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Abstract 

The entry of the Western world into the Age of Enlightenment required that the level 
of literacy in the various classes of society be raised, and that all members of society 
at large be made more mindful; this entailed continuous public education. General 
education, which is a structured term in the field of culture, is more reminiscent of 
school education, but this type of education always has limited periods and usually 
does not last after the person enters society; The Enlightenment, on the other hand, 
required continued education and awareness. Encyclopedia, as an institution across 
the school that could ensure this continuity in public education, was able to play 
such a role. What has actually happened in the Western arena during the 
Enlightenment is the establishment of the encyclopedia in its new sense and the 
serious function of this cultural issue as an institution for continuing public 
education, complementing school performance, and helping to raise awareness 
among different sections of society. In the present study, the main issue is the role of 
encyclopedias in continuing public education and their performance during the 
Enlightenment, especially among the leading nations of Europe, and in terms of 
methodology, this study is a history of thought, and uses the methods of this field. 

 
Keywords: Enlightenment, General Education, Continuing Education, Education 

and training, Literature, Religious Reform 
  

    

                                                            
 Associate professor of the institute for humanities and cultural studies, a.pakatchi@ihcs.ac.ir 

Date received: 2019.09.23  Date of acceptance: 2019.12.21 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article .
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy 
of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons ,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



    



  انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم نگاري فصلنامه مطالعات دانشنامه
  1400بهار ، 1پژوهشي) سال اول، دورة اول، شماره  -فصلنامه علمي (مقالة علمي

 

  در ارتقاي فرهنگ عمومي: تحليل تاريخي ها دانشنامهنقش 
  

  دكتر احمد پاكتچي
  

  چكيده
ورود جهان غرب به عصر روشـنگري، مسـتلزم آن بـود كـه سـطح سـواد در طبقـات        

اي فراگيـر، از آگـاهي بيشـتري     افراد جامعه در گسـتره مختلف جامعه ارتقا يابد و همه 
برخوردار گردند و اين به معناي آموزش عمومي مستمر بود. آمـوزش عمـومي كـه در    

اي  هاي مدرسـه  كننده آموزش يافته است، بيشتر تداعي عرصه فرهنگ، اصطالحي ساخت
د فـرد بـه   اي محـدود دارنـد و پـس از ورو    ها همواره دوره است، ولي اين نوع آموزش

كـه جريـان روشـنگري نيازمنـد اسـتمرار       طور معمول دوام ندارند؛ در حـالي  جامعه، به
عنوان نهادي در عرض مدرسه كه بتواند ايـن   ها به بخشي بود. دانشنامه آموزش و آگاهي

استمرار در آموزش عمومي را تأمين كند، توانستند چنين نقشي را برعهده گيرند. آنچـه  
معنـاي   يان روشنگري عمالً اتفاق افتاد، پاي گرفتن دانشـنامه بـه  در عرصه غرب در جر

مثابه نهادي براي آموزش عمومي مستمر،  جديد آن و عملكرد جدي اين امر فرهنگي به
تكميل عملكرد مدرسه و كمك به ارتقاي سطح آگاهي در طبقات مختلف جامعه است. 

عمومي مستمر و عملكرد ها در آموزش  در پژوهش حاضر، مسئله اصلي نقش دانشنامه
هـاي پيشـرو اروپاسـت و از نظـر      خصـوص نـزد ملـت    آنها در جريان روشـنگري، بـه  

هاي اين حـوزه   جوينده از روش شناسي، اين مطالعه از جنس تاريخ انديشه و بهره روش
  است.

  
مستمر، تعليم و تربيت، ادب، اصـالح    عمومي، آموزش : روشنگري، آموزشها واژه كليد
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  مقدمه .1
 يشود كه آنها نقش مهمـي در ارتقـا   ها، همواره بر اين نكته تأكيد مي در معرفي دانشنامه

رود دامنـه ايـن ارتقابخشـي نسـبت      گونه كه انتظار مي فرهنگ عمومي دارند؛ البته همان
كنـد. هرقـدر دايـره     مستقيمي با دامنه مخاطباني دارد كه دانشنامه براي خود تعريف مـي 

تر باشد، بيشتر انتظـار   تعبيري آن دانشنامه عمومي  تر و به شنامه گستردهمخاطبان يك دان
 دانشـنامه  فرهنگ عمومي طبقات مختلف جامعه اثرگـذارد و هرقـدر   يرود در ارتقا مي

دانـش   ي، طيف محـدودتري از جامعـه را از ايـن ارتقـا    بگذاردشدن  روي به تخصصي
فرهنـگ   يبراي انتقال دانايي و ارتقـا  اي سازد. هرچه هست، دانشنامه رسانه مند مي بهره

هـاي متعـارف تعلـيم و تربيـت، نقـش       تواند در كنار مدارس و نظام جامعه است كه مي
  باشد. داشته مؤثري

هـا در آمـوزش عمـومي     مسئله اصلي در پژوهش حاضر آن است كه نقش دانشـنامه   
 ؟است بودهرو  هايي روبه با چه چالشو اين نقش  ؟آن چگونه است عملكردو  ؟چيست

هاي همين حـوزه   شناسي، از روش نوع مطالعه، از جنس تاريخ انديشه است و در روش
  استفاده شده است.

  

  مفهوم دانشنامه و پيوند آن با آموزش عمومي .2
بـا فرآينـد آمـوزش     ،شـود  گذاري آنها تصـريح مـي   رو كه در هدف هم ازآن ،ها دانشنامه

ها در عرصـه تحـوالت فرهنگـي     عمومي در ارتباط هستند و هم تاريخ حضور دانشنامه
بر آن، عنواني كـه در زبـان التـين     خوبي گوياي اين ارتباط است. افزون غرب و شرق به

هاي مختلف اروپـايي رواج يافتـه اسـت، بـا نهـاد       براي دانشنامه ساخته شده و در زبان
يونان و رم باستان پيوندي استوار دارد. در ايـن بخـش از پـژوهش،     آموزش عمومي در

اعـم از عصـر    -ها و آموزش عمومي در غـرب  ضمن مطالعه درباره پيوند ميان دانشنامه
اي هم با جريان ادب و آموزش عمـومي در جهـان اسـالم     مقايسه -باستان و عصر نوين

بسـتري   ،و آمـوزش عمـومي  ها  شدن نسبت ميان دانشنامه صورت خواهد گرفت. روشن
هـا بـا جريـان روشـنگري و      براي پيشبرد بحث در ادامه پژوهش درباره نسبت دانشنامه

  ها با پيكره دانش خواهد بود. شيوه مواجهه دانشنامه
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  آموزش عمومي و پايديا در فرهنگ يوناني 1 .2
دارد. المعارف در مفهوم غربي خود، با موضوع آموزش و پرورش پيوندي تاريخي ةدائر

در يونان باستان از قرن نخست پيش از ميالد اصطالحي براي آمـوزش مقـدماتي شـكل    
 ]1[»انكوكليوس پايديا«شود.  المعارف محسوب مي ةگرفته بود كه ريشه مفهوم جديد دائر

و بعــد  ]2[از ســوي ديونيســيوس هاليكارناســي »تعلــيم و تربيــت عمــومي«بــه معنــاي 
هاي عمومي بود كه پـيش   اي از آموزش د از آن رشتهكار رفت و مقصو به ]3[پلوتارخوس

). انديشـمندان  Liddell; Scott, 1990, 474شـد (  مياز مطالعات تخصصي بايد گذرانده 
توجه قرار دادند و از  روم باستان نيز از سده نخست ميالدي، اين مفهوم يوناني را مورد

سط آن مبحث پرداختنـد. آنـان   به ب ]5[و كوئينتيليانوس ]4[آن ميان، كساني چون پلينيوس
همان ساخت صفت و موصوفي يوناني را در التين، وام گرفتند و اين آمـوزش عمـومي   

ــي   ــظ التين ــه تلف ــديا«را ب ــوس پائ ــد  ]6[»انكيكلي  ;Pelinius, 1938, Preface(ناميدن

Quintilianus, 1980.(  
زمـان   هـم ، يالديمـ شانزدهم نهم هجري شمسي/  سدة اين مفهوم كهن، بار ديگر در  

توجـه و بـازخواني قـرار     مـورد  ]7[گرايـان  با برخاستن موج اصالح ديني از سوي انسان
شـد،   التيني ديـده مـي   -گرفت و صورت صفت و موصوفي آن كه در متون كهن يوناني

بنـدي شـد. نخسـتين     صـورت  ]8[»انكيكلوپائـديا «واژه التيني، يعنـي   به صورت يك تك
نقـش بسـت كـه     ]9[بر عنوان اثري به زبان التين از يوهانس آونتينوس ،كاربرد اين تعبير

