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بررسی تحلیلی فهرست های اسناد در ایران
 دورۀصفوی و قاجار

مقدمه
آرشیو اسناد از گذشته های دور در تمدن اسالمی مورد توجه بوده و در ایران نیز برخی اسناد 
این آرشیوها تا امروز باقی مانده و در دسترس پژوهشگران است. امروزه، یکی از مهم ترین 
وظایف آرشیو ها، تهیة فهرست های راهنمای اسناد برای بازیابی بهتر و سریع تر پژوهشگران 
است. در آرشیوهای کهن نیز گرچه مراجعه به اسناد با اهداف پژوهشی چندان مورد توجه 
نبوده، به خاطر ارزش های اولیه و حقوقی اسناد و نیز اطالع دقیق از سندها یا میزان دارایی افراد 
و اماکن مذهبي و عام المنفعه یا خالصه جات حکومتی به فهرست نویسی اسناد می پرداختند.

بررسی و پژوهش دربارة شیوه هاي پیشینیان در فهرست برداري از اسناد، به طورکلی 
داراي اهمیت بسیاری است؛ چه ازجهت شناخت تاریخ این فن و چه با هدف الگوبرداری و 
الهام از روش پیشینیان در تدوین روشی منطبق با پیشینه و سنت آرشیو، هم در زمینة عناصر 
مورد توجه برای توصیف سندها و هم براي دستیابی به نظم پیشینی که بر اسناد حاکم بوده 
و امروزه ممکن است به هم ریخته و نیازمند ساماندهی مجدد باشد. اما این موضوع دربارة 
ایران اهمیت بیشتري پیدا مي کند. دلیل اصلي این امر باقي نماندن آرشیوهای کهن ایران از 
گزند حوادث طبیعی و بشری است.  از دیگرسو، آرشیو ملی در ایران، پدیدة نوظهوری است. 
سازمان اسناد ملی ایران، در سال 1349 تأسیس شد. در چنین شرایطی مطالعه فهرست های 
باقی مانده از اینگونه مخازن نابود شده، در شناخت انواع اسناد و محتوای آنها و درنهایت 
مطالعات تاریخی و سندشناسی، یاریگر سندشناسان و تاریخ پژوهان است و نیز از دیدگاه 
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مطالعات آرشیوی و شناخت روش آرشیویست های گذشته و سنت نگهداری اسناد در ایران 
اهمیت دارد.

فرضیه و پرسش های پژوهش
فرضیة اساسی پژوهش حاضر چنین است که روش انواع فهرست های کهن اسناد در ایران، 
در زمان ها و مکان های جدا، به یکدیگر نزدیک است و در راستای اثبات این فرض به 

پرسش های زیر پاسخ داده می شود.
1. فهرست های کهن اسناد در ایران شامل چه انواعی می شوند؟

2. هر نوع از فهرست های کهن اسناد در ایران از چه عناصری برای توصیف اسناد بهره 
برده است؟

3. در مجموع کدام عناصر توصیفی بیشترین کاربرد را در فهرست های مورد بررسی 
داشته اند؟

4. ترتیب توصیف اسناد در این فهرست ها بر چه مبنایی است؟

انواع فهرست های اسناد در تاریخ ایران
جست و جویی در فهرست های نسخ خطی و مراجعه به مراکز اسناد و بررسی منابع چاپی 
مرتبط، کاماًل مشهود است که فراوانی نسخه های باقی مانده از انواع فهرست های اسناد، در 
دورة  قاجار در ایران، بیش از دورة های قبل است و به طورکلی نیز بندرت به نمونه های 
اینگونه فهرست ها در دورة پیش از حکومت صفوی برمی خوریم. از این رو، هرچند 
فهرست برداری از اسناد در دورة صفویه و پس از آن، با توجه به یک نمونه فهرست سند 
که از دورة پیش از صفویه باقی مانده)ذبیحی، 1354،صص 157-160( ادامة سنتی کهن 
است؛ بررسی و واکاوی این امر بر پایة نمونه های موجود که متعلق به دورة صفوی و پس 

از آن هستند، امکان پذیر است. 
نخستین نکته ای که با نگاهی به نمونه های در دسترس و مورد بررسی می توان گفت این 
است که این فهرست ها با توجه به نوع اسناد تهیه شده اند. به عبارت دیگر، در هر فهرست، 
سندهایی که از یک نوع هستند یا انواعی که در یک دستة کلی جای می گیرند، معرفی شده اند. 
براین اساس، در پاسخ نخستین پرسش پژوهش می توان انواع فهرست های اسنادی که در 
ایران، پیش از دورة معاصر و آرشیوهای مدرن، مشاهده می شوند، در دسته های زیر جای داد:

 دفتر شرعیات، کتابچه قبالجات امالک، فهرست موقوفات، دفتر ثبت فرمان ها و رقم ها، 
فهرست اسناد مالی.

