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ثار  کمک می کند تا آ که به محقق  چکیده:یک���ی از مهم ترین منابعی 
گست���ره آن را بشناسد،  تدوین ش���ده در زمین���ه موضوع���ی تحقیق خ���ود و 

کتابشناسی ه���ا هستن���د. نویسن���ده در مقال���ه حاضر پ���س از ارائ���ه تعریف 
گذر  کتابشناسی  ها، سیر تح���ول آن  ها در  کتابشناس���ی ، اهمی���ت وج���ودی  

کاوی می کند. تاریخ و انواع و روش تهیه این منابع را وا

کتابشناسی،  کتابشناسی، روش تهیه  کلیدی:کتابشناسی، انواع  گ���ان  واژ
کتابشناسی. اهمیت وجودی 

مقـــــــــــــــالـــــه

اب شناسݡی ݡݡݡ، کٮݧݑ
 

 هست ها و بایدها
سیدمحمدعلݡݡیݡ هاشمݡݡیݡ

مقدمه 
ی تحقیقات  آشنای���ی با مناب���ع اصلی و پیشینۀ تحقیق، از ل���وازم ضرور
کنون���ی هیچ پژوهشگری بی نیاز  که در دنیای  گست���رده است؛ تا حدی 
کندگی  از آن نیس���ت.  ای���ن مهم ب���ا وجود حجم گست���ردۀ نوشته ه���ا و پرا
برو است. حل ای���ن نقیصه محققان  ی های���ی رو نویسندگ���ان، با دشوار
را ب���ه استف���اده هرچ���ه بیشت���ر از »کتابشناس���ی« و »مقاله نامه ه���ا« سوق 
گرفته، از  می ده���د. در این مقاله »کتابشناسی« خ���ود موضوع بحث قرار 
گفته می شود.  این مقاله  با بحث از محورهای  هس���ت و باید آن سخن 

یر به سامان می رسد:  ز
یف و تبیین؛   1. تعر

یخ؛ گذار تار گذر و  کتاب شناسی در   .2
کتاب شناسی؛ 3. اهمیت 

کتاب شناسی؛ 4. انواع 
کتاب شناسی. 5. روش 

یف و تبیین  1. تعر
کتابشناسی سابق���ۀ 2500 ساله دارد. در حدود پانصد سال پیش  کلمۀ 
کتابشناسی را به معنی  کراتین نوس میچ���ر1 یونانی تبار  از می���اد مسیح، 
کلم���ه در این معنا ت���ا سال صد  ب���رد این  کار ک���ار برد.  کت���اب به  کات���ب 
کلمه را  یدز2 این  می���ادی رواج داشت و از این زمان به بع���د، دیو سکور

کار برد.3  کتاب به  در معنای نوشتن 

کوب دوسنت چارلز4  اصطاح کتاب شناسی اولین بار توسط لوئیس جا
کار برده ش���د و در قرن هجدهم  کتاب���ی با عن���وان »بیبیلیوگرافیا« ب���ه  در 
کلم���ۀ یونانی »بیبیلیون« ب���ه معنی کتاب  رای���ج ش���د. این عبارت از دو 
یشه شناسی لغت،  و »گرافی���ن« به معنی نوشتن است؛ بنابرای���ن از نظر ر
کتابشناسی به معنی نوشتن کتاب است.5 فرهنگستان سابق ایران هم 

کتاب شناسی را معادل »Bibliography« شناخته است.6 واژۀ 

کتابشناسی آمده است:  یف اصطاحی  در تعر

کتاب ها، ب���ا مقایس���ۀ اطاع���ات موجود در  »1. مطالع���ۀ شک���ل م���ادی 
ی���خ و متن ها. معمواًل  یرها و نسخه ه���ا به منظور تعیین تار چاپ ه���ا، تحر
کتابشناسی  کار م���ی رود.7 فرق  کتابشناس���ی ب���رای نسخ خطی و نادر به 
کتابشناسی الزام���ًا صورتی از مواد موجود در  که  ب���ا فهرست در آن است 

کتابخانه ها نیست. گروهی از  کتابخانه یا  مجموعۀ یک 

1. cratinus major.
2. Dioscorides.

