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بررسي ميزان انطباق پيشينه های كتابشناختي موجود در پايگاه نسخ 
خطي خانة كتاب با استانداردهای فهرستنويسي

مليكا خوشبخت1
دكتر فريبرز خسروی 2

مقدمه 
برای  مداخل  ايجاد  فرايند  فهرستنويسي، 
فرايند  اين  كتابخانه،  در  است.  فهرست  يك 
تحليل  كتابشناختي،  توصيفات  شامل  معموالً 
هر  آماده سازی  و  رده بندی،  اثر،  موضوعي 
انجام  فهرستنويسان  توسط  كه  است  فقره 
نقاط  و  مناسب  توصيف   .(12) مي شود 

بازيابي منطقي و هوشمندانه موجب افزايش 
مانع  خطي و  منابع  از  بهينه  استفادۀ  امكان 
8). در   :11) مي شود  غيرضرورى  مراجعات 
متون تخصصى كتابداری نسخة خطي اينگونه 
تعريف شده است: «نسخةخطي يا دستنويس 
گفته  قديمي ای  كتاب های  به  اصطالح  در 
مي شود كه با دست نوشته شده باشد و چاپي 

khoshbakhtmk@gmail.com 1. كارشناس ارشد كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه شهيد بهشتى
khosravi@gmail.com 2. عضو هيئت علمي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران

چكيده            
 هدف اين پژوهش بررسي پيشينه های كتابشناختي پايگاه نسخ خطى خانة كتاب از نظر مطابقت  
با استانداردها و قواعد فهرستنويسي مورد تأييد و استفادۀ كتابخانة ملي ايران است. پژوهش 
حاضر، پژوهشى كاربردى است كه به صورت پيمايش تحليلى و با استفاده از سياهة وارسي به 
عنوان ابزار گردآوری اطالعات صورت گرفته است. درک اينكه فهرستنويسان نسخ خطى تا 
چه ميزان خود را ملزم به رعايت قوانين فهرستنويسي مي دانند، مي تواند در رسيدن به ديدگاه 
صحيحي از وضعيت موجود در حوزۀ فهرستنويسي نسخ خطي كمك شاياني باشد. يافته ها 
حاكي از عدم توجه فهرستنويسان به عناصر كتابشناختي محل تأليف، شرح پديدآورندگان و 
شناسه های افزوده مي باشد به طوری كه در هيچ يك از پيشينه های مورد بررسي اطالعاتي برای 
عناصر مذكور درج نشده است. همچنين يافته ها نشان از باالترين ميزان انطباق (96 درصد) با 

قوانين در عنصر زبان و پايين ترين (6/95 درصد) آن در عنصر پديدآور دارد. 

كليدواژه ها
فهرست نگارى، پيشينه هاى كتابشناختى، عناصر كتابشناختى، نسخ خطى، قواعد فهرستنويسي، 

بانك اطالعات نسخ خطي.
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تخصصى  متون  در  حال،  عين  در  نباشد». 
كتابداری دستنويس ها به نوشته های تك نسخه 
گفته  نيز  شده اند  توليد  نويسنده  توسط  كه 
نويسنده  يك  كه  اثری  متن  مانند  مي شود، 
آماده كرده تا به چاپخانه سپرده شود، اعم از 
اثر ادبي، علمي، يا تاريخي. نگهداری اينگونه 
كتابخانه های  مجموعه های  در  دستنويس ها 
بخاطر  معموالً  دانشگاهي  و  پژوهشي  بزرگ 
آنهاست  آرشيوی  ارزش  يا  پژوهشي  اهميت 

.(118 :10)
«نسخه  فارسي  ادبيات  در  كه  آنچه  اما 
كه  است  كتاب هايي  مي شود،  ناميده  خطي» 
چاپ  صنعت  رواج  از  پيش  دوران  در  غالبًا 
در ايران و كشورهای اسالمي توليد شده اند و 
تهية ويرايش انتقادی و به اصطالح «تصحيح» 
يكي  آنها  فهرستگان های  و  فهرست  توليد  و 
از عرصه های مهم پژوهش های ادبي در ايران 
گذشته  سدۀ  در  اسالمي  كشورهای  ساير  و 
بوده است. مشابه همين مساعي در غرب در 
مورد نسخه های كالسيك و قرون وسطي طي 

