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 چکیده

است که برای   قرن میبندی کنگره« تدوین احمد طاهری عراقی، حدود نگسترش ردۀ اسالم براساس نظام رده :  BPکتاب »رده  

عنوان ابزار کار و راهنما کنار دست فهرستنویسان قرار دارد. ویراستاران سوم این اثر زهره علوی، ای بهبندی منابع کتابخانهطبقه

ها بر کسی پوشیده نیست، اما در حوزۀ کتابداری دشواریِ تدوین و تهیه گسترش  باشند.زهرا سادات مدرسی، محبوبه قربانی می

اند. نوشتار حاضر بر را به کار گرفتهطور تخصصی آنشود که بههایی مشخص میگونه آثار در کتابخانهنارسایی و کمبودهای این

شنایی و تسلط بر علوم اسالمی، پس از معرفی مختصر ها، همچنین آکارگیری گسترش »ردۀ اسالم« در کتابخانهپایۀ تجربه و به

افزوده  به  کاستیکتاب،  و  میها  جدید  ویرایش  کاستیهای  کردن  برطرف  برای  اثر  پردازد.  این  صحیح  و  جامع  کاربرد  و  ها 

مؤثرند؛ دوم:    اند: اول: اصالحاتی که در راهنمایی و آموزش فهرستنویس بندی شده پیشنهادهایی مطرح شده که در پنج گروه دسته

عنوانافزودن شماره  سر  برای  مثال ها  دارند؛ سوم:  انتشاراتی  پشتوانۀ  که  مناسبی  برخی شماره های  برای  مناسب  ها؛ چهارم:  های 

ای توجه شود، تا اصالحاتی برای کنار هم قرار دادن موضوعات مناسب؛ پنجم: توجه به اصالحاتی که در آن به سیاست کتابخانه

 های تخصصی و غیره کاربرد بیشتر و بهتری داشته باشد. تمام کتابخانهاین گسترش در 

 های اسالمی.بندی کتابخانهبندی کتابخانه کنگره؛ رده بندی؛ رده ؛ نظام رده BPها: ردۀ اسالم؛ گسترش رده  کلیدواژه 

 

 مقدمه 

ویژگی محتوا،  سازماندهی  و  توصیف  از  است  عبارت  دانش  اسناد  سازماندهی  اهداف  و  ها، 

پذیر شوند.  سهای نهفته در آنها هستند، دستر وجوی این اسناد یا پیام ای که برای کسانی که در جست گونه به 

ها در ایران، بندی، گسترشنویسی، رده سازی، چکیده و چکیده های نمایه سازماندهی دانش، همه انواع و شیوه 
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های اطالعاتی متنی و کتابشناختی برای بازیابی ایجاد پایگاه   فهرستنویسی، مدیریت مدارک، کتابشناسی، و

 (. 29/1/1399رسانی، بازیابی شده در کتابداری و اطالع  المعارفدائره . )سایت  گیرداطالعات را دربر می

براساس نویسنده، عنوان، موضوع،  ـ شود،  در مفهومی کلی، هرگونه نظمی که به مدارک داده می

ای همان بندی کتابخانه بندی است، ولی در مفهومی محدودتر، منظور از رده وعی رده ن  ـ  یا شکل فیزیکی

رسانی، بازیابی المعارف کتابداری و اطالع )سایت دائره   دار مدارک بر اساس موضوع است.ساماندهی نظام 

ست: »مقصود از بندی را چنین بیان کرده ارده   1)فید(   یالمللی سندپردازفدراسیون بین(.  29/1/1399شده در  

نوع سلسله  رده  بدون در نظر گرفتن  ایجاد روابط کلی میان واحدهای معنایی  بندی، هر نوع روشی جهت 

 . هاست...«مراتب موجود در نظام 

های  نظمیکارگیری فنون ارتباطی با محیط خود سازگار شوند و بر بی ها باید بتوانند با به کتابخانه 

ندانه فائق آیند، در این میان نقش عوامل انسانی )فهرستنویس و کتابدار(  داخل و خارج از نظام خود هوشم

هر سیستم   یبندی آنکه؛ براو اصول و استانداردها )ابزار و راهنمای کار( مهم خواهد بود. در اهمیت رده 

ود. شعنوان یک فن ارتباطی بین کاربر و منبع اطالعاتی شناخته می ای ضروری است و به مدیریتی کتابخانه 

اینترنت،    ءیتنها منابع کتابخانه بلکه هیچ شبندی نه بدون رده  بازیابی نیست. حتی با پدیدۀ اعجازآمیز  قابل 

طور چشمگیر، به نوعی بر  های اطالعاتی به بندی از بین نرفته است بلکه برعکس، بسیاری از پایگاه تفکر رده 

 بندی استوارند.های رده نظام

ها است و از  بندی موضوع کتاب و دانش ، روشی برای رده (LCC)  گره ای کنبندی کتابخانه رده 

  .یک یا چند حرف انگلیسی برای معرفی موضوعات کلی و از اعداد برای توسعه آنها استفاده کرده است

رده در قالب حروف الفبای انگلیسی   21باشد و از  بندی کتابخانه کنگرۀ آمریکا میبندی اساس طبقه این رده 

الفبا، حرو  26تشکیل شده است. در حال حاضر از   این رده   Y, X, W, O, Iف  حرف  به کار در  بندی 

 اند. های آینده ذخیره شده رود و برای گسترشنمی

بندی  بندی موضوعی امکان طبقه بندی کنگره آن است که ضمن طبقه های بارز رده یکی از ویژگی

های متفاوت اما صحیح را فراهم کرده است. با استفاده از ارجاعات مناسب فهرستنویس  یک اثر در جایگاه 

شود. این ویژگی باعث شده به سیاست و  های مختلف آشنا میهای مختلف یک موضوع در رده با جایگاه 

دارد ضمن رعایت اصول و استانداردهای  ای توجه شود، به عبارتی فهرستنویس را ملزم میرسالت کتابخانه 

 
1. International Federation for Documentation (FID) 



  1399بهار و تابستان  ، 1، شماره 10سال                        دانشگاه فردوسی مشهد          نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   154

 

کارگیری ارجاعات لذا به   1ها نیز توجه داشته باشد. مشی و سیاست داخلی کتابخانه المللی، به خط ملی و بین 

بندی کنگره بایسته است. ذیل برخی سازی رده ها، در گسترش و بومیمناسب و ایجاد روابط بین سرعنوان

ها توضیح کوتاهی به منزلۀ »یادداشت دامنه« آمده است که برای روشن ساختن مفهوم و دامنۀ کاربرد  شماره 

ای راهنمایی و تفهیم بهتر فهرستنویس آمده است و از دیگر باشد. یادداشت دامنه، معموالً برآن شماره می

های دامنه بایستی مناسب، بجا و خالی ها، یادداشت رود، لذا در گسترش بندی به شمار مینقاط قوت این رده 

 از هرگونه ابهام استفاده شود. 

سوفی و غیره« گسترش »اسالم. بهاییت. تئو  ۀ ندینما  BPبندی کتابخانۀ کنگره، نشانۀ  در نظام رده 

های ایران به تکمیل شدن این بخش  بندی کتابخانه کنگره و نیاز کتابخانهاست. کامل نبودن ردۀ اسالم در رده 

رو طرح نمود. از این بندی، ضرورت وجود گسترشی در مبحث اسالم و علوم وابسته را مشخص میاز رده 

 شد. تدوین  2گسترش ردۀ اسالم در مرکز خدمات کتابداری ایران 

شناس معروف گسترش اسالم، اولین بار توسط استاد مرحوم احمد طاهری عراقی، کتابدار و اسالم 

بندی کنگره« طراحی شد. پس  اسالم: گسترش ردۀ اسالم بر اساس نظام رده   BP با عنوان »رده   1358در سال  

بخش  در  اضافاتی  و  تغییرات  با  طرح  دوم  ویرایش  عراقی،  طاهری  درگذشت  مختاز  بیشتر های  که  لف، 

منتشر شد. ویراست سوم به کوشش    13۷6البالغه بود، سال  تغییرات در مباحث قرآن و علوم قرآنی و نهج 

ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  از سوی  قربانی،  محبوبه  همکاری  با  و  مدرسی  زهرا سادات  و  علوی  زهره 

 روانۀ بازار شد. 1394جمهوری اسالمی ایران، سال 

توان یکی  اسالم توسط کتابخانۀ ملی ایران و تیم تدوینگر را می  بندی ازی رده سگسترش و بومی

تنها در کتابخانه ملی بلکه در اکثر بندی نه شمار آورد. این رده از اقدامات باارزش و قابل تقدیر این سازمان به 

به کتابخانه  و  ایران  بزرگ  کتابخانه های  اویژه  شده  گرفته  کار  به  اسالمی  علوم  پختگی، های  لذا  ست؛ 

الوصول بودن و در چارچوب علمی قرار گرفتن از موارد حائز اهمیت آن است. ویراست و بازنگری  سهل

باید   حذفیات  و  اضافات  تغییرات،  چراکه  بود.  خواهد  دشوارتر  علمی  آثار  دیگر  به  نسبت  منابع  نوع  این 

 

، ریالط منطقمانند  )ی عرفانی منظوم  هاکتابشود  اند: »ترجیح داده میمقدمه بیان کرده   92صفحه  که ویراستاران در    طورهمان.  1

بندی اسالم هم منظور شده است، جایی در رده   هاکتابگونه  بندی شود ولی برای اینگلشن راز، اشعار ابن عربی ...( در ادبیات رده 

ای برحسب سیاست خود خواست این کتاب را در تصوف و عرفان جای دهد مشکلی نداشته باشد.« با توجه به این تا اگر کتابخانه

 ای لحاظ نشده و نیاز به توجه بیشتری دارد. گسترش سیاست کتابخانه ی اینجایجابندی کنگره اما در ی رده ویژگ توضیح و

 با کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ادغام شد.  1362مرکز خدمات کتابداری ایران در سال  .2
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کارگیری الگوی جدید، متحمل ن رعایت و به کننده ضمهای استفاده ها و سازمانای باشد که کتابخانه گونه به 

سازی و ویرایش آن از خدمات ماندگار به جامعۀ  های اضافی نشوند. تهیه این نوع منابعِ کاربردی، بومی هزینه 

 علمی است.

 بندی اسالمساختار کتاب رده

ی«، بندبندی آنها«، »کاربرد رده گسترش ردۀ اسالم، شامل پنج بخش: »سیر علوم شرعی و طبقه 

 باشد. بندی اسالمی« و »نمایه« می»اختصارات«، »خالصه طرح رده 

 

 سازیروش شماره

است:  شماره  بدین شرح  قسمت عمده  یازده  دارای  و  بسیار ساده  اسالم  ردۀ  در گسترش  سازی 

و سرگذشتنامه  تاریخ  فرق کلیات؛  عقاید؛  و  اصول؛ کالم  و  فقه  تفسیر؛ حدیث؛  قرآنی؛  علوم  و  قرآن  ها؛ 

 اسالمی؛ اخالق اسالمی؛ آداب و رسوم؛ تصوف و عرفان.

نظام درونی طرح گسترش اسالم از کل به جزء است. یعنی در هر قسمت ابتدا کلیات، سپس تاریخ  

تر آمده است.  ها، پس از آن موضوعات خاص و بعد از آن تقسیمات فرعی جزئیآن علم و سرگذشتنامه 

منظور راهنمایی فهرستنویس و آشنایی با موضوعات مختلف به  ای به های دامنه ها یادداشت ذیل برخی شماره 

جای طرح ر جاید  Under eachل  کار رفته است. همچنین دستورات الفبایی کردن و جداول داخلی معاد

منظور کنار هم شود. تنها جدول کاربردی این طرح، جدول گسترش آثار انفرادی است که به مشاهده می

مقدمه    83-82ار مربوط به یک متن مشخص )آثار وابسته( طراحی شده و در صفحات  قرار دادن کلیه آث

به بعد، هجری    14، هجری قمری و از قرن  14نگارش یافته است. مبدأ تاریخی گسترش اسالم از ابتدا تا قرن  

فه  شمسی است. برحسب ضرورت ذیل هر شماره از مشهورترین آثار مربوط به آن موضوع، به منزلۀ مثال اضا

 شده است. 

