
  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٣٩

  

   نسخ خطّية از منابع اينترنتي در زمينيمعرفي برخ

   و مركز اسناد آستان قدس رضويها  موزهها، سازمان كتابخانه .١
  http://www.aqlibrary.ir/Main/main.aspx: آدرس سايت
  فارسي، عربي و انگليسي: زبان سايت

   و مركز اسناد آستان قدس رضويها ، موزهها سازمان كتابخانهادارة مخطوطات 
ن و فرهنگ عظيم اسالمي است اي از تمد بهاي جهان و گنجينه يكي از ذخائر گران
نظير و مرقّعات خوشنويسان نامي  كم نظير و ي و صحايف بي خطّةو وجود هزاران نسخ

ستان مقدس حضرت علي بن آ ها به و نوادري از شاهكارهاي جهان هنر كه در طول قرن
الم تقديم و از جانب مسلمانان و شيعيان جهان هديه شده است الس ضا عليهالر يموٰس

  .ي معتبر عالم از نظر كيفيت ممتاز ساخته استها اين اداره را از ساير كتابخانه
 ي اوليه و منسوبها قرن  بهاداره مخطوطات با دارا بودن مصاحف شريفه متعلّق

 و. ق۳۲۷ي وقفي كشواد بن امالس در سال ها الم و قرآنالس  اطهار عليهمةائم به
 برخوردار است و اي ژه                                        از اهميت وي…و.  ق۳۸۳ابوالقاسم علي بن سيمجور در سال 

در واقع تاريخ يكهزار و يكصد ساله كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي بردوش 
  .كند  مياره مخطوطات سنگينيسترگ اد

  )ره( بزرگ آيت اهللا مرعشي نجفيةكتابخان .٢
  http://www.marashilibrary.com :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

ي ها المللي در جهان است و از مجموعه اين كتابخانه يك مركز بزرگ فرهنگي بين
  .ر استخصوص مذهب تشيع برخوردا ه علوم ديني بةغني چاپي و خطّي در زمين

 



  ٥٤٠  قند پارسي

  

مشخّصات نسخ خطّي اين كتابخانه   بهتوان  مياز طريق فهرست پيوسته اين كتابخانه
  .دسترسي پيدا كرد

  شهابةفصلنام .٣
 www.marashilibrary.com/shahab.html :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

  . است)ره( آيت اهللا مرعشي نجفيةبر اخبار كتابخان ميراث شهاب مشتمل ةنشري
 ،)ره(اهللا مرعشي نجفي  آيتةي خطّي كتابخانها في نسخهمعر  بهسايت اين وب
  .پردازد مي… ي چاپي نفيس كتابخانه وها في كتاب معر،ي خطّي كتابخانهها تصحيح رساله
ي مختلف اه فهرست مقاالت شماره  بهسايت امكان جستجو و دسترسي در اين وب

  .و متن كامل برخي از مقاالت نشريات فراهم شده است
 سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسالمي ايران .٤

  http://www.nlai.ir :آدرس سايت
   فارسي و انگليسي:زبان سايت

 ملّي جمهوري اسالمي ايران امكان ةتابخانسايت ك هاي خطّي وب در بخش كتاب
  .ي موجود در كتابخانه فراهم شده استجستجو و بازيابي مشخصات نسخ خطّ

  مجلس شوراي اسالميةكتابخان .٥
  /http://www.majlislib.com :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت
نسخ خطّي و اسناد  غني ازاي  راي مجموعه مجلس شوراي اسالمي داةكتابخان
استخراج اطّالعات در  جستجو و  بهتوان  ميسايت اين كتابخانه  در وب.تاريخي است

  .مورد اين منابع پرداخت
 حاميان نسخ خطّي .٦

  /http://www.hamian.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤١

  

 ة كتابخانةزرگداشت حاميان نسخ خطّي از واحدهاي زير مجموعدبير خانه آيين ب
 شناسان نگاران و نسخه تجليل از متن پژوهان و فهرست  بهمجلس شوراي اسالمي است كه

