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Abstract 

Objective: Purpose of this study is to review the definitional framework of rare books and to 

study the historical evolution of special collections in the world and in Iran.  
Methodology: Descriptive method with inductive approach has been used. First, it reviewed the 

existing definitions of rare books and their shortcomings to finally reach a comprehensive 

definition; then the historical course of special collections in the world was analyzed and the 

history and libraries with special collections in Iran were reviewed. The sources used in this 

research have been collected using documentary and library methods.  

Findings: Rare books have a definition beyond the old books and the process of transferring 

information in them does not only include content data. In the second part, four stages were 

achieved regarding the evolution of special collections in the world (Identification and 

segregation of rare books; The evolution of rare books in academic libraries; The evolution of 

rare books and special collections with the opening of these sections in university libraries; 

Forming a professional organization (ACRL) to meet educational and communication needs), as 

well as the differences in approaches to special collections in different societies and cultures and 

the differences between blacks and whites due to differences of concern throughout history. 
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According to experts, in terms of historical position by global definition, we are now in the 

fourth stage. By reviewing special collections in Iran, the first library with special collections 

was the library of Vank Church in Isfahan, and in total, 21 libraries with special collections 

were found in Iran.  

Conclusion: Contrary to popular belief, the definition of the term "rare book", which is an 

important resource in special collections, can vary based on the missions and goals of libraries 

and their overall strategies, and in general, may not be outside the strategic framework of 

libraries. Books can be considered potentially scarce and the basis for identifying rare books is 

largely dependent on the mission of the collections and cannot be evaluated independently. 

Also, the history of special collections in Iran, unlike the world, does not have a clear course. 

The stages of its evolution are not clearly defined and the information available in this regard is 

related to the libraries that have these collections, and the initial purposes of their formation 

have been largely distorted. This issue will require serious attention to the field of research, and 

the elimination of existing shortcomings by researchers with different orientations.  
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 چکیده
 . های ویژه در جهان و ایران است یخی مجموعهرهای کمیاب و بررسی سیر تحول تا هدف از این پژوهش، مروری بر چارچوب تعریفی کتاب هدف:

نهایت به  ها پرداخته تا در های کمیاب و نواقص آن های موجود از کتاب ابتدا به مرور تعریف .از شیوه توصیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است روش:

های ویژه در  موعههای دارای مج های ویژه در جهان و پس از آن به مرور تاریخ و کتابخانه تعریفی جامع رسیده شود؛ سپس به تحلیل سیر تاریخی مجموعه
 . اند ای گردآوری شده منابع مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از شیوه اسنادی و کتابخانه .شود ایران پرداخته می

در بخش  .گیرد بر نمیهای محتوایی را در  ها، صرفاً داده چاپ دارند و روند انتقال اطالعات در آن های کهنه های کمیاب، تعریفی فراتر از کتاب کتاب ها: یافته

های مختلف و تفاوت  های ویژه در جوامع و فرهنگ های ویژه در جهان و همچنین، تفاوت رویکردها به مجموعه خصوص تحول مجموعه دوم، چهار مرحله در
در ایران، نخستین کتابخانه دارای مجموعه های ویژه  با مرور مجموعه .به دست آمد طول تاریخ ها در دلیل تفاوت دغدغه  و سفیدپوست به  آن میان اقشار سیاه

 . های ویژه در ایران یافت شد کتابخانه دارای مجموعه 40مجموع، تعداد  ویژه، کتابخانه کلیسای وانک اصفهان بوده و در
ها وابسته  به رسالت مجموعهحدود زیادی  های کمیاب تا صورت بالقوه کمیاب محسوب شوند و مبنای تشخیص کتاب  توانند به ها می کتاب گیری: نتیجه

مراحل تحول آن به  .خالف جهان، از سیر روشنی برخوردار نیست های ویژه در ایران، بر همچنین، تاریخ مجموعه .طور مستقل قابل ارزیابی نیست  بوده و به
ها تا حدود زیادی  اهداف اولیه تشکیل آن هاست و های دارای این مجموعه  روشنی مشخص نشده و اطالعات موجود در این خصوص، مربوط به کتابخانه

 . است مخدوش مانده
 

 .های چاپ سربی های چاپ سنگی، کتاب های کمیاب، کتاب های ویژه، کتاب مجموعه ها: واژهکلید

 پژوهشینوع مقاله: 

--------------------- 
 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانهناشر: 

 
      

 
  های ایران بر اساس رویکرد مدیریت دانش سازمانی؛ به های ویژه در کتابخانه مدیریت مجموعهمطالعه »این مقاله، مستخرج از رساله دکتری با عنوان  .0

 . است« عنوان شیء  همراه ارائه یک مدل کاربردی بر اساس مفهوم کتاب به

 نویسندگان  ©
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 مقدمه

اند و  های تحت مالکیت خود کرده داران اولیه با کتاب تاریخ کتاب، مطالعه، بررسی، ثبت و اثبات آنچه مجموعه

عوامل  .ای نیست اولیه، وارد یک کتابخانه شود، تاریخ ساده سیری که طی شده تا یک کتاب کمیاب چاپی

 . (6102افتاده فناورانه و اقتصادی در این امر دخیل هستند )دِین،  پا  متعدد و گهگاه پیش

های ویژه با آن مواجه هستیم،  های کمیاب و مجموعه ای که در خصوص کتاب توان گفت اولین مسئله می

                      تشخیص باشند؛ راحتی قابل  برخی از موارد، ممکن است به .است بحث تشخیص صحیح و مبنای آن

بندی  های متنی طبقه عنوان یک محفل اطالعاتی داده  مثال، یک کتاب کاغذی مدرن، ممکن است به  عنوان  به

یگر این طیف، یک در مقابل و در سر د .راحتی جایگزین آن شود  تواند به شود و بنابراین، منبع دیگری می

این دو نمونه، نیازی به  .نویسی یک شخصیت برجسته تاریخی را داریم کتاب مقدس چاپ گوتنبرگ با حاشیه

راحتی جایگزین داشته باشد و کتاب   تواند به کتاب کاغذی مدرن، می .ای ندارند گیری پیچیده فرایند تصمیم

های  های کتاب هد کرد؛ اما کارکنان مجموعهمقدس چاپ گوتنبرگ، بدون تردید اصالت خود را حفظ خوا

 .«خاکستری»قرار دارند: ناحیه « طیف»کمیاب، اغلب با مواردی مواجه هستند که در جایی میانه دو سر این 

های محتوایی و  های ویژگی تحلیل و  گیری درست در خصوص آن، نیازمند تجزیه بری که تصمیم چالش هزینه

  .(6112این منابع است )شیهان، فیزیکی دقیق و درست در خصوص 

ها با تحوالت اخیر فناوری، اجتماعی و اقتصادی به  بریم که کتابخانه ای به سر می بدیهی است در دوره

عنوان یک نهاد مخزن دانشی،   ها به از سویی دیگر، این تحوالت از رسالت کتابخانه .اند چالش کشیده شده

ها  ها در قرن بیست و یکم، همچنان به ایفای آن یی که کتابخانهها شاید در میان تمام نقش .نکاسته است

 . (6106ها در خصوص میراث مکتوب باشد )دلسائرت،  پردازند، کمترین دغدغه موجود، مسئولیت آن می

تواند کامالً بر اساس معیارهای شخصی،  ، می«کمیاب» عنوان به تشخیص یک کتاب جدا از مجموعه 

های رسیدن به اصول دقیق شناسایی این نوع از منابع، مطالعه و بررسی  یکی از راه .ای باشد ذهنی و سلیقه

 .های کمیاب از سایر منابع کتابخانه در وهله نخست آن است ها و چگونگی تفکیک کتاب سیر تاریخی آن

ر کند؛ و تواند با گذشت زمان و بنا به مقتضیات روز، تغیی می« کتاب کمیاب»ها از  بدیهی است تعریف مجموعه

تواند مبنای رسیدن به تعریفی دقیق  اما آگاهی از تعاریف موجود، می .تری را شامل شود حتی ساختار متفاوت

نیازی ضروری جهت مدیریت صحیح این منابع و  ها باشد؛ امری که پیش بر اساس نیازهای مجموعه

 . شود ها محسوب می پذیر ساختن اصولی آن دسترس

های   های ویژه، کتاب قاله، تالش شده است تا به مروری بر مفهوم مجموعهبر همین اساس در این م

های کمیاب  کمیاب و سیر روند تاریخی آن در جهان و ایران پرداخته شود و تا حد امکان، نحوه گزینش کتاب
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ات اطالع .ها در دو دیدگاه جهانی و ملی، مورد بررسی قرار گیرد موجود در طیف خاکستری از سوی کتابخانه

های گوناگون داخلی و  ای بوده و با مراجعه به پژوهش صورت اسنادی و کتابخانه   حاصل از این پژوهش به

هایی که در این پژوهش در پی پاسخ به  پرسش .گرفته، با شیوه توصیفی، گردآورده شده است خارجی صورت

روند تاریخی  .6هایی دارد؟  یک کتاب کمیاب چه کتابی است و چه ویژگی .0ها هستیم، عبارتند از:  آن

روند تاریخی  .3های ویژه و تعریف کتاب کمیاب در جهان از چه سیری برخوردار بوده است؟  مجموعه

 های ویژه و تعریف کتاب کمیاب در ایران از چه سیری برخوردار بوده است؟ مجموعه

 

 پیشینه پژوهش

های چاپ سربی دوره قاجار موجود در کتابخانه  کتابهای  ویژگی»نامه خود با عنوان  ( در پایان0331بابازاده )

های چاپ سربی دوره قاجار  های کتاب به بخشی از تاریخ چاپ در ایران و ویژگی« ملی جمهوری اسالمی ایران

شدن تاریخ چاپ و شناساندن میراث   موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی پرداخته و هدف از آن را روشن

نامه از لحاظ هدف متمرکز بر مجموعه ویژه کتابخانه ملی ایران  بیان کرده است؛ این پایان فرهنگی کشور ایران

شود و بعدها هم توسط پژوهشگران بسیاری  عنوان یک مرجع در این حوزه مطرح می پژوهش بابازاده، به  .است

