
  

  

  

  

  

  فارس خليجهاي فارسي  تحليلي كتابشناسي -بررسي توصيفي

  

  اسديبيژن 

  علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار

  
  

  مقدمه

. باشد ة روزافزون علوم و فناوري ميجهاني كه در آن زندگي مي كنيم، جهان پيشرفت ها و توسع
قايسه با مجموع دستاوردهاي  علوم و فناوري پس از جنگ جهاني دوم در مةبويژه، رشد و توسع

آثار و پيامدهايي كه اختراعات، اكتشافات و . قبل از آن بسيار چشمگير و سريع بوده است
پيشرفت هاي فناوري جديد در زندگي بهتر و همراه با آسايش خاطر بيشتر جوامع انساني داشته، 

د كه حتي مشكل ترين مسائل و به تدريج اين فكر را القاء كرده كه انسانِ حاضر اين توانايي را دار
 گسترده از مطالعات و پژوهش ها و روش هاي علمي ةمعضالت علمي و فناوري را با استفاد

براساس مطالعات علمي انجام گرفته، اين واقعيت مشخص شده است . پيشرفته حل و فصل نمايد
هاي اخير   دهه فناوري دركه مجموع روندهاي كمي و كيفي مربوط به توسعه و پيشرفت علوم و

خيلي بيشتر و گسترده تر از مجموع پيشرفت هايي است كه ) 1945(پس از جنگ جهاني دوم 
  . داشته است روندهاي ياد شده از ابتداي تاريخ مدون بشر تا پايان جنگ جهاني اخير
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طبعاً حجم انتشارات علمي نيز در شكل هاي گوناگون كتاب،  پيرو پيشرفت هاي يادشده،  
دواري تخصصي و گزارش هاي علمي و غيره به ميزان زيادي افزايش يافت، به نحوي نشريات ا

انفجار « كامالً جديد به نام ةكه انسان عصر حاضر را پس از پايان جنگ جهاني دوم با يك پديد
 (Beveridge)» بِوِريچ«به عنوان مثال، براساس برآورد . روبرو كرد» انفجار اطالعات«يا » انتشارات
 انتشارات ادواري جهان ة علمي بوسيلة هزار مقال20 تنها در مدت يك هفته تعداد 1934 در سال

تري است به  تر و بسيط ة كلي انفجار اطالعات و انتشارات، حاصل پديدة پديد1.توليد شده است
 اخير پيرو دو انقالب پيشين ةپديد. »انقالب اطالعات«و »  اطالعاتيةجامع «ةشكل ظهور و توسع

. انقالب كشاورزي و انقالب صنعتي: تري است كه قبالً در تاريخ بشر شكل گرفته استو قديم
پژوهشگر كانادايي » مارشال مك لوهان«بشر به حدي است كه ) اطالعات(اهميت آخرين انقالب 

  2.مي نامد»  جهانيةدهكد«علوم ارتباطات، دنياي حاضر را به درستي 
نتشر شده در و عنوان هاي نشريات ادواري علمي م رشد تعداد ةمطالعات انجام شده دربار  

 عنوان مجله در دنيا منتشر مي شد، 100 ميالدي فقط تعداد 1800 در سال جهان نشان مي دهد كه
 عنوان، و در 10000 تعداد 1900 نشريه، در سال 1000 تعداد 1850در حالي كه بعداً در سال 

آور   به رقم حيرت2000ن تعداد در سال اي.  عنوان افزايش يافت100000 به تعداد 1950سال 
بوط به افزايش تعداد عنوان  بررسي مقايسه اي مر3.بيش از يك ميليون عنوان رسيده است

هاي علمي گوياي اين واقعيت است كه رقم ياد شده در هر پنجاه سال به ده برابر افزايش  نشريه
گر يا دانشمند جواني كه در دوران توان ادعا كرد كه هر پژوهش  ميبه عبارت ديگر. يافته است

 درصد 90 تا 80كند و از طول عمري طبيعي برخوردار است، در واقع شاهد  حاضر زيست مي
كل پژوهش هاي انجام شده در تاريخ علم جهان و در مدت حيات خود پس از جنگ جهاني 

ران حيات وي  درصد كل پژوهشهاي جهان، پيش از دو20 تا 10در حالي كه تنها . دوم بوده است
 مهم نيز اشاره كرد كه رشد ةبنابراين، بايد به اين نكت. و تا پايان جنگ جهاني دوم انجام شده است

ها و اطالعات و مدارك  افزايش تصاعدي تعداد عنوان نشريهسريع علوم و فناوري به همراه 
ر شده گوناگون علمي، مدتهاست كه باعث نگراني خاطر دانشمندان و پژوهشگران عصر حاض

 چرا كه يكي از مشكالت اصلي پژوهشگران حاضر، اطالع از انواع اطالعات منتشر شده 4.است
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هان سوم بسيار بيشتر خودنمايي بويژه اين مشكل در كشورهاي ج. در زمينه هاي گوناگون است
د و كند؛ در حالي كه در اين گونه كشورها انتشار هر چه بيشتر منابع اطالعاتي مي تواند راه رش مي

رئيس سابق آكادمي علوم (S.I.Vavilov) واويلوف  .توسعه علوم و فنون را هموارتر سازد
شوروي، دانشمندان و پژوهشگران قرن بيستم را به افرادي تشبيه كرده كه در برابر هيماليايي از 

ونه دانند اطالعات مورد نياز خود را چگ اند و نمي ارك علمي متحير و سرگردان ماندهمطالب و مد
همچنين . از ميان كوهي عظيم از انبوه اطالعات برگزينند كه گاهي نيز زير آنها مدفون مي شوند

  :گويد باره مي  ايندر  دانشمند فرانسوي،(Louis Victor de Broglie)» لويي دوبروگلي«
سر ه در سرازير توده اي از مقاله ها  و تك نگارهايي كه هر سال چه بسا كه دانشمندي خودرا در«

كنند،  ك هايي كه كتابشناسي ها به او ميرغم كم جهان منتشر مي شوند، مدفون حس كند و علي
  ». آنها بينديشدة اين انتشارات را بخواند، چه رسد به اينكه دربارةنتواند هم
 يكي از مناطق مهم و حساس جغرافيايي جهان است كه از اهميت استراتژيك و فارس خليج  

 خود همواره مورد اين منطقه از جهان در طول تاريخ كهن. رخوردار استژئوپوليتيك بااليي ب
اندازي و كشمكش قدرت كشورها و قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي بوده  توجه، طمع، دست

از دو نظر اهميت داشته است، يكي اهميت آبراهي، و ديگري اهميت  اين منطقه از ديرباز. است
پرتغالي نيز » واسكودوگاماي «ة اُميدِنيك بوسيلةه كشف راه آبي دماغبويژه اينك. تجاري و بازرگاني

 يعني ،1971 غربي را به منطقه كشاند كه تا سال ةدر پايان قرن پانزدهم ميالدي، پاي استعمار كهن
 به مدت چند قرن ادامه و ، و شرق سوئزفارس خليجزمان خروج نيروهاي استعمارگر انگليسي از 

آن نيز،كشف و استخراج نفت در ايران درست همزمان با شروع قرن بيستم جدا از . دوام داشت
  . قدرتهاي جهاني وقت از آن زمان تاكنون شده استةباعث تشديد رقابت ها و منازع

جغرافيايي،  ديدگاههاي ديگر فارس و اهميت آن از ة بسيار ديرين تاريخي خليجسابق  
، فرهنگي، مذهبي، و باالخره نظامي و امنيتي از ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك، تجاري و اقتصادي

قديمترين عصر تاكنون، باعث تهيه و تدوين و تجميع انبوهي از منابع و اسناد و مدارك گوناگون 
اين مقاله عبارت از بررسي هدف .  آن به زبانهاي فارسي، عربي و التين شده استةدربار

معرفي كتاب تا (ي گوناگون ها  به شكلارسف خليجرسي هاي فا  تحليلي متن كتابشناسي-توصيفي
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بعد از (تا سالهاي اخير ) قبل از انقالب( دوران پهلوي ةاز سالهاي اولي ،)هاي كتابشناسي مجموعه
  .مي باشد) انقالب

  
  ها ضرورت تدوين كتابشناسي

رها و  ابزا. ابزارها و وسائلي را نياز دارد، هر چند ساده،انجام عمل پژوهش نظير هر اقدام ديگري
تر كارش را  ار مربوط مي تواند بهتر و متعاليتر باشند، استاد ك تر و دقيق وسائل هر قدر پيشرفته

