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فراهم آوري نسخه هاي خطي در ايران: 
ضرورت، شيوه ها، مشکالت، و راهکارها

چڪیده

هدف: شناسايی شيوه های فراهم آوری نسخه های خطی در ايران، بررسی مشکالت اين 

حوزه، و ارائه راهکارهايی برای حل مسئله.

روش شناسی: از روش کتابخانه ای به منظور مطالعه پژوهش های پيشني و نیز از شيوه ها و 

تجربيات کتابخانه های مهم در حوزه نسخه های خطی استفاده شده است.

يافته ها: خريد، وقف، اهداء، واگذاری )صندوق  امانت(، ديجيتال سازی، و مبادله، مهم ترين 

شيوه های فراهم آوری نسخه های خطی است. بی توجهی مدیران، پراکندگی نسخه های 

خطی، کمبود اعتبارات مالی، وجود دالالن حرفه ای و تبليغات دروغني آنها، مشکالت ارزيابی 

و کمبود کارشناس، نداشنت خط مشی و آیین نامه مدون و مصوب، موانع رشعی، و خطای 

راهربدی خریداران نسخ خطی از موانع و مشکالت عمده ذکر شده است. تأسيس مراکز 

رسمی برای مديريت نسخه های خطی، تشکيل کميته های فراهم آوری و ستاد خريين، 

اهدایی،  مجموعه های  مستقل  سازماندهی  کهن،  دست نوشته های  انجمن  فعال کردن 

راه اندازی صندوق امانت، و خدمات دیجیتال سازی در محل نگهداری نسخه ها، راهکارهای 

پیشنهادی برای رفع مشکالت است. 

نتيجه گريی: ارتقای سطح آگاهی مردم به ويژه مجموعه داران؛ اهتامم متامی دست اندرکاران 

فرهنگی بخش دولتی، عمومی، و خصوصی؛ کمک به حفظ نسخه های خطی مجموعه داران؛ 

و برنامه های تشويقی از مهم ترين مؤلفه ها برای نجات مرياث مکتوب کشور است.

ڪلیدواژه ها 

فراهم آوری، نسخه های خطی، اهداء، مجموعه سازی، وقف، صندوق امانت
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علی صادق زاده وايقان1

تاريخ دريافت: 97/05/14

تاريخ پذيرش:97/08/07

فراهم آوري نسخه هاي خطي در ايران: 
ضرورت، شيوه ها، مشکالت، و راهکارها

مقدمه
برگ هاي زّرين به جامانده از دانشمندان مسلمان، هنرمندان، کاتبان، و صحافان، مجموعه هاي 
بسيار ارزشمندي است که ايران اسالمي به برگ برگ آنها مي بالد؛ کتاب هايي که در دوران 
اسالمي زمينه های نشر علم، فرهنگ، و هنر را در سرتاسر ممالک اسالمي به دنبال داشته است 
)آصف آگاه، 1387الف(. نسخه هاي خطي فارسي و عربي درواقع، کارنامه دانشمندان بزرگ و 
نوابغ فکري عالم اسالم و هويّت نامه مسلمانان جهان به ويژه ايرانيان است که در فراهم آوری 
آن سهم ارزنده اي داشته اند. حفظ اين گنجينه بی بديل و بهره برداری از آن برعهده نسلي است 
که اين ميراث پرارج را پاس دارد و براي شناخت فرهنگ و ادب و سوابق علمي خود به 

احياء و بازسازي آن همت گمارد )ايراني، 1388(. 
يکي از راه هاي حفظ ميراث مکتوب و ملي هر کشور و منطقه اي، فراهم آوري و نگهداري 
آنهاست. در کشور ما نيز کوشش های بسيار و درخور توجهی، هرچند به لحاظ اندک بودن، 
توسط افرادي دلسوز و آگاه انجام شده است. ازآنجاکه سند فراهم آوري نسخه هاي خطي يک 
هويّت ملي و گسترده است؛ گاهی اوقات سازمان هايي که بايد در اين زمينه تالش کنند، درگير 
فعاليت هاي روزمره اي هستند که فرصت کمتری برای توجه به اين امور دارند )آزاده، 1381(. 
همچنين ارائه بعضي از طرح ها، ازجمله طرح تملک نسخه هاي خطي و پيگيري نکردن آن، 
سبب شک و ترديد مجموعه داران نسخه هاي خطي، ايجاد ترس و وحشت در آنها از داشتن 

چنين مجموعه اي، يا عرضه آن براي فروش به سازمان هاي دولتي شده است. 

1.  دکترای علم اطالعات و دانش شناسی؛ 
کارشناس اداره کل پژوهش و آموزش 

سازمان اسناد و کتابخانه  ملی ایران 
sadeghzadeh3832@yahoo.

com
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ازطرفی، تأليف، ترجمه، استنساخ، و کتابت ده هاهزار نسخه خطي فارسي و عربي در 
تمدن اسالمي به قدري زياد است که هيچ فرهنگي قادر به رقابت با آن نيست. حفظ اين 
گنجينه بي بديل و بهره برداري از آن و معرفي آن به نسل امروز و ايران شناسان خارج از کشور 
وظيفه ای ملي است )ايراني، 1388(. از سويی، کشور ما با آنکه گنجينه عظيم و بي مانندي 
از دست نويس هاي اسالمــي را در گوشه و کنار خود جاي داده اســت؛ آن گونه که بايد و 
شايد به شناسايي و بهره برداري از اين منابع توجه نشده است )حافظيان بابلي و حکيم، 
1385(. بنابراين، فراهم آوري نسخه هاي خطي به عنوان منابع اصلي و معتبر فرهنگ و تمدن 
ايران اسالمي و تاريخ علم در ايران و اسالم از فعاليت هاي اساسي و ضروري بوده و براي 
جلوگيري از خروج اين ذخاير نفيس و ارزشمند از کشور به شکل غيرقانونی اقدامي ضروری 
است. فراهم آوری اين منابع به دليل نبود اطالعات و در اختيارنداشتن فهرست کاملی از آنها، 
مشخص نبودن تعداد، و پراکندگي گسترده آنها در داخل و خارج از کشور، فعاليتي خاص و 

متفاوت با گردآوري منابع اطالعاتی ديگر است. 
ايرج افشار )1348الف( ضرورت فراهم آوري نسخه هاي خطي را چنين بيان مي کند: 

را  بايد بحثي  آثار وقوف حاصل شد  اين  اهميت  فوايد و  بر  تا حدي  اکنون که 
درباره جمع آوري، نگاهباني، و شناساندن آنها پيش کشيد. نخستين و مهم ترين کار 
ما ايرانيان گردآوري اين آثار است که دسته اي از آنها به  شکل نسخه هاي خطي در 
خانه ها به عنوان مجموعه خصوصي و مال ارثي از چشم پژوهشگر و دانشمند دور و بر 
کنار نگاه داشته مي شود. اين نسخه ها گاه به گاه پس از فوت صاحب مجموعه با 
روشي سوداگرانه به بار مي آيد و اغلب متفرق مي شود. دسته ديگر از کتاب هاي خطي 
آنهاست که در مزارات، امامزاده ها و بقاع مذهبي، و مسجدها به تصادف از بد حادثه 
زمان برکنار مانده و به علت احترام عامه به اماکن مذهبي، آن کتب محفوظ مانده است. 
هنوز هم بسياري از کتب  مهم، خواه از  حيث متن و خواه به لحاظ هنر، پاره و پراکنده 
در صندوق هاي مساجد و مزارها، طعمه خاک، موش، و موريانه است و به تدريج از 
ميان خواهد رفت و غم بر سر غم افزون خواهد شد. برماست که اين آثار گرانقدر را 
که مرده ريگ فکري ملت ايران است جمع کنيم. بايد آنها را خريد و به  طور شرعي و 
قانوني از طريق اهداء و ضبط، از نيستي و نابودي محفوظ داشت و به راستي بايد از 
کساني که مجموعه خصوصي دارند و به علت ذوق و عشق به جمع آوري کتب خطي 
توجه دارند ممنون بود که قسمتي از عمر و بخشي از سرمايه خود را بر اين امر بزرگ 
صرف کرده اند و موجب حفظ تعد ادي از اين آثار بوده اند. مؤسسات ما بايد با همت 
بلند و رغبت، نفايس خطي را از اشخاص خريداري کنند و بدانيم که گردآورندگان 
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اين نوع آثار مردمي هوشيار بوده و خدمتي بزرگ به ملت خود کرده است )ص 6(.
فدايي )1386( نيز نسخه هاي خطي را هويت ايرانيان در حوزه هاي مختلف علم می داند 
و معتقد است با برنامه هاي صحيح، به موقع و درازمدت، و افزايش ميزان آگاهي فردي و 

