
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

به برخي از  ه تنظيم و نگاهيشيو ،ساختار

 هاي اسالمي و ايراني مدخل

 

هاي دايره المعارف بر اساس نام خانوادگي و ياا   مدخل

ها الفبايي و پس از ذكار اااري     افراد و شخصيت شهرااسم 

گاردد در ايا     اولد و وفات هر يك مليت آنان نيز قيد ماي 

 ماي نظر حمطما  هااي اسايمي   چند پيرامون مدخلمورد نكااي 

 (    -    Avicenna) سااينا بعنااوان ملااان اباا    باشااد

باا وواودي    فاي شاده اسات   عرم «عربيفيلسوف  پزشك و»

 نزديك (Afshina)افشنه روي د به محل اولدمت  كه در 

و نيااز محاال درگوشاات وي يعنااي     (Bukhara)بخااارا 

امااا هااير ذكااري از موف ياات   ،هماادان اشاااره رفتااه اساات 

 ه همادان و اينكا وغرافيايي اي  مناطق در گوشته و حاان و  

  در مياان نيسات   باشاد  اصفهان متعلاق باه كادام كشاور ماي     

در  (lbn sina) «انساي  ه ابا  سسرشنا»ا ب( همي  مدخل 1)ج

محل الفبايي خود اكرار بخارا و افشانه وازوي از سارزمي     

دان و مانمم  اار     ساينا رياياي   اركستان محسوب و ابا  

 (AL- Razi)( همچنااي  رازي 5شااود )ج  قلمااداد مااي 

و  مانمم »و ابوريحان بيروني « ان و فيلسوف اهرانيدفيزكي»

دان و ماانمم  ريايااي»و خااوارزمي « دان اساايمي ريايااي

مات    هاا و در  اند. در بررسي اي  مادخل  معرفي شده« عرب

كشورهايي مانند شاوروي و افغانساتان ناام بارده      از هر چند

هماه ايا  منااطق     پيشي بايد دانست در روزگار  اماشود  مي

اساايمي بااه شاامار  عهااد واازو خراسااان باازرر و ايااران  

 .  .دان آمده مي

 

 

نكته ديگر در خصوص دانشمندان اسيمي شيوه انظايم  
بار پاياه اسام اشاهر و آوردن     ها  الفبايي اي  مدخل ايبو ار
كه بادون در نظار گارفت  ايا       آن است  برسر« اب »يا « ان»

و البتاه مادخل   شاوند   حروف رديف الفبايي خود ظاهر مي
در  از اياا  قاعااده مسااتلني اساات  (Avicenna)سااينا  اباا 
بتداي هر ممله فهرساتي از عنااوي  هماان ولاد باه چشام       ا

خورد بطوريكه خواننده انها ناگزير به اساتفاده از هماي     مي
و اي  ممموعه  فهرست براي بازيابي مدخل مورد نظر است

ده ولدي فاقد هر نوع نمايه )نمايه كلاي، افصايلي، اعاي و    
د. باشا  ...( چه در  انتهاي هر ولد يا به صورت وداگانه ماي 

افزون بر آن بر روي عطف ولدها هم نشانه و حروفاي كاه   
 هاي مندرج هر ولد باشد نيز ووود ندارد. نمايانگر مدخل

با ووود ادعاي مولف مبني بر استفاده از سيستم اروااع  
در سراسر كتاب اي  نظام  (cross references)مت اطع 

 به طور فراگير و يكپارچه مورد استفاده قرار نگرفتاه اسات.  
اواناد بار واوابيت     اي مي ووود اصاوير در منابع زندگينامه

آن بيافزايااد كااه اياا  دايااره المعااارف عاااري از اصااوير     
باشد. در پايان هر مطلب صاوراي از كتابشناساي انظايم     مي

دهاد   گرديده كه منابع مورد استفاده نويسنده را اشكيل ماي 
ن ااري رهنماو   اي  فهرست خواننده را به منابع بيشتر و مهام 

سازد. افزون بر كتابشناسي و فهرست مناابع، فهرساتي از    مي
آثار مهم هر شخصيت در آخر هر م الاه باه اراياب اااري      

 آن م اله يا كتاب چاپ قابل مشاهده است.

 ها آثاار  سخن آخر اينكه ناشر اين منبع در زمينه

 از شهرت جهاني برخوردار نيست.و معتبر مرجع 
 

 

                                 
                                                                     

 مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی:

 ( 6؛علوم انسانی مراجع التین )
 

 

 محمود صدیقی

 7831زمستان 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دایره المعارف دانشمندان جهان
 

Encyclopedia of the world scientists/Nagendra 

kr. Singh. New Delhi: A.P.H. Pub.,     .   .V. 

