
 
 
 
 
 
 

  آسيب شناسي كتابشناسي هاي تدوين شده در ايران
  قدمعلي سرامي 
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان
  سهيال عقيلي

  كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي 
  چكيده
از ابعاد بر جامعه كنوني دارد تاثيراتى كه عصر اطالعات و شتاب فزاينده تكنولوژى هاى اطالعاتى         

انتشارات و منابع اطالعاتي است كه تاثير ز جمله عوارض رشد سريع اگوناگون قابل طرح و بررسى است. 
با توجه به حجم انبوه آن به طور مستقيم در امر پژوهش و پيشرفت فرهنگي يك جامعه نمود پيدا مي كند . 

اطالعات در زمينه هاي مختلف علوم و فنون و نيز شكل متعدد اطالعات منتشر شده ، مانند كتاب ، مقاله 
،مواد ديداري شنيداري( نوار، فيلم ، ميكروفيلم...)، بانك هاي اطالعاتي و ديگر منابع الكترونيكي( مانند چند 

ي بهينه از زمان  ها ناچار از  گزينش، به جهت استفاده كتابخانهرسانه اي ها، وب الگ ها و...)،محققان و 
كتابشناسي ها يكي از ابزارهاي مهم و اساسي در  پژوهش وگزينش مواد  "باشند. منابع مرجع، خصوصا مي

ها را در سرعت و دقت بخشيدن به گزينش ياري مي نمايد  ها هستند كه پژوهندگان و كتابخانه براي كتابخانه
دهه مي گذرد ؛ در اين مقاله سعي شده است با بررسي تعدادي   60شار كتابشناسيها در ايران بيش از  ؛از انت

  از كتابشناسي هاي منتشر شده در ايران كاستي هاي آنها با توجه به نياز جامعه اطالعاتي مشخص گردد.
  كليدواژه ها: كتابشناسي، منابع مرجع 

  مقدمه
قش مهم و حياتى در زندگى انسان ها ايفا كرده است. در همين راستا در طول از ديرباز اطالعات ن          

زمان امكانات ارتباطى متعددى ايجاد شد، تا كار جمع آورى، ذخيره و توزيع اطالعات را به نحو مطلوب 
يش منظور از منابع اطالعاتي به طور سنتي كتاب، مجله و روزنامه است، اما از اواخر سده پترى انجام دهد.
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انواع اين منابع به نحو فزاينده اي افزايش يافته است. امروزه بسياري از منابع مرجع در كنار منابع اطالعاتي 
ياد شده به تجزيه و تحليل تك نگاري ها، گزارش هاي تحقيق، پروانه هاي ثبت اختراعات، پايان نامه ها، 

اري ـ شنيداري نظير فيلم، ويدئو، عكس و اساليدو مقاالت كنفرانس هاو نقد ها مي پردازند . بعالوه منابع ديد
).از طرفي 9، ص.1381انواع منابع الكترونيكي نيز مي توانند در زمره منابع اطالعاتي به حساب آيند(داورپناه،

رشد سريع انتشارات مانع از آن مي شود كه محقق  بتواند همه منابع منتشر شده در حوزه تخصصي خويش 
بنابر آماريونسكو در سال متجاوز از پانصد هزار عنوان كتاب در سراسر دنيا، به زبان هاي  را از نظر بگذراند،

سه برابر سريعتر ازرشد  "گوناگون ، منتشر مي شود.  نرخ رشد صنعت نشر بين المللي بسيار باالست و تقريبا
كتاب ها باقي مي  جمعيت دنيا افزايش مي يابد؛ و اين در حالي است كه مردم مي ميرند ، در حالي كه

ياد مى كنند. » عصراطالعات«لذا بى جهت نيست كه از دوران حاضر با نام  )33،ص. 1374مانند(مرادي، 
توانمندى فناورى هاى اطالعاتى در جمع آورى و تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات، به قدرى گسترش 

تعداد 1980تادهه 1950از سال مى كنند.» سرريزى اطالعات«يا » انفجار اطالعات«يافته كه حتى صحبت از 
دقيقه صرف  25سال پيش روزانه  60درصد افزايش يافته ، متخصصي كه در 400 "عنوان هاي جديد تقريبا

همه متون جاري در زمينه كارش مي كرد در ظرف چند سال آينده بايد همه ساعات روز را به خواندن متون 
ز جمله عرصه هايي كه شديدا دستخوش دگرگوني و نوبه نو .بنابراين ا )33جاري اختصاص دهد(همو،ص. 

مطالعه تاليفات موجود با توجه ). بدين ترتيب در187،ص. 1378شدن است عرصه اطالع رساني است(حري،
 v1، 1997است(كتس ،آثارتصنيف شده  گزينش ناچار از محقق  و اهميت زمان ، به انبوهي  اطالعات 

را ه را براي  ،بخشي از علوم عصر جديد وظيفه دارند تا با فراهم نمودن امكانات تحقيق ).  64-63،ص.
 متون يكي از اين ابزارها  ).162،ص. 1378كار تحقيق را تسهيل كنند(ابرامي ،پژوهشگران هموار ساخته 

 يفزايد. تا  دقت و سرعت كار را ب نقش بسيار مهمي در پژوهش دارد ها آنانتشار كه  استكتابشناسي 
به معني ) 63،ص.v1، 1997) (كتس ،Bibliographyي (انگليسي بيبليوگراف كتابشناسي يا كتابنامه معادل واژه

 2500است. پيشينه اين اصطالح كه ريشه يوناني دارد تقريبĤ به  ها  تشريح، تفسير، توصيف، و بررسي كتاب
و به مجموعه اطالعات  )67،ص.1375انوار،( رسد. كتابشناسي از منابع مرجع رديف دوم است سال پيش مي

