
  
  ١٨٣ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

  ...بندي دهدهي  بررسي گسترش ردة تاريخ ايران در نظام رده

بندي دهدهي ديويي و مقايسة  بررسي گسترش ردة تاريخ ايران درنظام رده
  آن با گسترش ردة تاريخ در نظام رده بندي کتابخانه کنگره

  
  ١ارپوررضا مخت

  
  دهيچک

با وجود آنکه هر دو گسترش ردة تاريخ ايران در دو نظام ديـويي و کنگـره توسـط يـک               
انتشار يافته اند، چه به لحاظ حجم و چه به        ) کامران فاني (و يک فرد    ) کتابخانه ملي ايران  (سازمان  

کـديگر  لحاظ تعداد شماره هاي اختصاص داده شده به هر يک از مدخلها، اختالف چشمگيري بـا ي         
نوشته حاضر بر آن است تا از طريق مقايسة گسترش ردة تاريخ ايران در دو نظام رده بندي    . دارند

دهدهي ديويي و کنگره، ابتدا داليلي را که نگارندة هر دو گسترش در توجيه اخـتالف يـاد شـده     
 ممکن است ذکر کرده، مورد نقد و بررسي قرار دهد و در مرحلة بعد، نارسايي ها و مشکالتي را که

کتابخانه ها به هنگام استفاده از گسترش ردة تاريخ ايران در نظام ديويي با آن مواجـه شـوند، در               
  . قالب مثالهاي متعدد تشريح نمايد

  .بندي کنگره گسترش تاريخ ايران، رده بندي ديويي، رده: ها کليدواژه
  
  مقدمه

وليد منـابع اطالعـاتي   پيدايش صنعت چاپ در قرن پانزدهم، تحولي عظيم در زمينة ت  
ن تحول، به واسطة وفور كاغذ، روند توليد كتاب را در شمارگان باال سرعت          يا. پديد آورد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 r_m_yazahra@yahoo.com .د چمران اهوازيدانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه شه. ١
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ها به يكباره با انبوهي از كتابها و ساير منابع چاپي رو به رو شـدند       جه كتابخانه يبخشيد؛ در نت  
ها رفته رفته به  هابخانكت. هاي سنتي به هيچ وجه پاسخگو نبود دهي به آنها، شيوه كه براي نظم

منبعي مهم براي رفع نيازهـاي اطالعـاتي مراجعـان تبـديل و ايـن امـر موجـب شـد موضـوع                 
بـا  . هـا مبـدل گـردد    سازي، به مهمترين كاركرد كتابخانـه       سازماندهي منابع، پس از مجموعه    

 قـرن چهـارم  (بنديهاي ارائه شده از دانش بشر، متعلـق بـه ارسـطو     وجود آنكه نخستين تقسيم  
، همگـي بـا   )قرن هفدهم ميالدي(و فرانسيس بيكن ) قرن سوم هجري(، فارابي )قبل از ميالد  

بنديها هريـك بـه    اي تهيه و تدوين شده بود، اما اين تقسيم   هدفهايي غير از هدفهاي كتابخانه    
 و ۱۸۵۸جانـستون در سـال   . اي سهيم بودنـد  بندي كتابخانه ريزي نظامهاي رده نوعي در طرح  
 تغييراتي در تقدم و تـأخر طبقـات اصـلي بـيكن بـه وجـود آوردنـد و               ۱۸۷۰لاهاريس در س  

بنــدي خــويش از  حتــي ملويــل ديــويي در طراحـي نظــام رده . اي تــازه بــه آن افزودنـد  طبقـه 
و ايـن رونـد تـا زمـان     ) ۲۲۵، ص۱۳۸۲،ينـان يمز(بنديهاي پيش از خود الهام گرفته است   هرد

بنـدي كتابخانـة كنگـره آمريكـا،      اي، يعني رده  خانهبندي كتاب   تولد دومين نظام پركاربرد رده    
  .ادامه داشت

  
   ديويي و كنگرهيبنديها  ردهتراز مقبولي

بنـدي دهـدهي    ، رده١بنـدي كـاتر   هبنـدي ظهـور يافتـه، نظيـر رد        از ميان طرحهاي رده   
بنـدي ديـويي و كنگـره بيـشترين       ، دو نظـام رده    ٤بندي بليس    و رده  ٣بندي كولن   ، رده ٢جهاني
قبوليت و استفاده را به خود اختصاص داده و به واسطة ويژگيهـا و قابليتهـايي كـه از          ميزان م 

بـه زعـم كتـاب    . انـد  آن برخوردارند، نظر بسياري از كتابداران را بـه خـود معطـوف سـاخته      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Cutters' Expansive Classification. 
2.Universal Decimal Classification. 
3. Colon Classification. 
4. Bliss Classification. 
             

 
  

  



  
  ١٨٥ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

بنـدي دهـدهي    ترجمه ابراهيم عمرانـي، رده » بندي دهدهي ديويي و نمايه نسبي    خالصه رده «
 ۱۳۵بنـدي در بـيش از    ايـن رده  . اي در جهان اسـت      بندي كتابخانه   دهترين ر   ديويي پراستفاده 

% ۹۵در ايـاالت متحـده   .  زبان ترجمه شده است۳۰رود و به بيش از     كشور جهان به كار مي    
ــه ــدارس،   كتابخان ــومي و م ــاي عم ــه% ۲۵ه ــشكده  كتابخان ــاي دان ــشگاهي و  ه % ۲۰اي و دان
از ). ۷، ص ۱۳۸۱عمرانـي،   (» كننـد    مـي  بنـدي ديـويي اسـتفاده       هاي تخصصي از رده     كتابخانه

تــوان بــه  انــد، مــي بنــدي ديــويي برشــمرده جملــه مهمتــرين داليلــي كــه بــراي موفقيــت رده 
احمـدي الري و   (پذيري، خصيصة يادسپاري و نماية قابل تحـسين آن اشـاره كـرد                گسترش
  ). ۷، ص۱۳۸۴زاده،  مكي

آيـد، توسـط    م آن برمـي گونـه كـه از نـا    بندي كتابخانه كنگره آمريكا نيـز همـان        رده
.  در اوايل قرن بيستم پا بـه عرصـه وجـود نهـاد    ١»چارلز مارتل «كتابخانه كنگره و به كوشش      

بندي از اين لحاظ كه تقريبـاً بـراي تمـامي موضـوعات داراي شـماره از پـيش              اين طرح رده  
يـل  مهمتـرين ويژگيهـا و دال  . آيد بندي به شمار مي  ترين نظام رده    تعيين شده است، شمارشي   

تــوان در جامعيــت، دقــت و ســـنجيدگي،     بنــدي كتابخانــه كنگــره را مـــي    موفقيــت رده 
  . پذيري و قابليت گسترش آن دانست انعطاف

رسد از ميان خصايص ياد شده، عنصر گسترش پـذيري بـيش           با اين حال، به نظر مي     
 هـيچ  از ساير عناصر در مقبوليت و اشتهار اين دو نظام دخيل بوده اسـت؛ از ايـن لحـاظ كـه      

بندي مذكور در ابتدا با هدف جهاني شـدن و اسـتفاده عـام پـي ريـزي       يك از طرحهاي رده   
بنـدي كتابخانـه    رده«:  در ايـن خـصوص مـي نويـسد    ۱۹۶۶ در سال ٢»چارلز بيد«. نشده بودند 

هـاي كتابخانـه كنگـره بنـا شـده اسـت از نظـر دامنـه بـا            كنگره كه كـامالً بـر پايـة مجموعـه         
بندي با آنكه جامع است، در  بنابراين، اين رده.  كنگره هماهنگ است  هاي كتابخانه   مجموعه

