کتابشنایسموضویع

ناگیه به آثار عبدالعلی بریجندی

گزارشی از
کتابشناسیهای

کتابشنایسموضویع

حـــــج و زیــــــارت

چکی���ده :کتابشناس���ی ه���ا ب���ه عن���وان یکی از مناس���ب تری���ن مناب���ع مرجع در
گردآوری ،تنظیم و اش���اعه منابع مکتوب در حوزه موضوعی خاص ،جایگاه ویژه
ای در عرضه خدمات علمی دارند .با توجه به اهمیت کتابشناسی ها در نشان
دادن وضعی���ت علمی موضوعات و جلوگیری از انجام کارهای تکراری از طریق
اطالع رس���انی درخصوص آثار منتش���ر ش���ده در حوزه ه���ای موضوعی مختلف،
نویس���نده در نوش���تار حاضر به ارائه گزارشی از کتابشناس���ی های تدوین شده
در حوزه حج و زیارت در داخل و خارج از کش���ور همت گماش���ته است .وی در
راستای این هدف ،پس از ذکر مشخصات کتابشناختی کتابشناسی ها ،معرفی
مختصری از محتوا و ساختار هر یک از کتابشناسی ها را ارائه می نماید.
کلیدواژه :کتابشناسی حج ،کتابشناسی زیارت ،معرفی کتاب.

از جمله ش���اخصهای توسعهیافتگی جوامع ،رش���د دانش اطالعرسانی
و خدم���ات مرج���ع در می���ان پژوهش���گران آن جامع���ه اس���ت .خدم���ات
مرجع دامنه وس���یعی از قبیل دایرةالمعارف ،دانش���نامه ،کتابشناس���ی،
نسخهشناس���ی ،فرهنگنامه ،راهنما و اطلس دارد .کتابشناس���ی یکی از
مناسبترین مراجع در گردآوری ،تنظیم و اشاعه منابع مکتوب در حوزه
موضوع���ی خاص اس���ت و جای���گاه و ارزش وی���ژهای در عرضۀ خدمات
علمی دارد .در اهمیت کتابشناسی ،همین بس که بدون وجود آن هیچ
تحقیق و پژوهش���ی به طور کامل به س���امان نمیرس���د؛ چرا که اطالعات
الزم برای پیش���برد یک پژوه���ش را در اختیار محقق ق���رار میدهد .وجود
کتابشناس���ی در هر موضوعی ،از هدررفتن وقت پژوهش���گران آن رشته در
جستجوی منابع جلوگیری میکند .همچنین نمایی از وضعیت علمی

اباذر نصراصفهانی

زمانهای���ی را ب ��ه آنها اختص ��اص میدهند .البته تأثیر ح ��ج و زیارت در
اقتص���اد جامعه و فرهن ��گ دینی هم قابل توجه اس ��ت .ب ��ه همین دلیل
پژوهش���گران از اقش ��ار و تخصصهای مختلف ،به ابع ��اد حج و زیارت
پرداختهان���د و هرس ��اله صدها کت ��اب و مقاله و پایاننام ��ه در این زمینه
عرضه میشود.
عل���ت مش ��کالت در عرصه ح ��ج و ز ی ��ارت ،فقدان اطالعرس ��انی
ی���ک
ِ
مناسب اس���ت .این کمبود ،مؤلفان را به س ��وی تألیف کارهای تکراری
و بدون توجه به واقعیتها و مش ��کالت س ��وق میدهد .حال در صورت
فعالش���دن س ��امانههای اطالعرس ��انی ،وضعیت پژوهش در این عرصه
سامان میپذیرد.
ب���ه دلی���ل کث ��رت آثار در ب ��اره ح ��ج ،ز ی ��ارت ،مکه ،مدین ��ه و امث ��ال این
کلیدواژهه���ا ،کس ��انی در پ ��ی گردآوری اطالع ��ات این آث ��ار و تنظیم آنها
برآمدهان���د .از ای� �نرو تاکنون چند کتابشناس ��ی در این ح ��وزه در ایران و
برخی کشورهای اسالمی تولید و عرضه شده است .این نوشتار گزارشی
از این کتابشناسیها است.