 نيازمند و محقق براي تسهيل كارهاي علمي خود همينطور نيز يك پژوهشگر. عرضه نمايد
ة سعحجم رو به تو. ها يكي از آنها به شمار مي رود ي گوناگون الزم است كه كتابشناسيابزارها
 است كه درصورت ها، اطالعات، منابع، اسناد و مدارك علمي در دنياي حاضر آن چنان زياد داده

ها و ابزارهاي مناسب استفاده از آنها، با هيماليايي از انبوه بهم  بندي و وجود روش عدم طبقه
است پيش گفته، ممكن » واويلوف«ريخته و نامنظم آنها روبرو خواهيم بود كه بنابه قول شخص 

ن علم و دانش ها و اطالعات آن چنان در اقيانوس بيكرا  امروزه داده.در زير آنها نيز مدفون شويم
كه گاهي اوقات اين تصور در ذهن انسان القا مي شود كه بايد در برابر آنها سواري مي كنند  موج

 است كه به  استوار و آهنينيةولي از سوي ديگر انسان داراي چنان اراد. دست تسليم بلند كرد
» اونوره دوبالزاك«به قول راحتي تسليم مشكالت و معضالت زندگي نمي شود، چنانكه 

» .هيچ كار بزرگي بدون اراده بزرگ ميسر نشده است«): 1799ـ1850(نويس فرانسوي  داستان
 و كنترل» انفجار اطالعات و انتشارات«بنابراين، انسان به عنوان يك راهكار خوب براي مقابله با 
ها را به شكل مكتوب و » كتابشناسي «ةافسار اين مركب لِجام گسيخته و تندرو، تدوين و توسع

  .الكترونيك برگزيده است
هاي گوناگون و مناسب   ها و اطالعات مورد نيازش از روشآوري داده ژوهشگر براي جمعپ  

استفاده از «يا » يا خانهروش كتاب«استفاده مي كند، كه در ميان آنها  موضوع مورد پژوهش خود
به عبارت روشنتر، . مشترك بوده و مورد استفاده هميشگي دارد» اسناد و مدارك معتبر منتشر شده

 تمامي پژوهشگران در رشته هاي گوناگون علوم محض يا پايه، و علوم انساني و اجتماعي به
ژوهشگران، بويژه، پ.  هستند، به شكل كم يا زياد،رحال ناگزير از استفاده از اين روشه
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ة آموزش و پژوهش هاي خود و انديشمندان و اساتيد دانشگاه با توجه به مشغله هاي زياد روزان
دارك مورد نياز خود جويي در وقت و هزينه ناچار هستند براي جستجو و يافتن منابع و م صرفه

تي و حتي اي حيا چنانكه به نظر نويسنده، امروزه اين امر جنبه. ها بهره گيرند از كتابشناسي
كتابشناسي را . »عات، قدرت استداشتن اطال«: راهبردي به خود گرفته است، چرا كه بنابه قولي

 راهنمايي ارزنده براي ةچنانكه اين مجموع.  جغرافيايي مقايسه كردةتوان با يك نقش مي
 چرا كه اصوالً انجام هر پژوهش نيازمند شناخت دقيق. پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان است

موضوع و منابع مربوط به آن است، و كتابشناسي ها و فهرست ها پايه و اساس مهم اين شناخت 
  .به شمار مي روند

حرمت و قداستي كه دين . سنّت كتابشناسي در فرهنگ اسالمي نيز سابقه اي ديرينه دارد  
. نند داردقائل شده است، در كمتر فرهنگ و مذهبي نظير و ما» كتاب«و » قلم«مبين اسالم براي 

، با )ص(چنانكه خداوند در شروع بيان وحي و ابالغ رسالت آخرين پيامبرش حضرت محمد 
ة ، و كلم) اولة علَق، آيةسور/ »بخوان به نام پروردگارت كه آفريد«(:و خواندن » بخوان «ةكلم
 »قلم«به كند؛ يا اينكه  آغاز مي) ة سوم همان سورهآي/ » قلم آموختةهمان كس كه بوسيل«(:» قَلم«
).  اولة قَلَم، آيةسور /»نون، سوگند به قلم و آنچه مي نويسند«(:خورد  قسم مي» نوشته«و 

يف و كتابت و تذهيب كتاب را مسلمانان اين حرمت و قداست را همواره پاس داشته و تأل
  .اي عبادت شمرده و همواره در حفظ و ثبت و ضبط آن به جان كوشيده اند گونه
 كه آنان در تدوين كتابشناسي هاي گوناگون انجام داده اند، گوياي اين كوششي جمله، از  

كتابشناسي بزرگ ) محمدبن اسحاق(» اِبن النَديم«تاليف » اَلفِهرست«كتاب گرانقدر  .واقعيت است
 ةلف آن را به شيوؤقرن چهارم هجري، يكي از نخستين كتابشناسي هاي جهان اسالم است كه م

م كرده است، يعني روشي كه هنوز هم جاري بوده و اهميت و كاربرد موضوعي و توصيفي تنظي
عالم بزرگ جهان تشيع، » شيخ طوسي«تاليف » اَلفِهرست«در كتاب . خود را حفظ كرده است

در .  تدوين يافته است، مردم تدوين كتابشناسي ها بودهة كه شيو،كتابها به ترتيب الفبايي عنوان
 جلد تدوين 14را در » ���الذر«كتاب گرانقدر »  بزرگ تهرانيعالمه شيخ آقا«عصر معاصر نيز 

 هزار كتاب از تاليف هاي مولفان شيعي ثبت و ارائه شده 50در اين كتاب بيش از  5.كرده است
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ها بيانگر توجه و اهميتي است كه در دنياي اسالم و ايران براي امر   ذكر اينگونه كتابشناسي6.است
  .اند مي شدهئل مهم تدوين كتابشناسي قا

  
   كارةشيو

اضر، متاسفانه به يك واقعيت  حةنويسنده در بررسي و مطالعات مربوط به تهيه و تنظيم مقال
بار در مورد موضوع پژوهش خود برخورد كرد، و آن عبارت از معدود بودن تعداد  تاسف

تر مطالعه،   دقيقجامبنابراين، تصميم گرفتم براي ان.  به زبان فارسي بودفارس خليجهاي  كتابشناسي
به  يك مورد از  زماني موضوع را گسترش دهم، ثانياً شكل هاي تدوين كتابشناسي راةاوالً دامن

هاي اوليه شروع سلطنت   از سال زماني،ةاز نظر دامن. هاي موجود گسترش دهم انواع شكل
از نظر شكل . فتمد نظر قرار گر )1386 زمستان( تاكنون. ا.ا.دوران نظام ج تا )ش1300 (ها پهلوي

  :بندي شد اكنون به شكل زير شناسايي و طبقهارائه نيز، سه شكل موجود از ابتدا ت
ة مسائل  ايراني ويژ به شكل تخصصي در كتابشناسي هايفارس خليجمعرفي منابع مربوط به  )1

  .ن و كشورهاي ديگر منتشر شده اندهاي فارسي، عربي و التين در ايرا  كه به زبانفارس خليج
 غير تخصصي و عمومي  بصورت نيمه تخصصي،فارس خليجمعرفي كتابها و منابع مربوط به  )2

هاي  ايرانشناسي، عمومي و غيره، به شكلهاي گوناگون خاورميانه، علوم سياسي،  در كتابشناسي
  ).نماهاي كتابشناسي، لوح هاي فشرده و غيرهدر تار( الكترونيك و )چاپي( مكتوب

ها،  ها، ماهنامه نامه شامل هفته(فارس در نشريات ادواري  خليجربوط به معرفي كتاب هاي م )3
بوط به كتابها يا مقاله هاي مر) كتابشناسي(، و يا فهرست هاي منابع و مĤخذ )ها و غيره فصلنامه

  .فارس يا خاورميانه به صورت پراكنده بررسي مسائل گوناگون خليج
  
  هاي تخصصي  كتابشناسي-1

 در مدت بيش فارس خليجزبان  هاي چاپي فارسي كل كتابشناسي اره كنم كه تعداداش متاسفانه بايد
 . اخير تنها سه جلد است، يكي مربوط به زمان قبل از انقالب و دو جلد پس از انقالبةده 5/8 از
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 و 1350ة  نيز به شكل زيراكسي در اواسط دهفارس خليج ة اينكه يك كتابشناسي گزيدةبه اضاف
  .در تعداد محدودي منتشر شده است 1360ة ده اواخر در ريك زيراكسي ديگ

» فارس خليج ةكتابنام« در دوران قبل از انقالب با عنوان فارس خليجتنها كتابشناسي چاپي   
پژوهشگاه علوم «تدوين شده و از سوي » اسماعيل رائين« پژوهشگر و مورخ مشهور آقاي ةبوسيل
  7. التين منتشر شده است صفحه حاوي منابع فارسي و130در » انساني
ة پژوهشي البته تاريخ چاپ و انتشار كتاب ثبت نشده است كه اين امر از سوي يك موسس  

