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و ايران، سال طب سنّيمجلّه 1390بهار،اولي، شمارهمودتي اسالم

 دانشنامه نويسي در ايراني باره مطالعات زيربنايي در

* فريد قاسملو

و ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران، تهران المعارف دايرةي دبيرخانه  پزشكي اسالم

به نظر مؤلـف ايـن سـطور، هـر دانـشنامه در جهـت قـوت،
و منطق اطالع وي استدالل :ژگي زير باشدرساني، بايد واجد سه

و انباشتگي استدالل منطقي، قدرت ديد اطالع. الف رساني
در آگاهي .»متن مقاله«هاي علمي
و معيار علمي در هـر حـوزه.ب ي استحكام زباني، پيروي از زبان

و دست در به قلهافتنيزباني »زبان مقاله«هاي دانش زباني
و هوشمند بين اجزاي مقاالت دان.ج و ارتباط منطقي شنامه

و خواننـدگان تـك راهنمايي مراجعه  تـك كنندگان بـه كتـاب
و استفاده از منطق  خوشة«مقاالت بر مقاالت ديگران دانشنامه،

.»مقاالت
 ديگري را هـم بـهيهايژگيو) از هر منظر خاص(شايد بتوان

الخط مـصوب هـر قلمـرو زبـاني، پيروي از رسم: موارد فوق افزود
و صـالحيت علمـي بـراي استفاده از مؤلفاني بـا  حـداكثر توانـايي

و پرهيز  تدوين مقاالت، باال بردن ضريب استناد سنجي در مقاالت
بي از آوردن دانسته  و منبع، و عـدم طـرح هايي بدون استناد طرفـي

و بسياري چيزهاي ديگرل پيشيمسا .داورانه در مقاالت
ن(ا ام سه)ر مؤلف اين سطورظباز هم به كه گانه شروط اي

كننـده اجـزاي سـاختاري در باال ذكر شد، به تعبيري هماهنگ 
ــه  ــكل دادن ب ــاس آن، ش ــر اس و ب ــشنامه، ــر دان ــاالت در ه مق

و علمي هستند دانشنامه .اي معتبر
شروط ديگر، جملگي اجزايي هستند كه به رخـداد ارتقـاء

آن كيفيت دانشنامه كمك مي  و » اجـزاي«تـوان ها را مـي كنند
.ها به شمار آورد دانشنامهديگري براي استحكام
و ايـران همـواره از ديگر سو، دايرة المعـارف پزشـكي اسـالم

و چـشم كوشيده است تا سياست  انـدازهاي خـود را، ها، راهكارها

و استفاده در دانشنامه در معرض افكار عموميييپيش از نها  شدن
ن ــاس از ــن اس ــر اي ــا ب ــد ت ــرار ده ــق و اصــالحي ظ ــادي رات ارش

دا خوانندگان است  و م به رفـع ايرادهـاي احتمـالي خـوديفاده كرده
بر اين اساس، تاكنون مقاالت متعددي بـراي معرفـي ايـن. بكوشد
ــرة و سياســت داي ــارف ــده المع ــشر ش ــاي آن منت ــواي(ه ــن، س اي

و سياست انداز المعارف است كه چشم اين دايرة» نامه شيوه« هاي ها
مقـاالتو مجموعـه) كلي آن بـه تفـصيل شـرح داده شـده اسـت 
.باشد حاضر نيز، بخشي ديگر از اين انتشارات مي

ده واقعيت اين است كه علي ها مـورد دانـشنامه رغم انتشار
ــي  ــه اصــول كلّ ــراي رســيدن ب ــادي ب ــوز راه زي در كــشور، هن

امروزه كه همه چيز، حتي. ها وجود دارد شكل در دانشنامه هم
و يكـسان واژگان به سوي استاندارد شدن مي  هـا،يسـاز رونـد

دا  سـازي بايـد بـه سـمت يكـسان،مي انسان شده استيدغدغه
باز به نظر مولـف ايـن. نيز حركت كردياصول دانشنامه نگار 

با سطور، يك دانشنامه بايد بكوشد تا مراجعه  كننده به خود را
و كـمنيتـر زمان، كـمنيتر كم  انـرژي بـه پاسـخنيتـر هزينـه

و اين ميسر نمي ت بـه سـمت طراحـي شود مگر با حرك برساند
.ها المعارفرةيالگوهاي همسان در طراحي دا

 خورشـيدي، گـروه 1389با همين دغدغـه، از اوايـل سـال
به پديدآورندگان دايرة و ايران شروع المعارف پزشكي اسالم