ها كه به هنرهـا و علـوم    انباشتي از آموزه ،انكيكلوپائديا«برگردان عنوان آن چنين است: 
ايـن   ]10[.»شود و از نمايه و تقسيمات مبتنـي بـر فلسـفه آن برخـوردار اسـت      مربوط مي
يعني دقيقاً همان سال كه مارتين لـوتر بيانيـه    م منتشر شد،1517 .ش/ ه 895 دانشنامه در

  پروتستان را آشكار ساخت. 
ها با ساختار مشـخص بـود كـه     آگاهي اي از مجموعه ،المعارف ةانكيكلوپائديا يا دائر  

در دايـره تعلـيم و تربيـت موردنيـاز اسـت، در اختيـار        را كـه  رفت هر آنچـه  انتظار مي
گرفتـه در اروپـا پـس از     تحوالت فرهنگـي شـكل   گذارد. بر اين پايه، بابمخاطبان خود 

 خصوص با برخاستن موج اصـالح دينـي و آمـوزش عمـومي، ضـرورت      به ]11[باززايي،
  المعارف به معناي جديد آن، پديد آمد.   ةالمعارف احساس شده و دائر ةدائر تدوين
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  اسالمي -آموزش عمومي و ادب در فرهنگ ايراني 2 .2
آموزش عمومي در جهان اسالم بايد گفـت، سـابقه پايـديا را    در گذاري كوتاه بر پيشينه 

كـه   شمسي/ هشـتم مـيالدي   دوم هجري ةوجو كرد. در سد جست »ادب«بايد در مفهوم 
تأثير فرهنگ ايراني، جريان ادب در شرق جهان اسالم شكل گرفـت و   خصوص تحت به
بـود.   تدريج به نقاط ديگر گسـترش يافـت، ادب مفهـوم نـاظر بـه آمـوزش عمـومي        به

 - شد و افرادي كه امـر آمـوزش عمـومي    رو به آموزش عمومي، تأديب گفته مي ازهمين
شدند. در همين راستا بـود كـه    را برعهده داشتند، مؤدب خوانده مي - ويژه به كودكان به

 اي شـد كـه در رشـته    ادب از هم جدا شد؛ عالم به كسي گفته مـي  عالم و اهل ،در مفهوم
از هـر دانـش، بهتـرين و    «شـد كـه    ادب به كسي گفته مـي  معين تخصص داشت و اهل

اش  ) و اشـتغال اصـلي  1377(آذرنـوش،   »آموخـت  هـاي آن را مـي   چشمگيرترين بخش
  آموزش عمومي بود.

عـالم   ق)،142-106 .ش/ ه138-103حـدود  مقفـع (  ابندرواقع، از همين روست كه   
جريان ادب در جهان اسالم، علم حساب و هندسه و  نامدار ايراني و يكي از بنيانگذاران

معرفي كـرده   - يعني مواد آموزش عمومي - عنوان بخشي از علوم ادب اخترشناسي را به
). نيز در همين راستا اخوان الصفا، در بحـث از اقسـام علـوم،    3، 1357مقفع،  است (ابن

  ).267-266، ارسائل اخوان الصفاند ( رياضيات را در شمار فنون ادب برشمرده
درگذشـت  ، راغـب اصـفهاني (  شمسي/ يازدهم مـيالدي  در اواخر قرن پنجم هجري  
ق) علوم ادب را بر ده قسم و سه گروه دانسته كه كامالً ناظر به آموزش  502 .ش/ ه487

عمومي است كه برخي از اين اقسام از مواد آموزش عمـومي در ايـران پـيش از اسـالم     
  :اند از عبارتاو نظر  بوده است. موارد مورد

 پزشكي، هندسه، اسب ( ؛سواري علوم شهرجانيه، شامل (مقدمات  
 ؛علوم انوشيروانيه: نواختن عود، بازي شطرنج، بازي چوگان  
 هاي گزيده علوم عربيه: شعر، انساب، ايام الناس (تاريخ)، داستان . 

  ).192 ،م1999(راغب اصفهاني، 
تـر   ادبيات به معناي امـروزي آن نزديـك   به ،هاي ميانه اسالمي، مفهوم ادب طي سده  
 ةكه ادب در معناي كهن خود كامالً موضوعيت خود را از دست داد. در سـد  آنجا تا ؛شد
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-145حجـه حمـوي (   كـه ابـن   ي، شـش قسـم  هجري شمسـي/ پـانزدهم مـيالدي    نهم
شمرد، به واژگـان، صـرف، نحـو،     م) عالم اندلسي براي ادب برمي 837-767.ش/ ه215

). اين نگرش كه بـر آثـار   23، م1987حجه حموي،  معاني، بيان و بديع محدود شد (ابن
 كـامالً  هاي ادب را به حوزه ادبيـات بـه معنـاي امـروزي     قرون بعد سيطره يافت، شاخه

  . تبديل كردتخصصي  يا محدود ساخت و مفهوم ادب را از آموزش عمومي به رشته
آنكه آموزش عمومي در سنت جهان اسـالم همـواره دوام    هاي بعد، باوجود در سده  

يافت و مفهوم دبستان و ادبستان برپايه ارتباط آن با ادب ساخته شـد، ولـي خودآگـاهي    
  شد. اي ادب كمتر ديده مي تفصيلي نسبت به مفهوم ريشه

  
  آموزش عمومي و اصالح ديني در غرب 3 .2
هـاي فرهنگـي در غـرب پـس از بـاززايي       تـرين جريـان   يكي از مهم ]12[»اصالح ديني«

ــازه زمــاني آن، فاصــله محســوب مــي م را در 1648-1517 .ش/ ه2016-895 شــود و ب
شـود   عنوان آغاز جريان اصالح ديني شناخته مـي  رو به ازآن م1517.ش/ ه895گيرد.  برمي
اي بـراي   سان بيانيـه  خود را به ]13[آموزه 95تر اكتبر آن سال، مارتين لو 31 آبان/ 9 كه در

فرسـتاد و اصـالح دينـيِ     ]15[اسـقف اعظـم شـهر مـاينتس     ]14[بورگ، آلبرشت فُن براندن
مشهور به آيين پروتستان را برمال كرد. البته آشكار اسـت كـه آغـاز واقعـي را بايـد بـه       

، رشـد كـرده و   اين تفكر شكل گرفتـه  ،چندين سال پيشتر مربوط دانست كه در طي آن
آستانه اصـالح   با عنوانتوان از آن  زمينه برمالشدن آن فراهم آمده است؛ سالهايي كه مي

   ).Pusztai; Kozma, 2017ديني ياد كرد (
ترين دستاوردهاي اصالح ديني، كوشـش بـراي بـاالبردن سـطح سـواد       يكي از مهم  

در ايـن ميـان    ، ولـي بـود  عمومي و ايجاد نهادهاي گسـترده آمـوزش در سـطح جامعـه    
م) نيـز بودنـد   1650-1596.ش/ ه1028-974فيلسوفان و دانشمنداني چون رنه دكارت (

بودند و درباره محتويات برنامـه درسـي نيـز     يكه پيشنهاددهنده الگوي آموزشي جديد
ياد شـده، در   »اصالح دكارتي« با عنوانپيشنهاد روشني داشتند. اين انديشه كه گاه از آن 

مؤثر بـوده اسـت    »اصالح ديني»  ام آموزش عمومي در دوره موسوم بهدهي به نظ سامان
)García, 2017, 46-67.(  
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 »انكيكلوپائـديا «يكي از رخدادهاي مهم در آسـتانه اصـالح دينـي، سـاخت مفهـوم        
زبانِ غرب و انتشار نخستين دانشنامه به زبـان التـين    در فضاي التيني ]17[المعارف) ة(دائر

). Robert, 1973, 570-571كـرده اسـت (   را برخـود حمـل مـي   است كه چنين عنـواني  
به يك نسل بعد و كمي پس از آشكارشدن اصالح ديني در اروپا كـه مـالزم بـا     نزديك

هـاي بـومي اروپـا نيـز بـوده اسـت، شـاهد         دورشدن از كاربرد التين و توجه بـه زبـان  
المعارف به زبـان   ةو انتشار نخستين دائر ]18[»آنسيكلوپدي«گيري صورت فرانسوي  شكل

  )Ibid. (فرانسه نيز هستيم
دادن بـه   محوري در جريان اصالح ديني و آيين پروتستان، اهميت ةدانيم كه آموز مي  

مستقيم ميان هر مؤمن مسـيحي   ةابطرارتباط فرد فرد مسيحيان با سخن خداوند و ايجاد 
هـاي   ن بـه زبـان  داد زمان نتايجي ماننـد اهميـت   با كتاب مقدس است و اين رويكرد، هم

آوردن امكان سواد براي عموم مردم را به  بومي مانند آلماني، فرانسه و انگليسي، و فراهم
  همراه داشته است. 

