
28 
ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــتهای فارسی،  ــمندی تصحیح و چاپ دستنوش دربارۀ ارزش

کمتر نهاد پژوهشی یا پژوهشگری تردید و دودلی دارد. برپایۀ 

ــت ناقص چاپ شدۀ بسیاری از کتابخانهها میدانیم که  فهرس

ــی، تاریخی و  ــدۀ علمی، ادبی، دین ــخۀ ناب و ارزن هزاران نس

ــران و جهان وجود دارد  ــی در گنجینۀ کتابخانههای ای اجتماع

ــگری است که خاک  ــتان مهربان پژوهش ــم به راه دس که چش

روزگاران را از آن بسترد و در دسترس خوانندگان بگذارد.

جدا از خطر گزند و آسیبی که این نسخهها را تهدید میکند 

ــتند، از  ــیب طبیعی و غیرطبیعی هس و هرروزه گرفتار دهها آس

سوخته شدن مانند کتابخانههای شهر سارایوو، دانشکدۀ حقوق 

ــکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان تا غارت  ــگاه تهران و دانش دانش

کتاب مانند کتابخانههای عراق، مصر و لیبی و تا پوسیده شدن 

ــور هند،  ــی کتابخانههای بندری جهان، بهویژه در کش در برخ

ــبه قارۀ هند به  ــتر کتابخانههای ایران و ش تا خطراتی که بیش

ــتاندارد برای نگهداری نسخهها وجود  ــطۀ نبود جایگاه اس واس

ــدن و بی استفاده ماندن بسیاری  ــواری اصلی، انبار ش دارد، دش

از نسخههاست. این دشواری زمانی نمود بیشتری پیدا میکند 

ــی کتابخانههای  ــخههای خطی تمام ــت نس که بدانیم فهرس

ایران و شاید جهان، ناقص است. )بنابر گفتۀ دکتر سید محمود 

مرعشی، مدیر کتابخانۀ آیت هلل مرعشی، هنوز بیش از سی هزار 

جلد از نسخههای خطی آن کتابخانه، فهرست نشده است.( یا 

ــخههای خطی برخی کتابخانههای ایران،  ــت نس اینکه فهرس

نزدیک به نیم قرن است چاپ نشده و بسیاری از پژوهشگران 

از موجودی واقعی کتابخانهها بیخبرند.

ــدۀ نسخههای خطی  ــت چاپ ش نگاهی به آخرین فهرس

برخی کتابخانههای ایران، گویای هر سخنی است:

ــگاه تهران  ــکدۀ ادبیات دانش تربیت تبریز )1329(، دانش

ــالمی مشهد )1361(،  ــکدۀ الهیات و معارف اس )1341(، دانش

ــری )1356(،  ــهید مطه ــۀ عالی ش ملی تبریز )1353(، مدرس

کتابخانۀ وزیری یزد )1358(، کتابخانۀ ملک )1371(.

ــخههای خطی برخی  ــمارگان نس ــار را با ش ــر این آم اگ

کتابخانههای ایران مانند اخوان دستمالچی یزد و کتابخانههای 

ــد یزد و کتابخانههای خصوصی  کوچک عمومی مانند فرهمن

بیفزاییم که تاکنون فهرست نسخههای آن ها چاپ نشده، رقم 

به چند صد هزار جلد خواهد رسید.

ــگرانۀ  ــنگرانه و کاوش ــله گفتارهای روش ــدن سلس خوان

ــازی متون« نوشتۀ پژوهشگر ارجمند سید  »بازیابی متون، بازس

ــراث، ش 35، 52 و 53( که البته  ــزارش می ــد عمادی حائری )گ محم

ــه  ــت، مرا به این اندیش ــتگی توجه به آن درنگی نیس در بایس

ــح و چاپ انبوه  ــاله فرو برد که برای تصحی ــش چندس و پرس

ــی برجای مانده در کتابخانه های ایران  دست نوشت های فارس

و جهان چه کرده ایم؟

ــاپ متن های  ــگان از روند چ ــالیان اخیر، هم ــن س در ای

ــال های  ــواری های چندگانه ای که در س ــد. دش ــن آگاه ان که

ــازمان های پژوهشی  ــیاری از بنگاه ها و س اخیر گریبانگیر بس

ــیده نیست. چنانکه فهرست  و فرهنگی بوده، بر هیچ کس پوش

»تازه های متون« از بهروز پارسا در گزارش میراث سال  1388 

ــال، تنها 232 متن  ــا 1392 گواهی می دهد، در این چهار س ت

چاپ شده که از این تعداد یازده متن در بیرون از ایران به چاپ 

رسیده است )نک: گزارش میراث ، ش 45، خردادـ  تیر 1390، ص 85-82، 

ــالی حدودأ 55  ش 52-53، مردادـ  آبان 1391، ص 124-129( یعنی س

ــوری که یکی از  ــاب و این یعنی فاجعه ای بزرگ برای کش کت

گاهواره های تمدن بشری است و تقریبأ دو سوم شاید یک سوم 

ــترس دارد و پیشینۀ تمدنی  ــخه های خطی جهان را در دس نس

چندین هزار ساله را بر دوش می کشد.

آماری از روند نزولی چاپ متون کهن در این سالیان اخیر در 

ایران در دست نیست، اما آنچه ملموس است، بسیاری از مراکز 

ــگاهی ایران که در سالیان گذشته  ــی، فرهنگی و دانش پژوهش

کسیبهفکرنسخههانیست1

حسیـنمسرت*

* کارشناس و مسئول بخش خطی کتابخانۀ وزیری یزد.