كتابشناختي (نام نويسنده، عنوان، مترجم، محل انتشار، ناشر، تاريخ انتشار، تعداد صفحات يا قيمت كتاب) آثار 
با نظم خاصي به قصد استناد و ارائه اطالعات كه شود  اطالق مي  ...هاي خطي و چاپي، غيرچاپي، و نسخه
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تعريف  "ها علم كتاب" كلمه و در معناي وسيع "علم"كتابشناسي را  2و والتر 1ون هوزن .گردد تهيه مي

توان يافت؛ آنان كتابشناسي را به  اند. نظير چنين اطالقي را در ميان آثار محققان عرب نيز مي كرده
به  دانستند، اما امروزه فهرست رگذشته، كتابشناسي را مترادف با فهرست ميداند.  تعبير كرده "الكتب علم"

اي از نام و مشخصات مواد كتابي يا غيركتابي مجموعه يك يا چند كتابخانه گفته  سياهه
، در حالي كه كتابشناسي مجموعه كتابخانه خاصي را مدنظر )166،ص. 1378؛ابرامي،1356،51(حري،شود مي

  ). 34،ص.1374(مرادي ،ندارد
اي  ) تهيه سياهه1شوند:  ها به يكي از سه منظور زير تهيه مي طور كلي كتابشناسي به :اهداف كتابشناسي       

اي از آثاري كه بتوانند جوابگوي  ) تهيه سياهه2از آثار درباره يك موضوع، يا يك مكان، و يا يك شخص؛ 
ج 1987؛ كتس 29،ص.1374مرادي،) تعيين محل دستيابي و بازشناسي آثار خاص (3پرسش خاصي باشند؛ و 

  ).57، ص 1
) برقرار كردن رابطه اطالعاتي و علمي ميان 1داند:  نيز كاربرد كتابشناسي را داراي سه هدف مي 3جس شرا

ها با افرادي  ) برقرار كردن رابطه گروه3هاي مختلف، و  برقرار كردن رابطه ميان گروه 2اعضاي يك گروه، )
كنند. اين نوع ارتباط  ايت در ميان عامه مردم پياده ميهاي علمي را در عمل و در نه ها و فرضيه كه نظريه

توان آن را رابطه تداخلي ناميد  شود كه مي علمي منجر به ايجاد رابطه مشابهي در مواد اطالعاتي مي
   ).218-217، ص. 1355حري،(

اي  ) وسيله1 ترين آنها عبارتند از: ها داراي كاربردهاي بسياري هستند كه عمده كتابشناسي :كاربردها      
هاي  ) وسيله گردآوري اطالعات كتابشناسي نوشته2براي انتخاب كتاب و ديگر منابع در زمينه مورد نظر، 

هاي ديگر جوامع، و  گيري بهتر از دانش موجود و تجربه اي براي بهره ) وسيله3مربوط به يك موضوع خاص، 
  ها.  اي براي اعتالي سطح كيفي پژوهش ) وسيله4

اهميت كتابشناسي و كاربرد آن در پژوهش، از مسائل مورد قبول همگان است. كمتر  :و ضرورتاهميت     
پژوهشي بدون تكيه بر منابع و آثاري كه در آن زمينه نوشته شده است به سامان خواهد رسيد. كتابشناسي به 

وهش، كند. از همين رو، پس از انتخاب موضوع پژ تعيين موضوع و حدود و ثغور آن هم كمك مي
                                                 
1.Van Hoosen 
2.Walter  
3.  Jesse  H. shera  
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ترين مسئله، مراجعه به منابع براي گردآوري اطالعات است. بنابراين، هر پژوهشگري براي به سامان  اساسي
رساندن پژوهش خود به مطالعه و بازبيني كليه آثار مربوط به موضوع موردنظر نياز دارد. آگاهي از آنها افزون 

كند.ساموئل جانسون  ها پيشگيري مي كاري ها و دوباره بر افزايش غناي پژوهش، از به هدر رفتن فرصت
توان  دانيم در كجا مي دانيم، و ديگر آنچه كه تنها مي گويد: دانش بر دو قسم است: يكي آنچه كه مي مي

اش يافت. براي تحقيق درباره يك موضوع مشخص، نخستين كار، شناسايي منابعي است كه  اطالعاتي درباره
  كنند.  در آن موضوع بحث مي

؛ شمول؛  از نظر هدف، قلمرو جغرافيايي؛ دامنه موضوعي توان ها را مي كتابشناسي: انواع كتابشناسي      
  تقسيم بندي و بررسي نمود .  شيوه تنظيم و انتفاعي بودنزمان ؛اطالعات كتابشناختي،شكل كتابشناسي، 

كتابشناسي توصيفي، كه در آن عالوه بر مشخصات اصلي كتاب ،  ـ1از نظر هدف تدوين كتابشناسي ، به     
، 1368(برومند، شود طور خالصه معرفي مي نوع كاغذ، جلد و چاپ، تصاوير، موضوع و محتواي كتاب نيز به

كتابشناسي تحليلي، كه با بررسي دقيق مسائل مربوط به تأليف، نشر، و تعدد و تنوع نسخ،  ـ2 )10ص.
آورد و  كند. همچنين از طريق مطالعه متون، شواهدي مي ها ارائه مي هاي فيزيكي كتاب يژگياطالعاتي درباره و

 ـ3اند ؛  هاي مستعار تأليف شده پردازد كه بدون ذكر نام مؤلف يا نام هايي مي به تعيين و تشخيص هويت كتاب
ل بيبليوگرافي) كه در آن عالوه بر انتقادي ،اين نوع از كتابشناسي ها از اوايل قرن بيستم رايج شد(بريتانيكا، ذي

).اين 91 ،ص.1375؛ انوار،345، ص.1379سلطاني، (مشخصات كتاب ، محتواي آن تحليل و نقد مي شود
ولي گاهي منظور از كتابشناسي  كتابشناسي به معناي علمي، مترادف با كتابشناسي تحليلي و تاريخي است

درج در آنهابه صورت انتقادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد، هر انتقادي، سياهه اي است از كتابهايي كه آثار من
كدام از اين كتابشناسيها در ارتباط با نياز جامعه استفاده كننده ، مي تواند به انواع موضوعي ـ اختصاصي ـ 