سده های گذشته صورت گرفته است (4).
مطلق  معنای  به  گاه  را  «نسخه»  پيشينيان، 
هيئت  از آن،  گاه  و  برده اند  به كار  «كتاب» 
اراده  را  نوشته  و  كتاب  شدۀ  رونويس 
مي كرده اند. از اين رو، به برگ هايي كه بر روی 
آنها مطلب يا مطالبي با دست، توسط قلم ني، 
قلم مو، قلم فلزی، و با سياهي مركب نوشته 
شده باشد و آن برگ ها از يك طرف به هم 
متصل و پيوسته شده باشند و از طرف عطف 
بين دفتين قرار گرفته باشد و از همان طرف 
خطي  نسخة  باشد،  پيوسته  جلد  دفته های  به 

گفته شده است (9: 23). 

در  نهفتـه  خطـى  كتـاب هـاى  معـرفـى 
نخستين  خصوصى  و  عمومى  كتابخانه هاى 
چنانچه  است.  علم  عالم  به  خدمت  در  گام 
دست  ارزنده  خطى  نسخه هاى  به  محققان 
آنان  كوشش  و  ناقص  تحقيقاتشان  نيابند 
نافرجام خواهد بود و البته اين موضوع انجام 
نسخه هاى  معرفى  با  مگر  گرفت  نخواهد 
مختلف و شناساندن ذخايرى كه در گوشه و 
كنار كتابخانه هاى كشورهاى [مختلف] آرميده 

است (1: 603).
تهية  فعاليت هـايـي كـه به  بـه مجموعـه 
يا  يك  در  خطي  نسخه های  نظامند  صورت 
محتوای  به  دستيابي  تسهيل  و  كتابخانه  چند 
فهرستنويسي  مي شود،  منتهي  آنان  فكری 

نسخه های خطي مي گويند (3).
شناسايى  موجب  خطى  نسخ  فهرست 
آثار ارزشمند، دست يابى سريع به نسخه هاى 
اصل، اطالع از شمار نسخه ها، آشنايى با اسناد 
و  سياسى  اوضاع  از  آگاهى  عرض،  و  مقابله 
اقتصادى زمان نگارش نسخه، اطالع از تالش 
مهم  منابع  با  آشنايى  حوزه،  اين  در  پيشينيان 
و مورد اعتماد، اطالع از سرقت هاى ادبى، و 
آشنايى با چهره های علمى گمنام مى شود (7: 

 .(134
نسخ  فهرست  براى  مى توان  كه  فوايدى 

خطى نام برد به شرح زير است: 
گرانقدر  و  ارزشمند  آثار  1. شناساندن 

ناشناخته؛
نسخه هاى  به  سريع  و  آسان  2. دستيابى 

اصل يا خط مؤلف؛
نسخه هاى  شمار  از  محققان  3. اطالع 
مختلف كتاب ها، به ويژه نسخه هاى نفيس كه 
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بايد در چاپ و نشر كتاب خاصى از آنها بهره 
گرفت و به مقابله و تصحيح آن رو آورد؛

بالغ هاى  و  مقابله  و  آنها  با  4. آشنايى 
استخـراج  و  دانـش  و  ديـن  برجستـگـان 
يادداشت هاى بسيار سودمند در ابعاد مختلف 
تاريخ و تراجم و اوضاع اقتصادى و دستيابى 
به ناشناخته هايى كه بسان كنز مكنون در قعر 

و كناره هاى اين بحر ذخاير نهفته است؛
5. اطالع شيفتگان دين و دانش از مساعى 
توان،  و  وسع  بذل  در  نياكان  و  آباء  بى وقفة 
مال و جان براى صيانت حريم اين دانش در 

جهت پيشبرد فرهنگ جامعه؛
مورد  و  مهم  منابع  با  محققان  6. آشنايى 
اعتماد، دقيق، و عميق تحقيقاتى جهت استمداد 
و كاوش سنجيده و نسبتًا كامل در موضوعات 
موردنظر و در نهايت ارائة نتيجه اى جامع و 

