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ماتناداران مخزن کتاب های خطی
آندرانیک هویان

 .1شعبه حفاظت نس�خههای خطی به
طریق علمی
 .2شعبه کتابشناسی
 .3شعبه انتشارات متون
در گنجینهه��ای ماتن��اداران در حدود 400
نسخه خطی و مینیاتور از استادان هنرمند ایران
وجود دارد.

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 3بهار 1388

ماتناداران یا «مؤسس��ه تحقیقاتی علمی نس��خ خطی قدیم ارمنی» در شهر ایروان یکی از قدیمیترین و
غنیترین مخازن کتابهای خطی در جهان اس��ت .بیش از ده هزار نس��خه از قبیل؛ تاریخ ،فلس��فه ،حقوق،
طب ،ریاضیات ،ادبیات و هنر ،مخصوص ًا مینیاتور در ماتناداران جمع آوری شده است.
اس��ناد و مدارک در اصل مربوط به کلیس��ا و مراکز دینی ارمنس��تان بودند و در همان محلها نگهداری
میشدند .بعدها این اسناد در مخزن کتابهای خطی اجمیاد زین گردآوری شدند .در سال  1915ماتناداران
جزء اماکن دولتی درآمده در سال  ،1939ماتناداران اجمیاد زین به ایروان منتقل شد در سوم مارس ،1959
این مرکز به مؤسسه تحقیقات علمی نسخههای خطی قدیم تبدیل شد .در سال  1951گنجینه ماتناداران به
ساختمان جدیداالحداث که برای ماتناداران ساخته بودند منتقل گردید 1.که بنیاد ویژه پژوهشی برای بررسی
دستنوشتههای کهن بنیان نهاده شد ،که دارای سه شعبه است:
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از معتبرترین ذخایر نس��خههای خطی فارس��ی ،گنجینه ماتناداران «کتاب النجات» نوش��ته شيخالرئیس
ابوعلیس��ینا اس��ت که به شماره  45در ماتناداران نگهداری ميش��ود .اين كتاب ضمايم جالب توجهي دارد.
محل نوشتن اين نسخة خطي معلوم نیست ،زیرا در اینباره چیزی در آن نوشته نشده است .این نسخه خطی
را ،رشید ابن صفیالدین سپهری در سال  1036هـ.ق ( 1626میالدی) نوشته است.
نس��خه خطی «کتاب النجات»  125صفحه به قطع  7 × 23سانتیمتر با خط نسخ ،و در هر صفحه آن
 22تا  23سطر نوشته شده است.
جهان علم و دانش مدتها است که از «کتاب النجات» اطالع دارد دو چاپ «کتاب النجات» معروف است ،یکی
چاپ  1593میالدی در رم و دیگری در  1881میالدی در قسطنطنیه .از مدارک جمع آوری شده معلوم میشود که
در دو نسخه چاپ رم و قسطنطنیه فقط مقاالت ابنسینا به منطق و حکمت الهی اختصاص یافته است.
عنوان فصل سوم «کتاب النجات» چاپ رم « معانی بیان» است و کتاب چاپ قسطنطنیه دارای دو فصل؛ فلسفه
و علوم طبیعی است ،در این چاپ قسمت ضمایم که در نسخه خطی ماتناداران وجود دارد مشاهده نشده است.
از س��طور ذیل مقدمه نس��خه خطی ماتناداران میتوان پی برد که ابن سینا به چه منظور و در نتیجه چه
اندیشه ای این اثر مختصر علمی را تنظیم کرده است.
«شیخ الرئیس ابوعلی حسین ابن عبداهلل ابن سینا میگوید» مردم الیق از گروه برادرانی که تشنه دانش
