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 جهان يو فارس يعرب ينسخ خط ياطالعات يبانک ها

 سهيجل يمجيد غالم

www.bayaz.net  

 مقدمه

تحقٌقات و  ًچنٌن شناساٌو هم ًمختلف علوم اسالم يها طهٌق در حٌتحق ًدست ٌافتن به منابع اصل

ز دٌرباز محققٌن با آن ت و مشكالتً است كه ااز جمله مهماانجام شده در حوزه مورد بحث،  يپژوهشها

از دٌرباز موردتوجه محققان و  ًاز مهمترٌن منابع تحقٌق ًبه عنوان ٌک ًمواجه بوده اند، نسخ خط

پژوهشگران بوده است، مع األسف امروزه به جهت عدم آموزش صحٌح روش تحقٌق در دانشگاهها و 

شود، اما کم نٌستند  ًاٌن منابع مهم و اصٌل م ًبررسو  ًبه شناساٌ ًعلمٌه  کمتر اهتمام يها حوزه

که استفاده درست و موشکافانه از اٌن منابع را در دستور کار خود قرار  ًمحققان و پژوهشگران عمقگراٌ

 اند.  داده

 توان به موارد زٌر اشاره نمود: ًم ًخط از جمله دالٌل عدم شٌوع استفاده از نسخ

 ابع و اهميت استفاده از آنبا اين نوع از من يعدم آشناي .1

 ًبه عنوان منابع دست اول تحقٌقات خاصه در حوزه علووم انسوان ًبا نسخ خط ًکه آشناٌ ًکم نٌستند محققان

در دست ندارند. نکته قابل توجوه آن  ًدر تحقٌقات خود اطالع يبر نداشته و از اهمٌت اٌن منابع جهت بهره

، مقاالت و پاٌان نامه ها را به عنوان کتاب ًچاپ يفا کتابهااست که دانشجوٌان، محققان و پژوهشگران صر

 گنجد. ًخود شناخته و کتب دست نوٌس در منظر آنها در داٌره تعرٌف آنها از کتاب نم ًو منابع تحقٌق

 با نحوه شناسايي  ي. عدم آشناي2

دارنود. اٌون در ن ًموورد نٌواز خوود اطالعو ًنسوخ خطو ًبٌشتر محققان و پژوهشگران از راه و روش شناسواٌ

بوا  ًفهرستنوٌسو ينگاشوته و صود البتوه عودم تطوابق روش هوا ًاست که مشوش بودن فهارس نسخ خطو ًحال

 نماٌند. ًمحققان و پژوهشگران را چند برابر م ًدر دنٌا خود سردرگم ًنوٌن کتابشناس ياستاندارها

 يبه نسخ خط ياز نحوه دسترس ي. عدم آشناي3

موورد نٌواز موجوود دراٌون  ًخطو يهوا هوا و نسوخه به کتابخانوه ًن ما دسترساز جمله مشکالت امروز محققا

موجووود در کتابخانووه هووا، عوودم  ًبووا کتابخانووه هووا، بعوود مسووافت، بورکراسوو ًباشوود، عوودم آشووناٌ ًهووا موو کتابخانووه

محققوان را بوه  ًاست که امکان دسترس ًو ... از جمله مشکالت ًو ارائه نسخه خط يامکانات تصوٌربردار

 نماٌد. ًغٌر ممکن م ًمشکل و حت ًنسخ خط

مناسووب در جهووت  يبسووتر ًاٌنترنتوو يهووا پاٌگوواهو  يراٌانووه ا يامووروزه  بووا اسووتفاده از راٌانووه و نوورم افزارهووا

 يتحقٌقوات و پژوهشوها يقابول توجوه در راسوتا يفراهم گردٌده و جهش ها ًو علم ي، هنرًتعامالت فرهنگ

 مختلف علوم انجام شده است. يحوزه ها

http://www.bayaz.net/
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توا دٌوروز باٌود در انجوام گردٌوده اسوت،  ًقابول تووجه ينٌوز فعالٌتهوا ًٌن مٌان در حووزه دانوش نسوخ خطودر ا

گشوووتٌم، توووا در مٌوووان ً از جووونس آجووور و موووالت مووو ًکشوووورها و شوووهرها و خٌابانهوووا بوووه دنبوووال کتابخانوووه هووواٌ

ت شده و فهرست سالم و آفت زده، فهرس ًخط ياز نسخه ها ًآن کتابخانه ها و در مٌان انبوه يچهاردٌوار

امووروزه محققووان در منووزل خووود نشسووته و بووا زدن چنوود کلٌوو  نشووده بووه دنبووال آنچووه کووه مطلوبمووان بووود باشووٌم، 

نماٌنود و  ًمشاهده مو ًاٌنترنت يهاپاٌگاههزاران فهرست منتشره در سراسر دنٌا را از طرٌق نرم افزارها و 

 کنند. ًخرٌد آن از نقاط مختلف دنٌا م ٌا در صورت تماٌل صرفا با داشتن پول الکترونٌ  اقدام به

و فهارس آنها و قرار دادن آنها در  ًخط يکردن نسخه ها ًتوانند در اٌن عصر با دٌجٌتال ًکتابخانه ها م   

 ًخطو يو اسوتفاده نسوخه هوا ًبا کمترٌن هزٌنه و صرف وقت امکان فهرسوت نموودن، بررسو ًدهکده  جهان

 فهرست نگاران، دانش پژوهان و اندٌشمندان سراسر دنٌا فراهم آوردند . يق براٌن طرٌکتابخانه خود را از ا

 

 نه يشيپ

، اسوناد و ًمختلوف متوون چواپ يدر حووزه هوا ًفراوانو ًاطالعوات يتا کنون بانکهوا ًدر گستره جهان

 ًگوردد و البتوه از قودٌم ًم بر م0791اٌجاد شده است، سابقه اٌن نوع فعالٌتها در جهان به اواٌل  ًکتب خط

تووان بوه بانو  اطالعوات کتابخانوه درالکتوب مصور،  ًمو ًخط ياٌجاد شده در زمٌنه نسخه ها يترٌن پاٌگها

 باشد. ًترکٌه م يکتابخانه ها ًبان  اطالعات نسخ خط

تواند به   ًاست م يکه در اٌران در اٌن حوزه آغاز گردٌده و در حال حاضر نٌز جار ًاز اولٌن طرحهاٌ

