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  چكيده 
بررسي توليد نسخ خطي و فهرست نگاري آن در قلمرو فرهنگ و تمدن  بهاين پژوهش  :هدف

  .ايراني است -اسالمي
  .اي انجام گرفته است مطالعات كتابخانهپيمايشي و به صورت  روشبه پژوهش حاضر  :روش
 ،يمذهب انگيزههاي گوناگوني از جمله  در توليد نسخ خطي انگيزه نتايج پژوهش نشان داد كه :ها يافته
ه با س ايرانينگار  فهرستنيز اساتيد برجسته  سازماندهيدر زمينه . دخيل بوده است اقتصاديو  نگيفره
 رونددر . اند ي اين آثار ارزنده تمدن اسالمي پرداختهنويس فهرستسنتي، ميانه و مدرن به  شيوه

سنتي و  وهشيدر دو . هاي چشمگيري وجود دارد بعد تفاوت هاي دورهبه  تدوره نسب هر ينويس فهرست
در آن مشهود نگاران  فهرست هاي سليقهاي است كه آثار  به گونهنگاران  فهرستميانه ميزان تفاوت كار 

استفاده نگاري كتب چاپي  از قواعد فهرست حدوديتا  نويسي نسخ خطي مدرن فهرستشيوه در . است
است و قرار نگرفته  خطين نگارا فهرستها و  كتابخانه بيشترمورد استقبال  شيوه اينهر چند شده است 

 خطينسخ  نويسياستاندارد فهرست  شيوه يك تدوينو  طراحي ايرانگفت در  توان مي بنابراين
  .است ضروري امري )گبزر هاي كتابخانه همكاريو  ملي كتابخانه محوريتبا  ترجيحاً(

 .ايراني ي نسخ خطي، فرهنگ و تمدننويس فهرستنسخ خطي، توليد نسخ خطي،  :هاي كليدي ه واژ
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  همقدم
در . خطي همواره نقش و جايگاهي واال و ارزشمند داشته و دارند هاي كتاب
 ، مذهبان،انط، خطاايراني پادشاهان و حاكماناز سلسله  برخي ديوان گذشته در

 خطيتا نسخ  شدند نقاشان و ساير هنرمندان زبردست و ماهر به كار گرفته مي
ن كه اوج آ گردد توليد آرايي كتاب نكانودر آن  نفيسو ارزشمند و  هنري

. بوده است قاجاريانو  صفويان هاي دورهدر  سسپ ودر دوره تيموريان نخست 
هاي توليد شده و تزيين شده تا بدان پايه بود كه مايه فخر  اهميت كتاب و نسخه

هاي نسخ خطي در  در حال حاضر نيز نقش مجموعه. بود حاكمانو  پادشاهان
كشور ايران نيز . مل استأهاي بزرگ و مشهور در خور ت ابخانهشهرت و اعتبار كت

خارج شدن تعداد  عليرغم –خطي ي ارزشمند نسخها به جهت دارا بودن گنجينه
هنوز از لحاظ  - تاريخيدر مقاطع مختلف  ايراني هاي خطي از نسخه برشماري

 ،صافبا اين او. ها، داراي اعتبار و جايگاهي واال در جهان است غناي مجموعه
بنشيند؛ بلكه  ارزشمند هاي گنجينهنبايد اجازه داد كه غبار فراموشي بر چهره اين 

 ربراي معرفي و در دسترس قرا ها مجموعه ايناز  نگهداريضمن حفاظت و  بايد
   .گيردصورت ها اقدامات الزم  دادن و استفاده از محتواي آن

 
  بيان مسئله

به عنوان گنجينه و اثر ارزشمند  ها تنها نگهداري آننه  در بحث نسخ خطي، 
 ارزش محتوايي سنديت و به لحاظ ها ارزش آن بيشترين؛ بلكه مهم استتاريخي 
يعني هر نسخه خطي به خودي خود قابليت استفاده تحقيقي . ي آنها استتحقيق

را  آرايي كتاب كاغذسازي وصنعت ، هنر، علم مانند تاريخه متعدديبراي موارد 
عنوان از يك  مختلفي هاي نسخهعث شده است كه هرچند همين امر با. دارد

 ،كتاب اگر در دست باشد، هر كدام ارزش خاص خود را دارد و در نسخ خطي
 چون اگر. است معنايي ندارد مطرحنسخه تكراري به آن معنا كه در كتب چاپي 

چه محتواي چند نسخه از اثر موجود، يكي است ولي به جهت شرايط زمان و 
هر نسخه منحصر به فرد و حاوي اطالعاتي ارزشمند  ،ساخ و توليدمكان استن
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به عالوه از لحاظ محتوايي . هيچ جاي ديگر يافت نشود راست كه ممكن است د
تحريف و يا براي شناسايي  هرگونه دور از اصلينيز براي دستيابي به متون 

در بخشي  به قول استاد حائري. اند فراوانهاي مفقوده علمي داراي ارزش  حلقه
چنانچه بعد از گذشت . حياتي هستند اسالمي كامالً تمدن مانند تدوين تاريخ

ها هنوز تاريخ مستقلي براي علوم اسالمي و بر اساس تحقيقات مسلمانان  سال
علوم  تاريخ بايد خطينسخ  بازشناسي مبنايند بر ايشان معتقد. وجود ندارد

 ).1380طباطبايي بهبهاني، ( شود بازنويسي دست خود مسلمانان به اسالمي
ي آن در ايران از گذشته نويس فهرستبررسي جايگاه توليد نسخ خطي و با 

هاي نسخ خطي موجود در كشور و نقش  تاكنون با توجه به گستردگي مجموعه
الزم جهت آشنا  تالشالزم است  ،ي اين آثارنويس فهرستايرانيان در توليد و 

بر اين مبنا اين . انجام شود تاريخيو  ميعل پيشينةساختن نسل جديد با اين 
   .بپردازد پيشينه ايناز  بخشي بررسي پژوهش در صدد است تا به