اجتماعي جامعه، فراهم آوری نسخه های خطي امکان پذير است. 
نياکان و  به  يا احترام  از روي عشق و عالقه  مجموعه داران، نسخه هاي خطي را 
اجداد خويش در کتابخانه هاي شخصي نگهداري مي کنند که ضمن در دسترس نبودن 
براي پژوهشگران، به علت ناآشنايي با چگــونگي مراقبت يا پرهزينه بودن آن، نبود مرمـت، 
آسيب شناسي، و آفت زدايي و ضدعفوني، ناخواسته به فرسودگي و تخريب ميراث مکتوب 
کمک مي کنند که فقط اطالع رساني و ايجاد اعتماد مي تواند اين مجموعه ها را براي فروش 
يا اهداء به مراکز توانمند هدايت و انگيزه اين کار را در مردم تقويت کند )صادق زاده 

وايقان، 1396(. 
از ديگر انگيزه هاي فراهم آوري مي توان به گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، آگاهي 
پژوهشگران و انديشمندان از وجود منابع و ذخائر مکتوب اسالمي، و تحويل اين گنجينه 
عظيم بشري به نسل هاي بعد براي تدوين تاريخ علم و تمدن فکری، فرهنگی، و هنری اشاره 
کرد )مرعشي، 1387(. بنابراين، فراهم آوري نسخه هاي خطي امري ضروري و اجتناب ناپذير 
بوده و اطالع رساني در اين خصوص نيازمند اراده ملي به ويژه در رسانه ملي و مطبوعات و 
ايجاد اعتماد و احترام به مالکان نسخه هاي خطي و تصويب قوانين مالکيت نسخ خطي است.
به لحاظ کّمي، آمار دقيقي از پراکندگي نسخه هاي خطي در جهان وجود ندارد. کسائي 
)1383، ص 139( بيان مي کند: »بيش از 1,570,000 نسخه خطي اسالمي در جهان وجود 
دارد که در 105 کشور نگهداري مي شود. نزديک به يک پنجم اين نسخه ها در ترکيه و بيش 
از نيمي از آنها در پنج کشور ترکيه، ايران، هند، مصر، و عراق قرار دارد«. عظيمي )1383، ص 
29( مي نويسد: »تعداد نسخه هاي خطي در ايران نزديک به 500,000 تخمين زده مي شود و 
ايران نخستين رتبه را در دنيا از نظر تعداد نسخه هاي خطي دارد«. به هر حال، ايران جزء پنج 
کشور مهم دارنده نسخ خطي اسالمي در جهان است. براي کشوري چون ايران که خاستگاه 
مؤلفان و دانشمندان بسياری بوده و از تمدني کهن و فرهنگي غني برخوردار است و از 
ديدگاه کلي تر نيز با توجه به اينکه اسالم، تمدني کتاب محور را بنا نهاده و غالب پژوهش ها 
و نگاشته هاي دانشمندان مسلمان حول محور کتاب آسماني قرآن شکل گرفته است، زيبنده 
است شناسنامه اي کامل و جامع از همه تصانيف و تأليفات علماي اسالم تنظيم و منتشر شود 
)حافظيان بابلي، 1385( تا به عنوان باارزش ترين و متنوع ترين محمل اطالعاتی در ارتباط 
و گفتگوی انسان ها، فرهنگ ها و تمدن ها، مرزها و موانع جغرافيايی، زبانی، قومی، و دينی 
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را درنورديده و در خدمت صلح و آرامش جهانی به کار گرفته شوند )صادق زاده وايقان، 
نجفقلی نژاد ورجوی، 1390(. تحقق چنين امری در گرو فراهم آوري و سازماندهی نسخه هاي 
خطي است؛ بنابراين بررسی فراهم آوری نسخه های خطی به عنوان قدم اول از اهميت ويژه ای 

برخوردار است. 
تاکنون، پژوهشی علمی - کاربردی درباره فراهم آوری نسخه های خطی انجام نشده 
و فقط چند پژوهش مروری و يادداشت منتشر شده است. در ادامه به بعضی از مهم ترين 
پژوهش های مرتبط با اين بحث اشاره می شود. افشار )1379( در پژوهشی با بررسی مالکيت 
و خريد و فروخت نسخه هاي خطي در گذشته بر ايجاد شرايط فرهنگي در خريد و اهدای 
نسخه هاي خطي تأکيد کرده است. شعباني )1381( نيز به پراکندگي جغرافيايي نسخ خطی 
در کتابخانه هاي کشور توجه و مجموعه هايی را بررسي کرده است که در 14 شهر نگهداري 
مي شدند. نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود که مديران فرهنگي بايد صاحبان اين مجموعه ها 
را به اهداء يا فروش نسخه های خطی به کتابخانه های بزرگ تشويق کنند. اسماعيلي )1392( 
با بررسي روند فراهم آوري نسخه هاي خطي در کتابخانه ملي ايران از 1384 تا 1391 نشان 
داد خط مشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي در اين سال ها به طور شفاهي بود و در دهه هاي 
گذشته، به دليل اينکه کميته خريد ازنظر سازماني زيرمجموعه مديريت نسخه هاي خطي نبود 
روند فراهم آوري نسبت به شيوه خريد کندتر از سال هاي پژوهش شده بوده است. در سال 
1385 به علت محدودنبودن بودجه و اعتبارات مالي کافي، روند خريد به طور چشمگيري 
افزايش پيدا کرده بود؛ اما در سال هاي اخير کاهش عرضه نسخه هاي خطي، کاهش اعتبارات 
و بودجه کافی، و افزايش نرخ تورم از عوامل کاهش خريد نسخه هاي خطي بوده است. 
افزايش بودجه، اطالع رساني و تبليغات، ارتقاي جايگاه و افزايش اختيارات گروه فراهم آوري، 
تسريع در پرداخت ها، جلب اعتماد اشخاص، سازمانــدهي مجموعــه هاي فراهم آوري شده، 
جذب کارشناسان متخصص، شرکت در حراجي هاي بين المللي، راهنمايی و مشارکت 
افراد متخصص در خريد نسخه هاي خطي، خريد از طريق سفارتخانه هاي خارجي، و... از 
راهکارهاي حل مسئله ذکر شده است. براساس يافته های پژوهش صادق زاده وايقان )1396(، 
با اهتمام مديران سازمان و انتصاب باالترين مقام اداری و مالی کتابخانه به عنوان رئيس کميته 
خريد نسخه های خطی، فراهم آوری اين منابع رشد چشمگيری داشته است. رومن1 )1382( 
در پژوهشي با بررسي راه ها و شيوه هاي انتقال نسخه هاي خطي اسالمي به 10 کشور اروپايي 
نشان داد بيش از 100,000 نسخه خطي نفيس اسالمي به زبان هاي عربي، فارسي، و ترکي به 

گنجينه کتابخانه هاي اين کشورها راه پيدا کرده است. 
Roman  .1همان طور که  پژوهش های ذکرشده نشان می دهد مراکز و کتابخانه های مهم نتوانسته اند 
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از تمام ظرفيت ها و راهکارهای الزم استفاده کنند و از تجهيزات و فناوری اطالعات برای 
فراهم آوری به منظور حفاظت از ميراث تمدنی و فرهنگی غنی بهره بگيرند تا مشکالت 
متعدد مديريتی و مالی را به فرصت تبديل و حل کنند. بنابراين، کم توجهی به اين ميراث 
باعث آسيب جدی يا خروج اين نسخه ها از کشور شده است. در اين راستا، يافتن پاسخ به 

پرسش های زير مدنظر پژوهش حاضر قرار گرفت:
-   شيوه هاي اصلي و مهم فراهم آوري نسخه هاي خطي در ايران کدام اند؟
-   عمده ترين مشکالت فراهم آوری نسخه هاي خطي در ايران چيست؟

-   راهکارهاي مناسب براي حل مشکالت فراهم آوری نسخه هاي خطي در ايران کدام اند؟

روش شناسی
پژوهش حاضر کاربردي و به روش کتابخانه اي و تحليلی انجام شده است. ابتدا با استفاده 
از روش کتابخانه اي منابع موجود در زمينه فراهم آوري نسخه هاي خطي بررسي شد. به اين 
منظور از منابع کتابي، پايان نامه ها، و مقاالت موجود در کتابخانه هاي مختلف دانشگاهي، 
مراکز پژوهشی، و بانک هاي اطالعاتي داخلي استفاده شده است. بخشی از اطالعات نيز 
تجارب و اندوخته های 15ساله پژوهشگر در اين حوزه و تعامل و همکاری با مسئوالن 
و دست اندرکاران فراهم آوري نسخه هاي خطي در کتابخانه هاي مهم ايران ازجمله ملي، 
آستان قدس رضوي، مجلس شوراي اسالمي، دانشگاه تهران، مرکزي )ملي( تبريز، و عالمه 
مرعشي در قم است. نگارنده عالوه  بر آگاهي از شيوه هاي مهم فراهم آوري نسخه هاي خطي 
در کتابخانه هاي مهم و فعال کشور، ديدگاه و نظرات کلی دست اندرکاران و کارشناسان 
کتابخانه های ذکرشده را نيز به عنوان اندوخته و تجربه درخصوص اين موضوعات منعکس 
کرده است: 1( تقويت انگيزه مجموعه داران خصوصي براي واگذاري نسخه هاي خطي به 

مراکز دولتي و مجهز، 2( مشکالت اين حوزه، و 3( راهکارهاي حل مسئله.

