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Abstract 

The compilation and publication of a national encyclopedia, which can document 
the most basic cultural, civilizational, historical, and identity aspects of a country, is 
one of the requirements and priorities of the national and cultural policy of any 
country. Encyclopedias and all basic reference sources are indicative signs of life 
and intellectual, cultural, scientific, and other fields and activities. Those who have 
equated encyclopedias and other types of reference sources with the national flag 
and anthem have neither exaggerated nor overvalued. The fact that our country has 
not compiled and published a national encyclopedia so far-while it has had the 
necessary capacity for this important task-is one of the shortcomings that can be 
compensated as soon as possible in the interest of our national culture. At present, 
there exists the necessary task-force with insight, vision, expertise, scientific-
technical ability, and foresight necessary to compile and publish a national 
encyclopedia that properly shows all of the cultural-civilizational aspects of our 
country, one that is at the same time free from any national and ethnic prejudice and 
is based on international encyclopedic standards and criteria observed in 
international encyclopedias; Only a national will is needed to achieve this great goal. 
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   1400بهار ، 1پژوهشي) سال اول، دورة اول، شماره  -فصلنامه علمي (مقالة علمي

 
  اندازها ضرورت تدوين دانشنامه ملي: موانع و چشم

  
  عبدالحسين آذرنگ

  
  چكيده

تمدني، تاريخي و  ترين وجوه فرهنگي، تدوين و انتشار دانشنامة ملي، كه بتواند اساسي
هاي سياست  طور مستند و مستدل نشان دهد، از الزامات و اولويت هويتي كشوري را به

منزلـة    ها و همـة منـابع مرجـع بنيـادي، بـه      ملّي و فرهنگي هر كشوري است. دانشنامه
هـاي   ها و فعاليت هاي گويايي از حيات و تكاپوي فكري، فرهنگي، علمي و زمينه نشانه

هاي منابع بنيادي، را بـا پـرچم و سـرود     ها و ساير گونه كساني كه دانشنامهديگر است. 
اند. اينكه كشور ما تـاكنون   اند و نه به راه مبالغه رفته اند، نه غلو كرده ملي همتراز دانسته

آن هم در حالي كه توان الزم براي  -اي ملي تدوين و منتشر كند نتوانسته است دانشنامه
از جملة قصور و تقصيرهايي است كـه جبـران هرچـه     -اشته استاين وظيفة مهم را د

زودتر آن به سود فرهنگ ملي ماست. در حال حاضر نيـروي الزم بـا بيـنش، نگـرش،     
اي كه همة  نگري الزم براي تدوين و انتشار دانشنامه فني و آينده -تخصص، توان علمي

در عـين مبـرا بـودن، از     تمدني كشور ما را به نحو شايسته نشان دهد و -ابعاد فرهنگي
نگـاري و ضـوابط    المللـي دانشـنامه   قومي، بر پايـة مـوازين بـين    -هرگونه تعصب ملي

اي ملـي   المللي استوار باشد، موجود اسـت؛ فقـط اراده   هاي بين شده در دانشنامه مراعات
  الزم است كه اين هدف بزرگ را به تحقق برساند.

  
نگـاري در عصـر    هاي فارسي؛ دانشنامه انشنامهدانشنامة ملي؛ هويت ملي؛ د ها: كليدواژه

  نگاري. انداز دانشنامه قاجار؛ چشم
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  مقدمه .1
 چون باشد، الزم توضيحي نوشته اين عنوان در »ملّي« صفت دربارة ازهمه نخست شايد

 صـــفت، ايـــن از مـــراد. هســـت برداشـــت تفـــاوت يـــا برداشـــت ســـوء احتمـــال
 نيسـت،  ميـان  در دسـت  اين از ديگري سياسي هاي برداشت يا) ناسيوناليسم(گرايي ملّي
 همـة  از خـود،  آحاد از متشكل ملتي كه است مدنظر جغرافيايي واحدي به انتساب بلكه
 هـاي  شـيوه  و رسـوم  و آداب و معتقدات و ها گويش ها، زبان با مختلف هاي گروه اقوام،

 طّـي  مشترك سرنوشتي ها آن اشتراك وجه و برند مي سر به واحد آن در ،زيست متفاوت
. اسـت  پيوستگي برقراركنندة هاي عامل ديگر و تمدني فرهنگي، زباني، پيوندهاي تاريخ،
 مراتب به آن سياسي جغرافياي دامنة از ايران، ما كشور فرهنگي جغرافياي پهنة جاكه ازآن

 اسـت،  سياسـي  كنوني مرزهاي از فراتر بسي هم فارسي زبان گسترة و است، تر گسترده
 اجزايي از بيش شود، گنجانده دانشنامه مانند مرجع اثري در و انتخاب كه اجزايي الجرم
 اي نشـانه  نه فرهنگي، اجزاي همة درنظرداشتن. شود مي گنجانده ديگر منابع در كه است

 يـافتن  و هـا  مـرتبط  بهتر شناخت بر تأكيدي بلكه خواه، افزون و طلبانه توسعه گرايش از
 همـة  دربـارة  بلكه ايران، دربارة تنها نه نكته اين. است تمدني و فرهنگي پيوند هاي رشته

 هنـد،  مصـر،  النهرين، بين مانند اند، بوده فرهنگ و تمدن مهد روزگاري كه هايي سرزمين
  .است صادق آن نيز نظاير و يونان چين،

 

  تاريخي زمينة .2
 و فرهنگي اي محدوده در عربي، مانند ديگري زبان به يا فارسي، زبان به دانشنامه تدوين

 اشاره كه دارد سال ديرينه سنتّي گيرد، مي جاي آن در كنوني ايران محدودة كه جغرافيايي
. شـود  مـي  پرداخته ها آن به نشريه همين ديگر هاي مقاله در نيست و الزم اينجا در آن به

 وبـيش  كـم  وار دانشـنامه  و اي دانشـنامه  منـابع  با ديرباز از باسواد ايرانيان و ها زبان فارسي
 هـم  ايـران  به مدرنيته مظاهر و مدرنيته ورود از پس و جديد عصر در. اند داشته آشنايي
 انتشـار  و شـد  مـي  تـدوين  غرب در جديد شيوة به كه هايي دانشنامه با خواص كم دست
-1167( قاجـار  السلطنة نايب ميرزا عباس كه است  شده گفته. اند داشته آشنايي يافت، مي

 هـايش  كتـاب  در مجموعـة  بريتانيكا را دانشنامة از اي نسخه) ق1249-1203.ش/ ه1212



  5) / عبدالحسين آذرنگ( اندازها ضرورت تدوين دانشنامه ملّي: موانع و چشم

 بيشتر مطالـب  و كرده مراجعه مي آن به گاه انگليسي زبان با اش آشنايي اندك با و داشته
 به او دورة همان در دانشنامه همان از مقاله چند حتي. است ديده مي را آن نظامي و فنّي
 ]1[است. شده ترجمه فارسي زبان

 فرانسـه  بـه  را سـفيري  كـه  زمـاني  قاجـار،  شـاه  محمد صدراعظم آقاسي، ميرزا حاج  
 بخرد پاريس در بود، شده تهيه كه صورتي پاية بر را هايي كتاب داد دستور او به فرستاد،

ي  و عمومي فرهنگ چند و دانشنامه دو ها كتاب اين ميان در. بفرستد ايران به و تخصصـ 
 -1264.ش/ ه1230-1227( صـدارتش  دورة در اميركبير خان تقي ميرزا ]2[است. بوده هم

 منـابع  آنهـا  بيشـتر  كه بفرستند ايران به و بخرند فرنگ از را منابعي داد دستور) ق1267
 توجـه  فارسـي  زبـان  بـه  منابع  آن ترجمة بر او. بود مختلف هاي زمينه در معتبر و مرجع
  ]3[داشت. اكيد

 ايـن  بـراي  هـايي  مدرسـه  تأسيس و ايران در عالي آموزش هاي دوره تأسيس از پس  
 حقـوق،  سياسـي،  مدرسـة  دارالفنـون،  مانند اول، پهلوي دورة و قاجار عصر در آموزش
 از مرجـع،  منـابع  از بيشتري شمار با آشنايي تهران، دانشگاه و عالي، دانشسراي فالحت،
 هاي دانشگاه در نيز خارج به اعزامي دانشجويان. يافت افزايش ها، دانشنامه كاربرد جمله
 ايـن  دامنـة  گسـترش  اينكه خالصه. شدند  آشنا منابع گونه اين كاربرد با نزديك از غرب

 كـه  آورد  ميان به را فارسي زبان به اي دانشنامه تدوين اولية و خام هاي انديشه ها، آشنايي
 وزارت در و دارالفنـون  در ناصـري،  دارالترجمـة  در قاجـار،  عصـر  در آن از هايي نشانه

 امـا  آمـد،  عمـل  به راه اين در كوشش چندين هم دوره آن از پس. شود مي ديده معارف
 تـدوين  ايـران  در ملّـي  اي دانشنامه و نرسيد دلخواه سرانجام به ها كوشش اين همة چرا

 ديگـر  كوشندگان به بتواند آن شناسي آسيب كه باشد چشمي آب پر داستان شايد نيافت،
  .  بردارند گام راه اين در تر آگاهانه و ها تجربه با پيش از آشناتر آينده در تا برساند ياري

  
 ها ناكامي و دستاوردها: ها گام نخستين .3

 دانشوران نامة 1 .3

-1234.ش/  ه1260-1198(اعتضادالسلطنه  ميرزا عليقلي سرپرستي به وار، دانشنامه اثري
 مظفري و ناصري عصر در ناقص صورت به كه مجلد، 7 در الفبايي ترتيب به ،)ق1298
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 شـمار  بـه  ايران در جديد سبك به نگارانه دانشنامه فعاليت نخستين اثر، اين. يافت انتشار
 سـال  28 حدود از پس آن مجلّد آخرين و ق1296.ش/ ه1258 در نخست مجلّد. آيد مي
 نوشـت  دسـت  صـورت  به شده تدوين مجلدات بقية. يافت انتشار ق1324.ش/ ه1285 در

