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چکیده:کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی در
کتابخانه های ایران تألیف علی بهرامیان ،طرح مشترک
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
ایران با آ کادمی علوم مغولستان است که در سال 1396
ش .منتشر شد .هدف کتاب ،شناسایی همه نسخه های
خطی موجود در کتابخانه های ایران از هجوم چنگیز
تا سقوط حکومت ایلخانی است .نویسنده در نوشتار
حاضر به ارائه فهرستی از نقایص کتاب مذکور با تکیه بر
نسخه های خطی موجود در کتابخانه آیت لاهل مرعشی
نجفی همت گماشته است.
کتاب فهرست نسخههای عهد ایلخانی (قرون 8-7ق) در
کتابخانههای ایران ،تألیف علی بهرامیان591 ،ص.1396 ،

کلیدواژه ها :کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی در
کتابخانه های ایران ،نقد کتاب ،عهد ایلخانی ،نسخههای
خطی ،ایران ،علی بهرامیان

A Consideration of the Defects and Mistakes
of the Book of the list of Ilkhanid Period›s
Manuscripts Based on the Manuscripts of
Ayatollah Mar’ashi Library
Qasim Qarib
Abstract: The book of the list of manuscripts
of the Ilkhanid Period in Iranian libraries by
Ali Bahramian is a joint project of the Center
for Political and International Studies of the
Ministry of Foreign Affairs of Iran with the
Mongolian Academy of Sciences, which was
published in 2017. The purpose of the book is
to identify all the manuscripts in Iranian libraries from the invasion of Genghis to the fall of
the Ilkhanid government. In the present article,
the author has attempted to present a list of the
book›s shortcomings based on the manuscripts
available in the library of Ayatollah Mar’ashi
Najafīi.
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کتـاب فهرسـت نسـخههای عهـد ایلخانی (قرون 8-7ق) در کتابخانههای ایـران تألیف علی بهرامیان،
طرح مشـترک مرکز مطالعات سیاسـی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران با آ کادمی علوم مغولسـتان
اسـت کـه در سـال 1396ش منتشـر شـد .ایـن اثـر نخسـتین کتـاب از مجموعـه مطالعـات دربـاره میـراث
ایرانی ـ اسالمی است که به سفارش وزارت امور خارجه تهیه شده است .هدف کتاب ،شناسایی همه
نسـخههای خطـی موجـود در کتابخانههـای ایـران از هجـوم چنگیـز در سـال 616ق تـا سـقوط حکومـت
ایلخانـی در سـال 736ق اسـت .بهرامیـان در مقدمـه کتـاب بـه درسـتی ضـرورت وجـود یـک فهرسـتواره
درباره نسخههای خطی برجایمانده از این دوره زمانی را تذکر داده است( .بهرامیان ،نسخههای عهد
ایلخانـی ،ص چهـار و پنـج) روش کار بهرامیـان در تنظیـم چنیـن فهرسـتی بر اسـاس اطالعات موجود در
کتاب فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) بوده است و حداقل سه تن از همکاران او به نامهای
فـوژان خواجـه ،ترانـه صابـری ناصـری و فیـروزه مالیـری در گـرداوری و اسـتخراج دادههـا نقـش داشـتهاند.
(همان ،ص شـش و هفت) بهرامیان نسـخههای خطی عهد ایلخانی را در ذیل  14موضوع دسـتهبندی
و آن را در  14فصل کتاب خویش نمایه کرده است .این موضوعات یا فصول کتاب به ترتیب عبارت از
قـرآن و علـوم قرآنـی ،حدیـث و علـوم حدیثـی ،ادیان و مذاهب ،تاریخ و جغرافیـا ،ادبیات ،کالم و عقاید،
فقـه ،فلسـفه و منطـق ،تصـوف ،علـوم ،علـوم غریبـه ،فـن و هنـر  ،سیاسـت و ملکـداری و باألخـره ُجنـگ و
دانشی هستند.
