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  مدخل

شناسي شامل همه جستارهايي است كه به معرفي ميراث فرهنگي ديرپاي ايران در سراسر  ايران

ترين عناصري كه نقشي عمده در توجيه و تبيين ميراث فرهنگي  در ميان مهم. زند جهان دست مي

 ، تاريخةتوان در مطالع از اين آثار مي. هاي خطي جايگاه ممتازي دارند كنند، نسخه  ميها ايفا ملت

كه هنوز صنعت چاپ اختراع نشده يا حداقل در  زماني. فرهنگ و سير تطور آن نيز استفاده كرد

هاي خطي  بعضي از كشورها رواج نيافته بود، استنساخ تنها راه نشر و اشاعة فرهنگ بود و نسخه

 سوي بهآمدند، مشتاقان علم و ادب را  هاي توأم با صبر و حوصله فراهم مي ا فداكاريكه ب

 عباسي ةاي كه از سوي خليف ها نظير دارالحكمه تعدادي از اين كتابخانه. كشانيدند ها مي كتابخانه

اي كه توسط حكمرانان فاطمي در قاهره تأسيس يافته بود، از شهرت  احداث شده يا كتابخانه

 مترجمان زبردست به زبان عربي ةوسيل  بغداد آثار غربي بهةدر دارالحكم.  برخوردار بودندعظيمي

گويند در ميان آثار موجود . گرفت شد و پس از استنساخ در دسترس طالبين قرار مي برگردانده مي

نظير  اثر در ارتباط با علوم محض ٦٥٠٠ فاضليه منتقل شدند، ةدر كتابخانة قاهره كه بعداً به مدرس

  .رياضيات و هيئت وجود داشت
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  تاريخچة كتابخانه در تركيه

هاي خود گرد آورده  تركيه از معدود كشورهايي است كه تعداد زيادي نسخة خطي در كتابخانه

شود، جمع تعداد آنها به سه  با اينكه بعضاً در تعيين تعداد اين آثار راه اغراق پيش گرفته مي. است

اگر رسائل . نبايد كمتر از دويست تا دويست و پنجاه هزار باشدزبان فارسي، عربي و تركي 

عنوان آثار جداگانه به حساب بياوريم، آن وقت مجموع آثار  ها را به موجود در مجموعة الرسائل

هاي  هاي خطي موجود در كتابخانه هرچند بيشترين سهم نسخه. شود خطي به نيم ميليون بالغ مي

هاي خطي عربي تشكيل  ت و قريب دو سوم اين آثار را نسخهتركيه از آن مخطوطات عربي اس

 هزار ٢٠ -٢٥رود كه حدود  هاي خطي فارسي نيز اندك نيست و گمان مي دهند، تعداد نسخه مي

تأملي در : هاي تركيه كتابخانه ةكه توسط نگارنده در جزو( تركيه ة كتابخان١١٤باشد كه در 

هاي خطي فارسي  البته تعيين دقيق تعداد نسخه. ندا گرد آمده) معرفي شده است هاي خطي نسخه

  .يابد كه فهرست مشترك اين آثار فراهم آيد موقعي تحقق مي

 احداث كتابخانه را آغاز كردند و در دورة عثمانيان شدت و سرعت ،تركان در عهد سالجقه  

دي قرار حكمرانان عثماني كه به اهميت كتاب واقف بودند، در رأس افرا. بيشتري بدان دادند

هاي اين دوره وابسته به  تعدادي از كتابخانه. گماشتند داشتند كه به تأسيس كتابخانه همت مي

جات  بودند، تعدادي ديگر در مدارس و مساجد و تكايا قرار داشتند و بقيه جزو موقوفه» ديوان«

د احداث ها، آنهايي كه در داخل يا در جوار مساج از ميان اين كتابخانه. آمدند به حساب مي

هايي كه در مساجد  كردند؛ از اين قبيل است كتابخانه شدند، اهميت و اعتبار بيشتري كسب مي مي

اي از  تقريباً در همه جاي تركيه نشانه. استانبول نظير فاتح، شهزاده، سليمانيه و بايزيد احداث شدند

اين نوع . شندبا شود كه حاوي تعداد زيادي نسخة خطي مي هاي موقوفه ديده مي كتابخانه

 ٤١حاوي (هاي شهرهاي مختلف ديگر نظير آماسيه  ها عالوه بر استانبول در كتابخانه كتابخانه

و )  نسخة فارسي١٥٦حاوي (، قسطموني ) نسخة فارسي١١٢حاوي (، آفيون )نسخة فارسي

عداد البته با توجه به اهميت استانبول، ت. فعاليت دارند)  نسخة فارسي٢٧٠حاوي بيش از (مغنيسا 

كتابخانة عاطف : هاي موقوفه در اين شهر بيش از ساير مناطق است؛ از آن جمله است كتابخانه

، ) نسخة فارسي٦٩١حاوي (، كتابخانة دولتي بايزيد ) نسخة فارسي١٠٠حاوي بيش از (افندي 
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 نسخة ١٧٠حاوي (، كتابخانة كوپريلي ) نسخة فارسي٢٢١حاوي (آغا  كتابخانة حاجي سليم

  ). هزار نسخة فارسي٦حاوي بيش از ( كتابخانة سليمانيه و) فارسي

بدين سبب است كه آغاز تاريخ كتابخانه را در تركيه معموالً با تأسيس امپراتوري عثماني يا   

سلطان محمد فاتح پس از تصرف استانبول، تصميم . گيرند زمان مي بهتر بگوييم با فتح استانبول هم