یز: نیما، 1365، ص34. کتابشناسی های ایران؛ تبر  3. غالمحسین تسبیحی؛ نگرشی جامع بر 
4 . Louis Jacob Desaintcharlas.

یرایش 5، چ 1، اه���واز: دانشگاه شهید  کوم���ار؛ خدمات مرج���ع؛ ترجمه زاهد بیگدل���ی؛ و یشی���ن   5. کر
چمران، 1387، ص415.

ب���ان و ادب فارسی؛ تهران، 1352 و حسین مس���رت؛ کتابشناسی رشیدالدین   6. ج���زوۀ فرهنگستان ز
میبدی؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1374.

ف باشد.
ّ
کتاب شناسی های زمان مول  وجهی ندارد؛ مگر اینکه حکایت 

ً
 7. این معموال
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کتابنامه عبارت است از فهرست کتاب ها و دیگر مواّد  2.کتابشناسی یا 
کتاب به عنوان منابع و مآخذ  که معمواًل در آخ���ر  خواندن���ی. به فهرستی 

کتابنامه می گویند«.8  می گذارند، 

3.»کتابشناس���ی: سیاه���ۀ منابع یا م���دارک در زمین���ۀ موضوعی خاص، 
کتاب ها ب���ه عنوان اشیاء م���ادی، مطالعۀ  درب���ارۀ افراد و غی���ره، بررسی 
کتاب ه���ا و سایر  یژگی ه���ای م���ادی و متنی  نظام یافت���ۀ مشخصه ه���ا و و

بوط به انتقال فنون و متون چاپ و نشر«.9 همچنین:  موارد خاص مر

یخی آثار و  کیف���ی و تار کمی  و  یه و تحلیل  که ب���ه تجز »1. دانش���ی است 
نوشته های مکتوب می پردازد.

که تحّول آثار مکت���وب را در طول  2.دانش���ی است 
یخ و ب���ا توجه به عوامل مؤثر و متأثر مورد مطالعه  تار

قرار می دهد.

اطاع���ات  ح���اوی  ک���ه  مجموع���ه ای  ب���ه   .3
کتاب شناس���ی آثار خطی و یا چاپ���ی بوده و با نظم 
به خصوص و با قصد استناد و ارائۀ اطاعات تهیه 

شده باشد نیز اطاق می گردد.

که  کتابنامه )اثری  4. از روی مسامح���ه در معنای 
بوط به یک شخص یا یک رشته را معرفی می کند(  کتاب ه���ای مر فقط 

کار می رود«.10  هم به 

در جزوۀ فرهنگستان زبان ایران آمده است: 

کتاب ها با سنج���ش دگرگونی های موجود در  »1. مطالع���ۀ شکل مادی 
یخچه و انتقال متن ها؛  چاپ ها و نسخه ها به منظور تعیین تار

یرایش ها، شکل  کتاب ه���ا از لحاظ مصن���ف و 2.هن���ر توصیف درست 
مادی و جز اینها؛

کتاب ها و نقشه ها و جز اینها؛ 3.تهیۀ فهرست ها  و صورت ها از 

کتاب ها و نقشه ها جز اینها. 4.فهرست و صورتی از 

ک���ه الزامًا صورتی از م���واد موجود در یک  ف���رق آن ب���ا »atolog« این است 
کتابخانه ها نمی باشد«.11 گروهی از  کتابخانه یا  مجموعه 

کتابشناسی ب���ه »علم الکت���ب« تعبی���ر می کنند.12به  محقق���ان ع���رب از 

ی و اطالع رسانی؛ ته���ران: فرهنگ معاصر،  کتابدار ردین راستی���ن؛ دانشنامه  ی سلطان���ی و فرو  8.  پ���ور
.1379

کرگانی؛  ین فاطمه اس���دی  ی و اطالع رسانی؛ ترجم���ه و تدو کتاب���دار کین���ن؛ فرهن���گ فشردۀ   9. استال
تهران: کتابدار، 1378.

کتاب شناسی؛ تهران: سازمان مدارک فرهنگی، 1368، ص5. ین  زه برومند؛ راهنمای تدو  10. فیرو
ب���ان ایران ) پیشنه���اد شما چیست  ی؛ ته���ران: فرهنگستان ز کتابدار  11. هوشن���گ اعل���م؛ واژه ه���ای 

شماره 2(، 1352. 
ی و اطالع رسانی؛ ج 2، تهران: سازم���ان اسناد وکتابخانه  ی؛ دایرة المعارف کتاب���دار یب���رز خسرو  12. فر

ملی ایران، 1358، ص1559.