  
  شاهداف پژوه
ي آن در نويس فهرستبررسي توليد نسخ خطي و روند  ،اين پژوهشهدف از 

  .قلمرو تمدن اسالمي و ايراني است
 

  پژوهش سواالت
سالمي و ايراني توليد نسخ خطي در قلمرو فرهنگ و تمدن ا .1

 چگونه بوده است؟
ي نسخ خطي در ايران از گذشته نويس فهرستروند تحوالت  .2

 تاكنون چگونه بوده است؟
ي نسخ خطي در ايران نويس فهرستموجود در هاي  تفاوتداليل  .3

 چيست؟
ي نسخ در نويس فهرستالزم است استانداردي در زمينه  اچر .4

 كشور وجود داشته باشد؟
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  وش پژوهشر
اي انجام شده  به صورت مطالعات كتابخانه به روش پيمايشي و شاين پژوه

  .است
  
  پژوهش پيشينه

ي نسخ خطي را در دو دوره نويس فهرستاي  هاي دوره تفاوت) 1387(عظيمي 
ي نسخ خطي كتابخانه ملي جمهوري نويس فهرستسنتي و نوين و روش جديد 

را بررسي كرده  -اي يك روش استاندارد ملي و منطقه به عنوان – اسالمي ايران
  .است

ي در تمدن اسالمي و پس از آن نويس فهرستپيشينه  )1380(صدرايي خويي  
هاي خطي از بدو ي نسخهنويس فهرستنويسي و چگونگي  هاي فهرستروش

هاي موجود در اين هاي خطي و روشورود آن به مخزن تا انتشار فهرست نسخه
  .زمينه را بررسي كرده است

خطي از منظر ظاهري  هاي كتابي نويس فهرستبه بررسي ) 1378(ر پو رضا خاني
  .و محتوايي پرداخته است

ي و نويس فهرستي و انواع نويس فهرستف يهم وظاااز ) 1377(يزدي مطلق 
ي از آغاز تا به امروز بحث كرده نويس فهرستروش تنظيم فهرست و تاريخچه 

  .است
سسات ؤي نسخ خطي در ميسنو فهرستبه بررسي تنوع  )2007(الي نصر غ

  .هاي متنوع پرداخته است مصري و چگونگي تطبيق دادن اين روش
  
  پژوهش هاي يافته

هاي الزم انجام شد و جواب  براي رسيدن به جواب سواالت پژوهش بررسي
  :سواالت پژوهش به ترتيب زير بدست آمد

  
  



  75 ________________________________________ ننويسي آن در ايرا نسخ خطي و فهرست

  تمدن اسالمي و ايراني ودر فرهنگ  توليد نسخ خطي
اساس  رخطي به نام نسخه اين بوده است كه چون كاتب ب وجه تسميه كتاب

رونويسي از كتاب، رونوشت ديگري فراهم كرده، رونويس جديد، كاتب يا 
نياز كرده است و چون نسخه يا رونويس جديد،  بي مأخوذنسخة خواننده را از 

كرده است، از اين رو به  و قبلي خود را نسخ و ازاله مي مأخوذنسخه يا رونويس 
به معناي زدودن و ) ن س خ(از واژه مبناي نسخ  مأخوذاند كه  ن نسخه گفتهآ

سوره بقره گرفته شده است كه البته چنان كه  106زايل كردن است كه از آيه 
راغب اصفهاني هم متذكر شده است از بين بردن و ازاله كردن صورت اولي، در 

ر شكل و ه و مثل آن را دكند بلكه نمون اين معناي نسخ در واژه نسخه اقتضا نمي
  ).1380مايل هروي، (كند  مياضافه ماده ديگر اثبات و 
 نويس دستب چاپي بايد گفت كه قيد اهاي نسخه خطي با كت در زمينه تفاوت

ضروري  خطينسخه  بودن و مربوط به گذشته بودن و استفاده از قلم و مركب در
 موارديبه  توان ميب چاپي ادر باب اهميت نسخه خطي نسبت به كت. است

هاي  منحصر به فرد بودن، حاوي اطالعاتي درباره هويت علمي دورههمچون 
 شده گمهاي  ، تكميل كننده حلقه)1386فدائي، (مختلف، گستره علمي هر دوره 

هاي هنري گذشته، ساختار زباني و ادبي هر  ها و سبك دوره تبيين تاريخ علم،
به همين . اشاره نمودآرايي  و نسخه دوره، ميزان توجه صاحبان قدرت به كتاب

دليل هر نسخه خطي جدا از محتواي آن، نسبت به كتاب چاپي، در جاي خود 
يك سند تحقيقي درباره گذشته و اوضاع علمي و هنري و اهميت آن در دوره 

عالوه . استآن  مالكانتوسط دست بدست شدن نسخه  تاريخي كتابت و يا سير
ها نيز  ها هستند كه هر كدام از آن حواشي و تعليقه هاي خطي داراي بر اين نسخه

در مواردي . دنسند و موضوع تحقيقي باش نسخه، ند يكنتوا به نوبه خود مي
اي خاص يا نام اثري از يك دانشمندي  حوادث دورهخصوص هايي در  يادداشت
 آنبجز بع ديگري نشود كه در هيچ م ي خطي شناسايي ميهاي كتاب رخاص د
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همان  تاطالعا قبيل اين فرد بهشود و تنها منبع منحصر  يده نميد نسخه خاص
 .در آن نسخه استدرج شده  يادداشت
هاي ديني و اقتصادي،  علمي و   انگيزه: هاي توليد نسخ خطي عبارتند از انگيزه

ها در  در باب نسخه آرايي و تكثير نسخه .)1386فدائي، (آموزشي و تربيتي 
  .كرداضافه  نيزرا شيفتگي  عامل انتو مي دربارهاها و  ديوان

در تمدن نسخه آرايي  توسعه و رشدترين عوامل  انگيزه ديني يكي از مهم
مرتبه در همه ادوار، نزد اهل ايمان  باالترينچون قرآن داراي . بوده است اسالمي

. استنساخ و تزئين شده باشد هاي كتاببوده است، بنابراين بايد جزو اولين 
يك  مؤمنياگر از شده است كه روايت ) ص(از حضرت محمد كه  گونه همان