سه مرحله تهران، قم و شهرستانها اطالعات مربوط به  ًاره نموده که در آن طبان  اطالعات دستنوٌس اش

 گردد. ًعرضه م ًاٌران به صورت دٌجٌتال ًخط ينسخه ها

 ياهداف و ضرورتها ايجاد بانک اطالعات نسخ خط

 ًعلم يمناسب جهت انجام تحقٌقات و پژوهشها يبستر ساز .1

 ان در سطح بٌن المللاٌر ًو تارٌخ ً، فرهنگًعلم ياندوخته ها ًمعرف .2

اٌون  ًاٌوران و پتانسوٌل فرهنگو ًنسوخ خطو يکتابخانه ها ًالزم جهت معرف يفراهم نمودن زمٌنه ها .3

  ًمرز و بوم در گستره بٌن الملل

 اٌران  يکتابخانه ها ًمحققان و پژوهشگران سراسر دنٌا به اطالعات نسخ خط ًتسهٌل دسترس .4

 و ارائه خدمات  يتنگارکتابخانه ها در فهرس يکم کردن هزٌٌنه ها .5

در  ياٌوران و فعالٌتهوا يموجوود در کتابخانوه هوا ًنسوخ خطو يمناسوب از اندوختوه هوا ًاطالع رسوان .6

 جرٌان در اٌن حوزه 

 اٌران  يکتابخانه ها ًخط يشده از نسخه ها ًاستاندارد و سازمانده ًاٌجاد نظام .7

 محققان يبرا  يايجاد بانک اطالعات نسخ خط يمزايا

  ًجامعه تحقٌق و پژوهش با پٌشٌنه تحقٌقات انجام شده با تکٌه بر فهارس نسخ خط ًٌامکان آشنا .0
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 در اٌران و فعالٌتها آنان ًنسخ خط يبا کتابخانه ها ًامکان آشناٌ .2

 تحقٌق و پژوهش يبرا ًبا نحوه استفاده از فهارس نسخ خط ًآشناٌ .3

 ً، مشاهده و جستجو در فهارس نسخ خطًسهولت دسترس .4

 ًبدون محدوٌت زمان ًبه فهارس نسخ خط ًامکان دسترس .5

 ًبه نسخ خط ًدسترس يکم کردن هزٌنه ها .6

ا بور اسواس نوام کتواب و ٌوا پدٌود آورنوده از ٌوو  ًبوه صوورت موضووع گونواگون يها ًگرفتن خروج .9

  ًطرٌق بان  اطالعات نسخ خط

 دٌگر محققان  ًتصحٌحات ياطالع از انجام فعالٌتها .8

 کتابخانه ها يبرا  يخط ايجاد بانک اطالعات نسخ يمزايا

 منظم و ٌکپارچه ًو داشتن بان  اطالعات نسخ خط ًاستاندارد جهان ياستفاده از قالبها .0

  ًخط ينسخه ها ًکم کردن هزٌنه فهرست نوٌس .2

 به محققان و پژوهشگران  ًکم کردن هزٌنه خدمات ده .3

 کم کردن رفت و آمد ارباب و رجوع به کتابخانه ها  .4

 و بدونه صرف هزٌنه در سطح جهان ًنه به راحتکتابخا ًتبلٌغ و معرف .5

 محققان  يساعته برا 24فراهم نمودن کتابخانه   .6

  ًبه محققان خارج ًفراهم نمودن امکان خدمات ده .9

 ًمحققان و پژوهشگران در حوزه جهان ًباال بردن مٌزان دسترس .8

 ارتباط با محققان و پژوهشگران سراسر دنٌا يفراهم شدن امکان برقرار .7

 

 

 ك هاي اطالعاتي نسخ خطي جهانبان

 

 ترکيه  يبانک اطالعات نسخ خط .1

 https://www.yazmalar.gov.tr: پايگاهآدرس 

 yazmalar@kultur.gov.tr پست الکترونيک:

  ًترکزبان: 

  ًنسخ خط: ياطالعات يبانک ها

ترکٌه  يانه هادر کتابخ ًو ترک ً، فارسًعرب يبه زبانها ًعنوان نسخه خط 001111در اٌن بان  حدود 

 قرار داده شده است . 
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عنوان کتاب، عنووان  يتواند به صورت پٌشرفته و با استفاده از فٌلدها ًکاربر م پاٌگاهدر بخش جستجو اٌن 

نوٌسنده، نام کاتب، شماره نسخ، موضوع، توارٌخ کتابوت، مکوان کتابوت، زبوان، ابعواد کتواب، تعوداد صوفحات، 

 کتاب مورد نظر خود بپردازد. يتذهٌب به جستجو تعداد سطور، نوع کاغذ، نوع جلد و

 

  يشرق يخط يبانک اطالعات نسخه ها .2

OMAR Oriental Manuscript Resource 

 http://lddv.zdv.uni-tuebingen.de/cgi-bin/km/reb/omar: پايگاهآدرس 

 کترونيک: پست ال

 ً، آلمانًانگلٌس زبان:

 مٌکروفٌلم :يبانک اطالعات

توسط دانشگاه فراٌبرگ به همراه عکس کامل از نسخه هوا  ًعرب ًنسخه خط 2011در اٌن بان  در حدود 

جموع  ًدر آن فراهم گردٌده که عمده اٌن نسوخه هوا از کشوور مورٌتوان يو با امکان رؤٌت فهرست و جستجو

 شده است.  ًنوٌس و اسکن و فهرست يآور

شوماره نسوخه  ي  کوردن بور روٌوبوا کل ًخطو يتواند از دو طرٌق مورور نسوخه هوا ًکاربر م پاٌگاهدر اٌن 

شووماره نسووخه، نوٌسوونده، موضوووع، تووارٌخ  يبووا اسووتفاده از فٌلوودها ًخطوو ينسووخه هووا يو جسووتجو ًخطوو يهووا

 خود را جستجو نماٌد.نسخه مورد نظر  يکلٌدواژه ا يکتابت، کتابخانه، تعداد صفحات و جستجو

 

 دانشگاه اليپزيگ ياسالم يخط يبانک نسخه ها .3

Islamic Manuscripts at the Leipzig University Library 

 http://www.islamic-manuscripts.net :پايگاهآدرس 

 IslamHs@uni-leipzig.de  پست الکترونيک:

 ً، عربً، آلمانًانگلٌس زبان :

م به آن دست ٌافته اند 0776م تا 0775که از سال  ًاسالم ًخط يکلٌه اطالعات نسخه ها پاٌگاهدر اٌن 

 قرار داده شده است. 