 دستورات الفبایی کردن 

دستورات الفبایی کردن )برای آثار و یا افراد( در سراسر طرح گسترش اسالم به دو صورت قابل  

( آمده است. در این حالت مبحث مورد …ی برحسب  ـ مشاهده است. مقابل بسیاری از مباحث عبارت )آ

شود.  نام شهر یا منطقه یا موارد دیگر الفبایی می  نظر با توجه به دستور برحسب سرشناسه، گردآورنده، نام،

 شود. بدین معنی که با استفاده از جدول نشانۀ مؤلف، کاتر مناسب برای مبحث مورد نظر ساخته می
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نیز مشاهده میـمقابل برخی موضوعات عبارت )آ  الفبای عددی(  الفبای عددی، نوعی  ی:  شود. 

به کار رفته است. الفبای عددی همان تنظیم الفبایی موضوعات الفبایی کردن است که تنها در این گسترش  

استفاده از حروف الفبا، شمارۀ آن حرف در   یجاباشد. با این تفاوت که گرچه تنظیم الفبایی است ولی به می

 جدول نشانه مؤلف به کار رفته است.

ت. اسالم در چین،  شده اس  یمعرف  9/16عنوان مثال موضوع اسالم در کشورهای آسیا با شماره  به  

 3بینیم، ولی شمارۀ  دهد. گرچه حرف »چ« را در این نشانه نمیا به خود اختصاص میر  BP 93/16نشانۀ  

 نشانۀ حرف »چ« در جدول نشانه مؤلف است.

 بررسی ویراست جدید 

گسترش ردۀ اسالم در هر ویراست با تغییراتی و اضافاتی همراه بوده که جهت کاربردی شدن آن  

گونه آثار که جنبۀ راهنما و ابزاری  ها مفید و مؤثر واقع شده است. مسلماً معایب و محاسن اینکتابخانه در  

ها و  شود. در ادامه به معرفی برخی ویژگیها مشخص میسازی دستورالعملدارند، در حین استفاده و پیاده 

کارگیری گسترش اسالم  به و به پردازیم. موارد و نکات ذکر شده حاصل تجرهای ویراست جدید می کاستی

شوند: اصالحاتی که در راهنمایی و آموزش بندی میای است که در پنج گروه دسته بندی کتابخانه در طبقه 

شماره  افزودن  مؤثرند؛  عنوان فهرستنویس  سر  برای  مثال ها  دارند؛  انتشاراتی  پشتوانه  که  مناسبی  های  های 

ت کنار هم قرار دادن موضوعات مناسب؛ توجه به اصالحاتی ها؛ اصالحاتی جهمناسب برای برخی شماره 

 ای توجه شده است.که در آن به سیاست کتابخانه 

 عنوان کتاب

« را به »اسالم. بهاییت. تئوسوفی و غیره« اختصاص داده است،  BP» بندی کتابخانۀ کنگره، ردۀ  رده  

: گسترش ردۀ اسالم...« معرفی و منتشر BP» در حالی که گسترش آن تنها به معرفی اسالم پرداخته و با عنوان  

های ایران برای موضوعاتی مانند: »بهاییت، عرفان  شده است. از طرفی کتابخانه ملی و به تبع آن سایر کتابخانه 

اشو اکنکار،  معنوی،  زندگی  جدید،  عصر  جنبش  شماره  حلقه،  از  استفاده   605الی    330های  ...«  کنگره 

بمی این سؤال  همیشه  کتابخانه کنند.  کاربران  و حتی  کتابداران  بهاییت،  رای  که چرا  است  بوده  مطرح  ها 

می معرفی  بوده  اسالم  معرف  که  کدی  همان  با   ... حلقه  عرفان  معنوی،  قرار زندگی  هم  کنار  در  و  شود 

 گیرد!؟ می
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در پیشنهاد: در ویراست آثار، عنوان و تغییر ساختار کلی اثر کمتر تغییر کرده است، عالوه بر آن  

که نمایندۀ اسالم است برای    BPپذیر و مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر،  ویراست چنین آثاری امکان 

یا خاتمۀ  همۀ سرزمین بهتر بود در مقدمه  اما  نیست،  تغییر کلی منطقی  باشد و  بایستی یکسان  های اسالمی 

کتابخانه کنگره   BPردۀ    ویراست جدید پس از معرفی علوم اسالمی به دیگر موضوعات معرفی شده ذیل

 شد. شد، تغییراتی در حد عنوان فرعی نیز در عنوان اثر ایجاد می اشاره می

بندی ایجاد یکدستی و نظم با رعایت اصول و استانداردهای موجود در سطح ملی هدف اصلی رده 

مدسازی کمترین  ها جهت روزآاست، لذا در ویراست جدید بایستی نوع تغییرات بر مبنایی باشد که کتابخانه 

شماره  و  شوند  متحمل  را  مالی  و  انسانی  حتیهزینه  پیشین  مدنظر های  نکته  این  البته  شود.  المقدور حفظ 

اند، اما در مواردی نیاز به توجه بیشتر بوده که  بوده و در یادداشت ویراست سوم بدان اشاره کرده   راستارانیو

 در جای خود توضیح خواهیم داد. 

باشد، تا  ای مرتبط با مفاهیم و عبارات علوم اسالمی، در انتهای اثر مفید و الزم مینامهواژه افزودن 

داده   توضیح  است  نامأنوس  فهرستنویسان  برای  که  پرکاربرد  مفاهیم  علم برخی  الروایه،  »علم  مانند:  شود. 

 .الدرایه، غریب الحدیث، علل حدیث، و ...«

 جدول گسترش آثار 

گسترش »جدول گسترش آثار انفرادی« از اهمیت زیادی برخوردار است و در ایجاد روابط  در این  

باشد. تغییراتی در این جدول ایجاد  بین آثار وابسته کاربرد فراوان دارد، لذا نیازمند دقت نظر و توجه بسیار می

 ن دارد.های ویراست قبل را نیز همچناشده که خالی از ابهام نیست، ضمن آنکه برخی کاستی

/« برای تکمله و تتمه... معرفی 095... و » 1/« برای مستدرکات01در جدول گسترش آثار انفرادی » 

ای هم معنی تکمله و تتمه است. مناسب بود  شده است در حالی که، در حوزه علوم اسالمی مستدرک واژه 

 

نویسی اصطالحی رایج    های آن است. مستدرکاستیک  لیف کتاب با هدف تکمیلِ کتابی دیگر و جبرانأ، به معنای ت مُسْتَدرَک  .1

های در میان نویسندگان در حوزه علوم اسالمی است. این شیوه از کتاب نویسی از قرن چهارم قمری میان مسلمانان آغاز و در شاخه

هایی مانند مستدرک الصحیحینِ حاکم و... مستدرکاتی نگاشته شد. مستدرک حدیث،  رجال ،  فقهمختلف علوم اسالمی از جمله  

و   الوسائلِنیشابوری  نوری مستدرک  مهم محدث  کتاباز  بهترین  زمینه  این  در  میها  لغتنامه دهخدا   .آیندشمار  نیز   در  تکمله 

می کار  به  مستدرک  با  معنای  مترادف  به  و  )است  کنندهلی تکمرود  دهخدا،لغ.  اصطالح    (1804ص  ،  4ج  ،  13۷۷  تنامه  در 

شود. آن تدوین می  ی هایکاستشناسی، مستدرک یا تکمله، کتابی است که با هدف تتمیم یا تکمیلِ کتابی دیگر و جبران  کتاب

ؤلف و یا شخص  شود. این کار یا به قلم مبه این معنا که مطالبی که باید در کتاب اولیه باشد و نیست، در کتاب جدید آورده می

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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بیان می  » پاسخها و  شد و راهنماها، کنار پرسشتکمله و تتمه و ذیل کنار مستدرک  /«  095ها ذیل شماره 

 شد. اضافه می

/« برای شروح آثار معرفی شده است که در ویراست  02در جدول گسترش آثار انفرادی عدد » 

/« تغییر کرده است، اما تفاوت و کاربرد این دامنه مشخص نشده است. با تغییرات فعلی 021-22جدید به » 

« استفاده کند!؟  022« و در چه مواقعی از » 021از » این سؤال مطرح است که فهرستنویس در کدام شرایط  

رود که این  /« برای حواشی به کار می03طور » افزودن عدد به شماره پایه آیا ضرورت داشته است؟ همین 

/« تغییر کرده است و همان ابهام و سؤاالت شروح نیز مطرح است. همچنین فاصله و توالی  031-38عدد به » 

تر از شروح در نظر گرفته شده است در حالی که در حوزۀ علوم  حواشی گسترده اعداد انتخاب شده برای  

 اسالمی شرح بر آثار بیشتر از حواشی رایج و مرسوم است.

شماره  نیز  حواشی  برگزیدۀ  برای  حواشی،  ذیل  داشت  جا  انفرادی  آثار  گسترش  جدول  ای  در 

 است. /« که برای برگزیده شرح انتخاب شده 023شد، مانند » انتخاب می

/« برای فهرست حواشی معرفی شده است. اوالً اگر الزم  039در جدول گسترش آثار انفرادی » 

گونه عمل نشده است؟  شود، چرا برای فهرست شروح این ای مجزا معرفی  است فهرست حواشی با شماره 

/ 039داریم و    ی بر حسب محشی(ـ/ همراه با )آ031-038ثانیاً با توجه به آنکه برای حواشی دستورالعمل  

برای فهرست حواشی استفاده شده است، عمالً کار فهرستنویس را در انتخاب شماره کاتر برای آثاری که  

/ در 0۷نمایندۀ محشی آنهاست پیچیده کرده است. آیا این امر ضرورت داشت؟ باید توجه داشت    9عدد  

 ها انتخاب شده است؟ انتهای جدول برای فهرست 

/« برای ترجمۀ برگزیده 0423/« برای ترجمۀ شروح و » 04221انفرادی » در جدول گسترش آثار  

شود و کنار هم بندی بین آثار شرح و ترجمه، فاصله زیادی ایجاد میشروح معرفی شده است. با این تقسیم

گیرند. از سویی، در انتخاب شماره برای آثار شرح و ترجمه شده، ترجمه در اولویت قرار گرفته و  قرار نمی

د شرح در نظر گرفته شده است. در حالی که در حوزه علوم اسالمی شروح ترجمه شده بسیار رایج و  بع

ابتدا ترجمه و پس شرح داده شوند. مورد دوم از نوادر روزگار علمی مرسوم تر است نسبت به آثاری که 

 است!!

