مقاله

«دارالف ُـکر»
از
ِ
تا «دارالکفر»،
تفاوت از زمین
تا آسمان است

مقــالــه
سیدرضا باقریان موحد

تشــکیل بانــک اطالعــات در همــه قلمروهــای فکری ،علمــی ،صنعتی،
اقتصادی و سیاســی ،زیرســاخت همه پروژههای علمی و نخستین گام
در راستای استانداردسازی و پیشرفت علمی کشورها است که همگان
بــر اجــرای دقیــق و مطابــق بــر اســتانداردهای جهانــی آن اعتــراف دارند.
پیشــرفت علمــی و اقتصادی و ...در هیچ کشــوری اتفــاق نیفتاده ،مگر
اینکــه زیرســاخت این انقــاب اطالعاتــی در علم و صنعت و ...توســط
کارشناسان نخبه به دقیقترین شکل ممکن فراهم آمده باشد.
بــرای مثال فراهمکردن بانک اطالعات کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و
دیگر محصوالت فکری هر جامعه ،نخســتین گام برای پیشــرفت علمی
محســوب میشــود کــه میبایــد توســط ســازمانهای دولتــی و در قالــب
پروژههــای ملــی انجــام بگیرد .در ایــران انجام ایــن وظیفه مهــم بر عهده
کتابخانــه ملــی اســت کــه حاصــل ســالها کارشناســی و زحمــت دهها
کارشــناس مجــرب در قالــب بانــک اطالعــات کتابخانه ملــی در اختیار
پژوهشگران قرار گرفته است.
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چکیده :فهرســت منابع کتاب ،به منزله سند اعتبار و ارزش
علمی آن اثر محســوب می شــود .ولی با این حال ،یکی از
بانک های اطالعات بســیار پراشتباه ،فهرســت منابع کتاب
ها و مقاالت اســت .نویســنده در نوشــتار حاضر ،به برخی
ناهماهنگی ها و اغالط تایپی در فهرســت منابع کتاب های
چاپ شده ،اشــاره می نماید .اغالط تایپی در عنوان کتاب،
تلخیص نادرست عنوان ،دخل و تصرف و اغالط امالیی در نام
ناشر و نام نویســنده و مترجم و مصحح و  ،...و یا ذکر نشدن
نام مترجم و مصحح و  ،...از جمله این موارد است .نویسنده
در انتها ،با بیــان راهکارها و ارائه نمونــه ای از کتابنامه های
ویرایش شده و نیز نمونه کتابنامه افراط در استاندارد ،نوشتار
را به پایان می رساند.
کلیدواژه :اشــتباهات تایپی ،ثبت اطالعات ،مشــخصات
کتاب ،بانک های اطالعات ،اطالعات کتاب ،فهرســت منابع،
کتب چاپی.
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الفکر» تا «دار ُ
الکفر» ،تفاوت از زمین تا آسمان است
از «دار ِ

مشکل اینجا است که مرجع تهیه این بانک اطالعات و استانداردسازی

در فرایند مطالب علمی کتاب نداشته باشند ،اما ذکر آنها در این بخش

ایــن قلمــرو در ایــران فقــط کتابخانه ملی نیســت و چند ســازمان دولتی

در حکم یک ســند رســمی است و نمی توان از کنار آن بهآسانی گذشت

و غیــر دولتــی دیگر نیــز در این امر دخالــت میکنند که همیــن امر باعث

و اشتباهات را بر عهده تایپیست انداخت.

شــده هم اطالعــات کتابخانه ملی جامع نباشــد و هم اینکــه نحوه ثبت
و ارائــه اطالعــات دچــار ناهماهنگــی و اختــاف دیدگاههــا و تنــوع و
ّ
تشــتت اطالعات باشــد .هســتند برخی از مراکز تحقیقاتی و ناشــران که

در ادامه به برخی از این ناهماهنگیها و اغالط تایپی در فهرست منابع
کتابهای چاپشده اشاره میشود.

اغالط تایپی در عنوان کتاب

کتابهــای خــود را چــه بــرای ثبت فیپــا و تعییــن سرشناســه و چه هدیه
ً
کتــاب بــه کتابخانــه ملی اصــا به آن مرکــز ملی نمیفرســتند و همین امر

نادرست

درست

حکمه االسراف

حکمه االشراق

بــرای اثبات ایــن مدعا میتوان بــه بانک اطالعاتهــای کتابخانه ملی،

الوجین فی معرفت الکتاب العزیز

الوجیز فی معرفه الکتاب العزیز

خانــه کتاب ،کتابخانه آســتان قدس رضوی ،کتابخانه مجلس شــورای
اســامی ،کتابخانــه دارالحدیــث و ...ســرزد تــا به ایــن اختــاف و ّ
تنوع و
ّ
تشتت اطالعات پی برد.

بهار االنوار

بحار االنوار

صحیح نجاری

صحیح بخاری

مالز االخبار

مالذ االخیار

اقرب الموارد

عقرب الموارد

فتوحات المکیه

فتوحات الملکیه

ران شناسی

روانشناسی

کیمافروش

کیمیا فروش

با کاروان محله

با کاروان حله

مباحثات صوفیه

مکاشفات صوفیه

فرهنگ اصتالحات فقهی

فرهنگ اصطالحات فقهی

باعث شده که فراگیری بانک اطالعات کتابخانه ملی زیر سؤال برود.

