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Abstract 

This paper draws on a simple language to introduce the history of the origins of 

encyclopedias, their diachronic developments, and the evolution of the science of 

encyclopediagraphy. Encyclopediagraphy, as a scholarly way of retaining human knowledge, 

has sought to collect, document, keep, and transfer human knowledge since ancient times. Its 

incremental evolution has continued through the dark ages, into the renaissance era, further 

into the age of the print technology, and still further into the age of electronics so that today 

we can consider encyclopedias as a unique genre. The paper argues that dictionaries, lexicons 

or encyclopedic dictionaries, as well as encyclopedias cannot be considered different entities, 

but that they are in an inclusional distribution of the type already well known in the algebra of 

sets. Ramifying human knowledge into the three categories of linguistic, conceptual and 

encyclopedic knowledge types, the paper suggests that clear borders can be drawn among 

dictionaries, lexicons, and encyclopedias. It is also argued that the term encyclopedia has 

come about as the result of the misreading of the phrase ‘enkyklios paedia’ on the part of 

scholars during the renaissance. A short description of Akashic Records has also been 

presented at the end of the paper. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينگاريفصلنامه مطالعات دانشنامه
 1400، پاييز و زمستان دوم شمارهفصلنامه علمي )مقالة علمي( سال اول، دورة اول، 

 

 وهای گذشته، جریانات امروزی نگاری: سنتتاریخچه دانشنامه

 مسیرهای پیش رو

 محمدعلی سلمانی ندوشن
 چکيده

ها و سیر تطور تاریخی و فرگشت علم   این مقاله تالش دارد تاریخچه پیدایش دانشنامه
به نگاری نگاری را به زبانی ساده در اختیار خوانندگان خویش بگذارد. دانشنامهدانشنامه

عنوان یک روش علمی برای گردآوری، مستندسازی، حفظ و انتقما  دانمش بشمری بمه     
ر های آتی در جهان باستان آغاز گردید اما در قرون وسمطی، دوره رنسمان ، ع م   نسل

های دیجیتا  به مرور به صورت صنعت چاپ در دنیای پ  از رنسان  و دوران رسانه
نگماری بمه   توان از دانشنامهای که امروزه میهبطئی ولی پیوسته تکوین پیدا کرد، به گون

کنمد کمه   عنوان یک گونه تخ  می از کماربرد زبمان سمخن گفمت. مقالمه عنموان ممی        
ها آثار متفاوتی نیستند بلکه رابطه میمان آنهما   های توصیفی و دانشنامهها، فرهنگفرهنگ

بمه نموع    هاست و ایمن آثمار مرجمع بسمته    از نوع توزیع اشتراکی در ریاضیات مجموعه
بنمدی دانمش   بندی هستند. در این مقاله ضمن تقسی کنند، قابل دستهمیدانشی که ارائه 

المعارفی، سعی شده اسمت ممرز   شناختی، مفهومی و دایرهبشری به سه دسته دانش زبان
ک به روشنی ترسی  گردد. مقاله به یم  هاهای توصیفی و دانشنامهها، فرهنگمیان فرهنگ

ه کند که در اثر آن واژه انسایکلوپیدیا بم در دوره رنسان  نیز اشاره می ایخطای ترجمه
طمر   منیز  رکوردهای آکاشیکاشتباه خلق شد و رایج گردید. در انتهای مقاله، موضوع 

 گردید و توضیح مخت ری درباره آن داده شده است.
 

لغمت،  ، فرهنگشناختی، دانش مفهومینگاری، دانش زبانتاریخچه دانشنامه ها:کلید واژ
 کامپندیوم/کشکو .  
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 مقدمه -1

 ( نیمز Compendiumیما گماهی کشمکو /کامپندیوم      المعمار  دایمره  آن بمه  کمه  دانشنامه

از دانمش موجمود را، بسمته بمه      ایصهخال که شودمی اطالق مرجعی اثر هر به گویندمی

. (Hartmann & James, 1998  ماهیت عمومی یا تخ  ی خود، در خود گردآوری کنمد 

همای  ای از دانش و شناخت عمومی انسان از تمامی حموزه های عمومی خالصهدانشنامه

همای تخ  می صمرفار در یمک شماخه      گیرنمد، امما دانشمنامه   عل  و معرفت را در بر می

تخ  ی از عل  و معرفت به گردآوری دانش موجود برای اهمل فمن در هممان حموزه     

ای از مقاالت دانشمنامگی اسمت و همر    جموعهپردازند. هر دانشنامه ممعرفتی و علمی می

گیرد. مقماالت موجمود در   میبرواژه را در 12000الی  4000مقاله آن به طور معمو  بین 

گیرنمد، هرچنمد ممکمن اسمت     ها اغلب به صورت الفبایی پشت سر ه  قرار میدانشنامه

 thematicی  های موضوعهایی را نیز یافت که مقاالت خود را به صورت حوزهدانشنامه

categoriesبندی کرده باشند و یما تلفیقمی از همر دو  ابتمدا موضموعی و سمپ        ( خوشه

 .(Hartmann & James, 1998  کار گرفته باشندالفبایی( را به

توان بر اساس معیارها و متغیرهای مختلفی از سایر آثار علممی متممایز   ها را میدانشنامه

 از: دانست. عمده این متغیرها عبارتند

تواند ها از سایر آثار علمی متمایز است و میزبان: گونه زبان به کار رفته در دانشنامه -1

 المللی را شامل شود.زبان محلی، ملی یا بین

 توانند مشتمل بر تنها یک جلد یا چندین جلد باشند.ها میاندازه: دانشنامه -2

 علمی یا مرجع متفاوت است.ایر آثار ها با هد  خلق سهد : هد  خلق دانشنامه -3
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ها ممکن است با منظورهای فرهنگمی  شنامهگفتمانی: دان-انداز و هد  فرهنگیچش  -4

موزشمی،  و گفتمانی متفاوتی خلق شوند که عمده آنها عبارتند از مقاصد ایمدئولوژیک، آ 

 ای/هژمونیک و غیره.کاربردی، هجمه

هستند و اشخاص حقیقمی   حقوقیها اغلب اشخاص سیاق قل : نویسندگان دانشنامه -5

ایرین سها نیز از تسلط و جامعیت و مرجعیت علمی باالتری نسبت به نویسنده دانشنامه

 برخوردارند.

هما  ها و توانمندیزمینهها از نظر عالیق، سطح سواد، پیشمخاطبان: مخاطبان دانشنامه -6

 ممکن است با مخاطبان سایر آثار متفاوت باشند.

تواننمد بمه صمورت نسمخ خطمی، چماپی و یما        ها میق و نشر: دانشنامهآوری خلفن -7

    الکترونیکی خلق شده و انتشار یابند.

ها در فرایند تحو  و تطور تاریخی خود بمه شمکلی کمه مما اممروزه آنهما را       دانشنامه 

اند. هد  اصلی ایمن  وین یافتهاند و در طو  زمان به تدریج تکشناسی ، وجود نداشتهمی

گیمری دانشمنامه و تحموالت و تطمور تماریخی آن و نیمز       ، ممرور تاریخچمه شمکل   مقاله

یر مقماالت  بجز آنچه در ایران اتفاق افتاده و در سا البته —انداز پیش روی ماست چش 

؛ 1400؛ اسممعیلی،  1400داود، همین نشریه به آنها پرداخته شده اسمت  بمرای ملما ، آ    

(. نویسمنده مقالمه سمعی خمود را بمر آن      1400؛ عاصمی،  1400؛ سجادی، 1400حبیبی، 

ای بمه  معطو  داشته است که با زبانی ساده مطالب مربوط به این موضموع را بمه گونمه   

 متخ ص نیز از آن بهره ببرد.نگارش در آورد که مخاطب غیر

 ها  ها با فرهنگتفاوت دانشنامه -2

هما و  ز میان دانشمنامه نگاری، ضروری است تمایقبل از ورود به بحث تاریخچه دانشنامه

ها را یادآوری کنی . به زبان ساده، رابطه میان فرهنگ و دانشمنامه از نموع توزیمع    فرهنگ
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. (Stoll, 1979)ها یا همان ریاضیات جدیمد اسمت   ( در ریاضیات مجموعهp∩qاشتراکی  

