
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش موضوعی کتاب

ایران  ت هایسرموجود در فه موضوعات گوناگون

به چند دسته  داده اندتشکیل  را که اساس فهرستواره

علوم  -2علوم دینی  -1د:  نتفکیک می باشکلی قابل 

.  علوم غریبه -5علوم پایه  -4علوم طبیعی  -3انسانی 

مورد بحث هریک ازاین موضوعات در مقدمه به تفصیل 

  واقع شده اند.

 ساختارکتاب
کتااب  " عنوان برپایه نظم الفبایی تمام مدخل ها  -1

 ؛مرتب گردیده اند" ها ورساله ها

عربی در نظر گرفته نشاده   "ال "در نظم الفبایی  -2

 ؛است 

کتاب های هم اسم با مولفان متفاوت ، به ترتیاب   -3

از قدیم به جدید مانظم شاده   تاریخ فوت مولفان 

 ؛اند

پا  از  و" بدوون اد م لو"د "  کتاب های همانناد  -4

 ؛رای نویسنده آمده اندکتاب های  دا

" تااریخ وساال   "فاقاد کتاب های  دارای مولف   -5

لرتد  اد زت تد  ید مدوی ی زاوگی  اویسنوه ، لدک  

 ؛مد نظر بوده استترین اسخه آن 

درصورتی که کتاب، همناام ودارای مولاف باشاد     -6

وتاریخی برای نویسنده ونساخه آن ببات نشاده    

رتب باشد، بعد از کتاب های دارای مولف وتاریخ م

 ؛شده است

ابر در نظم کتاب های همنام زبان تالیف و موضوع  -7

مد نظر نبوده است و براسااس مولاف آن ترتیاب    

 ؛یافته است

چند نسخه ای براساس قمدمت نظام   کتاب های   - 8

 ؛یافته اند

در میان نسخ متعدداز یک کتاب ، نسخه مولاف ،    - 9

 ؛مقدم برسایر نسخه ها آورده شده است

های پراکناده باا عنااوین عاام     در خصوص نسخه  -11

  ؛استوار می باشد اساس کار بر تقدم کتابت 

 چگونه  از فهرستواره استفاده نماییم

مدخل مورد  "عنوان  کتاب "برپایه نظم الفبایی  .1

 ؛نظر در محل الفبایی خود قابل بازیابی است

با استفاده نام دیگر ابرباشد،  مورد نظر عنواناگر .2

 به نام اصلی رهنماون   هخوانند ارجاع  از سیتسم

 ؛می گردد

چنانچه خواننده از طریق مولف بخواهد اباری را   .3

)نمایه مولفاان    11بازیابی نمایدبا مراجعه به جلد

 .؛مربوطه را دنبال نماید" عنوان"می تواند 

باشد، بامراجعه  مدخل مورد نظر  "کاتب "اگر نام  .4

) نمایه کاتبان  و یاداشت موارد ماورد   12به جلد

یا عناوین خااص دسات    عنوان به  می توان  نظر

 .یافت

الزم به ید آآو ت اادک  ده  ادک االادکم آ ایهدی ا  د   

" ب اد  االکعد ن اسدد بده زوآت الیووا ت ا وآه اادک

 م بل توجهخطی"  ا بر وت وب عرضه ا  یو. از اک ن 

ایددن لا وعدده گ اددهه از لسر ددی اسددد خطددی  را نددوه آ  

کیدد  ایددن اسددد بدده یدد  لن دد  بدده کددو ن یکف   دده، ت 

  ه بخ ادده  دد  و لرا ددف لخه دد  ااددک  دده"حدد   آلدد  ت آ  

 ددرا   ا ددل  ددن  و لادده م ن آ  لقولدده بددرات  ایددن الددر

 هد ب  لراا  ااهخ بگرآیوه ااک. آخرین اکهه اینکه آ  

  راددهوا ه جددفو " آشدد   ا یسددهه تقددویر" (  98ادد )  

 . مرا گر ک
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های ایاران )دناا ب باه     نوشت فهرستواره دست

تهاران: کتابخاناه،    -کوشش مصطفی درایتای. 

موزه و مرکز اسناد مجلا  شاورای اسا،می،    

 1389- 

) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلا    -ج. 12 

  215 شورای اس،می؛ 

 -. اعااده  2 ج. -اظهار.  -. آیین 1 مندرجات: ج.

. 4 ج. -سازی. چینی -. التصاریف 3 ج. -تشیید.

 -. دیااااوان 5 ج. -دیاااان. -الحائریااااات 

. 7 ج. -شاایوه. -. سااائر 6 ج. -ژیمناسااتیک.

. 9 ج. -مثیر. -. قائم 8 ج. -مافیه. فیه -الصاحب 

 -. المناااائ  11 ج. -المملاااو . -المجادلاااه 

هاای   نوشات  . مولفاان دسات  11 ج. -یونسییه.

