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چهرههای نامدار آندلس؛ سرویراستار :دکتر علیرضا باقر؛ چ  ،1قم:
دانشگاه ادیان و مذاهب 464 ،1391 ،ص.

فرشته اسدی جوزانی

س���رزمین آندل���س ( )Andalusiaدر جنوب اروپا ،از اواخر نخس���تین دورۀ

آنها در این کتاب با حجم قابل

هج���رت به جغرافیای مس���لمانان اضافه ش���د و با س���قوط آخرین دولت

قب���ول گزینش و معرفی ش ��وند.

اس�ل�امی در پایان قرن نهم ،به قلمرو مس���یحیت بازگش���ت .هش���ت قرن

همچنین ت�ل�اش بر آن ب ��وده تا

تاری���خ پرفراز و نش���یب این س���رزمین و حضور مس���لمانان در آنجا ،رونق

آث���ار موج���ود پرا کن ��ده در ای ��ن

علم و ادب و سیاست و فرهنگ را در پی داشت .معرفی شخصیتهای

زمینه تکمیل شود .برای مثال

نامدار این ادوار ،تمدن اس�ل�امی بزرگ و غنی را به رخ دورۀ تاریک قرون

در جایی که در دایرۀالمعارفها

وس���طای اروپا میکش���د و در حقیقت دوران طالیی و روش���نی اس���ت که

و فرهنگنامهه ��ای موج ��ود

مس���لمانان ،معارف بش���ری عظیمی را به تمدن جهان���ی معرفی کردند.

ب���ا مدخله ��ای تفصیل ��ی ی ��ا

شایس���ته بود در شناساندن این میراث عظیم ،تالش شود که مجموعه

تکنگاریه ��ای اختصاص ��ی درب ��ارۀ ای ��ن ش ��خصیتها بحث ��ی آم ��ده،
بهاختص���ار ای ��ن مناب ��ع معرف ��ی و از اطن ��اب دوری ش ��ده اس ��تّ .
همت

دربارۀ کتاب حاضر

مؤلفان بیشتر مصروف این مسئله شده که خألهای موجود در اینگونه

حاضر به این نیت تدوین شده است.
چهرههای نامدار آندلس به سرویراستاری دکتر علیرضا باقر و با همکاری
ش���ش ت���ن از پژوهش���گران (علیا کب���ر رنجب���ر کرمان���ی ،زه���را بیابانپ���ور،

منابع پر ش���ود و تصویر همهجانبهتری از ش ��خصیت مورد نظر به دست
داده شود.

میرحامد حس���ینی ،غالمعلی سلطانی ،علیرضا سرافراز و سمیه قاسمی)
و گروه ویراس���تاری تدوین ش���ده اس���ت .این اثر حاصل هم���کاری بنیاد
دانش���نامهنگاری ای���ران ،دانش���گاه ادی���ان و مذاه���ب ق���م و مؤسس���ه
مطالعات و پژوهشهای خاورمیانه اس���ت و شرح احوال و آثار گزیدهای
از چهرههای نام���دار آندلس را دربرمیگیرد .در این کتاب ،از میان اعالم
چهرهه���ای آندل���س ،بی���ش از هزار چه���ره بهاختص���ار ّ
معرفی ش���دهاند.
هدف از نگارش ای���ن کتاب ،فراهمآوردن پیشزمینهای مناس���ب برای
پژوهش���گران عالقمند به تحقیق در اینباره بوده اس���ت .کوش���ش شده
ب���ا حف���ظ ت���وازن ،از می���ان چهرهه���ای نام���دار در عرصۀ علم���ی ،ادبی،
صاحبان فن���ون و چهرههای مهم سیاس���ی و اجتماعی ،برجس���تهترین
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چهرههای نامدار آندلس مجموعهای اس���ت ش���امل ش���رح احوال و آثار

دانشمند

فیلسوف

نحوی

مش���اهیر طبقات مختلف علمی ،سیاس���ی و اجتماعی که طبق بررس���ی

دبیر

قاری

نسبشناس

بهعملآم���ده از ح���دود  1078ش���خصیت مدخل قراردادهش���ده 24 ،تن

دریانورد /دریاساالر

قاضی

نویسنده

رجالی

کاتب

والی

ریاضیدان

کشیش

وزیر

زاهد

گیاهشناس و داروساز

هنرمند

از آن���ان زن و بقی���ه مردان بودهاند ک���ه در بازۀ زمانی قرن دوم تا هش���تم
هجری قمری (قرن هش���تم تا چهاردهم می�ل�ادی (700-113ق -731 /
1300م) بررس���ی و تحلیل ش���دهاند .نگاه���ی به ّ
مع���رف مدخلهای این
کتاب نش���ان میدهد که ش���خصیتهایی از گروهها و طبقات اجتماعی
و ش���غلی زیر در این اثر معرفی ش���دهاند و گفتنی است که در این بررسی
ویژگی اول در مورد شخص مال ک قرار گرفته است.

نگاه���ی به بس ��امد آماری طبقات اجتماعی /ش ��غلی (نمودار  )2نش ��ان
میده���د ک ��ه س-ران حکوم ��ت با  200م ��ورد ،بیش ��ترین مداخ ��ل را به
خ-ود اختص ��اص دادهاند ( )%19و پس از آنها فقها با  167مدخل ()%16

جدول طبقات اجتماعی /شغلی
مداخل اعالم در چهرههای نامدار آندلس

و ادب���ا ب���ا  143مدخ ��ل ( )%13در جای ��گاه دوم و س ��وم ق ��رار گرفتهان ��د و
اس���قف ،اصولی ،خوش ��نویس ،رجالی ،صنعتگر ،فرمانروا ،موسیقیدان،

ادیب

سران قبیله

لغوی

مهن���دس و هنرمند ،هرک ��دام تنها با یک مدخل ،کمتری ��ن فراوانی را به

اسقف

سردار

مترجم

اصولی

سیاستمدار

متکلم

خود اختصاص دادهاند .همچنین درصد بسیار باالیی از مشاهیر دارای
ً
ی بودهاند که همانطور که قبال توضیح داده ش ��د ،ویژگی
چندین ویژگ 

امرای خاندان

شاعر

محدث

اول برای محاسبه مال ک قرار گرفته است.