 وهمان برگ بين او و آتش جهنم حاجب  زورق نوشته برجاي ماند، روز رستاخي
 ). 1380 ،هروي مايل(حائل خواهد شد 

 هاي كانون كهگفت  اختصار به توان مي خطينسخ  توليد هاي كانون بررسي در
: عبارتند از اين كانونها اند كه هدر توليد نسخ خطي دخيل بود اي گانه سه

 ).1388عظيمي، (كتاب فروشان و وراقان  ،ها و ديوان دربارهادانشمندان، 
كردند  دانشمندان و فضالي جهان اسالم، يا خود كتابت مي :كانون دانشمندان 

به كتابت ... ها و هاي درس در مدارس، مساجد، خانقاه و يا شاگردانشان در حلقه
ها و يا  در برخي موارد هم براي ماندن در خانقاه. پرداختند د ميهاي استا گفته

  .كردند اعطاي نذورات نسخي را رونويسي مي
 اميه بنينويسي در زمان  هاي نسخه نخستين كانون: ها و ديوان دربارها كانون

  : كند نقل مي چنين ابن نديم. شكل گرفتند و در زمان بني عباس رشد يافتند
همان خط محقق بود كه به آن  وگفتند  به آن خط عراقي مي خطي پيدا شد كه«

مون أرو به ازدياد و زيبايي گذاشت تا كار به م شد و اين خط مرتباً وراقي نيز گفته مي
رسيد و اصحاب و نويسندگان او به نيكو ساختن خط خود پرداختند و مردم بر سر اين 

پيدا شد كه از پرورش  »محرر احول«كار با هم تفاخر داشتند، تا آنكه مردي بنام 
و نويسنده ... برمكيان بود و به معاني خط و اشكال آن دانش بسزايي داشت گان يافت



  77 ________________________________________ ننويسي آن در ايرا نسخ خطي و فهرست

 .» ...شد فرستاده مي طومارهاهايي بود كه از طرف سلطان براي ملوك اطراف در  نامه
  ). 1381ابن نديم، (

دوره نويسان ديواني در  نويسي و استنساخ كتاب در كانون نسخه نسخه
ها كتابت و آرايش  زيادي در اين كانون هاي كتابسلجوقي رشد بيشتري داشت و 

 براي كتابت و كتاب آرايي بعد از دوره زوالي كه). 1388عظيمي، (و تزئين شد 
، در اثر حمله مغول پديد آمد، به همت كساني مانند خواجه رشيدالدين فضل اهللا

سيس أت ن يك شهرك علمي فرهنگيبه عنوا وزير دربار تيموريان، ربع رشيدي
بار ديگر  ها آنو در آن مكان تأليف، تدوين و كتابت و استنساخ و تزئين  شد

ولي در دوره  ؛هاي بعدي، صفويان اين روند را ادامه دادند در دوره. رواج يافت
 .هاي خطي كاهش يافت قاجار و با ورود صنعت چاپ به ايران، توليد نسخه

هنري هاي نفيس  توليد نسخههاي ديواني  رز آثار كانونهاي با يكي از ويژگي 
چون هنرمندان برجسته از سراسر مملكت به ديوان و دربار  هاست كانوندر اين 

هنرمندان دوره خود و يا  نامدارترينشدند و هنرمندان ديواني در زمره  دعوت مي
   .اند هاي بعد بوده دوره

شناس بودند و برخي از  كتاب و شناس نسخهوراقان افرادي  :وراقان كانون
ها در زمره شاعران و اديبان بودند مانند ابن نديم كه الفهرست را در حجره  آن

و نسخه  فروشي كتاباين افراد از طريق ). 1388عظيمي، (ليف كرد أوراقي خود ت
تزئينات هاي توليدي اين كانون از  ولي نسخه ؛كردند برداري امرار معاش مي

برخوردار بود تا توانايي خريد نسخه براي افراد عادي جامعه  نسخه آرايي كمتري
 .وجود داشته باشد

در اين كانون چون اكثر موارد كار كتابت توسط كاتب در برابر مزد انجام 
هاي كم اعتبار  كار بوده برخي از نسخه دستور گرفته و عجله و سرعت هم در مي

نظامي گنجوي در خمسه، ليلي . تواند باشد و پر غلط هم منسوب به اين كانون مي
اشتباه كاتبان آورده  بارهوفات يافتن ابن سالم شوهر ليلي، در ،43و مجنون، بخش 

  :است
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            تكم يابد كاتب قلم راس
  1تآن هر دو حساب را به هم راس           

در هر سه كانون و نزد همه مردم در همه اعصار زيبايي خط به عنوان يكي از 
هم كار  رزيرا هر مقدا ؛آمده است يك فضيلت به حساب مياركان اصلي كتاب، 

 . شود گر نمي آرايي قوي باشد تا خط كاتب آن زيبا نباشد، زيبايي كتاب جلوه كتاب
 هآورد چنينابن نديم نيز در الفهرست به نقل از بزرگان در مورد مدح خط 

  :است
ي ظاهر اگرچه با وسيله جسمان ؛خط هندسه ايست روحاني: گويد اقليدس«

خط امري روحي : نظام گويد. خط، بوستان دانش است: ابودلف گويد. شده است
   .»اگر چه در حواس بدني ظاهر است ؛است
 

   يفهرست نويس
در معناي اصطالحي آن . فهرست در معناي عام هر نوع ليست يا سياهه است

پايان  ي شناسي، نمايه و نمايه شناسي سنتي به معناي كتاب در كتابداري و كتاب
اي از مواد  اما در كتابداري نوين، فهرست سياهه. كتاب بكار رفته است

اي معين منظم شده باشد و تمايز آن  است كه بر حسب طرح و نقشه) اي كتابخانه(
شناسي اين است كه منابع موجود در يك مجموعه خاص را ضبط و  با كتاب

افشار (نامند  ي مينويس فهرستها را  فرايند توليد فهرست. كند توصيف مي
 ).1385زنجاني، 

يعني  ؛ي فرايندي است كه طي آن مشخصات ظاهري و محتوايينويس فهرست
هاي استاندارد يا  شناختي مواد و منابع اطالعاتي در برگه اطالعات كتاب

