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 *زاده وایقان علی صادق 

  
  

 
 

 چکیده

علمی بُعد فرهنگی  سهاز  گردند، محسوب می ها ملت ، علمی و هنریفرهنگی میراثعنوان  که بهی های خطّ نسخه

ای بره حسراب    های قدرت فرهنگی و رشد علمی هرر مملترت و منط ره    و هنری حائز اهمیت هستند و از نشانه

های خطی در تعداد اندکی از شهرهای با ساب ۀ تمدنی، علمی و فرهنگری ننری    نسخهآیند. در ایران نیز بیشتر  می

در این پژوهش، سرهم و جایگراه شرهر کاشران در حروزۀ       رو ازاین هاست؛ قرار دارند که کاشان نیز یتی از آن

 ای و توصیفی، بررسی شده است.   با استفاده از روش کتابخانههای خطی اسالمی ایران و عراق،  نسخه

در کتابخانره،   71ها برا   های خطی، در رتبۀ هشتم، و از نظر تعداد مجموعه کاشان از نظر فراوانی نسخهشهر 

دارد. بیشترین آثار در قرن یازدهم هجری قمری )دورۀ صفویه( تألیف شده و انلب پدیدآورندگانِ  رتبۀ نهم قرار

انرد،   در این شهر به تألیف و تدوین مشغول بوده مذهب، و شاعران و ف یهان بیشتر از سایر طب ۀ دانشمندان، شیعی

هرای   وسوم در عراق و از نظر متان استنسرا  نسرخه   رتبۀ چهاردهم متان تألیف در ایران و رتبۀ بیستهمچنین 

 ونهم در عراق را دارد. خطی، رتبۀ دوازدهم در ایران و بیست

هرای مهرم تمردنی، فرهنگری و      ز کانونهای ایران یتی ا راز با شهرهای حتومتی و پایتختت کاشان همشهر 

در دورۀ صفویه، به اوج شتوفایی رسیده و ل ب دارالمؤمنین که پادشاهان صفویه به ایرن   علمی کشور است که

                                                           
 Sadeghzadeh3832@yahoo.com/ کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران *

 

 

 سهم و جایگاه کاشان در حوزۀ 

 های خطی اسالمی ایران و عراق نسخه
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اند، منط ی، علمی و بسیار بجا بوده است. این دیار سهم قابل تروجهی در توسرعه و گسرترش زبران و      شهر داده

های خطی موجود در ایران  های استنسا  نسخه عنوان یتی از کانون شته و بهادب فارسی ایران و علوم اسالمی دا

 المللی است.   وگوهای بین ای برای تعامالت و گفت و عراق و پشتوانه

 های خطّی، کاشان، فرهنگ و تمدن، ایران، عراق. نسخه ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

اندد    ترش علم نقش چشمگیری داشتهایرانیان و سایر مسلمانان، از قرن دوم قمری، در تولید و گس

های دیگر، ظهور دانشدمندان بدگرد در    تولید کاغذ در سمرقند و بخارا و گسترش آن در سرزمین

های اسالمی، تولید آثار علمدی متدددد بده     های دیگر، ظهور دانشمندان بگرد در سرزمین سرزمین

ات و تگییند نویسدی و خلد    و ظهدور خوش  ،بدد خصوص از قرن چهارم به ، بهزبان فارسی و عربی

های شدرای بگرد در میان ایرانیدان و مسدلمانان،    های مخصوص کتاب مقدس قرآن و دیوان آرایه

پدردازی و   تدوان گتدت ایرانیدان در نسدخه     ست و مدی گواهی بر این مدعا از قرون چهارم و پنجم،

اند )عظیمدی،   داشته لمانانای در میان مس جایگاه ویژه ،های خطی فارسی و عربی آرایی نسخه کتاب

دانشمندان ایرانی و اسالمی در توسده، تحول و تکمیل علوم مختلد،،   ،(؛ به همین دلیل82 :6931

اعم از ریاضی و طبیدیات، نجوم و هیئت، طب و شیمی، ادبیات عرب و فارسی و علدوم اسدالمی   

ی ملتد هدر   ی و هنری، علمفرهنگی میراثی، های خطّ نسخه(  لذا 86 نک: همان:ند ) تأثیرگذار بوده

نمادهدای بسدیار مهدم غندای      وهدای آن نهتتده    الی بدرد  هی در البملتاست و هویت فرهنگی هر 

بیانگر صرف عمر و تالش مردم یک کشدور در گدردآوری و پاسداشدت     چنیناست؛ هم فرهنگی

 دشدو  نیدگ محسدوب مدی   دستاوردهای فکر و متاهیم ارزشی دانشمندان، علما و نوابغ آن سدرزمین  

 ؛بُددد فرهنگدی    6 :کشورها اهمیت داردتمامی بُدد برای  سهاز که  (41 :6921، وایقان زاده دق)صا

بُددد    8 ،(6929)حسدینی اشدکوری،    نمود داشته و مشدتاقان فدراوان دارد   های خطّی نسخهکه در 

های خطّی ضمن اینکه سهم افتخارهای فرهنگی، علمی و هندری ملدل    هنری  نسخه  بُدد 9 علمی،

(، 61 :6921)اصدتیایی،   دارد ام را از دستبرد بیگانگان و اخدتالس دیگدران مصدون نگده مدی     و اقو

ای بده حسداب    های قدرت فرهنگی و رشد علمی هدر مملکدت و منطقده    از نشانه شان نیگ فراوانی

بلدو    هدای تمددن و   ( و قطداً یکی از مدیارها و شاخص31 :6923وند،  و حاجی دار آید )پشت می

 16 ،طور کلدی  ( به611د693 :6929یی )د  بر اساس پژوهش کساشو محسوب می فکری آن منطقه

کشور ترکیه، ایران، هند، مصدر و عدراق    پنجهای خطّی اسالمی به ترتیب فراوانی در  درصد نسخه



54 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  در کاشانسهم و جایگاه 
 خطی های حوزۀ نسخه

 اسالمی ایران و عراق
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                  54  

ء پدنج کشدور   یدنی دو کشور ایران و عراق از نظر دارایی تمدنی و تراث اسدالمی، جدگ   ؛قرار دارد

در ایدران   6کند  یید میأ( نیگ این موضوع را ت6939ند و پژوهش متقی )شو مهم جهان محسوب می

تمددنی، علمدی و فرهنگدی غندی      ۀهای خطی در تدداد اندکی از شهرهای با سابق نیگ بیشتر نسخه

علمدی و    تنها یکی از مناط  مهم تمدنی، شهر کاشان نههاست   قرار دارند که کاشان نیگ یکی از آن

فرهنگدی   میدراث د  آثار باسدتانی و  شو جهان اسالم محسوب میز مناط  مهم اان، بلکه فرهنگی ایر

