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  نجات نسخ خطّي: پروژة ملّي نسخ خطّي
  براي آيندة هندوستان

  ∗عصمت مؤمٰني

  چکيده
صدها يا هزاران سال پيش  هندوستان داراي يک ميراث مکتوبي است که تاريخ آن به

مقالة . شکّي نيست که اين ميراث اساس و بنياد تحقيقات آينده خواهد بود. گردد برمي
روژة ملّي نسخ خطّي هندوستان تهيه شده که اين ترجمة متني است که توسط پ, حاضر

 و در پي بررسي ه ميالدي آغاز و تاکنون ادامه داد٢٠٠٣پروژه کار خود را از سال 
صورت   اين اطّالعات بهپذيري مستندسازي نسخ خطّي و دسترس, دستيابيچگونگي 

  .الکترونيکي است
توان  مي, شود ال ساخته ميدانيم آينده از ارتباط بين گذشته و ح  که ميجا از آن

ه معم آينده فرد و جايرست  است که منابع آن قادر بهيت مخزنلّگفت خاطرات يک م
خاطرات از طريق زمان و حوادث تاريخي ازبين رفته اين خواهد شد و بسياري از 

اين  به. اجبار شاهد حوادثي چون استعمار بوده است  مخصوصاً فرهنگي که به,است
وضعيت قبل و پس از استعمار  گذشته يک پاسخ منطقي به بازنگري بهسبب يادآوري و 

اي از تالش دولت هندوستان در مسير توليد   گوشه,حرکت ملّي حاضر. خواهد بود
هاي فرهنگي و سنن عمومي از طريق  آن و دفاع از شاخصپذيري  دانش و دسترس

  .بازسازي و بازنگري نسخ خطّي است

                                                   
  )هند(دهلي , رساني از دانشگاه دهلي کتابداري و علوم اطّالعدانشجوي دکتري   ∗
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  مقدمه
هاي باستاني و قرون وسطٰي شاهد يک حرکت ملّي با شکوهي  مانهندوستان در طول ز

ها و اوپانيشادها اتوان از ود اين شکوه و عظمت فرهنگ هندوستان را مي. بوده است
  .گرفته تا منابع علمي و هنري مشاهده نمود

ع هاي گوناگون زندگي باعث ايجاد تنو گسترش زبان و تفکّرات فلسفي و روش
صورت نوشتاري درآمده و حتّي از اين  تدريج اين فرهنگ به  به.فرهنگ شده است

نسخ خطّي هندوستان گواه اين مطلب است و  نگاهي به. طريق آموزش داده شده است
هاي مذهبي و فلسفي و هنر و ادبيات در قالب  يشترين دانش در حوزهبتوان گفت  مي

هاي مختلف بر روي  زبان ها به بسياري از اين دست نوشته. شود نسخ خطّي نگهداري مي
عبارتي  به, چوب و سنگ و کاغذ نگاشته شده است, پارچه, برگ درختان, تکّه آجرها

هندوستان يکي از بزرگترين مجموعة نسخ خطّي در دنيا را دارد که اين نسخ در داخل 
ها و معابد و  حوزه, مؤسسات دانشگاهي, مختلفهاي  و خارج از کشور در کتابخانه

  . خصوصي پراکنده استهاي مجموعه
ها  گرچه بسياري از اين ميراث مکتوب از دست رفته است و اطّالعات کافي از آن

ويژة نسخ   به,هستند نگران ازبين رفتن نسخ خطّي ,نداريم و از طرفي متخصّصان
ما بر آنيم از آنچه مانده است اي که بر روي برگ درختان نگاشته شده است و  خطّي

 هرچه زودتر اشکال مختلف نسخ خطّي بهتر استو ي نماييم مستندساز اقدام به
  .بندي و مستندسازي و نگهداري و در نهايت قابل بازيابي شوند طبقه

  تشکيالت اداري پروژة ملّي
رئيس , پروژه متشکّل از اعضايي چون وزير فرهنگ و گردشگري دولت هندوستان

 ١٥ الي ١٠رشيو ملّي هندوستان و آمدير کلّ , نو مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلي
عنوان دستيار متخصّصين در اين   نفر به٥ الي ٤, نفر متخصّص در حوزة نسخ خطّي

از , اعضا داده شده است وظايفي به, هاي متعددي در طي نشستکه باشند  حوزه مي
ل سازي کتابخانة ملّي نسخ خطّي و تبدي جمله مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي متولي آماده

ر سيکترونيکي و در نهايت دسترس پذيري اين مجموعه براي محقّقان را ملاشکل  آن به
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هاي خود در پي ارتباط با مؤسسات داخلي و خارجي  يز در ادامة فعاليت نسازد و مي
 نظر ادارة فرهنگ وزارت فرهنگ دولت هندوستان واقع در مرکز اين پروژه زير. است

