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دانشنـامـۀ ایـران

مجدالدیـن کیـوانـی

نوشتۀ.حاضر.متن.گفتاری.است.که.این.جانب.روز.سه.شنبه.17.

ــنامۀ.ایران.در.»شهر. ــبت.برنامۀ.معرفی.دانش آبان.90.به.مناس

کتاب«.عرض.کردم..سردبیر.گزارش.مکتوب،.پس.از.رؤیت.این.

متن،.توصیه.کردند.مقداری.بیشتر.در.جهت.شناساندن.دانشنامۀ.

ایران.و.نقاط..قّوت.و.ضعف.آن.بنویسم؛.چون.احتمااًل.خیلی.ها.از.

وجود.چنین.مرجع.همگانی.ای.خبر.ندارند؛.ضمنًا.مقداری.هم،.به.

قول.استاد.باستانی.پاریزی،.»خودمشت.مالی«.کرده.باشم؛.چون.

ــاب. ــه.یک.معنا.ابواب.جمعی.مرکز.دائرةالمعارف.به.حس بنده.ب

ــته.ام. می.آیم..امتثال.امر.را.چنین.کردم..ازاین.رو،.چنان.چه.نوش

ــکیـبایی.خوانندگان.ارجمند.فراتر.رود،.امیدوارم. ــتانۀ.ش از.آس

ــش.را.به.گردن.این.ضعیف.نیندازند!.تا.اینجای.کار،. تمام.گناه

بنده.در.مقام.عضوی.از.اعضای.»دائرةالمعارف.بزرگ.اسالمی«.

ــه.عنوان.یکی.از. ــا.در.باقیماندۀ.این.گفتار.ب ــخن.گفته.ام؛.اّم س

خوانندگان.دانشنامۀ.ایران.که.فقط.به.ذکر.محاسن.نمی.پردازد،.

حرف.می.زنم.

ــی.مرکز. ــی.از.چندین.طرح.پژوهش ــران.یک ــنامۀ.ای دانش

ــت..این.مرکز.در.سال.1362. ــالمی.اس دائرةالمعارف.بزرگ.اس

ــر.منبعی. ــد.و.اولین.طرح.تحقیقاتی.آن.تهیه.و.نش ــیس.ش تأس

ــالمی. ــالم.با.عنوان.دائرةالمعارف.بزرگ.اس مختّص.دنیای.اس

بود.که.جلد.اول.آن.در.714.صفحه.در.سال.1368ش/.1989م،.

ــخه.8000.تومان.نشر.شد..این.دائرةالمعارف،. به.قیمت.هر.نس

ــت،.مرجعی.اساسًا.تخصصی.و. همان.طور.که.از.عنوانش.پیداس

ــت.بر.هر.آنچه.در.محدودۀ.جغرافیایی.عالم.اسالم. ــتمل.اس مش

ــرزمین.های. ــالمی.واقع.در.س ــت،.یا.پدیده.های.اس بوده.و.هس

ــام.اختصاری.»دبا«. ــالمی..از.این.دائرةالمعارف.که.با.ن ــر.اس غی

ــر. ــود،.تا.کنون.18.جلد.)از.حرف.آ.تا.ج(.منتش نیز.خوانده.می.ش

ــد.18.با.کلمۀ. ــۀ.»آب«.آغاز.و.جل ــت..جلد.اول.با.کلم ــده.اس ش

»جوینی«.خاتمه.می.یابد..این.دائرةالمعارف.به.عربی.و.انگلیسی.

نیز.ترجمه.می.شود.که.از.ترجمۀ.عربی.آن.تا.این.زمان.8.جلد.و.

از.برگردان.انگلیسی.دو.جلد.به.چاپ.رسیده.است.

ــالی.که.از.نشر.نخستین.مجلدات.دبا.گذشت،.مرکز. چند.س

ــی.عمدۀ.دیگر.خود،.یعنی.دانشنامۀ. دائرةالمعارف.طرح.پژوهش

ایران.را.آغاز.کرد،.که.مرجعی.است.با.مخاطب.عام.و.لذا.شامل.

