزل از خو ِد
ِ
نستعليق نسخه بسيار زيبا٬
شکسته
خط
است.
واله
ِ

 ١٧٤صفحه٥×٣٨ ٬ـ/ـ  ٬٢٤مـتن٥ :ـ/ـ ٥×٢٥ـ/ـ ٢٣ ٬١٦

پخته و استادانـه است و هـر غـزل ٬بـه شـيوهاي

سطر در صفحه ٬مرکب ٬آبرنگ ٬طـالـکـاري٤٩٠ ٬

حـواشـي
خاص ٬در يک صفحه درج شده است.
ِ

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

تحقيقات ايرانشناسي

تزيينات
صفحهها با دقت و حوصله تزيين شده و
ِ
آن پخته و ماهرانه است.
ليلي و مـجنون  ٬نـظامي ٬کـاتب :نـاشناخته٬

نمونههايي از نفايس خطي فارسي در...

اروپايي

١٩١

) رنگ تيره روشن ٬چشـمانـداز ٬عـمقپردازي در

تصوير( در هنر آن دورهاند.
اين فهرستنامه با فـصلي خـاص

)ص ٢٧٣تـا

ـکتابت شده در کشمير در حدود سالهاي  ١٢٢٥تا

قرآن خطي که بـه سـفارش
 ٬( ٢٨٥در معرفي چند ِ
اشخاص کتابت شدهاند ٬پايان مييابد که تـرجـمه

٥ـ/ـ ٥×١٣ـ/ـ  ٬٧دو ســتوني ١٢ ٬سـطر در صـفحه٬

معرفي آنها به فرصتي ديگر ميماند.

 ١٢٣٥هـ ٬نستعليق ٢٦٥ ٬صفحه٧ ٬ـ/ـ  ٬٩×١٥متن:
تملک انجمن:
حاوي  ٤٢مينياتور مکتب کشمير٬
ِ

مــرقع .يکــي از نســخههايي کــه در ايـن

قبل از  ١٣٤١ش.

فهرستنامه معرفي شده است و ما ٬به لحاظ ارزش

کتابت اين نسخه نفيس
پايان
نام کاتب و
ِ
تاريخ ِ
ِ
ِ
نستعليق آن پخته ٬استادانه و
خط
است.
نشده
قيد
ِ
پرمايه و درشت است .بسيار ماهرانه و پُرکار تزيين

تاريخي کتابت را
هنري و اهميتي که دارد ٬ترتيب
ِ

مُ ـرقع  ٬داراي  ٩٨صـفحه٧ ٬ـ/ـ ٣٣×٤٤

قي وحشـي
فرهاد و شيرين  ٬کمال
ِ
الديـن بـافْ ِ
)وفــات ٩٩٠ :هـ ( ٬و مـحمد شـفيع وصـال شـيرازي

هندي مغولي و اصـفهان و سـرمشقهاي
مکاتب
ِ
ِ
نويسي عمادالحسـني )  ٩٥٩تــا  ١٠٢٤هـ( .در
خوش
ِ

شده است.

االنجوي
)  ١١٩٨تا  ١٢٦٣هـ( .کاتب :محمداسماعيل
ِ
پايان کتابت :ربيعاالول ) ١٢٨٤احـتماًال
شيرازيِ ٬
در شــيراز( ٬شکســته نســتعليق ١١٣ ٬صـفحه٬

در درج آن رعايت نکرديم ٬مجموعهاي است به نام
رحـلي
)قـطع
ِ

بـزرگ ( ٬مرکب از  ٩٨صفحه مختص مينياتورهاي

برخي از صفحهها ٬بـيش از يک مـينياتور تـرسيم
شده و شـمار مـينياتورها بـه بـيش از  ١٨٠فـقره
ميرسد.

٧ـ/ـ  ٬١٠×١٥متن٧ :ـ/ـ ٦×١٠ـ/ـ  ٬٥دو ستوني ١٠ ٬تـا

اين مجموعه را شخصي به نام اوستروگادسکي/

مـينياتور سـبک
 ١١سطر در صفحه ٬حـاوي سـه
ِ
قاجار ٬قبل از سال  ١٣٤٢ش در تـملک انـجمن

 Ostrogadskiدر سال  ١٣٢٧هـ ٬در تهران به مبلغ
ِ
روبــل نــقره ٬بــراي تـزار نـيکالي دوم٬
١٥٠٠٠
ِ

