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 ي بندرده  خچهیتار

رفت: اندازه و  ها به كار ميها در قفسه هاي متعددي براي تنظيم كتابهاي بزرگ جهان روشهاي بسيار دور، در كتابخانهگذشته  از

 .قطع كتاب، شماره ثبت و ترتيب ورود به كتابخانه، مؤلف، تاريخ انتشار يا موضوع كتاب

منطقي  ترينرايج  ردهو  روش  ردهترين  امروز  دنياي  در  رده  بنديبندي  نوع  اين  است.  دنبال  موضوعي  را  مشخص  هدف  دو  بندي 

 :كندمي

 كمك به كاربر در يافتن يك كتاب مشخص  -

 هاي هم موضوع در يكجاكمك به كاربر در يافتن همه كتاب -

ارسطو در  ها كه بازنمودي از دانش آدمي است، تاريخي به قدمت تمدن آدمي دارد.  بندي كتابرده بندي دانش آدمي يا رده  مبحث

رده  4قرن   به  كه  بود  نخستين كسي  قرنق.م  در طول  نهاد  بنيان  وي  كه  تقسيماتي  آورد.  روي  دانش  نفوذ  بندي  متمادي  هاي 

 سه گروه نظري، عملي و خالقه تقسيم كرد.  بهعميقي بر آيندگان داشت. وي دانش را 

را رده  بشري  دانش  دانشمندان ديگري كه  ايربندي كردهاز  فيلسوف  در قرن سوم هجري دركتاب اند  است كه  فارابي  ابونصر  اني 

غزالي با اندك    و بندي اشاره دارد. بسياري از دانشمندان اسالمي پس از فارابي مانند ابن سينا  »احصاء العلوم« خود به اين تقسيم

نطق. سوم. علم تعاليم )رياضيات(  اول. علم زبان دوم. علم م  :بندي فارابي عبارت است ازبندي وي را پذيرفتند. ردهتفسيري تقسيم 

   .چهارم. علوم طبيعي و الهي )فيزيك و متافيزيك( پنجم. علم مدني )سياست و اخالق( و علم فقه و علم كالم

فارابي، در سال    هفت از  نيروي  م. فرانسيس بيكن رده1605قرن بعد  اساس سه  بر  ارائه داد. بيكن  بندي ديگري در دانش بشري 

يعني  انساني  قائل شد. در سال    ذهني  را  فلسفه  و  زيبا  تاريخ، هنرهاي  اصلي  ترتيب سه طبقه  به  عقل  و  تخيل  م.  1858حافظه، 

 اي بر آن افزودند. هاي تازهدر تقدم و تأخر طبقات اصلي بيكن دادند و طبقه اتيم. هاريس تغيير1870جانستون و در سال 

ها به ياري تفكر علمي خويش طرحي نو ريخت كه در مدت زمان كوتاهي  م. با الهام از اين رده بندي1876ملويل ديويي در سال   

است به وي منسوب است. در آغاز قرن بيستم    بندي هاي ردهترين نظامبندي ديويي كه از رايجگسترش و شهرت جهاني يافت. رده

اي طرح ريزي شد جم روزافزون منابع خود ناگزير به ايجاد نظمي نوين شد و رده بندي جداگانهكتابخانه كنگره آمريكا به سبب ح

 .كه به نام اين كتابخانه خوانده شد. اين رده بندي در دنيا از رواج رده بندي ديويي برخوردار است

 رده بندي دهدهي دیویي 

به ده بخش و هر بخش را به ده بخش فرعي ديگر تقسيم كرد. به  تمام دانش بشري را به ده رده اصلي و هر رده را    ديويي، ملويل  

معروف است. وي براي تقسيمات فرعي بيشتر از اعشار كمك گرفت كه به  (Decimal) بندي او به دهدهيهمين جهت نظام رده

 .شودبندي اعشاري نيز ناميده مي ههمين دليل اين طرح به رد

 :هاي صدگان مشخص نمودههر يك از ده رده اصلي را با شمار ديويي

 =700،  ي علوم عمل =600،علوم محض =500،  زبان =400،  اجتماع =۳00،  نيد =۲00،  يفلسفه و روانشناس =100،  اتيكل =000

 ا يو جغراف خيتار =۹00، اتيادب =800، و ورزش يهنر، سرگرم



 