پزشک

صنعتگر

مختر ع

جغرافیدان

صوفی

مرزبان

س���اختار کلی هر مقاله در این اثر مرجع به اینگونه اس ��ت که پس از ذکر
ن���ام مدخلّ ،
معرف مدخل ،نام کامل ،م ��کان و زمان تولد وی نیز آورده

جنگاور و فرمانده

عارف

معمار

شده اس���ت .س ��پس به توضیحاتی درباره تحصیالت وی ،شرایط دینی

جهانگرد

عالم

مفسر

و فرهنگ���ی روزگار و تاریخ ��ی و اجتماع ��ی آن عص ��ر ،تأثیرگ ��ذاری مثبت یا

حافظ

عروضی

منجم

منف���ی او در پذی ��رش و گرایش به اس�ل�ام مردم آندل ��س ،فعالیتها و آثار

خطیب

فرمانروا

مورخ

خلیفه

فقیه

موسیقیدان

گفتنی اس ��ت که در کتابشناس ��ی پایان هر مدخل ،به منابع اس ��تفاده

خوشنویس

فیزیکدان

مهندس

ش���ده ،ارجاع داده شده اس ��ت .در این ارجاعات ،ش ��یوۀ معمول ،ابتدا

بهجایمانده از چهره میپردازد.
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نام نویس���نده و س���پس جلد و صفحه مورد اس���تفاده بیان ش���ده است.
درصورتیکه از نویس���ندهای بیش از یک کتاب مورد اس���تفاده قرار گرفته
باش���د ،ن���ام کتاب هم پ���س از نام نویس���نده آمده اس���ت .در این میان،
تنها نام کتاب تاریخ دولت اس�ل�امی در آندل���س اثر محمد عبداهلل عنان
و معج���م المؤلفی���ن اثر عمر رض���ا ّ
کحاله که در بیش���تر مداخل اس���تفاده
ش���دهاند ،برای پرهیز از تکرار نیامده و به ذکر نام نویس���نده بسنده شده
اس���ت؛ بنابراین از آنجا که دیگر آثار این دو نویس���نده ،تنها دو یا س���ه بار

معریفامجایل
مورد استناد قرار گرفتهاند ،هر جا نام عنان یا ّ
کحاله بدون ذکر نام کتاب
دیگری آمده اس ��ت ،مقصود همان دو کتاب پیش گفته است .فهرست
تفصیل���ی منابع در انته ��ای کتاب آمده و در نگاه کل���ی میتوان گفت در
تدوین اثر از  226منبع استفاده شده است.
کت���اب از نظر حروفچینی ،صفحهآرایی و طراحی جلد با کیفیت مطلوبی
تولید شده و اشکاالت تایپی و امالیی در آن به حداقل رسیده است.

تازههایناگرشونشر

سفرنامه
مظفرالدین شاه به مراغه

معـریف امجــایل

سفرنامه مظفرالدین شاه به مراغه؛ به کوشش :مسعود غالمیه و یوسف بیگباباپور؛
چ  ،1قم :مجمع ذخائر اسالمی 120 ،1389 ،ص.

افسانه حصیری
فق���دان دادهه���ای تاریخ���ی راجع ب���ه تح���والت رخ داده مراغ���ه در دورۀ

ای���ن س���فرنامه از س ��وی خ ��ود

ناص���ری و بیاطالع���ی از کموکی���ف جزئی���ات رویداده���ای واقع���ه ک���ه

مظفرالدی���ن ش ��اه انش ��اء و ب ��ه

همواره از کاس���تیهای تاریخنگاری این ش���هر تاریخی به ش���مار میرود،

دس���ت محمدرض ��ای منش ��ی

ضرورت توجه و پرداختن به منابع موثق و ارزش���مندی چون س ��فرنامه
مظفرالدین میرزا به مراغه را نمایان میسازد.

در س���ال 1305ق کتاب ��ت ش ��ده
ً
اس���ت .اص ��وال س ��فرنامهها

خاطرات و س���فرنامههای شاهان و رجال برجسته و نامی ،یکی از منابع
مهم و ارزشمند تحقیق در علوم انسانی و بهویژه تاریخ به شمار میرود.
ً
ّ
البت���ه با توجه ب���ه ماهیت اینگونه اس���ناد ،قطعا هم���ه مطالب آن قابل
اس���تناد نیست؛ اما به طور کلی برای آش���نایی با دیدگاهها و ویژگیهای
نویس���نده (راوی) و حوادث و وقایع و محدودۀ زمانی و مکانی مورد نظر
میتواند مفید باشد.
مظفرالدین میرزا که بعد از ناصرالدین شاه بر تخت پادشاهی تکیه داد،
همچون پدرش از معدود پادشاهانی است که خاطرات روزانه سفرهایش
را به نگارش درآورده اس���ت .این خاطرات در قالب یادداشتهای روزانه
و س���فرنامههای متعدد منتشر شده است .آنچه در این کتاب مورد نظر
بوده ،سفرنامۀ مظفرالدین میرزا به مراغه است.
سفرنامۀ مظفرالدین شاه به مراغه از منابع بسیار ارزنده است که در کنار
دهها سفرنامۀ دیگر از این دوره ،چون سفرنامه حاج میرزا حسن شکوهی،
حاجی زینالعابدین مراغهای ،ش���اهزاده علیقلی میرزا اعتضادالس���لطنۀ
به ش���هر مراغه ،مجموعۀ باارزشی را ش���کل میدهد که از دیدگاه تحوالت
تاریخ���ی مح���ل ،آثار و ابنیه ،ن���ام و موقعیت جغرافیایی اما ک���ن و مناظر و
رجال شناسی مراغه از اهمیت چشمگیری برخوردار است.
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چ���ون اغل���ب در مس ��افرت و ب ��ا
عجل���ه ودر زمانه ��ای مح ��دود و کوتاه نوش ��ته میش ��ده ،مجال ��ی برای
عبارتپردازیهای نویس ��ندگان باقی نمیمانده اس ��ت؛ از همین روست
که بیشتر سفرنامههایی که بهویژه از دورۀ قاجار و از روزگار فتحعلی شاه به
ّ
اینسو در دست است ،انشایی ساده و روان دارند و از تکلفات منشیانه
ً
در آنها خبری نیس ��ت .متن س ��فرنامۀ حاضر متن نس���بتا روانی است؛ هر
چند اصطالحات ترکی در متن نوشتاری بهوضوح دیده میشود که خود
بر جذابیت نوشته میافزاید.
س���فرنامۀ مراغه یک گزارش دقیق و خواندنی است که میتوان بسیاری
از مس���ائل را از البالی نوشته وی به دست آورد .اطالعاتی دربارۀ مسائل
روزان���ه ،آداب و رس ��وم ،خانهه ��ا ،طبیعت وحش ،قریه و ش ��هرهای قرار
گرفت���ه در بی ��ن مس ��یر ،از نکاتی اس ��ت که همگ ��ی حاوی مطال ��ب تازه و
جالبی است.
ت�ل�اش مظفرالدین ش ��اه ب ��رای ثبت مس ��افات و فواصل چن ��دان جدی
نیس���ت؛ با این حال اطالعاتی را به دس ��ت میدهد .این سفرنامه که در
واق���ع روزنامه س ��فر او از زمان حرکت از تبریز به س ��مت مراغه اس ��ت ،در
بین مسیر از شهرهایی که وارد شده و اقامت مینماید ،نیز سخن گفته
است .از سردرود و گاوگان تا روستای شیرامین و حاشیه دریاچه ارومیه
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را توصی���ف میکند .وصف ب���اغ امامقلیمیرزا ،حم���ام مخصوص آن ،پل

به عنوان والیتعهد در آن شهر مستقر شد .مظفرالدین میرزا یک دورۀ

چوبی و کشتی که برای جابجایی در روی دریاچه از آنها سخن میراند،

بس���یار طوالنی ،یعنی حدود چهل س ��ال را در والیتعهدی س ��پری کرد

خواندنی است.
ً
س���فر مظفرالدین میرزا به مراغه صرفا یک س���فر تفریحی است که از دوم

و در بیش���تر ای ��ن مدت طوالن ��ی در آذربایجان اقامت داش ��ت و گهگاه به
تهران میآمد و چند هفته و چند ماهی در تهران میماند.

