
 

 برگردانفواید چاپ نسخه

 اکبر ایرانی

 چکیده
هـای خطـی مطـرح شـده و     برگردان نسـخه نسخه در این مقاله اهمیت و سودمندی چاپ

هـای  ویـژه در زمینـه  هایی از متون این سودمندیها را بهنویسنده کوشیده است با ذکر نمونه
ها، اهمیت هنری آنها، و در دسترس قرار گرفتن اصـل  شناسی، شناخت تصاویر نسخهواژه

ها و لزوم ارزیابی جـدی  شناسی چاپ این متناز آسیب یدر ادامه موارد. متنها بررسی کند
 .ها ذکر شده استها پیش از چاپ و نیز اولویتهای مهم در چاپ نسخهنسخه

، آسیب شناسی چاپ عکسی، فواید شناسیبرگردان، واژهنسخۀ خطی، نسخه :هاواژهکلید

 .چاپ عکسی

 مقدمه
تمدن اسالمی، یادگار  فرهنگ و هزار سال بیش از های خطی به جای مانده از نسخه

کثرت، عظمت و دیرینگی این تمدن باعـ   . اندترین تمدنهای روی زمین درخشان از
هـای فرهنـگ و تمـدن بشـری      دامنۀ آن به بسـیاری از شـاخه  تأثیر و شده است تا 
های بسیاری از  برای شناسایی ریشه از این رو محققان و ایرانشناسان ؛گسترش یابد
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 .ندخوبی بشناسبهتا این تمدن را  دارند فرهنگها و دانشها نیاز
هر فرهنگ و تمدنی باید به پیشینه و عوامل درونی  ختبدیهی است که برای شنا

و نسخۀ  کتاب»های اصلی تمدن اسالمی  تردید یکی از شاخصه آنها مراجعه کرد و بی
بررسـی اسـت کـه     مطالعـه و  های گوناگون قابل این شناسایی از جنبه. است« خطی

 :ان به اختصار چنین یاد کردتو برخی از این موارد را می
شناسی و مباح   ها و بالطبع توجه به مسائل نسخه نویسی و معرفی نسخه فهرست. 9

 .ها نسخه و جسمانیس ااهری و عارضی
 .ها نگهداری و مرمت نسخه. 1
 .ها پژوهش و انتشار نسخه تصحیح و تحقیق و. 7
 .تن روی شبکۀ جهانیگذاش مآالً ها روی لوحهای نوری و دیجیتالی کردن نسخه. 4
 .برگردان نسخه ها به صورتِنسخه چاپ. 5

و ارافتهای خاص خود است و   های فوق، دارای اهمیت بدیهی است هر یک از جنبه
ای در ایـن   دار پژوهشهای تخصصـی و حرفـه   مؤسسات علمی و پژوهشی باید عهده

کـه بـرای   عظـیم اسـت   گسـترده و  از سویی حجم این میراث چنان . ها باشند زمینه
 .انجام شودتری کیفیت بهتا کارها با  کردعمل  علمیای  رویارویی با آن باید به شیوه

های بزرگ و کوچک در کشورهای اسالمی و اروپایی و  کتابخانه در حال حاضر
آمریکایی و دیگر مراکز، میلیونها نسخۀ خطـی فارسـی و عربـی را در خـود جـای      

مطابق آمارها از زمان تأسـیس صـنعت    .اندشدهسی برر آنهااند که تنها اندکی از  داده
 حـدود به چاپ رسیده کـه   فارسی و عربی هزار متن کهن چاپ تاکنون در حدود ده

در مـورد کارهـای انجـام شـده در     . نیمی از این تعداد، مختص چاپهای سنگی است
 تـوان گفـت کـه در    اما تخمیناً می، ایران در سی سال گذشته آمار دقیقی وجود ندارد

 .شده است و منتشر تصحیح ــ اعمّ از رساله یا متن کاملــ هزار نسخه پنج حدود 
ها بسـیار   که کارهای انجام شده نسبت به حجم عظیم نسخه توان دیدمیبنابراین 
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و   و به دور از شتابزدگیهای نامعقول، بـه پـژوهش   علمی  ناچیز است و باید به شیوه
 .دارد ادامهها انتشار آن

برگــردان  هکارهــای معقـول در ایــن زمینـه توجــه بـه چــاپ نسـخه    یکـی از را 
ها در  افشار در قالب نشر نسخه ایرج پژوهشگرانی چون استاد که پیشترست اه نسخه

مؤسساتی چون بنیاد فرهنگ و نیز اند منتشر نموده زمین فرهنگ ایراننشریاتی چون 
رکـز نشـر دانشـگاهی و    اسالمی، م المعارفةدایرایران، مرکز انتشار نسخ خطی بنیاد 

و مرکـز   اسـالمی  بـزرگ  المعارفةدایرسازمان گسترش فرهنگ پارس، مرکز  اخیراً
 .اند کرده ییاقدام به انتشار دستنویسها پژوهشی میراث مکتوب

های خطی فارسی و عربـی   نسخهعکسیس چاپ  رسد آماربه نظر نمی حال با این
له نشانگر ناکافی بودن این أین مسا. تجاوز کند مورد یکهزارمختلف از  کشورهایدر 

و فوایـد چـاپ   و اهمیـت   ه ضـرورت ب علمی خصوص عدم توجه مراکزهتالشها و ب
 .برگردان است نسخه

توان حاصل مشکالت فراوانس کار و همچنین بـاال   بخشی از این عدم توجه را می
م فروش بودن و عد در نتیجۀ کمر ــ های چاپ و دشواری پخش این آثا بودن هزینه

رسد که ناآشنایی مراکز پژوهشی  اما به نظر می دانست، ا ــاقبال عمومی به این چاپه
برگـردان،   با فواید چاپ نسخه ،های دارندۀ نسخ و پژوهشگران و مخصوصاً کتابخانه

 .است توجهیاصلی در این بیعاملی 
پژوهشـی   اندازی گروهِ مرکز پژوهشی میراث مکتوب در یکی دو سال اخیر با راه

ـ  هخطی را آغاز کرد هایس شناسی، مطالعه روی نسخه نسخه ر ـــ  و ضمن چاپ دو اث
با مقدمۀ علـی   آینۀ میراثعنوان نخستین ضمیمۀ نشریۀ ه ب یعنی ترجمۀ سورۀ مائده

بـا مقدمـۀ توفیـق     آینۀ میـراث  4به عنوان ضمیمۀ شمارۀ  جنگ بیاضنیز  رواقی و
بررسیهای  ،و برت فراگنر مۀ ایرج افشاربا مقد الغرایب ختم و اخیراً نسخۀــ سبحانی 