تباط با ما، جستجو، گروه ، ارپاٌگاه، لٌنکها، نقشه ًچون صفحه اصل ًٌمشتمل بر قسمتها پاٌگاهاٌن 

 باشد.  ًهمکاران م

ساده و پٌشرفته و ٌ  بخش مرور فهرست تشکٌل شده  ياز دو قسمت جستجو پاٌگاهاٌن  يبخش جستجو

 است

 

 هند و پاکستان يکتابخانه ها يبانک اطالعات نسخ خط.4 

http://lddv.zdv.uni-tuebingen.de/cgi-bin/km/reb/omar
http://www.islamic-manuscripts.net/
mailto:islamhs@uni-leipzig.de
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 http://knowledgebase.icro.ir/NosakhFarsiBank/index.htm: پايگاهآدرس 

 پست الکترونيک 

 ًفارسزبان: 

  ًنسخ خطمنابع بانک اطالعات: 

 ًو عرب ًفارس ًخط ينسخه ها ًو با هدف معرف ًاٌن بان  توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم

 ًخط يدر حال حاضر فهرست نسخه ها شده است، و ًمختلف جهان سامانده يموجود در کشورها

 داده شده است. يهند، پاکستان، اترٌش و  در آن جا يکشورها يکتابخانه ها

 پاکستان و هند  ن  :  يکتابخانه ها ًدرباره فهارس نسخ خط

. قم : کتابخانه  ً. عارف نوشاه پاکستان و بنگالدش يخط ينسخه ها يفهرست ها يفيتوص يکتابشناس

 ش . 0383ز  ، ٌشم  يرٌره  .   وز ًنجف ًمرعش ًهللا العظم تٌبزرگ حضرت آ

العربٌة  ًن  نقله الٌ. فؤاد سزکة في مکتبات العالم  يمجموعات المخطوطات العرب  يخ التراث العريتار

. المملکة السعودٌة : وزارة التعلٌم العالً جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌة ،   يحجاز ًمحمود فهم

  207و ص  50م ، ص  0782/  هـ 0012

ران و انتشارات ٌ. تهران : انجمن مخطوطات ا يز هللا عطاردٌ. عز پاکستان هند و يدر کتابخانه ها يريس

 ش .  0395نگور  ، ٌگال  يرٌعطارد  ، وز

، دفتر هشتم ،  ي.مجله کتابدار ًد عارف نوشاهٌسپاکستان .  يخط ينسخه ها يفهرست ها يکتابشناس

 70-90، ص  0351

 

  ر است ٌشده اند به قرار ز يآنها دسته بند ًن بان  نسخ خطٌکه در ا ًٌکتابخانه ها

 

 اتريش

 وٌن ًکتابخانه مل

 پاکستان 

کتابخانه دانشگاه ، ًکتابخانه همدرد  کراچ،ًاردو  کراچ ًانجمن ترقاسالم آباد ،  کتابخانه گنج بخش

 نه آذر  الهور  ٌپنجاب گنج

 هند 

اال  ٌپت ًکتابخانه عموم،اال  پنجاب  ٌو پتٌکتابخانه آرش، ًبمبئ  ًنه مانکجٌکاما ، گنج کتابخانه مؤسسه

ه بهوپال ٌدٌکتابخانه حم،نو   ًاردو  دهل ًکتابخانه انجمن ترق،نو   ًکتابخانه جامعه همدرد  دهل،پنجاب 

ق و ٌکتابخانه شعبه تحق،  نو ًه  دهلٌه اسالمٌن جامعه ملٌکتابخانه دکتر ذاکر حس،نو   ًموالنا آزاد  دهل

http://knowledgebase.icro.ir/NosakhFarsiBank/index.htm
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کتابخانه ،کتابخانه ندوة العلما  لکهنو  ،نو   ًال  دهلٌهرد ًکتابخانه عموم،نو   ًر  دهلٌاشاعت کشم

 ،راجه  لکهنو  

 

 يپزشک يبانک اطالعات نسخ خط.5 

           http:/ 074.225.47.02/                             : پايگاهآدرس  

 ندارد  پست الکترونيک :

  ًفارس : پايگاهزبان 

  ًنسخ خط : يمنابع بانک اطالعات

نسخ  ين چند سال در حوزه ٌا ًاست که ط يدٌمف ًٌتهاٌاز جمله فعال ًپزشک ًبان  اطالعات نسخ خط

دانشگاه تهران انجام  شده است و  ًت که توسط موزه طب اسالمٌن فعالٌران اتفاق افتاده است . اٌدر ا ًخط

 ل شده گردٌده  که عبارتند از : ٌتشک ًبخش اصل از سه 

 مراجع

از آن کتابخانه ها فهرست  ًپزشک ًکه نسخ خط ًٌکتابخانه ها ًن بخش به صورت اجمال به معرفٌدر ا

تعدا  ي  بر روٌتواند با کل ًده است و کاربر مفهرست شده مشخص ش يو تعداد نسخه ها ًده معرفٌگرد

کجا مورد مطالعه قرار دهد ، کتابخانه ها ٌآن کتابخانه را به صورت  ًپزشک ًخط ينسخه ها همه نسخه ها

 ر است: ٌآن به قرار ز ًپزشک ًخط يو تعداد نسخه ها

كتابخانه ومركز اسناد مجلس شوراي  ؛ 1654 نشرٌه نسخه هاي خطً كتابخانه مركزي دانشگاه تهران :

 555 نه مركزي آستان قدس رضوي :كتابخا ؛ 522 كتابخانه مركزي دانشگاه تهران :؛ 1135 اسالمً :

 425 كتابخانه ملً جمهوري اسالمً اٌران :؛ 496 كتابخانه بزرگ حضرت آٌه هللا مرعشً نجفً : ؛

كتابخانه مجلس شوراي اسالمً ؛ 222 كتابخانه دانشكده پزشكً دانشگاه تهران :؛ 376 كتابخانه ملً ملك :؛

 92 دانشكده الهٌات دانشگاه فردوسً مشهد :؛ 156 كتابخانه مسجد گوهرشاد :؛ 214 ۔ : 2شماره ۄ 