نفس ارائه چنین تألیفی با هدف هموارکردن مسـیر برای دسترسـی به فهرسـتواره نسـخههای خطی ایران
در عهـد ایلخانـی و نیـز مقایسـه آمـاری موضوعـات میـراث مخطـوط ایـن دوره بـا دورههـای قبـل و بعـد از
آن در تحلیـل کالن مسـائل فرهنگـی ایـران عصـر مغـول میتواند بسـیار راهگشـا باشـد .بداعـت و نوآوری
بهرامیان در تألیف این کتاب توان تبدیلشدن به الگویی برای تهیه فهرست نسخههای خطی موجود
در کتابخانههای ایران در سایر ادوار تاریخی را دارد .با این حال از چنین اثری که مرجع به شمار میرود
و در کنار سـایر آثار فهرسـتی نسـخ خطی قرار میگیرد ،انتظار میرود تا نقایص حداقلی داشـته باشـد و
راهنمـای صحیـح پژوهشـگران نسـخ خطـی و نیـز عالقهمنـدان به مسـائل فرهنگی عصر ایلخانی باشـد.
نگارنـده ایـن سـطور بـه عنـوان پژوهشـگر تار یـخ و نسـخههای خطـی ،پـس از انتشـار این کتاب بـا عالقه و
ً
اشـتیاق آن را مطالعـه کـرد ،امـا از همـان آغـاز متوجـه وجـود نقایص و اشـتباهات نسـبتا پرشـماری در آن
شد .تعداد کل نسخههای خطی فهرستشده در این کتاب  2280عنوان است که با توجه به گستردگی
بـازه زمانـی از سـال  616تـا 736ق از آغـاز در نظـرم عـددی تردیدبرانگیـز جلـوه میکـرد .نگارنـده بهتدریج
ً
بـه شـک خـود یقیـن کـرد و بـه تعـداد نسـبتا قابـل توجهـی از نسـخههای خطـی موجـود در کتابخانههـای
ایـران دسـت یافـت کـه در عصـر ایلخانـی تألیـف یـا کتابـت شـدهاند ،امـا جـای آنهـا در کتـاب بهرامیـان
خالی است .از آنجا که ارائه فهرست کامل نقایص نسخههای خطی این کتاب ،بسیار مفصل و دور از
حوصله یک مقاله مروری است ،تکیه و تمرکز این اجمال را بر نسخههای خطی عصر ایلخانی موجود
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در کتابخانـه بـزرگ آیـتاهلل العظمـی مرعشـی نجفـی(ره) گذاشـتهام.
دلیـل انتخـاب ایـن کتابخانـه از میـان کتابخانههـای بـزرگ ایـران ،نظـم
فوقالعاده حاکم بر فهرستنویسی نسخ خطی این کتابخانه نسبت به
سـایر کتابخانههاسـت .بیـان ایـن نکتـه ضروری اسـت که ممکن اسـت
سرچشـمه نقایـص موجـود در کتاب فهرسـت نسـخههای عهـد ایلخانی
بیـش از آنکـه به اهمال نویسـنده و گردآور یکننـدگان همکار او بازگردد،
بـه نقـص فهرسـتگان نسـخههای خطـی ایـران ،تألیـف مصطفـی درایتـی
مر بـوط باشـد .در هـر حـال چنانکـه متذکـر شـدم از یک اثر مرجـع انتظار
مـیرود بـرای تکمیـل دادههـای خویـش بـه یـک منبـع بسـنده نکنـد و بـه
فهرسـت نسـخههای خطـی مسـتقل منتشرشـده توسـط کتابخانههـای
ایران به صورت مجزا رجوع کند تا کمبودی در جمعآوری دادهها مانند
آنچـه در ایـن کتـاب شـاهدش هسـتیم رخ ندهـد .بر این اسـاس ،در این
نوشـتار کوتاه با تمرکز بر مجلدات فهرسـت نسـخههای خطی کتابخانه
آیـتاهلل مرعشـی بـه نقایـص کتـاب فهرسـت نسـخههای عهـد ایلخانـی پرداختـه شـده اسـت .از آنجـا که
ً
این کتاب در سال 1396ش منتشر شده است ،منطقا باید شامل فهرست نسخههای خطی موجود در
کتابخانههای ایران تا پایان سال 1395ش بوده باشد .از اینرو نسخههای خطی فهرستشده کتابخانه
آیتاهلل مرعشی تا پایان جلد  45که در سال 1395ش منتشر شده است ،باید در فهرستواره نسخههای
عهـد ایلخانـی موجـود باشـد .بـا عنایـت بـه بـازه زمانـی  616تـا 736ق کـه عصـر هجـوم مغـول تـا سـقوط
حکومـت ایلخانـی را شـامل میشـود 1،همـه نسـخههای خطـی َّ
مـورخ بیـن این سـالها بایـد در این کتاب
نمایه میشدند .نسخههای خطی که در ادامه نام برده میشوند ،متعلق به این دوره زمانی هستند و در
فهرست نسخ خطی کتابخانه مرعشی معرفی شدهاند ،اما در کتاب بهرامیان موجود نیستند.