وي . صورت يك كانون ارجمند فرهنگي نيز دربياورد  سياسي بهگرفت اين شهر را عالوه بر مركز

سراي «هاي بزرگ عمراني دست زد و از جمله به احداث  به فعاليت» جهاد اكبر«با صدور فرمان 

. ي موجود در سراي ادرنه و مغنيسا جاي گرفتها همت گماشت كه در بخشي از آن كتاب» قديم

اي است  سلطان را داشت، در حقيقت نخستين كتابخانه خصوصي ةاين كتابخانه كه حالت كتابخان

 آمده، مال لطفي يكي از شقايق نعمانيهكه پس از فتح استانبول تأسيس يافت و به قراري كه در 

سراي جديد «كه بناي  هنگامي. دانشمندان نامي وظيفه كتابداري آن را برعهده داشته است

اينك .  محل انتقال يافت و به فعاليت خود ادامه دادپايان گرفت، كتابخانه به اين» )سراي توپقاپي(

هاي تركيه است كه در آن حدود يك هزار  سراي يكي از معتبرترين كتابخانه  توپقاپية موزةكتابخان

 -خزينه( نظامي ةخمساي از  ها مانند نسخه بعضي از اين نسخه.  خطي فارسي موجود استةنسخ

كه در ) ٩٤٧ -روان (ديوان حافظاي از  يافته، يا نسخهق در شيراز كتابت ٧٩٦كه در سال ) ١٠٠٨

  .شوند  ق استنساخ شده، از نظر هنري شاهكار محسوب مي٨٢٢سال 

ويژه در ادرنه اقدامات اساسي جهت  در عصر فاتح عالوه بر استانبول در شهرهاي ديگر و به  

 كه تعدادي كتاب عربي هاست  عمارت يكي از اين كتابخانهةكتابخان.  آمدعمل بهتأسيس كتابخانه 

اي را به  نام ماليگان كتابخانه در شهر بورسه يكي از فرزانگان زمان به. در زمينة تصوف داشته است

تفسير  بود و در ميان آنها ٢٩٠٠مسجد موالنا محمدبن ارمغان بخشيده بود كه تعداد آثارش بالغ بر 

هايي در شهرهاي اسكوب و  انهبه همان طريق كتابخ.  به خط خود واقف نيز وجود داشتكشاف

  .آماسيه نيز داير شد

بعضي . در رابطه با نخستين كتابخانة موقوفه در استانبول نظرات مختلفي ابراز شده است  

. چون سهيل انور معتقدند كه كتابخانة مدرسه محمود پاشا، اولين كتابخانة موقوفه استانبول است

اي نيز وجود  عده.  بيشتري داردةجتمع ايوب سابق برخي ديگر، كتابخانة منظر بهكه  در صورتي
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 ة كتابخان، استانبولةترين كتابخان دانند و معتقدند كه قديمي دارند كه هر دو نظر را مردود مي

كوچكي است كه يك سال پس از فتح استانبول در زاوية شيخ محمود بن شيخ حسن گيالني 

دارند كه سلطان محمد در بخشي از اياصوفيه اي عقيده  باالخره عده. ساخته شد) ملقب به وصال(

  .اي داشته است صورت مدرسه درآورده بود، كتابخانه كه به

يكي از (ناگفته نماند كه در اين زمان عالوه بر سلطان، دولتمرداني چون احمد گديك پاشا   

). فيون احمد گديك پاشا در اةكتابخان(گماشتند  به احداث كتابخانه همت مي) وزيران اعظم سابق

اي احداث گرديده بود كه در ميان  كتابخانه) در درگاه صدرالدين قونيوي(به همان شكل در قونيه 

  .الدين عربي به خط مؤلف نيز وجود داشته است ي محيها آثار موجود در آن، كتاب

هاي زيادي در زمينة علم و  پس از دورة فاتح در دورة بايزيد دوم و سليم اول نيز گسترش  

نام او  گرديد، يا به يي كه به او اهدا ميها بايزيد دوم كتاب. ها توسعه يافتند يد آمد و كتابخانهادب پد

اي در مدرسة  وي كتابخانه. گذاشت مي) سراي جديد(سراي  شد را در كتابخانة توپقاپي آماده مي

مجتمعي كه به در . سراي نيز احداث كرده بود كه معلمان مدرسه حق استفاده از آن را داشتند غالطه

دستور سلطان بايزيد در ادرنه ساخته شده بود، عالوه بر مسجد، مدرسه، عمارت و دارالشفا، 

عالقة بيش از حد اين سلطان به تأسيس و گسترش كتابخانه در . اي نيز وجود داشت كتابخانه

هايي در  بخانهدر اين دوره كتا. اي در آماسيه نيز ساخته و پرداخته شود كشور باعث شد كه كتابخانه

را » پريزن«و » ماناستر«هاي  يافت كه كتابخانه نقاط مختلف آسياي صغير و روملي تأسيس مي

  . بالكان دانستةجزير هاي مشهور آن دوره در شبه توان از كتابخانه مي

سلطان سليم كه به علت درگيري با جنگ و به سبب كوتاهي عمر قادر به احداث كتابخانه   

 ةخزين«دست آورده بود را به  ي كتاب كه بر اثر فتوحات خود از مصر و سوريه بهنشد، تعداد زياد

در آرشيو . شد، بخشيد ي متعلق به كاخ سلطنتي در آنجا نگهداري ميها كه كتاب» عامره

اي خاص  دهد سليم اول در اثناي جنگ مصر عالقه سراي اسنادي وجود دارد كه نشان مي توپقاپي

