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کتاخبانه نسخه خطی ازبکستان و چند نسخۀ نادر قرآن

مقدمه
ازبکست���ان یک���ی از کشورهای آسیای مرکزی است ک���ه بعد از فروپاشی
اتحاد جماهیر ش���وروی ،اعالم استقالل کرد .این کشور به عنوان وارث
ماورالنه���ر و خراسان ،ساله���ای طوالنی مرکز فرهن���گ و تمدن اسالمی
ب���وده اس���ت؛ مرک���زی ک���ه با پ���رورش تع���داد ز ی���ادی عال���م و متصوف،
همچ���ون یکی از مراک���ز نادر فرهنگ و تمدن تار ی���خ جهان مطرح است.
علم���ا ،حکما و شخصیتهای مشهوری چ���ون بیرونی ،ابنسینا ،علی
قوشچ���ی ،زمشخ���ری ،امیرعلیشی���ر نوای���ی ،می���رزا الغ بی���گ ،بخارایی،
ترم���ذی ،ماتریدی ،بابر شاه ،شیبانی خ���ان ،حسین بایقرا ،محمد پارسا
در این منطقه پرورش یافته و آثاری نامیرا به وجود آوردند.
از می���ان مراکز علم���ی تار یخی ک���ه در منطقۀ ماوراءالنهر ب���ه وجود آمده
بودن���د ،میتوانی���م ب���ه سمرقن���د ،بخ���ارا ،ش���اش (تاشکن���د) ،فرغان���ه،
اندیج���ان ،خوقن���د و خ���وارزم اشاره کنی���م؛ البته ازبکست���ان امروزی از
لحاظ اداری به دوازده والیت تقسیم میشود.
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کتابخانه نسخ خطی انستیتو شرقشناسی ابور یحان بیرونی
ابور یح���ان بیرونی که انستیت���و شرقشناسی ازبکستان ب���ه نام او ز ینت
یافت���ه اس���ت ،از عالمان مع���روف خوارزمی است ک���ه در اواخر قرن دهم
و اوای���ل قرن یازدهم هجری میز یس���ت .او در بیش از سی شاخۀ علمی
کوشی���ده و بی���ش از  150اثر علمی پدید آورده است .تعداد ز یادی از آثار
او که به زبانهای مختلف عربی ،فارسی ،یونانی ،ترکی و عبرانی بوده،
ام���روزه در تمام دنیا م���ورد تأیید قرار گرفته ،بعض���ی از دیدگاههای او در
دنیای علم امروزی ،همچون قانون و اصل علمی پذیرفته شده است.
کتابخان���ۀ نسخههای خطی ابوریح���ان بیرونی ک���ه در تاشکند ،پایتخت
ازبکست���ان ق���رار دارد ،در ناحی���های ج���ای گرفته که به شه���ر علما معروف
است .مکان کتابخانه با انتستیتو زبان و ادبیات علیشیر نوایی داخل یک
پردیس قرار دارد .این انستیتو ،وابسته به آ کادمی علوم ازبکستان است.
کتابخان���ه نس���خ خط���ی ابور یح���ان بیرون���ی 2متعلق ب���ه آ کادم���ی علوم
جمهوری ازبکست���ان است که در سالهای آغاز ی���ن فعالیت ،انستیتو
تنه���ا شام���ل ی���ک بخش ب���ود .در ای���ن بخ���ش روی نسخهه���ای خطی
شرق���ی ،مطالعاتی صورت میگرفت ک���ه بهتدر یج به تعداد بخشهای
تحقیقات���ی انستیت���و اف���زوده شد .در ای���ن بخشها شاخهه���ای علمی،
مانن���د ردهبن���دی و شناسای���ی علم���ی نسخهه���ا ،و آمادهس���ازی آنه���ا
ب���رای انتشار و همینط���ور مطالعات گسترده درب���ارۀ حیات اقتصادی،
سیاسی ،و اجتماعی ملل شرقی ،ایجاد شد .به عبارتی هدف تمام این
تغییرات ،گسترش کارایی انستیتو در مطالعات نسخهشناسی بود.
1. Mehmet Saray; Özbek Türkleri Tarihi; Nesil Yay, _stanbul, 1993.
.2عنوان کتابخانه به زبان ازبکی به این شکل است:
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik _nstituti.
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ترجمۀ محرم قلیزاده و مقصود شهبازی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات
ایران اسالمی دانشگاه تبریز قفقاز و آسیای مرکزی دانشگاه تهران
چکی ��ده :کتابخان ��ه نسخ خط ��ی انستیتو شرقشناس ��ی ابوریحان
بیرون ��ی در کش ��ور ازبکستان یکی از مع ��دود مرا کز حفظ آ ث ��ار و نسخ خطی
محس ��وب میشود .نویسن ��ده در مقاله حاض ��ر سعی در معرف ��ی برخی آثار
محفوظ در کتابخانه مذکور بهویژه نسخه های قرآنی موجود در آن دارد.
کلی ��دواژه :آ کادمی عل ��وم ازبکست ��ان ،کتابخانه ابوریح ��ان بیرونی ،نسخ
خطی ،نسخه خطی قرآن
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عمده فعالیت علمی کتابخانه نسخ خطی ابور یحان بیرونی ،مرتبط با