التحفة الوردیة فی النحو /تاریخ کتابت :سال705ق /شماره ثبت /17448:فهرست مرعشی :ج ،44ص308
المسائل العزیة /تاریخ کتابت :سال 660ق /شماره ثبت /16587 :فهرست مرعشی :ج  ،42ص 120
ینبـوع الحیـاة ،تحافیـه و سـیب نامـه /تاریـخ کتابـت :سـال 676ق /شـماره ثبـت /16605 :فهرسـت
مرعشی :ج  ،42ص 138
 .1با وجود آنکه سال 736ق به عنوان سالمرگ ابوسعید ایلخانی و به تبع آن سقوط سلسله ایلخانی مورد پذیرش منابع اولیه (حافظ
ابرو  ،ذیل جامع التواریخ رشیدی ،ص  )144و تحقیقات جدید است (اقبال آشتیانی ،تار یخ مغول ،ص 345؛ اشپولر  ،تار یخ مغول
در ایران ،ص  )133معلوم نیسـت که چرا در مقدمه فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانی سـال 732ق سـال درگذشـت او و به مثابه
پایـان حکومـت ایلخانـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت (بهرامیـان ،فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانـی ،مقدمه ،ص پنج) .ایـن در حالی
است که در فهرستواره نسخههای خطی این کتاب ،بهدرستی نسخههای دارای کتابت سال 736ق نیز لحاظ شدهاند (بهرامیان،
همان ،ص  ،84ص  ،232ص  ،252ص .)269
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لطایف االشارت /تاریخ کتابت :سال 657ق /شماره ثبت /16829 :فهرست مرعشی :ج  ،42ص 545
بحـر الحقایـق و المعانـی فـی تفسـیر سـبع المثانی /تاریخ کتابت :پنجشـنبه  17رمضان 706ق /شـماره
ثبـت /5491 :فهرسـت مرعشـی :ج  ،14ص [ .272در حالـی کـه نسـخه دیگـری از ایـن کتـاب بـا تاریـخ
پنجشـنبه  17ذیقعـده 705ق و بـه شـماره ثبـت  822موجـود در ص  23جلـد  3فهرسـت مرعشـی در
کتاب بهرامیان آمده است( .بهرامیان ،ص ])5
إحـکام األحـکام فـی اصـول األحـکام /تار یـخ کتابـت :شـوال 704ق /شـماره ثبـت /13030 :فهرسـت
مرعشی :ج  ،33ص 68
االدعیة الشریفة /تاریخ کتابت :ذیحجه 730ق /شماره ثبت /12793 :فهرست مرعشی :ج  ،32ص
489
شـرح اإلشـارات و التنبیهات /تاریخ کتابت :سـال 668ق /شـماره ثبت /12848 :فهرسـت مرعشی :ج
 ،32ص 611
شرح الشافیة /تاریخ کتابت 1 :محرم 680ق /شماره ثبت /10946 :فهرست مرعشی :ج  ،27ص 352
ً
اصطالحـا َّ
مـورخ نیسـتند ،امـا بـر اسـاس
بسـیاری از نسـخههای خطـی فاقـد تار یـخ کتابـت هسـتند یـا
قرایـن مختلـف ،قـرن تألیـف یـا کتابـت آنهـا توسـط فهرسـتنگاران تعییـن میشـوند و از ایـنرو در عـرف
نسخهشناسـی به آنها نسـخه َّ
معین میگویند .از آنجا که دوره زمانی مدنظر کتاب فهرسـت نسـخههای
عهد ایلخانی بین سال  616تا 736ق بوده است ،نسخ خطی تألیفی یا استنساخی َّ