ای بر تحول و تطور  قدمهم»( در پژوهشی با عنوان 0331افزون بر این، امامی ) .مورد استناد قرار گرفته است

پردازی در صنعت کتاب و کتابت  نویسی و نمایه گیری فهرست بررسی شکل  به« نویسی در متون کهن فهرست

های  ها و متن نویسی از گذشته تا امروز با استناد به نمونه گیری و تکامل فهرست در این مقاله، شکل .پردازد می

پردازی  نویسی و حاشیه در این مقاله، به عوامل دیگری از قبیل رکابه .شود کهن فارسی پی گرفته می

دادن محتوای متن به خواننده کمک  یک شیء( که به نوعی در نشان عنوان به نویسی با مفهوم کتاب  )فهرست

 . کنند نیز اشاره شده است می

و  های کمیاب کتاب»(، مدخلی تحت عنوان 0331رسانی ) المعارف کتابداری و اطالع در دائره

اقبال به چاپ رسیده است  با ترجمه، تلخیص و اضافات ناهید بنی 0، تألیف دانیل تریستر«های خاص مجموعه

 . های آن پرداخته شود که در آن، تالش شده تا به ارائه تعریفی از این اصطالح و ویژگی

 

 

 

 
1. Daniel Traister 
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 های کمیاب های ویژه و کتاب مفهوم مجموعه

(، معتقد است 6111اِنیس ) .فردی هستند دانند که دارای عناصر منحصربه ویژه میجهت  این منابع ویژه را از

ای، دارای  هر مجموعه ویژه .اند این منابع، آخرین فرصت ما برای بازیابی آن چیزهایی هستند که از دست رفته

؛ بوید، 6111دهنده آن )کَچن،  مشخصه متمایزی است که عبارت است از ترکیبی از محتوا و افراد تشکیل

« ویژه»و نگهداری منابع بود که   های ویژه، به دلیل نیازهای ویژه حفاظت تا همین اواخر، مجموعه .(6111

  ها را به فردتر از آن بودند که بتوان آن پذیر، کمیاب و منحصربه منابع بسیار قدیمی، آسیب .شدند نامیده می

 . صورت قفسه باز مورد نگهداری قرار داد

های ویژه، شامل انواع گوناگونی از منابع هستند؛ از جمله:  ( معتقد است مجموعه6103) کالینگفورد

های  ها، فایل ها، روزنامه ها، بایگانی ها، عکس ها، نقشه ها، گاهنامه های خطی، جزوه های چاپی اولیه، نسخه کتاب

ها در مؤسسات و  هستند؛ آنجا  های ویژه، همه کند که مجموعه دیجیتالی و موارد دیگر؛ همچنین عنوان می

های  ها، مدارس، کتابخانه ها، دانشکده های تحقیقاتی، دانشگاه شوند: کتابخانه های متفاوتی نگهداری می سازمان

های تاریخی، کلیساها،  ها و مراکز آرشیوی، خانه های هنری، بایگانی ها، گالری های عمومی، موزه ملی، کتابخانه

در  6100های خطی ایفال در سال  های کمیاب و نسخه کنفرانس بخش کتاب در ... جوامع اندیشمندان و

منابع کمیاب »پرسش اصلی این کنفرانس این بود که  .های ویژه بحث شد پورتوریکو هم درباره دامنه مجموعه

ها، چه نتایجی خواهد  داران در خصوص آن  ها شامل چه منابعی هستند و اقدامات مجموعه در کتابخانه

های ویژه در نظر گرفته  مجموعه ءتوانند جز نهایت، این نتیجه حاصل شد که همه انواع منابع، می ؛ در«داشت؟

میراث »در « میراث»شاید واژه  .ها بستگی دارد ها و برنامه راهبردی مجموعه شوند و این رویکرد، به سیاست

 6113اضافه کرده است؛ در سال  ای را به منابعی ، حاکی از این نکته باشد که شخصی، ارزش ویژه«مکتوب

ای  های تحقیقاتی و دانشگاهی در اروپا( بیانیه ای کتابخانه )انجمن حرفه 0میالدی، مجمع عمومی ساالنه لیبِر

های ویژه،  منابع موجود در مجموعه»صادر کرد که به تأیید ایفال هم رسید و در بخشی از آن آمده است: 

  های یک طیف گسترده دهنده ویژگی عنوی و فرهنگی ما و بازتابشواهد مهمی در خصوص میراث مادی، م

در حقیقت، در  .های ویژه است ، بُعد مفهومی بسیار مهمی در خصوص مجموعه«میراث» .«انسانی هستند

شود و  استفاده می 3«های میراث مجموعه»از واژه  6«های ویژه مجموعه»بسیاری از کشورها به جای واژه 

استفاده کرده است؛ با این هدف که بتواند پوشش مناسبی بر « میراث مستند»از اصطالح  یونسکو هم برای آن

میراث، همچنین بیانگر این مفهوم  .و نگهداری دارند، ایجاد کرده باشد کلیه منابع اطالعاتی که ارزش حفاظت 

 
1.The League of European Research Libraries 
2. Special Collections 
3. Heritage Collections 
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این منابع،  اما این شخص کیست؟ و .کند است که شخصی برای چیزی )در اینجا منبعی( ایجاد ارزش می

گیرند و این ارزش،  میراث چه کسی/ کسانی هستند؟ تعیین این که چه اشخاصی در دامنه این تعریف قرار می

   های ویژه، منابع کمیاب و مجموعه» .روشنی صورت نگرفته است  هایی خواهد بود، به دقیقاً شامل چه ویژگی

نابع مرتبط با یک موضوع خاص برای پژوهش در طیف ای از م عنوان مجموعه  عنوان منابع اولیه و یا به  به

این عبارت،  .(6106)باس، « شوند منابع ضروری دیده می عنوان به های تخصصی،  ها و رشته وسیعی از حوزه

صحبت از منابع اولیه، در ابتدا ممکن  .های پژوهشی بالقوه موجود در منابع ویژه اشاره دارد عمدتاً به گزینه

های باستانی را به ذهن بیاورند؛ اما نکته  های چاپی اولیه و بایگانی وسطایی، کتاب تر، قرون قدیمیاست مطالب 

ها قرار گیرند؛ همچنین، بدیهی  حائز اهمیت در اینجاست که منابع مدرن هم ممکن است در این مجموعه

مورخان کتاب یا مورخان  های ویژه، فقط برای مجموعه .شوند های دانشگاهی را شامل می است که کلیه رشته

هایی همچون موسیقی، زندگی  توانند حاوی منابع پژوهشی برای حوزه  ها همچنین می هنری نیستند؛ آن

  .های معنوی و مذهبی شوند روزمره، تحوالت اجتماعی و یا علمی و یا پدیده

صفت یا  .کمیاب هستندهای  دهند، کتاب های ویژه را شکل می یک دسته از مهمترین منابعی که مجموعه

یک رویداد، وضعیت یا »بودن است؛   فرد یا استثنایی ، بیانگر یک ویژگی و نمایانگر منحصربه«کمیاب»ویژگی 

  شود؛ به شود؛ )یک چیز( دارای محبوبیت و ارزش که در تعداد زیادی یافت نمی ندرت یافت می  شرایط که به

دلیل قدمت،   کتابی است که به»ر اخص، یک کتاب کمیاب، طو  و به «توجه  طور غیرمعمولی خوب یا قابل

 .(6113)میلر، « توجه است های فیزیکی یا سایر عوامل تاریخی، ارزشمند یا قابل محدودیت انتشار، ویژگی

های هنری  شناسانه و جنبه های پژوهشی و یا زیبایی بودن، یا ویژگی ها را از جنبه قدمت یا نایاب برخی از کتاب

ای که  دلیل صحافی ویژه  دلیل محدودیت شمارگان یا به  هایی، در مواقع دیگر، به موع چنین ویژگیو یا مج

 .کنند ها متمایز می ای به امضاء رسیده است، از سایر کتاب شده که توسط شخص شناخته دلیل این  دارند، یا به

های  کتاب»اصطالح  .(0131ول، ؛ پا6106)گُلبریت و اسمیت،  .نیازی نیست یک کتاب، لزوماً قدیمی باشد

ها هم در قالب ساختاری  شود که آن های خطی استفاده می هدف تفکیک این منابع از نسخه هم با« چاپی

های  ها، ورق شدند )یا بعد های تاشویی که در یک نقطه اتصال به هم دوخته می یعنی ورق .شدند کتاب تهیه می

 . (6103شدند( )کالینگفورد،  ای که در عطف به هم چسبیده می یافته برش

ها باید  آوری این نوع از منابع نمودند، مشخص شد که آن طور که مؤسسات مختلف، شروع به جمع همان

ها مورد نگهداری  های معمول و رایج موجود در کتابخانه از مجموعه اصلی کتابخانه جدا شوند و خارج از گردش

ها شوند؛ همچنین این  رسیدن به آن  شدن و یا آسیب  شدن، ربوده  گمهای ویژه، مانع  قرار گیرند تا با مراقبت
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دهی دقیق، صحیح و کاملی در خصوص  ای هستند تا سازمان دیده و باتجربه  منابع، نیازمند متخصصان تعلیم

  .(6106ها صورت گیرد و در شرایط امن و مناسبی در دسترس خوانندگان قرار گیرند )گُلبریت و اسمیت،  آن

های ویژه با آن مواجه هستیم،  های کمیاب و مجموعه ای که در خصوص کتاب توان گفت اولین مسئله می

آید، اولین  در فرایند بررسی کتابی که به کتابخانه می .بحث تشخیص صحیح و مبنای این تشخیص است

القوه، کمیاب محسوب طور ب  پرسشی که باید پرسیده شود، این است که آیا این کتاب کمیاب است؟ یا حتی به

ها و تمایزات دیدگاهی احتمالی و  شود، ترکیبی از سلیقه، تبعیض شود؟ پاسخی که به این پرسش داده می می

در کاتالوگ بخش  .(0131گیری قرار دارد )پاول،  طور رسمی در مقام تصمیم  میزان دانش فردی است که به

های کمیاب، بخشی از میراث فرهنگی جهانی  ابهای کمیاب و نسخ خطی ایفال، ذکر شده است: کت کتاب

های تاریخی و اشیای هنری، فراتر از مرزهای زبان،  آثار روشنفکری، مجموعه عنوان به ها  اهمیت آن .هستند