  .گزيده و...طبقه بندي شود
 ـ كتابشناسي جهاني1ه عمدهدر بررسي كتابشناسي ها از نظر قلمرو جغرافيايي، كتابشناسي ها به سه گرو     

هاي جهان كه از آغاز تاكنون چاپ و منتشر شده و يا در آينده نزديك انتشار خواهند  كه شامل كليه كتاب
شود بي آنكه به زبان، قلمرو جغرافيايي، موضوع يا شكل محدود شود. در شرايط كنوني كتابشناسي  يافت، مي

دبيزش المللي اطالعات و  يرچاپي وجود ندارد. فدراسيون بينجهاني نه براي مواد چاپي و نه براي مواد غ
علت انبوه مدارك و كتاب، و نيز گراني هزينه گردآوري،  اقداماتي در اين زمينه انجام داده است،اما به 1(فيد)

                                                 
1. FID: International Federation for Information and Documentation  



    پرنيان سخن     108

  
نيز دفتري براي كنترل  1ها و مؤسسات كتابداري (ايفال) المللي انجمن اين طرح عملي نشد. فدراسيون بين

كه فهرست آثار منتشر شده را  ـ كتابشناسي ملي2شناختي جهاني در كتابخانه موزه بريتانيا داير كرده است.كتاب
كه  ـ كتابشناسي منطقه اي3 نگر باشد.  دهد، و ممكن است جاري يا گذشته در يك كشور يا يك زبان ارائه مي

طور مثال خاور  قه جغرافيايي خاص، بهبدون توجه به زبان، زمان، شكل، و يا موضوع، كليه انتشارات يك منط
  .گيرد ميانه را دربر مي

الف ـ كتابشناسي هاي عمومي كه آن بدون  توان نام برد دامنه موضوعي دو نوع كتابشناسي را مياز نظر        
هاي چاپي  فهرست كتاب خاصي تدوين شده است مانند نويسنده،  كشور يا زماني در نظر گرفتن موضوع،

لذريعه الي تصانيف الشيعه؛ ب) كتابشناسي موضوعي يا تخصصي، كه سياهه يا صورتي از موادي فارسي و ا
؛ هنر كتابشناسي شيمي و كتابشناسي مانند اند است كه در يك زمينه موضوعي خاص تأليف و منتشر شده

يك زبان با تنظيم هايي كه در  كه در آن كتابشناسي "كتابشناسي كتابشناسي ها نيز در اين گروه جاي مي گيرند
ها و موضوعات گوناگون تأليف  الفبايي، تاريخي، يا موضوعي به شيوه توصيفي، تحليلي، يا انتقادي در زمينه

  د. شو شده، فهرست و معرفي مي
اي از كليه آثار  شوند: الف) كتابشناسي جامع، سياهه ها به دو دسته تقسيم مي كتابشناسيشمول از لحاظ      

ب)  ؛فارسي مشار هاي چاپي مانند فهرست كتاب ،زمينه (عمومي يا اختصاصي) استمنتشر شده در 
هاي خاصي  هاي يك موضوع را كه معموال براي گروه اي از نوشته كتابشناسي گزينشي (برگزيده)، كه برگزيده

كودكان هاي مفيد و مناسب براي  ). فهرست كتاب21،ص. 1371مهرداد، كند ( شود، در سياهه وارد مي تهيه مي
  ).92،ص1375انوار، اي از اين نوع كتابشناسي است( نمونه ،از انتشارات شوراي كتاب كودك

هايي  شوند: الف) كتابشناسي جاري، صورت كتاب ها به دو دسته تقسيم مي كتابشناسيبا توجه به زمان،         
مانند كتابشناسيهاي مندرج در نشريات  است كه همزمان يا نزديك به تهيه كتابشناسي انتشار يافته باشد

كه  Forthcoming Booksادواري،ازاين نمونه از كتابشناسيها در امريكا مي توان به برنامه هاي آتي ناشران در 
نگر، كه  ب) كتابشناسي گذشته اشاره كرد.Weekly Recordsراهنماي موضوعي پيوست آن مي آيد ، يا 

اند، مانند كتابشناسي دهساله  ره معين و در زمان گذشته منتشر شدههايي است كه در يك دو فهرست كتاب
مي  Books in Printيا الذريعه الي تصانيف شيعه و براي نشريات آمريكايي  )22،ص. 1371مهرداد، (نايرا

                                                 
2. IFLA: International Federation of Library and Institutions  
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كه در آينده نزديك انتشار  شود ميشامل هايي را  كتاب ،نگر، اين نوع كتابشناسي ج) كتابشناسي آينده باشد.
  يابد. مانند كتاب هفته. يم

كتاب منتشر شده بعد از محتواي كه در آن  از نظر اطالعات كتابشناختي كتابها يا گزارماني هستند     
غيرگزارماني، كه در آن فقط اطالعات  يا؛  كتابنامه كتابداري ، مانندشود اطالعات كتابشناختي اثر، درج مي

  .1343-1333 كتابشناسي دهساله ايران ، مانندنيستو با توضيح همراه شود كتابشناختي درج مي
شكل كتابشناسي مي تواند مالك ديگري براي تقسيم بندي كتابشناسيها باشد؛ از اين نظر كتابشناسييها يا       

كتابنامه منتشر مي شوند،  كه صورت و سياهه اي از مشخصات كتاب هاي جاري است؛ مانند  -1به صورت
مقاله نامه هستند كه سياهه اي از مشخصات  -2گردآورنده غالمحسين صدري افشار )؛ يا كتابنامه علوم ايران(

مقاله هاي منتشر شده در نشريات ادواري است مانند فهرست مقاالت فارسي: فهرست موضوعي تحقيقات و 
ت در آن كتابشناسي ها كه مشخصات كتابها ومقاال -3مطالعات ايرانشناسي به زبان فارسي ...(ايرج افشار)؛