ر حـال  د پنج عنوان آننسبتاً وسیعی را برای چاپ دیگر آثار صورت داده است که 
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 .گذراند را می سازی نهاییآمادهمراحل  حاضر
این میان تجربیات ارزشمندی برای ما به دست آمد که بخشی از آن مرتبط با  در

مقالـۀ  . رتها و فواید این شیوۀ انتشار استشناسایی ویژگیها و همچنین شناخت ضرو
ویژگیهـای چـاپ   از برخـی  و بررسـی  حاضر به قصد تبیین برخی از این تجربیات 

 .تنظیم شده استشناسی  برگردان و ارتباط آن با متن نسخه

 یختشنا متن و یختشناد زبانیفوا. 0
گیهـای  تر مورد توجـه قـرار گرفتـه، ویژ   مد اصلی چاپهای عکسی که کاییکی از فو

هـای خطـی بـه وسـیلۀ      زبانی مناعق مختلف است که در برخی از نسخههای  حوزه
شناسـی و   کـه قهـراً در سـبک    منعکس شده اسـت ، اههعراب و مشکول نمودن واژا

این ویژگیها دقیقاً بـا مـتن آثـار و    . شناسی زبان فارسی کاربردهای بسیار دارد گونه
در این قسمت به یکی دو نمونـه از ایـن    کند و ما تصحیح علمی آنها ارتباط پیدا می

 .کنیممیهای خطی فارسی اشاره  ویژگیها در نسخه

 فارسی در روزگاران کهن یاههضبط واژ. 0. 0
 ۀ هندقار شبه تألیف شده دری های فارس زیادی از لغتنامه شمار از آنجا که نویسندگان

اند که در  چار اشتباهاتی شدهد عبعاً اند، چندان که باید با ارایف این زبان آشنا نبوده
درك نادرست از یک بیت یا بـر   به سببگاهی حتی . انددهسرایت کرآثار بعدی نیز 

انـد کـه اصـالً در     هکـرد وضـع   را ای شدۀ بیتی دیگر، لغت تازه مبنای صورت تحریف
اهل زبـان  آنان ا نیز چون ههگذاری واژ مورد ضبط و حرکتر د .فارسی وجود ندارد

ای را بـر مبنـای تلفـ      یـا واژه  ؛اند اند، لغزشهایی را مرتکب شده ن نبودهآ ۀو گویند
در  هواژ آن در حـالی کـه   ،انـد  کـرده  خاصی ضبطمحدودۀ جغرافیایی  معمول آن در
کـه ایـن    داشتبنابراین باید این نکته را در نظر . شده است گونه تلف  نمیایران بدان
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 در .ی موارد باید در آنها تجدید نظر شودو در برخ ندضبطها همیشه قابل اعتماد نیست
روشـن اسـت کـه     .توان پایۀ این کار قرار داد این صورت باید دید چه منابعی را می

ا در قافیۀ بیتها بهترین گزینـۀ ممکـن   ههجوی ضبط واژوپس از آثار منظوم و جست
 .گذاری باشند هایی است که دارای حرکت نسخه

ه دارای حساسیتهای خاص خود اسـت و بایـد   البت های خطیجنبه از نسخهاین 
مـثالً  . و تا چه میزان قابل اعتماد است دادهچه کسی انجام  راگذاریها  دید که حرکت

خـود  توسـط  که احتماالً  ،االدویه االبنیه عن حقایقضبطهای نسخۀ  نسبت به صحت
بـان  از ادی او،چـرا کـه    ؛یعنی اسدی عوسی انجام گرفته است نباید تردید کردمؤلف 

 فرهنـگ لغـت  ترین کهناو  لغت فرسمطابق مشهور،  ،متبحر روزگار خویش بوده و
 .استی فارس

اما در مـورد  . بودتوجه  توان نسبت به ضبطهای این نسخه بی بدیهی است که نمی
و آن اینکه اغلب قضاوتی نادرست شده است  نیزشده گذاری  های حرکت بقیۀ نسخه

ـ  راهـا   ند که این نسخهکن بسیاری از پژوهشگران تصور می سـواد کتابـت    بـی  انکاتب
های خود را  دانستهکنند و  اعتبار تلقی می ها را بی و در نتیجه ضبط این نسخه اند کرده

 .دانند می ضبطهاآن برتر از 
لهجـۀ   لغت، مالك امروزی پژوهشگران ما در تصحیح متون یا نوشتن فرهنگهایس

 لغتنامـۀ و همچنـین فرهنگهـایی چـون    عیـار  به عنوان زبان ممورد استفاده در تهران 
 مصـححان و لذا  9های پیشین فراهم آمده است دهخدا است که خود بر اساس لغتنامه

بسـا   چـه  .دهند کـه در اصـل آنهـا جـای تأمـل هسـت       ضبطهایی را مالك قرار می
شـود، حاصـل    هـا دیـده مـی    اختالفهایی که در ضبطهای یک نسخه نسبت به لغتنامه

متعلق  هاصحیح واژهتلف  گویشهای مناعق مختلف باشد و یا حتی  اختالف تلف  در

 

دهخدا احتیاعهای الزم به عمل آمده و اجتهادهایی شده است، امـا بـاز    لغتنامۀناگفته نماند که در تدوین  .9
 .توانیم مطمئن باشیم که هیچ لغزشی در آن وجود ندارد هم نمی
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 .ادوار دور باشد که با گذشت زمان دچار تغییر شده است به
تـوانیم   ت نمـی گمان من بر این است که در رویارویی با این اختالفـا  ،به هر حال

پرسش این اسـت   پس. سادگی داوری کنیم که کاتب نسخه دچار اشتباه شده است به
اند هقاره نوشته شد آنها پس از سدۀ نهم هجری در شبه که بیشترسا ــ ه ه ضبط لغتنامهک
 .تواند داشته باشد ها چه ترجیحی می بر ضبط اینگونه نسخه ــ

دو مورد از  ،گونه ضبطهای نامتعارف و تأیید صحت آنهاای از این نمونه ذکربرای 
 .شویمیادآور میرا  دویهاال االبنیه عن حقایقضبطِ تلف ِ اعداد در نسخۀ 

ـ  (9تصـویر  )رو  7در مواضع متعدد نسخه از جملـه صـفحۀ    «دوم»عدد ترتیبی ــ  ه ب
در مناعق شـرقی   «دو»ضمن توجه به این نکته که . ضبط شده است «دُوَم»صورت 

ـ « دوست»مانند آغاز واژۀ  ــ« ودُ»صورت ه ایران و همچنین افغانستان ب تلفـ    ــ
سـنایی،  )مـثالً در بیـت ذیـل    . بینیم ی نیز چنین تلفظی را مییناس حدیقۀشود، در  می