سازد که چه منابعی متعلق  این رویکرد خوبی است اما باز هم دقیقاً روشن نمی .مکان و یا دوره تاریخی است

راحتی این تصور   ممکن است به« های کمیاب کتاب»عالوه بر این، عبارت  .اب هستندهای کمی به بخش کتاب

ها و نهایتاً  های کتابشناختی مربوط به آن های چاپی قدیمی، نسخه را ایجاد کند که این منابع، به کتاب

مل شوند؛ اما منابع بسیار بیشتری هم شا وسطایی محدود می  های قرون های هنرمندان و نسخه کتاب

  .(6106شوند )باس،  های ویژه می مجموعه

های کمیاب که خود را  های دارای کتاب ( معتقد است دوران نگرش پیشین کتابخانه0131رِی )

های  دوران کتابخانه .کردند، گذشته است های ارزشمند قلمداد می های( کتاب کنندگان )مجموعه آوری جمع

ربردارنده مخازنی از نفایس، نگهداری و احتکار این منابع و در فضایی د عنوان به های کمیاب  کتاب  دارای

در توضیحات پیرامون کنفرانس  .بهترین حالت، محلی برای محافظت از سرقت این منابع، دیگر گذشته است

در »آن منتشر شده، ذکر شده است:  گاهبرگزار شد و در وب 6106که توسط ایفال در سال « سفیران کتاب»

آن به ایفای آن خواهند پرداخت، شاید  از و بعد 60ها همچنان در قرن  بسیاری که کتابخانههای  میان نقش

معدود وظایفی باشد که کمتر از همه زیر پرسش رفته  ءها برای حفاظت از میراث مکتوب، جز مسئولیت آن

ها  نان کتابخانهها، هرچند که از گذشته وجود داشته است، بر مسئله آموزش کارک این وظیفه کتابخانه .است

 .(6106)گُلبریت و اسمیت، « ها را برآورده سازند های ویژه کتابخانه تا بتوانند نیازهای مجموعه ،داللت دارد

مخازن دانشی در وهله اول، کارکرد پژوهشی و آموزشی دارند  عنوان به های کمیاب،  های دارای کتاب کتابخانه

ای، یک محدودیت ذاتی وجود  ها با رویکرد موزه جذابیت این مجموعه ای؛ البته در و در وهله دوم، کارکرد موزه

تواند از آن جذابیت گسترده اشیای طبیعی، هنری و یا موسیقایی  ها، هرگز نمی که محتوای آن دارد؛ و آن، این

 . (0131برای عموم برخوردار باشد )رِی، 
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های متنی موجود در یک منبع اطالعاتی از  موارد، داده ها، در اغلب در فرایند انتقال اطالعات در کتابخانه

اما مهمی، فرم فیزیکی یک منبع و  اندکوجود در موارد  با این  .فرم فیزیکی و مادی آن منبع، متمایز است

تواند  ، صرف ارائه محتوایی یک منبع، می«کتاب کمیاب»مورد یک  در .تفکیک نیستند  های متنی آن قابل داده

شود  های فیزیکی( ناکافی باشد که در این موارد گفته می العات فرم فیزیکی آن منبع )ویژگیدر خصوص اط

توان محتوا و فرم  کلی، می طور  به .(6112های فیزیکی منبع، غیرقابل تشخیص هستند )شیهان،  ویژگی

 دو گروه مجزا توصیف کرد: عنوان به فیزیکی این منابع را 

 «توضیحی هستند-خوانده شوند و تا حدود زیادی دارای ویژگی خودشوند تا  متون، که تولید می »

 های متنی(؛ )داده

 «سادگی، اشیاء هستند؛ درک بیننده از چیزی که هستند و مفهومی که دارند، کامالً   اشیاء که به

ی ها های کمیاب و مجموعه های توصیفی( )بیانیه کتاب ؛ )داده«به باورها و دانش فرد بیننده بستگی دارد

 (0110؛ باکلند، 6101ویژه ایفال، 

های متنی و فیزیکی هستند و بنابراین، برتر دانستن صرف فرم و  های کمیاب، دارای هردوی ویژگی کتاب

اشیای »توان  های کمیاب را می کتاب .طرفه باشد ها، ممکن است قضاوت و نگاهی یک ساختار یا متن در آن

تفاوت بین ساختار یک سازمان یا دو حالت، پیش و پس از ارسال و »نامید؛ اگر اطالعات را « حامل اطالعات

دهد که اطالعات، یک فرایند است و بنابراین، تفاوت سطح آگاهی  بدانیم، این تعریف نشان می« دریافت پیغام

؛ 0110شود )باکلند،  یک کاربر، پیش و پس از استفاده از یک کتاب کمیاب، اطالعات در نظر گرفته می

URL14).  

هایی که توسط کاربر از خواندن متن یا مشاهده  تواند از داده های کمیاب، اطالعات می مورد کتاب در

تواند شامل آن بستر فیزیکی باشد که کتاب در  این اطالعات، همچنین می .شود به دست آید تصاویر گرفته می

های مختلف کتاب  تواند از ویژگی میواقع، اطالعات  شده؛ در آن وجود داشته یا شواهد مربوط به فرایند طی

ـ نامحسوس و ناپیداست، اما  کنند که اگرچه اطالعات ـمانند دانش کارشناسان، استدالل می .مشتق شود

مورد یک کتاب کمیاب، بستر یا محفل انتقال اطالعات ـ  توان آن را در یک ساختار ملموس نشان داد؛ در می

هر  .شود ـ ساختار فیزیکی کتاب است رای ایجاد دانش منتقل میچیزی که از طریق آن، اطالعات ب  همان

عنوان یک محفل   یک منبع حاوی اطالعات و یا به عنوان به صورت ذاتی   کتاب کمیابی، ممکن است به

صورت بالقوه، توانایی ارائه اطالعات مرتبط بیشتری در یک ساختار را داشته   اطالعاتی، ارزشمند باشد و به

 . باشد
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 شود؛ در ها افزوده می های کمیاب، عناصری متغیر هستند که با مرور زمان بر تعداد آن وعه کتابمجم

های چاپی قدیمی یا نفیس با خصوصیات زیر را  های کمیاب، عالوه بر نسخه خطی، کتاب واقع، انواع کتاب

 . گردند شامل می

 های چاپی قدیمی ]چاپ سنگی و چاپ سربی[؛ کتاب 

 آثار بزرگ و مهم در تاریخ ادب و تفکر؛های  نخستین چاپ 

 ها چاپ  های معدودی از آن ها وجود دارد و یا فقط نسخه های معدودی از آن هایی که نسخه کتاب

 شده است؛

 اند؛ هایی که هنرمندان مشهور مصور کرده کتاب 

 ها ارزش تاریخی دارد؛ هایی که صحافی آن کتاب 

 های متعلق به یک شخصیت علمی، فرهنگی و سیاسی  هایی که منشأ خاص دارند؛ مثل کتاب کتاب

 معتبر؛

 هایی که نویسنده به دوستان یا دوستدارانش هدیه کرده است و یا امضای مؤلف دارد و یا  کتاب

 اند؛ نویسی کرده ها تصحیح و یا حاشیه های آن دوره مؤلفان یا دوستان و هم

 یک شیء نفیس تبدیل کرده باشد بسا آن را به   های دارای ظرافت و شکنندگی که چه کتاب

 . (0133)استریت، 

ای که در برقراری ارتباط با افراد در خارج از خدمات  دلیل توان بالقوه  های ویژه به اگرچه مجموعه

( آن را تحت 6101ای که در آنچه پیچ و مرتنز ) ایده .شوند کتابخانه و در بلندمدت دارند هم ویژه محسوب می

های  آن هم توسط کتابخانه از  مطرح کردند و پس 0«فرد و متمایز منحصربه»تر، یعنی  هعنوان اصطالحی گسترد

( شهرت یافت؛ و دقیقاً همین اصطالح است که به OCLC) بر خطتحقیقاتی انگلیسی و مرکز کتابخانه رایانه 

سنتی پیرامون سن ها را به طریقی توصیف کنیم که از نگاه  کند تا بتوانیم معنا و اهمیت مجموعه ما کمک می

 . (6103و ارزش مالی، فراتر رود )کالینگفورد، 

 

 های ویژه در جهان های کمیاب و مجموعه بررسی روند تاریخی کتاب

گیری روند تکامل مفهوم  که موجب شکل های کمیاب، ضروری است؛ چرا نگاه تاریخی به مفهوم کتاب

پیش از اختراع چاپ ـ  طول تاریخ اولیه کتاب ـ در .شود های کمیاب در طول زمان می های کتاب کتابخانه

ها اساساً کمیاب محسوب  که خودِ کتاب های کمیاب بودند؛ چرا های کتاب ها، کتابخانه بیشتر کتابخانه

 
1. Unique & Distinctive 



 01                                                                                                           3شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانی کتابداری و اطالع

ند تولید کتاب، گسترش پیدا ایبا ظهور گسترش صنعت چاپ در غرب در اواسط قرن شانزدهم، فر .شدند می

 .این اتفاق، پس از قرن هجدهم رخ داد .راحتی در دسترس عموم قرار گیرند  به ها کرد اما نه تا حدی که کتاب

کردن دقیق زمانی که کتاب کمیاب، در مقابل یک کتاب دیگر، به مفهومی متمایز تبدیل شد، دشوار  مشخص

نی هایی که زما است؛ در واقع، شاید بتوان گفت که امروزه کتاب کمیاب، مفهوم متغیری دارد؛ چراکه کتاب

های جدید پژوهشی چون مطالعات تاریخ کتاب، از اهمیت  شدند، امروزه و با گسترش حوزه رایج محسوب می

تواند مستقل از  های کمیاب، نمی های کتاب عالوه بر این، فرایند توسعه کتابخانه .اند ای برخوردار گشته ویژه

وجود، شاید بتوان گفت بازار   این گیرد؛ اما بابررسی قرار  طور جداگانه مورد  بستر فرهنگی آن جامعه و به

داران در قرن نوزدهم ـ دوران چاپ به مفهوم مدرن و دوره  گسترده کتاب کمیاب و ایجاد طیفی از مجموعه

