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یکی از مهم ترین عواملی که دسترسی سریع و مطمئن به بانک های اطالعات را در ایران با چالش های بسیار 
مواجه کرده، رسم الخط زبان فارسی است. بحث درباره محاسن و معایب رسم الخط فارسی بحثی گسترده 

گروه های مختلف علمی را می طلبد. که بررسی همه جانبه آن، همفکری و همکاری  و پیچیده است 

مــا در ایــن یادداشــت تنهــا بــه موضــوع کوچکــی از این حــوزه گســترده اشــاره می کنیــم. در بیشــتر بانک های 
اطالعات )کتابخانه ملی، خانه کتاب و...( و دائرة المعارف ها و دانشنامه های منتشر شده، اسم های مرکب 
کامل( بین دو جزء اســم مرکب  کتاب ها به ســه شــکل )بدون فاصله، با نیم فاصله، با فاصله  نویســندگان و 
آمــده اســت. همین امر ســبب شــده اســت که فرایند دسترســی بــه اطالعات و بــه تبع آن انتقــال اطالعات و 

کامل نباشد. تجزیه و تحلیل اطالعات جامع و 

کتاب فالن، پنجاه بار از ابن ســینا یاد شــده  که در  کرده بود  که نویســنده ادعا  برای مثال در مقاله ای خواندم 
است. وقتی به اصل کتاب مراجعه کردم، دیدم که این کلمه به دو شکل »ابن سینا« و »ابن سینا« تایپ شده 
و نویســنده محترم فقط بر اســاس رســم الخط مورد نظر  خود )ابن سینا( جســتجو کرده و نتیجه را با قاطعیت 
کوچک تایپی زمینه ســاز مشــکالت  اعالم فرموده و تکرار هفتاد بار »ابن ســینا« را ندیده اســت. این اشــکال 

که نتایج تحقیقات را زیر سؤال می برد. بزرگی می شود 

کز تحقیقاتی ایران محســوب می شــود،  »دائرة المعــارف بــزرگ اســالمی« که الحق و االنصاف گل سرســبد مرا
گنجینه بزرگ  کوچک، اما مهم بی توجه بوده است. در تمامی مجلدات این  کمال تأسف به این مشکل  در 
که زیبنده  علمی، ناهماهنگی در تایپ رســم الخط اســامی نویســندگان و کتاب ها به وفور به چشم می خورد 
آن مرکز بزرگ علمی نیســت. مثال نام »ابن ابی الحدید« صدها بار بافاصله و بی فاصله آمده اســت: »ابن ابی 

الحدید«، »ابن ابی الحدید«، »ابن ابی الحدید«، »ابن ابی الحدید«. 

کارشناســان و ویراســتاران دائرة المعــارف بزرگ اســالمی مطرح  کوچــک را چندبــار بــا  ایــن مشــکل بــه ظاهــر 
کردم، اما متاســفأنه با انکار و توجیه اشــتباهات و اغالط  از ســوی ایشــان مواجه شــدم. از دیدگاه ایشــان این 
گزیــر اســت و ثانیــًا خللی در اصــل مقاالت و محتــوای علمی آنهــا وارد نمی کند و  خالصه  اشــتباهات اواًل نا

اینکه اصاًل  ارزش هزینه کردن برای رفع آن و غصه خوردن ندارد.

 چکیده:
در اغلب بانک های اطالعات و دائره 
المعارف ها و دانشنامه های منتشر 
شده، اسم های مرکب نویسندگان و 
کتاب ها به سه شکل بدون فاصله، 
نیم فاصله، و فاصله کامل بین دو 
جزء مرکب آمده است. همین امر 

سبب شده است که فرآیند دسترسی 
به اطالعات و به تبع آن، انتقال و 

تجزیه و تحلیل اطالعات، جامع 
نباشد. این ناهماهنگی در تایپ رسم 
الخط اسامی نویسندگان و کتاب ها 

در تمامی مجلدات دائره المعارف 
بزرگ اسالمی نیز به چشم می خورد. 

نویسنده در نوشتار حاضر برخی از 
این ناهماهنگی ها در رسم الخط 
عناوین کتاب ها و نام اشخاص و 

ناشران را متذکر می شود.

 کلیدواژه:
رسم الخط، دائره المعارف بزرگ 
اسالمی، نام نویسندگان، عنوان 

کتاب ها، رسم الخط فارسی.

نقد و برریس کتاب

ناهماهنگی در رسم الخط 
نام نویسندگان و کتاب ها در 
دایرة المعارف بزرگ اسالمی
سیدرضا باقریان موحد
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یکــی دیگــر از خشــت های کجی که متأســفانه دائرة المعارف بزرگ اســالمی بنیانگذار یا گســترش دهنده آن 
بوده حذف نام ناشــر از منابع مقاالت اســت.  نویســندگان در بخش منابع مقاله، نام کتاب، نویسنده، شهر و 
که در نوشــتن فهرست  ســال چاپ را می آورند، اما از ذکر نام ناشــر خودداری می کنند با این توجیِه غیرعلمی 
که اواًل حق معنوی و زحمات و خدمات ناشــران  منابع بنا بر اختصار اســت، نه تطویل. این در حالی اســت 
زیر ســؤال می رود و ثانیًا رونِد دسترســی به اطالعات کتاب ناقص می ماند. خواننده باید برای یافتن نام ناشــر 
این کتاب به منابع دیگر رجوع کند. متأســفانه این شــیوه نامیمون به دیگر دانشــنامه ها و موســوعه ها سرایت 

کرده است. برخی نام مصحح یا مترجم را حذف می کنند، برخی سال چاپ را، برخی محل نشر را و ... .

