
یه
وس

ر ر
ی د

الم
اس

ی 
خط

ی 
ها

خه 
نس

49

کتاب       نقد و بررسی 
نسخه  های خطی اسالمی 

              در روسیه

گودرز رشتیانی
 rashtiani@ut.ac.ir /گروه تاریخ دانشگاه تهران □  عضو هیأت علمی 

چکیده
نسخه  های  ویژه  به  شرقی  خطی  نسخه  های  بودن  دارا  نظر  از  روسیه  سرزمین 
تاریخ- از متون مهم  اعتبار و اهمیت بسیار زیادی است و بسیاری  فارسی دارای 
عکسی  یا  حروفی  چاپ  به  صورت  روسیه  در  بار  اولین  برای  فارسی  ادبی  و  نگاری 
برجسته  ایران  شناسان  و  ایران  شناسی  سنت  غنای  به  ویژه  شده  اند.  منتشر 
متعدد،  دالیل  به  است.  داشته  میراث  این  انتشار  و  حفظ  در  مهمی  نقش  آن، 
گاهی  کیفیت نسخ خطی فارسی در مخازن روسیه آ کمّیت و  پژوهشگران ایرانی از 
کتاب نسخه  های خطی اسالمی در روسیه هم در راستای این  چندانی ندارند و 
کتاب نتوانسته  هدف تألیف و منتشر شده است. بررسی محتوایی نشان می  دهد 
است تصویر روشنی از این میراث به خواننده ایرانی انتقال دهد و با وجود مزیت  ها 
که مهمترین آن  و نقاط قوت، از نقاط ضعف ساختاری متعددی برخوردار است، 

کلی از پیش  اندیشیده برای پرداختن به این موضوع می  باشد. ح  نداشتن طر

کلیدی واژگان 
نسخ خطی فارسی، روسیه، ایران شناسی.
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نق

درآمد
برخوردار  متعددی  زوایای  و  ابعاد  چنان  از  ایران  پربار  و  غنی  تمدن  و  فرهنگ 
است.  گشته  کنده  پرا پهناور  گیتی  این  سراسر  در  آن  نمودهای  و  نماد  که  است 
یکی از مهمترین جلوه  های این فرهنگ، میراث مکتوب ایران دوره اسالمی است 
گواه و  که هم نقش مهمی در پیش برد تاریخی این فرهنگ داشته و هم به خوبی 
معّرف تکاپوی هزاران ساله این پیشینه تمدنی است. دنیای نسخ خطی فارسی 
که عالوه بر سرزمین ایران، مرزهای منطقه  ای و بین  المللی را درنوردیده، از جمله 
که جذابیت  های زیادی در مطالعات علمی  آن نمودهای پرجوش و خروشی است 
از  متعددی  نسل  های  و  کرده  ایجاد  ایران  شناسی  و  شرق  شناسی  اسالم  شناسی، 
نسخه  پژوهان داخلی و خارجی را از دهه  های پیشین به خود مشغول داشته است. 
چنان  از  زیباشناسی  و  موضوعی  هنری،  حیث  از  موضوعی  تنوع  و  کندگی  پرا این 
بایستی  هم چنان  جوان،  نسل  روزافزون  ورود  وجود  با  که  است  برخوردار  غنایی 
کشف رموز و برآمدن ابعاد دیگری از این دنیای شگفت  انگیز بود. در معرفی  منتظر 
بتواند  تنهایی  به  این جمله  پژوهشی مطالعات نسخ خطی، شاید  جذابیت  های 
که هنوز هم بخش عمده این دست نویس  ها فهرست- نمایانگر وضع موجود باشد 
نویسی نشده و اطالع ما در شرایط حاضر، صرفًا متوجه فقط بخشی اندک از این 
این  از  تا فهرست نسبتًا جامعی  باید سال  ها هم چنان منتظر ماند  و  کمّیت است 
گردد. تردید نیست پس از حصول این مقصود راه طوالنی  گنجینه عظیم شناسانده 

بررسی تخصصی، معرفی و انتشار آنها آغاز می  شود.
سرزمین پهناور روسیه از منظر نسخ خطی فارسی و اسالمی دنیای شگفت  آوری 
گنجینه  ها، سابقه طوالنی مطالعه میراث  کز متعدد نگهداری این  است. وجود مرا