 اين خالء مهم را در برخي كتابها و منابع چاپ شده در ،متاسفانه نويسنده .ال و تأمل داردجاي سؤ
) فارسي و انگليسي (ةنزباة دودر مقدم. ستسالهاي قبل از انقالب نيز به كرّات مشاهده كرده ا

كتاب اشاره شده كه اين كتاب سومين مجموعه از سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انساني در 
ة سازمان ناشر  كتاب كه نوشتةمتن مقدم به روايت از.  استفارس خليج ةچارچوب طرح مطالع

ز ديرباز تا به  كتب، رساالت و جزوات مستند و قابل اعتمادي را كه اةكلي«باشد، اين كتاب  مي
 تحرير درآمده است، در خود ةامروز به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني و فارسي به رشت

اسپانيايي و  هاي پرتغالي،  به زبانفارس خليجاشاره شده كه منابع مربوط به  ضمناً» .جمع دارد
ارزش ة بااين مجموع ةاين بيشتر معلول امكانات محدود گردآورند«هلندي در كتاب ارائه نشده كه 

. مشخصات منابع مورد نظر بوده است» آوري ناپذير مربوط به جمع هاي اجتناب يگر دشواريو د
ة براساس شرح مقدمه، برخي از كتابهاي ارائه شده بيش از يك يا دو قرن پيش بوسيل

  .دانان، سياستمداران و بازرگانان تدوين و منتشر شده است جغرافي
 980 كه تعداد كل آنها حدود فارس خليجتاً منابع التين مربوط به عمد در اين مجموعه،  

 مورد كتابهاي التين جا 40ت شامل البته در پايان كتاب نيز يك پيوس. اند معرفي شده مورداست،
 به 8)دو منبع( جلد منابع فارسي و عربي 69پس از منابع التين نيز، تعداد . افتاده اضافه شده است
  .ده استخوانندگان معرفي ش

 قابل تامل در اين مجموعه وجود برخي اشكاالت و عدم دقت الزم در تهيه و تنظيم و ةنكت  
ة پژوهشي انتظار اصوالً از پژوهشگر خبره و دقيقي مانند رائين و نيز يك موسس. تدوين آن است

يفي ، از محتواي كمي و كفارس خليج معرفي منابع ةبه عنوان اولين مجموع رفت كه اين اثر مي
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ولي ظاهراً يك رشته ضرورت ها و شرايط سياسي زماني باعث شده كه . باالتري برخوردار باشد
 خاصي در تدوين و نشر آن وجود داشته و لذا يك كار علمي چشمگير و بدون نقص و ةعجل

به احتمال زياد، علت تدوين و انتشار كتاب عبارت ازيك اقدام سياسي و . اشتباه ارائه نشود
 نظير ، ايران در برابر تالش كشورهاي عرب و بويژه مصر و برخي كشورهاي غربيتبليغاتي
» فارس خليج«بجاي نام تاريخي و اصلي » خليج عربي«برد نام جعلي ، در تحريف و كارانگلستان
گراف دوم مقدمه زيرادر پارا كند،  اين احتمال را به يقين نزديك مي كتاب،ة مقدمةمطالع. بوده است
  : است كهتاكيد شده

توسط   قابل اعتنايي از آنها بيش از يك يا دو قرن پيشةمنابع اين كتاب كه شمار مروري بر«
دانان، سياستمداران و بازرگانان به زيور طبع آراسته شده است، قبل از هر چيز اين حقيقت  جغرافي
ران بطلميوس  بلكه از دو، تاريخ جاي مي دهد كه نه از يك يا دو قرن پيشةتر بر صفحرا آشكار

اني داشته و هرگونه  علمي و جهةشهر» فارس خليج«درياي جنوب ايران زمين با نام  تا به امروز،
هاي بهر حال  بيني ة كوتاهسازندكانه در اين عرصه، جز آنكه برمالريزي شده و كود تحريف برنامه

  ».محكوم و مطرود باشد، مفهوم ديگري در نزد صاحبنظران نمي تواند داشته باشد
خورد، اين است كه در مقدمه و شرح   اين مجموعه به چشم مينقصي كه در  ابهام وةنكت  

روش و هدف كتاب مشخص نشده است كه با توجه به هدف اصلي مبارزه با كاربرد نام جعلي 
 برخي منابع، آيا در منابع التين مورد شناسايي و گردآوري، همگي نويسندگان ة بوسيلفارس خليج
 اين كتابنامه چه  يا اينكه،9استفاده كرده اند يا خير؟  در متن كتاب خودفارس خليجام اصلي آنها از ن
   مورد نظر داشته است؟ةهاي موضوعي را در شناسايي منابع التين مربوط به منطق مقوله
چنانكه . بندي منابع شناسايي شده مي باشد ة ديگر كتاب، عبارت از عدم طبقهاشكال عمد  

و التين تنها به شكل الفبايي و براساس نام خانوادگي نويسنده، يا ناشر، و يا سازمان منابع فارسي 
گيران از كتاب با مشكل بزرگي در انتخاب منابع مورد  بنابراين، خوانندگان و بهره. استتنظيم شده 

نقص مهم ديگر اين است كه مشخصات . نياز خود براساس موضوعي روبرو خواهند بود
 به 10.كند در دستيابي به آنها دچار مشكل ميخي كتابها ناقص است و لذا خواننده را كتابشناختي بر

مانند (المللي   از يك صورتبندي استاندارد و بيناضافه اينكه، در ثبت مشخصات كتابشناختي منابع،
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ظمي مشخصي در اين مورد به چشم استفاده نشده است، و بي ن) روش ديويي يا كنگره و غيره
  .خورد مي

 خيلي ،فارس خليج چاپي كتابشناسي ةرحال، انتظار مي رفت كه اولين مجموع هبه  
مسائل  بخاطر ظاهراً ولي همانگونه كه اشاره شد، .تر ارائه گردد نقص تر و بي تر، دقيق گسترده

  . زيادي كه در تدوين و انتشار اين كتاب وجود داشته استةسياسي منطقه اي عجل
به شكل انتشار زيراكسي » فارس خليج ةكتابشناسي گزيد«دومين مجموعه با عنوان   

ريزي  ة تحقيقات و برنامه مركز مدارك علمي موسسة كتابخانة بوسيل1356در سال ) غيرچاپي(
 در تعداد A4  صفحه به قطع19در ) وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي( علمي و آموزشي

 مقاله، كتاب، رساله و 180حاوي حدود  اين مجموعه 11.محدودي تدوين و منتشر شده است
بندي  صورت. منتشر شده است )بطور مستقيم و غيرمستقيم (فارس خليج ةنشرياتي است كه دربار

البته مشخصات معدودي . ثبت مشخصات منابع، روش كنگره است و نسبتاً منظم كار شده است
 نيز يك فهرست منابع و مĤخذ  در پايان جزوه12.از منابع به شكل ناقص يا اشتباه ذكر شده است

  . منبع ثبت شده است9مورد استفاده شامل 
، با )1361( بعد از انقالب است ة كتابشناسي كه مربوط به سال هاي اوليةسومين مجموع  
باقر نبوي تدوين ة آقاي محمدبوسيل»  و درياي عمانفارس خليج) بيبليوگرافي (ةكتابنام«عنوان 

 فارسي و التين ة صفح68دريايي دانشگاه جندي شاپور اهواز در  علوم ةشده و از سوي دانشكد
 صفحه 56 صفحه و منابع التين در 12 در فارس خليج منابع فارسي 13.چاپ و منتشر گرديده است
حدود (منابع فارسي معرفي شده در اين كتاب خيلي محدود است . به خوانندگان معرفي شده اند

  ). مورد550حدود (ع التين بيشتر است ، در حالي كه تعداد مناب) مورد110
 بيژن اسدي معلم علوم سياسي ة بوسيلفارس خليج چاپي كتابشناسي ةچهارمين مجموع  

 ةنويسند( و خاورميانه فارس خليجاي  ي و پژوهشگر و متخصص مسائل منطقهدانشگاه شهيد بهشت
ها،  ي شامل كتابها، مقالهفارسي و عرببه » فارس خليجكتابشناسي موضوعي «با عنوان )  حاضرةمقال
 از 1368و تدوين شده و در سال   گردآوريفارس خليجها، و اسناد و مدارك مربوط به  رساله