از ( در استانبول ترتيب بهدر عصر اين سلطان، سه كتابخانه . داشت ل ميآوري كتاب مبذو به جمع

توسط خليفه (و ادرنه ) از طرف احمد بن خضر برادر سنان پاشا(، بورسه )سوي موالنا بابي

  .داير شد) حسن
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رغم اينكه در اوايل دورة سلطان سليمان قانوني چندين كتابخانه در ادرنه احداث شد،  به  

هايي كه در اين  اغلب كتابخانه.  تأسيس كتابخانه در استانبول صورت نگرفتة زميناقدام مهمي در

 ترين از ميان بزرگ. عصر ساخته شده، مربوط به نيمة دوم دورة سلطنت سلطان سليمان است

متأسفانه . اشاره كرد» مجتمع سليمانيه«توان به  مؤسسات علمي كه در اين دوره ساخته شده مي

ديگر سالطين . اي داشته است  كه نشان بدهد اين مجتمع در اوايل كتابخانهسندي در دست نيست

عثماني نيز به تبع اسالف خويش هركدام در گردآوري كتاب و تأسيس كتابخانه همت به خرج 

  .دادند مي

  

  هاي خطي موفق است؟ تركيه تا چه حد در حفظ نسخه

هاي خطي   به حفظ و صيانت نسخههاي تركيه دقت قابل توجهي نسبت هرچند مسئوالن كتابخانه

عنوان مثال از  به. رسد آورند، هر از گاه خبرهاي ناگوار دال بر سرقت كتاب به گوش مي  ميعمل به

منتقل شده بود و در ) قونيه(آغا  ة يوسف نسخة نفيس بارگاه صدرالدين قونيوي كه به كتابخان١٦٨

سينا نيز وجود داشت،   ابنقانون الطببر ميان آنها آثار بسيار نفيسي چون شرح فخرالدين رازي 

ارزش   بية نسخ٨٠ نسخه به سرقت رفته و براي اينكه پرده بر روي سرقت كشيده شود، ٨٠

ارزشي   كمة را نسخقانون الطب ةمثالً جاي نسخ. هاي مسروقه گذاشته شده است  نسخهجاي به

  . گرفته استصرف و نحونام  به

هاي تركيه به طرق  هاي خطي موجود در كتابخانه  نسخهپيش از اين نيز تعداد زيادي از  

ها هزاران نسخه از متصرفات دولت عثماني  مثالً اتريشي. مختلف از اين كشور خارج شده است

در ميان . شوند  ملي وين نگهداري ميةاند كه اينك در كتابخان را جمع كرده، به كشور خود برده

 ابومنصور هروي االبنيه عن الحقايق االدويهدي چون هاي بسيار نفيس و ارجمن اين آثار، نسخه

  .دست اسدي طوسي استنساخ شده است ق به٤٤٧قرار دارد كه در سال 
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  هاي خطي در تركيه نويسي نسخه فهرست

مثالً ژيل ماله . ها قــدمت دارد نويسي در دنيــا به اندازة خود تاريخ كتابخانه تاريخ فهرست

(Gelles Mallet) خطي موجود در ة فهرست بيش از يك هزار نسخةم به تهي۱۳۷۳ در سال 

نويسي  از اواخر قرن شانزدهم به بعد پيشرفتي در امر فهرست. كتابخانة كاخ لوور فرانسه دست زد

هاي مشترك امروزي  هايي شبيه فهرست ها فهرست هاي خطي ديده شد و برخي از كتابخانه نسخه

 كتابخانة ۱۶۰ه توسط راهبان فرانسيسكن از موجودي از اين قبيل است فهرستي ك. تهيه كردند

  .توان در بودلين مشاهده كرد اي از اين فهرست را مي نسخه. كليسايي آماده شد

النديم   ابنفهرست. ها مشغول گرديد  فهرستةدنياي اسالم نيز از قرون وسطي به تهي  

ابخانة فتح بن خاقان در بغداد گويند فهرست كت اي مي باشد كه عده ها مي اي از اين فهرست نمونه

هايي كه اينك در  نويسي را در دورة عثماني شروع كردند و نخستين فهرست تركان فهرست. است

در ( فاتح ةي موجود در چهار مدرسها شوند مربوط به كتاب آرشيو جمهوريت نگاهداري مي

 عمومي بايزيد موقوفه ةخانهاي موجود در استانبول، همه به استثناي كتاب كتابخانه. است) استانبول

فهرست آثار : از اين قبيل است. شد ها ضبط مي نامه ي موقوفه در وقفها بودند و فهرست كتاب

موجود در مجتمع شهزاده و فهرست آثار مجتمع سليمانيه كه هر دو از سوي سلطان سليمان 

. درنه احداث كردقانوني ساخته شد و فهرست آثار مجتمع سليميه كه سلطان سليم دوم در شهر ا

در توصيف ) ۴۸۸، ص ۲ج  (نگاهي به امپراتوري عثماني در كتاب (M.d' Hosson)هوسون 

 دارند؛ اسماء كتبنام  ها فهرست كاملي به هاي استانبول آورده است كه هركدام از كتابخانه كتابخانه

  .ستكفايتي آنها صحبت به ميان آورده ا  از بيكشف الظنون التيني ةفلوگل در ترجم

ق از سوي عبدالرحمن ۱۲۷۹هاي خطي در سال  در تركيه نخستين فهرست چاپي نسخه  

اين فهرست آثار موجود در كتابخانة داماد ابراهيم . ناجم بيگ، بازرس وزارت اوقاف فراهم گشت