 :است آمده (690، صحدیقه
 وَمـــینگفـــت برگـــوی حاجـــتِ دُ

 
ــین   ــاه روی زمـ ــنم پادشـ ــه مـ  کـ

 آمـده  (199 ص) دیوان فارسی فضـولی ای متأخرتر از همین ضبط، در  یا برای نمونه 
 :است

 منبعس فـیِس هنـر، مظهـرس آثـارس قبـول     
 

ــانیس  ــفِ ث ــلیمانس دُد آص ــاهِ س  وَمرگ
 :با مطلع... هایی چون آدم، قدم، اعظم، رستم و ای است با قافیه که بیتی از قصیده 

 لمباز در ملکِ جهان عدل برافراخت عَ
ـ      متَفلک افشاند ز دامـانس زمـین گـردِ سَ

 

ــ  ضـبط شـده    «شَش»صورت ه ب (1 تصویر) االَبنیهاز  رو 4در صفحۀ  «ششَ»عدد  ـ
بینـیم کـه بـا     نیز مـی  (730دفتر ششم، ص)فردوسی  ۀشاهنامه را در همین واژ. است

 :همین ضبط به کار رفته است
ـ      شچو شد سالس آن نـامور بـر سـه شَ

 
 شدالور گُـــوی گشـــت خورشـــیدفَ 
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 :است آمده (776دفتر هشتم، ص)نیز در همان متن 
ـ     شچو شاهیم شد سال بـر سـی و شَ

 
ــ   ــاران خَـ ــان روزگـ ــان چنـ  وشمیـ
 

 عربی هایهفارسی شدۀ واژ ضبطهای. 1. 0
زبان هنگام بـه  این است که نویسندگان فارسی شدهکه بدان کمتر توجه  ینکتۀ دیگر
ـ هعربی، معمـوالً قواعـد زبـان فارسـی را در ایـن واژ      هایواژهکار بردن  ا اعمـال  ه

زبان فارسی را فاقـد همـزه    یها ای است که عبق آن، واژه اش قاعده نمونه. کردند می
نویسـندگان و کاتبـان ادوار پیشـین     برخـی از توسـط   هقاعد این 1.داند می در میانه

 العراقینةتحف مـثالً عنـوان منظومـۀ    . اسـت  هـای آن بسـیار   رعایت شـده و نمونـه  
و  (7تصـویر  ) ضبط شده است« الغرایب ختم»صورت ه در نسخۀ وین ب( الغرائب ختم)

متن  در. دا رعایت کردر چاپ عکسی این نسخه، همین شیوۀ نگارش ر استاد افشار
 .دارای همزه همین قاعده رعایت شده است یها نسخه نیز برای واژه
محمـد قزوینـی در    عالمه. توان به مثالی جالب توجه اشاره کرد در این مورد می

آن  راجع بـه ضـبطهای نسـخۀ اسـاسس    ( ص صب)ی جوینی تاریخ جهانگشا دیباچۀ
 :نویسد چاپ می

ه هرگز ب  کلماتِ مانند قائم و دائم و عشائر و فضائل و نحوها  همزۀ بعد از الف زائده را در
نویسد یعنی قایم، دایم، عش ایر، فا ایلو و    نویسد بل یا بصورت یاء می صورت همزه نمی

عربـی   عبـاراتِ  ؛ و ما این نوع کلمات را در عیس:...یا بدون هیچ نقطه و هیچ عالمتی یعنی
ـ   ،فارسی عباراتِ لی القاعده؛ و در عیسنویسیم جریاً ع همزه می صورتِه مطلقاً ب ه اغلـب ب
صورت همزه چون زاویۀ قائمه و مصـائب  ه یاء چون بایع و بدایع و عایفه؛ و گاه ب صورتِ

 .وارده و نحو ذلک بر حسب اختالف تلف ِ غالب در ایران در این قبیل کلمات

 :تاس  نوشته ت ــفارسی اس یها که مختص واژهب ــ در ادامۀ همان مطل او
 

ـ   گیرد و این یکـی از نشـانه   های فارسی قرار می یعنی همزه فقط در آغاز واژه .1 هـای   ایی واژههـای شناس
 .فارسی است



 45آینه میراث، شمارۀ / 06

خوئی و جدائی و ابقائی و نحو ذلک را کـه اکنـون بـا همـزه      کلماتِ مانند گوئی و درشت
ـ    ،صورت همزه ننوشته اسـت ه نویسند، در این نسخه هرگز ب صـورت یـاء   ه بـل یـا ب

خویی، جدایی، ابقایی؛ و یا بـدون هـیچ نقطـه و     ویی، درشتگ: نویسد بدین هیأت می
صورت ه این نوع کلمات را مطلقاً ب ،میماً للقاعدههیچ عالمتی و ما دفعاً لاللتباس و تع

 .نویسیم برسم حالیه همزه می

شود تـا مـا از برخـی قواعـد      گونه تصرفات مصححان باع  میاین رسد،ه نظر میب
غافل شـویم؛   شده است،رعایت میپیشینیان  چه در تلف  و چه در نگارشزبانی که 

 .شده است ر تلف  رعایت میچه در نگارش و چه د ،در حالی که این قواعد
باید توجه داشته باشیم که چنین قواعدی در میان گذشتگان رایـج بـوده امـا در    

و لذا آگـاهی   ه ــشده به دست ما نرسیداگر یا ــ  کتاب و اثری مستقل ضبط نشده
اسـت کـه    آنبسیار ناچیز است و تنها راه ممکن برای کشف ایـن قواعـد    آنهاما از 
تـدریج  بهآنها مطالعه کنند و در دسترس پژوهشگران قرار دهیم تا های کهن را  نسخه

 .به این قسم قواعد دست یابند
بایـد   ،های مربوط به سدۀ پـنجم هجـری و پـیش از آن    نسخه عبعاً در این زمینه

ها اولـین مراحـل و    نویسی در این دوره چرا که فارسی ،مورد توجه خاص قرار گیرد
را در  نکـاتی و به همین دلیل نویسندگان آن روزگار  کرد تجربیات خود را سپری می

. به دست فراموشی سپرده شـد  هابعدگویا کردند که  شیوۀ نگارش فارسی رعایت می
شـد و پـس از آن دیگـر     ات تنها در زبان آن روزگاران رعایت مـی نکبرخی از این 

پـذیر   کـان برای امروزیان به آسانی امآنها کاربردی نداشت و به همین دلیل دریافتن 
ـ  ش9744برای مثال بنیاد فرهنگ ایران در سال  .نیست عنـوان نخسـتین چـاپ    ه ب
ای از تفسیری ناشناخته را که گویا در اواخر سدۀ چهارم یا  برگردان خود، قطعه نسخه