ارزنده به جامعة بشرى؛
7. انـس و الفـت محققـان با چهـره هاى 
و  خطى  نسخه هاى  غربت زدۀ  و  ناشناخته 
مخازن  در  نسخه ها  ابدى  زوال  از  پيشگيرى 
از  آنها  از  برخى  چنانكه  و  كتابخانه ها  بستة 
بين رفته باشد با فهرست نگارى، نام و نشان 
در كتاب هاى فهرستى به جاى خواهد ماند؛

سرقت  موارد  پيگيرى  و  اطالع  8. امكان 
همة  ضبط  و  ثبت  وسيلة  به  نسخه ها 
تسهيل  نيز  و  فهرست  در  آنها  مشخصات 
پيگيرى اعادۀ نسخه هاى به يغما رفته توسط 

دالالن بين المللى؛ و
گمنام،  علمى  چهره هاى  با  9. آشنايى 
آنان،  تالمذۀ  و  اجازه  و  ابالغ  داراى  معلمان 
 :1) خطى  نسخه هاى  مالكان  و  هنرمندان، 

.(612 -611

و  كاستـى هـا  فهـرست هـا،  برخـى  امـا 
آنها  بر  شخصى  پسند  و  دارد  نادرستى هايى 
سايه افكنده است، در نتيجه، كسانى كه به اين 
فهرست ها مراجعه مى كنند سردرگم مى شوند 
بهره  كمترين  وقت،  بيشترين  صرف  با  و 
مى خواهند  كه  اطالعاتى  گاه  و  مى برند  را  
به دست نمى آورند يا اطالعاتى غلط فرا چنگ 
مى  آورند (2: 5- 18). عالوه بر موارد مذكور 
و  حفظ  موجب  خطي  نسخ  فهرستنويسي 
نگهداری پيشينه ای از نسخه مي شود كه حتي 
درست  علتي،  هر  به  خطي،  نسخة  خود  اگر 
به  آن  دربارۀ  كافي  اطالعات  مي تواند  نباشد 

كاربران اطالعاتي بدهد.
پيشينه های  بررسي  پي  در  تحقيق  اين 
كتاب خانة  خطى  نسخ  پايگاه  كتابشناختي 
– به عنوان يكى از بهترين نمونه هاى موجود 
از  خطى-  نسخ  كتابشناختى  پايگاه هاى  در 
لحاظ مطابقت آنها با قواعد و استانداردهای 
وضعيت  ترتيب  بدين  تا  است  فهرستنويسي 
حد  تا  را  خطي  نسخ  فهرستنويسي  بر  حاكم 
فهرستنويسي  مؤسسات  و   مراكز  در  امكان 
معيار  كه  است  ذكر  به  الزم  سازد.  نمايان 
تأييد  مورد  قواعد  بررسي  اين  در  سنجش 
و استفادۀ در كتابخانة ملي ايران بوده است. 
هدف ديگر، بررسي اين فرضيه است كه «آيا 
اختالف معناداری بين ميزان انطباق با قواعد 
مورد  مختلف  درعناصر  مندرج  داده های  در 
وجود  كتابشناختي  پيشينه های  در  بررسي 