يافته ها
• شيوه هاي اصلی و مهم و فراهم آوري نسخه هاي خطي در ايران

بررسی ها نشان می دهد بيشتر کتابخانه ها در گذشته، فقط از سه شيوه »خريد، وقف، و اهداء« 
فراهم آوری  می کرده اند؛ اما بعضی از مجموعه ها را نمی توان براساس اين سه روش فراهم آوری 
کرد؛ بنابراين ضمن معرفی اجمالی سه شيوه قديمی برای فراهم آوری نسخه های خطی، دو 
شيوه جديد مبتنی  بر تجهيزات امنيتی و حفاظتی )صندوق امانت( و فناوری اطالعات )تهيه 
نسخه ديجيتالی( برای مجموعه دارانی که مايل به فروش، اهداء، و وقف نيستند به عنوان 
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شيوه هاي مهم و اصلي فراهم آوري نسخه هاي خطي به اختصار بيان شده است.
1. خريد

متداول ترين شيوه تهيه نسخه خطي، خريد است. فروشندگان نسخه )کتاب( در قرون اوليه 
اسالمي به نام وراقان خوانده مي شدند. آنها مردمي بودند که خود به دنياي دانش وابستگي 
داشتند. اغلب آنها کتابشناس، دانشمند، شاعر، و خوشنويس بوده اند. از طرفي، تهيه کتاب از 
سرزمين هاي دور و مختلف براي کتابخانه هاي بزرگ همواره مدنظر صاحبان آنها بوده است. 
ابن نديم )1381، ص 444( آورده است: »مأمون جمعي را به سرزمين روم فرستاد تا تعدادي 
کتاب موجود در آنجا را براي بيت الحکمه او در بغداد بياورند«. بنابراين، خريد و فروش کتاب 
از مباحث جذاب تاريخ کتاب بازي، مجموعه سازي، و کتابخانه داري است )افشار، 1379(. در 
خريد نسخه هاي خطي و ايجاد شرايط فرهنگي براي فروش و اهداي آنها، بايد تدابير اساسي 
انديشيده شود. جغرافياي فرهنگي کشور ما به گونه اي است که در تمام نقاط آن، نسخه هاي 

خطي به شکل گسترده و وسيعي، پراکنده است. 
افشار )1377( معتقد است تقويم نسخه ها در زمان با توجه به خصايص معنوي و 
جسمي نسخه انجام مي شود )نقل در صادق زاده وايقان، 1384(. »اگر کتابخانه ها نسخه ها را 
نخرند، فروشنده مجاز و محق مي شود که آن را به دالالن بفروشد. در اين صورت، کتاب 
يا از کشور خارج می شود يا به بهايي گران تر پس از چندي به يکي از کتابخانه ها فروخته 
مي شود. بنابراين، بايد کتاب را در فرصت اول خريداری کرد تا گرفتار دالل بازي نشود« 

)افشار، 1383، ص 5(.
2. وقف 

اين کار در تاريخ اسالم، سهم زيادي در پيدايش کتابخانه هاي گوناگون داشت بيشتر نسخه هاي 
خطي اسالمي موجود در کتابخانه هاي جهان، نتيجه همين عمل خداپسندانه بوده است 
)صادق زاده وايقان، 1384(. وقف در گذشته بيشتر از زمان حال رايج بود. اعتقادات مذهبي و 
راهنمايي هاي الزم، مردم را به اين کار تشويق مي کرد. از محاسن بسيار خوب وقف اين است 
که حفظ و نگهداري منابع وقف شده تابع شرايط خاصي است و دست طمع کتابخانه ها و 
سازمان هاي ديگر و افرادي را کوتاه می کند که با تنظيم قوانين يا اخذ دستور از مسئوالن رده 

باال نسبت به انتقال اين نفايس از کتابخانه هاي مدنظر اقدام مي کنند )فدايي، 1387(.
نخستين نسخه نفيس و منحصر به فرد خطي، قرآن وقفي علي بن سيمجور است که در 
383 هـ ق وقف کتابخانه مبارکه آستان قدس شده است. تا سال 1375، بيش از 250 مجموعه 
و 10 کتابخانه شخصي به آستان قدس رضوي وقف شده بود )شاکري، 1380( که شايد بتوان 
گفت بيشترين کتاب و کتابخانه وقفي در تاريخ به ويژه تاريخ ايران است. از مهم ترين مجموعه 
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نسخه هاي خطي وقفي را مي توان به کتابخانه وقفي حاجي حسين آقاي ملک و وزيري يزد بر 
آستان قدس رضوي؛ کتاب هاي وقفي شاه عباس بر آستان قدس رضوي، آستانه قم، و آستانه 
حضرت عبدالعظيم )شهر ري(؛ و نادرشاه بر آستان قدس نام برد. حتي يک نوع از موقوفات 
درباره کتب اوقافي براي مصارف وصالي و مرمت نسخه هاي خطي گزارش شده است. افشار 

)1348ب( بيان مي کند: 
مضمون وقف نامه اي که در اين باره ديده ام و بر سنگ حک و بر ديوار حسينيه اي در 
عقدا )ميان نائين و يزد( نصب شده بود چنين است که وقف کرده سالله السادات حاجي ميرزا 
حسن عقالئي سي کرت زمين با عده عقدا... و ده کرت آن را بر صحافي قرآن مسجد و... 

)ص 454(. 
3. اهداء

اهداء، بهترين روش گردآوري نسخه هاي خطي است به ويژه براي سازمان ها و کتابخانه هايي 
که با مشکل اعتباري و مالي مواجه هستند؛ زيرا ممکن است مسائلی در وقف وجود داشته 
باشد يا وقف شرايط خاصي داشته باشد که مشکالتي را در سازماندهي و اطالع رساني 
به وجود آورد که در اهداء نخواهد بود. بعضي از کتابخانه ها توانسته اند از راه اهداء، مجموعه 
نفيسي از نسخه های خطي را فراهم کنند. بيشتر اهداکنندگان از افراد آگاه و عالم جامعه هستند. 
پذيرش مواد اهدايي بهتر است با سپاسگزاري از اهداکننده و اعالم تصميم گيري درباره 
آنها انجام بگيرد )چپمن1، 1385(. ارج نهادن به اهداکنندگان و تجليل از اقدام و حرکت ماندني 

آنها، مي تواند تأثير شگرفي در جامعه داشته و افراد را به اين کار تشويق کند.
4. واگذاري اماني )صندوق  امانت(

عده اي ممکن است آن چنان به اموال معنوي خود دلبستگي داشته باشند که نخواهند حتي به 
ظاهر، نام اهدايي يا وقفي روي آنها بگذارند؛ اما ممکن است با برنامه امانت موافق باشند. اين 
برنامه، آنان را متقاعد مي کند که کتب و آثار معنوي را که متعلق به ايشان است نزد کتابخانه 
يا مؤسسه اي به امانت بگذارند. در اين  مواقع، بايد با تنظيم قراردادي که رئيس کتابخانه يا 
مؤسسه آن را امضا مي کند به فرد/ افراد اطمينان کافي داده شود که اموالشان از آن خودشان 
است و هر زمان که بخواهند مي توانند آن را پس بگيرند )فدايي، 1387(. عالوه  بر ايجاد 
اعتماد، يکي ديگر از عوامل تشويق مالکان نسخه هاي خطي براي واگذاري اماني ايجاد 
شرايط استاندارد نگهداري است. ازآنجاکه درباره نسخه هاي خطي بحث امنيت، اطالع رساني، 
سازماندهي، تجهيزات، و شرايط خاص نگهداري مطرح است، پس مي توان نسخه هاي خطي 
و نفيس را برای نگهداري در شرايط مساعد و ايده آل به  طور اماني و طبق ضوابط و مقرراتی 
که طرفين توافق دارند فراهم آوري و نگهداري کرد تا دست کم در شرايط مطلوب نگهداري  1. Chapman
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شود و پژوهشگران بتوانند به راحتي از آنها استفاده کنند. البته، در اين نوع فراهم آوري نيز الزم 
است منابع اماني، کارشناسي شود تا ارزش منابع در صورت بروز هرگونه حوادث غيرمترقبه 