كتابخانه مدرسه ؛ 62 كتابخانه مركز احٌاء مٌراث اسالمً : ؛ 74 كتابخانه دانشكده ادبٌات دانشگاه تهران :؛

 فهرست نسخه هاي خطً مركز دائره المعارف بزرگ اسالمً :؛ 61 : عالً شهٌد مطهري ۄ سپهساالر ۔

فهرست نسخه هاي خطً كتابخانه نوربخش ۄ خانقاه ؛ 57 كتابخانه دانشكده الهٌات دانشگاه تهران :؛ 52

دانشكده ادبٌات دانشگاه فردوسً ؛ 15 كتابخانه آٌه هللا فاضل خوانساري در خوانسار : ؛ 35 نعمت اللهً ۔ :

كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سٌاسً دانشگاه تهران ؛ 12 كتابخانه عمومً امام هادي علٌه السالم :؛ 13 :

مدرسه ؛ 11 فهرست نسخ خطً فارسً موجود در كتابخانه سازمان مدارك فرهنگً انقالب اسالمً :؛ 12 :

 4 كتابخانه مدرسه علمٌه آٌه هللا العظمً خوًٌ ۄمشهد۔ :؛ 9 كتابخانه عمومً مراغه :؛ 15 علمٌه مروي :

فهرست نسخه هاي خطً كتابخانه هاي ؛ 4 ار و مفاخر فرهنگً :فهرست نسخه هاي خطً انجمن آث؛

http://194.225.49.12/
http://194.225.49.12/
http://194.225.49.12/
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=6
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=20
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=19
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=21
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=22
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=3
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=5
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=9
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=4
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=23
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=24
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=7
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=43
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=1
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=16
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=16
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=16
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=10
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=18
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=35
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=38
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=25
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=8
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=14
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=15
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=33
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=30
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=17
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فهرست مٌكروفٌلمها و نسخ خطً   ؛ 2 كتابخانه مفتً الشٌعه قم :؛ 3 كتابخانه هاي قائن :؛ 3 گلپاٌگان :

   1 موزه ملً اٌران :

 ر يتصاو

 ين بان  داراٌموجود در ا ًخط ينسخه  6315ان ٌاز مر ٌتصو 010ر در حال حاضر ٌدر بخش تصاو

 ًر منتخبٌر هر کدام از نسخه ها تصوٌتصو ينه ٌگز ي  بر روٌتواند با کل ًو کاربر م باشند  ًر مٌتصو

 د ..ٌت نماٌمورد نظر را رؤ ياز نسخه 

 جستجو 

 ل شده است :ٌر تشکٌز ًاز سه قسمت اصل پاٌگاهن ٌا يبخش جستجو 

 .جستجو در متن فهرست ، ًجستجو در نسخه شناس،  ًابشناسجستجو در کت 

 

 مركز احياء ميراث اسالمي.6

       www.mirath.com : پايگاهآدرس 

     Mirath@Mirath.comپست الكترونيك: 

  فارسً : پايگاهزبان 

 نسخ خطً ، نسخ عكسً  بع بانك اطالعاتي :منا

مركز احٌاء مٌراث اسالمً از جمله مراكز فعال در عرصه ي نسخ خطً است كه به همت حجت االسالم    

تأسٌس گردٌده  0394سٌد احمد حسٌنً اشكوري و پشتٌبانً مالً آٌت هللا العظمً سٌد علً سٌستانً در سال 

عنوان نسخه ي عكسً و  25.111وان نسخه ي خطً و بٌش از عن 01.111و امروزه با داشتن حدود 

نسخه ي چاپ سنگً با ارائه ي سروٌسً مناسب از پٌش قراوالن و فعاالن در عرصه ي نسخ  6.111حدود 

  . خطً در اٌران محسوب مً گردد

و اٌن مركز در مٌان محققٌن به سهولت و ارزانً در دسترسً به تصوٌر نسخه هاي خطً خود مركز    

 .نسخ عكسً نفٌس گلچٌن شده از سراسر دنٌا شهره است

مركز احٌاء مٌراث اسالمً صرفا بانك اطالعاتً نسخ خطً ، عكسً و سنگً آن  پاٌگاهبخش نسخ خطً    

 مركز مً باشد . 

 

 مجمع ذخاير اسالمي.7

 www.zakhair.com :پايگاهآدرس 

 zakhair@zakhair.com نيک:پست الکترو

http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=37
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=28
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=27
http://194.225.49.12/search.asp?PblCod=13
http://www.mirath.com/
mailto:Mirath@Mirath.com
http://www.zakhair.com/
mailto:zakhair@zakhair.com
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  فارسً : پايگاهزبان 

 نسخ خطً ، نسخ عكسً  منابع بانك اطالعاتي :

شمسً فعالٌت خود را با انتشار كتاب آغاز نموده از  0355مؤسسه ي مجمع ذخاٌر اسالمً كه در سال 

سخ خطً به شمار مً آٌد كه امروزه بٌشترٌن سهم را در انتشار و جمله انتشارات فعال در حوزه ي دانش ن

  . فروش فهارس نسخ خطً اٌران در دهكده ي جهانً را داراست

مجمع ذخاٌر اسالمً بخش بانك متون كهن آن مً باشد كه در حقٌقت بانك  پاٌگاهاز جمله بخش هاي  

كتابخانه از جمله ، مركز احٌاء مٌراث اسالمى قم ; مٌبدي كرمانشاه ;  61جستجوي اطالعات بٌش از 

ملتان پاكستان;  -محمد حسن قم ; مجلس شوراي اسالمً تهران ; قائن ; گلپاٌگان; گردٌزي  -ارگانً 

انشاه ; مفتً الشٌعه قم ; آكادمً لٌنچً اٌتالٌا ; فرهنگ و ارشاد اسالمً ساوه ; امام هادي بروجردي كرم

علٌه السالم مشهد ; حجت كوهكمري قم ; مدرسه آٌت هللا خوئً مشهد; مٌرزا محمد كاظمٌنً ٌزد ; مؤسسه 

تالٌا; صدوقً ٌزد ; اٌ-بخش عربً-امام صادق علٌه السالم قم; مدرسه جعفرٌه زهان; مٌبدي مشهد; واتٌكان 

قهستانً قائن ; دٌانً بٌرجند ; مسجد الرسول بازار بٌرجند ; ٌٌل آمرٌكا ; مرعشً قم ; خالقً ٌزدي ٌزد; 

