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کتاب شنایس موضویع

اشاره
نســخه های خطــی در عیــن آنکه بــا توجه بــه قدمت و نفاست شــان باید 
به بهترین شــکل حفاظت و نگهداری شــوند، باید در دســترس محققان 
گیرنــد تا در جنبه های مختلف آن تحقیق شــود و  و پژوهشــگران نیــز قرار 
گیرد. در  به صورت چاپ منّقح و تصحیح شــده در دســترس عموم قرار 
یخی و علمی  این صورت است که عماًل محتوای آن میراث ارزشمند تار
توســط نخبگان علمی و دانشــمندان به معاصران منتقل می شود. بدون 
گام در احیای نسخه های خطی، معرفی آنها  شک اولین و اساسی ترین 
در قالب فهرست هاســت و بدین لحاظ فهرستنویســی نسخ خطی خود 

پژوهشی مبنایی است.

وری بر متون  مر
فهرستنویسی نسخ 

خطی در ایران
نجمه باقریان
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی.

چکیده: نســخه های خطی در عین آنکه با توجه به قدمت 
ین شــکل نگهداری شوند، می  و نفاســت آن ها باید به بهتر
وهشــگران قرار گیرند تا در جنبه های  بایست در دسترس پژ
مختلف آن ها تحقیق شود و به صورت چاپ منقح و تصحیح 
ین  شده در دسترس عموم قرار گیرد. در این بین، اساسی تر
گام در احیای نســخ خطی، معرفی آن ها در قالب فهرست 
ها اســت. بدین لحاظ، فهرست نویسی نسخ خطی اهمیت 
بسیاری دارد. تالش نویسنده در نوشتار حاضر این است که به 
معرفی آثار فارسی اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، همایش و 
خطی  نسخ  نویسی  فهرست  حوزه  در  که  هایی  مصاحبه  نیز 

منتشر شده اند، بپردازد.
کلیدواژه: نســخ خطی، فهرســت نویســی، نسخه خطی، 

فهرست ها.
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در زمینــه فهرســت نــگاری«. پیام بهارســتان )آبــان 1381(، ش 17، 
ص  64 - 66. 

کننــدگان(.  )مصاحبــه  اهلل  احســان  شــکراللهی،  و  علــی  اوجبــی،   .9
»فهرســت نویســی بــدون تجربــه حاصل نمی شــود: گفتگو با اســتاد 
کلیــات )دی1380(، ش 49،  کتــاب مــاه  عبدالحســین حائــری«. 

ص 6 - 19. 

10.  ایمانــی، بهــروز. »نکته هایــی از اســتاد احمــد گلچیــن معانــی درباره 
کلیات )تیر  کتاب ماه  کتابشناســی«.  نســخ خطی، فهرستنگاری و 

1382(، ش67، ص 18 - 19. 

11.  بیانــی، مهــدی. کتابشناســی کتابهــای خطــی. بــه کوشــش حســین 
محبوبی اردکانی. تهران: انجمن آثار ملی، 1352. 

12.  پیش نمــاز زاده، قــدرت اهلل. »آمــوزش نســخه شناســی و فهرســت 
نــگاری نســخه های خطــی«. پیام بهارســتان )آبــان 1381(، ش17، 

ص 42 - 55. 

خطــی  نســخه های  فهرســت نگاری  بــر  درآمــدی  امیــر.  جابــری ،    .13
کتابخانــه بــزرگ حضــرت  کتــاب   . قــم   :  بــرای پایگاه هــای اینترنتــی 
مخطوطــات  جهانــی  گنجینــه  مرعشــی نجفی،  آیت اهلل العظمــی 

اسالمی   ، 1389.  

14.  جعفری مذهب، محسن. »فهرست نویسی: تنها یکبار«. آینه میراث 
)زمستان 1383(، دوره جدید، ش 27، ص  69 - 80. 

15.  حافظیــان بابلــی ، اب والفضــل . نســخه پژوهی : مجموعه جســتارها 
کتابخانه هــای ایــران و انیــران، پژوهش هــای  دربــاره فهرســت های 
نســخه شناســی، تصحیــح رســاله های خطــی. قــم  : موسســه اطالع 

رسانی اسالمی مرجع   ، 1383. 

خطــی«.  کتابهــای  فهرستنویســی  بــر  »درآمــدی  رضــا.  خانی پــور،    .16
)زمســتان  اطالعــات  ســازماندهی  و  کتابــداری  ملــی  مطالعــات 

1378(، ش 40، ص  47-37. 

ی، فریبــرز. »بررســی میــزان انطبــاق  17.  خوشــبخت، ملیــکا و خســرو
پایــگاه نســخ خطــی خانــه  کتابشــناختی موجــود در  پیشــینه های 
کتابداری و  کتاب با اســتانداردهای فهرستنویسی«. مطالعات ملی 

سازماندهی اطالعات )پاییز 1388(، ش79، ص  115 - 122. 