، گویدای ایدن   هدای آن گدگارش شدده    های خطی مهمی کده در کتابخانده   جمله نسخهاین شهر، از 

  و باشدکوه  بگردسلطانی کاشان، که یکی از مدارس  ۀ مدرسۀمثال در کتابخان برایواقدیت است  

 ،شود که از نظر قدمت و تاریخ محلی خطی نگهداری می نسخۀ 924تدداد رود،  ایران به شمار می

بررسی سهم و جایگداه شدهر   » بنابراین  (42 :6926بسیار مهم و حائگ اهمیت هستند )طیار مراغی، 

جایگداه و قددرت    منظدور احصدای   بده « های خطی اسالمی ایدران و عدراق   نسخه ۀکاشان در حوز

ذکر است در شدهرها   شایان ای برخوردار است  ت ویژهاز اهمی ،فرهنگی و رشد علمی شهر کاشان

ی ا هدای خطّدی ویدژه    آباد، نطنگ و    نسدخه  های اطراف کاشان از جمله آران، بیدگل، نوش و آبادی

 وجود دارد که در این مقاله لحاظ نشده و نیازمند بررسی دیگر است 

ی کلیدات  شناسد  کتداب »( در پژوهشی با عندوان  6923حیدری ) دهد ها نشان می بررسی پیشینه

اثر در باب کلیات تداریخ و فرهندگ    664شناختی  اطالعات کتاب ، با ارائۀ«خ و فرهنگ کاشانتاری

اشدان را بدا تکیده بدر     یا بگرگان کاشان با قلمرو تاریخی و فرهنگی آن، اهمیت علمی و فرهنگی ک

گان و دانشمندان کاشدان  فهرستی جامع از آثار بگر صورت اجمالی نشان داده و ارائۀ دانشمندان، به

بررسدی  »( نیگ در پژوهشی با عندوان  6926را، نیازمند تتبع و تحقیقی وسیع دانسته است  شدبانی )

بدا اسدتتاده از روش   « هدای کشدور   هدای خطدی در کتابخانده    پراکندگی جغرافیایی نسخ و مجموعه

پرداختده اسدت     هدای خطدی در کشدور    یابی نسخ و مجموعده  ای و آمار توصیتی به مکان کتابخانه

گونداگون   کتابخاندۀ  13هدای خطدی در    و مجموعه دهد، اکثر نسخ های این پژوهش نشان می یافته

هدا،   هدای مقددس، مسداجد، خانقداه     ملی، مجلس، سلطنتی، دانشگاهی، تخصصی، عمومی، آسدتان 

 1بداب(، اصدتهان )   6شدهر ارا  )  61کتابخانده در   13ها و مدارس قرار دارد  همچنین ایدن   موزه

 4بداب(، قدم )   1بداب(، شدیراز )   6بداب(، ری )  8باب(، رشت ) 61باب(، تهران ) 1باب(، تبریگ )

بداب(،   4بداب(، همددان )   61باب(، مشدهد )  6باب(، الریجان ) 6باب(، گرگان ) 1باب(، کاشان )

 : انجمن آثدار ملدی،  ند ازا کاشان در این پژوهش عبارت کتابخانۀباب( قرار دارد  چهار باب  1یگد )

 مدرسۀ سلطانی   ابوالرضا و  سیدامیرکبیر، 
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 کاشدان در حدوزۀ  سهم و جایگاه شدهر  »و جامدی در خصوص  مرتبط کامالً  نگارنده، پژوهش

توان بدا اسدتتاده از اطالعدات     پیدا نکرد، اما منابدی که می« های خطی اسالمی ایران و عراق نسخه

هدا، اطالعدات خدام بده دسدت آورد و ابدگار        آن های ها در مقدمه و یا با استتاده از نمایه آماری آن

 است:    بدین شرح ند،شو ات در این پژوهش نیگ محسوب میگردآوری اطالع

جلدی به زبان فارسدی،   مشتر  دوازده ۀ وار : فهرستهای ایران )دنا( وارۀ دستنوشت فهرست  6

عندوان   هدگار  916( تنظدیم شدده، و بده مدرفدی مختصدر      6923کوشدش مصدطتی درایتدی )    که به

اسدت، شدامل   « فنخا»واره که خالصۀ  های ایران پرداخته است  این فهرست دستنوشت در کتابخانه

آثار خطی است که اصل نسخه و یا عکس آن در داخل ایران موجود است و اطالعاتی از آن  همۀ

ر منتشر شده و یا در اختیار گردآورندده قدرا   6922دوم سال  )حتی بسیار مختصر و ناقص( تا نیمۀ

 66فارسی مرتب شده اسدت  جلدد   واره بر اساس نام کتاب و حروف التبای  گرفته است  فهرست

 التبایی نام کاتبان است  آن نمایۀ 68نمایۀ نام مؤل، و جلد 

هدای   هدای اسدالمی در کتابخانده    ندویس  های دست ی فهرستشناس کتابنامۀ ایران ) فهرست  8
اطالعدات آمداری    وی ضمن ارائۀ  کرده استدوین ( گردآوری و ت6931حسین متقی )؛ که ایران(

هدای   شدۀ مربوط به نسدخه  های تدوین شناختی فهرست ارزشمند، اطالعات کامل و دقیقی از کتاب

هدا را   نوشته و همچنین تدداد و نقل و انتقدال مجموعده   ۀ مربوطذیل نام کتابخانخطی هر شهر را، 

 نیگ بیان داشته است 

کده  جلدی بده زبدان فارسدی،    11: فهرست مشتر  ی ایران )فنخا(خط های  فهرستگان نسخه  9

عندوان   هدگار  981( تنظیم شده، و به مدرفی نسدبتاً کامدل   6931د6931کوشش مصطتی درایتی ) به

 دندا  فهرست تر شده و متصل است  این فهرست تکمیلهای ایران پرداخته  خطی در کتابخانه ۀنسخ
 جلدد  111از  بدیش  میدان  از ،6931تا اوایل سال  6911اطالعاتی است که از سال  و شامل همۀ

عکسدی ایدران کده    هدای خطدی و    نسدخه  ۀدربدار  گوناگون های نگاری تک و مجالت یا فهرست

های خطدی   در اختیار گردآورنده قرار گرفته است  در این فهرست، نسخه نحوی منتشر شده و یا به

   8جلد نمایه دارد  66شده و وف التبای فارسی مرتب جلد بر اساس نام کتاب و حر 91در 

کوشدش   کده بده  جلددی بده زبدان عربدی،      81: فهرست مشتر  مدجم المخطوطات الدراقیه  1

که اصل نسخه یا تصویر آن در کشدور  را های خطی  ( تنظیم شده، و نسخه6934مصطتی درایتی )