هنگـامی   .به چاپ رساند تفسیر قرآن پاكبه نام  است،اوایل سدۀ پنجم نوشته شده 
دم متوجه شدم که کاتب نسخه در نگـارش حـرف   کر که من این نسخه را بررسی می
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برای نگارش حرف  او. (4تصویر ) تفکیکی قائل شده است ،اههدر برخی واژ «گاف»
، بـر  (اشـباع حالت )گاف هنگامی که مضموم است و پس از آن حرف واو قرار دارد 

ولـی بـدون   اما همین حرف را در شکل مضموم  ،دادهروی این حرف سه نقطه قرار 
شود، کاتـب   که مشاهده میچنان. داده استبا دو نقطه نمایش  ،از آن و پسحرف وا

با دو نقطه ضـبط   «گناهان»و  «گروهی»، «گروه»چون  هاییواژهحرف گاف را در 
با سـه   «گویند»و  «ناگوارنده»، «گوید»چون  هاییواژهکرده ولی همین حرف را در 

 .نقطه نوشته است
احتماالً نویسـندگان  . نبوده استاصل تفنن کاتبان حگذاریها حرکت گونهاین قطعاً

 شکو بی دان بردهگونه اختالفات پی به ماهیت این کمتردستور تاریخی زبان فارسی 
 .رهنمون شودایج ارزشمندی تواند آنها را به نت وجود چنین ضبطهایی می

 های خاص در پژوهشهای متنی نسخه. 1. 0
واردی که ذکر کردیم، از دیدگاه متن مندرج در عالوه بر م ،برگردان متون چاپ نسخه

بدیهی است که . کند شناسی نقشی اساسی ایفا می نسخه نیز گاهی در پژوهشهای متن
وقتی یک  ،به عبارتی. ها دارد بستگی به اهمیت نسخه ،این موضوع، بیش از هر چیز

ای شود، کمکی اساسی در پیشـبرد پژوهشـه   می نسخۀ قابل توجه از یک متن منتشر
معنـوی   مثنـوی توان بـه دسـتنویس    برای نمونه می .دکرشناسانۀ آن اثر خواهد  متن
ایـن دسـتنویس   . اشاره کـرد ( ق633موزۀ موالنا در قونیه، مورخ  59نسخۀ شمارۀ )

و خلیفـۀ   ،سلطان ولـد  ،الدین بلخی با نظارت فرزند وی پنج سال پس از فوت جالل
استنسـاخ   ،که به نظر مولوی رسیده بود هایی از روی مسوده ،الدین چلبی حسام ،وی

بنابراین بـا وجـود چنـین    . آید واقع نسخۀ اصل این متن به شمار می شده است و در
تواننـد اهمیـت چـاپ     ها و چاپهای مـتن مـذکور نمـی    کدام از نسخه ای، هیچ نسخه
آن هـم در  ـــ   فـی وتنهـا مزیـت چاپهـای حر    .برگردان نسخه را داشته باشند نسخه
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این است که خوانندگان ناآشنا با  ــ بر اساس این نسخه تنظیم شده باشندصورتی که 
 .توانند این اثر را با سادگی بیشتری مطالعه کنند های کتابت و خط قدیم می شیوه

 آنها ها با متن ارتباط ماهوی تصاویر نسخه. 1
نی هایی که از روزگاران دیرین به دست ما رسیده است، گاهی با متـو  در میان نسخه

 بسـا  آیـد و  شویم که تصویر در آنها جزو عناصر ماهوی متن به شمار مـی  مواجه می
 .دارد هادریافتن مطالب متن بستگی زیادی به تصاویر آن

هـای   ها در نسخه مثالً نقشه. ویژه از متون علمی یاد کنیم هتوانیم ب در این مورد می
صحیح از مـتن   دركدر یک متن جغرافیایی اهمیت بسزایی دارند و عالوه بر کمک 

مذکور، حتی در مطالعات تطبیقی میان نامهای جغرافیایی در روزگـاران گذشـته بـا    
در کتابهـای  « تشریح بدن»یا مثالً در بخش . هستند مفید های امروزین بسیار دانسته

که اختصاصاً دربارۀ تشریح بدن انسان ــ  االبدان تشریحمانند ــ  پزشکی یا کتابهایی
ـ    ،اند نوشته شده خصـوص در مطالعـات   هتوجه به تصاویر بسیار ضـروری اسـت و ب

 ــ دیسقوریدس شیحشامانند ــ  شناسی نیز در کتابهای گیاه. آید تطبیقی به کار می
هـای ایـن متـون     گـو در مـتن، از راه تصـاویر نسـخه    وشناسایی گیاهانس مورد گفت

 .پذیر است امکان
توجه به یک نکته ضروری است و  ،ها گونه نسخهمندرج در این مورد تصاویر در

کردند و بـه همـین    آن اینکه پیشینیان تقریباً همیشه شکل دوبُعدی اشیا را ترسیم می
اما بـا   د،نها با شکل اصلی آنها مطابقت نداشته باش دلیل شاید در نگاه اول این نمونه

گـارگران  یـابیم کـه ن   های اصلی درمـی  تر و مطابقۀ این تصاویر با نمونهبررسی دقیق
. ها، خصوصیات اصلی آنها را نمایش دهنـد  سعی داشتند تا در تصویرگری این نمونه

حتی اگر بخواهیم متن تصـحیح شـدۀ آنهـا را     ،باید توجه داشت که در چنین متونی
 درموضوع این . ها نقل کنیم را از نسخه منتشر کنیم، باز هم ناگزیریم که عین تصاویر
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چرا که دریافت صحیح متن  ؛ل نیز صادق استیَعلم حِ و کتابهای مرتبط با علم نجوم
 .پذیر استتنها در کنار این تصاویر امکان

 های نسخههنر های کاربرد. 1
هـای مصـور و    ها، انتشـار نسـخه   برگردان نسخه ترین کاربردهای چاپ نسخه از مهم

در قالـب  ... هنـر نگـارگری، خوشنویسـی و    دانیم که بخش اصـلیس   می. هنری است
های خطی برای ما باقی مانده است و لذا بررسی تاریخ این هنرها تنهـا از راه   نسخه

 .است ممکن دسترسی به تصویر این آثار
جز چند نمونۀ معـدود،  ه که متأسفانه ب گفتدر مورد انتشار تصاویر نقاشیها باید 

 بیشتر آگاهی ما. برگردان تمامی یک نسخۀ مصور مورد توجه نبوده است چاپ نسخه
ای بوده است کـه در کتابهـای تـاریخ     های پراکنده از تاریخ نگارگری از عریق نگاره

هـای مصـور، حاصـل     این در حالی است که برخی از نسخه. اندهنر به چاپ رسیده
و انتشار چنین دستنویسـهایی   اندهمکاری چندین تن از هنرمندان یک روزگار بوده