مشخص و پرداخت شود. همچنين، مي توان منابع را بيمه کرد.
5. ديجيتال سازی و مبادله

پيشرفت فناوري اطالعات فرصتي را فراهم کرده است که بتوان با کمترين هزينه؛ اما با بهترين 
کيفيت در زماني کوتاه از نسخه هاي خطي، نسخه ديجيتالي تهيه کرد. با استفاده از اين فناوري 
مي توان نسخه هاي خطي موجود در ساير کتابخانه ها يا مجموعه داراني که مايل به فروش، 
اهداء، وقف، يا واگذاري اماني نسخه هاي خطي و نفيس خويش نيستند نسخه ديجيتالي تهيه 
کرد و در اختيار پژوهشگران قرار داد. از مزاياي اين روش مي توان به امکان مبادله نسخه ها 
بين کتابخانه ها و سازمان ها، فراهم آوري نسخه هاي خارج  از کشور، و صرفه جويي در هزينه ها 
اشاره کرد. مناسب ترين ابزار براي تهيه شناسنامه اي کامل و جامع از همه تصانيف و تأليفات 
علماي اسالم، فراهم آوري ديجيتالي نسخه هاي خطي اسالمي از دورترين نقاط جهان است. 

•  عمده ترين مشکالت فراهم آوري نسخه هاي خطي در ايران 
با توجه به اينکه ارتباط تنگاتنگی ميان عوامل مؤثر در فراهم آوری نسخه های خطی و 
خروج آنها از کشور وجود دارد؛ بنابراين برای تبيين موضوع و آشنايی با ريشه های بعضی 
از مشکالت، ابتدا شمه ای از »جنگ و غارت، تعصبات فرقه اي، و انتقال نسخه های خطی« 

ارايه می شود.
حمله مغول به نسخه های خطي کتابخانه هاي عمومي کشور به قدري شديد بود که 
حتي در شعر و ادب آن روزگار بازتابي دردانگيز داشته است. آنان؛ نه تنها به سوزاندن 
ابايي  نيز  قرآني  پاره کردن نسخه هاي  از  بلکه  فرهنگي دست مي زدند؛  نسخ نگاشته هاي 
نداشتند. تعصبات مذهبي نيز ازجمله علت هايي است که نمي توان نقش آن را در نابودي 
نسخه هاي خطي ناديده گرفت. با فروکش کردن رخدادهاي سياسي و تعصبات فرقه اي در 
قلمرو جغرافيايي زبان و فرهنگ فارسي، خطر سوزاندن، پاره کردن، و غسل دادن نسخ خطي 
برطرف؛ ولی آفتي ديگر گريبان گير اين منابع شد. آفت انتقال نسخه های خطی از شهري به 
شهري و از کشوري به کشوري ديگر که اين خود بابي ديگر بر نسخه هاي خطي گشود و 
پراکندگي آنها را درپي داشت. چشم طمع غرب به ثروت شرق دوخته شد و نسخه هاي خطي 
در زمره اشياي عتيقه و گران قيمت قرار گرفت و بازرگانان و ارتشيان اروپايي اين نسخه ها را 
به تاراج بردند )مايل هروي، 1380(. نمونه بارز آن، سرقت، جنگ، و فراهم آوری نسخه های 
خطی عربی – اسالمی در اروپای دوره رنسانس است )جونز، 1380(. در جنگ تحميلی ايران 
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و عراق در دهه هفتاد نيز تعداد زيادی از نسخه های خطی موجود در شهرها و روستاهای 
اشغال شده از ميان رفت. 

قزويني )1381( مي نويسد بهترين، مهم ترين، و گران بهاترين نسخه ها در خود ايران 
است و همواره، يهودي ها و ارامنه اين نسخه هاي بي بديل ناياب را در خود ايران به هر قيمتي 
که می شد و به هر شيوه که از دستشان برمی آمد به دست می آوردند و به اروپا مي بردند و به 

تجار عتيقه  فروش مي فروختند و.... 
شرق شناسان  مانند  دانمارکي  نامور  ايران شناس   )1945-1875( آرتورکريستن سن1 
ديگري که به سرزمين هاي شرقي سفر کرده است براي غني کردن مجموعه کتابخانه هاي 
کشورش طبق دستوري که داشت در نخستين سفر خود کتاب هاي خطي را خريداری کرده 
است )نقل در افشار، 1387الف(. ماده دهم دستورعمل دولت انگليس به سرگور اوزلي2 سفير 

خود در دربار فتحعلي شاه قاجار که در سال 1814 به ايران آمد اين بود: 
هرگونه کتب خطي و کميابي را که به زبان فارسي و عربي بتوان به قيمت مناسب 
به دست آورد خريداري کنيد. به شما اختيار داده مي شود در اين راه مفيد در حدود 
ششصد پوند طال در سال خرج کنيد و شما اين گونه کتب  خطي را بايد با کمال دقت 
بسته بندي کرده و برای وزير امور خارجه بفرستيد که از اين پس در بريتيش موزيوم3 يا 
هر جائي که شما مناسب مي دانيد محافظت بشود... )نقل در افشار، 1387ب، ص 469(. 
همچنين، بررسي وضعيت تملک نسخه هاي خطي فارسي موجود در مخزن کتابخانه 
ملي فرانسه نشان مي دهد که در سال 1153ق ژان اوتر4 سوئدي که براي انجام مأموريت 
سياسي به ايران آمده بود 22 نسخه نفيس که بعضي از آنها به مجموعه هاي سلطنتي صفوي 
مربوط بوده را در اصفهان تهيه کرده و از طريق بصره به پاريس فرستاده است. برخي 
شخصيت هاي فرانسوي که چند مدتي را در ايران گذرانده بودند به تقليد از ايرانيان باسواد 
و فرهيخته اي که با آنان نشست و برخاست داشتند نسخه هاي خطي فارسي را گردآوری 

می کردند )ريشار، 1385(.
يکی ديگر از عوامل مؤثر در خروج نسخه های خطی که تأثير عميق بر فراهم آوری آن 
داشت »بي توجهي حکومت ها و درباريان« بود. در دوران پهلوي خروج کتاب هاي خطي از 
کشور با مجوز اداره عتيقات وزارت فرهنگ انجام می شد، هرچند موقع ارائه مجوز نسخه هاي 
خطي نفيس را جدا و براي کتابخانه هاي داخل خريداري مي کردند؛ اما اين تفکيک توسط چه 
کساني انجام می شد و چه معيارهايی مدنظر بود، به طور دقيق مشخص نبود. ايوانف5 )1387، 
ص 477( مي نويسد: »اخذ مجوز براي خروج نسخه هاي خطي که متجاوز از 50 سال قدمت 
دارند مستلزم گرفتن مجوز ويژه اي از اداره مرکزي معارف است و خود نسخه نيز مي بايست 

1. Arthur Christensen 
2. Sir Gore Ouseley
3. British Museum 
4. Jean Otter 
5.Ivanov
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ارائه شود«. در اين خصوص، مشکوه )1389( طي نامه اي به رئيس کتابخانه مجلس شوراي 
اسالمي مي نويسد: 

هنوز هم کتب گرانبها به تدريج از گوشه وکنار کشور به خارج سرازير است بسي شايسته 
است که دست کم مانند مصر که ورود نسخ خطي را مجاز و خروج آنها را ممنوع کرده  اند 
مجلس شورا هم ماده واحده اي تصويب کنند که خروج خطي از کشور ممنوع باشد )ص 

.)227
فراهم آوري نسخه هاي خطي در ايران به دليل ماهيت پيچيده آن به ويژه به لحاظ ارزش 
مادي از ديرباز مشکالت فراوانی داشته است. در ادامه به مشکالتی اشاره می شود که در 

دهه های اخير وجود دارد:
1. بي توجهي مديران و دست اندرکاران 

مهم ترين و عمده ترين مشکل فراهم آوري نسخه هاي خطي در ادوار مختلف در ايران، 
بی توجهی مديران و دست اندرکاران کتابخانه های مهم کشور بوده است که به طور عمده 
ناشی از نبود مديران متخصص در رأس اين کتابخانه ها بود. به طور مثال، کتابخانه ملی ايران 
که وظيفه خريد و نگهداری نسخه های خطی براساس اساسنامه اش برعهده دارد، در حدود 
20 سال )1340 الی 1360( که مجموعه های خطی مهمی برای عرضه وجود داشت، هيچ 
اهتمامی به اين موضوع نداشت. عبداهلل انوار )1385( که در اين سال ها مسئوليت بخش خطی 

