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واقف هستيم كه هيچ .  و نقش آنها در توسعه فرهنگي سخن گفته شده استبارها از منزلت واالي كتابخانه وكتابدار
تواند پويايي الزم را داشته باشد و در توسعه فرهنگي  اي بدون پشتوانه نيروهاي انساني دلسوز و فرهيخته نمي كتابخانه

و رساني  مركز اطالع. در طول حيات خود كتابداران دلسوز، فرهيخته و خالقي را به ياد دارداي  هر كتابخانه. نقش بازي كند
هاي اين ساليان همواره به   در فراز و نشيب وگذرد  سال كه از تاسيس آن مي35دانشگاه نيز در طي مدت كتابخانه مركزي 

ست نياز به معرفي نيست استاد محمدعلي خاكساري پشتوانه كتابداران دلسوز مركز در جهت پويايي و بالندگي پيش رفته ا
 ديگري ،هاي ايران نام يكي تنها سراسر دانشگاه فردوسي بلكه تمام كتابخانه ده است كه نهرنامش آنچنان با اين مركز گره خو

اي خالي استاد همه ج. بسياري از اساتيد امروز كتابداري افتخار شاگردي و يا همكاري با ايشان را داشتند. نمايد را تداعي مي
ها در گلو ماند اما ياد و خاطره وي هر لحظه  هر چند بغض. ارادتمندان وي به ويژه همكارانش را در اين مركز را به درد آورد

 ."خاكساري بي ترنم رفت"شكفد و بر لبان جاري مي شود كه  جاي اين مركز مي در جاي
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  1... گذشت عمراستاد همه در خدمت كتاب  
  

  .داند، با اين همه خداي را سپاس اين قلم خود را در قدو قواره ياد و شأن استاد نمي

استاد محمد علي خاكساري از كتابداران برخاسته از خطه خراسان و واليت قهستان و قاين سال 
ه خانواده سنتي و مذهبي كه تحصيالت حوزوي را براي فرزند خويش پسنديد.  خورشيدي است1321
پرورش يافت و دوره مقدمات، سطح، خارج فقه و اصول را در  "مشهد"از اينرو وي در مكتب . بودند

همزمان موفق به دريافت تصديق مدرسي در علوم . اين شهر گذرانيد و در كسوت روحانيت درآمد
 در 1349 وارد دانشكده الهيات مشهد و سال 1343در سال . حوزوي از وزارت فرهنگ وقت گرديد

از همان دوران دانشجويي بنا به عالقه شخصي با . شته فلسفه و حكمت اسالمي فارغ التحصيل شدر
در . كتابدار آن كتابخانه بود) 1343-49(كتابخانه دانشكده الهيات همكاري نمود و مدت شش سال 

  . گذرانيد1348 را در سال (LC)طي اين فاصله زماني دوره كتابداري به روش كنگره 
 همكاري خود را با 1353خدمت نظام در   تاسيس و استاد پس از1350مركزي درسال كتابخانه 

نويسي  اين مركز آغاز وبه عنوان كتابدار فهرست نويس كتب فارسي و عربي، كتابدار مسؤول فهرست
 سرپرست بخش فهرست نويسي فارسي و از 1369  سالدر. كتب فارسي وعربي مشغول به كار شد

رياست اداره خدمات " سال 13 كه در شمار بازنشستگان قرار گرفت، به مدت 85 تا خرداد 72سال 
اي   كتابخانه مركزي جان تازه62با ورود كتابداران متخصص در سال .  را برعهده داشت"كتابداري

  : آغاز شد كه حاصل آن چهار مجموعه ارزشمند چاپي به شرح ذيل است"فهرستگانها"گرفت و عصر 
   52-63هاي  هاي فهرست شده سال ابمجموعه اول شامل كت

  63-64هاي  هاي فهرست شده سال مجموعه دوم شامل كتاب
  64-67هاي  هاي فهرست شده سال مجموعه سوم شامل كتاب

  67-70هاي  هاي فهرست شده سال مجموعه چهارم شامل كتاب
ستود و  رگ را ميوي همواره اين كار ست. ها روشن است نقش استاد در تهيه و تنظيم اين مجموعه     

 به رايانه سپرده شد به عنوان قدرداني از "دانها برگه"جاي نهاد و سالها بعد پس از اينكه  ارج مي
از اينكه با انجام كارهاي دستي خود، خوراك امروز رايانه را تامين ": نمود همكاران خود اظهار مي