آيد و هر موضوع جزئي و محدود براي هاي فرعي پديد ميهاي دهگان و يكان شمارهمباحث گوناگون هر موضوع با افزودن رقم  براي

تاريخ  خود شماره مشخصي مي هاي رده بندي دهدهي ديويي منعكس  . نشانه ۹55و تاريخ ايران    ۹50، تاريخ آسيا  ۹00يابد. مثالً 

 .بندي و نشان دهنده روابط ميان هر سطح از دانش و عناصر مافوق و مادون آن استهكننده نظم سلسه مراتبي اين طرح رد

 )رده هاي مربوط به رشته هاي دانشكده با نوشتار پررنگ آمده است(  خالصه رده بندي دیویي

 كليات 000

 فلسفه و مباحث آن ۱۰۰

 (ي)حكمت نظر   عهيمابعدالطب ۱۱۰

 يشناسيهست ۱۱۱

 (عتي)فلسفه طب  يشناسهانيك ۱۱۳

 فضا و مكان  ۱۱۴

 زمان ۱۱۵

 ر ييتغ ۱۱۶

 ساختار ۱۱۷

 ي و انرژ  روين ۱۱۸

 ت يعدد و كم ۱۱۹

 و انسان تيعل  ، يشناسمعرفت ۱۲۰

 شناخت(   هی)نظر يشناسمعرفت ۱۲۱

 ت يعل ۱۲۲

 ار يجبر و اخت ۱۲۳

 يشناستیغا ۱۲۴

 "تيو شخص  يآگاه"نفس )خود(   ۱۲۶

 ناآگاه و ناخودآگاه  ۱۲۷

 انسان )نوع بشر(  ۱۲۸



 

 منشأ و سرنوشت روح افراد ۱۲۹

 بهيو علوم غر يشناسراروان يپ  1۳0

 ي خاص فلسف  ي هادگاهیمكاتب و د ۱۴۰

 ي شناسروان  150

 منطق ۱۶۰

 ( ياخالق )فلسفه اخالق ۱۷۰

 اخالق ۱۷۰

 و شرق   يقرون وسط  م،یفلسفه قد ۱۸۰

 دیفلسفه جد ۱۹۰

 ن يد ۲00

 ي عيطب اتياله ۲10

 مقدسكتاب  ۲۲0

 ت يحيمس اتيااله ۲۳0

 ي حياخالق و عبادات مس ۲40

 يحيمس ن يو مراسم د يمحل يسايكل ۲50

 ي حيمس ياجتماع  اتيااله ۲60

 ( سايكل  خي)تار يرسم يسايكل  ييايو جغراف يخيتار يبررس ۲70

 يحيمس  يسايفرق و مذاهب كل ۲80

 ان يو اد يقيتطب يشناسن يد ۲۹0

 اسالم  ۲۹7

 قرآن  ۲۹7٫1

 ث يحد ۲۹7٫۲

 فقه و اصول  ۲۹7٫۳



 

 ( د يكالم )عقا ۲۹7٫4

 فرق(  ي)بررس  يفرق و مذاهب اسالم ۲۹7٫5

 ياخالق اسالم ۲۹7٫6

 يآداب و رسوم اسالم ۲۹7٫7

 تصوف و عرفان ۲۹7٫8

 اسالم يايو جغراف خيتار ۲۹7٫۹

 ي شناسو مردم يشناس جامعه ،يعلوم اجتماع  ۳00

 و حكومت( استي)س ياسيعلوم س ۳۲0

 اقتصاد ۳۳0

 حقوق  ۳40

 ي و نظام يعلوم ادار ۳50

 ها انجمن ؛ يخدمات اجتماع  ۳60

 آموزش و پرورش ۳70

 ارتباطات، و حمل و نقل  ،يبازرگان ۳80

 آداب و رسوم، آداب معاشرت و فرهنگ عامه ۳۹0

 زبان  ۴۰۰

 ي زبانشناس ۴۱۰

 ي نوشتار  يها نظام ۴۱۱

 يشناسشهیر ۴۱۲

 نامه واژه ۴۱۳

 (ي)فونولوژ  يشناسواج ۴۱۴

 (يساختار  يهادستور زبان )نظام ۴۱۵

 ي خیتار  يو زبانشناس   يشناسلهجه ۴۱۷



 