کتابشناسی به ارائ���ۀ مجموعه ای از اطاعات در مورد یک  نظ���ر می رسد 
کتاب که به تفسیر و توصیف و بررسی  کتاب می انجامد، گفته می شود. 
ک���ه به اطاعات م���ادی پرداخته می شود، به  درکتابشناس���ی همان طور 
محت���وا هم پرداخته می شود و جای ورود ب���رای بررسی و توصیف دارد. 
کتابشناسی، ارائه اطاع���ات و حجم آن   البت���ه بسته ب���ه نوع و ه���دف از 
 Biblio« کتابشناسی برآیند که بدین معنا  متفاوت است و روشن است 

کتاب است،  می باشد.13 که همان دانش شناخت   »logy

کتابشناسی ه���ا از مناب���ع هدایت کنن���ده )رابط( یا ب���ه تعبیر دیگر دست 
  16Periodical( و مقاله نامه ها )15catalogue( دوم است14 که با فهرست ها
Index(و چکیده نامه ه���ا )17Abstract journal( و نمایه ها )Indices(18 تا 
که البته تفاوت هایی هم با هم  حدودی همنوایند 
یفات ذکرشده ذیل هر عنوان،  دارندکه توجه به تعر

کافی است. برای درک تفاوت ها و تمایزها 

گذشته در ایران و نزد مسلمانان،  گفتنی اس���ت در 
ک���ار می رفت؛  کتابشناسی به  فهرس���ت به معن���ای 

مانند فهرست ابن ندیم .

یخ گذار تار گذر و  کتابشناسی در   .2
گ���ر برابر با  کتاب شناس���ی از دیرب���از مت���داول بوده اس���ت و قدمت آن را ا
کتابخانه ه���ا بدانی���م، اغ���راق نکرده ای���م؛19 چه اینک���ه فهرست  قدم���ت 
یه در  کتابخانه اسکندر کتابخان���ه آش���ور بانیپال )قرن هفتم می���ادی( و 
کتابشناسی ها به شمار  ین  سدۀ سوم پیش از میاد را در شمار قدیمی تر
که در قرن دوم  گالین، پزش���ک یونانی  کلود  می آورن���د.20 همچنین از اثر 
کتابشناسی ها ن���ام برده ش���ده است. این  ی���ن  کهن تر ی���ن ش���ده، از  تدو

 13. هوشنگ اعلم؛ همان.
کتابخانه؛ تهران: زوار، 1371، ص 62 � 92. ین انوار )استعالمی(؛  ماخذشناسی و استفاده از   14. پرو

که بر حسب ط���رح نقشه  معین���ی منظم شده  کتاب ه���ا و نقشه ه���ا و سای���ر م���وارد   15. سیاه���ه ای از 
که فهرس���ت منابع موج���ود در یک مجموعه  کتابشناس���ی در این  است  باش���د. وج���ه تمای���ز آن با 
که  کتابخانه ها یا فهرست ناش���ران؛ در حالی  خ���اص را ضب���ط و توصیف می کند؛ مثل فهرس���ت 
کتاب مطرح نیست. فهرست ممکن است شامل شناسه هایی  ی  کتابشناسی محل نگهدار در 
کتاب باشد، مثل شناسه های چکیده مق���االت پایندها، جزوها، موضوع های در  برای م���واد غیر 
که مراج���ع صالحیتدار اطالعات در موضوع های  دس���ت تحقیق، اسامی سازمان ها یا اشخاص 

ی سلطانی، همان(.  خاص هستند )پور
ر ی���ا عنوان به ص���ورت مستقل ی���ا در آخر  ک���ه ب���ر حسب سرشناس���ه پدیدآو  16. صورت���ی از مقاله ه���ا 