مثالً علي سعاوي او . اي قرار نگرفت متاسفانه اقدامات وي باب طبع عده. كرد پاشا را توصيف مي

گونه اعتراضات توقفي در امر  اين. فروشد كند و مي ها را منتشر مي  كرد كه فهرست كتابخانهرا متهم

  .نويسي پديد آورد فهرست
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يازده سال پس از اين جريان، نخستين كميسيون تصنيف براي تهيه و انتشار فهرست   

 ة كتابخاندفترنخستين محصول اين كميسيون . هاي استانبول تشكيل شد هاي خطي كتابخانه نسخه

عنوان   كتابخانه حاصل آمد كه از آنها به۶۴ دفتر از آثار ۴۰ سال توفيق تهية ۱۲طي .  بودحميديه

ها و نواقصي دارند و فاقد  هرچند اين دفاتر نارسائي. شود  ياد ميدفاتر عصر حميدي

ي ها ترين منابع مراجعه به كتابخانه هاي يك فهرست كامل هستند، هنوز هم اصلي توانمندي

  .دهند استانبول را تشكيل مي

هاي وزارت اوقاف  ق حاجي بايزيد احمد مختار از بازرسان كتابخانه۱۳۳۳روز اول مارس   

 تأليف عثمان اآلثار العليه في خزائن كتب العثمانيهگزارشي تهيه كرد و طي آن به اشتباهات 

ن زمينه فراهم كند؛ احمد مختار قصد داشت خود فهرست مشتركي در اي. زاده اشاره نمود بيگ

  .اي نرسيد و جلد اول اثري كه تهيه كرده بود نيز مفقود شد ولي اقدامات او هم به نتيجه

توان يكي از اقدامات مؤثر در تاريخ كتابداري تركيه  را مي»  تصنيف آثار خطيةكميت«ل يتشك  

، به  به پيشنهاد وزارت معارف شروع به كار كرد۱۹۲۷اين كميته كه در سال . دانست

ولي مسائل مالي بيش از شش ماه امكان فعاليت .  سليمانيه همت گماشتةنويسي كتابخان فهرست

 مجدداً تشكيل يافت و مستشرق ۱۹۳۵ مارس ۲كميته هشت سال بعد در تاريخ . به اين كميته نداد

ل هاي استانبو فهرست آثار خطي تركي موجود در كتابخانه. معروف ريتر به رياست آن گمارده شد

 در جزواتي چند ۱۹۴۳ نخستين محصول اين كميته بود كه در سال در رابطه به تاريخ و جغرافيا

فهرست متعاقباً جلد اول . منتشر شد و مورد توجه كتابشناسان داخلي و خارجي قرار گرفت

انتشار يافت كه با استقبال پژوهشگراني چون ) م۱۶ و ۱۲شعراي بين قرون (دواوين خطي تركي 

 سليمانيه ةكه منحصراً در كتابخان»  تصنيفةكميت«. گر و سوواژه و غيره مواجه شد  بابينپروفسور

 سليمانيه به خدمت ةقسمتي در كتابخان:  به دو قسمت تقسيم شد۱۹۴۵فعاليت داشت در سال 

ي موجود در ها صدي نود كتاب.  دولتي بايزيد مشغول شدةخود ادامه داد و ديگري در كتابخان

در عين حال . هاي مؤلف و عنوان و موضوع تهيه گرديد خانه شناسايي شد و برگهاين دو كتاب

هاي خارج از استانبول اعزام گشتند و آثار خطي را  برخي از محققان و كتابشناسان به كتابخانه
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 نتيجة اين  جغرافياي كتابخانه عمومي مغنيسا-هاي خطي تاريخ فهرست نسخه. شناسايي كردند

  . موفق شد۱۹۵۲ عصمت پارماكسيزاوغلي به چاپش در سال ها بود كه فعاليت

طاي   فهمي ادهم قرهةوسيل  به۱۹۲۷نويسي در كتابخانة دانشگاه استانبول كه در سال  فهرست  

فهرست آثار خطي عربي موجود  ادامه يافت و جلد اول ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۱ي ها آغاز شده بود در سال

: مت دوم و علوم قرآني و قسها قرآن: قسمت اول(ت  در دو قسم دانشگاه استانبولةدر كتابخان

هاي خطي عربي، فارسي و تركي موجود در موزة توپقاپي را  بيگ نسخه ادهم. فراهم آمد) تفاسير

 در دو جلد در هاي خطي تركي فهرست نسخه.  فهرست جداگانه فراهم آورد۳طور مجزا در  نيز به

هاي  فهرست نسخهجلد و در همان سال و  در يك هاي خطي فارسي فهرست نسخه، ۱۹۶۱سال 

  . به طبع رسيد۱۹۶۹ تا ۱۹۶۲ي ها  سالة در چهار جلد در فاصلخطي عربي

توان به عبدالباقي گولپينارلي، پروفسور احمد آتش، رمضان  از ميان كتابشناسان ترك مي  

اري ششن، پروفسور زكي وليدي طوغان و پروفسور مجدود منصور اوغلي نيز اشاره كرد كه آث

عبدالباقي گولپينارلي به تهية . اند دار شده تهيه كرده و سهم مهمي در شناساندن اين منابع عهده

دست زد كه چهار جلد اول آن به طبع رسيده و آخرين ) قونيه ( موالناة موزةفهرست كتابخان

