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در  ایلخانی  عهد  های  نسخه  فهرست  چکیده: کتاب 
مشترک  طرح  بهرامیان،  علی  تألیف  ایران  های  کتابخانه 
خارجه  امور  وزارت  المللی  بین  و  سیاسی  مطالعات  مرکز 
 1396 سال  در  که  است  مغولستان  علوم  کادمی  آ با  ایران 
ش. منتشر شد. هدف کتاب، شناسایی همه نسخه های 
چنگیز  هجوم  از  ایران  های  کتابخانه  در  موجود  خطی 
نوشتار  در  نویسنده  است.  ایلخانی  حکومت  سقوط  تا 
بر  تکیه  با  مذکور  کتاب  نقایص  از  فهرستی  ارائه  به  حاضر 
مرعشی  اهل  آیت  کتابخانه  در  موجود  خطی  های  نسخه 

نجفی همت گماشته است.

کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی در  کلیدواژه ها: 
نسخه های  ایلخانی،  عهد  کتاب،  نقد  ایران،  های  کتابخانه 

خطی، ایران، علی بهرامیان

با تکیه بر نسخ خطی کتابخانه آیت اهل مرعشی

185-193

| قاسم قریب

نقدی بر نقایص و 
اشت�باهات کتاب فهرست 
نسخه های عهد ایلخانی

کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی )قرون 7-8ق( در 
کتابخانه های ایران، تألیف علی بهرامیان، 591ص، 1396.
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فهرسـت  كتـاب  واشـتباهات  نقائـص  عـى  نقدّيـة  مالحظـات 
 عـى خمطوطـات مكتبـة آيـة اهّلل  

ً
خمطوطـات العهـد اإليلخـاين اعتمـادا

املرعيش
يب قاسم قر

اخلالصـة: کتـاب فهرسـت خمطوطـات العهـد اإليلخـاين يف املكتبات 
اإليرانّيـة ـ  مـن تألیـف عـيل هبرامیـان  ـ هـو مثـرة مشـروع مشـترك بـني 
اإليرانّيـة  اخلارجّيـة  وزارة  والدولّيـة يف  السیاسـّية  الدراسـات  مرکـز 
ّية  کادميّية العلوم يف منغولیا، وقد صدر يف سـنة 1396 اهلجر وبني أ
اخلّطّيـة  النسـخ  بكاّفـة  يـف  التعر هـو  الكتـاب  وهـدف  الشمسـّية. 
املوجـودة يف مكتبـات إيـران منـذ هجـوم جنكیـز خان وحّت سـقوط 

احلكومة اإليلخانّية.
مي قامئة بنقائص  وقد بذل الكاتب يف مقاله احلايل ما يف وسعه لتقد
 عى النسخ اخلّطّية املوجودة يف مكتبة آية 

ً
الكتاب املذکور استنادا

اهّلل  املرعشي النجيف.
کتـاب فهرسـت نسـخه هاى عهـد ايلخـاىن در  املفـردات األساسـّية: 
اإليلخـاين  العهـد  خمطوطـات  فهرسـت   =( ايـران  كتاب خانه هـاى 
املوجـودة يف املكتبـات اإليرانّيـة(، نقـد الكتـاب، العهـد اإليلخـاين، 

النسخ اخلّطّية، إيران، عيل هبرامیان.
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کتـاب فهرسـت نسـخه های عهـد ایلخانی )قرون 7-8ق( در کتابخانه های ایـران تألیف علی بهرامیان، 
کادمی علوم مغولسـتان  طرح مشـترک مرکز مطالعات سیاسـی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران با آ
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 
نسـخه های خطـی موجـود در کتابخانه هـای 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 نسخه های خطی برجای مانده از این دوره زمانی را تذکر داده است. )بهرامیان، نسخه های عهد 
ایلخانـی، ص چهـار و پنـج( روش کار بهرامیـان در تنظیـم چنیـن فهرسـتی بر اسـاس اطالعات موجود در 
کتاب فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا( بوده است و حداقل سه تن از همکاران او به نام های 
ی و اسـتخراج داده هـا نقـش داشـته اند.  فـوژان خواجـه، ترانـه صابـری ناصـری و فیـروزه مالیـری در گـرداور
)همان، ص شـش و هفت( بهرامیان نسـخه های خطی عهد ایلخانی را در ذیل 14 موضوع دسـته بندی 
و آن را در 14 فصل کتاب خویش نمایه کرده است. این موضوعات یا فصول کتاب به ترتیب عبارت از 
یخ و جغرافیـا، ادبیات، کالم و عقاید،  قـرآن و علـوم قرآنـی، حدیـث و علـوم حدیثـی، ادیان و مذاهب، تار
ی و باألخـره ُجنـگ و  ، سیاسـت و ملکـدار فقـه، فلسـفه و منطـق، تصـوف، علـوم، علـوم غریبـه، فـن و هنـر