اس���ت .در همی ��ن انستیت ��و نسخهه ��ای خطی ق ��رآن بسی ��اری ،مشابه

مشخص���ات ثبتش���ده نسخ خطی  3موجود در ای���ن مرکز است؛ ز یرا بر

این نسخ� �ه موجود است .اینها اغلب تفسیره ��ای قرآنی هستند که در

اس���اس نسخ خطیای که در دفترچه راهنمای کتابخانه موجود است،

قرنهای شانزده و هفده نسخهبرداری شدهاند.

این گون���ه دستگی���ر میشود که ای���ن نسخ از نسخهه���ای منحصر به فرد
دنیاس���ت .قدیمیترین نسخ���ه خطی موجود در ای���ن کتابخانه ،به قرن
نه���م  4و جدیدترین نسخهه���ای خطی تار یخدار ،متعلق به ربع اول قرن
بیستم میالدی اس���ت؛ اما این اطالعات فاقد قطعیت هستند؛ چراکه
بسی���اری از نسخ خطی موج���ود در کتابخانه ،تار ی���خ استنساخ ندارند.
در برگهه���ای یادداش���ت کتابخان���های بعضی از نسخهه���ا ،اشتباهات
بسیاری ثبت شده است و یا در بعضی از برگهها برای برخی از نسخهها،
تار یخ استنساخ تخمینی وارد شده است.
نس���خ موج���ود در کتابخان���ه نسخهه���ای خط���ی ابور یح���ان بیرون���ی ب���ه
زبانهای مختلفی است .از بین این زبانها میتوانیم به ترکی ،ازبکی،
عربی ،فارسی ،تاجیکی ،اویغ���وری ،اردو ،پشتو ،تاتاری ،ترکمنی ،ترکی
آذری و بعض���ی زبانه���ای م���ردم بومی اش���اره کنیم .در اینج���ا منظور از
ترکی ،زبان آثار نوشتهشده در آناتولی ،یعنی ترکی قدیمی آناتولی و ترکی
عثمانی است .آثار نوشتهشده به این زبانها ،متعلق به دورههای قرون
وسط���ی و بعد از آن هستند که از لحاظ محتوایی ،شاخههای مختلف
علم���ی مانند تار ی���خ ،ادبیات ،زبان ،فلسفه ،جغرافی���ا ،پزشکی ،نجوم،
طب عامیانه ،موسیقی ،ر یاضیات و معدنشناسی را در بر دارند.