 

می انجام  غالباً دیگری  و  اطالعات  موضوع،  در  اشتراک  نوشته،  نوع  این  در  دوم    گیرد.  کتاب  به  است.  توجه  مورد  روش،  در 

 تتمیم، تکمیل، ذیل عناوین مترداف مستدرک هستند.   (.2۷3 ، ص13۷3زاده بارفروش،  )نجف گویندمستدرک می
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شماره حداقل یک  از آنجا که جدول گسترش آثار انفرادی کاربرد ابزاری دارد بهتر بود برای هر 

شد. در حال حاضر برای شروح و حواشی هیچ مثالی به کار نرفته است و برای  مثال عینی یا ذهنی ثبت می

 های مجزا بیان شده است. تلخیص، برگزیده و مستدرک که شماره گسترشی یکسان دارند، مثال 

BP1 نشریات ادواری : 

ند )پشتو، کردی، ترکمنی( زیرمجموعۀ زبان ذیل این شماره تغییراتی ایجاد شده و زبان اردو مان 

ها از لحاظ تبارشناسی به زبان فارسی بسیار نزدیک فارسی در نظر گرفته شده است. اوالً گرچه اکثر این زبان

و الفبای آن به نوعی بر پایۀ الفبای فارسی بنا شده است؛ اما اردو، زبان ملی کشور پاکستان، پشتو، یکی از دو  

عنوان زبانی ملی و مستقل نستان، ترکمنی، زبان رسمی کشور ترکمنستان است و هر کدام به زبان رسمی افغا

زبان شناخته شده  عهده متخصصان  بر  است  منطقی  تغییری چقدر  تشخیص چنین  این  اند.  اما  است،  شناس 

ز این  شود و هر کدام اها« به شکل دیگری مشاهده میمقدمه ذیل »ترجمه  82بندی زبانی در صفحه  تقسیم

/« 23اند. از سویی دیگر، در صورت نیاز به این تغییر بهتر بود شماره » سطح زبان فارسی معرفی شده ها هم زبان

ماند. از مواردی  ها باقی میها و لهجه /« مانند سابق برای سایر زبان 26شد تا شماره » »ترکمنی« انتخاب می  یبرا

 ده است. ها توجهی نش که به هزینه روزآمدسازی کتابخانه 

3BP ها. مجامع... ها. انجمن: سازمان 

ها و مجامع ... براساس حروف الفبا یکی از نقاط قوت ویراست جدید است.  گذاری سازمانشماره 

ها و مجامع عظیم و بااهمیت دیده نشده و شماره مجزا گذاری آن است که برخی سازماناما ضعف این شماره 

چراغ )ع(؛ العتبه العباسیه  »آستانه حرم حضرت معصومه )س(؛ آستانه شاه برای آنها انتخاب نشده است مانند:  

 تر نسبت به آنها دارای شماره مجزا هستند. نام و ...« در حالی که برخی مجامع کوچکتر و کم

5BP: هانامهها. مصطلح نامهها. واژهالمعارفدائره 

ذیل  شماره  زبان،  براساس  واژه المعارفدائره گذاری  ویراست  نامهها،  قوت  نقاط  دیگر  از   ،... ها 

قبلی بی به صفحات  از رجوع  را  فهرستنویس  است و  زبان  جدید  انتخاب  بود در  بهتر  اما  است.  نیاز کرده 

گذاری  بندی و شماره های...« سایر علوم، پس از انتخاب رده مناسب به این تقسیم نامهها، واژه المعارف»دائره 

/(  1المعارف علوم قرآنی به زبان عربی، شماره زبان عربی )طور مثال برای دائره شد. به بانی ارجاع داده میز

 BP 91/66به پایه اضافه شود. 



  1399بهار و تابستان  ، 1، شماره 10سال                        دانشگاه فردوسی مشهد          نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   160

 

 کلیات هر شاخه 

ها نیز  نامهشوند و مصطلح بندی میدر ابتدای هر علم یا شاخه، کلیات و منابع مرجع آن علم تقسیم 

بندی آنها در شاخۀ  ها یا تزاروس« است پس طبقه نامه همان »اصطالحنامهاز مصطلحآمده است. چنانچه منظور  

Z  نامه منطق( و بهتر بود ارجاع »جح  نامه کالم اسالمی؛ اصطالح رجحان دارد. مثل )اصطالحZ  به کار گرفته »

بیرها« استفاده ها و تعها و تعبیرهاست پس بهتر بود از همان واژه »اصطالح شد. چنانچه منظور اصطالح می

 شد.می

BPراهنمای آموزشی. تحقیق : 

ذیل این عنوان بهتر بود به این یادداشت دامنه، »روش تحقیق در اسالم و علوم اسالمی« که حائز 

 شد.اهمیت و دارای پشتوانه انتشاراتی است نیز اضافه می 

 بندی کنید« : آثار کلی »طالب را اینجا رده7

نه و ذکر مثال الزم بوده است. یادداشت فعلی ابهام دارد که منظور از  ذیل این شماره یادداشت دام

طالب کدام وجه و ویژگی آن است. بهتر بود این شماره برای شیوۀ آموزش و تحصیل، شرایط ورود طالب، 

 شد. « برای آن انتخاب می1/۷تنها طالب و » شد نه و هر آنچه مربوط به آموزش طالب است معرفی می

2/7 BPهای تعلیم و تربیت : روش 

با مثال معرفی شود. در حال  بهتر بود ذیل این شماره »روش های تعلیم و تربیت حوزوی« قید و 

 « کدام است؟ 18/230حاضر این ابهام وجود دارد که تفاوت آن با » 

4/7 BPهای علمی: مدارس و حوزه 

دیگر نقاط قوت ویراست جدید  های علمیه براساس حروف الفبا از  گذاری مدارس و حوزه شماره 

گونه است: »این شماره را به مدارسی بدهید که خاص علوم دینی است. مثل است. یادداشت دامنۀ آن این 

مدارس نظامیه«. اما جا داشت به مدرسه »االمام ابوحنیفه« که از مدارس مهم علوم دینی در حکومت عباسی 

 شد. ، اشاره میبوده و از شهرت بسزایی در بغداد برخوردار است

همچنین ذیل این شماره سرعنوان »حوزه علمیه مشهد« نیاز به تورفتگی ندارد؟ چنانچه قرار باشد با  

شود. بندی میطبقه   44۷سطح سایر شهرهاست، و اگر ذیل خراسان معرفی شود با  معرفی شود پس هم   48عدد  
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ای  د توجه شده و همچنین سیاست کتابخانه این نکته از مواردی است که به اهمیت و جایگاه حوزه علمیه مشه

 لحاظ شده است اما تورفتگی عنوان نیاز نبود. 

5/7 BP تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان : 

کرد. ثانیاً بهتر بود عدد  اوالً بهتر بود عنوان به »تعلیم و تربیت دینی جوانان و نوجوانان« تغییر می

تنویس روشن باشد آثار مربوط به تعلیم و تربیت ... ذیل این شماره شد تا برای فهرس/( کنار عنوان بیان می5)

 شود.بندی میطبقه 

5/11 BPآثار کلی درباره اسالم : 

ی برحسب موضوع( دارد که خالی از  -ذیل این شماره برخی موضوعات بیان شده و دستور )آ

ای مشخص به آنها تعلق گرفته  شماره ابهام نیست. برخی از این موضوعات در جایگاه خود مطرح هستند و  

« شماره دارد. از طرفی »پوشاک روحانیت« به شیوه و  BP  232است. برای نمونه، »علوم« ذیل »اسالم و علوم  

« BP  254روحانیت ارتباط بیشتری دارد و ذیل »اخالق فردی و اخالق اجتماعی    یوخوروش زندگی، خلق 

ممناسب شماره  آنجا  در  روحانیت  و  است  شده تر  دیده  مجزا  روحانیت  پوشاک  چرا  حال  دارد.  جزا 

)ابهام  تعلق گرفته است. برخی 4/252برانگیز و محل سؤال است!؟ پوشیده نماند  به آداب جامه پوشیدن   )

روند، که بهتر بود  های بیان شده روشن نیست متناسب با کدام سرعنوان موضوعی به کار میعبارات یا واژه 

های نو« با کدام سرعنوان موضوعی معرفی طور مثال »اندیشه شد. به ا ذکر مثال روشن میجایگاه استفاده آنها ب

و اگر منظور »تفکر« باشد که معادل همان »اندیشه«   229شود؟ اگر منظور »تجدد و نوگرایی« باشد شماره  می

نوان پذیرفته شدۀ  و در جایگاه الفبایی خود آمده است. از آنجا که انتخاب کاتر براساس موضوع اول و سرع

 و سرعنوان موضوعی الزم و ضروری است. کتابخانه ملی است، پس تناظر بین شماره رده 

14 BPتاریخ اسالم : 

هایی  ذیل این شماره، تاریخ اسالم در کشورهای اسالمی و غیراسالمی مجزا دیده شده و شماره 

/« برای شیعه در مناطق  ۷5ر ادامه » جداگانه برای آن لحاظ شده، که از نقاط قوت ویراست جدید است. د

مختلف انتخاب شده است. اوالً اگر وجود این شماره ضرورت دارد برای تمام فرق اسالمی باید لحاظ شود  

عالوه بر اصول و عقاید شیعه به بُعد تاریخی شیعه نیز توجه دارد. با یادداشت    239تنها شیعه. ثانیاً شماره  نه 

شود که فرق و مذاهب اسالمی را از نظر تاریخ، عقیده و  بندی میجا آثاری رده ای بدین شرح: »در ایندامنه 

شود. ضمن آنکه ارجاع به  آداب و رسوم بررسی کرده است.« لذا ضرورتی در ایجاد شماره احساس نمی
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DS  شان  شناسی( از جمله شیعه شماره با نبندی کتابخانه کنگره تمام اقوام )قوم شود و در رده ترجیح داده می

 مشخص دارند. 

22 BP سیرت نبوی : 

های نادرست قبل  های مناسب و کافی برای هر قرن انتخاب شده و برخی مثالذیل این شماره مثال

 رود.شمار میاصالح شده است، که از نقاط قوت ویراست جدید به

64/24 BP پیامبر در قرآن : 

توان از نقاط  یادداشت را می  آمده است، گرچه این   104BPذیل این شماره یادداشت »قس« با  

ای را لحاظ کرده است. اما به دو دلیل بهتر بود ارجاع »جح« به کار قوت به شمار آورد که سیاست کتابخانه 

بندی شده، پس بهتر است پیامبر در قرآن  رفت. اول آنکه »پیامبر در کتاب مقدس« ذیل همین شماره رده می

تر بوط به پیامبر در متون دینی یک جا باشند، لذا ارجاع »جح« مناسبقرار گیرد تا همه آثار مر  جان یهم هم

یادداشت »نک« برای آنها لحاظ شده است و در واقع در حال    104بود. دلیل دوم، سایر پیامبران ذیل شماره  

 حاضر نوعی ارجاع کور ایجاد شده است. پس بهتر بود جهت یکدستی و رفع ارجاع کور از یادداشت »جح« 

و    BS  649شد. ضمن آنکه بایسته بود برای پیامبر در کتاب مقدس یکی از ارجاعات مربوطه به  ده میاستفا

های تخصصی . این ارجاع برای کتابخانه شدی همچنین پیامبر در سایر متون دینی ارجاعات مناسب اضافه م

 ادیان کاربرد فراوان دارد. 

55/24 BPرسالت سیاسی پیامبر : 

ویراست جدید انتخاب شده، اما با سیاست کتابخانۀ ملی مغایرت دارد. کتابخانه ملی  این شماره در  

را برای »رسالت سیاسی«   65/24کنند، شمارۀ  بندی کنگره استفاده می هایی که از رده و به تبع آن سایر کتابخانه 

 اند. انتخاب کرده 

89/24BPیادداشت دامنه : 

به یادداشت دامنه  این نیاز  به  گونه دارای  نسبت  پیامبر  د: »سایر مباحث خاص و همچنین دیدگاه 

 شد.ها تفاوت قائل میموضوعات خاص را بیاورید«. یا آنکه بین مباحث خاص و دیدگاه 
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25/27BP فدک : 

شد. گرچه خطب و کلمات حضرت زهرا شماره  بهتر بود ذیل این شماره خطبه فدک نیز دیده می

 ای برای آن مناسب است.بۀ فدک، انتخاب شمارۀ فرعی و جداگانه دارد اما با توجه به اهمیت و شهرت خط

25 BP خاندان پیامبر : 

یادداشت دامنۀ این شماره: »ایمان خاندان نبوت، احادیث مربوط به خاندان نبوت...« است. از طرفی 

ح خاندان  دانیم اصطالیادداشت دامنۀ: »کتب مربوط به پنج تن را اینجا بیاورید« آمده است. می BP 36ذیل 

شود و پذیرفته  ، ذریۀ پیامبر« استفاده می تیبنبوت، اصطالحی است که برای »پنج تن، آل کسا، آل عبا، اهل 

قرار بگیرند. از سویی،   36شده است. لذا بهتر است تمام آثار مربوط به خاندان نبوت کنار هم و ذیل شماره  

 25شود. لذا یادداشت دامنۀ ذیل  ندان پیامبر« نیز میخاندان پیامبر شامل »آباء و اجداد، همسران، دیگر فرز

 حذف یا به »خاندان پیامبر« اصالح شود و عنوان »خاندان پیامبر و اجداد« اصالح شود. 

