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از كتابخانۀ ملي ایران تا كتابخانه ملي اتریش
استاد ايرج افشار و پايه گذاری شيوۀ علمی فهرست نويسی نسخ خطی در ايران 

حبيب هلل عظيمي*

           1. طراحی كاربرگۀ فهرست نويسی

مبناي فهرست نويس��ي نسخ خطي )فارس��ي و عربي( كاربرگۀ 

فهرست نويس��ي اس��ت كه دربردارندۀ تمامي اطالعات نسخۀ 

خط��ي در دو بخش كتاب شناس��ي و نسخه شناس��ي باش��د. 

فهرست نويس��ي نس��خ خطي در اي��ران از ده��ۀ 30 در قرن 

چهاردهم شمس��ي با انتشار ليست نسخه هاي خطي كتابخانۀ 

آستان قدس رضوي ش��روع مي شود. اين دهه را مي توان دهۀ 

شروع انتشار ليست و فهرست نسخه هاي خطي در ايران ناميد. 

دهۀ 40 با طراحي كاربرگۀ علمي براي فهرست نويس��ي نسخ 

خطي توس��ط استاد افشار در كتابخانۀ ملي ايران، شيوۀ علمي 

فهرست نويسي براي نسخ خطي فارسي و عربي شكل مي گيرد 

و بدين لحاظ مي توان اين دهه را دهۀ شكل گيري شيوۀ علمي 

فهرست نويس��ي نسخه هاي خطي در ايران نام گذارد. شيوه اي 

كه با گذش��ت نيم قرن همچنان در ميان فهرست نگاران ايران 

مورد توجه است. 

اس��تاد افشار به سال 1341 كه مديريت كتابخانۀ ملي ايران را 

به عهده داشته، براي نخستين بار كاربرگه اي )و به گفتۀ خودش 

پرس��ش نامه اي( را با توجه به فهرس��ت هاي اساسي و مشهور 

تهيه نموده و آن را به مجمع نسخه شناسان متشكل از: مجتبي 

مين��وي، محمدتقي دانش پژوه، دكت��ر اصغر مهدوي، عبدهلل 

انوار )رئيس بخش نس��خه هاي خط��ي كتابخانۀ ملي( و دكتر 

محمدامي��ن رياحي )مدير كل نگارش وق��ت وزارت فرهنگ( 

عرض��ه مي نمايد و با اس��تفاده از مع��ارف و تجربيات آن فضال 

و پس از اعمال اصالحات، آن كاربرگه را به چاپ مي رس��اند و 

اس��تاد عبدهلل انوار با همتي كم نظير بر مبناي همين كاربرگه 

)تصاوير ش��ماره 1و2( به فهرست نگاري نسخ خطي كتابخانۀ 

مل��ي مي پردازد. اس��تاد انوار به س��ال 42 در مقدمۀ جلد اول 

فهرست كتابخانۀ ملي و استاد افشار به سال 1382 در مقدمۀ 

فهرس��ت دس��تنويس هاي فارس��ي در كتابخانۀ ملي اتريش، 

طراحي اين كاربرگه و مبناي فهرست نويس��ي قرارگرفتن اين 

كاربرگه را بيان مي نمايند. 

همچنان كه اس��تاد افش��ار به س��ال 1341 در مجلۀ راهنماي 

كتاب )ش 55، ص 543( در مطلبي با عنوان »فهرست نويسي 

نس��خه هاي خط��ي« تفصيل اي��ن پرس��ش نامه )كاربرگه( را 

مي نگارد.

2. شيوۀ فهرست نويسي و مراحل آن 
اس��تاد افش��ار در تمامي فهرس��ت هاي خود- كه آخريِن آن 

فهرست دستنويس هاي فارسي كتابخانۀ ملي اتريش مي باشد 

- مراحل س��ه گانۀ زيرا را براي فهرست كردن نسخه هاي خطي 

انجام مي دهد:

مرحلۀ اول. تنظيم پرسش نامه )كاربرگه(
استاد افشار نخست براساس موازين تجربي، پرسش نامه اي 

را تنظيم مي كند تا مش��خصات هر نس��خه و كتاب در آن 

نوشته شود.پرس��ش نامه اي كه ايشان در آخرين فهرست 

خ��ود تنظيم كرده و به س��ال 1382 در مقدمۀ فهرس��ت 

دستنويس هاي فارسي كتابخانۀ ملي اتريش آن را توصيف 

نموده، همان پرس��ش نامه اي اس��ت كه به سال 1381 در 

كتابخان��ۀ ملي ايران طراحي نموده و صرفاً برخي از عناصر 

نسخه شناس��ي آن پس و پيش ش��ده اس��ت. پس معلوم 

مي ش��ود كه طراحي و تنظيم اين كاربرگه در سال 1341 

در كتابخانۀ ملي ايران از چنان دقت و انسجام و استحكامي 

برخوردار بوده كه پس از گذشت چهار دهه همچنان مورد 

پذيرش استاد افشار مي باشد.