حسین  روسیه،  در  اسالمی  خطی  نسخه های 
تهران:  ابراهیمی ترکمان؛  ابوذر  مقدمه  با  متقی، 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی  سازمان اسناد و 
اسالمی.  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  ایران: 

.1395
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کنده در  مکتوب فارسی توسط دانشمندان روس و وجود ده  ها هزار نسخه خطی پرا
گی- مجموعه  های شخصی ناشناخته و خانواده  های حافظ آنها، از مهمترین این ویژ
از منظری دیگر سرزمین روسیه صرفًا میزبان نسخ خطی فارسی همانند  هاست. 
کشورهای شرقی و غربی نیست؛ بلکه با توجه به پیوستگی فرهنگی و تمدنی  سایر 
بخش  های مهمی از آن با فرهنگ ایرانی و تا پیش از شکل  گیری مرزهای سیاسی 
کشور به نوعی صاحب و وارث قانونی این میراث است.  جدید بین دو سرزمین، این 
که این دارایی ارزشمند در مخازن علمی روسیه به بهترین  جای خوشبختی است 
گزند آفات طبیعی و بشری در امان مانده است.  از  وجه ممکن نگهداری شده و 
که توجه داشته باشیم این  قدردانی از این میزبانی آنگاه بیشتر خودنمایی می  کند 
گذشته از جمله در قرن بیستم آبستن تحوالت عظیم سیاسی  کشور در سده  های 
فروپاشی  و  انقالب  سیاسی،  چندپارگی  عالم  سوز،  جنگ  دو  در  درگیر  اجتماعی،  و 
سر  از  خطری  کمترین  آن  مکتوب  میراث  بلّیات،  این  همه  علی  رغم  و  است  بوده 
کامل به ارث رسیده است. ازین - نگذرانده و از نسلی به نسل دیگر با امانت داری 
گر ابتدایی  ترین مرحله پژوهش در عالم نسخ خطی را حفظ آنها از آسیب  های  رو ا
زمانه بدانیم، روس  ها به خوبی این نگاهبانی و امانتداری را به سرانجام رسانده-
ایرانی، در  ارائه خدمات به محققان این حوزه به ویژه پژوهشگران  گرچه در  اند؛ 
کپی و اسکن از  کمترین انتظار ممکن را برآورده نمی  سازند و تهیه  موارد متعددی 

کز به هفت  خوانی بی  سرانجام تبدیل می  شود. آن مرا
مرحله دوم، شناسایی از میراث و تهیه فهرست  های موثق و علمی است. به نظر 
که از قدمت سیصد ساله برخوردار است، نیز  می  رسد جهان ایران  شناسی روسیه 
برای  انتظار شیفتگانش  از این مسئولیت خطیر و اساسی سربلند آمده و حداقل 
کسب اطالع از فهرست این دارایی را پاسخ داده است و امروزه با استمداد از همین 
کلی و جامعی از داشته  های دست نویس- فهرست  های منتشر شده، می  توان تصویر 
که فهرست نسخ خطی فارسِی  گونه  ای  کشور به دست آورد؛ به  های فارسی در آن 
کز نگهداری آنها در دسترس همگان است و فهرست چند مرکز معدود در  بیشتر مرا

گردد. که امید می  رود در آینده نزدیک این مهم نیز برآورده  دست نیست 
دشواری و ناآشنا بودن محققان ایرانی با زبان روسی از مهمترین علل ناآشنایی 
کافی  ارتباط  نبوِد  کمیت بسته شوروی و  آنکه حا با این میراث است؛ ضمن  آنان 
ایرانی در  کشور نیز مشکل مضاعفی برای پژوهشگران  کز علمی دو  افراد و مرا بین 
ازین  رو  است.  مهم  معضل  هم  هنوز  و  می  کرد  ایجاد  داشته  ها  این  به  دسترسی 
گاهی با انتشار  کز دولتی و عمومی، هر از چند  محققان عالقه  مند و تعدادی از مرا
کنند.  گنجینه مهم را هموارتر  کرده  اند راه دسترسی به این  کتاب یا مقاالتی تالش 
یا  فارسی  از نسخ  ترجمه  های فهرست های روسی  از مهمترین  تعدادی  به  اینجا  در 

تالش های محققان ایرانی برای معرفی تفصیلی این میراث اشاره می  شود.



