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فراهمآوري نسخههاي خطي در ايران:

ضرورت ،شيوهها ،مشکالت ،و راهکارها
علی صادقزاده وایقان

چڪیده
هدف :شناسايی شيوههای فراهمآوری نسخههای خطی در ايران ،بررسی مشکالت اين
حوزه ،و ارائه راهکارهايی برای حل مسئله.
ششناسی :از روش کتابخانهای بهمنظور مطالعه پژوهشهای پيشني و نیز از شيوهها و
رو 
تجربيات کتابخانههای مهم در حوزه نسخههای خطی استفاده شده است.
يافت هها :خريد ،وقف ،اهداء ،واگذاری (صندو ق امانت) ،ديجيتالسازی ،و مبادله ،مهمترين
شيوههای فراهمآوری نسخههای خطی است .بیتوجهی مدیران ،پراکندگی نسخههای
خطی ،کمبود اعتبارات مالی ،وجود دالالن حرفهای و تبليغات دروغني آنها ،مشکالت ارزيابی
و کمبود کارشناس ،نداشنت خطمشی و آییننامه مدون و مصوب ،موانع رشعی ،و خطای
راهربدی خریداران نسخ خطی از موانع و مشکالت عمده ذکر شده است .تأسيس مراکز
رسمی برای مديريت نسخههای خطی ،تشکيل کميتههای فراهمآوری و ستاد خريين،
فعالکردن انجمن دستنوشتههای کهن ،سازماندهی مستقل مجموعههای اهدایی،
راهاندازی صندوق امانت ،و خدمات دیجیتالسازی در محل نگهداری نسخهها ،راهکارهای
پیشنهادی برای رفع مشکالت است.

ڪلیدواژهها

فراهمآوری ،نسخههای خطی ،اهداء ،مجموعهسازی ،وقف ،صندوق امانت

دوره بیست و نهم ،شامره چهارم  ،زمستان 1397

نتيجهگريی :ارتقای سطح آگاهی مردم بهويژه مجموعهداران؛ اهتامم متامی دستاندرکاران
فرهنگی بخش دولتی ،عمومی ،و خصوصی؛ کمک به حفظ نسخههای خطی مجموعهداران؛
و برنامههای تشويقی از مهمترين مؤلفهها برای نجات مرياث مکتوب کشور است.
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برگهاي ز ّرين بهجامانده از دانشمندان مسلمان ،هنرمندان ،کاتبان ،و صحافان ،مجموعههاي
بسيار ارزشمندي است که ايران اسالمي به برگبرگ آنها ميبالد؛ کتابهايي که در دوران
اسالمي زمینههای نشر علم ،فرهنگ ،و هنر را در سرتاسر ممالک اسالمي بهدنبال داشته است
(آصفآگاه1387 ،الف) .نسخههاي خطي فارسي و عربي درواقع ،کارنامه دانشمندان بزرگ و
نوابغ فکري عالم اسالم و هويّتنامه مسلمانان جهان بهويژه ايرانيان است که در فراهمآوری
آن سهم ارزندهاي داشتهاند .حفظ این گنجینه بیبدیل و بهرهبرداری 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 ،
يكي از راههاي حفظ ميراث مکتوب و ملي هر كشور و منطقهاي ،فراهمآوري و نگهداري
آنهاست .در کشور ما نیز کوششهای بسیار و درخور توجهی ،هرچند بهلحاظ اندکبودن،
توسط افرادي دلسوز و آگاه انجام شده است .ازآنجاکه سند فراهمآوري نسخههاي خطي يك
هويّت ملي و گسترده است؛ گاهی اوقات سازمانهايي كه بايد در اين زمينه تالش كنند ،درگير
فعاليتهاي روزمرهاي هستند كه فرصت کمتری برای توجه به اين امور دارند (آزاده.)1381 ،
همچنين ارائه بعضي از طرحها ،ازجمله طرح تملک نسخههاي خطي و پيگيرينکردن آن،
سبب شك و ترديد مجموعهداران نسخههاي خطي ،ایجاد ترس و وحشت در آنها از داشتن
چنين مجموعهاي ،يا عرضه آن براي فروش به سازمانهاي دولتي شده است.
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ازطرفی ،تأليف ،ترجمه ،استنساخ ،و کتابت دههاهزار نسخه خطي فارسي و عربي در
تمدن اسالمي بهقدري زياد است که هيچ فرهنگي قادر به رقابت با آن نيست .حفظ اين
گنجينه بيبديل و بهرهبرداري از آن و معرفي آن به نسل امروز و ايرانشناسان خارج از کشور
وظيفهای ملي است (ايراني .)1388 ،از سویی ،کشور ما با آنکه گنجينه عظيم و بيمانندي
از دستنويسهاي اسالمــي را در گوش هوکنار خود جاي داده اســت؛ آنگونهکه بايد و
شايد به شناسايي و بهرهبرداري از این منابع توجه نشده است (حافظيان بابلي و حکيم،
 .)1385بنابراین ،فراهمآوري نسخههاي خطي بهعنوان منابع اصلي و معتبر فرهنگ و تمدن
ايران اسالمي و تاريخ علم در ايران و اسالم از فعاليتهاي اساسي و ضروري بوده و براي
جلوگيري از خروج اين ذخاير نفيس و ارزشمند از کشور بهشکل غیرقانونی اقدامي ضروری
است .فراهمآوری اين منابع بهدليل نبود اطالعات و در اختیارنداشتن فهرست کاملی از آنها،
مشخصنبودن 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 فراهمآوري نسخههاي خطي را چنين بيان ميكند:
اكنون كه تا حدي بر فوايد و اهميت اين آثار وقوف حاصل شد بايد بحثي را
درباره جمعآوري ،نگاهباني ،و شناساندن آنها پيش كشيد .نخستين و مهمترين كار
ما ايرانيان گردآوري اين آثار است كه دستهاي از آنها بهشکل نسخههاي خطي در
خانهها بهعنوان مجموعه خصوصي و مال ارثي از چشم پژوهشگر و دانشمند دو روبر
كنار نگاه داشته ميشود .اين نسخهها گاه بهگاه پس از فوت صاحب مجموعه با
روشي سوداگرانه بهبار ميآيد و اغلب متفرق ميشود .دسته ديگر از كتابهاي خطي
آنهاست كه در مزارات ،امامزادهها و بقاع مذهبي ،و مسجدها به تصادف از بد حادثه
زمان بركنار مانده و بهعلت احترام عامه به اماکن مذهبي ،آن كتب محفوظ مانده است.
ب مهم ،خواه ازحيث متن و خواه بهلحاظ هنر ،پاره و پراكنده
هنوز هم بسياري از كت 
در صندوقهاي مساجد و مزارها ،طعمه خاك ،موش ،و موريانه است و بهتدريج از
ميان خواهد رفت و غم بر سر غم افزون خواهد شد .برماست كه اين آثار گرانقدر را
كه مردهريگ فكري ملت ايران است جمع كنيم .بايد آنها را خريد و بهطور شرعي و
قانوني از طريق اهداء و ضبط ،از نيستي و نابودي محفوظ داشت و بهراستي بايد از
كساني كه مجموعه خصوصي دارند و بهعلت ذوق و عشق به جمعآوري كتب خطي
توجه دارند ممنون بود كه قسمتي از عمر و بخشي از سرمايه خود را بر اين امر بزرگ
صرف كردهاند و موجب حفظ تعدادي از اين آثار بودهاند .مؤسسات ما بايد با همت
بلند و رغبت ،نفايس خطي را از اشخاص خريداري كنند و بدانيم كه گردآورندگان
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اين نوع آثار مردمي هوشيار بوده و خدمتي بزرگ به ملت خود كرده است (ص .)6
فدايي ( )1386نيز نسخههاي خطي را هویت ايرانيان در حوزههاي مختلف علم میداند
و معتقد است با برنامههاي صحیح ،بهموقع و درازمدت ،و افزایش ميزان آگاهي فردي و
اجتماعي جامعه ،فراهمآوری نسخههای خطي امکانپذير است.
مجموعهداران ،نسخههاي خطي را از روي عشق و عالقه يا احترام به نياکان و
اجداد خويش در كتابخانههاي شخصي نگهداري ميكنند كه ضمن در دسترسنبودن
براي پژوهشگران ،بهعلت ناآشنايي با چگــونگي مراقبت يا پرهزينهبودن آن ،نبود مرمـت،
آسيبشناسي ،و آفتزدايي و ضدعفوني ،ناخواسته به فرسودگي و تخريب ميراث مكتوب
كمك ميكنند كه فقط اطالعرساني و ايجاد اعتماد ميتواند اين مجموعهها را براي فروش
يا اهداء به مراكز توانمند هدایت و انگيزه اين كار را در مردم تقويت کند (صادقزاده
وایقان.)1396 ،
از ديگر انگيزههاي فراهمآوري ميتوان به گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه ،آگاهي
پژوهشگران و انديشمندان از وجود منابع و ذخائر مکتوب اسالمي ،و تحويل اين گنجينه
عظيم بشري به نسلهاي بعد براي تدوين تاريخ علم و تمدن فکری ،فرهنگی ،و هنری اشاره
کرد (مرعشي .)1387 ،بنابراين ،فراهمآوري نسخههاي خطي امري ضروري و اجتنابناپذير
بوده و اطالعرساني در اين خصوص نيازمند اراده ملي بهويژه در رسانه ملي و مطبوعات و
ايجاد اعتماد و احترام به مالكان نسخههاي خطي و تصويب قوانين مالكيت نسخ خطي است.
بهلحاظ ک ّمي ،آمار دقيقي از پراکندگي نسخههاي خطي در جهان وجود ندارد .کسائي
( ،1383ص  )139بيان ميکند« :بيش از  1,570,000نسخه خطي اسالمي در جهان وجود
دارد که در  105کشور نگهداري ميشود .نزديک به يکپنجم اين نسخهها در ترکيه و بيش
از نيمي از آنها در پنج کشور ترکيه ،ايران ،هند ،مصر ،و عراق قرار دارد» .عظيمي ( ،1383ص
 )29مينويسد« :تعداد نسخههاي خطي در ايران نزديک به  500,000تخمين زده ميشود و
ايران نخستین رتبه را در دنيا از نظر تعداد نسخههاي 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
دیدگاه کليتر نیز با توجه به اينکه اسالم ،تمدني کتابمحور را بنا نهاده و غالب پژوهشها
و نگاشتههاي دانشمندان مسلمان حول محور کتاب آسماني قرآن شکل گرفته است ،زیبنده
است شناسنامهاي کامل و جامع از همه تصانيف و تأليفات علماي اسالم تنظيم و منتشر شود
(حافظيان بابلي )1385 ،تا بهعنوان باارزشترین و متنوعترین محمل اطالعاتی در ارتباط
و گفتگوی انسانها ،فرهنگها و تمدنها ،مرزها و موانع جغرافیایی ،زبانی ،قومی ،و دینی
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را درنوردیده و در خدمت صلح و آرامش جهانی بهکار گرفته شوند (صادقزاده وایقان،
نجفقلینژاد ورجوی .)1390 ،تحقق چنين امری در گرو فراهمآوري و سازماندهی نسخههاي
خطي است؛ بنابراین بررسی فراهمآوری نسخههای خطی بهعنوان قدم اول از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
تاکنون ،پژوهشی علمی  -کاربردی درباره فراهمآوری نسخههای خطی انجام نشده
و فقط چند پژوهش مروری و یادداشت منتشر شده است .در ادامه به بعضی از مهمترین
پژوهشهای مرتبط با این بحث اشاره میشود .افشار ( )1379در پژوهشی با بررسی مالکيت
و خريد و فروخت نسخههاي خطي در گذشته بر ايجاد شرايط فرهنگي در خريد و اهدای
نسخههاي خطي تأکید کرده است .شعباني ( )1381نیز به پراکندگي جغرافيایي نسخ خطی
در کتابخانههاي کشور توجه و مجموعههایی را بررسي کرده است که در  14شهر نگهداري
ميشدند .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که مديران فرهنگي بايد صاحبان اين مجموعهها
را به اهداء یا فروش نسخههای خطی به کتابخانههای بزرگ تشویق کنند .اسماعيلي ()1392
با بررسي روند فراهمآوري نسخههاي خطي در کتابخانه ملي ايران از  1384تا  1391نشان
داد خطمشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي در اين سالها بهطور شفاهي بود و در دهههاي
گذشته ،بهدليل اينکه کميته خريد ازنظر سازماني زيرمجموعه مديريت نسخههاي خطي نبود
روند فراهمآوري نسبت بهشيوه خريد کندتر از سالهاي پژوهششده بوده است .در سال
 1385بهعلت محدودنبودن بودجه و اعتبارات مالي کافي ،روند خريد بهطور چشمگيري
افزايش پيدا کرده بود؛ اما در سالهاي اخير کاهش عرضه نسخههاي خطي ،کاهش اعتبارات
و بودجه کافی ،و افزایش نرخ تورم از عوامل کاهش خريد نسخههاي خطي بوده است.
افزايش بودجه ،اطالعرساني و تبليغات ،ارتقاي جايگاه و افزايش اختيارات گروه فراهمآوري،
تسریع در پرداختها ،جلب اعتماد اشخاص ،سازمانــدهي مجموعــههاي فراهمآوريشده،
جذب کارشناسان متخصص ،شرکت در حراجيهاي بينالمللي ،راهنمايی و مشارکت
افراد متخصص در خريد نسخههاي خطي ،خريد از طريق سفارتخانههاي خارجي ،و ...از
راهکارهاي حل مسئله ذکر شده است .براساس یافتههای پژوهش صادقزاده وایقان (،)1396
با اهتمام مدیران سازمان و انتصاب باالترین مقام اداری و مالی کتابخانه بهعنوان رئیس کمیته
خرید نسخههای خطی ،فراهمآوری این منابع رشد چشمگیری داشته است .رومن)1382( 1
در پژوهشي با بررسي راهها و شيوههاي انتقال نسخههاي خطي اسالمي به  10کشور اروپايي
نشان داد بيش از  100,000نسخه خطي نفيس اسالمي به زبانهاي عربي ،فارسي ،و ترکي به
گنجينه کتابخانههاي اين کشورها راه پیدا کرده است.
همانطورکه پژوهشهای ذکرشده نشان میدهد مراکز و کتابخانههای مهم نتوانستهاند