کتابخانه ملی را به عهده داشت می نويسد: 
زمانی که در کتابخانه ملی خدمت می کردم به واسطه فقر ]اطالعاتی[ کتابخانه، هيچ کتابی 
خريداری نشد، و ديدگاه سازمانی که ما در آنجا کار می کرديم نسبت به کتب و نسخ 
خطی بسيار بد بود. درواقع، اين مسئله را امری می دانستند که موضوع آن مرده است و 
نگهداری امر مرده، کار صحيحی نيست. تا زمانی که بنده در کتابخانه ملی بودم، کتابی 

خريداری نشد و کتاب های جديد نيز بيشتر اهدايی بود )ص 6(.
2. کمبود اعتبارات مالي

يکي از مشکالت اساسي در فراهم آوري نسخه هاي خطي کمبود اعتبارات مالي است که 
داليل مختلفي دارد. کمبود اعتبار، گاه ناشي از توجه نداشتن و نبود درک صحيح مسئوالن 
کتابخانه هاي خطي است. آنها ممکن است به خريد نسخه هاي خطي توجه کافي نداشته 
باشند يا آن را مهم ندانند. گاهی نيز ممکن است آنها اهميت موضوع را بدانند؛ اما بودجه 
کتابخانه به قدري کم است که سرمايه اي براي اجراي اين برنامه نمي ماند )فدايي، 1387(. 
متأسفانه به علت تورم شديدی که جهان را دربرگرفته، بهاي نسخه هاي خطي نيز افزايش 
چشمگير داشته است و اعتباري که براي خريد نسخه هاي خطي درنظر گرفته مي شود، همان 
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مبلغ سال هاي قبل است يا اگر اندکي افزايش مي يابد متناسب با نرخ تورم نيست. بنابراين، به  
مرور زمان و به  دليل تورم، خريد نسخه هاي خطي در بسياري از کتابخانه ها با کمبود اعتبار و 

نقدينگي روبه رو خواهد بود )مرعشي، 1387(. 
جنگ، مناقشات سياسي، نبود هماهنگي ميان مديران دولتي يا مجريان تأمين اعتبار، 
عاليق و ساليق مديران، ساير مشکالت کتابخانه و صرف بودجه تملک منابع براي رفع 
مشکالت، همچنين سوء مديريت به ويژه تغيير مديريت در سازمان ها و کتابخانه ها مي تواند 

از علل کمبود اعتبار باشد.
3. وجود دالالن حرفه اي و تبليغات دروغين آنها

يکی ديگر از مشکالت پيچيده و مهم، دالالن حرفه ای و سودجويان هستند. بعضی از اينها عوامل 
کتابخانه ها و مجموعه داران خارجی و برخی نيز دالالن حرفه ای داخلی هستند که تالش می کنند 
تا از واگذاری مستقيم مجموعه ها به کتابخانه ها جلوگيری کنند تا سهمی از بازار داشته باشند. اين 
گروه ها، برای رسيدن به اهداف خود به دو شيوه دروغين تبليغ می کنند: گروه اول، يعنی عوامل 
کشورهاي خارجي با تبليغات مسموم و دروغين، مبني  بر اينکه در خارج نسخه هاي خطي را 
به قيمت گزاف خريداري می کنند، کتاب هاي نفيس و بسيار ارزشمندي را فراهم می کنند؛ گروه 
دوم نيز به کمبود بودجه و پرداخت نکردن قيمت کارشناسی از جانب کتابخانه های مهم کشور 
توسل می جويند و بيان می کنند اين مراکز دنبال دريافت نسخه های خطی به طور اهدايی هستند 

و کتابخانه مرکز آستان قدس رضوی را مثال می زنند.
به ويژه، وقتي جامعه اي از اهميت مسئله، شناخت کافي ندارد دالالن ماهر و مجهز به 
انواع حيله ها آماده به کارند و با داشتن پول کافي يا دالر نسخ را خريد و غارت می کنند )فدايي، 

.)1387
4. پراکندگي نسخه هاي خطي

پراکندگی نسخه های خطی در ايران و نبود فهرستی جامع از کتابخانه ها و مجموعه های 
شخصی سبب شده است تا شناسايی مجموعه ها به منظور فراهم آوری با مشکالتی همراه 
باشد. شعبانی )1381( گزارش کرده که نسخه های خطی ايران در 64 کتابخانه و در 14 شهر 
پراکنده است؛ درحالی که گزارش متقی )1390( شامل 536 مجموعه عمومی يا خصوصی 
در 145 شهر است. البته اينها شامل مجموعه هايی است که به نحوی اطالع رسانی شده است 
و بی شک صدها مجموعه متعدد ديگری وجود دارد که شناسايی و اطالع رسانی نشده است.

5. مشکالت ارزيابي و کمبود کارشناس
کارشناس نسخه های خطی عالوه بر عشق و عالقه به اين حوزه، دست کم بايد: 1( اطالعات 
کافی کتابشناسی و اطالع شناسی داشته باشد، 2( از موجودی کتابخانه های کشور و فراوانی 
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نسخه ای که ارزيابی می شود آگاه باشد، 3( با دالالن و بازارهای جهانی در ارتباط باشد، و 4( 
چندين سال از نظرات و نحوه کارشناسی متخصصان بهره برده باشد )معيارهای کارشناسی در 
جمع آوری و حفاظت از مخطوطات،  1388(. بنابراين، تقويم نسخه هاي خطي کار هر شخصی 
نبوده و نيازمند متخصصان متعددی است. از سويی، دعوت از متخصصان و کارشناسان براي 
تمامي کتابخانه ها مقدور نبوده و در شهرستان هاي بدون کارشناس، هزينه کارشناسي بسيار زياد 
است. متخصصان اين حوزه اندک اند يا دسترس پذير نيستند. عالوه بر اينها ، موجودي نسخه ها 
در مخازن کتابخانه ها در تقويم نسخه هاي خطي تأثيرگذار بوده و به تقويم و کارشناسي متفاوت 
در مراکز متعدد و نظرات متفاوت کارشناسان منجر مي شود که مزيد بر علت، دشواري کار را 
سبب مي شود. محدويت هاي مالي، ديوان ساالري اداري، و قوانين و مقررات پيچيده در پرداخت 

دستمزد کارشناسان از ديگر مشکالت در مراکز دولتي است. 
همچنين در تقويم و کارشناسی بعضی از نسخه ها، مانند تعيين قدمت و اصالت 
نسخه های قديمی، ممکن است به تجهيزات آزمايشگاهی پيشرفته نياز باشد که متأسفانه در 

هيچ يک از کتابخانه های ايران وجود ندارد.
6. نداشتن خط مشی و آيين نامه مدون و مصوب

يکی از مهم ترين ابزارهای مديريت نوين خط مشی های مدون و ابالغ شده است که چهارچوبی 
را برای ساير تصميم گيری ها فراهم می آورد )تيرگر و ابراهيمی شاه قلی، 1394(. بررسی های 
اسماعيلی )1392( نشان می دهد مراکز و کتابخانه های مهم کشور، ازجمله کتابخانه ملی ايران، 
که طبق قوانين ابالغی يونسکو خريداری نسخه های خطی و نفيس از اهم وظايف آنهاست 
)سادات صوتی، 1352(، خط مشی  و آيين نامه مدون و مصوبی ندارند که اين امر سبب 
می شود: 1( مديران دست اندرکار سليقه ای عمل کنند و 2( مالکان نسخه های خطی برای 

واگذاری و عرضه، اعتماد کافی و الزم نداشته نباشند. 
7. موانع شرعی و حقوقی

با توجه به اهميت وقف کتاب در اسالم، تعداد درخور توجهی از نسخه های خطی در ادوار 
گذشته به اماکن مذهبی ازجمله مساجد، امام زاده ها، و حسينيه ها وقف شده اند. همچنين 
بعضی از مالکان و پديدآورندگان، نسخه های خطی خويش را به اوالد خويش وقف کرده اند. 
متوليان اين نسخه های خطی واقفند که نگهداری اين آثار نيازمند شرايط استاندارد است؛ اما 

وقفی بودن آنها مانعی شرعی و فقهی برای واگذاری و فراهم آوری است.
8. خطای راهبردی خريداران نسخ خطی

يکی از شعارهايی که بارها از مسئووالن کتابخانه ها و مراکزی که نسخه های خطی دارند در 
مصاحبه ها و گزارش ها شنيده می شود اين است که بودجه کافی برای خريد موجود است 
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و از دارندگان نسخه های خطی می خواهند که اين نسخ را به اين مراکز عرضه کنند. از 
سويی، می گويند بودجه کافی برای خريد نسخه های بسيار نفيس چندصد ميليونی يا ميلياردی 
افراد ندارند و از سوی ديگر، تمايلی نيز برای خريد نسخ معمولی از خود نشان نمی دهند. 
بيشتر کارشناسان و صاحب نظران در زمينه فراهم آوری نسخه های خطی معتقدند مراکز ملی 
کشور که برنامه خريد نسخه های خطی دارند بايد تمامی اين نسخه هايی که در بازار هست، 
بدون اولويت بندی و ارزش گذاری - متناسب با قيمت واقعی نسخه ها - خريداری و آرشيو 
کنند، بی شک ده سال ديگر، در بازار از چنين آثاری و حتی نسخه های معمولی هم خبری 
نخواهد بود؛ زيرا به تبع هر نسخه، به خودی خود، منحصر به فرد است، اگر از نظر محتوايی 
و کتاب شناختی، اثری پر نسخه بوده باشد، در زمينه نسخه شناسی )کاغذ، جلد، تملک، مهر 
يادداشت، خط، کاتب، و...( می توانند مواد پژوهشی هزاران پايان نامه و مقاله را فراهم سازند. 
بنابراين، به نظر می رسد اين مراکز بايستی در رويکردهای جاری خود در مقوله خريد، تجديد 
نظر کنند. بی  شبهه، سياست گذاری فعلی اين نهادها به شکل خريد، منطقی به نظر نمی رسد 

)متقی، 1397(.