معین قرن 7ق مورد
نظـر بهرامیـان بـوده و شـمار ز یـادی از آنهـا در کتاب مزبور معرفی شـدهاند .با این حال با بررسـی محتوای
این کتاب و مقایسـه آن با فهرسـت نسـخ خطی کتابخانه مرعشـی معلوم شـد که تعدادی از نسـخههای
قرن 7ق در کتاب بهرامیان از قلم افتادهاند .فهرست زیر شامل این نسخههاست:
شـرح مختصـر القـدوری /تار یـخ کتابـت :اواخـر قـرن 7ق /شـماره ثبـت /17534 :فهرسـت مرعشـی :ج
 ،44ص 475
تفسیر کشاف /تاریخ کتابت :اواخر قرن 7ق /شماره ثبت /11430 :فهرست مرعشی :ج  ،29ص 38
تذکرة الکحالین /تاریخ کتابت :قرن 7ق /شماره ثبت /16604 :فهرست مرعشی :ج  ،42ص 137
صحیـح بخـاری /تار یـخ کتابـت :اواخـر قـرن 7ق /شـماره ثبـت /16875 :فهرسـت مرعشـی :ج  ،42ص
633
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کیمیای سـعادت /تاریخ کتابت :اواخر قرن 7ق /شـماره ثبت /16879 :فهرسـت مرعشـی :ج  ،42ص
637
حـرز األمانـی و وجـه التهانـی /تار یـخ کتابـت :قـرن 7ق /شـماره ثبـت /17004 :فهرسـت مرعشـی :ج ،43
ص 121
اخالق ناصری /تاریخ کتابت :قرن 7ق /شماره ثبت /12471 :فهرست مرعشی :ج  ،31ص 486
تفسـیر کشـاف /تاریخ کتابت :نیمه دوم قرن 7ق /شـماره ثبت /13028 :فهرسـت مرعشـی :ج  ،33ص
66
کتـاب نصایـح از نویسـندهای ناشـناس /تاریـخ کتابـت :اواخـر قـرن 7ق /شـماره ثبـت /12906 :فهرسـت
مرعشی :ج  ،32ص 717
نقایـص فهرسـت نسـخههای عهـد ایلخانـی شـامل مجموعههـای نسـخ خطـی نیـز میشـود .از آنجـا
کـه بهرامیـان و همـکاران او بـه اصـل فهرسـت نسـخههای خطـی کتابخانههـای ایـران مراجعـه نکـرده
و بـه دادههـای موجـود در فنخـا بسـنده کردهانـد ،رسـاالتی از یـک مجموعـه را معرفـی و بعضـی رسـاالت
آن مجموعـه بـا تار یـخ تألیـف یـا کتابـت یکسـان را از قلـم انداختهانـد .در ادامـه بـه چنـد نمونـه از ایـن
مجموعههای نسخ خطی که بعضی از رسالههای آن جا افتادهاند اشاره میکنم:
در مجموعـه شـماره  4373کتابخانـه مرعشـی پنـج رسـاله به تاریخ کتابت رجـب 727ق وجود دارد ،اما
بهرامیان رساله سوم و پنجم این مجموعه را به نامهای بدایة العقول از ابوحفص نسفی و لسان المعقول
فـی نظـم بدایـة العقـول از یـک نویسـنده ناشـناخته از قلـم انداختـه اسـت( .فهرسـت مرعشـی :ج  ،11ص
)377-378
در مجموعـه شـماره  4416کتابخانـه مرعشـی سـه رسـاله بـا تاریـخ کتابـت 731ق وجـود دارد ،امـا نسـخه
اول یعنی تحفة األصحاب فی معرفة ّ
رب األرباب در فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانی موجود نیسـت.