شود و هدف آن ايجاد فهرستي براي بازيابي  ركوردهاي ماشين خوان ثبت مي
   ).1385فتاحي، (مواد است 

  
  يرست نويسي نسخ خطفه

هاي خطي در يك يا  مند نسخه هايي كه به تهيه صورت نظام مجموعه فعاليت  
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كند  به محتواي فكري آن را تسهيل مي يابي دستپردازد و  چند كتابخانه مي
  ).1385عظيمي، (

 
  هاي ايراني كلي حاكم بر فهرست داصول و قواع

شناسي و  كتاب: خطي بايد داراي دو قسمت باشد ي فهرست نسخه هر 
  .شناسي نسخه

به  ؛است و محتوايي كتاب هاي معنوي شناسي شامل قسمت بخش كتاب - 1
در هر عنوان  تغييرقابل  غير و معين ،ثابت اطالعاتياقالم  ديگرعبارت 
عنوان، اره بدر  مطالبيمانند ؛ است شناسي كتاببخش  وجز خطي كتاب
 .كتاببواب و فصول و زبان ا ،وضوعم ،مؤلف

هاي ظاهري و فيزيكي نسخه  شناسي مشتمل بر قسمت خش نسخهب - 2
هاي متعدد از يك عنوان كتاب خاص،  اقالم اطالعاتي متغير بر پايه نسخهو  ستا

هاي كاغذ، تعداد  مانند مطالبي درباره ويژگي ؛شود شناسي محسوب مي جزو نسخه
ك نسخه در هر نسخه نسبت به ي... و اندازه اوراق، نوع خط و تعداد سطور و

  .ديگر
  

  ي نسخ خطينويس فهرستكاركردهاي 
 .هاي خطي موجود از آثار دانشمندان، اديبان و علما شناسايي نسخه -الف
ها تاكنون از ديد محققان به دور  هاي آن شناسايي آثار مفقوده كه نسخه -ب

  .مانده است
 هاي مختلف با هاي علمي، ادبي، ديني و هنري در دوره شناسايي كانون -ج

  .توجه به آثار بجاي مانده از هر دوره
  ...نماياندن سير تحول علوم با توجه به آثار برجاي مانده و -و
ها و  هاي مشابه از يك عنوان در كتابخانه شناسايي و معرفي نسخه -ه

 .هاي ديگر مجموعه
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را براي  كاركردهاترين  ترين و در عين حال پر ارزش حائري يكي از بنياني
 :به صورت زير بيان كرده استي فهرست نگار

و  خودشناسيهاي خطي عامل اصلي  نگاري دقيق و درست نسخه تفهرس«
   ).1383شكراللهي، (» مقدمه نگارش دقيق تاريخ علم مسلمانان است

رويكردي كه در گذشته نسبت به فهرست و وظيفه و تعريف آن وجود  
شمسي،  1305از  تا قبل. داشت، متفاوت از رويكرد و تعريف امروزي بود

هاي  موجود در مجموعه هاي كتابفهرست بيشتر به معناي يك سياهه بود كه 
داد؛ در دوره معاصر و بعد از  ليفات يك نفر خاص را نشان ميأشخصي يا ت

نگاري  در نخستين دوره فهرست. ها مراحل تكامل را طي كرد اين تالش 1305
فهرست (اوكتايي  ن ميرزاايقاآهاي  هاي خطي در دوران معاصر، كوشش نسخه
، حدائق شيرازي )مجلسكتابخانه  فهرست(، ابولقاسم اعتصام الملك )مشهد

فراموش ) كتابخانه معارف(و عبدالعزيز جواهركالم ) سپهساالركتابخانه  فهرست (
 ها كوشيدند اطالعات شخصي و ضوابط سنتي و معيارهاي تازه آن. نشدني است

 به كنند وشناسان را با هم جمع  فته توسط شرقهاي نگارش يا در فهرستموجود 
  ).1359سلجوقي، ( منتشر شدهاي اوليه ايران  فهرست طريقاين 

هاي نسخ خطي، تنها نشان دادن كتب موجود  در دوره معاصر وظيفه فهرست
نيست بلكه كمك به جوينده در يافتن كتاب خاص با موضوع كامال مرتبط با نياز 

نظران، از يك بعد  ن ديدگاه، خيلي از صاحببر اساس اي. جوينده است
چرا كه جداي از گردآوري  ؛آورند ي را يك علم به حساب مينويس فهرست

، به تحليل تاريخي اطالعات درباره نسخه ]فن[اطالعات مربوط به نسخه و كتاب 
 .كه اين يك كار علمي و تحقيقي است) 1379مرادي، (تمام دارد ها

  
  در ايران سخ خطيفهرست نويسي ن هاي شيوه
  :توان قائل به سه شيوه شد ي در ايران مينويس فهرستبراي   

 .يسنت - 1
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 .هميان - 2
 .نمدر - 3

 
 سنتي شيوه

ان نويس فهرستش در بين  1305اي است كه تا قبل از سال  سنتي شيوه شيوه
ها از سده دوم و سوم هجري  تهيه فهرست براي كتاب. مسلمان رايج بوده است
مي رواج يافت و فهارس متعددي در اين زمينه تدوين در بين دانشمندان اسال

هاي سياهه مانند و برشمردن  در اين شيوه، بيشتر تاكيد بر تهيه فهرست. گرديد
ديدگاه اول . هاي اين دوره دو ديدگاه حاكم بوده است در فهرست. آثار بوده است

م شده است و غرض از تنظي توجه مي قيمت ذي شي يككه به كتاب به عنوان 
ديدگاه دوم كه . شود فته ميگ هكه به آن سياه هها بود آن، مراقبت و حفظ كتاب

ها بوده و به فهرست و  جنبه علمي داشته و بيشتر متوجه ماهيت كتاب
براي نمونه . شود يمده نامي تتر است و آن فهرس گان امروزي نزديك فهرست
هجري  1127ل توان طومار تهيه شده براي گنجينه شيخ صفي در سا اول، مي

كه در آن همراه با احصاء  را نام برد قمري بعد از حوادثي كه بر سر آن گذشت
ها، تعداد مجلدات هر  براي كتاب. مشخصات ساير اشيا و كتب نيز ياد شده است