های ویژه در راستای توسعه  که بقای مجموعه  آنجایی از .(6106انفجار اطالعاتی ـ رخ داد )گُلبریت و اسمیت، 

های ویژه در طول  نتیجه در ادامه، به بررسی روند رشد مجموعه پیوسته هستند، در  هم  دو به ها بوده و این آن

توانیم به  که تنها با درک بهتر گذشته است که می های نوزدهم و بیستم( پرداخته خواهد شد؛ چرا تاریخ )سده

 . (6113های آینده برویم )گرَب،  مقابله با چالش

های دانشگاهی امریکا در اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم، ما  رفت کتابخانهها و عوامل پیش بررسی ریشه

های  های کمیاب و مجموعه کند که موجب ظهور پدیده کتاب را به مجموعه اقدامات قرن نوزدهم هدایت می

ت های علمی، تحوال واقع در امریکا، وابستگی متقابلی میان سه مقوله حوزه ویژه در قرن بیستم شده است؛ در

کلی، سیر تاریخی کتاب کمیاب در  طور  به .های ویژه وجود دارد های کمیاب و مجموعه آموزش عالی و کتاب

 . (0توان به چهار مرحله تقسیم کرد )شکل  غرب را می

 
 های ویژه در جهان در طول تاریخ مراحل تحول مجموعه. 0شکل 

 

 مرحله یک

 شناسایی و تفکیک کتاب های کمیاب •
 (09 اواخر قرن)

 مرحله دو

تحول کتاب های کمیاب در کتابخانه های •
 دانشگاهی  

 (  یک سوم ابتدایی قرن بیستم)

 مرحله سه

تکامل کتاب های کمیاب و مجموعه های  •
ویژه، با افتتاح این بخش ها در 
 کتابخانه های دانشگاهی  

 (میالدی 0931دهه )

 مرحله چهار

(  ACRL)تشکیل یک سازمان حرفه ای  •
به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی و 

 (میالدی 0958)ارتباطی 
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های ویژه در اواخر قرن نوزدهم، دستاوردی  مجموعههای کمیاب و  اولین مرحله ظهور و توسعه کتاب

ای  هیچ بخش جداگانه، نیروی جداگانه و بودجه .های کمیاب را در بر داشت بیش از شناسایی و تفکیک کتاب

 ها مورد های کمیاب، انبار شده بودند و اگر هم ارزش آن مجموعه کتاب .برای کسب این منابع موجود نبود

ها در خصوص هرگونه مطالعه و پژوهشی وجود  ر آن زمان کمترین میزان توجه به آنگرفت، د توجه قرار می

های موضوعی گوناگون را در بر  ها و ساختارهای متنوعی در طیف های ویژه، قالب در این دوره، مجموعه .داشت

 . شدند ت میها یاف شدند و اغلب در مخازن عمومی کتابخانه ها کمیاب تلقی نمی گرفتند اما این مجموعه می

سوم ابتدایی قرن بیستم  های دانشگاهی در یک های کمیاب در کتابخانه مرحله بعدی فرایند تحول کتاب

ظهور پیدا کردند )گُلبریت و  6«های کمیاب های کتاب خانه قرائت»و  0«های گنجینه اتاق»زمانی که  .رخ داد

ها در اواخر قرن نوزدهم،  ت و کارکرد آنها و تفاوت ماهی شدن کتابخانه فرایند تخصصی .(6106اسمیت، 

ریشه واقعی خود « های ویژه مجموعه»و « های کمیاب کتاب»شرایطی را فراهم آورد که در آن، مفاهیمی چون 

« بودن کمیاب»های تحقیقاتی که در خدمت محیط آکادمیک هستند، مفهوم  که در کتابخانه را پیدا کنند؛ چرا

ت گرفته أهای آنتیک نش توان گفت اصالتاً از گسترش تجارت کتاب چه میظهور پیدا کرد؛ مفهومی که گر

ها )نه لزوماً کمیاب( متمرکز است، منشأ مفهوم  که عموماً بر کتاب« های ویژه مجموعه»است، برخالف عبارت 

های آنتیک و فرایند گزینش کتاب بوده است و اساساً با ایجاد نگاه  در تجارت کتاب« های کمیاب کتاب»

بودن   دلیل انحصاری  های ویژه، تاکنون به مجموعه .(0133خصصی به فرایند پژوهش شکل گرفت )جویس، ت

ها با طیف خاصی از مخاطبان سروکار  که آن اند؛ این فردی مواجه بوده نوع منابع خود، با چالش منحصربه

طبقاتی این نگرش در طول تاریخ را توان منشأ  با نگاهی به گذشته، می .دانستند اند که خود را خاص می داشته

به « عصر طالیی»فرایند گردآوری منابع ویژه در امریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در  .دریافت

های مهم خصوصی انگلیس و  های ثروتمند، توانستند منابع کتابخانه که برخی آمریکایی  برد؛ هنگامی سر می

های مهم  داران این دوره، تبدیل به پایه شده توسط مجموعه های ساخته بخانهکتا .امریکا را خریداری کنند

امی چون هری الکینز نهای افراد ب که کتابخانه ها شدند؛ چرا های کمیاب در دانشگاه گردآوری مجموعه کتاب

 .هدا شدندبه هاروارد و دانشگاه میشیگان ا 0163و  0101های  به ترتیب در سال 1و ویلیام آل کلمنتس 3ویدنر

های نژادی  ای با پیشینه داران آمریکایی در این دوره، عمدتاً بازرگانان فرهیخته و یا مردانی حرفه مجموعه

ها ـ هم  کتاب .ها بود ها، نشانگر وضعیت و طبقه اجتماعی آن های خصوصی آن شمال شرقی بودند که کتابخانه

 
1.Treasure rooms 

2. Rare books Reading Rooms 

3. Harry Elkins Widener 
4. William L. Clements 
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فرهنگ مربوط به کتاب، به  کلی، مشارکت در خرده ورط  ها ـ و به ها و هم نوشتن کتاب دانش در خصوص کتاب

 . (6113داد )گرب،  ها را می این طبقه امکان ابراز و بازتاب وضعیت طبقاتی آن

ها در  میالدی( افتتاح این بخش 0131های ویژه، )دهه  های کمیاب و مجموعه مرحله سوم تکامل کتاب

ارزش بودن پیدا  بودن و با مفهوم کمیاب« های ویژه مجموعه»در این دوره، عبارت  .های دانشگاهی بود کتابخانه

ها،  این مجموعه .خصوص بودند  ها و سایر منابع در یک حوزه موضوعی به آوری کتاب کرد و تنها به معنی جمع

 اغلب ارزش مالی باالیی نداشتند اما از تراکم محتوایی باالیی در یک حوزه موضوعی معین برخوردار بودند و در

تنها موارد یا   مفهومی مبهم را در بر داشت که نه« ویژه»واقع، واژه  جه، ارزش پژوهشی باالیی داشتند؛ و درنتی

بودن بود )جویس،  دهنده کمیاب شد، بلکه ماهیتاً نشان های پژوهشی باال را شامل می های حاوی ارزش مجموعه

0133) . 

های  کتاب»میالدی، عامل ظهور مرحله چهارم  0121گسترش چشمگیر آموزش عالی آمریکا در دهه 

کننده دیگر و افزایش چشمگیر  های دولتی و سایر الگوهای تقویت با ایجاد یارانه .بود« منابع ویژه»و « کمیاب

نهایت،  های کمیاب و در های دانشگاهی، شاهد گسترش متصدیان کتاب دانشجویان و رشد واحدهای مجموعه

ها و  ، انجمن دانشکده0111در سال  .میالدی هستیم 11اواسط دهه در  ACRLایجاد بخش کمیاب 

های ویژه  های خطی و مجموعه های کمیاب، نسخه ای برای کتاب کمیته (ACRL)های تحقیقاتی  کتابخانه

عنوان   به« های کمیاب کتاب»مدیره انجمن، رسماً به ایجاد بخش   ، هیئت0113تشکیل داد؛ و در سال 

منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی و   ای به تشکیل یک سازمان حرفه .ن بخش رأی دادای در ای زیرشاخه

های مربوط به  های خطی و بخش های کمیاب، نسخه دهنده افزایش چشمگیر تعداد کتاب ارتباطی، نشان

فهوم میالدی است و ابهام م 0111و  0111های  ها در طول سال های دانشگاه های ویژه در کتابخانه مجموعه

که همچنان به هر دو بُعد پژوهش و  کننده بوده است؛ چرا خوبی کمک  در این امر، به« های ویژه مجموعه»

های دانشگاهی که  آن دسته از کتابخانه .(0133؛ جویس، 6113زند )گرب،  ارزش بازاری )اقتصادی( پهلو می

 .ها در نظر گرفته بودند برای نگهداری آن ای را های ویژه کردند، اتاق های کمیاب را دریافت می مجموعه کتاب

شده  آوری گرچه مصنوعات جمع .ها، ـ کتابخانه آقایان ـ شامل مبلمان مجلل و دیوارهای چوبی بودند این اتاق

شدند؛ اما تردیدی نیست که ارزش مالی  منبع تحقیقات علمی، ارزشمند محسوب می عنوان به ها،  در این اتاق

اغماض است  نمایی آن طبقات اجتماعی خاص هم غیرقابل یت اجتماعی یا ابراز نخبهها برای گرفتن شخص آن

 . (6113)گرب، 

های آفریقایی ـ آمریکایی هم  های کتابخانه توجهی از کتاب خارج از این دنیای ممتاز، تعداد کم اما قابل

هایی  مریکایی، انگیزهداران اولیه آفریقایی ـ آ مجموعه .شدند های خاص و جذاب محسوب می جزو مجموعه
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علمی ـ که  هدف مقابله با نژادپرستی شبه هایی را با ها، کتاب متفاوت از همتایان سفیدپوست خود داشتند؛ آن

کردند که  اصطالح محققان و نویسندگانی ادعا می  که به  زمانی .آوری کردند در آن زمان بسیار رایج بود ـ جمع

پوست، تالش داشتند شواهدی  داران سیاه ندارند، مجموعه  و توانایی استداللپوستان، ذاتاً فرومایه هستند  سیاه