هـا   شد، گسترش حضور اين زبـان  هاي بومي مطرح مي در آن بخش كه اهميت زبان  
از  -هـا  تأليف آثار و نشر آنها به ايـن زبـان   ةسو، و توسع يك در عرصه تعليم و تربيت از

در جريـان بـوده اسـت. در آن     ديگر ازسوي - ترجمه كتاب مقدس گرفته تا متون علمي
آموزش «عموم مردم مطرح بوده، پديده  ياسواد برآوردن امكان  بخش كه موضوع فراهم

رو جريان  نبالهدر دستور كار جوامع پروتستان قرار گرفته بود. جوامعي كه د ]19[»عمومي
جامعه، بايـد در حـدي از    افراداصالح ديني بودند، در اين مسير حركت كردند كه همه 

آساني كتاب مقدس را به زبان بومي خود بخواننـد و   د بهنسواد برخوردار باشند كه بتوان
ايجاد نظام گسترده آموزشـي بـود كـه     ،با آن ارتباط مستقيم برقرار كنند و الزمه اين امر

تـدريج در اروپـا    سابقه نداشت. اين موج آموزش عمومي كـه بـه   ادر قرون وسط هرگز
بـا گذشـت چنـدين    راكه شد، از دو جهت مرزهاي اصالح ديني را درنورديد؛ چ فراگير 

دهه از آغاز حركت، اين موج ديگر نه محدود به جوامع پروتستان بـاقي مانـد و نـه بـه     
تـدريج بـه    شد. آموزش عمومي به مي سواد خواندن در حد قرائت كتاب مقدس خالصه

هاي الزم براي عموم مردم در حدي كه آنان را براي يك زنـدگي   اي از آموزش مجموعه
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اي دايـره آن بـه جوامـع كاتوليـك و      شهروندي آماده سازد، تعمـيم يافـت و تـا انـدازه    
  ارتدوكس نيز گسترش يافت.

، همگـام بـا   م مـيالدي هفدهو  شانزدهم  شمسي/ نهم و دهم هجري هاي در طي سده  
هاي اصالح ديني و در راستاي توسـعه مـدارس بـراي آمـوزش عمـومي،       پيشبرد آرمان

ها نيز بوديم؛ فهرستي از اين  المعارف ةشاهد نوعي ديگر از آموزش عمومي در قالب دائر
 )Encyclopædia Britannica, 1974, 267بريتانيكـا (  المعارف ةها از سوي دائر دانشنامه
  ).Harris-McCoy, 2008, 11-12ر رساله دكتري هريس مككوي داده شده است (و نيز د

  
  نگاري نسبت روشنگري با آموزش عمومي و دانشنامه  .3

اي از تاريخ اروپا و پـس از اصـالح دينـي اسـت كـه       مربوط به دوره ،جريان روشنگري
اي  آيد و به همان اندازه دوره ترين بنيادهاي انديشه مدرن به شمار مي دوره پايگيري مهم

گيري ساختارهاي نوين آموزش عمومي نيـز   وتربيت و شكل كننده در تحول تعليم تعيين
-1715.ش/ ه1167-1093ق در فاصـله  طوردقيـ  هست. عصر روشنگري را در فرانسه به

دانند، ولي اگر مقصود  م، يعني از آغاز پادشاهي لويي پانزدهم تا انقالب فرانسه مي1789
يــازدهم  بايــد از قــرن ،هــاي دقيــق يــاد شــده جــاي تــاريخ فراتــر از فرانســه باشــد، بــه

كليت آن سخن گفت. مفهوم روشنگري در ميان  بارةدر هجدهم ميالدي شمسي/ هجري
شـود كـه مؤلفـه محـوري همـه آنهـا        هاي مختلفي خوانـده مـي   ل مختلف اروپا با ناممل
گيري نظام آموزش عمومي  شكل وميان مفهوم روشنگري  يها نسبت ]20[ است. »روشني«

اي بـراي   خانـه  گيـري وزارت  اي قوي است كه در روسيه تزاري، در بدو شـكل  به اندازه
  .)Zhurnal …, 1834( نهاده شد ]21[»وزارت روشنگري«وپرورش، نام آن  آموزش

  
  ها اهداف روشنگري و دانشنامه 1 .3

اند كـه از آن   گذار نظام آموزشي نيز بوده در ميان فيلسوفان روشنگري، انديشمندان بنيان
  توان به روسو و الوتيوس اشاره كرد. جمله مي
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م) فيلسـوف فرانسـوي در آثـارش    1778-1712.ش/ ه1156-1090ژان ژاك روسو (  
زمـان   ي آموزشي بود كـه سـه هـدف را هـم    ي، به دنبال ارائه الگو»اميل «ويژه در كتاب به

هايي از دانايي بپردازد كه يك  برآورده سازد: آموزشي كه فراتر از معارف ديني، به حوزه
شهروند براي درك قراردادهاي اجتماعي و قرارگرفتن در چارچوب زندگي شـهروندي  

عنـوان يـك    مردم براي زيستن بـه  زيسا وزشي كه هدف آمادهبدان نيازمند است؛ دوم آم
دهنـدگان از   اش آن است كه آموزش ملت در يك قلمرو كشوري را فراهم سازد و الزمه

همان ملت و داراي دركي ژرف از نيازهاي آن ملت باشند؛ و سوم آموزشي كه به همـه  
  ).Rousseau, 1762گسترش باشد (  ملت قابل افراد
-1715.ش/ ه1149-1093( ]23[»كلـود آدريـن الوتيـوس   «فرانسـوي،   فيلسوف ديگر  

درباره ذهن: مقاالتي درباره ذهن و قواي گونـاگون  م) نيز در دو اثر خود با عنوان 1771
هـا، قـواي شـناختي و     اي در باب انسـان  درباره انسان: رسالهم) و 1758.ش/ ه1136( آن

دادن به افراد  وتربيت در شكل تعليمم) در پي تبيين نقش 1772.ش/ ه1150( آموزش آنها
بـوده اسـت    »تعامل اجتمـاعي خـوب  «كنندگان در يك  مشاركتساختن آنها به  جامعه و مبدل

)Horowitz, 1954, 106.(  
در طي عصر روشنگري، به همان اندازه و با همان اهدافي كـه آمـوزش عمـومي در      

آن در مسير آموزش عمومي المعارف و كاربرد  ةشد، موضوع دائر سطح مدارس دنبال مي
تـأثير   داالمبـر  -ديدروهاي فرانسوي مانند  المعارف ةكه دائر نيز بسيار جدي بود. درحالي

هاي آلماني، بيشتر انديشه كسـي   هاي يادشده گرفته بودند، در دانشنامه از انديشه يفراوان
  . م) تجلي يافته بود1835-1767.ش/ ه1213-1145( ]24[چون ويلهلم فُن هومبولت

را آموزش  نويسي المعارف ةدر واقع برخالف ديدرو و داالمبر كه وظيفه خود در دائر  
دانسـتند، در آلمـان هـدف آمـوزش نـزد       شدن به شهروندان خوب مـي  افراد براي مبدل

درنهايت  البته عنوان افرادي آزاد بود كه كردن به تربيت افراد جامعه براي عمل ،هومبولت
شد، نه آنكه از آغاز آنان را بـراي شـهروند    نداني بهتر منجر ميايشان به شهرو تبديلبه 

آلماني عصر روشنگري كه هاي  دانشنامه در اي بود كه بهتر بودن آموزش دهند. اين انديشه
  ).Gentry, 1991, 101شد ( وصف آنها خواهد آمد نيز دنبال مي



  79) / احمد پاكتچي( ها در ارتقاي فرهنگ عمومي... نقش دانشنامه

گونه مـارتين لـوتر در جريـان     يادآور آموزه نقيضه ،باره هاي هومبولت در اين ديدگاه  
اصالح ديني نيز هست؛ به گفته اشلوس او انسان را نه كـامالً آزاد، بلكـه هميشـه داراي    

  ).Schlu ß, 2016, 16كامالً وابسته، بلكه هميشه آزاد ( حال نه در عين ؛ديد هايي مي وابستگي
كرد و آن جداساختن آموزش  يآموزش دوره روشنگري هدف ديگري را نيز دنبال م  

تفاوتي ميان رويكرد فرانسوي و آلماني  نيزباره  از انحصار نهادهاي ديني بود؛ اما در اين
نمونـه   عنـوان يـك پـيش    داالمبـر بـه   -المعارف ديدرو ةكه در دائر شود. درحالي ديده مي

ـ    آمـوزه  با خصوص فرانسوي نوعي نگاه چالشي با نگرش ديني، به ده هـاي كاتوليـك دي
آنكـه مقـاالت بـا     ، باوجود»لوبل« قاموس محاورههاي آلماني مانند  شود، در دانشنامه مي

انـد، ولـي مباحـث دينـي همـواره       طرفانه و بدون جانبداري ديني نوشـته شـده   لحن بي
انديشه لـوتري،   غلبهاند و حتي در مواقع  عنوان موضوع مطالعه موردتوجه قرار گرفته به