ه نسدخ  هدگار  41 کند  این فهرست مشتر  شامل اطالعات حددود  مدرفی می ،عراق موجود است

 نسدخه  هدگار  66 حددود  تددداد  ایدن  از کده  9بدون تکرار( است، خورده شماره نسخۀ 49191)
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 یدا  و از مجالت برخی ها، نگاری تک فهارس، از برگرفته نسخه اصل، هگار 11 حدود و عکسی

 و است بوده عراق در و عکسی خطی های نسخه شناسایی حاوی نحوی به که است هایی سیاهه

جلدد   61اسدت  در   گرفتده  قرار گردآورنده در اختیار آن اطالعات یا دهش منتشر م8164 سال تا

   1گانه است  هتت ۀجلد نمای 1ها به ترتیب حروف التبای عربی مرتب شده و  این فهرست کتاب

 های پژوهش پرسش. ۱

یدافتن  « های خطی اسالمی ایران و عراق نسخه ۀبررسی سهم و جایگاه شهر کاشان در حوز»برای 

 های زیر مدنظر این پژوهش قرار گرفت: پاسخ پرسش

 های خطی شهر کاشان از نظر کمی چه جایگاهی در ایران دارد؟   تدداد نسخه6 6

 چه جایگاهی در ایران دارد؟خطی  ۀدارای نسخ های تدداد کتابخانه   شهر کاشان از نظر8 6

 هایی است؟ شده توسط دانشمندان کاشانی مربوط به چه قرن   آثار تدوین9 6

هدای علمدی پدیدآورنددگان )دانشدمندان،      های دینی، فکدری و موضدوع فدالیدت      گرایش1 6

 عالمان، فاضالن، شاعران، ادیبان و   ( شهر کاشان چیست؟

   پرکارترین دانشمندان شهر کاشان چه کسانی هستند؟  1 6

 هدای خطدی ایدران و عدراق     عنوان محدل )/ مکدان( تدألی، نسدخه       جایگاه شهر کاشان به1 6

 کجاست؟  

های خطی موجود در ایدران و   مکان( استنساخ نسخه عنوان محل )/   جایگاه شهر کاشان به4 6

 عراق کجاست؟

 شناسی . روش۲

اطالعدات  اسدت  در ایدن پدژوهش، ابتددا      توصیتی انجام شدهای و  این پژوهش به روش کتابخانه

موجدود در  های خطی  نسخه ۀزمینموجود در مرجع منبع های سه  مقدمه و نمایهبا استتاده از الزم 

هدا   هدا بده آن   ( کده در پیشدینه  مدجم المخطوطات الدراقیهو  فنخا، نامۀ ایران فهرستایران و عراق )

های پژوهش را پوشدش   اللیل آماری این اطالعات پاسخ به سؤاشاره گردید، استخراج شد که تح

 داد   

د که تمامی آن با خط و التبدای  شو نویسی اطالق می ، به دست«ی اسالمیخطّ ۀنسخ»منظور از 

ای که زبان آن فارسی، ترکدی، رومدی،    ده باشد؛ بر این پایه، برای نمونه نسخهشکتابت  زبان عربی

امدا بدا        اسدت و هود(، یونانی، مالیو، آلبانیایی، آواری بوسنیایی )حمایدو/یامیادو(، عبری )فارسی

شناسی(، در تدرید،   فن کودیکولوژی )= نسخه ، از سوی کارشناسانکتابت شده التبای زبان عربی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسی کاشان

 (۱۲)پپاپی  7۱شمارۀ 
 7۹۳1بهار و تابستان 
 

 

45  

    مسلمانان نگارش یافته باشدرگرچه از سوی غیا ؛گنجانده شده است ی اسالمیخطّ ۀنسخ

 های پژوهش . یافته۳

 شهر کاشان از نظر کمی چه جایگاهی در ایران دارد؟ ۀشد های خطی فهرست تدداد نسخه .۹.7

رسدانی   نگداری و اطدالع   ها بایستی فهرست ی، نسخههای خطی، با هر هدف برای دسترسی به نسخه

های خطدی مقددور    گگارش و دسترسی به نسخه نگاری امکان شناسایی، ارائۀ فهرستشود؛  بدون 

های خطی موجود در کاشان نیگ از این قاعده مسدتثنی نیسدت  بدر اسداس نمدودار       نیست و نسخه

( پدژوهش و در  11 :6931سط متقدی ) که تو« شده در ایران های خطی فهرست آمار تقریبی نسخه»

فهرسدت شدده    کاشدان خطدی در   نسدخۀ  8211دهد: تدداد  منتشر شده نشان می نامۀ ایران فهرست

 نشان داده شده است  6کاشان در بین شهرهای ایران در جدول  رتبۀاست  
 

 شده در ایران )واحد: عنوان( های خطی فهرست : آمار ت ریبی نسخه7جدول 

 (44 :7۹۳۲مت ی، )

 شده تدداد نسخ خطی فهرست نام شهر ردی،

 612221 تهران 6

 692461 قم 8

 18218 مشهد 9

 2421 اصتهان 1

 2162 شیراز 1

 2111 یگد 1

 1121 تبریگ 4

 8211 کاشان 2

تهران، قم، مشهد، اصتهان، شیراز، یدگد  )شهر  4دهد کاشان بدد از  نشان می 6های جدول  داده

شدهر   4شدده در   های خطی فهرست همچنین تدداد نسخهتم ایران قرار دارد  ، در رتبۀ هش(و تبریگ

نسدخه   1111های خطدی کاشدان زیدر     نسخه است، ولی تدداد نسخه 1111اول ایران، باالی  رتبۀ

نسخه  1111تا  6111آن شهر بین  شدۀ های خطی فهرست ، شهرهایی که نسخه8است  در جدول 

 است، نشان داده شده است 
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 نسخه  0۲۲۲تا  7۲۲۲شده در شهرهای دارای  های خطی فهرست ار ت ریبی نسخهآم :۱جدول 

 (4۳ :7۹۳۲)مت ی،  )واحد: عنوان(

 شده تدداد نسخ خطی فهرست نام شهر ردی،
 8211 کاشان 6
 8198 قگوین 8
 8181 کرمانشاه 9
 8611 همدان 1
 6261 خوانسار 1
 6111 خوی 1
 6111 زنجان 4
 6841 اردبیل 2

نسخه هستند،  1111تا  6111ای دهد کاشان در بین شهرهایی که دار های جدول نشان می داده

 اول را دارد  رتبۀ
 

چده جایگداهی در    ،خطدی   دارای نسدخۀ  کتابخانده(  تدداد مجموعه )/ کاشان از نظر شهر .۹.۱