حبيب الله عظيمی 
محسن قوسی کاهو



29
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 92

1. دفرت رشعیات 
دفاتری که علما در آن به انجام امور حقوقی از قبیل تنظیم اسناد و رسیدگی به دعاوی 
می پرداختند، »دفتر شرعیات« نام داشت و در آن دفتر، خالصة هر سند درج می شد تا در 
صورت نیاز بعدها به آن مراجعه شود. پیش از تصویب قانون ثبت اسناد و الزامی شدن آن 
در سال 1306ش. و به وجود آمدن دفاتر ثبت اسناد، تنظیم دفاتر ثبت اسناد در قالب دفتر 
شرعیات یا دفتر رسائل، به صورت سنتی در میان علمای برجسته دورة قاجار و پیش از آن 

نیز صورت می گرفته است)اتحادیه، روحی، 1385، صص8-7(.
نمونه های این دفاتر باقی مانده است و عالوه بر مزایایی که در مطالعه تاریخ اجتماعی 
ایران دارند به عنوان نوعی فهرست سند می توان به روش آنها و عناصر مورد توجه شان دقت 
نمود. علی رغم بسیارِی دفاتر شرعیات، تاکنون توجه کمی به آن شده است. براساس نمونه 
مورد بررسی- دفتر شرعیات شیخ فضل اهلل نوری در سال های 1303 تا 1306ق.- روش ثبت 
اسناد، یا به عبارتی فهرست برداری از سندها، به این صورت بوده است که به ترتیب تاریخ 
ثبت، خالصه ای از هر سند شامل تاریخ تولید سند، نوع سند و ارکان سند )طرفین معامله و 
مدت و شروط آن و...( نوشته و سپس به مهر و سجالت آن اشاره شده و در مواردی نیز 
حواشی سند، در صورت ارتباط آن با متن، توضیح داده شده است. نکتة جالب توجه این 
است که در پایان توضیحات هر سند حروفی جدا از هم، به این صورت: »ح س ا ت ا س« یا 
»ح ظ ع« و حروف دیگر آمده که محرر دفتر شرعیات از آن با عنوان »رمز سجل« یا »عالمت 
سجل« نام برده است. روشن نیست منظور از این شناسه گذاری چیست. در مواردی نیز که 

سند در چند نسخه تهیه شده، به تعداد نسخ سند اشاره نموده اند.
پس از ثبت اسناد، یادداشتی نیز در خود سند فهرست شده)معموالً در حاشیة سمت 
راست، نزدیک به آخرین سطور( مبنی بر ثبت آن درج می شد)رضایی،1390، ص81( که 

امروزه می تواند در توصیف اسناد مورد توجه قرار گیرد.

2.  کتابچه قبالجات امالک 
فهرست کردن اسناد و قبالجات امالک از دیرباز در ایران رایج بوده و افراد، حاکمان و 
اماکن مذهبی که دارایی های غیر منقول بسیاری داشته اند، عمدتاً فهرستی از آنها تهیه 
می کرده اند. در تهیه فهرست امالک، صرفاً قبالجات و بنچاق های امالک فهرست نشده اند 
و گاهی نیز با بررسی »دفاتر قدیم سالطین ماضی«)بیانی، اتحادیه، 1387، ص13( کتابچة 
جدیدی می نوشته اند و از همین نکته می توان دریافت که فهرست قبالجات ارزش حقوقی 

نیز داشته و به عبارت دیگر، ثبت با سند برابر بوده است.