در دفترچ ��ه راهنمای کتابخانه ،تعداد بیشم ��اری سند که تاریخ هزار
سال���ه را در ب ��ر میگی ��رد ،موجود اس ��ت .قدیمیترین این اسن ��اد به قرن
ده���م و جدیدتر ی ��ن آنها به قرن بیست ��م تعلق دارد .حج ��م چشمگیری
از اسن���اد رسم ��ی خان ��ات بخ ��ارا ،خی ��وه و خوقن ��د ،در ای ��ن کتابخان���ه
نگه���داری میشون ��د .ب ��رای بهرهگی ��ری از ای ��ن اسن ��اد و اطالع ��ات ،در
انستیت���و شاخههای علمی مختلف ��ی تشکیل شده و در این بخشهای
مطالعاتی جدید ،ادارۀ نشری راهاندازی شدهاست.
ته ��ای مرتبط با فهرستبندی نسخ هه ��ا که از سال  1952شروع
فعالی 
ش���ده اس ��ت ،تا کنون ب ��دون وقفه ادامه پی ��دا کرده اس ��ت .یازده جلد
از فهرست���ی ب ��ه ن ��ام «مجموعه نسخ هه ��ای خطی شرق ��ی آ کادمی علوم
جمه���وری ازبکست ��ان» و نی ��ز نسخههای ��ی در حوزۀ تاری ��خ ،طب ،علوم
طبیع���ی و تص ��وف با نام «مینیاتوره ��ای شرق» در دو جل ��د منتشر شده
اس���ت؛ عالوه بر این ،ب ��ا تقسیم نسخ موجود در کتابخانه به بخشهای
علم���ی مختلف ،شروع ب ��ه «کارنمایی» میشود؛ از جمل ��ه کارنمای آثار
قلم���ی شخصیتهای مشهوری مانن ��د علیشیر نوای ��ی ،خوجا احمد
یس���وی ،ابونص ��ر فاراب ��ی ،ابنسین ��ا ،امیرخس ��رو دهل ��وی و عبدالرحمن
جام���ی در ح ��ال انتش ��ار اس ��ت؛ همچنی ��ن در خص ��وص آث ��ار و حیات

ام���روزه در کتابخانه نس���خ خطی ابور یحان بیرون���ی  25621جلد نسخه

یه ��ای برجستۀ ش ��رق نیز تحقیق ��ات علمی
فرهنگ���ی و علم ��ی شخص 

خطی وج���ود دارد .بعضی از رسالهها در یک جل���د گردآوری شدهاند.

آغاز شدهاس ��ت .در نخستین گام ،شخصیتهایی نظیر فارابی ،اولوغ

ب���ا احتساب نسخههای چ���اپ سنگی و دیگر نسخهه���ا ،این تعداد به

بی���گ ،امام بخارای ��ی ،ماتر ی ��دی ،خوارزمی ،فرغان ��ی ،ابنسینا و مانند

 39300نسخه میرسد .این نسخهه���ا دربارۀ اوضاع داخلی کشورهای

ایشان مورد توجه هستند.

آسی���ای مرکزی و کشورهای شرقی« ،ترکیه ،ایران ،افغانستان ،پا کستان،
هندوست���ان ،چی���ن و عربست���ان» و مناسب���ات این کشورها ب���ا یکدیگر،
اطالع���ات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماع���ی ،دیپلماتیکی و مانند آن در
اختیار میگذارد.

انستیت���و شرقشناسی ابوریحان بیرونی که ب ��ه تحقیقات شرقشناسی
ام���روزی اهمی ��ت بسی ��اری میده ��د ،ب ��رای گست ��رش رواب ��ط خ ��ود با
کشورهای شرق نیز وارد عمل شدهاست؛ در همین راستا انستیتو بر روی
آث���ار فرهنگی متعلق به ممال ��ک شرقی در ابعاد مختل ��ف بررسیهایی

قسم���ت بزرگی از نسخههای موجود در این کتابخانه ،متعلق به اسالم،

انج���ام داده و یا ب ��ا کشورهای مرتب ��ط ،همکار یه ��ای دوجانبه داشته

تار ی���خ اسالم ،علوم اسالم���ی ( فقه ،کالم ،تفسی���ر و )...و تصوف است.
ً
آث���ار نوشتهش���ده در این زمینهه���ا ،عموما ب���ه زبانهای عرب���ی ،فارسی