ش���عبان س���ال 1305ق از حیاط آغاباشی در تبریز آغاز و پس از طی مسیر

با آنکه ناصرالدین شاه رجل مدبر و استخواندار و باشخصیتی همچون

و سیر و سیاحت در مراغه تا بازگشت که اتمام این سفر باشد ،تاریخ 25

حس���نعلی خان امیر نظام گروس ��ی را که س ��الها در مشاغل مهم اداری
و حکمران ��ی گذارن ��ده ب ��ود ،ب ��ه مباش ��رت و وزارت او گم ��ارده ب ��ود؛ ّام���ا

در راه بازگش���ت رخ میدهد ،کوتاه است و شاید علت این خالصه بودن

مظفرالدینمی ��رزا خ ��وب و الیق از آب در نیامد و بیش ��تر اوق ��ات و ایام را

به دلیل عدم تکرار بوده است.

به عیش و عش ��رت و خوش ��گذرانی و زنبارگی و عیش و نوش میگذارند و
عالقه و ّ
توجه چندانی به اوضاع و احوال سیاس ��ی ،رس ��یدگی به دعاوی

شعبان همان سال ثبت شده است .گزارشهای وی دربارۀ مسائلی که

داس���تان گردش او در کنارههای زیبا و باطراوت صافی رود ،ماهیگیری
در رودخان���ۀ مردق ،وصف طبیعت بکر و زیبای منطقۀ آش���ان مراغه که
ش���اه را به وجد میآورد ،همگی جالب و خواندنی است .ماجرای خرس
دیدن و شکار این حیوان در منطقه مراغه برای نویسنده و هم خواننده
جالب است و جذابتر آنکه وی تازههایی در اینباره بیان میکند که در
جایی دیگر یافت نمیشود.
عالقۀ زیاد ش���اه در تیرانداختن در این سفرنامه ،نکتهای است شیرین و
به س���فرنامه طراوتی خاص میبخش���د .هر چه را میبینید با تیر میزند.
از پش���ت بام و از درون چادر تیر میاندازد .به گنجش���ک و مرغابی و. ...
حتی به کاله س���رباز رحم نکرده و تیر خالی میکند .در جایی که دیگر نه
بز ،آهو و خرگوش���ی نمییابد ،خری را در چند قدمی گذاش���ته و در جمع
همراهان با افتخار هدف میگیرد.
اطالعات وی از اما کن تاریخی بهویژه وصف بنای گنبدها و قرائت سنگ
کتیبهها و کاشیهای روی گنبدها که در مرور زمان دچار ریختگی شده
و وجود چندین عکس از مناظر و بناها اهمیت خاصی به این س���فرنامه
داده است.
با توجه به توضیحات دادهش���ده ،به نظر میرس���د سفرنامۀ مظفرالدین
میرزا به مراغه میتواند کمک شایانی برای آشکارشدن اوضاع طبیعی و
اجتماعی مراغه در آن سنوات کند.

مردم ،رعیتنوازی و نشاندادن اسباب جربزه و کاردانی خود نمیکرد و
ً
مردم از او ش ��کایت فراوان داش ��تند .وی اصوال فردی بیحال و ناالیق و
سسترأی ش ��ناخته شده بود .معاشرت با افراد ناالیق و اراذل و اوباش
تاثیرات منفی بس ��یار خود را در خلقیات این شاهزاده که ظاهری زیبا و
اندامی موزون و چشمانی مهربان و گفتاری نرم داشت ،باقی گذاشت.
مظفرالدی ��ن می ��رزا به دلیل ع ��دم تمایل به تحصیل ا کتس ��اب علوم ،در
دنیای���ی آ کنده از جهل و خرافات و عالقه ب ��ه علوم غریبه و طالع بینی و
تفریحات پست و زننده و سرگرمیهای دور از اخالق رشد و نمو کرد .پدر
بزرگوارش به عمد او را به حال خود رها کرده بود که هر گونه میخواهد
بزرگ ش���ود و فقط آن قدر زنده بماند که ش ��اه ولیعهدی داشته باشد و
بدون جانشین از دار دنیا نرود.
دوری از ته ��ران و ح ��دود چه ��ل س ��ال زندگ���ی دور از پایتخ ��ت،
مظفرالدینمی ��رزا را در حال ��ت خاص ��ی نگ ��ه داش ��ت .مدتی ب ��ه درویش
بازی و عوالم صوفیگری و عرفان روی آورد که موجب انتقاد متش � ّ�رعان
ش���د .حسنعلیخان امیرنظام گروس ��ی که مردی ّ
جدی و اداری بود ،در
بس���یاری از موارد بر او سخت میگرفت و سعی داشت معاشران ناباب را
از ح���ول و حوش او دور کند و مانع اس ��راف و تبذیر او در باجس ��تانیاش
از مردم آذربایجان ش ��ود؛ ّاما موفق نش ��د و همیشه شاهزاده از او به شاه
شکایت میکرد.

جا دارد پس از مختصر توضیحی که دربارۀ این سفرنامه داده شد ،برای
اط�ل�اع و آ گاهی خوانندگان ،از روحیات و ش���خصیت درونی مظفرالدین
میرزا (شاه آینده ایران) هر چند بهاختصار ،مطالبی آورده شود.

اغل���ب معاش ��ران ناصرالدین ش ��اه ب ��ا دی ��دن مظفرالدین می ��رزا و حالت
س���طحی و قش ��ری و عوامیگری او دچار نگرانی میشدند که در آینده با
چنان سلطانی ،اوضاع کش ��ور به کجا خواهد انجامید .بعضی نیز بدین
ً
اندیش���ه بودند که شاه عمدا گهگاه فرزند خود را به تهران احضار میکند

مظفرالدین شاه
مظفرالدین شاه قاجار از شکوه السلطنه و ناصرالدین شاه هستی یافت.

تا در نشس ��ت و برخاس� �تها ،رج ��ال و دولتمردان قدر پادش ��اه زنده را

او در سال 1228ش پا به عرصه جهان گذاشت.

بدانند و برای تندرستی و طول عمر ناصرالدین شاه دعا کنند.

مظفرالدی���ن می���رزا در کودکی تحت سرپرس���تی چند ت���ن از رجال دولتی

مظفرالدی ��ن ش ��اه هیبت ش ��اهانۀ پ ��درش را نداش ��ت .او ک ��ه در محیط

قرار گرفت و باالخره بنا بر رس���می که از دوران فتحعلی ش���اه قاجار و پس

شهرستانی تبریز بزرگ شده بود ،با حجب و حیا با رجال گرگ باراندیدۀ

از جنگهای ایران و روسیه متداول شده بود ،به شهر تبریز اعزام شد و

پایتخت برخورد میکرد و تا مدتها پس از رس ��یدن به سلطنت ،اختیار
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مظفرالدی���ن ش���اه به آس���انی از هر چیز میترس���ید و به وض���ع غریبی هم

که هر کدام از این س ��فرها بعدها با عنوان س ��فرنامۀ مظفرالدین ش ��اه به
فرنگ به چاپ رسید.

