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مکتـوب، وهشتمین سالگرد تأسیس مرکز پژوهشـی میـراث ، به مناسبت بیست۱۴۰۰ماه دی

هایی در فضای مجازی برگزار شد کـه در آن شـماری از کارشناسـان نسـخ سلسله سخنرانی

شناسـی و تحقیـق متـون مندان به حـوزۀ نسـخهخطی، دلسوزان میراث مکتوب ایران و عالقه

هــایی زدنــد و حــرف،نظــرات خــودشـرکت کردنــد و هــر یــک بــه فراخــور ســالیق و نقطــه

اینای شّمه. هایی کردندپیشنهاد
ً
:ها بوداز نظرات و پیشنهادها اجماال

کـرد و هـتمامی نسخ خطی الیق احیاء و نشر نیستند و لـذا بایـد آنهـا را اال٭ فـاالهّم ّم

.ارزشمندها را برگزید

تـا شـودتهیـه ) فاکسـیمیله(برگـردانهای معتبر و اصیل هر چه زودتر نسـخهاز نسخه٭

. سازی آنها برای چاپ برسدنوبت به تصحیح و آماده

نباید آنها را تصحیح و ویـرایش کـرد و ؛ها به خطی بودن آنهاستبرگردانارزش نسخه٭

و اصالحها و برداشتبنا به اولوّیت ، های شخصی، حّک
ً
های قیاسی در آنها کرد و، احتماال

.خوانی و تحریف نمودآنها را دستخوش غلط

نیروی کار برای سرعت بخشیدن به امر تصحیح متون، بایـد منظور تقویت و افزایش به٭

.ها استمداد کردها و فرهنگستاناز دانشگاه

پژوهـان آمـوزش داده برای یـاری رسـاندن بـه نسـخههایی گروهالزم است که شبکه یا ٭

های کارشناسـی ارشـد و دکتـری توصـیه رای این منظور، استفاده از دانشجویان دورهب. شوند

بدین منظور، بایسته است که مرکز میـراث مکتـوب فراخـوان بدهـد و دانشـجویان . شودمی

.مند به این همکاری را جذب کندعالقه
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نند و به ویرایش و چاپ مراکزی مانند مرکز میراث مکتوب فقط به نسخ کهن بسنده نک٭

، تحقیقات جدیدی که در زمینۀ تواریخ محلی شـده نتر هم توجه کآثار جدید
ً
اسـت ند؛ مثال

.برنامۀ کار قرار گیرددر

های مورد نیـاز آنهـا را پژوهان بشتابد و نسخهمرکز میراث مکتوب به حمایت از نسخه٭

پژوهشگر مجبور نشود برای دستیابی بـه فـالن کهبه موقع تهیه و در اختیارشان بگذارد تا این

.ای مراجعه کندنسخه وقتی بگذارد و به کتابخانه

از توصیهاگرچه در خالل این
ً
و » امکـرده«سـخن رفتـه و نـه از » باید و نبایـد«ها عموما

، وجه مشترک همۀ آنها دغدغۀ نجـات نسـخ خطـی از خطـر نـابودی و فراموشـی »نمکمی«

بپـذیریم . ای برحق که مقتضی اقدامی جّدی، گسترده و فراگیر استدغدغه: است
ً
اگر واقعـا

توانـد انت اسـت، تعلـل در ایـن کـار مـیداری و صـیکه این میراث مکتـوب شایسـتۀ نگـه

ی ما بزندناپذیری به بخشی از سرمایههای جبرانآسیب
ّ
ذلک، از مجموع آنچه در مع. های مل

شـود، دو چیـز هنـوز طور پراکنده ابـراز مـیاین سلسله گفتارهای کوتاه و در جاهای دیگر به