 سـاير  انتشـار  بـراي  مجـالي  قاجارهـا،  حكومـت  پاياني هاي سال مشكالت و ماند باقي
 ]4[نگذاشت. باقي مجلدات

 عرصـة  در نخسـت  گام اين در كه كار، فنّي هاي شيوه با ناآشنايي و ها كاستي از جدا  
 ايـن  در ما بحث به كه است توجه شايستة نكته چند خورد، مي چشم به نگاري دانشنامه
 : شود مي اشاره ها آن به اجماالً و دارد ارتباط بيشتر نوشته

 يـك  هـيچ . افتاد راه به شاه ناصرالدين خود سياسي و مالي حمايت با دانشوران نامة) الف
 و چـاپي  هـاي  فعاليـت  و بود اندك بسيار زمان آن در شمارشان كه خصوصي ناشران از

 و تـدوين  براي الزم امكانات ساير و مالي توان بود، نشده تفكيك هم از ها آن انتشاراتي
 .  نداشتند را اثري چنين انتشار

 كـه  كرد وار دانشنامه اثر اين انتشار و تدوين مأمور را السلطنه اعتضاد شاه ب) ناصرالدين
 مـردي  شاه، ناصرالدين محارم از و عمو شاه، فتحعلي پسر او. بود نفوذ و منصب صاحبِ

 و انتشار و چاپ با آشنا دارالفنون، مدرسة رئيس علوم، وزير ، ادب و شعر و فضل اهل
 و رجـال  از هريـك  بـا  توانسـت  مـي  بـود و  هـم  مؤلف و قلم به دست خود حال، درعين

 درمجمـوع . كنـد  برقرار را الزم ارتباط تأليف و تحقيق اهل و دولتي مأموران و مسئوالن
 هـم  غربـي  دسـتاوردهاي  از بـود؛  دارا مرجع را كتابي سرپرستي براي مناسب شرايط او
 تمـام  مرجـع  اثري انتشار و تدوين سود به او امكانات و ها توانايي اين ]5[نبود. اطالع بي
 نامـة  از مجلـد  دو امـا  بـود،  بـر  هزينه و بر زمان نيروبر، مرجع، آثار همة مانند كه شد مي

 ميـرزا  بـه  كـار  ادامـة  مسـئوليت  و درگذشـت  السلطنه اعتضاد يافت، انتشار كه دانشوران
 اهـل  هم او كه شد سپرده) ق1313-1259.ش/ ه1274-1222(اعتمادالسلطنه  خان حسن
 هـم  كـافي  نفـوذ  و حكومتي پشتيباني از و ناصري، دارالترجمة رئيس وزير، قلم، و علم
  ]6[شناخت. مي خوب معموالً را نيز كارش به مربوط فرنگي همچنين منابع. بود مند بهره

 بـراي  مختلـف  هاي زمينه در توانستند مي كه را كساني از تن چندين اعتضادالسلطنه) پ
 بـه  يـا  العمـل،  دسـتور  هـا  آن همكـاري  بـا  و آورد گردهم بنويسند، مقاله دانشوران نامة
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 امـور  و گردانندگان هستة و كرد تهيه را تدوين راهنماي و كار نامة شيوه امروز اصطالح
 .داد سازمان را كار براي الزم جاري و اداري

 بـراي  الزم اطالعـات  از بخشـي  كه بودند شده متوجه همكارانش و السلطنه اعتضادت) 
 همكـاري  بـدون  آنهـا  گـردآوري  كـه  اسـت  شـفاهي  و محلي اطالعات دانشوران، نامة

 همـة  در كـه  مهمي نكتة نيست، پذير امكان محلي معتبر و بانفوذ افراد و منصبان صاحب
 از تـوان  سياسي، نمي هاي ويژگي از جدا باشد، كه جهان كجاي هر در ملّي هاي دانشنامه

 .داشت دور نظر

 شخصـي  نفـوذ  از اسـتفاده  دولتـي،  حمايـت  و امكانات كردن جمع با اعتضادالسلطنه  
 اثري تدوين در را گام نخستين توانست ها پشتيباني ساير و كاردان همكاران گروه خود،
 بـه  او هاي كوشش حال، اين با. بود دارا را ملّي دانشنامة هاي ويژگي از بخشي كه بردارد
. باشـد، نرسـيد   معـين  زماني دورة در كامل طور به اثر انتشار همانا كه خود، اصلي هدف

 آثـار  انتشـار  و تـدوين  شناسـي  آسـيب  ديـدگاه  از را ناكاميابي اين هاي شايد بتوان علت
 :كرد بندي دسته شرح اين به توسعه، درحال كشورهاي در سترگ

 نامـة  سرپرسـتي  بـه ) قمـري  سـال  احتساب با(سالگي  60 در تقريباً اعتضادالسلطنه  
 آخـر  روز تـا  اينكـه  فـرض  به يعني درگذشت، سالگي 64 در و شد منصوب دانشوران
 مدت است، داشته برعهده را مسئوليت اين سال 4 حدود باشد، بوده كار به قادر عمرش
 .نيست كافي اي دانشنامه هاي طرح اجراي و ريزي برنامه براي كه زماني

 آمـاده  خود جانشيني براي را كسي اعتضادالسلطنه كه نيست دست در اي نشانه هيچ  
 كـه  عيبـي  و شود، مي ديده فردمحور هاي جامعه همة در كه نقصي باشد، كرده تربيت يا

ــراي ــراي ب ــرح اج ــاي ط ــدت ه ــه بلندم ــة ب ــت منزل ــر ژان .اســت آف -1095( داالمب
 در) م1784-1713.ش/ ه1162-1091( ديـدرو  دنـي  دستيار) م1783-1717.ش/ ه1161

 يكي هجدهم ميالدي و شمسي/ يازدهم هجري سدة در فرانسوي دانشنامة آنسيكلوپدي،
 اسـتعدادها  با عالمي و فيلسوف بود؛ .م1789.ش/ ه1167 در فرانسه انقالب هاي عامل از
 راحتـي  بـه  داالمبـر  آمـد،  مـي  پـيش  ديـدرو  بـراي  مشـكلي  اگر. درخشان هاي توانايي و

 .ببرد پيش به را دانشنامه كارهاي توانست مي

 نامـة  سرپرسـتي  وظيفـة  شـد،  اشاره كه طور همان اعتضادالسلطنه، درگذشت از پس  
 از بيرون اما داشت، بسياري هاي توانايي گرچه كه سپردند اعتمادالسلطنه به را دانشوران
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 در سـنّت  تـداوم  و گرفتن شكل هاي مانع از خود سهم به هم اين كه بود، دانشنامه ساختار
 .است كار

 بـرآورد  اثـر  ايـن  انتشـار  و تدوين زماني دورة دربارة دانشوران اندركاران نامة دست  
 و خـبط  گونه اين از نخست تجربة در كه پذيرفت توان مي. نداشتند اي بينانه واقع و دقيق

 هـاي  دانشنامه در و بعد هاي سال طي مكرر هاي تجربه اما بدهد، رخ است ممكن خطاها
 نسلي به نسلي از ها تجربه نيافتن  انتقال و تجربيات نكردن  مكتوب كه داد نشان هم ديگر
 .انجامد مي كالن هاي هزينه و زمان هدررفتن و تجربه آور زيان تكرار به الجرم ديگر،

 كــار در تحــوالت و تغييـر  و رويــدادها وقـوع  محاســبة و نگـري  آينــده از اي نشـانه   
 بـه  چيز همه كه قدرت از ساختاري در هم آن شود، نمي ديده دانشوران نامة گردانندگان

 فرهنگـي  مـدير  و مقتدر اعتمادالسلطنة كه اين گو. است وابسته العنان مطلق سلطان كاكُل
 بـه  رغبـت  بـي  ميرزاي مظفرالدين رسيد، قتل به كه شاه ناصرالدين درگذشت، كه كاردان
. گسـيخت  هـم  امـور  گونه اين رشتة آمد، كار سر بر كه انتشاراتي و فرهنگي هاي فعاليت

 سـقوط  سرانجام و آن از پس هاي بحران مشروطه، انقالب و جنبش رويدادهاي هم بعد
 .گذاشت ناتمام را فرهنگي بلندمدت طرح اين قاجار، سلسلة

 از بخشـي  توانسـت  مـي  كـه  بود اثري تدوين راه در شكست نخستين اين درنهايت،  
  .دهد تشكيل را ملّي دانشنامة

  
 نامه لغت 2 .3

 و جوهـا  و جسـت  از اسـت،  معـروف  هـم  »دهخـدا  نامـة  لغـت « بـه  كـه  اثر، اين تدوين
. شـد  آغـاز ) م1956-1880/ش. ه1334-1258(دهخـدا   اكبـر  علـي  شخصي هاي كوشش

 چنـد  از پـس  كـه  همگـاني  اي دانشنامه و تفصيلي اي نامه واژه از است اي آميزه نامه، لغت
. يافت انتشار م1941.ش/ ه1319 در بسيار زحمات پي در آن مجلد يك ناموفق، كوشش

ــرانجام ــاس سـ ــوبات براسـ ــس مصـ ــوراي مجلـ ــي شـ  و م1946.ش/ ه1324 در ملّـ
 تـأمين  را تفصـيلي  اثر اين انتشار و تدوين هزينة شد موظف دولت ،م1947.ش/ ه1325
 بـه  نامـه  لغت تشكيالت باالخره تا كرد تغيير بار چند آن بر دولتي نظارت مسئوليت. كند

 تبـديل  فارسـي  زبـان  آموزش المللي بين مركز و دهخدا نامة لغت موسسة نام با سازماني
 ]7[دارد. ادامه زمينه چند در آن فعاليت هم اكنون و شد
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اول  جهـاني  جنـگ  بـا  مقـارن  و دهخـدا  خـود  شخصـي  كوشش با نامه لغت تدوين  
 ويراسـت  از مجلـد  آخـرين  انتشـار  تـا  و شد آغاز) .م1918-1914.ش/ ه1292-1296(