كتابنامه كتابشناسيها كه در  -4يكجا گردآوري مي شودمانند كتابشناسي موسيقي( گردآورنده ويدا مشايخي )؛ 
واقع كتابشناسي اختصاصي است كه مشخصات كتابشناسيها را يكجا سياهه مي كند مانند فهرست نامه 

كه سياهة منظمي از مجموع يا فهرست  -5كتابشناسيهاي ايران كه به همت ايرج افشار تدوين شده است 
كه .، و فهرستگان "فهرست كتب كتابخانة مباركة آستان قدس رضوي "قسمتي از يك كتابخانه مي باشدمانند

كه مجلد  "فهرستگان ملي ايران  "مجموعه چند فهرست كتابخانه را در يك نظم معين و واحد مي باشد.مانند 
منتشر كرد.(  1901تگان را كتابخانه كنگره امريكا در سال منتشر شد. نخستين فهرس 1351اول آن در سال 

 1از نظام كامپيوتري مارك1968) كه ابتدا به صورت برگه ، سپس ميكروفيش، و از سال  68،ص. 1374مرادي،
  قابل بازيابي است .

اين نوع  كه شوند: الف) كتابشناسي تجاري ها به دو گروه تقسيم مي انتفاعي بودن كتابشناسي از نظر     
كند. اين كتابشناسي را  اي از آثار چاپي ناشران را كه براي فروش موجود هستند، منتشر مي كتابشناسي سياهه

يك ناشر يا يك مؤسسه واردات و توزيع و فروش كتاب براي آگاهي خريداران و همكاران خود منتشر 
در امريكا ب)   "2ت (بي.آي.پي.)بوكس اين پرين"كند مانند فهرست انتشارات خوارزمي در ايران و  مي

                                                 
1. MARC = Machin- Readable Cataloging 
2. Books In Print (BIP)  
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رساني براي استفاده محققان و مراجعان تدوين و منتشر  ها و مراكز اطالع كتابشناسي غيرتجاري، كه كتابخانه

  كنند مانند كتابشناسي ملي ايران. مي
  

  تنظيم كتابشناسي
ي، بر اساس نام مؤلفان ) تنظيم الفباي1هاي زير باشد:  تواند به يكي از صورت تنظيم كتابشناسي مي      
هاي چاپي  ها، مانند فهرست كتاب ها، مانند كتابشناسي دهساله ايرج افشار، و يا بر اساس عنوان كتاب كتاب
اي، كه در آن  ) تنظيم رده2؛ مانند الفهرست ابن نديم ها خانبابا مشار، يا بر اساس موضوع كتاب فارسي

اثر بسترمن، و  "ها كتابشناسي جهاني كتابشناسي"شود، مانند  يصورت الفبايي تنظيم م هاي دانش بشري به رده
بندي  كه بر اساس رده گردد، مانند كتابشناسي ملي ايران بندي تنظيم مي هاي رده يا بر اساس يكي از نظام

گيرد و براي مقاصد  ) تنظيم تقويمي يا تاريخي، كه كمتر مورد استفاده قرار مي3دهدهي ديويي تنظيم شده 
رود، مانند اثر چارلز استوري در مورد  كار مي هاي خطي به هاي قديمي و نسخه چون صورت كتاب معيني
ترتيب عنوان  ها به . در فرهنگ اسالمي تقريبĤ همه كتابشناسي" كتابشناسي جالينوس"هاي فارسي و يا  كتاب
ها را  وپايي معموال كتاباند و اين سنت رايج مشرق زمين بوده است، ولي در كشورهاي ار ها مرتب شده كتاب

هاي اروپايي، نام مؤلف؛ و در  ها و كتابشناسي رو، در فهرست شناسند و، از همين به اسم مؤلف آنها مي
گيرد. شيوه تنظيم كتابشناسي بر اساس عنوان  هاي مشرق زمين، عنوان كتاب سرشناسه قرار مي كتابشناسي
  مشار مشاهده كرد.هاي چاپي فارسي  توان در فهرست كتاب كتاب را مي
: قديمي ترين كتابشناسي ، فهرست كتابخانه آشور باني پال در نينوا بوده است. نخستين فهرست تاريخچه

موضوعي كه از آن خبر داريم ، فهرست كتابخانه اسكندريه در سده سوم پيش از ميالد است. در غرب 
از ميالد با عنوان كتاب هاي من تهيه  نخستين كتابشناسي توسط جالينوس، پزشك يوناني، در سده دوم پيش

پزشك  1شد و بيشتر يك كتابشناسي اختصاصي بود. از كهن ترين كتابشناسي ها ، اثري است از كلود گالين
يوناني كه در قرن دوم ميالدي تدوين شده است. اين كتابشناسي شامل مشخصات كتاب ها و رساله هايي 
بودكه تا آن زمان در زمينه هاي مختلف پزشكي تهيه شده بود.كتابشناسي هايي كه تا اوايل قرن شانزدهم در 

تخصصي بودن  -1.:)، دوره چهارمدانشي،مركز مدارك علمياروپا تهيه شد از دو ويژگي بر خوردار بودند(

                                                 
1. Cpouole galien  
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آنها ،و پرداختن به گردآوري كتاب هاي زمينه هاي مشخص علمي( با توجه به محدود بودن دايره موضوعي 
علوم و فنون كتابشناسيها نيز در زمينه هاي مشخص موضوعي تهيه ميشدند. نيز به خاطر قدرت كلسيايي 

كتابشناسيهاي تدوين شده  -2كتابشناسيهاي مذهبي گرديد).قرون وسطا انتشار كتابهاي مذهبي ، سبب پيدايش 
در اين دوره بيشتر جنبه سرگذشت نامه دارد كه ضمن پرداختن به شرح احوال نويسندگان ، مشخصات آثار 