  .شود نو اداره مي ر دهليملّي هنر ايندرا گاندي د
, هاي اجرايي و تصميمات متخذه ريزي و هدايت و کنترل فعاليت پروژه براي برنامه

  :عبارت از, هايي را درنظر گرفته است کميته
  يريز  برنامهةکميت .١

اين کميته از اختيارات بااليي برخوردار است و با نظارت وزير فرهنگ اداره 
 :ست نفر ا١٤شود و متشکل از  مي

  .عنوان رئيس کميته وزير فرهنگ دولت هندوستان به ♦
عنوان دبير کلّ و معاون دبير کلّ کميته از وزارت فرهنگ دولت   نفر به٢ ♦

  .هندوستان
  .نو مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلياز اعضاي دبيرخانه کلّ  ♦
 .نو مدير کلّ آرشيو ملّي هندوستان در دهلي ♦
 .وژة ملّي نسخ خطّي اعضاي پرنمدير پروژه از بي ♦
  .شناسي از شهرهاي مختلف هندوستان  نفر متخصّص در حوزة نسخه٨ ♦

   اجراييةکميت .٢
 .شود وزارت فرهنگ دولت هندوستان اداره مي, نظارت دبير کلّ اين کميته با

بندي و ديگر جزئيات اجرايي  بودجه, ها سازي طرح کميته متولي آمادهاين 
 : نفر است٨ متشکل از ها است و ام فعاليتججهت ان

  .عنوان رئيس کميته دبير کلّ وزارت فرهنگ دولت هندوستان به ♦
  .نو اعضاي دبيرخانه کلّ کميته از مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلي ♦
  .عنوان معاون دبير کلّ يک نفر از وزارت فرهنگ دولت هندوستان به ♦
 . پروژه ازبين اعضاي پروژة نسخ خطّيکلّمدير  ♦
  .خصّص در حوزة نسخ خطّي نفر مت٤ ♦

  يکميتة مال .٣
مسئول امور مالي وزارت فرهنگ دولت هندوستان اداره اين کميته با نظارت 
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هاي  ص بودجه براي انجام فعاليتيترين فعاليت اين کميته تخص شود و مهم مي
 : نفر است٦باشد و متشکل از  اجرايي درنظر گرفته شده مي

  .عنوان رئيس کميته ولت هندوستان بهرئيس امور مالي وزارت فرهنگ د ♦
عنوان دبير کلّ  نو به رئيس امور مالي مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلي ♦

  .کميته
  .عنوان معاون دبير کلّ  يک نفر از وزارت فرهنگ دولت هندوستان به ♦
  مدير کلّ مالي از وزارت فرهنگ دولت هندوستان ♦
  .سخ خطّيمدير کلّ پروژه ازبين اعضاي پروزة ملّي ن ♦
  رساني کميتة آگاهي .٤

رساني  منظور آگاهي وزارت فرهنگ به کميته با نظارت اعضاي وابسته بهاين 
 : نفر است٦عهده دارند و متشکل از  وظايفي را به, خذههاي متّ فعاليت

  عنوان رئيس کميته به  معاون دبيرخانه کلّ وزارت فرهنگ دولت هندوستان ♦
 معاون دبيرخانه کلّ مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي ♦
 مدير پروژه از وزارت فرهنگ دولت هندوستان ♦
  . نفر متخصّص در حوزة نسخ خطّي٢ ♦

  اهداف پروژه
هايي که نسخ خطّي چه در داخل و خارج از کشور  ن مکانيبررسي و تعي .١

 .موجود است
ک پايگاه دست آمده و ايجاد ي ن اطّالعات بهنمودفهرست و کامپيوتري  .٢

 .نيکيصورت الکترو اطّالعاتي نسخ خطّي به
 جهاني جهت ودحفاظت و نگهداري نسخ خطّي طبق استانداردهاي موج .٣

 .هاي حفاظتي کشور ديدگي از طريق شبکه جلوگيري از آسيب
زودي در  هاي اطّالعاتي که به پذيري نسخ خطّي از طريق پايگاه دسترس .٤

اء قتشد و همچنين در صدد ارکتابخانة ملّي نسخ خطّي داير خواهد 
 .نترنتيپذيري از طريق سايت ا دسترس



  نجات نسخ خطّي براي آيندة هندوستان: پروژة ملّي نسخ خطّي  ٣٣٧

  

پژوهش و انتشار نسخ خطّي از طريق مستندسازي و نگهداري نسخ خطّي که  .٥
 .پذيري محقّقان خواهد شد  دسترسعريستاين امر باعث 

منظور  بهپروژه تعداد زيادي برنامه را , سبببدين , اء سطح دانش عموميقارت .٦
, ومي مردم درنظر گرفته است از جمله برگزاري سمينارهاارتقاء سطح عم
هايي در جهت همکاري  نشست, حفاظت و نگهداري, خبرنامه, جلسات گفتگو

