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چکیده: مقاله حاضر به تاریخچه شکل گیری کتابخانه انستیتوی 
ادبیات جهانی در دهه 30 اختصاص یافته است. این کتابخانه در 
شهر مسکو و به مناسبت چهلمین سال فعالیت ادبی ماکسیم 
گورکی ن1۸6۸ –1936( تشکیل شد و در ادامه نسخ خطی شرقی نیز 
به آن راه یافت. نویسنده در این نوشتار به شرح سرنوشت نسخ 
خطی نگهداری شده در این کتابخانه می پردازد و از کوچ نسخه 
نسنت  روسیه  علوم  کادمی  آ شرقی  خطی  نسخ  انستیتوی  به 
کادمی علوم روسیه نمسکو(  پترزبورگ( و انستیتویشرق شناسی آ
بسیاری  از سرنوشت  که  در حالی است  این  دارد.  برمی  پرده  و... 
کتابخانه  این  ترکی(  فارسی،  نعربی،  از نسخه های خطی شرقی 

اطالعی در دست نیست. 
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بّية والفارسّية والتركّية كیفّية جتمیع املخطوطات العر  حول 
يف معهد آداب العامل )موسكو - روسيا(

ويتش زايتسف الكاتب: إيلیا فالدميیر
باغي مي قديانلو وأمحد رجنبري حيدر ترمجة: مر

يـخ تأسـيس مكتبـة  اخلالصـة: ختتـّص هـذه املقالـة باسـتعراض تار
معهـد آداب العـامل يف سـنوات الثالثينّيـات مـن القرن املايض. وكان 
ّية  تأسـيس هـذه املكتبـة يف مدينـة موسـكو مبناسـبة الذكـرى السـنو
بعـن للنشـاط األديب ملكسـمي غوركـي )1868 - 1936(، ومـن مّث  األر

.
ً
يقها إىل هذه املكتبة أيضا وجدت املخطوطات الشرقّية طر

ق الكاتـب يف هـذا املقـال إىل بيـان مـا مّرت به النسـخ اخلّطّية  يتطـّر
النقـاب عـن  يكشـف  املكتبـة مـن تطـّورات، و املحفوظـة يف هـذه 
كادميّية العلوم  انتقال نسـخه إىل معهد النسـخ اخلّطّية الشـرقّية يف أ
الشـرقّية  الدراسـات  ومعهـد  بطرسـبورغ،  سـانت  مبدينـة  الروسـّية 

. كادميّية العلوم الروسّية مبدينة موسكو أل
بّيـة  )العر الشـرقّية  املخطوطـات  مـن  الكثيـر  تعّرضـت  وقـد  هـذا 
والفارسـّية والتركّيـة( الـيت كانـت موجـودة يف هـذه املكتبـة إىل مصيرٍ 
كـن  أما وعـن  عهنـا  معلومـات  اآلن  لدينـا  تتوّفـر  ال  حبيـث  جمهـول 

تواجدها.
الشـرقّية،  املخطوطـات  العـامل،  آداب  معهـد  األساسـّية:  املفـردات 

كادميّية العلوم الروسّية. مكسمي غوركي )1868 - 1936(، أ
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يخچه شكل گیری کتابخانه1 تار
ی سوسیالیسـتی در سـپتامبر 1932 مصـوب  هیئـت رئیسـه کمیتـه اجرایـی مرکـزی اتحـاد جماهیـر شـورو
کسـیم گورکـی« یـک مؤسسـه ادبـی وابسـته بـه کمیتـه  کـرد »بـه مناسـبت چهلمیـن سـال فعالیـت ادبـی ما
کـه »یـک  اجرایـی مرکـزی )ЦИК( در مسـکو تأسـیس شـود. طبـق بنـد پنجـم مصوبـه مذکـور مقـرر شـد 
کسـیم گورکی ایجاد شـود. در این کتابخانه می بایسـت بهترین  کتابخانه مرکزی زیر نظر مؤسسـه ادبی ما
کتبر 1935 کمیته اجرایی مرکزی اتحاد  آثار هنری ادبیات جهان ارائه شود«.� در صورت  جلسه مورخ 7 ا
ی )ЦИК СССР( که در رابطه با تکمیل کتابخانه مؤسسه سامان یافته بود قید شده: »به  جماهیر شورو
کسـیم گورکـی ایـن حـق داده شـود تا آثـار مرتبط با محدوده فعالیـت خود را از محل  انسـتیتوی ادبیـات ما

نسخه های دوم مازاد کتابخانه ها و مخازن کتاب دولتی انتخاب کند«.2

ایجاد بخش مخازن نسخ خطی و کتاب ها در سال 1935 آغاز شد. سال های اولی که انستیتو تأسیس 
شـده بـود، کتابخانـه و در قالـب آن، مخـازن نسـخ خطـی بـه زبان هـای شـرقی نیـز شـکل می گرفـت. منابع 

: اولیه مخازن متشکل بود از

بخش اعظم منابع کتابخانه انستیتوی ادبی »کراسنایا پراِفسورا«ی سابق )حدود 12000 جلد(. 1
کتاب های انستیتوی مارکس - انگلس - لنین )12000 جلد(. 2
کتاب های کتابخانه شخصی پروفسور آ. ای. ماِلئین. 3

. د. کاماُروا )نام خانوادگی قبل از ازدواج، ستاساوا(4.  کتاب های کتابخانه  شخصی[ و [
فسکایا5. 

ُ
یسیل کتاب های کتابخانه شخصی[ م. آ. و [

نسکی6. 
ُ
کتاب های کتابخانه  شخصی[ یا. پ. پال [

کتاب های کتابخانه  شخصی[ ل. ب. مادزاِلفسکی7.  [
کتاب های کتابخانه شخصی[ و ن. ای. سیداراف�8.  [

یخ3 منتقل شد، اطالعی از ترکیب نسخ خطی به زبان های  تا سال 1939 که کتابخانه به ساختمان موزه تار
یم. فهرست نسخ خطی و کتب شرقی انستیتوی ادبیات جهان متعلق به سال  عربی، فارسی و ترکی ندار
ی 107 عنوان کتاب و نسخه خطی به زبان های چینی، ژاپنی، عربی  1939 موجود است. این لیست حاو

بـی، فارسـی و ترکـی انسـتیتو  ژه  بنیـاد علمـی علـوم انسـانی روسـیه بـا عنـوان »توصیـف نسـخ خطـی عر 1 . ایـن مقالـه در چارچـوب پـرو
. زایتِسـف( مقاله حاضر در  پرسـت: ای. و ژه  شـماره  01020-31-12؛ سر کادمی علوم روسـیه« نوشـته شـده اسـت. )پرو شرق شناسـی آ

مجله استودیا لیتراروم، شماره 1و 2، سال 2016، ص 396ـ 408 به چاپ رسیده است. مشخصات چاپی مقاله چنین است:
Зай� цев И.В. К йсторйй собранйя арабскйх, персйдскйх й турецкйх рукопйсей�  Инстйтута мйровой�  
лйтературы // Studia Litterarum. 2016. №2-1.

ژه  »گنجینه های نسـخ خطی اسـالمی در روسـیه« با حمایت بنیاد ابن  گفتنی اسـت ترجمه فارسـی و انتشـار این مقاله در چارچوب پرو
سینا )مسكو ـ روسیه( صورت گرفته است.