•  راهکارهايي براي حل مشکالت فراهم آوری نسخه   هاي خطي 
راه حل اين مشکالت، صدور بخشنامه يا آيين نامه نيست؛ بلکه در عمل اين گونه امور نتيجه 
عکس نيز مي دهد و هرکس ورق پاره اي مانده از قديم را گنجي تصور مي کند و درصدد 
پنهان  يا خارج کردن آن از کشور مي شود. راه حل درست، تبليغ و آگاهي دادن مناسب از طريق 
رسانه هاي جمعي، برقراري هفته هايي نظير هفته کتاب براي اين نسخه ها، تعيين بودجه اي 
مناسب به عنوان بخشي از بودجه حفظ ميراث فرهنگي برای خريداري و نگهداري اين منابع 
)خانی  پور، 1385(، و مهم تر از همه جلب اعتماد مالکان است. انوار )1385( معتقد است مردم 
اعتماد چندانی ]به کتابخانه های دولتی و شبه دولتی مانند آستان قدس رضوی[ ندارند؛ از اين 

جهت که حتی نسخه های خودشان را نيز مخفی می کنند. 
ايرج افشار )1381( پيشنهاد می کند با عنايت به تجربه مرحوم حاج حسين آقا ملک که 
توانست به تنهايي نزديک به 7000 نسخه  خطي را بخرد و از خروج آنها جلوگيري کند، و نيز 
باني کتابخانه مرعشي نجفي )ره( در قم، سيد علي محمد وزيري در يزد، و محمد نخجوانی در 
تبريز که توانستند کتابخانه های  باارزشي را از راه تشويق مردم به اهداء کتاب و خريدن اقالمی 
که امکان رايگان گرفتن آنها نبود، پايه ريزي کنند؛ بايد سعي شود همان راه هاي سنتي ادامه 
يابد. همچنين بايد مردم را فرهنگ خواه و فرهنگ دوست بار آورد )نقل در خاني پور، 1385(. 
با اين اوصاف، با توجه به شرايط کنوني کشورمان راهکارها و اقدامات زير پيشنهاد مي شود:
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1. ايجاد مراکز رسمي مديريت نسخه هاي خطي
بهترين راه حل براي جلب مشارکت مردم و صاحبان اسناد و نسخه هاي خطي، معرفي، 
ثبت و حفظ اين آثار و جلوگيري از نگهداری آثار خطي در شرايط نامناسب فيزيکي، ايجاد 
مراکز رسمي دولتي يا مردم نهاد معتبر و کنترل شده است تا صاحبان اسناد و نسخه هاي 
خطي بعد از ثبت آثارشان در سازمان هاي وابسته بتوانند در آن مراکز با نظارت کارشناسان 
رسمي و تأييدشده آزادانه آثار خود را مبادله کنند. در چنين شرايطي تنها اشخاص عالقه مند 
و سازمان هايي که مسئول جمع آوري و حفظ متون و اسناد کهن هستند، به تهيه اين آثار 
اقدام می کنند و طبيعي است که آنها برحسب عالقه يا مسئوليت، در نگهداري و حفاظت 
اين آثار بسيار کوشاتر از بسياري از صاحبان فعلي آثار مدنظر باشند. بی شک، در اين حالت 
با وجود آزادي قانوني مالکيت و مبادله اين آثار و ارزش گذاري واقعي آنها، بهره برداري 
فرصت طلبانه برای دالالن و خريداران بيگانه باقي نمي ماند. همچنين ايجاد مراکز رسمي 
و معتبر براي ارزيابي و ارزش گذاري اسناد و نسخه هاي نفيس، به بازار جاعالن نسخه هاي 
خطي و سازندگان اسناد و نسخه هاي ساختگي و قالبي خاتمه می دهد و از اتالف سرمايه هاي 
عالقه مندان به جمع آوري اين آثار و بروز هرج و مرج در ميان آثار اشاره شده که موانعي را بر 

سر راه پژوهشگران پديد مي آورد جلوگيري خواهند کرد )صادق زاده وايقان، 1384(. 
2. تشکيل کميته هاي فراهم آوري نسخه هاي خطي

در حال حاضر، برای خريد نسخه هاي خطي ضمن داشتن اعتبار مالي الزم و کافي، تشکيل 
کميته فراهم آوري براي ارزيابي و تقويم ضروري است. ترکيب کميته خريد و تخصص 
کارشناسان بحث مفصلي است و در اين مقاله نمي گنجد؛ اما بايد اشاره کرد که در کتابخانه هاي 
مهم خاورميانه و کشورهاي همسايه، بخش هاي خريد، کارشناسان متخصص و زبده اي براي 
اين گونه خريدها دارند و تعداد اين کارشناسان به ميزان علوم شناخته شده و اصلي است 
)ابرار، 1382(. از طرفي، قوانين و مقررات اداري حاکم بر کتابخانه ها به ويژه امور مالي، 
حضور نماينده اي از مديريت مالي کتابخانه اجتناب ناپذير کرده است. کتابخانه هايي که کميته 
فراهم آوري منسجمي ندارد نسخه هاي بسيار نفيسي را از دست مي دهند )صادق زاده وايقان، 
1384(. کميته ها در جلب اعتماد مردم، تصميم هاي منطقي، تقويم نسخه ها براساس بازارهاي 
بين المللي، و جلب رضايت عرضه کنندگان نقش مهمي دارند و در شناسايي مجموعه داران 

نيز مؤثرند.
3. تشکيل ستاد خيرين

براي رفع تنگناها و اعتبارات مالي که يکي از مشکالت اساسي است، کتابخانه ها مي توانند 
با اطالع رساني درباره ارزش و اهميت نسخه هاي خطي از طريق رسانه هاي گروهي به ويژه 
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مطبوعات و صدا و سيما از افراد خيّر، متمکن، و فرهنگ دوست بخواهند کتابخانه ها را در 
خريد نسخه هاي خطي ياري کنند؛ بدين نحو که هرموقع نسخه هاي خطي برای فروش به 
کتابخانه ها عرضه شد، از خيرين دعوت شود اين کتاب ها را خريداري و به کتابخانه اهداء 

کنند تا نام آنها به عنوان خادمان فرهنگ ثبت شود. 
فعاليت ستاد خيرين مدرسه ساز و کتابخانه ساز در سال هاي اخير حاکي از نگرش ويژه 
افراد خيّر به مشکل فرهنگي است و به يقين تالش در ايجاد ستاد خيرين براي خريد نسخه هاي 
خطي نيز مي تواند به وقوع بپيوندد و از اين طريق مشکل بزرگ کمبود مالي کتابخانه ها را 
برطرف کرد. يکي از اقشار فرهنگي، بازاريان اصيل هستند تداوم ارتباط مديران کتابخانه ها 
با بازاريان مي تواند در آينده، به تشکيل چنين ستادي کمک کند بازاريان عالوه بر اينکه در 
فعاليت هاي تجاري و بازرگاني حرف اول را مي زنند در زمينه فرهنگي نيز از شعور وااليي 
برخوردارند و تاريخ نشان داده است هروقت بازاريان با اصحاب فرهنگ و دانش متحد 
شده اند، نقطه عطفي در بستر زمان به وجود آورده اند. حاج محمد و حاج حسين نخجواني 
نمونه بارزي از بازاريان و تجار ]تبريز[ بودند که مجموعه درخور توجهي از نسخه هاي خطي 

را خريداري و به کتابخانه مرکزي )ملي( تبريز اهدا کرده اند )صادق زاده وايقان، 1384(. 
4. فعال نمودن انجمن دست نوشته هاي کهن 

انجمن دست نوشته هاي کهن براي آغاز رسمي کار خويش درباره حفظ و نگهداري نسخه های 
خطي در حال تخريب، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )استان تهران( به ثبت رسيده 
است. گردآوري نسخه هاي خطي موجود در داخل کشور که به عنوان ميراث خانوادگي و 
به  طور پراکنده در دست مردم هستند يکي از اهداف انجمن است )مزداپور، 1382(. بهتر است 
در راستاي اهداف انجمن و جلوگيري از تخريب، غارت، و حبس دست نوشته ها، شاخه هاي 
متعدد اين انجمن را در نقاط مختلف کشور تشکيل داد. بهترين پيامد اين کار، شناسايي 
مجموعه هاي پنهان است و دست کم مي توان فهرستي از آنها را براي پژوهشگران فراهم کرد.