مدت و  تبار و سابقه طوالنی های افریقایی آوری کنند که دستاوردهای تاریخی و فرهنگی آمریکایی جمع

یی ـ داران کتاب آفریقا های بعدی مجموعه نسل .ها بود را نمایان سازند برجسته تمدن آفریقایی که میراث آن

هم  61و اوایل قرن  01پوست اواخر قرن  داران سیاه مجموعه .های مشابهی دارند آمریکایی هم انگیزه

ها، مجموعه آرتورو  بزرگترین این مجموعه .های تحقیقاتی واگذار کردند های خود را به کتابخانه مجموعه

های خطی،  کتاب، نسخه 1111امل پوستی متولد پورتوریکو است که مجموعه او، ش سیاه 0آلفونسو آچومبورگ،

و به  0162در سال  6پوستان امریکا، افریقا و کارائیب، توسط شرکت کارنگی چاپی و اسناد مربوط به سیاه

داران  های سایر مجموعه برای کتابخانه عمومی نیویورک خریداری شد و مجموعه 3دستور لیگ ملی شهری

هایی  ، مجموعه«های سیاه مجموعه»این  .پوستان رفت وط به سیاههای مرب های دانشگاه پوست، به کتابخانه سیاه

ای از منابع مالی یا نیروهای متخصص و کتابداران  های طوالنی بودند که بدون بهره شده در طول سال گردآوری

 . (6113شدند )گرب،  آگاه، اداره می

ای در  کننده بسیار تعیین عامه ـ عامل مجموع، شاید بتوان چنین برآورد کرد که فرهنگ ـ فرهنگ در

که چه چیزی ویژه است و چه چیزی نیست؛ این مسئله به این .های ویژه خواهد بود خصوص مجموعه

های ویژه خود، جای دهند یا ندهند  ها بستگی دارد که چه منابعی را در مجموعه های آن ها و سیاست کتابخانه

 . (6106)باس، 

 

 های ویژه در ایران و مجموعه های کمیاب بررسی روند تاریخی کتاب

 در این دوره است که برای نخستین .دوره تحول در ایران یاد شده است عنوان به سده سیزدهم هجری قمری 

ها و ایجاد مدارس به شیوه  ها خارج شد و از طریق چاپ و انتشار کتاب بار اطالعات و دانش از انحصار کتابخانه 

های  صورت کتاب  این به از  ترتیب، اطالعات و دانشی که تا پیش بدین .آمد فرد به وجود نوین، تحولی منحصربه

طور که  همان .صورت متکثری منتشر گردیدند  شدند، به نسخه نگارش، طراحی و تولید می نویس و تک دست

های چاپ سنگی نیز این  های خطی، جوالنگاه مناسبی برای تصویرگران و خوشنویسان بود، کتاب عرصه نسخه

ها را حفظ کرده و امکان هنرنمایی را برای هنرمندان در عرصه تصویرسازی، خوشنویسی و آرایش کتاب  یژگیو

 
1. Arturo Alfonso Achomburg 

2. Carnegie 

3. National Urban League 
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های چاپ سربی و سنگی، حاصل  توان چنین عنوان کرد که کتاب (؛ بنابراین می0331فراهم آورد )دبیری، 

بوم و حاوی معارف بزرگان ما  و بهای این مرز های خطی به نسخه چاپی و از ذخایر گران دوره انتقال از نسخه

های فراوان تاریخی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،  ها از ارزش این کتاب .در موضوعات مختلف هستند

ها همواره به جهت ویژگی و شرایط خاص ـ نظیر نوع چاپ، خط،  این کتاب .فرهنگی و دینی برخوردار هستند

 .(0333اند )آراسته،  ـ از اهمیت و ارزش واالیی برخوردار بوده ... وتاریخ کتابت، قدمت و نفاست علمی و هنری 

 ها گذشته است، حتی اگر در بدو تأسیس، قانون مدونی در های قدیمی که مدت زیادی از تأسیس آن کتابخانه

های خود، دارای تعداد  اند ولی معموالً در مجموعه های کمیاب نداشته مورد سفارش، خرید و گردآوری کتاب

تدریج و با   واقع، به منتقل شوند؛ در« های کمیاب کتاب»ها هستند که باید به قسمت  زیادی از این نوع کتاب

های کمیاب قرار گیرند  بایست در کنار کتاب هایی از قفسه باز کتابخانه خارج و اجباراً می گذشت زمان، کتاب

اند که نایاب  با این هدف به وجود نیامدهها  توان چنین گفت که این مجموعه (؛ و می0331)رودریک کیو، 

های خاصی تحت  های خاص، بخش ها بر اساس سیاست باشند؛ بلکه در طی زمان با توجه ویژه کتابخانه

اند  وجود آمده  و غیره به« های نفیس بخش کتاب»، «های چاپ سنگی بخش کتاب»های مختلف، مانند  عنوان

 . (0331)بنی اقبال، 

های  های ویژه در کتابخانه وجود آمدن مجموعه  توان از دالیل به های شخصی را می وعهانگیزه ایجاد مجم

یک از دانشمندان و رجال معروف ایرانی، برحسب عادت و سنت،  ایران بیان کرد؛ در نیمه اول قرن اخیر، هر

نگاهداری کرده و به خوبی   ای خصوصی آماده کرده بودند و یا کتابخانه نیاکان خود را به برای خود کتابخانه

اند؛ برای مثال، کتابخانه  وجود آورده  های بزرگ مهم به اند تا آنجا که بعضی کتابخانه تکمیل آن کوشیده

دانیم که دوره  شخصی فرهادمیرزا معتمدالدوله، که در حدود هشتاد هزار جلد کتاب بوده و چون می

شده  از خارج نیز کمتر کتاب به کشور ایران وارد میمعتمدالدوله، هنوز صنعت چاپ در ایران رواج نداشته و 

های دیگر در  مجموعه .(0363های خطی بوده است )بیانی،  توان گفت که الاقل دو ثلث آن، کتاب است، می

 اند؛ نظیر: قرن اخیر با اهداف مختلفی گردآوری شده

 «جمله کتاب؛ مندی به اشیای عتیقه، از عالقه 

  گردآوری کتاب؛اهداف تجاری عالقه به 

 (0331)بنی اقبال، « و گاه، منظورهای پژوهشی . 

قرن اخیر تا چند سال پیش، دوره مخصوص و یا  متأسفانه در حدود نیم»کند:  (، بیان می0363بیانی )

های  زمان کساد بازار معنوی کتاب در ایران بوده و عاملینی در شهرهای ایران پیدا شدند که به کتابخانه

ها را خریدند و به کشورهای دیگر انتقال دادند و  وبیش بسیاری از این کتاب دند و با بهای کمشخصی رخنه کر
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شدنی وارد  های پربهای کشور، زیانی جبران فروختند و در این دادوستد، سودی بسزا بردند و به گنجینه

 اول قرار گرفتند و به های معتبر و طراز ها، در اختیار کتابخانه ؛ همچنین، تعدادی از این مجموعه«کردند

های چاپ  بخش کتاب»، «بخش نسخ خطی»جمله  های مختلفی از صورت جدا از مجموعه اصلی به نام 

شوند )بنی اقبال،  نگهداری می« مجموعه خاص»و یا « های کمیاب بخش کتاب»نام  ندرت با  و به« سنگی

0331) . 

های کمیاب هستند،  ر که دارای مجموعههای بزرگ کشو ( درباره قدمت کتابخانه0312سعید نفیسی )

رود که  هاست و احتمال قوی می تر از دیگر کتابخانه یای که در آستانه رضوی است، قدیم کتابخانه»گوید:  می

گرفته در پژوهش  اما بر اساس مطالعات صورت ؛«های کمیاب از کتب فارسی و عربی در آنجا یافت شود نسخه

های ویژه در کشور شناخته  ترین کتابخانه دارای مجموعه ر اصفهان قدیمیحاضر، کتابخانه کلیسای وانک د

زمان،  مرور  به. ( در کلیسای وانک تأسیس شد.ش0663) .ق0621/. م0311این کتابخانه در سال  .شود می

شده  ای برای آن تأسیس  بنای جداگانه 0111های آن، افزایش یافت و به همین دلیل در سال  تعداد کتاب

« نرسس شنورهالی»تاکنون به نام یکی از روحانیان مشهور ارمنی، کتابخانه  .ش0313/.م0131است و از سال 

گری ارامنه اصفهان و کتابخانه ملی  ای میان شورای خلیفه نامه نیز تفاهم 6102در سال  .شود نامیده می

ی کمیابی که از مجموعه کتابخانه ملی ها ارمنستان به امضا رسید و در این راستا، تصاویر دیجیتالی کتاب

 . (0330ارمنستان غایب بودند، در اختیار کتابخانه مذکور قرار گرفتند )رجبی، 

( معتقد است در درجه دوم اهمیت، کتابخانه سلطنتی در طهران قرار دارد که کتب نفیس 0312نفیسی )

اوایل قرن سیزدهم هجری قمری با همت  این کتابخانه در .از حیث خط و تذهیب و تصاویر در آن بسیار است

های   های کتابخانه آوری کتاب موسوم شد؛ و با جمع« کتابخانه شاهنشاهی»نام ه شاه قاجار، تأسیس و ب فتحعلی

های به یادگار مانده دوران پادشاهان صفویه ـ زندیه و باألخص  سالطین گذشته ایران از بالد مختلف و از نسخه

شاه، یعنی در  در زمان سلطنت ناصرالدین .گذاری گردید رشاه افشار در کاخ گلستان پایهاز ذخایر و خزائن ناد

کتابخانه »و یا « کتابخانه سلطنتی»نام ه اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری، کتابخانه شاهنشاهی ب

شاه رو به  الدیناین کتابخانه، تحت توجه و نظارت مستقیم ناصر .(0311نامیده شده است )آتابای، « مبارکه

کتابخانه در جنب موزه مبارکه همایونی است که »نویسد:  باره می  این السلطنه در اعتماد .توسعه بیشتری نهاد

های خطی و چاپی از کتب معتبره قدیمه و جدیده در آن گرد آمده و هر کتابی که  چندین هزار مجلد کتاب

 . (0311)مرجانی، « باشد از آن موجود می ای اسم آن مسموع شده در این کتابخانه شریفه نسخه