52

ب
تو

مک
د 

و نق خطی  نسخه  های  توصیفی  فهرست  دیگران[،  و   [ ن.د  کالی،  ما میکلوخو   ▪
تاجیکی: انستیتو دستنویس  های شرقی فرهنگستان علوم روسیه سن پترزبورگ، 
مترجمان: سمیرا اسماعیلی ]و دیگران[؛ زیر نظر رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در روسیه؛ با نظارت محسن حیدرنیا، علی صدرایی خویی ، حسین متقی. 
جهانی  گنجینه  نجفی:  مرعشی  العظمی  آیت  اهلل  حضرت  بزرگ  کتابخانه  قم: 

مخطوطات اسالمی، 1392.      
تاریخ ،  انستیتوی   فارسی  خطی   نسخه  های  فهرست  فاطمه،  علیبکوا،   ▪
علوم   فرهنگستان   داغستان   علمی   مرکز  مردم شناسی   و  باستان شناسی  
روسیه ، زیر نظر صفا اخوان ، قم : آیت  اهلل العظمی مرعشی نجفی . تهران : وزارت  امور 

خارجه ، مرکز اسناد و تاریخ  دیپلماسی ، 1380.
فارسی  خطی   نسخه  های  فهرست  نظر(،  )زیر  ن.د  کالی ،  ما  - میکلوخو   ▪
آسیایی ( فرهنگستان  علوم  روسیه / به  اهتمام   انستیتوی خاورشناسی )ملل  
کیموش کین ...] و دیگران [؛ فهرست  مختصر الفبایی؛ مترجم  عارف  رمضان .  اد.ف . آ

گروه  انتشارات     ، 1375.          تهران :  سازمان  مدارک  فرهنگی  انقالب  اسالمی ، 
کتابخانه   خطی   نسخه  های  فهرست  دیگران [،  ]و  عنایت  اهلل  فاتحی  نژاد،   ▪
بزرگ  کتابخانه  قم:  روسیه ،  فدراسیون   تاتارستان   جمهوری   قازان   دانشگاه  
اسالمی ؛  مخطوطات  جهانی  گنجینه  نجفی ،  مرعشی  العظمی  آیت  اهلل  حضرت 
تهران : وزارت  امور خارجه ، مرکز اسناد و تاریخ  دیپلماسی ؛ ]قازان [: دانشگاه  قازان  

کتابخانه، 1382.                 تاتارستان،  جمهوری  
کتابخانه  عمومی   گ .ی ، فهرست نسخه  های فارسی موجود در  کاسینکووا،   ▪
مدارک   سازمان   تهران :   رمضان ،  عارف   مترجم   شدرین،  سالتیکوف -  دولتی  

گروه  انتشارات     ، 1375.          فرهنگی  انقالب  اسالمی ، 
کتاب نسخه  های خطی اسالمی در روسیه توسط پژوهشگر  به نظر می رسد انتشار 
محترم و پرتالش آقای حسین متقی آخرین نمونه از تکاپوی محققان و سازمان-
 های ایرانی برای معرفی این میراث به مخاطبان ایرانی باشد. مؤلف محترم این 
سازمان  حمایت  با  فراوان،  نارسایی  های  و  کاستی  ها  علی  رغم  که  داشته  را  اقبال 
کتاب  کتابخانه ملی ایران تألیف این  فرهنگ و ارتباطات اسالمی و سازمان اسناد و 
کتاب، بایستی فی  گرفتن نقاط قوت و ضعف این  را به سرانجام برساند. با در نظر 

ج نهاد و از ایشان و سازمان های حامی آن سپاس گزاری نمود. نفسه این اقدام را ار
شده  تدوین  نامید(  هم  جزء  و  فصل  گفتار،  می  توان  )البته  بخش   25 در  کتاب 