ــر.و.متنوع.تر.از.مندرجات.دبا..بنابراین. موضوعاتی.بس.متعددت

ــنامه.اطالعاتی.دربارۀ. خوانندۀ.عالقه.مند.می.تواند.از.این.دانش

ــوفان.ایران. ــاعران.و.فیلس موضوعات.گوناگون،.از.ادبیات.و.ش

ــا.رویدادهای.گوناگون.تاریخی.در. ــورهای.دیگر.گرفته.ت و.کش

ــف.و.از.فرهنگ.های.مختلف. ــان.و.در.ادوار.مختل ــر.جه سراس

ــه،.از.قدیم.ترین.اعصار.تا. ــه.تا.پدیده.های.علمی.و.فّناوران گرفت

ــنامۀ.ایران.از. ــعی.شده.تا.دانش ــت.آورد..س زمان.حاضر،.به.دس

لحاظ.اشتمال.بر.اطالعات.تاریخی،.جغرافیایی،.ادبی،.فلسفی،.



97 
دورة دوم، سال پنجم، شمارة چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

ــد،.گرچه.هرگز. ــی.و.زندگینامه.ای.حتی.المقدور.جامع.باش علم

ــیده. ــا.کرد.که.این.کتاب.به.جامعیت.دلخواه.رس نمی.توان.ادع

است..

ــام.گرفته،.تا.کنون. ــه.باختصار.دانا.ن ــنامۀ.ایران.ک از.دانش

ــت:.جلد.اول.در.1384و.جلد.سوم.در. ــار.یافته.اس 3.مجلد.انتش

ــد.اول.»آب«.و.آخرین.مدخل. ــتین.مدخل.در.مجل 1389..نخس

ــت..همان.طور.که.مالحظه. ــوم.»اسمیت،.آدام«.اس در.مجلد.س

ــود،.تا.زمانی.که.حتی.حرف.»الف«.به.آخر.برسد،.هنوز.راه. می.ش

درازی.در.پیش.است..اساس.دانا.بر.خالف.دبا.که.مقاالتش.همه.

تألیفی.است.-.بر.ترجمه.از.دائرةالمعارف.های.مختلف.فرنگی،.

ــت؛.البته.مقدار.معتـنابهی.از.مقاالت. بویژه،.بریتانیکا.مبتنی.اس

دائرةالمعارف.های.فرنگی،.بنا.به.مالحظات.مذهبی،.اخالقی.و.

سیاسی.به.دانا.راه.نمی.یابند..در.عوض،.دو.دسته.مقاالت.تألیفی.

به.آنچه.به..صورت.ترجمه.در.دانا.جای.می.گیرد،.اضافه.می.شود؛.

ــت.که.از.مقاالت.موجود.در. ــالم.اس یکی.مقاالت.مربوط.به.اس

ــاالت.مختص.ایران.پیش.از. ــود؛.و.دیگر.مق دبا.تلخیص.می.ش

ــالم.است.که.در.دائرةالمعارف.بزرگ.اسالمی.مقالۀ.وافی.به. اس

مقصود.و.مناسبی.برای.آن.نبوده.است..بنابراین،.دانشنامۀ.ایران.

کمبودها.و.نارسایی.های.دائرةالمعارف.های.عمومی.فرنگی.را.از.

ــالم،.جبران.می.کند.. لحاظ.ارائۀ.اطالعات.مربوط.به.ایران.و.اس

ــتاره.)*(.در. ــنامه.مقاالت.تلخیصی.با.عالمت.س ــن.دانش در.ای

ــت..بنابراین،.مدخل.هایی. ــخص.شده.اس پایان.هر.مدخل.مش

ــنده.زیر.آن.دیده.می.شود،. ــتاره.دارد.و.نه.امضای.نویس که.نه.س

ــده.است.. ــی.اقتباس.و.ترجمه.ش علی.القاعده.از.مآخذ.غیرفارس

ــتـثـنا.بر.این.قاعده.مقاالتی.است.که.از.ایرانیکا.ترجمه. یک.اس

یا.ترجمه.و.اقتباس.شده.است..مأخذ.این.دسته.مقاالت.در.پایان.