و فلس��فه بودند به من مراجعه و خواهش کردند کتابی برای آنها تنظیم کنم که آنچه را که ممکن اس��ت و
بسیاری مشتاق آنند حاوی باشد.
آنها به من مراجعه و خواهش کردند که من کلیه مسایل اساسی شامل اساس دانش را گرد آورم.
آنه��ا همچنین خواهش کردند ،که من او ًال قوانین را برای آنها ش��رح ده��م .بعد به طبیعیات بپردازیم ،و
بعد هم درباره هندس��ه و ریاضیات حکایت کنم .چنانکه در حل قضایای ریاضی به آنها کمک کند ،س��پس
م��ن بای��د درباره علم هیئت ،راجع به حرکت ،در خصوص اجس��ام ،درباره فض��ا ،درباره طول و عرض اقمار
حکایت میکردم ،به استثناء قوانین ضروری برای سال شماری و مسایل مربوط به طلوع و غروب خورشید
و محاس��به زمان ،ریاضیات را من باید در ضمن گفتار درباره موس��یقی به پایان میرساندم .در آخر ،من باید
عل��م حکمت الهی را ش��رح میدادم ،با ذکر عالم عقبی و اخالقیات و نیک��وکاری ،که فقط از طریق وصف
در این دریای رنج بدانها میتوان نایل گردید ،بدین س��بب ،به میل آنان با توکل به عنایات الهی من این
کتاب را تنظیم کردم».
نسخه موجود در ماتنادران به وسیله شیخ الحکیم محمد جورجانی ،شاگرد مقرب ابن سینا تنظیم گردیده است.
نسخه خطی «کتاب النجات» در صفحۀ (108الف) خاتمه مییابد و در آنجا مخصوص ًا ذکر شده که این نسخه ،با
نسخه قبلی تطبیق داده شده و معلوم میگردد که این نسخه استنساخ شده با نسخه اصلی مطابقت دارد.
همه نس��خههای خطی ماتنادران ،در فهرس��تهای موجود تش��ریح و توصیف ش��ده ،و این مشخصات و
اطالعات را در اختیار خواننده و قرار میدهد.
ش��ماره نس��خه خطی ،ش��ماره برگها ،قطع کتاب ،نوع جنسی که برای تش��کیل کتاب به کار رفته است
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(مانند پوست ،کاغذ و غیره) وضع و چگونگی نسخه خطی ،تاریخ و محل نگارش کتاب ،نام مؤلف و مذهب
سفارشدهنده کتاب و غیره ،همچنین نوع مطالب متون نیز در مشخصات فوق قید شده است.
در بخش��ی از ساختمان ماتنادران ،آزمایشگاههای میکروبشناس��ی و شیمیایی که ضدعفونی ،محافظت،
اصالح ،و طریقه استفاده از نسخههای خطی را به عهده دارند ایجاد شده است.
یکی از قدیمیترین کتابهای ایران که در ماتنادران نگهداری میشود ،کتاب خطی «همایون نامه» است
2
(به شماره  .)561این نسخه یکی از نمونههای نادری است که از سده سیزدهم میالدی باقی مانده است.
مجموعه اسناد فارسی ماتنادران به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
دسته اول شامل فرمانها و احکام پادشاهان ،خانها ،امرای محلی و احکام رهبران دینی مسلمان است،
در دس��ته دوم صورتجلس��ات دیوانی مقامات حکومتی ایرانی قرار دارند .دسته سوم اسناد مربوط به دعاوی
3
