
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .و ترکی احتماال به آن اضافه خواهد شد  

 "و "اطالعات کتابشناسیی  "متن کتاب به دوقسمت 

 تقسیم می گردد.  "اطالعات نسخه شناسی

اطالعییات  "و "بطورخالصییه اطالعییات کتابشناسییی   

 ناسی موارد ذیل را دربردارد:نسخه ش

   

    اطالعات کتابشناسی :

 ستا  الفبای نام رسالهنظم کتاب بر اساس  .1

  اثر موضوع و زبان.  در قسمت دوم 2

 جای داردنام اثر  آوا نگاری التیندر خط بعد . 3

 نام مولف  و آوانگفاری  دومین مدخل کلیدی . 4

  آن است.

اب آورده شیده  گزارشی به صورت خالصه از کتی . 5  

است. پشتوانه این گزارش ها، خالصیه ای اسیت کیه    

  است .  فهرست نگار از محتوای نسخه ارائه کرده

مشیخ    آغاز و انجفام نخف ه   دراین قسمت .6

  شده است

اگر اثری به چاپ رسییده اسیت در این یا ذکیر     . 7

 شده ولی در ثبت اطالعات چاپ، همه چاپ ها ذکر 

چیاپ شیده ذکیر شیده     نشده است، فقط اگر اثری 

  است.

 

 

      

       اطالعات نخ ه شناسی:

در قسمت نسخه شناسی سه میدخل اساسیی    .1

کیه نسیخه در آن    نام شفریی آورده شده است، 

که نسیخه معرفیی   ، نام محلی نگهداری می شود

. به طور مثیا::  شماره نخ هشده در آن است و 

     22735 مشهد؛ الهیات؛ شماره نسخه:

  مشخ  استنسخه  آغاز و انجام دربند دوم .2

و فنخیا    هر تفاوتی کیه بیین فهرسیت اصیلی     .3

وجود داشته باشد در این قسمت می آید) تفاوت 

در نام کتاب، توضیح درباره نسخه اصیلی، نسیخه   

  های عکسی و...(

 مشخ  می شود خط نخ ه  .4

 معلوم می گردد کاتب نخ ه  .5

  روش می شود نسخه تاریخ کتابت .6

 خه بررسی شده استنس افتادگی .7

 نسخه  بر تصحیح، حاشیه یا تعلیقه .8

 آن مشخ  گردیده است نوع کاغذ .9

مشخصییات جلییدد تعییداد برگهییا د تعییداد     .11

آمیده   سطرها د اندازه سطرهادقطعداندازه صفحات

  است.

 

 

                                 
                                                                     

 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی:

 ( 7؛علوم انسانی)فارسی مراجع

 فهرستگان نسخه های

(ران )فنخاخطی ای 

 

 محمود صدیقی

 92زمستان 

 



 

 

 ، گردآورنده-۴۳۳۱ درايتي، مصطفي، 

 هاي خطي ايران )فنخا(/ به کوشش  فهرستگان نسخه   

 تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملي  -مصطفي درايتي.

 - ۴۳۳۱ جمهوري اسالمي ايران، 

 (  ۴ شناسي؛  ) نسخه -ج.

  –. احاديث ۲ .ج -اجوبه . -. آئين۴ مندرجات: ج.

. تجووهر  ۷ ج. -تخبيس . -. البشائر ۶ ج. -بسيط . -. االنساب ۵ ج. -انژکسيون . -. اصابه ۱ ج. -اشياء . -. ارجاع ۳ ج. -ارثماطيقي .

  –. تقسيمات ۳ ج. -تقريظي . -. ترجام ۸ ج. -ترتيل . -

  -حاشيه . -. جواهر ۴۴ ج. -جوامع . -. الجانب ۴۱ ج. -جامه .

   -الخلفاء . -. حسنات ۴۳ ج. -نامه . حسرت -اشيه . ح۴۲ ج.

 ديو و -. ديواني انسي ۴۵ ج. -ديوان اميني . -. خلق ۴۱ ج.

 سراچه –. الروضه ۴۷ ج. -روض . -. الذات ۴۶ ج. -نامه . پري 

 شرح –. شرح اساس ۴۳ ج. -االزهار . شرح -. سراح ۴۸ ج. -. 

  –. شرف ۲۴ ج. -شرعيه . -الشواهد  . شرح۲۱ ج. -شمسيه . 

   -فسوه . -. عناصر ۲۳ ج. -عموم . -. الطاسه ۲۲ ج. -ضيافت .