ثمرات فراواني به همراه داشت كه مركزي  حاصل عمر ايشان در كتابخانه. "باليم مي كرديم، برخود
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هاي  هاي فراوان، تهيه جزوه ها و كالس تربيت كتابداران ورزيده، آثار و تاليفات متعدد، برگزاري دوره
ها و  هاي غير دانشگاهي، سخنراني آموزشي، برقراري ارتباط با ساير مراكز پژوهشي و كتابخانه

 كارورزان سطوح مختلف تحصيلي  و همكاري در ها، تدريس در مراكز غير دانشگاهي، آموزش مقاله
هاي علميه خراسان و  نويسي با بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس و حوزه امور فهرست

هاي وي به عنوان چهره علمي كتابخانه مركزي باعث  فعاليت. هاي وابسته از جمله آن است كتابخانه
ها و مراكز   فردوسي و نيز ساير دانشگاهمعرفي هرچه بيشتر اين مركز در داخل مجموعه دانشگاه

  .علمي غير دانشگاهي گرديد
 صميمانه به همكاري 79 كتابخانه در تير "يابي رساني و اطالع تازه هاي اطالع" با انتشار نشريه

همچنين با شروع مجدد فعاليت انجمن .  مقاله و گزارش در اين نشريه ارائه داد16پرداخت و حدود 
 انتخاب "هيأت مديره شاخه خراسان" به عنوان عضو ثابت 81رساني ايران در مهر  كتابداري و اطالع

ادامه يافت و موجب خدمات ارزنده ) 85مرداد (شد و اين همكاري تا هنگامي كه سربرخاك تيره نهاد 
  .ايشان به كتابداران اين خطه گرديد

هاي خدمت در  الل سالدر خ. آثار ارزشمند استاد در تاليف و ترجمه نيز حائز اهميت است
كتابخانه مركزي از آنجا كه پيشرفت اين حرفه را منتهاي آرزوي خود مي دانست تا آنجا كه در 
توانش بود در رفع كمبودهاي آن كوشيد و آثار و تحقيقات خود را در همين راستا عرضه نمود 

 به عنوان منبع معتبر علمي ها دراين زمينه است كه وي از اولين نوشته    "تاريخ كتاب"چنانكه ترجمه 
هاي برجاي مانده استاد  ها و مقاله فهرست كتاب. هاي درسي قرار گرفت و قابل قبول جزو كتاب

  :باشد به ترتيب تاريخ انتشار از نظر مي گذرد خاكساري كه برخي از آنها حاصل همكاري مشترك مي
، بانضمام )1363ا مهر از بدو تاسيس ت(فهرست توصيفي انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد  .1

ها و جهاد دانشگاهي مشهد، تهيه و تنظيم از محمدعلي خاكساري، رحمت اهللا  انتشارات دانشكده
دانشگاه فردوسي، كتابخانه مركزي و مركز : مشهد. ؛ زير نظر غالمحسين جاويد كبيري) فتاحي
  .1364اسناد، 

، )ع(كنگره جهاني حضرت رضا: كتابشناسي خراسان، تهيه و تدوين محمدعلي خاكساري، مشهد .2
1367. 



تهيه و تنظيم محمد جواد . 1363-68هاي اسالمي  فهرست موضوعي كتابخانه بنياد پژوهش .3
آستان قدس رضوي، بنياد : مشهد... . خندان، محمدعلي خاكساري، رحمت اهللا فتاحي و 

 . 1396پژوهشهاي اسالمي، 

ترجمه محمدعلي . تحقيق احسان عباساندلسي ؛  تصنيف علي بن احمد بن حرم. مراتب العلوم .4
 .1369آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسالمي، : مشهد. خاكساري

: مشهد. از كهن ترين دوران تا عصر حاضر، سونددال؛ ترجمه محمدعلي خاكساري: تاريخ كتاب .5
 .1372آستان قدس رضوي بنياد پژوهشهاي اسالمي، 

پور،  تهيه و تنظيم محمد فهيم. 1369-74ي اسالمي كتابشناسي موضوعي كتابخانه بنياد پژوهشها .6
آستان قدس رضوي، بنياد : مشهد. اجي نصرآبادينمحمدعلي خاكساري، با همكاري محسن 