بررسی تحلیلی فهرست های
 اسناد در ایران دورۀ صفوی و قاجار
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اصطالح خاصی که برای این نوع فهرست ها در متون تاریخی و در خود فهرست ها 
به کار می رفته، »صریح الملک« بوده است. البته با نگاهی به نمونه های قاجاری این فهرست ها 
به نظر می آید اصطالح صریح الملک در دورة قاجار منسوخ شده باشد؛ چرا که برعکس 
نمونه های صفوی، آثار تألیف شده به صورت صریح الملک در دورة قاجار، به وسیله مولف 
و در متن اثر به این عنوان خوانده نشده اند. چون »صریح الملک« های باقی مانده، همگی 
فهرست موقوفات هستند، هرچند درواقع بنا بر اشارات متون تاریخی کاربرد آن عام تر بوده 

است، معرفی آن در ادامه معرفی فهرست های موقوفات می آید.
  از نمونه های با ارزش کتابچه های قبالجات، »کتابچه قبالجات خزانه مبارکه« است که 
در سال 1290ق. بر اساس قبالجات موجود از امالک شاهان قاجار نگاشته شده است. در 
این فهرست، اصل بر وابستگی مکانی اسناد نهاده شده و ذیل هر منطقة جغرافیایی، پس از 
نوشتن تعداد قباله های مربوط به آن منطقه، هر یک از قبالجات، جداگانه توصیف شده و نوع 
سند، ارکان آن)شامل طرفین معامله و حدود اربعه ملک و...(، تاریخ سند و حواشی آن مورد 

توجه قرار گرفته اند.

3.  فهرست موقوفات 
شاید بتوان گفت مهم ترین فهرست های باقی مانده از اسناد، فهرست های موقوفات اند 
و بی شک رواج فراوان سنت وقف و تقدس این رسم نیکوکارانه در میان مردم و حتی 
سالطین و حاکمان، در باقی ماندن این فهرست ها بی تأثیر نبوده است. هرچند تصحیح 
و چاپ اینگونه آثار، امروزه چندان مورد توجه نیست، لکن در گذشته تهیة فهرست 
موقوفات نه تنها به جهت آگاهی از موجودی سندهای امالک اماکن مذهبی و به عنوان 
نوعی ابزار نظارت داخلی، مورد توجه بوده که حتی استنساخ و وقف نسخة خطی آن 
برای اینکه »هرکه خواهد، بخواند«- بخشی از یادداشت وقف شاه عباس صفوی در ظهر 
برگ نخست نسخة شمارة 3718 موزة ملی از صریح الملک عبدی بیگ- و نیز انتشار آن 

به صورت چاپ سنگی، رایج بوده است.
کهن ترین  از  یکی  بوده اند.  صریح الملک ها  موقوفات،  فهرست های  رایج  انواع  از 
نمونه های معرفی شده اینگونه آثار در فهرست ها نسخ خطی، مربوط به دورة صفوی و 
فهرستی از موقوفات بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است که بنا بر فرمان شاه طهماسب صفوی 
در 973ق. با هدف ساماندهی به اموال بقعه، کار تهیه آن به دست عبدالمومن بن صدرالدین 
شیرازی معروف به عبدی بیگ آغاز و در 975ق. به پایان رسیده است)شیخ الحکمایی، 1387، 

صص21-20(.

حبيب الله عظيمی 
محسن قوسی کاهو
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از اثر نام برده دو نسخه در موزة ملی به شماره های 3718 و 3719 و یک نسخه در 
کتابخانة ملی به شمارة 2734 و نیز چهار عدد ریزفیلم در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
نگهداری می شود. همچنین، سه اثر دیگر با نام صریح الملک در مجموعه های نسخ خطی 
ایران شناخته شده اند. صریح الملک محمدطاهر سپاهانی/ اصفهانی- که به گونه ای ادامة 
کار عبدی بیگ است دربارة اسناد بقعة شیخ صفی الدین اردبیلی)شیخ الحکمایی، 1387، 
ص21( و دو نسخه از آن در موزة ملی به شماره های 4324 و 3703 نگهداری می شود، 
صریح الملک)کتابچة موقوفات اصفهان(، به شمارة 8008 در کتابخانة مجلس و همچنین 
صریح الملکی متعلق به زمان شاه عباس که آن هم متعلق به کتابخانة مجلس است به شمارة 