(فهرست مرعشی :ج  ،12ص )16
مجموعه شماره  12597کتابخانه مرعشی دارای  2نسخه با کتابت سال 705ق است ،اما نسخه دوم با
عنوان إعراب الجمل از تاجالدین اسفراینی مشهور به فاضل از قلم فهرستنگاران فهرست نسخههای
عهد ایلخانی افتاده است( .فهرست مرعشی :ج  ،31ص )754
در مجموعـه شـماره  12598کتابخانـه مرعشـی  3نسـخه بـا تاریـخ کتابـت اوایـل قـرن 8ق موجـود اسـت.
بهرامیـان نسـخه اول و دوم ایـن مجموعـه بـا عنـوان گزیـده گلسـتان سـعدی بـه شـماره  12598/1و ُجنـگ
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رباعیـات یـا سـفینه رباعـی بـه شـماره  12589/3را آورده ،امـا یـک نسـخه دیگـر بـا عنـوان گزیـده حدائـق
السحر به شماره  12598/2را نیاورده است( .فهرست مرعشی :ج  ،31ص )760-755
در مجموعـه شـماره  13001کتابخانـه مرعشـی دو نسـخه موجـود اسـت .بهرامیـان نسـخه دوم مجموعـه بـا
ّ
عنوان شرح فصول بقراط یا أوفر الشروح از غریغوریوس ملطی را آورده ،اما رساله اول مجموعه را که تاریخ
کتابـت آن نیـز سـال 708ق بـوده نیـاورده اسـت .ایـن رسـاله ،شـرح تقدمـة المعرفة از همان مؤلف اسـت.
(فهرست مرعشی :ج  ،33ص )11
در کنار این نقایص ،چندین نسخه خطی از کتابخانه مرعشی به دوره ایلخانی نسبت داده شده است،
در حالـی کـه بـا رجـوع بـه فهرسـت کتابخانـه مرعشـی درمییابیـم کـه آنهـا یـا فاقد تاریـخ کتابت هسـتند یا
پـس از ایـن دوره استنسـاخ شـدهاند .بـرای نمونـه بهرامیان دو نسـخه التهذیب فی التفسـیر تألیف حاکم
جشـمی بـه شـماره  1719و شـرح االشـارات و التنبیهـات اثـر خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـه شـماره  912را
به ترتیب به قرن  7و قرن 8ق نسـبت داده اسـت( ،بهرامیان )344 ،19 :1396 ،در حالی که در فهرسـت
مرعشی این دو نسخه قدیم و نفیس ،اما فاقد تاریخ کتابت توصیف شدهاند( .فهرست مرعشی :ج ،5
ص 107؛ ج  ،3ص )102
تـا اینجـا بـه کاسـتیها و نقایـص فهرسـت نسـخههای عهـد ایلخانـی پرداختـه شـد .متأسـفانه در ایـن اثـر
ً
افزون بر کمبودهای مزبور  ،نسخههای فهرستشده نیز بعضا با اشتباهات پرشمار نمایه شدهاند.
بهرامیان نسخه شماره  14478مرعشی را السنن ابن ماجه ضبط کرده( ،بهرامیان )74 :1396 ،در حالی
که عنوان این نسـخه کتاب الفقه از نویسـندهای ناشـناس اسـت و فهرسـتنویس مرعشـی احتمال داده
که این نسـخه بخشـی از المختصر فی الشـرایع و األحکام از ابنخراط باشـد( .فهرسـت مرعشـی :ج ،36
ص )466
نسـخه شـماره  12621/1مرعشـی در کتاب بهرامیان قصیدة االشـکوانیة العمیدیة ثبت شـده( ،بهرامیان،
 )184 :1396در حالی که در فهرست مرعشی این شماره ثبت ،عنوان وصیة المنصور الی ولده المهدی
را بر خود دارد( .فهرست مرعشی :ج  ،32ص )40
نسـخه شـماره  10050/3مرعشـی در فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانی نسـخه قصیدة الحسناء الساویة
از صدرالدین محمد سـاوی اسـت( ،بهرامیان )184 :1396 ،اما در فهرسـت مرعشـی همین شـماره ثبت
منظومة فی العروض نام دارد و نویسنده آن مجهول است( .فهرست مرعشی :ج  ،26ص )39
فرائـد السـلوک یـک کتـاب اخالقـی اسـت کـه بهرامیـان آن را در ذیـل نسـخههای کالمـی قـرار داده اسـت.