ها هستند و همر آنچمه فرهنمگ    ها زیرمجموعه دانشنامهبدان معنی است که فرهنگ  این

تواند باشد، اما برعک  آن صادق نیست. بمه بیمان   ده شود، بخشی از دانشنامه نیز مینامی

های دیگمری را نیمز شمامل    ها، دانشها عالوه بر دانش موجود در فرهنگدیگر، دانشنامه

تموان  . بدین ترتیب ممی (Béjoint, 2000)گیرند ها قرار نمیشوند که در حیطه فرهنگمی

سازد، ماهیت محتوایی آنهاسمت. نممودار   از فرهنگ متمایز می گفت که آنچه دانشنامه را

 دهد:ها را به صورت شماتیک نشان میها و دانشنامهرابطه میان فرهنگ 1شماره 

 

 ها )به پیشنهاد همین نویسنده(ها و دانشنامه. نمایش شماتیک رابطه میان فرهنگ1نمودار شماره 

 
 (،Linguistic Knowledge شمناختی  لی دانش بشری به سه دسته دانش زبانبه طور ک 

 Encyclopedicالمعممارفی  ( و دانممش دایممرهConceptual Knowledgeدانممش مفهممومی  

Knowledgeشود ( تقسی  می (Gruber, 1985)شناختی ما از واژگمان،  . مراد از دانش زبان

لغمموی، تلفممظ، هجابنممدی، معممانی عبارتسممت از آنچممه دربمماره نحمموه نگممارش، ریشممه  

ها، تعاریف مختلمف، نقمش و   خانوادهها، متضادها و ه اللفظی و استعاری، متراد تحت

دانی . منظور از دانش مفهومی، تعاریف توصیفی بسیط و علمی از واژگان کاربرد آنها می

شوند. به های توصیفی تدوین میها یا فرهنگنامهو مفاهی  است که اغلب در قالب واژه

 

 فرهنگ 

 فرهنگ توصیفی

 دانشنامه
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المعارفی یا دانشنامگی آن بخش از توصیف، تشمریح،  همین سیاق، منظور از دانش دایره

یا معنای واژه یا مفهوم است که صرفا در حوزه زبان و کاربرد آن  از تلفظ تا هجابنمدی  

شناسی و معانی متفاوت و دستور و نقش و کاربرد( قرار نگیرد بلکمه عمالوه بمر    و ریشه

 ,Gruber  شناخت و درک علمی یا عمومی ما از آن واژه یا مفهوم نیز باشمد آن، ناظر بر 

تموان در  که این گونه از دانش را در خود گردآوری کنمد، ممی   را هر اثر مرجعی .(1985

بندی کرد. به بیان دیگر، هر اثر مرجعی را که همزمان مشمتمل بمر   ها طبقهگروه دانشنامه

تموان دانشمنامه دانسمت.    المعمارفی باشمد، ممی   دایمره شناختی، مفهومی و های زباندانش

تموان بمه ایمن شمکل خالصمه کمرد:       ها را ممی ها، و دانشنامهاین، تمایز میان فرهنگبربنا

شناختی مربوط به ها، صرفار به گردآوری الفبایی دانش زبانها، بر خال  دانشنامهفرهنگ

 پردازند.  واژگان و مفاهی  می

( نیمز گفتمه   Lexiconگاه در زبان انگلیسی به آنها لِکزیکان   های توصیفی کهفرهنگ 

هما هسمتند و در آنهما بمرای همر ممدخل،       ها و دانشمنامه فاصل میان فرهنگشود، حدمی

واژه  400واژه و گماه تما    200تعریفی بسیط  اغلب در تعداد واژگان محدود و کمتمر از  

 فرهنمگ »ن به کار رفته در ممداخل  برای ملا  تعداد واژگا،شودبرای هر مدخل( ارائه می

. (Buchanan, 2010  را ببینید (A Dictionary of Critical Theory) «انتقادی توصیفی نظریه

هما، اطالعمات بیشمتری را در خ موص همر      های توصیفی، در مقایسه با فرهنگفرهنگ

است،  دهند که مشتمل بر دانش مفهومیمدخل در اختیار خواننده یا کاربر خود قرار می

کننمد. در حقیقمت، نموع    ها اطالعات بسیار کمتری را ارائه ممی اما در مقایسه با دانشنامه

کند از نوع دانش مفهمومی اسمت   های توصیفی دریافت میدانشی که خواننده از فرهنگ

(Cowie, 2009)    همای  هما و فرهنمگ  . از همین روست کمه واژه ممدخل را بمرای فرهنمگ

گیری . به بیمان  ها از واژه مقاله بهره می  آنکه برای دانشنامهکنی  حاتوصیفی استفاده می
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ای از ممداخل هسمتند حما  آنکمه     همای توصمیفی مجموعمه   ها و فرهنمگ دیگر، فرهنگ

 شوند.  ای از مقاالت تلقی میها مجموعهدانشنامه

 

 شناسي واژه دانشنامهريشه-3

ران باسممتان( بممه شممکل نممی  یونممانی عمممومی دوواژه دانشممنامه در زبممان یونممانی ک ممی 

شد و بمه معنمی آمموزش عممومی یما      ( نوشته میἐγκύκλιος παιδείαپائیدیا  کِلیوساِنکی

ه ( در عبارت فوق بم ἐγκύκλιοςژه اِنکی کِلیوس  . وا(Cowie, 2009)آموزش همگانی بود 

سمت. واژه  ا( مورد ِنیاز ِهمیشمگی  4( عمومی یا  3( تکرار شونده،  2( مدوّر،  1معانی  

رد ایمن  ( نیز به معنی آموزش یا تربیت کودک است. کاربπαιδείαائیدیا در این عبارت  پ

پائیدیا به معنی دانمش کاممل یما آمموزش     کِلیوسدو واژه در در کنار ه  در عبارت اِنکی

 .   (Liddell & Scott, 1961)جامع بوده است 

واژه واحمد در اثمر    شود که ادغام این دو واژه و کماربرد آنهما بمه صمورت یمک     ادعا می

کنندگان نسخ خطیِ مارکوس فمابیوس کوئینتیلیمانوس   خطایی رخ داده است که ت حیح

 Marcus Fabius Quintilianus انممد مرتکممب شممده 1470( در(Franklin-Brown, 2012) .

م  حان آثار کوئینتیلیانوس عبارت فوق را به صورت تنها یک واژه واحد و بمه شمکل   

لط، به معاد  التینی برای واژه غ( به کار بردند و این شبهenkyklopaediaا  پائیدیکِلواِنکی

پائیدیا تبدیل شد. این واژه ابداعی جدید بعدها و از قرن پانزده  میالدی به کِلیوساِنکی

زبانمان  کرد. از آن زمان تا امروز، انگلیسیاین سو به زبان انگلیسی راه یافت و رواج پیدا

تفکران یونان باستان، ممارکوس فمابیوس کوئینتیلیمانوس و نیمز گمایوس      کنند مت ور می

(، ملقب بمه پلینمی بمزرن، نویسمندگانی     Gaius Plinius Secundusپلینیوس سکوندوس  

انمد  آوردهها را به عنوان گونه خاصی از زبان به رشته تحریمر در ممی  اند که دانشنامهبوده
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(Franklin-Brown, 2012) ای کممه تمموان بمما نگمماه بممه نامممهرا مممی. صممحت ادعممای فمموق

بممه آگنولممو  1490( در حممدود سمما  Franciscus Pucciusفرانسیسممکوس پوچیمموس  

 (Politian)( ملقمب بمه پولیتیمانوس    Angelo Ambroginiیا آنجلو آمبروجینی    اَمبروگینی

کر ( تشMiscellanea  «میسالنیا»نوشته است، تائید کرد که در آن از وی به دلیل نگارش 

و تمجیممد کممرده اسممت. پوچیمموس در ایممن نامممه عبممارت کامممل اِنکممی کِلیمموس پائیممدیا 

 ἐγκύκλιος παιδεία بما   میسمالنیا هر چند —به کار برده است میسالنیا( را برای توصیف

المعار  یا دانشنامه نیست بلکه یک کشکو  تعاریف امروزی از دانشنامه، در واقع دایره

 است.  