منـد از یـک روزگـار و بررسـی سـبک      منزلۀ انتشار آثـار چنـدین هنر  ه واقع ب در
 .نگارگری آنان است

کتابخانۀ  1154نسخۀ )اهلل  رشیدالدین فضل التواریخ جامعبرای نمونه از دستنویس 
نگـاره از شـاهکارهای    98که حاوی  توان یاد کرد می( ق9004کاخ گلستان، مورخ 

آور  نـام یکـی از نگـارگران    راکدام از آنهـا   نگارگری مکتب مغولی هند است و هر
 .است کردهترسیم 

 ــ های یک نسخه زیاد باشد خصوص اگر تعداد نگاره هب ــ های مصور در نسخه
سادگی پذیرفت که فقط صفحات دارای نقاشی چـاپ شـود و الزم   توان به دیگر نمی

هـای مصـوّر تنهـا شـامل      نسخه .انتشار یابدصورت یکجا ه است که تمامی نسخه ب
ای از هنرهـای مختلـف    هـا مجموعـه   در ایـن نسـخه   بلکـه  ،مجالس نقاشی نیسـتند 
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کشی،  هایی چون خوشنویسی، تذهیب، جدول آرایی به کار رفته که شامل نمونه کتاب
شـوند و   می ــ عالاندازیو مانند ابریها، متن و حاشیه، زر افشان، ــ  تزئینات کاغذ

تاریخ  پژوهشگرانو  اندانه این هنرها در کنار نقاشیها رنگ باختهفباید گفت که متأس
 .کنند یک نسخه اکتفا می تصاویربه چاپ  صرفاً هنر

ها دارای تحریرهایی خاص از یک متن هسـتند کـه    حتی در برخی موارد، نسخه
. بررسی آنها از دیدگاه تاریخ تحول یک متن و تحریرهای آن حـائز اهمیـت اسـت   

ـ  شاهنامۀتوانیم به مقدمۀ  برای نمونه می ه یکـی از سـه تحریـرس    بایسنقر اشاره کنیم ک
شود و اختصاصاً برای آن نسخه  فردوسی را شامل می شاهنامۀهای  موجود از مقدمه

همچنین است تحریر . های بعدی راه یافته است تهیه شده و از راه این نسخه به نسخه
 .ها راه یافته است که توسط این نسخه به دیگر نسخه شاهنامهابیات 

و آن اینکـه   دادیک نکته را بایـد مـدّ نظـر قـرار     در مورد برخی از متون هنری 
های آنها دارد و چـاپس مـتنس ایـن     ماهیت برخی از این آثار بستگی مستقیم به نسخه

 .تواند منتقل کنندۀ مقصود نویسنده باشد آثار صرفاً نمی
گونـه  در ایـن . توانیم از متون آموزش خوشنویسی یاد کنـیم  در این مورد مثالً می

. ه قصد دارد که شیوۀ خوشنویسی به یک یا چند خط را آمـوزش دهـد  آثار، نویسند
کدام از حروف نیـز در کنـار    هایی از شیوۀ تحریرس هر گونه آثار، معموالً نمونهدر این

 ،حال اگر چنین متنی مربوط به سدۀ نهم یا دهم باشد. شود متن به نمایش گذاشته می
بنـابراین   ،دهـد  د را آمـوزش مـی  روشن است که نویسنده شیوۀ رایج در روزگار خو

تعلـیم خـط   هـای منـدرج در کتـاب     گونه آثار مثالً از نمونهتوانیم در چاپ این نمی
 .لی استفاده کنیمیفضا اهللحبیب

گونه آثار در برخی از این متنها دارای ارایف های این موضوع انتشار اصل نمونه
کـدام از اسـتادان    توسط هرهای مختلفی  مثالً در خط نستعلیق، شیوه. بیشتری است

ای که توسط جعفر  توانیم برای رساله در این صورت آیا می. این خط ابداع شده است
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البته در  های شیوۀ خط میرعماد استفاده کنیم؟ نوشته شده، از نمونه( رقبایسن)تبریزی 
 به خط نویسـنده ــ  «اصل»هایی باید توجه داشت که یک نسخۀ  مورد چنین نسخه

نمونۀ خط مندرج در برخـی   حتیمتفاوتی نسبت به رونویسهای آن دارد؛ ارزش  ــ
 .های جدید دارد ارزشی بیش از نمونه بعضاًاز این رونویسها 

هـای منـدرج در ایـن     که مصححان به نمونـه  شودمیاین باره حتی گاه دیده  در
ارسـی در  هـای ف  ترین رسـاله  یکی از کهن مثالبرای . اند توجه بوده ها کامالً بی نسخه

بن محمدبن سـلیمان راونـدی    زمینۀ آموزش خط و خوشنویسی بخشی است که علی
راونـدی بـه   . درج کـرده اسـت   (445ـ479 ص) السّرورةآیوالصّدورةراحدر کتاب 

هـایی   توصیف شیوۀ نگارش حروف الفبا پرداخته و هر کدام از آنها را با ارائۀ نمونـه 
و تصاویر مرتبط با آن  آمدهاثر فقط متن نمایش داده است؛ ولی در چاپ افست این 

بـرای   ؛ها نیز صادق است این مطلب دربارۀ انواع دیگری از نسخه .حذف شده است
و برخی  آمده است ها، در آغاز آنهکنند تهیه ازای  نمونه در مرقعها که معموالً دیباچه

. است ــ خصوص معاصران نویسندههبــ  از آنها حاوی تاریخ هنرهای ادوار مختلف
ـ  حتی سـاختار فیزیکـی آن  ــ  در مرقع بدیهی است که تمام اجزای آن از آثـار   ــ

توانـد پاسـخگوی نیازهـای     نمـی  آنهنری تشکیل شده است و صرفِ انتشار مقدمۀ 
خصوص که برخی از مطالب مندرج در مقدمۀ مرقعها مرتبط بـا   هب ،پژوهشگران باشد

هـا، بررسـی و کـاربرد اصـلی      نمونـه  آثار موجود در آنهاست و بدون انتشـار ایـن  
 .ها مهمل خواهد ماند های این نسخه دیباچه

 پژوهشگراندر دسترس ها  نسخه دادن قرار. 5
در اختیـار   آنهـا های خطی، قرار گـرفتن   نسخه عکسید چاپ یترین فوا یکی از مهم

 .استجهان  سراسرشمار بیشتری از پژوهشگران 
تـر  بت به تهیۀ تصویر نسخه معموالً ارزانبرگردان نس تمام شدۀ چاپ نسخه قیمت
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در صـورتی کـه    ،توانند به ایـن چاپهـا دسـت یابنـد     تر می است و پژوهشگران ساده
های جداگانه و مکـرر از صـاحبان    ها نیازمند کسب اجازه دسترسی به عکس نسخه