دانشی هستند.

نفس ارائه چنین تألیفی با هدف هموارکردن مسـیر برای دسترسـی به فهرسـتواره نسـخه های خطی ایران 
ی موضوعـات میـراث مخطـوط ایـن دوره بـا دوره هـای قبـل و بعـد از  در عهـد ایلخانـی و نیـز مقایسـه آمـار
ی  آن در تحلیـل کالن مسـائل فرهنگـی ایـران عصـر مغـول می تواند بسـیار راهگشـا باشـد. بداعـت و نوآور
بهرامیان در تألیف این کتاب توان تبدیل شدن به الگویی برای تهیه فهرست نسخه های خطی موجود 
یخی را دارد. با این حال از چنین اثری که مرجع به شمار می رود  در کتابخانه های ایران در سایر ادوار تار
و در کنار سـایر آثار فهرسـتی نسـخ خطی قرار می گیرد، انتظار می رود تا نقایص حداقلی داشـته باشـد و 
راهنمـای صحیـح پژوهشـگران نسـخ خطـی و نیـز عالقه منـدان به مسـائل فرهنگی عصر ایلخانی باشـد. 
یـخ و نسـخه های خطـی، پـس از انتشـار این کتاب بـا عالقه و  نگارنـده ایـن سـطور بـه عنـوان پژوهشـگر تار
ی در آن  اشـتیاق آن را مطالعـه کـرد، امـا از همـان آغـاز متوجـه وجـود نقایص و اشـتباهات نسـبتًا پرشـمار
شد. تعداد کل نسخه های خطی فهرست شده در این کتاب 2280 عنوان است که با توجه به گستردگی 
یج  بـازه زمانـی از سـال 616 تـا 736ق از آغـاز در نظـرم عـددی تردیدبرانگیـز جلـوه می کـرد. نگارنـده به تدر
بـه شـک خـود یقیـن کـرد و بـه تعـداد نسـبتًا قابـل توجهـی از نسـخه های خطـی موجـود در کتابخانه هـای 
ایـران دسـت یافـت کـه در عصـر ایلخانـی تألیـف یـا کتابـت شـده اند، امـا جـای آنهـا در کتـاب بهرامیـان 
خالی است. از آنجا که ارائه فهرست کامل نقایص نسخه های خطی این کتاب، بسیار مفصل و دور از 
ی است، تکیه و تمرکز این اجمال را بر نسخه های خطی عصر ایلخانی موجود  حوصله یک مقاله مرور
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گذاشـته ام.  نجفـی)ره(  مرعشـی  العظمـی  آیـت اهلل  بـزرگ  کتابخانـه  در 
دلیـل انتخـاب ایـن کتابخانـه از میـان کتابخانه هـای بـزرگ ایـران، نظـم 
کم بر فهرست نویسی نسخ خطی این کتابخانه نسبت به  فوق العاده حا
ی اسـت که ممکن اسـت  سـایر کتابخانه هاسـت. بیـان ایـن نکتـه ضرور
سرچشـمه نقایـص موجـود در کتاب فهرسـت نسـخه های عهـد ایلخانی 
ی کننـدگان همکار او بازگردد،  بیـش از آنکـه به اهمال نویسـنده و گردآور
بـه نقـص فهرسـتگان نسـخه های خطـی ایـران، تألیـف مصطفـی درایتـی 
مربـوط باشـد. در هـر حـال چنان کـه متذکـر شـدم از یک اثر مرجـع انتظار 
مـی رود بـرای تکمیـل داده هـای خویـش بـه یـک منبـع بسـنده نکنـد و بـه 
کتابخانه هـای  فهرسـت نسـخه های خطـی مسـتقل منتشرشـده توسـط 
ی داده ها مانند  ایران به صورت مجزا رجوع کند تا کمبودی در جمع آور
آنچـه در ایـن کتـاب شـاهدش هسـتیم رخ ندهـد. بر این اسـاس، در این 
نوشـتار کوتاه با تمرکز بر مجلدات فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانه 
آیـت اهلل مرعشـی بـه نقایـص کتـاب فهرسـت نسـخه های عهـد ایلخانـی پرداختـه شـده اسـت. از آنجـا که 
این کتاب در سال 1396ش منتشر شده است، منطقًا باید شامل فهرست نسخه های خطی موجود در 
کتابخانه های ایران تا پایان سال 1395ش بوده باشد. از این رو نسخه های خطی فهرست شده کتابخانه 
آیت اهلل مرعشی تا پایان جلد 45 که در سال 1395ش منتشر شده است، باید در فهرستواره نسخه های 
عهـد ایلخانـی موجـود باشـد. بـا عنایـت بـه بـازه زمانـی 616 تـا 736ق کـه عصـر هجـوم مغـول تـا سـقوط 
خ بیـن این سـال ها بایـد در این کتاب  حکومـت ایلخانـی را شـامل می شـود،1 همـه نسـخه های خطـی مـوّرَ
نمایه می شدند. نسخه های خطی که در ادامه نام برده می شوند، متعلق به این دوره زمانی هستند و در 