 در چنـد  داليلـي  به اثر اين. گذشت سال 60 از بيش ،م1981.ش/ ه1359 در آن نخست
 فـراوان  شمار باني، پيگيري و عزم گسترده، دامنة بلند، هدف. است ملّي هاي طرح شمار

 اعتقـاد،  و متخصصان، نظران، صاحب پژوهشگران، اديبان، ترين برجسته ميان از همكاران
 خـود  نـوع  در شـده،  گذاشـته  كـار  اين سر بر كه زماني مدت و نيرو تالش، صميميت،

 و دانـش  هـاي  يافتـه  و ملّـي  فرهنگ از بازتابي كه بود قرار ملّي طرح اين. است نظير كم
 در خـاص  نام يا واژه صورت ازايي به به ما آنچه هر. باشد فارسي زبان عرصة در پژوهش

 ايـن  بـر  قـرار . گرفت مي قرار بلندپروازانه طرح اين شمول دامنة در داشت، فارسي زبان
 اسـتخراج  نشناسد، را آن نامه لغت كه نباشد فارسي متون در رفته كار به واژة هيچ كه بود
 روسـتايي  و شـهر  يا نامور، شخصيت هيچ براين، افزون. نياورد خود دفترهاي در و نكند
 مشـاهير . مانـد  مـي  دور نظـر  از نبايـد  فرهنگـي،  ايران قلمرو در حتي و زمين،  ايران در
 معرفـي  هـا  دانشـنامه  در را آنهـا  معمـوالً  كـه  مختلـف،  هـاي  زمينه در بسياري ايراني غير
 آمـده  نشـريه  و كتـاب  از اعـم  منـابعي،  در آنها شدة فارسي نام كه اين صرف به كنند، مي

 نوشـته  سـطري  چنـد  مقالة آنها از بعضي براي. شدند مي معرفي نامه لغت در بايد است،
 رهيافـت  ايـن . اي صـفحه  چنـد  حتـي  و سـتوني  چنـد  ديگـر  بعضـي  بـراي  و است شده 

 و فارسـي  زبـان  بـه  عالقـه  فـرط  از و خواهي نيك سر از نيت، حسن از گرفته سرچشمه
 نتيجـة  بـه  كـار،  فنّـي  هـاي  شيوه به ناآشنايي اثر بر ويژه به علت، چند به ايراني، فرهنگ
 شود: مي اشاره اجماالً آن هاي علت به. نرسيد مطلوب

 از اصـولي  و داشـت  آشـنايي  فرانسـوي  هـاي  نامـه  واژه و زبـان  بـا  دهخـدا  كه اين ) با1
 جـامعي  راهبـرد  امـا  بود، كرده برداري گرته منابع آن بررسي راه از را نگاري فرهنگ
 .نزند بيرون آن اصلي چارچوب از نامه لغت كه نكرد تدوين

 آن واگـذاري  و نظـارت  مسئوليت يافتن تغيير اثر بر و درگذشت راه  ميانة در ) دهخدا2
 . شد پديدار كار هاي روش در تشتّت ، متفاوت رويكردهاي و ها سليقه با افرادي به

 و اديبـان  شناسـان،  واژه رويكـرد  ميـان  ويـژه  بـه  اثـر  ايـن  اي نامـه  واژه جنبـة  باب ) در3
 نگـاري  فرهنـگ  چـون  شـوم،  نمـي  بحـث  اين وارد. هست نظر اختالف شناسان زبان
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 نگـاري  دانشـنامه  جنبـة  بـر  فقـط  اينجا در تأكيد و نيست نگارنده تخصصي درحوزة
 ]8[است.

 و تناسـب  ، )مختلـف  هاي زمينه در ويژه به(كاربرد  عمر كاربرد، اعتبار، صحت، ) دقت،4
 از آن، نظـاير  و پژوهشـي  هـاي  اسـتفاده  سودمندي، ها، تعريف و ها مدخل هماهنگي

 نامه، لغت از استفاده بررسي. است مرجعي منبع هر موفقيت هاي شاخص ترين لياص
 ايـن  از كه داد خواهد نشان پرمراجع هاي كتابخانه در مرجع بخش چند در كم دست
 و شـود  مـي  اسـتفاده  ميـزان  چـه  بـه  فارسي جديدتر هاي نامه واژه با مقايسه در منبع

 هـاي  يادداشـت  ترديد بي. است مقاصدي چه براي و هايي زمينه چه در آن از استفاده
 نظـم  و نثر متون ميان از شاهدها يافتن براي او همكاران هاي كوشش و دهخدا خود

 . است كرده حفظ ادبي هاي پژوهش زمينة در را خود ارزش

 پيشـرفتة  دستاوردهاي به توجهي بي يا از، اطالعي بي آينده، تحوالت نكردن بيني ) پيش5
 اثر كاربرد عمر كوتاهي در ها عامل مؤثرترين از نويسي، فرهنگ هاي عرصه در جهان
 .است

 آن دليـل  تـرين  گويـا . است آن جنبة ترين نقص و پرعيب نامه، لغت وار دانشنامه ) جنبة6
 كـه  بعيـد اسـت   بسـيار  مثـال،  براي است؛ زمان گذر در بخش اين ماندن استفاده  بي

. كنـد  رجـوع  نامـه  لغت به فرنگي دانان موسيقي ةنام زندگي از اطالع براي اي جوينده
 درسـت  ضـبط  البتـه  -»موزار« و ،»چايكوفسكي« ،»بتهوون« ،»باخ« مدخل چهار اگر

 :كه شد خواهد معلوم شود، مقايسه هم با نامه لغت در -است موتسارت

 ندارد؛ وجود ها مدخل ميان هماهنگي و تناسب -

 است؛ نشده مراعات مأخذ ضبط اصول -

 شود؛ نمي ديده تعريف براي واحدي سامانة -

 هاي دوره در روش در تشتّت و ها نامه زندگي ترجمة براي خارجي منابع از اطالعي بي -
 بـار  به -نمونه باب از -را خطا اين نايكدستي، ايجاد از گذشته نامه، لغت تدوين مختلف
. اسـت  موتسـارت  و بتهوون مقالة برابر ها ده از بيش باخ به مربوط مقالة حجم كه آورده
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 و شـده  چاپ فارسي اي مجله در قبالً باخ به مربوط مقالة اينكه هم تر بزرگ بس خطاي
 ]9[است. شده بازچاپ مرجع كتاب در عيناً اي نشريه ساختار همان با

 و دادنـد  مـي  قـرار  مبنـا  را معتبري و مختصر دانشنامة حتي نامه لغت گردانندگان ) اگر7
در  كـه  تشـتّتي  كردنـد،  مي ترجمه فارسي به عيناً آن از را الزم غيرايراني هاي مدخل
 ديگـر  تـا  گرفتـه  علـم  و فلسـفه  و ادب و تاريخ از ، خورد مي چشم به ها حوزه همة
 بخـش  كـه  اسـت  شـده   سبب ابتدايي اصل اين با آشنايي نا. رفت مي ميان از ، ها رشته

 .بدهد دست از هم زمان كوتاه در حتي را خود كاربردي ارزش نامه لغت وار دانشنامه

 در اطالعات كردن  روزآمد و بازنگري ضرورت به نكردن توجه و نگري آينده ) نداشتن8
 راه سـر  بـر  مـانعي  منسوخ، يا شده كهنه اطالعات كه است شده  موجب مرجع كتاب

 نامـه  لغـت  ديگـر  هاي آفت بر كه آفتي شود، اثر هاي بخش ساير از استفاده و مراجعه
 .است شده  مزيد

 دانـش  و اطالعات كردن  نگامه به و مدون، اي برنامه پاية بر كار خالل در نيرو ) تربيت9
 كـه  اسـت  ديگـر  هاي ضرورت از مرجع، كتاب گردانندگان اصلي هستة اعضاي فنّي

 برابـر  در مقاومت محور، و متن گرايانة سنت ديدگاه غلبة نامه، لغت تشكيالتي ساختار
 گسـتردة  ابعاد همة با ملّي اثري جايگاه به اثر كه اين داد نمي اجازه جديد، هاي پديده

 ]10[يابد. دست آن

 راه در كـه  شوقي و شور و اعتبار هزينه، نيرو، زمان، مقدار مجموع در آنكه ) خالصه10
 عنـوان  بـه  آن جايگاه و كاربرد با رفت، كار به مرجع منبع اين  تتميم و تكميل تدوين،
 دسـتخوش  نيازهـاي  همپاي نتواند نامه لغت اگر هم اكنون. نداشت تناسب ملّي اثري
 بگويـد،  پاسـخ  مـرتبط  نيازهـاي  بـه  نتوانـد  نيز و برود، پيش گسترش به رو و تحول

  .شد خواهد رانده حاشيه به ازپيش بيش ناگزير به
  
 )  آي ئي(اسالم دانشنامة ترجمة 3 .3

 -1275( زاده تقـي  حسـن  سـيد  نظـارت  بـا  و ابتكـار  بـه  فارسـي  به دانشنامه اين ترجمة
 افـراد  از و پژوهشـگر  دولتمـرد،  مشروطه، انقالب سران از ،)م1971-1897/ش. ه1349
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 كـه  زاده تقـي  .شد آغاز م1949.ش/ ه1327 در فرهنگي، هاي برنامه و ها سياست در مؤثر
 و خاورشناسـي  هـاي  محفـل  و رونـدها  بـا  و بـرده  سـر  بـه  كشـور  از خـارج  در ها سال
 دانشـنامة  در بـرد  پـي  كه رفت مي شمار به كساني نخستين از بود، شده آشنا شناسي ايران

 آن بـا  برجسـته  خاورشناسـان  از بسـياري  عدة و شود مي منتشر هلند در كه اثري اسالم،
 اسـت،  بايسته و شايسته كه گونه آن ايراني، تمدن و فرهنگ و ايران حق دارند، همكاري

 و ترجمه با داشت قصد او. است نشده  ادا اسالمي، كشورهاي ساير جايگاه با مقايسه در
 و حقـد  هـا،  كارشـكني  اثـر  بر اما آورد، جا به را نشده ادا حق اين دانشنامه، اين تكميل
 اش باصـالحيت  همكاران و او راه سر بر كه ديگري هاي مانع و كور هاي رقابت ها، حسد