). بر Gentry, 1991, 114طرفانه پرداخته شده است ( كمابيش بي به مفاهيم كاتوليك نيز
تفـاوت   ها المعارف ةآوردن به رويكرد سكوالر ميان اين دائر توان گفت روي اين پايه مي

  اي داشته است. مالحظه قابل
ــي    ــر ويژگ ــنگري و      از ديگ ــر روش ــومي عص ــوزش عم ــان آم ــترك مي ــاي مش ه
دادن همه طبقات جامعه و كمك براي تقويـت  هاي آن عصر، مخاطب قرار المعارف ةدائر

  هويت ملي در كشورهاي اروپايي است.سازي و استوار
  

  المعارف و روشنگري فرانسه ةآموزش عمومي، دائر 2 .3
در  ،نگـاري  شايد بتوان گفت بيشترين نسبت آشكار ميان جريان روشـنگري و دانشـنامه  

المعارف ديدرو و داالمبـر نمـود يافتـه     ةدر دائر طور مشخص بهشود كه  فرانسه ديده مي
و ياراني كه بـه گـرد آنـان جمـع شـدند تـا ايـن         ]26[ژان داالمبر ]25[است. دنيس ديدرو،

انـد. آنـان    شهرت يافته ]27[»المعارفةاصحاب دائر«، در تاريخ به تأليف كنندمجموعه را 
اد روشـنگري  عنوان نمـ  همگي از رجال روشنفكر فرانسه بودند و محصول كار ايشان به

سازهاي فرهنگي براي انقالب كبير فرانسه  ترين زمينه شناخته شده است؛ اثري كه از مهم
  م) بود. 1799-1789.ش/ ه1167-1177(
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 هـا  المعارف يا قاموس خردبنياد علوم، هنر و حرفـه  ةدائرعنوان كامل: با اين دانشنامه   
كه ديـدرو   چنان ]28[.شد ميمنتشر م 1766 -1751 .ش/ ه1144-1129 هاي در فاصله سال

خود يادآور شده است، هدف اين دانشـنامه آن بـود كـه شـيوه تفكـر مـردم فرانسـه را        
هاي موردنياز را خـود بـه دسـت آوردنـد و      دگرگون كند و آنان را قادر سازد كه آگاهي

  ). Hunt, 2007, vol. 2, 611به را بدانند ( امور الزم و مبتال
طـوركلي و درخصـوص    وص آمـوزش عمـومي بـه   ميان سه هـدفي كـه درخصـ    از  

المعـارف   ةشد، هر سه در اين دائر طورخاص، در عصر روشنگري دنبال مي ها به دانشنامه
عنوان نخستين هدف، بايد از آموزش غيرديني ياد كـرد   جويي است. به وضوح قابل پي به

ر اصرار داشتند داالمبر به نهايت خود رسيده است. مؤلفان اين اث -كه در دانشنامه ديدرو
خـارج سـازند و سـاختاري غيردينـي      ]29[آموزش عمومي را از انحصار معلمان يسوعي

زنـد. هـدف    وضوح مـوج مـي   بدان دهند؛ و اين واقعيتي است كه در سراسر دانشنامه به
ارائه آموزش براي همه طبقات جامعه بود و در اين راسـتا نيـز ديـدرو و داالمبـر      ،ديگر

جهانيان را در ميـان عمـوم    شسر داشتند كه اثر آنان بتواند همه دانچنين آرزويي را در 
). Kramnick, 1995, 17هــاي بعــدي برســاند ( مــردم انتشــار دهــد و حتــي بــه نســل

درخصوص هدف سوم كه تقويت و استوارسازي احساس ملي در فرانسه بود، اسـتفاده  
تاريخ و فرهنگ فرانسوي در مفاهيم و اعالم مربوط به  از از زبان فرانسه در كنار انبوهي

  كننده اين نياز باشد. خوبي تأمين توانست به مجموع اثر، مي
شود كـه آن را بـا اثـر     دايره عام مخاطبان در كار ديدرو و داالمبر آنگاه بهتر درك مي  

-1782 .ش/ ه1210-1160 هـاي  كه در طي سال ]30[مند المعارف روش ةدائررقيب، يعني 
يافتـه از   شد و صورتي بسـط  و همكارانش منتشر مي ]31[»كوكشارل پن«م از سوي 1832

سـاختار الفبـايي بـه سـاختار      ،ايـن اثـر   در د.شـو داالمبر بود، مقايسـه   -دانشنامه ديدرو
شـده بـر پايـه     مند يا مرتـب  المعارف روش ةدائرآن  مفصل د و عنوانشموضوعي تبديل 

بـا اثـر    را تفـاوت آن  ]32[،، دانشـمندان و هنرمنـدان  نابـ براي جامعه اهل اديموضوعات 
  .ساخت داالمبر از نظر ارزش آموزش عمومي و دايره مخاطبان آشكار مي -ديدرو

 ]33[»پيـر الروس «چندين دهه بعد، آنگاه كه نوبت به انتشار دانشنامه الروس رسـيد،    
ــود را   ــر خ ــام اث ــاني ن ــزرگ جه ــگ ب ــه  ]34[فرهن ــاد و در مقدم ــال   نه ــه س ــه ب اي ك



  81) / احمد پاكتچي( ها در ارتقاي فرهنگ عمومي... نقش دانشنامه

ن نوشت، بر هدف آمـوزش عمـومي و ارائـه دانـش جهـاني در      م بر آ1865.ش/ ه1243
  ).Larousse, 1865, Prefaceمدون به طبقات مختلف جامعه تأكيد ورزيد ( اي مجموعه

  
  آلمان در و روشنگريدانشنامه آموزش عمومي،  3 .3

بـود؛   قاموس هـوبنر هاي روشنگري در فضاي آلمان،  ترين نقطه آغاز براي دانشنامه مهم
سادگي قاموس خوانـده   كرد و به المعارف را حمل نمي ةآنكه عنوان دائر اثري كه باوجود

 همسو با اهداف روشنگري بود. اين اثر در اوايل سـده  و عيار تمام يالمعارف ةشد، دائر مي
انتشار يافت و ويراسـت چهـارم آن كـه تـاريخ     هجدهم ميالدي  شمسي/ يازدهم هجري

كتاب گروهـي گمنـام از    گانم است. نويسند1709.ش/ ه1087به  شده دارد، مربوط ثبت
بر آن  فقطكه قاموس به نام او شهرت يافته،  ]35[مؤلفان روشنگري بودند و يوهان هوبنر

 شمسـي/  يازدهم هجري ). اين قاموس در قرنGentry, 1991, 100مقدمه نوشته است (
كـه پيشـتر اشـاره     آن بيست و هفت ويراست داشت و ويراست چهارم هجدهم ميالدي

قـاموس  هزار مدخل را در خود گنجانده بود. عنـوان كامـل ايـن اثـر      شد، حدود بيست
قـاموس  «طورمختصـر بـا نـام     اسـت، ولـي بـه    ]36[واقعيات، كشور، نشريات و محـاوره 

به اين مفهوم در فضاي فرهنگي آلمان  دهندة شد و در واقع شكل شناخته مي ]37[»محاوره
  بود.
زبـان در اواخـر    هاي ديگري نيز در فضاي آلمـاني  قاموس هوبنر، دانشنامهبه موازات   
نـوزدهم   شمسـي/  ة دوازدهـم هجـري  و اوايل سـد  هجدهم شمسي/ ة يازدهم هجريسد

نسبت  ةانتشار يافت كه به اندازه آن شهرت نيافتند، ولي در بحث حاضر از زاوي ميالدي
هـا، عنـوان مشـترك     ايـن دانشـنامه  ها و آموزش عمومي پراهميت هستند.  ميان دانشنامه

وضوح هدف از تدوين آنها، تأمين نيـاز   را بر خود داشتند و به »قاموس استفاده عمومي«
  :زند اا ها عبارت عامه مردم از طبقات مختلف جامعه به اطالعات بود. اين دانشنامه

ده عمومي قاموس استفابا عنوان  ]38[»يوهان فرديناند روت«اي به ويراستاري  دانشنامه  
رسان براي كساني كـه بـه    نامه يا كتاب ياري براي خوانندگان از همه طبقات: يك دست

كنند  درك نمي ،شوند در خواندن يا محاوره با آن مواجه مي كه رسد همه آنچه را نظر مي
هاي هنري  ياد بگيرند، اعم از اطالعات عمومي، واژگان دخيل، برساخت تا خوانند و مي

م و ويراسـت  1788.ش/ ه1166ويراست نخست اين اثر در يك جلـد در   ]39[.و مانند آن
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 ,Gentry, 1991م منتشر شده اسـت ( 1833.ش/ ه1211يافته آن در دو جلد در  گسترش

100-101.(  
كـردنِ تعـابير    فرهنگ استفاده عمومي درباره روشنگري و آلمانياي با عنوان  دانشنامه  