که از قرار زیر است: است 
اسالمی؛  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  محترم  ریاست  تقریظ  ناشر؛  سخن 
در  شرقی  ادبیات  مرکز  روسیه؛  در  اسالمی  دست نویس  های  کلیات  پیشگفتار؛ 
کهن  اسناد  بایگانی  مرکز  سابق(؛  )لنین  روسیه  دولتی  کتابخانه  لنین؛  کتابخانه 
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کتابخانه دولتی-تاریخی روسیه؛ نسخ خطی در جمهوری  های تاتارستان،  روسیه؛ 
پترزبورگ؛  سنت  در  اسالمی  دست نویس  های  کلیات  باشقیرستان؛  و  داغستان 
کادمی  کتابخانه مّلی روسیه )سالتیکف-شدرین(؛ انستیتو دست نویس  های شرقی ا
کهن  علوم روسیه؛ جلوه  هایی از دست نویس  های هنری در روسیه؛ سه نسخه تفسیر 
فارسی در سنت  پترزبورگ؛ اسنادی از حمایت و دفاع صفویه از پادریان و مسیحیان؛ 
کتابخانه دانشکدۀ شرق- فهرستوارۀ نسخه  های خطی فارسی در سنت پترزبورگ؛ 
دست- از  جرعه  ای  ارمیتاژ؛  موزه  در  هنری  مجموعه  پترزبورگ؛  دانشگاه  شناسی 
ادبی در  از نسخ خطی محاضرات  نویس های علوی در سنت  پترزوبرگ؛ دست چینی 
خاورشناسان  روسیه؛  و  ایران  مشترک  مکتوب  میراث  از  شّمه  ای  سنت  پترزبورگ؛ 
و ایران شناسان برجسته روسیه؛ منابع پژوهش )گزیده(؛ به  گزینی از تصاویر دست-

نویس  های هنری در روسیه )متقی، 1395: فهرست(.
کتاب را نشان می دهد و به خوبی بیانگر  کیفیت متن  مرور اجمالی این فهرست، 
پیش  از  ح  طر هیچ  بدون  که  است  گریخته  ای  و  جسته  مطالب  غیرضروری  تعدد 
انتظار  وجه،  هیچ  به  و  یافته  اند  قرار  هم  کنار  در  کشکول  وار  شده  ای،  اندیشیده 
کتاب برآورده نمی  شود. در  خواننده ایرانی برای آشنایی با موضوع و هدف اصلی 
در  می  آید.  شمار  به  هم  نهایی  نتیجه  گیری  و  جمع  بندی  اولیه،  داوری  این  واقع 
کتاب پرداخته می  شود. گی  های  ادامه به صورت موضوعی و جزیی به مهمترین ویژ

کتاب ویژگی  های ظاهری 
کیفیت بسیار  کاغذ،  نوع  و  از جهت چاپ  و  تنظیم شده  کتاب در 358 صفحه 
که حجم  خوبی را داراست و عکس  ها و تصاویر آن به صورت رنگی منتشر شده  اند 
تصاویر،  کتاب،  آخر  صفحه   93 جمله  از  است.  داده  اختصاص  خود  به  زیادی 
روسیه  موزه  های  و  آرشیوها  و  مخازن  در  موجود  نگاره  های  و  مینیاتور  سرلوحه، 
هستند. بدون شک حمایت مالی دو سازمان مهم دولتی باعث انتشار این تصاویر 

که جای قدردانی دارد. رنگی شده 
کتاب در نظر نداشته است. در  نویسنده، اصل ثابتی برای بخش  بندی مطالب 
کتاب به روش شماره- که می  بایست طبق یک الگوی منسجم، محتوای  صورتی 
گرفته می- گذاری، ترتیب  بندی می  شد و برای تفکیک مطالب از تیتر و زیر تیتر بهره 
ک و معیار تقسیم  بندی انجام شده بر چه اساس  شد. در واقع مشخص نیست مال
است؟ این تقسیم  بندی در یک بخش بر اساس موضوع است و در جای دیگر، بر 
اساس محل نگهداری نسخ خطی، و در مواردی هم موضوع و محل نگهداری با 

یکدیگر ادغام شده  اند.
غیرحرفه  ای  و  ناشیانه  بسیار  شده  استفاده  قلم  های  نوع  و  کتاب  صفحه  آرایی 
نیز  به  کار برده شده در روی جلد  زیادی دارد. نوع قلم  انتقاد بسیار  است و جای 
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غیرحرفه  ای می ب اشد و باعث سردرگمی در خواندن عنوان و نام نویسنده می  شود. نق
کتاب بیشتر به یک  ح جلد  ج نشان سازمانی دو نهاد مربوطه، طر ضمن آنکه با در

اعالمیه رسمی تبدیل شده تا نمایان گر یک متن علمی و تحقیقی!
که  ح رو و پشت جلد  گرچه باید به حسن سلیقه در انتخاب تصاویر مربوط به طر
گفت و از قیمت  ج شده است تبریک  توضیحات مربوط نیز در صفحه شناسنامه در