 نكــردن تحمــل و خــودبيني بينــي، كوتــاه نــاداني، از همگــي كــه هــايي مــانع گذاشــتند،
 ]11[شد. متوقف كار نخستين مراحل همان در گرفت، مي سرچشمه ديگران دستاوردهاي

 
   ايرانشهر 4 .3

 بـا  كتـابي  شـد  قـرار  م،1956.ش/ ه1334 در ايران در يونسكو ملّي كميسيون تصويب با
 بـه  نخسـت  ايـران،  حـال  و گذشته اوضاع تمدن، فرهنگ، تاريخ، دربارة ايرانشهر عنوان
 جوينـدگان را  نيـاز  تا هم شود تدوين خارجي هاي زبان از يكي به سپس و فارسي زبان

 كرد تأييد را تصميم اين ايران شاه ]12[باشد. شده ادا المللي بين وظيفة و هم برآورده كند
 بـراي  كـه  شـد  داده دسـتور  دولت به وابسته و دولتي هاي سازمان و ها خانه وزارت به و

 ]13[بگذارند. اختيار در است الزم كه كمكي هرگونه ايرانشهر تدوين

 سرپرسـت  و ايـران،  در يونسـكو  ملّـي  كميسـيون  وقـت  مـدير  حكمـت،  اصغر علي  
 كـردن  تر ساده منظور به(است  كرده اشاره ها نكته اين به اثر اين بر اش مقدمه در ايرانشهر
) 1): شـود  مي مضمون به نقل او هاي اشاره نيست، رايج امروز انشاي در كه هايي عبارت
 امـا  اسـت،   شـده  نوشـته  گونـاگوني  هاي رساله و ها مقاله ها، كتاب ايران سرزمين دربارة
 ايـن  از شـماري ) 2 مانـد؛  مي سرگردان مطالب يافتن در جوينده و اند پراكنده اينها بيشتر
 اسـت؛  مانده  پنهان ايران با ها دشمني و ها دوستي و اند رفته تفريط و افراط راه به مطالب

 و افـراط  هرگونـه  از دور بـه  و محـض  حقايق حاوي داريم نياز وار دانشنامه اثري به) 3
 ]14[تفريط.
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 دعـوت  همكاري به خارجي و داخلي شناسان ايران از شماري ايرانشهر تدوين براي  
 شـده  چـاپ  ايرانشـهر  مجلـد  دو در هايشـان  مقاله كه ايراني نويسندگان سرجمع. شدند
 ايرانشـهر  در مؤلف 40 از درمجموع. تن 7 خارجي، نويسندگان سرجمع تن؛ 33 است،
  ]15[است. شده چاپ مقاله

  

 ايرانشهر مشكالت 1 .4 .3

 چـه  بـا  و منـابعي  چـه  پايـة  بر نيست معلوم و ندارند مأخذ اصالً ها مقاله از ) شماري1
 اند؛ شده نوشته كيفيتي

 ضـوابط  مراعـات  بدون و يكدست، نا نامنظم، صورت به ها مقاله از ديگري شمار ) در2
 .است شده  اشاره ها پانوشت در اندكي منابع به ارجاعي، و شناختي كتاب متداول

 نيست مشخص تصويري آن سياست اما است،  آمده بسياري تصويرهاي ايرانشهر ) در3
. است درآمده كار از هم مضحك گاه كه ناهماهنگ، فقط نه تصويرها هاي توضيح و
 را آنهـا  تا است  نخوانده را تصويرها شرح همة ويراستار يك كه پيداست روشني به

 .كند هماهنگ و يكدست

 دور انصـاف  از شايد و محتوا، در رويكرد، در ساختار، در كار، روش در ) ناهماهنگي4
 چشـم  بـه  هـا  مقالـه  شـئون  ساير و صوري هاي جنبه همة در كه شود گفته اگر نباشد
 .خورد مي

 در كـه  درحالي هم آن ويرايش، مباني و ويراستاران تجربة و فنّي دانش از نبردن   ) بهره5
 ديگـر  هاي عامل از شد، مي اعمال ويرايش كشور انتشاراتي مؤسسة چند در زمان آن

 . است اثر اين صوري و نگارشي نثري، تشتّت ايجاد

 ملّـي را  اثـر  اين در نگاري دانشنامه مباني به توجهي بي و اي دانشنامه رويكرد ) نداشتن6
 و همكـاري  دامنـة  كـردن  محـدود  شـلختگي،  مباالتي، بي اطالعي، بي دقتي، بي بر جز

 .كرد حمل ديگري هاي علت به نتوان شايد آن، نظاير

 ضبط فشرده، هاي نام ها، نوشت كوته اختصارات، براي واحد سياست و روش ) نداشتن7
 و گـذاري  عنـوان  هـاي  روش چـاپ،  در مختلـف  حـروف  از اسـتفاده  اصـول  ها، نام
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 نظـاير  و فصـل  پايـان  يـا  پانوشت به ارجاع نحوة ها، عنوان فرعي -اصلي تقسيمات
 .است اثر اين هاي كوتاهي ديگر از آن متعدد

 اثـر  بـر  اسـت  ممكـن  كـه  باشـد  هايي مقدمه ترين نادلچسب از شايد ايرانشهر ) مقدمة8
 تمـدن  و فرهنـگ  مختلف وجوه بازنمايي دار داعيه كه اثري هم آن بنويسند، مرجعي
 .است فارسي استوار و كهن زبان و ايراني

 بودجـه،  بودنـد؛  برخـوردار  فراوانـي  امكانـات  از خود زمان در ايرانشهر گردانندگان  
 رغـم  بـه . اختيـارات  و قـدرت  هاي كانون و مختلف افراد و مراكز به دسترسي مناسبات،

 سياسـت  دورانديشـانه،  ريـزي  برنامـه  و گـذاري  سياست هماهنگي، همكاري، اينها، همة
 مجمـوع  در ايرانشـهر . شود نمي ديده آنها كار در اطالعات روزآمدي و تصحيح تكميل،
 اثر همين اگر. است رفته دست از موقعيت و شده هدر فرصت از پندآموزي و گويا نشانة

 دانشـنامة  بـراي  را ايرانشهر هدف همان كه شود مقايسه ]16[ژاپن دانشنامة با وار دانشنامه
 . برد پي بهتر ها كاري ندانم و ها كوتاهي به بتوان شايد داشت، ژاپن ملّي

 اطالعات حاوي انگليسي، زبان به مصور اثري انتشار ژاپن، دانشنامة تدوين از هدف  
 قلــم بــه و انگليســي زبــان طريــق از جهــان در كشــور آن بــارة در اول دســت و دقيــق

 كشـور  27 از متخصص تن 500 از بيش. بود غيرژاپني و ژاپني متخصصان ترين برجسته
 خـود  تخصصـي  هـاي  حـوزه  در و پذيرفتند همكاري براي را دانشنامه آن دعوت غربي
 بـه  نزديـك  قلـم  به بقيه درصد 40 و نوشتند را دانشنامه اين هاي مقاله درصد 60 حدود
 يعنـي  شـد،  ترجمه انگليسي به و نوشته ژاپني زبان به ژاپن خود متخصصان از تن 700

 هـاي  زمينـه  در همكـاران  شمار بر افزون مختلف، كشورهاي از متخصص 1200 حدود
 ]17[كردند. همكاري جلدي 9 دانشنامة اين با ديگر،

 درآمـد  كـار  از اثري نگاري، دانشنامه فنّي هاي جنبه شدن مراعات اثر بر ژاپن دانشنامة  
 و شـناختي  كتـاب  شـناختي،  اصـطالح  دقيـق  هـاي  سامانه با منظم، مند، روش ساختارمند،
 از مختلـف؛  هـاي  قابليـت  بـا  و مانـدگار  معتبـر،  موثق، شد تبديل منبعي به نيز ارجاعي؛

 رديـف  در  دانشنامه اين درمجموع،. روزآمدي و تصحيح، تكميل، كاربرد، قابليت: جمله
 در پايـه  اطالعـات  كسب براي شد مناسبي منبع و گرفت قرار جهان معتبر هاي دانشنامه
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 ايرانشـهر  كـه  اثـري  اسـت،  ملّي دانشنامة خوب هاي مصداق از ژاپن دانشنامة. ژاپن بارة
  .باشد آن مصداق نتوانست

 
   فارسي المعارف ةداير 5 .3

 نيمـة  حـدود  از آن تـدوين  كه تأليفي، و اي ترجمه هاي مقاله شامل همگاني، اي دانشنامه
 انتشـارات  موسسة مدير زاده، صنعتي همايون پيشنهاد و ابتكار به م1952.ش/ ه1330 دهة

 سـين  تـا  الـف  حـرف  از آن مجلد نخستين سال 10 حدود از پس و شد آغاز فرانكلين،
 . بود مصاحب غالمحسين با دانشنامه اين سرپرستي. يافت انتشار

 ملّـي  فرهنـگ  توسعة به و دورپرواز گرا، آرمان هوشمند، مديري زاده صنعتي همايون  
  مسائل و اصول از بخشي به فطري شم و سرشار هوش ياري به او. بود مند عالقه سخت
 انتشـاراتي  هاي مؤسسه از شماري انتشاراتي هاي فعاليت از بازديد راه از و ، برده پي نشر

 او. بـود  يافتـه  آشـنايي  نشر مسائل و اصول از ديگر بخشي با كشور، از خارج در بزرگ
 نيغالمحس با سرانجام دانشنامه، براي سرويراستار يافتن در ناموفق كوشش چند از پس

 دقـت،  هـوش،  بـه  نخسـت  ديـدارهاي  همـان  در و شد آشنا رياضيات، استاد مصاحب،
 از پـس . برد پي او نظير كم هاي توانايي ساير و جديت فكري، انضباط جسارت، تيزبيني،
 محـل  از را دانشـنامه  انتشـار  و تـدوين  بودجـة  وي، بـا  همكـاري  توافق به يافتن دست