17228)درایتی، 1389، ص136(.
چنان که مشهود است یازده نسخة باقی مانده مربوط به چهار اثر به نام صریح الملک بوده 
که عموماً متعلق به دورة صفوی و به عنوان فهرست موقوفات، معرفی شده  اند. صریح الملک 
محمدطاهر اصفهانی متن کامل اسناد را نقل کرده است)شیخ الحکمایی، 1387، ص21(، از 
این رو، نمی توان آن را در شمار فهرست های اسناد آورد. همچنین، با بررسی نسخة خطی 
اثری که فهرست موقوفات اصفهان معرفی شده، به نظر می آید که این اثر کتابچه ای است 
که در آن مشخصات جغرافیایی، نوع مالکیت و منابع تأمین آب و میزان بذر و محصول 
روستاهای اصفهان آمده و مقدار مالیات نقدی و غیرنقدي)صورت عمل( هریک در ذیل 
آن، براساس دفاتر، نوشته شده است. با توجه به اینکه در نسخه، هیچ اشاره ای به موقوفه 
بودن امالک نشده است و درواقع هیچ توضیحی در باب هدف از نگارش نسخه وجود 
ندارد، محتمل است صرفاً به جهت تعیین مالیات، تهیه شده باشد. درنتیجه، تنها صریح الملک 
عبدی بیگ و صریح الملک زمان شاه عباس )تصویر 1؛ کمام، نسخه خطی 17228( - که 
خالصه ای است از همان اثر عبدی بیگ و صریح الملک های دیگری که دربارة موقوفات بقعه 
شیخ صفی نوشته شده و در زمان تألیف اثر در دسترس مؤلف بوده اند- را می توان به عنوان 

فهرست اسناد بررسی کرد.
با مطالعة نسخة خطی این دو اثر درمی یابیم که هر دو در معرفی قبالجات، مبنا را 
بر وابستگی مکانی نهاده و به ترتیب حروف الفبا و ذیل هر مکان به توصیف سند مربوط 
پرداخته اند. عناصری که در این آثار مورد توجه قرار گرفته اند -هرچند در همة موارد یکسان 
عمل نشده – عبارت اند از: تاریخ سند، نوع سند، ارکان سند )طرفین معامله یا وکالیشان، مبلغ 
و حدود اربعه مورد معامله( و اشاره به وجود سجل قاضی، در صریح الملک زمان شاه عباس، 

و ذکر نام قاضی، در اثر عبدی بیگ.
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4.  دفرت ثبت فرمان ها و رقم ها 
در اسناد، از این دفاتر به عنوان دفاتر خلود یاد شده است ولی برخالف فال نیک نام گذاریشان، 
این دفاتر تا به امروز باقی نمانده اند. لکن از موارد بسیار اندکی که محتمل است دفتر خلود 
بوده باشند یا حداقل کاربردی مانند آن داشته اند، می توان به دقت کم نظیر آرشیودارهای 
گذشته ایران در توصیف اسناد پی برد. »ظاهراً ثبت مشخصات اسناد بدین دقت و کیفیت، 
بیشتر برای آن بوده است که منشیان در مراجعات بعدی بدانند قبال نامه نگاری به پادشاهان 

مناطق مختلف به چه کیفیت ظاهری و مادی انجام شده  است)افشار، 1387، ص24(.«
اگر مجموعه هایی را که شامل متن کامل اسناد هستند از این دسته استثنا کنیم -نه 
به جهت دفتر خلود بودن، بلکه از نظر فهرست اسناد بودنشان- آنگاه تعداد فهرست های 
فرمان ها و ارقام، انگشت شمارند و به نظر می آید کهن ترین نمونة در دسترس، برگی باشد 
با تاریخ 898ق. ، احتماالً متعلق به یک دسته فرد، که در آن خالصه ای از دو سند به گونه ای 
فهرستوار درج شده است. این فهرست، براساس تاریخ سند مرتب شده و پس از ذکر تاریخ، 
نوع سند را مشخص کرده و آنگاه شخصی را که فرمان به واسطة او صادر شده را نام می برد 
و سپس به محتوای سند می پردازد. در واقع مخاطب فرمان و محتوای آن را می توان معادل 
ارکان سند در اسناد شرعی دانست. تصویر و بازخوانی سند مذکور در راهنمای کتاب،شماره 

18 صفحه هاي 157-160، چاپ شده است.
فهرست مذکور روش ساده و مختصری دارد، ولی دقت منشیان ایرانی را در توصیف 