3/27BPیادداشت دامنه : 

این  بود یادداشت دامنه  شد: »سایر مباحث خاص و همچنین دیدگاه فاطمه  گونه تکمیل میبهتر 

 شد.ها تفاوت قائل مییا آنکه بین مباحث خاص و دیدگاه  .ات خاص«زهرا )س( نسبت به موضوع

5/35 BPتابعین و اتباع تابعین : 

این شماره به سرگذشت فردی تابعین و انصار تعلق دارد، در ویراست جدید اصالح شده و کاستی 

 ویراست قبل در مورد آن رفع شده است.

36BPچهارده معصوم : 

ویراست جدید ذیل این شماره تغییراتی ایجاد کرده است، و ظاهراً برای چهارده معصوم و ائمه   

اثنی عشر یک شماره پایه معرفی شده است که نیاز به تأمل بیشتر دارد. مباحث خاص ذیل آن از نقاط قوت 

شد، به استثناء آنکه  می  بندی ذیل نام چهارده معصوم نیز اضافهویراست جدید است. اما بهتر بود چنین تقسیم

 دارد. 128الف/ احادیث( نیاز به ارجاع قس  3موضوع )

35/37BPیادداشت دامنه : 

با   ارتباطی  این یادداشت  این شماره یادداشت دامنۀ »خوابیدن حضرت علی...« آمده است.  ذیل 

یادداشتی وجود داشت    شود. اگر ضرورت چنیننمی  14شماره ندارد و بحث »لیله المَبیت« تنها مربوط به قرن  
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 2۷شد. ضمن آنکه پاورقی صفحات ( مطرح می3/3۷بهتر بود ذیل آثار کلی و در کنار والیت و عبادت ...)

 ناقص مانده و شماره صفحه وارد نشده است.  28و 

83/37 BP)فرزندان امام علی )ع : 

ست. بهتر بود برای  این شماره ذیل نام فرزندان امام علی )ع( به حضرت محسن )ع( تعلق گرفته ا

 شد.های مربوطه داده میدیگر فرزندان یادداشت ارجاع به شماره 

955/37 BPع(  ی: مباحث خاص امام عل( 

این شماره برای مباحث خاص در مورد امام علی )ع( انتخاب شده و مواردی چون »ادبیات، سیاست  

شود  بندی میورد امام غالباً در ادبیات رده .« ذیل آن نامبرده شده است. اوالً مباحث ادبی در م.و حکومت و .

الزم و ضروری است. ثانیاً نظر به مشابهت و تداخل سیاست و حکومت،   PJAو    PIR  و ارجاع »جح« به

البالغه الزم است با مثال و ارجاعات الزم بین این دو ارتباط باشد.  عرفان؛ با سیاست و حکومت و عرفان نهج 

، بهتر بود مقابل »نظر مشاهیر« عبارت )خاورشناسان. اهل سنت. خلفا...( همچنین جهت واضح بودن موضوع

 شد. بیان می

38BP البالغه: نهج 

البالغه  دانیم دو اثر معروف امام یعنی »نهج بندی شده است. می ذیل نام امام علی )ع( آثار وی طبقه 

و تعلیقات و دیگر آثار وابسته    روند و همراه با شروحشمار میو غررالحکم« از متون محل وثوق حدیثی به 

 2/128دهند. بهتر بود مقابل این منابع ارجاع »جح« به  به آن، حجم عظیمی از منابع علوم اسالمی را تشکیل می

ای بر حسب نیاز یا سیاست بخواهد  شد. در این صورت اگر کتابخانه ( تهیه می5و    4یا گردآورندگان اثر )قرن  

 1بندی کند، مشکلی نداشته باشد.حدیثی مثل اصول کافی طبقه  این منابع را در کنار منابع

09/38 BP البالغه : موضوعات خاص نهج 

های  البالغه انتخاب شده است، اما بسیاری از سر عنوان این شماره برای موضوعات خاص در نهج 

نهج  در  موضوع  منزلۀ  به  آن  به ذیل  ویژگی  بلکه  نیستند  بررسی  قابل  میالبالغه  بین  شمار  بود  بهتر  روند. 

شد. به عبارتی می  البالغه« تفاوت قائلهای خاص در نهج البالغه« و »بررسی ویژگی»موضوعات خاص نهج 

 

و تمام آثار وابسته به آنها کنار سرگذشتنامه    البالغه و غررالحکم نهجآنکه  اند،  الم داشتهها با گسترش اس . مشکلی که اکثر کتابخانه1

 ائمه قرار گرفته و از متون حدیثی فاصله زیادی دارد.
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نهج ادبی  مسائل  بررسی  یا  ادبیات  به  امام  نگاه  ادبیات،  از  منظور  همین دیگر،  است؟  مورد  البالغه  در  طور 

دانیم منظور »تأثیر بر ادبیات« آن بوده که ادیبان  دارد. همچنین می  د»تفسیر، صورخیال، و ...« این ابهام وجو

نهج  از  اندازه  استفاده کربه چه  به ده البالغه  ویژگی  یا روش شمار میاند که یک  »تحقیق  نه موضوع.  رود 

البالغه برای پژوهش دستورالعمل تحقیق«!؟؟ این واژه نیاز به یادداشت دامنه یا حداقل مثال داشت. آیا در نهج 

تر است. دیگر موضوعات مطرح مناسب 05/38البالغه باشد که آمده است!؟ اگر منظور تحقیق پیرامون نهج 

با    شده  »توحید  بین  مناسب  ارجاعات  از  بود  بهتر  مثال:  برای  است.  داشته  بیشتری  تأمل  و  بررسی  به  نیاز 

نیاز   39/ 09شد. همچنین موضوعات خاص ذیل شماره  خداشناسی«، »وحدت با همبستگی« و ... استفاده می

 به تورفتگی دارد. 

5/39 BP)کالم و آثار امام علی )ع : 

ی بر حسب عنوان( دارد. این در حالی است    -اشاره شده و دستور )آذیل این شماره به مواردی  

اند  روند و غالباً به شکل موضوع یا قالب حدیث شبیه که موارد معرفی شده، کمتر به منزلۀ »عنوان« به کار می

آوری  ها، ... که توسط افراد جمعتا عنوان کتاب. به عبارتی کالم و آثار امام مثل اربعینات، توقیعات، خطبه

میمی معرفی  گردآورنده  یا  محقق  خودساختۀ  عنوان  با  غالباً  میشود  پس  )آشود.  حسب    -بایست  بر  ی 

 شد. های مناسبی برای آن مطرح میشد و مثال گردآورنده و عنوان( در نظر گرفته می

5/41 BP واقعه کربال : 

رسی ابعاد واقعه کربال،...«  با توجه به سنخیت موضوعیِ تأثیر عاشورا، »عوام و خواص در کربال، بر

ها و نظر شد. همچنین جایگاهی برای دیدگاه بهتر است همه، کنار واقعۀ کربال و ذیل همین شماره معرفی می

شد. در حال حاضر واقعه کربال و تأثیر عاشورا با دو  امام بین مباحث خاص یا مباحث دیگر در نظر گرفته می

 ها و نظر امام مورد توجه واقع نشده است.اند و دیدگاه شماره مجزا معرفی شده 

4/42 BP)یاران امام حسین )ع : 

شود. در  بندی می)ع(، و ذیل این شماره طبقه   نیبعد از شمارۀ واقعه کربال، موضوع یاران امام حس 

بیان  فهرستنویس  بیشتر  راهنمایی  بودند جهت  امام  همراه  کربال  واقعۀ  در  که  افرادی  اکثر  ویراست جدید 

ند. اما ابهامی که وجود دارد آیا »مختار بن ابی عبید« کنار این افراد جایگاه مناسبی دارد؟ در یاری او با  اشده 

علی عباس،  یزید، حضرت  ندارد؟  »حربن  تفاوت وجود  امام حسین  به  نسبت   »... و  بن حسن،  قاسم  اکبر، 

بندی ارجحیت دارد و به این  های تخصصی در طبقه ای و نگاه کتابخانه پرواضح است که سیاست کتابخانه 
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می قوت  نقطه  دیدگاه  از  تمام  تغییر  آن  تبع  به  و  ملی  کتابخانۀ  است  مطرح  که  دیگری  مسأله  اما  نگریم. 

اند و همچنان طبق  بندی کرده طبقه  DS 5/38های کشور آثار مربوط به این شخصیت را تاکنون در کتابخانه 

 شد. اضافه می DSبهتر بود ذیل این شماره ارجاع به ارجحیت دارد، پس   DSها سیاست برخی کتابخانه 

51-44BP سایر ائمه : 

این محدوده شماره برای ائمه اثنی عشر انتخاب شده است. ذیل آن تقسیمات کلی با پنج شماره  

رود. گرچه تقسیمات درست انتخاب شده، اما شماره پایۀ آنها  معرفی شده است که برای هر امام به کار می

گذاری  /( صحیح معرفی نشده است. این نوع شماره 1-3گسترشی که برای نام هر امام آمده است )  با توجه به 

با گسترش )39یعنی آنکه آخرین گسترش هر عدد از   /(  45/ تجاوز نکند، در صورتی که مباحث خاص 

یر به کار شد و ادامه آن به شکل زها« با عدد پایه معرفی میمعرفی شده است. پس بهتر بود »سرگذشتنامه 

 رفت. می

 ها* عدد پایه سرگذشتنامه 

 ( آثار امام و منسوب به امام 1)

 ( خطب و کلمات ... 2)

 ( مدایح 3)

 ( مباحث خاص 35)

5/52 BP زنان مسلمان : 

به  برای زنان مسلمان  انتخاب شده است و ذیل آن یادداشت دامنه این شماره  ای  صورت جمعی 

ابهامی که این یادداشت دارد؛ اگر جنسیت در اینجا اهمیت دارد و قرار است  چنین دارد: »شامل محدثان زن«.  

تمام زنان مسلمان کنار هم قرار گیرند پس چرا مفسران زن، فقیهان زن، واعظان زن و... ذکر نشده!؟. لذا نیاز 

رفی شده مع  ۷/254شد. )گرچه برای واعظان زن شماره  تر تهیه میتر و کاملداشت یادداشت دامنۀ گسترده 

بندی شود و یادداشت  است!( اگر محدث بودن حائز اهمیت است ترجیحاً بایستی ذیل شماره محدثان تقسیم

طور که  که ارجاع به این شماره داده، ضرورتی ندارد. همان   81ذیل »طبقات و تراجم محدّثین« در صفحه  

 این مثال و یادداشت برای مردان مسلمان به کار نرفته است. 
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6/52 BP مردان مسلمان : 

نیز به سرگذشتنامه شیعه و   55این شماره به سرگذشتنامه مردان مسلمان تعلق گرفته است و شماره 

که مطرح است چرا مردان مسلمان خاص دیده شده است!؟ تفاوت این شماره   یدیگر فرق تعلق دارد. سؤال

ها پی برد و اگر متفاوتند نیاز ن به تفاوت تواهای انتخاب شده برای این شماره نمیدر چیست؟ از مثال   55با  

به یادداشت دامنه دارد. شاید چنین یادداشتی در راهنمایی بهتر فهرستنویس مفید باشد. »در اینجا آثاری را  

 بندی کنید که به بُعد مسلمان بودن توجه شده است و نه به مجتهد یا عالم بودن«رده 

5/53 BP امامزادگان : 

 مزادگان انتخاب شده و از نقاط قوت ویراست جدید است. این شماره برای اما

65 BP علوم قرآنی : 

 روش تحقیق در علوم قرآنی بیان نشده است.