 .شد آغاز كار و كرد تأمين غيردولتي

 چنـد  از بازديـد  از پـس  امـا  نداشـت،  نگـاري  دانشنامه زمينة در اي تجربه مصاحب،  
 كـه  دقيقـي  هاي بررسي نيز و خارجي، كشور چند در نگاري دانشنامه فعاليت و دانشنامه

 زيـروبم  بـه  داد، انجـام  مختلف هاي دانشنامه هاي روش و محتوا ساختار، دربارة او خود
 ريزبينـي،  و منـدي  روش علمي، هاي دقت اعمال با سپس و برد پي نگاري دانشنامه فنون
 زبـان  در ماننـد  بـي  زمـان  آن تا اي پديده به تنها نه كار حاصل كه كرد سرپرستي را اثري

 شـد؛  تبـديل  توسـعه  درحـال  كشـورهاي  سراسر در نظير كم اي دانشنامه به بلكه فارسي،
 از ها سال آنكه با. كرد ريزي پايه ايران در هم را جديد نگاري دانشنامه شالودة حال درعين

 هنـوز  است،  يافته انتشار كشور در فراواني هاي دانشنامه و گذرد مي مصاحب درگذشت
 نيامـده  ظهور عرصة به او مانند كم هاي دقت با و مصاحب همتاي سرپرستي زمان اين تا

 . است
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 و ترجمه ترجمه، بخشي مقاله، هزار 50 از بيش با مجلد، 3 در فارسي المعارف ةداير  
 پـژوهشِ  بـر  مبتني تأليف گاه و كامل، تأليف بخشي و تكمله، با همراه ترجمة تلخيص،

 انتشار ،م1996-1967.ش/ ه1374-1345 از ساله، 30 تقريباً زماني فاصلة در نخست، بارِ
 ادامـه  مصـاحب  كـار  شـيوة  بـا  و سرپرسـتي  بـه  اگـر  دانشنامه اين نشر و تدوين. يافت
 آن در روزآمدي و بازنگري مراحل و اصول مسئول، واحدي نظارت با سپس و يافت مي

 امـا  مختصـر،  نسـبتاً  و ملّـي  اي دانشـنامه  از بـار  نخسـتين  بـراي  ما كشور شد، مي اعمال
 :داليل اين به نشد چنين اما شد، مي برخوردار اعتماد، قابل و موثق حال درعين

 آخـر  تـا  او و گذشـته  مصـاحب  نگاري دانشنامه فعاليت از كه سال 15 حدود از ) پس1
 فـرانكلين  انتشارات موسسة در اي خزنده كودتاي بود،  كرده سرپرستي را »غ« حرف
 همـايون  هاي انگيزه و ها هدف از يك هيچ كه آمد كار سر بر اي تازه رئيس داد، روي

 المعـارف  ةدايـر  و ناممكن، مصاحب براي كار ادامة درنتيجه، نداشت؛ را زاده صنعتي
 .شد رها سرپرست بي فارسي

 بـه  كوشـيد  او و كردنـد  تعيـين  كار ادامة براي ديگري سرپرست وقفه، مدتي از ) پس2
 مصـاحب  كـه  سـطحي  آن بـه  يـافتن  دسـت  امـا  بماند، پايبند مصاحب ضوابط همة

 .نشد پذير امكان داشت، مي نگاه اعتال در هوشيارانه

 دسـتخوش  ناگزير به گشته، دست به دست چندبار كه بدفرجام آغازِ نيك دانشنامة ) اين3
 .يافت راه آن گانة سه مجلدات به توازني بي و تناسبي بي و شده ناهمساني

 در مطلـوب  حالـت  بـه  رسـيدن  بـراي  كـه  بـرد  پي كار حين در و مرور به ) مصاحب4
 پذير امكان سادگي به اما دارد، ضرورت ترجمه و تأليف ميان متوازن نسبت دانشنامه،
 سـاختارهاي  و اصـول  بـا  كه هايي مقاله تأليف براي پژوهشگران  تربيت زيرا نيست؛
 و متعـدد  هـاي  ويراستاري مداوم، نظارت زمان، به باشد، داشته سازگاري اي دانشنامه

 تـأليفي  هـاي  مقالـه  كـه  روسـت  اين از. دارد نياز مقاالت بازنگاري و بازآرايي حتي
 و سـطح  تفاوت يكم مجلد در مشابه هاي مقاله با دوم، مجلد در »غ« تا »س« حروف
. اسـت  نكـرده  سرپرستي مصاحب كه هم را »ي« تا »غ« تأليفي هاي مقاله. دارد حجم

 سـال  10 حـدود  طـي  كـه  اي تجربه پاية بر و نخست مجلد بردن  پايان از به پس او
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 در كـه  بگيـرد  پـيش  در »ي« حـرف  پايـان  تا را روشي شد آن بر بود، آمده دست به
 و هـا  بـازنگري  در كـه  بـود  ايـن  ديگـر  قصد. است كرده اعمال »غ« تا »ش« حروف

 فارسـي  المعـارف  ةدايـر  تـا  شود نظر تجديد هم يكم مجلد در بعدي هاي روزآمدي
 بـا  اي دانشـنامه  بـه  متمادي، و مكرر هاي تجربه و خطاها و آزمون اتكاي به سرانجام
 بهتـر  مصاحب همكاران كه هدف، اين اما شود، تبديل هماهنگ و همسان معيارهاي

 همـان  اثـر  بـر  اسـت،  شـده  پرداخـت  آن براي سنگيني بهاي چه دانند مي ديگران از
 و بزرگ نگاري دانشنامه كشور و نيافت تحقّق شد، اشاره آن به كه اي خزنده كودتاي
 .داد دست از را فرد منحصربه بالقوه اثري

. داد قـرار  شـده  جوانمرگ بنيادي هاي طرح شمار در توان مي را فارسي المعارف ة) داير5
 اي دانشـنامه  به آن تبديل و دانشنامه اين تداوم و احيا براي سو چند از كوشش چند
 و گـذاران  سياسـت . نكردنـد  حمايـت  دولتمـردان  و هـا  دولـت . مانـد  نافرجـام  ملّي

 بـر  عميقـي  تـأثير  چـه  معتبر و موثق ملّي دانشنامة كه درنيافتند فرهنگي ريزان برنامه
 طـور  بـه  و گذارد، مي يابي اطالع و  جويي اطالع روندهاي و كشور پژوهش و آموزش

 . باشد مؤثر تواند مي اندازه چه تا ها زمينه اين در هايي هزينه كاهش در مستقيم غير

 تشـكيالتي  اگـر . اسـت  نشـده  ديـر  هـم  هنـوز  حتـي  اينها، همة رغم به و حال، ) بااين6
 سرپرســتي بــا و پرافتخــار، اثــر ايــن روزآمــدي و تــداوم احيــا، بــراي اي دانشــنامه
 مصـاحب  دسـتاوردهاي  همـة  از و آيـد  وجـود  به صالحيت صاحب نگاري دانشنامه

 اي دانشنامه تدوين مقصد به راه ترين ارزان و ترين كوتاه شايد شود، استفاده درستي به
 ]18[باشد. بوم و مرز اين آيندگان براي فارسي زبان به ملّي

 
 اسالم و ايران دانشنامة 6 .3

 سرپرسـتي  بـه  كتـاب  نشـر  و ترجمـه  بنگـاه  هاي طرح از دانشنامه، اين انتشار و تدوين
 ترجمة در او همكاران و زاده تقي سيدحسن نافرجام كوشش ادامة در و شاطر يار احسان
 بـه  اسـالم  دانشنامة ترجمة به اسالمي كشورهاي از شماري. بود) آي ئي(اسالم دانشنامة

 هـا  پاكسـتاني  و تركيـه  در ها ترك ها آن ميان از كه بودند، زده دست خود بومي هاي زبان
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 منتشـر  و ترجمـه  اردو و اسـتانبولي  تركي هاي زبان به را دانشنامه اين بودند شده موفق
 بـا  يارشـاطر،  احسـان . بيافزايند هم هايي تكمله ها ترجمه بر الزم موارد در حتي و كنند؛

 كهـن  ادبيـات  اسالم، از پيش ايران تمدن و فرهنگ باستان، ايران هاي زبان به كه تسلطي
 و جديـد  پژوهشـي  هـاي  روش بـا  آشنايي نيز و اسالمي، دورة تمدن و فرهنگ فارسي،
 و شـود  ترجمـه  فارسـي  بـه ) آي ئـي (اسالم دانشنامة كوشيد داشت، غربي هاي دانشنامه
 اي دانشنامه  قالب در را تشيع و اسالمي دورة در ايراني فرهنگ و ايران به مربوط مطالب
 هـم  دانشـنامه  آن نادرسـت  يـا  نـاقص  اطالعـات  و تـأليف،  دانشنامه، همان به متناسب
 تـا  ها، ناكامي و ها كاميابي و گذشته هاي تجربه به توجه با همكارانش و او. شود تصحيح
 اسـالم  و ايـران  دانشـنامة  دفتر نخستين. گرفتند نظر در را كار جوانب همة ممكن جاي
 و مؤلفـان  مترجمـان،  تـرين  برجسـته  از شماري همكاري با و كوشش سال چند از پس

 تا »الف« حرف در دفتر 9 جمعاً و يافت انتشار م،1976.ش/ ه1354 در كشور ويراستاران
 پهلوي بنياد انحالل سبب به انقالب رويدادهاي در اما شد، منتشر تدريج به انقالب زمان
. شـد   متوقف اسالم و ايران دانشنامة انتشار بود، وابسته آن به دانشنامه اين تشكيالت كه
 و پژوهشـي  هـاي  ارزش لحـاظ  به دانشنامه، آن از يافته انتشار دفتر چند همان حال، اين با

 و ويراسـته شـده   خـوبي  بـه  هـايي كـه   ترجمه تأليف، خوش هاي مقاله شمار اي، دانشنامه
 از پـس  دورة در ايران نگاري دانشنامه روند بر بود، رفته كار به كه هايي انضباط و ها دقت