اشخاص در زمینه مسایل ارثی و اختالفات جوامع روستایی بر سر عرصه روستاها و حق آبهها است.
مجموعه نس��خههای خطی فارسی با اهدای  200نس��خه خطی از طرف شورای کلیسای «اجمیادزین»
در س��الهای  1921-1920میالدی آغاز ش��د .در سالهای  1930تا  1945میالدی به همت کتابخانه ملی
ارمنستان دهها نسخه خطی دیگر به این مجموعه افزوده شد .که بیشتر آنها به مدرسه عالی «الزاریان»
مسکو تعلّق داشت .از آن پس با خریدن نسخههای خطی و همچنین اهداء نسخههایی توسط افراد مختلف،
رفته رفته بر تعداد نسخههای خطی این مجموعه افزوده گشت.
آثار هنری مربوط به دوره رش��د و تعالی هنر ایران زمین در س��ده شانزدهم و هفدهم میالدی به صورت
مجموعه بزرگی از نس��خههای خطی این دوره در ماتنادران ارائه شده است .در شمار این مجموعه مینیاتور
بینظیری از چهره بایقرا از سلس��له تیموریان دیده میشود .همچنین دو مینیاتور دیگر زینت بخش منظومه
4
«خسرو شیرین» است که در سال  1506میالدی نوشته شده است.
در مجموعه ماتنادران یک نسخه خطی از سده شانزدهم میالدی نگهداری میشود .این نسخههای اشعار
(علی شیر نوایی) و رباعیات حافظ است .اصل این اشعار در سده نوزدهم میالدی به بریده های مینیاتورهایی
که در سده شانزدهم تصویر شدهاند الصاق گردیده است.
مکتب نقاش اصفهان که در عصر ش��اه عباس صفوی ایجاد ش��ده است .نقش بسزایی در تاریخ تحول و
پیشرفت هنر مینیاتور ایرانی داشته است.
در مجموعه مینیاتورهای گنجینه ماتنادران  60نمونه کار ش��ده در این س��بک یافت میشود دو مینیاتور
که بر مبنای داس��تانهای ش��اهنامه فردوسی تهیه شده و به عنوان آستر در نسخه خطی شمره  1036مورد
اس��تفاده قرار گرفتهاند از جمله این مجموعه اس��ت .نسخه خطی سال  1778میالدی خمسه نظامی (شامل
 38مینیاتور) که به س��بک اصفهان ،ولی به ش��یوهیی متفاوت طراحی شده در شمار آثار این مجموعه است.
س��ه نمونه بارز و درخشان از مینیاتورهای س��بک اصفهان که به اوایل سده هفدهم تعلق دارند و با تکنیک
سیاه قلم تصویر شدهاند در این مجموعه جای دارد.
نس��خه خطی یک��ی از بزرگترین مجموعههای متعلق به این دوره اس��ت .یک��ی از نمونههای بارز هنر
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خوشنویسی دوره قاجار ،نسخه خطی شاهنامه فردوسی است که در سال  1830میالدی نگاشته شده است.
این نس��خه مزین به  56مینیاتور از داستانهای شاهنامه با سربرگها و حاشیههای تذهیب شده است .جلد
الکی آن که منقوش به صحنههای نبرد است بسیار جالب توجه میباشد.
از نمونههای بس��یار جالب مینیاتور دوره قاجار تزئینات نس��خه خطی اش��عار «یوس��ف و زلیخا» اثر عبدالرحمن
جامی اس��ت که در س��ده نوزدهم تصویر شده است .اکثر نسخههای خطی شرقی ماتنادران تزیین شدهاند .بهترین