95/66 BP محققان قرآن : 

سرگذشت محققان قرآنی به صورت جمعی و فردی از نقاط قوت ویراست جدید است. اما چرا  

آنها    بندی زبانیو تقسیم ها«  ها و اصطالحنامهنامه ، واژه هاالمعارفدائره » در این جایگاه!؟ محققان قرآنی بین  

بعد از بندی ویراست قبل مناسب قرار گرفته است، در حالی که تقسیم بود و جا داشت محققان قرآنی  تر 

 گرفت. و قبل از علوم قرآنی قرار می 95/68شماره 

69 BPعلوم قرآنی : 

 . شماره پایه است و عالمت ممیز پشت آن اضافی است

5/69 BPیادداشت دامنه : 

ذیل این شماره یادداشت دامنۀ ارجاع »تفاسیر هرمنوتیک« آمده است. از آنجا که مبحث تفاسیر و  

شود و محلی از اعراب علوم قرآنی مجزا از هم دیده شده است ضرورتی برای این یادداشت احساس نمی

 شد.( »تفاسیر هرمنوتیک« اضافه می2/91ندارد. بهتر بود این یادداشت کنار تأویل و تفسیر )شماره 
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77 BP انواع قرائت : 

ذیل این شماره انواع قرائت بیان شده و برای هر کدام شماره مجزایی انتخاب شده است. اما در  

قرائت« است و برای انواع قرائت  ـحال حاضر سرعنوان پذیرفته شدۀ کتابخانۀ ملی برای این شماره تنها »قرآن

تواند مفید  بندی مییا تقسیم فرعی معرفی نشده است. در صورتی این تفکیک و تقسیم   سرعنوان موضوعی

 شد. مثل قرائت شاذ. باشد که برای هر شماره سرعنوان موضوعی مناسب همراه با مثال معرفی می

شود و غالباً در  این ایراد در مواردی وارد است که برای سرعنوانی خاص، شماره مجزا معرفی می

 بندی و سرعنوان الزم و ضروری است. انتخاب کاتر سرعنوان تأثیرگذار است. تناظر عینی بین شماره رده 

8/82 BP اعراب قرآن : 

اگر   ندارد.  تورفتگی »حرف جّر« آمده است در صورتی که ضرورتی  با  این شماره همراه  ذیل 

)رفع و نصب( باشد، باید یادداشت دامنه،  عرض  منظور از حرف جّر همان اعراب مصطلح در زبان عربی و هم 

 صرف و نحو شود نه اعراب قرآن و اگر منظور تجزیه و ترکیب است همان اعراب کافی و صحیح است. 

8/84 BPقرآن در ادبیات : 

دارد، ضمن آنکه در ویراست قبل این    PJAو   PIRیادداشت دامنۀ ذیل این شماره نیاز به ارجاع  

 تر بود. ی تر و منطقیادداشت مناسب 

3/88 BPهیم در قرآن ا: ابر 

 است.   BSای همراه با مثال آمده که اشتباه تایپی دارد و صحیح آن  ذیل این شماره یادداشت دامنه 

90BPکلیات تفاسیر : 

آثار کلی که برای علم تفسیر در نظر گرفته شده با توجه به اهمیت این علم و جایگاه آن کاستی 

ها و مجامع،  ها و انجمن ها کلیات تفسیر »آثار کلی شامل سازمانمانند دیگر شاخه  و نقص بسیار دارد. الزم بود 

شد. پشتوانۀ انتشاراتی چون »فرهنگ ها و...« نیز کامل میالمعارفاللغات. دائره ها. کشفنامه ها، واژه مسابقه 

ند. همچنین بهتر بود بین  باشتفسیری قرآن مجید؛ آثار ویژه مسابقات تفسیر؛ مراکز و مجامع تخصصی ...« می

شدند، چنانکه برای متون فقهی این تفاوت قائل شده است. متون تفاسیر اهل سنت و شیعه تفاوت قائل می

های  بندی خوبی نسبت به قبل انجام شده است و تعدادی از مثال ضمن آنکه برای متون تفاسیر و مفسران تقسیم 

 نادرست ویراست قبل اصالح شده است.
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100BPفاسیر : ت 

و    100شماره   عرفانی  تفاسیر  نوع    5/100برای  این  است.  شده  انتخاب  ادبی  تفاسیر  برای 

سطح و  کند، در حالی که تفاسیر ادبی و عرفانی هم گذاری در کل کتاب نوعی وابستگی را بیان می شماره 

ها و عدم فضای  ی شماره ای فارغ از هرگونه وابستگی داشته باشند. گرچه فشردگاند. لذا نیاز بود شماره مستقل

ی برحسب  -شود و پیشنهادِ دستور )آکافی جهت گسترش وجود دارد، اما این ضعف به وضوح مشاهده می

 نوع تفسیر( قابل تأمل است. 

101BPتفاسیر فرق وابسته : 

گذاری در کل  برای قادیانیه انتخاب شده است. این نوع شماره   4/101برای فرقه بابیه و    101شماره  

سطح هم هستند. پس بهتر کند، در حالی که هر یک از فرق مستقل و همکتاب نوعی وابستگی را بیان می

شد. در ی بر حسب نام فرقه( لحاظ می- شد و دستور )آکنار عنوان »فرق وابسته« منظور می  101بود شماره  

 است.)معتزله(، تفاسیر اسماعیلیه و دیگر فرق دیده نشده   یحال حاضر تفاسیر کالم

104-103 BP مباحث قرآنی : 

مباحث دیگر قرآنی انتخاب شده است. عناوینی ذیل هر دو    104برای مباحث جدید و    103شماره  

یکسانی دارند. تفاوت آنها واضح نیست و فاقد هرگونه    ییشماره بیان شده است که برخی از آنها بار معنا

»قرآن و اخالق   نسبت به یکدیگر هستند. مانند:  با اصول دین«، ارجاع  »کالم و عقاید  با اخالق اسالمی«، 

»فشار روانی   آفرینی ذیل هر دو شماره«، »قرآن و اقتصاد با اقتصاد«،شناسی«، »کیهان »قرآن و نجوم با کیهان 

با روانشناسی«، »زمان با وقت«، »رهبری با هدایت« و برخی عناوین ارتباط اعم و اخص داشته و نیاز به ارجاع  

یگر ارجاعات مربوط را دارند، مانند: »رجعت، معاد، رستاخیز، زندگی پس از مرگ«، »گمراهی، »قس« یا د

 جهل«، ... تنها »خدا در قرآن« نک »قرآن و الهیات« دارد. 

به   پیامبران و امامان آمده است. اوالً برای پیامبران ارجاع »نک«  ذیل همین شماره اسامی برخی 

امان توجهی به این ارجاع نشده است. ثانیاً جهت یکدستی و توجه به سیاست  سرگذشتنامه آنان آمده و برای ام

شد، تا در صورت جدا شدن نام  ای بهتر بود اسامی هر چهارده معصوم همراه با ارجاع »نک« بیان میکتابخانه 

آن  ای معرفی شده باشد. همچنین برخی مباحث حائز اهمیت در قرمعصومین در قرآن، برای همۀ آنها شماره 

فهرستنویس   برای  شماره  ایجاد  و  نشده  دیده   »... و  وحی  تساهل؛  عذاب؛  نفرین؛  و  دعا  »حقوق؛  مانند: 

 ای شده است. ساز و سلیقه مشکل
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9/103BP جغرافیای قرآن : 

های قرآن. اماکن  این شماره برای راهنمایی بهتر فهرستنویس نیاز به یادداشت دامنه: »شامل اطلس 

 و نام جغرافیایی« دارد. 

106BP حدیث : 

ها دیده نشده است. همچنین در شاخه حدیث »تخریج الحدیث«  ها و سخنرانی ذیل این شماره مقاله

باشد. این پیشنهاد در حالی است که هر دو  ای ندارد و بهترین جایگاه کنار »اسناد. اقسام الحدیث« می شماره 

 موضوع پشتوانۀ انتشاراتی نیز دارند. 

107BP آثار کلی حدیث : 

مثال ذ قرن  هر  برای  شماره  این  عنوان  یل  و  مؤلف  کاترِ  دستور  با  متناسب  که  است  آمده  هایی 

ها و افزودن کاتر مناسب با آن، نیازمند جستجویی مقدماتی در سایت کتابخانه ملی اند. اما انتخاب مثال گرفته

شود  م از نام مستند حذف می« اوالً الف والBP 10۷الف / 5آمده: »االشبیلی، احمدبن فرح:  ۷بود. مثال قرن 

آمده: الفیه / العراقی   8شود. مثال قرن  الف/ می  2ثانیاً مستند این نام »ابن فرح، احمدبن فرح« بوده که کاتر آن  

با کاتر   ثانیاً الفیه به معنی هزار بوده و الف و الم آن    4ف    9است  الف و الم عراقی حذف است  ع/ اوالً 

 تباه است.تعریف نیست و کاتر عنوان اش 

110BPمباحث خاص حدیث : 

الحدیث«  »غریب  شماره  این  الحدیث«    1ذیل  لغات  »غریب  با  آن  تفاوت  که  است  شده  معرفی 

( نامشخص است. چنانچه بین این دو شماره تفاوت نیز وجود دارد، پس الزم است با مثال روشن  2/106)

ها »کتابشناسی« و  ات حدیث مانند سایر شاخهشد. همچنین ذیل کلیشد یا ارجاع »قس« َ برای آن تهیه میمی

 الزم است. ضمن آنکه »علم تخریج حدیث« دیده نشده است.  Zارجاع به ردۀ 

 

. قرآن و احادیث شامل الفاظی بوده که در فرهنگ آن زمان معلوم و مشخص بوده است. ولی طی دورۀ تطور زبان و لغات برخی 1

الفاظ برای آیندگان نامأنوس و سخت فهم شده است. »علم غریب حدیث« این لغات را برای مخاطبان زمان خود معرفی و   از این

 سازد.روشن می
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112BPرموز و اشارات حدیث : 

احادیث«؛    و  »تأویل  صحیح  شکل  لذا  دارد،  وجود  تایپی  اشکال  اشارات  و  رموز  ذیل 

 باشد.احکام« به ترتیب »تأویل حدیث« و »احادیث احکام« میـ»احادیث

113 BPشروط و آداب روایت : 

ذیل این شماره »جمع حدیث و منع تدوین حدیث« آمده است. با توجه به سنخیت آن و قرابت با  

بیان میتار جهت راهنمایی فهرستنویس بهتر بود    1شد. یخ حدیث بهتر بود هر دو مورد ذیل تاریخ حدیث 

 شد. ای )مثل عدالت( ذکر میبرای شروط راوی نمونه 

115 BPشیعه و سنی : 

رده همان در  تفکیک  سنی  و  شیعه  فقیهان  برای  که  چنین  طور  بود  بهتر  است  شده  لحاظ  بندی 

شد. با توجه به اینکه برای محققان حوزۀ حققان قرآن، محدثان نیز در نظر گرفته میتفکیکی برای مفسران، م

اند و منابع موجود در هر دو  الرجال، تفکیک محدثان شیعه و سنی محل وثوق حائز اهمیت حدیث و علم 

ام  های معرفی شده برای هر کدمذهب به تعدد و تکثر وجود دارد. این پیشنهاد در صورتی است که شماره 

