
نسخه هاي چاپ سنگی هاي بررسی فهرست
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  چاپ شده در ایران 

  2منوچهر آراسته

  چکیده

بسیاري از نکات دقیق و عمیق . بررسی فهرست هاي نسخه هاي چاپ سنگی نشان می دهد قواعد یکنواخت در معرفی آنها وجود ندارد

در هم ریختن ،  کامل و جامع در انتهاي فهرستیه هاينما  وجودعدم در فهرستنویسی، وجود سبکهاي متفاوت .شده است واقعمورد غفلت

اطالعات کتابشناسی و نسخه شناسی مانند آغاز، انجام، عدم ذکر  ، معرفی محتوا و فصول و ابواب کتابعدم ،و نسخه شناسی کتابشناسی

عدم   نداشتن فهرست تحلیلی و توصیفی، فهرستنویسی نبود برخی نواحی مورد نیاز دردر بسیاري از فهرست ها ، . . . آرایش و تذهیب ها  و

. . . استفاده از سرعنوان هاي موضوعی براي موضوع دهی در بسیاري از فهرست ها، از همه مهمتر عدم توجه به قواعد فهرستنویسی و

 تیجه گرفت کهمی توان نبا بررسی صورت گرفته بر روي فهرستهاي چاپ سنگی . ازجمله مسائلی است که فهرستنگاران از آن گذشته اند

 با توجه به اهمیت این د واطالعات کتابشناسی و نسخه شناسی این منابع سلیقه اي بوده و از استاندارد و مرجعیت خاصی تبعیت نمی کن

فهرستنگاران نسخه هاي چاپ . ی و نسخه شناسی این منابع تهیه گرددي براي تهیه اطالعات کتابشناخت ضرورت دارد استاندارد واحد،منابع

جهت تهیه اصول یکنواخت و مدرن و ایجاد هماهنگی در سازماندهی منابع چاپ سنگی با لحاظ کردن شیوه فهرستگاري نیز بایدسنگی 

 کاربرگه اي را به عنوان مبنا و اساس فهرستنویسی نسخه هاي ، و ادغام مناسب این دو با یگدیگر نیز قواعد استاندارد فهرستنویسیقدیم و

  . ندچاپ سنگی طراحی کن

   چاپ سنگیکتب  چاپ سنگی، فهرست : هاي موضوعیکلید واژه

  

  مقدمه

این دوره اسـت کـه بـراي نخـستین بـار             در. ایران یاد شده است    سده سیزدهم هجري قمري به عنوان دوره تحول در        

 ن،وه نـوی   و ایجاد مدارس بـه شـی       کتاب ها  خارج شد و از طریق چاپ و انتشار           ها  کتابخانه انحصار از    و دانش  اطالعات

پیش از این به صورت کتاب هاي دستنویس و           که تا   و دانشی   اطالعات بدین ترتیب . بوجود آمد تحولی منحصر به فرد     

 همانطور که عرصه نسخه هاي خطی    .تولید می شدند به صورت متکثري منتشر گردیدند        تک نسخه نگارش، طراحی و    

 چـاپ سـنگی نیـز ایـن ویژگیهـا را حفـظ کـرده و امکـان         کتب براي تصویرگران و خوشنویسان بود     جوالنگاه مناسبی 

 70به مـدت    چاپ سنگی    .هنرنمایی را براي هنرمندان  درعرصه تصویر سازي، خوشنویسی و آرایش کتاب فراهم آورد             

نظر به این که کتاب  . )1384دبیري، (  و تا پایان دوره قاجاریه ادامه داشته استحاکم بالمنازع چاپ در ایران بوده   سال

و بوم   و از ذخایر گرانبهاي این مرزدشو دورة انتقال از نسخ خطی به نسخۀ چاپی محسوب می      حاصل  هاي چاپ سنگی    

، این کتـاب هـا داراي ارزشـهاي فـراوان تـاریخی، علمـی،               و حاوي معارف بزرگان ما در موضوعات مختلف می باشند         

 نسخه داراي حواشی، شرح ها، تقـویم هـا،   ،ن اصلی عالوه بر متو.هستنداقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی     

ایـن کتـاب هـا      .  حاوي اطالعات تکمیلی جالبی است که براي محققان ارزش فراوانـی دارد            و مهرها وقف ها، امضاها،    

از ) . . . نظیر نوع چاپ، خط، تاریخ کتابت، قدمت و نفاست علمـی و هنـري و              (همواره به جهت ویژگی و شرایط خاص        