کادمی علوم روسیه، مخزن 397، فهرست 1 )1947-1932(، شماره 1 )منابع مرجع، مصوبات دولت(، برگ 1. 2 . آرشیو آ
3 . همان، برگ 26.
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و فارسـی اسـت. البته تعداد واقعی آنها با احتسـاب شـمار نسـخه های مکرر هر اثر بیشـتر بوده اسـت. آن 
طـور کـه از شـواهد برمی آیـد، بخش هـای مربوط به آثار غیرروسـی را متخصصان ایجاد می کردند. فهرسـت 

مذکور فاقد نسخ خطی عربی و ترکی،4 اما مشتمل بر نسخ خطی فارسی بوده است.

نسخ خطى فارسى کتابخانه
ی کـه در ادامـه درج می شـود ،در اتـاق »شـرق« موجـود بـوده اسـت. متـن فهرسـت را عینـًا بـدون تغییـر  آثـار

یم: می آور
]….[«

67. امیرعلی شیرنوایی، خمسه )دست نوشته(
68. بحراالوزان، اقتباس از هفت منظومه بدرالدین کشمیری )دست نوشته منحصربه فرد(

69. فضلی، عمرنامه )دست نوشته( کمیاب
70. سـعدی، گلسـتان )3 نسـخه، نسـخه اول بـه شـکل مجللـی تزئیـن شـده و دارای 2 صفحـه5 بـا نقـش و 
ی شـده. نسـخه سـوم فاقد تزئینات و به خوبی  نگار منحصربه فرد اسـت. نسـخه دوم بین سـطور طالانداز

ی نشده است.( نگهدار
71. رومی، مثنوی )2 نسخه، دست نوشته(

72. سعدی، دیوان )دست نوشته(
72. )عینـًا همیـن شـماره نوشـته شـده اسـت - زایتِسـف( بیـدل، دیـوان )4 نسـخه کـه یکـی از آنهـا چنـد 

صفحه6 پرنقش ونگار دارد، دست نوشته(
73. حافظ، دیوان )2 نسخه دست نوشته که یکی از آنها پرنقش ونگار است و جلد ظریفی دارد(

74. حافظ، دیوان )2 نسخه، چاپ سنگی(
75. ابونصر فراهی، نصاب الصبیان )دست نوشته(

76. ناظم، یوسف و زلیخا
77. جامی، دیوان )دست نوشته(

78. جامی، یوسف و زلیخا )دست نوشته(
79. جامی، نفحات االنس )دست نوشته(

، پندنامه )دست نوشته( 80. فریدالدین عطار

کادمی علوم روسیه، مخزن 397، فهرست 1 )1993ـ1932(، شماره 515 )بررسی وضعیت کنونی کتابخانه مؤسسه ادبیات  4 . آرشیو آ
. پ.  باره فعالیت کتابخانه طی سال های 1953 تا 1961 )30 نوامبر 1961((، برگ 4. این گزارش توسط و جهان و برخی از گزارش ها در

پیُرگافسكایا، کتابشناس ارشد و مدیر کتابخانه تنظیم شده است.
گزارش فعالیت های علمی ـ تحقیقاتی کتابخانه  کادمی علوم روسـیه، مخزن 397، فهرسـت 1 )1993ـ1932(، شـماره 34 ) 5 . آرشـیو آ

مؤسسه در سال 1939(، برگ 1.
یـری و همدانی که به آنها اشـاره شـده اسـت، به  6 . دیوان هـای ابونـواس، ُمَتَنّبـی، ابـو سـلمان، ابوالعتاهیـه و ... و همچنیـن مقامـات حر

یاد چاپی بوده اند. احتمال ز
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81. ندایی، فتوح الحرمین )دست نوشته منحصربه فرد(
83. )عینًا همین شماره نوشته شده است - زایتِسف( میرخواند، روضة الصفا

7.»].….[

به این ترتیب در سال 1939 حداقل 23 نسخه خطی فارسی در کتابخانه وجود داشته است.

یاد این  جالب توجه اسـت که در این فهرسـت، فقط نسـخ خطی فارسـی به چشـم می خورد. به احتمال ز
کی از آن است که احتمااًل  به آن معنی نیست که واقعًا نسخ خطی عربی و ترکی وجود نداشته، بلکه حا

انستیتو فقط متخصص زبان فارسی داشته است.

مـن نمی دانـم نسـخ خطـی شـرقی چگونـه سـر از کتابخانـه انسـتیتو درآورده انـد. خیلـی احتمـال دارد کـه 
ی اواخـر دهـه 20 و به خصـوص در دهـه 30 بـه صـورت  یـده باشـند. دولـت شـورو برخـی از نسـخه ها را خر
جدی شروع به فروش گنجینه های روسیه در حراجی های بین المللی کرده بود. در آن میان، نسخ خطی 
گرانبهـای )التینـی، بیزانسـی( و شـرقی بـه چشـم می خـورد.8 در سـال 1931م اتحادیه »کتـاب بین المللی« 
ی که به طور اختصاصی برای تجارت کتاب ایجاد شده بود، فهرست نسخ خطی شرقی را منتشر  شورو
یـادی داشـت )وجـود خطـا در توضیحـات، نـام آثـار و مؤلفـان و  کـرد.9 در ایـن فهرسـت کـه اشـتباهات ز
افتادگـی متن هـا بعـد از مقدمـه و ...(، آثـار ارائه شـده بـرای فـروش از جملـه نسـخ خطـی فارسـی متعلـق به 
قـرون 16 تـا 19 بودنـد )بـه طـور کلـی شـامل آثـار مؤلفان بسـیار معروف ماننـد: رومی، حافظ، بیـدل، جامی، 
، میرخواند و ... البته آثار کمیابی هم در بین آنها بوده است(.10 در این میان  سعدی، فردوسی، خواندمیر
یادی از قرآن و جزء های قرآنی، ادعیه، آثار فقهی و ...(11  ی به زبان عربی )شـامل نسـخه های خطی ز آثار
و چند اثر ترکی )شامل 3 دست نویس از خمسه نوایی که بخش هایی از آن نسبتًا جدیدنویس هستند( 

نیز وجود داشت.12

7 . در اصل مقاله از واژه »صفحه« استفاده شده و نه »برگ«. )مترجمان(
8 . در اصل مقاله از واژه »صفحه« استفاده شده و نه »برگ«. )مترجمان(

گزارش فعالیت های علمی ـ تحقیقاتی کتابخانه  کادمی علوم روسیه، مخزن 397، فهرست 1 )1993-1932(، شماره 34 ) 9 . آرشیو آ
مؤسسه در سال 1939(، برگ 55 پ ـ 56.