(بهرامیان )260 :1396 ،موضوع این کتاب ،آداب سلطنت و فضایل سیرت پادشاهان است.
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شـماره ثبت تحریر األحکام الشـرعیة عالمه حلی در کتابخانه مرعشـی  3751اسـت( ،فهرست مرعشی:
ج  ،10ص  )144اما بهرامیان همین نسخه را  3761ثبت کرده است( .بهرامیان)289 :1396 ،
شـماره ثبت الصحائف اإللهیة در کتابخانه مرعشـی  5690اسـت( ،فهرسـت مرعشـی :ج  ،17ص )165
امـا در فهرسـت نسـخههای عهـد ایلخانـی همیـن نسـخه بـا شـماره  65900ثبـت شـده اسـت( .بهرامیـان،
)257 :1396
در کتاب فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانی شـماره ثبت  7709متعلق به الوسـیط از میدانی نیشابوری
است( ،بهرامیان )61 :1396 ،در حالی که در فهرست مرعشی ،این شماره متعلق به نسخه غریب القرآن
از نویسندهای ناشناس است( .فهرست مرعشی :ج  ،20ص )87
نسـخه رسـالة فی الطب در کتاب بهرامیان با شـماره  13243ثبت شـده اسـت( ،بهرامیان)456 :1396 ،
در حالی که در فهرست مرعشی این شماره  13242است( .فهرست مرعشی :ج  ،33ص )459
بهرامیـان در انتهـای معرفـی مشـخصات هـر نسـخه ،به ارجاع آن نسـخه در فهرسـت اصلی هـر کتابخانه
اشـاره کـرده ،امـا در همیـن زمینـه نیـز دچـار اشـتباهاتی شـده اسـت .او بـرای ارجـاع بـه نسـخه البالبـل و
القالقـل دارای شـماره ثبـت  5540مرعشـی بـه جلـد  ،12صفحه 331فهرسـت نسـخ خطی ایـن کتابخانه
ارجـاع داده اسـت( ،بهرامیـان )6 :1396 ،در حالـی کـه ارجـاع صحیـح آن جلـد  ،14صفحـه  331اسـت.
(فهرست مرعشی :ج  ،14ص )331
از پژوهشـگرانی کـه در صـدد ابتـکار در تألیـف فهرسـتهای موضوعی جدید هسـتند ،انتظار میرود که
دقت بسیار باالیی در معرفی و شناسایی نسخههای خطی فهرستشده به خرج دهند .اصل اولیه این
اسـت که آنان به فهرسـت نسـخ خطی مسـتقل کتابخانه مراجعه کنند و دادههای منابعی از قبیل دنا و
فنخـا را بـا آنهـا تطبیـق دهنـد .حتـی در گام دوم ،مداقه فـراوان در محتوای همان فهرسـتهای اصلی نیز
ضروری اسـت؛ زیرا فهرستنویسـان کتابخانهها نیز مصون از خطا نبوده و نیسـتند .در همین فهرسـت
مرعشـی کـه بـه عنـوان مطالعـه مـوردی در ایـن مقالـه کوتـاه بـه آن پرداختـه شـد ،نمونههایی از سـهو وجود
دارد که فهرستنویسان موضوعی نباید آنها را تکرار کنند .برای نمونه در حالی که کتاب عمدة القاری
فی شرح صحیح البخاری در سال 821ق تألیف شده است ،تاریخ کتابت نسخه خطی از این کتاب
به شـماره  14506در فهرسـت نسـخ خطی کتابخانه مرعشـی بهاشـتباه به اوایل قرن 8ق ،یعنی یک سـده
پیش از تألیف نسبت داده شده است( .فهرست مرعشی :ج  ،36ص  )502همچنین تاریخ درگذشت
بایرتی مؤلف عمدة القاری بهاشـتباه 876ق ثبت شـده ،در حالی که 786ق درسـت اسـت (فهرسـت