  . دنش واالیی برخوردار می باشاهمیت و ارز

و مطالعـات و تحقیقـات خـود    بـسیاري از     متفکران و نویسندگان و دانـشمندان کوشـیده انـد حاصـل              دوران قاجاریه از  

 که، در دسترس همگان قرار دهند و براي آیندگان به یادگار بگذارند . . . )چاپ سنگی و  (را به صورت مکتوب   گذشتگان  

 .هستند داراي نسخه هاي بسیار زیادي از این منابع ک کشورو کوچکتابخانه هاي بزرگ 

                                                
1 Lithography

  کارشناس اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي 2



د و  ن از پیشینه تاریخ تمدنش آگاه باش       همه  که ترقی و تعالی یک جامعه آنگاه مقدر می گردد که            نیست بر کسی پوشیده  

  .  هاي روزگاران بعد رسیده به دست آوردلاین آگاهی را می توان از آثار مکتوب گذشته که به نس

 چـاپ سـنگی    نـسخه هـاي      .ار نسل هاي گذشته امیدوار می کنـد        مورخان را به کشف رازها و افک       ،بع مکتوب وجود منا 

 دوران   و سایر جنبه هاي پیدا و پنهـان        نشان دهنده وضعیت علمی، فرهنگی، سیاسی و      موجود در کتابخانه ها می تواند       

  . دن قرار ندار محققان رس پراکنده و اغلب در دست به صورتبسیاري از این منابع قاجار باشد که

 خویش به دقت و حوصله در طول روزهـا و           قلممحتواى آن را دانشمندى با      که   یعنى کتابى    چاپ سنگی نسخه  

. شوند  محسوب مىایرانیان میراث دینى و فرهنگى چاپ سنگیهاى  نسخه. تا براي طبع آماده گرددها تحریر نموده،   ماه

 بـراى آینـدگان بـه       چاپ سنگی هاى    در ال به الى نسخه     ایرانیان در دوره قاجار    علمى و هنرى      هاي پیشینهبسیاري از   

 را ایرانیانبراى نسل حاضر، گذشته علمى و فرهنگى  چاپ سنگیهاى  توجه و شناسایى نسخه. ودیعه گذارده شده است 

ول، فلـسفه، کـالم،      برجاى مانده در علوم مختلف مانند حدیث، تفسیر، فقـه، اصـ            چاپ سنگی هاى   نسخه. کند بازگو مى 

ایرانی ، نشانگر تالش گسترده دانشمندان      . . . نجوم، ریاضیات، موسیقى، پزشکى، خطاطى، کشاورزى، فیزیک، شیمى و        

  . در این عرصه استآنها شمار  هاى بى در علوم مختلف و اختراع و ابداع

بـر  . وق و هنـر اصـیل ایرانـی اسـت    گاه بارز ذ   منظر و تجلی    ي با نزهت و خوش      نسخه چاپ سنگی یکی از میدانگاهها     

در جلـدهاي ضـربی و   .  اسـت  ده و فکر را تجسم بخشیدهش ترسیم لد آنها زیباترین نقشها و رنگها صفحات درونی و ج   

. .. میشن و ،ترین طرحها را بر پوست تیماج       ترین قلمها و روشن      ونشان نازك   نام  هاي هنرمندان بی    سرپنجه. . . روغنی و 

  . گویی و حیرت واداشته است  خویش و بیگانه را از اعجاز و شگفتی کار به آفرینجاودان ساخته است و

 تا کیفیت، کمیت و اهمیت این آثار هر چـه بیـشتر و   آنهاستنویسی     فهرست معرفی این نسخه ها،    در   گام اساسی اول  

ابخانه و مخزنی چه کتابهایی      که در هر کت    دریابندآسانی  به   و   ان بتوانند سریع  مند   و عالقه  انزودتر روشن شود و محقق    

 و  البته در ایـن سـالها چنـدین کتابخانـه فهرسـت شـده             . دن بیاب  می توانند  د در کجا  نخواه  هست و هر کتابی را که می      

ولی هنوز بسیاري .  در دسترس محققان قرار گرفته است مانند فهرست کتب چاپ سنگی دانشگاه تهرانفهرست هایی

  . ندنشده مانده ا فهرست هاي چاپ سنگی ایران  از مجموعه

  

  فهرستنویسی نسخه هاي چاپ سنگی ضرورت 

این امر با هدف دستیابی آسان تـر بـه         . یکی از دغدغه هاي همیشگی بشر، سازماندهی داشته هایش بوده است          

و در علم کتابداري و اطالع رسانی نیز یکی از دغدغه هاي بنیـادي              . این داشته ها در صورت لزوم، صورت گرفته است        