 . قرآن )مترجم( کتاب: سيبويه.۲۵ ج. -قرآن . -. فصاحه ۲۱ ج.

 

درمیان انواع  دسته بندی های منابع مرجع  فهرست 

ها وفهرستگان ها به دلییل مشیخ  نمیودن محیل     

وت ومکان مدرک از اهمیت  خاصی برخوردارند . تفا

فهرسییت  بییا فهرسییتگان اییین اسییت کییه فهرسییت   

موجودی  یک  یا قسیمتی  از ییک م موعیه را  در    

یک نظم معین نشان می دهد ولی فهرستگان منیابع  

چند کتابخانه رادربر می گیرد بیه عبیارتی م موعیه    

چنیید فهرسییت کتابخانییه رادر یییک نظییم خییا       

  فهرستگان می نامند

  می توان را فهرستگانکاربردهای از جمله    

، آثییار نویسیینده مشییخ ،   تعیییین محییل منبییع  

 ذکرجزئیات مدرک )موضوع ،شماره، رده( دانست 

برای اولین باردرایران فهرستگان نسخه هیای خطیی   

درطرحی گسیترده وجیامع توسیط ح یت االسیالم      

درایتی تهیه وتدوین گردیده اسیت . درایتیی  بسیا:    

 بیه تحصییل   1349به دنیا آمید ودر  درمشهد 1334

 تیاکنون  ح ت االسیالم درایتیی  علوم دینی پرداخت 

 و .مختلفی داشته اسیت   سمت های اجرایی و علمی

در حا: حاضر مدیر موسسیه پووهشیی ال یواد میی     

ازتالیفات ایشان درحوزه  نسخ خطیی تیاکنون    باشد.

 فهرست برای کتابخانه هیای مختلیم میی    7تدوین 

فهرسییتواره  "جلییدی مولییم بییا نییام   12باشیید. اثییر

پیی  از فهرسیتگان    "تنوشته های ایران ) دنیا(  دس

که نسخه کامیل آن   می باشدکاری پرح م و عظیم 

 .ارائه شده است "فنخا"درقالب

 فریستگان نخ ه های خطی اییان 

کیه   اییران )فنخیا(   خطیی  هیای  فهرستگان نسیخه  

جلیید آن را  25( کتابخانییه مرکییزی 1392تییاکنون )

ل اطالعات شامخریداری و دردسترس قرارداده است 

 1314کتابشناختی کلیه آثارخطی )اصل یا عکس( از

هزارعنیوان میی    321خورشیدی  بیال  بیر   1391تا 

فهرست معتبیر نسیخه    511که از میان بی  از باشد

های خطی استخراج شده است . برای آماده سازی و 

شییکل دهییی، تصییحیح و استانداردسییازی آن زمییانی 

 سا: صرف شده است.  15حدود 
 

می اطالعات موجود در نسخه های خطی )حدود تما

بانک اطالعات نسیخه هیای   " گزینه یا فیلد(، در 61

میی توانید    دنبا: به طوری کیه  "خطی جهان اسالم

 فراتر از فنخا نیازپووهشگران را پاسخ گو باشد.

این بانک اکنون نسبت به نسخه های داخیل اییران    

هزار نسخه  411روز آمد است ح م فعلی آن حدود 

هزارنسخه مربوط بیه کشیور هیای    81خطی ) حدود 

که  بیه طورمرتیب    است (دیگرمانند عراق، ترکیه و...

        رو به افزای  می باشد.

 mssdb.com WWW. این بانیک بیا آدرس      

با این وجیود اعتقیادبر    ر دارددردسترس محققان قرا

این است که کار چاپی دارای امتیازاتی است که نمی 

توان  همه را در کار الکترونیکی جبران نمود ، افزون 

بر آن نمای  عظمت وح م کار، جیز بیا اثرمکتیوب    

تبیدیل      امکان پذیر نیسیت. از اهیداف مهیم فنخیا    

اطالعات ناهمگون و پراکنده به م موعیه ای سیامان   

یافته جهت نمای  ح م و اهمیت ذخائر مکتوب می 

 باشد

 ساختار فریستگان

طبق بررسیی هیای اولییه ایین م موعیه بیه حیدود        

جلید آن بیه   12 تیا  11جلد می رسد کیه حیدود   41

نمایه  اختصا  خواهد یافت کیه عبارتنید از: نماییه    

مولفان، کاتبان، واقفان، موضوع، محل تیالیم، محیل   

نمایه کتابهای به خط مولم و  و کتابت، اعالم، اماکن

 ، کتابهای فارسی ، عربی نمایه مهرها اهداءشوندگان،

 

 