کتاب ها به صورت منابع یا مآخذ چاپ می شود )همان(.
کتاب، مق���االت، پیایندها،  ی پکیدهای مطال���ب   17. پیایندیس���ت چاپ���ی ی���ا تکثیرشده ای ح���او
زانه توسط  جزوه ه���ا وغیره اس���ت. چکیده نامه ممک���ن است به صورت ماهان���ه، هفتگی و ی���ا رو
کث���ر ای���ن پکیدها به  گ���ردد. ا ی���ان ارسال  کتابخانه ه���ای اختصاص���ی منتش���ر ش���ده، ب���رای مشتر

موضوع های خاص اختصاص دارند )همان(.
کتاب  کتاب یا تعدادی   18. ایندک���س: سیاه���ه الفبایی نام ها، واژه ها، موضوعات و مباحث ی���ک 
که  که در یک مجموعه قرار می گی���رد و در آن پس از هر نام یا واژه، شمارۀ صفحاتی  ی���ه اس���ت  و نشر

ین استعالمی؛ همان، ص100(. آن نام یا مبحث یا واژه را در آن می توان یافت، ذکر می شود )پرو
 19. حسین مسرت؛ کتابشناسی رشیدالدین میبدی؛ ص 46.

کتاب های مرجع؛ ته���ران: فرهنگ معاصر،   20. ن���وراهلل م���رادی؛ مرجع شناسی: شناخت خدم���ات و 
1372، ص35.

کتابشنایس به حمقق مکک 
یم کند آثار تدوین شده در 

زمینۀ موضوع حتقیق خود و 
گسرتۀ آنها را بشناسد و از 
صفرپژویه در امان باشد.
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که تا آن  کتاب ه���ا و رساله هایی ب���ود  کتابشناس���ی شامل مشخص���ات 
زمان در زمینه های مختلف پزشکی تهیه شده بود.21

کتابشناس���ی توسط جالین���وس پزشک یونان���ی در سدۀ دوم  نخستی���ن 
که در دو جلد، آثار  کتاب های من« تهیه شده  میادی با عنوان »کتاب 

وی را در بر می گیرد.22

ی، قدمتی  ن امروز کتابشناسی البته نه با شی���وۀ مدر در ای���ران و اسام، 
ی���ن دارد و در می���ان مسلمان���ان مرس���وم بوده  اس���ت. ابن سینا  ب���س دیر
کتابخانۀ بخارا  کتب اوای���ل در  در ش���رح اح���وال خود از دیدن فهرس���ت 
کتابخانه  گزارش می دهد یا ابن خلدون اسام���ی دیوان های شاعران در 
قرطب���ه در عهد اموی���ان را بالغ بر 880 صحیفه نق���ل می کند.23به همین 

کتابشناسی در ایران و اس���ام از نظری  جه���ت ف���ن 
کهنس���ال اس���ت؛ ج���وان است  ج���وان و از جهت���ی 
کتابشناسی به شی���وۀ علمی  ب���ه اعتب���ار آنک���ه ف���ن 
ک���ه در ایران رواج  پایی م���دت مدیدی نیست  ارو
کهنس���ال و سالخ���ورده است،  یافت���ه اس���ت؛ ام���ا 
کت���ب از ق���رن  ی���ن فهرس���ت  ک���ه تدو ب���دان عل���ت 
چه���ارم و پنج���م در پهن���ۀ اسامی عالم ب���اب بوده 

کت���ب اختصاص���ی در این باب نی���ز از آن ایام به ج���ا مانده و در  اس���ت. 
کتاب رج���ال و طبقات روات، احوال علم���ا و نویسندگان، فهرست آثار 
کتاب های الفهرست و فهرست طوسی  کت���ب آنها ذکر می شده است.  و 
کتابشناسی ملل اسامی و در  و فهرس���ت منتج���ب الدین از مراجع مه���م 

کتابشناسی های قدیمی  جهان به شمار می آید.24 شمار 

کت���اب الفهرست در سال 377هج���ری توسط ابوالف���رج ابن اسحاق بن 
کتاب   ین شده اس���ت. این  یعق���وب الندی���م، معروف ب���ه ابن ندی���م تدو
ب���ا ترتی���ب موضوعی و در ده مقال���ه تنظیم شده است و ذی���ل هر مقاله، 