رسـان روزمـره بـراي افسـران، تـاجران،       ياري بيگانه واردشده به زندگي عمومي: كتاب
دستي و صاحبان ديگر اشتغاالت از همه طبقات  فروشان، هنرمندان، صاحبان صنايع كتاب

بـه   ).Jenaische, 1804, 417-418( ]40[،جامعه براساس طرح فرهنـگ پرخواهـانِ روت  
كه بر پايه دانشنامه پيشين اثر روت نوشته شده اسـت،   ]41[ويراستاري يوخاريوس اورتل
 ,Gentry, 1991م انتشـار يافتـه اسـت (   1804.ش/ ه1182اين دانشنامه در دو جلـد در  

). اورتل در مقدمه چاپ چهارم اين دانشنامه، به تكرار بر اهميت اسـتفاده عمـومي   101
  ).Oertel, 1830, IVگذاري خود تأكيد كرده است ( در هدف

نش «اي به ويراستاري  شنامهدان   قـاموس دسـتيِ   بـا عنـوان    ]42[»فريدريش آگوست هـ
-1185اين دانشـنامه در سـه جلـد در فاصـله      ]43[.ها استفاده عمومي براي همه موقعيت

 ,Paul, 1992, XXXIII; Gentry, 1991م انتشار يافته اسـت ( 1808-1807.ش/ ه1186

101.(  
نقطـه اوج ايـن    و ويراستاري لوبل و فرانكهاثري با مؤلفان مختلف  قاموس محاوره  

نگـاريِ   است كه پاياني مهم بر دانشـنامه خصوص براي قاموس هوبنر،  اي به روند و ادامه
تدريج و با مشكالت فراوان  . اين قاموس كه بهرود شمار مي بهآلمان در عصر روشنگري 
-1174 هــاي شــد، نهايتــاً در شــش مجلــد در فاصــله ســال جلــد بــه جلــد تهيــه مــي

م انتشار يافت. بنا به تحليل جنتري، قاموس محاوره لوبل يكي 1808-1796.ش/ ه1186
و ) Gentry, 1991, 99ترين محصوالت برآمده از روح روشـنگري آلمـان بـود (    از مهم

 ,Gentry, 1991يافـت (  در مقيـاس گسـترده در آن نمـود مـي     ،صورت آرماني آموزش

آوردن  سازي مكالمات روزمره و نيز فـراهم  بهينهسازي و  ). اين قاموس، هدف آسان101
  ).Gentry, 1991, 102كرد ( آگاهي كافي براي خوانش دقيق مطبوعات را دنبال مي

، بروكهاوس ايـن قـاموس را   نوزدهم ميالدي شمسي/ ة دوازدهم هجريدر اوايل سد  
-1187هـاي   تكميل كرد؛ وي در فاصله سـال  ديگر جلد دوجلد آن را با  ششخريد و 

را با همـان عنـوان قـاموس محـاوره منتشـر       تكميلي اثر اين م،1811-1809.ش/ ه1189
فرهنگ محاوره يـا يـك فرهنـگ دسـتي كوتـاه بـراي مصـاحبت        ساخت و عنوان بلند 
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اجتماعي درباره امور پيشايند از علوم و هنرها با مالحظه مستمر رخدادهاي زمان قـديم  
اساسـي   شده اعمال كه تغييرات اين اثر ي بعديها در ويراسترا بر آن نهاد.  ]44[و جديد
  بر آن نهاده شد. المعارف بروكهاوس ةدائرسادگي نام  بود، به

در  »قـاموس محـاوره  «، اصـطالح  نوزدهم مـيالدي  شمسي/ دوازدهم هجري از سده  
اي پيـدا   (قاموس رئال) معنـاي تـازه   »قاموس حقايق«فضاي آلمان، در تقابل با اصطالح 

تفاوتي به  هيچ به سادگي هر دو اصطالح را بدون ها نامه ه بسياري از واژهك كرد؛ درحالي
، برخي منـابع بـه تفـاوت    )Clark, 1978, 190, 252اند (مثالً  المعارف گرفته ةمعناي دائر

قـاموس  «المعارف بروكهاوس، ضمن آن كـه   ةازجمله دائر ؛اند ميان آنها توجه نشان داده
را  »قاموس محـاوره «، كار برده بهالمعارف  ةو دائر ]45[»چيزهافرهنگ «معناي  را به »حقايق

شود كه براي عموم  اي دانسته كه براي مخاطب عام است و با اسلوبي نوشته مي دانشنامه
). كالرك نيز در فرهنگ آلماني بـه انگليسـي خـود،    Brockhaus, 1966فهم باشد ( قابل

  ).Clark, 2017ه تخصصي است (معناي دانشنام به »قاموس حقايق«اشاره دارد كه 
  
  بريتانيا در و روشنگري دانشنامهآموزش عمومي،  4 .3

نگـاري پيونـدي    در بريتانيا نيز جريان روشنگري و گسترش آموزش عمومي با دانشنامه
ياد  »افرائيم چمبرز«تأليف  المعارف چمبرز دائرةاستوار دارد. در اين راستا نخست بايد از 
 م منتشر شد. نام كامل اين اثـر 1728.ش/ ه1106كرد كه در دو جلد براي بار نخست در 

. در ادامه عنـوان، بـر روي جلـد    بود المعارف يا فرهنگ جهاني براي هنرها و علوم ةدائر
هـايي كـه در    ها از مـدلول  مشتمل بر تعريف«كتاب نيز چنين توصيفي نگاشته شده بود: 

علوم مختلف اعم از انساني و الهي از آن سـخن   و در -  ل و مكانيكياعم از ليبرا - هنرها
هاي  سازي و كاربردهاي چيز ها، توليدات، آماده ها، ويژگي ها، گونه رود و درباره چهره مي

ــاره برآمــدن، پيشــرفت و وضــعيت امــور اعــم از كليســايي،   طبيعــي و مصــنوعي، درب
هـا   ها و ديـدگاه  هاي گوناگون، فرقه امشهروندي، نظامي و تجاري، همراه با (معرفي) نظ

عتيقـه،   يدانـان، گردآورنـدگان اشـيا    دانان، فيزيـك  دانان، رياضي در ميان فيلسوفان، الهي
عنوان يك دوره آموزشي باستان يا معاصر بدان عنايتي  به كه نقادان و ديگران و هر آنچه

  ).Chambers, 1728, titlepage( ]46[».باشد



 1400هار ب، سال اول، دورة اول، شمارة اول، نگاري مطالعات دانشنامه/  84

رو و داالمبر از چمبرز الهام گرفته بـود و اقـدام بعـدي در فضـاي     ديد المعارف ةدائر  
تنها كار چمبرز را بهبود بخشد، بلكه از نقدهاي وارد  اي بود كه نه بريتانيا تدوين دانشنامه

بود. ناشران نخسـتين چـاپ ايـن     المعارف بريتانيكا ةدائربر ديدرو نيز به دور باشد و آن 
دو تـن از رجـال روشـنگري در اسـكاتلند بودنـد و       ]47[لفاركر و اندرو ب كالين مك، اثر

انـد.   عنـوان مؤلـف معرفـي شـده     بـه  ]48[»هـاي اسـكاتلند   انجمني از جنتلمن«روي جلد، 
-1146 در فاصـله  زبانان بـود  عمومي براي انگليسي اي دانشنامه اين اثر كه ويراست اول

  م در سه جلد منتشر شد.1771-1768 .ش/ ه1149
بـر روي جلـد ويراسـت اول چنـين آمـده بـود:        ي اين دانشـنامه، ادر توضيح محتو  

يافته بر پايه طرحي نو كه در آن علـوم و   المعارف يا فرهنگ هنرها و علوم، تدوين ةدائر«
انـد و اصـطالحات    هايي ملخـص شـده   هاي بلند يا نظام هنرهاي مختلف در قالب مقاله

شـوند، توضـيح داده    ن واقـع مـي  فنون مختلف و غير آن براساس ترتيب الفبايي كه در آ
  ).Encyclopædia Britannica, 1871, Titlepage( ]49[»اند شده
نيز همين روند بـا   نوزدهم ميالدي شمسي/ دوازدهم هجري در بريتانيا در اوايل سده  

قرن گذشته ادامه يافـت و آثـاري پديـد آمـد كـه در عـين رقابـت بـا         مطرح در  اهداف
تـوان   از آن ميان مي ؛ادن به آموزش عمومي شاخص هستندد بريتانيكا، ازحيث محوريت

  به موارد زير اشاره كرد:
المعـارف يـا فرهنـگ جهـاني هنرهـا، علـوم و       ةدائـر با نام كامـل   ريز المعارف ةدائر  

سياستمدار و انديشمند ويلزي. ريز درباره اهـداف   ]51[»آبراهيم ريز«ويرايش  ]50[،ادبيات
اگر كسي بخواهد دانش خـود  «تعليمي خود در اين دانشنامه، در مقدمه آن آورده است: 