  .دازدپر  ميو كتابداران نسخ خطّي
۷. پژوهشي ميراث مكتوبةسمؤس   

   /http://www.mirasmaktoob.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

چاپ   به نسخ خطّي تصحيح ومعرفي  به مركزمعرفيدر سايت اين مركز عالوه بر 
   .رسيده در اين مركز پرداخته شده است

   ميراثة آيينةفصلنام .۸
   http://www.mirasmaktoob.ir/magazine/index.php :آدرس سايت
   فارسي و عربي:زبان سايت
 نقد ةباشد كه ويژ  مي پژوهشي ميراث مكتوبمؤسسة از انتشارات اين فصلنامه

سايت اين   در وب. متون و نسخ خطّي استةرساني در حوز الع و اطّ، كتابشناسي،كتاب
 كامل مقاالت اين  متن چكيده و بعضاً،صات كتابشناختيمشخّ  بهنشريه امكان دسترسي
  .نشريه فراهم شده است

 فهرست نسخ خطّي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي .٩
  http://www.icro.ir/?m=30333&c=717&t=3 :آدرس سايت
   انگليسي و عربي، فارسي:زبان سايت
از فهرست اي  تباطات اسالمي سياهه سازمان فرهنگ و ارسايت وب از در بخشي

  .ي خطّي ارائه شده استها نسخه
 راهنماي مراكز عمده فعال در حوزه نسخ خطّي در ايران .١٠

  http://www.icro.ir/?m=30331&c=715&t=3 :آدرس سايت
   انگليسي و عربي،فارسي :زبان سايت
ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي فهرستي از مراكز و خش از سايت سدر اين ب

مؤسي ارائه شده است نسخ خطّةال داخلي در زمينسات فع.  



  ٥٤٢  قند پارسي

  

  نو  دهلي ـمرکز ميکروفيلم نور .١١
  http://www.noormicrofilmindia.com/noormicrof.htm: آدرس سايت
  فارسي، انگليسي: زبان سايت

ترين مراکز پژوهش و مرمت نسخ خطّي در هند  يکي از فعال اين سايت متعلّق به
   درگذشت  سال  با چهارصدمين  اين سايت مقارن  و فرهنگي  علمي  فعاليت آغاز. است
   و شاعر ايراني ، اديب متكلّم،  فقيد، محدث)   م۱۴۰۹ (  نوراهللا شوشتري  فقيد قاضي عالّمه

 » نور مركز ميكروفيلم« عنوان   با اي  مؤسسه  بزرگ  عالم  اين  خدمات پاس در هند بود و به
,  آشنايي. شد نو تأسيس  در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در دهلي  ذيل اهداف با
 انجام ، اسالميمشتركات ه بهفي و حفظ ميراث مشترك فرهنگي ايران و هند با توجعرم

ايجاد ،تفي آثار انديشمندان دو ملّمطالعات و تحقيقات علمي در راستاي احيا و معر 
هاي فرهنگ  كارهاي تحقيقاتي آنان در زمينه  بهقين و پژوهشگران و كمكارتباط با محقّ

شناسي هند  ها و مراكز شرق اد ارتباط ميان كتابخانه ايج،مشترك ايران و هند
سات مطالعات اسالمي ايران جهت آشنايي و شناسي و مؤس ها و مراكز شرق كتابخانه با

 .داف اين مرکز استه از اهاي بيشتر علمي و فرهنگي همكاري

 يي فارسبانك نسخ خطّ .١٢
  http://knowledgebase.icro.ir/NosakhFarsiBank/index.htm :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

ي فارسي در خارج از صات ميراث مكتوب و نسخ خطّ مشخّ،العاتيدر اين پايگاه اطّ
  .توانند از امكانات جستجوي اين منبع استفاده نمايند  ميكشور ارائه شده است و كاربران