بر این اساس، سازماندهی اطالعات به عنوان       . همیشگی، دستیابی سریع و سهل به داشته ها، یعنی اطالعات بوده است           

سازماندهی اطالعات، سالها به عنوان محوري تـرین فعالیـت          . تدبیري براي حصول به این مقصود، اندیشیده شده است        

از لحاظ قدمت نیز، برخی عمر . کتابخانه به شمار می رفته استکتابداري و اطالع رسانی و نمود فعالیتهاي فنی و جدي 

زیرا از هنگامی که نوشته مضبوط و مکتوب پدید آمد، مـی بایـست اطالعـات                . آن را معادل عمر نگارش بشر می دانند       

  آن بـا پیـشرفت اجتماعـات و بـه تبـع     .محل نگهداري، شیوه نگهداري و دستیابی به آنها در صورت لزوم، ارائه می شد    

پیچیده شدن فرایندها و فعالیتهاي زندگی بشر، نیاز به اطالعات و صد البته اطالعات منظم و سازماندهی شـده، رو بـه                      

ختیـار بـشر قـرار       ابزاري در ا    و ی بنیادي در زندگی بشر پدید آورد      ، تحول هجدهمقرن  چاپ سنگی   اختراع  . افزایش نهاد 

ان  بسیاري از منابع در ایران و جهـ        . شرایط بسیار بهتري فراهم نماید     آن  در مقایسه با دنیاي قبل از      گرفت که قادر بود   

 این منابع با توجـه  . لمی، فرهنگی و تاریخی می باشند   ع  باالیی از لحاظ    که داراي ارزش   به این روش چاپ گردیده اند     

 فهرستویسیرا مقوله زی ایط خاصی در فهرستنویسی می باشندبه ویژگی هاي خاص خود نسبت به منابع چاپی داراي شر



اطالعات از دیرباز در عالم کتابداري و اطالع رسانی وجود داشته و کتابداران براي رفع مشکالت موجود در این زمینـه،                     

. سالها فعالیت فکري و عملی داشته و تاحدود زیادي بر این مشکالت فائق آمده اند

. باشـد کرد کالن این حوزه نسبت به همه محملهاي دانش      همان روی چاپ سنگی باید    رویکرد کتابداران نسبت به منابع      

وعـه   در مفهوم عام کتاب، یعنی مجم   همه لوحهاي فشرده   و کتابهاي کاغذي همانگونه که سنگ نبشته ها، الواح گلین،        

  . نیز در این دایره قرار می گیرندچاپ سنگی  می گنجند، منابع اي از اطالعات مضبوط و مکتوب

 در  هستند کـه  ی  یویژگیها منابع داراي    ایناما    جدید می باشند    نسبتا از انواع منابع اطالعاتی   سنگی  چاپ  در واقع، منابع    

این ویژگیها باعث می شوند که قواعد مرسوم فهرست نویسی منـابع دیگـر،        . دنوجود ندار جدید  انواع منابع شناخته شده     

. بدون اعمال تغییرات الزم براي این منابع کارآیی نداشته باشند

که اکثر کتابخانه هاي بزرگ کشور که داراي نسخه هاي      به حدي بوده است      چاپ سنگی اهمیت فهرست نویسی منابع     

هم اکنون جایگاه خود را در کنار سایر منابع کتابخانـه           چاپ سنگی،   منابع  . سنگی می باشند را به واکنش وا داشته است        

 فهرسـت نویـسی     "با مبحث ي داراي نسخه هاي چاپ سنگی        کتابخانه ها  ضروري است کتابداران  دارا می باشند و     اي  

بیاورند تا   آشنا شده و این منابع را جزئی از منابع اطالعاتی کتابخانه و در کنار سایر منابع به حساب                    " چاپ سنگی  منابع

   .فراهم گردد بیشتر مخاطبین  رضایتامکان پاسخگویی بهتر و در نهایت

هـاي بـزرگ، دانـشگاهی، عمـومی و خـصوصی ایـران               ار زیادي در کتابخانـه    بر اساس شواهد موجود، نسخه هاي بسی      

از این تعداد فهرست بعضی از کتابخانه ها فهرست شده و بخش بزرگی از این منابع فهرسـت نـشده         . شود  نگهداري می 

  . است و اطالعات تفصیلی و یا حتی اجمالی از آنها در دست نیست

فهرسـتهاي  . اي انجام گرفته است ي نسخه هاي چاپ سنگی، اقدامات ارزنده ها  نگاري مجموعه  در گذشته براي فهرست   

بررسـی شـیوه هـاي      . کتابهاي چاپ سنگی که در سالهاي اخیر منتشر شده نشان از توجه بـه ایـن شـکل از آثـار دارد                     