 جلد چاپ و 3000در شمارگان  المللي وزارت امور خارجه  مطالعات سياسي و بينسوي دفتر
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رسي، توصيف و نقد  كتاب باال، شايد برةكنند ة اين مقاله و تدوين براي نويسند14.منتشر گرديد
 آن ةرحال مي بايستي به نكات و ويژگي هايي دربار هولي به؛  زيادي مشكل باشدةمتن آن تا انداز

آن  قبل از و )1386اوائل زمستان ( اين كتاب از زمان انتشار تا زمان نگارش اين مقاله. مياشاره نماي
به زبان فارسي در ايران بوده  فارس خليج كتابشناسي ةترين مجموع ترين وجامع شايدكامل نيز،
 ة سال از زمان انتشار آن تاكنون، ما شاهد انتشار مجموع18بويژه اينكه متاسفانه با گذشت . است

كتاب مورد نظر حاصل يك قرارداد و كار پژوهشي . مشابه و كامل تر و جامع تري نيز نبوده ايم
تاسفانه ناشر كتاب نيز از تاريخ نشر آن دو ساله با دفتر مطالعات سياسي و بين المللي بوده است، م

در حالي كه . نكرده استتاكنون هيچ پيشنهاد يا عالقه اي براي به روز كردن اطالعات آن مطرح 
توافق ضمني شده بود كه حداقل هر دو سه   نويسنده به ناشر،ةها و پيشنهادهاي اولي در مذاكره

تاكيد   نويسنده اهميت اين كار فرهنگي را بارهاسال يكبار اين امر مهم  انجام گيرد، بويژه اينكه
  !كرده بود
امكان عبارت از گردآوري مشخصات بيشترين اطالعات و  حد تا هدف اين كتابشناسي،  

، اعم از سياسي، اقتصادي، نظامي، تاريخي فارس خليجمدارك مربوط به مباحث گوناگون 
 مباحث منطقه به طور عام و نيز مسائل جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، كشتيراني و ساير

نويسنده در راه نيل به  .كشورهاي همجوار آن به طور خاص، به زبان فارسي و عربي بوده است
محل كسب «و نيز » شكل مدارك«، »موضوع«، » زماني مورد بررسيةدور«هدف باال، از نظر 

 ةبديهي است كه وسعت دامنلذا . مورد نياز، محدوديت خاصي را در نظر نگرفته است» اطالعات
 مهم ةالبته تذكر اين نكت .پژوهش و گردآوري منابع، مشكالت فراواني را نيز به همراه داشته است

ضروري است كه طبعاً سنديت، ارزش علمي و اعتبار منابع گردآوري شده يكسان نبوده و 
  .شگران گذارده شده است پژوهةبنابراين، گزينش و ارزيابي علمي نهايي مدارك مورد نياز به عهد

 ة رسال130 كتاب عربي، 600 كتاب فارسي، 475اين كتابشناسي شامل مشخصات حدود   
 هاي درسي،  علمي و اداري، سند و مدرك، جزوه مقاله، گزارش2250تحصيلي فارسي و عربي، 

 منبع است كه براساس 3455كنفرانس و سمينار فارسي و عربي و جمعاً  سخنراني، نقشه،
حدود  ميان كلّ منابع، در ضمناً. بندي شده اند جه به تنوع مسائل منطقه اي، طبقهعي و با توموضو
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. اند  در برخي قسمت ها تكرار شده منبع فارسي و عربي با توجه به محتواي موضوعي آنها،900
 را شامل 1367شر تا پايان سال  تاريخ نشر منابع گردآوري شده در اين مجموعه، از آغاز نةدور
  .شود مي

 قسمت فرعي تقسيم شده و منابع مربوط به 53منابع از نظر موضوعي در سه بخش اصلي و   
تمامي منابع نيز . نيز به طور خاص به شش موضوع مختلف تقسيم شده است هر يك از كشورها

بوط به در مورد منابع مر. اند ة متوالي گرفتهيك شمار از ابتدا تا انتها، براي سهولت امر بازيابي آنها
ايران، ذكر اين  نكته ضروري است كه با توجه به گسترش منابع ذيربط در مقايسه با ساير 

  . كشورهاي منطقه، تنها گزيده اي از مدارك مربوط ارائه شده است
و  در پايان سه بخش اصلي كتابشناسي، يك بخش متمم حاوي فهرست آخرين منابع جديد  

ضمنأدر پايان هر قسمت موضوعي متن  . تنظيم شده است،1367مدارك جاافتاده تا پايان سال 
كر  منابع موجود در بخش متمم كه از نظر موضوعي مربوط به آن قسمت مي شود، ذةاصلي، شمار
تواند جهت تكميل منابع مورد نياز خود، به منابع ياد شده در  بنابراين خواننده مي. شده است

بندي  ش متمم نيز جهت سهولت كار، طبقهرست بخضمناً در فه. فهرست تكميلي نيز مراجعه كند
  .موضوعي هر منبع به طور جداگانه در داخل پرانتز قيد شده است

 شناسايي منابع موجود در كتابشناسي با  كتاب، در جريان تحقيق وة مقدمةبراساس اشار  
 16 بيش از امروزه؛ به توجه به امكانات زماني ازجمله فقدان تارنماهاي اطالعاتي گسترده نظير

 كتاب مرجع و عمومي فارسي و 50 معتبر عمومي و تخصصي مراجعه شده، و بيش از ةكتابخان
 140در بخش مقاله ها نيز حدود . برداري قرار گرفته است ربي وانگليسي مورد بازبيني و فيشع

رد استفاده و  و غيرمستقيم مو دولتي و غيره به طور مستقيمةروزنامه، مجلّه، ماهنامه، فصلنامه، نشري
هاي آنان  ورد بقيه، قسمتي از شماره كامل، و در مةبرخي از آنها، دور. برداري قرار گرفته است فيش

  .مورد بازبيني و استفاده قرار گرفته است
از جمله نكات قابل توجه محتواي كتاب آنست كه هر پژوهشگر يا كارشناسي با هر   

  باشد،فارس خليج ة نوعي مربوط به منطق خود كه بهةموضوع مورد عالقه يا تخصص ويژ
اند  از آن جمله. عي ارائه شده، بيابدبندي موضو ستفاده از طبقهتواند به سهولت منابع خود را با ا مي



 

  

  فارس هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج اسناد و مدارك و نقشه12

فت و گاز، حقوق سياسي، اقتصادي، نظامي، تاريخ، جغرافيا، اجتماعي و فرهنگي، ن: مسائلي نظير
شناسي، كشتيراني و دريانوردي و اقيانوس هند، زبان و  الملل، كشاورزي، زمين درياها، حقوق بين
شناسي، جنگ ايران و عراق، تسليحات و  ها، جزاير و بنادر، باستاناطلس  و ادبيات، نقشه ها

  .مسائل ديگر و تجارت اسلحه، مسائل گوناگون كشورهاي منطقه به تفكيك،
استفاده شده » كنگره«للي الم بندي بين از روش صورت در ثبت مشخصات كتابشناختي منابع،  
ده يا عنوان و يا نس ترتيب الفبايي بر مبناي نام نويدر هر بخش و قسمت نيز منابع به .است
البته قابل تذكر است كه در مورد منابع فارسي، نظام .  ترتيب و ارائه شده اند،به مورد  بنا،سازمان

جام شده، ولي در مورد منابع عربي و ان) در صورت وجود(الفبايي بر مبناي نام خانوادگي نويسنده 
 خطاب افراد ةزيرا در كشورهاي عربي، نحو. نويسندگان آنها؛ نام كوچك مالك گرفته شده است

البته در مورد . به طور معمول به ترتيب براساس نام كوچك، نام پدر و بعد نام خانوادگي مي باشد
ان شناخته شده اند، نام خانوادگي آنها مبنا ش م خانوادگياسامي طوالني و قديمي كه در جامعه با نا

  ).اِبن ماجِد، البشاري، ابن خَلدون وغيره: مانند(گرفته شده است 
   در منابع عربيفارس خليجنام : 1-1

 در غالب منابع عربي ذكر شده در اين كتابشناسي، به جاي فارس خليجالزم به تذكر است كه نام 
 !ذكر شده است» الخليج«يا » الخليج العربي«نوان ساختگي ، با ع»الخليج الفارسي«عنوان صحيح 
 مسائل و بسياري از مانند اي سياسي داشته و ايهطرف اطالع دارند، اين تغيير نام پ پژوهشگران بي

اي عمدتاً از آستين استعمار و منابع غربي بيرون آمده و كشورهاي عربي نيز  هاي منطقه بحران
به گواه و سنديت صدها كتاب . اند انگيز را پذيرا شده ة تفرقهلآگاهانه يا ناآگاهانه اين حي