الدین در  دارد پس از کتابخانه سلطنتی، کتابخانه بقعه شیخ صفی ( در ادامه عنوان می0312نفیسی )

بار بر آن دست   که چندین آن بها هنوز در آنجا مانده و با اردبیل است که اخیراً معلوم شد بعضی کتب گران
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موقع جنگ روس و ایران و چه متولیان بقعه در مواقع صلح از کتب آنجا به اند و چه قشون روس در  یافته

آن، کتابخانه مدرسه ناصری در  از  پس .شود اند، باز بقایایی مانده است که ذخایر گران شمرده می خارج برده

 . «توان یافت طهران است که در آنجا نیز بسیار کتب قیمتی می

کتابخانه در ایران شناسایی شد که دارای  60گرفته، تعداد  ورتطور کلی و با انجام مطالعات ص  به

های کمیاب  ای برای نگهداری از کتاب ها به نحوی، مخزن جداگانه های ویژه هستند و هرکدام از آن مجموعه

های  که کتاب احتمال این .اند سازمانی، اقدام به جداسازی منابع ویژه خود کرده خود دارند و با منطقی درون

های کشور هم موجود باشند، بسیار زیاد است؛ اما مبنای این پژوهش، تفکیک  یاب در سایر کتابخانهکم

چیزی که بتوان از آن تحت   های کمیاب، تحت عناوین مختلف از سایر مخازن بوده است؛ در واقع هر آن کتاب

های مطرح کشور،  ابخانهتک کت این اطالعات، با بررسی ساختاری تک .نام برد« مجموعه ویژه»عنوان کلی 

دست ه ها ب های خود کتابخانه  گاهها و وب کتابخانه ... های چاپ سنگی، سربی و های منتشرشده از کتاب فهرست

را  .ش0323تا  .ق0621ها قابل مشاهده است که از  شمار تأسیس این کتابخانه ، سال6در شکل  .آمده است

 . شود شامل می

 
 های دارای مجموعه ویژه در ایران کتابخانهشمار تأسیس  سال. 2شکل 

 

 ها، به همراه محل کتابخانه، تاریخ تأسیس و توضیحاتی در ، به معرفی اجمالی این کتابخانه0در جدول 

 . ها ذکر شده است خصوص مجموعه ویژه آن
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 های دارای مجموعه ویژه در ایران کتابخانه. 0جدول 

 نام کتابخانه ردیف
محل 

 کتابخانه
 منبع مجموعه ویژه کتابخانه تاریخ تأسیس

0 
کتابخانه کلیسای 

 وانک
 . ش0443=. ق0421 اصفهان

هقای   جلد کتاب کمیاب متعلق  بقه سقال    2211
 میالدی 0941تا  0200

 (0380)رجبی، 

 تهران کتابخانه سلطنتی 4
اوایل قرن سیزدهم 
 هجری قمری

هقای تقاریخی،    هقزار جلقد کتقاب    0111بیش از 
 سنگی دوره قاجارهنری و چاپ 

(URL1) 

3 
کتابخانه مدرسه عالی 
شهید مطهری 
 )سپهساالر ساب (

 . ش0458= . ق0490 تهران
خق  مللفقان، و    کتقاب خطقی بقه    0411بیش از 

همراه  جلد کتاب چاپ سنگی به 3111نزدیک به 
 های چاپ سربی ارزشمند کتاب

)مسعودی، 
0389) 

0 
کتابخانه آستان قدس 

 0رضوی
 شمسی 00قرن اوایل  مشهد

ای عظیم از کتاب و منابع چاپ سقنگی،   مجموعه
های مصور و چاپ سنگی درسی از ابتقدای   کتاب

های چاپ سربی ققدیم   تأسیس دارالفنون و کتاب
 و کمیاب

(URL2) 

5 
کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس 
 4شورای اسالمی

 تهران
: 0)کتابخانه شماره 

( )کتابخانه .ش0310
 (.ش0348: 4شماره 

  هققای اهققدایی  : مجموعققه0کتابخانققه شققماره
هقای خطقی، بقالر بقر      همراه نسخه  به 3ارزشمند
هقای چقاپ سقنگی و سقربی؛      جلد کتاب 40011
هقایی   هقای اروپقایی، کتقاب    های بقه زبقان   کتاب

 میالدی 09تا  02مربوط به قرون 

  جلقد از آاقار    09030: تعداد 4کتابخانه شماره
هقای انگلیسقی،    زبقان شناسقان غربقی بقه     ایران

هقا از   آلمانی، فرانسقوی، روسقی کقه در بقین آن    
ترین منقابع چقاپی التقین     ترین و کمیاب باارزش

 09تا  02مربوط به ایران وجود دارد که در قرون 
جلد کتقاب   0110اند؛ حدود  میالدی انتشار یافته

 خاص انتشار یافته در خارج از ایران

)کتابخانه، موزه 
و مرکز اسناد 

س شورای مجل
اسالمی در یک 

 . (0380نگاه، 

2 

کتابخانه حضرت 
العظمی حائری  اهلل آیت

)مدرسه مبارکه فیضیه 
 قم(

 . ش0319= . ق0309 قم
هقای خطقی؛ از تعقداد     جلقد نسقخه   4211حدود 
های چاپ سنگی و سقربی ایقن مجموعقه،     کتاب

 آماری در دست نیست
((URL3 

0 
کتابخانه تخصصی 
 وزارت امور خارجه

 . ش0301 تهران
هقای   ای باارزش از نسقخ خطقی و چقاپ    گنجینه

های فارسی، عربی، ترکقی و اردو؛   سنگی به زبان
هققای معروفققی از هنققد،  عمومققاً چققاپ چاپخانققه

رضایی،  )کرم
؛ 0389

URL6) 

 
توان گفت نخستین بارقه پیدایش  می تاریخی در خراسان و مشهد پیوند خورده است؛ فرودهای گوناگون  و تاریخچه کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز. 0

اما توجه جدی به   ای برای کتابخانه در نظر گرفته شد؛ مکان ویژه  هجری قمری، 0051گردد؛ چراکه از حدود سال  این کتابخانه به شش قرن پیش بازمی
 . (URL2ود )ش شمسی مربوط می 00جایگاه کتابخانه به اوایل قرن 

گیری آن در دوره نخستین رئیس مجلس شورای ملی،  های شکل (، همان کتابخانه مجلس شورای ملی ساب  که نخستین نشانه0کتابخانه مرکزی )شماره . 4
جلد از  414تابخانه، برای تکمیل ک 0490در سال . با دستور خرید چند کتاب حقوقی آغاز گردید. ش0485الدوله( در سال  خان هدایت )صنیع مرتضی قلی

وسیله ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زردشتیان در مجلس   شاه به های خطی و قدیمی میرزا ابوالحسن جلوه، فیلسوف و عارف ایرانی دوره ناصرالدین کتاب
ی تأسیس رسمی کتابخانه به نتیجه ها ، تالش0314در سال . شورای ملی و رئیس امور اداری و کارپردازی مجلس شورای ملی جهت کتابخانه، خریده شد

 . الملک( بازگشایی شد نظر و مدیریت یوسف اعتصامی آشتیانی )اعتصام  ، تحت0310رسید و پس از نزدیک به دو سال، یعنی در سال 

جمعه خویی،   دین اسدآبادی، امامال الدوله، فیروز، سید جمال السلطنه، سید محمد طباطبایی، پارسیان هند، نجم های اهدایی کسانی چون احتشام مجموعه. 3
  ... غالمحسین سرود، جعفر سلطان القرایی و
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 پاکستان، ترکیه، مصر و ایران

 . ش0303 رشت 0کتابخانه ملی رشت 8
 204جلد مجموعقه چقاپی و در حقدود     001111

 جلد نسخ خطی

)پوراحمد 
جکتاجی، 
0385) . 

9 
کتابخانه و موزه ملی 

 ملک
 . ش0300 تهران

های چاپی متعل  بقه   توجهی از کتاب بخش قابل
در میقان  . خورشیدی هستند 0341پیش از سال 

هقای   مجموعه چاپ سربی کتابخانه ملک نسخه
 اینکانابوال وجود دارد

)دولتشاهی، 
0394) . 

 . ش0302 تهران 4ایرانکتابخانه ملی  01

های کتابخانه معارف و کتابخانه مدرسه  مجموعه
هقای اهقدایی مستشقرقین بقه      دارالفنون، کتقاب 

هقای   مناسبت هزاره فردوسقی، بخشقی از کتقاب   
کتابخانه سلطنتی و کتابخانقه بانقک استقراضقی    

هقای دیگققر )در حققدود   روس و برخقی مجموعققه 
تشقکیل  چهل هزار جلد(، هسته اولیه مجموعه را 

مخزن نفائس این کتابخانه که از سقال  . دادند می
هققای چققاپی جققدا شققدند،  از سققایر کتققاب 0300
هقای چقاپ    های خطی، کتاب اند از: کتاب عبارت

 . سنگی، مرقعات، اسناد خطی، تابلوها

؛ 0380)فانی، 
العابدینی،  زین
؛ بوذری؛ 0380

مارزلف؛ غالمی 
جلیسه؛ 
 (039سلطانیفر، 

00 
زی و کتابخانه مرک

مرکز اسناد دانشگاه 
 تهران

 . ش0348 تهران

با مجموعه اهدایی سقید محمقد مشقکوه، اسقتاد     
جلد نسقخه خطقی،    0349دانشگاه تهران، شامل 

، شقامل  «های نایاب تاالر کتاب». تشکیل گردید
هقای   ، کتقاب 0941های چاپ اروپا تا سال  کتاب

هقای   قمری و کتاب 0301عربی و ترکی تا سال 
شمسی است؛ به عالوه  0341تا سال چاپ ایران 
 های نایاب اردو و پشتو ای از کتاب مجموعه

)اصیلی، 
0389) . 

