
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د. فهرست منابع وماخذ

ــذ     ــویري : ماخـ ــش تصـ ــابع بخـ ــت منـ ه. فهرسـ

  تصاویرمورداستفاده را نشان می دهد.

  تعداد نویسندگان ، مدخل ها، منابع وماخذ

  ب .تعداد مدخل ها وشهرها 

ازآنجا که این مجموعه درزمره منابع نفیس ومرجـع  

آن مطالب ومحتوي آن میان گیرد وافزون بر قرار می

رشته اي است به گونه اي که  درزمینه تاریخ محلی 

، جغرافیاي تاریخی شهرها ي ایران ومسائل گوناگون 

آن مورد استفاده پژوهشگران ودانشجویان رشته هاي 

مرتبط می باشدجا دارد که بیشـتر بـه آن پرداختـه    

شود.ازاینرو تعداد شـهرهاي مـورد مطالعـه  ومنـابع     

  ذ مربوط رادر ادامه می توان مالحظه نمود:وماخ

 9ماخـذ(   907مقالـه،   117نویسنده ،  53جلداول: 

؛ شـهرهاي  4ماخذآن انگلیسی)، منابع بخش تصـاویر 

  ؛ایواوغلی  - آبادان

 9ماخذ(  701مقاله ،  114نویسنده ،  41جلد دوم: 

؛ شـهرهاي  8ماخذآن انگلیسی)، منابع بخش تصـاویر 

  پیشین؛ -بابا حیدر

 1ماخـذ(   655مقالـه،   89نویسـنده،   46د سوم: جل

؛ شهرهاي: 8ماخذآن انگلیسی) ، منابع بخش تصاویر

  ؛حویق – تازه آباد

  

  ؛حویق - تازه آباد

ماخـذ(   901مقالـه،   93نویسـنده،   41جلد چهـارم:  

؛  8بــدون ماخــذ آنگلیســی)، منــابع بخــش تصــاویر 

  دیهوك؛ -شهرهاي : خارك

ماخذ (  545مقاله ،  72نویسنده ،  35جلد پنجم :  

ــاویر    2 ــش تص ــابع بخ ــی)، من ــذ آن انگلیس ؛ 9ماخ

  زیرآب؛ -شهرهاي : رابر

 4ماخذ (  620مقاله ،  78نویسنده،  40جلد ششم:  

؛ شهرهاي  8ماخذآن انگلیسی ) ، منابع بخش تصاویر

  سیه رود. -:  ساري 

  زیارتگاه ها، امامزاده ها ومساجد   

اي مـذهبی  نگاه خاص ایـن مجموعـه بـه مکـان هـ     

وزیارتگاهها حائزاهمیت است. دراین منبع عـالوه بـر   

بیان جنبه هاي مذهبی این مکـان هـا بـه تـاثیراین     

اماکن براقتصاد وفرهنگ وتوسعه شهرنشـینی توجـه   

شده است . وجـود قبرسـتانها درکنـارمزارات وآیـین     

خاکسپاري و شکل گیري بازارهاي سنتی درکنـارآن  

معماري آن ونقـش  بررسی شده است. همچنین نوع 

این معماري وهنر برشهر موردمطالعه قرارگرفته است 

محل زیـارت نیسـت،     مکان هاي مذهبی تنها واینکه

      .بلکه محل عرضه هنرهنرمندان نیز می باشد

  

  

                                  
                                                                      

  مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي:

  )٩؛ علوم انسانی( فارسیمراجع 

  ��� ����ی ا�ان

  

  محمود صدیقی

  93زمستان 



 

  

شناسـی؛   شهر/ پژوهش گروهی بنیاد ایران شهرهاي ایران

مدیر طرح محمدرضا نصیري؛ طرح، مقدمـه، بررسـی و   

شناسـی،   تهران: بنیاد ایران -دوین نهایی حسن حبیبی.ت

 1389 -   

  ج.: مصور (رنگی)، نقشه، جدول. 

  .کتابنامه

 ٩۵  ش/  DSR  ۶ مرجع
» شهرهاي ایـران شـهر  « مجموعه نفیس وارزشمند  

با پژوهش گروهـی بنیـاد ایـران شناسـی ومـدیریت      

محمد رضا نصیري وطرح و مقدمـه وتـدوین نهـایی    

دردسـت انتشـارمی    89ازسـال  دکترحسن حبیبـی  

باشد. محمد رضا نصیري دکتـري تـاریخ از ترکیـه و    

عضو هیئت علمی پیام نـور، تـا کنـون سـمت هـاي      

مختلف اجرایی وپژوهشی را برعهـده داشـته اسـت .    