رصیح امللک،) کامم، نسخه خطی 17228، 

اسکن شامرۀ13( 
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عناصر بیرونی)عناصر نسخه شناختی( اسناد با بررسی فهرست دیگری که به شکل بیاضی از 
دورة صفوی باقی مانده است، درمی یابیم. بیاض یاد شده، که هم اکنون به شمارة 5032 در 
کتابخانة مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود و نیز در »فرهنگ ایران زمین« جلد 23 
و 24، به صورت چاپ عکسی منتشر شده، شامل 245 نامه )سلطانیات( از سال های 997 تا 
1130ق. است که 163 سند از این میان، مفصال توصیف شده اند و عناصر مطرح شده در این 
فهرست اسناد، که توجه بسیاری به عناصر با اهمیت در مطالعات سندشناسی دارد، می تواند 

الگوی مناسبی برای آرشیویست ها و نیز سندشناسان امروزی باشد.
در این بیاض نیز نخستین عنصر توصیف شده دربارة هر سند، تاریخ آن است و سپس 
چکیده ای از محتوای آن را بیان کرده و آنگاه مفصاًل به توصیف ظاهری سند می پردازد. 

عناصری که در این بخش مورد توجه قرار گرفته اند عبارت اند از:
-  نوع کاغذ سند؛

-  اندازة کاغذ و اندازة مربوط به نوشته ها در قسمت های مختلف یک سند؛
-  جای عنوان ها و جدول ها؛

-  چگونگی خط متن و طرز ضبط اسامی خاص و عباراتی که به خط غیر متن، کتابت 
شده است؛

-  محل مهر و چگونگی آرایش اطراف آن؛
-  وضع جاهای مختلف بوم )محمل یا رسانه( و اطراف و حواشی سند؛

-  وضع تا کردن سند؛
-  نوع لفافه و محفظه سند؛

-  شکل الک گیری و محل آن در محفظه)افشار، 1387، ص24(.
هر چند اینگونه فهرست های اسناد نادرند، به سبب اهمیت سندهایشان )سلطانیات و 
دیوانیات( دقت خاصی در توصیف آنها شده است که می تواند مورد توجه فهرستنگاران 

امروزی قرار بگیرد. 

5.  فهرست اسناد مالی 
اینگونه از فهرست ها به صورت فرد یا کتابچه های سیاقی تدوین و ازآنجا که با اهداف 
حسابداری تهیه شده اند، عالوه برآنکه در آنها از خط و زبان تخصصی حسابداری گذشته 
ایران )سیاق( استفاده شده است، عناصری نیز مورد توجه بوده که از دید حسابداری مهم اند.

نمونه های بررسی شده عبارت اند از: یک طغرا فرد با عنوان »فهرست برات مواجب 
کدخدایان دارالخالفه طهران و غیره« )تصویر2؛ ساکما، 295000395( و »کتابچه قبوض 
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اجناس پیشکشی به ناصرالدین شاه« )تصویر3؛ کمام، نسخة خطی: 11592(. 

 

فهرست برات مواجب کدخدایان دارالخالفه 

طهران و غیره، ساکام، 295000395 

تصویر  2
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فهرست ها مزبور به رسم سیاق نویسان نگارش یافته اند؛ چنان که در آغاز، زیر دفعه 
بزرگ، مجموع حساب آمده و در ادامه زیر دفعه های کوچک، تک تک موارد نوشته شده اند. 
یکی از ویژگی های بارز این فهرست ها نیز همین نوع نگارش و صفحه آرایی ویژة آنهاست 

که مختص سیاق نویسی بوده است.
در فهرست برات یادشده، پس از ذکر مجموع مبالغ در دفعه بزرگ، بر اساس برات ها 
نام  به چه کسی حواله شده اند، دو دفعه کشیده شده و ذیل آن در دفعه های کوچکی 
دریافت کننده و مبلغ هر برات را نوشته اند. بنابراین، می توان گفت برات های مزبور در کمال 
اختصار فهرست شده اند و فقط محتوای اسناد، مد نظر قرار گرفته است. عوامل محتوایی ذکر 

شده در فهرست، در واقع ارکان تشکیل دهندة سند برات هستند.
اما بر عکس این سند، کتابچه نام برده، نه براساس مبلغ که براساس تعداد قبض ها )اسناد( 
نگارش شده است؛ چنان که در دفعه بزرگ آغازین تعداد کل قبوض آمده و پس از آنکه در 
ذیل آن قبض ها به دو دسته تقسیم شده و تعداد هر دسته نوشته شده، براساس سال صدور 
قبض)البته فقط سال ترکی ذکر شده(، توصیف تک تک قبض ها آمده است و محتوا/ ارکان 
سند، مورد توجه واقع شده است. ارکان قبوض پیشکشی که در این فهرست ذکر شده اند 

کتابچه قبوض اجناس پیشکشی به نارصالدین شاه، 

کامم، نسخۀخطی، 11592، ب 1پ- 2ر

تصویر 3
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عبارتند از: مشخصات پیشکش کننده و مشخصات جنس پیشکشی.