فهرست نسخ خطی کتابخانه مرعشی معرفی شده اند، اما در کتاب بهرامیان موجود نیستند.

التحفة الوردیة فی النحو/ تاریخ کتابت: سال 705ق/ شماره ثبت: 17448/ فهرست مرعشی: ج 44، ص 308

یخ کتابت: سال 660ق/ شماره ثبت: 16587/ فهرست مرعشی: ج 42، ص 120 المسائل العزیة/ تار

فهرسـت  ثبـت: 16605/  کتابـت: سـال 676ق/ شـماره  یـخ  تار نامـه/  و سـیب  تحافیـه  الحیـاة،  ینبـوع 
مرعشی: ج 42، ص 138

1. با وجود آنکه سال 736ق به عنوان سال مرگ ابوسعید ایلخانی و به تبع آن سقوط سلسله ایلخانی مورد پذیرش منابع اولیه )حافظ 
یخ مغول  ، تار یخ مغول، ص 345؛ اشپولر یخ رشیدی، ص 144( و تحقیقات جدید است )اقبال آشتیانی، تار ، ذیل جامع التوار ابرو
در ایران، ص 133( معلوم نیسـت که چرا در مقدمه فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانی سـال 732ق سـال درگذشـت او و به مثابه 
پایـان حکومـت ایلخانـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت )بهرامیـان، فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانـی، مقدمه، ص پنج(. ایـن در حالی 
است که در فهرستواره نسخه های خطی این کتاب، به درستی نسخه های دارای کتابت سال 736ق نیز لحاظ شده اند )بهرامیان، 

همان، ص 84، ص 232، ص 252، ص 269(.
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یخ کتابت: سال 657ق/ شماره ثبت: 16829/ فهرست مرعشی: ج 42، ص 545 لطایف االشارت/ تار

یخ کتابت: پنج شـنبه 17 رمضان 706ق/ شـماره  بحـر الحقایـق و المعانـی فـی تفسـیر سـبع المثانی/ تار
یـخ  ثبـت: 5491/ فهرسـت مرعشـی: ج 14، ص 272. ]در حالـی کـه نسـخه دیگـری از ایـن کتـاب بـا تار
پنج شـنبه 17 ذی قعـده 705ق و بـه شـماره ثبـت 822 موجـود در ص 23 جلـد 3 فهرسـت مرعشـی در 

کتاب بهرامیان آمده است. )بهرامیان، ص 5([

ثبـت: 13030/ فهرسـت  کتابـت: شـوال 704ق/ شـماره  یـخ  تار األحـکام/  فـی اصـول  األحـکام  إحـکام 
مرعشی: ج 33، ص 68

یخ کتابت: ذی حجه 730ق/ شماره ثبت: 12793/ فهرست مرعشی: ج 32، ص  االدعیة الشریفة/ تار
489