ــت..طبق.برآوردی.کلی،.نسبت.میان. ــده.اس هر.مدخل.ذکر.ش

ــه.دسته.مقاالت.یادشده.که.در.دانا.نشر.می.یابد،.چنین.است:. س

ــه.پنجم،.مقاالت.تلخیص.شده.از.دبا.حدوداً.یک.پنجم. ترجمه.س

ــالم.و.مختصری.از.ایران. و.مقاالت.مرتبط.به.ایران.پیش.از.اس

بعد.از.اسالم،.یک.پنجم..

بدیهی.است.که.اندازۀ.مدخل.بستگی.دارد.به.درجۀ.اهمیت.

ــت.که.این.اهمیت.و. ــأنیت.موضوع.آن.مدخل..طبیعی.اس و.ش

شأنیت.در.مقاالت.ترجمه.شده،.پیشاپیش،.توسط.پدیدآورندگان.

ــده،.معین. دائرةالمعارف.هایی.که.این.مقاالت.از.آنها.اقتباس.ش

ــا،.بنا.به..دالیلی،. ــت؛.مگر.آن.که.پدیدآورندگان.دان گردیده.اس

ــند.که.مقدار.فالن.مقاله.را.کم.یا.زیاد.کنند.. ــته.باش الزم.دانس

ــوم.مدخل.ها،.بستگی.به.داوری. ــتۀ.دوم.و.س اندازۀ.مقاالت.دس

ــئوالن.بخش.هایی.دارد.که.تهیۀ.مقاله.ها.به.عهدۀ.آنها.بوده. مس

ــت،.و.نیز.تا.حدی،.به.نظر.تلخیص.کنندگان.آن.مقاالت..به. اس

ــارف.دیگری،.آب.و. ــر،.در.دانا.نیز،.مانند.هر.دائرةالمع ــر.تقدی ه

ــبتـًا. اندازۀ.هر.مقاله.با.تکیه.بر.پاره.ای.مالک.ها.و.معیارهای.نس

عینی.از.طرفی،.و.مقداری.هم.قضاوت.ها.و.تجربه.های.شخصی.

تعیین.شده.است..حاصل.همین.ضوابط.عینی.و.غیرعینی.است.

ــطر.)مثاًل. ــی.به.کوتاهی.چهار.س ــده.دانا.مقاالت که.موجب.ش

ــتوِن.. ـّۀ.قمی«(.و.مقاالتی.به.بلندی.23.صفحه.یا.46.س »ابن.بُط

ــش.روی.خواننده. ــطری.)مانند.مدخل.»اخالق«(.پی 35-36س

بگذارد.

اهداف،.ساختار.و.محتوای.دائرةالمعارف.ها.به.گونه.ای.است.

ــا.و.چون.و.چراهایی. ــه.در.آنها.جای.حرف.و.حدیث.ه که.همیش

ــه.کتاب.ها.و.داوری. ــتی.هم.ارزیابی.این.گون ــت..براس بوده.اس

ــون.اّواًل.هر.گروهی. ــت،.چ ــان.نیس دربارۀ.کّم.و.کیف.آنها.آس

برای.اندازۀ.دائرةالمعارف،.طول.هر.مقاله،.شیوۀ.عرضۀ.مقاالت.

ــاختاری.آن. ــای.فنـّی.و.دیگر.جهات.محتوایی.و.س و.ویژگی.ه

ــو.نیست..در. مالک.هایی.دارند.که.همه.جا.و.در.هر.حالت.همس

ــًا.هم.آگاهانه. ــخصی.را.-.که.لزوم ــلیقه.های.ش ثانی،.تأثیر.س

ــت.-.نباید.از.نظر.دور.داشت..میان.معیارها.و.سلیقه.های. نیس

ــت.منابع. ــدگان.دائرةالمعارف.ها.و.پدیدآورندگان.این.دس خوانن

همیشه.توافق.کامل.وجود.ندارد..بر.هیچ.یک.از.دو.طرف.قضیه.

هم.نمی.توان.خرده.گرفت؛.هر.فرد.و.گروهی.برای.داوری.های.

خود.دالیلی.دارند.که.در.جای.خود.ممکن.است.درست.باشد.