ميالدي تحول شگرفي در نظام آموزشي و كتابخانه  1440آنها ذكر مي گردد پس از اختراع صنعت چاپ در 
 1494) در سال 1516 -1462( 1تهيه كتابشناسي بيشتر احساس شد. يوهانس تريتايم ها ايجاد شد و نياز به

كتاب نويسندگان كليسايي را به رشته تحرير درآوردكه در انتهاي آن صورتي از يكهزار نويسنده كليسايي و 
بي حاوي كتاب كتا2طبيبي از اهالي ليون فرانسه به نام شامپيه 1506آثار آنان درج شده بود.پس از آن در سال 

) طبيعي دان زوريخي (سويس) در سال 1565-1516( 3هاي پزشكي را انتشار داد. كنراد فن گسنر
) را منتشر كرد. اين فهرست پانزده هزار كتاب التيني،  Bibiotheca universaliesكتابشناسي جهاني(1545

با نام  1555وست اين اثر را در سال عبري و يوناني را به ترتيب الفبايي اسم مولف در بر مي گرفت. گسنر پي
بيست و يك كتاب دايرة المعارف يا تقسيمات جهاني دانش بشري منتشر كرد كه كتابهاي كتابشناسي قبلي را 
به صورت موضوعي در بيست و يك موضوع رده بندي كرده بود . معاصران گسنر توجه خود را معطوف 

 )35، 1374وع ، زبان يا قلمرو خاصي محدود مي شد. (مرادي،تهيه و تدوين كتابشناسيهايي كردند كه به موض
كارآيي كتابشناسيهاي تخصصي در پژوهشهاي علمي توجه دانشمندان ساير كشورهاي اروپايي را به اين نوع 
كتابشناسي به عنوان ابزار ضروري پژوهشهاي علمي به خود جلب كرد. در اين دوره نخستين كتابشناسيهاي 

)و   Bibliotheca Chirurgica(جراحي   Botanica) (Bibliothecaاي: گياه شناسيتخصصي در زمينه ه
انتشار 4توسط زيست شناس شهير سوييسي آلبرت فون هالر)  (Bibliotheca Anatomicaتشريح 

كتابنامه اي متضمن آثار نويسندگان  5جان بيل 1548در سال  .)دانشي،مركز مدارك علمي، دوره چهارم(يافت
 1548ا انتشار داد كه مي توان آن را نخستين كتابشناسي ملي به حساب آورد پس از آن در سال انگليسي ر

                                                 
S. Champie 2. 

3. S. Champier 
4. Conrad Gesner 

  
ِ  

1. Albert Von Haller 
2. John Bale 
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كتابنامه سياسي را منتشر كرد.  2گابريل نوده 1633كتابشناسي فرانسوي را نگاشت. در سال  1فرانسوا دوالكرو

نتشارات خود فهرست  تهيه باال رفتن حجم انتشارات؛ كتابفروشان اروپايي را بر آن داشت تا براي معرفي ا
)انتشار يافت مبناي كتابشناسي ملي آلمان بوده  1564كنند؛ فهرست هايي كه در طول بازار كتاب اليپزيك (

است اقدام كتابفروشان آلماني در تبليغ كتابهاي تازه نشر يافته ، خود مبناي كتابشناسي هاي جاري شد كه 
انتشار يافته بود.در اين دوران با ايجاد تحوالت عظيم در  هدف آن آگاه ساختن جامعه از كتابهاي تازه

كشورهاي اروپايي فن كتابداري و به دنبال آن لزوم تدوين كتابشناسي هاي مختلف ، نمود پيدا كرد .به دنبال 
انقالب فرانسه كه كتابخانه هاي شخصي و اشرافي در اختيار عموم قرار گرفتند تهيه فهرست هاي عمومي و 

رورت پيدا كرد. همچنين با دگرگوني نظام آموزشي در اروپا نياز به استفاده از كتابخانه ها و موضوعي ض
كشور اروپايي و اياالت متحده امريكا به انتشار  23حدود 1900تا1812كتابشناسيها بيشتر شد.در بين سالهاي 

  .)دانشي،مركز مدارك علمي، دوره چهارمكتابشناسي ملي پرداختند (
كتابشناسي در ميان مسلمانان سابقه اي بسيار قديمي دارد .بنا به نوشته ابن سينا درشرح احوالش ، تدوين      

وي در كتابخانه بخارا فهرست كتب اوايل را ديده است. ابن خلدون مي نويسد كه اسامي ديوان هاي شاعران 
ه.ق. ابوالفرج ابن اسحاق 377ل صحيفه بوده است.در سا 880در كتابخانه قرطبه در عهد امويان اندلس بالغ بر 

بن يعقوب النديم بغدادي كتابنامه اي با نام الفهرست به عربي و در ده موضوع تدوين كرد كه از قديمي ترين 
كتابشناسيهاي جهان اسالم است الفهرست را اروپائيان از قرن هفدهم ميالدي مي شناختند و نسخه اي از آن 

؛ مستشرق اتريشي ، پس  3ز قسطنطنيه به ليدن برده شد. گوستاو فلوگلاز مصر به پاريس و نسخه اي ديگر ا
از مقابله نسخ آن را در ليدن و پاريس و وين سعي در چاپ آن نمود . اما پس از بيست و پنج سال تالش ، 

و  4ميالدي در گذشت و كتاب زير نظر يوهانس رودگر 1870زماني كه چاپ كتاب شروع شده بود در 
در اليپزيك انتشار يافت . جلد دوم الفهرست ، شامل تعليقات و استدراكات به  1871در سال  5اگوست موللر

منتشر گرديد. پس از انكه الفهرست  1872صفحه، در سال 279به عربي و آلماني و نمايه هاي كتاب در 
در نشريه  1889انتشار يافت قسمتي از اول مقاله پنجم كه در آن زمان مفقود شده بود، بدست آمد و در سال 

                                                 
3. Francois de la Croix 
4. Gabriel Naude 
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انتشار يافت؛ در سده يازدهم هجري مصطفي بن عبداهللا مشهور به حاجي خليفه و ملقب به  1اخبار شرق
را منتشر كرد كه كتابي است الفبايي حاوي  "كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون  "كاتب چلبي كتاب 