نيازمنـد آن اسـت كـه بـه      ،مرزهايي كه چنين فرهنگي دارد، گسـترش دهـد   تر ازرا فرا
 ]52[»رتباطيدانش ا« ةهاي تخصصي هر فن رجوع كند. يك فرهنگ مقصودش ارائ رساله

قـاموس  «). اين تعبيـر يـادآور مفهـوم    Rees, 1819, VI( »صورت آسان و سريع است به
  هاي آلماني در عصر روشنگري است. در دانشنامه »محاوره

 دانشمند اسكاتلندي كه در ]54[با ويراستاري ديويد بروستر، ]53[المعارف ادينبورا ةدائر  
م انتشـار يافتـه اسـت.    1830-1808 .ش/ ه1208-1186 هـاي  جلد در فاصله سال هجده
م تصريح كرده است، انتظـار مخاطبـان آن   1830.ش/ ه1208 ةكه ويراستار در مقدم چنان
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چيز در آن توضيح داده شده باشد، ولي ويژگي اين  عصر از يك دانشنامه آن بود كه همه
 فقطاست. به گفته وي،  بودن مقاالت آن بودن و گزينشي دانشنامه ازنظر ويراستار، اصيل

بوده باشند  ]55[»دانايي واقعاً سودمند«كننده  اند كه حمل عناويني در آن مدخل قرار گرفته
)The Edinburgh Encyclopedia, 1830, V كـه ويراسـتار و نويسـندگان اثـر      ). ازآنجـا

جنبـه   اند، جنبه علمي بر اثر غلبه يافته و برخورداري از همين بيشتر گرايش علمي داشته
  زمينه انتخاب مداخل نزد آنان بوده است. ،علمي

  
  ها و واسازي پيكره دانش دانشنامه .4

طورمعمـول موضـوعات را بـر پايـه      ها كه بـه  هاي مشترك ميان دانشنامه يكي از ويژگي
ط، از رتب، واسازي پيكره دانش، و دورشدن موضوعات مگذارند ميحروف الفبا به بحث 

هـاي مربـوط    باگونه كه در كت كردن، انسجام مباحث آن الفبايي يكديگر است. در فرايند
رود و اين يكي از نقدهاي هميشگي بـر تأليفـات    شود، از دست مي هر علم طرح ميبه 

 يهـا در ارتقـا   اي بوده و هست. ازآنجاكه در پـژوهش حاضـر نقـش دانشـنامه     دانشنامه
نظر است، پـرداختن بـه   فرهنگ جامعه و افزايش دانايي آن در موضوعات مختلف مورد

  نمايد. ناپذير مي اين نقد اجتناب
-103حـدود  ( »مقفع ابن«پيش از ورود به بحث بايد يادآور شد در فرهنگ اسالمي،   
ق) نيز هزار و اندي سال پيش به اين موضوع توجه كرده است. او 142-106 .ش/ ه138

ل نـوع خاصـي از علـم    شود كه اگر كسي به دنبـا  ، متذكر مياالدب الكبيردر موضعي از 
هـاي   بايد هم اصول و هم فصول، يعني هم ريشـه  -يعني به دنبال تخصص باشد -باشد

جـوي بسـط    پردازد كـه پـي   مباحث و هم بسط آنها را بداند. و سپس به نقد گروهي مي
، 1409مقفع،  هاي آن مباحث بهره كافي ندارند (ابن اند، ولي از اصول و ريشه فصول علم

شود كه خواندن مباحثي كه از ريشه خود بريده شده و  توضيح آشكار مي). در اين 246
رسـان   ها آگاهي پيشين ندارد، ياري ارتباط وثيقي با آن ندارد، براي كسي كه بر آن ريشه
ريشه پديد خواهـد آورد. در بحـث از    در مسير آگاهي نخواهد بود و آگاهي كاذب و بي

و ضـرورت   وجـود دارد ز آگـاهي سـطحي   عصر روشنگري نيـز نگرانـي ا   يها دانشنامه
  نظر است.  به روشي براي انتقال آگاهي ژرف مورد يابي دست
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  ريشه در دو گونه تاريخي 1 .4
عنـوان محتـوا در    در نگاهي به سابقه مسئله بايد گفت فارغ از بحث سـاختار، آنچـه بـه   

 ؛يشـين دارد هـاي پ  شود، ريشه در دو ژانر تأليف در سـده  هاي امروزي ديده مي دانشنامه
يـاب   بندي سهل ژانر نخست ناظر به آثاري فشرده و جامع در يك رشته از دانش با طبقه

 شمسـي/  ة پـنجم هجـري  شـد و از سـد   ناميده مـي  ]56[»سوما«مطالب كه در سنت التين 
معـين   اي آغاز شده بـود. اينهـا آثـاري بودنـد كـه دانـش را در حـوزه        دوازدهم ميالدي

-Franklinهاي امروزي شباهت داشـتند (  نامه اي به دست ندازهو تاا كردند ميبندي  جمع

Brown, 2012, 6158[»توماس آكويناس«از  ]57[هاي مشهور آن، جامع كالمي ). از نمونه[ 
  م) بود.1276-1225.ش/ ه603-654(

در  هـا  اي شـاخص از آن  و نمونـه  نـد تنها چنين آثاري فراوان بود در جهان اسالم، نه  
 درگذشـت ( »هشـام انصـاري   ابـن «در علـم نحـو از    كتـب االعاريـب  مغني اللبيب عـن  

درگذشـت  ( »قتيبـه  ابـن « المعـارف شود، بلكـه آثـاري چـون     ق) ديده مي761.ش/ ه739
مفـاتيح  «ق) و 416.ش/ ه404 درگذشـت ( »سينا ابن« دانشنامه عالييق)، 276 .ش/ ه268

د داشـتند كـه   وجـو  نيـز  ق)376-372.ش/ ه365-361(تأليف ميـان   »خوارزمي« »العلوم
بـود   -در تعريف آن گفتمان -يافته و جامع از همه علوم هدف آنها ارائه ملخصي سامان

اين آثار ترتيب موضوعي  همة ولي ند،شد و بسيار به معناي امروزي دانشنامه نزديك مي
  داشتند.نو الفبايي 

اي  آنهـا ترتيـب الفبـايي اسـت و بـه شـيوه       يناظر به آثاري بود كه مبنـا  ،ژانر ديگر  
هاي جغرافيايي يا  نامه افراد، ويژگي مكان ها، اطالعاتي را درباره زندگي نامه همچون واژه

گونه آثار در جهان اسـالم بـا نـام عمـومي      كردند. اين كاربرد اصطالحات علمي ارائه مي
شدند؛ تعبيري كـه   مي شناخته »Lexicon« و در غرب با نام عمومي »معجم«يا  »قاموس«

  ها كاربرد دارد. نامه در اصل براي واژه
در جهان اسالم، كتب رجالي (بيـوگرافي) غالبـاً داراي ترتيـب الفبـايي و بـه سـبك         

تنها درباره كتب مربوط به رجـال حـديث و شـعر و     شدند؛ اين امر نه قاموس تأليف مي
در  و دربـاره كتـب معاصـر    هاي پيشين صادق است، بلكـه  ها در سده ادب و ديگر رشته

الـدين   شـمس « قـاموس االعـالم  تـوان بـه    نيز مصداق دارد؛ از آن جمله مي ها حال شرح
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 »خيرالدين زركلـي « االعالمق)، 1316-1306 .ش/ ه1277-1267چاپ به تركي ( »سامي
 »معـين «فارسـي  فرهنـگ  ق) و بخـش اعـالم از   1345 .ش/ ه1305 اول چاپبه عربي (

 معجم البلدانحال، آثاري چون  ) اشاره كرد. فراتر از شرحم1972.ش/ ه1351اول  چاپ(
ق) در زمينه اعـالم جغرافيـايي نيـز وجـود      626.ش/ ه608 درگذشت( »ياقوت حموي«

 التعريفـات تر ماننـد   ها فراوان بود و از كتب كهن داشتند. در زمينه اصطالحات هم نمونه
اف ـكشـ ق) تا كتب متأخر مانند  816.ش/ ه792 درگذشت( »مير سيد شريف جرجاني«

ق) بـه همـين   1158 .ش/ ه1124درگذشـت  ( »محمـدعلي تهـانوي  «اصطالحات الفنون 
  اند. ترتيب الفبايي نوشته شده

اي جذابيت يافته بود كه حتي در برخي  ترتيب الفبايي براي عالمان مسلمان به اندازه  
ا ـن آنهـ ـدرت كردنـد تـا يافتـ   از آثار به ارائه احاديث به ترتيب الفبايي اول حديث مبـا 

ـ  وي مـي ـاديث نبـ ـت آثار درباره احـان گردد. از اين دسـآس الجـامع الصـغير   وان بـه  ـت
 »الدين مناوي زين«كنوز الدقائق ق) و 911 .ش/ ه 884درگذشت ( »الدين سيوطي جالل«
غــرر الحكــم ق) و دربــاره احاديــث امــام علــي(ع)، بــه 1031 .ش/ ه1001درگذشــت (
) ششـم قمـري  اول قـرن   ةنيمـ شمسي/  نيمة دوم قرن پنجم هجري( »ن آمديالدي ناصح«