 .1372پژوهشهاي اسالمي، 

دوره كوتاه مدت كتابداري براي آموزش كتابداران آموزشگاهي با : در . "مرجع شناسي" .7
اداره كل آموزش و پرورش : مشهد. دانشگاه مشهدهمكاري كتابخانه مركزي و مركز اسناد 

اي شهيد محمد  استان خراسان، مركز آموزش ضمن خدمت مشهد، مجتمع آموزش فني و حرفه
 .196-152: 1369منتظري 

). 1370بهمن (نخستين گردهمايي كتابداران دانشگاهي : در. "رسالت كتابداران و اخالق كتابداري" .8
 .1370كتابخانه مركزي و مركز اسناد، دانشگاه فردوسي مشهد، : مشهد

مجموعه : در. " زبانها و ادبيات ايراني و تصميم گيري درباره كاربرد آن : PIRآشنايي با رده " .9
هاي ارائه شده پيرامون كتاب و كتابداري در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه  سخنراني

 مركزي و مركزاسناد، دفتر دوم، پاييز دانشگاه فردوسي مشهد، كتابخانه: مشهد. فردوسي مشهد
1372 :2-18. 

 47، ش )ويژه نامه كنگره كتاب و كتابخانه در تمدن اسالمي(مجله مشكوه  . "كتابخانه رضوي " .10
 ١٨٢-١٨٠: )1374تابستان (

 .168-155:  ، همان"كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه فردوسي مشهد" .11

 
  :خصوصيات و سجاياي اخالقي استاد

، تحصيالت حوزوي، نسخه شناسي، تسلط بر احوال و آثار )آثار او گواه اين مدعاست(تسلط به زبان عربي 
قصيده غديريه، (، طبع شعر )نسخ رانيكو مي نوشت(رجال مذهبي و تاريخي به ويژه رجال خراسان، خط خوش 



و جلب و جذب ) او مربوط نمي شدحتي در اموري كه به (گيري مسايل، روحيه كمك رساني  ، واكاوي و پي)افطاريه
شناخت از  جايگاه نمي. در انجام امور از هيچ كاري فروگذار نبود. مخاطب وي را شخصيتي متمايز مي ساخت

اين قلم به ياد دارد ... جابجايي كتابها تا انجام تكليف درسي فرزندان همكاران و ترجمه متون براي دانشجويان 
گشت تا فرزند يكي از همكاران بتواند تكليف درسي  ها به دنبال كتاب مي فسهشبي با وجود قطع برق در ميان ق

اش جلوه  در برابر سوال روح معلمي!  او هميشه حق با مراجع بود و بساز ديدگاه! فرداي خود را آماده نمايد
ت و قداست كتاب براي استاد حرم. آمد چنانكه ساعتها وقت خود را صرف يك مراجع مي نمود و ابايي نداشت مي

آخر او از جنس ...  اشك در چشم داشت و بغض در گلو "وجين" چنين بود كه خادم سپيد موي زمان .ذاتي داشت
   .خودش و سنت بود از كتابدران كتابشناس

هرچند گاهي به دليل افراط و تفريط در امور افراد از گزند طنز تلخ او در امان نبودند اما روحيه حاكم بر ايشان 
استاد وجه غالب فلسفه اخالقي خود را با زمزمه اين بيت  آشكار . پوشاند  آن را مي"تواضع و مردم داري "يعني 

  :مي ساخت 
  چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از مردنت عرفي

          مسلمانت به آب زمزمت شويد و هندو بسوزاند      
چنانچه در مقدمه اثر .  براي خود آرزو مي كردسرنوشت جاحظ را دوست داشت و به گاه سخن نيز چنين فرجامي را

دانشمند مفلوج گرداگرد خود را ديواري از كتابهاي حجيم و سنگين چيده بود ". سوندال تلويحا به اين موضوع اشاره مي كند
اوج برسي  اگر مي خواهي به " به بيان ديگر "!كه ناگاه آوار چرم و كاغذ فرو ريخت و پير مرد زنده دل زير بار كتاب مرد