نمونههای این مجموعه سرلوحههایی است که به سبب طراحی ممتاز ،ظرافت ،ترکیب رنگها جالب توجه است.
در گنجینه شرقی ماتنادران تعداد زیادی نسخه خطی مربوط به خطاطی سده هشتم به بعد نگهداری میشود
که از ان میان نس��خه خطی گلس��تان س��عدی (به شماره  )582که به قلم محمد س��عدی شفیع شیرازی به خط
نستعلیق نوشته شده است .از نمونههای جالب این مجموعه محسوب میشود .نسخه خطی (شماره « )488تحفه
5
الفقهای» ناصری به خط نستعلیق درشت و به قلم استاد عباس میرزا نیز جزو این مجموعه است.
در نسخه خطی شماره  669که در سال  1849میالدی برای ناصرالدینشاه نوشته شده شیوههای مختلف
خطاطی ارائه گردیده اس��ت .نسخه خطی ش��ماره  599که از مدرس ه عالی الزاريان به ماتنادران اهداء شده
اس��ت ،ش��امل نمونههایی از هنر خطاطی سدههای هجدهم و نوزدهم اس��ت .این آلبوم را سید محمد باقر
تنظیم و به فرزند میرزا محمود شفیع اهدا کرده است.
آلبوم مزبور ش��امل  48نمونه خطی اس��ت که بیشترین قسمت آن به قلم شاعر نامدار میرزا محمد شفیع
[بن محمد اس��ماعیل ش��یرازی] متخلص به وصال خطاطی ش��ده اس��ت .این نوع آلبومها «مرقع» نامیده
میش��دند .گرانبهاترین نمونه مرقع که در ماتنادران نگهداری میش��ود به خط نس��تعلیق است و توسط میر
عماد الحسنی در سده شانزدهم نگاشته شده است.
جلدهای نسخههای خطی ماتنادران از نظر هنری بسیار جالب توجهاند .این جلدها با مینیاتور تزئین گردیدهاند.
جلدهای نسخههای خطی دوره قاجار از این نظر بسیار استثنایی هستند .از این مجموعه میتوان به یک نمونه
که متعلق به مجموعه مدرسه عالی «الزاریان» بود ،اشاره کرد .این اثر نفیس به شماره  6208در گنجینه نسخه
های خطی ماتنادران نگهداری می ش��ود .این نس��خه خطی در سده نوزدهم به سفارش «کریستاپور الزاریان»
در تهران نوشته شده است .جلد این نسخه خطی مزین به ترکیبی از دو تصویر جنگی است.
ش��عبه انتش��ارات ماماتنادران ،در سال  ،1956جلد اول« ،فرامین فارس��ی ماتنادران» را که شامل فرمان
های س�لاطین ایران در س��دههای پانزدهم و شانزدهم میالدی اس��ت در  315صفحه منتشر کرد .در این
کتاب تصویر ،فرمانهای امرای قره قویونلو ،شاه اسماعیل صفوی ،شاه طهماسب و سلطان محمد خدابنده،
منتش��ر کردهاند .در س��ال  1959جلد دوم فرامین فارسی ماتنادران در  593صفحه ،شام فرمانهایی از؛ شاه
عباس صفوی ،شاه صفی ،شاه عباس دوم و شاه صفی دوم منتشر کرد .در این دو جلد کتاب کلماتی که در
آن روزگار در متن فرمانها به کار میبردند توضیح داده ش��ده است مانند؛ تیول ،اخراجات ،دیوان الصدرات،
بهرجه دیوانی ،ادارچهدار ،مالوجهات ،شلتاق ،شلقاقات ،صدر عامه ،کفشن... ،
در گنجینه ماتناداران ،اطالعات زیادی از روابط ایران و ارمنستان از طریق مورخان ارمنی در دست است،