1. Roman

123

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 4زمستان)1397

قزاده وایقان
علی صاد 

از تمام ظرفیتها و راهکارهای الزم استفاده کنند و از تجهیزات و فناوری اطالعات برای
فراهمآوری بهمنظور حفاظت از میراث تمدنی و فرهنگی غنی بهره بگیرند تا مشکالت
متعدد مدیریتی و مالی را به فرصت تبدیل و حل کنند .بنابراین ،کمتوجهی به این میراث
باعث آسیب جدی یا خروج این نسخهها از کشور شده است .در این راستا ،یافتن پاسخ به
پرسشهای زیر مدنظر پژوهش حاضر قرار گرفت:
 شيوههاي اصلي و مهم فراهمآوري نسخههاي خطي در ایران کداماند؟ عمدهترين مشکالت فراهمآوری نسخههاي خطي در ایران چیست؟ -راهکارهاي مناسب براي حل مشکالت فراهمآوری نسخههاي خطي در ایران کداماند؟

روششناسی

پژوهش حاضر کاربردي و بهروش کتابخانهاي و تحلیلی انجام شده است .ابتدا با استفاده
از روش کتابخانهاي منابع موجود در زمينه فراهمآوري نسخههاي خطي بررسي شد .به اين
منظور از منابع کتابي ،پاياننامهها ،و مقاالت موجود در کتابخانههاي مختلف دانشگاهي،
مراکز پژوهشی ،و بانکهاي اطالعاتي داخلي استفاده شده است .بخشی از اطالعات نیز
تجارب و اندوختههای 15ساله پژوهشگر در این حوزه و تعامل و همکاری با مسئوالن
و دستاندرکاران فراهمآوري نسخههاي خطي در کتابخانههاي مهم ایران ازجمله ملي،
آستان قدس رضوي ،مجلس شوراي اسالمي ،دانشگاه تهران ،مرکزي (ملي) تبريز ،و عالمه
مرعشي در قم است .نگارنده عالوهبر آگاهي از شيوههاي مهم فراهمآوري نسخههاي خطي
در کتابخانههاي مهم و فعال کشور ،ديدگاه و نظرات کلی دستاندرکاران و کارشناسان
کتابخانههای ذکرشده را نیز بهعنوان اندوخته و تجربه درخصوص این موضوعات منعکس
کرده است )1 :تقويت انگيزه مجموعهداران خصوصي براي واگذاري نسخههاي خطي به
مراکز دولتي و مجهز )2 ،مشکالت اين حوزه ،و  )3راهکارهاي حل مسئله.

يافتهها

• شيوههاي اصلی و مهم و فراهمآوري نسخههاي خطي در ایران
بررسیها نشان میدهد بیشتر کتابخانهها در گذشته ،فقط از سه شیوه «خرید ،وقف ،و اهداء»
فراهمآوریمیکردهاند؛ اما بعضی از مجموعهها را نمیتوان براساس این سه روش فراهمآوری
کرد؛ بنابراین ضمن معرفی اجمالی سه شیوه قدیمی برای فراهمآوری نسخههای خطی ،دو
شیوه جدید مبتنیبر تجهیزات امنیتی و حفاظتی (صندوق امانت) و فناوری اطالعات (تهیه
نسخه دیجیتالی) برای مجموعهدارانی که مایل به فروش ،اهداء ،و وقف نیستند بهعنوان
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شيوههاي مهم و اصلي فراهمآوري نسخههاي خطي به اختصار بیان شده است.
 .1خريد

متداولترين شيوه تهيه نسخه خطي ،خريد است .فروشندگان نسخه (كتاب) در قرون اوليه
اسالمي بهنام وراقان خوانده ميشدند .آنها مردمي بودند كه خود به دنياي دانش وابستگي
داشتند .اغلب آنها كتابشناس ،دانشمند ،شاعر ،و خوشنويس بودهاند .از طرفي ،تهيه كتاب از
سرزمينهاي دور و مختلف براي كتابخانههاي بزرگ همواره مدنظر صاحبان آنها بوده است.
ابننديم ( ،1381ص  )۴۴۴آورده است« :مأمون جمعي را به سرزمين روم فرستاد تا تعدادي
كتاب موجود در آنجا را براي بيتالحكمه او در بغداد بياورند» .بنابراين ،خريد و فروش كتاب
از مباحث جذاب تاريخ كتاببازي ،مجموعهسازي ،و كتابخانهداري است (افشار .)1379 ،در
خريد نسخههاي خطي و ايجاد شرايط فرهنگي براي فروش و اهداي آنها ،باید تدابير اساسي
انديشيده شود .جغرافياي فرهنگي كشور ما بهگونهاي است كه در تمام نقاط آن ،نسخههاي
خطي بهشكل گسترده و وسيعي ،پراكنده است.
افشار ( )1377معتقد است تقويم نسخهها در زمان با توجه به خصايص معنوي و
جسمي نسخه انجام ميشود (نقل در صادقزاده وایقان« .)1384 ،اگر كتابخانهها نسخهها را
نخرند ،فروشنده مجاز و محق ميشود كه آن را به دالالن بفروشد .در اين صورت ،كتاب
يا از کشور خارج میشود يا به بهايي گرانتر پس از چندي به يكي از كتابخانهها فروخته
ميشود .بنابراین ،بايد كتاب را در فرصت اول خريداری کرد تا گرفتار داللبازي نشود»
(افشار ،1383 ،ص .)5
 .2وقف