مطالعات شرقي بوده است.
فرهاد وشيرين منظومه داستانيـ ـ تغزلي است که

ارت
خريدهـبوده است .اوستروگادسکي کارگزار وز ِ
ماليه روسـيه در ايـران بـوده است .پس از انـتقال

وحشي بافقي سرودن آن را آغاز کرد ٬اما تنها هزار
ِ

مجموعه از تهران به مسکو ٬موزه ارميتاژـــ معلوم

بيت از آن را سرود و ٬سه قرن بعد ٬وصال شيرازي٬

نگاهداري آن سر باز زد و
نيست به چه دليلـــ از
ِ

با سرودن  ١٨٠٠بيت ٬آن را به پايان برد .نسخه ٬در

مــجموعه ٬در ســال بــعد ٬بـه مـوزه روسـيه در

مجموع ٬نمونه کاملي از نسخههاي خطي ايـرانـي
در قرن سيزدهم هـجري است و غـالب هـنرهاي

شناسي آن
سنتپترسبورگ منتقل و در بخش مردم
ِ

جاي داده شد .در سـال  ١٣٠٠ش ٬مـجموعه بـه

اسـليمي
ـکتابآرايي )ترصيع ٬تـحرير ٬سـرلوح ٬عـنوان٬
ِ
اسليمي برگي ٬گل خطايي ٬شُ رفه (...در آن به کـار
ماري٬
ِ

موزه آسيايي انتقال يافت.
به جرئت و اطمينان مـيتوان گـفت کـه ايـن

رفــته است .ســه مـينياتوري کـه در آن مـالحظه

مجموعه ٬از مجموعههاي پرآوازه هندي ٬که براي

نقاشي
ميشوند نمودار نفوذ آشکار مشخصههاي
ِ

ري هند يعني جهانگير و شاهجهان
شاهان بزرگ بابَ ِ

١٩٢

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
نمونههايي از نفايس خطي فارسي در...
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فراهم آمدهاند و به نامهاي مرقّع جهانگير و ُمرقع گلشن

اثر دو نقاش نامدار آن زمان ٬محمدزمان و عليقلي

شهرت دارند ٬دست کمي ندارد .مجموعه بهـگونهاي

ُج بهدار است .محمدزمان در فاصله سالهاي ١٠٨٥

ترتيب داده شده بوده که هر مينياتور در يک صفحه

تا  ١١٠٠فعال بوده و در  ١١١٢در گذشتهـاست.

و هر سرمشق در صفحه ديگر جاي گيرد و چـنان

فـرنگيان اسـالم
عليقلي جبهدار ٬که مـيگويند از
ِ
آورده بــوده ٬از ســال  ١٠٨٥بـه بـعد ٬در دربـار

بندي مـوضوعي
دارند ٬يعني نوعي ترتيب و گروه ِ
در تــدوين آنــها رعـايت شـده است .اصـل ايـن

شاهسليمان کار مـيکرده است .سـه مـينياتور هـم
بهـامضاي حاج محمدابراهيم بن حاج يوسف قمي

مجموعه قطعًا قبل از سال  ١١٤٥هـ فراهم آمـده

مينياتور
ادر محمدزمان بوده است .دوازده
ِ
است که بر ِ

پـيهم قـرار
باشد که گويي به هم مربوطانـد و در ِ

تزيين حواشي چند سال بعد آغاز شده و
است؛ اما
ِ
چندين سال طول کشيده است و حداقل چهار نفر

نقاشي به نـام مـحمدرضاي هـندي است .عـنوان

در آن شرکت داشتهاند ٬که يکي از آنان محمدهادي

برخي از مينياتورها مثل »نبر ِد يک سوار با اژدها« و

نام داشته و امضاي او در حاشيه غالب صـفحهها

خان وزيـر« ٬در
قـدم شـاهقلي ِ
»قرباني گوسفند در ِ
صحافي مجموعه ٬در
باالي آنها ضبط شده است.
ِ
حــــدود ســـال  ٬١١٥٠بــه ســفارش يکــي از

محمدباقر و محمدصادق نام داشتهاند.