04 
کتابخانه آستان 
مقدس حضرت 

 )س(معصومه
 . ش0330 قم

 838نسخه خطی )کتاب و قرآن(؛  4111بیش از 
کتقاب چقاپ    3111عنوان کتاب نفیس و حقدود  

 51سنگی/ سربی و کتب چاپی با قدمت بیش از 
 سال

(URL4) 

03 
کتابخانه و موزه 
 وزیری یزد

 . ش0330 یزد
جلقد   5500های خطی و حدود  جلد نسخه 0930
هقای   جلقد کتقاب   51های چاپ سقنگی و   کتاب

 چاپ عکسی
(URL13) 

00 
کتابخانه مرکزی 
 )ملی( تبریز

 . ش0335 تبریز
جلقد کتقاب    5111نسخه خطی و  3311بیش از 

جلد کتاب چقاپ   3111چاپ سنگی و نزدیک به 
هققای دوره اول و دوم و همچنققین  سققربی چققاپ

نیا،  )صدری
پور،  ؛ تقی0380

0390) 

 
های اصلی آن،  بنیان نهادند که یکی از هدف« جمعیت نشر فرهنگ گیالن»نام ه دوستان شهر رشت، جمعیتی را ب ، چند تن از دانش0312در خردادماه  .0

پرورش( گیالن، با همکاری اعضای جمعیت نشر فرهنگ گیالن، کار ساختمان  و  معارف )آموزشمحمدعلی تربیت، رئیس وقت اداره  .تأسیس کتابخانه بود
 . به طول انجامید و در همین سال، کتابخانه افتتاح شد 0303تا سال که هایی   نشیبو  عملیات ساختمان کتابخانه، طی فراز .کتابخانه را پی گرفتند

( معتقد است انگیزه 0380)فانی،  .رسد (( می. ش0403) .ق0481به یک معنی حتی به کتابخانه مدرسه دارالفنون )سابقه این کتابخانه به گذشته دورتری و  .4
شناسانی که به ایران  ایران .، کنگره جهانی فردوسی در تهران تشکیل شد.ش0303در سال  .رب  نیست شناسی بی تأسیس کتابخانه ملی فعلی با مسئله ایران

ها منتقل  به نمایش گذاشته شود تا بعداً به یکی از کتابخانه« تاالر فردوسی»نام ه ها در تاالری ب قرار شد این کتاب .یشان را هدیه کردندها آمده بودند، کتاب
د دکتر مهدی بیانی، ظاهراً به پیشنها .، ایران هم باید یک کتابخانه ملی داشته باشد«ممالک راقیه»در آن زمان، برخی به این فکر بودند که همانند اکثر  .شود

العابدینی،  ای به این منظور تهیه شد و به مجلس رفت و تصویب شد )زین اصغر حکمت، وزیر معارف وقت، الیحه همت علی نخستین رئیس کتابخانه ملی و با
0380) . 
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هقای اسقتانبول، ققاهره،     های سقربی چقاپ   کتاب
بخقش اعظمقی از منقابع ایقن      ...بیروت، لندن و 

 0.مجموعه اهدایی افراد سرشناس است

05 

کتابخانه حضرت 
العظمی  اهلل آیت

بروجردی )مسجد 
 اعظم قم(

 . ش0301 قم

هقای اهقدایی بقوده     گیری اولیه آن با کتاب شکل
عنقوان   0911مجموعه کتابخانه، بالر بقر   .4است

نسخه چاپ سقنگی،   2511نسخه خطی، بیش از 
هقای چقاپی قبقل از     عنقوان کتقاب   4811حدود 
 از انحصقاری بعقد  شمسی و برخی منقابع   0311

 . این تاریخ، منابع چاپ سربی و خاص

 (URL11; 

URL14) 

02 

کتابخانه بزرگ 
حضرت 

العظمی  اهلل آیت
 مرعشی نجفی

 . ش0300 قم

های خطی در ایقران و   بزرگترین مجموعه نسخه
های خطقی در   همچنین، سومین مجموعه نسخه

هقای   جهان اسالم؛ حدود سی هزار جلقد نسقخه  
های فارسی، عربقی،   به زبانچاپ سنگی کمیاب 

  ... ترکی، اردو، ازبکی، تاتاری و

(URL4) 

00 
کتابخانه مرکزی و 
مرکز اسناد دانشگاه 

 تبریز
 (URL7) جلد کتاب نفیس و چاپ سنگی 4111حدود  . ش0302 تبریز

08 
پژوهشگاه علوم 

 انسانی
 تهران

)کتابخانه مرکزی: 
0352) 

)کتابخانه استاد مینوی: 
0350) 

      کتابخانه مرکزی: بقیش از یکصقد هقزار جلقد
های فارسی، عربقی، اردو، ترکقی و    کتاب به زبان

 های اروپایی در حوزه علوم انسانی زبان

  :011عنققوان نسققخه خطققی و   000مینققوی 
 عنوان نسخه عکسی 398عنوان میکروفیلم و 

 (URL9; 

URL10) 

09 
المعارف  بنیاد دائره

 اسالمی
 . ش0324 تهران

های عربقی، فارسقی،    کتاب به زبان جلد081111
اردو، انگلیسقققی، فرانسقققوی، آلمقققانی، روسقققی، 

صقورت چقاپی )نیقز چقاپ       اسپانیایی، و غیره، به
 های خطی کمیاب سنگی( و تصویر نسخه

(URL8) 

41 

کتابخانه، مرکز اسناد 
رسانی مرکز  و اطالع
المعارف بزرگ  دائره

 اسالمی

 . ش0323 تهران
جلقد   8504خطقی، شقامل   های  عالوه بر نسخه
 مجموعه عکسی 9008چاپ سنگی و 

(URL9) 

40 
کتابخانه فرهنگستان 
 زبان و ادب فارسی

 . ش0301 تهران

های غنی و باارزشی بقه ایقن کتابخانقه     مجموعه
هققای بسققیاری از چققاپ  و کتققاب 3منتقققل شققده؛

های هندوستان و نیز مجموعه کوچکی از  سنگی
کتابخانه خصوصقی شقادروان انجقوی شقیرازی؛     

های چاپ سنگی فارسقی   جلد کتاب 4501حدود 
 .  در این مجموعه وجود دارد

)بنی اقبال، 
0380) . 

 

های کمیاب در  کتابهای ویژه و  توان چنین عنوان کرد که سیر تاریخی مجموعه در مجموع، می

توان ادوار  نمی .ای برخوردار نیست شده جهان، از روند مشخص و مراحل تفکیک های ایران، همانند کتابخانه

 
 کسانی چون حاج محمد نخجوانی و حاج حسین نخجوانی. 0

 . مجموعه شاخص دیگر نیز به این کتابخانه اهدا شده است 00نشر کالله خاور اهدا کرد و بیشترین تعداد کتاب را محمد رمضانی، صاحب  .4

 های خصوصی شادروانان دکتر مقربی، دکتر تفضلی، دکتر ماهیار نوابی همچون مجموعه کتابخانه. 3
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هدف از تفکیک اولین  .مختلفی را بر روند آن تعیین کرد و حتی برای آن سیری رو به تکامل قائل شد

درستی روشن نیست؛ و احتماالً در هر   انه در کشور بهها از سایر منابع کتابخ های ویژه و جداسازی آن مجموعه

شناسان و  این موضوع، نیازمند مطالعات تاریخی از سوی کتاب .کتابخانه با کتابخانه دیگر متفاوت بوده است

ها را با ظهور عصر دیجیتال به  طور کلی، منابع ویژه موجود در کتابخانه  مورخان خواهد بود؛ اما شاید بتوان به

 . ها تقسیم کرد شدن آن و پس از دیجیتالیپیش 

 

 گیری نتیجه

شود،  های ویژه محسوب می که از منابع مهم موجود در مجموعه« کتاب کمیاب»چارچوب تعریفی اصطالح 

ها، با  ها و راهبردهای کالن آن ها و اهداف کتابخانه تواند بر اساس رسالت برخالف تصور احتمالی موجود، می

گرفته، ماهیت ذاتی این منابع و نظرات  توان با توجه به مطالعات صورت شد؛ البته مییکدیگر متفاوت با

طور کلی، شاید   های کمیاب تعیین کرد؛ اما به فرض برای کتاب صورت پیش  هایی را به متخصصین، ویژگی

 .دست یافتها به تعریف دقیقی از کتاب کمیاب در هر کتابخانه  نتوان خارج از چارچوب راهبردی کتابخانه

استفاده قرار  زمینه و محتوایی که مورد باید در« های ویژه مجموعه»کنند که اصطالح  متخصصان، استدالل می

نامیده « ویژه»شان،  دلیل نیازهای حفاظت و نگهداری  ها نباید صرفاً به مجموعه .گیرد در نظر گرفته شود می

دارد که چگونه در بحث  می این نگاه، ما را وا .گرفته شودها باید در نظر  های بالقوه آن شوند؛ بلکه ویژگی

ها برسیم؛ یعنی  ریزی در خصوص آن های کمیاب به اتخاذ رویکردی برتر در مواجهه با مدیریت و برنامه کتاب

هایی از سوی سازمان ملل متحد و  تر با مطالعات موردی و قرائت تالش در راستای ارائه یک دیدگاه جهانی

 . المنافع ترککشورهای مش

گرفته،   های ویژه در جهان، از روند مشخصی برخوردار است و با مطالعات صورت سیر تاریخی مجموعه

های نخستین مرحله  میالدی آغاز شده است و نشانه 01شود که از اواخر قرن  چهار مرحله برای آن تعیین می

اساس تعریف جهانی، ما اکنون در مرحله  ی بربه گفته متخصصان، از نظر جایگاه تاریخ .آن، قابل مشاهده است

های  های جداگانه در کتابخانه یعنی تکامل این تعریف با پیشرفت تکنولوژی و افتتاح بخش ،ایم چهارم ایستاده

  .دانشگاهی در غرب

نویسی و  هایی از این نوع هستند، به فهرست هایی که دارای مجموعه های اخیر، کتابخانه در ایران در سال

توان گفت سیر  شده می  ها و جستجوهای انجام با بررسی .اند های خود اقدام کرده عضاً چاپ فهرست مجموعهب

های ویژه در ایران تقریباً از روند مدون و روشنی برخوردار نیست و  های کمیاب و مجموعه تاریخی کتاب

 .ناشناخته فراوانی وجود دارد مطالعات پژوهشی منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است و زوایای مبهم و
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باب تاریخ چاپ،  ای کامل در گذرد اما هنوز نگاشته از آغاز به کار رسمی چاپ در ایران حدود دو قرن می