دانشگاه بوعلً ٌزد; فٌض مهدوي كرمانشاه; مركز مطالعات اسالمً كراچً; سٌد رضوي كراچً; جامعه 

فهان; مدرسه بروجردي نجف; سٌد كشفً المنتظر الهور; عبداللطٌف كوهكمري قم; نجفً اصفهانً اص

اصفهان; حاج هداٌتً قم; امام جمعه زنجانً زنجان; جالل الدٌن بري مكه مكرمه; نجومً كرمانشاه ; 

ٌمن; فاضل خوانساري خوانسار ; جزائري نجفً نجف; فحول -مرتضوي مشهد; عبدالعظٌم الهادي ضحٌان

ل; عالمه طباطبائً قم ; سٌد علوي سبزوار; عالمً قزوٌنً قزوٌن; مدرسه نبوي دزفول; سٌد نبوي دزفو

كرمانشاهً كرمانشاه; سٌد علً عدنانً خرمشهر ; فرهنگ وارشاد اسالمً كاشان ; مدرسه اسماعٌلٌه 

شاهرود ; حاج رشٌدي كرمانشاه ; سرٌزدي ٌزد; مدرسه خان ٌزد; اٌرانشناسً فرانسه تهران; علومً ٌزد ; 

بخش فارسً اٌتالٌا; آستان قدس رضوي مشهد ; وزٌري ٌزد; گوهرشاد مشهد -محمود قم ; واتٌكان  -ارگانً 

; دفتر تبلٌغات اسالمً قم; امٌرالمومنٌن نجف; كاشف الغطاء نجف; دانشگاه علٌگر هند; آستانه حضرت 

  . معصومه قم ; آستانه حضرت عبدالعظٌم شهر ري ; گلپاٌگانً قم  و ... مً باشد

       

 مجمع ذخاٌر اسالمً داراي ٌك بخش جستجوي پٌشرفته است پاٌگاهستجوي متون كهن به طور كلً بخش ج 

.  

در اٌن بخش گزٌنه هاي زٌر براي جستجو در نظر گرفته شده است كه كاربر بسته به نٌاز خود مً تواند  

  . ٌك ، چند و ٌا همه ي موارد را انتخاب نماٌد

; تارٌخ كتابت ; نوع خط ; كتابخانه منبع ; شماره كتابخانه شماره ; زبان ; موضوع ; عنوان ; مؤلف ; كاتب 

منبع ; منابع ; آغاز ; آغاز افتاده ; انجام ; انجام افتاده ; كتابشناسً ; نسخه شناسً ; پاورقً ; توضحٌات ; 

  نوبت چاپ ; تارٌخ چاپ ; مكان چاپ ; كتاب منبع
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 دانشگاه تهران.2

 www.searchlib.ut.ac.ir :پايگاهآدرس 

 Pub-rel@cldc.ac.ir پست الكترونيك:

 فارسً و انگلٌسً : پايگاهزبان  

 04نسخ خطً ، كتاب ، روزنامه ، پاٌان نامه ، اسناد تارٌخً  منابع بانك اطالعاتي :

 0328ران كه از جمله ي كتابخانه هاي قدٌمً دانشگاهً به شمار مً رود در سال كتابخانه ي دانشگاه ته 

با اهداء مجموعه ي نفٌس خود به اٌن كتابخانه ،   0327شمسً تأسٌس گردٌده و سٌد محمد مشكوة در سال 

رگ آنرا عمال در زمره ي كتابخانه هاي نسخ خطً اٌران جاي داد و امروزه اٌن كتابخانه بر اثر زحمت بز

مردانً چون مرحوم دانش پژوه ، مرحوم مهدوي ، استاد علٌنقً و احمد منزوي ، استاد اٌرج افشار و 

 . بسٌاري از بزرگان دٌگر اٌن كتابخانه از جمله كتابخانه هاي ارزشمند در اٌران گردٌده است

تابخانه هاي بخش جستجوي كتابخانه اي تحت وب كتابخانه ي دانشگاه تهران امكان جستجوي هم زمان ك

دانشگاه تهران شامل كتابخانه هاي مركزي ، دانشكده هنرهاي زٌبا ، دانشكده جغرافٌا ، دانشكده مدٌرٌت ، 

دانشكده فنً ، دانشكده علوم اجتماعً ، دانشكده منابع طبٌعً ، مؤسسه حقوق طبٌعً ، دانشكده تربٌت بدنً ، 

  . ا دار استدانشكده حقوق و علوم سٌاسً ، بٌوشٌمً و بٌوفٌزٌك ر

در صفحه ي اصلً امكان انتخاب كتابخانه ٌا كتابخانه هاي  مورد نظر  پاٌگاهپس از ثبت دامٌن و ورود به   

 . وجود دارد و بعد از آن نٌز مً توانٌم نوع زبان مورد نٌاز را مشخص و وارد صفحه ي جستجو شوٌم

، الفباًٌ پٌش بٌنً شده است ولٌكن بعد از ورود امكان جستجو به سه شٌوه ي ساده ، پٌشرفته  پاٌگاهدر اٌن  

  . به صورت پٌش فرض جستجوي ساده قرار داده شده است پاٌگاهبه 

 

 ادارة المخطوطات والمکتبات اإلسالمية.9

 http://www.mild-kw.net :پايگاهآدرس 

 آدرس پست الکترونيک: 

  ًعرب :پايگاهزبان 

تووان بوه  ًگوردد بوه دو طرٌوق مو ًکوٌوت اداره مو ًدر اٌن بان  که زٌر نظر اداره اوقاف و فرهنگ اسوالم

 پرداخت ًخط ينسخه ها يجستجو

 .فهرست کتابخانه ها ،ًخط يفهرست نسخه ها

  يخط يفهرست نسخه ها

http://www.searchlib.ut.ac.ir/
mailto:Pub-rel@cldc.ac.ir
http://www.mild-kw.net/
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ٌع" و " بحوث عنوان " فهرس المخطوطات" دو گزٌنوه " بحوث سور يدر اٌن بخش بعد از کلٌ  کردن بر رو

تووان بوا وارد  ًسواده مو يموا قورار خواهود گرفوت، در " بحوث سورٌع " ٌوا هموان جسوتجو يمتقدم" در روبورو

 ، نسخه مورد نظر خود را جستجو کنٌم.ًو ٌا عنوان نسخه خط ًکردن شماره نسخه خط

نسوخه موورد  يتوانٌم با انتخاب موضوع و نگارش عنوان مؤلوف بوه جسوتجو ًاما در گزٌنه " بحث متقدم" م

 نظر بپردازٌم.