در ایران
در ای���ران چه ��ار اث ��ر در قالب کتابشناس ��ی دربارۀ حج و ز ی ��ارت تاکنون

آن موضوع را نشان میدهد.

شناسایی شده است .مشخصات آنها به ترتیب زمان انتشار عبارتند از:

ح���ج و زی���ارت ،بخش���ی از زندگی هر فرد مس���لمان اس���ت و مس���لمانان

کتابنام ��ه ح ��ج؛ ب ��ه کوش ��ش محمدحس ��ن بکائ ��ی؛ ب ��ه س ��فارش ح ��وزه

ب���رای این اعمال برنامهریزی نم���وده ،هزینههایی مصرف کرده و باالخره
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نمایندگ���ی ولی فقیه در امور حج و زیارت ،تهران :نش���ر مش���عر ،چاپ ،1

زیارات؛ س ��فرنامهها و خاطرات؛ حج در آینه ش ��عر و ادب؛ نشریات امور

392 ،1374ص ،رقعی.

اجرایی حج؛ آثار متفرقه؛ کتب و نش ��ریات به زبانهای خارجی (شامل

این اثر معرفی  1355اثر از كتابها و نش���ریاتی اس���ت كه درموضوع حج
به زبانهای عربی ،فارس���ی و اردو در کشورهای مختلف به چاپ رسیده
اس���ت .تاریخ نشر این آثار حداکثر تا س���ال 1373شمسی (1416قمری)
اس���ت .همچنی���ن در این کتابشناس���ی برخ���ی از نس���خههای خطی در
موضوع حج معرفی ش���دهاند .س���اختار کت���اب بر اس���اس الفبای عنوان
آث���ار اس���ت .در پای���ان کتاب نی���ز فهرس���ت موضوع���ی آمده اس���ت .آثار
ذی���ل یکی از این موضوع���ات جای گرفتهان���د :احرامنامه؛
معرفیش���دهِ ،

اح���کام ح���ج؛ اح���کام میق���ات؛ بهداش���ت حاجی���ان؛ پیامه���ای ام���ام
خمینی؛ حجاز مقدس؛ حج خونین؛ حجنامه؛ حرمین شریفین؛ دعاها
و زی���ارات حج؛ راهنمای حاجیان؛ س���فرنامه؛ طوافنام���ه؛ عمره مفرده؛
قربانی؛ مدینهشناسی؛ مکهشناسی؛ مناسکنامه.

کتابهای اردو ،انگلیس ��ی ،ترک ��ی ،عربی) .در پایان این کتابشناس ��ی،
فهرست الفبای عناوین آمده است.

کتابشناس ��ی زیارت :کتابشناس ��ی زیارت ،مزار ،زیارتگاههای اس�ل�امی،
توس ��ل ،شفاعت ،تبرک .به کوشش س ��یدرضا باقریان موحد؛ تهران :نشر
مشعر ،چاپ ۱۳۸۷،400 ،1ص ،رقعی.
گزارش���ی از مهمتر ی ��ن کتابهای در ب ��اره زیارت به زبان فارس ��ی یا عربی
اس���ت .این کتابها در ایران نوش ��ته یا ترجمه ش���ده و یا پخش و عرضه
ش���ده است .این آثار حداکثر تا سال  1386شمسی به چاپ رسیدهاند.
این کتابشناسی در سه بخش تنظیم شده است .مؤلف در بخش اول با
عنوان «کتابشناس ��ی توصیفی زیارت» ،یکصد کتاب مهم درباره زیارت
و م���زار و زیارت ��گاه و موضوعات مرتب ��ط را برگزیده و به ص ��ورت توصیفی

