
 
 

 المعارف مصاحب؛ اثری فراتر از يک کتاب دائره
  

 
 

او در جريان اين کار عظيم . جايگاهی ويژه دارد المعارف ان کارهايی که غالمحسين مصاحب انجام داد، سرپرستی دائرهدر مي

  .افزود ای در پژوهش و نشر کتاب به فرهنگ ايران های تازه ها و شيوه مفاهيم، ارزش که چند دهه طول کشيد،

ها  تدوين دانشنامه. کنند های عطف حيات فکری انسان ارزيابی می هنظران يکی از نقط نويسی را بسياری از صاحب دانشنامه 

 . پاسخ به نياز جامعه برای تکامل فرهنگی و معنوی است

های احتمالی را در احکامی از پيش  ای که پاسخ تمام پرسش جامعه. ای روبروست های تازه ای پويا همواره با پرسش جامعه

عصر روشنگری انسان مدرن را پرسنده و . ا بر پويندگی و پيشرفت بسته استکند راه ر مشخص شده خالصه و محدود می

 .داند که دنبال دانشی متکی بر عقالنيت و اصول علمی باشد ای می جوينده

 ای متناسب با نيازهای دوران مدرن دانشنامه
 ی تراز، که با معيارها المعارف مصاحب اثری هم برخی معتقدند که زبان فارسی پيش از دائره

 . علمی و بر پايه دانش امروز تدوين شده باشد سراغ ندارد دکتر غالمحسين مصاحب  

ر ايران دارند به نامه دهخدا نيز، به رغم جايگاه مهمی که در فرهنگ معاص از اين منظر آثاری چون فرهنگ نفيسی و لغت

های با ارزش فراوان دارند اما از عهده انجام وظايفی که  ها جنبه اين کتاب. معنای واقعی و امروزی کلمه دانشنامه نيستند

 . آيند کنند برنمی دنيای مدرن برای دانشنامه تعريف می

کنندگان از آن  و متناسب با نياز استفادهدر تعريف امروزی، دانشنامه بايد حاوی اطالعاتی فشرده، قابل اعتماد، قابل فهم 

 . باشد

های امروز  ابونصر فارابی تا حدود زيادی به دانشنامه" احصاءالعلوم"ی ابن سينا يا "کتاب شفا"ای معتقدند آثاری چون  عده

به يک حوزه از ای تخصصی فقط  هايی که در گذشته تاليف شده، به گونه ای ديگر اعتقاد دارند اغلب کتاب عده. نزديک هستند

 .اند شود بيگانه ها و نيازهايی که امروز برای دانشنامه تعريف می اند و با ويژگی علوم پرداخته

نويسی علمی با مصاحب آغاز شده و  نظران بر سر آن اتفاق نظر دارند اين نکته است که دانشنامه آنچه تقريبا تمام صاحب

المللی دانش امروز قابل قياس با هيچ  حاظ پايبندی بر اصول پذيرفته شده بينالمعارفی که زير نظر او تدوين شد، به ل دائره

 . کتاب پيش از آن نيست

المعارف مصاحب کاربرديترين کتابی است که در اين زمينه به  های دوران جديد از دانشنامه مالک باشد دائره اگر تعريف

المعارف،  ها در بعضی از آثار مشابه در جلد نخست دائره قالهبرخالف تفصيل بيش از نياز برخی از م. فارسی تاليف شده است

 .ها به طور متوسط ده سطر و در جلد دوم پانزده سطر بيشتر نيستند هر يک از مقاله

 



 حاصل پژوهشی روشمند
ده، گاهی در آثاری که از گذشته به اين عنوان به جا مان. ای از دانش زمان نگارش را گردآورد دانشنامه ظاهرا بايد مجموعه

 . روز جا گرفته است" دانش"های اثبات نشده مولفان نيز در کنار  ها و تئوری پردازی نظريه

ضرورت . گردد های امروزی بازمی ها به فردی بودن کار گذشتگان و گروهی بودن تاليف دانشنامه يکی ديگر از تفاوت

های هر بخش به متخصصان همان علوم سپرده  هکند که تاليف مقال های تخصصی ايجاب می گسترش علوم و تفکيک حوزه

 . شود

از عصر روشنگری در کشورهای . ی مهم ساز و کار و قالبی است که بايد برای تدوين دانشنامه مشخص شود در اينجا نکته

مند کردن اصول پژوهش  ظاهرا قاعده. های آموزش عالی است غربی روشمند بودن پژوهش جزيی از فعاليت و وجود موسسه

 .گردد ه زمان ارسطو و افالطون بازمیب

های امروز در همان روزگار بسته شد، اما ضرورت دست يافتن آسان همه  نظران معتقدند نطفه دانشنامه برخی از صاحب

 . های امروزی شد شهروندان به دانش روز در دوران روشنگری شکل گرفت و باعث پديد آمدن دانشنامه

ای مطابق استانداردهای علمی جهان در کشوری چون ايران با چه  شود که تاليف دانشنامه فرض آشکارتر می با اين پيش