بحر «يا » فارس خليج« قديمي، نام اين منطقه از ابتدا ةو نقش) جغرافيايي، سفرنامه و تاريخي(
نيز بعضاً در » خليج عربي«البته عنوان . »خليج عربي«بوده است، و نه » درياي پارس«و يا » پارس

كتابها و نقشه هاي قديمي به چشم مي خورد كه محل اصلي اِطالق آن بحر احمر يا درياي سرخ 
است، حال چگونه اين جابه جايي عجيب و ساختگي انجام شده . فارس خليجبوده است، و نه 

  !خود جاي بحث بسيار دارد
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اولين رئيس جمهوري عراق پس » سرهنگ عبدالكريم قاسم«در ميان افراد بومي منطقه، ابتدا   
در آن كشور، و سپس ) ملك فيصل دوم( و سرنگوني نظام سلطنتي 1958از كودتاي ژوئيه 

 1952 ةي ژوئينيز به عنوان اولين رئيس جمهوري مصر پس از كودتا» سرهنگ جمال عبدالناصر«
گرايي متعصب عرب از عنوان   به داليل سياسي و قوميتو سرنگوني سلطنت ملك فاروق بنا

اما . برداري كردند ليغات سياسي خود عليه ايران بهرهاستفاده كرده و در تب» الخليج العربي«جعلي 
 اي اولين شخصيت خارجي نيز كه در كاربرد اين اصطالح غيرتاريخي و ساختگي نقش عمده

  . انگليسي بود(Sir Charles Belgrave)» وسِر چارلز بِلگري«داشت، 
، بيش از سي سال در فارس خليجكار انگليسي در  ز بلگريو، يكي از كارگزاران كهنهسرچارل  

وي پس از پايان ماموريت و بازگشت به انگلستان  ).1957 تا1926(منطقه فعاليت مي كرده است 
وي در ابتداي .  در لندن منتشر شد1966 تحرير درآورد كه در سال ةت منطقه به رشةكتابي دربار

 عرب ها اينك آن را خليج عربي  كهفارس خليج ...«:  مي نويسدفارس خليجكتابش در بحث از نام 
انگيز را در دهان اعراب  ر كتاب خود، اين تخم لقّ و تفرقه بدين ترتيب وي با انتشا15.»...نامند مي

در كتابها و » الخليج العربي« است كه پس از اين تاريخ، اصطالح ساختگي قابل توجه. شكست
  !مطبوعات كشورهاي عرب زبان نيز رواج مي يابد

رحال، به گواه انبوهي از اسناد و مدارك تاريخي و جغرافيايي و از جمله صدها نقشه و  هبه  
ناپذير است اقعيت انكاريك نام تاريخي و يك و» فارس خليج«اطلس بسيار قديمي و مستند، نام 

درخشد  انديشمندان علمي مستقل و صادق ميكه حقيقت آن همانند نور آفتاب نزد پژوهشگران و 
  . و نياز به بحث زيادي ندارد

  
  هاي نيمه تخصصي و عمومي  كتابشناسي-2

هاي   را از طريق مجموعهفارس خليج ةها آنهايي هستند كه منابع ويژ اين دسته از كتابشناسي
يا ) چاپي(شناسي، عمومي و غيره به شكل مكتوب  ناگون منابع خاورميانه، علوم سياسي، ايرانگو
فهرست منابع و  و يا ،) كتابشناسي و غيرهةهاي فشرد در تارنماهاي تخصصي و لوح(رونيك الكت

 و خاورميانه به فارس خليجموجود در كتابهاي مربوط به مسائل گوناگون ) كتابشناسي(مĤخذ 
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ة خود به دو بنابراين، مي توانيم اين دسته از منابع را به نوب. گان معرفي مي كنندخوانند
  .تقسيم نمائيم) غيرچاپي(منابع الكترونيك ) 2و ) چاپي(منابع مكتوب  )1 ةمجموعزير
  )چاپي(منابع مكتوب : 1-2

نابع ها را مي توانيم به دو دسته مجموعه هاي نيمه تخصصي شامل م اين دسته از كتابشناسي
 ةكتابنام« اول ةاز دست. بندي نمائيم شناسي و عمومي تقسيم و ايران خاورميانه و علوم سياسي،

مركز ة  بوسيل1350 ةده قابل ذكر است كه در« خاورميانه ةفارسي دربار فرانسه و انگليسي،
ه  متاسفان16. صفحه تدوين و منتشر شده است179در ت عالي بين المللي دانشگاه تهران مطالعا
 ة دانشكدة و از جمله كتابخان، معتبر و اصليةرغم تالش زياد و مراجعه به دو سه كتابخان علي

توانم  بي به كتاب مذكور نشدم و لذا نمي موفق به دستيا،حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 اول ةولي تا آنجا كه حافظه ام ياري مي كند، در سال هاي ده. جزئيات متن آن را تشريح كنم

) به فارسي و عربي (فارس خليجانقالب و زماني كه مشغول پژوهش منابع كتابشناسي موضوعي 
  .بودم، آن كتاب را ديده ام

مي باشد كه در » فهرست توصيفي كتابشناسي علوم سياسي«دومين كتاب مهم در اين زمينه،   
مكاري دو نفر و زير نظر مرحوم دكتر حميد عنايت و با ه  يك خانم پژوهشگرة بوسيل1350ةده

 كتاب 916 در اين اثر، جمعاً تعداد 17.ديگر از اساتيد دانشگاه تهران تدوين و منتشر شده است
، به شكل توصيفي كلي شامل ليف و ترجمهأت  اعم از، علوم سياسي به زبان فارسيةرشت

ميد  كتاب به قلم دكتر حةدر مقدم. هاي اصلي فهرست مطالب به خواننده ارائه شده است سرفصل
ة حاضر نخستين فهرست توصيفي مجموع«: اشاره شده كه )1353مورخ مرداد ماه(عنايت 
هايي است كه در ظرف چهل سال اخير در مباحث گوناگون علم سياست به زبان پارسي  كتاب

فهرست مقاالت مربوط به «: ضمناً در پانوشت مطلب اخير توضيح داده شده كه» .درآمده است
  ».گاه تهران منتشر شده است مطالعات اجتماعي دانشة از طرف موسس1349علوم سياسي در سال 

دو عنوان موضوعي و برخي نيز توصيف محتواي برخي كتابها خيلي كوتاه و در قالب يكي   
 بندي موضوعي مربوط به منابع ارائه شده در قالب يك طبقه. تر ارائه شده است تر و دقيق مفصل

براساس . بندي شده اند هاي فرعي تقسيم عنوانزير و استعلم سي هاي اصلي گوناگون مقوله
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بندي مورد نظر سازمان علمي و  ندي موضوعي منابع عبارت از تقسيمب توضيح مقدمه، مبناي تقسيم
الزم به تذكر است كه در هر بخش . بوده است) يونسكو(تربيتي و فرهنگي سازمان ملل متحد 

 كتابها ةربوط به همان بخش موضوعي و در قالب شمارموضوعي منابع، ارجاعاتي به ساير منابع م
  .صورت گرفته است

آسيا، آفريقا، : كه شامل عناوين» اي  منطقهمطالعات محلي و« بندي منابع مربوط به  طبقهدر  
عرفي اي م  منبع خاورميانه227خاورميانه است، تعداد  و اروپا آمريكا، اتحاد جماهير شوروي،

در ميان آنها ديده ) غيرمستقيممستقيم يا  (فارس خليج منابع مربوط به  مورد12اند كه تنها  شده
در هر بخش موضوعي به شكل ) نام مولف، يا عنوان، يا سازمان(منابع براساس الفبايي . شود مي

صورتبندي ثبت . نيز ثبت شده است  ترتيب مسلسل براي آنهاةمستقل ارائه شده اند، و يك شمار
البته . به روش ديويي نزديك است) و نه كامل(بع به شكل ناقص مشخصات كتابشناختي منا

مشخصات برخي از آنها خيلي ناقص و كوتاه ارائه شده است، در حالي كه فهرست توصيفي آنها 
  18.كاملتر است

هايي تدوين شده اند كه بطور عمومي كتابهاي  ة كتابشناسي يادشده، رشتةجدا از دو مجموع  
 به بعد 1330 ةعضاً از آغاز شروع فن چاپ در ايران و برخي نيز از دهچاپ شده در ايران را ب

 .اند  ارائه كردهبندي و  طبقه خود آنها راةبه تخصص و سليق گردآوري كرده و هر يك بنا
 شناسايي و مورد بررسي قرار داده است، ةكه نويسند معروفترين آنها هاي مهمترين و عنوان

هاي چاپي فارسي از آغاز تا آخر سال  ي فارسي، فهرست كتاب كتابهاي چاپفهرست: عبارتند از
كتابهاي ) 1342 -1333( ، كتابشناسي دهساله1354تا ... ، كتابشناسي موضوعي ايران از 1345