دارديا خير؟»
 همان طور كه گفته شد پايگاه نسخ خطى 
خانة كتاب به عنوان جامعة مورد بررسى انتخاب 
مؤسسة  همكاری  با  پايگاه  اين  است.  شده 
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كتابخانة  و  اسناد  سازمان  ايران،  كتاب  خانة 
ملى جمهورى اسالمى ايران، معاونت فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، و مركز نشر 
ميراث مكتوب تهيه شده است و در تاريخ 14 
مرداد 1387 به بهره بردارى رسيد. اين پايگاه 
شامل بيش از 280 هزار پيشينه از كتابخانه هاى 
مختلف است و هم اكنون با نشانى اينترنتى
است.  دسترسى  www.aghabozorg.ir قابل 
پذيرفته  صورت  مرحله  چهار  در  پروژه  اين 
است. مرحلة نخست آن به مدت 4 سال به 
كتابخانه هاى  خطى  نسخ  فهرست  گردآورى 
تهران و بخشى از نسخه هاى خطى خارج از 
حمايت  با   ،1382 تا   1378 سال  از  كشور، 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 
دوم،  مرحلة  در  گرفت.  انجام  اسالمى  ارشاد 
سال هاى  طى  قم،  خطى  نسخه هاى  فهرست 
پژوهش  مركز  همكارى  با   ،1384 تا   1382
ميراث مكتوب و حمايت مالى معاونت امور 
در  پذيرفت.  انجام  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
مرحلـة سـوم، فهـرست كتابخـانه هاى سايـر 
 1386 تا   1385 سال هاى  طى  شهرستان ها، 
از  حمايت  كتاب  خانة  مؤسسة  كه  شد  تهيه 
اين  چهارم  مرحلة  در  داشت.  برعهده  را  آن 
طرح، فهرست كتابخانه هاى خارج از ايران با 
حمايت مؤسسة خانة كتاب و سازمان اسناد 
به  ايران  اسالمى  جمهورى  ملى  كتابخانة  و 

مرحلة اجرا درآمد (8: 2).

پيشينة پژوهش
در سـال 1385 ابـراهيـم عمرانى در مقـالـة 
پيشنهادى  كتابشناختى  «عناصر  باعنوان  خود 
و  خطى  فهرستنويسى  ملى  كاربرگه  براى 

مورد  مدخل هاى  شناسايى  به  سنگى»  چاپ 
و  خطى  نسخه هاى  فهرستنويسان  استفادۀ 
فهرست هاى  بررسى  طريق  از  سنگى،  چاپ 
و  داخلى  بزرگ  كتابخانه هاى  چاپى 
اين  الكترونيكى  فهرست هاى  و  خارجى 
اين  تطبيق  با  وى  است.  پرداخته  كتابخانه 
فهرستنويسى  با استانداردهاى  مدخل ها 
قواعد  و  انگلوامريكن  قواعد  مانند  توصيفى 
كتابشناختى،  توصيف  بين المللى  استاندارد 
و  دانشكده اى  كتابخانه هاى  انجمن  قواعد 
پژوهشى براى نسخه هاى خطى و قالب هاى 
اى.اِى.دى.  و   21 مارک  مانند  ماشين خوان 
سعي در تعيين عناصر و مدخل هاى مورد نياز 
نسخه هاى  فهرست هاى  كردن  ماشينى  براى 
خطى در نرم افزارهاى كتابخانه اى كرده است 
مقاله اى  در   ،(1386) عظيمى  (6). حبيب اهللا 
با عنوان «نگاهى نو به فهرستنويسى خطى و 
بررسى  به  نو»  و  سنتى  شيوه هاى  ميان  پيوند 
و  سنتى  فهرستنويسى  پيوندهاى  و  تفاوت ها 
مدرن پرداخته است و شيوۀ پيشنهادى خود 
را ارائه كرده است، كه در كتابخانة ملى ايران 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  خطى  نسخ  براى 

است (5).

روش پژوهش
قالب  در  كاربردى  پژوهش  حاضر،  پژوهش 
گرفتن  كمك  با  كه  است  تحليلى  پيمايش 
گردآورى  ابزار  به عنوان  وارسى  سياهة  از 
اطالعات انجام شده است. براى تنظيم سياهة 
وارسى مورد استفاده از قواعد انگلو آمريكن، 
و  توصيفى  كتابشناسى  المللى  بين  استاندارد 
مداخل مارک و يونى مارک به عنوان الگوى های 
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استاندارد در فهرستنويسى بهره گرفته شد و 
در نهايت سياهة وارسى حاوی هفت عنصر 
تأليف  تاريخ  حيات،  دورۀ  اصلى،  پديدآور 
اثر، محل تأليف، شرح پديدآورندگان، شناسة 
افزوده، و زبان به عنوان عناصر مورد بررسى 
علت  به  عنصر  هفت  اين  بود.  پيشينه ها  در 
اشتراک در منابع مذكور انتخاب شده و قواعد 
مورد تأييد كتابخانة ملي به عنوان استاندارد در 
هر عنصر كتابشناختي به عنوان محك سنجش 
ميزان رعايت قواعد درنظر گرفته شد. حجم 
و  پايگاه  بررسى  جهت  نياز  مورد  نمونة 
گردآورى داده ها از فرمو ل زير، با 95 درصد 
آمده  به دست   5 اطمينان  فاصلة  و  اطمينان 