ــد«،. ــش.ها.که.در.دائرةالمعارف.»که.و.چه.باش به.این.پرس

ــخ.مطلق.داد،. ــد«،.و.»چه.مقدار«،.نمی.توان.پاس »که.و.چه.نباش

ــبی.است. چون.مالک.و.معیار.مطلقی.وجود.ندارد..همه.چیز.نس

ــوی.و.محدویت.های. ــه.امکانات.مادی.و.معن ــد.با.توجه.ب و.بای

ــه. ــی.دربارۀ.آن.تصمیم.گرفت..به.عالوه،.همیش زمانی.و.مکان

ــایل.و.ابزار.رسیدن.به. ــویی.و.وس میان.کمال.های.مطلوب.ازس

ــو،.فاصله.زیاد.است..یقینًا.تألیف.دائرةالمعارفی. آن.ها،.ازدیگرس

ــت؛.اّما.منتها.در. ــکا.و.آمریکانا.کمال.مطلوبی.اس ــد.بریتانی مانن

ــوری.مثل.ایران.که.دائرةالمعارف.نویسی.به.شیوۀ.امروزیِ.. کش

ــابقه.ای.دراز.ندارد،.دست.زدن.به.تألیف.چیزی.مشابه.آن. آن.س

بیان.کنندۀ.وجود.آرزویی.تحسین.برانگیز.ولی.به.دور.از.واقع.بینی.
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ــت..بنابراین.به..طور.مطلق.نمی.توان.گفت.که.دائرةالمعارف. اس

باید.مفصل.باشد.یا.مختصر.یا.متوسط..باید.دید.امکانات.در.چه.

ــت..همچنین.بدیهی.است.که.نمی.توان.هم.دست..روی. حد.اس

.دست.گذاشت.تا.همۀ.امکانات.به.حّد.دلخواه.فراهم.آید.و.آن.گاه.

دست.به.کار.شد..باید.واقع.گرایانه.در.چارچوب.آنچه.موجود.است.

کوشید.

ــتن.باطل به.راه.بادیه.رفتن.به.از.نشـس

.اگر.مـراد.نیابم.به.حـّد.ُوسـع.بکوشـم

.با.توجه.به.آنچه.گفته.شد،.بنده.در.خود.این.توانایی.را.نمی.بینم.

ــرا.این.و.چرا.آن«. ــد.و.آن.نباید«.و.»چ ــه.بتوانم.زیاد.»این.بای ک

ــد،.می.بینم.در.مقابلش. ــتداللی.به.نظرم.می.رس بگویم..هر.اس

ــت.که.در.جای.خود.درست.است،.چون. ــتدالل.دیگری.هس اس

ــتدالل.متفاوت.است..با.وجود.این،.سه.مطلب. مبنای.این.دو.اس

دربارۀ.دانشنامۀ.ایران.به.نظرم.می.رسد.که.چون.عینیتی.نسبی.

دارند.مطرح.می.کنم.

ــت.برداشته؛.مقیاس.آن.بسیار. ــنامۀ.ایران.لقمه.را.درش .1..دانش

ــًا.در.مجلس.معرفی. ــه.اتفاق ــن.ایرادی.بود.ک ــت..ای عظیم.اس

دانشنامه.در.شهر.کتاب.از.سوی.یکی.از.سخنرانان،.آقای.مالک.

ــای.مصطفی.ذاکری. ــد..پیش.تر.هم.آق ــینی،.نیز.مطرح.ش حس

ــن.باب.به.نوعی.ابراز. ــزارش.میراث1.نگرانی.خود.را.در.ای در.گ

ــته.بود..این.نگرانی،.نگرانی.بحقی.است،.چون.با.احتساب. داش

ــنامۀ.ایران.بناست.در.30.مجلد.باشد.و.از. این.که،.از.طرفی.دانش

ــال.های.1384.تا.1389،.یعنی.طی.6. طرف.دیگر،.در.فاصلۀ.س

ــال،.تنها.3.مجلد.آن.نشر.شده.است.)تقریبًا.هر.دو.سال،.یک. س

ــالی.باید.منتظر.ماند.تا.آخرین.مجلد.از. ــصت.س مجلد(.پس.ش

این.دانشنامه.به.چاپ.برسد.و.این.زمانی.است.بسیار.طوالنی.تر.