، و فهرست موضوعي كتابهاي منتشر 1348 -1343سال هاي : ايران، كتابشناسي موضوعي ايران
  ).         موعهسال شروع انتشار اين مج (1375شده در سال 

در پنج جلد منتشر شده » خانبابامشار«تدوين » فهرست كتابهاي چاپي فارسي«كتابشناسي   
 منابع معرفي شده 19.است و اختصاص به معرفي كتابهاي چاپ شده فارسي به شكل عمومي دارد

د نياز را براي بنابراين، پيدا كردن منابع مور. به ترتيب الفبايي و براساس نام كتاب تنظيم شده است
بندي موضوعي  العات كتابشناختي منابع نيز طبقهخواننده بسيار مشكل مي كند، بويژه اينكه در اط
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 در پايان 20.كند ورتنبدي استانداردي را دنبال نميشكل ثبت اطالعات منابع نيز ص. ثبت نشده است
بنابراين،كسي كه  .ه استاي تنظيم نشد امههر جلد نيز براي سهولت كار خوانندگان، هيچ نمايه ن

مراجعه كرده و يا » خ« را پيدا كند، بايد تنها به حرف فارس خليجخواهد مثالً منابع مربوط به  مي
  !   صفحات ديگر را زير و رو كند

 است كه براساس »1345ي فارسي از آغاز تا آخر سال فهرست كتابهاي چاپ« ديگر، ةمجموع  
 و هاي انجمن كتاب در سه جلد تدوين ابا مشار و فهرستخانب» اپي فارسيهاي چ فهرست كتاب«

نام  ةجلد آن اختصاص به معرفي كتاب ها و جلد سوم شامل چند نماي  دو21.منتشر شده است
 ةطبق شرح مقدمه، اين مجموعه شامل معرفي هم. دارد) نويس مولف، مترجم، و مقدمه(كِسان 

. باشد مي) تا حد دسترسي (1345ايان سال ا پكتاب هاي چاپي فارسي از آغاز فن چاپ در ايران ت
و خواننده تنها مي تواند از طريق  پيدا كردن منابع مورد نظر نيز در اين مجموعه مشكل است،

نوع ثبت منابع نيز از . احتماالً منبع خود را بيابد) در فهرست هاي اعالم(عنوان كتاب يا نام كسان 
 در اين كتابشناسي تنها فارس خليجپيدا كردن منابع  براي 22.روش استانداردي پيروي نمي كند

  !توان از طريق دانستن دقيق عنوان و يا نام مولف و مترجم و غيره به آن دسترسي پيدا كرد مي
كتابهاي ) 1342ـ1333(ة يكي ديگر از مجموعه كتابشناسي هاي عمومي، كتابشناسي دهسال  
 13در  ار و با همكاري حسين بني آدم مجموعاً پژوهشگر گرانقدر ايرج افشة است كه بوسيلايران

بندي ديويي و نظام   براساس طبقه منابع كتابي معرفي شده،23.جلد تدوين و منتشر شده است
 .باشد  ثبت مشخصات كتابها نيز به روش ديويي ميةالفبايي در هر قسمت تنظيم شده است، نحو

: پايان هر كتاب نيز سه فهرست نمايه اثر معرفي شده است، و در 5602اين مجموعه جمعاً  در
 عمدتاً در فارس خليجمنابع مربوط به . موضوعي، عنوان كتاب و نام كِسان تنظيم گرديده است

  .آمده است ) به روش ديويي900كد (» جغرافيا، سفرنامه، و سرگذشت نامه«بخش 
تدوين » 1348ـ 1343هاي  سال :كتابشناسي موضوعي ايران«  قابل توجه ديگرةمجموع  

 ة عنوان كتاب و نشري7450 در اين كتاب مشخصات كتابشناختي تعداد 24.است» حسين بني آدم«
 ها ارائه شده، و منابع در تمامي قسمت عنوان فرعي 555 بخش اصلي و 11فارسي در قالب 

مشخصات منابع خيلي دقيق و منظم و با استفاده از  .اند براساس نظام الفبايي ترتيب شده
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:  اصلي عمدتاً در موضوعفارس خليجمنابع مربوط به . اند ي ديويي تنظيم گرديدهدصورتبن
جهت سهولت كار خوانندگان، در پايان . ثبت شده اند» نامه و تاريخ جغرافيا، سفرنامه، زندگي«

  .موضوعي، عنوان كتاب ونام كِسان نيز ارائه شده است: كتاب سه نمايه
كتابشناسي موضوعي ايران «:  ديگري را با عنوانةوعپژوهشگر و مولف ياد شده ضمناً مجم  
بندي موضوعي دهدهي ديويي تدوين و منتشر كرده  در چند جلد و براساس طبقه» 1354 تا... از 

 بخاطر عدم تشخيص ،طبق توضيح نويسنده،  علت عدم ذكر تاريخ مبدأ در عنوان كتاب25.است
 هزار 50ر اين كتابشناسي جمعاً حدود د. دقيق تاريخ چاپ برخي آثار فارسي ثبت شده است

 موضوع اصلي و فرعي و براساس ترتيب الفبايي ارائه شده 127عنوان كتاب فارسي و عربي در 
اين كتاب فاقد نمايه . بت شده است عمدتاً در بخش تاريخ و جغرافيا ثفارس خليجمنابع . است
  . مواجه مي سازدرا با مشكلهاي الزم است و بنابراين پيدا كردن منابع مورد نياز  نامه

هاي  مومي عبارت از فهرست موضوعي كتابهاي ع ة قابل توجه كتابشناسيآخرين مجموع  
به بعد به همت ) 1375مربوط به كتابهاي منتشره در  (1376شده در هرسال است كه از سال منتشر

ة  متن كارنام26.معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تدوين و منتشر شده است
. بندي ديويي و نظم الفبايي عنوان كتاب ها تنظيم شده است نشر براساس موضوع و نظام رده

» كودكان و نوجوانان«و براي » عموم«اطالعات كتابشناختي در دو بخش منابع قابل استفاده براي 
نوان، ع: هاي  نمايهپايان هرجلد نيز براي سهولت بازيابي اطالعات، در. ارائه شده است

ضمناً در پايان كتاب نيز چند جدول و نمودار . ارائه گرديده است و ناشر تنظيم و پديدآورنده،
  .مربوط به آمارهاي انتشار كتاب در سال مورد نظر تنظيم شده است

  )غيرچاپي(منابع الكترونيك : 2-2

تاب هاي  تخصصي كتابشناسي است كه كةهاي فشرد  لوحاين گروه از منابع شامل تارنماها و
به امكانات موتور جستجوي چاپ شده در ايران را به شكل عمومي معرفي مي كنند و با توجه 

ي شناساي را با استفاده از آنها فارس خليجتوان كتاب هاي تخصصي مورد نظر و از جمله  آنها مي
تابشناسي ملي ك«به نام » .ا.ا. ملي جةسازمان اسناد و كتابخان«نماي مهمترين آنها شامل سه تار. كرد
 ةدو لوح فشرد و ؛»شناسي مطالعات ايران«  و بانك ،» كتابةخان«، بانك اطالعاتي »ايران
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 ملي ايران به زبان هاي فارسي، انگليسي، ةتارنماي كتابخان. است» كتيبه«و » كتابشناسي ملي ايران«
كتابي، : ن انواع منابعتوا يران مي موتور جستجوي كتابشناسي ملي اةعربي، و ايتاليايي است و بوسيل

 شنيداري، اسناد، مقاله ها، مواد جغرافيايي، نسخه هاي خطي، نُت موسيقي، متون چاپ -ديداري
 منابع كتابشناسي ملي ةيا از ميان هم  ملي وةسنگي و سربي و غيره را در منابع موجود در كتابخان

 عنوان، پديدآور، موضوع، (ايران با استفاده از هر يك از اطالعات در دسترس منبع مورد نظر
  27.جستجو كرد...)  رده، ةشمار
زبان  ، كه فقط فارسي)نما كتاب(آن » رساني كتاب رايانه ة اطالعشبك«و »  كتابةخان«تارنماي   
 ة بوسيل1377در بهمن ماه . ا.ا. در خالل مراسم پانزدهمين سال انتخاب كتابهاي سال ج،است

ة موتور جستجوي اين شبكه بوسيل. ت افتتاح گرديدحجت االسالم خاتمي رئيس جمهوري وق
ها را   كتاب فروشيتوان تنها اطالعات مربوط به كتابهاي منتشر شده در ايران، ناشران كشور، و مي