ها به هنگـام اسـتفاده از       اغلب مشكالتي كه ساير كتابخانه    ... حال حاضر كامالً جهاني نيست    
بنـدي   شوند، ناشي از ايـن امـر اسـت كـه ايـن رده      بندي كتابخانه كنگره با آن مواجه مي        رده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Charles Martel. 
2. Charles Bead. 
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هـاي آن طراحـي شـده و      با توجـه بـه خـدمات و مجموعـه      براي استفاده در يك كتابخانه و     
  ).۲۷، ص ١چان(» گسترش يافته است

پـذيري ايـن    د، ويژگي گـسترش يشود با وجود گفته چارلز ب      ين حال، مالحظه م   يبا ا 
دو نظام موجب گرديده تا اكثر كشورها، بـه فراخـور فرهنـگ، زبـان و تـاريخ ملـت خـود،            

 بعضاً گسترده، در نظم دهي به منابع خويش از آنهـا  ضمن انجام جرح و تعديلهايي اندك و    
در ايـن ميـان،   . بنـدي موجـود اسـتفادة مطلـوب كننـد      برداري و از وجـود نظامهـاي رده        بهره

كتابــداران ايرانــي نيــز بــا درك اهميــت نظامهــاي ديــويي و كنگــره، در صــدد برآمدنــد بــا  
سـتيها و كمبودهـاي آنهـا را    پذيري اين دو نظـام، برخـي از كا      گيري از قابليت گسترش     بهره

 در مركـز خـدمات   ۱۳۴۸از اين منظر، بـه دنبـال كـار كميتـه اي كـه در سـال         . پوشش دهند 
بندي ديـويي و كنگـره بـه وجـود      كتابداري به منظور بسط و گسترش قسمتهاي مختلف رده     

هاي زبان، ادبيات، تاريخ، جغرافيا، دين و فلسفه اسـالمي مـورد بررسـي و تجديـد            آمد، رده 
نظر قرار گرفت و ضمن مكاتبات مستمر با مسئوالن وقت كتابخانه كنگره، موافقت آنهـا در      

 الحاق گسترشهاي ايراني به طرح اصلي دو نظام ديويي و كنگره از سـوي مراجـع                صخصو
در نتيجة تالشهاي ياد شده، گسترش زبانهـاي ايرانـي، ادبيـات ايرانـي،           . ايراني جلب گرديد  

ــرا    ــاريخ اي ــالم، ت ــن اس ــران، رده دي ــاي اي ــاي  ن، جغرافي ــهBBR و DSR ،PIR ،BPه   ب
نوشـتة حاضـر بـا طريـق طـرح چنـد پرسـش، بـه برخـي از          . هاي ايران معرفي شدند    كتابخانه
 ديـويي  يبنـدي دهـده   ها و ابهامها دربارة نحوة گسترش ردة تاريخ ايـران در نظـام رده       شبهه

  .پرداخته است
  

  بيان مسئله 
در ""Expansionاي، معـادل واژه  بنـديهاي كتابخانـه    در حـوزه رده    » گسترش «واژه  

زبان انگليسي به كار رفتـه و منظـور از آن رفـع نقـايص و كمبودهـايي اسـت كـه بـه نـوعي            
 خاص ۹۰۰بندي ديويي، رده    در نظام رده  ). ۱۳۸۲فاني،(بندي است      يك نظام رده   رگريبانگي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mai Chan. 



  
  ١٨٧ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

الم و تاريخ ايران پـس از اسـالم   تاريخ و جغرافياست كه از اين ميان تاريخ ايران پيش از اس          
در گسترش تاريخ ايران، هـر دو  .  پراكنده شده است۹۵۵ و   ۹۳۵هاي    به ترتيب درون شماره   

تقـسيم بنـدي تـاريخ ايـران در     .  آورده شده است۹۵۵دوره پيش و پس از اسالم زير شماره    
  ):۱۳۸۲فاني،(به قرار زير بوده است ) ويرايش بيستم(متن اصلي ديويي 

            ايران                                                                                                                            ۹۵۵            
   ميالدي۱۴۹۹-۶۳۷دوره تسلط اعراب، تركان، مغوالن، تركمنان، /                    ۰۲
  ۱۷۹۴-۱۴۹۹ره سلسله هاي ايراني، دو/                   ۰۳
۰۴                  /۱۷۹۴-۱۹۰۶   
۰۵                  /۱۹۰۶-  
۰۵۱            /    ۱۹۰۶-۱۹۲۵  
   ۱۹۴۱ -۱۹۲۵دوره رضا شاه پهلوي، /                ۰۵۲
  ۱۹۷۹ -۱۹۴۱دوره محمد رضا پهلوي، /                ۰۵۳
  دوره امام خميني و جنگ ايران و عراق    شامل -۱۹۷۹/                ۰۵۴

بندي كتابخانه كنگره نيز، به داليلي كه پيش از اين گذشت، چنانكه كه  در نظام رده 
 بـه  DSبنـدي، رده   در ايـن رده . بايد و شايد به تاريخ و تمدن ايران زمين توجه نـشده اسـت         

به ) ۳۲۶ -۲۵۱شماره هاياز (  شماره ۷۶تاريخ آسيا اختصاص داده شده كه از اين ميان تنها 
گونه تناسبي با تـاريخ چنـد هـزار سـاله ايرانيـان       تاريخ ايران تعلق گرفته است كه مسلماً هيچ    

بنـدي تـاريخ ايـران زيـر رده         به همين دليل، در گسترش تاريخ ايران قرار شـد تقـسيم           . ندارد
DSRقرار گيرد .  

ران در دو نظام ديويي و با اين حال، با تأملي هرچند مختصر در دو گسترش تاريخ اي   
کتابخانـه ملـي   (يابيم كه اين دو گسترش، با وجود آنکه توسط يک سـازمان     كنگره، در مي  

و يک شخص واحد انتشار يافته است، اما به لحاظ حجـم و تعـداد      ) جمهوري اسالمي ايران  
ران كام. هايي كه به هر يك از تقسيمهاي تاريخي داده شده، با يكديگر تفاوت دارند         شماره

در » تـاريخ ايـران  . بنـدي دهـدهي ديـويي    رده«فاني در بخشي از مقدمه ويرايش دوم كتـاب         
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بندي متن اصلي ديويي، گذشته از كوتاهي و نقص      تقسيم«: نويسد  توجيه تفاوت ياد شده مي    
ما به ناچار تقسيم بندي جديـدي كـرديم و بـه        . چشمگير آن، به راحتي قابل گسترش نيست      

البتـه، ايـن   . نگـاري و كتابهـاي تـاريخ ايـران ـ داديـم        بـا سـنت تـاريخ   آن طرحي نو ـ موافـق  
هـايي كوچـك و عمـومي     بندي ديـويي، خـاصّ كتابخانـه     رده. بندي هم مفصل نيست     تقسيم
بـراي تفـصيل   . بنـدي كنگـره اسـتفاده مـي كننـد        هـاي تخصـصي، از رده       در كتابخانـه  . است
بنـدي كتابخانـه    خ ايـران در نظـام رده      توانيـد بـه گـسترش تـاري         بندي تاريخ ايران، مـي      تقسيم

  . كنگره، از انتشارات كتابخانه ملي ايران، رجوع كنيد
  : شود ر ميدبا نظر به آنچه گفته شد، چند پرسش، به ذهن متبا

اگـر گـسترش    . نهفته اسـت  » بندي هم مفصل نيست     اين تقسيم «نكته اول؛ در عبارت     
  ام گسترش بر آن نهاد؟توان ن بندي مفصل نباشد، چگونه مي يك نظام رده

