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  نگاھی به دانشنامه نويسی در ايران
  کاظم موسوی بجنوردی

  
مخصوص�اً دانش�نامه ھ�ای تخصص�ی در  يعن�ی مجموع�ه ھ�ای چن�د علم�ی، دانشنامه نويس�ی، 

بن�ا ب�ر ش�رايط زم�ان و ثار آاين  ھريک گرچه تحقيق و تأليفايران سابقه ای بس ديرين دارد. 

چ�ون  یم�ی پ�يرفت�ه اس�ت. کتابھ�ايص�ورت وضع عل�م در آن روزگ�ار معم�و� توس�ط ي�ک ت�ن 

م)، ج���امع العل���وم 10ق/4احص���ا� العل���وم ابونص���ر ف���ارابی، مف���اتي� العل���وم خ���وارزمی(قرن 

م) از آث�ار چن�د 13ق/7ج قطب الدين ش�يرازی (ق�رنلتا، درة ام)12ق/6فخرالدين رازی (قرن 

ون م)، الق�ان9ق/3 ( ق�رن در ط�ب زکري�ای رازیمحم�د ب�ن علمی؛ و کتابھ�ای ب�زر� الح�اوی 

؛ و در ق�رون مت�أخر ت�ر کت�اب م)، الش�فای ھم�و در فلس�فه10ق/4قرنابوعلی بن سينا در ط�ب(

م) از جمل�ه آث�ار دانش�نامه ای برجس�ته در اي�ران 14ق/8نفائس الفنون ش�مس ال�دين آمل�ی (ق�رن

 دائ�رةو ت��کرة  نام�ه فرھن��م چن�د 19و  18ق/13و  12قديم به شمار می رون�د. در ق�رون 

 ت�دوين آن ک�ه اس�ت دانش�وران نامۀگونه در ايران پديد آمد که مشھورترين آنھا يکی  المعارف

، مش�تمل ب�ر السلطنه اعتضاد نظر زير و شاه الدين ناصر فرمانبه م 1877ق/1294 سال در

،  م1879ق/ ١٢٩٦ س�ال درآن  اول جل�د و احوال و آث�ار دانش�مندان اي�ران و اس��م آ��از ش�د

ن از ھف��ت جل��د تج��اوز نک��رد. کتابھ��ای ري��ا� الس��ياح� و بس��تان آ تع��داد مجل��دات منتش��رهول��ی 

ھم�ين دوران و  وانی ھ�م از آث�ار داي�ره المع�ارف گون�هالسياحه نوشته حاجی زين العابدين ش�ير

دانش��مندان  ص��وفيان و اح��وال ش��اعران و و مش��تمل ب��ر اط�ع��ات وس��يع ت��اريخی و ج�رافي��ايی

 .است

م) و بح�ر العل�وم 1801ق/1216(ت�أليف س�ال ري�ا� الجن��  قبي�ل از ديگ�ری ھ�ای کت�اب 

 /ق ١٣٠٥ در ت�أليف (حک�يم خ�ان تقی محمد از دانش گنج م)؛ و نيز 1795ق/1209(تأليف 

  از ديگر آثار دانشنامه گونه در اين ادوارند. م1888

در دوران جديد و احساس لزوم گسترش دانش ميان طبقات مختلف مردم، کوشش�ھايی ب�رای  

برخ�ی از مھمت�رين آث�ار پدي�د جديد ظاھر شد.  و آثار دانشنامه ای به شيوه مه ھاتأليف فرھنگنا

 آمده در اين زمينه ھا عبارتند از :
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  دھخدا لغتنامۀ - 1
 دانشنامه ای که توسط دانشمند و ادي�ب برجس�ته، عل�ی اکب�ر دھخ�دا -اثری است فرھنگامه ای 

وس��ي� لغ��ات فارس��ی و �ويش��ھای آن و ني��ز اح��وال مختص��ر  ب�رای ���رد آوری و عرض��ه �س��تره

م 1946ش/1325جل��د اول لغتنام��ه در س��ال . بني��ان نھ��اده ش��د اديب��ان و دانش��مندان و آث��ار آنھ��ا،

منتشر شد و تنظيم و ويرايش و تکمي�ل آن ت�ا قري�ب ب�ه چھ�ل س�ال بع�د ب�ا تغييرات�ی در س�ازمان 

ھ�زار  26گ و مش�تمل ب�ر رجل�د ب�ه قط�� ب�ز 50چاپ ق�ديم اي�ن اث�ر در لغتنامه به طول کشيد. 