ظنون را گوستاوفلوگل به التيني اسامي كتاب هاي اسالمي و شرح احوال مؤلفان آنها درپنج باب. كشف ال
در لندن و اليپزيك منتشر گرديده است؛ چاپ  1858تا  1835ترجمه كرده كه در هفت جلد در سالهاي 

). بر كشف الظنون ذيلهاي 38در آمريكا منتشر شده است.(همو، صفحه  1964افست اين ترجمه در سال 
ايضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون كه در  ذيلي كه وجود دارد ، 9متعددي نوشته شده است از ميان 

قمري توسط اسماعيل پاشا بن محمد امين الباباني مشهور به بغدادي،نگاشته شده است از اعتبار  1330سال 
بيشتري بر خوردار است اين كتاب حاوي حدود پانزده هزار كتابي است كه يا در كشف الظنون نيست يا بعد 

ت. كتابشناسي ديگر اسماعيل پاشا هديه العارفين است. از مهمترين كتابشناسي از تاليف آن چاپ شده اس
جلد به چاپ  26تأليف شيخ آقابزرگ طهراني است. الذريعه در  "الذريعه الي تصانيف الشيعه  "هاي عصر ما 

ه رسيده است و مجموع پنجاه هزار كتاب فارسي، عربي، تركي و اردو را كه نويسندگان شيعي مذهب داشت
اثر  "فهرست كتابهاي چاپي فارسي "اند، معرفي مي كند.نخستين فهرست نسبتا جامع كتابهاي فارسي ، 

كه مشخصات چهارده هزار 1342و جلد دوم ان در سال 1337خانبابا مشار است كه جلد اول آن در سال 
ر شد.از فهرست عنوان از بيست هزار عنوان كتاب چاپي آن زمان، توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب منتش

كتابهاي چاپي فارسي چاپهاي ديگري نيز در سالهاي بعد منتشر شد يك چاپ توسط شخص مولف در 
توسط بنگاه  1352در پنج جلد انتشار يافت، كه دامنه آن با سعي يك ذيل در سال  1354تا 1350سالهاي 

چون كتابشناسي دهساله و ترجمه و نشر كتاب منتشر شد. اين كتاب حاصل آميختن كتابشناسيهاي ديگري 
كتابهاي ايران با فهرست مشار است. كتابشناسي ديگري  كه به همت مشار تدوين شده است فهرست كتابهاي 

منتشر  1344ه.ق به بعد است كه در سال 1340چاپي عربي ايران از آغاز چاپ تا كنون ساير  كشورها از سال 
  شد
  

  بحث
هدف از تهيه كتابشناسي تنها راهنمايي پژوهشگر به محتواي يك مجموعه نيست بلكه كمك به او براي     

) ، لذا با تمامي فرآورده هاي 6،ص. 1368پيدا كردن راه خود در ميان انبوه انتشارات روزافزون است( برومند،

                                                 
١. Die Kund des Morgen Lands  
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ابد و يا به آن دسترسي پيدا كند سر و فكر انساني(مكتوب و غير مكتوب) ، در حالي كه بتواند از آن اطالع ي

كار است.بنابر اين در تدوين كتابشناسي بايستي دقت الزم به عمل آيد تا معيارها و استانداردهاي جهاني 
رعايت شود . متاسفانه بايد گفت علي رغم كوششي كه در تدوين كتابشناسي ها به كاررفته است، زماني كه 

م ، يا آنها را با هم مقايسه مي كنيم متوجه كاستي هايي در انها مي شويم ( در صدد استفاده از آن بر مي آيي
كتابشناسي منتشر شده در ايران، در مورد شاعران و نويسندگان ايراني ،  65). از مجموع 2، ص 1368برومند،

اجمال  عنوان آن كه در كتابخانه ملي موجود بود و مورد بررسي قرار گرفت  نتايج به دست آمده را به 39
مورد بررسي قرار مي دهيم.  در تدوين كتابشناسيها و بطور كلي كتابهاي مرجع بايستي رسالت اصلي آنها كه 
همانا پاسخگويي به مراجعه كننده در كوتاه ترين زمان ممكن و به بهترين شكل ممكن در نظر گرفته شود ، 

طور كامل بنماياند تا پژوهشگردر مراجعه بدين جهت يك كتابشناسي بايد اطالعات كتابشناختي يك اثر را ب
به ان بتواند به منبع مورد نياز خود دست يابد ، درهيچكدام از كتابشناسي هاي بررسي شده، شماره استاندارد 
بين المللي كه در واقع شناسه كامل كتاب بوده وبراي پژوهشگريا كتابخانه ها در سفارش و تهيه كتاب 

ورتي كه در جهان كنوني شماره استاندارد بين المللي كتاب در حكم ضروري است، وجود نداشت در ص
) مخفف عبارت شماره ISBN1شابك ( شناسنامه كتاب بوده و جزو مشخصات اصلي كتاب مي باشد؛

يا ويرايش  به كتاب قبل از چاپ المللي است كه استاندارد شناسايي بين ٔالمللي كتاب ، شماره استاندارد بين
در سال اب داده مي شودتا به واسطه آن ناشر، عنوان،ويرايش و جلد كتاب مشخص شودجديدي از يك كت

سازمان بين المللي استاندارد اي. اس.بي .ان را به منزله بهترين راه حلي براي تعيين هويت هر جلد از  1969
مي بوده است رق ده 2007تا پايان سال  1960.اين شناسه از سال )201،ص.1379كتاب پيشنهاد كرد(سلطاني، 

و از پنج بخش تشكيل مي رقمي شده است. اختصاص شناسه، سيزده ٔو از آغاز اين سال براي افزايش دامنه
استاندارد براي كتاب، ايران به به  ٔ، با افزايش روزافزون نياز به استفاده از يك شناسه1372.در سال شود