مقایسۀعنارص توصیفی انواع فهرست های اسناد
با بررسی محتوای یک یا دو نمونه فهرست از هر دسته از فهرست های اسنادی که معرفی 

شدند، پاسخ دومین پرسش پژوهش چنین است:
- عناصر توصیفی دفتر شرعیات عبارت اند از: تاریخ سند، نوع سند، ارکان سند، حواشی 

سند، مهرها و تعداد نسخ سند. 
- عناصری که در کتابچه قبالجات امالک وصف شده اند، عبارتند از: وابستگی مکانی، نوع 

سند، ارکان سند )شامل طرفین معامله و حدود اربعه ملک و...(، تاریخ سند و حواشی سند.
- عناصری که در فهرست موقوفات مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: وابستگی 
مکانی، تاریخ سند، نوع سند، ارکان سند )طرفین معامله یا وکالیشان، مبلغ و حدود اربعه مورد 

معامله( و حواشی سند )اشاره به وجود سجل قاضی و ذکر نام قاضی(.
- عناصر توصیفی مورد توجه فهرست های فرمان ها و رقم ها چنین اند: تاریخ سند، نوع 

سند، ارکان سند و عناصر بیرونی سند.
- عناصر توصیف شده در فهرست های اسناد مالی شامل تاریخ سند، نوع سند، مهر و 

ارکان سند هستند.

 عنارص

فهرست
مهرحواشیارکانوابستگی مکانینوعتاریخ

تعداد 

نسخ
عنارصبیرونی

++++++دفرت رشعیات

+++++کتابچه قبالجات 

+++++فهرست موقوفات

++++فهرست فرمآنها

++++فهرست اسناد مالی
عنارص توصیفی در انواع فهرست های اسناد 

جدول 1
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با نگاهی به جدول 1 می توان دریافت که هر عنصر توصیفی در چه تعداد از فهرست های 
اسناد کاربرد داشته است. بنابراین می توان به پرسش سوم این گونه پاسخ داد که پرکاربردترین 
عناصر توصیفی فهرست های اسناد مورد بررسی تاریخ ، نوع و ارکان سند هستند؛ چراکه در 
همة انواع فهرست ها به کار رفته اند. سپس عنصر حواشی سند با کاربرد در سه نوع فهرست 
مطرح می گردد. عناصر وابستگی مکانی و مهر در دو نوع از فهرست ها و عنصرهای تعداد 

نسخ و عناصر بیرونی سند هریک فقط در یک نوع فهرست اسناد کاربرد داشته اند.

بررسی نظم اولیه اسناد با توجه به ترتیب اسناد در فهرست ها
»حفظ نظم اولیه« اسناد، از اصول پنجگانه تنظیم اسناد است که اطالعات مهمي درباره 
پدیدآور اسناد و روش بایگاني او بیان مي کند و به گونه ای نشان دهندة تاریخ آرشیو است. 
اما آرشیویست گاهي مي تواند به دالیلي در نظم نخستین اسناد دست ببرد؛ از جمله زماني 
که نظم خاصي در اسناد نباشد یا نظم ابتدایي، بدون قاعده یا بسیار پیچیده و غیرقابل 
فهم باشد و یا اسناد از نظم نخستین خود خارج شده باشند. لکن چگونه نظمي باید بر 
این اسناد آشفته اعمال شود؟ به نظر متخصصان، نظم جدید باید نظمي منطقي باشد بر 
اساس موضوع، الفبا، تاریخ یا هر طرح مناسبي که نیاز پژوهشگران را برآورد. آرشیویست، 
همچنین »مي تواند براساس ترتیبي که در زمان جاري بودن اسناد بر آنها حاکم بوده، در 

بازسازي نظم پیشین بکوشد)عادلي، امیرخاني، 1387، ص105(.«
می توان با توجه به ترتیب توصیف اسناد در فهرست های باقی مانده از آرشیوهای کهن 
ایران به شیوة تنظیم اسناد در این آرشیوها دست یافت. بررسی فهرست های اسناد یادشده 
از نظر ترتیبی که برای توصیف سندها به کار برده اند، پاسخ پرسش چهارم را نشان می دهد:

- کتابچه قبالجات و فهرست موقوفات، بر اساس نواحی جغرافیایی مرتب شده اند؛ 
بنابراین می توان گفت اسناد توصیف شده در این فهرست ها نیز بر همین اساس در مخزن 

قرار گرفته اند یا شیوة تنظیم این اسناد بر اساس وابستگی مکانی آنهاست.
-  فهرست فرمان ها و فهرست اسناد مالی، هر دو به ترتیب تاریخ اسناد تدوین شده اند و 

می توان گفت شیوة تنظیم این اسناد در مخزن نیز بر اساس تاریخ آنها بوده است.
از آنجا که کتابچة قبالجات و فهرست موقوفات، هر دو به توصیف سندهای شرعی 
مرتبط با امالک می پردازند و فهرست فرمان ها و فهرست اسناد مالی، هر دو شامل اسناد 
دیوانی هستند؛ این نکته جالب توجه است که در نمونه های بررسی شده فهرست های اسناد 
شرعی بر اساس نواحی جغرافیایی و فهرست های اسناد دیوانی بر مبنای تاریخ مرتب شده اند.
در مورد دفتر شرعیات نمی توان درباره شیوة تنظیم اسناد در مخزن سخنی گفت؛ چرا که 
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اصل اسناد ثبت شده در محاکم شرعی، نزد صاحب یا صاحبان آنها باقی می ماند.

نتیجه گیری
چنان که بررسی این نمونه ها از فهرست های اسناد دورة صفوی و قاجار نشان می دهد، 
عناصر مورد توجه پدیدآوران این آثار تا حد زیادی یکسان بوده است. البته، به استثنای 
یک مورد که بسیار مفصل به عناصر بیرونی سند توجه کرده و موردی که بسیار مختصر 

اسنادش را توصیف کرده است.
 می توان در مجموع، مهم ترین عوامل مورد توجه در سنت فهرست نویسی اسناد در 
ایران را اینگونه برشمرد: تاریخ، نوع، ارکان )محتوای سند(، وابستگی مکانی، سجالت، مهر 
و حواشی سند. البته باید در نظر داشت که فهرستی که با هدف توصیف تفصیلی اسناد 
نوشته شده است، به عناصر بیرونی سند نیز توجه بسیاری داشته است و برخی فهرست ها 

چندنسخه ای سند را نیز ذکر کرده اند. 
همچنین، مهم ترین عواملی که بر اساس ترتیب سندها در فهرست، احتماالً مبنای تنظیم 

اسناد در مخزن نیز بوده اند، تاریخ و وابستگی مکانی سند هستند.
توجه به عناصر توصیفی تاریخ، نوع و ارکان سند در همه انواع فهرست ها و تکرار 
عناصر حواشی، وابستگی مکانی و مهر در حدود نیمی از فهرست ها، به عالوه ترتیب همسان 
توصیف اسناد با توجه به نوعشان، فرضیه مطرح شده را مبنی بر نزدیکی روش فهرست های 

اسناد کهن در ایران به اثبات می رساند.
نزدیکی روش فهرست نگاران اسناد در گذشته ایران، در زمان ها و مکان های جدا، 
نشانه ای می تواند باشد از آشنایی عمیق ایشان با اسناد و غور در آنها؛ اما به هر دلیلی که این 
یکسانی نسبی در روش گذشتگان، به وجود آمده باشد، نشانة اهمیت عناصر مورد توجه 
ایشان است و هم از این روست که توجه معاصران به سنت دیرپای ایرانی، در کنار سود بردن 

از شیوه ها و استانداردهای علمی جهان مدرن، ضروری می نماید.
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مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 

صریح الملک، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، نسخة خطی شمارة 8008
صریح الملک، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، نسخة خطی شمارة 17228

صریح الملک، موزةملی، نسخة خطی شمارة 3718 
عادلی، معصومه؛ امیرخانی، غالمرضا )1387(. تنظیم و توصیف منابع آرشیوی )با تاکید بر فهرست های 

راهنما(. گنجینة اسناد،18)4(،112-101.
کمام،نسخة خطی شمارة 11592، اجناس پیشکشی به ناصرالدین شاه

بررسی تحلیلی فهرست های
 اسناد در ایران دورۀ صفوی و قاجار