هـاي كوچـك و عمـومي اسـت،           بنـدي ديـويي خـاص كتابخانـه         نكته دوم؛ اگر رده   
هاي تخصـصي   كتابخانه% ۲۰اي و دانشگاهي و     هاي دانشكده   كتابخانه% ۲۵چگونه است كه    

بندي پيروي  بندي ديويي هم هست، از اين طرح رده  ردههاياالت متحده، كه از قضا خاستگا     
هـاي عمـومي    شـود كـه كتابخانـه    ه بر اين، از جمله فوق چنـين اسـتنباط مـي          مي كنند؟ عالو  

بنـدي ديـويي    همواره كوچك هستند و به همين دليل است كه گسترش تاريخ ايران در رده          
اي همچـون   آيـا واقعـاً كتابخانـه   .  به شـكل مختـصري تهيـه شـده اسـت      DSRبرخالف رده   

يـك كتابخانـه عمـومي كوچـك بـه شـمار       اهللا مرعشي قم را مي تـوان       يةكتابخانه عمومي آ  
  آورد؟

بنـدي   نكته سوم؛ در بخش پاياني نقل قول فوق، اشاره شده كه براي تفـصيل تقـسيم             
سـؤال  . بندي كنگـره مراجعـه كـرد    توان به گسترش تاريخ ايران در نظام رده         تاريخ ايران مي  

بنـدي   نظام ردهاي همچون كتابخانه عظيم آستان قدس رضوي كه از     اينجاست، آيا كتابخانه  
توانـد بـه    ديويي پيروي كرده و مجموعه كتابهاي خود را با اين نظام مرتب ساخته است، مي   

تـر اسـت، بخـشي از     بنـدي ديـويي مبـسوط     از گـسترش ايرانـي رده  DSRصرف اينكـه ردة    



  
  ١٨٩ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

بندي كتابخانه كنگره سازماندهي نمايد، يا اينكه به ناچـار بايـد    مجموعه خود را به شيوه رده 
  بندي ديويي اكتفا كند؟ مان گسترش تلخيص شدة تاريخ ايران در ردهبه ه

عالوه بر پرسشهايي كه در باال مطرح گرديد، ذكر چند نكته ديگر در اين خصوص         
هـاي   بنـدي ديـويي صـرفاً در كتابخانـه        نخست، اگـر قـرار بـود رده       . رسد  ضروري به نظر مي   

كه كتابخانه كنگره هر چند سـال  كوچك و مدارس مورد استفاده قرار گيرد، چگونه است          
هـاي عمـومي    بندي را براي استفاده در كتابخانه يك بار ويرايش خالصه شده اي از اين رده       

بنـدي   رده«كند؟ با احتساب اين قضيه، ذكـر ايـن موضـوع كـه         كوچك و مدارس منتشر مي    
 نكتـه . رسـد  دور از واقـع بـه نظـر مـي    » هاي كوچك و عمومي اسـت       ديويي خاص كتابخانه  

ديگر اينكه، با وجود آنكه  ويرايش اول كتاب گسترش تاريخ ايران در نظام ديويي در سال    
، روانه بازار شده، به داليلي نامعلوم از تفصيل  DSR، يعني دو سال پس از انتشار رده ۱۳۶۱
و در نهايـت،  .  شاهد آن هستيم، اجتناب گرديـده اسـت  DSR، آنگونه كه در رده  ۹۵۵رده  

هم مهم ترين نكتـه در خـصوص گـسترشهاي ايرانـي رده تـاريخ ايـران ايـن        آخرين و شايد   
است كه اگر كتابي به عنوان مثال در خصوص قزل ارسالن دوم، يكي از اتابكان آذربايجان 

، فراينـد  )كـه هـست  (بندي ديويي فاقد شماره باشـد        رده منگاشته شده و اين موضوع در نظا      
دي ديـويي چگونـه خواهـد بـود و اينكـه آيـا       بنـ  بندي در گـسترش رده  تخصيص شماره رده 

نويـسي   بنـدي و فهرسـت   اي به غير از موضوع اصـلي كتـاب، بـا اصـول رده         تخصيص شماره 
  منافات نخواهد داشت؟

  
  پرسشهاي تحقيق

نگارنده بر آن است تا از طريـق بررسـي گـسترشهاي ردة تـاريخ ايـران در دو نظـام                    
نوانهاي موضـوعي فارسـي، بـه هـدفهاي زيـر         کنگره و ديويي و مقايسه آنها با فهرست سرع        

  :دست يابد
اصوالً چه ارتباطي ميـان سـرعنوانهاي موضـوعي فارسـي بـا دو گـسترش تـاريخ             . ۱

  ايران در نظامهاي رده بندي کنگره و ديويي وجود دارد؟



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٩٠

 

بويژه در گسترش تـاريخ ايـران در نظـام    (مدخلهاي گسترشهاي رده تاريخ ايران       . ۲
 خلهاي سرعنوان هاي موضوعي مطابقت دارند؟تا چه اندازه با مد) ديويي

   دارد؟دوبارهگسترش رده بندي ديويي تا چه اندازه قابليت گسترش  . ۳
  

  روش انجام تحقيق
براي نيل به هدفهاي فوق، تصميم گرفته شد بخشهايي از گسترش رده تـاريخ ايـران            

کتــاب بنــدي کنگــره و ديــويي بــا مــدخلهاي مربــوط بــه همــان بخــشها در  در نظامهـاي رده 
از ايـن رو، دو  . مقايسه و نتايج در قالب جدول ارائـه گـردد      » سرعنوانهاي موضوعي فارسي  «

دورة تأثيرگـــذار از تـــاريخ ايـــران، يعنـــي دورة اســـکندر مقـــدوني و دورة محمـــد رضـــا  
،يکي مربوط به دوره پيش از اسالم و ديگري مربـوط بـه تـاريخ معاصـر، بـه عنـوان               ١پهلوي

بررسي مدخلهاي مربوط به دوره محمدرضا شـاه در کتـاب       . گرفتنمونه دستماية کار قرار     
سرعنوانهاي موضوعي فارسي و مدخلهاي مربوط به همين دوره در گسترش ردة تـاريخ در               

  ):۱جدول(بندي كنگره و ديويي، نتايج زير را دربرداشت  نظام  رده
ب سرعنوانهاي عناصر مشترک ميان مدخلهاي مربوط به دورة محمدرضا پهلوي در کتا. ۱جدول

 موضوعي فارسي و گسترشهاي تاريخ ايران در نظام کنگره و ديويي
ف

ردي
  

تقسيم   سرعنوان  سرعنوان
  فرعي

  شماره تاريخ ايران
بر اساس گسترش 

 کنگره

  شماره تاريخ ايران
بر اساس گسترش 

  ديويي

۱  
جنگ جهاني (اشغال متفقين 
  ۵/۱۵۰۲DSR ۰۸۲۴۰۷۲۷/۹۵۵  +    )دوم

  DSR ۰۸۲۴۰۴۵/۹۵۵ ۵/۱۵۱۳    +  ۱۳۲۴ان، قيام افسران خراس  ٢
  DSR ۰۸۲۴۰۴۵/۹۵۵ ۱۵۱۸    +  ۱۳۳۱ تير ۳۰  ۳
  ۱۵۱۹DSR ۰۸۲۴۰۴۵/۹۵۵  +    ۱۳۳۲ مرداد ۲۸كودتاي   ۴
  ۱۵۲۰DSR ? ۰۸۲۴/ ۹۵۵  +    )نقش سيا(دخالت اياالت متحده   ۵