  ."بايد در كارت غرق شوي



  1هاي دسترسي آزاد در اينترنت  معرفي برخي پايگاه
  

بسياري از مؤلفين، نويسندگان و . اينترنت بستري مناسب براي تبادالت علمي به شمار مي رود
.  دهندپژوهشگران مايل هستند انديشه ها و حاصل پژوهش خود را به رايگان در اختيار استفاده كنندگان قرار

مسأله مهمي ك در رابطه با اطالعات جستجو شده از اينترنت مطرح است ميزان اعتبار و مستند بودن اطالعات 
هاي علمي معتبر هستند در بسياري از موارد ترجيح  به همين دليل جستجو گراني كه در پي يافتن مقاله. است

 اغلب موارد با دريافت هزينه اشتراك امكان پذير كه در. هاي اطالعاتي به جستجو بپردازند مي دهند از پايگاه
و با مشاركت انجمن هاي علمي معتبر و  "دسترسي آزاد"ن درحال حاضر جنبشي تحت عنوا. مي باشد

به رايگان از طريق اينترنت قابل دسترس هستند مورد ارزيابي و داوري كه كتابخانه ها تالش دارند مجالتي را 
 به جستجو گران عرضه "دسترسي آزاد" هايي تحت عنوان سايت هاي داراي قرار داده و از طريق سايت 

  .نمايند
  .دراين مقاله برخي از اين پايگاه هاي اطالعاتي داراي دسترسي آزاد معرفي مي شوند

1-Directory of open access Journals 
www.doaj.org 

 مجله در بسياري از حوزه هاي موضوعي قابل دسترس مي باشد، با 2376در اين سايت بيش از 
انتخاب حوزه موضوعي به مجله هاي آن حوزه موضوعي دسترسي پيدا مي كنيد و با انتخاب گزينه 

search articles  مجله ميسر مي شود685 امكان جستجوي همزمان در بيش از .  
2- Biomed central Open access 
www.biomedcentral.com 

... در اين سايت به تعداد قابل توجهي از مجله هاي معتبر در حوزه هاي پزشكي، علوم زيستي و 
  .دسترسي خواهيد داشت

3- Public library of science 
www.plos.org 

ي داراي دسترسي آزاد در حوزه هاي پزشكي، علوم زيستي، ژنتيك را عرضه اين سايت مجله ها
  .كند مي

4- Open access  Journal in the field of education 
 aera – cr.asu.edu/ejournals 
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در اين سايت كه وابسته به انجمن پژوهشي آموزش و پرورش امريكاست تعداد زيادي از مجالت 
  . رشته را مي توان مورد جستجو قرار دادداوري شده و معتبر اين

 مي پيوندند در حال "دسترسي آزاد" با توجه به اينكه تعداد انجمن ها و سايت هايي كه به جنبش
هاي  گسترش است، مي توان با استفاده از موتورهاي جستجوي عمومي و با جستجو كليدواژه

“open access”شمندي از اين نوع دسترسي پيدا  و حوزه موضوعي مورد نظر به سايت هاي ارز
  .كرد

 



  1پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي
http://sid.ir 

  
استادان، محققان، هدف از تشكيل اين پايگاه، ارائه روزآمد مقاالت و گزارش هاي مختلف پژوهشي، اطالعات مورد نياز 

توان به اطالعاتي پيرامون اين پايگاه   مي"هدرباره پايگا"با انتخاب گزينه . متخصصان و دانشجويان عنوان شده است
به عنوان مثال از جمله خدمات عمده اين پايگاه، دسترسي به متن كامل مقاالت، معرفي و ارائه . اطالعاتي دست پيدا كرد

  . عنوان شده استISIمقاالت نشريات ايراني نمايه شده در 
ان مقاله فارسي در نظر گرفته شده است كه امكان  عنو33465در قسمت وسط سايت، مكاني براي جستجو در ميان 

شود  در قسمت راهنماي كاربران به مراجعين آموزش داده مي. آورد جستجوي ساده و پيشرفته را براي كاربران فراهم مي
  .كه چگونه بتوانند يك جستجوي موفق داشته باشند

نشريات در شش .  نظر خود دسترسي پيدا كردتوان به مقاالت مورد همچنين از طريق فهرست موضوعي نشريات هم مي
اند و با  زمينه موضوعي پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر و معماري تقسيم بندي شده

  .شوند انتخاب هر زمينه موضوعي، فهرست نشريات منتشر شده در كشور در همان حوزه مشخص مي
 ,emerald, Acspublication, Elsevierهاي اطالعاتي  ب امكان جستجو در پايگاههاي منتخ با انتخاب گزينه پايگاه

Black well synergy, ASME, Pubmed, ebsco, institute of physics, proquest, R S.C, Biomed central, 
Taylor and francisنيز براي كاربران ميسر مي گردد .  