مات زیادی در خ وص نحوه نگمارش و نقمش دسمتوری واژه    در قرن شانزده  ابها 

 های زیر اشاره کرد: توان به کاربرد واژهپائیدیا وجود داشت. برای نمونه، میکِلواِنکی

 Jacobus) ( توسمط جماکوبوس فیلوموسموس   Encyclopaediam( انسایکلوپائدیام  1  

Philemusus)  ؛  1508در 

 Johann Georg) ( توسط یوهان گئمورن تورممایر   Encyclopedia( انسایکلوپیدیا  2  

Turmair)   ملقب به یوهان  آونتینموس(Johannes Aventinus)    یما آونتمین(Aventin)  در

 ؛  1512

( توسممط یواخیممموس فورتیمموس رینگلبرگیمموس  Kyklopaideia( کایکلوپائیممدیا  3  

 Joachim Fortius Ringelbergius ؛  1541و  1538( در 

 Paulus( توسط پائولوس اسکالوشیوس دُ لیکا  Encyclopaediæپائیدیه  ( انسایکلو4  

Scalichius de Lika  ملقب به پُل اسکالیش )Paul Skalich ؛1559( در 

( در Gregor Reisch( توسممط گرِگممور رایممش  Encyclopaedia( انسممایکلوپائدیا  5  

 ؛1503
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( Samuel Eisenmengerنگمر   ( توسط سماموئل آیزِنمِ Cyclopaedia( سایکلوپائدیا  6  

 .1585در 

بمما دو نگممارش متفمماوت در  —از قممرن هفممده  بممه ایممن سممو، واژه انسممایکلوپیدیا  

پذیرفتممه و  —( Encyclopedia( و آمریکممایی  Encyclopaediaهممای بریتانیممایی  گممویش

 رایج شد.  

 

 نگاريتاريخچه دانشنامه -4

شناسی ، گونه که امروز می. دانشنامه، آنرسدسا  می 2000ها به بیش از قدمت دانشنامه

وجود آمد و در قرن هیجده  تکامل یافت. فرهنگ، لغت بهاز تکوین و فرگشت فرهنگ

گونه که در باال گفته شد، اطالعات محدودی را درباره واژگمان و اغلمب در قالمب    همان

را دربماره  نامه اطالعمات دقیمق و عمیقمی    کنمد، امما دانشم   شناختی ارائمه ممی  دانش زبان

المعمارفی  های شمناخت و اغلمب در قالمب مقماالت و دانمش دایمره      موضوعات و حوزه

حتمی   وها، ت اویر، آممار، ویمدیوها،   توانند نقشهدهد. مقاالت دانشنامگی میدست میبه

یسمت  نشناسی را نیز در خود داشته باشند. هد  دانشنامه اقناع مخاطمب  اطالعات کتاب

ها و موضموعات معرفتمی اسمت. اگمر     دانش موجود درباره حوزهبلکه گردآوری و ارائه 

نگماری را در زممان و بمه صمورت خطمی      سیر تحو  و تطور تاریخی و تکوین دانشنامه

( دوران قمرون  2( دوران باسمتان،   1تموان مشماهده کمرد:     دنبا  کنی ، پنج مرحله را می

 ممر دیجیتمما . در ( ع5( دوران مممدرن و  4( دوران نمموزایی و رنسممان ،  3وسممطی،  

 پردازی .ها میهای بعد به مرور هر یک از این دورهبخش

 

 دوران باستان -1-4
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 Naturalis  تاریخ طبیعمی های موجود کتابی است با عنوان ترین دانشنامهیکی از قدیمی

Historia    به قل  گایوس پلینیوس سکوندوس ملقب به پلینمی بمزرن کمه از دوران روم )

. وی متکل  رومی بود که در قمرن  (Beagon, 2010)جای مانده است وز برباستان تا به امر

او  میالدی این اثر عظی  علممی را در سمی و هفمت ف مل بمه رشمته تحریمر درآورد.        

به آنها پرداختمه اسمت مشمتمل بمر      تاریخ طبیعی موضوعات مختلفی که پلینی بزرن در

همای محمیط   ی، و سمایر جنبمه  تاریخ طبیعی، معماری، شفا و طب، جغرافیا، زمین شناسم 

تماریخ  کنمد کمه در   زندگی وی در آن روزگار است. پلینی در دیباچه اثر خود عنوان می

 200اثمر مختلمف بمه قلم  بمیش از       2000حقیقت علمی از  20000به گردآوری  طبیعی

 79تما   77همای  نویسنده متفاوت اقدام کرده است. این کتاب عظی  در حد فاصمل سما   

پلینی بزرن فرصت نیافت آن را ویرایش کند و در اثر  ،شده است. اگرچهمیالدی منتشر 

 ,Beagon)ممیالدی جمان خمود را از دسمت داد      79فوران کوه آتشفشان وزوو در سما   

2010). 

نویسان دنیای باستان مارکوس فابیوس کوئینتیلیانوس است کمه  یکی دیگر از دانشنامه 

 95( در حمدود سما    Institutio Oratoria  تاصمو  بالغم  اثر دوازده جلدی او با عنوان 

ود در میالدی منتشر شده است. وی در این اثر به ارائه نظریات و راهکارهای عملمی خم  

باره فن بیان و اصو  بالغت و سخنوری پرداختمه و تشمریح کمرده اسمت کمه چگونمه       

زش آممو  ،اصو  بالغمت ش داد. ها را به سخنوران آتی آموزتوان این اصو  و مهارتمی

شنامه گیرد. کوئینتیلیانوس پیش از این اثر، دانفن سخنوری از گهواره تا گور را در بر می

( نوشمته  De Causis Corruptae Eloquentiae  علل بالغت فاسمد دیگری را نیز با عنوان 

 .(Murphy, 1987)بود که مفقود گردیده است 
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ای نیمز آثمار دانشمنامه    پ  از پلینی بزرن و کوئینتیلیانوس تما دوران قمرون وسمطی    

و  اهمیت دیگری در جهان غرب به رشته تحریر درآمده است که به دلیل اهمیت کم  ک 

س نتیلیمانو قابل اغماض آنها از حوصله این مقاله خارج هستند. تاثیر پلینی بزرن و کوئی

نگاری در دنیای غرب، تاثیری شگر  بموده و در دوران قمرون وسمطی نیمز     بر دانشنامه

نویساان رارار فرف اه    دانشنامه رد تقلیمد نگاری مطمح نظر و موآنها به دانشنامه رویکرد

 است.

 

 دوران قرون وسطي -2-4

( ملقب به ایسیدورِ 636؛ و. 560(  ت. Isidorus Hispalensisایزیدوروس هیسپالنسی   

سمت  (، اسقف اعظ  منطقه سِویل در اسپانیا، عال  و متفکری اIsidore of Sevilleسِویلی  

نموی  دوره قمرون وسمطی و    تمرین دانشمنامه  که وی را به عنوان اولین و شاید معمرو  

. مهمتممرین اثممر (Montalembert, 1860)انممد آخممرین دانشمممند جهممان باسممتان نممام بممرده

ممیالدی نوشمته    630( نام دارد که در حدود Etymologiae  شناسیریشه ای ویدانشنامه

شماری از دنیمای باسمتان و   هایی از آثار کالسیک بیشده و مداخل آن مشتمل بر گزیده

ف ل و در بیست جلد به رشته  448. این اثر در (Throop, 2005)ع ر معاصر وی است 

همایی از آثمار   هما و گزیمده  قو تحریر در آمده است. عمده شهرت این اثر به واسطه نقل

نکرده بود، امروزه مما  شود اگر وی آنها را گردآوری ارزشمند کالسیک است که ادعا می

دهمد کمه جایگماه دانشمنامه و     که همین مطلمب نشمان ممی    داشتی  به آنها دسترسی نمی