18.  دانش پــژوه، محمدتقــی. »آیین فهرســتنگاری نســخه های خطی«. 
کلیات )اردیبهشت 1381(، ش 53، ص  22 - 24.  کتاب ماه 

یخ فهرســت نویســی در دوران  19.  دانش پژوه، محمدتقی. »نگاهی به تار

کارکردی دو بعدی است: فهرستنویسی نسخ خطی دارای 
کتاب هــای مــورد نیاز،  بــر نهایــی: عبــارت از شناســایی  کار • کمــک بــه 

یابی و استفاده از آن.  باز

• خدمت به نسخه خطی: عبارت از ورود کتاب خطی به چرخه استفاده 
توســط نیازمنــدان و طالبــان اطالعــات و نقش آفرینــی آن در تولید علم و 
کتاب خطی از یک شیء  دانش است. این امر موجب دگرگونی توجه به 

کلکسیونی و موزه ای به یک محمل اطالعاتی و قابل استفاده می گردد.

در ایران در حوزه فهرست نویســی نسخ خطی پژوهش های فراوانی انجام 
شده است. این پژوهش ها موضوع فهرست نویسی نسخ خطی را از ابعاد 

و جنبه های متفاوت بررسی می کند. 

کتاب،  در پژوهش حاضر تالش بر این است به معرفی آثار فارسی اعم از 
که در حوزه  گردهمایی ها و مصاحبه هــا  مقالــه، پایان نامــه، همایش هــا، 

فهرستنویسی نسخ خطی منتشر شده اند پرداخته شود. 

کتابشناسی
1. »آموزش نســخ خطی، نظرها و دیدگاه ها«. کتاب ماه کلیات )شــهریور 

- مهر 1382(، ش69 - 70، ص 98 - 115. 

گاه(، صــادق. »برکات فهرســتنگاری«.  2. اشــکوری حســینی )آصــف آ
پیام بهارستان )آذر1384(، ش54 ، ص 24 - 28. 

3. افــکاری، فریبــا. روش شناســی فهرســت نــگاری نســخ خطــی ایرانی 
اســالمی )تدوین اصول و قواعد سبک های فهرست نگاری شرقی و 
غربــی از 1305 قمری قرن 19 میالدی تــا به امروز(. پایان نامه دکتری، 

دانشگاه تهران، 1393. 

4. انصــاری، نوش آفریــن )1377(. »آمــوزش ســازماندهی نســخ خطــی 
تــا 31  )تهــران، 29  کاملیــس4،  ایــران«. در: مجموعــه مقــاالت  در 
کتابخانــه ملــی جمهــوری اســالمی ایــران،  خــرداد1374(. تهــران: 

ص 236 - 243. 

انــوار، عبــداهلل. »اصــول و روش فهرستنویســی نســخ خطــی«. پیــام   .5
بهارستان )آبان 1385(، ش 65، ص 32 - 38. 

کــرد؟«. پیــام  6. انــوار، عبــداهلل. »چگونــه نســخ خطــی را بایــد فهرســت 
بهارستان )آبان 1381(، ش 17، ص 29 - 41. 

7. انوار، عبداهلل. »کارگاه آموزشــی نســخه شناســی و فهرســت نویســی«. 
گزارش میراث )مهر و آبان 1386(، د2، س2، ش 13 - 14، ص  11-

 .13

8. اوجبی، علی. »دیدگاه: حبیب اهلل عظیمی و پاســخ به چند پرســش 

مروری بر متون فهرستنویسی نسخ خطی در ایران
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پیونــد میان شــیوه های ســنتی و 
نــو«. آینه میــراث )پاییز 1387(، 
دوره جدیــد، س6، ش 42، ص  

 .139 - 129

نــازی،  و  31.  عظیمــی، حبیــب اهلل 
فهرســتنگاری  »تحلیــل  ایــوب. 
ایــران از جنبــه  نســخ خطــی در 
وجــود یــا عدم وجــود الگــو در آن 
بهبــودی در  راهکارهــای  ارائــه  و 
جهــت ایجــاد قالــب اســتاندارد 

کتابداری و اطالع رسانی )تابستان 1390(، د 14، ش 54.  ملی«. 

32.  عظیمــی، حبیــب اهلل، نازی، ایوب. »نســخ خطی و فهرستنویســی 
کتابــداری و اطــالع رســانی دانشــگاهی  ایــران«. تحقیقــات  آن در 

)کتابداری( ) تابستان 1389، 44 )52(، ص  71- 92. 

33.  عمرانی، ابراهیم. »عناصر کتاب شناختی پیشنهادی برای کاربرگه 
کتاب ماه  ملی فهرست نویســی نسخه های خطی و چاپ سنگی«. 

کلیات )دی - بهمن - اسفند 1385(، ص  9 - 18. 

از فنــاوری  گیــری  یابــی میــزان بهــره  34.  غالمحســین زاده، زهــره. »ارز
کتابخانه های ایران«.  یابی نســخ خطی در  اطالعات در ذخیره و باز
)زمســتان  اطالعــات  ســازماندهی  و  کتابــداری  ملــی  مطالعــات 

1385(، ش 68، ص  28-11. 