به عنوان مثال . ادي نشريات مي باشد نيز امكان جستجو وجود دارد كه مربوط به گزارش هاي استنJCRدر قسمت 
مي توان با استفاده از سرويس . كاربر مي تواند مقاالت و يا نويسندگان پر استناد در سال مورد نظر خود را شناسايي كند

همچنين مي توان از طريق . كردارسال مقاالت، مقاله خود را به هر كدام از نشرياتي كه در اين پايگاه موجود هستند، ارسال 
با انتخاب گزينه مقاالت من هر . فهرست الفبايي نيز به نشريات موجود در اين پايگاه و نويسندگان مقاالت دسترسي پيدا كرد

  .تعداد مقاله اي را كه از ابتدا تا انتهاي جستجو در اين پايگاه، انتخاب كرده ايم، براي ما فهرست مي كند
 پژوهشي سايت – كه با انتخاب آن به بخش خبرهاي علمي ،باشد ژوهشي هم بخشي از اين پايگاه مي پ–خبرهاي علمي 

  .ايسنا متصل مي شود

                                                 
)رساني و آتابخانه مرآزي دانشگاه فردوسي مشهد مرآز اطالعارشد آارشناس (الدن قزلی  -١  



  1 "اقوام"دو مجموعه جهاني در زمينه شناخت  
1- Encyclopedia of world cultures, David levinson, editor in chief Boston, Mass : G.J Hall, 
1991 -1996. I O V : maps 

 
با تالش  "دايره المعارف فرهنگ هاي جهان"در راستاي مطالعات قومي و مردم شناسي مجموعه ده جلدي 

) 1996-1987( كشور و نظارت موسسه انسان شناسي فرهنگي ييل طي مدت ده سال 52متخصصان موضوعي 
  .طراحي و تدوين شده است

 م است واحدهاي اندازه گيري در 1970و مربوط به سال ها توسط نويسندگان تهيه  آمار جمعيت اقوام و گروه
 تبديل واحد در "جدول" مي باشد با اين وجود در ابتداي هر جلد "نظام بين المللي"اين گونه مجموعه جهاني بر پايه 

  .اختيار مي باشد
  گستره و ساختار مجموعه

اس مناطق جغرافيايي تنظيم و سپس براس "هاي قومي اقوام و گروه"اين دايره المعارف به دليل تاكيد بر 
از اين رو هر جلد از اين مجموعه به يك منطقه و . اند هاي هر ناحيه جغرافيايي به ترتيب الفبايي خود آمده فرهنگ

  .قاره اختصاص يافته است
  :ساختار و تنظيم مطالب هر جلد

اله تاليفي هر نويسنده به همراه آن و نيز عنوان مق) Contributers(درابتداي هر جلد فهرست پديد آورندگان 
تاريخچه منطقه و نقشه هاي مربوط به پراكندگي اقوام نواحي مورد بررسي از اين نظر . اسامي مترجمان آمده است

 و "خالصه فرهنگ ها"به طور كلي . كه به دقت محل فرهنگ مورد نظر را مشخص مي نمايند حائز اهميت مي باشند
  .الب هر جلد را تشكيل مي دهند عمده مط"هاي راهنما فهرست"

  )Cultural summaries(خالصه هاي توصيفي فرهنگها  .1
خالصه هاي توصيفي در واقع مدخل هاي دايره المعارف هستند كه تركيبي از اطالعات انسان شناسي، 

و عواملي است كه در طول زمان باعث تغيير ) گذشته و حال(تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي 
  . ها اطالعاتي در مباحث ذيل به دست مي دهند خالصه. ها شده است فرهنگ گروه

  )Culture name(نام فرهنگي . الف
  .اسمي كه ازديدگاه علوم اجتماعي به آن فرهنگ اختصاص يافته است و در اين دايره المعارف مدخل مي باشد

  )Ethnonyms ("قوميت ها"اسامي اقوام و ملل يا . ب

                                                 
) اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسي مشهدکارشناس مرکز(  محمود صديقی -١  