این امر نیازمند توجه جدی به این حوزه پژوهشی و رفع  .وجود ندارد ... ها، فعاالن و ها، فعالیت ها، روش شیوه

 . با گرایشات مختلف خواهد بودنواقص موجود از سوی پژوهشگران 

نیاز است، ایجاد تغییر اساسی در  های کمیاب در ایران، آنچه مورد های ویژه و کتاب در خصوص مجموعه

  ها را از مخازن دانشی بدون استفاده، به هاست؛ الزم است نگاه خود به این مجموعه نگرش در خصوص آن  شیوه

سازی،  با توجه به پارادایم دیجیتال .مان تغییر دهیم مشترک فرهنگیمراکز مستمر در حال تکثیر برای میراث 

سمت چگونگی استفاده از این فرصت برای   های پژوهشی در خصوص کارهای آتی را به توانیم پرسش ما می

این  .های کمیاب به فضاهای فعال پژوهشی و یادگیری ببریم های ویژه و آرشیو کتاب تحول و تبدیل مجموعه

مستلزم آن است که توجه جدی به محتوا و ساختار داشته باشیم و گام مهمی در خصوص انقالب امر، 

 . چیزی که میراث فرهنگی مشترکی در سراسر جهان را فراهم خواهد نمود .اطالعاتی خواهد بود

شود و تصمیمات مربوط  های قرن بیستم محسوب می های کمیاب، یکی از پدیده تحوالت مجموعه کتاب

مند به  ها، اغلب عالقه مراجعان موزه .داری و کتابداری است ها، نیازمند ترکیب تفکر موزه دیریت آنبه م

ها، هرگونه شیء و جسم  های کمیاب از نگاه موزه مشاهده اشیای اصلی و حقیقی هستند؛ در دنیای کتاب

دیجیتال موفق باشند، باید ها در دوران  اگر قرار باشد کتابداران و آرشیویست .فرد است فیزیکی، منحصربه

های ویژه باید نوآوری،  متخصصان مجموعه .ها و ابزارهای الزم بپذیرند جدید را همراه با مهارت« ذهنیت»

 . منظور هدایت آشفتگی فعلی این محیط اطالعاتی، فراگیرند  ها را به کارآفرینی و بازاریابی این مجموعه

، سخنان خود را چنین 6113در سال  RBMS1کنفرانس در  UCLAکتابدار دانشگاه  0گری استرانگ،

ها باید در عصر  که منابع کمیاب کتابخانه این صحبت صحیحی است؛ چرا .«اکنون زمان ماست»آغاز کرد: 

اند،  چاپی و الکترونیکی ـ روی آورده ای به فرایند اشتراک منابع ـ طور فزاینده  ها به حاضر که کتابخانه

های ویژه در  های دارای مجموعه واقع نقطه عطفی است که کتابخانه ، در«زمان ما»این  .تر شده باشند باارزش

که  آن تقسیم شوند؛ چرا از توانند با اتخاذ رویکردی صحیح به قبل و بعد جایی در قرن بیست و یکم، می

ند اما این تنها ا فردی در طول تاریخ بوده های کمیاب و منابع منحصربه های ما همواره حاوی کتاب کتابخانه

 . ای ـ باید با یکدیگر مرتبط باشیم های کتابخانه که ما، ـ سیاستگذاران برنامه کافی نیست؛ چرا

هایی متشکل از این آثار از جایگاه مهمی  های کمیاب و نفیس، معرفی مجموعه با توجه به اهمیت کتاب

ویژه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ، مصححان، به پژوهشگرانتواند زمینه گرایش  برخوردار است که می

واقع در مطالعات این نوع منابع، خصوصاً در داخل کشور، با  را در زمینه احیاء و نشر این آثار فراهم آورد؛ در

 
1. Gary Strong 
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فرد این نوع از منابع،  الزامات مدیریتی منحصربه .فقدان یک دیدگاه منسجم و رویکرد دقیق مواجه هستیم

ای نادیده گرفته شده است؛ و این دورانی  طور گسترده  ها به و نیازهای آن  هنری مبتنی بر محتوای متنی و

 . های کمیاب، نامیده شود رسانی در خصوص کتاب آوری و اطالع عصر بزرگ جمع عنوان به تواند  است که می

 

 سپاسگزاری

دگان مقاله بر خود الزم نویسن .این مقاله از رساله دکتری دانشگاه پیام نور واحد مشهد استخراج شده است

دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد که زمینه این پژوهش را فراهم نمودند، قدردانی  می

 . ها مراتب تشکر و قدردانی را داریم خاطر نظرات ارزشمند آن  نمایند؛ همچنین از داوران محترم به

 

 منابع

 . 502-504 ،0355آذر  ،339 ،یغما ،ایرانکتابخانه سلطنتی . (0355) دریآتابای، ب

شمسه؛ نشریه الکترونیکی سازمان ، های چاپ سنگی چاپ شده در ایران های نسخه بررسی فهرست. (0388) نوچهرمآراسته، 

 . 0388، بهمن و اسفند (5)0 ،ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه کتابخانه

 ،کتاب ماه کلیات ،های خطی و آاار کمیاب کتابخانه مرکزی اسناد دانشگاه تهران نسخهنگاهی به بخش . (0389) وسناصیلی، س

 . 019ق012 ،0389، دی 050

 . تهران: کتابخانه طهوری ،. تاریخ چاپ در ایران(0308) هالبابازاده، ش

 . 083ق005 ،0380تابستان ، 42 ،ننامه فرهنگستا ،زبان و ادب فارسی در کتابخانه فرهنگستان. (0380) اهیداقبال، ن بنی

های پیش رو  های چاپی فارسی؛ چالش کتاب. (0390) دیقهفر، ص ؛ سلطانیجید؛ غالمی جلیسه، مولریش؛ مارزلف، الیبوذری، ع

 . 51-30 ،0390، زمستان (8)4 ،فصلنامه نقد کتاب میراث ،]گزارش نشست[

شناسی و  به پادشاهان قاجار، موجود در تاالر ایران های اهدایی کتاب. (0389) محمدمهدیساز،  ؛ چیتمحمدرضابهزادی، 

 . 503-510 ،0389(، تابستان 8)4 ،پیام بهارستان ،شناسی کتابخانه ملی اسالم

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  ،. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی در یک نگاه(0380)نام  بی

 . شورای اسالمی

 ،4. ج ،زیرنظر فریبرز خسروی ،رسانی المعارف کتابداری و اطالع رهیدا در: ،کتابخانه ملی رشت. (0385) حمدتقیجکتاجی، مپوراحمد 

0004-0003 . 

(، 003. )ش ،کتاب ماه کلیات ،نگاهی به فهرست کتب سنگی و سربی کتابخانه مرکزی )ملی( تبریز. (0390) کبرپور، ا تقی

 . 43ق08 ،0390اردیبهشت 

نسخه برگردان دستنویس  .(:ق0338-0348سلطنتی ایران )تألیف شده در  ه. فهرست کتابخان(0390) سید محمد حسینحکیم، 

 . تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،مجلس شورای اسالمی هکتابخان 40520شماره 
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 . 22ق 59 ،0380(، تابستان 4)2 ،فصلنامه کتاب ،چاپ سنگی و دالیل رواج آن در ایران. (0380) کرمدبیری، ا

، 093 ،کتاب ماه کلیات ،های خطی و چاپ سنگی موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک آشنایی با نسخه. (0394) علیدولتشاهی، 

 . 38ق  30 ،0394دی 

ق 042 ،0. ج ،سرویراستار عباس حری ،رسانی اطالعالمعارف کتابداری و  دایرهارامنه ایران، های  کتابخانه. (0380) محمدحسنرجبی، 

048 . 

، 54، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،همایش کتابخانه ملی گذشته، حال و آینده. (0380) حسنالعابدینی، م زین

 . 005-029 ،0380زمستان 

 ،0380بهار  (،0)01، نامه پارسی ،فرد آن خطی منحصربهنه ملی )مرکزی( تبریز و معرفی چند نسخه بخاکتا. (0380) اقرنیا، ب صدری

 . 081ق003

 . 92ق 90 ،0380، دی 033. ش، کتاب ماه کلیات ،شناسی در کتابخانه ملی ایران شناسی و اسالم ایران. (0380) کامرانفانی، 

    ،0389اسفند  (،3)00، کتاب ماه کلیات ،های چاپ سنگی کتابخانه وزارت امور خارجه فهرست کتاب. (0389) ریسارضایی، پ کرم

 . 00ق 04

 . 402-090(، 8)4 ،پیام بهارستان ،پژوهشی پیرامون تاریخ کتابخانه سلطنتی، در کاخ گلستان تهران. (0395) سرینمرجانی، ن

 . 59ق  52 ،0389اسفند  ،(3)00 ،کتاب ماه کلیات ،های چاپ سنگی نویسی کتاب تعاملی در فهرست. (0389) کرممسعودی، ا

 . 01ق34 ،0312، شهریور 0 ،تقدم ،انتقاد ادبی: فهرست کتب کتابخانه آستان قدس رضوی. (0312) عیدنفیسی، س

اهلل علیها در دیدار با اعضای بنیاد  مسئول کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه سالم)س(،  آستان مقدس حضرت معصومه گاهوب

 http://lib.amfm.ir (URL4)در:  0399آبان  05دسترسی در  ،کتابخانه پرداختهای  پژوهی به تاریخچه و فعالیت قم

در:  0399آبان  05دسترسی در  ،درباره پژوهشگاه علوم انسانیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  گاهوب

http://www.ihcs.ac.ir (URL9) 

در:  0399آبان  05دسترسی در ، نظیر ای بی کتابخانه مینوی، گنجینهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  گاهوب

http://www.ihcs.ac.ir/minovi/ (URL10) 

 .https://rch.acدر:  0399آبان  05دسترسی در  رسانی، اطالع دانشنامه جهان اسالم، بخش کتابخانه و مرکز گاهوب

ir/partition/Details/3 (URL8) 

در:  0399آبان  05دسترسی در ، ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، تاریخچه ها، موزه سازمان کتابخانه گاهوب

https://library.razavi.ir/ (URL2) 
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