
 

 

به طورکلی این منبع براساس دوره های تاریخیخی   

بیش فلسفه باستان، فلسفه میانه، فلسفه  5شامل 

مدرن، قرن نوزدهم و قرن بیخسختخم مخی شخود           

های فلسفی  های موضوعی و مشرب بنابراین مدخل

و سرگذشت فالسفه دراین دانشنامه برپایه الفبایی 

تنظیم شده اند  فالسفه اسالمخی هخم بخراسخاس          

موضوع مانند فلسفه اسالمی و نیز ذیل اشخیخا      

باشند  ابن عخربخی، سخرخروردی،           قابل بررسی می

کندی، ابن سینا ، فارابی، مال صدرا ، ابخن رشخد       

باشند  از نظر   ازجمله مدخل های این دانشنامه می

قومی و فرهنگی نیز مدخل ها مو ضوع واقع شخده  

اند مانند فلسفه چینی، فلسفه هندی، فخلخسخفخه       

ژاپنی، فلسفه روسی که ذیل هخریخم مخبخا خ           

مربوطه بح  شده اسخت  مخلخالخه هخا تخوسخ                

اند و امضخا دارمخی          افرادصا ب نظر نگاشته شده

باشند وتاریخ نگارش ملاله در انترخا وورده شخده       

است  کتابشناسی مورد استفاده نخیخز در پخایخان          

 هرمدخل  به صورت الفبایی وورده است  
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 دانشنامه فلسفه
دانشنامه ده جلدی فلسفه مجموعه ارزشمند جرانی  

بخا     7691است که ویخرایخش اوآ ون در سخاآ              

ویراستاری علمی دونالد ام بورچرت چاپ و منتخشخر   

گردیده است  ویرایش جدید )ویرایخش دوم  سخاآ          

توس  انتشارات مخم مخیخالن )مخوسخسخه               6009

انتشاراتی تامسون گیل  در اختیار می بخاشخد  ایخن        

دانشنامه به طور کلی فلسفه و رویه های فلسفخی و    

های مخیختخلخ       های فیلسوفان را در دوره نیز اندیشه

تارییی )از سلراط، افالطون و ارسطو تا عصر  اضر   

 دربرمی گیرد 

مدخل جدید افزوده شخده     050در ویرایش جدید،  

موضوع کامال به روزشخده کخه در          050است و نیز 

 60ویرایش اوآ پوشش داده شده بود  همچخنخیخن،       

ملاله توس  خود بورد تیصصی دانشنخامخه بخه روز        

شده است افزون برویرایشی که توس  نویسخنخدگخان    

ملاالت انجام شده است  عالوه بخر ایخن، از مخیخان            

مخلخالخه       000ملاله در ویرایش اوآ، تلریبخا     7600

توس  نویسندگان جدید با رویکردهای جدید به روز 

 شده است 

  رمزکاطالع رسانی و  کتابخاهن رمزکی

 کبری انرصی
اهی اهدایی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن   

1394  سال  

 رسانی و کتابخانه مرکزی  مرکز اطالع 
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 ( Indexنمایه )

جلد دهم کتاب به نمایه اختصا  داده شده است 

در ابتدای جلد نمایه  کتابشناسی های فخلخسخفخه،     

کتاب ها و منابع  سرگذشتنامه های و منابع شرح 

 اآ فیلسوفان  وواژه نامه های  فلسفی و مجخالت   

فلسفی معرفی شده اندکه بخرای مخحخلخلخان و            

 خوانندگان  ائز اهمیت می باشد 

در قسمت نمایه  شیوه تنظیم براساس روش کلمه 

به کلمه است  شماره ای که ملابخل مخدخخل بخه          

صورت پررنگ وورده شده ، صخفخحخات اصخلخی            

دربرگیرنده ملاله است  زیرموضوعات با تورفتخگخی    

ذیل اصطالح اصلی ومده است  همچنین باید گفت  

نمایه به صورت فرهنگی است به این صخورت کخه     

اسامی اشیا  و موضوعات دریم فررست وباهخم   

 به صورت الفبایی تنظیم شده اند  

  

 

 

 

همچنین در ذیل مدخل های اسامی تاریخخ تخولخدو      

 وفات اشیا  ذکر شده است

در ابتدای جلد اوآ فررست نویسنخدگخان مخلخاالت       

)ملاله نویسان  به ترتیب الفبایی نام خانوادگی ومخده    

است  هرچند اسامی با نام کوچم شروع شده اسخت    

در ذیل هر نام، به مدخل هایی که نویسنده دربخاره    

ونرا نگاشته است، اشاره شده اسخت  هخمخچخنخیخن،          

دپارتمان دانشگاه و نام دانشگاه نویسنده نیخز وورده    

شده است  در سایر جلدها تنرا به صورت فخرخرسخت     

وار در صفحه مندرجات اشاره شده که هرجلد شامل 

 چه مدخل هایی می باشد 

الزم به ذکر است در سمت چپ باالی هر صفحه، بخه  

مدخلی که ون صفحه مربوط به ون است، وورده شده 

است  همچنین باالی سمت راست صفحخه اگخر در        

همان صفحه مدخل جدیدی ومده اسخت، عخنخوان        

مدخل وورده شده است  لذا خواننده اگر مخدخخل را      

ای خا  مشاهده نکند، بخاالی ون صخفخحخه          صفحه

 نشان می دهد این ملاله درباره چه مدخلی است 
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 ساختار دانشنامه
کتاب برمبنای  الفبای  زبان انگلیسی تنظیم شخده  

،see alsoاست  و همچنین  از نظام ارجاعات)    
(also       دراین منبع بر سب نیاز اسختخفخاده شخده

است و خواننده را به مدخل کلی تر ویا جزی تخر    
راهنمایی می کند  کتابشناسی انترای هر مدخخل   
منابع بیشتری راد اختیار خواننده می گذارد کخه    
 ائز اهمیت می باشد  بسیاری از ملخالخه هخا در         
ویرایش دوم در مدخل مورد نظر روزومد شده انخد  
 و کتابشناسی مورد استفاده ون نیز جدید میباشد   
به لحاظ تنظیم  الفبایی اسامی ازمدخل پذیرفختخه   
نشده به موارد پذیرفته شده ارجاع داده شده است 
که درخصو  فالسفه اسخالمخی واسخامخی ایخن          
ارجخخاعخخات رعخخایخخت شخخده اسخخت، بخخعخخنخخوان           

  ,shihab al-Dinبه     alsuhrawardiمثاآ

 Suhrawardi   ارجاع داده شده است و درمورد
برخی اسامی استثنا نیز وجخود دارد چخنخانخکخه          

بیان شده ”   AVICENNA“  ”ابن سینا” مدخل
است و خواننده باید اینگونه موارد را مدنظر داشته 

 باشد 
 

 