  رد.اشاره ك
  
  نقد وارد بر آثار عصر روشنگري 2 .4

هجـدهم   شمسـي/  يازدهم هجـري  به شكل جديد خود در غرب از سده نگاري دانشنامه
بـه جهـان    بيسـتم مـيالدي   شمسـي/  سيزدهم هجري و دامنه آن تا سده آغاز شد ميالدي
بـر هـر دو ژانـر     ميراث ،هاي جديد . اين نكته حائز اهميت است كه دانشنامهرسيداسالم 

يا همه  از دانش چندين حوزه يايادشده بودند؛ بدين معنا كه هم قصد داشتند يك حوزه 
حيـث شـبيه كتـب     ايـن  ياب پوشش دهند و از طور فشرده و سهل هاي دانش را به حوزه

هـا، ذيـل هـر     يب الفبايي داشتند كه همچون قاموسجامع (سوما) بودند، و هم غالباً ترت
كردند. اين منشأ دوگانه تـا امـروز زمينـه چالشـي      مدخل توضيحاتي درباره آن ارائه مي

  نگاري است. جدي در حوزه دانشنامه
گـردد.   المعارف بازمي ةبه تجزيه مطالب علمي در ساختار دائر ،ترين جنبه چالش مهم  

بـا   ]59[وار انـدام  اي اصلي خود در متون هر علم، رابطـه  مطالب علوم مختلف در جايگاه
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شدند  در كتب جامع (سوما) مطالب به ترتيب موضوع بيان مي  آنجاكه و ازند داريكديگر 
. در اين آثـار، مطالـب بـا وجـود     ندا ماندهكم بود، محفوظ او ساختار مضموني بر آنها ح

ي مطالـب در يـك پيوسـتار    گشت و محتـوا  كم دچار تقطيع نمي تلخيص فراوان، دست
اي مستقل بريده  صورت قطعه ها به نامه كه مطالب همچون واژه شد؛ ولي زماني فهميده مي

گسيختگي محتوا  هم گيرند، خطر از شوند و هركدام ذيل جايگاه الفبايي خود قرار مي مي
كـه   واقع به هـر ميـزان   شود. در وار ميان مضامين مطرح مي رفتن رابطه اندام  دست و از

رفـتن    دسـت  د، ايـن خطـر گسـيختگي و از   نشـو  مي تر مقاالت ذيل هر مدخل كوچك
  يابد.  وارگي مضامين افزايش مي اندام
هـاي   منتشرشـده در فاصـله سـال    ]60[المعارف ديدرو و داالمبـر  ةطورمشخص دائر به  

سـتايش قـرار گرفتـه و تـأثير      وجودآنكه بسيار مورد م با1766-1751ش/ ه1129-1144
) از Larousse, 1865, Prefaceاي پس از خود نهاده است (مثالً  بر آثار دانشنامه ينفراوا

روست. ديدرو و داالمبر در طراحي ساختار اثـر، بـه ايـن نكتـه      اين نظر با نقدهايي روبه
ساختار پيشنهادي آنان كـه   .بندي علوم بر آن حاكم باشد توجه داشتند كه بايد نظام طبقه

گانـه فرانسـيس    بندي سـه  شاپيش مداخل نمايش داده شده، از طبقهدر قالب نموداري پي
 ,Baconم) فيلسوف انگليسي الهام گرفته اسـت ( 1626-1561.ش/  ه1004-939بيكن (

 :عبارت اسـت از كه اند  سه شاخه اصلي تقسيم كرده ه. آنان دانش بشري را ب)85 ,1901
يا فلسفه، و دانش مبتني بر تخيـل   بر استدالل بر حافظه يا تاريخ، دانش مبتني دانش مبتني

 ;Diderot(انـد   بنـدي كـرده   طورريز طبقـه  يا بوطيقا و تا چند مرحله اين سه شاخه را به

d'Alembert, 1751, LIII(، بندي حتي اگر بر كليت اثر حاكم بـوده باشـد،    اما اين طبقه
بـا   سـنجي مـداخل   شـده اسـت كـه نسـبت      اي تقطيـع  به اندازه ،در عمل توزيع مطالب

هزار صفحه مطلب و  هجدهالمعارف شامل  ةشود. اين دائر بندي يادشده ناممكن مي طبقه
% 41طورمتوسط  هزار مدخل اصلي است و معناي اين آمار آن است كه هر مدخل به 44

تـرين نقـد    هـرروي مهـم   ). بهEncyclopédie …, 2013از صفحه را اشغال كرده است (
همـين تقطيـع حـداكثري اسـت،      ،المعـارف ديـدرو و داالمبـر    ةواردشده بر ساختار دائر

وار دانـش را   اي كه ناقدان معتقدند به انسجام مطالـب لطمـه زده و رابطـه انـدام     گونه به
  ).Encyclopædia Britannica, 1974, 267گسسته است (
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پنكـوك و   كـه  يالمعـارف روشـمند   ةترين رقيب اين اثر، دائر در فضاي فرانسه، مهم  
پيشتر از آن سخن گفته شـد. ايـن دانشـنامه كـه بـه      آن را منتشر كردند، بود و ن همكارا

كه در عنوان آن نيز بازتاب يافتـه،   اش چنان نيز شهرت دارد، ويژگي ]61[مند دانشنامه نظام
متكي بودنش بر كار ديـدرو و  به شدن براساس موضوعات بود. اين اثر كه ناشران  مرتب

اي داده  مالحظـه  بسـط قابـل   ،عين آن كه به محتواي كار پيشـين داالمبر اقرار داشتند، در 
جسـت بـه ترتيـب     ترين تمايزش در مقام رقابـت، تـرك ترتيـب الفبـايي و راه     بود، مهم

پيشگيري از تقطيع موضوعات و حفـظ انسـجام موضـوعي     ،موضوعي بود كه نتيجه آن
ــود (   ــم ب ــر عل ــب در ه  ;Encyclopédie méthodique, 1782, Title pageمطال

Encyclopædia Britannica, 1974, 260.(  
  
  راهكار بريتانيايي و آلماني براي مسئله 3 .4

فـاركر و انـدرو    المعارف بريتانيكا در نخستين ويراست خود كه توسط كـالين مـك   ةدائر
عنوان گـامي بـه جلـو     م منتشر شد، به1771-1768.ش/  ه1149-1146در فاصله  ]62[بل

وار علـم   در پـيش گرفـت تـا سـاختار انـدام      را ديدرو و داالمبر روشي كامالً متفاوت با
مانـد. راهكـار بريتانيكـا ايـن بـود كـه       بآسيب نبيند و پيوستار مضموني محتوا محفوظ 

سه جلد در المعارف كه  ةد. اين دائررسحداقل ببه و تقطيع باشد مقاالت بلند و پرحجم 
هاي علوم انتخـاب   براساس شاخهكه  داشتمقاله اصلي  45 فقطبزرگ تنظيم شده بود، 

 ,Encyclopædia Britannicaمقاله تكميلي نيز بدان افزوده شده بود ( 30شده بودند و 

 60متوسط حـدود   طور توان ديد كه حجم هر مقاله به آماري مي ي). با نگاه267 ,1974
ـ  عملدر المعارف  ةبود. اين دائر -يعني در حد يك كتابچه -صفحه ه تا حد بسياري روي
هاي پيشين را حفظ كرده بود؛ جز  در سده - هايي از ژانر سوما يعني تأليف - نگاري جامع

توان گفت در ويرايش نخست  د. ميندها به ترتيب الفبا مرتب شده بو آنكه عناوين شاخه
نگاري  و جنبه جامع ،نگاري (قاموسي) بسيار ضعيف المعارف بريتانيكا جنبه فرهنگ ةدائر

  بسيار قوي ظاهر شده بود.
اي از ايـن رويـه    مالحظـه  حد قابل هاي بعدي به البته بايد گفت بريتانيكا در ويراست  

 ،يافته موضوعات در حروف الفبا كردن مقاالت و توزيع گسترش تاهفاصله گرفت و با كو
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حـال،   بود، كاسـت. بـااين   المعارف ديدرو و داالمبر گرفته ةاي كه نسبت به دائر از فاصله
خصوص درباره  الي حجم وسيعي از مقاالت كوتاه، به هبرخورداري از مقاالت بلند درالب

هاي اصلي علوم و فنون، يا موضوعات كليدي آنها همواره در سنت بريتانيكا باقي  شاخه
اي از مقـاالت   هاي بعـدي، در كنـار حجـم گسـترده     المعارف در ويراست ةماند. اين دائر