 .هاست مجموعه

 ها از آسیبهای احتمالی حفظ نسخه. 4
که شـامل دههـا مـتن مختلـفِ      سفینۀ تبریزه هایی چون نسخۀ مشهور ب در مجموعه

ارزشمند است و تصحیح و انتشار بیشتر این متنها ضروری است، اگر بنـا باشـد کـه    
شـود   مصححان به صورت مداوم به نسخه مراجعه کنند، آسیب زیادی به آن وارد می

هـا از آسـیبهای حاصـل از مراجعـات مکـرر       گونـه نسـخه  و لذا چاپ عکسی ایـن 
 .کند جلوگیری می

 ها و دست به دست گشتن آنها انتقال افکار از طریق سیر نسخه. 6
انتقـال آن معمـوالً از عریـق چـاپ      کـه هـای خطـی    نسـخه  فوایـد یکی دیگـر از  

ـ   ، بررسـی سـیر افکـار در نسـخه    شـود ممکن مـی برگردان  نسخه خصـوص  ههـا و ب
ر داشـتها د اهمیـت و خصوصـیات هرکـدام از یاد    .یادداشتهای منـدرج در آنهاسـت  

مـثالً در نسـخۀ    .کننـده اسـت   گذاری آنها برای ما تعیینشچگونگی رویارویی و ارز
های پزشکی کهن اسـت،   ای از نوشته کتابخانۀ ملی پاریس که مجموعه 1859شمارۀ 

تصـویر  )ست سینا یادداشتی موجود است که بنا بر تأیید کارشناسان به خط و قلم ابن
 :شود ت که چنین خوانده مینوشتۀ مذکور یک یادداشت مالکیت اس. (5

 بن عبداهلل فی حوز الفقیر حسین
 ابن سینا المتطبّب

 7هسبع و اربعمای ةسنفی 
تـرین دانشـمندان   مانده از یکی از بـزرگ  عنوان تنها دستخط باقیه چنین یادداشتی ب

 

مقالـۀ عالمـه محمـد    : نک)بن سینای عبیب در سال چهارصد و هفت  بن عبداهلل در ملک و حیازت فقیر حسین .7
 (.990ـ905ش، ص 9706، اسفند 14، ش آینده، «الرئیس ابوعلی سینا نمونه از خط شیخ»: قزوینی
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ای در  توانـد بهانـه   اسالم برای ما بسی ارجمند است و با توجه به قدمت نسخه، مـی 
حال اگر این یادداشت مبسوط بوده و حاوی مطلبـی  . برگردان آن باشد انتشار نسخه

 .خواهد بود سودمندی آن بیشترغیره باشد، ... علمی یا فایدۀ رجالی و
ها دیـده   گونه یادداشتها که در صفحۀ عنوان یا صفحات بدرقۀ نسخهدر مورد این

جـوی  وبا جست ولی ،شود غیر از یکی دو نمونه، پژوهش مبسوعی انجام نگرفته می
 .توان اعالعات سودمندی را از میان آنها استخراج کرد بیشتر و توجه به موضوع، می

در صفحات پایانی برخـی   معموالً ها و یادداشتهای تصحیحی که مثالً از خالل اجازه
 هـا  این اجـازه . توان استخراج کرد فواید رجالی بسیاری را می ،ها مندرج است نسخه
یادگارهایی از خط دانشمندان ــ  صیل آنها و نه رونویسهای بعدیالبته در شکل اــ 

 .روزگاران پیشین است
 508نسخۀ شمارۀ ) البالغه نهجصفحۀ عنوان دستنویس  (6تصویر )برای نمونه در 
. بینـیم  را می( میراث اسالمی، بدون انجامه از حدود سدۀ ششم یکتابخانۀ مرکز احیا

حـاکی از اینکـه نسـخۀ حاضـر بـر آن عرضـه        شود در این صفحه عبارتی دیده می
 :شده است( مقابله)

بن امیر الرقاقی و صـححه بجهـده و اهلل تعـالی     ه الفقیه السدید سهلعارضه بنسختی صاحبُ
ثل  و ثمانین ةاآلخرةسنبن احمد فی جمدی  بن یعقوب الحسن یمتعه به و بغیره و هذا خطّ

 .علی نبیه محمد و عترته الطّاهرین حامداً هلل عزّ اسمه و مصلّیاً هو اربعمای

شـود کـه    اشـاره مـی   فقط البالغه نهجهای  ، در نسخهنگارنده دیده استتا جایی که 
تواند مـا را بـه    گونه یادداشتها مینسخۀ منقولٌ عنها از آنس چه کسی بوده است و این
 .شناسایی تحریرهای مختلف این متن رهنمون شود

کـه  اسـت  ی ختشـنا  و دارای فواید جامعه ،بسیار کهنگونه یادداشتها برخی از این
الـواردات و   ی ازمثالً در آخـرین صـفحۀ دستنویسـ   . دنگیرمیکمتر مورد توجه قرار 

دو یادداشت خـواب وجـود   ( کتابخانۀ ایاصوفیا 1944نسخۀ )سهروردی  التقدیسات
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در هجری به زبان فارسی یادداشت کـرده   339که نویسنده در سال  (3تصـویر  )دارد 
دهد نسخه روزگاری در منـاعق   حالی که متن نسخه به زبان عربی است و نشان می

متأسفانه تصویری که از آن به دست داریم  .زبان بوده و آنجا نوشته شده است فارسی
تـوان اسـتخراج    چندان خوانا نیست ولی از میان مواضع خوانا نیز مطالب جالبی می

 :وصیف شده استبرای نمونه نخستین خواب چنین ت. کرد
کنم که در کار استر سـفریم   مشاهده می. یوم االربعاء الرابع عشر من صفر المیمون:... منامیه

در کنار شهر عمّال . کنیم و اسبان زین کرده و اوراق و عوامیرس سپید بهم برگرفته عزیمت می
بینیم بر سر  می کنیم و عمّامۀ بزرگ بر سر و بر سر راه بینیم و از سرس اسب مکالمه می را می
الحـال از اسـ     فـی . خفتیده است و قنّینه و مشربه دولوهی؟ برابـر سـرش   4...خوابی جامه
کنم و بعد ازان قنّینه را؛  گیرم؛ اول کوزه را به ضربس تمام خرد می آییم و سنگی برمی فرومی

ـ  . گویم که الحمد هلل کی آسودم کنم و می پاره می و بعد ازان سرش را پاره   سـوار  و بـر اس
 .و اهلل القهّار. گفت چو بیدار شدم، مؤذّن اذان صبح می. کنم شده به خانه مراجعت می

 های پراکنده بازسازی نسخه. 7
آتـش هـوس   دانیم که در یکی دو سدۀ اخیر، برخی از دستنویسهای هنری ععمۀ  می