دچار وحشت میشد .همیشه یک تپانچۀ پر در جیب شلوارش داشت،

نسخ خطی مورد استفاده در این مجموعه

ولی هیچ وقت نشد که آن را شلیک کند.
مظفرالدین ش���اه در واقع از ضعیفتری���ن و جاهلترین و بیکفایتترین
پادش���اهان قاجار بود و بیش���تر نویس���ندگان و مورخان ایرانی و خارجی،
حتی نزدیکترین کسان وی ،در بالهت و سفاهت و نادانی او اتفاق نظر
دارند؛ ولی با تمام اینها به خاطر امضائی که در حال احتضار و با دستی
لرزان ذیل فرمان مشروطیت ایران گذاشت ،از خوشنامترین سالطین
قاجار به شمار میآید.

در تصحیح این دو س ��فرنامه ،از سه نسخۀ ّ
خطی منحصربهفرد و نفیس
موجود در مجموعۀ نس ��خ ّ
خطی موزۀ کاخ گلستان استفاده شده است

که به مشخصات ذیل میباشند:

ّ
مظفرالدی ��ن می ��رزا به مراغ ��ه ،به ش ��مارههای 921
ال���ف و ب) س ��فرنامۀ
و  ،2321ب���ه تاری ��خ تحری ��ر 1305ق ،در قط ��ع وزیری ،در ابع ��اد  20*26و
ب���ا کاغ���ذ فلفلنمکی فرنگ ��ی و جلد ابره کاغ ��ذ ابری ،به خط نس ��تعلیق
محمدرضای منشی.

مظفرالدین ش���اه که در دورۀ والیت عهدی خود هیچ سفری به خارج از

ّ
مظفرالدی ��ن ش ��اه در پارسئی ��ل ب ��ه محال مراغ ��ه و قصبۀ
ج) س���فرنامۀ

کش���ور نکرده بود ،در دوران سلطنت خود سه بار به بهانۀ بیماری و ابتال

س���اوجبالغ و ش ��هر ارومیه ،به ش ��مارۀ  ،793به تاریخ تحریر 1308ق ،در

به نقرس و برای مداوا و اس���تفاده از آبهای معدنی به فرنگ س���فر کرد

قط���ع وزیری کوچ ��ک ،با کاغذ فرنگ ��ی و جلد تیماج قرم ��ز یک الیی ،به
خط نستعلیق تحریری.
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مبانی نگارش علمی

معـریف امجــایل

محمدباقر زند کرمانی؛ محقق :حسین حلبیان؛ قم :امیرالعلم.1390 ،

نیره خداداد شهری

دانش���جوی کارشناس���ی ارشد مطالعات آرشیوی و مسئول بخش خدمات فنی کتابخانه و آرشیو مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و س���یما

مقدمه

بسیار مهم و حیاتی بوده و هست.

یک���ی از آفریدههای���ی که خداوند متعال در قرآن کریم به آن س���وگند یاد

تحقی���ق و پژوهش ،مراح ��ل مختلفی دارد و پژوهش ��گر ب ��ه مهارتهای

4

1

کرده ،قلم اس���ت .قلم حرمت دارد و صاح���ب قلم ارزش .اخبار و روایات
متعدد نقلش���ده از س���وی ش���یعه و س���نی ،نخس���تین آفریده خداوند را
«قلم» دانس���تهاند .امام ص���ادق (ع) در اینباره میفرماید« :نخس���تین
چی���زی که خداوند آفرید ،قلم بود .پس بدان گفت بنویس و قلم هر چه
را بود و آنچه را تا روز رستاخیز پدید میآید ،نوشت».

2

متع���ددی برای انج ��ام تحقیق نی ��از دارد؛ ام ��ا به جرئت میت ��وان گفت
ک���ه نحوۀ ارائه نتای ��ج تحقیق به جامعه علم ��ی مهمترین و کلیدیترین
مرحل���ه اس���ت؛ چرا ک ��ه با نگارش خوب اس ��ت که محقق دان ��ش خود را
عرض���ه میکند ،نتیجه زحمات خود را میگیرد و همچنین جامعه علمی
از آن به���ره میب ��رد .نا گفته پیداس ��ت که ب ��دون ن ��گارش روان و رعایت

از سوی دیگر ،تراوشهای ذهنی و قلمی و آثار علمی بنا به روایتی از امام

مس���ائل اخالقی ،همچ ��ون صداقت ،امانت ��داری ،انس ��جام و  ...تمامی

علی (ع) نشانه خرد و فضل دانسته شده است« :خردهای دانشمندان

زحمات دیگر پژوهشگر بیفایده است.

در ن���وک خامهه���ای آنهاس���ت» 3.چهارده ق���رن پیش نی���ز پیامبر گرامی

تا کن���ون بیش از هفت ��اد عنوان کتاب با موضوع فن نگارش در کش ��ور به

اس�ل�ام (ص) در جم���ع اصحاب خود فرم���ود :قیدوا العلم :عل���م را به بند
بکش���ید .پرس���یدند :چگونه؟ .پیامبر (ص) پاس���خ دادند :با نوشتن آن.
همان ط���ور که از حدیث نوران���ی پیامبر (ص) برمیآی���د ،نگارش ،عملی
 .1ن و القلم و ما یسطرون :نون ،سوگند به قلم و آنچه با قلم مینویسند (.)1 :68
 2زارعی ،عیس���ی؛ رس ��انه ملی و فرهنگ کتابخوانی؛ قم :مرکز پژوهش���های اس�ل�امی صدا و س���یما.
ص .42
 .3میزان الحکمه ،ج  ،10ص .39

سالبیستوچهارم،مشارۀسوم،مـــردادوهشریـور1392

141

چ���اپ رس���یده که بی ��ش از  %90این آثار مربوط به یک دهه اخیر اس ��ت.
این آمار نش���انگر نیاز روزافزون جامعه تحصیلکرده به کس ��ب مهارت در
این زمینه است.
یک���ی از آثاری که با موضوع پیشگفته به قل ��م دکتر یزدان منصوریان به
نگارش درآمده است ،مبانی نگارش علمی نام دارد .عنوان کتاب از سه
 .4مستدرك سفينة البحار؛ ج  ،9ص  ،28باب فضل كتابه الحديث و روايته.
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کلمه تش���کیل شده است :مبانی؛ نویس���نده ادعای کامل و جامعبودن

درباره اثر

ن���دارد و خوانن���ده را بینی���از از مطالع���ه دیگ���ر آث���ار نمیداند و ب���ا آوردن

کت���اب حاض ��ر ش ��امل ن ��ه فص ��ل اس ��ت .در پیش ��گفتار ،نویس ��نده منبع

کلم���ۀ مبانی در عنوان کت���اب میگوید که فقط مبان���ی نگارش علمی در

ن���گارش کت ��اب را اینگونه معرفی میکن ��د« :در مجم ��وع ،محتوای این

ای���ن اثر آورده ش���ده و ن���گارش علمی مهارته���ای بیش���تری میطلبد.