  رد، برخي مقاالت كالن در حد يك كتابچه را در خود جاي داده است.خ
اشاره كـرد كـه داراي مقـاالت     ريز المعارف ةدائراز رقيبان بريتانيكا بايد بار ديگر به   

 15بيشـتر از   هـا مقاله وجود داشـت كـه حجـم آن    500بلند بسيار بود؛ در اين دانشنامه، 
سـتون بـود. همچنـين جـان      289مشتمل بر  »]63[لكانا«ستون بود و بلندترين آنها مقاله 

 800چهار مقاله درباره مكاتب حكاكي اروپا نوشته بود كه حجم آنها بالغ بر  ]64[لندسين
  ).Rees, 1819شد ( ستون مي

هـاي   نشـريافته در فاصـله سـال    ]65[المعـارف متروپوليتانـا   ةدائـر بايد از  از اينها فراتر  
سـاموئل  «جلد ياد كـرد كـه ويراسـتاري آن را     30م در 1845-1817.ش/ ه1195-1223
ت. هـدف اصـلي ايـن اثـر، ارائـه      شـ دا  عهـده بر فيلسوف و اديب انگليسي  ]66[،»كالريج

در زنجيره توالي طبيعـي آن بـود. كـالريج در     ،مند در هر موضوع اطالعات علمي و نظام
يـادآور شـده    و ها تأكيد كـرده  همقدمه اثر، ضمن توضيح روش كار، بر روابط ميان انگار

شـوند، بلكـه همـواره در     نمي گذاشتهخود به بحث  خودي است در اين دانشنامه، اشيا به
يـا ارتبـاط بـا     ،تواند ارتبـاط بـا چيزهـاي ديگـر     گردند كه مي ارتباط با چيزي مطرح مي

). Encyclopædia Metropolitana, 1852, Prefaceكننده و فاعل شناسا باشـد (  مشاهده
المعارف متروپوليتانا يا نظام  ةدائربر همين پايه، نام كامل اثر روي جلد چنين آمده است: 

  ]67[.سوي ساموئل تيلر كالريج مند پيشنهادشده از دانش جهاني بر پايه طرحي روش
از چهـار بخـش    ،موضوعي و غيرالفبـايي بـود   از آن، بخش عظيمي كهاين دانشنامه   

ول علوم محض در دو جلد، بخـش دوم علـوم مخـتلط و    بخش ا ؛شد اصلي تشكيل مي
جلد و بخـش چهـارم    پنججلد، بخش سوم تاريخ و شرح احوال در  ششكاربردي در 

از  ايـن دانشـنامه   بخش اخيـر  فقطجلد.  سيزدهاطالعات گوناگون و فرهنگ واژگان در 
  ترتيب الفبايي برخوردار بوده است.
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هـاي بـارز آن    كه نمونـه  »قاموس محاوره«نگاري آلمان، در سنت  در فضاي دانشنامه  
كه شـاخص   »قاموس استفاده عمومي«قاموس هوبنر و قاموس لوبل بود و نيز در سنت 

شـد.   براي حفـظ پيوسـتگي مطالـب اسـتفاده مـي      ،آن قاموس روت بود، از شيوه ارجاع
 ]68[»بنجـامين فـرانكلين  «قاموس لوبل به مـدخل  از  »الكتريسيته«عنوان نمونه در مقاله  به

توجـه شـده و    گيـر  بـرق ارجاع شده است؛ هرچند در عمل كمتر به نقش او در اختراع 
اجتماعي او پرداخته شـده اسـت. چنـين     -هاي روشنگري و نقش سياسي بيشتر به جنبه

يتي ي وجود داشت كه مباحث علمي هنوز در مـوقع ا نمايد كه در مجموع چنين تلقي مي
  ). Gentry, 1991, 109اند كه در فضاي گسترده محاورات چندان مطرح باشند ( نبوده
شده و نقش اطالعـات   طور روزافزون در جامعه احساس مي اين نياز به درهرصورت  

در نخسـتين   يرو ازهمـين  ؛شده است تر مي پررنگ روز روزبهعلمي در ارتباطات جمعي 
هرروي  است. به هبه اين شيوه بيشتر پرداخته شدويراست بروكهاوس از فرهنگ محاوره 

المعارف آلماني بروكهاوس كه عمالً ادامه و تكميل فرهنگ محاوره از دوبنـر بـود،    ةدائر
نگاري باشد، ادامـه   اش در فرهنگ محاوره بيش از آن كه ادامه ژانر جامع به سبب پيشينه

  . بودنگاري  ژانر فرهنگ
بـر مجموعـه نهـاد و بنـد آن را از      را المعـارف  ةائـر بروكهاوس از زماني كه عنوان د  

پيشينه قاموس محاوره گسست، بيشتر به موضوع انسجام علمي اطالعـات و اسـتفاده از   
المعارف بروكهـاوس ديـده    ةهاي بعدي دائر د. چنانكه در ويراستكرشيوه ارجاع توجه 

علـوم و پرهيـز از   رفت از بحـران تقطيـع    شود، اين دانشنامه براي حل مسئله و برون مي
وار مضامين، همچنان مسيري كامالً متفاوت با بريتانيكـا را در   زدن به پيوستار اندام آسيب

وجـو كـرد. بروكهـاوس     حل را در گسترشِ فراوان ارجاعـات جسـت   پيش گرفت و راه
كـرد و ذيـل هـر     مند به شماري عنوان كلي تقسيم مـي  طور نظام موضوعات دانايي را به

ديگر آن را با ارجاعـات   داد و ازسوي توضيحي فشرده از مطالب ارائه ميعنوان ازسويي 
). گـويي ماننـد   Encyclopædia Britannica, 1974, 268كرد ( ها متصل مي به زيرشاخه

حـل آنگلوساكسـون    اي بـا راه  حل قـاره  بسياري از مقوالت انديشه، در اين زمينه نيز راه
  متفاوت بود. 
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  گيري نتيجه .5
زمان با تحوالت اجتمـاعي و فرهنگـي    ها هم توان گفت دانشنامه گيري مي نتيجهعنوان  به

پس از رنسانس، با آغاز دوره اصالح ديني پاي گرفتند و در عصـر روشـنگري روي بـه    
ها در ايـن دو دوره نقـش مهمـي در گسـترش دانـايي در طبقـات        اوج نهادند. دانشنامه

عنوان ساختاري مكمل، بـه ارتقـاي    ارس، بهمختلف جامعه ايفا كردند و در كنار نظام مد
سطح فرهنگ عمومي جامعه اهتمام داشـتند. ارتقـاي ارتباطـات اجتمـاعي ازنظـر بنيـان       

وگوها در همه سطوح جامعه، كمك به گسترش آگاهي علمي نـزد مـردم و    علمي گفت
   ها در عصر روشنگري بود. رساندن به خودآگاهي ملي، از اهداف تدوين دانشنامه  ياري

و قراردادن آنهـا در   - كوتاه يا بلند - ها با توزيع مضامين علمي در قالب مقاالت دانشنامه
شـدن بـا     دادنـد كـه بـه هنگـام مواجـه      ترتيب الفبايي، به افراد جامعه اين امكان را مـي 

موضوعي نادانسته در خالل محاورات و به هنگام خواندن مطبوعات يا در هر موقعيـت  
 توضيح مطلب و محتواي علمي مرتبط دسترسي داشته باشـند، امـا از  اجتماعي ديگر، به 

شدند تا در ترتيب الفبايي  آنجاكه اين مقاالت از بافت موضوعي خود در علوم خارج مي
زمان  شد. هم واسازي مي ،گسسته و ساختار علوم ،جاي گيرند، انسجام موضوعي مطالب

ديدند، آنچـه   چنين چالشي مواجه ميهاي عصر روشنگري خود را با  با اين كه دانشنامه
انتظار علوم و ورود بسياري  از افزود، پيشرفت دور مستمر بر حساسيت مسئله مي طور به

دهـي   از مفاهيم و دسـتاوردهاي علمـي بـه زنـدگي روزمـره مـردم بـود كـه در آگـاهي         
ردانـدن  كرد. در مقام پاسخ، برخـي بازگ  ازپيش را اقتضا مي ها، انسجام بيش  المعارف ةدائر

ها به ترتيب موضوعي را دنبال كردند و برخي با تأليف مقاالت بسـيار بلنـد در    دانشنامه
روانـي    نگاري، كوشش كردند از تقطيع پرهيز كنند و هر دو شيوه تا امروز دنباله حد تك

توان از آن سـخن گفـت و بيشـتر محصـول      عنوان راهكار غالب مي دارد، اما آنچه كه به
  بندي اسـتوار بـراي علـوم در شـالوده و پشـت      روپاست، استفاده از طبقهاي ا فضاي قاره

 -اعم از درون مقالـه و پايـان مقالـه    -جستن از ارجاعات فراوان صحنه دانشنامه، و بهره
  يابد. براي غلبه بر گسستگي موضوعات است كه در ظاهر دانشنامه ظهور مي
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