گسترش را    115اند. برای تفکیک محدثان شیعه و سنی ذیل شماره  های مذکور قابل گسترشاز سر عنوان 

 کنیم. گونه پیشنهاد می این

 

115 

 شیعه و سنی

1/115 

 شیعه جمعی

2/115 

 شیعه فردی 

3/115 

اهل سنت  

 جمعی 

4/115 

اهل سنت  

 فردی

116 

 متون مشترک

بندی همۀ طبقات و تراجم شیعه و اهل سنت با یک شماره پایه اما تفکیک شده  با این نوع طبقه 

ای که برای متون  شد. در حال حاضر شماره ای مجزا معرفی میشدند و متون حدیث با شماره پایهمعرفی می

 

تاریخ حدیث را مطالعه می1 به دوره . وقتی سیر تطور و  تاریخ میکنیم  از  نقل  ای  افرادی تدوین، کتابت،  یا  رسیم که گروهی 

اند. لذا تدوین هایی بوده که به جمع و گرداوری حدیث اهتمام داشتهکردند. و بالعکس دوره منع می  خلفای اموی(  مثلحدیث را )

و منع حدیث رویکرد تاریخی دارند و در واقع در دل تاریخ حدیث قرار دارد. حتی اگر قرار باشد مجزا دیده شود بهتر بود با  

 گرفت. و ذیل تاریخ حدیث قرار می به همای نزدیک شماره 
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یر سرعنوان و محتوا  دهد، که بهتر بود با تغیحدیث انتخاب شده نوعی وابستگی به شماره قبل را نشان می

 رسد. تر به نظر میای بدون وابستگی برای شاخه اصلی منطقیشماره پایه تغییر کند و انتخاب شماره 

117 BP احادیث اهل سنت : 

به تنهایی  ای برای کلیات و برگزیده ذیل این سرعنوان شماره  ها انتخاب شده است. اوالً کلیات 

بندی برای احادیث شیعه در نظر گرفته نشده و مثال دارد. ثانیاً چنین تقسیمابهام داشته و نیاز به یادداشت دامنه  

 است.

25/117 BP منتخبات حدیث اهل سنت : 

از مواردی است که در ویراست جدید اضافه شده است و سابق   منتخبات موضوعی اهل سنت 

رود. اما شمار میها به ت بندی از مزیشد. این تفکیک و طبقه منتخبات موضوعی شیعه و سنی یکجا معرفی می

در حال حاضر بین منتخبات موضوعی شیعه و سنی فاصلۀ زیادی ایجاد شده است. جهت رعایت یکدستی و  

بهتر بود ترتیب متون و منتخبات اهل سنت نیز مانند متون و منتخبات  همبه کمتر بودن فاصلۀ احادیث مرتبط 

انتخاب میبرای منت  6/12۷شد، یا به عبارتی  شیعه رعایت می طور که احادیث  شد، همانخبات اهل سنت 

اند. از دیگر پیشنهادات ذیل این شماره: در جایگاهی مشابه و بعد از متون حدیثی اهل سنت قرار گرفته   1قدسیه

رود. همچنین ذیل منتخبات اهل سنت  شمار می»مسائل مستحدثه« ضرورتی ندارد و همان احادیث احکام به 

اندوزی ...(.  الوداع؛ نماز جماعت؛ دانش و دانش خالی است )مثل فتن و مالحم؛ حجه   جای برخی موضوعات

به  بود منتخبات در متون حدیثی، موضوعات اهل سنت و شیعه  تقریباً یکسانند. پس بهتر  اندک موارد  جز 

 گردید. موضوعی ذیل آنها نیز یکسان ذکر می

138 BP متون حدیث شیعه : 

احادیث فرق وابسته به شیعه بیان شده که »احادیث شیخیه« دیده نشده   ذیل این شماره و ادامۀ آن

 شد.استفاده می 5/138است. جا داشت از شماره 

 

)ص( است  ، ولی کالم و لفظ از زبان پیامبرباشدیمحدیث قدسی، حدیثی است که معنا و محتوای آن از ناحیه خداوند متعال . 1

را به پیامبرش تفهیم کرده، سپس این حدیث یا توسط جبرئیل امین الهام یا در خواب  له یوسبهخدای سبحان  راآنو مفهوم  و معنا

 . کنندیمع( با عبارات و کلمات خودشان نقل معصومان )و  امبریپ
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141 BP اجزاء حدیث : 

گونه دارد: »احادیث عددی  بندی اجزاء حدیث دو یادداشت دامنه این ذیل این شماره و بعد از طبقه  

بندی کنید«. جایگاه بندی کنید؛ احادیث شیعه و سنی مربوط به ائمه را در سرگذشت آنها رده را در اینجا رده 

( است. از طرفی اجزاء حدیث  116( یا مشترکات شیعه و اهل سنت )5/141یادداشت دوم ذیل منتخبات شیعه )

های پیشنهادی قابل اجرا بود: الف( در جایگاه مشابه اجزاء  برای اهل سنت دیده نشده است. یکی از روش

شد. ب( اجزاء به انتهای شاخه حدیث منتقل فعلی، برای احادیث اهل سنت هم جایگاهی در نظر گرفته می

 د.شو به هر دو مذهب )شیعه و اهل سنت( اشاره می

5/141 BPمنتخبات حدیثی شیعه : 

ذیل این شماره که معرف منتخبات حدیث شیعه است موضوعاتی بیان شده که باعث ایجاد ابهام  

 248طور مثال: »اخالق اسالمی« همان »احادیث اخالقی« است که با شماره  شده و خالی از اشکال نیست. به 

با    جهت راهنمایی فهرستنویس  ن یشود؛ همچنبندی میطبقه  بهتر بود برای مواردی چون »اسالم و پزشکی 

اندوزی با آموزش و پرورش«؛ »ذکر با دعا«؛ »سفرها با مسافرت« و ... از  پزشکی اسالمی«؛ »دانش و دانش 

می  استفاده  مناسب  تفاوت ارجاعات  تا  به شد  منتخبات ها  فهرست  در  همچنین  شوند.  نمایان  صریح  طور 

چه معنایی دارد؟ چنانچه منظور مباحث فقهی زیدیه در قالب حدیث باشد  «  138»فقه زیدی با نک    یموضوع

شود و اگر منظور فضایل اخالقی زیدی است )نادر است( که نیاز که با سرعنوان »احادیث احکام« معرفی می

« چه بار معنایی 128به نک ندارد. در غیر این دو حالت منظور از فقه زیدی چیست؟ »شیعه« با ارجاع »نک  

شوند. مثل آثار شیخ صدوق )فضایل بندی میکه ذیل این شماره فضایل و صفات شیعه طبقه   رد؟ در صورتیدا

 و صفات شیعه( 

143 BPاربعینات حدیثی : 

ذیل این شماره یادداشت دامنۀ: »اربعینات موضوعی خاص را اینجا بیاورید« آمده است. بهتر بود  

 شد. ارجاع به منتخبات موضوعی برای آن ایجاد میشد و ای توجه میبه سیاست کتابخانه 

6/143 BP اربعینات حدیثی : 

معرفی شده  9/143معرفی شده در حالی که ویراست قبلی با  14این شماره برای اربعینات در قرن 

تغییر کرده مبهم است. )با توجه به حجم عظیمی از منابع که با  6به  9است. علت اینکه در این ویراست عدد 

 اند(. حاال اگر اشتباه تایپی باشد نیاز به اصالح ضروری دارد.بندی شده ن شماره طبقه ای
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 متون احادیث احکام 

اند، بر کسی  تعدد و تکثر متون و منابعی که به تدوین احادیث احکام )از طهارت تا دیات( پرداخته 

حال حاضر غالباً این منابع ذیل پوشیده نیست، اما در متون حدیثی جایگاهی برای این سرعنوان نداریم. در  

استفاده   144بندی این آثار کنار هم، بهتر بود از گسترش عدد  شوند. جهت طبقه بندی می طبقه   144شماره  

شد. علم به آن  برای شیعه و سنی جدا دیده می  ی شد. همچنین جاداشت سرعنوان »احادیث احکام« حتمی

 الحدیث )درایه و روایه( اشاره دارد و به متون ارتباطی ندارد.   به علم  112داریم »احادیث احکام« ذیل شماره  

149 BPطبقات و تراجم فقها : 

برای فقیهان اهل سنت شماره نداریم. به عبارتی سرگذشت فقیهان اهل سنت که جز فرق )حنفی، 

ترش ذیل شوند. در حالی که از گسشافعی، مالکی و حنبلی( هستند جمعی یا فردی با کدام شماره معرفی می

 کرد. یترتوان استفاده بهتر و کاملمی 149

5/154 BPطبقات و تراجم فقهای دیگر مذاهب : 

ی برحسب نام فرقه و صاحب سرگذشتنامه( ایجاد شود تا فقهیان هر فرقه کنار -شود )آپیشنهاد می

 بندی شوند. هم طبقه 

169 BPفقه : 

در ابتدای شاخۀ »فقه و اصول« و ذیل شماره  های علوم اسالمی  کلیات آثار فقهی مانند دیگر شاخه 

می  14۷ دائره معرفی  مانند  کلیات  و  منابع  برخی  اما  مقاله المعارفشوند.  سخنرانیها،  و  و  ها  راهنماها  ها، 

ای مجزا برای آنها  های درسی ... بین شاخۀ »فقه« و شاخۀ »اصول« قابل تفکیک هستند، انتخاب شماره کتاب

وجود ندارد، اما   169شود. در حال حاضر فضایی برای گسترش ذیل  نابع کنار هم میبندی این مباعث طبقه 

برای آثار کلی که مختص فقه    168با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون این علوم شاید بتوان از شماره  

های آموزشی شیعه هستند، استفاده کرد و کلیات فقه را ابتدای آن معرفی کرد. مانند: »ترمینولوژی فقه؛ کتاب 

 های فقهی« ضمن آنکه ذیل این کلیات »روش تحقیق« دیده نشده است. ها و همایشفقه؛ کنگره 

مثال »قانون دریایی« انتخاب شده است که مثال مناسب و درستی نیست. اوالً   25/169برای شماره 

و ذیل   بوده  ت  6/198این موضوع در مسائل مستحدثه  و  تفاوت  اگر  ثانیاً  دارد،  دارد، جهت  شماره  مایزی 

الملل یا دریانوردی  شد. به عبارتی ارتباط آن با حقوق بین تر بیان میراهنمایی فهرستنویس بهتر بود واضح
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/ مثالی مانند اشباه 3برای    169شد. همچنین جهت راهنمایی بیشتر فهرستنویس بهتر بود ذیل  بایستی روشن می

 شد.ها« اضافه میصیغه  – ایقاعات  / مثالی مانند »عقود و4و نظایر سیوطی و برای 

9/169 BPادوار فقه : 

بندی آن فاصله زیادی  ادوار فقه و تاریخ فقه دو مفهوم مشابه و نزدیک به هم هستند که در طبقه 

عنوان سر  در  است.  مناسبافتاده  فارسی  فقه  های  ادوار  مورد  در  آثاری  برای  سرعنوان  بهترین  و  ترین 

بندی شده مورد سؤال  طبقه   9/169و دیگری ذیل    148علت آنکه یکی ذیل شماره  تاریخ« است. حال  ـ»فقه

 کند.است؟ و تقریباً توضیحات مربوط به »تدوین و تاریخ حدیث« برای این شماره نیز صدق می

8/169 BP الملل اسالمی: حقوق بین 

سالمی« انتخاب شده  الملل اای ذیل آثار کلی برای »حقوق بین این شماره همراه با یادداشت دامنه 

الملل و روابط جامعه اسالمی ذیل »اسالم و حقوق« که ناهمگون و غیرضروری است. زیرا جایگاه حقوق بین 