کتاب مبتنی بر ش ��ش منبع اصلی اس ��ت .منبع نخس ��ت ،تجربه تدوین

ن���گارش؛ مقدم���ه کت���اب ب���ا این جمالت ش���روع میش���ود« :ای���ن کتاب
ً
درباره اصول و روشهایی اس���ت که معموال همچون قراردادی نانوشته

پایاننامه کارشناسی ارشد ،رساله دکتری و انتشار تعدادی مقاله فارسی
و انگلیسی است .منبع دوم ،آثار ارزشمندی است که از مطالعه هر کدام

در بیش���تر نوش���تههای علمی رعایت میش���وند .اصول���ی بنیادین چون

بهره بس���یار بردم و فهرستی از مهمترین آنها را در پایان هر فصل و کتاب

صداقت ،صراحت ،ش���فافیت ،انس���جام ،یکدس���تی ،امانتداری ،ایجاز

ذکر کردم .س ��ومین منبع ،بازخورد کارگاههای آموزشی در زمینه نگارش

و سادهنویس���ی .اول از هم���ه به این نکته مهم اش���اره کن���م که محتوای

علمی اس ��ت .در ای ��ن کارگاهها پژوهش ��گران و دانش ��جویان عالقمندی

ای���ن اث���ر دربارۀ رویک���رد علمی نگارش اس���ت و نه دس���تور زب���ان و قواعد

بودند که با پرسشها ،نظرها و بیان تجربهها و مشکالت خود در زمینه

نقطهگ���ذاری و در ادام���ه ضمن معرفی محتوا ،بیش���تر ب���ا مطالب مطرح

نگارش علمی ،جنبههای مختلف آن را برایم روش� �نتر س ��اختند .منبع

ش���ده در کتاب آش���نا میش���ویم .و علمی که اش���اره به اختصاص نوشته

چهارم ،هدایت و مش ��اوره چند پایاننامه در مقطع کارشناس ��ی ارشد و

متون علمی دارد و نه ادبی.

تدری���س درسهایی چون آیی ��ن نگارش علم ��ی و روش تحقیق بود تا از

دربارۀ مولف

نزدیک با مش ��کالت دانش ��جویان در پژوهش و نگارش آشنا شوم .منبع

معرف���ی کتاب مبانی نگارش علمی بهانهای بود برای معرفی مولف آن و
آشنایی جامعه علمی با آثار ایشان .هر چند اثر حاضر بسیار قابل توجه و
پر نکته است و معرفی آن به جامعه علمی ،ضروری و استفاده از آن برای
نگارش مهم اس���ت؛ اما این اثر تنها حاوی مبانی نگارش علمی است که

پنج���م را باید ارزیابی و داوری مقالهه ��ا و پایاننامههای متعدد در چند
س���ال اخیر ذکر کن ��م .منبع پایانی نی ��ز تجربه عضوی ��ت در کمیته علمی
تعدادی از همایشهاس ��ت که هر کدام فرصت ت ��ازهای را برای ارزیابی و
مطالعه آثار علمی برایم مهیا کرد».

بس���یار کل���ی و البته جامع به این موضوع پرداخته اس���ت .ش���اید بدون

در فص���ل اول ب ��ا عنوان «درآمدی بر مقاله و مقالهنویس ��ی» ابتدا مقاله و

معرف���ی صاحب قل���م ،کاری ابتر انجام داده باش���یم .پ���س در این مقال

مقاله علمی تعریف میشود .بیش از ده تعریف مختلف به همراه تحلیل

به معرفی اجمالی نویس���نده میپردازیم ،تا طالبان علم و پژوهشگران با

برای مقاله ارائه ش ��ده اس ��ت .س ��پس این مباحث آمده اس ��ت :اهداف

مطالع���ه آن آثار ،اطالعات خود در زمینههای پژوهش���ی کامل کنند و با

مقالهنویسی علمی (اهداف اجتماعی و اهداف فرعی) ،جایگاه و اهمیت

مهارت به نگارش بپردازند.

مقاله علمی در دنیای امروز (در هش ��ت محور :دسترس ��ی به اطالعات و

دکت���ر یزدان منصوریان دانش���یار ،عضو هئیت علمی و مدیر گروه رش���ته

یافتهه���ای پژوهش ��ی ،ش ��اخصی در ارزیاب ��ی می ��زان تولید دان ��ش ،ابزار

علم اطالعات و دانششناسی و همچنین رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) است.
ایش���ان مدرک دکتری خود را در رش���ته عل���وم کتابداری و اطالعرس���انی
از دانش���گاه ش���فیلد انگلس���تان در س���ال  1385اخذ کرد .عنوان رس���اله
وی« ،پیدایی اطالعات در محیط وب و بررس���ی موفقیت و شکس���ت در
بازیاب���ی اطالعات از نظ���ر کاربران نهایی» بوده اس���ت .منصوریان دارای
مدرک کارشناسیارش���د رشته علوم کتابداری و اطالع رسانی از دانشگاه
فردوسی مشهد و مهندسی کشاورزی از دانشگاه گیالن است.

گس���ترش و توس ��عه دانش ،ارتباط میان محققان ،ثب ��ت و ضبط دانش
بش���ری ،تولید س ��ایر آثار و منابع مکتوب ،استانداردس ��ازی فرآیند تولید
عل���م و در نهایت کش ��ف زمینههای ت ��ازه تحقیقی) ،انگیزههای انتش���ار
مقالههای علمی (آموزش ،نقد و بررسی موضوع تحقیق ،مستندسازی،
گزارشنویس ��ی ،نوش ��تن به قص ��د متقاعدک ��ردن دیگران ،نوش ��تن برای
آرامش و نوش ��تن به قصد نوشتن) ،موانع مقالهنویسی ،انواع مقالههای
علم���ی و پیش نیازه ��ا و مهارته ��ای مقالهنویس���ی (دسترس ��ی مؤثر به
منابع اطالعاتی و جس ��تجوی بهینه اطالعات مرتب ��ط با موضوع مقاله؛
توانایی ایجاد پیوند میان منابع مورد مطالعه و دانستههای قبلی برای

ایشان تالیفات بسیاری اعم از مقاالت فارسی و التین ،مقاالت ارائهشده

تدوین پیش ��ینه پژوهش؛ آش ��نایی با ش ��یوههای اس ��تفاده و استناد به

در کنفرانسه���ای داخلی و خارجی ،نقد کتاب و  ...دارند که بیان تمام

منابع ،حقوق نس ��خهبرداری و نحوه رعای ��ت موازین اجتماعی و قانونی

موارد میسر نیست و عالقمندان میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر

در اس���تفاده از آثار دیگران؛ آشنایی با س ��اختار یک مقاله علمی ،احاطه

درباره دکتر یزدان منصوریان و دسترس���ی به متن کامل ا کثر نوشتههای

کاف���ی بر زبان معمول و مرس ��وم در هم ��ان حوزه مورد مطالع ��ه؛ توانایی

وی به آدرس http://cvs.khu.ac.ir/yazdan.htmمراجعه کنند.

انتخاب مناسبترین مجله برای انتشار مقاله و مهارت در ایجاد تعامل
سازنده با مجلهها ،پاسخگویی به داوران و مهارت در ویرایش مقاله).
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«اصول نگارش علمی» عنوان فصل دوم اس���ت که نویسنده ابتدا اصول

در فص���ل نهم نیز «مهارتهای تدوین پایاننامه و طرح پژوهش ��ی» ،به

عمومی و پایه نگارش را که عبارتند از :پایبندی به رویکرد علمی ،رعایت

صورت اختصاصی و جدا گانه بررس ��ی ش ��ده اس ��ت .این فصل با تعریف

بیطرفی در ن���گارش ،ایجاز و خالصهگویی در نگارش ،سادهنویس���ی در

پایاننام���ه و رس ��اله ،همچنین توضیحات ��ی درباره نقش اس ��تاد راهنما،

ن���گارش ،شفافس���ازی و پرهی���ز از ابه���ام ،امان���تداری و رعایت حقوق

مش���اور و داور آغاز میش ��ود .در ادامه انتخاب موض ��وع پژوهش که یکی

نس���خهبرداری و انتقادپذیری ،توضیح میدهد و سپس  21توصیه برای

از بزرگترین دغدغههای دانش ��جویان اس ��ت ،بررس ��ی میشود .نگارش

نگارش ارائه میدهد.