یخ کتابت: سـال 668ق/ شـماره ثبت: 12848/ فهرسـت مرعشی: ج  شـرح اإلشـارات و التنبیهات/ تار
32، ص 611

یخ کتابت: 1 محرم 680ق/ شماره ثبت: 10946/ فهرست مرعشی: ج 27، ص 352 شرح الشافیة/ تار

خ نیسـتند، امـا بـر اسـاس  کتابـت هسـتند یـا اصطالحـًا مـوّرَ یـخ  ی از نسـخه های خطـی فاقـد تار بسـیار
قرایـن مختلـف، قـرن تألیـف یـا کتابـت آنهـا توسـط فهرسـت نگاران تعییـن می شـوند و از ایـن رو در عـرف 
ن می گویند. از آنجا که دوره زمانی مدنظر کتاب فهرسـت نسـخه های  نسخه شناسـی به آنها نسـخه معّیَ
ن قرن 7ق مورد  عهد ایلخانی بین سال 616 تا 736ق بوده است، نسخ خطی تألیفی یا استنساخی معّیَ
یـادی از آنهـا در کتاب مزبور معرفی شـده اند. با این حال با بررسـی محتوای  نظـر بهرامیـان بـوده و شـمار ز
این کتاب و مقایسـه آن با فهرسـت نسـخ خطی کتابخانه مرعشـی معلوم شـد که تعدادی از نسـخه های 

قرن 7ق در کتاب بهرامیان از قلم افتاده اند. فهرست زیر شامل این نسخه هاست:

یـخ کتابـت: اواخـر قـرن 7ق/ شـماره ثبـت: 17534/ فهرسـت مرعشـی: ج  ی/ تار شـرح مختصـر القـدور
44، ص 475

یخ کتابت: اواخر قرن 7ق/ شماره ثبت: 11430/ فهرست مرعشی: ج 29، ص 38 تفسیر کشاف/ تار

یخ کتابت: قرن 7ق/ شماره ثبت: 16604/ فهرست مرعشی: ج 42، ص 137 تذکرة الکحالین/ تار

یـخ کتابـت: اواخـر قـرن 7ق/ شـماره ثبـت: 16875/ فهرسـت مرعشـی: ج 42، ص  ی/ تار صحیـح بخـار
633
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یخ کتابت: اواخر قرن 7ق/ شـماره ثبت: 16879/ فهرسـت مرعشـی: ج 42، ص  کیمیای سـعادت/ تار
637

یـخ کتابـت: قـرن 7ق/ شـماره ثبـت: 17004/ فهرسـت مرعشـی: ج 43،  حـرز األمانـی و وجـه التهانـی/ تار
ص 121

یخ کتابت: قرن 7ق/ شماره ثبت: 12471/ فهرست مرعشی: ج 31، ص 486 اخاق ناصری/ تار

یخ کتابت: نیمه دوم قرن 7ق/ شـماره ثبت: 13028/ فهرسـت مرعشـی: ج 33، ص  تفسـیر کشـاف/ تار
66

یـخ کتابـت: اواخـر قـرن 7ق/ شـماره ثبـت: 12906/ فهرسـت  کتـاب نصایـح از نویسـنده ای ناشـناس/ تار
مرعشی: ج 32، ص 717

آنجـا  از  می شـود.  نیـز  خطـی  نسـخ  مجموعه هـای  شـامل  ایلخانـی  عهـد  نسـخه های  فهرسـت  نقایـص 
ایـران مراجعـه نکـرده  کتابخانه هـای  بـه اصـل فهرسـت نسـخه های خطـی  او  کـه بهرامیـان و همـکاران 
و بـه داده هـای موجـود در فنخـا بسـنده کرده انـد، رسـاالتی از یـک مجموعـه را معرفـی و بعضـی رسـاالت 
کتابـت یکسـان را از قلـم انداخته انـد. در ادامـه بـه چنـد نمونـه از ایـن  یـخ تألیـف یـا  آن مجموعـه بـا تار

مجموعه های نسخ خطی که بعضی از رساله های آن جا افتاده اند اشاره می کنم:

یخ کتابت رجـب 727ق وجود دارد، اما  در مجموعـه شـماره 4373 کتابخانـه مرعشـی پنـج رسـاله به تار
بهرامیان رساله سوم و پنجم این مجموعه را به نام های بدایة العقول از ابوحفص نسفی و لسان المعقول 
فـی نظـم بدایـة العقـول از یـک نویسـنده ناشـناخته از قلـم انداختـه اسـت. )فهرسـت مرعشـی: ج 11، ص 

)377-378

یـخ کتابـت 731ق وجـود دارد، امـا نسـخه  در مجموعـه شـماره 4416 کتابخانـه مرعشـی سـه رسـاله بـا تار
اول یعنی تحفة األصحاب فی معرفة رّب األرباب در فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانی موجود نیسـت. 

)فهرست مرعشی: ج 12، ص 16(

مجموعه شماره 12597 کتابخانه مرعشی دارای 2 نسخه با کتابت سال 705ق است، اما نسخه دوم با 
عنوان إعراب الجمل از تاج الدین اسفراینی مشهور به فاضل از قلم فهرست نگاران فهرست نسخه های 

عهد ایلخانی افتاده است. )فهرست مرعشی: ج 31، ص 754(

یـخ کتابـت اوایـل قـرن 8ق موجـود اسـت.  در مجموعـه شـماره 12598 کتابخانـه مرعشـی 3 نسـخه بـا تار
یـده گلسـتان سـعدی بـه شـماره 12598/1 و ُجنـگ  بهرامیـان نسـخه اول و دوم ایـن مجموعـه بـا عنـوان گز



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

نقد و بررسی کتان
نقدی بر نقای� و اشتبناهات کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی 191

یـده حدائـق  رباعیـات یـا سـفینه رباعـی بـه شـماره 12589/3 را آورده، امـا یـک نسـخه دیگـر بـا عنـوان گز
السحر به شماره 12598/2 را نیاورده است. )فهرست مرعشی: ج 31، ص 760-755(

در مجموعـه شـماره 13001 کتابخانـه مرعشـی دو نسـخه موجـود اسـت. بهرامیـان نسـخه دوم مجموعـه بـا 
یخ  عنوان شرح فصول بقراط یا أوفر الّشروح از غریغوریوس ملطی را آورده، اما رساله اول مجموعه را که تار
کتابـت آن نیـز سـال 708ق بـوده نیـاورده اسـت. ایـن رسـاله، شـرح تقدمـة المعرفة از همان مؤلف اسـت. 

)فهرست مرعشی: ج 33، ص 11(

در کنار این نقایص، چندین نسخه خطی از کتابخانه مرعشی به دوره ایلخانی نسبت داده شده است، 
یـخ کتابت هسـتند یا  در حالـی کـه بـا رجـوع بـه فهرسـت کتابخانـه مرعشـی درمی یابیـم کـه آنهـا یـا فاقد تار
کم  پـس از ایـن دوره استنسـاخ شـده اند. بـرای نمونـه بهرامیان دو نسـخه التهذیب فی التفسـیر تألیف حا
جشـمی بـه شـماره 1719 و شـرح االشـارات و التنبیهـات اثـر خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـه شـماره 912 را 
به ترتیب به قرن 7 و قرن 8ق نسـبت داده اسـت، )بهرامیان، 1396: 19، 344( در حالی که در فهرسـت 
یخ کتابت توصیف شده اند. )فهرست مرعشی: ج 5،  مرعشی این دو نسخه قدیم و نفیس، اما فاقد تار

ص 107؛ ج 3، ص 102(

تـا اینجـا بـه کاسـتی ها و نقایـص فهرسـت نسـخه های عهـد ایلخانـی پرداختـه شـد. متأسـفانه در ایـن اثـر 
، نسخه های فهرست شده نیز بعضًا با اشتباهات پرشمار نمایه شده اند. افزون بر کمبودهای مزبور

بهرامیان نسخه شماره 14478 مرعشی را السنن ابن ماجه ضبط کرده، )بهرامیان، 1396: 74( در حالی  
که عنوان این نسـخه کتاب الفقه از نویسـنده ای ناشـناس اسـت و فهرسـت نویس مرعشـی احتمال داده 
که این نسـخه بخشـی از المختصر فی الشـرایع و األحکام از ابن خراط باشـد. )فهرسـت مرعشـی: ج 36، 