برای این موضوع معرفی شده است. جهت یکدستی بهتر بود هر دو یادداشت    1/230تر است و شماره  مناسب

حال حاضر هیچ ارجاع و ارتباطی بین این دو شماره   شد. دردامنه با هم ادغام و ذیل »اسالم و حقوق« بیان می

مسائل  یا  سیاست؟  ذیل  است.  نشده  راهنمایی  درستی  به  انتخاب شماره  در  را  فهرستنویس  و  نشده  برقرار 

 الملل؟ مستحدثه؟ یا روابط بین 

85/180 BP فقه اهل حدیث. سلفیون. وهابیه : 

فکرات افراطی هستند. اگر قرار باشد فقه سلفی  اساساً فقهای وهابی و سلفی متأثر از فقه حنبلی با ت

و وهابی در اینجا جدا دیده شود، پس جهت رعایت یکدستی و تعریف الگویی یکسان بهتر بود در طبقات 

 گرفت. می شد و یا آنکه به صورت جامع ذیل همان فقه حنبلی قرارتراجم نیز مجزا بیان می

5/186 BPنماز : 

گاه. مهر نماز. تربت حسینی« معرفی شده است. مطمئناً منظور  ی. سجده این شماره برای »لباس. مصلّ

از تربت حسینی ذیل این شماره از منظر مهر و سجده کردن است. چرا که اگر منظور فوائد و فلسفه ...، باشد  

بل گیرد، پس بهتر بود برای راهنمایی بهتر فهرستنویس این عبارت مقا( قرار می2/263ذیل اماکن و کربال )

 شد. مهر نماز )تربت حسینی( مهرنماز داخل پرانتز اضافه می
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9/188 BP اسرار و فلسفه حج : 

ای بدین شرح »شامل پرده کعبه« آمده است، که در این جایگاه ذیل این شماره یادداشت دامنه 

رود. از سوی  میشمار  فاقد معنی بوده و ابهام دارد. چراکه پردۀ کعبه نه جزء اسرار حج و نه جزء فلسفه حج به 

»پرده کعبه« رویکرد    2/262دیگر ذیل شماره   لذا چنانچه  است.  مناسبی  پرده کعبه معرفی شده و جایگاه 

میدوگانه  استفاده  مناسب  ارجاعات  از  بود  نیاز  پس  دارد!!  برای  ای  دوگانه  رویکرد  پذیرش  گرچه  شد. 

 تر است.»حجراألسود و حجر اسماعیل« منطقی

55/189 BPنسی: جرایم ج 

به   ارجاع  بود  بهتر  با حقوق جزا دارد  این سرعنوان  ارتباطی که  به  شد و  ایجاد می  195با توجه 

 شد. جایگاهی ذیل آن شماره ایجاد می 

190 BP بیعانه : 

بار دیگر ذیل مسائل مستحدثه در    بارکیبیعانه با دو شماره معرفی شده است.   ذیل معامالت و 

آمده است. با توجه به موضوعیت آن، جایگاه اول مناسب و صحیح و جایگاه دوم    6/198جایگاه الفبایی  

 نادرست و اضافی است. 

4/196 BP جزیه. اهل ذمه : 

ها:  شماره کلمه »اقلیت جهت راهنمایی فهرستنویس و با توجه به پشتوانۀ انتشاراتی بهتر بود ادامۀ این  

 شد. ی« اضافه می-آ

7/196 BP احکام سلطانیه. احکام دیوانی : 

با توجه به آنکه احکام سلطانیه و دیوانی نگاه به مبحث کشورداری و پادشاهی از منظر اسالم دارد  

 شد. اضافه می 231و رویکرد آن بیشتر سیاسی است، بهتر بود ذیل این شماره ارجاع »قس« 

6/198 BP مسائل مستحدثه : 

)آ است، موضوعات خاص  برای مسائل مستحدثه معرفی شده  این شماره که  برحسب  - ذیل  ی 

شوند. برخی موضوعات معرفی شده شاید مصداق امروزی آنها تغییر کرده اما در واقع جدید  موضوع( می

ل مسائل مستحدثه مناسب  بندی آنها ذیتوان آنها را مشابه مسائل امروزی معرفی کرد، لذا طبقه نبوده و نمی
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، حجاب، زنان، فقر، مسافرت، سیاست، بیعانه،...« جهت نمونه آثاری از قرن االرضینیست. مانند: »افساد ف

 دارند.  یاز ابن قیم؛ قرضاوی؛ ابن تیمیه؛ با موضوع سیاست پشتوانه انتشارات 13؛ 10؛ ۷

می قرار  احکام  مبحث  در  حکومتی«  »حکم  اچنانچه  مسئلۀ  و  به گیرد  نمیمروزی  . 1رودشمار 

سازی« دو بار تکرار شده و تفاوت آن با همتاسازی چیست؟ بهتر بود که تنها  همچنین ذیل همین شماره »شبیه 

 شد. به مواردی که واقعاً شامل نوازل و مسائل مستحدثه فقهی بوده است، اشاره می

203 BP آثار کلی کالم : 

شد: »آثار  گونه بیان میره »مباحث کالم جدید« اضافه و این بهتر بود به یادداشت دامنۀ ذیل این شما

 بندی کنید.«کلی و .... مباحث کالم جدید را نیز اینجا رده 

5/212 BPهاها و ردیه: دفاعیه 

بندی آثار مستبصرین راهنمایی  دارد تا فهرستنویس را در طبقه   این شماره نیاز به یادداشت دامنه 

کیشان مسلمان« را اینجا بیاورید. مانند آثار تیجانی و ... ضمن آنکه سرگذشتنامۀ  مستبصرین. تازه آثار  کند. » 

 مستبصرین در حال حاضر جایگاهی ندارد. 

216 BPمباحث خاص کالم : 

دامنه  یادداشت  آن  ذیل  اما  است،  شده  انتخاب  خاص  مباحث  برای  شماره  و  این  ناهمگون  ای 

برای رفع ابهام و راهنمایی فهرستویس این یادداشت دامنه با یادداشت دامنۀ  نامناسب آمده است. بهتر بود  

)فقه( کنار اصول دین )کالم( مناسب  ادغام می  203شماره   شد. ضمن آنکه آثار جامع و کلی فروع دین 

 باشد و این یادداشت نیاز به اصالحات دارد.نمی

 
احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین »:  داردی بیان مین احکام حکومتی بیت در  (  1389)عالمه طباطبایی  .  1

، این آوردیدرمکند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا  اتخاذ مىشریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان  

تغییر، ولى مقررات   رقابلیغبوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و    االجراالزممقررات  

ه وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را ب 

معنویت )د«در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند دا

، لذا حکم باشد. میش 12۷0. = ق 1309حکم تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی متعلق به سال  جهت نمونه:  (.65ص تشیع، 

 رود.حکومتی، مسئلۀ مستحدثه به شمار نمی
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8/219 BPصفات و افعال الهی : 

سماء الهی به صورت کلی معرفی شده است. بهتر بود یادداشت دامنۀ  این شماره برای صفات و ا

ی بر حسب موضوع« تا به این جهت تمامی اسماء و صفات   -صفات »آ  ریشد: ساگونه بیان می ذیل آن این 

 شد.بندی می الهی بدون تداخل باهم در جای خود طبقه 

220 BPنبوت : 

ای براساس سیاست  زم دارد. تا چنانچه کتابخانه ال  BSذیل این شماره »کتب آسمانی« ارجاع قس با  

 بندی کند، قادر باشد. خود بخواهد منابع را طبقه 

230 BP اسالم و مسائل اجتماعی : 

بسیاری از مباحث و موضوعات ذیل این شماره اضافه شده است و از نقاط قوت ویراست جدید  

 رود. شمار میبه 

231 BP اسالم و سیاست : 

دامنۀ ذیل این شماره تغییراتی به وجود آمده است. »جاسوسی از نظر اسالم« حذف در یادداشت  

شده است در صورتی که جایگاه آن مناسب و قابل استفاده بود و عباراتی اضافه شده است. بهتر بود برای 

که در مسائل آن  یجا)فقه( به   یاسیشد و علوم سالملل« اضافه میالملل« ارجاع »قس« با »حقوق بین »روابط بین 

این شماره اضافه می یا مستحدثه قرار گیرد ذیل  نو  از آنجا که »جهانی شدن« یک رویکرد  شد. همچنین 

گونه  شد، با توجه به آنکه در حال حاضر کتابخانه ملی این اضافه می  229تجددمأبانه است بهتر بود ذیل شماره  

 بندی کرده است.طبقه  229آثار را با شمارۀ 

232 BPم و علوم: اسال 

شد، زیرا این سرعنوان /(، »بهداشت روانی« نیز اضافه می65بهتر بود کنار »اسالم و روانشناسی« )

 از پشتوانه انتشاراتی باالیی برخوردار بوده و در گسترش دیده نشده است.

233 BPطلبانههای اصالح: اصالحات دینی. جنبش 

دانیم  طلبان. مجددان. محققان. روشنفکران« انتخاب شده است. می/ برای »اصالح6ذیل این شماره،  

ها افرادی با تفکرات روشنفکرانه و تأثیرگذارند، لذا واژۀ محققان در کنار آنها عام و کلی منظور از این واژه 

ثار را اینجا بیاورید« ذیل آن دو  است و همخوانی ندارد. همچنین یادداشت دامنۀ »سرگذشتنامه و مجموعه آ 
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بار تکرار شده است ضمن آنکه این یادداشت ابهام دارد. اگر منظور مجموعه آثار یک نویسنده باشد که  

شود. بندی می)مثل مجموعه آثار شهید مطهری( طبقه   6/4ها« ذیل شمارۀ مجموعه   –غالباً با سرعنوان »اسالم  

باشد این جایگاه مناسب است و یادداشت دامنه نیاز به اصالح دارد. اگر منظور سرگذشتنامه و کتابشناسی  

شود  رود. پیشنهاد می شمار می/ »فردی« از نقاط قوت ویراست جدید به ۷افزودن و تکمیل نام افراد ذیل شماره  

به   )نزدیک  باشد.  داشته  مسلمان  زنان  و  مردان  کنار  رجال  و  تراجم  نزدیک  جایگاهی  مسلمان  محققان 

 شناسان...( اسالم 

239BPفرق شیعه : 

طور که یادداشت دامنۀ ذیل فرق اسالمی به »تاریخ، عقاید، آداب  یادداشت دامنه ابهام دارد. همان 

شد. از سویی دیگر و رسوم« اشاره کرده است، الزم بود یادداشت ذیل این شماره نیز به همۀ موارد اشاره می

گونه آثار مسلماً عالوه بر زندگینامه  اسبی ندارد. چراکه در اینکیشان شیعه« ذیل این شماره جایگاه من»تازه 

 5/212مستبصر به احتجاجات و دالئل پذیرش تغییر مذهب وی اشاره شده است، پس بهتر بود ذیل شماره  

دفاعیه  به  ردیه که  و  شماره ها  است  گرفته  تعلق  شیعه  میهای  گرفته  نظر  در  سیاست  ای  آنکه  ضمن  شد. 

 کیشان مسلمان« را ذیل احتجاجات و دفاع از عقاید اسالم قرار داده است. تابخانۀ ملی »تازه بندی در ک طبقه 

244BPسایر فرق : 

اند از جمله یزیدیه به منزلۀ فرقه در نظر گرفته شده است. اما  ذیل این شماره سایر فرق معرفی شده 

ی مذهبی خاص هستند، همچنین در رده عنوان دین معرفی شده و دارای اعتقادات و باورهااز آنجا یزیدیه به 

باشد، لذا ارجاع به شمارۀ مذکور الزم است. چنانچه تاکنون کتابخانه  ( می1595BLادیان دارای شماره )

 بندی کرده است.طبقه   BLملی این موضوع را در 

8/247 BP ( 14: اخالق اسالمی )قرن 

د(« آمده است که ضرورت و موردی  های اسالمی ثقه )اعتماذیل این شماره یادداشت »شامل ارزش

 ندارد. افزودن این یادداشت نامفهوم و غیرقابل درک است. 