ها تا چه اندازه باید رفیع و مورد احترام باشد. همچنمین از  نگاری برای حکومتدانشنامه
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 شود که ویرگو ، نقطه و دو نقطه را اختمراع و در ایزیدورِ سِویلی به عنوان کسی یاد می

 .(Hazrat, 2020)نگارش وارد کرده است 

؛ و. 780(  ت. حمدود  Rabanus Maurus Magnentiusرابانوس مائوروس مگنتیوس   

( نیمز شمناخته   Rhabanus( و نیمز رهابمانوس    Hrabanusهای هِرابمانوس   ( که با نام856

نویسمان دوران قمرون وسمطی اسمت. وی یمک راهمب       شود، یکی دیگر از دانشمنامه می

 De  دربماره ماهیمت اشمیا    المعمارفی مشمهور وی   کیشی بندیکتی است و اثر دایمره فران

Rerum Naturis نام دارد )(Hanson, 2007) شناسمی ریشمه . وی این اثر خود را با الهام از 

ای دیگمری  ایزیدور سویلی و تقلید از سیاق و سبک آن نوشته است. وی آثمار دانشمنامه  

گمری دارد کمه همگمی    هیات گرفته تا تسلیحات و نظمامی های مختلف، از النیز در زمینه

 نویسی ایزیدور نوشته است.آنها را به تقلید از سیاق دانشنامه

ای این دوران که بیشتر ماهیت یمک فرهنمگ توصمیفی را    یکی دیگر از آثار دانشنامه 

نشمنامه  ( نام دارد که از آن به عنوان داSuda به انگلیسی Σοῦδα  دانشنامه سِوداداراست، 

شود. این دانشنامه در قرن دهم  ممیالدی نوشمته شمده اسمت و      بیزانسی نیز نام برده می

مدخل درباره جهان باستان در اطرا  مدیترانه است. نگارش این اثمر   30000مشتمل بر 

( نسبت داده شده است ولی صحت این ادعا تا کنون تائیمد نشمده   Souidasبه سویداس  

ان یونانی نوشته شده و اثری است که حد فاصل میان دانشمنامه  است. این دانشنامه به زب

گیمرد و از هممین رو نموعی فرهنمگ توصمیفی اسمت. ایمن        و فرهنگ دستوری قرار می

دانشنامه، عالوه بر معانی و توصیفات ارائه شده از مداخل، اطالعاتی را نیز در خ وص 

. شماید  (Herbermann, 1913)دهمد  تاریخ و زندگی در امپراطوری بیزان  به دسمت ممی  

هایی باشد که در آن مداخل به صمورت الفبمایی   یکی از نخستین دانشنامه دانشنامه سودا

 هر چند نه به صورت کامال دقیق( ردیف شده است. اشکاالت جزیی در این خ وص 
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های زبان یونمانی اسمت کمه ترتیمب الفبمایی ممداخل را انمدکی        شامل جابجایی م وت

 مخدوش کرده است.

ر سایر نقاط اروپا نیز در قرون وسمطی برخمی از دانشممندان تمالش کردنمد تممام       د 

ها را گردآوری های خاص معرفتی و یا در تمامی حوزهمعرفت و دانش بشری در حوزه

 Giovanni daتمرین ایمن دانشممندان عبارتنمد از جیموانی دا سمانگیمینیانو        کننمد. مهم   

Sangiminiano  پیئممر برسمموئیر ،)Pierre Bersuire  برونتممو لَتینممی ،)Brunetto Latini ،)

(، وینسممنتیوس بِرگونممدوس Radulfus Ardens(، رادلفمموس آردنممز  Sydracسِممدراک  

 Vincentius Burgundus    و بمارتولومیوس اَنگلیکموس ،)Bartholomaeus Anglicus  بما .)

یز به این امر روی نگاری در آن ع ر کاری مردانه بود، اما برخی از زنان ناینکه دانشنامه

( در Hildegard von Bingenتموان از هیلمدگارد فمون بیمنگن      آوردند که از آن جمله می

( در اطریش آن ع ر Herrada Landsbergensisآلمان آن روزگار و هرادا لندزبرگنسی   

همای  های نگارش شده این اندیشمندان، مهمترین آنهما دانشمنامه  نام برد. از میان دانشنامه

 De  خ وصیات اشیا ( به قل  وینسنتیوس بِرگوندوس و Speculum Maius  نه بزرنآی

Proprietatibus Rerumها در میانمه  ( به قل  بارتولومیوس اَنگلیکوس هستند. این دانشنامه

 . (Paulmier-Foucart, 2002)اند قرن سیزده  تالیف گردیده

های متعددی گمردآوری و تمالیف   در جهان اسالم نیز در دوره قرون وسطی دانشنامه 

گردیده است. گروهی از اندیشمندان مسلمان با عنوان اخوان ال مفا  بمرادران پماکی یما     

برادران طهارت( که از فالسفه و اندیشمندان ساکن در ب ره عراق بودنمد، در نیممه دوم   

و در بعضمی از اقموا  در نیممه او      —میالدی(  960قرن ده  میالدی  در حدود سا  

 Encyclopedia of the  رسمائل اخموان ال مفا   ای را بما عنموان   دانشنامه —رن یازده  ق

Brethren of Purity مجلد به رشته تحریر در آوردند که عمده آثار بعمد از خمود    52( در
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اسمت. برخمی از متفکمران غربمی لقمب نوافالطونیمان        را تحت تاثیر شمگرفی قمرار داده  

شمود کمه افکمار و    . ادعما ممی  (Wightman, 1953)انمد  همسلمان را بمه بمرادران پماکی داد   

عربمی  بر متفکران بعد از آنها از جمله ابن رسائل اخوان ال فاهای این متفکران و اندیشه

را بمه  رسمائل اخموان ال مفا    تاثیرات عظیمی داشته اسمت. برخمی از محققمان نگمارش     

ن ساکن در یممن آن ع مر،   اند، هر چند ادری  عمادالدین از مبلغااسماعیلیه نسبت داده

مدعی شده است که نگارش این رسائل توسط احمد بن عبداهلل بن محمد بن اسمماعیل  

بن جعفر صادق  ع( صمورت گرفتمه کمه در شمروع دوران طالیمی اسمالم و در دوران       

. این رسائل موضوعات متنوعی (Leaman, 2015)برد حکومت عباسی در تبعید به سر می

تمل بر حکمت موجود در خ وص ریاضیات، موسیقی، نجوم، علوم گرفته و مشبررا در

. به طور کلی (Walker, 1998)طبیعی، اخالق، سیاست، مذهب و حتی جادوگری هستند 

( علموم  2( ریاضمیات،   1بندی کرد:  توان این رسائل را در چهار حوزه معرفتی دستهمی

ای ت. از سمایر آثمار دانشمنامه   ( علموم الهیما  4شناسی، و  ( علوم منطق و روان3طبیعی،  

توان به آثار ابوبکر  محممد بمن زکریما(    شاخص جهان اسالم در دوران قرون وسطی می

جلد  270و  دانشنامه عالییدر طب و  قانونسینا به ویژه ، آثار ابنالحاویرازی به ویژه 

دون در اثر به قل  الکندی اشاره کرد. همچنین آثار طبری، مسعودی، ابن رشد، و ابن خل

 گیرند.این زمره قرار می

 1279تما   960در توران  چین کنونی( نیز در دوران سلطنت خمانواده سمانگ کمه از     

 Four  چهار کتماب معظم  سمانگ   میالدی طو  کشید، در قرن یازده  میالدی دانشنامه 

Great Books of Songآمد. محتوای این دانشمنامه مشمتمل بمر آثمار ادبمی      ( به نگارش در

میلیون حر  الفبای چینی است  4/9. چهارمین دانشنامه از این مجموعه مشتمل بر است

نگاری بر پما شمده در دوره سملطنت    مجلد نوشته شده است. سنت دانشنامه 1000و در 
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سانگ تا قرن هفده  میالدی پا بر جا ماند و در طی این قمرون، حاکممان چمین صمدها     

همای عظیممی را در آن سمرزمین تمالیف     دانشنامه نوی  را به استخدام گرفتند تادانشنامه