آثار منظوم فارسي در احمد آتش صاحب كتاب . برد جلدش در انتظار چاپ به سر مي

رمضان ششن مؤلف كتاب . است كه فقط به چاپ جلد اول توفيق يافتهاي تركيه  كتابخانه

 است كه با همكاري كتابشناسان ديگر تأليف كرده و از سوي مركز مخطوطات طب اسالمي

از كتابشناسان خارجي كه . چاپ و منتشر شده است) استانبول(فرهنگي سازمان كنفرانس اسالمي 

 مؤلف آثار خطي رياضي اسالمي در (M. Krause)توان به كراسه  ياند م در اين زمينه كار كرده

هاي استانبول و هلموت ريتر، كه مقاالتي تحت عنوان آثار خطي عربي در آناتولي و  كتابخانه

به  der Islam ة در نشري۱۹۲۷ -۳۸ي ها اين مقاالت در جريان سال. استانبول نوشت، اشاره كرد

 در دو جلد چاپ شد ۱۹۴۹ به چاپ رسيد و سپس در سال ۱۹۴۹چاپ رسيد و سپس در سال 

(Oriens).  

عنوان  يكي ديگر از كتابشناسان خارجي است كه به تدوين اثري با (F. Tauer)فليكس تاور   

اين كتاب در سال .  دست زدهاي استانبول فهرست آثار خطي فارسي تاريخي موجود در كتابخانه
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 يكي ديگر هاي استانبول هاي شرقي مصور كتابخانه فهرست نسخه.  در پراگ به طبع رسيد۱۹۳۲

 در ۱۹۳۳طاي تهيه شد و در سال  ط ايوان اسچوكين و فهمي ادهم قرهاز اين آثار است كه توس

، والزر (Schacht)، شاخت (Plessner)كتابشناسان ديگري چون پلسنر . پاريس به طبع رسيد

(Walzer) كاهي ،(Cahen) و يورگن پل (J. Paul)شناساني هستند كه   نيز از كتابشناسان و شرق

  .هاي استانبول تأليفاتي دارند هاي خطي كتابخانه در ارتباط با نسخه

.  فهرست مشترك آثار خطي تركيه استةآخرين اقدام در رابطه با فهرست آثار خطي، پروژ  

براي انجام . ر چاپي در سطح كشور بوده استهدف اساسي اين پروژه تهيه فهرست كليه آثار غي

 در آنكارا تأسيس يافت و ۱۹۷۸در سال » مركز تهيه فهرست مشترك آثار خطي تركيه«اين مقصود 

هاي  تاكنون تعدادي از نسخه.  دومين مركز در استانبول شروع به كار كرد۱۹۷۹ سال ةدر ژانوي

دهد كه  آخرين آثار نشان مي. اند نويسي شده  اين مراكز فهرستةوسيل هاي تركيه به خطي كتابخانه

 اثر به شرح زير معرفي شده ۱۷۱۱۰در بيست و يك جلد فهرست تهيه شده از سوي مركز، تعداد 

  : است

هاي مزار آتاتورك، كاخ رياست جمهوري، مجلس تركيه  شامل آثار موجود در كتابخانه(جلد اول 

  . اثر۲۸۶): يامان و كتابخانه آدي

 ۶۱۹): هاي گيره سون، ريزه، اردو هاي عمومي شهرستان امل آثار موجود در كتابخانهش(جلد دوم 

  .اثر

اين جلد با .  اثر۴۲۵):  بخش علي نهاد طرالن- سليمانيهةشامل آثار موجود در كتابخان(جلد سوم 

  ).افزايش بعضي از توضيحات توسط نگارنده به فارسي برگردانده شده است

  . اثر۴۰۴۲): هاي آنتاليا و توابع شامل آثار موجود در كتابخانه(جلدهاي چهارم تا هشتم 

  . اثر۴۶۷):  استانبول-شامل آثار موجود در كتابخانة دولتي بايزيد(جلد نهم 

  . اثر۲۵۹۲): شامل آثار موجود در كتابخانه و موزة آدانا(جلدهاي دهم تا دوازدهم 

باشي   بخش آمجازاده حسين پاشا و حكيم-شامل آثار موجود در كتابخانة سليمانيه(جلد سيزدهم 

  . اثر۶۳۰): موسي نظيف افندي
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جلد . ( اثر۲۹۹۴):  آماسيه- بايزيدةشامل آثار موجود در كتابخان(جلدهاي چهاردهم تا هجدهم 

  ).باشد  ادبيات دانشگاه استانبول است، نيمه تمام ميةپانزدهم اين اثر كه مربوط به دانشكد

  . اثر۱۱۵۵):  استانبول-جتمع در مجموعة مصطفي عاشر افنديشامل آثار م(جلد نوزدهم 

  . اثر۱۱۸۵):  افيونة افيون و موز-شامل آثار موجود در كتابخانة گديك احمد پاشا(جلد بيستم 

  . اثر۲۷۱۵): شامل آثار موجود در كتابخانة عمومي باليكسير و توابع(جلد بيست و يكم 

هاي   اثر رأساً به تهيه و انتشار فهرست نسخه۲۵۸۷۶كتابخانة ملي تركيه نيز با دارا بودن   

  :از اين قبيل است. زند خطي دست مي

، فلسفه، منطق و روانشناسي )جلد اول(هايي كه براي موضوعات عمومي، متافيزيك  فهرست

، عقايد و كالم )جلد چهارم(، حديث )جلد سوم(، دين اسالم، علوم قرآني، تفاسير )جلد دوم(

