
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و كتاب به زبان اصلي در پانويس آمده است.
ــ2 ــا   ـ ــانح منــ  ان و ويااســتاران   ن ــام موان ه

اروپايي با حاوف فارسي آمده اسـت و در انتاـام   
م اين  ام به تاتيب اانبام فارسي از همه كتاب نمايه

 ت داده است.ها با اصل التيني آن به دس نا 
ـ مؤاف ذيل نا  ها فاد معموالً به تاتيب زيـا بـه   3

 پادازد: ارائه مطااب خود مي
هـاح   شاح احوالح منابع شاح احوالح تأاينـا،ح شـاح  

در تاجمـه سـعي    …هـا و  هاح ذيل هاح تدوين تلخيص
ــيح    ــت اياانـ ــي خواسـ ــاام راحتـ ــت بـ ــده اسـ شـ

گذارم شـود تـا ججـت وم     بندم و عنوان پاراگااف
 تا گادد. آسان يك كتاب

هـا هاـار    هـام موانـان اصـلي و كتـاب     ـ باام نا 4
 م پياپي در نظا گافته شده است: شماره

دهنـده   ااف. عـدد سـمت راسـت نـا  مؤاـف: ن ـان      
 شمار مؤانان ها فنل است.

دهنـده شـمار    ب. عدد سمت هپ نا  مؤاـف: ن ـان  
 جلد( است. 9مؤانان تمامي كتاب )

م  دهنـده  ن ـان  هـا:  ج. عدد سمت راست نـا  كتـاب  
 هام ها فنل است. شمار كتاب

بـه بعـد(:    2هـا )از جلـد    د. عدد سمت هپ نا  كتاب
 جلد( است. 9ها ) دهنده شمار تمامي كتاب ن ان

ـ ارجاعا، به خود متن. تما  ارجاعا، سزگين از 5
يك جلد به جلدهام ديگا كتاب مطابق بـا صـن ا،   
ــف در     ــه مؤا ــده اســت. هناند ــه فارســي ش تاجم

رسـيده و در   م بعدم به مطااب جديـدتا مـي  جلدها
بين متن يا پـانويس ذكـا نمـوده اسـت در تاجمـه      
 فارسي اين مطااب در جام خود آورده شده است.

ــف در     ــه مؤا ــده اســت. هناند ــه فارســي ش تاجم
رسـيده و در   جلدهام بعدم به مطااب جديـدتا مـي  

بين متن يا پـانويس ذكـا نمـوده اسـت در تاجمـه      
 ب در جام خود آورده شده است.فارسي اين مطاا

هــا و  هــام كتــاب در ضــبن نــا  ب. ضبب ا المبب   
ــوارد ضــبن    ــامي م ــاً در تم ــان اســتمي تًاي مؤان

 نا  مؤانان رعايت شده است.« ال»سزگين به جز 
م انت ـار ايـن    در فاصله ه و تصحيحات. ج. الفزود

هـام   كتاب تا بـه امـاوز تعـداد زيـادم از فااسـت     
به هاپ رسـيده   …اسي وهام خطيح كتاب ن نجخه

است كه نا  و ن ان آناا در اين كتاب نيامده اسـت  
ها و نيز تن ي ا، بي تا به موانـان   و اين افزوده

اماميــه مابــوت اســت كــه ســعي شــده ايــن گونــه  
 اطتعا، به كتاب افزوده شود.

) جلد از ايـن م موعـه   9نكته قابل توجه اينكه باام 
ام در هم كاد در  نمايه متن اصلي به زبان آاماني (

صن ه از سوم سزگين منت ـا شـده اسـت و     404
ام  وقنــه 4994نيــز هنانكــه مــذكور افتــاد از ســال 

شانزده سااه در انت ار اين كتاب پيش آمـده اسـت   
بـا     2000 تا اينكه سه جلـد آخـا در اوايـل سـال     

نگارم هاپ و در دستاس  موضوع جغاافيا و نً ه
 .قاار گافت
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هاي مربي تأليف فوالد سزگين؛  تاريخ نگارش
سازي مؤسسه نشر  به ترجمه تدوين و آماده

فهرستگان با همكاري خانبه تتباب. ب تهبرالن      
وزالرت فرهنگ و الرشاد الس مي، سازمان چاپ 

 .9731و النتشارالت، 

                                                      عنوان اصلي:          

    Geschtiedes Arabischen Schrifttums             
 

   4924فواد سزگين دان مند تـا  تبـار در سـال    
در تاكيه متواد شـد. در رشـته مطااعـا، شـا  از     
دان گاه استانبول مـدر  كارشناسـي گافـت و در    