عنوان، ذكر ناقص اسم اشهر هر كتاب، اوصاف جلد، كاغذ، خط و صنايع حواشي 
توان از كارهاي  نمونه دوم مي براي). 1359سلجوقي، (آن ذكر شده است 

دوستاني چون ابن نديم، شيخ طوسي، حاجي خليفه و شيخ آقا  دانشمندان و علم
 .بزرگ طهراني، نام برد

و با گذشت زمان  هآمد يشناس هاي كتب همراه با رجال فهرست شيوهدر اين 
اين هاي قديمي بايد  بر اين اساس براي فهرست. اند شدهكم اين دو از هم جدا  كم

 :دوره را مد نظر قرار داد
وجود  ها شناسي رجالي كتب در متن ها هرستدر اين دوره ف :دوره تركيبي .1

 از اين گروه  .داشت و هنوزاين دو مقوله از يكديگر در منابع متمايز نشده بودند
مانند الفهرست ابن نديم، الفهرست شيخ طوسي در ميان هي هاي كتابمي توان 
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به عنوان .نام برد متاخريناالدب و روضات الجنات در ميان  ريحانهمتقدمين و 
ها  آوران است و كتاب با وجود اينكه اصالت با پديد ،ابن نديم تدر الفهرس مثال

 دقيقاًنام كتاب  در بيشتر مواردآوران برشمرده شده است، در ذيل سرگذشت پديد
ضوع و محتواي بندي فصول و ابواب كتاب، مو تقسيم جاهاو در برخي  شدهذكر 

هاي بزرگان در ظهر آن نسخه  رساله يا كتاب، خصوصيات نسخه و حتي يادداشت
 .است شده نقل

به طور كلي ابن نديم در گزارش آثار دانشمندان، به ذكر نام كامل كتاب و در 
هاي آن و  هاي داخلي كتاب، تعداد برگ برخي موارد گزارشي از بخش

 .)1380صدرايي خويي، (اكتفا نموده است  ها هاي آغازين برخي نسخه يادداشت
ها از كتب رجالي، كه نمونه بارز و تكامل يافته اين  دوره جدا شدن فهرست. 2

كشف الحجب و االستار از . كشف الظنون است و ريعهذال هاي كتابها  فهرست
 .قبيل استاالسالم تبريزي، نيز در دوره بعد از اين  هكنتوري و مرآة الكتب اثر ثق

ها استفاده  ي خليفه در فهرستش از روش الفبايي براي تنظيم عنوان كتابحاج
موضوعي از علوم بود، گزارشي  نام باكرده است و در ذيل هر عنوان كه متناسب 

پس از آن اگر كتابي . از آن علم، موضوع، مسائل و آثار مهم آن ارائه داده است
 نوان اصلي گزارش كرده استها را نيز در ذيل ع داراي شروح و حواشي بوده، آن

حاجي خليفه در معرفي يك اثر از عنوان آن، نام مؤلف، سال تأليف و  براي مثال
به گزينش و نقل  سال درگذشت مؤلف ياد كرده و در معرفي متن اثر صرفاً

 .)1380صدرايي خويي، (عبارت صاحب اثر از مقدمه آن اكتفا كرده است 
الفبايي و  صورت بهشيخ آقا بزرگ طهراني در الذريعه ابتدا عنوان كتاب را 

اي كه نسخه اثر در  كتابخانه لف و احياناًؤبعد از آن نام و دوره تاريخي زندگي م
: 792مدخل شماره (براي نمونه بنگريد به . آن موجود است را ذكر كرده است

  ).النيسابوريلميرزا عبدالجواد بن سليمان : اصـول الـفـقـه
را ندارند  متأخرينهاي  ها آمده است تفصيل فهرست آنچه در اين فهرست 

اگر در جايي هم اطالعات بيشتري از حد معمول فهرست براي يك مدخل داده 
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از (شناسي  شناسي و نسخه شده است داراي تفكيك در دو بخش كتاب
  .نيستند) هاي دوره ميانه هاي فهرست ويژگي

  
 ميانه شيوه

كتابخانه  هاي كتاببا انتشار اولين جلد از فهرست  1305ميانه از سال  شيوه 
ها  اين دوره، اين فهرستنگاران  فهرستدر كار تمام  ؛آستان قدس شروع شد

شناسي و  داراي وجوه مشتركي در كليت مربوط به ذكر دو بخش كتاب
اتي، تعداد اطالع عناصر تأخركاري و تقدم و  اما در ريزه ؛شناسي هستند نسخه

شناسي بايد ذكر  شناسي و نسخه فيلدهاي ضروري كه براي هر بخش از كتاب
داشته باشد، هماهنگي وجود ندارد و هر  بايد گردد و ميزان تفصيلي كه هر فيلد

يك  حتي ،اشكوري گفتهبه . كند اسلوب خاص خود را دنبال مي نويس فهرست
 گرفته استبكار  هايش گاهي چند روش را در فهرست هم نويس فهرست

  ).1387اشكوري، (
 داراي 1305بعد از سال  تدوين شده ايرانينگاران  فهرستهاي  بيشتر فهرست

در كنار  شيوه فهرست نويسياين  و تا عصر حاضر هم مي باشند شيوهاين 
هاي كتب چاپي  در آغاز اين دوره فهرست. ادامه يافته استنويسي مدرن  فهرست

جلد مدر يك  و فهرست آستان قدس با هممانند جلد اول هو خطي 
دو نوع  ،فهرست هاي اينولي در دوره بعد  ؛اند ي و چاپ شدهنويس فهرست
هاي كتب  هاي ديگري براي تنظيم فهرست تقسيم بندي و هجدا شدهم از   كتاب

  :ازكه عبارتند گرديدخطي اعمال 
خي از هاي آستان قدس رضوي و بر مانند فهرست: تقسيم بندي موضوعي .1