ً
ً
ثبت اطالعات باید اوال بر اســاس یک اســتاندارد ملی باشد و ثانیا بسیار
دقیــق و مطابــق بر اصل مدرک مورد نظر باشــد .ایــن ناهماهنگی و ّ
تنوع و
ّ
تشتت ثبت اطالعات در تمامی بانکهای اطالعاتی کتاب از کتابخانه
ملــی گرفته تا خانــه کتاب و ...وجود دارد .برای مثــال در این بانکهای
اطالعــات با عناویــن کتابی همچون «صحیح نجــاری» برمیخوریم که
اگرچه یک اشــتباه تایپی محســوب میشــود ،اما از یک بانک اطالعات
ملــی قابــل قبول نیســت و نمیتوان به ســادگی از کنار آن عبــور کرد؛ زیرا
ســند جدیــدی بــا ایــن عنــوان تولیــد شــده اســت .اشــتباهات در ثبــت

تلخیص نادرست عنوان کتاب

نــام ناشــران نیز بســیار اســت که بــرای مثــال میتوان از ناشــری بــا عنوان

نادرست

درست

اصول علم

اصول علم الرجال

تاریخ اصفهان

تاریخ اصفهان و ری

الوجوه

الوجوه و النظائر فی القرآن

تاریخ مجالت ایران

تاریخ جراید و مجالت ایران

زیر آسمان ایران

در زیر آسمان ایران

االتقان فی القرآن

االتقان فی علوم القرآن

اآلثار بیرونی

اآلثار الباقیه عن قرون الخالیه
ابوریحان بیرونی

پایان هر کتاب ،ارزش و اعتبار چند صد صفحه متن کتاب را مشخص

االثنای حر العاملی

االثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه،
حر العاملی

نیســت و خیلــی بــا عجله و بیدقــت فراهم میشــود .به جــرأت میتوان

احیای علوم غزالی

احیاء علوم الدین غزالی

اخبار مسعود

اخبار الزمان مسعودی

آراء المراجع
ّاران

آراء المراجع فی الحج
ّاران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول

الرد ،تیمیه

الرد علی المنطقیین ،ابن تیمیه

تحفه ابن شعبه

تحف العقول عن آل الرسول

«دارالکفر» یاد کرد که در اصل «دارالفکر» است.
موضــوع رســم الخــط نیــز قصــه پرغصــهای اســت که دسترســی ســریع و
مطمئــن بــه اطالعات را با چالشهای بســیار مواجه کرده اســت :شــرائع
االســام یا شــرایع االســام؛ عین القضاه یــا عین القضــات؛ طباطبایی/
طباطبائی و. ...
یکــی دیگــر از بانکهــای اطالعــات بســیار پراشــتباه ،فهرســت منابــع
کتابها و مقاالت اســت .فهرســت منابع کتاب به منزله ســند اعتبار و
ارزش علمی آن اثر محســوب میشود .همین چند صفحه کم و کوتاه در
میکند ،اما متأســفانه این چند صفحه مورد توجه و عنایت نویســندگان
ادعا کرد که حداقل پنجاه درصد منشورات چاپشده در ایران ،به ویژه
منشــورات مراکــز تحقیقاتی دینی و حــوزوی از ایــن درد و بیماری علمی
رنج میبرند.
شاید این اشتباهات به ظاهر کوچک و این اغالط امالیی تأثیر چندانی
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الفکر» تا «دار ُ
الکفر» ،تفاوت از زمین تا آسمان است
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جوامع طبرسی

تفسیر جوامع الجامع ،فضل بن حسن
طبرسی

کتوبات رومی

مکتوبات موالنا جالل الدین رومی

مقاله

دخل و تصرف در نام ناشر
نادرست

درست

انتشارات شرکت

شرکت سهامی انتشار

انتشارات علم و فرهنگ

انتشارات علمی و فرهنگی

انتشارات بوستان قم

انتشارات بوستان کتاب قم

انتشارات شروق

انتشارات کلبه شروق

انتشارات میراث

انتشارات میراث مکتوب

انتشارات دفتر سهروردی

دفتر پژوهش و نشر سهروردی

انتشارات درخت

انتشارات تک درخت

انتشارات صدر شهید مطهری

انتشارات صدرا

انتشارات انجمن مربیان

انتشارات انجمن اولیا و مربیان

انتشارات بیداری فر

انتشارات بیدار

انتشارات اشراق

انتشارات آیت اشراق

انتشارات بنیاد صدرا

انتشارات بنیاد حکمت اسالمی صدرا

انتشارات کتابخانه نجفی

انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت
آیتاهلل مرعشی نجفی

نادرست

درست

مال عراقی

مال احمد نراقی

مخشری

زمخشری

حر آملی

حر عاملی

فخر راضی

فخر رازی

فاضل لنرکاین

فاضل لنکرانی

شفیع کتایانی

شفیعی کدکنی

مهدی قزاقی

مهدی نراقی

محمد جعفر امالی

محمد جعفر امامی

ابن جوزی

ابن خوزی

ابن غربی

ابن عربی

تبری

طبری

ابولقاسم غشیری

ابوالقاسم قشیری

محمود خاجوی

محمد خواجوی

دخل و تصرف در نام نویسنده/مترجم/مصحح و...
نادرست

درست

محمد کریم اصل زنجانی

محمد کریمی اصل زنجانی

علی خراسانی

علی هاشمی خراسانی

محمد فهیم شلتوت

فهیم محمد شلتوت
مصطفی دیب ُ
البغاء

منصور فسایی

منصور رستگار فسایی

جالل ارموی

سید جالل الدین محدث ارموی

سعود عیاشی

محمد بن مسعود عیاشی

قاسم آخوری

قاسم میرآخوری

نصراهلل جوادی

نصر اهلل پورجوادی

نجیب هروی

نجیب مایل هروی

محمد رضا کدکنی

محمد رضا شفیعی کدکنی

آفاق بایبوردی

مهرآفاق بایبوردی

دیب بغا

اغالط امالیی نام ناشر
نادرست

درست

انتشارات دارالکفر

انتشارات دارالفکر

انتشارات فیله

انتشارات قبله

انتشارات قدس روضی

انتشارات آستان قدس رضوی

انتشارات مغالطات فرهنگی

انتشارات مطالعات فرهنگی

انتشارات اندیشههای هادی

انتشارات اندیشه هادی

انتشارات دار الحلیل

انتشارات دار الجیل

انتشارات دار الضواء

انتشارات ولد االضداد

انتشارات هرس

انتشارات هرمس

انتشارات میراث مکتبی

انتشارات میراث مکتوب

انتشارات بحجت

انتشارات بهجت

انتشارات ثامن الحج

انتشارات ثامن الحجج

انتشارات سقیر اردهال

انتشارات سفیر اردهال

انتشارات سمایی

انتشارات سنایی

انتشارات دهکده صدا و سیما

انتشارات دانشکده صدا و سیما

ذکر نشدن نام مصحح /مترجم و...
نادرست

درست

مالذ االخیار ،مجلسی ،قم ،مکتبه آیه تحقیق سیدمهدی رجایی ،به کوشش
سیدمحمود مرعشی نجفی
اهلل مرعشی1406 ،ق.
دریای جان ،هلموت ریتر ،تهران ،ترجمه عباس زریاب خویی و مهرآفاق
بایبوردی
الهدی
االمالی المفید ،بیروت ،دار المفید ،به کوشش علی اکبر غفاری و حسین
استاد ولی
1414ق.