GN307 ٢ -    



همچنين اين . فرهنگ شامل نامهايي كه توسط ديگران يا خود آنها مورد استفاده قرار مي گيرداسامي ديگر 
  .اسامي با اماليي متفاوت ولي قابل قبول نيز آورده شده است

  
 شناسايي محل فرهنگ و ريشه اقوام و ملل شامل محل فرهنگ، شناخت (Orientation)تعيين موقعيت . ج

   محيط طبيعي آنپيوندهاي زباني و توصيفي از
اساس خالصه هاي مطالب مربوط به تاريخ و روابط فرهنگي، مسكن، اقتصاد و تجارت، تقسيم كار، نظام 

امضاي نويسنده و . ، ازدواج و خانواده، دين و فرهنگ هر قوم را تشكيل مي دهند(Kinship)خويشاوندي 
  . مقاله به چشم مي خوردفهرستي از انتشارات در خصوص فرهنگ هاي قديم و معاصر در انتهاي

فهرست ها ي آخر هر جلد به ترتيب ذيل شامل پيوست، نمايه قوميت ها، واژه نامه و فهرست فيلم مي  .2
  :باشد

   (Appendix)پيوست  -
مدخل ...) تنوع، كوچكي و(  در اين ناحيه توضيحي كوتاه در خصوص فرهنگهايي كه در متن به داليل مختلف 

. راي مثال در قسمت آفريقا حدود پانصد فرهنگ در قسمت اصلي نيامده استواقع نشده اند وجود دارد ب
  )Sundi, see kongo. (همچنين اسامي مختلف فرهنگ ها نيز به مدخل ها ارجاع داده شده اند

  
 (Ethnonym index to appendix)نمايه اقوام براي مراجعه به پيوست  -

 توضيح (Appendix)اما در پيوست . د كه مدخل نيستنددر اين نمايه اقوام و گروه هايي الفبايي شده ان
مدخل . اين فهرست استفاده كننده را به قسمت ضميمه ارجاع مي دهد. مختصري در خصوص آنها آمده است

  .وارد شده اند) Bold(ها به صورت پررنگ تر 
 (Ethnonym index)نمايه قوميت ها  -

اسم قوم نام ديگر فرهنگ آن گروه به . ل مي شودهاي تحت پوشش همان جلد را شام فهرست اقوام گروه -
 دايره المعارف متفاوت باشد و يا طرز "مدخل" يا "فرهنگ"شمار مي رود بنابراين احتمال دارد با نام 

هاي  همچنين امكان دارد اين اسم را بيگانگان بر آن قوم نهاده باشند و يا اسامي گروه. تلفظ آن فرق كند
كه درهر صورت خواننده به مدخل راهنمايي مي شود نام فرهنگ در قسمت  باشند "فرهنگ"عمده يك 

  Turk – Qashqai) قشقايي:  (رجوعي و محل الفبايي آن در نمايه به صورت پررنگ آمده است
  



  (Glossary)واژه نامه  -

  شامل اصطالخات علمي، تكنيكي و محلي خالصه هاي توصيفي است -
  (Film ography)فهرست فيلم ها  -

اين فيلم . لد شامل فهرستي از فيلم هايي است كه در خصوص فرهنگ هاي مورد بحث فراهم شده است هر ج
  .ها چند راهنمايي دارد بنابراين اسامي مراكز پخش و قيمت فيلم مي تواند به خواننده كمك بيشتري نمايد

 
   استفاده كنيم؟(Index)چگونه از جلد نمايه 

كند،  همچنين امكان مقايسه فرهنگ را به  را به مدخل مورد نظر هدايت ميطراحي جلد نمايه مستقيما خواننده 
  :باشد ها و موضوع مي ها، قوميت اين فهرست شامل نمايه فرهنگ. سازد راحتي فراهم مي

  (List of cultures by country)ها براساس كشور  نمايه فرهنگ .1
اي متعلق به آن مشاهده مي شود، به عنوان در اين قسمت كشورهاي جهان الفبايي و در ذيل هر يك فرهنگه

 فرهنگ از جمله بختياري، بلوچ، لر، قزلباش و غيره به صورت الفبايي ديده 25مثال زير نام ايران حدود 
  .شود مي