 فهرست کتابخانه ها 

توانٌم کلمه مورد نظر خود را در بخش " کلمة البحث" وارد نمووده و  ًاٌن عنوان م يبا کلٌ  کردن بر رو

کتواب موورد نظور  ياز سه گزٌنه " عنوان الکتاب"، الموضووع" و " المؤلوف" بوه جسوتجو ًبعد با انتخاب ٌک

 بپردازٌم.

 

 

 

 هيوطات العربشبکه المخط.15

  http://www.manuscripts.idsc.gov.eg:     پايگاهآدرس 

   manuscript@idsc.gov.egپست الکترونيک :   

 ًعرب:  پايگاهزبان 

  ًنسخ خط:  يمنابع بانک اطالعات

فراهم شده  يو انفراد ًر به صورت جمعٌز يکتابخانه ها ًنسخ خط يامکان جستجو پاٌگاهن ٌدر ا 

 است . 

 د يبرش يالمسجد المحل .1

 باشد . ًم ًخط ينسخه  010 يرة است داراٌن کتابخانه که در استان بحٌا

 ن الکوم يشب .2

 ًم ًخط ينسخه  300 يدارا يالدٌم 0729ه قرار دارد در سال ٌن کتابخانه که در استان المنوفٌا

 باشد .

 فهارس منتشره : 

 ن الکوم . عبد الرحمن عبد التواب . مجلة معهد المخطوطات العربية يقائمة مخطوطات دارالکتب بش

 .  229-212. صص  1991،  2. مج 

دان و انتشارات مؤسسه الفرقان لندن به يوسف زين کتابخانه توسط يز فهرست اير نيدر سنوات اخ

 ده است .يرسچاپ 

 

http://www.manuscripts.idsc.gov.eg/
mailto:manuscript@idsc.gov.eg
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 بطنطا  يالمعهد األحمد .3

 يس و داراٌتأسو يالدٌم 0787=  يقمر0305ة قرار دارد در سال ٌن کتابخانه که در استان الغربٌا

 باشد .  ًم ًخط ينسخه  3111 يدارا

 فهارس منتشره: 

 1ب . مجلة معهد المخطوطات العربية ، مج يمخطوطات المکتبة األحمدية بطنطا . أحمد محمد الخط 

 .  75م ، ص  1999، 

 بطنطا يالمسجد األحمد .2

 ينسخه  3100 يس داراٌتأس يالدٌم 0878ة قرار دارد در سال ٌن کتابخانه که در استان الغربٌا

 است.  ًخط

 فهارس منتشره : 

 ؛  جالل أبوالفتوح  يالنشار ؛ عبده الراجح يسام يفهرس مخطوطات المسجد األحمدي بطنطا . عل

 ص .  191،  1912جامعة اإلسکندرية ،  اإلسکندرية ، مطبعة

 ة دمنهور يمکتبة بلد .9

 است  . ًخط ينسخه  385 يرة قرار دارد داراٌن کتابخانه که در استان بحٌا

 

 ةيئه العامه لدارالکتب و الوثائق القومياله.11 

  http://www.darelkotob.org.eg/manu_search.asp : پايگاهآدرس 

 libmang@darelkotob.orgپست الکترونيک : 

 ًعرب:  پايگاهزبان 

  ًنسخ خط:  يمنابع بانک اطالعات

 

رن بٌستم به باب ة تأسٌس گردٌد و در اواٌل قٌتحت عنوان کتابخانه خدٌو يمٌالد 0891اٌن کتابخانه در سال 

 کورنٌش النٌل منتقل شد .  ًعنٌاش  ًالخلق منتقل و بعد از آن به مقر کنون

 0باشد .  ًم ً، ترک ً، فارس ًعرب ًخط  يهزار نسخه  09 ين کتابخانه داراٌا

 ر اشاره نمود . ٌتوان به موارد ز ًمنتقلشده  به اٌن کتابخانه م يو کتابخانه ها ياز جمله مجموعه ها

                                                 
1

 . فيارش هخخلفی از این کخابخانو ً کخابخانو ىای هنخقل شذه بو دارالکخب الوظریت هنخشر شذه اسج برای اطالع بیشخر رک :  

  العربی ) هجوٌعاث الوخطٌطاث العربیت في هکخباث العالن ( . فؤاد سسگین ، هکخبت آیت هللا العظوی الورعشی النجفی حاریخ الخراد

 . 213 -199ق ، طض  1412العاهت ، 

  ، 241م ، طدض  2111دلیل هکخباث الوخطٌطاث في الٌطن العربی . هحوذ هحوذ عارف . القاىرة هعيدذ الوخطٌطداث العربیدت-

243. 

http://www.darelkotob.org.eg/manu_search.asp
mailto:libmang@darelkotob.org


 12 

 يکتابخانوه ،باشا مبارک  ًمجموعه عل، ًمجموعه محمد محمود بن تالمٌذ شنقٌط،فاضل  ًعه مصطفمجمو

کتابخانوه احمود طلعوت ،کتابخانوه شوٌخ محمود عبوده ،کتابخانه خلٌول آغوا ،کتابخانه امٌر ابراهٌم حلٌم ،باشا  ًعل

 ،ة ٌمورٌکتابخانه ت،

کتابخانه شٌخ ،کتابخانه سٌد عمر مکرم ، يه عمرٌد وجکتابخانه سٌ، ًنٌکتابخانه سٌد احمد حس، ةٌکتابخانه زک

 ، ًجالل الحسٌن ًکتابخانه سٌد عل،خطوة ًأحمد أب

 

 صليمکتبات جامعة ملک ف.12

 http://www.kfu.edu.sa/library/lib-m.asp:   پايگاهآدرس 

                                                              پست الکترونيک :        

 ًعرب:  پايگاهزبان 

  ًنسخ خط:  يمنابع بانک اطالعات

نسوخه  229 يده و داراٌوتأسٌس گرد يقمر 0370ن دانشگاه که در شهر " األحساء " قرار دارد ، در سال ٌا

 2ست . اٌن شهر بوده ا ياز علما ًکٌ ًاست که از نسخ خط ًخط ي

 جستجو 

 ر است ٌبه سه صورت امکان پذ پاٌگاهن ٌدر ا يجستجو

  ًعموم يجستجو .0

  ًموضوع يجستجو .2

 ًٌالفبا يجستجو .3

 