معج ��م م ��ا کت ��ب ف� �ی الح ��ج والز ی ��ارة والمعال م المش ��رفة ف� �ی الحجاز؛
به کوش���ش عبدالجب���ار الرفاعی؛ تهران :نش���ر مش���عر ،چ���اپ ،۱۳۸۵ ،1
376ص ،وزیری.
فهرس���تی از اطالعات  3222اثر فارس���ی و عربی ،شامل کتاب و مقاله و
رسائل و نسخ خطی در موضوع حج و مكه مكرمه و مدینه منوره و اما كن
متبركه و زیارتی حجاز اس���ت .این کتابشناس���ی پی���ش از این به صورت
سلس���له مقاالتی در مجله میقات الحج از شماره ( 4سال 1416 ،2ق) تا
ش���ماره ( 22سال  ،11رجب ـ ذوالحجة 1425ق) در هفده مقاله به چاپ
تنظیم اطالعات در این کتابشناس���ی بر اس���اس الفبای
رس���یده اس���ت.
ِ
عنوان آثار است .از ضعفهای این کتاب ،نداشتن فهرست موضوعی

و نیز فهرست الفبایی نویسندگان است.

معرفی کرده اس ��ت .در بخ ��ش دوم با عنوان «کتابشناس ��ی غیر توصیفی
زی���ارت» ،اطالع ��ات مأخذشناس ��ی  562اث ��ر را آورده اس ��ت .در بخ ��ش
اطالعات  535نسخه خطی در
س���وم با عنوان «نسخهشناسی زیارت»،
ِ
موضوع زیارت را از فهرس� �تهای نسخ خطی و برخی منابع اصیل آورده
بخش این کتاب براس ��اس الفبای
اس���ت .نحوۀ تنظی ��م اطالعات در هر
ِ
عنوان آثار است.

کتابشناس ��ی ح ��ج و ز ی ��ارت :معرف ��ی کتابه ��ای منتش ��ره در
ایران()1388-1358؛ اباذر نصراصفهانی؛ تهران :نش ��ر مشعر ،چاپ ،1
1012 ،1390ص ،وزیری.
معرفی کتابهای منتشرش ��ده در ای ��ران در موضوع حج و زیارت پس از
پیروزی انقالب اسالمی تا سال  1388است .به عبارتی این کتابشناسی

آینه آثار :فهرس ��ت آثار و معرفی کتابهای منتش ��ر شده حوزه نمایندگی
ول ��ی فقیه در امور حج و زیارت؛ به کوش���ش مرکز تحقیقات حج؛ تهران:
نشر مشعر ،چاپ 223 ،1387 ،1ص ،رقعی.
معرفی آثار منتشرش���ده توس���ط مرکز تحقیقات حج وابس���ته به بعثه مقام
معظ���م رهب���ری در امور حج و زیارت اس���ت .این تولی���دات دربارۀ حج و
ابع���اد گونا گ���ون فقهی ،تاریخ���ی ،عرفانی ،سیاس���ی و اجتماعی آن و نیز
درب���اره عتب���ات عالیات اس���ت .در این کتابشناس���ی 396 ،اث���ر معرفی

در پ���ی معرفی همه آثار حج و زیارت نیس ��ت ،بلکه فقط کتابهایی را
معرفی میکند که در محدوده زمانی  1388-1358چاپ ش ��ده است.
این محدوده زمانی و جغرافیایی بر اس ��اس نظر مدیریت مرکز تحقیقات
ح���ج ،ب���ه عنوان س ��فارشدهندۀ اث ��ر اجرا ش ��ده اس ��ت .کل کتابهای
معرفیش���ده در این کتابشناس ��ی حدود  2200عنوان است .از این تعداد
 1400عن���وان در ب ��اره ح ��ج و موضوعات مرتب ��ط با آن و ح ��دود  800عنوان
درباره ابعاد مختلف زیارت است.

