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سنت نگهداری اسناد آرشیوی در شهر سارایوو )پایتخت کشور 

بوسنی  و هرزگوین( به قرون وسطی برمی گردد. اسناد برجای 

ــت. هرچند که در مقاطع  ــد این ادعاس ــده از آن دوران مؤی مان

ــیوی مستقلی دایر  ــهر سارایوو مؤسسۀ آرش مختلف تاریخ ش

نشده بود، اما نگهداری اسناد آرشیوی و تحقیق علمی و انتشار 

آن به طور جدی صورت می گرفته است. بدین ترتیب، در قرن 

ــارایوو دایر شد که  ــانزدهم میالدی نهاد »دفتر امین« در س ش

ــئولیت نگهداری آرشیو دولتی را به عهده داشت. در اواسط  مس

قرن نوزدهم میالدی، به دنبال اصالحات در ساختار حکومتی 

ــرای نگهداری  ــب تری ب ــرایط مناس ــوری عثمانی، ش امپرات

ــیوی فراهم آمده بود. در طول چهل سال حکومت  ــناد آرش اس

امپراتوری اتریش- مجار، نظم بیشتری در امر فهرست برداری 

اسناد به وجود آمد.

ــیو  ــال 1948م آرش پس از پایان جنگ جهانی دوم، در س

ــد. در آغاز کار، آرشیو صرفًا در  ــیس ش ــارایوو1 تأس تاریخی س

ــهر سارایوو فعالیت می کرد، اما با مرور زمان به یک مؤسسۀ  ش

آرشیوی منطقه ای تبدیل شده است.

ــی را در  ــناد و کتب مختلف ــارایوو اس ــیو تاریخی س آرش

زمینه های گوناگون )نظیر آموزش و پرورش، اقتصاد، پزشکی، 

ــی و...(  ــی و خصوص ــای خانوادگ ــه، مجموعه ه ــوۀ قضایی ق

ــیو دارای گنجینۀ غنی  ــداری می کند. عالوه بر این، آرش نگه

کتاب های چاپی و نسخ خطی به زبان های شرقی )یعنی عربی، 

فارسی و ترکی( است. نسخ خطی به زبان های مذکور سال های 

زیادی در مخازن آرشیو محفوظ بود، اما به جز اندک شماری از 

ــور از محتوای  ــن، در عرصۀ علمی و فرهنگی کش متخصصی

ــال اخیر، برنامۀ  ــخ هیچ اطالعی نبود. در طول چند س آن نس

فهرست برداری نسخ خطی موجود در آرشیو تاریخی، در دستور 

ــت. حاصل تالش ها در این زمینه،  ــیو قرار گرفته اس کار آرش

انتشار دو جلد فهرست نسخ خطی آرشیو تاریخی سارایوو است 

که اینجا به معرفی اجمالی نسخ خطی فارسی فهرست شده در 

آن دو جلد پرداخته می شود.

جلداول

جلد اّول فهرست نسخ خطی عربی، ترکی، فارسی و بوسنیایی 

ــر شده است.  ــال 2010 منتش ــارایوو در س ــیو تاریخی س آرش

ــر مصطفی یحیچ، محقق و مدیر کتابخانۀ  گردآورندۀ آن، دکت

غازی خسرو بیگ است. در این جلد 301 نسخه شامل 687 اثر 

در رشته های مختلف )نظیر منطق، زبان شناسی، ادبیات، تاریخ، 

علوم سیاسی، پزشکی، ریاضیات، ستاره شناسی، داروشناسی و 

...( فهرست نگاری شده است. 

ــی  ــخۀ خطی فارس ــخ 35 نس ــداد نس ــن تع ــان ای در می

فهرست نگاری شده است. طبیعتًا، بیشتر نسخ خطی فارسی، به 

آثار ادبی اختصاص دارد. از جمله نسخ موجود در آرشیو تاریخی 

سارایوو، بیشتر آن ها به پندنامۀ منسوب به عطار مختص است. 

تواریخ کتابت نسخ پندنامه یا متأخر است یا نامشخص. گفتنی 

ــخ خطی پندنامه در کتابخانه های مختلف  ــت که تعداد نس اس

ــنی  و  هرزگوین از تعداد نسخ خطی دیگر آثار ادبی فارسی  بوس

ــیو تاریخی سارایوو از این  ــتر است که گنجینۀ خطی آرش بیش

قاعده مستثنا نیست. 

عالوه بر نسخ پندنامه، در آرشیو تاریخی سارایوو نسخ سه 

دفتر اول مثنوی معنوی، نسخه ای از گلستان و بوستان سعدی 

)نسخۀ بوستان در قرن دهم هجری کتابت شده است(، نسخۀ 
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ــهیلی، نسخۀ دیوان خیالی بخاری و نسخه ای از  دیوان امیر س

منظومۀ فرهاد و شیرین نظامی نگهداری می شود. 