 نة المنورةية بالمديالجامعة االسالم.13

  http://www.iu.edu.sa:  پايگاهآدرس 

 lib@iu.edu.sa: پست الکترونيک 

  ً، انگلٌس ًعرب:  پايگاهزبان 

  ، مٌکروفٌلم ًنسخ خط:  يمنابع بانک اطالعات

بخوش  ًده ولوٌافتتاح گرد يقمر 0380نه همزمان با تأسٌس دانشگاه در سال ٌمد ًدانشگاه اسالم يکتابخانه 

 ست . جاد شده اٌا يقمر 0375آن در سال  ًنسخ خط

 يبور رو ًخطو يتصووٌر نسوخه  0511مٌکوروفٌلم و  05577و  ًخط ينسخه  3000 ين کتابخانه داراٌا

 باشد .  ًکاغذ م

 فهارس منتشره : 

                                                 
2

 .  82ل هکخباث الوخطٌطاث ، ص . دلی 

http://www.kfu.edu.sa/library/lib-m.asp
http://www.iu.edu.sa/arabic/Library.asp
mailto:lib@iu.edu.sa
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  : المدٌنوووة  –العووودد األول النشرررة الببلوجرافيرررة لمخطوطرررات المکتلررة المرکزيرررة بالجامعرررة اإلسررالمية

 ص .  390،  م 0783ق =  0013المنورة : الجامعة اإلسالمٌة ، 

 جستجو 

" در سومت  ً" فهرس الکتب و المخطوطات = فهرست کتابها و نسوخ خطو ينه ٌگز يبا کلٌ  کردن بر رو

  کردن بور ٌما قرار خواهد که با کل يش روٌنه فهرست الکتب و فهرس المخطوطات پٌچپ صفحه  دو گز

 مدٌنه خواهٌم شد .  ًالمدانشگاه اس ًنسخ خط يفهرس المخطوطات وارد بان  جستجو ينه ٌگز يرو

ر ٌووباشوود و بوه دو صوورت ز ًمو يمدٌنووه کوامال اختصوار ًدانشوگاه اسوالم يکتابخانووه  ًنسوخ خطو يجسوتجو

 باشد .  ًامکان پذٌر م

 عنوان نسخه  يجستجو 

 مؤلف يجستجو 

 

 مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق.12

 

  / http://www.makhtutat.org  : پايگاهآدرس 

             shaibani_site@makhtutat.org:  پست الکترونيک 

  ي: عرب پايگاهزبان 

 ، ميکروفيلم  ي: نسخ خط يمنابع بانک اطالعات

 0011 يتأسٌس شده است و دارا يالدٌم 0780=  يقمر 0012 ت قرار دارد در سالٌن مرکز که در کوٌا

 باشد .  ًهزار مٌکروفٌلم و مٌکروفٌش م 21و  ًخط ينسخه 

 فهارس منتشره : 

 األول فهررس المخطوطرات المصرورة فري مركرز المخطوطرات والترراث والوثرائق : المجراميع القسرم  .

 ص. 70ـ  1989 = هـ0417د الساٌر ـ محمد بن إبراهٌم الشٌبانً ، جسام الكندري ، ماهر بن فه

   تشيكوسرلوفاكية المخطوطرات العربيرة فري الفلرك والهيئرة والحسراب فري مكتبرة جامعرة براتسرالفة  .

 م0771هـ = 0401كارٌل بتراتشك ، ترجمة عدنان جواد الطعمة ـ 

 جووواد  . هٌلٌووة لوٌشووتان ؛ ترجمووة عوودنانفهرررس المخطوطررات العربيررة فرري المكتبررة الوطنيررة النمسرراوية

 ص 44م ـ 0771هـ = 0401الطعمة ـ 

 بمدينررة  فهرررس المخطوطررات العربيررة فرري الطررب والصرريدلة المحفواررة فرري خزانررة المكتبررة الملكيررة

 ص90م ـ 0771هـ = 0401. عدنان جواد الطعمة  كوبنهاكن

  هوـ  0401غوانم قودوري الحمود ـ هر  .  444فهرست تصانيف اإلمام أبي عمرو الداني األندلسي  ر  ت

 ص .  40م ـ  0771

http://www.iu.edu.sa/arabic/Library.asp
mailto:shaibani_site@makhtutat.org
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 ديال سرن  الخيريرة .  فهرست المخطوطات العربية في باكستان / المكتبة العامة   القسم األول   مكتبة

 ص .  26م ـ  0770هـ  0402حافظ ثناء هللا الزاهدي ـ 

 عودنان كوبهراجن.  قائمرة المخطوطرات العربيرة الجديردة المحفوارة فري خزانرة المكتبرة الملكيرة بمدينرة

 ص 44م ـ  0773هـ  0404ة ـ جواد الطعم

 محمود بون إبوراهٌم الشوٌبانً / أحموود سوعٌد الخازنودار ـ  دليرل مخطوطرات السريوطي وأمراكن وجودهررا .

 ص . 211م ـ  0775هـ 0406

 

 دانيوسف زي.19 

 http://www.ziedan.com     : پايگاهآدرس 

                ziedan@ziedan.comپست الکترونيک :  

  يسي، انگل ي: عرب پايگاهزبان 

  ي: نسخ خط يمنابع بانک اطالعات

 

از  يالدٌموو 0787را در سووال  ًاسووالم يفلسووفه  ياسووت و دکتوورا يالدٌموو 0708دان متولوود سووال ٌوووسووف زٌ

 0777سوال خ علم در ٌو تار ًاسالم يفلسفه  ياستاد يه گرفته است موفق به کسب درجه ٌدانشگاه اسکندر

 گشته است .  يالدٌم

ئوت ٌباشد و عالوه بور آن و عضوو ه ًه مصر مٌکتابخانه اسکندر ًر بخش نسخ خطٌدر حال حاضر مد يو

خ العلووم ، عضوو ٌمشاوران معهد المخطوطات العربٌة در قاهره ، عضو مجلس ادارة الجمعٌة المصورٌة لتوار

ة العالمٌوة ٌوالتراث اإلسالمً در مصر و عضوو جمع اءٌة العالمٌة إلحٌه ، عضو جمعٌاسکندر ًمجلس فرهنگ