اغالط امالیی نام نویسنده
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آثار عجم ،فرصت شیرازی ،امیرکبیر،
.1377

به کوشش منصور رستگار فسایی

تفسیر جوامع الجامع ،طبرسی،
دانشگاه تهران1378 ،ش.

به کوشش ابوالقاسم گرجی

قانون ابن سینا ،تهران ،سروش1383 ،

ترجمه عبدالرحمن شرفکندی

کشف االسرار ،میبدی ،تهران،
امیرکبیر1380 ،

تصحیح علیاصغر حکمت

نامههای عین القضات همدانی،
تهران ،اساطیر1377 ،

به اهتمام علینقی منزوی و عفیف
عسیران

انسان کامل ،نسفی ،تهران ،طهوری

پیشگفتار هانری کوربن ،تصحیح
ماریژان موله ،ترجمه مقدمه از
سیدضیاءالدین دهشیری

فکوک قونوی ،تهران ،مولی

ترجمه و تصحیح محمد خواجوی

حکمه االشراق سهروردی ،دانشگاه
تهران1388 ،

ترجمه و شرح سیدجعفر سجادی

انتساب اشتباه کتاب به ناشر
نادرست

درست

اقتضاء الصراط المستقیم ،ابن تیمیه،
قم ،جامعه مدرسین

بیروت ،دارالمسلم

بحار االنوار ،عالمه مجلسی ،تهران،
نشر نی

بیروت ،موسسه الوفاء

مفاتیح الجنان ،تهران ،نشر کارنامه

صدها ناشر غیر از این ناشر

حکمت و معیشت ،سروش ،تهران،
بوستان کتاب

تهران ،صراط

کیمیای سعادت ،غزالی ،تهران،
امیرکبیر

تهران ،علمی و فرهنگی

هشت کتاب سهراب سپهری ،قم،
موسسه امام خمینی

تهران ،طهوری

ابن حنبل حیاته و عصره ،محمد
ابوزهره ،قم ،دار فکر

قاهره ،دار الفکر العربی

تاریخ ادبیات در ایران ،صفا،
اصفهان ،شهید حسین فهمیده

تهران ،فردوس

از صبا تا نیما ،تهران ،زائر

تهران ،زوار

دریای جان ،هلموت ریتر ،الهادی

تهران ،الهدی

مثنوی معنوی ،قم ،مسجد جمکران

دهها ناشر غیر از این ناشر

نادرست
سوانح ،محمد غزالی

احمد غزالی
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النهایه ،علی بن محمد ابن اثیر

مبارک بن محمد ابن اثیر جزری

اسد الغابه ،مبارک بن محمد ابن اثیر
جزری

علی بن محمد ابن اثیر

قصص قرآن ،محمد جواد بالغی

صدرالدین بالغی

معرفه السنن و االثار ،احمد بن علی
بیهقی

ابوبکر احمد بن حسین بیهقی

تاج المصادر ،ابوبکر بیهقی

احمد بن علی بیهقی

تاریخ بیهقی ،احمد بیهقی

ابوالفضل بیهقی

تفسیر شاهی ،محمد جرجانی

ابوالفتح جرجانی

جامع السعادات ،احمد نراقی
ّ
سر نی ،حمید زرینکوب

مهدی نراقی
عبدالحسین زرینکوب

تحریر تاریخ وصاف ،عبدالحمید آیتی

عبدالمحمد آیتی

فرهنگ اصطالحات و تعبیرات
عرفانی ،سیدصادق سجادی

سیدجعفر سجادی

جغرافیای حافظ ابرو ،سیدجعفر
سجادی

سیدصادق سجادی

ذکر نشدن نام دقیق نویسندگان با اسامی مشابه
نادرست

درست

االحتجاج ،طبرسی

احمد بن علی طبرسی

مکارم االخالق ،طبرسی

حسن بن فضل طبرسی

اعالم الوری ،طبرسی

فضل بن حسن طبرسی

الموتلف ،طبرسی

فضل بن حسن طبرسی

تفسیر جوامع ،طبرسی

فضل بن حسن طبرسی

مجمع البیان ،طبرسی

فضل بن حسن طبرسی

تاریخ برمکیان ،سجادی

سیدصادق سجادی

فرهنگ اصطالحات و تعبیرات
عرفانی ،سجادی

سیدجعفر سجادی

سفرنامه ابن بطوطه ،ترجمه موحد

محمد علی موحد

عده الداعی ،به اهتمام موحد

احمد موحد قمی

المزار شیخ مفید ،تصحیح موحد

سیدمحمدباقر موحد اصفهانی

گلشن راز ،تصحیح موحد

صمد موحد

رسالهای در مقاله نویسی ،موحد

ضیاء موحد

انتساب اشتباه کتاب به ناشران با اسامی مشابه

انتساب اشتباه کتاب به نویسندگان با اسامی مشابه
درست
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نادرست

درست

مبانی اخالق ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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مقاله
یکسانســازی شــوند .برخی از سرشناس ـهها نیــز مانند سرشناســه «ژنده

دانشنامه امام علی ،پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

نکتههای نغز ،قم ،انصاریان

انصاری

کــه لقــب ژنــده پیــل در کتــب تذکره برای شــیخ احمــد جام ثبت شــده،

الطرائف ،قم ،انصاری

انصاریان

امــا در هیــچ منبعی مشــاهده نشــده کــه گفته باشــند این کتــاب را ژنده

حدیث ماندگاری ،تهران ،سوره مهر

سوره سبز

پیل نوشــته اســت یا این کتاب از آثار ژنده پیل اســت .همه جا سخن از

برادهها ،تهران ،سوره سبز

سوره مهر

احمد جام اســت .سال تولد و وفات نویسندگان نیز میبایست دوباره بر
اساس منابع تازهبهدستآمده یا تازهمنتشرشده مورد بازبینی قرار بگیرد.