ا فـراهم   در فهرست هاي آینـده ر    ها می تواند زمینه رفع این نقایص       فهرستنویسی و آگاهی از نقاط ضعف این فهرست       

  . آورد

شـیخ محمـد   همـت    خورشـیدي بـه   1305در سال   نسخه هاي چاپ سنگی همراه با نسخه هاي خطی          فهرست  اولین  

اکبـر شـهیدي       میـرزا علـی    ، مشهور به عماد فهرستی     حاج عمادالمحققین واعظ تهرانی    ، مرتضی قلیخان نائینی   ،خالصی

شناسـی   هاي کتابـشناسی و نـسخه   اي در معرفی بخش    ویژه داراي سبک  که .عبدالعلی اوکتایی منتشر شد    و االسالم  ثقه

  ). 1385عظیمی،  (.است

 به 1386 الی 1370 یی که تاکنون بین سالهاي فهرستنویسی و آشنایی با فهرست هابنابراین به منظور آشنایی با شیوه

  . پردازیم  می به معرفی آنهاچاپ رسیده

زمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی زیر نظر مدیریت پژوهش  ـ  فهرست کتب چاپ سنگی موجود در کتابخانه سا1

 عنوان کتاب چاپ سنگی 619 تعداد این فهرست .  چاپ گردیده است 1370  در سال فرهنگی سازمان انقالب اسالمی

  عربی زبان عنوان220 زبان فارسی و  عنوان399  کهداردبر  موجود در سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی را در

 مصحح، ، تکرار نام نویسنده، نام ، شارح،شیوه تنظیم براساس الفبایی نام نویسنده است پس از آن عنوان کتاب. ستا

در انتهاي . است و قطع کتاب آورده شده ه هاناشر یا چاپخانه، سال نشر، تعداد صفح، سپس محل نشر. . . مترجم و

 ـ 3،  ـ فهرست عناوین کتب عربی2، ت عناوین کتب فارسیـ فهرس1 : که عبارتند ازکتاب فهرستهایی تهیه شده است

  .فهرست اعالم

 ـ اطالعات 1 : است گشتهنموارد زیر در آن رعایت ، اما شدهتالشهایی که در زمینه فهرست مذکور انجام با توجه به 

جام، آرایش و تذهیب مانند نام کاتبان، چاپخانه داران، آغاز، ان کامل نمی باشد،  نسخه هاشناسی کتابشناسی و نسخه



 آن رعایت نگردیده  درقواعد فهرستنویسی. 3عدم توجه به فهرست تحلیلی و نداشتن موضوع  ـ 2. . . هاي نسخه و

. 5. تهیه نشده است. . .  و3کاربرگه فهرستنویسی  بر مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد مانند مارك. 4. است

  .ه استمعرفی نشددر چند سطر محتوي نسخه ها 

  

در صدیقه سلطانی فر  توسط  که ـ فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران2

 کتابخانه ملی جمهوري در جلد کتاب درسی چاپ سنگی موجود 991 این فهرست.  تهیه گردیده است1376سال 

 ورود براي معرفی هر کتاب عنصر.  گرفته استامانجشیوه تنظیم براساس شماره مسلسل . دارداسالمی ایران را دربر

یادداشتها که در در ناحیه ، نسخه تالیف، آغاز و انجام تاریخباشد و پس از آن نام مؤلف،   میعنوان کتاببراساس الفباي 

یخ شناسی کتاب ذکر شده که شامل نوع خط، کاتب، تار  توضیحاتی در مورد کتاب ذکر شده و بعد از این نسخهناحیهاین 

، مهرها، یادداشتهاي تملک، یادداشتهاي مصور بودن یا نبودنکتابت، اندازه سطر، محل نشر، نام چاپخانه، صفحه شمار، 

  .  استآمده موضوع فهرست تحلیلی جلد معرفی شده و در ویژگی هاي ، کاغذ،  افزوده

 ـ 4، . . . )ان، مؤلف، کابت، مصحح ونمایه نام کس( ـ اشخاص 3.  ـ عنوان2.  ـ موضوع1:در پایان فهرستهایی براساس

  . ارائه شده استنام چاپخانه و ناشر 

  شدهسی آوردهسی نسبتاً کاملی در باره نسخه هاي درمعرفی شده در فوق اطالعات کتابشناسی و نسخه شنافهرست در 

. 2.  سلیقه اي می باشدقواعد فهرستنویسی کامال رعایت نشده و در بسیاري از موارد. 1 :اما به نظر می رسد که. است