 باشد .  ًم ًگر از مجامع علمٌد يارٌس و بسٌخ الطب در پارٌلتار

دمنهور ؛ شرح مشکالت فتوحات مکٌة ، النادرات العٌنٌوة  –چون : فهرس مخطوطات رشٌد  ًٌانتشار کتابها

المجهوول ، حوً بون ٌقظوان ، الفکور الصووفً ، ، المتوالٌات  دراسات فً التصوف  ، التقاء البحرٌن ، التوراث 

شرح فصول بقراط ، المختار من األغذٌة ، المختصر فً علوم اصوول الحودٌث ،  رسوالة األعضواء موع دراسوة 

 باشد .  ًم… س و ٌحول ابن نف

اسکندرٌة ؛ تاشوکند سووهاج ، بٌوروت ،  ي" کنوز التراث فً مدن العالم " شامل شهرها يسلسه نرم افزارها 

 باشد .  ًم يو يگر فعالٌتهاٌاز د ًظبأبو

از آن بان   ًرود که بخش ًبه شمار م ًنسخ خط يد در عرصه ٌمف يتهاٌگر فعالٌاز د يو پاٌگاهن ٌهمچن

 باشد :  ًر مٌز يکتابخانه ها ًفهارس نسخ خط يجستجو

 470 بلدٌة اإلسكندرٌة يالمخطوطات العلمٌة کتابخانه ، ًخط ينسخه  1800کتابخانه  رفاعة الطهطاوى 

 ًخط يفهرست نسخه ها، ًخط ينسخه  350 بلدٌة شبٌن الكوم ًخط يفهرست نسخه ها، يخط ينسخه 

http://www.ziedan.com/
http://www.ziedan.com/index/Alex.asp
http://www.ziedan.com/index/sb.asp
http://www.ziedan.com/index/4.asp
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ٌِنى بُسُموَحـةِ  ًخط يفهرست نسخه ها، يخط ينسخه  800 مسجد ابى العباس المرسى فقه  در  المْعَهِد الدِّ

فهرست نسخه هاي ، ًخط ينسخه  447 دار الكتب بطنطا ًخط يفهرست نسخه ها، ًخط ينسخه  204

َرِة دمنهور ، رشٌد  ًطخ ٌْ  407ِفهرُس َمْخُطوَطاِت بلدٌة اإلسكندرٌة تصوف ، ًخط ينسخه  341 الُبَحـ

ِفهرُس َمْخُطوَطاِت بلدٌة ، ًخط ينسخه 308 ندرٌة تارٌخ ِفهرُس َمْخُطوَطاِت بلدٌة اإلسك، ًخط ينسخه 

و  ًخط ينسخه 448 ِفهرُس َمْخُطوَطاِت بلدٌة اإلسكندرٌة حدٌث ، ًخط ينسخه 241 اإلسكندرٌة منطق 

 .ًخط ينسخه  402 الحدٌث -التوحٌد  -السٌرة –التفسٌر  –فهرس أبً العباس المرسى التصوف 

 .   باشند ًم ًخط يعنوان تسخه  5208 يفهارس فوق در کل در بردارنده 

 

 دائرة المخطوطات و الوثائق وزارة التراث و الثقافة سلطنة عمان.11 

 

 http://www.mnhc.gov.om/manus/search.asp : پايگاهآدرس 

                  mnhc@omantel.net.om پست الکترونيک :

  يسي، انگل ي: عرب پايگاهزبان 

  ي: نسخ خط يمنابع بانک اطالعات

 

 يده اسووت داراٌووس گردٌراث تأسووٌووبووه همووراه وزارت فرهنووگ و م يالدٌموو 0795ن کتابخانووه کووه در سووال ٌووا

 باشد  ًم ًخط ينسخه  0311

 فهارس منتشره : 

 ت . ٌة فً مسقط  القسم األول : وصف عام للمخطوطات  ، ج . ر سمٌمجموعة المخطوطات العمان 

 سووقط  القسووم الثووانً : أوائوول المؤلفووات فووً الفقووه اإلباضووً  ، ج . ة فووً مٌوومجموعووة المخطوطووات العمان

 ولکسون . 

  قائمة مختارة ببعض المخطوطات الموجودة بالمکتبة الوطنٌة للمخطوطات و الوثوائق . مسوقط : وزارة

 م .  0798،  ًالتراث القوم

  م 0775لمخطوطات اللغة العربٌة ،  المجلد األول 

  ًم 0776،  دب لمخطوطات األ المجلد الثان 

  م 0777لمخطوطات علم التارٌخ وعلم البحار وعلم لفلك وعلم الرٌاضٌات ،  المجلد الثالث 

 

http://www.ziedan.com/index/4.asp
http://www.ziedan.com/index/5.asp
http://www.ziedan.com/index/5.asp
http://www.ziedan.com/index/6.asp
http://www.ziedan.com/index/9.asp
http://www.ziedan.com/index/9.asp
http://www.ziedan.com/index/9.asp
http://www.ziedan.com/index/12.asp
http://www.ziedan.com/index/11.asp
http://www.ziedan.com/index/11.asp
http://www.ziedan.com/index/11.asp
http://www.ziedan.com/index/13.asp
http://www.ziedan.com/index/14.asp
http://www.ziedan.com/index/14.asp
http://www.ziedan.com/index/14.asp
http://www.mnhc.gov.om/manus/search.asp
mailto:mnhc@omantel.net.om
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 فيمجمع ملک الفهد لطباعة المصحف الشر.17

 

  http://www.qurancomplex.org      : پايگاهآدرس 

 kfcphq@qurancomplex.orgپست الکترونيک :   

  يياي، اندونز يياي، فرانسه ، اردو ، اسپان يسي، انگل ي: عرب پايگاهزبان 

 فات مفقوده ي، تصن ي، کتب چاپ ي: نسخ خط يمنابع بانک اطالعات

 

 چون : طبقات المفسرٌن للداودي، معجوم المفسورٌن لعوادل نووٌهض، الفهورس ًمنابع ًات با بررسٌن سٌدر ا

جوامع از  ًبوانک ًفات قرآنوٌج تصونٌربً اإلسالمً المخطوط التفسوٌر وعلوموه و ... و تخورالشامل للتراث الع

 جاد شده است.ٌا ًعلوم قرآن يکتب تألٌف شده در حٌطه 

http://www.qurancomplex.org/