کرد. کتاب )25 هزار تومان( اعالم رضایت  مناسب 

بررسی محتوایی
کیفیت محتوایی متن را نشان  کتاب به خوبی  که اشاره شد فهرست  همان  گونه 
ح  که مؤلف محترم طر کرد  ح  می  دهد. بیش از همه بایستی این ایراد اساسی را مطر
منسجمی برای پرداختن به این تحقیق نداشته است و سازمان اولیه پژوهش در 

ذهن وی بسیار آشفته بوده است.
که هدف وی چه بوده است؟  نویسنده محترم بایستی از ابتدا تصمیم می  گرفت 
یا   .2 بوده؟  روسیه  مخازن  در  فارسی  خطی  نسخ  از  فهرستی  تهیه  هدف،  آیا   .1
کلی و  ترجمه فهرست  های انجام شده از روسیه به فارسی بوده است؟ 3. یا بررسی 
گزارشی اجمالی از دنیای نسخ خطی فارسی-اسالمی در روسیه در نظر داشته  ارائه 

است؟
گر به دنبال پاسخگویی اولیه به این سؤاالت باشیم یک بررسی اجمالی نشان  ا
که از یک طرف همه این سه هدف در نظر بوده و از منظری دیگر هیچ- می  دهد 

کالف  یک  به  را  آن  و  برگرفته  در  را  کتاب  تمام  اصلی  سررشته  تناقض،  این  کدام. 
موضوعات  به  مقوله  سه  این  از  غیر  به  آنکه  ضمن  است.  نموده  تبدیل  سردرگم 
که اساسًا هیچ ارتباطی به نسخ خطی اسالمی در روسیه  دیگری نیز پرداخته شده 

ندارد. در ادامه بیشتر به این موضوع پرداخته می  شود.
کرده  آغاز  روسیه  تاریخ  از  خالصه  ای  بازگویی  با  را  اصلی  متن  محترم،  نویسنده 
روسیه - فضای  در  را  خواننده  و  باشد  مفید  می  تواند  بحث  این  گرچه  است. 

تقلیل  آن  مهمترین  که  می  باشد  تاریخی  اشتباهات  دارای  اما  دهد،  قرار  شناسی 
ایوان چهارم  زمان  از  که  پانصد ساله است  پیشینه  به یک  روسیه  تاریخ سیاسی 
که ما می  دانیم دولت روسیه در سال  تأسیس یافته )متقی، 1395: 3(. در صورتی 
گرچه فراز و نشیب  هایی داشته، اما نمی  توان این دوره  گرفته و  862 میالدی شکل 

کاهش داد. نزدیک به دوازده قرن را به پنج سده 
در قسمت دیگر از پیشگفتار ضمن بررسی مساجد موجود در روسیه به تعطیلی 
تزارهای  توسط  که  شده(  نوشته  منطقه  اشتباه  )به  پوشکین  شهر  در  مسجدی 
روس برای شاهان عثمانی ساخته شده! ابراز امیدواری می  کند به عنوان مسجدی 
گیرد )متقی، 1395: 3(. مشخص نیست  رسمی برای شیعیان مورد بهره  برداری قرار 
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چه ارتباطی بین تاریخ این مسجد و نیز ابراز امیدواری انجام شده وجود دارد؟
می  بایست  و  است  ناقص  روسیه  در  اسالمی  دست نویس  های  کلیات   :  1 بخش 
این  در  نویسنده  که  می  شد  مشخص  روشنی  به  جامع  تر  تعبیر  از  استفاده  ضمن 
کل این قسمت 6 صفحه است و آن هم بیان بسیار  قسمت به دنبال چیست؟. 
گزینشی از مشخصات عمومی نسخ فارسی و آن هم فقط در شهر پترزبورگ است. 
کتاب می  بایست به این قسمت پرداخته می  شد و  به نظر می  رسد بیشترین حجم 
کلی از وضعیت نسخ فارسی در روسیه به دست  خواننده با مطالعه آن، یک تصویر 