است و از این طریق به مرکزی مهم برای تحقیقات شرقشناسی تبدیل
ش���ده اس ��ت .در نتیج ��ۀ این تالشه ��ا و علل دیگ ��ر ،نسخههای خطی

و تاجیک���ی اس���ت .باز مناب���ع مهم متعلق ب���ه زبان ازبک���ی قدیم بهویژه

انستیت���و شرقشناسی ابوریح ��ان بیرونی از س ��وی یونسکو تحت عنوان

در خص���وص قرنه���ای نهم ت���ا نوزدهم نی���ز در این کتابخان���ه نگهداری

غنیتری���ن آثار خطی جه ��ان ،در فهرست میراث فرهنگ ��ی جهانی وارد

میشون���د .قدیمیتری���ن اثر موج���ود در بین این آثار ،نسخ���های است از

شده است.

ق���رآن کریم که در قرن نه���م میالدی و به خط کوف���ی نوشته شده است.
در ای���ن قرآن اسام���ی سورهها نیز با قدیمیترین خ���ط کوفی نوشته شده
 .3کتابخان���ه دولت���ی ـ مل���ی ،هماکنون ب���ا عنوان کتابخان���ه علیشیر نوای���ی فعالی���ت دارد و تعداد
بسیار ی از کتب مختلف ،به ویژه به زبان روسی در آن نگهدار ی میشود.
 .4در زبان ازبکی به نسخه خطی «قول یازما» اطالق میشود که به معنای دستنوشته است.
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عل���ی احسان چاغالر 5ب ��ا قبول اینکه تعداد  12500م ��ورد از نسخ موجود
در کتابخان ��ه نسخههای خطی ابوریحان بیرونی ،نسخۀ اصل هستند،

 .5از محققان برجسته تار یخ در ازبکستان
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ً
تع���داد کل آنه���ا را  75ه���زار نسخه بی���ان میکن���د 6.طبیعتا ای���ن ارقام

ب���ا اعالم استقالل خان ��ات خوقند در اوایل قرن هجده ��م در ازبکستان

میتوان���د از دی���د جن���س و توصیف اثر تغیی���ر کند؛ ام���ا اطالعاتی که در

ام���روزی ،یعنی در اراض ��ی ترکستان آن زمان س ��ه خاننشین مستقل به

اینجا ارائه دادهای���م ،همه از منابع دست اول گرفته شده است .مدتی

وج���ود آمد که عبارت بودند از :خانات خی ��وه ،بخارا و خوقند .همراه با

ک���ه در ازبکست���ان ب���ودم ،در کتابخان���ه نسخ خط���ی ابور یح���ان بیرونی،

این جدایی و کاهش قدرت ،خانات ترکستان که گرفتار رقابت داخلی

مشغول تحقیق شدم .در طول این مدت کوشیدم از دانشآموختگان یا

نی���ز شده بودن ��د بهوی ��ژه در اوایل قرن هجده ��م بر حج ��م روابطشان با

مدی���ران انستیتو دربارۀ نسخ موجود ،اطالعات وسیعی به دست آورم.

استانب���ول افزوده شد و این خاننشینه ��ا دور جدیدی از روابط مبتنی

اطالعات ارائهشده در مقاله ،گزیدهای از همین جستوجوهاست.

ب���ر فرستادن دایمی سف ��را و نامههای دیپلماتیک ب ��ه استانبول را شروع

دربارۀ نسخههای موجود
در کتابخانه نس���خ خطی ابور یحان بیرونی که نزدیک به  25هزار نسخه
خط���ی را در خود جای داده است ،در ارتباط ب���ا جهان شرقی نیز تعداد
ز ی���ادی نسخ���ه خط���ی وج���ود دارد .م���ا بیشتر به نس���خ نوشتهش���ده به
زبانه���ای ترکی و ازبک���ی خواهیم پرداخت .در کن���ار این ،در کتابخانه
بهویژه منابع مهمی موجود است که به زبانهای عربی و فارسی نوشته
ً
شدهان���د .چیزی ک���ه دربارۀ موضوع زب���ان نسخ کتابخان���ه ،مخصوصا
جال���ب توجه اس���ت ،حجم آثار فارس���ی است .از ه���ر ده نسخه چهار یا
پن���ج مورد به فارسی نوشت���ه شده است .اینگون���ه استنباط میشود که