پروپوزال ،دارای عناصر و مؤلفههای ضروری است که عبارتند از :تبیین

«س���اختار مقالههای علمی» در فصل س���وم بررسی ش���ده است .بیست
ج���زء معم���ول در مقالهه���ای علمی ش���امل عن���وان ،پدی���دآور ،چکیده،
کلیدواژهها ،مقدمه ،بیان مس���ئله ،تبیین هدف ،پرسشهای پژوهش،
پیش���ینه پژوهش ،معرفی طرح ،روششناس���ی ،ابزار پژوهش ،محدوده
و محدودیته���ا ،یافتهها ،بحث و نتیجه ،پیش���نهادها ،تقدیر و تش���کر،
منابع و پیوستها به همراه مثالهای فارسی و التین بحث شده است.
در فص���ل چهارم« ،ویژگیهای یک مقاله علمی» ،اصالت موضوع ،عدم
انتش���ار قبل���ی ،نگارش براس���اس زبان معی���ار ،پیوند کافی با آث���ار مرتبط
قبل���ی ،انس���جام و یکدس���تی محتوا و س���اختار ،مس���تندبودن یافتهها و
دادهه���ا ،وضوح و پیچیدگی کافی ،رویک���رد تحلیلی ،خالقیت و نوآوری،
کاربردپذیری نتایج ،جامعیت و عمق کافی ،ایجاز ،پیوند با مس���ائل روز
و  ...معرفی شده است.
فص���ل پنج���م با عن���وان «اصال���ت مت���ن و امان���تداری در ن���گارش» ،در
م���ورد مهمتری���ن ویژگی ممت���از هر طرح پژوهش���ی ،یعن���ی اصالت بحث

اهمیت پژوه ��ش ،تبیین ضرورت پژوهش ،اثبات اصالت موضوع ،بیان
مسئله ،اهداف پژوهش ،پرسش پژوهش ،فرضیههای پژوهش ،تعریف
عملیات���ی و مبانی نظری ،معرفی رویکرد و روش پژوهش ،معرفی جامعه
آماری ،روش نمونهگیری ،انتخاب ابزار گردآوری و روش تحلیل دادهها،
پیشبین���ی نتایج م ��ورد انتظ ��ار ،ارائه برنام� �ه زمانبندیش ��ده ،تبیین
محدوده و محدودیتهای احتمالی که همگی بیان ش ��دهاند .در پایان
این فصل مباحثی مانند حضور در جلس ��ه دفاع ،وظایف دانش ��جو پس
از جلس���ه دفاع ،اخالق پژوهش ،چگونگی تعامل با استاد راهنما و سایر
موارد ارائه شده است.
اث���ر حاضر میتواند مورد اس ��تفاده دانش ��جویان از مقطع کارشناس ��ی تا
ارش���د و تمام ��ی پژوهش ��گران و محقق ��ان در حوزهه ��ای مختل ��ف علوم
بهوی���ژه علوم اس�ل�امی و انس ��انی ب ��رای ارتق ��ای مهارتهای نگارش ��ی و
انتخاب موضوعات جدی ��د و اصیل قرار گیرد .با مطالعه این اثر میتوان
راهکارهای مناسبی برای نگارش و چاپ مقاالت علمی فرا گرفت.

میکن���د .ان���واع اصالت نیز ش���امل اصالت موض���وع ،دادهه���ا و یافتهها،
اندیش���ه ،تفس���یر دادهها و روشش���ناختی اس���ت .ادامه فص���ل در مورد
ان���واع فریبکاریهای ممک���ن در محیطهای علمی مانند دادهس���ازی،
دستکاری در دادهها و سرقت محتوایی است.
«تمرین نگارش و توس���عه مهارتهای نوشتاری» ،موضوع فصل ششم
اس���ت .مه���ارت مطالعه ،مهارته���ای زبان���ی و دس���توری ،مهارتهای
اطالعیاب���ی ،مهارتهای مدیریت زمان ،مهارتهای مدیریت اطالعات
شخصی و  ...برای نگارش ضروری دانسته شده است .عادت به نوشتن
نیز فرآیند نگارش را آسان میکند که برای کسب این عادت راهکارهایی
مثل ع���دم همزمانی ن���گارش و ویرایش ،نوش���تن همزمان ب���ا خواندن،
اولویتبن���دی ن���گارش ،اختصاص زمان خاصی به نوش���تن ،فن نگارش
آزاد و  ...ارائه شده است.
پ���س از نگارش ه���ر مقاله باید به فک���ر انتخاب مجل���های تخصصی برای
انتش���ار آن بود .در فصل هفت���م «معیارهای گزینش مجله برای انتش���ار
مقاله» توضیح داده ش���ده اس���ت .ابتدا کلیاتی راجع ب���ه مجالت علمی
و س���پس مجلهها براساس فاصله انتش���ار ،موضوع ،رتبه علمی ،گستره
جغرافیایی ،نوع انتشار ،زبان و  ...دستهبندی شدهاند.
فرآیند «ارسال مقاله و پاسخ داوران» در فصل هشتم بررسی شده است.
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معجم مصطلحات
المکتبات و المعلومات
(انجلیزی– عربی)

معـریف امجــایل

معجم مصطلحات المکتبات و المعلومات (انجلیزی  -عربی)؛ قاری ،عبدالغفور عبدالفتاح؛ ریاض:
مکتبه الملک فهد الوطنیه1420 ،ق2000 /م.

بهروز همایی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی.

مقدمه

واژهنامهای دیگر در این حوزه،

کتاب���داری و اط�ل�اع رس���انی رش���تهای پوی���ا و متحول اس���ت و هم���واره از

Elsevier’s Dictionary of

محی���ط اطالعات���ی تأثی���ر میپذیرد و ب���ر آن تأثی���ر میگذارد .کتاب���داران و

 Library Scienceاس ��ت ک ��ه

اط�ل�اع رس���انان نیز با درک ای���ن فرایند ،بر آن هس���تند تا دس���تاوردهای

ضمن تعریف واژگان این حوزه

نوی���ن جامع���ۀ جهانی حرفه خ���ود را در قالب ترجمۀ متون س���ودمند در

به انگلیس ��ی ،معادلها را به فرانسوی ،اس ��پانیولی ،ایتالیایی ،آلمانی و

اختیار همکاران خود قرار دهند .فرهنگهای کتابداری و اطالعرس���انی

عربی هم آورده اس ��ت و ویرایش س ��وم آن در س ��ال ۱۹۷۳م منتشر شد و

ابزارهای بس���یار مفیدی برای انتق���ال مفاهیم تخصصی از زبانی به زبان

۷۱۸صفحه است.

دیگر هستند.