اين كار در تاريخ اسالم ،سهم زيادي در پيدايش كتابخانههاي گوناگون داشت بيشتر نسخههاي
خطي اسالمي موجود در كتابخانههاي جهان ،نتيجه همين عمل خداپسندانه بوده است
(صادقزاده وایقان .)1384 ،وقف در گذشته بيشتر از زمان حال رايج بود .اعتقادات مذهبي و
راهنماييهاي الزم ،مردم را به اين کار تشويق ميکرد .از محاسن بسيار خوب وقف اين است
كه حفظ و نگهداري منابع وقفشده تابع شرايط خاصي است و دست طمع كتابخانهها و
سازمانهاي ديگر و افرادي را كوتاه میکند که با تنظيم قوانين يا اخذ دستور از مسئوالن رده
باال نسبت به انتقال اين نفايس از كتابخانههاي مدنظر اقدام ميكنند (فدايي.)1387 ،
نخستین نسخه نفيس و منحصر بهفرد خطي ،قرآن وقفي عليبن سيمجور است که در
 383هـق وقف کتابخانه مبارکه آستان قدس شده است .تا سال  ،1375بيش از  250مجموعه
و  10کتابخانه شخصي به آستان قدس رضوي وقف شده بود (شاکري )1380 ،که شايد بتوان
گفت بيشترين کتاب و کتابخانه وقفي در تاريخ بهويژه تاريخ ايران است .از مهمترين مجموعه

125

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 4زمستان)1397

قزاده وایقان
علی صاد 

نسخههاي خطي وقفي را ميتوان به كتابخانه وقفي حاجي حسين آقاي ملك و وزيري يزد بر
آستان قدس رضوي؛ کتابهاي وقفي شاهعباس بر آستان قدس رضوي ،آستانه قم ،و آستانه
حضرت عبدالعظيم (شهر ري)؛ و نادرشاه بر آستان قدس نام برد .حتي يك نوع از موقوفات
درباره كتب اوقافي براي مصارف وصالي و مرمت نسخههاي خطي گزارش شده است .افشار
(1348ب) بيان ميکند:
مضمون وقفنامهاي كه در اينباره ديدهام و بر سنگ حك و بر ديوار حسينيهاي در
عقدا (ميان نائين و يزد) نصب شده بود چنين است كه وقفکرده ساللهالسادات حاجي ميرزا
حسن عقالئي سي كرت زمين با عده عقدا ...و ده كرت آن را بر صحافي قرآن مسجد و...
(ص .)454
 .3اهداء

اهداء ،بهترين روش گردآوري نسخههاي خطي است بهويژه براي سازمانها و كتابخانههايي
كه با مشكل اعتباري و مالي مواجه هستند؛ زيرا ممكن است مسائلی در وقف وجود داشته
باشد يا وقف شرايط خاصي داشته باشد كه مشكالتي را در سازماندهي و اطالعرساني
بهوجود آورد که در اهداء نخواهد بود .بعضي از کتابخانهها توانستهاند از راه اهداء ،مجموعه
نفيسي از نسخههای خطي را فراهم کنند .بیشتر اهداكنندگان از افراد آگاه و عالم جامعه هستند.
پذيرش مواد اهدايي بهتر است با سپاسگزاري از اهداکننده و اعالم تصميمگيري درباره
آنها انجام بگيرد (چپمن .)1385 ،1ارجنهادن به اهداكنندگان و تجليل از اقدام و حركت ماندني
آنها ،ميتواند تأثير شگرفي در جامعه داشته و افراد را به اين كار تشويق کند.
 .4واگذاري اماني (صندوقامانت)

1. Chapman
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عدهاي ممکن است آنچنان 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 ميکند که کتب و آثار معنوي را که متعلق به ایشان است نزد کتابخانه
ن مواقع ،بايد با تنظيم قراردادي که رئيس کتابخانه يا
يا مؤسسهاي به امانت بگذارند .در اي 
مؤسسه آن را امضا ميکند به فرد /افراد اطمينان کافي داده شود که اموالشان از آن خودشان
است و هر زمان که بخواهند ميتوانند آن را پس بگيرند (فدايي .)1387 ،عالوهبر ايجاد
اعتماد ،يکي ديگر از عوامل تشويق مالکان نسخههاي خطي براي واگذاري اماني ايجاد
شرايط استاندارد نگهداري است .ازآنجاکه درباره نسخههاي خطي بحث امنيت ،اطالعرساني،
سازماندهي ،تجهيزات ،و شرايط خاص نگهداري مطرح است ،پس ميتوان نسخههاي خطي
و نفيس را برای نگهداري در شرايط مساعد و ايدهآل بهطور اماني و طبق ضوابط و مقرراتی
که طرفين توافق دارند فراهمآوري و نگهداري کرد تا دستکم در شرايط مطلوب نگهداري

فصلنامه مطالعاتملی ڪتابداریو سازماندهیاطالعات | دوره  ، 29شامره ( 4زمستان )1397

فراهمآورینسخههایخطیدرايران:
رضورت،شيوهها،مشکالت،وراهکارها

شود و پژوهشگران بتوانند بهراحتي از آنها استفاده کنند .البته ،در اين نوع فراهمآوري نيز الزم
است منابع اماني ،کارشناسي شود تا ارزش منابع در صورت بروز هرگونه حوادث غيرمترقبه
مشخص و پرداخت شود .همچنين ،ميتوان منابع را بيمه کرد.
 .5دیجیتالسازی و مبادله

پيشرفت فناوري اطالعات فرصتي را فراهم کرده است که بتوان با کمترين هزينه؛ اما با بهترين
کيفيت در زماني کوتاه از نسخههاي خطي ،نسخه ديجيتالي تهيه کرد .با استفاده از اين فناوري
ميتوان نسخههاي خطي موجود در ساير کتابخانهها يا مجموعهداراني که مايل به فروش،
اهداء ،وقف ،يا واگذاري اماني نسخههاي خطي و نفيس خويش نيستند نسخه ديجيتالي تهيه
کرد و در اختيار پژوهشگران قرار داد .از مزاياي اين روش ميتوان به امکان مبادله نسخهها
ج از کشور ،و صرفهجويي در هزينهها
بين کتابخانهها و سازمانها ،فراهمآوري نسخههاي خار 
اشاره كرد .مناسبترين ابزار براي تهيه شناسنامهاي کامل و جامع از همه تصانيف و تأليفات
علماي اسالم ،فراهمآوري ديجيتالي نسخههاي خطي اسالمي از دورترین نقاط جهان است.
• عمدهترين مشکالت فراهمآوري نسخههاي خطي در ایران
با توجه به اینکه ارتباط تنگاتنگی میان عوامل مؤثر در فراهمآوری نسخههای خطی و
خروج آنها از کشور وجود دارد؛ بنابراین برای تبیین موضوع و آشنایی با ریشههای بعضی
از مشکالت ،ابتدا شمهای از «جنگ و غارت ،تعصبات فرقهاي ،و انتقال نسخههای خطی»
ارايه میشود.
حمله مغول به نسخههای خطي كتابخانههاي عمومي کشور بهقدري شديد بود كه
حتي در شعر و ادب آن روزگار بازتابي دردانگيز داشته است .آنان؛ نهتنها به سوزاندن
نسخنگاشتههاي فرهنگي دست ميزدند؛ بلكه از پارهکردن نسخههاي قرآني نيز ابايي
نداشتند .تعصبات مذهبي نيز ازجمله علتهايي است كه نميتوان نقش آن را در نابودي
نسخههاي خطي ناديده گرفت .با فروكشكردن رخدادهاي سياسي و تعصبات فرقهاي در
قلمرو جغرافيايي زبان و فرهنگ فارسي ،خطر سوزاندن ،پارهکردن ،و غسلدادن نسخ خطي
برطرف؛ ولی آفتي ديگر گريبانگير این منابع شد .آفت انتقال نسخههای خطی از شهري به
شهري و از كشوري به كشوري ديگر كه اين خود بابي ديگر بر نسخههاي خطي گشود و
پراكندگي آنها را درپيداشت .چشم طمع غرب به ثروت شرق دوخته شد و نسخههاي خطي
در زمره اشياي عتيقه و گرانقيمت قرار گرفت و بازرگانان و ارتشيان اروپايي این نسخهها را
بهتاراج بردند (مايل هروي .)1380 ،نمونه بارز آن ،سرقت ،جنگ ،و فراهمآوری نسخههای
خطی عربی – اسالمی در اروپای دوره رنسانس است (جونز .)1380 ،در جنگ تحمیلی ایران
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1. Arthur Christensen
2. Sir Gore Ouseley
3. British Museum
4. Jean Otter
5.Ivanov
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و عراق در دهه هفتاد نیز تعداد زیادی از نسخههای خطی موجود در شهرها و روستاهای
اشغالشده از میان رفت.
قزويني ( )1381مينويسد بهترين ،مهمترين ،و گرانبهاترين نسخهها در خود ايران
است و همواره ،يهوديها و ارامنه اين نسخههاي بيبدیل ناياب را در خود ايران به هر قيمتي
كه میشد و به هر شيوه كه از دستشان برمیآمد بهدست میآوردند و به اروپا ميبردند و به
تجار عتیقهفروش ميفروختند و....
آرتوركريستنسن )1945-1875( 1ايرانشناس نامور دانماركي مانند شرقشناسان
ديگري كه به سرزمينهاي شرقي سفر كرده است براي غنيکردن مجموعه كتابخانههاي
كشورش طبق دستوري كه داشت در نخستين سفر خود كتابهاي خطي را خریداری کرده
است (نقل در افشار1387 ،الف) .ماده دهم دستورعمل دولت انگليس به سرگور اوزلي 2سفير
خود در دربار فتحعلي شاه قاجار كه در سال  1814به ايران آمد اين بود:
هرگونه كتب خطي و كميابي را كه به زبان فارسي و عربي بتوان به قيمت مناسب
بهدست آورد خريداري کنید .به شما اختيار داده ميشود در اين راه مفيد در حدود
ب خطي را بايد با كمال دقت
ششصد پوند طال در سال خرج كنيد و شما اينگونه كت 
بستهبندي کرده و برای وزير امور خارجه بفرستيد كه از اين پس در بريتيش موزيوم 3يا
هر جائي كه شما مناسب ميدانيد محافظت بشود( ...نقل در افشار1387 ،ب ،ص .)469
همچنین ،بررسي وضعيت تملک نسخههاي خطي فارسي موجود در مخزن کتابخانه
ملي فرانسه نشان ميدهد که در سال 1153ق ژان اوتر 4سوئدي که براي انجام مأموريت
سياسي به ايران آمده بود  22نسخه نفيس که بعضي از آنها به مجموعههاي سلطنتي صفوي
مربوط بوده را در اصفهان تهيه کرده و از طريق بصره به پاريس فرستاده است .برخي
شخصيتهاي فرانسوي که چند مدتي را در ايران گذرانده بودند به تقليد از ايرانيان باسواد
و فرهيختهاي که با آنان نشست و برخاست داشتند نسخههاي خطي فارسي را گردآوری
میکردند (ريشار.)1385 ،
یکی دیگر از عوامل مؤثر در خروج نسخههای خطی که تأثیر عمیق بر فراهمآوری آن
داشت «بيتوجهي حکومتها و درباريان» بود .در دوران پهلوي خروج کتابهاي خطي از
کشور با مجوز اداره عتيقات وزارت فرهنگ انجام میشد ،هرچند موقع ارائه مجوز نسخههاي
خطي نفيس را جدا و براي کتابخانههاي داخل خريداري ميکردند؛ اما اين تفکيک توسط چه
کساني انجام میشد و چه معيارهایی مدنظر بود ،بهطور دقيق مشخص نبود .ايوانف،1387( 5
ص  )477مينويسد« :اخذ مجوز براي خروج نسخههاي خطي كه متجاوز از  50سال قدمت
دارند مستلزم گرفتن مجوز ويژهاي از اداره مركزي معارف است و خود نسخه نيز ميبايست
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ارائه شود» .در اين خصوص ،مشکوه ( )1389طي نامهاي به رئيس کتابخانه مجلس شوراي
اسالميمينويسد:
هنوز هم كتب گرانبها بهتدريج از گوشهوكنار كشور به خارج سرازير است بسي شايسته
است كه دستکم مانند مصر كه ورود نسخ خطي را مجاز و خروج آنها را ممنوع كردهاند
مجلس شورا هم ماده واحدهاي تصويب كنند كه خروج خطي از كشور ممنوع باشد (ص
.)227
فراهمآوري نسخههاي خطي در ایران بهدليل ماهيت پيچيده آن بهويژه بهلحاظ ارزش
مادي از دیرباز مشكالت فراوانی داشته است .در ادامه به مشکالتی اشاره میشود که در
دهههای اخیر وجود دارد:
 .1بيتوجهي مدیران و دستاندرکاران