 .مجلدات فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
هاي كتابخانه ملي كه در شش جلد اول  مانند فهرست: تقسيم زباني .2
 .اند عربي فهرست شده هاي كتابفارسي و در بقيه مجلدات  هاي كتاب
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تقسيم و ترتيب بر اساس تاريخ ورود كتب به كتابخانه و شماره ثبت  .3
هاي كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي و اكثر  ند فهرستها مان اختصاصي به آن

 .هاي موجود در كشور فهرست
 عايبيهاي نسخ خطي مزايا و م براي هر يك از اين تقسيمات در فهرست

براي نمونه در تقسيم موضوعي بايد تا زماني كه تعداد مجلدات  ؛وجود دارد
يك در پ فهرست شده در يك موضوع يا چند موضوع به حد كافي جهت چا

اطالع  بالتبع و كتاب ها بايد در انتظار فهرست و انتشار بمانند جلد فهرست برسد
 هاي كتاباين روش باعث فهرست شدن  ،در عين حال .رساني آنها ممكن نيست

شود و استفاده كننده را با  مي خاصيك جلد كنار يكديگر و در هم موضوع در
وضوع در مجموعه كتابخانه آشنا موجود از يك م هاي كتاببيشترين تعداد از 

 هاي كتابهاي منتشر شده از  سبب پراكندگي در فهرست ،كند با وجود اين مي
اساس تاريخ ورود به  رنويسي ب روش فهرست در.شود مي خاص يك مجموعه

تر  هم موضوع مشكل هاي كتابيافتن  ،كتابخانه و شماره ثبت اختصاصي به كتاب
ها باال  سرعت انتشار فهرست مقابل،ولي در  ؛باشد مي موضوعي فهرست از روش

و  ها امين اموالي آن فهرست كردن مجموعه هاي خاص و رود و به لحاظ مي
 .،شيوه مناسب تري استكنترل مجموعه و تطبيق شماره ثبت و شماره بازيابي 

هايي وجود دارد كه عبارتند  ان دوره ميانه، تفاوتنويس فهرست هاي فهرستدر 
  :از

شناسي و  ها قائل به دو بخش كتاب فهرست ي جود اينكه همهبا و- 1
در بعضي . شناسي هستند، ولي در نحوه آوردن اين دو بخش متفاوتند نسخه

شناسي  هاي نسخه شناسي اول آمده و بعد از آن ويژگي ها، قسمت كتاب فهرست
اي ديگر برعكس اين حالت وجود ه ولي در برخي از فهرست. ذكر شده است

  .ددار
در . ها تفاوت وجود دارد يل مطالب در فهرستصدر ميزان اختصار و تف- 2

شناسي كامل و مفصل آمده و حتي در آن  هاي كتاب ها، ويژگي بعضي از فهرست
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ولي در بعضي ديگر اين توضيحات كوتاه و . شود توضيحات زايد نيز ديده مي
ها،  تدر برخي ديگر از فهرس. مختصر است و در برخي موارد ناقص است

 ،هاي نادر اند و از اصل معرفي نسخه اصل اعتدال را رعايت كردهنگاران  فهرست
هاي مشهور و  به صورت مفصل و معرفي نسخه الهويه مجهول ناشناس و
  .اند به صورت اختصار پيروي كرده پرشمارتر

 هاي تفاوتها،  و نحوه معرفي آن ها نگها و ج مجموعهخش توصيف در ب -3
ها يا  ها معرفي و شناساندن مجموعه در برخي از فهرست. دارد بسياري وجود

ها اكتفا شده است كه در  ها بسيار مختصر است و تنها به ذكر عنوان رساله جنگ
در . شناختي عناوين آورده نشده است از اطالعات كتاب بخش وسيعياين حالت 

اند، به  هي شدنويس فهرستاي مفصل  ها به گونه ها و جنگ برخي ديگر مجموعه
. اي كه هر يك از عناوين به اندازه يك كتاب مستقل معرفي شده است گونه

  .نوسان هستنددر بين دو شكل قبلي برخي ديگر نيز اسلوب واحدي ندارند و 
چشمگيري  هاي تفاوتشناسي نيز  در بخش معرفي و ارائه اطالعات نسخه -4

شناسي بسيار  ت نسخههاي نسخ خطي، اطالعا در بعضي از فهرست. وجود دارد
كوتاه و مختصر است و تنها به ذكر تعداد صفحات، نوع خط، و تاريخ كتابت 

 شناسي به صورت كامالً ولي در برخي ديگر اطالعات نسخه ؛بسنده شده است
براي نمونه عالوه بر نوع خط، در مورد كيفيت آن نيز بحث  ؛مفصل آمده است

در اين نوع . اند آن نيز پرداخته كاتب هنريبه ذكر  ذكرتزييناتشده و يا عالوه بر 
ها عالوه بر ذكر نوع جلد و تزيينات و جنس آن، درباره كيفيت جلد نيز  فهرست

را كه در صفحات اول يا آخر نسخه  هايي يادداشتنظر داده شده است و حتي 
اند  است را نيز در فهرست خود منعكس كرده... ها، حوادث و ، مرگتولدهادرباره 

   ).2002مي، عظي(

 مدرن هشيو

. كتابخانه ملي مشاهده كرد هاي فهرستتوان در  نوين را مي شيوهنقطه آغازين 
مستند كردن موضوعات و اسامي، سرشناسه : هاي آن عبارتند از برخي از ويژگي
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آور به جاي عنوان كتاب، دادن شناسه افزوده به كاتب و  قرار گرفتن پديد
ي در پايگاه اطالعاتي نويس فهرستد اطالعات بكارگيري قالب مارك براي ورو

  .لقبيكامپيوتري نسخ خطي و مواردي از اين 
ثير قواعد أي كتب خطي به شيوه مدرن در ايران تحت تنويس فهرست

سعي در اين شيوه  كه قرار گرفت  )ويراست دوم( انگلوامريكني نويس فهرست
از خصوصيات  تا عالوه بر حفظ و يا اصالح و تطبيق برخي هبر آن شد

ي نيز نويس فهرستاسالمي از قواعد جهاني در زمينه  -ي سنتي ايرانينويس فهرست
هاي جديدتري تهيه شد كه  بر اين اساس كاربرگه. در اين زمينه تبعيت شود