در سالهای اخیر فرهنگهای کتابداری رشد و توسعه یافته و هما کنون

فرهنگه���ای کتابداری و اطالعرس���انی ،فهرس���ت الفبای���ی اصطالحات
ً
ح���وزه کتاب���داری و اطالع رس���انی هس���تند ک���ه معم���وال دارای تعریف و

بس���یاری از آنها ب ��ه صورت پیوس ��ته در اینترن ��ت قابل دسترس� �یاند .از
ُ
جمله آنها میتوان به فرهنگ ادلیس 1اش ��اره کرد که ا کنون تعداد ۴۲۰۰

توصیف کافی هستند.

شناسه پذیرفتهشده و ارجاعی را در خود جای داده است .فرهنگ فوق

در ح���وزه کتاب���داری و اط�ل�اع رس���انی در جهان ،فرهنگه���ای یکزبانه
و دوزبانه بس���یاری منتش���ر ش���ده اس���ت .یکی از فرهنگه���ای قدیمی،

در سال ۲۰۰۴م ،در  ۷۸۸صفحه توسط Libraries Unlimitedبه صورت
چاپی هم منتشر شد.

واژهنام���های اس���ت ک���ه ه���ارود در س���ال۱۹۳۸م ب���ا عن���وانLibrarian’s

در کش���ورهای عربی نیز تا کن ��ون فرهنگهای کتابداری و اطالعرس ��انی

Glossaryمنتش���ر ک���رد .ای���ن اث���ر بارها ب���ا ویرایشهای مختلف منتش���ر

مختلفی منتشر شده است که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره

ش���ده .دهمین ویرایش آن در س���ال  ۲۰۰۵با عنوانHarrod’s Librarian

کرد:

 Glossary and Reference Bookش���امل راهنم���ای ده ه���زار و دویس���ت

 .1تامس ��ون ،آنتون ��ی؛ معج ��م المصطلح ��ات المکتبی ��ه؛ ترجم ��ه محمد

واژه و کوتاهنوش���ت در ح���وزه عل���وم کتابداری ،مدیریت اطالعات ،نش���ر

احم���د حس ��ین ،احمد کاب ��ش ،محم ��ود ش ��نیطی؛ قاهره :ش ��عبه ملی

و مدیریت آرش���یو در  ۷۳۵صفحه منتشر ش���د .انجمن کتابداران آمریکا

یونسکو1965 ،م.

از پیش���گامان این حوزه محس���وب میش���ود .این واژه نامه ب���ار دیگر در

 .2بنه���اوی ،محمدامی ��ن؛ معج ��م المصطلحات المکتبی ��ه (انجلیزی -
عربی)؛ قاهره :دار الشروق1970 ،م( .ویراست دوم1978 :م296 .ص).

هم با انتش���ار  A.L.A Glossary library Terminologyدر س���ال ۱۹۴۳م
۱۹۸۳م توسط این انجمن در  ۲۴۵صفحه منتشر شد.
از واژهنامهه���ای دو زبان���ه کتاب���داری نیز میت���وان به واژهنام���ه دو زبانه
انگلیس���ی  -آلمانی ،آلمانی  -انگلیس���ی اش���اره کرد که در س���ال ۲۰۰۳م
توس���ط  K.G. Saurدر  ۵۲۴صفح���ه منتش���ر ش���د و واژهه���ای مربوط به

 .3ش���ریف ,عب ��داهلل؛ معج ��م مصطلحات عل ��م المکتب ��ات و المعلومات
(انجلیزی  -عربی)؛ طرابلس :المنشاه العامه للنشر1980 ،م223( .ص).
(ویراست چهارم :بیروت :دار التضامن1999 ,م301 .ص).

اطالعرسانی ،کتابشناسی و جز آن را دربرداشت.

1.ODLIS.
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 .4میالد ،س���لوی علی؛ قاموس مصطلحات الوثائق و االرشیف (عربی -
فرنسی  -انجلیزی)؛قاهره :دار الثقافه1982 ،م96( .ص).
 .5ب���ارودی ،عب���داهلل عم���ر؛ المعج ��م المع ��رب للمصطلح ��ات المکتبیه
(انجلیزی  -عربی)؛ بیروت :عالم الکتب1983 ،م913( .ص).
 .6ش���رف الدین ،عبدالتواب و ش���اعر ،عبدالفتاح؛ المعجم الموس ��وعی
لعلوم المکتبات و التوثیق و المعلومات؛ کویت :کاظمه للنش���ر1984 ،م.
(448ص).
 .7ش���امی ،احم���د محم���د و حس���ب اهلل ،س���ید؛ المعج ��م الموس ��وعی
لمصطلح ��ات المکتب ��ات و المعلوم ��ات (انجلیزی  -عرب ��ی)؛ ریاض :دار
المریخ1988 ،م1204( .ص).
 .8خلیف���ه ،ش���عبان عبدالعزی���ز؛ قام ��وس البنه ��اوی الموس ��وعی ف ��ی
مصطلح ��ات المکتب ��ات و المعلوم ��ات؛ قاه���ره :العرب���ی للنش���ر1991 ،م.
(469ص).
 .9دیاب ،مفتاح محمد؛ معجم المصطلحات العلمیه فی علم المکتبات
والتوثی ��ق والمعلومات(إنجلی ��زی -عربی،معجم مش ��روح)؛ قاهره :الدار
الدولیه326(.1995،ص).
 .10ش���امی ،احم���د محم���د و حس���ب اهلل ،س���ید؛ الموس ��وعه العربی ��ه
لمصطلح ��ات علوم المکتب ��ات و المعلوم ��ات و الحاس ��بات (انجلیزی -
عربی)؛ قاهره :المکتبه اال کادیمیه2001 ،م3( .ج).
 .11عبدالمعطی ،یاس���ر یوس���ف و لشر ،تیریس���ا؛ معجم علوم المکتبات و
المعلوم ��ات (انجلی ��زی – عرب ��ی ،مع کش ��اف عربی  -انجلی ��زی)؛ کویت:
جامع���ه الکویت ،لجن���ه التالیف و التعریف و النش���ر2003 ،م441( .ص+ .
62ص .کشاف عربی)

معریفامجایل
عبدالفتاح قاری گردآوری و در سال  2000میالدی ،توسط کتابخانه ملی
ملک فهد عربستان در  350صفحه با قطع وزیری منتشر شده است.
گردآورن���دۀ این کت ��اب دکت ��ر عبدالغف ��ور عبدالفتاح قاری ،کارشناس ��ی
ارش���د کتابداری و اطالعرس ��انی را از دانش ��گاه پیتزبورگ آمریکا ()1986
2