مرحله دوم. هم س�نگ كردن نوش�ته ها و مطالب مورد نظر با 
منابع و فهارس ديگر 

اس��تاد افشار پس از بررسي هر نسخۀ خطي و درج مطالب 

و نوشته هاي خودش در كاربرگه )در جهت معرفي نسخه(، 

آن نوش��ته ها و مطالب را با مناب��ع و فهارس ديگر تطبيق 

وهم س��نگ نموده و از كارهاي پيشينيان )به ويژه مطالب 

كتاب شناس��ي درج ش��ده در فهرس��ت هاي محمدتق��ي 

دانش پ��ژوه( مطالب��ي را در جه��ت تكميل نوش��ته هاي  * استاديار و معاون سازمان اسناد و كتابخانه ملي
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خودش مي افزايد و بار ديگر آن نوش��ته ها و يادداش��ت ها 

را با نس��خه هاي خطي مورد فهرس��ت تطبيق مي نمايد و 

پس از اطمينان خاطر از صحت نوشته ها، آنها را به  صورت 

موضوعي مرتب مي نمايد. 

مرحله سوم. به نظم موضوعي درآوردن فهرست ها
اس��تاد افش��ار پس از تكميل مطالب هر كاربرگه، معرفي 

نس��خه ها را به صورت موضوعي منظ��م مي نمايد. ترتيب 

موضوعي ايشان چنين است:

1. فرهنگ و لغت 

2. علوم و فنون 

الف. رياضي و نجوم

ب. پزشكي و داروشناسي 

ج. علوم طبيعي

د. علوم غريبه

3. ادي��ان و مذاهب )اس��الم، زردش��تي، ازل��ي، تصوف  

وعرفان، اخالق و كلمات قصار(

4. ادبيات )مباني و كليات، ادبيات منثور، ادبيات منظوم(

5. تاريخ )متون تاريخي، منشآت و اسناد، فرمان(

6. جغرافيا

7. مجالس تصوير و قطعه هاي خط )مينياتور و نقاش��ي، 

خط(

در آخر، مجموعه ها )ي مش��تمل بر چند رس��اله( را جداگانه 

فهرست مي نمايد. 

3. شيوۀ تنظيم فهرست
ش��يوه اي كه اس��تاد افش��ار براي تنظيم فهرست نسخ خطي 

در پيش گرفته تقريباً همان ش��يوه اي اس��ت ك��ه در كاربرگۀ 

فهرست نويسي به سال 1341 در كتابخانۀ ملي طراحي نموده 

است )تصوير ش��مارۀ 1 و 2(. در اين شيوه اطالعات مربوط به 

هر نسخه در دو بخش متن شناسي و نسخه شناسي به قرار زير 

درج مي شود: 

الف. متن شناسي 
1. نام كتاب و نشانۀ بازيابي. در ابتداي هر مدخل نام كتاب 

ذكر مي ش��ود و در س��مت چپ، نش��انۀ بازيابي نسخه در 

مجموعۀ كتابخانه مي آيد. 

2. ن��ام مؤلف، ش��ارح، گردآورنده ]پديدآور[؛ س��ال تولد و 

وفات يا دورۀ زندگاني مؤلف.

3. تاريخ تأليف و مناسبت تأليف- در صورت اطالع.

4. مشخصات كتاب شناختي و تعريف اثر و نكاتي همچون 

موضوع و شيوۀ فصل بندي كتاب. 

در اين بخش، مواردي كه به عنوان فهرس��ت مندرجات و 

ابواب و فصول نس��خه به تفصيل آورده شود از بابت تازگي 

آن ب��وده و يا اينكه آنها در فهرس��ت هاي ديگر به تفصيل 

نيامده است. 

5 و 6. آغاز و انجام متن كتاب

7. انجامۀ دس��ت نويس. در اين بخش سعي مي شود تا نقل 

مطال��ب انجامۀ كات��ب عيناً و بدون دخل و تصرف رس��م 

الخطي و ويرايش درج گردد تا شيوۀ كتابت نسخه را نشان 

دهد.

ب. نسخه شناسی
8. ش��مار برگ ها و س��طرها. در اين بخش اندازۀ نسخه و 

اندازۀ سطح مكتوب به سانتي متر مي آيد.

9. خط كاتب، تاريخ و محل كتابت.

10. مش��خصات كاغ��ذ و توصيف جل��د. در معرفي كاغذ 

ضخامت و رنگ آن ذكر مي شود. 

11. مش��خصات آرايش��ي نس��خه ذيل عنوان »آرايه« ذكر 

مي شود. 

12. برافزوده هاي نسخه 

13. مالكيت نسخه و سجع مهرهاي موجود در نسخه. 

14. منابع مورد اس��تفاده در معرفي نس��خه. در اين بخش 

معموالً به مناس��ب ترين و معتبرترين و مفصل ترين منابع 

ارجاع داده مي ش��ود. از قبيل منابع كتاب شناس��ي، منابع 

كتب چاپي و مآخذ ديگر. 

درخص��وص مجموعه ها، تمامي اجزاء ه��ر مجموعه در بخش 

مربوط به مجموعه ها جداگانه معرفي مي ش��وند و آن موارد از 

اطالعات نسخه ش��ناختي مجموعه ها كه مش��ترك بين اجزاء 

مجموعه باش��د در معرفي مجموعه ذكر مي ش��ود و آن موارد 

كه مربوط به اجزاء مجموعه باش��د در محل معرفي همان جزء 

از مجموعه ذكر مي ش��ود. در م��ورد كتاب هايي كه احياناً با دو 

نام )عنوان( ش��ناخته مي ش��وند يا ضرورت داشته باشد كه به 

مناس��بتي ارجاع به لفظ ديگري داده ش��ود، آن نام ها ميان دو 

خط و در رديف الفبايي خود مي آيد و با ذكر عبارت »نگاه كنيد« 

به محلي كه آن كتاب و نسخه اش معرفي شده ارجاع مي شود. 