 ي كاربرد  يكاربرد استاندارد؛ زبانشناس ۴۱۸

 يو نوشتار  ي گفتار  ي هااز زبان ريبه غ يكالم   يِساختار  يهازبان ۴۱۹

 هاي ایراني   زبان  ۴فا۰

 نشانه هاي گفتاري و نوشتاري  ۴فا۱

 ریشه شناسي   ۴فا۲

 واژه نامه ها   ۴فا۳

 ساختمان جمله، دستور  ۴فا۵

 فارسي محاوره اي )غير رسمي( و لهجه شناسي  ۴فا۷

 آموزش زبان فارسي )كاربرد( ۴فا۸

 گویش هاي ایراني   ۴فا۹

 ( ميقد يسيو انگلوساكسون )انگل يسيزبان انگل 4۲0

 ي (؛ زبان آلماني)توتون يژرمن يهازبان  4۳0

 ي رومانس؛ زبان فرانسو يهازبان  440

 ك يو رتورومان يي ايرومان ،يي اي تاليا يهازبان  450

 ي و پرتغال  يي اياسپان يهازبان 460

 ن يالت ك؛ يتاليا يهازبان  470

 كيكالس  يونان ي ؛ يهلن  يهازبان  480

 ها زبان گريد 4۹0

 ي و سلت  يشرق  یيهند و اروپا  يهازبان ۴۹۱

 ي سام  يها(؛ زبانيو سام  ي)حام ييايآس-ييقا يآفر يهازبان  4۹۲

 ي سام ريغ  ييايآس-ييقا يآفر يهازبان  4۹۳

 ي ديو دراو  ييايبريس ،يي اورال آلتا يهازبان  4۹4

 ا يآس يو جنوب شرق ي شرق يهازبان  4۹5



 

 يي قايآفر يهازبان 4۹6

 يشمال  يكايآمر يبوم  يهازبان  4۹7

 يجنوب  يكايآمر يبوم  يهازبان  4۹8

 متفرقه يها و زبان هيانوسي اق يهازبان  4۹۹

 ي اضيو ر يعيعلوم طب 500

 ات ياضير 510

 نجوم و علوم وابسته  5۲0

 ك يزيف 5۳0

 و علوم وابسته  يميش 540

 ن يعلوم زم 550

 يجانور ي شناسنيريد ؛يشناسنيريد 560

 ي ستيعلوم ز 570

 اهان ي/ گ ي اهيعلوم گ 580

 / جانوران  يعلوم جانور 5۹0

 ي تكنولوژ 600

 يپزشك  ؛يپزشكعلوم  610

 وابسته اتيو عمل يمهندس 6۲0

 ي خانوادگ ياقتصاد و زندگ 640

 يو خدمات ادار تيريمد 650

 ي ميش يمهندس 660

 مصنوعات 670

 مصارف خاص  يبرا ديتول 680

 ساختمان  6۹0

 ي نييو تز بايز يهنرها 700



 

 يو منظره ساز يشهر يهنر طراح 710

 ي معمار 7۲0

 يكرتراشيپ  ؛يتجسم يهنرها 7۳0

 ينييتز  يو هنرها يطراح 740

 ها يو نقاش  ينقاش 750

 )گراوور( يچاپ و باسمه كار ك؛يگراف يهنرها 760

 ي عكس و عكاس 770

 يقي موس 780

 يشينما يو هنرها ها ي سرگرم 7۹0

 ي بالغت و نقد ادب  ات، يادب ۸۰۰

 و بالغت  اتيادب ۸۰۰

 ادبيات ایراني   ۸فا۰

هاي    فارسيشعر    ۸فا۱ زماني  )شماره  بندي  مشترک  تقسيم  صورت  نمایشنامه، به  فارسي:  ادبيات  انواع  همه  براي 

 داستان، مقاله، سخنراني، نامه، طنز و نثر به كار مي رود(

 ۴قرن   /۲۱

 ۵/ قرن  ۲۲

 ۶/ قرن  ۲۳

  ۷/ قرن  ۳۱

 ۸/ قرن  ۳۲

 ۹/ قرن  ۳۳

 ۱۱-۱۰/ قرن  ۴

 ۱۳-۱۲/ قرن  ۵

 ۱۳۲۰تا    ۱۴/ قرن ۶



 