است:  

Z: z نمرۀ
 C :فاصلة اطمينان

بدين  و  تصادفى  به صورت  نمونه گيرى 
ترتيب صورت گرفته است كه ابتدا براساس 
«فهرست كتاب  ها با نسخه هاى مكرر» موجود 
در پايگاه، كل عنوان هايى كه داراى نسخه هاى 
تكرارى هستند تعيين شد (5151 عنوان). در 
مذكور  فرمول  وسيلة  به  نمونه  حجم  ادامه، 
بين  از  عنوان   358 با  برابر  كه  شد  محاسبه 
5151 عنوان بود. اين نمونه با كمك جدول 
اعداد تصادفى به دست آمده از نرم افزار اكسل  
اول  مدرک   5 عنوان،  هر  از  و  گرديد  تعيين 
فهرست بازيابى، به عنوان مدارک مورد بررسى 

انتخاب شد.

يافته هاى پژوهش 
قواعد  بر  انطباق  ميزان  بررسي  برای 
پايگاه  در  وجو  جست   1790 فهرستنويسي، 
كه  گرفت  صورت  كتاب  خانة  خطي  نسخ 

نمودار ميزان تطابق و عدم تطابق مندرجات در پيشينه های كتابشناختي با قواعد

Ss =
 Z2* (P)* (1-P)

                C2
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داده های حاصل از آن در نمودار منعكس شده 
عدم  از  حاكي  يافته های به دست آمده  است. 
توجه فهرستنويسان به عناصر كتابشناختي محل 
شناسه های  و  پديدآورندگان،  شرح  تأليف، 
افزوده بوده و در هيچ يك از پيشينه های مورد 
درج  مذكور  عناصر  برای  اطالعاتي  بررسي 
نشده است. نتايج نشان مي دهد كه پديدآور 
اصلي باالترين عدم تطابق بر قواعد را (95/6 
از       بااليي  رقم  بيانگر  كه  داراست  درصد) 
ناهماهنگي در اطالعات مندرج در اين عنصر 
باالترين  درصد،   96/2 با  زبان  عنصر  است. 
انطباق با قواعد را نشان مي دهد. دورۀ حيات  
نيز با 84/9 درصد انطباق با قواعد وضعيت 
تاريخ  درج  چگونگي  اما  ندارد.  بدی  چندان 
وضعيت  انطباق،  درصد   42/3 با  تأليف، 

متوسط روبه پاييني مشاهده مي شود.
درصد،  با 96/2  زبان،  كتابشناختي  عنصر 
درصد،   4/4 با  اصلي،  پديدآور  و  بيشترين؛ 
را  استاندارد مذكور  انطباق بر  كمترين ميزان 
قواعد  بر  انطباق  بين  آيا  اما  مي دهد.  نشان 
داده های  و  پژوهش  مدنظر  استانداردهای  و 
بررسي  مورد  مختلف  عناصر  در  شده  درج 
در پيشينه های كتابشناختي اختالف معناداری 
وجود دارد؟ برای بررسي اين پرسش به علت 
كروسكال-  آزمون  از  داده ها  زياد  چولگي 

واليس استفاده شد، كه نتايج آن بدين شرح 
است:

جدول 2 . داده های حاصل از آزمون كروسكال- واليس
Mean Rank تعداد گروه

482/59 358 پديدآور اصلي
882/78 358 دورۀ حيات
543/27 358 تاريخ تأليف
957/35 358 زبان