 ایران دارد؟

ه( عمدومی بدا   اند کتابخ مجموعه )/ 191( تدداد 16 :6931ر اساس پژوهش و گگارش متقی )ب

شهرهایی کده دارای بدیش از    ،9شهر ایران وجود دارد  در جدول  611شده در  خصوصی فهرست

 کتابخانه( هستند، گگارش شده است  مجموعه )/ 61
 (7۹۳۲مت ی، ) کتابخانه( در ایران )واحد: باب( مجموعه )/ 7۲اسامی شهرهای دارای بیش از  :۹جدول 

 ارای نسخۀ خطیتدداد کتابخانه د نام شهر ردی،
 681 تهران 6
 11 قم 8
 11 اصتهان 9
 99 شیراز 1
 96 مشهد 1
 81 همدان 1
 88 تبریگ 4
 86 یگد 2
 64 کاشان 3
 66 کرمانشاه   61
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خطدی   ه دارای مجموعده )/ کتابخانده( نسدخۀ   شهری کد  611دهد از  های جدول نشان می داده

خطی دارند  همچندین کاشدان    )/ کتابخانه( نسخۀمجموعه  61از  و یا بیشتر 61هستند، یازده شهر 

مجموعده   64کتابخانه( نسخه خطی هستند، با  مجموعه )/ 61شهری که دارای بیش از  61در بین 

هدای   کتابخانده کده نسدخه    64نهم کشور را به خود اختصاص داده است  اسامی  ۀ)/ کتابخانه( رتب

 است  1به شرح جدول  ،ها فهرست و منتشر شده خطی آن
 

 (۹2۹ر۹10 و ۱۳ر۱2 :7۹۳۲مت ی، ) شهر کاشان خطی  نسخۀهای دارای  اسامی کتابخانه :4جدول 

 نام کتابخانه ردی، نام کتابخانه ردی،

اهلل محمدحسددین رضددوی  کتابخانددۀ آیددت 6

 الهدی علم

 کتابخانۀ مدرسۀ حاج آقا عگیگاهلل امامت 61

 آقای حسن عاطتی کتابخانۀ 66 کتابخانۀ عمومی سید ابوالرضا راوندی 8

 کتابخانۀ آقای افشین عاطتی 68 کتابخانۀ عمومی امیرکبیر در با  فین کاشان 9

 کتابخانۀ آقای عباس بهنیا 69 کتابخانۀ عمومی انجمن آثار ملی  1

 کتابخانۀ آقای حسن نراقی 61 کتابخانۀ عمومی جدتری کاشان 1

انددۀ شددهید محمدحسددین شددریدتی کتابخ 61 کتابخانۀ فرهنگ و اراشاد اسالمی کاشان 1

 )نیاسری(

 کتابخانۀ آقای میثم نمکی 61 کتابخانۀ مدرسه سلطانی )امام خمینی( 4

 اهلل شری، کاشانی کتابخانۀ خاندان حبیب 64 الدین کاشانی کتابخانۀ مگار افضل 2

   کتابخانۀ خاندان عالمه فیض کاشانی)ره( 3

خطی در شهر کاشان از نظر مالکیدت   دارای نسخۀ های دهد کتابخانه های جدول نشان می داده

های دولتی و غیردولتی، عمومی و خصوصدی،   و مدیریت از تنوع برخوردار بوده و شامل کتابخانه

 حوزوی و غیرحوزوی است 
 

 هایی است؟ شده توسط دانشمندان کاشانی مربوط به چه قرن تدوینآثار  .۹.۹

و  91ان: جمؤلتد  ۀ)نماید  فنخدا شدده در   طالعات ارائده ؤال، ابتدا بر اساس ابرای پاسخ به این س

 اسامی پدیدآورندگان کاشانی و همچنین ارجاعاتی که از کاشدانی  ،«کاشانی» ۀ( با استتاده از واژ94

شخصدیت و جایگداه    ۀانضمام تدداد آثدار و اطالعداتی کده دربدار      به سایر اسامی داده شده بود، به

شدرح  بده   مؤلد، ستخراج گردید و سپس بدر اسداس حیدات    ه شده بود، ائها ارا علمی و دینی آن
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 د بندی و ارائه ش جمع 1جدول 

تواند دقی  و کامدل باشدد و آثدار تولیدشدده توسدط       شایان ذکر است که قطداً این آمار نمی

هدای آمداری در تحقید  و     دانشمندان کاشانی بیش از این مقددار اسدت، امدا بدر اسداس روش     

 ور میانگین پاسخ سؤال تلقی گردد ط تواند به های علمی می پژوهش
 

 (۹0و  ۹4)فنخا، ج شده توسط دانشمندان شهر کاشان (: وضعیت تاریخی آثار تدوین0)جدول 

 تدداد قرن ردی،

 پدیدآور

 تدداد قرن ردی، فراوانی

 پدیدآور

 فراوانی

 درصد تدداد درصد تدداد

 19/94 وانعن 986 نتر 83 ق66قرن  4 66/1 عنوان 6 نتر 6 ق1قرن  6

 11/1 عنوان 92 نتر 61 ق68قرن  2 66/1 عنوان 6 نتر 6 ق1قرن  8

 18/81 عنوان 641 نتر 19 ق69قرن  3 66/1 عنوان 6 نتر 6 ق4قرن  9

 83/63 عنوان 616 نتر 98 ق61قرن  61 4/3 عنوان 29 نتر 61 ق2قرن  1

 41/6 عنوان 61 نتر 66 قرن ؟ق 66 12/8 عنوان 88 نتر 9 ق3قرن  1

 611 عنوان 219 نتر 611 جمع 6/1 عنوان 91 نتر 2 ق61قرن  1

نتدر از پدیدآورنددگان )دانشدمندان، عالمدان، فاضدالن،       619دهد  های جدول نشان می داده

ترتیدب در   اندد کده بده    اثر تدألی، کدرده   219قرن،  61شاعران، ادیبان و   ( شهر کاشان در طول 

درصد( بیشترین تولیدات علمدی  83/63) 61د( و درص18/81) 69درصد(، 19/94) 66های  قرن

 های پنجم، ششم و هتتم اتتاق افتاده است  در کاشان صورت گرفته، و کمترین آثار در قرن
  

هدای علمدی پدیدآورنددگان )دانشدمندان،      های دینی، فکری و موضوع فدالیت گرایش .۹.4

 عالمان، فاضالن، شاعران، ادیبان و    ( شهر کاشان چیست؟

   مذهب6 1 9

هدای خطدی کده در فنخدا )نمایدۀ       نگاران نسخه  شده توسط فهرست بر اساس اطالعات ارائه

هدای خطدی در    ( تنظیم و درج شده، گرایش مدذهبی پدیدآورنددگان نسدخه   91و  91مؤلتان: ج