محتوي . 3 تهیه نشده است و. . . مانند مارك وکاربرگه فهرستنویسی  بر مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد 

  .در چند سطر معرفی نشده استنسخه ها 

  

 تهیه و تنظیم 1379  در سال منصوره وثیق که توسطکتابخانه مرکزي تبریز) فارسی( ـ فهرست کتب چاپ سنگی 3

. ددار عنوان را دربر 1030 که را معرفی نموده استکتابهاي فارسی کتابخانه مرکزي تبریز  ،این فهرست. شده است

 عنوان  و براساس الفباي نویسندهنسخه ورود براي معرفی هر عنصر و گردیده براساس شماره مسلسل تنظیم فهرست

س تکرار نام نویسنده، نام کاتب، محل نشر، نام چاپخانه  سپ، کتاب عنوان ،پس از نام نویسنده. کتاب انتخاب شده است

باشد که در واقع توضیحاتی  هاي مربوط به کتاب می ، اندازه جلد و در بخش آخر یادداشته ها تعداد صفح،و سال چاپ

ایی در پایان فهرسته. اند بسنده کرده  براي کتابها موضوع نوشته نشده و فقط به شماره موضوعی.استدر مورد کتاب 

 ـ 5،  ـ فهرست کاتبان4،  ـ فهرست جغرافیایی3،  ـ فهرست کتب2،  ـ فهرست اعالم1 :شده که عبارتند ازتهیه 

   ـ فهرست اهدا کنندگان کتاب6، )ها ها و چاپخانه ها، کارخانه دارالطباعه(ها  فهرست چاپخانه

نداشتن  ـ 1.  است نشدهموارد زیر در آن رعایت ، اما شدهتالشهایی که در زمینه فهرست مذکور انجام با توجه به 

. 3. یده استدقواعد فهرستنویسی آن رعایت نگر. 2 . و اکتفا به شماره رده بندي عتعیین موضو وفهرست تحلیلی 

کاربرگه فهرستنویسی  . 4. اطالعات نسخه شناسی مانند آغاز، انجام و آرایش و تذهیب هاي نسخه و غیره  نیامده است

در چند سطر معرفی محتوي نسخه ها . 5. تهیه نشده است. . . ي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد مانند مارك وبر مبنا

  .نشده است

فهرست حاضر . شده استتهیه و تنظیم   1379 در سال  اکرم مسعودي  توسط ـ فهرست کتابهاي چاپ سنگی ایران4

 عنوان 337 مجموعاً می شود وکده ادبیات دانشگاه تهران  موجود در کتابخانه دانشهاي چاپ سنگی ایران کتابشامل 

 ورود براي معرفی هر کتاب براساس نام عنصرباشد و  شیوه تنظیم براساس شماره ردیف کتابخانه می. داردرا در بر
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به زبان اثر، سال تالیف، در بخش بعد . . .  مصحح، مترجم وحاشیه نویس  شارح،کتاب، نامعنوان  پس از آن ،نویسنده

نام کاتب، تاریخ کتابت، نوع خط، محل نشر، نام چاپخانه، و ناشر، سال چاپ، (شناسی هر اثر پرداخته شده  معرفی نسخه

هاي آن   جلد و آرایش، کتاب ، انجام کتاب و تزئین هايقیمت، تیتراژ، تعداد صفحه، تعداد سطر و اندازه آن، آرایش

هاي   و یادداشتمالکیت و یادداشتهاي ي موجود در کتابانجام، مهرهاسپس موضوع کتاب تعیین و نوشته شده، آغاز و 

  . افزوده نوشته شده، حواشی کتاب معرفی شده است

شامل نویسندگان، شارحان، ( ـ فهرست نام اشخاص 1 : که عبارتند ازتهیه شده استفهرست، نمایه هایی در پایان 

نام ی، موضوعفهرست  ـ 3 ـ فهرست عنوان کتابها 2، ) پخانهچامطبعه، دارالطباعه،(ناشران  کاتبان، ...مترجمان و

  براساس سر عنوانهاي موضوعی فارسی هاهمچنین موضوع  مستند گردیده،  فهرست مستند مشاهیربر اساساشخاص 

  . شده استتعیین 

  .  است نشدهموارد زیر در آن رعایت  اما شده،تالشهایی که در زمینه فهرست مذکور انجام توجه به با 

 به طور کامل نیامده  و کتابشناسیاطالعات نسخه شناسی. 2. قواعد فهرستنویسی دربسیاري از موارد سلیقه اي است. 1

. 4تهیه نشده است و . . . انند مارك وکاربرگه فهرستنویسی  بر مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد م. 3. است