  اسالميز احياي ميراِثمرك .١٣
  /http://www.mirath.net :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

  اسالمي امكان جستجوي نسخ خطّي و دسترسيدر سايت مركز احياي ميراِث
 ديجيتال نسخ خطّي فراهم شده ة بخش آلبوم نسخ خطّي و كتابخان،تصاوير اين نسخ به

  .است



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤٣

  

 سايت مجمع ذخائر اسالمي .١٤
  http://www.ismajma.com: آدرس سايت
  فارسي: زبان سايت

هاي مهم نسخ خطّي و  مجمع ذخائر اسالمي است که از پايگاه اين سايت متعلّق به
خصوص در هند و  شود و تاکنون در کشورهاي مختلف به متون کهن محسوب مي

سيد صادق  مسئوليت اين سايت و مجمع با. اي داشته است هاي ارزنده اکستان فعاليتپ
 .حسيني اشکوري است

 ي خطّيها جواب سؤاالت در مورد نسخه .١٥
  http://rafed.net/turathis/index.html :س سايتآدر

   انگليسيفارسي، عربي و :زبان سايت
 ، اسالمي است كه شامل فهرست الفبايي مركز احياي ميراِثسايت وبي از بخش
هاي عكسي مركز احياء ميراث   و فهرست موضوعي كتابها فهرست كتابخانه ،مؤلّفان
نسخ   بهاالت پژوهشگران راجعؤباشد و همچنين اين سايت جوابگوي س  مياسالمي
  .باشد  ميخطّي
رساني  العسايت مركز جهاني اطّ  قرآني در وبنسخ خطّي  تصاويرةمجموع .۱۶

  )ع(البيت آل
  http://www.al-shia.com/html/far/11galery/nosakh.htm :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

 رساني كشور  برنامه ملّي اطالعسايت وبشناسايي و احياي نسخ خطّي در  .١٧
  http://www.irandoc.ac.ir/Com/NI-Plan/N-Plan7.htm :س سايتآدر

  فارسي :سايتزبان 
  كشوري مهمها ي خطّي پزشكي در كتابخانهها بانك اطّالعات نسخه .١٨

  http://194.225.49.12/PblLst.asp :رس سايتآد
  فارسي :زبان سايت



  ٥٤٤  قند پارسي

  

ي فارسي و ها زبان  به پزشكيةنسخ خطّي حوز  اين پايگاه اطالعات متون ودر
   .عربي قابل بازيابي است

 مجمع ذخائر اسالمي .١٩
  /http://www.zakhair.net :س سايتآدر

  فارسي و عربي :سايتزبان 
 مجمع ذخائر اسالمي امكان جستجو و بازيابي اطّالعات كتابشناختي سايت وبدر 

  .و تصاوير اسناد و متون كهن فراهم شده است
 وبالگ مجمع ذخائر اسالمي .٢٠

  /http://www.zakhair.blogfa.com :آدرس سايت
  فارسي و عربي :زبان وبالگ

  اطّالعات و تحوالت صورت گرفته شده در مجمع،در وبالگ سايت مجمع
  .شود  ميمندان رسانده اطّالع عالقه  بهروزانهصورت  به
   محقّق طباطباييةكتابخان .۲۱

  /http://www.mtlib.com :رس سايتآد
  فارسي :زبان سايت

 اهللا حاج سيد عبدالعزيز طباطبايي يزدي يكي از مفاخر دانشمندان مرحوم علّامه آيت
 شمار  بهي خطّيها  رجال و تراجم نسخه، تاريخ،شناسي  نسخه،شيعه در كتابشناسي

مانده از آن  در بخش بانك اطّالعاتي كتابخانه سعي شده است ميراث بر جاي .رود مي
صورت آنالين و بر روي لوح   بهصورت ركوردهاي اطّالعاتي ثبت شود تا  بهمرحوم
  .اختيار عموم محقّقان قرار گيرد فشرده در