دیگر بخش عمده ای از نسخ خطی فارسی آرشیو تاریخی 

ــارایوو را نسخ کتاب های لغت تشکیل می دهد. در میان این  س

نسخه ها باید به نسخۀ لغت فرس اسدی طوسی اشاره کرد که 

در اواخر قرن دهم هجری کتابت شده است.

ــخ جالب توجه در زمینۀ کتاب های لغت،  یکی دیگر از نس

ــت. اثر مذکور، فرهنگ مقفای  ــاهدی اس ــخۀ اثر تحفۀ ش نس

ــت. مؤلف این اثر، ابراهیم  ــی- ترکی در قالب مثنوی اس فارس

شاهدی هدائی ده ده ُمغلَوی، پیرو فرقۀ مولوّیه و شاعر عثمانی 

ــۀ اول قرن دهم هجری  ــۀ دوم قرن نهم هجری و نیم از نیم

است. یکی از نسخ محفوظ این اثر در آرشیو تاریخی سارایوو، در 

ــط قرن یازدهم هجری به دست کاتبی به نام مصطفی بن  اواس

یوسف کتابت شده است.

در میان نسخ خطی کتاب های لغت، می توان نیز به نسخۀ 

ــاره کرد. این اثر، فرهنگ  ــری تحت عنوان تحفة الهدایة اش اث

ــی- ترکی مخصوص دورۀ ابتدایی آموزش زبان فارسی  فارس

است و به نام »لغت دانستن« نیز آشناست. مؤلف این فرهنگ، 

ــی وی خبری در  ــت، که از زندگان ــن الحاج الیاس اس محمد ب

دست نیست.

ــت که از فرهنگ عربی- یونانی- فارسی  در پایان بجاس

ــگ، عنواِن لغات  ــود. این فرهن ــامی گیاهان دارویی یاد ش اس

ــیة را دارد. از  ــة و الیونانیة والفارس ــاب المتداولة بالعربی العش

ــخۀ موجود، و همچنین تاریخ کتابت آن،  مؤلف آن و کاتب نس

اطالعی در دست نیست.

جلددوم

جلد دوم فهرست نسخ خطی عربی، ترکی، فارسی و بوسنیایی 

ــر شده است.  ــال 2011 منتش ــارایوو در س ــیو تاریخی س آرش

ــرو  ــارا، محقق کتابخانۀ غازی خس ــو پوپ گردآورندۀ آن، حاس

ــت. در این جلد، 486 مجلد خطِی3 شامل 984 اثر در  بیگ اس

رشته های گوناگون )قرآن و علوم قرآن، حدیث، تفسیر، عقاید، 

فقه، اخالق، تصوف و...( فهرست نگاری شده است.

ــت نگاری شده در این جلد، فقط  در میان کل نسخ فهرس

ــی اختصاص دارد. یکی از این نسخ،  ــخه به آثار فارس چهار نس

نسخۀ پندنامۀ منسوب به عطار است، که هویت کاتب و تاریخ 

کتابت آن مشخص نیست.

ــی که از همه بیشتر جالب توجه  ــخۀ خطی فارس دیگر نس

ــالة العلّیة فی  ــخۀ اثری است تحت عنوان الرس می نماید، نس

ــرح چهل حدیث نبوی است و به  الحادیث النبویة. این اثر، ش

عنوان »شرح اربعین حدیث« نیز شناخته شده است. مؤلف این 

اثر، حسین بن علی بیهقی کاشفی واعظ هروی، عالم، صوفی، 

ــت. از نام کاتب و تاریخ  ــاعر و منجم از قرن نهم هجری اس ش

ــخه اطالعی در دست نیست. با توجه به کیفیت  کتابت این نس

ــکل خط، گردآورندۀ فهرست تخمین زده که  کاغذ و جلد، و ش

نسخه در قرن یازدهم هجری کتابت شده است.

ــخۀ خطی فارسی بعدی، به عنوان مشهورات متعارفة،  نس

ــت از حدود صد تعبیر و لقب متداول به زبان های  فهرستی اس

عربی، ترکی و فارسی. هویت مؤلف و کاتب، و همچنین تاریخ 

کتابت نسخه، مشخص نیست.

واپسین نسخۀ خطی فارسی که در این جلد فهرست نگاری 

ــت دربارۀ وظایف  ــالۀ کوتاه و بی عنوانی اس ــده، نسخۀ رس ش

فرزندان در برابر والدین. از مؤلف این اثر، کاتب و تاریخ کتابت 

نسخه اطالعی در دست نیست.
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