اثر تـالیفی  عمومـا در حـوزه     17دکترنصیري حدود 

 شادروان حسـن حبیبـی   تاریخ در کارنامه خود دارد

شناسـی از سـوربن فرانسـه،     دکتري حقوق وجامعـه 

درطــول حیــات سیاســی واجتمــاعی خــود کارنامــه 

ــیس      ــین رئ ــت. اول ــاده اس ــاي نه ــانی برج درخش

فرهنگستان وعضو هیئت امناي کتابخانـه مجلـس و   

ــود   20. از نظرعلمــینیــزرئیس بنیــاد ایرانشناســی ب

ــمند ــه   در اثرارزش ــوزه جامع ــه  درح ــالیف وترجم ت

  شناسی به یادگارگذاشته است.

کتاب شهرهاي ایرانشهردرقطع رحلی وکاغذگالسه و  

تصاویررنگی ازآثارعمده بنیاد ایرانشناسـی بـه شـمار    

جلـدآن دردسـترس قرارگرفتـه    6می آیدکه تـاکنون 

با 85طرح تدوین این کتاب درسال  است. بنابرمقدمه

  .همت دکترحبیبی صورت گرفته است

براساس این طرح موقعیت، طبیعت ، تاریخ، مسـائل   

مردم شناختی،  اقتصاد و مشاغل ، تعلـیم وتربیـت ،   

بهداشت ودرمان، مساجد وامامزاده ها ،  روزنامه ها ، 

ارتباطات شهري و دانشمندا ن ونام آوران هرشهر به 

طور جداگانه مورد بحث واقع شده اند. دکتر حبیبی 

شـهر ومسـائل و   «سمت بانام در مقدمه خود در دو ق

نقــاط تقــاطع جامــه شناســی هــاي «و»مباحــث آن 

» شهري وروستایی: طرح یک جامعه شناسی جدیـد 

مســائل مــورد بحــث را عنــوان و مشــکالت شــهرها  

وروســتاهاي تبــدیل شــده بــه شــهرهاي کوچــک را 

  بررسی  نموده است . 

  ساختارکتاب     

ــایی ودر     ــاس نظــم الفب ــاب براس ــاي کت ــدخل ه م

فحه  به صورت دوستون پیش رفته است. ذیـل  هرص

هرمدخل نقشه شهرمورد بحث ترسیم ومداخل فرعی 

وسایر برپایه طرح ازقبیل  موقعیت ، طبیعت ، تاریخ 

  بحث می شوند. موضوع ها یک به یک

جـدول آمـاري بـه    » جمعیـت «درذیل مدخل فرعی 

صورت رنگی دیده می شـود. همچنـین بـه تناسـب     

شهرمورد  کن وبنا هاي تاریخی امدخل تصاویري ازام

  نظرآورده شده است .

مورد استناد » منابع وماخذ« بنابرشیوه دانشنامه ها  

هرمقاله درانتهاي الفبـایی مـی شـودامادراین کتـاب     

برپایه توضیح مقدمه چون اکثر ارجا عات بـه منـابع   

جغرافیایی وتاریخی است آوردن ماخذ ذیل هر مقاله 

بیش از حداست و بنـابراین منـابع   »  مکررات« کرارت

وماخذ با نظم الفبایی در پایـان هرمجلـدآورده شـده    

تنهابه ذکرشماره منابع مربـوط   است ودرذیل مدخل

اکتفا شده اسـت .همچنـین درانتهـا ي هرجلـدپس     

، فهرست تصاویر مورداستفاده بـا  » منابع«ازفهرست 

  است. الفبایی شده» منابع بخش تصاویر« نام 

  الف. فهرست ها

به طورکلی پنج فهرست درهرجلدکتاب تنظیم شـده  

است که سه فهرست آن درابتداي هرمجلد ودو مورد 

  ازآن درانتهاي جلد آورده شده است:

  الف. فهرست عنوان وصفحات 

  ب. فهرست مدخل ها و نویسندگان 

ج. فهرست نویسندگان: فهرست الفبایی نویسـندگان   

 مربـوط کـه خواننـده رابــه    بـه همـراه مـدخل هــاي   

  فهرست اول رهنمون می سازد