و مسا دغدغهي هايي تخصصي درباره برپايي نشست  ل خوديها
مي( و دغدغـه كه در سطحي، احتماالً  ديگـري توانـد موضـوع

هـا، گردهمـايي نخستين اين نشست. نمود) ها نيز باشد دانشنامه
المعارف پزشكي اسـالم كوچكي با موضوع ويرايش در دايرة 

در اين نشست چهار. برپا گرديد1389 بهارو ايران بود كه در 



 مقدمه

و ايران طب سنّي مجلّه/ 74  تي اسالم

و اين فرصت پيش آمد تا ويراستاران اين دايرة  مقاله طرح شد
آن المعارف دغدغه و ها را به بحث هاي خود را به زبان آورده

و سركار خـانم سـياره مهـين(با مساعدت مؤلفان. گذارندب فـر
و هومن عباسـپور حسن محمدآقايان مهندس علي كافي،  ) پور
و ايـران مقاالت آنان در اختيار دايرة المعارف پزشكي اسـالم

از. قرار گرفت تا نشر يابد  مجموعه مقاالت حاضر، چهار مقاله
اين مقاالت نـاظر. مقاالت ارايه شده در اين گردهمايي هستند 

و ايرانرةيداي به طرح موضوع درباره  المعارف پزشكي اسالم
ب  المعـارفرةيـداي اساس رويكرد نظريـه پردازانـه دربـارهرو

 ايـن مؤلفـانو هـر كـدام از انـد شـدهفيتـأل نويسي در ايـران
دري از جمله صاحب نظران عرصهنتوايممقاالت را  مطروحه

بـابنـ. در ايران به شمار آورد شان مقاله و اسـاس همـانر براين
رةيـدارويكرد نظريه پردازانه، ايـن مقـاالت بـا شـرايط خـاص 

و ايــران پديــد و در نگــاه انــد آمــدهالمعــارف پزشــكي اســالم
 ممكن اسـت بـا مقـاالت معمـول تفـاوتهاآننخست ساختار

ب  نظريه پردازي، توليد چنين مقاالتيي اما در عرصه. اشدداشته
.خارج از عرف نيست

 سـركار خـانم سـيمين قطبـي، عـضوفيتـألي پنجم، مقاله
ورةيدا علمي بنيادأتيهمحترم  المعارف اسالمي پيش از ايـن

به صورت شفاهي در نخستين همايش دانشنامه نويسي در ايران
ــود  ــده بـ ــه شـ ــه. ارايـ ــوي در ايـــن مقالـ ــشره از سـ ــار منتـ  آثـ

و ايرانرةيدا شامل شيوه نامه، مدخل( المعارف پزشكي اسالم
و اختـصارات منـابعي نامه، گزيده   نقـدي بـه ورطـه) تـصاوير

و ايـرانرةيدابراي. كشيده شده است  المعارف پزشكي اسالم
بسيار مناسب است كه با رويكردي بسيار جدي انتشارات آن از

د .شود انشنامه نويسان به نقد كشيده سوي
شايد الزم باشد تا از موضوعات كلّي به سمت موضوعات

ليبه عبارت ديگر، شايد الزم است مسا. تر حركت كرد جزئي
و بـه كلي دانشنامه نگاري در جامعـه مـورد بحـث قـرار گرفتـه

تـرل جزئـييتبديل شوند تا از وراي آن بتوان بـه مـسا» اصول«
و به آن و بدون ترديد يكي از مسا رسيد ل كلي نيزيها پرداخت

داي شيوه . استيالمعارفرةي ويرايش مقاالت
ــسا ــرح مـ ــاب طـ ــيد بـ ــد كوشـ ــارهيبايـ يل نظـــري دربـ

كــه بــا ســيل( مــاي نگــاري همــواره در جامعــه دانــشنامه

بـدون. بـاز باشـد) هـاي در حـال انتـشار روبروسـت دانشنامه
 اعتالي هرچه بيشتر خودل باعثيترديد، پرداختن به اين مسا

در دانشنامه و مايل به شـركت هايي كه در حال انتشار هستند
.ها خواهد انجاميد اين بحث

و دايرة سرپرست علمي به عنوان المعارف پزشكي اسالم
و قدرداني خود را به همه ايران  مؤلفان، كه بـاي مراتب تشكر
م كمال ا قرار دادنـد ميل مقاالت خود را براي انتشار در اختيار

.دارم اعالم مي