ذکر نشدن محل نشر ناشران با اسامی مشابه
درست
نادرست
الفقه االسالمی و ادلته ،وهبه
الزحیلی ،دار الفکر.

دمشق ،دار الفکر

اللمعه الدمشقیه ،شهید اول ،دار
الفکر.

قم ،دار الفکر

اسد الغابه فی معرفه الصحابه ،ابن
اثیر ،دار الفکر.

بیروت ،دار الفکر

معین الحکام ،علی ابن خلیل
الطرابلسی ،دار الفکر.

قاهره ،دار الفکر

میزان الحکمه ،محمد محمدی ری
شهری ،دار الحدیث.

قم ،دار الحدیث

نصب الرایه ،الزیلعی ،دارالحدیث.

قاهره ،دار الحدیث

پیل» برای شــیخ احمد جام چندان مناســب نمینماید .درســت است

ثبت
کهــای اطالعاتــی نیز میبایســت بــر اســاس
دیگــر بان 
الگوی ملـ ِـی ِ
ِ
اطالعات ،بانک اطالعات خود را سروسامان بدهند.
 .3مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی بزرگ و معتبر دانشــگاهی و حوزوی باید
در مرحلــه اول با بهرهگیری از اســتادان و کارشناســان خبــره ،کارگاههای
آمــوزش روش تحقیــق ،مرجعشناســی ،مقالهنویســی و ...بــر پــا کننــد و
در مرحلــه بعــد از نویســندگان بخواهنــد کــه بر اســاس این اســتانداردها
بنویســند ،ارجــاع دهند و فهرســت منابع تنظیم کنند و آثــار آنها را با این
مال کهــا ارزیابــی نمایند .متأســفانه وقتی به فهرســت منابع کتابهای
برگزیده جشــنوارهها (کتاب ســال جمهوری اســامی ایران ،کتاب ســال
حوزه علمیه قم ،کتاب فصل و )...مینگیریم با مشــکالت فراوان ارجاع
و کتابنامه روبرو میشویم.
برای نمونه دایرةالمعارف بزرگ اسالمی که الحق و االنصاف گل سرسبد

راهکارها
 .1مدیــران بانکهــای اطالعاتــی (کتابخانــه ملــی ،خانه کتــاب ،پایگاه
اطالع رســانی کتابهای اســامی (پارســا) ،موسســه دارالحدیــث و)...
بــا بهرهگیــری از نظــرات کارشناســان و خبــرگان کتابپــژوه ،از آخریــن
اســتانداردهای جهانــی ثبــت اطالعات آ گاه شــوند و یک برنامــه و پروژه
ملــی را بــا همکاری یکدیگــر برای تشــکیل یک بانک اطالعــات جامع و
دقیق با موتور جستجوی قوی و پیشرفته به وجود آورند و از عملکردهای
جزیــرهای و مســتقل بپرهیزنــد .اکنــون در ایــران بــه جــای یــک بانــک
اطالعــات جامــع و دقیــق و ســالم ،چند بانــک اطالعات ناقــص و بیمار
داریم که اطالعاتشان با همدیگر هماهنگی ندارد و. ...
ّ
 .2کتابخانــه ملــی به عنــوان مهمترین متولــی بانک اطالعــات کتابها
و ...در ایران ،باید ابتدا از ویرایش و پاالیش بانک اطالعات موجود خود
آغــاز کنــد .صدها هزار رکــورد اطالعاتی موجود در ایــن بانک که در طول
ســالیان متمــادی توســط پژوهشــگران و کارشناســان مختلــف بــا میزان
ً
تخصصهــای متفــاوت فراهــم شــده ،اکنــون حتما بایــد مــورد بازبینی،
ویرایــش ،پاالیــش و اصــاح قــرار بگیــرد .نــام نویســندگان و کتابهــا بــا
شــکلهای گونا گونی ثبت شده که دستیابی به اطالعات جامع و دقیق
را بــا اشــکال مواجه کرده اســت .برای مثــال خواجه نصیرالدین طوســی
بــه شــکلهای مختلفــی سرشناســه شــده اســت کــه میبایســت همــه
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تحقیقات ما اســت ،در فهرســت منابع خود نام کتاب ،نویسنده ،شهر و
توجیه
سال چاپ را میآورد و از ذکر نام ناشر خودداری مینماید ،با این
ِ
غیرعلمی که در نوشــتن فهرســت منابع بنا بر اختصار اســت نه تطویل.
ً
این در حالی اســت که اوال حق معنوی و زحمات و خدمات ناشــران زیر
ً
روند دسترســی به اطالعات کتــاب ناقص میماند.
ســؤال میرود و ثانیا ِ
خواننــده بایــد برای یافتن نام ناشــر این کتاب به منابــع دیگر رجوع کند.
متأســفانه این شــیوه نامیمون به دیگر دانشــنامهها و موســوعهها ســرایت
کرده است.
 .4مراکــز انتشــاراتی مهــم و بــزرگ مانند انتشــارات آســتان قــدس رضوی
مشــهد ،بوســتان کتاب قم ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشــگاهها ،مرکز نشــر دانشگاهی ،پژوهشــکده حوزه و دانشگاه ،شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی ،موسسه سروش و ...کتابهای خود را قبل
یســپارند که کاری اســت بــس ضروری و
از چاپ به دســت ویراســتار م 
قابــل تقدیــر ،امــا ویراســتاران محترم نیز بیشــتر به متــن توجه دارنــد نه به
چند صفحه فهرست منابع در پایان کتاب .این صفحات یا از چشمان
تیزبین ایشان دور میماند و ویرایش نمیشود یا به ویرایش صوری و رسم
الخطی اکتفا میشود .البته ناگفته نماند که شاید توقع ما از ویراستاران
زیاد باشد .فقط یک کتابشناس میتواند فهرست منابع کتاب را ویرایش
کند و اشکاالت و اغالط آن را بیابد و اصالح نماید .اگر در داخل متن به
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جای «حســین»« ،حسن» تایپ شده باشد ،ویراستار میفهمد و اصالح
میکند ،اما کشــف «حســینی» که در فهرســت منابع «حســنی» شــده یا
برعکس ،کار ویراستار نیست.
بنابرایــن ضــرورت دارد کــه ناشــرانی که دلســوز نــام و اعتبار و ثــروت خود
هستند ،به این چند صفحه پایانی منشورات خود عنایت بیشتری داشته
باشند و با کمک مأخذشناسان به رفع اشکاالت احتمالی آن بپردازند.
هــر چنــد کــه تجربــه چندســالۀ این حقیــر دربــاره ایــن پیشــنهاد چندان
خوشــایند نیســت .بــرای نمونــه بارهــا بر اســاس حس دلســوزی و عطش
بــرای ترویــج اســتانداردهای نشــر کتــاب بــه بســیاری از مراکز انتشــاراتی
بــزرگ قم (مانند بوســتان کتاب قم ،پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی
قم ،معاونت پژوهش حوزههای علمیه ،مرکز پژوهشــهای اســامی صدا و
سیما و )...مراجعه و عرض کرده که در راستای استانداردسازی و غنای
منشورات دینی ،فهرست منابع کتابهایتان را قبل از چاپ -فی سبیل
اهلل -ویرایش علمی میکنیم ،اما. ...
 .5ارائــه الگــو میتوانــد بهتریــن راهــکار بــرای حــل ایــن مشــکل باشــد.
ً
پژوهشــگران جوان میبایســت حتما در شیوه فهرســت منابعنویسی این
بــزرگان عرصــه فکــر و قلم تأمل کننــد و نحوه ثبت اطالعــات را بیاموزند.
فهرســت منابع آثار این نویســندگان به طور مجزا از اصل کتابهایشان،
خود گنجینه باارزشــی از اطالعات هســتند که شــرح آن مقاله مســتقلی
را میطلبــد :محمــد رضــا شــفیعی کدکنی ،تقــی پورنامداریــان ،نصراهلل
پورجوادی ،اکبر ثبوت ،محمد اســفندیاری ،رضا مختاری ،محمدعلی
مهــدوی راد ،جویــا جهانبخــش ،سیدحســن اســامی ،محمــد حســین
سا کت و . ...