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ران و يـ امدهای حمله اسکندر به اياد شده به عنوان اساس کار نوشته حاضر از آن جهت بوده که پ       يانتخاب دو دوره    . ١
د، موجـب شـده تـا    يـ روزی انقـالب اسـالمی منجـر گرد   يـ ت به پين طور وقایع دوره محمدرضا پهلوی که در نها   يهم
ن دو در گـسترش ردة  يـ ن انتظار می رود دست کـم ا ين دو موضوع نوشته شود؛ و بنابرايادی در ارتباط با ا   يبهای ز کتا
 .ی دارای مدخلهای فراوان باشنديويران در نظام ديخ ايتار



  
  ١٩١ / ... هدهيد بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي __________________

  

ف
ردي

  

تقسيم   سرعنوان  سرعنوان
  فرعي

  شماره تاريخ ايران
بر اساس گسترش 

 کنگره

  شماره تاريخ ايران
بر اساس گسترش 

  ديويي
  ۱۵۲۲DSR ۰۴۵ ۰۸۲۴/۹۵۵  +    ۱۳۳۲ آذر ۱۶  ۶
  ۱۵۳۳DSR ۰۸۲۴۹۴۵/۹۵۵    +  ۱۳۴۲قيام پانزده خرداد   ۷

۸  
جشنهاي دوهزار و پانصد (جشنها 

  )ساله
+    ۷/۱۵۰۵ DSR ?  ۰۸۲۴/۹۵۵  

  ۱۵۱۱DSR ۰۸۲۴۰۴۵/۹۵۵    +  واقعة آذربايجان  ۹
  ۱۵۲۳DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵    +  حزب تودة ايران  ۱۰
  ۱۵۴۱DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵    +  سازمان فداييان خلق ايران  ۱۱
  ۱۵۴۲DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵    +  سازمان مجاهدين خلق ايران  ۱۲
  ۱۵۳۵DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵  / ن۹    +  نهضت آزادي ايران  ۱۳
  ۱۵۳۵DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵/ پ۲    +  حزب پان ايرانيست  ۱۴
  ۱۵۳۵DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵/ د۸    +  فرقة دموكرات كردستان  ۱۵

۱۶  
سازمان امنيت و اطالعات 

  )ساواك(كشور
+    ۱۵۴۴DSR ۰۸۲۴۰۶/۹۵۵  

  ۱۵۰۴DSR ۰۸۲۴۰۴۵۲/۹۵۵/ ۵    +  حزب رستاخيز ايران  ۱۷
  
  

اد يـ  عنصر مشترک در سـه منبـع   ۱۷ان يد، از مي آ يگونه که از جدول فوق برم       همان
از آنجـا كـه سـرعنوانهاي    .  هـستند يم فرعـ  ي مـورد هـم تقـس      ۴ مـورد سـرعنوان، و       ۱۳شده،  

، به زعم كتابخانه ملي جمهوري اسـالمي ايـران، داراي پـشتوانة انتـشاراتي           يموضوعي فارس 
ازاي هر يك از مدخلهاي موجود در کتاب سـرعنوانهاي موضـوعي، دسـت            هستند، بايد به    

پر واضح اسـت، زمـاني كـه بـه     . كم يك كتاب، انتشار يافته و در آن كتابخانه موجود باشد       
يك موضوع مدخلي جداگانه تعلق مي گيرد، يـا آن موضـوع بـه اصـطالح سـرعنوان واقـع              

هايي كه در آن موضوع بخصوص نگاشـته  شود، سرعنوان ياد شده را بايد براي تمام كتاب        مي
به عنوان مثـال، اگـر كتـابي بـه شـكل       . شده به كار برد و در صدر ساير موضوعات قرار داد          

اختصاصي دربارة قيام پانزده خرداد نوشته شـده موضـوع نخـست هـم كـه بـه كتـاب تعلـق                    
» ۱۳۴۲اد قيام پانزده خرد«، سرعنوان يگيرد، بر اساس کتاب سرعنوانهاي موضوعي فارس مي
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هر چند قيام پانزده خرداد جزو وقايع مربوط به دورة محمدرضـا شـاه بـه شـمار            . خواهد بود 
شود، به اين موضوع مدخلي جداگانه تعلـق   طور كه در جدول مالحظه مي      آيد، اما همان    مي

 بـا موضـوع   ي، کتـاب يسينو نويس به هنگام فهرست  گرفته و مفهوم آن اين است كه فهرست       
 ـــــ  ۱۳۵۷ـ۱۳۲۰ايران ـــ تاريخ ـــ پهلوي، «تواند و نبايد از سرعنوان        خرداد، نمي قيام پانزده   

تواند به درک بهتر مطلـب      ي م ۱ فهرستبرگه شمارة    يبررس. استفاده نمايد » قيام پانزده خرداد  
  :کمک کند

  
  ۱فهرست برگه 

DSR 
         باقري، علی1533

سـازمان تبلیغـات   : ــ ـ تهـران   .  بـاقري زیر نظر علـی /  خرداد15ب             خاطرات 2خ2
  .ـ 1374اسالمی، حوزه هنري، 

  . 12، 6: خاطرات: دفتر ادبیات انقالب اسالمی(ـ ـ . مصور، نمونه، عکس: 0ج                     
             15 ،16 ،18 ،20 ،25  

   Ali Bagheri. The 15th of khordad memoris:                    پشت جلد به انگلیسی
  .                    کتابنامه
ـ       . ماجراي آغاز انقالب اسالمی درتبریز. 1. ق2.ـ ـ ج.           1ج:                   مندرجات

  .ماجراي انقالب اسالمی در تبریز. 2.ق. 3.           ـ ج
ـ  1320 ـ تاریخ ـ ـ پهلوي ایران ـ. 2.   ـ ـ خاطرات1342قیام پانزده خرداد . 1                

  سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنري، . الف.   ـ ـ جنیشها و قیامها1357          
  . عنوان.                ب

  DSR                      0824045/955 1533/پ2خ2               
  

 كنگـره،  شود، در گـسترش رده تـاريخ در نظـام           ديده مي  ۱برگه    چنانكه در فهرست  
. اي جداگانه در نظر گرفتـه شـده اسـت    براي كلية عناصر مشترك موجود در جدول، شماره 

شـود، كـه حتـي     سـازي بـا مـشكلي مواجـه نمـي      بنـد در فراينـد شـماره    از اين رو، نه تنها رده 
گيرد، مستقيماً با موضوعي كـه كتـاب دربـارة آن بحـث        اي هم كه به كتاب تعلق مي        شماره
بنـد بخواهـد كتـاب     كنـد كـه رده    اما مشكل واقعي زماني بروز مي     . اط است كند، در ارتب    مي

از آنجـا كــه در  . بنــدي نمايـد  فـوق را از طريـق گـسترش تــاريخ ايـران در نظـام ديـويي رده      



  
  ١٩٣ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

گسترش ديويي، به كل رخدادهاي مربوط به دوره محمدرضا شـاه تنهـا يـك شـماره تعلـق               
  :رو به رو استسازي با دو چالش اساسي  گرفته، فرايند شماره

، بـا مـدخلهاي   DSRنخست گـسترش رده تـاريخ در نظـام ديـويي بـر خـالف رده              
سرعنوانهاي موضوعي تناسبي ندارد و اصوالً يك نوع نقض غرض در اين زمينه پديد آمده          

بنـدي منـدرج بـر روي     هـاي رده    بـا تـأملي هـر چنـد مختـصر در سـرعنوانها و شـماره               . است
اي كه بر اساس گسترش ردة تاريخ در نظام ديويي  بيم شمارهيا ، درمي ۱برگه شمارة     فهرست