707

ماتناداران مخزن کتاب های خطی /آندرانیک هویان

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 3بهار 1388

708

ماتناداران مخزن کتاب های خطی /آندرانیک هویان

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 3بهار 1388

مهمترین آنها ،مدارکی تاریخی اس��ت که به وس��یله «مارآپاس کاتینا» که اص ً
ال یونانی و س��اکن ارمنستان از
دورههای اش��کانی و ساسانی بود نوشته شده است« .آگاتانگقوس» تاریخ وقایع سالهای  226تا  330میالدی
را به دو زبان ارمنی و یونانی تحت عنوان «تاریخ ارمنس��تان» نوشته است ،ک اطالعات جامعی درباره ،اردشیر
بابکان بنیان گذار حکومت ساس��انی را در بردارد ،پاوس��توس بیرانس��تی ،الزار ،يزنيگ گرقباتي ،موسی خورنی
«موس��س خورناتی» که در س��ده پنجم میالدی می زیس��ت ،آنانیا شیراگتس��ی ،نویس��نده کتاب «مرتدان» و
«آسوقیگ داور یژتی» ،صفحات بسیاری در آثار خود به تاریخ و فرهنگ ایران زمین اختصاص دادهاند.
دیرهای ارمنیان در ایران زمین مانند ،تاتووس مقدس در ماکو (از سده ششم میالدی) ،استیاتوس مقدس
در جلفای ارس (س��ده نهم میالدی) دیر مریم مقدس یا دزور ،دزور در  12کیلومتری ،جنوب ماکو( ،س��ده
چهارده��م میالدی از مش��هورترین مراکز دین��ی و فرهنگی ارمنیان بود .این دیره��ا محل اجتماع؛ طالب،
خطاطان ،خوشنویسان ،نقاشان ،تذهیبکاران ،نویسندگان ،فالسفه و مورخان بود .تعداد بسیاری خوشنویس
و خطاط در این دیرها گرد آمده و به استنساخ کتابها میپرداختند ،و نقاشان و تذهیبکاران با هنر خود بر
زیبایی کتاب می افزودند.
بر اساس اسناد تاریخی بسیار ،در سدههای یازدهم و دوازدهم میالدی ،زبان فارسی در ارمنستان تدریس میشد.
گریگور ماگیستروس ،متفکر و مورخ ارمنی سده یازدهم میالدی که زبانهای فارسی و عربی را به خوبی میدانست،
درباره ایران اسالمی و به ویژه داستانهای حماسی ایران از جمله رستم و اسفندیار آثار متعددی نوشته است.
در سده سیزدهم میالدی ،اندرزنامه انوشیروان به ارمنی ترجمه شد ،و در همان زمان «فریگ» بزرگترین
شاعر ارمنی سده سیزدهم میالدی ،تعدادی از دوبیتیهای فارسی را به ارمنی ترجمه کرد.
از مهمتری��ن آث��ار فرهنگی مربوط به ایران زمین در ماتنادران ،کتابهای متعدد تاریخ اس��ت که پس از
اس�لام ،مورخان ارمنی ،درباره ایران زمین نوش��تهاند« .سبئوس تاروش��ی» معروف به «آسوقيگ» در سده
یازدهم و «وارتان درولتی» دو سده سیزدهم ،در کتاب قطور درباره تاریخ و جغرافیای کشورها و ملل شرق
تألیف کرده اند ،که بخش زیادی از این کتابها اختصاص به ایران زمین دارد.
در س��ال  1586میالدی« ،س��یمون آبارانتس» کاملترین تاریخ را درباره س��قوط تبریز به دست عثمانی
نوش��ته اس��ت« .گریگور داراواختی» در اوایل س��ده هفدهم کتاب قطوری درباره وضع سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی ایران زمین تألیف کرده اس��ت« .ذکر یا س��ارگاواگ» که در اواخر سده هفدهم میزیست ،سه جلد
کتاب درباره ایران دوره صفوی و جنگهای ایران و عثمانی را به رشته تحریر درآورده است.
مورخان ارمنی ،گیالنتسی ،پتروس دی سارکیس ،کتاب شرح مختصر محاصره اصفهان به دست افغانها
در س��ال  1722و  1723و آبراهام کرناتس��ی ،کتاب تاریخ نادرش��اه افشار را نگاش��ته است ،در سال 1961
میالدی فرهنگ مفصل فارسی به ارمنی شامل  2500لغت به انضمام دستور مختصر زبان فارسی و ترجمه
ضرب المثلهای فارس��ی ،همراه با مترادف ارمنی آنها تألیف ش��د .بس��یاری از کتابهای مخزن ماتنادران،
مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران زمین است.
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 -1ملیک بخش��یان -تاریخ ارمنس��تان از دوران باستان تا پایان سده هجدهم چاپ دانشگاه ایروان1979 ،
از صفحه  280تا .283
 -2امیر بگیان ،رایا -مجله ایران نامه چاپ ایروان سال  1995شماره .2
 -3همان.
 -4امیر بگیان رایا ،مجله ایران نامه چاپ ایروان.
 -5همان.
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پی نوشتها:
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