كتابخانة ملي . تهيه و منتشر كرده است) جلد هفتم (ها و جنگ) جلد ششم(اوين ، دو)جلد پنجم(

را نيز ) نظير اسپارتا و بوردور(ها  هاي خطي بعضي از كتابخانه نويسي نسخه مسئوليت فهرست

  .برعهده گرفته و به انجام رسانيده است

كتابخانة ملي «و »  فهرست آثار خطي تركيهةمركز تهي«هايي كه از سوي  عالوه بر فهرست  

 فهرست مخطوطات خود ةها نيز رأساً به تهي تهيه و چاپ شده، بعضي از كتابخانه» تركيه

 ۲در  (هاي خطي سازمان امور ديانت فهرست نسخهتوان به  ها مي از اين قبيل فهرست. پردازند مي

 ۴ (زمير ملي اةهاي خطي كتابخان فهرست نسخهتأليف عبداهللا جيحان، )  نسخه۵۰۰۰جلد حدود 

تأليف مژگان )  نسخه۶۶۰(هاي خطي بنياد زبان ترك  فهرست نسخهتأليف علي يارديم و ) جلد

 جغرافياي دانشگاه -نويسي كتابخانة دانشكدة زبان، تاريخ فهرست. اشاره كرد) و ديگران(جونبور 

  . اكنون ادامه دارد  خطي دارد، همة هزار نسخ۱۵آنكارا كه بيش از 

  

  هاي تركيه گرد آمدند؟ سي چگونه در كتابخانههاي خطي فار نسخه

  :اند هاي تركيه شده هاي خطي فارسي به دو طريق وارد كتابخانه نسخه

هاي آثاري هستند كه به جهت نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسي و ورود آن به دربار   نسخه-۱

ي نويسندگان، اين آثار رشحات قلم. اند و ديوان سالطين ترك در سرزمين تركان تدوين شده



 

  

81   هاي تركيه هاي خطي فارسي در كتابخانه گزارشي از نسخه

  

نوشتند و شعر فارسي  اديبان، شاعران و حتي سالطين و شاهزادگان ترك هستند كه به فارسي مي

  .ساختند مي

  .اند هاي آثاري هستند كه به داليل متعدد از ايران خارج شده  نسخه-۲

 از جمله. ها از سوي پادشاهان ايران به سالطين ترك اهدا شده است بعضي از اين نسخه) ۱ -۲

هايي اشاره كرد كه شاه عباس اول به مناسبت عقد قرارداد صلح با  توان به نسخه اين هدايا مي

كه خود كتاب گنجينة فتح گنجه زاده مؤلف  ابراهيم رحيم. سلطان مراد سوم براي وي فرستاد

ق هيئتي مركب از ششصد نفر را به ۹۹۷نويسد كه شاه عباس در سال  شاهد قضايا بوده، مي

االول  اعضاي هيئت روز هشتم ربيع.  خود، سلطان حيدر به استانبول فرستادةبرادرزادسرپرستي 

خان، حكمران اردبيل با   استانبول شدند و روز هجدهم همان ماه نيز مهديقلية وارد دارالخالف۹۹۸

 مالقات در ديوان ةروز بيست و دوم همان ماه وعد. وزير اعظم و ساير وزيران مالقات كرد

 شاه عباس ةخان نام پس از صرف غذا، مهديقلي. ضيافت بزرگي ترتيب يافت. ارده شدهمايون گذ

ب تا / ۵۳هاي خطي اهدائي شاه را در اوراق  زاده ليست نسخه رحيم. را به صدراعظم عثماني داد

. دهد مضبوط است، مي) ۲۳۷۲ش (الف اثر خود كه نسخة آن در كتابخانة دانشگاه استانبول / ۵۵

 فردوسي، ةشاهنام، قرآن كريم نفيس ةعالوه بر سه نسخ)  نسخه۱۷مجموعاً (آثار در ميان اين 

 خاقاني، كليات، )مذهب بسيار نفيس و مينياتوردار( نظامي االسرار مخزن، )مذهب( نظامي ةخمس

  .جاي دارد) مصور و مذهب (كليات سعديو ) مذهب (ديوان حافظ

سليمانيه فراغت يافت، شاه تهماسب كه سلطان سليمان قانوني از احداث مسجد  زماني  

همچنين به .  نيز براي سلطان عثماني فرستادقرآنضمن ارسال هداياي مختلف، سه نسخة نفيس 

 تأليف منشي قزويني، وقتي سلطان مراد سوم بر تخت سلطنت عثماني جواهراالخبارگزارش 

  .تاده شد نسخة خطي نفيس مينياتوردار از ايران به سرزمين عثماني فرس۵۰نشست، 

گرفت، از  هايي كه متعاقب جنگ و كشتارها صورت مي ها بر اثر غارت بعضي از نسخه) ۲ -۲

، تعداد )۲۶۹ص  (تذكره جغرافياي تاريخي ايرانبه گزارش بارتولد در كتاب . ايران خارج شد

 ۲۴ جزوه و ۳۰ جلد، ۹۷۲شامل (الدين اردبيلي  زيادي از مخطوطات كتابخانة بارگاه شيخ صفي

و متعاقب عقد قرارداد ) م۱۸۲۸در سال (دست پاسكيويچ  پس از تصرف اردبيل به) رقعم
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 را عثمان ها ليست اين كتاب(برده شد ) لنينگراد(عنوان غنيمت جنگي به پطرسبورغ  تركمانچاي به