333/440 مجذور كای
3 df

.000 Asymp.sig

 P Value=0 :همان گونه كه مشاهده مى شود
   X2(3) = 440/333; P < 0/01،است، درنتيجه
است و مى توان اينگونه بيان كرد كه اختالف 
و  قواعد  بر  انطباق  ميزان  بين  معناداری 
داده های  در  پژوهش  مدنظر  استانداردهای 
بررسي  مورد  مختلف  عناصر  در  شده  درج 
دارد.  وجود  كتابشناختي  پيشينه های  در 
يافتن  دست  جهت   ،Mean Rank بررسي 
عناصر  نزديكي  نشانگر  اختالف،  الگوی  به 
ترتيب،  بدين  و  است،  حيات  دورۀ  و  زبان 
امكان تشخيص الگو براى آنها وجود ندارد. 

جدول 1.  ميزان تطابق و عدم تطابق مندرجات در پيشينه های كتابشناختي با قواعد فهرستنويسي

دورۀ حياتپديدآور اصلي
محل 
تأليف

تاريخ تأليف اثر
شرح 

پديدآورندگان
شناسه های 
افزوده

زبان

96/2 ٪42/300 ٪84/90 ٪4/4 ٪مطابقت

3/8 ٪57/700 ٪15/10 ٪95/6 ٪عدم تطابق
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اين موضوع دربارۀ عناصر پديدآور اصلى و 
دربارۀ  ولى  است،  صادق  نيز  تأليف  تاريخ 
اختالفى كه بين Mean Rank «زبان و دورۀ 
تأليف»  تاريخ  و  اصلى  «پديدآور  و  حيات» 
وجود دارد مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه 
درج اطالعات مربوط به زبان و دورۀ حيات 
از اطالعات مربوط به پديدآور اصلى و تاريخ 
تأليف انطباق بيشتری با استانداردها و قواعد 

فهرستنويسي دارد.

نتيجه گيری 
توسط  فهرستنويسي  قوانين  رعايت  ميزان 
فهرستنويسان نسخ خطي نشان مي دهد كه اين 
احساس  باره  اين  در  كمي  تعهد  متخصصان 
كه  است  حقيقت  اين  بيانگر  داده ها  مي كنند. 
عنصر  در  فهرستنويسي  قوانين  رعايت  عدم 
پديدآور اصلي باالترين ميزان را در بين ديگر 
عناصر مورد بررسي با 95/6 درصد دارد كه 
هماهنگي  عدم  از  بااليي  درصد  نشان دهندۀ 
و  تدوين  در  شخصي  سليقة  كارگيری  به   و 
سرشناسه  تعيين  و  خطي  آثار  فهرستنويسي 
است و مي توان چنين نتيجه گرفت كه جمع 
اعتقادی  خطي  نسخ  فهرستنويسان  از  كثری 
به استفاده از «اسامي استاندارد شده » ندارند 
همسان سازی  به  نسبت  نيازی  احساس  يا  و 
علت  كه  نمي كنند  شده  گرفته  به كار  واژگان 
چرا  گيرد  قرار  بررسي  مورد  بايد  مسئله  اين 
چندگانگي ها  از  بسياری  موجب  امر  اين  كه 
كتابشناختي  داده های  در  پراكندگي ها  و 
مندرج در پيشينه ها مي شود و به ميزان قابل 
را  اطالعات  صحيح  بازيابي  قدرت  توجهي 
مي آورد  پايين  كاربران  جست وجوهای  در 

كليدواژه های  با  تا  مي كند  وادار  را  كاربر  و 
گوناگون جست وجوی خود را تكرار كند. در 
اين بين، عنصر زبان با  27 درصد عدم تطابق 
وضعيت  استانداردترين  و  بهترين  قوانين،  با 
پژوهش  در  بررسي  مورد  عناصر  بين  در  را 
تك واژه ای  علت  به  شايد  كه  دارد  حاضر 
خالقيت  كارگيری  به  اندک  امكان  آن،  بودن 
و  آن  در  تغيير  جهت  فهرستنويسان  توسط 
متداول  روش های  با  قواعد  بودن  نزديك  يا 
نسخ  فهرستنويسان  بين  زبان  عنصر  درج  در 
خطي و نه لزومًا تبعيت آنها از استانداردهای 
محل  عناصر  همچنين  باشد.  فهرستنويسي 
شناسه های  و  پديدآورندگان  شرح  تأليف، 
مورد  پيشينه های  از  هيچ كدام  در  افزوده 
اختالف  خود  كه  است  نشده  لحاظ  بررسي 
بزرگي با استانداردهای مورد پذيرش است و 
علت عدم توجه به آن بايد مورد بررسي های 
عدم  كه  مسئله  اين  كشف  گيرد.  قرار  بيشتر 
افزودۀ  ارزش  علت  به  اطالعات  اين  درج 
كم آن در بازيابي اطالعات است و يا اينكه 
فهرستنويسان در منعكس كردن اين اطالعات 