می آورد.
کز نگهداری نسخ خطی فارسی بوده و چند  از اهداف نویسنده معرفی مرا یکی 
این  انتخاب  که  کرد  کید  تأ بایستی  یافته است.  اختصاص  این موضوع  به  بخش 
انجام شده  نویسنده  براساس دلپسنِد  و  و معیاری نیست  ک  اواًل دارای مال کز  مرا
در  مرکز  یک  مواردی،  در  است.  نشده  هم  اشاره  ای  حتی  کز  مرا از  بسیاری  به  و 
کرد  اشاره   4 و  به بخش 3  اخیر می  توان  برای مورد  دو بخش معرفی شده است. 
کتابخانه  کز در اصل یک مرکز و همان  که هر دوی این مرا )متقی، 1395: 42-35(. 
عمومی لنین هستند. ضمن اینکه با وجود فروپاشی شوروی و دوری از ایدئولوژی 
مارکسیسم، هنوز هم نام رسمی این مرکز به اسم لنین است و اطالق سابق )متقی، 

1395: 39( بر آن درست نیست.
کهن روسیه. اواًل این بخش هیچ ارتباطی به نسخ  بخش 5: مرکز بایگانی اسناد 
که  که اسم دقیق آن آرشیو اسناد قدیمی روسیه است  خطی ندارد؛ زیرا این مرکز 
آرشیوی  مرکز  اساسًا یک  اما  نگهداری می  شود  آن  گرچه نسخ خطی معدودی در 
مربوط به اسناد تاریخی است نه نسخ خطی. ثانیًا معرفی انجام شده بسیار ناقص 

گزینشی چند سند آن پرداخته است. )متقی، 1395: 45-43(. است و به معرفی 
کتابخانه دولتی-تاریخی روسیه بیشتر به معرفی تاریخچه سازمانی آن  بخش 6 : 

پرداخته شده )متقی، 1395: 47-50(. تا داشته  های نسخ خطی فارسی آن!
باشقیرستان  و  داغستان  تاتارستان،  جمهوری  های  در  خطی  نسخ   :7 بخش 
این  خطی  نسخ  از  شده  منتشر  فهرست  های  به  بیشتر   )56-51  :1395 )متقی، 
ارائه  آنکه  ضمن  مجموعه  ها.  این  اجمالی  بررسی  نه  شده،  پرداخته  جمهوری  ها 
لیستی از این فهرست  ها هم ناقص است؛ برای مثال: آخرین فهرست منتشر شده 
 )Арсаланова, 2010( .درباره نسخ خطی فارسی در تاتارستان به سال 2010 م
که نویسنده به آن اشاره نکرده است. اظهار نظر نویسنده درباره اشتهار  باز می  گردد 
در  گرچه  و   )56  :1395 )متقی،  است  اشتباه  قاجار  دوره  در  پتل پورت  به  پترزبورگ 
از  قاجار  دوره  منابع  عمده  در  اما  شده،  نوشته  این گونه  اسنادی  و  متون  معدود 

غ یا امالی مشابه برای اشاره به این شهر استفاده می  شده است. عبارت پطربور
کتاب با موضوع اصلی محقق است.  بخش 11: مهمترین و مرتبط  ترین قسمت 
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شناسنامه  ای نق مشخصات  و  است  پرداخته  هنری  نسخه  های  معرفی  به  اینجا  در 
کتاب- کلیات و اطالعات نسخه  شناسی و  آنها هم آورده شده و امکان دسترسی به 
کتاب به  که در واقع ضرورت داشت در همه بخش  های  شناسی فراهم شده است 

کرد: کار انجام می شد. ضمن آنکه باید به چند نکته توجه  این سبک و سیاق 
 .)113  :1395 )متقی،  ندارد  آن  محتوای  به  ارتباطی  و  نیست  گویا  فصل  عنوان 
این منتشر شده  از  کتاب  های دیگر پیش  این بخش در  آن که محتوای  نکته دیگر 
نیست.  جدیدی  نکته  حاوی  خواننده  برای  و   )1392 کالی،  )میکلوخوما است 
گر با فهرست  ا از نسخه  ها اشتباه است و  ضمن آنکه شماره دستیابی به تعدادی 