و دکت���رای کتاب ��داری و اطالعرس ��انی ب ��ا گرایش فن ��اوری اطالع ��ات را از
دانش���کده کتاب ��داری و اطالعرس ��انی دانش ��گاه الفب ��وروگ 3انگلس ��تان
( )1994دریاف ��ت کرده اس ��ت و در ح ��ال حاضر عضو هیئ ��ت علمی گروه
کتاب���داری و اطالعرس ��انی دانش ��گاه عبدالعزی ��ز ج ��ده و همچنین مدیر
کتابخانههای این دانشگاه است.
ای���ن فرهن���گ از روزآمدترین فرهنگه ��ای تخصصی دوزبان ��ه کتابداری
و اط�ل�اع رس ��انی و ش ��امل  1500اصط�ل�اح تخصص ��ی ح ��وزه کتاب ��داری و
اطالعرس���انی است که براس ��اس ترتیب الفبایی حروف انگلیسی ()A-Z
مرتب شدهاند.
گردآورن���ده کت ��اب در مقدم ��ه ابتدا ب ��ه اهمیت فرهنگه ��ای تخصصی
حوزهه���ای مختل ��ف در برطرفکردن ابهامه ��ا و فهم بیش ��تر از آن حوزه
اش���اره کرده و تدوین فرهنگهای تخصصی بهویژه در حوزه کتابداری و
اطالعرسانی را ضروری دانسته است(.ص .)90
وی تدوی���ن فرهنگهای کتابداری و اطالع رس ��انی را ب ��ه دلیل ماهیت
متغیر اطالعات دش ��وار دانسته است و روزآمدنبودن ،نداشتن جامعیت
و ع���دم پوش ��ش حوزهه ��ای تخصص ��ی را از نق ��اط ضع ��ف فرهنگهای
موجود کتابداری و اطالع رس ��انی به زبان عربی دانس ��ته است .او سعی
کرده در این فرهنگ این نقایص را رفع نماید و فرهنگ جامعی در زمینه
کتابداری و اطالع رسانی به زبان عربی منتشر نماید.
مهمتری���ن منابعی که دکتر قاری در تدوین این فرهنگ از آنها اس ��تفاده

از جمل���ه فرهنگهای روزآمد و جدید به زبان عربی نیز فرهنگهای زیر

کرده است ،عبارتند از:

هستند:

 ش���ریف ,عب ��داهلل؛ معج ��م مصطلح ��ات عل ��م المکتب ��ات و المعلومات(انجلیزی  -عربی)

 .1زبی���دی ،ماج���د خال���د توه���ان؛ معج ��م مفاهی ��م عل ��وم المکتب ��ات
والمعلومات فی الفضاء الرقمی:إنجلیزی  -عربی؛ عمان (اردن) :الشبکه
العربی���ه للتعلیم المفت���وح و التعلیم المفتوح ،اتح���اد الجامعات العربیه،
2011م365( .ص).
 .2زبی���دی ،ماج���د خال���د توه���ان؛ معجم مختص ��رات عل ��وم المکتبات
والمعلوم ��ات ف ��ی بیئ ��ه اإلنترنت:إنجلیزی  -عربی؛ عم���ان (االردن) :دار
صفاء2009 ،م304( .ص).
 .3فرهنگ انگلیس���ی  -عربی الش���امی ک���ه به صورت پیوس���ته از طریق
اینترنت قابل دسترسی است ()www.elshami.com

 بنه���اوی ،محمد امی ��ن؛ معج ��م المصطلحات المکتبی ��ه (انجلیزی -عربی)
 ش���امی ،احم ��د محم ��د و حس ��ب اهلل ،س ��ید؛ المعج ��م الموس ��وعیلمصطلحات المکتبات و المعلومات (انجلیزی  -عربی)
 ش���رف الدی ��ن ،عبدالت ��واب و ش ��اعر ،عبدالفتاح؛ المعجم الموس ��وعیلعلوم المکتبات و التوثیق و المعلومات.
 -المعجم العربی الموحد لمصطلحات الحاسبات االلکترونیه.
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معریفامجایل

تازههایناگرشونشر

 عالق ،بش���یر عب���اس؛ المعج ��م الش ��امل لمصطلحات العل ��وم االداریهالمحاسبه و التمویل و المصارف.

… .windows, kilo hertz, laser,

 -عوشه ،زکی راتب؛ قاموس االداره العامه.

 .11استفاده از برخی اصطالحات ساده و ابتدایی و ارائه تعریف و توضیح

هر مدخل این فرهنگ از چهار بخش تش���کیل ش���ده است که به ترتیب

 .10اس���تفاده از اصطالحات نامرتبط ب ��ا محتوای کتاب از جملهLogic,:

برای آنها؛ مانند .username

عبارتند از:

 .12ارائ���ه توضیحات مختصر برای اصطالحاتی که چندین تعریف دارند

 .1اصطالح تخصصی انگلیسی

و نیاز به بحث بیشتری در رابطه با آن است.

 .2ترجمه عربی اصطالح موردنظر

 .13پوش ��ش کمت ��ر حوزهه ��ای جدید کتاب ��داری و اطالعرس ��انی مانند

 .3تعریف و توصیف اصطالح مورد نظر به عربی

کتابخانههای دیجیتال.

 .4ارجاع به اصطالحات مترادف

 .14عدم استفاده از معادلهای عربی برای آغازهها؛ مانند .KOWC

از نقاط قوت این فرهنگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

جمعبندی

 .1روزآمدی اصطالحات حوزه کتابداری و اطالع رسانی و ارتباطات.

در مجموع میتوان گفت این فرهنگ با وجود کاستیها و نقاط ضعف،

 .2استفاده از روش دلفی برای انتخاب اصطالحات.

منبع مناسب و مفیدی در حوزه کتابداری و اطالع رسانی به زبان عربی
اس���ت و بهویژه ب ��رای کتاب ��داران و فهرستنویس���ان کتابخانههایی که

 .3استفاده از معادلهای مناسب به عربی.

دارای منابع به زبان عربی هستند ،راهنمای مناسبی است.

 .4استفاده از تعاریف و توصیفهای مناسب برای اصطالحات.

تصویر یک مدخل

 .5استفاده از ارجاع برای اصطالحات مشابه و مترادف.
 .6ارائ���ه لیس���ت مرا کز اطالعرس���انی کش���ورهای عربی به هم���راه آدرس
اینترنتی در قسمت نمایهها.
 .7ارائه فهرست روزنامههای منتشره به زبان عربی در اینترنت در پایان
کتاب.

نقاط ضعف
یکی از اش���کالهای اساس���ی این فرهنگ ،اختص���اص حجم عمدهای از
اصطالحات گردآوری شده به اصطالحات حوزه علوم رایانه ،الکترونیک
و اینترن���ت اس���ت و این فرهن���گ بیش از اینکه یک فرهن���گ کتابداری و
اطالعرس���انی محس���وب ش���ود ،ی���ک فرهنگ عل���وم رایان���ه و الکترونیک
ً
اس���ت .این اشکال احتماال ناشی از گرایش دکترای گردآورنده کتاب به
حوزه فناوری اطالعات است.
از سایر مشکلهای این فرهنگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .8ای���ن فرهن���گ ب���رای اس���تفاده در کش���ورهای عرب���ی گردآوری ش���ده
اس���ت؛ اما ترتیب آن براس���اس حروف انگلیسی اس���ت و هیچ نمایهای از
اصطالحات معادل عربی نیز در این کتاب وجود ندارد.
 .9تعاریف و توضیحات ارائهش���ده برای اصطالحات تخصصی نامناسب
و نامرتبط اس���ت .برای نمون���ه میتوان به توضیح���ات مدخل چکیده

4

اشاره کرد که در آن چکیده را یکی از اشکال کتابشناسی که کار تلخیص
نشریات ادواری را انجام میدهد ،معرفی کرده است.
4. Abstract.
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