هام علو  استمي و مطااعا، ايااني به درجه  رشته
بـه آامـان رفـت و بـه      4954م رسيد. در سال دكتا

ت ًيق و تدريس در رابطه با علو  و تمدن شـاقيح  
ــا كمــك   ــي پاداخــت. در دان ــگاه ب اســتمي وعاب

شناســان در فاانكنــور،  شناســان و شــا  اســت 
ام بـه نـا  تـاريل علـو  عابـي و اسـتمي        موسجه

كتـاب   050تأسيس نمـود كـه در حـدود نـيم قـان      
 .نت ا گاديدتوسن اين موسجه م

 ساختار كتاب
خود را در ابتـدا بااسـاس    ) متن آاماني(سزگين اثا

موضوع و در ها موضـوع بـه تاتيـب سـال وفـا،      
موانان تنظيم كاده است. كار او م دود به مواناني 

 .اند زيجته مي ه ام 430است كه پيش از 

 

م  ام دربـاره پي ـينه   او در ها موضوع ابتدا مًدمه
دهـد و در   بـه دسـت مـي    اقيت ًيًا، غابـي و شـ  

هايي كه مجتًيماً با تاريل علو  ربـن دارد   موضوع
( فنـلي را بـا عنـوان منـابع     0ح 4ح 5ح 4ح 3)جلدهام 

آورد و در آن منابع ها علـم را پـيش از آن كـه     مي
وارد فاهنگ عابي استمي شود به تننيل به ب ث 

تـوان يونـانيح    گذارد كه عمده ايـن منـابع را مـي    مي
ايااني و هندم دانجت. همدنين بجـته بـه    سايانيح

اهميت مؤاف از يك سطا تـا هنـد صـن ه توضـي      
دهد. در بعضـي مـوارد در صـور، هـاپ      ارائه مي

كنـد. م ـل    شدن اثا م خنـا، هـاپ را ذكـا مـي    
نگادارم نجخهح شـماره نجـخه و سـال نگـار  را     

ــادآور   ذكــا مــي ــد و هناندــه عكجــي باشــد ي نماي
اده در خنـو  هـا   شـود. منـابع مـورد اسـتن     مي

كند و به همين  نويجنده را به صور، م زا بيان مي
ــا     ــتن اث ــابع در م ــيار من ــاار بج ــاهد تك ــت ش جا

توان بـه   باشيم كه از جمله اين منابع م اور مي مي
اانااست ابن نـديمح تـاريل بغـدادح وفيـا، االعيـانح      

را …اباب االابابح االعت  زركليح ك ـف ااظنـون و  
هــا  پ شــدن نجــخه نــا  بــاد. در صــور، هــا   

م خنــاتي شــامل هــاپح م ــل هــاپ و شــارح و 
 .نمايد را ذكا مي …من   و

ــدهام انت ــار يافتــه و موضــوع و ســال هــاپ   جل
 هايك به تاتيب ذيل است:

 
 

. علو  قاآني )شامل قاائـا، و تنجـيا(ح حـديثح    4ج
 (4940تاريلح فًهح عًايدح تنوف )

 (  4905. شعا )2ج
ــازمح جانور   3ج ــي ـ    . پزشـــكي ـ داروسـ شناسـ

 (4900دامپزشكي )
 ( 4904شناسيح ك اورزم ) . كيمياح شيميح گياه4ج
 (4904. رياضيا، )5ج
 (  4909. ن و  )4ج
 (  4909. احكا  ن و  )0ج
 (4992نگارم ) . فاهنگ9ج
 (4994. دستور زبان )9ج
نگارمح بخـش يكـم    جغاافيام رياضي و نً ه 40ج 
(2000) 
بخـش دو   نگارمح  . جغاافيام رياضي و نً ه44ج
(2000) 
 ها  نگارمح نً ه . جغاافيام رياضي و نً ه42ج
(2000) 

 ي فارسي كتاب ساختار ترجمه 
م فارسـي   ن ا فااسـتگان تغييااتـي را در تاجمـه   

كتاب اعمـال نمـوده اسـت كـه بـه اهـم آن در ذيـل        
 گادد: اشاره مي

 الف. ساختار كتاب
ه بـه  هـايي كـ   هـا و كتابخانـه   ـ عنوان تمامي مًااـه 4

 -زبان اروپايي است به فارسي تاجمه و نا  مًااه 
 
 

 