تعيين  964خاص كشور در اين شناسه براي كشور ايران، عدد  ٔهدرآمد و شمار موسسه جهاني شابكعضويت 
.با توجه به به رقمي امكان ثبت يك ميليون كتاب در ايران وجود داشته است 10تفاده از شناسه گرديد. با اس

دامنه وسيع كاربرد شماره استاندارد بين المللي يك كتابشناسي بايد اين شماره را در معرفي هر كتاب و براي 
  منابع اطالعاتي ديگر شماره استانداردهاي آنها را نشان دهد. 
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نمايه (ايندكس ) بيشتر به سياهه الفبايي نام ها، اصطالحات يا مفاهيم اطالق مي شود. نمايه هاي انتهاي       
كتابها، كه در فارسي و در ميان كتابنويسان و ناشران به فهرست راهنما شهرت دارد، به قرن هفدهم و به 

بخشي اجتناب ناپذير از كتابها ( به جز كتابهاي اعتباري قرن هفتم ميالدي باز مي گردد. اما رواج آن به عنوان 
داستان و منابع محدود ديگر) از پديده هاي قرن بيستم است ، خصوصا شكوفايي، تنوع و در عين حال نظام 

).نمايه يا فهرست راهنماي انتهاي كتاب 23،ص. 1374به بعد است(حري،  1930يافتگي آن متعلق به دهه 
در متن هدايت مي كند، بدون آن كه نياز باشد متن يك كتاب از آغاز تا انجام  جوينده را به اطالعات موجود

مطالعه شود . انواع فهرست هايي كه به حسب ضرورت مي تواند به كتابشناسي اضافه شود عبارت است از 
منابع(  -4فهرست موضوعي( در كتابشناسي هايي كه موضوعي نيستند)  -3نام كتاب ها  -2اسامي افراد  -1

فهرستي است كه از كتاب ها ، كتابشناسي هاو به طور كلي همه آثاري كه براي تهيه كتابشناسي مورد مراجعه 
فروست يا سري( شماره اي كه به دنبال نام ناشر  -6ناشر  - 5) 77،78، ص. 1368قرار گرفته است)(برومند. 

فهرست كتابخانه ها يا جايها(  -6).1027در بعضي از انتشارات مي آيد مانند : انتشارات دانشگاه تهران شماره 
در صورتي كه كتاب نسخه خطي بوده و در كتابخانه بخصوصي نگهداري شود) ؛ و در صورتي كه كتاب هر 
كدام از اين اطالعات را به زبان ديگري داشته با شد تهيه فهرست براي آن نيز ضروري است. اما از مجموع 

عنوان فهرست داشتند كه از اين  26كتابشناسي فاقد فهرست بودند و  13كتابشناسي بررسي شده متاسفانه  39
تعدادفقط دو كتابشناسي نمايه ناشر داشتنددر صورتي كه وجود نمايه ناشران عالوه بر اين كه مانند ديگر 
فهرست ها در پيدا كرد مشخصات كتاب بخصوصي مي تواند كاربردداشته باشد ، مي تواند در نماياندن 

ه دست اندر كار انتشار كتب مرجع هستند مفيد باشد ،در هيچكدام از كتابشناسيهاي مورد بررسي ناشريني ك
فروست ونمايه آن ذكر نشده بود، هشت كتابشناسي فاقد نمايه عنوان بودند ، هفت كتابشناسي فقط فهرست 

مهاي  انگليسي در تعداد نام ها را داشتند، يك كتابشناسي بدون  فهرست عنوان بود . در مورد عنوان ها يا نا
بسيار كمي از كتابشناسيها فهرست تهيه شده بود. با توجه به رسالتي كه يك كتابشناسي بر عهده دارد بايد 
گفت كه بدون داشتن فهرست دقيق و كامل، از كارآيي كتابشناسي كم شده و عمال جاي خود را در جامعه به 

جاي آن دارد كه كتابخانه ملي به عنوان يك نهاد رسمي و عنوان ابزار جستجو و ارجاع از دست مي دهد.و 
ملي خدمات كتابخانه اي و مرجع كه الگوي ديگر كتابخانه ها در كشور مي باشد با تهيه فهرست مناسب براي 
كتابشناسي هاي داراي اين كاستي، فهرست مناسب تهيه و اين مشكل را مرتفع نموده، و راهنما ومشوق براي 

دست اندر كاران امر منابع مرجع باشند. عالوه بر موارد ذكر شده در مورد كه كتابها يي كه به كتابخانه هاو 
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عناوين ديگري معروف بوده يا عنوان برابر، عنوان عطف كتاب ، عنوان روي جلد متفاوتي دارند، بايستي همه 

مخصوصا در كتابشناسي  در كتابشناسي منعكس شده و براي آنها نيز فهرست تهيه گردد ؛ اما اين مورد هم
هاي غير گزارماني وجود نداشت.گزارمان يادداشتي است كه به شناسه يك كتاب در يك فهرست، سياهه 
كتابهاي خواندني، كتابشناسي و غيره اضافه مي شودو كتاب را توصيف مي كند و جزئيات ،حدود، هدف و 

انتقادي باشد، گزارمان توصيفي ، توصيف  ساير مشخصات آن را بيان مي كند.گزارمان ممكن است توصيفي يا
واقعي مندرجات كتاب بوده و اطالعاتي را كه در بخش رسمي شناسه داده نشده است را اضافه مي كند 

كتابشناسي غير  26كتابشناسي گزارماني بوده ،  9). از كتابشناسي هاي بررسي شده ، 10،ص. 1368(برومند،
از كتاب گزارماني بودندو در بخش هايي غير گزارماني بودند، و اين  كتابشناسي در قسمتهايي 4گزارماني و 

در صورتي است كه كتابخانه ها و پژوهشگران در بررسي كتاب از كتابشناسي گزارماني اطالعات بيشتري را 
  به نسبت كتابشناسيهاي غير گزارماني كسب مي كنند.