روسی منتشر شده مقایسه شود، این اختالفات روشن می گردد.
خطی  نسخ  به  مربوط  قسمت  کتاب،  بخش  های  شگفت  انگیزترین  از  یکی 
دانشگاه سنت  پترزبورگ است. نویسنده، مقدمه  ای دو صفحه ای درباره تأسیس 
کتاب شناسی دویست ساله اخیر  دانشگاه مربوط آورده و در ادامه به ارائه فهرست 
درباره نسخ خطی اسالمی این دانشگاه پرداخته است. در واقع این بخش صرفًا 
گنجینه پرداخته  اند، اختصاص یافته  که به معرفی این  به ارائه لیستی از مقاالتی 
گزارش  نویسنده محترم  این مجموعه، ضرورت داشت  به اهمیت  با توجه  است. 
کلی یا نسخ خطی مهم این دانشگاه  مرتبط  تری تنظیم می  کرد و حداقل فهرست 
را معرفی می نمود. نویسنده در ایام اقامت خود در پترزبورگ، فهرست نسخ خطی 
انتشار  کرده و در دست  تنظیم  را  دانشکده شرق  شناسی دانشگاه سنت  پترزبورگ 
که به  گنجینه بسیار مهم، نسخ خطی ارزشمندی نگهداری می  شوند  دارد. در این 

تعدادی از آنها اشاره می شود:
فرائد الغیاثی- نسخه دست نویس مؤلف

کلیات امیرخسرو دهلوی- نسخه نفیس
کتابت به سال 902 روضه  الصفا میرخواند- 

کتابت به سال 679 تبصره المبتدی باخزری- 
کتابت به سال 791 گنجوی-  مجموعه آثار نظامی 

کتابت در سال 801 گلشن راز- 
تاریخ سند- نظام الدین ترمذی

و... صدها نسخه ارزشمند دیگر.
که با عنوان »دست چینی از محاضرات ادبی  بخش 18: )متقی، 1395: 214-201 ( 
دست چین  از  منظور  که  است  اساسی  ابهام  این  دارای  است  سنت  پترزبورگ«  در 
گر به فرض مثال، منظور از دست چین بررسی نمونه  هایی از محاضرات  چیست؟ و ا
گزینش و انتخاب  ک این  که معیار و مال آنگاه این سؤال پیش می  آید  ادبی باشد 
ارزش  شده،  انتخاب  نسخۀ   25 صرفًا  مربوطه  نسخ  انبوه  میان  از  آیا  چیست؟! 
کز روسیه نیز  معرفی داشته  اند؟ و سؤال دیگر آنکه چرا محاضرات ادبی در سایر مرا
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معرفی نشده  اند و صرفًا به پترزبورگ پرداخته شده است؟! نکته آخر اینکه همین 
کالی، 1392( 25 نسخه قباًل نیز معرفی شده  اند. )میکلوخوما

مکتوب  میراث  از  »شّمه  ای  عنوان  با   )  227-215  :1395 )متقی،   :19 بخش 
نسخ  از  نام گویی  فهرست  صفحُه  دوازده  این  در  است.  روسیه«  و  ایران  مشترک 
کتابخانه  ها و آرشیوهای ایران درباره روسیه آورده شده است. واضح است  خطی در 
بر  آنکه  ضمن  ندارد.  کتاب  موضوعی  اصلی  محور  با  ارتباطی  هیچ  بخش  این  که 
که در این فهرست  خالف ادعای نویسنده )متقی، 1395: 215-227 ( عمده نسخی 
کنستنکو،  ذکر شده  اند در سال  های اخیر تصحیح و منتشر شده  اند. )برای نمونه: 

1383؛ چ ری ک ف، 1358؛ سولتیکوف، 1365؛ و...(
پیشین  بخش  همانند  نیز،  بخش  این   )261-230  :1395 )متقی،   :20 بخش 
کتاب ندارد. در اینجا به معرفی خاورشناسان و ایران  شناسان  ارتباطی به موضوع 
برجسته روسیه پرداخته شده است. اول اینکه معیار انتخاب این افراد نیز توضیح 
انتشار  و  تصحیح  کار  به  که  ایران  شناسانی  حداقل  بود  بهتر  است.  نشده  داده 
که در این صورت تعدادی باید حذف و  نسخ خطی پرداخته  اند معرفی می  شدند 
تعدادی دیگر اضافه می  شدند. ضمن آنکه جهان ایران  شناسی در روسیه و شوروی 
ایران  شناسان  از  دیگر  بسیاری  و  است  شده  معرفی  افراد  از  از  فربه  تر  بسیار  سابق 
ارائه شده  افزوده می  گشتند. اطالعات  این سیاهه  به  پیشین و حاضر می  بایست 
http://library.tebyan. :نیز قباًل منتشر شده  اند )از جمله در پایگاه اینترنتی تبیان
net/fa/Viewer/Text/89909/1( و نوآوری جدیدی دیده نمی  شود؛ ضمن آنکه 
اغالطی نیز وجود دارد؛ همانند مهاجرت مینورسکی در سال 1917 از روسیه به اروپا 
کرد  مهاجرت  فرانسه  به  ایران  از  مینورسکی  صورتی  که  در   .  )236  :1395 )متقی، 