  خدمات اطّالع رساني نمايه سازمؤسسة .٢٢
  http://www.fehrest.net/main.htm :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

مركز و همچنين تعدادي از ي اين ها  محصوالت و پروژهمؤسسه اين سايت وبدر 
  .اند  شدهمعرفيشناسان نسخ خطّي  نويسان و نسخه فهرست



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤٥

  

  مركزي دانشگاه تهرانة كتابخانسايت وب ي درجستجوي نسخ خطّ .٢٣
 /http://searchlib.ut.ac.ir/search/main_search :آدرس سايت

page_simple_search?cnt=25 &library=Central%20Library  
  فارسي و انگليسي :زبان سايت

 .زبان فارسي و عربي و تركي است  بهجلد كتاب خطّي ۱۷۰۰۰ين مجموعه شامل ا
 خطِّ  بهييها  نسخهي كهن وها  نسخه،ي نفيسها ميان اين مجموعه تعداد بسياري نسخه

  .ف و علما و مشاهير وجود داردمؤلّ
 مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي .٢٤

  /http://www.ichodoc.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

  .العات نسخ خطّي دست يافتتخراج اطّجستجو و اس  بهتوان  ميسايت وبدر اين 
  متون كهنة پژوهشي در عرصـوبالگ سواد  .٢٥

  http://www.savad.net :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

 ةط تني چند از فعاالن و پژوهندگان حوزين منبع وبالگي گروهي است كه توسا
 نسخ خطّي و ةرساني در زمين العطّبحث و ا  بهشود و  مينسخ خطّي و متون كهن ارائه

  .پردازد  ميمتون كهن
 ۸۴-وبالگ نصير .٢٦

  /http://naseri84.blogfa.com :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت
 نسخ خطّي و ارائه جديدترين اخبار در اين زمينه بحث در مورِد  بهگدر اين وبال

ي مختلف نسخ خطّي ارائه شده ها يي از مجموعهها  همچنين فهرستشود و  ميپرداخته
  .است
  كاتبانةوبالگ حلق .٢٧

  /http://www.kateban.com :آدرس سايت



  ٥٤٦  قند پارسي

  

  فارسي :زبان سايت
 هاي وبالگ  بهتوان  مي از طريق اين وبالگ. نسخ خطّيةوبالگي گروهي است در زمين

  . نسخ خطّي دست يافتةمندان فعال در حوز ادي از متخصّصان و عالقهتعداد زي
 وبالگ هنرهاي اسالمي .٢٨

  http://www.islamic-art.net/blog/index.php :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

واع هنرهاي اسالمي از جمله فنون اطّالع رساني و بحث در مورد ان  بهدر اين وبالگ
  .پردازي پرداخته شده است نسخه
 خبرگزاري ميراث فرهنگي .٢٩

  /http://www.chn.ir :س سايتآدر
  فارسي :زبان سايت

 نسخ خطّي و متون كهن ةاخبار حوز  بهتوان  مي اين خبرگزاريسايت وبريق از ط
  .دست يافت

   كتابنامهسايت وب نسخ خطّي در فهرست فهارس .۳۰
  :آدرس سايت

http://www.ketabname.com/main2/lists/bookshelf.php?id=4&chlang=fa  
  فارسي :زبان سايت

اطّالعات كتاب شناختي   بهانتو  مي و از طريق پايگاه اطّالعات آنسايت وبدر اين 
  .فهارس نسخ خطّي فارسي دست يافت

  فرهنگي و پژوهشي الجوادمؤسسةرساني نسخ خطّّي در  العپايگاه اطّ .٣١
  /http://manuscripts.scict.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

صات نسخ خطّي كشور فراهم مشخّ  بهتيابيدر پايگاه مربوطه امكان جستجو و دس
  .شده است



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤٧

  