«، میراث ما، 1991، ش6، ص 140. زُدرناف، »نسخ خطی اسالو ]در مجموعه[ ِفكوال .ک به: و 10 . ر
، »کتـاب بین المللـی«،  : 1971، ص 74. بـا توجـه بـه منابـع دیگـر ی )1967-1917(، مسـكو یـخ کتاب دوسـتی در شـورو 11 . ِبـرکاف، تار
زُدرناف،  فهرست نسخ خطی شرقی )دفتر دوم: فهرست آثار قدیمی، ش64( را در سال 1935 منتشر کرده است. )مراجعه کنید به: و

«، ص 144، توضیحات 6( »نسخ خطی اسالو ]در مجموعه[ ِفكوال
: 1931، ص 14-3. بـا خوانـدن فهرسـت مذکـور ایـن تصـور  .ک بـه: فهرسـت نسـخ خطـی شـرقی )فارسـی، عربـی، ترکـی(، مسـكو 12 . ر
شـكل می گیـرد کـه متـن فهرسـت، متـن یـک توصیـف علمـی تخصصـی مختصـر اسـت کـه به شـدت ناقـص اسـت؛ متنی مسـتند به 
برگه دان هـای مخـازن جهانـی کـه بـه آغـاز متـن و غیـره اشـاره می کنـد. احتمال دارد کسـانی کـه این فهرسـت را تهیه کرده اند، فهرسـت 
آمـاده یـک مجموعـه یـا چنـد مجموعـه را مـورد اسـتفاده قـرار داده باشـند )بـرای مثـال برگـه دان کتابخانـه مؤسسـه الزارفسـكی( یـا از 
کیموشـكین، این فهرسـت توسـط ک. ای. چایكین ایران شـناس  ره های یک کارشـناس خوب بهره برده  باشـند. به گفته ُا. ف. آ مشـاو
کیموشـكین و دیگران، فهرسـت مختصر الفبایی نسـخ خطی فارسـی و  تهیه شـده اسـت .)برای اطالعات بیشـتر مراجعه کنید به: آ

: 1964، ص 616( ی سوسیالیستی(، بخش اول، مسكو کادمی علوم اتحاد جماهیر شورو تاجیکی مؤسسه ملل آسیا )آ
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ایـن فهرسـت 5 تصویـر از نسـخ خطـی را در خـود جـای داده بـود. مـن نمی دانـم ایـن نسـخه های خطـی 
از کـدام کلکسـیون ها بوده انـد، بـه فـروش رسـیده اند یـا نـه و سرنوشـت اغلـب آنهـا چـه شـده اسـت، امـا به 
، همان نسخی هستند که تا سال 1939م در  یاد، یکسری از نسخ خطی فارسی فهرست مذکور احتمال ز
یخ یادداشت ها گویای این است(. حداقل  کتابخانه انستیتو ادبیات جهان بودند )مالکیت نسخ و تار
ی  یکی از نسـخ خطی فهرسـت بدون تردید در سـال 1939 در کتابخانه انسـتیتو ادبیات جهان نگهدار
می شـده اسـت. صحبت از منظومه فتوح الحرمین ندایی اسـت که هم در فهرسـت به آن اشـاره شده13 و 
هم در فهرست سال 1939م با شماره 81. این اثر توصیف منظومی است از مکه و مدینه که به تقلید از 
یاد نسخه  ی )د 933ق/ 1527- 1526م( نوشته شده است. به احتمال ز فتوح الحرمین محی الدین الر
 D717 خطـی منـدرج در فهرسـت سـال 1931م و فهرسـت سـال 1939م کتابخانـه، همـان نسـخه شـماره
کادمی علوم روسـیه با شـد.14 طبق توصیفات آ. ت. آداماوا این  از مجموعه انسـتیتو نسـخ خطی شـرقی آ
ی 25 نگاره اسـت. محتمل اسـت نهایتًا اواخر  ، 30 برگ دارد و حاو نسـخه با ابعاد 21.5 *31 سـانتی متر
یخ 1151 ق/ 1739-  « به وضوح تار ی یکی از مهرهای موجود در برگ »1ر قرن 17 نوشته شده باشد؛ زیرا رو

1738م دیده می شود.15

انتقال مخزن نسخ خطى کتابخانه به شهرهای ديگر
در زمـان جنـگ کبیـر میهنـی، مخـازن بخـش نسـخ خطـی کتابخانه انسـتیتو ادبیـات جهان نیـز همراه با 
آثار مخازن دیگر به تاشکند و بخشی هم به ُتْمسک منتقل شدند. فقط کتابخانه در مسکو باقی ماند. 
امکان دارد بخشـی از نسـخ خطی شـرقی این کتابخانه به تاشـکند برده شـده باشـد. طبق صورت  جلسه 
یـه سـال 1942 در تاشـکند، 28 صنـدوق کتـاب بـه آنجـا فرسـتاده شـده کـه در  یـخ 2 فور تنظیم شـده بـه تار
میان آنها عالوه بر کتاب های بخش های آثار روسی، انگلیسی - آمریکایی، آلمانی و فرانسوی، 7 کتاب 

خیلی باارزش و 1848م کتاب هم »از گاو صندوق طبق صورت« بوده است.16

بعد از جنگ، کتابخانه به طبقه چهارم ساختمان شماره »8/10« در میدان جدید منتقل شد. مساحت 
کل آن 462 مترمربع بود که 58 متر آن برای سکونت کارکنان در اختیار هیئت مدیره انستیتو قرار گرفته 
. آمبارتسوماف، از  ، ی. و بود.17 در صورت  جلسه تحویل  گرفته شده توسط جانشین موقت مدیر انستیتو

13 . فهرست نسخ خطی شرقی )فارسی، عربی، ترکی(، ص 15-26.
14 . همان، ص 27-28.

15 . همان، ص 6.
کادمـی علـوم اتحـاد  کیموشـكین و دیگـران، فهرسـت مختصـر الفبایـی نسـخ خطـی فارسـی و تاجیکـی مؤسسـه ملـل آسـیا )آ 16 . آ
: 1964، ص 626؛ آدامـاوا، »»فتـوح الحرمیـن« محی الدین الری و نسـخه خطی  ی سوسیالیسـتی(، بخـش اول، مسـكو جماهیـر شـورو
ارمیتاژ متعلق به سال 970 ق/ 1563-1562 م«، فتوح الحرمین: انتشار دست نوشته متعلق به قرن 16 از کلکسیون ارمیتاژ دولتی، 

بورگ: 2011، ص 43. تصحیح: پیاتُرفسكی م. ب.، سن پترز
17 . آداماوا، »»فتوح الحرمین« محی الدین الری و نسخه خطی ارمیتاژ متعلق به سال 970 ق/ 1563-1562م«، ص 43.
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کتبر 1948م قید شده است:  مدیر سابق کتابخانه، ای. ای. کوراپاتوا، مورخ 12 ا
کمیـاب( طبقه بنـدی شـدند، ولـی در دسـترس  آثـار  اتـاق )شـامل  کتـب شـرقی موجـود در 
مراجعه کنندگان قرار نمی گیرند. در بین کادر کتابخانه کسـی نیسـت که به زبان های شـرقی 
مسـلط باشـد. زمـان صورت بـرداری مجـدد در رابطـه بـا 81 کتـاب شـرقی نـادر )عمدتـًا نسـخ 
یخ 5 اوت 1948م تنظیم شـده اسـت )به  خطی( فاقد شـماره، صورت  جلسـه مجزایی به تار