گشته است.  سیاهۀ اسامی مؤلفان و تألیفات آنها نقل 

کتب شیع���ی« یا »فهرست طوس���ی« تألیف شیخ  کت���اب »فهرست  دو 
طوسی )متوفای 460 ق( و فهرست شیخ منتجب الدین )504�600 ق( 
ین دارد.  که قدمتی بسی���ار دیر نی���ز از آثار شیعی���ان در این وادی اس���ت 
کتابشناخت���ی � البته با توجه  کتابشناس���ی شیعی و شاهک���ار  ی���ن  مهم تر
یعه الی تصانیف  گران سن���گ الذر کتاب  کم زمان تألیف �  ب���ه امکانات 
کتاب با  ک���ه تألیف شیخ آق���ا ب���زرگ تهرانی است. ای���ن  الشیع���ه است 
که  بی، ترکی و اردو را  کتاب فارسی عر ترتیبی الفبایی حدود پنجاه هزار 

کرده اند، در بر می گیرد. نویسندگان مذهب شیعی تألیف 

 21. حسین مسرت؛ پیشین.
 22. نوراهلل مرادی؛ پیشین.

کتابشناسی های ایران؛ ص 34 و نوراهلل مرادی؛ همان،   23. غالمحسی���ن تسبیحی؛ نگرشی جامع ب���ر 
ص 36.

 24. حسین مسرت؛ پیشین، ص 47.

3.کتابشناسی اهمیت و بایستگی
ی یا ناق���ص است، از  کارهای تک���رار ک���ه برآیند آن انج���ام  پژوه���ی  صفر
کم���ک می کند آثار  کتابشناسی به محقق  آسیب ه���ای پژوهش اس���ت. 
گست���رۀ آنها را بشناسد و از  ین ش���ده در زمینۀ موضوع تحقیق خود و  تدو
پژوه���ی در ام���ان باشد و با دیدن مرزه���ای پژوهش با بینشی جامع  صفر
کافی، به سراغ تحقیق خ���ود رود و در زمینه پژوهش،  و توشه ���ای وافی و 
کند. بله در شرایط فعلی و با   مسیری رو به جلو، نه سیری قهقرابی را طی 
کتابشناسی موجبات  کتاب ها و اقام بازار نشر،  گستردگی و تنوع  وجود 
گر بخواهد به  دسترس���ی آسان به بازار نشر را فراهم می کند. هر تحقیقی ا
سرمنزل راستین برسد، ج���ز در سایۀ اعتنا به آثار پیشینیان و نظرداشت 
کنیم بدون  گر فکر  کوته نظری است ا مرزه���ای دانش، راه دیگری ندارد. 
گذشتگ���ان، قدرت  فه���م و نظرداش���ت به می���راث 
یم و این مهم و اعتنا به میراث، مستلزم  ی دار نوآور
کتابشناس���ی  ک���ه  شناخ���ت اولی���ۀ می���راث اس���ت 
کمک کار ای���ن سیر علمی  می���راث سلف و حاض���ر، 
ی و پیشرفت  و پژوهش���ی است. به طور حتم، نوآور
ج���ز در سایۀ اعتن���ا و بررس���ی آثار پیشینی���ان میسر 

نیست. 

که دگر  کتابشناس���ی در عصر ما چنان روش���ن است  ض���رورت و نی���از به 
ک���ام موال: »من  کام نیس���ت و چه حکیمان���ه است این  ج���ای تطوی���ل 
گون  گونا که ب���ا افکار  کسی  استقب���ل وجوه االراء عرف مواق���ع الخطاء«: 
ک���ام ابوالسعید  برو ش���ود، نقاط اشتب���اه را خواهد شناخت.25یا این  رو
ک���ارش پیش آی���د، همه رای ها  که چون  ابوالخی���ر: »خردمن���د آن اس���ت 
کند و به بصیرت دل، در آن نگرد تا آنچه صواب است از او بیرون  جمع 
گم شود، اندر  ی  که دینار کسی را  ک���ه  کند. همچنان  کن���د و دیگر را یله 
کند  که بدان حوالی ُبَود جمع  ک را  یرک ُبَود همه خ���ا گر ز ک، ا می���ان خا
که: و به غربالی تنگ فروگذارد تا دینار از میان پدیدار آید«؛26 و این شعر 

دس���ت ب���ه  خ���ود  آورد  کس���ی  بزرگ���ی 
ک���ه هست27 گ���ذارد به چیزی  ک���ه بنیان 