  .در چند سطر معرفی نشده استمحتوي نسخه ها 

  

 علی  و ابوالفضل حافظیان بابلیکه توسطفهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی . 5

و شیوه فهرستنویسی  بوده عنوانشیوه تنظیم براساس الفبایی .  تهیه وتنظیم شده است1382   در سال صدرایی خویی

 ـ فهرست عناوین 2، ـ فهرست عناوین کتب فارسی 1ا  دو نمایه با عناوین در انته. مشابه نسخه هاي خطی استآن 

  : است نشده رعایت این فهرستموارد زیر در .  آمده است ـ فهرست اعالم3  وکتب عربی

 تعیین  براساس سر عنوانهاي موضوعی فارسیات موضوع ـ1. شناسی کامل نمی باشد  ـ اطالعات کتابشناسی و نسخه1

 مشهود درهم ریختگی اطالعات کتابشناسی و نسخه شناسی. 4. ه استشدنقواعد فهرستنویسی رعایت . 2.  استنشده

 .5. تهیه نشده است. . . کاربرگه فهرستنویسی  بر مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد مانند مارك و. 4. است

  .در چند سطر معرفی نشده استمحتوي نسخه ها 

  

 محمد علی هدایت که توسط هاي عمومی اصفهان ابخانهکت) فارسی و عربی(فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی . 6

موجود در  و سربی عنوان کتاب چاپ سنگی1057حاضر تعداد فهرست .  تهیه وتنظیم شده است1385  در سال

شیوه تنظیم . عربی است عنوان زبان 665 زبان فارسی و  عنوان392 که دارد را دربرهاي عمومی اصفهان کتابخانه

،  تکرار نام نویسنده، نام مصحح، مترجم، شارح، عنوان کتابنام نویسنده، پس از . نویسنده استبراساس الفبایی نام

 و قطع کتاب ه ها، نوع آرایش و تذهیب نسخه، جلد ناشر یا چاپخانه، سال نشر، تعداد صفح،سپس محل نشر. . .  وکاتب

 ـ فهرست 2،  ـ فهرست عناوین کتب فارسی1: که عبارتند از تهیه شده استنمایه هاییآورده شده در انتهاي کتاب 

   ـ فهرست اعالم3، عناوین کتب عربی

   :ند ا نشده رعایت این فهرستموارد زیر در 

قواعد فهرستنویسی آن رعایت نگردیده . 2. نیامده است. . . مانند آغاز، انجام وشناسی   ـ اطالعات کتابشناسی و نسخه1

ربرگه فهرستنویسی بر مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد مانند مارك کا. 4. تهیه فهرست موضوعیعدم ـ 3. است

  . تهیه نشده است. . . و

  



 در هادي هاشمیانکه توسط فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی فارسی ـ عربی ـ ترکی کتابخانه تربیت تبریز. 7

  عنوان820 که داردبر  نگی را درعنوان کتاب چاپ س2620حاضر تعداد فهرست .  تهیه وتنظیم شده است1386  سال 

 .شیوه تنظیم براساس الفبایی نام نویسنده است. استزبان ترکی   عنوان1217و  عربی زبانعنوان  583زبان فارسی،

سپس محل . . .  و کاتب نام مصحح، مترجم،  شارح، تکرار نام نویسنده،، عنوان کتابنام نویسنده در هر مدخل،پس از 

ی تهیه شده نمایه های در انتهاي کتاب . است کتاب آورده شدهه ها،  اندازهنه، سال نشر، تعداد صفح ناشر یا چاپخا،نشر

  چاپخانه هافهرست . 4 اشخاص ـ فهرست 3کاتبان،  ـ فهرست 2،  ـ فهرست عناوین کتب1 : که عبارتند ازاست

  .  است نشده رعایت این فهرستموارد زیر در 

قواعد . 2. نیامده است. . . مانند آغاز، انجام، آرایش و تذهیب هاي نسخه وشناسی   ـ اطالعات کتابشناسی و نسخه1

کاربرگه فهرستنویسی  بر مبناي هیچ یک . 4. تهیه فهرست موضوعیعدم  ـ 3. فهرستنویسی آن رعایت نگردیده است

  .ر معرفی نشده استدر چند سطمحتوي نسخه ها . 5. تهیه نشده است. . . از فرمت هاي استاندارد مانند مارك و

  

 تهیه وتنظیم گردیده 1386   در سال هادي هاشمیان که توسط سی ـ عربیرفهرست کتابهاي چاپ سنگی تبریز فا. 8

عنوان  361زبان فارسی و  عنوان 757 که تبریز را در بر دارد عنوان کتاب چاپ سنگی 1118 حاضر تعداد فهرست. است