ــن.بتوانند.امید.به.دیدن. ــترس.تر.از.آن.که.امثال.م و.دور.از.دس

پایانش.داشته.باشند.

ــبتًا.جامعی.که.قرار. دربارۀ.دائرةالمعارف.های.مفصل.و.نس

ــا.دو.وضعیت.به. ــند،.ب ــت.مرجع.علمی.و.قابل.اعتمادی.باش اس

ظاهر.متضاد.روبه.روییم..از.سویی،.چنین.منبع.علمی.و.مستندی.

ــوب.زمانی.الیتغیر.و. ــتاب.زدگی.و.در.چهارچ ــوان.با.ش را.نمی.ت

ــوی.دیگر،. ــده.ای.عرضه.کرد.و.از.س صددرصد.ازپیش.تعیین.ش

ــبتًا.قابل.قبولی. اگر.نگارش.دائرةالمعارفی.از.محدودۀ.زمانی.نس

بیشتر.زمان.ببرد،.اواًل،.بسیاری.از.مطالبش.از.دور.خارج.و.بیات.

می.شود.و.ثانیًا،.انبوه.اطالعات.تازه.تر.بر.اطالعات.قبلی.افزوده.

می.شود.و.چه.بسا.که.دانشنامه.هیچ.گاه.نتواند.پایان.موفقیت.آمیز.

خود.را.ببیند..ترجمه.ای.بودن.بخش.اعظم.دانشنامۀ.ایران.لزومًا.

ــد؛.زیرا.پیداکردن.مترجمان. ــان.مورد.نیاز.را.کوتاه.تر.نمی.کن زم

ــته.ای.که.هم.زبان.بدانند.هم.به.محتوای.مقاالت.اشراف. شایس

داشته.باشند.و.در.نتیجه،.ترجمه.هایشان.از.لحاظ.صورت.و.معنا.

به.ویرایش.چندانی.نیاز.نداشته.باشد،.آسان.نیست..آماده.سازی.

بسیاری.از.ترجمه.هایی.که.برای.دائرةالمعارف.ها.می.شود،.لزومًا.

ــده،.کمتر.زمان. ــرف.نگارش.اصل.مقاالت.ش ــی.که.ص از.زمان

نمی.برد.

ــر.دوراهی.قرار. ــانی.مثل.من.را.بر.س ــد،.کس آنچه.گفته.ش

می.دهد.که.آیا.به.دانشنامه.ای.کم.حجم.تر.با.اطالعاتی.محدود.تر.

ــکل. ــر.جگر.بگذاریم.تا.زمانی.که.ش رضایت.بدهیم.یا.دندان.س

مفصل.تری.از.آن.را.بـبـینیم..اگر.راه.اول.را.برگزینیم،.باید.خود.

ــت«. ــت،.چرا.آن.نیس ــت.از.»چرا.این.هس را.آماده.کنیم.که.دس

ــط.الحجم.در.اختیارمان. برداریم.و.به.آنچه.دائرةالمعارف.متوس

ــه.هرچه.عرصۀ.کار. ــذارد.قناعت.کنیم..باید.قبول.کرد.ک می.گ

محدودتر.شود،.کار.گزینش.مدخل.ها.دشوارتر.و.احتمال.اعمال.

ــد.و.بهانه.به.دست.بعضی.خواهد.داد.تا. ــلیقه.بیشتر.خواهد.ش س

اشکال.کنند.که.چرا.این.مدخل.هست.و.آن.مدخل.نیست.

2..دانشنامۀ.ایران،.به.شیوۀ.دائرةالمعارف.فارسی،.به.سرپرستی.

ــاد.»مصاحب«،.حق.تقدمی.برای.»آ«.)الفِ..با.کاله(.قائل. روان.ش

ــت.که.فارسی.زبان.ها. ــیوه.ای.اس ــت.و.این.خالف.ش نشده.اس

سال.های.سال.است.که.با.آن.عادت.کرده.اند..بنده.به.تفاوتی.که.

به..طور.سّنتی.از.لحاظ.آوایی.میان.»همزه«.و.»الف«.قائل.بوده.اند.