اا   (Nagendra kr. Singh)ساين   اونادرا  دكتر ن

متخصا  شارش شناساي اسات. او در حاوزه       ام  1691متولد 

المللاي و داخلاي باه     خود م االاي را در ساطح باي   متخصصي 

است عيوه بر آن دانشنامه قرآن ممياد در پان    چاپ رسانيده 

  (world muslimsالمعارف مسلمانان وهاان ولد و دايره 

(Encyclopaedia. Of theچهاار ولاد و زندگيناماه     در

ويراسااتاري نمااوده اساات. اثاار  دمساالمانان را در پاان  مملاا

اي است با نام علاوم و دانشامندان    ديگر اي  مولف دانشنامه

 Ecyclopaeida of is Islamic science)اسايمي  

and scientists)  كه به صورت مشتر  ويراستاري آن

شخصاايت  103را برعهااده داشااته اساات در اياا  ممموعااه  

فات  ااوان گ  اناد. ماي   اسيمي به طاور مفصال معرفاي شاده    

هاايي را اشاكيل    وبيش افراد و شخصيت هاي آن كم مدخل

دهد كه زندگينامه آنها در اثار فاوش بعناوان دانشامندان       مي

 رس همچني  وياسيمي و عربي به اختصار بيان شده است. 

ماوهبي در ساطح   رت يو بصا  بينشاي با نام  ويراستار نشريه

 باشد. نيز مي (Globel Religious vision)وهان 

 سين  در حان حاير بعنوان رئايس ياك مركاز   دكتر 

المللي پيرامون مطالعات موهبي در دهلي نو مشاغون باه    بي 

 كار است.
 

 

  هانـج مجموعة ده جلدي دایره المعارف دانشمندان

 
هاي مختلاف باه    بندي به طور كلي به دسته ها زندگينامه

لحااات اعااداد )فااردي، ومعااي( مكاااني )وهاااني، ملااي،     

 نگار( و همچناي    ي )واري، گوشاته اي محلي و( زمان منط ه

اي يااا  از منظاار محتااوي بااه دو قساامت عمااومي و حرفااه   

معت دناد   متخصصاان گردند. برخاي از   مويوعي ا سيم مي

ل شاد.  ئا كه باياد مياان سرگوشات و زندگيناماه افااوت قا     

زندگينامه شامل شرح احوان و گاه آثار افراد در قيد حيات 

(who is who) حاوان و  اح و سرگوشاتنامه شار   شود مي

را در   (who was whoگاه آثار درگوشاتگان )معاادن   

 گيرد. بر مي

ممموعه ده ولدي دايره المعارف دانشمندان وهاان باا   

هااي زندگيناماه باه     بندي اووه به اوييح فوش و انواع دسته

مكان و زمان خاصي محدود نيسات. چنانكاه از ناام كتااب     

اثر وي وهاني  ،پيداست و نيز بنا به ادعاي مولف در م دمه

و از نظر زماني سراسر اعصار و قرون بشر متمدن را پوشش 

مدخل از مناابع مختلاف    0000دهد. در اي  منبع حدود  مي

ب و باه  نتخاا هاا و ممايت گونااگون ا    همانند سرگوشتنامه

ي و در دسترساي  يباراي عماوم الفباا    فهمگونه ساده و قابل 

 اند.   قرار گرفته
 

نويساي   اي از سرگوشتنامه يخچهنويسنده يم  ارائه اار

سرگوشتنامه نه انها در حوزه در وهان اعت اد دارد كه يك 

بلكه عيوه بر آن بخشاي از اااري    ادب و هنر مطرح است 

   شود. نيز محسوب مي

هاي  به عبارت ديگر يك اثر از اي  نوع چنانچه ويژگي

ااااريخي آن بروسااته و متمااايز شااوند صااوراي از ااااري     

اوان گفات اگار زنادگي شخصاي را      ردد. ميگ پديدار مي

و هنگامي كه وزئياااي از زنادگي    ،نمايد ادبيات يبازآفرين

 گردد. را رقم زند ااري  ال ي مي

به هر روي سرگوشاتنامه و اااري  رابطاه انگااانگي باا      

هااي اولياه در    ااي  آورد كاه   يكديگر دارند. همچني  مي

د پاريكلس  نامه نويسي اوسط افرادي ماننا  زمينه سرگوشت

((pericles  و سوفوكلس(Sophocles)    از قارن پانمم

دوم  قارن اون و يد آغاز شاده اسات و ساپس در    قبل از مي

مااييدي در يونااان و روم اكاماال يافتااه اساات اثرپلواااار  

بهتااري  نمونااه  «ناااميحيااات مااردان »بااا نااام  (م 50/135)

نامه در قاديم شامرده شاده اسات. در پاياان دو       سرگوشت

د ااكيد قرار گرفتاه اساتا اون بازساازي زنادگي     نكته مور

فارد بار زماان  خاود و     شخصيت مورد نظار و دوم اااثير آن   

د كااه يااك فاار  م باار شخصاايتحاااكاثاار زمااان و وااو  مت ااابيً

 .سرگوشتنامه بايد اي  دو مطلب را فرا روي داشته باشد
 

 

 