کردن���د 8.بنابرای ��ن احتمال قوی وجود دارد که آث ��ار نوشتهشده به ترکی
عثمان���ی موج ��ود در کتابخان ��ه نس ��خ خطی ابوریح ��ان بیرون ��ی ،در این
زم���ان به ماوراالنه ��ر آورده شدهاند .تسریدادن چنی ��ن فرضیهای برای
تمام���ی آثار این دسته سخ ��ت است ،اما ترتیب انتقال بیشتر این آثار به
ای���ن شکل و در همین دوران بودهاست؛ البته نقل و انتقال نسخ خطی
یکجانبه نبوده است و از خانات ترکستان نیز تعداد زیادی نسخ خطی
ً
یش ��د؛ مخصوصا در حال حاضر نسخهای از آثار
به استانبول منتقل م 
شاع���ران و نویسندگان مشهور از ب ��ک در یکی از کتابخانههای استانبول
وجود دارد ( بابرشاه ،علیشیر نوایی و.)...

بیشت���ر نسخههای خطی موجود ،در سمرقند و بخارا نوشته شدهاند؛ به

از دیدگ���اه موضوعی ،از دیگ ��ر نسخ خطی مورد توج���ه در کتابخانه ،آثار

بیان دیگر اینها نسخههای استنساخشده در منطقۀ ماورالنهر هستند؛

متعل���ق به ح ��وزۀ پزشکی اس ��ت .من فرص ��ت زیادی نداشت ��م تا دهها

چه اینک���ه این منطقه محل زندگ���ی سغدیهای ایرانی ب���ود .زبان آثار

کت���اب طبی را ک ��ه در کتابخانه موج ��ود است ،مطالع ��ه و بررسی کنم.

نوشتهشده در خ���وارزم ،قسمتی ترکی و بیشتر عربی و فارسی است .در

ب���ه هر ح���ال دستیابی به کتابهای پزشکی مانن ��د منتخب الشفاء 9و

اکث���ر آثار نوشتهشده در درۀ فرغانه ،از زبان ازبکی قدیم و ترکی اویغوری

ابواب الشفاء در کتابخانههای ترکیه نیز ممکن است.

استفاده شده است.

در ای���ن کتابخانه ،هزاران فرمان ،پروندهه ��ای قضایی ،سندهای وقف

آثار نوشتهش���ده در آناتولی به ترکی عثمانی نی���ز در این کتابخانه بخش

(بعض���ی از سنده ��ای وق ��ف ب ��ه خانواد هه ��ای استانبول ��ی ،ادرنهایی و

بزرگ���ی را تشکی���ل میدهد .از آنجایی که در ای���ن کتابخانه دیوانهای

بورسای���ی تعل ��ق دارن ��د) ،اسن ��اد متعل ��ق ب ��ه قراردادهای بی ��ن خانات

شع���ری ،مانند :دی���وان آونی ،دیوان عدلی ،دی���وان محبی ،دیوان باقی

ترکست���ان و دولت عثمان ��ی و ...موجود است که ب ��رای محققان تاریخ

و ...وج���ود دارد ،برای تحقیق در ادبی���ات کالسیک نیز مرکز معتبری به

بینهایت مهم هستند.

شمار میرود.