  صفحه بود. ويرايشھای بعدی اين اثر، بر فوايد کتاب بسيار افزوده است. 

  

  دايره المعارف فارسی -2
زي��ر نظ��ر  ،س��ه جل��دص��فحه در قط��� ب��زرگ و مش��تمل ب��ر  3600در دانش��نامه ای اس��ت   

عمومی ب�ه س�ب� جدي�د ب�ه  نخستين دايره المعارف ، و سپس رضا اقصی،غالمحسين مصاحب

در تھ�ران منتش�ر  1966/ش1345. جل�د اول اي�ن داي�ره المع�ارف در س�ال زبان فارسی اس�ت

ني�ز دو جلدی کلمبي�ا س�ت ک�ه نزدي�� ب�ه ھم�ان ان�دازه  اساس اين دايره المعارف، دانشنامه. شد

ن م�دخلھا . مق�االت ھم�يمدخلھايی در بارة تمدن و تاريخ ايران و اسالم به آن افزوده ش�ده اس�ت

با دقت تمام و به قلم استادان برجسته نوشته شده است و از اھميت و س�نديت بس�يار برخ�وردار 

 است. 

  

  ايران و اسالم دانشنامه -3
اس�الم  و اسالم شناسی و اعتب�ار دانش�نامه به سبب اھميت روز افزون تحقيقات ايران شناسی 

Encyclopedia of Islam  که چ�اپ اول آن ب�ه س�ه زب�ان آلم�انی و فرانس�ه و انگليس�ی در

احس�ان ليدن ھلند منتشر شده و سپس به زبانھای عربی و اردو و ترک�ی ني�ز ترجم�ه ش�ده ب�ود، 

چ�اپ دوم ھم�ين داي�ره المع�ارف ب�ه زب�ان  به فکر ترجمه 1974/ش1353يار شاطر در سال 

اج�رای اي�ن ک�ار ب�ه زودی آغ�از ش�ي� افت�اد. اي�ران و ت ن با مدخلھايی در بارهفارسی و تکميل آ

ج���زوه از آن، مش���تمل ب���ر مق���االت ترجم���ه ش���ده از  10تع���داد  م1978/ش1357ش���د و ت���ا 

EI2(چاپ دوم دايره المعارف اسالم )  .و مقاالت تأليف شده توسط محققان ايرانی منتشر شد  

اما با سقوط حکومت پھلوی و ظھور جمھ�وری اس�المی، احس�ان يارش�اطر ب�ه امريک�ا رف�ت و 

اي��ران زي��ر ن��ام ب��ه طراح��ی و ت��دوين دانش��نامه ای مخص��و� فرھن��� و ادب و تم��دن در آنج��ا 
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مجل�د از اي�ن  15ب�يش از ايرانيکا، از کھ�ن ت�رين اي�ام ت�ا روزگ�ار معا��ر پرداخ�ت. ت�ا کن�ون 

  نگليسی در امريکا منتشر شده است.دايره المعارف به زبان ا

جمھوری اسالمی �ن�دين داي�ره المع�ارف تخ���ی و عم�ومی در اي�ران ت�س�ي� ش�د  در دوره

دانش�نامه  ره المع�ارف فرھن�گ عام�ه،داي� اي�ران، دانش�نامه که دايره المع�ارف ب�زرگ اس�المی،

 از ھمه مھمترند. ، و در درجات پائين تر دايره المعارف تشيعجھان اسالم

  

  المعارف بزرگ اسالمیدايره  -4
(مرکز اي��ن دانش��نامه حا���ل کوشش��ھای پ�وھش��ی مرک��ز داي��ره المع��ارف ب��زرگ اس��المی 

ب�ه من���ور  م1984/م��ار� ش1362ک��ه در اس��ند م�اه اس�ت  پ��وھش ھ�ای ايران��ی و اس�المی)

ھای عم��ومی و تخ����ی و کت��ب مرج��ع در ابع��اد مختل��ف  تحقي��ق، ت��دوين و انتش��ار دانش��نامه

 ب�ه دس�ت ک�ا�م موس�وی بجن�وردی معارف بشری ب�ه وي��ه فرھن�گ و تم�ّدن اس�المی و ايران�ی

دع��وت ت��رين دانش��مندان و محقق��ان ايران��ی ب��ه ھمک��اری   ش��ماری از برجس��ته و بني��اد نھ��اده ش��د