پیوست شماره 4 مراجعه کنید(.18 

در نهایـت تأسـف بایـد گفـت کـه پیوسـت مذکـور در پرونـده موجـود نیسـت، امـا از صـورت  جلسـه مذکـور 
معلوم می شود تا سال 1948م کمتر از 81 کتاب خطی شرقی در کتابخانه وجود داشته و اینکه در زمان 
تحویل، کتابخانه دارای اتاق مجزایی برای کتب شرقی بوده است، اما مراجعه کنندگان به آن دسترسی 

نداشتند.19

سـاختمان کتابخانـه متناسـب بـا نیازهـا نبـود و کامـاًل مشـخص بـود کـه فضـای کافـی نـدارد. بعدهـا در 
گ. ن.  ، م. یـا. زیوتینـا از مدیـر سـابق،  صـورت  جلسـه تحویلـی کتابخانـه توسـط جانشـین موقـت مدیـر

کیماف، مورخ 4 آوریل 1952م قید شده بود:  آ
یادی از سـقف مخازن چكه می کند. اوضاع بخشـی از مخازن وخیم اسـت و  قسـمت های ز

به همین دلیل بخشی از مخزن آسیب دیده است.20

خروج نسخه های خطى از کتابخانه
ادبیـات  انسـتیتو  کتابخانـه  اسـناد  و  گزارش هـا  در  از نسـخ خطـی شـرقی  نشـانی  اوایـل دهـه 50 دیگـر 
جهـان نیسـت. امـروز فقـط بـا فـرض احتمـاالت می توان گفت چـه زمانی ایـن مجموعه بـزرگ از کتابخانه 
خـارج شـده اسـت و راه هـای طـی شـده ]بـرای خـروج نسـخ خطـی[ را می تـوان مشـخص کـرد. اواخـر سـال 
ی کتابخانـه اصلـی علـوم اجتماعـی درآمـد.21  1952م کتابخانـه انسـتیتو ادبیـات جهـان بـه تابعیـت ادار
کادمـی علـوم ایجاد شـده بود. به نظر می رسـد همـان زمان فکر  کمـی پیـش از آن، انسـتیتو شرق شناسـی آ
ی کتب و نسخ خطی »بدون مشخصات« از واحد »شرق« مؤسسه ادبیات جهان به بخش های  گذار وا
کادمـی علـوم بـه وجـود آمـده اسـت. بخشـی از ایـن آثـار ممکـن اسـت از سـال 1949م بـه انسـتیتو  دیگـر آ

کادمـی علـوم روسـیه، مخـزن 397، فهرسـت 1 )1993-1932(، شـماره 113 )فهرسـت های منابـع علمـی مؤسسـه و صـورت   18 . آرشـیو آ
یه سال 1942 آغاز و در 27 مارس همان سال به اتمام رسید. جلسات بررسی آنها(، ص 19. کار در 22 ژانو

. آمبارتسـوماف، از مدیر  یلی کتابخانه مؤسسـه توسـط جانشـین موقت مدیر مؤسسـه، ی. و 19 . همان، شـماره 170 )صورت  جلسـه تحو
قبلی کتابخانه، ای. ای. کوراپاتوا(، ص 1، صورت  جلسه مورخ 12 اکتبر 1948.

20 . همان، ص 2.
یلی کتابخانه مؤسسه توسط  کادمی علوم روسیه، مخزن 397، فهرست 1 )1993-1932(، شماره 170 )صورت  جلسه تحو 21 . آرشیو آ
. آمبارتسـوماف، از مدیـر سـابق کتابخانـه، ای. ای. کوراپاتـوا(، ص 6، صـورت  جلسـه مـورخ 12  جانشـین موقـت مدیـر مؤسسـه، ی. و

اکتبر 1948.
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کادمی علوم منتقل شـده باشـد. به هر حال در گزارش فعالیت کتابخانه طی سـال های  شرق شناسـی آ
یخ 30 نوامبر 1961م( هیچ اشاره ای  فسکایا، در تار

ُ
گ . پ. پیرا 1953 تا 1961م )تنظیمی توسط مدیر آن و

یخ 1 ژانویه 1961م، 302201 جلد کتاب داشته که 83113  به نسخ خطی شرقی نمی شود. کتابخانه در تار
جلـد آن ]بـه زبـان[ خارجـی بـوده اسـت، امـا در هیـچ یـک از بخش هـا )ادبیـات هنـری، ادبیات شناسـی، 

کید شده:  ی( هیچ کتابی به زبان های شرقی وجود نداشته است. در سندی تأ مرجع، نشریات ادوار

کادمی علوم و کتابخانه های بزرگ  این کتابخانه با توجه به آنکه آثار مرتبط با تخصص آن، در سیسـتم آ
دیگر موجود است، به صورت کاماًل تخصصی تکمیل می شود ... به این ترتیب می توان تعداد نسخه های 

برخی از آثار را کاهش داد و از برخی آثار دیگر امتناع نمود )مثاًل آثار به زبان های ملل شرقی(.22 

به نظر می رسد در این زمان، هیچ نسخه خطی شرقی در کتابخانه انستیتو ادبیات جهان وجود نداشته 
است.

سـال 1972م 9 نسـخه خطی فارسـی از کتابخانه انسـتیتو ادبیات جهان به شـعبه انسـتیتو شرق شناسی 
کادمـی علـوم روسـیه فعالیـت  در سـن پترزبورگ کـه در حـال حاضـر بـا نـام انسـتیتو نسـخ خطـی شـرقی آ
، 3 نسـخه دیـوان بیـدل )2 نسـخه متعلـق بـه سـال های  می کنـد، فرسـتاده شـده اسـت. در میـان ایـن آثـار
ی در زمینـه تصـوف،  1249 و 1246ق(، دیـوان جامـی، یوسـف و زلیخـای او )نسـخه سـال 1216 ق( و آثـار
یاد این آثار همان مواردی هستند که در فهرست سال  ی و تراجم بوده است.23 به احتمال ز فرهنگ نگار

1939م با شماره های 72، 77 و 78 ثبت شده بودند.

کادمی علوم روسـیه هم از همان مجموعه هسـتند: قرآن  7 نسـخه خطی عربی انسـتیتوی شرق شناسـی آ
، فلسـفه و منطق.24 با وجود آنکه انتقال این  ی در رابطه با فقه، صرف و نحو با توضیحات فارسـی و آثار
آثار در قالب یک مجموعه دیگر به لنینگراد25 ثبت شده؛ ولی در اسناد وصول مجموعه های مختلف، 

انعکاس نیافته است.26

کادمى علوم روسیه ــ مسكو نسخ خطى منتقل شده به انستیتو شرق شناسى آ
کادمـی علوم روسـیه در مسـکو هم از  بخشـی از مجموعـه نسـخ خطـی موجـود در انسـتیتو شرق شناسـی آ

22 . همان، شماره 261، ص 2.
23 . همان، شماره 515، ص 3.