در کتابخانه که از نظر وجود نسخههایی از ترجمۀ قرآن به ترکی و تفاسیر

یک نسخه ناقص ،ولی خوانای غریبنامه آشیق پاشا در این کتابخانه

نی���ز غنی است ،بیش از ده تفسیر قرآن وجود دارد .بعضی از این تفاسیر

نگه���داری میش���ود .ای���ن نسخ���ه ک���ه داخ���ل اث���ر دیگ���ری نگه���داری

بر اساس گزارشهای ثبتشده چنین هستند:

میش���د ،ت���ا به امروز ب���رای جهان عل���م ناشناخته بود .من ب���رای معرفی
ً
ویژگیه���ا و وضعی���ت نسخ���ه ،مقال���های ترتی���ب دادهام 7 .احتماال این

 .1ترجم���ه تفسیر موالنا یعقوبی چرخ ��ی 993 10،هجری 191 ،برگ ،که هر

نسخ���ۀ غریبنامه از استانب���ول آورده شده است .میدانیم که در دوره
عثمان���ی ،روابط فرهنگی با خان���ات ترکستان گسترش یافته بود؛ بدین
عل���ت بسیاری از علم���ا و دانشمندانی که از سمرقند ،بخ���ارا و خیوه به
استانبول آمده بودند ،دست خالی برنگشتند.
6. Çağlar, Ali _hsan, “Türkiye-Özbekistan _li_kilerinin Bilimsel ve Kültürel Boyutları
Üzerine”.
”)7 Emek Ü_enmez, “Bilinmeyen Bir Â_ık Pa_a Garibnamesi (Özbekistan Nüshası
(Yayıma hazır).
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ورق شامل پانزده سطر است .مستنسخ و مترجم آن معلوم نیست؛
.2ترجم���های از قرآن به ز ب ��ان ازبکی به تاریخ  1845میالدی 248 :برگ،
8. Saray, MehmetRus , gali Devrinde Osmanlı Devleti _le Türkistan Hanlıkları
Arasındaki Siyasi p. 13.
 . 9این اثر توسط ظفراونلر معرفی و منتشر شده است ر.ک به:
Müntahab-ı _ifa I Giri_-Metin, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1990., Zafer
.1999 ,Önler, Müntahab-ı _ifa II, Sözlük, Simurg Yayınları, _stanbul
10 Emek Ü_enmez, “Eski Özbek Türkçesiyle Yapılmı_ Bir Kur’an Tefsiri: Tercüme-i
)Tefsir-i Yakubu Çerhî” (Yayıma hazır
در این تحقیق ،اطالعات متنوعی در خصوص نسخه ارائه دادهایم.
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هر برگ  21سطر .مؤلف و مستنسخ آن ناشناخته است؛

مع���ادل فارس ��ی ،از گوشۀ سمت راست کلمۀ عربی آغ���از شده و به طرف

.3تفسیری شامل تنها یک سوره در دوازده برگ ،به زبان ازبکی؛

پایین ،سمت چپ ادامه یافته است؛ سپس معادل ترکی از نقطۀ انتهای

.4تفسی���ر مواقی���ب اثر ف���رخ اسماعی���ل ،نوشتهشده در استانب���ول به سال
 1246هجری ،شامل  366برگ و هر برگ در هفده سطر ،به ترکی عثمانی؛
.5تفسی���ر موسوم به هافتی یک به زبان تات���اری ،به سال  1248هجری،
شامل  322برگ یازده سطری .مستنسخ :محمدبن یار محمد؛
.6تفسی���ر قورس���اوی شامل تفسی���ر سورهه���ای یاسین تا ن���اس ،به سال
 1823میالدی ،به زبان تاتاری ،شامل  162برگ شانزده سطری.
در بی���ن این تفاسیر ق���رآن ،ترجمه تفسیر موالنا یعق���وب چرحی در بخش
آث���ار کمی���اب نگهداری میش���ود .گفته میش���ود نسخ موج���ود در این
بخ���ش ،در سط���ح جهانی بیبدی���ل هستند .ترجمۀ قدیم���ی دیگری از
قرآن که تصور میشود ب���ه قرنهای دوازده و سیزده میالدی تعلق دارد،
 11ب���ا شماره  2008در همین بخش نگه���داری میشود .ویژگیهای این
ً
ترجمه که مسلما دورۀ نگارش آن متعلق به بعد از پذیرش اسالم توسط
اقوام منطقه است ،به این شرح است:
این ترجمۀ قران کریم ناقص بوده ،در مجموع  273برگ است .در
این ترجمه همۀ سورهها موجود نیست و آیات برخی از سورههای
موج���ود نی���ز ناقص اس���ت .سورهه���ای دوم (ب���ا کاستیهایی در