کــرد: کوه با نخســتین  بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای نشــر و پژوهــش بایــد از همیــن نــکات کوچک شــروع 
سنگریزه ها آغاز می شود.

در ادامه به برخی از این ناهماهنگی ها اشاره می کنیم.

کتابها ناهماهنگیدررسمالخط

بافاصلهبدون فاصله

چهار مقاله 28/4چهارمقاله 466/19

من ال یحضر 243/20من الیحضر 278/20

یخ 4/20 یخ 4/20مجمع التوار مجمع  التوار

بحار االنوار 277/20بحاراالنوار 540/20

حکمة االشراق 349/20حکمة االشراق 21/20

حبل المتین 85/20حبل المتین 85/20

نتیجة الدوله 13/20نتیجة الدوله 13/20

مجمع البیان 285/20 مجمع البیان 119/20

جواهر السنیه281/20جواهرالسنیه281/20

نهج البالغه 560/20نهج البالغه 540/20

تذکرة االولیا 531/5تذکرةاالولیا 586/20

اسرار التوحید 531/5اسرارالتوحید 530/5

حدیقة  الشعراء 133/19حدیقة الشعراء 132/19

کشف المحجوب 19/ 133کشف المحجوب 177/19

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)ابن...(

بافاصلهبدون فاصله

ابن  سینا 1/4ابن سینا 1/4

ابن بابویه 272/20ابن بابویه 33/20

ابن ندیم 43/5ابن ندیم 43/5

ابن بطوطه 104/20ابن بطوطه 104/20

ابن شهر آشوب 540/20ابن شهرآشوب 541/20

ابن عنبه 3/19ابن عنبه 1/19

ابن فوطی 3/19ابن فوطی 4/19
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ابن نجار 9/19ابن نجار 9/19

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)...الدین(

بافاصلهبدون فاصله

شرف  الدین  خراسانی 1/ 22شرف الدین  خراسانی 7/4

حسام الدین ساالر 20/ 717حسام الدین چلبی 717/20

بهاء الدین 1/19بهاءالدین 1/19

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)محمد/علی(

بافاصلهبدون فاصله

محمد علی موحد 20/ 7محمدعلی موحد 15/20

محمد باقر محمودی 715/20محمدباقر محمودی 715/20

غالم حسین 695/20غالمحسین 20/ 7

کبر  غفاری 19/19 کبر  غفاری 19/19علی ا علی  ا

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)...زاده(

بافاصلهبدون فاصله

عالم زاده 1/ 23عالم زاده 4/ 10

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)...بن...(

بافاصلهبدون فاصله

ابوبکر بن حزم 244/5ابوبکربن شهاب 244/5

محمد بن منور 531/5محمدبن منور 530/5

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)ابو...(

بافاصلهبدون فاصله

ابو حاتم اسفزاری 307/5ابوحاتم رازی 307/5

ابو حامد غرناطی 319/5ابوحامدغرناطی 318/5

ابو عبداهلل مغربی 694/5ابوعبداهلل مغربی 694/5

ابو العبر هاشمی 694/5ابوالعبر هاشمی 694/5

ابو عبید جوزجانی 700/5ابوعبید جوزجانی 700/5

ناهماهنگیدررسمالخطاشخاص)عبد...(

بافاصلهبدون فاصله

ابوعبدالرحمن سلمی 678/5ابوعبد الرحمن سلمی 678/5

کتاب)...ئی( ناهماهنگیدررسمالخطنام

یء

ئی 21/20 دانشنامه عالیی 349/20دانشنامه عال
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ناهماهنگیدررسمالخطنامناشران

بافاصلهبدون فاصله

دار الفکر 597/20دارالفکر 597/20

دار الکتاب 27/19دارالکتاب 27/19

ناهماهنگیدررسمالخطناماشخاص)...خان(

بافاصلهبدون فاصله

خوافی خان 34/19خوافی خان 34/19

اباقا خان 2/19اباقاخان 2/19

ناهماهنگیدررسمالخطاسمهایمرکب

بافاصلهبدون فاصله

حاجی خلیفه 279/20حاجی خلیفه 660/20

حافظ ابرو 3/20حافظ ابرو 3/20

حافظ عثمان 14/20حافظ عثمان 14/20

ابوطالب حسینی 622/5ابوطالب حسینی تربتی 622/5

ابوعبداهلل زنجانی 684/5ابوعبداهلل زنجانی 684/5

امام  الحرمین 4/9امام الحرمین 4/9

جهان گشا 1/19جهانگشا 1/19

جهان  آرا بیگم 28/19جهان آرا بیگم 28/19

شاه جهان 28/19شاه جهان 28/19

جهان تیمور 32/19جهان تیمور 32/19

عین القضات 111/19عین القضات 103/19

ناهماهنگیدرسرشناسهها

ابن سینا، االشارات و التنبیهات 545/17
ابو علی سینا، حسین بن عبداهلل، االشارات 

والتنبیهات 422/1

ابن اثیر، علی، الکامل 56/19ابن اثیر، عزالدین، الکامل 324/1

ناهماهنگیدرسالنشر

االشارات والتنبیهات، تهران، 1379ق. 442/1االشارات و التنبیهات، تهران، 1379ش. 545/17
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