مرعشی :ج  ،36ص  )519یا در نمونهای دیگر در حالی که اثبات شده شرح قصیده تائیه ابن فارض با
ّ
عنوان کشـف الوجوه ّ
الغر لمعانی نظم الدر از عزالدین محمود کاشـانی اسـت( ،همایی ،مقدمه مصباح
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الهدایة و مفتاح الکفایة ،ص  )17در فهرسـت کتابخانه مرعشـی بر اسـاس نظریه قدیمیتر  ،کتاب مزبور
به کمالالدین عبدالرزاق بن احمد کاشانی منتسب شده است( .فهرست مرعشی ،ج  ،32ص )620
نسخهپژوه باید آن اندازه تسلط به منبعشناسی داشته باشد که در صورت مواجهه با چنین لغزشهایی
ً
کـه سـهوا متوجـه فهرسـتنگاران شـده و میشـود ،از تکـرار آنهـا در متن پژوهش خویش اجتنـاب ورزد ،نه
آنکـه ماننـد آنچـه در کتـاب جنـاب بهرامیـان شـاهدش هسـتیم ،دادههـای درسـت و صحیـح موجـود در
فهرسـتهای نسـخ خطـی را هـم بـا نقایـص و اشـتباهات فـراوان بـه مخاطبـان خـود منتقـل کنـد! بـا توجه
بـه آنچـه بیـان شـد و نمونههایـی کـه ذکـر شـد ،بـه نظـر میرسـد کاسـتیها و اشـتباهات کتـاب فهرسـت
ً
نسـخههای عهد ایلخانی نسـبتا پرشـمار اسـت .این نتیجهگیری از آنروست که بررسی باال فقط با تمرکز
بـر کتابخانـه آیـتاهلل العظمـی مرعشـی نجفـی(ره) انجـام شـد .اگـر پژوهشـگری بررسـی دقیقتـری داشـته
باشـد ،میتوانـد نظیـر همیـن نقایـص و خطاهـا را در نمایهکـردن فهرسـت نسـخههای خطـی دوره مغـول
در سـایر کتابخان ههـای بـزرگ کشـور همچـون کتابخانـه ملـی ،کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی ،کتابخانـه
مجلـس ،کتابخانـه دانشـگاه تهـران ،کتابخانـه سپهسـاالر (مطهـری) ،کتابخانـه گلپایگانـی و نظایـر آنهـا
ً
بیابد .بر اساس بررسی انجامشده بر روی کتابخانه مرعشی ،قطعا نسخههای بسیاری از کتابخانههای
پیشگفته در تألیف بهرامیان یا نمایه نشدهاند یا با اشتباهات کوچک و بزرگ معرفی شدهاند.
افزون بر این ،از سـال ( 1396سـال انتشـار کتاب فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانی) تا کنون (تابسـتان
 )1400فراینـد فهرستنویسـی از نسـخههای خطـی در کتابخانههـای کشـور ادامـه داشـته و بـه تبـع آن بـر
میـزان اطالعـات در بـاره فهرسـت نسـخههای خطـی مر بـوط بـه دوره ایلخانـی افـزوده شـده اسـت .اگـر
ارادهای برای ویرایش کتاب فهرسـت نسـخههای عهد ایلخانی وجود داشـته باشـد ،باید این نسخههای
یشـده جدیـد نیـز بـه متـن ایـن اثـر اضافـه شـود .در غیـر ایـن صـورت ایـن منبـع بـا وجـود ابتـکار
شناسای 
موضوعـی آن بالاسـتفاده اسـت و پژوهشـگران تار یـخ فرهنگـی نمیتواننـد بـه آمار ّ
کمی آن برای اسـتنتاج
مسائل فرهنگی مرتبط با میراث مکتوب دوره مغول استناد کنند.
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