مع���ادل عربی آغاز شده ،به طرف ب ��اال و سمت راست کلمۀ عربی بعدی
سیر کرده است .در برخی موارد ،ترجمههای فارسی و ترکی یکدیگر را قطع
کردهاند .هنگامی که از روبرو به ترتیب نگارش معادلهای فارسی و ترکی
مینگری���م ،از کنار هم قرار گرفتن آنها تصوی ��ری ظاهر میشود که به رشته
کوههای به هم پیوسته یا آدمکهایی که دست همدیگر را زنجیروار گرفته
باشند ،شباهت دارد (نک به :تصاویر .)3 ،2 ،1
در ه���ر برگ ای ��ن نسخۀ ناقص ،پنج سطر وج ��ود دارد .کلمات عربی با
قلمی درش ��ت و برابرهای ترکی و فارسی نسبت ب���ه آنها با قلم نازکتری
نوشت���ه شدهان ��د .صفح هه ��ای اصل ��ی نسخ ��ه خطی ،موق ��ع صحافی
ً
مشوش شدهاند .صفحههای 1ـ 3و 19ـ 22بعدا اضافه شدهاند که تنها
شام���ل متن عر ب ��ی آیات هستند .از ابتدای نسخه ،س ��وره فاتحه افتاده
و نسخ���ه ب ��ا س ��ورۀ بقره ش ��روع میشود .ای ��ن در حالی است ک ��ه ترجمه
سورهه���ا نی ��ز از نیمۀ صفحه چهارم آغاز شدهاس ��ت؛ در واقع صفحات
ابتدای���ی سورۀ بقره ،همان افزودههای ��ی هستند که ذکر آنها رفت و تنها
شام���ل متن آیات مربوطه میباشن ��د .شکل کاغذ و خط نوشتاری این
قسمته ��ا بهکل ��ی متفاوت اس ��ت .در جایجای نسخۀ م ��ورد بحث،
اضافات���ی شبی ��ه ب ��ه این اف ��زوده دی ��ده میش ��ود .در هیچ ک ��دام از این

ترجم���ه) ،سوم و چهارم به ط���ور کامل ،سوره پنجم شامل آیات  1ـ

افزودهها ،آیات ترجمه نشده است.

سط���ر میان���ی بوده و ب���رای کلمات عرب���ی ،برابر نهاده���ای ترکی و

ب���ر روی سه برگ نخست نسخه ،بر اثر کهنگی و پوسیدگی ،روزنههایی

 117و سورۀ ششم شامل آیات  71ـ 136است .ترجمه به صورت
فارس���ی آورده شده است .صفحهه���ای 1ـ 3و 19ـ 22فاقد ترجمه
ً
بوده ،بعدا به نسخۀ اصلی اضافه شده است.
این ترجمه قرآن کریم ـ که ما تحقیق بر روی آن را موضوع رسالۀ دکترای
خود قرار دادیم ـ برای اولین بار توسط آ .آ .سمنوف به دنیای علم معرفی
ش���د 12 .او کارنمای نسخ خطی انستیتو شرقشناسی بیرونی ،وابسته به
آ کادمی علوم ازبکستان را حاضر کرده بود .در جلد چهارم این کارنما،
ترجم���ه قرآن توصیف شده است .اطالع���ات اکمان دربارۀ این نسخه،
بر معلومات سمنوف تکیه دارد.