24 . همان، شماره 515، ص4 و 5.
کادمی علوم روسیه در  کیموشـكین، »نسـخ خطی جدید شـعبه انسـتیتو شرق شناسـی آ 25 . برای توضیحات بیشـتر مراجعه کنید به: آ

بورگ: 1996، ص 168. بورگ«، شرق شناسی در سن پترزبورگ، دفتر 8، سن پترز سن پترز
: 1986، ص  کادمی علوم، تصحیح: آ. ب. خالداف. بخش 1، مسكو 26 . فهرست مختصر نسخ خطی عربی انستیتو شرق شناسی آ
517 )شـماره 10698(، 519 )شـماره های 10733، 10735، 10775، 10776، 10778، 10779، 10786، 10787، 10752، 10756، 

.)10772 ،10751 ،10759 ،10753
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کتابخانـه انسـتیتو ادبیـات جهـان اسـت. مـن توانسـتم حداقل 6 نسـخه خطی دیگـر را در میان مجموعه 
کادمـی علـوم روسـیه )ИВ РАН( در مسـکو پیدا کنـم که به احتمال  موجـود در انسـتیتو شرق شناسـی آ
ی آسـتر بدرقـه یا صفحات اول  یـاد زمانـی جزئـی از مجموعـه مؤسسـه ادبیـات جهان بوده اند. با مداد رو ز
ی نسـخ  ی و نـام مؤسسـه انسـتیتو جهـان به اختصـار نوشـته شـده اسـت. رو ایـن نسـخ خطـی شـماره گذار
خطـی، شـماره های 162450ـ 162448، 162881 و 162883 درج شـده اسـت. توصیـف ایـن آثـار را بـه 

یم: ترتیب از پایین ترین شماره می آور

نسخه شماره 162448
کسـتری رنگ و  ، دارای 96 برگ، کاغذ خا مجموعـه ای بـدون نـام و انجامـه، با ابعاد 21.5*13.5 سـانتی متر
یادی از آن رنگ شـده اسـت. برگ های بسـیاری با کاغذ دیگری  خط دار27 )ورژه( و شـکننده که قسـمت ز
مرمت شده است. جلد به سبک آسیای میانه: از جنس چرم که روی آن کاغذ سبزرنگ چسبانده شده. 
قسمت عطف کتاب از تیماج قرمز است. دو طرف جلد با مرکب سیاه قابی با ابعاد 20*11.5 سانتی متر 
ی مؤسسـه ادبیات جهان و شـماره 162448 با مداد  و ترنج و 2 سـرترنج رسـم شـده. در برگ 5 نام اختصار
یادی از صاحبان بعدی اثر روی آستر بدرقه و برگ های اول و آخر آن  نوشته شده است. یادداشت های ز
یخ ها نوشـته شـده اسـت(. از آن جمله در برگ »1 پ« یادداشـتی درباره ظهور  وجود دارد )نام مالکان و تار
یک سـتاره در سـمت شـرق آسـمان و ناپدیدشـدن آن با طلوع آفتاب به چشـم می خورد. این یادداشـت به 

یخش آغاز ذیقعده 1299ق/ 13 سپتامبر 1882م است. صورت حرفه ای نوشته شده و تار

گزارش[ محتوا [
الـف( مجموعـه منظـوم بـه زبـان فارسـی )از آثـار جامـی، حافـظ، مـال ُملهـم، صائـب، میرزا شـوکت، جامی 
کمـل، بیـدل، مـال مشـفقی، تجلـی، مالرفیـق و ...(. ایـن  اسـیر ]؟[، تهرانـی، واعـظ، شـاه عبـاس، مـال شـیر ا
مجموعـه عمدتـًا شـامل غـزل اسـت. چند مثنوی و چند شـعر هم در قالب های دیگـر دارد. در برگ های 
6-12 اشـعار داخـل جدولـی بـا ابعـاد 9-8.5 * 17.5 سـانتی متر و در 2 سـتون آمـده. سـطور بـه صـورت 
مـوّرب هسـتند و سـتون ها بـه شـکل های متفاوتـی قـرار گرفته انـد. متن با مرکب سـیاه نوشـته شـده، تعداد 
: 13. بقیه متن، بدون جدول و در 2 سـتون نوشـته شـده اسـت. چند برگ آسـیب دیده )در امتداد  سـطور
یختگی مشاهده می شود که مدت ها  سطور جدول و خارج از آن آسیب دیدگی به صورت خردشدن و ر
قبل به صورت جزئی با کاغذ اصلی مرمت شـده اسـت(. خط: شکسـته نسـتعلیق اواخر قرن 18. بخش 

اعظم متن رنگی است )طیف های مختلفی از شنگرف(.

، محسـوب می شـود. ایـن شـهر در 16 مـی 1703 میـالدی توسـط پتـر اول  بـورگ دومیـن شـهر بـزرگ روسـیه، پـس از مسـكو 27 . سـنت پترز
بنا شـد و در سـال های 1712 تا 1918 پایتخت روسـیه بود. این شـهر که از زمان تأسـیس خود در بیش از 300 سـال به نام های سـنت 
بورگ، پتروگراد و لنینگراد شـهرت داشـت، پس از شـكل گیری اتحاد جماهیر شـوروی به لنینگراد و نهایتًا در سـال 1991 و پس از  پترز

پاشی شوروی به نام اولیه خود تغییر کرد. فرو
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ب( برگ »42 - 49پ« مشتمل بر متنی منثور به زبان فارسی با سُبک، بدون نام مؤلف )13 سطر در هر 
یان اخبار چنین  برگ، به صورت مورب(، با عنوان حکایت سلطان چین میرزا و کنیزان او. آغاز متن: »راو

روایت مکنند که سلطان چین میرزا پادشاهی بود ...«.

ج( [یوسـف و زلیخـا] متـن منثـور بـه زبـان فارسـی، بـرگ »50 - 73پ«، 13 تـا 15 سـطر افقـی در هـر بـرگ، 
یـان اخبـار و ناقـالن آثـار و محدثان  بـدون اشـاره بـه نـام اثـر و مؤلـف. آغـاز متـن بعـد از »بسـم اهلل«: »امـا راو

داستان بوستان کهن و خوشه چیستان ...«.28

یخ  در برگ »73پ« انجامه ای مشـاهده می شـود: کاتب: محمد یحیی، محل کتابت: شـهر َنَسـف، ]تار
کتبر 1786م(. کتابت:[ سال اسب ]یونت ئیل[، ماه ذی حجه سال 1200ق )سپتامبر - ا

ی هستیم. متن رکابه ندارد. آغاز متن با واژه  د( در برگ »74 - 75پ« شاهد تداوم متنی منظوم بی آغاز
»پایان« است. مؤلفان: بند،29 تجلی، میرزا بیدل.