 ارائه شده است    1کاشان در جدول 
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 (۹0و  ۹4نخا، ج)ف های خطی در شهر کاشان گرایش مذهبی پدیدآورندگان نسخه :6جدول 

 فراوانی آثار فراوانی افراد مذهب ردی،

 درصد تدداد )عنوان( درصد تدداد )نتر(

 11/31 261 11/21 619 شیده 6

 91/1 9 26/6 9 سنی 8

 66/1 6 11/1 6 بهایی 9

 21/9 99 33/61 62 نامشخص 1

 611 219 611 611 جمع

مدذهب   درصدد( شدیدی  11/21کاشدانی )  دهد بیشتر پدیدآورندگان های جدول نشان می داده

 اند  درصد( را نیگ این گروه تألی، کرده11/31بوده و بیشترین آثار )

   فکری و علمی8 1 9

نتدر پدیددآور    611(، از 91و  91مؤلتدان: ج  )نمایدۀ  فنخدا شدده در   هبر اساس اطالعدات ارائد  

هدای   )دانشمندان، عالمان، فاضالن، شاعران، ادیبان و   ( کاشانی، گرایش فکری و موضوع فدالیدت 

فکدری و   نتر بیش از یدک زمیندۀ   14دی از این نتر درج شده است  البته برای تدداد زیا 14علمی 

نتدر(،   89نتدر(، فقیده )   89شداعر )  ترتیب فراوانی عبارت اسدت از:  بهفدالیت علمی بیان شده، که 

 1نتدر(، عدارف )   1) دان ریاضینتر(،  4نتر(، امامی ) 66نتر(، اصولی ) 69نتر(، متکلم ) 61ادیب )

 9نتر(، محدث ) 9نتر(، مترجم ) 9نتر(، طبیب ) 9نتر(، صوفی ) 1نتر(، متسر ) 1نتر(، فیلسوف )

  نتر( 6نتر(، منطقی ) 6نتر(، لغوی ) 6) شناس کتابنتر(،  6شناس ) نتر(، ستاره 9نتر(، مورخ )
 

 ندان شهر کاشان چه کسانی هستند؟  م  پرکارترین دانش۹.0

)نمایدۀ   فنخدا هدای خطدی کده در     نگاران نسخه  شده توسط فهرست بر اساس اطالعات ارائه

ارائده   4ندان شدهر کاشدان در جددول    م( تنظیم و درج شده، پرکارترین دانش91و  91مؤلتان: ج

    شده است
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 (۹0و  ۹4ندان شهر کاشان )فنخا، جمپرکارترین دانش :1جدول 

های دینی، فکدری و موضدوع    گرایش تدداد آثار

 های علمی فدالیت

 ردی، نام پدیدآور

شدناس،   شیده، محدث، متکلم، کتداب  عنوان 613

 فقیه، عارف

فیض کاشدانی، محمدد بدن شداه مرتضدی،      

 ق 6136د6111

6 

اهلل بدددن علدددی مددددد،  کاشدددانی، حبیدددب ارف، شاعر، اصولیامامی، فقیه، ع عنون 11

 ق6911د6818

۱ 

شددیده متسددر محدددث مددتکلم فقیدده   عنون 11

 لی ادیباصو

الهدددی، محمدمحسددن بددن محسددن،  علددم

 ق6661د6193

9 

شیده، متسر، متکلم، فیلسوف، عارف،  عنوان 12

 صوفی، شاعر، ادیب

-عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بدن احمدد،   

 ق491

1 

اصددتهانی، محمدددکاظم بدده محمدصددادق،   شاعر نوانع 98

 ق6849د6811

1 

 1 ق 216کاشی، جمشید بن مسدود،  دان ریاضی عنوان 81

منطقددی، مددتکلم، فیلسددوف، فقیدده،     عنوان 62

 شناس، اصولی ستاره

 4 ق311-ابیوردی، ابوالحسن بن احمد، 

امامی، متسدر، مدتکلم، فقیده، عدارف،      عنوان 64

 ادیب

ی بدددن حسدددین،  کاشدددانی، محمددددنق 

 ق6986د6891

2 

کرمانشاهی، محمدمحسن بن محمدسمیع،  امامی عنوان 64

 ق6889-

3 

مسدددیحا فدشدددکویی، محمدمسدددی  بدددن  متکلم، فقیه، شاعر، ادیب عنوان 64

 ق6684؟د6194اسماعیل، 

61 

کاشددانی، محمدددتقی بددن محمدهاشددم،     شیده عنوان 61

 ق6963د6811

66 

 68 ق6918-انی، حسن بن احمد، حسینی کاش فقیه، اصولی عنوان 69

 69 ق66شری، کاشانی، فضل اهلل بن محمد، قرن  متسر، محدث، ادیب عنوان 68

 61 ق68اصتهانی، محمد بن محمدزمان، قرن  متکلم، فقیه، اصولی عنوان 66

 61 ق69فیضی، احمد بن محمدمحسن، قرن  فقیه عنوان 61

 جمع عنوان 124
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نتدر از پدیدآورنددگان )دانشدمندان، عالمدان،      619از بدین   دهدد  های جدول نشان می داده 

اثدر )/ عندوان( تدألی،     219قدرن   61فاضالن، شاعران، ادیبان و   ( شدهر کاشدان کده در طدول     

عنوان اثدر تدألی،    61نتر است که حداقل  61درصد( مربوط به 23/12اثر ) 124اند، تدداد  کرده

 درصد( حائگ رتبۀ اول است 11/64اثر ) 613ا ب 66اند؛ همچنین فیض کاشانی در قرن  نموده
 

هدای خطدی ایدران و عدراق      عنوان محل )/ مکان( تألی، نسدخه    جایگاه شهر کاشان به6ر۹

 کجاست؟  

تألی، آثار در یک دورۀ خاص در محل )/ مکان( خاص نشان از حضور عالمان و مؤلتان و 

پراکندگی جغرافیایی تألی، آثار را نمایی از  3و  2رون  محافل علمی در آن شهر دارد  جداول 

 دهد  در ایران و عراق و همچنین جایگاه و سهم شهر کاشان را نشان می
 

 های خطی موجود در ایران  عنوان محل )/ متان( تألیف نسخه : جایگاه و سهم شهر کاشان به2جدول 

 «(فنخا» ؛ در م دمۀ1، ص 40، ج 7۹۳4)درایتی،  )واحد: عنوان(

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

نجدددد،   6

 اشرف

 91 کرمانشاه 69 49 قگوین 4 633

 81 کاشان 61 18 مکه 2 641 اصتهان 8

 81 بغداد 61 11 تبریگ 3 691 مشهد 9

 81 کرمان 61 19 هرات 61 684 کربال 1

 88 همدان 64 92 قم 66 611 تهران 1

 86 مدینه 62 91 یگد 68 21 شیراز 1

 6813 جمع

هدای خطدی    محل )/مکانی( کده بیشدترین نسدخه    62، از 2 شده در جدول اطالعات ارائه بر اساس