 های ایران. نوشت . کاتبان دست12 ج. -ایران.
 موجاود  ردآوری وتدوین اط،عات نسخه های خطای گ 

در کتابخانه های ایران دریک منبع کاری اسات عظایم   

وبزرگتر آنکه این مهم ازعهده شاخ  برآیاد آن هام    

 15مانند ت،ش ودولتی  بدون داشتن پشتوانه سازمانی 

 000/103" آادد "  دده ( لو"دد  لحهددرم 89-75)ساااله 

نااوان دساات نوشاات را بااه تعبیرخااوددراین ماخاا  ع

نسخه های خطی به صاورت پراکناده     گردآورده است.

درانواع کتابخانه ها و شهرهای مختلف ایران نگهاداری  

 می شود وبنابه مقدمه کتاب تا قبل ازاین منبع اط،عات

 نسخ موجود به طور یکپارچه در اختیار نبود وافزون بر

 

اط،عات تمامی نسخ را به بتواند لزوم منبعی که نیز آن 

طور یکجا در دسترس پژوهشگران قارار دهداحسااس   

چنانکه  نویسنده ای پ  از تصحی  و چاا   می گردید 

تازه متوجه مای  و صرف هزینه گزاف  یک نسخه خطی 

نسخه های دیگری ازنسخه در فا،ن کتابخاناه   شد که 

وجود داشته که از نظر وی پنهاان ماناده اسات و چاه     

برای  نسخه مورد نظر به خارج از کشور سفر نموده بسا

،در حالیکه آن منبع در کتابخانه های داخل هم موجود 

. چنانکه مولف مای گویاد دو هادف اصالی،     بوده است

تبادیل اط،عاات    -1:انگیزه تدوین این مجموعه باود 

ای سامان یافته به جهت  ناهمگون و پراکنده به مجموعه

ایجااد   - 2مکتوب ایاران   نمایش حجم و اهمیت ذخایر

پشتوانه اط،عاتی برای مراکز پژوهشی و پژوهشاگران  

 این حوزه.

" آااد  عنوان کتاب می باشد که  قله تلخی   "دنا"نام 

 " ا ایف آ  ذ ن خواانوه له  آ  لی ا زآ.

 گسهره لا وعه   

فهرست جداگاناه از نساخ     000 بر  یه   راهوا هاین 

نسخ  نگهداری عمدهرکزم13خطی و همچنین اط،عات 

شکل گرفته است کاه البتاه باه    ایران  خطی درسراسر

نیست وممکان ا سات    این مراکزمعنای تمام موجودی 

منابعی فهرست نشده در این کتابخانه ها وجود داشاته  

آنچه در ایان  مانده باشدکه از نظر این مولف دور باشند

هاایی اسات کاه     گزارش آمده تعداد عنااوین نساخه  

 1388فصل و یا مختصر آن تاا اواخار ساال    اط،عات م

 :شمسی به دست ما رسیده است

 سنای تابخانه مجل  شورای اس،می به اضافهک .1

 عنوان نسخه 43272   : سابق:
   

دانشگاه تهران )به اضافه دانشکده الهیات،   .1

 دانشگاه تهران )به اضافه دانشکده الهیات، حقوق، . 2   

های عکسی  دبیات و علوم پزشکی  به ضمیمه نسخها

 ؛عنوان نسخه 41711  های آن: و فیلم

عنوان  29827 کتابخانه آیةاهلل مرعشی در قم: . 3 

 ؛نسخه

 28446 قدس رضوی در مشهد:  بخانه آستانکتا . 4 

 ؛عنوان نسخه

 ؛عنوان نسخه 21885 کتابخانه ملی ایران .5 

 ؛عنوان نسخه 17569 کتابخانه ملک تهران:  .6  

عنوان  15671 کتابخانه آیة اهلل گلپایگانی در قم: .  7  

 ؛نسخه

مرکز احیاء میراث اس،می در قم )خطی و . 8  

 ؛خهعنوان نس 13286عکسی :

  ؛عنوان نسخه 6961 کتابخانه مسجد اعظم قم:.    9  

  ؛عنوان نسخه 6927 کتابخانه وزیری در یزد:  .  11

کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری )سپهساالر   .  11

 ؛نسخه  عنوان 6163 تهران: 

دانشگاه فردوسی مشهد )شامل دانشکده الهیات و  .12

  .ادبیات
محور مورد بررسی قرار این بررسی چند  همچنین در

 :گرفته است

 ؛های دارای بیشترین نسخه در ایران کتاب .1

 ؛رهای موجود کشو ترین نسخه کهن .2

 ؛های در کشور پراکندگی نسخه .3

 ؛ها و حجم ذخایر آن مراکز نگهداری نسخه .4

 های عربی و فارسی و رابطه آن به نسبت کتاب .5

 .موضوعات مختلف

 

 