1. برگرفته از این شعر شاعرۀ ایرانی: کسی به فکر گل ها نیست. 
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دست به کار چاپ متون کهن بودند، در این چند ساله حتی یک 

ــته و پیراسته شده را هم چاپ نکرده اند؛ مانند  متن کهن ویراس

ــگاه یزد که در سال های 1381و 1386 کوشش به چاپ  دانش

دو تذکرۀ نصرآبادی و شمع انجمن و کتاب الّروض المنمنم در 

ــال 1381کرده بود، بنیاد فرهنگی پژوهشی ریحانه الرسول  س

ــاپ نموده بود و یا  ــال 1381 تذکرۀ میکده را چ ــزد که در س ی

ــگاهی که با تغییر مدیریت آن در حدود سال  ــر دانش مرکز نش

ــاپ متون را متوقف کرد و برخی بنگاه ها مانند مجمع  1380 چ

ذخایر اسالمی که به جای کاستن از آمار خود، اقدام به کاستن 

ــمار غیرقابل باور سی  ــمارگان کتاب نموده و بدبختانه به ش ش

ــت و ده ها مورد از این دست که از  ــخه رسیده اس الی چهل نس

حوصلۀ این گفتار بیرون است.

ــر متون کهن در ایران به قرار زیر  ــواری های نش اهم دش

است:

ــی برخی بنگاه های  ــرمایۀ پژوهش 1.کاهش یا قطع تمامی س

ــا  ــادر ی ــای م ــازمان ها و وزارتخانه ه ــوی س ــی از س فرهنگ

تصمیم گیرنده.

ــل در کار تصحیح و چاپ  ــم بودن بنگاه های عمدۀ دخی 2. ک

ــمار آن ها از انگشتان دو دست هم  دست نوشت ها، چنان که ش

فراتر نمی رود: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، کتابخانه و موزۀ 

ــالمی، مرکز نشر دانشگاهی، مجمع ذخایر  مجلس شورای اس

اسالمی، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، بنیاد 

ــار یزدی، فرهنگستان زبان و ادب  موقوفات دکتر محمود افش

فارسی، و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ــتیبانی از خرید متون چاپ شده از سوی سازمان ها  3.عدم پش

و نهادهای مسئول.

4.قطع خرید کتاب ناشران از سوی نهاد کتابخانه های عمومی 

کشور در دو سال اخیر.

5. قطع و یا کاسته شدن سرمایۀ کتابخانه های دولتی و عمومی 

کشور.

6.فروش نرفتن نسخه های چاپ شده و عدم بازگشت سرمایه 

برای چاپ دیگر متون.

ــران  ــران به ویژه ناش ــتن چاپ متون برای ناش 7. صرفه نداش

بخش خصوصی.

8.بی رغبتی ناشرانی که پیشتر دست اندر کار تصحیح و چاپ 

متون بودند، مانند مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه یزد، دانشگاه 

ــران  ــیاری از ناش ــران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، و بس ته

خصوصی.

ــر خدمات حروف چینی و  ــی کاغذ، فیلم، زینک و دیگ 9. گران

ــال گذشته را باید بزرگ ترین عامل کم شدن  چاپ در این دو س

آمار و شمارگان کتاب، به ویژه متون کهن، دانست.

راهکـارهـا

ــرمایۀ  ــر، خرید کتاب و س ــرایط حاکم بر نش ــر اوضاع و ش اگ

ــد، سه راهکار  ــی بر همین روش و روند باش بنگاه های پژوهش

برای برابری با این دشواری ها در پیش روست:

ــردن متون برای بهره وری همگان  1. تصحیح و دیجیتالی ک

و چاپ تنها یک نسخه برای بایگانی در کتابخانۀ ملی ایران.

2. چاپ متون بنا بر تعداد و درخواست خریدار. همان کاری که 

ــالمی در دو سال اخیر نموده و از سال 1391  مجمع ذخایر اس

تاکنون 22 عنوان کتاب ویراسته و 22 عنوان کتاب فاکسیمیله 

ــترس همگان گذارده  ــخه برگردان( را چاپ کرده و در دس )نس

است. این مجمع، کتاب ها را با شمارگان سی الی پنجاه نسخه 

)بنا بر نیاز( چاپ کرده و در برابر بر آمار کتاب های خود نسبت 

ــین افزوده است. چنانکه شنیده ام در کشور آلمان  به سال پیش

ــترینۀ سیصد جلد  ــمارگان کم و بیش هم این گونه کتاب ها با ش

چاپ می شود.

ــون کهن در  ــتیبانی از چاپ مت ــاده ای در پش ــدن م 3. گذران

نهادهای قانونگذاری، از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی.

4. شنیده شده اخیراً برخی دانشگاه های ایران، تصحیح نسخۀ 

ــد  ــی ارش خطی را برای موضوع پایان نامۀ دوره های کارشناس

ــت این طرح با همکاری  ــته اس و دکتری نمی پذیرند که بایس

ــورای عالی انقالب فرهنگی مورد تأکید دوباره قرار بگیرد و  ش

افزون بر آن کار ورود اطالعات فهرست های نسخه های خطی 

در پایگاه داده ها به عنوان کار دانشجویی پذیرفته شود.

ــتوارۀ  ــی مانند آقابزرگ و طرح هایی مانند فهرس 5. تارنماهای

دست نوشت های ایران مورد پشتیبانی قرار گیرد.

ــی و کتابخانۀ ملی ایران،  ــازمان های فرهنگ 6. با همکاری س

ــۀ کتابخانه های ایران  ــخه ها در هم طرح دیجیتالی کردن نس

اجرایی شود.                                                                    ■