 ۱۰ ش -شناسي دانشگاه مرمره  تحقيقات تركةاي در مجل  طي مقاله(O. Özgüdenli)اوزگودنلي 

هاي خطي فارسي نيز  تعداد قابل توجهي از نسخه).  داده است۵۶ تا ۴۳ در صفحات )۲۰۰۱سال (

 ةنشري«سيد يونسي در . (ي دولت عثماني با دولت ايران، از ايران خارج شدها متعاقب جنگ

قرآن ها را داده كه بيشترين رقم مربوط به  ، ليست كامل اين نسخه» ملي تبريزة كتابخان۱۶ ةشمار

السالم و يك نسخه   نسخه از آنها به خط حضرات معصومين عليهم۳۵است و ) ه نسخ۷۴۴ (كريم

  ).بر روي پوست آهو نوشته شده است) ع(به خط كوفي حضرت علي 

وقتي سلطان سليم اول در چالدران شاه اسماعيل صفوي را شكست داد و تبريز را متصرف   

ز را همراه با خطاطان نامي و مذهبان هاي تبري هاي خطي موجود در كتابخانه شد، تعدادي از نسخه

  .همين خطاطان و مذهبان بودند كه تعداد زيادي نسخة خطي فراهم كردند. نامدار به ديار خود برد

هاي خطي به سبب مهاجرت علما و دانشمندان ايراني به سرزمين تركان راه  بعضي از نسخه) ۳ -۲

وي يا سلطان العلماء به هنگام مهاجرت از اند آثاري كه پدر صدرالدين قوني از اين جمله. يافت

  .ايران با خود همراه داشتند

مباالتي متوليان وقت  هاي خطي فارسي به سبب بي باالخره تعدادي ديگر از نسخه) ۴ -۲

به نقل ) ۱۳۶۳: تهران( خود خاطراتبهرامي در كتاب . هاي ايران از كشور خارج شد كتابخانه

 قاجار حكايت ةهاي خطي در دور توجهي به نسخه د كه از بيزن  بسيار اسفناكي دست ميةحادث

السلطنه برعهده داشت كه همراه  ة سلطنتي را لساندر دورة مظفرالدين شاه رياست كتابخان. كند مي

 به دالالن تدريج بههاي خطي كتابخانه را  همو بود كه نسخه. با مظفرالدين شاه از تبريز آمده بود

كند كه بسيار   نظامي اشاره ميةخمسدر اين كتاب به داستان فروش بهرامي . فروخت يهودي مي

السلطنه، سه صندوق پر از كتاب از منزل  ضمن دستگيري لسان. ورق مصور داشت ۴۵نفيس و 

  . نيز وجود داشتشاهنامه بسيار نفيس و مينياتوردار ةدست آمد كه در ميانشان يك نسخ وي به

 ة نسخ۱۲۰دهد كه از   آورده، نشان ميعمل بهست تاور تحقيقي كه عثمان اوزگودنلي در فهر  

 ۳۷( نسخه ۳۷در محيط فرهنگي ايران، )  درصد۶۰( نسخه ۷۱) داراي قيد محل كتابت(خطي 
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در محيط فرهنگي عرب استنساخ شده )  درصد۹( نسخه ۱۲در محيط فرهنگي عثماني و ) درصد

  .هاي تركيه راه يافته است ن به كتابخانهآيد كه چقدر نسخة خطي از ايرا از اين ارقام برمي. است

  

  هاي تركيه هاي خطي فارسي در كتابخانه موقعيت نسخه

هاي تركيه  هاي خطي فارسي در كتابخانه گونه كه پيش از اين نيز اشاره كرديم تعداد نسخه همان

اد تعد) ۱ (ةدر جدول شمار.  كتابخانه پراكنده هستند۱۱۴باشد كه در   هزار مي۲۵ تا ۲۰بين 

هاي تركيه، براساس زبان  هاي خطي چند كتابخانة معتبر وابسته به مديريت كل كتابخانه نسخه

  :شود نشان داده مي

  )۱(جدول شماره 
  كتابخانه

  زبان

  مغنيسا  مّلت  نور عثمانيه  كوپريلي  )مركز(سليمانيه 

  ۵۶۰۲  ۳۷۰۴  ۳۶۶۷  ۲۳۵۹  ۵۲  عربي

  ۸۰۹  ۲۴۸۵  ۹۱۹  ۳۲۶  ۱۳۴۱۵  تركي

  ۳۰۲  ۵۰۹  ۴۶۶  ۹۰  ۳۹۳۶  فارسي

  -  ۲۸  -  -  -  ها ساير زبان

  ۶۷۱۳  ۶۷۲۶  ۵۰۵۲  ۲۷۷۵  ۷۰۲۳۶  جمع

  

  :دهد  معروف به سه زبان نشان ميةهاي خطي را در چند كتابخان درصد نسخه) ۲ (ةجدول شمار

  )۲(جدول شماره 
  كتابخانه

  زبان

  ملي  مخطوطات منطقه قونيه  دانشگاه استانبول  دولتي بايزيد

  %۱۵  %۸۰  %۳۰  %۸۰  عربي

  %۲۵  %۱۰  %۶۰  %۱۵  تركي

  %۱۰  %۱۰  %۱۰  %۵  فارسي
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  هاي تركيه هاي موجود از نسخ خطي فارسي در كتابخانه فهرست