 به بعد   ۱۳۲۰/ از سال  ۶۲

 فارسي  نمایشنامه   ۸فا۲

 يفارس  داستان  ۸فا۳

 يفارس  مقاله ۸فا۴

 يفارس  يخطابه و سخنران  ۸فا۵

 يفارس  نامه  ۸فا۶

 يفارس  طنز و هجو و هزل  ۸فا۷

 ي فارس  )... نثر(  ي گوناگون ادب  يهانوشته  ۸فا۸

 ادبيات محلي   ۸فا۹

 يسيبه زبان انگل  ييكايآمر اتيادب 810

 انگلوساكسون يهاو زبان يسيزبان انگل اتيادب 8۲0

 ي آلمان اتي ادب ؛يژرمن يهازبان اتيادب 8۳0

 ي فرانسو اتيرومانس؛ ادب  يهازبان اتيادب 840

 كيو رتورمان ييايرومان ،ييايتاليا يهازبان اتيادب 850

 ي و پرتغال  ييا ياسپان يهازبان اتيادب 860

 نيالت  ك؛يتاليا يهازبان اتيادب 870

 كيكالس  يوناني و  يهلن  يهابه زبان اتيادب 880

 ها زبان گريد اتيادب 8۹0

 ي و سلت  يشرق ييهند و اروپا يهازبان اتيادب 8۹1

 ي سام يها(؛ زبانيو سام ي )حام ييايآس-يي قايآفر يهازبان اتيادب 8۹۲

 ي سام ريغ   ييايآس-يي قايآفر يهازبان اتيادب 8۹۳

 ي ديو دراو  ييايبريس ،يي اورال آلتا يهازبان اتيادب 8۹4

 ايآس يو جنوب شرق  يشرق يهازبان اتيادب 8۹5



 

 يي قا يآفر يهازبان اتيادب 8۹6

 ي شمال يكا يآمر ي بوم يهازبان اتيادب 8۹7

 يجنوب يكا يآمر ي بوم يهازبان اتيادب 8۹8

 جهان  ينواح ريسا يهازبان اتيادب 8۹۹

 و علوم وابسته   ا يجغراف  خ؛یتار  –  ۹۰۰

 جهان   خیتار ۹۰۹

 ها احتنامهيو س  يعموم   ي ايجغراف ۹۱۰

 يخیتار  يا يجغراف ۹۱۱

 ي نيكرات فرازم   ر یو سطح سا  ن يسطح زم   ریتصاو ۹۱۲

 جهان باستان ۹۱۳

 اروپا  ۹۱۴

 ايآس ۹۱۵

 ایران   ۵/۹۱۵

 قا یآفر ۹۱۶

 يشمال  يكا یآمر ۹۱۷

 يجنوب  ي كایآمر ۹۱۸

 مناطق جهان  ریسا ۹۱۹

 يها و عالئم رسمنشان  ، يشناسنسب  ،يعموم   يهاسرگذشتنامه ۹۲۰

 يرسم  می ها و عالنام  ، يشناسنَسَب  ۹۲۹

 ي الديم  ۴۹۹جهان باستان تا حدود    يعموم   خیتار ۹۳۰

 باستان   نيچ ۹۳۱

 مصر باستان  ۹۳۲

 نيفلسط ۹۳۳



 

 هند باستان ۹۳۴

 باستان  رانی و ا  نیالنهرنيب ۹۳۵

 ا يتالیا رهیو غرب شبه جز  يشمال  ياروپا ۹۳۶

 و مناطق همجوار  ايتالیا  رهیشبه جز ۹۳۷

 باستان  ونانی ۹۳۸

 مناطق جهان باستان  گری د ۹۳۹

 يغرب  ياروپا؛ اروپا   ي عموم   خیتار ۹۴۰

 و خاور دور  ا يآس  يعموم   خیتار ۹۵۰

 همجوار  يو نواح  نيچ ۹۵۱

 ژاپن ۹۵۲

 همجوار   يعربستان و نواح  رهیشبه جز ۹۵۳

 هند  ا؛يجنوب آس ۹۵۴

 ران یا   خیتار  يآثار كل ۹۵۵

 ها نامه و فرهنگدائرةالمعارف، واژه ۹۵۵٫۰۰۳

جغراف  ي هاموضوع  ۹۵۵٫۰۰۴ تار  ،يخیتار  يا يخاص:  د  يخ یآثار  فرهنگ  ياجتماع   ي هاجنبه  ، يدنیو  و جنبش  ، يو  ها 