 ةهاي الكترونيك ماهنام توان نسخه افه اينكه از طريق اين تارنما مي به اض28.جستجو كرد
 كتاب هفته، و نيز آخرين خبرهاي مربوط به انتشار ةنام هفتهكتابشناسي و نقد و بررسي كتاب، 

قابل تذكر است كه منابع موجود در بانك اطالعاتي . كتاب در ايران را مطالعه و پيگيري نمود
تر است، به نحوي كه  تر و تكميل ة كتاب بسيار گستردهكتابشناسي ملي ايران در مقايسه با خان

كه در تارنماي  شود، در حالي ربي و التين را نيز شامل ميهاي عبسياري از منابع قديمي يا به زبان 
 .دومي چنين نيست

 است كه شامل بيش از »بنياد ايران شناسي«شناسي وابسته به  تارنماي بانك مطالعات ايران  
 هاي پژوهشي، اسناد تاريخي،  فارسي و التين، طرحةنام  عنوان كتاب، مقاله و پايان396000

نزديك به  1386پايان سال  اين بانك تا  ازجمله در29.ستند و غيره استهاي سينمايي و م فيلم
قابل ذكر  .معرفي شده است  ثبت وفارس خليجگوناگون  منابع متنوع مربوط به ابعاد مورد 5000

 تخصصي دارد كه به گردآوري و ة وابسته به بنياد مذكور و تارنماي ياد شده جنبةاست كه كتابخان
  .شناسان مي پردازد ة ايران و ايراندربار اد و مدارك و رسانه هاي معتبراسن پردازش كتابها،

 آن در سه ة به بعد نيز لوح فشرد1376از تارنماي كتابشناسي ملي ايران، ضمناً از سال  جدا  
ة هر لوح فشرده حاوي كل مدارك قبلي به اضاف. نوبت در هر سال تهيه و منتشر مي شود
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 سال ة اول لوح فشردةشمار حال حاضر، آخرين ويرايش آن در .هاي جديد منابع است افزوده
 شناسي،  عنوان التين در موضوع ايران26916عنوان منبع فارسي،  610266 است كه تعداد 1384
ركورد مستند مشاهير و  880152 جزوه، و 1414عنوان التين در موضوع هاي ديگر،  9759

  . مولفان را به پژوهشگران عرضه مي كند
 هزار عنوان كتاب هاي فارسي منتشر شده 190شامل مشخصات بيش از » كتيبه «ةفشردلوح   

در اين لوح، مشخصات كتابشناختي توصيفي كتابهاي .  است1381 تا 1370در ايران از سال 
بندي  توان براساس رده البته در اين لوح نمي. ت شده است زماني ياد شده ثبةمنتشر شده در دور

  .وعي به جستجوي اطالعات مورد نظر پرداخت موضةديويي و نماي
  
  معرفي و نقد كتاب، فهرست منابع و مĤخذ -3

 آنهايي هستند كه از طريق صفحه هاي ويژه نقد و بررسي كتاب فارس خليجسومين دسته از منابع 
ارائه ) كتابشناسي(در نشريات ادواري به شكل پراكنده و نامنظم، و يا فهرست هاي منابع و مĤخذ 

 و خاورميانه به فارس خليجهاي مربوط به بررسي مسائل گوناگون   كتابها يا مقاله در پايانشده
  .خوانندگان معرفي مي شوند

 بررسي و نقد كتاب روش پسنديده و مفيدي است كه حداقل از بيش از نيم قرن پيش در  
با ) انامه ها و سالنامه هها، ماهنامه ها، فصل  نامه هفته(وزنامه ها و نشريات ادواري  رةايران بوسيل

 بويژه نشريات تخصص همواره صفحاتي را به اين امر. گيرد جديت مورد استفاده قرار مي
. اند همين روش به خوانندگان معرفي شده نيز به فارس خليجاختصاص داده اند، اولين كتابهاي 

ي تاليف به زبان انگليس» فارس خليج« شايد اولين آنها مربوط به معرفي كتاب مشهور
 اديب و پژوهشگر ةو معرفي اين كتاب بوسيل نقد . آن باشدةترجم قبل از و »آرنولدويلسن«

كتاب جديد در باب «در يك بررسي چهار صفحه اي با عنوان » سعيد نفيسي«مشهور مرحوم 
  30.به انجام رسيده است) زير نظر احمد و عبدالرحمن فرامرزي(» تقدم « ةدر مجل» فارس خليج
 انتشارات آكسفورد در ة بوسيل1928 توجه است كه اصل كتاب مذكور در سال جالب  

نفيسي  .در ايران انجام شده است) ش1307(عرفي آن نيز در همان سال انگلستان منتشر شده و م
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ستايد و در پايان توصيه مي كند كه متن آن  دام مولف را در تدوين اين اثر مياق در معرفي كتاب،
سه سال بعد اين كتاب به فارسي ترجمه و منتشر (مه و مورد استفاده قرار گيرد به فارسي نيز ترج

  31).شد
ان به معرفي ، به عنوان نمونه مي توفارس خليجبررسي و معرفي كتاب هاي   ديگرةاز جمل  

راه آهن اروپا و « و » خاركةجزير« ،»شورش بردگان «،»فارس خليجزند و  كريمخان«: چهار كتاب
علي تاليف محمد» آشنايي با امارات آن، فارس خليج«، يا 32اليف احمد فرامرزيت» فارس خليج
) اقتداري(ضمناً ايشان .  آقاي احمد اقتداري اشاره كردةبوسيل» راهنماي كتاب «ة در ماهنام33جناب

، چهار كتاب »آينده«در ماهنامة » افياي ايرانچند مأخذ براي تاريخ و جغر«ضمن معرفي و بررسي 
نيز به   رافارس خليج هاي آقاي حسين نوربخش پژوهشگر ه نوشته از جملفارس خليج ةاردرب نيز

  34.كند خوانندگان معرفي مي
هاي تحصصي علوم سياسي  ها و فصلنامه زايش تعداد ماهنامهدر سالهاي پس از انقالب، با اف  

و انتشار و هم  پژوهشي سياسي دولتي و غيردولتي؛ هم تاليف و ترجمه ةو نيز ايجاد چند موسس
از آن جمله نقش .  به نحو چشمگيري توسعه يافتفارس خليجمعرفي و نقد كتاب هاي مربوط به 

: نشريات ادواري زير در معرفي و نقد كتاب هاي تخصصي علوم سياسي قابل توجه بوده است
  مطالعات خاورميانه،ةفصلنام  سياست خارجي،ة اقتصادي، فصلنام- اطالعات سياسيةماهنام

 مطالعات راهبردي، ة راهبرد، فصلنامةشناسي، فصلنام آمريكا-شناسي لاسرائي :اي طالعات منطقهم
ة مطالعات المللي، فصلنام ة رهيافت هاي سياسي و بين مطالعات دفاعي و امنيتي، فصلنامةفصلنام
  .و غيره المللي، بين

ل در پايان  معموبطور ، ضمناًفارس خليجمعرفي و بررسي و نقد كتاب هاي  جدا از  
 به زبان فارسي و غيره، فهرست هاي منابع و فارس خليجهاي تخصصي بررسي مسائل  كتاب
هاي   را با توجه به زمينهفارس خليجآنها كم و بيش تعدادي از منابع مربوط به ) كتابشناسي(مĤخذ 

نسوي  فراةمثالً نويسند. مورد بررسي در كتاب مورد نظر به خوانندگان خود معرفي كرده اند
، يك 35كه به فارسي نيز ترجمه شده است) واداال.ر(»  در عصر استعمارفارس خليج«: كتاب
، )عمدتاً( را به زبان هاي فرانسه فارس خليج خوب و منظم و به تفكيك موضوعي، منابع ةمجموع
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كند، كه با توجه به   صفحه به خوانندگان خود ارائه مي30انگليسي، عربي و آلماني در قالب 
اين فهرست را در هشت » واداال«. يمي بودن كتاب و شرايط زماني آن، بسيار قابل توجه استقد
  . كتاب و سند تنظيم كرده است330 و تعداد بيش از 36 موضوعيةمقول
 ة نيز معموالً در پايان كتاب يا مقالفارس خليجغالب پژوهشگران و اساتيد متخصص مسائل   

 خود شناسايي و ةاند، كه به نوب ة خود را ثبت كرده استفادمĤخذ مورد خود فهرستي از منابع و
اند آثار  كند، از آن جمله  را براي جويندگان تسهيل ميفارس خليجدسترسي به منابع تخصص 

علي جناب، احمد اقتداري، حسين  نظير آقايان احمد فرامرزي، محمدتر پژوهشگران قديمي
يد و پژوهشگران جديدتر نظير بيژن اسدي، همايون ايرج افشار سيستاني و غيره؛ و اسات نوربخش،

  .ديگر افراد الهي، اصغر جعفري ولداني و
  
  ها نوشت پي

1. www. umass.edu/wsp/methodology/outline/ tact.html 
Also see: W.I.B. Beveridge, The Art of Scientific Investigation, 1950. 