 دانشمنامه یونگمل  ای که در چین نوشمته شمد،   ترین دانشنامه. عظی (Murray, 2009)کنند 

 Yǒnglè Dàdiǎn  شد میالدی بزرگترین دانشنامه جهان تلقی می 2007( بود که تا سا

 دانشنامه یونگمل الیف شکست. ت پدیاویکی آنالین دانشنامه را آن رکورد سا  این در اما

 1408آغاز گردیمد و در   1403به سفارش امپراطور یونگل از خانواده سلطنتی مینگ در 

جلمد نوشمته شمده     11095طومار است و در  22937کامل شد. این دانشنامه مشتمل بر 

 .(Kuiper, 2006)است 

ن های نوشته شده در دوران قرون وسمطی آ نکته جالب در خ وص تمامی دانشنامه 

( بر خود نداشتند و عناوین آنها بما  Encyclopaediaیک نام انسایکلوپیدیا   است که هیچ

(، در بماب ماهیمت   Speculum universale یما   Speculum maiusای به  عباراتی مانند آینه

 De natura  یماDe naturis rerum    و یما گنجینمه )Trésor  شمدند  ( آغماز ممی(Paulmier-

Foucart, 2002)که در باال به آن اشماره شمد، یکمی از نخسمتین      دانشنامه سوداچون . هم

نظر از موضوع و حموزه معرفتمی و   هایی که تمامی مقاالت موجود در آن صر دانشنامه

 Omne  تمام چیزهای خموب شناختی آنها به صورت الفبایی مرتب شده است، دانشنامه 

Bonumپمالمر     ( را جیمز  James le Palmer ) احتمماال . و ممیالدی؛  1325 از قبمل . ت 

است. ایمن دانشمنامه در    شده منتشر لندن در چهارده  قرن در نوشته که( میالدی 1375

 1100یک دوره چهار جلدی به صورت نسخه خطی تحریر گردیده است و مشتمل بمر  

 ,Sandler)ت ویر را نیز در خود دارد  650اینچ( است و  13در  5/8فولیو  کاغذ با ابعاد 

1996). 
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 دوران نوزايي و رنسانس -3-4

دوره رنسان  ع ر نوزایی و شکوفایی پرسرعت فرهنگی، هنری، اقت مادی و سیاسمی   

نویسان بر آن است که در قرون چهارده تما هفمده   شود و توافق تاریخاروپا محسوب می

پمی   میالدی رخ داده است. در این ع ر، فلسفه و هنر و ادبیمات جهمان باسمتان کمه در    

همای  ( و جنمگ 14میالدی تا شروع قرن  476یالی ع ر تاریکی و قرون وسطی  از است

هما  بمه ویمژه طماعون سمیاه( و      گیریها و همهسوزیها و کتابسوزیصلیبی و کتابخانه

اسمایی  جهل و قحطی بر اروپا به دست فراموشی سپرده شده بود، مجددار احیما  و بازشن 

یش کران قرار گرفت. ع ر رنسان  شماهد پیمدا  شده و مورد استقبا  متفکران و روشنف

 ترین متفکران، نویسندگان، سخنوران، دانشمندان و هنرمندان در تماریخ برخی از برجسته

نمد  از جملمه فردینا  —حیات بشر بوده است و سفرهای اکتشمافی دریمانوردان مشمهور    

، ممارکو  (Christopher Columbus(، کریسمتوفر کلمبموس    Ferdinand Magellanماژالن  

(، آمریگممو واسممپوچی  Hernando de Soto(، هرنانممدو دِ سمموتو   Marco Poloپولممو  

 Amerigo Vespucci  خوان پونسه دِ لئون ،)Juan Ponce de León بوا (، واسکو نونز دِ بمال

 Vasco Núñez de Balboa )—   همای  هما و فرهنمگ  نیز اروپای این ع ر را بما سمرزمین

 .(Monfasani, 2016)و ارتباطات تجاری قرار داد  جدید و ناشناخته در تماس

گرایی  یا اومانیسم ( در  گیری مکتب انساندر حقیقت شروع ع ر رنسان  با شکل 

فلوران  در ایتالیای اوایل قرن چهارده  بود که انسان را دارای کرامت ذاتمی دانسمته و   

همای  بایستی پیشمرفت کرد انسان داد و تاکید میدر مرکز جهان و هستی خویش قرار می

 ,Burke)های آمموزش، هنرهمای کالسمیک، ادبیمات و علم  را ارج نهمد       خود در عرصه

نوردیمد و در  . رنسان  ابتدا ایتالیا و سپ  فرانسه و پم  از آن تممام اروپما را در   (1990

( و ادیبان و مخترعان و دانشممندان و متفکرانمی   Mediciاین میان نقش خانواده مدیچی  
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 Giovanni(، جیممووانی بوکمماچیو  Francesco Petrarcaنچسممکو پتممرارک  همچممون فرا

Boccaccio   لئونمماردو داوینچممی ،)Leonardo da Vinci  دسممیدریوس ایراسممموس ،)

 Desiderius Erasmus  مارتین لوتر ،)Martin Luther    رنمه دکمارت ،)René Descartes ،)

(، تمام   Nicolaus Copernicusوس  (، نیکالس کوپرنیکم Galileo Galileiگالیلیو گالیله  

(، نیکلمو  Dante(، دانتمه   Geoffrey Chaucer(، جفمری چوسمر    Thomas Hobbesهمابز   

(، Titian(، تیتیمان   William Tyndale(، ویلیمام تینمدا     Niccolò Machiavelliماکیماولی   

 William(، ویلیمام شکسمپیر    John Milton(، جمان میلتمون    William Byrdویلیام بیرد  

Shakespeare  دونمماتللو ،)Donatello  سمماندرو بمموتیچلی ،)Sandro Botticelli رافائممل ،)

 Raphaelآنژ  ( و میکلMichelangelo بسیار برجسته است )(Starn, 1998). 

چنین تحو  شگرفی در علوم و هنرها و اندیشه و اکتشافات منجمر بمه خلمق حجم       

تمام آن بمه ثبمت رسمیده و بمرای آینمدگان بمه       عظیمی از دانش گردید که ضروری بود 

 صمنعت  یعنی ( سوئدیGothenburg  گوتنبرن که اختراعیادگار گذاشته شود. جالب آن

ها به هممراه آورد  چاپ در این ع ر اتفاق افتاد و انقالب عظیمی را در نگارش دانشنامه

ان اختمراع  و به آن سرعت و سهولت بخشید. الزم به یادآوری است که برخی از مورخم 

 ,Bulliet) نو برخی دیگر به مسملمانا  (Carter, 1955) دهندها نسبت میچاپ را به چینی

( بما  Plutarch. در همین ع ر بود کمه پلوتمارک    (Jahn, 1970)و به ویژه ایرانیان  (1987

پائیمدیا از روی آثمار ممارکوس فمابیوس     کِلیموس خوانش اشتباه خویش از عبارت اِنکمی 

س  و نیممز آثممار گممایوس پلینیمموس سممکوندوس( بممرای نخسممتین بممار واژه کوئینتیلیممانو

انسایکلوپیدیا را ابداع کرد و پم  از وی ایمن واژه در التمین و سمپ  انگلیسمی رایمج       

 گردید. 
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همای نوشمته   ( یکی از اولین دانشمنامه Nuremberg Chronicle  نگاری نورنبرنوقایع 

ر فراوان و مطالب متنوع در باره تاریخ و شده در دوران نوزایی است و مشتمل بر ت اوی

کماری  های چموبی کنمده  جغرافیا و اشخاص مه  تاریخی است. در این دانشنامه از قالب

و  (Landau & Parshall, 1994)ت ممویر اسممتفاده شممده اسممت  645شممده بممرای خلممق 

هایی از متون مزامیر مقمدس و کتمب دینمی قمدی      هایی از مطالب آن نیز بازخوانیبخش

 پایان یافمت و ابتمدا   1493( است. نگارش این اثر در سا  سِفر اِعدادو  عهد عتیق مانند 