ه دار فروخت ه چندین مجموعهسوداگران شده و پس از تجزیۀ نسخه به اجزای متعدد ب
در چنین حالتی معموالً بعید است که بتوان تمامی اجـزای نسـخه را یکجـا     .نداشده
های بسـیار زیـادی    آوری کرد و انجام چنین کاری مستلزم صرف زمان و هزینه جمع
دهد تا نسخه را بـه شـکل    گونه موارد، بهترین راهی که به ما امکان میدر این. است

تصاویر بخشهای پراکندۀ نسخه را گردآوری و اصلی آن بازسازی کنیم، این است که 
 .صورت اولیۀ آن بازسازی کنیمه بررسیهای الزم، نسخه را ب پس از

ولی انجام آن نیاز به ارتباعات  این کار در مورد برخی دستنویسها ضروری است،
حـال در برخـی دستنویسـها ماننـد      با این. های مختلف دارد گسترده و کسب اجازه

 

 .ای ناخوانا است واژه .4
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های  خصوص نگارگری تمام دورههآرایی و ب که شاهکار کتاب یماسبعه شاه شاهنامۀ
د و در چنـین  زرا تمام دشواریهای آن می بهنهایی کار  نتیجۀ، استنگارگری اسالمی 

 .عنوان عرحی ملی مطرح کرده مواردی شاید حتی بتوان آن را ب

 پردازی شناسی و کتاب های مرتبط با نسخه کاربرد. 1
تـوان در   پردازی روزگاران پیشین را نمی شناسی و کتاب نسخه بسیاری از ویژگیهای

بررسی این موارد و آشـنایی بـا آنهـا مسـتلزم     . چاپ حروفی این آثار منعکس کرد
 .صورت عکسی استهها ب انتشار نسخه

برگردانی که در سالهای پیش انجام شده، مـورد   گونه موارد در چاپهای نسخهاین
توجـه کارشناسـان و   آنهـا   در سالهای اخیر بسـیاری از  اما ،توجه قرار نگرفته است

در مقدمـۀ چـاپ عکسـی     را به خود جلب کرده و شرح آنهـا شناسی  استادان نسخه
 .ها منعکس شده است نسخه

هزار حکایـت  برگردان دستنویس  توان به چاپ نسخه های این چاپها می از نمونه
مود امیدسـاالر منتشـر شـده    اشاره کرد که به کوشش ایرج افشار و مح... و صوفیان
کـه   اسـت   متذکر شده (10ـ93ص )استاد افشار در بخشی از مقدمۀ این چاپ  .است

ای از دستنویسهایی است که بـرای سـرعت بخشـیدن بـه کتابـت و       این نسخه نمونه
 .رونویسی، توسط بیست کاتب استنساخ شده است
که توسـط دو   است المنجّمینةروضنمونۀ دیگر یکی از دستنویسهای متن نجومی 

برگـردان بـه    صورت نسـخه ه اسالمی ب المعارفةدایرنفر نوشته شده و از سوی بنیاد 
 .چاپ رسیده است

 پیش از چاپ  کارشناسانۀ نسخه لزوم ارزیابی و عکسیشناسی چاپ آسیب .1
ها، ارزیابی کارشناسانۀ آنها پیش از  نسخه عکسییکی از ضروریات اصلی در چاپ 

 .چاپ است
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شـود کـه    ها گاهی به ایـن دلیـل انجـام مـی     نسخه عکسیست که چاپ درست ا
ولی این بدان معنـی نیسـت کـه     ،امکانات الزم برای چاپ انتقادی آنها وجود ندارد

کنند، از هرگونه بررسی نسـخه سـر بـاز     برگردان می مراکزی که اقدام به چاپ نسخه
شهایی در این چاپهـا  ها باع  شده است که لغز عدم توجه به کارشناسی نسخه. زنند

 .داشتمیدیده شود که با اندکی بررسی امکان جلوگیری از آنها وجود 
قطات اتواند ناشر را به س این بررسیها گاهی حتی در حد بررسی رکابۀ نسخه می

بسـا کـه نسـخه نقصـی نداشـته و فقـط        جاییهای نسخه رهنمون شود و چـه  یا جابه
ونـه چنـدی پـیش هنگـام بررسـی چـاپ       بـرای نم .جا شده باشد های آن جابه برگه
ةومعه دت اریخالعم ولالعر ی توسـط   ةالطبّی ةالص نا برگردان نسخۀ کامل  نسخه

آن چاپ با صفحۀ بعدی همخوانی نـدارد و   506دریافتم که رکابۀ صفحۀ  االسالمیه
پس از مطالعه دیدم که موضوع دو صفحه نیز بـا یکـدیگر ارتبـاط منطقـی نـدارد و      

 فؤاد آقای و متأسفانه جا شده استها چند برگ از نسخه افتاده یا جاباحتماالً یک ی
در حـالی کـه بـا    ؛ نکرده است ایاشارههیچ سزگین در مقدمۀ کتاب به این موضوع 

 .قابل تشخیص بودبه سادگی این نقیصه ها  بررسی رکابه
برگـردان مـنعکس    که افتادگیهای یک نسخه باید در چـاپ نسـخه  با توجه به این

مثالً . ، الزم است که پیش از چاپ نسخه، بررسیهای کارشناسی الزم انجام شودشود
توسط بنیاد فرهنگ ایران، بررسی نسخه توسط  تاریخ عبریدر چاپ نسخۀ ترجمۀ 

های دیگر مقابله کرده  نسخۀ مذکور را با نسخه ویمجتبی مینوی انجام شده است و 
 او. اسـت  هدر چاپ نسخه تصحیح کردهای نسخه را تعیین کرده و  جایی برگههو جاب

جزئیات موضوع را نیز در مقدمۀ خود گوشزد کرده و یـک مـورد افتـادگی کـه در     
وجود داشته، با قرار دادن یک برگۀ سفید میـان  ( 469و  458میان صفحات )نسخه 

 .است  دو صفحه نمایش داده
بسته  ،و هداشتتوجه  بدانای است که مرکز پژوهشی میراث مکتوب نیز  این شیوه
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شناسانه  دو مقدمۀ متن نوشتن ،عکسیهای مورد نظر برای چاپ  به نوع متن و نسخه
لذا با توجه به نسخۀ مورد نظر . ستا  اثر را ضروری دانسته هر برای هشناسان و نسخه

صورت یکجا تـدوین شـود و   ه ممکن است که در چاپ یک نسخه، این دو مقدمه ب
های دیگری نیـز بـرای    انۀ این دو مقدمه، مقدمهممکن است که عالوه بر چاپ جداگ