  : به. ك. ارتباطات و تاثير آن بر جامعة بشري ربراي كسب اطالعات بيشتردربارة اهميت. 2
Marshall Mcluhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill 
Book Co., 1965). 

، دانشكدة علوم اقتصادي و دانشگاه شهيد بهشتي، »روش تحقيق و مأخذشناسي«بيژن اسدي، جزوة درسي . 3
  .1-2اگون، ص سياسي، سال هاي گون

  .همان منبع. 4
موسسة : قم(  الي تصانيف الشيعه���الذر، )1348 -1255(محمدمحسن آقابزرگ طهراني : رجوع كنيد به. 5

  . جلد26، 1365، )1355اسماعيليان، 
تهران، (، )نيمه اول (1362، كتابشناسي ملي ايرانايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، كتابخانة ملي ايران، . 6

 .5، ص )1365
  . ص، فارسي و انگليسي130، )تا پژوهشگاه علوم انساني، بي: تهران (فارس كتابنامة خليجاسماعيل رائين، . 7
صيد مرواريد المناص في احوال  )1: به شرح زير است» خان سديد السلطنه محمدعلي«اين كتابهاي عربي نوشتة . 8

 .فصاتيح االدب في تواريخ العرب )2 الغوص و الغاص،
صورتبندي ثبت مشخصات : تذكرمهم(فارس استفاده شده است؟  به عنوان مثال، آيا در منبع زير از نام اصلي خليج. 9

  ):منابع مورد مثال هر يك از منابع مورد بحث در اين مقاله، از همان منبع اقتباس شده است
Dubai, The Pearl of the Coast, Beirat, 1970. 

  : ع زير از آن جمله اندبه عنوان مثال، مناب. 10
  .  1317، فارس نقشه هاي خليج بايندر، دريابان غالمعلي، -
  . فارس اطلس جغرافيايي خليج:  سحاب، ــــــــــــــــ -
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  .   رسايي، درياساالر فرج اهللا، انتشارات نيروي دريايي ايران-
-Behr. Behr's Diarium.  
-Ebad-el-Djalil. Divan, Bahrein. 

 مركز مدارك ةريزي علمي و آموزشي، كتابخان موسسة تحقيقات و برنامه: تهران (فارس  خليجةبشناسي گزيدكتا. 11
 . ص19، )1356علمي، 
 . پادشاهان هرمزةنام شجرهي و فارسي با از قرن هشتم تا پانزدهم به زبان هاي آلمان، ملوك، هرمز:  براي نمونه.12
ملوك «مي باشد، در حالي كه مؤلف به اشتباه ...   از قرن هشتم تا پانزدهمملوك هرمز: اينكه عنوان صحيح كتاب تذكر
 ! نام مؤلف آورده استةرا به مثاب» هرمز
 علوم ةشاپور، دانشكد اه جنديدانشگ: اهواز( فارس و درياي عمان خليج) بيبليوگرافي (ةكتابنام محمدباقر نبوي، .13

          ).فارسي و التين( ص 56+12، )1361دريايي، 

 المللي، دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران( )به فارسي و عربي(فارس  كتابشناسي موضوعي خليج بيژن اسدي، .14
 .                           ص442+ ، پانزده )1368

15. Sir Charles Belgrave, The Pirate Coast (London: Bell & Sons, 1966), P.3. 
، 1354المللي،  اه تهران، مركز مطالعات عالي بيندانشگ: تهران(  خاورميانهةدربارانسه و فارسي ة انگلسي، فركتابنام .16
  .) ص179
، با همكاري دكتر ابوالفضل فهرست توصيفي كتابشناسي علوم سياسيدكتر حميد عنايت،  زير نظر  اقدس ملك،.17

 . ص420، )1354اد ماه انتشارات دانشگاه تهران، خرد: تهران(لي يقاضي و دكتر محمدرضا جل
 ، ص96 ،اسالم در شوروي، روشنيان، كريم( ،169ة منبع شمار:  به عنوان نمونه منابع زير از آن جمله هستند.18

 . مصور، ص190 ،حكومتي به دست مردم :كشورهاي متحده ،وزارت امور خارجه) 111 ةيا شمار، مصور
بنگاه ترجمه و نشر كتاب با همكاري : تهران(الف ـ ت :  اول، جلدفهرست كتاب هاي چاپي فارسي خانبابامشار، .19

  ).1350انجمن فلسفه و علوم انساني، بهمن ماه 
 148ش، سربي، رقعي، 1317سرتيپ غالمعلي بايندر فرزند علي اكبر، خرمشهر، : فارس خليج:  به عنوان نمونه.20
 .ص
براساس فهرست خانبابامشار و فهارس انجمن  (1345فهرست كتاب هاي چاپي فارسي از آغاز تا آخر سال  .21

 . جلد3، )1352بنگاه ترجمه و  نشر كتاب، : تهران(كتاب 
 ، سِرآرنولدويلسن انگليسي،) قديمه تا اوايل قرن بيستم ميالديةاز قديمترين ازمن( :فارس خليج:  به عنوان نمونه.22

 . ص196+245 ، سربي،. ش1310 طهران، ، قشونة مجلةنشري،  محمد سعيديةترجم
 انجمن كتاب، :تهران (كتاب هاي ايران) 1342ـ1333(كتابشناسي دهساله با همكاري حسين بني آدم، ايرج افشار. 23

 . جلد13). 1346دفتر دهم 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، اسفند : تهران (1348ـ 1343سال هاي : كتابشناسي موضوعي ايران حسين بني آدم، .24

 . ص953، )1352
مركز : تهران(كليات، آثار عمومي و فلسفه : ، جلد اول1354تا ... كتابشناسي موضوعي ايران از سين بني آدم،  ح.25

 ).1358اسناد فرهنگي آسيا، 
فهرست موضوعي كتابهاي منتشر :  نشرةكارنام ، معاونت امور فرهنگي،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.  ايران.26

 ).1376تهران، ( 1375شده در سال 
27. www.nlai.ir 
28. www. ketab.ir 
29. www.iranologyfo.com 
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موجود در (، 399ص  ،)1307( 7 ة، شمار2، سال  تقدمةمجل ،»فارس كتاب جديد در باب خليج«،  سعيد نفيسي.30
 ). مركزي دانشگاه تهرانةمركز نشريات كتابخان

قايع تاريخي و گزارش نظامي خليج از قديمترين  وةفارس، مجموع  خليج، )1940 -1884( آرنولد تالبوت ويلسن .31
: نتهرا ص، چاپ دوم، 235 ،1310ة قشون، مجل: تهران،  محمد سعيدية چاپ اول، ترجم،ازمنه تا اوايل قرن بيستم

  . ص333، 1348بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
آذر و ( 10 و 9، شماره هاي 12، سال  راهنماي كتابةماهنام ،»فارس تاريخ و جغرافياي خليج «، احمد اقتداري.32
 )بررسي و نقد كتاب. (716 ـ 720 و 544 -549ص ، )1348بهمن و اسفند  (12و 11ي و شماره ها ،)1348دي 
 .424 -427ص ، )1349( 13، سال  راهنماي كتابةماهنام ،» امارات آنآشنايي با فارس، خليج«،  احمد اقتداري.33
   )بررسي و نقد كتاب(
فروردين ـ ( 1 -3، شماره هاي 11، سال  آيندهةماهنام ،»أخذ براي تاريخ و جغرافياي ايرانچند م«،  احمد اقتداري.34

 ).بررسي و نقد كتاب. (188 -192، ص 1364خرداد 
: تهران( شفيع جوادي ة، ترجم)ليجاوضاع سياسي و جغرافيايي خ(فارس در عصر استعمار  خليجواداال، .  ر.35

  . ص34 +186، )]1356 [سحاب كتاب،
منابع ) 2فارس،  آثار كلي مربوط به تاريخ و جغرافياي خليج) 1: بندي هاي موضوعي فهرست عبارتند از   طبقه.36

شناسي،  مورفولوژي و زمين) 6، )عربي(ازي كرانه هاي ت) 5اسناد رسمي،  )4فارس بطور خاص،  خليج) 3خاوري، 
و  )ورهاي غربي قدرتمند وقت به تفكيككيك هر يك از كشبه تف(مباحث سياسي و اقتصادي ) 8شناسي، و   اقليم)7

  .و مدارك ذيربط از جمله اسناد
  