( بـرگ »76 - 79پ«: متـن منثـور دربـاره ]امـام[ جعفـر صـادق ]علیـه السـالم[ )ششـمین امـام معصوم بر  ر
: 13 سـطر افقی در هر صفحه، ولی آخرین مورد به صورت مورب.  اسـاس تعالیم شـیعیان(، تعداد سـطور

یان ]روایت[ میکنند حضرت امام جعفر صادق رضی اهلل عنه ...«. آغاز متن بعد از »بسم اهلل«: »راو

( برگ »80 - 93پ«: ادامه مجموعه منظوم. ز

نسخه شماره 162449
]یوسف و زلیخا] اثری منظوم بدون نام اثر و نام مؤلف با مضمون داستان یوسف و زلیخا به زبان ترکی. 
ی  ی آستر بدرقه با مداد نشان اختصار نسخه خطی به شدت آسیب دیده. نسخه صفحه شمار ندارد. رو
انسـتیتو ادبیات جهان و شـماره نسـخه 162449 نوشـته شـده اسـت. نسخه با خطوط مختلفی از جمله 
نسخ و نستعلیق کتابت شده که بخشی از یک دیوان است. کاغذ سفید خط دار )ورژه(، جلد مقوایی 
ی جلد آسیب دیده است(. عطف کتاب از جنس پوست زمخت است. )قسمت هایی از پشت و رو

آغاز متن بعد از »بسـم اهلل«: »ذکر اولنماسـه اول اسـم اهلل * یرنه باشلنسـه آخر اوله تباه«. در انجامه ترکی، 
یخ اتمام انشاء - 1491/92م(. یخ - 897 ق. )تار یخ کتابت با استفاده از واژگان نوشته شده است: تار تار

د صالحه، دختر کاتب، 14 ربیع الثانی 1062 
ّ
زیر انجامه یادداشتی به این مضمون به چشم می خورد: تول

ق )25 مارس 1652م(.

کادمی علوم، ص 200 و 204. 28 . فهرست مختصر نسخ خطی عربی انستیتو شرق شناسی آ
رژه نامیده می شود. 29 . نوعی کاغذ خط دار که به فرانسوی و
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نسخه شماره 162450
دیـوان فارسـی قاسـم انـوار، علـی بـن نصیـر حسـینی تبریـزی )837 یـا 835-757 ق./1434 یـا 1432-
1356م(، شـاعر فارسی سـرای معروف که به ترکی هم شـعر می سـرود. کتابچه حاضر بدون آغاز و انجام 
اسـت. نسـخه حدودًا متعلق به قرن 18م اسـت. جلد به سـبک آسـیای میانه )قرن 19( نقش برجسـته ای 
ی انسـتیتو ادبیات جهان و شـماره  از ترنج دارد. عطف تیماج تغییر شـکل یافته و با مداد، نام اختصار
162450 نوشته شده است. نسخه غزل های 7، 9 و 11 بیتی دارد. خط: نستعلیق نامنظم و ریز از کاتبی 
کم تجربه و غیرحرفه ای. کاغذ: تیره که به دلیل قدمت و آلودگی به شـدت آسـیب دیده اسـت. بعضی از 

برگ ها کهنه و برخی هم کنده شده است. آثار مرمت قدیمی هم به چشم می خورد.30

نسخه شماره 162448
ی متخلص به عرفی )د: 999ق/1590م(. نسخه به ابعاد  کلیات عرفی، اثر محمد زین الدین علی شیراز
19.5*12.5 سانتی متر و دارای 283 برگ است. جلد: به سبک آسیای میانه، کل جلد از مقوایی است 
ی  ی جلد، کاغذ زردرنگ چسـبانده شـده. پشت و رو ی آن تیماج قرمز چسـبانده شـده. پشـت و رو که رو
: عمـل صحـاف مـال عشـور  جلـد، طـرح برجسـته ترنـج بـا 2 سـرترنج وجـود دارد. صحـاف: مـال عشـور )مهـر
...(. کاغذ: آسـیای میانه، برخی برگ ها با رنگ های قرمز و آبی  رنگ شـده و برخی دیگر با کاغذ دیگری 
ی اصلی )؟( دیده می شـود. برگ های 59-58 با اعداد  مرمت شـده اسـت. رکابه دارد. اثرات شـماره گذار

ی شده اند. برگ های 283-282 نانوشته هستند. 33-32 شماره گذار
ی انسـتیتو ادبیـات جهـان هـم به  ی آسـتر بدرقـه نقاشـی شـده اسـت. نـام اختصـار بـا مـداد یـک گل رز رو

ی صفحه دوم نوشته شده است. همراه شماره 162881 با مداد رو
برگ های »4پ، 27پ، 97پ، 109 پ و 237پ«، مشتمل بر سرلوح هستند.

کـه از نهایـت  ی مقدمـه ای منثـور اسـت. آغـاز متـن بعـد از »بسـم اهلل«: »حـدی  بـرگ »4پ - 27« حـاو
شایستگی منزه از شایبه تعین و تخصص آمده ...«.

: »بسم اهلل الرحمن الرحیم * موج نخست است زجر قدیم«. برگ »27پ - 97«: قصاید. آغاز
برگ »97پ - 109«: قطعه.

: »تحفـه مرهـم نگیـرد خاطر افکار ما * سـایه گل برنیاید گوشـه دسـتار  بـرگ »109پ - 237«: غزل هـا. آغـاز
ما«.

برگ »237پ - 260«: رباعیات.
برگ »260 - 280پ«: ساقی نامه.

یخ کتابت )؟( 1246 ق. )31-1830 م(. برگ »109«: تار

کادمی علوم روسـیه،  یِیـوا، فهرسـت نسـخ خطـی ترکـی انسـتیتو شرق شناسـی آ : دمیتر 30 . مراجعـه کنیـد بـه نسـخه ترکـی بـا همـان آغـاز
: 2002، ص 464، شماره 2019 و ... . مسكو
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مرکب سیاه، 15 سطر در هر برگ و در 2 ستون، متن داخل جدولی به ابعاد 15.5*8 سانتی متر قرار دارد 
)جدول بیرونی با جوهر آبی و جدول داخلی با طال انجام شده است(.31

نسخه شماره 162883
ردایف االشـعار فخری، مجموعه  اشـعار منتخب از دیوان چندین شـاعر فارسی سـرا که عنوان مذکور به 
ی برگ »3پ« با مداد شماره  اموال 162883  صورت قراردادی برای آن انتخاب شده است )برگ 3(.32 رو
«، قیمـت )؟( 75 روبـل بـا مـداد نوشـته شـده اسـت. جلد: به سـبک آسـیای  ی بـرگ »3ر نوشـته شـده و رو
ی جلد، کاغذ قرمز چسـبانده شـده  ی جلد از تیماج سـبز اسـت. پشـت و رو میانه، عطف و پشـت و رو
ی جلد نقش برجسـته زردرنگی  و نقش برجسـته دارد. آسـتر بدرقه نقش برجسـته طالیی دارد. پشـت و رو
از ترنـج بـا 2 سـرترنج حـک شـده اسـت. داخـل سـرترنج ها مهـر صحاف خورده اسـت )عمـل صحاف مال 
، 1304ق )1886/1887م( خوانده می شـود. جلد  یخ مهر یاد تار میرعبدالحلیـل33 1354(. بـه احتمـال ز
از لحاظ نقش و رنگ، به جلد نسخه از دیوان نوایی که در سال 1892م در سمرقند انجام شده، خیلی 
ی می شود34  یخ )ГПИБ( نگهدار نزدیک است. این نسخه دیوان نوایی در کتابخانه عمومی دولتی تار
، ترنجـی بـه ابعـاد 7.2*5.1 سـانتی  متر و  و مشـخصات جلـد آن چنیـن اسـت: ابعـاد 26*15 سـانتی متر