نـه تنهـا   ) ۰۸۲۴۰۴۵/۹۵۵(اختصاص داده شده » ۱۳۴۲قيام پانزده خرداد «به كتابي با موضوع   
با موضوع پانزده خرداد ارتباط مستقيم ندارد، كه در واقع مـنعكس كننـده همـان موضـوعي      

اب، از به كار بردن آن نهـي شـده بـود    نويس به هنگام موضوع دادن به كت  است كه فهرست  
 شماره مربوط بـه  ۰۸۲۴ مربوط به شماره پايه تاريخ ايران، ۹۵۵بندي يادشده،  در شماره رده (

» هـا  هـا و قيـام   جنـبش « هم به تقسيم فرعي استاندارد مربوط بـه    -۰۴۵دورة محمدرضا شاه و     
  ).باشد مي

 اسـاس گـسترش ديـويي بـه       بندي كه بر    گونه كه مالحظه مي شود، شماره رده        همان
گونه نشاني از موضوع اصلي كتاب را شامل نيست و بـا وجـود    كتاب فوق تعلق گرفته، هيچ    

اكنون ايـن  . استفاده از جدول تقسيمهاي فرعي استاندارد هم هنوز اين خأل احساس مي شود   
سؤال پيش مي آيد كه اگر اصوالً رعايت تناسـب ميـان فهرسـت سـرعنوانهاي موضـوعي و           

بندي الزم است، پس چگونه است كه ايـن تناسـب در گـسترش رده تـاريخ          هاي رده   هشمار
ايران در نظام ديويي رعايت نشده است؟ و اگر به چنين تناسبي نياز نيست، چرا درگـسترش      

  تاريخ ايران در نظام کنگره اين موضوع رعايت شده است؟ 
 و يسـاز  ماره، نحـوة شـ  ييويـ خ در نظـام د  ينکتة دوم در خصوص گسترش رده تـار       

خ چنـين  ي گـسترش رده تـار  يه حجـم کـم فرانمـا     يـ ممکن است در توج   . گسترش آن است  
 ير جـدولهاي ي به واسطة جدولهاي هفتگانه و سـا ييوي دي فرانماياستدالل شود که متن اصل    

سه يبند قرار داده شده، در مقا ار رده ي در اخت  يساز  ن نظام جهت شماره   ي ا يکه در متن فرانما   
 برخوردار است و بر همين اساس ي کنگره از حجم به مراتب کمتر      يبند   رده يابا متن فرانم  
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هم در گسترش رده تاريخ ايران در نظـام ديـويي سـعي شـده گـسترش موضـوعات فرعـي،             
ها در درون متن فرانما گنجانده شوند، صرفاً از طريق شماره سـازي صـورت            آنكه شماره  بي

سـازي در گـسترش رده تـاريخ ايـران، در      كه شمارهاما به اين نكته بايد توجه داشت       . پذيرد
هاي جدول تقـسيمهاي   استفاده از شماره) ۱: رديپذ ير صورت ميشكل كنوني آن، به طرق ز  

 يهـا  اسـتفاده از شـماره  ) ۳هاي نـشانه مؤلـف فارسـي،     استفاده از شماره  ) ۲فرعي استاندارد،   
 مربـوط  يهـا  استفاده از شـماره ) ۵ ، وي مذهبيتهاي اقليها استفاده از شماره) ۴،  يخ محل يتار

  .تهايبه اقوام و مل
 يهـا  ک از شـماره يـ چ يم کـه هـ  يابيـ  ي در مـ ۳ــ ۵ هر چنـد کوتـاه در مـوارد      يبا تأمل 

ن يـ از ا. ران کاربرد نـدارد ي اي و سلسله ها   يخي گسترش ادوار تار   يجدولهاي فوق عمالً برا   
خ ين قسمت رده تاريتر ا مهمکه از قض (ها     و سلسله  يخي در بخش ادوار تار    يساز  رو، شماره 

وة يق دو شـ يـ ، تنهـا از طر )ن حجم فرانما را به خود اختصاص داده اسـت  يشتريران بوده و ب   يا
ن حال، در سطور بعد اشاره خواهد شـد کـه اسـتفاده از دو    يبا ا. ر استيپذ اول و دوم امکان   

  . ستي از اشکال نيروش فوق هم چندان خال
گر يست، بار دي فوق بدون اشکال نيک از روشهايچ ين موضوع که ه  ي اثبات ا  يبرا

 نظـر  ي موضـوع ي و فهرسـت سـرعنوانها  DSRان گـسترش   يـ به جـدول عناصـر مـشترک م       
 بـه  ييويـ  که بر اساس گـسترش د ييها د، شمارهي آيگونه که از جدول برم      همان. ميافکن يم

لق گرفتـه،   آذر تع۱۶ مرداد و ۲۸ ير، کودتا ي ت ۳۰ام افسران خراسان،    ي همچون ق  يموضوعات
گـسترش  «ش دوم کتـاب   يرايـ  از مقدمـه و    ي در بخش  يکامران فان . ه به هم هستند   ي شب يهمگ
الزم بـه يـادآوري اسـت    «: سدينو ياد شده ميه موضوع يدر توج» ييويران در نظام د يخ ا يتار

كه در اينجا غرض از ذكر نام سلسله و شاه و فرمانروا، دورة آنهاست و نه صرفاً خودشان و              
 كه در مقابلش نام سلطان محمود غزنوي ۹۵۵/ ۰۵۲مثالً شماره ... ال و جنگهايشانشرح احو 

و اگر كتابي صرفاً در مورد خود . آمده است، غرض دوره سلطان محمود است و نه خود او    
وزير  چنانكه به كتابي درباره حسنك. شود  به آن افزوده مي-۰۹۲او باشد، شماره استاندارد  

گيرنـد و    را مـي ۹۵۵/ ۰۵۱۲۰۹۲شـود و هـر دو شـماره       ارد اضافه مـي   هم همين شماره استاند   



  
  ١٩٥ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

 ح بـراي حـسنك وزيـر نـشان     ۵۳۲ م بـراي سـلطان محمـود و    ۳۶۱تمايز آنها را تنها با كاتر      
  ).۱۲، ص۱۳۸۲، يفان(» دهيم مي

  :شود نقل قول فوق ابهامهايي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي
مهاي فرعـي اسـتاندارد در برگيرنـدة      نخست، مگـر نـه ايـن اسـت كـه جـدول تقـسي              

باشـد؛   هاي موجود در متن فرا نما قابل استفاده مـي        موضوعاتي عام است كه با تمامي شماره      
اي واحـد   پس اصوالً چه لزومي دارد كه به كتابي با دو موضوع متفاوت كـه صـرفاً بـه دوره      

هاي خاص موضوع،  هاي واحد اختصاص داده و بعد براي نشان دادن جنب       تعلق دارند، شماره  
. كمـك گرفتـه شـود    ) هاي عام موضـوعات اسـت       كه نشانگر جنبه  (از تقسيمهاي فرعي عام     

كنـد، شايـسته اسـت شـمارة تعلـق       براي نمونه، اگر كتابي دربارة جبهه ملي ايران بحـث مـي          
تـري   گرفته به دورة محمدرضا شاه را، كه در واقع در مقايسه با جبهه ملـي ايـران جنبـه عـام              

در اينجـا  (به آن اختصاص دهيم و بعد براي نشان دادن جنبـه خـاص موضـوع كتـاب            دارد،  
به جـدول تقـسيمهاي فرعـي اسـتاندارد رجـوع كنـيم و شـماره مربـوط بـه               ) جبهه ملي ايران  