شده است .به همراه اطالعات مأخذشناسی هر کتاب ،معرفی کوتاهی

اطالع���ات گ ��ردآوری ش ��ده در ی ��ازده بخ ��ش طبقهبن ��دی و تفکی ��ک

تنظی���م اطالع���ات این کت���اب موضوعی
از آن کت���اب نی���ز آمده اس���ت.
ِ

ش���دهاند .عناوین این یازده بخش چنین اس ��ت :بخش نخست :تاریخ

اس���ت و آثار در ی���ازده فصل معرفی ش���دهاند .عناوین فص���ول یازدهگانه

و جغرافی���ا؛ بخ ��ش دوم :س ��فرنامه و خاطرهنگاری؛ بخش س ��وم :عرفان،

عبارتن���د از :قرآن و تفس���یر؛ آداب ،اخالق ،اس���رار و مع���ارف حج؛ احکام

اخ�ل�اق و کالم؛ بخش چهارم :ق ��رآن و حدیث؛ بخش پنج ��م :ادبیات و

و مناس���ک؛ اعتقادات؛ آث���ار تاریخی (ش���امل :آثار تاریخ���ی و مذهبی و

هنر؛ بخش شش ��م :فقه و حق ��وق؛ بخش هفتم :علوم اجتماعی(ش ��امل

امکا کنت حج ،اما کن متبرکه س���وریه ،عتبات عالیات عراق)؛ ادعیه و

جامعهشناسی ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،روانشناسی ،آمار و)...؛ بخش
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هش���تم :بهداش���ت و درمان؛ بخش نهم :مدیریت حج و ّ
حجاج؛ بخش

به نس���خههای خطی اس ��ت .در بخش پنجم که به معرف ��ی پایاننامهها

دهم :تشرف و نیایش؛ بخش یازدهم :کلیات :مرجعشناسی .همچنین
ً
ذیل هر بخش ،اطالعات تفکیک و معموال در چند فصل آمدهاند .برای

اختصاص دارد 42 ،رس ��اله در س ��طح کارشناسی ارش ��د و  28رساله در
س���طح دکتری به ز ب ��ان عربی و نیز س ��یزده مورد به زبان انگلیس ��ی که از

آس���انی در دسترس���ی به اطالعات این کت���اب ،مؤلف در پایان س���ه نوع

دانشگاههای امریکا است ،معرفی شده است.

نمایه آورده اس���ت .1 :فهرس���ت عناوین؛  .2فهرس���ت پدید آورندگان؛ .3
فهرست فروستها (سلسله انتشاراتی).

بخش شش���م که به مقاالت و پژوهشها اختصاص دارد ،ش ��امل 1234
اثر اس���ت که یک مورد به زبان انگلیس ��ی ،پنج مورد به فرانسوی ،دو مورد

در خارج از ایران

ب���ه آلمان���ی و بقیه به عربی اس ��ت .بخش هفتم که بخش پایانی اس ��ت،

قائمة ببليوجرافية موضوعية عن الحج؛ إعداد قسم اإلعداد الفني ،إدارة

مربوط به س���خنرانیها و نوارهای کاس ��ت است .س ��یزده ماده مربوط به

المخطوطات والمكتبات اإلس�ل�امية ،قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية؛

س���خنرانیهای منب ��ری اس ��ت و بقی ��ه نوارهای کاس ��ت س ��خنرانیهای

الکویت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1988 ،م1418/ق90 ،ص.

دانش���گاهی و علم ��ی اختص ��اص دارد .مؤل ��ف در پایان ای ��ن کتاب دو

گزارش���ی از آثار موجود در سه کتابخانه وابسته به اداره نسخههای خطی
و کتابخانههای کویت درباره حج و ابعاد آن است .در این کتابشناسی
اطالعات مأخذشناس���ی  170اثر که در مکتبة الروضه ،مکتبه المس���جد
ِ
الکبی���ر و مکتب���ه الموس���وعه الفقهیه موجود بوده اس���ت ،گ���ردآوری و در
قال���ب فهرس���ت برگهه���ای کتابخان���های معرف���ی ش���ده اس���ت .در پایان
کتابشناس���ی نیز دو فهرس���ت ش���امل فهرس���ت پدیدآورندگان و فهرست
عناوین آمده است.