ص 466(

نسـخه شـماره 12621/1 مرعشـی در کتاب بهرامیان قصیدة االشـکوانیة العمیدیة ثبت شـده، )بهرامیان، 
1396: 184( در حالی که در فهرست مرعشی این شماره ثبت، عنوان وصیة المنصور الی ولده المهدی 

را بر خود دارد. )فهرست مرعشی: ج 32، ص 40(

یة  نسـخه شـماره 10050/3 مرعشـی در فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانی نسـخه قصیدة الحسناء الساو
ی اسـت، )بهرامیان، 1396: 184( اما در فهرسـت مرعشـی همین شـماره ثبت  از صدرالدین محمد سـاو

منظومة فی العروض نام دارد و نویسنده آن مجهول است. )فهرست مرعشی: ج 26، ص 39(

فرائـد السـلوک یـک کتـاب اخالقـی اسـت کـه بهرامیـان آن را در ذیـل نسـخه های کالمـی قـرار داده اسـت. 
)بهرامیان، 1396: 260( موضوع این کتاب، آداب سلطنت و فضایل سیرت پادشاهان است.
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شـماره ثبت تحریر األحکام الشـرعیة عالمه حلی در کتابخانه مرعشـی 3751 اسـت، )فهرست مرعشی: 
ج 10، ص 144( اما بهرامیان همین نسخه را 3761 ثبت کرده است. )بهرامیان، 1396: 289(

شـماره ثبت الصحائف اإللهیة در کتابخانه مرعشـی 5690 اسـت، )فهرسـت مرعشـی: ج 17، ص 165( 
امـا در فهرسـت نسـخه های عهـد ایلخانـی همیـن نسـخه بـا شـماره 65900 ثبـت شـده اسـت. )بهرامیـان، 

)257 :1396

ی  در کتاب فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانی شـماره ثبت 7709 متعلق به الوسـیط از میدانی نیشابور
است، )بهرامیان، 1396: 61( در حالی که در فهرست مرعشی، این شماره متعلق به نسخه غریب القرآن 

از نویسنده ای ناشناس است. )فهرست مرعشی: ج 20، ص 87(

نسـخه رسـالة فی الطب در کتاب بهرامیان با شـماره 13243 ثبت شـده اسـت، )بهرامیان، 1396: 456( 
در حالی که در فهرست مرعشی این شماره 13242 است. )فهرست مرعشی: ج 33، ص 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 البابـل و 
القاقـل دارای شـماره ثبـت 5540 مرعشـی بـه جلـد 12، صفحه  331فهرسـت نسـخ خطی ایـن کتابخانه 
ارجـاع داده اسـت، )بهرامیـان، 1396: 6( در حالـی کـه ارجـاع صحیـح آن جلـد 14، صفحـه 331 اسـت. 

)فهرست مرعشی: ج 14، ص 331(

از پژوهشـگرانی کـه در صـدد ابتـکار در تألیـف فهرسـت های موضوعی جدید هسـتند، انتظار می رود که 
دقت بسیار باالیی در معرفی و شناسایی نسخه های خطی فهرست شده به خرج دهند. اصل اولیه این 
اسـت که آنان به فهرسـت نسـخ خطی مسـتقل کتابخانه مراجعه کنند و داده های منابعی از قبیل دنا و 
فنخـا را بـا آنهـا تطبیـق دهنـد. حتـی در گام دوم، مداقه فـراوان در محتوای همان فهرسـت های اصلی نیز 
ی اسـت؛ زیرا فهرست نویسـان کتابخانه ها نیز مصون از خطا نبوده و نیسـتند. در همین فهرسـت  ضرور
مرعشـی کـه بـه عنـوان مطالعـه مـوردی در ایـن مقالـه کوتـاه بـه آن پرداختـه شـد، نمونه هایی از سـهو وجود 
ی  دارد که فهرست نویسان موضوعی نباید آنها را تکرار کنند. برای نمونه در حالی که کتاب عمدة القار
یخ کتابت نسخه خطی از این کتاب  ی در سال 821ق تألیف شده است، تار فی شرح صحیح البخار
به شـماره 14506 در فهرسـت نسـخ خطی کتابخانه مرعشـی به اشـتباه به اوایل قرن 8ق، یعنی یک سـده 
یخ درگذشت  پیش از تألیف نسبت داده شده است. )فهرست مرعشی: ج 36، ص 502( همچنین تار
ی به اشـتباه 876ق ثبت شـده، در حالی که 786ق درسـت اسـت )فهرسـت  بایرتی مؤلف عمدة القار
مرعشی: ج 36، ص 519( یا در نمونه ای دیگر در حالی که اثبات شده شرح قصیده تائیه ابن فارض با 
عنوان کشـف الوجوه الغّر لمعانی نظم الّدر از عزالدین محمود کاشـانی اسـت، )همایی، مقدمه مصباح 