5. اعتدال در سياست گذاري و برنامه ريزي کالن فرهنگی 
سياست گذاري و برنامه ريزي کالن فرهنگی براي جمع آوري نسخه هاي خطي کاري مهم 
است که به حوصله و صرف وقت نياز دارد. وقتي جامعه اي شناخت کافي از اهميت مسئله 
ندارد، دالالن ماهر و مجهز به انواع حيله ها آماده به کارند و با دراختيارداشتن پول کافي يا دالر 
اقدام به خريد و غارت نسخه های خطی می کنند. بايد در جمع آوري نسخه هاي خطي به 
نفع کشور با جديت عمل کرد. ممکن است افرادي با دولت و حکومت رابطه خوبي نداشته 
باشند؛ اما اين افراد هويت ملي را باور دارند. چه بسا، افرادي که کم و بيش به ارزش آثار خطي 
خود واقف اند و به هر دليلی دوست ندارند آن را به مرکزي رسمي واگذار کنند؛ اما حاضرند 
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اطالعات آن را به ديگران بدهند و در صورت لزوم به پژوهشگر/ پژوهشگرانی اجازه استفاده 
از آن را بدهند )فدايي، 1387( در اين مواقع، بايد از شيوه ديجيتال سازی و صندوق امانت 

بهره برد که در ادامه اشاره شده است. 
6. رفع موانع شرعی و حقوقی

اين موضوع برای نسخه های وقفی ضرورتی اجتناب ناپذير است. مالکان، کتابخانه ها، و مراکز 
فعال در فراهم آوری نسخه های خطی بايد تالش کنند تا از طريق مراجع عظام تقليد و 
مجتهدان اين نوع موانع را حل کنند. اشعری )1386( رئيس وقت سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ايران برای حل اين مشکل، از رهبر معظم انقالب درباره نسخه های خطي وقفي مساجد 

و نگهداري آنها در کتابخانه ملي ايران استفتاء  کرده بود. 
7. ارتباط با دالالن و بازارهای جهانی 

ارتباط با دالالن و بازارهای خارجی می تواند عالوه بر استفاده از اطالعات دالالن، دقت 
کارشناسان در تقويم را باال ببرد. همچنين مديران و دست اندرکاران را در تصميم گيری به ويژه 
سياست های کالن فرهنگی و اختصاص بودجه مصمم و متقاعد کند. بررسی ها نشان می دهد 
اين ارتباطات در فراهم آوری نسخه های نفيس بسيار مؤثر بوده است. چپمن )1385( معتقد 

است: 
کتاب هاي دست دوم و عتيقه در نزد کارگزاران متخصص يافت مي شوند و بيشتر 
اوقات قيمت آنها خيلي گران است. در حراجی،  شايد قيمت هاي بااليي براي يک 
کتاب بپردازيد، زيرا هيچ جايگزيني براي مشاهده قبل از خريد چنين منابعی و آگاهي از 

بيشترين قيمت بيش از قيمت پيشنهادي وجود ندارد )ص 107- 108(. 
فرآهم آوری از دالالن در مقايسه با حراجی به نفع خريدار است. حراجي ساتوبي1 
لندن ازجمله حراجي هاي پررونق در انگلستان است که می توان برای تقويم و کارشناسی 
نسخه های خطی از معيارهای آن در بعضی از مواقع استفاده کرد. کارشناسان کتابخانه ملی 
ايران در 1385 برای خريداری يک نسخه خطی قرآن کريم )شماره ثبت 27118-5( از 
طريق ارتباط با کارشناسان ساتوبی لندن و با تطبيق معيارهای خود با معيارهای اين حراجی 
بين المللی اقدام کردند. سال ها کتابخانه های متعدد ايران و مالک اين نسخه بر سر نحوه تعيين 
قيمت مناقشه داشتند )معيارهای کارشناسی در جمع آوری و حفاظت از مخطوطات، 1388(. 
گروه فراهم آوری کتابخانه ملی ايران در سال 1384 تعداد 800 نسخه های خطی را براساس 
قيمت های حراجی های لندن خريداری کرده است؛ زيرا خريداری نسخ  خطی با قيمت 
مناسب و باال عامل مؤثری در حفظ و بقای اين ميراث اجدادی و تشويقی برای دارندگان 
Sotheby’s .1نسخه های خطی است که با اطمينان نسخه های در دست خود را به نهادهای مسئول بسپارند 

فراهم آوری نسخه های خطی در ايران: 
رضورت، شيوه ها، مشکالت، و راهکارها



136
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 4 )زمستان   1397( 

)عظيمی، 1384(.
8. سازماندهی مستقل مجموعه های وقفی و اهدايی

سازماندهی مستقل مجموعه های وقفی و اهدايی يکی از عوامل تأثيرگذار است. فهرست  
نسخه های خطی اهدايی مقام معظم رهبری به آستان قدس رضوی، فهرست نسخه های 
خطی محمد نخجوانی به کتابخانه ملی تبريز، و فهرست نسخه های خطی محمدعلی 
کريم زاده تبريزی به کتابخانه مجلس شورای اسالمی از اين دست است. مختاری )1395( از 
فعاالن برجسته نسخه های خطی در ايران و مدير مؤسسه کتابشناسی شيعه نيز بر اين موضوع 
تأکيد کرده و معتقد است: »اگر کتابخانه ها فهرست نويسی جداگانه ای از مجموعه های اهدايی 
به نام اهدا کننده اين آثار انجام دهند، عالوه بر اينکه ذکر خيری از اهداکنندگان می شود، عاملی 
برای تشويق افراد برای اهداء اين مجموعه ها خواهد بود«. برگزاری جشنواره و تجليل و 

تکريم اهداکنندگان از ديگر نکات پيشنهادی است.
9. راه اندازی صندوق امانت و همکاری با بانک ها

بی گمان، برخی مالکان بنابه داليلی که اشاره شد عالقه ای به واگذاری دائمی )فروش يا 
اهداء( ندارند؛ اما تمايل دارند اين نسخ برای حفاظت در شرايط استاندارد نگهداری شوند. 
کتابخانه های مهم کشور که مخازن استاندارد دارند می توانند همانند کتابخانه ملی ايران 
)گفت و گو با دکتر حبيب اله عظيمی...، 1387( و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نسبت 
به راه اندازی صندوق امانت اقدام کنند. همچنين در آيين  نامه امانت، کتابخانه ها می توانند در 
ازای مرمت و ضدعفونی، امکان اطالع رسانی نسخه ها را با رضايت مالک انجام دهند. البته 
ممکن است بعضی از مجموعه داران به کتابخانه ها اعتماد نداشته باشند؛ اما بانک ها را امين 
بدانند در اين  صورت، کتابخانه های مهمی که شرايط الزم را دارند می توانند با تعامل و 
تفاهم نامه نسبت به حفظ و نگهداری نسخه های خطی امانی در صندوق امانات بانک ها در 

شرايط استاندارد مشاوره داده و همکاری کنند.
10. خدمات در محل و ديجيتال سازي

شايسته است سازمان ها و کتابخانه هايي که امکانات مالي، تجهيزات الزم و نيروي متخصص 
دارند، برنامه اي تنظيم و به مالکان نسخه هاي خطي اعالم کنند که حاضرند مجموعه هاي آنان 
را در منزل يا کتابخانه شخصی شان ضدعفوني، مرمت، فهرست، و ديجيتال کنند يا با تهيه 
بروشور و دفترچه هاي راهنما، آموزش هاي ضروري را به مالکان ارائه کنند. اگر مالکان راضي 
باشند، سازمان ها و کتابخانه ها مي توانند مجموعه ها را تحويل بگيرند و پس از ضدعفوني، 
مرمت، تهيه فهرست، و ديجيتال سازي به آنان برگردانند. عالوه بر کمک به حفظ ميراث 
مکتوب و نفايس علمي و هنري، از مزاياي ديگر اين کار، شناسايي مجموعه هاي خانوادگي 
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و کتابخانه هاي کوچک و فرصت اطالع رساني براي پژوهشگران و همچنين آشنايي مالکان 
با نحوه نگهداري نسخه هاي خطي و اهّميت آنهاست. چه بسا در اين مسير، بعضي از اين 
مالکان شيفته اين کار شوند و خود به يک متخصص و حامي نسخه هاي خطي تبديل شوند. 