شخصيتهاي آن روزگار به نام ميرزا مهدي ٬پايان

ديده ميشود .در کنار امضاي او ٬تاريخ سـالهاي
کار ديگر
 ١١٦٠تا  ١١٧٣ديده ميشود .دو تزيين ِ
غالب مينياتورها منشأ هندي دارند و حداقـل
هفت فـقره از آنـها بـه دست ابـوالحسـن بـن آقـا
جهانگيري ) متولد  ٩٩٨هـ ( ٬معروف به نادرالزمـان٬

ـکوچک هم ٬که در شش صفحه ترسيمـشدهاند ٬اثـر

ـگرفته است.
هندي اين مجموعه
بخش عمده مينياتورهاي
ِ
لشکرکشي نادرشاه به هند و بقيه قضاياست
رهآور ِد
ِ

نقاش دربار جهانگير و شاهجهان ٬ترسيم شدهانـد.
اسامي ديگر نقاشان بـه ايـن شـرح است :ويشـنو

دربار دهلي به يغما رفت و
ـکه ضمن آنها کتابخانه
ِ

شماري از نسخههاي خطي آن به فاتحان رسيد .از

داس ٬منوهر داس ٬منصور معروف به نادر العصر٬

اين رو ٬بعيد نيست که آن ميرزا مهدي که سفارش

ـگلمحمد )ـکه کارهاي اروپايي را به دقت و مهارت

تجليد مجموعه را داده بـوده هـمان مـيرزا مـحمد
ِ
مهديخان استرآبادي ٬منشي و مورخ نامدار نادر٬
ِ
باشد؛ چون ميدانيم که او از عـالقهمندان جـدي

١٠٣٧ـــ بوده است(.

بهـکتاب و ٬در واقع ٬کـتاب بـاز بـوده و در ١١٥٢

باز ميپرداخت( ٬ميرکالن ٬حسين فرخبک )ـکه از
بهترين نقاشان دربار ابراهيم عادلشاه دومـــ وفات:
مجموعه حاوي  ٣٣مينياتور ايراني است که

شخصًا در مشهد مـينياتورها و نسـخههايي را کـه

غالبًا ٬در فاصله سالهاي  ١٠٨٠تا  ١١٢٠هـ ٬بـه

سربازان در هند ربوده بودند ميخريده و کتابخانه

دست استادان مکـتب اصـفهان تـرسيم شـدهانـد.

نفيس و معتبري ترتيب داده بوده است .وارثانش٬

نقاشان اين مکتب ٬از چند سال پيش از آن ٬شروع
ِ
به بهرهـگيري از برخي از فـنون فـرنگي در نـقاشي

زير فشار فتحعليشاه ٬اين کتابخانه را بـه

سلطنتي فروختند .کار تدوين ٬تزيين ٬طـبقهبندي و

ايراني اين مجموعه
ـکرده بودند .بيشتر مينياتورهاي
ِ

ديگر امور فني مجموعه در ايران انجام گرفته و ٬به

خـزينه
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نامه فرهنگستان ٣/ ٣
نمونههايي از نفايس خطي فارسي در...

١٩٣

) ٬١٨٧٢ ٬١٨٧١ ٬١٨٥٠ ٬١٨٤٩ ٬١٨٤٤ ٬١٨٣٤

دليل کشته شـدن نـادرشاه و جـنگهاي داخـلي٬

ســـالها

سالها طول کشيده است.

٬١٩٥١ ٬١٩٤٣ ٬١٩٢٥ ٬١٩٠٣ ٬١٨٩٩ ٬١٨٩٤ ٬١٨٩٢ ٬١٨٨٦

به درستي نميدانيم کـه ايـن مـجموعه چـند

 ١٩٧٩ ٬١٩٧٨ ٬١٩٧٤ ٬١٩٥٩ ٬١٩٥٥و  (١٩٨٧فقط يک

شـمار
صفحه داشـته؛ حـدسًا مـيتوان گـفت کـه
ِ
مجموع صفحات آن بين  ١١٠تا  ١١٦بوده است.
ِ
آنچه مسلم مينمايداين است که تا سال ١٣١٠ـش٬

سـالها ) ٬١٨٣٥ ٬١٨٢٧ ٬١٨٢٠

دو نسخه به مخزن کتابهاي شرقي انجمن افزوده

 ١٠٠صفحه ازآن در موزه سنتپترسبورگ نگاهداري

شــده است .در بـرخـي از سـالها

) مـثًال در فـاصله

ميشده است .در آن سـال ٬دو بـرگ از آن ٬بـراي

سالهاي  ١٨٦٨تا  ١٨٨٢ ٬١٨٧١تا  ١٨٨٦ ٬١٨٨٦تا ٬١٨٩٠

اديان لنـينگراد مـنتقل
نمايش دايم ٬به موزه تاريخ
ِ
ِ
ِ
شد .همچنين گفته ميشود که از سال  ١٣٢٧هـ ق

 ١٩٥١تا  ١٩٦٧ ٬١٩٥٤تا  ١٩٧٤ ٬١٩٧١تا  ١٩٧٨و  ١٩٨٠تا

نسخه ٬و در برخي از

 ١٩٦٧ ٬١٩٤٦ ٬١٩٢٣ ٬١٨٨٢ ٬١٨٦٨ ٬١٨٥٥و  (١٩٨٠فقط

 (١٩٨٧نيز هيچ نسخهاي دريافت نشده است.