درآورد امما   تحریمر  رشمته  بمه  التمین  زبان به را آن (Hartmann Schedelشید    هارتمان

اولمین   نگماری نمورنبرن  وقمایع ( آن را به آلمانی ترجمه کمرد.  Georg Altگیورن آلت  

 ,Wilson)دانشنامه غیرخطی است که برای انتشار آن از صنعت چاپ استفاده شده است 

المممار  یمما شناسممان بجممای اسممتفاده از واژه دانشممنامه، دایممره . برخممی از نسممخه(1976

کتماب   —( incunabulumنِبولوم  ، آن را اینکیونگاری نورنبرنوقایعانسایکلوپیدیا برای 

اند چون بر خال  سنت رایج نوشتن آثار به صمورت نسمخ   تلقی کرده —چاپی قدیمی 

 ,Green)خطی، برای نخستین بار از صنعت چاپ در خلق یک اثمر اسمتفاده شمده بمود     

McIntyre, & Needham, 2011).  ،واژه اینکیونِبولمموم را نخسممتین بممار پزشممک هلنممدی

 Hadrianus( ملقمب بمه هادریمانوس یونیموس      Adriaen de Jongheونگمه   آدریمائن دِ ی 

Junius .کار برده است (، به1575؛ و. 1511(  ت(Glomski, 2001). 

هما در  وجمود آورد کمه دانشمنامه   اختراع صنعت چاپ در این دوران، این امکان را به 

نسخ خطی ممکمن   بیش از یک نسخه منتشر شوند  امری که تا پیش از این و در دوران

ای از توانسمت نسمخه  و عملی نبود(. از همین رو، هر محقق، دانشمند یا عالقمندی ممی 

دانشنامه مورد عالقه خویش را داشته باشمد و هممین اممر بمه نگهمداری و حفاظمت از       

ها و بقای آنها تا امروز کمک شایانی کرده اسمت. صمنعت چماپ، انتشمار آثمار      دانشنامه
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از مرن نویسنده اصملی آنهما را نیمز میسمر سماخت و بمرای ملما         دانشنامگی حتی بعد 

( بمه قلم    De expetendis et fugiendis rebus opus  دانشمنامه دلپمذیری پرهیمز از اشمیا     

 ت.  —(Giorgio Vallaملقب به جورجیو واال   —( Georgius Vallaجورجیوس واال  

یله آلدوس پیوس مانیوشمیوس  در ونیز( پ  از مرن او بوس 1500در پیاچنزا؛ و.  1447

 Aldus Pius Manutius )—    ملقب به آلدو پیمو مانوتسمیوAldo Pio Manuzio )—  .ت 

. واال در ایممن (Valla, 1501)منتشممر شممد   1501( در ونیممز ایتالیمما در  1515؛ و. 1449

دانشنامه، دانش ریاضیات ارشمیدسی یونان باستان را گمردآوری کمرده اسمت کمه قمبالر      

 ا در ع ر وی مجددار کشف و ترجمه شده بود. مفقود ام

فلسممفه ( آلمممانی نیممز دانشممنامه 1525؛ و. 1467هماننممد واال، گرگممور رایممش  ت.  

 ,Meurer)منتشر شد  1503( را گردآوری کرد که در Margarita Philosophica  مارگاریتا

همای  ممت . این دانشنامه اثر جامعی است که هفت حکمت باستان را  عممدتار حک (2007

آورده اسمت  جما گمرد  ( مشهور بودنمد، یمک  artes liberalesیونانی(، که به هنرهای آزاد  

(Kimball, 1995)  فیلاغورس عنوان کرده بود که نظ  ریاضی و هندسی بر جهان هسمتی .

( نجموم،  1ها و افکار او را در قالب چهمار حکممت    حاک  است و شاگردان وی اندیشه

. در قمرن  (Tubbs, 2014)( موسیقی تدوین کرده بودنمد  4، و  ( هندسه3( ریاضیات،  2 

داد و از هممین  شهر آتن در یونان اهمیت زیادی به سخنوری و خطابه می-چهارم دولت

منمد  رو مهارت در فنون خطابه از اهمیت بیشتری نسبت به چهار حکممت پیشمین بهمره   

لکتیک نیز به آنها افزوده شد ( منطق/دیا7( دستور/گرامر، و  6( بالغت،  5شد. بنابراین  

و حتی از نظر اهمیت باالتر از آنها قرار گرفمت و بمدین ترتیمب هفمت حکممت یونمان       

آنچمه از   فلسفه مارگاریتا. رایش در دانشنامه (Ruckdeschel, 2019)باستان پدیدار گشت 
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جا گردآورده و به همین دلیمل، دانشمنامه وی پمل    هفت حکمت بازیابی شده بود را یک

 شود.تباطی ما با جهان یونان باستان تلقی میار

های نوشته شمده در دوران قمرون   یک از دانشنامهگونه که پیشتر گفته شد، هیچهمان 

و ایمن واژه   (Paulmier-Foucart, 2002)وسطی، عنوان انسمایکلوپیدیا بمر خمود نداشمتند     

ای یونمانی  رت دو واژهنخستین بار در دوره نوزایی در اثر اشتباه پلوتارک در خوانش عبا

کِلیوس پائیدیا اختراع شده و به سرعت رواج یافمت. نخسمتین اثمری کمه در دوره     اِنکی

ای بود با عنموان عجیمب و بسمیار    رنسان  عنوان انسایکلوپیدیا را بر خود دید، دانشنامه

ه انسایکلوپیدیا و دنیای آموختن، یعنی تمام هنرها، علوم، فلسفه کار خویش را بطوالنی 

 Encyclopedia orbisque doctrinarum, hoc est  هما کنمد، و تفکیمک نمایمه   تنهمایی ممی  

omnium artium, scientiarum, ipsius philosophiae index ac divisio )(Cummings, 

( ملقب به یوهمان   1534؛ و. 1477. این دانشنامه را یوهان گئورن تورمایر  ت. (2014

گردآوری کرده اسمت. وی   1517شود( در نتین نیز نامیده میآونتینوس  که به اخت ارآو

. او نیز همچون پلوتمارک  (Dünninger, 1977)دان آلمانی در باواریا بود فیلسو  و تاریخ

کار برد، هر چند این واژه خوانشمی اشمتباه از   واژه انسایکلوپیدیا را در عنوان اثر خود به

ائیدیا بمود. بمه ایمن ترتیمب، دوران رنسمان  را      کِلیوس پای یونانی اِنکیعبارت دو واژه

ای دانست که در آن واژه انسایکلوپیدیا در اثر یک اشتباه، ابمداع گردیمده و   توان دورهمی

کمه ایمن موضموع،     —ای کامال پذیرفته شمده و رایمج اسمت    رواج یافت و امروزه واژه

سمتان مطمر    سمازی در فرهنگ پرسش اساسی را در باره ضرورت و جایگاه بخمش واژه 

 کند.می

نویسان دوره رنسمان  کمه نقمش مهممی در پیشمرفت تماریخ       یکی دیگر از دانشنامه 

نگاری در این ع ر داشته است، پزشک و فیلسو  انگلیسی، سر تمام  بمراون   دانشنامه
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 Sir Thomas Browne  است که او نیز همچون پلوتارک و آونتین از واژه انسمایکلوپیدیا )

( در سما   Pseudodoxia Epidemica  خطاهمای فماحش  یش با عنموان  در دیباچه اثر خو

استفاده کرده است. وی در این اثر به بررسمی مغالطمات در منطمق و خرافمات در      1646

حکممت محسموب   خمرد و شمبه  مذهب در روزگار خویش پرداخته، آنها را اپیدمی شمبه 

ن هفمدهمی یکمی از   . ایمن اثمر قمر   (Dunn, 1950) کرده و با قاطعیت مردود دانسته است

ها در آن ع ر بود و زمینه را برای پیدایش ع ر روشنگری پم   تاثیرگذارترین دانشنامه

همای الفبمایی، از   ، بمر خمال  دانشمنامه   خطاهای فاحشاز رنسان  فراه  کرد. دانشنامه 

ساختار پذیرفته شده ع ر رنسان  استفاده کرده است که نظم  ت موری آن روزگمار از    

ترین و کمترین اجزا  تا بزرگترین و بیشترین یا به بیمان دیگمر، جمماد،    هستی  از کوچک

دانست. این تفکر بخشی به دانشنامه مینبات، حیوان، انسان، نجوم، هستی( را مبنای نظ 

( معرو  بود. به ایمن ترتیمب،   Scale of Creation«  مقیاس خلقت»در ع ر رنسان  به 

( مقیاس خلقت برای 2( الفبایی و یا  1ز دو نظام  ها در دوره رنسان  از یکی ادانشنامه

سمر تمام     خطاهمای فماحش  اند. دانشمنامه  بخشی به محتوای خویش استفاده کردهنظ 

شمود کمه بمه    ترین آثار علممی در اروپمای آن روزگمار محسموب ممی     براون از پرفروش

پنج  نیمز   میالدی به چاپ 1672های فرانسه، هلندی و آلمانی نیز ترجمه شد و در زبان

 رسید.