  را به انتهاي شماره رده بچسبانيم؟» هاي سياسي جناح. احزاب«
شـود،    ي مـ   اسـتاندارد مطـرح    يمهاي فرع ي که در خصوص جدول تقس     يگريسؤال د 

  . دارديي موضوعات کاراي گسترش تمامين جدول برايا اين است که آيا
ن سـؤال، ابتـدا بايـد بـه جـدول عناصـر مـشترک و بعـد بــه         يـ  بـه ا يي پاسـخگو يبـرا 
چنانكه در جدول مشخص است، در . ميفکني بيند، نظريآ ي که در ادامه مييها  برگه  فهرست

، عالمـت ؟ قـرار   ) سـاله ۲۵۰۰ يتحده و جـشنها   االت م يدخالت ا (مقابل دو مورد از مدخلها      
 يا خ در نظام کنگـره شـماره  يک از اين دو مدخل در گسترش رده تار    يهر  . داده شده است  

 يا  مشخص است، رده۳ و ۲ يها برگه گونه که در فهرست اما همان. مخصوص به خود دارد
 جدول، عمالً يها ر شمارهيادشده تعلق گرفته، بر خالف سا     ي يکه به دو کتاب با موضوعها     

  .، محدود شده استي شماره مربوط به دورة محمدرضا پهلويعني، ۰۸۲۴/۹۵۵در شماره 
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  ۲فهرست برگه 
DSR  

   شاهنشاهي ايران  شوراي مركزي جشن    ۷/۱۵۰۵
     /    ش۹ب۴

۱۳۵۰             
             

  ... پروگرام درسپيون 
  . ۱۹۷۱ـ ۱۳۵۰[ ق.لـ : ف.لـ ]
  . گذاري رهبدون شما. ج۱
. ، الف۱۳۵۷ـ ۱۳۲۰ايران ـ ـ تاريخ ـ ـ پهلوي، . ۲. جشنهاي دوهزار و پانصد ساله. ۱

  Programme des reseptions de la: عنوان. ب. عنوان
       DSR                       ۰۸۲۴/۹۵۵ ۷/۱۵۰۵/ش۹ب۴                 

  

  ۳فهرست برگه 
DSR  
      ملكان، مجيد۱۵۲۰

  . ۱۳۸۱ مركز اسناد انقالب اسالمي،:  ـ تهرانـ .مجيد ملكان/ ي سيا چكمه   /    م۷ج۸
  دانستنيهاي انقالب . ۱۵۷: انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي(ـ ـ . ص۱۱۲                 

  ) ۱۸اسالمي براي نوجوانان؛            
   .Majid Malekan: C.I.A Boot                  :     به انگليسي. ع.ص                 
  . ۱۱۲ـ ] ۱۱۱. [ص: كتابنامه                 
    ـ ـ ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ ـ ـ كودتاي ۱۳۵۷ـ ۱۳۲۰ايران ـ ـ تاريخ ـ ـ پهلوي، . ۱                
   ـ ـ ۱۳۵۷ـ ۱۳۲۰ايران ـ ـ تاريخ ـ ـ پهلوي ـ ـ، . ۲. دخالت اياالت متحده                
  . عنوان. ب.  مركز اسناد انقالب اسالمي. الف. ۱۳۳۲ مرداد ۲۸كودتاي                 

       DSR                       ۰۸۲۴/۹۵۵ ۱۵۲۰/م۷ج ۸                 
  

 ۲۵۰۰ ي و جـشنها ۱۳۴۲االت متحده در واقعه پـانزده خـرداد     يست دخالت ا  ي ن يشک
نجاست که چـرا کتابخانـه   يؤال ا مربوط هستند، اما س   يساله، هر دو به دوره محمدرضا پهلو      

 دو ي بـرا ي دهـده ي متفـاوت در ارتبـاط بـا رده بنـد    يکرديران روي اي اسالم ي جمهور يمل

Conseil central celebration du 2500 eme anniversaire  
  de la fondation de 1 empire Perse par syrus-le-grand 
    Programme des receptions de la celebration des  
                       festivites: 11 Octobre-20 Octobre 1971 



  
  ١٩٧ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي _________________

  

 گـسترش رده  ي اسـتاندارد بـرا  يم فرعـ ي تقـس يهـا  اد شده اتخاذ کرده و از شـماره   يموضوع  
ل باشـد کـه گـسترش دو ردة فـوق،     يـ ن دلي تواند به اين موضوع نم  ياستفاده نکرده است؟ ا   

ست؟ زيـرا اگـر   يـ ر ني استاندارد امکـان پـذ  يمهاي فرعي جدول تقسيها ق شمارهيعمالً از طر  
ام پـانزده خـرداد،   يـ  دو کتاب، به مانند مورد قيبند  رفت شماره رده    ين بود انتظار م   ير از ا  يغ

  . ختم نشود۰۸۲۴/۹۵۵صرفاً به شماره 
 نـشانه  يهـا   شماره کند، استفاده ازي جلب توجه مي که در نقل قول فان يگرينکته د 

 يهـا  بنـد بـه هنگـام مواجهـه بـا شـماره        به صراحت عنـوان داشـته کـه رده   يفان. مؤلف است 
جا ندارد از خود سؤال كنـيم در نظـام   . دي نشانة مؤلف استفاده نمايها کسان، بايد از شماره ي

پذيري همچون ديويي كه گاهي اوقات در مورد برخي از موضـوعات تـا           بندي گسترش   رده
 عمل شده کـه رده بنـد   يا ن رقم بعد از اعشار قابل گسترش است، به چه دليل به گونه   چندي

هـاي سـه رقمـي نـشانة      خاص يك موضوع به شـماره  ناچار است براي نشان دادن جنبه هاي   
ها را اساس کار قـرار دهـد؟ مگـر نـه ايـن اسـت كـه نـشانه             ن شماره يمؤلف متوسل شده و ا    

 واحـد نگاشـته شـده باشـند، مـورد      ي کـه در موضـوع  ي مختلفيک کتابها ي تفک يمؤلف برا 
در تعريـف نـشانه مؤلـف فارسـي     » خدمات فني«رند؟ در بخشي از كتاب   يگ  ياستفاده قرار م  

 يا نشانه مؤلف عبارت است از حروف، اعداد يا تركيبـي از ايـن   رنشانه پديدآو«: آمده است 
ي كـه بتـوان كتابهـاي    شـود، بـه نحـو      دو كه بر حسب سرشناسه كتاب به هر كتاب داده مي          

بندي شان يكـي اسـت،    مختلفي را كه در يك رده خاص نوشته شده و در نتيجه شماره رده             
هـاي كتابخانـه بـه دنبـال هـم       اوالً از يكديگر تميز داد و ثانياً بر حسب حروف الفبا در قفـسه  

انه  نـش يها ن است که استفاده از شمارهياكنون سؤال ا  ). ۱۸۲، ص ۱۳۸۳،يسلطان. (»جاي داد 
ک يل که به ين دليان دو کتاب با دو موضوع متفاوت، صرفاً به ايز مي تماي برا يمؤلف فارس 

   است؟يحيدوره واحد تعلق دارند، اصوالً کار صح
نـاً در  يع مربوط به دوره محمدرضا شاه گفته شـد، ع ينجا در خصوص وقايآنچه تا بد  

ح است در يالزم به توض. استز صادق ي ني مربوط به دورة اسکندر مقدون يداد ها يمورد رو 
 تنهـا  ي مربوط بـه دورة اسـکندر مقـدون      يدادهاي، به رو  ييويران در نظام د   يخ ا يگسترش تار 
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ن امـر  ي شماره به اDSR ،۲۳ که در گسترش  يدر حال ) ۰۱۹۱/۹۵۵(ک شماره تعلق گرفته     ي
 در ي مربـوط بـه دورة اسـکندر مقـدون    ير، مـدخلها يدر جدول ز. اختصاص داده شده است 