مهمترین و عمدهترين مشکل فراهمآوري نسخههاي خطي در ادوار مختلف در ایران،
بیتوجهی مدیران و دستاندرکاران کتابخانههای مهم کشور بوده است که بهطور عمده
ناشی از نبود مدیران متخصص در رأس این کتابخانهها بود .بهطور مثال ،کتابخانه ملی ایران
که وظیفه خرید و نگهداری نسخههای خطی براساس اساسنامهاش برعهده دارد ،در حدود
 20سال ( 1340الی  )1360که مجموعههای خطی مهمی برای عرضه وجود داشت ،هیچ
اهتمامی به این موضوع نداشت .عبداهلل انوار ( )1385که در این سالها مسئولیت بخش خطی
کتابخانه ملی را بهعهده داشت مینویسد:
زمانی که در کتابخانه ملی خدمت میکردم بهواسطه فقر [اطالعاتی] کتابخانه ،هیچ کتابی
خریداری نشد ،و دیدگاه سازمانی که ما در آنجا کار میکردیم نسبت به کتب و نسخ
خطی بسیار بد بود .درواقع ،این مسئله را امری میدانستند که موضوع آن مرده است و
نگهداری امر مرده ،کار صحیحی نیست .تا زمانی که بنده در کتابخانه ملی بودم ،کتابی
خریداری نشد و کتابهای جدید نیز بیشتر اهدایی بود (ص .)6
 .2کمبود اعتبارات مالي

يکي از مشکالت اساسي در فراهمآوري نسخههاي خطي کمبود اعتبارات مالي است که
داليل مختلفي دارد .کمبود اعتبار ،گاه ناشي از توجهنداشتن و نبود درک صحيح مسئوالن
کتابخانههاي خطي است .آنها ممکن است به خريد نسخههاي خطي توجه کافي نداشته
باشند يا آن را مهم ندانند .گاهی نیز ممکن است آنها اهميت موضوع را بدانند؛ اما بودجه
کتابخانه بهقدري کم است که سرمايهاي براي اجراي اين برنامه نميماند (فدايي.)1387 ،
متأسفانه بهعلت تورم شديدی که جهان را دربرگرفته ،بهاي نسخههاي خطي نيز افزايش
چشمگير داشته است و اعتباري که براي خريد نسخههاي خطي درنظر گرفته ميشود ،همان
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مبلغ سالهاي قبل است يا اگر اندکي افزايش مييابد متناسب با نرخ تورم نيست .بنابراين ،ب ه
مرور زمان و بهدلیل تورم ،خريد نسخههاي خطي در بسياري از کتابخانهها با کمبود اعتبار و
نقدينگي روبهرو خواهد بود (مرعشي.)1387 ،
جنگ ،مناقشات سياسي ،نبود هماهنگي میان مديران دولتي يا مجريان تأمين اعتبار،
عاليق و ساليق مديران ،ساير مشکالت کتابخانه و صرف بودجه تملک منابع براي رفع
مشکالت ،همچنين سوء مديريت بهويژه تغيير مديريت در سازمانها و كتابخانهها ميتواند
از علل کمبود اعتبار باشد.
 .3وجود دالالن حرفهاي و تبلیغات دروغین آنها

یکی دیگر از مشکالت پیچیده و مهم ،دالالن حرفهای و سودجويان هستند .بعضی از اینها عوامل
کتابخانهها و مجموعهداران خارجی و برخی نیز دالالن حرفهای داخلی هستند که تالش میکنند
تا از واگذاری مستقیم مجموعهها به کتابخانهها جلوگیری کنند تا سهمی از بازار داشته باشند .این
گروهها ،برای رسیدن به اهداف خود به دو شیوه دروغین تبلیغ میکنند :گروه اول ،یعنی عوامل
کشورهاي خارجي با تبليغات مسموم و دروغين ،مبنيبر اينكه در خارج نسخههاي خطي را
به قيمت گزاف خريداري میکنند ،كتابهاي نفيس و بسيار ارزشمندي را فراهم میکنند؛ گروه
دوم نیز به کمبود بودجه و پرداختنکردن قیمت کارشناسی از جانب کتابخانههای مهم کشور
توسل میجویند و بیان میکنند این مراکز دنبال دریافت نسخههای خطی بهطور اهدایی هستند
و کتابخانه مرکز آستان قدس رضوی را مثال میزنند.
بهویژه ،وقتي جامعهاي از اهميت مسئله ،شناخت کافي ندارد دالالن ماهر و مجهز به
انواع حيلهها آماده بهکارند و با داشتن پول کافي يا دالر نسخ را خرید و غارت میکنند (فدايي،
.)1387
 .4پراکندگي نسخههاي خطي

پراکندگی نسخههای خطی در ایران و نبود فهرستی جامع از کتابخانهها و مجموعههای
شخصی سبب شده است تا شناسایی مجموعهها بهمنظور فراهمآوری با مشکالتی همراه
باشد .شعبانی ( )۱۳۸۱گزارش کرده که نسخههای خطی ایران در  64کتابخانه و در  14شهر
پراکنده است؛ درحالیکه گزارش متقی ( )1390شامل  536مجموعه عمومی یا خصوصی
در  145شهر است .البته اینها شامل مجموعههایی است که بهنحوی اطالعرسانی شده است
و بیشک صدها مجموعه متعدد دیگری وجود دارد که شناسایی و اطالعرسانی نشده است.
 .5مشکالت ارزيابي و کمبود کارشناس