 ها نامهسرگذشت  ها،اميق

 ان ياز آغاز تا دوره اشكان  رانیا  خیتار ۹۵۵٫۰۱

 ي او افسانه يرياساط  خیتار ۹۵۵٫۰۱۱

 تا مادها  خیماقبل تار ۹۵۵٫۰۱۲

 مادها ۹۵۵٫۰۱۳

 انيهخامنش ۹۵۵٫۰۱۴

 ان يسلوك ۹۵۵٫۰۱۹

 انياشكان ۹۵۵٫۰۲



 

 انيساسان ۹۵۵٫۰۳

غزنو  رانیا  خیتار ۹۵۵٫۰۴ تا  اسالم  از  و   انیاریز  ان، يسامان  ان، یعلو  ان،یصفار  ان، ی طاهر  ، ي رانیا  ي ها)جنبش  انی پس 

 (انیيبو

 (اني شبانكاره، اتابكان، قراختائ  ان،يخوارزمشاه  ان، يلياسماع   ان،يسلجوق  ان،یتا حمله مغول )غزنو  انیغزنو ۹۵۵٫۰۵

 (ونلویو آق قو  ونلویقره قو  ان، یموريسربداران، ت ان، ي كرت  لخانان،ی)مغوالن، ا  هی از حمله مغول تا صفو ۹۵۵٫۰۶

 ي شمس  زدهيتا قرن س  انیصفو ۹۵۵٫۰۷

 ان یصفو ۹۵۵٫۰۷۱

 انیافشار ۹۵۵٫۰۷۲

 ان یزند ۹۵۵٫۰۷۳

 ان یقاجار ۹۵۵٫۰۷۴

 انقالب مشروطه ۹۵۵٫۰۷۵

 يقرن چهارده شمس ۹۵۵٫۰۸

 يدوره پهلو ۹۵۵٫۰۸۲

 ۱۳۵۷  ران، ی ا  يانقالب اسالم  ۹۵۵٫۰۸۳

 -۱۳۵۸ ران، ی ا  ياسالم   يجمهور ۹۵۵٫۰۸۴

 ي نيخمامام   ۹۵۵٫۰۸۴۲

 و عراق  رانیجنگ ا ۹۵۵٫۰۸۴۳

 ( یيخاص )الفبا  يهاموضوع ۹۵۵٫۰۸۴۵

 (رانیها و مناطق ا)استان  يمحل  خیتار ۹۵۵٫۸–۹۵۵٫۱

 ي استان تهران، مركز ۹۵۵٫۱

 الن ياستان مازندران، گ ۹۵۵٫۲

 زنجان  ل، ياردب ، يغرب  جانیآذربا  ، يشرق   جانیاستان آذربا ۹۵۵٫۳

 استان كردستان، همدان، باختران ۹۵۵٫۴



 

 الم یاستان لرستان، خوزستان، ا ۹۵۵٫۵

 فارس، بوشهر   راحمد، یو بو  هیلوياستان كهگ ۹۵۵٫۶

 فارس[   جيو بلوچستان ]و خل   ستانياستان كرمان، هرمزگان، س ۹۵۵٫۷

 سمنان   ، يخراسان جنوب   ، يخراسان شمال  ،ياستان خراسان رضو ۹۵۵٫۸

 ي ارياصفهان، چهارمحال و بخت  زد، یاستان   ۹۵۵٫۹

 ها تيو اقل  هاتي. اقوام، مل يشناسقوم ۹۵۵٫۹۷

 (يبهمن -  يراحمدیبو  -بلوچ   -  ياري بخت  -  يباركزائ  - انيارمن  -  انیآسور) ۹۵۵٫۹۷

 (ری سا  -  يمكر   -لر    -كرد   -  یيقشقا  -تركمن  )  ۹۵۵٫۹۸

 ( کی)خاور نزد  انهيخاورم  ۹۵۶

 (یيايآس  هي)روس  يبريس ۹۵۷

 ي مركز   يايآس ۹۵۸

 يجنوب شرق  يايآس ۹۵۹

 قا ی آفر يعموم   خیتار ۹۶۰

 يشمال  ي كایآمر يعموم   خیتار ۹۷۰

 يجنوب  يكا یآمر  يعموم   خیتار ۹۸۰

 مناطق   ر یسا  يعموم   خیتار ۹۹۰

 