اهمال ورزيده اند حائز اهميت خواهد بود.
نتيجه  چنين  اين  مي توان  كلي  نگاه  در 
گرفت كه فهرستنويسان نسخ خطي تمايل و 
گرايش چنداني به رعايت قوانين فهرستنويسي 
در درج داده های كتابشناختي ندارند و به اين 
در  مندرج  اطالعات  يكسان سازی  كه  مهم 
پيشينه ها نقش مؤثری در بازيابي بهينه دارد، 
توجه زيادی ندارند. همچنين اين عدم تطابق 
با قوانين در مورد عناصر «پديدآور اصلى و 
تاريخ تأليف» بيشتر ازن زبان و دورۀ حيات» 
به چشم مي خورد. بررسي علت اين واقعيت 
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كه  آتي  پژوهش های  برای  است  پيشنهادی 
اين  به  عالقه مندان  توجه  مورد  است  اميد 

حوزه واقع شود. 

منابع 
و  گذشته  «فهرست نگارى:  رضا.  استادى.   .1
اسفند  و  (بهمن   30  -29 پژوهش،   آيينه  حال». 

.(1373
آيين  و  كتاب  «عنوان  محمد.  اسفندياری،    .2

انتخاب آن». آيينه پژوهش، 4 (آذر و دی 1369).
نسخ  «فهرست نويسي  حبيب اهللا.  عظيمى،   .3
اطالع رساني.  و  كتابداری  دايره المعارف  خطي». 
 www.nlai.ir                   :[قابل دسترسي در]

همو. «نسخ خطي». دايره المعارف كتابداری   .4
www.nlai.ir :[قابل دسترسي در] .و اطالع رساني

همو. «نگاهي نو به فهرست نويسي نسخ خطي   .5
ميراث،  آيينه  نو».  و  سنتي  شيوه های  ميان  پيوند  و 

.42 :(1386) 139 -129
كتابشناختي  «عناصر  ابراهيم.  عمرانى،   .6
فهرست نويسي  ملي  كاربرگه  برای  پيشنهادی 
[قابل   .1385 سنگى».  چاپ  و  خطي  نسخه های 
www.khaneketab.ir              : [دسترسي در

و  خطى  نسخ  با  آشنايى  غالمرضا.  فدايى،   .7
سازمان  تهران:  عربى).  و  فارسى   ) كمياب  آثار 
دانشگاهها  انسانى  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه 

(سمت)، 1386. 
اطالعاتى  بانك  «نخستين  مهشيد.  كريمى،   .8
 Electronic] جهان».  و  ايران  خطى  نسخه هاى 
Version]. كتاب ماه كليات، 86 – 91 (1387). 
 www.ketab.ir from        :[قابل دسترسي در]
و  نسخه پردازی  تاريخ  نجيب.  هروی،  مايل   .9
كتابخانة  تهران:  خطي.  نسخه های  انتقادی  تصحيح 

موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى، 1380.
10. Kent, A.; Lancour, H. "Manuscript". 

Encyclopedia of Library and Information 
Science. Vol.17, New York:  M. Dekker, 
2003.

11. Moriarty, K.S. Discriptive catalog 
of Pare book and It’s predecessors: A 
history of rare book cataloging practice 
in the United States. North Carolina: 
Chapel Hill, 2004.

12. Online Dictionary of Library and 
Information Science. [on-line]. Available: 
www.odlis.com

تاريخ تأييد: 1388/6/11

..

..