نمونه بارز اين ) 22تا  15 جلدهايمورد استفاده در (كاربرگه قبلي كتابخانه ملي 
 .امر است

ي و نياز به ذخيره و تبادل اطالعات نويس فهرسترصه به ع كامپيوتربا ورود 
كتابخانه ملي . هاي اطالعاتي نياز به قالبي جهت ذخيره وجود داشت در بانك

براي اولين بار از قالب مارك جهت ذخيره اطالعات استفاده كرد و بر اين مبنا 
شتري اي بر اساس مارك ايران طراحي گرديد و در آن عناصر اطالعاتي بي كاربرگه

ي نسخ نويس فهرستي موجود در جهان در زمينه نويس فهرستبر اساس قواعد 
 .خطي در نظر گرفته شده است

 
  هاي نسخ خطي در ايران انواع فهرست

گوناگوني از قبيل حوزه شمول منابع، نوع اطالعات  منظرهايها را از  فهرست
 .توان تقسيم بندي نمود مينگار  فهرستارائه شده و كيفيت كار 

 هاي ها به گونه فهرست دشو از ديدگاه نوع اطالعاتي كه براي هر اثر بيان مي
  :شوند زير تقسيم مي

به تحليل و بررسي موضوع و محتوا بر  نويس فهرست: انتقادي -تحليلي. 1
پردازد از قبيل كتاب سعد السعود ابن  اساس موازين اخالقي، شرعي و علمي مي

 .سطاو
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ها،  ليف آنأموجود را بدون توجه به عصر ت هاي كتابفهرست : موضوعي. 2
 .مكند مانند فهرست ابن ندي بر حسب موضوع بيان مي

پس از  آثارتر بر  به بررسي اثرات يك اثر قديمي نويس فهرست: تاريخي .3
شود مانند كتاب  پردازد و در آن از فكر انساني و دانش بشري بحث مي خود مي
 .نون حاجي خليفهظكشف ال

اساس  رها به اعتقاد احمد منزوي ب بندي فهرست تقسيم زيگري انوعي د
  :است چنين ايننگار  فهرستكيفيت تحقيق 

 
 يتحقيق -هاي توصيفي هاي توصيفي، فهرست هاي نامگو، فهرست فهرست«
، كه (Hand list) »هندليست«فهرست ساده يا سياهه، يا : هاي نامگو فهرست .1

نام كتاب، نام نگارنده و مترجم، يا سراينده در كار خود تنها به نگار  فهرست
سال  احياناًپردازد و  شناسي تنها به نام كاتب مي كند و در بخش نسخه بسنده مي

  .تكتاب؛ و عمده كار او شماره قفسه اس
: ]د[پرداز  يم» الدفتين مافي«تنها به ] نگار تفهرس[ :هاي توصيفي فهرست. 2

ها، و  اليه اگر در ديباچه آمده باشد، شماره بخشنام كتاب، نام نگارنده، نام مهدي 
پي اين  راي از مطالب كتاب، سال نگارش، آغاز نسخه در دست؛ و د نمايه احياناً

را به نسبت كامل ] اين بخش[پردازد و  شناسي مي به نسخهنگار  فهرستبخش 
 .كند گزارش مي

توجه به نگار، گذشته از  تدر اين روش فهرس: تحليلي- فهرست توصيفي. 3
شناسي  هاي توصيفي به منابع ديگر كتاب هاي بكار گرفته در فهرست همه روش
شود و به  هاي ديگر آن سنجيده مي نسخه در دست با نسخه. كند مراجعه مي

  .كند هاي ديگر، به كوتاهي اشاره مي با نسخه] هاي آن تفاوت[
هاي ديگران  با آگاهي] موجود[ هاي بدست آمده از نسخه وش آگاهيدر اين ر

از . اي سنگ محكي است بر درستي آگاهي ما از نسخه سنجيده شده و به گونه
هم نام يا هم  هاي كتابسوي ديگر كتاب مورد بررسي در فضايي گسترده از 
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كتاب مورد بررسي به هم خانواده خود . شود رها نمي بموضوع، تنها و غري
   .)1384منزوي، . (» ..شود پيوست داده مي

  
  ي نسخ خطي در ايراننويس فهرستعدم يكدستي در داليل 

نگاري كتب خطي  تچاپي در ايران، فهرس هاي كتابي نويس فهرستبر خالف 
ي نسخ نويس فهرستمعتقدند كه در  كارشناسانبه دور از يكدستي است و اكثر 

تواند  اين امر مي. دخالت زيادي دارد نويس فهرستخطي ايران سليقه فردي 
   .شته باشدداليل مختلف دا

هاي  چون يكي از ويژگي. تا دوره معاصر نداشتن تحصيالت دانشگاهي– 1
ها و  تواند يكدست كردن افكار و ديدگاه هاي رسمي و دانشگاهي مي آموزش

  .در زمينه كاري و علمي باشد خصوصاً رويكردها
نسخ نگاران  فهرستقواعد مدون يكدست و مورد پذيرش تمام  نبود - 2

توجه بودن  در كنار اين امر بي و ؛هنماي كار قرار گيردخطي كه بتواند را
پيشكسوت به قواعد جهاني موجود براي نگاران  فهرستاكثر 
    ي نسخ خطينويس فهرست

مبني بر اينكه ) دوره ميانه خصوصاً(بينش اكثر صاحب نظران  - 3
بنابراين ديدگاه، . ي نسخ خطي يك كار پژوهشي استنويس فهرست

قسمتي از كار محقق را  نويس فهرستمعتقدند كه  نظران صاحببرخي از 
اين ديدگاه باعث شده است كه برخي از . دهد هم انجام مي

هاي خود منعكس  برگه تان بيشترين اطالعات را در فهرسنويس فهرست
تري دارند و ميزان كمتري از  كنند ولي برخي ديگر ديدگاه ميانه رو

   .اند ها آورده اطالعات را در فهرست
نسخ  نويس فهرستسترس نبودن برخي از ابزارهاي مناسب كار در د - 4