13

ایج���اد شده است .برای ترمیم ای ��ن پوسیدگیها ،وصلههایی از جنس
دیگر کاغذ ترتیب داده اند .در برخی قسمتها ،متن عربی اصلی از بین
رفته یا مورد تحریف واقع شده است .در این موارد ،نقص رو یداده ،با
ن���وع دیگری از خط عربی و تنها ب ��ا اکتفا به بازسازی متن عربی و بدون
ترجم���ه ،برطرف شده است (نک به :تصویر شم���اره .)1عالوه بر این در
چن���د صفحۀ دیگر ،پخش مرکب ـ که میتوان ��د حاصل رطوبت یا دیگر
عوامل باشد ـ متن ترجمه را مخدوش کرده است.
رن���گ کاغذ نسخۀ اصلی ،کاهی شفاف است ک ��ه در برخی قسمتها به

ترجم���ه دیگ���ری از قرآن کریم که برابر فارسی و ترک���ی کلمات عربی در آن،
بی���ن سطرهای گفته شده ،نسخ���های است ک���ه در انگلستان نگهداری
میش���ود .در ای���ن نسخه ،بین سطره���ا ،کلمات فارسی در ب���اال و کلمات
ترکی در پایی���ن آورده شده است .در نسخۀ تاشکند شیوه نگارش ترجمه
متفاوت است .برابر نهادهای ترکی و فارسی ،سرکج نوشته شدهاند :ابتدا
 . 11تحقی���ق در خص���وص این نسخ���ه که آن را ب���ا عنوان نسخ���ۀ تاشکند معرف���ی کردهایم ،موضوع
پایاننامۀ دکترا قرار گرفته است.
12 A.A. Semenov: Sobranie vostoçnıh rukopisey, Akademi Nauuk Uzbekskoy, SSSR, IV,
Ta_kent 1957, s.45-46.
13 . Eckmann, Janos, Mıddle Turkic Glossess of the Rylands Interlinear Koran Transalation, p.17.
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نخودیتغییریافتهاست.جلدبیرونینسخهازپوستیبهرنگقهوهایروشن
تشکی ��ل میشود .ب���ا ترسیم اشکال هندسی بر روی این جل ��د ،آن را زینت
دادهاند .این نسخه در قسمت نسخههای نادر کتابخانه ابوریحان بیرونی و
در میان کیفی مخملی و قرمز رنگ نگهداری میشود .نسخه مورد بحث در
ابعاد  2914 × 36بوده ،زینتکار یهایی صورتگرفته در آن ،نمونهای است
ازهنرتذهیبماوراالنهر .حواشیچپوراستتمامصفحاتبهنقشهای
متفاوت ��ی مزین شده است؛ همچنین حاشیه باالی صفحات و نیز انتهای
سورهها نقش و نگارهای رنگین و طالیی دارند( .نک به :تصویر شماره2و.)3
 .14این ابعاد ،طبق اطالعات سمنوف به این صورت است29 /5×34 :
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سمنوف ادعا دارد :زبان ترجمه ترکی ،همان ازبکی قدیم بوده و متعلق

منابع

به قرن سیزدهم میالدی است .او برای اثبات ادعای خود از تعلق زمانی
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stan Türkçesi-Türkiye Türkçesi/Türkiye Türkçesi-Özbekistan
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Türkçesi, Türk Dünyası Ara_tırmaları Vakfı, _stanbul.
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زمانی ب ��وده که همزمان با این نوع فارسی در منطقه متداول بوده است؛
ب ��ا وج ��ود این او ای���ن احتمال را نیز از نظ���ر دور نمیدارد ک���ه ترجمۀ ترکی

2.Çağlar, Ali _hsan, (2008), “Türkiye-Özbekistan _li_kilerinin
Bilimsel ve Kültürel Boyutları Üzerine”, Köksav E-Bülten, 29 _ubat
2008, Ankara.

ممکن است همان زبان قراخانی ـ قبچاق متداول در آن دوران باشد.
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کتابشنایسموضویع

است���اد گرانقدر جناب آقای دکت���ر امک اوشنم���ز در خواست مترجم
را ب���ی پاس���خ نگذاشته و سه تصوی���ر حاضر را برای م���ا فرستادند .بنا
به گفتهی ایشان ب���ا توجه به محدودیت های مقرراتی موجود امکان
تهیۀ تصاویر نسخهها ی موجود در کتابخانۀ مورد بحث امکان پذیر
نیس���ت .جا دارد از تالش ایشان در برای تهی ه این تصاویر و نیز ارسال
آنها به مترجم تشکر نماییم.
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