ــی. ــدارم.و.نمی.خواهم.نیز.بگویم.که.امروزه.روز.کمتر.کس کار.ن

ــت.)اصاًل.اگر.در.تلفظ.همزه.و.الف.چنین. متوجه.این.تفاوت.اس

ــو.گرفته.ایم.در. ــت.که.ما.خ ــد(؛.نگرانی.من.این.اس تفاوتی.باش

ــتـثـنای.دائرةالمعارف. هر.فرهنگ.لغت.و.دائرةالمعارفی،.به.اس

ــن.عادت.به.ما. ــف«.بـبـینـیم..ای ــب،.»آ«.را.پیش.از.»ال مصاح

ــریع.تر. ــود،.س ــروع.می.ش کمک.می.کند.کلماتی.را.که.با.»آ«.ش

ــته. ــتاری.به.هم.آمیخته.نوش ــه.این.دو.عالمت.نوش از.وقتی.ک

ــده.اند،.پیدا.کنیم..»آ«.نقش.جاانگشتی.)thumb index(.را. ش

در.بازشناسی.کلماتی.که.اولین.تفاوت.»آوایی«.آن.ها.در.مصوت.

1..»دانشنامه.ایران،.جلد.دوم«،.مصطفی.ذاکری،.گزارش.میراث،.ش.23-24،.1387،.صص.47-45.
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ــت،.ایفا.می.کند..فرهنگ.های.لغت.و. آغازیِن.)aa.یا.a(.آن.هاس

ــأله.ای.به.نام.تفاوت. دائرةالمعارف.های.فرنگی.که.هیچ.گاه.مس

.»aa«.همزه.و.الف.نداشته.اند،.در.کتابت،.تفاوتی.میان.دو.صدای

ــه.توالی.کلمات.را.در.این. ــتند.و،.بنابراین،.آنچ و.»a«.قائل.نیس

قبیل.منابع.تعیین.می.کند،.نه.صدای.»aa«.و.»a«.بلکه.نشانه.های.

نوشتارِی.صدایی.است.که.بالفاصله.پس.از.»aa«.و.»a«.می.آید.

)مثاًل.air.پیش.از.arm.قرار.می.گیرد(..کاری.که.پدیدآورندگان.

ــت.از.دائرةالمعارف.مصاحب.کرده.اند،. ــنامۀ.ایران،.به.تبعی دانش

ــت،.که.البته.از.نظر. ــیوۀ.دائرةالمعارف.های.فرنگی.اس اتخاذ.ش

ــت،.اّما.نقش.نوشتاری.»آ«.را.در. ــی.علمی.و.درست.اس آواشناس

ــریع.تِر.واژه.هایی.که.با.این. کمک.کردن.به.یافتن.و.فهمیدن.س

نشانه.آغاز.می.شوند،.نادیده.می.گیرد.

ــنامۀ.ایران،.همان.گونه.که.در.باال.گفته.شد،.از.نظر. .3..در.دانش

ــیِ..هر.مقاله،.به.سه.نوع.مدخل.برمی.خوریم:.الف.. کتاب.شناس

ــان.در.پایان. ــده،.منابعش ــی.که.مخصوص.دانا.تألیف.ش مقاالت

مشخص.شده.است؛.ب..مقاالتی.که.از.منابع.غیرفارسی.ترجمه.

ــتـثـنای.مقاالت.ایرانیکا(.مأخذی.در.پایان.آن.ها. ــده.)به.اس ش

ذکر.نشده.است؛.ج..مقاالتی.که.از.دبا.تلخیص.شده.نیز.مأخذی.

ندارند..

ــود.که. ــت.در.نگاه.اول.دچار.گیجی.ش خواننده.ممکن.اس

قضیه.چیست؛.چرا.مآخذ.پاره.ای.مقاالت.ذکر.شده.و.مآخذ.دیگر.

مقاالت.ذکر.نشده.است..پس.از.آن.که.شیوه.برای.او.معین.شد،.

ــش.پیش.می.آید.که.برای.خوانندۀ.دانشنامه.چه.فرق. این.پرس

می.کند.که.مقاالت.از.کجا.آمده.است.و.اگر.درج.منابع.در.پایان.