به بعد ٬بين هشت تا ده برگ مينياتور ٬که در اصل

همچنين بيشترين شمار نسخهها در سالهاي

متعلق به اين مجموعه بوده ٬در بازارهاي اروپـا و

 ١٥٩٩ ) ١٩٣٤نسخه ( ١٤٠٣) ١٩١٧ ٬نسخه (١٩١٦ ٬

ايران به معرض فروش گذاشته شده است.

)  ١١٥٤نسخه ( ٦٤٠) ١٩٢٠ ٬نسخه (ـــ يعني در اوج

مالحظات :ضمايم فهرستنامه ٬مـتشکل از
ِ
ـکـنندگان نسـخهها٬
الفبايي اهـدا
واژگان ٬فهرست
ِ
ِ
تاريخي ورود نسخهها به کتابخانه انجمن٬
تقويم
ِ
ِ
خور ذـکري ندارند.
در
نکته
ًا
ر
ظاه
شناسي٬
کتاب
و
ِ
در عين حال ٬دقت در دو عنوان اخير )تقويم تاريخي
نکـات
شدن برخـي
و کـتابشناسي( موجب روشن
ِ
ِ
ناـگفته ميشود .اوًال ٬در بخش »ـکتابشناسي« که بر

جنگ جهاني اول و کـمي پس از آن٬

٥٠٦) ١٨١٩

نسـخه ( ٢٤٠) ١٩٣٨ ٬نسـخه ( ٢٠٠) ١٨٢٥ ٬نسـخه (٬
 ١٩٦ ) ١٩٣٩نسخه ( ١٦٦ ) ١٨٩٠ ٬نسـخه( و ١٨٩٧
)  (١٦٦وارد کتابخانه انجمن شده است.
نکتهاي که از اين ارقام برميآيد اين است کـه
ـکتابخانه در سال  ١٢٣٥ ) ١٨١٩هـ( با دريافت ٥٠٦
نسخه شکل گـرفته کـه بـخش عـمده آنـها هـمان
ـکتابهايي هستند که روسها در سال  ١٢٣٤هـ از

حسب تاريخ چاپ )از  ١٨٥٢تا  (١٩٩٤تدوين شده٬
ِ
بهفهرستنامهها و منابع روسي ٬آلماني ٬انگليسي٬

ـکتابخانه مقبره شيخ صـفيالديـن در اردبـيل بـه

فرانسوي ٬ترکي ٬اسپانيايي ٬عبري و عربي اشـاره

يغماـبردند .بـراي اجـتناب از اطـاله بـيشتر کـالم٬

رفته ولي هيچ ذـکري از منابع فارسي نيست!

ـگزارش خود را در همين جا بـه پـايان مـيبريم و

ثانيًا بـخش »تـقويم تـاريخي ورو ِد نسـخهها
بهـانجمن« از  ١٨١٩برابر  ١٢٣٥هـ ق آغاز ميشود

خواننده را ٬براي آـگاهي بيشتر و دقيقتر از ماجراي
آن يغما ٬به مقاله محققانه آقاي جمشيد کيانفر ٬با

و به  ١٩٨٧پايان مييابد .در اين مـدت ٬انـجمن

عنوان »تاراج يا امانت

) ســرگذشت ذخـاير کـتابخانه

صـاحب تـقريبًا
آسيايي سنتپترسبورگ
مطالعات
ِ
ِ
ِ

شيخصفي (« )نشـر دانش  ٬س ٬١٣ش ٬٦مـهر و آبـان

 ٩٣٠٠عنوان نسخه خطي شـرقي شـده است کـه
غالب آنها به زبان فـارسي هسـتند .در بسـياري از

 ٬١٣٧٢ص ٬(٢٨-٢٤و مآخذ آن رجوع ميدهيم.
ع .روحبخشان
©