، به انها اشاره شد بايد خاطر نشان ساخت كه  عالوه بر تمام كاستي هايي در امر تدوين كتابشناسي     
اطالعات در عصر كنوني در كتاب و مواد چاپي خالصه نمي شود بعد از جنگ جهاني اول نظام پژوهشهاي 
علمي دستخوش تحول عظيم تري نسبت به قبل از جنگ شد . نظام انتقال اطالعات علمي كه تا كنون بر پايه 

وارد مرحله ي تازه اي شد و از آغاز قرن بيستم كه محتواي بيشتر كتابشناسي هاي سنتي قرار داشت 
كتابشنايها كتاب بود، مقاالت مجالت علمي ،سپس گزارش هاي تحقيقاتي، وارد مرحله عمل گرديدو در پي 
آن با رشد ديگر مواد اطالعاتي مانند ميكرو فيلمها، ميكرو فيشها، مواد سمعي و بصري و مواد الكترونيكي 

صه اطالع رساني علمي و كتابشناسي ها شدند و جزو منابع ضروري در پژوهش به حساب مي وارد عر
آيند.همچنين با ورود تكنولوژي نوين به حوزه توليد، ذخيره و بازيابي و توزيع و اشاعه اطالعات، تلقي از 

حد تعبير گتنبرگي آن مرجع بعد تازه يافت . با پيدايش سخت افزار ها و نرم افزارها، دامنه معنايي كتاب از 
،ش اول) و پيدايش محملهاي جديدي نظير ميكروفيلم ، ميكروفيش ، 1374فراتر رفت (حري. پيام كتابخانه، 

نوار، ديسكها نوري را معناي تازه اي بخشيد. متاسفانه از بررسي كتابشناسي هاي انتخاب شده معلوم مي شود 
سي ها به اين مهم توجهي نداشته اند . مراجعه كننده به كه تقريبا هيچكدام از گردآورندگان اين كتابشنا

كه نياز انسان به  1كتابشناسي به دنبال اطالعات به هر شكل ممكن آن است در حقيقت، بحث يوجين گارفيلد

                                                 
1. Eugene Garfield 
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اطالعات براي فكر به اندازه نياز او به غذا براي بدن اهميت دارد قابل توجه است(تحويل اطالعات در قرن 
) در تهيه منابع مرجع بايد به اين مهم توجه نمود كه ما در عصر اطالعات هستيم و 17ص.،1382بيستم، 

اطالعات بايد در تمامي اشكال منتشر شده اش در كتابشناسي ها ذكر گردد . در كتابشناسي هاي بررسي شده 
ديگر اشكال غير ،تقريبا در هيچكدام به سايت هاي اينترنتي ومواد الكترونيكي اشاره نشده شده بود و از 

  كتابي و مواد سمعي بصري سه عنوان از كتابشناسي ها فيلم، نوار يا عكس را در فهرست خودآورده بودند .
در مورد نحوه فهرست واينكه آيا تمامي آثار موجود در حيطه موضوعي خود را معرفي كرده اند ، آيا           

كاالت از اين قبيل نياز به تحقيق و بررسي جامعتري نمايه سازي آنها و ذكر اسامي صحيح بوده است و اش
اين كار براي دو نمونه از كتابشناسي هاي رودكي انجام  "بررسي كتابشناسي هاي رودكي  "است كه در مقاله 

انتشار يافته است. اميد  1388يافته و نتيجه آن در مجله دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان، شماره اول ، بهار 
آورندگان كتابشناسي ها در كشور ما با رعايت اصول تدوين كتابشناسي  بتوانند جاي خالي اين  است فراهم

مجموعه را در پژوهش ها پر كنند، چرا كه نا كافي بودن كارايي كتابشناسي ها، و عدم رعايت اصول صحيح 
كتابخانه ها مي باشد كه  در نگارش و گردآوري اين مواد باعث نا ديده گرفتن آنها در امر تحقيق و كتابگزيني

  انعكاس آن در بلند مدت در جامعه فرهنگي ديده مي شود. 
از آنجايي كه پايه گذاري فرهنگ پژوهش و تحقيق بايستي از مدارس شروع شده و عادت به مطالعه و      

گيري تحقيق قبل از ورود به دانشگاه شكل گرفته شود؛ و از طرفي اساس پژوهشهاي علمي بر مبناي بهره 
صحيح از اطالعات استوار است، درهر تحقيق، كتابشناسي از  ابزار مهم و ضروري پژوهش  بوده ومحقق 
بدون اينكه نيازي به مراجعه به كتابخانه هاي مختلف جهت آگاهي يافتن از كتابهاي منتشر شده در حيطه 

كتابها اطالع يابد، كه عالوه بر  كاري خود باشد مي تواند با مراحعه به كتابشناسي ها از عناوين و مشخصات
صرفه جويي در زمان و سرعت بخشيدن به كار ،استفاده از كتابشناسي مانع از مواجه شدن با انبوه كتابهاي 
غير مرتبط، به اصطالح، ريزش اطالعات مي گردد، لذا پيشنهاد مي گردد كه در دوره پيش دانشگاهي واحد 

حقيق به دانش آموزان ارايه گردد كه در ضمن آن، دانش آموزان درسي با هدف آشنايي با مراجع و روش ت
نحوه استفاده از كتابشناسي ها و ديگر منابع مرجع ، و كاربرد انها در تحقيق آشنا شوند تا اين افراد هنگام 
ورود به دانشگاه با پژوهش و منابع مرجع بيگانه نباشند و با افزايش سطح كارايي پژوهشي دانشجويان و 

آموزان بتوانيم توان علمي كشور را نيز باال ببريم. در اين زمينه نگارنده ، در صورت موافقت مسئولين  دانش



    پرنيان سخن     118

  
امر، تنظيم چنين كتابي را براي دانش آموزان به عهده مي گيرد تا گامي مثبت و ارزنده در پيشرفت فرهنكي 

  كشوررا داشته باشد.
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