35.  غالمی جلیســه، مجیــد. »گزارش اولین جلســه انجمن پژوهش های 
نسخ خطی پیرامون چالش های فهرست نگاری نسخ خطی«. کتاب 
کلیات )مرداد - شهریور 1384(، ش 92 - 93، ص  148 - 149.  ماه 

36.  فدایــی  عراقــی ، غالم رضــا. آشــنایی بــا نســخ خطــی و آثــار کمیــاب 
)فارسی و عربی(. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  ، 1387. 

عناصــر  »بررســی  مرجــان.  عمــادی،  و  حســنعلی  فریدونــی،    .37
یــف آنها«. شمســه )پاییز -  فهرستنویســی نســخه های خطــی و تعار

زمستان1390(، ش 12-11. 

38.  »فهرســتنگاری: گذشــته و حــال«. آینــه پژوهــش )بهمــن - اســفند 
1373(، ش 29 - 30، ص 71 - 93. 

کرم رضایــی، پریســا. »نگاهــی بــه 22 جلــد فهرســت نســخه های    .39
کلیات  کتــاب ماه  کتابخانه ملی جمهوری اســالمی ایران«.  خطــی 

)اردیبهشت - خرداد 1385(، س9، ش101 - 102، ص  40 - 47.

اســالمی«. در مجموعه مقاالت: نســخه خطی و فهرســت نگاری در 
یســه. تهــران: مرکز پژوهشــی  کوشــش احمدرضا رحیمی ر ایــران. بــه 

میراث مکتوب، 1384، ص 49 - 56. 

یســه، احمدرضــا. نســخه خطی و فهرســت نــگاری آن در  20.  رحیمــی ر
ایــران: مجموعــه مقــاالت و جســتارها بــه پــاس زحمات ســی ســاله 
یشــار نســخه شــناس برجســته فرانســوی. تهــران: مرکــز  فرانســیس ر

پژوهشی میراث مکتوب، 1384. 

کتــاب ماه  21.  »روش هــای نویــن فهرســت نــگاری نســخه های خطی«. 
کلیات )مرداد1390(، ش164، ص  4 - 11. 

22.  »روش هــای فهرســت نــگاری نســخه های خطی، روش هــای کهن و 
 ،82  - کلیــات )شــهریور-مهر1383(، ش81  مــاه  کتــاب  نویــن«. 

ص 30 - 61. 

کلیات )آبان1389(،  کتاب ماه  23.  »ســازماندهی نسخه های خطی«. 
ش155، ص 3 - 11. 

24.  شــرافت، امیرحســین. »فهرستنویســی و انتشــار نســخ خطی و تاثیر 
آن در تحقیق و پژوهش: گفتگو با ســیدجعفر اشــکوری«. کتاب ماه 

کلیات )اردیبهشت 1387(، ش 125، ص  5 - 13. 

کلیــد فرهنــگ اســت«. پیــام  25.  شــکراللهی، احســان اهلل. »فهرســت 
بهارستان )آذر1384(، ش54، ص 11 - 22. 

26.  صدرایی خویی، علی. »دانش فهرستنویســی نســخه های خطی«. 
پژوهش و حوزه )زمستان 1380(، س2، ش8، ص  104 - 115. 

27.  عربگری، لیال. بررسی میزان بهره گیری از استانداردهای ابرداده ای 
در ذخیره سازی نسخه های خطی موجود در پایگاه های نسخه های 
کامران. پایان نامه  کربال آقائی  خطی فارســی. استاد راهنما معصومه 
کارشناســی ارشــد، دانشــکده علــوم تربیتی و روانشناســی دانشــگاه 

الزهرا، 1391. 

کتــب  و مبانــی نسخه شناســی در  28.  عظیمــی، حبیــب اهلل. اصــول 
کتابخانــه ملی جمهوری اســالمی  خطــی. تهــران: ســازمان اســناد و 

ایران، 1389. 

کتابخانــه ملــی  کتابخانــه ملــی ایــران تــا  29.  عظیمــی، حبیــب اهلل. »از 
اتریش: استاد ایرج افشار و پایه گذاری شیوه علم فهرستنویسی نسخ 
گزارش میراث )فروردین - اردیبهشت 1390(، د2،  خطی در ایران«. 

س5، ش 44، ص  134 - 135. 

30.  عظیمــی، حبیــب اهلل. »نگاهــی نــو بــه فهرستنویســی نســخ خطــی و 

بدون شــک اولین و اساسی 
احیــای  در  گام  یــن  تر
نســخه های خطی، معرفی 
آنها در قالب فهرست هاست 
و بدین لحاظ فهرستنویسی 
خــود  خطــی  نســخ 
است. مبنایی  پژوهشــی 

مروری بر متون فهرستنویسی نسخ خطی در ایران
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