همای ممارتین لموتر، کلیسمای     گیری مسیحیت پروتستان در پمی روشمنگری  با قدرت 

همای  دید اقمدام بمه برگمزاری دادگماه    قدرتمند کاتولیک که خود را در موضع ضعف می

تفتیش عقاید کرد و بیشتر متفکران و دانشمندان و صاحبان قل  کمه خمود را بمر سمر دو     

دیدنمد، یکمی از آن دو راه را انتخماب کردنمد و     سکوت ممی  راهی انتخاب میان مرن یا

. عوامل دیگری که بمه  (Harris, 1999)ها را در نیام بیشتر آنها زبان در کام کشیدند و قل 
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نگاری در اواخر ع مر رنسمان  انجامیمد، عبارتنمد از : عواممل      کاهش سرعت دانشنامه

بممه ویممژه در آلمممان( کممه ای. سممودجویی ناشممران  مممالی، تجمماری، حقمموقی و اندیشممه

رساندند که بخشی از نظ  الفبایی آنها ناقص بمود، نیمز بمه    هایی را به فروش میدانشنامه

. در دوره رنسان ، طبقه متوسط عالقه فراوانی به (Loveland, 2012)این عوامل دامن زد 

 دادند، اما ناشمران سمودجو بمرای کسمب درآممد بیشمتر بسمیاری از       ها نشان میدانشنامه

کردند و همین امر منجر به کاهش اقبا  مردم بمه  ها را به صورت ناقص عرضه مینسخه

های انتشار توانست از عهده هزینهها شد. از سوی دیگر، هر ناشر به تنهایی نمیدانشنامه

کردند تا بتواننمد انتشمار   ها بر آید؛ از همین رو، چندین ناشر با ه  همکاری میدانشنامه

که همه ناشران امکانات، وسمواس و دقمت یکسمانی    ا ادامه دهند. از آنجائیها ردانشنامه

نگماری در  ها تمام شد و به افو  دانشمنامه نداشتند، این اتحاد نیز به ضرر رواج دانشنامه

های میمان ناشمران و   . رقابت مالی و حسادت(Loveland, 2012)اواخر این ع ر انجامید 

وی نیز از دیگر عواملی بودند که مشکالت فراوانمی  عدم وجود قانون مدون مالکیت معن

اختیمار قمانونی   ها ایجاد کردند و برخی از ناشران بمدون اجمازه و   را برای رشد دانشنامه

کردند که قبالر بوسیله ناشمران دیگمر منتشمر شمده     هایی میالمعار اقدام به بازنشر دایره

شمد کمه هرچنمد بمرای     ها میامهبود. همه این عوامل منجر به کاهش قیمت نهایی دانشن

هما  خواننده خوب بود اما برای نویسندگان و ناشران به دلیل جنبه مالی و برای حکومت

به دلیل روشن شدن ذهن ممردم و احتمما  بمروز شمورش و برانمدازی خوشمایند نبمود        

(Loveland, 2012)     نگماری را در اواخمر ع مر    . در نهایمت، ایمن عواممل افمو  دانشمنامه

 ه همراه داشت.رنسان  ب
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ت پس از دوران رنسانس و همزمان با فس رش روزافزون صنعت چاپ و بهبود کیفی

رد باال مو هایی برای مخاطبان عام در تیراژو سرعت ان شار آثار، ایده ان شار دانشنامه

 فردد.اس قبال ررار فرفت و شروع این اندیشه به ررن هیجدهم میالدی باز می

و  المعارفی که در اوایل این دوران تالیف و من شر فردیدندمهم رین آثار دایره

 کردند، عبارتند از: ها را مراعات میمولفین آنها رالب و ساخ ار امروزی دانشنامه

 Cyclopaedia, or Universalشممو  علموم و ادبیمات     ( سیکلوپدیا، یا فرهنگ جهمان 1 

Dictionary of Arts and Sciences)   به قل  افرام چیمبرزEphraim Chambers ؛  1728( در 

باپتیسمت  -( و ژانDenis Diderot( به قلم  دنمی  دیمدِرو     Encyclopédieدانشنامه   (2 

 ؛  1750( در Jean-Baptiste le Rond d'Alembertلوران دَلِمبر  

 ؛  1768( در Encyclopædia Britannica( دانشنامه بریتانیکا  3 

( به قل  فمردریش آرنولمد بروکهماس    Brockhaus Enzyklopädieشنامه بروکهاس  ( دان4 

 Friedrich Arnold Brockhaus عنوان اولیه آن  1796( در Conversations-Lexikon .)بود 

 Lexicon  دایرالمعمار  علموم و فنمون    از الگموی ممورد اسمتفاده در    1728چیمبرز در 

Technicum   بممه قلمم  جممان هممری )John Harris تبعیممت کممرد و در واقممع  1704( در

چیمبرز چیزی جمز بازتولیمد و بسمط    شمو  علوم و ادبیات سیکلوپدیا، یا فرهنگ جهان

 ,Bradshaw)نیز نمک  —(Collison, 1966)جان هری  نیست  دایرالمعار  علوم و فنون

. این دانشنامه در حقیقت یک فرهنگ توصیفی بسیط اسمت کمه عمالوه بمر بیمان      (1981

نی اصطالحات و واژگان علوم و هنرها به ارائه تعاریف بسیط از آنها پرداخته و کمل  معا

 مداخل آن نیز به صورت الفبایی چینش شده است.  

های ارزان قیمت که در این دوران برای مخاطبان عام و توده ممردم  از دیگر دانشنامه 

 Harmsworth's Universal  دانشمنامه عممومی همارمزور    توان به تالیف شده است می
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Encyclopaedia    به قل  سر جان الکسماندر همامرتن )Sir John Alexander Hammerton )

 Arthur می ( به قل  آرثورThe Children's Encyclopædia  دانشنامه کودکانو  1921در 

Mee 1960و  1950همای  اشاره کرد. در ایاالت متحمده آمریکما نیمز در دهمه     1908( در 

ی عمومی متعددی برای مخاطبان عام منتشر شد کمه فمروش آنهما اغلمب بمه      هادانشنامه

ترین آنهما عبارتنمد   مند گردند. معرو صورت اقساطی بود تا همگان بتوانند از آنها بهره

(. Funk and Wagnalls  فانمک انمد وگنمالز   ( و دانشمنامه  World Book  کتاب جهمانی از 

هما را ویزیتورهمایی   روش ایمن دانشمنامه  تخمین زده شده است که بیش از نود درصد فم 

. حضمور  (Lynch, 2016)اند انجام دادند که خانه به خانه رفته و به فروش آنها اقدام کرده

های پر رنگ این ویزیتورها در آن روزگار به قدری معمو  بود که آنها به موضوع جوک

کننده روش زنمدگی  فروختند بلکه در واقع عرضهمردم تبدیل شده بودند؛ آنها کتاب نمی

 . (Lynch, 2016)و آینده و تحرک اجتماعی بودند 

های تخ  ی بود کمه مخاطبمانِ آنهما را    نیمه دوم قرن بیست  شاهد پیدایش دانشنامه 

همای  دادنمد. همد  دانشمنامه   متخ  ان و طبقمه دانشمگاهی و پژوهشمگر تشمکیل ممی     

ر جموعه دانش تخ  می د تخ  ی ارائه منابع مرجع و موثق برای کسانی بود که به م

ا کمرده  حوزه تخ  ی و معرفتی خود نیاز داشتند. این سنت تا به امروز نیمز اداممه پیمد   