و  ،نویسـان نیـز تصـحیح    شود تا لغزشـهای فهرسـت   این کار باع  می .آن تهیه شود
 .ها با دقت بیشتری تعیین شود ارزش واقعی نسخه

 برگردانهااولویتهایِ مرکز پژوهشی در چاپ نسخه. 01
 ها جنگها و مجموعه. 9. 90

. خصوص جنگهای شعری هستندهچاپ عکسی، جنگها و ب برای ها ترین گزینه از مهم
های منتخبی از شعرهای شاعران مواجه هستیم که  گونه جنگها با مجموعه ما در این

آثـار گونـاگونی از   شـامل  جنگهـا  . اند به سلیقۀ فراهم آورندۀ جنگ گردآوری شده
شود  خود است و این باع  می خاصدارای سبک  یک که هر اندسرایندگان مختلف

تا تصحیح چنین آثاری با دشواریهای بسیاری همراه باشد و به همین دلیـل معمـوالً   
از سـویی بررسـی اشـعار    . آید که تمامی جنگ را تصحیح کنـد  کسی درصدد برنمی

ضـروری اسـت و    صححانس دواوینس هرکدام از شـاعران مندرج در این جنگها برای م
در دواوین رسـمی آنهـا درج نشـده    گونه جنگها ضبط شده که بعضاً اشعاری در این

خصـوص اگـر جنـگِ     هبــ  گونه دستنویسهابرگردان این بنابراین انتشار نسخه .است
 .ضروری است ــ مورد نظر کهن نیز باشد

 متنهای خاص. 1. 90
که بررسی و تصحیح آنها به سادگی  خوریمبرمیمتنهایی  هدر میان متون کهن گاهی ب

قادی این متون نیازمند سالها پژوهش توسط متخصصان پذیر نیست و چاپ انت امکان
خصوص اگر از نظر متنی یا سابقۀ  هبــ  چاپ اینگونه متون. های مختلف است رشته
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اما به دلیل دشواری این متون بهتـرین   ،به هر حال اهمیت داردــ  تمدنی مهم باشند
ران با دستیابی تکثیر کنیم تا پژوهشگعکسی راه این است که نسخه را به شیوۀ چاپ 

 .تدریج به حل معضالت آنها بپردازندبه این تصویر، بتوانند به
اشاره کرد که  نامه تنکسوقیا  عبّ اهل ختاتوان به  گونه متون می برای نمونۀ این

( یا بـه نظـارت  )ترجمۀ یک متن منظوم پزشکی چینی به زبان فارسی است و توسط 
فرد ایـن  هنسخۀ منحصرب. گردانده شده استاهلل همدانی به فارسی بر رشیدالدین فضل

بن احمدبن محمود معروف به قوام کرمانی استنسـاخ  دبه خط محم ق397متن که در 
 .شود نگهداری می( 7596 ۀبه شمار)شده، اکنون در کتابخانۀ ایاصوفیه 

در دستنویس این اثر بخشهایی از اثر اصلی به زبان چینی منتها به خط عربی نقل 
از . نیسـت  کار سهلینتیجه تصحیح این موارد  تیابی به شکل اصلی و درلذا دس ،شده

فرد بودن نسخه نیز باع  شده است تا تصحیح بخشهای فارسی نیـز  هسویی منحصرب
پذیر نباشد و به همین دلیل دانشگاه تهران برای چـاپ ایـن اثـر در    سادگی امکانبه
 عکسـی  صـورت سخه را بـه  تا ن گرفتتصمیم « اهلل مجموعۀ آثار رشیدالدین فضل»

 .منتشر کند
 های خصوصی های مجموعه نسخه. 7. 90

هـای ارزشـمندی اسـت کـه در      انتشـار نسـخه   ، کمک بـه برگردان دیگر نسخه فایدۀ
های خصوصی  مشخص است که مجموعه. دنشو های خصوصی نگهداری می مجموعه

اگر مالکـان   در چنین مواردی. در دسترس همگان نیستندهای عمومی  مانند کتابخانه
هـا در   هایشـان را بدهنـد، ایـن نسـخه     های خطی اجازۀ چاپ عکسی نسـخه  نسخه

 .دسترس عموم نیز قرار خواهد گرفت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب در ضمن چند متنی که در دست انتشار دارد، چاپ 

ای کهـن از متنـی    اش نسـخه  چنین دستنویسهایی را نیز مدّ نظر قرار داده کـه نمونـه  
اسـت کـه بـا     ت ــخصوص شهر هرا هو بــ  ته دربارۀ تاریخ خراسان بزرگناشناخ
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 .شده استچاپ  تاریخ هراتعنوان 
توان به چـاپ عکسـی دو مجموعـۀ فلسـفی و      های این چاپها می از دیگر نمونه

و  مجموعـۀ فلسـفی مراغـه   که با عنـاوین   عرفانی متعلق به اصغر مهدوی اشاره کرد
 .نشگاهی منتشر شده استتوسط مرکز نشر دا جنگ مهدوی

هـا   برگردان نسـخه  آنچه ذکر شد شامل برخی ویژگیها و ضرورتهای چاپ نسخه
و در شـده  توجـه   بـدان سعی داشتیم تا در اینجا به مواردی اشاره کنیم که کمتر . بود

نویسـهای   ایـن مـوارد در کنـار پـیش    . انـد گونه مطرح نشـده های مرتبط بدین نوشته
منتشر شـده   آینۀ میراثدر نشریۀ و نگارنده استاد افشار که توسط  یمقدماتی عرح

برگـردان   ای در زمینـۀ چـاپ نسـخه    نامـه  ای برای تدوین شیوه تواند زمینه است، می
د و مـورد اسـتفادۀ پژوهشـگران    وها باشد که امیدواریم به زودی گردآوری ش نسخه

 .قرار گیرد

 منابع
 .ش9780ز نشر دانشگاهی، ، تهران، مرک(به بعد 357کتابت از ) جنگ مهدویــ 
به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، تهـران،   ،حدیقةالحقیقه سنایی غزنوی، ابوالمجدودبن آدم،ــ 

 .ش9759دانشگاه تهران، 
، مقدمه، تصحیح و حواشی از حسین محمـدزاده  دیوان اشعار فارسیفضولی بیاتلی، مال محمد، ــ 

 .م1008صدیق، تبریز، یاران، 
المعارف اسالمی، دایرة، به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران، مرکز امهشاهنفردوسی، ابوالقاسم، ــ 

  .ش9783
کتابخانۀ دکتر اصغر مهدوی، با  596ـ3، چاپ عکسی از مجموعۀ مورخ مجموعۀ فلسفی مراغهــ 

 .ش9780مقدمۀ نصراهلل پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 
  .ش9781یدساالر، تهران، عالیه، ، به کوشش ایرج افشار و محمود امحکایت صوفیانهزار ــ 
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