 .گذاشت تأثير انقالب

 خـارج  در) آر آي( ايرانيكـا  دانشنامة انتشار و تدوين بر سرپرستي با يارشاطر احسان  
 و شناسـان  ايـران  تـرين  برجسته از بسياري شمار گستردة همكاري از وري بهره كشور، از

 نگـاري،  دانشنامه جهاني معيارهاي كردن مراعات با و مختلف، كشورهاي در پژوهشگران
 اي فارســي، دانشــنامه ادب و زبــان ميــراث و ايرانــي تمــدن فرهنــگ، دربــارة توانســت
 تنـوع  همـة  بـا  را فرهنگي ايران پهناور گسترة او. كند منتشر انگليسي زبان به تخصصي

 از پـس  دانشـنامه  ايـن  انتشـار  و تـدوين . گرفـت  نظـر  در دقـت  به دانشنامه اين در آن،
 فارسـي  زبـان  بـه  دانشـنامه  ايـن  روزي اگـر  و دارد ادامه يارشاطر نيز احسان درگذشت

 فارسـي  زبـان  به ملّي اي دانشنامه تكامل و تكوين در مؤثري سهم شود، منتشر و ترجمه
 شماري و بود شده آغاز فارسي به دانشنامه اين ترجمة براي هم كوششي. داشت خواهد
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 آن و يارشـاطر  بـا  هـايي  مخالفـت  امـا وجـود   يافت، انتشار هم شده ترجمه هاي مقاله از
  ]19[بست. ايرانيكا دانشنامة كامل ترجمة بر را راه دانشنامه،

 

   انقالب از پس نگاري دانشنامه .4

 ترجمه تدوين،. يافت راه اي تازه دور به انقالب از پس دانشنامه انتشار و نگاري دانشنامه
آنهـا از   از كمـي  شمار كه تخصصي، و همگاني از اعم دانشنامه، فراواني شمار انتشار و

 افـراد  يـا  فـرد  بـه  ديگـر  بسياري شمار و برخوردار بودند تشكيالتي و سازماني پشتوانه
 دهــة از وار، دانشــنامه فرهنــگ چنــدين انتشــار و تــدوين نيــز و بودنــد، متكــي
 تن 2000 از بيش اي عده جمعاً نگارنده، برآوردهاي به بنا. شد آغاز ،م1982.ش/ ه1360

  م،2002.ش/ ه1380دهة پايان تا م1982.ش/ ه1360 دهة اوايل از مختلف هاي صورت به
 كـه  انـد  داشـته  همكـاري  هـا  فرهنگـواره  و وار دانشـنامه  هاي فرهنگ و ها دانشنامه اين با
 عـده  ايـن  ميـان  از. اسـت  تراز هم كشورهاي در و ايران در اي سابقه بي رقم خود سهم به

 شـگردهاي  و فنـون  به حد بدان تا بيش، و كم اندكي شايد يا درصد، 5 حدود كم دست
 باشـند،  داشـته  دسترسـي  كـافي  و الزم منـابع  بـه  اگـر  كه اند يافته دست نگاري دانشنامه

 درواقـع . كننـد  همكاري مختلف هاي دانشنامه با اي حرفه نگار دانشنامه مقام در توانند مي
 و اسـت  شـده  بـومي  ايـران  در نگـاري  دانشنامه فنون ها دهه همان طي كه گفت توان مي

 فقـط . اسـت  آمـده  دسـت  بـه  هـم  مرجع منابع تدوين مباني با اين، آشنايي الزم بر افزون
ــه نگــاهي ــايي صــورت ب  و انتشــاريافته غيرتخصصــي هــاي دانشــنامه از شــماري الفب
 و اي ترجمـه  تـأليفي،  هـاي  دانشـنامه  از اعم محض، تخصصي -علمي نه انتشار، دردست
 نشـان  گيرنـد،  مي قرار ملّي اي دانشنامه موضوعي دامنة در آنها از هايي بخش كه تلفيقي،

 پايـة  هـم  كشورهاي از يك هيچ و بوده سابقه بي ايران در نگاري دانشنامه موج كه دهد مي
 :كنيم نگاه زير هاي عنوان به. اند نداشته دانشنامه همه اين فرهنگي، جنبة از ايران

 مركـزي،  آسـياي  افغانسـتان،  ايـران،  در فارسـي  ادبيات شامل( فارسي ادب دانشنامة  
 آنهـا  در فارسـي  زبـان  كه عربي هاي سرزمين از صفحاتي و عثماني قفقاز، هند، قارة شبه
 ايـران؛  دانشـنامة  مسـلمان؛  اقـوام  دانشـنامة  جهـان؛  ادبيات دانشنامة ؛)است داشته رواج

 جهـان  دانشـنامة  بزرگ؛ تهران دانشنامة فارس؛ تاريخي دانشنامة ارمني؛ ايرانيان دانشنامة
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 فارسـي؛  ادب و زبـان  دانشـنامة  گسـتر؛  دانـش  دانشـنامة  فـارس؛  خليج دانشنامة اسالم؛
 دانشـنامة  سياسي؛ دانشنامة زنان؛ دانشنامة هند؛ قارة شبه در فارسي ادب و زبان دانشنامة

 ايـران؛  مطبوعـات  دانشـنامة  مزديسـنا؛  دانشنامة ايران؛ مردم فرهنگ دانشنامة شميرانات؛
ـ دا رضوي؛ قدس آستان المعارف ةرئدا. استاني هاي دانشنامه  عـالي؛  آمـوزش  المعـارف  ةرئ

 اجتمـاعي؛  علوم تطبيقي المعارف ةرئدا تشيع؛ المعارف ةرئدا اسالمي؛ بزرگ المعارف ةرئدا
ـ دا ايرانـي؛  سـازهاي  المعارف ةرئدا اسالم؛ نوين جهان المعارف ةرئدا  قـرآن؛  المعـارف  ةرئ
 جهـان؛  و ايـران  زنـان  فرهنگنامـة  آثـار؛  فرهنگ رساني؛ اطالع و كتابداري المعارفةرئدا

 .ديگر شماري و ايران؛ معاصر ناموران فرهنگنامة نوجوانان؛ و كودكان فرهنگنامة

 ظرفيـت  از فراتـر  يـا  آميـز  مبالغـه  حتـي  اي عـده  زعم به كه ها، دانشنامه شمار افزوني  
 هـاي  علـت  رسـد،  مـي  نظـر  بـه  كشور اي كتابخانه و اسنادي امكانات و پژوهشي -علمي

 : جمله از كرد؛ اشاره ها آن از برخي به بتوان شايد كه دارد بسياري

 كنند؛ مي بروز انقالبي هر از پس معموالً كه هايي انگيزه شدن برانگيخته -

 و فنّـي  و علمـي  هـاي  عرصـه  در ويـژه  به ها، زمينه همة در پيشرفت و استقالل به ميل -
 پژوهشي؛

 نيافتگي؛ توسعه هاي عامل بر غلبه و خواهي توسعه -

 فكري؛ و علمي استقالل به يابي دست -

 مشابه؛ كشورهاي با ويژه به خواه، برابري و جويانه رقابت هاي احساس -

 ملّي؛ هويت احراز -

 شـدن  بيكار ها، دانشگاه شدن تعطيل فرهنگي، انقالب جمله؛ از كشور، احوال و اوضاع -
 ويراستاران؛ و مترجمان مؤلفان، پژوهشگران، استادان، از شماري

 -علمـي  توانـايي  كـه  اي عـده  در شديد ميل و بيكارشده تواناي نيروهاي گرفتن كار به -
 شـده  گرفتـه  ناديده آموزشي و پژوهشگاهي دانشگاهي، هاي محيط در آنها پژوهشي

 بود؛
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 فرهنگـي  هـاي  سياسـت  بـا  همسو هاي دانشنامه از شماري به دولتي هاي يارانه اعطاي -
 همكـاري  بـه  نخبگان از شماري جذب براي مدتي تا ها دانشنامه كه امكاني و كشور
 داشتند؛

 پـس  نگاري دانشنامه در را موجي و داد دست به دست كه ديگر عامل چند و چندين و -
 آن بر »ايران در نگاري دانشنامه جنبش دورة« عنوان اگر كه انداخت راه به انقالب از

 .باشيم نكرده مبالغه شايد بگذاريم،

 به مند عالقه جوانان از توجهي قابل شمار براي حال كه درعين نگاري، دانشنامه جنبش  
 مرجـع  منـابع  از اسـتفاده  و تـدوين  فنـون  آمـوختن  براي امكاناتي پژوهشي هاي فعاليت
ــراهم ــاخت، فـ ــكوفايي دورة سـ ــود شـ ــه در را خـ ــاي دهـ  و م.1982.ش/ ه1360 هـ

 هــا، پژوهشــگاه هــا، دانشــگاه شــمار افــزايش بــا امــا كــرد، ســپري م،1992.ش/ ه1370
 دهـة  اوايل از آنها، هاي برنامه گسترش و عمومي، و تخصصي هاي نشريه ها، پژوهشكده

 قطـع  و كـاهش  از پـس  و شد كاسته نگاري دانشنامه فعاليت دامنة از م2002.ش/ ه1380
 اوايـل  حـدود  از دولت فرهنگي هاي سياست با همسو هاي دانشنامه به دولتي هاي يارانه
 مـرز  تـا  حتي ها، دانشنامه از شماري افول نيز گاه و نسبي ركود ،م2012.ش/ ه1390 دهة

 .شد آغاز شدن، تعطيل

ــون    ــتان(اكن ــم) م2019.ش/ ه1397 زمس ــداز چش ــني ان ــراي روش ــت ب ــاي فعالي  ه
 يـا  شـده  قطـع  هـاي  يارانه بتواند دولت روزي چنانچه اما شود، نمي ديده نگاري دانشنامه
 بـا  نگاران دانشنامه اي حرفه آيندة كه بدهد اطميناني نيز و كند برقرار نو از را يافته كاهش
 و شـد  خواهـد  فعـال  دوباره نگارانه دانشنامه هاي زيرساخت شد، نخواهد رو به رو يدتهد