پیوس 
ت
 .1نمونهای از کتابنامههای ویرایش شده
قبل از ویرایش

بعد از ویرایش

ابصار العین فی انصار الحسین،
ابصار العین ،السماواتی ،تحقیق
محمد السماوی ،تحقیق محمد جعفر
جعفر طبسی ،قم ،مرکز االسالمیه،
طبسی ،قم ،مرکز الدراسات االسالمیه،
.1419
1419ق.
ابکار االفکار فی اصول الدین ،علی
ابکار االفکار اآلمدی ،به کوشش احمد
اآلمدی ،به کوشش احمد محمد
مهدی ،دار الکتب.1423 ،
مهدی ،قاهره ،دار الکتب1423 ،ق.
ابن تیمیه لیس سلفیا ،منصور محمد
ابن تیمیه لیس سلفیا ،منصور عویس،
محمد عویس ،قاهره ،دار النهضه
قاهره ،نهضت العربیه1970 ،م.
العربیه1970 ،م.
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قبل از ویرایش

بعد از ویرایش

ابن عباس و اموال البصره ،جعفر
ابن عباس و اموال البصره ،مرتضی
مرتضی عاملی ،قم ،مطبعه الحکمه،
عاملی ،قم ،مطبعه الحکمه.
1396ق.
االبهاج فی شرح المنهاج ،تقی الدین
االبهاج السبکی ،بیروت ،دار الکتب
السبکی ،به کوشش گروهی از علما،
العلمیه ،بی تا.
بیروت ،دار الکتب العلمیه1404 ،ق.
ابوحنیفه النعمان امام االئمه الفقهاء،
ابوحنیفه االئمه الفقهاء ،وهبی
وهبی سلیمان غاوجی ،دمشق ،دار
سلیمان ،دمشق ،دار قلم1420 ،ق.
القلم1420 ،ق.
ابوذر مسلمان یا سوسیالیست،
ابوذر مسلمان ،جعفر عاملی ،قم ،بی
جعفر مرتضی عاملی ،ترجمه مرتضی
نا.1361 ،
مرتضی عاملی ،قم ،بی نا1361 ،ش.
ابوطالب حامی الرسول و ناصره،
ابیطالب حامی الرسول ،نجم الدین
نجم الدین عسکری ،نجف ،مطبعه
عسکری ،اآلداب.1380 ،
اآلداب1380 ،ق.
اتحاف الخیره المهره بزوائد المسانید
اتحاف الحیره ،البوصیری ،ابوتمیم العشره ،احمد بن ابیبکر البوصیری،
ت للبحث
یاسر بن ابراهیم و احمد معبد ،ریاض ،تحقیق دار المشکا 
ف ابوتمی م یاسر بن
العلمی ،باشرا 
الوطن.
ابراهیم ،ریاض ،دار الوطن1420 ،ق.
اتحاف الزائر ،ابن عساکر ،تحقیق
شکری ،بیروت ،دارارقم.2002 ،

اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر
فی زیاره النبی ،ابن عساکر ،تحقیق
حسین محمد علی شکری ،بیروت،
دار االرقم2002 ،م.

اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر
اتحاف الزائر ،ابن عساکر ،تحقیق
فی زیاره النبی ،ابن عساکر ،تحقیق
مصطفی عمار ،مرکز بحوث و دراسات
مصطفی عمار منال ،مدینه ،مرکز
مدینه.1426 ،
بحوث و دراسات المدینه1426 ،ق.
اتحاف المطالع بوفیات اعالم القرن
اتحاف المطالع ،عبدالسالم سوده ،الثالث عشر و الرابع-۱۱۷۱ ۱۴۰۰ق،
تحقیق محمد جحی ،بیروت ،عرب عبدالسالم ابن سوده ،تحقیق محمد
ّ
حجی ،بیروت ،دار الغرب االسالمی،
االسالمی. 1417 ،
1417ق.
اتحاف الوری ،بن فهد ،به کوشش اتحاف الوری باخبار ام القری ،عمر بن
محمد فهیم شلتوت ،مکتبه المدنی ،فهد ،به کوشش فهیم محمد شلتوت،
جده ،مکتبه المدنی1372 ،ق.
1372ش.
اتعاظ الحنفاء باخبار االئمه
اتعاظ الحنفاء،المقریزی ،به کوشش الفاطمیین الخلفا ،احمد بن علی
جمال الدین ،وزاره االوقاف مصر ،المقریزی ،به کوشش جمال الدین
الشیال ،قاهره ،وزاره االوقاف المجلس
.1416
االعلی للشئون االسالمیه1416 ،ق.
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االتقان فی علوم القرآن ،عبدالرحمن
االتقان فی القرآن ،سیوطی ،به کوشش
سیوطی ،به کوشش مصطفی دیب
دیب بغاء ،دمشق ،دار کثیر1416 ،قُ .
البغاء ،دمشق ،دار ابن کثیر1416 ،ق.
آثار البالد و اخبار العباد ،زکریا بن
محمد قزوینی ،ترجمه جهانگیر میرزا
آثار البالد ،قزوینی ،امیر کبیر .1373 ،قاجار ،تصحیح سیدجال لالدین
محدث ارموی ،تهران ،امیر کبیر،
1373ش.
آثار الوزراء ،عقیلی ،به کوشش سید
ارموی ،تهران ،اطالعات.1364 ،

آثار الوزراء ،سیف الدین حاجی
بن نظام عقیلی ،به کوشش سید
جالل الدین محدث ارموی ،تهران،
اطالعات1364 ،ش.

آثاره الترغیب و التشویق الی المساجد
الثالثه و البیت العتیق ،محمد
آثاره الترغیب ،خوارزمی ،تحقیق
بن اسحاق الخوارزمی ،تحقیق
سیدکسروی ،بیروت ،علمیه.1420 ،
سیدکسروی حسن ،بیروت ،دار
الکتب العلمیه1420 ،ق.

اثرآفرینان ،رضا نصیری ،تهران،
انجمن مفاخر.1377 ،

اثرآفرینان زندگینامه نام آوران فرهنگی
ایران از آغاز تا سال  1300هجری
شمسی ،زیر نظر محمدرضا نصیری،
تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
ایران1377 ،ش.

االحاد و المثانی ،ابن ابیعاصم
االحاد و المثانی ،ضحاک ،تحقیق
باسم فیصل احمد الجواهره ،ریاض ،ضحاک ،تحقیق باسم فیصل احمد
الجوابره ،ریاض ،دار الدرایه1411 ،ق.
دار الدرایه1411 ،ق.
احادیث ام المؤمنین ،مرتضی
عسکری ،تهران ،مکتب صدوق،
.1414

مقاله

احادیث ام المؤمنین عائشه،
سیدمرتضی عسکری ،تهران ،مکتبه
الصدوق1414 ،ق.

االحتجاج على اهل اللجاج،
االحتجاج ،آیت اهلل طبرسی ،به
ابومنصور الطبرسی ،به کوشش ابراهیم
کوشش بهادری و محمد هادی ،قم،
بهادری و محمد هادی به ،قم ،دار
االسوه1413 ،ق.
االسوه1413 ،ق.
االحتجاج ،طبرسی ،سیدمحمد
موسوی خراسانی ،نجف اشرف،
نعمان.1386 ،

االحتجاج على اهل اللجاج،
ابومنصور الطبرسی ،به کوشش
سیدمحمدباقر موسوی خرسان،
نجف ،دار النعمان1386 ،ق.

االحرف السبعه ،الدانی ،به کوشش
عبدالمهیمن طحان ،مناره مکه،
1408ق.

االحرف السبعه للقرآن ،عثمان بن
سعید ابوعمر الدانی ،به کوشش
عبدالمهیمن طحان ،مکه ،مکتبه
المناره1408 ،ق.

36

بعد از ویرایش

احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم،
ّ
احسن التقاسیمُ ،مقدسی ،به کوشش
محمد بن احمد المقدسی ،به کوشش
محمد مخزوم ،بیروت ،دار التراث
محمد مخزوم ،بیروت ،دار احیاء
العربی1408 ،ق.
التراث العربی1408 ،ق.
احسن التواریخ ،بیگ روملو ،ترجمه احسن التواریخ ،حسن بیگ روملو،
دکتر حسین نوایی ،تهران ،اسطوره ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران،
اساطیر1384 ،ش.
.1384
االحکام سلطانیه ،الماوردی ،به االحکام السلطانیه والوالیات الدینیه،
کوشش احمد ،کویت ،ابن قتیبه ،الماوردی ،به کوشش احمد مبارک،
کویت ،دار ابن قتیبه1409 ،ق.
1409ق.
احکام القرآن ،الشافعی ،به کوشش احکام القرآن ،ابن ادریس الشافعی،
عبدالغنی ،بیروت ،الکتب العلمیه ،به کوشش عبدالغنی عبدالخالق،
بیروت ،دار الکتب العلمیه1400 ،ق.
.1400
احکام القرآن ،ابن الغربی ،تحقیق احکام القرآن ،ابن عربی ،تحقیق علی
محمد علی البجاوی ،بیروت ،دار محمد البجاوی ،بیروت ،دار الفکر،
1392ق.
الکفر.1392 ،
احکام القرآن ،احمد بن علی
احکام القرآن ،الجصاص ،به کوشش الجصاص ،به کوشش عبدالسالم
علی شاهین ،کتب العلمیه1415 ،ق .محمد علی شاهین ،بیروت ،دار
الکتب العلمیه1415 ،ق.
احکام اهل الذمه ،ابن قیم الجوزیه ،به
احکام اهل الذمه ،ابن قیم ،به کوشش
کوشش طه عبدالرؤوف سعد ،بیروت،
طه ،بیروت ،دار العلمیه.141 ،
دار الکتب العلمیه1415 ،ق.
احیاء الملوک تاریخ سیستان تا عصر
احیاء الملوک تاریخ سیستان،
صفوی ،ملک شاه حسین سیستانی،
سیستانی ،به کوشش ستوده ،تهران،
به کوشش منوچهر ستوده ،تهران ،بنگاه
بنگاه ترجمه کتاب1344 ،ش.
ترجمه و نشر کتاب1344 ،ش.
احیاء علوم الدین ،محمد بن محمد
احیاء علوم الغزالی ،بیروت ،العربی .الغزالی ،بیروت ،دار الکتب العربی،
بیتا.
االخبار الطوال ،ابن داود الدینوری،
اخبار طوال ،داود الدینوری ،به به کوشش عبدالمنعم عامر ،و جمال
کوشش عامر و الشیال ،قم ،الشریف .الدین الشیال ،قم ،الشریف الرضی،
1412ق.
اخبار مدینه سمهودی ،ترجمه
سیدکمال جوادی ،قم ،مشعر،
1376ق.