آيندة نسخ خطّي هندوستان را , ها گردآوري نسخ خطّي که اجراي اين برنامه
 .ان خواهد داشتامهاي مختلف در  ديدگي گونة رسمي از خطر آسيب به
  شبکه سازي .٧

کليه منابع خطّي بين مؤسسات داخلي و , وژه درنظر دارد از طريق يک شبکهپر
 .مندان قرار دهد خارجي از طريق مستندسازي اين مجموعه در اختيار عالقه

هاي موازي و مشابهي که توسط دولت و مؤسسات  هماهنگي و ترکيب برنامه .٨
 .ي اجراييها دست کردن برنامهعبارتي يک شود و به و ادارات برگزار مي

  انجام کارهاي زير بنايي .٩
برگزاري  دانشجويان و محقّقان اقدام به, پروژه جهت ارتقاء دانش کارمندان

شناسي و موضوعات مرتبط نموده است و  ههاي آموزشي در حوزة نسخ کارگاه
 نفر تعليم ٥٠٠ه برگزار شده که طي آن ژ کارگاه آموزشي توسط پرو٢٠تاکنون 

 .اند ديده
  نگهداريحفاظت و  .١٠

داليل مختلف در وضعيت نامناسب   از نسخ خطّي هندوستان بنا بهيبسيار
 بدين منظور پروژه در صدد نگهداري و حفاظت نسخ خطّي ,دارند قرار
نامة حفاظت و نگهداري را طبق آخرين استانداردهاي جهاني  آيين,  لذا,باشد مي

هاي مختلف  ر ايالتي را ديها و در حال حاضر آزمايشگاه. تدوين کرده است
اند که از طريق آموزش در زمينه چگونگي نگهداري و  کشور برپا نموده

هايي را اجرا و داير نموده است و   برنامه,مستندسازي, سازماندهي, حفاظت
 .شود هاي آنان از طريق پروژه دنبال مي فعاليت
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مندان حوزة  قهويژة محقّقان و عال منظور ارتقاء دانش مردم هندوستان به پروژه به .١١
انتشار نسخ خطّي نادر نموده است و بسياري از مطالب  نسخ خطّي اقدام به

  .رساند  عموم مينظر ارزشمند خود را از طريق انتشار خبرنامه به
هايي که در هندوستان داراي نسخ خطّي هستند و  تعداد مکان توان به در نهايت مي

هاي ايالت  و در اين مقاله فقط مکاناشاره نمود , اند توسط پروژه شناسايي شده
  .تعداد آن بسنده شده است و مابقي فقط به, آندراپرادش ترجمه

ü ايالت آندراپرادش (حيدرآباد( 
 .مؤسسة تحقيقاتي و کتابخانة شرقي §
 .کتابخانة موزة ساالرجنگ §
 .بخانة سعيديهاکت §
 .مؤسسة تحقيقات شرقي ابوالکالم آزاد §
 .شگاه حيدرآباد تاريخ دانة آرشيو دانشکدشبخ §
 .شناسي ِبرال مؤسسة تحقيقاتي باستان §
 .کتابخانة مرکزي §
 .اي دانشگاه عثمانيه قهطکتابخانة من §
 .آکادمي سانسکريت ـ دانشگاه عثمانيه §
 .(Henry Martyn) هنري مارتن مؤسسة مطالعات اسالمي §
 .آرشيو ايالت آندراپرادش §
ü تيروپاتي  

 .(Sri Venkateswar) ري ونْکاتشورمؤسسة تحقيقات شرقي ِس
ü راجا ماندري (Rajahmundry): 

 .(Sri Gowthami)ري گوتهامي اي ِس کتابخانة منطقه §
 .(Sri Rallabandhi)بندي  شناسي سري رال موزة باستان §
 .جامعة تحقيقاتي و تاريخي آندراپرادش §
ü تنَْمويشاکاپ (Vishakapatnam): 

 .کتابخانة دانشگاه آندرا §
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 .انکتابخانة دکتر کريش §
 .کتابخانة آرشا §
ü ِچتّور (Chittor)  

 .المعارفةة عمومي شرقي و دائرمؤسس
ü نارا کاکي (Kakinada) 

 .آکادمي تيلگو §
ü هتّاناواليب (Bhattanavali): 

 .اري سانسکريتزانتشارات و خبرگ §
ü پالي آکيري (Aukiripalli): 

 .(Sri Markandeya)کالج سانسکريت ِسري مارکنديا  §
ü ْورتُگَن (Guntur): 

 .(Sri Sharda Niketanam)ِسري شاردا نيکتنام  §
ü يرامنَگْ ِوج (Vijainagaram): 

 .کالج سانسکريت دولت مهاراجا §
ü ِنلّور (Nellore): 

 .کالج سانسکريت ودا §
ü ِتروماال (Tirumala) , وات پالم(Vatapalam). 
ü ويزانگرام (Vizianagram). 
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