کارشناس نسخههای خطی عالوهبر عشق و عالقه به این حوزه ،دستکم باید )۱ :اطالعات
کافی کتابشناسی و اطالعشناسی داشته باشد )2 ،از موجودی کتابخانههای کشور و فراوانی
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نسخهای که ارزیابی میشود آگاه باشد )۳ ،با دالالن و بازارهای جهانی در ارتباط باشد ،و )۴
چندین سال از نظرات و نحوه کارشناسی متخصصان بهره برده باشد (معیارهای کارشناسی در
جمعآوری و حفاظت از مخطوطات .)1388،بنابراین ،تقويم نسخههاي خطي کار هر شخصی
نبوده و نيازمند متخصصان متعددی است .از سویی ،دعوت از متخصصان و کارشناسان براي
تمامي کتابخانهها مقدور نبوده و در شهرستانهاي بدون کارشناس ،هزينه کارشناسي بسيار زياد
است .متخصصان اين حوزه اندکاند يا دسترسپذیر نیستند .عالوهبر اینها  ،موجودي نسخهها
در مخازن کتابخانهها در تقويم نسخههاي خطي تأثيرگذار بوده و به تقويم و کارشناسي متفاوت
در مراکز متعدد و نظرات متفاوت کارشناسان منجر ميشود که مزيد بر علت ،دشواري کار را
سبب ميشود .محدويتهاي مالي ،ديوانساالري اداري ،و قوانین و مقررات پيچيده در پرداخت
دستمزد کارشناسان از ديگر مشکالت در مراکز دولتي است.
همچنین در تقویم و کارشناسی بعضی از نسخهها ،مانند تعیین قدمت و اصالت
نسخههای قدیمی ،ممکن است به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته نیاز باشد که متأسفانه در
هیچیک از کتابخانههای ایران وجود ندارد.
 .6نداشتن خطمشی و آییننامه مدون و مصوب

یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت نوین خطمشیهای مدون و ابالغ شده است که چهارچوبی
را برای سایر تصمیمگیریها فراهم میآورد (تیرگر و ابراهیمی شاهقلی .)1394 ،بررسیهای
اسماعیلی ( )1392نشان میدهد مراکز و کتابخانههای مهم کشور ،ازجمله کتابخانه ملی ایران،
که طبق قوانین ابالغی یونسکو خریداری نسخههای خطی و نفیس از اهم وظایف آنهاست
ی و آییننامه مدون و مصوبی ندارند که این امر سبب
(سادات صوتی ،)1352 ،خطمش 
میشود )۱ :مدیران دستاندرکار سلیقهای عمل کنند و  )2مالکان نسخههای خطی برای
واگذاری و عرضه ،اعتماد کافی و الزم نداشته نباشند.
 .7موانع شرعی و حقوقی

با توجه به اهمیت وقف کتاب در اسالم ،تعداد درخور توجهی از نسخههای خطی در ادوار
گذشته به اماکن مذهبی ازجمله مساجد ،امامزادهها ،و حسینیهها وقف شدهاند .همچنین
بعضی از مالکان و پدیدآورندگان ،نسخههای خطی خویش را به اوالد خویش وقف کردهاند.
متولیان این نسخههای خطی واقفند که نگهداری این آثار نیازمند شرایط استاندارد است؛ اما
وقفیبودن آنها مانعی شرعی و فقهی برای واگذاری و فراهمآوری است.
 .8خطای راهبردی خریداران نسخ خطی

یکی از شعارهایی که بارها از مسئووالن کتابخانهها و مراکزی که نسخههای خطی دارند در
مصاحبهها و گزارشها شنیده میشود این است که بودجه کافی برای خرید موجود است
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و از دارندگان نسخههای خطی میخواهند که این نسخ را به این مراکز عرضه کنند .از
سویی ،میگویند بودجه کافی برای خرید نسخههای بسیار نفیس چندصد میلیونی یا میلیاردی
افراد ندارند و از سوی دیگر ،تمایلی نیز برای خرید نسخ معمولی از خود نشان نمیدهند.
بیشتر کارشناسان و صاحبنظران در زمینه فراهمآوری نسخههای خطی معتقدند مراکز ملی
کشور که برنامه خرید نسخههای خطی دارند باید تمامی این نسخههایی که در بازار هست،
بدون اولویتبندی و ارزشگذاری  -متناسب با قیمت واقعی نسخهها  -خریداری و آرشیو
کنند ،بیشک ده سال دیگر ،در بازار از چنین آثاری و حتی نسخههای معمولی هم خبری
نخواهد بود؛ زیرا بهتبع هر نسخه ،بهخودی خود ،منحصر بهفرد است ،اگر از نظر محتوایی
و کتابشناختی ،اثری پر نسخه بوده باشد ،در زمینه نسخهشناسی (کاغذ ،جلد ،تملک ،مهر
یادداشت ،خط ،کاتب ،و )...میتوانند مواد پژوهشی هزاران پایاننامه و مقاله را فراهم سازند.
بنابراین ،بهنظر میرسد این مراکز بایستی در رویکردهای جاری خود در مقوله خرید ،تجدید
نظر کنند .بیشبهه ،سیاستگذاری فعلی این نهادها بهشکل خرید ،منطقی بهنظر نمیرسد
(متقی.)1397 ،
• راهکارهايي براي حل مشکالت فراهمآوری نسخههايخطي
راه حل اين مشکالت ،صدور بخشنامه يا آیيننامه نيست؛ بلکه در عمل اينگونه امور نتيجه
عکس نیز ميدهد و هرکس ورق پارهاي مانده از قديم را گنجي تصور ميکند و درصدد
پنها ن يا خارجکردن آن از کشور ميشود .راه حل درست ،تبليغ و آگاهيدادن مناسب از طریق
رسانههاي جمعي ،برقراري هفتههايي نظير هفته کتاب براي اين نسخهها ،تعیین بودجهاي
مناسب بهعنوان بخشي از بودجه حفظ ميراث فرهنگي برای خريداري و نگهداري اين منابع
(خانیپور ،)1385 ،و مهمتر از همه جلب اعتماد مالکان است .انوار ( )1385معتقد است مردم
اعتماد چندانی [به کتابخانههای دولتی و شبهدولتی مانند آستان قدس رضوی] ندارند؛ از این
جهت که حتی نسخههای خودشان را نیز مخفی میکنند.
ايرج افشار ( )1381پيشنهاد میکند با عنايت به تجربه مرحوم حاج حسينآقا ملک که
توانست بهتنهايي نزديک به  7000نسخ ه خطي را بخرد و از خروج آنها جلوگيري کند ،و نيز
باني کتابخانه مرعشي نجفي (ره) در قم ،سيدعليمحمد وزيري در يزد ،و محمد نخجوانی در
ی باارزشي را از راه تشويق مردم به اهداء کتاب و خريدن اقالمی
تبریز که توانستند کتابخانهها 
که امکان رايگانگرفتن آنها نبود ،پايهريزي کنند؛ بايد سعي شود همان راههاي سنتي ادامه
يابد .همچنين بايد مردم را فرهنگخواه و فرهنگدوست بار آورد (نقل در خانيپور.)1385 ،
با اين اوصاف ،با توجه به شرايط کنوني کشورمان راهکارها و اقدامات زير پيشنهاد ميشود:
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 .1ايجاد مراکز رسمي مديريت نسخههاي خطي

بهترين راه حل براي جلب مشاركت مردم و صاحبان اسناد و نسخههاي خطي ،معرفي،
ثبت و حفظ اين آثار و جلوگيري از نگهداری آثار خطي در شرايط نامناسب فيزيكي ،ايجاد
مراكز رسمي دولتي یا مردمنهاد معتبر و کنترلشده است تا صاحبان اسناد و نسخههاي
خطي بعد از ثبت آثارشان در سازمانهاي وابسته بتوانند در آن مراكز با نظارت كارشناسان
رسمي و تأییدشده آزادانه آثار خود را مبادله كنند .در چنين شرايطي تنها اشخاص عالقهمند
و سازمانهايي كه مسئول جمعآوري و حفظ متون و اسناد كهن هستند ،به تهيه اين آثار
اقدام میکنند و طبيعي است كه آنها برحسب عالقه يا مسئوليت ،در نگهداري و حفاظت
اين آثار بسيار كوشاتر از بسياري از صاحبان فعلي آثار مدنظر باشند .بیشک ،در اين حالت
با وجود آزادي قانوني مالكيت و مبادله اين آثار و ارزشگذاري واقعي آنها ،بهرهبرداري
فرصتطلبانه برای دالالن و خريداران بيگانه باقي نميماند .همچنين ايجاد مراكز رسمي
و معتبر براي ارزيابي و ارزشگذاري اسناد و نسخههاي نفيس ،به بازار جاعالن نسخههاي
خطي و سازندگان اسناد و نسخههاي ساختگي و قالبي خاتمه میدهد و از اتالف سرمايههاي
جومرج در ميان آثار اشارهشده كه موانعي را بر
عالقهمندان به جمعآوري اين آثار و بروز هر 
سر راه پژوهشگران پديد ميآورد جلوگيري خواهند كرد (صادقزاده وایقان.)1384 ،
 .2تشکيل كميتههاي فراهمآوري نسخههاي خطي

در حال حاضر ،برای خريد نسخههاي خطي ضمن داشتن اعتبار مالي الزم و كافي ،تشكيل
كميته فراهمآوري براي ارزيابي و تقويم ضروري است .ترکيب کميته خريد و تخصص
کارشناسان بحث مفصلي است و در اين مقاله نميگنجد؛ اما بايد اشاره کرد که در كتابخانههاي
مهم خاورميانه و كشورهاي همسايه ،بخشهاي خريد ،كارشناسان متخصص و زبدهاي براي
اينگونه خريدها دارند و تعداد اين كارشناسان بهميزان علوم شناختهشده و اصلي است
(ابرار .)1382 ،از طرفي ،قوانين و مقررات اداري حاكم بر كتابخانهها بهويژه امور مالي،
حضور نمايندهاي از مديريت مالي کتابخانه اجتنابناپذير كرده است .كتابخانههايي که كميته
فراهمآوري منسجمي ندارد نسخههاي بسيار نفيسي را از دست ميدهند (صادقزاده وایقان،
 .)1384کميتهها در جلب اعتماد مردم ،تصميمهاي منطقي ،تقويم نسخهها براساس بازارهاي
بينالمللي ،و جلب رضايت عرضهکنندگان نقش مهمي دارند و در شناسايي مجموعهداران
نيز مؤثرند.
 .3تشكيل ستاد خيرين