31 . به نظر می رسد که تخلص شاعر بنده باشد. برای اظهار نظر قطعی نیازمند مراجعه به نسخه است. )مترجمان(
.ک به: نسخ خطی عربی، ترکی و فارسی کتابخانه دانشگاه براتیسالوا، براتیسالوا، کتاب  32 . برای اطالع از دست نوشته های این اثر ر
کادمی  دانشـگاه، 1961، ص 408-409، شـماره 560؛ فهرسـت مختصر الفبایی نسـخ خطی فارسـی و تاجیکی مؤسسـه ملل آسیا )آ
، فرانسـیس، فهرسـت کتب خطی فارسـی  یشـار ی سوسیالیسـتی(، ص 221، شـماره های 1597-1599؛ ر علوم اتحاد جماهیر شـورو
، من  یس، 1989، ص 230، شـماره 233؛ ص 354، شـماره 353. در بین نسـخ خطی فارسـی مسـكو )جلد اول: مخزن قدیمی(، پار
.ک  از 2 نسخه دیگر دیوان قاسمی ]؟[ هم خبر دارم: یكی از آنها جزو نسخ خطی فارسی کتابخانه علمی دانشگاه دولتی مسكو )ر
بـه: زایتِسـف، نسـخ خطـی عربـی، فارسـی و ترکـی بخـش کتـب و نسـخ خطـی کمیـاب در کتابخانـه علمـی دانشـگاه دولتـی مسـکو، 
.ک به: »کتاب خطی اسـالمی از  یخ اسـت )ر : 2006، ص68-66( و دیگری جزو مجموعه فارسـی کتابخانه عمومی دولتی تار مسـكو
یخ، 17 اوت تا 20 سپتامبر 2004: کاتالوگ نمایشگاه(،  «، نسخه های خطی در مجموعه های مسكو )موزه دولتی تار مجموعه مسكو
: 2004، ص 25، شـماره 28؛ نسـخ خطـی عربـی، فارسـی و ترکـی بخـش کتـب و نسـخ خطـی  . زایتِسـف، مسـكو تهیـه و تنظیـم: ای. و

کمیاب در کتابخانه علمی دانشگاه دولتی مسکو، ص 68(
.ک بـه: نسـخ خطـی عربـی، ترکـی و فارسـی کتابخانـه دانشـگاه براتیسـالوا، براتیسـالوا:  33 . بـرای اطـالع از دست نوشـته های ایـن اثـر ر
کادمی  کتاب دانشگاه، 1961، ص 410، شماره 563؛ فهرست مختصر الفبایی نسخ خطی فارسی و تاجیکی مؤسسه ملل آسیا )آ
ی سوسیالیسـتی(، ص453-452، شـماره های 3461-3457؛ فهرس المخطوطات الفارسـیة )القسـم  علوم اتحاد جماهیر شـورو
، ف.آ.، فهرست توصیفی و تحلیلی نسخ خطی فارسی در کتابخانه انستیتو  رز الثانی(، القاهره، 1967، ص 70، شماره 1830؛ کشاو
یخ پزشكی، 1986، ص 584-585، شماره 405 )فقط قصاید(؛ فهرست  یخ پزشکی، لندن: انستیتو ولكام برای تار ولکام برای تار
نسخ خطی فارسی و تاجیکی کتابخانه عمومی دولتی م. ی. سالتیُکف ـ شیدرین، چاپ اول، لنین گراد: 1988، ص 195، شماره 
یس، 1989، ص 318، شـماره  ، فرانسـیس، فهرسـت کتب خطی فارسـی )جلد اول: مخزن قدیمی(، پار یشـار 543 )آسـیب دیده(؛ ر

.314
رنـده ایـن مجموعـه محمـد بـن محمـد امیـر فخـری هـروی اسـت و در جای جـای همیـن مجموعـه اشـعار خـود را هـم ذیـل  34 . گردآو
رده. نام اصلی این اثر تحفة الحبیب اسـت، ولی عنوان ردایف االشـعار شـهرت بیشـتری دارد. این اثر مشـتمل بر  عنوان »لجامعه« آو
مجموعه غزل هایی است که شاعران به استقبال از یكدیگر سروده اند که در این اثر به ترتیب الفبایی تنظیم شده است. ارزش این 
سفینه در اشتمال بر اشعار شاعرانی است که شعر اندکی از آنها وجود دارد یا دیوان هایشان در دست نیست. فخرى این سفینه را 

رمش خان در هرات تألیف کرد. )مترجمان( یر دو ز یم الدین حبیب اهلل ساوجی و در سال 929ق به نام خواجه کر
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، بـدون نـام صحـاف. کاغذ: محلی به رنگ قهـوه ای و محکم  سـرترنج هایی بـه ابعـاد 2.2*1.6 سـانتی متر
. متـن، داخـل جدولـی به ابعاد 20.5*11.5 سـانتی متر قرار  کـم بـاال. انـدازه اوراق: 29*17 سـانتی متر و بـا ترا

دارد و جدول ها متشکل از خطوط آبی، قرمز و طالیی است.

]اسامی[ شعرا
ی، موالنا سـلطان علی نقاش  شـیخ کمال خجندی، خواجه سـلیمان، موالنا طوسـی، موالنا مالک باخرز
بـا مرکـب آبـی اضافـه شـده: متخلـص به غربی،35 حضـرت خواجه کمـال، موالنا تابعی، خواجـه مونید،36 
موالنـا شـرف یـزدی، موالنـا عبدالرحمـان جامـی، فخـری، امیـر شـامی، عبیـداهلل خـان، موالنـا شـاه حسـین 
کامـی، قاضـی عبدالرحمـان، موالنـا ابوطایـر کاتـب، موالنـا حیرتـی، میرمحمـد قورجـی متخلـص بـه رامـی، 
ی، موالنا حیدر کلوج،37 موالنا شهاب الدین لسانی، امیر شامی، موالنا محمد ابن حشام،38  حافظ شیراز
مشتاقی، موالنا سیفی، برید، حالی، اهلی، هاللی، موالنا میر بورانی عارف، شاه جهانگیر هاشمی، موالنا 
، موالنا بنایی متخلـص به حالی،  ی، امیر قاسـم انـوار محـوی، شـیخ ابوالوجـد، اسـتاد الشـعراء حکیـم نزار
ی، ضیاء الدیـن اسـترآبادی، کامـران، موالنـا کاتبـی،  کهـی، خواجـه عصمـت، شـیخ آذر خواجـه کرمانـی، آ
ی سـمرقندی، موالنا یقین کاتب، امیر احمد حاجی سـمرقندی وفایی، قاضی شـهاب الدین  موالنا نادر
ی، موالنا سـیفی  ی، امیر خواجه کالن بیک قندهار هندی، امیر شـخیم سـهیلی، خواجه حسـن قندهار
ی، خانـی، سـید میرحـاج انسـی، موالنـا عارفـی، موالنـا نرگسـی، فغانـی، موالنـا جاللـی رفیقـی، موالنـا  بخـار
ی، موالنا فریدون لوند چهارگوشـه، امیر  حبیب کاشـی، میرهادی مشـهدی، شـاه غریب میرزا، موالنا ظهور

ی )نویدی(، سلطان یعقوب و دیگران.39 همایون، آصفی، میرزا علی نیشابور

، مرکب سیاه، عناوین شنگرف و رنگ های سبز و آبی، رکابه دارد. سرلوح شامل  خط نستعلیق، 17 سطر
(. آثار مرمت دیده  بسـمله در برگ »4پ« قابل مشـاهده اسـت )مزین به طال و رنگ های آبی، قرمز و سـبز
می شـود )برگ هـا بـا کاغـذ دیگـری چسـبانده شـده اند(. از بـرگ »48پ« عناویـن بـا مرکب سـیاه )2 برگ( و 
حـدود 50 بـرگ در اواخـر نسـخه بـا مرکـب سـبز یـا مـداد نگاشـته شـده اسـت. چنـد بـرگ آخـر نسـخه بدون 
یخ و بدون  عناوین )نسخه در این بخش کامل نشده است(. در برگ »165« ترقیمه وجود دارد )بدون تار
اشـاره بـه محـل کتابـت و نـام کاتـب(. نسـخه مشـتمل بـر 168 برگ )برگ 168-166، نوشـته نشـده اسـت(. 