براي  مستند مشاهير مخصوص كتب خطي خصوصاً: خطي از قبيل
هاي موضوعي مختص نسخ خطي كه باعث  كاتبان، نبود سرعنوان
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شود و نبود قواعد مدون مورد قبول  ي مينويس فهرستيكدستي در كار 
 .همه فهرست نگاران

 
  ينويس فهرستد لزوم وجود استاندار

از جمله  فيزيكيهاي  تواند از جنبه هر كتاب خطي عالوه بر محتواي آن مي
 هاي يادداشتو  ، نوع جلد، نوع خطتذهيب، نوع كاغذ ،هنريو  نوستاريسبك 

نسخه در اوراق  مالكانتوسط  كه تاريخيادوار مختلف تملك، وقف، حوادث 
بر اين اساس . حققان باشدنيز قابل تحقيق و بررسي م اند كردهدرج  ظهريه

 فرهنگيو  هنريطيف وسيعي از مطالعات  خطيدر نسخ  بررسياطالعات قابل 
 .گردد ميهاي صنعتي را شامل  تا تاريخ اجتماعي و پيشرفت

 معرفيدر كنند  خطي مراجعه مي هاي نسخهفهرست اگر كاربراني كه به 
مواجه شوند گوي خاصي با يك استاندارد يا ال كتاب فيزيكيو  محتوايي هاي جنبه

بر پايه توضيحات اگر  خطينسخه هر . دچار سر درگمي كمتري خواهند شد
 ،معرفي شده باشد ها فهرستدر شناسي  شناسي و نسخه كتاب يكدستو  كامل
اين امر يكي از  شكبدون تواند با نياز كاربر مطابقت بيشتري داشته باشد،  مي

راهنمايي  ،ون هدف از تهيه فهرستچ. باشد مياهداف و فلسفه فهرست نويسي 
اين امر نيز به . استاثر خواننده در يافتن اثر مورد نيازش قبل از مراجعه به خود 

هاي مبتني بر آزمون و خطا و استهالك كتاب  نوبه خود تعداد مراجعات و استفاده
، منبع مورد نظرش را ها فهرستبا مراجعه به زيرا كاربر  ؛دهد را كاهش مي خطي
 .شود تر مي كند و اين امر به نوبه خود باعث انتخاب مرتبط تر انتخاب مي قدقي

شود تا  كتاب خطي سبب مياصل بحث كاهش مراجعات غير ضروري به 
بدون خارج شدن اثر از چرخه اطالعات و استفاده، ميزان آسيب رسيدن به نسخه 

 نگهداريحفاظت و  راستايدر  مهميامر گام  اينو  يابدحد زيادي كاهش تا 
 .است خطي هاي نسخه

سعي بر آن شده است كه قواعدي خاص براي  اي دورهبر اين اساس در هر 
اين امر در نقاط مختلف جهان به . فهرست نويسي نسخ خطي بكار گرفته شود
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براي نمونه تغييراتي كه در ويرايش دوم . اشكال گوناگون نمود پيدا كرده است
و نواحي بيشتر  كدهال داده شد، توسعه و ارائه انگلو امريكن نسبت به ويرايش او

  AMREMM .لاز قبي) وجود قواعد انگلو امريكنبا توجه به ( جديدتردر قواعد 
وليد . ستااي ديگر بوده  چون مصر شرايط به گونههمدر ايران و كشورهايي 
هايي از  در چند دوره افراد و كتابخانه :گويد مي چنينغالي نصر درباره مصر 

هاي مركزي  كتابخانه و 1973، صالح الدين المناجد 1965توفيق اسكندر  جمله
نگاري نسخ خطي  تنسخ خطي اسالمي، اسكندريه در جهت تدوين قواعد فهرس

گردد كه در هر  بر تحقيق ايشان مشخص مي انب )2004غالي نصر،( اند اقدام كرده
ها  در فهرستتعداد بيشتري از عناصر نسبت به دوره قبل  اه تدوره سعي شد

ها آن است كه در هيچ يك از موارد از يك  فعاليت ايننقطه مشترك . مطرح گردد
 اگر جايي از قواعد و شده استالگوي مطرح شده توسط ديگران پيروي ن

AACR2   نيز استفاده شده است برخي از نواحي آن تغيير داده شده است از جمله
، با توجه به اينكه اين فيلد به 260بردن فيلد  ركار كتابخانه اسكندريه در بكا

  .تخطي در اصل داده نشده اس هاي كتاب
دوره ميانه قواعد انگلو امريكن را نگاران  فهرستبا توجه به اينكه هم  در ايران

 هايي مزيتند، آن را به كلي كنار گذاشتند و ا هشناسي ناكافي ديد در بخش نسخه
ولي در دوره بعد و اوايل ورود به . اند ناديده گرفته ارنحوه مستند كردن همچون 

مرحله مدرن فهرست نگاري نسخ خطي ايران، در كار كتابخانه ملي پيوندي بين 
اي  ي نسخ خطي در كتابخانه و اين قواعد برقرار شد و سرآغاز دورهنويس فهرست

بعد از اين مرحله و با . ي نسخ خطي ايران شدنويس فهرستجديد در بخشي از 
ها و اقدامات جهاني در زمينه استفاده از  به عرصه كار كتابخانه تركامپيوورود 

هاي  شناختي و ايجاد پايگاه قالب مارك جهت ماشين خوان كردن اطالعات كتاب
هاي  ها و تعداد آيتم الكترونيكي اين اطالعات و ايجاد قالب مارك ايران، كاربرگه

اي بر  بخانه ملي كاربرگهنماند و دركتا تأثير بيذكر شده براي نسخه خطي نيز 
 .مبناي قالب مارك طراحي شد
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قواعد  بزرگ، هاي كتابخانهو نگاران  فهرستبا اين وجود در بين برخي از 
عالوه بر  قرار نگرفته است پذيرشچندان مورد تاكنون  جهانينگاري  فهرست

كشور نيز الگوي واحد و مورد پذيرش تمام فهرست نويسان و در  آنكه
ها به تعداد  روشچه بسا وجود ندارد و  ملياستاندارد  الگويبه عنوان  ها كتابخانه
  .داراي تنوع استنگاران  فهرستها و  كتابخانه
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