191  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀپنجـــــم، آذر و دی مــــــــــاه1400

نقد و بررسی کتان
نقدی بر نقای� و اشتبناهات کتاب فهرست نسخه های عهد ایلخانی 193

، کتاب مزبور  الهدایة و مفتاح الکفایة، ص 17( در فهرسـت کتابخانه مرعشـی بر اسـاس نظریه قدیمی تر
به کمال الدین عبدالرزاق بن احمد کاشانی منتسب شده است. )فهرست مرعشی، ج 32، ص 620(

نسخه پژوه باید آن اندازه تسلط به منبع شناسی داشته باشد که در صورت مواجهه با چنین لغزش هایی 
کـه سـهوًا متوجـه فهرسـت نگاران شـده و می شـود، از تکـرار آنهـا در متن پژوهش خویش اجتنـاب ورزد، نه 
آنکـه ماننـد آنچـه در کتـاب جنـاب بهرامیـان شـاهدش هسـتیم، داده هـای درسـت و صحیـح موجـود در 
فهرسـت های نسـخ خطـی را هـم بـا نقایـص و اشـتباهات فـراوان بـه مخاطبـان خـود منتقـل کنـد! بـا توجه 
بـه آنچـه بیـان شـد و نمونه هایـی کـه ذکـر شـد، بـه نظـر می رسـد کاسـتی ها و اشـتباهات کتـاب فهرسـت 
نسـخه های عهد ایلخانی نسـبتًا پرشـمار اسـت. این نتیجه گیری از آن روست که بررسی باال فقط با تمرکز 
گـر پژوهشـگری بررسـی دقیق تـری داشـته  بـر کتابخانـه آیـت اهلل العظمـی مرعشـی نجفـی)ره( انجـام شـد. ا
باشـد، می توانـد نظیـر همیـن نقایـص و خطاهـا را در نمایه کـردن فهرسـت نسـخه های خطـی دوره مغـول 
در سـایر کتابخانه هـای بـزرگ کشـور همچـون کتابخانـه ملـی، کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی، کتابخانـه 
مجلـس، کتابخانـه دانشـگاه تهـران، کتابخانـه سپهسـاالر )مطهـری(، کتابخانـه گلپایگانـی و نظایـر آنهـا 
ی از کتابخانه های  ی کتابخانه مرعشی، قطعًا نسخه های بسیار بیابد. بر اساس بررسی انجام شده بر رو

پیش گفته در تألیف بهرامیان یا نمایه نشده اند یا با اشتباهات کوچک و بزرگ معرفی شده اند.

افزون بر این، از سـال 1396 )سـال انتشـار کتاب فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانی( تا کنون )تابسـتان 
1400( فراینـد فهرست نویسـی از نسـخه های خطـی در کتابخانه هـای کشـور ادامـه داشـته و بـه تبـع آن بـر 
گـر  ا افـزوده شـده اسـت.  ایلخانـی  بـه دوره  میـزان اطالعـات دربـاره فهرسـت نسـخه های خطـی مربـوط 
اراده ای برای ویرایش کتاب فهرسـت نسـخه های عهد ایلخانی وجود داشـته باشـد، باید این نسخه های 
شناسایی شـده جدیـد نیـز بـه متـن ایـن اثـر اضافـه شـود. در غیـر ایـن صـورت ایـن منبـع بـا وجـود ابتـکار 
یـخ فرهنگـی نمی تواننـد بـه آمار کّمی آن برای اسـتنتاج  موضوعـی آن بالاسـتفاده اسـت و پژوهشـگران تار

مسائل فرهنگی مرتبط با میراث مکتوب دوره مغول استناد کنند.
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