 (Ethnonym Index)نمايه قوميت ها  .2

تر  ها پررنگ دخلاند، م به صورت الفبايي آمده) نام قوم يا اسم جايگزين(هاي ديگر فرهنگ  در اين بخش نام
 زير شماره هر جلد نشانگر آن است كه اين aحرف . هاي مختلف به آنها ارجاع داده شده است هستند و از نام

 مشخص (R)در جلد ششم حرف .  همان مجله توضيح داده شده است(Appendix)نام در قسمت ضميمه
  اشاره دارد كه مقاله را در قسمت (C) مي باشد و حرف (..Russia and)كند كه مقاله در قسمت اول آن مي

  . بيابيد(china)دوم اين جلد 
  (Subject Index)نمايه موضوعي  .3

هاي گوناگون را در فرهنگ متفاوت جستجو و مقايسه نمود به  توان موضوع در بخش نمايه موضوعي، مي
ذاهب در هر قوم و فرهنگ عنوان مثال مباحثي مانند ازدواج، شكار، نظام خويشاوندي و غيره و نيز اديان و م

اين مجموعه چهار جلدي نيز تحت نظر موسسه انسان شناس  .از طريق نمايه به سادگي قابل بررسي است
اي  امريكا و اروپا تاليف شده است در اين دايره   نويسنده از قاره200 و همكاري بيش از (HRAF)فرهنگي 
هاي هر چهار جلد به  فهرست عنوانهاي مقاله. شده اند كشور جهان به صورت الفبايي مدخل واقع 225المعارف 

ها براي  نمايه موضوعي و فهرست تصاوير و نقشه. اند همراه سياهه پديد آورندگان آن درابتداي جلد اول آمده
مطالب .  و نقشه همراه است) سياه و سفيد(هر مدخل با تصاوير . كمك بيشتر به خواننده فراهم گرديده است



صيفي تقريبا در زمينه موضوعي منبع پيشين است با اين تفاوت كه دايره المعارف فرهنگ هاي هاي تو خالصه
هاي قومي تاييد بيشتري دارد، ولي اين مجموعه كشورها و فرهنگ هاي آنان را مورد  جهان بر اقوام و گروه

ي، اقتصادي، آموزش و لذا مباحث سياس. كند تنوع فرهنگي را در يك كشور مطرح كند تالش مي. توجه قرار داد
توانند عموم  دهند و مخاطبان آن مي پرورش، جمعيت و دين هر كشور مطالب عمده هر مدخل را تشكيل مي

  .و مسافران باشندپژوهشگران افراد جامعه، به ويژه 



 
1سايت علمي نگاهي به فرهنگ آسيا   

 
 

 كردن ارتباطات مردمان جهان است يكي العاده آن براي آسان هاي عصر ارتباطات توانايي فوق يكي از شگفتي
اي از راز و رمز باقي ماند ه است،  هايي كه براي بسياري از مردمان جهان هنوز هم در پرده از سرزمين

ظيري از هاي بي ن هاي كهن چند هزار ساله با جلوه هاي جنوب و شرق آسياست جايي كه امپراتوري سرزمين
 شايد به همين دليل دانشگاه كلمبيا .اند  نقش كليدي در تاريخ بازي كرده،اند فرهنگ و تمدن در كنار هم قرار گرفته

 زير  نشاني اينترنتيكه از طريق بخشي از پايگاه اينترنتي خود را به بازشناسي اين موارد اختصاص داده است 
  .قابل دسترس مي باشد

edu.columbia.easia.afe://http 
توانيد   ديگر ميبخشي  در . خط زماني تحول تاريخي اين نواحي وجود دارد اول اين سايتي از صفحهقسمتدر

هاي  مجموعه داده... با انتخاب يكي از دهها مدخل گوناگون نظير فرهنگ، ادبيات، شعر، تمدن، علم و تكنولوژي و 
اي را نيز تدارك ديده  هاي ويژه ر مواردي مجموعه گزارشاين سايت د. كامل را در اين خصوص به دست آوريد

است، به عنوان مثال با مراجعه به بخش مغولها در اين سايت صفحه ويژه اين قوم كه به دليل حمله هاي چنگيزخان 
در اين صفحه سعي شده است با بررسي مسائلي  .شود شوند ظاهر مي هرجا به عنوان اقوام بربر شناسايي مي