فهرس���ت آورده اس ��ت ک ��ه عبارتن ��د از .1 :فهرس ��ت پدیدآورن ��دگان.2 ،
فهرست عناوین.

الفه ��رس الوصف ��ي التراكم ��ي األول للدراس ��ات ،التقار ي ��ر ،البح ��وث،
والخرائ ��ط ( 1411-1395ه� �ـ =  1991-1975م)؛ عب���د الرحم ��ن محم ��د
س���لطان المعصوم ��ي و نجات ��ي ن ��ادر أدزترك؛ مك ��ة المكرم ��ة :جامعة أم
القرى ،مركز أبحاث الحج1992 ،م1413/ق238 ،ص.
کتابشناس���ی آثار منتشرش ��ده توس ��ط مرکز االبحاث الحج از جمله مراکز

معجم ما ال ��ف عن الحج :تاریخه ،مناس ��كه ،تنظیمه ،طرقه ،الرحالت
الی ��ه؛ عبدالعزیز بن راش���د الس���نیدی؛ ری���اض :دارة المل���ک عبدالعزیز،
الطبعة الولی1423 ،ق415 ،ص.

آمده است.

در این کتابشناسی اطالعات  2655اثر شامل کتاب ،پایاننامه ،مقاله،

المجم ��وع المفی ��د لکت ��ب الحج عل ��ی ضوء الکت ��اب والس ��نة؛ صالح

پژوه���ش ،س���خنرانی ،س���مینار ،اس���ناد و آم���ار ،گ���زارش ه���ا ،عکسها و

ب���ن ف���وزان ب ��ن عب ��د اهلل؛ مك ��ة المكرمة :مكتب ��ة إم ��ام الدع ��وة العلمية،

نقش���هها و مانند آن در موضوع���ات مرتبط با حج ،در زبانهای مختلف

1422ق2002/م239 ،ص.

گردآوری و معرفی شده است.

پژوهش���ی فعال در عربس ��تان س ��عودی اس ��ت .در این کتاب گزارشی از
تحقیقات و پژوهشها و نیز نقش� �ههای منتش ��ر ش ��ده توسط این مؤسسه

کتابشناس���ی منتخب ��ی از آثار درباره ح ��ج و ابعاد آن ،به و ی ��ژه بعد فقهی

مؤل���ف اطالعات گردآور یش���ده را به هفت بخش تقس���یم کرده اس���ت.

آن است.

بخ���ش اول ب���ه آمارها و اس���ناد اختص���اص دارد .در این بخ���ش  92ماده
آمده اس���ت که دو ماده به زبان انگلیس���ی و یک ماده به زبان ایتالیایی و
بقیه به زبان عربی اس���ت .بخش دوم مربوط به نقشهها و عکسهاست.
در این بخش به یازده مورد اش���اره ش���ده که همگی به زبان عربی است،
جز یک مورد که به زبان عربی-انگلیسی است .بخش سوم به گزارشها
اختص���اص دارد که  45گزارش در آن آمده اس���ت .از این تعداد ده مورد
به زبان انگلیس���ی ،یک مورد به فرانسوی ،سه مورد به عربی-انگلیسی و
بقیه به عربی است.
در بخ���ش چهارم که به معرف���ی کتاب اختص���اص دارد 1190 ،اثر معرفی
ش���ده اس���ت .از این کتابها  56مورد به زبان فارسی 31 ،مورد به ترکی،
س���یزده م���ورد به انگلیس���ی ،چهار مورد به فرانس���وی ،یک م���ورد به اردو و
م���وارد دیگر به عربی اس���ت .همچنی���ن از این تعداد 239 ،م���ورد مربوط
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