براي رفع تنگناها و اعتبارات مالي که يکي از مشکالت اساسي است ،كتابخانهها ميتوانند
با اطالعرساني درباره ارزش و اهميت نسخههاي خطي از طريق رسانههاي گروهي بهويژه
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مطبوعات و صدا و سيما از افراد خيّر ،متمكن ،و فرهنگدوست بخواهند كتابخانهها را در
خريد نسخههاي خطي ياري كنند؛ بدين نحو كه هرموقع نسخههاي خطي برای فروش به
كتابخانهها عرضه شد ،از خيرين دعوت شود اين كتابها را خريداري و به كتابخانه اهداء
کنند تا نام آنها بهعنوان خادمان فرهنگ ثبت شود.
فعاليت ستاد خيرين مدرسهساز و کتابخانهساز در سالهاي اخير حاكي از نگرش ويژه
افراد خيّر به مشكل فرهنگي است و بهيقين تالش در ايجاد ستاد خيرين براي خريد نسخههاي
خطي نيز ميتواند بهوقوع بپيوندد و از اين طريق مشكل بزرگ كمبود مالي كتابخانهها را
برطرف کرد .يکي از اقشار فرهنگي ،بازاريان اصيل هستند تداوم ارتباط مديران کتابخانهها
با بازاريان ميتواند در آينده ،به تشكيل چنين ستادي كمك كند بازاريان عالوهبر اينكه در
فعاليتهاي تجاري و بازرگاني حرف اول را ميزنند در زمينه فرهنگي نيز از شعور وااليي
برخوردارند و تاريخ نشان داده است هروقت بازاريان با اصحاب فرهنگ و دانش متحد
شدهاند ،نقطه عطفي در بستر زمان بهوجود آوردهاند .حاج محمد و حاج حسين نخجواني
نمونه بارزي از بازاريان و تجار [تبريز] بودند که مجموعه درخور توجهي از نسخههاي خطي
را خريداري و به کتابخانه مرکزي (ملي) تبريز اهدا کردهاند (صادقزاده وایقان.)1384 ،
 .4فعالنمودن انجمن دستنوشتههاي كهن

انجمن دستنوشتههاي كهن براي آغاز رسمي كار خويش درباره حفظ و نگهداري نسخههای
خطي در حال تخريب ،در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (استان تهران) به ثبت رسيده
است .گردآوري نسخههاي خطي موجود در داخل كشور كه بهعنوان ميراث خانوادگي و
بهطور پراكنده در دست مردم هستند يكي از اهداف انجمن است (مزداپور .)1382 ،بهتر است
در راستاي اهداف انجمن و جلوگيري از تخريب ،غارت ،و حبس دستنوشتهها ،شاخههاي
متعدد اين انجمن را در نقاط مختلف كشور تشكيل داد .بهترين پیامد اين كار ،شناسايي
مجموعههاي پنهان است و دستکم ميتوان فهرستي از آنها را براي پژوهشگران فراهم کرد.
 .5اعتدال در سياستگذاري و برنامهريزي کالن فرهنگی

سياستگذاري و برنامهريزي کالن فرهنگی براي جمعآوري نسخههاي خطي کاري مهم
است که به حوصله و صرف وقت نياز دارد .وقتي جامعهاي شناخت کافي از اهميت مسئله
ندارد ،دالالن ماهر و مجهز به انواع حيلهها آماده بهکارند و با دراختیارداشتن پول کافي يا دالر
اقدام به خريد و غارت نسخههای خطی میکنند .بايد در جمعآوري نسخههاي 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 ک موبيش به ارزش آثار خطي
خود واقفاند 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 شیوه دیجیتالسازی و صندوق امانت
بهره برد که در ادامه اشاره شده است.
 .6رفع موانع شرعی و حقوقی

این موضوع برای نسخههای وقفی ضرورتی اجتنابناپذیر است .مالکان ،کتابخانهها ،و مراکز
فعال در فراهمآوری نسخههای خطی باید تالش کنند تا از طریق مراجع عظام تقلید و
مجتهدان این نوع موانع را حل کنند .اشعری ( )1386رئیس وقت سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران برای حل این مشکل ،از رهبر معظم انقالب درباره نسخههای خطي وقفي مساجد
و نگهداري آنها در كتابخانه ملي ایران استفتاءکرده بود.
 .7ارتباط با دالالن و بازارهای جهانی

ارتباط با دالالن و بازارهای خارجی میتواند عالوهبر استفاده از اطالعات دالالن ،دقت
کارشناسان در تقویم را باال ببرد .همچنین مدیران و دستاندرکاران را در تصمیمگیری بهویژه
سیاستهای کالن فرهنگی و اختصاص بودجه مصمم و متقاعد کند .بررسیها نشان میدهد
این ارتباطات در فراهمآوری نسخههای نفیس بسیار مؤثر بوده است .چپمن ( )1385معتقد
است:
کتابهاي دست دوم و عتيقه در نزد کارگزاران متخصص يافت ميشوند و بیشتر
اوقات قيمت آنها خيلي گران است .در حراجی ،شايد قيمتهاي بااليي براي يک
کتاب بپردازيد ،زیرا هيچ جايگزيني براي مشاهده قبل از خريد چنين منابعی و آگاهي از
بیشترین قيمت بيش از قيمت پيشنهادي وجود ندارد (ص .)108 -107
1
فرآهمآوری از دالالن در مقایسه با حراجی به نفع خریدار است .حراجي ساتوبي
لندن ازجمله حراجيهاي پررونق در انگلستان است که میتوان برای تقویم و کارشناسی
نسخههای خطی از معیارهای آن در بعضی از مواقع استفاده کرد .کارشناسان کتابخانه ملی
ایران در  1385برای خریداری یک نسخه خطی قرآن کریم (شماره ثبت  )5-27118از
طریق ارتباط با کارشناسان ساتوبی لندن و با تطبیق معیارهای خود با معیارهای این حراجی
بینالمللی اقدام کردند .سالها کتابخانههای متعدد ایران و مالک این نسخه بر سر نحوه تعیین
قیمت مناقشه داشتند (معیارهای کارشناسی در جمعآوری و حفاظت از مخطوطات.)1388 ،
گروه فراهمآوری کتابخانه ملی ایران در سال  1384تعداد  ۸۰۰نسخههای خطی را براساس
خ خطی با قیمت
قیمتهای حراجیهای لندن خریداری كرده است؛ زیرا خریداری نس 
مناسب و باال عامل مؤثری در حفظ و بقای این میراث اجدادی و تشویقی برای دارندگان
نسخههای خطی است كه با اطمینان نسخههای در دست خود را به نهادهای مسئول بسپارند

1. Sotheby’s
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(عظیمی.)1384 ،

 .8سازماندهی مستقل مجموعههای وقفی و اهدایی

سازماندهی مستقل مجموعههای وقفی و اهدایی یکی از عوامل تأثیرگذار است .فهرس 
ت
نسخههای خطی اهدایی مقام معظم رهبری به آستان قدس رضوی ،فهرست نسخههای
خطی محمد نخجوانی به کتابخانه ملی تبریز ،و فهرست نسخههای خطی محمدعلی
کریمزاده تبریزی به کتابخانه مجلس شورای اسالمی از این دست است .مختاری ( )1395از
فعاالن برجسته نسخههای خطی در ایران و مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه نیز بر این موضوع
تأکید کرده و معتقد است« :اگر کتابخانهها فهرستنویسی جداگانهای از مجموعههای اهدایی
بهنام اهداکننده این آثار انجام دهند ،عالوهبر اینکه ذکر خیری از اهداکنندگان میشود ،عاملی
برای تشویق افراد برای اهداء این مجموعهها خواهد بود» .برگزاری جشنواره و تجلیل و
تکریم اهداکنندگان از دیگر نکات پیشنهادی است.
 .9راهاندازی صندوق امانت و همکاری با بانکها

بیگمان ،برخی مالکان بنابه دالیلی که اشاره شد عالقهای به واگذاری دائمی (فروش یا
اهداء) ندارند؛ اما تمایل دارند این نسخ برای حفاظت در شرایط استاندارد نگهداری شوند.
کتابخانههای مهم کشور که مخازن استاندارد دارند میتوانند همانند کتابخانه ملی ایران
توگو با دکتر حبیباله عظیمی )1387 ،...و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نسبت
(گف 
به راهاندازی صندوق امانت اقدام کنند .همچنین در آییننامه امانت ،کتابخانهها میتوانند در
ازای مرمت و ضدعفونی ،امکان اطالعرسانی نسخهها را با رضایت مالک انجام دهند .البته
ممکن است بعضی از مجموعهداران به کتابخانهها اعتماد نداشته باشند؛ اما بانکها را امین
بدانند در اینصورت ،کتابخانههای مهمی که شرایط الزم را دارند میتوانند با تعامل و
تفاهمنامه نسبت به حفظ و نگهداری نسخههای خطی امانی در صندوق امانات بانکها در
شرایط استاندارد مشاوره داده و همکاری کنند.
 .10خدمات در محل و ديجيتالسازي