ريخچه اقوام مغول، مغولهاي چين، نقش مغولها در تاريخ جهان، چهره هاي برجسته قوم مغول و نحوه همچون تا
اند؟ طراحي  زندگي اين گروه از ساكنان شرق آسيا به اين سوال پاسخ دهد كه آيا اين قوم به راستي وحشي بوده

  .عه مطالب بپردازند  عالقمندان بتوانند بدون خستگي به مطال مي شودباعثسايت  صفحات زيبايي

                                                 
)کتابدارمرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسي مشهد(  طاهره معظمی -١  



  1 بزرگترين دايره المعارف رايگان در وب (Wikipedia)ويكي پديا 
  

    گذري داشته ايد؟ يا از آن استفاده نموده ايد؟org.wikipedia.wwwآيا تاكنون به سايت 
نياب وب است، كه همه موضوعات را  رايگان در دonlineويكي پديا بزرگترين دايره المعارف 

توان در آن يافت، نسخه انگليسي ويكي تا اين زمان به عنوان كاملترين و بزرگترين بخش اين  مي
 در nupediaدو سال پيش از پيدايش ويكي پديا، طرح ديگري به نام . شود المعارف شمرده مي دايره

ران داوطلب آن را مي نوشتند و منشا اصلي دست تهيه بود، يهني يك دايره المعارف رايگان كه كارب
آن را بايد عالقه و توجه عموم به اطالع از وقايع روز دانست، اما نوشتن و ويرايش مطالب در 

nupediaبسيار مشكل بود و اين موضوع بهانه اي شد براي استفاده از نرم افزار ويكي .  
مله ويرايش راحت تر و اطالعاتي در اين نرم افزار سعي شده تا بيشتر نيازهاي مردم، من ج

سازمان يافته تر و كاربردي تر در نظر گرفته شود، تيم نگارش ويكي پديا شامل تمامي كاربران آن 
لذت بخشي بدانند، به نوعي كه است كه شايد نوشتن تفريحي براي يك دايره المعارف را سرگرمي 

ويكي پدياست كه به صورتي طراحي تقريبا سايت توسط آنها مديريت مي شودو اين ويژگي اصلي 
شده تا هر كسي بتواند به يكي از نويسندگان مطالب آن تبديل شود و مقاله اي جديد درباره 
موضوعي خاص به اين دايره المعارف اضافه كند، يا اينكه مطالب موجود را ويرايش و موارد 

ود بيافزايد، البته اعضاي اصلي نادرست آن را تصحيح نمايد و يا موارد تازه اي را به اطالعات موج
  .گروه نيز بر عملكرد كاربران نظارت كامل داشته و اشكاالت را سريعا اصالح مي نمايند

با توجه به چنين آزادي عملي در ارايه مقاالت، تدابير خاصي نيز بايد جهت كنترل كيفيت مقاله 
ن جمله است، به طوريكه به اتخاذ شود كه شاخص نمودن مقاالت قوي علمي و قابل اطمينان از آ
گاهي نيز فشارهاي گروهي . راحتي بتوان اين مقاالت را بازيابي نمود و به مطالب آنها استناد كرد

مطالب داخل اجتماع ويكي باعث راه اندازي بخش هاي جديد و مجزاي آن مي شود، مثال وجود نقل 
 و يا ذكر wikiquotesاه اندازي  بسيار زياد در داخل مقاالت موجود، باعث ر(quotes)هاي  قول

طي بررسي هاي انجام شده در ويكي .  شده استwikibooksعناوين كتابهاي مختلف باعث پيدايش 
پديا نوع خاث مقاالت مربوط به وقايع روز و در حال جريان بيشترين ترافيك مطالعاتي را به خود 

                                                 
 )کارشناس کتابداری و سرپرست کتابخانه مرکزی دانشکده هنر نيشابور(   سمانه رحمانی -١



ظه به لحظه ويكي پديا و درج اختصاص داده اند، اين توجه عمومي عامل اصلي به روز شدن لح
  .مقاالت مربوط به آخرين اتفاقات و تغييرات دنيا در آن مي باشد

در نهايت مقاالت . هاي مختلف از جمله فارسي وجود دارد نسخه هاي مختلف ويكي پديا به زبان
موجود در ويكي پديا داراي پيوندهاي قابل استفاده و مفيد است و هر وقت درباره موضوع خاصي 
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