 هـاي  تجربـه  از اسـتفاده  و گذشـته  از انـدرزگرفتن  بـا  نگاري دانشنامه روند دارد احتمال
 . بگيرد قرار ملّي اي دانشنامه انتشار و تدوين خدمت در مؤثرتري گونة به پيشين،

 اسـالمي  بـزرگ  المعارف ةرئدا مركز كه ايران، دانشنامة شده، ياد هاي دانشنامه ميان از  
 بـالقوة  ظرفيـت  و اسـتعداد  همـه،  از بيش دارد، برعهده را آن انتشار و تدوين مسئوليت

 و م2006.ش/ ه1384 در آن نخسـت  مجلـد . داشـت  را ملّـي  اي دانشـنامه  به شدن تبديل
 مجلـد . يافـت  انتشار م2015.ش/ ه1393 در شده، بيني پيش مجلد 30 از آن، چهارم مجلد
 ايران دانشنامة كه داد را نويد اين شد، برخوردار تري دقيق ويرايشي همكاري از كه سوم
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 از توجهي قابل شمار كه دانشنامه اين اما يابد، دست انتشارش هاي هدف به پيش از بهتر
 حـالتي  در دولتي، هاي يارانه قطع سبب به است، آماده آن شدة ترجمه و تأليف هاي مقاله
 ]20[است. گرفته قرار توقف به نزديك ركود از

 خـانوادة  به متعلق گستر، دانش فرهنگي -علمي موسسة سوي از گستر دانش دانشنامة  
 60 حـدود  بـر  مشـتمل  اثـري  يافت، انتشار م2011.ش/ ه1389 در مجلد 18در سودآور،
 هـاي  مقالـه  تـأليف  درصـد  40 و انگليسـي  زبان به مختصر اي دانشنامه از ترجمه درصد

قابل  و پركاربرد همگاني، اي دانشنامه به را آن داشتند قصد اثر اين گردانندگان. حجم كم
 شود، اعمال اثر اين بعدي هاي بازچاپ در زير نكات اگر. كنند تبديل عموم استفاده براي

 هـاي  مـدخل  بـا  همگـاني  اي دانشـنامه  به كه هست گستر دانش دانشنامة در استعداد اين
 اي دانشـنامه  تدوين در استفاده قابل منابع از يكي و شود تبديل كوتاه هاي مقاله و فراوان
 : باشد ملّي

 اي؛ دانشنامه خاص فنون و ها دقت اعمال -

 معتبر؛ مؤلفان و باتجربه نگاران دانشنامه همكاري -

 متنوع؛ بسيار و پرمدخل دانشنامة با متناسب ويراستاري -

 در عمـل  سـرعت  قصـد  به و اول چاپ در كه اي گيرانه آسان سياست از گزيدن دوري -
 شد؛ گرفته پيش انتشار و تدوين

 باشد؛ داشته را كافي و الزم اهليت كه نگاري دانشنامه مديريت و واحد سرپرستي -

 مربـوط  صوري كامالً هاي جنبه به محتوايي، هاي جنبه بر افزون كه، ديگري نكات نيز و
 .شود مي

 كـه  اسـت   نيامـده  دسـت  بـه  شـاهدي  هـيچ  كـرده،  جـو  و جسـت  نگارنده كه جايي تا  
 اسـتناد  قابـل  مرجعي عنوان به را دانشنامه اين تاكنون پژوهشي و اي دانشنامه هاي سازمان
نيامـده   دسـت  بـه  شـاهدي  هـم  آن آميـز  موفقيت و عمومي كاربرد دربارة. باشند پذيرفته
  ]21[است.

  

   ملّي دانشنامة  .5

 در شـد،  اشـاره  ها آن به كه اثر چند نسبي هاي ناكامي و ها كاميابي و ها تجربه به توجه با
 :گذشت سادگي به زير هاي نكته از نتوان شايد ملّي، دانشنامة تدوين



  23) / عبدالحسين آذرنگ( اندازها ضرورت تدوين دانشنامه ملّي: موانع و چشم

 كشـوري  بـارة  در دقيـق  و جامع اطالعات تدوين و گردآوري مسئول كشوري هيچ 
 دسـت  ديگـر  كشـورهاي  دربـارة  بررسـي  و پژوهش به كه كشورهايي. نيست ديگر
 كـه  كنند مي آغاز شناختي هاي فرضيه از حالت، ترين طرفانه بي و بهترين در زنند، مي
 ناشران و پژوهشگران. دارد سازگاري آنها خود پژوهشي هاي اولويت و ها سياست با

 و اي حرفه مصالح يا ها هدف آورند، مي روي آثار گونه اين انتشار و تدوين به كه آزاد
 .كنند مي دنبال را خود منافع

 ني، فرهنگي، وجوه ترين بتواند اساسي كه ملّي، دانشنامة انتشار و تدوينتاريخي تمد 
 سياسـت  هاي اولويت و الزامات از دهد، نشان مستدالً و مستنداً را كشوري هويتي و

 در ويـژه  بـه  هـا،  بازتعريف و ها تعريف ارائة براي. است كشوري هر فرهنگي و ملّي
  .است پايه منابع معتبرترين و ترين مهم از هم ملّي دانشنامة برانگيز، مناقشه هاي زمينه

 تعيـين  آن بـراي  كـه  اي دامنـه  و داده دسـت  بـه  همگاني ملّي دانشنامة از كه تعريفي 
 در هم خود، جايگاه  تعيين و خود دربارة كشور شناخت از گويايي شاخص شود، مي

 اثـري  هـيچ . اسـت  ارزشـي  هـاي  مجموعـه  در هم و علمي، و معرفتي هاي مجموعه
 تعيـين  الزم وسـواس  و دقـت  با را ملّي هويت مرزهاي دانشنامه اين مانند تواند نمي
 هـاي  عرصـه  در كشور هاي سياست همة مجموعة با حساس نقش و وظيفه اين. كند

 مسـند  در را كسـاني  اسـت  ضـروري  دليـل  همين به. دارد وار اندام پيوند هم مختلف
  اطالعات، وسعت از كه بگذارند  دانشنامه از گونه اين راهبردي شوراي در يا مديريت
  .باشند برخوردار جامعيت و سونگر همه ديدگاه

 از ممكـن  اسـتفادة  بهتـرين  مسـتلزم  ملّـي،  جايگـاه  رسـاندن   اثبـات  بـه  و دادن نشان 
 نگـاران،  دانشـنامه  ينمبرزتـر  همكـاري  جلـب  كشور، پژوهشي -علمي هاي ظرفيت

 و فنّـي  مولد عناصر ساير و ويراستاران، مترجمان، مؤلفان، پژوهشگران، متخصصان،
 و ها، دانشنامه رو ازاين. است اي رسانه چند و الكترونيكي و كاغذي منابع توليد هنري

 دهنـدة  نشـان  شفّاف، آئينة سان به مختلف، هاي زمينه در پايه مرجع منابع كلي طور به
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 راهبـردي  مـديريت  تـوان  نيـز  و هنرمندانه، پژوهشگرانه، گرانه، آفرينش هاي توانايي
 .هستند كشور فرهنگي

 ملّـي،  همگـاني  دانشـنامة  ويـژه  بـه  گسـترده،  كاربرد با مرجع اثر هر انتشار و تدوين 
 در معيارهـا  و اسـتانداردها  انتخـاب  بـراي  وسـيله  تـرين  مناسـب  و فرصـت  بهترين
 و اختصـارها  خـط،  شـيوة  هـا،  واژه امـالي  هـا،  نـام  تلفّـظ  ماننـد  مختلف، هاي زمينه
 رواج آن، نظـاير  و ويرايش معيارهاي ارجاع، و شناختي كتاب ضوابط ها، نوشت كوته
 پردازنـد،  مـي  يارانه ها دانشنامه به كه هايي دولت. آنهاست تثبيت و ملي سطح در آنها
 و تحكـيم  تثبيـت،  تعيين، كه دانند مي باشند، آگاه ها دانشنامه بنيادي نقش اين به اگر

 از ميـزان  چه تا و گذارد مي تأثير پژوهش و آموزش بر حد چه تا استانداردها ترويج
 تدوين سياست بتواند كه دولتي. كاهد مي زمان اتالف و ها هزينه صرف كاري، دوباره

 و خـود،  فرهنگـي  هـاي  سياسـت  چارچوب در را ها دانشنامه و مرجع منابع انتشار و
 تسـهيل  بـه  دهـد،  جاي و تشخيص درست ملّي، سياست چارچوب در آن از تر مهم

 در هـا  يارانه كردن مند هدف. است كرده كمك خود پژوهشي و آموزشي هاي سياست
 بـه  يارانـه  پرداخـت  ازاي در دولـت  كـه  باشـد  هـم  معنـا  اين به تواند مي زمينه اين

 بشناسـد  درست استانداردها ترويج و تعيين در را آنها نقش بكوشد بايد ها، دانشنامه
 مشروط يا موكول نقش اين درست ايفاي به را ها دانشنامه به يارانه پرداختن حتي و

 . كند

 اخـتالف  از ناشـي  هـاي  تـنش  بـار  از و آورد مـي  بار به همگرايي استانداردها ترويج 
 و نيـرو  زمـان،  مقـدار  اگـر . كاهـد  مـي  پرهزينـه  حـال  درعين و حاصل بي هاي سليقه
 خـط  شيوة سر بر جدل و بحث صرف تاكنون مشروطه انقالب دورة از كه اي هزينه
 بعضي ساالنة بودجة از تخميناً شود، برآورد آن مادي ارزش و محاسبه، شده، فارسي

  .است بيشتر جهان كشورهاي از
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 بلكه دهد، مي بروز امكان كشور بالفعل استعدادهاي بارزترين به تنها نه ملّي دانشنامة 
 هـم  بالقوه و ناشناخته نهفته، استعدادهاي شكفتن و بروز براي را زمينه بلندمدت در