 وبالگ بياض .٣٢
  /http://www.bayaz.net: درس سايتآ

  فارسي :زبان سايت
  .باشد هاي روزانه مؤلّف در زمينة نسخ خطّي مي دداشتاين وبالگ شامل يا

  سايت نسخ خطّي هند در يک وب .٣٣
  www.manuscripts.ir: آدرس سايت
 وابسته …هيچ نهاد، مؤسسه، کتابخانة و سايت کامالً شخصي است و به اين وب
هاي داراي نسخ خطّي  در اين سايت اطّالعات مفيدي در خصوص کتابخانة نيست؛

رسي دنيا آمده دنيا آمده است و مقاالت متنوعي نيز در خصوص نسخ خطّي زبان فا
وجود دارد که در هاي نسخ خطّي هند نيز  هکتابخانبخشي از در اين سايت . است
  :شود آنها اشاره مي زير به

 .)۱ ج(موالنا آزاد دانشگاه عليگر ـ هند  ةهاي خطّي کتابخان فهرست نسخه .١
 .ن در دانشگاه عليگرحٰمالر  حکيم سيد ظلةهاي خطّي کتابخان نسخهفهرست  .٢
 .گجرات شاه  حضرت پيرمحمدةفهرست نسخ خطّي عربي و فارسي در کتابخان .٣
 .هند / درگاه عاليه چشتيه گجراتةفهرست نسخ خطّي عربي و فارسي کتابخان .٤
 .هند/ـ گجراته  اسالميةي ملّةجامعفهرست نسخ خطّي عربي و فارسي  .٥
 .ـ هند نو  همدرد ـ دهلي ةبخانة جامعنسخ خطّي عربي و فارسي کتافهرست  .٦
 . ـ هندايوان غالب ـ دهلي نوکتابخانة فهرست نسخ خطّي عربي و فارسي  .٧
 .هند  ـنو انجمن ترقي اردو دهلينسخ خطّي عربي و فارسي کتابخانة فهرست  .٨
 .هند  ـنسخ خطّي عربي و فارسي کتابخانة راجه محمودآباد ـ لکهنوفهرست  .٩
 .اللغة فقه ـ) ٣٨ ج( خدابخش در پتنه ـ هند ةهاي خطّي کتابخان فهرست نسخه .١٠
 .١ شعر) ٢٣ ج( خدابخش در پتنه ـ هند ةهاي خطّي کتابخان فهرست نسخه .١١
 .٢ شعر) ٣٧ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  فهرست نسخه .١٢
 .١ ـ علوم قرآن) ١٨ ج (ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  هرست نسخهف .١٣
 .٢ علوم قرآن) ٢٩ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٤



  ٥٤٨  قند پارسي

  

 .٣ قرآنعلوم ) ٣٦ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٥
 .٢ علوم حديث) ٣٠ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٦
 .٣ علوم حديث) ٣٥ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٧
 .١ فقه و أصول) ١٩ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٨
 .٢ فقه و أصول) ٣٣ج (هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  رست نسخهفه .١٩
 .٣ فقه و أصول) ٣٤ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٠
 .١  مجاميعـ) ٢٥ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  ت نسخهفهرس .٢١
 .٢  مجاميعـ) ٢٧ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٢
 .٣  مجاميعـ) ٢٨ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٣
 .متفرقات/ لغويات-) ٢٦ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٤
 . مواعظ و أذكارـ) ٢٤ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٥
 …رياضيات و فلك) ٢٢ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٦
 .فلسفه و منطق) ٢١ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٧
 .ها  و علومللغةا) ٢٠ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٨
 .ـ تاريخ) ١٥ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٩
 .فتصو) ١٣ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٣٠
 .تراجم) ١٢ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  فهرست نسخه .٣١
 .ـ عقايد) ١٠ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  فهرست نسخه .٣٢
حديث ) ٥ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  ست نسخهفهر .٣٣

 .١نبوي
  .)٤ ج(  هندـهاي خطّي کتابخاته خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٣٤

  