توان یافت که دسمت کم  یمک جلمد     است و تقریبار هیچ شاخه تخ  ی از علوم را نمی

 .  (Cowie, 2009)دانشنامه تخ  ی برای آن در دسترس نباشد 
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های دیجیتا  و کامپیوترهای شخ می و متعاقمب آن جهمان اینترنمت و     با پیدایش رسانه

ها وارد بعد جدیدی از حیات خود شمدند و فمرم کاغمذی نشمر     فضای مجازی، دانشنامه
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همای سمخت و سمپ  بمه اینترنمت و فضمای       رفته رفته جای خود را ابتمدا بمه دیسمک   

سخت و بمه صمورت    هایای که بر روی دیسکسازی ابری داد. نخستین دانشنامهذخیره

تما   1993همای  ( بود که در فاصمله سما   Encarta  اِنکارتا دیجیتا  انتشار یافت دانشنامه

. فناوری دیجیتما  بمه   (Cohen, 2009)شد از سوی شرکت مایکروسافت منتشر می 2009

های صموتی و  داد نه تنها متون و جداو  و نمودارها بلکه ویدیو و فایلاجازه می انکارتا

کار گیرد. این ای کردن مقاالت خود بهر متحرک پانورامایی را نیز برای چند رسانهت اوی

امر به مخاطب تجربه دیداری و شنیداری کاملی از موضوعات ایمن دانشمنامه را عرضمه    

ای در درجمه  360بعمدی و  توانسمتند حضمور سمه   کرد و برای ملا  مخاطبمان آن ممی  می

زی تجربه کنند یا دکلممه برخمی اشمعار رابمرت     کلوسیوم روم باستان را به صورت مجا

در اواخر حیات  المعار  انکارتادایره. (Cohen, 2009) فراست را از زبان خود او بشنوند

همای سمخت   خویش به فضای اینترنت مهاجرت کرد و مخاطبان آن بجای خرید دیسک

کماربری و کلممه   حاوی این دانشنامه، آبونمان آن را خریداری کرده و با استفاده از نمام  

توانستند محتوای مورد نظر خود را به صمورت بمرخط و از   عبور اخت اصی خویش می

 .(Cohen, 2009)طریق شبکه جهانی اینترنت مشاهده و استفاده کنند 

، شمبکه جهمانی ارتباطمات  اینترنمت(     2001( در سا  Wikipedia پیدیا ویکیبا پیدایش 

کمار  های بمه دانشنامه را بروز داد. یکی از روشامکانات گسترده خود برای خلق و نشر 

( است، Crowdsourcingسپاری  استفاده از امکان برونپیدیا ویکیرفته در خلق دانشنامه 

توانمد  ای تقریبار هر فردی در هر نقطه از جهان که به اینترنت دسترسمی دارد ممی  به گونه

تموان از  مزایمای بمرون سمپاری ممی    در تولید محتوای این دانشنامه به کار گرفته شود. از 

نگاری نام بمرد  گران، و امکانات الزم برای دانشنامهگسترش نامحدود منابع، محتوا، کنش

(Giles, 2005)    اما این امر یک خطر بالقوه عظی  را نیز به همراه دارد: قابلیت اعتمماد بمه
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و ممرج و   وثوق علمی و سندیت محتوا را به شدت پایین آورده منجمر بمه بمروز همرج    

تموان  شود، موضوعی که ممی آنارشیس  و احتماال نشر شبه عل  و حتی مطالب دروغ می

  .) ,2021Salmani Nodoushan(عنوان آلودگی اطالعاتی را بر آن نهاد 

های بر خط دیگری نیمز بمه صمورت الکترونیکمی در     ، دانشنامهپیدیاویکیبر خال   

ثموق هسمتند و از   مال قابل اعتمماد و ممورد و  اند که کافضای جهانی اینترنت عرضه شده

 دانشمنامه تموان بمه   هما ممی  برند. از جمله این دانشنامهمشکل آلودگی اطالعات رنج نمی

دانشنامه برخط ( اشاره کرد. محتوای Encyclopædia Britannica Online  برخط بریتانیکا

شمود و متخ  مان و   سمپاری تهیمه نممی   از طریمق بمرون   پیدیاویکیبر خال   بریتانیکا

بمار  پژوهشگران دانشگاهی مسئو  تالیف و نشر آن هستند. از هممین رو، سمندیت و اعت  

های تخ  ی برخط دیگری نیز در فضمای  علمی محتوای آن قابل درک است. دانشنامه

دارنمد امما    بریتانیکما مجازی قابل دسترس هستند که مخاطبمان محمدودتری نسمبت بمه     

سمخه  توان از نیکا قابل اعتماد و استناد است. از جمله آنها میمحتوای آنها همچون بریتان

 ( نام برد.Stanford Encyclopedia of Philosophy  دانشنامه فلسفه استنفوردالکترونیکی 

هما نیمز بمه    های برخط ایده جدیدی نیست و حتمی در دنیمای اسمطوره   دانشنامه ایده 

 Akashic  رکوردهمای آکاشمیک  آن را  مشابهی اشاره شده است که برخمی نمام   دانشنامه

recordsکننمد کمه دانمش انسمانی تنهما      پردازان امروزی ادعا میاند. برخی نظریه( گذاشته

است که از طریق ارتبماط تلمه    رکوردهای آکاشیکنمونه کوچکی از محتوای موجود در 

سمت  بمه د موجود در ابعادِ دیگرِ جهمان هسمتی    رکوردهای آکاشیکپاتی ذهن انسان به 

آمده است. ایده حاک  بر این ادعا آن است که انسان از توان تجرید برخموردار اسمت و   

تواند در لحظاتی از حیات خویش از همین توان تجرید و خلسه روحی بمه صمورت   می

 رکوردهمای آکاشمیک  ناخودآگاه استفاده کرده و به سرچشمه متعالی معرفت موجمود در  
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 ,Ellwood)الی بر ذهن و قلمب او جماری گمردد    مت ل شده و اندکی از آن حکمت متع

ریشه در تفکر هندوئیسم    رکوردهای آکاشیک. عمده مباحث مطر  شده در باره (1996

بتواند در آینده تبدیل به یمک   پیدیاویکیکه دارد و از حوصله این مقاله خارج است. این

واهمد  واقعی گردد، موضموعی اسمت کمه گمذر زممان، آن را روشمن خ       رکورد آکاشیک

 ساخت.

 

 گيرينتيجه -5

تمموان نتیجممه گرفممت کممه براسمماس آنچممه در ایممن مقالممه بممه بحممث گذاشممته شممد، مممی 

 ونگاری در طو  حیات و تطور تاریخی خود از دوران باستان تا به امروز فمراز  دانشنامه

های متعددی را طی کرده است و در ادامه مسیر به سمت الکترونیکی شدن کاممل  نشیب

ها نیز به مرور و در طمی فرگشمت آنهما در طمو      ساختار و قالب دانشنامه رود.پیش می

ز زبمان  اتر شده و امروزه شاید بتوان از گونمه خاصمی   زمان به طور پیوسته و بطئی دقیق

ها با که، دانشنامهتوان نام گونه دانشنامگی بر آن نهاد. کوتاه سخن آنصحبت کرد که می

عنوان منبعمی مطممئن از علم  و خمرد     همچون گذشته به ما خواهند ماند و در آینده نیز

که عل  تا کجا پمیش رود و آیما روزی   گشای بشر در مسیر پیش رو خواهند بود. اینراه

ادغمام   رکوردهای آکاشیکنیز در  پیدیاویکیهای برخط ما همچون رسد که دانشنامهمی

 اشند.  بهای بعدی شاهد آن شوند، موضوعی است که شاید نسل
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