248BP احادیث و اخبار اخالقی : 

بندی، الزم بود »احادیث و اخبار اخالقی« در متون  ای در طبقه با توجه به اهمیت سیاست کتابخانه 

 گرفته شود.احادیث )شیعه و سنی( افزوده شود و ارجاعات مناسب به کار 
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250 BPاخالق فردی : 

های آن، به اخالق و خصوصیات فردی تعلق گرفته است. انتخاب و  این شماره همراه با گسترش 

معرفی خصوصیات فردی کنار هم دقت بیشتری نیاز داشته و بهتر بود صفات و خصوصیاتی که سنخیت دارند  

بار تکرار شده است، مانند: »عفو    فات هم معنی چند گرفتند. به »کینه« اشاره نشده و برخی صکنار هم قرار می 

 و گذشت«، »احسان و نیکوکاری«، »تقوی و پرهیزکاری«... . 

254 BPاخالق اجتماعی : 

بود  ۷گسترش   بهتر  و  است  شده  انتخاب  قاضیان«  واعظان.  »روحانیون.  برای  شماره  این  ذیل   /

دارد در صورتی که این شماره تایپ    8/196/ ارجاع »قس« با  8شد. گسترش  »طالب« هم به آن اضافه می 

 نشده و از قلم افتاده است.

8/261 BP خوانیفضایل، خوانی: مداحی. مناقب 

 نیاز دارد تا راهنمای بهتر فهرستنویس باشد.  4/261ای شبیه به یادداشت دامنۀ شمارۀ  یادداشت دامنه 

262 BPآثار کلی آداب و رسوم : 

شود. بهتر تعلق گرفته »زیارت قبور. عمارت و تزئین مقابر« را شامل میاین شماره که به آثار کلی  

 شد. « که با همین عنوان معرفی شده است، اضافه می۷/226بود مقابل آن ارجاع »قس با 

283 BP ق( 7: آثار کلی تصوف و عرفان )قرن 

با مثال مرتب شده  براساس قرن همراه  الحکآثار کلی  این شماره »فصوص  ابن اند. ذیل  عربی«  م 

عنوان مثال انتخاب شده است. در ادامه نام دیگر آثار ابن عربی الفبایی شده است. اوالً تعدادی از این آثار به 

( ثانیاً این آثار الفبای عنوان  2/28۷گیرند. )مثل انسان کامل  شمارۀ مستقل دارند و در این شماره قرار نمی

شود. چنانچه  سب است و بین دو کاتر از این عالمت استفاده نمیشده بعد از عالمت )/(، که جای ممیز نامنا

( آثار انصاری مجزا شده است. همچنین  5)قرن    6/282بپذیریم مقصود سایر آثار ابن عربی بوده پس چرا ذیل  

 مطلع فصوص الحکم نیاز به پاورقی دارد.

286 BPعرفان : 

در   عرفان  متون  ذیل  باید  جبرییل...«  پر  »آواز  شهابیادداشت  شیخ  نام  ذیل  ششم  الدین  قرن 

 شد. گرفت و آنگاه ارجاع به فلسفه ایجاد میسهروردی قرار می
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290 BP طرائق صوفیه : 

آنکه ذیل همین شماره گسترش  بر  دارد. عالوه  ائمه  به  شبیه  این شماره مشکلی  تقسیمات ذیل 

 گرفته شده است. در نظر  ۷۷های آن ها و ردیه ( است، اما دفاعیه ۷-۷5سهروردی )

 ارجاع به ادبیات

شوند  بندی میها که گرایش ادبی آنها غالب است، ترجیحاً در شاخۀ ادبیات رده بسیاری از شماره 

های  « به کار رفته است، لذا بسیاری از موضوعات و شماره PIRهای مرتبط با آنها ارجاع »جح  و ذیل شماره 

، 16عنوان مثال: )ص. و لحاظ شدن آن الزم و ضروری است. به   دارد،  PJAگسترش فعلی نیاز به ارجاع به ردۀ  

 ، و ...(39، 3۷، 35، 28، 2۷، 18

 غلط امالیی 

شود. استخارره، ماننند، کررد، ضرروری، اعدا  در متن و مقدمه اغالط امالئی متعددی مشاهده می

ما   هونا   ... حدیث  جاحظ(،  )صحیح:  جاخط  ثقات(،  )صحیح:  تقات  چهارر،  هوناما(،  )اعداد(،  )صحیح: 

نصرحام )نصرحامد(، قنوّت و ... همچنین از عالئم نگارشی به صورت یکدست استفاده نشده است. مثالً بین  

، ... . همچنین از  113،  112موضوعات مشابه گاهی عالمت ویرگول و گاهی نقطه استفاده شده است. ص.  

گیرد عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میبه   نویسی کتابخانه آنجا که این اثر در بخش خدمات فنی و فهرست

و کاربرد زیادی دارد، بهتر بود مانند ویراست قبلی با جلد سخت یا گالینگور منتشر شود تا دوام بیشتری داشته  

 باشد. 

 ها مثال

های مناسب جهت راهنمایی بهتر ذیل هر شماره است.  یکی از نقاط قوت این گسترش انتخاب مثال 

 ین مزیت کمرنگ دیده شده و یا مثال مناسبی انتخاب نشده است. مانند: در مواردی ا

 5/5۷شماره 

 5/5۷BPش/  9م.  1922 - 2003، اریمه ، آن لیمش

 5/5۷BPک/   9م.  1903- 19۷9، ریان، ه نوربک 

 5/60شماره 

 ب/  3بختیاری 

 ت/ 2تاتی 
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 66/ 952شماره 

 . 1311 - 3 ج/66/952ر،اقدبمح، سیدمتیجح

 . 952/66ف/ 9 -1299فوالدوند، محمدمهدی، 

 5/81شماره 

 136۷- 1394. حسنی کارگر، محسن، حاجی

 ق 538 - 590، ره یخ نب ماس، قیاطب ش

 3/9۷شماره 

 ق.  1135 -10۷0ابن ابی جامع، علی بن حسین، 

 158شماره 

شماره دو کتاب »المقنعه شیخ مفید« و »المبسوط شیخ طوسی« نادرست است. هر دو اثر  ذیل این  

 اند.عنوان آثار اصولی معرفی شده فقهی است که به 

 سخن پایانی 

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران در جـایگـاه کتابخانه مـادر و مطابق بـا قانون اساسنامه خود،  

رسانی، در حوزه کتابداری و اطالع   های رایج و الزم دها و دستورالعملوظیفه گردآوری و تدوین استاندار 

»سر   مثل  مرجع و کاربردی و مهم   منابع  را بر عهده دارد. تدوین رسانی  ها و مراکز اطالعکتابخانه   انواع   برای

  مربوط  های رده   ، گسترشایران  ها، مارکمستند مشاهیر، اصطالحنامه   ، فهرستفارسی  موضوعی   یهاعنوان 

رود. بند هفتم از ماده سوم اساسنامۀ  های این سازمان به شمار میو نظایر آن« از جمله فعالیت   و اسالم   ایران  به 

منظور هماهنگ کردن خدمات و  های مطلوب به کتابخانه ملی، یکی از وظایف این سازمان را »ارائه روش 

کتابخانه فعالیت عمهای  اطالعاتهای  مبادله  تسهیل  جهت  تخصصی  و  می1ومی  بیان  راستا «  این  در  کند. 

های ارزنده و ماندگار کتابخانه ملی و یادگار اساتیدی چون کامران فانی، پوری سلطانی، ماندانا صدیق  فعالیت

نچه  بهزادی، احمد طاهری عراقی، زهره علوی و ... بر متخصصان و کتابداران قابل اغماض نیست. اما چنا

اخیر توسط کتابخانه ملی منتشر شده، مورد مطالعه و ارزیابی   یهاهایی که در سالاستانداردها و دستورالعمل

های فراوان با رسالت و اهداف سازمان نیز مغایر بوده و همخوانی ندارد. قرار گیرد عالوه بر نواقص و کاستی

سان و پژوهشگران خارج از سازمان، بدون  توجه بخش پژوهش کتابخانه ملی به پتانسیل و تخصص کارشنا

 

 . ایران یاسالم یقانون اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه جمهور . 1



 183  ...اسالم BPبر کتاب »رده  ینقد                                                                          1399، بهار و تابستان 1، شماره  10سال 

 

رسد تا بتواند به اهداف، رسالت و وظایف خود جامۀ عمل ورزی امری ضروری به نظر می تعصب و غرض

اخیر و موفقیت در ثمر رساندن    یهابپوشاند. از طرفی جهت استحکام و جامعیت آثار منتشر شده در سال

باهداف و فعالیت  ررسی آثار و تقویت روحیۀ نقدپذیری کارشناسان مربوطه از  های خود، فراخوان نقد و 

 رسد. های ضروری این سازمان به نظر میفعالیت

 منابع 
 . تهران: دانشگاه تهران، سازمان لغتنامه. لغتنامه (. 13۷۷اکبر )دهخدا، علی 

تابخانه جمهوری اسالمی قانون اساسنامه سازمان اسناد و ک(.  1386سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران )
 . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران. ایران

گسترش ردۀ اسالم:  BP (. رده 1394طاهری عراقی، احمد و علوی، زهره و مدرسی، اکرم سادات و قربانی، محبوبه )
 . تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.اسالم بر اساس نظام کنگره

 . قم: تشیع. معنویت تشیع و چند مقاله دیگر(. 1389، محمدحسین )طباطبایی 

 . تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی )ماجد(. دانش حدیث(. 13۷3زاده بارفروش، محمدباقر )نجف

 ، از1399/ 29/1. بازیابی شده در سازماندهی دانشتا(. ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی.  آندرسون، جیمز. دی. )بی 
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

%D9%86%D8%B4.aspx%D8%AF%D9%87%D9%8A%20%20%D8%AF%D8%A7 
)بی  پی.  ریچارد  اسمیراگلیا،  اچ،  هانس  برومند.  ولیش،  فیروزه  ترجمه  کتابخانهردهتا(.  در ایبندی  شده  بازیابی   .

 ، از 29/1/1399
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8

8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%AF%D9%8A%20%D9%83%D

%D9%87%20%D8%A7%D9%8A.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%20%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%20%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%8A.aspx
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%8A.aspx
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Abstract  

A book titled as Class BP: Extended Classification BP of Islam in Library of 

Congress Classification, written by Ahmad Taheri Iraqi has been used more 

than 50 years to classify the library resources and also as a tool and guide for 

catalogers. The editors of the third edition of this book are Zohre Alavi, Zahra 

Sadat Modaresi and Mahboobeh Qorbani. It is obvious that writing and 

providing the extensions to classifications is so difficult, though there are 

shortages and insufficiencies in such works that become clear when they are 

used professionally at the libraries or special institutes. The present work is 

going to introduce the book briefly and then discuss the redundancies and 

insufficiencies based on experiencing and using the extension of it at libraries 

and also knowing and mastering in the area of Islamic science. We suggested 

some solutions for rectifying the insufficiencies of this book in order to make 

general usage. These suggestions are categorizing in 5 groups: first, the 

corrections that are effective in teaching cataloging; second, adding numbers 

for the appropriate headings which have bibliographic warrant; third, 

appropriate examples for some numbers; fourth, doing reformations for 

categorizing suitable subjects: and fifth, reformations that are meeting the 

politics of the libraries with the extensions that can be used in all of the special 

and public libraries. 

Keywords: Islam classification, BP classification extension, Library of 

Congress Classification (LCC), Classification in Islamic libraries   
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