ی���ا آنچ���ه ب���ا اقتباس از شع���ر »والعل���ی محظ���وره اال علی من بن���ا فوق بنا 
که: السلف« سروده شده است 

دس���ت ب���ه  نیفت���د  را  م���ران  بلن���دی 
پس���ت  پیشین���ه  ک���ار  س���ر  س���ازد  ک���ه   

ده���د بزرگ���ی  را  کس���ی  زمان���ه 
نه���د28 پیشی���ن  ُبن���اد  ب���ه  الدی  ک���ه 

 25. نهج البالغه؛ حکمت 173.
زارت فرهنگ و ارشاد  یخ���ی امام حسین؛ تهران: انتشارات و ی؛ کتابشناسی تار  26. محم���د اسفندیار

اسالمی، 1380، مقدمه.
 27. همان.

 28. همان، ص20.

کتابشنایس ملی، فهرست 
آثار مکتوب یا دیداری و 

شنیداری در یک زبان یا یک 
کشور را مد نظر قرار یم دهد.
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که چون توفیق علمی خ���ود را مرهون  ی���ا آنچ���ه از نیوتن نقل شده اس���ت 
یژه ارسطو و دکارت و کپلر و گالیله می دانست، می گفت:  گذشتگان به و
که  گ���ر توانستم افق را اندکی دورتر از دیگران ببینم، بدان سبب است  »ا
کوتوله هایی  گفت���ۀ سارتر: »م���ا  ب���ر شانه های غ���والن ایست���اده ام«. یا این 
ک���ه روی دوش غول ه���ا نشسته ایم؛ ب���رای همین از آنه���ا بهتر و  هستی���م 
گردن  بیشتر می بینیم. چشم مان قوی تر و قدمان بلندتر نیست، اما سوار 

غول آسای آنها شده ایم«.29 

کتابشناسی 4. انواع 
کرد30 کتابشناسی ها را می توان به چند اعتبار تقسیم   _

کتابشناختی؛ _ از نظر اطاعات 

_ از نظر هدف؛

گسترۀ جغرافیایی؛  _

_ شمول؛

_ مقطع زمانی؛

_ از نظر شیوۀ تنظیم.

کتابشناسی ها دو  کتابشناخت���ی،  از نظر اطاعات 
دسته اند:

کتابشناسی تحشیه ای )گزارمانی(،    .1
 توضیحی- توصیفی

:)Annotated Bibliography( 

گزارم���ان ب���ه ص���ورت  ک���ه دارای  کتابشناس���ی ای 
کت���اب منتشرشده در چند  توصیف���ی یا انتق���ادی باشد و در آن خاصۀ 

کتابشناختی اثر درج می شود. سطر، بعد از  اطاعات 

کتابشناختی دارد. گزارمانی )بدون یادداشت(: صرفًا اطاعات  2. غیر 

کتابشناسی به دست می دهد: کتابشناس چهار نوع  هدف 

کتابشناس���ی   :)Critical Bibliography( انتق���ادی  کتابشناس���ی   .2-1
کتاب  کتاب، محتوای  که در آن عاوه بر مشخص���ات اصلی  گزار مان���ی 

یابی و نقل می شود.  ز نیز به طور خاصه  شرح و ار

نوع���ی   :)Descriptive Bibliography( توصیف���ی  کتابشناس���ی   .2-2
ک���ه در آن عاوه ب���ر مشخصات اصلی  گزارمان���ی است  کتابشناس���ی  از 
یر و  کاغذ، جل���د و چ���اپ و تصاو کت���اب، وص���ف نسخ���ه از لحاظ ن���وع 
کتاب معمولی چاپی  دیگر جنبه های م���ادی آن ذکر می شود و در مورد 

کتاب را به طور خاصه وصف و معرفی می کند.  موضوع و محتوای 

 29. همان، ص 20 � 21.
 30. ن���وراهلل م���رادی؛ پیشی���ن؛ ص 44� 82. حسین مس���رت؛ ص 46�50. شهره روغن���ی؛ کتابشناسی 
ی؛ پیشین؛ ج2،  یبرز خسرو ی���خ و تمدن ملل اسالمی؛ تهران: سم���ت، ص 1�2. فر ی���ده توصیفی تار گز