المعارف مصاحب و مقايسه آن با  توان در سرنوشت انتشار دائره ها را می ای از اين دشواری جنبه. هايی روبروست دشواری

 .های غربی ديد نمونه

 

 لد اول و سومچهل سال فاصله انتشار ج
اين مجموعه نخستين بار . گردد های جهان بريتانيکاست که چاپ آن به قرن هجدهم ميالدی بازمی يکی از معتبرترين دانشنامه

های مهم غربی است  بريتانيکا که الگوی برخی از دانشنامه.  ميالدی در اسکاتلند منتشر شد١٧٧١ تا ١٧۶٨های  ميان سال

 . شود ها و اطالعات جديد علمی به آن افزوده می تب ويرايش و يافتهاز زمان انتشار به طور مر

المعارف به  شروع تاليف دائره. المعارف مصاحب که در سه جلد تنظيم شده، نزديک به چهل سال طول کشيد انتشار دائره

 گرفت که چند سال پيش از زاده بنيان اين اثر به پيشنهاد و با پيگيری محمد صنعتی. گردد ی سی خورشيدی بازمی اواسط دهه

 . آن موسسه انتشارات فرانکلين را در ايران تاسيس کرده بود

از حرف الف (نخستين جلد کتاب . زاده پس از جستجوی فراوان مصاحب را برای سرپرستی اين کار عظيم انتخاب کرد صنعتی

گير با ناشر،  های مصاحب سخت  درگيریچند سال بعد با تغيير مديريت موسسه فرانکلين.  منتشر شد١٣۴۵در سال ) تا س

 . المعارف انجاميد کار به قطع همکاری او با دائره

 

 بنای عظيمی که محتاج مراقبت است
جلد . ها و اساس کار را مشخص کرد المعارف کارهای اصلی را به انجام رساند و پايه مصاحب پيش از ترک سرپرستی دائره

 . خواست تشار يافت، تقريبا بر همان مبنايی شکل گرفت که مصاحب میدوم که حدود ده سال پس از جلد اول ان

محمود، برادر غالمحسين مصاحب که از ابتدای کار همراه با احمد آرام از معاونان و همکاران ارشد او بود، در مراسم 

غالط زيادی هم در آن راه عبارت پردازی و تعارف زياد شد، و ا«گويد، در جلد سوم  يادبودی که چند سال پيش برگزار شد می

در مقاالت حرف «پيش از چاپ جلد سوم که در حقيقت بخش دوم جلد دوم و قسمت پايانی کتاب است «: افزايد او می» .يافت

 ».چهار هزار و هشتصد غلط پيدا کردم" م"



سياری از مطالب آن محتاج المعارف فاصله افتاده، طبيعی است که ب ای که ميان چاپ بخش اول و آخر دائره به علت چهار دهه

ها،  بسياری از اشخاص که در اين کتاب از آنها نام برده شده، ديگر زنده نيستند، نام بسياری از خيابان. ويرايشی تازه باشد

 . ها تغيير کرده و در اين کتاب از کشورهايی چون يوگسالوی يا آلمان شرقی صحبت شده که ديگر وجود ندارند شهرها و مکان

اين اثر مانند آثار مشابه محتاج بازبينی و ويرايش است، گرچه . المعارف کاری نيست که يکبار انجام و تمام شود دائرهتاليف 

 .اندرکاران معتقدند اگر بازچاپ اين کتاب وابسته به ويرايش آن شود، ممکن است چهل سال ديگر بگذرد بعضی از دست

 

 کتابی فراتر از يک دانشنامه
کند، در شکل ظاهر نيز اثری  های سرپرست آن را اثبات می ب، سوای محتوايش که دقت نظر و سختگيریدائرالمعارف مصاح

 . شود نظير و راهگشا در تاريخ نشر کتاب در ايران محسوب می کم

ها و نارسايی در شيوه نگارش فارسی و  المعارف با کمبودها، ضعف غالمحسين مصاحب برای تدوين و سپس نشر دائره

. های بعدی شد ای انديشيد که اغلب ياور و الگوی نسل ها چاره چينی سربی روبرو بود که برای اغلب آن  حروفامکانات

های نامانوس و خارجی، تغيير در فاصله  ، آوانگاری واژه)در برابر حروف ايتاليک التين(سفارش طراحی حروف خميده 

ئم اختصاری جزيی از کارهايی است که مصاحب در جريان چينی سنتی، و استفاده از حروف و عال بندی کلمات در حروف

 . المعارف ابداع کرد و به انجام رساند تدوين دائره

ی پرورش  اند، معتقدند که اين همکاری زمينه المعارف با مصاحب همکاری کرده تقريبا تمام کسانی که در جريان تدوين دائره

 .ی علمی و مدرن پژوهش را آموخت و تجربه کرد ر عمل پايبندی به شيوهنسلی تازه از پژوهشگران ايران را فراهم کرد که د
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