اخبار مدینه (ترجمه خالصه الوفاء
باخبار دار المصطفی) ،نورالدین
سمهودی ،ترجمه ،سیدکمال حاج
سید جوادی ،تهران ،مشعر1376 ،ق.

اخبار مکه فاکهی ،مکه ،نهضه
الحدیث1407 ،ق.

اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه،
فاکهی ،به کوشش عبدالملک بن
عبداهلل بندهیش ،مکه ،النهضه
الحدیثه1407 ،ق.
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اخبار مکه و ما جاء فیها من االثار،
اخبار مکه ازرقی ،دار الثقافه1403 ،ق .ازرقی ،به کوشش رشدی الصالح
ملحس ،مکه ،دار الثقافه1403 ،ق.
اختصاص مفید،ترجمه غفاری و
زرندی ،بیروت ،مفید.1414 ،
ّاران،عنایتاهلل رضا ،تهران ،وزارت
خارجه1386 ،ش.

االختصاص ،المفید ،به کوشش
علیاکبر غفاری و محمود زرندی،
بیروت ،دار المفید1414 ،ق.
ّاران از دوران باستان تا آغاز عهد
مغول ،عنایتاهلل رضا ،تهران ،وزارت
امور خارجه1386 ،ش.

ارشاد الطالبین الی نهج
المسترشدین ،الفاضل المقداد،
ارشاد الطالبین و المسترشدین ،فاضل
به کوشش سیدمهدی رجایی ،قم،
المقداد مکتبه النجفی1405 ،ق.
مکتبه آیهاهلل شهابالدین المرعشی
النجفی1405 ،ق.
ارشاد قلوب الدیلمی ،به کوشش
هاشم میالنی ،قم ،االسوه.1417 ،

الفکر» تا «دار ُ
الکفر» ،تفاوت از زمین تا آسمان است
از «دار ِ

ارشاد القلوب المنجمی من عمل به
من الیم العقاب ،حسن بن محمد
الدیلمی ،به کوشش سیدهاشم
میالنی ،قم ،دار االسوه.1417 ،

آرمانها و واقعیتهای اسالم،
آرمانها و واقعیتهای اسالم ،حسن
سید حسین نصر ،ترجمه شهاب
نصر ،شهاب عباسی ،پژوهش
الدین عباسی ،تهران ،پژوهش و نشر
سهروردی.1384 ،
سهروردی1383 ،ش.
اساطیر جهان ،پیر گریمال ،ترجمه
اسطورههای جهان ،پیرگریمال ،ترجمه
مانی صالحی ،تهران ،مهاجر،
مانی ،تهران ،هاجر1385 ،ش.
1385ش.

بعد از ویرایش

االستیعاب فی معرفه االصحاب،
ابنعبدالبر ،به کوشش علی محمد
االستیعاب ،ابنعبدالبر ،به کوشش
معوض و عادل احمد عبدالموجود
معوض و عبدالموجود و البری و
و عبدالمنعم البری و جمعه طاهر
النجار ،بیروت.
النجار ،بیروت ،دار الکتب العلمیه،
1415ق.
اسد الغابه فی معرفه الصحابه ،ابن
اصد الغابه ،ابن اثیر ،قاهره ،دار الفکر.
اثیر ،بیروت ،دار الفکر1409 ،ق.
اسرار التوحید فی مقامات شیخ
سعید ،تصحیح محمدرضا شفیع
کتایانی ،تهران ،آ گاهی.

اسرار التوحید فی مقامات شیخ
ابوسعید ،محمد بن منور ،تصحیح
محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران،
آ گاه1366 ،ش.

اسکندر مقدونی ،هارولد ،ترجمه
شفق ،مشهد ،زائر.1335 ،

اسکندر مقدونی ،هارولد لمب،
ترجمه رضا زاده شفق ،مشهد،
کتابفروشی زوار1335 ،ش.

اسالمپژوهشی تاریخی و فرهنگی ،اسالم پژوهشی تاریخی و فرهنگی،
دکتر آذرآذرنوش ،تهران ،ارشاد آذرتاش آذرنوش ،تهران ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی1384 ،ش.
اسالمی.1384 ،
اسالم و مسلمانان در انگلستان،
اسالم و مسلمانان در انگلیس ،فهیمه
فهیمه وزیری ،قم ،بوستان کتاب،
وزیری ،قم ،بوستان قم.1383 ،
1383ش.
اسناد و مکاتبات تاریخی ایران،
به کوشش دکتر عبدالحسن نوایی،
تهران ،ترجمه و نشر.1356 ،

اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از
تیمور تا شاه اسماعیل ،به کوشش
عبدالحسین نوایی ،تهران ،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب1356 ،ش.

االستبصار فیما اختلف من االخبار،
االستبصار الطوسی ،به کوشش حسن
شیخ طوسی ،به کوشش سیدحسن
موسی الخراسان ،تهران ،االسالمیه،
موسوی الخرسان ،تهران ،دار الکتب
.1363
االسالمیه1363 ،ش.

االصابه فی تمییز الصحابه ،ابن
اصابتابن حجر العسقالنی ،به کوشش
حجر العسقالنی ،به کوشش علی
محمد البجاوی ،بیروت ،دار الخیل،
محمد البجاوی ،بیروت ،دار الجیل،
.1412
1412ق.