درسال 1919. )رشتیانی، 1394، 12(
ح جلد تعدادی از نسخ خطی  کتاب، تصاویر، مینیاتور، نگاره و طر صد صفحه آخر 
گرچه تعدادی زیادی از آنها قباًل منتشر شده  اند، اما بر جذابیت  که  در روسیه است 

کیفیت چاپ آنها بسیار خوب است. کتاب افزوده است؛ به  ویژه آنکه  بصری 

نتیجه  گیری
گیتی  هر تالشی برای معرفی میراث مکتوب ایرانی - اسالمی در هر نقطه  ای از این 
خوبی  به  مسیر  این  دشواری  های  از  خوبی  به  همگان  و  است  تقدیر  قابل  پهناور 
که هنوز ساختارهای  کشوری همانند روسیه  گاه هستند؛ به  ویژه این دشواری در  آ
کتابداری و اطالع رسانی آن با شرایط و دنیای امروز هماهنگ نشده است مهمترین 
کتاب  کار پرتالش  ج نهادن به  مانع پیش روی محققان می  باشد. از این  رو، ضمن ار
کوشش محقق ارجمند آقای حسین  که به  نسخه  های خطی اسالمی در روسیه 
گردید، باید به چند  که اشاره  متقی به ثمر نشسته است و اذعان به نقاط قوت آن 
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کتاب به شمار می  آید. نداشتن نق که مهمترین نقاط ضعف  کرد  نکته اساسی اشاره 
کتاب می- کتاب مهمترین ایراد وارده بر  ح از پیش اندیشیده شده برای تنظیم  طر
آوردن  است.  کرده  تبدیل  هدف  بدون  و  کنده  پرا مجموعه  ای  به  را  آن  که  باشد 
که ارتباطی به نسخ خطی در روسیه  بخش  های غیرضروری همانند بخش 19 و 20 
دیگری  مهم  ایراد  نیز  می  شد  پرداخته  آن  به  می  بایست  دیگری  جای  در  و  ندارد 
کتاب وارد است. در عمدۀ بخش  ها به صورت سلیقه  ای و بدون هیچ  که بر  است 
خطی  نسخه  تعدادی  گزینشی  معرفی  به  باشد  روشن  خواننده  برای  که  معیاری 
ک معرفی نسخه  های آورده شده  پرداخته شده و شایسته بود از ابتدا معیار و مال
آثار  در  یا  محترم  نویسنده  توسط  قباًل  کتاب  مطالب  عمده  می  شد.  داده  توضیح 
که حاوی  کتاب وارد دانست  دیگران منتشر شده  اند و این ایراد اساسی را می توان به 
نکات بدیع و ناشناخته برای خوانندگان نیست. در پایان بایستی بر این نکته اشاره 
نسخه- گسترده  دانش  و  محترم  نویسنده  پژوهشی  آثار  سایر  به  توجه  با  که  کرد 
آقای  علمی  شخصیت  معرفی  برای  شایسته  ای  نمایانگر  کتاب  این  وی،  شناسی 
گر در نظر باشد( نسبت  کتاب )ا حسین متقی نیست و امید است در ویراست دوم 
گر در چاپ دوم صرفًا و حتی به آوردن  کتاب اندیشیده شود. ا به بازبینی ساختاری 
روسیه بسنده شود،  کوچک در  مرکز  فارسی یک  از نسخ خطی  فهرست ساده  ای 
کارآمدی افزون  تری برای مخاطبان ایرانی برخوردار  از اعتبار بیشتر و  بدون تردید 

خواهد بود.
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منابع
علی اصغر  کوشش  به  مسیحی؛  آبکار  نامه،ترجمه   سیاحت   ،  )1358( چریکف 

عمران ، تهران: امیرکبیر.          
گودرز )1394(، ره  آورد مینورسکی، هرمس. رشتیانی، 
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