شایسته است سازمانها و کتابخانههايي که امکانات مالي ،تجهيزات الزم و نيروي متخصص
دارند ،برنامهاي تنظيم و به مالکان نسخههاي خطي اعالم کنند که حاضرند مجموعههاي آنان
را در منزل یا کتابخانه شخصیشان ضدعفوني ،مرمت ،فهرست ،و ديجيتال کنند يا با تهيه
بروشور و دفترچههاي راهنما ،آموزشهاي ضروري را به مالکان ارائه کنند .اگر مالکان راضي
باشند ،سازمانها و کتابخانهها ميتوانند مجموعهها را تحويل بگيرند و پس از ضدعفوني،
مرمت ،تهيه فهرست ،و ديجيتالسازي به آنان برگردانند .عالوهبر کمک به حفظ ميراث
مکتوب و نفايس علمي و هنري ،از مزاياي ديگر اين کار ،شناسايي مجموعههاي خانوادگي
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و کتابخانههاي کوچک و فرصت اطالعرساني براي پژوهشگران و همچنين آشنايي مالکان
با نحوه نگهداري نسخههاي خطي و اه ّميت آنهاست .چه بسا در اين مسير ،بعضي از اين
مالکان شيفته اين کار شوند و خود به يک متخصص و حامي نسخههاي خطي تبديل شوند.
 .11تأمین اعتبارات و بودجه الزم از طریق مالیات مستقیم

تحقق و پیادهسازی تمام راهکارهای پیشنهادی ،نیازمند پشتیبانی مالی و تأمین اعتبار است .در
بعضی از کشورها ازجمله ایران ،بیشتر بازاریان و تجار ،مشتاقانه مالیات پرداخت نمیکنند؛
اما چه بسا همین افراد برای تأمین مشکالت فرهنگی کشور متمایل و مشتاق به این کار
باشند .بنابراین ،سوقدادن مستقیم بخشی از مالیات پرداختی مردم فرهنگدوست میتواند
مشکل مالی را بهطور کامل برطرف کند .بهطور مثال ،در اتریش صاحبان کسب و کار و تجار
(مالیاتدهندگان) میتوانند 25درصد مالیات خویش را به مراکز فرهنگی،علمی ،و آموزشی
ازجمله کتابخانه ملی (سلطنتی) اتریش اختصاص دهند بههمین دلیل ،کتابخانه ملی اتریش
هیچوقت مشکل مالی ندارد .البته عملکرد شفاف و دقیق چنین مراکزی در جلب اعتماد و
تداوم این امر بسیار مؤثر و حیاتی است (صادقزاده وایقان.)1397 ،

نتيجهگيري

سهمي که نسخههاي خطي در تحول دانش بشری و ارتقاي سطح فرهنگي و روابط
اجتماعي دارند خوشبختانه روزبهروز بيشتر مشخص و در تمامي عرصههاي علمي دنيا
به نسخههاي خطي با ديده احترام و ارزش کاربردي ،فراي ارزش مادي و موزهاي نگاه
ميشود (آصفآگاه1387 ،ب) .براي آنکه وضعيت نسخههای خطي در کشور ما و ديگر
ممالک اسالمي سر و ساماني بگیرد ،به ايجاد فهم عمومي و تشخيص نسبي درباره اهميت
آنها نياز است .بايد اين مسئله براي همه مردم بهويژه روشنفکران قطعيت يابد که ميراث
هر کشوري ،بخشي از هويت آنهاست؛ توجهنکردن به ميراث ،ناديدهگرفتن بخشي از
تاريخ و حتي بخشي از زندگي آنهاست .بنابراین ،نسخههاي خطي موجود در دست افراد
و برخي مؤسسات با وجود آنکه در قرنهاي متمادي از گزند حوادث طبيعي و غارت و
دستبرد خارجيان مصون ماندهاند ،اگر توسط مراکز قانوني با مخازن استاندارد ،گردآوري
یا نگهداری نشوند با تهدیدات متعدد بیولوژیکی و بالیای طبیعی و انسانی مواجه هستند.
اما ،همانطور که یافتهها نشان داد فراهمآوری نسخههای خطی نیز با مشکالت متعدد و
پیچیدهای روبهرو است .ایوانف ( ،1387ص  )478شرقشناس برجسته روس ،بر این
مقوله صحه میگذارد و مینویسد« :كار جمعآوري نسخههاي خطي در مقياس وسيع
در ايران كنوني چقدر سخت و دشوار است»؛ اما نباید از این موضوع مهم چشمپوشی
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کرد .بنابراين ،لزوم اطالعرساني شفاف از سوی سازمانها و مراكزي كه قصد فراهمآوري
نسخههاي خطي بهويژه از راه خريد دارند ،ميتوانند از خروج غيرقانوني نسخهها از
كشور و از میانرفتن آنها جلوگيري کنند .انتظار ميرود كتابخانهها با تأمين اعتبار و تشكيل
كميتههاي فعال ،مانع از آسیب جدی به نسخههای خطی شوند و اطالعرسانی مناسب
برای پژوهشگران و عرضه در جوامع علمی انجام دهند .پس بايد برنامههاي تشويقياي
براي تقويت وقف ،اهدا ،واگذاري ،و امانت تدارک ديده شود .با توجه به اينكه بيشتر
نسخههاي خطي در كتابخانههاي شخصي علما ،استادان ،و پژوهشگران است و ایشان نيز
بر ارزش و جايگاه وقف در اسالم آگاهند و اعتقاد عميق و راسخي به مسائل و دستورات
اسالم دارند ،ميتوان در اين خصوص بسترسازي کرد و با استفاده از رسانههاي جمعي به
احياي اين سنت نيکوي اسالمي و تقويت آن همت گماشت و تمام توان و تالش خويش
را بهكار گرفت .به اعتقاد بشیریوند ( )1383آنچه در این راستا بسیار مهم و کلیدی است،
بازسازي اعتماد عمومي و جلب توجه شخصيتهاي علمي و فرهنگي براي واگذاري
نسخههايشان به كتابخانههاي بزرگ و با امکانات استاندارد است که میتواند بزرگترين
تحول فرهنگي در این حوزه باشد .همچنین تجليل از واقفان و اهداکنندگان و اطالعرساني
دقيق براي خريد چنين آثار ارزشمندي ،بسیار ضروری و حیاتی است.
نتايج بررسيها نشان ميدهد بهطور کلي ،مجموعهداران به دو گروه تقسيم ميشوند)1 :
گروهی که تعصب و عالقه شديدي به وطن خويش دارند و عالقهمندند به هر نحو ممکن
مجموعه خويش را به کتابخانههاي داخل کشور واگذار کنند و بيشتر به فروش مجموعه
راغب هستند و  )2آنهایی که عالوهبر تعصب و عالقه ،بهسبب پایبندی به عقايد ديني ،الهام از
الگوها و آموزههاي اسالمي را نيز مد نظر دارند؛ اين گروه به وقف و اهدای مجموعه خويش
مشتاق هستند .در میان کتابخانههاي مهم ايران ،کتابخانههاي وابسته به آستان قدس رضوي
به پشتوانه ساحت مقدس امام رضا (ع) در جذب گروه دوم موفقترند .در جلب و جذب
گروه اول و خريد مجموعهداران ،کتابخانههاي ملي ،مرعشي ،مجلس ،و آستان قدس رضوي
فعال و از جايگاه خوبي برخوردارند .مبادله ديجيتالي و خدمات دیجیتالسازی در محل ،در
کتابخانههاي مهم ايران با وجود تبليغات و بستن قراردادهاي گوناگون همکاري با مراکز و
کتابخانههاي مهم و معتبر ،مطلوب نيست.
ناآگاهي و تخصصنداشتن مسئوالن و مديران بعضي از کتابخانهها ،ديوانساالري اداري
و مالي در پرداخت مجموعههاي خريداريشده ،نداشتن کميتههاي فعال خريد ،ناهماهنگي
بين مراکز فعال فراهمآوري در داخل کشور ،و نبود ارتباط با حراجيهاي خارج از کشور،
ازجمله عوامل مؤثر در کاهش عرضه مجموعهداران به مراکز دولتي يا شبهدولتي و همچنين
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مشکالت مديريتي است که با نتايج پژوهش اسماعيلي ( )1392همخواني دارد .خروج
غیرقانونی نسخههاي خطي بزرگترين مشکل و تهديد است که پژوهش رومن ( )1382بر
اين مهم تأکيد دارد.
فعالکردن سفارتخانهها و رايزنيهاي فرهنگي در شناسايي و فراهمآوري ديجيتالي
نسخههاي 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 رسانهها برای آگاهي
مجموعهداران در حفظ ميراث مکتوب ،تجليل از اهداکنندگان ،رونمايي از مجموعههاي
خريداريشده ،ايجاد بانک اطالعاتي از مجموعهداران ،ارائه خدمات ضدعفوني ،و
ديجيتالسازي ميتواند از خروج نسخههاي خطي جلوگيري کند.
استفاده از ظرفیتهای مکتب (مجمع کتابخانههای بزرگ کشور) و افال (اتحادیه
کتابخانههای ملی کشورهای عضو) فرصت بسیار مناسبی برای مجموعهسازی است.

مآخذ

آزاده ،فريدون ( .)1381عزم ملي براي جلوگيري از نابودي و خروج غیرقانونی دستنوشتهها .پيام بهارستان،
.14 ،)16( ۲

آصفآگاه (حسيني اشکوري) ،سیدصادق (1387الف) .فهرست نسخههاي خطي صارمالدوله اهدايي به
کتابخانه فرهنگ .قم :مجمع ذخائر اسالمي.