ن دوره در فهرســت ي مربــوط بــه همــيران در نظــام کنگــره بــا مــدخلهايــخ ايترش تــارگــس
  .سه شده استي، مقاي موضوعيسرعنوانها

هاي مربوط به دورة اسکندر مقدوني درگسترش تاريخ ايران در  مدخلها و شماره. ۲جدول
  بندي کنگره و کتاب سرعنوانهاي موضوعي فارسي رده

مدخلهاي مربوط به 
مقدوني دوره اسکندر 

  در گسترش كنگره

  
  رده

DSR 
 
 

مدخلهاي مربوط به 
دوره اسکندر مقدوني 

در گسترش كنگره 
  )ادامه(

  
  رده

DSR 
  

مدخلهاي مربوط به 
اسکندر مقدوني در 
کتاب سرعنوانهاي 
  موضوعي فارسي

  
  سرعنوان

  
تقسيم 
  فرعي

     جنگها-  ٣١١  .م. ق٣٣٣سوس، يا  ٢٩٩  اسناد و مدارک
  
  
+  

        ٣١٢  .م. ق٣٣٢صور،  ٣٠٠  آثار کلی
        ٣١٣  .م. ق٣٣٢فتح مصر،  ٣٠١  آثار جزئی

  ٣٣١، )اربل( لمگوگ  ٣٠٢  جنبه های اختصاصی
      اي آس--  ٣١٤  .م.ق

+  
اسکندرنامه ها، پرستش 

 ٣٣١فتح بابل و شوش،   ٣٠٣  ...ت و يشخص
        ٣١٥  .م.ق

سوزاندن تخت جمشید،   ٣٠٤  نياسکندر دروغ
      راناي --  ٣١٦  .م. ق٣٣٠

+  
ک،          يونيک تيی امفشورا

        ٣١٧  .م. ق٣٢٨باختر و سغد،   ٣٠٥  .م.ق٣٣٨
ه و ينبرد های تراک

       هند--  ٣١٨  .م. ق٣٢٥-٣٢٧هند،  ٣٠٦  .م. ق٣٣٥ه، يالور
+  

 ٣٢٤س، يشورش در اپ  ٣٠٧  .م.ق٣٣٦، )تب(تبای 
        ٣١٩  .م.ق

ران، مصر و ياسکندر در ا
گر، يداد های خاص ديرو  ٣٠٨  هند

    +   گوگملجنگ  ٣٢٠  ی-آ

 ٣٣٤کوس،ينبرد گران
  ٣٠٩  .م.ق

  
سرگذشتنامه معاصران،  

  ی-آ
  
٣٢١  

    -ديتخت جمش
  خسارتها و خرابیها

  
+    

-٣٣٤ر،يای صغيفتح آس
            ٣١٠  .م. ق٣٣٣

  
  
  



  
  ١٩٩ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي __________________

  

 گـسترش  يان تعداد مدخلهايتوان م   يد، اصوالً نم  يآ  ي برم ۲گونه که از جدول       همان
 در کتـاب  ي مربـوط بـه دورة اسـکندر مقـدون    يهاخ در نظام کنگـره، تعـداد مـدخل    يرده تار 

 ييويـ خ در نظـام د ي که در گسترش رده تـار ي و شمارة واحد  ي فارس ي موضوع يسرعنوانها
ران در يـ خ ايدر گسترش تار.  قايل شدي اختصاص داده شده، تناسبيبه دوره اسکندر مقدون   

 جداگانه در ياره ا، شمي مربوط به دورة اسکندر مقدون    يدادهاية رو ي کل ينظام کنگره، برا  
 جــدول يهـا   و شــمارهييويـ  گــسترش ديهـا   کـه شــماره ينظرگرفتـه شــده اسـت، در حــال  

 ي کتـاب سـرعنوانها  يمـدخلها   بـا  ي، که حتـ   DSR آن نه تنها با گسترش       يمهاي فرع يتقس
  ١.مطابقت ندارد)  نشان داده شده۴گونه که در فهرست برگه  آن(ز ي ني فارسيموضوع

  ۴فهرستبرگه 
DSR  

 Wheeler, Robert Eric Mortimerـ   ۱۸۹۰  ويلر، رابرت اريك مورتيمر،     ۳۱۶
 Flames over persepolis: turning point in history     /    و۹ف۸

۱۳۴۷                                          Mortimer Wheelerفليمز اور پرسپوليس /... (  
  .۱۹۶۸ـ ۱۳۴۷ق،  اكـ كـ ف كـ ط فـ جـ ط ق  ضـ ط ف ظ ظ ق ظ ط غـ ذظ: ق  كـ ط ق             ژكـ
  .، نقشه)بخش رنگي(مصور .: ص۱۸۰                 

  .۱۷۶ـ۱۷۴ ص:                  كتابنامه
  اسكندر     . ۲.  م.ق۳۳۰ يا ۱۳۳۱تخت جمشيد ـ ـ خسارات و خرابيها، . ۱                

  ـ ۳۵۶اسكندر مقدوني، . ۳. نگلها ـ ـ ايرانـ ـ ج. م.ق۳۲۳ـ۳۵۶           مقدوني، 
  ـ ايران ـ ـ تاريخ ـ ـ ۵. هند ـ ـ تمدن ـ ـ تأثير يونان. ۴. ـ ـ جنگها ـ ـ هند. م.ق۳۲۳           

  . عـــنــوان. الف. ـ ـ جـنــگـلـهـاي يـونــان. م.ق۳۳۰-۵۵۸           هـخـامـنـشـيـان، 
    … Flames overpersepolise: عنوان.            ب

       DSR                       ۰۱۹۱/۹۵۵ ۳۱۶/و۹ف۸                 
  

د، ي دربارة واقعه سوزاندن تخت جمش يت از آن دارد که به کتاب      ي حکا ۴فهرستبرگه  
و در گسترش ) ديشماره مربوط به سوزاندن تخت جمش     ( DSR ۳۱۶درنظام کنگره شماره    

جـا نـدارد از   . تعلـق گرفتـه اسـت     ) يه دوره اسکندر مقدون   شمار ( ۰۱۹۱/۹۵۵ شماره   ييويد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه انـد  ديگاه کتابشناسی ملی اقتباس گردين نوشتار همگی از پايهای ارائه شده در ا ح است،  فهرستبرگه   يالزم به توض  . ١
 نكـرده  ٥و٤رادهاي موجود در فهرستبرگه های يگونه دخل و تصرفی در اشکالها و ا     چيو نگارنده برای حفظ امانت، ه     

  .است
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 بـه  ينـد شـماره دهـ   يران در فرايـ  اي اسـالم ي جمهور يم که چرا کتابخانه مل    يخود سؤال کن  
مهاي ي اکتفـا کـرده و از جـدول تقـس    ي، تنها به شماره مربوط به اسکندر مقـدون       ين کتاب يچن
ا اصـوالً واقعـة سـوزاندن تخـت      ي گسترش رده استفاده نکرده است؟ آ      ي استاندارد برا  يفرع
 اسـتاندارد  يمهاي فرعـ ي تقـس يها ق شمارهيتوان از طر  ي را م  يد توسط اسکندر مقدون   يجمش

ا واقعة ين کار مناسب است؟ آي ايک از مدخلها براياگر پاسخ مثبت است، کدام . نشان داد
 -۰۴۵۳آورد و شـماره  به حـساب » ع خاصيوقا«توان در زمرة  يد را م يسوزاندن تخت جمش  