 چهاردهم را دارد  اثر رتبۀ 81ی، شده است، کاشان با ها تأل موجود در ایران، در آن
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 طی موجود در عراق های خ عنوان محل )/متان( تألیف نسخه : جایگاه و سهم شهر کاشان به۳جدول 

 (معجم المخطوطات العراقیه ؛ در م دمۀ44ص :7، ج7۹۳1)منبع: درایتی،  )واحد: عنوان(

تعداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

نجدددد،  6

 اشرف

 3 قسطنطینیه 62 61 بغداد 61  48

 2 تهران 63 69 سمرقند 66 19 کربال 8

 2 هند 81 68 دمش  68 16 مکه 9

 2 یگد 86 68 هرات 69 91 اصتهان  1

 4 تبریگ 88 68 مدینه 61 99 مشهد 1

 4 کاشان 89 61 کاظمیه 61 88 شیراز 1

 4 کرمانشاه 81 61 مصر 61 63 قگوین 4

لنکددر )لنگددر  81 3 شوشتر 64 61 قم 2

 در کرمان(

4 

 116 جمع 61 قاهره 3

هدای   محل )/ مکانی( کده بیشدترین نسدخه    81، از 3ول شده در جد بر اساس اطالعات ارائه

عنوان( در دوازده محدل )/   642درصد )11ها تألی، شده، حدود  خطی موجود در عراق، در آن

 هاست  مکان( متدل  به ایران تألی، شده که کاشان نیگ یکی از آن
 

د در ایدران  های خطی موجدو  مکان( استنساخ نسخه عنوان محل )/ جایگاه شهر کاشان به .1ر۹

 و عراق کجاست؟

نشدانگر روند  مددارس، مجدالس و      ،کثرت کتابت آثار علمی در یک شهر در دورانی خداص 

 کده در محدل )/  رو، بررسدی این  ازایدن مکدان( در آن زمدان اسدت      مباحث علمدی در آن محدل )/  

 ، اطالعدات متیددی دربدارۀ   اسدت  خطدی استنسداخ شدده     نسدخۀ مکان(های مختل، به چه میگان 

نمدایی از   66و  61دگی جغرافیای رون  علمی در اختیار محققان قدرار خواهدد داد  جدداول    پراکن

های خطدی موجدود در ایدران و عدراق نشدان       مکان( استنساخ نسخه پراکندگی جغرافیایی محل )/

 دهد  می
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ن موجود در ایراهای خطی  استنسا  نسخهمتان(  عنوان محل )/ : جایگاه و سهم شهر کاشان به7۲جدول 

 (فنخا ؛ در م دمۀ2۲ر1۳ :40، ج7۹۳4)منبع: درایتی،  )واحد: نسخه(

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعرداد   نام شهر ردیف

 اثر

 883 هرات 61 114 تبریگ 2 8316 اصتهان 6

 862 حیدرآباد 61 911 یگد 3 8831 تهران 8

 631 همدان 64 831 مکه 61 6111 مشهد 9

 612 بغداد 62 849 قم 66 6111 نج،   1

 611 قسطنطنیه 63 811 کاشان 68 6181 شیراز 1

  جمع 81 811 کرمانشاه 69 292 کربال 1

 86 811 کرمان 61 412 قگوین 4

هدای خطدی    مکانی( که بیشترین نسخه محل )/ 63شده در جدول، از  بر اساس اطالعات ارائه

 دوازدهم را دارد  ، رتبۀاثر 811ست، شهر کاشان با ها استنساخ شده ا موجود در ایران در آن
 

موجود در عراق های خطی  استنسا  نسخهمتان(  عنوان محل )/ : جایگاه و سهم شهر کاشان به77جدول 

 معجم المخطوطات العراقیه(ۀ در م دم :71، ج7۹۳1)منبع: درایتی،  )واحد: نسخه(

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

تعررداد  نام شهر ردیف

 اثر

 63 تبریگ 86 19 شیراز 66 912 نج،   6

 61 سنندج   88 11 حلب 68 826 بغداد 8

  مدرسۀ سلطان 89 11 قاهره 69 629 اصتهان 9
 محمدخان

61 

 61 قم 81 91 بصره 61 684 کاظمین   1

 69 حله 81 91 قگوین   61 612 مشهد  1

 68 کویسنج  81 91 مدینه 61 31 مکه 1

 68 همدان 84 91 تهران 64 31 موصل  4

سددداوجبال   62 11 قسطنطنیه 2

 )= مهاباد(

 66 سمرقند 82 84

 61 کاشان 83 88 کربال 63 18 دمش  3
  جمع 91 86 یگد 81 19 سامرا 61
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های خطی موجدود در   مکانی که بیشترین نسخه 83، از شده در جدول بر اساس اطالعات ارائه

 68مکان( متدل  به ایران است  شهر کاشان نیگ یکدی از   محل )/ 68، اخ شدهها استنس عراق در آن

 1نهم را دارد و ستبی بوده و رتبۀشهر ایران 

 گیری نتیجه

ۀ سیلک و آتشکدۀ نیاسر آمده در تپ دست از آثار به آثار تاریخی بسیار یافت شده است  ،در کاشان 

دهدد   نشان مدی  ،قاجاریه ساخته شده که در دورۀولؤلؤ گرفته تا مدرسه و مسجد آقابگرد اب و بقدۀ

ایلخانیدان، بده    ۀکه این شهر در تمام دوران تاریخ ایدران مدورد توجده بدوده اسدت  حتدی در دور      

ستارش خواجه نصیرالدین طوسی، به احترام وجود باباافضل مرقی کاشانی، هالکوخدان از غدارت   

ی داند  ریاضدی این شهر آباد شد و منجم و  تیموریان نیگ ۀدر دور نظر کرد  بددها کاشان صرفشهر 

 شهر به دنیا آمدد و توانسدت شدالودۀ    الدین جمشید کاشانی در ابتدای قرن نهم در این چون غیاث

ویدژه   بده  ،صدتویه   ۀدر سمرقند را بریگد  عصر طالیی تاریخ کاشان مربدوط بده دور  « بیگی زیج الغ»

 شمحلی فوت کرد، در کاشان بده خداک  عباس اول، است که وصیت کرد در هر  زمان حکومت شاه

عباس دوم نیگ در کاشان بر سریر پادشاهی تکیه زد و بدرای دیددار مالمحسدن فدیض      شاهبسپارند  