بـه تفکیـک محـل یکی شمار دقیق مجمـوع نسـخ خطـی،: رسدروشن و قطعی به نظر نمی

؛)های دولتی، دانشگاهی، خصوصی و غیره؛ و داخل یا خارج کشورکتابخانه(داری آنها نگه

سخن از میلیون. دیگر برآورد ارزش هر نسخۀ خطیودو 
ً
رود، ها نسخۀ خطی میگرچه غالبا

ارقامی این چنینـی، بـر و بنیـادی آمـاری نـدارد، و  بیشـتر از مقولـۀ مبالغـه
ً
ای هـاما ظاهرا

نشاناحساسی به هنـوز . شدن تدریجی میراث مکتوب ایران اسـتدادن خطر تباهمنظور حاّد

رقم دقیقی از این میراث به دست داده نشده است تا دانسته شود که حجم و گسترۀ کـار بـرای 

تا ابعاد و وجه کّمی نسخ مشـخص . تنقیح و تصحیح آنها به چه مقدار زمان و نیرو نیاز دارد

بخش در جهت تأمین نیرو و بودجۀ کافی بـرای شـروع کـار ممکـن ریزی نتیجهامهنشود، برن

نسخ معلوم نباشد، تعیین ارزش نسبی آنهـا بـه طریـق . نخواهد بود الاقل تقریبِی وقتی تعداِد

نسـخه الاقـل یـک بـار خوانـده نشـود، از طرف دیگر، تا زمانی که هر. اولی ناممکن است

آنتوان وزن و ارزش علچگونه می سـرا معّین کرد؟ ُنمِی
ِ

نخوانـده ارزش یکسـان خواهنـد خ

داشت تا زمانی که خوانده، و جهات ضعف و قّوت هر یک روشـن شـود؛ از روی حـدس و 

بنـابراین، نـه هـیچ . تر از نسخۀ دیگری تصور کـردای را باارزشتوان و نباید نسخهگمان نمی
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توان ای را میتثنا کرد و نه هیچ نسخهتوان از شمارش جامع میراث مکتوب اسای را مینسخه

عـالوه، کـدام نسـخه به. بری در کار نیستراه میان. ارزش خواندارزش یا بیبدون خواندن با

بینیم کـه کـاری عظـیم پـیش روی پس، می. است که ارزش یک بار خواندن را نداشته باشد

هم که باشد، بـاز احیـای شمار نسخ اگر نه چند میلیون بلکه صدهزار . اهل تحقیق قرار دارد

ای است، بسی بیش از آنچه امروز در اختیـار مالحظهآنها مستلزم زمان و نیروی انسانی قابل

. داریم

نسخ خطی از این نظـر حـائز اهمیـت اسـت کـه ) نه حدسِی(با این همه، تعیین تقریبی 

و چـاپ شـده بـار ویـرایش تواند لزوم تصحیح و طبع مجّدد آنچه را که تا کنون یکی دومی

که شماری از اهالی تحقیـق اصـرار دارنـد کـه بـا عنـوان توضیح آن. است تأیید کند یا نکند

گرفته دخل و تصرفی بکننـد و مقـداری ، در کارهای انجام»ضرورت تصحیح و طبع مجدد«

عنـدی تـازه اعمـال، و بـه نـام تصحیحات قیاسی و کاست و افزودهـای حدسـی و گـاه ِمـن

تـر و الزم(تواننـد بهایی را که مـیبا این کار، درواقع، وقت گران. کنندویرایشی جدید عرضه 

احیاء انبوه نسخ دست) است در نخورده کنند، به پـای کارهـایی مـیصرِف
ً
ریزنـد کـه فعـال

لـیکن، چنانچـه ثابـت شـود کـه . توان آنها را به زمانی دیگر موکول کرداولویت نیست و می

اّدعا مـینخورده های خطی دستشمار نسخه
ً
شـود، الاقـل آن مقدارها هم نیست که عموما

رسد که تـا رسـیدن بـه به نظر می. ها به دست خواهد آمدکاریبارهمحملی برای دوباره و سه

بنابراین، مصلحت در آن اسـت کـه وقـت و نیـروی . چنان محملی زمان زیادی مانده است

.های ناخوانده و ناشناخته بشودجماعت محقق صرف نسخه

.ک. م