ن موضوع در يست؟ ايه با کين قضي در رابطه با ايريگ  مي رده افزود؟ اصوالً تصم    يرا به انتها  
  .دا کرده استي نمود پ۵فهرست برگه 

  ۵فهرستبرگه 
DSR  

                                                 Burgard Raymond   بورگا، رمون       ۳۰۸
 L'expedition d'Alexandre et la conquete de L'Asie     /    ب۹ الف۷

۱۳۱۶           Reymond Burgardاكسپديسيون د الكساندر ا ال كنكت دو ل آزي  /(  
  . ۶۱۳۱ـ ۷۳۹۱ط  گ ضـ قـ غـ ف ف ضـ لـ پـ غـ گ ضـ ـ چـ. ط ظ ظ۹۱           

  )(.مصور، نقشه ـ ـ .: ص۲۵۲                 
  ].۲۴۷ [ص:                  كتابنامه

  اسكندر مقدوني، . ۲.  ـ ـ جنگلها ـ ـ آسيا. م.ق۳۲۳ـ۳۵۶اسكندر مقدوني، . ۱                
  ايـران ـ ـ تـاريخ ـ ـ هخامنـشيان،        . ۳. ــ ـ جنگلهـا ـ ـ ايـران      . م.ق۳۲۳ــ ۳۵۶                
ــاني    . م.ق۵۵۸-۳۳۰                ــ ـ جنگلهــاي يون ــف. ـ ــوان. ال    L'expedition. عن

                 'Alexandre et la conquete de L'Asie  
  

       DSR                       ۰۱۹۱/۹۵۵ ۳۰۸/ب۹الف۷                 
  

ن نکتـه اســت کـه بـه دو کتـاب، بـا دو موضــوع      يـ ن اي مبـ ۵ و ۴سه فهرسـتبرگه  يـ مقا
 ييويـ  د مجـزا هـستند، شـماره   يهـا    شـماره  ي که در گسترش کنگره دارا     يمتفاوت، در حال  

ن جا ختم شده است؟ ي و اخص کردن شماره به هم   ي تعلق گرفته و کار شماره ساز      يواحد
ن موضـوع  يـ ان دو شماره و نـشان دادن ا يز م ي تما ي، برا ين مواقع ينجاست که در چن   يسؤال ا 

اسـت و نـه واقعـه    ي در آسي اسـکندر مقـدون  ين کتاب به عنوان مثال، در مورد جنگها       يکه ا 



  
  ٢٠١ / ... دهدهي بندي رده نظام در ايران تاريخ ردة گسترش بررسي __________________

  

 يهـا  ا با استفاده از شمارهيبند قرار دارد؟ آ  ردهيش روي پي چه راه  د،يسوزاندن تخت جمش  
 اسـکندر  ي در مـورد جنگهـا  يتوان به کتاب    ي استاندارد م  يمهاي فرع يموجود در جدول تقس   

 يک از مـدخلها يـ چ ي اسـت، زيـرا در هـ   ين سؤال منفيا شماره داد؟ پاسخ ا   ي در آس  يمقدون
 يلـ ي نـشده اسـت، و گرنـه چـه دل     ينيب  شي پ ينن امکا ي استاندارد، چن  يمهاي فرع يجدول تقس 

   اعمال نکند؟۵ و ۴ يها ن مورد را در فهرستبرگهي ايداشت که کتابخانه مل
  

  گيري نتيجه
، »تاريخ ايران: بندي دهدهي ديويي   رده«در سطوري كه گذشت، سعي شد تا كتاب         

هـاي   ا و شـبهه گونه كه مالحظه شـد، سـؤاله   همان. با نگاهي انتقادي مورد بررسي قرار گيرد    
بندي قابل طرح است كه بعضاً براي اكثر آنها هـم پاسـخ      بسياري در خصوص اين طرح رده     

در اين نوشتار سعي شد تا در قالب جدول و نمونه، بـه برخـي از       . اي وجود ندارد     كننده  قانع
هاي تخصـصي و   ژه در كتابخانه بند، بوي مشكالت كليدي و نارساييهايي كه ممكن است رده     

بندي كتابهاي انتشار يافته در حوزة تاريخ با آنها مواجه گردد،    مي بزرگ، به هنگام رده    عمو
 داراي پـشتوانه  ياز آنجا كه کتاب سرعنوانهاي موضوعي فارسـ       . تا حد امكان پرداخته شود    

 يديـ انتشاراتي است، اين انتظار از كتابخانه ملي جمهوري اسـالمي ايـران مـي رود کـه تمه                 
يعني مـدخلهاي کتـاب   ( ميان كتابهايي كه در حوزه تاريخ ايران انتشار يافته  شد تا بتوان  ينديب

بنـدي تـاريخ ايـران در     هايي كه بـه طـرح رده       و تعداد شماره  ) يسرعنوانهاي موضوعي فارس  
  . اختصاص داده شده، ارتباطي منطقي و معنادار برقرار كردييوينظام د

بندي دهدهي ديويي كار   با نظام ردههاي بزرگي كه توان از كتابخانه به هر حال، نمي
بندي موجود خود را كنار  بندي دقيق كتابهاي خود، نظام رده كنند انتظار داشت براي رده  مي

در واقع، اين كتابخانه ملي . بگذارند، و به گسترش تاريخ ايران در نظام كنگره مراجعه كنند       
هـا همگـام و همـسو     ي كتابخانـه  است كه بايد وظايف، فعاليتها و خدمات خود را با  نيازهـا            

اميـد اسـت ايـن    . نمايد و عكس اين قضيه به هيچ عنوان انتظاري بجا و معقول نخواهـد بـود           
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: بندي دهدهي ديويي رده«نوشتار بتواند فتح بابي باشد براي آنكه در ويرايشهاي آتي  كتاب   
  . ، شاهد كمبودها و كاستيهايي از اين دست نباشيم»تاريخ ايران

  منابع
؛ ييويـ  دي دهـده يبنـد  رده). ۱۳۸۴(زاده  ين و فاطمه مکـ   يالد  ، رکن ي الر ي احمد ـ
  .نشر کتابدار، تهران. يساز  شمارهي عمليراهنما

 کتابخانه کنگـره، ترجمـة   يمراث بر رده بندي ايراهنما). ۱۳۷۴ (يس ما ييـ چان، لو  
  . زي، انتشارات دانشگاه تبريم شاهگليرح

كتابخانــه ملــي : فنــي، ويــرايش هــشتم، تهــرانخــدمات ). ۱۳۸۳(ـــ ســلطاني، پــوري 
  .جمهوري اسالمي ايران، تهران

. ، جلد اوليه نسبي و نما  ييوي د ي دهده يبند  خالصه رده ). ۱۳۸۱(م  ي، ابراه يـ عمران 
  .ي و فرهنگيشرکت انتشارات علم: تهران

بازنويسي و گـسترش تـاريخ ايـران        :  تاريخ ايران  DSRرده  ). ۱۳۷۹(ـ فاني، كامران    
كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايـران،  : تهران. ۳بندي كتابخانه كنگره، ويرايش     ام رده در نظ 
۱۳۷۹.  

: تهـران . ۳تـاريخ ايـران، ويـرايش    : بنـدي دهـدهي ديـويي      رده). ۱۳۸۲(ـ  ـــــــــــــ    
  .كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

دوين كتـب علـوم   كتابخانه و كتابداري، سازمان مطالعه و تـ ). ۱۳۸۲(ـ مزيناني، علي   
  . ها، تهران انساني دانشگاه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