ب فقهاء
لمذاه 
االستذکار (الجامع 
فیما
االمصار و علماء االقطار 
نی
لموطا من معا 
تض منه ا 
استذکار ،عبدالبر ،به کوشش سالم
کله
ح ذلک 
ی و االثار و شر 
الرا 
محمد و علی محمد ،بیروت ،کتب
باالیجاز و االختصار) ،ابن
العلمیه.
عبدالبر ،به کوشش سالم محمد عطا
و علی محمد معوض ،بیروت ،دار
الکتب العلمیه1421 ،ق.

اصل الشیعه و اصولها ،محمد حسین
اصل الشیعه کاشف الغطاء ،بیروت ،آل کاشف الغطاء ،مقدمه مرتضی
عسکری ،بیروت ،موسسه االعلمی،
علمی.1413 ،
1413ق.
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نائینی ،تهران نو.1364 ،
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االصنام ،تنکیس االصنام (تاریخ
پرستش تازیان پیش از پدیده اسالم)،
هشام بن محمدکلبی ،تحقیق احمد
زکی پاشا ،مقدمه و حواشی و تکمله
و ترجمه محمد رضا جاللی نائینی،
تهران ،نشر نو1364 ،ش.
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االصیلی فی انساب الطالبیین ،ابن
االصیلی طقطقی ،قم ،کتابخانه آقای الطقطقی ،تحقیق سیدمهدی رجایی،
قم ،مکتبه آیهاهلل شهابالدین
مرعشی.1418 ،
المرعشی النجفی1418 ،ق.
اطلس تاریخ اسالم ،حسین مونس،
ترجمه آذرتاش آذرنوش ،تهران،
اطلس تاریخ اسالم ،حسین مونث،
ترجمه آذرنوش ،تهران ،ارتش .1358 ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،
1385ش.
اعیان الشیعه ،سیدمحسن االمین ،به
اعیان الشیعه ،سیدمحسن االمین،
کوشش سیدحسن االمین ،بیروت ،دار
تعارف بیروت.1403 ،
التعارف1403 ،ق.
االغانی ،ابوالفرج اصفهانی ،تصحیح
االغانی اصفهانی ،تصحیح عبداهلل
عبداهلل علی ّ
مهنا و سمیر جابر،
علی ،دار الکتب العلمیه.
بیروت ،دار الکتب العلمیه1407 ،ق.
افغانستان در پنج قرن اخیر،
افغانستان در  5قرن اخیر ،فرهنگ
میرمحمد صدیق فرهنگ ،قم ،وفایی،
وفایی.1374 ،
1374ش.
افغانستان در مسیر غبار ،جمهوری افغانستان در مسیر تاریخ ،غالم محمد
غبار ،تهران ،جمهوری1374 ،ش.
تهران.1374 ،

قبل از ویرایش

بعد از ویرایش

تاریخ بیهقی ،به کوشش خلیلی
خطیبی رهبر ،مهتاب.1374 ،

تاریخ بیهقی ،محمد بن حسین
بیهقی ،به کوشش خلیل خطیب
رهبر ،تهران ،مهتاب1374 ،ش.

تفسیر سمرقندی(بحر علوم) ،به
کوشش غرامه و مطرجی ،قم ،دار
الفکر.1416 ،

تفسیر السمرقندی(بحر العلوم)،
السمرقندی ،به کوشش عمر بن غرامه
و محمود مطرجی ،بیروت ،دار الفکر،
1416ق.

تفسیر عیاش ،تحقیق سیدهاشم،
تهران ،بعثت.1421 ،

تفسیر العیاشی ،العیاشی ،تحقیق
سیدهاشم رسولی محالتی ،تهران،
بعثت1421 ،ق.

تفسیر سورآبادی (تفسیر التفاسیر)،
تفسیر سورآبادی ،سیرجانی ،نو .1381 ،عتیق نیشابوری ،به کوشش سعیدی
سیرجانی ،تهران ،نشر نو1381 ،ش.
تفسیرفخر رازی ،بیروت.

التفسیر الکبیر ،الفخر الرازی ،بیروت،
دار احیاء التراث العربی1415 ،ق.

سرزمین حاکمان ،لیسی ،ترجمه
خلعتبری ،شب آویز.1365 ،

سرزمین سالطین ،رابرت لیسی،
ترجمه فیروزه خلعتبری ،تهران،
شباویز1365 ،ش.

اقبال االعمال ،ابن طاووس ،به
اقبال اعمال ،طاووس ،به کوشش
کوشش جواد قیومی ،قم ،مکتب
جواد فیومی ،قم ،االسالمی.1414 ،
االعالم االسالمی1414 ،ق.
ُ
عامل ،حر
االمل فی علماء َج َبل ِ
َامل ِ
امل امل حر العاملی ،تحقیق حسینی،
العاملی ،تحقیق سید احمد حسینی،
کتاب اسالمی1362 ،ش.
قم ،دار الکتاب االسالمی1362 ،ش.
االنباء فی تاریخ الخلفاء ،ابن
انباء فی تاریخ العمرانی ،قاهره ،افاق
العمرانی ،به کوشش قاسم السامرائی،
العرب.1421 ،
قاهره ،دار االفاق العربیه1421 ،ق.
باستانشناسی و جغرافیای تاریخی
باستانشناسی قرآن ،بیآزار شیرازی ،قصص قرآن ،عبدالکریم بیآزار
شیرازی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ
تهران ،فرهنگ اسالمی.1380 ،
اسالمی1380 ،ش.
بالل ،اشتهاردی ،آزادی.1373 ،

بالل حبشی ،محمد محمدی
اشتهاردی ،تهران ،پیام آزادی،
1373ش.

تاریخ اجتماع ایران ،مرتضوی راوندی،
نگاه.1382 ،

تاریخ اجتماعی ایران ،مرتضی
راوندی ،تهران ،نگاه1382 ،ش.

تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،فردوسی ،تاریخ ادبیات در ایران ،ذبیح اهلل صفا،
تهران ،فردوس1378 ،ش.
.1378
تاریخ بیهق ،بیهقی ،اقرأ.

تاریخ بیهق ،علی بن زید البیهقی،
دمشق ،دار اقرأ1425 ،ق.
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