 . آورد مي فراهم

 هـيچ  نيسـت،  اي ساده كار اصالً آن سر بر عمومي وفاق به يابي دست كه معيار، زبان 
 ويراسـتاران  تـرين  برجسـته  همكاري جلب با. ندارد ملّي دانشنامة از بهتر اي گردونه
 نثري توان مي است، شده شناخته آنها زباني ذوق و اي حرفه تسلّط كه كساني كشور،

 در نثرنويسي رسمي آموزش سرمشق كه داشت عرضه ملّي دانشنامة در و پروراند را
 .بگيرد ديگر قرار هاي زمينه

 از ويـرايش،  مختلـف  هاي گونه براي الگو بهترين تواند مي حال درعين ملّي دانشنامة 
 زبـاني،  هـاي  ويـرايش  تا گرفته تصويري استنادي، ساختاري، محتوايي، هاي ويرايش

  .باشد صوري و ادبي

 بـه  عمـل  در رسـانند،  مـي  ثمـر  به را اثر اين كه نيروهايي و ملّي دانشنامة سرپرستي 
 سـاير  انتشـار  و تـدوين  براي ارزشمند اي ذخيره منزلة به كه يابند مي دست اي تجربه
   .آيد مي شمار به ملّي هاي ثروت اندوختة شمار در و است مرجع منابع

 رويكردهـاي  بـا  آشنايي براي اي سنجه مختلف كشورهاي ملّي هاي دانشنامه مقايسة 
 پـژوهش،  دانـش،  سـطح  هـا،  روش و رويكردها و ها نگرش نگاري، دانشنامه متفاوت

 توليد يا كاغذي نشر و چاپ در فنّي توان فرهنگي، مديريت فنّ، سليقه، و ذوق هنر،
 انتشـار  فارسـي  زبـان  به همگاني و ملّي اي دانشنامه روزي اگر. آنهاست الكترونيكي

 كلمبيـا،  بريتانيكـا،  بروكهاوس، اينكارتا، آمريكانا، چون هايي دانشنامه كنار در و بيابد
 قـرار  آن نظـاير  و روسـيه  ژاپـن،  تـرك،  ايتاليـا،  اسپانيا، هاي دانشنامه و الروس گيل،

 هاي دانشنامه ما كه كند داوري گونه همان دانشنامه اين بارة در تواند مي جهان بگيرد،
 بـاهم  را آنهـا  مختلـف  هـاي  جنبـه  گـذاريم،  مـي  هـم  كنـار  را جهان كشورهاي ملّي
 . كنيم مي داوري آنها دربارة و سنجيم مي
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 باشـد  كشور نخبگان مشترك همكاري حاصل كه اثري همه، از كمتر نه همه، از آخر 
 از بگيـرد،  قـرار  خـود  پوشـش  زيـر  هـاي  زمينـه  در الخطـاب  فصـل  مرجـع  بتواند و

 مانـدگارترين  از و فرهنگـي  ثمـرات  تـرين  برجسته از ملّي، دستاوردهاي ترين بزرگ
 شـالودة  بسا چه و كند، مي منتقل خود بعدي هاي نسل به نسلي كه است هايي ميراث
 و دارتـرين  دامنـه  هدفمنـدترين،  از آن  تكميـل  و يـافتن   غنـا  كـه  بگذارد را بنا سنّتي

 برعهده را خطير وظيفة اين كه نسلي. است كشور فرهنگي تكاپوهاي ترين دورنگرانه
 كرده ادا خوبي به آيندگان و گذشتگان به را خود دين برساند، ثمر به درست و بگيرد
 .است

 

 ها نوشت پي

 .Busseh, H." Abbas Mirza". In: Encyclopedia Iranica, US, 1985, vol. 1]. براي جزئيات بيشتر، نـك:  1[

pp.79ff. 
  به بعد. 106 م، ص1988، لندن، م1848-1838ايران در راهيابي فرهنگي:  ]. براي تفصيل بيشتر، نك: ناطق، هما،2[
 .383-379ش، ص 1354، تهران، 7، چاميركبير و ايران ]. در اين باره، نك: آدميت، فريدون،3[

، تهـران،  نويسـي در ايـران...   هـاي اولـين همـايش سراسـري دانشـنامه      ة مقالـه مجموع]. براي اطالعات بيشتر، نك: 4[
 ش.1389

ماهنامة آموزش ، »السلطنه نخستين وزير علوم عليقلي ميرزا اعتضاد«]. دربارة اعتضادالسلطنه، نك: يغمايي، اقبال، 5[
 ش).  1346( 10و  9، ش37، سالو پرورش

، تهـران، سـازمان چـاپ و    مشاهير مطبوعات ايران: اعتمادالسلطنهد فريد، السلطنه، نك: قاسمي، سي ]. دربارة اعتماد6[
هـا و   هايي كه به نام اعتمادالسلطنه ثبت شـده اسـت، بحـث    ش. البته در باب تأليفات و ترجمه1379انتشارات، 

مانندي  اي كم او، گنجينه خاطراتها نيست، اما كتاب  جا مجال پرداختن به آن ترديدهايي وجود دارد كه در اين
  كند. هاي او داللت مي از اطالعات گاه منحصر به فرد، بر توانايي قلمي و تيزبيني

 .https://icps.ut.ac.ir]. براي اطالعات بيشتر در اين باره، نك: وبگاه 7[

بررسي و نقدهاي بسياري نوشته و منتشـر شـده اسـت. بـراي بررسـي و نقـدي        نامه لغت ]. دربارة جنبة واژگاني8[
نامة فرهنگستان  ويژه، »نامة دهخدا نويسي در لغت هاي فرهنگ شيوه«شرف،معتدل و ماليم، نك: صادقي، علي ا

 ش).  1388( 2، شزبان و ادب فارسي

 .نامه لغت را در» موزار«و » چايكوفسكي«، »بتهوون«، »باخ«هاي  ]. مقايسه كنيد مقاله9[



  27) / عبدالحسين آذرنگ( اندازها ضرورت تدوين دانشنامه ملّي: موانع و چشم

گفـت   مـي  -برم نام نمي -تهمكاري داش نامه لغتاي كه مدتي با  شده گران و مولفان شناخته ]. يكي از پژوهش10[
، براي مثال، كه پيشنهاد او بود، مخالفت شـد؛ بـه ايـن دليـل كـه ايـن       نامه لغت به» ابرقدرت«با افزودن واژة 

 تركيب در متون كهن نيامده است.  

 عبـاس  استاد از ام، شنيده زاده تقي سيدحسن نزديك همكار دو از باره شخصاً اين در اولي را دست هاي ]. روايت11[
 نقـل  نيست، مجاز فعالً اندازها سنگ و كارشكنان از بردن نام چون اما نوايي، عبدالحسين استاد و خويي زرياب
 .شود مي موكول آينده به ناگزير به روايت دو آن كامل

 ».ط«، مقدمه، ص 1، جايرانشهر ].12[

 ]. همان جا.13[

 ».ح«و » ز«]. همان، ط 14[

  ، مقدمه.1، جايرانشهر]. نك: 15[
[16].Kodansha Encyclopedia of Japan, Tokyo, Kodansha, 1983. 
[17].Ibid, Introduction, p.1. 

در اين جا مبتني است بر: مشاهدات مسـتقيم و اطالعـات شخصـي     المعارف فارسي ةدائر]. اطالعات مربوط به 18[
زاده، عبدالرحيم جعفري  ن صنعتيگو با شادروانان استاد غالمحسين مصاحب، همايو و نويسندة اين مقاله و گفت

به نـاگزير در   ،المعارف فارسيةدائرجداگانه براي احياي   و كريم امامي. در ضمن، نويسنده دوبار در دو ماموريت
 جريان جزئيات بسياري در خصوص اين دانشنامه قرار گرفته است.

 Encyclopedia، مجلـدات  ايـران و اسـالم   دانشـنامة توانيد نگاه كنيد به: دفترهاي  تر مي ]. براي اطالعات بيش19[

Iranica هاي اين دو اثر. ويژه مقدمه ، و به 

 ]. مطالب اين بخش از مقاله هم مبتني بر مشاهدات و اطالعات شخصي نويسندة مقاله است.20[

ي كه ]. نگارنده در مراحل آغازين اين دانشنامه مدتي با سمت مشاور همكاري داشت، اما به سبب اختالف نظر21[
تـن از   اي، شيوة كـار، چگـونگي سرپرسـتي و ادارة دانشـنامه ميـان چنـد       بر سر مسائلي چون رويكرد دانشنامه

  همكاران با مسئوالن بروز كرد، رشتة آن همكاري گسيخت.
  

  نامه كتاب
  ، تهران: خوارزمي.7، چ اميركبير و ايران). 1354آدميت، فريدون (
، تهـران:  نويسي در ايران: گذشته، حال و آينده ت اولين همايش سراسري دانشنامهمجموعه مقاال). 1389اكبري، منوچهر (

  نگاري ايران. بنياد دانشنامه
  ، تهران: چاپخانه دانشگاه.ايرانشهر ).1342اصغر ( حكمت، علي

  .2، ش فرهنگستان زبان و ادب فارسي، »نامة دهخدا نويسي در لغت هاي فرهنگ شيوه). «1388اشرف ( صادقي، علي
  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.مشاهير مطبوعات ايران: اعتمادالسلطنه). 1379قاسمي، سيدفريد (

  ، پاريس: خاوران.1834-1848ايران در راهيابي فرهنگي ). 1368=1990ناطق، هما (
  .9و 10، ش37، سآموزش و پرورش ،»السلطنه نخستين وزير علوم عليقلي ميرزا اعتضاد). «1346يغمايي، اقبال (



 1400بهار ، سال اول، دورة اول، شمارة اول، نگاري مطالعات دانشنامه/  28

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.»موزار«، »چايكوفسكي«، »بتهون«، »باخ«نامه، ذيل مدخل  ). لغت1377اكبر ( دهخدا، علي
Busseh, H. (1985), “Abbas mirza”, Encyclopedia of Iranica, vol.1, NewYork 

Encyclopedia Iranica Founddation. 

The Kodansha Encyclopedia of Japan, (1983). 

https://icps.ut.ac.ir 

  