 تکرار نام نویسنده، ،عنوان کتابنام نویسنده،  پس از .فبایی نام نویسنده استشیوه تنظیم براساس ال. استزبان عربی 

 کتاب اندازهه ها و  ناشر یا چاپخانه، سال نشر، تعداد صفح،سپس محل نشر. . .  و، کاتب مصحح، مترجم،نام، شارح

 ـ 2، هرست عناوین کتب ـ ف1 : که عبارتند از تهیه شده استنیز نمایه هایی در انتهاي کتاب  است و آورده شده

  چاپخانه هافهرست . 4اشخاص،  ـ فهرست 3کاتبان، فهرست 

مانند آغاز، انجام، آرایش و شناسی   ـ اطالعات کتابشناسی و نسخه1: موارد زیر نیز در این فهرست رعایت نشده است

دم قواعد فهرستنویسی آن ع. 3نداشتن فهرست تحلیلی و عدم تعیین موضوع . 2. نیامده است. . . تذهیب هاي نسخه و

کاربرگه فهرستنویسی  بر مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد . 5. ـ تهیه فهرست موضوعی4. رعایت نگردیده است

  .در چند سطر معرفی نشده استمحتوي نسخه ها . 6. تهیه نشده است. . . مانند مارك و

  

 تهیه و تنظیم شده 1386 که در سال شهید مطهريفهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی کتابخانه مدرسه عالی . 9

 399که  دارد را دربر مدرسه علی شهید مطهري عنوان کتاب چاپ سنگی موجود در 619کتاب حاضر تعداد ، است

نام نویسنده  پس از .شیوه تنظیم براساس الفبایی نام نویسنده است. است عربی عنوان زبان 220 و عنوان زبان فارسی

 ناشر یا چاپخانه، سال ،سپس محل نشر. . . مصحح، مترجم وشارح،  تکرار نام نویسنده، نام ،نوان کتاب عدر هر مدخل،

  :موارد زیر در این فهرست رعایت نشده است.  است آورده شدهه هانشر، تعداد صفح

انجام، آرایش و مانند آغاز، شناسی   ـ اطالعات کتابشناسی و نسخه1. شده استندر انتهاي کتاب فهرستهایی تهیه . 1

کاربرگه فهرستنویسی  بر . 3. قواعد فهرستنویسی آن رعایت نگردیده است. 2. نیامده است. . . تذهیب هاي نسخه و

در چند سطر معرفی محتوي نسخه ها . 4. تهیه نشده است. . . مبناي هیچ یک از فرمت هاي استاندارد مانند مارك و

  .نشده است

 بررسی فهرست هاي چاپ سنگی موجود کـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت          ی در  ضعف قابل پیش بین    قاطعمده ن 

: ازندعبارت



علی رغم آنکه همه یا بیشتر فهرستنگاران در معرفی نسخه ها و درج اطالعات آنها در     : فهرستنویسی سنتی )الف

ی به اصـول و قواعـد   قالب فهرستها به دو اصل کتابشناسی و نسخه شناسی توجه داشته اند، اما با توجه به عدم دسترس         

  . ثابت و استاندارد مورد قبول همه، شیوه تدوین فهرستها مختلف شده است

  . است شدهبسیاري از نکات دقیق و عمیق مورد غفلت ،  معرفی کتابهاشتابزدگی در. 1

. لغزشهایی که باز ریشه در سهل انگاري و عدم دقت داردو وجود سبکهاي متفاوت . 2

 .فهرست هاي تهیه شده  در اکثرنجام عدم ذکر آغاز و ا. 3

. معرفی نسخه هاي ناشناخته و عدم بررسی کامل جهت شناسایی آنها ابهام در. 4

.  کامل و جامع در انتهاي فهرستنمایه هايتهیه عدم . 5

   .  که در اغلب فهرستهاي تهیه شده دیده می شودکتابشناسی و نسخه شناسی اطالعات در هم ریختن . 6

 فهرست ها، بدون آشنایی محقق با شیوه کار فهرستنگار بعضییابی عناوین  و دیگر اطالعات مورد نظر در باز. 7

  . در آن فهرست به سادگی امکان پذیر نمی باشد

یکدست کردن اطالعات فهرست ها و فراهم آوردن یک مجموعه یکدست حاوي اطالعات مربوط بـه یـک                  . 8

  . نسخه دشوار و گاه غیر ممکن می گردد

در بسیاري از فهرست ها . . . بسیاري از اطالعات کتابشناسی و نسخه شناسی مانند آرایش ها و تذهیب ها  و. 9