وی رفت  در  ۀآن زمان بود، به قمصر عگیمت کرد و دو بار به خان  بگرد اندانشمنداز کاشانی که 

افشاریه و زندیه نیگ کانون  ۀد  در دورین گرفت و کانون شیدیان شکاشان لقب دارالمؤمن ،این دوره

وجود مجتهدی چون حاج مال احمدد   ۀواسط قاجار به مداران و عالمان بود  در دورۀ توجه سیاست

کده تدا خلدع     نراقی، کاشان از نظر بنای مساجد و مدارس گوی سبقت را از شهرهای دیگدر ربدود  

(، و 21دد 21 :6921)غتاریدان،   ( این پیشرفت همچنان ادامه داشتش6822)شاه قاجار  محمدعلی

، کده در ادامده   دکند  مدی ییدد  این پدژوهش نیدگ اهمیدت کاشدان را تأ     آمده در دست بررسی نتایج به

 د   شو صورت اجمالی تبیین می به

 4، بددد از  هدای خطدی   نشان داد که شهر کاشان از نظر فراوانی نسدخه  8و  6های جداول  داده

یدندی کاشدان    گ، در رتبۀ هشتم ایران قدرار دارد؛ یگد و تبریتهران، قم، مشهد، اصتهان، شیراز،  شهر

های ایران در قدرون مختلد، )تهدران، اصدتهان، شدیراز و       راز با شهرهای حکومتی و پایتختت هم

هدای   دادههای مهم تمدنی، فرهنگی و علمی کشدور اسدت     ها، یکی از کانون تبریگ( و مراکگ استان

نهدم کشدور را بده خدود      مجموعده )/ کتابخانده( رتبدۀ    64ن بدا  نشان داد کده کاشدا   1و  9جداول 

کتاب، کتابخانده   مردمان فرهیختۀ این دیار به مقولۀ ۀییدی بر اهتمام ویژاست که تأاختصاص داده 

ای قابل  عنوان یکی از مدیارهای رشد فکری و فرهنگی است و نیگ از تنوع کتابخانه و کتابخوانی به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسی کاشان

 (۱۲)پپاپی  7۱شمارۀ 
 7۹۳1بهار و تابستان 
 

 

45  

نشان داد که در قرن یازدهم  1های جدول  خوردار است  دادهتوجهی از نظر مالکیت و مدیریت بر

در  ای به کاشان داشتند  توجه ویژه که مصادف با دوران حکومت صتویان بود، حاکمان آنهجری 

هدای خطدی بدوده     نسدخه  در حدوزۀ  این دوره بیشترین آثار، تألی، شده و اوج شکوفایی این شهر

( 6921تاریخ و فرهندگ کاشدان توسدط غتاریدان )     ینۀزمشده در  انجاماست و با پژوهش تاریخی 

مدذهب بدوده و    یدآورندگان کاشانی شدیدی نشان داد که بیشتر پد 1های جدول  مطابقت دارد  داده

پادشاهان صتویه به این  لقب دارالمؤمنین که رو ازاین ؛اند دهکر بیشترین آثار را نیگ این گروه تألی،

 عران و فقیهان بیشتر از سایر طبقدۀ جا بوده است  همچنین شاب اند، منطقی، علمی و بسیار شهر داده

اند، لذا دانشدمندان ایدن دیدار سدهم قابدل       دانشمندان در این شهر به تألی، و تدوین مشغول بوده

 توجهی در توسده و گسترش زبان و ادب فارسی ایران و علوم اسالمی داشته و دارند   

 شدده توسدط دانشدمندان شدهر     نیمی از آثار تألی، دهد که بیش از نشان می 1های جدول  داده

نتر است و مالمحسن فدیض کاشدانی در    61درصد( مربوط به 23/12عنوان =  124کاشان )تدداد 

 1های جددول   درصد( حائگ رتبۀ اول است  با توجه به یافته11/64اثر ) 613با  یازدهم هجریقرن 

 61و  69، 68، 66هدای   نتدر در قدرن   691درصد( توسدط  23/26اثر ) 131 دهد تدداد که نشان می

توان نتیجه گرفت که فیض کاشانی در شکوفایی ابداد مختلد، علمدی،    اند، می تدوین شده هجری

لحاظ تاثیرگدذاری در تربیدت دانشدمندان و عالمدان و هدم از       هم به فرهنگی و تمدنی شهر کاشان

 یدی داشته است   نقش مهم و کل ،بدد به یازدهملحاظ تدداد آثار تألیتی از قرن 

هدای   مکدانی( کده بیشدترین نسدخه     محل )/ 62نشان داد که از  3و  2 های جداول شمارۀ داده

چهداردهم تدألی، را    اثر رتبۀ 81کاشان با ها تألی، شده است، شهر  خطی موجود در ایران، در آن

موقدیدت    ایدن  های خطی موجدود در کشدور عدراق دارد    سوم را در نسخه و بیست و رتبۀدر ایران 

های مختل، دانش بشری در کاشدان اسدت     سکونت ادیبان، فقیهان و دانشمندان حوزه دهندۀ نشان

هدای   های استنساخ نسدخه  عنوان یکی از کانون تأییدی بر نقش کاشان به 66و  61های جداول  داده

لمدی  عبُدد فرهنگی  سهاز های خطی  خطی موجود در ایران و عراق است  با توجه به اینکه نسخه

هدای خطدی تلقدی     تواند کانون استنساخ نسخه در صورتی مکان یا شهری میو هنری ارزشمندند، 

کاغذسدازی، ورااقدی،    آرایدی از جملده   سازی و نسخه کتاب هنرهای شود که هنرمندان بتوانند انواع

ه پیداد  راخط، تشدیر، تذهیب، ترصیع، تصویر )نقاشی و مینیاتور( و تجلید ، سازی  صحافی و کتاب

ایدن شدهر    رو ازایدن  ؛که قطداً در شهر کاشان چنین هنرمنددانی بودندد   (6944)یادداشت ماه، ند کن

 یدۀ بیشدتر از بق هدای خطدی    د  پس با توجه به اینکه هنر نسخهشو نرمندان نیگ محسوب میکانون ه
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هدا   زبان مشتر  فرهنگ کهبا علم بر ایند، نها نقش دار نتمد گویو گتتارتباط و در  های آن جنبه

(، از 6934رجدوی،   ندژاد و  زاده وایقان، نجتقلدی  )صادق و جهانی است و کارکردهای متنوعی دارد

المللی از جمله کشور عدراق اسدت و    های بینوگو گتتای برای تدامالت و  این لحاظ نیگ پشتوانه

المللدی   هدای بدین   ههدا و کنگدر   توان در همدایش  های خطی نتیس موجود در این شهر می از نسخه

 د   برداری کر هرهب

 