، مش�تمل ب�ر المع�ارف ب�زرگ اس�المی راداي�ره به عنوان نخستين گ�ام ت��ليف  شدند. اين مرکز 

 مھمترين ابعاد و وجوه فرھنگ و تم�دن ادب و ھن�ر و ت�اري� و فلس��ه و عل�وم اس�الم و اي�ران،

 آغ�از ش�د م1984/ش1363در دستور کار خود قرار داد. اجرای طرح عمالً از اواس�ط س�ال 

تش�ر گردي�د. ت�ا کن�ون ک�ه س�ی س�ال از ت�س�ي� اي�ن من 1988ش/1367 سالدر و جلد اول آن 

داي�ره المع�ارف ب�زرگ اس�المی ب�ه زب�ان فارس�ی منتش�ر مجل�د از  21سپری شده است، مرکز 

  شده است.

اھمي�ت روز اف��زون اي��ن داي��ره المع��ارف و اس�تقبال محقق��ان جھ��ان اس��الم و اس��الم شناس��ان و  

گليس�ی نآن ب�ه زبانھ�ای عرب�ی و ا ةترجماين مرکز را تشويق به ايران شناسان سراسر جھان، 

م��دتی پ��� از انتش��ار جل��د �ھ��ارم م��تن ب��زرگ اس��المی  ک��رد. ترجم��ه عرب��ی داي��ره المع��ارف

آغاز شد و نخستين مجل�د آن در س�ال ، در ھمين مرکز توسط مترجمان و استادان مبرز فارسی

ب��زرگ م��تن عرب��ی داي��ره المع��ارف ت��ا کن��ون ھش��ت مجل��د از   بي��رون آم��د.م 1991/ش1370

 است.  شده منتشر اسالمی

مطالع�ات  مؤسس�هتوس�ط �ن�د س�ال بع�د انگليسی دايره المع�ارف ب�زرگ اس�المی ني�ز  ترجمه 

و ايج��اد گروھ��ی مش��تر� و  اس��ماعيلی لن��دن ب��ه مرک��ز پيش��نھاد ش��د و پ��� از م���اکرات م����ل

اج�رای  مطالعات اس�ماعيلی، ايره المعارف بزرگ اسالمی و مؤسسهمرکب از محققان مرکز د

م نخستين جلد متن انگليسی دايره المع�ارف ب�زرگ 2000سرانجام در سال طرح آغاز گرديد. 

اي��ره ک��ه زي��ر ن���ر مرک��ز د Islamica Encyclopaediaاس��المی زي��ر عن��وان اس��الميکا 
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مطالع�ات اس�ماعيلی لن�دن ترجم�ه و وي�رايش م�ی ش�ود، در  المعارف بزرگ اسالمی و مؤسسه

با استقبال مراکز اسالم شناسی و ايران شناسی غرب روب�رو ش�د. ت�ا  ليدن ھلند منتشر گرديد و

 م2010ش/1389اسالميکا در س�ال  دانشنامه کنون چھار مجلد از اسالميکا منتشر شده است.

  بين المللی کتاب سال ايران را در يافت کرد. جايزه

  

  ايران دانشنامه -5
دانشنامه ای است عمومی و مشتمل بر مھمترين وجوه و مباحث فرھن�گ و تم�دن بش�ری ب�ه  

شود. مقصود از تدوين زبان فارسی که توسط مرکز دايره المعارف بزرگ اسالمی منتشر می 

گسترش دانش عمومی نس�بت ب�ه دس�تاوردھای علم�ی و فرھن��ی جھ�ان اس�ت. ب�ه  اين دانشنامه

دانشنامه ھای معتبر جھ�ان (ب�ه زبانھ�ای مختل�ف،  ازقاالت آن ھمين مناسبت بخش بزرگی از م

م�ا و ب�ه زب�ان فارس�ی ترجم�ه م�ی ش�ود. ا اس�تخرا�مخصوصاً به ان�ليس�ی، آلم�انی و فرانس�ه) 

آنچه مربوط به فرھنگ و تمدن ايران و اسالم است، اختصاصاً برای اي�ن دانش�نامه ت��ليف م�ی 

ب�ه توسط ھمين مرکز تدوين و منتش�ر م�ی ش�ود، گردد يا از دايره المعارف بزرگ اسالمی که 

م در 2005ش/1384اي��ران در س��ال تق��ل م��ی ش��ود. نخس��تين مجل��د دانش��نامهاي��ران من دانش��نامه

  تھران منتشر شد و تا کنون چھار جلد آن بيرون آمده است.