  . نیامده است

اگر چه نسخه هاي چاپ سنگی با کتابهاي چاپی اشتراکات بسیار زیـادي دارنـد، امـا بـه                   :فهرستنویسی نوین )ب

 اصول و قواعدي براي نسخه هاي چاپ سنگی ذکر شده و مبناي لحاظ تمایز زیاد بین نسخه هاي چاپ سنگی و چاپی 

برخـی از   . آن همان اصول و قواعد منابع چاپی بوده، چندان کامل نبوده و مورد استقبال فهرستنگاران قرار نگرفته است                 

  .  استراشکاالت این اصول به شرح زی

   .تمام اطالعات موجود در فهرستهاي چاپ سنگی را در بر نمی گیرد. 1

یک فهرسـت   در   فصول و ابواب کتاب داده شده و تنها          ،معرفی محتوا ،  بهاي کمتري به اطالعات کتابشناسی    . 2

  . فی کرده استرنسخه ها را در چند سطر مع

  . ، برخی از نواحی مورد نیاز وجود ندارد4در فهرستنویسی توصیفی. 3

عی براي موضوع دهی در بسیاري از فهرست عدم استفاده از سرعنوان هاي موضو  و5نداشتن فهرست تحلیلی. 5

  . ها

  .  از همه مهمتر عدم توجه به قواعد فهرستنویسی. 6

ازجمله مسائلی اسـت کـه      . . .  و 6استاندارد منابع مانند  فرمت مارك، یونی مارك       فرمت هاي   عدم استفاده از    . 7

  .فهرستنگاران از آن گذشته اند

  نتیجه گیري و پیشنهاد

 نسخه هاي چاپ سنگی، نشان می دهد قواعد یکنواخـت در معرفـی آنهـا وجـود نـدارد و                بررسی فهرست هاي  

زیرا هر فهرستنگار بنا بر اطالعـات  . مخصوصا اغلب از حیث اصطالحات تفاوت هایی مشخص میان آنها دیده می شود        
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صـول و قواعـد ثابـت و    نبـود ا . اکتسابی و گاهی بنا بر ذوق شخصی و اجتهاد فردي به شناساندن آ ن ها پرداخته است        

امـا از   . مضبوط و گوناگونی اصطالحات طبعا موجب بروز مشکالتی در کتابشناسی و نسخه شناسی این منابع می گردد                

لـذا جمـع آوري آراي       طرفی با این وجود اختالف سلیقه در فهرستنگاري اصول و قواعد مشترکی را رعایت کرده است،               

ی و بررسی خود نسخه ها و آراي کارشناسـان مـی توانـد در شناسـایی ایـن                   آنان در مباحث کتابشناسی و نسخه شناس      

 تهیه اطالعات مشترك کتابشناسی و نسخه شناسـی و تعریـف هریـک از ایـن اطالعـات                   بنابراینعناصر کمک نماید،    

  . کتابشناسی و نسخه شناسی این منابع ضروري به نظر می رسد

تجربه هاي پیشین . یکنواختی تهیه شود فایده بیشتري خواهد بودطبعا اگر راهی بتوان یافت که فهرستنویسی با 

مخصوصا آنچه براي فهرستنویسی نسخه هاي خطی داخل و خارج استفاده می شود می تواند در این زمینه کمک حال                  

  . باشد

سی و نسخه  و از لحاظ اطالعات کتابشنادوره انتقال از خطی به چاپی می باشدحاصل از آنجایی که منابع چاپ سنگی 

بایستی اطالعات مشترك کتابشناسی و نشخه شناسی که در فهرست نسخه هاي  ،مشترك بودهدر اکثر موارد شناسی 

  .  در فهرست هاي نسخه هاي چاپ سنگی مورد توجه واقع شود،خطی آمده

 فهرستنگاران نسخه هاي چاپ سنگی جهت تهیه اصول یکنواخت و مدرن و ایجـاد همـاهنگی در سـازماندهی                  

منابع چاپ سنگی با لحاظ کردن شیوه فهرستگاري قدیم و نیز قواعد استاندارد فهرستنویسی و ادغام مناسب این دو بـا                     

یگدیگر کاربرگه فهرستنویسی اي را به عنوان مبنا و اساس فهرستنویسی نسخه هاي چاپ سنگی طراحـی کننـد و بـه       

و بر اساس آن فهرست نسخه هاي چاپ سـنگی      . قی شود عنوان کاربرگه اي استاندارد براي نسخه هاي چاپ سنگی تل         

  . را تهیه نماید

  

  :فهرست منابع و ماخذ
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