ــان. ــر.مقاله.ضرورت.دارد،.باید.همۀ.مقاالت.همراه.با.منابعش ه

ــرای.یافتن.مقاالت. ــت.که.خواننده.ب ــند..فرض.بر.این.اس باش

ــا.و.دائرةالمعارف.های. ــد.به.دب ــی.و.ترجمه.ای.می.توان تلخیص

فرنگی.مراجعه.کند..این.کار.نه.تنها.تقریبًا.غیرعملی.و.وقت.گیر.

است،.بلکه.این.که.فالن.مطلب.مقالۀ.دانشنامه.را.در.کدام.یک.

از.منابع.اصل.مقاله.باید.جست.نیز.کار.بسیار.دشواری.است..این.

کار.مخصوصًا.دربارۀ.مقاالت.دبا.عماًل.غیرممکن.می.شود.چون.

اواًل.مقالۀ.تلخیص.شده،.سطربه.سطر.با.اصل.مقالۀ.دبا.مطابقت.

ــماره.های.ارجاعی.فراوانی. ندارد.و.ثانیًا.در.متن.هر.مقالۀ.دبا،.ش

ــده.که.باز.می.گردد.به.منابعی.که.در.ذیل.هر.مقاله.آمده. درج.ش

است..خواننده،.چنان.چه.نیاز.داشته.باشد،.براحتی.می.تواند.برای.

ــب.اطالع.بیشتر.از.طریق.همین.شماره.ها.و.فهرست.منابع. کس

ــل.هر.مقاله،.به.اصل.منابع.مراجعه.کند،.ولی.این.کار.دربارۀ. ذی

مقاالت.دانا،.اگر.نه.ناممکن،.بسیار.مشکل.خواهد.بود.

بعضی.می.گویند.اصاًل.چه.لزومی.دارد.که.دائرةالمعارف.ها.

ــای.عمومی.-.منابع.مقاالت.خود.را. -.بویژه.دائرةالمعارف.ه

ــتدالل.می.کنند.که،.مثاًل،.دائرةالمعارف.فارسی. ذکر.کنند.و.اس

ــندّیت.خود. ــت.نداده،.ولی.اعتبار.و.س مصاحب.مآخذی.به.دس

ــتدالل.نامعقولی.نیست..وقتی. ــت..این.اس را.هم.حفظ.کرده.اس

ـّـه.و.از.لحاظ.وجدان. ــی.افرادی.موجـ ــدگان.دائرةالمعارف نگارن

ــدون.ذکر.مآخذ،. ــان.حتی.ب ــند،.حاصل.کارش علمی.معتبر.باش

ــیاری.از.دائرةالمعارف.های. ــر.خواهد.بود..با.وجود.این،.بس معتب

ــالم.)EI(،.بریتانیکا.و.ایرانیکا. ــد.دائرةالمعارف.اس فرنگی.مانن

ترجیح.داده.اند.منابع.مقاله.های.خود.را.مشخص.کنند..بنابراین،.

ــت..فقط. ــنامۀ.ایران.روش.نامعمولی.را.به..کار.نگرفته.اس دانش

ــه.از.خوانندگان. ــرد.ک ــش.کلی.را.طرح.ک ــوان.این.پرس می.ت

ــت. ــای.عمومی.تا.چه.اندازه.می.توان.توقع.داش دائرةالمعارف.ه

ــب.مقاله.هایی.که.در. ــبت.به.مطال که.برای.احراز.اطمینان.نس

این.قبیل.دائرةالمعارف.ها.می.خوانند.یا.برای.کسب.آگاهی.های.

ــتر،.به.منابع.مقاالت.مراجعه.خواهند.کرد..چنان.چه.با.یک. بیش

نظرسنجی.گسترده.و.آمارگیری.علمی.ثابت.شود.که.شمار.این.

افراد.ناچیز.است،.شاید.بهتر.باشد.اصاًل.از.خیر.درج.مآخذ.گذشت.

که.این،.هم.از.حجم.صفحات.دائرةالمعارف..و.هم.از.هزینه.های.

آن.خواهد.کاست.

■