11. تأمين اعتبارات و بودجه الزم از طريق ماليات مستقيم
تحقق و پياده سازی تمام راهکارهای پيشنهادی، نيازمند پشتيبانی مالی و تأمين اعتبار است. در 
بعضی از کشورها ازجمله ايران، بيشتر بازاريان و تجار، مشتاقانه ماليات پرداخت نمی کنند؛ 
اما چه بسا همين افراد برای تأمين مشکالت فرهنگی کشور متمايل و مشتاق به اين کار 
باشند. بنابراين، سوق دادن مستقيم بخشی از ماليات پرداختی مردم فرهنگ دوست می تواند 
مشکل مالی را به طور کامل برطرف کند. به طور مثال، در اتريش صاحبان کسب و کار و تجار 
)ماليات دهندگان( می توانند 25درصد ماليات خويش را به مراکز فرهنگی،  علمی، و آموزشی 
ازجمله کتابخانه ملی )سلطنتی( اتريش اختصاص دهند به همين دليل، کتابخانه ملی اتريش 
هيچ وقت مشکل مالی ندارد. البته عملکرد شفاف و دقيق چنين مراکزی در جلب اعتماد و 

تداوم اين امر بسيار مؤثر و حياتی است )صادق زاده وايقان، 1397(.

نتيجه گيري 
سهمي که نسخه هاي خطي در تحول دانش بشری و ارتقاي سطح فرهنگي و روابط 
اجتماعي دارند خوشبختانه روزبه روز بيشتر مشخص و در تمامي عرصه هاي علمي دنيا 
به نسخه هاي خطي با ديده احترام و ارزش کاربردي، فراي ارزش مادي و موزه اي نگاه 
مي شود )آصف آگاه، 1387ب(. براي آنکه وضعيت نسخه های خطي در کشور ما و ديگر 
ممالک اسالمي سر و ساماني بگيرد، به ايجاد فهم عمومي و تشخيص نسبي درباره اهميت 
آنها نياز است. بايد اين مسئله براي همه مردم به ويژه روشنفکران قطعيت يابد که ميراث 
هر کشوري، بخشي از هويت آنهاست؛ توجه نکردن به ميراث، ناديده گرفتن بخشي از 
تاريخ و حتي بخشي از زندگي آنهاست. بنابراين، نسخه هاي خطي موجود در دست افراد 
و برخي مؤسسات با وجود آنکه در قرن هاي متمادي از گزند حوادث طبيعي و غارت و 
دستبرد خارجيان مصون مانده اند، اگر توسط مراکز قانوني با مخازن استاندارد، گردآوري 
يا نگهداری نشوند با تهديدات متعدد بيولوژيکی و باليای طبيعی و انسانی مواجه هستند. 
اما، همان طور که يافته ها نشان داد فراهم آوری نسخه های خطی نيز با مشکالت متعدد و 
پيچيده ای روبه رو است. ايوانف )1387، ص 478( شرق شناس برجسته روس، بر اين 
مقوله صحه می گذارد و می نويسد: »کار جمع آوري نسخه هاي خطي در مقياس وسيع 
در ايران کنوني چقدر سخت و دشوار است«؛ اما نبايد از اين موضوع مهم چشم پوشی 

فراهم آوری نسخه های خطی در ايران: 
رضورت، شيوه ها، مشکالت، و راهکارها



138
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 4 )زمستان   1397( 

کرد. بنابراين، لزوم اطالع رساني شفاف از سوی سازمان ها و مراکزي که قصد فراهم آوري 
نسخه هاي خطي به ويژه از راه خريد دارند، مي توانند از خروج غيرقانوني نسخه ها از 
کشور و از ميان رفتن آنها جلوگيري کنند. انتظار مي رود کتابخانه ها با تأمين اعتبار و تشکيل 
کميته هاي فعال، مانع از آسيب جدی به نسخه های خطی شوند و اطالع رسانی مناسب 
برای پژوهشگران و عرضه در جوامع علمی انجام دهند. پس بايد برنامه هاي تشويقي اي 
براي تقويت وقف، اهدا، واگذاري، و امانت تدارک ديده شود. با توجه به اينکه بيشتر 
نسخه هاي خطي در کتابخانه هاي شخصي علما، استادان، و پژوهشگران است و ايشان نيز 
بر ارزش و جايگاه وقف در اسالم آگاهند و اعتقاد عميق و راسخي به مسائل و دستورات 
اسالم دارند، مي توان در اين خصوص بسترسازي کرد و با استفاده از رسانه هاي جمعي به 
احياي اين سنت نيکوي اسالمي و تقويت آن همت گماشت و تمام توان و تالش خويش 
را به کار گرفت. به اعتقاد بشيری وند )1383( آنچه در اين راستا بسيار مهم و کليدی است، 
بازسازي اعتماد عمومي و جلب توجه شخصيت هاي علمي و فرهنگي براي واگذاري 
نسخه هايشان به کتابخانه هاي بزرگ و با امکانات استاندارد است که می تواند بزرگترين 
تحول فرهنگي در اين حوزه باشد. همچنين تجليل از واقفان و اهداکنندگان و اطالع رساني 

دقيق براي خريد چنين آثار ارزشمندي، بسيار ضروری و حياتی است. 
نتايج بررسي ها نشان مي دهد به طور کلي، مجموعه داران به دو گروه تقسيم مي شوند: 1( 
گروهی که تعصب و عالقه شديدي به وطن خويش دارند و عالقه مندند به هر نحو ممکن 
مجموعه خويش را به کتابخانه هاي داخل کشور واگذار کنند و بيشتر به فروش مجموعه 
راغب هستند و 2( آنهايی که عالوه  بر تعصب و عالقه، به سبب پايبندی به عقايد ديني، الهام از 
الگوها و آموزه هاي اسالمي را نيز مد نظر دارند؛ اين گروه به وقف و اهدای مجموعه خويش 
مشتاق هستند. در ميان کتابخانه هاي مهم ايران، کتابخانه هاي وابسته به آستان قدس رضوي 
به پشتوانه ساحت مقدس امام رضا )ع( در جذب گروه دوم موفق ترند. در جلب و جذب 
گروه اول و خريد مجموعه داران، کتابخانه هاي ملي، مرعشي، مجلس، و آستان قدس رضوي 
فعال و از جايگاه خوبي برخوردارند. مبادله ديجيتالي و خدمات ديجيتال سازی در محل، در 
کتابخانه هاي مهم ايران با وجود تبليغات و بستن قراردادهاي گوناگون همکاري با مراکز و 

کتابخانه هاي مهم و معتبر، مطلوب نيست.
ناآگاهي و تخصص نداشتن مسئوالن و مديران بعضي از کتابخانه ها، ديوان ساالري اداري 
و مالي در پرداخت مجموعه هاي خريداري شده، نداشتن کميته هاي فعال خريد، ناهماهنگي 
بين مراکز فعال فراهم آوري در داخل کشور، و نبود ارتباط با حراجي هاي خارج از کشور، 
ازجمله عوامل مؤثر در کاهش عرضه مجموعه داران به مراکز دولتي يا شبه دولتي و همچنين 
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مشکالت مديريتي است که با نتايج پژوهش اسماعيلي )1392( هم خواني دارد. خروج 
غيرقانونی نسخه هاي خطي بزرگ ترين مشکل و تهديد است که پژوهش رومن )1382( بر 

اين مهم تأکيد دارد.
فعال کردن سفارتخانه ها و رايزني هاي فرهنگي در شناسايي و فراهم آوري ديجيتالي 
نسخه هاي خطي فارسي و عربي خارج از کشور، اختصاص بودجه و اعتبارات مالي کافي 
و مناسب با توجه به رشد نرخ تورم براي خريد، تبليغات گسترده در رسانه ها برای آگاهي 
مجموعه داران در حفظ ميراث مکتوب، تجليل از اهداکنندگان، رونمايي از مجموعه هاي 
و  ضدعفوني،  خدمات  ارائه  مجموعه داران،  از  اطالعاتي  بانک  ايجاد  خريداري شده، 

ديجيتال سازي مي تواند از خروج نسخه هاي خطي جلوگيري کند.
استفاده از ظرفيت های مکتب )مجمع کتابخانه های بزرگ کشور( و افال )اتحاديه 

کتابخانه های ملی کشورهای عضو( فرصت بسيار مناسبی برای مجموعه سازی است.
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