کومار؛ پیشین؛ ص 416�433. یشیان  کر ص1561 و 

کتابشناس���ی تحلیل���ی )Analytical Bibliography(: در این  نوع   .2-3
بوط ب���ه تألیف، نش���ر، تعداد و  کتابشناس���ی، بررس���ی مسائ���ل دقی���ق مر
یژگی های مادی کتاب ها باشد،  که بر اس���اس و تن���وع نسخ اطاعاتی را 
کتاب ها از  یژ گی ظاهری  سام���ان می دهد؛ البته در این وادی عاوه بر و

ی می شود.  گردآور یق مطالعه متون نیز شواهدی  طر

 Author:/مؤل���ف )کتابشناس���ی  پدی���دآور  کتابشناس���ی   .2-4
Bibliography فهرس���ت آثار یک نویسنده یا فهرس���ت مکتوبات دربارۀ 

یک نویسنده.

گونه است: کتابشناسی ها سه  گسترۀ جغرافیایی 

کتابشناسی  کتابشناس���ی جهان���ی )universal Bibliography( و  الف( 
کلی���ۀ  )International Bibliography(:کتابشناس���ی  بین الملل���ی 
گذشته به خیال می ماند تا واقعیت، ولی در  ک���ه در  کتاب های جهان، 
ینه،  ی به نظر می رسد با صرف هز حال حاضر با توجه به پیشرفت فناور

به حد مطلوبی، دست یافتنی باشد.

 Regional( منطق���ه ای  کتابشناس���ی  ب( 
ب���ه  منطق���ه ای  کتابشناس���ی   :)Bibliography
خ���اص  منطق���ه  ی���ک  حیط���ۀ  در  کتابشناس���ی 

جغرافیایی تعهد دارد.

 :)National Bibliography( کتابشناسی مل���ی ج( 
ی  کتابشناسی ملی، فهرست آثار مکتوب یا دیدار
کشور را مد نظر قرار  ی در یک زبان یا یک  و شنیدار
بوط به یک کشور  کتابشناسی مل���ی ممکن است آثار مر می ده���د. البته 

که در خارج منتشر می شود، در بر بگیرد.31  را نیز 

کشوره���ا، شای���د م���ا را ب���ه آرم���ان  کتابشناسی ه���ای مل���ی در  انسج���ام 
کتابشناسی های  که در حقیق���ت مجموع���ه ای از  کتابشناس���ی جهانی 

کند.  ملی است، نزدیک 

کتابشناسی را به سه مقطع زمانی تقسیم می کنند:  از نظر مقطع زمانی، 

بردارن���دۀ  در  :)Current Bibliography( ی  ج���ار کتابشناس���ی  ال���ف( 
که همزمان یا نزدیک )هفتگی، ماهیانه،  کتابهای���ی است  سیاهه ای از 

کتابشناسی را انجام داده، آن را منتشر می سازد فصلی، سالیانه( 

 Retrospectiv/واپس نگ���ر ک���د،  )را گذشته نگ���ر  کتابشناس���ی  ب( 
کتاب هایی  بردارندۀ فهرست  که در کتابشناسی ای  Bibliography: به 
ک���ه در ی���ک دوره معی���ن و در زم���ان گذشته منتشر ش���ده است،  اس���ت 

یعه.  گذشته نگر می گویند، مثل: الذر

 Iranian national« ی سلطان���ی؛ کتابشناسی ملی ایران، ر.ک ب���ه: پور  31. ب���رای اط���الع از وضعی���ت 
.»Bibliography

آچنه در همه حال باید مد نظر 
 کتابشناس باشد،

 این است که  در کتابشنایس 
نباید کیفیت و اتقان کار، 
فدای مکیت و سرعت شود.
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ج( کتابشناسی آینده نگر )Prospective Bibliography( کتابشناسی ای 
که قرار است در آینده  منتشر شود.32 ی است  که بیانگر مدارک و آثار

کتابشناسی به دو شکل نمود پیدا می کند: از نظر شمول، 

گی���ر/Comprehemsive Bibliography: در  کتابشناسی جامع )فرا الف( 
بوط به یک موضوع خاص جمع آوری شود. آن سعی می شود کلیه آثار مر

ینش���ی )منتخ���ب/Selective Bibliography: در  گز کتابشناس���ی  ب( 
ی می شود  ینشی، فقط منتخبی از آثار مورد نظر جمع آور گز کتابشناسی 
کم اهمیت اس���ت یا ب���رای تأمین  ینش���ی یا حاص���ل م���واد  گز و چنیی���ن 

نیازهای رده ای خاص از پژوهشگران است. 