  

 فرھنگ مردم ايران دانشنامه  -6

اي��ن دانش��نامه ھ��م از آث��اری اس��ت ک��ه توس��ط محقق��ان مرک��ز داي��ره المع��ارف ب��زرگ اس��المی  

م ب��ه 2008ش/1387از ارديبھش��ت نوش��ته و ت��دوين م��ی ش��ود. تحقي��ق و ت��دوين اي��ن دانش��نامه 

و جل�د  آغاز شد شناسی ايران فولکلور و مردم زمينهای تخصصی و مفصل در  دانشنامهعنوان 

مجل��د از آن منتش��ر ش��ده و ب��ا دو بي��رون آم��د و ت��ا کن��ون  2012/ش 1391 آول آن در س��ال

اس��تقبال اھ��ل تحقي��ق روب��رو گش��ته اس��ت. نويس��ندگان اي��ن دانش��نامه ني��ز ،مانن��د داي��ره المع��ارف 

  بزرگ اسالمی مرکب از محققان ايرانی و غير ايرانی اند.

  

 بزرگ تھران دانشنامه -7
 یتخصصی است که به منظ�ور ت�دوين مرجع�ای تفصيلی و  ، دانشنامهبزرگ ھرانت دانشنامه 

ھای حيات مادی و معنوی تھران بزرگ طراحی ش�ده اس�ت.  جامع، موثق و ناظر بر ھمۀ جنبه

چھرۀ اين شھر را به قدری دگرگون ساخته که ب�ا ، تحوالت شتابناک تھران در چند دھۀ گذشته

المع��ارف ب��زرگ  ةھوي��ت چن��د دھ��ۀ ���يش خ��ود فاص��لۀ بس��يار گرفت��ه اس��ت. از اين��رو مرک��ز دائر
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ای تفص��يلی و  ب��رای نس��لھای آين��ده ت��دوين دانش��نامهاص��يل تھ��ران اس��المی ب��رای �ب��ت ھوي��ت 

ب�زرگ  . دانش�نام� تھ�رانادتخصصی با موضوع تھران بزرگ را در دستور کار خ�ود ��رار د

ت�دوين خواھ�د ش�د. بخ�ش نخس�ت   بخ�ش س�ه در بزرگ کالن ش�ھر تھ�ران، بر حسب سه ناحيه

بخ�ش دارای عن�اوين  س�هتھ�ران و بخ�ش س�وم ری. ھ�ر ي�� از اي�ن  ش�ھر شميران، بخ�ش دوم

شده اس�ت. دو جل�د از اي�ن دانش�نامه ک�ه ب�ه تنظيم  يیخاص خود است که به ترتيب حروف الفبا

 م منتشر شده است.2013ش/ 1392شميران اختصاص دارد در سال 

  

  

  جھان اسالم داشنامه -8
 و مقص��ود از آن ادام��ه در تھ��ران بني��اد نھ��اده ش��د 1983/ش1362اي��ن دانش��نامه در س��ال  

آنرا بر اس�ا� وي�رايش دوم داي�ره  که احسان يار شاطر تأليف و ترجمه تدوين دانشنامه ای بود

) آغاز کرده و حرف آ و الف آن�را در ده ج�زوه منتش�ر ک�رده EI2المعارف اسالم چاپ اروپا (

ظم مق�ا�ت نخس�تين شروع شد و بخش اع به ھمين سبب دانشنامه جھان اسالم از حرف بابود. 

 Iranicaو   EI2معتب�ر  مجل�دات آن ترجم�ه مق�ا�تی در ب�اره اس�الم و اي�ران از دو دانش�نامه

اما به تدريج به سوی تحقيق و ت�أليف ��رايش يا��ت و  که به صورت جزوه منتشر می شد؛ بود

غال�ب مق��ا�ت مجل�دات اخي��ر ت�أليف محقق��ان و دانش�مندانی اس��ت ک�ه اختصاص��اً ب�رای دانش��نام� 

م 1990ش/ 1369جھ�ان اس�الم در س�ال  دانشنامه ةنخستين جزوجھان اسالم مقاله نوشته اند. 

ش�نامه ب�ه ص�ورت مجل�د ب�زرگ روی . بعدھا چاپ جزوه را رھا ک�رد و ب�ه چ�اپ دانمنتشر شد

. دو جل�د از اي�ن دانش�نامه مجلد بزرگ از اين دانشنامه به چاپ رسيده اس�ت 17آورد. تا کنون 

  ھم به عربی ترجمه شده است.
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