ینه عبد  یسـنده مقالـه در نقطه گـذاری عبارت نقل شـده با حروف عربی اهمال کرده اسـت. احتمـال هر دو گز 35 . بـا توجـه بـه اینكـه نو
الخلیل/ الجلیل وجود دارد. )مترجمان(

: 2001، شماره 7-6، صفحه  یخ«، آرشیو شرقی، مسكو . زایتِسف.، »نسخ خطی ترکی موجود در کتابخانه عمومی دولتی تار 36 . ای. و
.111

37 . ضبط صحیح تخلص شاعر با مراجعه به نسخه »غربتی« است. )مترجمان(
ید« است. )مترجمان( 38 . صورت درست تخلص این شاعر »مؤ

39 . وی موالنـا حیـدر کلـوچ هـروی )م959ق( معـروف بـه حیـدر کلوچه پـز از شـاعران اواخـر قرن نهـم و اوایل قرن دهم هجری اسـت که 
نخست در هرات نان کلوچه می پخت. )مترجمان(
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نسخه خطی مذکور در آسیای میانه )سمرقند یا بخارا( و در قرن 19 )تا سال 1887م( کتابت شده است.

نسخه شماره 171850
.) مجموعه منظوم )ازبکی(، تلخیص از دیوان های امیر و کامران )پسر بابر

یتونی رنگی چسـبانده  ی مقوا، کاغذ ز . رو جلد به سـبک آسـیای میانه، اندازه جلد: 26.5*16 سـانتی متر
ی جلـد وجـود دارد. داخـل  شـده اسـت. عطـف تیماجـی، طـرح برجسـته دورنگـی از ترنـج بـا 2 سـرترنج رو
یخ 1846/1262م )عمل مال عوض محمد  سرترنج ها، مهر صحاف دیده می شود: مال عوض محمد و تار
ی آستر بدرقه کاغذ »مرمری« چسبانده شده  صحاف 1262(. گوشه ها و کناره ها پوشش تزئینی دارند. رو
اسـت. بـرگ اول کنـده شـده و بـرگ دوم بـدون نوشـته اسـت. آغـاز متـن از بـرگ »3پ«، مقدمـه )بـه خـط 
نسـخ( با بسـمله شـروع می شـود. کاغذ آسیای میانه بدون ظرافت. تعداد برگ: 241 برگ. مقدمه بین برگ 

»3پ« - »8« کتابت شده است. آغاز متن بعد از بسمله: »حمد و سپاس شکر و ستایش ...«.

یـخ 1322ق  بـرگ »8پ« تـا »9« بـدون نوشـته اسـت. در بـرگ »10« مهـر بیضی شـکل مالـک بـه همـراه تار
)1904/05م( مشـاهده می شـود: »خـان عبـاداهلل تـوره سـید 1322«.40 متـن منظـوم از بـرگ بـرگ »10پ« آغاز 
: 13 سـطر در 2 سـتون.  می شـود. خـط نسـتعلیق شکسـته کـه به سـختی قابـل قرائـت اسـت. تعـداد سـطور
بدون صفحه عنوان. همه برگ ها مشتمل بر جدول است )جدول نازک آبی رنگ: 22.5*13.5 سانتی متر 
(. رکابـه دارد. برگ هـای »175«، »234پ« و »239-241«  و جـدول آبی رنـگ بـا طـال: 17.5*9 سـانتی متر
یـخ 1276ق )1859،1860م( درج  نانوشـته هسـتند. در انتهـای متـن، ترقیمـه کاتـب وجـود نـدارد، ولـی تار
شده است. مهر کتابخانه انستیتو ادبیات آ. م. گورکی و شماره 171850 در برگ »238« دیده می شود.41

نتیجه گیری
، کلکسیون  به این ترتیب می توان گفت تا قبل از جنگ کبیر میهنی و کمی بعد از آن، به نسبت مسکو
ی می شـده اسـت.  باارزشـی از نسـخ خطـی عربـی، فارسـی و ترکـی در انسـتیتو ادبیـات جهـان نگهـدار
احتمااًل اولین نسخ خطی، نسخه های اتحادیه »کتاب بین المللی« در اوایل دهه 30 و نسخه های مورد 
اشاره در فهرست کتاب شرقی تهیه شده توسط ک. چایکین به سال 1931م بوده اند. آثار فارسی انستیتو 
ادبیات جهان در فهرست آرشیو سال 1939م آمده است. البته به نظر می رسد نام همه آثار ثبت نشده 
اسـت. 9 نسـخه خطـی از ایـن مجموعـه، سـال 1972م در شـعبه انسـتیتو شرق شناسـی لنینگـراد )نـام 

40 . این شـاعر باید شـمس الدین محمد بن حسـام الدین خوسـفی )م875 ق( باشـد که در اصل مقاله به صورت نادرسـت ثبت شـده 
است. )مترجمان(

یسـنده مقالـه هـم اشـاره کـرده، شـمار شـاعران در ایـن مجموعـه بیـش از اینهاسـت. بنابرایـن ایـن سـیاهه نـام همـه  41 . همـان طـور کـه نو
رقی به شكل صحیح  یسنده در خوانش اسامی و تخلص شاعران دچار خطا شده که تا حد امكان در پاو شاعران را در برنمی گیرد. نو

آنها اشاره شد. )مترجمان(
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کادمی علوم روسیه( بوده است )فقط 3 مورد با فهرست سال 1939م  فعلی، انستیتو نسخ خطی شرقی آ
یخ وصول آن را نمی دانیم.  مطابقت دارد(. یک نسخه منظومه فتوح الحرمین ندایی هم آنجا بوده که تار
7 نسـخه خطـی عربـی متعلـق بـه انسـتیتو ادبیـات جهـان نیـز بـه لنینگـراد منتقـل شـده کـه زمـان آن هـم 
مشخص نیست. این آثار هم در فهرست سال 1939م نیامده است، اما بخشی از آنها در فهرست سال 
1931م، تنظیمی توسط ک. چایکین موجود است و باالخره حداقل 6 نسخه خطی )4 نسخه فارسی و 2 
ی می شود.  کادمی علوم روسیه نگهدار نسخه ترکی( در مسکو باقی مانده که در انستیتو شرق شناسی آ

سرنوشت بقیه نسخ خطی موجود در انستیتو ادبیات جهان باید مشخص شود.
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