کتابشناسی ها را به چند شکل در می آورد: شیوۀ تنظیم، 

 :)Alphabetical Bibliography( 1. کتابشناسی بر اساس تنظیم الفبایی
که این خود  ک تنظیم، ح���روف الفباست  کتابشناس���ی الفبایی، ما در 

بر  سه نوع است: 

الف( تنظیم بر اساس نام مؤلفان؛

کتاب؛ ب( تنظیم بر اساس موضوع 

که در فرهنگ اسامی، همین نوع  کتاب ها  ج( تنظیم بر اس���اس عنوان 
کتابشناسی متداول است. 

کتاب است. یخ انتشار  2. سنواتی )تقویمی(: به ترتیب تار

کتابشناس���ی ب���ر اساس ترتی���ب تقسیم بندی  3. دستگاه���ی )رده ای(: 
علمی یا رده ای دانش بشری است.

کتابشناسی وش  5. ر
ب���ی �  کتابشناس���ی بیشت���ر تجر گرچ���ه ب���ه نظ���ر می رس���د شی���وه و روش  ا
سلیق���ه ای است ت���ا قاعده محور و علمی،33 با این ح���ال، نگاه به برآیند 

کار است. گام هایی مشترک در شیوۀ  کتابشناسی ها حکایتگر 

گام های اولیه کتابشناسی؛ 
1. انتخاب موضوع: 

کتابشناسی را  کتابشن���اس، موض���وع  نی���از ب���ازار نش���ر، ه���دف و انگی���زۀ 
مشخص می کند. 

کتابشناسی؛ 2. نوع 

3. مشخص کردن نوع مواد؛ 

گرچه شکل شناسه ت���ا حدودی ثابت و ضابطه مند  4. شک���ل شناسه: ا

که دغدغ���ه دین دارن���د، بایسته است ضم���ن عنایت به  کسان���ی   32. ب���ر متولی���ان مسائ���ل دینی و 
گاه باشند تا بتوانند به رسالت خود جامه عمل  رنمای بازار نشر آ آینده پژوه���ی و رصد آینده، از دو

که عده ای قدمای معاصرند.  بپوشانند؛ ولی  چه فایده 
کتابشناسی های موج���ود روشن می شود؛ هرچند در برخی از آثار فرآیند   33. ای���ن واقعیت با بررسی 

کتاب شناسی(. ین  زه برومند؛ راهنمای تدو کتابشناسی فرض شده است )فیرو ثابتی برای 

اس���ت، ول���ی موارد دیگ���ر، بسته به اه���داف مختلف و می���زان امکانات 
متغیر است. 

کتابشناسی ها می تواند: »کتب چاپی و جزوه ها«،  مواد مورد استفاده در 
» مقاله ه���ا«، » نسخ خط���ی«، » فیلم و اساید و م���واد تصویری خاص«، 
»صفحه ه���ا و نوارهای صوت���ی« و »پوستر، عکس و دیگ���ر مواد تصویری 

کارتها(« باشد.34 )تابلوها، تمبرها، 

ی کتابشناسی؛ چند نکتۀ مهم و ضرور
1. به نیازهای پژوهشگران بیشتر توجه شود. 

که عدم توجه به آن در  2. واقعیت ها فدای مصلحت ها نشود؛ نکته ای 
کتابشناسی های فرقه ای ضایعه به بار آورده است. برخی از 

3. از منابع دست اول استفاده شود.  

کتابشناسی ه���ا فهرس���ت راهنم���ا اف���زوده ش���ود. فهرس���ت راهنما  4. در 
کسان ،کتاب ها و فهرست موضوعی باشد.  می تواند شامل فهرست نام 

کتابشناس باشد، این  5. دقت و دقت: آنچه در همه حال باید مد نظر 
کمیت و  کار، ف���دای  کیفیت و اتقان  کتابشناسی نبای���د  ک���ه  در  اس���ت 

سرعت شود.

زه برومند؛ پیشین؛ ص 27.  34.  فیرو