 :ها نوشت پی

هندد سدوم و مصدر     ،(6929مصر سوم و هند چهارم است ولی در تحقی  کسایی ) ،(6939در تحقی  متقی )  6

 چهارم است 

ان کاتب ۀها )دو جلد(، نمای زبان ۀموضوعی )دو جلد(، نمای مؤلتان )دو جلد(، نمایۀ ۀاند از: نمای ها عبارت   نمایه8

 جلد(  6ها ) مکان جلد(، نمایۀ محل تألی،، محل کتابت، و نمایۀ 6جلد(، اعالم ) 9)

 تحدت  عدراق  هدای  نسخه است  کل شده شناسایی نسخه 18111 مؤل، عراق، نسخه 41111 حدود بین   از9

 است   مدلوم مؤل، دارای عنوان 81191 این بین از که گیرند، می رساله( قرار یا )کتاب عنوان 98211

 (،62 جلدد  ها و محل کتابت )در تألی،، زبان محل ۀ(، نمای62و  64ان )جلد مؤلت اند از: نمایۀ ها عبارت   نمایه1

 ( 81کاتبان )جلد  ۀ(، نمای63موضوعی )جلد  نمایۀ

(، 6(، ارزنجدان ) 6(، اردسدتان ) 4(، اردبیدل ) 8(، احمددآباد ) 6(، آوج )6(، آشتیان )1(، آستانه )6  آران کاشان )1

(، 6(، باغچه: در اطراف سنندج )9(، بارفروش = بابل )6(، بابل )6(، ایران )6(، اشتهارد )2د )(، استرآبا1ارومیه )

(، جغتای: روستایی در خراسدان  6(، جدترآباد )6(، بیرجند )6آباد ) (، بهرام6(، بندر مبارکه )1(، بروجرد )4بانه )

(، 4(، سدبگوار ) 6(، زواره )9، زنجدان ) (6(، ری )8(، رودبدار ) 9(، خراسدان ) 6(، جلد: روسدتایی در ایدران )  6)

(، طسدوج  6(، طدبس ) 6سدرا )  (، صومده4(، شوشتر )6(، شاهرود )6(، سیرجان )6(، سنا در ایران )1سردشت )

(، 6(، گلپایگدان ) 2(، کرمانشداه ) 1(، کرمدان ) 6(، قره: از توابع همددان ) 6(، فومن )6آباد ) (، علی6(، طوس )6)

 681( کده جمدداً   6( و نیشدابور ) 8(، مراغه )9(، لنجر: روستایی در کرمان )1هیجان )(، ال9(، گناوه )6گلستان )

 نسخه است 


 منابع

   61 (:9و  8) تمبر ،«در تبیین تاریخ و فرهنگ ملل تابیی کانقش و کار» ،6921 ،اصتیایی، محمد  6

جامع القصص تألی،  اشناختۀفرد و ن مدرفی نسخۀ منحصربه» ،6923وند،  زهرا حاجی ، ومحمد دار، علی پشت  8

  681د31 (:1) شناخت کاشان ،«ق6144ابن ابوالحسن الواعظ االدیب کاشانی، 

، کتداب هتتده   ،«[وگدو  گتت] خطیهای علمی و فرهنگی چاپ نسخ  جنبه» ،6929 ،حسینی اشکوری، صادق  9

  63د62 (:161)پیاپی  882شمارۀ 
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  816د883 (:1) شناخت کاشان ،«و فرهنگ کاشان ی کلیات تاریخشناس کتاب» ،6923 ،حیدری، حسین  1

تهدران: کتابخانده، مدوزه و مرکدگ اسدناد       ،(دندا های ایران ) نوشت دست وارۀ فهرست ،6923 ،مصطتی   درایتی،1

 مجلس شورای اسالمی  

 ان  ملی ایر تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ،های خطی ایران )فنخا( فهرستگان نسخه ،6931د6931  دددددد ، 1

ملدی   ، تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀبا همکاری مجتبی درایتی ،مدجم المخطوطات الدراقیه ،6934  دددددد ، 4

 ایران  

، «هدای کشدور   های خطدی در کتابخانده   بررسی پراکندگی جغرافیایی نسخ و مجموعه» ،6926، شدبانی، احمد  2

  641د613 :(91پیاپی ) 8، شمارۀ 62دورۀ ، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز مجلۀ

 )/ ملی( های خطی کتابخانه مرکگی رسانی نسخه دهی و اطالع بررسی سازمان، 6921، ، علیوایقان زاده صادق  3
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقدات تهدران،   ،رسانی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع ۀنام پایان ،تبریگ

 رسانی  ، گروه کتابداری و اطالعاجتماعی علوم انسانی و ۀدانشکد

 خطدی هدای   نقش فرهنگدی و هندری نسدخه   » ،6934، رجوی و ،نژاد نجتقلیاعظم  ،، علیوایقان زاده صادق  61

 6 مارۀ، شد 1 ال، سد آرشدیو ملدی   ،«اکو ۀ آسیا با تأکید بر منطقۀو دیپلماسی فرهنگی در قار وگو گتتاسالمی در 

 ( 61)پیاپی 

هدای خطدی کتابخاندۀ مدرسدۀ      ی به نسخهجوی نسخ خطی: نگاهو در جست» ،6926، محمود طیار مراغی،  66

  26د42 (:1) آینۀ میراث، «سلطانی کاشان

هدای فهرستنویسدی،    شناسی، رویده  های استنساخ، عناصر نسخه )کانون نامه نسخه ،6931، اهلل عظیمی، حبیب  68

 ی اسالمی ها ها(  مشهد: بنیاد پژوهش شناخت جدل و اصالت نسخه

و  11) کتداب مداه تداریخ و جغرافیدا     ،«گذری بر منابع و تحقیقات تاریخ کاشدان » ،6921، غتاریان، سیروس  69

  23د29 (:14

 (:14)پیداپی   6مارۀ ، شد 61 ۀ، دورکتداب  ، فصدلنامۀ «اسدالمی  خطدی های  نسخه» ،6929، علی دسی    کسایی،61

  611د691

هدای   های اسالمی در کتابخانه های دستنویس شناسی فهرست ران )کتابای ۀنام فهرست ،6931، متّقی، حسین  61
 تهران: کتابخانه، موزه و مرکگ اسناد مجلس شورای اسالمی  ،ایران(

از  61/61/6931شده در تاریخ  ، بازیابی«اسالمی خطیهای  نگاهی آماری به نسخه» ،6939مهر  81  ددددددد ، 61

                     آدرس:                            
http://www.khabaronline.ir/detail/380794/weblog/mottaghi 

 ها، استند  نتمد یوگو گتت ۀنام ژه: ویماهکتاب  ،6944، «یادداشت ماه»  64

 

 
 



 