هاي تركيه تهيه شده،  هاي خطي فارسي موجود در كتابخانه هايي كه تاكنون از نسخه فهرست

  : نام گردآورندگان آنها عبارتند ازترتيب به

، ) اثر۸۰۳شامل (، جلد اول هاي استانبول  فارسي در كتابخانهفهرست آثار منظوم آتش، احمد، -

  .م۱۹۶۸استانبول، 

 دانشگاه ةهاي خطي فارسي كتابخان فهرست نسخه، )و توفيق سبحاني(الدين  سو، حسام  آق-

  .ش۱۳۷۴، تهران، ) اثر۱۶۱۵شامل  (استانبول

  .م۱۹۶۱، استانبول،) اثر۹۴۰شامل  ( توپقاپي سرايةهاي خطي فارسي كتابخان نسخه ادهم، فهمي، -

 ۵۵۵شامل  (هاي استانبول هاي خطي فارسي تاريخي در كتابخانه فهرست نسخه تاور، فليكس، -

 -۳۲، پراگ، )هاي سليمانيه، كوپريلي، نورعثمانيه، موزة توپقاپي سراي اثر موجود در كتابخانه

۱۹۳۱.  

شامل ( در دو مجلد  قونيههاي هاي خطي فارسي كتابخانه فهرست نسخهپور، اصغر،   دلبري-

تهيه شده و ) آنكارا(اين فهرست كه به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (، ) اثر۱۳۵۰

: هنوز به طبع نرسيده، عالوه بر كتابخانة موزة موالنا، فهرست نسخ خطي فارسي سه كتابخانة ديگر

  ).يوسف آغا، مخطوطات منطقه و نافذ اوزلق را دربرگرفته است

اين فهرست نيز جزو ).  اثر۱۲۹۲شامل  ( ملي تركيهةهاي خطي فارسي كتابخان فهرست نسخه -

فراهم گرديده و هنوز چاپ نشده ) آنكارا(هاي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  فعاليت

  .است

 ۱۰۵ اثر و ۲۴۱شامل  ( مغنيساةهاي خطي فارسي كتابخان فهرست نسخه سبحاني، توفيق، -

  .۱۳۶۶، تهران، )سائلمجموعه الر

، تهران، ) كتابخانه۲۲شامل آثار موجود در  (هاي تركيه هاي خطي فارسي كتابخانه فهرست نسخه -

۱۳۷۳.  

هاي خطي  فهرست نسخهدر اين فرصت بايد از خدماتي كه احمد منزوي با فراهم آوردن   

ي كتابخانة مركزي ها فهرست ميكروفيلمپژوه با تدوين   و مرحوم محمدتقي دانش) جلد۶(فارسي 
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سزا در معرفي  اند، نيز به نيكي ياد كرد كه هر دو سهمي به  انجام دادهو مركز اسناد دانشگاه تهران

فراموش نشود، استاد فقيد مجتبي . هاي تركيه برعهده دارند هاي فارسي موجود در كتابخانه نسخه

ي فارسي موجود در تركيه هاي خط اي كه تالشي پيگير در شناختن نسخه مينوي رايزن فرهيخته

هاي موجود در كتابخانة دانشگاه تهران در ساية زحمات ايشان فراهم  آورد و ميكروفيلم  ميعمل به

  .آمده است

  

  نتيجه

هاي تركيه  هاي خطي موجود در كتابخانه با توجه به اينكه تاكنون تعداد كمي از نسخه

نويسي  رك نيز معتقدند كه اگر روند فهرستاند، خود كتابداران و كتابشناسان ت نويسي شده فهرست

هاي خطي  با اين سرعت پيش برود، حداقل دويست سال الزم است كه فهرست كامل نسخه

هاي تركيه  هاي خطي فارسي كتابخانه لذا براي اينكه فهرست نسخه. هاي تركيه آماده شود كتابخانه

شناسي، در نمايندگي جمهوري  رانبه موقع تهيه گردد، شايسته است مركزي تحت نظارت بنياد اي

 ويژه به(اسالمي ايران در آنكارا تأسيس گردد و با استفاده از دانشجويان شاغل تحصيل در تركيه 

هاي خطي  به تدوين فهرست مشترك نسخه) هاي ادبيات فارسي و كتابداري دانشجويان رشته

توان به شرح زير  كز را ميوظايف اين مر. هاي تركيه پرداخته شود فارسي موجود در كتابخانه

  :خالصه كرد

  .اند هايي كه تاكنون از سوي كتابشناسان ايراني و خارجي تهيه شده آوري كليه فهرست جمع) ۱

  .اند ها توصيف شده هايي كه در اين فهرست هاي استاندارد براي نسخه  فيشةتهي) ۲

زي و مركز اسناد دانشگاه تهران هايي كه ميكروفيلم آنها در كتابخانة مرك  فيش براي نسخهةتهي) ۳

  .شود نگهداري مي

اين امر با توسل به مفاد پروتكل (اند  هايي كه تاكنون معرفي نشده  فيش براي نسخهةتهي) ۴

  ).باشد هاي فرهنگي دوجانبه كه چندي پيش به امضا رسيده است، قابل اجرا مي همكاري
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هاي  سي موجود در كتابخانههاي خطي فار بدين طريق است كه فهرست كاملي از نسخه  

آيد و فرهيختگان ايراني به طبع و نشر امهات آثار فارسي كه تعداد زيادي از آنها  تركيه فراهم مي

  .يابند برند، توفيق مي هاي تركيه در انتظار دستي توانا به سر مي در كنج كتابخانه
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