آصفآگاه (حسيني اشکوري) ،سیدمحمدرضا (1387ب) .فهرستواره نسخههاي خطي و عکسي مرکز احياء
ميراث اسالمي .قم :مرکز احياء التراث االسالمي.
ابرار ،رضا .)1382( .کارشناسي و ارزيابي نسخههاي خطي .نامه بهارستان 1( 4 ،و .296 -295 ،)2
ن اسحق ( .)1381الفهرست (محمدرضا تجدد ،محقق و مترجم) .تهران :اساطیر :مرکز
حم دب 
نندیم ،م 
اب 
یتمدنها.
یگ فتگو 
بینالملل 

اسماعيلي ،فريبا ( .)1392بررسي روند فراهمآوري نسخههاي خطي در کتابخانه ملي ايران از سال  1384تا
پايان سال  1391و ارائه راهکار مناسب .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران
شمال ،تهران.
اشعری ،علیاکبر ( 27 ،1386آبان) .مردم يك هزار نسخه از كتابهاي خطي خود را به كتابخانه ملي سپردند.

روزنامه ایران ،ص .24بازیابی 17مهر ،1397ازhttp://www.magiran.com/npview.asp?ID=1521915

افشار ،ايرج (1348الف) .نسخه خطي مظهر فکر و هنر ايراني .راهنماي کتاب 1( ۱ ،و .7 -4 ،)2
افشار ،ايرج (1348ب) .يادگارهاى يزد (جلد اول) .تهران :انجمن آثار ملى.
افشار ،ايرج ( .)1379مالکيت و خريد و فروخت نسخههاي خطي در گذشته .نامه بهارستان.58 -47 ،)2( 1 ،
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قزاده وایقان
علی صاد 
افشار ،ایرج ( .)1383دکتر اصغر مهدوي و نسخههاي خطي .نامه بهارستان 1( 5 ،و .8 -4 ،)2

افشار ،ايرج (1387الف) .نسخه بازار :مأموريت کريستين دانمارکي براي خريد نسخ ه خطي .نامه بهارستان8 ،
و 13( 9و .469 -467 ،)14

افشار ،ايرج (1387ب) .نسخه بازار :دستورالعمل دولت انگليس براي خريد نسخه خطي .نامه بهارستان 8 ،و
13( 9و .470 -469 ،)14
انوار ،سیّدعبداهلل ( .)1385نسخ خطی از تقویم تا فهرستنگاری .کتاب ماه کلیات 5( ۹ ،و .11 -5 ،)6

ايراني ،اکبر ( ،1388مرداد و شهریور) .تسهيل پژوهش نسخههاي خطي براي ترويج علوم انساني .گزارش
ميراث.3 -2 ،3 ،

ايوانف ،والديمير ( .)1387خروج نسخههاي خطي از ايران (هاشم پناهپور ،مترجم) .نامه بهارستان 8 ،و 13( 9
و .478 -477 ،)14
بشيريوند ،رسول ( .)1383طي آئيني کتابخانه شخصي مرحوم مهندس جالل غفاريان اصل به کتابخانه مرکزي

تبريز اهدا شد .خانه فرهنگ :خبرنامه فرهنگي هنري اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجانشرقي،
.3 ،)۹( 6
تیرگر ،هدایت؛ ابراهیمی شاهقلی ،ابراهیم ( .)۱۳۹۴جایگاه و اهمیت تدوین خطمشی در سازمان .بازیابی 18

مهر  ،1397از https://www.civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_1352.html

جونز ،روبرت ( .)1380سرقت ،جنگ و فراهمآوری نسخههای خطی عربی – اسالمی در اروپای دوره
رنسانس .نامه بهارستان.172 -153 ،)2( 2 ،
چپمن ،لیز ( .)1385مديريت فراهمآوري در خدمات کتابداري و اطالع رساني (عليرضا رستمي گومه ،مترجم).
تهران :چاپار.

حافظيان بابلي ،ابوالفضل ( .)1385پيشگفتار .در نسخهپژوهي :مجموعه جستارها درباره فهرستهای
کتابخانههای ایران و انیران( ...دفتر سوم ،ص  .)10 -۹تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي
اسالمي.
حافظيان بابلي ،ابوالفضل؛ حکيم ،محمدحسين ( .)1385نويافتههاي گنجينههاي دستنويسهاي اسالمي در
ايران .در نسخهپژوهي :مجموعه جستارها درباره فهرستهای کتابخانههای ایران و انیران( ...دفتر سوم،
ص  .)474 -401تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.
خانيپور ،رضا ( .)1385بررسي علل و عوامل خروج کتب خطي از ايران و راههاي مقابله با آن .پاياننامه
دکتري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران.
رومن ،استفان ( .)1382تکوين مجموعههاي اسالمي در کتابخانههاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي (زهرا
اباذري ،مترجم) .تهران :سمت (نشر اثر اصلی .)1990

ريشار ،فرانسيس ( .)1385کتاب ايراني :چهار مقاله در مباحث متن پژوهي ،نسخهشناسي و کتابآرايي
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(عبدالمحمد روحبخشان ،مترجم) .تهران :مرکز پژوهشي ميراث مکتوب.

سادات صوتی ،مرتضی ( .)1352کتابخان ه م ّلی ایران [به مناسبت جشن فرهنگ و هنر] .تهران :وزارت فرهنگ
و هنر ،اداره کل کتابخانهها.
شاکري ،رمضانعلي ( .)1380واقفين عمده کتاب به کتابخانههاي آستان قدس رضوي .مشهد :بنياد پژوهشهاي
اسالمي آستان قدس رضوي.

شعباني ،احمد ( .)1381بررسي پراکندگي جغرافيايي نسخ و مجموعههاي خطي در کتابخانههاي کشور .مجله
علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز.170 -159 ،)۲( 18 ،

صادقزاده وايقان ،علي ( .)1384بررسي سازماندهي و اطالعرساني نسخههاي خطي کتابخانه مرکزي (ملي)
تبريز .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران.

صادقزاده وايقان ،علي ( .)1396فراهمآوری نسخههای خطی در کتابخانه ملی ایران ( .)1383 -1379آرشیو
ملی.27 -10 ،)۳( ۳ ،
صادقزاده وايقان ،علي (زیرچاپ) .گزارش بازدید از کتابخانه ملی (سلطنتی) اتریش و مصاحبه با مدیران .در
فهرست نسخههای خطی کتابخانه ملی اتریش :مجموعه لویبل .تهران :سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.
صادقزاده وايقان ،علي؛ نجفقلینژاد ورجوی؛ اعظم ( .)1390نقش نسخههای خطی در گفتگوی تمدنها با
محوریت برنامه حافظه جهانی .کتابداری و اطالعرسانی.298 -283 ،)۲( ۱۴ ،
عظيمي ،حبيب اهلل ( .)1383در انديشه فرداي نسخههاي خطي .آينه ميراث.31-28 ،)3( 2 ،
عظیمی ،حبیباهلل ( .)1384خرید نسخ خطی به قیمت حراجی های لندن .بازیابی  18مهر  ،1397از

http://www.aftabir.com/news/view/2006/jan/25/c5c1138205686

فدايي ،غالمرضا ( .)1386آشنايي با نسخ خطي و آثار کمياب (فارسي و عربي) .تهران :سازمان مطالعه و تدوين
کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني.
قزويني ،محمد ( .)1381خروج نسخههاي خطي از ايران .نامه بهارستان.8-4 ،)1( 3 ،
کسائی ،سیدعلی ( .)1383نسخههای خطی اسالمی .فصلنامه کتاب.144-136 ،)1( 15 ،
توگو با دکتر حبیباله عظیمی ،معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی و رییس سابق بخش نسخ خطی
گف 
کتابخانه ملی ایران .)1387( .کتاب ماه ادبیات.68 -61 ،)20( ۲ ،
مایل هروي ،نجيب ( .)1380تاريخ نسخهپردازي و تصحيح انتقادي نسخههاي خطي .تهران :وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي.

متقی ،حسین ( .)1390فهرستنامه ایران :کتابشناسی فهرستهای دستنویسهای اسالمی در کتابخانههای
ایران .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
متقی ،حسین ( .)1397خطای راهبردی خریداران نسخ خطی .بازیابی  17مهر  ،1397از

https://manuscripts.ir/ar/component/content/article/94-

141

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 4زمستان)1397

قزاده وایقان
علی صاد 
مختاری ،رضا ( .)1395پیشنهاد هفتگانه برای بهبود وضعیت نسخ خطی .بازیابی  20مهر  ،1397از https://
154280/www.cgie.org.ir/fa/news

مرعشي نجفي ،محمود ( .)1387نسخههاي نويافته :گزارشي از گزيده نسخههاي خطي خريداريشده کتابخانه
بزرگ حضرت آيتاهلل العظمي مرعشي نجفي (ره) .قم :کتابخانه بزرگ حضرت آيتاهلل العظمي مرعشي
نجفي (ره).

مزداپور ،کتايون ( .)1382تولد انجمن دستنوشتههاي کهن براي مبارزه با مرگ نسخ خطي .کتاب ماه کليات،
 ۱ ( ۷و .177 -176 ،)2
مشکوه ،محمد ( .)1389محمد مشکوه و نسخههاي خطي .نامه بهارستان.325 ،)16( 11 ،
معیارهای کارشناسی در جمعآوری و حفاظت از مخطوطات .)1388( .نشست با سخنرانی :سیدعبداهلل انوار،
رضا خانیپور ،خلیل مستوفیفرد ،سیدشمسالدین قرشی ،علی صادقزاده وایقان ،و فتحاهلل کشاورز
میرزامحمدی .كتاب ماه كليات.11 -4 ،)7( 12 ،

استناد به این مقاله:

صادقزاده وایقان ،علی ( .)1397فراهمآوري نسخههاي خطي در ايران :ضرورت ،شيوهها،
مشکالت ،و راهکارها .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.142-119 ،)4( 29 ،
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